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تصدير

تصدير

تعمل األمانة العامة لألوقاف على إجناز مشروع «تنمية الدراسات والبحوث الوقفية»
املندرج بدوره ضمن مشاريع «الدولة املنسقة جلهود الدول اإلسالمية في مجال الوقف» على
مستوى العالم اإلسالمي ،حيث اختيرت دولة الكويت لتكون «الدولة املنسقة» مبوجب قرار
مؤمتر وزراء أوقاف الدول اإلسالمية املنعقد بالعاصمة اإلندونيسية «جاكرتا» في أكتوبر سنة
1997م.
وهذه املشاريع هي:
 -1مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية.
 -2مشروع تدريب العاملني في مجال الوقف.
 -3مشروع نقل وتبادل التجارب الوقفية.
 -4مشروع إصدار دورية دولية للوقف «مجلة أوقاف».
 -5مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية.
 -6مشروع القانون االسترشادي للوقف.
 -7مشروع مكنز علوم الوقف.
 -8مشروع كشافات أدبيات األوقاف.
 -9مشروع بنك املعلومات الوقفية.
 -10مشروع قاموس مصطلحات الوقف.
 -11مشروع معجم تراجم أعالم الوقف.
 -12مشروع أطلس األوقاف في العالم اإلسالمي.
وتنسق األمانة العامة لألوقاف في تنفيذ هذه املشاريع مع كل من املجلس التنفيذي ملؤمتر
ّ
وزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية بالرياض ،واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع
للبنك اإلسالمي بجدة.
وتندرج سلسلة الرسائل اجلامعية في مجال الوقف والعمل اخليري ضمن مشروع تنمية
الدراسات والبحوث الوقفية الهادف إلى بث الوعي الوقفي في مختلف أرجاء املجتمع.
وتهدف هذه السلسلة إلى نشر الرسائل اجلامعية (ماجستير أو دكتوراه) في مجال الوقف
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والعمل اخليري التطوعي ،لتعريف عموم القراء باملسائل املتعلقة بقضايا الوقف والعمل
اخليري التطوعي ،وتشجيع البحث العلمي اجلاد واملتميز في مجال الوقف والعمل اخليري
التطوعي ،والسعي لتعميم الفائدة املرجوة.
ويسر األمانة العامة لألوقاف ،أن تقوم بنشر هذه السلسلة من الرسائل اجلامعية ،وأن
تضعها بني أي��دي الباحثني واملهتمني واملعنيني بشؤون الوقف والعمل اخليري ،أف��رادا
ومؤسسات وهيئات.
وننوه إلى أنه مت حتكيم أصل هذه الرسالة ،حيث عرضت على التحكيم العلمي بغرض
النشر ،وفق اللوائح املعمول بها في األمانة العامة لألوقاف ،وقد متت إجازتها للنشر بعد قيام
الباحث بالتعديالت املطلوبة ،وحتريرها علميا.
وتتحدث هذه الرسالة التي بني أيدينا عن تكوين املنظومة التشريعية اخلاصة باألوقاف
في العراق ،وتطورها عبر العهود حتى الوقت احلاضر ،فلذلك تطرقت إلى الوقف وأصل
مشروعيته ،واألدوار التاريخية إلدارة األوق��اف في مختلف العهود اإلسالمية ،وأقسام
الوقف في القانون العراقي ،والتنظيمات اإلدارية للوقف في العراق احلديث ،مبا فيها الهيكل
التنظيمي لوزارة األوقاف والشؤون الدينية.
وقد حصل أصل هذه الرسالة على درجة املاجستير من كلية القانون بجامعة بغداد سنة
 1432هـ  2003 /م.
سائلني املولى عز وجل أن يبارك في هذا العمل ،ويجعل فيه النفع اجلليل والفائدة العميمة.

األمانة العامة لألوقاف
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املقدمة

املقدِّ مة

احلمدُ لله ،الواقف على الضمائر ،املطلع على السرائر ،والصال ُة والسالمُ على سيدنا
ٍ
محمد خي ِر البشر ،القائل :كلُّ أم ٍر ذي بال ال يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر ( ،)1وعلى آله وهم
َّ
تقي من أبناء أمته ،وعلى صحبه الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه ،فيا رب أفض علينا
كل ٍّ
ِ
سميع
الدقيق األنيق إنَّك
شوارق أنوار التوفيق ،مطرز ًة بالفهمِ
مجيب ،وبعدُ
ٌ
ٌ

فإنَّ هذه الدراسة تهدف إلى بحث موضوع التنظيم القانوني إلدارة األوقاف في العراق؛
َ
ألهميتها املرتبطة بكون أنَّ
الوقف يعد من أهم التصرفات التي يقوم بها الفرد في املجتمع
نظام يعيش مع الناس في عبادتهم ،وتعليمهم ،وثقافتهم،
اإلسالمي ،ف��إدارة األوق��اف
ٌ
واقتصادهم ،وحياتهم االجتماعية ،فإدارته بالصورة التي تتناسب مع هدف الواقفني املتمثل
في شروط وقفياتهم ،يؤدي إلى حل الكثير من املشاكل التي متر بها بالدنا ،والتي تتسم بطابع
االقتصادية ،وناهيك عن الفوائد األخرى التي تترتب على حل تلك املشاكل ،كتقليل اجلرمية،
والقضاء على البطالة ،وتخفيف العبء عن كاهل الدولة ،ونشر العلمية بني الناس ،وغيرها
رغم سعتِه وكثرة
من الفوائد التي ال حتصى ،وهناك
ٌ
أسباب أدت بي إلى دراسة هذا املوضوعَ ،
التنظيمات التي تناولته ،وهي:

اً
أول :في العراق عدد كبير من املوقوفات ،وقد تنوعت تلك املوقوفات ،فمنها املساجدُ،
وأماكنُ العبادة ،واألراضي الزراعية ،والبساتنيُ ،والعماراتُ ،والشققُ ،وأغلب هذه املوقوفات
ٌ
ٌ
عالقة
لها
وثيقة باقتصاد البلد ،فاملرونةُ التي يتمتع بها الوقف باعتباره صيغة تنموية للتمويل،
متنحه إطارا واسعا للقيام بأدوا ٍر تنموية معاصرة متكنه من أن يضطلع بها بجدارةٍ.
ثانيا :نظامُ إدارة األوقاف لم َ
يعط نصيبه من الدراسة.
ً

قسمتُ بحثي هذا إلى فصلني ،خصص الفصلُ األولُ لبحث الوقف في القانون العراقي،
ُ
مبي ًنا فيه مفهوم الوقف ،ومشروعيته ،واألدوار التاريخية في إدارته ،وأنواعهّ ،أما الفصل
ص لبيان التنظيمات اإلدارية للوقف في العراق احلديث ،بد ًءا من تأسيس
خص َ
الثاني فقد ِّ
ُ
ٍ
ٍ
َ
الدولة العراقية حتى وقتنا احلاضر ،ثم أتبعت
ومقترحات.
نتائج
البحث بخامتة تتضمن َ

وال يسعني في هذه الدراسة إ ّ
َ
جزيل شكري ألستاذنا الدكتور ماهر اجلبوري،
ال أن أوجه
وأستاذنا الدكتور إحسان املفرجي ،وإلى السيد مدير عام الدائرة القانونية في وزارة األوقاف،
وإلى مسؤولي مكتبة جمعية التربية اإلسالمية ،ومكتبة نقابة احملامني ،ومكتبة وزارة العدل،
وإلى كافة الزمالء الذين أرشدوني إلى مبتغاي ،فلهم مني الشكر الوافر ،وأدعوه سبحانه أن
يطيل في أعمارهم وأن يوفقهم ملنهج الرشاد.
((( ورد احلديث في مسند اإلمام أحمد ،برقم  ،8355مؤسسة التاريخ العربي ،دار إحياء التراث العربي.1991 ،
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الفصل األول
الوقف في القانون العراقي
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متهيد

ِ
مقدم
بد من
أي موضو ٍع ال َّ
قبل الولوج في ِّ
حتديد مفهومه؛ ألنَّ حتديدَ مفاهيم االصطالحات ٌ
الدخول في التفصيالت ،وذلك التحديدُ يتم ِ
ِ
على
ببيان املعنى اللغوي ،واملعنى االصطالحي،
ُ
ُ
ُ
َ
ومن َث َّم يتم بيان التصوير الفقهي للوقف ،وحيث إنَّ
يعد من املفاهيم اإلسالمية التي
الوقف ّ
اً
متكامل ألحكام الوقف مبنيا
برزت مع ظهور اإلسالم ،وقد وضع الفقهاء املسلمون نظاما
على األحكام االجتهادية ،فعليه يتطلب األمر الرجوع إلى مذاهب الفقه اإلسالمي ،وبيان
تعريف وتصوير فكرة الوقف؛ ملعرفة املصدر الذي أخذ منه القانون العراقي مفهوم فكرة
َ
معلوم أنَّ
الوقف وتكييفها ،وكما هو
القانون يرتبطُ بالتاريخ ،واالقتصاد ،واملالية ،وغيرها من
ٌ
وترتيبا على هذه العالقة ،فإنَّ
العلوم ،فهو يحتاج إليه في كل شيء ،ويحتاج إلى كل شيء،
ً
بيان األدوار التاريخية يساعدنا على معرفة مصدر التنظيمات التي ظهرت في العراق ،يضاف
إلى ذلك أنَّ
الكثير من املصطلحات الوقفية املتداولة اآلن جاءت من التنظيمات التي صدرت
َ
ُ
في العهد العثماني ،كما أنَّ هناك العديد من الوقفيات في ذلك العهد ذكر فيها العديد من
املصطلحات التي يكون تفسيرها طبقًا للتحديدات الواردة في التنظيمات التي صدرت في
ظلها تلك الوقفيات ،ثم إنَّ بيان أنواع الوقف يؤدي إلى عدم اختالط طرق اإلدارة ،فطريقة
اإلدارة تختلف باختالف نوع الوقف ،ألجل كل هذا قسمتُ هذا الفصل إلى ثالثة مباحث،
َ
األدوار التاريخية في
وأصل مشروعيته ،والثاني تضمن
مفهوم الوقف
تضمن األولُ منها
َ
َ
إدارة األوقافّ ،أما الثالث فقد تضمن بيان أنواع الوقف.
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املبحث األول
مفهوم الوقف وأصل مشروعيته

املطلبُ األول
تعريفُ الوقف
ُ

في هذا املطلب سنحدد مفهوم الوقف في اللغة ،واالصطالح الشرعي ،والقانوني،
ونتكلم عنه في ثالثة فروع.

اللغوي
الفرعُ األولُ :في املفهوم
ِّ

()1

ُ
الوقف:
والوقف في اللغة يدل على التمكث في
مصدر( )2من الفعل املاضي وقف،
ٌ
الشيء ،واحلبس،واملنع منه.

سوار من عاج ،ويسمى ذلك السوار وق ًفا؛ ألنه قد وقف بذلك املكان.
الوقف:
ٌ
ووقف وقوفا :قام من جلوسه ،وسكن بعد املشي.
ِ
ووقف على الشيء :عاينه ،وفي املسألة :ارتاب فيها ،وعلى الكلمة :نطق بها مسكنة اآلخر،
قاطعا لها عما بعدها.
احلاج بعرفات :ش ِهد وق َتها.
ووقف
ُ
ووقف فالنا عن الشيء :منعه عنه.
وأوقف ٌ
فالن عن األمر الذي كان فيه :أقلع عنه.
ُ
ِ
ُ
واملوقف :موضع
الوقوف حيث كان يقفُ فيه اإلنسانُ واحليوانُ.
ُ
والتوقيف :نص الشارع املتعلق ببعض األمور.
فع ٌ
ُ
ال من الوقوف ،والو َّق ُ
والو َّق ُ
احملجم عن
اف:
اف :الذي ال
يستعجل في األمور ،وهو َّ
ُ
القتال ،كأنه ُ
يقف نفسه ويعوقها.
((( ينظر مادة وقف :جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب :املجلد التاسع ،309/دار صادر ودار بيروت،
،1968أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،135/6 :دار إحياء الكتب العربية ،ط 1سنة  1371هـ  ،ومحمد محيي
الدين عبد احلميد ،ومحمد عبد اللطيف السبكي ،املختار من صحاح اللغة ،مطبعة االستقامة ،ط ،3ص  ،581خال من سنة
الطبع ،وإبراهيم مصطفى ،وأحمد حسن الزيات ،وحامد عبد القادر ،املعجم الوسيط ،1063/2 :مطبعة مصر.1961 ،
((( املصدر :هو اللفظ الدال على حدث مجرد عن الزمان ،متضمنا أحرف فعله لفظا أو تقديرا ،ينظر د.أميل يعقوب ،موسوعة النحو
والصرف واإلعراب ،بيروت ،دار العلم ،ط  5سنة 2000م ،ص.626
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ُ
وقف من باب إطالق املصدر وإرادة اسم املفعول ،واجلمع ُو ٌ
ويقال للموقوفٌ :
قف ،ووقوف ،وأوقاف.
وقد وردت كلمة ((وقف)) في كتاب الله املبارك مبعنى احلبس،واملكان ،ومن اآليات
املباركات التي د َّلت على ذلك:

وه ْم إِن َُّه ْم َم ْس ُؤو ُل َ
ون}( ،)1أي :احبسوهم في املوقف ،إنهم مسؤولون عن
{و ِق ُف ُ
َ .1
عقائدهم وأعمالهم(.)2

{و َل ْو ت ََرى إِ ْذ ُو ِق ُفوا َع َلى َر ِّب ِه ْم }( ،)3أي:متثيل حلبسهم للسؤال ،والتوبيخ(.)4
َ .2

َ { .3و َل ْو ت ََرى إِ ِذ َّ
ون ِع ْندَ َر ِّب ِه ْم َي ْر ِج ُع َب ْع ُض ُه ْم إِ َلى َب ْع ٍ
ون َم ْو ُقو ُف َ
الظالمِ ُ َ
ض ا ْل َق ْو َل}( ،)5أي:
في موقف احملاسبة( ،)6وهنا أفادت كلمةُ ( موقوف ) :املكان الذي يتم فيه احملاسبة.

الفرعُ الثاني :في االصطالح الشرعي:

إنَّ فقهاء املسلمني ،وضعوا نظاما متكامال ألحكام الوقف ،بني على أساس حتديدهم
ُ
َ
ملفهو ِم الوقف ،فتحديدُ مفهوم الوقف ،مينع
دخول ما هو خارج املفهوم ،ومينعُ خروج ما هو
من حقيقة املفهوم ،وسنذكر أهم التعريفات الواردة في كتب الفقه اإلسالمي ،ملعرفة املذهب
الذي استقى القانونُ منه تعريف الوقف ،وتكييفه.

ُ
تعريف الوقف عند احلنفية:
أوال:

عر ُف الوقف بأنه( :حبس العني على ملك الواقف ،والتصدق
1 .1عند أبي حنيفة ُ ،ي َّ
()7
تبرع باملنفعة دون العني،
مبني على مذهبه ،في أن حقيق َة الوقف ٌ
باملنفعة)  ،وذلك ٌ
وهو غيرُ الزم كالعارية(.)8

2 .2عند أبي يوسف ومحمد بن احلسنُ :ي َع َّر ُف بأنه:حبس العني على حكم ملك الله تعالى،
على ٍ
وجه تعود منفعته للعباد ،فيلزمُ وال يباعُ وال يوهبُ وال
يورث(،)9ويتبني من تعريف
ُ

((( اآلية  24الصافات.
((( اآللوسي ،شهاب الدين السيد محمود ،روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني ،108/23:دار إحياء التراث العربي
ط 1سنة 2000م ،حتقيق محمد أحمد ،وعمر عبد السالم.
((( جزء من اآلية  29األنعام.
((( اآللوسي ،املرجع السابق.164 / 7 :
((( جزء من اآلية  31سـبأ.
((( اآللوسي ،املرجع السابق.435/ 22 :
((( ابن الهمام ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ،شرح فتح القدير ،40/5 :مصر ،املطبعة األميرية الكبرى 1316 ،هـ،
واجلر جاني ،الشريف علي بن محمد ،التعريفات ،بيروت ،دار الكتب العلمية،ط  3سنة  ،1988ص  ،53والشيخ نظام وجماعة
من علماء الهند ،الفتاوى الهندية ،املجلد الثاني ،350/مصر ،املطبعة األميرية الكبرى،ط  1310 ،2هـ.
((( د .مصطفى الزرقا ،أحكام األوقاف ،25/1 :مطبعة اجلامعة السورية ،ط ،1947 ،2و علي اخلفيف ،التصرف االنفرادي واإلرادة
املنفردة ،بحث مقارن ،مطبعة اجليالوي ،1964 ،ص .129
((( زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،البحر الرائق ،202/5 :بيروت ،دار املعرفة ،خالي من سنة الطبع ،وابن الهمام ،شرح فتح
القدير ،املرجع السابق.40/5 :
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الصاحبني أنَّ امللك يخرج عن ملكية الواقف ،ويترتب على ذلك لزومُ الوقف ،وعدم
َ
جواز الرجوع عنه ،وقد
اختلف الصاحبان في تكييفهم للوقف إلى نظريتني(:)1

َ
ومنافعه ،كما في الهبة،
الوقف تبرعا ،يتناولُ عني املوقوف
النظرية األول��ى :اعتبرت
َ
ُ
اً
اً
وتداول ،وبهذا أخذ
انتقال
والصدقة ،لكن على طريقة االحتباس الذي ال تقبل العني معه
اإلمام محمد بن احلسن الشيباني.

ٌ
إسقاط ،كالعتق ،ال تبرع ،فالواقف إمنا يسقط
النظرية الثانية :ترى أنَّ حقيقة الوقف
ُ
ِ
بالوقف حقوق ملكيته في املوقوف ،لتكون ثمرات هذه امللكية ومنافعها ،ملا وقفت عليه.

ُ
تعريف الشافعية للوقف:
ثانيا:

مال ميكن االنتفاع به ،مع ِ
عرف فقهاء الشافعية الوقف بأنه :حبسُ ٍ
بقاء عينه ،بقطعِ التصرف
َّ
ِ
ٍ
ِ
مصرف مباحٍ ( . )2ويتبني من ذلك التعريف أنَّ َ
في رقبته على
املوقوفة تخرج عن
األعيان
ملك
ملك الواقف ،أما املوقوف عليهم ،فيملكون املنفعة ،وال ميلكون األص��ل( .)3ويترتب على
ِ
خروج امللك عن ملك الواقف ،القول بلزو ِم
الوقف في احلال،ومنعِ املالك من التصرف به(.)4

ُ
تعريف احلنابلة للوقف:
ثالثا:

ُي َع َّر ُف الوقف عندهم ،بأنه( :حتبيس األصل ،وتسبيل املنفعة)( ،)5ويندرجُ الوقف عندهم
ُ
ِ
حتت النوع الرابع من أنواع امللك ،وهو ملكُ املنفعة من دون العني ،حيث ت َُع ُّد منافع
الوقف
وثمراته مملوكة للموقوف عليه(.)6

رابعا:تعريفُ الوقف عند املالكية:

ِ
ٍ
ٍ
ملستحق ،بصيغة
مملوك ،ولو بأجرة أو غ َّلتِه
منفعة
عرفه أحد فقهاء املالكية ،بأنه ( :جعل
َّ
يراه
ما
مدة
احملبس )( )7وهذا مخالف ملا هو معمول عليه في املذهب ،من كون اعتبار الوقف
ِّ
هو إعطاء املنفعة على التأبيد(.)8
((( األستاذ محمد سالم مدكور ،موجز أحكام الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1961 ،ص
 ،21 – 20و د .مصطفى الزرقا ،املصدر السابق.22/1 :
((( األنصاري ،الشيخ أبو يحيى زكريا ،حاشية البيجرمي على منهج الطالب ،201/3 :مطبعة مصطفى محمد ،خال من سنة الطبع.
((( الشافعي ،اإلمام محمد بن إدريس ،األم ،54/4 :بيروت ،دار املعرفة.1971 ،
((( الغزالي ،محمد بن محمد بن محمد ،أبو حامد ،الوسيط ،238/4 :القاهرة ،دار السالم ،ط 1417، 1هـ.
((( املقدسي ،موفق الدين عبد الله أحمد بن قدامة ،املقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل ،307/2 :املطبعة السلفية ،خال من سنة الطبع.
((( احلنبلي ،أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب ،القواعد في الفقه اإلسالمي ،مصر ،مطبعة الصدق اخليرية ،1933 ،ص .196
((( الدردير ،أحمد بن محمد ،أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك ،خال من سنة ومكان النشر ،ص.165
((( احلطاب محمد بن محمد ،حترير الكالم في مسائل االلتزام ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط ،1984 ،1ص  ،71حتقيق عبد
السالم محمد الشريف.
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ُ
الوقف عند الظاهرية:
خامسا:

أطلقوا عليه مصطلح التحبيس ،و قال ابن حزم الظاهري ( :احلبس ليس إخراجا إلى غير
مالك ،بل إلى ِّ
أجل املالكني ،وهو الله تعالى ،كعتق العبد وال فرق )(.)1

سادسا :تعريف الوقف عند الشيعة اإلمامية:

ُي َع َّرف الوقف عندهم ،بأنه( :حتبيس األصل وإطالق املنفعة)( ،)2وهو تعريف احلنابلة
نفسه ،وقد اشترطوا القبض لكي يلزم الوقف ،بعد متام الصيغة ،ويشترط أن يتم القبض بإذن
الواقف(.)3ويبدو من ذلك الشرط ،أنهم قاموا بتصوير الوقف ،على ِ
كونه هب ًة ،ألن الهبة التتم
إال بالقبض.

الفرع الثالث :تعريف الوقف في القانون:

جاء نظامُ إدارة األوق��اف
العثماني( ،)4الصادر في /19جمادى اآلخرة 1280/هـ،
ّ
ٍ
خاليا من
تعريف للوقف ،وكذلك احلالُ في نظام مسقفات ومستغالت األوقاف( ،)5الصادر
ٌ
َّ
معروف من
عدم النص عليه ،كان اكتفا ًء مبا هو
في /9جمادى اآلخرة 1287 /هـ،
ولعل َ
النصوص الفقهية للمذهب احلنفي ،الذي كان سائدا في عهد الدولة العثمانية.
وقد أغفل املشرع العراقي تعريف الوقف في قانون إدارة األوقاف رقم  27لسنة ،)6(1929
ُ
وكذلك احلالُ في قانون إدارة األوقاف رقم  107لسنة  ،)7(1964حيث اكتفت تلك القوانني
ِ
َ
الوقف تعري ًفا يجمع بني مفاهيم األنواع
األول منها ،ولم ت َُع ِّرف
ببيان أنواع الوقف في املواد
املذكورة.
أما بالنسبة للتنظيمات احلالية ،فالقانونُ املدني العراقي لم ُي َع ِّرف الوقف ،واكتفى بذكره
ضمن احلقوق العينية األصلية ،املنصوص عليها في املادة  1/68منه ،في حني أنَّ القانون املدني
األردني عرفه بقوله :حبس عني مال اململوك عن التصرف،وتخصيص منافعه للبر ولو مآال(.)8
((( الظاهري ،أبو محمد علي بن حزم ،احمللى ،218/9 :مطبعة اإلمام ،خال من مكان وسنة الطبع.
((( العاملي ،محمد بن جمال الدين مكي ،اللمعة الدمشقية ،163/3 :النجف ،مطبعة اآلداب ،ط.1967 ،1
((( املرجع السابق.166/3 :
((( عارف أفندي رمضان ،مجموعة القوانني واألنظمة ،حتتوي على جميع القوانني املعمول بها في جميع البالد العربية املنسلخة عن
احلكومة العثمانية ،ج  ،5بيروت ،املطبعة العلمية،ط 1سنة 1928م.
((( املصدر السابق 86/3 :وما بعدها ،بيروت ،املطبعة العلمية ،ط .1929 ،2
((( مجموعة القوانني واألنظمة الصادرة خالل سنة  ،1929بغداد ،مطبعة احلكومة ،ص .66
((( نشر في الوقائع العراقية ،العدد  981في .1964/7/29
((( القانون املدني األردني رقم  43لسنة  ،1976إعداد احملامي رمزي أحمد،دار وائل للنشر،ط.2000 ،1
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وجاء مرسومُ جوا ِز تصفية الوقف ُّ
الذ ّري رقم 1لسنة  ،)1(1955خاليا من تعريف يجمع
بني أنواع الوقف املذكورة فيه ،أما قانون إدارة األوقاف رقم  64لسنة  1966املعدل( ،)2فهو
اآلخرُ لم يذكر تعريفا يبني حقيقة الوقف،وإمنا ذكر معاني بعض أنواع الوقف من حيثُ ملكية
العني ،فذكر معنى الوقف الصحيح ،بقوله ( :هو العنيُ التي كانت ملكا ،فوقفت إلى جهة من
اجلهات ،ويشمل العقر( )3املوقوف ) ،وهذا املعنى ال يصلح تعريفا للوقف ،ألنه اعتبر الوقف
ُ
َ
هو العني ،في حني أنَّ
عر َف
الوقف هو حبس العني عن التصرف بها ،ولوجود الدور فيه ،ألنه َّ
الوقف الصحيح بقوله … ( :فوقفت …) .ويبدو أنَّ
مصطلح (كانت ملكا) املذكور في معنى
َ
ُ
الوقف الصحيح ،يوحي بخروجِ امللكية عن ملك الواقف بعد الوقف ،ألن لفظة (كانت) تفيد
َ
الوصف في الزمن املاضي.
من خالل أنواع الوقف املذكورة في مرسوم جواز تصفية الوقف ُّ
الذ ّري( ،)4ميكنُ اخلروج
بتعريف يجمع بني تلك األن��واع ،ويالئم التصوير الفقهي اإلسالمي فيعرف بأنه :حبس
األصل اململوك على حكم ملك الله تعالى ،والتصدق باملنفعة على جهة خير تهدف إلى البر
والنفع العام ،أو على جهة ُذ ّرية ،أو على كليهما.
ُ

شرح التعريف:

مصطلحُ ( األصل ):ويشمل األعيان والنقود واألسهم ،وقد ورد مصطلح العني في
قانون إدارة األوقاف النافذ ( ،)5وهذا القيدُ خرج به ما ليس بأصل  ،كالدين (.)6
ُ
مبني على امللكية ،فال يحق
مصطلح ( اململوك ) :قيد خرج به ما ليس مبملوك ،فالوقف ٌ
َ
لشخص أن
يوقف مال غيره بال إذنه ،ألن التصرف في ملك الغير بال إذنه ال يجوز(.)7

قيدُ ( على حكم ملك الله تعالى ) إشارة إلى خروج ملكية املوقوف عن ملك الواقف،
وانتقالها إلى حكم ملك الله تعالى.
قيدُ ( التصدق باملنفعة ) :إشارة إلى متليك املنفعة للجهة املوقوف عليها ،وأنَّ ملكية اجلهة
املوقوف عليها للمنفعة تعد ملكي ًة مقيدةً ،ليس لها خصائصُ امللكية املطلقة(.)8
((( نشر في الوقائع العراقية ،بالعدد  3665في .1955/7/19
((( ينظر ،م  4/ 1من قانون إدارة األوقاف رقم  64لسنة .1966
((( مصطلح العقر هو :احلصة العينية الثابتة لصاحب العقر أو من يحل محله قانونا في حاصالت األرض املعقورة.
((( م  /1أ ،ب ،ج ،من املرسوم.
((( م 4 / 1من قانون إدارة األوقاف لسنة .1966
((( علي حيدر ،ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف ،9/1 :مطبعة بغداد.1950 ،
((( ينظر م  96من مجلة األحكام العدلية.
((( علي اخلفيف ،امللكية في الشريعة اإلسالمية مع املقارنة بالشرائع الوضعية ،مطبعة جلنة البيان العربي ،1966 ،ط ،1ص .53
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ُ
َ
سواء كانت لعامة الناس على
املعدة لالنتفاع،
قيدُ (على جهة اخلير) :يشمل
األوقاف َّ
ٌ
ِ
اختالف مللهم ونحلهم كالسقايات ،واملكتبات ،أم كانت النتفاعِ قسم من الناس ،فقراء
كانوا أم أغنياء كاملعابد ،أو إلى الفقراء خاص ًة كاملالجئ ،واملستشفيات ( .)1وإنَّ ملكي َة ِ
جهة
اخلير للمنفعة تعد ملكي ًة جماعي ًة مشترك ًة بني املسلمني ،تؤدي الرسالة االجتماعية املناطة
بها ،وتعتبرُ ملكيتها اجلماعية وظيف ًة اجتماعي ًة بذاتها ،وال يعد من يتولى إدارتها أو اإلشراف
َ
عليها ،أن
يكون نائبا عن اجلماعة يتحددُ عملهُ مبقاصد الشارع الهادفة إلى حتقيق مصالح
()2
عموم املسلمني .

خيريًا ،حني إنشائه ،أو مآله إلى جهة اخلير نهائيا (.)3كما يشملُ هذا القيد
ويكون الوقف
ّ
()4
الوصية باخليرات التي تخرج مخرج الوقف .
ُ

قيدُ (جهة ُّ
الذ ّر ّية ) ويشملُ ما وقفه الواقفُ على نفسه ،أو ذريته ،أو عليهما معا ،أو على
شخص مع ٍ
ٍ
ٍ
ني أو ذريته أو عليهما معا ،أو على الواقف ،وذريته مع
شخص معينٍ وذريته(.)5

قيدُ ( على كليهما ) يعني :الوقف املشترك بني الوقف على جهة اخلير ،والوقف على
ُّ
الذ ّر ّية(.)6وقد اجته القضاء العراقي ،في تكييفه للوقف إلى األخذ بنظرية اإلمام أبي يوسف،
()7
الذي اعتبر الوقف من اإلسقاطات ،كالعتق ،فالواقف إمنا يسقط حقوق ملكيته في املوقوف .
وحيثُ إنَّ اإلسقاطات ال حتتاج إلى القبول كما هو احلال في العقود ،وعليه فإنَّ ركن الوقف
صحيحا وإن لم يقبل املوقوف عليه ،ولكن
هو اإليجاب فقط من دون قبول ،ويكون الوقف
ً
املوقوف عليه إن كان معي ًنا ،فال يستحق املنفعة إال بالقبول ،وإن كان املوقوف عليه غير معني
ٍ
كالفقراء أو املساكني أو على ٍ
وجه من وجوه البر ،فالقبول ليس
بشرط لصحة الوقف(.)8

((( حسني علي األعظمي ،أحكام األوقاف ،بغداد ،مطبعة االعتماد ،ط ،1949– 1948 ،1ص  ،147ود .أحمد اخلطيب ،الوقف
والوصايا ضربان من صدقة التطوع ،بغداد ،مطبعة املعارف ،ط  ،1968 ،1ص .156
((( د .منذر عبد احلسني الفضل ،الوظيفة االجتماعية للملكية اخلاصة في الشريعة اإلسالمية والقانون ،رسالة ماجستير ،بغداد ،دار
احلرية للطباعة ،1977 ،ص .89 -88
((( /1 /ب من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري.
((( م  7/1من قانون إدارة األوقاف رقم  64لسنة .1966
((( م /1أ من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري.
((( م /1ج من املرسوم.
((( ينظر القرار املرقم /1156عقار ،1987-1986 /منشور في املختار من قضاء محكمة التمييز ،قسم القانون املدني والقوانني
اخلاصة ،إبراهيم املشاهدي ،ج ،7بغداد ،مطبعة الزمان ،2002 ،ص .150-149
((( محمود علي قراعة ،في الوقف على ما عليه العمل في احملاكم الشرعية املصرية ،مطبعة الفتوح ،مصر ،1934 ،ص.202 ،8
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املطلب الثاني
أصل مشروعية الوقف
نتكلم عن هذا املطلب في فرعني:

الفرع األول :في القرآن الكرمي:

يستدل على مشروعية الوقف ،باآليات الكرمية اآلتية:

{1 .إِنَّا ن َْح ُن ن ُْحيِ المْ َ ْوتَى َون َْك ُت ُب َما َق َّد ُموا َوآ َث َار ُه ْم َو ُك َّل َش ْي ٍء َأ ْح َص ْي َنا ُه ِفي إِ َما ٍم ُمبِني}(،)1
يقولُ اآللوسي رحمه اللهُ عزوجل{:ونكتب ما قدموا} ،ما أسلفوه من األعمال
الصاحلة والطاحلة{،وآثارهم}التي أبقوها بعدَ هم من احلسنات ،كعلمٍ علموه،
حبيس وقفوه ،أو ٍ
ٍ
ٍ
بناء في سبيل الله تعالى بنوه ،وغي ِر ذلك من
كتاب ألفوه،أو
أو
وجوه البر ،ومن السيئات كتأسيس قوانني الظلمِ والعدوان ،وترتيب مبادئ الشر
والفساد(.)2
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
َ {2 .ل ْن َت َنا ُلوا ا ْلبِ َّر َح َّتى ُت ْن ِفقُ وا ممِ َّا تحُ ِ ُّب َ
يم(،})3
ون َو َما ُت ْنفقُ وا م ْن َش ْيء َفإِنَّ ال َّل َه بِه َعل ٌ
ُ
أكثر األنصار نخال باملدينة ،وكان أحب أمواله إليه
يقول اآللوسي(:كان أبو طلحة َ
بيرحاء …،فلما نزلت اآلية الكرمية ،قال أبو طلحة :يا رسول الله ،إن الله تعالى
يقول{:لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما حتبون} ،وإن أحب أموالي إلي بيرحاء ،وإنها
َ
رسول الله حيث
صدقة لله تعالى ،أرجو َّبرها وذخرها عند الله تعالى ،فضعها يا
أراك الله تعالى )(.)4

الفرع الثاني :السنة

ُ
ِ
مشروعية الوقف في السنة ،فاألصلُ فيه ما ورد في صحيح مسلم ،حيث روى
أما ثبوت
ابنُ عمر رضي الله عنهما ،قال
أصاب عمرُ أرضا بخيبر ،فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
َ
َ
رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر ،لم أصب ماال قط هو أنفس عندي منه ،فما
فقال :يا
تأمرني به ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( :إن شئت َح َّب ْس َت أصلها ،وتصدقت بها)،

((( يـس.12:
((( اآللوسي ،روح املعاني ،مرجع مذكور سابقا.534/22 :
((( آل عمران.92:
((( اآللوسي ،روح املعاني.293/3 :
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قال :فتصدق بها عمرُ،أنه ال يباع أصلها وال يبتاع ،وال يورث ،وال يوهب( .)1وقد روى األمام
ُ
الشافعي -رضي الله عنه -رواي ًة أخرى للنبي -صلى الله عليه وسلم -بعد أن سأله عمر
وس َّب ْل َت ثمره )(.)2
رضي الله عنه ،فقال -صلى الله عليه وسلم ( :إن َ
شئت َح َّب ْس َت أصلها َ

ُ

ُ
ُ
واألصل
اآلخر ملشروعية الوقف ،أورده اإلمام مسلم ،فقد ثبت أنَّ النبي -صلى الله عليه
ٍ
ٍ
ٍ
ثالثة ،إ ّ
وسلم -قال(:إذا مات اإلنسان أنقطع عنه عملهُ إ ّ
صدقة
ال من
ال من
جارية ،أوعلمٍ
ينتفع به ،أو ٍ
ولد صالحٍ يدعو له) ،وفيه دليل على صحة أصل الوقف ،وعظيم ثوابه(.)3
ُ
ُ
ُ
علي ،والزبير بن العوام ،وعثمان بن
وكذلك وقف الصحابة الكرام ،فقد وقف اإلمام ٌ
(.)4
أخبار متواتر ٌة ال يجوز ردها
عفان -رضي الله عنهم -وهي
ٌ

محصلة الكالم في املبحث األول:

من خالل ما بيناه في املبحث األول ،فإن محصلة الكالم ،تتلخص في األمور التالية:

1 .1تبني وجود صلة بني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي ،فالوقف في اللغة يدل على
التمكث في الشيء ،فخروج ملكية املوقوف إلى ملك الله تعالى ،ال إلى ملك شخص
آخر ،يدل على مكث املوقوف ،وعدم انتقاله كبقية األشياء التي تنتقل بشتى أسباب
امللكية.

ٍ
َ
َ
2 .2إنّ
بتعريف يجمع
جامعا ألنواعه ،وقد خرجنا
الوقف تعري ًفا
القانون العراقي لم يعرف
ً
بني أنواع األوقاف املذكورة في مرسوم جواز تصفية الوقف ُّ
الذ ّر ّي.
ُ

ِ
نظرية اإلسقاطات ،وقد بينا أنَّ هذا
3 .3إنّ القضاء العراقي ،قام بتصوي ِر الوقف ،على أساس
التصوير هو األصلُ في الوقف.
تأصل وجوده في القرآن الكرمي والسنة النبوية.
4 .4تأكد لنا إسالمية فكرة الوقف ،حيث َّ

((( مسلم  :مسلم بن احلجاج ، ،صحيح مسلم يشرح النووي ،86/11 :املطبعة املصرية ،خال من سنة الطبع.
((( الشافعي ،األم ،53/4 :مرجع مذكور سابقا.
((( صحيح مسلم بشرح النووي،مرجع مذكور سابقا.85/11 :
((( البصري ،هالل بن يحيى بن مسلم ،كتاب أحكام الوقف ،مطبعة مجلس دائرة املعارف العثمانية،ط1355 ،1هـ ص.6
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املبحث الثاني
األدوار التاريخية في إدارة األوقاف
عهد ٍ
لقد عرفت الشعوبُ منذ ٍ
بعيد ،فكرة حبس العني عن التمليك،والتم ّلك ،وجعل
ٍ
منفعتها حتت تصرف ٍ
معينة ،فقد ُع ِرفت عند الرومانيني
جهة
تصرفات أشبه بالوقف ( ،)1حيث
ٌ
إنّ األشياء املقدسة وهي املعابدُ ،وما فيها من أشياء وأدوات ،حتبسُ عن التداول ،وال ميكن أن
(.)2
يتملكها أحدٌ  ،ألنها حق اإلله

ومهما يكن من أم ٍر ،وعلى الرغم من وجود أوجه ٍ
شبه بني هذه األنواع من األحباس التي
وجدت قبل اإلسالم ،وبني نظام الوقف اإلسالمي ،من حيث القيد الوارد على أصل امللك،
ومن حيث الدوافع التي دفعت إليها ،فإنَّ مما الشك فيه أنَّ للوقف في الفقه اإلسالمي قواعده
التي نظمت إدارة األوقاف من حيث طرق إدارته ،واألشخاص الذين يتولون إدارته ،وجميع
(.)3
األحكام األخرى املتعلقة به ،التي متيزُه عن النظم املشار إليها

األدوار التاريخية في إدارة األوقاف ،ابتدا ًء من عهد النبوة
وسأتناولُ في هذا املبحث،
َ
واخللفاء الراشدين؛ألنها متثل بداية نظام الوقف -وانتها ًء بالعهد العثماني ،حيث إنّ دراسة
رئيسيًا ممهدا
مصدرا وبا ًبا
تلك التنظيمات اإلداري��ة التاريخية ولو بصورة مختصرة تعتبر
ً
ّ
لدراسة التنظيمات احلالية ،ومتكننا من معرفة ما وصل منها إلينا،وتوصلنا إلى معرفة التطور
الذي حدث على تنظيمات إدارة األوقاف.

أوال :عهدُ النبوة واخللفاء الراشدين:

من خالل الشروط التي وضعها الصحابي اجلليل عمر بن اخلطاب -رضي الله عنه-في
وقفيته التي أشرنا إليها سابقًا ،يبدو أنّ إدارة األوقاف في هذا العهد ،كانت تتم عن طريق
قيام الواقف بتعيني من يتولى إدارة الوقف ،ويتضح ذلك من نص وقفيته ،بقوله… ( :ال
جناح على من وليها أن يأكل باملعروف ) ،فعبارة (من وليها) تشيرُ إلى وجود من يتولى إدارة
الوقف ،وشؤونه ،أي املسؤول اإلداري للوقف ،فاملتولي ُي َع ّد مدير إدارة الوقف ،وقد يكون
املتولي هو الواقف نفسه ،أو من يعينه الواقف،أما بالنسبة للشروط التي وضعها الصحابي
إداريًا ،يبني فيه أوصاف املستحقني
اجلليل ،فتسمى بشرط الواقف ،وهذه الشروط تعد
ً
تنظيما ّ
((( محمد سالم مدكور،موجز أحكام الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية ،مصدر مذكور ساب ًقا.
((( محمد أبو زهرة ،محاضرات في الوقف ،مطبعة أحمد علي ،1959 ،ص .7
((( د .أحمد اخلطيب ،الوقف والوصايا ضربان من صدقة التطوع ،مصدر مذكور سابقا ،ص .40-39
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ملنفعة املوقوف ،ونسبة استحقاق املنتفعني ،وكيفية إدارة الوقف ،ولم يكن هناك جهاز مستقل
لألوقاف ،وذلك لق ّلة املوقوفات .وكانت الرقابة عليها ،وعلى من يتولى إدارتها من واجب
ون بِالمْ َعر ِ
ْ
{و ْل َت ُك ْن ِم ْن ُك ْم ُأ َّم ٌة َي ْد ُع َ
وف َو َي ْن َه ْو َن
احلسبة ،امتثاال لقوله تعالىَ :
ون إِ َلى الخْ َ ْي ِر َو َيأ ُم ُر َ ْ ُ
ون} ( ،)1وقوله تعالى{:ك ْن ُت ْم َخ ْي َر ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َو ُأو َلئِ َك ُه ُم المْ ُف ِْل ُح َ
اس ت َْأ ُم ُر َ
ون
بِالمْ َعر ِ
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َوت ُْؤ ِم ُن َ
ون بِال َّل ِه}( ،)2وقد نشأ نظام احلسبة في بداية اإلسالم؛ وذلك
ُْ
جلعل النظام االقتصادي ،واالجتماعي ،يسير في جميع جوانبه طبقًا للشريعة اإلسالمية في
العدالة ،واحلق ،واملساواة،واألخالق اإلنسانية ،فكانت احلسبة من الواجبات التطوعية ،ولم
تكن جهازً ا
وظيفيا مستقلاّ يقوم به أناس معينون (.)3
ً

ثانيا :العهد األموي (:)4
ً

كانت البالد اإلسالمية في هذا العهد مقسمة إلى إمارات كبرى ،هي :احلجاز ،والعراق،
واجلزيرة ،وأرمينية ،وأجناد الشام ،ومصر ،وأفريقيا ،وبالد األندلس ( .)5وقد ازدادت األوقاف
في هذا العهد زياد ًة كبيرةً؛ بسبب ما فاضت به الفتوحات من أموال على املجاهدين ،حيث
ُ
قسم من هذه األموال رغب ًة من أصحابها في نيل ثواب اآلخرة(.)6
وقف ٌ

آخر ،حيث بدأ القضاءُ بإدارتِها ،مبا له من
في هذا العهد بدأت إدارة األوقاف تأخذ ً
منحى َ
ُ
ُ
ِ
والية عامة ،وأول ٍ
قاض تولى إدارة
األوقاف هو توبة بن منر ،في زمن هشام بن عبد امللك،
ُ
فقد كانت األحباس [أي :الوقوف ] في أيدي ِ
أهلها ،وفي أيدي أوصيائِهم ،فلما كان توبة
ِ
الصدقات إ ّ
ال إلى الفقراء ،واملساكني ،فأرى أن أضع َيدَ َّي عليها
قال :ما أرى مرجع هذه
ُ
ً
حفظا لها من التواء [ أي :الهالك ] ،والتوارث ِ ،فلم ميت توبة حتى صار األحباس ديوانًا
ُ
ِ
ِ
األوقاف مبصر( ،)7وتتابع القضاة
ديوان
عظيما ،وكان ذلك سنة 118هـ ،فذلك أول إنشاء
ً
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
على إدارة األوقاف من بعد توبة بن منر ،ومنهم القاضي عبد امللك بن محمد
اخلرمي ،الذي
ّ
مصر سنة 137هـ ،حيث خصص ثالثة أيام من كل شهر ،ليتفقد األحباس بنفسه،
َ
ولي قضاء َ

((( آل عمران104:
((( آل عمران :من اآلية110
((( الظاهر ،وطيرة ،د.خالد خليل ،ود .حسن مصطفى ،نظام احلسبة ،دراسة في اإلدارة االقتصادية للمجتمع العربي اإلسالمي،
عمان ،دار املسيرة ،ط ،1997 ،1ص.70
ّ
((( ابتدأ هذا العهد من اليوم الذي بويع فيه معاوية ،رضي الله عنه ،في سنة  41هـ ،وينتهي مبقتل مروان الثاني بن محمد سنة 132هـ،
ينظر محمد اخلضري بك ،محاضرات في تاريخ األمم اإلسالمية1382 ،99/2 :هـ ،ط ،8خال من اسم املطبعة.
((( محمد اخلضري ،املصدر السابق.211/2 :
((( محمد أبو زهرة ،محاضرات في الوقف ،مصدر سابق ،ص.11
((( األستاذ إسماعيل حقي فرج ،القضاء اإلسالمي وتاريخه ،مطبعة االحتاد ،املوصل ،1949 ،ص  ،18وآدم متز ،احلضارة اإلسالمية
في القرن الرابع الهجري ،مطبعة جلنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة ،1940 ،ص ،367وجالل الدين السيوطي ،حسن
احملاضرة في أخبار مصر والقاهرة ،87/2 :املطبعة الشرقية ،خال من سنة الطبع.
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من حيث اإلصالح واإلشراف على أعمال املتولي(.)1
ويبدو أنَّ إدارة القاضي لألوقاف كانت إدار َة حفظ ،وإدار َة إشراف ورقابة ،وإدارة مباشرة
ِ
ِ
لألوقاف ،فإدارةُ احلفظ ،كانت تتم بتسجيل
مجلس
األوقاف في ديوان خاص يحتفظُ به في
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
القضاء ،أما إدارة
محاسبة املتولي ،ومراقبة أعماله ،وأما اإلدارة
طريق
املراقبة ،فكانت تتم عن
ِ
وجود ّ ٍ
متول.
املباشرة لألوقاف ،فكانت تتم عند عدم

َّ
السبب الذي دفع القضاء إلدارة األوقاف ،هو الشتراك مال الوقف مع مال اليتيم في
ولعل
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
الشخص الذي يدير َ
ع ّلة الضعف؛ ألنَّ
ثم فإنَّ
َ
مال الوقف ال يهتم به كما لو كان مالكه ،ومن َّ
املطالب َة بحق الوقف تكون ضعيف ًة ،وهذا ما دفع بقوة القضاء إلى التصدي للمطالبة بحقوق
ِ
الوقف .أضف إلى ذلك أنَّ تصدي القضاء إلدارة األوقاف ،من شأنه التأثيرُ في استقاللية
ِ
األوقاف ،واملؤسسات املرتبطة بها ،وخاصة في جوانبِها اإلدارية ،والوظيفية ،والتمويلية ،في
ُ
العملي ،باعتبار أنَّ القضا َء هو أكثر
العديد من احلاالت التي تعرض لألوقاف في الواقع
َّ
ِ
تفويت املصلحة الشرعية ،وعدم متك ِ
ني
اجلهات استقاللية ،ومراعا ًة لتحقيق العدالة ،وعد ِم
ِ
ِ
سلطة الدولة من التدخل في احلاالت التي تعرضُ للوقف ،واتخاذها ذريع ًة لالستيالء على
األوقاف (.)2

َ
كذلك تضافرت جهة احلسبة ( )3مع القضاء في مراقبة املوقوفات ،حيث إنَّ
عمل احملتسب
في األمر باملعروف والنهي عن املنكر يقعُ ضمن احلقوق املشتركة بني حق الله وحق العبد،
تعد من احلقوق املشتركة(.)4
وأنّ مراقبة األوقاف ُّ
ُ
ُ
العباسي ):(5
ثالثًا :العهد
ّ

لقد اكتسبت الدولةُ العباسية استقرارا بعد أن مت بناء بغداد سنة 148هـ ،وانتقال اخلالفة
إليها( ،)6وقد ُأنيطت مقتضيات إدارة األوقاف بأعلى جهة قضائية ،وهي منصب قاضي القضاة،
حيث كان يقومُ ب��إدارة أمور الوقف ،كتعيني املتولي ،وأرب� ِ
�اب الوظائف ،عن طريق اختيار
من يصلحُ للتدريس ،واإلمامة ،ومحاسبة املتولي ( .)7وأشهر رجال هذا املنصب ،هو اإلمام

((( محمد أبو زهرة ،محاضرات في الوقف ،مصدر مذكور سابقا ،ص .16-15
((( د.إبراهيم البيومي غامن ،نحو إحياء دور الوقف في التنمية املستقلة ،بحث منشور في مجلة املستقبل العربي ،عدد  ،235السنة
 ،21ص ،104ود .عبد الكبير العلوي،إدارة األوقاف اإلسالمية في املجتمع املعاصر في املغرب ،منشور في كتاب أهمية
التعاونية،عمان ،1997 ،ص .467
األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم ،جمعية عمال املطابع
ّ
الفراء أبو يعلى ،محمد بن احلسني ،األحكام السلطانية،
((( احلسبة :هي أمر باملعروف إذا ظهر تركه ،ونهي عن املنكر إذا ظهر فعلهّ ،
مصر ،مطبعة البابي احللبي ،1938 ،ص .268
((( املاوردي ،أبي احلسن علي بن محمد ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،بغداد ،دار احلرية للطباعة ،1989 ،ص .373-366
((( بدء هذا العهد من  132هـ 656-هـ ،أي َّ
إن مدة هذا العهد 514 ،سنة.،
((( عباس العزاوي،تاريخ القضاء في الدولة العباسية ،القسم الثاني ،مجلة القضاء ،العدد الثالث ،السنة الثانية ،1943 ،ص .281
((( عباس العزاوي ،مقال منشور في كتاب الدليل إلصالح األوقاف ،مصدر مذكور سابقا ،ص (م).
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ِ
واسع
العدل ،وهذا املنصبُ لم يكن في كل أوقاته
منصب وزي ِر
منصب يشبه
أبويوسف ،وهو
َ
ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
وظائف هذا
القضاة أقطارا ،وآخرين غيرها ،ومن
عام النظ ِر ،وإمنا كان يخول بعض
السلطةَ ،
ِ
ِ
ِ
احلسبة
املنصب :النظرُ في
والوقف (.)1
ُ
القضاء لألوقاف ،تتم ِ
ِ
ِ
بعدة سبل ( ،)2وهي:
إدارة
وكانت طريقة

ُ
ِ
1 .1محاسبة
القضاء ملتولي األوقاف عن احلسابات املعدة من قبله ،للتأكد من تطبيق
شروط الواقفني.

2 .2إنشاءُ صفحة خاصة في سجل األوقاف ،يدرج فيها اإلقرارُ بالوقف ،مع وصفه بدقة،
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
واجلهات التي ُو ِق َ
الوقف ،وتوثقُ فيه محاسبة
الشهود ،وتاريخ
ف عليها ،وشهادة
املتولني لألوقاف ،مع تاريخِ كل محاسبة.
ُ
ِ
ِ
3 .3إعطاء
األوقاف.
واردات
أوامر بالصرف من
َ

ِ
ِ
ِ
اإليرادات،
املتحصلة عن أمالك الوقف ،ولتنظيم إجراءات حتصيل
ولكثرة األموال
4 .4
ُ
ِ
ِ
وجوب تعي ِ
النفقات ،استلزم األمر
وصرف
ني (جهابذة) أي :مختصني ميلكون اخلبرة
َ
ُ
واالختصاص ،وكانت إدارةُ هؤالء تتم عن طريق القضاء ،وقام هؤالء اجلهابذة
ِ
أبواب النفقات في سجالت خاصة ،وتقدمي
بتوثيق
تقارير يومية ،وشهرية(.)3
َ

جهات أخ��رى تعاون القضاء في إدارة األوق���اف ،فكان لناظر املظالم عدة
وهناك
ٌ
()4
ُ
ُ
اختصاصات ،منها اإلشراف على األوقاف ،وهذا اإلشراف ينقسم إلى نوعني :
ُ

ِ
ِ
األول :اإلشرافُ الذي ال يتوقف على
النوع
حصول تظلم ،بل يقومُ به الناظرُ من تلقاء
نفسه ،وهذا اإلشراف يحصل في األوقاف العامة (.)5

ٌ
موقوف على
النوع الثاني :اإلشراف الذي يتوقف على حصول تظلم ،فإنَّ نظره فيها
()6
حصول تظلمِ أهلها عند التنازع فيها ،وهذا اإلشراف يكون في األوقاف اخلاصة .
ُ
ِ
جهود اجل��ه� ِ
ِ
وق��د تضافرت جهود
�ات امل��ذك��ورة سابقًا ،فقد ذك��ر ابن
احملتسب ،مع
ِ
ِ
ِ
واخلاصة ،وفي املفوضة إلى القضاء
العامة
األوقاف
جماعة بقوله(( :)7احملتسبُ ينظرُ في

((( عباس العزاوي ،تاريخ القضاء في الدولة العباسية ،مجلة القضاء ،العدد الرابع ،السنة الثانية.1943،401 ،
((( د .خولة عيسى صالح ،الرقابة اإلدارية واملالية في الدولة اإلسالمية ،بغداد ،بيت احلكمة،ط ،2001، 1ص .187-186
((( املصدر السابق ص .258
الفراء ،األحكام السلطانية ،مصدر مذكور سابقا ،ص  ،63-62واملاوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،مصدر مذكور
((( ّ
سابقا ،ص .136-135
((( يبدو َّ
أن مصطلح األوقاف العامة ،يعني :املوقوفات على جهة الفقراء واخلير.
إن هذا املصطلح يعني:الوقف على الذرية ،وتظلم الذراري من احلقوق الشخصية ،فهو ال يحرك إ ّ
((( في ظني َّ
ال بنا ًء على شكوى.
((( نقال عن كتاب نظام احلسبة ،دراسة في اإلدارة االقتصادية للمجتمع العربي اإلسالمي ،مصدر مذكور سابقا ،ص.84
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عند اإلطالق…).والذي يبدو أنَّ إدارة األوقاف في هذا العهد ،متت بتنسيق رائع بني تلك
ُ
اجلهات ،وقد حقق ذلك التنسيق وحدة الهدف الذي كان مستقرا في قلوبِهم ،وهذا الهدف
ِ
هو حمايةُ ِ
الوقف ،وتقويته.
مال

رابعا :العهد املغولي:
ً

بعد َأن استولى املغولُ على بغداد سنة 656هـ ،مرت إدارة األوقاف بعدة مراحل (:)1

املرحلة األولى :بدأت من تاريخ احتالل بغداد إلى سنة 662هـ ،ولم يتعرض املغول
ِ
للموقوفات ،بل بقي احلالُ كما هو عليه في العهد العباسي.
ِ
الثانية :بدأت من سنة 663هـ إلى سنة 687هـ ،وفي هذه املرحلة أُودعت إدارة
املرحلة
()2
ِ
املنصب إلى بعض
األوقاف إلى موظف مختص سمي بـ (صدر الوقوف)  ،وقد عهد بهذا
من تعاون مع املغول على احتالل بغدا َد ،ومنهم نصير الدين
الطوسيُ.
ّ
ُ

ِ
الثالثة :في سنة 687هـ ،سلمت إدارةُ األوقاف إلى حكام بغداد.
املرحلة

ِ
املرحلة
منصب صد ِر الوقوف.
الرابعة :أُعيدت اإلدارة إلى من تقلدَ
َ
اخلامسة :أصبحت إدارة األوقاف ِ
ِ
بيد ( قطب جهان ) أي :قاضي القضاة.
املرحلة
واجلديد الذي جاء به املغولُ ،هو إعطاء إدارة األوقاف إلى جهة مستقلة عن القضاء ،ولم
تتسم اإلدارةُ باالستقرار ،بل كانت تتقلب بني صدر الوقوف ،ووالة بغداد ،وقاضي القضاة،
كما يتضح من املراحل املذكورة سابقا.

خامسا :العهد العثماني (:)3
ً

ِ
القانوني ،الذي دخل بغدا َد في يوم
العثماني سليمان
السلطان
بعد فتح العراق في عهد
ّ
ّ
ُ
 / 24جمادى األُولى941/هـ1534 ،م ،قام هذا السلطان بتقسيمِ العراق إلى إياالت،
وألوية متعددة ،وهذه اإلياالتُ هي :بغداد ،البصرة ،املوصل ،شهر زور ،اإلحساء ،وقام هذا
ِ
السلطان
بتسجيل جميع األراضي ،واألمالك ،مبا فيها األمالكُ واألراضي الوقفية(.)4
ّأما ما يخص إدارة األوقاف ،فكان مركزُ اإلدارة في عاصمة الدولة ( األستانة ) ،حيث مت

((( عباس العزاوي ،مقال منشور في كتاب الدليل إلصالح األوقاف ،مصدر مذكور سابقا ،ص (م س).
((( يبدو أنّ ذلك املصطلح يعني :املسؤول األول عن إدارة األوقاف ،ألنّ الصدر من التصدر ،أي الذي يكون في املقدمة ،ويقابل
منصب وزير األوقاف حاليا.
((( بدأ هذا العهد في سنة 941هـ1534 ،م ،وانتهى باحتالل بغداد في  / 17جمادى األولى  1335 /هـ/11 ،آذار 1917/م ،ينظر
عباس العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني ،3/4 :شركة التجارة والطباعة احملدودة.1949 ،
((( املصدر السابق.37/4 :
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ُ
ِ
ِ
األوقاف في سنة 1242هـ ،وكان لها حق النظر على املتولني ،وضبطُ جميع
نظارة
تأسيس
األوقاف التي ينقرضُ نسلُ واقفيها وبذلك الضبط نشأ ما يسمى باألوقاف املضبوطة،وكانت
النظارة تتكون من :إدارة اخلدمة ،وإدارة العرض ،وإدارة التحريرات ،وإدارة التجارة ،وإدارة
ِ
أوقاف السالطني إلى ناظ ِر األوقاف
األعمال اليومية ،وفي سنة 1260هـ ،عهد بنظارة جميع
عدا األوقاف املستثناة ،أما في العراق فكانت هناك إدارةُ أوقاف في كل من بغدا َد،والبصرةِ،
ّ
()1
ِ
واملوصل ،هذه اإلدارات تراجع نظار َة األوقاف في األستانة  .وكان لكل من هذه الدوائر
ُ
ِ
ِ
ِ
فروع في أكثر ملحقات الواليات الثالث املذكورة  ،وهذه الفروع تراجع
الدوائر املركزي َة،
ٌ
َ
()2
ُ
وال تبت في أمر بدون موافقتها .

صدر العديدُ من األنظمة التي اهتمت بإدارة األوقاف ،وحددت بشكل مفصل الواجبات
ُ
واملسؤوليات ،واحلقوق ،وذلك من ِ
أجل السيطرة على اخللل والتقصير ،وهذه التنظيمات
َ
الوقف عن التعرض له ،وينبغي علي التطرقُ إلى تلك التنظيمات؛ َ
َ
ألنها تعد املصدر
صانت
َّ
الرئيس للتنظيمات احلالية ،حيث إنَّ العديدَ من املصطلحات التي تتعلق بالوقف قد انتقلت
الكثير من الوقفيات التي نظمت في عهد الدولة
إلى القوانني واألنظمة احلالية ،كما َأنَّ هناك
َ
ِ
الوقف ،يضاف إلى ذلك أنَّ
العثمانية ،وقد نظمت تلك الوقفياتُ شروطا تتعلق ب��إدارة
دراسة تلك التنظيمات تبني لنا مستوى التطور اإلداري لألوقاف ،وما وصل منها إلى الوقت
وتبعا للموضوع الذي نظمته.
احلاضر .وسنتناول هذه التنظيمات بصورة تتناسب وأهميتهاً ،
ُ
ِ
األوقاف:
الفرع األول :إدارة

�ام يخص إدارة األوق����اف ب��ت��اري��خ /19ج���م���ادى اآلخ���رة 1280 /ه���ـ،
ص��در ن��ظ� ٌ
ِ
ٍ
ٌ
ٌ
مكونة من
مكون من تسعة فصول وخامتة ،وهذه مبجموعها
1863/3/10م ،هذا النظام
ست وخمسني ماد ًة ( ،)3وأهم ما ورد في هذا النظام:
َ
أولاً  :فيما يخص
األوقاف املضبوط َة ،يكون مديرُ األوقاف هو املسؤول عن إدارتها في
املدينة ،وأهم واجباته:

ُ
ُ
ِ
اً
فضل عن الدفات ِر التي ميسكها أمني
دفاتر
أ .مسك
الصندوق ،ينظم فيها ما يدخل
َ
ُ
من املبالغ إل��ى صناديق األوق���اف ،وكذلك ميسك
دفاتر يومي ًة يقيد فيها مقدار
َ

((( شاكر ناصر حيدر ،أحكام األراضي واألموال غير املنقولة،مطبعة املعارف ،بغداد ،خال من سنة الطبع ،ص  ،52وينظر ً
أيضا،
الدليل إلصالح األوقاف ،مصدر سابق ،ص  ،4والدكتور علي أوزاك ،إدارة األوقاف اإلسالمية في املجتمع املعاصر في تركيا،
اليوم،عمان ،جمعية عمال املطابع التعاونية ،1997 ،ص .339
بحث منشور في كتاب أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم
ّ
((( د .مصطفى جواد ،وأحمد سوسة ،واألستاذ محمود فهمي ،دليل اجلمهورية العراقية لسنة  ،1960بغداد،مطبعة التمدن ،1961 ،ص .269
((( عارف أفندي رمضان ،مجموعة القوانني املعمول مبوجبها في جميع الدول العربية املنسلخة عن احلكومة العثمانية ،ج ،5بيروت،
املطبعة العلمية.1928 ،
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اإليرادات،واملصروفات ،وجهاتها ،ومحاسب َتها (.)1

ِ
إنشاء ِ
ِ
األوقاف املضبوطة أو عقاراتها ِ
ِ
ِ
اإلجارة
ذات
خيرات
أحد
ب .في حالة تعمير ،أو
ُ
الكشف مع
تقرير بذلك يرفعه إلى مجلس املدينة ،ثم يجري
يقدم
الواحدة ،ينبغي أن َ
ٌ
معماري يدعى (شيخ قالفة) ،وباقي ِ
أهل الوقف ،ثم يجري
أعضاء آخرين مبعرفة
ّ
ِ
للتعميرات التي تكون كلفتها ألفي غرش ،وكان
مناقص ًة في املجلسّ ،أما بالنسبة
()2
للوقف
حاصالت ،فال جتري فيها مناقصة .
ٌ
ِ
إيـراد ِ
املرتزقة ،وحتفظ
وأسماء
كل وقف،
ج .تسجيلُ األوقاف املضبوطة بسـجل يقـيدُ به
ُ
ُ
ٌ
ٌ
احمللي،
نسخة من هذا السجل في املجلس
ونسخة ترسل إلى اخلزينة(.)3
ّ

ثانيا:فيما يخص األوقاف امللحقة :هذه األوقافُ تدار من قبل املتولي ،وقد بني القانون
ً
()4
ِ
كيفي َة محاسبة املتولي،واإلشراف عليه ،وذلك عن طريق :
ُ

ِ
بجلب الوقفيات أو صورتِها من القيود
أ .املباشرة برؤية حسابات املتولي ،وتبدأ املباشر ُة
املوجودة في سجالت احملاكم.
ني احملاسبة ،وذلك بجلب املستأجرين
ب .التحقيق عن اإلي��رادات التي بينها املتولي ح َ
للتأكد منهم.

ج .التحقيق عن األوقاف التي انقرض الذين كانت موقوف ًة عليهم.

د .حددت ما يؤخذ من رسم احملاسبة ،ومعاش احملرر ،فجعلت ُ
نسبة (  2باأللف ) لرسمِ
ِ
ملعاش احملرر.
احملاسبة ،و ( 2باأللف )

ِ
ُ
إيراد ِ
ِ
وحتفظ
املرتزقة،
وأسماء
كل وقف،
تسجيل األوقاف امللحقة بسجل يقيد به
هـ.
ُ
ُ
ٌ
ٌ
ونسخة ترسل إلى اخلزينة.
احمللي،
نسخة منه في املجلس
ّ

حد ()500
و .بالنسبة للتعميرات أو املصاريف الضرورية التي يقوم بها املتولي ،ينبغي أال تتجاوز َّ
ِ
ِ
خزينة األوقاف الهمايونية.
موافقة
قرش ،وما زاد على ( )2500قرش ،فينبغي استحصال

ثالثًا:طرق االستثمار
بني هذا النظامُ أنواع االستثمارات ( ،)5وهي:
((( م  2،3من نظام إدارة األوقاف الصادر عام  1280هـ.
((( م  12من النظام الصادر عام  1280هـ.
((( م  5من النظام.
((( تنظر املواد ،22 ،16 ،15 ،12،13 :من النظام.
((( م  39 ،38من نظام إدارة األوقاف لسنة  1280هـ.
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اإلجارة الواحدة ،واإلجارة الطويلة(.)1
ب.االستبدالُ (.)2
وقد أعطى النظامُ ملديري األوقافُ ،خمس املبالغ التي ترسلُ إلى اخلزينة من معجالت
احملالت املقررة الراجعة إلى اخلزينة التي تتحصل في محالتها ،وحصص الرسم املعتاد،
وخروجة الفراغات واالنتقاالت العائدة إلى اخلزينة (.)3

َ
مس الذي يعطى ملديري األوقاف ،هو أول نظام للحوافز مت وضعه لرفع
اخلـ َ
والظاهر أنَّ ُ
كفاءة عمل املديرين.

الفرع الثاني :الوظيفةُ في املؤسسات الدينية:

صدر نظامُ توجيه اجلهات بتاريخ /2رمضان1331/هـ  ،لينظم الوظائف في املؤسسات
الدينية ،وقد تضمن:
اثنتني وستني مادةً ،وأبرز األحكام التي تضمنها هذا النظامُ هي:

َ
أولاً  :فيما يخص
قسمها إلى قسمني(:)4
الوظائف فقد ّ

ِ
ِ
القسم
حتصيل العلمِ ،
األول :الوظائف العلمية:وهي التي يتوقف إيفاءُ الوظائف فيها على
ِ
ِ
واإلمامة ،واملتولي.
واملدرسية،
كاخلطابة،
ّ

ُ
ِ
بالعمل أو الصنعة ،وال حتتاج إلى علم ،كاخلاد ِم
الوظائف التي تتعلق
القسم الثاني:
والفراش.
ِ
العمل ،كأساس لتقسيم الوظائف.
ويالحظ على هذا التقسيمِ َ ،أنه أخذ باعتبا ِر نوعِ

ِ
ِ
ُ
مبوجب
أوامر صادرة
وظائف تتطلب
التعيينات ،فهناك
وبينّ اجلهة املختصة بإصدار أوامر
َ
ِ
ُ
مبوجب
وظائف كاملدرس،والشيخ ،فإنها
وثيقة رسمية تعطى من نظارة األوقاف ،وهناك
أوامر عالية ،تصدر من العاصمة (األستانة)(.)5
حدد عد َة شروط للتعيني ،حيث اشترط الكفاء َة لتوجيه الوظيفة املشروطة التي اشترطها
ثانياّ :
ً
((( اإلجارة الواحدة :يقوم املتولي بتأجيرها ملدة معلومة تنتهي بانتهائها ،أ ّما اإلجارة الطويلة فهي :املسقفات واملستغالت التي أعطيت
باإلجارة الواحدة ملدة طويلة غير معينة لقاء أجرة سنوية محددة ،ينظر حسني علي األعظمي ،أحكام األوقاف،ط  ،1بغداد،
مطبعة االعتماد ،1949 ،ص .150 ،147
((( االستبدال :مبادلة الوقف بامللك ،ينظر علي حيدر ،ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف.71/1 :
((( م  47من النظام.
((( ينظر م  ،1،2من نظام توجيه اجلهات.
((( م  4من نظام توجيه اجلهات.
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ٍ
راغب،فيجب إجراءُ املسابقة بني الراغبني ،ويعني من هو أكثرُهم إثباتا
الواقف ،وإذا تقدم أكثرُ من
ٍ
لألهلية ،ولو ظهر عدةُ متساوين كفاء ًة في املسابقة التي جتري بني الراغبني في ٍ
علمية ،وكان
جهة
ُ
ِ
بينهم ابن
املوظف السابق في اجلهة التي يجري عليها التعينيُ ،فيجب ترجيحه عليهم ،وإذا لم
ٍ
فحينئذ يرجح في الدرجة األولى
يكن ابن املتصرف السابق من جملة أرباب الكفاءة املتساوية،
قرابة إلى املتوفى ،وفي الدرجة الثانية من ليس في عهدته ٌ
من له ٌ
جهة أخرى ،وفي الدرجة الثالثة
من كان فقير احلال،وتتخذ القرعة مدارا للترجيح في الدرجة الرابعةّ ،أما بالنسبة للوظائف التي
تتعلق بالعمل والصنعة ،فقد اشترط النظام الكفاء َة ملن يعني فيها ،وأوجب توجيهها إلى ابن
املتصرف السابق الذي تتحقق كفاءته ،من دون إجراء امتحان املسابقة ،وإذا كان أوالدُه متعددين
ٍ
صغيرا ،فتوجه
حينئذ إلى أكب ِرهم ،وإذا لم يكن له أبناء ٌ أو كان ابنه
ومتساوين في األهلية ،فتوجه
ً
ٍ
حينئذ ملن يصلح لها من اخلارج (.)1
ِ
ِ
ِ
اللجان التي تقوم بامتحان من
أعضاء
وحدد عدد
إجراء االمتحانات،
ثالثًا :بينّ كيفي َة
ّ
()2
ِ
يتقدم للتعي ِ
ني في الوظيفة العلمية .
ُ

ٍ
ِ
بجناية
حالة صدو ِر حكم
رابعا:بينّ حاالت إنهاء الوظيفة ،وهي :رفعُ اجلهة ،وتكون في
ً
ُ
ٍ
ٍ
أو جنحة مخلة بالناموس ،بشرط اكتساب احلكم لدرجة البتات ،والعزل ويكون في حالة
وقوع حالة موجبة للعزل شرعا ،ويجري التحقيق في هذه احلالة بصورة عريضة ومعمقة من
قبل مأمور أوقاف احملل ،وبعد أخذ إفادة صاحب اجلهة ،مع كل من يجب أخذ إفادتهم ،فإذا
حتقق الفعل الذي يرى أنه موجب للعزل ،مينع من اخلدمة مؤق ًتا ،وترسل األوراق التحقيقية
إلى األستانة لتدقيقها من قبل شورى األوقاف ،ويقوم املجلس بتصديق القرار أو نقضه (.)3

الفرع الثالث :مسقفاتُ ومستغالتُ األوقاف:

صدر نظامُ مسقفات ومستغالت األوقاف في /9جمادى اآلخرة 1287/هـ ،وقد تضمن
خمسا وثالثني ماد ًة(.)4
ً
وأبرزُ األحكا ِم التي جاء بها هذا النظام ،هي:

أنواع األوقاف املوجودة في ممالك الدولة العثمانية ،وتلك األنواعُ كانت باعتبار
 .1بينّ
َ
ِ
ِ
األوقاف الهمايونية ،فهي أوقاف
جهة اإلدارة ،فإذا كانت األوقاف تدار من قبل خزينة
((( ينظر املواد من  17 – 6من نظام توجيه اجلهات.
((( نظمت ذلك املواد من  45-27من نظام توجيه اجلهات.
((( تنظر املادتان  53 ،52من نظام توجيه اجلهات.
((( عارف أفندي رمضان ،املصدر السابق 86/3 :وما بعدها.
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ٌ
أوقاف غير مضبوطة ( .)1ويتضح
مضبوطة ،أما إذا كانت إدارتها من قبل متوليها ،فهي
َ
من ذلك أنَّ
أصل تسمية األوقاف املضبوطة ،وغير املضبوطة ،كانت بدايتها في عهد
الدولة العثمانية.

ِ
الكائن عليها ٌ
إلحداث أبنية،
معد ٌة
احملالت
عرف املسقفات بأنها:
أبنية ،أو التي هي َّ
ُ
ُ
َّ .2
يستفاد منها بجهة تصرف ماَ ،
مثل الزراعة ،وغرس
أما املستغالت فهي األراضي التي
ُ
األشجار(.)2

أنواع التصرفات التي حتصل على املسقفات ،وكيفية انتقال املسقفات واملستغالت
بـيـن َ
ّ .3
في األوقاف احلاصل التصرف بها باإلجارتني ،وبي أحكام األوقاف التي ال يوجدُ لها
مستحق حيث يتم ضبطها ،ومن َث َّم يتم تأجيرها باملزايدة ،وبالنسبة لألخيرة فقد أحال
ٌّ
النظام أمر تنظيمها إلى نظام مخصوص بها (.)3
ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
واملستغالت ،حيث ّ
لسندات
شكل إدارة
املسقفات
إلدارة
بـيـن الهيكل التنظيمي
ّ .4
()4
األوق��اف ،تتكون من شعبتني ،واحدة للمسقفات ،وأخرى للكدكات  ،وأوجب
تعيني مخمنني ،وجباة ،وأم ِ
وقسم الدفاتر التابعة إلدارة السندات إلى
ني صندوقَّ ،
ِ
ِ
ِ
السالطني،والثالث
األول مخصوص ألوقاف احلرمني ،والثاني ألوقاف
أربعة أقسام:
لألوقاف املضبوطة ،والرابعِ لألوقاف غير املضبوطة (.)5

ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
اخلاص
املضبوطة تختم باخلتم الذاتي
فاألوقاف
األوقاف،
سندات
بـيـن طريق َة تنظيمِ
ّ .5
ِ ()6
ُ
بنظارة األوقاف ،أما
غير املضبوطة ،فتختم بختم متوليها ،وختمِ النظارة .
األوقاف ُ
 .6أنشأ نظام التقاعد للمختصني بجباية ،وكتابة األوقاف املضبوطة ،وبكتابة األوقاف غير املضبوطة(.)7

الفرع الرابع :حتصيلُ اإليجارات:

ُ
ِ
ِ
واملقاطعات الوقفية( ،)8الصادرُ في /21شباط1321 /هـ
حتصيل اإليجارات
نظمها قانون

((( م  1من نظام مسقفات ومستغالت األوقاف.
((( م  2من النظام املذكور سابقا.
((( م  ،4،5،6من النظام.
(((الكدكات :جمع كدك ،وهو حق القرار الذي يثبت للمستأجر في حانوت الوقف إذا ما أحدث أو أقام فيه لنفسه ،ومباله ،وبإذن
املتولي ،أبنية ،ويطلق كذلك عل آالت الصناعة والعطارة التي يضعها املستأجر فيها ،وقد أ ُ لغي هذا احلق مبوجب القانون الصادر
بتاريخ /22ربيع األول 1331 /هـ ،ينظر محمد قدري باشا ،قانون العدل واإلنصاف حلل مشكالت األوقاف ،ط،1928 ،5
خال من مكان الطبع،واسم املطبعة ،م  ،347ص  ،150وعلي حيدر ،ترتيب الصنوف في أجكام الوقوف ،75-74/1 :وأحمد
أبو الفتوح ،املعامالت في الشريعة اإلسالمية ،434/2:ط ،2مصر ،مطبعة النهضة.1925 ،
((( ينظر املواد من  12-7من نظام مسقفات ومستغالت األوقاف.
((( ينظر املواد من  32-25من نظام مسقفات ومستغالت األوقاف.
((( م  34من النظام.
((( عارف أفندي رمضان ،املصدر السابق.396/3 :
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ِ
التنسيق بني دوائر
املعدلُ في /27ربيع األول 1331/ه��ـ  ،وقد نظم هذا القانون عملي َة
األوقاف ،والدوائ ِر ُ
األخرى (كالطابو) التسجيل العقاري،في حتصيل إيجارات األوقاف ،وقد
ُ
ِ
ِ
ِ
األوقاف امللحقة ،تسمى
املستحصلة من
نسبة  %10من اإليجارات
َ
أوجب القانون استيفاء َ
ِ
نفقات حتصيل.

ُ
االستمالك:
الفرع اخلامس:

ِ
بخصوص االستمالك ،فقد نظمه قانونُ االستمالك للجوامع الشريفة ،واملؤسسات
ّأما
ِ
باستمالك ما فوقها،
احلق للجوامع الشريفة ،واملؤسسات اخليرية،
اخليرية ( ،)1الذي أعطى َّ
وحتتها ،وما كان في حرميها.

يتضحُ لنا بعد ذلك االستعراض السريعَ ،أنّ إدارة األوقاف في هذا العهد قد تطورت
ُ
ِ
األوقاف في جميع ممالك الدولة العلية إلى تأسيس ِ
كبيرا ،حيث أدت كثرة
أول وزارة
ً
تطورا ً
ُ
لألوقافُ ،سميت نظار َة األوقاف ،ومع كثرة األوقاف ظهرت تلك التنظيمات التي فصلت
أمورا دقيق ًة؛ وذلك لغرض احلد من التعرض لألوقافّ ،أما في الواليات األخرى،ومنها
العراق ،فقد كان مستوى التنظيم هو مديري ًة في كل ٍ
إيالة من اإلياالت الثالثة ،وهي بغدادُ،
واملوصلُ ،والبصرةُ.

الفرع السادس :أوقاف الطوائف غير اإلسالمية:

ٍ
براءات
كان السالطنيُ العثمانيون مينحون البطارك َة ورؤس��ا َء الطوائف غي ِر اإلسالمية
تخولهم حق إدارة أوقاف طوائفهم مباشر ًة أو بواسطة مجالس معينة أو منتخبة ،وكانت هذه
ِ
األوقافُ تدار من ِ
تبعا العتبار األوقاف من األمور
قبل
املجالس اجلسمانية أو املجالس الروحيةً ،
ِ
إدارة املسقفات واملستغالت
املدنية أو الروحية( .)2وجاء دستور  1876العثماني وأعطى حق
ُ
ِ
ِ
ٍ
مجلس ينتخب أعضاؤه من أفراد تلك امل َّلة ،وتتم اإلدارة
والنقود املوقوفة إلى
شرط
بحسب
()3
ُ
ُ
الواقف أو معاملتِه القدمية ،ومرجع هذه املجالس ،هو مجالس الواليات العمومية .ونوضح
الهيكل التنظيمي إلدارة األوقاف في العهد
العثماني ،وفق املخطط التالي(:)4
َّ

((( صدر هذا القانون في /25حزيران 1328 /هـ.
((( حارث يوسف غنيمة ،الطوائف الدينية في القوانني العراقية ،بحث منشور في مجلة بني النهرين ،العدد ،68السنة  ،1989ص .57
((( م  11من دستور .1876
((( صمم هذا املخطط من قبل الباحث استنادا إلى نظام إدارة األوقاف العثماني لسنة .1280
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مخطط رقم ()1
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محصلة الكالم في املبحث الثاني

إنَّ محصل َة الكال ِم في هذا املبحث تتلخص في األمور التالية:

1 .1إنَّ إدارة األوقاف في عهد النبوة ِ ،واخلالفة الراشدة ،كانت تتم عن طريق املتولي،
وإما من يعينه الواقف ،ولم يكن هناك جهاز مستقل
واملتولي ّإما هو الواقف نفسهّ ،
لألوقاف وذلك لقلة املوقوفات.

ُ
ُ
ِ
آخر ،فقد تولى القضاء
وألول مرة إدار َة
2 .2في العهد األموي أخذت اإلدارة ً
منحى َ
ِ
تبعا الستقالل
األوق��اف ،وقد أثر ذلك في جعل األوق��اف تتمتع باالستقاللية ً
القاضي ،الذي اليحكمه إال الشرع.
ُ
ٍ
ٍ
ِ
قضائية في الدولة ،وهي وظيفة
سلطة
العباسي أنيطت اإلدارة بأعلى
العهد
3 .3في
ّ
قاضي القضاة ،ونظمت ميزانية لألوقاف عن طريق ِ
أهل اخلبرة ،وهناك جهة أُخرى
تعاونُ القضاء َفي هذا العهد ،وهي وظيفةُ ناظر املظالم.

تطور في اإلدارة ،حيث أنيطت إلى موظف خاص سمي
املغولي،حصل
4 .4في العهد
ٌ
ّ
ِ
الوقوف ) ،ولم تتسم اإلدارة باالستقرار ،بل كانت تتقلب بني صدر الوقوف،
(صدر
َ
ووالة بغداد ،وقاضي القضاة.

ِ
ِ
ِ
توسعت األوقافُ،
العثماني
5 .5في العهد
التنظيمات املتعلقة بإدارة
وصدرت الكثيرُ من
ّ
ٍ
ٍ
الكثير
عالية ،وتضمنت
صياغة
ذات
واستثمار أموال األوقاف ،وقد تضمنت
نصوصا َ
ً
َ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
من التفصيالت من ِ
أجل
مت إنشاء وزارة مستقلة لألوقاف في
حماية األوقاف ،وقد َّ
األستانة ،تدعى ( نظارة األوقاف ) ،وقد ارتبطت بها مديرياتُ األوقاف في الواليات
التابعة للدولة العثمانية.
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املبحث الثالث
ُ
ِ
أقسام
العراقي
الوقف في القانون
ّ
نص قانونُ إدارة األوقاف رقم  64لسنة  ،)1( 1966ومرسومُ جوا ِز تصفية الوقف ُّ
الذ ّر ّي
رقم  1لسنة  ،)2( 1955على أقسام الوقف ،وتلك التقسيماتُ بنيت على ِ
ٍ
اعتبارات،
عدة
ُ
ِ
ِ
ِ
الوقف يقسم الوقف
مصرف
التقسيمات ،فباعتبار
وباختالف تلك االعتبارات ظهر العديدُ من
ِ
ِ
ِ
إلى :الوقف ُّ
املشترك .وباعتبار ملكية العني املوقوفة ،يقسم
،والوقف
اخليري
والوقف
الذ ّر ّي،
ّ
إلى :الوقف الصحيح ،والوقف غي ِر الصحيح .وباعتبار من يتولى إدارتَه يقسم إلى:الوقف
املضبوط ،والوقف امللحق .ومن حيث االنتفاع به يقسم إل��ى :وقف املؤسسات،ووقف
املستغالت .ومن حيث طبيعة املال املوقوف ،يقسم إلى :وقف العقار ،ووقف املنقول.
إنَّ
أغلب التقسيمات املذكورة كان مصدرُها األنظم َة الصادرة في زمن الدولة العثمانية
َ
ِ
التي طبقت في العراق باعتباره إحدى واليات الدولة العثمانية.
أهمية كبيرة من ِ
ٌ
عدة جوانب:
إنَّ حتديدَ مفهوم تلك األقسا ِم له

ِ
ِ
الوقف ،فعلى سبيل
إدارة
عد طريقًا لتحديد ِالشخص الذي يتولى
إنَّ ذلك التحديد ُي ُّ
ُ
ُ
َ
َّ
املثال ،إنَّ
الوقف امللحقَ الذي لم
تنحل توليته ،ولم تسحب يد املتولي عنه ،يدار من قبل
ُ
َ
َ
املتولي ،في حني أنَّ
الوقف
املضبوط يدار من قبل دوائ ِر األوقاف.
ِ
الواقــف عن وقفه ،وكذلك
كما أن ن َْصب املتولي ،وعــزله ،ومحاسـبته ،وجــوا ِز رجـوع
ِ
ِ
ُ
الوقف ُذ ّر ّيًا ،أم
بحسب ما إذا كان
الوقف ،فهذه األمورُ تختلف
فيما يخص تصفي َة
خيريًا ،أم
ّ
ً
مشتركا.
َ
املبحث سيقسم إلى خمسة مطالب:
إنَّ هذا

املطلب األول :الوقف ُّ
واخليري ،واملشترك.
الذ ّر ّي،
ّ
املطلب الثاني :الوقف الصحيح ،والوقف غير الصحيح.
املطلب الثالث :األوقاف املضبوطة ،واألوقاف امللحقة.
املطلب الرابع :املؤسسات ،واملستغالت.
املطلب اخلامس :العقار ،واملنقول.
((( نشر في اجلريدة الرسمية بالعدد  1293في .1966/7/31
((( نشر في اجلريدة الرسمية بالعدد 3665في .1955/7/19
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املطلب األول
الوقف ُّ
الذ ّر ّي واخليري واملشترك
أوال :الوقفُ ُّ
الذ ّر ّي:

حدد مرسومُ جوا ِز تصفية الوقف ُّ
الذ ّر ّي املقصود به ،بقوله ( :ما يقفه الواقفُ على نفسه،
ِ
شخص مع ٍ
ٍ
الواقف
ني أو ذريته أو عليهما معا ،أو على
أو ذريته ،أو عليهما معا ،أو على
شخص مع ٍ
ٍ
وذريته ،مع
ني وذريته) (.)1في مصر يطلق على هذا القسم من األوقاف مصطلح
()3
ُ
ُ
ُ
()2
األردني فقد أخذ مبصطلح الوقف ُّ
املدني
(الوقف األهلي)  ،أما القانون
الذ ّر ّي .
ّ
ّ
الذ ّر ّي ،يوحي بشمول الوقف ُ
ٍ
مصطلح الوقف ُّ
إنَّ
أشخاص آخرين،
لذ ّرية الواقف ،وذرية
َ
شخص مع ٍ
في ح ِ
ٍ
َ
َ
ني أنَّ
ني آخر،
والوقف على
الوقف على الواقف نفسه،
القانوني يعتبر
النص
َ
َّ
الذري.
من الوقف
ّ

ِ
ٍ
أشخاص معينني بذواتهم،
الذري ،أنَّ مصر َفه يكون على
الوقف
والذي يبدو من مفهو ِم
ّ
وهؤالء األشخاص قد يكونون موجودين حنيَ الوقف ،أو سيوجدون في املستقبل ،كما
لو وقف شخص على ذريته ،وأوالد ِ ذريته ،فاألخيران إن لم يكونوا موجودين ،فإنه عند
والدتهم سيكونون مستحقني ملنافع الوقف.

النتائجُ املترتبةُ على اعتبار الوقف ُذ ّر ًّيا:

الذري ،ونصبُ املتولي ،وعزله ،ومحاسبته ،تكون من اختصاص
1 .1التوليةُ على الوقف
ّ
محكمة األحوال الشخصية (.)4
2 .2يحق ألحد املستحقني من املرتزقة ،أو ورثة املستحقني ،تصفية الوقف
الذري (.)5
ّ

3 .3إذا حكم بتصفية الوقف ،واكتسب احلكمُ الدرج َة القطعي َة ،صار الوقفُ ملكا
((( م /1أ من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري.
((( ألغي الوقف الذري مبوجب القانون رقم  180لسنة  1952ينظر أحمد أبو الفتوح ،املعامالت في الشريعة اإلسالمية،35/1 :
مصر ،مطبعة النهضة ،1925 ،و محمد سالم مدكور ،الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية ،مصدر سابق ،ص .89
((( م  1234من القانون املدني األردني.
((( م ( ) 3/ 300من قانون املرافعات املدنية رقم  83لسنة  1969وتعديالته.
((( م ( )3من املرسوم.
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للمستحقني(.)1

ٍ
بطلب يقدمه إلى محكمة البداءة،
4 .4إذا كان الواقف حيا ،فله حق الرجوع عن وقفه
للحصول على قرا ٍر بإبطال حجة الوقف ،وإعادة املوقوف إلى ملكيته (.)2
ِ
5 .5يعد من
األشخاص املعنوية اخلاصة(.)3

ُ
اخليري:
ثانيا الوقف
ّ
ً

ِ
تصفية الوقف ُّ
الذ ّر ّي ،حيث بينه بقوله( :ما وقف على جهة
ورد مفهومه في مرسو ِم جوا ِز
نص املادة املذكورة لم تبني معنى جهة اخلير ،ويبدو
نهائيًا) ( .)4إنَّ َ
اخلير حني إنشائه ،أو آل إليه ّ
()5
ُ
أنَّ املقصو َد من جهة اخلير،هو :البر ،والنفع العام  ،ألنَّ
مصطلح اخليرية يشمل كل ما فيه
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ٌ
مرتبط بالبر ،واملنفعة العامة ،وهذا النفعُ العام
اخليري
مضرة ،فالوقف
منفعة أو دفع
إيصال
ّ
()6
ِ
قد يكون لقسمٍ من
الناس ،وقد يكون لكل الناس .
َ
ويفهم من مفهوم الوقف اخليري ،أنَّ
اخليري يأتي من مصدرين:
الوقف
َّ
ِ
األول :أن يوق َفه الواقف ابتدا ًء على جهة اخلير.

الوقف الذر ُّي إلى ٍ
َ
َ
ُ
ٍّ
الذري إذا انقطع مصرفه
الوقف
خيري ،ألن
وقف
يتحول
الثاني:أن
ّ
ّ
ُ
ّ ُ
على الذرية ،يتحول على الفقراء ،أو اجلهات اخليرية ،فتبقى الغلة لهم ،وبذلك ينشأ الوقف
ُ
اخليري مآال(.)7
ّ

النتائجُ املترتبةُ على اعتبار اخليرية في الوقف:

اخليري َ
ألنه خرج عن ملكه إلى ملك الله تعالى.
يرجع في وقفه
1 .1ال يصح للواقف أن
ِّ
َ
2 .2يعد من األشخاص املعنوية العامة ( ،)8وله ذمة مالية مستقلة.

()9

((( م (  ) 4من املرسوم.
((( م ( ) 14من املرسوم.
((( ينظر قرار مجلس شورى الدولة ،املرقم  994/8في  ،1994/2/26علي محمد الكرباسي ،املوسوعة العدلية ،العدد ،23
 ،1995ص.6
((( م ( /1ب) من املرسوم.
((( م( )8/ 1من قانون إدارة األوقاف رقم  64لسنة .1966
((( حسني علي األعظمي ،أحكام األوقاف ،بغداد ،مطبعة االعتماد ،1949 ،ص .146
((( ينظر قرار محكمة التمييز ،الهيئة العامة ،رقم القرار  ،1984/83منشور في مجلة القضاء ،العددان الثالث والرابع،1984 ،
السنة  ،39ص.155-149
((( د .محمد طموم ،الشخصية االعتبارية في الشريعة اإلسالمية ،مجلة احلقوق والشريعة ،جامعة الكويت ،السنة الثانية ،العدد
األول ،1978 ،وينظر ً
أيضا قرار مجلس شورى الدولة املرقم  ،94/8املذكور سابقا.
((( د .جمعة محمود الزريقي ،دراسة حجج الوقف ،بحث منشور في مجلة آفاق الثقافة والتراث ،السنة الثامنة ،عدد  ،31اإلمارات،
مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث ،2000 ،ص .13
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3 .3يعني املتولي بترشيحٍ من احملكمة الشرعية ،وقرا ٍر من املجلس العلمي ،يصادق عليه
مجلس األوقاف األعلى(.)1

َ
4 .4ال يجوز بيعه ،أو رهنه ،أو توريثه ،أو إعارته ،ألنَّ
املوقوف خرج عن ملكية الواقف،
والتصرفات املذكورة مبنية على امللكية.
ُ
ٍ
5 .5ال يجوز تصفيته؛ ألنه غير
الذري.
مشمول مبرسوم جواز تصفية الوقف
ّ

ِ
6 .6ال يجوز احلجز على األم� ِ
صحيحا ،أو بيعها لقاء
املوقوفة وق ًفا
��وال واألع��ي��ان
ً
الدين(.)2

ثالثًا :الوقف املشترك:

بينّ املرسومُ مفهو َمه ،بقوله :هو(ما وقفه الواقف على جهة اخلير ،وعلى األف��راد ،أو
ُ
وإما أن تكون غير معينة كاألوقاف
ال��ذراري) ،ونسبة االشتراك فيهّ ،إما أن تكون معين ًةّ ،
ٍ
املوقوفة على ٍ
ٌ
الذراري،
ومشروط فيها صرف الفضلة من غلتها على األفراد أو
خيرية،
جهة
ِّ
أوبالعكس (.)3
ً
مشتركا:
النتائج املترتبة على اعتبار الوقف
1 .1يجوز تصفيته وذلك لشموله بأحكام مرسوم جواز تصفية الوقف
الذري (.)4
ّ

2 .2يجوز الرجوع عنه طبقًا لنص امل��ادة الرابعة عشر َة من مرسوم جواز تصفية
الذري.
الوقف
ّ
3 .3يعتبر من األشخاص املعنوية العامة (.)5

((( م 2من نظام املتولني رقم  46لسنة .1970
/ثانيا من قانون التنفيذ رقم  45لسنة .1980
((( م 62
ً
((( م /1ج من املرسوم.
((( م 2من املرسوم.
((( ينظر قرار مجلس شورى الدولة ،املرقم  ،94/8مذكور سابقا.
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املطلب الثاني
الوقف الصحيح والوقف غير الصحيح
ٍ
يقسم الوقف باعتبار ملكيته للواقف أو للدولة إلىٍ :
ووقف غي ِر صحيح.
وقف صحيحٍ

أوال :الوقف الصحيح:

عرفه قانون إدارة األوقاف رقم  64لسنة  1966بقوله( :العنيُ التي كانت ملكا ،فوقفت
ّ
()1
ٍ
العقاري قيد
إلى جهة من اجلهات،ويشمل العقر املوقوف)  ،وقد أضاف قانون التسجيل
ِّ
ُ
فعرفه بقوله( :األوقاف الصحيحة هي التي كانت مملوك ًة ثم أوقفت
(املسوغات الشرعية) َّ
ٍ
ٍ
مبسوغات
إلى جهة من اجلهات
شرعية) (.)2

ُ
َ
إنّ مصطلح (العني) يشمل
والعقار ،واألراضي ،ألنها وردت مقترنة بصيغة (أل)
املنقول،
َ
ُ
ِ
التي تفيدُ العموم .ومصطلح (كانت وق ًفا) يفهم منه خروج
امللكية من الواقف إلى ِملك الله
سبحانه وتعالى ،بدليل لفظة (كانت) التي اقترنت بلفظ (مملوكة) ،وهذه الصيغةُ كما ال يخفى
ِ
الوصف في املاضي قبل الوقف.
ثبوت
تفيدُ َ

أما مصطلح (العقر) فهو( :احلصةُ العينيةُ الثابتةُ لصاحب العقر أو من يحل مح َّله قانونًا
في حاصالت األرض املعقورة) ( ،)3وهو من احلقوق العينية األصلية املتعلقة بعقار ،وقد
ً
يكون
صـحيحا هو
مملوكا ملكـي ًة صـرف ًة للـدولة أو آلحـاد النـاس (،)4والعـقر املوقـوف وقـ ًفا
ً
َ
ما كان مملوك ُا لألفراد؛ ألنَّ
العقر
غير صحيحٍ (.)5
اململوك للدولة يعد وقفه َ
َ

ُ
ُ
ً
مشتركا ،وكذلك يأخذُ الوقفُ الصحيح
خيريًا ،أو
ذريًا ،أو
ّ
وقد يكون الوقف الصحيحّ ،
ِ
املضبوط إذا كانت إدارته من قبل هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف ،وقد يكون ملحقًا
صفة
()6
ُ
قبل ّ ٍ
ٌ
إذا كان يدار من ِ
متول
ومشروط صرف غلته أو جزء ٍمنها على املؤسسات الدينية .
ُ

((( م  4/ 1من قانون إدارة األوقاف رقم  64لسنة  1966املعدل.
((( م /6أ من قانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة .1971
((( م  224من قانون التسجيل العقاري.
((( د .أحمد اخلطيب ،الوقف والوصايا ،مصدر سابق ،ص .54
((( م  5/1من قانون إدارة األوقاف لسنة  1966املعدل.
((( م  7 ،6/1من قانون إدارة األوقاف لسنة  1966املعدل.
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ُ
الصحيح:
ثانيا :الوقفُ غير
ِ
ً

اإلرصادي ( ،)1وهو عند
نشأ هذا الوقف في عهد الدولة العثمانية ،ويطلق عليه الوقف
ّ
ُ
الفقهاء :تخصيص اإلمام غ ّل َة بعض أراضي بيت املال لبعض اجلهات ،واختلف الفقهاء في
ِ
للواقف ،والقسم اآلخر
يعده وق ًفا ؛ ألنّ العني املوقوفة ليست ملكا
حقيقته ،فمنهم من لم َّ
ٍ
عده وق ًفا؛ ألن السلطان الواقف لشيء من أموال بيت املال هو ٌ
وكيل عن املسلمني فهو كوكيل
ّ
()2
عرفه قانونُ إدارة األوقاف بقوله( :هو حق التصرف والعقر في األراضي
الواقف  .وقد َّ
األميرية املرصدين ،واملخصصني ،إلى جهة من اجلهات) ( .)3وتسري على األوقاف غي ِر
غير أنَّ األعشار والرسوم
الصحيحة األحكام التي تسري على األراضي األميرية نفسهاَ ،
كرسوم الفراغ واالنتقال وبدل احمللوالت وغيرها تعود إلى جهة الوقف ال إلى خزينة
ٍ
جلهة أصحابها يستحقون من بيت املال ،وقد
الدولة( .)4وتخصيص تلك األوقاف قد يكون
يكون ألُ ٍ
ناس ال يستحقون من بيت املال (.)5
النتائج التي تترتب على اعتبار الوقف غير صحيحٍ :

ً
مضبوطا.
1 .1يدار من قبل هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف؛ ألنه يعد وق ًفا
تخصيصات في امليزانية كقاعدة عامة اليجوز
املخصص جلهة لها
2 .2الوقفُ غيرُالصحيح
ٌ
ُ
قرارا بانحالل األرض؛ بسبب ترك
إبطاله ،واالستثناء يكون بإصدار وزير املالية ً
ٍ
ٍ
متوالية ،وبالنسبة إلى األراضي
سنوات
استغاللها من دون عذ ٍر مد ًة تزيد على ثالث
ُ
ُ
املوقوفة
األرض
اخلاضعة لقانون اإلصالح الزراعي رقم  117لسنة  1970تعتبر
غير صحيحٍ محلول ًة في حالة عدم زرعها ملوسمني متتاليني طبقًا للمادة /13ب
وق ًفا َ
من قانون اإلصالح الزراعي ،وال يجوز تغيير اجلهة املوقوف عليها ،أما بالنسبة إلى
ُ
ٌ
استحقاق في امليزانية ،فيجوز
الوقف غير ِ الصحيح املرصد إلى جهة ال يوجد لها
إبطالُ الوقف عليها ،ومخالفة شرط الواقف(.)6

ُ
لقيت على طلبة كلية احلقوق ،بغداد ،مطبعة املعارف ،خال
((( شاكر ناصر حيدر ،أحكام األراضي واألموال غير املنقولة ،محاضرات أ َ
من سنة الطبع ،ص  ،13وعارف العارف ،مجموعة األحكام لألموال غير املنقولة،مطبعة املعارف ،بغداد ،1948 ،ص.6
((( املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في الكويت ،107/3 :ط.1986 ،3
((( م  5/1من قانون إدارة األوقاف لسنة  1966املعدل.
((( م  1248من القانون املدني العراقي.
((( محمد شفيق العاني ،أحكام األوقاف ،مصدر سابق ،ص.163
((( علي حيدر ،ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف ،مصدر سابق ،55،56/1 :وعصمت عبد املجيد بكر ،دراسة في انحالل
األراضي األميرية في العراق ،بحث منشور في مجلة القضاء ،العددان األول والثاني ،السنة  ،1972 ،27ص.175
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املطلب الثالث
األوقاف املضبوطة واألوقاف امللحقة
والوقف امللحق ِ
ِ
ِ
ِ
املضبوط،
الوقف
يقسم الوقف من حيث إدارته إلى:

ُ
الوقف املضبوط
أوال:

ويعرف بأنَّه( :الوقف الذي آل إلى اخلير ،وتديره دوائرُ األوق��اف)( ،)1ويقسم الوقف
املضبوط إلى األقسام التالية (:)2
1 .1الوقف الصحيحِ الذي لم تشترط التولية عليه ألحد ،أو انقطع فيه شرط التولية.
2 .2الوقف غي ِر الصحيحِ .

3 .3الوقف الذي مضى على إدارته خمس عشرة سن ًة من قبل وزارة األوقاف ،أو مديرية
األوقاف العامة ،أو ديوان األوقافّ ،أما في الوقت احلاضر فهيئة إدارة واستثمار
أموال األوقاف.
4 .4أوقاف احلرمني الشريفني ( ،)3عدا أوقاف األغوات( )4املشروط لهم.
الذري
5 .5أعيان اجلهات اخليرية اآليلة لألوقاف ،على وفق مرسوم جواز تصفية الوقف
ِّ
ٍ
قانون آخر ُّ
يحل مح َّله.
أو أي

ثانيا :الوقفُ امللحق
ً

ومشروط صرف غلته أو ٍ
وقد عرفه القانون بقوله( :هو الذي يديره ّ ٍ
ٌ
جزء منها على
متول،
َّ
ٍ
ّ
متول ،والوصية باخليرات
الذري الذي يديره
املؤسسات الدينية واخليرية ،ويشمل الوقف
ّ
ُ
ِ
مخرج
التي تخرج
الوقف)(.)5
َ
ويالحظ على القانون احلالي أنه أخذ تعريف الوقف امللحق من قانون إدارة األوقاف

((( د .أحمد اخلطيب ،الوقف والوصايا ،مصدر سابق ،ص .157
((( م  6/1من قانون إدارة األوقاف لسنة  1966املعدل.
((( هي األوقاف املشروط غلتها إلى احلرمني الشريفني املكي واملدني ،أو إلى أحدهما ،أو إلى فقراء مكة واملدينة ،ينظر م  1من قانون
إدارة األوقاف رقم  27لسنة .1929
((( مصطلح األغوات يعني :الضباط ،ينظر موفق بني املرجة ،السلطان عبد احلميد الثاني واخلالفة اإلسالمية ،مؤسسة صقر اخلليج
للطباعة والنشر ،الكويت ،1984 ،ص .450
((( م  7/1من قانون إدارة األوقاف النافذ.
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ٍ
ِ
بصورة
ينص على الوقف املشترك
رقم  107لسنة  ،)1( 1964ويالحظُ على
التعريف أنّه لم ُّ
ٍ
صريحة ،إال أنه يفهم من عبارة (… أو جزء منها على املؤسسات الدينية واخليرية …) أنَّ
اجلز َء
اآلخر يصرفُ على الذرية ،وهذا يعني وجود الوقف املشترك.
َ

ٍّ
َ
غير أنَّ
قانون
عد القانون الوقف الذري الذي يديرُه
وقد َّ
متول من األوقاف امللحقةَ ،
املرافعات املدنية رقم  83لسنة  1969املعدل ،جعل التولية عليه ،واإلشراف على املتولي،
وعزله ومحاسبته ،من اختصاص محكمة األحوال الشخصية طبقا للمادة  3 /300منه.

ّأما بالنسبة إلى الوصية باخليرات التي تخرج مخرج الوقف ،كالوصية بغ ّلة دا ٍر للخيرات على
الدوام ،فإنها تعد وق ًفا ولكن بشرط أال تكون تلك الوصية صادرة من شخص في مرض املوت،
يقصدُ بها التبرع واحملاباة ،وإال فإنَّ أحكام الوصية هي التي تسري( .)2وينبغي اإلشارة إلى أنَّ هناك
ِ
ِ
ني
فرقا بني
الوقف الذي يخرجُ مخرج الوصية ،فاألخير ينظر
الوصية التي تخرج مخرج الوقف ،وب َ
ُ
ِ
إلضافته إلى ما بعد املوت ،فتجري فيه أحكام الوصية ،وعلى ضوء ذلك يتم تقومي التركة ملعرفة
ِ
بالنسبة إلى
خروج املوقوف من الثلث ( ،)3وال ينفذ ما يزيد على الثلث إال بإجازة الورثة (ّ ،)4أما
ِ
ِ
ِ
ألفاظها ،فإن أفادت التأبيد والدوام فيحكم
داللة
الوصية التي تخرج مخرج الوقف ،فينظرُ إلى
ِ
بكونها وق ًفا ،كأن َ
ِ
سبيل الدوامِ ،فلفظة (الدوام) أفادت
للخيرات على
يقول :أوصيت بغ ّلة داري
ُ
فتكييف التصرف
التأبيد الذي هو من مقتضيات الوقف ،حيث إنَّ العبر َة بحقيقة املسمى ال بالتسمية.
ٌ
وصية
بكونه وصي ًة أم وق ًفا يترتب عليه النتائج اخلاصة بهذا التصرف ،فإذا قيل إنَّ هذا التصرف هو
خرجت مخرج الوقف ،فإنَّ جميع األحكام املتعلقة بالوقف تترتبُ عليه ،ومن هذه األحكام:
 .1عدم جواز الرجوع عنها.
 .2إدارتها تكون طبقًا للتنظيمات املتعلقة بإدارة األوقاف.

وقد ذهبت محكمة التمييز في قرارها املرقم  /133موسوعة أولى  2000 /إلى اعتبا ِر
الوصية بتسجيل الدا ِر باسم وزارة األوقاف ،لصرفها على اجلوامع واملؤسسات اخليرية،
ٍ
وصية باخليرات تخرجُ مخرج الوقف ،ويتم تسجيلها
كوقف مضبوط ( ،)5وإن قيل إنَّ هذا
التصرف هو ٌ
وقف خرج مخرج الوصية ،فيترتب على هذا التكييف ،تطبيق األحكام اخلاصة
بالوصية كافة ،مبا فيها حق املوصي بإبطال وصيته(.)6
((( م  7/1من قانون إدارة األوقاف رقم  107لسنة .1964
((( م  1109من القانون املدني العراقي.
((( محمد الهاشمي ،القضاء بني يديك ،مطبعة النجاح ،بغداد ،1957 ،ص ،291حيث أورد نص القرار املرقم / 361 / 322
 ،1940الصادر عن مجلس التمييز الشرعي السني.
((( م  2/1108من القانون املدني العراقي.
((( علي محمد الكرباسي ،املوسوعة العدلية ،العدد  ،86السنة  ،2001مكتبة شركة التأمني الوطنية ،ص .4 _ 3
ٍ
موص لوصيته.
((( م  72من قانون األحوال الشخصية املعدل رقم  188لسنة  ،1959حيث بينت احلاالت اخلمسة إلبطال
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املطلب الرابع
املؤسسات واملستغالت
يقسم الوقف من حيث االنتفاع به إلى:

أوال :املؤسسات:

وتعرف بأنّها ( ( :)1املوقوفاتُ التي يعود نفعها إلى عامة الناس ،كالطرق ،واملكتبات،
ٍ
جماعة من األشخاص ،كاملساجد ،واملعاهد ،واملالجئ) ،وتقسم املؤسسات
واجلسور ،أو إلى
()2
إلى :دينية ،وخيرية .

ثانيا :املستغالت
ً

ٍّ
مستغل ،وهو :املالُ الذي ُو ِق َ
يضمن بغالته ووارداته سدا َد ما تتطلبه إدارة
ف لكي
جمع
َ
َ
وغير املسقفات
املؤسسات ،واإلنفاق عليها ،وهذا املال يشمل املسقفات كالدور ،والدكاكنيَ ،
كاألراضي ،والبساتني ،واملنقوالت(.)3

املطلب اخلامس
العقار واملنقول
يقسم الوقف باعتبار طبيعة املال املوقوف إلى:

ِ
ِ
عرفه القانون املدني العراقي بقوله (( :)4كل
وقف العقا ِر ،ووقف املنقولّ ،أما العقار فقد ّ
ٍ
ثابت بحيث ال ميكن نقله أو حتويله دون ٍ
شيء له
تلف ،فيشمل األرض ،والبنا َء،
مستقر ٌ
ٌّ
وأما املنقول ،فقد
واجلسور ،والسدو َد،
والغراس،
َ
َ
وغير ذلك من األشياء العقارية )ّ ،
َ
واملناجمَ ،
ُ
()5
ٍ
ٍ
عرفه القانون املدني العراقي بقوله ( :كل شيء ميكن نقله وحتويله دون تلف ،فيشمل النقو َد،
ّ
((( د .أحمد اخلطيب ،الوقف والوصايا ،مصدر سابق ،ص .156
((( ينظر م  8/1من قانون إدارة األوقاف النافذ.
((( علي حيدر ،ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف.61-60 /1 :
((( م  1/62من القانون املدني العراقي.
((( م  2/62من القانون املدني العراقي.
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ِ
ِ
ِ
َ
وغير ذلك من األشياء املنقولة).
واملوزونات،
واملكيالت،
واحليوانات،
والعروض،
َ

ِ
ِ
واملنقول:
وقف العقا ِر
النتائجُ املترتبةُ على التفرقة بنيَ

ُ 1 .1
وقف العقار بعدَ تسجيله في دائرة التسجيل العقاري ،ال يجوز الطعنُ فيه بالصورية،
استنادا لنص املادة  149من القانون املدني العراقي.

2 .2يجب تسجيل الوقف الوارد على العقار في دائرة التسجيل العقاري ،فالتسجيل
يعد رك ًنا من أركان انعقاد التصرف العقاري ،حيث تختص دائرة التسجيل العقاري
بتسجيل التصرفات العقارية ،واألحكام القضائية احلائزة درجة البتات ،وما في
حكمها ،الواردة على احلقوق العقارية األصلية والتبعية(.)1
3 .3تقام الدعوى في محكمة محل العقار املوقوف ،وإذا تعددت العقارات املوقوفة جاز
إقامتها في محل ِ
ِ
ِ
موطن املدعى عليه ،أو مرك ِز
محكمة
أحدها ،وتقامُ الدعوى في
معامالته ،أو احملل الذي نشأ فيه االلتزامُ ،أو محل التنفيذ ،أو احملل الذي اختاره
الطرفان إلقامة الدعوى ،إذا كان املوقوف منقوال ،باستثناء دعوى تصفية املوقوف
املنقول،فإنها تقام في محكمة البداءة املوجودة في املنطقة التي يوجد فيها املنقول(.)2

محصلةُ الكال ِم في املبحث:

حاصل الكالم في هذا املبحث ما يأتي:

.1

.2

.3

.4

1يقسم الوقف إلى عدة أقسام بحسب اعتبارات التقسيم.
ِ
ِ
الوقف.
تبعا
الختالف نوعِ
2يختلف الشخص الذي يتولى اإلدارة ً
ِ
3إنَّ
العثماني لسنة 1280هـ.
الوقف باعتبار إدارته ،كان مصدرُه نظا َم إدارة األوقاف
تقسيم
َ
ّ
وإما باملآل.
4ينشأ الوقف اخليري ،إما باالبتداءّ ،

5 .5ال يجوز الرجوع عن الوقف اخليري ،وال يجوز تصفيته ،أو بيعه ،أو رهنه ،أو ميراثه.
ُ
ُ
ِ
باخليرات التي تخرج مخرج الوقف ،تعد وق ًفا ،ومن ثم تترتب عليها جميع
6 .6الوصية
أحكام الوقف املتعلقة بإدارته ،وعدم جواز الرجوع عنه ،وعدم جواز تصفيته ،أو
بيعه ،أو رهنه ،أو ميراثه.

الذري،واملشترك ،ويجوز تصفية هذين
7 .7جواز رجوع الواقف عن وقفه ،في الوقف
ّ
النوعني بنا ًء على طلب أحد املرتزقة ،أو أحد ورثته.
((( ينظر املادة  247من القانون املدني العراقي ،و املادة  2/3 ،2من قانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة  1971املعدل.
((( ينظر م  37 ،36من قانون املرافعات املدنية رقم  83لسنة  1969املعدل ،واملادة /4أ،ب من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري.
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متهيد
ِ
الفصل التنظيمات القانونية املتعلقة بإدارة األوقاف في العراق احلديث حيث إنَّ
سيتناول هذا
ٍ
لتنظيمات سبق أن طبقت في عهد الدولة العثمانية عندما
استمرارا
قسم منها
ً
تلك التنظيمات كان ٌ
ُ
ُ
يعد من ممالكها ،والقسم اآلخر مت تشريعه بعدَ تأسيس الدولة العراقية ،وقد استمرت
كان العراقُ ُّ
التشريعاتُ املتالحقةُ حتى الوقت احلاضر.
ُ
ِ
ِ
�رورا باحتالل
التنظيمات ابتدأت منذ
إنَّ تلك
دخول القوات البريطانية إلى شط العرب ،م� ً
البصرة ،وسقوط بغداد ،حتى وقتنا احلالي.

حدود ِ
ٍ
ملدد تطبيقها ،حيث إنَّه ال ميكن لنا معرفة
إنَّ دراسة تلك التنظيمات تتم عن طريق وضعِ
ِ
ِ
السائدة حاليا ،وكيفية بلورتها بالصورة التي ستظهر لنا في نهاية هذه الرسالة ،إن
التنظيمات
مصدر
شاء الله تعالى ،من دون بيان عناصر التنظيمات السابقة.

ِ
ثالثة مباحث ،سيتناول املبحث األول منها التنظيمات السائدة للمدة
قسمتُ هذا الفصل إلى
وقد َّ
ِ
وأما
وأما الثاني فسيخصص للتنظيمات احلاليةّ ،
من /6تشرين الثاني 1914/وحتى عام ّ ،1970
التنظيمي لوزارة األوقاف.
األخير فقد خصص لبحث الهيكل
ّ
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املبحث األول
التنظيمات السائدة للمدة من
/6تشرين الثاني 1914/حتى عام 1970
َ
املبحث إلى مطلبني ،يضم األول التنظيمات املوروثة عن الدولة العثمانيةّ ،أما
قسمت هذا
ّ
الثاني فسيتناول التنظيمات التي مت تشريعها بعد تأسيس الدولة العراقية ،وستكون آلية دراسة
ِ
القانون مع عدم تكرار ما مت التطرق إليه سابقا.
تلك التنظيمات طبقًا ملوضوعِ

املطلب األول
التنظيمات املوروثةُ عن الدولة العثمانية
بعدَ دخول القوات البريطانية لشط العرب قي  ،1914/11/6واحتالل البصرة في
 ،1914/11/9ثم احتالل بغداد في ِ ،1917 / 3 /17
ومن َث َّم بقيةُ املدن األخرى (،)1
جاء بيانُ احملاكمِ املؤرخ في  /28كانون األول  ،)2( 1917 /فنص في املادة  14منه على أنَّ :
(احملاكم املدني َة تتبعُ وتطبق القوانني املرعية قبل احتالل بغداد …).
َ

ِ
ومبوجب هذا النص استمر تطبيق القوانني واألنظمة العثمانية التي كانت مطبقة قبل
ُ
ُ
األساسي
االحتالل ،وجاء القانون
العراقيُ الصادر سنة  1925فنص في امل��ادة الثالثة
ّ
ّ
عشر َة بعد املائة بقوله(( :)3القوانني العثمانية التي كانت قد نشرت قبل تاريخ  / 5تشرين
الثاني  … ،1914 /تبقى نافذة بقد ِر ما تسمح به الظروف ،مع مراعاة ما أُحدث فيها من
التعديل واإللغاء …) وقد أيد القانون األساسي العراقي في املادة  114منه ،جميع البيانات
ُ
ُ
امللكي
واألنظمة والقوانني التي أصدرها القائدُ العام للقوات البريطانية في العراق واحلاكم
ّ
العام واملندوبُ السامي .وقد سبق أن بينت التنظيمات اإلدارية املتعلقة بإدارة األوقاف التي
صدرت في عهد الدولة العثمانية ،وال موجب لتكرارها في هذا املطلب.

((( عباس العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني ،304 ،262 ،260/8 :شركة التجارة والطباعة احملدودة ،بغداد1956 ،
((( مجموعة البيانات واإلعالنات ،مطبعة دنكور احلديثة ،بغداد.1936 ،
((( القانون األساسي العراقي مع تعديالته ،مطبعة احلكومة ،بغداد.1941 ،
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املطلب الثاني
التنظيمات املستحدثةُ حتى عام 1970
ِ
ِ
التنظيمات القانونية املتعلقة بإدارة األوقاف بعد تأسيس الدولة
استحدث العديد من
ِ
ٍ
بتنظيمات أخرى،
استبدل
استمر في تطبيقه إلى اآلن ،والقسم اآلخر
فقسم منها قد
العراقية،
ٌ
َّ
وآلية العمل ستجري بعرض التنظيمات الصادرة خالل تلك الفترة ،وطريقة العرض ستقوم
على أساس تقسيم تلك التنظيمات باعتبار املوضوع الذي تناولته ،فضال عن بيان أهداف
جهاز األوقاف ،وتشكيالته اإلدارية.

ِ
سبعة فروع ،أما األول فسيتناول أهداف جهاز األوقاف،
قسمت هذا املطلب إلى
وقد ّ
وأما الثاني فخصص إلدارة األوقاف ،وأما الثالث فخصص للخدمة في املؤسسات الدينية،
باألوقاف،وأما اخلامس فقد خصص
وأما الرابع فخصص للمزايدات واملناقصات اخلاصة
ّ
وأما
وأما السادس فخصص لبيان الهيكل التنظيمي جلهاز األوق��افّ ،
ألوقاف الطوائفّ ،
األخير فقد خصص لبيان املجالس املشكلة مبوجب التنظيمات املتعلقة باألوقاف.

الفرع األول :أهداف جهاز األوقاف

تعد دائرة األوقاف اإلسالمية من دوائر احلكومة الرسمية ،وتدار شؤونها ،وتنظم أمور
ٍ
ٍّ
قانون
ماليتِها مبقتضى
خاص ( ،)1وملا تألفت احلكومة العراقية املؤقتة سنة  ،1921أصبح
ِ
ِ
قانون ميزانية األوقاف
مبوجب
لألوقاف وزار ٌة يرأسها وزير ٌ ،ولم تزل كذلك حتى ألغيت
()2
ٍ
عام ٍة مرتبطة برئيس
رقم  36لسنة  ، 1929وأناط ذلك القانون إدار َة األوقاف مبديرية ّ
الوزراء ،وبصدور القانون رقم  34لسنة  )3(1964أُعيدت إدارة األوقاف إلى مستوى وزارة،
ٍ
بديوان يسمى ديوان األوقاف.
وبصدور القانون رقم  143لسنة  )4(1965أنيطت اإلدارة
ُ

ٌ
وثيق بالغايات األخروية التي عزم عليها الواقف في وقفه،
وأهداف اجلهاز لها
ارتباط ٌ
ُ
ِ
ِ
َ
تكون أموال
اخلصائص الشرعية ،أنَّ للوقف صفة االستمرارية أو التأبيد ،مبعنى أن
فمن أبرز
ِ
الوقف وعوائده مستمرة غير منقطعة ،وهناك ً
خالل كون
أيضا خصائص اجتماعية تقدم من
األموال املوقوفة محبوس ًة أصال لتقدمي خدمات عامة للجمهور،كما أنَّ هناك خصائص

(((  122من القانون األساسي العراقي الصادر عام .1925
((( م 8من القانون املنشور في مجموعة القوانني واألنظمة الصادرة خالل سنة  ،1929مصدر مذكور سابقا.
((( نشر في الوقائع العراقية بالعدد  931في  ،1964/4/1ينظر مجموعة القوانني واألنظمة لسنة  ،1964القسم األول ،مطبعة
احلكومة ،بغداد ،1965 ،ص.221 – 219
((( نشر في الوقائع بالعدد  1183في .1965/10/ 18
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اقتصادية تتمثل في وعاء املؤسسة الوقفية ،فهذا الوعاءُ يتكون من أم� ٍ
�وال منقولة وغير
منقولة()1؛ لذلك فإن تلك األهداف تتمثل في(:)2

ِ
احملافظة على األعيان التي وقفها أصحابها ،وتنفيذ ما اشترطوه في أوجه صرف
1 .1
ُ
غلتها ،وبهذا تكون مهمة دائرة األوقاف ،صيانة األمالك الوقفية ،واحملافظة عليها
من االندثار ،وإدارتها ،واستغاللها ،وتنمية مواردها .

ِ
ِ
ِ
وحتفيظ
وتنظيم إدارتها ،ونش ِر الدين والثقافة اإلسالمية،
ببيوت الله تعالى،
العناية
2 .2
ِ
ِ
القرآن الكرمي ،وتخريجِ العلماء العاملنيِّ ،
وبث الوعاظ واملرشدين ،وإقامة املنشآت
واملؤسسات اخليرية ًبرا بالفقراء واملعوزين.

الفرعُ الثاني :إدارة األوقاف

صدر قانونان نظما إدارة األوقافّ ،أما األول فهو القانونُ رقم  27لسنة ،1929وقد
()3
ُ
وأما الثاني فهو قانون إدارة األوقاف رقم 107
جرت عليه العديد من التعديالت ّ ،
لسنة .1964
أوال :إدارة األوقاف في ظل القانون رقم  27لسنة :1929
1 .1مهام ومسؤوليات اإلدارة:
•إدارة جميعِ األوقاف املضبوطة،وكذلك إدارة أوقاف احلرمني (م/2أ ،ب).

ٍ
ٍ
مؤقتة األوقاف التي تنحل توليتها مبوت املتولي ،أو عزله ،أو يختلف
بصورة
•يدير
فيها إلى زمن التوجيه،حسب األحكام الشرعية ،ونظام توجيه اجلهات (م / 2ج).
•مراقبةُ األوق��اف امللحقة ،ومحاسبةُ متوليها ،ويستوفى  % 5من فضلة الواردات
مقابل تلك املراقبةّ ،أما بالنسبة إلى األوقاف الذرية فتنحصر مهمتها في التسجيل،
ومنع حتويل الوقف ملكا ،وإقامة الدعوى لدى احملاكم إذا علم بوقوع هذا التحويل
(م  ،3م  ،)4وكذلك تتولى عملية استثمارها وتنميتها مقابل جزء من العائد أسوة
((( ينظر د عبد الستار إبراهيم الهيتي ،الوقف ودوره في التنمية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،ط ،1998 ،1ص – 48
 ،51وينظر ً
أيضا د .حسن عبد الغني أبو غدة ،الوقف ودوره في تنمية املجتمع ،مجلة الهداية ،وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
بدولة البحرين،السنة  ،25العدد  ،2001 ،291ص .13
((( محمود فهمي درويش ،ود .مصطفى جواد ،ود .أحمد سوسة ،دليل جمهورية العراق لسنة ،1960مطبعة التمدن بغداد،1961 ،
ص 272
((( التعديل األول جرى مبوجب القانون رقم  39لسنة  ،1947والثاني مبوجب القانون رقم  19لسنة  ،1955والثالث مبوجب
القانون رقم 6لسنة  ،1958والرابع مبوجب القانون رقم  42لسنة  ،1961ينظر نافع قاسم ،القوانني واألنظمة والتعليمات
اخلاصة باألوقاف ،مطبعة اإلدارة احمللية ،1972 ،ص .17
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باألوقاف امللحقة وعلى أساس املضاربة الشرعية ،ألن هذا االستثمار من قبل إدارة
يعمل على إدامتها وعدم هالكها.
•تأجير مسقفات ومستغالت األوقاف باملزايدةّ ،أما في حالة اإلنشاء والتعمير فيتم
اتباع طريق املناقصة العلنية( .م  ،8م .)9
ُ
•محاسبة متولي األوقاف( .م .)130

•إدارة األوقاف وفقًا للميزانية السنوية على أال تتجاوز رواتب املوظفني ( % 15م.)6
2 .2إدار ُة املعابد:

ُ
شؤون املعابد مبوجب نظام إدارة املعابد رقم  24لسنة  ،)1(1930وأهم األحكام
نظمت
التنظيمية الواردة فيه:

()2
اجلوامع
وقسم
َ
قسم املعابد إلى ثالثة أنواع،وهي :اجلوامع ،واملساجد ،والتكاياَّ .
أنه ّ
ِ
التقسيم ّأدى إلى
األول اجلوامع ذات املدارس ،والثاني اجلوامع املجردة .ذلك
إلى نوعني:
ُ
اإلداري فيها وكما يأتي:
اختالف الرئيس
ِّ
ُ
ِ
ٌ
ومؤذن ،وممجدٌ  ،وقارئ
وخطيب،
وإمام،
مدرس،
املدارس :يديرها
•اجلوامعُ ذات
ٌ
ٌ
ٌ
()3
وخادم أو أكثرُ ،ويعتبرُ املدرس هو الرئيس اإلداري ،واملسؤول عن اإلدارة.
دو ٍر،
ٌ

ُ
ُ
وخطيب ،ومؤذن ،وممجد ،وقارئ دور ،وخادم أو
إمام،
ٌ
• اجلوامع املجردة :يديرها ٌ
أكثر ،ويعتبر اإلمام هو املسؤول اإلداري (.)4

رئيسا إداريا (.)5
• املساجد  :يقوم بإدارتها ٌ
إمام ،ومؤذن ،وخادم ،ويعتبر اإلمام ً

• التكايا :يديرها املرشدون املوظفون(.)6

ُ
ِ
ٌ
األضرحة ،يعنيُ لها
• املعابدُ ذات
سادن ،ويكون من جملة موظفيها(.)7

((( نشر في مجموعة القوانني واألنظمة الصادرة خالل سنة  ،1930القسم الثاني ،وزارة العدل ،مطبعة دنكور احلديثة ،بغداد،
 ،1931ص .112 – 108
( )2م  ،2م  ،3من النظام.
((( م  / 3أ من النظام.
((( م  / 3ب من النظام.
((( م  4من النظام.
((( م  5من النظام.
((( م  6من النظام.
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اإلسالمي:
3 .3إدارةُ امليتم
ّ

ِ
ِ
ببغداد وتعديالته ،رقم
اإلسالمي
مبوجب نظام إدارة امليتم
وقد نظمت شؤون إدارته
ّ
 38لسنة  ،)1( 1932وتتولى إدارة امليتم مديرية األوقاف العامة ،ويهدف إلى إعاشة األيتام
وإيوائهم ،حتى يبلغوا السن التي يتمكنون فيها من االستغناء عن حماية الغير ،وتعليمهم
بعض احلرف التي تضمن لهم االرتزاق ،ومساعدتهم على إمتام دراستهم األولية.
4 .إدارة العتبات املقدسة:

ِ
مبوجب النظام رقم  42لسنة  ،1950وقد
مت تنظيمها
تضمن هذا النظام ما يأتي(:)2
َّ
َّ

•حدد مفهوم العتبة املقدسة ،بأنَّها التي تضم أضرحة األئمة مبا تدور عليه أسوار
ّ
الصحن في النجف األشرف ،وكربالء ،والكاظمية ،وسامراء ،ويلحق بها مرقد
العباس في كربالء ،وسرداب اإلمام املهدي في سامراء.
•اعتبر السادن هو املسؤول اإلداري للعتبة ،وقد بينّ النظام واجباته.

َ
•شكل جلنة تسمى بلجنة العتبة ،تتألف برئاسة أكبر موظف إداري ،وعضوية مدير
أوقاف احملل ،أو مأموره ،والسادن ،وإذا كانت هناك قضية تتعلق بالسادن ،فيكون
عضوا فيها.
القاضي
ً
ثانيا :إدارة األوقاف في ظل القانون رقم  107لسنة :1964
ً

في ِ
املهام واملسؤولياتُ امللقاة
ظل قانون إدارة األوقاف رقم  107لسنة  ،1964تطورت
ُّ
اً
ففضل عن املهام واملسؤوليات احملددة في ظل القانون رقم  27لسنة
على عاتق اإلدارة،
ٌ
وحقوق جديد ٌة نبينها كما يأتي:
مهام
 ،1964هناك ُّ
•أصبحت اإلدارةُ مسؤول ًة عن إدارة أوقاف احلرمني ،وأعيان اجلهات اخليرية اآليلة
لألوقاف ،على وفق مرسوم جواز تصفية الوقف الذري(.)3

ِ
َ
ومحاسبة متوليها ،تؤخذ
مقابل مراقبة األوقاف امللحقة،
•أصبحت النسبةُ التي تستوفى
من مجموع الواردات بعدَ أن كانت في القانون السابق تؤخذ من فضلة الواردات(.)4

•رفع التجاوز الذي يقع على األراضي املوقوفة (.)5
((( نشر في الوقائع العراقية بالعدد  1094في .1932 / 2 / 29
((( ينظر املادة  / 1أ ،ج ،هـ ،من النظام املنشور في الوقائع بالعدد  2885في .1950 / 9 / 19
((( م  1 / 2من القانون رقم  107لسنة .1964
((( م 1 / 4من القانون رقم  107لسنة .1964
((( م .13
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ٍ
بقاض ،وتتألف من مدير املديرية ،واحملاسبّ ،أما في
• إناطةُ رئاسة جلنة احملاسبة
ٍ
املأموريات فتتألف من القاضي ،واملأمور،
وموظف آخر (.)1
• أعطيت ال��وزارة حق استمالك العقارات لتنفيذ أغراضها للمؤسسات الدينية
مؤسس من الغير،
واخليرية ،وحق تأسيس املؤسسات اخليرية ،وحق تسلم ما هو
ٌ
وإدارته على نفقتها(.)2

الفرعُ الثالث :اخلدمة في املؤسسات الدينية:

ُ
تختلف أحكام اخلدمة في املؤسسات الدينية عن غيرها من مؤسسات الدولة؛ ألنَّ تلك
املؤسسات تتطلب رعاي ًة وعناي ًة خاصة ،وسنعرض أحكام اخلدمة فيها كما يأتي:
أحكام اخلدمة حتى :1966 / 6 / 25
أوال:
ُ
نظم أحكام اخلدمة في هذه الفترة:

ُ
ِ
نظام
توجيه اجلهات الصادر في عهد الدولة العثمانية ،وقد ّبينا أحكامه سابقًا،
1 .1
وسأكتفي ِ
ببيان أهم التعديالت التي طرأت على النظام ،واملتعلقة بالتعي ِ
ِ
والنقل،فما
ني
يتعلق بوظائف اإلمامة ،واخلطابة ،والتدريس ،واملشيخة ،والتولية ،فيتم تعيينهم
ِ
مبوجب قرا ِر املجلس العلمي،
بإرادة ملكيةّ ،أما الوظائف األخرى فيتم تعيينهم
ومصادقة مجلس شورى األوقاف ،ويشمل النظام موظفي املعابد واملعاهد الدينية
ألحكامه،أما موظفو املدارس املنظمة فيعود تعيينهم إلى الوزير.
حيث يعينون طبقًا
ّ
ٍّ
ّأما بخصوص نقل أصحاب اجلهات العلمية فيتم نقلهم من
محل إلى آخر داخل
البلد الواحد بقرا ٍر من مجلس الشورى ،وخارجه مبوافقتهم عندما تقتضي الضرورة
()3
ذلك ،باستثناء املتولني وذوي الوظائف املشروطة ألشخاصهم.

2 .2أحكام اخلدمة في نظام إدارة املعابد رقم  42لسنة :1930
قسم منها في نظام إدارة املعابد رقم 24
أحكام اخلدمة لم جتمع في نظام واحد ،بل ورد ٌ
لسنة  ،1930وأهم األحكام املتعلقة باخلدمة التي وردت في هذا النظام (:)4
ٍ
أ .ص ِّن َ
أصناف :األول ،والثاني ،والثالث.
ف املدرسون إلى ثالثة

((( م.3 / 4
((( م ،7م .15
((( ينظر املادة  4من نظام توجيه اجلهات املعدلة مبوجب النظام رقم  67لسنة  1949املنشور في الوقائع بالعدد  2778في 10 / 15
 ،1949 /واملادة  10من قانون إدارة األوقاف رقم  27لسنة .1929
((( ينظر املواد  21 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7من نظام إدارة املعابد لسنة .1930
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ب .ص ِّن َ
ف األئمة إلى صنفني :أئمة اجلوامع ،وأئمة املساجد.

ج .ص ِّن َ
ف املؤذنون واخلدم إلى صنفني :األول للجوامع ،والثاني للمساجد.

د .حدِّ دت الرواتب طبقًا لألصناف ومواقع املوظفني.

هـ .حدِّ دت العقوبات في حالة االنقطاع عن الوظيفة ،وتلك العقوبات تبدأ باإلنذار،
ثم قطع قسط ثالثة أيام ،ثم قطع نصف الراتب ،وإذا متادى يرفع األمر إلى مجلس
الشورى لعزلهّ .أما في حالة مخالفة األحكام األخرى ،فيتم عرض األمر على مجلس
الشورى للنظر فيه وتقدير العقوبة.
ويالحظ على تصنيف األئمة ،واملؤذنني أنّه قد ارتبط مع أصناف املعابدّ ،أما تصنيف
املدرسني فقد كان على أساس الدرجات،كما يالحظ على نظام العقوبات أنّه يتكون من
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
وعقوبات تقديرية يقدرها
حلالة االنقطاعِ عن الوظيفة،
محددة متدرجة بالنسبة
عقوبات
مجلس الشورى بالنسبة للمخالفات األخرى.
ثانيا :أحكامُ اخلدمة في ظل قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية رقم  55لسنة :)1(1966
ً

ٍ
أحكام اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية،
قانون يجمع
اجته املشرع إلى إصدار
َ
ٍ
واحد بدال من تناثرها في أكثر من نظام ،فقد صدر القانون رقم  55لسنة
وجعلها في تشريعٍ
ِ
إدارة املعابد وتعديالتهما ،مبوجب املادة 27
ونظام
نظام توجيه اجلهات،
َ
 1966الذي ألغى َ
من القانون ،وأهم األحكام التي جاء بها هذا القانون:
حدد النظام
أنواع الوظائف بنوعني(:)2
.1أنواع الوظائفّ :
َ

َ
والوعظ ،واإلرشا َد.
التدريس،واإلمام َة ،واخلطاب َة،
•النوع األول :الوظيفة العلمية ،وتضم
َ

َ
واألذان ،واخلدم َة ،وقراء َة القرآن.
•النوع الثاني:الوظيفة البدنية ،وتضم السدان َة،

ويالحظُ أنَّه سار على النهج الذي سار عليه نظام توجيه اجلهات ،وجعل معيار العلمية،
ِ
حتديد نوع الوظيفة.
والبدنية هو الفاصل في

ِ
ِ
ُ
ٌ
الوارد
الوظائف
وظيفة من
عر َف املوظف ،بأنَّه كلُ شخص ع ِهدت إليه
.2املوظف واملالكّ :
ذكرها في املادة العاشرة منهّ ،أما املالكُ فقد عرفه القانونُ بأنَّه مجموع اجلهات والدرجات
ِ
ِ
ديوان
املعني املصادقة عليها مبوجب قانون ميزانية
األوقاف (.)3
((( نشر في الوقائع العراقية بالعدد  1282في .1966 / 6 / 26
((( ينظر املادة  1من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية رقم  55لسنة .1966
((( ينظر املادة  1من القانون رقم  55لسنة .1966
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.3شروط وطريقة التعيني( :)1اشترط القانون للتعيني ما يأتي:
•أن يكون عراقيا ،وساملا من األمراض املعدية والعاهات اجلسمية والعقلية التي متنعه
من القيام بواجباته.
•حسن السلوك والسمعة ،وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
• أكمل الثامنة عشر من العمر.
• أكمل اخلدمة العسكرية ،أو توافرت فيه أحد شروط اإلعفاء منها بشهادة من السلطات املختصة.
•خريج املدارس امللحقة باملعابد ،أو الثانوية الدينية ،أو شهادات الدراسة الدينية
املعترف بها ،أو ممن لهم دراسات دينية وتثبت كفاءتهم بامتحان خاص ،أو مارس
اجلهة العلمية في املساجد مدة ال تقل عن خمس سنوات.
أما طريقة التعيني فقد حددها القانونُ مبوجب املادة السادسة ،كما يأتي:
•قرار املجلس العلمي.
•تصديق مجلس األوقاف األعلى بالنسبة إلى الوظائف العلمية.
•صدور قرار من الوزير املختص.

ُ
ُ
ٍ
إكمال ٍ
ِ
َ
تبعا
معينة
مدد
.4الترفيع :اشترط القانون
ُ
حلصول الترفيع ،وتلك املدد جعلها تختلف ً
()2
ٍ
ٍ
ٍ
دينارا ،وشروط الترفيع هي :
ملقدار معني من الراتب حدده القانون بواحد وعشرين ً
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
سنوات إذا كان راتبه َّ
سنوات فيما
ثالث
•إكمال
دينارا ،وأربعِ
أقل من واحد وعشرين ً
زاد على ذلك.

•توصيةُ ِ
رئيسه املباشر ،تتضمن ثبوت مقدرته على قيامه بواجبات وظيفته.

• صدورُ قرا ٍر من جلنة الترفيع.

.5العقوبات :ذكر القانونُعقوب َة العزل ،ونص على حالتني لصدورها (:)3

ٍ
سياسية ،أو جنح ًة مخل ًة بالشرف.
غير
احلالة األولى :ارتكاب املوظف جناي ًة َ
احلالة الثانية :صدور ٍ
فعل من األفعال املوجبة للعزل شرعا.

((( ينظر م 7من القانون.
((( ينظر م  15من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية رقم  55لسنة .1966
((( م ،22م  ،23من القانون رقم  55لسنة .1966
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ويالحظ على احلاالت التي تفرض مبوجبها عقوبة العزل ،أنها نفس احلاالت التي ذكرها
نظام توجيه اجلهات في املادتني .53 ،52
أما القواننيُ َ
املكملة لقانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية رقم  55لسنة  1966فهي:

•قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة  ،1960حيث يتم تطبيقه مبوجب املادة  25من
القانون رقم  55لسنة .1966

ِ
الدولة رقم  69لسنة ،)1( 1936ويتم تطبيقه مبوجب املادة
•قانون انضباط موظفي
األولى منه.

•قانون التقاعد املدني رقم  33لسنة  ،1966حيث يسري على أصحاب اجلهات
العلمية في املساجد املضبوطة وامللحقة بديوان األوق���اف ،املعينني في أو بعد
.)2(1960/4/1

الفرع الرابع :املزايدات واملناقصات اخلاصة باألوقاف

َ
اللجان التي تقوم
مت تنظيمها مبوجب النظام رقم  61لسنة  ،)3(1955وقد حدد النظام
َّ
بتلك املهمة ،وهي:

جلنة التقدير :وتقوم بتقدير أجر املثل أو القيمة املثلية للمال املوقوف ،وتتألف من ِ
أحد
موظفي دائرة األوقاف ،وعض ٍو من مجلس اإلدارة ،وخبير مالك(.)4

جلنة املزايدات واملناقصات :وتتألف من مدي ِر األوقاف أو مأمورها ،خبيرمالك ،وعض ٍو
َ
ِ
خالل 15
مجلس شؤون األوقاف
من مجلس اإلدارة ،وتستأنف قرارات هذه اللجنة لدى
يو ًما من اليو ِم الذي يلي اإلحالة (.)5

الفرع اخلامس :أوقاف الطوائف:

ويقصد بها أوق��اف غير املسلمني ،وق��د أعطى القانون األساسي العراقي الصادر عام
ِ
ٍ
ِ
ِ
احلق ِ
املسقفات
بإدارة
تأليف مجالس في املناطق اإلدارية املهمة ،تختص
طائفة في
لكل
َّ 1925
ِ
ِ
ٍ
ألغراض خيرية ،وجمع إيرادها وصرفه وفقًا لرغبة الواهب أو
واملستغالت املوقوفة ،والتركات
((( نشر في الوقائع بالعدد  1513في .1936/5/9
((( ينظر املادة  16من القانون املنشور في مجموعة القوانني واألنظمة الصادرة عن وزارة العدل ،لسنة  ،1966القسم األول ،مطبعة
احلكومة ،بغداد.1967 ،
((( نشر في الوقائع بالعدد  3745في  ،1955/12/22وقد جرى تعديله بالنظام رقم  5لسنة .1956
((( م /1أ من النظام.
((( م /1ب ،م  ،10من النظام.
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وضع الدستور َ
تلك املجالس حتت إشراف احلكومة( .)1وجاء
للعرف الغالب بني الطائفة ،وقد
َ
منسجما مع نص املادة  13من الدستور التي ضمنت جلميع ساكني البالد حرية االعتقاد
هذا احلق
ً
ِ
باآلداب
التامة ،وحرية القيام بشعائر العبادة ما لم تكن مخلة باألمن العام ،وما لم تكن مخلة
ِ
العامة.وجاءت هذه النصوص نتيجة للمعاهدات الدولية التي أبرمت بعد احلرب العاملية األولى،
ِ
سبيل املثال ما ورد في املادة السادسة من معاهدة سيفر لعام  1920التي أبرمت نتيجة
فعلى
ُ
لتصفية الدولة العثمانية ،حيث أوجبت تلك املادة احملافظة على االختصاص الشرعي املرعي في
العراق فيما يخص العقائد الدينية عن الطوائف ،مثل نظام األوقاف واألمور الشخصية(.)2

الفرع السادس :الهيكل التنظيمي جلهاز األوقاف:

ِ
برئيس الوزراء
مت استحداثُ مديرية األوقاف العامة التي مت ربطها
في َّ 1929/5/30
()3
ِ
الذي اعتبر الرئيس األعلى للمديرية العامة لألوقاف  ،وبني حتويل إدارة األوقاف من وزارة
إلى مديرية عامة على سببني:األول يتعلق بفكرة االقتصاد في النفقات ،والثاني يتعلق بضمان
عدم تأثر منصب املدير العام بالتقلبات السياسية التي يتعرض لها الوزير (.)4
ِ
َ
لألشكال اآلتية
التنظيمي مع التغييرات التي طرأت عليه ،وفقًا
الهيكل
ونوضح
ّ

شكل رقم ( )2يوضح تشكيالت مديرية األوقاف عام 1929

()5

((( م  112من القانون األساسي العراقي لسنة .1925
((( حارث يوسف غنيمة ،الطوائف الدينية في القوانني العراقية ،مجلة بني النهرين ،العدد  ،68سنة  ،1989ص .68
((( ينظر املادة  8من قانون ميزانية األوقاف رقم  36لسنة  ،1929مجموعة القوانني واألنظمة لسنة  ،1929وزارة العدلية ،مطبعة
احلكومة ،1930 ،ص .70-66
((( محمد مصطفى املاحي ،تقرير عن أوقاف العراق ووسائل إصالحها ،مطبعة احلكومة ،بغداد ،1937 ،ص .192
((( صمم هذا الشكل الباحث أحمد عبد الرزاق سلمان ،تقومي أداء املنظمات ،دراسة تطبيقية إلدارة األوقاف بالعراق بالتركيز على
نظم املعلومات كمدخل تطويري ،رسالة دكتوراه ،نوقشت في كلبة اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،1996 ،ص .81
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وبصدو ِر نظا ِم تشكيالت إدارة األوقاف رقم  27لسنة  ،)1( 1947مت استحداث
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
مديريات
مديرية ،وكل ذلك جاء
الشعب إلى مستوى
جديدة ،ومت رفعُ مستوى بعض
ِ
متناسبا مع ِ
ثقل األعباء التي أنيطت
بكاهل املديرية .ونوضح ذلك بالشكل اآلتي(:)2
ُ

مخطط رقم ( ) 3

تشكيالت إدارة األوقاف
وفي عام  1949صدر النظام رقم  34لسنة  ،1949فأصبحت
ُ
اً
ِ
مجلس الشورى واملجلس العلمي ،تتكون من :املدير العام ،وترتبط به شعبة
فضل عن
اإلدارة واملؤسسات ،وشعبة األمالك ،وشعبة احلقوق ،وشعبة احلسابات ،ودوائر األوقاف
في األلوية وملحقاتها ،وشعبة الهندسة ( .)3ومن تتبع التعديالت التي جرت مبوجب هذا
ٍ
ِ
الشعب
شعبة ،ودمج بعض
النظام يتبني لنا تخفيض مستوى بعض املديريات إلى مستوى
ِ
ٍ
شعب أخرى.
املستقلة مع
((( نشر في الوقائع العراقية بالعدد  2490فبي .1947/7/10
((( صمم هذا الشكل الباحث أحمد عبد الرزاق سلمان ،مصدر سابق ،ص .81
((( ينظر نص املادة  3من النظام رقم  34لسنة  ،1949املنشور في الوقائع العراقية بالعدد  2746في  ،1949/6/7مجموعة القوانني
واألنظمة لسنة  ،1949وزارة العدلية ،مطبعة احلكومة ،1950 ،ص .80-70
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ثم جرت العديدُ من التعديالت على هذا النظام ،وأهم هذه التعديالت هو التعديلُ الرابع
رقم  45لسنة  ،1957الذي جعل شعب َة األمالك مستقل ًة عن شعبة احلقوق ،وأضاف شعب َة
ٌ
شعبة أخرى إلى التشكيلة مبوجب النظام رقم  24لسنة
التفتيش إلى التشكيلة ( ،)1ثم أضيفت
 ،)2(1958حيث أضيفت شعبة املدارس.
ُ

َ
وهكذا يتبني لنا أنَّ
سلوك خط التعديالت ي َّتجهُ تار ًة إلى التوسيع في اإلدارة بإضافة
ٍ
ٍ
جديدة ،وجتزئة الشعبة الواحدة إلى شعبتني ،وتار ًة أخرى ي َّتجه إلى التضييق في
مديرية
ٍ
شعب ،ودمج بعض
مستوى اإلدارة عن طريق تخفيض مستوى بعض املديريات إلى مستوى
الشعب بعضها مع بعض.
ٍ
وزارة تسمى
التنظيمي جلهاز األوقاف إلى مستوى
مت رفعُ املستوى
وفي عام َّ 1964
ِّ
بوزارة األوقاف( ،)3وفيما يلي نوضح الهيكل
التنظيمي للوزارة (:)4
ّ

شكل رقم ( ) 4
((( نشر في الوقائع بالعدد  4058في .1957 / 10/ 13
عدل هذا النظام ،نظام تشكيالت األوقاف رقم  34لسنة .1949
((( نشر في الوقائع العراقية بالعدد  4149في  ،1958 / 5/ 20وقد ّ
((( مت ذلك التعديل مبوجب القانون رقم  34لسنة .1964
((( ينظر الشكل رقم (  ،) 4أحمد عبد الرزاق ،مصدر سابق ،ص .118
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َّ
وحل محله رئاسةُ ديوان األوقاف التي
مت إلغاءُ تشكيل وزارة األوقاف،
وفي عام َّ 1965
()1
ِ
ِ
ارتبطت
برئيس اجلمهورية الذي يعد الرئيس األعلى
ثم ارتبطت
مبنصب رئيس الوزراء  ،ومن َّ
لديوان األوقاف ،واملسؤول عن جميع شؤونه ،واملشرف على تنفيذ القوان ِ
ني واألنظمة فيه،ويرأس
ٍ ()2
ِ
�وان األوق� ِ
ٌ
ِ
ِ
َّ
دي� َ
وكيل وزارة
بدرجة
موظف
�اف
جعل رئيس اجلمهورية
السبب في
،ولعل
َ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يتولى رئاسة
ديوان األوقاف ،هو لتأكيد سيطرة الدولة العربية احلديثة على إدارة األوقاف .
ونوضح فيما يأتي الهيكل التنظيمي لديوان األوقاف طبقًا للنظام رقم  44لسنة .)4(1970

شكل رقم ( ) 5

وبصدو ِر قرا ِر مجلس قيادة الثورة املرقم  512في  )5(1976/5/10أعيدت وزارة
تنظيمي حتى الوقت احلاضر ،وسنعرض تشكيالتها
األوقاف ،واستمرت الوزارةُ كمستوى
ٍّ
ومهامها في املبحث الثالث إن شا َء اللهُ تعالى.
((( ينظر القانون رقم  143لسنة  ،1965الوقائع العراقية ،العدد  1183في .1965/10/18
((( م،1م ،3من نظام ديوان األوقاف رقم  44لسنة  ،1970الوقائع العراقية ،عدد  1907في .1970/8/15
((( د.إبراهيم البيومي ،إحياء دور الوقف في التنمية املستقلة ،املستقبل العربي ،العدد  ،235السنة  ،1998 ،21ص .114
((( ورد هذا التصميم في كتاب ديوان األوقاف في ثالثة أعوام ،إعداد رئاسة ديوان األوقاف،مطابع املؤسسة العراقية ،بغداد 1972 ،ص .4
((( نشر في الوقائع بالعدد  2530في .1976 / 5/24
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السابع :املجالس
الفرع
ُ
ُ

ُ
ِ
ِ
املجالسُ التي نظمت في ّ ِ
العلميُ،
السابقة ،مجلسُ الشورى واملجلس
التنظيمات
ظل
ّ
وألهمية املجلسني فسنبني اجلهات التي تتكون منها ،و اختصاصاتهما.

ُ
ِ
.1مجلسُ الشورى :نص نظام
تشكيالت إدارة األوق��اف رقم  22لسنة  1929على
ِ
ِ
أوقاف بغداد،
برئاسة املدي ِر العام من مفتي العاصمة ،ومدي ِر
مجلس الشورى ،الذي يتألف
ِ
واحملاسب ،ومحامي األوقاف ،وإذا غاب الرئيس ينوب عنه املفتي ،وإذا غاب أحد األعضاء
()1
يكمل النصاب بأحد محامي األوقاف .

اختصاصاته(:)2

ِ
بتدقيق مقررات املجلس العلمية ،فله أن يصدقها ،أو
يقوم
أ .اختصاصات تدقيقية :حيث ُ
ينقضها ،أو يعدلها.
ِ
اجلهات عن أصحابها على وفق نظام توجيه
ب .اختصاصات أخرى تتعلق في أم ِر رفعِ
ِ
املصاريف غي ِر املقننة التي تزيدُ على احلد األعظم املعني مبوجب
اجلهات ،والنظر في
ِ
الفقرة ( ب)تابع ًة لتصديق الوزير،
القرارات الوارد ُة في
تعليمات الوزير ،وتكون
ُ
يطلب إلى املجلس إعادة النظر في مقرراته مر ًة واحدةً.
وللوزي ِر أن
َ

ُ
ِ
ِ
ومبوجب النظا ِم رقم  27لسنة  ،1947مت تغيير
تشكيلة مجلس الشورى ،فأصبح يتألف
ِ
ِ
ِ
وأحد كبا ِر املالكني،
العلماء،
وأحد كبا ِر
رئيسا ،وأحد كبار موظفي الدولة،
من املدير العام ً
واحملاسبة واجلبايةِ،
ِ
الدينية والثقافيةِ،
ِ
ِ
وكل من مديري اإلعما ِر واالستغالل ،واملؤسسات
واحلقوق ،أعضاء (.)3

ِ
ِ
ِ
املجلس التي تتطلب اختصاصات
زيادة مها ِم
بسبب
ويبدو أنَّ زياد َة أعضاء املجلس كانت
()4
اخلبراءَّ .أما مهام املجلس في ظل التشكيلة اجلديدة ،وهي :
ٍ
آخر.
أ .مهام تخص ميزانية األوقاف ،واحلسابات النهائية ،وطلب املناقلة من
فصل إلى َ

ِ
ِ
واألنظمة.
بالصياغة التشريعية للوائح القوانني
ب .مهام تتعلق

ِ
أصحاب اجلهات من
ج .مهام تدقيقية تخص مقررات املجلس العلمية املختصة بتعيني

((( ينظر املادة  4من النظام رقم  22لسنة  1929املنشور في مجموعة القوانني واألنظمة الصادرة خالل سنة  ،1929مطبعة احلكومة،
بغداد ،ص .307-299
((( ينظر م 7من النظام رقم 22لسنة .1929
((( ينظر املادة  /13أ من النظام رقم 27لسنة  1947املنشور بالوقائع العراقية بالعدد  2490في .1947/7/10
((( ينظر املادة /13د من النظام رقم 27لسنة .1947

59

التنظيم ال��ق��ان��ون��ي إلدارة األوق�����اف ف��ي ال��ع��راق

املعابد واملتولني على األوقاف امللحقة ،وطلب رفع اجلهات عنهم ،حيث إنَّ للمجلس
أن يصدقها أو ينقضها أو يعدلها.

ِ
ِ
َ
َ
املتعلقة باستبدال املوقوفات،
الطلبات
وطرق االستثمار ،فينظر في
األوقاف
د .مهام تخص
ٍ
ِ
ٍ
ِ
وشراء األمالك ،وإيجار املوقوفات ملدة تزيد على ثالث سنوات ،وطلبات اإلدانة
ِ
ِ
والتعهدات التي تزيد كلفة كل منها على
والتعميرات
واالستدانة ملصلحة األوقاف،
ِ
ِ
وشراء األموال املنقولة وبيعها إذا زادت القيمة على خمسمائة دينار.
خمسمائة دينار،

ِ
باحلذف ،حيث إنَّ للمجلس صالحي َة حذف الواردات املتعذر حتصيلها،
هـ .مهام تتعلق
ِ
أموال األوقاف.
وحذف ما يفقد أو يتلف من
ِ
ِ
ٌ
واإلكثار
األوقاف،
إعمار
اخلطط واملشاريعِ التي من شأنها
عمرانية ،تخص اقتراح
و .مهام
ُ
ُ
والنظر في األعمال الصادرة من مديرية اإلعمار واالستغالل.
من مستغالتها،
ُ

َ
الوزير
واملناهج للمدارس وامليامت ،ومايحيله إليه
اخلطط الدراسية،
ز .مهام أخرى تخص
َ
ُ
ُ
املدير العام.
املسؤول أو
ُ
ِ
ومبوجب نظا ِم تشكيالت إدارة األوقاف رقم  34لسنة  ،1949تغيرت تشكيلةُ األعضاء،
فتم استبعادُ القضاء من التشكيالت ،ومت استبعادُ مدير اإلعمار واالستغالل ،وأُشرك في
اجللسات رؤساء الشعب األخرى عند النظر في قضاياهم(.)1
ومبوجب نظام ديوان األوقاف مت تبديلُ تسمية مجلس الشورى إلى مجلس األوقاف
ِ
وأحد أعضاء محكمة التمييز ،واثنني
األعلى ،وأصبح يتألف من رئيس ديوان األوقاف،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وعميد كلية اإلمام األعظم ،واثنني من كبا ِر
العلمية،
اجلهات
أصحاب
العلماء
من كبار
تغيير (.)2
االقتصاديني ،وخبي ٍر باألمالكَّ ،أما اختصاصاته فلم يج ِر عليها ٌ
املجلس العلمي:
-2
ُ

ُ
ِ
ِ
رئيسا ،واملدير أو املأمور،
هذا املجلس يؤلف في مراك ِز املديريات واملأموريات من ،القاضي ً
ٍ
وثالثة من العلماء أعضاء ً للنظر في الشؤون املختصة على وفق أحكام نظا ِم توجيه اجلهات(.)3

ُ
ِ
ِ
العلمي في ِ
ديوان األوقاف رقم  44لسنة ،1970
ظل نظا ِم
املجلس
ثم تطورت تشكيلة
ِّ
استبعدَ القضاء منها ،فأصبحت تتألف من ِ
ِ
ِ
ديوان األوقاف ،وعضوية
أحد كبا ِر موظفي
حيث
ٍ
وثالثة من العلماءِ.
اثنني من املدرسني في كلية اإلما ِم األعظم،

((( ينظر املادة  3من النظام رقم  45لسنة  ،1957نظام التعديل الرابع لنظام تشكيالت إدارة األوقاف رقم  34لسنة .1949
((( ينظر املادة  4من نظام ديوان األوقاف رقم  44لسنة .1970
((( ينظر املادة  5من نظام تشكيالت إدارة األوقاف رقم  22لسنة .1929
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ِ
املجلس:
وتكونُ مهمةُ هذا

()1

ِ
ِ
ِ
ونقل أصحابها وترفيع ِهم وانضباط ِهم.
اجلهات،
توجيه
النظر في
أ.
َ
ِ
ِ
صالة اجلمعة والعيدين.
بإقامة
ب .اإلذن

ٍ
ج -له حق تأليف ٍ
ِ
الهيئة التدريسية ،وذل��ك المتحان اخلدم،
فرعية من أعضاء
هيئة
وقراء القرآن الكرمي.
واملؤذننيّ ،

ُ
ِ
َ
ويالحظ أنَّ
األعمال التي يقوم بها املجلس تتسم
بصفة القرارات اإلدارية.

ِ
املبحث األول:
محصلةُ الكال ِم في

1 .1استمر تطبيق القوانني واألنظمة العثمانية بعد سقوط الدولة العثمانية إلى أن مت
ٍ
ِ
وبيانات صدرت بعد تأسيس الدولة العراقية.
وأنظمة
إلغاؤها بقوانني

ٍ
ِ
ثم
2 .2بعد تأسيس الدولة العراقية بدأ رأس الهرم اإلداري لألوقاف بوزارة عام ّ ،1921
ثم أُعيد رأس الهرم إلى مستوى وزارة عام ،1964
أصبح مديرية في عام ّ ،1929
ِ
األوقاف.
ومن ثم أصبح ديوان

3 .3صدرت القواننيُ املتعلقة بإدارة األوقاف ،منها قانون إدارة األوقاف رقم  27لسنة
 ،1929والقانون رقم  107لسنة .1964

ِ
4 .4إنَّ
َ
األنظمة املتعلقة
بعض املوقوفات تتطلب عناية خاصة ،لذا صدر العديد من
بإدارتها ،مثل نظام إدارة املعابد رقم  24لسنة  ،1930ونظام إدارة امليتم اإلسالمي
رقم  38لسنة .1932

5 .5املهام التي ميارسها مجلس الشورى تتعلق برسم السياسة العامة لألوقاف من ناحية
االستثمار ،والعمران ،واخلطط واملناهج الدراسية ،والصياغة التشريعية للوائح
والقوانني واألنظمةّ ،أما املهام التي ميارسها املجلس العلمي فهي تتعلق باخلدمة،
واالنضباط.

((( ينظر املادة  20من نظا ِم ديوان األوقاف رقم  44لسنة .1970
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املبحث الثاني
التنظيمات احلالية إلدارة األوقاف
ِ
ِ
ِ
والتعليمات التي تتعلق بإدارة األوقاف في الوقت
واألنظمة،
القوانني،
صدر العديدُ من
َ
ُ
ُ
احلاضر ،وقد عاجلت تلك التنظيمات موضوعات شتى ،فقد صدر قانون إدارة األوقاف رقم
 64لسنة  1966املعدل ،وقانونُ اخلدمة في املؤسسات الدينية رقم  67لسنة  1971املعدل،
ونظامُ املتولني رقم  46لسنة  ،1970ونظامُ املزايدات واملناقصات اخلاصة باألوقاف رقم
ُ
 45لسنة  1969املعدل ،وقانونُ إدارة العتبات املقدسة رقم ِ 25
لسنة  1966املعدل ،ونظام
العتبات املقدسة رقم  21لسنة  1969املعدل ،ونظامُ رعاية الطوائف الدينية رقم  32لسنة
 ،1981وقانونُ إدارة واستثمار أموال األوقاف رقم  18لسنة  1993املعدل ،وقانونُ رعاية
ِ
ِ
ِ
ِ
واملعنوية اخلاصة رقم  62لسنة ،2000
الطبيعية
املنشأة من األشخاص
العبادة
وإدارة دور
يضاف إلى ذلك استمرار تطبيق مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم  1لسنة ،1955
األحكام
ونظام صرف احلصة اخليرية من الوقف املصفى رقم  4لسنة  ،1959وأخيرا ال أنسى
َ
لبعض القوان ِ
التي وردت في القوان ِ
ِ
ني املذكورة سابقا.
ني األخرى ،والتي تعتبر مكملة
ِ
ِ
عدة مطالب ،كل
العمل في هذا
إنَّ آلي َة
املبحث ستكون -بعون الله تعالى -بتقسيمه إلى َّ
ٍ
عدة فروعٍ ،وسأقوم بلمِ
مطلب يتعلق مبوضو ٍع رئيس ،وهذا املوضوعُ الرئيسُ سيقسم إلى َّ
اً
محاول إحلاق النظير
املنثور من األحكام الواردة في ثنايا تلك التنظيمات املذكورة سابقا،
بالنظير ،والشبيه بالشبيه ،وإبداء املالحظات على النصوص ،لذا فسأقسم هذا املبحث إلى:
ِ
ِ
املوقوفة.
لألموال
املطلب األول :اإلدارة احلكومية املباشرة

املطلب الثاني :األوقاف التي تدار عن طريق املتولني.

ِ
ِ
اإلسالمية.
الطوائف غي ِر
املطلب الثالث :إدارة أوقاف
ِ
ِ
واخليرية.
الدينية
املطلب الرابع :اخلدمة في املؤسسات

الوقفي.
املطلب اخلامس :صيغ االستثمار
ِّ

املطلب السادس :الطعن في القرارات اإلدارية املتعلقة باألوقاف.
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املطلبُ األول
اإلدارةُ احلكوميةُ املباشرةُ لألموال املوقوفة
ِ
ِ
�وزارات التي تتولى القيام مبهمة
بتشكيل ال�
بدأت اإلدارةُ احلكوميةُ املباشرةُ لألوقاف
ِ
ِ
الدولة املبنية على أرضية األفكار
لسياسة
اإلدارة ،ونشوء الوزارات يعني جعلها خاضع ًة
ِ
التي تؤمن بها ،هذا النمطُ املركزي لم ِ
النمط اآلخر املتمثل باإلدارة عن طريق
يقض على
ِ
األهلي ،كالعراق،
الذري أو
الوقف
املتولني ،خاصة في الدول التي ما زالت تأخذ بنظا ِم
ِّ
ِّ
والسعودية ،والكويت ،واليمن ،ولبنان(.)1
ِ
ٍ
في العراق أنيطت بعض أنواع األوقاف ٍ
ِ
أموال األوقاف؛ وذلك
بإدارة واستثما ِر
متخصصة
بهيئة
ٍ
ِ
بصورة ترقى إلى مستوى الكفاءة املطلوبة ،يضاف إلى ذلك إعطاء
بأعباء اإلدارة
من أجل القيام
ِ
ٍ
بشكل يؤدي إلى تنمية تلك الثروة الهائلة.
املرونة في اتخاذ القرار ،واستثمار أموال األوقاف
ِ
ِ
األوقاف التي تدارُ إدار ًة حكومي ًة مباشرةً ،و اجلهة التي تتولى
ويتناول هذا
املطلب أنواعِ
ِ
تلك اإلدارة ،وسيقسم هذا املطلب إلى ثالثة فروعٍ:

الفرع األول :أنواع األوقاف التي تدار إدارة حكومية مباشرة

ٍ
َ
ألحد
الصحيح الذي لم تشترط التوليةُ عليه
الوقف
1 .1األوقافُ املضبوطةُ :وتشمل
َ
َ
َ
والوقف الذي مضت على
غير الصحيحِ ،
أو انقطع فيه شرط التولية،
والوقف َ
ِ
ِ
خمس عشر َة سن ًة من ِ
قبل وزارة األوقاف أو ديوان األوقاف ،ويشمل كذلك
إدارتِه
َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
املشروط لهم ( ،)2ويشمل ً
أعيان
أيضا
األغوات
أوقاف
أوقاف احلرمني الشريفني عدا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
قانون
الذري أو أي
الوقف
تصفية
اآليلة لألوقاف وفقَ مرسو ِم جوا ِز
اخليرية
اجلهات
ِّ
آخر يحل مح َّله (.)3
َ
ٍ
ٍ
مؤقتة األوقاف امللحقة خالل انحالل توليتها أو سحب يد املتولي عنها(.)4
بصورة
2 .2تدير
ُ
ُ
ِ
وإما أن يقوم ببنائها
3 .3املساجد ودور العبادة:فاملساجد ّإما أن تقوم الدولة ببنائهاّ ،
األشخاص الطبيعية واملعنوية اخلاصة ،واألولى ّإما أن تكون رئاسية ،أو غير رئاسية.

((( د .إبراهيم البيومي ،التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في املجتمع العربي ،مجلة املستقبل العربي ،السنة  ،24العدد  ،2001 ،274ص.109
((( األغوات :الضباط ،ينظر موفق بني املرجة ،السلطان عبد احلميد الثاني واخلالفة اإلسالمية ،مؤسسة صقر اخلليج للطباعة والنشر،
الكويت ،1984 ،ص  ،450حيث أورد ملحقا شرح فيه بعض املصطلحات العثمانية.
((( ينظر م  ،6/1م 1/ 2من قانون إدارة األوقاف رقم 64لسنة  1966املعدل.
((( ينظر م  2 / 2من قانون إدارة األوقاف لسنة  1966املعدل.
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الفرع الثاني :اجلهة املسؤولة عن اإلدارة احلكومية املباشرة لألوقاف املضبوطة،
ُ
واألوقاف امللحقة خالل انحالل توليتها أو سحب يد املتولي عنها.

َ
َ
َ
إنَّ
خالل انحالل توليتها أو سحب يد املتولي عنها ،تدار
واألوقاف امللحق َة
األوقاف املضبوط َة،
ِ
ٍ
ٍ
ِ
مبوجب القانون رقم  18لسنة
بصورة مباشرة من قبل هيئة إدارة واستثما ِر أموال األوقاف ،وذلك
ُ
ِ
األوقاف.وحيثُ إنَّ َ
تلك الهيئ َة هي اجلهةُ املختصة
 1993املعدل ( ،)1قانون هيئة إدارة واستثمار أموال
ِ
ِ
ِ
الوقفية االستثمارية ،كالدو ِر ،واألراضي ،والعمارات ،والبسات ِ
واملنقوالت،
ني،
األموال
بإدارة واستثمار
التنظيمي للهيئة ،واملهام التي متارسها ،كما يأتي:
فيقتضي املقامُ بيان ذلك التنظيم ،والهيكل
ِّ
ُ

ِ
وللهيئة
أولاً  :اجلهةُ التي ترتبط بها الهيئةُ :ترتبط الهيئةُ بوزارة األوقاف والشؤون الدينية،
ِ
ِ
ٌ
ٌ
ٌ
باألهلية
وإداري ،وتتمتع
مالي
شخصية
القانونية (.)2
ٌّ
معنوية ،واستقالل ٌّ

ِ
ُ
للهيئةَ :
التنظيمي
الهيكل
ثانيا:
كان الهيكلُ التنظيمي للهيئة عند صدور القانون رقم  18لسنة
ً
ّ
 ،1993وفقًا للشكل اآلتي:

شكل (رقم  )6صممه الباحث مبوجب املادة  8من قانون الهيئة
()3
وتعليمات تشكيالت واختصاصات الهيئة
ِ
مبوجب القانون رقم 80
((( إنَّ تشكيل هيئة مختصة بإدارة واستثمار أموال األوقاف ،جاء على ِغرار هيئة األوقاف املصرية املشكلة
لسنة  ،1971حيث تختص هذه الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال األوقاف في مصر ،ينظر محمد علي محمد العمري ،صيغ
استثمار األمالك الوقفية ،رسالة ماجستير من جامعة اليرموك ،األردن ،1992 ،ص .178
((( ينظر م  ،1م  ،2من قانون هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف.
((( ينظر التعليمات رقم 3لسنة  1994املنشورة بالوقائع في العدد  3516في .1994/6/27
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مت تخويلُ الوزير صالحي َة إصدار
ومن َث َّم ألغيت املادةُ الثامنةُ التي حددت
أقسام الهيئة ،و َّ
َ
ُ
ِ
ِ
داخلي يعده مجلس
نظا ٍم
وواجبات
التنظيمي ،وحتديدَ مها ِم
الهيئة ،يتضمن تقسيمات الهيكل
ٍّ
ّ
()1
ٍ
رغم مرو ِر سنوات على صدور التعديل ،ومن
أقسام الهيئة  ،ولم يتم عمل النظام حتى اآلن َ
ِ
ثم فإنَّ
َ
املستحدثة في الهيئة لم حتدد الواجبات املنوطة بها ،وهذا ما يؤدي إلى
بعض األقسا ِم
َّ
اإلضرار بسير العمل.
ومن خالل مراجعتي للهيئة تبني أنَّ
احلالي لتشكيالت الهيئة هو كما يأتي:
الواقع
َ
َّ

شكل رقم (  ) 7صممه الباحث استنا ًدا إلى الواقع التنظيمي احلالي للهيئة
ِ
مبوجب املادة الثالثة من قانون التعديل األول لقانون الهيئة،رقم  9لسنة  ،1999املنشور في الوقائع العراقية بالعدد  3772في
(((
.1999 / 5 / 3
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مهام تلك األقسام
ثالثًاُّ :

()1

ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األولية في القانون أو
اجلامعية
الشهادات
حملة
مدير من
قسم األموال املوقوفة :يرأسه ٌ
العلوم اإلدارية أو املالية على األقل ،ومهامُ القسمِ هي:
ُ
ِ
1 .1تنفيذ
شروط الواقفني.

ُ
ِ
2 .2وضع
اخلطط ,واملشاريعِ الستثمار املوقوفات.

3 .3جتميعُ وتبويبُ البيانات اإلحصائية ,واجلدوى االقتصادية للموقوفات.
4 .4إجارةُ املوقوفات.

ُ
ِ
5 .5استثمار
أموال األوقاف املضبوطة في األوجه الشرعية املختلفة مبا يضمن احلفاظ
عليها وتنميتها.

ِ
ِ
التولية فيها
شرط
ّأما بالنسبة إلى إدارة األوقاف امللحقة خالل انحالل توليتها أو انقطاعِ
فقد أنيطت مهام إدارتها بشعبة إدارة األمالك املنحلة التابعة لقسم األموال املوقوفة امللحقة،
ُ
ِ
ِ
بعد أن كان قسم
املوقوفة هو الذي يتولى مهام إدارتها.
األموال
قسمُ الشؤون االقتصادية واملالية:

ِ
حملة الشهادات اجلامعية األولية في االقتصاد ،ومهام القسم هي:
مدير من
يرأسُهذا
َ
القسم ٌ

وضع اخلطط االقتصادية إلدارة واستثمار األموال املوقوفة.
ُ 1 .1
إعداد مشروع املوازنة السنوية ,واحلسابات اخلتامية.
2 .2
ُ

ُ
وتدقيق املعامالت املالية واحلسابية للهيئة وتشكيالتها.
وتنفيذ أوامر الصرف،
تنظيم
ُ
ُ 3 .3

ِ
ِ
ُ 4 .4
وتنظيم السجالت واحلصص اخليرية
واملصروفات،
ال��واردات
ضبط حسابات
ُ
وبدالت األموال املوقوفة املستملكة واملستبدلة.
ُ
متابعة حتصيل الواردات والديون.
5 .5

ُ
متابعة معامالت تصفية الوقف الذري.
6 .6
ُ
ُ
واالستقراض وفق األوجه الشرعية.
اإلقراض
7 .7
شراء األموال املنقولة ,وغي ِر املنقولة.
ُ 8 .8

((( ينظر التعليمات رقم  3لسنة  1994املنشورة في الوقائع العراقية بالعدد  3516في .1994 / 6 / 27
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ومهام هذا القسم هي:
قسم الشؤون الهندسية:
ُّ

ِ
ِ
ِ
باملسوحات الفنية ,والتحاليل
والقيام
واخلرائط،
الدراسات ,والتصاميمِ ,
إعداد
1 .1
ُ
ُ
ِ
ُ
الهيئة.
وأعمال
مشاريع
املختبرية ,والرسوم الهندسية التي تتطلبها
ُ
ِ
ُ 2 .2
ُ
األوقاف املضبوطة.
وصيانة اجلوامع ِ,واملساجد ِ,وباقي
تنفيذ مشاريعِ الهيئة،

ِ
ِ
ِ
ِ
املوقوفة
األموال
ّأما
امللحقة ،فقد كان هذا القسمُ مرتبطا بالدائرة اإلدارية
بالنسبة إلى قسمِ
ِ
ِ
مت فك ارتباط القسم بتلك الدائرة وربطه بهيئة إدارة واستثمار
واملالية في وزارة األوقاف ،وقد َّ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
احلاسب ،وقسم
الزراعي ،وقسم
أموال األوقاف ( .)1فهذا القسمُ ،والقسم
واملتابعة،
التخطيط
ُّ
الداخلي الذي يحدد
لم يتم االطالع على املهام املوكلة إلى تلك األقسام لعد ِم صدور النظام
ِّ
مهام وواجبات الهيئة ِ حتى ِ
اآلن.
رابعا :واجباتُ الهيئة
ً

()2

ِ
ِ
ِ
احلفاظ عليها
لضمان
أموال األوقاف وفق األحكام الشرعية وشروط الواقفني؛
1 .1إدار ُة
طبقًا ألساليب اإلدارة احلديثة واملتطورة.

ِ
لتحقيق اجلدوى االقتصادية.
استثمار أموال األوقاف مبا يضمن تنميتها
2 .2
ُ

ُ
العناية بتنفيذ شروط الواقفني مبا يضمن سالم َة التصرف باألموال املوقوفة على
3 .3
األوجه الشرعية.
ُ
الرقابة على األموال املوقوفة( ،)3والتصرف بها وفقَ القانون.
4 .4

كل ما يتعلق ب��إدارة األم� ِ
ممارسة مهام مجلس األوق��اف األعلى في ِ
ُ
�وال املوقوفة
5 .5
ُ
واستثما ِرها املنصوص عليها في تشريعات األوقاف ،ومن هذه
املهام االستبدال،
ّ
ُ
املوقوف مل� ٍ
ِ
ٍ
ِ
وإيجار
سنوات ،واملوافقة على تأجي ِر املوقوف
ث�لاث
�دة تزيدُ على
ِ
ِ
للدوائ ِر احلكومية الرسمية وشبه الرسمية ،بضمنها املؤسسات ،واملصالح احلكومية،
واجلمعيات ذات النفع العام والنقابات ألغراضها األساسية (.)4
واالستثمار محكومان بعنصري احلكمِ الشرعيِ  ,وشرط الواقف.
يتضح من ذلك أنَّ اإلدار َة
َ

((( ينظر م  2من قانون التعديل الثاني لقانون هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف ،رقم  33لسنة  ،2001نشر في الوقائع العراقية
بالعدد  3873في . 2001/4/9
((( م  3من قانون الهيئة.
ِ
مبوجب املادة
((( كانت الرقابة تتم سابقا على األوقاف املضبوطة فقط ،وقد أصبحت اآلن متارس على جميع األموال املوقوفة وذلك
 1من قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة رقم  33لسنة .2001
((( ينظر م  1/6من قانون إدارة األوقاف ،واملادة  7من نظام املتولني رقم  46لسنة  ،1970واملادة  3/ 13من نظام املزايدات
واملناقصات رقم  45لسنة  1969املعدل .
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ويقصد باحلكم الشرعي اجتهادات الفقهاء املوجودة في كتب الفقه أو التي قال بها املتأخرون.
وكان التنوع في اآلراء الفقهية املتعلقة بالوقف يتصل بالتطور االجتماعي واالقتصادي،
واختالف البيئات احمللية ورمبا األوضاع السياسية (.)1

ُ
ُ
ِ
ِ
الواقف ِ
الواقف ،فقد ذكر الفقهاءُ القاعد َة املعروف َة (شرط
َّأما شرط
كنص الشارع) ،وهذا
ِ
ِ
ِ
ِ
الواقف بحيث يصبح مقدسا كنص الشارع ،فإنَّ
تشبيهه
شرط
مخالفة
إمكان
عدم
َ
ال يعني َ
ُ
ِ
العوامل
بنص الشارع يعني في فهم الشرط من حيث داللة األلفاظ .وتعد هذه القاعدة من
ِ
اً
فضل عن
الستقاللية نظا ِم الوقف عن سلطة الدولة،
التي ساهمت في التأسيس الفقهي
ُ
عوامل أخرى ،منها إضفاء الشخصية االعتبارية على الوقف ،وجعل القضاء هو املختص
بالوالية العامة على األوقاف(.)2

خامسا :إدارةُ الهيئة (:)3

ِ
ٍ
الهيئة ) ويتألف من:
مجلس
مجلس يسمى (
تدار الهيئة من قبل
َ
رئيسا للمجلس.
•مدي ِر عام الهيئةً ،

ِ
•ثالثة فقها َء في الشريعة اإلسالمية من داخل الوزارة أو خارجها ،أعضا ًء.
عضوا.
•خبي ٍر في الشؤون االقتصادية واملالية,
ً

عضوا.
• خبي ٍر في الشؤون اإلدارية والقانونية,
ً

عضوا.
•خبي ٍر في الشؤون الهندسية,
ً
عضوا.
• خبي ٍر في الشؤون الزراعية,
ً

َ
يكون عراقيا بالوالدة ،ومن أبوين عراقيني
عضوا في املجلس ،أن
ويشترط فيمن يعني
ً
ِ
ِ
ٍ
واالختصاص ،ومن الذين
أجنبي ،وأن يكون من ذوي اخلبرة
أصل غي ِر
بالوالدة ،ومن
ٍّ
يجمعون بني العلمِ والعمل ,ومدة العضوية في املجلس سنتان قابلة للتجديد( .)4وسيتم
احلديث عن:
((( د .عبد العزيز الدوري ،مستقبل الوقف في الوطن العربي ،بحث منشور في مجلة املستقبل العربي ،السنة  ،24العدد ،274
 ،2001ص .122
((( د .إبراهيم البيومي غامن ،نحو إحياء دور الوقف في التنمية املستقلة ،بحث منشور في مجلة املستقبل العربي ،السنة  ،21العدد
 ،1998 ،235ص 107 _ 102
((( ينظر املادة  4من قانون الهيئة ،هذه التشكيلة جاءت مبوجب القانون رقم  9لسنة  1999قانون التعديل األول لقانون الهيئة ،فأصبح
املدير العام هو الذي يرأس املجلس بدال من الوزير.
اً
ثانيا من نظا ِم هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف الصادر عن مجلس الوزراء ،املنشور في الوقائع العراقية بالعدد
(((
م/2أولً ،
 3511في .1994/5/23
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ِ
1 .1مهام
املجلس( :)1يتولى املجلسُ املها َّم اآلتي َة:

ِ
ِ
ِ
إدارة واستثما ِر األموال املوقوفة.
السياسة العامة
•وضع
خلطط ،ومناهجِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
املقدمة من تشكيالت الهيئة ،ومعاجل َة
والسنوية
الدورية،
املتابعة
•دراس� َة تقاري ِر
ِ
ِ
َّ
العائدة لها.
وحل
املعوقات،
املشاكل التي تظهر أثنا َء تنفيذ املشاريعِ
•إقرار االستبدال العيني ،والنقدي ،مبا يحقق مصلح َة األموال املوقوفة.
َ

ِ
ِ
والتزامات اإلجارة الطويلة ،والسنوية وفقَ اإلجراءات املقررة قانونًا.
حقوق
•إقرار
َ
ِ
ِ
ِ
للهيئة ،واملصادقة عليها.
السنوية
املوازنة
•مناقش َة
ِ
للهيئة ،واملصادق َة عليها.
•إقرار احلسابات اخلتامية السنوية
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
اتخاذ قراراتِه:
،وكيفية
املجلس
اجتماعات
2 .2

ٍ
ِ
ِ
ِ
ولرئيس
رئيسه،
بدعوة من
األقل
يعقد املجلسُ اجتماعا اعتياديا واحدا كل شه ٍر في
ُ
ِ
اً
االقتضاء الجتما ٍع غي ِر اعتيادي ،ويكون النصاب
املجلس دعوةُ املجلس عند
حاصل إذا
ِ
ِ
األعضاء احلاضرين،
نصف أعضائه ،وتتخذ القرارات والتوصيات بأكثرية
حضر أكثرُ من
ِ
وعند تساوي
األصوات يرجحُ اجلانبُ الذي فيه الرئيسُ ).(2

ُ
ِ
ِ
َ
ِ
وتخضع قرارات
عشرة أيا ٍم من
خالل
ملصادقة الوزي ِر ،فإذا لم يعترض عليها
املجلس
ُ
تاريخِ تسجيلها في مكتبه ،فتعتبر تلك القرارات مصاد ًقا عليهاّ ،أما إذا اعترض عليها فيعاد
ِ
عرضها على املجلس في ِ
ٌ
برئاسة
جلسة له
أول اجتما ٍع له ،فإذا أصر املجلسُ على رأيه ،تعقد
ُ
ُ
ِ
نهائيًا (.)3
الوزي ِر ،ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد احلاضرين ّ

ِ
املآخذ الشكلية ،واملوضوعية على نص الفقرة ( د ) من املادة الرابعة
وقد ظهر العديدُ من
َ
من قانون الهيئة ،حيث إنَّ
ذكر مهام املجلس قبل كيفية اتخاذ القرار،
التسلسل
املنطقي يقتضي َ
َّ
ِ
في ح ِ
َ
جعل املهام في املادة السادسة ،أي بعدَ عملية املصادقة على القرار ،ولم
ني أنَّ القانون
يحدد القانون نوع األغلبية التي يصدر بها القرار ،فهناك األغلبية النسبية واألغلبية املطلقة،
ّأما التعليمات املتعلقة بانعقاد املجلس،فقد استخدمت مصطلح (األكثرية) ،ولم حتدد نوع
ِ
ملصادقة الوزير ،وجعل
األكثريةّ .أما املآخذُ املوضوعيةُ فتتعلق بإخضاع قرارات املجلس
ِ
االستقالل
األخير يترأس مجلس الهيئة عند إصراره على قراره،فهذا األمرُ يتعارض مع
((( ينظر املادة السادسة من قانون هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف.
((( ينظر م  / 1اً
أول ،ثالثًا من تعليمات انعقاد مجلس هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف ،رقم  2لسنة  ،1994املنشورة في الوقائع
بالعدد  3516في .1994 / 6 /27
((( ينظر املادة /4د من قانون الهيئة.
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ِ
ِ
ٌ
شخصية
مبوجب نص املادة الثانية من قانون الهيئة ،بقولها( :للهيئة
للهيئة
اإلداري املمنوح
ِّ
ٌ
وإداري …) ،خاصة أنَّ
الوزير هو الذي يقوم باختيار أعضاء املجلس
معنوية واستقالل مالي
ٌ
َ
()1
اإلداري.
بقرا ٍر منه  ،وهذا يشكل مظنة التأثير على األعضاء عند عملية اتخاذ القرا ِر
ِّ
ِ 3 .3
رئيس مجلس الهيئة:

ُ
ِ
يرأس
العام للهيئة ( ،)2والصالحيات
مجلس هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف ،املدير ُّ
َ
التي ميارسها رئيسُ املجلس هي(:)3

ٍ
شعب ألقسام الهيئة ،أو فك ارتباطها ،أو الغاؤها ،وفق الضرورات
•استحداث
ُ
العملية.

•استحداث فرو ٍع للهيئة في احملافظات مبستوى أقسامٍ ،إذا تطلب ُ
عمل الهيئة وجو َد
ُ
ِ
وسعة األمالك املوقوفة في تلك احملافظة.
فرو ٍع في ضوء حجمِ

ِ
ِ
واملكافآت التشجيعية ملنتسبي الهيئة ،وفق تعليمات يصدرها لهذا
املخصصات،
•منح
ُ
ِ
الغرض.

ووفقًا لنص املادة /4د من قانون الهيئة ،فإنَّ القرارات املتعلقة بصالحيات رئيس املجلس
ال تكون خاضعة ملصادقة وزير األوقاف؛ ألنها نصت على إخضاع قرارات املجلس ملصادقة
الوزير ،ولم تنص على قرارات رئيس املجلس.
سادسا :مدير عام الهيئة:

ِ
أعمال الهيئة،
يتم تعيني املدير العام بقرا ٍر من مجلس ال��وزراء( ،)4وهو املسؤولُ عن
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتصدر القرارات
واللجان،
والقضائية،
القانونية
والهيئات
أمام احملاكمِ ،
باسمه ،وميثلها َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
عالقة بأغراض ونشاط
واملعنوية ،في كل ما له
الطبيعية
واألشخاص
واملجالس ،والدوائ ِر،
ِ
الهيئة ،وله توكيلُ الغي ِر كما أن له تخويل ِ
رؤساء األقسا ِم وفروعِ الهيئة في
بعض مهامه إلى
احملافظات ،وفقًا ملتطلبات العمل (.)5
ويتولى املديرُ العام للهيئة ،املهام التالية (:)6

((( ينظر املادة  / 5ب من قانون الهيئة ،فقد كان مجلس الوزراء هو الذي يعني أعضاء املجلس ،والوزير يقتصر دوره على الترشيح
فقط ،وبعد صدور قانون التعديل األول لقانون الهيئة ،أصبح الوزير هو الذي يعينهم.
((( م /4أ من قانون الهيئة.
((( م  ،9م  12من قانون الهيئة.
ِ
ِ
الهيئة
قانون
((( م  / 5أ من
((( م  4من نظام هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف رقم  7لسنة .1994
((( م  5من نظام هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف رقم  7لسنة .1994
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ِ
َ 1 .1
تنفيذها.
تنفيذ قرارات املجلس ،ومتابع َة

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واملالكات ،وعرضها على املجلس.
السنوية،
واملوازنة
االستثمارية،
اخلطط
اقتراح
2 .2
َ

َ
وقبول استقالتِهم ،وإنهاء خدماتِهم،
3 .3تعينيَ املوظفني الدائمني ،والوقتيني ،ونق َلهم،
َ
وفرض العقوبات االنضباطية وفقًا ألحكام القانون.
وإحالتهم إلى التقاعد،
ِ
ِ
والتعهدات في احلدود التي يخولها له املجلس.
العقود،
إبرام
َ 4 .4

ٍ
ٍ
ٍ
تشكيل ٍ
َ
وقتية من ذوي اخلبرة واالختصاص ،تتولى القضايا
دائمة ،أو
هيئات
جلان ،أو
5 .5
املعروض َة على الهيئة.
ِ
ِ
ورفعه إلى املجلس إلقرا ِره.
وفروعها،
الهيئة،
وضع التقرير السنوي عن نشاط
َ
َ 6 .6

ِ
احلسابات اخلتامية ،والتقرير السنوي املالي للهيئة ،وعرضها على املجلس.
 7 .إعدا َد

ِ
َ
خالل السنة املالية في املوازنة املصدقة للهيئة.
املناقالت
اقتراح
8 .8
َ

َ 9 .9
قبول املنحِ  ،والهدايا ،والوصايا ،فإذا كانت مصادرها من خارج العراق ،فيتم ذلك
ِ
مبوافقة ديوان الرئاسة.

	 10.دع��و َة االختصاصيني واألس��ات��ذة ،لألغراض العلمية واالستشارية أو الفنية،
لالستفادة من خدماتِهم.

1111التعاقدَ م��ع ذوي اخل��ب� ِ
�رة واالخ��ت��ص� ِ
�اص م��ن غي ِر املوظفني ،وحت��دي��دَ أجو ِرهم
ومكافآتِهم.

	 12.أية مهام أخرى يكلفه بها املجلسُ ضمن صالحياتِه.
تأسيس أو ضم أو ِ
ّأما ِ
ِ
إلغاء تشكيالت الهيئة وفروعها ،فقد أصبح
بشأن اختصاصه باقتراحِ
ِّ
ِ
ٍ
كرئيس للمجلس كما
مبوجب صفته
املديرُ العام ميارسُ صالحية التأسيس أو الضم أو اإللغاء
ُ
أي دو ٍر.
بينا ذلك سابقا ،ومن َث َّم لم يبقَ القتراح تلك األمور ّ

سابعا :مالي ُة الهيئة (:)1

ُ
ِ
تتكون مالية
الهيئة من:

ِ
ِ
األموال املوقوفة.
وواردات
1 .1ريعِ

ِ
ِ
االستمالك واالستبدال.
بدالت
2 .2

((( م  10من قانون الهيئة.
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ٍ
ٍ
وتبرعات وفق القانون.
هبات
3 .3ما يرد إلى الهيئة من

ٍ
ِ
ِ
ِ
بنسبة ال تزيد على  %2من ِ
األمالك املوقوفة،
استبدال أو إيجا ِر
بدل
املستقطعة
4 .4املبالغِ
ِ
مبوجب املادة  /13أ من قانون الهيئة.
 %105 .5من مجموع واردات الوقف امللحق مقابل مراقبة األوقاف امللحقة ،ومحاسبة
متوليها ،طبقًا للمادة  1/4من قانون إدارة األوقاف رقم  64لسنة .1966
 %106 .6من كل وقف جرت تصفيته ،بحسب املادة /8أ من مرسوم جواز تصفية الوقف
الذري رقم (  ) 1لسنة .1955

ثامنا :موازنة الهيئة ومتويلها:

ِ
الهيئة
تبعا للشخصية املعنوية ذات االستقالل املالي واإلداري املعطاة للهيئة ،فإنَّ موازن َة
ً
()1
ِ
تكون مستقل ًة عن املوازنة العامة للدولة ،وي َّتبع فيها أسلوب التمويل الذاتي  ،وحتدد
ِ
ِ
ِ
لتحقيق
الشرعية وشروط الواقفني؛
اإليراداتُ والنفقاتُ السنويةُ وفق األحكا ِم
أهدافها (.)2
ُ
ِ
ويقوم املديرُ العام باقتراح املوازنة السنوية ،وعرضها على املجلس ،وكذلك اقتراح
املناقالت
ِ
ِ
َ
املوازنة السنوية للهيئة واملصادقة
املالية في املوازنة املصدقة للهيئة ،وتتم مناقشة
خالل السنة
ِ
ِ
عليها من ِ
مجلس
قبل
الهيئة(.)3

الفرعُ الثالثُ :اجلهةُ املسؤولةُ عن إدارة املساجد ودو ِر العبادة

تعتبر املساجدُ من املؤسسات الدينية واخليرية( ،)4وقد سبق أن َّبينا أنَّ إدارتها تكون إدارة
ُ
ُ
ِ
ِ
تعد العناية
املساجد ،وتطويرها من الناحية اإلدارية والفنية
بشؤون
حكومية مباشرة حيث ّ
()5
ِ
وإما غير
واملالية والتنظيمية من جملة أهداف الوزارة  .واملسجد ّإما أن يكون جامعاّ ،
ُ
جامع ،واألول هو املسجدُ الذي تقام فيه صالة اجلمعة والعيدين ،والثاني هو املسجد
وتعد احلسينيات من املساجد ً
أيضا ،حيث تؤدى
الذي تقام فيه الصلوات اخلمسة فقط (،)6
ُّ
ُ
ِ
ِ
ا.واملساجد ّإما أن تكون رئاسية تدار من ِ
فيها الصالة ً
أيض
وصيانة اجلوامع
إدارة
قبل دائرة
ِ
ِ
مت تشكيلها مبوجب األمر الصادر من ديوان الرئاسة ،املرقم ق  2663 /في
الرئاسية التي َّ
((( تسمية التمويل الذاتي جاءت من قدرة املنظمة على متويل نفسها ِ
بنفسها عن طريق إيراداتها اخلاصة التي تأتي من إنتاجها ،وتقدمي
خدماتها نتيجة نشاطها ،وتستطيع من خاللها اإلنفاق وإجراء االستثمارات التوسعية ،ينظر :كالويش مصطفى ،نظام التمويل
الذاتي وتطبيقه في املستشفيات احلكومية في العراق ،رسالة ماجستير نوقشت في كلية القانون جامعة بغداد ،2002 ،ص .33
((( ينظر م  11من قانون الهيئة.
/5ثانيا ،تاسعا ،من نظام الهيئة العامة إلدارة واستثمار أموال األوقاف ،واملادة  / 6ه من قانون الهيئة.
((( ينظر م
ً
((( م  8 / 1من قانون إدارة األوقاف.
((( م  / 1رابعا من قانون وزارة األوقاف والشؤون الدينية رقم  50لسنة .1981
((( ينظر املادة األولى من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية رقم  67لسنة  1971املعدل.
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وإما غير رئاسية تدارُ من ِ
قبل دائرةُ املؤسسات الدينية واخليرية في الوزارة
ّ ،2002/4/6
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتفتيشها،
ومتابعة أحوالها،
املساجد ،وتنظيمِ إدارتها ،وصيانتِها،
شؤون
برعاية
حيث تقوم
()1
ِ
مي أداء العاملني فيها  ،ويجري تفتيشها من ِ
قبل قسم التفتيش املرتبط بدائرة املؤسسات
وتقو ِ
ِ
ِ
الدينية
واخليرية (.)2
وقد بلغ عدد اجلوامع ،واملساجد ،واحلسينيات في القطر كما يأتي(:)3
 2259جامعا ومسجدً ا

عدد اجلوامع واملساجد
عدد احلسينيات

 466حسينية

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واملعنوية اخلاصة ،فقد نظمها
الطبيعية
األشخاص
املنشأة من
العبادة
ّأما بالنسبة إلى دو ِر
ُ
ِ
ِ
ِ
القانونُ رقم  62لسنة  ،2000وهو قانون
العبادة اإلسالمية املنشأة من
وإدارة دو ِر
رعاية
األحكام التنظيمي َة التي جاء بها هذا
األشخاص الطبيعية واملعنوية اخلاصة( ،)4وسنتناول
َ
القانونُ ،كما يأتي:
ِ
ُ
أولاً :
(لغرض
الغرض من صدو ِر هذا القانون :نصت عليه األسبابُ املوجبةُ بقولها:
ِ
بإنشاء دور العبادة اإلسالمية من قبل األشخاص الطبيعية واملعنوية
تنظيمِ األحكام اخلاصة
اخلاصة فقط).

ثانيا :املنشآت التي يسري عليها هذا القانون :يسري على املشيدات التي يقيمها
ً
دورا للعبادة اإلسالمية .ويفهم
الشخص اخلاص بنوعيه الطبيعي واملعنوي بقصد جعلها ً
دورا لعبادات الطوائف غير اإلسالمية،
من ذلك أنَّ املشيدات التي تبنى بقصد جعلها ً
التكون مشمولة بأحكام هذا القانونُ ،والذي يبدو أنَّ الرعاي َة واإلدار َة ال تخصص فقط
أيضا املنشأة من ِ
بتلك املنشأة من الشخص اخلاص فقط ،بل تشمل ً
فبل الشخص املعنوي
العام ً
أيضا.
ُ
ِ
ِ
الرعاية واإلدارة:
مبهمة
ثالثًا اجلهة التي تقوم

ٍ
ٍ
ِ
ٌ
اجلهةُ التي متارس تلك املهمة هي ٌ
برئاسة رئيس
إدارية،
وحدة
تفتيشية دائمة في كل
جلان
ٍ
وموظف مالي من وزارة املالية ،ويقوم
الوحدة اإلدارية ،وعضوية كل من مدي ِر األوقاف،
ُ
ِ
ِ
بتشكيل تلك اللجان ،وتقومُ تلك اللجان
وزيرُ األوقاف
أي منشأٍ شيد قبل أو بعد
بتفتيش ِّ
((( م  / 5اً
أول /أ من التعليمات رقم  1لسنة  ،2001تعليمات تقسيمات وتشكيالت الوزارة.
((( م / 5ثانيا  /د من التعليمات رقم  1لسنة .2001
الكراس اإلحصائي الذي أعده فسم التخطيط واملتابعة في عام  ،1997ص ،3وكان األولى أن يتم إحصاء املساجد اجلامعة
((( ينظر ّ
ٍ
ٍ
مستقلة عن املساجد غير اجلامعة.
بصورة
((( نشر في الوقائع بالعدد  3861في .2001/1/15

73

التنظيم ال��ق��ان��ون��ي إلدارة األوق�����اف ف��ي ال��ع��راق

تاريخ نفاذ القانون رقم  62لسنة  2000خال ًفا ألحكامه ،وتثبت النواقص واالحتياجات
واملستلزمات الضرورية له ،وكل ما يقضي إلقامة الشعائر الدينية فيه واستمرارها ،واملبالغ
الالزم تأمينها لهذا الغرض .والقراراتُ التي تصدر عن هذه اللجنة هي:
ِ
بتثبيت نوع املخالفة ،أو النقص احلاصل في األم�لاك واملستلزمات
قرارها
أ .تصدر َ
ِ
ِ
التعليمات
العالقة باملنشأ ،ولم تبني
واألشخاص ذوي
الضرورية ،وتبليغه إلى الوزارة،
ُ
الصادرة مبوجب هذا القانون األشخاص ذوي العالقة الذين يصار إلى تبليغهم ،ويبدو
أنَّ املقصو َد من ذوي العالقة هو الشخص الذي يقوم بإنشاء املشيدات على حسابه،
وقد بينت التعليمات أن النسخ َة التي يجري تبليغها تعاد موقع ًة من ِ
قبل صاحب
ِ
ِ
العالقة مع شاهدين عليها ،ويبدو أنَّ
ورقة التبليغ الموجب له إال
الشهود على
توقيع
َ
في حالة عدم معرفة الشخص التوقيع حيث تؤخذ بصمة إبهامه ويوقع الشهود عليها؛
ألنَّ اشتراط توقيع الشهود يؤدي إلى صعوبة القيام بالتبليغ ،فأكثر الناس يرفضون
ُ
والتعليمات كيفية تبليغِ ذوي العالقة إذا كانوا خارج
القانون
فعل ذلك .ولم يبني
ُ
نشر التبليغ في الصحف الرسمية هو الطريق الذي يحقق إعالم
العراق،
والظاهر أنَّ َ
ُ
الشخص املطلوب تبليغه.

ِ
ِ
ُ
العمل في املنشأ إذا كان في مراحله األول��ى حلني
بإيقاف
اللجنة قرارها
ب .تصدر
صدو ِر قرا ٍر نِهائي من مجلس األوقاف األعلى ،ورغم أنَّ اللجنة هي التي تصدر
قرارها بإيقاف العمل ،إ ّ
َ
ال أنَّ
القانون رقم  62لسنة  2000نص في املادة السادسة
العمل في أي منشأٍ
ٍ
ِ
ُ
مشمول بأحكام هذا
إيقاف
بقوله( :على رئيس الوحدة اإلدارية
القانون) ،وبذلك حصل التعارض بني املادة السادسة من القانون ،والفقرة الرابعة من
ِ
إلزالة التعارض ،إلغاء املادة السادسة من القانون ،واالكتفاء
املادة الثامنة منه ،واقترح
بنص الفقرة الرابعة من املادة الثامنة.
ِ
دائرة األوقاف لتطبيق أحكا ِم القانون رقم  62لسنة :2000
مهام
رابعاُّ :

بعد اكتساب القرار الصادر عن اللجنة املشكلة مبوجب القانون رقم  62لسنة 2000
ُ
ِ
للدرجة القطعية ،تقوم دائرة
األوقاف مبا يأتي (:)1
ِ
ِ
ِ
النواقص،
تالفي
املخالفة ،أو
توجيه إنذا ٍر إلى ذوي العالقة باملنشأ تطلب فيه إزال َة
أ.
َ
ِ
املستلزمات الضرورية إلقامة الشعائر الدينية فيه.
وتهيئ َة
ب .بوضعِ اليد على املنشأ في حالة عدم ِ
تنفيذ ما ورد في اإلنذار املوجه إلى ذوي العالقة.

((( ينظر املادة  4من القانون رقم  62لسنة .2000

74

الفصل الثاني :التنظيمات اإلدارية للوقف في العراق احلديث

ِ
حتصيل الديون احلكومية رقم
ج .حتصيل املبالغ الالزمة من ذوي العالقة باملنشأ وفق قانون
ِ
ِ
56لسنة 1977؛ لتأم ِ
ومصاريف إدارتِه ،وتقيد إيرا ًدا للحساب
احتياجات املنشأ
ني
اخلاص باملنشأ في (صندوق رعاية دور العبادة اإلسالمية).

ِ
حتصيل املبلغِ من ذوي العالقة ،أو عند عدم معرفتِهم ،يجري تسجيل املنشأ
د .عندَ تعذ ِر
ِ
ٍ
ً
َ
مضبوطا .ويفهم من ذلك أنَّ
وقف
الوقف امللحقَ يتحول إلى
�وزارة وق ًفا
باسم ال�
ٍ
مضبوط في حالة تعذر حتصيل املبالغ الالزمة لتأم ِ
ني احتياجات املنشأ ومصاريف
إدارته ،أو في حالة عدم معرفة ذوي العالقة.

املطلب الثاني
ُ
األوقاف التي تدار عن طريق املتولني
ِ
ِ
ِ
إنَّ األوق� َ
واإلنفاق من واردات
اإلدارة،
باستقاللية
�اف التي تدار بهذه الطريقة تتمتع
ِ
ِ
الواقف ) ،مع
بشرط
اإلداري الذي حدده الواقفُ ،والذي يسمى (
الوقف طبقًا للتنظيمِ
ِّ
ُ
ُ
ٍ
ِ
إشراف
جهات قضائية أو حكومية ،فشرط الواقف يبينَّ فيه الشخص الذي يتولى اإلدارة
سواء ٌ أكان الواقف نفسه أم غيره ،وكذلك يبينَّ فيه طريقةُ توزيع الغلة واألشخاصُ الذين
ِ
الشروط.
يستحقونها ،ونسبةُ املبلغ املخصص للتعمير وغيرها من
ِ
بالوقف
هذه األوقافُ تدار عن طريق املتولي ،ويسمى الوقف الذي يدار بهذه الطريقة (
ِ
ِ
امللحق) ،واألوقاف التي تدار بهذه
الطريقة هي (:)1

،ومشروط صرفُ غلته أو ٍ
1 .1الوقفُ الذي يديره ّ ٍ
ٌ
متول
جزء منها على املؤسسات الدينية
واخليرية.

ومشروط صرفُ غلته أو ٍ
ٍّ
ٌ
متول،
2 .2الوقفُ الذري الذي يديره
جزء منها إلى من عينهم
الواقفُ من ذريته أو غيرهم.
ُ
ِ
3 .3الوصيةُ باخليرات التي تخرج
الوقف.
مخرج
َ

والنظامُ الذي يبني
األحكام التنظيمي َة التي تخص املتولني هو ( نظامُ املتولني ) رقم 46
َ
ِ
ٌ
قانون املرافعات املدنية،
قانونية منثورة في قوانني أخرى ،مثل
أحكام
لسنة  ،)2( 1970وكذلك
ٌ
((( م 7/1من قانون إدارة األوقاف.
((( نشر في اجلريدة الرسمية بالعدد  1919في .1970 / 3 / 13
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ِ
وقانون إدارة األوقاف ،كما أنَّ
األحكام املتعلق َة مبتولي الوقف الذري تختلف عن األحكا ِم
َ
املتعلقة مبتولي الوقف اخليري واملشتركُّ ،
علي بيان األحكام املتعلقة باملتولني،
كل ذلك يوجب َّ
اً
محاول الفصل بني املختلف من األحكام ،وضم املتشابه بعضه مع البعض اآلخر.
ُ
ِ
التولية:
أولاً  :توجيه

يجري توجيهُ التولية طبقًا للقواعد الشرعية بإحدى الطريقتني اآلتيتني(:)1

ُ
الواقف في وقفيته أن يتولى ٌ
فالن
1 .1شرط الواقف املذكور في حجة الوقفية :يشترط
ُ
ِ
مبوجب األوصاف
وإما أن يعني
إدارة الوقف ،وهذا الشخص ّإما أن يعني باالسمِ ّ ،
ُ
األوصاف يجري التحقق منها مبوجب مرافعة ينجم
التي اشترطها الواقف ،وهذه
عنها حكم قضائي (.)2

مبوجب تعامل(ٍ )3
ِ
ثابت بحكم :في حالة عدم وجود شرط الواقف،
 2 .يجري توجيهها
ثم توجه التولية على أساس
ينظر كيف كانت توجه التولية السابقة للمتولني السابقنيَّ ،
ِ
َ
ِ
السابق ،وبذلك يتضح أنَّ
طريق إلثبات شرط الواقف،
التعامل هو
التعامل املتكر ِر
ٌ
ِ
فشرطُ الواقف يثبت مبوجب احلجة الوقفية ،ومبوجب التعامل ً
أيضا،وال يثبت بأقل
من عمل ثالثة من املتولني السابقني( ،)4قد اشترط القانونُ في األخذ بالتعامل أن يكون
ثاب ًتا مبوجب حكمٍ قضائي(.)5

ثانيا :تعينيُ املتولي:

تختلف طريقةُ تعيني املتولي في الوقف اخليري واملشترك عنها في الوقف الذري ،فاملتولي
اخليري واملشترك يجري تعيينه بترشيحٍ من محكمة األحوال الشخصية ،وقرا ٍر من
في الوقف
ِّ
ِ
العلمي بتعيينه ،ويصادقُ على قرار التعيني من ِ
املجلس
مجلس األوقاف األعلى ،وللتثبت
قبل
ِّ
ُ
ُ
ٍ
ٌ
من أهلية املتولي وصالحيته ،يقوم املجلس
عالقة
العلمي بإجراء امتحان للمتولي في كل ما له
ّ
بالوقف ،من حيث اإلدارة،واحملاسبة ،واألحكام الشرعية،والقوانني واألنظمة املتعلقة به (.)6
ّأما املتولي في الوقف الذري ،فيجري تعيينهُ من قبل محكمة األحوال الشخصية بإحدى

((( م  1من نظام املتولني رقم  46لسنة .1970
((( محمد شفيق العاني ،أحكام األوقاف ،مصدر سابق ،ص .41
((( التعامل :ما كان استعماله هو األكثر ،ولذا ال يتحقق التعامل باستعمال شخص أو شخصني ،ينظر :علي حيدر ،ترتيب الصنوف
في أحكام الوقوف/1 :ص .67
((( ينظر القرار التمييزي ،1928 / 233و القرار التمييزي ،4 0/ 198كتاب القضاء بني يديك،مصدر سابق ،ص .311،314
((( م 1من نظام املتولني.
((( ينظر املادة  3 ،2من نظام املتولني.
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احلالتني اآلتيتني(:)1
1 .1إذا كان هناك
منازع ،وكانت شرائطُ إسناد التولية مما يحتاج في ثبوتها إلى صدور
ٌ
حكم قضائي.

منازع ،أو أنّ الوقفي َة قد ِّ
وضحت شرائطها ،كأن تعني املتولي
 2 .إذا لم يكن هناك
ٌ
باالسم اً
مثل ،فيصدر القاضي حج ًة مؤيد ًة بالتولية.

وكذلك تقوم محكمةُ األحوال الشخصية بتعيني متولي أوقاف العتبات املقدسة ،وفقًا
للشروط احملددة في الوقفية.

ثالثًا :التنظيمُ الذي يرسم للمتولي طريقة اإلدارة:

يكون املتولي،
مخرج الوقف ،محكو ًما في إدارته
والوصيُ في الوصايا التي تخرج
َ
ّ
()2
ِ
مبوجب التنظيمات التالية :
ِ 1 .1
ِ
الواقف ،ويجب أال يكون مخال ًفا للقواعد القانونية اآلمرة؛ ألنَّ قواعد القانون
شرط
في الوقف تعد من النظام العام (.)3
 2 .األحكا ِم الشرعية.

3 .3القوان ِ
ني واألنظمة.

مهام املتولي:
رابعاُّ :

يقوم متولو األوقاف امللحقة مبا يأتي(:)4
1 .1مراقبة املوقوفات ،وصيانتها ،ومنع التجاوز عليها ،ورفعها.
2 .2االحتفاظ بالوقفية،واإلعالمات ،وجميع الوثائق الرسمية املتعلقة بالوقف الذي حتت
إدارته.
3 .3تسجيل الوقفيات ،واإلعالمات ،واحلجج ،وسندات الطابو ،واخلرائط ،والوثائق
إدارته.خالل ٍ
َ
سنة من تاريخ نفاذ نظام املتولني،
األخرى املتعلقة بالوقف الذي حتت
ِ
وتسجيل ما يقوم بإدارته من املوقوفات واملؤسسات املوقوف عليها بدائرة الطابو

((( ينظر املادة  3/300من قانون املرافعات املدنية رقم  83لسنة  1969املعدل ،ومحمد شفيق العاني ،أحكام األوقاف ،مصدر
سابق ،ص .43
((( ينظر املادة  4من نظام املتولني.
((( أحمد جمال الدين ،الوقف مصطلحاته وقواعده ،مطبعة الرابطة ،بغداد ،1955 ،ص .118
((( ينظر املادة  5من نظام املتولني.
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خالل املدة نفسها.

موضحا فيه تسلسالتها،
4 .4مسك سجل مبفردات املوقوفات املنقولة وغي ِر املنقولة
ً
وأرقام أبوابِها بحسب قيود الطابو ،وتأشير كل ما يطرأ على ذلك من
ومواقعها،
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
تصرفات ،ومسك سجل مبدخوالت ومصروفات الوقف.
ِ
ِ
الواقف.
بصرف واردات الوقف وفق شرط
5 .5يلتزم

6 .6يتقيد في صرف أصحاب اجلهات بع ِ
ِ
ِ
لرواتب األوقاف املضبوطة،
النسب املعينة
ني
دوائر األوقاف لتعني لهم نسبة
يراجع
وإذا لم تسمح بذلك وارداتُ الوقف فعليه أن
َ
َ
رواتبهم.

استثمار املوقوفات اخليرية واآليلة لالنهدام بتعمي ِرها من فضلة الواردات ،أو من بدالت
ُ
ٍ
ِ
زيادة
كليًا ،أو عند
االستمالك ،واستبدالها بعقا ٍر أو نقد أيهما أنفع للوقف عند انتفاء منفعتها ّ
مصروفاتِها على وارداتِها.

الديوان واملتولي مراجعةُ احملكمة الشرعية( )1للحصول على ٍ
ِ
7 .7كذلك على
إذن بصرف
ِ
ِ
ِ
املوقوفات امللحقة عند شراء أمالك تسجل وق ًفا ملحقًا،
واستبدال
استمالك
بدالت
أو إعمار األراضي املوقوفة امللحقة واملضبوطة وتسجيلها بعد ذلك في دوائر الطابو
ٌّ
كل بحسب حصته من تلك املوقوفات .وقد الحظتُ في ضوء القوانني احلديثة التي
ُ
مت تعديلها ،فقد أصبح مجلس هيئة إدارة واستثمار أموال
صدرت أنَّ تلك الفقر َة قد َّ
ِ
والنقدي ()2وليس احملكمة ،كما أنَّ
العيني
األوقاف هو الذي يقر االستبدال
بدالت
َّ
َّ
()3
تعد جز ًءا من مالية الهيئة  ،وبذلك فقد أصبحت الهيئة
االستمالك واالستبدال ُّ
ِ
َ
بصرف بدالت االستبدال واالستمالك ،هذا فيما
اإلذن
هي اجلهة التي تعطي املتولي
ُ
ُ
َ
يخص
األوقاف امللحق َةّ ،أما األوقاف الذرية ،فإنَّ حجة االستبدال تعطى من قبل
محكمة األحوال الشخصية ،وإنّها اجلهة التي تتولى محاسبة متولي األوقاف الذرية،
تعد هي اجلهة املخولة بإعطاء اإلذن بالصرف.
ثم ُّ
ومن َّ

8 .8عليه أن ِ
يود َع لدى دائرة األوقاف َّ
كل ما يقبضه من بدالت إيجار السنة املقبلة ،أو
ِ
فضلة
الواردات السنوية (.)4

ٍ
لكل ٍ
حسابات الوقف من ٍ
ٍ
ِ
ومصروف ِ
مالية
سنة
وارد
9 .9عليه أن يقدم إلى دائرة الوقف
((( تسمى اآلن محكمة األحوال الشخصية.
((( ينظر م/6ج من قانون الهيئة.
((( م/ 10ب من قانون الهيئة.
((( ينظر م  1 / 6من نظام املتولني.
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خالل األشهر الثالثة األولى من السنة التالية (.)1

َ
واملصاريف
والضرائب،
والرسوم،
رواتب العاملني في إدارة الوقف،
1010عليه أن يصرف
َ
َ
َ
األخرى للوقف الذي حتت إدارته في أوقاتها احملددة (.)2

ٍ
ٍ
واملهام املذكورةُ سابقا تشملُ ً
بسيط في بعض
اختالف
أيضا متولي األوقاف الذرية مع
1111
ُّ
مي حساباتهم إلى محكمة األحوال
املهام ،حيث يقوم متولو األوقاف الذرية بتقد ِ
الشخصية ،ألنها هي املختصة مبحاسبتهم ،كذلك فإنَّ االستبدال يتم بقرا ٍر منها،
َ
وال يتم تعينيُ أصحاب اجلهات في الوقف الذري؛ ألنَّ
قانون اخلدمة في املؤسسات
الدينية يسري على املوظفني في املساجد ،أو املساجد اجلامعة لألوقاف امللحقة (.)3

ُ
ُ
وتفويض املتولي لغيره:
خامسا :توكيل

ملتولي األوقاف أن ينيبوا عنهم اً
وكيل أو أكثر إلدارة الوقف( )4مبوافقة هيئة إدارة واستثمار
أموال األوقاف بالنسبة للوقف امللحق ،والوقف املشتركّ ،أما بالنسبة ملتولي الوقف الذري
ِ
محكمة األحوال الشخصية ،ويتحمل املتولي أجرة الوكيل ،وهذا احلق
فيتم ذلك مبوافقة
ُ
املعطى للوكيل ال يغير صفة املوكل وال يؤثر على حقوقه ،إنمَّ ا الوكيل نفسه يستمد سلط َته
وقوتَه من املوكل؛ لذلك ساغ للمتولي سواء ٌ كان منصوب القاضي أم الواقف أن يوكل غيره
ٍ
ِ
وكال ًة عام ًة أو خاص ًة فيما ميلكه من
الوكيل
صالحيات تنص عليها حجةُ التولية ،وتنطبق على
األحكام العامة للوكالة (.)5
التفويض فيقصدُ به تنازلُ املتولي عن ِ
َّأما
حقه في التولية ،ومتليك هذا احلق لغيره ،وهو
ُ
ُ
ُ
()6
احلق من ِ
قبل الواقف،
يرادف التنازل  ،واألصل عدم جوا ِز التفويض إال إذا ملك املتولي هذا َّ
ً
أمور الوقف
عاما (.)7
تفويضا ّ ً
أو فوض إليه َ

سادسا :محاسبةُ املتولي:
ً

ِ
بإدارة املوقوفات ،وصرف الواردات وفقًا لشرط الواقف خالل
بعد أن تبني قيامُ املتولي
َ
األعمال قد
األشه ِر الثالثة األولى من السنة التالية ،معزز ًة بالوثائق واملستندات ،فإنَّ تلك
((( م  1/13من نظام املتولني.
((( م  9من نظام املتولني.
((( م  13من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية رقم  67لسنة .1971
((( م  11من نظام املتولني.
((( د .أحمد اخلطيب ،الوقف والوصايا ضربان من صدقة التطوع ،مصدر سابق ،ص  ،167ومحمد شفيق العاني ،أحكام األوقاف
مصدر سابق ،ص .44
((( محمد شفيق ،املصدر السابق ،ص .44
((( د .أحمد اخلطيب املصدر السابق ،ص .167
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ِ
والصرف ،كما أنَّ حسابات املتولي تتطلب التصديق أو
تنشأ عنها النزاعاتُ في كيفية اإلدارة
الرفض بصورة كلية أو جزئية ،واجلهةُ التي تختص مبحاسبة املتولي عن األعمال املذكورة هي
َ
تشكيل اللجنة واختصاصاتها.
( جلنة احملاسبة ) ،وفيما يأتي سنتناول

ِ
ِ
واحملاسب في
وعضوية املدي ِر،
1 .1تشكيل اللجنة ( :)1تتألف جلانُ احملاسبة برئاسة القاضي،
املديريات.
2 .2اختصاصاتُ اللجنة ( :)2تختص هذه اللجنة مبا يأتي:
ضدهم،
 .أمحاسبة املتولني ،والنظر في تصرفاتهم وسلوكهم ،والشكاوى املقدمة َّ
وتصدر تلك اللجانُ القرارات الالزمة.
ٍ
بصورة ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ثالثة
جزئية ،خالل
كلية أو
حسابات املتولي املقدمة ،أو رفضها
بتصديق
 .بتقوم
أشه ٍر من تاريخ تقدمي احلساب بقرا ٍر تبلغه إلى الدائرة واملتولي.

ِ
ِ
الوقف الذري.
بعزل املتولي في غي ِر
 .جتختص

سابعا :عزل املتولي:
ً

تختلف اجلهة التي متلك عزل املتولي في ٍ
كل من الوقف الذري ،والوقف اخليري واملشترك ،كما
يأتي:
1 .1اجلهة التي متلك العزل وأسبابه في األوقاف الذرية:

ِ
الوقف الذري،
محكمةُ األحوال الشخصية هي اجلهةُ التي متلك حق عزل املتولي في
طبقًا لنص املادة  3 / 300من قانون املرافعات املدنية رقم  83لسنة  1969املعدل،
ُ
ولم يبني القانون
أسباب العزل ،وبالتالي يتعني اللجوء إلى األحكام الفقهية ،وقد
َ
ُ
َ
ِ
املسائل التي يعزل بسببها املتولي شرعا ،إال أنَّ
ال ميكن حصر
الضابط العام لذلك
ِ
هو خيانةُ ما حتت يدهّ ،إما بالتصرف بالغلة لنفسه ،أو تعمده مخالفة شروط الواقف
ِ
أعيان الوقف ،أو ادعاء ملكية العني املوقوفة
الصحيحة ،أو رهنه أو بيعه عينا من
لنفسه ،أو إهمال شؤون الوقف إهماال يضر بالوقف ،إلى غي ِر ذلك من املخالفات
املوقوف بأقل من أجر املثل بغ ٍ
ٍ
َ
فاحش،
نب
التي ال يقرها الشرعُ ،وكذلك إذا أجر
()3
وكذلك إذا حجر على املتولي بقرا ٍر من احملكمة أو كان محجوزً ا لذاته.

((( م  4/4من قانون إدارة األوقاف رقم  64لسنة  1966املعدل.
((( ينظر املادة  ،14واملادة  19من نظام املتولني ،واملادة  4/4من قانون إدارة األوقاف النافذ.
((( محمد شفيق العاني ،أحكام األوقاف ،ص .53
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2 .2اجلهةُ التي متلك العزل،وأسبابه في الوقف اخليري واملشترك:

ّأما بالنسبة للمتولي في غي ِر الوقف الذري ،فيعزل بقرا ٍر من جلنة احملاسبة ،وتصديق
مجلس األوقاف األعلى ،وكذلك احلال بالنسبة ملتولي أوقاف العتبات املقدسة،
فيتم عزلهم ً
أيضا بقرا ٍر من جلنة احملاسبة؛ وذلك ألنَّ املاد َة  19من نظام املتولني
ذكرت بقولها( :يعزل املتولي في غي ِر الوقف الذري بقرا ٍر من جلنة احملاسبة …)،
واالستثناء املذكور في املادة هو متولو الوقف الذري ،وبقي املستثنى منه وهو متولو
الوقف اخليري واملشترك ،فهم مشمولون بعبارة نص املادة املذكورة.
ّأما أسباب عزل متولي األوقاف اخليرية واملشتركة ،فيمكن تقسيمها إلى قسمني:

القسم األول :األسباب التي حتتاج إلى صدور قرا ٍر بالعزل من جلنة احملاسبة( ،)1وهي:

ٍ
موقوف ِ
ثابت وقفه.
1 .1إذا تصرف بوصفه مالكا في

2 .2إذا ادعى ملكي َة املوقوف ،وثبت في احملكمة وقفه.

ٍ
مقبول،
3 .3إذا أهمل إدار َة الوقف إهماال يؤدي إلى اإلضرار بالوقف من دون عذ ٍر
رغم إنذاره من قبل الدائرة ،ومرور ثالثني يو ًما على تبليغه
ولم يباشر تالفي ذلك َ
باإلنذار.

إذن من ٍ
4 .4إذا قام أكثر من ٍ
مرة ،بغي ِر ٍ
ٍ
اختصاص ،بأحد األعمال التي حتتاج
جهة ذات
َ
إلى ٍ
إذن رغم سبق إنذاره.
5 .5إذا تأخر عن تقدمي حساباته خالل املدة القانونية أكثر من ٍ
ٍ
مقبول ،أو
مرة دون عذ ٍر
ٍ
مقبول.
امتنع عن تقدمي احلساب رغم وضع اليد على الوقف من دون عذ ٍر

ٍ
بشكل
غير الواقع في حساباته
6 .6إذا ثبت لدى جلنة احملاسبة أنَّه كتم احلقيقة ،أو بينّ
َ
يؤدي إلى اإلضرار بالوقف ،أو االنتفاع على حساب الوقف.
َ
املوقوف لنفسه ،أو لزوجته ،أو ألحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة.
7 .7إذا أجر
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جنحة
عادية ،أو عن
جناية
8 .8إذا ُحكم عن
مخلة بالشرف ،واكتسب احلكمُ الدرجة
القطعية.
9 .9إذا أتى اً
عمل يستوجب العزل وفق األحكام الشرعية ،أو وفق نظام املتولني.

ويالحظ في تلك األسباب أنَّها لم ترد على سبيل احلصر ،بدليل عبارة نص الفقرة األخيرة،
((( ينظر املادة  19من نظام املتولني.
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حيث وردت لفظة ( اً
عمل ) نكرةً ،والنكرةُ تفيد اإلطالق ،وبالتالي فأي عمل يوجب العزل
وفق األحكام الفقهية ،أو وفق نظام املتولني ،يعد من أسباب العزل.
القسم الثاني :األسباب التي تؤدي إلى العزل بحكمِ القانون ( ،)1وال حتتاج إلى صدور
قرا ٍر من جلنة احملاسبة ،كاحلجر ،فإنه يكون بقرا ٍر من احملكمة أو يكون الشخص محجوزً ا
لذاته بدون حاجة لصدور قرا ٍر من احملكمة املختصة ،فاملتولي السفيهُ وذو الغفلة حتجر
احملكمةُ عليه ،ويعلن احلجر بالطرق املقررة قانونًا (ّ ،)2أما املتولي املجنون فيعتبر محجوزً ا
ِ
اجلنون املطبق،
فرق األخير بني
لذاته طبقًا لنص املادة  94من القانون املدني العراقي ،وقد َّ
ُ
واجلنون غير املطبق ،فاألول يعد املصاب به في حكم الصغير غير املميزّ ،أما الثاني فتصرفات
الشخص املصاب به في حالة إفاقته كتصرفات العاقل(.)3

كيفي ُة صدو ِر قرا ِر عزل املتولي أو براءته( :)4قبل إصدار القرار بعزل املتولي أو براءته ،على
ِ
اً
وممثل عن دائرة األوقاف للحضور
الجتماعها ،وتدعو املتولي
جلنة احملاسبة أن حتدد يو ًما
ٍ
أمامها في املوعد املذكور ،وعند عد ِم حضور ّ ٍ
تنظر
أي منهما من دون عذ ٍر مقبول ،فلها أن َ
ُ
َ
القضي َة بغيابه ،ولها أن
تسلك جميع السبل القانونية للوصول إلى احلقيقة ،وقرارها بالعزل أو
البراءة يجب أن يكون معلال ومعززا باألدلة التفصيلية الكاملة ،ويصدر قرارُ اللجنة باالتفاق
أو باألكثرية.

((( محمد شفيق العاني ،أحكام األوقاف ،ص .53
((( م  95من القانون املدني العراقي.
((( م  108من القانون املدني العراقي.
((( م  ،21م  22من نظام املتولني.
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املطلبُ الثالث
ُ
ِ
ِ
الطوائف غي ِر اإلسالمية
أوقاف
إدارة
بعد إعطاء نبذة مختصرة عن إدارة أوقاف الطوائف غير اإلسالمية في ِظل التنظيمات
السابقة ،متهيدً ا لدراسة إدارتها في الوقت احلاضر ،ستكون دراستها ِ
وفق النقاط التالية:
ُ
ُ
املعترف بها رسميا في العراق:
أولاً  :الطوائفُ الدينية

حدد ملحقُ نظا ِم رعاية الطوائف الدينية في العراق رقم  32لسنة  1981الطوائف الدينية
املعترف بها رسميا في العراق ( ،)1وهي:
1 .1طائقة الكلدان.
2 .2الطائفة اآلثورية.
3 .3الطائفة اآلثورية اجلاثيليقية.
4 .4طائفة السريان األرثوذكس.
5 .5طائفة السريان الكاثوليك.
6 .6طائفة األرمن األرثوذكس.
7 .7طائفة األرمن الكاثوليك.
8 .8طائفة الروم األرثوذكس.
9 .9طائفة الروم الكاثوليك.
	 10.طائفة الالتني.
	 11.الطائفة البروتستانتية اإلجنيلية الوطنية
	 12.الطائفة البروتستانتية اإلجنيلية
1313طائفة اإلدفنتست السبتيني.
1414الطائفة القبطية األرثوذكسية.

((( نشر نظام رعاية الطوائف الدينية رقم  32لسنة  1981في اجلريدة الرسمية بالعدد  2825في ّ ،1981 / 10 / 5أما ملحق النظام
فقد نشر في اجلريدة الرسمية بالعدد  2867في .1982 / 1 / 18
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1515طائفة األمويني اليزيدية.
1616طائفة الصابئة.
1717الطائفة اليهودية.

َ
الطوائف الديني َة من األشخاص املعنوية.
وقد اعتبر القانون املدني العراقي في املادة  47منه

ثانيا :إدارةُ أوقاف الطوائف الدينية:
ً

ِ
قانون وزارة األوقاف والشؤون الدينية رقم  50لسنة  ،1981نص من ضمن
عند صدور
ٍ
أهدافه بقوله( :رعاية شؤون الطوائف الدينية
بوجه عام ،وتنظيمُ الشؤون املتعلقة بإدارة
ٍ
أوقافها ومعابدها
بوجه خاص)(.)1
واستنا ًدا إلى هذا القانون صدر نظامُ رعاية الطوائف الدينية ،فنص في املادة (  ) 1منه بقوله:
ُ
(تتولى الوزارة
تنظيم وإدارة شؤون الطوائف الدينية ،وأوقافها) ،وبينت الفقرة التاسعة من
َ
ُ
ِ
املادة ِ
نفسها طبيعة عمل الوزارة بخصوص أوقاف الطوائف الدينية ،بقولها( :اإلشراف على
أوقاف الطوائف وإدارتها بحسب القواعد والشروط الدينية لكل طائفة ،وإزالة معوقاتها).
وقد نشب النزاعُ بني رؤساء الطوائف الدينية ،وبني الوزارة في شأن إدارة األوقاف ،وهل
ُ
تتولى الوزارة إدارة أوقاف الطوائف أم أنها تقوم باإلشراف على إدارتها؟ وقد ذهبت محكمة
التمييز إلى أنَّ الوزار َة تتولى اإلشراف على إدارة أوقاف الطوائف ،وال تتولى إدارتها مباشرةً،
وقد استندت محكمة التمييز في قرارها إلى نص املادة  5/1من قانون وزارة األوقاف ،واملادة
 9/1من نظا ِم رعاية الطوائف الدينية.
ويبدو أنَّ
النزاع نشأ من صيغة املادة األولى التي ذكرت( :تتولى الوزارةُ تنظيم وإدارة شؤون
َ
الطوائف الدينية وأوقافها) فذهبت الوزارة إلى كونها اجلهة املسؤولة عن إدارة الطوائف وأوقافها،
ولكن الوزارة أغفلت الفقرة التاسعة من املادة نفسها ،حيث بينت أنَّ مهم َة الوزارة هي اإلشراف،
وهذه املهمة ال تعني اإلدارة املباشرة ،كما أنَّ املادة  5/3من نظام رعاية الطوائف الدينية ّبينت
ُ
ِ
ِ
من ضمن مها ِم الهيئة العليا للطوائف الدينية ،بقولها( :مناقشة
الوزارة فيما يخص رعاي َة
خطة
ُ
ُ
الطوائف الدينية ،وأوقافها) فاستخدم النظامُ لفظ َة (رعاية) ،والرعاية غير اإلدارة ،ويبدو أنَّ
َ
الصواب هو ما ذهبت إليه محكمة التمييز في قرارها املذكور؛ ألنَّ
الوقف يعد من األمور الدينية
َ
ُ
ِ
مبوجب املعتقد الذي يؤمنون به ،وإذا ما قامت الوزارة بإدارة أوقافهم ،فإنَّ
لدى أبناء هذه الطوائف
ذلك سيؤدي إلى عزوف أبنائها عن ِ
وقف أموالهم ،بل قد يقومون بتصرفات صورية كالبيع والهبة
((( ينظر املادة  5 / 1من القانون الذي نشر في اجلريدة الرسمية بالعدد  2833في .1981 / 6 / 8
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ٍ
ٍ
عديدة من جراء ذلك ،وسنشغل
نزاعات
ثم ستحصل
للتخلص من إدارة الوزارة لألوقاف ،ومن َّ
القضاء ِ
بحل تلك املشاكل ،وألنَّ
دستور جمهورية العراق الصادر في  1970 / 7 / 16نص في
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ٌ
َ
املادة  25منه بقوله( :حرية
يتعارض
مكفولة على أال
األديان واملعتقدات ،وممارسة الشعائر الدينية
والنظام العام).
اآلداب
ذلك مع أحكام الدستور والقوانني ،وأال ينافي
َ
َ

مهام
وعند صدو ِر نظام وزارة األوق��اف والشؤون الدينية رقم  21لسنة  ،1987بينّ
َّ
ُ
ُ
ِ
ِ
شؤون الطوائف الدينية ،والعناية
قسم الطوائف ،فذكر بقوله (( :)1رعاية
بشؤون أوقافها)،
فاستخدم لفظة ( الرعاية ) ،ولفظة ( العناية ) ،إال أنّ الوزار َة وعندَ صدور تعليمات تقسيمات
تشكيالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية رقم  1لسنة  ،2001نصت على أنَّ من مهام قسم
الطوائف( :اإلشراف على أوقاف الطوائف الدينية ،وإدارتها وفق القواعد والشروط الدينية
ُ
ٍ
ٌ
ِ
طائفة ) ( ،)2وتلك الصيغة
لكل
مستنسخة من نظام رعاية الطوائف ،وكان األجدى بالوزارة
ِ
خالل التعليمات التي أصدرتها ،وإال فما فائدة التعليمات ؟
أن توضح طبيع َة عملها من

ِ
لطائفة الصابئة
وحس ًنا فعلت ال���وزارةُ عند موافقتِها على النظام الداخلي املعدل
ِ
كالمه عن واجبات نائب رئيس
املندائيني( ،)3وقد نص ذلك النظام في املادة  / 95ج عند
مجلس شؤون الطائفة العام ،بقوله( :اإلشرافُ على منشآت الطائفة ،وإدارتها ،وإدامتها،
ُ
ومتابعةُ أوقاف الطائفة عمو ًما) ،وبينّ نظام الطائفة في املادة  45منه بقوله( :يكون رئيس
اً
إلزام جميع الطوائف األخرى
ومسؤول عن أوقاف الطوائف…) ،ويقتضي
الطائفة ّقيما،
َ
ُ
بإعداد مسودات األنظمة الداخلية لطوائفهم ،وإدارة أوقافهم ،لتقوم الوزارة باملصادقة عليها
عندَ عد ِم معارضتِها للقوانني واألنظمة ،وعندَ عدم كونها مخالف ًة للنظام العام واآلداب،
وينبغي وضع اجلزاءات املناسبة لضمان تقدمي رؤساء الطوائف ملسودات أنظمتهم الداخلية،
وإحصاءات األوقاف املتعلقة بطوائفهم ،واحلجج الوقفية التي يضعها الواقفون ،وبذلك
َ
احلفاظ على هيبة الدولة ،ونضمن الرقاب َة على املوقوفات ،وعدم توجيهها ألمو ٍر
نضمن
ٍ
مخالفة للقوانني واألنظمة والنظام العام واآلداب.
َ
اإلشراف على أوقاف الطوائف:
ثالثًا :اجلهةُ التي تتولى
ُ
ِ
ِ
ِ
املرتبطة بوكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،هي التي تتولى
الدينية
الطوائف
كانت دائرة

َ
اإلشراف على أوقاف الطوائف( ،)4ومن َث َّم ألغيت هذه الدائرة ،واستحدث بدلها قسمُ الطوائف
((( ينظر املادة  / 9أ من النظام املنشور في اجلريدة الرسمية بالعدد  3180في . 1987/12/4
((( ينظر املادة /10سادسا من التعليمات املنشورة في الوقائع بالعدد  3892في .2001 / 8 / 20
((( صدر هذا النظام بعد موافقة وزارة األوقاف املرقمة  1073في .2000 / 4 / 26
ثانيا  /أ من قانون وزارة األوقاف رقم  50لسنة .1981
((( م ً / 11
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الدينية ( ،)1وما زال هذا القسمُ ميارس مهامه ،ومن َث َّم جرى ربطه بالوزير( .)2ولدى مقابلتي
ِ
أكد لي بأنَّه لم يتم تطبيق أغلب األحكام التي جاء بها نظامُ رعاية الطوائف
لرئيس القسم(َّ )3
اجتماعات للهيئة العليا للطوائف الدينية ،رغم أنَّ النظام نص على
الدينية ،وال توجد هناك
ٌ
ٍ
دعوة من رئيس
ضرورة اجتماع تلك الهيئة مر ًة في كل شهر ،أو كلما اقتضت احلاجةُ ،وبنا ًء على
الهيئة ،أو من ثلثي األعضاء على األقل في احلاالت الضرورية ،علما أنَّ من اختصاص الهيئة
ِ
ِ
مناقشة خطة الوزارة فيما يخص رعاية الطوائف الدينية وأوقافهاَ ،
بشروط الواقف
املساس
دون
ُ
ِ
نهائيًا (.)4
واألحكا ِم الصادرة مبوجبها ،وتخضع قرارات الهيئة ملصادقة الوزير ،ويعتبر قراره ّ
رابعا :اجلهةُ املختصةُ في دعاوى أوقاف الطوائف ،ونصب املتولي وعزله ومحاسبته:
ً

تعد محكمةُ املواد الشخصية التي لم يرد اسمها في قانون التنظيم القضائي رقم 160
ِ
األحوال الشخصية لغير املسلمني ،ولألجانب
لسنة  ،1979هي اجله َة املختص َة في نظر مواد
()5
ٌ
الذين يطبق عليهم في أحوالهم
مدني .
قانون ٌّ

وقد بينت املادة  11من ِ
بيان احملاكم الصادر عام  1917مفهوم األحوال الشخصية لغير
ّ
املسلمني ،فاعتبرت الدعاوى املتعلقة بالوقف قسما منها ،فذكرت بقولها( :تنظر احملاكم
ِ
ِ
،والوصية ،واملناسبات العائلية ،واحلج ِر،
والطالق
املدنية … في الدعاوى املتعلقة بالنكاح،
ِ
معبر عنه فيما يأتي باألحوال الشخصية).
واإلرث ،والهبة ،والوقف ،وما أشبه ذلك مما هو ٌ

ِ
ومبوجب املادة  20من قانون تنظيم احملاكم الدينية للطوائف املسيحية واملوسوية رقم 32
لسنة  ،1947فقد بقي اختصاص احملاكم املدنية بنظ ِر دعاوى األحوال الشخصية اخلاصة
بالطوائف غي ِر اإلسالمية التي لم تنشأ لها محاكم ومجالس وفقًا لنصوص القانون رقم 32
لسنة  ،1947واستنادا لألحكام املذكورة فإنّ محكمة املواد الشخصية هي اجلهةُ املختصة في
دعاوى الوقف ،ونصب املتولي ،وعزله ،ومحاسبته(.)6

((( ينظر الفقرة اً
أول  5 /من القرار  436في  ،1987 / 6 / 21املنشور في الوقائع بالعدد  3157في .1987 / 7 / 6
((( ينظر القرار  91في  ،2001 / 3 / 27املنشور في الوقائع بالعدد  3873في  ،2001 / 4 / 9وينظر م  18من تعليمات تقسيمات
تشكيالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية لسنة .2001
((( مقابلة مع مدير القسم في يوم .2002 / 5 / 27
((( ينظر املواد  / 4 ،5/3أوال ،5 ،من نظام رعاية الطوائف الدينية لسنة .1981
((( ينظر د .آدم وهيب النداوي ،املرافعات املدنية ،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،1988 ،ص  ،93وينظر املادة  33من قانون
املرافعات املدنية رقم  83لسنة  1969املعدل.
((( د .آدم وهيب النداوي ،املرافعات املدنية ،مصدر سابق ،ص .94
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املطلب الرابع
ِ
املؤسسات الدينية واخليرية
اخلدمة في
ِ
ِ
ِ
املؤسسات الدينية اخليرية رقم
املؤسسات الدينية في قانون اخلدمة في
اخلدمة في
وردت أحكام
 67لسنة  1971املعدل ،وفي ظل نظام العتبات املقدسة رقم  21لسنة  1969املعدل ،وعليه سيتم
التحدث بصورة مختصرة عن أ حكام اخلدمة في ظل كل من القانون والنظام املذكورين.

أولاً  :أحكام اخلدمة في ظل قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية رقم 67
لسنة :1971
سيتم تناول أحكام اخلدمة في ِ
ظل القانون املذكور ،طبقًا للتسلسل اآلتي.

ٍ
ُ
ٌ
َعريفه في القانون( ،)1بأنهُّ :
املوظف :ورد ت
وظيفة في إحدى
شخص ُع ِهدت اليه
(كل
1 .1
ُ
ُ
قانون إدارة
املؤسسات الدينية اخليرية) ،واملؤسسات الدينية واخليرية التي ذكرها
ِ
سبيل احلص ِر ،وتشمل املساجد ،والتكايا،
األوقاف رقم  14لسنة  ،1966لم ترد على
ِ
ِ
التهذيب ،واملكتبات ،والسقايا ،وامليامت ،واملالجئ ،وغيرها
ودور
واملدارس الديني َة،
َ
َ
()2
ُ
من املؤسسات التي انشأها الواقفون ،أو التي ينشئها
ديوان األوقاف واألشخاص
البر
والنفع العام ِّ (.)3
ِ
اآلخرون ،وتهدف إلى ِّ
ِ
ِ
ُ
املساجد اجلامعة لألوقاف امللحقة ،عدا
املساجد أو
القانون على موظفي
ويسري هذا
ِ
ِ
املؤسسات
بالرواتب والترفيع ،حيث تطبق بشأنِهما أحكام قانون اخلدمة في
ما يتعلق
ِ ()4
ِ
الدينية بقد ِر ما تسمح به
واردات الوقف امللحق .
ُ

َ
َ
ُ
القانون
حدد
وظائف وهي(:)5
الوظائف الديني َة بسبعِ
2 .2الوظيف ُة الديني ُةّ :
 -1اإلمامة واخلطابة(.)6
 -2اإلمامة(.)7
((( ينظرم  1من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية رقم  67لسنة . 1971
((( حاليا وزارة األوقاف.
((( ينظر م 8/1من قانو ن إدارة األوقاف رقم  64لسنة . 1966
((( م  13من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية.
((( م 1من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية.
خطيبا وإماما في نفس الوقت.
((( أن يكون
ً
((( أي اإلمام.
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 -3الوعظ واإلرشاد.
 -3قراءة القرآن واألذان(.)1
ُ
-3
اخلدمة واألذان(.)2

 -3األذان.
 -3اخلدمة(.)3

ٍ
َ
الوظائف الديني َة َ على سبيل احلصر ،وألغى َّ
َ
ويالحظ أنَّ
وظيفة لم ير ْد
كل
القانون حدد
ِ()4
ِ
ذكر لها
ضمن الوظائف املذكورة .
َ
ٌ

ِ
ِ
ُ
والوظيفة أو
الوظيفة الدينية
اجلمع بنيَ وظيفيتني دينيتني ،أو بني
القانون
يجوز
َ
ولم ّ
ٍ
ِ
بصورة
وشبه الرسمية ِ واملصالح واملؤسسات العامة ولو
االستخدام في الدوائ ِر الرسمية
ٍ
حسبية(.)5
ِ
ِ
َ
ُ
شروط التعيني ،واجله َة املختص َة
الدينية
املؤسسات
قانون اخلدمة في
3 .3التعينيُ  :لقد حدد
ِ
القانون على نفس شروط التعي ِ
بالتعي ِ
ُ
ُ
املذكورة في
ني
شروط التعيني ِ فقد سار
ني .أما
قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة  ،1960إال أنَّ صياغة النصوص جاءت بصورة
ُ
ُ
احلال في قانون اخلدمة الدينية ،وهذه
أكثر دقة ً مما هو عليه
الشروط هي(:)6
َ
•أن يكون عراقيا.

•أكمل الثامنة عشر من العمر.

وسالم من األمراض والعاهات اجلسمية ،والعقلية التي
•ناجح في الفحص ِ الطبي،
ٌ
ٌ
متنعه من القيام بالوظيفة ِ.

ٍ
ٍ
مخلة بالشرف ِ.
بجنحة
•حسن األخالق ِ ،وغير محكوم عليه بجناية سياسية ،أو
ِ
ِ
القانون.
املبينة في هذا
•حائز إحدى الشهادات املطلوبة بالنسبة للحاالت
ٌ

ِ
ًٌ
معفو  ،أو
مؤجل منها.
ُ•م ْكم ٌل للخدمة العسكرية ،أو ٌّ
((( أي يؤذن ويقرأ القرآن في نفس الوقت.
((( أي يكون مؤذنا وخادما في نفس الوقت.
((( أي اخلادم.
((( م 2من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية.
((( ينظر م 3من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية.
((( ينظر م،5م 6من القانون.
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ِ
املالك املصدق امللحق مبيزانية األوقاف.
•وجود وظيفة شاغرة في
ُ

التعيني في احلد األدنى من الدرجات احملددة في هذا القانون ،مع مراعاة
•أن يكون
ُ
ِ
ِ
العلمية.
شهادته
حسب
املعني
يستحقه
ما
ُ
ُ
َ
واخلطيب من خريجي كلية
اإلمام
•حائز إحدى الشهادات املطلوبة ،وهي أن يكون
ٌ
ُ
ُ
ِ
خريج
اإلمام األعظمِ أو ما يعاد ُلها ،ويشترط في اإلما ِم والواعظ املرشد ،أن يكون
َ
ثانوية ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
دينية أو ما يعادل ًّأيا منهما.
باملساجد أو
ملحقة
مدرسة
إسالمي أو
معهد
ّ

حدد القانون درجات الوظائف بتسع درجات ،وقد
4 .4درجات ورواتب املوظفنيّ :
()1
ربط مقدار العالوة بالدرجات املذكورة فيه  ،وجعل رواتب املوظفني على الوجه
()3( )2
التالي .
الوظيفة

احلد األعلى

احلد االدنى

 691,500دينارا

 289,000دينارا

أ .اإلمام واخلطيب

 570,000دينارا

 258,000دينارا

ب .اإلمام

 481,000دينارا

 248,500دينارا

ج .اخلادم واملؤذن

 481,000دينارا

 248,500دينارا

د .القارئ واملؤذن

 481,000دينارا

 240,000دينارا

هـ .اخلادم

 481,000دينارا

 240,000دينارا

و .املؤذن

()3

ٍ
العلمي ،وصدو ِر قرار
املجلس
امتحان ُيجريه
والتعيني في الوظيفة الدينية يتم بعدَ اجتياز
ُ
ُ
ُّ
()4
ُ
يصادق عليه
منه بذلك،
مجلس األوقاف األعلى .
ُ
ترفيع املوظفني(:)5
ُ 5 .5

ُ
القانون
بنى
ترفيع املوظفني على أساس ِالكفاءة ،ومدة اخلدمة ،وحسن السيرة .و َبينَّ َ
َ

((( ينظر نص املادة  7من القانون ،ويالحظ على هذه املادة قبل تعديلها انها كانت تنص على  18درجة.
((( يالحظ أن تلك احلدود أصبحت باملقدار املذكور طبقا لقرار مجلس قيادة الثورة  334في  1991/9/5املنشور بالوقائع عدد
 3371في  1991/9/16وكتابي ديوان الرئاسة املرقمني  31833في  ،92/12/22و  12481في .1995/7/20وبعد
االحتالل األمريكي للعراق أصدر مايسمى احلاكم املدني للعراق األمر رقم  30املتعلق باصالح نظام املرتبات وأوضاع العمل
ملوظفي الدولة والذي حدد درجات املوظفني بإحدى عشرة درجة  ،وقد وضع ديوان الوقف السني توصيفا للوظائف املتعلقة
بقانون اخلدمة في املؤسسات الدينية.
((( ما ورد في (أ) و (ج) و (د) هو وظيفة واحدة ،فعلى سبيل املثال وظيفة اإلمام واخلطيب تعني أن املؤذن يكون إما ًما للمصلني في
الصلوات اخلمس ،وفي نفس الوقت يخطب لصالة اجلمعة.
((( م 4من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية.
((( م  10من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية.
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َ
ُ
شروط ترفيع ِ املوظفني وهي:
القانون

ِ
ُ
رئيسه املباش ِر بثبوت مقدرت َه ِ على قيامه ِ بواجبات الوظيفة ِ.
•توصية

أمام املجلس العلمي ،ويعفى من االمتحان ِ من يحمل شهاد ًة ديني ًة
•اجتياز ُه امتحانا َ
ِ
ٌ
خمس عشر َة
الوظائف الدينية مد ًة ال تقل عن
خدمة في
معتر ًفا بها ,أو من كانت له
َ
سن ًة عند ِ
نفاذ قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية.
َ
•أكمل مد ًة ال ُّ
تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة واخلامسة ,وأربع
سنوات في الدرجتني الرابعة والسابعة ،وثالث سنوات في الدرجات السادسة
والثانية ،وسنتني في الدرجة التاسعة ،ويالحظ على مدد الترفيع َأنّها اقتسبت من
قانون اخلدمة الدينية رقم  24لسنة .)1( 1960
6 .6القوانني املكملة لقانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية:
هناك العديد من القوانني املكملة لقانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية ،وهذه
القوانني هي:
•أ .قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة  ،1960حيث تطبق أحكام املباشرة ،واإلخطار،
واستحقاق الراتب عند إلغاء الوظيفة أو العزل أو الفصل أو االستغناء ،واإلجازات
االعتيادية واملرضية واإلجازات الدراسية واالستقالة واإلعارة ومخصصات غالء
املعيشة ،ومخصصات السفر ،وفي كل أمر لم يرد به نص في قانون اخلدمة في
املؤسسات الدينية ،بشرط عدم تعارض قانون اخلدمة املدنية مع أحكام قانون اخلدمة
في املؤسسات الدينية واخليرية(.)2
•ب .قانون انضباط موظفي الدولة رقم  14لسنة  ،1991حيث تطبق أحكامه فيما
يخص دوام املوظفني وانضباطهم و معاقبتهم(.)3
•ج .قانون التقاعد املدني رقم  33لسنة  1966املعدل ،حيث تسري أحكامه على
املوظف اخلاضع ألحكام قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية(.)4

ثانيا :أحكام اخلدمة في ظل نظام العتبات املقدسة رقم  21لسنة  1969املعدل
ً

ظما ألحكام اخلدمة في العتبات
جاء ُ
نظام العتبات املقدسة رقم  21لسنة  1969املعدل ،م َن ً

((( م  3من قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة .1960
((( م  1/9من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية.
((( م  2/9من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية.
((( م  12مكررة ،من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية.
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املقدسة واملؤسسات الدينية في العتبات املقدسة ،وأبرزُ األحكام التي جاء بها:
فعرف األولى
 .1حدد مفهو َم العتبات املقدسة ،واملؤسسات الدينية في العتبات املقدسةّ ،
()1
�وار الصحن في
بقوله ( هي التي تضم أضرحة األئمة عليهم السالم مبا تدور عليه أس� ُ
ِ
احليدرية في النجف األشرف ،والروضتني احلسينية والعباسية في كربالء ،والروضة
الروضة
ِ
ِ
ومراقد األئمة من آل البيت التابعة لتلك الرياض،
الكاظمية والروضة العسكرية في سامراء،
َ
النظام ستة عشر مرقدً ا آخر بالعتبات
خارجها) ،وقد أحلق
داخل سو ِر الروضة أم
سواء كانت
َ
ٌ
ُ
()2
املقدسة  ،أما مفهوم املؤسسات الدينية في العتبات املقدسة فحددها باملساجد واملدارس
ِ
واحلسينيات التي أنشأها الواقفون ،أوالتي تنشئها وزارة األوق��اف ،أو
الدينية واملكتبات
األشخاص اآلخرون التي تهدف إلى البر والنفع العامِ.

ِ
َ
مبوجب املادة 1/17
الوظائف في العتبات املقدسة
النظام
حدد
 .2حتديد الوظائفّ :
ُ
()3
ٌ
ٌ
ٌ
منظف،
كهربائي،
خادم،
مؤذن،
ومؤذن،
خادم
اإلمام،
على سبيل احلصر ،وهي :السادن ،
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
ُ
َ
الوظائف بعدَ التعيني ،وهذا يخالف
النظام وضع املادة التي حددت
،ويالحظ َأن
وحارس
َ
ٌ
التسلسل املنطقي ،الذي يقضي بجعلها َ
قبل التعيني.
ِ
وشروط التعي ِ
ُ
الوظيفة
ني باختالف
التعيني،
القوانني التي يتم مبوجبها
 .3التعيني :تختلف
ُ
ُ
تعيني الشخص فيها ،كما يأتي:
املراد
ُ
أ .السادن :يعينّ السادن بقرا ٍر من وزارة األوقاف وفق الشروط التالية:

()4

ِ
العتبة أبا
•عراقي اجلنسية من أبوين عراقيني بالوالدة ،ومن الذين توارثوا اخلدمة في
عن ّ ٍ
جد ،وأكمل خمس ًة وعشرين عا ًما.

خصوصا.
•ملما بالتاريخ اإلسالمي عمو ًًما ،وبتاريخ صاحب العتبة
ً
•تتوافر فيه شروط التعيني الواردة في قانون اخلدمة املدنية:

ويالحظ أن وجوب حتقق شروط التعيني الواردة في قانون اخلدمة املدنية بحق السادن،
يعتبر مقيدا لنص املادة  26من نظام العتبات املقدسة ،التي ألزمت بتعيني املوظفني
اخلاضعني ألحكام هذا النظام وفقًا لقانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية رقم
 67لسنة  1971املعدل.
((( ينظر املادة /1أ من نظام العتبات املقدسة رقم  21لسنة  1969املعدل.
((( ينظر املادة  27من النظام.
((( السادن هو املسؤول اإلداري الذي يتولى إدارة املراقد الدينية.
((( ينظر م 2من النظام.
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اخلدم إلى موظفني ،وفخريني ،ويقوم الوزير بتعيينهم(،)1
النظام
قسم
َ
ُ
ب .اخلادم :لقد ّ
ويشترط لتعيني اخلادم الفخري ،أن يكون ممن توارثوا اخلدمة في العتبة أبا عن ّ ٍ
جد،
راتبا محد ًدا .ويشترط توافر شروط التعيني املنصوص عليها في قانون
وال يتقاضون ً
اخلدمة في املؤسسات الدينية رقم  67لسنة  71املعدل ،أما اخلدم املوظفون ،فيعينون
وفقًا ألحكام قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة  ،1960وتعيينهم وفقًا لهذا القانون
يعتبر مقيدً ا لنص املادة  26من نظام العتبات املقدسة.
ج .أما بالنسبة لوظيفة الكهربائي ،واملنظف ،واحلارس فيتم تعيينهم وفقا لقانون اخلدمة
املدنية رقم  24لسنة  1960املعدل(.)2
د .أما بالنسبة للمؤذن فيتم تعيينه وفقًا للقانون رقم  67لسنة ( 1971قانون اخلدمة في
املؤسسات الدينية واخليرية) ،حيث يتعني عليه اجتياز اختبار يجريه املجلس العلمي(،)3
باالضافة إلى توافر الشروط العامة املنصوص عليها في قانون اخلدمة املدنية رقم 24
لسنة  1960املعدل.
 .4درجات الوظيفة والترفيع:
نص النظام على درجات الوظيفة( ،)4وهي نفسها املنصوص عليها في قانون اخلدمة في
املؤسسات الدينية رقم  67لسنة ،71وكذلك احلال فيما يخص الترفيع ،فقد نص على نفس
أسس وشروط الترفيع املذكورة في قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية (.)5
 .5تنحية السادن واخلادم:

ُ
يتم
تنحية السادن بقرار من الوزير في احلاالت التالية(:)6
غير قاد ٍر على أداء واجباته ِ.
أ .إذا اصبح َ

ِ
املنصوص عليها في املادة ِ الثانية ِ من النظامِ.
ب .فقد أحد شروط التعيني

ِ
سحب اليد املنصوص عليها في
ج .إذا ثبت نتيجة التحقيق ما أسند إليه من حاالت
ِ
م/12أ من النظامِ ،فيتم إقصاؤه بقرا ٍر من الوزير ،بناء على قرار جلنة ِ
االنضباط في وزارة
األوقاف التي أحيل إليها بعد إكمال ِ التحقيق وثبوت ما أسند إليه ،واحلاالت التي يتم فيها
((( ينظر م /5أ من نظام العتبات املقدسة.
((( ينظر م / 5ب من نظام العتبات املقدسة.
((( بقصد به املجلس العلمي املؤلف مبوجب املادة  9من نظام وزارة األوقاف رقم  8لسنة .1977
((( ينظر م 18من النظام.
((( ينظر م 16من النظام.
((( م/2ب،م/12ب من نظام العتبات املقدسة.
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سحب يد السادن هي(:)1

ِ
اؤمتن عليه من ممتلكات العتبة املقدسة.
بخيانة ما
•إذا اتهم
َ

ٍ
َ
تصرف
يخبر دائر َة األوقاف عنها ،أو
•إذا أخفى أية هدية تعود إلى العتبة املقدسة ولم ْ
بها بأي شكل من األشكال.
•إذا إرتكب اً
منافيا لآلداب اإلسالمية بحيث يصبح بقاؤه في عمله
عمل مخل بالسمعة ،أو ً
مضرا.
ًّ

ٍ
توصية
فاخلادم الفخري ينحى بنا ًء على
تنحيتهم باختالف وصفهم،
اخلدم ،فيتم
أما
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
من اللجنة املؤلفة برئاسة رئيس الوحدة اإلدارية في املنطقة التي توجد فيها العتبة املقدسة
ُ
املوظف
اخلادم
تنحيته من قبل ِ الوزير ِ ،أما
وعضوية القاضي ،ومدير أوقاف املنطقة( ،)2ويتم
ُ
ُ
()3
تنحيته وفقا ألحكام قانون اخلدمة املدنية.
فيتم
ُ
 .6القوانني املكملة لنظام العتبات املقدسة:

تطبق أحكام قانون اخلدمة املدنية ،وقانون انضباط موظفي الدولة ،على موظفي العتبات املقدسة
نص في هذا النظام بشرط عدم تعارضه مع أحكام
واملؤسسات الدينية في كل األمور التي لم ير ْد بها ٌّ
النظام(.)4

((( م / 12أ من النظام .
((( م  / 5هـ من النظام .
((( م  / 5ب من النظام.
((( م  13من النظام .
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املطلب اخلامس
صيغُ االستثمار الوصفي
جاء في األسباب املوجبة لصدور قانون هيئة إدارة واستثمار وأموال األوقاف رقم 18
ٍ
لسنة  ،1993قولها( :من أجل استحداث هيئة ٍ
مختصة تتولى استثمار أموال األوقاف،
ٍ
وإدارتَها مبوازنة ٍ
َ
احلفاظ عليها وتنمي َتها) ،ونصت املاد ُة (/3ب) من قانون
مستقلة ،مبا يضمن
الهيئة ،بقولِها( :استثمار أموال األوقاف مبا يضمن تنمي َتها لتحقيق اجلدوى االقتصادية).وقد
بلغت عدة األمالك املضبوطة وامللحقة ،طبقًا لإلحصائية الصادرة عام  )1( 1997كما يلي:
اجلنس

األمالك
امللحقة

دار

270

873

1

29

28

972

6

63

27

282

14

2050

419

501

دكان
مشتمل
شقة

عمارة

عرصة

أراض زراعية
بستان

1183

األمالك املضبوطة
8313

وتنقسم صيغُ استثمار األوقاف إلى صيغ االستثمار الذاتي ،وصيغ االستثمار اخلارجي،
وسيتناول هذا املطلب هاتني الصيغتني:

أولاً  :صيغ االستثمار الذاتي:

ويقصد باالستثمار ال��ذات��ي( :)2مجموعة العقود واملعامالت والتصرفات املالية التي
َ
داخل مؤسسته دونمَ ا احلاجة
ينشئها املسؤول عن إدارة األوقاف بإالمكانات الذاتية املتوافرة
ٍ
ٍ
مبؤسسة مالية أو استثمارية في إدارة تلك املعامالت
جهة أخرى أو االستعانة
إلى إشراك

((( ينظر الكراس اإلحصائي الذي أعده قسم التخطيط واملتابعة في وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،عام  ،1997وهذه اإلحصائية
غير دقيقة ،وذلك الكتشاف الكثير من األمالك املغتصبة من قبل ضعاف النفوس.
((( د.عبد الستار إبراهيم الهيتي ،الوقف ودوره في التنمية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في قطر ،1998 ،ط ،1ص .54
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والتصرفات(.)1
وهذه الصيغُ هي:

ِ
الوقف بالعقار أو النقد ( ،)2ويتحقق في إحدى احلاالت اآلتية:
االستبدال :يعرف َبأنه :مبادل ُة

كليًا.
1 .1انتفاء منفعة املوقوف ّ

2 .2زيادة مصروفات املوقوفات على الواردات.

التعليمات َ
وقد صدرت
حول االستبدال( ،)3وبينت شروط االستبدال( )4وهي:
ُ

خارجا عن حالة االنتفاع به ،أو أن يكون ُ
ُ
بدل
املوقوف الذي يطلب استبداله
أ .أن يكون
ً
يتناسب وقيمته.
االنتفاع به ال
ُ
التعمير به.
ريع ميكن
ب .أال يكون في املوقوفات األخرى ٌ
ُ

َ
قدر اإلمكان ،إذا كان
ج .أن
يكون االستبدال بالعقار مقد ًما على االستبدال بالنقد َ
ُ
َ
استبداله.
أفضل من املوقوف املقرر
املستبدل به
ُ
ٍ
ُ
يكون ُ
َ
َ
(أفضل
محلة أخرى،
عقارا ) في تلك احمللة ،أو في
امللك
د .أن
املستبدل به (إن كان ً
من حيث املوقع) من احمللة التي فيها ُ
استبداله.
املطلوب
امللك
ُ
ُ

ُ
ُ
املراد
دارا أو بناية تصلح أن تكون َ للسكنى ،إن كان
املوقوف ُ
املستبدل به ً
هـ .أن يكون َ
دارا موقوف ًة للسكنى.
ُ
استبداله ً
ٍ
َ
تكون ُ
َ
أكثر منها
(ومبواصفات
قيمة امللك املستبدل به مساوي ًة لقيمة املوقوف
و .ان
أفضل) ،أو َ
ٍ
بتقري ٍر في جلنة تقدير املال املوقوف مؤيد من قبل مسؤول الوقف في محل املوقوف.

ُ
َ
َ
البدل مساويا للقيمة التي أقرتها
يكون
يكون االستبدال بغَ نب ٍ (ولو كان بسيطا) وأن
ز .أال
بدل االستبدال عن البدل املقدر املصدق بأي ٍ
جلنة التقدير أو أكثر منه (وأال يقل ُ
ُ
حال
من األحوال).

َ
ُ
تبعا لنوع الوقف،
اجلهة التي تقرر
ُقرر االستبدال :تختلف
استبدال املوقوف ً
اجله ُة التي ت ِّ
كما يأتي:
جتنب العيوب املذكورة ،ويكون
عرف االستثمار
الذاتي باإلمكانات الذاتية ،وميكن ُ
((( يالحظ على التعريف َأنه كان طويال وفيه ٌ
دور؛ ألنه َّ
َ
ُ
ُ
التعريف كما يلي :مجموعة التصرفات املالية ،التي يتمكن من إنشائها ،املسؤول عن إدارة األوقاف بدون مشاركة جهة أخرى.
((( مت وضع هذا التعريف استنادا للمادة  116من قانون إدارة األوقاف رقم  64لسنة . 1966
((( وهي التعليمات رقم ا لسنة  1970نشرت في اجلريدة الرسمية بالعدد  1943في .1970/12/7
((( م 3من تعليمات استبدال املوقوفات .
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أ .في الوقف ُّ
ُ
محكمة
ال��ذ ُّر ّي :إن اجلهة التي تقرر االستبدال في الوقف ال��ذري هي
األحوال الشخصية ،فقد نصت املاد ُة  1/ 309من قانون املرافعات على اعتبار حجة
االستبدال من احلجج املعتبرة مبثابة أحكام ،وأوجبت إرسالها إلى محكمة التمييز في
ُ
وتنفيذ احلجج يتم بعدَ املصادقة عليها من قبل
حالة عدم متييزها من ِق َبل َذوي العالقة،
محكمة التمييز(.)1
ب .في األوقاف املضبوطة وامللحقة :يقوم مجلس هيئة إدارة واستثمار اموال األوقاف،
بإقرار االستبدال العيني أو النقدي ،ومبا يحقق مصلحة األموال املوقوفة.)2(.

قرر االستبدال في أوقاف الطوائفِ ،من ِق َبل محكمة املواد الشخصية
ج .أوقاف الطوائفُ :ي ُ
باعتبارها اجلهة املختص َة في دعاوى الوقف ،ونصب املتولي ،وعزله ،ومحاسبته.
القسم يرتبط مبديرية الدائرة القانونية
قسم الدعاوى والعقود واالستبدال ،وهذا
د .وهناك ُ
ُ
في وزارة األوقاف(.)3

إجراءاتُ االستبدال :تقوم ُ
جلنة التقدير املنصوص عليها في نظام املزايدات واملناقصات
اخلاصة باألوقاف َرقْم  45لسنة  1969املعدل ،بتقدير قيمة املوقوف ،وت َقوم ُ
جلنة املزايدات
واملناقصات بإجراء املزايدة لالستبدال ،ومد ُة املزايدة ثالثون يو ًما تبدأ من تاريخ النشر ،وتكون
اعتبارا من
قابل ًة للتمديد ملدة سبعة أيام ( ،)4وتقبل الضمائم من قبل املزايدين خالل َ مدة املزايدة
ً
ٌ
نقدية بنسبة  %20من البدل املقدر أو
تأمينات
تاريخ نشر اإلعالن ،وتستوفي من الراغب سل ًفا
ٌ
البدل املعروض أيهما أكثر )5(.وفي اليوم األخير من مدة املزايدة جتتمع ُ
جلنة املزايدات واملناقصات
املشكلة مبوجب نظام املزايدات واملناقصات اخلاصة باألوقاف ،في احملل املقرر إلجراء املزايدة
فيه ،واملبني في اإلعالن ،وينادي املكلف عن جريان املزايدة ،وفي الساعة األخيرة من مدة
تقرر اإلحالة باسم
املزايدة إذا وجدت جلنة املزايدات أنَّ البدل قد وصل َّ
حد ُه الالئقَ  ،فلها أن َ
()7
صاحب الضم األخير ،سواء أكان حاضرا أم ال( ، )6وقد نص قانون األوقاف على جواز قبول
ُ
ربع البدل ،ويقسط البا َقي أقساطا سنوي ًة متساوي ًة،
البدل النقدي مقسطا ،بأن يدفع
املستبدل َ
ٍ
اً
كامل ،وإذا اقتضى
ال تزيد على سبعة
أقساط ،وأقترح أنْ تحُ َذ َف هذه الفقرة ويكون التسديدُ
َ
ُ
َ
خالل سنة من تاريخ تصديق قرار االستبدال.
احلال ،فينبغي أن
يكون التسديدُ
((( م  2/309من قانون املرافعات املدنية رقم  83لسنة  1969املعدل.
((( م ،6ج من قانون هيئةإدارة واستثمار أموال األوقاف.
ثانيا /أ من تعليمات وتقسيمات وتشكيالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية.
((( مً /2
((( م ،8،9/1م 2من نظام املزايدات واملناقصات اخلاصة باألوقاف رقم  45سنة  1969املعدل.
((( م  3/8من تعليمات استبدال املوقوفات.
((( م 10من تعليمات استبدال املوقوف رقم السنة .1970
((( م  2/6من قانون إدارة األوقاف رقم  64لسنة  1966املعدل.
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•إجارة أعيان الوقف:
وتعد من الصيغ االستثمارية الذاتية ،التي يتم من خاللها استثمار األمالك املوقوفة مبا
وحيث إِن للوقف شخصي ًة معنوي ًة ميثلها املتولي عليه,
يؤدي إلى دميومة الوقف واالنتفاع به،
ُ
فإن األخير هو الذي يقوم بإجارة الوقف ,سواء أكان املتولي هو هيئ َة إدارة واستثمار أموال
ُ
احلق إال
األوقاف أم متولي األوقاف امللحقة أم متولي األوقاف الذرية ،أما
املرتزقة فليس لهم ُ
بالغ َّلة.
إيجار املوقوف ،ينبغي أال تزيدَ على ثالث
واألصل َأ نَّ املدة التي يحق للمتولي مبوجبها
ُ
ٍ
ُ
موافقة هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف
سنوات ،أما إذا زادت على ثالث سنوات فينبغي
مهام مجلس األوقاف األعلى في كل ما يتعلق بإدارة األموال
باعتبارها اجلهة التي متارس َّ
املوقوفة واستثمارها املنصوص عليها في تشريعات األوقاف( ،)1هذا فيما يخص األوقاف
َ
ُ
موافقة محكمة األحوال
الوقف الذري ,أما األخير فينبغي
املضبوطة واألوقاف امللحقة ,عدا
الشخصية باعتبارها اجلهة املسؤولة عن ذلك مبقتضى املادة  3/300من قانون املرافعات
املدنية .إنَّ نظام املتولنيُصدر عام  1970لذا فإنه ُيعد ناسخا لنص املادة  14من نظام املزايدات
واملناقصات رقم  45لسنة  1969املعدل ،التي لم تجُ ِز إيجار املوقوف أل كثر من سنة ،ومن َث َّم
يتم تطبيق نص املادة  7من نظام املتولني.
ٍ
طريقة كانت
إيجاره بِأي
والوقف الذي أُقيمت بشأنه دعوى لتصفيته ال يجوز
ُ
ٍ
ألكثر من ٍ
سنة
واحدة(.)2

وإذا كانت مد ُة عقد األيجار تزيد على ثالثنيَ سن ًة ،أو إذا كان مؤبدً ا ،جاز إنهاؤُ ه بعدَ
انقضاء ثالثني سن ًة بنا ًء على طلب أحد املتعاقدين مع مراعاة املواعيد القانونية ..ويكون
ٍ
اً
باطل ُّ
كل
اتفاق يقضي بغير ذلك(.)3
أما بالنسبة إلى عقد احلكر( ، )4وعقد املوقوفات ذات اإلجارتني( ، )5فهذه قد مت إلغاؤُ ها
()6
غير َأن ذلك
مبقتضى املادة السابعة من قانون إدارة األوقاف القدمي ،رقم  27لسنة َ ، 1929
وغيره
املشرع بنظر االعتبار
يدفع ما كان موجو ًدا قبل ذلك التاريخ .لهذا أخذ
ُ
َ
املنع لم ْ
احلكر َ
َ
((( ينظر م  7من نظام املتولني واملادة /3هـ من قانون هيئةإدارة واستثمار أموال األوقاف رقم  18لسنة .1993
((( م  15من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري.
((( م  740من القانون املدني العراقي.
((( احلكر يعني ترك األرض املوقوفة في يد مستأجرها مادام قائما يدفع أجرة مثلها.
أجرت مدة غير معينة من قبل متولي الوقف بعد
((( املوقوفات ذات اإلجارتني :يراد بها املسقفات وغيرها من املستغالت الوقفية التي َّ
ٍ
بأجرة قسم منها معجل يعادل قيمة املوقوف ،وقسم مؤجل حدد مقدما يدفع على أقساط سنوية.
استئذان القاضي،
((( د.أحمد اخلطيب ،الوقف والوصايا ،مصدر سابق ،ص .182
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مرسوم جواز تصفية الوقف الذري(.)1لذلك أصدر
من احلقوق املتعلقة بالوقف ،عندَ تشريعه
َ
َ
وقانون إطفاء حقوق اإلجارة الطويلة
املشرع قانون إطفاء حق احلكر رقم َ  183لسنة ،1960
ُ
رقم  87لسنة .1986
في العقارات املوقوفة َ

ثانيا :صيغ االستثمار اخلارجي:
ً

ُ
ُ
املسؤول
مجموعة العقود واملعامالت املالية التي يقوم بها
االستثمار اخلارجي :هو
اإلداري على الوقف،عن طريق املشاركة مع جهة استثمارية أخرى أو بإمكانات خارجية
ُ
الهدف لهذا النوع من االستثمار هو العمل على
كليًا عن أموال وممتلكات الوقف( .)2ويكون
ّ
ُ
تهدف إلى إدامة
يخدم األهداف الشرعية التي
الذي
بالشكل
وتنميتها
األوقاف
أموال
توسيع
ُ
ٍ
أعمال اخلير والبر ،وشمولها لشرائح وطبقات متعددة في املجتمع اإلسالمي،خاص ًة فيما
يتعلق باألوقاف العامة غير املخصصة جلهة معينة )3(.وهذه الصيغ هي:

ُ
الصيغة في أن يتم االتفاق بنيَ جهتني على تأسيس
1 .1املشارك ُة واملضارب ُة :تتمثل هذه
ٍ
طرف منهما في هذه الشركة مبلغا معينا من املال،
شركة ميلكها الطرفان ،يقدم كل
ُ
حكم املضارب ،وعلى هذا
مختصا بأحدهما ،فيأخذ بذلك
العمل
على أن يكون
ًّ
َ
حصة ٍ
ُ
كل منهما
حسب االتفاق بحيث تكون
تقسيم األرباح بي َنهما
األساس يتم
َ
ُ
ٍ
َ
مقابل اجلهد الذي يقدمه
غير محددة ،ويأخذ املضارب نسبة أخرى من الربح
شائع ًة َ
ُ
في هذا املشروع .وتعد هذه
الصيغة شامل ًة لعقدين من العقود املشروعة هما عقدُ
ُ
يعتبر صيغ ًة استثماري ًة
واملشتمل على عقدين مشروعني
املشاركة وعقدُ املضاربة،
ُ
شرعي في استثمار
مجمع الفقه اإلسالمي هذه الصيغ َة كتعامل
مشروعة ،وقد اعتمد
ُ
ٍّ
()4
األموال الوقفية وتنميتها .

ٍ
ممولة على إقامة ٍ
ُ
مبان
التمويل باملرابحة :وفي هذه الصيغة تتفق ال��وزار ُة مع جهة
2 .2
ٍ
ٍ
ِ
للممول،
ومنشآت على قطعة أرض
موقوفة ،يتفق ابتدا ًء على كلفتها ،مع نسبة ربحٍ
ٍ
ُ
أقساط من دخل املشروع مع توفير الضمانات
املمول على
يستحقه
ويتم تَسديدُ ما
ُ
()5
الالزمة للتسديد.

اخلارجي عن طريق
الباحث أن يتم االستثمار
يقترح
3 .3الشرك ُة املساهم ُة اخلاص ُة:
ُ
ُ
ُّ
((( املصدر السابق ص  ،181وينظر م 9من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري.
((( يالحظ على هذا التعريف نفس املالحظات السابقة التي أشرنا إليها في تعريف االستثمار الذاتي.
((( د.عبد الستار إبراهيم ،الوقف ودوره في التنمية ،مصدر سابق ،ص . 78
((( املصدر السابق ،ص .79
((( د.عبد العزيز الدوري ،دور الوقف في التنمية ،مجلة املستقبل العربي ،عدد  ،221سنة  20متوز  ،1997ص . 25
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الشركة تتألف من ٍ
ُ
عدد من األشخاص ال يقل
الشركات املساهمة اخلاصة .وهذه
ُ
ُ
القانون احلق في طرح األسهم على اجلمهور(،)1
الشركة أعطاها
عن خمسة ،وهذه
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
غير الزم  ،أي يحق
وقانونية
معنوية
شخصية
ولها
مستقلة عن الشركاء ،وعقدُ ها ُ
بيع أسهمهم إلى آخرين ،وكذلك يحق للمؤسسني ُ
نقل ملكية أسهمهم
للمساهمني ُ
()2
ُ
تتبع
بعدَ انتهاء األجل احملدد في القانون  ،ويتم االشتراط في نظام الشركة ،بأن َ
ُ
الشرعية ،وينص على عدم التعامل الربوي املتمثل بالفوائد عن املبالغ
األحكام
املودعة في البنوك.
ٍ
ُ
ُ
بشركة
املسؤولة عن إدارة األوقاف
اجلهة
تقوم
ويقترح
4 .4الشرك ُة البسيط ُة:
ُ
الباحث أن َ
ُ
ُ
ٍ
بسيطة ،تستند إلى نص املادة  181من قانون الشركات رقم  21لسنة  ،1997والشركة
البسيطة تتكون من ٍ
ُ
عدد من الشركاء ال يقل عن اثنني وال يزيد على خمسة ،يقدمون
أكثر اً
عمل ،واآلخرون ماال ،فتستطيع
ً
حصصا من رأس املال ،أو يقدم واحد منهم أو ُ
اجلهة املسؤولة عن الوقف أن تتفق مع أحد األشخاص أو عدة أشخاص اليزيدون
ٍ
ُ
وصيغة
الشركاء اآلخرون بالعمل،
رأس املال ،ويقوم
ُ
على خمسة ،بحيث تقدم هي َ
ِ
بشركة املضاربة(.)3
هذا العقد تسمى في الفقه اإلسالمي

اجلمعيات
مانع من أن يتم االستثمار عن طريق اجلمعيات ،وهذه
5 .5
ُ
ُ
اجلمعيات :وال َ
ٍ
ٍ
معنوية لغرض ٍ غير الربح املادي( ، )4وإِنَّ اجلمعية
طبيعية أو
تتكون من عدة أشخاص
ٍ
ٍ
ُ
تهدف إلى حتقيق مصلحة عامة ،بقرا ٍر من مجلس
ذات نفعٍ عا ٍم إذا كانت
تعتبر َ
ٍ
وامتيازات غير ما نص عليه
الوزراء بنا ًء على اقتراح وزير الداخلية ،ومتنح حقوقا
()5
في قانون اجلمعيات بقصد متكينها من حتقيق أهدافها.
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
لعمل
معينة
غير
شخصا
املؤسسة تعد
املؤسسات:
6 .6
ُ
ً
ّ
معنويًا ينشئ بتخصيص مال مد ًة َ
قصد إلى ربحٍ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ذي صفة إنسانية ،أو دينية ،أو علمية ،أو فنية  ،أو رياضيةَ ،
دون
ٌ
سهولة من حيث إجراءات اإلصدار ،حيث يكون
واتباع هذا األسلوب فيه
مادي(، )6
ُ
مبوجب ٍ
سند رسمي ،ويعتبر األخير هو نظام املؤسسة(.)7

ٍ
منشآت
يقيم بنا ًء أو
عيني للمساطح،
7 .7املساطح ُة :وينشأ عن هذا العقد ٌ
ُ
يخوله أنْ َ
حق ٌّ
((( م ،39ثالثًا من قانون الشركات رقم  21لسنة .1997
((( م  / 64اً
أول ،ثالثًا من قانون الشركات رقم  21لسنة .1997
((( هي عقد على الشركة مبال من أحد اجلانبني والعمل من جانب آخر ،ينظر د.عبد العزيز اخلياط ،الشركات في الشريعة اإلسالمية
والقانون الوضعي،50/2 :ط ،3مؤسسة الرسالة.1987 ،
((( م /1اً
أول من قانون اجلمعيات رقم  13لسنة  ،2000وم  1/50من القانون املدني العراقي.
اً
ثانيا من قانون اجلميعات.
،
/24أول
((( ينظر م
ً
((( ينظر م  51من القانون املدني العراقي.
((( ينظر م  52من القانون املدني العراقي.
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َ
يسجل هذا احلقَ في دائرة التسجيل
أخرى غير الغراس على األرض،و
يجب أنْ
ُ
ُ
ملكية البناء واملنشآت
مدته على خمسني سن ًة ،وتنتقل
العقاري ،وال يجوز َأنْ تزيدَ
ُ
يدفع للمساطح
األخرى عندَ انتهاء حق املساطحة إلى صاحب األرض على أن
َ
قيمتها مستحق َة القلع ،مالم يوجد ٌ
شرط يقضي بغير ذلك(.)1

ُ
العراقي َبأنها عقدٌ على الزرع بنيَ صاحب األرض
املدني
القانون
عرفها
8 .8املزارع ُة:وقد َّ
ُّ
ُّ
()2
ُ
واملزارع ،فيقسم
وقت العقد .
بينهما باحلصص التي يتفقان عليها َ
احلاصل َ

ٍ
بجزء معلوم من ثمره ،وقد نظمت
يصلحه
9 .9املساقاةُ:عقدٌ على دفع الشجر إلى من
ُ
أحكامها في املواد من  823-816من القانون املدني العراقي.

أشجارا معلوم ًة ،ويتعهد
ليغرس فيها
آخر
َ
ً
1010املغارس ُة :عقدٌ على إعطاء أحد أرضه إلى َ
ُ
وحدها مشتركة
تكو َن األشجار
واألرض ،أو األشجار َ
بتربيتها مد ًة معلوم ًة على أن َ
ٍ
ٍ
بنسبة
بينهما
معينة ،بعدَ انتهاء املدة( .)3ويبدو َأنَّ الصيغ َة األولى من عقد املغارسة
ٍ
تكون مخالف ًة لألحكام التي تخص األوقاف؛ َّ
بيع جلزء من أرض
ألن ذلك يعد مبثابة ٍ
الوقف.

التزام البساتني :وهو عقدٌ يتضمن إعطاء أحد الطرفني بستانًا معلومة للطرف الثاني
ُ 1111
()4
ٍ
ليستوفي
ثمرتها مد ًة معلوم ًة لقا َء بدل معلو ٍم .
َ

َ
ُ
ُ
شرط
االستصناع بأنه( :عقدٌ على مبيعٍ في الذمة
ويعرف
التمويل بعقد االستصناع:
1212
ُ
ُ ()5
أحكامه في الباب الثالث من القانون املدني العراقي،
فيه العمل)  ،وقد نظمت
ُ
ُ
املقاول بتقدمي العمل واملادة معا،و يكون
حيث ّبينت املاد ُة  2/ 865بجواز أن يتعهدَ
العقدُ استصناعا.

1313صيغ الصناديق الوقفية:وهي وحدات وقفية مالية تؤسسها اجلهة املسؤولة عن إدارة
األوقاف ،ويتخصص كل صندوق برعاية وجه من وجوه البر يحدد مبوجب قرار
إنشاء الصندوق ،ثم يدعوالصندوق املتبرعني إلى إنشاء أوقاف خلدمة وجه اخلير
الذي تخصص به الصندوق( ، )6وقد أخذت بهذه الصيغة وزارة األوقاف القطرية،
((( ينظر املواد .1270 ،1267 ،1266
((( م  805من القانون املدني العراقي ،وملزيد من التفاصيل ينظر املواد من  815 – 806من القانون املدني العراقي.
((( نظمته املواد من  833 – 824من القانون املدني.
((( م  834من القانون املدني ،وملزيد من التفاصيل ينظر املواد من  840-835منه.
((( د.محمد زكي عبد البر ،أحكام املعامالت املالية في الفقه احلنفي ،العقود الناقلة للملكية ،ط ،1دار الثقافة ،قطر ،1986 ،ص .555
((( د.منذر قحف ،األساليب احلديثة في إدارة األوقاف . www.kahf.net
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فقد مت إنشاء ستة مصارف وقفية ،وهي (:)1
•املصرف الوقفي للتنمية الثقافية :ويتولى حتريك وتنشيط الساحة العلمية والثقافية،
وذلك بإقامة املدارس واملعاهد ،وتشجيع املواهب العلمية والعمل على توجيهها،
ونشر العلم الشرعي والثقافة اإلسالمية.
• املصرف الوقفي خلدمة القرآن والسنة :ويعمل على زيادة الوعي بالقرآن الكرمي
والسنة ،ويشجع العاملني في خدمة القرآن والسنة ،ويعمل على نشر القرآن الكرمي
وعلومه.
•املصرف الوقفي لرعاية األس��رة والطفولة :ويقوم باحلفاظ على استقرار األسرة
ورعاية الطفل من خالل تقدمي اإلرشادات التربوية ،واملساعدات املادية ،وتقدمي
اإلعانات املختلفة لألسر احملتاجة ،وتشجيع ال��زواج املبكر ،واحل��د من انتشار
العنوسة ،واحليلولة دون وقوع الطالق وحصول التصدعات األسرية.
•املصرف الوقفي لرعاية املساجد :ويهدف إلى االهتمام ببناء املساجد ومالحقها من
بيوت األئمة ،واملكتبات ،وغيرها.
• املصرف الوقفي للرعاية الصحية :ويهدف إلى توفير بعض اخلدمات الصحية
اخلاصة واملتنوعة للمرضى الذين ليس لهم من يرعاهم.
•املصرف الوقفي للبر والتقوى :ويستوعب أوجه البر واخلير التي لم يخصص لها
مصرف وقفي مستقل.
وقد مت إنشاء مثل هذه الصناديق الوقفية في الكويت ،ومت تشكيل جلنة للتنسيق بني
الصناديق الوقفية بإشراف مجلس تابع لوزارة األوقاف(.)2

تقومي الواقع االستثماري في هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف

األسلوب
لدى مراجعتي لهيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف ،تبني لي َأنَّ الهيئة تتبع
َ
التقليدي في استثمار األوقاف كاإلجارة ،واملساطحة ،واملزارعة ،واملغارسة ،ولم تتجه إلى
ِ
ألسلوب الشركات املساهمة اخلاصة ،والبسيطة ،بل إنَّ الهيئ َة
تطوير استثمار املوقوفات طبقًا
قسم لدراسة اجلدوى بالنسبة
قسم
ٌ
مخصص لالستثمار ،كما ال يوجد فيها ٌ
ال يوجد فيها ٌ
((( رسالة األوقاف القطرية ،مركز البحوث والدراسات . www.islam.gov.ga
((( د.محمد احلبيب بن اخلوجة ،حملة عن الوقف والتنمية في املاضي واحلاضر ،بحث منشور في كتاب أهمية األوقاف اإلسالمية في
عالم اليوم ،بحوث ومناقشات الندوة التي عقدت في لندن .اململكة املتحدة ،جمعية عمال املطابع التعاونية ،عمان.1997 ،
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ُ
يتعارض مع األحكام الشرعية.
للمشاريع التي تقترحها ،ومبا ال

بعض البنايات املهمة في مدينة بغداد ،مت إيجارها ببدالت إيجار ٍ
يضاف إلى ذلك َأنَّ
َ
قليلة
جدا كما يأتي:
ًّ
بدل اإليجار السنوي

البناية

الشاغل

( )70.000سبعون ألف دينار

الشركة العامة لتجارة املواد اإلنشائية

بناية العلوية األولى

( )2000ألفا دينار فقط

دائرة اجلنسية واألحوال املدنية في األعظمية

عمارة وقف الرفاعي

( )125000مائة وخمسة وعشرون ألف دينار فقط

املصرف اإلسالمي /الفرع الرئيسي

بناية في ساحة امليدان

كذلك هناك العديد من التجاوزات على أمالك الوقف ،وأبرز الذين يتجاوزون على
األوقاف هم بعض دوائر الدولة كما يأتي:
القطعة

املتجاوز

بعد تسلمهم جلزء من القطعة  23/435باب املعظم مبوجب
كتاب الديوان املرقم  9411في  2000/3/14فإنهم لم يقوموا
بإجراء عقد مع هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف ،كما أنهم
جتاوزوا املساحة املتبقية والبالغة 1000م .

آمرية قاطع مرور األعظمية

جتاوزوا أرضا واقعة في باب املعظم مقابل مجمع الكليات،
منذ عام  ،1983والغريب أنها تطالب بتسجيلها باسم املديرية
باعتبارها أمالك دولة.

مديرية الدفاع املدني العامة

ِ
أراض زراعية مضبوطة ،صنفها خالية ،حتمل التسلسل من
 ،1179-1102والشعبة املسؤولة عنها هي شعبة األمالك
الشمالية .وقد جتاوز عليها املواطنون إما بضمها إلى دورهم أو
بإنشاء األكشاك عليها.

املواطنون

ِ
ِ
ٌ
كما أنَّ
األبيض ،فعلى سبيل املثال ما ورد في سجل
حذف باحلبر
سجالت املكلفني فيها
املكلفني اخلامس اخلاص بشعبة األمالك الشمالية ،فالصفحات ،896 ،902 ،943 ،841
 797خير مثال على ذلك.

ٌ
ضعيفة جدا  ،وإنّ عدد األراضي الزراعية غير
قسم األراضي الزراعية ،فإن اإلدارة فيه
أما ُ
()1
املستثمرة بلغ عددها  1083قطعةّ ،أما البساتني غير املستثمرة فقد بلغ عددها  434بستانا  .كما

((( د.عبد امللك السعدي ،الوقف وأثره في التنمية ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،2000 ،ص ،120حيث استند إلى إحصائية
قامت بها الهيئة.
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يؤشر حتققَ التحصيالت في العديد من األضابير التي اطلعت عليها في هذا القسم ،منها:
َأنه لم
ْ
املستأجر

امللك

الصفحة

سالم حسني جبر

1
2003

201

حامد علي مصلح

قرية  6بأوي الدليم

203

بعض املمارسات التي ال تنسجم وخدمة االستثمار التي تتبعها ُ
بقية اجلهات كأمانة
هذه ُ
ُ
احلال معاجل ًة جذرية ً ،عن طريق اختيار ذوي
بغداد ودائرة عقارات الدولة ،ومن ثم يتطلب
القانوني الذي يؤهلهم
الو ْع ُي
الكفاءات واألمانة الذين يحملون
العلم بطرق اإلدارة ،ولد َيهم َ
َ
ُ
التخاذ القرارات احلازمة في أمور األوقاف ،يضاف إلى َ
ذلك احملاسبة الشديدة للموظف،
مع ُه.
وعدم التساهل َ

السادس
املطلب
ُ
ُ
ِ
املتعلقة باألوقاف
الطعن في القرارات اإلدارية
ُ
َ
علي
قبل الولوج في موضوع الطعن في القرارات اإلداري��ة املتعلقة باألوقاف ،ينبغي َّ
َ
ٌ
(عمل
عرف َبأ ُنه:
حتديدُ مفهوم مصطلح القرار اإلداري ،الذي يعد أرضية الطعن و َمحله ،و ُي ّ
ٌ
قانوني تصدر ُه ٌ
إدارية بإرادتها املنفردة بغي َة إحداث تغيير في الوضع القانوني ،بإنشاء
جهة
ٌّ
()1
ٍ
ِ
مرك ٍز قانوني
جديد ،أو تعديل أو إلغاء مرك ٍز قانونيٍ قائم)  ،فقيدُ العمل القانوني خرج به ما
العمل الصادر من ٍ
ُ
ٍ
جهة غير
بعمل قانوني كاألعمال املادية ،وقيدُ اجلهة اإلدارية خرج به
ليس
ُ
ٍ
ُ
العمل القانوني
إدارية كاجلهات التشريعية واجلهات القضائية ،وقيدُ اإلرادة املنفردة خرج به
ٍ
ٍ
منفردة كالعقود واالتفاقيات ،وأما قيد إحداث تغي ٍر
بصورة غير
يصدر عن جهة اإلدارة
الذي
ُ
ِ
تغييرا في األوضاع القانونية.
في الوضع القانوني خرج به
القرار الذي ال ُ
ُ
يحد ُث ً
خضوع أعمالها اإلدارية حلكم
ومن السمات املشتركة لألنظمة احلديثة ملختلف الدول،
ُ
تكون َ
ُ
ٌ
َ
ُ
وضمان
قانونية إللزام السلطات اإلدارية ،بحكم القانون،
وسائل
هناك
القانون ،وأن

((( ينظر د.ماهر اجلبوري ،مبادئ القانون اإلداري ،جامعة املوصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ،1966 ،ص .150
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عدم خروجها على أحكامه( ،)1ومن الضمانات إلتي تؤدي إلى إعادة اإلدارة إلى جادة صحة
إمكانية الطعن في تلك القرارات ،وسيتحدث هذا املطلب اً
ُ
أول عن
القرار اإلداري ،هي
ضمن التنظيمات القانونية املتعلقة بإدارة األوقاف،
طريق للطعن بها
القرارات التي ُرسم
ٌ
َ
ُ
فتكون من اختصاص محكمة
طريق للطعن
ثم يتم احلديث عن القرارات التي لم ُي ْر َس ْم لها
ٌ
القضاء اإلداري.

أولاً  :القراراتُ التي ُح َّددت جه ُة الطعن فيها مبوجب القوانني واألنظمة املتعلقة
بإدارة األوقاف
القرارات متناثر ًة في القوانني واألنظمة املتعلقة ب��إدارة األوق��اف ،وهذه
وردت هذه
ُ
القرارات هي:
ُ
.1
القرارات الصادر ُة من جلنة محاسبة املتولني(:)2
ُ

فالقرارات التي تصدر من هذه اللجنة تتضمن َ
عزل املتولي في غير الوقف الذري ،عندَ
ُ
حتقق أحد األسباب املنصوص عليها في م  19من نظام املتولني رقم  46لسنة  ،1970أو
التي تتضمن برا َءتَه من تلك األسباب ،فهذان القراران يتم االعتراض عليهما لدى مجلس
َ
األوقاف األعلى
خالل عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار ( .)3وقد ذهبت محكمة القضاء
()4
اإلداري في قرارها املرقم  / 34قضاء إداري ،99 /في  ، 1999/5/23إلى رد دعوى
عزله وذلك َ
ألن املادة  28من نظام املتولني
أحد متولي أوقاف العتبات املقدسة الذي ُق ِّرر
ُ
رقم  46لسنة  1970رسمت طريقًا للطعن في قرارات العزل ،أما القرارات التي تصدر عن
جزئيا ،فيتم
كليا أو
ًّ
اللجنة بتصديق حسابات متولي األوقاف اخليرية واملشتركة ،أو رفضها ًّ
َ
خالل عشرة أيام ٍ من اليوم الذي يلي تاريخ
االعتراض عليها لدى مجلس األوقاف األعلى،
()5
التبليغ.
القرارات الصادر ُة عن اللجنة املشكلة مبوجب القانون ر َق َم  62لسنة :2000
.2
ُ

هذه اللجنة شكلت مبوجب قانون رعاية إدارة دور العبادة اإلسالمية املنشأة من األشخاص
ٍ
ُ
مخالفة
اللجنة والتي تتضمن وجو َد
فالقرارت التي تصدرها تلك
الطبيعية املعنوية اخلاصة (،)6
ُ
((( د.عصام البرزجني ،توزيع االختصاص بني القضاء العادي والقضاء اإلداري وحسم إشكاالت التنازع بينهما ،بحث منشور في
سلسلة املائدة احلرة ،بيت احلكمة  ،1999إبداع للطبع والتصميم ،ص .5
((( مت تأليف هذه اللجنة مبوجب م 5/4من قانون إدارة األوقاف رقم  64لسنة .1966
((( م 22من نظام املتولني رقم  46لسنة .1970
((( القرار غير منشور.
((( م  2 / 14من نظام املتولني ،م  5/4من قانون إدارة األوقاف النافذ.
((( م  /3أول من قانون رعاية وإدارة دور العبادة اإلسالمية املنشأة من األشخاص الطبيعية واملعنوية اخلاصة رقم  62لسنة .2000
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باملنشآت أو حتققها ،أو وجو َد ٍ
نقص في مالكه ومستلزماته الضرورية ،يتم االعتراض عليها
َ
خالل خمسة عشر يو ًما من تاريخ التبلغ بالقرار لدى مجلس
من قبل الوزارة وذوي العالقة
خالل  30يو ًما من تاريخ تسجيلهِ
َ
األوقاف األعلى ،وعلى املجلس أن يبت في االعتراض
َ
خالل املدة املذكورة فيعد االعتراض مقبوال،
املجلس في االعتراض
لدَ ْيه ،وإذا لم يبت
ُ
نقصه ّاً
وإعادته إلى اللجنة الستكمال نواقصه،
كل أو جز ًءا
تصديق القرار أو
وللمجلس
ُ
ُ
ُ
نهائيا ( ،)1هذا وإن صياغ َة الفقرة ثالثًا من املادة الثالثة من
ويكون ُ
قرار الطعن بهذا الشأن ًّ
القانون رقم  62لسنة  2000كانت ركيك ًة وتوحي بعدة إشكاالت:
َ
خ�لال امل��دة املذكورة
املجلس في االعتراض
يبت
 ذك��رت الفقر ُة ما يلي ( :إذا لم ُّ
فيعاد
عدم صحة قرار اللجنة ،ومن ثم
ُ
يعد االعتراض مقبوال )...فهل املقبولية تعني َ
إليها،فأقترح أن يضاف إلى لفظة (مقبوال) قيد من الناحية الشكلية ،أي من ناحية كونه
ُ
واقعا ضمن املدة القانونية.

الصادر
نقضه ...ويكون قرار ُه
تصديق القرار أو
 نصت الفقر ُة بقولها ( ...للمجلسُ
ُ
ُ
يصدر
نهائيا ؟ وهل املجلس ال يستطيع أن
َ
نهائيا) فكيف يكون ُ
بهذا الشأن ًّ
قرار النقض ًّ
آخر بعدَ إعادة القرار اليه من قبل اللجنة ،ويبدو أنّ
املشرع يقصد تعليق وصف
َ
ً
قرارا َ
النهائية بقرار التصديق ال بقرار النقض.
القرارات اخلاص ُة باحلقوق التقاعدية :
.3
ُ

ُ
قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية على سريان أحكام قانون التقاعد املدني رقم 33
نص
()2
لسنة  1966املعدل ،على املوظف اخلاضع ألحكام هذا القانون  .كما تسري أحكام قانون
التقاعد املدني على املوظفني اخلاضعني لنظام العتبات املقدسة رقم 21لسنة .)3( 1969

ُ
ُ
منه احل��قَ لذوي
وطريقة الطعن ّبينها
قانون التقاعد املدني ،فقد أعطت امل��اد ُة ُ 1/9
رئيس
الوزير ،أو
العالقة باالعتراض لدى مجلس التدقيق ،على أي قرا ٍر يصدره بحقه
ُ
ُ
َ
ٌ
خالل ثالثني يو ًما من تاريخ
عالقة بالتقاعد ،وذلك
مدير التقاعد فيما له
الدائرة املختص ،أو ُ
تبلغيهم بالقرار املعترض عليه .وإن القرار الذي يصدر عن مجلس التدقيق ،يحق للمعترض
َ
ُ
ويكون
خالل ثالثني يو ًما من تاريخ التبلغ به،
واملعترض عليه أن مييز ُه لدى محكمة التمييز
قرار محكمة التمييز
قطعيا(.)4
ُ
ًّ
ثانيا وثالثًا من القانون رقم  62لسنة .2000
((( ينظر م ً /3
((( م  12مكرره من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية.
((( م  15من نظام العتبات املقدسة .
((( م  5/9من قانون التقاعد املدني رقم  33لسنة  1966املعدل ،املنشور في الوقائع العراقية الواقية بالعدد  1259في
.1966/4/24
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واحلجج:
 .4األحكام
ُ

ُ
محكمة األحوال الشخصية ،املتعلقة بالتولية على الوقف الذري،
تصدرها
وهي التي
ُ
ونصب املتولي وعزله ومحاسبته ،وترشيح املتولي في الوقف اخليري ،واألحكام الصادر ُة
على األوقاف واحلجج املتعلقة باستبدال الوقف الذري( ،)1فهذه تمُ يز لدى محكمة التمييز،
وإن األحكام واحلجج املذكورة ال يتم ُ
تنفيذها مالم تصدق من محكمة التمييز(.)2

الطعن فيها لدى القضاء اإلداري
والقرارات التي يتم
األوامر
ثانيا:
ُ
ُ
ُ

 .1األوام ُ��ر املتعلق ُة بحقوق نشأت من تطبيق قانون اخلدمة املدنية واألنظمة الصادرة
مبوجبه:

َ
الذين يتقاضون رواتبهم
قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة  1960يطبق على املوظفني
إن
َ
من ميزاني َة األوقاف( ، )3ويطبق على منتسبي هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف( ،)4وعلى
أصحاب الوظائف الدينية (،)5واملوظفني في املساجد أو املساجد اجلامعة لألوقاف امللحقة
َ
واستحقاق الراتب عندَ إلغاء الوظيفة أو العزل أو الفصل أو
واإلخطار،
فيما يخص املباشرة،
َ
َ
ومخصصات
واملرضية والدراسي َة ،واالستقالة ،واإلعارة،
االستغناء ،واإلجازات االعتيادية
َ
غ�لاء املعيشة ،ومخصصات السفر ،واألم��ور األخ��رى التي لم ت��رد في قانون اخلدمة في
()6
املؤسسات الدينية بشرط عدم تعارضها مع أحكامه.
واخلادم
تطبيق قانون اخلدمة املدنية على موظفي العتبات املقدسة ،وهم السادن
كذلك يتم
ُ
ُ
في األمور التي لم ير ْد بها نص في نظام العتبات املقدسة ،بشرط عدم تعارضها مع أحكامه(.)7

تطبيق املادة  1/59من
وحيث إنه لم ير ْد نص يبني كيفية الطعن في تلك القرارات،فيكون
ُ
مجلس االنضباط العام هو اجلهة
قانون اخلدمة املدنية هو النتيجة املترتبة على ذلك ،ويكون
ُ
َ
خالل مدة
الطعن
املختصة بقبول االعتراض على املنازعات املتعلقة باخلدمة ،ويجب أن يتم
ُ
َ
داخل العراق ,و  60يو ًما إذا
 30يو ًما من تاريخ تبليغ املوظف باألمر املعترض عليه إذا كان
()8
خارج ُه.
كان
َ
((( م  ،3/300م  1/ 309من قانون املرافعات املدنية رقم  83لسنة . 1969
((( م  2/309من قانون املرافعات .
((( م  1/1من قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة .1960
((( م  12من قانون هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف رقم  18لسنة .1993
((( املادة األولى من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية رقم  67لسنة .1971
((( م  1/9من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية.
((( م  13من نظام العتبات املقدسة وقم  21لسنة . 1969
((( م  3/59من قانون اخلدمة املدنية .
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القرارات املتعلق ُة بغرض العقوبة:
.2
ُ

نص قانونُ اخلدمة في املؤسسات الدينية رقم  67لسنة  1971املعدل على تطبيق قانون
دوام املوظفني وانضباطهم ومعاقب َتهم( ،)1وكذلك يطبق
انضباط موظفي الدولة فيما يخص َ
ُ
قانون انضباط موظفي الدولة على موظفي العتبات املقدسة واملؤسسات الدينية فيها ،في
األمور التي لم ير ْد بها نص في هذا النظام على شرط عدم التعارض مع أحكامه(.)2

ُ
وتنزيل الدرجة،
وإنقاص الراتب،
التوبيخ،
الطعن فيها هي(:)3
والعقوبات التي يجوزُ
ُ
ُ
ُ
ُ
()4
ُ
ُ
والعزل ،ويتم
والفصل،
أمام مجلس االنضباط العام  ،ويشترط
ُ
الطعن في هذه العقوبات َ
َ
قبل تقدمي الطعن لدى مجلس االنضباط العام على القرارات املتعلقة بفرض العقوبات
َ
خالل ثالثني يو ًما من تاريخ تبليغ
يتظلم من القرار لدى اجلهة التي أصدرته،
املذكورة أن
َ
َ
خالل ثالثنيَ يو ًما من
املوظف بقرار فرض العقوبة ,وعلى اجلهة املذكورة البت بهذا التظلم
رغم انتهاء هذه املدة ،يعتبر ذلك رفضا للتظلم ,ويعتبر
تاريخ تقدميه ,وعندَ عدم البت فيه َ
َ
وقرار مجلس االنضباط العام الصادر
خالل املدة املنصوص عليها
القرار غير املطعون فيه
ُ
ُ
()5
نتيجة َ الطعن باتا .
القرارات اإلداري ُة األخرى:
.4
ُ

ُ
محكمة القضاء اإلداري بالطعن
القرارات واألوام� ُ�ر اإلداري� ُ�ة األخ��رى التي تختص
ُ
فيها،حيث إن األخيرة َ تختص بالنظر في صحة األوامر والقرارات اإلدارية التي تصدر من
مرجع للطعن فيها ،بنا ًء
املوظفني والهيئات في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي التي لم ُي َعينَّ ْ
ٌ
ٍ
ٍ
على ٍ
ُ
ُ
احملتملة تكفي إن كان
فاملصلحة
ومع ذلك
طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنةَ ،
هناك ما يدعو إلى التخوف من إحلاق الضرر بذوي الشأن(.)6
ٍ
ٍّ
خاص ما يأتي
بوجه
ويعتبر من أسباب الطعن

(:)7

يتضمن األمر أو القرار خرقا ,أو مخالفة للقانون أو األنظمة أو التعليمات.
•أن
َ

َ
معيبا في شكله.
األمر أو
يكون
•أن
ُ
القرار قد صدر خال ًفا لقواعد االختصاص ,أو ً
ُ

القرار ً
خطأ في تطبيق القوانني أو األنظمة أو التعليمات ,أو في
يتضمن األمر أو
•أن
َ
ُ

((( م  2/9من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية رقم  21لسنة . 1969
((( م  13من نظام العتبات املقدسة رقم  21لسنة . 1969
((( م 1/11رابعا من قانون انضباط موظفي الدولة رقم  14لسنة . 1991
((( م  / 15اً
أول من قانون انضباط موظفي الدولة .
ثانيا ،ثالثًا ،من قانون انضباط موظفي الدولة.
((( مً /15
ثانيا  /د من قانون مجلس شؤون الدولة رقم  65لسنة .1979
((( مً /7
ثانيا  /هـ من قانون مجلس شورى الدولة رقم  65لسنة . 1979
((( مً /7
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ٌ
تعسف في استعمال السلطة.
تفسيرها ,أو فيه إساء ٌة أو
امتناع املوظف أو
رفض أو
ويعتبر في حكم القرارات واألوامر التي يجوز الطعن فيهاُ ،
ُ
ُ
()1
ٍ
الهيئات في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي عن اتخاذ قرار أو أمر كان من الواجب عليه
اتخاذ ُه قانونًا.

ويشترط َ
صاحب الطعن لدى
يتظلم
قبل تقدمي الطعن لدى محكمة القضاء اإلداري أن
ُ
َ
َ
البت في َ
خالل ثالثني يو ًما
التظلم وفقًا للقانون
اجلهة اإلدارية املختصة التي يجب عليها ُّ
ُ
من تاريخ تسجيل التظلم لدَ ْيها ،وعندَ عدم البت في التظلم أو رفضه ،تقوم محكمة القضاء
()2
يقدم طعنه
اإلداري بتسجيل الطعن لدَ ْيها بقدر استيفاء الرسم القانوني  ،وعلى املتظلم أن َ
َ
إلى احملكمة
خالل ستنيَ يو ًما من تاريخ انتهاء مدة الثالثني يو ًما املقررة للبت في التظلم(،)3
حقه في الطعن ،وال مينع ذلك من مراجعة احملاكم العادية للمطالبة بحقوقه في
وإال سقط ُ
التعويض عن األضرار الناشئة عن املخالفة أو اخلرق للقوانني.
الطعن في قرارات محكمة القضاء اإلداري لدى الهيئة العامة ملجلس شورى الدولة
ويتم
ُ
قرار احملكمة غير املطعون
خالل ثالثني يو ًما من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغا ،ويكون ُ
()4
وقرار الهيئة العامة ملجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن با ّتًا وملز ًما.
فيه،
ُ

محصلة الكالم في املبحث الثاني:

1 .1إدارة األوقاف ،إما أن تكون إدارة حكومي ًَة مباشرة  ,أو إدارة عن طريق املتولني.

ُ
ُ 2 .2
املسؤولة عن اإلدارة احلكومية املباشرة ،تختلف باختالف طبيعة املوقوف،
اجلهة
فأموال األوقاف االستثمارية التي تدار إدارة حكومي ًة مباشرةً ،تكون ُ
هيئة إدارة
وأماكن العبادة
واستثمار أموال األوقاف هي اجلهة املسؤولة عن اإلدارة،أما املساجدُ
ُ
ٍ
ٍ
حكومية أخرى.
جهات
فتدار من

تنظيمها مبوجب شرط الواقف ،واألحكام الشرعية،
3 .3إدارة املتولني لألوقاف يتم
ُ
ومبوجب نظام املتولني رقم  46لسنة .1970
((( يجرى تعديل القوانني التي حتتوي على عبارة (القطاع االشتراكي) واستبدالها مبصطلح (القطاع العام) فعلى سبيل املثال أن ماورد في القانون
رقم  8لسنة  2008قد عدل «قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي» إلى «قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام».
ثانيا  /ومن قانون مجلس شورى الدولة.
((( مً /7
/7ثانيا  /يثير التساؤل اآلتي( :هل مدة الستني يوما تشمل املتظلم الذي مت رفض طلبه أم تشمل فقط املتظلم الذي
((( إن نص املادة
ً
لم يبت في تظلمه خالل مدة الثالثني يوما )...وإذا كان املتظلم الذي قدم طلبه ومت رفض الطلب قبل انتهاء مدة ا لثالثني يوما
يعتبر مشموال ،فهل تبدأ مدة الستني يوما بحقه من تاريخ رفض الطلب أم من تاريخ انتهاء مدة الثالثني يوما؟.
ثانيا ،ط من قانون مجلس شورى الدولة.
((( مً /7
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4 .4أوقاف الطوائف من غير املسلمنيَ  ،تدار أوقافهم بحسب القواعد والشروط الدينية
ُ
ٍ
ُ
طائفة ،وتكون مهمة الوزارة اإلشراف على تلك اإلدارة ،أما اجلهة
لكل
املختصة في
دعاوى وقف الطوائف ،ونصب وعزل ومحاسبة متوليهم ،فتكون من اختصاص
محكمة املواد الشخصية.
5 .5أحكام اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية،نظمت مبوجب قانون اخلدمة في
املؤسسات الدينية واخليرية رقم  67لسنة  ،1971ونظام العتبات املقدسة رقم 21
لسنة  1969املعدل اً
فضل عن القوانني املكملة األخرى.
خارجيٍ  ،ويشترط
الوقفي إلى استثمار وقفي ذاتي ،واستثمار
ُ 6 .6ي َق َّس ُم االستثمار
وقفيٍ
ُّ
ّ
ّ
َ
يكون االستثمار موافقًا لألحكام الشرعية.
أن
الطعن أما َمها في القرارات املتعلقة باألوقاف ،إما أن
7 .7بالنسبة إلى اجلهات التي يتم
ُ
ِ
َ
َ
تكون جهة القضاء
القضاء اإلداري ،وإما أن
جهة
تكون جلانًا مختصة ،وإما أن
تكون َ
العادي.
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املبحث الثالث
ُ
التنظيمي لوزراة األوقاف والشؤون الدينية
الهيكل
ُّ
تنتهجها الدولة،ومن
إدخالها ضمن السياسة العامة التي
إنَّ إنشا َء وزارة لألوقاف يعني
َ
ُ
ُ
ونظرا خلصوصية األوقاف ،جاءت القوانني
اخلضوع لتلك السياسة،
ثم ينبغي عليها
املنظم ُة
ُ
َ
ً
ّ
لتلك اخلصوصية ،فوازنت بنيَ مبدأ تدخل الدولة ،وبنيَ مراعاة األحكام الشرعية املتعلقة
َ
ُ
حتافظ على أموال األوقاف ،وفي نفس الوقت
بالوقف .وبهذا التنسيق استطاعت
الدولة أنْ
قامت بزرع الثقة في نفوس األف��راد لغرض ِ
بعض
دفعهم إلى وقف أموالهم ،لذا جاءت ُ
القوانني فنصت على وجوب احترام شرط الواقف.
التسميات التي أطلقت على جهاز األوقاف ،منذ تشكيل احلكومة العراقية
لقد اختلفت
ُ
في عام  ،1921فقد أصبح لألوقاف وزارة يرأسها وزي� ٌ�ر ،ومن ثم ألغيت مبوجب قانون
رفع
ميزانية األوقاف رقم  36لسنة  ،1929وأنيطت إلى مديرية األوقاف العامةْ ،
ومن ثم مت ُ
ٍ
وزارة تعرف باسم وزارة األوقاف طبقًا للقانون َرقْم  34لسنة  ،64وفي
مستوى اإلدارة إلى
ُ
مهمة اإلدارة إلى ديوان يسمى ديوان األوقاف ،ومبررات هذا التوسع
عام  1965أنيطت
والتقليص في قيادة جهاز األوق��اف ،جاءت ت��ار ًة بسبب التوسع احلاصل في أعمال هذا
اجلهاز ،وضرورة تفرغ وزي ٍر مسؤول إلدارتها ،وتار ًة أخرى جاءت ألسباب االقتصاد في
ٍ
النفقات ،ولوجود
ميزانية مستقلة )1(.وفي  1976/5/10ومبوجب القرار املرقم ،)2(512
ُ
التسمية مبوجب القانون
رفع مستوى قيادة األوقاف إلى وزارة األوقاف ،ومن ثم تطورت
مت ُ
لتصبح وزار َة األوقاف والشؤون الدينية.
رقم  142لسنة  ،1979بإضافة الشؤون الدينية
َ

((( ينظر األسباب املوجبة للقانون رقم  34لسنة 1964والقانون رقم  143لسنة .1965
((( نشر في الوقائع العراقية ،عدد  2530في .1976/5/24
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ُ
األول
املطلب
ُ
تشكيالت الوزارة وأهدا ُفها
ُ
عند صدور القانون رقم  78لسنة  ،)1(1976أصبحت الوزار ُة تتألف من:
1 .1ديوان الوزارة ويتألف من:
•املكتب اخلاص للوزير.
•املكتب اخلاص للوكيل.
2 .2وكيل الوزارة.
3 .3املجلس.
4 .4املجلس العلمي.
5 .5املديريات العامة وترتبط بالوكيل ،وهي:
•املديرية العامة للتخطيط واإلنشاءات.
•املديرية العامة للشؤون املالية واإلدارية.
•املديرية العامة للدراسات واملؤسسات الدينية.
ُ
العامة لإلرشاد والتوجيه الديني.
•املديرية

ُ
قانون وزارة األوقاف والشؤون الدينية رقم  50لسنة  1981املعدل( )2الذي ألغى
ثم صدر
()3
َ
مبوجب م  18منه،
القانون رقم  78لسنة  ،76وأصبحت الوزار ُة تتكون من التشكيالت اآلتية :
1 .1الوزير ,وترتبط به دائر ُة العالقات العامة ،واملكتب اخلاص.
2 .2مجلس األوقاف والشؤون الدينية.
3 .3وكيل الوزارة للشؤون الدينية ،وترتبط به دائر ُة اإلرشاد واإلعالم الديني ،ودائر ُة
املؤسسات الدينية ،ودائرةُ شؤون احلج  ,ودائرةُ الطوائف الدينية.
((( نشر في الوقائع بالعدد  2571في . 1977 /2/14
((( نشرفي اجلريدة الرسمية بالعدد  2833في . 1981/6/8
((( ينظر املواد  ،11 ،7 ،4ثابتا .من القانون رقم  50لسنة . 1981
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ُ
القانونية ،ودائر ُة التخطيط واملتابعة،
 .1وكيل الوزارة لشؤون األوقاف ,وترتبط به الدائر ُة
ُ
ودائر ُة املشاريع واإلنشاءات ،والدائر ُة
اإلدارية واملاليةُ ،ودائر ُة احلاسبة األلكترونية.
توسع التشكيالت التي تتكون منها الوزار ُة في ظل القانون رقم 50لسنة ،1981
ويالحظ
ُ
وقد ذكرت األسباب املوجب َة للقانون ،إن صدور القانون جاء لزيادة فاعلية وكفاءة الوزارة,
ٍ
ومبرونة ،وجعل أمر رعاية الطوائف الدينية
ولتمكني الوزارة من أداء مهامها بصورة كاملة
َ
رفع مستوى بعض األقسام إلى مستوى
املعترف بها رسميا في العراق إلى الوزارة،
فكان ُ
مديريات بسبب توسع األعمال التي تقوم بها الوزارةُ.
النظر في الهيكل
قرار مجلس قيادة الثورة املرقم  436في  1987/6/21فأعاد
ثم صدر ُ
َ
()1
التنظيمي لوزارة األوقاف والشؤون الدينية وفق اآلتي :
الوزير.
1 .1يكون للوزارة وكيل ٌ واحدٌ ميارس املهام والصالحيات التي يخولها له
ُ
2 .2تدمج ٌّ
كل من دائرة اإلرشاد واإلعالم الديني ,ودائرة شؤون احلج ,ودائرة العالقات
ٍ
ٍ
واحدة تسمى دائرة اإلرشاد الديني وشؤون احلج.
بدائرة
العامة،

ٍ
ٍ
تدمج ٌّ
واحدة
بدائرة
كل من دائرة التخطيط واملتابعة ,ودائرة املشاريع واإلنشاءات
ُ 3 .3
تسمى دائرة الهندسة والتخطيط.
قسم للشؤون القانونية يرتبط بالوزير.
4 .4تلغى الدائر ُة القانونيةُ,
ُ
ويستحدث ٌ
قسم للطوائف يرتبط بالوزير.
5 .5تلغى دائر ُة الطوائف الدينية ،ويستحدث ٌ
6 .6تلغى دائر ُة احلاسبة األلكترونية.

مديريات األوق��اف والشؤون الدينية في محافظات البصرة ,وميسان ,وذي قار،
7 .7تلغى
ُ
ٌ
مديرية باسم مديرية األوقاف والشؤون الدينية في املنطقة اجلنوبية ،يكون مقرها
وتستحدث
في محافظة البصرة ترتبط بها مالحظي ُة األوقاف في كل من محافظتي ميسان ,وذي قار.
مديريات األوقاف والشؤون الدينية في محافظات بابل ,والقادسية ,واملثنى،
8 .8تلغى
ُ
وتستحدث مديرية باسم مديرية األوق��اف والشؤون الدينية في منطقة الفرات
مالحظية األوقاف في ّ ٍ
ُ
ترتب ُط بها
كل من
مقرها في محافظة بابلَ ،
األوسط يكون ُّ
محافظتي القادسية ,واملثنى.

9 .9تلغى مديري ُة األوقاف والشؤون الدينية في محافظة واسط .وتستحدث بدلها مالحظية

((( ينظر الفقرة اً
أول من قرار مجلس قيادة الثورة املرقم  436في  ،87/6/21نشر في الوقائع العراقية بالعدد  3157في .1987 / 7 / 6
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مجلس األوقاف والشؤون
قي
ُ
لألوقاف ،ترتبط مبديرية األوقاف والشؤون الدينية في بغداد ،و َب َ
الدينية ،وأضيفت إلى التشكيالت املنصوص عليها في النظام رقم  21لسنة(ٌّ 1987)1
كل من
املعهد اإلسالمي العالي إلعداد األئمة واخلطباء( ،)2وصندوق الزكاة(.)3

ٍ
ٍ
ٍ
َ
واحدة،
بدائرة
ودمج عدة دوائر
وكيل واحد،
تخفيض عدد وكالء ال��وزارة إلى
ويالحظ أن
َ
وتخفيض مستوى بعض الدوائر إلى مستوى أقسام ٍ ،وتخفيض َ مستوى بعض املديريات في احملافظات
ٍ
مالحظية ،كان بسبب ثقل النفقات التي تتناسب طردا مع مستوى إدارة املهام التي تقوم بها
إلى مستوى
الوزارةُ ،اً
فضل عن الظروف التي مير بها البلدُ في هذه الفترة ،وتوجيه اإلنفاق إلى قطاع اجليش.

ُ
قرار مجلس قيادة الثورة املرقم
التشكيالت
التشكيالت احلــالـي ُة :أما
ُ
ُ
احلالية ،فقد صدر ُ
()4
 91في  ، 2001/3/27فأصبحت الوزار ُة تتكون من:
1 .1مجلس األوقاف األعلى.

2 .2هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف.
3 .3كلية اإلمام األعظم(.)5

4 .4املجلس العلمي.
5 .5الدائرة القانونية.

6 .6الدائرة اإلدارية واملالية.

7 .7دائرة الشؤون الهندسية.

8 .8دائرة املؤسسات الدينية واخليرية.
9 .9دائرة التعليم الديني.

1010قسم التخطيط واملتابعة.

1111قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
1212قسم الطوائف الدينية.

1313قسم العالقات اخلارجية.
((( نشر في اجلريدة الرسمية بالعدد  3180في .1987 / 12 / 14
((( مت تأسيسه مبوجب القانون رقم  98لسنة . 1985
((( مت تأسيسه مبوجب ا لقانون رقم  55لسنة  ،1987قانون صندوق الزكاة.
((( نشر في اجلريدة الرسمية بالعدد  3873في . 2001/4/9
((( تغيير اسم هذا التشكيل من «كلية صدام إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة» إلى «كلية اإلمام األعظم» مبوجب القانون رقم 39
لسنة 2008م.
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1414قسم شؤون احلج.

1515قسم إدارة صندوق الزكاة والصدقات.

1616مديريات األوقاف والشؤون الدينية في احملافظات.
1717مكتب الوزير.

وقد أصدرت الوزارة تعليمات تقسيمات تَشكيالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية
دوائر الوزارة،واجلهة التي
فبينت األقسام التي تتكون منها
ُ
ومهامها رقم  1لسنة ّ ،2001
والدوائر كما يلي:
ترتبط بها تلك األقسام
ُ
ُ
قسم الدعاوى والعقود واالستبدال،
1 .1الدائر ُة
القانونية :ترتبط بالوزير ،ويرتبط بها ُ
وقسم التوثيق ،وقسم دعاوى احملافظات.
وقسم االستشارات والدراسات القانونية،
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
وقسم
قسم إدارة األفراد،
واملالية :وترتبط بوكيل الوزارة،
اإلدارية
2 .2الدائرة
ُ
ويرتبط بها ُ
وقسم التدريب.
وقسم احلسابات،
اخلدمات اإلدارية،
ُ
ُ

وقسم الصيانة،
قسم املشاريع،
ُ
3 .3دائر ُة الشؤون الهندسية :ترتبط بالوكيل ،ويرتبط بها ُ
وقسم الشؤون املالية واألفراد.
وقسم الدراسات والتصاميم،
ُ
ُ

وقسم
قسم املساجد،
ُ
 4 .دائر ُة املؤسسات الدينية واخليرية :ترتبط بالوزير ،ويرتبط بها ُ
وقسم التفتيش.
وقسم اإلرشاد الديني،
العتبات املقدسة،
ُ
ُ

وقسم
قسم املدارس الدينية،
ُ
 5 .دائر ُة التعليم الديني :وترتبط بالوزير ،ويرتبط بها ُ
البحوث والدراسات اإلسالمية ،وقسمُ املكتبات.

 6 .قسم الطوائف الدينية وقسمُ شؤون احلج ،وقسم إدارة صندوق الزكاة ،ومكتب
الوزير ومكتب شكاوى املواطنني ،وقسم العالقات اخلارجية :وترتبط بالوزير،
وأما قسم التخطيط واملتابعة وقسم التدقيق والرقابة الداخلية وقسم األمن الصناعي
فارتباطهم يكون بالوكيل.
وقد أضيفت دائرة إدارة وصيانة اجلوامع الرئاسية مبوجب أمر ديوان الرئاسة املرقم
قسم الصيانة،
ق/2663/ف��ي  ،2002/4/6وتتكون هذه الدائرة من ثالثة أقسام هيُ :
والقسم اإلداري ،وقسم احلسابات.
ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة املرقم
واستنا ًدا إلى الصالحية املخولة للوزير مبوجب الفقرة ً
 91لسنة  ،2001فقد ربط الوزير دائرة التعليم الديني ،ودائرة املؤسسات اخليرية ،ومديريات
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األوق��اف واملالحظيات في بغداد واحملافظات بالوكيل األق��دم للوزارة ،ورب��ط هيئة إدارة
واستثمار أموال األوقاف ،والدائرة اإلدارية واملالية ،ودائرة الشؤون الهندسية ،وقسم التدقيق
والرقابة الداخلية ،وقسم التخطيط واملتابعة ،وقسم األمن الصناعي بوكيل الوزارة اآلخر.
ويوضح املخطط اآلتي الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو اآلتي:
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ويالحظ على تشكيالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،املذكورة في القرار  91لسنة
 ،2001خلوها من منصب املفتي العام جلمهورية العراق ،واالقتراح الذي نضعه أمام املشرع،
أن يتم استحداث منصب رسمي للمفتي العام ،يطلق عليه مفتي جمهورية العراق ،ويالحظ
على تعليمات تقسيمات وتشكيالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية رقم لسنة  ،2001أنَّ
/4ثانيا من قانون وزارة
املادة  13منها واملتعلقة مبدير مكتب الوزير ،جاءت مخالفة للمادة
ً
األوقاف والشؤون الدينية ر َقم  50لسنة  ،81ألن األخير اش َت َ
فيمن َيتولى إدارة مكتب
رط
ْ
الوزير أنَّ يكون موظ ًفا ذا شهادة عالية ،في حني أنَّ التعليمات لم تشترط الشهادة العالية ،كما
أن التعليمات لم تتطرق إلى مهام قسم األمن الصناعي ،ومكتب شكاوى املواطنني.
ِ
ُ
الوزارة
أهداف

ِ
القانون رقم ِ 50
ُ
لسنة  1981املعدل ،على أهداف
نص
الوزارة( )1وهي:

أولاً  :ت ُ
الو ْعي اإلسالمي ،ونَشر الثقافة اإلسالمية ,وجوهر الرسالة السماوية.
َنمية َ
ِ
ِ
الدينية ,وتنظيم إدارتها ,وصيانتها.
املقدسات
ثانيا :رعاية شؤون
ً

تأمني متطلبات األداء األمثل لفريضة احلج.
ثالثًا:
ُ

ِ
ِ
وتطويرها من النواحي اإلدارية،
الدينية واخليرية,
املؤسسات
رابعا :العناية بشؤون
ً
ُ
والفنية ،واملالية ,والتنظيمية.

ٍ
وتنظيم الشؤون املتعلقة بإدارة أوقافها
بوجه عامٍ،
خامسا :رعاية شؤون الطوائف الدينية
ً
ُ
ٍ
ِ
بوجه خاص.
ومعابدها
ِ
األوقاف ،واإلشراف عليها ،ومراقب ُتها.
تنظيم شؤون إدارة
سادسا:
ً
ُ

ِ
ِ
َ
احلفاظ عليها،
يضمن
الشرعية املختلفة مبا
األوجه
سابعا :استثمار أموال ِ األوقاف ِ في
ُ
ً
ِ
وتنميتها في إطار املبادئ العامة خلطة التنمية القومية.
ِ
حتقيق ِ التضامن االجتماعي وتقدم املجتمع.
ثام ًنا :العناية بتنفيذ شروط الواقفني الهادفة إلى

ٍ
ٍ
ِ
بوجه عام .
شعوب العالمِ اإلسالمي
تاسعا :توثيقُ الروابط ِ الدينية مع
بوجه خاص ،والعالمِ
ً
إدارة األوقاف بعد عام 2003م:

بعد سقوط النظام في عام  2003م قام مجلس احلكم املعني من قبل احلاكم املدني
األمريكي بحل وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،وأنشأ ثالثة دواوين للوقف وهي :ديوان
((( ينظر املادة األولى من القانون.
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الوقف السني ،وديوان الوقف الشيعي ،وديوان الوقف املسيحي والطوائف األخرى ،وذلك
مبوجب قراره املرقم  29في 2003 / 8 / 30م .وقد صادق احلاكم املدني «برمير» على ذلك
علما بأنه لم يحدث أي تعديل على القوانني األخرى املتعلقة باألوقاف ،وما زال
القرارً ،
العمل جاريا بالقوانني السابقة ،وهذه الدواوين ترتبط برئيس الوزراء ،ولم يتم إصدار قوانني
جديدة تنظم عملها حتى العام 2011م.

املطلب الثاني
ُ
اختصاصات الوزير
ِ
للوزارة ،واملسؤول األول عن ِ
تنفيذ سياستها وتوجيه أعمالها،
الوزير هو الرئيس األعلى
يعد
ُّ
ُ
ِ
وممارسة اإلشراف والرقابة على تنفيذ القوانني واألنظمة فيها ،وعلى سائر فعالياتها وأنشطتها،
ٌ
عالقة مبهام الوزارة وتشكيالتها،
والتعليمات في كل ما َل ُه
واألوامر
القرارات
وتصدُ ر عنه
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
وضمن
واختصاصاتها ،وسائر شؤونها التخطيطية ،والفنية ،واإلدارية ،واملالية ،والتنظيمية
َ
أحكام القوانني واألنظمة املرعية )1(.وسيتم تقسيم هذه االختصاصات على النحو اآلتي:

أولاً  :اختصاصات تتعلق باملصادقة على بعض القرارات:

ُ
املصادقة على قرارات الهيئة العليا للطوائف الدينية طبقا للمادة اخلامسة من نظام رعاية
أ.
الطوائف الدينية.

ُ
املصادقة على قرارات مجلس هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف ،أو االعتراض
ب.
َ
خالل عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في مكتبه طبقًا للمادة /4د من قانون هيئة
عليها
إدارة واستثمار أموال األوقاف.

َ
ِ
ُ
عشر
املدارس الدينية ،وعليه أن يبت فيها
املصادقة على قرارات َمجلس
ج.
خالل خمس َة َ
ِ
يو ًما من تاريخ ورودها مكتبه ،وعند مضيها وعدم البت فيها تعتبر مصادقا عليها،
ِ
املدارس ِ الدينية رقم 2لسنة .1993
طبقا للمادة  3/5من نظام

ُ
املصادقة على قرارات َمجلس كلية اإلمام األعظم( )2طبقًا للمادة  2/6من قانون الكلية.
د.
((( م  3من قانون وزارة األوقاف رقم  50لسنة .1981
((( حيث تغير اسم الكلية من «كلية صدام إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة» إلى «كلية اإلمام األعظم» مبوجب القانون رقم  39لسنة 2008م.
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النظر في التظلمِ الذي يقدمه امل َتعهد أو متولي إدارة حملة احلجاج بحق قرار اللجنة
هـ.
ُ
املشكلة مبوجب القرار  256لسنة .1976

ثانيا :اختصاصات تتعلق مبنح املكافآت واملخصصات وتشكيل اللجان واالستعانة
ً
باخلبراء وهي:

منح املخصصات واملكافآت لغير املوظفني من أعضاء مجلس األوقاف األعلى،
ُ 1 .1
واللجان التابعة للوزارة ،وم َن ُح املكافآت التشجيعية ملنتسبي الوزارة ،طبقا للمادة
 15من قانون وزارة األوقاف والشؤون الدينية.

املوظفني ,واللجان التابعة لهيئة إدارة واستثمار
ُ 2 .2
منح املكافآت التشجيعية للموظفني ,وغير َ
أموال األوقاف طبقا للمادة /13ج من قانون هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف.

إدارية ,أو ٍ
ٍ
ٍ
ُ
مالية ,أو تنظيمية
دراسية ,أو
َشكيل جلان ٍ دائمة ٍ في الوزارة يعهد إليها مبهام
3 .3ت
ٍ
ٍ
ُ
وتشكيل جلان مؤقتة لهذا
تقوم بها ال��وزارةُ،
ٍ تتعلق بسائ ِر األنشطة والفعاليات التي ُ
الغرض ،كل ذلك يجري طبقًا للمادة ( )5من قانون وزارة األوقاف والشؤون الدينية.
ُ
االستعانة باخلبراء ,واالختصاصيني العراقيني ,والعرب ,واألجانب في أداء بعض
4 .4
ِ
ِ
ِ
ِ
املهام املتعلقة بشؤون الوزارة طبقًا للمادة السادسة من قانون الوزارة.

ثالثا :اختصاصات تتعلق بإيجار األموال املوقوفة وهي:

1 .1جتديدُ عقد اإليجار السنوي للموقوفات ٍ
لسنة أخرى مرتني ،بعني البدل السابق من
ِ
رغبته في ذلك َق َ
ِ
بشهرين على األقل
عقده
بل انتهاء
غير مزايدة ،إذا أبدى
املستأجر َ
ُ
طبقا للمادة  5/13من نظام املزايدات واملناقصات رقم  45لسنة .1969
ِ
بالعقد املباشر ،ببدل ٍ ال يقل عن ِ
بدل التقدير املصدق من قبل
تأجير شقق العمارات
2 .2
ُ
ٍ
لسنة أخرى مرتني
َمجلس إدارة هيئة واستثمار أموال األوقاف،وجتديدُ هذا العقد
طبقًا للمادة  4/13من نظام املزايدات واملناقصات َرقم  45لسنة .1969

 3 .في حالة إخالل املستأجر للعقار املوقوف بالتزاماته التعاقدية ،أو مخالفته ألحكام
يخوله وضع اليد على العقار املوقوف
القوانني واألنظمة والتعليمات ،فللوزير أو من
ُ
ِ
ني يو ًما من تاريخ تبليغ املستأجر
وتخليته وفقَ اإلجراءات التنفيذية بعد انتهاء مدة ثالث َ
ُ
تضمني املستأجر ضعف قيمة األضرار التي أحدثها بالعقار املوقوف
بأمر التخلية ،ويتم
ُ
أو مبوجوداته ،طبقًا للمادة  13من قانون إدارة األوقاف رقم  64لسنة  1966املعدل.
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ُ
الثالث
املطلب
ُ
ومهامها
املجالس
ُّ
ُ
العلمي،
األعلى،واملجلس
جلس األوقاف
هناك َّ
عدة َمجالس ُش ْ
ُ
كلت في الوزارة وهيَ ،م ُ
ُّ
ويضاف إلى ذلك هيئة الرأي املشكلة مبوجب القرار  135في .1995/12/8

مجلس األوقاف األعلى:
أولاً :
ُ

ُ
ويتكون من (:)1
أنشئ مبوجب قانون وزارة األوقاف رقم  50لسنة 1981
رئيسا.
1 .1الوزير ً

2 .2األمني العام إلدارة شؤون األوقاف في منطقة احلكم الذاتي.
3 .3وكيل الوزارة.
4 .4رؤساء الدوائر في الوزارة.

ٍ 5 .5
ممثل عن وزارة التخطيط( )2بدرجة ال تقل عن درجة مدير ٍ عام.
ٍ
عميد أو
6 .6ممثل ٍ عن وزارة ال َتعليم العالي والبحث العلمي ال تقل درجته عن درجة
مدير ٍ عام.
ٍ 7 .7
ثالثة من كبار الع َلماء املتخصصني في الشؤون الدينية.

أ .اختصاصات مجلس األوقاف األعلى:
تقسيم اختصاصاته إلى:
وميكن
ُ

•اختصاصات ٍ تتعلقُ بالسياسة العامة للوزارة وصياغة مشاريع القوانني واألنظمة وهي(:)3

وضع املؤشرات العامة بعيدة ومتوسطة وقصيرة املدى ,خلطط ومناهج الوزارة في
ُ 1 .1
ضوء أهداف الوزارة ,وضمن إطار خطة التنمية القومية.

ُ
وإق��رار مشروعات القوانني ،واألنظمة اخلاصة ب��ال��وزارة متهيدً ا التخاذ
مناقشة
2 .2
ُ

((( م  /7اً
أول من قانون وزارة األوقاف .
((( أصبحت هيئة التخطيط.
((( م 8من قانون وزارة األوقاف.
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اإلجراءات الالزمة لتشريعها.
املدى،وإجراء التعديالت
بحث خطط ومناهج الوزارة ،بعيد َة ومتوسطة وقصيرة
ُ 3 .3
ُ
ضمن إطار خطة التنمية القومية.
وإقرارها
فيها،
َ
ُ

ِ
ُ
لتشريعها.
وإقرار امليزانية السنوية للوزارة متهيدً ا
مناقشة
4 .4
ُ

ُ
ُ
ُ
والعمل على معاجلة
ومناقشة تقارير املتابعة الدورية والسنوية لدوائر الوزارة،
دراسة
5 .5
ِ
املشاكل التي تَظهر أثنا َء تنفيذ املشروعات العائدة لها.
املعوقات ،وحل
ُ
وتقدمي ما يرتئيه من مقترحات
دراس��ة القضايا التي تعرض عليه من ال��وزي��ر،
6 .6
ُ
ٍ
وتوصيات بشأنها.
ِ
بكونه جهة للطعن في بعض القرارات اإلدارية:
•اختصاصات تتعلق

الطعن فيها لدى مجلس األوقاف
تصدر عن جلنة محاسبة املتولني يتم
فالقرارات التي
ُ
ُ
ُ
َ
َصدر عن اللجنة
األعلى خالل عشرة أيام من تاريخ التبليغ بها ،في حني أنَّ القرارات التي ت ُ
بتصديق حسابات متولي األوقاف اخليرية واملشتركة أو رفضها ّاً
كل أو جز ًءا َيتم االعتراض
َ
القرارات الصادر ُة
خالل عشر َة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ،أما
عليها لدى املجلس
ُ
ٍ
املشكلة مبوجب القانون رقم  62لسنة َ , 2000ف َيتم االعتراض عليها لدى َمجلس
عن اللجنة
ِ
َ
عشرة أيام من تاريخ التبلغ بها.
خالل
األوقاف األعلى
اختصاصات أخرى منثور ٌة في القوانني
• اختصاصات أخرى للمجلس :وهناك
ٌ
واألنظمة املتعلقة باألوقاف ،وهي:
1 .1املصادقة على قرار تعيني املتولي في الوقف اخليري واملشترك .طبقًا للمادة الثانية من
نظام املتولنيَ .
 2 .املصادقة على قرار عزل املتولي الصادر عن جلنة احملاسبة في حالة انتهاء مدة
االعتراض املقررة .طبقا للمادة ( )23من نظام املتولني.
3 .3املصادقة على قرار التعيني في الوظائف الدينية .طبقا للمادة ( )4من قانون اخلدمة
في املؤسسات الدينية.

ُ
قدم خدمات ٍ جليل ًة للدين ،وكان يشغل وظيفة
4 .4
صالحية منح اإلمام واخلطيب ممن ّ
ٌ
ممارسة بها في إحدى مراحل الدراسة املتوسطة أو
التدريس الديني ،أو كانت ُله
الثانوية أو في مراحل أعلى منها ،درج ًة واحدة أعلى من درجته مع راتبها ،بشرط أن

120

الفصل الثاني :التنظيمات اإلدارية للوقف في العراق احلديث

ٌ
خدمة في الوظيفة الدينية مدة التقل عن ثالثني سنة عند نفاذ قانون اخلدمة
تكون ُله
في املؤسسات الدينية ،طبقًا للمادة  13مكررة  2 /من قانون اخلدمة في املؤسسات
الدينية واخليرية.

ٍ
ِ
تأليف ِ
ُ
ينسبهم من اخلبراء واالختصاصيني
مؤقتة من بني أعضائه ،ومن
جلان
صالحية
5 .5
ُ
لدراسة بعض القضايا واملوضوعات ،وتَقدمي توصياتها إليه .طبقًا
واالستشاريني
َ
()1
للفقرة (َ )6من
التعليمات رقم  1لسنة . 1981
َ

ِ
أعماله:
انعقاد املجلس وكيفي ُة سير
ب.
ُ

التصويت بأغلبية احلاضرين،
إنَّ اجتماعات املجلس تكون بحضور أكثرية األعضاء ،و َيتم
ُ
اعتبارا
قرارات املجلس نافذ ًة
الرئيس ،وتعتبر
اجلانب الذي فيه
رج ُح
ُ
ُ
وعند تساوي األصوات ُي َّ
ً
ُ
القرار على خالف ذلك ,أو تطلب ُ
تنفيذه
من تاريخ اليوم التالي النتهاء اجتماعاته إال إذا نص
ُ
()2
ٍ
جهات أخرى.
مصادقة
وقد أعطت الفقر ُة ( )9من التعليمات رقم  1لسنة  1981احلق ل��ذوي العالقة في
رد
االعتراض على ق��رارات املجلس خالل عشرة أي��ام من تاريخ تبليغهم بها ،وللوزير ُّ
ُ
قرار املجلس في هذه
االعتراض ،أو إعادة عرضه على املجلس في اجللسة التالية،
ويكون ُ
ُ
قانون وزارة
ينص عليها
والظاهر َأنَّ الفقرة ( )9أعطت
نهائيا.
احلالة
الوزير صالحي ًة لم َّ
ًّ
َ
ُ
احلق
األوقاف رقم  50لسنة 1981ألن عبارة نص املادة  9من قانون وزارة األوقاف أعطت َّ
ٍ
تخوله
َعليمات تتعلق بانعقاد املجلس ،وكيفية سير أعماله واجتماعاته ،ولم
للوزير بإصدار ت
ُ
ٍ
ثم فإن تلك التعليمات
إصدار
تعليمات تبني كيفية االعتراض على قرارات املجلسْ ،
ومن َّ
ٍ
ُ
َ
نصوص
إضافة
القانون ال يتم
ال تستطيع أن تزيدَ على نصوص قانون وزارة األوقاف ،ألن
ٍ
بقانون.
إليه إال

العلمي:
املجلس
ثانيا:
ً
ُ
ُّ

القرار  91لسنة  2001على املجلس العلمي ضمن التشكيالت الواردة فيه ،وهو
نص
ُ
()3
ُ
يتكون من:
حاليا ].
•أحد كبار موظفي الديوان [ أي الوزارة ًّ
((( نشرت في الوقائع عدد  2842في . 1981/7/27
((( ينظر الفقرة  804من التعليمات عدد  1لسنة .1981
((( ينظر املادة 1 / 20من نظام ديوان األوقاف رقم  44لسنة .1970
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حاليا].
•اثنني من الهيئة التدريسية بكلية اإلمام األعظم [ كلية العلوم اإلسالمية ًّ

• ٍ
ِ
العلماء من أصحاب اجلهات العلمية ( )1املشهود لهم بالتضلعِ في العلوم ِ
ِ
اإلسالمية.
ثالثة من

ُ
وظائف املجلس ِ العلمي وردت متناثر ًة في القوانني ِ واألنظمة املتعلقة ِ باألوقاف،
وظائف ُه:
وهذه الوظائف هي:
ِ
ِ
الوقف اخليري واملشترك ِ َ
تعيينه في كل ِ ما له عالقة
قبل
1 .1إجرا ُء امتحان للمتولي في
ٍ
ٍ
ومحاسبة ،وما يحكمه من أحكام ٍ
ٍ
وأنظمة ،طبقًا
ني
بالوقف ِ من إدارة
شرعية وقوان َ
ألحكام ِ املادة ِ ( )3من نظام ِ املتولني.
ِ
واملشترك ،بنا ًء على ترشيح احملكمة الشرعية طبقًا
تعيني املتولي في الوقف ِ اخليري
ُ 2 .2
ألحكام املادة ( )2من نظام املتولني .

 3 .يعلن عن الوظائف الشاغرة ،طبقًا ألحكام قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية
ومن ثم َيصدر
املعدل ،ثم يجري امتحان للمتقدمنيْ ،
واخليرية رقم  67لسنة َ 71
قرارهُ بالتعيني بحسب املادة ( )4من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية.
4 .4يقرر إعادة التعيني،طبقا للفقرة الثانية من املادة السادسة من قانون اخلدمة في املؤسسات
الدينية واخليرية.

ٌ
ملن َيستحق الترفيع من املوظفني في الوظيفة الدينية بحسب املادة
5 .5يجري
امتحان ْ
املعدل.
/10ب من قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية لسنة َ 1971

ثالثًا :هيئ ُة الرأي:

ومت تشكي ُلها طبقًا للقرار  135الصادر في  ،)2(1995/12/8وتتكون من ٍ
عدد من
األعضاء ال يزيد على واحد وعشرين
عضوا على النحو اآلتي(:)3
ً
الوزير.
1 .1
ُ

ُ 2 .2
وكيل الوزارة.

3 .3املديرون العامون.

الوزير من منتسبي الوزارة أو غيرهم.
4 .4خبيران على األكثر يختارهما
ُ
ُ
إضافة عضو أو أكثر إلى الهيئة.
 5 .لرئيس اجلمهورية

((( ُألغي مصطلح اجلهات العلمية في ظل قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية لسنة . 1971
((( نشر في الوقائع بالعدد  3598في /1كانون الثاني . 1996 /
((( ينظر الفقرة ثالثًا من القرار .135
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أ.اختصاصاتها :وميكن تقسيم هذه االختصاصات وفقًا لالعتبارات التالية:
•اختصاصات تتعلق بدراسة وإقرار مشروعات القوانني واألنظمة واملوازنة وخطة التنمية،
منها(:)1
1 .1دراسة وإقرار مشروع خطة التنمية للوزارة ,أو اجلهة غير املرتبطة بوزارة  ،والتعديالت
الالحقة عليه َ
قبل إرساله إلى اجلهة املختصة.

ٍ
بوزارة ,والتعديالت
2 .2دراسة وإقرار مشروع موازنة الوزارة ,أو اجلهة غير املرتبطة
ِ
الالحقة عليه َ
إرساله إلى اجلهة املختصة.
قبل

ُ
غير
تقترحها ال��وزار ُة أو
دراسة وإقرار مشروعات القوانني واألنظمة التي
ُ
َ 3 .3
اجلهة ُ
ِ
املرتبطة بوزارة َ
قبل رفعها إلى اجلهة املختصة.
دراس��ة األنشطة واملشاريع والبرامج الرئيسية في ال��وزارة ,أو اجلهة غير املرتبطة
َ 4 .4
بوزارة ,ومتابعة تنفيذها.

ٍ
َ
َ
والتعاون
التكامل
يحقق
بوزارة ،مبا
5 .5التنسيق بنيَ أجهزة الوزارة ,أو اجلهة غير املرتبطة
ُ
األفضل َبينها.
6 .6دراسة املقترحات واخلطط املتعلقة بتحسني األداء وتطوير اإلنتاج ،وفقَ الطاقات
التصميمية واملتاحة وتقليص الهدر.

ٍ
بوزارة
7 .7تَشكيل جلان دائمة أو مؤقتة ذات عالقة بنشاط الوزارة ,أو اجلهة غير املرتبطة
للقيام بامله َام املوكلة إليها.
ب.اختصاصات هيئة الرأي املتعلقة بوظيفة الرقابة واإلشراف والنظر في املظالم وإيقاف
العمل بالقرارات واإلجراءات املخالفة للقوانني أو األنظمة أو التعليمات وهي (:)2

ُ
والرقابة على طريقة وصحة تطبيق التشريعات والتعليمات اخلاصة
1 .1اإلش��راف
باملكافآت ,واملخصصات ,واحلوافز األخرى ذات العالقة بتحسني األداء وتطوير
اإلنتاج.
2 .2النظر في املظالم التي تقع على منتسبي ال��وزارة ,أو اجلهة غير املرتبطة بوزارة من
املسؤولني فيها ,أو من خارجها.

((( ينظر الفقرة ثامنا من القرار . 135
((( ينظر الفقرات  13 ،12 ،9من القرار  135لسنة . 1995
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َ
َ
العمل بالقرارات أو اإلجراءات املتخذة من املخالفة للقوانني ،أو
توقف
3 .3للهيئة أن
األنظمة أو التعليمات حلني البت في املوضوع وفقًا للقانون.

ويتضح َأنَّ االختصاصات التي تتمتع بها ُ
أغلبها يشبه االختصاصات التي
هيئة الرأيُ ،
ُ
املتعلقة بدراسة وإق��رار مشروع
مجلس األوق��اف األعلى ،فاختصاصات الهيئة
يمُ ارسها
ُ
ميارسها
نفس االختصاصات التي
ُ
املوازنة ،ودراسة وإقرار مشروع خطة التنمية للوزارة ،هي ُ
ُ
ُ
املترتبة على ذلك اقتراح إلغاء هيئة الرأي في الوزارة.
والنتيجة
مجلس األوقاف األعلى،
ُ

الرابع
املطلب
ُ
الدوائر األخرى في الوزارة
ُ
أما بخصوص الدوائر األخرى في الوزارة ،فسيتم تناول مهامها تباعا كما يأتي:

ُ
الكلية َّ
محل املعهد اإلسالمي العالي إلعداد
أولاً  :كلية اإلمام األعظم( :)1ح ّلت هذه
األئمة واخلطباء .مبوجب القانون رقم 19لسنة .)2( 1997

 .1ارتباطها وأهدا ُفها( :)3ترتبط بوزير األوقاف والشؤون الدينية ،ولها شخصية معنوية
إداري ،وتهدف إلى:
مالي
ٌّ
واستقالل ٌّ

أ .إعداد مؤهلني لتولي وظائف اإلمامة واخلطابة في املساجد ،أو التعليم في املدارس
علميا.
الدينية إعدا ًدا
ًّ
ٍ
ب .إعداد ُد ٍ
َ
وشريعته السمحاء ،بعيدً ا عن
الراسخة
ووعاظ مستوعبني عقيدة اإلسالم
عاة
َ
الغلو املذهبي والتعصب الطائفي.

ٍ
حفاظ وقراء وفقَ الطريقة العراقية في تالوة القرآن الكرمي وترتيله.
ج .إعداد
د.تأهيل موظفي اخلدمة في املؤسسات الدينية لرفع كفاءتهم.
رئيسا ،ومعاون العميد
 .2إدارتُ��ه��ا :ت��دار من قبل مجلس ُيشكل من عميد الكلية
ً
ُ
الهيئة
تختارهما
عضوا،ورؤساء األقسام أعضا ًء،واثنني من أعضاء الهيئة التدريسية
ُ
ً
ُ
التدريسية ملدة سنتني قابلتني للتجديد ،وعضوين ،وأحد املديرين العامني في الوزارة
((( التي كانت تسمى سابقًا «كلية صدام إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة» ومت تغيير مسماها مبوجب القانون رقم  39لسنة 2008م.
((( نشر في الوقائع عدد  3680في . 1997/7/28
((( ينظر املواد  3 ،2 ،1من القانون رقم  19لسنة . 1997
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عضوا (.)1
عضوا ،و ممثل عن االحتاد الوطني لطلبة العراق
الوزير
يختار ُه
ً
ً
ُ

جلس الكلية بدعوة من العميد على
 .3كيفية اتخاذ القرار في َمجلس الكلية :يجتمع َم ُ
ُ
وتتخذ قراراته
النصاب بحضور أغلبية أعضائه،
األقل مر ًة واحد ًة في الشهر ،ويكتمل
ُ
()2
اجلانب الذي فيه
بأغلبية أصوات احلاضرين ،وعندَ التساوي ُي َر َّج ُح
الرئيس .
ُ
ُ

ُ
وتوصيات املجلس
قرارات
تصادق على قرارات وتوصيات املجلس :ت ُْر َف ُع
 .4اجله ُة التي
ُ
ُ
إلى الوزير للمصادقة عليها خالل خمسة عشر يو ًما من تاريخ تسجيلها في مكتبه،
نهائيا ،وفي حالة عدم
وفي حالة عدم البت فيها خالل املدة املذكورة ُيعد ُ
قرار املجلس ًّ
النظر فيها من املجلس ،فإذا أصر
مصادقة الوزير على القرارات والتوصيات يعاد
ُ
()3
ُ
نهائيا.
البت فيها
املجلس على قراراته وتوصياته فللوزير ُّ
ُ
ويكون قرار ُه بهذا الشأن ًّ

ويبدو أنَّ إعطاء الوزير صالحي َة االنفراد بالقرار بعدَ إص��رار املجلس على ق��راره،
قيدُ
وإعطاء وصف النهائية إلى قرار الوزير ،يتعارض مع الهدف من تشكيل املَجلس ،و ُي ّ
االختصاصات املمنوح َة للمجلس مبوجب املادة اخلامسة من القانون رقم  19لسنة ،1997
ُ
ُ
التصويت على القرار
اجلماعية في اتخاذ القرار ،كان األجدى أنْ يتم
الصفة
ولكي تتحققَ
ُ
بحضور الوزير بعد إصرار املجلس على قراره األول.
ثانيا :الدائرة القانونية :ترتبط بالوزير ،وتقوم باملهام التالية(:)4
ً

أ .إعداد وصياغة مشروعات القوانني ،واألنظمة ،والتعليمات اخلاصة بالوزارة.

ب .دراسة وتدقيق القضايا القانونية ،وتقدمي املشورة في القضايا التي حتال إليها.
ُ
تكون الوزارة طرفا فيها.
ج .إبداء الرأي القانوني في الوثائق ،والعقود ،والتعهدات التي
د .متثيل الوزارة أمام احملاكم ،واجلهات األخرى فيما يخص الشؤون القانونية للوزارة.
هـ .اقتراح توكيل احملامني حلضور مرافعات بعض الدعاوى.

ثالثًا :دائر ُة املؤسسات الدينية واخليرية :تقوم باملهام التالية (:)5

أ .رعاية شؤون املراقد الدينية املقدسة واملساجد وتنظيم إدارتها وصيانتها(.)6
((( ينظر املادة  4من القانون رقم  19لسنة . 1997
((( م / 6اً
أول من القانون رقم  19لسنة . 1997
ثانيا ،ثالثًا من القانون رقم  19لسنة . 1997
((( مً / 6
((( م 2اً
أول من التعليمات رقم  1لسنة . 2001
((( م /5اً
أول من التعليمات رقم  1لسنة . 2001
((( يالحظ ان صياغة املراقد الدينية واملساجد هو من اختصاص دائرة الشؤون الهندسية .
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ب .تنظيم وإدارة شؤون املؤسسات الدينية ،واخليرية ،واقتراح تأسيسها.
ج .متابعة أحوال املراقد الدينية ،واملساجد ،وتفتيشها ،وتقومي أداء العاملني فيها.
د .التوعية مببادئ الدين اإلسالمي احلنيف.

رابعا :دائر ُة التعليم الديني :وتقوم باملهام التالية:
ً

()1

أ .العناية باملدارس الدينية ،ودعمها ،ورعايتها ،وتطويرها ،ورفع مستواها.

ب .إعداد البحوث والدراسات اإلسالمية ،وإحياء املخطوطات والك ُتب التراثية ذات
العالقة بالوزارة ،وطبعها.

ج .إصدار ُ
الكتب واملطبوعات الدينية ،وإبداء الرأي في املؤلفات الدينية ،والبت في
نشرها.

د .التنسيق في الشؤون الثقافية اإلسالمية مع اجلهات املعنية في العراق ،ومراكز األبحاث
والدراسات اإلسالمية في الوطن العربي والعالم اإلسالمي.
ه��ـ.امل��ش��ارك��ة ف��ي امل��ؤمت��رات اإلس�لام��ي��ة ،واستضافة وإق��ام��ة امل��ؤمت��رات وال��ن��دوات
واالحتفاالت.
و .تزويد املؤسسات واجلمعيات اإلسالمية في العالم بالنشرات ،واملطبوعات التي
تَصدرها الوزارةُ.
ز .اإلشراف على تنظيم وإدارة املكتبات العامة للوزارة.
هذا ودائرة التعليم الديني تقوم بتطبيق نظام املدارس الدينية رقم  2لسنة .)2(1993

خامسا :دائر ُة الشؤون الهندسية :وتقوم مبا يأتي(:)3
ً

أ .إع��داد ال��دراس��ات ،والتصاميم ،واخلرائط ،والقيام باملسوحات الفنية ،والتحاليل
مشاريع أعمال الوزارة.
املختبرية ،والرسوم الهندسية التي تتطلبها
ُ

ب .تنفيذ مشاريع أعمال الوزارة.

((( م  16اً
أول من التعليمات رقم  1لسنة . 2001
((( نشر هذا النظام في الوقائع بالعدد  3462في  ،1993/6/14وعدل مبوجب نظام التعديل األول رقم  4لسنة ،1998ثم عدل
مبوجبه نظام التعديل الثاني رقم  2لسنة  ،2002وقد جعل هذا النظام مدة الدراسة فيها خمس سنوات على مرحلتني :األولى
مدتها ثالث سنوات بعد الدراسة املتوسطة مينح املتخرج فيها شهادة الدراسة اإلعدادية اإلسالمية ،والثانية مدتها سنتان بعد
الدراسة اإلعدادية اإلسالمية مينح املتخرج فيها شهادة الدبلوم في العلوم اإلسالمية.
((( م  / 4اً
أول من ا لتعليمات رقم  1لسنة . 2001
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ٍ
بوجه عام.
ج .صيانة اجلوامع ،والعتبات املقدسة ،واملعابد ،ومباني األوقاف
د .جتميع ،وتبويب ،وحتليل البيانات واإلحصائيات ألغراض تنفيذ مشاريع الوزارة،
ودراسة اجلدوى االقتصادية( )1لهذه املشاريع ،ومتابعة تنفيذها.
سادسا:الدائر ُة اإلداري ُة واملالي ُة :وتقوم مبا يأتي (:)2
ً

أ .تنظيم وتطوير متطلبات العمل في دوائر الوزارة ،ومديريات األوقاف والشؤون الهندسية.

ب .إدارة الشؤون الذاتية للموظفني ,وتأمني اخلدمات اإلدارية.
ج .إعداد َمشروع موازنة الوزارة ,وتنفيذ أمور الصرف لدوائر الوزارة ومديريات األوقاف
والشؤون الدينية.
د .تنفيذ مشاريع التدريب.

قسم العالقات اخلارجية:،ويقوم مبا يأتي:
ً
سابعاُ :

()3

أ .استقبال الوفود وتنظيم مقابالتهم ,وتأمني متطلباتهم.

ب .تزويد الصحف ووكاالت َ
األنباء بنشاطات ال��وزارة ,وتنظيم املقابالت الصحفية
وتأمني متطلباتها.

ج .تنفيذ متطلبات إيفاد موظفي الوزارة.
د .املساهمة مع قسم البحوث والدراسات اإلسالمية في دائرة التعليم الديني في تهيئة
مايخصه من مستلزمات إلقامة املؤمترات ,والندوات الداخلية ,واخلارجية.

ثام ًنا :قسم التخطيط واملتابعة :ويقوم مبا يأتي (:)4

ومتوسطة وقصير َة املدى ,وإقرارها
أ .إعداد وتنظيم خطط دوائر الوزارة ومناهجها ,بعيدة َ
ضمن خطة التنمية القومية.
َ
ب .متابعة تنفيذ خطط دوائر الوزارة.

ج .إعداد البيانات اإلحصائية على أنشطة دوائر الوزارة والعاملني فيها.

((( دراسة اجلدوى االقتصادية ينبغي أن تكون من أناس لهم خبرة في االقتصاد.
((( م / 4اً
أول من التعليمات رقم  1سنة . 2001
((( م 7من التعليمات رقم لسنة . 2001
((( م 8من التعليمات رقم  1لسنة . 2001
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ويقوم مبا يأتي:
تاسعا :قسم التدقيق والرقابة الداخلية:
ُ
ً

()1

مستنديا وفقَ منهاج التدقيق املعد لهذا الغرض,
أ .تدقيق املعامالت املالية واحلسابية تدقيقًا
ًّ
وتقدمي التقارير الدورية عنها في دوائر الوزارة.
ب .الرقابة على أنشطة دوائر الوزارة ومديريات األوقاف والشؤون الدينية في احملافظات،
وفقَ املنهاج املعد لهذا الغرض ,وتقدمي التقارير الدورية عنها.
ج .متابعة التزام دوائ��ر ال��وزارة ومديريات األوق��اف والشؤون الدينية في احملافظات
بالقوانني واألنظمة والتعليمات ,وتنفيذها ً
سليما ,ورفع التقارير الدورية عنها.
تنفيذا
ً

د .القيام بالزيارات امليدانية لدوائر ال��وزارة ومديريات األوقاف والشؤون الدينية في
احملافظات لتوجيه أعمالها ,ورفع التقارير عن سبل ووسائل تطوير أعمالها.
هـ .التحقيق في املعامالت املخالفة للقوانني واألنظمة والتعليمات وأمانة املسؤولية الوظيفية
وحتديد مسؤولية املخالف ،ورفع التوصيات الالزمة َ
حول هذه املوضوعات.
و .متابعة تقارير ديوان الرقابة املالية ,والقيام باإلجراءات الالزمة لتصفية املخالفات
الواردة في تلك التقارير ,واإلجابة عليها.
ز .العمل على تطبيق التعليمات اخلاصة بالتفتيش والتطبيق.

عاشرا :قسم الطوائف الدينية:
ويقوم ميا يأتي (:)2
ُ
ً
أ .تنظيم ورعاية ,وإدارة شؤون الطوائف الدينية (.)3

ب .تسهيل مهمة الطوائف الدينية في أداء شعائرها الدينية.
ج .رعاية أماكن العبادة ملختلف الطوائف الدينية.

ٍ
وضمن إطار
وبشكل متساو
د .رعاية رج��ال الدين من مختلف الطوائف الدينية،
َ
التشريعات النافذة.

هـ .اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعيني رؤساء الطوائف الدينية في العراق بعدَ اختيارهم
من طوائفهم.
((( م 9من التعليمات رقم  1لسنة . 2001
((( م 10من التعليمات .
((( ذهبت محكمة التمييز في قرارها املرقم  ،216موسوعة أولى  ،87-86 /منشور ،إلى أن الوزارة تتولى اإلشراف على إدارة
الطوائف الدينية وال تتولى إدارتها مباشرة ،وقد استندت في قرارها إلى أحكام املادة  5/1من قانون وزارة األوقاف والشؤون
الدينية ،وكذلك استندت إلى املادة  6/1من قانون الوزارة.
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و .اإلشراف على أوقاف الطوائف الدينية ،وإدارتها وفقَ القواعد والشروط الدينية لكل
ٍ
طائفة ،ومبوجب شروط الواقفنيَ ،واحلجج الوقفية الصادرة من احملاكم املختصة.
ُ
الطوائف الدينية.
ز .اإلشراف على املطبوعات الدينية ،واملواد اإلعالمية التي تصدرها

ح .املشاركة في عضوية املجالس الدينية ،والهيئات ،واللجان اخلاصة بالطوائف.

حادي عشر :قسم شؤون احلج :ويقوم مبا يأتي(:)1

أ .اإلعداد لشؤون احلج والعمرة ،وتنظيم وإدارة شؤونهما.
ب .تأمني متطلبات إقامة ورعاية احلجاج ،والتعاون مع بعثات احلج في الوزارات األخرى.

ج .وبالنسبة للتحقيق في التقارير ،والشكاوى املرفوعة ضد متعهدي ِ
نقل احلجاج والقائمني
ُ
اللجنة
بإدارة ِ حمالت احلج ،فتقوم به جلنة ُمشكلة في وزارة األوقاف( ،)2وتتولى هذه
فرض الغرامات ،أو التعويضات املترتبة بذمة متعهدي النقل ومتولي إدارة احلمالت،
معهم ،على أال يزيد مبلغ التعويض أو
في حالة ثبوت املخالفة بحقهم َبعدَ التحقيق َ
()3
الغرامة املفروضة على مقدار التأمينات املودعة لدى الوزارة  ،ويجوز للمتعهد أو
ُ
التظلم من قرار اللجنة
التعويض
الغرامة أو
رضت عليه
املتولي إدارة احلملة الذي ُف
ُ
ْ
ُ
َ
نهائيا،
لدى الوزير
عشر يو ًما من تاريخ تبليغه بالقرار ،ويعتبر قرار الوزير ًّ
خالل خمس َة َ
وغير قابل ألي طريق من طرق الطعن القضائية أو اإلدارية ،وقد ذهبت محكمة القضاء
اإلداري إلى رد دعوى أحد املتعهدين الذي فرضت غرامة بحقه ،استنادا للقرار 256
لسنة  ،76حيث إن األخير حدد مرجعا للطعن في األوامر والقرارات اإلدارية اخلاصة
التي تصدر بحق متعهدي نقل احلجاج ومتولي إدارة احلمالت(. )4

ثاني عشر :قسم إدارة صندوق الزكاة والصدقات :لقد مت إنشاء صندوق الزكاة
والصدقات مبوجب القانون رقم  55لسنة  ،)5(1987ويهدف إلى تسلم مبالغ الزكاة الشرعية
التي تقدم بصورة طوعية ،وتسلم الصدقات التي يقدمها األشخاص ،ويقوم بصرفها على
النفع العام من األعمال اخليرية ،وقد نص القانون
األوجه الشرعية املقررة لها ،ومبا يحقق
َ
رئيسا،
على تأليف مجلس يسمى
َ
مجلس صندوق الزكاة والصدقات يتكون من الوزير ً
ٍ
األول،وممثل من وزارة
الوزير ،وأحد القضاة من الصنف
وثالثة من كبار العلماء يختارهم
ُ

((( م 11من التعليمات رقم  1لسنة . 2001
كلت اللجنة مبوجب القرار  2560في  ،1976/3/10املنشور في اجلريدة الرسمية بالعدد  2520في . 1976/3/29
((( ُش ْ
((( ينظر الفقرة الثانية من القرار  2560لسنة .1976
((( ينظر القرار  /4إداري  1993/الصادر في  1993/4/3غير منشور.
((( نشر في الوقائع عدد  3155في  87/6/22وقد مت إضافة لقظة (الصدقات) مبوجب القانون رقم  34لسنة  1999املنشور في
الوقائع بالعدد  3797في .1999/10/27
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العمل والشؤون االجتماعية ال تقل درجته عن مدي ٍر عام ،ومدير الصندوق أعضا ًء.

()1

املجلس مر ًة واحد ًة في األقل كل ثالثة اشهر وال ينعقد إال بحضور ثلثي عدد
و َيجتمع
ُ
َ
القرارات باتفاق خمسة من احلاضرين على
الرئيس وتتخذ
يكون بضمنهم
أعضائه على أن
ُ
ُ
األقل(.)2

يقوم مبا يأتي(:)3
عشر:
مكتب الوزيرُ .
ُ
ثالث َ

أ .تنظيم مقابالت الوزير ،واملعامالت الواردة إلى املكتب.

ب .توزيع املعامالت املنجزة على الدوائر واجلهات املختصة ،في ضوء املالحظات
املؤشرة عليها.
ج .تسجيل ,وتنظيم ,وحفظ املراسالت السرية التي ترد إلى الوزارة ,أو تصدر عنها.
د .تنظيم ,وتقدمي ,وحفظ البريد الشخصي للوزير.

عشر :مديري ُة األوقاف ِو الشؤون ِالدينية في بغدا َد واحملافظات:
َ
رابع َ

ِ
وضمن الصالحيات
مناطقها,
املديريات تنفيذ أنشطة الوزارة املختلفة في حدود
تتولى هذه
ُ
َ
أمام احملاكم ،ولها في سبيل ذلك مخاطب َُة
ومراجعه
ُ
املخولة لها ،ومنها ما يتعلق باخلصومة َ
ِ
حسب اختصاصها ،باستثناء ما يخص إدارة
الدوائر املختصة ِ في ال��وزارة ِ وغيرها ،كل
َ
()4
الفروع.
واستثمار أموال األوقاف في احملا فظات التي توجد فيها هذه
ُ

خامس عشر :دائرة إدارة وصيانة املواقع الرئاسية:

وتختص هذه الدائرة بإدارة ,وصيانة اجلوامع التي مت بناؤها في فترة الرئيس السابق،
وقد مت تشكيل هذه الدائرة مبوجب األمر الصادر عن ديوان الرئاسة املنحل ق 2663 /في
مفعلة في الوقت احلاضر.
ً 2002/4/6
علما بأن هذه الدائرة غير ّ

((( م 3من القانون رقم  55لسنة .1987
((( م 4من القانون رقم  55لسنة .1987
((( م  13من التعليمات رقم  1لسنة  2001تعليمات تقسيمات وتشكيالت وزارة األوقاف.
((( م  /17اً
أول من التعليمات رقم السند  ،2001تعليمات تقسيمات وتشكيالت وزارة األوقاف .
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املبحث الثالث ِ
ِ
محصل ُة الكالم ِ في
ِ
املبحث:
حاصل الكالم ِ في هذا

ُ
ِ
1 .1إن اجله َة املشرفة على ِ
أموال األوق� ِ
ِ
ِ
�اف ،هي وزارة
إدارة واستثما ِر
هيئة
األوقاف
ِ
ِ
الدينية.
والشؤون

ُ
ِ
ِ
ُ
للوزارة ،واملسؤول
الرئيس األعلى
الوزير هو
تنفيذ سياستها ،وتوجية
األول عن
2 .
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أعمالها ،وممارسة اإلشراف والرقابة على تنفيذ القوان ِ
ني واألنظمة فيها ،وعلى سائ ِر
فعالياتها وأنشطتها.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بإدارة ِ
الدينية ،وتقوم باإلشراف
واملراقد
كاملساجد,
املوقوفات
بعض
3 .3تقوم الوزار ُة
ِ
ِ
إدارة أوقاف الطوائف.
على

تتكون منها الوزار ُة بعدة ِ أحوال ٍ .فقد بدأت بأربع ِ
ٍ
التشكيالت التي َ
مديريات
مرت
ُ
ّ 4 .4
ِ
ِ
ِ
ٍ
القانون رقم 50
باإلضافة للوزي ِر ،ثم توسعت بصدو ِر
للوزارة،
ووكيل
مع مجلسني،
ِ
فاعلية وكفاءةِ
لسنة  ,1981وذلك لزيادةِ
الوزارة ،ولتمكينها من أداء ِ مهامها باملرونةِ
ِ
ِ
ِ
ُ
للوزارة بصدو ِر القرا ِر  436لسنة  ،87ثم توسع
التنظيمي
الهيكل
املطلوبة،ثم تقلص
ُ
ُ
الهيكل التنظيمي في الوقت احلاض ِر بصدو ِر القرا ِر املرقمِ  91لسنة .2001
مجلس األوق��اف األعلى,
املجالس املوجود ُة في الهيكل التنظيمي للوزارة ،هي
5 .5
ُ
ُ
ُ
ُ
األول فيمارس اختصاصات تتعلق بالسياسة
وهيئة الرأي ،أما
العلمي,
واملجلس
ُ
ُّ
العامة للوزارة ,وإقرار مشاريع القوانني واألنظمة ،وميارس اختصاصات تتعلق
بكونه جه ًَة للطعن في بعض القرارات ،واختصاصات تتعلق باملصادقة على قرارات
تعيني املتولي في الوقف اخليري واملشترك ,واملصادقة على قرار عزل املتولي الصادر
عن جلنة احملاسبة ,واملصادقة على قرار إعادة التعيني وغيرها ،وأما الثاني فيمارس
اختصاصات تتعلق باخلدمة في املؤسسات الدينية اخليرية ,وتعيني املتولي في الوقف
األخير فقد تبني أنه ميارس اختصاصات مشابه ًة الختصاصات
اخليري املشترك ،وأما
ُ
مجلس األوقاف األعلى.
6 .6حددت مهام وواجبات الدوائر األخرى مبوجب تعليمات تقسيمات وتشكيالت
وزارة األوقاف لسنة .2001
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اخلـامتــة

في خامتة البحث ،نورد النتائج واملقترحات اآلتية:

أولاً  :النتائج:

وتنظيمه الدقيقُ الذي
مميزاته
نشوء األوقاف كان في عهد النبوة ،كنظام إسالمي له
ُ
ُ
ُ 1 .1
ُمييز ُه عن غيره ،وكانت األوقاف تدار مباشر ًة من قبل الواقفني واملتولنيَ  ،فهؤالء
َ
تنظيم تلك
عدون ُمديري إدارة طبقًا للمفهوم احلديث ،ولم يوجد جهاز يتولى
ُي
َ
اإلدارة واإلشراف عليها ,وذلك لقلة املوقوفات.

ُعد من الصفات املالزمة للوقف
2 .2إنَّ التأبيد واللزوم وعدم الرجوع عن الوقف ،ت ُّ
اخليري.

ِ
الوقف الذري والوقف املشترك ،إما برجوع الواقف عن وقفه ،وإما
إنهاء
3 .3يمُ كن
ُ
بتصفيته وفقًا ملرسوم جواز تصفية الوقف الذري.
ُ
خيريا إما باالبتداء ،وإما باملآل.
يكون
4 .4الوقف
ًّ

5 .5يتسم الوقف بالشخصية االعتبارية (املعنوية) ،والذي ميثل تلك الشخصية هو من
يتولى إدارته ،وال يحق للمرتزقة أن ميثلوا تلك الشخصية.
ثم أنيطت املهمة بقاضي القضاة
6 .6تَدَ ّخل القضاء في العهد األموي لتولى اإلدارة ،ومن ّ
مت تشكيل جهاز إلدارة األوقاف يرأسه صدر الوقوف،
في العهد العباسي إلى أن ّ
إنشاء وزارة لألوقاف في عهد الدولة العثمانية.
ثم
ُ
ومن ّ
ُعد املصدر الرئيس ألغلب
7 .7إنَّ التنظيمات الصادرة في عهد الدولة العثمانية ،ت ُّ
التنظيمات احلالية املتعلقة بإدارة األوقاف ،سواء من حيث أنواع األوقاف ،أم من
حيث اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية ،أم من حيث اإلدارة.
8 .8إدارة األوقاف في الوقت احلاضر ،إما أن تكون إدارة حكومية مباشرة ،وإما أن تكون
إدارة عن طريق املتولني (األفراد).

9 .9إنَّ اإلدارة إم َّ��ا أنْ تكون متعلقة بأموال األوق��اف االستثمارية ،وإم��ا أنْ تتعلق
باملؤسسات الدينية واخليرية كاملساجد ،واملكتبات ،وأماكن العبادة ،واملالحة،
وامليامت ،واحلسينيات والتكايا.
ُ
ُ
تبعا لطبيعة املوقوفات ،فاألوقاف
اجلهة
1010تختلف
املسؤولة عن اإلدارة احلكومية املباشرة ً
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ُ
االستثمارية تُدار من قبل هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف ،أما املؤسسات الدينية
واخليرية فتدُ ار من قبل دائرة املؤسسات الدينية واخليرية في الوزارة ،عدا املساجد
الرئاسية فإنها تُدار من قبل دائرة إدارة وصيانة اجلوامع الرئاسية في الوزارة ،وأما
دور العبادة املنشأة من األشخاص الطبيعية واملعنوية اخلاصة فتدار من قبل جلان
يرأسها رئيس الوحدة اإلدارية في املنطقة التي فيها محل العبادة.
1111أوقاف غير املسلمني تُدار من قبل طوائفهم طبقًا لشروط الواقفني ،وتشرف على
تلك اإلدارة محكمة املواد الشخصية ،وقسم الطوائف الدينية في وزارة األوقاف
والشؤون الدينية.

ٍ
ٍ
ُ
وضعف مستوى أداء املوظفني في هيئة إدارة
دقيقة للموقوفات،
إحصائية
1212عدم وجود
واستثمار أموال األوقاف ،ناهيك عن قلة الوعي القانوني ملوظفي الهيئة بخصوص
القوانني املتعلقة بإدارة األوقاف ،وعدم وجود التنسيق بني ُشعب وأقسام الهيئة من
جهة ،وبينها وبني الوزارة من جهة أخرى.

ُ
الهيئة ،بقيت على صورتها التقليدية ،وهي
ُ 1313طرق استثمار املوقوفات التي تتبعها
واملساطحة ،أما ُ
ُ
طرق االستثمار األخرى كالشركات البسيطة واجلمعيات
اإلجارة
رغم َّ
أن من أهم األسباب
واملؤسسات والتمويل باملرابحة فلم تقم الهيئة باتباعهاَ ،
املوجبة لتشكيل الهيئة ،هو االستثمار لتحقيق تنمية األموال املوقوفة.

عدم وجود قسم لالستثمار والتمويل في الهيئة ،وقسم لدراسة اجلدوى االقتصادية.
ُ 1414

عدم ظهور الصفة االجتماعية والدعوية للوقف ،حيث إِنَّ الهيئة لم تقم بتفعيل
ُ 1515
ٍ
جدا.
الدور اإلعالمي للوقف وأهميته ،مما أدى إلى قلة املوقوفات بصورة كبيرة ًّ

1616أما بخصوص صيانة املساجد وأماكن العبادة واملؤسسات اخليرية ،فلم ُيحقق هذا
ُ
الهدف من قبل الدائرة املنوط بها ذلك ،وهي دائر ُة الشؤون الهندسية في الوزارة،
ٍ
الكثير من املساجد التي حتتاج إلى ملسة يد من هذه الدائرة ،ولوال ُ
أهل
حيث يوجد
ُ
ُ
ُ
الصيانة عن
اسم الله ،وأقترح أن تتم
كر فيها ُ
اخلير من املسلمني لهدمت مساجدُ ُيذ ُ
ٍ
ٍ
سنويا ،وفقَ املدة التي حتددها
أهلية تتولى صيان َة املساجد وتنظيمها
شركات
طريق
ًّ
الوزارةُ.
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املقترحات:
ثانيا:
ُ
ً

1 .1إصدار قانون يلم شتات األحكام املتناثرة ،ويجمعها بقانون واحد يسمى قانون
األوقاف ،يقسم على فصول يتضمن تعريف الوقف ،وانعقاده ونفاذه ،واإلجراءات
الالزمة إلجراء الوقف ،واستثماره ،وإجراءات وقف املساجد ،وطرق اإلدارة.
2 .2جعل محاكم األحوال الشخصية هي اجلهة املختصة بالنظر في النزاعات املتعلقة
موزعا بني
بإثبات الوقف ،وفي كل دعوى تقام على الوقف ،وعدم جعل األمر
ً
محاكم البداءة ومحاكم األحوال الشخصية.

ٍ
ولم تُسد ْد
3 .3بالنسبة إلى الديون املدورة التي مضت عليها فترة أكثر من عشر سنوات ْ
حتى اآلن ،أقترح أن يتم تسديدها بالقيمة ،وذلك ألنَّ قيمة تلك الديون في فترة
أنفع للوقف.
غير قيمتها في الوقت احلاضر ،وهو ُ
استحقاقها هي ُ

4 .4إنشاء قسم لالستثمار في هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف ،يتكون من ثالث
ُ
والشعبة الثانية تختص
شعب ،الشعبة األول��ى تختص باالستثمار العقاري،
ُ
والشعبة الثالثة تختص بدراسة اجل��دوى االقتصادية
باالستثمار غير العقاري،
ِ
احملتملة التي تقوم بها الهيئة.
للمشاريع
5 .5أرى ضرورة وجود نص قانوني يتضمن إعطاء مكافأة ملن يخبر عن األوقاف املجهولة
ِ
مقطوعا يدفع من ميزانية اجلهة
املكافأة
وأقترح أن يكون مبلغ
أو املتجاوز عليها،
ً
ُ
احلكومية التي تتولى إدارة األوقاف كاجلعالة في الفقه االسالمي ،وذلك لتشجيع
الناس على اإلخبار عن تلك احلاالت.

َ
املعنوي
الطبيعي أو
الشخص
يقوم ببنائها
أقترح
ُّ
ُ
شمول أماكن العبادة األخرى التي ُ
ُ 6 .6
ُّ
من قبل اللجان
اخلاص بالقانون رقم  62سنة  ،2000لكي تتم رعايتها هي األخرى ْ
ُّ
املشكلة مبوجب القانون املذكور.
تم فيه دعوة اخلبراء
7 .7عقدُ مؤمتر سنوي يسمى مؤمتر إدارة واستثمار أموال األوقافَ ،ي ُ
املختصني في الشؤون االقتصادية واملالية واإلدارية والقانونية والهندسية ،من أجل
إعطاء دفعة نوعية للعمل الوقفي في العراق.

ٍ
ٍ
دائرة
وإنشاء
تم تعيي ُنه مبرسوم جمهوري،
ُ
8 .8إنشاء منصب ُمفْت عام جلمهورية العراقَ ،ي ْ
ُ
تتكون من هيئة الفتوى ،يتم تشكيلها
لإلفتاء في وزارة األوقاف والشؤون الدينية
مبوجب قرار من وزير األوقاف ،يرأسها املفْتي العام جلمهورية العراق ،وتهدف إلى
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بيان احلكم الشرعي في القضايا التي تعرض عليه ،والقضايا املستجدة األخرى،
ُ
حيث اإلعداد
وتتكون كذلك من إدارة اإلفتاء التي تتولى تنظيم آلية عمل اإلفتاء من ُ
والعرض والتبليغ.

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
واستثمارية ،مما يؤدي إلى
تنموية
عملية
معونة إلى
حتويل الزكاة والصدقات من
9 .9
زيادة أعداد املستحقني ملصرف الزكاة والصدقات.

ُ
تعريف الناس بالوقف وأهميته ،عن طريق عقد الندوات التلفزيونية ،وعن طريق
1010
توجيه اجلميعات اخليرية إلى إنشاء
توجيه اخلطباء في املساجد ،وأرى أن يتم
ُ
ِ
كإنشاء أوقاف لعالج الفقراء من مرضى
مع واقعنا احلالي،
األوقاف التي تتالءم َ
السرطان ،وأوق��اف ملساعدة الشباب على ال��زواج ،وغيرها من األوق��اف ،ولكي
تقوم تلك اجلمعيات اخليرية بتلك األوقاف ،فإن فكرة األسهم الوقفية هي الفكرة
الناجحة التي تؤتي ثمارها لتحقيق تلك األوقاف ،حيث يتم اعتماد أسهم وقفية
بقيمة معينة ،كأن يكون قيمة السهم ألف دينار ،ويحمل السهم اسم املشروع الذي
توجه إليه تلك األسهم ،وسبب تأكيدي على قيام اجلمعيات بتلك املهمة ،هو ثقة
الناس بها وبإدارتها.
1111أقترح لم الشتات املتناثر ألحكام اخلدمة في األوقاف بقانون واحد ،بحيث يشتمل
جميع املوظفني.
والوعاظ واملؤذنني ،واخلدم
1212إعطاء مخصصات شهرية مقطوعة لألئمة واخلطباء،
َّ
وقراء القرآن ،تتناسب مع األعمال التي يقومون بها ،اً
فضل عن ذلك فإن هؤالء
املذكورين ميارسون أعمالهم حتى في العطل املقررة ،فيعملون في اجلمع واألعياد،
العطل ،والغرض من
في حني أنَّ املوظفني من الشرائح األخرى ال يعملون في أيام ُ
تلك املخصصات أن يتفرغوا للعمل املنوط بهم في املساجد بأمانة وإخالص.
1313أقترح أن يضاف نص إلى الققرة الثانية من املادة األولى من قانون إيجار العقار املرقم
 87لسنة  1979املعدل وفقًا للصيغة التالية( :العقارات املوقوفة التي تدار من قبل
من قبل املتولني) .وتكون َ
تلك
هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف أو التي تُدار ْ
الصيغة ،هي الفقرة (د) من الققرة الثانية للمادة األولى من القانون.
َ
ّ
وذلك لتشابه أغلب اختصاصاتها مع
املشكلة في الوزارة،
1414أقترح إلغاء هيئة الرأي
اختصاصات مجلس األوقاف األعلى.
1515تدريس مادة الوقف في كليات القانون ،واملعهد القضائي.
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أولاً  :الكتب

املصادر

1 .1القرآن الكرمي.
2 .2إبراهيم مصطفى ،وأحمد حسن الزيات ،وحامد عبد القادر ،ومحمد علي النجار،
املعجم الوسيط ،مطبعة مصر ،1961 ،ج.2
3 .3ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،املجلد التاسع ،دار صادر،
ودار بيروت .1968
4 .4ابن الهمام.كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ،شرح فتح القدير ،ج،5
مصر ،املطبعة األميرية الكبرى 1316 ،هـ.
5 .5أحمد أبو الفتوح ،املعامالت في الشريعة اإلسالمية ،مصر ،مطبعة النهضة 1925 ،ج.2

6 .6أحمد جمال الدين ،الوقف مصطلحاته وقواعده ،بغداد ،مطبعة الرابطة.1955،
7 .7د.أحمد علي اخلطيب ،الوقف والوصايا ضربان من صدقة التطوع ،ط ،1بغداد.
مطبعة املعارف .1968
8 .8أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،ط ،1دار إحياء ،املكتب العربي
1371هـ،ج.6
9 .9آدم متز ،احلضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري ،القاهرة ،مطبعة جلنة التأليف
والترجمة والنشر.1940 ،
1010آدم وهيب النداوي ،املرافعات املدنية ،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر.1988،
1111إسماعيل حقي فرج ،القضاء اإلسالمي وتاريخه ،املوصل ،مطبعة االحتاد.1949 ،
1212اآللوسي ،شهاب الدين السيد محمود ،روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع
املثاني،ط  ،1دار إحياء التراث العربي2000 ،م ،جـ  ،7،22،23 ،3حتقيق محمد
أحمد و عمر عبد السالم.
1313د .إميل يعقوب .موسوعة النحو والصرف واإلعراب ،ط ،5بيروت ،دار العلم.2000 ،
1414األنصاري .الشيخ أبو يحيى زكريا ،حاشية البيجرمي على منهج الطالب ،مطبعة
مصطفى محمد ،خال من مكان وسنة النشر ،جـ .3
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1515البصري،هالل بن عجمان مسلم ،كتاب أحكام الوقف ،ط  ،1مطبعة مجلس دائرة
املعرف العثمانية 1355 ،هـ.
1616اجلرجاني ،الشريف علي بن محمد ،التعريفات،ط ،3بيروت ،دار الكتب العلمية،
.1988
1717جالل الدين السيوطي ،حسن احملاضرة في أخبار مصر والقاهرة ،القاهرة ،املطبعة
الشرقية ،جـ  ،2خال من مكان وسنة الطبع.
1818حسني علي األعظمي ،أحكام األوقاف .ط ،1بغداد ،مطبعة االعتماد.1949 ،
1919احلطاب ،محمد بن محمد ،حترير الكالم في مسائل االلتزام،ط ،1بيروت ،دار
الغرب اإلسالمي ،1984 ،حتقيق عبد السالم محمد الشريف.
2020احلنبلي ،أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب ،القواعد في الفقه اإلسالمي ،مصر،
مطبعة الصدقة اخليرية.1933،
2121د .خولة عيسى صالح ،الرقابة اإلدارية واملالية في الدولة اإلسالمية ،ط 1بغداد،
بيت احلكمة.2001 ،
2222د .داود الدباغ ،وهوشيار معروف ،ونصير الفارسي ،الدليل اإلداري جلمهورية
العراق ،املركز القومي لالستشارات والتطوير اإلداري ،مجلس التخطيط.1972،
2323الدردير أحمد بن محمد ،أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك ،خال من سنة ومكان
النشر ،واسم املطبعة.
2424رئاسة دي��وان األوق��اف ،دي��وان األوق��اف في ثالثة أع��وام ،بغداد ،مطابع املؤسسة
العراقية للدعاية والطباعة.1972 ،
 .25زين الدين بن إبراهيم بن محمد .البحر الرائق ،بيروت ،دار املعرفة ،جـ  ،5خال من
سنة النشر.
 .26الشافعي ،اإلمام محمد بن إدريس ،األم ،بيروت ،دار املعرفة،1971 ،جـ .4
 .27شاكر ناصر حيدر .أحكام األراضي واألموال غير املنقولة ،بغداد ،مطبعة املعارف
خال من سنة الطبع.
 .28الظاهر وطيرة ،د .خالد خليل ،د .حسن مصطفى ،نظام احلسبة ،دراسة في اإلدارة
االقتصادية للمجتمع العربي اإلسالمي،،ط ،1عمان ،دار املسيرة.1997 ،

137

التنظيم ال��ق��ان��ون��ي إلدارة األوق�����اف ف��ي ال��ع��راق

 .29العاملي ،محمد بن جمال الدين مكي ،اللمعة الدمشقية،ط،1النجف ،مطبعة
اآلداب ،1967 ،جـ .3
 .30عباس العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني ،مطبعة التجارة والطباعة احملدودة،
 ،1949جـ  ،4جـ .8
 .31د .عبد الستار إبراهيم الهيتي .الوقف ودورة في التنمية ،ط 1وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية في قطر.1998 ،
 .32د .عبد امللك السعدي ،الوقف وأثره في التنمية ،دار الشؤون الثقافية العامة2000 ،م.
 .33علي اخلفيف ،التصرف االنفرادي واإلرادة املنفردة ،مطبعة اجليالوي.1964 ،
 .34علي اخلفيف ،امللكية في الشريعة اإلسالمية مع املقارنة بالشرائع الوضعية ،ط،1
مطبعة جلنة البيان العربي.1966 ،
 .35علي حيدر ،ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف .مطبعة بغداد ،1950 ،جـ .1
 .36علي حيدر ،درر احلكام في شرح مجلة األحكام ،بيروت ،بغداد،مكتبة النهضة،
الكتاب األول ،تعريب احملامي فهمي احلسيني.
 .37د .علي محمد بدير ،و د .عصام عبد الوهاب البرزجني ،ود .مهدي ياسني السالمي،
مبادئ و أحكام القانون اإلداري.1993 ،
 .38الغزالي ،محمد بن محمد بن محمد ،الوسيط،ط ،1القاهرة ،دار السالم1417 ،هـ،
جـ  ،4حتقيق أحمد محمود إبراهيم .ومحمد محمد ثامر.
الفراء ،أبو يعلى محمد بن احلسني األحكام السلطانية ،مصر ،مطبعة مصطفى البابي
ّ .39
احللبي.1938 ،
 .40د .ماهر صالح اجلبوري ،مبادئ القانون اإلداري ،جامعة املوصل ،دار الكتب
للطباعة والنشر.1996 ،
 .41املاوردي ،أبي احلسن علي بن محمد ،ا ألحكام السلطانية والواليات الدينية ،بغداد،
دار احلرية للطباعة.1989 ،
 .42محمد أبو زهرة ،محاضرات في الوقف ،مصر ،مطبعة أحمد علي.1959 ،
 .43محمد اخلضري بك ،تاريخ األمم اإلسالمية ،ط 1382 ،8هـ ،جـ،2خال من مكان
واسم املطبعة.
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 .44د .محمد زكي عبد البر ،أحكام املعامالت املالية في الفقه احلنفي ،العقود الناقلة
للملكية ،ط ،1قطر ،دار الثقافة.1986 ،
 .45محمد سالم مدكور ،موجز أحكام الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية ،القاهرة،
دار النهضة العربية.1961 ،
 .46محمد شفيق العاني ،أحكام األوقاف ،ط ،3بغداد ،مطبعة اإلرشاد.1965،
 .47محمد قدري باشا ،قانون العدل واإلنصاف حلل مشكالت األوق��اف،ط 1مصر،
املطبعة التجارية احلديثة.1928 ،
 .48محمد الهاشمي ،القضاء بني يديك ،بغداد ،مطبعة النجاح. 1957 ،
 .49محمود علي قراعة ،في الوقف على ما عليه احلال في احملاكم الشرعية املصرية،
مصر ،مطبعة الفتوح.1934 ،
 .50د .مصطفى جواد ،وأحمد سوسة ،و األستاذ محمود فهمي ،دليل اجلمهورية العراقية
لسنة  ،1960بغداد ،مطبعة التمدن.1961 ،
 .51د .مصطفى الزرقا ،أحكام األوقاف ،ط ،2مطبعة اجلامعة السورية  ،1947جـ.1
 .52املقدسي ،موقف الدين عبد الله أحمد بن قدامة ،املقنع في فقه إمام السنة أحمد بن
حنبل ،املطبعة السلفية ،جـ  ،2خال من مكان وسنة الطبع.
 .53د .منذر عبد احلسني الفضل ،الوظيفة االجتماعية للملكية اخلاصة في الشريعة
اإلسالمية والقانون العراقي ،بغداد ،دار احلرية للطباعة.1977 ،
 .54موفق بني املرجة ،السلطان عبد احلميد الثاني واخلالفة اإلسالمية،مؤسسة صقر
اخلليج للطباعة والنشر ،الكويت.1984 ،
 .55الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ،الفتاوى الهندية ،ط ،2مصر ،املطبعة األميرية،
1310هـ ،املجلد الثاني.
 .56النووي ،محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ،صحيح مسلم بشرح النووي،
املطبعة املصرية ،جـ  ،11خال من سنة الطبع.
 .57وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في الكويت ،املوسوعة الفقهية ،ط ،3مطبعة
املوسوعة الفقهية ،1986 ،جـ .3
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ثانيا :األبحاث ،واملقاالت ،والتقارير.
ً

1 .1د .إبراهيم البيومي غامن ،التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في املجتمع العربي،
مجلة املستقبل العربي ،العدد  ،274السنة  .2001.24كانون األول.
2 .2د .إبراهيم البيومي ،نحو إحياء دور الوقف في التنمية املستقلة ،مجلة املستقبل
العربي ،العدد  ،235السنة .21
 3 .د .جمعة محمود الزريقي ،دراسة حجج الوقف ،بحث منشور في محلة آفاق الثقافة
والتراث .تصدر عن مركز جمعية املاجد للثقافة والتراث ،اإلمارات ،السنة التاسعة،
العدد  ،31تشرين الثاني.2000 ،
4 .4حارث يوسف غنيمة ،الطوائف الدينية في القوانني العراقية ،مجلة بني النهرين،
العدد  ،68السنة .1989
5 .5د .حسن عبد الغني أبو غدة ،الوقف ودوره في التنمية ،مجلة الهداية ،وزارة العدل
والشؤون اإلسالمية بدولة البحرين ،عدد  ،291السنة  ،2001 ،25ص.13.
6 .6عباس العزاوي ،تاريخ القضاء في الدولة العباسية ،مجلة القضاء ،العددان  ،4،3السنة الثانية،
.1943
7 .7عباس العزاوي ،مقال منشور في كتاب الدليل إلصالح األوق��اف ،محمد أحمد
العمر ،بغداد ،مطبعة املعارف.1948 ،
8 .8د .عبد العزيز الدوري ،دور الوقف في التنمية ،مجلة املستقبل العربي ،العدد ،221
السنة  ،20متوز.1997 ،
9 .9د .عبد العزيز الدوري ،مستقبل الوقف في الوطن العربي ،مجلة املستقبل العربي،
العدد  ،274السنة .2001 ،24
1010د .عبد الكبير العلوي املدغري ،إدارة األوق��اف اإلسالمية في املجتمع العربي
املعاصر في املغرب ،في كتاب األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم ،جمعية عمال
املطابع التعاونية ،عمان ,األردن.1997 ،
1111د .عصام عبد الوهاب البرزجني ،توزيع االختصاص بني القضاء العادي والقضاء
اإلداري وحسم إشكاليات التنازع بينهما ،بحث منشور في سلسلة املائدة احلرة،
بيت احلكمة ،شركة إبداع للطباعة والتصميم.1999 ،
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1212عصمت عبد املجيد بكر ،دراسة في انحالل األراضي األميرية في العراق ،مجلة
القضاء ،العددان األول و الثاني ،السنة .1972 ،27
1313د .علي أوزاك ،إدارة األوقاف اإلسالمية في املجتمع املعاصر في تركيا ،بحث منشور
في كتاب أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم .تضمن وقائع الندوة التي عقدت
في لندن عام  ،1996عمان ،جمعية عمال املطابع التعاونية.1997 ،
1414د .محمد احلبيب بن اخلوجة ،حملة عن الوقف والتنمية في املاضي واحلاضر ،منشور
في كتاب أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم ،جمعية عمال املطابع التعاونية،
عمان.1997 ،
1515د .محمد طموم ،الشخصية االعتبارية في الشريعة اإلسالمية ،مجلة احلقوق
والشريعة ،جامعة الكويت ،السنة الثانية ،العدد األول.1978 ،
1616محمد مصطفى املاحي ،تقرير عن أوقاف العراق ووسائل إصالحها ،بغداد،مطبعة
احلكومة.1937 ،

ثالثًا :مواقع اإلنترنت:

1 .1رسالة األوقاف القطرية www.kahf.net
2 .2د .منذر قحف .األساليب احلديتة ،في إدارة األوقاف www.islam.gov.qa

رابعا :رسائل املاجستير والدكتوراه:
ً

1 .1أحمد عبد ال��رزاق سلمان ،تقومي أداء املنظمات،دراسة تطبيقية إلدارة األوقاف
بالعراق ،بالتركيز على نظم املعلومات كمدخل تطويري ،رسالة دكتوراه ،جامعة
بغداد،كلية اإلدارة واالقتصاد.1996 ،
2 .2عبد العزيز اخلياط ،الشركات في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ،ط،3
مؤسسة الرسالة،1987 ،ج.2
3 .3كالويش مصطفى إبراهيم ،نظام التمويل الذاتي وتطبيقه في املستشفيات احلكومية
في العراق،رسالة ماجستير ،نوقشت في كلية القانون ،جامعة بغداد.2002 ،
4 .4محمد علي محمد العمري ،صيغ استثمار واألمالك الوقفية ،رسالة ماجستير مقدمة
إلى جامعة اليرموك ،األردن 1992 ،بإشراف الدكتور عبد السالم العبادي.
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خامسا :الدساتير والقوانني واألنظمة والتعليمات:
ً

أ .الدساتير:

1 .1القانون األساسي العراقي لعام  1925مع تعديالته ،بغداد ،مطبعة احلكومة .1941
2 .2دستور جمهورية العراق ،الصادر عام .1970
3 .3الدستور العثماني الصادر عام  1876نشر في كتاب التشريعات الدستورية في
العراق ،د .رعدة اجلدة ،بيت احلكمة .1998

ب .القوانني:

1 .1بيان احملاكم ،مت نشر املواد  17-11في املجموعة الدائمة للقوانني واألنظمة العراقية
املوحدة ،األحوال الشخصية للمسلمني والطوائف املسيحية واملوسوية ،ط ،2بغداد،
مطبعة أسعد.1965،
2 .2قانون إدارة األوقاف رقم  27لسنة  1929و  107لسنة .1964
3 .3قانون إدارة العتبات املقدسة رقم  25لسنة  ،1966نشر في اجلريدة الرسمية 1244
في  ،1966/3/14عبد ال��رزاق هوبي ،التشريعات في إدارة األوق��اف بغداد ،مطبعة
الرشاد.1989،
4 .4قانون إدارة األوقاف رقم  64لسنة  1966املعدل ،نشر في اجلريدة الرسمية بالعدد
 1293في  ،1966/7/31القوانني واألنظمة والتعليمات اخلاصة بديوان األوقاف،
إعداد ديوان األوقاف ،مطبعة اإلدارة احمللية ،1972،واحملامي عبد الرزاق هوبي
محمد ،التشريعات في إدارة األوقاف ،بغداد ،مطبعة الرشاد.1989 ،

5 .5قانون األحوال الشخصية رقم  188لسنة .1959
6 .6قانون إطفاء حق احلكر رقم  183لسنة  ،1960القوانني واألنظمة والتعديالت
اخلاصة باألوقاف ،مطبعة اإلدارة احمللية.1972،
7 .7قانون إطفاء حقوق اإلجارة الطويلة رقم  87لسنة  ،1986التشريعات في إدارة
األوقاف ،عبد الرزاق هوبي ،بغداد مطبعة الزمان.1989،
8 .8قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي رقم  14لسنة .1991
9 .9قانون حتصيل اإليجارات واملقاطعات الوقفية لسنة  1321هـ.
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1010قانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة  ،1971بغداد ،دار احلرية للطباعة.1990،
1111قانون التقاعد املدني رقم  33لسنة  ،1966مجموعة القوانني – األنظمة– القسم
اإلداري – مطبعة احلكومة .1967
1212قانون التنفيذ رقم  24لسنة  ،1980نشر في جريدة الوقائع العراقية ،العدد 2762
في .1980/3/17
1313قانون اجلمعيات رقم  13لسنة  ،2000إبراهيم املشاهدي ،معني القضاة ،بغداد،
مطبعة الزمان،2001 ،ج.3
1414قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية رقم  55لسنة  ،1966نشر في اجلريدة
الرسمية  1282في .1966/6/26
1515قانون اخلدمة في املؤسسات الدينية واخليرية رقم  67لسنة  1971املعدل ،منشور في
كتاب التشريعات في إدارة األوقاف ،عبد الرزاق هوبي.
1616قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة  ،1960علي محمد الكرباسي ،الوظيفة العامة،
اخلدمة املدنية ،بغداد ،دار احلرية للطباعة.
1717قانون رعاية وإدارة دور العبادة اإلسالمية املنشأة من األشخاص الطبيعية واملعنوية
اخلاصة رقم  62لسنة  ،2000نشر في الوقائع بالعدد  3861في .2001/1/15
1818قانون رقم  20لسنة  ،1963قانون ذيل قانون أصول املرافعات املدنية والتجارية رقم
 88لسنة  ،1956نشر بالوقائع عدد  811في .1963/6/6
1919القانون رقم  34لسنة  ،1964مجموعة القوانني واألنظمة لسنة  ،1964القسم
األول بغداد ،مطبعة احلكومة.1965 ،
2020قانون صندوق الزكاة والصدقات رقم  55لسنة  ،1987نشر في الوقائع بالعدد
 3155في .1987/6/22
2121قانون طائفة األرمن األرثوذكس رقم  70لسنة .1931
2222قانون الطائفة اآلثورية في العراق رقم  78لسنة .1971
2323قانون الطائفة اإلسرائيلية رقم  77لسنة .1931
2424قانون كلية صدام إلعداد األئمة واخلطباء رقم  19لسنة  ،1997نشر في الوقائع
بالعدد  3680في .1997/7/28
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2525قانون مجلس شورى الدولة رقم  65لسنة  ،1979وزارة العدل ،بغداد ،مطبعة
العمال املركزية .1990
2626القانون املدني العراقي رقم  40لسنة . 1951
2727القانون املدني األردني ،احملامي رمزي أحمد ،دار وائل للنشر ،ط.2000 ،1
2828قانون املرافعات املدنية رقم  83لسنة  1969وتعديالته.
2929قانون ميزانية األوق��اف رقم  36لسنة  ،1929وزارة العدل ،مجموعة القوانني
واألنظمة الصادرة خالل سنة .1929
3030قانون هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف رقم  18لسنة  1993املعدل ،نشر بالوقائع،
 3487في .1993/12/6
3131قانون وزارة األوقاف والشؤون الدينية رقم  50لسنة  ،1981نشر بالوقائع ،عدد
 2833في .1981/6/8
3232قرارات مجلس قيادة الثورة 265 ،لسنة  1976و  436لسنة  1987و  135لسنة
 ،1995و  91لسنة .2001
3333مرسوم ج��واز تصفية الوقف ال��ذري رق��م  1لسنة  ،1955القوانني واألنظمة
والتعليمات اخلاصة باألوقاف ،ديوان األوقاف ،مطبعة اإلدارة احمللية .1972

ج .األ نظمة:

1 .1نظام إدارة املعابد رقم  24لسنة  ،30مجموعة القوانني واألنظمةالصادرة خالل سنة
 ،1930وزارة العدل ،بغداد ،مطبعة دنكور احلديثة ،1931 ،القسم الثاني.
2 .2نظام إدارة األوق��اف لسنة 1280هـ ونظام مسقفات ومستغالت األوق��اف لسنة
1287هـ.
3 .3نظام توجيه اجلهات لسنة 1331هـ ،نشر في كتاب مجموعة القوانني املعمول بها في
جميع البالد العربية املنسلخة عن احلكومة العثمانية ،بيروت ،املطبعة العلمية،ج5
 ،1928ج 3طبعة ثانية .1929
4 .4نظام تشكيالت األوقاف رقم  34لسنة  1949مجموعة القوانني واألنظمة الصادرة
لسنة خالل عام  1949وزارة العدلية ،مطبعة احلكومة .1950
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5 .5نظام تشكيالت األوقاف رقم  27لسنة .1947
6 .6النظام الداخلي املعدل لطائفة الصابئة املندائيني لسنة  2000غير منشور في
الوقائع.
7 .7نظام ديوان األوقاف رقم  44لسنة  1970الوقائع  1907في .1970/8/17
8 .8ن��ظ��ام رع��اي��ة ال��ط��وائ��ف ال��دي��ن��ي��ة رق���م  32لسنة  1981ال��وق��ائ��ع  2852في
.1981/10/5
9 .9ن��ظ��ام العتبات امل��ق��دس��ة رق��م  21لسنة  1969امل��ع��دل ،ال��وق��ائ��ع  1730في
.1969/5/17
1010نظام املدارس الدينية رقم  2لسنة  ،1993الوقائع  3462في .1993/6/14
1111نظام املتولني رقم  46لسنة  ،1970الوقائع  1919في .1970/3/13
1212نظام املزايدات واملناقصات اخلاصة باألوقاف رقم  61لسنة  ،1955نشر في الوقائع
 3745في .1955/12/22
1313نظام املزايدات واملناقصات اخلاصة باألوقاف رقم  45لسنة  1969املعدل ،نشر في
الوقائع عدد  1777في .1969/9/14
1414نظام هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف رقم  7لسنة  ،1997صادر عن مجلس
الوزراء ،الوقائع عدد  3511في .1994/5/23

د .التعليمات:

1 .1تعليمات استبدال املوقوفات رقم  1لسنة .1970
2 .2تعليمات انعقاد مجلس هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف رقم  2لسنة ،1994
الوقائع عدد  3516في .1994/6/27
 3 .تعليمات وتقسيمات وتشكيالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية رقم  1لسنة
 ،2001الوقائع عدد  3892في .2001 / 8 / 20
4 .4تعليمات رعاية إدارة دور العبادة املنشأة في األشخاص الطبيعية واملعنوية اخلاصة،
رقم  1لسنة  ،2000الوقائع عدد  3892في .2001/8/20
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سادسا :املجموعة القضائية والكراسات اإلحصائية
ً

1 .1إبراهيم املشاهدي ،املختار من قضاء محكمة التمييز ،قسم القانون املدني والقوانني
اخلاصة،بغداد ،مطبعة الزمان،2002 ،ج.7
 2 .علي محمد الكرباسي ،املوسوعة العدلية العدد  23لسنة  ،1995والعدد  86لسنة
.2001
3 .3مجلة القضاء ،العددان الثالث والرابع ،السنة  ،39بغداد ،مطبعة أوفسيت الشعب،
.1984
4 .4كراس إحصائي ،قسم التخطيط واملتابعة في وزارة األوق��اف والشؤون الدينية،
إصدار عام .1997
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قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن األمانة العامة لألوقاف
في مجال الوقف والعمل اخليري التطوعي
أولاً  :سلسلة الدراسات الفائزة في مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف:

-1إس��ه��ام ال��وق��ف ف��ي العمل األه��ل��ي والتنمية االجتماعية ،د.ف���ؤاد عبد الله العمر،
1421هـ2000/م [الطبعة الثانية  1431هـ2010/م].

-2االجتاهات املعاصرة في تطوير االستثمار الوقفي ،د.أحمد محمد السعد ومحمد علي
العمري1421 ،هـ2000/م.
-3الوقف والعمل األهلي في املجتمع اإلسالمي املعاصر(حالة األردن) ،د.ياسر عبد الكرمي
احلوراني1422 ،هـ2001/م.
-4أحكام الوقف وحركة التقنني في دول العالم اإلسالمي املعاصر(حالة جمهورية مصر
العربية) ،عطية فتحي الويشي1423 ،هـ2002/م.
-5حركة تقنني أحكام الوقف في تاريخ مصر املعاصر ،علي عبد الفتاح علي جبريل،
1424هـ2003/م.
-6الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافة في اململكة العربية السعودية خالل مائة عام ،خالد
بن سليمان بن علي اخلويطر1424 ،هـ2003/م[الطبعة الثانية  1431هـ2010/م].
-7دور الوقف في مجال التعليم والثقافة في املجتمعات العربية واإلسالمية املعاصرة (دولة
ماليزيا املسلمة منوذجا) ،د.سامي محمد الصالحات1424 ،هـ2003/م.
-8التطور املؤسسي لقطاع األوقاف في املجتمعات اإلسالمية(حالة مصر) ،مليحة محمد
رزق1427 ،هـ2006/م.
-9التطور املؤسسي لقطاع األوقاف في املجتمعات اإلسالمية املعاصرة(دراسة حالة اململكة
العربية السعودية) ،محمد أحمد العكش1427 ،هـ2006/م.
-10اإلع�لام الوقفي(دور وسائل االتصال اجلماهيري في دعم وتطوير أداء املؤسسات
الوقفية) ،د.سامي محمد الصالحات1427 ،هـ2006/م.
-11تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية في ضوء التجربة اخليرية الغربية(دراسة حالة)،
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د.أسامة عمر األشقر1428 ،هـ2007/م [الطبعة الثانية  1431هـ2010/م].
-12استثمار األموال املوقوفة(الشروط االقتصادية ومستلزمات التنمية) ،د.فؤاد عبد الله
العمر1428 ،هـ2007/م.
-13اقتصاديات نظام الوقف في ظل سياسات اإلصالح االقتصادي بالبلدان العربية واإلسالمية
(دراسة حالة اجلزائر) ،ميلود زنكري -سميرة سعيداني 1432 ،هـ 2011 /م.
-14دور الوقف في إدارة موارد املياه واحملافظة على البيئة في اململكة العربية السعودية،
د.نوبي محمد حسني عبد الرحيم 1432 ،هـ 2011 /م.
-15دور الوقف في إدارة م��وارد املياه واحملافظة على البيئة ،د.عبد القادر بن ع��زوز 1432 ،هـ /
2011م.
-16أثر سياسات اإلصالح االقتصادي على نظام الوقف (السودان حالة دراسية) ،الرشيد
علي صنقور 1432 ،هـ 2011 /م.

ثانيا :سلسلة الرسائل اجلامعية:
ً

-1دور الوقف اإلسالمي في تنمية القدرات التكنولوجية(،ماجستير) ،م.عبد اللطيف محمد
الصريخ1425 ،هـ2004/م [الطبعة الثانية  1431هـ2010/م].
-2النظارة على الوقف(،دكتوراه) ،د.خالد عبد الله الشعيب1427 ،هـ2006/م.
-3دور ال��وق��ف ف��ي تنمية املجتمع امل��دن��ي/األم��ان��ة العامة ل�لأوق��اف ب��دول��ة الكويت
منوذجا(،دكتوراه) ،د.إبراهيم محمود عبد الباقي1427،هـ2006/م.
-4تقييم كفاءة استثمارات أم��وال األوق��اف بدولة الكويت(ماجستير) ،أ.عبد الله سعد
الهاجري1427،هـ2006/م.
-5الوقف اإلسالمي في لبنان(2000-1943م) إدارته وطرق استثماره/محافظة البقاع
منوذجا(،دكتوراه) ،د.محمد قاسم الشوم1428 ،هـ2007/م.
-6دراسة توثيقية للعمل التطوعي في دولة الكويت :مدخل شرعي ورصد تاريخي(،دكتوراه)،
د.خالد يوسف الشطي1428،هـ2007/م [الطبعة الثانية 1431هـ2010/م].
-7فقه استثمار الوقف ومتويله في اإلسالم (دراسة تطبيقية عن الوقف في اجلزائر)(،دكتوراه)،
د.عبد القادر بن عزوز 1429 ،هـ2008/م.
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-8دور الوقف في التعليم مبصر(1798-1250م)(،ماجستير) ،عصام جمال سليم غامن،
 1429هـ2008/م.
-9دور املؤسسات اخليرية في دراس��ة علم السياسة في ال��والي��ات املتحدة األمريكية/
دراس��ة حالة مؤسسة ف��ورد ((،)2004-1950م��اج��س��ت��ي��ر) ،ريهام أحمد خفاجي،
1430هـ2009/م.
-10نظام النظارة على األوقاف في الفقه اإلسالمي والتطبيقات املعاصرة (النظام الوقفي
منوذجا)(،دكتوراه) ،د .محمد املهدي 1431 ،هـ2010/م.
املغربي
ً
-11إسهام الوقف في متويل املؤسسات التعليمية والثقافية باملغرب خالل القرن العشرين
(دراسة حتليلية)(،ماجستير)،عبد الكرمي العيوني 1431 ،هـ2010/م.
-12متويل واستثمار األوقاف بني النظرية والتطبيق(مع اإلشارة إلى حالة األوقاف في اجلزائر
وعدد من الدول الغربية واإلسالمية)(،دكتوراه) ،د.فارس مسدور 1432 ،هـ 2011 /م.
-13الصندوق الوقفي للتأمني(،ماجستير) ،هيفاء أحمد احلجي الكردي 1432 ،هـ 2011 /م.
 -14التنظيم القانوني إلدارة األوق��اف في العراق (،ماجستير) ،د.زي��اد خالد املفرجي،
1432هـ 2011 /م.
-15اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف (دراسة حالة اجلزائر)( ،دكتوراه) ،د.كمال
منصوري 1432 ،هـ 2011 /م.
-16الوقف اجلربي في مصر ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية من القرن
العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجريني (وكالة اجلاموس منوذجا)(،ماجستير) ،أحمد بن
مهني بن سعيد مصلح 1433 ,هـ 2012 /م (حتت الطبع).

ثالثًا :سلسلة الكتب:

-1األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف ،د.عبد الستار أبو غدة ود.حسني حسني
شحاته1998 ،م.
-2نظام الوقف في التطبيق املعاصر(مناذج مختارة من جتارب الدول واملجتمعات) ،حترير:
محمود أحمد مهدي1423 ،ه���ـ2003/م ،بالتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة.
-3استطالع آراء املواطنني حول اإلنفاق اخليري في دولة الكويت ،إعداد األمانة العامة
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لألوقاف1424 ،هـ2003/م
 ،LE WAQF EN ALGÉRIE À L’ÉPOQUE OTTOMANE XVII è - XIX è-4د.ناصر
الدين سعيدوني1428 ،هـ2007/م [الطبعة الثانية  1430هـ 2009 /م].
 -5التعديات الصهيونية على األوق��اف واملقدسات اإلسالمية واملسيحية في فلسطني
(2011-1948م) ،إبراهيم عبدالكرمي1433 ،هـ 2012 /م (حتت الطبع).

رابعا :سلسلة الندوات:
ً

-1ندوة :نظام الوقف واملجتمع املدني في الوطن العربي(بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي
ّ
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت،
وعقدت في بيروت بني  11-8أكتوبر 2001م ،شارك فيها لفيف من الباحثني واألكادمييني.
ُ

،Les fondations pieuses(waqf) en méditerranée :enjeux de société,enjeux de pouvoir-2

مجموعة من املفكرين2004 ،م [الطبعة الثانية 1431هـ2010/م].

-3أعمال ندوة «الوقف والعوملة» (بحوث ومناقشات الندوة الدولية األولى ملجلة أوقاف التي
نظمتها األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة
وجامعة زايد بدولة اإلمارات العربية املتحدة في الفترة من  13إلى  15أبريل  2008حتت شعار
«الوقف والعوملة...استشراف مستقبل األوقاف في القرن احلادي والعشرين»2010 ،م.

خامسا :سلسلة الكتيبات:
ً

-1م��وج��ز أحكام ال��وق��ف ،د.عيسى زك��ي ،الطبعة األول��ى جمادى اآلخ��رة 1415ه��ـ/
نوفمبر1994م ،والطبعة الثانية جمادى اآلخرة 1416هـ/نوفمبر1995م.
-2الوقف اإلسالمي :مجاالته وأبعاده ،د.أحمد الريسوني ،بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة «اإليسيسكو» بالرباط باململكة املغربية1422 ،هـ2001/م.
-3نظام الوقف اإلسالمي :تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بعض الدراسات احلديثة،
د.أحمد أبو زيد ،بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة «اإليسيسكو»
بالرباط باململكة املغربية1421 ،هـ2000/م.

سادسا :مجلة أوقاف (مجلة نصف سنوية تعنى بشؤون الوقف والعمل اخليري):
ً
-صدر منها  21عددا حتى نوفمبر 2011م.
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سابعا :سلسلة ترجمات في العمل اخليري والتطوعي:
ً

-1وقفيات املجتمع :قوة جديدة في العمل اخليري البريطاني ،تأليف :كالبانا جوشي ،ترجمة:
بدر ناصر املطيري ،صفر 1417هـ/يونيو1996م.

-2جمع األموال للمنظمات غير الربحية /دليل تقييم عملية جمع األموال ،تأليف :آن ل.نيو
ومبساعدة وللسون سي ليفيس ،ترجمة مطيع احلالق1997/7 ،م.
-3اجلمعيات اخليرية للمعونات اخلارجية (التجربة البريطانية) ،تأليف :مارك روبنسون،
تقدمي وترجمة :بدر ناصر املطيري1419 ،هـ1998/م.
-4من قسمات التجربة البريطانية في العمل اخليري والتطوعي ،جمع وإعداد وترجمة :بدر
ناصر املطيري1415 ،هـ1994/م.
-5املؤسسات اخليرية في الواليات املتحدة األمريكية ،تأليف :اليزابيث بوريس ،ترجمة
املكتب الفني باألمانة العامة لألوقاف ،جمادى اآلخرة 1417هـ ،نوفمبر 1996م.
-6احملاسبة في املؤسسات اخليرية ،مفوضية العمل اخليري إلجنلترا وويلز ،يوليو 1998م.
-7العمل اخليري التطوعي والتنمية :إستراتيجيات اجليل الثالث من املنظمات غير احلكومية
(مدخل إلى التنمية املرتكزة على اإلنسان) ،تأليف :ديفيد كورتن ،ترجمة :بدر ناصر
املطيري1421 ،هـ2001/م.
 :)Islamic Waqf Endowment(-8نسخة مترجمة إلى اللغة االجنليزية عن كتيب “الوقف
اإلسالمي :مجاالته وأبعاده”2001 ،م.
-9فريق التميز :اإلستراتيجية العامة للعمل التطوعي في اململكة املتحدة ،مشروع وقف
ال��وق��ت ،ترجمة إدارة ال��دراس��ات والعالقات اخلارجية باألمانة العامة لألوقاف،
1424هـ2003/م.
 :)Kuwait Awqaf Public Foundation: An overview(-10نسخة مترجمة إلى اللغة االجنليزية
عن كتيب “نبذة تعريفية عن األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت”2004 ،م.
 :)A Summary Of Waqf Regulations(-11نسخة مترجمة لكتيب “موجز أحكام الوقف”
1427هـ 2006 /م [ ،الطبعة الثانية  1431هـ 2010 /م].
A Guidebook to the Publications of Waqf Projects> Coordinating State in the(-12

 :)Islamic Worldنسخة مترجمة إلى اللغة اإلجنليزية عن كتيب «دليل إصدارات مشاريع
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الدولة املنسقة للوقف في العالم اإلسالمي»2007 ،م.
:A Guidebook to the Projects of the Waqf Coordinating State in (the Islamic World(-13

نسخة مترجمة إلى اللغة اإلجنليزية عن كتيب «دليل مشاريع الدولة املنسقة في العالم
اإلسالمي»2007 ،م.

 1428 ،Wonen And Waqf, Iman Mohammad Al Humaidan-14هـ2007/م.

ثام ًنا :كشافات أدبيات األوقاف:

-1كشاف أدبيات األوقاف في دولة الكويت1999 ،م.
-2كشاف أدبيات األوقاف في جمهورية إيران اإلسالمية1999 ،م.
-3كشاف أدبيات األوقاف في اململكة األردنية الهاشمية وفلسطني1999 ،م.
-4كشاف أدبيات األوقاف في اململكة العربية السعودية2000 ،م.
-5كشاف أدبيات األوقاف في جمهورية مصر العربية2000 ،م.
-6كشاف أدبيات األوقاف في اململكة املغربية2001 ،م.
-7كشاف أدبيات األوقاف في اجلمهورية التركية2002 ،م.
-8كشاف أدبيات األوقاف في جمهورية الهند2003 ،م.
-9الكشاف اجلامع ألدبيات األوقاف2008 ،م.

تاسعا :أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية:
ً

-1أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية األول(ب��ح��وث ومناقشات املنتدى ال��ذي نظمته
األمانة العامة لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة
الكويت في الفترة من  17-15شعبان 1424ه��ـ املوافق  13-11أكتوبر 2003م)،
1425هـ2004/م.

-2أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني(بحوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة
العامة لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة الكويت
في الفترة من  29ربيع األول 2 -ربيع الثاني 1426هـ املوافق  10-8مايو 2005م)،
1427هـ2006/م.
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-3أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث (بحوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته
األمانة العامة لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بجدة واملنعقد بدولة
الكويت في الفترة من  13 -11ربيع الثاني 1428هـ املوافق  30-28أبريل 2007م)،
1428هـ2007/م.
-4أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع(بحوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته
األمانة العامة لألوقاف ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في اململكة املغربية والبنك
اإلسالمي للتنمية باململكة العربية السعودية املنعقد بالعاصمة املغربية الرباط في الفترة من
 5- 3ربيع الثاني 1430هـ املوافق 2009/4/1-3/30م)1432 ،هـ2011/م.

عاشرا :مطبوعات إعالمية:
ً

-1دليل إصدارات مشاريع الدولة املنسقة للوقف في العالم اإلسالمي2007 ،م.
-2دليل مشاريع الدولة املنسقة للوقف في العالم اإلسالمي2007 ،م.
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