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يتقــدم ائتــالف أمــان بالشــكر الجزيــل للدكتــور عبــد الرحمــن ريحــان إلعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي 
الشــعيبي وفريــق أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لــه.

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 

2022.سياســة إدارة األمــالك الوقفيــة فــي فلســطين وحوكمتهــا. رام اللــه – فلســطين.

إنَّ االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذا التقريــر، وال يتحّمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقرير 

بعــد نشــره.
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◄ الملّخص التنفيذي:

يتطلـّـب الســياق التاريخــي لنظــام الوقــف زمانــاً ومكانــاً عــدَم إخراجــه مــن هــذا الســياق الــذي صاحبتــه متغيــرات كثيــرة أثــرت 
وتأثــرت بــه تاريخيــاً. فاخلدمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة وغيرهــا املنبثقــة عــن الوقــف جــاءت ابتــداًء لنفــع اجملتمــع بوجــه 
عــام والفئــات الضعيفــة علــى وجــه اخلصــوص. إّن مؤسســات التكافــل االجتماعــي تتجــاوز مــّد يــد العــون للمحتاجــن والبرامــج 
الوقتيــة لســّد الفجــوات التــي ميكــن أن حتــدث خلــًا يف املنظومــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للمجتمــع، ليّتصــل بهــا مــن أحــد 
جوانبهــا واحــٌد مــن ركائــز الرؤيــة املعرفيــة والفكريــة التــي أرســتها نصــوص القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة بــأّن اإلنســان يف 
حاجــة اآلخريــن لتحقيــق الهــدف مــن االجتمــاع البشــري. وهــذا التطــور يعكــس بشــكل واضــح املســؤولية التــي يتحلـّـى بهــا الفــرد 
جتــاه اجملمــوع للوصــول إلــى حالــة مــن الســلم اجملتمعــي يضمــن دميومــة احليــاة واحلفــاظ علــى الكرامــة اإلنســانية، وهــذا مــا 
وصفــه ابــن خلــدون بخاصيــة اإلنســانية التــي تعّبــر عــن مدنيــة اإلنســان. إّنهــا باختصــاٍر شــديد إخــراٌج لتجربــة التطــّوع مــن 
شــرنقة الســلوك الفــردي إلــى طــور التأســيس وحتصينهــا اجتماعيــاً وقانونيــاً وإداريــاً، ومّدهــا مبقّومــات التواصــل والدميومــة 

مــن خــال إيجــاد مــا نُطِلــُق عليــه احلوكمــة مبــا حتويــه مــن نزاهــة وشــفافية ومســاءلة.

والهــدف مــن إعــداد التقريــر، فحــص واقــع الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة يف عمليــة إدارة األمــاك الوقفيــة واالســتثمارات 
املتعلقــة بهــا يف إطــار مجموعــة مــن املؤشــرات ذات العاقــة، إضافــة إلــى فحــص طبيعــة اإلطــار التشــريعي واملؤسســي 

ــة. ــة إدارة واســتثمار األمــاك الوقفي املعتمــد لعملي

اســتند إعــداد هــذا التقريــر علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي وذلــك مــن خــال جمع وحصــر املعلومــات ذات العاقة مــن مصادرها 
اخملتلفــة، ومراجعــة الدراســات التــي مّتــت يف هــذا املوضــوع مبــا فيهــا تقاريــر ائتــاف أمــان ذات العاقــة، مثل تقريــر إدارة املوارد 
العامــة والثــروات الطبيعيــة ونزاهــة احلكــم، ومــن ثــّم فحــص واقــع املؤشــرات املتعلقــة بقيــم النزاهــة للعاملــن واملســؤولن ومبــادئ 
الشــفافية يف إدارة األعمــال ذات العاقــة، وكذلــك فحــص مــدى جناعــة نظــم املســاءلة يف إدارة األمــاك الوقفيــة، ثــّم حتليــل 
املعلومــات واملعطيــات ونتائــج املؤشــرات للتوّصــل إلــى اســتخاصات تتضمــن التحديــات واإلشــكاليات التــي تواجــه إدارة الوقــف 

يف فلســطن، وتقــدمي توصيــات قابلــة للتطبيــق واقتــراح آليــات للضغــط واملناصــرة لتبنيهــا وتنفيذهــا. 

وينقســم التقريــر إلــى أربعــة مباحــث، يتنــاول املبحــث األول البيئــة التشــريعية والتنظيميــة املؤسســاتية، فيمــا يعالــج املبحــث 
الثانــي بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة األمــاك الوقفيــة، أمــا املبحــث الثالــث فيتضمــن حتليــل املعطيــات وحتديــد 

االســتخاصات، ويتضمــن املبحــث الرابــع التوصيــات.

وخلــص التقريــر إلــى مجموعــة مــن االســتخاصات، منهــا وجــود حتّســن يف بعــض جوانــب البيئة املؤسســاتية والتنظيميــة لكّنها 
لــم تكــن كافيــة للوصــول إلــى احلالــة الفضلــى يف اإلدارة والتنظيــم. فضــًا عــن عــدم وجــود سياســة عامــة وواضحــة مكتوبــة 
ومعلنــة إلدارة ملــف األمــاك الوقفيــة. أمــا يف اإلطــار القانونــي، فالبيئــة التشــريعية بيئــة متشــابكة وغيــر متوائمــة بســبب تنــّوع 
مصادرهــا وتراكــم خلفياتهــا التاريخيــة والفكريــة، يضــاف إلــى ذلــك عــدم تصديهــا الفقهــي للمســتجدات احلديثــة، إضافــة 
إلــى أّن عــدم وجــود قانــون فلســطيني موحــد خــاص بالوقــف ومــا يتعلــق بــه مــن حقــوق والتزامــات جتــاه أطرافــه جميعهــا يجعــل 

مــن الصعوبــة مبــكان إدارتــه واســتثماره واحملافظــة عليــه وفــق معاييــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة املطلوبــة.

أمــا فيمــا يتعلــق ببيئــة النزاهــة، فيخضــع املوظفــون مــن الناحيــة اإلداريــة واملاليــة ملــا يخضــع لــه باقــي موظفــي الدولــة، وتخضــع 
إدارة األمــاك الوقفيــة لذلــك مــع اســتثناء واحــد يتعلــق يف اإليــرادات التــي تتحقــق لديهــا حيــث إّنهــا ال تدخــل اخلزينــة العامــة، 
فيمــا ال توجــد لــدى اإلدارة العامــة لألمــاك الوقفيــة أنظمــة مكتوبــة ومعتمــدة حــول آليــة وضــع السياســات واخلطــط وطــرق 
اتخــاذ القــرارات، إضافــة إلــى أّن دائــرة األمــاك الوقفيــة ال تعمــل بالقــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2014م والنظــام رقــم )5( 

لســنة 2014م بشــأن الشــراء العــام، وإّنــا تقــوم جلنــة مختصــة الســتثمار األمــاك الوقفيــة بعمليــة الشــراء. 

وبخصــوص بيئــة الشــفافية، فقــد مّت توثيــق عمليــات االختيــار للمنتفعــن مبوجــب محاضــر ورقيــة وإلكترونيــة، يف حــن مــا 
زالــت األراضــي الوقفيــة غيــر محصــورة بســبب عــدم انتهــاء أعمــال التســوية، إلــى جانــب عــدم وجــود موقــع إلكترونــي فّعــال 
للــوزارة أو للدائــرة ميكــن للمواطنــن االّطــاع عليــه للحصــول علــى مــا يهمهــم مــن معلومــات. كمــا لــم يتــم نشــر تقاريــر ماليــة 
ــة  ــة إجرائي ــة. وال توجــد أدل ــى األمــاك الوقفي ــداءات عل ــم يجــِر حصــر االعت ــا، ول ــة وأرباحه ــرادات األمــاك الوقفي عــن إي

للعمــل يف اإلدارة العامــة لألمــاك الوقفيــة، فضــًا عــن عــدم وجــود خطــة اســتراتيجية واضحــة لاســتثمار.
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وفيمــا يتعلــق ببيئــة املســاءلة، لــم يتــم تعيــن مدقــق حســابات خارجــي للتدقيــق علــى أعمــال الدائــرة وحســاباتها، كمــا لــم يتــم 
بشــكل عــام األخــذ بتوصيــات ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، حيــث مّت تنفيــذ 35% منهــا بشــكل جزئــي و6% فقــط بشــكل 
كلــي فيمــا لــم يتــم تنفيــذ مــا نســبته 59% مــن توصيــات الديــوان وفــق مــا ورد يف تقريــر متابعــة تنفيــذ التوصيــات للعــام 2020.

ومــن أجــل النهــوض بقطــاع األوقــاف وال ســيما إدارة األمــاك الوقفيــة، ينبغــي بلــورة سياســة وطنيــة عامــة تشــترك يف وضعهــا 
واإلشــراف عليهــا كافــة األطــراف ذات العاقــة، حتــدد مــن خالهــا عاقــة مؤسســة الوقــف مبؤسســات الدولــة وآليــات إدارتهــا 
لألمــاك الوقفيــة واإلطــار القانونــي الفلســطيني الناظــم لعملهــا واالســتفادة مــن جتــارب الــدول العربيــة الناجحــة يف إدارة 

الوقــف. مــع األخــذ بتوصيــات ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ألهميتهــا القصــوى يف حمايــة األمــاك الوقفيــة بشــكل عــام.

ويف اجلانــب املتعلــق ببيئــة النزاهــة، مــن الضــروري تفعيــل النظــام اخلــاص مبنــع حــاالت تضــارب املصالــح ســواء للجنــة بــدل 
املثــل أو جلنــة اإلشــراف علــى تأجيــر واســتثمار األمــاك الوقفيــة وكل مــن لــه صلــة باألمــر، وااللتــزام بقــرار مجلــس الــوزراء 
بهــذا اخلصــوص. فضــًا عــن قيــام وزارة األوقــاف بتدريــب العاملــن يف دائــرة األمــاك الوقفيــة علــى مدّونــة ســلوك العاملــن 
يف الوظيفــة العامــة وقانــون اخلدمــة املدنيــة وقانــون العقوبــات وقانــون مكافحــة الفســاد وتعليمــات وآليــات اإلبــاغ عــن حــاالت 
الفســاد يف عمليــة تأجيــر أو اســتثمار األمــاك الوقفيــة، مــع التأكيــد علــى أهميــة التــزام وزارة األوقــاف بإشــراك جهــات مــن 
ــة وضــع اخلطــط والسياســات وطــرق  ــة ومعتمــدة حــول آلي ــة وأنظمــة مكتوب ــة اللجــان، وإيجــاد أدل ــوزارة يف عضوي خــارج ال

اتخــاذ القــرار. 

ــة حصــر  ــرة لعملي ــاء الدائ ــر بوضــع خطــة اســتراتيجية لاســتثمار، وبإنه ــة الشــفافية، فأوصــى التقري أمــا فيمــا يخــص بيئ
األمــاك الوقفيــة وتســجيلها بأســرع وقــت، مــع التشــديد علــى ضــرورة التــزام الــوزارة بإتاحــة الفرصــة للجمهــور يف االّطــاع 
علــى البيانــات املتعلقــة باألمــاك الوقفيــة واســتثماراتها وميزانياتهــا عــن طريــق نشــرها. وأن تقــوم الوزارة بوضــع أدّلة إجرائية 
توضــح إجــراءات العمــل يف الدوائــر املتعلقــة بــإدارة األمــاك الوقفيــة. وأخيــراً ولتفعيــل بيئــة املســاءلة، أوصــى التقريــر بقيــام 
وزارة األوقــاف بااللتــزام بتقــدمي تقاريــر دوريــة ربعيــة عــن ميزانيــة األمــاك الوقفيــة وإيراداتهــا واســتثماراتها جمللــس الــوزراء، 
وأن تقــوم الــوزارة بتعيــن مدقــق حســابات خارجــي علــى األمــاك الوقفيــة، إلــى جانــب وضــع األســس القانونيــة الازمــة لســد 

الثغــرات يف االتفاقيــات وعقــود التأجيــر.
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◄ المقدمة:

الوقــف ليــس حكــراً علــى أّمــة دون بقيــة األمم، ولعــّل األّمــة اإلســامية أولتــه اهتمامــاً وتنظيمــاً خاصــاً، فعلــى اجلانــب الدينــي 
بلغــت األهميــة ذروتهــا بجعلــه مــن املســائل التــي توصــل اإلنســان املســلم إلــى مرضــاة اهلل ونيــل ثوابــه، كمــا حظــي باهتمــام 
علــى اجلانــب الدنيــوي ملــا لــه مــن أثــر يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، حيــث زخــرت كتــب الفقــه اإلســامي 
بالنصــوص واملــواد التــي تنظــم موضوعــه فقهيــاً وإداريــاً واقتصاديــاً، وشــملت أحكامــاً ذات عاقــة بالنزاهــة والشــفافية 
واملســاءلة. هــذه الصــور تطــّورت يف العصــر احلديــث بشــكل كبيــر وأصبحــت مــن متطلبــات اإلدارة الرشــيدة لألمــاك الوقفيــة 
كونهــا جــزءاً مــن املــال العــام الــذي تشــرف عليــه الدولــة. وحظيــت أوقــاف فلســطن باهتمــام مــن قبــل احلــّكام يف احلقــب 

التاريخيــة املتعاقبــة منــذ أن حكمهــا املســلمون قبــل 1400 عــام أو يزيــد.

ــة  ــز بيئ ــى تعزي ــاج إل ــي حتت ــة، الت ــى وزارة األوقــاف والشــؤون الديني ــا إل ــع هــذه األوقــاف يف إدارته ويف الوقــت احلاضــر تتب
النزاهــة والشــفافية واملســاءلة التــي تُعتَبَــُر مــن مقتضيــات عمــل اإلدارة الســليمة واحلوكمــة الرشــيدة للمؤسســات علــى 
اختافهــا، وحتصينهــا مــن مخاطــر الفســاد. والهــدف مــن إعــداد التقريــر، فحــص واقــع الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة يف 
عمليــة إدارة األمــاك الوقفيــة واالســتثمارات املتعلقــة بهــا يف إطــار مجموعــة مــن املؤشــرات ذات العاقــة، إضافــة إلــى فحــص 

ــة. ــة إدارة واســتثمار األمــاك الوقفي طبيعــة اإلطــار التشــريعي واملؤسســي املعتمــد لعملي

ــة مــن  ــات ذات العاق ــك مــن خــال جمــع وحصــر املعلوم ــي وذل ــي التحليل ــج الوصف ــى املنه ــر عل اســتند إعــداد هــذا التقري
مصادرهــا اخملتلفــة، ومراجعــة الدراســات التــي مّتــت يف هــذا املوضــوع مبــا فيهــا تقاريــر ائتــاف أمــان ذات العاقــة، مثــل 
ــة بقيــم النزاهــة  ــن ثــّم فحــص واقــع املؤشــرات املتعلق ــة ونزاهــة احلكــم، وم تقريــر إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعي
للعاملــن واملســؤولن ومبــادئ الشــفافية يف إدارة األعمــال ذات العاقــة وكذلــك فحــص مــدى جناعــة نظــم املســاءلة يف 
إدارة األمــاك الوقفيــة، ثــم حتليــل املعلومــات واملعطيــات ونتائــج املؤشــرات للتوّصــل إلــى اســتخاصات تتضمــن التحديــات 
ــة للتطبيــق واقتــراح آليــات للضغــط واملناصــرة  واإلشــكاليات التــي تواجــه إدارة الوقــف يف فلســطن، وتقــدمي توصيــات قابل
لتبنيهــا وتنفيذهــا. ومــن ثــّم إعــداد مســودة أولــى مــن التقريــر ومناقشــتها يف ورشــة عمــل مــع األطــراف ذات العاقــة وتطويرهــا 

بنــاًء علــى النقــاش.

وينقســم التقريــر الــى أربعــة مباحــث، يتنــاول املبحــث األول البيئــة التشــريعية والتنظيميــة املؤسســاتية، فيمــا يعالــج املبحــث 
الثانــي بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة األمــاك الوقفيــة، أمــا املبحــث الثالــث فيتضمــن حتليــل املعطيــات وحتديــد 

االســتخاصات، ويتضمــن املبحــث الرابــع التوصيــات.
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◄ التمهيد:

الســياق التاريخــي لنظــام الوقــف زمانــاً ومكانــاً، يتطلـّـب مّنــا عــدَم إخراجــه مــن هــذا الســياق الــذي صاحبتــه متغيــرات كثيــرة 
أثــرت وتأثــرت بــه تاريخيــاً. فاخلدمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة وغيرهــا املنبثقــة عــن الوقــف جــاءت ابتــداًء لنفــع اجملتمــع 
بوجــه عــام والفئــات الضعيفــة علــى وجــه اخلصــوص. إّن مؤسســات التكافــل االجتماعــي تتجــاوز مــّد يــد العــون للمحتاجــن 
والبرامــج الوقتيــة لســّد الفجــوات التــي ميكــن أن حتــدث خلــًا يف املنظومــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للمجتمــع، ليّتصــل بهــا 
مــن أحــد جوانبهــا واحــٌد مــن ركائــز الرؤيــة املعرفيــة والفكريــة التــي أرســتها نصــوص القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة بــأّن 
اإلنســان يف حاجــة اآلخريــن لتحقيــق الهــدف مــن االجتمــاع البشــري. وهــذا التطــور يعكــس بشــكل واضــح املســؤولية التــي 
يتحلّــى بهــا الفــرد جتــاه اجملمــوع للوصــول إلــى حالــة مــن الســلم اجملتمعــي يضمــن دميومــة احليــاة واحلفــاظ علــى الكرامــة 
اإلنســانية، وهــذا مــا وصفــه ابــن خلــدون بخاصيــة اإلنســانية التــي تعّبــر عــن مدنيــة اإلنســان. إّنهــا باختصــاٍر شــديد إخــراٌج 
لتجربــة التطــّوع مــن شــرنقة الســلوك الفــردي إلــى طــور التأســيس وحتصينهــا اجتماعيــاً وقانونيــاً وإداريــاً، ومّدهــا مبقّومــات 

التواصــل والدميومــة مــن خــال إيجــاد مــا نُطِلــُق عليــه احلوكمــة مبــا حتويــه مــن نزاهــة وشــفافية ومســاءلة.

ويعــّرُف الوقــف اصطاحــاً بأّنــه "حبــس العــن عــن متليكهــا ألحــٍد مــن العبــاد والتصــّدق باملنفعــة علــى الفقــراء ولــو يف اجلملــة 
أو علــى وجــه مــن وجــوه البــر"1، وجــاء التعريــف قاصــراً عــن مواكبــة املســتجدات حيــث اشــترط أن يكــون الوقــف مــاالً غيــر 
منقــول مــا يــؤدي إلــى إحجــام كثيــر مــن النــاس عــن الوقــف. وهــذا التعريــف بحاجــة إلــى إعــادة النظــر فيــه واعتمــاد تعريــف 
اصطاحــي آخــر معتمــد يف كتــب الفقــه اإلســامي ويعتبــر أكثــر انســجاماً مــع مقاصــد الوقــف، حيــث ميكــن اعتمــاد التعريــف 
الــذي ينــّص علــى أّن الوقــف "حبــس املــال عــن االســتهاك، لانتفــاع املتكــرر بــه يف وجــه مــن وجــوه البــر". فهــو صدقــة جاريــة 
مــا بقــي رأس مالهــا، ســواء أكان البقــاء طبيعيــاً بعمــر املــال املوقــوف أم إراديــاً بنــّص الواقــف ورغبتــه. واملتأمــل يف ألفــاظ هــذا 
التعريــف يــرى أّنهــا تشــمل الوقــف املؤبــد للعقــار، والوقــف طيلــة عمــر املــال املنقــول املوقــوف، وهــو أمــٌر اتفقــت عـــليه املذاهــب 
ــإرادة الواقــف، وهــو معــروف عنــد املالكيــة، وتدخــل فيــه صــور مــن الوقــف  األربعــة. كمــا يشــمل التعريــف الوقــف املؤقــت ب
ُعِرَفــت يف العصــر احلاضــر، مثــل وقــف احلــّق املالــي املتقــّوم ووقــف املنفعــة. وكلٌّ مــن احلــّق املالــي املتقــّوم، نحــو حقــوق النشــر، 
واملنفعــة، نحــو منفعــة املــال املســتأجر، مــال يف عــرف الشــرع كمــا هــو األمــر عنــد اجلمهــور بالنســبة العتبــار املنفعــة مــاالً، أو 

كمــا تــدل عليــه الفتــاوى اجلماعيــة املعاصــرة بالنســبة للحقــوق املعنويــة التــي صــارت تُعــّد أمــواالً متقّومــة2. 

واألوقــاف يف فلســطن لهــا ظروفهــا االســتثنائية بفعــل احلالــة السياســية املرتبكــة منــذ مــا يزيــد علــى قــرن مــن الزمــان بســبب 
ــا حســب األســس  ــن تصنيفه ــاف وميك ــي أدارت هــذه األوق ــة والتشــريعات واملؤسســات الت ــى األنظم ــت عل ــي حدث ــات الت التقلب

واملعاييــر التاليــة3:
 1- اجلهــة التــي أقيــم الوقــف مــن أجلهــا: مّيــز قانــون العــدل واإلنصــاف العثمانــي بــن نوعــْن مــن الوقــف: األهلــي والــذري، 
     وهــو مــا يوقفــه الواقــف علــى ذريتــه بشــكل عــام أو مــع تخصيــص جهــٍة مــن ذريتــه مثــل وقــف آل النمــر الــذري يف مدينــة 
     نابلــس. والنــوع الثانــي هــو الوقــف اخليــري وهــو مــا يوقفــه الواقــف علــى وجــه التأبيــد علــى جهــة مــن جهــات اخليــر والبــّر 

    سواء كانت تلك اجلهة محددة كاأليتام أو عامة لكافة وجوه اخلير.
ــز نظــام إدارة األوقــاف العثمانــي النافــذ يف فلســطن بــن الوقــف الــذي تديــره الدولــة مباشــرة   2- اجلهــة التــي تديــره: مّي
     بواســطة دائــرة حكوميــة وغالبــاً مــا يكــون وقفــاً خيريــاً، وبــن الوقــف الــذي يديــره شــخص عــادي يســمى متوّلــي الوقــف 

    والذي يحدده الواقف يف معظم األحيان وغالباً ما يكون وقفاً ذّرياً.
 3- الوضــع القانونــي لألراضــي املوقوفــة، حيــث مّت تقســيم الوقــف إلــى نوعــْن: األول الوقــف الصحيــح وهــو الوقــف علــى أرض 
      مملوكــة ملــكاً صحيحــاً، والثانــي هــو الوقــف غيــر الصحيــح وهــو الوقــف القائــم علــى أرض أميريــة متلــك رقبتهــا الدولــة 

    بينما ميلك األفراد حّق االستغال واالنتفاع بها.
وهــذه املســألة الــواردة يف النقطــة الســابقة وال ســيما جزئيــة الوقــف غيــر الصحيــح بحاجــة ماســة إلــى إعــادة النظــر فيهــا مــن 
الناحيــة القانونيــة وحتــى ال تخــرج عــن اإلطــار الفقهــي الشــرعي الــذي ينظمهــا ملــا لــه مــن أثــر بالــغ علــى آليــات احملافظــة 
علــى هــذه األوقــاف وحســن اســتثمارها، وهــذا املوضــوع يســتحق البحــث الدقيــق واتخــاذ التدابيــر الازمــة مــن قبــل املعنيــن 

بالوقــف حتــى توضــع األمــور يف نصابهــا الصحيــح.

1 املادة )1( من قانون العدل واإلنصاف.
2 منذر قحف، الوقف اإلسامي تطوره، إدارته، تنميته، )2000م(، دمشق: دار الفكر، ط 1، ص 155-154.

3 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير حول النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة األماك الوقفية يف فلسطن، 2013، سلسله تقارير رقم 73، ص 3-2.
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ويف كل احلــاالت، فاألوقــاف يف فلســطن مقتصــرة علــى األراضــي واملبانــي فقــط، وتعتبــر فلســطن كمــا باقــي بــاد الشــام 
مــن أكثــر الــدول أوقافــاً، حيــث إّن األوقــاف فيهــا شــملت مختلــف أنــواع الوقــف ومــا زال بعضهــا شــاهداً علــى الــدور الكبيــر 
الــذي لعبتــه مؤسســة الوقــف يومــاً مــا يف بنــاء اجملتمــع العربــي يف فلســطن، والتــي هــي يف األصــل أرض وقــف إســامي منــذ 
زمــن اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب، غيــر أّن ظلــم االحتــال وآلتــه التخريبيــة منــذ االنتــداب البريطانــي وحتــى يومنــا احلاضــر 
ــا أشــار  ــع الفلســطيني، وهــذا م ــاء اجملتم ــون مــاذاً وملجــًأ ألبن ــى ال تك ــكّل الســبل حت ــر هــذه املؤسســة ب ــى تدمي ــل عل تعم
إليــه مايــكل دمبــر عــن حالــة الوقــف يف املناطــق الفلســطينية احملتلــة ســواء مــن خــال تدميــر األوقــاف أو مصادرتهــا أو حــّل 
اللجــان القائمــة عليهــا، وســّن القوانــن اجلائــرة لشــرعنة اعتداءاتــه عليهــا مثــل قانــون أمــاك الغائبــن ســيئ الصيــت الــذي 
يعمــل علــى حســر األوقــاف ومصادرتهــا، ويلعــب دوراً حاســماً يف حتويــل األوقــاف اإلســامية إلــى أمــاك يهوديــة4، وجــاء يف 
الدراســة5 التــي قامــت بهــا دائــرة السياســات االقتصاديــة يف اجمللــس االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة واإلعمــار )بكــدار( حــول 
اقتصاديــات الوقــف يف أراضــي الســلطة الفلســطينية »لقــد نبهنــا يف اجمللــس الفلســطيني للتنميــة واإلعمــار إلــى حــال األوقــاف 
ودورهــا يف التنميــة، وتبــّن لنــا أّنــه ال بــد مــن اســتنهاض الــذات وبشــكل مــواٍز ملــا تقدمــه الــدول املانحــة لغــرض متويــل برامجنــا 
ــة  ــة املتردي ــت انعكاســاً للحال ــات الوقــف اإلســامي كان ــة ملكي ــل إّن حال ــة وإعــادة اإلعمــار. ليــس هــذا فحســب؛ ب يف التنمي

واإلهمــال الــذي عاشــته دوائــر األوقــاف اإلســامية يف مختلــف األزمنــة التــي تعاقبــت علــى فلســطن«.

ويتضــح مــن ذلــك أّن الوقــف مؤسســة اقتصاديــة واجتماعيــة دائمــة وتــدّر نفعــاً ماديــاً وحتــدث أثــراً اجتماعيــاً إيجابيــاً إذا مّت 
التعامــل معهــا بالشــكل الســليم تشــريعياً وإداريــاً.

4 مايكل دمبر، سياسات إسرائيل اجتاه األوقاف اإلسامية يف فلسطن، )1992م(، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص 75-60.
5 اشتية، محمد وآخرون، اقتصاديات الوقف اإلسامي يف أراضي السلطة الفلسطينية، )2000م(، دراسة حتليلية لدائرة السياسات االقتصادية، بكدار، ص 3.
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◄ المبحث األول: البيئة التشريعية والتنظيمية المؤسساتية

أواًل: اإلطار القانوني:

البيئــة القانونيــة والتشــريعية للوقــف غنيــة ومتداخلــة يف احلالــة الفلســطينية، كــون فلســطن خضعــت جملموعــة كبيــرة مــن 
األنظمــة القانونيــة يف القرنــْن األخيريْــن، حيــث كانــت تخضــع لقوانــن الدولــة العثمانيــة املســتمدة مــن الشــريعة اإلســامية 
ســواء تشــريعات مجلــة األحــكام العدليــة التــي تطّرقــت للوقــف والواقفــن حيــث لــزم األمــر، مثــل املــواد )1319( و)1661( 
و)1662( وغيرهــا، أو مــن خــال قانــون األراضــي العثمانــي لســنة 1858م وغيــره مــن القوانــن. ثــم جــاء االنتــداب البريطانــي 
الــذي أصــدر مرســوم دســتور فلســطن لســنة 1922م، وجــاءت املــادة )46( منــه لتؤكــد علــى اعتبــار جميــع التشــريعات 
ل بتشــريع  العثمانيــة التــي كانــت منشــورة يف أول تشــرين الثانــي لســنة 1914 أو قبــل ذلــك نافــذة املفعــول إلــى أن تُلغــى أو تُعــدَّ
يَُســنُّ مبقتضــى هــذا القانــون. ولعــّل هــذا مــا ذهبــت إليــه الســلطة الفلســطينية ســنة 1994 عندمــا صــدر القــرار الرئاســي رقــم 
واحــد لســنة 1994 بشــأن اســتمرار العمــل بالقوانــن واألنظمــة واألوامــر التــي كانــت ســارية املفعــول قبــل تاريــخ 1967/6/5م6. 
وفيمــا يلــي نظــرة علــى أهــم هــذه التشــريعات الناظمــة للوقــف ســواء مــن الناحيــة املوضوعيــة أو اإلداريــة واإلجرائيــة الســارية 

يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

)1( القوانني:
 1( مجلــة األحــكام العدليــة: وتعتبــر مــن التشــريعات األساســية التــي يُرَجــُع إليهــا يف حــال انعــدام القوانــن اخلاصــة املتعلقــة 

   بالقانون املدني وقد وردت فيها عدة مواد تتعلق بالوقف7.
2( قانون األراضي العثماني لسنة 1858م وهو من قوانن املوضوع.

3( قانون األوقاف اخليرية رقم )57( لسنة 1959م الساري يف الضفة الغربية. 
ــه اســتثنى املمتلــكات   4( قانــون املالكــن واملســتأجرين للعقــارات الوقفيــة رقــم )5( لســنة 1964م، ويُحَســُب لهــذا القانــون أّن
    الوقفيــة املؤجــرة إلقامــة منشــآت عليهــا مــن احلمايــة التــي يفرضهــا قانــون املالكــن واملســتأجرين رقــم )62( لســنة 1953م 
    وتعدياتــه الــذي مينــع املؤجــر مــن زيــادة األجــرة وحتديــد مــدة اإليجــار، ولاســتفادة املثلــى مــن قانــون املالكــن واملســتأجرين 
ــة كافــة العقــارات  ــِل املشــّرع الفلســطيني بحيــث تشــمل احلماي ــه مــن ِقبَ ــّم تعديل ــة املذكــور يتوجــب أن يت     للعقــارات الوقفي

   الوقفية أّياً كانت طريقة تأجيرها فيكون ممكناً يف كّل احلاالت زيادة األجرة وحتديد مدة اإليجار8.
 5( قانــون األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية رقــم )26( لســنة 1966م وتعدياتــه9: ولعــّل مــن أهــم مــا ورد يف هــذا 
    القانــون النــّص علــى تشــكيل مجلــس األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية والــذي يضــّم وزيــر األوقــاف ووكيلــه وممثــًا 
ــة واضحــة لذلــك، كمــا يضــم  ــم واألشــغال العامــة واإلعــام، وفــق آلي ــة والتعلي ــة، ووزارة التربي     عــن كلٍّ مــن وزارة الداخلي
    اجمللــس خمســة أعضــاء مــن املهتمــن باألوقــاف. والغايــة مــن اجمللــس هــي توســيع دائــرة واضعــي سياســة إدارة الوقــف 

   ووضع قواعد رقابية تضمن عدم التاعب باألماك الوقفية لتحقيق أهداف اجمللس وسياساته10.
 6( قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية رقــم )31( لســنة 1959م وتعدياتــه الســاري يف الضفــة الغربيــة دون قطــاع غــزة، 
    وقــد حــدد القانــون يف مادتــه الثانيــة اختصــاص احملاكــم الشــرعية التــي يدخــل فيهــا الفصــل يف مســائل الوقــف اإلســامي 
    مــن حيــث اإلنشــاء والشــروط والتوليــة عليــه واســتبداله وكيفيــة إدارتــه الداخليــة وحتويــل املســقفات واملســتغات الوقفيــة 
     لإلجارتــن وربطهــا باملقاطعــة والدعــاوى املتعلقــة بالنــزاع بــن وقفــْن أو بصحــة الوقــف ومــا يترتــب عليــه مــن حقوق أُسســت 

   بعرف خاص11.
 7( قــرار بقانــون رقــم )22( لســنة 2018م بشــأن احملافظــة علــى أمــاك الدولــة والــذي نــّص يف املــادة الثامنــة منــه علــى خضــوع 
    املمتلــكات الوقفيــة للحمايــة مــن االعتــداءات كمــا تخضــع لذلــك أمــاك الدولــة املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون وأُدخــل 

   ذلك ضمن اختصاص احملاكم النظامية يف هذا الشأن.

 .http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=9663 :6 انظر/ي القرار الرئاسي رقم )1( لسنة 1994 على الرابط التالي
 ./https://maqam.najah.edu/legislation/158 :7 انظر/ي مجلّة األحكام العدلية على الرابط التالي

 8 الهيئــة املســتقلة حلقــوق املواطــن، تقريــر حــول األوقــاف اإلســامية يف الضفــة الغربيــة، رام اهلل، 2002م، سلســلة تقاريــر قانونيــة )30(، ص 20. ويشــار إلــى أّن هــذا القانــون ســاٍر يف الضفــة 
   الغربية فقط.

/https://muqtafi2.birzeit.edu/muqtafi2/transform 9 انظــر/ي قانــون األوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســامية رقــم )26( لســنة 1966م وتعدياتــه علــى الرابــط التالــي 
         .fulltext/L2RiL211cXRhZmkvYWN0L3htbC8xOTY2L2xhd19LaW5nXzE5NjYtMDYtMDVfYXIvMjZfMTk2Ni54bWw   

10 الهيئة املستقلة حلقوق املواطن، تقرير حول األوقاف اإلسامية يف الضفة الغربية، مصدر سابق، ص 18.
11 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير حول النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة األماك الوقفية يف فلسطن، مصدر سابق، ص 4. 
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)2( األنظمة واللوائح:
نظــام األوقــاف والشــؤون اإلســامية رقــم )142( لســنة 1966م وتعدياتــه الــذي نــّص علــى تســجيل عقــارات الوقــف وتأجيرهــا 

وعلــى واردات األوقــاف الذريــة.

)3( قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني:
 1( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )21/08/م.و/أ.ق( لســنة 2004م بشــأن إزالــة تعّديــات الهيئــات احملليــة علــى األمــاك الوقفيــة. 

   وهذه املسألة ما زالت عالقة ولم يتم تنفيذ القرار بالشكل املطلوب حتى إعداد هذا التقرير.
 2( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )21/09/م.و/أ.ق( لســنة 2004م بإشــراف وزارة املاليــة علــى اســتئجار األمــاك الوقفيــة 
ــود اإليجــار  ــع عق ــى توقي ــة باإلشــراف عل ــف وزارة املالي ــرار تكلي ــة، ومّت مبوجــب هــذا الق ــوزارات واملؤسســات احلكومي     لل

   لألماك الوقفية بن وزارة األوقاف والوزارات واملؤسسات احلكومية.
 3( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )21/10/م.و/أ.ق( لســنة 2004م بشــأن تشــكيل جلنــة وزاريــة خاصــة لدراســة إمكانيــة تثبيــت 

   بدل إيجار األماك الوقفية.
 4( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )21/11/م.و/أ.ق( لســنة 2004م بشــأن تنظيــم تســجيل األراضــي الوقفيــة. ومّت مبوجــب هــذا 
    القــرار تكليــف ســلطة األراضــي بالعمــل علــى التســجيل اجملــدد لألراضــي الوقفيــة. ورغــم هــذا القــرار إّلا أّنــه لغايــة اآلن 
    لــم يتــم االنتهــاء مــن عمليــة التســجيل اجملــدد لألراضــي، علمــاً أّن هنــاَك أراضــي وقفيــة داخــل املنطقــة املصنفــة )أ( وميكــن 

   إجراء عملية تسجيل مجدد لها.
 5( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )21/12/م.و/أ.ق( لســنة 2004م بشــأن تقــدمي وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة تقريرهــا 
ــاف والشــؤون  ــف وزارة األوق ــرار تكلي ــوزراء، ومّت مبوجــب هــذا الق ــس ال ــة جملل ــات األمــاك الوقفي     الســنوي حــول ميزاني

   الدينية برفع تقرير سنوي حول ميزانية األماك الوقفية إلى مجلس الوزراء قبل تاريخ 12/31 من كّل عام. 
 6( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )08/04/م.و/أ.ق( لســنة 2005م بشــأن اإليــرادات الوقفيــة يف وزارة األوقــاف والشــؤون 
    الدينيــة، ومّت مبوجــب هــذا القــرار تكليــف وزيــر األوقــاف والشــؤون الدينيــة ووزيــر املاليــة بدراســة آليــات وســبل تنفيــذ عمليــة 
    الفصــل بــن اإليــرادات الوقفيــة وســائر اإليــرادات املاليــة األخــرى يف اخلزينــة العامــة وآليــة التحّقــق مــن األوجــه القانونيــة 

   لصرف األموال الوقفية.
 7( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )21/13/م.و/أ.ق( لســنة 2004م بتشــكيل مجلــس أعلــى لألراضــي الوقفيــة، ومّت مبوجــب هــذا 
    القــرار النــّص علــى تشــكيل مجلــس أعلــى لألراضــي الوقفيــة برئاســة وزيــر األوقــاف والشــؤون الدينيــة وفــق نظــام يصــدر 
    عــن مجلــس الــوزراء. غيــر أّن هــذا النظــام لــم يصــدر حتــى اآلن، مــا يعنــي عــدم تشــكيل اجمللــس الــذي يفتــرض أن يضــّم 
    باإلضافــة إلــى وزارة األوقــاف ممثلــن عــن الــوزارات ذات الصلــة، وكذلــك ممثلــن عــن اجملتمــع احمللــي واخلبــراء حســب 

   احلاجة.
 8( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )45/02/م.و/س.ف( لعــام 2013م بشــأن تشــكيل جلنــة عطــاءات مركزيــة الســتثمار األمــاك 
ــر األوقــاف،  ــة برئاســة وزي ــة عطــاءات خاصــة الســتثمار األمــاك الوقفي ــة، ومّت مبوجــب هــذا القــرار تشــكيل جلن     الوقفي
    وعضويــة كلٍّ مــن رئيــس وحــدة االســتثمار واملشــاريع يف وزارة األوقــاف ومديــر عــام الشــؤون املاليــة يف الــوزارة، وممثــل عــن 
ُ ليقــوم بأعمالــه يف وزارة املاليــة      دائــرة العطــاءات املركزيــة يف وزارة األشــغال العامــة، ومديــر عــام اللــوازم العامــة أو مــن يَُعــَنّ

   عند غيابه.
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ثانيًا: البيئة املؤسساتية والتنظيمية 

إّن األوقــاف يف الســياق التاريخــي لهــا، كانــت تعتبــر مبثابــة املؤسســات األهليــة أو -إن جــاز التعبيــر- مؤسســات مجتمــع 
مدنــي باملعنــى احلقيقــي مــن خــال اســتقالها عــن الســلطة احلاكمــة وتأثيراتهــا وهيمنتهــا مــن خــال األدوار االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والتعليميــة والصحيــة وغيرهــا. واســتمر احلــال علــى ذلــك حتــى جــاء االســتعمار واالحتــال إلــى بادنــا بعــد 
احلــرب العامليــة األولــى، ثــّم ظهــور الدولــة القوميــة والقطريــة التــي أحلقــت األوقــاف بســلطتها التنفيذيــة يف محاولــة منهــا 
ــا الفلســطينية ويف إطــار  ــة12. ويف حالتن ــوة والدميوم ــف بأســباب الق ــزّوده نظــام الوق ــذي كان ي ــي ال ــع األهل ــواء اجملتم الحت
اخلصوصيــة للقضيــة الفلســطينية واألنظمــة اإلداريــة التــي خضعــت لهــا األراضــي الفلســطينية ومــا زالــت أنظمتهــا وقوانينهــا 
ســارية ال ســيما فيمــا يخــص الوقــف واألراضــي والعقــارات فــإّن األمــاك الوقفيــة أحُلقــت بــوزارة األوقــاف خــال فتــرة احلكــم 
واإلدارة األردنيــة للضفــة الغربيــة، ثــّم صــدرت األنظمــة والقوانــن املنظمــة لذلــك وأهمهــا قانون األوقاف والشــؤون واملقدســات 
اإلســامية رقــم )26( لســنة 1966م وتعدياتــه، الــذي أســند إدارة األمــاك الوقفيــة إلــى مجلــس األوقــاف والشــؤون الدينيــة، 
الــذي يتشــّكُل برئاســة وزيــر األوقــاف والشــؤون الدينيــة وعضويــة وكيــل الــوزارة وممثــٍل عــن كلٍّ مــن وزارة األشــغال والتربيــة 
والتعليــم واإلعــام والداخليــة وخمســة أعضــاء مــن املهتمــن باألوقــاف والشــؤون اإلســامية ومــن أهــم صاحياتــه مــا يلــي13:

1( رسم السياسة العامة ألموال األوقاف والشؤون واملقدسات. 
2( وضع اخلطط الازمة الستثمار أموال األوقاف وحتقيق األهداف املنصوص عليها يف القانون.

3( استبدال العقارات الوقفية وترتيب احلكر عليها، وذلك عند وجود املسّوغ الشرعي بإذن احملكمة الشرعية.
4( املوافقة على إيجارات العقارات الوقفية التي تزيد مدتها على ثاث سنوات وإقرار إنشاء األبنية الوقفية.

وقــد صــدر قــرار عــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني بشــأن تشــكيل مجلــس أعلــى لألراضــي الوقفيــة وفــق نظــام معــن، غيــر أّن 
هــذا اجمللــس لــم يتــم تشــكيله حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر، والســبب يف ذلــك أّن مجلــس الــوزراء لــم يُصــِدر النظــام اخلــاص 

باجمللــس األعلى14.

ولتجــاوز مســألة عــدم تشــكيل اجمللــس املذكــور الســتثمار األمــاك الوقفيــة وإدارة العطــاءات اخلاصــة بهــا، تقــدم وزيــر 
األوقــاف بتنســيٍب جمللــس الــوزراء إلصــدار قــرار بتشــكيل جلنــة خاصــة الســتثمار األمــاك الوقفيــة، ومبوافقــة اجمللــس علــى 
ــة  ــة خاصــة الســتثمار األمــاك الوقفي ــة عطــاءات مركزي هــذا التنســيب صــدر القــرار رقــم )6( لســنة 2013م بتشــكيل جلن
وقــد مّت تشــكيل اللجنــة بالهيكليــة الــواردة يف القــرار. وقامــت اللجنــة بإعــداد شــروط كّراســة العطــاء لاســتثمار يف األمــاك 
الوقفيــة، ويتــّم التعامــل مــن خالهــا مــع اجلهــات الراغبــة باالســتثمار15. ومــع ذلــك، فــإّن هــذه اللجنــة تعانــي مــن بعــض أوجــه 
القصــور كعــدم نشــر اإلعانــات بخصــوص الشــراء علــى البوابــة املوّحــدة للشــراء العــام، واســتخدام الطــرق التقليديــة يف ذلــك 
رغــم أّن علــى اجمللــس األعلــى للشــراء العــام متابعــة الرقابــة علــى هــذه األمــور ألّنهــا تقــع ضمــن صاحياتــه16. وممــا يُاَحــُظ 
علــى تشــكيل هــذه اللجنــة، عــدم وجــود ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة كعضــو مراقــب إلضفــاء مزيــٍد مــن النزاهــة والشــفافية 

علــى عملهــا.

َدت لهــا  ومــن أجــل تعزيــز دور وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة يف إدارتهــا لألمــاك الوقفيــة، اســتُحِدثَت بعــُض اإلدارات وُحــِدّ
مهامهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا. وهــذه اإلدارات هــي:

1( اإلدارة العامة لألماك الوقفية باعتبارها اجلهة املسؤولة عن إدارة الوقف. 
2( اإلدارة العامة للهندسة واإلنشاءات.

3( وحدة االستثمار واملشاريع.

12 إبراهيم البيومي غامن، األوقاف واجملتمع والسياسة يف مصر، )2016(، ص 479.
13 اجلريدة الرسمية األردنية، العدد 1926، صفحة 992، تاريخ النشر 5 حزيران 1966.

14 قرار مجلس الوزراء رقم )21/13/م.و/أ.ق( لسنة 2004 بتشكيل مجلس أعلى لألراضي الوقفية.
15 مقابلة مع السيد احمد احلاج، مدير األماك الوقفية، بتاريخ 2022/5/30.

16 مقابلة مع السيد ناصر اخلطيب، رئيس جلنة العطاءات املركزية، بتاريخ 2022/5/26.
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احملاكم اخملتصة 

احملكمــة الشــرعية هــي احملكمــة اخملتصــة أصــًا بقضايــا الوقــف وفــق مــا جــاء يف قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية رقــم 
)31( لســنة 1959م الســاري يف الضفــة الغربيــة، وكذلــك قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية رقــم )12( لســنة 1965م الســاري 
ــا  ــا إليه ــي حتيله ــا يف بعــض مســائل الوقــف الت ــّم اللجــوء إليه ــي يت ــة الت ــم النظامي ــك احملاك ــى ذل يف قطــاع غــزة، تُضــاف إل
احملكمــة الشــرعية للفصــل فيهــا خــال إجــراءات احملاكمــة17. ويتبــع نظــام احملاكــم الشــرعية لديــوان قاضــي القضــاة الــذي 
ــى اللحظــة قوانــن  ــم تصــدر حت ــل مجــيء الســلطة الفلســطينية، إذ ل ــي كانــت ســارية قب مــا زال يعمــل وفــق التشــريعات الت
وتشــريعات فلســطينية خاصــة يف هــذا اإلطــار باســتثناء بعــض القــرارات واألنظمــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء وعــن 

الديــوان التــي ال يتســع اجملــال لبحثهــا يف هــذا التقريــر.

أمناط إدارة الوقف:
إّن النمــط الفلســطيني يف إدارة الوقــف يتبــع النمــط الــذي يخضــع الوقــف فيــه إلدارة الدولــة مــن خــال وزارة األوقــاف 
ــي  ــة الت ــة القومي ــور الدول ــَد هــذا النمــط بعــد ظه ــة واإلســامية، واعتُِم ــدول العربي ــد مــن ال ــة كحــال العدي والشــؤون الديني
ــن املســاوئ  ــه م ــا في ــه م ــة، ورغــم أّن هــذا النمــط في ــى ســلطتها التنفيذي ــف إل ــي الوق ــن نظــام ومتوّل ــف م ــت إدارة الوق نقل
اإلداريــة واالقتصاديــة، إّلا أّن بعــض الــدول مثــل األردن اســتطاعت أن تطــّوره بإنشــائها جمللــس األوقــاف والشــؤون واملقدســات 
ــة  ــة احلكومي ــة للتجرب ــا أعطــى أفضلي ــا، م ــة وخارجه ــن داخــل احلكوم ــه م ــرة ل ــات املشــرفة واملدي ــع الفئ اإلســامية، وتنوي

ــة يف هــذا اإلطــار18. األردني

إّن وزارة األوقــاف األردنيــة تتمتــع باســتقال مالــيٍّ وإداريٍّ نظــراً لطبيعــة الوقــف الــذي تقــوم بإدارتــه واإلشــراف عليــه، وهــذه 
ُ بقانــون خــاص كيفيــة تنظيــم  االســتقالية مكفولــة بالدســتور، حيــث نصــت املــادة )107( مــن الدســتور األردنــي علــى أّنــه »تَُعــَنّ
أمــور األوقــاف اإلســامية وإدارة شــؤونها املاليــة وغيــر ذلــك«. وهــذا االســتقال يحمــي األوقــاف مــن االندثــار والذوبــان يف 
أمــاك الدولــة العامــة ويصونهــا مــن التعــّدي والتبديــل والتغييــر. ومــع إيجابيــات االســتقالية إّلا أّنهــا تواجــه ســلبيات معينــة 
مــن قبيــل حرمــان مؤسســة الوقــف مــن رعايــة الدولــة إداريــاً وماليــاً بالقــدر الــذي حتظــى بــه باقــي مؤسســات الدولــة، وهــذا 
َر وتؤِهــَل كادرهــا الوظيفــي ومصادرهــا املاليــة املناســبة ألداء دورهــا، وأن تســتفيد مــن  يفــرض علــى مؤسســة الوقــف أن تطــوِّ
عاقتهــا مــع احلكومــة وإشــرافها دون التفريــط باســتقاليتها. ويّتضــح جنــاح التجربــة األردنيــة مقارنــة بتجــارب دول أخــرى 
تتولــى احلكومــة بشــكل كامــل ومباشــر إدارة الوقــف واإلشــراف عليــه فيهــا مــن خــال وعــي اجملتمــع بأهميــة الوقــف وإشــراكه 
يف إدارتــه واهتمــام احلكومــة بــه مــن وضــٍع للتشــريعات املناســبة أو املتابعــة واإلشــراف واالشــتراك يف عمليــة اإلدارة مــن خــال 

مجلــس األوقــاف19.

الهيئات الوقفية املستقلة:
 ومــن التجــارب التــي لهــا ميــزة خاصــة يف إدارة الوقــف جتربــة الــدول التــي أخــذت بنمــط الهيئــات الوقفيــة املســتقلة، ومــن 
أمثلتهــا الســودان والكويــت، وهــذا نــط إداري متقــّدم علــى باقــي الــدول ويهــدف بشــكل عــام إلــى حتريــر الوقــف مــن قيــود 
ــع للنهــوض بالوقــف لتحقيــق أهدافــه الدينيــة والتنمويــة يف مختلــف اجملــاالت20. البيروقراطيــة احلكوميــة وســلبياتها ويتطلّ

 17 قــرار بقانــون رقــم )22( لســنة 2018 بشــأن احملافظــة علــى أمــاك الدولــة، الــذي نــّص يف املــادة الثامنــة منــه علــى خضــوع املمتلــكات الوقفيــة للحمايــة مــن االعتــداءات، كمــا تخضــع لذلــك 
    أماك الدولة املنصوص عليها يف هذا القانون، وأُدخل ذلك ضمن اختصاص احملاكم النظامية يف هذا الشأن. 

 18 انظــر/ي محمــود أحمــد مهــدي، نظــام الوقــف يف التطبيــق املعاصــر، )1423هــ (، البنــك اإلســامي للتنميــة، ص 134. وقــد مّت إنشــاء اجمللــس مبوجــب قانــون رقــم )32( لســنة 2001 وتعدياتــه. 
 .https://t.ly/zWMO :على الرابط التالي   

19 املصدر السابق، ص 135.
20 املصدر السابق، ص 136.
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التجربة السودانية:
ــات  ــر أن حتقــق إجنــازات هامــة مــن مجمع ــي اســتطاعت يف وقــت قصي ــة األوقــاف الســودانية مــن التجــارب الت ــر هيئ تعتب
وأســواق جتاريــة وغيرهــا، وحتّولــت هــذه الهيئــة مــن عالــة علــى مــوارد الدولــة وميزانيتهــا إلــى جهــة فاعلــة ومؤثــرة ومســاندة 
ومســاهمة يف التنميــة االجتماعيــة. ولعــّل أبــرز عوامــل جنــاح الهيئــة هــي اإلرادة السياســية اجلــادة التــي عمــدت إلــى اإلصــاح 
القانونــي واإلداري يف هــذا الشــأن الــذي كان لــه األثــر الكبيــر أيضــاً يف تفعيــل املســاهمة الشــعبية إلــى جانــب حشــد املــوارد 

الوقفيــة21.
إّن الهيكليــة اإلداريــة التــي اعتمدتهــا الهيئــة كان لهــا األثــر املباشــر علــى جناحهــا، حيــث أولــت أهميــة بالغــة لاســتثمار وضّمــت 
ــة والتســّيب اإلداري  ــة واملركزي ــن البيروقراطي ــا حتــررت م ــة قابضــة مســؤولة عــن االســتثمار، كم ــا شــركًة وقفي يف هيكليته
احلكومــي مــع اإلبقــاء علــى األســس الشــرعية والفقهيــة التــي حتكــم الوقــف. ولتحقيــق أهدافهــا عمــدت إلــى وضــع اخلطــط 
االســتراتيجية للتطويــر أفقيــاً وعموديــاً، وأســهمت يف نشــر الوعــي الوقفــي وشــجعت علــى القيــام بالدراســات واألبحــاث 

ونّظمــت املؤمتــرات والنــدوات العامليــة واحملليــة لذلــك22. 

التجربة الكويتية:
ال ينحصــر البنــاء املؤسســي للقطــاع الوقفــي يف دولــة الكويــت يف مؤسســة واحــدة بــل يتكــون مــن شــبكة مــن املؤسســات ومــن 

أهمهــا مــا يلــي :
 1( األمانــة العامــة لألوقــاف: وهــي عبــارة عــن جهــاز حكومــي يتمتــع باســتقالية نســبية يف اتخــاذ القــرارات وفــق لوائــح ونظــم 
ــذي يتشــكل  ــس شــؤون الوقــف ال ــر هــذه املؤسســة مجل ــة شــؤون األوقــاف. ويدي ــى رعاي ــة ويتول ــة الكويتي     اإلدارة احلكومي
    برئاســة وزيــر األوقــاف وعضويــة كلٍّ مــن أمــن عــام األمانــة العامــة لألوقــاف، ووكيــل وزارة األوقــاف، ومديــر عــام مؤسســة 
    التأمينــات االجتماعيــة، ومديــر عــام بيــت الــزكاة، وممثــل عــن وزارة املاليــة، وممثــل عــن الهيئــة العامــة لتشــجيع االســتثمار، 

   وثاثة أعضاء من ذوي اخلبرة واالختصاص يعّينهم مجلس الوزراء.
 2( الصناديــق الوقفيــة املتخصصــة: وهــي صيغــة مؤسســية اســتُْحِدثَت لتُســهم يف حتقيــق أهــداف إحيــاء ســنة الوقــف وزيــادة 
    األوقــاف اجلديــدة لعــدة أغــراض يختــص كلٌّ منهــا بأحــد هــذه األغــراض، وتغطــي هــذه الصناديــق مجــاالت القــرآن الكــرمي 
    وعلومــه، ورعايــة املعاقــن والفئــات اخلاصــة، والثقافــة والفكــر والتنميــة العلميــة، ورعايــة األســرة، وحمايــة البيئــة، والتنميــة 
    الصحيــة، ورعايــة املســاجد. وتتولــى إدارةَ كلِّ صنــدوٍق مجموعــٌة مــن العناصــر الشــعبية يتــراوح عددهــا مــا بــن خمســة إلــى 
    تســعة أعضــاء يختارهــم رئيــس اجمللــس األعلــى لشــؤون الوقــف، وجتــوز إضافــة ممثلــن عــن احلكومــة إذا لــزم األمــر، ويتــّم 
    تشــكيل مجلــٍس إلدارة الصنــدوق مّدتـُـه ســنتان قابلتــان للتجديــد، وتلتــزم الصناديــق الوقفيــة باألنظمــة التــي تضعهــا األجهــزة 
    احلكوميــة اخملتصــة وتتعــاون معهــا لتحقيــق النفــع العــام. ويجــوز للصنــدوق ضمــن اختصاصــه إنشــاء مشــاريع مشــتركة مــع 
    اجلهــات احلكوميــة، كمــا لــه احلــّق يف إنشــاء مثــل هــذه املشــاريع مــع جمعيــات النفــع العــام مبــا ال يتعــارض مــع نشــاط هــذه 
ــه      اجلمعيــات وال يدخلهــا يف إطــار التنافــس الســلبي. ورغــم اســتقالية كلِّ صنــدوق واختصاصــه يف جانــب محــدد إّلا أّن

   ميكن جملموعة صناديق أن تدخل يف مشروعات مشتركة حتقيقاً للمصلحة العامة.

ومــن أهــم مــا مّيــز التجربــة الكويتيــة، االنفتــاح علــى مؤسســات اجملتمــع املدنــي وتفعيــل دورهــا ومســاهمتها يف إدارة الوقــف 
ــرادات  ــه اإلي ــن خــال توجي ــدة، واالجتماعــي م ــة اجلدي ــوارد الوقفي ــن خــال اســتقطاب امل ــن االقتصــادي م ــى الصعيديْ عل

إلشــباع حاجــة اجلهــات املســتحقة بفاعليــة وكفــاءة حتقــق الغايــات واألهــداف املرجــوة منهــا24.

21 املصدر السابق، ص 137.
22 املصدر السابق، ص 138-137.

23 محمود أحمد مهدي، نظام الوقف يف التطبيق املعاصر، مصدر سابق، ص 137.
24 املصدر السابق، ص 137.
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 ◄ المبحــث الثانــي: تعزيــز بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي إدارة 
    األمالك الوقفية

تعتبــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة مــن متطلبــات وإفــرازات األنظمــة املاليــة واإلداريــة املعاصــرة التــي تهــدف إلــى االرتقــاء 
مبســتوى أداء املؤسســات العامــة واخلاصــة واألهليــة علــى حــد ســواء، لذلــك فإّنــه يتوجــب علــى القائمــن علــى الوقــف 
االســتفادة مــن هــذه املعاييــر واألنظمــة احلديثــة التــي تهــدف إلــى ضبــط حركــة الوقــف إدارًة وتنظيمــاً واســتثماراً، وحتقيــق 
ــدوره التنمــوي يف  ــل اخملاطــر ال ســيما يف اجلانــب االســتثماري، ليقــوم الوقــف ب ــى هــذه املســتويات، وتقلي ــى عل ــج فضل نتائ

ــة التــي تنظمــه. ــة واإلداري ــاً وفقــاً لألســس الشــرعية والقانوني ــاً واجتماعي خدمــة اجملتمــع اقتصادي

أواًل: بيئة النزاهة يف إدارة األمالك الوقفية:

ــة واإلخــاص يف العمــل  ــل الصــدق واألمان ــن مث ــم املتعلقــة بســلوك املســؤولن والعامل ــا مجموعــة القي ــّرف النزاهــة بأّنه تع
واالهتمــام باملصلحــة العامــة واحلــرص علــى اإلعــان عــن أّي نــوٍع مــن تضــارب املصالــح قــد ينشــأ بــن املصلحــة اخلاصــة ملــن 
يتولــى منصبــاً عامــاً وبــن املصلحــة العامــة، وكذلــك اإلفصــاح عــن املمتلــكات قبــل تولــي هــذا املنصــب25. ويف حالتنــا موضــوع 
الدراســة، يجــب علــى موّظفــي األوقــاف يف دائــرة األمــاك الوقفيــة حتديــداً االمتنــاع عــن تلّقــي أّي مقابــٍل مــادٍي كالرشــوة 
ــًا مــن أيِّ مصــدٍر كان مقابــل القيــام بــأيِّ عمــل يؤثــر يف املصلحــة العامــة )مصلحــة الوقــف( أو يــؤدي إلــى هــدر أمــوال  مث
الوقــف. باإلضافــة إلــى وجــود مدّونــة ســلوك أخاقــي حتكــم الســلوك العــام للموظفــن يف أدائهــم لواجباتهــم، وكذلــك وجــود 

أنظمــة مكتوبــة وأدّلــة عمــل ملوّظفــي األمــاك الوقفيــة تضبــط تعاماتهــم ومعاماتهــم.

)1( مدّونة السلوك:
ــوزارة وهــل تلقــى هــؤالء  ــة ســلوك خاصــة بال ــة مبدّون ــزام املوّظفــن العاملــن يف إدارة األمــاك الوقفي بالســؤال عــن مــدى الت
ــة  ــوا أّي ــم يتلّق ــة تاريخــه ل ــة ولغاي ــة الســلوك العامــة يف الوظيفــة العمومي ــّن أّنهــم يخضعــون ملدّون ــا، تب ــاً عليه املوظفــون تدريب
تدريبــات عليهــا26. وهــذا مؤشــر علــى عــدم توزيــع املدّونــة علــى العاملــن وعــدم تدريبهــم عليهــا كمــا يجــب، فضــًا عــن أّنــه لــم 
يتــم حتديــد آليــة العتمــاد املدّونــة وااللتــزام بأحكامهــا يف إطــار التقييــم الســنوي للعاملــن أو محاســبة املســؤولن عــن مخالفتهــا.

)2( جانب التوعية والتدريب:
باالستفســار مــن مديــر دائــرة األمــاك الوقفيــة عــن مــدى وجــود برامــج توعويــة وتدريبيــة ملوّظفــي الدائــرة، أفــاد بــأّن العاملــن 
يف اإلدارة لــم يتّقــوا أّي توعيــة كافيــة حــول النصــوص القانونيــة الــواردة يف قانــون اخلدمــة املدنيــة وقانــون العقوبــات وقانــون 
مكافحــة الفســاد، التــي تتعلــق بســوء اســتخدام املوقــع العــام وأشــكال الفســاد األخــرى. وجتــدر اإلشــارة إلــى أّن اجلانــب 
التوعــوي ال يقتصــر علــى العاملــن يف إدارة األوقــاف، وإّنــا يجــب أن تكــون هنــاك توعيــة للجمهــور علــى نطــاق واســع بأهميــة 
الوقــف يف التنميــة االقتصاديــة وتخفيــف العــبء عــن موازنــة الدولــة، ويف تشــجيع قيــام النــاس علــى وقــف أموالهــم وتوعيتهــم 
بضــرورة احملافظــة علــى األمــاك الوقفيــة واإلبــاغ عــن أّي اعتــداء عليهــا باعتبارهــا مــاالً عاّمــاً، وأّلا يتــّم قصــر التوعيــة علــى 

الوّعــاظ واألئمــة يف املســاجد واســتخدام وســائل متعــددة يف ذلــك27.
 وعــن مــدى وجــود تعليمــات أو آليــات لإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد يف عمليــة تأجيــر واســتثمار األمــوال الوقفيــة وتشــجيع 
هــذا اإلبــاغ، تبــّن أّنــه ال توجــد أّيــة تعليمــات أو آليــات تشــّجع اإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد28. ويف مقابلــة أجراهــا الباحــث 
مــع مديــر عــام الشــكاوى والتبليغــات يف هيئــة مكافحــة الفســاد، أفــاد بأّنــه ال توجــد شــكاوى وباغــات يجــري العمــل عليهــا 

يف الهيئــة يف الوقــت الراهــن29.

25 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2016، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مكافحة الفساد، ط 4، ص 53.
26 مقابلة مع السيد أحمد احلاج، مصدر سابق.

27 املصدر السابق.
28 مقابلة هاتفية مع السيد أكرم عطاونة، مدير عام الشؤون القانونية يف وزارة األوقاف، بتاريخ 2022/6/1.

29 مقابلة مع السيد عصام عبد احلليم، مدير عام الشكاوى والتبليغات يف هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2022/6/22.
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)3( األنظمة املالية واإلدارية املعمول بها يف إدارة األمالك الوقفية:
نّصــت املــادة الثالثــة مــن قانــون األوقــاف والشــؤون اإلســامية رقــم )26( لســنة 1966م علــى متّتــع الــوزارة بنظــام مالــيٍّ وإداريٍّ 
مســتقّل، غيــر أّنــه حتــى كتابــة هــذا التقريــر لــم يتــم إصــدار النظــام املالــي اخلــاص بالــوزارة، وعليــه فإّنــه ينطبــق عليهــا مــا 
ينطبــق علــى ســواها مــن وزارات الســلطة الفلســطينية األخــرى مــن الناحيــة املاليــة إلــى حــن إصــدار النظــام املالــي املذكــور، 
كمــا تنطبــق عليهــا القوانــن املتعلقــة باللــوازم العامــة والعطــاءات واألشــغال احلكوميــة، ويخضــع موّظفوهــا لقانــون اخلدمــة 
ــّم إعــداد موازنــة الــوزارة وفقــاً للتعليمــات الصــادرة عــن وزارة املاليــة يف  املدنيــة ويتلقــون رواتبهــم مــن اخلزينــة العامــة، ويت
إعــداد املوازنــة وكّل مــا يتعلــق بهــذا األمــر، مــع اســتثناء واحــد تتميــز بــه وزارة األوقــاف وهــو أّن إيراداتهــا ال تدخــل يف احلســاب 
املوّحــد للخزينــة العامــة وإّنــا تذهــب مباشــرة لتغطيــة النفقــات التشــغيلية مــن اإليــرادات ويتــّم الصــرف وفقــاً للموازنــة 

املصــادق عليهــا.
وفيمــا يتعلــق بالشــراء العــام للـّـوازم واخلدمــات العامــة واخلدمــات غيــر الهندســية وعندمــا يكــون املبلــغ أكثــر مــن 50 ألــف دوالر، 
فــا بــّد أن يكــون الشــراء مــن خــال جلنــة العطــاءات املركزيــة، أمــا يف احلالــة التــي تزيــد فيهــا املبالــغ عــن نصــف مليــون دوالر 
فإّنهــا تتــّم مــن خــال جلنــة العطــاءات يف وزارة األشــغال وذلــك اســتناداً إلــى القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2014م، والنظــام رقــم 
)5( لســنة 2014م بشــأن الشــراء العــام، غيــر أّن دائــرة األمــاك الوقفيــة ال تعمــل مــن خــال مــا ورد يف القــرار والنظــام املذكوريـْـن 

وإّنــا توجــد لديهــا جلنــة الســتثمار األمــاك الوقفيــة تقــوم بعمليــات الشــراء30.
كمــا يــرى الســيد ناصــر اخلطيــب أّن مــن أوجــه القصــور لــدى جلنــة اســتثمار األمــاك الوقفيــة عــدم نشــر اإلعانــات بخصــوص 

الشــراء علــى موقــع البوابــة املوّحــدة للشــراء العــام واالســتمرار يف اســتخدام الطــرق التقليديــة إلجــراء عمليــات الشــراء31.
ووردت يف التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة للعــام 2019م املاحظــات التاليــة فيمــا يتعلــق باألنظمــة اإلداريــة 

واملاليــة املطبقــة يف دائــرة األمــاك الوقفيــة32:
 1( تبــن أّن مــا نســبته 50% مــن الــذمم املدينــة للــوزارة مســّجلة علــى املؤسســات احلكوميــة، كمــا تبــّن أّن هنــاك عــدداً مــن 
    املؤسســات احلكوميــة تســتغل األمــاك الوقفيــة دون وجــود عقــود إيجــار، وتبــّن وجــود عــدد مــن عقــود اإليجــار املنتهيــة 
    لألمــاك الوقفيــة التــي تقــوم املؤسســات احلكوميــة باســتغالها دون جتديدهــا مــا أدى إلــى ضيــاع قيمــة إيجارهــا علــى 

   الوزارة وتخفيض العائدات من األماك الوقفية. 
 2( تبــّن عــدم إيــداع شــيكات برســم التحصيــل يف البنــك أوالً بــأول فــور اســتامها مــن املســتأجرين، حيــث يتــّم االحتفــاظ بهــا 
    داخــل خزنــة حديديــة يف املديريــات حتــى تاريــخ االســتحقاق، وتبــّن وجــود شــيكات مرجتعــة موجــودة يف عــدٍد مــن املديريــات 
    لــم يتــم حتصيلهــا حتــى تاريــخ 2018/11/30 تبلــغ قيمتهــا 190,084 دينــاراً و11,174 دوالراً و45,171 شــيكًا مــا يؤشــر إلــى 

   وجود ضعف يف املتابعة قد يؤدي إلى فقدان الشيكات وضياع قيمتها املادية على الوزارة.
ــر ذات االختصــاص يف ســلطة األراضــي الســتخراج  ــّن وجــود ضعــف يف التنســيق مــع الدوائ ــة، تب ــة اإلداري  3( ومــن الناحي
    شــهادات وقيــود التســجيل اجلديــدة، وذلــك لتحديــث بيانــات األراضــي واألمــاك الوقفيــة التــي خضعــت لعمليــة التســوية التــي 
    قامــت بهــا هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه يف ســجات األمــاك الوقفيــة، حيــث ال تقــوم مديريــات الــوزارة بتزويــد اإلدارة 
    العامــة لألمــاك الوقفيــة بالبيانــات اجلديــدة التــي حصلــت عليهــا لألراضــي والعقــارات الوقفيــة إلدخالهــا وتثبيتهــا علــى 
    البرنامــج اإللكترونــي بشــكل ســليم يوضــح أرقــام قطعهــا وأحواضهــا حســب أعمــال الفــرز والتســوية اجلديــدة، مــا قــد يــؤدي 

   إلى وجود تضارب يف الكشوف الصادرة وخصوصاً فيما يتعلق بأرقامها اجلديدة.

)4( اخلطط والسياسات التي تنّظم عمل إدارة األمالك الوقفية:
ال توجــد يف اإلدارة العامــة لألمــاك الوقفيــة أنظمــة مكتوبــة ومعتمــدة حــول آليــة وضــع السياســات وطــرق اتخــاذ القــرارات 
ووضــع اخلطــط، ويتــّم إعــداد اخلطــط واملشــاريع ورســم السياســات يف الدائــرة ورفعهــا إلــى الوزيــر التخاذ اإلجراء املناســب33.
 وجــاءت يف التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لســنة 2018 ماحظــات تتعلــق بعــدم تشــكيل جلنــة مــن قبــل 
وزارة األوقــاف لوضــع اخلطــة االســتراتيجية للــوزارة، كمــا لــم يتــم إعــداد خطــط تشــغيلية لــإلدارات العاملــة فيهــا ومــن بينهــا 
ــوزارة إلدارة وتطويــر نظــام األمــاك الوقفيــة34. وال  إدارة األمــاك الوقفيــة، فضــًا عــن عــدم وجــود وثائــق تبــّن خطــط ال
توجــد لــدى الــوزارة خطــة اســتثمارية واضحــة إلدارة أمــوال األمــاك الوقفيــة تســهم يف تنميــة هــذه األمــوال واالســتفادة مــن 

عائداتهــا، كمــا ال تقــوم الــوزارة بتصنيــف االســتثمارات بشــكل صحيــح35.

30 مقابلة مع السيد ناصر اخلطيب، مصدر سابق. 
31 املصدر السابق.

32 ديوان الرقابة املالية واإلدارية: التقرير السنوي للعام 2019م، رام اهلل: فلسطن، ص 72-71.
33 مقابلة مع السيد أحمد احلاج، مصدر سابق.

34 ديوان الرقابة املالية واإلدارية: التقرير السنوي للعام 2018م، رام اهلل: فلسطن، ص 122.
35 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية للعام 2019م، مصدر سابق، ص 71.
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)5(  تضارب املصالح 
لــم تكــن هنــاك آليــة واضحــة خاصــة باملوظفــن يف الــوزارة ملنــع تضــارب املصالــح كالعاملــن يف جلنــة بــدل املثــل وجلنــة 
اإلشــراف علــى تأجيــر واســتثمار األمــاك الوقفيــة، حيــث مــن املفتــرض أن يفصــح املوظفــون العاملــون يف مثــل هــذه اللجــان 
عــن مصاحلهــم اخلاصــة أو أّي عاقــة تربطهــم باملتقّدمــن لانتفــاع مــن األمــاك الوقفيــة. ولكــن كانــت تتــّم مراعــاة هــذا 
األمــر مــن خــال رفــض أّيــة طلبــات انتفــاع مقدمــة مــن ِقبَــِل أّي موظــف يف الــوزارة أو علــى عاقــة مباشــرة مــع أحــد املوظفــن 
ــح، فــإّن  ــوزراء رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن اإلفصــاح عــن تضــارب املصال املســؤولن فيهــا36. وبعــد صــدور قــرار مجلــس ال

الــوزارة ملتزمــة بهــذا القــرار وتنّفــذه فيمــا يخــّص األمــاك الوقفيــة وغيرهــا37.

)6( إقرارات الذّمة املالية:
ــة لقانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني النافــذ حتــت بنــد املوظفــن،  ــون يف إدارة األمــاك الوقفي  يخضــع املوّظفــون العامل
وبالســؤال عــن مــدى التــزام املوظفــن بتقــدمي إقــرارات الذّمــة املاليــة مّتــت اإلجابــة بــأّن جميــع املوّظفــن الذيــن يخضعــون 
للقانــون قامــوا بتعبئــة النمــوذج اخلــاص باإلقــرار مبــا يشــمل أعضــاء جلنــة اإلشــراف علــى األمــاك الوقفيــة واملــدراء املاليــن 

وأعضــاء جلــان العطــاءات واملشــتريات38.

)7( تلّقي الهدايا 
باالستفســار عــن وجــود نظــام أو وضــع إجــراءات تنّظــم عمليــة تلّقــي الهدايــا، متــت اإلجابــة بأّنــه يوجــد نظــام خــاص ينّظــم 

هــذا املوضــوع التزامــاً بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10( لســنة 2019م بنظــام الهدايــا39.

)8( قيم إيجار العقارات الوقفية
ــر  ل مــن مدي ــي تشــكَّ ــة األوقــاف يف احملافظــة الت ــل يف مديري ــة املث ــة مــن جلن ــارات الوقفي ــد قيمــة إيجــارات العق ــّم حتدي يت
األوقــاف ومحاســب املديريــة ومســؤول قســم األمــاك يف احملافظــة، والتــي تنّســب بدورهــا جلنــة اإلشــراف علــى األمــاك 
الوقفيــة. وتعتمــد هــذه اللجنــة يف حتديــد اإليجــار علــى ســعر الســوق احمللــي وعلــى بــدل املثــل املعمــول بــه وطبيعــة املشــروع 
الــذي ســيقام علــى األرض الوقفيــة، مــع ماحظــة أّن جلنــة األمــاك ال تأخــذ بأقــلَّ مــن الســعر الــذي حددتــه جلنــة املثــل، 
ويتــّم التعامــل مــع الطلبــات املقّدمــة مــن الدوائــر احلكوميــة واملؤسســات األهليــة التــي تهــدف إلــى إنشــاء املرافــق العامــة مثــل 

املستشــفيات واملــدارس بشــروط أيســر مــن الطلبــات التــي تهــدف إلــى حتقيــق الربــح املــادي فقــط40.

36 مقابلة مع السيد أحمد احلاج، مصدر سابق.
37 مقابلة مع السيد حترير خايلة، مدير الرقابة اإلدارية يف وحدة الرقابة الداخلية، بتاريخ 2022/6/22م.

38 املصدر السابق.
39 مقابلة مع السيد حترير خايلة، مدير الرقابة اإلدارية، مصدر سابق.

40 املصدر السابق.
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ثانيًا: بيئة الشفافية يف إدارة األمالك الوقفية

مبــادئ الشــفافية: وتعنــي ضــرورة وضــوح إدارة الدولــة مــن قبــل القائمــن عليهــا مبختلــف مســتوياتهم فيمــا يخــص إجــراءات 
إدارة الشــأن العــام واملــال العــام41. وللشــفافية عــدة مؤشــرات أبرزهــا متكــن املواطــن مــن احلــّق يف احلصــول علــى املعلومــات 
ــور، ونشــرها وعقــد  ــا للجمه ــا، وإتاحته ــا، وبرامجه ــق واضحــة حــول أهــداف املؤسســة، وفلســفة عمله ــر وثائ العامــة، وتواف
اجتماعــات مفتوحــة ومعلنــة للجمهــور، ومعرفــة املواطنــن بأنشــطة املؤسســة وبرامجهــا، وكيفيــة احلصــول علــى خدماتهــا، 

وكيفيــة تأديــة هــذه اخلدمــة.

وبالنظر إلى املبادئ واملتطلبات املذكورة وإسقاطها على عمل إدارة األماك الوقفية يتضح ما يلي:

)1( حّق املواطنني يف االّطالع واحلصول على املعلومات
 األصــل أنَّ لــكلِّ وزارٍة موقعــاً إلكترونيــاً فعــاالً، لكــّن موقــع وزارة األوقــاف اإللكترونــي غيــر فّعــال42، وال يتــّم اســتخدامه. 
وبخصــوص دائــرة األمــاك الوقفيــة فليــس لديهــا موقــع إلكترونــي خــاص بهــا، ويتــّم االعتمــاد علــى صفحــة الفيســبوك 
اخلاصــة بالــوزارة للتواصــل إلكترونيــا43، وعليــه فــا يســتطيع املواطنــون احلصــول علــى املعلومــات مــن خــال املوقــع 
اإللكترونــي. وبخصــوص احلصــول علــى معلومــات مــن إدارة األمــاك الوقفيــة، أفــاد مديــر التســجيل والتوثيــق يف هــذه اإلدارة 
أّنــه ال توجــد معلومــات دقيقــة ومكتملــة ميكــن عرضهــا للجمهــور وإطاعــه عليهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بأراضــي الوقــف، ويعــود 
الســبب يف ذلــك إلــى أّن أعمــال التســوية واحلصــر لهــذه األراضــي لــم تنتــِه حتــى اللحظــة، وبالتالــي ال ميكــن احلديــث عــن 
أرقــام ومســاحات نهائيــة وموثوقــة، فضــًا عــن أّن مــا قــام بــه اجمللــس االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة واإلعمــار )بكــدار( يف 

الدراســة املنشــورة حــول الوقــف يف بدايــة األلفيــة الثانيــة غيــر دقيــق للســبب املذكــور ســابقا44ً. 

)2( حصر املمتلكات الوقفية
تتعلــق هــذه املســألة كمــا أســلفنا يف النقطــة الســابقة بــأّن األراضــي الوقفيــة غيــر محصــورة بســبب عــدم انتهــاء أعمــال 
ــي ودكاكــن  ــى األرض مبان ــة تشــمل باإلضافــة إل ــم أّن األمــاك الوقفي ــا موّثقــة، مــع العل ــة ولكّنه التســوية يف الضفــة الغربي
ومحــات جتاريــة لــم يســجل كثيــٌر منهــا لــدى الدوائــر الرســمية كدائــرة الطابــو ودائــرة املاليــة حتــى اآلن، وهنــاك جلنــة مشــّكلة 
منــذ عــام 2013م لهــذا الغــرض ولــم تنــِه عملهــا حتــى اللحظــة لعــدة أســباب منهــا قلـّـة اإلمكانيــات املاليــة املتوفــرة، ووجــود جــزء 
مــن هــذه العقــارات واألراضــي يف املناطــق املصنفــة )ج(، إلــى جانــب تقاعــس بعــض هيئــات احلكــم احمللــي عــن دفــع الرســوم 

واملســتحقات املاليــة إلمتــام عمليــة احلصــر والتســجيل45.
 وعليــه، ال توجــد قاعــدة بيانــات دقيقــة وشــاملة لهــذه املمتلــكات، مــا يــؤدي إلــى عــدم دقــة البيانــات وســهولة الوصــول إليهــا46، 
ويتســبب يف عــدم القــدرة علــى وضــع اخلطــط االســتثمارية الدقيقــة لهــذه األمــاك مــا يعنــي عــدم االســتغال األمثــل للمــوارد.

)3( توثيق عمليات االختيار يف محاضر رسمية
 يتّم توثيق عمليات االختيار كتابياً وإلكترونياً مبوجب محاضر رسمية توّقع حسب األصول47.

)4( توثيق وحصر االعتداءات:
ال يوجــد توثيــق وحصــر شــامل ودقيــق لاعتــداءات الواقعــة علــى األمــاك الوقفيــة وال يتــّم إعــداد تقاريــر دوريــة بهــا ســواء 
كانــت مــن جانــب االحتــال أو مــن ِقبَــِل املواطنــن واملؤسســات الرســمية واألهليــة، مــا يــؤدى إلــى عــدم توّفــر بيانــات واضحــة 

ودقيقــة عنهــا48.

41 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2016، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مكافحة الفساد، مصدر سابق، ص 60.
42 حاول الباحث خال فترة إعداد التقرير الدخول إلى املوقع اإللكتروني )Pal-wakf.ps( مرات عديدة لكن دون جدوى.  

43 مقابلة مع السيد أحمد احلاج، مصدر سابق.
44 مقابلة مع السيد محمود عابد، مدير التسجيل والتوثيق يف اإلدارة العامة لألماك الوقفية، بتاريخ 30/5/2022، راجع التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لسنة 2019م، ص 71.

45 املصدر السابق.
46 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لسنة 2019م، ص 71.

47 مقابلة مع السيد أحمد احلاج، مصدر سابق.
48 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لسنة 2019م، مصدر سابق، ص 72-71.
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)5( السلف والذمم املالية:
ال توجــد منهجيــة واضحــة يف الــوزارة يتــّم مــن خالهــا ماحقــة املتخلّفــن عــن ســداد املبالــغ املســتحقة عليهــم، مــا يــؤدي إلــى 
ضيــاع العائــدات املمكــن حتقيقهــا منهــا. فضــًا عــن وجــود فــروق كبيــرة يف ســجلّات الــذمم املدينــة لألعــوام 2015 و2016 
و2017، وعــدم تطابــق الكشــوف الــواردة مــن املديريــات مــع البيانــات علــى البرنامــج احملاســبي )بيســان( لــدى الــوزارة، إلــى 
جانــب عــدم دّقــة األرصــدة االفتتاحيــة حلســابات الــذمم املدينــة املثبتــة علــى الســجات املاليــة مــا بــن أرصــدة نهايــة العــام 
ــر الصــادرة عــن  ــة املــدة للعــام، وذلــك لألعــوام 2015 و2016 و2017، مــا يشــير إلــى ضعــف مراجعــة ومتابعــة التقاري وبداي
الــوزارة ووجــود ســلفة غيــر مغلقــة مّت حتويلهــا مــن حســابات إيــرادات األمــاك الوقفيــة بقيمــة 800 ألــف دينــار أردنــي دون 

إثباتهــا كذّمــة مدينــة، ويؤثــر علــى مــدى دقــة البيانــات املاليــة اخلاصــة باألمــاك الوقفيــة49.

)6( وجود أدلة إجرائية:
ــة مطبوعــات توعويــة أو  ــة اإلجرائيــة التــي توضــح إجــراءات عمــل دائــرة األمــاك الوقفيــة غيــر موجــودة، وال توجــد أّي األدّل
أدلــة عمــل تشــرح للجمهــور وتوضــح اإلجــراءات الواجــب اّتباعهــا يف حــال رغبتهــم باالنتفــاع مــن املمتلــكات الوقفيــة أو حتــى 
إنشــاء وقــف جديــد، وإّنــا يتــّم االســتيضاح مباشــرة مــن املوظــف املســؤول50. إّن وجــود هــذه األدّلــة يحقــق الفائــدة يف تدويــن 
ــّم اّتباعهــا يف تنفيــذ أعمــال اإلدارة وخططهــا وبرامجهــا، والدليــل املكتــوب يبقــى  اإلجــراءات والسياســات واآلليــات التــي يت

متــداوالً بــن أيــدي املعنيــن وال يتأثــر بالتغييــرات الهيكليــة وتدويــر املوظفــن أو إنهــاء خدماتهــم زمانــاً ومكانــاً.

)7( النظام احملوسب:
كان مــن الافــت عــدم وجــود نظــام محوســب متطــور يواكــب الثــورة التكنولوجيــة واآلليــات اإللكترونيــة احلديثــة التــي تعتمدهــا 
الكثيــر مــن مؤسســات القطــاع العــام واخلــاص، إذ ال يوجــد موقــع إلكترونــي فّعــال لــإلدارة والــوزارة والدوائــر املعنيــة، وال يتــّم 
اســتغال هــذه التقنيــات بشــكل صحيــح يف عمليــات األرشــفة. كمــا تبــّن عــدم اكتمــال تفريــغ كافــة بيانــات األمــاك الوقفيــة 
ــي اخلــاص باألمــاك  ــارات للنظــام اإللكترون ــى النظــام، فضــًا عــن عــدم وجــود اختب ــل اإلدارة العامــة لألمــاك عل مــن قب
الوقفيــة للتأّكــد مــن مــدى حتقيــق أهــداف املؤسســة يف تســجيل وإدارة ومتابعــة وأرشــفة بيانــات األمــاك الوقفيــة، إلــى جانــب 
ــا املعلومــات مــن اإلدارة  ــرة تكنولوجي ــة ودائ ــرة األمــاك الوقفي عــدم وجــود سياســات وإجــراءات عمــل معتمــدة ألعمــال دائ
العليــا باإلضافــة إلــى االرتبــاط التنظيمــي لدائــرة تكنولوجيــا املعلومــات بــاإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة51. وهنــاك العديــد 

مــن املاحظــات املتصلــة مبوضــوع تكنولوجيــا املعلومــات ميكــن الرجــوع إليهــا يف التقريــر املذكــور.

ثالثًا: بيئة املساءلة يف إدارة األمالك الوقفية:

ــل  ــة حــول ســير العم ــر دوري ــدمي تقاري ــف الرســمية يف تق ــا واجــب املســؤولن عــن الوظائ ــى أّنه ــّرف عل نظــم املســاءلة: وتع
ــى هــذه  ــة عل ــل املســؤوليات املترتب ــم وتفســير سياســاتهم، واالســتعداد لتحّم ــح قراراته ــه توضي ــّم في يف املؤسســة، بشــكل يت
القــرارات، وااللتــزام بتقــدمي تقاريــر عــن ســير العمــل يف مؤسســتهم، توضــح اإليجابيــات والســلبيات52. وللمســاءلة عــدة 
مؤشــرات أبرزهــا مــدى متلـّـك هــذه املؤسســات لهيكليــة تتوافــر فيهــا خاّصيــة خضــوع الهيئــات الدنيــا جميعهــا ملســاءلة الهيئــات 
العليــا ومتابعتهــا، ومــدى عقــد هــذه املؤسســات الجتماعــات دوريــة، ومــدى قيامهــا بأعمــال تفتيشــية، ومــدى وجــود أنظمــة 

ــة. ــة ومتابعــة، إضافــة إلــى وجــود مســاءلة مجتمعيــة فاعل شــكاوى فاعل

)1( متابعة الشؤون املالية واإلدارية واإلشراف عليها
ــات ذات  ــع اجله ــاون م ــة هــذا املوضــوع بالتنســيق والتع ــة هــي املســؤول املباشــر عــن متابع ــة لألمــاك الوقفي  اإلدارة العام
االختصــاص داخــل الــوزارة ضمــن الصاحيــات املمنوحــة لهــا بحســب األنظمــة والقوانــن املرعيــة التــي تنظــم هــذا الشــأن.

49 املصدر السابق، ص71.
50 مقابلة مع السيد أحمد احلاج، مصدر سابق.

51 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام 2018م، مصدر سابق، ص 124-121.
52 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2016، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مكافحة الفساد، مصدر سابق، ص 64. 
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وبالرجــوع إلــى التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لعــام 2019م رصــد التقريــر بعــض أوجــه القصــور يف هــذا 
اإلطــار مــن قبيــل:

 1( عــدم تناســب أعــداد املوظفــن يف األمــاك الوقفيــة مــع إجمالــي األمــاك الوقفيــة يف املديريــات، وعــدم توزيعهــم بالشــكل 
   املناسب لعدد هذه األماك ما قد يؤدي إلى ضعف متابعة األماك الوقفية واإلشراف عليها بالشكل املناسب.

 2( عــدم اكتمــال املعــززات الازمــة لاتفاقيــات وعقــود التأجيــر، وضعــف متابعــة العقــود واالتفاقيــات املنتهيــة واتخــاذ 
ــا  ــة وحتقيقه ــى عــدم االســتفادة مــن هــذه األمــاك الوقفي ــؤدي إل ــات، مــا ي ــل املديري ــا مــن قب     اإلجــراءات املناســبة بحقه

   للمنفعة العامة التي أوقفت من أجلها.
أّمــا بخصــوص اجلهــة التــي تصــادق علــى توصيــات االســتئجار أو االســتثمار فهــي جلنــة تأجيــر واســتثمار األمــاك الوقفيــة 

برئاســة الوزيــر الــذي يُعتَبَــُر صاحــب الصاحيــة النهائيــة يف األمــر53.
وفيمــا يخــّص التحقــق مــن التــزام املســتفيدين بشــروط الواقفــن، فقــد أكــد مديــر دائــرة األمــاك الوقفيــة علــى أّن الدائــرة 

تقــوم بذلــك دون تفصيــل لآلليــات املّتبعــة54.

)2( الرقابة املالية واإلدارية
يقضــي النظــام الســائد يف املؤسســات العامــة الفلســطينية بوجــود جهتــْن للرقابــة املاليــة واإلداريــة إحداهمــا داخليــة واألخــرى 

خارجيــة، ويَُعــُدّ ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أحــد أهــم مكونــات الرقابــة اخلارجيــة.
وفيمــا يخــص األمــاك الوقفيــة، فــا بــّد أن تخضــع إدارة األمــاك الوقفيــة لهــذه الرقابــة، وقــد تنــاول الديــوان يف تقاريــره 
الســنوية هــذا األمــر، ومــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء يف التقريــر الســنوي للديــوان لعــام 2014م حــول أداء املؤسســات العامــة ومنهــا 
اإلدارة املذكــورة55. وكذلــك التقريــر الســنوي لعــام 2018 بخصــوص التدقيــق علــى تكنولوجيــا املعلومــات56، والتقريــر الســنوي 
لعــام 2019م57  الــذي يعتبــر تقريــر أداء، باإلضافــة إلــى التقريــر الســنوي لعــام 2020م58  الــذي تطــرق إلــى اســتخدام البريــد 
اإللكترونــي. وال بــّد مــن اإلشــارة إلــى أّن الباحــث حــاول مــرات عديــدة التواصــل مــع اجلهــات املعنيــة بــإدارة األمــاك الوقفيــة 
ــك  ــن دون أن تســفر كلُّ تل ــام 2019م ولك ــوان للع ــر الدي ــورة وال ســيما تقري ــوان املذك ــر الدي ــا جــاء يف تقاري ــى م ــوف عل للوق
احملــاوالت عــن إجــراء مقابلــة شــخصية أو مــن خــال أي وســيلة هاتفيــة أو إلكترونيــة، وعليــه مّت إدراج املاحظــات كمــا وردت 

يف التقاريــر املذكــورة.

وأفــاد مديــر عــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة جّفــال جّفــال59 أّن الديــوان بصــدد إعــداد تقريــر أداء عــن إدارة األمــاك 
الوقفيــة يف منطقــة أريحــا حتديــداً. ومبتابعــة الديــوان لتنفيــذ التقاريــر الرقابيــة الصــادرة عنــه وبعــد االّطــاع علــى آخــر هــذه 
ــى املوقــع الرســمي الــذي حمــل عنــوان »تقريــر متابعــة تنفيــذ التوصيــات للعــام2020«60 الــذي تطــّرق  التقاريــر املنشــورة عل
لتوصيــات الديــوان يف تقريــره الســنوي لعــام 2018 املتعلقــة بــإدارة األمــاك الوقفيــة، تبــّن أّنــه مّت تنفيــذ توصيــة واحــدة فقــط 
ــات  ــذ باقــي التوصي ــم تنفي ــم يت ــي مبــا نســبته 35%، فيمــا ل ــات أخــرى بشــكل جزئ ــذ توصي مبــا نســبته 6%، بينمــا مّت تنفي

وعددهــا 15 توصيــة مبــا نســبته %59.
ــوزارة  ــدى ال ــوزارات الفلســطينية، توجــد ل ــة يف وزارة األوقــاف، وكمــا هــو احلــال يف باقــي ال ــة الداخلي وفيمــا يخــّص الرقاب
دوائــر مختصــة بالرقابــة املاليــة واإلداريــة واحملاســبة الداخليــة، لكــن ال يوجــد مدقــق حســابات خارجــي. كمــا توجــد دائــرة أو 
وحــدة رقابــة داخليــة تقــوم بإعــداد تقاريــر مخاطــر بشــكل عــام كّل أربــع ســنوات، ويتــّم اســتهداف دائــرة األمــاك الوقفيــة يف 
تقاريــر معينــة خــال فتــره زمنيــة »غيــر دوريــة« حســب احلاجــة. وقــد عّبــر مديــر الوحــدة عــن رضــاه مــن أداء الوحــدة بشــكل 
عــام، حيــث مّت األخــذ بكثيــر مــن التوصيــات التــي قّدمتهــا الوحــدة يف بدايــة نشــأتها عــام 2012م مــن ِقبَــِل اجلهــات املعنيــة62  
إّمــا كليــاً أو جزئيــاً، فيمــا لــم يتــم تنفيــذ النــزر اليســير مــن التوصيــات باملقارنــة بــن تقييــم تقريــر اخملاطــر األول عــام 2012م 

والتقاريــر الاحقــة.

53 مقابلة السيد أحمد احلاج، مصدر سابق.
54 املصدر السابق.

55 ديوان الرقابة املالية واإلدارية: التقرير السنوي للعام 2014م، ص -153 154.
56 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام 2018م، مصدر سابق، ص -121 130.

57 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام 2019م، مصدر سابق، ص 72-71.
58 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام 2020 مصدر سابق، ص 195.

59 مقابلة مع األستاذ جّفال جّفال، مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية، بتاريخ 2022/6/30.
 https://www.saacb.ps/BruRpts/Recommendation2020SAACB.pdf:60 انظر/ي تقرير متابعة تنفيذ التوصيات للعام 2020 على الرابط التالي

61 املصدر السابق، ص33-39. حيث مّت التفصيل حول هذه النسب والتوصيات املذكورة.
62 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير حول النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة األماك الوقفية يف فلسطن، مصدر سابق، ص 14.  
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ومــن األمثلــة علــى ذلــك أّنــه مّت جزئيــاً حــّل التوصيــة املتعلقــة بعــدم وجــود خطــة عمــل واضحــة لــدى إدارة األمــاك الوقفيــة 
ســابقاً مــن قبــل إدارة األمــاك، كمــا مّت حــل إشــكالية عــدم الفصــل بــن عمــل اإلدارة العامــة لألمــاك الوقفيــة وجلنــة 
اإلشــراف علــى األمــاك، وكذلــك مّت حــّل اإلشــكالية املتعلقــة بالرقابــة علــى جلنــة اإلشــراف علــى األمــاك مــن خــال تقريــر 
الرقابــة علــى هــذه اللجنــة. بينمــا مّت جزئيــاً حــّل املشــكلة املتعلقــة بقاعــدة البيانــات اخلاصــة بــإدارة األمــاك والتــي كانــت 
تعتبــر غيــر كافيــة، وكانــت احلصــول عليهــا يف الوقــت املناســب صعبــاً. أّمــا بخصــوص حصــر األمــاك الوقفيــة ومطابقــة مــا 
هــو علــى الــورق مــع الواقــع، فمــا زالــت املشــكلة علــى حالهــا وإن مّت حــّل جــزٍء بســيٍط منهــا يف املناطــق التــي مّتــت فيهــا أعمــال 

تســوية منتهيــة بشــكل كامــل مثــل منطقــة ســلفيت.

ــت  ــة الداخليــة يف وزارة األوقــاف إّن هــذه اإلشــكالية قــد ُحلّ وعــن آليــات حفــظ الوثائــق وأرشــفتها فقــال مديــر عــام الرقاب
بشــكل عــام وإّن هنــاك أرشــفة وحفظــاً ورقيــاً وإلكترونيــاً، أمــا احلجــج الوقفيــة فتحفــظ بهــذه الطريقــة أيضــاً يف الــوزارة ويف 
ديــوان قاضــي القضــاة. وأخيــراً وفيمــا يتعلــق بوجــود تداخــل يف الصاحيــات بــن وحــدة االســتثمار واإلدارة العامــة لألمــاك، 
فأكــد مديــر عــام الرقابــة الداخليــة يف الــوزارة أّن وحــدة االســتثمار غيــر فّعالــة بالشــكل الصحيــح حاليــاً وال يوجــد علــى رأســها 
مديــر وأّن الــوزارة بصــدد تعيــن مديــر لهــا، كمــا أّن هنــاك قــراراً مــن مجلــس الــوزراء بتشــكيل جلنــة عطــاءات خاصــة الســتثمار 
ــر  ــاً للتقري ــم يتحقــق وفق ــر أّن هــذا األمــر ل ــات63. غي ــة بهــدف حــّل اإلشــكالية الســابقة املتعلقــة بالصاحي األمــاك الوقفي

الســنوي لديــوان الرقابــة لعــام 2019م ومــا زالــت مســألة االســتثمار تعانــي مشــكات عديــدة.

ــَرُف  مــن جانــب آخــر، تغيــب عــن آليــات االســتثمار الطــرُق االســتثمارية احلديثــة املتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية ومــا يُع
باملنتجــات املاليــة اإلســامية التــي باتــت تلعــب دوراً مهمــاً يف العمليــة االقتصاديــة بشــكل عــام. ولــدى ســؤالنا للمديــر العــام 
إلدارة األمــاك الوقفيــة عــن ســبب عــدم اســتخدام هــذه املنتجــات أو اللجــوء إليهــا، أفــاد بــأّن املؤسســات املاليــة اإلســامية 

ــِد اســتعدادها للتعــاون يف هــذا اجلانــب64. العاملــة يف فلســطن لــم تُب

ــذي  ــة وعــدم اعتمــاده للموقــف الفقهــي ال ــر املنقول ــارات غي ــف الوقــف وحصــره باألمــاك والعق ــك أّن تعري ــى ذل يضــاف إل
يجيــز وقــف األمــوال النقديــة يعتبــر عائقــاً كبيــراً آخــر أمــام عمليــات االســتثمار بالطــرق احلديثــة، وذلــك بســبب االســتمرار يف 
اعتمــاد قانــون عــام 1966م الــذي يحتــاج لتعديــل أو اســتبدال بقانــون جديــد كمــا حــدث يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية التــي 

كان التطــور التشــريعي فيهــا ســبباً مباشــراً يف زيــادة حجــم االســتثمار وتنّوعــه.

فضــًا عــن عــدم وجــود تقييــم لألصــول الثابتــة مــن األمــاك الوقفيــة ســواء بالقيمــة الدفتريــة أو القيمــة العادلــة، مــا يؤثــر 
علــى صحــة التقاريــر املاليــة الصــادرة عــن الــوزارة ويشــير إلــى عــدم وجــود املتابعــة الكافيــة لألمــاك الوقفيــة65.

)3( اإليرادات الوقفية:
 يتــّم التعامــل مــع هــذا املوضــوع كمــا تتعامــل كافــة املؤسســات احلكوميــة مــع اإليــرادات املاليــة يف املســائل الشــبيهة، مــن حيــث 
إجــراءات اإلنفــاق وجمــع اإليــرادات إن وجــدت بشــكل عــام66، مــع أخــذ خصوصيــة وزارة األوقــاف بعــن االعتبــار يف هــذا األمــر 
اســتناداً إلــى القانــون رقــم )26( لســنة 1960م الــذي ينــّص علــى أّنــه يؤســس حتــت مراقبــة اجمللــس صنــدوق مركــزي جلميــع 
واردات األوقــاف والشــؤون اإلســامية تُدَفــُع منــه النفقــات املصــّرح بهــا مبوجــب امليزانيــة الســنوية، وبنــاًء عليــه قامــت الــوزارة 
بفتــح حســابات بنكيــة لــدى البنــك اإلســامي العربــي والبنــك اإلســامي الفلســطيني تــورد إليهــا جميــع اإليــرادات الوقفيــة 
ســواء كانــت واردات األوقــاف اخليريــة أو 10% مــن واردات األوقــاف الذريــة التــي تتولــى الــوزارة القيــام مبهــام التوليــة عليهــا 
وإدارتهــا وتتــراوح قيمتهــا مــا بــن مليــون ونصــف إلــى مليونــْي دينــاٍر أردنــٍي ســنوياً، وال تدخــل هــذه اإليــرادات إلــى اخلزينــة 

العامــة وال يخضــع هــذا احلســاب لرقابــة وزارة املاليــة67.

63 مقابلة هاتفية مع السيد خالد خاف، مدير عام الرقابة الداخلية يف وزارة األوقاف، بتاريخ 2022/6/14.
64 مقابلة مع السيد محمود حمد، مدير عام إدارة األماك الوقفية يف وزارة األوقاف، بتاريخ 2022/6/30. 

65 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية للعام 2019، مصدر سابق، ص 71.
66 مقابلة مع السيد أحمد احلاج، مصدر سابق.

67 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير حول النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة األماك الوقفية يف فلسطن، مصدر سابق، ص15.
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)4( االعتداءات على األمالك الوقفية
 تنوعــت االعتــداءات علــى األمــاك الوقفيــة مــا بــن االعتــداءات الشــخصية مــن ِقبَــِل املواطنــن وتعّديات هيئــات احلكم احمللي 
إلــى جانــب اعتــداءات االحتــال. وبحســب مــا جــاء يف التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لعــام 2019م68، فإّنــه 
ال يوجــد توثيــق وحصــر لاعتــداءات مــا يقــود للســؤال عــن أســباب التقصيــر إن وجــد مــن ِقبَــِل القائمــن علــى شــؤون األوقــاف 
وال ســّيما اجلهــات القانونيــة. وقــد أجــرى الباحــث مقابلــة مــع مديــر عــام الشــؤون القانونيــة يف وزارة األوقــاف للوقــوف علــى 
حيثيــات هــذا األمــر، والــذي أفــاد بــأّن هنــاك قضايــا كثيــرة مرفوعــة أمــام احملاكــم الفلســطينية اخملتصــة ســواء علــى املواطنــن 
أو علــى املؤسســات أو علــى مؤسســات الدولــة ذات العاقــة أو هيئــات احلكــم احمللــي، وقــد مّتــت بعــض التســويات مــع بعــض 
الدوائــر احلكوميــة حلــّل جــزء مــن هــذه اإلشــكاليات والقضايــا. أّمــا بخصــوص اعتــداءات االحتــال، فأّكــد أّن لــدى الــوزارة 
تعاونــاً وثيقــاً مــع محامــن مــن الداخــل احملتــل إلــى جانــب محامــي هيئــة اجلــدار واالســتيطان ملتابعــة االعتــداءات االحتاليــة 
علــى األمــاك الوقفيــة ورفــع القضايــا بشــأنها لــدى اجلهــات اخملتصــة، غيــر أّن إجــراءات التقاضــي الطويلــة يف كّل احلــاالت 

حتــول دون حتقيــق نتائــج إيجابيــة وملموســة69. 

)5( السلف والذمم املالية
يظهــر تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لعــام 2019م عــدم كفايــة اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا الــوزارة لتحصيــل وتســجيل 
الــذمم املدينــة املســتحقة لهــا والتــي بلغــت قيمتهــا 5،286،281 دينــاراً حتــى تاريــخ 2017/12/31م. إذ لــم يتبــن وجــود متابعــات 
دوريــة أو إشــعارات أو إخطــارات للمؤسســات لضمــان تســديد املبالــغ املترتبــة عليهــا، كمــا تبــن عــدم قيــام الــوزارة بإثبــات 
الــذمم املدينــة املتعلقــة بأقســاط بــدل املفتاحيــة يف دفاترهــا وبياناتهــا، األمــر الــذي يصّعــب حتصيــل كامــل الــذمم املســتحقة 

للــوزارة70. 

)6( البيئة اإللكترونية:
 أظهــر تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لعــام 2019م عــدم وجــود نظــام وبرنامــج إلكترونــي محوســب يربــط كافــه 
املديريــات بــاإلدارة العامــة لألمــاك الوقفيــة، مــا يــؤدي إلــى عــدم دقــة البيانــات واملعلومــات مــا بــن املديريــات والــوزارة، ويؤثــر 
علــى ســهولة الوصــول للمعلومــات، فضــًا عــن ضعــف البرنامــج املســتخدم يف توثيــق األمــاك الوقفيــة وعــدم فاعليتــه وكفاءتــه 
يف توفيــر البيانــات والتقاريــر املطلوبــة واملفــروزة حســب احلالــة، وعــدم تلبيتــه ملصلحــة العمــل مــن تســجيل وتوثيــق االتفاقيــات 
الســابقة وتوضيــح أمــاك الوقــف بكافــة بياناتهــا، مــا يــؤدي إلــى ضعــف املتابعــة وآليــه التعامــل مــع املســتأجرين واملســتثمرين71.
وفيمــا يتعلــق بالتدقيــق علــى تكنولوجيــا املعلومــات، أظهــر تقريــر الديــوان لعــام 2018م وجــود العديــد مــن االختــاالت املتعلقــة 
بالبيئــة اإللكترونيــة مــن قبيــل عــدم وجــود شــبكة إلكترونيــة تعمــل مــن خالهــا اجلهــة اخملتصــة لتســجيل وحصــر األمــاك 
الوقفيــة، حيــث يتــّم العمــل مــن خــال جهــاز واحــد فقــط مــا يرفــع نســبة اخملاطــر حســب املعاييــر املّتبعــة يف هــذا اجملــال72.

كمــا أّكــد تقريــر الديــوان العــام 2020م وجــود هــذه اخملاطــر عندمــا تطــرق إلــى عــدم اعتمــاد وزارة األوقــاف بشــكل عــام علــى 
البريــد اإللكترونــي يف املراســات الرســمية، مــا يــؤدي إلــى إمكانيــة ضيــاع وفقــدان البيانــات األمــر الذي يشــكل خطــورة عالية 73.

)7( تقدمي التقارير:
أفــاد مديــر دائــرة األمــاك الوقفيــة بــأّن هنــاك تقاريــَر إداريــًة ربعيــًة ونصفيــًة وســنويًة تقــدم حســب الطلــب إلــى جهــة 
االختصــاص، لكــن مــن غيــر املمكــن تســميتها بالتقاريــر الدوريــة74، وهــو مــا أّكــده مديــر عــام الشــؤون املاليــة يف وزارة األوقــاف 
عندمــا قــال إّن التقاريــر تقــدم حســب الطلــب مــن اجلهــة صاحبــة االختصــاص75، ومــن خــال مكتــب الوزيــر »وزيــر األوقــاف« 
علــى الرغــم مــن القــرار الصــادر عــن مجلــس الــوزراء رقــم )12\21\ م.و \ أ.ق( لســنة 2004 بتكليــف وزارة األوقــاف برفــع 
تقريــر ســنوي حــول ميزانيــة األمــوال الوقفيــة إلــى مجلــس الــوزراء علــى وجــه التخصيــص قبــل تاريــخ 12/31 مــن كّل عــام.

68 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية للعام 2019م، مصدر سابق، ص 72.
69 مقابلة تلفونية مع السيد أكرم عطاونة، مدير عام الشؤون القانونية يف وزارة األوقاف، بتاريخ 2022/6/1.
70 تقرير متابعة تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية للعام 2020م، مصدر سابق، ص 37-34.

71 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية للعام 2019م، مصدر سابق، ص 72.
72 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية للعام 2018م، مصدر سابق، ص 130-121.

73 التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام 2020م، مصدر سابق، ص 195.
74 مقابلة مع السيد أحمد احلاج، مصدر سابق.

75 مقابلة مع السيد لقمان احللو، مدير عام الشؤون املالية يف وزارة األوقاف، بتاريخ 2022/5/30.
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)8( الشكاوى 
إّن وجــود نظــام معــّن الســتقبال ومتابعــة الشــكاوى يُعتبــر مــن أهــم أدوات املســاءلة. وهــذا مــا دفــع مجلــس الــوزراء إلصــدار 
ــل اإلجــراءات والنمــاذج اخلاصــة، ويعــرف بنظــام الشــكاوى احملوســب.  القــرار رقــم )8( لســنة 2016 بنظــام الشــكاوى ودلي
ــة أو قســم  ــرة احلكومي ــوزراء أو لــدى وحــدة الشــكاوى يف الدائ ــدى اإلدارة العامــة للشــكاوى يف مجلــس ال وتقــّدم الشــكوى ل

الشــكاوى يف احملافظــات كّل حســب اختصاصــه76.
وفيمــا يخــص دائــرة األمــاك الوقفيــة ووزارة األوقــاف بشــكل عــام، فهــي تســتقبل الشــكاوى عبــر هــذا النظــام باإلضافــة إلــى 
اســتقبال الشــكاوى عبــر وحــدة الشــكاوى التابعــة للــوزارة77 والتــي ترتبــط بالوزيــر مباشــرة، كمــا ال توجــد إحصائيــات دقيقــة 
عــن عــدد الشــكاوى املقدمــة باخلصــوص والتــي هــي قليلــة باجملمــل، ويعــود الســبب يف ذلــك إلــى أّن املشــتكن يتوجهــون إلــى 

اجلهــات ذات العاقــة املباشــرة ملعاجلــة شــكواهم78.

76 مادة )1( من دليل اإلجراءات اخلاص بنظام الشكاوى.
 77 مقابلــة تلفونيــة مــع الســيد مــراد عامــر، مديــر وحــدة الشــكاوى الســابق يف وزارة األوقــاف، بتاريــخ 2022/6/15. يشــار إلــى أّنــه تــرك منصبــه قبــل عــده أشــهر وال يوجــد حتــى اآلن مــن ميــأل 

    هذا الشاغر يف الوحدة.
78 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير حول النزاهة والشفافية واملساءلة يف إدارة األماك الوقفية يف فلسطن، مصدر سابق، ص 13.
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◄ االستخالصات والتوصيات:

أواًل: االستخالصات:

● اإلطار املؤسسي:
 1( حتّســنت البيئــة املؤسســاتية والتنظيميــة يف بعــض جوانبهــا، لكّنهــا لــم تكــن كافيــة للوصــول إلــى احلالــة الفضلــى يف اإلدارة 

   والتنظيم إذا ما قورنت بالتجربة الكويتية والسودانية واألردنية.
2( ال توجد سياسة عامة وواضحة -مكتوبة ومعلنة- إلدارة ملف األماك الوقفية.

3( تظهر قرارات احلكومة املتعددة الرغبة يف السيطرة على اإليرادات الوقفية املتأّتية من أماك الوقف.
4( عدم كفاية أعداد املوظفن املشرفن على األماك الوقفية مقارنة بإجمالي األماك.

5( هناك العديد من االختاالت املتعلقة بالبيئة اإللكترونية، ومن أبرزها عدم استخدام البريد اإللكتروني يف املراسات الرسمية.
6( وحدة الرقابة الداخلية بحاجة إلى مزيد من الدعم، ال سيما فيما يخص الكادر املؤهل لذلك.

 7( نظــام احملاكــم الشــرعية يتبــع ديــوان قاضــي القضــاة الــذي مــا زال يعمــل وفــق التشــريعات التــي كانــت ســارية قبــل مجــيء 
      الســلطة الفلســطينية، حيــث لــم تصــدر حتــى اللحظــة قوانــن وتشــريعات فلســطينية خاصــة يف هــذا اإلطــار باســتثناء بعض 

    القرارات واألنظمة التي صدرت عن مجلس الوزراء وعن الديوان.

● اإلطار التشريعي:
 1( البيئــة التشــريعية بيئــة متشــابكة وغيــر متجانســة بســبب تنــوع مصادرهــا وتراكــم خلفياتهــا التاريخيــة والفكريــة، يضــاف 
     إلــى ذلــك عــدم تصديهــا الفقهــي للمســتجدات احلديثــة شــكًا )مــن الناحيــة اإلداريــة والفنيــة( وموضوعــاً )مــن حيــث تطــور 

    االجتهاد الفقهي حول املوضوع(.
 2( عــدم وجــود قانــون فلســطيني موّحــد خــاص بالوقــف ومــا يتعلــق بــه مــن حقــوق والتزامــات جتــاه جميــع أطرافــه، األمــر 

    الذي يجعل من الصعوبة مبكان إدارته واستثماره واحملافظة عليه وفق معايير النزاهة والشفافية واملساءلة املطلوبة.
 3( جــرى تطويــر القوانــن األردنيــة املتعلقــة باملوضــوع تشــريعياً بعــد عــام 1967، وبالتالــي مّت جتــاوز الكثيــر مــن الثغــرات يف 
     القوانــن الســابقة ســواء العثمانيــة أو األردنيــة. ومــن أبــرز األمثلــة علــى ذلــك مــا يتعلــق بتعريــف الوقــف، حيــث مّتــت إضافــة 
      تعريــف جديــد يتعلــق بوقــف النقــود »الوقــف النقــدي« مــن خــال إصــدار نظــام معــدل لنظــام اســتثمار أمــوال األوقاف لســنة 
     2020 والــذي عــّرف الوقــف النقــدي علــى أّنــه »حبــس النقــود ووضعهــا حتــت واليــة الــوزارة بصفتهــا متوليــاً عامــاً للوقــف 
     للمضاربة يف هذه األموال واســتثمارها وتوزيع األرباح حســب شــروط الواقف«79. ويأتي هذا انســجاماً مع تعريف القانون 
     املدنــي األردنــي لســنة 1976 للوقــف، الــذي جــاء متماشــياً مــع املذهــب املالكــي يف هــذا الشــأن، مــا يؤكــد احلاجــة إلــى وضــع 
      قانــون فلســطيني يواكــب التطــورات احلديثــة وأّن الفقــه اإلســامي فيــه متســع لهــذا التطــور، وهــذا يؤدي بدوره إلى تشــجيع 

    االستثمار يف األماك الوقفية ويشّجع الراغبن بالوقف على اإلقدام على وقف أموالهم.
 4( قانــون املالكــن واملســتأجرين مــن القوانــن التــي حتتــاج إلــى تعديــل وتطويــر أيضــاً، ورغــم أّن مجلــس الــوزراء وضــع صيغــة 
     ملشــروع قــرار بقانــون املالكــن واملســتأجرين مــن خــال جلنــة قانونيــة خاصــة يف عــام 2015، إّلا أّن هــذا القــرار بقانــون لــم 

    يصدر حتى اللحظة، حيث من املفترض أن يعالج اإلشكاليات الكثيرة املوجودة يف القوانن والتشريعات السارية بهذا اخلصوص. 
 5( تعتبــر مســألة احلكــر علــى العقــارات الوقفيــة مــن اإلشــكاليات الكبيــرة يف فلســطن، وذلــك بســبب االرتبــاك التشــريعي 
      اخلــاص باملوضــوع والنتائــج االقتصاديــة الســلبية الناجمــة عنــه، التــي تعــود بالدرجــة األولــى علــى الوقــف واإلدارة املســؤولة 
      عنــه. ويظهــر ذلــك مــن كــّم القضايــا املنظــورة أمــام احملاكــم بهــذا اخلصــوص وطبيعــة األحــكام الصــادرة فيهــا، وهــو مــا دفــع 

    السلطة الفلسطينية إلى محاولة منع التحكير وفق املنظومة التشريعية القدمية.

● بيئة النزاهة:
1( يقوم املوظفون بتعبئة النموذج اخلاص بإقرار الذّمة املالية.

 2( يخضــع املوظفــون مــن الناحيــة اإلداريــة واملاليــة ملــا يخضــع لــه باقــي موظفــي الدولــة، وتخضــع إدارة األمــاك الوقفيــة لذلك 
    مع استثناء واحد يتعلق باإليرادات التي تتحقق لديها، فهي ال تدخل اخلزينة العامة.

 3( يخضــع املوظفــون ملدّونــة الســلوك العامــة لكنهــم لــم يتلّقــوا التدريــب الــازم عليهــا، كمــا ال توجــد مدّونــة خاصــة مبوظفــي 
    إدارة األماك الوقفية.

.https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=150646&lang=ar&name=news ،2020/6/8 79 وكالة األنباء األردنية، بتاريخ
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ــة  ــى عــدم إقــرار آلي ــح وعــدم تدريبهــم عليهــا كمــا يجــب، إضافــة إل ــن بالشــكل الصحي ــى العامل ــة عل ــع املدّون  4( عــدم توزي
    العتماد املدّونة وااللتزام بأحكامها يف إطار التقييم السنوي للعاملن أو محاسبة املسؤولن عن مخالفتها.

ــون مكافحــة الفســاد ومــا  ــي تنظــم عملهــم أو قان ــقَّ املوظفــون التدريــب التوعــوي الــازم ســواء حــول القوانــن الت ــم يتل  5( ل
    يتضمنه من تعليمات وآليات لإلباغ عن الفساد.

 6( فيمــا يتعلــق بالعطــاءات، هنــاك قصــور لــدى إدارة األمــاك الوقفيــة يف اســتخدام الوســائل التقنيــة لنشــر اإلعانــات مــن 
     قبيــل عــدم نشــر اإلعانــات اخلاصــة بالشــراء علــى البوابــة املوحــدة للشــراء العــام واالســتمرار يف اســتخدام الطــرق 

    التقليدية.
 7( ال توجــد لــدى اإلدارة العامــة لألمــاك الوقفيــة أنظمــة مكتوبــة ومعتمــدة حــول آليــة وضــع السياســات واخلطــط وطــرق 

    اتخاذ القرارات.
8( ال توجد آلية واضحة ملنع تضارب املصالح.

9( ال يوجد نظام أو إجراء ينظم عملية تلقي الهدايا.
 10( ال يتــّم العمــل بالقــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2014م، والنظــام رقــم )5( لســنة 2014م بشــأن الشــراء العــام مــن قبــل دائــرة 

     األماك الوقفية، وتوجد لدى الدائرة جلنة الستثمار األماك الوقفية تقوم بعملية الشراء.

● بيئة الشفافية:
1( اجلهة التي تصادق على طلبات اإليجار هي جلنة اإلشراف على األماك والتي ترفع توصياتها للوزير فقط.

2( يتّم توثيق عمليات االختيار للمنتفعن مبوجب محاضر ورقية وإلكترونية.
3( ما زالت األراضي الوقفية غير محصورة بسبب عدم انتهاء أعمال التسوية.

 4( ال يوجــد موقــع إلكترونــي فّعــال للــوزارة أو للدائــرة ميكــن للموظفــن واملواطنــن االّطــاع عليــه للحصــول علــى مــا يهمهــم 
    من معلومات.

 5( ال توجــد لــدى الدائــرة معلومــات دقيقــة وموثقــة عــن األمــاك الوقفيــة واحلجــج الوقفيــة ال ســيما مســاحات األراضــي 
   الوقفية، حيث ال يوجد سجّل منشور بتلك املعلومات.

 6( لــم يتــم نشــر تقاريــر نقديــة عــن إيــرادات األمــاك الوقفيــة وأرباحهــا، كمــا توجــد فــروق كبيــرة يف ســجات الــذمم املدينــة 
    لألعوام 2015، و2016، و2017.

7( ال يوجد حصر لاعتداءات على األماك الوقفية. 
8( ال توجد أدّلة إجرائية للعمل يف اإلدارة العامة لألماك الوقفية.

9( ال توجد خطة استراتيجية واضحة لاستثمار.
10( ال يوجد نظام محوسب متطور يواكب الثورة التكنولوجية ويسهم يف فاعلية عمل اإلدارة.

11( عدم اكتمال املعززات الازمة لاتفاقيات وعقود التأجير. 
12( عدم كفاية اإلجراءات املّتبعة من قبل الوزارة لتحصيل وتسجيل الذمم واملستحقات املالية املستحقة على اآلخرين. 

● بيئة املساءلة:
1( لم يتم تعين مدقق حسابات خارجي للتدقيق على أعمال الدائرة وحساباتها.

2( ال يوجد مدقق مالي تابع لوزارة املالية وفقاً للنظام املالي احلكومي.
 3( بشــكل عــام لــم يتــم األخــذ بتوصيــات ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، حيــث مّت تنفيــذ 35% مــن تلــك التوصيــات بشــكل 
     جزئــي و6% فقــط بشــكل كلــي، فيمــا لــم يتــم تنفيــذ مــا نســبته 59% مــن توصيــات الديــوان وفــق مــا ورد يف تقريــر متابعــة 

    تنفيذ التوصيات للعام 2020.
4( ما زالت األماك الوقفية تتعرض العتداءات داخلية وخارجية.

5( فائض إيرادات اإلدارة ال يدخل اخلزينة العامة. 
6( ال تقدم الوزارة أّية تقارير إدارية ومالية دورية إلى مجلس الوزراء.

 7( النظــام احملوســب للشــكاوى ووحــدة الشــكاوى يف وزارة األوقــاف حتتــاج إلــى تفعيــل واهتمــام أكبــر ملــا لهــا مــن انعكاســات 
    على نظام املساءلة.

 8( هنــاك تقصيــر يف ســداد الــذمم املدينــة للدائــرة مــن قبــل اجلهــات احلكوميــة املعنيــة، وهنــاك تقصيــر مــن اإلدارة يف متابعــة 
   األمر وال سّيما بعض مستحقات اإليجارات.

9( عدم متثيل ديوان الرقابة املالية واإلدارية كعضو مراقب يف جلنة العطاءات اخلاصة باألماك الوقفية.
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● تقرير وحدة الرقابة الداخلية بشأن تقييم اخملاطر:
1( مّت حّل إشكالية عدم وجود خطة عمل واضحة بشكل جزئي.

2( مّت حّل مشكلة قاعدة البيانات بشكل جزئي.
3( ال يوجد حصر لألماك الوقفية بشكل عام. 

 4( حلــّل إشــكالية التدخــل يف الصاحيــات بــن وحــدة االســتثمار واإلدارة العامــة لألمــاك الوقفيــة، مّت وبقــرار مــن مجلــس 
    الوزراء تشكيل جلنة عطاءات خاصة الستثمار األماك الوقفية.

ثانيًا: التوصيات:

للنهــوض بقطــاع األوقــاف وال ســّيما إدارة األمــالك الوقفيــة، فــال بــّد مــن بلــورة سياســة وطنيــة عامــة تشــترك يف وضعهــا واإلشــراف عليهــا 
كافــة األطــراف ذات العالقــة، حتــدد مــن خاللهــا عالقــة مؤسســة الوقــف مبؤسســات الدولــة وآليــات إدارتهــا لألمــالك الوقفيــة واإلطــار 

القانونــي الفلســطيني الناظــم لعملهــا.

● اإلطار املؤسسي:
1( إشراك ديوان الرقابة املالية واإلدارية كعضو مراقب حيث يلزم يف جلان اإلدارة العامة لألماك الوقفية.

 2( تكويــن إرادة سياســية لاســتفادة مــن جتــارب الــدول العربيــة الناجحــة يف إدارة الوقــف وإســقاطها علــى الواقــع يف 
      فلســطن، مثــل جتربــة الكويــت والســودان واألردن، وال ســّيما التجربــة الكويتيــة التــي أشــركت اجملتمــع املدنــي بشــكل فاعــل 

    يف إدارة الوقف.
3( األخذ بتوصيات ديوان الرقابة املالية واإلدارية ألهميتها القصوى يف حماية األماك الوقفية بشكل عام.

● اإلطار التشريعي: 
 1( ضــرورة إصــدار قانــون موّحــد إلدارة األمــاك الوقفيــة ينطبــق علــى األراضــي الفلســطينية يف الضفــة وقطــاع غــزة، 
    وإصــدار مــا يلــزم مــن لوائــح تنفيذيــة وأنظمــة وتعليمــات تلّبــي حاجــة وخصوصيــة احلالــة الفلســطينية، وتواكــب التطــورات 
    واالجتهــادات احلديثــة وبشــكل خــاص يف طــرق االســتثمار وأنــواع األمــوال الصاحلــة للوقــف، إلــى جانــب تطويــر واســتبدال 

   قانون املالكن واملستأجرين.
 2( حلــن صــدور تشــريعات فلســطينية ناظمــة للوقــف، يجــب اإلســراع يف تطبيــق مــا ورد يف التشــريعات الســارية مثــل تشــكيل 
     مجلــس األوقــاف والشــؤون الدينيــة إلدارة األمــاك الوقفيــة حســبما ورد يف قانــون األوقــاف األردنــي رقــم )26( لســنة 1966، 
     وإصــدار النظــام اخلــاص بتشــكيل مجلــس أعلــى لألراضــي الوقفيــة الــذي صــدر بشــأنه قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )21/13/ 

    م.و/ أ.ق( لسنة 2004.
ــث تشــمل  ــه، بحي ــى من ــارات لاســتفادة املثل ــون املالكــن واملســتأجرين للعق ــل قان ــام املشــّرع الفلســطيني بتعدي  3( ضــرورة قي

     احلماية كافة العقارات الوقفية أّياً كانت طريقة تأجيرها، فيكون ممكناً يف كّل احلاالت زيادة األجرة وحتديد مدة اإليجار.
4( سّن وإصدار قوانن وأنظمة فلسطينية لتنظيم العاقة بن احملاكم الشرعية وديوان قاضي القضاة وإدارة األماك الوقفية.

● توصيات خاصة ببيئة النزاهة:
 1( تفعيــل النظــام اخلــاص مبنــع حــاالت تضــارب املصالــح ســواء للجنــة بــدل املثــل أو جلنــة اإلشــراف علــى تأجيــر واســتثمار 

   األماك الوقفية وكّل من له صلة باألمر، وااللتزام بقرار مجلس الوزراء بهذا اخلصوص.
 2( قيــام وزارة األوقــاف بتدريــب العاملــن يف دائــرة األمــاك الوقفيــة علــى مدّونــة ســلوك العاملــن يف الوظيفــة العامــة. 
     باإلضافــة إلــى تدريــب العاملــن يف إدارة األمــاك الوقفيــة وتوعيتهــم حــول النصــوص القانونيــة املتعلقــة بســوء اســتخدام 

    املنصب العام وأشكال الفساد األخرى الواردة يف قانون اخلدمة املدنية، وقانون العقوبات، وقانون مكافحة الفساد.
3( تفعيل االلتزام بقرار مجلس الوزراء اخلاص بتلّقي الهدايا يف إدارة األماك الوقفية.

 4( قيــام وزارة األوقــاف بوضــع تعليمــات وآليــات لإلبــاغ عــن حــاالت الفســاد يف عمليــة تأجيــر أو اســتثمار األمــاك الوقفيــة 
    والتشجيع على هذا اإلباغ.

 5( ضــرورة التــزام وزارة األوقــاف بإشــراك جهــات مــن خــارج الــوزارة يف عضويــة جلــان بــدل املثــل لضمــان حيادّيتهــا وضمــان 
    وجود جلنة تخمن يف حال تقدير ثمن اخللو ألّنها تكون ذات خبرة وبالتالي فهي أقدر على التخمن.

6( وضع احللول واآلليات املناسبة للتعامل مع اإليرادات من األماك الوقفية التي ال تدخل خزينة الدولة.
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7( استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة وبوابة الشراء العام لإلعان عن العطاءات حتى تصل إلى أكبر شريحة ممكنة.
8( إيجاد أدلة وأنظمة مكتوبة ومعتمدة حول آلية وضع اخلطط والسياسات وطرق اتخاذ القرار.

9( إيجاد آلية فّعالة ملتابعة الذمم املدينة وحتصيلها.

● توصيات خاصة ببيئة الشفافية:
1( ضرورة التزام وزارة األوقاف بنشر تقارير دورية مالية وإدارية حتتوي على معلومات موثوقة عن األماك الوقفية. 

 2( التــزام وزارة األوقــاف بإتاحــة الفرصــة للجمهــور لاّطــاع علــى البيانــات املتعلقــة باألمــاك الوقفيــة واســتثماراتها 
    وميزانياتها وذلك عن طريق نشرها.

3( قيام وزارة األوقاف بوضع أدّلة إجرائية توضح إجراءات العمل يف الدوائر املتعلقة بإدارة األماك الوقفية.  
لَت ووثَِّقــت مــن   4( قيــام وزارة األوقــاف بتوثيــق وتســجيل كافــة احلجــج ملمتلــكات األوقــاف داخــل فلســطن، أو تلــك التــي ُســِجّ

    خارج فلسطن، والعمل على حصر األوقاف الضائعة واملغتصبة منذ االحتال اإلسرائيلي عام 1948م.
5( رفد املوقع اإللكتروني للوزارة مبعلومات وافية عن األماك الوقفية.

6( زيادة الوعي لدى املواطنن بآليات االنتفاع من األماك الوقفية.
 7( ضــرورة اعتمــاد وزارة األوقــاف ألحــدث النظــم احملاســبية يف ضبــط واردات ومصروفــات األوقــاف اإلســامية داخــل 

    فلسطن واعتماد التقارير السنوية احملاسبية.
ــة املتطــّورة يف  ــة واســتخدام األنظم ــكات الوقفي ــرة املمتل ــوزارة وإنشــاء صفحــة خاصــة بدائ ــي لل ــع اإللكترون ــل املوق  8( تفعي

    أعمالها.
9( اعتماد النظام احملوسب للشكاوى.

10( ضبط احلسابات وخاصة ما يتعلّق منها بالذمم املدينة.
11( وضع خطة استراتيجية لاستثمار.

12( قيام الدائرة بإنهاء عملية حصر األماك الوقفية وتسجيلها بأسرع وقت.

●  توصيات خاصة ببيئة املساءلة:
1( تفعيل دور وحدة الشكاوى يف وزارة األوقاف فيما يتعلق بقضايا األماك الوقفية. 

2( تفعيل وحدة الرقابة الداخلية يف وزارة األوقاف ورفدها بالكوادر املتخصصة.
3( التزام وزارة األوقاف بتقدمي تقارير دورية ربعية عن ميزانية األماك الوقفية وإيراداتها واستثماراتها جمللس الوزراء.

4( قيام وزارة األوقاف بتعين مدقق حسابات خارجي على األماك الوقفية.
5( ضرورة وجود مدقق مالي لوزارة املالية يف وزارة األوقاف.

 6( قيــام وزارة األوقــاف بتأهيــل وتطويــر كفــاءة موظفــي الــوزارة مــن خــال عقــد دورات تدريبيــة متخصصــة يف مجــال إدارة 
    واستثمار األوقاف ورفد الدوائر املتخصصة بالعدد الازم من املوظفن.

7( وضع األسس القانونية الازمة لسّد الثغرات يف االتفاقيات وعقود التأجير.
8( احلرص على األخذ بتوصيات ديوان الرقابة املالية واإلدارية فيما يتعلق مبوضوع املساءلة.

9( اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية املمتلكات الوقفية من االعتداء عليها.
10( إيجاد نظام مالي خاص باإليرادات الوقفية يخضع للرقابة والتدقيق من جهة خارجية.

 11( تصويــب القصــور احلاصــل يف البيئــة اإللكترونيــة واعتمادهــا وســيلًة أساســية يف املراســات الرســمية واعتمــاد النظــام 
    احملوسب للشكاوى بشكل فّعال.

12( تطوير اإلجراءات املّتبعة يف حتصيل الذمم املالية واملستحقات لدائرة األماك الوقفية وتوثيقها بشكل سليم.
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◄ المصادر والمراجع:

أواًل: املصادر األولية:
.www.maqam.najah.edu ،1( مجلة األحكام العدلية

 .www.maqam.najah.edu ،2( قانون األراضي العثماني لسنة 1858م
3( قانون األوقاف اخليرية رقم )57( لسنة 1959م الساري يف الضفة الغربية. 

 .www.maqam.najah.edu ،4( قانون املالكن واملستأجرين للعقارات الوقفية رقم )5( لسنة 1964م
 .https://muqtafi2.birzeit.edu ،5( قانون األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسامية رقم )26( لسنة 1966م وتعدياته

.www.maqam .6( قانــون أصــول احملاكمــات الشــرعية رقــم )31( لســنة 1959م وتعدياتــه والســاري يف الضفــة الغربيــة 
 .najah.edu   

7( قرار بقانون رقم )22( لسنة 2018م بشأن احملافظة على أماك الدولة.
ــارات الوقــف  ــى تســجيل عق ــّص عل ــذي ن ــه، وال  8( نظــام األوقــاف والشــؤون اإلســامية رقــم )142( لســنة 1966م وتعديات

    وتأجيرها وعلى واردات األوقاف الذرية.
9( قرار مجلس الوزراء رقم )21/08/م.و/أ.ق( لسنة 2004م بشأن إزالة تعّديات الهيئات احمللية على األماك الوقفية.

10( قرار مجلس الوزراء رقم )21/09/م.و/أ.ق( لسنة 2004م. 
 11( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )21/10/م.و/أ.ق( لســنة 2004م، بشــأن تشــكيل جلنــة وزاريــة خاصــة لدراســة إمكانيــة تثبيــت 

    بدل إيجار األماك الوقفية.
12( قرار مجلس الوزراء رقم )21/11/م.و/أ.ق( لسنة 2004م لتنظيم تسجيل األراضي الوقفية.

ــة تقريرهــا  ــوزراء رقــم )21/12/م.و/أ.ق( لســنة 2004م بشــأن تقــدمي وزارة األوقــاف والشــؤون الديني ــس ال  13( قــرار مجل
    السنوي حول ميزانيات األماك الوقفية جمللس الوزراء. 

14( قرار مجلس الوزراء رقم )08/04/م.و/أ.ق( لسنة 2005م بشأن اإليرادات الوقفية يف وزارة األوقاف والشؤون الدينية. 
15( قرار مجلس الوزراء رقم )21/13/م.و/أ.ق( لسنة 2004م بتشكيل مجلس أعلى لألراضي الوقفية. 

16( قرار مجلس الوزراء رقم )45/02/م.و/س.ف( لعام 2013م بشأن تشكيل جلنة عطاءات مركزية الستثمار األماك الوقفية.

ثانيًا: الكتب
1( إبراهيم البيومي غامن، األوقاف واجملتمع والسياسة يف مصر، )2016(، ط 1.

ــة  ــات الوقــف اإلســامي يف أراضــي الســلطة الفلســطينية، )2000م(، دراســة حتليلي  2( اشــتية، محمــد وآخــرون، اقتصادي
    لدائرة السياسات االقتصادية، بكدار.

3( االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية واملساءلة يف مكافحة الفساد، )2016م(، ط 4.
 4( مايــكل دمبــر، سياســات إســرائيل اجتــاه األوقــاف اإلســامية يف فلســطن، )1992م(، بيــروت: مؤسســة الدراســات 

    الفلسطينية.
5( محمود أحمد مهدي، نظام الوقف يف التطبيق املعاصر، )1423ه (، البنك اإلسامي للتنمية.

6( منذر قحف، الوقف اإلسامي: تطوره، إدارته، تنميته، )2000م(، دمشق: دار الفكر، ط 1.

ثالثًا: التقارير
 1( االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، تقريــر حــول النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة األمــاك الوقفيــة يف 

    فلسطن، 2013، سلسله تقارير رقم 73.
 2( الهيئــة املســتقلة حلقــوق املواطــن، تقريــر حــول األوقــاف اإلســامية يف الضفــة الغربيــة، رام اهلل، 2002م، سلســلة تقاريــر 

    قانونية )30(.
3( ديوان الرقابة املالية واإلدارية: التقرير السنوي للعام 2014م.
4( ديوان الرقابة املالية واإلدارية: التقرير السنوي للعام 2018م.
5( ديوان الرقابة املالية واإلدارية: التقرير السنوي للعام 2019م.

6( ديوان الرقابة املالية واإلدارية: تقرير متابعة تنفيذ التوصيات للعام 2020م.
7( ديوان الرقابة املالية واإلدارية: التقرير السنوي للعام 2020م.
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رابعًا: املقابالت
1( مقابلة مع السيد أحمد احلاج، مدير األماك الوقفية، بتاريخ 2022/5/30.

2( مقابلة مع السيد ناصر اخلطيب، رئيس جلنة العطاءات املركزية، بتاريخ 2022/5/26.
3( مقابلة مع السيد عصام عبد احلليم، مدير عام الشكاوى والتبليغات يف هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2022/6/22.

4( مقابلة هاتفية مع السيد أكرم عطاونة، مدير عام الشؤون القانونية يف وزارة األوقاف، بتاريخ 2022/6/1.
5( مقابلة مع السيد حترير خايلة، مدير الرقابة اإلدارية يف وحدة الرقابة الداخلية، بتاريخ 2022/6/22م.  

6( مقابلة مع السيد محمود عابد، مدير التسجيل والتوثيق يف اإلدارة العامة لألماك الوقفية، بتاريخ 2022/5/30م.
7( مقابلة مع السيد لقمان احللو، مدير عام الشؤون املالية يف وزارة األوقاف، بتاريخ 2022/5/30.

8( مقابلة هاتفية مع السيد خالد خاف، مدير عام الرقابة الداخلية يف وزارة األوقاف، بتاريخ 2022/6/14.
9( مقابلة مع السيد محمود حمد، مدير عام إدارة األماك الوقفية يف وزارة األوقاف، بتاريخ 2022/6/30.

10( مقابلة تلفونية مع السيد مراد عامر، مدير وحدة الشكاوى السابق يف وزارة األوقاف بتاريخ 2022/6/15.
11( مقابلة مع األستاذ جّفال جّفال، مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية، بتاريخ 2022/6/30م.

خامسًا: املواقع اإللكترونية
.http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=9663 )1

./https://maqam.najah.edu/legislation/158 )2
.https://www.saacb.ps/BruRpts/Recommendation2020SAACB.pdf )3

https://muqtafi2.birzeit.edu/muqtafi2/transform/fulltext/L2RiL211cXRhZmkvYWN%200L3htbC8xOTY2)4 
.L2xhd19LaW5nXzE5NjYtMDYtMDVfYXIvMjZfMTk2Ni54bWw5   

.https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=150646&lang=ar&name=news )5




