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 األوقاف والتنمية 
 دراسة ميدانية في محافظة نينوى()

 حارث حازم أيوب . د
 محمد محمود احمد 

 ملخص البحث
تلعبببألوقاف ببباًوفف قنويبببلوتتمعببب وقلممتمببب ومبببهو ببب  ومببباوعببب فومبببهو ببب  و
قاف بباًومببهودفقاببفومافعبب وعم ببهولبب يتاويببلوقلممبباختوقخمتمادعبب وقلم تل بب و

ودلى  لب وقلبفف وفلبم وقلبحبىودلبىوقلماتبألووفلت قوماءوبحثتاومحافل وللتعً 
قلتظبب مومتبباوتتبباف وتحفعببفومفحببفداوقلبحببىوفف معتبباوفف فقيبباوفتحفعببفوم ا عمبباو
فق تتببباو قلبحبببىو مببباوتتببباف وقلتيبببف وقلتبببا ع لولتظببباقوقلف بببًوففتبببفق وقاف ببباًوفق 
ففف  اويلوقلتتمع و ماوفلتم ودلىوماتألومعفقتلو لب وخفحبا وقاف باًو

جوقلبحببىوفقلتفلببعاتوفقلمات حبباتوفف عبب قنو اامبب ويببلومحايظبب وتعتببفلومبب وقلتتبباا
و.وبالملاف 

 اإلطـار النظـري للبحـث
 منهجية البحث

 تحديـد موضـوع البحـث:
فف وقلف ًويلوقلتتمع وقخمتمادعب  وملب ل ودلبىو)عثع ومفحف وقلبحىو

فقلبتباءوقخمتمببادلوو،وف مب و بعب مومبهوقلمةببام وقلتبلوتةبتحسوقلف قةبب وفقلتحلعب 
مهومممفد وومؤةةاتومتتاوقلةعاةبع وفقخ تلبافع وفقاةب ع ووللممتم وعتل  

فقلتعلعمعبب وفقلفعتعبب وفقلعةبب  ع وفقلت يعتعبب وف بب وفقحببفمومببهو بب  وقلمؤةةبباتولتبباو
فف  ببباويبببلوقلعملعببب وقلتتمفعببب وفقاف ببباًوقلفق عببب وتحبببتو يبببا وقلمؤةةببب وقلفعتعببب و

                                                           
قلمفل  لع وقآلفقألو/ومامع وو– ةقوقخمتما وو.
قلمفل  لع وقآلفقألو/ومامع وو– ةقوقخمتما وو.
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تتمبفموفخةعماوقاف اًوقإلة مع وعم بهوقهوتةبادفودلبىوقلتةب ع ويبلوقلعمب وقل
خةبببعماو  قومببباودلمتببباوبالاعبببافموقلحالبببل ويبببلوتلببب وقاف ببباًوفتتبببف وففمتتببباويبببلو

فلتب قومباءومفحبف وبحثتباوو.وقلع قسوبلب  ودباقوفمحايظب وتعتبفلوبلب  و با 
ودلببببىوفف و بببب  و لع بببب سوت ةبببباودلببببىوبةببببايوقلبحببببىوفقلتحلعبببب وب عبببب وقلف ببببًف

توقاف بببباًويببببلوقلتتمعبببب ويببببلوقلف ببببتوقلحبببباللوفقلمةببببتاب ومببببهو بببب  وقلتفلببببعا
و.وفقلمات حاتوقلتلوةتل وقلعتا

 أهمية البحـث:   
وتتمةفوف مع وقلبحىومهو   وقلتاايوقآلتع :

قتبببباوع تببببلوقلم تلببببعهوبعلببببقوقخمتمببببا وفخوةببببعماوقلم تلببببعهوبف قةبببب و .1
قلتتمع وقخمتمادع وبالمعلفماتودهوفف وفمفق وقاف اًويلوقلمماختو

بإم اتتبببباوقهوقخمتمادعبببب وق وقهوف قةبببب وقاف بببباًويببببلومحايظبببب وتعتببببفلو
ت لببًولتبباودببهوقلحاببااسوقلتببلوت مببهوف قءوفف و بب قوقلتببف ومببهوقامببفق و

و.ويلوقلتتمع 
قهوقلتتااجوقلتلوةُعة  ودتتباوقلبحبىوعم بهوقهوت عبفوقلبففقا وقلم تلب و .2

بالتتمعببب وقخمتمادعببب وففقاببب موقةبببتثما وفمبببفق وقاف ببباًوبإعمبببافوقلحلبببف و
 اويبببلوقلعملعببب وللمعف ببباتوقلتبببلوتابببًوبفمببباوتقفعببب و ببب  وقاف ببباًولبببفف و

قلتتمفع وتمتعفقنوللحفومهوقلمل  توقلتبلوتفقمباومحايظب وتعتبفلوفقلتبلو
و.وفلابتتاوفع توقلح فألوفقلحلا 

 أهـداف البحـث:
وعحاف وقلبحىوتحاعسوقا فقًوقآلتع :

و.وف قة ويبعع وقاف اًوفتفدتاويلومحايظ وتعتفل .1
ودلىوقلمعف اتوقلتلوتاًوبفماوتفظعًو ب  وقا .2 ف باًويبلومحافل وقلتعً 

و.وقلعملع وقلتتمفع 
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قلفلف و لىوبعسوقلتفلعاتولمفقمتب وتلب وقلمعف باتوقلتبلوف  بتوفتابًو .3
 .ويلوي عسوقةتثما وقاف اًوبالل  وقل موع فقوقلممتم 

 تحديـد مفاهيـم البحـث:
قهوقلمببببببتتجوقلعلمببببببلوقلمتببببببب ويببببببلوقلبحببببببفىوقلعلمعبببببب وقل البببببب وبببببببالعلفقو

عببعهوقهوعحببفففقوم ببا عقوبحببفثتقوقخمتمادعبب وع بب سودلببىوقلفق ةببعهولمفحببف وم
مهو   و دياءوتعا عًولتل وقلم با عقوبعبفوقخيب  ودلبىومباو تبألودبهوتلب و
قلم ببا عقويببلوففبعبباتودلببقوقخمتمببا وفةببتحاف و ديبباءوتع عببًوا ببقوقلم ببا عقو

وقلفق فمويلوقلبحى:
دملعبب وتمبفو  قفموم يببيولباوع ببفهوقلفلبف و لعبباودبهوي عببسو)قلتتمعب :و بلو .1

ععتببب وتتمثببب وببببب قمجوف يبببيوفةعاةببباتو بببفيتاوتحاعبببسو مببب قءقتوفتبببفقبع وم
دملعبب و)فمبباوتع ع تبباوقإلم قاببلوللتتمعبب ويتببلو.و 1)معببفختومععتبب ومببهوقلتمببف 

فعتامع ع ومةتم موتتفًوو لبىوقلتتبفسوبالايادباتوقلم تل ب و قتوقلتمبا و
و.وقلمبال وبحعاموقإلتةاهومهو   وقلت يعيوقلةلعق 

وفعحبانوو 2) وحب وقلععهوفتةبع وثم تتا)قلف ً:و فو .2 و)فععً   يب وقلتلبً 
وقلمت عب ولمتب ومبهومتباتوو،ويلو  ب وقلعبعهوقلتبلوعبففقوقختت با وبتبا فلبً 

تتتاءن و و.و 3)قل ع و بتفقءنوفق 

                                                           
فق وقل تببببألولليبادبببب وو،وقلتتمعبببب وفقلت يببببعيوقإل لعمببببلو،وقلببببف تف ودببببفتاهوم ببببلودبببببفوقه و1)

و.و24 ،و1991،ومفل و،وفقلتل 
م  باوو،ومملب وقلمةبتاب وقلع ببل،وفف وقلف بًويبلوقلتتمعب و،وف تف ودببفوقلعاعباوقلبفف مقلو )

 .و4 و،و1997،وقلةت وقلةابع وو،و221دففوو،وبع فتوو،وف قةاتوقلفحفموقلع بع 

مملب و،وقخمتتافوفقلتمفعفويلومةاا وقاف اًوفقلا امويلوقلفيهوقلع ببلو،و حفقهوقلةعف و3)
،و9قلةبببت وو،و259دبببففوو،وبعببب فتو،وقةببباتوقلفحبببفموقلع بعببب وم  ببباوف وو،وقلمةبببتاب وقلع ببببلو

 .و51 و،و2000
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و)فمباوتع ع تبباوقإلم قاببلوللف بًووووو يتببفوفمببفق وحبب وفلببحابتاوقلتلببً 
وقلعفقابفوقلمتحااب ومتتباو بتاومهوبعف قوفت  بتومبهو بب و بؤخءوقلبفق  عهولتلبً 

و.ولوقفماوقلب وقخمتمادع وقلم تل   ي
 التطـور التاريخـي لنظـام الوقـف

قلف بببببًوبعبببببف وحبببببب وقلعبببببعهوللمت عببببب وقلعامببببب وففوقل الببببب ود يتببببباوتظبببببقو
ي ببلوملبب وقلافعمبب وتاببفقوفثببااسوتببا عبوقاةبب موقل قبعبب ودببففقنوو،وتلبب ععع وم تل بب 

مببهوقلتاببفتوقلتبببلوتتحببمهوف بببًوداببا وللبببالدوقل تتبب وف مبببا وقلببفعهوفبعبببسو
معاببببفوفيبببلوفثبببااسوقاةببب موقل امةببب وفثعاببب وتتحبببمهوف  بببانودلبببىوقل  عببب وت بببفهوقل

و.و 1) فق تاول بهوقا ب ويلو  ويبا ومهويبااتوقلمةتحاعه
و،وفيبببببلوقلاببببباتفهوقل فمببببباتلو فقدبببببفوفحبببببعتاوقل فمببببباهول لبببببعاءوقلمافةببببب 

فليبععببب ومببباوعابببفقوللمعاببببفومبببهو بببفقعاوتتمثببب وبعبببسولبببف  اويبببلوحبببب وفدعببباهو
فيبببلوبعاتيببب وعببب   وتبببا عبوو،وهوففومممفدببب ومبببهوقلمعاببببفلملبببلح ومعببببفومعبببع

تظمتاودففقنومهوقلمؤةةاتوقل ع عب وقلتبلوتمعب وقإلحةباهوقلعباقوتظامبانو اتفتعبانو
و.و 2)لاو فقدف وقل ال وفقح اماوقلمةتال 

فمباوقلم مبباتعفهويعتببف قوتظباقويعبباوع لببفوقلمببا ومال باودلببىوفةبب مومععتبب و
ف ببفوو،وقخةببتحااسويعبباولممعبب وقاةبب ممببفمومحببففموقفو لببىوقتا قحببتاوف ببفوع ببفهو

ف فوع فهولل  ف وفمهوبعف قوقإلتاىوفلتبقوي قابسويبلوت تعبألوو،وع فهولبعحتا
و.و 3)يبااتوقخةتحااس

في ببب موقلف بببًوبقتفقدببباوقلث ثببب وقل عببب موفقا لبببلوفقلملبببت  وفمبببفتويبببلو
قلححا قتوقلافعم وفقلل قا وقلةابا وفل هوقإلةب قوفحب وللف بًوتظامبانوعةبتا و

                                                           
قلمؤةةبب وو،وقلفلبباعاوفقاف بباًويببلوقل ابباوقخةبب ملو،وقلببف تف ومحمببفو مببا وقلببفعهوقمبباق 1)

 .و140 و،و1998و،وبع فتو،وقلمامعع وللف قةاتوفقلتل 

 .و140 ،وقلملف وت ةاو،وقلف تف ومحمفو ما وقلفعهوقماقو 2)

 .و145 ،وقلملف وت ةاو،وف ومحمفو ما وقلفعهوقماققلف تو 3)
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ف وب وفتمفويلوقلا آهوت ةباوفلبفلاوفملباف  وبادتببا وقلف بًوقإلةب ملوبافقد
 حببلوقهودتببا و)تظامببانوع ببافوع ببفهو الببانوفعبب  ألوقلبببعسو اإلمبباقوقللببايعلو

فموبمعتىوقتاودلىوقلب مقوو 1)خوقدلقوقهوفحفقنوحب و ب وقإلة ق و) لىوقلاف و
وقلف ببًو خوقهو  بب قوخوععتببلومببهوقهوقلححببا قتوفقللبب قا وقلةببابا و اتببتوتعببً 
و.وفتتاوقل وقلف ًوقإلة ملوف ل وخ ت ًوقلماالفوفقا فقً

فف تةألوقلف بًويبلوقإلةب قولب دعتاوبادتببا  ولبف  وما عب وففلعب و لب و
ب ببفَه و)مببهوقلابب آهوقل بب عقو ببف وقهوتعببالىو بباوُتحح مى وَحتىببىوتُتت حاُببفقومح وَتَتبباُلفقوقلتبحبب ى و 2)لَببهت
فمهوقلةت وقلافلع و ف وقل ةف ولبلىوو.و  ف تا وآعاتو ثع موتحىودلىوقللف

و،و  قوماتوقبهوآفقوقتاي ودملاو خومهوثب ىو:ولبف  وما عب و)قهودلعاوفةلقو
ففوفلبببفولبببالدوعبببفدفولبببا وفقللبببف  وقلما عببب ودتبببفوقلعلمببباءوو،وففودلبببقنوعتت ببب وببببا

فمهوقلةت وقل علع وقهوفف وف ًويبلوقإلةب قو بفوف بًوو.ومحمفل ودلىوقلف ً
 ببلوقلتببلوففلببىوو-فموبةبباتعهو–ودلعبباوفةببلقولةبببع وحببفقايوقلتبببلوولببلىوقه

م عبب س وقهو تبب ويتببلولمحمببفوولببلىوقهودلعبباوفةببلقووعحببعتاوحعببىوف قفو)بتبباو
قهوتعببالىوياتببب وعبببفقوُفحبببفوف ببببسوقلتببببلوولبببلىوقهودلعببباوفةبببلقوتلببب وقلحبببفقايو

و.وفموفف  تاو 3)قلةبع ويتلفسوبتا
ودلعبباوفةببلقوابببلويلحبب وفمببهوقلةببت وقلتا ع عبب و  بب ق وقل ةببف وولببلىوقه

دلببىوف  بباوفتفمعتبباودثمبباهوقبببهود بباهو حببلوقهودتبباوللبب قءوبا  فمبباوفف  تبباو
و.و 4)للمةلمعه

                                                           
 .و154 و،وقلملف وت ةاو،وقلف تف ومحمفو ما وقلفعهوقماقو 1)

 .و 92قآلع )و،وةف موآ ودم قهو 2)

دلمباءوقإلةب قوفم  ب ف وعيبالبفهوبإحعباءوفف وقلف بًوو،وقلف تف ومحمفودببفوقلحلبعقودمب  و3)
و،و2004و،و351دببببففوو،ومتببببا وقإلةبببب قومملبببب و،ولمفقمتبببب وقلم بببباي وقخ تلببببافع وللعفلمبببب 

 .و54 

 .و55 و،وقلملف وقلةابسوت ةاو،وقلف تف ومحمفودبفوقلحلعقودم و 4)
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فلع و ل وو،وفقافقفتوقاف اًوامهوقلات ععهوفقاعفبععهوبلف موملحفظ 
عتلببب وبالمتبببافوحبببفوقللبببلعبععهو حببباي و لبببىوقلتلبببايوقلعلمبببلوقلمتمثببب وبإتلببباءو

ات بلوفف ومبهوفف بًومبهوف قحبلوبعبتوقلمبا وبعبفووف اهوتف وقلبفعهو.وقلمفق  
قهوفيتىوب ل وبعسوقل اتاءوفح قوح ف ول حوقلفعهوقاعفبلوفةا ودلىو ل و

ف بباهوقلتفةبب وقا ببب وللف ببًويببلوببب فوقللبباقوو 1)مببهومبباءوبعببف ومببهوقلةبب يعه
فملببب وامبببهوقلممالعببب وإلحببب اءوبعبببسوقللببب دع ودلبببىوح متبببقوفتاببب بتقومبببهو

ثماتعبب وقاف بباًوففحببايتوفف ايببانومفعببفموففحببفثتوقللببعألو مبباو دببتوقلففلبب وقلع
فقةببببتم توقاف بببباًوحتببببىوو 2)بعببببسوقإلمبببب قءقتولتتمالببببىوفقافحببببا وقلمفعببببفم

عفمتاو  قول تتاولعةبتوببت  وقللبف موقلتبلو اتبتودلعتباويبلوقلةبابسومبهوحعبىو
تتفدتاوفمفلو ةتامتاويلوتافعقوقلمةادفموفقلفدقواي قفوقلممتم وفمفلوتف  و

و.ومولؤفتتاقلح فم ويلو فق و
 أنـواع الوقـف

بباًو ببففوقلف بًودلبىوف ةبباقومتب وقلبفقعب وحعبىوعاببف وقل اعباوقلحت بلوقل لى
يمبببتتقومبببهومعلتببباولبببف  و)قلاببب هوقلعالببب وقلمبببع فم ودبببهوفف ببباًوقللبببحاب و)

ما عببب ويبببلوفببببفقألوقلبببب وفمبببتتقومبببهو بببا ولببب فمو  قبتبببلوفببببفقنوفيبببلوفببببفقألوقلبببب و
وق :فقلمةا عه وفععتلو ل وقهوقلف ًوث ث وفتفو

فيعمباوو 3)  م وبحتوفملت  وببعهوقل عب موفقا لبل) ع موبحتوفف للو
وعللوبعاهولت  وقاتفق :

 فوقل موعف ًو بتفقءنودلىومت ومهومتباتوقلبب وفلبفولمبفمووالوقف الخيري: .1
مععت وعلبدوقلف ًوبعف اودلىوفل ا ودعتتقوقلفق ًو بقهوعابًوقل مب و

و.و ف حاودلىومف ة وففومةتل ىوثقومهوبعفودلىوففخف

                                                           
 .و8 و،وملف وةابسو،وقلف تف ودبفوقلعاعاوقلفف مو 1)

 .و9-8 و،وقلملف وت ةاو،ودبفوقلعاعاوقلفف مو )

 .و52 و،وملف وةابسو،و حفقهوقلةعفو 3)
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 فوقل موعف  اوقإلتةاهو بتفقءنودلىوت ةاوففودلبىووالذري(:)الوقف األهلي و .2
ففخف وف  عتببباوففوفلببب ا ومععتبببعهومبببهو فمو  قبتببباوففومعببب  قوحتبببىوفلبببفو

وو.و 1)معلاوبعفو ل وف  انودلىومتاتوقلب 
قلف ًوقلملت  :و فوقل موعف بًو بتبفقءنودلبىومتب ومبهومتباتوقلبب وفدلبىوو .3

و.و 2)ففو  قبتا  ع وقلفق ًوقفوت ةاو
ف تالبب وفتببفق وف بب لوللف ببًو بببالف ًوقللببحعدوفقلف ببًومعبب وقللبببحعدو

ف تبببا وقلف بببًوقلعببباقوفقل بببا وفقلف بببًوو 3)فقلف بببًوقلمحببببفيوفقلف بببًوقلملحبببس
قلمؤبفوفقلمؤ توفقلف ًوقلمععهوفقل ع ومععهودلىوقلب مقومبهو ثب مو ب  وقاتبفق و

يبببلومحبببمفتتاودبببهووحةببألوتتبببف وفي بببا وقلبببباحثعهوفقلم  ببب عهو خوفتتببباوخوت ببب  
و.وقاتفق وقلتلو   تا اوقلف ًوقل ع موفقا للوفقلملت  

 إدارة الوقـف
م وقلبتاءوقإلفق موقلمؤةةلولتظباقوقلف بًويبلوقلممتمب وقلع ببلوبةلةبل و

تميعهوفةاةععه:وقاف وتمبيوقإلفق موقل  فعب وو،ومهوقلتيف قتو ل تودهوفمفف
عتبفلىو فق موقلف بًوبت ةباويبلووفعةتيع وقلفق ًويلو ب قوقلبتميوقهو 4)قلعاالع  )

حعاتاوبالت ودلىو ل ويبلوفثعاب وقلف بًو مباوقتباوعةبتيع وقهوعبت ودلبىوقهو
يببإ قو بباهوقلف ببًوو.وعتببفلىومعبب  وقإلفق موفقللببعات وللف ببًوبلبب  وفقاببقوففومؤ ببت

ودلعتقويلوحعاتباو مباوقتباو)ف لعانو   عان ويإتاوعم تاوقهوعععهوفقحفقنومهوقلمف ًف
 ب وقافخفوةتانومث ن وبعفوفياتاوفق  قو اهوقلف ًو ع عانوق)عةتيع وتحفعفول تاو

                                                           
 .و187 و،وملف وةابسو،وهو ماققلف تف ومحمفو ما وقلفعو 1)

 .و52 و،وملف وةابسو،و حفقهوقلةعفو 2)

و،وب بببفقفو،وميبعببب وقل لبببافو،وقلتلببب ععاتويبببلو فق موقاف ببباًو،ودببببفوقلببب اقسو بببفبلومحمبببفو )
 .و72 و،وو1989

مملب وو،وتحبفوقحعباءوفف وقلف بًويبلوقلتتمعب وقلمةبتال وو،وقلف تف و بب ق عقوقلبعبفملومباتقوو 4)
و1998قلةبت وو،وو235دففوو،وبع فتوو،وم  اوف قةاتوقلفحفموقلع بع وو،وقلمةتاب وقلع بل

 .و109 و،و
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فقتةبببقو ببب قوقلبببتميوبف مببب ودالعببب ومبببهوو 1)يإتببباوعم تببباوقهوععبببعهومتفلعبببانوففوق ثببب 
ف ببفوفمتببتوو 2)ف بباهوق ثبب ولببعفدانويببلوم تلببًوقلم قحبب وقلتا ع عبب و،وقل م  اعبب 

تتظعمتبباووقتتاببافقتو لببىوقاف بباًوقل البب وقا لعبب ومتتبباوتتعلببسوبإفق تتبباوفي عابب 
متببب ولبببف وقإلةببب ق وفق  مبببا وقلمتبببفلعهوفيةببباف قو ببب قو)ففوتع حبببتاولا مبببا و

فع حببظوقثبب وقلمعبب قىويببلوو،و حبباي و لببىولببعفب و  حببا وقلمتببفللوللمحاةببب 
تمااب ودفقابفوقلف ببًوقا لبلولعتحبباء وتلبعألو بب ومةبتحسوبمبب ف وقلبامهو لببىو

 موم  اعب وتتعمب ولتب  وقختتابافقتوفلبعف وي بو 3) بف وحباع وعبيب و بفًوقلف بً
قلففلبب ويببلوممعبب وقلمؤةةبباتوففلو لببىوببب فاوتمببيوثبباتلويببلو فق موقلف ببًوف ببفو
تميوقإلفق موقلمؤةةبع وقلح فمعب و فوقلتادب وقلبع ف  قيعب وقلم  اعب ودلبىوقلتحبفو

و 4)قلبب موتببب ق ويببلوقلف بببتوقلحاحبب ويبببلوفاق قتوقاف بباًوبمعظبببقوقلببفف وقلع بعببب 
قلحفعثببب ويبببلوقلملببب سودلبببىووفحبببففوتعببب مواق  بببفهوث ثببب وفةبببباألوإل بببفققوقلففلببب 

ملبباف موقاف بباًوففوفحببعتاوتحببتو لبب قًوقلففلبب وقلمبالبب وف ببل:وقليمبب ويببلو
ملببباف موقلففلببب وقلعثماتعببب واف ببباًوقلي عاببب و)مبببفق فوقاف ببباًوقلمالعببب وقلحببب م و

قلب تالبببع وبعبببفو ل ببباءوقخت لبببا ع وخ تبايتببباوبتبببا وفقلعلببب ت وقللبببامل وفقلتتظبببعقو
وقلمل ع ومع وقلمة فةلألوقل ااتوقلتالعفع وقلتلولقوتت  يوو،وتا مقلمفعفوفظ ًف

و.و 5)يلوقلتحفعىوفةباألو فتتاوفقةتا لعتتاوقلمافع 
ف  بب قو اتببتو فق موقاف بباًوبةببعي ويببلوقلبببفقعاتوقلمب بب مولتلببفاتاوفمعبب و
معاببفموثببقومبباولبثببتوقهوتيببف توفتعاببفتودملعبب و فق تتبباوف لبب ولاعببافموقلف  عبباتو

متمادعب وفقلتتمعب وفق تببايودبففو بعب ومبهوفقتةا ومةا متتاويبلوقلمما ةباتوقخ
و.قلمؤةةاتوقخمتمادع وفقلم قيسوقلعام وبتا

                                                           
 .و53 و،وملف وةابسو،و حفقهوقلةعفو 1)

 .و109 و،وملف وةابسو،وقلف تف و ب ق عقوقلبعفملوماتقو )

 .و20 و،وملف وةابسو،وقلف تف ودبفوقلعاعاوقلفف مو 3)

 .و109 و،وبسملف وةاو،وقلف تف و ب ق عقوقلبعفملوماتقو 4)

 .و55-54 و،وملف وةابسو،و حفقهوقلةعفو 5)
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 دور الوقـف فـي التنميـة
قهوقلتببببفًوقاةاةببببلوللف ببببًو ببببفوقلملببببا   وقإلعمابعبببب وبإحببببفقىوتتمعبببب و

فق  قو بباهوقلف ببًوفلبب نولببف  وما عبب وو 1)لببامل ودلببىومةببتفلوقل بب فوفقلممتمبب 
قخمتمادعببببب وفقخ تلبببببافع ويبببببلوقلممتمببببب وويبببببإهوفف  و ببببباهو بعببببب قنويبببببلوقلتتمعببببب 

وقإلة ملوفعب اوفف  ويلوقلمماختوقلتالع :
مبهومبرث وقإلةب قو)علًوقلف تف ومحمفوبهوقحمفوقللالدوقلف بًوباتباو

قل احل وإلل حوحعباموقلممتمب  وفعابف وقتباوملبف و عب وللممتمب وقإلةب ملو
 قنومتمبانويبلوتتحب وفقلفدفموقإلة مع وفلافوففتوقاف اًوقإلة مع وقل ع ع وففو

حعبىو اتبتومؤةةباتوقلتعلبعقوو 2)قلفدفموقإلة مع وقلعملعب وفيبلوتتحب وقلتعلبعق
 ب وقلمف ة وف لع ويلوقلمةمفوفقل تاتعألوففف وقلعلقوفقلم تباتوفععتمفوقل ثعب و
متتاودلىوقلتباتوف لب ولبعحبتاوقاف باًوف تبا وقلف بًودلبىوافقعباوقلعلبقو

فقلت ةبببع ويبببلوقلمفقمببب وفقاف ببباًودلبببىوفدلبببىو  قةبببلولتبببف ع وقل اببباوفقلحبببفعىو
و.وفدلبببىو اقتببباتوقل تبببألويبببلوقلمةبببامفوفقلم تبببباتوففف وقلعلبببقو،ومتببباا وقليلبببب 

و.و 3)ف للتوقاف اًولم اتألوتعلعقوقاعتاق
فللف ببببًوفف ويعىببببا ويببببلودملعبببب وقلتيببببف وفقلتمببببفويببببلوم تلببببًودلببببف و

حعبىوو،ويافو اهوقلف بًومبهوقتمبدوقلفةباا ويبلودب  وملب ل وقل اب و،وقإلة ق
حتببىوو،وقهوقلمةببلمعهوتتبعببفقومفقحبب وقلحامبباتومتمبباوف ببتوف  عببتويف  ببفقولتببا

                                                           
م  بباوف قةبباتوو،وتظبباقوقلف ببًوفقلممتمبب وقلمببفتلويببلوقلببفيهوقلع بببلو،ومممفدبب وببباحثعهو 1)

 .و578 و،و2003قلةت وو،وبع فتو،وقلفحفموقلع بع 

دلماءوقخة قوفم  ب ف وعيبالبفهوبإحعباءوفف وقلف بًووو،وقلف تف ومحمفوبهوقحمفوقللالدو 2)
و،وو2004و،و351دبببببففوو،ومملببببب ومتبببببا وقخةببببب قو،ومفقمتببببب وقلم اي قخ تلبببببافع وللعفلمببببب ل

 .و57 

تبا عبوقلعب قسوقخ تلبافمويبلوقلاب هوقل قبب وقلتمب موم  باوو،وقلف تف ودبفوقلعاعاوقلبفف م و3)
 .و20 و،و1997،وبع فتو،وقلع بع وف قةاتوقلفحفم
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ف تبا وقل داعب وقليبعب وفتتمثب ويبلوو 1)قتتقودعتفقوفف ايانوإليعاقوقل ب ألوقلحبال 
و،و  امبب وقلما ةببتاتاتوحعببىوععببالجوقلم حببىوفعتتببافلفهوقاففعبب وفقام عبب ومماتببانو

ف اتببتوبعببسوو،وقلم حببىو بب قو لببىوتاببفعقو ببفماتويبعبب ويببلوقا عبباًولعبب  
قلمةتل عاتوم ق باولتعلبعقوقليبألويععبعىهولبعبول لبت ا وبعلبقوقليبألوففومبف  و

ف اتبببتوو 2)لليبببألويعت بببسودلعببباوفدلبببىودبببففومبببهوقليلبببب وعلبببت لفهوباليبببألومعبببا
قاف بببباًوتت ببببسودلببببىوقا قمبببب وفقلعتببببامىوفتببببافعجوقخعببببامىوفقاب ببببا وقلعتعمبببباتو

حاءموقللفق  وفماقوقلةاا عهولع نو و.و 3)فق 
 مبباوحاببسوقلف ببًوقةببتا  وقلعببالقويببلومفقمتبب وقلةببلياهوحعببىوتببقوف ببًو
قاف بباًوقل ثعبب مويببلوببب فوقلعببالقوقإلةبب ملودلببىوقلعلمبباءوففف وقلعلببقوفقلمفقمبب و

فت  لوقلعلماءومؤفتب وو،وفقلمباتلوقلعام ولتباىوفقام وقختت ا ودلىومفلوقلف  
مامعببانوو–قللبب عًووفقلبب موعببف  وتببا عبوقاا بب و 4) بب  وفبببفقألوقلملببف وفقامبب قء

علع وبقهوتظاقوقلف ًو فوقلب موفيب وقاا ب و لبىوقامباقوفح بظولباوو–فمامع و
فمبببفف وقلتبببا ع لوبادتببببا  وف بببقومتبببا مودلمعببب ويبببلوقلعبببالقوقإلةببب ملوفلبببفوباعبببتو
ل ا بب وفف ايبباوخةببتيا وقهوعببؤفموفف قنوق ثبب ويعالعبب ودلببىوقلمةببتفعاتوقلمحلعبب و

و.و 5)فقإل لعمع وفقلعالمع 
عتبعهومماوةبسوقلفف وقل بعب وقلب مولعبباوقلف بًويبلوفيب ودملب وقلتتمعب وو

قخمتمادعببب وفقخ تلبببافع و لبببىوقامببباقول بببهوقلف بببًوت قمببب ويبببلوقل تببب موقلحفعثببب و
خةبببعماوحبببعهولبببا توقلففلببب وتتبببف  ويبببلولبببؤفهوقاف ببباًوحعتمببباوفل بببتوح عببب و
 فق تتبببباوفتفلببببتو ببببلو لبببب وحعببببىوقل ببببلوق ثبببب وقلف ببببًوقا لببببلوفقةببببتفلتودلببببىو

و.ف اًوقل ع ع وفحمتتاو لىوفم  وقلففل قا
                                                           

 .و57 و،وملف وةابسو،ولف تف ومحمفوبهوقحمفوقللالد و1)

 .و10 و،وملف وةابسو،وفف وقلف ًويلوقلتتمع و،وقلف تف ودبفوقلعاعاوقلفف مو 2)

 .و54 و،وملف وةابسو،و حفقهوقلةعفو 3)

 .و57 و،وملف وةابسو،وقلف تف ومحمفوبهوقحمفوقللالدو 4)

 .و149 و،وملف وةابسو،وقلف تف ومحمفو ما وقلفعهوقماقو 5)
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 الجانـب الميدانـي للبحـث
 مجـاالت البحـث:
و.وفقا موقةتثما وفمفق وفف اًومحايظ وتعتفلوالمجال المكاني:
 .وقلتم ودلىومفع وفمفظ لوفقا موقةتثما وفمفق وقاف اًوالمجال البشري:

ووو.2005/وو2/وو20و–و2005/وو1/وو20 متفومهووالمجال الزمني:
 المناهـج المتبعـة فـي البحـث

خوع تلبببًوقثتببباهودلبببىوقهوقلمبببتتجوقلعلمبببلو بببفوقلاادبببفموقل اعةببب وقافلبببىو
قلتبببلوعةبببتتفو لعتببباوقلبحبببىويتبببفوع ةبببقوللباحبببىومعبببالقوقلةبببع وقللبببحعح ولبحثببباو
فعلببع وم تببفقوقلمببتتجو لببىوقل ع عبب وففوقلي عابب وقلتببلوعتبعتبباوقلباحببىويببلوف قةبب و

ف بببفو اتبببتوقلمتبببا جوقلمةبببت فم ويبببلوو 1)بحبببىقلملببب ل وففوقلظبببا  مومفحبببف وقل
وبحثتاو  قودلىوقلل  وقآلتل:

 المنهـج التاريخـي: .1
ودلبببىوقلببب وقلظبببا  موقلمببب قفوف قةبببتتاومبببهو عةبببتعم و ببب قوقلمبببتتجوللتعبببً 
 بب  وقيبب  وقلباحببىودلببىوملبباف ودلمعبب وت بب ومفحببف وقلبحببىوفعةببتعم و

دامبب ودببهوو بب قوقلمببتتجويببلوقلبحببفىوقخمتمادعبب وللفلببف و لببىومببباف وف ببفقتعه
ي عبسوتحلعب وقلحاببااسوقلمتعلاب وبالملب  توقإلتةبباتع وفقلابفلوقخمتمادعب وقلتببلو
لبب لتوقلماحبببلوفقلحاحبب وفلابببفوتتبعتببباويباببانوللمبببتتجوقلتببا ع لومببب ف وقلف بببًو

و.وقلتا ع ع وفت ق ماتو ثا  وفلفخنو لىوقلف توقلحاح 
و
و
 المنهـج االستقرائـي: .2

                                                           
ي قاببببببسوقلبحببببببىوو،وفوقلمبببببتعقوقلحةببببببتلقلبببببف تف و حةبببببباهومحمببببببفوقلحةبببببهوفقلببببببف تف ودبببببببو 1)

 .و10 و،و1981،وقلمفل و،وميبع وفق وقل تألو،وقخمتمادل
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ح ببقو لببلوففوقلفلببف ودببهووقخةببتا قءو ببفوتتببب وقلمااعبباتوللتفلبب و لببى
ي عسوقلم حظ ومهوقل ا و لىوقلعاقوفقلماءوقا ب ومبهوقلمع يب وقلبلب ع ولباو
يبباب وقةببتا قالوففوتم عبببلومبباوفققوعتببقلًومببهوتعمعمبباتوتم عتبباودلببىوتم بتتبباو

فيبلو ب وقاحببفق ويبإهوقلمبتتجوقخةبتا قالو ببفوفيب ولتباو ؤعب وفةاةببع وو 1)قلحةبت 
لت ق مبلوحعببىوقةبت فتاومببهو ب قوقلمببتتجويببلوفحب ف ع ول حببفقىودبب ويابعتبباوق

ودلبىوفف وقلف بًويبلوقلعمب وقلتتمبفموفقلمعف باتوقلتبلوتابًوبفمباوتلب و قلتعً 
و.وقاف اًومهوقهوتؤفموفف  اوبل  وياد ويلوقلعم وقلتتمفم

 أوضـاع األوقـاف فـي محافظـة نينـوى
ودلىويبعع وقاف اًوفملحااتتاويلومحايظ وتعتفلو متاو ل  سوقلف ًف

 ومفقياببباتو ةبببمع ومبببهو ببب  وقلم ايبببباتوقلتبببلوفم تتببباو لعببب وقآلفقألو لبببىوبق ببب
فقاببب موقةبببتثما وفمبببفق وقاف ببباًوبعبببفوقدتببب ق وفقاببب موقلف بببًوقلةبببتلودبببهوتافعبببفتاو
بالمعلفمببباتوف لببب ول بببفهوفمبببفق وقاف ببباًوتبببفق ومبببهو بببب وفقاببب موم تلببب وبتببب قو

لببب ويبببلوقللبببقهوتةبببمىوببببفقا موقةبببتثما وفمبببفق وقاف ببباًوفقلفق عببب ويبببلولبببا  وقلعفق
فبعبببفوو.ومحايظببب وتعتبببفلويبببلوبتاعببب وف بببًوقاحمفعببب وماابببب وقلمتحبببًوقلححبببا م

 مببب قءوقلماببباب توقل ةبببمع ومببب ومبببفع وقلبببفقا موفقلتبببلوقةبببتم تولمبببفموثببب ىوفعببباقو
وفبعسومهوقل اف وقلفظع لوتبعهولتاوماوعقتل:

وقهوفمفق وقاف اًويلومحايظ وتعتفلوتاةقوبالل  وقآلتل: .1
ع ببفهوُمحلبببىو ةببمعانويبببلوةبببم توو بببفوقلببب موالوقــف المضـــبوط : -أ

و.وفقا موفمفق وقاف اًوفتتفلىو   وقلفقا مو فق تاوفقإلل قًودلعاومبال م
 ببفوقلف ببًوقلبب موع ببفهوبعببفومتببفللوعاببفقوبإفق تبباوووووووووووالوقــف الملحــ : -ب

فتببببتقومحاةببببب وقلمتببببفللومببببهو ببببب ومملبببب وم ببببت وب ااةبببب و احببببلوقلمح مبببب و

                                                           
و،و1978و،وبعبب فتو،ومعمببقوملبيلحاتوقلعلبفقوقخمتمادعب و،وقلبف تف وقحمبفوا بلوببففمو 1)

 213. 
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فعتحببف وقلف ببًوقلملحببسوو 1) و1970ولعبباقو46بمفمببألوقلابباتفهو  ببقو)قللبب دع و
 لببىوف ببًومحبببفيوبعببفوفيبباموقلمتببفللوفدببفقوظتببف ومتببفللوآ بب و بب  و مةبب و

و.ودل وةت ومهوتا عبوفيامو ل وقلمتفلل
 أما أنـواع األوقـاف فهـي:

 . دور سكنية .1
 . محالت تجارية .2
 . أراضى زراعية .3

ودفقاببفوتلبب وقاف بباًوبمفمببألوقلحمببجوقلف  عبب وقلتببلو فت ببفهوقفمبباولببً 
  اوقال ا وقل عهوفف  فقوتل وقامفق وحعىوعبتقوقل مبف و لبىوتلب وقلحمبجوح و

و وقلتبلوعبتقولبً  قلف  ع وفمعامل وقلمبالغوقلتلوتبعهوتل وقلحمبجوقفمباوقللبً 
قلمبالغوقلعاافمومهوتل وقامفق وقلمف   ودلىومةمفومععهو  قوفدلبىوفق وفعتباقو

و.وقمععهو  قوبماوعتفقف وبعهوقلتا ومهومبالغويلو  قوقلعفو
 اتبببتوقامببببفق وو2003-1960ف ببب  وقل تببب قتوقلةببببابا وفقلممتبببفمومببببهو

وقلتلوتةتحل ومهوتل وقاف اًوعتاةقوقفماول يتاو لىوماوعقتل:
و.وماءومهودفقافو   وقامفق وقلف  ع وع  ألو لىوقل اقت وقلعام و-ف

ودلببىوقلمفقمبب وقلتببلوفف  ببتولبباوففهوقل مببف وو-أل فقلمبباءوقآل بب وعلببً 
ولتل وقلعفقاف لىوقلحمجوقلف  ع و و.وقلتلوتبعهوقفماوقللً 

قهوف ببف وقلففلبب ويببلوتتظببعقو فق موقاف بباًويببلوقلعبب قسوبببففوبعببفوقهوتببقوو
لتتببفلىو فق موقلف ببًو خوقهوو1929تلبب ع وفاق موقاف بباًويببلوقلعبب قسويببلودبباقو

 وفدبباقو1964) بب قوقلتتظببعقولببقوعةببتا وبةبببألوحبب وتلبب وقلببفاق مو بب  وقادببفققو
 ع و ااةب وفعبفقهوقاف باًوفبمفمبباوقلببدو ابع و وفقل موتقوبعف وتلب1970)

و.و 2)قلممتف ع و فوقل اع وقادلىولفعفقهوقاف اً

                                                           
 .و179 و،وملف وةابسو،ودبفوقل اقسو فبلومحمفو 1)

 .و149 و،وملف وةابسو،ودبفوقل اقسو فبلومحمفو 2)
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تبببقوو9/4/2003فبعببفوقلت عبب وقلةعاةبببلوقلبب موحلببب ويببلوقلعببب قسويببلوو
 فق موفمفق وقاف اًومهو ب وممل و عا وقةتثما وفمفق وقاف اًوفقل موع فهو

فدحبببفع ودبببففومبببهوقلاحبببامو ابببع وفعبببفقهوقلف بببًوقلةبببتلو اعةبببانولتببب قوقلمملببب و
 خوقهومبباوع حببظودلبببىوقامببفق وقلمةتحلببل ومبببهوو.وفبمفمببألوقلحمببجوقلف  عببب 

 ببب  وتلببب وقاف ببباًو اتبببتوتفحببب ويبببلوقلبتبببف و قماتببباتوفخوعبببتقوقخةبببت   و
وقلتبلوعمب وبتباوقلبلبفو ب  وقل تب موقل ق تب وممباو قامث ولتاوف لب وبةببألوقلظب ًف

 فمببب ومببباوفف  بببتواملببباومبببهومتببب ووععتبببلويابببفقهو عمتتببباوفبالتببباللوياابببفتتاويبببل
فدتببفوةبببؤقلتاوللةبببعفوو.وفقلممتمبب ومبببهومتبب وف ببب لودلبببىوقلمببفلوقلا عبببألوفقلبععبببف

مفع وقةتثما وفمفق وقاف اًودهومفلوتع سوتل وقاف اًو لىوةبفءو فق تتباو
وبتاوفماألوقهو اتفهوممل و عافموقلثف مو قوقلب  قو و1980لةبت وو117فقلتلً 

ويبب لوتلبب وقامببفق وقلف  عبب وف ببفودببااوقلةببعفو ببفوففلو لببىوحلببف وةببفءوقلتلببً 
وقلمفع و مابتاوباامثل :

و..و.وو86بع وبعسوقلبف ا عهويبلوةبفسوقللبعا ويبلومفعتب وقلمفلب وفبمبلبغو .1
و.و1982فلًوفعتا وللف اهوقلفقحفويلوداقو

 وففتقو30) يع وق سوتا ويلومتيا وقلفتفقهويلومفعت وقلمفل وفتاف وببو .2
و.وف قحىوة تع وللعة  ععهقةتفللودلعتاوفتقوتفاععتاو اي و

مببا مويببلوفحببفومبباتبلوتتبب وفملبب وتابب ويببلوحببلوقلبعببىويببلومفعتبب وقلمفلبب وو .3
 وففتبببقوبععبببتوببببالماقفوقلعلتبببلوففتلبببقتودلعتببباومابببال وقلحلبببىو71)تابببف وببببب
و.وفقل م 

ف ببفوتبببعهولتبباومببهو بب  وماابلتتبباوللمةببؤفلعهويببلو بب  وقلببفقا موقهوتفظعببًو
و.وت فهوبةعي وفخوت   دفقافو   وقاف اًول فم وقلممتم وت افو

 ملخـص نتائـج البحـث
تت ببفهوفف بباًومحايظبب وتعتببفلومببهوقلف ببًوقلمحبببفيوقلمحلببىو ةببمعانويببلو .1

ةبببم توفقاببب موقةبببتثما وفمبببفق وقاف ببباًوفقلف بببًوقلملحبببسوقلببب موع بببفهوبعبببفو
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متفللوعافقوبإفق تاوفتتقومحاةب وقلمتفللومبهو بب ومملب وم بت وب ااةب و
حبببسو لبببىوف بببًومحببببفيوبعبببفوفيبببامو احبببلوقلمح مببب وفعتحبببف وقلف بببًوقلمل

قلمتفللوفدفقوظتف ومتفللوآ  و   و مةب ودلب وةبت ومبهوتبا عبوفيبامو
فتلم و ب  وقاف باًوفف وةب تع وفمحب توتما عب وفف قحبلو.و ل وقلمتفلل

و.وا قدع 
وفمببفق وقاف بباًومبباءومببهودفقاببفوفمببفق وقاف بباًوعبب  ألو لببىوو .2 قفمبباولببً 

ودلببى و.وقلمفقمبب وقلتببلوفف  ببتولبباوقل اقتبب وقلعامبب وللففلبب وفمبباءوآ بب وعلببً 
مهو   و   وقلتتااجوتةت ل وقلتتعم وقلتالع وف لوحعًوفف وقاف باًو
يلوقلتتمع ويبلومحايظب وتعتبفلوحعبىولبقوعظتب ولتباوفموتبقثع ويعبا وللتتمعب و
عبفقءوقاعتباقوفقل اب قءودلبىوت ب وقلف مب ومبهو يلومماختوقلتعلعقوفقللح وفق 

و.وقل ت قتوقلةابا قل ادلع وقلتلو اهوعافقوبتاوقلف ًويلو
 التوصيـات والمقترحـات

قهوقلتفلع وقلتلوعحعتاوقلباحثفهويلوقلف قةاتوقخمتمادع و بلومبتعب و
دلىوماوتفل وآلع و ؤخءوقلباحثفهومبهوتتبااجويبلوف قةبتتقوف بقودتبفوفحبعتقو
لتلببببب وقلتفلبببببعاتويبببببإتتقوعت  بببببفهو لعببببب وتت عببببب و ببببب  وقلتفلبببببعاتو لبببببىوقلمتببببباتو

و.وقلم تل وبت قوقام 
ودهوقلتفلعاتوقلتلو   وبتاوقلبحىويتلو ماوعقتل:فماو
دلبببببىوفقاببببب موقةبببببتثما وفمبببببفق وقاف ببببباًوقلةبببببعلوفبالتعبببببافهومببببب وقلم اتبببببألو .1

قخةتلبببا ع ويببببلوقلمامعبببب وقخ تلبببافع ومتتبببباوفقلتتفةببببع ويبببلو عمببببافوقلةببببب و
قل  عل وخةتثما وتل وقاف اًوبلب  وع بفقوقلممتمب ومبهومتب وفقلعمب ومب و

لف قةبببببباتوقل امبببببب وإلفقمبببببب وتلبببببب وقاف بببببباًوقلم اتببببببألوقلتتفةببببببع وإلمبببببب قءوق
و.وفقلمحايظ ودلعتا
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حببب ف موقلتعببببافهومبببب وقلم تلببببعهويبببلو حبببباعاوقإليتبببباءوفقخمتتببببافوإلعمببببافوو .2
قل تافلوقلل دع وقلتلوتةتقويلوتفظعًوتل وقامبفق ول فمب وقلممتمب وففهو

و.وقل  ف ودهوقلحمجوقلف  ع وقلتلوفحعتومهو ب وفلحاألوقاف اً
قلمحايظبببب وففقابببب موقةببببتثما وفمببببفق وقاف بببباًووتلبببب ع ولمتبببب وم تلبببب ومببببهو .3

و.ولتيفع وتل وقاف اًوبل  وعمع ودفقاف اوق ث 
ح ف مو عاقوقلبففقا وقلم تلب وبإف با وقلعباملعهويبلوفقاب موقةبتثما وفمبفق وو .4

و.وقاف اًويلوفف قتوتؤ لتقوإلفق موتل وقاف اًوبل  وةلعق
ففقاببب موقلعمببب ووو عمبببافوآلعببب وللتعبببافهوببببعهوفقاببب موقةبببتثما وفمبببفق وقاف ببباًو .5

فقللببؤفهوقخمتمادعبب ويببلوق تيببا ومبباءومببهودفقاببفوفمببفق وقاف بباًول فمبب و
 .قاة و قتوقلف  وقلمحففف
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Endowment plays a role in developing society through 

the financial support which can be spent on different social 

aspects.  This paper tries to investigate this role.  It includes a 

theoretical aspect tackling the limitation of the subject, aims 

and concepts of the paper.  It also studies the historical 

development of the system and types of endowment and its 

management as well as its role in development.  Practically, 

the paper includes a field work on the situation of endowment 

in the governorate of Nineveh.  Finally, some finding and 

conclusions are presented, similarly, recommendations are 

given and suggestions are proposed.  
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