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  الشكر والتقدير

  
    لتحضير هذه الرسالةلشكر هللا عز وجل الذي أنعم علي اإليمان واإلحسان والعرفان ووفقنيا
  

المشرف على هذه الرسالة والذي لـم يبخـل          ثم أشكر األستاذ الفاضل الدكتور نور الدين أبو الرب        
 أثناء تحضيري لهـذه     واحترامبإبداء مالحظاته القيمة وتعقيباته البناءة التي راعيتها بكل تقدير          علي  
  الرسالة

  
 الدكتور وزير األوقـاف     و مي قاضي قضاة فلسطين   تيسير التمي  لدكتورلالجزيل  كما وأتقدم بالشكر    

  لمهمتي في إنجاز هذه الرسالةوتسهيل ه لي من مساعدة الما قدموالشؤون الدينية 
  

كما وأشكر الدكتور الفاضل حماد حسين والدكتور سليمان العبادي والدكتور جمال حنايـشة الـذين               
  أعانوني بتوجيهاتهم خالل هذه الرسالة

  
  ي طوباس الشرعي الشيخ صالح يوسف عبد السالم شاهينوأشكر فضيلة قاض

  
وإلى جميع مـوظفي األوقـاف اإلسـالمية        وجميع قضاة المحاكم الشرعية في المحافظات الشمالية        

وأخص بالذكر األسـتاذ عبـد       من مدراء ورؤساء أقسام في المحافظات الشمالية         والمحاكم الشرعية 
   والسيد عبد الكريم زيدالفتاح أحمد أبو ماضي والسيد وليد دراغمة

  
أتقدم بالشكر والعرفان لجامعتي التي قدمت لي العلم والمعرفة ممثلـة برئيـسها             يفوتني أن   هذا وال   

   قنامالعاملين فيها وأخص بالذكر الدكتور زيادجميع و
  

  أو أعارني كتاباً أثناء تحضير الرسالةكما وأشكر كل من قدم لي مقولة أو مالحظة 
  

  د عطيةفداء توفيق سعو



ج 

  تعريفات الدراسة
  

حبس العين عن تمليكها ألحد من العباد والتصدق بالمنفعة على   :  الوقـف
كالعقارات ) األصول الثابتة(مصرف مباح، ويشمل الوقف 

كالنقود واألسهم ) األصول المنقولة(والمزارع وغيرها، ويشمل 
 ويختلف الوقف عن الصدقة في أن الصدقة ينتهي .وغيرها

انفاقها، أما الوقف فيستمر العين المحبوس في االنفاق في عطاؤها ب
  )1997السيد سابق، . (أوجه الخير حتى بعد الوفاة

وقف للجهات الخيرية دون تعيين أحد بعينه، مثل الوقف على  :  الوقف الخيري
  ..المساجد والفقراء والمصحات إلخ 

 كأن يقف رجل عقارا ما وقف لناس معينين من الذرية أو غيرهم، :  الوقف الذري
  على أوالده أو أوالد أخيه

ما يجمع بين الوقف األهلي والخيري وجميع هذه األنواع جائز  :  الوقف المشترك
بشروطه الشرعية، والوصية بالوقف جائزة بشروط الوصية 

  )1997السيد سابق، . (الشرعية
اء تعد التـنمية بشكل عام عملية واعيـة موجهة لصياغة بن :  التنمية

يؤكد فيه المجتمع هويته  حضـاري اجتمـاعي متكامـل ومتناسق
مبدأ المشاركة  وإبداعـه، والتنمية بهذا المفهوم تقوم أساساً على

 الجماعية الفاعلة واإليجابية بدءا بالتخطيط واتخاذ القرار ومرورا

بالتنفيذ وتحمل المسئوليات وانتهاء باالنتفاع من مردودات وثمرات 
  ).2010الشعري، . (وبرامجها ميةمشاريع التن

عملية تغيير إدارية هادفة وشاملة لكل جوانب الحياة االقتصادية  :  التنمية االقتصادية
واالجتماعية في مجتمع معين من أجل نقل ذلك المجتمع إلى وضع 
اقتصادي واجتماعي وسياسي أفضل،  وتعرف كذلك على أنها 

عية معينه من تخلف إلى العملية التي تسمح بمرور بلد ما من وض
  )2002, وديع(وضعية التقدم 

أما التنمية االجتماعية فهي وسيلة ومنهج يقوم على أسس عملية  :  التنمية اإلجتماعية
وإحداث تغيير في طرق التفكير  مدروسة لرفع مستوى الحياة

) ريفية وحضرية(والعمل والمعيشة في المجتمعات المحلية النامية 
 إمكانيات تلك المجتمعات المادية وطاقاتها البشرية مع االستفادة من



د 

. يوائم حاجات المجتمع وتقاليده وقيمه الحضارية والمدنية بأسلوب
  ).2010الشعري، (

جمع سبيل، وهي تمثل نوعا هاما من العمائر التي ارتبطت بجملة   :  األسبلة
 من القيم اإلسالمية الدينية واالجتماعية التي تعكس نظرة التكافل

الذي دعا إليها اإلسالم على صعد متعددة، فهي من منشآت الرعاية 
االجتماعية المرتبطة بالماء وشربه وقد بدأ المسلمون بتسبيل الماء 
بداية عبر أحواض أو أواني للشرب توضع في أماكن محددة 
بالطرقات لسقي العابرين ثم تطورت عمارة األسبلة ليصبح السبيل 

تكوين معماري محدد يتناسب مع عبارة؛ عن مبنى خاص ذو 
  ).2009ياغي، (وظيفة تأمين مياه الشرب وحفظها وتسبيلها 

أماكن معدة الستقبال المسافرين، وسميت في بالد الشام الخان وفي   :  الخانات
مصر الوكالة ولعل تسمية الخان تعود إلى اللغة الفارسية، وكانت 

ل والجنود والوظائف تعني المبنى المقام على الطريق إليواء القواف
األساسية التي من أجلها أنشأت الخانات هي إيواء القوافل 
والمسافرين والنشاطات المرافقة كالبريد والتجارة وكثيراً ما 
أصبحت الخانات مقرات سكنية مستمرة يستأجرها المقيمون لوقت 
طويل أو بصورة مؤقتة أو أصبحت أسواقاً لتبادل البضائع 

مستودعات وأماكن إلقامة الجاليات أو قنصليات والمتاجرة بها أو 
لدول أجنبية لعبت دوراً في حماية التجارة الدولية على أن الوظيفة 

  ).2010الدغلي، (هي التي استمرت حتى القرن العشرين 
األماكن المقدسة التي يقام فيها الدعاء أو الصالة أو ما يوجد فيها   :  المقامات

ض آثاره والواقع التي ال مراء فيه، إن مرقد إلمام أو ولي مكان بع
أكثر هذه المقامات مستحدث، أقامها أصحابها لغرض اإلرتزاق 
والعيش، وليس لها أساس تاريخي واعتبرها الناس اعتقادا مقدسا 

  ).2010الطعمة، (يتبركون به 
وتعني شهادة ائتمانية وتقابل ) صك( الصكوك هي جمع  :  الصكوك الوقفية

تثبت حق ) صكوك(نجليزية هي عبارة عن أوراق باللغة اال)شيك(
ملكية في أصل معين ويمكن تعريفها على أنها وثائق متساوية 

إصدارها، يمكن تداولها، وال تقبل التجزئة، تمثل  القيمة عند
منافع أو خدمات، أو في  حصصا شائعة في ملكية أعيان أو



ه 

حطاب، . (موجودات مشروع معين أو نشاط استثماريٍ خاص
2006(  

منطقة شمال الضفة 
  الغربية

, وقلقيلية, طولكرم, نابلس: المنطقة التي تشمل على محافظات  :
  .وجنين, وطوباس, وسلفيت



و 

  ملخص الدراسة

  
هدفت الدراسة إلى دراسة واقع توظيف الوقـف اإلسالمي في تحقيق التنمية اإلقتصادية 

 في شمال الضفة  والمحاكم الشرعيةواإلجتماعية من وجهة نظر العاملين في مديريات األوقاف
وذلك في الفترة ما بين , )طوباس، قلقليلية، طولكرم، نابلس، جنين، سلفيت(الغربية وتحديداً في 

ومعرفة مدى مالئمة التخطيط لألمالك الوقـفية لمالمسة االحتياجات التنموية , 1994-2009
 الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنمية  إلى الكشف عن معوقات توظيفباإلضافة, للمجتمع الفلسطيني

 وقفية أمالكثة لدراسة هذه القضية البحثية نظرا  لوجود حاتصادية واالجتماعية وقد لجأت الباالق
متعددة في األراضي الفلسطينية باإلضافة إلى ندرة الدراسات السابقة من مصادر مستقلة حول 

  .موضوع الدراسة
  

تصميم استبانة وتم , الباحثة المنهج الوصفي التحليليومن أجل تحقيق هذه األهداف استخدمت 
  .سؤاال وتوزعت على أربعة مجاالت) 35 (اشتملت على

  
دية بلغ وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الدرجة الكلية ألثر الوقـف اإلسالمي على التنمية االقتصا

من خالل تطوير من هنا يمكن القول أن توظيف الوقـف اإلسالمي , متوسطةوهي نسبة %) 61.2(
وهذا , وتطوير األمالك الوقـفية نفسها كي تدر أرباحا, ودعم المشاريع الزراعيةالمشاريع اإلنتاجية 

أما الذي حد من نسبة تأثير الوقـف اإلسالمي في تحقيق , ما يتم فعال وفق استجابات أفراد العينة
 حياة تسهل التي العامة المرافق إنشاء في الوقـف إيرادات التنمية االقتصادية هو عدم استخدام 

 وعدم استخدام, الصغيرة المشاريع في الوقـف وعدم توظيف, المحلية المجتمعات في المواطنين

  .المحلية عاتالمجتم في البطالة مشكلة لحل مشاريع إنشاء في الوقـف إيرادات
  

 من االجتماعيةية  للوقـف اإلسالمي في فلسطين على التنمضعيف وجود أثر التحليلوبينت نتائج 
 في شمال الضفة الغربية حيث بلغ هذا األثر  والمحاكم الشرعيةوجهة نظر موظفي دوائر األوقاف

  . نحو األسئلة المتعلقة باألثر على التنمية االجتماعيةضعيفةوهذا يدل على نسبة %) 59.8(
  

حتياجات التنموية إن التخطيط لتوظيف الوقف اإلسالمي يالءم االكما اتضح من نتائج التحليل 
وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة نحو األسئلة المتعلقة بمدى %) 70.5(  بنسبةللمجتمع الفلسطيني

 اإلسالمي الوقـف توظيف يتم أن مالئمة التخطيط لمالمسة هذه االحتياجات، حيث تبين أنه يمكن

ل األوقاف في األراضي الدقيقة حو المعلومات ح أن نقصضكما ات, اآلن قائم هو مما أفضل بشكل



ز 

لألمالك الوقـفية لمالمسة االحتياجات الوقـفية للمجتمع  التخطيط فشل إلى يؤدي الفلسطينية
  .الفلسطيني

  
وكان من أهم المعوقات التي تحول دون توظيف الوقـف اإلسالمي في تحقيق التنمية االقتصادية 

 الوقـفية، حيث طال العديد من هذه  بحق الممتلكاتاإلسرائيلي ممارسات االحتالل واالجتماعية
  . أو المصادرة األمر الذي يحول دون االستفادة منها في التنميةالتدميرالممتلكات 

  
الوقفية في تطوير  اإليرادات استخدامضرورة في التوصيات التي خرجت بها الدراسة تلخصت و

  .جتماعيةاالاإليرادات في اإلنفاق على المرافق  استخدام وكذلك األمالك نفسها



ح 

The use of the Islamic endowment to achieve the economic and social 
development in the northern regions of the West Bank (Fact and hope) 
 
Abstract 
 
This research aimed at looking into the use of the Islamic endowment to achieve the 
economic and social development in the northern regions of the West Bank (Tubas, 
Qalqilia, Tulkarm, Nablus, Jenin, and Selfit) from 1994 to 2009. Besides, the study was 
designed to realize the suitability of the endowment planning for knowing the drawbacks 
of the endowment to develop the society economically. 
 
Due to the lack of endowment properties in Palestine, and the lack of studies in such area 
as well as the shortage of utility from these endowments. 
 
In order to achieve these goals, the researcher used the descriptive analytic approach and 
designed a questionnaire of 35 questions which was distributed on four aspects. The result 
of the questionnaire was that the Islamic endowment has an effect of 61.2% on the 
economic development which is a medium percentage. The Islamic endowment is being 
employed to develop the working projects, support the farming units and improve the 
endowment properties themselves. However, the lack of utility from the endowment 
returns in small projects or to found others to solve the unemployment problem restrict the 
effect of the endowment on the economic development. 
 
The results of the study show a weak effect of the Islamic endowment on social 
development in northern Palestine, which is estimated to be 59.8% which is a weak 
percentage. Moreover, the planning for the employment of the Islamic Waqf suits the 
developmental needs of the Palestinian society society by 70.5% which is great. However, 
endowment can be employed in a better way.  
 
It also appears that the lack of accurate information about the Islamic endowment in 
Palestine leads to the failure of the Islamic endowment to meet the needs of the Palestinian 
society. Also, the Israeli aggressive treatment towards the endowment properties was the 
worst drawbacks against the employment of the endowment to achieve the economic and 
social development. 
 
The conclusion of the study is summarized in the necessity to employ the endowment 
returns to improve the properties themselves as well as the social facilities. 
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  المقدمة
  

   خلفية الدراسة1.1

  
برزت أهـمية التنميـة في السيـاسات االقتـصادية واإلجتماعية في الفترة ما بعد انتهاء الحـرب              

ادياتها ومجتمعاتهـا   العالمية الثانية، حيث القت اهتماماً كبيراً من قبل الدول من أجل تطوير اقتـص             
والتنميـة ليست تقدما اقتصاديا ظاهرا فحسب، بل انعكاسا         .باعتبارها طريقا نحو التقدم واإلزدهار    

  .على شتى مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما يؤدي إلى تحقيق الرفاه االجتماعي
  

بعا تنمويا شامال لكافة النواحي االقتصادية      وفي الدول النامية يأخذ الدور الملقى على عاتق الدولة طا         
مواصـالت،  : واإلجتماعية، حيث أن العديد من الدول النامية تفتقر للبنية التحتية االقتـصادية مـن             

  ).2006مرسي، (وتعليم، وصحة 
  

ولعل من المؤشرات التي يتم من خاللها قياس مدى التطور االقتصادي واالجتماعي الحقيقي، الذي              
بـل  . تمع ما ليس في مستوى الدخل االقتصادي، أو عدد المؤسسات الصناعية فحسب           يحدث في مج  

إن المعيار الثابت هو في مقدار المؤسسات التطوعية واألهلية في المجتمع والتي تعمل على توسيع               
قاعدة المسؤولية االجتماعية واالهتمام بالشؤون الوطنية العامة، وتزيد من مشاركة أبناء الوطن في             

ولعـل من المؤسسـات المجتمعـية، التي تعد بحاجة إلى تفعيٍل وإحياء هي  .اء والتطور والتقدمالبن
حيث لعب هذا القطاع بمختلف أنشطته دورا هاما في التـاريخ العربـي             , مؤسسة الوقف اإلسالمي  

مـع  واإلسالمي، ودورا كبيرا  في تعميق دور األمة، وتطوير الجوانب اإلستراتيجية في حياة المجت             
  ).2008محفوظ، (العربي واإلسالمي 
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ويعد الوقـف اإلسالمي من التشريعات التي تحقق التنميـة للمجتمع فيما لو تم توظيفهـاعلى النحـو                
 األمثل، فالوقـف عبارة عن مشروع إسالمي أصيل، يتجه إلى احداث أثر تنموي في شتى المجاالت،

ات التي تحول دون تقدم المجتمع كافّة، فالمؤسسات        ويطور من إمكاناته ويعزز من قدراته، ويسد الثغر       
العناية بالتعليم وتعميم المعرفة ورفع  التعليمية الوقـفية تباشر دورا ووظيفة كبرى في هذا المجال، حيث

كما أن المؤسسات الخيرية واالقتصادية  .المستوى العلمي للمجتمع واستيعاب المزيد من الكفاءات العلمية
الوضع االقتصادي في العالم اإلسالمي، وزيادة فعالية اإلنتـاج، وتحقيـق    دور تنميـةالوقـفية تقوم ب

وكذلك على مستوى التنميـة االجتماعية، حيث تمـارس  . االقتصادي مفهوم االكتفاء الذاتي واالستقالل
... املالفقراء، واأليتام، وأصحاب الحاجة، واألر    (األوقـاف اإلسالمية دورا في تمكين الفئات المهمشة        

كامـل،  (االجتماعيـة   ، وتسعى نحو تطوير الوضع االجتماعي بحيث يكون منسجما وقيم اإلسالم)إلخ
1997.( 

  
وعلى مدار التاريخ، كان للوقـف آثار بارزة في دفع عجلة التنميـة االقتصادية في مختلف أنحـاء          

 األولوية في الـصرف     العالم اإلسالمي، فقد أسهم في حفظ األصول الموقوفة من االندثار، وأعطى          
للمحافظة عليها، وإنمائها قبل الصرف الموقوف عليهم، كما أنه أسهـم في توزيع جانب من المـال                
على طبقات اجتماعية معينة، فأعانهم على قضاء حوائجهم، وأوجد طلبا على السلع المشبعة لتلـك               

رة، وقد خُصصت بعـض     الحاجات، األمر الذي ساعد على تدوير رأس المال وإنعاش حركة التجا          
وكانت هناك أوقـاف لتوفير البذور الزراعية،      · األوقـاف لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة    

  )2000أبو زيد، (ولشق األنهار، وحفر اآلبار 
  

وال يخفى أثر ذلك على زيادة معدالت اإلنتاج، وعلى توافر فرص عمل للكثيرين، وقـد أسـهمت                 
 في تخفيف العـبء الملقـى       - في فترة ازدهار الحضارة اإلسالمية      التي كانت  -األوقـاف الكثيرة   

على كاهل الدولة والمتعلق بتنفيذ المشروعات العامة كالمدارس والمعاهـد والمستـشفيات، وهـي              
مشروعات تستنفذ معظم دخل الدولة في أنشطة خدمية، وأدى ذلك إلى عدم ظهور ديوان للتعليم في                

وفضالً ) 1997مشهور،  (ين ظهرت دواوين للخدمة والقضاء والمظالم     الدولة اإلسالمية قديماً، في ح    
عن ذلك، فإن األوقـاف خففت من معدالت اإلنفاق الرسمي العـام علـى الوظـائف، فالمنـشآت                 
الوقـفية قبل أن تخضع لإلدارة الحكومية في العصر الحديث، كانت تتسم بكفاءة أنظمتها اإلدارية،              

  .لعدم تحميلها بموظفين ال مهام لهم منها، و) البيروقراطية(لغياب 
  

وتشير القراءة المتأنية لتاريخ الحضارة اإلسالمية، في عصورها المختلفة إلى أن الوقـف قام بدور              
بارز في تطوير المجتمعات اإلسالمية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، فقد امتـدت تأثيراتـه              
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مختلفة، وتحقيق كل صور التنميـة، إضافة إلى رعاية الفئـات          لتشمل معظم أوجه الحياة بجوانبها ال     
الضعيفة، وتشجيع العلم والعلماء، وإنشاء المكتبات والمعاهد والمدارس والكتاتيب الخاصة بتحفـيظ            
األطفال كتاب اهللا الكريم، وتشييد المستشفيات ورعاية المرضى، وتمويل الخـدمات العامـة، مثـل      

سبلة واآلبار، بل إن اهتمامات الواقفين امتدت لتشمل النواحي العسكرية،          إنشاء الطرق والخانات واأل   
إنشاء األربطة والحصون، وتجييش الجيوش وتجهيزها للذود عن الديار اإلسـالمية، وهكـذا             : مثل

شمل الوقـف اإلسالمي كّل مناحي الحياة، بما في ذلك جوانب التنميـة والمحافظة علـى سـالمة                
قتصر على جانب معين أو اتجاه واحد، بل اتسعت مجاالته قدر اتـساع حاجـات               البيئة، أي أنه لم ي    

المجتمع والناس، وهذا الدور المتميز، الذي يشهد به التاريخ للوقـف، حفظ للمجتمعات اإلسـالمية              
  ).1993الزميع، (حيويتها وأسهم في ازدهار الخدمات فيها، حتى في عصور االنحسار واالستعمار 

  
التاريخي للوقـف يمكن أن يتجدد في كل وقت إذا تحققت النية الطيبـة، والتخطـيط               إن هذا الدور    

وفي األراضي الفلسطينية تبلغ الحاجة ذروتها إلى توظيـف الوقــف            .السليم، والرعاية الصحيحة  
اإلسالمي بغرض تحقيق التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية في األراضي الفلسطينية، التي تعاني من            

ي هيكلها اإلقتصادي واإلجتماعي بسبب خصوصية الحالة الفلسطينية المتمثلـة بـاالحتالل            هشاشة ف 
  .االسرائيلي الذي يعيق جميع صور التنميـة في األراضي الفلسطينية

  
ومن خالل مراجعة الباحثة لألرقام الصادرة عن مديريات األوقـاف في محافظات شـمال الـضفة              

احثة أن المساحة الكلية لألراضي الوقـفية تبلغ تسعمائة وواحـد           تبين للب  -منطقة الدراسة –الغربية  
فلـسطين، وزارة األوقــاف والـشؤون       ) (931.145(وثالثين ألفاً ومائة وخمسة وأربعون دونما       

 حوالي مليون ومائة وواحد وعشرين ألف       2008وبلغ إجمالي اإليرادات في العام       ).2009الدينية،  
عقارا في أراضي األوقـاف    ) 999(دينارا، تمت جبايتها من     ) 1.121.192(ومائة واثنين وتسعين    

ويتنوع الوقــف    ).2009فلسطين، وزارة األوقـاف والشؤون الدينية،      (في شمال الضفة الغربية     
في األراضي الفلسطينية ما بين محال تجارية، ومدارس، وعيادات صحية، ومستوصفات، ورياض            

رة، وشقق سـكنية، ومكاتـب، ومقـرات للجمعيـات،          أطفال، ونوادي رياضية، ودور سكن صغي     
والمجالس القروية والبلدية، وأراضي زراعية، بل أن بعض هذه األوقـاف تـم اسـتخدامه كليـة                

  .جامعية كما هو الحال في محافظة قلقيلية
  

يتضح مما سبق أن الوقـف يستخدم في مجاالت من شأنها لو أحسن استخدامها يمكـن أن تُحـدث                  
دية واجتماعية حقيقية في المناطق التي توجد فيها هذه األمالك الوقـفية وذلـك فـي               تنميـة اقتصا 

  .حال توظيفها بشكل جيد
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تسعى هذه الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتوظيـف الوقــف اإلسـالمي لتحقيـق التنميــة                 
  .اإلقتصادية واإلجتماعية في شمال الضفة الغربية

  
   مشكلة الدراسة2.1

  

باحثة الميدانية وقراءتها النظرية في موضوع توظيف الوقـف اإلسالمي لخدمة من خالل متابعة ال
أغراض التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية في األراضي الفلسطينية، الحظت الباحثة عدم وجود 
تخطيط علمي ومدروس إلدارة األمالك الوقـفية، فعلى الرغم من كثرة األمالك الوقـفية في منطقة 

 األثر التنموي منها ال يرضي طموح أفراد المجتمع، بل إن البعض ال يشعر بهذا الدراسة إال أن
  .األثر على اإلطالق

  
وتتمحور مشكلة هذه الدراسة في وضع تصور مقترح لتوظيف الوقـف اإلسالمي بشكل إيجابي 
 بغرض االسهام في تحقيق التنميـة االقتصادية واإلجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية،

بشكل يالمس احتياجات المجتمع الفلسطيني الحقيقية، ودراسة أوضاع األمالك الوقـفية وكيفية 
إدارة الجهات المسؤولة عنها، باإلضافة إلى توضيح كيفية توزيع إيرادات األمالك الوقـفية 
فة ومعرفة مدى اسهام هذه األمالك في التأثير في التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية في شمال الض

وتتحد مشكلة هذه الدراسة بالسؤال  .الغربية هو أمر ليس سهل ويحتاج إلى دراسة متأنية وسليمة
  :التالي

  
ما واقع توظيف الوقـف اإلسالمي لالسهام في تحقيق التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية من وجهة 

  ة ؟نظر العاملين في مديريات األوقـاف والمحاكم الشرعية في شمال الضفة الغربي
  

   مبررات الدراسة3.1

  

ندرة الدراسات السابقة من مصادر مستقلة حول موضوع الدراسة، لذا تأتي هذه الدراسـة               •
لملئ الفراغ في المكتبة العربية حول كيفية توظيف الوقـف اإلسالمي، بغرض التاثير فـي              

ن تكون هـذه    التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية في شمال الضفة الغربية، كما تأمل الباحثة أ          
الدراسة خطوة أولى لفتح آفاق البحث العلمي للتوسع في هذا المجال مـن خـالل بـاحثين                 

  .آخرين
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عدم توظيف الوقـف اإلسالمي بشكل يالمس احتياجات المجتمع الفلـسطيني فـي شـمال               •
الضفة الغربية، لذا تسعى هذه الدراسة لوضع مقترح للتوظيف األمثل للوقـف اإلسـالمي             

  .التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعيةللتأثير في 
الفائدة المترتبة من توظيف الوقـف اإلسالمي في تنميـة المجتمع الفلـسطيني اقتـصاديا،              •

واجتماعيا، حيث يعد الوقـف من أهم أبواب الخير المستدام والدافع الـديني يـوفر دعمـا               
  .مجتمعيا ألبواب الخير المستدام

ه األمالك ال تؤدي الغرض المنشود منها، بالتالي فإن         وجود أمالك وقـفية عديدة، ولكن هذ      •
هذه الدراسة ستحاول وضع تصور لكيفية توظيف الوقـف اإلسالمي بما يسهم في تحقيـق              
التنميـة، إذ أن الوقـف االسالمي يشغل حيزاً ال بأس به من المساحات والعقـارات فـي                

ة في تسخير الوقـف للتأثير     محافظات شمال الضفة الغربية، ومن هنا جاءت أهمية الدراس        
  .في التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية

يشرف الوقـف اإلسالمي على عدة مؤسسات تعليمية وتربوية وثقافية واجتماعية وصـحية             •
باإلضافة إلى المساجد والتكايا التي تتبع إلدارة األوقـاف والتي تعتبر من روافـد العمـل               

  .التنموي في المجتمع الفلسطيني
ج بنتائج حول واقع الوقـف اإلسالمي في األراضي الفلسطينية، ووضع توصـيات            الخرو •

تفيد القائمين على األمالك الوقـفية من أجل استغالها بشكل أمثل في سبيل تنميـة المجتمع              
  .الفلسطيني

  
   أهداف الدراسة4.1

  

  :تهدف الدراسة إلى توضيح ما يلي
  

  .نميـة اإلقتصادية في شمال الضفة الغربيةمدى توظيف الوقـف اإلسالمي لالسهام في الت •
 .مدى توظيف الوقـف اإلسالمي لالسهام في التنميـة اإلجتماعية في شمال الضفة الغربية •

 .مدى مالئمة التخطيط لألمالك الوقـفية لمالمسة االحتياجات التنموية للمجتمع الفلسطيني •

 .تصادية واالجتماعية معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي لالسهام في التنميـة االق •

مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اجابات القائمين على إدارة األمـالك الوقــفية                •
والعاملين في المحاكم الشرعية حول موضوع توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميــة         

المؤهـل  (اإلقتصادية واإلجتماعية في شمال الضفة الغربية باختالف المتغيـرات اآلتيـة            
 ).علمي، وسنوات الخبرة، ومكان العمل، وطبيعة العملال
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   أسئلة الدراسة5.1

  

ما واقع توظيـف الوقــف اإلسـالمي       :تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي        
ويتفرع عن هـذا الـسؤال       لالسهام في التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية في شمال الضفة الغربية؟        

  :لتاليةاألسئلة الفرعية ا
  

 ما أثر توظيف الوقـف اإلسالمي على التنميـة االقتصادية في شمال الضفة الغربية؟ •

 ما أثر توظيف الوقـف اإلسالمي على التنميـة االجتماعية في شمال الضفة الغربية؟ •

ما مدى مالئمة التخطيط لألمالك الوقــفية لمالمـسة االحتياجـات التنمويـة للمجتمـع                •
 الفلسطيني؟

قات توظيف الوقـف اإلسالمي لالسهام فـي تحقيـق التنميــة االقتـصادية             ما هي معو   •
 واالجتماعية ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اجابات القائمين علـى إدارة األمـالك الوقــفية                 •
والعاملين في المحاكم الشرعية حول موضوع توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميــة         

  شمال الضفة الغربية؟اإلقتصادية واإلجتماعية في
 

   فرضيات الدراسة6.1

  

  :نستعرض فيما يلي فرضيات الدراسة
  

، في أثر توظيف )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •
الوقـف اإلسالمي على التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية في شمال الضفة الغربية من 

عاملين في المحاكم الشرعية تعزى لمتغير مكان وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف وال
  .العمل

، في أثر توظيف )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •
الوقـف اإلسالمي على التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية في شمال الضفة الغربية من 

 تعزى لمتغير  سنوات وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف والعاملين في المحاكم الشرعية
  .الخبرة في العمل اإلداري

، في أثر توظيف )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •
الوقـف اإلسالمي على التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية في شمال الضفة الغربية من 
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 لمتغير  وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف والعاملين في المحاكم الشرعية تعزى
  .التحصيل العلمي

، في أثر توظيف )α≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •
الوقـف اإلسالمي على التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية في شمال الضفة الغربية من 
وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف والعاملين في المحاكم الشرعية تعزى لمتغير  طبيعة 

 .العمل
 

   حدود الدراسة7.1

  

  :ركزت الدراسة على ثالثة حدود وهي البشرية، والزمانية، والمكانية
  

تناولت الدراسة العاملون في الممتلكات الوقـفية المسجلة في وزارة          :حدود الدراسة البشرية   •
األوقـاف الفلسطينية والعاملين في المحاكم الشرعية، من أجل وضـع مقتـرح لتوظيـف              

 .مي للتأثير في التنميـة االقتصادية واالجتماعية في شمال الضفة الغربيةالوقـف اإلسال

طوبـاس، وقلقليليـة، وطـولكرم،      : (شمال الضفة الغربية وتشمل    :حدود الدراسة المكانية   •
  ).ونابلس، وجنين، وسلفيت

، وهي  2009 – 1994أجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين        : نيةحدود الدراسة الزما   •
رة منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية واسـتالم وزارة األوقــاف لمـسئولية إدارة              الفت
 .2009متلكات الوقـفية حتى العام الم

  
   المعوقات التي واجهت الباحثة8.1

  

  :واجهت الباحثة مجموعة من المعوقات على النحو التالي
  

ع الدراسة وقلة المعوقات التي تتعلق بصعوبة الحصول على مراجع حديثة حول موضو •
الدراسات السابقة الحديثة في موضوع الوقف اإلسالمي في فلسطين ودوره في التنمية 

 .االقتصادية واإلجتماعية

عدم تعاون المسؤولين مع الباحثة في اعطائها األرقام الحديثة حول ايرادات الممتلكات  •
 .راداتالوقفية في فلسطين باإلضافة إلى عدم توضيحهم ألوجه صرف هذه االي
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   المنهج واألدوات9.1

  

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف الظاهرة وصفا دقيقا كما : المنهج •
هو على أرض الواقع، ومن ثم تحليلها ومحاولة تفسيرها وربطها بالظواهر األخرى وذلك 

 .لمالءمة هذا المنهج لطبيعة الدراسة وأهدافها

 استبانة كاداة لفحص الفرضيات والوصول إلى النتائج وتحكيم سوف يتم تصميم: االستبانة •
اإلستبانة من قبل عدد من المختصين وتم إدخال توصياتهم ومقترحاتهم التي أغنت اإلستبانة 
ومن ثم سيتم توزيع االستبانة ومعرفة مدى صدقها وثباتها، وبعد ذلك سيتم إجراء التحليل 

  . غة التوصياتاإلحصائي الالزم وتحليل النتائج وصيا
تكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي دائرة األوقـاف والعاملين : مجتمع الدراسة وعينتها •

فردا من موظفي دائرة األوقـاف العاملين في دوائر ) 165(في المحاكم الشرعية، وتم أخذ 
 وأقسام األمالك الوقـفية والمحاكم الشرعية حيث تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية

وكان العدد الكلي لجميع أفراد مجتمع ) فردي وزوجي(وتم ترقيم الموظفين . البسيطة
موظفا في دوائر األوقاف والعاملين في المحاكم الشرعية في شمال الضفة ) 330(الدراسة

موظفا، وهو ) 165(الغربية، وتم أخذ األرقام الزوجية والفردية من الموظفين وكان عددهم 
 .ةما كون عينة الدراس

  
   الدراسات السابقة10.1

  

وقد هدفت هذه الدراسة إلى ". الوقـف اإلسالمي في مقدونيا"بعنوان  ):2001(دراسة بسليمي 
توضيح واقع الوقـف اإلسالمي في مقدونيا، وإعطاء المسلمين في البلقان الحجج التاريخية الوثائقية 

 وتبصير المسلمين المعاصرين من أبناء التي تثبت باألدلة العلمية حقوقهم في أوقـافهم المسلوبة،
البلقان بأهمية األوقـاف ودورها الحضاري الحاسم في بناء المؤسسات اإلسالمية، كما ألقى الباحث 
في دراسته الضوء على األوقـاف اإلسالمية التي كانت قائمة بالعهد العثماني ثم األوقـاف التي 

  .ى من األوقـاف حتى يومنا هذااعترفت حربيا بملكية المسلمين لها ثم ما تبق
 

تشكيل مديرية خاصة باألوقـاف، وان تكون هذه المديرية مستقلة  :وتوصل الباحث إلى ضرورة
وختاما أوصت الدراسة على تشجيع  .عن االتحاد االسالمي، ولكنها تعمل تحت إشراف االتحاد

لهم لمصلحة المسلمين المسلمين، وبشكل خاص األغنياء منهم بأن يقوموا بوقـف قسم من أموا
  . والمؤسسات الدينية، كما كان يفعل المسلمون في العهد العثماني
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، وهدفت الدراسة إلى بيان "الوقـف والتنميـة في األردن"بعنوان  :)2002( دراسة الحوراني 
العالقات االقتصادية واألنشطة والمفاهيم للوقـف في ظل رؤى علمية مخططة ومستوعبة للحالة 

عية وظروف المجتمع وأشارت النتائج إلى أن االيرادات الوقفية تعد من المؤشرات االجتما
االقتصادية التي توضح مستوى التنمية بشتى مجاالتها في األردن واشارت النتائج إلى أن الوقف 

ومن بين التوصيات التي خرجت  .يساهم في حل المشكالت والتحديات الراهنة لالقتصاد الوطني
ضرورة االستفادة من تفعيل دور أدوات سندات المقارضة إلقامة منشآت ومشاريع بها الدراسة 

وقـفية حسب الجدوى واألهمية االقتصادية للمجتمع بشرط ربحية منخفضة تحد من ارتفاع تكاليف 
مشروعات الوقـف لخدمة أغراض الخير العام، وضرورة اعتماد وزارة األوقـاف على التمويل 

لحصول على االقتراض العام غير الربحي كدعم تمويلي يسهم في تعزيز قدرة الذاتي من الدولة وا
  .األوقـاف على االستثمار وأحداث تغيرات اجتماعية واقتصادية لمصلحة المجتمع

  
وقـف المساجد والوقـف عليها في األراضي "حملت هذه الدراسة عنوان  ) :1999(دراسة كبها 
 توضيح  أحكام الوقـف عامة وبيان أحكام وقـف المساجد ، وهدفت هذه الدراسة إلى"الفلسطينية

خاصة وعمارتها والتصرف فيها واألدلة على مشروعيتها، وشروط الواقف عليها، والعمل بها 
وموارد اإلنفاق عليها وكيفية التصرف باألموال الموقوفة على عمارتها وإحكام صرف هذه األموال 

صرف بالمسجد من بيع ونقل ألنقاضه بعد هدمه ونقشه ونحو ذلك وكما بينت الدراسة أحكام الت
أنه لو اشترط : وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج منها .وتزيينه من غلة الوقـف ونحو ذلك

الواقف التصرف باألموال الموقوفة على عمارة المساجد فقط فال يجوز التصرف في هذه األموال 
 وكتب ونحوها وان جمهور الفقهاء توصل إلى أن في غير البناء كصالح المسجد من فرش، ومناره،

الوقـف متى صدر من أهله مستكمال شرائطه فال يصح الرجوع فيه وانقطع حق الواقف في 
التصرف بعينه إال في إحدى الروايات عن أبي حنيفة حيث ذكر بأن الوقـف عقد غير الزم 

ورة تطوير المباني الملحقة وللواقف الرجوع على الوقـف متى شاء، وأشارت التوصيات إلى ضر
   تعد ايرادا ثابتا وهاما لألوقاففي المساجد الوقفية ألنها

  
الوقـف ودوره في التنميـة االجتماعية في "حملت هذه الدراسة عنوان  ) :2009( دراسة منصور 

، وهدفت الدراسة إلى توضيح أهمية الوقـف في تنميـة األخالق وشيوع "جمهورية مصر العربية
ة بين الناس ودوره في التقارب والتعارف بين المجتمعات والشعوب وبرزت أهمية الدراسة الرحم

في بيان الوقـف وأهميته في تحصين المجتمع من خالل مساهمته في النواحي االقتصادية 
والتربوية والدعوية، وفي إنفاقها على هذه المجاالت وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج منها أن 

م في االنفاق على المجاالت االجتماعية كالصحة والتعليم والمؤسسات االجتماعية كما الوقف يساه
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أوصت الدراسة بضرورة قيام وقـفيات للتنميـة االجتماعية أي التي تساهم في زيادة الوعي 
والخبرة العلمية في اإلنتاج، وتوسيع المدارك، وتوفير المهن، والتدريب على الحرف، وتمليك العديد 

لعناصر، ووسائل التعلم من خالل وسائل تعليمية عديدة وإنشاء وقـفيات لهذا الغرض، وقضية من ا
تعليم الخط، والرسم، والخياطة، والسيراميك والتمريض، والمحاسبة، وتربية األطفال، واإلرشاد 

  .االجتماعي، والرعاية الصحية
  

، "ية ودورها في التنميـةالصكوك الوقـف"حملت هذه الدراسة عنوان  ):2006( دراسة حطاب 
وهدفت الدراسة إلى بيان دور الوقـف االسالمي في التنميـة وتوضيحه وذلك من خالل النظر في 
الصيغ واألدوات الوقـفية الحديثة، وخاصة الصكوك الوقفية ومدى قبولها الشرعي واالقتصادي، 

 تنميـة المجتمعات ومدى امكانية انتشارها وإسهامها في تعزيز دور الوقـف االسالمي في
التوسع في الصكوك : اإلسالمية المعاصرة، كما توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات أهمها

اإللقاء ألجهزة الوقـف من الناحية اإلدارية، واالقتصادية؛ مما : الوقـفية كميا، ونوعيا من خالل
التوسع في الصكوك يؤدي إلى استغالل وإدارة هذه الصكوك بأحدث طرق االستثمار واإلدارة وإن 

الوقـفية ال يعني بأي حال التهاون في انضباطها بالمعايير والضوابط الشرعية، وكما أوصت 
  .الدراسة إلى تطوير سوق مالية إسالمية من أجل استيعاب األوراق واألدوات المالية اإلسالمية

  
فيـة فـي الـضفة      حملت هذه الدرسة عنوان واقع إدارة األراضي الوق       : )2006أبو شعر،   (دراسة  

الغربية وعالقتها بكفاءة االستخدام وقد هدفت هذه الدراسة التي أجريت على عينة عـشوائية مـن                
العاملين في دوائر وأقسام األمالك الوقفية في وزارة األوقاف في الضفة الغربية إلى التعرف علـى                

وفي ضوء النتائج التـي     . امواقع إدارة األراضي الوقفية في الضفة الغربية وعالقتها بكفاءة االستخد         
توصل إليها الباحث فقد تقدم بمجموعة من التوصيات تهدف إلى تحسين األداء في إدارة األراضـي                
الوقفية ورفع كفاءة االستخدام لها، ومن أهمها استحداث دائرة تعنى بتنميـة واسـتثمار األراضـي                

والعمل علـى عقـد دورات      الوقفية وفق أسس علمية صحيحة وإدارتها من قبل ذوي االختصاص،           
  .لتدريب وتأهيل الموظفين لمواكبة التطوير العلمي

  

  تعقيب على الدراسات السابقة 11.1

  

سعت الدراسات السابقة إلى توضيح مفهوم الوقف واعطاء نماذج في بلدان عديدة سواء كانت 
ى أن الوقف إل) 2001, بسليمي(حيث اشارت نتائج بعض الدراسات مثل دراسة , عربية أو أجنبية

  .االسالمي لعب دورا تاريخيا في استمالة غير المسلمين للدخول في دين اهللا
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إلى أن االيرادات الوقفية تعد من المؤشرات االقتصادية ) 2002, الحوراني(كما أشارت دراسة 
  .التي توضح مستوى التنمية بشتى مجاالتها

  
م آخذة المساجد كنموذج وأشارت إلى إلى أحكام الوقف في اإلسال) 1999, كبها(واشارت دراسة 

  .شروط الوقف وكيفية االستفادة من وقف المساجد بشكل فعال
  

إلى أن الوقف يسهم في االنفاق على المجاالت االجتماعية )  2009(كما اشارت دراسة منصور 
  .كالصحة والتعليم والمؤسسات االجتماعية

  
، وإسهامها في تعزيز دور "ا في التنميـةالصكوك الوقـفية ودوره) 2006(وبينت دراسة حطاب 

الوقـف االسالمي في تنميـة المجتمعات اإلسالمية المعاصرة، ومدى امكانية انتشارها وإسهامها 
  .في تعزيز دور الوقـف االسالمي في تنميـة المجتمعات اإلسالمية المعاصرة

  
ضفة الغربية وعالقتها بكفاءة واقع إدارة األراضي الوقفية في ال)  2006أبو شعر، (وبينت دراسة 

  .وذلك من أجل وضع تصور الدارة األمالك الوقفية بحيث تحقق التنمية المطلوبة منها, االستخدام
واستفادت الباحثة من هذه الدراسات في تجهيز االطار النظري واإلطالع على المادة النظرية لزيادة 

ه الدراسات في معرفة جوانب النقص فيها كما استفادت الباحثة من هذ, المعرفة بموضوع الدراسة
  .ومحاولة تغطيتها في هذه الرسالة

  
كما استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في صياغة الفرضيات ووضع أسئلة الدراسة وتصميم 

  .االستبانة لهذه الدراسة
  

شمال الضفة وتختلف هذه الدراسة عن بعض الدراسات السابقة أنها تتناول األوقاف الفلسطينية في 
الغربية من وجة نظر موظفي األوقاف والعاملين في المحاكم الشرعية ولكن بعض الدراسات 

كما تختلف هذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة أنها تدرس كل من , السابقة تناولت دول أخرى
مسة االحتياجات دور الوقف في التنمية االقتصادية واالجتماعية ومدى التخطيط المالئم لألوقاف لمال

  .التنموية في المجتمع الفلسطيني
  

كما تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها تدرس معوقات استخدام الممتلكات الوقفية في 
  .احداث عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية في المجتمع الفلسطيني
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  اإلطار النظري
  

  ة اإلسالمي ودوره في تمويل التنميفالوق:  المبحث األول1.2

  

يعد الوقـف عنصـرا هاما من مصـادر التمويل اإلسالمي إلقامة المشروعات، وتوفير األمـوال             
ها الـدوائر   لها، ويلعب دورا كبيرا في توفير المتطلبات، والخدمات االجتماعية التي تنوء اليوم بحمل            

على مدار التاريخ اإلسالمي اضطلع الوقــف بـأداء الوظـائف العلميـة،              و .والقطاعات المعنية 
وغيرها، وما زالـت بقايـاه ومؤسـساته        ... والتعليمية، والثقافية، والتربوية، واإلغاثية، والصحية،    

, ة وخارجية وأمالكه الضخمة شاهدة على ذلك، على الرغم من كل ما تعرضت له من معيقات داخلي              
وتميزت الحضارة اإلسالمية على مر العصور بظاهرة        ).2004منصور،  (وأحيانا من سلب ونهب     

الوقف وذلك في سنين ضعفها وقوتها، وقد أسهم الوقـف بعملية البناء والمشاركة في صـنع هـذه                 
الحضارة العظيمة ، بل والمحافظـة على كثيـر مـن رموزهــا، وذلـك بتوفيــر العناصـر                 

اسيـة لبنائها في شتى الميادين  التربوية ، االجتماعية، العسكرية، االقتـصادية، اإلنـسانية،              األسـ
  ).2009زعتري، (وغيرها ... والصحية،

  

  :ف تعريف الوق.1.1.2

  

الـدار   فنقول وقــفت (الحبـس، : لغوياً يمكن تعريف الوقـف بأنه: تعريف الوقـف لغة •
أما الوقـف في الـشريعة     ). جرته على مصالحه  على المسجد، أي حبسته عليه لينفق من أ       

 حبـس المال أو وقـفه سواء على هيئة عقار أو مبنى تجاري أو غيرهما لينفق من: فيعني

دخله على المحتاجين من طالب العلم، أو اليتامى، أو األرامل وغيرهم كشكل من أشـكال               
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 باإلضافة   ى المنع، ، والوقـف على األغلب يحمل معن     )1997اسماعيل،  (الصدقة الجارية   
أن ) 2009, الريـسوني (ويـشير   .  الذي يقتضيه سياق كل استعمال على حدة        إلى المعنى 

أنـه  : الوقـف ومن أفضل تعريفات .الوقـف قريب جدا من معنى الحبس، لغة واصطالحا
المال رصـدا   مؤسسة مالية خيرية، تنشأ بمال يتبرع به الواقف، على أن ترصد غالت هذا"

وبالتـالي يعتبـر    . مويل حاجات معينة للموقوف عليهم على ما يشترط الواقفون        مستمرا لت 
ولهـا آليـة    الوقـف مؤسسة لها كيانها االجتماعي المميز، و لها مقصدها الخيري المحدد،

  ).2002غنيمة، " (التنفيذ المنظمة
نوع خاص مـن    : الوقـف، كمصطلح فقهي في اإلسالم فيعني     : تعريف الوقـف اصطالحا   •

دقة والتبرع على سبيل البر واإلحسان، فيطلق على الصدقات والتبرعات التي يكون لها             الص
األنصاري، (بقاء واستمرارية، بحيث ينـتـفع بها النـاس على مـدى سنيـن أو أجياـل            

محضة من غير قصد فـي   والصدقة في هذا الصدد هي ما يعطى لوجه اهللا عبادة). 1992
  ). 2000ابن تيمية،(ه شخص معين وال طلب غرض من جهت

أما التعريـف الفـقهي الدقيـق للـوقـف اإلسالمي، فقد اختلف فيه الفـقهاء، وفقا  •
لموقـفهم من بعض عناصـر الوقـف وشـروطـه، ومن الجدير ذكره أن تعريف العالم 

تحبيس األصل، : موفّـق الديـن بن قدامـة أكثرها سهولة، حيث أشار أن الوقـف هو
، ومما يقوي هذا التعريف لفظا ومعنى، كونه مشتقا من )1992ابن قدامة، . (وتسبيل الثمرة

حديث النبي، صلّى اللّه عليه وآله وصحبه وسلّم، في قوله لسيدنا عمر بن الخطاب حين 
  )2003بن خزامة، ".(احبِس َأصلَها وسبْل ثَمرتَها:" استشاره في أرضٍ له 

  
حيث أن الوقـف لم    . أحد أشكال اإلحسان والعطاء في الدين اإلسالمي      ولقد سن اهللا الوقـف وجعله      

 بعد ظهور اإلسـالم دعـا       - صلى اهللا عليه و سلم     -يكن متداوال في الجاهلية، وحينما بعث الرسول      
يجني الفقـراء والمحتـاجين، ثمارهـا     إلى الوقـف وشجعه كنوع من أنواع الصدقة الجارية التي

، ولقد عم الوقـف بين الـصحابة فـي عهـد           )1997السيد سابق،   (بصورة دائمة ودونما توقـف     
الرسول صلى اهللا عليه وسلم، واستمر بعده  في التابعين أجياال طويلة، ومكن جواز الوقـف علـى                 

و قد وقـفت صفية بنت حيي زوج النبي صلى اهللا          . أهل الذمة كالنصارى واليهود و التصدق عليهم      
  ).1995للبان، ا(على أخ لها يهودي  عليه وسلم

  
وتنطلق أهمية الوقـف اإلسالمية كونه أحد مصادر التمويل في اإلسالم يهدف إلى تنميـة اإلنسان 

ويطور من إمكاناته وقدراته، ويسعى إلى سد كل الثغرات التي تحول دون  في مختلف المجاالت،
وقـفيـة دورا فعلى سبيل المثال تباشر المؤسسـات التعليميـة ال. اإلسالمي تقدم المجتمع
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العناية بالتعليم وتعميم المعرفة ورفع المستوى العلمي  ووظيفـة كبرى في هذا المجال، حيث
محفوظ، (للمجتمع واحتضان الكفاءات العـلمية وتوفير الموارد المالية الالزمة لتطورها وتقدمها

2008.(  
  

الوضع  ي تنميـةكما أن المؤسسات الخيريـة واالقتصاديـة الوقـفية تقوـم بدور هام ف
االقتصادي من خالل المشاريع المختلفة في شتى الميادين، األمر الذي يحقق زيادة في فعالية 

وكذلك على مستوى التنميـة . االقتصـادي اإلنتاج، وتحقيق مفهـوم االكتفاء الذاتي واالستقالل
لضعيفة في المجتمع االجتماعية، حيث تمارس األوقـاف اإلسالمية دور هاما في احتواء الحلقات ا

، وتهدف لتطوير الوضع االجتماعي )إلخ... الفقراء، واأليتام، وأصحاب الحاجة، واألرامل: (مثل
  .االجتماعية لينسجم وقيـم اإلسالم وسماحته

  
وتاريخيا، غطى الوقـف اإلسالمي في الحضارة اإلسالمية ميادين شتى في حياة المسلمين، حيـث              

، والتغـذية، والصحة، واكتساب التقانة الجديدة، وتوفيــر المهـارات،          لعب دورا هاما في التعليم      
وتخطيـط الموارد البشريـة، والخدمـات الـصحية، والـسكنيـة، وتـوفير الميـاه، واألمــن              
الغذائـي، واإللمـام بالقراءة، والكتـابة، واإلشراف على دور العبادة، وتمـويل هيئـات العلـم،             

وتمتـد تجربـة     المحتاجين من مختلف طبقات، وشرائح المجتمـع، والدعـوة اإلسالمية، ورعاية
الوقـف لتشمل فرص اإلبـداع وضمـان الحقـوق والتمتع بأوقات الفراغ، من خـالل األنـشطة              

باإلضافة لدوره في محاربة األمراض واآلفات الصحية، وتوفيـر        , التي يرعاها الوقـف اإلسالمية   
ـ  .متطلبات الحيـاة الجيـدة     ف في التجـربة اإلسـالميـة التـاريخية، يهتم بالتنميــة        إن الوق

وتلبية االحتياجات الضرورية، كما ويهـتم      , االقتصادية وعدالة توزيع الموارد بين طبقات المجتمع      
وباختصار فإن الوقـف يـساهم فـي       . بمشاكل أفراد المجتمع النفسية واالجتماعيـة واالقتصاديـة     

  ).2008محفوظ، (ة حول الناس ومجتمع المسلمين تعزيز مفهـوم التنميـة الشـامل

  
وفي هذا العصر فإن المجتمعات العربية واإلسالمية، مدعوة وبشكل ملح إلى إحياء نظام الوقــف               
للمشاركة في مشروعات التنميـة الشاملـة، إذ أنه من األهمية بمكان، أن تدخل هذه الثروة الكبرى               

االقتصاد، وحتى تشارك هـذه   لدورة اإلنتاجية للبلد بشكل يخدمالمتمثلة في اإليرادات الوقـفية في ا
 .الثروة في تقوية البنية التحية للمجتمع اإلسالمي

  
وفي حالة النظر إلى  الوقـف اإلسالمي من منظور تنموي، فإنه يجب التأكيد على ضرورة 

ى الفائدة اآلنية هذه اإلمكانـات في الحقول اإلنتاجية وليست اإلستهالكية، بحيث تتأت استثمار
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والمستقبلية للمجتمع، واالبتعاد عن كل أساليب التصرف في هذه اإلمكانات، من مشاريع وأنشطة 
فالتطلع والطموح أن يمارس القطاع الوقـفي الدور اإلنتاجي المتجه إلى بناء . طابع استهالكي ذات

  ).2008محفوظ، (والثقافي ووطن، يعتمد على ذاته في غذائه وأمنه االقتصادي واالجتماعي  مجتمع
 

  :ةي دور الوقف في تحقيق التنم.2.1.2

  

برزت أهمية التنميـة في سياسات الدول االقتصادية بشكل واضح بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية، إذ سعت الدول لتطوير اقتصادياتها باعتبارها سبيال صحيحا للتقدم والتطور االقتصادي 

  .ة االقتصاديةوعنصـرا هامـا في التنميـ
  

بل ال بد أن يرافقها , ويمكن القول أن التنميـة االقتصاديـة ليست تقدما اقتصاديا ظاهرا فحسب
تقدمم مادي في مستوى معيشة األفراد االقتصادية ونطاقهم االجتماعي من خالل الخدمات الصحية، 

 يحدث تطورا في الدخول والتعليمية المختلفة التي تقدم لهم، وكذلك إعادة تنظيم االقتصاد بحيث
إلى تنميـة المجتمع كامال بل هي جزء من ) 2006مرسي، (والصادرات هي ال تعني كما يشير 

التنميـة الكلية للمجتمع وتعرف التنمية االقتصادية بأنها عملية تغيير إدارية هادفة وشاملة لكل 
لك المجتمع إلى وضع جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية في مجتمع معين من أجل نقل ذ

 اقتصادي واجتماعي وسياسي أفضل وتعرف كذلك على أنها العملية التي تسمح بمرور بلد ما من

  )2002, وديع(وضعية معينه من تخلف إلى وضعية التقدم 
  

وتشير الدراسات أن التنميـة االقتصادية يجب أن تحقـق ثالثة أهداف على األقل على النحو 
  :التالي

  
ة اإلمكانات وتوزيعها على مختلف متطلبات الحياة وهذا ما تستطيع األوقـاف تطوير وزياد •

  .إلخ... طعام، ومسكن، وصحة: تحقيقه من
تطوير مستويات المعيـشة ورفعها من خالل رفع الدخول، وزيادة فرص العمـل، وتطوير  •

، بل بتحقيـق التعليم، وتنميـة الثقافة، والقيم اإلنسانيـة، وليس ذلك بزيادة الرفـاه فحسب
 .ذلك على نطاق فردي أوسع وتحقيق طموحات أفراد المجتمع

زيادة نطاق االقتصـاد واإلمكانـات االجتماعـية وتوسيعهما على مختلـف المستويـات  •
وتحريرها من االتكال على اآلخرين والقضـاء على الجهـل والفقر , الفردية والجماعية

 ).2006مرسي، (قدر المستطاع 
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تحقيق التنميـة اإلقتصادية، :  نظام اقتصادي يسعـى إلى تحقيـق أمريـن هماكما أن أي •
، وإن كل نظام من األنظمة االقتصادية )1991قلعجي،(وتحقيق التنميـة اإلجتماعية 

الموجودة له الوسائل الخاصة به من أجل تحقيق هذين الهدفين، وعليه فإن النظام 
ه الخاصة لتحقيق ذلك، وهذه الوسائل كانت تتنوع االقتصادي اإلسالمي استخدم أيضاً وسائل

الزكـاة، والكفارات، والخـراج، والعشـور، والنفقة، : بين وسائل التمويل التصدقي مثل
الصدقة، والهبة، وكفالة األيتام، ووسائل التمويل االستثمارية، من : ووسـائل التطوع مثل

 .وغيرها ،شركةالمضاربة، وال:خالل العقود والمعاوضات مثل 

  
أثرياء، : وألن اإلسالم يراعي التفاوت الطبقي بين أفراد المجتمـع في مستواهم المعيشـي، ما بين

وفقراء، ومحتاجين، وأفراد الطبقة الوسطى، فقد سعى اإلسالم إلى التقريب بين هذه الفئات وتقليل 
ـِه الفروق االجتماعية بينها، فدعا إلى نظام اقتصادي يسعى لتحقيق التكاف ل االجتمـاعي بين فئات

  .المختلفة من خالل رعاية الفقراء والمحتاجين بحيث يضمن لهم حياة كريمة
  

ولقد ساهم نظام الوقـف اإلسالمي عبر التاريخ في تحقيق هذه الغاية العظيمة؛ حيث شمل أنواعا 
لفة، كالوقـف متعددة من سبل البر والعدالة اإلجتماعية التي كانت تقتضيها ظروف المجتمع المخت

على الذرية واألوالد، أو المساكين والمحتاجين، أو ابن السبيل المنقطع، أو الوقـف على المدارس 
والمساجد والمستشفيات، واألراضي والعقارات، واألوقـاف للقروض الحسنة، والبيوت الخاصة 

للحجاج بمكة ينزلون للفقراء، والمطاعم التي يوزع فيها الطعام للمحتاجين والفقراء، ووقـف بيوت 
  عالج بعض األمور اإلجتماعية كالوقـف على - أيضا-بل إنه . فيها وقت الحج، ووقـف اآلبار

  ).1999السرطاوي، (شئون الزواج لمن ال يستطيعون إليه سبيال، وغيرها 
  

؛ ألن أصحاب رؤوس األموال سخـروا هذه األموال ذلك يحقق تكافال اجتماعيا فريداال شك أن 
 وضعوها تحت تصرف الوقـف اإلسالمي في سد حاجات المحتاجين من أفراد المجتمع، التي

   .فكفلوا لهم بذلك حياة كريمة، وحفظوا لهم إنسانيتهم وعزتهم من غير إهانتهم في طلب اآلخرين
  

وبهذا يكون اإلسالم قد أوجد وسيلة لعالج أحد أكثر المشاكل االقتصادية التي تواجه العالم وهي 
 الفقر والبطالة، فشكل الوقـف بذلك حلقة من حلقات التكافل والتضامن، ال سيما أنه يتميز مشكلة

باستمراريته في العطاء واإلنفاق، إذ أن أصول الوقـف ال تستهلك، وهذا بدوره يضمن لنا ضمن 
 أن الوقـف: الظروف الطبيعية دواما في إمكانية سد الحاجات الملحة للمجتمع، وبذلك يمكن القول

  ).2002العثمان، (هو تمويل مستمر للمجتمع واألفراد 
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  : مظاهر التكافل االجتماعي التي يحققها الوقف.3.1.2

  

ويعد , يكنى هذا النوع من الوقـف بالوقـف الذري نسـبة إلى الذرية: الوقف على الذرية •
أحد مظاهر التأمين االجتماعي في اإلسالم؛ حيث يعمل على توفير صيغة ناجحة لمن 

وتكمن اهمية هذه الصيغة في أنها تمثل . رغبون في تأمين معيشة كريمة لعقبهم من بعدهمي
وثيقة تأمين ألجيال متعاقبة؛ فحيث وجدت الذرية استحقت فوائد ذلك الوقـف مهما طالت 

قد أدت بعض أنظمة الوقـف الذري في عدة دول إلى  و).2002العثمان، (السنين واأليام 
لم يبلغوا السن القانوني (تضم أفـرادا عاجزيـن أو قاصـرين تمكيـن األسـر التي 

من استغالل الوقـف كمصدر دخل يحقق لهم ارباحا ثابتة عن طريق ) للتصرف باألموال
  ).2001سعيدوني، (إجارة تلك الممتلكات الوقـفية 

أسـهم الوقـف الخيـري على المحتاجين والفقراء  :الوقـف على المحتاجين والفقراء •
ة كبيرة في سد حاجات هذه الفئة حيث عمل على تخفيف معاناتهم، وتأمين حياة كريمة بدرج

لهم، وتوفير لقمة الحالل لهم، وتتضح مظاهر الوقـف الخيري على أولئك الفقراء في عدة 
  :صور، على النحو اآلتي

  
o حيث أسهمت إلى حد بعيد في تأمين إقامة ومبيـت : وقـف الرباطـات والخانـات

  .مأوى له، السيما أبناء السبيل الذين انقطعت بهم السبـل وال مأوى لهـم لمن ال 
o ويهدف مثل هذا الوقـف إلى تأمين حاجات المأكل : وقـف السقـايات والمطـاعم

والمشرب للفقراء ممن ال يملكون من المال ما يدفع عنهم ضـرر الجـوع والعطـش، 
الدين بدمشق، وتكية الحرم اإلبراهيمي تكية السلطان سليم، والشيخ محيي : ومن أمثلتها

  ).1999السرطاوي، (بالخليل في فلسطين 
o ويكون مصـدر هذه األموال من األوقـاف التي : صـرف مبالـغ ومسـاعدات عينية

تم استغاللها واستثمارها، حتى أصبح لها ريع ثابت ويتم إنفاقه على المحتاجين 
ة يهدف إلى تأمين دخل دوري وثابت والمساكين، وهذا النوع من المساعدة الوقـفي

  ).2001سعيدوني، (ألولئك الفقراء والمحتاجين 
  

  :ف في تداول المال دور الوق.4.1.2

  

يشكل الوقـف أحد مصادر التمويل الذي جاء به النظام اإلسالمي، حيث يمكن االستفادة منه في 
، إذا أوقـفوها بحيث تستغل تحريك المال وتداوله؛ وذلك ألن األموال المدخرة لدى األثرياء
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فإنها تدر ربحا على الموقـوف عليهم، وبهذا يمكـن توجيـه جزء من المـال , استغالال تجاريا
إلى السـوق التجاريـة، األمر الذي سيـؤدي إلى زيادة في الطلـب، وعندما تحدث الزيادة في 

ويسير مع زيادة اإلنتاج انخفاض الطلـب يؤدي ذلك إلى زيادة في اإلنتاج لتلبية رغبات الطالبيـن، 
. تنافس على النوعية، وتنافس على الكمية: التكاليف باإلضافة إلى المنافسة التي تتوجه في اتجاهين

وهذا التنافس ينتج عنه إقامة منشآت تجارية من مصانع، ومشاغل، ومحال تجاريـة، وبالتالي ينشأ 
األمر الذي يؤدي إلى زيادة تشغيل أيد عاملة , سوق عمل لتلبية احتياجات هذه المنشآت التجارية

كانت تعاني البطالة وقلة فرص العمل، وهذه األيدى العاملة يتحرك في يدها المال ويصبح لديها 
احتياجات، فيزيد الطلب على السلع والخدمات في األسـواق بسبب توفيـر السيـولة النقديـة، 

  .وتدر أرباحا مستمرةوهكذا نالحظ أن العملية أصبحت متوالية ونشطة 
  

شيوع ظاهرة الوقـف في المجتمع اإلسالمي، والتنوع الكبير في األموال "وتشير الدراسات أن 
الموقوفة، والجهات الموقوف عليها، ولد حركة استثمارية شاملة من خالل إنشاء الصناعات العديدة 

وقـف وما يترتب عنها ، وإن الصناعات التي تزدهر بسبب عملية ال"التي تخدم أغراض الوقـف
من تشغيل عمال وفنيين، وما تولد عنها من دخول ومرتبات وأثمان لهؤالء العمال يعد إضافات 

مزيدا من االستثمارات في عملية االنتاج، : مستمرة إلى الطاقة اإلنتاجية القائمة، أو بعبارة أخرى
  ).2005دنيا، (مع التي تساهم في تحقيق التنميـة االقتصادية واإلجتماعية في المجت

  
وبذلك يكون النظام االقتصـادي اإلسالمي في تشريعـه للوقـف قد حقـق عنصـر التـوازن 
من خالل إعادة توزيع الثروة بشكل عادل من خالل إيجاد قنوات عديدة لتدوير المال في األيدي، 

ل حكرا على فئة وعمل على إعادة دوران حركة األموال والنقود في أيدي الناس، كي ال يكون الما
معينة دون بقية أفراد المجتمع، وخاصة إذا أخذنا بعين اإلعتبار أن الفقراء أكثر عددا من األغنياء، 
وبالتالي سيكـون بذلهم لألمـوال الداخلـة عليهم متوافـقا مع عددهـم ومتطلباتهـم الكثيـرة، 

  ).1999، السرطاوي(مما يـؤدى إلى نمو المال بين أكبـر عدد من المنفـقين 
  

  : دور الوقـف في تنميـة رأس المال البشري.5.1.2

  

كل ما يمتلكه اإلنسان في نفسه من مقومات تسهم في النشاط "يعرف رأس المال البشري بأنه 
وإن  ).2005دنيا، " (االقتصادي وتنميته، مثل الخبرة، والمهارة، والمعرفة، والقدرة البدنية

 المال البشـري ال تقل أهميـة في مسائل التنميـة المقومـات التي يقـوم عليهـا رأس
ادي المعاصر اعتبر اإلنفاق على خاصة إذا فهمنا أن الفكر االقتصاالقتصادية عن المقومات المالية، 
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وتجدر اإلشارة إلى  ).1989أبو خضير، وآخرون، (التعليم والصحة أحد أوجه اإلنفاق االستثماري 
بما فيها التعليم والصحة من خالل وقـف المدارس ودور أن األوقـاف شملت جوانب متعددة 

التعليم المختلفة، والمصحات والمستشفيات، أو اإليقاف عليها من أجل تحقيق التنميـة االجتماعية 
  .ألفراد المجتمع

  
تشير الدراسات أن الوقـف في التعليم شمل أنواعا شتى من  :الوقـف والتعليم: أوال •

كانت العلوم الشرعية أو العلوم الدنيويـة، وتعددت مساهمات المعارف والعلوم، سواء أ
الوقـف في دعم علوم الطب والفلك والصيدلة وغيرها، مما جعل للوقـف أهمية كبرى في 

ولقد تعددت خدمات الوقـف لدور التعليم  .تحقيق النهضة العلمية لمعظم ألوان المعرفة
ن شؤونهم الحياتية كاإلقامة والطعام والمتعلمين، حيث كانت تكفل للمعلمين والمتعلمي

باإلضافة . والعالج، بل وأكثر من ذلك تأمين أماكن إقامة يأوي إليها المسافرون لطلب العلم
إلى ذلك فقد تميز التعليم الوقـفي بمجانيته، حيث تم إعفاء الدارسين والمتعلمين من الرسوم 

س النظامية الحكومية، ولقد تميز المفروضة على أمثالهم ممن يتلقون تعليمهم في المدار
التعليم الوقـفي أيضا بعموميته، حيث اعتبر حق التعليم ممنوحا لجميع طبقات المجتمع 
وفئاته، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى وجود أعداد غفيرة من المتعلمين وبتخصصات مختلفة 

عيشي للمجتمعات وإن الواقع الم .ومتنوعة ويحقق العدالة االجتماعية بين أفراد المجتمع 
يؤكد أن أكثر فئات المجتمع فاعلية هي تلك التي نالت نصيبا من العلم والمعرفة؛ 
فالمهندسون، واألطباء، والتجار، والمعلمون، والمحاسبون، والصيارفة، وغير أولئك من 
أصحاب المهن التي عرفتها المجتمعات المتحضرة، هم في غالبيتهم من الطبقة المتعلمة، 

حها في قيادة دفة التقدم يرجع إلى أنهم قد سخروا قدراتهم العلمية لتطوير أعمالهم ولعل نجا
السيد، (وصناعتهم ومهنهم، بما يعود نفعه عليهم بالخصوص وعلى مجتمعاتهم بالعموم 

 في سلم اإلبداع - غالبا-فالتعليم الهادف إذا صادف موهبة بشرية، ارتقى بها ).2005
 .لموهبة رفض الجمود والتخلفوالتطوير؛ ألن من طبيعة ا

  
لقد عمل الوقـف على االهتمام بالعناصر التي تضمن التغذية  :الوقـف والصحة: ثانيا •

السليمة، والمسكن الصحي، والنظافة، والعالج وذلك من أجل توفير مقومات صحة الجسم 
وصحته وسالمته، ولقد أدى هذا إلى التقدم االقتصادى من خالل سالمة رأس المال البشري 

أن األيدي العاملة أحد ) 1989أبو خضير، وآخرون، (ويشير  ).1964ابن جبير، (
العناصر األساسية التي يقوم عليها اإلنتاج، لذلك كان ال بد لتفعيل هذا اإلنتاج من زيادة 
كفاءة األيدي العاملة، وقدرتها على إنتاج كميات أكبر وفي وقت أقل، وال شـك أن هذه 
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الخدمات االجتمـاعية التي : ف درجتها على أمور عدة، منهـاة تتوقيالكفاءة اإلنتاج
تتضمن تأمين الحاجيات األساسية لألفراد من تأمين الغذاء الجيد، والمسكن الصحي، 

فالعامل؛ السليم من , واالهتمام بالشئون الصحية ، إضافة إلى االهتمام بالشؤون الوقائية
من غيره؛ إذ ال عارض مرضيا وال ضعف المرض أكثر كفاءة وقدرة على اإلنتاج 

جسمانيا، يمنعه من أداء عمله على الوجه المطلوب، وبالتالي ضمان استمرار العمل ودفع 
عجلة اإلنتاج بما يعـود على اقتصاد المجتـمع بنتائج إيجابيـة، في حين أن العامل الذي 

لذي هو من لوازم شفائـه يفتقر إلى الغذاء السليم، يضيع جزءاً من وقته بين طلب الراحة ا
 .من أسقامه، وبالتالي تتعثر العملية اإلنتاجية نتيجة النقص أو الضعف في اليد العاملة

  
  واقع الوقـف اإلسالمي في فلسطين:  المبحث الثاني2.2

  

، وأقدمها هو الوقـف "فلسطين من أقصاها إلى أقصاها حافلة باألوقـاف" تشير الدراسات إلى أن 
لرسول الكريم نفسه على الصحابي الجليل تميم الداري وذريته في أرض مدينة خليل الذي وقـفه ا
  .اهللا إبراهيم

  
ولعل أول األوقـاف في بيت المقدس هو ذلك المسجـد الذي بناه الخليفة عمر بن الخطاب رضي 

ن حيث كان المسـجد يتسع لثالثة آالف من المصليـن، كما أمر الخليفة عثمان بن عفا, اهللا عنه
رضي اهللا عنه أثناء فترة خالفته بوقـف قرية سلوان المجاورة للقدس ذات العيون والحدائق على 

 )).ت.ب(العسلي، (ضعفاء المدينة المباركة 

  
ولقد استمرت األوقـاف في فلسطين والقدس في القرون األولى وما بعدها، فكان البنـاء األمـوي                

 بعدها األسـبلة، والتــكايا، والمستـشفيـات،        وأوقـفت. للمسجد األقصى ولمسجد قبة الصخرة      
وأوقـفت الممتلكات للـصرف    , ودراسة الطب، واآلبار، والمساجد، والمدارس، والمعـاهد الدينية      

على طالب العلم ومعلميه وإيواء الطلبة والوافديـن وإطعامهـم وكفالتهم بمبالغ نقدية تـدفع لهـم               
األرامل والمحتاجين والذين شدوا الرِحال إلى المسجد       بشكل دوري ، وأوقـفت المقابر ، وتم كفالة           

  .األقصى وتقطعت بهم السبل 
  

وكان الوقـف في القدس وفلسطين يقوم بما تحمل أعباءه عدة وزارات مجتمعة كـوزارة الـشئون                
االجتماعية، والعمل ، والصحة، والتربية والتعليم العام ، واإلسكان والتعمير، والـدفاع، والـري،               

  .)2009القدومي، (ن وزارة األوقـاف فضال ع
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  : تصنيف األوقـاف في فلسطين.1.2.2

  

  :يمكن تصنيف األوقـاف في األراضي الفلسطينية وفقا للقوانين السارية حسب المعايير التالية
  

 :نوع الوقـف باعتبار الجهة التي أقيمت األوقـاف من أجلها •

  
o  حالة انقطاع الذرية يؤول إلـى      وهو موقوف على ذرية الواقف، وفي       : الوقـف الذري

الوقـف الخيري العام، ومن فوائد هذا الوقـف أن األبناء ال يستطيعون أن يتـصرفوا              
برقبة األرض أو العقار وإنما ينتفعون من ريع الوقـف، أي من الناتج، ويـوزع هـذا                
الريع على المستحقين حسب شروط الوقـف ومثال ذلك وقـف آل نمر الـذري فـي               

  .سمدينة نابل
o  ويـقصد به ما يوقـفه الواقف على وجه التأبيد على جهة من جهات            : الوقـف الخيري

الخير والبر سواء  أكانت تلك الجهة محددة كاأليتام أو المرضـى، ويمثـل الوقــف                
 ألـف   27(  من مساحتها الكلية، فإذا قلنا إن مساحة فلسطين          16%الخيري في فلسطين    

الوقـف الخيري تبلـغ أربعـة آالف وثالثمائـة         فإن مساحة أراضي    ) كيلو متر مربع  
، وهي  )2009صبري،  (كيلو مترا مربعا موزعة في أنحاء فلسطين         ) 4320(وعشرين  

، كما أنه يوجـد     )2009صالح،  (من مجمل األراضي الصالحة للزراعة      % ) 10(تمثل  
 جزئيا  قرية تعتبر وقـفا كليا أو     ) 340(في فلسطين المحتلة حوالي ثالثة مائة وأربعين        

 ).2009المحيسن، (بورين، وبيت فوريك، وشطا، وسعسع : مثل

o                وهذه مساحة ال يستهان بها، لذا كانت األراضي الوقـفية عقبة كبيرة في وجه قيام دولة
. إسرائيل، مما اضطر اليهود إلى سن قوانين ظالمة متحيزة للتخلص مـن األوقــاف             

، الرامية إلى االستيالء على     1948ذ سنة   باإلضافة إلى المساعي اإلسرائيلية الدؤوبة من     
جميع أراضي وممتلكات األوقـاف االسالمية في فلسطين، وخصوصا في القدس، بشتى           

  ).1992دمبر، (الطرق واألساليب المختلفة 
  

  :نوع الوقـف باعتبار الجهة التي تديره •
  

o  والـذي  ) متولي الوقــف  (وهو الوقـف الذي يديره شخص عادي       : الوقـف الملحق
األحمـد،  (حدده الواقف في معظم األحيان والوقـف الملحق غالبا ما يكون وقفـا ذريا      ي

2007.(  
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o  وهو الوقـف الذي تديره الدولة مباشرة بواسطة جهـة أو دائـرة            : الوقـف المضبوط
  .حكومية وهو غالبا ما يكون وقـفا خيريا

  
  :نوع الوقـف باعتبار الوضعية القانونية لألرض الموقوفة •

  

o هو الوقـف القائم على أرض مملوكة ملكا صحيحا للواقف: لصحيحف االوق.  
o هو الوقـف القائم على أرض مملوكة من األراضـي األميريـة،        : ف غير الصحيح  الوق

  .والتي تملك الدولة رقبتها بينما يملك األفراد حق التصرف فيها واستغاللها 
  

 وتشمل األراضي العشرية    بمعنى أن الوقـف يأخذ عشر ريع األراضي المعشرة،       : األعشار •
مدينة وقرية، وقد يكون العشر على جميع مساحة القرية، وقـد يكـون             ) 350(في فلسطين   

وقد كانت الدولة العثمانية تدفع من خزينتهـا        ). 2009صبري،  (على نصفها أو جزء منها      
على وبقى األمر   . إلى إدارة األوقـاف مبلغا سنويا ينفق عليه من أعشار هذه القرى والمدن           

حاله في عهد االنتداب البريطاني، فقد كانت الحكومة البريطانية تدفع من خزينتها لمجلـس              
األوقـاف األعلى مبلغاً سنوياً يتفق عليه، وقد وصل في إحدى السنوات إلى أربعين ألـف               

  ).2007األحمد، (م 1948جنيه فلسطيني، ومع األسف فقد أهملت األعشار بعد عام 
  

  :الوقـفية في الضفة الغربية الممتلكات .2.2.2

  

 :تعد األراضي الفلسطينية مخزنا من األمالك الوقـفية ويمكن تقسيم األوقـاف فيها إلى مـا يلـي               
: العقـارات ، و ستغلة، والزراعية، وغير الزراعية   وتشمل األراضي المستغلة، وغير الم    : األراضي

قرى والبلدان  دة داخل المدن أو في ال     وتشمل المباني، والوقـفيات المستغلة، وغير المستغلة الموجو      
وفيما يلي عرض مفصل لهذه الممتلكـات فـي          .المساجد  ، و المقامات والمقابر ، و التابعة لتلك المدن  
  .الضفة الغربية

  
تبلغ مساحة األراضي الوقـفية في الضفة الغربية حـوالي مائـة واثنـان              :أوالً األراضي  •

مـن الـدونم،    ) 152919.7(سبعة أعـشار    وخمسون الفا وتسعمائة وتسعة عشر دونوما و      
 :ويمكن تقسيمها إلى

  
o ايرادا من خالل تأجيرها أو جناية ثمرها: األراضي المشجرة وهي المزروعة وتدر.  
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o  وهي تلك األراضي التي ال يوجد عليها بناء أو زراعة، وقد تكـون             : األراضي الملساء
  .صالحة للزراعة وقد ال تكون صالحة للزراعة

o  وهي المباني والمحال التي يمكن تأجيرها واالستفادة من        : قائم عليها عقارات  األراضي ال
  .ايراداتها

  
وتمثل األراضي الملساء الجزء األكبر من مساحة األراضي الوقـفية حيث تلبـغ مـساحتها مائـة                

دونما، بينما تبلـغ مـساحة األراضـي        ) 148673(وثمان وأربعون ألفا وستمائة وثالثة وسبعون       
دونما، أما األراضي المقام عليهـا عقـارات        ) 3314(ثالثة آالف وثالثمائة وأربعة عشر      المشجرة  

  ).2000اشتية، واخرون، (دونما ) 932(فتبلغ مساحتها تسعمائة واثنان وثالثون 
  

  ).2000اشتية، واخرون، ( )بالدونم(ـفية في الضفة الغربية مساحة األراضي الوق: 1.2جدول 
  

أراضي مقام عليها   األراضي المشجرة  ساءاألراضي المل  المحافظة

  عقارات

  المجموع

  1492  130  152  1213  قرى وضواحي القدس
  1503  52  891  560  نابلس
  143745  37  8  143700  أريحا
  868  15  600  253  جنين
  1228  490  326  412  الخليل

  948  2  514  432  بيت لحم
  1731  142  216  1373   البيرة–رام اهللا 
  390  11  11  268  سلفيت
  705  25  393  287  طولكرم
  306  28  103  175  قلقيلية

  152919  932  3314  148673  المجموع
  

أن نسبة التأجير لألراضي الوقـفية في الـضفة الغربيـة          ) 2000اشتية وآخرون،   (وتشير دراسة   
 من مجموع األراضي المملوكة لألوقـاف، حيث تبلغ نسبة التشغيل        %) 33(متدنية فهي لم تتجاوز     

فقط وتعزو الباحثة هذا االنخفاض في عدم صالحية معظـم األراضـي            %) 16(لألراضي الملساء   
الملساء للزراعة، باالضافة إلى قرب جزء كبير من هذه األراضي من البؤر االستيطانية األمر الذي               
يحول دون االستفادة المثلى من هذه األراضي، وبلغ متوسط العائد السنوي للدونم مـن األراضـي                

  .دينارا أردنيا) 15.6(الملساء حوالي 
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وقد ترتفع أكثـر مـن ذلـك إذا تـم           %) 50(أما األراضي المشجرة فترتفع نسبة التأجير فيها إلى         
دينـارا  ) 27(تأجيرها موسميا، ويصل متوسط العائد السنوي للدونم من األراضي المشجرة حوالي            

  .أردنيا 
  

ية ولكن مع هذا التدني في العوائد وخاصة لألراضـي          وتالحظ الباحثة أن هذه القيم بشكل عام متدن       
الملساء إال أن معظم األراضي الملساء المؤجرة تستخدم إما لبنـاء مدرسـة أو مجلـس بلـدي أو                   

  .مستوصف األمر الذي يمكن القول أنه يحقق تنميـة اجتماعية واقتصادية حتى ولو كانت محدودة
  

 غير مستغلة تبلغ مساحتها في الضفة الغربية مـا          ومن الجدير ذكره أيضا أن هناك أراض وقـفية       
دونم، معظمها من األراضي الملساء وتعزو الباحثة ذلـك إلـى أن معظـم هـذه                ) 5300(يقارب  

  .األراضي تقع على سفوح الجبال أو في الوديان مما يجعل إمكانية االستفادة منها قليلة
  

) 2657(سـتمائة وسـبع وخمـسون       يوجد في األراضي الفلسطينية ألفان و     : ثانيا العقارات  •
عقارا ويبلغ عدد العقارات في الضفة الغربية حوالي ألـف وثمانمائـة واثنـان وتـسعون                

في القدس، كما تتوزع هذه العقارات ما       ) 618(عقارا، منها ستمائة وثمانية عشر      ) 1892(
مدن، عقارات في ال  ) 1604(بين المدن والقرى والمخيمات، حيث يقع ألف وستمائة وأربعة          

من هذه  % 15.2من المجموع الكلي للعقارات، بينما يقع ما نسبته         % 84.8بنسبة تصل إلى    
  .عقارا ) 288(العقارات في القرى والمخيمات التابعة لتلك المدن بواقع 

  
وترى الباحثة أن تركيز الوقـف اإلسالمي داخل المدن يعود ألن منفعة الوقـف تكون أوسع داخل               

كل أساسا ومحورا للتبادل التجاري من ناحية، ومن ناجية أخرى فـإن الفلـسفة         المدن التي كانت تش   
تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاه اإلجتماعي والمتمثـل         : اإلسالمية في مسألة الوقـف تتجلى في     

في خدمات الصحة والتعليم، حيث نالحظ أن هذه العقارات  تقدم الخدمات التعليميـة مـن خـالل                  
ككليات، ومعاهد، ومدارس، ورياض أطفال، كما تقدم هذه العقارات الخـدمات           العقارات المستخدمة   

الصحية من خالل العقارات التي تعمل كمستشفيات، وعيادات، ومستوصفات، كما يمكـن أن تقـدم               
هذه العقارات خدمات مختلفة ألفراد المجتمعات كالعقارات المستخدمة كـدور، وأبنيـة سـكنية، أو               

ت لمؤسسات رسمية، أو أهلية، أو كمحال تجارية، أو كآبار، وعيون مـاء             نوادي رياضية، أو مقرا   
عقـارا  ) 254(ففي مدينة نابلس على سبيل المثال ال الحصر يوجد           .تخدم أفراد المجتمع بوجه عام    

عقارات مستخدمة عيادات   ) 8(عقارا مستخدمة مدارس، كما يوجد      ) 14(مستخدمة محاال تجارية، و   
عقارات مـستخدمات   ) 7(افة إلى عقارين مستخدمين رياض أطفال، و      صحية ومستوصفات، باإلض  
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) 23(وحدة سكنية عامـة، و    ) 17(وحدة سكنية منها    ) 40(مكاتب مقرات لجمعيات أهلية، وحوالي      
وحدة سكنية تابعة إلسكان موظفي وزارة األوقـاف والشؤون الدينية في نابلس، كمـا يوجـد فـي                 

  ).2006أبو شعر، (لوقـفية في المدينة نابلس عين ماء تصنف ضمن العقارات ا
  

في الضفة الغربية، حيـث أنـه يوجـد    %) 91.1(وحول نسبة األشغال في هذه العقارات فقد بلغت         
عقارا مؤجرا، وهي نسبة مرتفعة في ظل، أن جزءا كبيرا من العقارات غير المؤجر، إما               ) 1724(

ى نسبة أشغال في محافظات وسط الضفة،       وبلغت أعل  .تحت اإلنشاء أو أنها قديمة ال تصلح لاليجار       
، وبلغت في مدينة القدس ما      %)84.8(في حين بلغت في محافظات الجنوب       %) 92.6(حيث بلغت   

؛ نظرا لما تحمله المدينة المقدسة من عوامل جذب اقتصادي وثقافي نظرا لمكانتها             %)91.8(نسبته  
  ).2000اشتية، واخرون، (السياسية والدينية والتاريخية 

  
تشير إحصائيات مديرية األمالك والشؤون الوقـفية فـي وزارة األوقــاف            :ثالثا المساجد  •

مسجدا تابعا لمديريات الـوزارة فـي       ) 1239( إلى وجود    1999والشؤون الدينية في عام     
مسجدا فـي محافظـة     ) 20(مسجدا في قرى وضواحي القدس، و     ) 60(الضفة الغربية منها    

مـسجدا فـي محافظـة الخليـل،        ) 313(ة بيت لحم، و   مسجدا في محافظ  ) 106(أريحا، و 
مـسجدا فـي    ) 193(مسجدا فـي رام اهللا والبيـرة، و       ) 138(مسجدا في دورا، و   ) 137(و

مسجدا في محافظة طـولكرم،     ) 76(مسجدا في محافظة جنين، و    ) 121(محافظة نابلس، و  
زارة فلـسطين، و  (مسجدا في محافظة سـلفيت      ) 40(مسجدا في محافظة قلقيلية، و    ) 35(و

وتالحظ الباحثة أن هذه المساجد ال تعدو أكثـر مـن            ).1999, األوقـاف والشؤون الدينية  
كونها دور عبادة، كما تقوم وزارة األوقـاف بتعيين إمام وقيم للمسجد يتقاضون رواتـبهم              

  .من وزارة األوقـاف والشؤون الدينية الفلسطينية
  

المقابر في أنحاء الضفة الغربية حيث يبلغ عدد        تنتشر المقامات و   :المقامات والمقابر : رابعاً •
مقاما، وتفتقر هذه المقامـات إلـى       ) 387(المقامات الدينية والتاريخية  على وجه التقريب        

العناية الالزمة واالهتمام المطلوب من قبل القائمين عليها، فمعظم هذه المقامات مهدمـة أو              
امات التي يمكن أن تصبح مزارات سياحية       وتالحظ الباحثة عدم استغالل هذه المق      .مهجورة

في حال النظر بجدية إلى قيمة هذه المقامات وأهميتها حيث أن جزءا كبيرا منها يقع ضمن                
مقبرة مقامة علـى    ) 597(كما يوجد في الضفة الغربية       .مناطق ذات جاذبية طبيعية خالبة    

أبـو شـعر،    (قـفية  دونما، وتعتبر أراضي هذه المقابر من األراضي الو       ) 2577(مساحة  
2006.( 
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  : إيرادات األمالك الوقـفية في فلسطين.3.2.2

  
تشير معظم الدراسات التي أجريت حول الوقـف في فلسطين إلى تدني ايرادات الممتلكات الوقـفية              
في فلسطين بسبب قانون االيجار المعمول به في مناطق السلطة الفلسطينية الذي يمثل عائقا أساسياً               

  .ل هذه الممتلكات بشكل مثاليأمام استغال
  

فعلى سبيل المثال يوجد في حي المنارة في وسط المنطقة التجارية في مدينة البيرة عدد كبير مـن                  
،والتي ال يزيد ايجارهـا     1974العقارات الوقـفية كالمحال التجارية، والمخازن المؤجرة منذ العام         

ادات الممتلكات الوقـفية في فلسطين باختالف      كما تختلفُ اير   .السنوي عن أربعة دنانير أو ستة فقط      
دينارا أردنيا سـنويا، أمـا فـي القـرى          ) 396(موقعها، حيث يبلغ إيراد العقار في المدن حوالي         

وهذا يعود طبعا التساع قاعدة الطلب في المدينة على الـسلع            .دينارا) 72(والمخيمات فتبلغ حوالي    
ى عناصر االنتاج، وبما أن الممتلكات يمكن تصنيفها كأحـد          والخدمات مما يولِّد زيادة في الطلب عل      

كمـا تتـأثر     ).2000اشـتية، واخـرون،     (عناصر االنتاج فإن الطلب عليها في المدن يكون أكبر          
ايرادات الممتلكات الوقـفية بفترة اإليجار حيث تالحظ الباحثة أن هناك عالقة سلبية بين االيرادات              

يعة الممتلكات الوقـفية دورا كبيرا في العائد منها، فالوقـف الذي يتم           كما تلعب طب   .وفترة االيجار 
  .استغالله على أسس تجارية أعلى من ذلك الذي يتم استغالله على أسس خيرية

  
فلـسطين، وزارة   (ايرادات األمالك الوقـفية على مستوى محافظات الـضفة الغربيـة         : 2.2جدول  

  : )2009االوقاف والشؤون الدينية، 
  

ايرادات الممتلكات الوقـفية   افظةالمح

  )بالدينار األردني(

 368,701  نابلس

 23,530  سلفيت

 72,360  طولكرم

 168,100  قلقيلية

 499,520  جنين

 8950  طوباس

 200,000  رام اهللا

 82,000  أريحا

 15,000  القدس
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دينـارا  ) 499.520(تالحظ الباحثة أن أعلى االيردات الوقـفية كانت في محافظة جنـين وبلغـت              
وكان أقل المحافظات من ناحية اإليـرادات       , دينار) 368.701(وتلتها محافظة نابلس بايرادات بلغت    

  .دينارا) 8950(محافظة طوباس بايرادات بلغت 
  

  :واقع الممتلكات الوقـفية في محافظات شمال الضفة الغربية .4.2.2

  
ة واقع الممتلكات الوقـفية في مديريات      ومن خالل البحث مع وزارة األوقـاف في العيزرية لمعرف        

شمال الضفة الغربية سواء تلك المملوكة لوزارة األوقـاف، أو األمالك الوقــفية التـي ال تعـود                 
ملكيتها لوزارة األوقـاف ولكن تقوم الوزارة بإدارتها والمعروفة بالوقـف الذري وهو وقـف ليس             

ارة األوقـاف مقابل نسبة معينة من اإليـرادات        مملوك لوزارة األوقـاف ولكنها مدارة من قبل وز       
) 6(يوجد في شمال الضفة الغربية      : ولقد تبين للباحثة أنه    %).10(الوقـفية تبلغ في بعض األحيان      

مديرية في المحافظات المختلفة، تتـوزع فيهـا        ) 20(مديريات في شمال الضفة الغربية من أصل        
  : الممتلكات الوقـفية على النحو التالي

  
 دونما من األراضي المشجرة تتوزع إلى       446يوجد في محافظة جنين      :ألراضي المشجرة ا •

 دونما مؤجر، وتالحظ الباحثة عدم االستفادة المثلى من هذه          180 دونما غير مؤجر و    266
فقط من هذه األراضي بينمـا ال تـستفيد مـن           % 40األراضي حيث تستفيد األوقـاف من      

 نظر من أجل زيادة إيرادات األراضي المـشجرة فـي           منها وهذا بحاجة إلى إعادة    % 60
 750 دونما من األراضي المشجرة غير مؤجرة و       40أما في طوباس فيوجد      .محافظة جنين 

مترا فقط مؤجرة وهذا يوضح االستفادة القليلة من هذه األراضي حيث تبلغ نسبة االسـتفادة               
ة جدا، وبحاجـة إلـى      وهي نسبة متدني  % 1.8من األراضي المشجرة في محافظة طوباس       

فلسطين، وزارة االوقاف والشؤون الدينية،     (إعادة دراسة لزيادة االستفادة من هذه األراضي        
دونماً من األراضـي المـشجرة،      ) 179(وفي محافظة سلفيت فيوجد ما مجموعه        ).2009
فقط بينما تبلغ مساحة األراضي المشجرة غير       %) 47.4(دونماً غير مؤجرٍ بنسبة   ) 85(منها  

وهذا يؤكد أيضا الخلل في إدارة هذه األراضي مـن          %) 52.6(دونما بنسبة ) 94(المؤجرة  
أما في محافظة طولكرم فيوجد ما مجموعه        .خالل عدم االستفادة منها على الوجه المطلوب      

، أمـا   %)86(دونما غير مؤجرة بنسبة     ) 310(دونما من األراضي المشجرة منها      ) 360(
وهذه نسبة ضـئيلة    %) 14(دونما بنسبة   ) 50(فتبلغ مساحتها   األراضي المشجرة المؤجرة    

 .وتشير إلى عدم استفادة األوقـاف من األراضي المشجرة في محافظة طولكرم بشكل جيد            
) 106(دونماً من األراضي المشجرة منهـا       ) 122(وفي محافظة قلقيلية يوجد ما مجموعه       
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دونما غير مؤجرة بنـسبة     ) 16 (وهي نسبة جيدة جدا مقابل    %) 83.6(دونما مؤجرة بنسبة    
، وهذا يدل على النجاح النسبي لمديرية األوقـاف في قلقيلية في تأجير األراضي             %)16.4(

دونمـا، منهـا    ) 226(أما في محافظة نابلس فيوجد ما مجموعـه          .المشجرة في المحافظة  
مؤجرة دونما  ) 12(وهي نسبة هائلة مقابل     %) 94.5(دونما غير مؤجر بنسبة تفوق      ) 214(

وهي نسبة ضئيلة للغاية مما يؤكد الحاجة إلى استثمار هذه األراضي بشكل            %) 5.5(بنسبة  
  ).2009فلسطين، وزارة االوقاف والشؤون الدينية، . (2009أفضل في عام 

  

دونمـا منهـا    ) 897(تبلغ مساحة األراضي الملساء في محافظة جنين         :األراضي الملساء  •
) 357(وهي نسبة ليست كبيرة جدا حيـث يوجـد   %) 60(دونما غير مؤجر بنسبة     ) 540(

وهذا يؤكد الحاجة إلى استثمار األراضي الملـساء فـي          %) 40(دونما غير مؤجرا بنسبة     
) 64(أما في محافظة طوباس فتبلغ مساحة األراضي الملـساء           .محافظة جنين بشكل أفضل   

وهذا ) 37.5(ر بنسبة   دونما مؤج ) 24(، و )62.5(دونما غير مؤجر بنسبة     ) 40(دونما منها   
يؤكد الحاجة إلى تطوير إدارة هذه األراضي من أجل اسـتثمارها بـشكل أفـضل لزيـادة                 

دونمـا  ) 650(منها  ) 718(وفي محافظة سلفيت يبلغ مجموع األراضي الملساء         .إيراداتها
دونمـا  ) 68(بينما تبلغ مساحة األراضي المؤجرة      %) 90.5(غير مؤجرة بنسبة تصل إلى      

فقط ال غير، مما يوضح عدم استثمار هذه األراضي فـي           %) 9.5(ة وصلت إلى    فقط بنسب 
) 768(أما في محافظة طولكرم فتبلغ مساحة األراضي الملساء          .محافظة سلفيت بشكل كبير   

دونمـا  ) 213(وهي نسبة كبيرة مقابل     %) 72(دونماً غير مؤجر بنسبة     ) 555(دونما منها 
 االستغالل األمثل لألراضي الملساء في محافظة       وهذا يؤكد على عدم   %) 28(مؤجر بنسبة   

) 260(دونمـا منهـا     ) 336(وفي محافظة قلقيلية تبلغ مساحة األراضي الملساء         .طولكرم
دونما مـؤجر بنـسبة     ) 76(، بينما توجد هناك     %)77(دونما غير مؤجرة بنسبة تصل إلى       

فـة فـي محافظـة      وهي نسبة قليلة مقارنة باألراضي الملساء الموقو      %) 24(وصلت إلى   
دونما، منهـا دونـم     ) 239(أما في محافظة نابلس فتبلغ مساحة األراضي الملساء          .قلقيلية

واحد فقط مؤجر، وهذا يوضح عدم االستفادة من األراضي الملساء الموقوفة في محافظـة              
من مجموع هـذه األراضـي فـي        %) 99.6(نابلس حيث أنه ال يتم االستفادة بااليجار من         

  ).2009لسطين، وزارة االوقاف والشؤون الدينية، ف(المحافظة 
  

عقـارا  ) 23(عقارا منها   ) 110(يبلغ عدد العقارات الموقوفة في محافظة جنين         :العقارات •
وهي نـسبة   %) 79(عقاراً مؤجر بنسبة وصلت إلى      ) 87(مقابل  %) 21(غير مؤجر بنسبة  

ر بالـذكر أن جميعهـا      عقارا والجـدي  ) 74(أما في محافظة طوباس فيوجد       .جيدة نوعا ما  
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عقارات مؤجرة وتدر ايرادات على األوقـاف مما يؤكد نجاح مديريـة األوقــاف فـي               
) 90(عقـارا منهـا     ) 129(وفي محافظة سلفيت فيوجد      .طوباس في تأجير هذه العقارات    

عقارا مؤجر مما يؤكد إلـى      ) 39(وهذه نسبة كبيرة مقابل     %) 70(عقارا غير مؤجر بنسبة     
لنظر في إدارة العقارات الموقوفة في محافظة سـلفيت مـن أجـل زيـادة              ضرورة إعادة ا  

عقارا غير مؤجر بنسبة    ) 45(عقارا منها   ) 161(أما في محافظة طولكرم فيوجد       .ايراداتها
وهـذا يوضـح    %) 72(عقارا مؤجرا بنسبة تصل إلـى       ) 116(مقابل  %) 28(تصل إلى   

وفي محافظة قلقيليـة يوجـد      . لعقاراتالنجاح النسبي لمديرية أوقـاف طولكرم في تأجير ا       
وهـي  %) 90(عقارا مؤجرا بنسبة    )124(عقارا غير مؤجر مقابل     ) 14(عقارا منها   )138(

نسبة كبيرة تؤكد على نجاح مديرية أوقـاف قلقيلية في استثمار الجزء األكبر من العقارات              
%) 98.6( بنسبة   عقارا مؤجرة ) 297(أما في محافظة نابلس فيوجد       .الموقوفة في المحافظة  

عقارات غير مؤجرة وهذا يؤكد على نجاح مديرية أوقـاف نابلس فـي تـأجير              ) 4(مقابل  
فلـسطين، وزارة االوقـاف والـشؤون       (العقارات الموقوفة في المحافظة بنسبة كبيرة جدا        

  ).2009الدينية، 
  

فـي  مـسجدا   ) 790(أنه يوجد   ) 2009(تشير احصائيات وزارة األوقـاف للعام       :المساجد •
مسجدا فـي محافظـة     ) 59(مسجدا في محافظة طوباس، كما يوجد       ) 33(محافظة جنين، و  

مسجدا في محافظة طـولكرم،     ) 116(مسجدا في محافظة قلقيلية، كما يوجد       )75(سلفيت، و 
  .مسجدا ) 180(وأخيرا يوجد في محافظة نابلس 

  

ة مازال الدفن جاري    مقبرة عامل ) 111(مقبرة منها   ) 142(وجد في محافظة جنين     ي: المقابر •
مقبـرة جميعهـا    ) 15(مقبرة غير عاملة، أما في محافظة طوباس فيوجد         ) 31(فيها مقابل   

مقـابر  ) 8(مقبرة عاملـة و ) 63(مقبرة منها  ) 71(مقابر عاملة، وفي محافظة نابلس يوجد       
مقبـرة  ) 21(مقبرة عاملة و  ) 49(مقبرة منها   ) 70(مندرسة، أما في محافظة سلفيت فيوجد       

مقبرة ) 21(مقبرة عاملة و    ) 86(مقبرة منها   ) 107(درسة، وفي محافظة طولكرم يوجد      من
) 13(مقبـرة عاملـة و  ) 44(مقبرة تنقسم إلى    ) 57(مندرسة، أما في محافظة قلقيلية فيوجد       

  .مقبرة مندرسة
 

مقاما في  ) 51(مقاما تتوزع إلى    ) 250(يوجد في محافظات شمال الضفة الغربية        :المقامات •
مقاماً فـي محافظـة سـلفيت،       ) 33(مقامات في محافظة طوباس، و    ) 5(ظة جنين، و  محاف
) 40(مقاما في محافظة قلقيلية، وأخيرا يوجـد        ) 77(مقاما في محافظة طولكرم، و    ) 44(و

  ).2009فلسطين، وزارة االوقاف والشؤون الدينية، (مقاما في محافظة نابلس 
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  : إدارة األمالك الوقـفية في فلسطين.5.2.2

  

 وسـنت اإلدارة    1994ظلت األمالك الوقـفية في الضفة الغربية تابعة لـإلدارة األردنيـة لغايـة              
األردنية العديد من القوانين لتنظيم إدارة هذه األمالك من أهمها قانون وزارة األوقـاف والـشؤون               

مـادة   والتعديالت التي طرأت علية وحـسب ال       1966 لسنة   26والمقدسات اإلسالمية األردنية رقم     
الثالثة من هذا القانون، فإن من أهداف وزارة األوقـاف المحافظة على المساجد وأموال األوقـاف              

  ).2009المحيسن، (وصيانتها وتنميتها وإدارة شؤونها 
 

وعند قدوم السلطة الفلسطينية تم انشاء وزارة األوقـاف والشئون الدينية في األراضي الفلـسطينية               
 إدارة الوقـف اإلسالمي في الضفة الغربية وقطاع غزة إليها،  وبقيـت             ، وتحولت 1994في العام   

األوقـاف في القدس الشريف خاصعة لإلدارة األردينة، وتختص دائرة األمالك بالممتلكات الوقـفية            
  :في الوزارة بالممتلكات الوقـفية في أراضي الضفة الغربية وتتركز مهام الدائرة في ما يلي

  
عقارات الموقوفة بعد استالمها مـن أصـحابها الـواقفين بعـد اتمـام              إدارة األراضي وال   •

  .اإلجراءات القانونية لذلك
ارشاد أفراد المجتمع ألهمية الوقـف وتوعيتهم باإلجراءات القانونية والـشرعية الالزمـة             •

 .لوقـف ممتلكاتهم

 متابعة عمليات تخصيص األراضي الالزمة للمقابر والمساجد في شتى أنحـاء األراضـي             •
 .التابعة لسيطرة السلطة الفلسطينية

العمل على تسجيل كافة الممتلكات الوقـفية في سجالت الطابو ودوائر تسجيل األراضـي              •
فلـسطين، وزارة  (واستخراج سندات الملكية بالتنسيق مع الدائرة القانونيـة فـي الـوزارة       

 ).2000األوقـاف والشؤون الدينية، 
 

تـشرف مديريـة    :  فهي كما يأتي   الممتلكات الوقـفية في فلسطين   اإلجراءات المتبعة في إدارة     أما  
األوقـاف التابعة لوزارة األوقـاف والشؤون الدينية على الممتلكات الوقـفية وتقـوم باسـتغاللها،             
وتقوم برفع التوصيات الالزمة للوزارة اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه الممتلكات، ويـتم اتخـاذ    

ا من خالل لجنة داخلية مكونة من وزير األوقـاف رئيسا ووكيـل الـوزارة،              القرار النهائي بشأنه  
ومدير الدائرة القانونية، ومدير الدائرة الهندسية، ومدير األمالك الوقـفية، حيث تنظر هذه اللجنـة              
في الطلبات المقدمة للوزارة من أجل استغالل الممتلكات الوقـفية ويكون قرارها إما بالموافقـة أو               

  .أو الموافقة المشروطةالرفض 
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ويمكن القول في هذا الصدد أن الطلبات ال تخضع لنفس المعايير، حيث يتم التعامل مـع الطلبـات                  
حسب الهداف منها، فاألهداف الخيرية كالمدارس والمستوصفات يتم التعامل معها بشروط أيسر من             

ضار المخططـات الهندسـية     تلك الطلبات التي تقدم بغرض الربح المادي، وفي الحالتين يشترط إح          
  ).2006أبو شعر، (والمعمارية والتراخيص القانونية الالزمة الستغالل هذه الممتلكات 

  
وبانتهاء مدة التأجير، تعود ملكية األرض وما عليها من منشآت لوزارة األوقـاف، وعندها يتم عقد               

ـ            ي ذلـك العـام، وتكـون    اتفاق جديد بتأجير األرض وما عليها بسعر جديد يتفق والسعر الدارج ف
األولوية في االستئجار للشخص أو المؤسسة التي أقامت المشروع أصال في حال التزامها بـاألجرة               

  ).2002عمر، (الجديدة 
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  المنهجية ومجتمع وعينة الدراسة
  

   مقدمة1.3

  
لفصل عرضا لمنهج و مجتمع و عينة وأداة ودالالت الصدق والثبات المستخدمة في يتضمن هذا ا

  .ت اإلحصائية وفيما يلي بيان ذلكهذه الدراسة ومتغيرات وإجراءات الدراسة والمعالجا
  

   المنهج العلمي المستخدم2.3
  

تماعية في من أجل التعرف على مدى توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة اإلقتصادية واإلج
شمال الضفة الغربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف والمحاكم 
الشرعية استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات ألن المنهج الوصفي يقوم بدراسة 

يرا كيفيا أو تعبيرا الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها بشكل دقيق ويعبر عنها تعب
أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا , فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها, كميا

  .يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى
  

  مجتمع الدراسة3.3

  
ـاف العاملين في دوائر وأقسام األمالك إن المجتمع في هذه الدراسة هم من موظفي دائرة األوق

وكان العدد الكلي لجميع ) فردي وزوجي(تم ترقيم الموظفين  ولقد .الوقـفية والمحاكم الشرعية
موظفا في دوائر األوقاف والعاملين في المحاكم الشرعية في شمال ) 330(أفراد مجتمع الدراسة



 33

موظفا، وهو ) 165(من الموظفين وكان عددهم الضفة الغربية، وتم أخذ األرقام الزوجية والفردية 
من العاملين في دوائر األوقاف حيث كان % 50.3وانقسمت هذه العينة إلى  .ما كون عينة الدراسة

 82وكان عددهم % 49.7 موظف، أما العاملين في المحاكم الشرعية فكانت نسبتهم 83عددهم 
  .موظفا

  
  عينة الدراسة4.3

  
فردا من موظفي دائرة األوقـاف العاملين في دوائر ) 165(لية من تكونت عينة الدراسة الحا

وأقسام األمالك الوقـفية والمحاكم الشرعية حيث تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة 
  .والجداول التالية تبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها

  
  :متغير مكان العمل: 1.4.3

  

  )1.3(ير مكان العمل يبينه جدول توزيع المبحوثين بحسب متغ
  

  . توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان العمل:1.3جدول 
  

 النسبة المئوية  التكرارات المتغير

 22,4 37 نابلس

 20,0 33 طوباس

 12,7  21 قلقيلية

 10,3 17 طولكرم

 21,2 35 سلفيت

 13,3 22 أخرى

 100.0 165 المجموع

  
من عينة الدراسة مكان عملهم محافظة  نابلس، % 22.4ق أن الساب) 1.3(تبين من الجدول 

مكان عملهم قلقيلية % 12.7أخرى، % 13.3في طوباس مكان عملهم ، % 20في سلفيت، % 21.2
  . مكان عملهم طولكرم% 10.3و
  

  ).1.3 (الشكل التاليالتمثيل البياني لتوزيع المبحثين بحسب مكان العمل يبينه 
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  . بالنسبة للمبحوثينمكان العمل: 1.3شكل 
 

  : متغير سنوات الخبرة في العمل اإلداري.2.4.3

  

  )2.3( يبينه جدول سنوات الخبرة في العمل اإلداريتوزيع المبحوثين بحسب متغير 
  

  . توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة في العمل اإلداري:2.3جدول 
  

 النسبة المئوية  التكرارات المتغير

 25,5 42 نواتس 5 من أقل

 21,8 36 سنوات 10-5 من

 52,7 87 سنوات 10 من أكثر

 100.0 165 المجموع

  
السابق أن النسبة األكبر من المبحوثين سنوات خبرتهم في العمل اإلداري ) 2.3( يتبين من الجدول

يتراوح سنوات خبرتهم في العمل % 21.8 سنوات و5أقل من % 25.5 سنوات ، 10أكثر من 
  :يبين ذلك) 2.3(والشكل التالي ,  سنوات10 إلى 5ما بين اإلداري 

  
  :متغير التحصيل العلمي. 3.4.3

  
  ).3.3(توزيع المبحوثين بحسب متغير التحصيل العلمي يبينه جدول 
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  حوثينمبسنوات الخبرة في العمل اإلداري بالنسبة لل: 2.3شكل 
  

  مي توزيع عينة الدراسة حسب متغير التحصيل العل:3.3جدول 
  

 النسبة المئوية  التكرارات المتغير

 12,1 20 ثانوية من أقل

 28,5 47 متوسط دبلوم

 46,7 77 بكالوريوس

 12,7 21 فأعلى ماجستير

 100.0 165 المجموع

  
من المبحوثين حاصلون على درجة البكالوريوس % 46.7السابق أن ) 3.3(يتبين من الجدول

حاصلون على % 12.1على درجة الماجستير فأعلى و% 12.7على الدبلوم المتوسط و% 28.5و
  :والشكل التالي يوضح ذلك, أقل من الثانوية

  

  
  

  المؤهل العلمي للمبحوثين: 3.3شكل 
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  :متغير طبيعة العمل. 4.4.3

  

  ).4.3(توزيع المبحوثين بحسب متغير طبيعة العمل يبينه جدول 
  

   توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة العمل:4.3جدول 
  

 النسبة المئوية  التكرارات المتغير

 18,8 31 فأعلى مدير

  28,5 47 قسم رئيس
 52,7 87 موظف

 100.0 165 المجموع

  
السابق أن النسبة األكبر من عينة الدراسة من موظفي دائرة ) 4.3(التالي تبين من الجدول 

) 4.3(شكل التالي وال. مدراء فأعلى% 18.8من العينة رؤساء أقسام وفقط % 28.5األوقـاف و
  :يبين هذه النتائج

  

  
  

  طبيعة العمل للمبحوثين: 4.3شكل 
 

   أداة الدراسة5.3
  

للتعرف على  قامت الباحثة  بتطوير أداة للدراسة وذلك لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة
بية بين توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة االقتصادية واالجتماعية في شمال الضفة الغر
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الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف والمحاكم الشرعية بعد االضطالع على 
  ) :1.3ملحق (الدراسات السابقة الخاصة بموضوع الدراسة، وتكونت االستبانة من 

  
شمل مقدمة االستبانة ويحتوي على مجموعة من العناصر التي تحدد هدف :القسم االول •

يانات والمعلومات التي تود الباحثة جمعها من أفراد عينة الدراسة ، إضافة الدراسة ونوع الب
إلى فقرة تشجع المبحوثين على اإلجابة بموضوعية وصراحة على فقراتها ، وطمأنة 

 .المبحوثين على سرية المعلومات ، وأنها لن تستخدم إلّا ألغراض البحث العلمي فقط

والتي دخلت كمتغيرات في البحث ). ت الديموغرافيةالمتغيرا(معلومات عامة : القسم الثاني •
وهذه المتغيرات هي متغيرات مكان العمل، سنوات الخبرة في العمل اإلداري، التحصيل 

  .العلمي وطبيعة العمل
 سؤال تتعلق بالواقع والمأمول من توظيف الوقـف اإلسالمي 35تكون من : القسم الثالث  •

ماعية في شمال الضفة الغربية من وجهة نظر موظفي لتحقيق التنميـة االقتصادية واالجت
حة في الجدول  مجاالت وهذه المجاالت موض5دائرة األوقـاف حيث تم تقسيم األسئلة إلى 

  :التالي
  

   مجاالت الدراسة:5.3جدول 
  

  األسئلة  المجال  الرقم
  7-1من  أثر الوقـف اإلسالمي على التنميـة االقتصادية  1
  17-8من   على التنميـة االجتماعيةأثر الوقـف اإلسالمي  2
مدى مالئمة التخطيط لألمالك الوقـفية لمالمسة االحتياجات التنموية للمجتمع   3

  الفلسطيني
  25-18من

  35-26من  معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة االقتصادية واالجتماعية  4
  35  مجموع األسئلة

  
ساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد وقد بينت الفقرات وأعطيت هذا وقد تم تصميم االستبانة على أ

  :األوزان كما هو أت
  

  خمس درجات: موافق بشدة •
  أربع درجات: موافق •
  ثالث درجات: محايد •
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  درجتين: أعارض •
 درجة واحدة: أعارض بشدة •

  
سر تم تحويل المتوسطات الحسابية إلى نسب مئوية وتف، فلقد )معيار التقويم(تفسير النتائج أما ل

  :النتائج على هذا األساس وفق المعيار التالي للموافقة 
  

  .كبيرة جدا%) 85-100%( •
  .كبيرة%) 70-84%( •
  .متوسطة%) 60-69.9%( •
  .ضعيف%) 50-59.9%( •
  ضعيف جدا) فأقل % 50( •

  
  : صدق األداة.1.5.3

  
عدد من بعد إعداد أداة الدراسة بصورتها األولية وللتحقق من صدقها قامت الباحثة بعرضها على 

المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص بهدف التأكد من صدق محتوى الفقرات المكونة لالستبانة، 
وتجدر اإلشارة , ومدى مالءمتها ألهداف الدراسة ومتغيراتها، وقد أشاروا إلى صالحية أداة الدراسة

  )2.3(أن أسماء محكمي االستبانة موجودة في الملحق 
  

  : اختبار ثبات األداة.2.5.3

  

، )Chronback Alpha(لقد تم استخدام معامل ثبات هذه الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ الفا 
ويعرف معامل  .وهو ثبات يفي بأغراض البحث العلمي%) 88.69(وقد بلغت قيمة معامل الثبات 

طبيق لثبات  اإلستبانة أما معنى الثبات فهو أنه في حال إعادة ت) مؤشر(كرونباخ الفا  بأنه مقياس 
فإننا سنحصل على نفس النتائج أو  في ظروف مماثلة) اإلستبانة أو بطارية اإلختبار(األداة 

  ).%100وال يقصد بذلك التطابق التام (اإلستنتاجات 
 

   اجراءات الدراسة6.3

  

  :اء الدراسة وفق الخطوات التاليةلقد تم إجر



 39

  .إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية •
  .لدراسةتحديد أفراد عينة ا •
  .توزيع االستبانة  •
تجميع االستبانة من أفراد العينة وترميزها وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا  •

 ).SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 .تفريغ إجابات أفراد العينة  •

 .استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها •

  
   تصميم الدراسة7.3

  
  : تضمنت الدراسة المتغيرات التالية

  
  :جاءت كما يأتي: المتغيرات المستقلة •

  

o       نابلس، وجنين، وطوبـاس، وقلقيليـة، وطـولكرم،        : (مكان العمل وله ستة مستويات
  )وسلفيت

o        5 سـنوات، مـن      5أقل من   : (سنوات الخبرة في العمل اإلداري وله ثالث مستويات-
 ) سنوات10سنوات، أكثر من 10

o     ثانوية، دبلـوم متوسـط، بكـالوريوس،        أقل من : (التحصيل العلمي وله أربع مستويات 
 ) ماجستير فأعلى

o  موظف، رئيس قسم، مدير فأعلى: (وله ثالث مستويات: طبيعة العمل( 
 

وتشتمل على المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة على أسئلة : المتغيرات التابعة •
نميـة اإلقتصادية االستبانة المتعلقة بالتعرف على توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق الت

 .واإلجتماعية في شمال الضفة بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف

  
  المعالجات اإلحصائية 8.3

  

وذلك ) SPPS(من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
  :باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية
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 .لنسب المئويةالتكرارات وا •

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية •

 .fisher distriptution)( اختبار تحليل التباين األحادي  •

 . للمقارنات البعديةLSDاختبار  •

 .معامل كرونباخ الفا •
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  الفصل الرابع

______________________________________________________ 

  واختبار الفرضياتتحليل بيانات الدراسة 

  

   مقدمة 1.4

  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توظيف الوقـف اإلسالمي للتاثير في التنميـة 
اإلقتصادية واإلجتماعية في شمال الضفة الغربية من وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف والمحاكم 

دف الدراسة؛ تم تطوير الشرعية كما هدفت إلى التعرف على دور متغيرات الدراسة ولتحقيق ه
استبانة وتم التأكد من صدقها، ومعامل ثباتها، وبعد عملية جمع االستبانات تم ترميزها وإدخالها 

وفيما يلي ) SPSS(للحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
  .نتائج الدراسة تبعا ألسئلتها وفرضياتها

  
  دراسة تحليل أسئلة ال2.4

 
من أجل تحليل أسئلة الدراسة قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات 
ومجاالت الدراسة ومن ثم ترتيبها تنازليا وفق المتوسط الحسابي، وذلك لإلجابة على السؤال الرئيس 

واإلجتماعية في شمال ما مدى توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة اإلقتصادية (المتمثل في 
حثة واعتمدت البا )؟الضفة الغربية من وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف والمحاكم الشرعية 

  :المستويات اآلتية للموافقة
  

  .كبيرة جدا%) 85-100%( •
  .كبيرة%) 70-84%( •
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  .متوسطة%) 60-69.9%( •
  .ضعيف%) 50-59.9%( •
  ضعيف جدا) فأقل % 50( •

  
أثر الوقـف اإلسالمي   (تناولها النتائج تحت السؤال األول وتتمثل في        ونظرا لوجود أربعة مجاالت ت    

ومـدى مالئمـة    , وأثر الوقـف اإلسالمي على التنميــة االجتماعيـة       , على التنميـة االقتصادية  
ومعوقـات توظيـف    , التخطيط لألمالك الوقـفية لمالمسة االحتياجات التنموية للمجتمع الفلسطيني       

، فسوف تتناول الباحثة هذه النتائج كل       )التنميـة االقتصادية واالجتماعية  الوقـف اإلسالمي لتحقيق    
  . واحدة منها بشكل منفرد

  
  :تحليل السؤال األول.1.2.4

  

ما أثر توظيف الوقـف اإلسالمي على التنميـة االقتصادية في شمال الضفة : " والذي ينص على
واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية،  الغربية؟

االتي جدول الودرجة التقدير لمجال أثر الوقـف اإلسالمي على التنميـة االقتصادية كما يتضح من 
)1.4(:  
  

وسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئويـة ودرجـة الموافقـة           المت: أ-1.4جدول  
يـة اإلقتصادية مرتبة تنازليا وفق المتوسـط       لفقرات أثر الوقـف اإلسالمي على التنم     

  الحسابي
  

 الترتيب
-رقم 

الستبانة
  الفقرة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الموافقة

1  3  
 في الوقـفية األمالك  إيرادت تستخدم

 الوقـفية األمالك تطوير
 كبيرة  73.0 3.65  1.183

2  5  
 لتعزيز مياإلسال الوقـف توظيف يتم

 االزراعية المشاريع
 متوسطة  61.2  3.06 1.141

3  4  
 إلقامة الوقـفية اإليرادات تستخدم

 االنتاجية المشروعات
 متوسطة   60.5 3.02  163 .1

4  6  
 المناطق في الوقـفية األأراضي تستخدم

 بكفاءة المختلفة الجغرافية
 متوسطة  60.4 3.02  1.123
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بية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئويـة ودرجـة الموافقـة         وسطات الحسا المت: ب-1.4جدول  
لفقرات أثر الوقـف اإلسالمي على التنميـة اإلقتصادية مرتبة تنازليا وفق المتوسـط            

  الحسابي
  

 الترتيب
-رقم 

الستبانة
  الفقرة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الموافقة

5  2  

 المرافق إنشاء في لوقـفا إيرادات تستخدم

 في المواطنين حياة تسهل التي العامة

 المحلية المجتمعات

  ضعيف  59.8 2.99 1.249

 ضعيف  58.3 2.92 176 .1 الصغيرة المشاريع في الوقـف توظيف يتم  7  6

7  1  
 مشاريع إنشاء في الوقـف إيرادات نستخدم

 المحلية المجتماعات في البطالة مشكلة لحل
 ضعيف  55.4 2.77 1.300

 متوسطة  61.2  3.06 8730.  الدرجة الكلية ألثر الوقـف اإلسالمي على التنميـة اإلقتصادية
  

  :السابق) 1.4(يتبين من الجدول 
  

ان الفقرة التي حصلت على موافقة كبيرة من قبل عينة الدراسة من حيث أثر الوقـف  •
  :تي تنص علىلوا) 3(اإلسالمي على التنميـة اإلقتصادية هي بالترتيب  

  
o الوقـفية األمالك تطوير في الوقـفية األمالك  إيرادت تستخدم. 

o  والتي تنص ) 6، 4، 5(إن الفقرات التي حصلت على موافقة متوسطة هي بالترتيب
  :على التوالي على أن

o في المواطنين حياة تسهل التي العامة المرافق إنشاء في الوقـف إيرادات تستخدم 

 .المحلية المجتمعات

o الصغيرة المشاريع في الوقـف توظيف يتم. 

o المحلية المجتماعات في البطالة مشكلة لحل مشاريع إنشاء في الوقـف إيرادات نستخدم. 

o  والتي تنص على ) 1، 7، 2(إن الفقرات التي حصلت على موافقة ضعيفة هي بالترتيب
  :التوالي على أن

o يةاالزراع المشاريع لتعزيز اإلسالمي الوقـف توظيف يتم. 

o االنتاجية   المشروعات إلقامة الوقـفية اإليرادات تستخدم. 

o بكفاءة المختلفة الجغرافية المناطق في الوقـفية األراضي تستخدم. 
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إن الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسة من موظفي دائرة األوقـاف  نحو األسئلة المتعلقة  •
وهذا يدل على نسبة %) 61.2(غت بأثر الوقـف اإلسالمي على التنميـة اإلقتصادية   بل

  .موافقة متوسطة نحو األسئلة المتعلقة بأثر الوقـف اإلسالمي على التنميـة االقتصادية
  

  : تحليل السؤال الثاني.2.2.4
 

ما أثر توظيف الوقـف اإلسالمي على التنميـة االجتماعية في شمال الضفة : " والذي ينص على
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، قامت الباحثة باستخراج  الغربية ؟

ودرجة التقدير لمجال أثر الوقـف اإلسالمي على التنميـة االجتماعية كما يتضح من الجدول 
  :اآلتي

  
 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئويـة ودرجـة الموافقـة            :أ-2.4جدول  

المي على التنميـة االجتماعية مرتبة تنازليا وفق المتوسـط         لفقرات أثر الوقـف اإلس   
  الحسابي

  

 الترتيب
-رقم 

الستبانة
  الفقرة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الموافقة

 اإلنفاق في الوقـفية االيرادات استخدام يتم  15  1

 )الخ...كهرباء ماء،)العبادة دور على
1.136 

3.79 
 كبيرة 8 .75

 إنشاء في الوقـفية اإليرادات استخدام يتم  9  2

 التعليمية المؤسسات وتطوير
1.195 

3.22 
 متوسطة 64.4

3  12  
 كريمة معيشة تأمين في الوقـف يساعد

 بعد الوقـف بعمليات يقومون من لعائالت

 وفاتهم

1.201 

3.18 

 متوسطة 63.6

4  13  

 تضم التي األسر تمكين في الوقـف يساعد

 قاصرين أو عاجزين أفراداً تضم التي أفراد

 يدر  دخل كمصدر الوقـف اشتغالل من

 ثابتة أرزاقا عليهم

1. 162 

3.10 

 متوسطة 62.1

5  11  
 مشاريع في الوقـفية اإليرادات استخدام يتم

 بين االجتماعية العالقات توثيق شأنها من

 مشكالتهم وحل المجتمع أفراد

1.129 

2.98 

  ضعيفة 59.6

 في الحالية صورته في الوقـف يساعد  14  6

 االجتماعي التكافل تحقيق
1. 147 

2.88 
 ضعيفة 57.6
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 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئويـة ودرجـة الموافقـة          :ب-2.4جدول  
لفقرات أثر الوقـف اإلسالمي على التنميـة االجتماعية مرتبة تنازليا وفق المتوسـط            

  الحسابي
  

 الترتيب
-م رق

الستبانة
  الفقرة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الموافقة

 اإلنفاق في الوقـفية االيرادات استخدام يتم  16  7

 والكليات الجامعات في  الطلبة على
1.182  

2.85 
 ضعيفة 57.0

 إنشاء في الوقـفية اإليرادات استخدام يتم  8  8

 الصحية العيادات وتطوير
1.184  

2.82 
 ضعيفة 56.5

 اإلنفاق في الوقـفية اإليرادات استخدام يتم  17  9

 المرضى عالج تكاليف على
1.109 

2.59 
 ضعيفة 51.9

 إنشاء في الوقـفية االيرادات استخدام يتم  10  10

 االجتماعية األندية وتطوير
1. 010 

2.50 
 ضعيفة 50.1

  ضعيفة 59.8 2.99 0.761  ة اإلجتماعيةالددرجة الكلية ألثر الوقـف اإلسالمي على التنميـ
  

  :السابق) 2.4(يتبين من الجدول 
  

ان الفقرة التي حصلت على موافقة كبير من قبل عينة الدراسة  من حيث أثر الوقـف  •
  :والتي تنص على التوالي) 15(اإلسالمي على التنميـة اإلجتماعية هي بالترتيب 

  
o الخ...كهرباء ماء،)العبادة دور على اقاإلنف في الوقـفية االيرادات استخدام يتم 

o -          التي تنص  ) 13،  12،  9(إن الفقرات التي حصلت على موافقة متوسطة هي بالترتيب
  :على التوالي

o التعليمية  المؤسسات وتطوير إنشاء في الوقـفية اإليرادات استخدام يتم. 

o وفاتهم بعد فالوقـ بعمليات يقومون من لعائالت كريمة معيشة تأمين في الوقـف يساعد. 

o من قاصرين أو عاجزين أفراداً تضم التي أفراد تضم التي األسر تمكين في الوقـف يساعد 

 .ثابتة أرزاقا عليهم يدر  دخل كمصدر الوقـف اشتغالل

o             17،  8،  16،  14،  11(إن الفقرات التي حصلت على موافقة ضعيفة هـي بالترتيـب ،
  :والتي تنص على التوالي) 10

o االجتماعي التكافل تحقيق في الحالية صورته في الوقـف يساعد. 
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o بـين  االجتماعيـة  العالقات توثيق شأنها من مشاريع في الوقـفية اإليرادات استخدام يتم 

 .مشكالتهم وحل المجتمع أفراد

o والكليات الجامعات في  الطلبة على اإلنفاق في الوقـفية االيرادات استخدام يتم. 

o الصحية العيادات وتطوير إنشاء في ةالوقـفي اإليرادات استخدام يتم 

o المرض عالج تكاليف على اإلنفاق في الوقـفية اإليرادات استخدام يتم 

o االجتماعية األندية وتطوير إنشاء في الوقـفية االيرادات استخدام يتم 
 

إن الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسة من موظفي األوقـاف  نحو األسئلة المتعلقة بتأثير  •
وهذا يدل على نسبة موافقة %) 59.8(ف اإلسالمي على التنميـة اإلجتماعية  بلغتالوقـ

  .ضعيفة نحو األسئلة المتعلقة باألثر على التنميـة االجتماعية
  

  : تحليل السؤال الثالث.3.2.4
 

ما مدى مالئمة التخطيط لألمالك الوقـفية لمالمسة االحتياجات التنموية : "والذي ينص على
قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،  لسطيني ؟للمجتمع الف

والنسب المئوية، ودرجة التقدير لمجال مدى مالئمة التخطيط لألمالك الوقـفية لمالمسة االحتياجات 
  :التنموية للمجتمع الفلسطيني كما يتضح من الجدول اآلتي

  
حرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لمدى        المتوسطات الحسابية، واالن   :أ-3.4جدول  

مالئمة التخطيط لألمالك الوقـفية مع االحتياجات التنموية مرتبـة تنازليـا وفـق             
  المتوسط الحسابي

  

 الترتيب
-رقم 

الستبانة
  الفقرة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الموافقة

1 21 

ف الوقـف اإلسالمي يمكن أن يتم توظي
 87.00 4.35 0.889 بشكل أفضل مما هو قائم اآلن

كبيرة 
 جدا

2 24 

نقص المعلومات الدقيقة يؤدي إلى فشل 
 كبيرة 80.00 4.00 0.969 التخطيط لتوظيف الوقـف في التنميـة

3 19 

يتم العمل على زيادة ايرادات األمالك 
 كبيرة 71.90 3.59 1.168 الوقـفية في األراضي الفلسطينية

4 20 

يوجد قانون فلسطيني ينظم األمالك 
 متوسطة 69.70 3.48 1.146 الوقـفية في فلسطين
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 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئويـة ودرجـة الموافقـة          :ب-3.4جدول  
لمدى مالئمة التخطيط لألمالك الوقـفية مع االحتياجات التنموية مرتبة تنازليا وفق           

  متوسط الحسابيال
  

 الترتيب
-رقم 

الستبانة
  الفقرة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الموافقة

5 25 

تبحث اإلدارة باستمرار عن أفضل 
الوسائل لتطوير كفاءة استخدام األراضي 

 متوسطة 69.20 3.46 1.118 الوقـفية

6 18 

يتم وضع الخطة بشككل علمي ومنهجي 
 متوسطة 64.50 3.22 1.261 خدام األمثل لألمالك الوقـفيةلالست

7 22 

تمتلك مؤسسات الوقـف اإلسالمي خطط 
 متوسطة  1 .62 3.10 1.086 وبرامج وأهداف منظمة ومدروسة

8 23 

تعتمد الدائرة في وضع التخطيط الطرق 
العلمية في عملية التنبؤ وجمع المعلومات 

 ضعيفة 59.50 2.98 1.070 وتحليلها

لدرجة الكلية لمالئمة التخطيط ألمالك الوقـف مع االحتياجات ا

 كبيرة 70.50 3.52 0.735 التنموية

  
  :السابق) 3.4(يتبين من الجدول 

  
إن الفقرة التي حصلت على موافقة كبيرة جدا من قبل عينة الدراسة، من حيث مدى مالئمة  •

والتي تنص على ) 21(ترتيب التخطيط ألمالك الوقـف مع االحتياجات التنموية هي بال
 :التوالي

  
o اآلن قائم هو مما أفضل بشكل اإلسالمي الوقـف توظيف يتم أن يمكن. 

o           والتي تنص علـى    ) 19،  24(إن الفقرات التي حصلت على موافقة كبيرة هي بالترتيب
  :التوالي

o التنميـة في اإلسالمي الوقـف لتوظيف التخطيط فشل إلى يؤدي الدقيقة المعلومات نقص 

o الفلسطينية األراضي في الوقـفية األمالك ايرادات زيادة على العمل يتم. 

  
  :وتنص على ) 22، 18، 25، 20(إن الفقرات  التي حصلت على موافقة متوسطة  •
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o فلسطين في الوقـفية األمالك ينظم فلسطيني قانون يوجد. 

o ةالوقـفي األراضي استخدام كفاءة لتطوير الوسائل أفضل عن باستمرار تبحث. 

o الوقـفية لألمالك األمثل لالستخدام ومنهجي علمي بشككل الخطة وضع يتم. 

o ومدروسة منظمة وأهداف وبرامج خطط اإلسالمي الوقـف مؤسسات تمتلك. 

  
 في الدائرة تعتمد :والتي تنص على ) 23(إن الفقرة  التي حصلت على موافقة ضعيفة هي  •

 .وتحليلها المعلومات معوج التنبؤ عملية في العلمية الطرق التخطيط وضع

ان الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسة نحو األسئلة المتعلقة بمدى مالئمة التخطيط  •
وهذا يدل ) 70.5(لألمالك الوقـفية لمالمسة اإلحتياجات التنموية للمجتمع الفلسطيني بلغت 

  .على نسبة موافقة كبيرة نحو األسئلة المتعلقة بمدى مالئمة التخطيط
  

  : تحليل السؤال الرابع.4.2.4
 

ما هي معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة االقتصادية : " والذي ينص على
قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب  واالجتماعية ؟

لتنميـة االقتصادية المئوية، ودرجة التقدير لمجال معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق ا
  :كما يتضح من الجدول اآلتي,  واالجتماعية

  
 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئويـة ودرجـة الموافقـة            :أ-4.4جدول  

تنازليـا وفـق المتوسـط      ترتيبـا   لفقرات معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي مرتبة       
  الحسابي

  

 الترتيب
-رقم 

الستبانة
  الفقرة

راف االنح

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الموافقة

1 28 

من معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي 
 كبيرة 82.40 4.12 1.011 ممارسات االحتالل ضد األمالك الوقـفية

2 29 

من معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي قلة 
الوعي بأهمية األمالك الوقـفية في إحداث 

 كبيرة 79.80 3.99 0.897  واالجتماعيةالتنميـة االقتصادية

3 33 

من معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي عدم 
استثنمار اإليرادات  في تطوير هذه 

 كبيرة 77.70 3.88 1.021 األوقـاف لزيادة عائداتها
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 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئويـة ودرجـة الموافقـة          :ب-4.4جدول  
  ت توظيف الوقـف اإلسالمي مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابيلفقرات معوقا

  

 الترتيب
-رقم 

الستبانة
  الفقرة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الموافقة

4 32 

من معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي عدم 
استثمار اإليرادات الوقـفية في المشاريع 

 كبيرة 77.00 3.85 0.985 اإلنتاجية

5 34 

اعتقد أن فشل الوصول إلى التنميـة من 
خالل الوقـف االسالمي يعزى إلى قلة 

 كبيرة 75,9 3.97 0.978 االلتزام بالتخطيط

6 35 

من معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي قعدم 
 كبيرة 71.50 3.58 1.164 اهتمام السلطة بهذه الممتلكات

7 31 

ي من معوقات توظيف الوقـف اإلسالم
قالترهل اإلداري في مؤسسات الوقـف 

 كبيرة 71.20 3.56 1.139 اإلسالمي

8 27 

من معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي قلة 
التأهيل العلمي للعاملين على إدارة األمالك 

 كبيرة 70.10 3.50 1.193 الوقـفية

9 26 

من معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي قلة 
 متوسطة 68.80 3.44 1.191 خبرة العاملين في األأوقـاف

10 30 

من معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي قلة 
 متوسطة 66.40 3.32 1.153 الرقابة المالية على القائمين على الوقـف

الدرجة الكلية لمعوقات توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة 
 كبيرة 74.10 3.70 0.717 االقتصادية واالجتماعية

  
  :السابق) 4.4(يتبين من الجدول 

  
ان الفقرات التي حصلت على موافقة كبيرة من قبل عينة الدراسة  من حيث معوقات  •

) 30، 26، 34،35،31،27، 32، 33، 28،29(توظيف الوقـف اإلسالمي هي بالترتيب 
  :والتي تنص على التوالي

  
o إحداث في الوقـفية األمالك بأهمية الوعي قلة اإلسالمي الوقـف توظيف معوقات من 

 .واالجتماعية االقتصادية تنميـةال
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o الوقـفية األمالك ضد االحتالل ممارسات اإلسالمي الوقـف توظيف معوقات من. 

o هذه تطوير في  اإليرادات استثنمار عدم اإلسالمي الوقـف توظيف معوقات من 

 .عائداتها لزيادة األوقـاف

o المشاريع في يةالوقـف اإليرادات استثمار عدم اإلسالمي الوقـف توظيف معوقات من 

 .اإلنتاجية

o االلتزام قلة إلى يعزى االسالمي الوقـف خالل من التنميـة إلى الوصول فشل أن اعتقد 

 .بالتخطيط

o الممتلكات بهذه السلطة اهتمام عدم اإلسالمي الوقـف توظيف معوقات من. 

o اإلسالمي الوقـف مؤسسات في اإلداري الترهل اإلسالمي الوقـف توظيف معوقات من. 

o األمالك إدارة على للعاملين العلمي التأهيل قلة اإلسالمي الوقـف توظيف معوقات نم 

 .الوقـفية

  
ان الفقرات التي حصلت على موافقة متوسطة من قبل عينة الدراسة  من حيث معوقات  •

  :والتي تنص على التوالي) 26،30(توظيف الوقـف اإلسالمي هي بالترتيب 
 
o األوقـاف في العاملين خبرة قلة مياإلسال الوقـف توظيف معوقات من. 

o الوقـف على القائمين على المالية الرقابة قلة اإلسالمي الوقـف توظيف معوقات من. 

  
إن الدرجة الكلية التجاهات عينة الدراسة نحو األسئلة المتعلقة معوقات توظيف الوقـف  •

ة المتعلقة بمعوقات وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة نحو األسئل) 74.1(اإلسالمي بلغت 
  .التوظيف

  
  :مجاالت الدراسة والدرجة الكلية. 5.2.4

  
لواقع والمأمول من توظيف الوقـف اإلسالمي      فيما يـأتي تناقش الدراسة وتتناول النتائج المتعلقة با       

  لتحقيق التنميـة االقتصادية واإلجتماعية في شمال الضفة الغربية من وجهة نظر موظفي األوقـاف  
  

 أن هناك معوقات لتوظيف الوقـف اإلسالمي من أجل تحقيق دناها) 5.4(من الجدول يتضح 
أما عن مدى , وهذه النسبة تعد نسبة كبيرة) 74.1(التنميـة االقتصادية واالجتماعية بنسبة بلغت 

مالئمة التخطيط لألمالك الوقـفية لمالمسة االحتياجات التنموية للمجتمع الفلسطيني فلقد بلغت 
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أما تأثير الوقـف اإلسالمي في تحقيق تنميـة اقتصادية فبلغ , وهي نسبة كبيرة) 70.5 (النسبة
  ).59.8(وفي تحقيق التنميـة االجتماعية بلغت النسبة , )61.2(
  

 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة الموافقة لمجاالت          :5.4جدول  
  ة تنازليا وفق المتوسط الحسابيالدراسة والدرجة الكلية مرتب

  
االنحراف  المجال الترتيب

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

درجة 

 الموافقة

معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة  1
 االقتصادية واالجتماعية

 كبيرة 74.1 3.70 0.717

مدى مالئمة التخطيط لألمالك الوقـفية لمالمسة  2
 جات التنموية للمجتمع الفلسطينياالحتيا

 كبيرة 70.5 3.52 0.735

 متوسطة 61.2 3.06 0.873 أثر الوقـف اإلسالمي على التنميـة االقتصادية 3

 متوسطة 59.8 2.99 0.761 أثر الوقـف اإلسالمي على التنميـة اإلجتماعية 4
 متوسطة 66.6 3.33 0.511 الدرجة الكلية 4

  
  راسة اختبار فرضيات الد3.4

  
  فيما ياتي نتائج الدراسة حول اختبار الفرضيات

 
  : اختبار الفرضية األولى.1.3.4

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه 

)α≥0.05( من حيث توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية في ،
ضفة الغربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف والعاملين في شمال ال

تم استخدام  المتوسطات الحسابية واختبار التباين . "المحاكم الشرعية تعزى لمتغير مكان العمل
  ).7.4، 6.4 لجدولا(للعينات المستقلة ) One Way ANOVA(االحادي 

  
هناك فروقا بين المتوسطات الحسابية لفئات متغير مكان العمل ان ) 6.4(يتضح من خالل الجدول 

وللتحقق ما اذا كانت الفروق في المتوسطات الحسابية قد وصلت إلى مستوى الداللة اإلحصائية 
  :استخدم اختبار تحليل التباين األحادي والجدول التالي يوضح ذلك
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ـة االقتصادية واالجتماعية في  متوسطات توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنمي:6.4جدول 
شمال الضفة الغربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف  

  تعزى لمتغير  مكان العمل
  

  المتوسط الحسابي  التكرار  المتغير

 3.3792 37 نابلس

 3.3498 33 طوباس

 3.3510 21 قلقيلية

 3.3782 17 طولكرم

 3.2367 35 سلفيت

 3.3143 22 أخرى

  
 نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق من حيث توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق :7.4جدول 

التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية في شمال الضفة الغربية بين الواقع والمأمول من 
  .وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف تعزى لمتغير  مكان العمل

  
مستوى 

  )P(الداللة

) ف(قيمة

  المحسوبة
  متوسط المربعات

درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات
  مصدر التباين

  المربعات بين الفئات 461. 5 092.

 0.346 0.884  المربعات الداخلية 42.357 159 266.

  المجموع الكلي 42.818 164  
  )α≥0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
  

 وهذه القيمة أكبر من القيمة المحددة في 0.884 الداللة إن قيمة مستوى) 7.4(تبين من الجدول رقم 
ال توجد فروق ذات داللة " ، ولذلك فإننا نقبل صحة الفرضية ونقول بأنه )0.05(الفرضية وهي

، من حيث توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة )α≥0.05( إحصائية عند مستوى داللة
ربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة االقتصادية واالجتماعية في شمال الضفة الغ

  . "األوقـاف  تعزى لمتغير  مكان العمل
  

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى تشابه الظروف التي تمر بها المحافظات الفلسطينية من حيث 
, ةالمعوقات التي تحول دون توظيف الوقـف االسالمي فيما يحقق التنميـة االقتصادية واالجتماعي

وال يوجد اختالفات جذرية في كيفية استثمار ايرادات , كما تتشابه خطط التوظيف بين المديريات
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لذا ال يوجد اختالفات بين إجابات , األمالك الوقـفية في مناحي التنميـة االقتصادية واالجتماعية
ظرهم تجاه أفراد العينة من العاملين في دوائر األوقـاف في شمال الضفة الغربية في وجهات ن

  .استخدام الوقـف في التنميـة االقتصادية واالجتماعية
  

  : اختبار الفرضية الثانية.2.3.4
 

( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة" من أجل دراسة صحة الفرضية  القائلة بأنه 
α≥0.05(عية في شمال ، من حيث توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة اإلقتصادية واإلجتما

الضفة الغربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف والعاملين في المحاكم 
تم استخدام  المتوسطات الحسابية . " الشرعية تعزى لمتغير  سنوات الخبرة في العمل اإلداري

ا هو مبين  كمللعينات المستقلة وكانت النتائج ) One Way ANOVA(واختبار التباين األحادي 
  :في الجدولين التاليين

  
 متوسطات توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة االقتصادية واالجتماعية في :8.4جدول 

شمال الضفة الغربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف 
  تعزى لمتغير سنوات الخبرة في العمل اإلداري

  
   الحسابيالمتوسط  التكرار  المتغير

 3.3721 42 سنوات 5 من أقل

 3.4968 36 سنوات 10-5من

 3.2420 87 سنوات 10 من أكثر

  
ان هناك فروقاً بين المتوسطات الحسابية لفئات متغير سنوات ) 8.4(يتضح من خالل الجدول 

الخبرة في العمل اإلداري وللتحقق ما إذا كانت الفروق في المتوسطات الحسابية قد وصلت إلى 
  :مستوى الداللة اإلحصائية استخدم اختبار تحليل التباين االحادي والجدول التالي يوضح ذلك

  
 وهذه القيمة أصغر من القيمة المحددة في 0.0344إن قيمة مستوى الداللة ) 9.4(يتبين من الجدول 
توجد فروق ذات داللة " ، ولذلك فإننا نرفض صحة الفرضية ونقول بأنه )0.05(الفرضية وهي

، من حيث توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة )α≥0.05(إحصائية عند مستوى داللة 
اإلقتصادية واإلجتماعية في شمال الضفة الغربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة 
 .األوقـاف والعاملين في المحاكم الشرعية تعزى لمتغير  سنوات الخبرة في العمل اإلداري
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 للمقارنات البعديةوفيما يلي LSDق لصالح مـن من الفئات كانت الفروقات استخدم اختبار وللتحق
  .جدول يوضح ذلك

  
 نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق من حيث توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق :9.4جدول 

مول من التنميـة االقتصادية واالجتماعية في شمال الضفة الغربية بين الواقع والمأ
  .وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف تعزى لمتغير سنوات الخبرة في العمل اإلداري

  
مستوى 

  )P(الداللة

) ف(قيمة
  المحسوبة

  متوسط المربعات
درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات
  مصدر التباين

  المربعات بين الفئات 1.749 2 875.

 3.450 034.  المربعات الداخلية 41.069 162 254.

  المجموع الكلي 42.818 164  
  )α≥0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
  
 للمقارنات البعدية لداللة الفروق من حيث توظيف الوقـف LSD نتائج اختبار :10.4دول ج

اإلسالمي لتحقيق التنميـة االقتصادية واالجتماعية في شمال الضفة الغربية بين 
دائرة األوقـاف والعاملين في المحاكم الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي 

  الشرعية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في العمل اإلداري
  

  الفئات سنوات 5 من أقل سنوات 10-5 من سنوات 10 من أكثر

 سنوات 5 من أقل  -0.1247 0.1301

 سنوات 10-5 من   *0.2548

 سنوات 10 من أكثر    

  
 من حيث توظيف الوقـف اإلسـالمي لتحقيـق التنميــة           من الجدول السابق يتبين أن هناك فروقا      

االقتصادية واالجتماعية في شمال الضفة الغربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة              
ما بين   :األوقـاف والعاملين في المحاكم الشرعية بين فئات سنوات الخبرة في العمل اإلداري التالية            

وتعـزو الباحثـة هـذه       . سنوات 10الى  5وات ولصالح ما بين      سن 10سنوات وأكثر من    10 إلى   5
النتيجة إلى أن متغير سنوات الخبرة في العمل اإلداري في مجال الوقـف اإلسالمي يسهم بـشكل                
كبير في تنميـة المعارف والخبرات حول كيفية توظيف الوقـف في خدمة التنميــة االقتـصادية               

  .واالجتماعية في المجتمع الفلسطيني
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  : اختبار الفرضية الثالثة.3.2.4
 

( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه 
α≥0.05( من حيث توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية في شمال ،

ئرة األوقـاف والعاملين في المحاكم الضفة الغربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دا
استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واختبار التباين . " الشرعية تعزى لمتغير  التحصيل العلمي

ا هو مبين في الجدولين للعينات المستقلة وكانت النتائج كم ) One Way ANOVA(األحادي 
  :التاليين

  

لتحقيق التنميـة االقتصادية واالجتماعية فـي       متوسطات توظيف الوقـف اإلسالمي      :11.4جدول  
شمال الضفة الغربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة األوقــاف             

  والعاملين في المحاكم الشرعية تعزى لمتغير  التحصيل العلمي
  

  المتوسط الحسابي  التكرار  المتغير

 3.4843 20 ثانوية من أقل

 3.3252 47 متوسط دبلوم

 3.3484 77 لوريوسبكا

 3.1320 21 فأعلى ماجستير

  
ان هناك فروق بين المتوسطات الحسابية لفئات متغير التحصيل ) 11.4(يتضح من خالل الجدول 

العلمي وللتحقق ما اذا كانت الفروق في المتوسطات الحسابية قد وصلت إلى مستوى الداللة 
  :الجدول التالي يوضح ذلكاإلحصائية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي و

  
 وهذه القيمة أكبر من القيمة المحددة 0.166إن قيمة مستوى الداللة ) 12.4(تبين من الجدول رقم 

ال توجد فروق ذات داللة " ، ولذلك فإننا نقبل صحة الفرضية ونقول بأنه )0.05(في الفرضية وهي
إلسالمي لتحقيق التنميـة ، من حيث توظيف الوقـف ا)α≥0.05( إحصائية عند مستوى داللة

اإلقتصادية واإلجتماعية في شمال الضفة الغربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة 
  . "األوقـاف  تعزى لمتغير  التحصيل العلمي

  
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن اهمية توظيف الوقـف كبيرة لدى جميع الموظفين على اختالف 

  .بالتالي ال توجد فروق بينهم في وجهات نظرهم نحو موضوع الدراسة, يةمؤهالتهم العلم
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 نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق من حيث توظيف الوقـف اإلسالمي :12.4جدول 
لتحقيق التنميـة االقتصادية واالجتماعية في شمال الضفة الغربية بين الواقع والمأمول 

وقـاف والعاملين في المحاكم الشرعية تعزى لمتغير  من وجهة نظر موظفي دائرة األ
  .التحصيل العلمي

  
مستوى 

  )P(الداللة

) ف(قيمة
  المحسوبة

  متوسط المربعات
درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات
  مصدر التباين

  المربعات بين الفئات 1.327 3 442.

 1.716 166.  المربعات الداخلية 41.491 161 258.

  موع الكليالمج 42.818 164  
  )α≥0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
  

  : اختبار الفرضية الرابعة.4.2.4
 

( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة" من أجل دراسة صحة الفرضية  القائلة بأنه 
α≥0.05(ل ، من حيث توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة اإلقتصادية واإلجتماعية في شما

الضفة الغربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف والعاملين في المحاكم 
تم استخدام المتوسطات الحسابية واختبار التباين األحادي . " الشرعية تعزى لمتغير  طبيعة العمل

)One Way ANOVA (يينلللعينات المستقلة وكانت النتائج كما هو مبين في الجدولين التا:  
  

 متوسطات توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة االقتصادية واالجتماعية في :13.4جدول 
شمال الضفة الغربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف 

  والعاملين في المحاكم الشرعية تعزى لمتغير  طبيعة  العمل
  

  المتوسط الحسابي  التكرار  المتغير

 3.3106 31 أعلىف مدير

 3.2608 47 قسم رئيس

 3.3757 87 موظف

  
أن هناك فروقاً بين المتوسطات الحسابية لفئات متغير طبيعة ) 13.4(يتضح من خالل الجدول 

  العمل وللتحقق ما إذا كانت الفروق في المتوسطات الحسابية قد وصلت إلى الداللة اإلحصائية 
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  :ادي والجدول التالي يوضح ذلكاستخدم اختبار تحليل التباين االح
  

 نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق من حيث توظيـف الوقــف اإلسـالمي               :14.4جدول  
لتحقيق التنميـة االقتصادية واالجتماعية في شمال الضفة الغربية بين الواقع والمأمول           

تعزى لمتغير   من وجهة نظر موظفي دائرة األوقـاف والعاملين في المحاكم الشرعية           
  طبيعة العمل

  
مستوى 

  )P(الداللة

) ف(قيمة
  المحسوبة

  متوسط المربعات
درجات 

  الحرية

مجموع 

  المربعات
  مصدر التباين

  المربعات بين الفئات 418. 2  209.

 799. 451.  المربعات الداخلية 42.400 162 262.

  المجموع الكلي 42.818 164  
  )α≥0.05 (دال إحصائيا عند مستوى الداللة*
  

 وهذه القيمة أكبر من القيمة المحددة 0.451إن قيمة مستوى الداللة ) 14.4(تبين من الجدول رقم 
ال توجد فروق ذات داللة " ، ولذلك فإننا نقبل صحة الفرضية ونقول بأنه )0.05(في الفرضية وهي

 التنميـة ، من حيث توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق)α≥0.05( إحصائية عند مستوى داللة
االقتصادية واالجتماعية في شمال الضفة الغربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر موظفي دائرة 

  . "األوقـاف  تعزى لمتغير  طبيعة العمل
  

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن جميع الموظفين على اختالف طبيعة عملهم يشعرون بأهمية 
  .يـة االقتصادية واالجتماعيةتوظيف الوقـف فيما يخدم مصالح التنم
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  االستنتاجات والتوصيات

  
   االستنتاجات1.5

  
يهدف هذا الفصل إلى مناقشة نتائج الدراسة التي بحثت في توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق 

ة في شمال الضفة الغربية بين الواقع والمأمول من وجهة نظر التنميـة االقتصادية واالجتماعي
في موضوع ) الديموغرافية(وكذلك التعرف إلى دور بعض المتغيرات , موظفي دائرة األوقـاف

وستحاول الباحثة مناقشة , وقد اشتملت الدراسة على مجموعة من األسئلة والفروض .الدراسة
  .النتائج المتعلقة بها

  
  :اجات االستنت.1.1.5

 
  :بعد مراجعة نتائج التحليل اإلحصائي تستنتج الباحثة ما يلي

  
تستنتج الباحثة أن الوقف اإلسالمي يؤثر  :أثر توظيف الوقف على التنمية االقتصادية: أوال •

على عملية التنمية االقتصادية حيث أن توظيف الوقـف اإلسالمي من خالل تطوير 
وتطوير األمالك الوقـفية نفسها كي تدر , لزراعيةالمشروعات اإلنتاجية ودعم المشاريع ا

غير أن هناك بعض معيقات استخدام الوقف في , أرباحا يساهم في احداث التنمية االقتصادية
 حياة تسهل التي العامة المرافق إنشاء في الوقـف إيرادات عدم استخدام , التنمية أال وهي 

وعدم , الصغيرة المشاريع في الوقـف وعدم توظيف, المحلية المجتمعات في المواطنين
 .المحلية المجتماعات في البطالة مشكلة لحل مشاريع إنشاء في الوقـف إيرادات استخدام 
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التي أشارت أن الوقـف اإلسالمي )  2002(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الحوراني 
ه النتيجة مع نتيجة كما تتفق هذ .يخدم التنميـة االقتصادية في حالة توظيفه بشكل سليم

 التي اشارت أن الوقـف اإلسالمي يحقق التنميـة من خالل )1999, السرطاوي(دراسة 
عالجه لمشكلة من المشاكل االقتصادية التي تواجه العالم وهي مشكلة الفقر والبطالة، حيث 
يشكّل الوقـف حلقة من حلقات التكافل والتضامن، السيما أنه يتميز بدوره المستمر في 

بالتالي  .العطاء واإلنفاق، حيث إن أصول الوقـف ال تُستهلك وبالتالي تبقى منفعتها مستمرة
تستنتج الباحثة أن الوقـف اإلسالمي يلعب دورا هاما في إحداث التنميـة االقتصادية في 

وذلك من خالل تنميـة الموارد الوقـفية لزيادة , حالة تم استغالله بالشكل المطلوب
والمشاريع , ن خالل استثمار اإليرادات الوقـفية في المشاريع الصغيرةوم, ايراداتها

باإلضافة إلى المشاريع , االنتاجية التي تستوعب األيدي العاملة التي تعاني من البطالة
  .الزراعية التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني

  

لباحثة أنه يوجد تستنتج ا: إلسالمي على التنميـة االجتماعيةأثر توظيف الوقـف ا:  ثانيا •
أثر متوسط للوقـف اإلسالمي في فلسطين على التنميـة االجتماعية وذلك من خالل 

وفي تطوير المنشآت , استغالل إيرادات الوقـف اإلسالمي في اإلنفاق على دور العبادة
كما تستنتج الباحثة  .وفي تمكين بعض األسر التي ال تستطيع كسب رزقها بنفسها, التعليمية
 شأنها من مشاريع ل تحليل االستبانة أن اإليرادات الوقـفية ال يتم استخدامها فيمن خال

باالضافة إلى أن , مشكالتهم بشكل كبير وحل المجتمع أفراد بين االجتماعية العالقات توثيق
 باإلضافة إلى أنه ال يتم, االجتماعي التكافل تحقيق الوقـف في صورته الحالية ال يساعد في

كما تستنتج , والكليات الجامعات في  الطلبة على اإلنفاق في الوقـفية يراداتاال استخدام
 و, الصحية وتطويرها العيادات إنشاء في الوقـفية اإليرادات أستخدام الباحثة أنه ال يتم

 إنشاء في الوقـفية االيرادات وال يتم االهتمام باستخدام, المرضى عالج تكاليف على اإلنفاق

من هنا تستنتج الباحثة أن الوقـف في األراضي الفلسطينية ال  .وتطويرها عيةاالجتما األندية
يحقق المأمول منه في تحقيق التنميـة اإلجتماعية، مع أنه يعد أحد العوامل المهمة في 

التي ) 2005, السيد(إحداث التنميـة االجتماعية وفق النظام اإلسالمي كما أشارت دراسة 
) 1989, أبو خضير(ودراسة , لوقـف في اإلنفاق على التعليمأكدت على أهمية استخدام ا

التي أكدت على أن الوقـف يساهم في تلبية الخدمات االجتماعية التي تتضمن تأمين 
الحاجيات األساسية لألفراد من تأمين غذاء سليم، ومسكن صحي، واالهتمام بالشئون 

من هنا تستنتج الباحثة , لتعليميةالصحية والرعاية الطبية، إضافة إلى االهتمام بالشؤون ا
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قصور الوقـف اإلسالمي في شمال الضفة الغربية عن تلبية االحتياجات االجتماعية 
 .للمواطنين

  
مدى مالئمة التخطيط لألمالك الوقـفية لمالمـسة االحتياجـات التنمويـة للمجتمـع             : ثالثا •

وقــفية بحيـث تالمـس      استنتجت الباحثة أن هناك مالئمة لتخطيط األمالك ال       . الفلسطيني
 بـشكل  اإلسـالمي  الوقـف توظيف اإلحتياجات التنموية للمجتمع الفلسطيني كما أنه يمكن

الدقيقة حول األوقـاف فـي   المعلومات كما تستنتج الباحثة أن نقص, اآلن قائم هو مما أفضل
لألمـالك الوقــفية لمالمـسة االحتياجـات      التخطيط فشل إلى يؤدي األراضي الفلسطينية

 األمـالك  يـنظم  فلسطيني قانون كما تستنتج الباحثة أن وجود .لوقـفية للمجتمع الفلسطينيا

كما تستنتج الباحثـة أن    .فلسطين يساهم في تحسين التخطيط لألمالك الوقـفية في الوقـفية
وتحليلهـا فيمـا يتعلـق بالممتلكـات      المعلومات وجمع التنبؤ عملية في العلمية اتباع الطرق
 .ساهم في زيادة مالئمة التخطيط الحتياجات المجتمع الفلسطينيالوقـفية ي

  
تستنتج  :معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة االقتصادية واالجتماعية: رابعا •

الباحثة أن أهم المعوقات التي تحول دون توظيف الوقـف اإلسالمي في تحقيق التنميـة 
الل االسرائيلي بحق الممتلكات الوقـفية، حيث طال االقتصادية واإلجتماعية ممارسات االحت

العديد من هذه الممتلكات التدمير أو المصادرة األمر الذي يحول دون االستفادة منها في 
 االقتصادية التنميـة إحداث في الوقـفية األمالك بأهمية الوعي باالضافة إلى قلة .التنميـة

كما تستتنج  .التنميـة االقتصادية واإلجتماعيةواالجتماعية يشكل عائقا أمام استثمارها في 
االستفادة  عائداتها يعيق لزيادة األمالك الوقفية  تطوير اإليرادات في استثنمار الباحثة أن عدم

باألمالك اإلدارية، والترهل  السلطة اهتمام وتبين أن عدم .من األمالك الوقـفية بشكل جيد
 األمالك إدارة على للعاملين العلمي التأهيل ةوقل, اإلسالم الوقـف مؤسسات في اإلداري

الوقـف  على القائمين على المالية الرقابة وقلة, األوقـاف في العاملين خبرة قلة و, الوقـفية
وتتفق هذه النتيجة مع  .يشكل معيقا كبيرا أمام االستفادة من األمالك الوقفية بالشكل المأمول

أن االحتالل االسرائيلي يمثل العائق األكبر التي أوضحت ) 2002عمرو، (نتيجة دراسة 
أمام االستفادة القصوى من جميع الممتلكات الوقـفية المنتشرة في األراضي الفلسطينية 

وترى الباحثة أنه بالتغلب على  .حيث أن فلسطين من أقصاها إلى أقصاها حافلة باألوقـاف
 في تحقيق التنميـة بعض هذه المعوقات يمكن زيادة االستفادة من توظيف الوقـف

االقتصادية واالجتماعية ألفراد المجتمع الفلسطيني من خالل نشر الوعي بأهمية الوقـف 
ومن خالل تأهيل القائمين على عمليات الوقـف , اإلسالمي بالنسبة للمجتمع الفلسطيني
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ن من أجل تحقيق االستفادة القصوى م, وزيادة الرقابة المالية على الجهات المسؤولة عنه
األوقـاف في األراضي الفلسطينية جمعاء ومن األوقـاف في شمال الضفة الغربية على 

  .وجه الخصوص
  

   التوصيات2.5
 

  :في ضوء ما تقدم من نتائج خرجت الدراسة بعدة توصيات هي
  

  :لتوصيات المتعلقة باستخدام الوقـف في التنميـة اإلقتصاديةا. 1.2.5

  

الوقـفية في تطوير األمالك نفسها من أجل زيادة ضرورة أن يتم استخدام االيرادات  •
 .مداخيلها في المستقبل وبالتالي يزداد اسهامها في إحداث التنميـة االقتصادية

ضرورة أن يتم توظيف اإليرادات الوقـفية في المشاريع التي تهم المجتمع الفلسطيني مثل  •
األيدي العاملة وحل جزء من المشاريع الزراعية والمشاريع الصغيرة التي تساعد في تشغيل 

  .مشكلة البطالة في المجتمع الفلسطيني
كالطرق وشبكات  العامة المرافق إنشاء في الوقـف ضرورة أن يتم استخدام إيرادات •

المحلية ويدفع بالمجتمع  المجتمعات في المواطنين حياة الكهرباء والهاتف األمر الذي يسهل
  .نحو النمو االقتصادي

على سبيل (ستفادة بشكل جيد من الموارد المتاحة في الممتلكات الوقـفية ضرورة ان يتم اال •
المثال المحاجر في بعض األراضي الوقـفية، و إعمار األراضي المشجرة، ورعايتها 

من أجل ضمان مردود عالي منها يفيد في تحقيق ) حسب األصول الزراعية، والعناية بها
 .التنميـة االقتصادية

  الجهات ذات االختصاص في السلطة الوطنية ، الوزارات ذات ضرورة التنسيق مع •
الزراعة، واالقتصاد، و لجان الزكاة المتوفر بأرصدتها : االختصاص في مجاالتها،مثل

مزارع (األموال الستثمارها في إنشاء مشاريع إنتاجية في األراضي والعقارات الوقـفية 
ئات زراعية، واستصالح أراضي دواجن  وحيوانات ، ومصانع، ومقالع أحجار، ودفي

 ، وإنشاء مصانع خاصة -   ارتوازية أو جمع مياه األمطار–وتشجيرها، وعمل آبار للمياه 
. أو مخاطبة شركات القطاع الخاص لالستثمار في مال الوقـف) في األراضي الوقـفية

 أو واستقطاب األموال من الجهات الممولة، لقطاعات العمل المختلفة، سواء الخارجية
 .تحقيق االستفادة القصوى من الممتلكات الوقـفية في األراضي الفلسطينيةلالداخلية منها 
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  : التوصيات المتعلقة باستخدام الوقـف في التنميـة اإلجتماعية.2.2.5

  

المرافق االجتماعية كالنوادي  على اإلنفاق في الوقـفية االيرادات استخدام ضرورة أن يتم •
حتى يشعروا , التي تشكل متنفسا ألفراد المجتمع المحلي, لعبادةومراكز الشباب ودور ا

  .بأهمية الوقـف في حياتهم اليومية ويعملوا على الحفاظ عليه 
وتطويرها من  التعليمية المؤسسات إنشاء في الوقـفية اإليرادات استخدام ضرورة أن يتم •

دمية متنوعة في إنشاء صفوف جديدة في المدارس المكتظة، أو اقامة مرافق خ: خالل
أو االنفاق على المواصالت لبعض المدارس البعيدة في بعض القرى , المؤسسات التعليمية

 .الفلسطينية

, ضرورة أن يتم استخدام االيرادات الوقـفية في األنشطة االجتماعية مثل كفالة األيتام •
 افل يساعدو لتحقيق التضامن والتك, وايجاد دخل ثابت لألسر التي ال يوجد لديها معيل

 .ألفراد المجتمع المحلي كريمة معيشة تأمين في الوقـف

 توثيق ضرورة استخدام اإليرادات الوقـفية في مشاريع تخدم المجتمع المحلي وتساعد على  •

 مشكالتهم وحل المجتمع أفراد بين االجتماعية وتحقيق التكافل اإلجتماعي العالقات

والكليات  الجامعات في  الطلبة على ة في اإلنفاقضرورة أن تساهم ايرادات األمالك الوقـفي •
  .ودعم الطلبة المتفوقين والذين تحول ظروفهم المادية من إكمال تعليمهم العالي

: ضرورة استخدام االيرادات الوقـفية في تعزيز ور ومشاركة المرأة في المجتمع من خالل •
 .لريفيةإقامة مشاريع توعوية للمرأة الفلسطينية وخاصة في المناطق ا

الصحية وتطويرها في  العيادات إنشاء في الوقـفية اإليرادات ضرورة أن يتم استخدام •
المناطق التي تفتقر لهذه الخدمات الصحية وذلك من أجل إشعار المواطنين بأهمية الوقـف 

 .في حياتهم اليومية وبالتالي مساهمتهم في الحفاظ عليه وتنميته

المرضى ودعم  عالج تكاليف على  الوقـفية في اإلنفاقضرورة أن يتم استخدام االيرادات •
المنشآت باألجهزة الطبية الحديثة الالزمة لعالج المرضى من أجل تحقيق مزيد من التنميـة 

 .اإلجتماعية في األراضي الفلسطينية

  
  : التوصيات المتعلقة بالتخطيط السليم إلدارة األمالك الوقـفية.3.2.5

  

ـفي وذلك من خالل إنشاء قاعدة بيانات تحوي كافة البيانات ضرورة حوسبة العمل الوق •
األساسية والمعلومات عن األمالك وربط أقسام األمالك في المديريات الفرعية مع 

واالستفادة من التقنية االلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، . المركزية، اإلدارة العامة لألمالك
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وعمل البرامج الحاسوبية . تصال مع المركزيةباال) on time(بحيث تكون المعالجة آنية 
  .الالزمة بالخصوص

ضرورة إنشاء صفحة أو موقع  خاص على اإلنترنت  إلبراز المقدسات والعقارات األمالك  •
متابعة أخبار األمالك الوقـفية واالعتداءات على . الوقـفية في مختلف مناطق الوطن

وقد . حتالل لفضح أعمالها بحق الوقـفالمقدسات اإلسالمية وغيرها من قبل سلطات اال
  .يكون صفحة من خالل موقع خاص بالوزارة ككل

ضرورة عقد  اللقاءات الدورية مع اإلدارة العامة لألمالك ولجنة األمالك صاحبة القرار  •
 مع –بالموافقة على المعامالت ، بحيث يحضر رئيس قسم األمالك  في كل مديرية 

المبهم واستدراك الخطأ،  وتوضيح المبهم لضمان اإلسراع معامالته لتسريع العمل وشرح 
في إنجاز المعامالت، وتبادل الخبرات بين رؤساء األقسام واالستفادة من الخبرات المتوفرة 

 .والكادر الوظيفي

 لتبادل الزيارات واالطالع –عمل برنامج زيارات ميدانية لرؤساء األقسام في المديريات  •
.  تحت رعاية اإلدارة العامة لألمالك وإشرافها-ات األخرىعلى األعمال في المديري

وإجراء التنقالت بينهم حسب مصلحة العمل للخروج من حالة الخمول للموظف ورتابة 
 .العمل وروتينه

 ماجستير، دكتوراة -ضرورة توفير المنح الدراسية لموظفي األمالك ، للدراسات العليا •
ك ووزارة األوقـاف لمدة زمنية تضمن تحقيق بشروط  إبقاء الموظف ليخدم في األمال

 لمن يرغب بذلك من الموظفين وتوزيعها على المديريات من -الفائدة من تنميته وتطويره
باب تطوير وتنميـة الكادر الوظيفي  العامل في الوزارة، ومخاطبة الجامعات الوطنية و 

 -معة الدول العربية خاصة جا-المؤسسات والدول الداعمة للشعب الفلسطيني، بالخصوص
 .تحديدا في مجال اإلدارة المختلفة والتنميـة المستدامة

ضرورة اجراء برامج تدريبية تنموية متخصصة للعاملين في األمالك وتحديث ملكاتهم  •
وتجنيد األموال، واستقطاب , إدارة المشاريع( وقدراتهم وصقل مواهبهم في العمل مثل 

ألن ذلك )دورات حاسوب وبرامج متخصصة، واالنترنت المستثمرين، واإلدارة الحديثة، و
يسهم في زيادة الفاعلية وتحقيق االنجازات ، واالرتقاء في العملية اإلدارية  لألمالك 

  .الوقـفية 
, الطابو+ ضرورة تسجيل كافة األراضي والعقارات في الدوائر المختصة، ضريبة األمالك  •

  ممتلكات الوقـف اإلسالمي ألن نقصوذلك من أجل توفير قاعدة بيانات عن جميع

 .التنميـة في اإلسالمي الوقـف لتوظيف التخطيط فشل إلى يؤدي الدقيقة المعلومات
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 ومنهجي علمي ضرورة أن يتم التخطيط السليم من خالل فرق العمل وذلك بشكل بشكل •

 ططاًخ اإلسالمي الوقـف مؤسسات وضرورة أن تمتلك, الوقـفية لألمالك األمثل لالستخدام

 .ومدروسة منظمة وأهداف وبرامج

 المعلومات وجمع التنبؤ عملية في العلمية الطرق التخطيط وضع في الدائرة ضرورة أن تعتمد •

  .وتحليلها
  

 التوصيات المتعلقة بتذليل العقبات التي تحول دون توظيف الوقـف في التنميـة .4.2.5

  :االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية

  

ورة ايجاد كادر مهني مؤهل بشكل جيد من خالل تفريغ الكوادر البشرية المطلوبة ضر •
وحسب الهيكلية المقرة، في المديريات الفرعية مثل مساح، مستشار قانوني، ومهندس 
زراعي، أو  إعداد برامج عمل في أكثر من مديرية للكوادر المتوفرة بحيث تكون هناك 

لمديريات الفرعية لتقليص الفجوة والمعالجة للمعامالت زيارات دورية لهذه الوظائف على ا
  .والحد من البيروقراطية المعطلة للعمل. اليومية

ضرورة فضح ممارسات اإلحتالل بحق الممتلكات الوقـفية ومحاولة حشد الجهود لمساندة  •
  .قضية الوقـف اإلسالمي من أجل االستفادة منه بعيدا عن ايذاء االحتالل

 على البرامج الحاسوبية المقترحة لضمان – رؤساء قسم األمالك –املين ضرورة تدريب الع •
ولضمان تحسين قدرتهم على تذليل الصعاب , كفاءة وسرعة العمل في الممتلكات الوقـفية

  .والمعوقات التي تواجههم أثناء العمل
ضرورة إعطاء صالحيات أكثر ألقسام األمالك بالتصرف وإجراءات العقود والمشاريع  •

  .حرية الحركية تحت الرقابة اإلدارية المركزية وحسب الحاجة وال

 التنميـة إحداث في الوقـفية األمالك ضرورة توعية أفراد المجتمع المحلي بأهمية •

واالجتماعية في المجتمع الفلسطيني وإشراك المجتمع المحلي في الحفاظ على  االقتصادية
 .هذه األمالك وزيادة ايراداتها

معدات المادية الالزمة لعمل اإلدارات الوقـفية مثل توفير سيارات خاصة ضرورة توفير ال •
 .بأقسام األمالك لزيادة القدرة على المتابعة الميدانية لألمالك وأراضي الوقـف

الممتلكات ورصد اإلمكانات المادية أو البشرية الالزمة لتطوير  بهذه السلطة اهتمام ضرورة  •
 االستفادة القصوى منها في خدمة قضايا التنميـة هذه الممتلكات وتطويرها من أجل

 .االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية
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الوقـف ومحاربة الفساد المالي واإلداري في  على القائمين ضرورة وجود رقابة مالية على •
ميدريات الوقـف لضمان االستفادة من االيردات الوقـفية في خدمة المجتمعات المحلية 

 .تها وتطويرهاوتنمي
 

   المقترحات3.5

  

تقترح الباحثة مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تحقيق التنميـة االجتماعية واالقتـصادية مـن               
  :خالل استثمار االيرادات الوقـفية على النحو اآلتي

  

  النشاط المقترح  المشروع  امجالبرن
الهدف 

  االستراتيجي

المبررات الكمية 

  والنوعية

الفترة 

 الزمنية

  للتنفيذ

بناء بركسات 
وحظائر تربية 

الحيوانات 
والدواجن، مزارع 
  وبرك األسماك

تأجير الحظـائر   
ــتقطاب  واســ
  المستفيدين منها

اإلسهام في زيادة   
  الناتج القومي

ــن  ــر م ــود كثي وج
ــساء  ــي المل األراض
الغير مـستثمرة فـي     
ـــفية  ــالك الوق األم
خاصة في القـرى ،     

ـ   تيطان، ومهددة باالس
ــن   ــة مـ أو قريبـ
ــستوطنات  المــــ

  اإلسرائيلية 

2010 
2015  

  

ــع  ــشراكة م ال
المـــستثمرين 
حسب األصـول   
ــالمية،  اإلســ

  المرابحة

زيادة اإليـرادات   
ـــفية  الوقـــ
واستثمار األموال  
بكفاءة وفاعليـة   

  عالية

توفر أرصدة خاصـة    
ـــاف  ــوزارة األوق ب
غيـــر مـــستثمرة، 
لتشغيلها وزيادة العوائد   

  .والمنافع منها

2010 
2015 

إنشاء مشاريع 

  إنتاجية

  

تشغيل  الحظائر   
وتوظيـــــف 
ــا  العــاملين فيه
ــالك   ــى م عل

  الوزارة

االتجار باألمالك  
الوقـفية وتنميـة  
عوائدها، دخـول   
ــواق  األســـ
اإلنتاجية األكثـر   
مخاطرة ويحجم   
ــاع  ــا القط عنه

ارتفاع نسبة البطالـة،    
التقليل مـن الترهـل     
ــغال  اإلداري  وإشـ
الكوادر الوظيفية فـي    

عملي ، توفير   اإلنتاج ال 
بدائل وطنية للمنتجات   
اإلســـــــرائيلية 

2010 
2015 
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ــل   الخاص ــستوردة، مث والم
حبش،أبقـار،  (اللحوم  

الحليـب  ) دجاج، غنم 
  ومشتقاته

بناء الدفيئات 
  الزراعية

زراعــــــة 
الخـــضروات، 

  الورود

تحقيق االكتفـاء   
الــذاتي مــن  
ــات  المنتجـــ

  المقترحة

وجود نقص في كمية    
اإلنتاج الوطني ، مـن     

ات، بعض الخـضرو  
وجود أراضي تصلح   

  للمشروع المقترح

2010 
2015 

  فتح محاجر

ــار  ــاج أحج إنت
البنــاء مــن  
ــي  األراضــ

  المناسبة لذلك 

استثمار األراضي 
الصخرية وغير  
صالحة للزراعة  
  بوضعها الحالي

وجود مساحات مـن    
األراضــي الــصالحة 

  لموضوع االستثمار

2010 
2015 

تشجير األراضي 
  اءالملس

زراعة األراضي  
الملساء وصالحة  
لذلك بمختلـف   
أنواع األشـجار   
المثمرة وحسب  

  حاجة السوق

ــرص  ــوفير ف ت
عمل  في القرى    
ــا  ــوفر فيه المت
أراضي وقــفية   
  صالحة لمشروع

وجود مساحات مـن    
األراضــي الــصالحة 
لموضوع االسـتثمار،   
زيتون،عنــب، تــين، 

  لوزيات

2010 
2015 

االستصالح 

  الزراعي

تشبيب األشجار 
المزروعة في 

  راضي الوقـفأ

رعاية األشجار  
المثمرة تقليمهـا   
ــسميدها ،  تــ

غيــر (الزيتــون
ــضمنة  مـــ

  )ومؤجرة

زيــادة االنتمــاء 
للعمل الزراعـي   
وتعزيز صـمود   

  المزارعين

قلة االهتمام باألشجار   
ــدم  الموجــودة ن وع
ــام   ــا وإحج انتجايته
المــزارعين عــن  
تأجيرها أو ضـمانها،    
  بسبب حالها الضعيف

2010 
2015 

  المدينة اإلسالمية
  

ــراج  ــاء أب بن
وشقق سـكنية،   
حــسب فــن  
العمـــــارة 

  اإلسالمي

 إحياء التـراث   
  اإلسالمي

الحاجة الماسة لتوفير   
مساكن، بنسبة  تتوافق    
والنمو الـسكاني فـي     

  الوطن

2010 
2015   

إنشاء 

ارات العق

  واألبنية

  

  
  الفندق اإلسالمي  

بناء فنادق فـي    
المدن  المتـوفر    
فيها أراضي في   
 مواقع  صـالحة   

ــاع  ــول قط دخ
السياحة، وإظهار  
النمـــــوذج 
ــي  اإلســالمي ف

عدم وجـود سـياحة     
إسالمية في الـوطن،    
وقلـــة الـــسائحين 
  المسلمين في فلسطين

2010 
2015 
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  السياحة  للمشروع

تعيين وتوظيف 
  الكوادر الوظيفية

تعيين واستقطاب  
المتخصصين في  
العمــل فــي  
ــشاريع  مـــ

  أعالهالمقترحة 

خلق فرص عمل   
  والحد من البطالة

 2010  ارتفاع نسبة البطالة
2015 

تطوير  

وتنميـة 

الموارد 

  البشرية 
مشروع التنميـة 

  المستدامة

تدريب العاملين  
فــي المــشاريع 
وتحديث ملكاتهم  
الوظيفية وحسب  

  حاجات العمل 

االســتثمار فــي 
الموارد البـشرية   
وتنميـة المتوفر  

  منها

ــسات  ــار المؤس افتق
ــرامج   ــة لب لحكومي

  تدريب العاملين

2010 
2015 
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  .صحيفة فلسطين". الوقف وتطبيقاته في الفقه اإلسالمي"):  مايو28، 2007. (األحمد، ع •
  .  أجزاء4، 2، المكتب االسالمي، جصحيح ابن خزيمة): 2003(اسحاق، ب،  •
، 3ج. 2، ط اضح من الكتاب والسنة على المذاهب األربعة      الفقة الو ): 1997. (إسماعيل، م  •

  . أجزاء3. المنار، القاهرة دار
اقتصاديات الوقف اإلسالمي في أراضي الـسلطة الوطنيـة         ): 2000(م، واخرون   , اشتية •

 .رام اهللا، فلسطين, بكدار, دائرة السياسات االقتصادية, )دراسة تحليلية(الفلسطينية 

  .دار الغرب اإلسالمي، بيروت. 1، طرح حدود ابن عرفةش): 1992. (األنصاري، م •

 - 1948(سياسة اسرائيل تجاه االوقاف االسـالمية فـي فلـسطين           ): 1992. (م, دمبر •

  .مؤسسة الدراسات الفلسطينية، رام اهللا، فلسطين. 1ط, )1988

ـ     "أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة     "): 2005نيسان  . (دنيا، ش  • ة ، مجلة البحـوث الفقهي
  .24المعاصرة، 

منشورات المنظمة اإلسـالمية    , مجاالته وأبعاده : الوقف اإلسالمي ): 2009. (الريسوني، أ  •
  .للتربية والعلوم والثقافة واألمانة العامة لألوقاف، الكويت

منشورات مشروع تعزيـز دور علمـاء       , الدور االقتصادي للوقف  ): 2009. (زعتري، ع  •
  .مية االجتماعية واالقتصادية، سورياالدين في المشاركة في عملية التن

نحو دور تنمـوي    :، أبحاث ندوة    التجربة الكويتية في إدارة األوقاف    ): 1993. (الزميع، ع  •
م بالكويت، وزارة األوقـاف والـشؤون       1993 مايو   3ـ1للوقف المنعقدة خالل الفترة من      

  .اإلسالمية، الكويت

  . جزء14م العربي، القاهرة، دار الفتح إلعال. 4، جفقه السنة): 1997. (سابق، س •
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  .، دار المسيرة، األردنالتمويل اإلسالمي ودور القطاع الخاص): 1999. (السرطاوي، ف •

، دار الغـرب    دراسات تاريخية في الملكية والوقـف والجبايـة       ): 2001. (سعيدوني، ن  •
  .اإلسالمي، بيروت

  .المي للتنمية، جدة، منشورات البنك اإلسالدور االجتماعي للوقف): 2005. (السيد، ع •

 كيف يتعامل اليهود الصهاينة مع أراضي الوقف اإلسالمي ومقدسات): 2009. ( صالح، م •

 .منشورات موقع التاريخ، القدس, المسلمين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=191905 

دسـات  أوضـاع المق  ,  المقدسات واألوقاف اإلسالمية في فلسطين    ): 2009. (صبري، ع  •

المنظمة اإلسـالمية للتربيـة     , اإلسالمية والمسيحية في ظل االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين      
 .والعلوم والثقافة، القدس، فلسطين

، دار الكتب العلمية،    الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة في اإلسالم      ): 2002. (العثمان، ع  •
  .بيروت، لبنان

، األوقاف في العـالم العربـي واإلسـالمي       بحث مقدم لندوة مؤسسة     ): ت.د. (العسلي، ج  •
  .مؤسسة األوقاف ومدارس بيت القدس

الهيئة الفلسطينية المستقلة   . 30ط, األوقاف االسالمية في الضفة الغربية    ): 2002. (م, عمر •
  .فلسطين, رام اهللا, لحقوق المواطن

الل القرن  الوقف في مجال التعليم و الثقافة في مصر خ        ): "2002كانون ثاني   . ( غنيمة، ع  •

  .89 المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، ".قضايا إسالمية: العشرين
مركـز بيـت المدقـدس للدراسـات        , العمل الخيري في فلسطين   ): 2009. (ع, القدومي •

  .التوثيقية، فلسطين
، دار النفـائس،    مباحث في االقتصاد اإلسالمي من أصوله الفقهيـة       ): 1991. (قلعجي، م  •

  .بيروت
، مركز صالح عبداهللا كامل لالقتـصاد       أثر الوقف في تنمية المجتمع    ): 1997. (كامل، ص  •

  .، مصراإلسالمي، القاهرة
 .5مجلة األزهر، . "أمالك الدولة في صدر اإلسالم): "1995أكتوبر . (اللبان، ج •

  :المجالت والدوريات •

  .14701, صحيفة الرياض". في تنمية الوقف): " سبتمبر23، 2008. (محفوظ، م •
  .جريدة الغد األردنية". في وقف مسلسل التهويد"):  أكتوبر27، 2009. ( ج,المحيسن •
األوقاف في فلـسطين، رام     ): 1999(مديرية األمالك والشؤون الوقفية في وزارة األوقاف         •

  .اهللا
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مجلة الحرس  ". دور الوقف في تنمية المجتمعات اإلسالمية     "): 2006نوفمبر  . ( مرسي، م  •
 .295, الوطني

، مركز صالح عبداهللا كامل لالقتصاد أثر الوقف في تنمية المجتمـع   ): 1997. (مشهور، ن  •
  .اإلسالمي، القاهرة، مصر

مؤسسة الرسـالة    , الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصر     ): 2004. (منصور، س  •
  .مصر, القاهرة, للطباعة والنشر والتوزيع

  .الكويت, لكويتا, المعهد العربي للتخطيط, جسر التنمية): 2002.(وديع، م •
  .الوقف اإلسالمي في فلسطين، رام اهللا): 2000(وزارة األوقاف والشؤون الدينية  •
  .الوقف اإلسالمي في فلسطين، القدس): 2009(وزارة األوقاف والشؤون الدينية  •
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  االستبانة: 1.3ملحق 
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جامعة القدس 

  عمادة الدراسات العليا 

  بناء المؤسسات/ ـة الريفية المستدامةمعهد التنمي

  

  .. تحية طيبة وبعد 
  

مما الشك فيه أن موضوع الوقـف اإلسالمي وتطوره من الموضوعات التـي حظيـت باهتمـام                
وإن طغت الكتابات الفقهية على معالجة هذا الموضوع لكثرة التساؤالت بـشأنه            , الباحثين والمعنيين 

  .جابي واالقتصادي في المجتمع الفلسطينيوهدف المحافظة عليه وعلى دوره االي
  

  من هنا تقوم الباحثة بهذه الدراسة حول
  

توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقيق التنميـة االقتصادية واالجتماعية "

  )"الواقع والمأمول(في شمال الضفة الغربية 

  
جمعهـا مـن     علماً أن جميع المعلومات التي سيتم        , وذلك لكثرة اتصاله بمؤسسات العمل الخيري     

خالل االستبانة سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، كما سـتعامل بـسرية تامـة وسـوف       
  .نزودكم بنتائج الدراسة إن رغبتم في ذلك

  شاكرين لكم حسن تعاونكم
  

  

  فداء توفيق سعود دراغمة

  نور الدين أبو الرب. دإشراف 
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  :القسم األول
 

وقاف والشؤون الدينية، العاملين في دوائر وأقسام األمـالك الوقفيـة           عن موظفي وزارة األ   :  (المعلومات الشخصية 
  )والمحاكم الشرعية في شمال الضفة الغربية

  
  :مكان العمل

 □     سلفيت□     طولكرم□     قلقيلية□     طوباس□    جنين□نابلس

  : سنوات الخبرة في العمل اإلداري

  □ سنوات10ن     أكثر م□ سنوات10-5     من □ سنوات5أقل من 
 :التحصيل العلمي

  □ماجستير فأعلى   □   بكالوريوس □       دبلوم متوسط□أقل من ثانوية 

 :طبيعة العمل

     □موظف . ج       □رئيس قسم.        ب□مدير فأعلى . أ
 

  مكان مع يتفق مع رأيك) ×(ضع اشارة : القسم الثاني

  

   أثر الوقـف اإلسالمي على التنميـة االقتصادية- أ

  

أوافق   الفقرات  

  بشدة

أعارض   أعارض  محايد  أوافق

  بشدة
تستخدم إيرادات الوقـف في انشاء مـشاريع         1

 .لحل مشكلة البطالة في المجتمعات المحلية

          

تستخدم ايرادات الوقـف في إنشاء المرافـق         2
العامة التي تـسهل حيـاة المـواطنين فـي          

  .المجتمعات المحلية

          

مالك الوقـفية في تطوير    تستخدم ايرادات األ    3
 .األمالك الوقـفية

          

ــة     4 ـــفية إلقام ــرادات الوق ــستخدم اإلي ت
 المشروعات االنتاجية

          

يتم توظيـف الوقــف االسـالمي لتعزيـز           5
 .المشاريع الزراعية

          

تستخدم األراضي الوقــفية فـي المنـاطق          6
 الجغرافية المختلفة بكفاءة

          

            في المشاريع الصغيرة يتم توظيف الوقـف   7
  



 73

  أثر الوقـف اإلسالمي على التنميـة االجتماعية-ب

أوافق   الفقرات  

  بشدة

أعارض   أعارض  محايد  أوافق

  بشدة
يتم استخدام االيرادات الوقـفية فـي انـشاء          8

 .وتطوير العيادات الصحية

          

يتم استخدام االيرادات الوقـفية فـي انـشاء          9
  .لتعليميةوتطوير المؤسسات ا

          

يتم استخدام االيرادات الوقـفية فـي انـشاء          10
 .وتطوير األندية االجتماعية

          

يتم استخدام االيرادات الوقـفية في مـشاريع         11
من شأنها توثيق العالقات االجتماعيـة بـين        

 .أفراد المجتمع وحل مشكالتهم

          

يساعد الوقـف في تـأمين معيـشة كريمـة           12
 يقومون بعمليات الوقــف بعـد       لعائالت من 

 وفاتهم

          

يساعد الوقـف في تمكين األسر التي تـضم          13
أفراداً عاجزين أو قاصـرين مـن اسـتغالل         
الوقـف كمصدر دخل يدر علـيهم أرزاقـاً         

 .ثابتة

          

يساعد الوقـف في صورته الحالية في تحقيق         14
 التكافل االجتماعي

          

الوقـفية في لإلنفـاق    يتم استخدام اإليرادات      15
 )الخ.. ماء كهرباء(على دور العبادة 

          

يتم استخدام االيرادات الوقـفية في االنفـاق         16
 .على الطلبة في الجامعات والكليات

          

يتم استخدام االيرادات الوقـفية في االنفـاق         17
 على تكاليف عالج المرضى

          

  

 ية لمالمسة االحتياجات التنموية للمجتمع الفلسطيني مدى مالئمة التخطيط لألمالك الوقـف- ج

أوافق   الفقرات  

  بشدة

أعارض   أعارض  محايد  أوافق

  بشدة
يتم وضع الخطة بـشكل علمـي ومنهجـي           18

 .لالستخدام األمثل لألمالك الوقـفية

          

          يتم العمل على زيـادة إيـرادات األمـالك           19
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 .الوقـفية في األراضي الفلسطينية
جد قانون فلسطيني ينظم األمالك الوقـفية      يو  20

 .في األراضي الفلسطينية

          

يمكن أن يتم توظيف الوقــف اإلسـالمي          21
 .بشكل أفضل مما هو قائم اآلن

          

تمتلك مؤسسات الوقـف االسـالمي خطـط         22
 وبرامج واهداف منظمة ومدروسة

          

تعتمد الدائرة في وضع التخطـيط الطـرق          23
ي عملية التنبؤ وجمـع المعلومـات       العلمية ف 
 وتحليلها

          

نقص المعلومات الدقيقة يـؤدي إلـى فـشل           24
التخطيط لتوظيف الوقـف االسـالمي فـي       

 التنميـة

          

تبحث اإلدارة باستمرار عن أفضل الوسـائل         25
 لتطوير كفاءة استخدام األراضي والوقـفية

          

  

 ق التنميـة االقتصادية واالجتماعية معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي لتحقي-د

أوافق   الفقرات  

  بشدة

أعارض   أعارض  محايد  أوافق

  بشدة
من معوقات توظيف الوقـف االسالمي قلـة         26

 خبرة العاملين في األوقـاف

          

من معوقات توظيف الوقـف االسالمي قلـة         27
التأهيل العلمي للعاملين على إدارة األمـالك       

 .الوقـفية

          

ن معوقات توظيـف الوقــف االسـالمي        م  28
  .ممارسات االحتالل ضد األمالك الوقـفية

          

من معوقات توظيف الوقـف االسالمي قلـة         29
الوعي بأهمية األمالك الوقـفية في إحـداث       

 .التنميـة االقتصادية واالجتماعية

          

من معوقات توظيف الوقـف االسالمي قلـة         30
 مين على الوقـفالرقابة المالية على القائ

          

 من معوقات توظيف الوقــف االسـالمي         31
الترهل اإلداري فـي مؤسـسات الوقــف        

 اإلسالمي
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من معوقات توظيف الوقـف االسالمي عدم        32
استثمار االيرادات الوقـفية فـي المـشاريع       

 اإلنتاجية

          

من معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي عدم        33
وقـاف في تطوير هـذه     استثمار إيرادات األ  

 األوقـاف لزيادة عائداتها

          

اعتقد أن فشل الوصول إلى تنميـة من خالل          34
الوقـف االسالمي يعزى إلى قلـة االلتـزام        

 بالتخطيط

          

من معوقات توظيف الوقـف اإلسالمي عدم        35
 اهتمام السلطة بهذه الممتلكات

          

  

  شكراً لتعاونكم

  

الباحثة
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  سماء المحكمين أ: 2.3ملحق 
  

  :تشكلت لجنة التحكيم من الكفاءات العلمية التالية
  

   جنين–محاضر في الجامعة العربية األمريكية   حماد حسين. د
   جنين-محاضر في الجامعة العربية األمريكية   سليمان العبادي. د
   جنين–محاضر في الجامعة العربية األمريكية   جمال حنايشة . د
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اضي قضاة فلـسطين بعـدم      قماحة قاضي القضاة الدكتور الشيخ تيسير التميمي        كتاب س : :3ملحق  
  .الموافقة على تسجيل حجة وقف
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كتاب سماحة قاضي القضاة الدكتور الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين بالموافقة            : 4ملحق  
  .على تسجيل حجة وقف
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   نموذج حجة وقف خيري: 5ملحق 
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  ة وقف ذري نموذج حج:6ملحق 
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سماحة قاضي القضاة الدكتور الشيخ تيسير التميمي  كتاب تسهيل المهمة األول من :7ملحق 
  قاضي قضاة فلسطين
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سماحة قاضي القضاة الـدكتور الـشيخ تيـسير          كتاب تسهيل المهمة الثاني مـن        : 8ملحق  
  التميمي قاضي قضاة فلسطين
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  .1 محضر ضبط وقف صفحة :أ-9ملحق 
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  .2 محضر ضبط وقف صفحة ب-9ملحق 
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