اإلطار التشريعي لنظام الوقف
في تجارب بلدان الهالل الخصيب

د .برهان زريق

مقدمة في اإلطار النظري وأدوات التحليل
الخير العام غاية المجتمع اإلنساني ،لكن مكان أجدادنا فيه ال يزال شاغراً ينتظر من يضارعه
في شموله واستمراره عبر القرون ،1إذ لم تترك حضارتنا صغيير أو كبيغر إالأ أحصغت ا،
وأسغغبيع عهي غغا ذلغغك ،وثغغذا الهغغراف مغغرده فهسغغية حضغغارتنا التغغي وعغغع أن اله غ اإلل غغي
بق بيغغه -العقغغل واالخ غ  -يسغغبا المجتمغغع والدولغغة ،2وأن الضغغمير مسغغكون فغغي اإليمغغان
بوصغغيه مقغغر الح غ والن غ بغغه ،3وأن كافغغة وجغغوه النشغغا الحيغغو لانسغغان عبغغاد  ،وأن
اإليمان منبع الضمان النيسي لهعمل واإللزام ،4وثذا اإليمان ليس أحاسيس وحقائ نيسغية،
بل غايته بناف الذاع ،وأن االقتصاد يقوم عهى الواجب والعغدل والتكافغل واالخغ والنمغاف
اإلنساني.5
ثذا الهراف قدم لنظام الوق الروافع اآلتية:
6
 -1المقوم الروحي ،نداف الم ه  ،قال تعالى :لن تنالوا البر حتى تنيقوا مما تحبون .
 -2المي غغوم العقهغغي لهحيغغا االحغغس المبسسغغاتيا بوصغغي ا موكبغا ً مسغغتمراً بالحيويغغة ،ال يعغغر
التع يل واالنتقاص ،وثذا ثو ميزى االصدقة الجارية7ا.
 -3حس التكافل االجتماعي الوهي المبرأ من التزمع.8
 -4القيم االجتماعية التي تعان الشأن العام.9
 -5السياسة المدنية ا تدبير أمور المعاش ص حا ً لهدنيا وفوزاً في اآلخر ا .10
وثذا الص ح الدنيو يقوم عهى االهافي اآلتية :دين يتبغع – سغه ان قغاثر -عغدل شغامل -أمغن
عام -خصب دائم -أمل فسيح.11
 -6الياعل التقعيد الذ ثيأ لهمبادئ االسغاليب والصغيا والتقنيغاع ،وثغو موضغون بحهنغا فغي
مظ ريه التاريخي والراثني الوضعي ،مع التركيز قدر االمكان عهى تجربة بهدان ال ل
الخصيب الراثنة ،السيما أن المظ غر االول اليغزال فغي بعغ أق ارنغا مصغدراً تاريخيغا ً
وتيسيريا ً لهمظ ر الهاني.12

الفصل األول
النظرية الفقهية بوصفها إطاراً لنظام الوقف
اسغغتعمهنا تعبيغغر االنظريغغة اليق يغغةا دون تعبيراأحكغغام الشغغريعةا ،الن نظغغام الوقغ وليغغد عمغغل
اليقه ،وثذه الكهمغة –وخاصغة فقغه المعغام ع -تعنغي االجت غاد ،وتغراد االقغانونا ،أمغا كهمغة
الشريعة ،ف ي وضع إل ي ال يقبل االجت اد.13
والم حظة الهانية ثي أن حضارتنا -والقول لشاخع -قدمع النظرية اليق ية ،فغي كافغة الحقغب
التاريخيغغة بصغغيت ا مغغ ذاً و نيغغا ً فريغغداً جعغغل لعهغغم القغغانون قغغو التشغغريع ،14وانعكسغغع ثغغذه
الموضوعية عهى نظام الوق -رغم بع محغاوالع اإلفتئغاع عهيغه -بغدعم االمغة التغي بنغع
مبسسات ا –منتصر عهى الحاكم وفقيه السه ان -15وفي مقدمغة ذلغك المغذثب وعهغم أصغول
اليقه ،الذ ال يمكن وصيه بالعقم ،أو باإليديولوجيا بل بغاالب الشغرعي لهعديغد مغن العهغوم بمغا
في ا عهم الك م.16
ووالد نظام الوق في حضانة المذثب ،تدفعنا لهتعريج السريع عهيه بوصيه تياراً فكريا ً يقوم
عهى أسس عهمية وفنية.
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البحث األول
أسباب انتشار الحنفية والشافعية في الشام والعراق
رد ابن خهدون أسباب انتشار المذثب 17إلى:
 -1اتصاله بالحكومغة ،والمهغال عهغى ذلغك دور قاضغي القضغا أبغي يوسغ فغي نشغر الحنييغة،
ودور القاضي ابن درباس قاضي ص ح الدين في إدخال الشافعية إلى ب د الشام.
 -2ميل أثل الميرب إلى أثل الحجاز ،الن م لم يعانوا حضار بيداد.
 -3وقون أصحاب المذثب في ري الحج ،ولو كانع االوزاعية عهى سابهة الحج لنقهع إلغى
المشر والميرب.
ثذا ونضي ما يهي:
18
 -1أفل نجم أثل الحديث بعد القرن الهالث ال جر .
19
 -2تقهصع الحنبهية –سكان ا حاليا ً في العالم اإلس مي خمسة م يين  -بسبب ت رف ا ،فقد
اتخذوا ل م في بيداد مسجداً لهمشاحنة ،وكانوا يريقون النبيذ ويضربون المينياع.20
 -3ب ل حتى ن اية القرن الهالث خمسمائة مذثب ،21وتمخضع الصيرور عن سياد الحنيية
والشافعية في العرا والشام ،فما ثو السبب؟؟…
الشافعية ثي الخ و الهانية لمدرسغة أثغل الحغديث التغي سغادع فغي الحجغاز ،والحجغاز حصغن
الشافعية لمد خمسة قرون ف ي دار ال جغر  ،وم غب الغوحي وم غد السغنة ،ومنبغع الحغديث،22
ل ذا قصدثا فق اف الشام ،مهل ابن ش اب الزثر  ،وخرج من ا الدعا مهل قبيصة بغن ذبيغب،
وعبد هللا بن مسعود وغيرثم ،وأهر عن أثل الحجاز ارسالة مالك إلى الهيث بن سعدا إنياذثم
ما عهموا وسبال م عما لغم يعهمغوا ،23أمغا مدرسغة أثغل الكوفغة –االب الروحغي لهحنييغة -فقغد
تأسسع نوات ا عهى يغد عبغد هللا بغن مسغعود وعهغي بغن أبغي الغب وإبغراثيم النخعغي ،وبعغدثم
اليق اف الستة ،ف بالف أعهوا دور العقل ،وعوضوا عن افتقارثم لهحديث بالتقانة واالستنبا .24
ثذا ونحن نن ه في تيسير ظاثرتنا من مع ياع عهم اجتمان المعرفغة الغذ يضغع اليكغر فغي
الوجغغود ،ويعتمغغد االسغغتعمال االجتمغغاعي لهمعرفغغة ،25وبغغذلك فالمدرسغغتان عبرتغغا عغغن العناصغغر
المركوز في مجتمعنا ،ومظ ر ذلك وس ية ديار الشام اجتماعيا ً وحضاريا ً وجيرافياً ،وثكغذا
وجدع وس ية الشافعية الحضانة المناسبة ل ا في ثغذه الغديار ،26خ فغا ً لهعغرا الغذ تمخغ
عغغن قاعغغد حضغغارية ناضغغجة ،وعغغن نظغغام تجغغار عغغالمي متسغغامح مغغن تجهياتغغه ،المعتزلغغة
والحنيية ،المذثب الديني المتحدث عن العمل واالصنا وفقه الدولة ،27وثغذا يغذكرنا بقغريش
وبدور التاجر في المدن اإلغريقية واإلي الية.28
ثغذا وإذا كغان ثغغذا الغرأ يصغغد فغي كهيغغر مغن الحغغاالع ،إال أنغه اليصغغد دائمغا ،والنسغغت يع
القول في جميع االحكام أن المذثب الحنيي يتميز بالمرونة وقد ناقشنا فغي مظانغه مغه نظريغة
الهزوم ،ووجدنا ضع رأ اإلمام أبي حنيية بالمقارنة مع رأ الجم ور.
وختاما ً فإننا نسجل ما يهي:
 - 1أخذع الخصائص الجيرافية لهمدارس باالختياف لصالح االنتشار الشخصي بسبب الت ور
الذ أحدهه الشافعي بتقديم الحديث عهى قول الصحابي والتابعي.29
 -2تيجرع توفيقية الشافعي عهى يد أتباعه ،فمال بعض م إلى الرأ واآلخر إلى النقل ،ال سيما في
الع د االيوبي والممهوكي.30
 -3تزحزحع كهتا المدرستين باتجاه االخرى ،فيما أدخهه محمد في كتابه ااآلهارا من إفساح
دور ثام لهحديث ،وفيما ت ورع عنه الشافعية مبخراً من إع اف أثمية لهرأ .31
 -4شجع االيوبييون المماليك عهى انتشار المذثب الشافعي ،كما أن ثذا المذثب أفهح في
التيهب عهى الحنيية في ب د الشام (مه  :كرمان وماوراف الن ر.)32
 -5دعمع الدولة العهمانية المذثب الحنيي فيما يهي :القاضي الحنيي في دمش نائب قاضي
القضا /المولي خ فة ،/وتسجل أمامه الوهائ الوقيية –الميتي العام في دمش حنيي،
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ويتم تعيينه من استانبول -33ميتي الحنيية متول الوقا جامع دمش  ،وأوقا الحرمين
الشرييين في الشام ،وأوقا الحج الشامي ،34لكن ذلك لم يكن يعني عدم وجود قاضي أو
ميتي شافعي ،وغيره وثنالك تقهيد عمراني قام في ب د الشام وغيرثا عهى تخصيص
أربع ردثاع في الجامع لكل مذثب.

البحث الثاني
قراءة تحليلية لبعض األحكام الفقهية المنظمة للوقف
تمهيد
ليسع دراستنا ثذه إعاد تكرار ما أنتجته النظرية اليق ية ،بقدر ما غايتنغا معنيغة تهغك االحكغام
وقرافت ا نقديا ً لذات ا وذاتنا ،بحيث نسغتكنه من ق غا الغداخهي دون ابتسغار ،ونعغان نقغا قوت غا
لتوظيي غغا فغغي حركغغة حياتنغغا ،مكتيغغين –بسغغبب ظغغرو الدراسغغة -بغغتهمس بع غ ثغغذه االحكغغام
الكهير .35

المطلب األول
ماهية الوقف ومسألة لزومه
التكيي  qualification :ثو اليكر الميتاح la notion eley :لتأسيس االحكام ،وقد كي
فغي
الوق بااللزام مغن قبغل أغهغب اليق غاف باسغتهناف أبغي حنييغة وقهغة مغن اليق غاف مغع اخغت
التكيي .
ً
وتكييغ أبغغي حنييغغة لهوقغ بأنغه إعغغار  ،أو كالنغغذر –مهغغزم دينغا ال قضغغاف -يبعغغده عغغن جغغوثره
بصيته مشروعاً.
وثنالك بهبهة أخرى تتعه بالمهكية المجازية هلل تعالى ،ولنا أن نتسافل عن جدوى ثغذه النسغبة
دون رفدثا بيكر أخرى تقوم عهى أسس فنية ترتب النتغائج القانونيغة ،وإن كانغع تهغك المهكيغة
المجازية ر بة تخي من غهواف المهكية البشرية ،36ولنا أن نتسافل عن جغدوى نسغبة المهكيغة
إلى الموقو عهي م ،إذا منعوا من التصر ب ا37؟؟.
ومغغرد ثغغذا التشغغويش ثغغو عغغدم التكييغ عهغغى أسغغاس فكغغر جامعغغة مانعغغة تشغغد ثغغذا الحشغغد مغغن
اآلراف ،واالمر في جوثره تقني صياغي تحكمه ظرو العصر ،الذ لمغا يغر إلغى مسغتوى
االفكار القانونية الكبرى ،كالشخصية المعنوية أو االشترا لمصهحة اليير ،وإن كانع عبقرية
ضمير أمتنا تجهع في التياف ا العام حغول فكغر الهغزوم ،ولغم يخغرج عهي غا حتغى الحكغام وذوو
السعة ،بل استقرع حول ا أعرا مدينية وتقاليد دينية واجتماعية ،عهى مستوى االمة ،وتوفر
ل ا دعم جم ور اليق اف ،وعمل القضاف ،وإجمان اليتاوى ،وقياس ا عهى المسجد والعتغ  ،ولغم
يأخغغذ بقغغول أبغغي حنييغغة إال القهيغغل /شغغريح –اسغغماعيل بغغن اليسغغع –زفغغر ،/بغغل خاليغغه فغغي ذلغغك
صاحباه ،أبو يوس بعد التقائه باإلمام مالك ،ومحمد الذ قال :لغو بهغا أبغا حنييغة لرجغع كمغا
رجعع.38
ثكغذا ترسغغخع النظريغغة فغي صغغيو الحنييغغة ،ومغه ً نضغغربه عهغغى الضغي الشغغعبي فيمغغا لقيغغه
القاضي ابن اليسع –رغم استقامته -من المصريين بقياد اليقيه الهيث بن سعد ،وتوجيه كتاب
إلى الم د بذلك.39
أ
ترخص ،ومع ذلك تيجر فغي تيغار سغاح  ،رغغم أن أصغحاب نظريغة
وفض ً عن ذلك فالوق
عدم الهزوم لم يعدموا وجود نصوص مسوغة كحديث ابغن عبغاس :ال حغبس عغن فغرائ هللا،
وغير ذلك.40
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وتحصينا ً لهوق من صرو الدثر ،فقد كانوا يهوذون بحكم القاضغي ميتعهغين خصغومة ،كمغا
في وق بيمارستان مكة وبيمارستان سنان باشا في دمش .41
والتزام أمتنا بالوق ال يعني إال أن جذر اجتماع ا قام عهى فكر خهقية وحضغارية وإنسغانية،
خ فا ً لما تخرصه جرابار وثاموند بأن ثذا االجتمغان انقسغم عهغى نيسغه قبهيغا ً ودينيغا ً وجنسغياً،
وأنه لم يوفر لهمدينة الوجود السياسي واالجتماعي.42
وقد النجد في العصر الحديث فقي ا واحدا يقغول بعغدم لغزوم الوقغ  ،وذلغك فغي صغيو السغنة
والشيعة.43

المطلب الثاني
شرط القربة
تراوح ثذا الشر بين معيارين سهبي موسع يقتصغر عهغى عغدم المعصغية /المالكيغة ،الحنابهغة،
الشغغافعية ،/ومعيغغار إيجغغابي ضغغي يشغغتر القربغغة فغغي اإلس غ م /الحنييغغة ،/لغغذلك صغغح وق غ
المسيحي عهى الكنيسة /المعيار االول ،/وصح –في المعيغار الهغاني -وقغ الغذمي عهغى فقغراف
المسهمين وأثل الذمة ،أو إلى بيع المقدس ،ووق المسهم عهى فقراف أثل الذمة ،44وثذا يعني
أن الشر البشر من النظام العام اإلس مي ،وقغد مضغع النظريغة اليق يغة قغدما ً فغي ترسغيخه
معتمد التيسير الموسع ،قائهة :إذا وق مسهم عهى المسغاكين انصغر ذلغك إلغى مسغاكين أثغل
الذمة ،منغوثين بغأن االحنغا توسغعوا فغي تيسغير مغدلول أثغل الكتغاب ،فسغحبوه إلغى المجغوس
والصابئة ،45مع أن ثنالك آية قرآنية تشعر أن المقصود بغذلك الي غود والنصغارى ،46زد عهغى
ذلك فهو وق الذمي عهى نسهه واليقراف ،عهى أنه من يسهم ،ف غو خغارج مغن الصغدقة فالشغر
الزم.47
ثغغل يتعغغار معيغغار االحنغغا مغغع الحريغغة الدينيغغة ومغغع القضغغية اإلسغ مية المشغ ور اأمرنغغا
بترك م وما يدينونا؟… ال نعتقد ذلك لما يهي:
أ -تأهرع النظرية اليق ية بالسهوك التاريخي المتنا االعداف مع بيزن ةا ،فغي حغين ال نجغد ثغذا
التشدد في صحيية المدينة التي اعتبرع الي ود والمسهمين أمة واحد .
ب -أ قر الذميون في بيوع عبغادت م وإصغ ح ا ااحتغرام نظغام م العغاما ،وعغدم إجغاز الوقغ
ع هى الكنيسة أو البيعة يتعهغ بالنظغام العغام اإلسغ مي والغذميون أحغرار أن يحكمغوا وفغ
48
كتغغب م ،وإذا التمسغغوا القاضغغي المسغغهم حكغغم بمذثبغغه الغغذ قغغد يعتن غ المعيغغار الموسغغع ،
والعجب أن يعتن ثذا المعيار الموسع مغن بعغ التقنينغاع الحديهغة كالقغانون رقغم/48/
لعام  1946مصر ،الذ أخذ بمذثب مالك ،والقغانون السغور رقغم /128/لعغام،1949
الذ أخذ بالخيرية المحضة ،والقانون الهبنغاني الغذ تغرك تحديغد الخيغر لهمجهغس االعهغى
لألوقا بما يتي مع نظام ال وائ الهبناني…
ما مدى احترام إراد الواق في اشترا الخير؟؟…
الحقيقغغة أن السغغعة التغغي أع يغغع لهواقغغ قغغد تصغغ دم مغغع بغغرامج الدولغغة ،وعهغغى السياسغغاع
التشريعية أن تحرص عهى تحقيغ التغوازن بغين نظرت غا لهصغالح العغام ،وبغين شغر الواقغ ،
وذلك في إ ار الضرور بمعناثا اليق ي االضرور تقدر بقدرثاا ،كأن تكون الدولة في حغال
حرب ،وأريد توجيه قواثا 49نحو ذلك.
وختامغغغا ً فالمسغغغكونة حاليغغغا ً دار دعغغغو وع غغغد واسغغغتيعاب وتوحيغغغد خ فغغغا ً النقسغغغامية العصغغغر
الوسي  ،50وعهى النظرية اليق ية أن تهحظ الوظيية الراثنية لاس م فغي العغالم 51عهغى ضغوف
قوله تعالى :اأن أقيموا الغدين وال تتيرقغوا فيغها ،والن هللا بعغث رسغوله ليجمغع ال لييغر  ،وأن
رسل هللا لم يكونوا عهى أديان مختهية ،بل عهى شرائع :الكل جعهنا منكم شرعة ومن اجاًا .52
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والوق قربة اختيارية ،53انه مظ ر لممارسة حرية عامة ،ولهتحرر من ش و التمهغك ،لغذلك
قيل بأن إراد الواق دستور وينزل منزلة إراد الشارن.
ولقد نقح االحنا ثغذه الشغرو  ،وثغذبوثا فغي عشغر  ،حيغث كهغرع فغي أوقغا المتغأخرين،
وأفرد ل ا الموهقون ثذا العنوان ،وجافع في كتب االوقا  ،وثذه الشرو  :الزياد والنقصان
–اإلدخال واإلخراج –اإلع اف والحرمان –اإلبدال واالستبدال –التييير والتبديل.54
ولقد أع ى القانون الهبناني الحالي لهواق ح اشترا الشرو العشر لنيسه أو لهيير ،خ فا ً
لهقانون السور الذ ضي ذلك.55
وقراف عامة ل ذه النظرية تتيح تسجيل ما يهي:
 -1أفسحع النظرية لمبادر الواق فاعهيت ا ،وارتقع ب ا إلى دور الياعغل التأسيسغي ،هغم إلغى
حيا الوق س راً عهى ا راده واستمراره.
 -2نظمغغع المشغغرون عهغغى أنغغه مجغغال مشغغترك لسغغه ان إراد اليغغرد والجماعغغة ومبغغدأ سغغه ان
اإلراد نظام أصيل ال فرعي ،كما ثو الحال في صيا العمل الت وعي في اليرب ،ومرد
ثغغذه االصغغالة أنغغه لغغيس مغغن وضغغع الدولغغة أو اليغغرد ،وإنمغغا مغغن مرجعيغغة محايغغد  ،وثغغذه
االصالة وقيع سداً في وجه محاوالع اغتصاب نظام الوق أو تع يهه.
 -3ضغغمن الواق غ لهمنشغغأ مغغا در عهي غغا بغغا راد ،فكيغغل ل غغا االسغغتمرار عبغغر القغغرون ،خ ف غا ً
لهمبسساع الخيرية في ب د العالم.56
وبالرجون إلى الحجج الشرعية في مدينة دمش وحهب وال ذقية يمكننا تسجيل ما يهي:
 -1اعتمدع المحاكم الصيية اآلتية :وقيا ً صحيحا ً شغرعيا ً سغرمديا ً وصغدقة باقيغة عهغى الغدوام
وال يح الحد نقضه أو تبديهه ،أو تع يهه.57
 -2كان يتخهل الصيية العديد من اآلياع القرآنية واالحاديث النبوية ،والغدعاف عهغى مغن يمسغه
بأذى.
ولقد ق عع أمتنا أشوا ا ً كبيغر فغي تحقيغ الوحغد الو نيغة ،فغي القغرون الوسغ ى مغن خغ ل
نظام الوق  ،كما يتضح مما يهي:
 -1الوقغغ عهغغى الخوارنغغة والقسيسغغين خغغدم الكنيسغغة المريميغغة فغغي دمشغغ  ،واليقغغراف الغغذين
يبمون ا ،وثم مسغهمون ونصغارى ،58واالمغر نيسغه بالنسغبة لهوقغ لصغالح راثبغاع ديغر
صيدنايا ،وفقراف كنيسة الموارنة في دمش  ،وفقراف دار ماريوس في النبك.59
 -2قد يتولى أوقا النصارى مسيحيا ً أو مسهما ً.60
 -3كان المسهم يستأجر الوق المسيحي أو الي ود  ،ويش د عهى وقي ما والعكس .61
وشر القربة عماد مركز اليرد وعمغاد عمراننغا الحضغار  ،ف غل احترمغع نظمنغا المعاصغر
ثذا الشر ؟.

المطلب الثالث
الوقف على األقرباء والذرية
أجاز بع اليق اف الوق عهى النيس وأنكره اآلخرون لب ن شر ه ،هم أب ل هاله م الشر
دون الوق غ  ،62منغغوثين بغغأن المغغاد  /82/مغغن المرسغغوم التشغغريعي رقغغم /204/لعغغام1961
اسورياا اعتبرع وق اإلنسان عهى نيسه وقيا ً خيرياً.
أمغا الوقغ عهغى ذو القربغى ،فالهابغع أن الرسغغول (ص) نغدب إليغه ،هغم اقتغدى بغه الصغغحابة،
فوقيوا عهى أوالدثم :أبغو بكغر ،عمغر ،عهمغان ،عهغي ،الزبيراعهغى ابنتغه المغردود ا ،63ولغيس
صغحيحا ً القغول –عهغى أهغر إليغاف الوقغ الغذر فغي سغوريا ومصغر -بغأن صغدر اإلسغ م لغم
يع ده ،فحجت م 64ليظية ،ومع ذلك نتسافل :ما قيمة ثذا الوق ؟؟.

-5-

الحقيقة أن ،أفضل الصدقاع أدوم ا بقاف ،وأعم ا نيعاً ،وأشدثا حاجة ،65والوق الذ جافع
به الشريعة ،ورغب به الرسول وفعهه أصحابه ثو الممح لهصدقة الذ ال تنق ع عن فاعهه
هوابه ،66وبغذلك فغالوق عهغى االقربغاف يجغب أن يقغوم عهغى المعغرو  ،ولغيس عهغى عصغبية،
ووق عمر (ر ) أجاز آلله أن يأكهوا دون تأهل ااقتنافا ،وعهى ضوف ذلك نسجل ما يهي:
 -1ثذا الوق مهزم قانوناً ،ويقع –دينا ً -في دائر المباح اال هواب عهيها.67
 -2أكهر الحكام اخاصة المماليكا وبعدثم العهمانيون من الوق لحمايغة ذراري غم مغن غوائغل
الدثر.68
 -3اإلفتئغغاع عهغغى ثغغذا الوقغ قغغد تغغم بغغدفاً مغغن محاولغغة الناصغغر قغ وون ،69فمحاولغغة الظغغاثر
بيبرس التي اص دمع بعناد اإلمام النوو  ،70هم محاولة برقو الذ استيتى مجهس عهم
برئاسة البهقيني ،ورف المجهس ذلك ،هغم رفغ سغهيمان القغانوني تغزيين بعغ اليق غاف
باالستي ف عهى اإلرصاد اوق من أموال بيع المالا.71
 -4الوق الذ يقصد منه إيهغار بعغ الورهغة بغالميراث عهغى الغبع ال يقغره الشغرن ،وثغو
اغوتي ،72وقد أنكره مالك ،واعتبره أبو حنيية حبسا ً عن الميراث.73
وق
 -5ما قيمة الوق إذا ما تزاحمع عهيه الكهغر  ،وضغبل نصغيب الموقغو عهيغه ،ل غذا السغبب
وغيره ارتيعع –عند إلياف الوق في سوريا ومصر -أصواع تبيد وأخرى تنكر ،ولكل
حجة وجاثت ا ،االتعويل عهى رأ اإلمغام مالغك وبعغ الشغيعة اإلماميغة فغي عغدم تأبيغد
الوق 74ا.
 -6يرى بعض م أن ثذا الوق ال يقوم عهى دليل قو  ،وإليابه في سوريا ومصر ال يعار
نصا ً ،75لكن أال يمكغن إقامتغه عهغى المصغهحة المرسغهة ،هغم أال يجغب تجديغد اليقغه بإفسغاح
مجال ثام ليقه المصالح ،76السيما في مجتمعنا الراثن القرابغي فغي شغ ر منغه ،وثغذا مغا
أكدته الحجج الشرعية لهواقيين في مدينة دمش ا1160ثـ – 1180ثـا بأن  %80من
حجغغج الوق غ الباليغغة ه هغغة وعشغغرين أل غ حجغغة خ غ ل المغغد المدروسغغة كانغغع لألقربغغاف
والذرار  ،77ولنا في صحيية الرسول سابقة حيغة اعتمغدع المجتمغع االثهغي والدولغة فغي
كيالة التضامن االجتماعي.

المطلب الرابع
نظرية االستبدال

بقاف الوق في بقغاف عينغه ،واالسغتبدال –مسغوغا ً بالضغرور اخغراب –نقغص غهغة الغ …ا-
تمهيه بائع االشياف ،ومصدا ذلك –وضعيا ً -القواعد الضاب ة لهمرف العام ،وأثم ا قاعغد
االستمرار ومساير المستجداع.78
واالستبدال –وثو س ح ذو حدين -يهير أ مان الحكام وغيغرثم الغذين لغم يعغدموا تأييغد بعغ
اليق اف والقضا والش ود ،ويذكر المقريز مغه ً عغن ثغبالف فغي شغخص الغوالي جمغال الغدين
يوس ومعاونه القاضي كمال الدين بن العديم ،إذ حكم لغه باسغتبدال القصغور العغامر والغدور
الجهيهة ،79وذكر صاحب البحر فتوى كان البيع بموجب ا البن الناظر ،ومن له دين عهيه 80وقد
ثب فق اف القرن السابع في وج ه ،وعهى رأس م ال رسوسي ،81ولذلك اشتر وا في القاضغي
الذ يحكم به العهم والعدالة وأسموه قاضي الجنة ،82بل اشتر وا أن يكون االستبدال بعقار.83
وثنالك الكهير من الواقيين الذين اشتر وا عدم االستبدال ،ولو بها الوق من الخراب بالا مغا
بها /وق برسبا ووق سنان باشا في دمش  ،84/وفري هان اشتر تخصيص نصغاب مغن
اليهة لهترميم ،وثذا ما ضمن لهوق ديمومته ،85مع التنويه بأن المحغاكم فغي دمشغ وال ذقيغة
سوغع االستبدال في حال عدم االنتيان.86
ولقد ضيقع المالكية والشافعية بابغه إال عنغد الضغرور القصغوى ،ووسغعه قهغي ً ابغن حنبغل،87
وكهيرا االحنا .88
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ومن الممكن لنظام االستبدال أن يكغون فعغاالً إذا امتغد توظيغ الغهمن أو تمغع مقايضغته بعقغار
آخر الماد  998/مغدني سغور  ،/أو إذا بيغع جغزف مغن الوقغ لتعميغر جغزف آخغر ،أو لتعميغر
وق يتحد معه في ج ة االنتيان ،أو إذا بيع عدد من االم ك الوقيية وتم شراف عقار جديد ذ
غهة عالية ،كما حدث في العرا .89

المطلب الخامس
أحكام أخرى

من النظرياع التي رحع حديها ً نظرية وق النقود ،وثذه النظرية مغن اإلسغ اماع العهمانيغة
في الحضار اإلس مية ،90فقد حكمع المحاكم العهمانية منذ م هع القرن الخامس عشر بغذلك،
وسمي بالتقوى الربوية ،أو المردود الخيغر لهربغا ،ومغن المبيغدين شغي اإلسغ م الم خسغرو
1640م1680 -م ،هغغغم شغغغي اإلسغغغ م أفضغغغال زاده 1496م1503 -م وشغغغي االسغغغ م أبغغغو
السعود ،حيث اعتبروا ذلك ضربا ً من وق المنقول ،مبسسين رأي م عهى فقه محمد وزفر،91
وقد لقي ثذا الرأ معارضة شديد وسجال عني .92
ويشغغير فغغارو بهغغش إلغغى نشغغوف نظغغام فغغي الدولغغة العهمانيغغة تمولغغه االوقغغا  ،وإلغغى قيغغام نظغغام
تعاونياع وصنادي تعاضدية استقع من ثذا المن ل.93
وثغغذا مغغا أكغغده رضغغوان السغغيد بالنسغغبة إلقغغرار وقغ االسغ م والسغغنداع94ويمكغغن اإلشغغار إلغغى
سنداع المقارضة التي وضع ل غا القغانون االردنغي المبقغع رقغم 10لعغام ،1981وثغي تعبغر
عن مساثمة في شركة أو مشاريع أو في قر و ني ،ومغن ذلغك أيضغا مبغالا نقديغة يحغددثا
الواق في اش ار وقيه ويودع ا في أحد البنوك االس مية لهصر من عائدثا عهى ج ة بر.
ولقد قرر مجمع اليقه اإلس مي الموافقة عهى ذلك مع التحيظ ،كما ي حظ أن إداراع االوقا
في اليتر الحديهة شمهع المساثمة في تأسيس شركاع وبنوك إضافة إلى شراف أس م وسنداع
فغغي شغغركاع تجاريغغة وزراعيغغة وصغغناعية ،ثغغذا إضغغافة إلغغى مشغغاريع اسغغتهمارية ،مهغغل إقامغغة
عماراع سكنية وأسوا تجارية وفناد ومخازن.95

البحث الثالث
انفعال نظرية الفتوى والقضاء
بأحكام الوقف

مغغن ال بيعغغي أن ينيعغغل العغغر بغغذلك باعتبغغاره مصغغدراً عام غا ً إلنتغغاج االحكغغام فغغي الشغغريعة،
ومظ ر ذلك –عهى سبيل المهال -وق المنقول عهى قول محمد ،96واالستدانة لصالح الوق
فقد أخغذع اليتغوى بغالعر  ،97وثغذا يبكغد أن حضغارتنا فغي العصغر الوسغي كانغع مغن القغو
والت ور العمي ما جعه ا تير ذات ا ونظم ا وأحكام ا ومبسسات ا ،بعكس ماثي عهيه اآلن
فقد انسحبع من الواقع بعد أن تركع لنظم السغه ة ذلغك ،وقغد انسغحب مع غا العغر الغذ ثغو
وليد إرادت ا وحيات ا ،وثكذا تتضاي عناصر النظام القانوني اإلس مي ،ونحن معنون ببحث
التضاي بين النظرية العامة لهيقه ،وبين كل من نظرية اليتوى ونظرية القضاف.

المطلب األول
انفعال نظرية الفتوى بأحكام الوقف
ذلك أمر بيعي الن اليقغه ثغو القيغاد الروحيغة ،بهغه النظريغة العامغة التغي أنتجغع كافغة فغرون
القا نون الخاص والعام لتنظيم الدولة والمجتمع ،وثذا اليقه المتعدد الدروب والمسغالك ثغو عهغم
لغغذا كغغان لجدليغغة المشغغروعية موازنغغة حيويغغة الحركغغة –اليقغغه -بتمغغه ع
الحركغغة والخغغ
أ
االستقرار ،وثكذا نشأ اإلفتاف جنة لهشخص العاد في مت م اليقه.
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يقول الشا بي :الميتي البالا ذرو الدرجة ثو الذ يحمل الناس عهى المع ود الوس متصديا ً
لهحهول العمهية ،98منوثين بأن الميتي يهتزم بمذثبه ،وإن كان له االخذ بالمذثب اآلخر ،وثغذا
ما فعهغه أبغو السغعود –ميتغي الدولغة العهمانيغة -إذ أفتغى بغرأ مالغك بعغدم صغحة وقغ المغدين
ال ارب.99
ولقد عرضنا سابقا ً لبع اليتاوى ،وفيما يهي بعض ا اآلخر:
100
 أفتى عهماف الدولة العهمانية بعدم توريث شد المسكة ،وانتقاله ل بن القادر .101
 أفتى أبو السعود بعدم قبول رأ الناظر المبذر حول مصاري الوق  ،وعهيه البينة . أفتى االحنا بعزل الناظر دون خيانة لتعيين االنيع.102 استقرع اليتوى عهغ ى تغأجير الغدور والغدكاكين لمغد سغنة ،واالراضغي الزراعيغة لمغد هغ ثسنواع.103
 أخذع اليتوى برأ أبي يوس في وق المشان.104 أفتى مشاي به برأ أبي يوس في وق اإلنسان لنيسه.105 قامع اليتوى عهى عدم جواز استدانة الناظر إال بإذن القاضي.106 أفتى ميتي دمش بعدم جواز إحداث المرتباع في االوقا  ،وال التقرير فغي الوظغائ بييغرشر الواق  ،وبعدم صحة جواز عزل صاحب وظيية بيير جنحة ال من قبل السغه ان أو
من وكيهه.107
 أفتى ميتي الدولة العهمانية في دمش بجواز وق النقود.108 أخذ برأ أبي يوس بأن وق المسيحي عهى الكنيسة صحيح الن قوله الميتى به ثغو عغدماشترا التصريح بالتأبيد إال إذا كان التقيد بالكنيسة أو البيعة ينافي التأبيد.109
ولقد عرضنا سابقا ً لبع أوقا النصارى في دمش  ،ويظ ر أن ذلك يتي مع مذثب مالغك،
أو مع رأ أبي يوس -وثو االغهب -الن ديار الشام كانع تيتي برأيه.110
إن مجتمعنا وضع يده عهى الوق ليبني من خ له أفكاره ،قيمه ،مبسسغاته ،ثكغذا وجغدنا تهغك
المبسساع قائمة وفاعهة من خ ل مبسساع عد  :العر  ،نظام اليتوى….إل
لكن ثل بقي لمجتمعنا فاعهيته وحضوره وأفكاره ومبسساته.
لقد كانع الدولة العربية المعاصر امتغداداا لغنظم اليغرب ،وكغان بيعيغاا أن يغتقهص المجتمغع
وتتقهص فاعهيته ،وفواعهه االجتماعية ،وأصبحنا نجد الدولة –القائمة عهغى السغه ة -ثغي التغي
تقود الت ور وانحسر دور الشعب ،وأصبحنا نعتمد ريقاا لهت ور خارج عن حضارتنا ،ولغم
يب لهيقيه أهر ،واصبح الت ور – معتمداا عهى النص -معتمداا عهى السغه ة ،ولغم يبغ لهيقيغه
إال دور اسمي وشكهي.
لقد نشغأ نظغام اليتغوى بوصغيه موازنغاا لهحيويغة الزائغد لهمجتمغع فغي آرائغه المتعغدد  ،أمغا وقغد
اندرسع حيوية المجتمع ،فقد اندرس نظامه اإلجرائي –نظام اليتوى.
لنأخذ نظام اليتوى في سوريا ،ف ذا النظام الذ يقوم عهى ا نظام تبرير ا لغم يغتح لغه إع غاف
الغغرأ إال فغغي مسغغألة واحغغد تتعهغ باالسغغتبدال ،وذلغغك فغغي مدينغغة حهغغب عغغام  ، 1955أمغغا فغغي
دمش فهم يع ي رأيه ق وثذا دليل عهى أن ع قاع الناس أصبحع إلزامية مصدرثا القانون
وليس نظام اليتوى.

المطلب الثاني
انفعال نظام القضاء بأحكام الوقف
الن القضاف أحد عناصغر النظغام القغانوني ،والقاضغي يقضغي بمذثبغه ،وإذا اختهغ مغع مغذثب
رأيه ،111وثنالك العديد من القضا اليق غاف
المتخاصمين قهد قاضيا ً آخر حتى ال يقضي خ
اأبي يوس والخصا ومحمد الشيباني وغيرثما  ،لم يقبهغوا المنصغب إال بشغر اسغتق ل م،
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ل ذا فقد امتهك القاضي مبادر الترجيح بين اآلراف ،وكان يستعين ببع أثل الرأ  ،112وفغي
عام 291ثـ ظ رع سج ع اليتاوى ،فكان قاضي القضا يدون اآلراف اليق ية الكبرى لتكون
مرجعا ً لهقاضي ،113وال ننسى أن القاضي كان يقضي -قبل تبهور المنظومة اليق يغة -بتكوينغه
العهمي عهى ضوف المبادئ العامة ،114فوضع بذلك الهبنة االولغى فغي اليقغه ،وكغان يصغر عهغى
رأيه ،ولو اص دم بحس اإلقهيم ،كما حدث البن اليسع.
وكانغغع واليغغة القاضغغي عامغغة عهغغى كغغل متعهقغغاع الوقغ سغغواف مغغا تعهغ بقضغغاف الخصغغومة أم
بقضاف الوالية ،ومن ذلك عهى سبيل المهال :115سمان الش ود –شغر القربغة –حيغظ شغرو
الواق غ –المصغغهحة فغغي االسغغتبدال -الرقابغغة عهغغى المتغغولي لج غغة االمانغغة والحكمغغة ارقابغغة
مشروعية وم فمةا –منع التدخل إللياف الوق .
وت بيغغغ القاضغغغي لهمبغغغدأ عهغغغى أر الواقغغغع امغغغا صغغغد المبغغغدأا ،ولغغغد االتجغغغاه القضغغغائي:
 jurisprudenceالغغذ يعتبغغر مغغن أثغغغم مصغغادر فقغغه الوقغغ  ،116وفيمغغغا يهغغي بعغغ ثغغغذه
االتجاثاع:
118
117
عغدم جغواز المحغاكم االستدانة عهى الوق لهضغرور -اعتبغار النغاظر وكيغل الوقغل ستبدال إال حاليا ً-119أخذ القضاف بهزوم الوق -120تعهي القضاف قبول الوق عهى وفاف
الواق لدينه -121عزل القضاف الناظر المرتكب لهمعصية.122
لقد كان القاضي المسهم يحكم بين الناس وأداته في ذلك النظريغة اليق يغة الشغامهة والمتسغعة ،أمغا اآلن
فقد ضاقع سعته بعد أن أصبحع النصوص محدود وأصبح اليست يع الحكم إال امتهاالا لهنص ،ثذا
وسنعر إلى بع ثذه االحكام في مظان ا –التجربة الخاصة لكل ق ر.

البحث الرابع
عالقة فقه الوقف بمؤسسات المجتمع المدني
يمكن القول بيقين وخ فا لعهغم الكغ م –أن اليقغه والتشغريع اإلسغ ميين يعكسغان بصغد اليكغر
اإلس مي االصيل ويمه ن الروح اإلس مية أصد تمهيل ،والعجب أن تعتبر النظرية اليق ية
مظ را إلراد هللا ،وتعبيرا عن مشيئته.
ولعل أبغرز مغا يميغز المجتمغع اإلسغ مي ،أنغه أقغيم عهغى فكغر التكافغل االجتمغاعي ،ولقغد عبغر
الرسول /ص /عن ذلك –بعد أن شبك بين أصابعه -بقوله :المبمن لهمبمن كالبنيان يشد بعضه
بعضا.
وإذا كان الضمان والتأمين ل ما وجودثما في المجتمع اإلس مي ف ما محكومان بالتكافل الذ
يحتو عهى التشريع كهه.
والم حظ أن المجتمع اإلسغ مي اضغ هع بالغدور الغرئيس لهتكافغل بعغد أن تخهغع عنغه السغه ة
الحاكمة التي كانع محكومة في ثذا المجال بالنظرية اليق ية.
وفي القهب من النظرية اليق ية نجد مبسسة الوق  ،حيث ثب المجتمع بقيغاد اليقيغه العضغو
بذلك حتى كادع البهد العربية أن تقدم معظم أراضغي ا لغه مغن أجغل تحقيغ الخيغر العغام ،نجغد
مصغغدا ذ لغغك فغغي مدينغغة دمش غ حيغغث أنشغغأع االوقغغا اآلتيغغة :دور الحغغديث– 18مغغدارس
الشغغافعية – 57مغغدارس الحنييغغة–51مغغدارس المالكيغغة– 4مغغدارس الحنابهغغة– 10المغغدارس
ال بيغغة– 4الخوانغ – 26الربا غغاع– 40الزوايغغا- 26المستشغغيياع - 3دور الكتغغب ،183ثغغذا
فض غ ً عغغن االنش غ ة الخيريغغة التغغي ال حصغغر ل غغا :ال غغر –االرصغغية–الجسغغور–القنغغواع –
المناراع –منازل االرامل –الم غاب –مياسغل المغوتى –مغد المعغوزين –ج غاز البنغاع –دفغع
ديغغغون المسغغغجونين وإخغغغراج م مغغغن السغغغجن –الم بغغغس لهمسغغغنين –ال عغغغام والمهغغغبس ال يغغغال
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المغغدارس –ال عغغام له يغغور والحيوانغغاع –إقامغغة رح غ ع لأل يغغال – دفغغن اليقغغراف –مسغغاعد
الجيش والمجاثدين.123
والخ صة أن المجتمع اإلسغ مي نسغ متكامغل محكغوم بمنظومغة متواشغجة حيغث الوقغ فغي
القهب يضيي التكافل والتكامل ويقوم بالدور االساس في نظرية الخير العام وثذا ما يسغمح لنغا
تسجيل الم حظاع اآلتية:
 -1ثنالك مبسساع أخرى غير الوقغ قامغع بمسغبولية الخيغر العغام :اإلرصغاد اقغرر بعغ
فق غغاف الشغغافعية والحنييغغة أن اإلرصغغاد يأخغغذ بعغ أحكغغام الوقغ فغ يجغغوز لغغولي االمغغر
تيييغر تخصيصغها -124مصغار الزكغا – دور الضغيافة الغ …لكغن االمغة كانغع تحغزم
أمرثا فتصيا قرار الخير في مبسسة وقيية تكيل لهخير االستمرار واال راد.
 -2أسغغبا الخيغغر الع غ ام فغغي أمتنغغا ردافه عهغغى مبسسغغاع الوق غ ومبسسغغاع المجتمغغع المغغدني
االخرى ،فكان التماهل في الروح ،نجد مصدا ذلك فغي نظغام التغدريب فغي مكاتغب تعهغيم
االيتام ،125والنظام الت ذيبي في االصنا  ،وال ر الصوفية ،فقد ضمع ثغذه االصغنا
أفراداً من مختهغ ال وائغ فغي جغو مغن التسغامح االجتمغاعي واليكغر  ،يغذكرنا بتجربغة
مبسساع الوق  ،فض ً عن أن النقابة اإلس مية -وثي فئوية مصهحية -كيهع العضائ ا
المزيد من الضمان االجتماعي ،بما يماهل الضمان الخير في الوق .126
 -3ثغغذا الهغغراف الغغوقيي أدى إلغغى تقهغغيص حصغغة الدولغغة مغغن اليغغائ اإلنتغغاجي وتغغوفير مرتكغغز
اقتصغغغاد مسغغغ تقل وهابغغغع لتغغغأمين شغغغرو معالجغغغة العديغغغد مغغغن المشغغغك ع االقتصغغغادية
واالجتماعيغغة فغغي المجتمغغع المغغدني ،االمغغر الغغذ أسغغ م فغغي تغغدعيم التغغوازن االجتمغغاعي
القاعد  ،وثذا االزدثار حقغ نوعغا ً مغن التغوازن فغي دور االجتمغان العربغي اإلسغ مي
بين مبسسة الوق وكل من السه ة المركزية وقوى فاعهيغة المجتمغع القاعديغة ،لكغن ثغل
استمر ثذا التوازن؟؟.

الفصل الثاني
اإلطار التشريعي الوضعي الناظم للوقف في دول الهالل الخصيب
"التجربة السورية أنموذجاً"
مقدمة

البد من العود السريعة إلى الحقبة العهمانية ،إذ كهيراً ما تكون العود إلغى الغوراف ريقغا ً إلغى
االمام ،السيما أن المجتمع اإلس مي خضع في تهك الحقبة إلى مرجعية تشريعية واحد .
والواقع أن الدولة العهمانية كييع عهى أول ع دثا من غ الشغريعة اإلسغ مية عهغى نحغو يأخغذ
شك ً تاريخيا ً خاصا ً ،127وعهى ضوف ذلك يمكن التمييز بين حقبتين ،االولى التي تنت ي بوفا
السغغه ان سغغهيمان القغغانوني عغغام 1566م ،الغغذ دفغغع سياسغغاع الدولغغة إلغغى مغغداثا االقصغغى،128
حيث تميزع ثغذه الحقبغة بكهغر االوقغا  ،إذ كغان السغ ين –السغيما عهغى إهغر انتصغارات م
الحربية -يتبارون في ثذا المجال ،129كما أن المبسسة القضائية ،وجم ور المتصهين بالج از
اإلدار والمالي حافظوا عهى مكانت م العهمية واإلس مية ،كالنزاثة والتواضع والتواصل مغع
مبسساع المجتمع ،خاصة مشاي ال ر  ،وقد مكن م ذلك مغن الضغي عهغى السغه ة ،كمغا أن
ثذه اسغت اعع أن تضغب مبسسغة الوقغ وتحيغظ توازن غا ،حتغى إن السغه ان سغهيم لحغظ فغي
الوهيقة المتعهقة بأوقا مصر ضرور معالجغة ،لغيس الجانغب اإلدار والمغالي لألوقغا  ،بغل
رفع الظهم عن العامهين في ا ،130وال ننسى موق سهيمان القانوني من احترام اإلرصاد.131
بيد أن الرياح جرع عكس المرتجى ،فقد واج ع السه ة بعد الحقبغة االولغى التيكغك الغداخهي،
هم تحد اليرب الصاعد ،مما أعجزثا عن تحقي التغوازن المنشغود فغي المجتمغع ،وأصغبحع
وسيهة لتركيز الهرو واليساد في يد المولجين بتسيير المبسسة الوقييغة ،132بغل كغان الي حغون
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يحتمون بالسه ة من القيمين عهى الوق  ،133وما آل إليه النيغوذ االقتصغاد له غر الصغوفية
أكبر دليل عهى ثذا االنحرا  ،يضا إلى ذلك انب ار السه ة بالنموذج اليربي ،واخترا ثذا
النمغغوذج لهعمغغران الحضغغار اإلس غ مي ،ف غغذه االمغغور مجتمعغغة انعكسغغع عهغغى نظغغام المهكيغغة
والوق فيما يهي:
134
 -1كغ أغرس قغغانون االراضغغي العهمغغاني عغغام 1858م ومجهغغة االحكغغام العدليغغة عغغام 1872م
المهكية اليردية الواسعة.135
 -2أب ظع أعنا الوق باالغ ل القانونية اآلتية :ح اإلجغارتين –المرصغد –حغ الكغدك –
القميص – شد المسكة –القيمة – الحكر.136
 -3شعر كبار الم ك في سوريا ولبنان بخ ر تجزئة أراضي م من قبل الحاكم ،فحولوا جزفاً
من ا إلى وق .137
 -4وقون الوق منذ م هع القرن التاسع عشر تحع قبضغة وزار االوقغا والج غاز اإلدار
التابع ل ا.138
 -5ساعدع التنظيمغاع اإلداريغة العهمانيغة بعغد عغام 1839م عهغى خغراب االوقغا اإلسغ مية
وضغغيان مبسسغغات ا ،بينمغغا زادع مغغن تغغراب الجماعغغاع المسغغيحية ،بسغغبب قيغغام العمغغل
المشترك في ا ،وغيابه في االوقا اإلس مية.139
 -6استبصهع االوقا كهيا ً في الجم ورية التركية عام 1925م.
نعتقد أن الق ر العربي المنيصل عن الدولة العهمانية ما كان لغه أن يتحهغل مغن أهقغال الماضغي
وخوائه… فما ثي تجربة ثذا الق ر؟؟.

البحث األول
تجربة القطر اللبناني
مع بداية االنتداب اليرنسي نظم القوميسير العالمي ليرنسا إدار مراقبة االوقا  ،بالقرار رقغم
 753تغغاري  ، 1921/3/2وعغغين مراقبغغا عامغغا لألوقغغا  ،وحغغدد ص غ حياته كمنيغغذ لقغغراراع
المجهس االعهى لألوقا .
وفي عام  1930فصهع االوقا الهبنانية عن السورية ،وألحقع بإدار وإشرا أكبر موظ
مسهم سني بالحكومة الهبنانية ،وأنشئع مديرية أوقا بيروع التي شغمهع صغ حيت ا أراضغي
االوقا في كافة م نا الجم ورية الهبنانيغة ،وتغم فغي الوقغ ذاتغه التنظغيم اإلدار لألوقغا
بإنشاف مجهس عهمي ل ا وآخر إدار  ،في كل من بيروع و رابهس وصيدا ل ثتمغام بشغبون
العهمغغاف والمسغغاجد ،وتخضغغع ثغغذه المجغغالس لسغغه ة عهيغغا ثغغي االمجهغغس الشغغرعي اإلس غ مي
االعهىا.
وفغغي ع غغد االسغغتق ل ابتغغداف مغغن عغغام  1943اسغغتمر العمغغل عهغغى مغغا كغغان عهيغغه أيغغام االنتغغداب
اليرنسي باعتبار إدار االوقا مبسسة رسمية عامة ،وجزفا من تنظيماع الدولة ،هم بدأ نم
جديد في تنظيم االوقا ينحو إلى االستق لية عن ثيكهية الدولة اإلدارية ،وذلك نظغرا ل بيعغة
التركيبغغة الهبنانيغغة ال ائييغغة بتحميغغل كغغل ائيغغة مسغغبوليات ا الدينيغغة والوقييغغة ،فصغغدر المرسغغوم
الجم غغور رقغغغم  18عغغام  1955الغغغذ عغغدل عغغغام  1967وحغغددع فيغغغه صغغ حياع ميتغغغي
الجم وريغغة الهبنانيغغة والميتغغين المحهيغغين والمجهغغس الشغغرعي االعهغغى لألوقغغا والمغغدير العغغام
لألوقغا  ،فالمسغهمون السغغنيون مسغتقهون اسغغتق ال تامغا فغغي شغبون م الدينيغغة وأوقغاف م الخيريغغة
يتولون تشريع أنظمت ا وإدارت ا بأنيس م بقا الحكام الشريعة اليراف والقوانين المستمد من ا.
ثذا االستق ل التشريعي يتولى تنظيمه واإلشرا عهيه (المجهس الشرعي اإلس مي االعهى)،
فالمجهس يمهك سه ة القرار في القضغايا الدينيغة والوقييغة حسغبما ورد فغس المرسغوم رقغم 88
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المشار إليه ويض هع المجهس الشرعي االعهى بشبون االوقا فيما يتعه بتنظيم غا والرقابغة
عهي ا والتصدي عهى ميزانيات ا وتحديد ر استهمار العقاراع الوقيية وإقرار استبدال ا.
من ثغذا ن حغظ أن المشغرن الهبنغاني أع غى كغل ائيغة اسغتق ل ا الغديني والغوقيي ،إال أن ثغذا
االستق ل اإلدار والمالي ال يزيغل عغن إدار االوقغا الصغية اإلداريغة الرسغمية العامغة ،بغل
يجعه ا من المبسساع العامة التي ليسع في الواقع سوى إداراع حكومية رسمية تميغزع عغن
مصغغالح الدولغغة لتع غغي اسغغتق ال إداريغغا مهحوظغغا خغغارج ن غغا السغغه ة المباشغغر  ،وقغغد منحغغع
الشخصية المعنوية ل ذا االستق ل ،140وقد تكرس ثذا االمر بيتوى وزار العدل عام ،1955
وبأحكغغام مجهغغس الدولغغة سغغنة  1956و 1957وبتعمغغيم رئاسغغة مجهغغس الغغوزراف سغغنة ،1980
حيث جرى التأكيد عهى أن االوقا اإلس مية بجميع دوائرثا تحغتيظ بخصائصغ ا ومميزات غا
الذاتية وب ابع ا الرسمي وبصيت ا مبسسة من المبسساع العامة.
وتحديدا لن ا االستق لية أصدر مجهس االمة الهبناني قانونغا بتغاري  1956/5/2نغص عهغى
مغغايهي :يحغ لهمجهغغس الشغغرعي االعهغغى أن يعيغغد النظغغر فغغي جميغغع أحكغغام المرسغغوم  218وأن
يعدل ما يراه ضروريا من ا لتحقي الياية االساسية منه وتكون قراراتغه فغي ثغذا الصغدد وفغي
كل ما يتعه  ،بتنظيم شبون ال ائية الدينية ،وإدار أوقاف ا نافذ بذات ا ،عهغى أن ال تتعغار
مع القوانين المتعهقة باإلنتظام العام.
وعهى الرغم من أن ثذا النص فريد من نوعه في االستق لية ،إال أنغه قيغد لغادار فيمغا يتعهغ
باإلنتظغغام العغغام ،ف االسغغتق لية مغغه ألزمغغع اإلدار الوقييغغة بسغغائر شغغبون التعهغغيم الغغديني فغغي
المدارس الحكومية (مع أن ثذا الموضون ينبيغي أن تتغولى وزار التربيغة اإلنيغا عهيغه) ممغا
جعل عهى اإلدار مسبولية أرثقع كاثه ا ،فألزمت غا الخضغون لتنظيمغاع الدولغة فغي الشغبون
الوقييغغة ،وبخاصغغة فيمغغا يتعهغ بقغغوانين اإليجغغار االسغغتهنائية التغغي أليغغع ضغغمنيا سغغائر االنظمغغة
الخاصة بتغأجير العقغاراع الوقييغة ،ممغا ضغيع عهغى االوقغا قغدرت ا عهغى االسغتهمار االنسغب
لعقارات ا ،وحدع من إدارت ا الوقيية (المرجع الساب ص ،)4مغع العهغم أن ذلغك ال يعتبغر مغن
النظام العام الذ تشر الدولة عهى تحقيقه.
ثذا ونشغير إلغى أنغه تتغوزن الهغرو العقاريغة لألوقغا اإلسغ مية فغي أكهغر مغن  1974عقغارا
منتشغغرا فغغي كافغغة المنغغا الهبنانيغغة داخغغل المغغدن والقغغرى وخارج غغا وفغغي المنغغا الزراعيغغة
المختهية ،من ا عقاراع ممهوكة إلدار الوقغ بالكامغل ،وبعضغ ا ممهغوك ل غا جزئيغا ،وتتركغز
أعهى نسبة لهعقاراع في من قغة لبنغان الشغمالي فتبهغا  ،%52أمغا فغي بيغروع فتبهغا  %6تقغع
أغهب ا في من قة االسوا التجارية القديمة التي ثدمع بالكامل في الحرب الهبنانية.
وتتجه االوضان الهبنانية إلى مزيد من االستقرار واالمن ،وإلى مزيغد مغن التشغريعاع الجديغد
والتعدي ع القانونية التي تصدرثا في مخته المجاالع لسد اليراغ القانوني.
ثغغذه االوضغغان تخغغدم االوقغغا فغغي إتاحغغة اليغغرص لهتخ غغي المسغغتقبهي ،راجغغين البحغغث عغغن
مصادر جديد لهتمويل كالقرو أو المشاركاع أو صنادي االدخار.
ثذا وصدرع عد تشريعاع تسوس الوقغ  ،مغن ذلغك القغرار رقغم  128لعغام  1928ا نظغام
السجل العقار ا ،وقانون المهكية العقغار رقغم  3339لعغام  1930وقغانون االوقغا السغنية
لعام  ،1939وبذلك فالنظام القانوني لهوق يبرز فيما يهي:
أوالً-قانون المهكية العقارية :وأثم المسائل التي نظم ا ثي:
 -1الحماية :حمى القغانون رقغم /3339/المغاد  /174/الوقغ قبغل أ تصغر قغانوني :بيعغاً،
تنازالً ،إرهاً ،وحظرع الماد  /178/اكتساب أ ح بمرور الزمن عهى مسجد أو كنيسة
أو كنيس ،أو مستشيى أو مع د عهم أو المخصصة الستعمال العموم.
 -2بيعة ح الوق  :اعتبره ثغذا القغانون حقغا ً عينيغا ً خاضغعا ً لهتسغجيل فغي السغجل العقغار ،
واحترمع الماد  /176/الحقو المكتسبة قبل التسجيل.
 -3االمغغوال المنقولغغة المرصغغد لخدمغغة الوق غ  :اعتبغغرع المغغاد  /177/ثغغذه االمغغوال عقغغاراً
بالتخصيص حسب نظرية ..التابع تابع.
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في القانون المدني السغور النافغذ حاليغاا مسغتقا مغن

 -4إن كهيراا من المواد المنظمة لهوق
القانون الهبناني رقم .3339
هانياا -االستبدال :نظم القرار الصادر عام 1926م ذلك مقابل دفع الهمن أو مقابل عقار مهك،
هغب االسغتبدال ،وأجبغر
وأع ى لصاحب ح اإلجارتين أو المقا عة عهى الوق وقغ
صاحب ح اإلجار ال ويهة هب االستبدال خ ل سنة ،وإال قامع الوزار بذلك.
وعر القانون لنظام اإلجارتين ،اإلجار ال ويهة في أحكام ويهة ال مجغال لغذكرثا ،ونحغن
ال ننكر أن نظام االستبدال اآلن الذكر أحا االستبدال بضماناع إجرائية ،لكن الضمان ليس
القوام عهى ذلك.
في القانون ،وإنما في نزاثة القاضي وصد الموظ
أ
هالهاا-الوق الذر  :حذا القغانون الهبنغاني اتنظغيم الوقغ الغذر الصغادر فغي 1947/3/10ا
حذو شقيقه المصر رقم /48/لعام 1946م فغي الكهيغر مغن االمغور ،كمغا أفغاد مغن المغذاثب
اإلس مية ،وأدخل إص حاع م مة ،ومما قرره ثذا القانون:
المغغاد  : 7يجغغوز لهواق غ أن يرجغغع فغغي وقيغغه الغغذر كهغغه أو بعضغغه كمغغا يجغغوز لغغه أن يييغغرمصارفه.
 الماد  : 8ال يجوز تأبيد الوق الذر  ،وال يجوز عهغى أكهغر مغن بقتغين ،ويعتبغر الموقغوعهي م بقة واحغد  ،إذا عيغن م الواقغ باالسغم حغين الوقغ  ،وإن لغم يعيغن م باالسغم اعتبغر كغل
ب ن بقة.
 الماد  :9ال يدخل الواق في حساب ال بقاع. الماد  :10ينت ي الوق الذر بانت غاف ال بقغة أو ال بقتغين ،ويرجغع الوقغ إلغى الواقغ إنكان حيا ً وإلى ورهته من ال بقة االولى أو الهانية.
 الماد  :11إذا لم يكن له ورهة عاد الوق إلى إدار االوقا .الماد  :15أجازع وق العقار والمنقول ،كما أجازع وق حصص وأس م الشركاع. الماد  :16أجازع وق المشغان الغذ يقبغل القسغمة ارأ أبغي يوسغ ا ،وحظغرع العكغس،اله م إال إذا كان الباقي فيه موقوفا ً واتحدع الج ة الموقو عهي ا.
الماد  : 17أجازع قسمة الوق الذر قسمة الزمة متى هبع ولم يكن في ا ضرر.الماد  :21أجازع االستبدال الجبر بجميع االماكن الوقيية التي عهي ا حقو تصرفية لهييغربح اإلدار ال ويهة والحكر والمقا عة.
الماد  : 32قغررع إن غاف الوقغ الغذر إذا تخربغع عقاراتغه ولغم تمكغن عمغار المتخغرب أواالستبدال به عهى وجه يكيل لهمسغتحقين نصغيبا فغي اليهغة غيغر ضغئيل أو إذا أصغبح مغا يأخغذه
المستحقون من اليهة ضئي  ،ويصبح مغا انت غى فيغه الوقغ مهكغا لمسغتحقه أو لهواقغ إن كغان
حيا.
الماد  : 39جعهع المستح متوليا عهى حصته بعد القسمة إذا كان مستوفيا شرو التولية.تقييم عام:
ذكرنا أن الوضع القانوني لمبسسة االوقا اإلس مية في لبنان تأكد أعتبارثا مبسسغة عامغة،
وقد قام المجهس الشرعي اإلس مي االعهغى بتأكيغد ثغذه الصغية والم البغة فغي تهبيت غا بموجغب
قراره رقم  8لعام  ،1974هم صدور تعميم عن مجهس الوزراف عام  1980بتأكيد ذلك.141
وفغغي نظرنغغا أن المسغغألة ت غغرح عهغغى أسغغاس مغغنح الوقغ صغغية المبسسغغة العامغغة كغغي يسغغت يع
االضغ ن بصغ حياته واالسغتياد مغغن امتيغغازاع الدولغة وحقوق غغا دون االنتقغاص مغغن حقوقغغه
وص حياته أو االعتداف عهيه من قبل الدولة ،وقد وجدنا مظ را من ثذا التداخل في لبنان فيما
يتعه بعقود االوقا وتتدخل الدولة في تحديد مدت ا ،مع أن ذلك اليعتبر من النظام العام.
والخ صة إن تقرير ثذه الصية إنما إلع اف الوق جرعة من القغو كيمغا يضغ هع بواجباتغه،
وليس العكس ،ويجب أن التقرر عهغى االر العربيغة صغية لهوقغ تمغس اسغتق له وحريتغه،
مادام يحترم حقو الدولة وسيادت ا.
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البحث الثاني
تجربة القطر السوري
تمهيد
سنركز عهى ما يهي :حركة تقنين الوق

–ع قة قوانين الوق

بالكتهة التشريعية.

الفرع األول
حركة التقنين –الدوافع والمنهجية
أمامنا ثنا حدهان ثامان ،أول ما تشريع الوق

الذر والخير  ،وهاني ما المجموعة المدنية.

المطلب األول
تشريع الوقف الذري والخيري
صدرع عد تشريعاع في سوريا لتنظيم الوق ومن ذلك القرار  186لعام  1926والقانون
المدني الصادر سنة  ،1949والقانون رقم  163سنة  1958بشأن االستبدال ،والقانون رقم
 204لعام  1961بتنظيم دائر االوقا المعدل بالمرسوم التشريعي رقم  29لعام 1965
الذ خول رئيس مجهس الوزاف ص حياع مجالس االوقا  ،والذ ي منا المرسوم التشريعي
رقم  76لعام  1949الصادر عن القائد العام لهجيش المتضمن حل االوقا الذرية
والمشتركة ،وحظر إنشاف أ من ا في المستقبل ،وإن اف والية المتولين ،وتوزيع القيمة عهى
الموقو عهي م اأخذاً بمذثب الحنابهة وبع اإلماميةا وتخصيص نسبة عشر بالمائة من
قيمة االوقا المصيا لهدفان الو ني ايقصد بالوق الذر ما وقيه الواق لصالح نيسه أو
عهى شخص أو أشخاص معينين وذراري م عهى أن يبول إلى ج ة من ج اع الخير عند
انقرا الموقو عهي م ،ونقصد بالوق المشترك ما حبسع أعيانه لج ة خير ولألفراد
والذرار معاا.
وفي العام نيسه صدر المرسوم رقم /128/المتعه بالوق الخير المتضمن:
 اعتبغغار الغغوزار ذاع واليغغة عامغغة عهغغى أوقغغا المسغغهمين وال يشغغمل إشغغراف ا عهغغى االمغغوالالعائد ليير ال وائ المسهمة Lالمرسوم 204عام./1961
 -تقييد تهك الوالية بمصالح المسهمين وبج ة الخير التي أرادثا الواق دون التقيد بشر ه.

تقييم وتقدير
اعتبر الدكتور أحمد الكرد ثذا التشريع كارهة لمخاليته االحكغام الشغرعية والمصغالح الدينيغة
واالجتماعية واالقتصادية لهب د ،باإلغضاف عن شر الواق  ،والن إنا ة اإلشرا بالوزار
يخال حكم الشريعة القائل :شر الواقغ كغنص الشغارن ،142واليجغوز نقغل المغال مغن وقغ
إلى آخر إال بشرو وضواب ضيقة ،وكل إغضاف عن ا يعتبر خروجا عهى االحكام الشرعية.
وإذ نبيد ثذا النقد نبكد أنه كان عهى الشارن أن ينحو منحى شقيقه الهبناني بالت ذيب والصغقل
واالكتيغاف باستئصغغال العيغوب التغغي ال يسغغت ان ب غا ،ال سغغيما أن الوقغ الغذر ال يعغغدم تحقيغ
ضمان اجتماعي ،كما وجدنا في تجربتنا التاريخية ،وفي مجتمعنا الغذ ال يغزال قرابيغاً ،ومغن
هم فشرعية الوق الخير في التشريع السور ذاع نزعة مهالية تتأبى فقه المصالح وتتجاوز
مع ياع الواقع.
وتخ ي صيية الواقغ يضغعنا أمغام مي غوم جامغد لهخيغر يقصغر عغن مي غوم حضغارتنا الحغي،
وتخصغغغيص نصغغغيب لهغغغدفان يعنغغغي أن التشغغغريع حمغغغل عهغغغى أسغغغباب ماديغغغة ،أخيتغغغه المغغغذكر
اإليضغغاحية تحغغع ذريعغغة فسغغاد المتغغولين ،وتحغغع حجغغة أن رغبغغة الخيغغر لغغدى الغغواقيين لغغم تعغغد
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صالحة زمنياً ،ومن هغم ف غذه الحجغج ال تسغوغ حظغر أيغة رغبغة لهواقغ فغي المسغتقبل ،وكغون
المتغغولين فاسغغدين يسغغتدعي إصغغ ح الخهغغل ،ولغغيس إدمغغاج إدار الوق غ فغغي دوالب الغغروتين
الوزار  ،وتعاون وزار العدل ومديريغة االوقغا فغي الت يئغة إلصغدار المرسغوم 143ال يينغي
عغغغن االشغغغتراك االوسغغغع ليعاليغغغاع المجتمغغغع ،كمغغغا حغغغدث فغغغي مصغغغر إبغغغان صغغغدور قغغغانون
عام1946م.144
ال ننكر الدوافع الو نية لهقانون في تحديد مضمون فكر الخير عهى أسغاس و نغي ،لكغن ذلغك
ال يسوغ اإلفتئاع عهى الذمة المالية لهجماعة اإلس مية ،وعهى حساب ربيت ا الخاصغة لهخيغر
ً
غاية ال صيية يتعار
التي ال تتعار مع فكر الموا نة ،وبالمقابل فاحترام شر الواق
مع مصهحة الجماعة اإلس مية ،ويع ل ح العقيد وح الروح ويجي ينغابيع الوقغ  ،وثغو
ما يحدث حاليا ً فغوزار االوقغا ثغي اوزار المسغاجدا لغيس إال بسغبب اقتصغار دورثغا عهغى
خدمة المساجد ،صحيح أن ا تضع قيمغة العقغاراع المسغتبدلة فغي بنغد خغاص لهخيغر اإلسغ مي،
وصحيح أن ثذا الهمن يصبح بحكم القانون موقوفا ً دون الحاجة إلى قرار جديغد ،لكغن أيغن ثغو
ثغغذا المظ غغر العمهغغي الغغذ يعكغغس الخصغغائص الذاتيغغة اإلس غ مية فغغي إ غغار الوحغغد الو نيغغة،
ويمكن القول مع الشي أبي زثر أن االوقا في مصر وسوريا فغي ريغ الغزوال ،145وإذا
كان ثذا القول يصد عام1959م ،ف و من بغاب أولغى يصغد حاليغاً ،إذ الم حغظ أن النغاس
في مصر أخغذوا يتراجعغون عغن وقي غم بعغد أن أتغاح ل غم القغانون رقغم /48/ذلغك ،146كيغ ال
اوالواق يتجه لع ج آفة اجتماعية معينة ،فإذا حورب في ذلك ،أحجم عن الوق ا.147

المطلب الثاني
الوقف في رؤية المجموعة المدنية السورية "منهجا ً ودوافع
ونقصد بالمجموعة المدنية القانون المدني وتعدي ته ،وقد عالجع ثذه المجموعة ما يهي:
 اعتبرع الوق شخصا ً اعتباريا ً االماد  /54/و/55/ا.حظرع بيعه والتنازل عنه أو رثنه أو عقد تأمين عهيه الماد .998 اعتبرته حقا ً عينيا ً االماد /999/ا. اعتبرع إنشافه يسر من تاري قيده بالسجل العقار االماد /1000/ا. حظرع إنشاف وق إال لج ة خير االماد /100/ا.ً
 حظرع وق المنقول ،اله م إال إذا كان تابعا ً لهعقار االماد /1001/ا ،وأخذا برأ االحناوخ فا ً لهمالكية والشيعة اإلمامية.
 أضيع الحماية عهى الوق  ،بيعاً ،تنازالً ،إرها ً االماد /998/ا إال أن ا أجازع االستبدال. حمع الحقو المكتسبة عهيه ،قبل صدور القانون المدني االماد /999/ا. حظرع اكتساب حقو عهيه بمرور الزمن عن ري وضع اليد االماد /100/ا. نظمع حقو اإلجارتين واإلجار ال ويهة ،منغوثين اسغت راداً بغأن الوقغ ال ينشغأ إال عهغىالعقغغغاراع المهغغغك اولغغغيس عهغغغى العقغغغاراع االميريغغغةا عمغغغ ً بأحكغغغام القغغغرار رقغغغم/3339/
لعام1930م.
ولقد كان لهقضاف السور روحه ومن جه الموسع في تيسير النصوص:
 االوقا اإلس مية الخيرية ل ا ذاع المميزاع والحقو التي تتمتع ب ا عقاراع الدولة لج غةتخصيص ا لهنيع العام.148
 المرسغغوم التشغغريعي رقغغم /12/لعغغام 1972الخغغاص بعغغدم الحجغغز عهغغى أمغغوال الوقغ يشغغملال وائ االخرى.149
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 ال تقتصغغر الحمايغغة عهغغى االوقغغا اإلس غ مية بغغل تشغغمل االمغغوال الوقييغغة لجميغغع ال وائ غالمخصصة لهنيع العام رغم عدم وجود نص خاص بذلك.150
 إذا اشتر الواق الريغع لنيسغه مغد حياتغه ،ولغم يوقغ العقغاراع ابتغداف عهغى ج غة بغر كغانالوق ذريا ً.151
 ال يمنع وق العقار وثو مرثون ،فإذا ماع الواق ب مال أمكغن بيغع العقغار لسغداد الغرثنورد الباقي عهى ج ة الوق  ،152منوثين بأن ثذا القضاف أخذ برأ االحنا .153
اليصح تمهك العقار الموقو جراف ما أنيقه المتولي ،ولو كان من ماله الخاص ،سغواف أكغانميوضا ب ا أم ال /قرار محكمة الني رقم 752عام– 1960سج ع محكمة النق ./
وجود ب ع القبور في عقار ال يكيي لنقه ا إلى االوقا ما لم يكن لدي ا أورا رسمية بذلك/قرار محكمة النق رقم 150عام– 1964مجهة القانون رقم ،964ص./441
 ال تعتبغغر االر التغغي نوع غغا الشغغرعي وقغ  ،التعتبغغر مغغن االوقغغا الصغغحيحة ،مغغا لغغم تكغغنبتغغغاري إنشغغغاف الوقغغغ ممهوكغغغة /محكمغغغة الغغغنق رقغغغم 88عغغغام 1966مجهغغغة المحغغغامون
رقم ،961ص./84
ال يجغغوز إنشغغاف أو وقغ أر أميريغغة ،ووقي غغا با غغل /محكمغغة الغغنق رقغغم 41عغغام1973مجهة المحامون رقم ،93ص./73
 يدخل فغي ن غا حظغر االمغوال االميريغة االراضغي الحراجيغة والعشغرية وأوقغا السغ ينواالراضغغي المسغغجهة بالتصغغر /محكمغغة الغغنق رقغغم 808عغغام– 1973مجهغغة المحغغامون
رقغغغغغم ،973ص 312ورقغغغغغم 420عغغغغغام– 1984سغغغغغج ع محكمغغغغغة الغغغغغنق رقغغغغغم193
عام./1985
 يتم التأكد من صغية االر ونوع غا الشغرعي فغي المنغا التغي جغرع في غا أعمغال التحديغدوالتحريغغر عغغن ري غ قيغغود السغغجل العقغغار –محكمغغة الغغنق رقغغم 2335عغغام– 1958
سج ع النق .
تب قى العقاراع الموقوفة خارج المدن من االوقا غير الصحيحة ما لم يتبين أن ا كانع داخلحغغدود القغغرى والقصغغباع حغغين إنشغغاف الوق غ  ،وتبغغين أن غغا أفغغرزع مغغن االر االميريغغة،
ومهكع تمهيكغا صغحيحا بموجغب كتغاب سغه اني /نقغ رقغم 1329عغام– 1985سغج ع
محكمة النق ./
إهباع النون الشرعي لعقار الموقو أو الصحيح عن ري دعوى قضائية /نق رقم514عام– 1981مجهة المحامون عام ،1981ص./1038
 يجغغوز وق غ العقغغار المرثغغون عهغغى أن تنيغغذ الرثنيغغة عنغغد سغغداد الغغرثن /نق غ رقغغم446عام 1969مجهة المحامون  ،969ص./442

تقييم وتقدير

أثمية اعتبار الوق شخصا ً اعتباريا ً أمر خارج عن ن ا الجغدل تمهيغه الضغرور  ،واعتبغاره
حقا ً عينياً ،نظر وضعي لم تع ده النظرية اليق ية التاريخية ،ومن هم فاعتناقه مغن قبغل القغانون
المدني صدر عن من قانوني وفني دقي  ،تمهيه نتائج عمهية أثم ا استيعابه لهتكالي ولحغ
االتتبغغعا المش غ ور ،ثغغذا فض غ ً عغغن أن تسغغجيهه وش غ ره فغغي السغغجل العقغغار يحمغغي حقغغو
االشخاص الهالهين- tiers :حسني النية ،وييتح المجال لعمهيغاع تداوليغة واسغعة ،كمغا أن عغدم
جواز التصر بأموال الوق وحمايت ا من وضع اليد ال ويل يقوم عهى أسس فنية وصياغية
يتي مع النظرية القانونية المعاصر  ،هم إن القانون المدني نظغم الحقغو التغي تهقغل االوقغا :
اإلجغغارتين –اإلجغغار ال ويهغغة –المرصغغد –الكغغدك –المقا عغغة –مشغغد المسغغكة ،مغغدركا ً أن ثغغذه
الحقغغو تسغغد منافغغذ الوقغ وتمنعغغه مغغن التغغنيس ،لغغذلك أجغغاز اسغغتبدال ا بقغغوانين خاصغغة ،وفعغ ً
أصغغغدر الشغغغارن السغغغور القغغغانونين رقغغغم /163/لعغغغام1958م ورقغغغم /189/لعغغغام1996م
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المتضمنين اسغتبدال العقغاراع الوقييغة المهقهغة ب غذه الحقغو  ،وفغي الوقغع نيسغه حظغر القغانون
رقغغم / 163/أ إنشغغاف جديغغد ال ح غ مغغن الحقغغو اآلنيغغة الغغذكر ،وبغغذلك تخهصغغع العقغغاراع
الوقيية ن ائيا ً من االغ ل.
ولقد سار التشريع السور قدما ً في ري االستبدال فصدر القغانون رقغم /104/لعغام1960م
مجيغغزاً اسغغتبدال العقغغاراع غيغغر المعغغد ل سغغتي ل والعقغغاراع ذاع اإلجغغار الواحغغد  ،وكغغذلك
المقابر المندرسة والخيرية من الجوامع والمساجد والمبسسغاع الخيريغة صغادراً فغي ذلغك عغن
رأ االحنا .
وبال بع فاالستبدال س ح ذو حدين والمسألة ليسع في من تشريعي فني وعهمي ،وإنما فغي
فضاف اجتماعي عام قوامه نزاثغة القاضغي وصغد الموظغ وحيويغة الغرأ العغام ،ويبغدو أن
القرار الصادر عن رئيس مجهس الوزراف في سوريا عام1985م بحصر االستبدال فيه وليس
بغغالمجهس االعهغغى لألوقغغا  ،ثغغذا الحصغغر محاولغغة لترسغغي أقغغدام االسغغتبدال ضغغد محغغاوالع
االلتيا حول النصوص.

الفرع الثاني
تحليل عالقة قوانين الوقف بالبنية التشريعية في سوريا
الوق مقولة اجتماعية ومالية في المقام االول ،لذلك وجدنا معظم مواده في تضاعي القانون
المدني ،لكن حقيقته االجتماعية فرضع نيس ا باستحياف عهى التنظيم االجتماعي فيما يهي:
 -1أجازع النصوص القانونية لهعديد من الجمعياع الوق عهي ا اجمعية رعاية المساجين في
ال ذقية –جمعيغة المواسغا اإلسغ مية فغي ال ذقيغة – جمعيغة الشغبان الخيريغة فغي بسغتان
الباشا في ال ذقيةا.
 -2حددع الماد  /57/من القانون رقم /93/لعغام1958م شغرو إنشغاف المبسسغة بتخصغيص
مغغال لعمغغل ذ ص غبية إنسغغانية أو دينيغغة أو عهميغغة ال غ … دون قصغغد ربغغح مغغاد  ،لكغغن
المغغاد  / 70/اسغغتهنع بميعغغول رجعغغي المبسسغغاع التغغي نشغغأع ب ري غ الوق غ مغغن أحكغغام
القغغغانون ،إذاً ثنالغغغك نوعغغغان مغغغن المبسسغغغاع الخيريغغغة ،االول مغغغرتب بغغغوزار الشغغغبون
االجتماعيغغة والعمغغل ،والهغغاني يخضغغع لهنظريغغة اليق يغغة ،وإن كغغان الجميغغع يخضغغع لج غغاز
الرقابغغة والتيتغغيش مغغن الوج غغة الماليغغة واإلداريغغة ،ولرقابغغة وزار الشغغبون االجتماعيغغة
والعمل من الوج ة االجتماعية.
ً
 -3إن أموال كافة الجمعياع تعتبر في معر ت بي القانون الجزائي أمواال عامغة ،مغع أن غا
ليسع كذلك في سياقاع االنظمة القانونية االخرى.
 -4الوق غ تصغغر قغغانوني لغغه سغغماته الخاصغغة ،لكنغغه يخضغغع فغغي النظغغام القغغانوني السغغور
لهنظريغغة العامغغة ل لتغغزام الغغوارد فغغي القغغانون المغغدني ،سغغواف مغغا تعه غ باالنعقغغاد واآلهغغار
واالركان وعيوب الرضا واالثهية ،وغير ذلك.
كما يخضع لهمجموعة المدنية فيما يتعهغ بأوصغا االلتغزام ،كغأن يوصغي شغخص بوقغ  ،أو
يوق وثو في مغر المغوع ،أو يوقغ عقغاراً مرثونغاً ،أو يوقغ وثغو مغدين ،وغيغر ذلغك،
وأخيغغراً ف غغو يخضغغع فغغي اإلهبغغاع لقغغانون البينغغاع وفغغي االختصغغاص لهمحكمغغة الشغغرعية ذاع
االختصاص النوعي العام في مسائل الوق االماد  536أصولا.
 -5إن المبسساع الوقيية التي نشأع قبل صدور القغانون رقغم /93/أصغبحع ثامشغية بالنسغبة
لهمبسسغغاع الخيريغغة الوضغغعية الو نيغغة التغغي نشغغأع فغغي ظغغل ثغغذا القغغانون ،واالمغغر نيسغغه
بالنسغبة لكتهغة الشغرعية ،bloc de legalite :فييمغا عغدا قغانون االحغوال الشخصغية
المسغغتقى مغغن الشغغريعة اإلسغ مية ،وفيمغغا عغغدا بعغ أحكغغام الشغغريعة التغي قنن غغا القغغانون
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المغغغدني ،فكتهغغغة الشغغغرعية وضغغغعية ،ولغغغيس ثنالغغغك روح مشغغغتركة بين غغغا وبغغغين الشغغغريعة
اإلسغ مية ،أو بغغين مبسسغغاع المجتمغغع المغغدني الحديهغغة وبغغين المبسسغغاع الوقييغغة إال مغغن
الجانب اإلنساني العام.
ومن ج ة هانية اتضح لنا الروح المشتركة عهى الصعيد التاريخي بين االصنا اإلسغ مية أو
ال ر الصوفية ،وبين المبسساع الوقيية ،في حين نيتقر حاليا ً إلى ثذه الروح.
والسبب يكمن فغي افتقغار التشغريع العربغي بعامغة إلغى روح التجديغد الحضغار  ،ونحغن نعغيش
حقبة انق ان حضار وافتقار إلى مرجعية تشريعية تهعب الدور الذ لعبته النظريغة اليق يغة،
أوكما وجدناه جزئيا ً عهى يد القانون المدني السور المدين بنيخة الروح إلى أمير القانون في
عروبتنا المرحغوم الغدكتور السغن ور السغيما أن اعتبغاراع التجديغد التشغريعي تيغر نيسغ ا
باعتبار الشريعة نبتة حضارية انبهقع من أعما روح أمتنا ،وعبرع عن سيادت ا الو نية في
مخته حقب ا التاريخية.

البحث الثالث
تجربة القطر األردني
العهمغاني الصغادر فغي

كانع أمور الوق في االردن وفهس ين محكومغة بنظغام إدار االوقغا
 19من جمادى اآلخر سنة  1280ثـ.154
ولقغغد صغغدر عغغام  1928القغغانون االساسغغي إلمغغار شغغر االردن ،فغغنص عهغغى أن االوقغغا
اإلس مية تنظم بموجب قغانون خغاص ،وأكغد دسغتور الممهكغة الصغادر سغنة  1946عهغى ذلغك
حيغغث صغغدر قغغانون االوقغغا االس غ مية فغغي  1946/12/2المتضغغمن أن لهمحغغاكم الشغغرعية
وحغغدثا حغ انشغغاف الوقغ والقضغغاف فيغغه وفقغغا الحكغغام الشغغريعة اإلسغ مية ،كمغغا نغغص القغغانون
المذكور عهى أن دائر الوقغ مرتب غة بغرئيس الغوزراف عهمغا أن دسغتور عغام  1952اعتنغ
حرفيا الماد  63من دستور عام .1946
وفي عام  1962صدر القانون الذ حل محل قانون  1946وتعدي ته ،هم صدر القانون رقم
غغرأع عهيغغه بع غ التعغغدي ع بموجغغب قغغانون عغغام
 26لعغغام  1966الم ب غ حاليغغا والغغذ
( 1962قانون االوقا والشبون والمقدساع اإلس مية) ،وأخيرا صدر القغانون المبقغع رقغم
 32لعغغام  1970الغغذ عغغدل تسغغمية وزار االوقغغا اإلس غ مية بغغوزار االوقغغا والمقدسغغاع
اإلس مية ،وأصبح ثذا القانون دائما بموجب القانون رقم  28لعام .1972
وي حظ أن وزار االوقغا تسغوس االوقغا الخيريغة بموجغب القغانون رقغم  36لعغام 1973
وتشغغمل ثغغذه االوقغغا أوقغغا الخيغغر اإلس غ مي واالوقغغا الخيريغغة له وائ غ المسغغيحية ،أمغغا
االوقا الذرية فيقوم متولوثا بإدارت ا بإشرا القضاف الشرعي ،وقد استقر القضاف عهى أنغه
إذا اخته المستحقون في الوق الذر أو االثهغي مغع المتغولي ولغم يغتمكن القاضغي الشغرعي
من معالجة االمر فإن ه يني الوالية عهى الوق الغذر بغإدار االوقغا اإلسغ مية ،كمغا حغدث
في كهير من االوقا الذرية في مدينة القدس الشري  .وقد بين القانون لعام  1966وتعدي ته
أن لوزار االوقا شخصية معنوية واستق ل ادار ومالي.
أما بخصوص إدار االمور المالية ،فقد نص قانون االوقا عهى أن يبسس صندو مركز
لجميغغع وارداع االوقغغا عهغغى أن تغغنظم وزار االوقغغا حسغغابات ا وسغغج ت ا بقغغا لمبغغادئ
المحاسبة التجارية الحديهة ،وأن أمغوال وزار االوقغا تحصغل كغأموال الخزينغة العامغة ،وأن
جميع معام ع ودعاوى وأم ك الوق تعيى من الضرائب والرسوم وال وابع عهى اخغت
أنواع غا ،كمغا أن قغانون االوقغا الخيريغغة نغص عهغى أنغه اليجغغوز مغرور الغزمن عهغى دعغغوى
الوق .
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أهم األحكام المدنية المطبقة على الوقف
أهناف وضع القانونين المدنيين في مصر والعرا –الهذين اعتبرا أنموذجين فغي الغب د العربيغة
االخرى -أدخل الدكتور السن ور عناصر من القانون اليربي في القانون العراقي الذ كغان
إس ميا في االساس ،كما أدخل عنصر من القانون اإلس مي في القانون المصغر الغذ كغان
مستمدا من القانون اليرنسي ،وقد تبنع سوريا االنموذج المصر المعدل عهى ضوف التجربغة
العراقية ،بينما تبنى االردن االنموذج العراقي المعدل وف التجربة المصرية (.)152
وفي الحقيقة من الميرو أن يكون القانون المدني االب الروحي والتجربة االم لكافة قغوانين
الدولة ،وثذا ماحدث في القانون المدني االردني ،فما ثي أثم أحكامه؟
لقغغد نغغص القغغانون المغغذكور فغغي المغغواد 1233و 1270عهغغى أنغغه ي بغ عهغغى االمغغوال الوقييغغة
أحكام الشريعة اإلس مية.
ولقد ذكرع المذكر اإليضاحية لهقانون أن مصدر ثذه المواد مجموعة من المصادر الشرعية
من ا :كتاب قانون العدل واإلنصا ومرشد الحيران لقدر باشا ،وحاشية ابن عابدين ،ومجهة
االحكام العدلية وشروح ا ،وكتاب أحكام االوقا لهخصا  ،وبدائع الضغائع لهكاسغاني ون ايغة
المحتغغاج لهرمهغغي ،والم غغذب لهشغغيراز وأحكغغام الوقغ لذثغغد يكغغن ،واليقغغه اإلسغ مي لهشغغي
مص يى الزرقا ،وأحكام الوقغ لهشغي الزرقغا (سهسغهة نغدواع الحغواريين المسغهمين – أثميغة
االوقا اإلس مية في عالم اليوم بحوث ومناقشاع الندو التي عقدع في لندن عام – 1966
محاضر الدكتور عبد الس م العباد  ،ص).
ولقد نصع الماد  752عهى أنه يراعى في شر الواق في إجار الوق فإن لم ينص عهغى
ذلك في اإلتيا رفع االمر الى المحكمة.
ونصع الماد  1241عهى أن شر الواق كنص الشارن فغي الي غم والداللغة ولهمحكمغة عنغد
االقتضاف تيسير بما يتي مع مدلول ا.
وأكدع الماد  1244عهغى أنغه تسغر عهغى شغرو حجغة الواقغ وشغرو ه قواعغد اسغتحقا
أحكام الشريعة اإلس مية والقوانين الخاصة بالواق .
وأع ع الماد  1237لهواق أن يشتر لنيسه أو ليره ح التييير والتبديل ،واستهنع المغاد
 1239من ذلك المسجد (نصع ثذه الماد إذا أع ى الواق عند إنشاف الوق لنيسه أو لييره
ح التييير والتبديل واإلع غاف والحرمغان والزيغاد والنقصغان والبغدل واالسغتبدال جغاز لغه أو
لذلك اليير استعمال ثذا الح عهى الوجه المبين في إش ار الوق ).
وتضمنع الماد  1238أنه إذا اقترن الوق بشر غير صحيح صح الوق وب ل الشر .

تقدير وتقويم للنظام األردني
فيما يهي:

تضمن قانون الوق االردني الصادر عام  1966تحديد أثدا وزار االوقا
 – 1المحافظة عهى المساجد وأموال الوق وصيانت ا وتنميت ا وإدار شبون ا.
 – 2العناية بت وير المساجد لتبد رسالت ا في مجاالع التربية اإلس مية.
 – 3إ ذكغغاف روح التضغغحية والج غغاد والهبغغاع فغغي االمغغة وتقويغغة الغغروح المعنويغغة مغغن خ غ ل
المعاني اإلس مية وتوج اع العقيد .
 – 4تنمية االخ اإلس مية وتمكين ا في حيا المسهمين العامة والخاصة.
 – 5دعغغم النشغغا اإلس غ مي العغغام والتعهغغيم الغغديني وإنشغغاف المعاثغغد الدينيغغة ومغغدارس تحي غيظ
القرآن.
 – 6نشغغغر الهقافغغغة اإلسغغغ مية والمحافظغغغة عهغغغى التغغغراث اإلسغغغ مي وإبغغغراز دور الحضغغغار
اإلس مية في رقي اإلنسان وتنمية الوعي الديني وشد المسهم إلى عقيدته.
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في سوريا لوجدنا اليار
الخيغغر السغغور بغغإدار

ولو قارنا ثذه االثدا –عهى سبيل المهال -بأثدا وزار االوقا
واضغحا جغغدا ،فقغغد تحغغد دع أثغغدا ثغغذه الغغوزار وفقغغا لقغغانون الوقغ
االوقا اإلس مية عهى الصور التي تحق مصالح المسهمين.
ون حظ ثنا مرونة النص االردني وإس سه وحيويته وشموله وسغعة غايتغه وأثدافغه ،ذلغك أن
وزار االوقا االردنية تعنى بتربية الموا ن مما يمكنه من االضغ ن فغي إذكغاف الحضغار
اإلس مية ،وتمكن ا في النيوس وإع ف شأن ا ،وترصن االخ اإلس مية في حيا المسغهمين
العامغغة والخاصغغة ممغغا النجغغده فغغي قغغانون االوقغغا السغغور الغغذ لغغم يغغتكهم إال عغغن مصغغالح
المسهمين.
فض عن ذلك فقد صدر القانون السور عام  1949دون أن يجر عهيه أ تعديل منذ ثذا
التاري بالمقارنة بما حدث لهقانون االردني من صقل وت ذيب ،أض إلى ذلك فيسغاعد وزيغر
االوقا االردني –فغي مجهغس االوقغا  -وكيغل الغوزار وممهغل عغن وزيغر الداخهيغة والتربيغة
والتعهيم واالشيال العامة واإلع م ،مما يتيح لج ود ثبالف اإلراد والرأ والمشور .
و إذا كان لنا أن نقرر عهوية التجربة االردنية ،فإننا نرى أن ا غراد دور الوقغ موقغو عهغى
السياسة العامة لمجهس الوزراف صاحب الكهمة االخير  ،والوزير ال يعدو أن يكون عضوا في
السياسة العامة.
وفغغي رأينغغا أن الوقغغ فغغي االردن أو فغغي أ بهغغد عربغغي شغغأن إسغغ مي يعبغغر عغغن مصغغالح
الم سهمين ،لذلك يجب أن تض هع به فئة منبهقة عن المسهمين النه حيث تكمن المسبولية تكمن
السه ة.
وإذا كان اليكر اإلس مي اليعر الصران بين الشعب والحاكم ،بل يهزم الشعب التعاون مغع
الحاكم إذا صهح شأنه.155
ويترتب عهى ذلك أن تكون كافة شبون الوق فيما بين المسهمين وأن يترجم ذلك فغي صغور
ثيئة خاصة ذاع نيع عام ،ويكون لهحكومة دور الوصاية بالمعنى القانوني ،وآيغة ذلغك ال عغن
فغغي سغغه اع ال يئغغة الخاصغغة لهوقغغ إذا ماخاليغغع القغغانون ،كمغغا يكغغون لهسغغه ة العامغغة دور
اإلشغغرا والتوجيغغه والرعايغغة والعنايغغة بغغالوق ليغغتمكن مغغن القيغغام بواجباتغغه بمغغا يتناسغغب مغغع
اقاتغه وتمكينغه مغن االضغ ن بأثدافغه
المساعد التي تقدم ا الحكومة لغه ،كغل ذلغك إل غ
وغاياته.

تجربة القطر الفلسطيني
كانع أمور االوقا في فهس ين العربية اإلس مية تدار قبل الوحد مع االردن من قبل
المجهس اإلس مي االعهى بموجب القانون الصادر عام  1928عن االنتداب البري اني،
وعندما أعهن توحيد الضيتين اليربية والشرقية في مبتمر أريحا سنة  1948تم انتخاب
مجهس النواب االردني من الضيتين في اجتمان مجهس االمة سنة  ،1950هم صدر القانون
رقم  62لعام  1951الذ نص عهى ت بي قانون الوق االردني الصادر عام  1946عهى
الضيتين ،وظهع القوانين االردنية ت ب عهى الممهكة بضيتي ا حتى بعد االحت ل ،ولم ينق ع
االمر حتى بعد حدوث فك االرتبا .
وعندما تولع السه ة الو نية اليهس ينية م ام ا ،البع بتولي أمور االوقا والمحاكم
الشرعية وقامع حكومة السه ة االردنية بيك االرتبا اإلدار والقانوني مع المحاكم
الشرعية واالوقا اإلس مية في الضية اليربية فأصبحع تخضع إلشرا ثذه السه ة وف
القوانين واالنظمة التي كانع سارية الميعول قبل ثذا القرار وقد استهني من ذلك المحاكم
الشرعية واالوقا اإلس مية في القدس الشري عهى اعتبار أن وضع المدينة المقدسة قد
أجل بحهه لمباحهاع الوضع الن ائي ،وبذا يظ ر أن القوانين االردنية بخصوص االوقا
اإلس مية في ثذه المدينة مازالع سارية الميعول.156
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األوقاف الفلسطينية تحت نير المحتل اإلسرائيلي
لقد احتهع اسرائيل الضية اليربية وق ان غز سنة  1967مخضعة إياثما لسه ة الحاكم
العسكر  ،وذلك كي يتيسر ل ا اإلستي ف عهى االر ولهجم الت هعاع العربية اليهس ينية،
وقد سارع السياساع اإلسرائيهية حيال نظام الوق ضمن ثذه الخ ة ،وكان تحقي ذلك في
ق ان غز أس ل منه في الضية.
ذلك أن عدم وجود ثيئة إس مية جامعة وعدم وجود دولة مجاور (االردن) تعار الحكم
العسكر أتاح لدولة إسرائيل االستي ف عهى السه اع التي كانع موجود أص في الق ان،
وجاف ضع إدار االوقا داعما ل ذه االثدا والمخ اع ،ثذا فض عن أن اإلدار
كانع التمهك الكهير من االراضي والمداخيل وتعتمد بشد عهى تمويل خارجي الع قة له
باالوقا  ،وقد أن كع بتزايد ال هب عهى خدمات ا بسبب التدف المياجئ ل جئين والزياد
ال بيعية لعدد السكان.157
وثكذا است اعع إسرائيل اإلبقاف عهى نظام الوق في وضع ثامشي في الوقع الذ استمرع
في االستي ف عهى االراضي ،وفي الضية اليربية كان الوضع أكهر تعقيدا ،فوجود إدار قوية
لهوق  ،وقياد موحد جامعة ،وموارد مستقهة نسبيا ،وأم ك ل ا أثداف ا الدينية الواسعة
(االماكن اإلس مية المقدسة) ،ودولة مجاور  ،كل ذلك جعل إسرائيل أكهر حذقا وخبئا ،وكان
من شأن التدخل المباشر ل ا أن يبجج االض راباع الحاد ويهير ال يئاع الدولية ،158فض
عن أنه لم يكن ثنالك سوى استق اب يي لهقياد واستيعاب محدود لادار .
صحيح أنه تمع السي ر عهى الموارد ،ولكن ليس إلى درجة شل خدماع إدار االوقا ،
إضافة إلى المساعداع الخارجية ،وإن كان لنا أن نسجل عزم االحت ل عهى القضاف عهى
نظام االوقا وإبقائه عهى ثامش الحيا .
وإذا ما قارنا تهك العدوانية بتهك الم بقة داخل إسرائيل نست يع أن نقرر أن القو الدافعة
جوثريا واحد وثي القضاف عهى نظام الوق بل القضاف عهى الشخصية الو نية والعربية
واإلس مية لشعبنا في فهس ين.
ونظر إلى ثذه السياسة في القدس ترينا كي أن ا بقع في أوضان غريبة وشاذ ثي في
أوضان حكم عسكر وضم لألراضي في آن واحد.

تقييم عام
فهس ين الحبيبة در عربية إس مية ،يبرثن عهى قدرثا وعزثا ومكانت ا وكرامت ا في أمور
كهير  ،وحسبنا نظر سريعة عهى بع أوقاف ا التاريخية ،في اآلتي:
 وق تميم الدار في من قة الخهيل أقدم وق في اإلس م ،ويعتبر في التراث الوق الذ وثبهالنبي عهيه الص والس م لتميم الدار وعائهته عهى الرغم أنه لم يسجل رسميا إلى سنة .1096
 وق خهيل الرحمن ،وقد خصص لمدينة الخهيل ،وإن معظم عشوره مخصص لوق سيدنا إبراثيمالخهيل في الخهيل ،ويشمل ثذا الوق عهى  %38من االراضي الواقعة في مدينة الخهيل ،وقد
خصص جزف من مدخوله لصيانة الحرم الشري والقدس والحرم في مدينة الخهيل.159
 وق النبي روبين الذ كان يمهك  34أل دنما من االراضي الخصبة المروية في جنوب يافا،وكان معظم االراضي مبجرا ليتراع ويهة (الحكر) ،وكان مخصصا لهمسجد المعرو باالسم
نيسه ،وكان مركزا لهحج ولموسم سنو  ،وقد استخدم مدخوله إل عام اليقراف ،وقام المجهس
اإلس مي االعهى بإجراف تحسيناع عهيه في الر والتصري .160
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 وق كبير مخصص لمسجد سيدنا عهي بن عهيم ويشتمل عهى  280أل دونم من االراضيالخصبة المنتشر في  15قرية في قضاف يافا ،ول كرم ،جنين ،وكان ثذا الوق يش د حجا سنويا
ومعظم الحجيج من يافا.
 وق سنان باشا وقد أقامه سنة  1515والي دمش الذ أصبح وزير أعظم في الدولة العهمانية،وكان الوق يجمع  5000جنيه مصر من عشور القرى في قضاف يافا.
وإذا أضينا إلى ذلك ،المراكز الدينية المقدسة ،مهل القدس الشري والحرم اإلبراثيمي الشري ،
أدركنا أثمية ثذا البهد عهى قهبنا ووجداننا.
تحكي لنا الموارد التاريخية أن أحد الس ين االيوبيين أجرى معاثده مع الصهيبيين بدع مذلة في
أعين بع المسهمين ،ولكن ثبالف نسوا أن السه ان حصل عهى شيف عزيز ثو ح العبور إلى
مصر عبر جنوب فهس ين ،أ االرتبا مع العروبة في المشر .
إن مقارنة بسي ة لما حدث لألوقا في الضية والق ان -والشعب واحد في عروبته وقيمه الدينية
في المجالين -تجعهنا ندرك أن المأسسة (إفراغ تجربة الوق في مبسسة) يضا إلي ا دعم السه ة
أمر اليست ان به في واقعنا الحياتي.

البحث الخامس
المالمح األساسية لنظام الوقف في القطر العراقي
لقد حدث صدام مباشغر بغين القغانون اليربغي والشغرن اإلسغ مي بصغور خاصغة فغي الميغادين
التغغي كغغان في غغا االخيغغر يتمتغغع بمكانغغة قويغغة ااالحغغوال الشخصغغية -االوقغغا ا ،ل غغذا أخغغذ النقغغاد
يتسافلون عن إمكان تحديث التشريع اإلس مي ،بحيث ال يتناق مع القانون اليربي.161
ورأى آخرون ضرور تعديل القانونين ،بشكل يغبد إلغى التوفيغ بين مغا ،وظ غر ثغذا الغرأ
عام 1936لدى الدكتور السن ور أهناف إعادته مسود القانون المدني العراقي.162
وكان العرا ومصر قد سغارا فغي اتجغاثين تشغريعيين متناقضغين ،حيغث تبنغع مصغر القغانون
المدني اليرنسي ،بينما تمسك العرا بتشريع مجهة االحكام العدليغة العهمغاني الغذ كغان م بقغا
في الب د العربية ،ل ذا لم يبذل السن ور أ ج د لصياغة قوانين جديغد ل غذين البهغدين ،ولغم
يدن إلى إحداث تيييراع هورية في أ من ما ،بل اقتصر أن يتضغمن قغانون البهغدين العناصغر
التي ييتقر إالي ا ،وبذلك فقد أدخل عناصر من القانون اليربي في القغانون العراقغي الغذ كغان
إس ميا في أساسه ،كما أدخل عناصر من القانون اإلس مي في القانون المصر المستمد من
القغغغانون اليرنسغغغي ،وبغغغذا أصغغغبح القانونغغغان المصغغغر والعراقغغغي انمغغغوذجين لهبهغغغدان العربيغغغة
االخرى.163
ولقغغد تبنغغع سغغوريا التجربغغة المصغغرية عهغغى ضغغوف التجربغغة العراقيغغة ،وتبنغغى االردن النمغغوذج
العراقي المعدل عهى ضوف التجربة المصرية.
وثناك مهمح آخر جدير بالتنويه في النظام القانوني العراقغي ثغو أن ثغذا النظغام – وأبغرز مغا
نجده في القانون المدني -حافظ عهى نزعته المعبر عن تضاريسه وفيزيائه االجتماعية.
وإذا كان النظام السور إبغان االسغتق ل وجغد نيسغه موحغد شخصغيته اإلسغ مية ،إذ لغم يشغعر
العهويون البتة بأن م يتميزون عن أثل السنة بهقافت م العامة أو بشخصيت م التاريخية ،ل ذا كان
النظام القانوني السور في ماد االحوال الشخصية يشمل كافة المسهمين /الشغيعة –الجعيريغة
قهة واضحة ل ذا لم يكن ثنالك مجال الستق ل ا بنظغام لألحغوال الشخصغية ،/بغل وي بغ عهغى
المسغغيحيين فيمغغا ال نغغص فيغغه بنظغغام م الغغديني ااإلرث مغغه ا ،أمغغا الغغدروز فقغغد انيغغردوا بنظغغام
لألحوال الشخصية قريب من المذثب الحنيي.
من الواقع االجتماعي وإقراره
واالمر عهى خ فه بالنسبة لهعرا  ،فقد وجد قوته في االن
والن غغو بغغه مغغدركا أنغغه إذا كغغان فغغي التوحيغغد قغغو  ،فغغإن فغغي التنغغون قغغو أخغغرى تضغغا إلغغى
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التوحيغغد ،ل غغذا فقغغد كغغان نظغغام الوقغ انبهاقيغغا معبغغرا عغغن الواقغغع االجتمغغاعي متمغغه فغغي السغغنة
والشيعة ،رغم عناصر االتيا الكهير  ،ورغم أن القانون المدني يعبر عن الجمع والوحد .
والخ صة ،لقد جاف نظام الوق ابنا شرعيا لهقانون المدني في نزعته المحافظغة المعبغر عغن
بنية العرا وتكوينه ،وفيما يهي أثم تشريعاع الوق في ثذا البهد:
-1المرسوم رقم /1/لسنة  1955المعدل المتعه بجواز تصيية الوق الذر :
ولقد عر ثذا القانون في مادته االولى ك من الوق الذر والخيغر والمشغترك ،وقغرر جوازيغا
في مادته الهالهة تصيية الوق الذر أو المشترك بنغاف عهغى هغب أحغد المسغتحقين مغن المرتزقغة أو
أحد ورهة المستحقين.
وعينغغع المغغاد الرابعغغة الج غغة التغغي تقغغوم بال تصغغيية امحغغاكم البغغداف فغغي من قغغة الوقغ ا ،ويغغدخل فغغي
اختصاص ثذه المحكمة النزان حول الوق اإهباتها ،ورف ثذا المرسوم التصغيية إذا كغان الوقغ
مهق بحقو اإلجارتين والمقا عة واإلجار ال ويهة والمساقا والميارسة ،والحغ بصغاحب الع قغة
ضررا بينا وحظرع الماد  /15/إيجار الوق الذ أقيمع فيه دعوى التصيية.
وي حظ أن ثذا المرسوم جواز بعكس الحال في سوريا ،كما أنه خصص في الماد الهامنغة عشغر
بالمائة من قيمة العقار المصيى إلى الج اع الخيرية ،وليس إلى وزار الدفان.
 -2القانون رقم  58لسنة  1959المعدل بجواز تصيية الوق القادر في لواف ديالي :ويقصد بذلك
االراضي الواقعة في ثذا الهواف الميروسة باالشجار والنخيل أو التي أحدهع عهي ا منشآع الموقوفغة
وقياا خيرياا عهى جامع الشي عبد القادر الكي ني ،أو عهى ج ة خيرية أو عهمية لهجامع
وقغد تضغغمن التعغغديل تصغغيية الوقغ القغادر فغغي لغغواف ديغغالي لقغغاف بغدل يدفعغغه صغغاحب الع قغغة لج غغة
الوقغ وعهغغى أقسغغا متسغغاوية لمغغد عشغغر سغغنواع ويعقغغد االختصغغاص لهمحكمغغة الواقعغغة فغغي موقغغع
العقار.
 -3قانون إ ياف ح الحكر -المعدل -رقم  138لسنة :1960
ويراد بذلك إن اف الع قة بين أر الوق ومالك البناف أو اليراس الذ يتصر بالعقار لمغد غيغر
معينة مقابل أجر يع ي ا إلى الواق .
ويشمل ذلك الحقو العينية المترتبة عهى أر الوق كاإلجغارتين واإلجغارتين المبجهغة والمقا عغة
وعرصاع النخيل والبساتين.
ولقد كشيع االسغباب الموجبغة ل غذا القغانون عغن الغدافع ورافه ،فوجغدع ذلغك فغي بقغاف ثغذه العقغاراع
مهقهة بتهك الحقو يع ل منافع مديرية االوقا  ،وبذلك أع ع الماد الهانية من القانون ح اإل ياف
لمديرية االوقا العامة ولهمتولين أمام محكمة البداف .
ويظ ر أن ثذا القانون أحس بهقل الماضي وعدم جدوى بقاف ثذه الحقو فأوجب تصييت ا والتخهص
من ا ،وردثا إلى مديرية االوقا نضر خالصة من االغ ل.
 -4قانون ح المعقر المعدل رقم  150لسنة :1967
وجدع المصهحة ريق ا إل ياف ثذا الح  ،ووجد كغذلك ا االسغباب الموجبغة لهقغانونا أن التعغوي
عغن ثغغذا الحغ عهغغى أسغاس الحصغغة العقريغة مغغن الحاصغل الزراعغغي أصغبح متعغغذراا فغي كهيغغر مغغن
االراضي المعقور التي استيهع لألغرا السكنية والصناعية بسبب امتداد العمران إلي ا ،ولم تعغد
أرضاا زراعيغة ،كغذلك قضغع الضغرور أن يكغون التعغوي عغن ثغذا الحغ عهغى أسغاس بغدل مهغل
االر .
ً
ولقد نص القانون عهى أن يكون ح العقر م يا في المساحة التي تبول لهدولة نتيجة تصحيح صني ا
بتسجيل ثذه المساحة باسم الحكومة وفي االراضغي االميريغة الصغرفة والممهوكغة لهدولغة واالراضغي
االخغغرى التغغي منحغغع أدا ال يئغغة العهيغغا بصغغدور قغغرار توزيع غغا أسغغو باالراضغغي المسغغتولى عهي غغا
والممهوكغغة التغغي تعتبغغر ثغغذا الح غ م ي غا ً في غغا بصغغدور قغغرار االسغغتي ف والحغغل واكتسغغابه الدرجغغة
الق عية.164
ونظغغراا ل غغول لقغغانون ( 13مغغاد ) ،فقغغد اكتيينغغا بأسغغبابه الموجبغغة مغغع اإلشغغار إلغغى أن المغغاد االولغغى
حددع المقصود منه(من ذلك متولي الوق في االر الموقوفة وقياا صحيحاا).
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 -5بموجب الماد  17من قانون إدار االوقا رقم  64لسنة  -1966المعدلة (ثذا القغانون اليغزال
معمغغوال بغغه وثغغو يبغغين اإلجغغرافاع الواجغغب اتخاذثغغا إلدار واسغغتي ل االمغغوال الموقوفغغة) فقغغد أجيغغز
اإلسغغتبدال لهغغوزار ولهمتغغولي بغغإجرافاع المجغغال لغغذكرثا بسغغبب ول غغا ،165وإن كنغغا نشغغير إلغغى أن
الوزار –مستعينة ب ذه اإلجغرافاع –اسغت اعع إقامغة العمغاراع الكبيغر بغدالا مغن الغدور المت دمغة
المتيرقة.166
 -6نظام العتباع المقدسة :الصادر عن رئيس الجم ورية برقم  21لسنة  1969ويقصد من العتباع
المقدسة أضرحة االئمة عهي م الس م بما تدور عهيه أسوار الصحن في الروضة الحيدرية في النج
االشر والروضتين الحسينية والعباسية فغي كغرب ف والروضغة الكاظميغة والروضغة العسغكرية فغي
سغغامراف ومراقغغد االئمغغة م غ ن آل البيغغع التابعغغة لتهغغك الريغغا سغغواف أكانغغع داخغغل سغغور الروضغغة أم
خارجه.
وتضمنع اليقر (ب) من الماد االولى المبسساع الدينية في العتباع المقدسة وتشمل الحسينياع التي
أنشأثا الواقيون والتي ينشبثا ديوان االوقا أو االشخاص اآلخرون.
كما تضمنع اليقر (ج) أن المرجع المخ تص في إدارت ا ثو رئغيس ديغوان االوقغا وتضغمنع المغاد
السابعة والعشرون المراقد المهحقة ب ذه العتباع المقدسة وعددثا ستة عشر مرقداا.
وي منا في ثذا النظام مايهي:
 -1وجود أوقا تابعة لهعتباع.
 -2أثمية تهك العتبغاع وضغرور الحيغاظ عهي غا باعتبارثغا تحمغل قيمغاا دينيغة اجتماعيغة ثامغة وقغد
أبانغغع االسغغباب الموجبغغة لقغغانون إدار العتبغغاع المقدسغغة رقغغم  25لسغغنة  66أثميغغة ثغغذه العتبغغاع
وضرور تعميرثا وصيانت ا وإح ل ا المحل المناسغب ،لغذلك اتج غع النيغة إلغى تأسغيس مديريغة
ترتب بديوان االوقا تكون م مت ا العنايغة بغإدار العتبغاع المقدسغة والمراقغد المشغيد بجوارثغا
واالوقا الجعيرية المهحقة ب ا.
وقد عرفع الماد الهالهة من القانون رقم  25االوقا الجعيرية وحددع الماد الرابعة شرو التولية
في ثذا الوق حسب شر الواق .
وي منا القول إن العرا حغافظ عهغى االوقغا الجعيريغة وصغاف ا ورعاثغا جنبغاا إلغى جنغب االوقغا
السغغنية ،ك غل ذلغغك تحغغع رعايغغة نظغغام ديغغوان االوقغغا رقغغم  44لسغغنة  70الغغذ ثغغو مبسسغغة و نيغغة
تض هع بعموم االوقا حيث يتأل (الماد الرابعة) من :رئيس الديوان-أحد أعضاف محكمة التمييز-
اهنين من كبار العهماف -عميد كهية اإلمام االعظم -اهنين من كبار االقتصاديين – خبير باالم ك).
وثذا الديوان يرتب بالدولغة بربغا معنغو ثغو رئاسغة رئغيس الجم وريغة اال عهغى بغديوان االوقغا
والمسبول عن شبونه والمشر عهى تنييذ القوانين واالرتبا برئيس الجم ورية ثو ارتبا معنو
يع ي الديوان ص حية واسعة في شغبون االوقغا ويمكنغه مغن رعايغة مصغالح ا بعيغدا عغن ع الغة
نظام الموظيين الحكوميين وروتين ا .
أما القانون الذ يوضح أثدا الوزار وشكل اإلدار المعمول بغه حاليغا ثغو القغانون رقغم  50لسغنة
 ،1980فقد حدد ثذا القانون أثدا الوزار بما يهي:
 – 1تنمية الوعي اإلس مي ،ونشر الهقافة اإلس مية وجوثر الرسالة اإلس مية.
 – 2رعاية شبون المقدساع الدينية وتنظيم إدارت ا وصيانت ا.
 – 3تأمين مت هباع االداف االمهل ليريضة الحج.
 – 4العناية بشبون المبسساع الدينيغة والخيريغة وت ورثمغا مغن النغواحي اإلداريغة والينيغة والماليغة
والتنظيمية.
 – 5رعاية شبون ال وائغ الدينيغة بوجغه عغام وتنظغيم الشغبون المتعهقغة برعايغة أوقاف غا ومعابغدثا
بوجه خاص.
 – 6تنظيم شبون إدار االوقا واإلشرا عهي ا ومراقبت ا.
 – 7استهمار أموال الوق في االوجه الشرعية المختهية بما يضمن الحياظ عهي ا وتنميت ا في إ غار
المبادئ لخ ة التنمية القومية.
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 – 8العناية بتنييذ شرو الواقيين لتحقي التضامن االجتماعي وتقدم المجتمع.
 – 9توهي الرواب الدينية مع شعوب العالم اإلس مي بوجه خاص والعالم بوجه عام.
ونحن نهمن ثذه االثدا  ،ونرى في ا تشابه مع النصغوص االردنيغة فغ حاجغة لهتكغرار فغي تقييم غا،
وإن كانع النصوص المذكور انيردع باالمور اآلتية:
رعاية ال وائ الدينية – نشر جوثر الرسالة اإلس مية – تنمية االوقا فغي إ غار المبغادئ العامغة
لخ ة التنمية القومية – العناية بشرو الواقيين لتحقي التضامن االجتماعي وتقدم المجتمع.167
والخ صة إن النظام العراقغي نظغام يجمغع بغين االصغالة والتعبيغر عغن الغذاع والمرونغة الكافيغة التغي
تتعامل مع الم ستجداع وتحافظ بصد عهغى التضغاريس والغذاع االجتماعيغة ،لغذلك أبقغى ثغذا النظغام
عهى نظام المتولين المستوحي من التراث بعد أن أجرى عهيه التعدي ع التي تتيغ مغع أحغدث الغنظم
لتمكين اإلدار من إدار االوقا واستن ا ثمت ا فيما ثي مض هعة فيغه ( النظغام رقغم  46لسغنة
.) 1970
ونحن بصور عامة نهمن ثغذه التجربغة العربيغة اإلسغ مية،ونتمنى فغي كغل نظغام تشغريعي أن يكغون
عربيا إس ميا يجمغع بغين االصغالة والمعاصغر أ أن يكغون فغي جغوثره معبغرا عغن أصغهنا ،وتغأتي
المعاصر كتهويناع تتي مع العصر ونيضل ثذه الصيية عهى الصيية اليربية التي ت يم دون سبب
بال يرب وأساليبه السيما أن اليقه الحضار الوقيي نبتاا عربياا إس مياا أصي ا .

البحث الثالث
الشخصية الحكمية بوصفها إطاراً تنظيميا ً لمؤسسة الوقف
ت العنا الحيا بمركباع عضوية أو مالية ل ا أصه ا في اليرد ،لكن غا أبقغى منغه ومسغتقهة عنغه،
ثنا ظ رع فكر النظام بوصيه كائنا ً قانونيا ً يهد ويموع ،ين و عهغى عنصغر عضغو يتجغه
به نحو غاية معينة ،168وفي قهب ثذا النظام نجد الشخص الحكمي بصيته مي ومغا ً يتكغون مغن
اجتمان عناصر أشخاص وأموال يقدر له التشريع كيانا ً قانونيا ً منتزعا ً من ا مستق ً عن ا.169
ثل شخصع النظرية اليق ية عناصر الوق في وحد قانونية؟؟
أجغغاب بعضغ م باإليجغغاب ،ودلغغيه م :170اسغغتق ل ذمغغة بيغغع المغغال –نظغغام الوقغ –الغغدفان عغغن
حقو هللا –قوله/ص :/المسهمون تتكافأ دمابثم ،ويسعى بذمت م أدناثم.
ويبكغغد آخغغرون أن المالكيغغة والشغغافعية –خ ف غا ً لألحنغغا  -أدركغغوا ذلغغك ،وعبغغروا عنغغه بكهمغغة
الذمة.171
ونعتقد أن النظرية اليق ية أدركع بع االحكام الموضوعية لهشخص الحكمي ،لكن ا لم تصا
ذلك صياغة فنية محكمة صريحة ومباشر تشد عناصرثا ،وتتيح إسغناد كافغة اآلهغار القانونيغة
ل غغا أو عهي غغا 172اأثهيغغة االداف والوجغغوبا ،وإال مغغا المغغانع مغغن الوق غ عهغغى الحصغغة الشغغائعة
ارف محمد ذلكا ،وما المسوغ لرف االحنا االستدانة عهى الوق .173
والنظريغغة الحكميغغة محاولغغة العهغغم لهتعامغغل مغغع بغغائع االشغغياف والنسغغب المركغغوز في غغا ،بحيغغث
يستن مقومات ا ،ويرصد ل ا االموال واالشخاص مع ذلك ف ي مغن صغنع القغانون وسياسغته
التشريعية إذ يستعجل منح ثذه الشخصية في حاالع ويحجب ا في أخرى.
لقغد مغغنح المشغغرن الغغو ني الحغديث الشخصغغية المعنويغغة له وائغ الدينيغة ،وافتغغر أنغغه حقغ
مصهحة المسهمين عن ري نظام قانوني ثو إدار شبون م بواسغ ة وزار االوقغا  ،لكغن
ثل ثذا اإلفترا صحيح ،وثل ترعى وزار االوقا ذلك بحرية واستق ل ،كما ثغو الحغال
عند بقية ال وائ ؟؟.
لقد أنشأع ثذه الوزار في سغوريا صغيدليتين وعغد مكاتغب لتحيغيظ القغرآن ،مغع العهغم أن ثغذه
الوزار تمتهك االموال ال ائهة المجمد .
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الميرو أن يبحث الوزير ذلك ،مع بقية الوزاراع كجزف من السياسة العامة ،ولكن مغاذا لغو
أرادع السياسة العامة عكس ذلك؟؟ .
الم حغغظ أن الغغوزير االردنغغي يمهغغك صغ حية أوسغغع فغغي شغغبون وزارتغغه ،ولكغغن ثغغل السياسغغة
العامة تقبل التييير المنشود لصالح المسهمين.
نعتقغغد أن الحغغل االمهغغل ثغغو إع غغاف المسغغهمين الشخصغغية المعنويغغة المسغغتقهة فغغي إ غغار الدولغغة
ومصالح ا العهيا.
والخ صغغة أن نظغغام الوق غ يضغغمر الشخصغغية المعنويغغة ،وعهغغى النظريغغة اليق يغغة فغغي هوب غغا
القشيب ،أن تبصل في عمهيغة إبداعيغة جغذرثا اليكغر الكبيغر اذمغة المسغهمين واحغد ا ،فتعيغد
توليده معانقة فكر الشخص الحكمي ،السيما أن ذلك شأن عقهغي تجريبغي تنظيمغي ين هغ مغن
العقل الكهي اإلنساني ،واليتعار مع االخ قياع اإلس مية اشر القربةا.
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البحث الرابع
تأثير تقنين الوقف على حركية المجتمع وتطور مؤسساته
االمغر مغن نظغام

يقوم النظام القانوني في لحظة معينة عهى نظامي الحركة والسغكون ويختهغ
قانوني آلخر ،حسب الجرعة التي يعتنق ا من النظامين.
ولغو تحرينغا فغغي نظغام الوقغ عنصغراا مغغن عناصغر الحركغغة أال وثغو شغغر الواقغ لوجغغدناه
مدجج بالحيوية ،لذلك وجدنا النظرية اليق ية حريصة عهى اسغتيعابه واحترامغه وإنزالغه منزلغة
النص.
لقد كانع ثذه النظريغة فغي تغوتر دائغم يبحغث عغن العنصغر المتحغرك ،لغذلك رفضغع التقنغين ا
موق اإلمام مالكا ،لكن ا استجابع لهواقع والضرور موازنة ذلك بنظرية اإلفتاف.
يقول غوتة :النصوص رمادية ولكن شجر الحيا أبداا خضراف.
ويقول ماكيير :االمة -ال الدولة –ثي التغي تمهغك الصغياع العميقغة لهشغعب ،وأقصغى مغا تيعهغه
الدولة صيانت ا وإن كانغع فغي االعغم تكبت غا ،وتبقغى قغيم الشغعب فغي ان ق غا إلغى أن ييسغدثا
المستبدون وثذه القيم وليد الحب والحيا وحس االر والسماف والشو ال متنغاثي لتحقيغ
التجربة المستعصية عهى القيم ،التجربة اإليمانية.
أمتنا يكمن في حيوية النظرية اليق ية ،وأول محاولغة لهجمغود ثغي محاولغة التقنغين
إن ان
في الدولة العهمانية ا شي اإلس ما ولقد أجرينا مقارنة بين أوقا المسيحية ا التي تعبر عغن
ذات ا في شخصية اعتبارية ،واالوقا اإلس مية التي سي ر عهي ا الخنغون والجمغود عهغى يغد
الدولة.
إن رب االوقا اإلس مية وحيات ا بوزار ثو تيهيب العنصر الهابع عهى العنصر المتحرك،
ونقل عيوب الدولة وجمودثا إليه ،وحرمان ا من مصدر حيويت ا.
نعتقد أن الد ولة الو نية في بهدان ال ل الخصيب وغيرثا ،ثي امتغداد لهدولغة العهمانيغة لج غة
سجن اإلراد اإلس مية ،وأن قدر ثذه االمة في أصالت ا وحيويت ا ،ومظ ر ذلك –عهى صعيد
موضوعنا -امت ك االمة إرادت ا وتعبيرثا –عهغى يغد ممههي غا -عغن مصغالح ا ،تعبيغراا يشغ
عن ت ورثا وحركية نظرت ا وقيم ا ،وبالمقابل فإن تقنين الوق اإلس مي تعبيغر عغن جمغود
االمة وإرادت ا ومصالح ا.

البحث الخامس
مناقشة االقتراحات الخاصة بتطوير نظام الوقف
"رؤية استشرافية"
وسنناقش ثذه االقتراحاع مقيين ذلك بربيتنا الخاصة.

المطلب األول
مناقشة بعض االقتراحات
كان الوق وباستمرار مح ً لهتقييم والتصويب ،ولقد فتح ثذا المه حديهاً ،فارتيعع أصغواع
تهمسع العيوب واقترحع الحهغول ،وأخغرى تحغدأع بغالبتر ،كغل ذلغك مغن خغ ل نغدواع عقغدع
وكتغغب صغغنيع ،ومشغ أغرن انبغغرى يقغغدم جرعغغاع المعالجغغة ،وفقغغه أدلغغى بغغدلوه ،174وقغغد ناقشغغنا
بع ثذه االقتراحاع ،وسنمضي في المزيد في اآلتي:
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أ -تجزئغغة اإلدار  :بعغغد وفغغا الواق غ  ،إذا أمكغغن حصغغر االسغغتحقا  ،175قياس غا ً عهغغى القسغغمة
االنتياعيغة لهعقغغار ،وتغوفيراً لنيقغغاع النظغار  ،واسغغتيعابا ً لنجاعغة اإلدار الذاتيغغة لهمسغغتحقين،
شري ة ضمان حيظ العين.
ب -تييير مصار الوق  :ل ذا االقتراح شر ه التاريخي اتجربة العربية المتحد في ت وير
أسس المجتمعا ،لذلك كان توفيقيا ً  ،ولسان حاله اأال يكغون التيييغر فغي مصغار الوقغ
مناقضا ً لمقصد الواق  ،فإذا وق عهى إخراج كتب قديمة وعهى بع ا ال يصغر عهغى
اليقغغراف ،بغغل عهغغى إعغغاد كتغغب م بوعغغة ،وإذا كغغان عهغغى عهمغغاف مغغذثب ،وأريغغد التيييغغر
فالصر عهى بع كتبها.176
نحن مع التنون ااحترام الشر ا ،ف و قو تعزز قو التوحيد االتنمية الشغامهةا ،ومغن هغم افمغا
يخال الح منع اإلنسان من التصر بماله ،ما دام لم يضر بأحد ،وال يجوز لمن وق ماله
عهى جامع أن يصر عهى آخرا.177
ً
ً
ومن الضرور أن يكون الوق اإلس مي و نيا إنسانيا يمتد بمظهتغه إلغى كافغة المغوا نين ال
سيما إذا لم يتعه بخصوصية الجماعة اإلس مية.
ج -وق المنقول :تبدو وجاثة ثذا االقتراح فغي حقبغة تعغزز ب غا دور المغال السغائل ،ومظ غر
ذلك إيدان الواق مبهيا ً في بنك ،أو وق أس م أو سنداع في شركة أو مشرون ،والعائغد
لج ة بر.178
ثذا ونقترح معيغارين يسوسغان النظغام القغانوني الضغاب لغذلك ،أوالثمغا مصغهحي مغرن يم أكغن
الواقغ مغغن التقهغغب فغغي سغغعة مجغغاالع الحيغغا االقتصغغادية ومسغغارب ا ،والهغغاني صغغارمrigid :
يترسم خ ى نظريغة الباعغث التغي حمهغع الوقغ عهغى ركغن االقربغةا ،وثغو ركغن يغب اهللا
يبا  ،فعهى ضغوئه أب غل الوقغ ت ربغا ً مغن ديغن ،أو إذا اشغتر العقغار بغدم خنزيغر ،أو إذا
ارتد الواق .179
د -والية القضغاف عهغى الوقغ  :وثغي –فق غا ً -عامغة تشغمل قضغاف الخصغومة وقضغاف الواليغة:
النظار –االستبدال –تعديل شرو الواق ال … ،وثذا التقهيغد بيعغي الن التنميغة كانغع
بيد االمة يمهه ا القاضي ال الحاكم الذ كانغع فغي صغران معغه ،ل غذا قيغل :ال تغدخل واليغة
السه ان عهى والية المتولي في الوق .180
ثذا الرأ االخير عكس صغران االمغة مغع السغه ة ،لغذلك اتسغمع الرقابغة القضغائية بغالجمود،
وثو ما يستهزم حاليا ً حقن ا بجرعة من المرونة تتيح التكامل مع السه ة ،ومظ غر ذلغك إعيغاف
الوق من الرسوم والضرائب وتقديم مساعداع مالية من الدولة ،وتنظيم رقابغاع لهدولغة عهغى
الوق االرقابة االجتماعية مه ًا.
والمسغغهم بغغه أن الرقابغغة القضغغائية ثغغي رقابغغة مشغغروعية legalite :ال رقابغغة م فمغغة:181
 ،opportuniteوقد سق ع تاريخيا ً نظرية اإلدار القاضية ،أو القاضي المغدير ،وحسغن مغا
فعهغغه النظغغام القغغانوني السغغور بإنا غغة تعيغغين الحغغراس القضغغائيين لقضغغايا االوقغغا  ،بغغوزار
االوقا وليس بالقاضي ،182ومبدأ اليصل بين السه اع ليس مبدأ دستوريا ً فحسب ،بغل ثغو
مبدأ عام افصل وظيييا ،قاصدين خضغون اإلدار فغي ذات غا لألسغس اإلداريغة ،ومظ غر ذلغك
منح غغغا قسغغغ ا ً مغغغن التقغغغدير disertionnoire :إلغغغى جانغغغب التقييغغغد ،liee :ودون اإلخغغغ ل
باختصغغاص القضغغاف الشغغرعي بمنازعغغاع الوق غ اقضغغاف الخصغغومةا ،وامتغغداد سغغه تة إلغغى
القضاف الوالئي ضمانا ً لهوق وموازنة لجرعة الحرية المع ا إلدارته.
وثنالغك اقتراحغغاع أخغغرى مهغغل ضغغرور تنظغغيم رقابغغة حسغغابية سغغنوية عهغغى إدار الوقغ دون
توق ذلك عهى شغكوى ،183واقتغراح أن يكغون الوقغ الغذر عهغى االوالد الصغهبيين ،ف غذا
االقتراح في نظرنا وس بغين النزعغة المهاليغة االخيغر ا ،والنزعغة الواقعيغة االغذر ا ،ومهغل
اقتراح عدم الحجز عهى الوق  184وسنناقش مستقب ً ثذين االقتراحين.
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المطلب الثاني
رؤية استشرافية "مسألة التأسيس
لنظرية التأسيس مكانت ا في الدراساع القانونية المعاصغر  ،وتعنغي تهمغس اليكغر االم الميتغاح
التي تشد وتيسر عناصر الظاثر  ،بحيث تكون جوابا ً لهسبال :لماذا؟؟.
ثل ثنالك كهمة الماذاا واحد وراف أحكام الوق ؟؟…ك  ،فما االساس إذاً؟؟.
ليس ثو الشخصية الحكمية ،الن ا نظام فني أداتي ،واالساس نظام غائي اعهة غائيةا.
العهة اليائية لهوق ثي االصدقة الجاريةا ،ف غي االسغاس الحامغل لهمبنغى الينغي مغن االسغاليب
والوسائل ،وثذه الصغدقة ثغي الحاجغة العامغة بهيغة المرفغ العغام عهغى مغا ثغو مع غود فغي فقغه
القانون اإلدار  ،وثذا يستدعي االمتياح من نظرياع ومبادئ ثذا المرف عهى ضوف ما يهي:
 -1االصل انتماف الوق الشخاص القانون الخاص لنشأته عهى يد المجتمع.
 -2تزويده استهناف بأساليب السه ة العامة في حدود النيع العام ،ترخصا ً وموافمة ،إذ قد تكون
المصغغهحة فغغي الخضغغون له قغغانون الخغغاص االنشغغا االقتصغغاد ا ،وبسغغبب ثغغذه ال بيعغغة
المزدوجة سميع مبسسته :ذاع الشب ين.185
 -3الج از اليني الم ئم له ثو المبسسة الخاصة ذاع النيع العام ،وهبغوع ذلغك لهوقغ يمنحغه
بع حقو االشخاص العامة :اإلعياف من الضغرائب –عغدم جغواز الحجغز عهيغه –عغدم
جواز تمهك أمواله بالتقادم –جواز قيام الج ة اإلدارية المختصغة ولصغالحه بنغزن المهكيغة
لهمنيعة العامة.
 -4إمكان خضوعه افي ثيئغة مشغرونا لمبغادئ المرفغ العغام ،وثغي :سغيره بانتظغام وا غراد
–مساوا المنتيعين أمامه –مسايرته لهمقتضياع المستجد .
ويترتغب عهغغى ذلغك مغغا يهغي :تحغغريم إضغغراب المغوظيين –تنظغغيم اسغتقالت م –خضغغوع م لنظغغام
الموظيين العموميين فيما يتعه بالتأديب واليصل والتسريح والضماناع العامة.
 -5إمكان خضون الوق –وثو مغن حقغو هللا لغدى الغبع  -لنظريغة المغال العغام ،وثغذا مغا
يرتغغب المحظغغوراع والحصغغاناع المشغغار إلي غغا أعغغ ه ،إضغغافة إلغغى اعتبغغار التصغغرفاع
القانونية عهيه أعراضا ً اتراخيص مه ًا ،وثغذا يجنبنغا االغغ ل التغي وضغعع فغي أعنغا
الوق  :اإلجارتين –اإلجار ال ويهة ال … ،أ يحول دون تحول ثذه المراكز القانونية
إلى حقو قرار دائمة ،بل إلى مجرد أعرا ومراكز قانونية قابهة لالياف.
وتأسغغيس نظريغغة الوق غ عهغغى المرف غ العغغام ،ال يعنغغي تيهيغغب الموضغغوعي عهغغى الغغذاتي ،أ
المراكز العامة عهى العنصر العقد اشر الواق ا ،بقغدر مغا يعنغي االخغذ بغالمن ج الوسغائهي
االساليبي الميعل لهحاجة العامة ،والذ يعني التوسعة en plus :أحياناً ،والتضيي en less
أحيان غا ً أخغغرى ،ودون أن يعنغغي أننغغا حيغغال امتيغغازاع لصغغالح الوق غ ضغغد االفغغراد العغغاديين،
فاإلدار مه ً ال تست يع أن توظ أو تبرم عقداً إال بالهجوف إلى المسابقة أو المزايد  ،كما أن ا
محرومة م هقا ً من بيع المال العام.
إذاً فتعهغغراع النظريغغة اليق يغغة مردثغغا عغغدم تزويغغد اليقغغه بأسغغاليب خاصغغة تتيغغ مغغع فاعهيتغغه
وغرضه ،وحسن ما فعهه النظام القانوني السور فقد تعامل بقدر متيقن مع ثذه االساليب ،إذ
أعيى كافة االوقا من الضرائب والرسوم والتكالي العامغة والربغع المجغاني وأع غى وزيغر
االوقغغا صغ حية تحديغغد االمغغوال الوقييغغة المخصصغغة لهنيغغع العغغام ،بمغغا يتيغغرن عهغغى ذلغغك مغغن
اعتبار العقود الجارية عهي ا إدارية ،كما اعتبر القراراع المتعهقة باالستبدال إدارية.186
أجل كي نيسر قول النظرية اليق ية بأنه اإذا غصغب غاصغب عقغار الوقغ  ،وعجغز المتغولي
عغن اسغغترداده عغد العقغغار فغي حكغغم المسغت هكا ،187أال يغغدلل ثغذا الحكغغم عهغى افتقغغار الحاجغغة
العامة إلى الوسائل الكييهة بحمايت ا.
ونعتقغد أن ثنالغغك تأسيسغا ً مغغن نغغون آخغغر ،لعهغغه جغغذر القهغغب فغغي القضغغية ،تأسغغيس التأسغغيس إنغغه
الحضانة الحضارية لهوق  ،يقول الشاعر:
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فيي مداه منت ى أمرثا

إن تيصل الق ر عن بحرثا

الهوامش
 -1د .أحمد عيسى بك :البيمارستانات ،دار الرائد العربي ،بيروت ،ط ،2ص ح.
 -2رأي المعتزلة في تفسير الميثاق األعظم بين هللا وبني البشر… انظر عبد المجيد الصغير :الفكر األصولي ،دار
المنتخب العربي ،ط ،1عام ،1994بيروت ،ص.52
 -3د .محمد أرغون :اإلسالم ،األخالق والسياسة ،مركز اإلنماء العربي ،باريس ،ط ،1عام ،1986ص.28
 -4د .عبد الحكيم العلي :الحريات العامة ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،عام  ،1974ص.679
 -5د .محمد عمارة :فجر اليقظة العربية ،بيروت ،دار الوحدة ،ط ،3عام  ،981ص.223
مالك بن نبي :المسلم في عالم االقتصاد ،دمشق ،عام ،981دار الفكر ،ص. 76
باقر الصدر :اقتصادنا ،مؤسسة دار الكتاب ،دمشق ،ص.38
 -6آل عمران ،آية.92
 -7هذا المفهوم متضمن في قوله /ص :/إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به،
أو ولد صالح يدعو له… رواه مسلم.
 -8موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية ،بيروت ،المؤسسة العامة للدراسات والنشر ،ط ،1عام ،1995ص.429
 سيد قطب :العدالة االجتماعية في اإلسالم ،مكتبة مصر ،ص.28 -9إبراهيم البيومي غانم :نحو إحياء دور الوقف في التنمية المستقلة ،مجلة المستقبل العربي ،عدد ،235عام
 ،1998ص.97
 -10د .محمد عمارة :اإلسالم والسياسة ،القاهرة/ ،د.ن /عام ،1993ص.9
 سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل :التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر "رؤية إسالمية" ،القاهرة ،مكتبةالنهضة المصرية ،عام ،1989ص.10
 -11أبو الحسن البصري الماوردي :أدب الدنيا والدين ،بيروت ،مكتبة الحياة للطباعة والنشر ،عام  ،1987ص.7
 -12ال يزال العمل في المذهب الحنفي في األردن والعراق ولبنان ،والعمل بمذهب اإلمام أحمد في السعودية ،أما
في سوريا فتطبق الشريعة اإلسالمية في األحوال الشخصية فقط ،ويحيل القانون المدني فيما ال نص فيه إلى
الشريعة اإلسالمية.
 -13د .محمد عمارة :التراث في ضوء العقل ،دار الوحدة ،بيروت ،ط ،1عام ،1980ص.129
 -14عبد المجيد الصغير ،المرجع السابق ،ص.5
 -15الفضل شلق :االجتهاد وأزمة الحضارة العربية ،مجلة االجتهاد ،بيروت ،عدد ،8السنة ،2ص.21
 -16عبد المجيد الصغير ،المرجع السابق ،ص.25
 -17المقدمة ،ص.270
 -18علي حسن عبد القادر :نظرية عامة في الفقه اإلسالمي ،القاهرة ،مكتبة القاهرة الحديثة ،ط ،2عام،1956
ص.300
 -19د.فيليب حتي ،و د.أدوارد جورجي :تاريخ العرب ،بيروت ،ط ،7عام ،1986دار غندور للطباعة والنشر،
ص.271
 -20آدم ميتز :الحضارة اإلسالمية ،تعريب محمد عبد الهادي أبو ريدة ،مجلد ،2ط ،5بيروت ،دار الكتاب العربي،
ص.301
 -21علي حسن عبد القادر ،المرجع السابق ،ص.151
 -22علي حسن عبد القادر ،المرجع السابق ،ص.150
 -23علي حسن عبد القادر ،المرجع السابق ،ص.150
 -24علي حسن عبد القادر ،المرجع السابق ،ص.149
 -25فاطمة بدوي :علم اجتماع المعرفة ،منشورات جيروس برس ،ص.48
 -26د .إبراهيم زعرور :الحياة االجتماعية في بالد الشام في العصرين األيوبي والمملوكي ،دمشق ،عام،1993
مطبعة الجمهورية ،ص.101
 عبد المجيد الشرقي :الشافعي أصوليا ً بين اإلتباع واإلبداع ،مجلة االجتهاد ،بيروت ،عدد 10و ،11السنة،3ص ،51ويضرب مثالً على وسطية الشافعي في حديثه عن عاقلة الجاني المعبرة عن القيم البدوية.
 -27رضوان السيد :مفهوم الجماعات في اإلسالم ،بيروت للطباعة والنشر ،ط ،1ص.122
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 -28د.محمد جابر األنصاري :الفكر العربي وصراع األضداد ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط،2
عام ،1999ص.43
 -29علي حسن عبد القادر ،ص.274
 -30علي حسن عبد القادر ،ص.273
 -31علي حسن عبد القادر ،ص.166
 - 32القلقشندي :صبح األعشى ،ج ،1ص ،372تاريخ ابن الفرات ،ج ،8ص 29وأنظر آدم ميدز :الحضارة
اإلسالمية بيروت ،دار الكتاب العربي ،مجلد أول ،ص 392و ص.393
 -33يوسف كورية :الوقف في دمشق ،دراسة اقتصادية من خالل وثائق سجالت المحاكم الشرعية في دمشق بين
1160هـ1180-هـ ،جامعة دمشق ،كلية اآلداب ،قسم التاريخ ،عام ،1991ص 25و.341
 محمد خليل المرادي :سلك الدر في أعيان القرن الثاني عشر ،ج ،2ص.219 -34يوسف كورية :الوقف في دمشق ،ص.249
 -35الفتاوى الطرسوسية ،القاهرة ،مطبعة الشرف عام 1344هـ ،صححها مصطفى خفاجي و محمود إبراهيم،
ص ،52ولقد بلغت عدد األحكام لديه أربعة وثالثون حكما ً عدا المتفرعات.
 -36مداخلة د .محمد عمارة في الحلقة النقاشية حول الوقف ،مجلة المستقبل العربي ،عدد ،235عام،1998
ص.102
 -37د .أحمد فراج حسين ،المرجع السابق ،ص.305
 -38السرخسي المبسوط ،ج ،12ص.29
 العيني :النيابة في شرح الهداية ،ج ،6ص.144 ابن قدامة المقدسي :المغني ،ج ،8ص186 إبراهيم البيومي غانم :نحو إحياء دور الوقف في التنمية المستقلة ،ص6 رضوان السيد :االجتهاد في مسائل الوقف والزكاة في الوطن العربي ،مجلة المستقبل العربي ،عدد ،9عام ،2000ص.52
 -39أبو زهرة ،ص.31
 -40د .أحمد فراج حسين ،المرجع السابق ،ص.302
 -41د .أحمد عيسى بك :البيمارستانات ،ص.263
 -42عرض لهذين الرأيين ورد عليهما د .محمد عبد الستار عثمان ،عالم المعرفة ،الكويت ،عدد،128
عام ،1988ص.369
 - 43آية هللا الخميني ،زبدة األحكام ،ص.216
 -44فتح القدير ،ص.38
 الشرح الصغير ،ج ،1ص.267 أبو زهرة ،ص.100 -45رضوان السيد :مفاهيم الجماعات في اإلسالم ،ص.122
 -46األنعام ،آية.16
 -47فتح القدير ،ص.38
شمس األئمة ،محمد بن أحمد السرخسي ،عام483هـ ،مطبعة دار المعارف النظامية بحيدر آباد ،ط ،3ص.151
 -48أبو زهرة ،ص.79
 -49أبو زهرة ،محاضرات في الوقف ،ص.80
 -50رضوان السيد :مفهوم الجماعات في اإلسالم ،ص.134
 -51اإلمام أبو حنيفة :العالم والمتعلم ،نشر الكوثري ،القاهرة ،عام1368هـ ،ص.9
 -52المرجع السابق ،ص.10
- 53أبو زهرة  ،ص.80
 -54أبو زهرة ،ص.155
 -55المادة /4/من المرسوم التشريعي رقم /128/عام 1949سوريا.
 -56موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية ،ص.43
 -57يوسف كورية :الوقف في دمشق ،ص 28و.30
 -58يوسف كورية :الوقف في دمشق ،ص.268
 -59يوسف كورية ،المرجع السابق ،ص.271
 -60يوسف كورية ،المرجع السابق ،ص.159
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 -61يوسف كورية ،المرجع السابق ،ص.159
 -62أبو زهرة ،محاضرات في الوقف ،ص.215
 -63أبو زهرة ،محاضرات في الوقف ،ص 224و.225
 -64د .محمد مصطفى شلبي :أحكام الوصايا واألوقاف بين الفقه والقانون ،بيروت ،مكتبة مكاوي ،عام.1978
 -65الوقف في الشريعة اإلسالمية ،ص.10
 -66أبو زهرة ،محاضرات في الوقف ،ص ،67وما بعدها.
 -67الوقف في الشريعة اإلسالمية ،ص.10
 -68د .محمد عبد الستار عثمان :المدينة اإلسالمية ،ص.82
 -69المقريزي :الخطط ،ص.72
 أبو زهرة ،ص.17 -70أبو زهرة ،ص.17
 -71أبو زهرة،ص.23
 -72الروضة الندية ،طبعة السلفية ،ج ،2ص.160
 -73أبو زهرة ،ص ،232ومابعدها.
 -74الشرح الصغير والكبير والخطاب.
 -75أبو زهرة ،ص.57
 -76د .حسن حنفي :من العقيدة إلى الثورة ،دار التنوير للطباعة والنشر ،بيروت ،ص.82
 -77يوسف كورية :الوقف في دمشق.
 -78د .محمود حلمي :نشاط اإلدارة ،القاهرة ،عام ،1967دار الفكر العربي ،ط ،1ص.191
 -79الخطط ج ،2ص.197
 -80أبو زهرة ،ص.197
 -81الفتاوى الطرسوسية ،ص 208و.209
 -82اإلسعاف والبحر ج ،5وابن عابدين ج.3
 -83ابن نجم :البحر وأبو زهرة ،ص.18
 -84د .محمد األرناؤوط :معطيات عن دمشق ،ص.161
 -85د .محمد عبد الستار عثمان :المدينة اإلسالمية ،ص.2
 -86خضر أحمد عمران :األوقاف في مدينة الالذقية ،أواخر الحكم العثماني من خالل وثائق المحكمة الشرعية
الصادرة بين عام 1311هـ1338-هـ ،جامعة تشرين ،عام ،1996قسم التاريخ ومودع في مديرية البحوث.
 -87المغني ج ،6ص.237
 أبو زهرة ،ص.187- 88الدر المختار والطحطاوي.
- 89د .عبد العزيز الدوري :دور الوقف في التنمية ،مجلة المستقبل العربي عدد 221عام  1967ص 23وص.24
 -90جون ماندفيل :دور الوقف في التنمية ،ترجمة د .محمد األرناؤوط ،مجلة االجتهاد ،بيروت ،عدد ،23السنة،1
عام ،1999ص.973
- 91محمد عفيفي دراسة عن الخلو في األوقاف في مصر في العصر العثماني ،مجلة االجتهاد عدد 33السنة ،8
عام  ،1996ص.179
 -92المرجع السابق ،ص ، 173وما بعدها وانظر محمد عفيفي دراسة عن الخلو في األوقاف بمصر في العصر
العثماني ،مجلة االجتهاد ،عدد ،33السنة ،8عام ،1996ص.179
 -93مقاله الموسوم بعنوان الوقف في العالم اإلسالمي "القرن التاسع عشر والعشرين" ،مجلة االجتهاد عدد،36
عام ،1997ص.313
 -94مقاله الموسوم بعنوان :التجديد في مسائل األوقاف ،مجلة المستقبل العربي ،عدد ،259عام ،2000ص.52
- 95د .الوري :المرجع السابق ،مجلة المستقبل العربي ،ص.21
 -96د .أحمد ابراهيم بك :أحكام الوقف والمواريث ،ص.140
 -97المغني ج ،6ص.237
 أبو زهرة ،ص.180 -98الموافقات في أصول الشريعة ،القاهرة ،المكتبة التجارية الكبرى ج ،4ص.252
 -99جون ماندفيل :وقف النقود ،ص.175
 -100د .أحمد ابراهيم بك :أحكام الوقف والمواريث ،ص.3
 -101د .أحمد ابراهيم بك ،المرجع السابق ،ص.41
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 -102المرجع السابق ،ص.41
 -103المرجع السابق ،ص.42
 -104اإلسعاف ورد المختار.
 -105الفتاوى الطرسوسية ،ص.125
 -106فتاوى األنقروي ج ،1ص.221
 -107خير الدين الرملي ج ،1من الفتاوى الخيرية ،ص.121
 -108يوسف كورية ،المرجع السابق ،ص.271
 -109رد المختار على الدر المختار ج ،3ص.498
 -110د .عدنان القوتلي :الوجيز في الحقوق المدنية ،دمشق ،دار الفكر العربي ،عام ،1963ص.594
 -111موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية ،ص.52
 -112د .محمد ابراهيم حسن :التاريخ اإلسالمي ج ،3ص.310
 -113المرجع السابق ،ص.313
 -114موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية ،ص.52
 -115رضوان السيد :االجتهاد والتجديد في مسائل األوقاف والزكاة ،مجلة المستقبل العربي ،عدد ،9عام،2000
ص.54
 -116د .أحمد ابراهيم بك :أحكام الوقف والمواريث ،ص.75
 -117د .أحمد ابراهيم بك :المرجع السابق ،ص.75
 -118المرجع السابق ،ص.75
 -119المرجع السابق ،ص.75
 -120المرجع السابق ،ص.12
 -121المرجع السابق ،ص.13
 -122المرجع السابق ،ص.13
 -123حسن الضيقة ،المرجع السابق ،ص.124
 -124أبو زهرة ،المرجع السابق ،ص.130
 -125الحضارة العربية اإلسالمية ،ص.433
 -126د .محمد عبد الستار عثمان :المدينة اإلسالمية ،ص.364
 -127حسن الضيقة ،المرجع السابق ،ص.115
 -128المرجع السابق ،ص.135
 -129محمد مراد :مسألة األراضي في الشرق العربي في ظل الدولة العثمانية ،مجلة االجتهاد ،عدد،36
عام ،1997ص.43
 -130حسن الضيقة ،المرجع السابق ،ص.132
 -131المرجع السابق ،ص.127
 -132محمد عفيفي :األوقاف والحياة االقتصادية في مصر ،ص.256
 -133جب وبوون :المجتمع اإلسالمي ج ،2عدد ،36ص.338
 محمد عفيفي ،المرجع السابق ،ص.325 -134مجلة أحكام قانونية مدنية موضوعية وإجرائية منية على المذهب الحنفي.
 -135عبد هللا سعيد :أشكال الملكية وأنواع األراضي في متصرفية جبل لبنان وسهل البقاع ،مجلة االجتهاد،
عدد ،36عام ،1997ص.302
 -136مصطفى أحمد الزرقا :الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد ،دمشق ،مطبعة طربين ،عام ،1965ص ،40وقد
عرض لهذه الحقوق وأضاف بأن الحكر معهود منذ زمن الخصاف المتوفى 261هـ.
 -137عبد هللا سعيد ،المرجع السابق ،ص.364
 -138عبد هللا سعيد ،المرجع السابق ،ص.365
 -139تيزي أركون :الوقف والطرق الصوفية ،مجلة االجتهاد ،عدد ،36عام ،1997ص.961
 - 140كنوز الوقف في العالم اإلسالمي مجلد رقم  83إعداد سيد مصطفى مطبعجي األصفهاني ،مقال بقلم الدكتور
روان قباني بعنوان األوقاف اإلسالمية في لبنان تنظيمها وواقعها ص.3
 - 141كنوز الوقف في العالم اإلسالمي –لبنانيات الوقف -مركز دراسات الوحدة العربية ،مجلد رقم  ،29اعداد
سيد مصطفى مطبعه جي اصفهاني ،مقال الدكتور مروان عبد الرؤوف فياض بعنوان مؤسسة الوقف في التطبيق
المعاصر ص.181
 -142كتابه األحوال الشخصية ،جامعة دمشق ،عام ،1989ص.217
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 -143المذكرة اإليضاحية لمرسوم إلغاء الوقف الذري.
 -144أبو زهرة ،ص.35
 -145أبو زهرة ،ص.105
 -146أبو زهرة ،ص.6
 -147أبو زهرة ،ص.105
 -148استئناف دمشق الثانية رقم 131عام ،1982مجلة المحامون عام ،1982ص.98
 -149قرار محكمة النقض رقم 675عام ،1978مجلة المحامون عام ،1978ص.238
 -150قرار محكمة النقض رقم 94عام– 1974سجالت محكمة النقض.
 -151مجلة القانون عام ،1958ص.448
 -152مجلة المحامون عام ،1969ص ،422قاعدة.587
 -153حاشية ابن عابدين على الدر المختار –أبو زهرة ،ص.146
 - 154زهدي يكن :الوقف في الشريعة والقانون ،بيروت ،دار النهضة العربية سنة  1388هـ.
 - 155د .فهمي جدعان :اسس التقدم عند مفكري اإلسالم في العالم العربي الجديد ،المؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،بيروت ،ص.347
 - 156د .عبد السالم عبادي :سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين ،ص.294
 - 157مؤسسة الدراسات الفلسطينية  ،1988-1948مقال بعنوان مايكل ديمبر ،سنة  ،1998ص.170
 - 158المرجع السابق ،ص.171
 - 159مؤسسة الدراسات الفلسطينية مقال مايكل ديمبر ص.28
 - 160المرجع السابق ،ص.29
 -161د .محمد جابر األنصاري :الفكر العربي وصراع األضداد ،ص.218
 -162المرجع السابق ،ص.218
 -163المرجع السابق ،ص.219
- 164القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة باألوقاف :إعداد ديوان األوقاف (نافع قاسم) رئيس الديوان صدر
لكتاب عام .1972
- 165المرجع السابق ص.185
- 166د .عبد العزيز الدوري :دور الوقف في التنمية ،مجلة المستقبل العربي ،عدد  ،7عام  1997ص.24
 - 167مقال بعنوان :وزارة األوقاف والشؤون الدينية في العراق بقلم عدنان نادر كنوز – الوقف في العالم
اإلسالمي مجلد  – 10وثائق الوقف – مركز دراسات الوحدة العربية ،القسم األول ص.2
 -168د .محمد طه بدوي :الدولة والقانون ،اإلسكندرية ،دار المعارف ،ط ،1عام ،1955ص.60
 -169مصطفى أحمد الزرقا ،المرجع السابق ،ص.272
 -170مصطفى أحمد الزرقا ،المرجع السابق ،ص.272
علي الخفيف :أحكام المعامالت الشرعية ،ط ،2عام ،1964ص.236
أبو زهرة :الملكية ونظرية العقد ،ص.264
 -171د .سلمان مرقص :المدخل للعلوم القانونية ،القاهرة ،المطبعة العالمية ،عام ،1967ص.566
 -172د .عبد الحميد محمد الجمال و د .مصطفى محمد الجمال :النظرية العامة للقانون ،بيروت ،الدار الجامعية،
ص.15
 -173د .الدوري :دور الوقف في التنمية ،ص.19
 -174أبو زهرة ،ص.36
 -175اقتراح أثير في مجلس النواب المصري عام ،1926انظر أبو زهرة ،ص.37
 -176أبو زهرة ،ص.437
 -177د .الكردي :األحوال الشخصية ،ص.207
 -178د .الدوري :دور الوقف في التنمية ،مجلة المستقبل العربي ،عدد ،221عام ،1997ص.22
 -179الوقف في الشريعة اإلسالمية ،ص.10
 -180د .إبراهيم البيومي غانم :نحو إحياء دور الوقف في التنمية المستقلة ،مجلة المستقبل العربي ،عدد،235
عام ،1998ص.105
 -181د .سليمان محمد الطماوي :القضاء اإلداري –قضاء اإللغاء ،عام ،1976القاهرة ،دار الفكر العربي ،ص.24
 -182المرسوم التشريعي رقم ،36عام.1937
 -183أبو زهرة ،ص.38
 -184أبو زهرة ،ص.37

- 34 -

 -185د .مرسي بك :األموال ،القاهرة ،مطبعة الرغائب ،عام ،1935ص.57
 -186النصوص القانونية الصادرة عام 1936و 1952وعام.1960
المرسوم التشريعي رقم 106عام.1958
محمد صباح النشواني :القيود على الملكية العقارية ،ط ،1عام ،1993ص.74
 -187الوقف في الشريعة اإلسالمية ،ص.10
 -الفتاوى الخانية.
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