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  :ـةــمقدمــ

عام، شكل  الوقف أهمية كبيرة في المجتمعات اإلسالمية ب      نظام   بيكتس
تنبع هذه األهمية ليس فقط مـن مكانـة         . خاصشكل  وفي فلسطين ب  

  والثقـافي  ياالقتصادوالوقف الدينية، بل أيضا من الدور اإلجتماعي        
فباإلضافة إلى دور العبادة والمقابر،     . والسياسي الذي يلعبه هذا النظام    

 ومجاالت نظام الوقف المتعددة، سـاهم       اهتمامات إحدىوالتي تعتبر   
هذا النظام في مختلف مجاالت الحياة المدنية من خالل تقديم الخدمات           

نشير مثال إلـى    . المي واإلقتصادية للمجتمع اإلس    والثقافية اإلجتماعية
رعاية الفقراء واأليتام واألرامل والمسنين، وتوفير مياه الشرب وتعبيد    
الطرق وإنشاء المدارس والكتاتيب ودعم طلبة العلم وتوفير المأكـل          
والمشرب واإلقامة للمحتاجين والمسافرين، وإقامة المستشفيات ودعم       

هذا عـدا عـن     . األبحاث الطبية والصيدلية، وتوفير الدواء للمرضى     
الدور السياسي والعسكري الذي كان يقوم به الوقف من خالل دعـم            
وإمداد الجيش والمرابطين بالعتاد والمؤن، وإصالح الحصون والقالع        

  . وافتداء األسرى

 يدعو للتساؤل حـول     الماضيهذا الدور الكبير والمتشعب للوقف في       
 تعزيز المجتمـع    سبب التراجع في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى        

. المدني، وتوسيع دور الوقف السياسي واإلقتـصادي واإلجتمـاعي        
، ويمكن تطويره وتحديثه    حالياوالواقع أنه يمكن اإلستفادة من الوقف       

 أو من ناحية توسيع المجـاالت التـي         ،سواء من ناحية كيفية إدارته    
  . يتناولها لتتناسب وحاجات المجتمع الفلسطيني
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اإلعتـداءات  تزايـدت   لـسطيني اإلسـرائيلي،     في خضم الصراع الف   
اإلسرائيلية على الممتلكات الوقفية، سواء منها ذات الطبيعة الدينيـة          
كالمساجد والزوايا والكنـائس والمقـابر، أو ذات الطبيعـة المدنيـة            

ولكن ال يوجد توثيق دقيـق لهـذه        . كالعقارات واألراضي واألشجار  
القانوني غير المنظم والموثق    الوضع  : اإلعتداءات ألسباب عديدة منها   

أغلب األراضي لم تخضع    (بشكل كامل وسليم لألراضي في فلسطين       
، ضعف البنية اإلدارية لألوقاف     ) الرسمية النهائية  تسجيلالجراءات  إل

 وعدم امتالك اآلليات القانونية الكافية لحصر وحمايـة         اإلحتالل،بعد  
  . الممتلكات الوقفية

ات اإلحتالل اإلسرائيلي علـى     امت بها قو  من أول اإلعتداءات التي ق    
، هدم حارة المغاربـة     1967الممتلكات الوقفية الفلسطينية بعد حرب      

 وطرد سكانها منها، وذلك     ،في مدينة القدس القديمة، هدما تاما تقريبا      
بقصد إيجاد فناء واسع للمصلين اليهود أمام الحائط الغربـي للحـرم            

هدم حارة المغاربـة التاريخيـة،      وب). حائط البراق (القدسي الشريف   
وتشريد سكانها، تمت إزالة وقف قديم ومهم جدا في المدينة المقدسة،           
سواء من الناحية التاريخية أو الدينية أو المادية، إذ أزيلـت خـالل             

  . 1ايا و دور سكن موقوفةوعملية الهدم تلك مساجد وز

مت مـصادرتها   ولتثبيت الملكية اإلسرائيلية لألمالك والعقارات التي ت      
أو هدمها في القدس القديمـة، عرضـت سـلطات اإلحـتالل دفـع              

ولكن ألسباب وطنية ودينية لم يكن ممكنـا قبـول تلـك            . تعويضات
ومع أن الشريعة اإلسـالمية تـسمح باإلسـتبدال، أي          . التعويضات

استبدال الملك الموقوف بمثله أو بأفضل منه، إال أن حكومة إسرائيل           
  .لم تطرح عرضا كهذا

                                                             
: بيـروت  (1988 -1948يطين  سياسة إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمية في فل      مايكل دمبر،   - 1

  .215، ص)1992مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
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تعديال لقـانون   ) الكنيست( أقر البرلمان اإلسرائيلي     1973وفي سنة   
غطـاء  " هدفت الحكومة اإلسرائيلية من خالله إضفاء        ،أمالك الغائبين 

إذا قبل ساكن المبنـى     "وجاء في القانون أنه     . على المصادرة " شرعي
ـ      االتعويض، فإن هذا يعني أن حقوق        يت وأن  فّلملكية كافـة قـد ص

 بهذا اإلجراء بوصفه تغييـرا شـرعيا للملكيـة،          الحكومة ستعترف 
وينطبق هذا األمر حتى في الحاالت التي يتضح فيها أن ساكن المبنى            

وفي مواجهة مثل هذه اإلجراءات لم يكـن        ". ال يملك الملك المقصود   
في وسع إدارة األمالك الوقفية في القـدس أن تفعـل شـيئا سـوى               

       2.اتاإلعتراض ورفض اإلعتراف بشرعية المصادر

وقد هدفت أغلب اإلعتداءات اإلسرائيلية على األوقاف اإلسالمية إلى         
فقد تمت السيطرة على مـساحات      . تحقيق غرض التوسع االستيطاني   

واسعة من األراضي الموقوفة إما لشق طرق إلتفافيـة، أو إلنـشاء             
وعلى سبيل المثال، قامت سـلطات اإلحـتالل        . وتوسيع المستوطنات 

االستيالء على مسجد بالل بن رباح فـي بيـت لحـم،            اإلسرائيلي ب 
دونم مـن    40كما تم اإلستيالء على     . لته إلى كنيس ومعهد ديني    وحو 

وتـم  . وضمها إلى مـستوطنة الخارصـينا     " عاروض فراح "أرض  
االستيالء أيضا على عدد من قطع األراضي التابعة لألوقاف وضمها          

ـ     . لمستوطنة كريات أربع   ستوطنون علـى   وفي أريحا اسـتولى الم
كما ". نعمة" دونم في الخربة السمراء وأقاموا عليها مستعمرة         55000

فمثال، قامت  . بلعت الطرق االلتفافية بعض األراضي التابعة لألوقاف      
السلطات اإلسرائيلية باقتطاع ما مساحته أربع دونمات مـن القطعـة           

  1996.3الشامية في قلقيلية لشق شارع التفافي في شهر أيار من عام 

                                                             
  .  222، ص مرجع سابق - 2
 تـم  لقـد  . الملحق المرفق بالتقرير   ، راجع  اإلعتداءات اإلسرائيلية على الممتلكات الوقفية      حول -3

  . من سجالت وزارة األوقاف ومديرياتهاى المعلومات الواردة في الملحقالحصول عل
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وعلى المستوى التشريعي، يالحظ كثرة القوانين التي تنظم األوقـاف          
سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وهي ترجع إلى حقبـات             

فترة الحكم العثماني، فترة اإلنتداب البريطاني، فترة       (تاريخية مختلفة   
اإلدارة المصرية في قطاع غزة، فترة الحكم األردنـي فـي الـضفة        

هذا التنوع في التشريعات وفـي      ). فترة اإلحتالل اإلسرائيلي  الغربية،  
مصادرها يدل بشكل واضح على مدى اهتمام السلطات المتعاقبة على          

وفي أحيان كثيرة لم يكـن      . الحكم في فلسطين بالسيطرة على الوقف     
الهدف تطوير هذا األخير بقدر ما كان تطويعه والحـد مـن الـدور              

ومن األهميـة بمكـان     . كن أن يقوم به   اإلجتماعي والسياسي الذي يم   
النـوع األول   . التمييز بين نوعين من التشريعات التي تناولت الوقف       

هو التشريعات التي عالجت األحكام الموضـوعية للوقـف، وهـي           
ـ       . مستمدة أساسا من الشريعة اإلسـالمية       وأمـا النـوع الثـاني فه

نه، سـواء   التشريعات التي تناولت إدارة الوقف والجهات المسؤولة ع       
من ناحية صالحياتها أو الرقابة عليها أو اآلليـات الممنوحـة لهـا             
للمحافظة على الوقف وتطويره، وهي تشريعات وضعية ال عالقة لها          

  .  بالشريعة أو الفقه

أتى من حسن اإلدارة، وهذا ما ينطبق علـى         وألن حسن اإلستفادة يت   
دراسة كيفية إدارة   األمالك الوقفية اإلسالمية، فإن من األهمية بمكان        

واستغالل وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية للوقـف فـي          
الضفة الغربية، من أجل الخروج بتوصيات عملية يمكن أن تسهم في           

  .تعزير دور الوقف التنموي

في هذا التقرير ستتم دراسة القوانين والتشريعات المنظمـة للوقـف           
ة، مع إحصاء لحجم الممتلكات سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلي   

ونظراً لشحة المعلومـات    . الوقفية وتحديد أهميتها في الضفة الغربية     
المتوفرة عن الممتلكات الوقفية في قطاع غزة، فقد إقتـصر التقريـر          
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على معالجة القضايا المختلفة ذات العالقة بـالوقف اإلسـالمي فـي            
  .الضفة الغربية فقط

  اف ـــة لألوقــالمنظمن ــالقواني: ث األولــالمبح

طالع على القوانين التي عالجت موضوع الوقف فـي فلـسطين،           باإل
. نجد أنها كثيرة ومتعددة وتعود إلى حقب تاريخية وسياسية مختلفـة          

  ب عملية حصرها وتدقيقها، خصوصا وأن أحكام تنظيم        وهذا ما صع
الوقف سواء من الناحية الموضوعية أو اإلدارية تتوزع علـى عـدة            

. ل بعض أحكامـه   عدله أو ي  انين ال يلغي حديثها قديمها بقدر ما يكم       قو
النـوع األول هـو     : ولدراسة هذه القوانين يتوجب التمييز بين نوعين      

القوانين التي تنظم الوقف من الناحية الموضوعية، فتحـدد أنواعـه           
وشروطه وأهدافه، وهي مرتبطة باألساس بقوانين عثمانية وأحكـام         

نوع الثاني فهو القوانين التي تنظم إدارة الوقف واإلشراف      أما ال . دينية
  .عليه وتحدد الجهة أو الجهات المخولة بذلك

 االختصاصلة وذات   لتذكير بأن المحاكم الدينية هي المخو     اكما يجدر   
، 1952فالدستور األردني لعام    . بالفصل في القضايا المتعلقة بالوقف    

ـ   105ادة  الموالساري في الضفة الغربية، ينص في         :ى أنـه  منه عل
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينهـا الخاصـة فـي            "

كمـا   ".المختصة باألوقاف اإلسالمية  األمور   -3: ...  اآلتية األمور
المحاكم الشرعية  تطبق  " من الدستور ذاته على أن       106ت المادة   نص

ـ    109 المادة   تنصو". في قضائها أحكام الشرع الشريف     س  مـن نف
الدستور على اختصاص مجالس الطوائف الدينية المسيحية في النظر         

وتؤكـد النـصوص    . في مسائل األوقاف المنشأة لصالح تلك الطائفة      
 الدستورية السارية في قطاع غزة على نفس المنطلقـات، إذ تحيـل           

لكل طائفة  1922من مرسوم دستور فلسطين لعام      54 و   53المادتان  
  . الخاصة بهاوقافاأل شؤون صالحية النظر والفصل في
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  ةــية الموضوعيحالقوانين المنظمة للوقف من النا: المطلب األول

  

  فـــف الوقـــتعري

ت المادة األولى من قانون العدل واإلنـصاف العثمـاني لحـل            نص
مشكالت األوقاف الساري في الضفة الغربية وقطاع غزة علـى أن            

 العباد والتصدق بالمنفعة    الوقف هو حبس العين عن تمليكها ألحد من       "
وللوقـف  " . على الفقراء ولو في الجملة أو على وجه من وجوه البر          

  : أركان قانونية هيأربعة

وحسب قانون العدل   .  المالك األصلي للشيء الموقوف    وهو: الواقـف
واإلنصاف المذكور، وأيضا حسب القواعد العامة لاللتزام، يجـب أن         

ا لما يريد وقفه، وأن يتمتـع باألهليـة         يكون الواقف بالغا عاقال مالك    
 ومن اإليجابيات الواردة فـي      .القانونية الالزمة لصحة تحويل الملك    

األحكام المتعلقة في الوقف ما أوردته المادة الخامسة من قانون العدل           
واإلنصاف، حيث نصت على أنه  يجوز وقف المسلم علـى فقـراء             

أو غيره علـى فقـراء      األديان األخرى كالمسيحية ووقف المسيحي      
وقد أصاب المشرع عندما لم يشترط شروطا متعلقة بالدين         . المسلمين

  .أو الجنس في الواقف، مما يؤكد على الصفة المدنية للوقف

 ن يعني ذلك أن يعلن الواقف ع      :الصيغة أو اإلعالن عن إرادة الوقف     
وقف ملكه صراحة، ويحدد الهدف الخيري الذي يريده والجهة التـي           

وحسب المادة الثانية من قـانون العـدل        . ص الوقف من أجلها   يخص
ينعقد الوقف بصدور لفظ    " إذ   ،شترط الكتابة في الوقف   واإلنصاف ال تُ  
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من ألفاظه الخاصة به الصادرة من أهله مضافا إلى محل قابل لحكمه            
 فإذا قال المتصرف أرضي هـذه صـدقة         .ومستوفيا شرائط الصحة  

توافرت فيه سائر شروطه، إنعقد الوقف      موقوفة مؤبدة على الفقراء و    
والواقع أن عدم اشتراط القانون شرط الشكلية والكتابة فـي          ". بالقول

الوقف وخصوصا في العقارات، خلّف منازعات وخالفـات كثيـرة،          
وأدى في أحيان عديدة إلى عدم قدرة األوقاف على إثبـات ملكيتهـا             

ـ    . للعين الموقوفة سواء أرضا أو عقارا      ترط المـشرع   هذا وقـد اش
 1946 لسنة 48 القانون رقم مناألولى والثانية ن مادتيالالمصري في  

لصحة الوقف والرجوع فيه والتغيير في مصارفه وشروطه، صدور         
وبهـذا  . إشهاد رسمي به ممن يملكه أمام الجهة المختصة بـسماعه         

يكون القانون المصري قد جعل من الحكم اإلجرائي، وهو اشـتراط           
سمي لسماع الدعوى عند اإلنكار، حكما موضـوعيا،        وجود إشهاد ر  

  . 4بأن جعل هذا القيد شرطا لصحة الوقف

حـذو المـشرع    المشرع الفلسطيني   نوصي في هذا الصدد بأن يحذو       
، خـصوصا فـي     عند تحديث القوانين المتعلقـة بـالوقف      المصري  

كتفاء ، وعدم اإل  )الواقف(موضوع إشهار الوقف رسميا من قبل مالكه        
  .غة الشفوية للوقفبالصي

 يشترط في الموقوف حسب قـانون       :)أو العين المحبوسة  (الموقوف  
العدل واالنصاف العثماني أن يكون الملك أو المال المراد وقفه ماديا           
ومتقوما، وأن يكون باألساس عقارا، أو، كاستثناء، منقوالت مرتبطة         

ثال ذلك   وم .)ما يسمى في القانون المدني العقار بالتخصيص      (بالعقار  
 وأورد القانون كذلك بعـض      .اآلالت المستخدمة في زراعة األرض    

اإلستثناءات على هذا الحكم من خالل النص على عدد من المنقوالت           
                                                             

الـدار  : بيـروت  ( أحكام الوصايا واألوقاف في الـشريعة اإلسـالمية       حمد فراج حسين،     أ - 4
  .    325، ص )1986الجامعية، 
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التي يجوز وقفها حصرا كالسالح والخيول وما تعارف الناس علـى           
وحسب القانون المصري المنظم ألحكـام      . وقفه كالكتب والمصاحف  

ر العـصر وحاجـات     ، الذي راعى تطو   1946 لسنة   48الوقف رقم   
يجوز وقف العقار والمنقول ويجـوز وقـف        " المجتمع الحديثة، فإنه    

   5".حصص وأسهم شركات األموال المستغلة استغالال جائزا مشروعاً

هـو   الموقوف عليـه   ):أو المنتفع بالعين الموقوفة   ( الموقوف عليه 
هذه الجهة خاصـة    ويمكن أن تكون    . الجهة التي تم الوقف لصالحها    

. كاألرامل من العائلة أو الذكور من الذُرية، أو عامة كعامة الفقـراء           
 عدم حصر الموقوف عليهم في      في هذا المجال  ومن األمور اإليجابية    

 فيجـوز وقـف المـسلم       .ديانة الواقف، رغم الطابع الديني للوقـف      
 كما أن الواقف إذا أعلن عن رغبته في       . للمسيحيين، والعكس صحيح  

يـستفيد مـن     وقف ملك لصالح األيتام دون تحديد الديانة أو الجنس،        
الوقف كل أيتام البلد حسب حاجتهم دون تمييز على أساس الجنس أو            

  .        الدين

  

  فــــواع الوقـــأن

حسب القوانين السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة يتم تـصنيف           
  :األوقاف في فلسطين حسب المعايير التالية

  . معيار الجهة التي أقيمت األوقاف من أجلها.1

  .معيار الجهة المسؤولة عن إدارة الوقف. 2

                                                             
  .340، ص مرجع سابق أحمد فراج حسين، - 5
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  .معيار الوضعية القانونية لألرض الموقوفة. 3

  هاـن أجلـنوع الوقف باعتبار الجهة التي أقيمت األوقاف م. 1

الوقـف  : يميز قانون العدل واإلنصاف بين نوعين من األوقاف همـا     
  :لي والوقف الخيريهاألالذُري أو 

 وهو ما يوقفه الواقف على ذُريته بـشكل     :الوقف الذُري أو األهلي   . أ
عام أو مع تخصيص جهة من ذُريته، مثل األرامل والمطلقـات، أو            

ومثال على ذلك وقف آل نمر الـذُري    . أبنائهالذكور من أبنائه وأبناء     
تمعات اإلسـالمية    الوقف الذُري في المج    وقد انتشر . في مدينة نابلس  

بهدف تركيز الثروة في العائلة وضمان عدم تقـسيمها مـن خـالل             
اإلرث، وذلك باللجوء إلى وقف بعض أجزاء هذه الثروة وتعيين أحد           

   .6األبناء وذُريته متولين ومسؤولين عن هذا الوقف

غير أن هذا النوع من األوقاف، وإن كان ال يزال موجودا في الضفة             
في قطاع غزة بموجب قانون إلغاء الوقف على        ه ُألغي   إال أن الغربية،  

هذا القانون صدر متأثرا بموقف المشرع      . 1954غير الخيرات سنة    
المصري الذي ألغى األوقاف الذُرية في مصر بموجب القانون رقـم           

، وذلك في خضم مسيرة اإلصالح الزراعـي فـي          1952 لسنة   180
  .مصر وقتئذ

ي توحيد الموقف التشريعي من الوقف      يتوجب على المشرع الفلسطين   
الذُري بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يناسب الوضع الفلسطيني،        
إذ ال يعقل أن يكون الوقف الذُري ملغيا في منطقة ومسموحا به فـي              

  .أخرى في ظل الحديث عن توحيد التشريعات في المناطق الفلسطينية

                                                             
  .  22، ص مرجع سابق مايكل دمبر، - 6
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الواقف على وجه التأبيد على     قصد به ما يوقفه      ي :الوقف الخيري . ب
 كاأليتام أو حددةجهة من جهات الخير والبر، سواء كانت تلك الجهة م    

  .الطلبة أو المرضى، أو عامة لكافة أوجه الخير ولكافة الفقراء

  رهــي تديــة التــار الجهــف باعتبــ  نوع الوق-2

لم يكن هذا التصنيف موجودا في القدم إلـى أن صـدر نظـام إدارة             
ألوقاف العثماني، الذي ميز بين الوقف الذي تديره الدولـة بـشكل            ا

مباشر والوقف الذي يديره أفراد عاديون، وعلى هذا أصبح الوقـف           
  :ينقسم إلى نوعين

وهو الوقف الذي تديره الدولة مباشرة، بواسطة       :  الوقف المضبوط  -أ
  .  وهو غالبا ما يكون وقفا خيريا،جهة أو دائرة حكومية

 وهو الوقف الذي يديره شخص عـادي يـسمى          : الملحق  الوقف -ب
والوقـف  . متولي الوقف، والذي يحدده الواقف في معظـم األحيـان         

  . الملحق غالبا ما يكون وقفاً ذُريا

   نوع الوقف باعتبار الوضعية القانونية لألرض الموقوفة-3

 اآلن في   غاية والساري ل  1858بصدور قانون األراضي العثماني سنة      
 إلـى المـادة     باالستناد الغربية وقطاع غزة، تم تقسيم الوقف        الضفة

  :الرابعة منه إلى نوعين

 وهو الوقف القائم علـى أراض مملوكـة ملكـا           :الوقف الصحيح . أ
  .صحيحا للواقف حسب تصنيف قانون األراضي
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 ،وهو الوقف القائم على األراضي األميرية     : الوقف غير الصحيح  . ب
 بينما يملك األفراد حـق التـصرف فيهـا          والتي تملك الدولة رقبتها   

  . واستغاللها

هذا التصنيف باألساس إلى زيادة سيطرة الدولة على األراضي         هدف  
للـسيطرة  المذكورة  وقد استغل اإلحتالل اإلسرائيلي المادة      . الموقوفة

على األوقاف المقامة على أراض أميرية، خصوصا بعـد صـدور           
، والذي أعلـن مئـات      23/7/1997 بتاريخ   59األمر العسكري رقم    

وكمثال . اآلالف من الدونمات أراض للدولة ومن بينها أراض موقوفة      
 في منطقة الخليل، إذ رفعت الحكومة       "وقف التميمي "على ذلك، قضية    

 هذا الوقف، زاعمة أن أراضي الوقـف        ءاإلسرائيلية دعوى ضد أمنا   
يـة  الواقعة خارج حدود بلدية الخليل هي فـي الحقيقـة أراض أمير           

موقوفة، وهي لذلك ليست أوقافا صحيحة، وبالتـالي فـإن بإمكـان            
السلطات اإلسرائيلية أن تـصنفها اسـتناداً إلـى التعريـف الجديـد             
لألراضي، والذي جاء به األمر العسكري السابق، على أنهـا أراض           

  7.للدولة يمكن مصادرتها

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .160، ص مرجع سابق مايكل دمبر، - 7
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  هـراف عليـشالقوانين التي تنظم إدارة الوقف واإل: المطلب الثاني

بدأت عملية إصدار القوانين لتنظيم الوقف منذ العهد العثماني، وذلـك      
بهدف تعزيز سيطرة الدولة على هذه المؤسسة التي كانت تتغلغل في           
كافة مناحي الحياة االجتماعيـة والـسياسية والدينيـة للمجتمعـات           

وحاليا هناك عدد من القوانين التي تـنظم إدارة الوقـف           . اإلسالمية
  . غزةقطاع  و الغربيةواإلشراف عليه، وهي تختلف ما بين الضفة

ة ـة لغاي ـاألوقاف في الضفة الغربية تابعة لإلدارة األردني      قد ظلت   ل
هم قانون في هذا المجال هـو قـانون األوقـاف           أو .1994/ 1/10

 والتعديالت التي   1966 لسنة   26والشؤون والمقدسات اإلسالمية رقم     
وحسب المادة الثالثة من هـذا      ). يالت كثيرة وهي تعد ( طرأت عليه   

القانون، فإن من أهداف وزارة األوقاف المحافظـة علـى المـساجد            
وللوزارة حسب  . وأموال األوقاف وصيانتها وتنميتها وإدارة شؤونها     

شخصية معنوية واستقالل مـالي وإداري،      " المادة الرابعة من القانون   
نيب عنها فـي اإلجـراءات      ويجوز لها أن تقاضي بهذه الصفة وأن تُ       
 وينص القانون أيـضا     ".…القضائية المتعلقة بها أو ألية غاية أخرى        

، مـن  "مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسـالمية  "على تشكيل   
 ، الداخلية:ات التاليةوزارالوزير األوقاف ووكيله، وممثل عن كل من     

ن الوزير المختص    ويعي . واإلعالم ، واألشغال العامة  ،والتربية والتعليم 
 على أن ال تقل درجته عن الدرجـة األولـى أو            ،الممثل عن وزارته  

 يتألف  ،وباإلضافة إلى األعضاء الحكوميين   . درجة الوكيل أو المدير   
من خمسة أعضاء من المهتمين باألوقاف والـشؤون        األوقاف  مجلس  

ويهدف المشرع مـن    . ومدة العضوية في المجلس سنتان    . اإلسالمية
 تشكيل مجلس األوقاف إلى توسيع دائرة واضعي سياسات إدارة          خالل

الوقف، وأيضا إلى إرساء قواعد رقابية تضمن عدم التالعب بأمالك          
الـسابعة مـن    ويمكن استقراء هذه األهداف من خالل المادة        . الوقف
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 ، التي حددت صالحيات المجلس،1966 لسنة 26قانون األوقاف رقم   
  : والتي من أبرزها

 السياسة العامة لـوزارة األوقـاف والـشؤون والمقدسـات           رسم. 1
  .اإلسالمية

وضع الخطط الالزمة الستثمار أموال األوقاف وتحقيق األهـداف         . 2
  .المنصوص عليها في القانون

 في بداية كل سـنة       الخاصة بإدارة الوقف   وضع مشروع الموازنة  . 3
  . مالية ورفعها لمجلس الوزراء إلقرارها

 وذلك عند وجـود     ،ارات الوقفية وترتيب الحكر عليها    استبدال العق . 4
غ الشرعي بإذن المحكمة الشرعيةالمسو .  

التي تزيد مدتها على ثالث     العقارات الوقفية   الموافقة على إيجارات    . 5
  . وإقرار إنشاء األبنية على األراضي الوقفية،سنوات

فقـا   و  المتعلقـة بـاألمالك الوقفيـة      إحالة العطاءات والمقاوالت  . 6
  .للتعليمات التي يضعها المجلس

 17وتسهيال الستثمار الوقف واستغالله، أعفى القانون األردني رقـم          
 جميع معامالت ودعاوى أمالك الوقف مـن الـضرائب          1985لسنة  

يستثنى من هـذا اإلعفـاء      . والرسوم والطوابع على اختالف أنواعها    
ا الغيـر علـى     الضرائب التي تتحقق على األبنية الوقفية التي ينشئه       

ستوفى هذه الضرائب مـنهم خـالل       أراضي الوقف المؤجرة لهم، وتُ    
استثنى قـانون المـالكين والمـستأجرين       كما  . فترة سريان اإلجارة  

 الممتلكـات الوقفيـة     1964 لـسنة    5للعقارات الوقفية األردني رقم     
المؤجرة إلقامة منشآت عليها من الحماية التي يفرضها قانون المالكين       
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، الذي يمنع المؤجر من      وتعديالته 1953 لسنة   62أجرين رقم   والمست
لكن ما يعيب القـانون     . زيادة األجرة، ويمنعه من تحديد مدة اإلجارة      

 المذكور، أنه ال يشمل بأحكامه كافـة األمـالك          1964 لسنة   5رقم  
الوقفية، وإنما يحصرها في تلك الممتلكات التي تؤجر لغايـة إقامـة            

الستفادة المثلى مـن اسـتثمار الممتلكـات        ومن أجل ا  . منشآت فقط 
 المشرع الفلـسطيني تعـديل قـانون المـالكين        الوقفية، يتوجب على  

 كافـة   يـشمل بأحكامـه   ، بحيـث    1964 لسنة   5 والمستأجرين رقم 
، فيجعل باإلمكان زيـادة     العقارات الموقوفة، أيا كانت طريقة تأجيرها     

  . وقفيةاألجرة، وتحديد مدة اإلجارة لكافة الممتلكات ال
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  ةـــات الوقفيـــالممتلكحجـــم : المبحث الثاني

بسبب الظروف السياسية المتعاقبة والمعقدة، وكـذلك بـسبب عـدم           
وضوح الوضعية القانونية لألراضي بشكل عام، ال يمكن التحدث عن          

فمنـذ تـولي    . إحصائيات دقيقة وشاملة لألمالك الوقفية في فلسطين      
لسطينية إدارة الوقف في الضفة الغربيـة وقطـاع         السلطة الوطنية الف  

غزة، تعمل وزارة األوقاف والشؤون الدينية على تنظيم وحصر هذه          
. ولكن لغاية اآلن ال تتوفر إحصائيات دقيقة بهـذا الـشأن          . األمالك

األرقام الواردة في هذا التقرير هي أرقام رسمية تم توثيقها من ملفات            
  . أنها غير كاملة في بعض األحيانوزارة األوقاف ودوائرها، غير

  الممتلكات الوقفية في الضفة الغربية .  أ

  يـــاألراض

 152919(تصل مساحة األراضي الوقفية في الضفة الغربية حوالي         
وهي أراض ال يوجـد عليهـا       " (أراضي ملساء "وتُصنّف إلى   ). دونم

شجر أو بناء وقد تكون مستغلة زراعيا وقد تكـون غيـر صـالحة              
المساحة . ، وأراضي قائم عليها عقارات    "أراضي مشجرة "، و )عةللزرا

 148673(األكبر هي من األراضي الملساء، ويبلغ مجموع مساحتها         
بينما تبلـغ   ).  دونم 143700(، ويقع أغلبها في محافظة أريحا       )دونم

، ومساحة األراضي المقـام    ) دونم 3314(مساحة األراضي المشجرة    
   ).  دونم932(عليها عقارات 
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  :8)بالدونم(جدول بمساحة األراضي الوقفية في الضفة الغربية 

المجموع 
  العام

قائم  أراضي
  عقارات عليها

أراضي 
  ملساء

أراضي 
  مشجرة

  المحافظة

  9قرى وضواحي القدس  152  1213  130  1495

  أريحا  8  143700  37  143745

  بيت لحم  514  432  2  948

  جنين  600  253  15  868

  لخليلا  326  412  490  1228

  البيرة/ رام اهللا  216  1373  142  1731

  سلفيت  111  268  11  390

  طولكرم  393  287  25  705

                                                             

الوقفية في وزارة األوقاف والشؤون الدينية،       تم الحصول على هذه األرقام من دائرة األمالك          - 8
، علما أنه لم يتم أي تغيير يذكر على حجـم األراضـي الوقفيـة خـالل                 1998وهي تعود لسنة    
  .السنوات األخيرة

يقصد بقرى وضواحي القدس كافة المناطق التابعة لمدينة القدس الشرقية، باستثناء المنـاطق              - 9
  . إلدارة وزارة األوقاف األردنيةالقديمة، والتي تتبعر مدينة القدس االواقعة داخل أسو
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المجموع 
  العام

قائم  أراضي
  عقارات عليها

أراضي 
  ملساء

أراضي 
  مشجرة

  المحافظة

  قلقيلية  103  175  28  306

  نابلس  891  560  52  1503

  المجموع  3314  148673  932  152919

  

  المبــانـي

 منها فـي    1604 عقارا، يقع    1892يوجد في الضفة الغربية حوالي      
 عقـارا خـارج     288من المجموع، و  %  84,8أي ما نسبته     مدن،ال

   10%.15,2 تهنسبأي ما  ،)قرى أو بلدات أو مخيمات(المدن 

  :وتُصنّف هذه العقارات كما يلي

  محالت تجارية •

  مدارس •

  رياض أطفال •

  كليات أو معاهد •
                                                             

اقتصاديات الوقف اإلسالمي في أراضي السلطة الوطنية        دائرة السياسات االقتصادية،     - بكدار 10
  .  49-48ص ص ، )2000رام اهللا،  (الفلسطينية
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  عيادات ومستوصفات  •

  مستشفيات •

  دور ومباني سكنية  •

  أبنية تستخدم كمقرات ومكاتب لمؤسسات رسمية أو أهلية •

  آبار وعيون ماء •

  نوادي رياضية  •

الجدول أدناه يبين عدد العقارات الوقفية وأنواعها في محافظة نابلس،          
وربما  يعطي مؤشرا على تصنيف العقارات الوقفيـة فـي الـضفة             

  .الغربية

  عدد العقارات الوقفية وأنواعها في محافظة نابلس

  

  نوع العقار  عدد العقارات

  محالت تجارية  254

  مدارس  14

  عيادات صحية ومستوصفات  8

  رياض أطفال  2

  مباني سكنية  17
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  نوع العقار  عدد العقارات

  مقرات/ مكاتب   7

حكر جمعية إسكان موظفي وزارة    وحدة سكنية23
  األوقاف والشؤون الدينية

  عيون ماء  2

  

  رــــات والمقابـــالمقام

 مقاماً، منها ما هو دينـي و مـا هـو            387يوجد في الضفة الغربية     
 تعاني معظم المقامات في الـضفة       .في القرى تاريخي، يقع معظمها    

الغربية من تدن واضح في صالحية أبنيتهـا، فمعظمهـا مهدمـة أو             
كما يوجد في الضفة الغربية      . مهجورة أو تفتقر إلى طرق مؤدية إليها      

 11 مقبـرة مندرسـة    89 دونم، منهـا     2577 مقبرة،  بمساحة     597
من % 27,3وتُمثّل المقابر المندرسة في المدن      .  دونم 251,4بمساحة  

من مجموع المقابر   % 13,4مجموع المقابر فيها، في حين ال تتجاوز        
  . 12في القرى

                                                             

 واستخدامها   عاما، وبالتالي يمكن جرفها    50 المقابر المندرسة هي التي لم يتم استخدامها منذ          - 11
  .المختلفةلألغراض 

  .59، ص مرجع سابق، بكدار  12
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  دـــالمساج

وفقا إلحصاء قامت به مديرية األمالك والشؤون الوقفية فـي وزارة           
غربية مـاال   ، يوجد في الضفة ال    1999األوقاف والشؤون الدينية سنة     

  : وهي موزعة كالتالي.  لمديريات الوزارة مسجدا تابعا1239ًيقل عن 

  عدد المساجد التابعة لمديريات وزارة األوقاف في الضفة الغربية
  

  المديرية  عدد المساجد

  قرى وضواحي القدس  60

  مديرية أوقاف محافظة أريحا  20

  مديرية أوقاف محافظة بيت لحم  106

  ف محافظة الخليلمديرية أوقا  313

  مديرية أوقاف دورا  137

  البيرة/ مديرية أوقاف محافظة رام اهللا  138

  مديرية أوقاف محافظة نابلس  193

  مديرية أوقاف محافظة جنين  121

  مديرية أوقاف محافظة طولكرم  76

  مديرية أوقاف محافظة قلقيلية  35
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  المديرية  عدد المساجد

  مديرية أوقاف محافظة سلفيت  40

  المجموع  1239

  

  لممتلكات الوقفية في قطاع غزةا.  ب

 دونم من األراضي الموقوفة، 6777يوجد في قطاع غزة ما يزيد عن 
وهي كما في الضفة الغربية تنقسم إلى أراضي مزروعة وأراضـي           

  . وأراضي مقام عليها عقارات) أي غير مشجرة(ملساء 

  طبيعة وأنواع العقارات الوقفية في قطاع غزة

 نوع العقار عدد العقارات

 محالت تجارية  458

 مدارس 39

 أراضي زراعية دونم) 5640 (41

 قطع أراضي صغيرة دونم) 1000( ما يقارب 124

 عيادات صحية 9

 بيت درج 26
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 نوع العقار عدد العقارات

 شقق سكنية 57

 دور سكن صغيرة 67

 مصانع وكراجات 49

 نوادي رياضية 3

 كليات أو معاهد 3

 أسواق تجارية 2

 مستشفيات 2

  عرائش 29

  ار لتحفيظ القرآند  371

  مساجد  408
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  ة ـــات الوقفيـــإدارة الممتلك: ثـــالمبحث الثال

منذ تأسيس السلطة الوطنيـة الفلـسطينية وإنـشاء وزارة األوقـاف            
ة إيرادات الممتلكات الوقفيـة     قلّوالشؤون الدينية، تُبين للقائمين عليها      

 الرسـمية   بالرجوع إلى الـسجالت   ف. في الضفة الغربية وقطاع غزة    
وعقود تأجير العقارات الوقفية، يالحظ االنخفاض الحاد لقيمة إجـارة          

 فعلى سبيل المثال، يوجد في حي المنارة الواقع         .العديد من العقارات  
في وسط المنطقة التجارية من مدينة البيرة عدد كبير من العقـارات            

 مؤجرة لتجار ومـستثمرين    الوقفية، أغلبها محالت تجارية ومخازن    
 حالة بعض المحالت التجارية    في   بدالت إيجارة متدنية للغاية، بلغت    ب

ستة دنـانير فـي الـسنة        وأ دنانير    أربعة 1974المؤجرة منذ العام    
ـ     دفع هذا    13.فقط وزارة األوقـاف والـشؤون     التدني في اإليرادات ب

الدينية إلى وضع خطط وإستراتيجيات لتنمية الوقف وتطوير إيراداته،         
  .   ت واضحة لتفادي التالعب أو الخطأمع تحديد إجراءا

وتعتبر دائرة األمالك من أبرز وأهم الدوائر التي تُعنى بالممتلكـات           
وتأتي أهمية هذه الدائرة    . الوقفية في وزارة األوقاف والشؤون الدينية     

فهي تتـولى   . باألساس من طبيعة اختصاصها والمهام الموكولة إليها      
وتتركز مهام الدائرة   . تتابع استغاللها وإدارة أمالك الوقف منذ وقفها،      

  :ما يليفي 

إرشاد الراغبين في الوقف إلى اإلجراءات القانونية والشرعية         .1
 .ممتلكاتهملوقف الواجب اتباعها 

                                                             
  .76، صمرجع سابق، بكدار 13
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إستالم األراضي والعقارات الموقوفة من أصحابها الواقفين،        .2
بعد إتمام إجراءات الوقف أمام الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع          

  .ر المنطقة التي يقع فيها العقار الموقوفمدي

  .متابعة تنفيذ الحجج الوقفية .3

  .متابعة تنفيذ شروط الشخص الواقف .4

العمل على تسجيل كافة الممتلكات الوقفية في دوائر الطـابو           .5
ودوائر تسجيل األراضي، واستخراج سندات الملكية الخاصـة بهـا،          

 خصوصا الـدائرة    وذلك بالتنسيق مع الدوائر المختصة في الوزارة،      
 .القانونية

متابعة معامالت تخصيص قطع األراضي الالزمـة للمقـابر          .6
  14.والمساجد في كافة المحافظات

  

  

  

  

  

  
                                                             

القـدس،  (خمس سنوات إنجـازات وتطلعـات        وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية،       - 14
  .166، ص )2000
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  ة ــارات الوقفيــر األمالك والعقــة لتأجيــاإلجراءات المتّبع

يتبع وزارة األوقاف والشؤون الدينية مديريات في كل محافظة مـن           
وتقوم هذه المديريات نيابة عن     . اع غزة محافظات الضفة الغربية وقط   

ولكـن  . الوزارة باإلشراف على الممتلكـات الوقفيـة وإسـتغاللها        
صالحياتها ليست مطلقة في اتخاذ القرارات، بل تقتصر فـي أغلـب            
األحيان على التنسيب، إذ يتم رفـع التوصـيات المتعلقـة بتـأجير             

  .ار النهائي األمالك الوقفية لمقر الوزارة التخاذ القرواستثمار

بعد قدوم السلطة الفلسطينية وتأسـيس وزارة األوقـاف والـشؤون           
     رئيـسا (نة من وزير األوقاف     الدينية، تم تشكيل لجنة داخلية، مكو( ،

ووكيل الوزارة، والوكيل المساعد، ومدير عام الـشؤون اإلداريـة،          
ومدير عام الشؤون المالية، ومدير الدائرة القانونية، ومـدير الـدائرة       

 في  نظر، وذلك لل  )مقررا(، ومدير األمالك الوقفية     )أعضاء(لهندسية  ا
جل إقامـة مـشاريع علـى أراضـي         أالطلبات المقدمة للوزارة من     
تتم دراسة الطلبات في المديرية مـن       . األوقاف، أو استئجار عقاراتها   

 إلى الوزارة   تُرفع الطلبات ثم  . 15قبل مدير األوقاف ولجنة بدل المثل     
الداخليـة المـشرفة    لجنة  الات المناسبة بشأنها، من قبل      التخاذ القرار 

ويكون قرارها إما بالموافقـة أو االعتـذار أو         . على األمالك الوقفية  
  .الموافقة المبدئية المشروطة

تجدر اإلشارة إلى أن دراسة الطلبات ال تخـضع لـنفس المعـايير             
ن والشروط، إذ يتم التعامل معها بحسب أهدافها، ويميز في ذلك بـي            

                                                             
قسم  ومسؤول   مديرية، ومحاسب ال  ، مدير األوقاف  :لجنة بدل المثل في كل مديرية من      تتكون   - 15

السعر المناسب والـشروط المناسـبة للمـشروع        ة هذه اللجنة تقدير      ومهم .األمالك في المحافظة  
) لجنة اإلشراف على تأجير واستثمار األمالك الوقفيـة       ( المنوي أقامته، والتنسيب للجنة الرئيسية      

  . في الوزارة



  32  

الوزارات المقدمة من   طلبات  ال ف .األهداف الخيرية واألهداف الربحية   
 التي تهدف إلى إنـشاء مرافـق عامـة          ،والدوائر الحكومية واألهلية  

ن الطلبات  مكالمدارس والمستشفيات، يتم التعامل معها بشروط أيسر        
 ويكـون التـأجير مـشروطاً     .تهدف إلى تحقيق الربح المـادي     التي  

 الهندسية والمعمارية والتراخيص الالزمة، سواء      بإحضار المخططات 
  .أكان التأجير لغرض ربحي أو لغرض خيري

عليهـا مـن بنـاء      تم   تعود ملكية األرض وما      ،وبانتهاء مدة التأجير  
ويتم عندها عقد اتفاق جديد بتـأجير األرض ومـا          . لوزارة األوقاف 

ويكـون   تتفق والسعر الدارج وقت العقد الجديد،     عليها بأجرة جديدة،    
ستئجار للـشخص أو المؤسـسة التـي أقامـت          حق األولوية في اإل   

        . المشروع أصال، شريطة أن تدفع األجرة الجديدة

  

  ةـــات الوقفيـــ الممتلكاستغــاللاالت ــمج

السلطة الفلسطينية   باستالم الممتلكات الوقفية    استغاللعت مجاالت   تنو 
ة األوقـاف والـشؤون    خاصة بعد اتخـاذ وزار    ،شؤون إدارة الوقف  

من أهم  . الدينية الفلسطينية عدة خطوات لتطوير الوقف وزيادة ريعه       
 أي من   16 بعدم تحكير  1996هذه الخطوات قرار وزير األوقاف سنة       

بنـاء علـى التطلعـات      : " على ما يلي   ، والذي نص  األمالك الوقفية 
 المستقبلية الستثمار األمالك الوقفية وحفاظا على سالمة حق الوقـف         

    ر عدم تحكيـر أي مـن األمـالك         وتحقيقا لمصالح الوقف عامة أقر
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة لصالح الوقف، خـصوصا إذا          ". الوقفية

                                                             
، مقابل بدل   )المحتكر ( التحكير هو تخصيص عقار موقوف الستغالله من قبل شخص معين          - 16

  .محدد، ولكن ألجل غير محدد
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علمنا أن تحكير الممتلكات الوقفية وتأجيرها لفترات طويلة يؤدي إلى          
 تضاؤل القيمة الفعلية ألجرتهـا مـع مـرور          ، بسبب إنخفاض ريعها 

سيب من لجنة اإلشراف على تـأجير األمـالك         وبناء على تن  . الزمن
 1996سـنة   قـراراً   ، اتخذ الـوزير      في الوزارة  الوقفية واستثمارها 
 حدود  ية الموجودة داخل  عقارات الوقف الراضي و األيقضي بعدم تأجير    

 ،إال لجهات مـستثمرة   ) إذا كان التأجير بقصد تحقيق الربح     (البلديات  
 زيادة المـدخول المـالي       يؤدي إلى  ،تكون مشاريعها ذات دخل مجز    

  . لألوقاف

  :  من الوقف بإحدى طريقتين همااإلنتفاعإجماال، يمكن 

أن يتم تأجير العقار الموقوف، ومن ثم إنفاق ما تم الحـصول              . أ
أوقـف   الوجوه التي    عليه من عوائد على مختلف وجوه البر أو على        

 قوف المو يجب أن تخضع عملية تأجير العقار     ،وفي هذه الحالة  . اعليه
، والربح المادي المتوقع أن      للمشروع إلى معايير الجدوى االقتصادية   

  .يحققه

 أن يتم تأجير الموقوف على مختلف وجوه الخير التي يهدف   . ب
الوقف إلى تحقيقها، أو التي أوقف عليها، مثل تـأجير أرض لتقـام            

وفي هذه الحالة ال تخضع عملية تأجير الموقـوف         . عليها دار أيتام  
وإنما يؤخذ باالعتبار مـدى تحقيقهـا        االقتصادية،   جدوىلمعايير ال 
 أن الطابع التجاري هو المسيطر على استخدام        ،والواقع.  للنفع العام 

إذ بلغـت نـسبة     . األمالك الوقفية في الضفة الغربية وقطاع غـزة       
فقد بلغـت نـسبة     %. 93,1العقارات المؤجرة على أساس تجاري      

، وفـي   %95,6ة في قطاع غزة     اإلشغال التجاري للممتلكات الوقفي   
   17.%92الضفة الغربية 

                                                             
  .  50، ص مرجع سابق بكدار، - 17
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 الخيري المباشـر    لالستخداميعزى تدني نسبة تأجير األمالك الوقفية       
  :إلى سببين رئيسيين هما

 الطلــب علــى المــشاريع الخيريــة كالمــدارس انخفــاض  . أ
  .  العامةوالمستشفيات ودور الرعاية وغيرها من المؤسسات والمرافق

د القائمين على هذه الممتلكات قبـل       ضعف الوعي الفقهي عن     . ب
بوا تأجير  تأسيس وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إذ تجنّ       

الممتلكات الوقفية لإلستخدام الخيري المباشر بسبب تدني المـردود         
وهذا ما حاولت وزارة األوقاف تجاوزه من خالل تـأجير          .  المادي

  .أراضي وقفية لغايات النفع العام

األمالك الوقفية خالل العـام     جميع   بلغت مداخيل وإيرادات     هذا وقد 
 ويتم إنفاق مداخيل الوقف فـي  18. دينار أردني1084836  ،  2001

مختلف أوجه البر، سواء تلك التي حددها الواقفون سلفا أو حسب ما            
 علـى المـساجد     نفق من تلك األمـوال    فقد أُ . ترتئيه وزارة األوقاف  

ة وتـرميم العقـارات الوقفيـة القديمـة،     والمقابر والمقامات، وصيان 
كـذلك   .وتغطية مصاريف المدارس والمعاهد والكليـات الـشرعية       

عطـى منهـا    صرف من مداخيل األوقاف علـى دور األيتـام، وتُ         ي
 عتبـر هـذه المـداخيل     تكما  . مخصصات للعائالت الفقيرة ولألرامل   

  19. لميزانية الوزارة ومديرياتهايالمصدر الرئيس

  

                                                             
 تم الحصول على هذه األرقام من الدائرة المالية فـي وزارة األوقـاف والـشؤون الدينيـة                  - 18

  .                      الفلسطينية
    .165، ص خمس سنوات إنجازات وتطلعات وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، - 19
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ارات المؤجرة ألغراض خيرية وتجاريـة فـي الـضفة          توزيع العق 
  الغربية

  ألغراض خيرية) أ

   المؤجرة لوزارة التربية والتعليمالوقفية األمالك

 اإلستخدام أو طريقة
 اإلنتفاع

 المساحة

 بالدونم

 المنطقة

 طولكرم/ شويكة 7.038  مدرسةإقامة

 رام اهللا/  لقيابيت 2  مدرسةإقامة

 رام/    ني زيد بقراوة 2  مدرسةإقامة
 اهللا

 رام اهللا/ بدرس 8  مدرسةإقامة
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  يــم المحلــرة لوزارة الحكـــ المؤجالوقفية األمالك
  

 المستأجرة أو الجهة
 المستفيدة

 اإلستخدام أو طريقة
 اإلنتفاع

  المساحة

 بالدونم

 المنطقة

 سوق للخضار إقامة  أريحابلدية
 واللحوم

 أريحا 3

 جنين/  الظهرسيلة  2.229  مدرسة ثانويةامةإق  القرويالمجلس

 عرابة ووكالة بلدية
 الغوث

 جنين/ عرابة 4  مدرسةإقامة

 الخليل/ الظاهرية  11  مدرسةإقامة  القرويالمجلس

 سلفيت/ ستياإ دير 0.6  عيادة صحيةإقامة  القرويالمجلس

 سلفيت/ سكاكاإ 0.127  عيادة صحيةإقامة  القرويالمجلس

 طولكرم/ رامين  0.5  خزان مياهنشاءإ قروي الالمجلس

 طولكرم/ الغصوندير _  مدرسةإقامة  القرويالمجلس

 مجمع للمجلس إقامة  القرويالمجلس
 القروي

 طولكرم/  جمالكفر 2
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 المستأجرة أو الجهة
 المستفيدة

 اإلستخدام أو طريقة
 اإلنتفاع

  المساحة

 بالدونم

 المنطقة

 طولكرم/ بلعا  4.671  مركز صحيإقامة  القرويالمجلس

 قلقيلية  3.251  مدرسةإقامة  قلقيليةبلدية

 خزان مياه وقاعة مةإقا  قلقيليةبلدية
 عامة

 قلقيلية  1.893

 قلقيلية 0.31  مخازنإقامة  قلقيليةبلدية

 سوق خضار إقامة  قلقيليةبلدية
 ومسلخ دواجن

 قلقيلية  9.9

 قلقيلية/  ثلثكفر  1.730  مجمع إقامة  القرويالمجلس

 قلقيلية/ عزون 3.204  مدرسةإقامة  القرويالمجلس

 البيرة/  اهللارام - ي للبلدية مبانإقامة  البيرةبلدية

  اهللارام/  مالككفر  4  مدرسةإقامة  القرويالمجلس

 لجنة مشاريع رئيس
 راس كركر

 رام اهللا/  كركرراس 1  مجمع مؤسساتإقامة

 مقر للمجلس إقامة  القرويالمجلس
 القروي

 رام اهللا/ كوبر 1.041
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 المستأجرة أو الجهة
 المستفيدة

 اإلستخدام أو طريقة
 اإلنتفاع

  المساحة

 بالدونم

 المنطقة

 نابلس -  مدرسة وملعبإقامة  نابلسبلدية

 نابلس 0.758  مدرسةإقامة  نابلسبلدية

 نابلس/ الناقورة 11  مدرسةإقامة  القرويالمجلس

 نابلس/ عورتا 0.572  عيادة صحيةإقامة  القرويالمجلس

  مقر للمجلسإقامة  القرويالمجلس
 القروي

 نابلس/ ياصيد  1.253

 نابلس/ بوسعين  1.625  مدرسةإقامة  القرويالمجلس

رك لتوليد  غرفة محإقامة  القرويالمجلس
 الكهرباء

 نابلس/ بزاريا  0.15

 نابلس/ قبالن  3.675  مدرسةإقامة  القرويالمجلس

 نابلس/ بيتا  2.771  مدرسةإقامة  القرويالمجلس
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   الوقفية المؤجرة لوزارة الصحةاألمالك
  

 المستفيدة أو الجهة
 المستأجرة

 اإلستخدام أو طريقة 
 اإلنتفاع

  المساحة

 بالدونم

 المنطقة

 أريحا 10  مستشفىإقامة  الصحةوزارة

 صحة رام مديرية
 اهللا والبيرة

 رام اهللا/  لقيابيت  0.6  عيادة صحيةإقامة

  

  الرياضةالشباب و الوقفية المؤجرة لوزارة األمالك

 أو المستفيدة الجهة
 المستأجرة

 اإلستخدام أو طريقة
 اإلنتفاع

 المنطقة بالدونم المساحة

 شباب أريحا نادي
 اضيالري

 أريحا  0.848  منشآت رياضيةإقامة

 طولكرم/ بلعا 0.776  مقر للناديإقامة  بلعا الرياضينادي
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   والخيريةاألهلية الوقفية المؤجرة للجمعيات والمؤسسات األمالك

 المستفيدة أو الجهة
 المستأجرة

 اإلستخدام أو طريقة
 اإلنتفاع

  المساحة

  بالدونم

 المنطقة

  أريحا  0.268  تبةمك  الغرفة التجارية

 أريحا 3.88  مركز تدريبإقامة  سيدات أريحاجمعية

 جنين  3  بيت للمسنينإقامة  بيت المسنينجمعية

 مقر للجمعية إقامة  جنين الخيريةجمعية
 ومبنى لأليتام

 جنين 2.879

   زبوبا الخيريةجمعية

 

 جنين/ زبوبا 2  روضة أطفالإقامة

 فقوعة جمعية
 الخيرية

 جنين/ فقوعة  1.5 للجمعية مركز إقامة

 بيت أمر جمعية
 الخيرية

 الخليل/  أمربيت 0.878  مجمع إسالميإقامة

 طولكرم/ عنبتا  4.883  روضة أطفالإقامة  عنبتاجمعية

 النجاح جامعة
 الوطنية

 بيارة حمضيات إقامة
 ومركز للبحث العلمي

 طولكرم/ شويكة 27
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 المستفيدة أو الجهة
 المستأجرة

 اإلستخدام أو طريقة
 اإلنتفاع

  المساحة

  بالدونم

 المنطقة

 البر جمعية
 واإلصالح

 قلقيلية/ عزون 4.683  روضة أطفالإقامة

 جيوس جمعية
 الخيرية

 قلقيلية/ جيوس 1.68  مقر للجمعيةإقامة

 فالمية جمعية
 النسائية

 مقر للجمعية إقامة
 وروضة ونادي

 قلقيلية/ فالمية 2

 أصدقاء جمعية
 المريض

 نابلس 0.14  عيادة صحيةإقامة

 التضامن جمعية
 الخيرية

 نابلس -  مدرسةإقامة

 التضامن جمعية
 يريةالخ

 نابلس 5  مدرسةإقامة

 نابلس 5  مجمع خيريإقامة  الهالل األحمرجمعية
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       ع الجهات المستأجرة   يتبين من خالل الجداول الواردة أعاله مدى تنو
ستغل والمستغلة ألراضي األوقاف، وأيضا مدى تنوع المجاالت التي تُ        

 علـى المـدارس   اسـتغالل الممتلكـات الوقفيـة    يقتـصر   فلم  . فيها
ستشفيات والمراكز الصحية، بل تعداه ليشمل النوادي الرياضـية         والم

والثقافية، ومراكز البحث العلمي، والمقـرات الحكوميـة، ومراكـز          
هـذا التنـوع والتطـور فـي        ر  بشّي. تدريب، ومنشآت كهرباء وماء   

 في المجتمع، كمـا     بعودته للعب دور حيوي    مجاالت استغالل الوقف  
منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية      ف .دهكان عليه الحال في بداية عه     

، وإنشاء الوزارات والدوائر الحكومية، تزايدت الحاجـة        1994عام  
ستخدم للنفع العام كالمدارس والمستشفيات والنوادي      إلى إقامة مباني تُ   

الرياضية، وهذا ما ساهمت وزارة األوقاف والشؤون الدينيـة فـي           
  . تلبيته من خالل األراضي الموقوفة

تقدر عائدات الممتلكات الوقفية المؤجرة لمؤسسات رسـمية وأهليـة          
. اً دينـار  171282 ما مجموعه  2001لغايات النفع العام خالل العام      

هذا وقد عقدت وزارة األوقاف والشؤون الدينية إتفاقيـة مـع وزارة            
 إلى تعزيـز التعـاون بـين      ت، هدف 2001في العام   التربية والتعليم،   
طاع التعليم وزيادة عدد المدارس فـي األراضـي         الوزارتين لدعم ق  

 قطـع مـن   بتأجير   وزارة األوقاف    قيامالفلسطينية، وذلك من خالل     
  عليهـا،   لبناء مـدارس   ، وذلك وزارة التعليم إلى  األراضي الموقوفة   

 دينار أردني سنويا للدونم الواقـع       250 مخفضة، تبلغ    ةجارإببدالت  
 سنويا للدونم الواقع داخـل       دينار أردني  150داخل حدود المدينة، و   

  .      يةحدود القر
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  تجاريةألغراض ) ب

 المستفيدة أو الجهة
 المستأجرة

 اإلستخدام أو طريقة
 اإلنتفاع

  المساحة

  بالدونم

 المنطقة

 أريحا/  والزورحجلة 1100  زراعيةإجارة  سنقرطشركة

 اإلئتالف شركة
 الفلسطينية

 أريحا/  والزورحجلة 300 لحديد والصلبل مصنع

 أريحا/  والزورحجلة 125  لزراعة الخضراواتإجارة مستثمر

 أريحا/  والزورحجلة 65  لزراعة الخضراواتإجارة  الزراعيةاإلغاثة

 من مجموعة
 المستثمرين

 أريحا/  والزورحجلة 135  لزراعة الخضراواتإجارة

 من مجموعة
 المستثمرين

بيت / الخضرو رطاسإ -  قرية سياحيةإقامة
 لحم

 البيرة 9  مدرسة خاصةإقامة مستثمر

الحياة  صحيفة
 الجديدة

 مبنى لصحيفة الحياة إقامة
 الجديدة

 البيرة  1.273

 أربعة مخازن وإقامة بناء مستثمر
معرض لبيع الجرانيت 

 البناءومواد 

رام /  بني حارثخربثا 4
 اهللا

  



  44  

التـي يـتم    التجارية  يالحظ من خالل الجدول أعاله تنوع المجاالت        
تأجير الممتلكات الوقفية ألجلها، ما يعني تغلغل الوقف فـي مختلـف       
. مجاالت التنمية اإلقتصادية، سواء الصناعية أو السياحية أو الزراعية     

وعلى العكس من تأجير الممتلكات الوقفية لغايات النفع العام، تخضع          
، عملية التأجير للغايات الربحية والتجارية لمعيار الجدوى اإلقتصادية       

 فمثال  .اإلجارة المحصلة في مثل هذه األحوال     ينعكس على بدالت    ما  
 من وزارة األوقاف قطعة أرض تقع   الجديدة الحياةاستأجرت صحيفة   

 متر، إلقامة مقر للصحيفة عليهـا،       1273في مدينة البيرة، مساحتها     
 دينار أردني، وبانتهاء عقـد اإلجـارة        3000ببدل إيجار سنوي يبلغ     

  .    تعود ملكية األرض وما عليها لوزارة األوقاف31/7/2009بتاريخ 

 دينـار أردنـي     27د بلغ متوسط العائد السنوي للـدونم المـؤجر          لق
أي غير  ( دينار أردني لألراضي الملساء      15.6لألراضي المشجرة، و  

 على تدني بدالت اإلجارات المحـصلة عـن         وهذا يدلّ . 20)المشجرة
س إلى تدني بـدالت اإليجـار       باألساذلك  ، ويعود   الممتلكات الوقفية 

  .القديمة

      

                                                             
  .58، ص مرجع سابق بكدار، - 20
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  ةـــــاتمـخ

رغم القرارات التي اتخذتها وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
 بهدف تطوير الوقف وتحسين 1994 عام الفلسطينية منذ إنشائها

مردود ممتلكاته، إال أنه ال تزال هناك بعض جوانب الخلل التي يمكن 
  :صيات التاليةمعالجتها من خالل األخذ بالتو

وضع قانون موحد إلدارة األوقاف فـي الـضفة         ضرورة   .1
الغربية وقطاع غزة يتم االستعاضة بـه عـن القـوانين األردنيـة        

، المفعـول واإلنتدابية وقوانين اإلدارة المصرية التي ال تزال سارية  
. والتي تؤدي بسبب تعددها واختالفها إلى تضارب األحكام القانونية        

أن يتم توحيد الموقف القانوني بين الـضفة        ري  كما أن من الضرو   
       يوأن تغطـي أي     الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بالوقف الـذُر ،

قوانين جديدة كافة األمور المستجدة، كوقـف األسـهم والـسندات           
  .المالية، ووقف المنقوالت

استثناء عقارات الوقف من الحماية التي يـضفيها        ضرورة   .2
الذي و،  1953 لسنة   63رقم  األردني  ن   المالكين والمستأجري  قانون

فهذا القانون يعتبر   . رفع قيمة اإلجارة أو بتحديد مدة العقد      ب ال يسمح 
أخذنا بعين إذا خاصة  أكبر عقبة أمام تنمية الوقف وتطوير إيراداته،      

ببدالت  مؤجرة منذ فترة طويلة      يةعقارات الوقف ال  غالبية االعتبار أن 
 .   ايات تجارية لغتأجيرها، رغم متدنية ةجارإ

إجراء مسح إحصائي لكافة الممتلكـات الوقفيـة،        ضرورة   .3
  .المجاالت الممكنة إلستثمارهادراسة وضعيتها القانونية، وبيان و

منح المستثمرين في العقارات الوقفيـة امتيـازات        ضرورة   .4
 خصوصا في المجاالت المنسجمة مع مصلحة الوقف من         ،تشجيعية
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 العامة من جهـة ثانيـة، كتـشجير         جهة، ومع السياسة االقتصادية   
  .واستصالح األراضي البور والملساء

استصالح وترميم المقامـات الدينيـة واألثريـة،        ضرورة   .5
سياحة الداخلية والخارجية، مما يدر مردودا      الواستغاللها ألغراض   

  .  ويساهم في تنمية اإلقتصاد الوطني،مهما على األوقاف

تم اإلعتداء عليها مـن  حصر األمالك الوقفية التي     ضرورة   .6
قبل سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي، والبـدء بـاإلجراءات القانونيـة          

  .الالزمة الستردادها
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  ملحــــق

  في الضفة الغربية سرائيلية على الممتلكات الوقفيةاإل اإلعتداءات

  المنطقة  موقع العقار  بالدونمالمساحة   طبيعة االعتداء

البحر شاطيء على هذه األرض تقع 
لميت، استولى عليها اإلسرائيليون ا

 عليها منتجعا أقاموا و1967منذ سنة 
  .سياحيا

  أريحا  أرض الفشخة  10479

من وادي النويعمة هذه األرض تمتد 
تمت ، وقد وحتى وادي العوجا

 عليها مستوطنة تها وأقيمتمصادر
   .نعمة

  أريحا/ النويعمة  الخربة السمراء  55000

تيالء قامت سلطات اإلحتالل باإلس
 تهعليه بموجب أمر عسكري، وحول
  .إلى كنيس ومعهد ديني يهودي

مسجد بالل بن   -
  رباح

  بيت لحم

ى وضع نقطة حراسة عسكرية عل
، وتحويلها إلى ثكنة المخازن

  .عسكرية

مخازن عمارة   2
  األوقاف

  بيت لحم

 استولت عليها سلطات اإلحتالل،
  .ها األوقاف من التصرف فيتومنع

/ بيت سكاريا  أرض البلوطة  1
  بيت لحم

لشق طريق يربط يها االستيالء علتم 
  .بين بيت صفافا ومستوطنة جيلو

/ بيت صفافا  الست بدرية  6
  بيت لحم
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  المنطقة  موقع العقار  بالدونمالمساحة   طبيعة االعتداء

قامت سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي 
 عام بعد مذبحة الحرم اإلبراهيمي

 دونمات 6إلستيالء على ا ب1994
دائرة المسجلة في ه من ساحات
 األوقاف  باسم)الطابو(األراضي 

  .اإلسالمية

الحرم   -
  اإلبراهيمي

  الخليل

يعتبر هذا الموقع من أهم األماكن 
 وقد قامت سلطات ،األثرية في الخليل

 باإلستيالء عليه بتاريخ اإلحتالل
24/2/1996.  

مسجد مشهد   0.741
  األربعين

  الخليل

 بإغالق اإلحتاللقامت سلطات 
  .25/2/1994المسجد بتاريخ 

مسجد زاوية   -
  شرافاأل

  الخليل

قامت سلطات اإلحتالل بموجب أمر 
 محل تجاري 12عسكري بإغالق 

بعد مذبحة الحرم اإلبراهيمي، 
  .واإلغالق مستمر حتى اآلن

/ خان الخليل  -
  الحسبة

  الخليل

استولت سلطات اإلحتالل على هذه 
األرض وضمتها إلى مستوطنة 

  .الخارصينا

أرض عاروض   40
  فراح

  الخليل

 اإلحتالل على هذه استولت سلطات
األرض وضمتها إلى مستوطنة 

  الخليل  بئر دعمس  2.133
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  المنطقة  موقع العقار  بالدونمالمساحة   طبيعة االعتداء

  .كريات أربع

  

استولت سلطات اإلحتالل على هذه 
األرض وضمتها إلى مستوطنة 

  .كريات أربع

بئر المحاور   1.282
  الشرقي

  الخليل

 دونمات من هذه 6تم اقتطاع 
  .لتفافيااألرض لشق طريق 

أرض النبي   19
  يونس

  خليلال/ حلحول

أعلنت السلطات اإلسرائيلية أن هذه 
األرض منطقة خضراء، ومنعت 

  .األوقاف من التصرف فيها

  رام اهللا  أرض أبو ليمون  84

تبلغ المساحة اإلجمالية لهذه االرض 
 دونما، استولت سلطات اإلحتالل 54

  . دونم منها19على 

رام / بيت سيرا  قبة النبي سيرا  19
  اهللا

ائيلية أنها أعلنت السلطات اإلسر
منطقة خضراء، ومنعت األوقاف من 

  .التصرف فيها

  رام اهللا/ عطارة  القطرواني  8.5

قام الجيش اإلسرائيلي باالستيالء 
على هذه األرض بموجب أمر 

عسكري، وتم إنشاء محطة كهرباء 
، وذلك لخدمة 1988عليها منذ عام 

/ كفل حارس  بور القيس  25.5
  سلفيت
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  المنطقة  موقع العقار  بالدونمالمساحة   طبيعة االعتداء

  .المستوطنات في المنطقة

استولت سلطات اإلحتالل على هذه 
 وأقامت عليها مباني صناعية رضاأل

  .1984منذ عام 

 أرض -الخاليل  82.633
سكة الحديد 
  الحجازي

  طولكرم

تبلغ المساحة اإلجمالية لهذه االرض 
، قامت السلطات  دونم14.402

 منها  دونمات4اع اإلسرائيلية باقتط
في شهر وذلك لشق شارع إلتفافي، 

  .1996أيار 

  قلقيلية  القطعة الشامية  4

استولت عليها سلطات اإلحتالل 
  وأجرتها للمستوطنين

  نابلس/ برقة  أرض المسعودية  24.4

تم االستيالء على هذه األرض لشق 
  .التفافيةطريق 

سكة الحديد   4
  الحجازية

  نابلس/ الناقورة

  

  

  

  

  


