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مقدمه
از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام
وافر قرار داش ــته اس ــت .دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام ویژهای به
ترویج وقف در بین مس ــلمین دارد ،به گونه ای که پیشـــوایان اسالم ناب همگی از جمله
واقفی ــن و متولی ــان موقوف ــات بودهان ــد .در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و
مهمترین بس ــتر تعالی نهاد دین و یکی از زیرســـاختهای کلیدی فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی اداره جوامع اس ــامی بوده اســـت .با توجه به اهداف بلند انقالب اســـامی در
راس ــتای ایجاد جامعه اس ــامی ایران ــی و تمدن بینالملل اســـامی ،احیـــاء نهاد وقف و
شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضروریات اساسیای است که مورد تاکید مکرر مقام
معظم رهبری قرار دارد.
در این راس ــتا س ــازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر کشورها ،مقدمات آشنایی و بهرهگیری از
ظرفیتها و توانمندیهای س ــایر ملل ،و توســـعه ارتباطات بینالمللی در حوزه وقف ،به
ویژه ارتباطات با کشورها و ملتهای مسلمان را فراهم نماید .لذا از سال گذشته معاونت
توس ــعه مدیریت و پشتیبانی س ــازمان اقدام به تعریف و راهبری پروژه پژوهشی «شناخت
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی»
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف
س ــال جاری توس ــط جن ــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری ،وزیـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد
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اس ــامی ،جناب آقای دکتر س ــتاری ،معاون محترم علم و فناوری ریاســـت جمهوری و
حج ــت االس ــام و المس ــلمین محم ــدی ،نماینده ولی فقیه و ریاســـت محترم ســـازمان
اوقاف و امورخیریه رونمایی گردید.
اجرای این پروژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم میدانم از زحمات
هم ــه آنه ــا به ویژه مدی ــرکل دفتر نوس ــازی و تحـــول اداری ،جناب آقای دکتـــر غالمعلی
رحیمی و کارشناس ــان این دفتر ،آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی که نقش
کارفرمای ــی ای ــن مطالعات را برعهده داشـــتند ،و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری که
مدیریت اجرای این پروژه را برعهده داشـــت ،و همکاران ایشان ،آقایان علیرضا رحیمی و
یوسف پناهی تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین مراتب س ــپاس خود را از زحمات بی دریغ جناب آقای حسین آبنیکی__
مش ــاور عالی ریاس ــت س ــازمان اوقاف و امور خیریه__ کـــه نظارت براین پـــروژه را بر عهده
گرفت و در جهت ارتقاء کیفی آن تالش نمود اعالم می دارم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه
زمستان 1395

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یکی از کشورهای اسالمی منتخب عراق است .ارتباط گسترده سیاسی و فرهنگی
جمهوری اس ــامی ایران و عراق ،اهمیت عراق در منطقه و قرابت دینی و مذهبی بین
آن کش ــور با کش ــور ما ،از جمله دالئل انتخاب عراق بهعنوان یکی از کشـــورهای هدف
مطالعه میباشد.
پژوه ــش حاضرحاص ــل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور ع ــراق میباش ــد و در آن وضعیـــت جغرافیایی ،سیاســـی ،اجتماعـــی ،فرهنگی و
تاریخ ــی کش ــور عراق ،مفهوم وق ــف و امور خیریه ،روند توســـعه و وضعیت موجود بخش
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وقف و امور خیریه ،نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توسعهای این
بخش در کشور عراق طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.
ب ــا توج ــه به هدف ای ــن پروژه که به بررســـی وقف و امـــور خیریه و همچنین ســـاختار،
قوانی ــن ،برنام هه ــا و پروژهه ــای مربوط بـــه آنها میباشـــد ،در ابتـــدای امر بـــرای دریافت
اطالعات اولیه کلی و مفید و مختصر دربارۀ وقف در عراق و به دست آوردن لینکهای
س ــودمند و کارا برای جمعآوری مطالب ،به ســـراغ نمایندگی دفتر آلالبیت در قم رفتیم.
ایش ــان مقدماتی را دربارۀ س ــاختار و تشـــکیالت وقف و بازیگران فعال در این زمینه بیان
نمودند .همچنین دربارۀ امور خیریه و کمکهای مالی ایران و سازمان عتبات و عالیات
بیان کردند.
در ابتدای امر برای آغاز کار به جســـتجو و مطالعۀ مقاالت و مطالب فارســـی پرداخته
ش ــد .در ای ــن زمینه فقط چند مقالۀ فارســـی یافت شـــد کـــه این مقاالت تنهـــا مطالبی در
خص ــوص معن ــی و مفهوم وقف و موضوعات تاریخی و دینی وقـــف را بیان نموده بودند و
مطلب مرتبطی در ارتباط با وضعیت کنونی و ســـاختار و مطالب اساسی بحث را شامل
نمیش ــدند .بنابراین به س ــراغ مطالب ذکرشده توســـط نمایندۀ آیتاهلل سیستانی در دفتر
آلالبیت در قم رفته شد و بدان پرداخته شد.
ب ــا توجه به مقدماتی که ایش ــان در اختیار قـــرار دادند مطالعات تطبیقـــی موضوع آغاز
ش ــد .در ابتدا به بررس ــی دیوانهای وقفی سنی و شیعی پرداخته شد .برای مطالعه کامل
و دقیق این دیوانها به س ــراغ س ــایت رســـمی و معتبر ایـــن دیوانها رفته و این ســـایتها
بهدقت بررسی شدند.
پس از مطالعه دقیق این سایتها ،ساختار ،قوانین و فعالیتهای مربوط به این دواوین
بررس ــی ش ــدند .پس از بررس ــی این س ــایتها برای جمعآوری اطالعات کلی کشور عراق،
جس ــتجویی در اینترنت و س ــایتهای معتبر انجام شـــد و اطالعاتی از فرهنگ ،جغرافیا،
اقتصاد ،سیاست و تغییرات و دگرگونیهای سالهای اخیر در کشور عراق به دست آمد.
پس از کس ــب اطالعات کلی در زمینۀ کشـــور عراق ،به جستجوی مقاالت انگلیسی
مرتب ــط ب ــا بح ــث پرداخته ش ــد .در این جســـتجوها مقـــاالت بســـیار اندکی بـــا ارتباطات
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غیرمس ــتقیم و لینکه ــای ضعیف یافت شـــد .البتـــه بامطالعه چند مقالـــه این موضوع
روش ــن شد که عالوه بر دیوانهای وقف سنی و شـــیعی در عراق ،دیوان دیگری نیز به نام
دیوان وقف مسیحی و دیگر ادیان وجود دارد.
پس از اطالع از این موضوع جهت یافتن اطالعاتی دربارۀ این دیوان جســـتجوهایی با
کلیدواژهه ــای انگلیس ــی انج ــام ش ــد ولـــی نتیجـــهای یافت مینشـــد .ســـپس در جهت
اطمینان از فقدان اطالعات دربارۀ دیوان وقف مســـیحی ،این جســـتجو با زبان عربی نیز
ادامه یافت و خوشبختانه سایت این دیوان نیز هویدا گشت .بهجاست این نکته نیز ذکر
گردد که اکثر قریببهیقین اطالعات مهم و کاربردی این نوشتار از منابع عربی زبان بیان
ش ــده و برای ترجمۀ این مطالب تالشهایی بس طاقتفرســـا کشـــیده شـــده است و این
موضوع سختی مطالعات رو دوچندان مینمود.
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بع ــد از پای ــان یافتن مطالع ــات مربوط به دیوانها ،به بررســـی وضعیت بقـــاع متبرکه و
مس ــاجد و عبادتگاهها در عراق پرداخته شـــد .با توجه به اطالعـــات اولیهای که درزمینۀ
فعالیتهای ایران در کمک به عراق در این زمینه داشـــت به جســـتجوی لینکهایی در
این جهت پرداخته ش ــد .پس از چندی جســـتجو در ارتباط با این موضوع ،نشانههایی از
آن پدیدار گشت و نشانههایی از وجود سازمانی به نام سازمان عتبات و عالیات ایران به
دست آمد .پس سایت این ستاد مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات دقیق و کاملی از این
موضوع بهدستآمده و در همین مقاله مطالب مفید آن ذکر شد.
پس از بررسی سازمانهای کالن فعال در حوزه وقف و بقاع ،نوبت به مطالعه و بررسی
نها ده ــای فع ــال در زمین ــۀ ام ــور خیریه در عراق رســـید .طبـــق معمول پس از جســـتجو در
مطال ــب و مق ــاالت فارس ــی و انگلیس ــی و یافت نشـــدن هیـــچ مطلب مرتبط مناســـب به
جستجو با کلیدواژههای عربی پرداخته شد و مؤسسات خیریه اصلی و تأثیرگذار در عراق
یافت شدند و سایت این مؤسسات بهدقت بررسی و مطالب مرتبط به مقاله افزوده شدند.
در نهای ــت با بررس ــی کامل این س ــایتها ،مطالب گردآور یشـــده بهصـــورت منظم و
دقی ــق ویراس ــتاری ش ــدند و ر ی ــزهکاری و جزئیـــات مرتبط با ظاهر نوشـــتار مـــورد اصالح
قرارگرفته و آمادۀ چاپ و مطالعه گشت.
در مجم ــوع تالش بر این بوده اس ــت که در تدوین این گـــزارش از مراجع معتبر و به روز
دنی ــا بهره گرفته ش ــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی ،محتوای
گزارش از دقت باالیی برخوردار گردد لکن وقوع جنگهای اخیر و حضور داعش در عراق
سبب گردید دسترسی به برخی از مراجع و سایتها با مشکل روبرو گردد .انشاء اهلل با نقد
و نظرات متخصصین مرتبط و تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای تکمیلی مثمرثمر
واقع گردد.
در پایان الزم می دانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاههای
ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور عراق

1-1اطالعات کلی کشور عراق
1-111مقدمه
در خصوص مطالعه تطبیقی کشور عراق در ارتباط با وقف و امور خیریه بهتر است با
اطالعات کلی این کشور اعم از موقعیت جغرافیایی ،وضعیت اقتصادی ،دین رسمی،
میزان جمعیت و س ــایر اطالعات کلی مرتبط اســـتخراج شـــود و موردمطالعـــه قرار گیرد.
بدی ــن منظ ــور در فص ــل حاضر به مطالبـــی مختصر در ارتبـــاط با عناوین ذکرشـــده در باال
پرداختهشده است.

1-111اطالعات جغرافیایی
عراق با نام رس ــمی جمهوری عراق (به عربی:الجمهوریة العراقیة) کشـــوری در شـــرق
میانه و جنوب غربی آسیا است .پایتخت عراق شهر بغداد است .این کشور از جنوب با
عربس ــتان س ــعودی و کویت ،از غرب با اردن و سوریه ،از شرق با ایران و از شمال با ترکیه
همس ــایهاس ــت .عراق در بخش جنوبی خود ،مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو
رود مشهور دجله و فرات که سرآغاز تمدنهای باستانی میان دو رود اند نماد تاریخ کهن
این کش ــورند که از ش ــمال کش ــور به جنوب آن روان هســـتند و با پیوســـتن به رود کارون،
اروندرود را تشکیل میدهند و به خلیج فارس میریزند(.)1
گس ــتره ع ــراق  ۴۳۸،۳۱۷کیلومتر مربـــع (۵۸ام ،نزدیک به یکچهارم ایران) اســـت.
بیش ــتر سرزمین عراق پست و هموار و گرمسیری است .غرب عراق کویر است و شرق آن
جلگ هه ــای حاصلخی ــز .ولی بخش ــی از کردســـتان عراق (شـــمال شـــرق) کوهســـتانی و
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شکل  :1-1پرچم کشور عراق

سردس ــیر میباش ــد .همچنین عراق یکـــی از بزرگترین کشـــورهای دارای منابع نفت
میباشد .این کشور دارای  ۱۴۳میلیارد بشکه ذخایر تأییدشدۀ نفتی میباشد(.)1
عـــراق مابین مدار  ۲۹و  ۳۸درجۀ شـــمالی و مدار  ۳۹و  ۴۹درجۀ شـــرقی قرارگرفته
اســـت (بخش کوچکی از آن در غرب مدار  ۳۹درجه شـــرقی واقع شده) .این کشور با
 ۴۳۷٬۰۷۲کیلومتر مربع ۵۸امین کشـــور از حیث بزرگی اســـت .اندازۀ آن را میتوان با
ایال ــت کالیفرنیا در ایاالتمتحده مقایســـه کرد .همچنین این کشـــور کمی از پاراگوئه
بزرگتر است.
بخش بزرگ عراق صحرا است اما مناطق مابین دو رود دجله و فرات حاصلخیز است.
این رودها ساالنه  ۶۰میلیون مترمکعب الی را به دلتا حمل میکنند .قسمتهای شمالی
ً
کش ــور عمدتا کوهس ــتانی اس ــت و بلندترین قله آن حاجـــی عمران هممرز بـــا بلندیهای
پیرانشهر ایران با ارتفاع  ۳۶۱۱متر است .عراق مرز ساحلی کوچکی به طول  ۵۸کیلومتر با
خلی ــج ف ــارس دارد .در مجاورت ش ــط العـــرب که نـــزد ایرانیان بانـــام اروندرود شـــناخته
یش ــود ،مردابهایی قرار داشتند که بیشترشـــان طی دهۀ  ۱۳۷۰خشکانده شدند(.)1
م 
ً
آبوهوای کش ــور (بهجز شمال) عمدتا صحرایی اســـت با زمستانهای خنک و گاه
س ــرد و تابس ــتانهای خش ــک و گرم و آفتابی .دمای هوا در تابستان در بیشتر جاهای این
کشور به  ۴۰درجه سانتیگراد و در برخی مناطق به  ۴۸درجه میرسد .دمای هوا بهندرت
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در زمس ــتان باالی  ۲۱درجه میرود و در شـــرایط ســـخت بین  ۱۵تا  ۱۹درجه و در شبها تا
حد  ۲تا  ۵درجه قرار میگیرد .مناطق کوهســـتانی شـــمال اغلب از زمســـتانهای ســـرد با
ب ــارش ب ــرف و ب ــاران برخوردار اس ــت کـــه گاهـــی موجـــب طغیـــان رودخانهها میشـــود.
بهطورمعم ــول بارندگ ــی در این کش ــور کم اســـت .در بیشـــتر مناطق ســـاالنه کمتـــر از ۲۵۰
میلیلیت ــر ب ــارش وجود دارد .این بارشها هم بیشـــتر در زمســـتان رخ میدهـــد .بارانهای
تابستانی بهجز در شمال بسیار بهندرت اتفاق میافتند(.)1

شکل  :2-1نقشه جغرافیایی کشور عراق

1-11111تقسیمات کشوری
عراق دارای هجده اس ــتان میباشد .هر استان به چند شهرستان تقسیم شده است.
.1بغ ــداد  .2ذی ق ــار  .3انبار  .4صالح الدیـــن  .5مثنی  .6نینوا  .7دیاله  .8قادســـیه .9
ده ــوک .10واس ــط .11بابل  .12اربی ــل  .13میســـان  .14کربال  .15کرکـــوک  – 16بصره .17
نجف  .18سلیمانیه
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کردس ــتان عراق تنها ناحیۀ تعریفشـــده در قانون عراق اســـت که بـــرای خود دولت و
ارتش نیمهرسمی به نام پیشمرگه دارد.
در  ۲۵اس ــفند  ۱۳۹۲مس ــعود بارزانی بخشـــنامهای برای تبدیل شهرســـتان حلبچه به
استان ابالغ کرد(.)1
عراق کش ــوری اس ــت با قومیتهای گوناگون و ســـاکنان آن را عرب ،کرد،لر ،ترکمن،
آش ــوری ،کلدانی ،مندایی و صابئین و غیره تشـــکیل میدهند .کردها در نواحی شمال و
شمال شرقی عراق که به کردستان عراق مشهور است زندگی میکنند و ازلحاظ فرهنگی،
زبانی و طرز پوش ــش با عربها متفاوتاند و لرها در شـــرق کشـــور در استانهای واسط،
دیاله و میسان سکونت دارند.

شکل  :3-1استانهای عراق

1-111اطالعات اقتصادی
صادرات نفت از گذش ــته نقش اصلی را در اقتصاد عراق بر عهده داشـــته بهطور یکه
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 ٪۹۵از درآمد خارجی این کش ــور را تش ــکیل میدهد .عدم توسعه در سایر زمینهها باعث
ب ــروز بی ــکاری  ۱۸تا  ۳۰درصدی و درآمد ســـرانۀ  ۴۰۰۰دالری شـــده اســـت .در ســـال ۲۰۱۱
اس ــتخدام تماموقت در بخش عمومی نزدیک به  ۶۰درصد از کل اســـتخدامها را شـــامل
میشد .بخش صادرات نفت شغلهای بسیار کمی برای عراقیها ایجاد کرده است .در
حال حاضر درصد پایینی از خانمها (باالترین تخمینها در ســـال  ۲۰۱۱حدود  ٪۲۲بوده)
بهطور رسمی کار میکنند.
اقتصاد دس ــتوری عراق پیش از اشـــغال این کشـــور توســـط آمریکا ،هرگونه مالکیت
تجاری در عراق توسط خارجیها را ممنوع کرده بود ،بسیاری از صنایع بزرگ را به شکل
دولتی اداره میکرد و تعرفههای ش ــدیدی بر کاالهای خارجی وارد میساخت .اما بعد از
اشغال عراق در سال  2003حکومت ائتالف موقت عراق بهسرعت دستورات الزامآوری
یس ــازی اقتصاد عراق و گشـــایش آن بـــه روی ســـرمایهگذاران خارجی
پیرام ــون خصوص 
صادر کرد.

شکل  :4-1تولید ناخالص داخلی عراق و ایران

واحد پول رس ــمی عراق دینار اس ــت .حکومت ائتالف موقت با کمک شـــرکت دالرو

 / 30آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور عراق

اسکناس و سکههای جدیدی بر اساس آخرین فنون ضد جعل چاپ و ضرب کرد(.)1
تخمینها حاکی از آن اس ــت که چهار ســـال بعد از حمله به عراق  ۲٫۴میلیون عراقی
همچن ــان آواره بودن ــد و دو میلی ــون پناهجو خارج از عـــراق وجود داشـــتند .چهار میلیون
عراقی از امنیت غذایی برخوردار نبوده و یکچهارم کودکان دچار ســـوءتغذیه بودند .تنها
یکسوم کودکان عراقی به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشتند.
بنابر پژوهش مؤسس ــه توسعۀ فرامرزی ،ســـازمانهای مردمنهاد بینالمللی برای انجام
فعالیت در عراق دچار چالش هستند .آنها کمکهای خود را اغلب بهصورت پراکنده،
مخفیانه و تحت ش ــرایط ناامن انج ــام میدهند .تأمین مالی بهصورت هماهنگشـــده
انج ــام نمیش ــود و ظرفی ــت عملیات ــی پایین و اطالعـــات ناقص آنهـــا را مـــیآزارد .این
س ــازمانها م ــورد تهاج ــم گرو هه ــای پیکارجو قـــرار میگیرنـــد و تـــا ســـال  ۹۴ ،۲۰۱۳نفر از
مددکاران آنها کش ــته ۲۴۸ ،نفر زخمی ۲۴ ،نفر دســـتگیر یا بازداشت و  ۸۹نفر گروگان یا
مفقود شدهاند.
صنعت گردش ــگری در عراق نیز ب ــه خاطر وجود برخی اماکن مهم مذهبی شـــیعیان،
نق ــش قابلتوجهی را در اقتصاد عراق بر عهده دارد .ســـازمان حج و زیارت ایران در ســـال
 ۲۰۱۲می ــادی ،ب ــا ذک ــر آم ــار گردش ــگران و زائـــران ایرانـــی اعالم کرد کـــه هرســـاله بیش از
یکمیلی ــون و دویس ــت ه ــزار ایران ــی ،از طریـــق مـــرز زمینـــی و هوایـــی بـــه کشـــور عـــراق
اعزام میشوند(.)1
در ش ــکل زیر رشد تولید ناخالص داخلی ایران ،عراق و جهان نشان داده شده است.
همانطور که مش ــخص اس ــت این ش ــاخص برای عراق در ســـال های اخیـــر تقریبا ثابت
بوده است.
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شکل  :5-1رشد تولید ناخالص داخلی عراق ،ایران و جهان

در شکل زیر درآمد ملی سرانه برای ایران ،عراق و جهان آورده شده است.

شکل  :6-1درآمد ملی سرانه ایران ،عراق و جهان
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1-111اطالعات سیاسی اجتماعی
ً
کش ــور ع ــراق از نظر س ــاختار اجتماعی فرهنگی به ســـه حـــوزه کامال متفـــاوت قابل
تقسیم است .در حوزه مرکزی عراق اعراب سنی ،در شمال کردها و در جنوب شیعیان
سکونت دارند و هر کدام از این گروهها دارای شاخصههای فرهنگی و اجتماعی خاص
خ ــود هس ــتند .البت ــه در کنار این س ــه گـــروه اصلـــی ،هویتهـــای فرهنگـــی اجتماعی
کوچکت ــری نظیر ترکمنها ،آش ــور یها و یزیدیهـــا نیز وجود دارند کـــه دارای فرهنگ و
عقاید متمایزی میباشند.
ش ــیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشـــکیل میدهند ،بیشتر در مناطق جنوبی و
مرکزی عراق سکونت دارند .وجود مقبره امامان شیعی در شهرهای مقدس عراق همچون
کر ب ــا و نج ــف ،و همچنین وجود حوزه علمیه نجـــف و در نتیجه حضور دایمی علمای
شیعی در این شهرها باعث تقویت فرهنگ شیعی شده است و این امر شیعیان عراق را
از نظر فرهنگی به ایرانیان شیعیمذهب نزدیک ساخته است.
اعراب س ــنی بخش دیگری از س ــاختار فرهنگی اجتماعی عراق را تشکیل میدهند.
این بخش از س ــاختار فرهنگی عراق براســـاس قومیت عربی و مذهب سنی ایجاد شده و
به دلیل حاکمیت اقلیت اعراب س ــنی در طول دهههای گذشـــته در عراق تقویت شده
اس ــت .گرایشها و عصبیت عر ب ــی این بخش از فرهنگ عراق بســـیار قدرتمند بوده پان
عربیس ــم ب ــه عنوان ی ــک ایدئولوژی سیاســـی فعال در عـــراق و حتی جهان عـــرب در این
فرهنگ ریش ــه داشته اس ــت .این بخش از ســـاختار فرهنگی عراق به دلیل حمایتهای
نظام سیاسی در پی تسلط بر سایر بخشها و همسانسازی فرهنگی بوده است.
ً
کردها عموما در مناطق بلند شمالی ،درههای مجاور آن و در چهار استان سلیمانیه،
اربی ــل ،دهوک و کرکوک (تمی ــم) زندگی میکنند .بهغیراز این مناطـــق که اکثریت قریب
ً
کردها عموما در مناطق بلند ش ــمالی ،درههای مجاور آن و در چهار اســـتان ســـلیمانیه،
اربی ــل ،دهوک و کرکوک (تمی ــم) زندگی میکنند .بهغیراز این مناطـــق که اکثریت قریب
بهاتفاق کرد هس ــتند ،کردها در مناطق مجاور نیز پراکندهاند و جمعیت انبوهی از آنان تا
ً
حدود خانقین هم پخش ش ــدهاند .اصوال پیوند و همبستگی کردها ،قبیلهای است(.)1
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شکل  :7-1مردم و اقلیمهای مختلف عراق

قبایلی چون هرکی ،س ــورچی و زیباری توانســـتهاند هنوز پیوستگی بدوی سنتی خود
را حف ــظ کنن ــد .اکثر کردها س ــنی مذهب هســـتند و تنها بخشـــی از آنهـــا تحت عنوان
کردهای فیلی ،که در اطراف خانقین سکونت دارند ،شیعیمذهب هستند.
پ ــس از جنگ کویت و عراق و وضـــع ممنوعیت پرواز عراق به باالی خط  ۲۳درجه در
ً
س ــال  ۱۹۹۱کرده ــای ع ــراق عمال توانســـتند حکومـــت خود را تأســـیس نماینـــد و با حل
اختالف ــات گروه ــی و قیام علیه حکومت بعـــث حکومت منطقه را به عهـــده گرفتند که
کردها این خیزش را «راپهرین» مینامند .پس از ده ســـال و با حمله مجدد آمریکا به عراق
در ش ــمال و شمال شرقی عراق که به کردستان عراق معروف است کردها حکومت خود
مختار در جمهوری فدرال عراق به طور رســـمی تشـــکیل دادند .در ســـال  ۲۰۰۵و  ۲۰۰۶نیز
ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه عراق توسط کردها اداره میگردید(.)1
1-11111بخش شمال عراق
حکومت اقلیم کردس ــتان عراق با مرکزیت اربیل ،منطقهای خودمختار اســـت که در
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بخش ش ــمالی عراق واقعش ــده؛ این منطقه از شمال با ترکیه ،از شرق با ایران و از غرب با
س ــوریه دارای مرزهای مشترک زمینی اســـت .منطقهای که جمعیت آن بر اساس آخرین
برآوردها حدود  ۶میلیون و  ۲۰۰هزار نفر تخمین زده میشود(.)3
کردها که حدود  ۱۹تا  ۲۵درصد جمعیت کل عراق را شامل میشوند ،اکثریت بافت
اقلیم کردس ــتان عراق را تش ــکیل دادهاند .بر اســـاس آمار غیررســـمی ترکمنانان از لحاظ
جمعیتی در ردۀ دوم قرارگرفته و پس از آنها ،گروههای قومی چون ایزدیها ،مسیحیان
ازجمل ــه آش ــوریان ،کلدانیها و س ــورانیها بافت جمعیتی کردســـتان عراق را تشـــکیل
میدهند(.)3
دیرینگی ،کهنس ــالی و قدمت کردســـتان سبب شـــده که این منطقه در طول تاریخ
میزبان فرهنگها و اقوام متعددی باشد و از همین رو با گستردگی ،تنوع و غنای فرهنگی
باالی ــی روبرو باش ــد .منطقهای که بهرغم مواجهه با ســـالها جنگ ،بـــوی باروت ،خون و
بمبهای ش ــیمیایی ،روحیه صلحجویانه و زندگی مســـالمت آمیـــز میان اقوام ،زبانها و
گه ــای مختل ــف را فراموش نکرده و امروز کردها در صلـــح و احترام با اقوامی مانند
فرهن 
ترکمنها ،آش ــور یها ،ارمنیها ،عربها ،ایزدیها ،شـــبکها و مندائیها با ویژگیهای
جدای فرهنگی زندگی میکنند.
در زمان رژیم بعث عراق ،حکومت صدام در پی عملیاتی به نام انفال به منظور ایجاد
منطقهای حائل در مرزهای شمالی خود با ایران از سال  ۱۹۸۳تا پایان جنگ هشتساله
در سال  ۱۹۸۸حدود چهار هزار روستای کردنشین را ویران نمود و ساکنان این مناطق را
بهاجبار به نقاط دیگر عراق تبعید کرد که در طول این روند غیرانسانی و دردناک حدود ۱۸۰
هزار کرد جان خود را از دست دادند .یکی از دردنا کترین این عملیات ،حمله شیمیایی
به حلبچه بود که از آن میتوان بهعنوان یک نسلکشـــی تمامعیار مردم کردستان از سوی
حکوم ــت بع ــث عراق ی ــاد کرد؛ این حمله شـــیمیایی نزدیـــک به  ۵۰۰۰نفر کشـــته بر جای
گذاشت و نزدیک به  ۷۰۰۰تا  ۱۰۰۰۰غیرنظامی را زخمی کرد؛ صدها تن از آنها براثر عواقب،
بیمار یها و نقص جسم در هنگام تولد ،سالها پس از حمله کشته شدند .حادثهای که
هن ــوز بهعنوان بزرگترین حملۀ ش ــیمیایی مســـتقیم بـــه یک منطقه شهرنشـــین در تاریخ
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باقیمانده است.
کردهای این منطقه که بهرغم سپری کردن سالها درد و رنج پس از سقوط رژیم بعث
عراق ،حکومت اقلیم کردس ــتان را تشـــکیل دادند ،و حاال آن روستاها و مناطق مخروب
شده را به یکی از امنترین ،باثباتترین و پررونقترین مناطق خاورمیانه از حیث سیاسی،
اقتص ــادی و فرهنگ ــی تبدی ــل کردهان ــد .مســـعود بارزانـــی رهبر حـــزب دموکـــرات و رئیس
حکومت اقلیم کردس ــتان عراق در انتخابات اخیر دولت با کســـب آرای  ۷۵/۴۲درصد
پیروز شد(.)3
ً
این منطقه غالبا تحت نظارت حکومت کردستان و دارای امنیت بیشتر میباشد .در
این بخش واحدهای تولیدی به چشم نمیخورد و بیشتر سرمایه به شکل پول نقد جریان
ً
دارد .ب ــازار آن کام ــا مصرف ــی و عمده کاالهای آن از کشـــورهای همســـایه همچون ترکیه
تأمین میش ــود.این بخش با اس ــتان آذربایجـــان غربی ایران مرز مشـــترک و فاصله زمینی
ً
نسبتا کوتاهی دارد و زمینه فراوانی جهت افزایش سهم کاالهای ایرانی در بازار مصرف آن
موجود است(.)2
ناحیه کردس ــتان عراق بین ش ــش استان تقسیم شده اســـت که از این میان حکومت
کردستان بر سه استان اربیل ،سلیمانیه ،دیهوک و بخشهایی از نینوا و دیاله تسلط دارد.
همچنی ــن حکوم ــت کردس ــتان ،تقاضـــای الحـــاق اســـتانهای کرکوک و قســـمتهای
بزرگتری از استانهای دیاله و نینوا را کرده است.
ایران در منطقه آذربایجان غربی ،با مناطق شـــمال عراق مرز مشـــترک داشته و فاصله
ً
زمینی بین پیرانشهر تا شهر اربیل و مرکز کردستان عراق،نسبتا کوتاه میباشد.
بازار کردستان عراق مملو از جنس و کاالست و در همه جای این ناحیه،ساختوساز
به چشم میخورد.
امنی ــت کردس ــتان ع ــراق موج ــب گردیده اســـت تا صدها شـــرکت خارجـــی حاضر در
ع ــراق،در این منطقه ش ــعبه بزنند.از ســـوی دیگر برخـــی از خانوادههای عرب نیز از ســـایر
مناطق به این ناحیه مهاجرت میکنند .در این مناطق قیمت ملک در شهرها و اطراف آن
روزبهروز باال میرود ،بهطوری که طی سه سال اخیر قیمت امالک چند برابر شده است.
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منطقه کردس ــتان عراق بهعنوان یک منطقه مهم و اســـتراتژیک در راستای دسترسی
به بازار مصرف عراق و بازار مصرف بعضی از همســـایههای مطرح و مورد نظر میباشد.
م ــردم منطقه ش ــمال ع ــراق ب ــه لحاظ مشـــترکات فرهنگـــی و قومـــی ،به توســـعه روابط
اقتص ــادی و فرهنگ ــی با ای ــران عالقه دارنـــد و همچنین عالقهمند بـــه مصرف کاالهای
ایران ــی هس ــتند .بهطوری ک ــه دراین منطقه از عـــراق کاالهـــای ایرانی با کمتریـــن مانع و
بیشترین استقبال مواجه میباشند.
در حال حاضر منطقه شمال عراق به دلیل عدم وجود واحدهای تولیدی در آن ،یک
ً
جامعه کامال مصرفی اس ــت .در این منطقه عمده کاالهای مورد نیاز مردم از کشـــورهای
دیگر و بهویژه کش ــورهای همس ــایه تأمین میشود .سهم منطقه شمال عراق از کل بودجه
کش ــور رقم قابلتوجهی اس ــت و درآمد و قـــدرت خرید مردم نیز به همان نســـبت به میزان
چشمگیری افزایشیافته و بازار منطقه را از رونق خاصی برخورداراست.
از س ــوی دیگر با توجه به بازس ــازی در شمال عراق و اســـتعداد ساختوساز فراوان در
ً
ای ــن ناحی ــه ،فرصته ــای قابلمالحظـــهای بـــرای فعالیـــت بخـــش خدمـــات خصوصا
شرکتهای ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی ایران فراهم آمده است.
منطقه کردستان عراق ،شرکتهای نمایشگاهی ایران ،منجمله شرکت نمایشگاههای
بینالمللی آذربایجان غربی طی مهرومومهای اخیر چند نمایشگاه اختصاصی جمهوری
اس ــامی ایران را در این منطقه برگزار نموده اســـت و آخرین نمایشگاه جمهوری اسالمی
ایران نیز در تاریخ  7الی  11خردادماه  1387در شهراربیل برگزار گردید(.)2
1-11111مناطق مرکزی عراق
ش ــامل چند استان از جمله استان مرکزی بغداد و شهر بغداد به عنوان پایتخت و مقر
حکومت مرکزی اس ــت.در حال حاضر مرجع خرید و کانـــال توزیع اکثر کاالهای مصرفی
مردم ،حکومت مرکزی بغداد است که پس از خرید کاالها را بهصورت کوپنی بین شهرها
و روستاها سهمیهبندی و توزیع مینماید(.)2
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1-11111منطقه جنوب عراق
شامل  9استان میباشند که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرابتهای فرهنگی و...
ب ــه بیانی"،گنج پنهان در ویرانههای عراق" محســـوب میشـــوند .در میان این  9اســـتان،
اس ــتان بصره بهعنوان جنوبیترین استان عراق و تنها شاهراه دسترسی عراق به آبهای
آزاد اس ــت که به سبب جنگهای متوالی آســـیبهای فراوان دیده و ویرانیهای فراوانی
دارد.این اس ــتان به دلیل ارتباط با خلیجفارس و همســـایگی با سه کشـــور ایران،کویت و
عربستان از قدیماالیام ،مرکز تجارت عراق قلمداد میشده است(.)2
بخ ــش ز ی ــادی از مرزهای نوین عراق توســـط جامعۀ ملل در ســـال۱۹۲۰پس از تقســـیم
امپراتوری عثمانی بر اس ــاس معاهده ســـور تعیین شـــد .در این زمان عراق زیر سرپرســـتی
پادشاهی متحد بریتانیا در آمد .در سال  ۱۹۲۱پادشاهی عراق تشکیل شد و در سال۱۹۳۲
این حکومت از بریتانیا استقالل یافت .در  ۱۹۵۸این پادشاهی از میان رفت و جمهوری
عراق تأس ــیس گشت .عراق از س ــال ۱۹۶۸تا  ۲۰۰۳به دســـت حزب سوسیالیست بعث
عراق اداره میشد .پس از حملۀ ایاالت متحده و همپیمانانش به عراق ،حکومت حزب
ـث صدام حس ــین برچیده ش ــد و نظام چندحزبی پارلمانی در این کشـــور برقرار شـــد.
بع ـ ِ
یه ــا در س ــال  ۲۰۱۱از ع ــراق بیرون رفتند امـــا پیکارجویان به جنـــگ ادامه دادند.
آمریکای 
بعدها با سرریز شدن جنگ داخلی سوریه به عراق ،درگیریها بسیار شدت گرفت(.)1
حکومته ــای پیدر پ ــی ع ــراق از آغـــاز پایهگـــذاری عـــراق جدیـــد در  ۱۹۲۱همســـان
کش ــورهای همس ــایه در پی ایج ــاد هویتی ناسیونالیســـتی بـــرای آن بر پایـــه قومیت عربی
برآمدن ــد .این ش ــیوه در عراق ناکام ماند و تنهـــا به گرایشهـــای جداییخواهانه اقوام غیر
عرب و سرکوب یا بیرون راندن شووینیستی آنان انجامید.
دول ــت ف ــدرال ع ــراق تحت قان ــون اساســـی فعلی به شـــکل یـــک جمهـــوری فدرالی
دموکراتی ــک پارلمانی اس ــامی تعریف میشـــود .دولت فدرال مشـــتمل بر قـــوای مجریه،
مقنن ــه و قضاییه و کمیس ــیونهای مســـتقل متعدد دیگر اســـت .جـــدای از دولت فدرال
مناطق (مش ــتمل بر چند اس ــتان) ،اســـتانها و بخشهایـــی وجود دارند کـــه طبق قانون
دارای اختیاراتی هستند.
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• سیاستمداران قدرتمند در عراق

حکومت عراق از یک مجلس نیابتی و یک دولت فدرالی تشکیل شده است .بعد از
س ــقوط حکوم ــت دیکتاتوری صدام حســـین و تشـــکیل جمهوری عراق در ســـال ،۲۰۰۳
نخستین قانون اساسی دموکراتیک این کشور در  ۱۵اکتبر  ۲۰۰۵به تصویب رسید .در این
نوع از قدرتمداری که در زمره نظامهای مردمســـاالر دســـتهبندی میشـــود ،نخستوزیر
قدرتمندترین در میان تمام سیاستمداران است .مردم با آرای مستقیم نمایندگان مجلس
را تعیی ــن میکنند و آنها هس ــتند که موظفاند رئیسجمهور و نخســـتوزیر را معرفی و
تأیید صالحیت کنند(.)35
• نخستوزیر

این نوع حکومت از نوع دموکراس ــی اســـت که در آن قوه مجریه در اختیار نخســـتوزیر
عراق بوده که توسط نمایندگان ائتالف اکثریت مجلس نمایندگان عراق برای یک دوره ۴
ساله انتخاب میشود .شورای نخستوزیری متشکل از نخستوزیر ،دو جانشین و ۳۷
وزیر کابینه اس ــت .برای تشکیل دولت ،نخســـتوزیر و کابینهاش باید بتواند رأی حداقل
دوسوم نمایندگان مجلس را کسب بکند .عمر هر دولت در عراق  ۴سال میباشد(.)35
• رئیسجمهور

رئیسجمهور عراق نیز توسط مجلس نواب عراق تعیین میشود و حداکثر میتواند دو
دوره  ۴س ــاله ریاس ــت دولت را بر عهده داشـــته باشـــد .از وظایف رئیسجمهور تصویب
معاهدهها و قوانینی اس ــت که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده و یا برگشت آنها
ب ــه مجلس جهت تجدیدنظر؛ و همچنین عفو و تخفیـــف مجازاتهای مجرمان جزایی
که توس ــط نخسـ ـتوزیر پیش ــنهاد میشـــود .همچنین رئیسجمهـــور بهطور تشـــریفاتی و
افتخاری ،فرمانده نیروهای مس ــلح عراق نیز میباشـــد .شـــورای ریاست جمهوری عراق
متشکل از رئیسجمهور و دو معاون وی است.
در حقیق ــت قدرت اصلی دولت در دســـت نخســـتوزیر اســـت و رئیسجمهور یک
مقام تشریفاتی بهحساب میآید(.)35
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ع ــراق در س ــال  37 ،2015میلیون نفر داشـــته اســـت .عربهـــا  ،٪۸۰-٪۷۵کردها
 ،٪۲۰–٪۱۵ترکمن ــان ،آش ــوریان و غیـــره نزدیـــک  ٪۵از جمعیـــت عـــراق را تشـــکیل
میدهند .همچنی ــن ح ــدود  ٪۶۵-٪۶۰درصـــد مردم عراق شـــیعه ٪۳۷-٪۳۲ ،درصد
سنی و  ۳درصد مسیحی و پیروان دیگر ادیان هستند .عراق محل زندگی و خا کسپاری
 ۶ام ــام ش ــیعه اس ــت و ش ــهرهای نجف ،کربـــا ،کاظمین و ســـامرا زیارتگاه شـــیعیان
جهان است(.)1
عراق دارای تمدن و فرهنگ دیرینه و پرباری اســـت .ســـومریان ،اکدیها و آشور یها
نخستین تمدنهای باستانی عراق را چند هزار سال پیش از میالد بنیان نهادند .پسازآن
این منطقه بخش ــی از قلمرو هخامنشیان ،سلوکیان ،اشـــکانیان ،ساسانیان و امپراتوری
روم بود .پس از س ــرنگونی امویان و روی کار آمدن عباســـیان پایتخت خالفت اسالمی از
ش ــام به عراق (شهر بغداد) آورده شد .بعدها این حکومت با حمله مغوالن از هم پاشید.
از میانه س ــده دهم تا پایان س ــده س ــیزدهم هجری خورشـــیدی ،عراق بارها میان ایران و
عثمانی دستبهدس ــت ش ــد .عراق در ســـال ۱۹۱۹به سرپرســـتی بریتانیا درآمد و در سال
 ۱۹۳۲استقالل یافت.
جمعیت کشور عراق در سال  2013در حدود  32میلیون نفر بوده است که در ازسال
 2000تا  2015با رشد قابل توجهی روبرو بوده است و درنمودار  8-1روند تغییرات جمعیت
عراق نشان داده شده است.

شکل  :8-1نمودار رشد جمعیت عراق در سال های  2000تا 2015

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه در کشور عراق

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور عراق
2-222مقدمه
نیاز قش ــرهایی از مردم به منبع درآمدی که تااندازهای نیازمندیهای ضروری آنها را
برآورده نماید ،فلس ــفۀ وضع قانون وقف در اسالم است .تاریخ گذشته نشان میدهد که
پدیدۀ وقف ،خیلی وقت پیش از اسالم نیز وجود داشته است ،ازاینرو یکی از افرادی که
درزمینۀ وقف نوشتهای دارد ،ادعا میکند که این مسئله در شرایع آسمانی زمان حضرت
ابراهیم نیز شناخته بوده است.
بامطالعۀ برخی مباحث مربوط به وقف ،مالحظه میشـــود که همگی از گذشتههای
دور اتفاقنظر دارند که انگیزۀ وقف کمک به مردم مســـتمند و مستضعف جامعه است و
معن ــای واژۀ وقف نیز همین را میرس ــاند چراکـــه در لغت مقصـــود از «وقف» اختصاص
دادن یا قرار دادن غالت یا زمین یا ملک برای نفع و مصلحت گروهی از مردم است(.)37

2-222تعریف وقف
ً
«وق ــف» مصدر «وقف» اس ــت و معنای آن اختصاص دادن اســـت ،مثـــا میگویند:
«حبست الدار علی المساکین» یعنی خانه را به مستمندان اختصاص دادم و «الحبس»
جمع «الحبیس» است و این شامل همهچیز از قبیل زمین و نخل و تاکستان و مستغالت
یش ــود که اصل آنها برای همیش ــه وقف و ســـود بهرۀ آن برای تقرب به خدا در راه خیر
م 
مصرف میشود.
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ابنمنظور معنای «تحبیس ــه» را اینگونه توضیح میدهد که به ارث گذاشته نمیشود
و بخشوده نمیشود اما اصل آن را نگه میدارند و بهرهاش در راه خیر مصرف میشود.
2-22222تعاریف دیوان وقف سنی
دیوان وقف سنی تعاریفی را در خصوص وقف و امور مربوط به آن تبیین نموده است
که در ذیل به آنها اشاره شده است.
•تعریف وقف

وقف چش ــم پوشیدن از مالی اس ــت که امکان استفاده از آن وجود دارد و گذاشتن آن
در راه امور خیریه است(.)8
	•ایجاد وقف

یش ــود که شـــخص واقف احساس کند به کمک او نیاز است
وقف هنگامی ایجاد م 
و این احس ــاس التزام باعث شود که شخص از منافع داراییهای خود چشم بپوشد و آن
را در جهت امور خیریه صرف کند(.)9
	•واقف

قبول موقوفات به ش ــرطی اس ــت که واقف آن شـــخصی عاقل و بالغ باشد و وقف او از
روی آ گاهی و هوشیاری و نه بر اساس حماقت فرد باشد(.)9
2-22222وقف در کتاب و سنت
ً
در قرآن اصطالح وقف صریحا نیامده اســـت و فقط با اصطالح صدقه در آیۀ شـــریفۀ
«انما الصدقات للفقراء» و دیگر آیات هممعنا به آن اشارهشده است ،البته بنا به قولی که
میگوید وقف نیز نوعی صدقه است.
ً
نط ــور اصطالح رایج «وق ــف» در احادیث پیامبر نیز نیامده اســـت و صرفا به نام
همی 
«التحبیس» و «التسبیل» واردشده است ،مانند حدیث «حبس و سبل الثمرة».
و معن ــی «تحبیساألصل» ،به ارث نگذاشـــتن آن و عدم تصـــرف در عین وقف ،مثل
فروختن یا بخشیدن آن و یا رهن و اجاره و عاریه دادن شیء موقوفه و از این قبیل است و
«تسبیلالمنفعة» مصرف کردن سود و بهرۀ وقف بهصورت بالعوض در موردی است که
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واقف تعیین کرده است.
بر این اساس سبل ضیعته یعنی آن را در راه خدا مصرف کردن؛ و این با معنای لغوی
که نگهداشتن (اختصاص دادن) اصل و بخشیدن بهره است تفاوتی ندارد(.)37
2-22222وقف نزد فقهای شیعۀ امامیه
فقهای ش ــیعه وق ــف را اینگونه تعریـــف کردهاند« :وقف عقدی اســـت که نتیجۀ آن،
نگهداشتن اصل و اطالق بهره است»
صاح ــب جواه ــر از فقیهان ب ــزرگ امامیـــه (متوفای  )1266بـــه اســـتناد حدیث نبوی
یادشده تبدیل کلمۀ «االطالق» را به «التسبیل» شایستهتر میداند .وانگهی تعبیر «تسبیل»
مبنای بهتری برای ارادۀ مفهوم وقف اســـت تا اطالق ،زیرا تســـبیل که از صدقات اســـت
مفهوم قربت را نیز در خود دارد.
گاهی نیز وقف با اصطالحاتی همچون حبست اختصاص دادم و سبلت بهره را بخشیدم
و تصدقت صدقه دادم ،میآید و کس ــانی که قائل به تحبیس (اختصاص دادن) و تســـبیل
(بخشیدن بهره) هستند به حدیث پیامبر(ص) که پیشازاین ذکرشده استناد میکنند.
و کس ــانی ک ــه قائ ــل به «صدقه» هســـتند نیـــز به روایـــت پیامبـــر در این باره استشـــهاد
میجویند که فرموده اس ــت« :اذا مات ابن آدم انقطع عمله اال من ثالث :صدقة جاریة أو
عل ــم ینتفع به او ولد صال ــح یدعو له» یعنی :وقتی آدمیزاد میمیرد همۀ اعمالش جز ســـه
عمل پایان مییابد :صدقه جاریه ،دانشـــی که از آن بهره گرفته شـــود و فرزند نیکوکاری که
برایش دعا کند و نیز به این فرمایش امام علی (ع) استشـــهاد میکنند که فرمود «الصدقة
و الحبس ذخیرتان ،فدعوهما لیومهما» یعنی :صدقه و حبس (نگهداشـــتن اصل چیزی
برای رسانیدن سود آن به نیازمندان) دو ذخیره هستند ،آندو را برای روز خودش واگذارید.
همینطور روایات چندی از امامان معصوم رســـیده که در آنها وقف به معنی صدقه
آمده اس ــت ،ازجملۀ آنها روایتی اس ــت از امام جعفر صادق (ع) که میفرماید« :تصدق
رس ــولاهلل (ص) بأم ــوال جعلها وقف ــا و کان ینفق منهـــا علی أضیافه» یعنی :رســـول اکرم
(ص) اموال ــی را که وقف کرده بود ،صدقه دادند و از آن برای میهمانانش خرج میکردند.
درهرصورت واژۀ صریح و روشن مربوط به وقف «وقفت» است و سایر نامها به قرینه بر آن
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دال لت دارند(.)37

2-222اقسام وقف
از آنچه در بررس ــی مس ــئلۀ وقف در دورۀ پیامبر اکرم (ص) و خلفای راشدین گذشت
بهروشنی معلوم میشود که وقف برای امور خیریه و وقف فرزندان در زمان پیامبر (ص) و
در صدر اس ــام وجود داش ــته اس ــت ،گرچه وقف در آن زمان بهصورت صدقۀ خالص و
اختصاص کامل چیزی برای خیرات بوده اســـت ،اما با مراجعه به روایات دوران پیامبر و
صدر اس ــام  -که در بحث پیشین گذشت  -میبینیم که آن روایات بهروشنی به وجود
وقف خیریه اش ــاره دارند ،همانند وقف رســـولاهلل (ص) که از آن برای میهمانانش هزینه
میکرد و نیز همانطور که عمر با زمین خود موسوم به ثمغ عمل کرد و آن را برای بهرهبرداری
نیازمندان و خویشان و آزاد کردن بنده و میهمانان و همینطور در راه خدا وقف کرد .امام
علی (ع) نیز چنین عمل کرد ،آنگاهکه تصریح نمود زمینش «ینبع» صدقۀ جاریهای برای
حاجیان خانه خدا و رهگذران باشد و فروخته یا بخشیده نشود.
همینطور دربارۀ وقف بر فرزندان پیشازاین اشـــاره شـــد که رســـولاهلل (ص) زمینی را
وق ــف فاطم ــه (ع) کرد ک ــه ملکهای هفتگانه نامیده شـــد و عبارت بودنـــد از العراف،
البرقة الصافیه ،مش ــربۀ امابراهیم ،الحســـنی ،الزال ل و المنبـــت ...و فاطمه (ع) وصیت
کردن ــد که ای ــن ملکها را ک ــه از پدرش محمـــد (ص) به دســـت آوردهاند بـــرای علی بن
ً
ابیطالب و پس از او برای حس ــن و س ــپس برای حســـین و نهایتا برای فرزند ارشـــد از اوالد
رس ــولاهلل (ص) باشد( .)37همینطور وصیت امام علی (ع) که پیشازاین به آن اشاره
رفت بهروشنی این نوع وقف را مورد تأ کید قرار میدهد.
بههرح ــال میت ــوان از این روای ــات اینگونه اســـتفاده کرد که وقف بر فرزنـــدان در صدر
اسالم وجود داشته است و این نظریه را که این نوع وقف بعد از دورۀ صحابه و در سرآغاز
حکومت بنیامیه پدید آمده اس ــت ،رد میکند و عایشـــه نیز این تحول را دریافت و آن را
ناپسند دانست .همانطور که شریح قاضی نیز آن را نادرست شمرده و مانع فرایض الهی
در ارث میداند.
یش ــود که وقف به معنای دقیق خود با این هدف در اسالم
از آنچه گذش ــت معلوم م 

قارع روشک رد هیریخ روما و فقو موهفم _مود لصف 47 /

عش ــده اس ــت که ثمرۀ آن «صدقۀ جاریه» به نفع مســـلمانان باشد و نیازهای ضروری
وض 
ایش ــان را برط ــرف کن ــد و نیز برای مصون داشـــتن فرزنـــدان از تنگدســـتی و بهمنزلۀ تأمین
اجتماعی آنهاست(.)37
2-22222عقد اجاره حکر
یک ــی از ابزارهای بهرهوری وقـ ــف اجــــاره بــــا «عقد حکـــر» در کشـــورهایی مانند عراق
است .منظور از حکر نوعی اجاره درازمـدت زمین وقفی است به صورتی که مستأجر حق
برپا نمودن س ــاختمان یا اس ــتفاده مزروعی روی آن داشـــته باشد .در عقد حکر مــــستأجر
ی از زمین وقفی ،ســـاالنه
عـ ــاوه بـ ــر پرداخت معادل قیمت روز زمین در برابر حق بهرهور 
مـ ــبلغی را ب ـ ـهعنوان اجاره میدهند .مشابه آن در ایران عالوه بر دریافت اجارهبها ،مبلغی
بهعنوان «حق پذیره»دریافت میشود(.)4
ف میتواند
د ی ا خریدار .تولیت وق 
حق حکر قابلواگذاری بـه غـیر اسـت ،چه ورثه باش 
ب ــا ای ــن پ ــول ،موقوف ــات جدی ــدی را ایجـــاد کــــند و درآمــــد را افــــزایش دهـــد .پس«عقـــد
حکر»میتوان ــد عالوه ب ر عدم ف ــروش زمین وقفی ،مبلغی معادل قیمـــت فروش زمین را به
ت آور د و آن مـ ــبلغ قـ ــابل سرمایهگذاری در طرحهای جدید سود ده است .البته این
دس ـ ـ 
روش فقط در صورتی مناسب استک ه نهاد وقف نـیاز بـه نقدینگی مالی برای طرحهای
خود داشته باشد مانند احیای یک موقوفه دیگر .فقها سه شرط را برای صحت عقد حکر
در وقف وضـع نمودهاند.
_شـرط اول:مدت و اجرت آن محدود و معین باشد.
_شرط دوم:بودن مصلحت و ضرورت برای وقف.
_شـرط سـوم:داشتن اجـازه از قاضی یا مسؤوالن رسمی.
ت روی
حقوق عینی که برای مستأجر به وجود میآید :حق ساختمانسازی یــــ ا زراعــــ 
زمـ ــین ،آنچ ــه را ک ــه اضافه میکنند مالـــک آن میشـــوند و در نتیجه حق واگـــذاری یا هر
ف قرارداد
تصرف دیـگری را بـر آن دارند ،حق وی تا زمانی که اجاره میپردازد ادامه دارد.طر 
نیز موظف اس ــت که اجرت المثل را بــــپردازد و هــــمیشه منافع و مصلحت وقف را طبق
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ت حکر یا
ش ــرایط مدنظ ــر گی ــرد و ح ــق ضرر ب ــه وقف را نــــدارد.این عــــقد بـــا انتهای مـــد 
درخواست فـسخ،یا صـدور حـکم قضایی یا عدم پرداخت اجارهبها قابلفسخ است.
ً
معموال عقد اجاره حکر برای درازمدت منعقد میشـــود و مســـتأجر باید معادل قیمت
روز زمیـ ـن را ب ـ ـه مـ ــوقوف علیه ــم بدهد ،بهعالوه پرداخت اجاره نــــاچیز ســــاالنه (مشـــابه
سرقفلی امـاکن تجاری).
پس حـ ــکر :واگذاری حـق انتفاع از وقف به مدت دراز در برابر گـرفتن حـق حکر است.
این نوع از ابزارهای بهرهور ی فقط در حالتهای استثنایی نیاز موقوفه به نقدینگی اجــــرا
د با این پول یا مشکل مــــوقوفه را حل کرد یا وقــــف جــــدیدی را خریداری
م ـ ـیشود.لذا بای 
ی جار ی به صالح وقف نیست(.)4
نمود.هزینه کردن حق حـکر در هـزینهها 
2-22222وقف پول
ریشـ ـههای نخس ــتین وقـ ــف پول در اســــا م بــــ ه قرن دوم میرســـد ،زمانی که از زفر بن
هذی ــل( 158هـ-ق ).وظیفه چنین وقفهایی پرســــیده شــــد او پاســـخ داد که :مجموعه
اوقاف باید بهصورت مضاربه به پیمانکاران واگذار شـــود و آن نشـــاندهنده وجود چــــنین
س از فتح قســـطنطنیه (1453م) وقف بهسرعت در
اوقـ ــافی در آن زمان بوده اس ــت .نیز پ 
ت ت ا جایی کـه وقـف پول در دولت عـثمانی
سـ ــرزمینهای عثمانی و آناتولی گسترش یاف 
بر سایر انواع غلبه پیدا نمود.
ق در بـسیاری از کشورهای اسالمی در میان حنفیه و مـالکیه،که
وقف پول به شکل دقـی 
ت مانند ترکیه و مصر در شرق اسالمی و در مـغرب و
آن را مـجزا میدانند وجـود داشـته اسـ 
ن ب ه علت
انـ ــدلس در غ ــرب اس ــامی ،ولی در کشـــورهای عراق ،شـــام ،عربســـتان و ایـــرا 
مخالفت فقهای حنبلی و شافعی و نـی ز امـامی ه کمتر به آن عمل شده است مـگر به استثنا.
ایشان روش سرمایهگذاری وقـ ــف پول را بــــا نام «استغالل» به کار میبرند بدینصورت کـه
مبلغ وقفی به شخصی بهصورت اجاره با  1 0درصد بهره به مدت یک سال داده مـیشد به
شرط اینکه پس از یک سال اصـ ــل مـ ــبلغ و سـود توافق شد ه بهعنوان «استغالل» برگردانده
ب مصرفکنندگان کـوچک بـودند نه تجار بزرگ(.)4
شـود ،وامگیرندگان اغل 
ا گ ــر می ــان تحبیس اصل و تحبی ــس عین فرق بگذاریـــم ،وقف پول میتوانـــد بهعنوان
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«تحبیس اصل»باشد .در وقـ ــفنامهای کـه به حدود یکصد سال پیش در اسـتان خـراسا 
ن
ف کـــرد و گفته با ایــــن پول استرباح(ســـودآوری و
ط م ـ ـیشود ،واقفی دو تـ ــومان را وقــــ 
مر ب ــو 
ی عمومیگردد .نیز در وقفنامهای دیگر که ب ه وزیر
مضاربه)ش ــود و س ــود آن هزینه حمامها 
ن صفوی مربوط میشود ،متولی  150ســـکه زر در اختیار
خزانهداری ش ــاه سـ ــلطان حـ ــسی 
تـاجری قـرار مـیدهد تـا درآمـد حاصل از آن صرف مـدرسه عـلمیهای در اصفهان شود.
ف پول
ن معتقد است :گسترش وق 
ت ارد 
ل البی 
خ دانشگا ه آ 
محمد ارناؤط اس ــتاد تاری 
مختص به مناطق ترکنشین عـثمانی در آنـاتولی بـوده است نه عربنشین ،از اینرو پس
از فتح شام تـ ــوسط دولت عـثمانی در سـال( 1516م) با وجـود فرمان حکومتی به قضات
ش ــا م مبنی ب ر جواز وقف نقود ،وقف آن در این ســـرزمین به دلیل مخالفت فقهای حنبلی
و شافعی با آن ،گسترش چندانی پیدا نکرد .تنها در حلب بهطور محدود و در قــــدس به
دلیل مهاجرت عدهای از مردمان مناطق رومی ،وقف پول رواج یافت(.)4

2-222نتیجهگیری
این بود سیری کوتاه در ابعاد وقف در عراق  -از جنبۀ تاریخی و اداری  -بههرحال [این
ً
س ــرزمین] به جهت داش ــتن آثار مهم دینی ،تاریخی و باســـتانی ثروت انبوهی دارد که اوال از
ً
رهگذر وقف خیریه و ثانیا از رهگذر وقف بر فرزندان حاصلشده است و بهطورکلی اهتمام
و عنایت وقف کنندگان این بوده است که وقف وسیلهای برای کمک به توسعۀ برنامههای
خیر ی ــه و ذخی ــرهای برای حف ــظ مراکز دینی و باســـتانی از تباه شـــدن و از بین رفتن باشـــد و
ً
بهعالوه نوعی تأمین اجتماعی قشرهای نیازمند همچون اوال واقف و همینطور نیازمندان
و در راه ماندگان و مس ــتضعفان جامعه باشـــد و با اینکه ادارۀ امور اوقاف در گذشـــته شرایط
دشوار و سختی را پشت سر نهاد و این شرایط آسیبهایی به آن رسانید که در برخی مراحل
ب ــه اختالل کل ــی انجامید ،اما باز ای ــن امید وجود دارد که این تشـــکیالت بشردوســـتانه که
منفعت عمومی دارد از خرابی و تباهی ناشی از هر سببی ،مصون بماند(.)37
از اینجه ــت رس ــالت وقف بس عظیم اســـت و وظیفه و کار آن نظارت و سرپرســـتی
مؤسس ــات و بنیاده ــای نیک ــوکاری و نظـــام خانـــواده و مصون داشـــتن کیـــان آن از خطر
ازهمپاش ــیدگی اس ــت ،ازاینرو اس ــام به آن اهمیت خاصی داده اســـت و با احکام دین
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خود و با واجب کردن زکات و جز آن بر ثروتمندان از یکســـو و ترغیب به انجام عمل خیر
و نیکوکاری و صدقه دادن بهویژه به دو قشـــر مســـتمند و مستضعف از سوی دیگر مردم را
به انجام آن واداش ــته اس ــت «و این رس ــیدگی و توجه در اعیاد و مناسبتها  -و بهویژه در
ماه مبارک رمضان  -فزونی مییابد بهنحویکه طی آنها وقف کنندگان سعی میکنند به
مستمندان و افراد ندار و یتیمان و جویندگان علم رسیدگی کنند» ()37

| فصل سوم |

روند توسعه و وضعیت دریافت
کمکهای بشردوستانه در کشور عراق

3-3روند توسعه و وضعیت دریافت کمکهای بشردوستانه در کشور عراق
3-333مقدمه
پس از بررسی وضعیت عمومی کشور عراق و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،
در این فصل به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشـــور عراق
پرداخت ــه میش ــود و پـ ـسازآن به بررس ــی وضعیـــت موجود و آمارهـــای مربوط بـــه نهادها و
درآمدهای آنها پرداخته خواهد شد.
در بخش روند تاریخی توسعه ،مطالبی درباره تغییر و تحوالت مدیریت مربوط به امور
اوق ــاف ،قانون هاو دس ــتورالعملهای تنظیم امور اوقاف و تغییـــر و تحوالت مدیریت امور
مربوط به مساجد بیان شده است.

3-333وقف نزد امتهای پیشین
برخ ــی منابع ذکر میکنند که وقف نزد امتهای گذشـــته شناختهشـــده بوده اســـت،
یعنی از زمانی که پرستش و عبادت وجود داشته است ،مردم امال کی را وقف میکردند و
پرستشگاه قرار میدادند.
مس ــئلۀ وقف به پرس ــتشگاهها محدود نشـــده اســـت ،زیرا مالحظه میکنیم «بنوت»
یک ــی از ح ــکام نوبیها (نوبه) در روزگار رامســـس چهارم زمینی را اختصـــاص داده بود تا
هرسال از ثمره و محصول آن گوسالهای بخرند و برای روح او قربانی کنند.
پژوهشهای ــی ک ــه در رابطه با ش ــناخت امور خیریه در تاریخ گذشـــته صـــورت گرفته
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اس ــت نش ــانگر آن اس ــت که وقف نزد یونانیان باســـتان نیز وجود داشـــته و آنها در برخی
شهرهایشان زمینی را برای برپایی مراسم دینی و مذهبی وقف میکردهاند(.)37
همینطور رومیها در دوران جمهوریت و پس از پیدایش آیین مسیحیت ،تشکیالت
مترقیتری یافتند ،بدین ترتیب که دولت روم فردی را مأمور کرد تا پیوسته بر اجرای شرایط
تعیینش ــده از س ــوی وقف کنندگان نظارت داشـــته باشـــد؛ و ازاینجا معلوم میشـــود که
وقف نزد رومیها نیز وجود داش ــته اس ــت اما پس از پیدایش مســـیحیت ســـازمان و ادارۀ
کاملتری یافته است.
در دورۀ جاهلی ــت نی ــز عربها پرســـتشگاهها و معابـــدی داشـــتهاند و در آنها جای
مخصوصی وجود داش ــته اس ــت که هدایا و نذورات پرســـتشگاه و معبد و غالت موقوفۀ
آنجا را در آن اماکن و جاهای مخصوص انبار میکردهاند.
ام ــا در ب ــارۀ وقف بر فرزندان (ذری) گفتهشـــده اســـت که در مصر باســـتان وقف از نوع
نگهداری عین مال و غیرقابل تملیک و تملک بودن آن وجود داشت که بهرۀ عین مال را
برای خانواده و فرزندان و پس از ایشان برای فرزندان آنها در نظر میگرفته تا ایشان از سود
آن به ــره ببرن ــد بیآنک ــه یک ــی از آنه ــا بتوانـــد در آن عین چنان تصرفی داشـــته باشـــد که
مالکیت او را بر آن ثابت کند .همچنین شـــرط میکردهاند که ادارۀ عین مال وقفشده را
پس ــر ب ــزرگ هر طبق ــه بر عه ــده داش ــته باشـــد ،همینطـــور ایـــن موقوفات ضمـــن عقدها
(قراردادهایی) برقرار میشد که در آن به عدم جواز تصرف در عین تصریح میشده است.
رومیه ــا نی ــز بهنظام نگهداری اص ــل مال (وقف) بـــرای فرزندان (الحبـــس الذری) از
طر ی ــق وصی ــت پایبند بودن ــد .گر چه این نظـــام مربوط به یک طبقه (نســـل) بـــود اما این
طبقات (نسـ ـلها) بیشتر شدند تا اینکه کار این نوع وقف به فلج شدن وضع اقتصادی و
اجتماع ــی انجامی ــد و زمانی که امپراتور کنســـتانتین  -امپراتور روم شـــرقی که پایتختش
بیزانس یا همان آس ــتانه بود  -در قرن ششـــم میالدی یعنی پیش از ظهور اسالم به قدرت
رس ــید ،قوانین او در سراس ــر امپراتوری که مصر و شام را نیز شـــامل میشد اجرا میگردید.
س ــرانجام امپراتوری روم از این وقف برای فرزندان (وقف ذری) آســـیب دید ،لذا مقرر شد
مح ــدود ب ــه زمان خ ــاص و چهار طبقه (نســـل) معین باشـــد تا پـــسازآن ملک آزادشـــدۀ
نسلهای بعدی شود(.)37
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ای ــن ن ــوع وقف (وق ــف فرزندان) ب ــرای چند نســـل در اروپـــا ادامه یافت ،گاهـــی به نام
«اس ــتخالف» یعن ــی بر مال خویش جانشـــین قـــرار دادن و زمانی به نام «ارشـــدیت» یعنی
وق ــف بخش ــی از دارایی اش ــراف برای بزرگ خانـــدان بهمنظور تأمین هزینهای که ســـمت
بزرگ خاندان بودن در بر داشت .این سمتی بود که بزرگ خاندان ،از بزرگ پیشین به ارث
میب ــرد .بههرحال این وضعیت در اروپا در دوران پادشـــاهان و تزارها ادامه یافت تا جایی
ته ــا آس ــیبهای این نظام وقفـــی را حس کردند و لـــذا آن را محـــدود به طبقات
ک ــه دول 
(نسلهای) معینی نمودند تا بعدها ملک آزاد شود.
هنگامیکه انقالب کبیر فرانس ــه پیش آمد ،این نظـــام را با مصوبۀ صادره در تاریخ 14
اکتبر  1792منسوخ کرد و سپس با برقراری نظام اشرافیت در دوران حکومت ناپلئون اول،
ً
ً
نظام ارشدیت مجددا معمول شد اما بعدا با قانون  1949/3/11از بین رفت.
از نمونهه ــای محدودی که از نظام وقف در میان ملتهای پیش از اســـام ارائه داده
شد ،روشن میشود که وقف در هر دو شکل وقف خیریه و وقف بر فرزندان وجود داشته و
متداول بوده است.

3-333وقف در ادیان آسمانی
منابع نش ــان میدهد که وقف در ادیان آســـمانی وجود داشـــته اســـت .درواقع تاریخ
اندیشۀ وقف به حضرت ابراهیم (ع) برمیگردد ،بهطور یکه اوقاف او همچنان موجود و
شناخت هش ــده اس ــت .ابراهیم خلیل (ع) ایمان خود را عملی نموده بود و هرکجا اقامت
میگز ی ــد قربانگاه ــی برای پ ــروردگار برپا مینمـــود و یکدهم ازآنچه به دســـت آورده بود
تقدیم میکرد.
برخی منابع تاریخی ذکر میکنند که یهودیان در آغاز زندگی خویش به شکل گروههای
کوچن ــده و قبای ــل متع ــددی بودهاند کـــه در جـــای معینی اســـتقرار نداشـــتهاند و ازاینرو
پرستشگاه آنها در خیمهای بر پا میشده است و به هرکجا کوچ میکردند و یا هر جا فرود
میآمدند ،آن را با خود میبردند ،بهعالوه هر قبیله دربارۀ پرســـتشگاه و دادوســـتد شـــیوۀ
خاص خود را داش ــت .دکتر جواد علی پدیدۀ اهتمام به پرســـتشگاههای جابهجاشوندۀ
یهودی ــان را ریشـ ـهیابی میکند و میگوید :برای چادرنشـــینان آســـان نبوده که شـــکل این
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پرس ــتشگاه را تغییر دهند و پرس ــتشگاه ثابتـــی را برگزینند زیرا آن را نوعی بیرون شـــدن از
سنت گذشتگان میدانستند ،ازاینرو عبرانیها پرستشگاه ثابتی که سلیمان بر پا کرده
ب ــود ،ازاینجهت نپذیرفتند که آن را نوعی کنار گذاشـــتن خیمۀ مقدس تلقی میکردند،
خیمهای که هنگام کوچ ،معبد قدیمی آنان بود.
از این گذش ــته چادرنش ــینان (اهل بادیه) قومی کوچنشـــین بودند و کسانی که چنین
معیش ــتی دارند ،نمیتوانند پرستشگاه ثابتی داشته باشند ،چراکه در چنین صورتی باید
هرکجا میروند بت و تندیسهای آن پرستشگاه را با خود ببرند(.)37
البت ــه منابع ــی که بن ــده در اختیاردارم اشـــارهای به وقـــف (با اصطالح فعلـــی) در نزد
یهودیان ندارد ،اما تردیدی نیس ــت ،اماکنی که برای مراســـم مذهبیشان آمادهشده بود،
وقف پرس ــتش و مختص این هدف بوده اســـت و همه امکانات الزم برای تداوم آنها نیز
مهیا شده بود.
دربارۀ مسیحیت نیز به همین ترتیب بوده که آنها نظام ویژهای برای پرستشگاههای
خود و برای آموزش و ارشاد داشتهاند و این نظام ویژه که نظام کلی کلیسا و از سنتهایی
گرفت هش ــده ب ــود که پدران کلیس ــا از ســـرآغاز پیدایـــش نصرانیت بـــه آن عمـــل میکردند،
بهطور یکه بهصورت قوانین عمومی درآمده بود.
ازاینرو نصرانیها پرس ــتشگاهها و اماکن و اوقاف خود را دارند و دارای چنان تسلطی
بر پیروانشان هستند که گاهی از سلطه دولتها نیز بیشتر است.
همچنی ــن پژوهشهای مربوط به امور خیریه در ســـرزمینهای مسیحینشـــین نشـــان
میده ــد که ب ــرای پناهگاهها ،مدارس ،بیمارســـتانها و دیرها و پرســـتشگاهها موقوفاتی
وجود داشته و این موقوفات تا قرن هفدهم میالدی یعنی تا دوران حکومت لویی سیزدهم
یکس ــوم مس ــاحت فرانس ــه را دربر میگرفته اســـت و فقط با انقالب فرانسه است که این
وض ــع تغییر میکن ــد ،بهطور یکه با آمدن انقالب این موقوفات جزو اموال دولت شـــمرده
میش ــود ،اما دولت بعدها ناچار میشـــود نظام موقوفات خیریه را به نحوی وضع کند که
میان برنامههای خیریه و مصلحت عمومی مردم سازگاری ایجاد کند.
و اما در اسالم ،از امام جعفر صادق (ع) روایتشده است که فرمود« :ان رسولاهلل(ص)
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تصدق بأموال جعلها وقفا و کان ینفق منها علی أضیافه» ( )25یعنی :رســـول اکرم(ص)
اموال ــی را که به عنوان وقف قرار داده بودند ،صدقـــه میداد و از آن برای میهمانانش خرج
میکرد(.)37
همینطور از امام محمدباقر (ع) روایتشده است که فرمودند« :ان رسول اهلل مر برجل
یغرس غرس ــا فی حائط له ،فوقف علیه فقـــال :أال أدلک علی غرس أثبت أصال - ...الی
أن ق ــال  -فقال الرجل :أش ــهدک یا رس ــول اهلل أن حائطی هذا صدقـــة مقبوضة علی فقراء
المس ــلمین من أهل الصفة» یعنی :روزی رسولاهلل (ص) بر مردی گذشتند که در باغش
نهالی میکاش ــت ،حضرت کنار او ایســـتاد و فرمود« :میخواهی نهالی را به تو نشان دهم
که بنیاد ثابتتری داش ــته باش ــد؟»  -تا آنجا که فرمود  -آن مرد گفت« :ای رسولاهلل تو را
گواه میگیرم که این باغ من صدقهای برای نیازمندان مسلمان از صفهنشینان باشد».
ای ــن روای ــت میافزاید که :آن ــگاه خداوند تبارکوتعالـــی آیۀ «فأما من أعطـــی و اتقی و
صدق بالحس ــنی فسنیس ــره للیس ــری» یعنی :اما آنکه [حـــق خدا را] داد و پروا داشـــت
و [پ ــاداش] نیکوت ــر را تصدیق کرد ،بهزودی راه آســـانی پیش پای او خواهیم گذاشـــت را
نازل فرمود.
و از امام صادق (ع) روایتش ــده اســـت که فرمود :روزی رســـول اکـــرم (ص) غنائم را
تقس ــیم میکرد و در این میان زمینی ســـهم علی (ع) شد ،ایشـــان در آن زمین چاهی حفر
کردند که آب آن به آس ــمان میجهید ،در این میان شـــخصی آمد و این مژده را داد و امام
فرمود :وارثان را بش ــارت بده ک ــه این چاه بهطورکلی صدقهای اســـت برای حاجیان خانۀ
خدا و رهگذران ،قابلفروش یا بخشش نیست و نیز به ارث گذاشته نمیشود و هر که آن
را فروخت و یا بخشید لعنت خدا و مالئکه و همۀ مردم بر او باد و خداوند تبدیل و همانند
آن را از وی قبول نخواهد کرد .حضرت این موقوفه را ینبع نامید(.)37
تش ــده اســـت کـــه فرمود :رســـولاهلل (ص) زمینـــی را وقف
و از ام ــام صادق (ع) روای 
فاطمه(ع) کردند که شامل این بخشها بودند العراف ،البرقه ،الصافیه ،مشربۀ امابراهیم،
الحسنی ،الزال ل و المنبت.
و فاطمه زهرا (ع) دختر رسول اکرم (ص) وصیت کردند این ملکهای هفتگانه که
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از پدر بزرگوارشان محمد (ص) به دست آورده بودند .برای علی بن ابیطالب (ع) و پس
از او برای حس ــن و سپس برای حسین و بعد از او برای زادۀ بزرگتر رسولاهلل (ص) باشد
و برای آن ،خدا و مقداد بن اسود و زبیر بن عوام را گواه گرفت و علی بن ابیطالب نیز آن
را نوشت.
و گفتهش ــده عم ــر ب ــن خط ــاب زمینی بـــه نام ثمـــغ در خیبـــر داشـــت .روزی خدمت
پیامب ــر(ص) رس ــید و ع ــرض ک ــرد :زمینـــی دارم که هرگـــز بهتر از آن به دســـت نیـــاوردهام
میفرمایید با آن چه کنم؟ پیامبر به او فرمود« :ان شـــئت حبســـت اصلها و تصدقت بها»
یعنی :اگر خواستی اصل زمین را نگهدار و با [ثمرهی] آن صدقه بده؛ و عمر طبق سفارش
حضرت عمل میکرد تا اینکه عهدهدار خالفت شـــد و وقفنامۀ آن را نوشـــت و در آن ذکر
کرد که:
اصل آن فروخته یا بخشیده نشود و به ارث نرسد و برای نیازمندان نزدیکان ،آزاد کردن
بن ــدگان ،در راه خ ــدا و میهمان ــان و ب ــرای در راه مانـــدگان مصـــرف شـــود و ایـــرادی ندارد
متصدی آن به نیکی از آن بخورد و یا دوستی غیر مالدار را از آن بخوراند(.)37
در س ــفارش (وصیت) امام علی (ع) مواردی هســـت که بهروشـــنی بـــه این نوع وقف
اشاره دارد ،حضرت میفرماید:
این وصیتی اس ــت ک ــه بندۀ خدا علی بـــن ابیطالب امیر مؤمنان دربـــارۀ دارایی خود
بدان فرمان داده اس ــت ،برای خشنودی خداوند تا او را به بهشت برد و در سرای امن خود
فرود آورد حسن بن علی به انجام دادن این وصیت قیام کند خود از دارایی من هزینه کند
نس ــان که شایس ــته اس ــت و از آن انفاق کند آنســـان که شایسته اســـت اگر برای حسن
آ
حادثهای پیش آید و حس ــین زنده باشد او کار را بر عهده خواهد گرفت و وصیتم را مانند
برادرش به انجام خواهد رسانید ،نصیب دو پسر فاطمه از صدقۀ علی همان مقدار است
که دیگر فرزندان علی را و اگر پس ــران فاطمه را برای این کار تعیین کردهام برای خشـــنودی
خدا و تقرب به رس ــول اله (ص) و پاس حرمت و شرف خویشاوندی اوست و باکسی که
این کار را بر عهده دارد شرط میکنم که اصل مال را همانگونه که هست باقی گذارد و از
ثمرۀ آن هزینه کند به ش ــیوهای که بدان مأمور شـــده و راهنمایی گشته است ،دیگر اینکه

 قارع روشک رد هناتسودرشب یاهکمک
تفایرد تیعضو و هعسوت دنور _موس لصف 59 /

نهالهای نخلهای آن قریهها را نفروشد تا بهقدری فراوان گردند که شناختن نخلستانها
برای کسی که آنها را پیشازاین دیده است دشوار باشد.
و از جاب ــر ب ــن عب ــداهلل انصاری روایتشـــده که گفته اســـت :از صحابه کســـی دارای
استطاعت مالی نبود مگر اینکه چیزی را وقف کرده بود(.)37

3-333روند توسعه وقف در کشور عراق
از آغاز ظهور اسالم تا به امروز عراق موقوفات متعددی داشته که در گوشه و کنار این
س ــرزمین منتش ــر بوده است .بیش ــتر این موقوفات خیریه بوده و این بدان جهت است که
عراق اماکن مقدس و مس ــاجد مش ــهور فراوانی دارد که مردم از همه کشورهای اسالمی و
عربی برای زیارت آنها میآیند(.)37
3-33333از اسالم تا حکومت عباسیان
در صدر اماکن مقدس مسجد کوفه ،مرقدهای امامان اهلبیت ،قبور برخی اولیاءاهلل
و مردان نیک ،است .مسلمانان موقوفات زیادی برای این اماکن (مرقدها) وقف کردهاند؛
بهویژه پس از به حکومت رسیدن آلبویه در بغداد و تشکیل دولت توسط ایشان در عراق
در کن ــار حکومت بنیعباس ،بین س ــالهای  334 - 447ه .آنها که شـــیعه علی (ع)
بودند مرقدهای امامان اهلبیت (ع) در عراق را بنا کردند و بر آنها گنبدهای باشـــکوهی
ساختند .همچنین کارهای خیریه بیشماری انجام دادند ،ازجمله اینکه کانالهایی را
حفر کردند ،پلهایی ساختند و بیمارستانهایی را بنا نمودند(.)37
در برخی از منابع آمده اس ــت که پادشاه مقتدر عباسی (جعفر بن محمد) ـ خلیفهای
که خالفت او با کش ــته شدنش در سال  320ه.ق به پایان رسید ـ زمینهای اطراف بغداد
و نیز آبادیهایی را در س ــواد (جلگه حاصلخیز عراق) وقف کرد و درآمد ســـاالنه آن را که
یش ــد به مخارج حرمین شـــریفین و (پاســـداری) از مرزهای
حدود دویس ــت هزار دینار م 
اسالمی اختصاص داد.
محمد بن علی معروف به «ابنمقله» در هنگامیکه وزارت «راضی» (خلیفة عباسی)
را عهدهدار بود ،اقدام به جمعآوری عطایا و بخشـــشهای مردم کرد ،آنگاه همه اموالی را
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که به صور گوناگون به دس ــتش رس ــیده بـــود در جهات خیریه صرف کـــرد؛ و در این میان
بیس ــت هزار دینار باقی ماند که ب ــا آن زمین (مزروعی) خرید و وقـــف «طالبین» (فرزندان
ابیطالب) نمود.
عل ــی بن عیس ــی وزیر مقتدر عباســـی (متوفای ســـال  334ه) نیز موقوفـــات زیادی از
الب ّر» به این کار
امالک (مزروعی) س ــلطان را وقف کرد و دیوان ویژهای موســـوم به «دیـــوان ِ
اختصاص داد و محصول آن را برای سروسامان دادن به مرزها و حرمین شریفین قرارداد.
زمانی مادر مقتدر عباسی سعی کرد در برخی از این زمینهای وقفشده تصرف کند
(به فروش برس ــاند) ،اما قاضی ویژه آن (زمینها) او را از این کار بازداشـــت و پسرش نیز بر
این اساس که نمیتوان موقوفات را فروخت با نظر قاضی موافقت کرد.
همینطور عضد الدوله دیلمی ،فناخسرو بن حسن بن بویه (متوفای  372ه) در سال
 338س ــومین بنا را بر مرقد امام علی (ع) برپا نمود .او اموال زیادی را صرف این کارکرد و
اوقافی را نیز برای اداره امور آن تعیین کرد.
از دیگ ــر اقدامات عضد الدوله در بغداد این بود که بیمارســـتانی ســـاخت و موقوفات
ز ی ــادی را ب ــه آن اختص ــاص داد ،اما پس از گذشـــت یک قرن ـ یعنی در ســـال  460ه ـ این
بیمارستان خراب و اوقافش نیز دچار مشکالت شد .همچنین معزالدوله ،احمد بن بویه
(متوفای س ــال  356ه) از س ــاطین آل بویه در عراق در سال  355هـ بر ساحل رود دجله
در بغداد بیمارستانی ساخت و موقوفات و امال کی را وقف آن کرد.
همینطور منابع تاریخی مینویسند که علی بن موسی معروف به سید رضی (متوفای
س ــال  ،)436با هدف تش ــویق کاتبان و علما ،روســـتای کاملی را وقف کرد تا خیرات آن
ویژه (تهیه) اوراق مورد استفاده فقها باشد؛ تا آنها تألیفات (فقها) را تدوین کنند.
مس ــتنصر باهلل عباس ــی نیز در س ــال  631هـ مدرســـهای در بغداد افتتاح کـــرد که آن را
«المدرس ــه المس ــتنصریه» نامی ــد .او بـــرای تقویت این مؤسســـه علمی که فقـــه مذاهب
چهارگانه حنفی ،مالکی ،شافعی و حنبلی در آن تدریس میشد ،اموال و امالک فراوانی
را وقف کرد تا درآمد آنها برای ادامه فعالیت این مدرسه صرف شود.
ذهبی مورخ معروف میگوید« :من وقفنامۀ آن را در پنج جزء دیدهام که موقوفات آن،
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محل هه ــا و مغازههای ــی در بغداد و چندیـــن دهکده بزرگ و کوچک بـــود و تصور میکنم
به ــای آنها ن ــه صد هزار دینار باش ــد و من در همه دنیـــا هیچ وقفی را بهاندازه آن ســـراغ
ً
ن ــدارم ،مگر موقوفات جامع دمش ــق که احتماال گســـترده باشـــد» .ذهبی پـــس از ذکر نام
دهکدهه ــا و ام ــاک مزروع ــی ک ــه وق ــف مســـتنصریه شـــده بـــود میگویـــد« :افـــراد ثقه و
قابلاعتمادی برای من نقل کردهاند که میزان موقوفات آن در یکی از ســـالها به هفتاد و
اندی هزار مثقال طال رسید».
از همه آنچه گذش ــت معلوم میشود که وقف خیریه در دوره عباسیان وجود داشته و
دیوان ویژهای به آن اختصاصیافته بود که در آن زمان به اســـم «دارالبر» شناخته میشد،
اس ــمی که علی بن عیس ــی وزیر مقتدر عباسی بر آن نهاده بود .این وضع در زمان مغولها
دگرگون ش ــد بهطور یکه مأمور خاصی برای آن تعیین شـــد تا متولی امور اوقاف در بغداد
باشد و این مأمور «صدرالوقوف» نامیده میشد که بحث آن خواهد آمد(.)37
3-33333وقف پس از دوره عباسیان
مغولها به دولت عباسیان خاتمه دادند و هوال کو وارد بغداد شد و در اول صفر سال
 656ه.ق خلیفۀ عباس ــی را به قتل رســـانید ،طبیعی بود که سردار فاتح مغول برای اداره
شهرها وزارتی ترتیب دهد ،ازاینرو مؤید الدین محمد بن علقمی آخرین وزیر عباسی ـ و
نخس ــتین وز ی ــر مغوله ــا ـ کارکنانی را بـــرای اداره امور دولـــت تعیین کرد .شـــهابالدین
عبداهلل را به س ــمت اداره اوقاف عراق گماشـــت و او را «صدر الوقوف» نامید( .یعنی در
رتبه حاکمی که امروزه اس ــتاندار نامیده میشـــود) این انتصـــاب را میتوان تحولی در امر
اوقاف در دوره مغولها به ش ــمار آورد زیرا مســـئول ویژهای تعیین شد تا امور اوقاف را در
بغداد عهدهدار باشد.
برخی منابع تاریخی اشاره دارند که قاضیالقضات نیز برخی اوقات اقدام به رسیدگی
و اداره ام ــور مر ب ــوط به وقف میکرد و کســـانی که وظایفی را عهـــدهدار بودند مثل مدرس،
امام ،مؤذن و همینطور ناظران و ازجمله متولیان وقف را مورد حساب قرار میداد.
بههرح ــال اداره ام ــور اوق ــاف می ــان دولتمـــردان و والیـــان بغـــداد و قاضیالقضـــات
یش ــد تا اینکه در سال  662ه نخســـتین اداره امور اوقاف تشکیل شد،
دستبهدس ــت م 

 / 62آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور عراق

این تشکیالت تا اواخر دوران مغولها و ترکها یعنی تا سال  941برقرار بود و در این مدت
دولت فرمان نامههایی دربارۀ تدریس و امامت و اذان گفتن صادر میکرد(.)37
برخی مورخان مینویس ــند خواجه نصیر طوسی در سال  656برای رسیدگی به اوضاع
و اح ــوال و بررس ــی امور اوقاف به بغ ــداد آمد .عراق در دوران حکومـــت صفویه و عثمانی
یه ــای فرقهای بود .بهمحض اینکـــه یکی از این دو دولت پیروز میشـــدند،
دچ ــار درگیر 
متناس ــب با عقی ــده و مذهب دول ــت غالب ،خرابـــی و ویرانی در وهلۀ نخســـت متوجه
مؤسسات دینی و قبور ائمه و اولیاءاهلل میشد .این وضع ادامه داشت تا اینکه با حکومت
صفویه در عراق به دس ــت س ــلطان س ــلیمان 941 ،ه  1543 /م قانونی وضع گردیده و به
این اوضاع پایان داده ش ــد .او در آغاز کار کوشـــید تودههای ســـنی و شـــیعی عراق را آرام
کند .او در این راستا عتبات مقدس در کربال و نجف و کاظمین را زیارت کرد و تعمیراتی
را روی آنه ــا انج ــام داد ،س ــپس به بغداد بازگشـــت و قبر امام ابوحنیفـــه و همینطور قبر
ً
شیخ عبدالقادر گیالنی را که صفویها ویران کرده بودند مجددا بنا نمود.
اما این سیاس ــت ،سازگاری سیاسی میان ســـنی و شیعی ،توسط حکومت عثمانی،
ً
چن ــدان دوام نیاف ــت؛ خراب ــی و ویرانی ناشـــی از درگیریهـــای فرقهای ،صرفـــا محدود به
تش ــکیالت زیربنایی مملکت نش ــد ،بلکه افـــراد را نیز دربرگرفت بهطور یکـــه مردم عراق
ً
گرفت ــار خش ــونت و بیرحم ــی توپخان ــه ایـــن دو دولت شـــدند .مثال بـــرای دو طرف هیچ
دشوار ی نداشت تا فتوایی به دست بیاورند که ریختن خون ملتی بیدفاع را ،گاه از میان
اهل س ــنت و گاه از میان ش ــیعیان ،برای ایشـــان مباح کـــرده و ویرانی آثـــار مقدس نزد دو
طرف را بیاشکال بداند.
زمان ــی که کارها برای دولت عثمانی در بغداد اســـتحکام و ســـامان یافت ،این دولت
توجه زیادی به اوقاف مبذول داش ــت ،بهطور یکه مرکزی را برای اوقاف عراق در آســـتانه ـ
پایتخ ــت دول ــت عثمانی ـ دایر و وال ــی ترک بغـــداد را بهعنوان باالترین مرجـــع وقف عراق
تعیی ــن کرد .در آن زمان بس ــیاری از موقوفات مصادره شـــد و در ضمـــن اوقاف عمومی به
ثبت رسید.
در اواخ ــر دوره عثمان ــی ،این دولت مدیـــری را برای اوقاف در بغـــداد منصوب کرد که
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ریاس ــت اداره اوقاف در عراق میانی را عهدهدار بود .وی کاتب و حســـابداری نیز در کنار
خود داش ــت .در دو والیت بصره و موصل نیز اوضـــاع به همین ترتیب بود درحالیکه برای
عتبات مقدسه در نجف و کربال ادارهای که اوقاف فراوان عتبات مقدسه را اداره کند در
نظر گرفته نشد و این وضع تا برپایی دولت ملی در عراق و پسازآن ادامه داشت(.)37
3-33333روند توسعه سازمانی اوقاف در عصر حاضر
در دهه دوم قرن بیس ــتم عراق اس ــتقالل یافت و در ســـال  1920نخســـتین تشکیالت
وزارت ــی برقرار گردید ک ــه در بین آنها وزارتخانـــهای نیز برای اوقاف در نظر گرفته شـــد ،اما
بعدها در سال  1929بهموجب قانون شماره  36این وزارتخانه منحل و به اداره کل تبدیل
ش ــد که وابسته به نخسـ ـتوزیری بود .سپس کلیه اختیارات و حقوق موجود در قوانین و
مقررات مربوط به اوقاف و اداره آن به نخستوزیر واگذار شد.
در س ــال  1964بار دیگر وزارت اوقاف بهموجب قانون شـــماره  34سال  1964تشکیل
ش ــد و این با توجه به گس ــترش حاصل در کارهای اوقاف و نیاز رســـیدگی به امور از سوی
یک وزیر بود تا بهطور مس ــتقیم بر آن نظارت داشته باشد .وضع تا سال  1965اینگونه بود
ت ــا اینک ــه ب ــار دیگ ــر وزارتخان ــه بهموج ــب قانـــون شـــماره  143در ســـال  1965و بـــه دلیل
صرفهجویی در هزینه منحل شد؛ زیرا اوقاف بودجه مستقلی داشت و این هزینه سنگینی
برای دولت به بار میآورد ،ازاینرو همانند ســـابق تحت نظارت نخستوزیر درآمد؛ البته
توأم با تشکیل «ریاست دفتر اوقاف» به ریاست فردی که در رتبه سرپرست وزارتخانه بود.
در س ــال  1970دفتر ریاس ــت اوقاف به دفتر ریاســـتجمهور ملحق (وابسته) شد که این
بهموجب مصوبه شورای فرماندهی انقالب به شماره  321در تاریخ  1970/3/29صورت
میگرف ــت ،بهموجب این مصو ب ــه رئیسجمهور ،خـــود رییس عالی دیـــوان اوقاف و ناظر
مستقیم بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به این تشکیالت بود که طبق آن الزم بود صدور
مقررات و دس ــتورات و رهنمودها از سوی رئیسجمهور یا از سوی کسی که رئیسجمهور
او را مأمور کرده اس ــت باش ــد و این طبق ماده نخســـت قانون دیوان اوقاف به شـــماره 44
سال  1970انجام میشد.
ش ــورای عالی اوقاف که پیشازاین مجلس شورای اوقاف نامیده میشد ،اسم جدید
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خود را بهموجب قانون منس ــوخ اداره اوقاف به شـــماره  107ســـال  1966پیـــدا کرد ،پس از
صدور قانون اصالحی جدید اوقاف به شماره  64سال  1966به همین نام باقی ماند .این
ش ــورای عالی بهموجب قانون اصالحی شماره  50ســـال  1969به دو هیئت دینی و مالی
تقس ــیم شد ،س ــپس با قانون اصالحی چهارم به شماره  167سال  1970به وضع اول خود
بازگردانده شد.
م ــاده  4این س ــازمان تصریح دارد که شـــورای عالی متشـــکل اســـت از :رئیـــس دیوان
اوقاف ،عضو دادگاه تمییز و دو تن از علمای بزرگ ،رئیس دانشکده امام االعظم ،دو تن از
اقتصاددانان برجسته و کارشناس امالک.
با توجه به وجود موقوفات شیعه در عراق و بهویژه موقوفات عتبات عالیات در نجف
و کربال و کاظمین و س ــامرا و مساجد تاریخی ،مانند مسجد کوفه و مسجد براثا در بغداد
و قبور اولیایی همچون حضرت ابوالفضل العباس در کربال و دیگر قبور مهم و مشهور که
ماده بیست و هفتم از سازمان عتبات مقدس ،شماره  ،21سال  1969م نیز به آنها اشاره
ته ــای آلبو ی ــه و صفو یـــه و دیگر تاجـــران و ثروتمندان وقـــف عتبات کرده
دارد ـ و حکوم 
بودن ــد که مقدار آنها نیز بس ــیار زیاد اســـت ـ ازاینرو قانون اداره عتبات مقدس در ســـال
 1966وض ــع گردید و اصالحیههایی نیز بر آن وارد شـــد که تصریح داشـــت به اختصاص
دادن اداره مخصوصی برای عتبات مقدس و این نبود جز نتیجه درخواستهای مصرانه
جامعه شیعه در عراق؛ اما بازهم مشکل اوقاف حل نشد.
ن مثال در کربال ش ــهری که قبور مقدس امام حســـین بن علـــی (ع) و برادرش
بهعن ــوا 
ابوالفضل عباس و ش ــهدای طف را در خود دارد ،زمینهای موقوفهای که در ادارۀ اوقاف
به ثبت رس ــیده باش ــد ندارد؛ بلکه برخی منابع اشـــاره دارد که موقوفات آن شـــهر از برخی
سراها و محلهها تجاوز نمیکند که این در مقایسه با قبور دیگر اولیا در بغداد بسیار اندک
اس ــت و این معقول نیس ــت .چنانچه در برخی منابع دقت کنیم خواهیم دید که تا دهه
ً
چهل ،منبع حقوق خدام ضریح در کربال اساســـا مبتنـــی بر نذورات ّزوار این مرقدها بود،
البته پیش از آنکه دولت حقوق ناچیزی برای ایشان در نظر بگیرد ،وانگهی چنانچه همه
عایدات وقف در کربال گردآوری ش ــود برای ترمیم مســـاجد و دیگر اماکن دینی این شـــهر
کافی نخواهد بود .همین وضع در نجف و کوفه و حله و ســـایر مناطقی که انبوه شـــیعیان
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در آنجا اقامت دارند نیز وجود داش ــت ،حتی ســـنت تدفین اموات در قبرستانهای بزرگ
ش ــهرهای مق ــدس ،خود از مناب ــع درآمد قابلتوجه بـــود که این نیز در اختیـــار عتبات قرار
نگرفت ،بلکه در بودجه انبوه و کلی اوقاف گم شد (.)37

3-333وضعیت دریافت کمکهای بینالمللی کشور عراق
در س ــال  2015بیش از نیمی از کمکهای بینالمللی در کشـــورهای سوریه ،سودان،
سودان جنوبی ،یمن و عراق هزینه شدند .در درخواستهایی که در طی سالهای اخیر
برای کمک ش ــده اس ــت ،بیش از همۀ کشورها ،کشور ســـوریه درخواست کمک ارسال
نموده اس ــت .اما میزان کمکهای برآورده شده در کشور عراق بیشتر از همه بوده است.
در س ــال  2015کش ــور عراق با برآورده شـــدن بیش از  %74از نیازهایش ،رتبۀ نخست را در
این زمینه داشته است .میزان کمکهای ارسالشده به عراق در سال  1/2 ،2014میلیارد
1
دالر و در سال  1 ،2015میلیارد دالر بوده است(.)82

شکل  :1-3درصد برآورده شدن درخواستهای کمک کشورهای مختلف

 .1در زمین ــه ی وقف و امورخیریه ،علی رغم جس ــتجوهایی که در اینترنت صورت پدذیرفت ،به دلیل محدودیت های دسترســـی منابع و
همچنین عدم انتش ــار اطالعات مفید از طرف کش ــور موردمطالعه ،مطالب کاملتری یافت نگردید و تکمیـــل اطالعات موجود ،نیاز به
انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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در س ــال  2015بیش ــترین حج ــم کمکهای بینالمللی به کشـــورهای ســـوریه ،یمن،
اتیوپی ،عراق و سودان جنوبی ارسال شدند(.)82
در شکل ( 10 ،)9-3کشور اول که کمکهای بینالمللی به آنها در سالهای 2013
و  2014ارس ــال گردیده است نشان دادهشـــدهاند .در این شکل عراق با رنگ بنفش نشان
داده ش ــده اس ــت و س ــومین کش ــور ازنظر دریافـــت کمکهـــای بینالمللی بوده اســـت.
همچنی ــن میزان کمکهای بینالمللی به عراق در ســـال  2014نســـبت به ســـال  2013با
 %561افزایش روبرو بوده است(.)82

شکل  10 :2-3کشور اول که کمکهای بینالمللی به آنها در سالهای  2013و  2014ارسال گردیده است

میزان کمکهای بینالمللی اختصاص داده شـــده به کشـــورها در سال  2014و 2015
در شکلهای زیر مشخص است(.)82
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شکل  :3-3میزان کمکهای ارسالشده به کشورهای نیازمند

میزان کمکهایی که از کش ــورهای مختلف به کشور عراق در سال  2015شده است
بهصورت زیر میباش ــد .همانطور که از شـــکل مشـــخص اســـت %47/3از کمکهای
لش ــده به عراق از اروپا میباش ــد %30/5 .از آمریکای شمالی و مرکزی %9/9 ،نیز از
ارسا 
آس ــیای ش ــرقی و  %7/1از آس ــیای میانه و شـــمال افریقا %2/3 ،از اقیانوسیه و  %2/7نیز
توسط کمکهای شخصی بوده است(.)82

شکل  :4-3میزان کمکهای ارسالشده به عراق از مناطق مختلف جهان

 3کش ــور سودان جنوبی ،س ــوریه و عراق درخواست کمک از صلیب سرخ و هالل
احمر را نمودهاند و درمجموع  %27از کل کمکهای این  2نهاد به این  3کشـــور ارسال
گشته است(.)82
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بر اساس گزارش  CAFکشور عراق در بین کشورهای جهان رتبه  38را در شاخصهای
بخشندگی دارد.
با توجه به گزارش منتشرش ــده توس ــط مؤسســـه حامی خیریهها ( )CAFدر سال 2015
وضعیت عراق در امور خیرخواهانه و بشردوستانه بهصورت زیر است:
عراق در وقف وقت و کار داوطلبانه رتبه  79را در بین کشو رهای جهان دارد .همچنین
در کمک به افراد ناشناس و غریبه رتبۀ  1و در کمک به خیریهها رتبه  69را از آن خودکرده
است و درمجموع این عوامل در رتبه  38جهان قرار دارد(.)81
نکته قابلتوجه در خصوص عراق پیشـــرفت بســـیار قابلتوجه در خصوص پیشـــرفت
ش ــاخص بخش ــندگی در این کش ــور میباشد .عراق در ســـال  2015در بین  20کشوری در
جهان قرار گرفت که بیشترین پیشرفت را در شاخص بخشندگی خود داشتند .بیشترین
میزان پیش ــرفت عراق در بخشندگی مربوط به بخش کمک به افراد ناشناس میباشد که
در این شاخص عراق در سال  2015رتبه نخست را کسب کرد.
ای ــن می ــزان از بخش ــندگی در میان مردم عـــراق با توجه بـــه فرهنگ غنی این کشـــور و
گرایشهای مذهبی مردم آن سرچشمه میگیرد(.)81
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شکل  :5-3کشورهای با بیشترین پیشرفت در میزان بخشندگی

3-333آشنایی با برخی مساجد و اماکن مذهبی
3-33333مسجد ابوحنیفه
مس ــجد ابوحنیفه که به مس ــجد امام اعظم (جامع اإلمام األعظم) نیز شـــهرت دارد و از
مساجد مهم مسلمانان اهل سنت است .این مسجد در اعظمیه بغداد است .این مسجد
مدفن ابوحنیفه نعمان بن ثابت است از این رو به مسجد ابوحنیفه مشهور گشته است.
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شکل  :6-3مسجد ابوحنیفه

3-33333مسجد کوفه
مسجد کوفه یکی از مساجد چهارگانه بزرگ جهان اسالم است که در شهر کوفه عراق
س ــاخته شدهاس ــت .این مس ــجد در  ۱۲کیلومتری شـــمال شـــهر نجف واقع است .گفته
یش ــود ای ــن مس ــجد ابتدا توس ــط حضرت آدم ســـاخته شـــده و پـــس از مســـجدالحرام
م 
قدیمیترین مسجد جهان است.

شکل  :7-3مسجد کوفه
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3-33333مسجد سهله
مسجد سهله (نامهای دیگر :مسجد سهیل ،بنیظفر ،عبدالقیس) یکی از مشهورترین
مساجد اسالمی است که در قرن اول هجری توسط قبایل عرب در کوفه در سمت شمال
غربی مسجد جامع کوفه به فاصله حدود دو کیلومتر ساختهشدهاست .این مسجد یکی
از کهنترین مساجد منتسب به حجت بن الحسن ،امام دوازدهم ،شیعیان است.

شکل  :8-3مسجد سهله

3-33333مسجد جامع سامرا
مس ــجد جامع س ــامرا یکی از مس ــجدهای مشـــهور دورۀ خالفت عباســـیان در شـــهر
س ــامرای عراق اس ــت که در س ــال ( ۲۳۷قمری)  ۸۵۲ /میالدی بنیاد شد و سازۀ پرآوازۀ
آن ،منارۀ آن اس ــت که به الملویة (به معنای :پیچاپیچ ،پیچیده گردان ) مشـــهور است.
س ــاخت این مس ــجد در سال  ۸۴۸میالدی شروع شد و در سال  ۸۵۲م در دوره خالفت
متوکل علیاهلل  -که پایتخت خالفت را از بغداد به سامرا برد -پایان یافت.
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شکل  :9-3مسجد جامع سامرا

3-33333کاظمین
کاظمین ،متعلق است به امام هفتم شیعیان موسی کاظم و امام نهم امام محمدتقی
آغازین
مع ــروف به «امام محمدجواد»؟امهع؟ .ســـاختمان کنونی حرم از ســـاختههای دوره
ِ
صفویه و اضافات دورههای بعدی اســـت .معماری و هنر دوره صفویه از ایوانهای زیبا
و کاشیکار یهای معرق نفیس و آینهکار یهای بدیع در آن بهوضوح قابلمشاهده است.
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شکل  :10-3کاظمین

3-33333حرم امام حسین (ع)
نخستین ساخت بنای آرامگاه حسین بن علی را به مختار بن ابیعبیده ثقفی( ،پس
از قیام ــش) و بعضی به بنی اس ــد نس ــبت میدهند که مصالح آن از گـــچ و آجر بوده و در
نزدیکی آن مسجدی بودهاست که این آرامگاه در عهد بنیعباس به دستور هارونالرشید
ویران ش ــد و خانههای ش ــیعیان همجوار آن خراب گشـــته و قبر را شـــخم زدند و درخت
س ــدرهای که بنیاسد جهت عالمت قبر کاشتهبودند را بریدند .پس از آن در زمان مأمون
ک ــه ب ــرای راضی کردن ش ــیعیان خراس ــان ،تصمیم گرفـــت خالفت را به علی بن موســـی
واگذارد ،ش ــیعیان فرصت یافتند بر روی قبر حسین بن علی آرامگاهی بنا کنند که بنای
این آرامگاه هم در سال  ۲۳۲قمری به دستور متوکل عباسی همراه با خانههای اطراف آن
ویران شد و زمین آن شخم زدهشد و در آن کشت صورت گرفت.
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شکل  :11-3حرم امام حسین(ع)

3-33333حرم علی بن ابیطالب (ع)
عمارت نخست آستانه حیدریه :هارون در حدود سال ( ۱۷۱قمری) ( ۱۷۱خورشیدی)
اولین بارگاه و ساختمان مرقد علوی را بنا نهاد .تا چند دهه پیش در زیر تاک نزدیک قبر،
نقش ــی بدیع و زیب ــا جلبتوجه میکرد که درش مردی تیروکماندردســـت بود و آهویی در
پیش روی او قرار داش ــت .در سال  ۱۳۲۳خورشیدی نگاره یادشده از جای خود برداشته
شد و آن را به گنجینۀ حرم بردند.
حرم چهار در داش ــت و ضریح از ســـنگ ســـفید بـــوده و گنبد از گل ســـرخ که باالیش
عالمت سبزی نصب بود.
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شکل  :12-3حرم علی ابن ابیطالب(ع)

عمارت دوم :عمر بن یحیی از اصحاب امام کاظم این عمارت را بنا کرد .عمارت سوم
پس از به قدرت رس ــیدن داعی صغیر از نوادگان زید پســـر امام زینالعابدین در طبرســـتان،
ساخت سوم این آستانه در نهایت شکوه و عظمت آغاز شد .عمارت هفتاد طاق داشت.
س ــاخت س ــاختمان چهارم این ســـاختمان را عضدالدوله دیلمی بنا نهاد و در حدود
س ــال ( ۳۲۷قم ــری) ( ۳۱۷خورش ــیدی) ســـاختش پایـــان یافـــت .ایـــن ســـال وفـــات
عضدالدولهاس ــت که بر اس ــاس وصیتش وی را در آرامگاه خاصی که در عمارت آستانه
ً
قبال پیشبینی ش ــده بود به خاک س ــپردند و تا عصر حاضر آن حجره به مقابر سالطین آل
بویه معروف اس ــت؛ وی نخستین کســـی بود که در آستانه علوی خاک شد .عضدالدوله
عمارت آس ــتانه را با شکوه و عظمت درســـت کرد و همچنین همه شاهان این خاندان و
وزیرانشان در بازسازی و آراستن این آستانه نهایت پشتکار را داشتند.

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور عراق

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور عراق
4-444مقدمه
یک ــی از موضوعات مهم برای ش ــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در کشـــورهای
مختلف ش ــناخت س ــاختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع ازآنجهت
مورد اهمیت اس ــت که با شناخت انواع بازیگران فعال در زمینههای مختلف و بررسی و
تحلی ــل ن ــوع فعالیتهایی که انج ــام میدهند ،میتوان از دســـتاوردهای هـــر یک از این
بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فصل پس از معرفی انواع کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف وامور خیریه،
مس ــاجد و اما ک ــن متبرکه ،ق ــرآن و فعالیت های مذهبی به شناســـایی و تحلیل بازیگران
مختلف با توجه به نقش ــی که در وقف و امور خیریه کشـــور عـــراق ایفا میکنند ،پرداخته
ش ــده اس ــت .س ــپس نگاش ــت نهادی تمامی این بازیگـــران به همـــراه نـــوع ارتباطات آن
مش ــده اس ــت و پسازآن ،هر یک از ایـــن بازیگران و مجموعـــه فعالیتها ،اهداف،
ترسی 
مأموریت ،چشمانداز ،ساختار و  ...آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
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4-44444سیاستگذار
سیاسـ ـتگذار نهادی اس ــت که برنامههایـــی را تعیین میکند که باید توســـط دولت،
کسبوکارها و غیره دنبال شود.
سیاستگذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که به واسطه آن دولت به منظور
ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشمانداز سیاسی خود را به برنامه و عمل
تبدیل میکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور کل ،سیاست
میتواند ش ــکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاســـتهای غیر مداخلهای ،تنظیم،
تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
در ع ــراق بهطورکل ــی اوقاف زیر نظر  3ســـازمان مختلف ،دیوان وقف شـــیعی ،دیوان
وقف سنی و دیوان وقف مسیحی و دیگر ادیان است .این دیوانها زیر نظر دولت فعالیت
میکنن ــد .هر یک از این س ــازمانها بهصورت جدا از همدیگر فعالیت میکنند و ســـعی
دارند بودجهها و داراییها را به سمت خود جذب کنند.
این دیوانهای اوقاف زیر نظر مس ــتقیم نخستوزیری فعالیت میکنند .این ساختار
جدید در تشکیالت اوقاف پس از اشغال عراق توسط آمریکا و سقوط صدام به روی کار
آم ــد .در تش ــکیالت جدی ــد با توجه به سیاســـتهای جدیـــد حکومت عـــراق ،هریک از
اعضای مختلف دیوانها و جایگاههای ســـازمانی از احزاب گوناگون تشـــکیل میشوند.
برای مثال رئیس را از «حزب دعوه» و معاونان بخش را از «حزب جنداالمام» و ...انتخاب
میکنن ــد .ای ــن اختالفات حزبی موجب عدم هماهنگی ســـازمان و هدر رفت درآمدها و
داراییها میشود(.)36
بهطورکلی اتحاد و هماهنگی اعضای دیوان وقف ســـنی از دیوان وقف شـــیعی بیشتر
اس ــت و این موجب شده است که دیوان وقف ســـنی در فعالیتهای خود موفقتر ظاهر
ش ــود و درآمدهای بیش ــتری را نصیب خود کند؛ اما در وقف شیعی که اختالفات بیشتر
است ،مشکالت نیز بیشتر به چشم میخورد.
بودجۀ این دیوانها توسط دولت تأمین میشود .دیوان وقف سنی همواره سعی کرده
اس ــت بودج هه ــای بیش ــتری را جذب خود نماید .امـــا دیوان وقف شـــیعی برعکس آنها
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عمل کرده و در این زمینه بس ــیار ضعیف بوده و حتـــی گاهی مقدار اضافات بودجه را به
دولت برمیگردانده است.
در عراق مساجد و بقاع متبرکه زیر نظر دیوانهای اوقاف است و پرداختیهای امامان
مساجد توسط دیوانها پرداخت میشود(.)36
البته مراجع نیز در عراق دارای قدرت و اختیارات بسیاری هستند .برای مثال مراجع
بزرگ ش ــهرهای مختلف در تعیین امامان جمعۀ شـــهرها نقش دارنـــد و حتی دیوانهای
اوق ــاف نی ــز از ای ــن مراج ــع اطاع ــت میکنند .بـــرای مثال آیـــتاهلل سیســـتانی در نجف،
سرپرست امامزادهها و بقاع نجف است .همچنین برای وقف شیعی موافقت مرجعیت
الزم و ضروری است.
البته در عراق عالوه بر دیوانهای وقف شیعی و سنی ،دیوان دیگری نیز وجود دارد که
به موقوفات ادیان مس ــیحیت و دیگر ادیان غیراســـامی مرتبط است .این  3دیوان تحت
نظر ادارۀ نخسـ ـتوزیری کار میکنند و برای نگهداری و حفاظت از تجهیزات مذهبی از
بودجۀ دولتی اس ــتفاده میکنند .دولت مســـتقل کردســـتان عراق ،از طریق وزارت اوقاف
منطقـ ـهای خود ،حقوق و پاداشهای امامان و روحانیون خود را میپردازد و به ســـاخت و
نگهداری از مساجد اقدام میکند .این بودجهها برای مسیحیان نیز قابلدسترس است،
ام ــا آنها ترجیح میدهند که برای کلیســـاهای خود از ســـرمایههای شـــخصی اســـتفاده
کنند.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند از جمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه به منظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
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به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .به صورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،در صورتی اســـت که اســـتانداردها ســـازگار نباشـــند.
بنابراین ،قانون به عنوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .اســـتانداردها
میتواند از طریق قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی تنظیم شود که به واسطه فرآیند تنظیم
برای تعریف قانون مشروعیت دارند.
_خود -تنظیمی :این رویکرد میتواند به عنوان نوعی از نسخه خود انجامی رویکرد دستور
و کنترل تلقی شود .در این باره ،اغلب انجمنهای تجاری یا کسبوکار تشکیلشده که
قوانی ــن عملک ــرد را ایج ــاد ،کنترل و اجـــرا میکنند .بـــه عنوان یک قانـــون ،خودتنظیمی
اغل ــب ب ــه عن ــوان یک روش کسـ ـبوکار دیـــده میشـــود که اقـــدام انحصاری بـــه منظور
جلوگیری از مداخله دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل سطح باالی تعهد
کسـ ـبوکارها و ماهی ــت جام ــع قوانین تنظیم شـــده میباشـــد .بـــه عالوه ،ایـــن رویکرد
منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از ســـویی
دیگر ،خودتنظیم ــی میتواند به صورت یک رویکرد غیردموکراتیک ،محدود به بررســـی
دقیق بیرونی و در معرض سوءاس ــتفاده توسط کســـانی دیده شود که با اهداف مختلف
قوانین را تنظیم میکنند .در کمترین سطح ،خودتنظیمی همواره در معرض چالشهای
منتج شده از عالقههای بیرونی کسانی قرار دارد که فکر میکنند استانداردها و قوانین به
سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :یک تش ــویق ،سیاست ،قانون ،مکانیســـم قیمت ،یا رویهای
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یکسو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
سعی دارد به منظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
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را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را
از طر ی ــق تحمی ــل /وضع مالیات و کمکهـــای مالی محدود یا متوقـــف کند .برای به
کارگی ــری این رویکرد ،گامهای اصلی شـــامل انتخاب واحدهـــای اندازهگیری ،تعیین
خ ــط مبنا ،انتخ ــاب اهداف ب ــرای بهبود و /یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــویقها و
جریمهها میباش ــد .یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشویق ،تنظیم مبتنی بر عملکرد
( )PBRاس ــت که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود
در کیفیت خدمات میباشد .به عالوهPBR ،بیشتر به استانداردهای عملکرد خارجی
متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس است .مزایای  PBRاین
اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و عملیات و
بهبود در پایایی سیستم کمک میکند .طرح تنبیه و تشویق به صورت مکانیکی عمل
میکن ــد .بنابرای ــن کاه ــش در ح ــوزه صالحدید تنظیمـــی ،در مقابل امکان تســـخیر در
فرآین ــد تنظیم را کاهش میدهد .به عالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری
ش ــرکت را فراهم میکند ک ــه آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپـــردازد .اگرچه به عنوان
یکی از معایب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیده و غیر منعطف اشاره
کرد که واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت .از مفروضات اصلی این رویکرد،
ً
عقالنی ــت اقتصادی اس ــت که لزوما در همـــه موارد یافت نمیشـــود.همچنین ،گاهی
اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشـــکل اســـت .بهعنوانمثال ،رفتار "بد" ،مانند
آلودگی ،میتواند پاداش بگیرد اگر که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند.
وظیف ــۀ نظ ــارت ب ــر بقاع متبرک ــه و امامزادههـــا بر عهدۀ دیوان وقف شـــیعی اســـت .در
خصوص بقاع متبرکه نیز بودجهای خاص در نظر گرفته شـــده اســـت .این بودجه توســـط
ن وقف ش ــیعی درخواست میشود و پس از تأیید مجلس از دولت دریافت میگردد.
دیوا 
ً
درآمدهایی که در خود عتبات به دس ــت میآیند مستقیما به بانک انتقال داده میشوند
و این درآمدها فقط با اجازۀ مراجع قابلاستفاده هستند .حتی رئیس دیوان اوقاف نیز حق
استفاده از این اموال را بدون کسب اجازه از مرجعیت ندارد .مراجع در حوزۀ بقاع متبرکه
نظی ــر کر ب ــا ،کاظمی ــن ،نجف ،س ــامرا و ...اختیارات تـــام دارند و حتـــی میتوانند بدون
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هماهنگ ــی ب ــا دیوانها اموال و درآمدهای جمعآور یشـــده را اســـتفاده کننـــد .اما در این
ً
میان امامزادهها زیر نظر دیوان هستند و دیوان مستقیما بر آنها تسلط دارد.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
میشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات میباشد .یک تسهیلگر ،تأمینکنندگان
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتی جدید ،ارتقای تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمایت میکند .کارکردهای دیگر یک تســـهیلگر شـــامل ارزیابـــی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
م ــوارد مذک ــور در ح ــوزه وقف و ام ــور خیریه فراهـــم آوردن اطالعـــات پایـــهای از مجموعه
خیریهه ــا و ی ــا انجام خدمات مش ــاورهای بـــرای مؤسســـات خیریه نیز میتوانـــد به عنوان
کارکردهای تس ــهیلکنندگان در نظر گرفت .مراجع ســـنی نیز بر مساجد و عبادتگاههای
اهل سنت نظارت کامل دارند و آنها را کنترل میکنند.
4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند.
مؤسسات خارجی خاصی در عراق فعالیت نمیکنند و مؤسساتی هم که وجود دارند
بس ــیار کوچک و در حوزۀ محلهای هستند .کشـــور ایران نیز در حوزۀ امور خیریه در عراق
وارد ش ــده اس ــت و کمکهایی را برای این کشـــور ارســـال میکند .برای مثال پروژههایی
مانند درمانگاهها ،بیمارس ــتانها و خانههای ســـازمانی در عراق با کمک کشـــور ایران در
ح ــال انجام میباش ــند( .)36مؤسس ــات خیریـــه برای ثبت خـــود بایـــد از دیوانها مجوز
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دریافت کنند و پس از دریافت مجوز و شروع به فعالیت میتوانند از برخی وزارت خانهها
نظیر وزارت آموزشوپرورش کمکهای مالی دریافت کنند.
دول ــت در س ــالهای اخی ــر در ادامـــۀ حمایتهایـــش از موقوفـــات غیرمســـلمانان به
ته ــا پرداخته اســـت .برای مثـــال در ســـال  2009یکی از
بازس ــازی اما ک ــن مذهب ــی اقلی 
زیارتگا هه ــای یهودیان به نام حزقیال را که مســـلمانان و مســـیحیان نیز بدان احترام قائل
بودند ،بازسازی کرد(.)34
نکته دیگری که ذکر آن الزم اس ــت این اســـت که در عراق با توجه به درآمدهای باالی
ح ــوزۀ وقف و بقاع متبرک ــه ،وزارت اطالعات عراق نیز بر فعالیتهـــای دیوانهای وقف
نظارت میکند و گاهی برای آنها خطمشی و دستوراتی را صادر مینماید(.)34

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیش ــین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
س ــه بخش وقف وامور خیریه ،مس ــاجد و اماکن متبرکه ،قـــرآن و فعالیتهای مذهبی در
کش ــور ع ــراق فعالی ــت مینماین ــد؛ در این بخـــش ،ابتدا نگاشـــت نهادی مربـــوط به این
کنش ــگران در ش ــکل ( )1-4نش ــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاستگذار،
تنظیمگر ،تس ــهیل گ ــر و ارائهدهنده خدمات در موضوعات مختلف در ســـه بخش وقف
وام ــور خیریه ،مس ــاجد و اماکن متبرک ــه ،قرآن و فعالیتهـــای مذهبی مـــورد تحلیل قرار
گرفتهاند.
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شکل  :1-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور عراق

4-44444دیوان وقف شیعی
بعد از س ــقوط حکومت عراق در ســـال  2003برخی از تشـــکیالت حکومتی از جمله
وزارت اوق ــاف ،منحل ش ــدند .وزارت اوقاف عراق به  3دیوان تقســـیم شـــد .دیوان وقف
س ــنی ،دی ــوان وق ــف ش ــیعی و دی ــوان وقـــف مســـیحی و دیگـــر ادیـــان .هیئتوزیـــران بر
فعالیتهای این دیوانها نظارت میکند و گزارشهای دورهای را از این دیوانها دریافت
میکند.
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شکل  :2-4سایت دیوان وقف شیعی

مس ــئوالن وقف ش ــیعی در مدیریت فعالیتهای خود با مشـــکالت بســـیاری مواجه
ش ــدند .آنها در راه بازسازی وقف شیعی سعی کردند از کمکهای دولتهای همسایه
و حامیان داخلی و خارجی استفاده کنند.
فعالیتهای دیوان به ساخت مساجد و عبادتگاهها با قوانین شرعی گسترش یافت.
همچنین این دیوان به دنبال اجرای پروژههای فرهنگی ،اجتماعی و مهندســـی گوناگون
و برگزاری سخنرانیها و کمپینهای اسالمی و مذهبی بوده است.
دیوان در طی سالهای گذشته در حفظ و نگهداری بقاع متبرکه تالشهای بسیاری
کرده است(.)10
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4-4444444ساختار سازمانی

شکل  :3-4ساختار سازمانی دیوان وقف شیعی

همانط ــور ک ــه گفته ش ــد دیوان وقف شـــیعی از بخشهای مختلفی تشـــکیل شـــده
است ،که هر یک از این بخشها در زیر بهاختصار معرفی میشوند.
4-4444444دایره بازرسی کل
یکی از دفاتری اس ــت که به موجب قانون  57سال  2004توسط دولت موقت تأسیس
ش ــد .هدف از تش ــکیل این مرکز ،نظارت بر فعالیتهای دیوان و جلوگیری از تخلفات،
تقلبات و اعمال غیرقانونی آنها است.
وظیف ــۀ ای ــن مرکز ارائ ــۀ پیش ــنهادها و راهنمایی بـــه وزارت بـــرای بهبود عملکـــرد آن و
همچنین حل مش ــکالت و خألهای مدیریتی آن اســـت .همچنین این دفتر بر امور مالی

قارع روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 89 /

دیوان نظارت میکند تا از فسادهای مالی در این وزارت جلوگیری شود.
این دفتر شامل بخشهای زیر است:
1.1دپارتمان امور مالی
2.2بخش فناوری اطالعات
3.3بخش تحقیقات
4.4بخش حسابرسی
5.5بخش بازرسی()11
4-4444444دایره مدیریت و سرمایهگذاری اموال وقف شیعی
ب ــر اس ــاس ماده  9قان ــون ش ــماره  57قانون وقف شـــیعی ،این مرکز وظیفـــۀ مدیریت و
سیاستگذاری مناسب برای اموال وقفشدۀ شیعی را دارد .همچنین تعیین و چگونگی
اتم ــام وقف و یا انتقال وقف به فرزندان و همچنین قوانین مربوط به متولیان در حوزۀ این
اداره میباشد.
همچنین وظایف این مرکز بدینصورت است:
1.1مدیریت اموال وقف بر اس ــاس قوانین اســـامی و شـــروط واقف و همچنین بر اســـاس
احادیث جعفری
2.2سرمایهگذاری اموال وقف شیعی به بهترین نحو و کسب بیشترین درآمد از این طریق،
از راههای قانونی و شرعی
3.3توج ــه و احت ــرام به ش ــروط واقفان و ارضـــای خواســـتههای آنان و همچنیـــن تضمین
سالمت اموال وقفشدۀ آنان
4.4مدیریت اموال موقوفهای که متولی ندارند و یا تولیت آنها به اتمام رســـیده اســـت و یا
وصیتهای ــی که ّ
وصیای برایش وجود ندارد .همچنین مدیریت وقفهای خصوصی
با اجازۀ حاکمان شرع.
5.5هم ــکاری با دی ــوان امور مال ــی و دپارتمانهای آن برای حل مشـــکالت مالـــی وارده بر
موقوفات(.)12
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4-4444444دایره امور اداری و مالی
یکی از بخشهای دیوان وقف شیعی میباشد و وظایف آن شامل:
1.1استخدام و تکمیل کادر اعضای مورد نیاز در قسمتهای مختلف دیوان
2.2همکاری س ــری با سازمانهای مسئول دیگر جهت صدور مدارک مورد نیاز در جهت
اهداف دیوان
3.3رس ــیدگی ب ــه ام ــور کاری کارکن ــان ،ارتقـــای درجـــات ،امـــور بازنشســـتگی ،هدایـــا و
اضافهکار یها
4.4مستندسازی وضعیت کارکنان از هنگام استخدام آنها تا بازنشستگی
5.5انتشار کتب مذهبی و دینی مختلف در زمینههای شکرگزاری ،متارکه ،تحریم و...
6.6توسعۀ معیارها و شاخصهای ارزیابی کارکنان و تهیۀ گزارش دربارۀ نتایج آنها
7.7بررسی موجودیهای ساالنه از داراییها و انطباق آنها با داراییهای سابق
8.8برگزاری کارگاههای آموزشی برای کارکنان در رشتههای مختلف
9.9تهیۀ بودجۀ عملیاتی دیوان با هماهنگی وزارت مالیه
1010تخصیص بودجه و اعتبارات مالی با توجه به جنبههای خاص
1111تهیه وسایل انتقال کارکنان از منزل به دیوان و بالعکس
1212تعمیر و نگهداری ساختمان دیوان
1313تجهی ــز قس ــمتهای مختل ــف دیـــوان بـــه وســـیلههای مـــورد نیـــاز (مبلمـــان ،لوازم
خانگی و)13()...
4-4444444دایره مطالعات دینی و آموزشهای مذهبی
این بخش مسئول مدیریت امور دینی مربوط به مدارس مذهبی و ارائۀ برنامۀ درسی به
آنها و مراقبت از دانشکدهها ،کتابخانهها و دارالقرآن آنهاست.
وظایف این بخش:
1.1پذیرش دانشجویان دینی که عالقهمند به مطالعات مذهبی هستند.
2.2تهیه لوازم مورد نیاز دانشکدهها
3.3برگزاری دورههای آموزشی و فرهنگی برای جوانان و نوجوانان
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4.4مدیریت و س ــازماندهی کتابخانۀ دیوان و بهروزرســـانی کتب آن با نسخههای جدید
که شامل موارد زیر است.
الف) کتب دروس تحصیلی و دینی
ب) کتب کتابخانهای
ج) کتب آموزشی
د) کتب عمومی()14
4-4444444دایره مؤسسات دینی و خیریهها
یکی از بخشهای دیوان وقف شیعی میباشد و وظیفۀ انجام امور مربوط به مساجد،
حسینیهها و مکانهای مذهبی و همچنین مراقبت از حقوق مؤسسات و ادارات مربوط
به این مکانها را دارد.
وظایف این بخش:
1.1انجام امور مس ــاجد و حسینیهها و مراقبت از وضعیت و درآمدهای آنان و ثبت کردن
آن به نام دیوان وقف شیعی
2.2مراقب ــت از حقوق مؤسس ــات مذهبی و وضـــع قانون برای این مؤسســـات و همچنین
توجه به امور تولیت و نظارت و بررسی مدارک متولیان و ناظران
3.3تکمیل نیروی انسانی مساجد و حسینیهها و انجام امور اداری این اماکن
4.4نظارت بر احیا و ارتقای مراسم اسالمی و مذهبی در مساجد و توسعۀ این برنامهها
5.5نظارت بر عملکرد مذهبی مؤسسات در بغداد و ارائۀ راهنماییهای الزم به آن
6.6انجام بازدیدهای میدانی از مساجد ،حسینیهها و تشکلهای مربوط به آنها و بررسی
روشهای توسعۀ آنها
7.7ایجاد ارتباطات اصلی و فرعی بین دیوان و داخل و خارج کشور برای بهرهبردار یهای
کالن
8.8تصویب قوانین در جهت حفظ شفافیت و یکپارچگی اطالعات و آرشیوهای دیوان
9.9بهبود مهارتهای کارکنان از طریق آموزش به آنها
1010تهیه اطالعات مورد نیاز برای مأموریتهای سازمان
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1111بررسی مناقشات مربوط به جداسازی عادالنه قطعات امالک و فرستادن آن به شورای
حل اختالف
1212وضع قوانین مربوط به عبادتگاهها و کنترل بر اجرای آنها پس از تأیید رئیس دیوان
1313ساخت مساجد و حسینیهها و نگهداری و تجهیز این اماکن
1414انج ــام تمام ــی فعالیته ــای تخصصی ذکرشـــده بایـــد با تأییـــد رئیس دیـــوان انجام
شود()15
4-4444444دایره قانونگذاری
وظیفۀ این بخش بررس ــی و پیگیری قانونی منازعات و اختالفات امور وقف و واقفان
است؛ که شامل بخشهای زیر میشود:
 .1گروه پروندههای حقوقی و وظایف آن

نمایندگ ــی دیوان در پروندههای حقوقـــی له یا علیه آن  -اجرای اطالعیههای قضایی
الزم – اعالم هش ــدارهای مس ــتقیم متعلق به اوقاف – ســـازماندهی وکالتهای عمومی
مربوط به کارکنان دیوان – نظارت بر اجرای تصمیمات صادرشده توسط دادگاه
 .2گروه مشاوران حقوقی و وظایف آنها

توضیح قوانین و مقررات و ارائۀ پیشنهادها در راستای استفاده بهینه از وقف و توسعۀ
آن  -ارائۀ مشاورۀ حقوقی به تمام بخشهای دیوان – نمایندگی حقوقی دیوان در داخل و
خارج – معرفی کاندیداهایی برای تولیت اوقاف
 .3قسمت مستندات و وظایف

_مستندسازی استدال لهای وقفی صادرشده از محاکم قضایی و محافظت از آنها
_مراجعه به بخش ثبت اموال وقفی و بازرسی از صحت ثبت اموال وقفی در آن
_ تنظیم قراردادهایی که دیوان در آن شریک است
_بررسی و تأیید و تصدیق قراردادها ،وکالتنامهها و کفالتها برای دیوان()16
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4-4444444دایره برنامهریزی و پیگیری
این بخش یکی از بخشهای دیوان وقف شیعی است و وظیفۀ آن تهیۀ طرح تلفیقی
شه ــای دیـــوان و آمادهســـازی پروژههـــای برنامهریزیشـــدۀ
س ــاالنه ب ــرای تمام ــی بخ 
سرمایهگذاری و مطالعات امکانسنجی آن و همچنین پیگیری فعالیتهای بخشهای
مختل ــف دی ــوان و مدیر ی ــت ای ــن فعالیتهـــا از طریـــق دریافـــت گزارشهـــای  3ماهه و
آمادهسازی گزارشهای ساالنه برای برنامهریزی استراتژیک و اجرای استراتژیهای دولتی
(از جمله توسعۀ ملی،کاهش فقر در عراق ،برنامۀ توسعه و )...در این مسیر است(.)17
4-4444444دایره مهندسی
یکی از بخشهای دیوان ِ وقف شیعی است و وظایف آن شامل:
_انجام مطالعات و طراحی پروژههای معماری برای حل مشکالت در ساخت و اجرای
پروژهها
_تهیۀ جداول هزینه و کیفیت پروژهها

_بازرسی اجرای پروژهها و تهیۀ گزارشهای ماهانه از آنها
_ایجاد گروههایی برای ارائۀ گزارشهای اولیه و نهایی پروژه

_نظارت بر کارهای خیرین در ساخت حسینیهها و دیگر اماکن
_اجرای پروژههای مهندسی بر روی مساجد ،بقاع متبرکه ،حسینیهها و مؤسسات دینی
و مذهبی

_تشکیل گروههایی برای اجرای مسئولیت تعمیر و نگهداری
_تشویق خیرین به ساخت مساجد و حسینیهها و دیگر پروژههای موجود

_بررس ــی درخواسـ ـتهای خیرین در هنگام ساخت مساجد و حســـینیهها و آ گاه کردن
آنان از قوانین و مقررات
این مرکز شامل بخشهای زیر است:
_بخش مطالعات و تصمیمگیری
_بخش منطقهای
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_بخش الکترومکانیک
_بخش پروژه
_بخش تعمیر و نگهداری
_بخش اداری()18
4-4-444444دانشگاه علوم اسالمی امام کاظم (ع)
این دانش ــگاه در بغداد س ــاخته ش ــد و شـــعبههایی از آن نیز در دیگر اســـتانها ایجاد
گردید.
•هدف از ایجاد این دانشگاه
_تدریس و آموزش دروس دینی ،همگام با آموزههای اسالم
_تدریس علوم اس ــامی و انس ــانی و علوم معاصری که از تعالیـــم اهلبیت و صحاب ه
گرفتهشده باشد و اعالم فقه و اجتهاد در دانشگاه
_تالش به گسترش و توسعۀ علوم و تحقیقات علوم انسانی و علوم شناختی
رئیس این بخش ،ش ــخصی اس ــت که درجۀ علمی باالتر از استادیار دارد و وظایف آن
شامل:
_اعالم تصمیمات نهایی مجلس
_نظارت بر امور اداری و مالی
_ارسال گزارشهای فصلی و ساالنه به رئیس دیوان ،است.
دانشگاه شامل بخشهای زیر است:
_بخش شریعت
_بخش تفکر اسالمی
_بخش علوم قرآن و حدیث
_بخش قانونگذاری
_بخش آموزش زبان عربی
_بخش تاریخ اسالمی
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_بخش معلومات فنی
•شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه
_حسن سابقه
_نداشتن پروندۀ سیاسی در پروندۀ خود
_داش ــتن مدارک قبولی متوس ــطه در یکی از شـــاخههای علمی (علمی ،ادبیات ،فنی،
اسالمی)
_عدم ثبتنام در دانشگاه یا مؤسسهای دیگر()19
4-4-444444دایره اوقاف استانها
رئیس این دایره باید دارای مدرک دانشـــگاهی و حداقل  8ســـال ســـابقۀ کاری مرتبط
باشد .این دایره شامل چند بخش است:
1.1بخش استانهای شمالی (مربوط به مدیریت اوقاف در کرکوک ،نینوا ،مالحظیه)
2.2بخش استانهای مرکزی (مربوط به مدیریت اوقاف در بغداد ،کرخه ،رصافه ،دیالی)
3.3بخ ــش اس ــتانهای فرات مرکزی (مربوط بـــه مدیریت اوقاف در نجـــف ،کربال ،بابل،
دیوانیه)
4.4بخش استانهای جنوبی (مربوط به مدیریت اوقاف در بصره ،میسان ،ذی قار)
تمامی این شعبات دارای بخشهای برنامهریزی و پیگیری ،اداری و مالی ،مؤسسات
و قانونگذاری و مهندسی و امالک موقوفه و تعالیم دینی هستند.
ه ــدف از ای ــن مرک ــز مدیر ی ــت و هماهنگـــی بیـــن امـــور اداری و اجرایـــی وقـــف و حل
مشکالت مربوط به وقف است(.)20
4-4-444444دایرۀ احیای آیینهای حسینی
این بخش مسئول انجام امور مربوط به مناسبات دینی و هماهنگی آن با وزارتخانههای
دیگر میباش ــد که عالقهمند برای همکاری در این زمینه هستند و همچنین ارائۀ تمامی
خدم ــات مر ب ــوط به این مناس ــبات از جمله خدمـــات مالی و لجســـتیکی ،حملونقل و
انتق ــال آ گاه ــی فرهنگی به مردم در این زمینه و آمادهســـازی مراکز ســـکونت برای زائرین،
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ارائۀ خدمات بهداشتی به زائرین با همکاری وزارت بهداشت.
این دایره شامل بخشهای زیر است:
1.1بخش ثبتنام و آمارگیری
2.2بخش آ گاهی اسالمی
3.3بخش خدمات
4.4بخش هماهنگی و پیگیری()21
4-4-444444دایرۀ تحقیقات و مطالعات
وظیف ــۀ این دایره ،تحقیق و پژوهش در زمینههای مذهبی و دینی و همچنین تحقیق
و پژوه ــش در زمین هه ــای تار ی ــخ ،زبان ،علـــوم اجتماعـــی و اقتصاد از طریق جســـتجو در
میراث فرهنگی و نتایج علمی اهلبیت(ع) و همچنین بر پایۀ تفکرات و اصول مجتهدین
و متفکرین اسالمی است.
این دایره از بخشهای زیر تشکیل شده است:
1.1بخش احیای میراث اسالمی
2.2بخش پژوهشهای علمی و مذهبی
3.3بخش هماهنگی و چاپ و نشر
4.4بخش گفتگوی ادیان و ایجاد روابط حسنۀ بین فرقهای()22
4-4-444444مرکز ملی علوم قرآنی
این مرکز به دنبال افزایش جنبش قرآنی در عراق و هماهنگی فعالیتهای مؤسســـات
قرآن ــی با این هدف اس ــت .همچنی ــن این دایره به دنبال نشـــر فرهنگ اســـامی در میان
عم ــوم مردم ع ــراق از طریق تمامی روشهای مبتکرانه و ممکـــن و با کمک رئیس دیوان،
اوقاف استانها ،بقاع متبرکه و یا مزارهای شهدای شیعه است .رئیس دیوان با ارتباطاتی
که با مؤسس ــات قرآنی ،دانشگاهها ،حوزههای دینی و مذهبی و ...دارد میتواند این دایره
را در اهدافش حمایت کند .این مرکز از بخشهای زیر تشکیل شده است:
_بخش نظارت و پیگیری
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_بخش منابع انسانی
_بخش استودیو
_بخش مخزن
_بخش مجله و قلم
_بخش حفظ و قرائت قرآن
_بخش کتابخانۀ تخصصی
_بخش روزنامۀ قطوف
_مؤسسه علوم قرآن
_بخش علوم فنی و حرفهای
_بخش خدمات اداری
_بخش مسافرتی دیوان
_بخش سمعی بصری()23
4-4-444444بخش اطالعات و روابط عمومی
این بخش در ارتباط با رس ــانهها و ارتباطات عمومی دیوان با خارج و داخل کشور کار
میکن ــد تا اخبار و اطالعیههای دیوان را منتشـــر کند .همچنیـــن اطالعیههای مرتبط با
مراس ــم دینی و مذهبی ،عتبات ،بقاع متبرکـــه و دیگر فعالیتهای دیوان را این بخش در
رسانهها ،اطالعرسانی میکند.
این بخش برای انتشار اخبار و اطالعیههای خود باید از قسمت ریاست دیوان اجازه
بگیرد .این دایره شامل بخشهای زیر است:
_بخش مونتاژ و تصویر
_بخش ترجمه
_بخش مراسم و تشریفات
_بخشنامهها و آرشیو اداری
_بخش روابط عمومی
_بخش مطبوعات و ویرایش اخبار
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_بخش بایگانی()24
4-4-444444بخش رادیویی
این بخش یکی از قس ــمتهای بسیار مهم دیوان اســـت که اهمیت بسیاری در دیوان
وق ــف ش ــیعی دارد .دیوان از این بخش بهعنوان دروازۀ رســـانهای خود بـــرای عموم مردم در
جهت اعالم سیاسـ ـتهای عمومی دیوان در ارتباط با مســـائل جاری کشـــور و همچنین
انتش ــار برنامهها و مراسـ ـمهای خود در زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی اســـتفاده
میکند.
این دایره شامل بخشهای زیر است:
_بخش مدیریت رادیو
_بخش آمادهسازی برنامهها
_بخش آرشیو الکترونیکی
_بخش کارگردانی رادیویی
_بخش ارزیابی و تنظیم
_بخش فناور یهای رادیو و تلویزیون
_بخش روابط عمومی
_بخش مجریان پخش()25
4-4-444444بخش قراردادهای دولتی
وظیف ــۀ اصل ــی ای ــن بخ ــش تنظیـــم قراردادهـــای دولتـــی بـــرای اجـــرای پروژههـــا و
س ــرمایهگذار یهای دی ــوان در بخشهـــای مختلـــف اســـت .ایـــن بخش بر نحـــوۀ انجام
پروژ هه ــای وزارتخانهه ــا و بخشهای دولتی در اســـتانهای مختلف نظـــارت میکند و
تجهی ــزات و بودج ــۀ این پروژ هه ــا را مدیریت مینماید .همچنیـــن گزارشها را در مراحل
مختل ــف پروژه تهی ــه میکند و موانع و مشـــکالت پروژه را در آنها ذکـــر و در جهت حل
آنها میکوشد.
این دایره شامل بخشهای زیر است:
_بخش قرارداد
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_بخش برنامهریزی و پیگیری
_بخش رسانه
_بخش خدمات اجرایی
_بخش مدیریت
_بخش آرشیو الکترونیکی()26
4-4-444444بخش فناوری اطالعات
در این بخش متخصصان فناوری اطالعات به مطالعه ،طراحی و توسعۀ سیستمهای
اطالع ــات ب ــا اس ــتفاده از بهروزتر ی ــن روشها و ذخیـــره و نگهـــداری از ایـــن اطالعات با
روشهای تکنولوژیکی میپردازند.
این مرکز شامل بخشهای زیر است:
1.1بخش طراحی وبسایت
2.2بخش برنامهریزی و آنالیز سیستم
3.3بخش اینترنت()27
4-4-444444بخش امور شهروندان
این بخش در ارتباط با امور مربوط به شـــهروندان عراقی اســـت .این بخش شکایات و
خواستههای شهروندان عراقی را بررسی میکند و در جهت حل این مشکالت میکوشد.
همچنی ــن با توجه به نیازهای ش ــهروندان ،این بخش در زمینههـــای مختلف اجتماعی
برای بهبود وضعیت موجود زندگی مردم سرمایهگذاری میکند.
این مرکز شامل بخشهای زیر است:
_بخش شکایات
_بخش پیگیری
_بخش محاسبات الکترونیکی
_بخش مراقبت از معلوالن و نیازمندان استثنایی()28
4-4-444444بخش حسابرسی و کنترل داخلی
1.1حفاظت از اموال ،داراییها و منابع وقفی
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2.2اجرای بهینۀ قوانین و مقررات مالی و حسابداری
3.3تصحیح خطاهای حسابرسی
4.4بهکارگیری روشهای علمی و دقیق برای فعالیتهای دیوان
5.5مدیریت و استفادۀ صحیح از مؤسسات زیر نظر دیوان
6.6حسابرسیهای مالی فصلی و ساالنه بر داراییها
7.7پیگیری و نظارت بر گزارشهای مالی تهیهشده
8.8نظارت بر اجرای صحیح برنامۀ ساالنۀ ارائهشده
9.9بازرس ــی مالی و اداری امالک وقفی و ارائۀ گزارشهای ساالنه از بینظمیهای موجود
در این زمینه
1010حسابرسی دقیق قراردادهای مالی با شخص ثالث برای اطمینان از صحت آنان()29
4-4-444444چاپ مطبوعات دیوان
این مرکز مسئولیت چاپ تمامی جزوات ،کتب ،پوسترها ،بروشورها و مجالتی را که
در ارتباط با دیوان وقف شیعی و یا هر یک از بخشها و دایرههای آن باشد دارد.
این مرکز شامل بخشهای زیر است:
_بخش چاپ
_بخش تولید
_بخش تعمیر و نگهداری
_بخش منابع انسانی
_بخش مخزن
_بخش صحافی()30
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4-44444دیوان وقف سنی
دیوان وقف س ــنی عراق یک س ــازمان غیرانتفاعی در عراق اســـت که بعد از تهاجم
آمر ی ــکا در س ــال  2003ای ــن نام را به خـــود گرفت .این دیـــوان قبل از آن ،مســـئول تمامی
موقوف ــات مذهبی و بق ــاع متبرکه بود ولی در حال حاضر این دیوان مســـئول مســـاجد و
موقوف ــات س ــنی اس ــت و از ح ــوزۀ وقفـــی دیگـــر مذاهـــب ،ماننـــد شـــیعیان ،یهودیان و
مسیحیان خارجشده است(.)5

شکل  :4-4سایت دیوان وقف سنی

4-4444444تأسیس دیوان
در س ــال  2003وزارت اوقاف و امور مذهبی عراق منحل گردید و به دیوانهای اوقاف
تجزیه شد و وظایف وزارتخانه بین این دیوانها تقسیم گردید .در این سال امور مربوط به
وقفهای سنی و امور اسالمی آنها زیر نظر دیوان وقف سنی درآمد(.)6
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4-4444444اهداف دیوان
_رواب ــط مذهب ــی نزدیکتر با جهان اســـام و ایجاد روابط حســـنه بیـــن فرقهها و مذاهب
مختلف
_بررسی و نظارت بر امور وقف و جنبههای قانونی آن
_اس ــتفاده بهینه از بودجههای موقوفات و سرمایهگذاری مناسب آنها در جهت توسعۀ
آنها
_نظارت بر اجرای شرایط واقفان و وقفهای آنها
_نظارت بر مؤسسات اسالمی و خیریه و توسعۀ آنها
_ترو ی ــج آم ــوزش و تعلیم و تربیت و همچنین ترویج فرهنگ اســـامی و توســـعه و احیا و
حفاظت از میراث و بناهای اسالمی
_ادارۀ زیارتگاههای پیامبران ،اماکن مقدس و زیارتگاههای اهل سنت()7
4-4444444سازمانهایی که تابع دفتر معاون امور مالی و اداری رئیس دیوان میباشند:
 .1سازمان قضایی (دایره قانونی)
 .2سازمان اداری و مالی
 .3سازمان امور مهندسی
 .4مرکز تحقیقات و پژوهشهای اسالمی
جن ــاب معاون امور اس ــامی (وکیل) رئیس دیوان اوقاف ســـنی ،شـــیخ دکتر محمود
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محمد داوود الصمیدعی
طی حکمی او ،به عنوان معاون امور دینی رئیس دیوان در سال  2007منصوب گشت.
ایش ــان مسئولیت نظارت مستقیم بر تمامی مراحل فعالیتهای دینی و اسالمی بنابر
س ــاختار اجرای ــی دی ــوان اوق ــاف س ــنی دارد و نیـــز تمامـــی فعالیتهـــای دینی و شـــرعی
س ــازمانهای مختل ــف ک ــه ارتباط ــی اداری یا فنی بـــا امور اســـامی دیوان دارنـــد که این
س ــازمانها عبارتاند از( :سازمان مؤسسههای اسالمی ،ســـازمان اوقاف بغداد ،سازمان
آموزش اسالمی ،مجلس مرکزی علمی) و نیز دیگر سازمانهای فرعی.
معاون امور اسالمی رئیس دیوان ،خود رئیس اول مجلس مرکزی است که این مجلس
وظیفۀ سنجش و گزینش کارمندان داوطلب فعال در قسمت امور دینی و اعطای مدرک
به آنها را بر عهده دارد .تحصیل این مدرک منوط به طی مراحل و گذر از ضوابط و شرایط
دقیق میباشد که در چنین مشاغلی دقت و سختگیری الزم و ضروری است.
معاون امور اسالمی با مشارکت فعال خود در همه فعالیتهای رسانهای ،فرهنگی و
دانش ــگاهی (آموزشی) موجب میشود که تبلیغ خاص و گســـتردهای برای دیوان اوقاف
صورت پذیرد چه این فعالیتها داخل اوقاف انجام شود چه در خارج آن نظیر مشارکت
در همایشه ــای داخل ــی و خارج ــی عراق و نوشـــتن تحقیقـــات و پژوهشهای مختلف
مرتبط با این فعالیتها.
مع ــاون ام ــور اس ــامی رئیس اوق ــاف ،یکـــی از اعضـــای هیئتامنای اتحـــاد علمای
مس ــلمانان و نیز یکی از مؤسسان اتحاد علمای عراق میباشد و یکی از طراحان همایش
مکه است که مهمترین نقش در پایهگذاری و تبلیغ آن را ایفا میکند ،ایشان دوستدار شعر
و ادب اس ــت و دیدگاههای به خصوصی در این زمینه را داراســـت بهاضافه اینکه ایشـــان
موهبت خط زیبا را دارد و در آن هنر دارای ید طوالیی اســـت لیکن اشتغال به امور اداری
وقت بسیاری را از او گرفته است.
چهار شعبۀ فعال با دفتر معاون اسالمی رئیس اوقاف ارتباط دارد و همکاری میکند:
 .1شعبه دبیرخانه پیگیری امور آنها
 .2شعبه مدیریت
 .3شعبه بانک اطالعات (پایگاه دادهها)
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 .4شعبه گردشگری دینی
که مدیر دفتر ،بر کار و هماهنگی این چهار شعبه نظارت و اشراف دارد.
4-4444444دایره قضایی
دایرهای اس ــت مختص امور قضایی (قانونی) در ارتباط و همکاری بین سازمانهای
دیوان اوقاف سنی که از جمله کارهای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
_تهیه و نوشتار قوانین و تصمیمگیریها و نظاممندی و چارت اصلی مختص دیوان
_دادن مشاوره قضایی به سازمانها و ادارههای مرتبط
_حضور در دادگاهها و ش ــوراهای قضایی به نمایندگی دیوان اوقاف در همه امور مرتبط
با کار اوقاف
_پیگیری اجرای احکام و قوانین دادگاهها در خصوص شـــکایتهای دیوان اوقاف و نیز
پیگی ــری و دقت در پیش ــامدهای خاص دیـــوان و اظهارنظر قضایـــی در باب وثیقهها و
قرارداد و پیمانکار یها و تعهداتی که دیوان اوقاف سنی ملزم به انجام آنهاست.
_تأیید و حفظ اس ــناد و وثیقههای قانونی (قضایی) درحالیکه ادارات و کارکنان دارای
ش ــرایط علمی خاص ،وظیفه اجرای فعالیتهای مختلف در بخشهای مختلف آن
را برعهدهگرفتهاند.
بخشها و شاکله دایره قانونی (سازمان قضایی)
_بخش مشاوره قضایی و قراردادها
_بخش تأیید
_بخش شکایتهای بغداد
_بخش اجرایی
_بخش امور اداری
_شعبه و تصمیمات محرمانه دبیرخانه
4-4444444دایره اداری و مالی
اهداف این دایره عبارتاند از:
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 .1تنظیم و تأمین و پیش ــرفت نیازهای کار در ســـازمانهای اوقاف و مدیریتهای اوقاف
در استانها-تهیه و تنظیم مبنای دیوان اوقاف و تأیید آن
 .2تهی ــه کارنم ــای ب ــرآوردی اوقاف و خـــرج امـــوال و پیگیـــری و نظارت کارهـــای مالی و
حسابرسی سازمانهای دیوان ،و مدیریتهای اوقاف در استانها
 .3مدیریت امور خاص کارمندان و اعطای خدمات اداری به آنها
 .4اشراف (نظارت) بر اداره امور مدیریتهای اوقاف در استانها
 .5برنامهریزی و اجرای دورههای آزمایشـــی و پیشـــرفتی برای گروههایـــی که به نمایندگی
دیوان ارسال میشوند.
 .6تهیه و سیاستگذاری برنامههای خاص فعالیتهای دیوان اوقاف
بخشها و شاکله دایره اداری عبارتند از:
_بخش مدیریت نیروی انسانی
_بخش مدیریت کل
_بخش خدمات اداری و پست بین ادارهها
_بخش حسابداری
_بخش اموال در حال گردش
_بخش تمرین و پیشرفت
_بخش مدیریت پروژه ام القری
_شعبه دبیرخانه
4-4444444دایره آیندهنگری
یکی از دوایر دیوان است که از جمله وظایف آن موارد زیر میباشند:
 .1برنامهریزی کارها و فعالیتهای بخشهای مختلف از طریق مشارکت دادن کارمندها
در دورههایی که در داخل کش ــور و خارج آن برگزار میشـــود البته با هماهنگی با بخش
آموزش و پیشرفت
 .2ارتباط با مدیریتها و همچنین پیشنهادها از طریق پست الکترونیکی
 .3جمعآوری کارهای بخشهای مختلف و به دست آوردن آمار و ارقام و ذخیره نمودن
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آنها در رایانهها
صشـــده و ارسال آنها به سازمانهای متعلق به اوقاف
 .4اختصاص مقدار اموال مشخ 
از طریق بخشنامهها و تبصرهها
 .5پیگیری تسویهحسابهای وامها و امانتها
.6تحو ی ــل دادن هدی هه ــای خانوادههای شـــهدا از ائمه جماعات و خطبا و پاســـداری از
مساجد
.7پاسخگویی اعتراضات گروه نظارت بر امور مالی در مدت زمان محدود
 .8ایجاد گروههای متمرکز و مرتبط برای تحت کنترل گرفتن حرکت زائران و به ســـامت
و امن طی شدن مناسبتها
 .9آموزش نحوۀ درست استفاده از برق به واسطه گروههای دفاع کنده (مدافع) غیرنظامی
 .10برنامهر ی ــزی برای بهبود بخش ــیدن بـــه حرکتهای حملونقل و مهیا نمودن ســـوخت
کافی برای وس ــایل نقلیه و امدادرس ــانی به آنها و تهیه لیست خاصی برای وسایلی که
عهدهدار مسیرهای مشخصی میشوند به این هدف که بر رفتوآمد آنها و کمتر دچار
مشکل شدن آنها نظارت شود.
.11تأسیس کارگاه کشاورزی و مهیا نمودن نیروی کاری برای کشاورزی
 .12زیادی و توس ــعه پذیرش غنچههای محبت (کودکان) در مهدکودک و توســـعه نیروی
آموزشی و پیشرفت فعالیتها
 .13گسترش بناهای مهد برای پذیرش بیشترین تعداد ممکن از کودکان
 .14تنظیم و اجرای دورههای تدریسی (آموزشی) و قسمتهای درسی آموزشی در داخل
دیوان
 .15تنظیم امور آموزشی در تابستان مختص دانشجویان در داخل دیوان
 .16فایلبندی پوشهها و تنظیم کامپیوتری آنها از جانب شعبه بانک اطالعات
 .17متمرک ــز ک ــردن سیس ــتمهای کامپیوتـــری و ارتباط تمامـــی بخشها بـــه یکدیگر برای
آمادگی کنترل الکترونیکی
 .18تهیه نرمافزارهایی برای حفظ سیستمها از ویروسها
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4-4444444اداره امور مهندسی
مس ــئولیتهای مهم بر عهده اداره امور مهندسی ،از قرار آماده نمودن امکان خاص و
تهیه برنامههای اجرایی و اجرا نمودن پیمانکار یهایی اســـت که مربوط به ریاست دیوان
اوقاف اهل س ــنت در سرتاس ــر س ــرزمین عراق میباشـــد و بهطور مشـــخص بنـــا نمودن و
حفاظ ــت از مس ــاجد و همچنی ــن تهیه اثـــاث و آنچه مایحتاج آنهاســـت .ایـــن بهعالوۀ
حفاظت و مراقبت از خانهها و مجتمعهای مسکونی است که برای کارکنان دیوان و نیز
دوایر مرتبط با دیوان میباشد و همچنین تکمیل این بناها و رفع نواقص آنها.
س ــازمان مهندس ــی دیوان اوقاف اهل ســـنت ،دســـتاوردهای دیگـــری دارد که دیوان
اوقاف به آن افتخار میکند و گردآوری تمامی آنها کار دشواری است.
•مهمترین دستاوردهای سازمان امور مهندسی
_پروژه بنای ساختمان ریاست دیوان اوقاف اهل سنت در پایگاه ام القری که پروژهای
ب ــزرگ دارای  5طبق ــه میباش ــد که هر طبقه بالغ بر شـــش هزار مترمربع ،و مســـاحت
زیربن ــای کلی پروژه  30/000مترمربع میباشـــد و اســـکلتبندی آن به پایان رســـیده
است.
_تأس ــیس بنای کتابخانه آثار خطی که ســـاختمانی بزرگ دارای چهار طبقه است که
بنا ،در مراحل تکمیل اسکلت آن میباشد.
_س ــاختمان فرهنگی ک ــه س ــاختمانی  4طبقه بزرگ اســـت که اســـکلت آن در حال
تکمیل است.
_ساخت سالن بزرگ همایش و  ...که تعداد  3000نفر گنجایش دارد.
_س ــاخت س ــالن بزرگ دیگری که گنجایش بیش از  2000نفر را دارد و به پایان رســـیده
است.
_س ــاخت مهمانخان ــه (مهمانس ــرا) که ســـاختمانی اســـت دارای ســـهطبقه در حد
ً
امکانات  5س ــتاره ساخته میشود که اساسا این بنا برای مهمانهای دیوان ساخته
شده است.
_ایج ــاد مخزنهای بزرگ برای حف ــظ و نگهداری مواد (خوراکی و  )...که دیوان آنها
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را بین خانوادههای آبرودار ایتام و زنان سرپرست خانوار پخش میکند.
_و کارهای زیادی نیز صورت گرفته که پایگاه ام القری از لحاظ فضای سبز و آبکاری
(آبنما) و فوارهها به بهترین نحو باشـــد بهطور یکه ایـــن پایگاه از زیباترین مکانها
در بغداد شده است.
_ایجاد تعداد زیادی از آپارتمانهای مسکونی با کیفیت باال برای اسکان کارمندان
_بنای دانشگاه امام اعظم که دارای  6ساختمان است هر ساختمان مخصوص یک
دانشکده و دو ساختمان هم برای خوابگاه و کارهای پایگاه (مکان)
_بنای یک ساختمان و برای بازرس کل که به اتمام رسیده است.
_بنای یک ساختمان برای سازمان قضایی
_توسعه ساختمانهای سازمان مهندسی و ساختمان اوقاف بغداد
_آغاز به کار س ــاخت س ــاختمانهای ســـازمان مهندســـی که حـــدود  10درصد از کار
انجام شده است
_اتمام کار فاضالب و آسفالت خیابانها و پیادهروها
و نی ــز بس ــیاری از پروژههای ــی که در اســـتانهای مختلـــف عراق انجام میشـــود نظیر
پروژههای ــی در موص ــل و بصره و رمادی و دیالی (خوانده میشـــود دیاله) و صالحالدین و
فرات اوسط (شامل نجف و کربال و حله و دیوانیه) و در استان واسط (کوت)
بخشها و ساختار اداره امور مهندسی به شرح زیر است:
_بخش پروژهها
_بخش پژوهشها و تصمیمگیریها
_بخش محافظت (مراقبت)
_بخش تجاری و ذخیره (مواد) (انبار)
_بخش مدیریت نیروی انسانی
_بخش حسابداری ،اموال در حال گردش (مثل حقوق کارمندان)
_بخش حسابداری روشهای سرمایهگذاری
_بخش روش سازی و پیگیری
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_بخش نظم پایگاه دادهها
_بخش بررسی
_بخش دبیرخانه و امور محرمانه
4-4444444دایره آموزشی دینی و پژوهشهای اسالمی
دایره آموزش اس ــامی از مؤسسـ ـههای آموزشی و پرورشی است و مسئولیت خود را در
ایجاد نسلی مؤمن ،صالح ،آ گاه و بافرهنگ قرار داده است.
نسلی که حق را حق میشناسد و آن را دنبال میکند (پیروی میکند) و باطل را باطل
مییابد و از آن دوری میکند .نسلی که تمام نیروی خود را صرف پیشرفت و بلندمرتبگی
و حیات امت خویش در بین باقی امتها میکند.
از اهداف این دایره ،پایهگذاری نس ــلی اســـت که به راه و روش و اهداف دین اسالمی
متمس ــک باشد و علم را وسیله ارتقای این جوانان و رسیدن به رضای خداوند تعالی قرار
داده است .تا اساس و سد امت اسالم در رهبری و ساخت آیندهای روشن و الهام گرفته
ً
از آیۀ مبارکه (و جعلناکم امه وسطا) و بهدوراز افراطوتفریط باشد و پیرو راه حضرت رسول
اکرم(ص) و راه خاندان و اصحاب مکرم ایشان باشند.
همانا که حیات امت اس ــامی و واالیی و پیشرفت آن مرهون پیروزی مربیان مقبول و
پیروز و مربیان فاضل و مبلغان آ گاه میباشـــد که اهمیت و حجم مسئولیتی که در قبال
تربیت نسلهای مختلف ایمانی دارند بر عهده ایشان است تربیت نسل جدیدتر اخالق
حسنه و عقیدۀ اسالمی سالم و دین پایدار و شرع مقدس بهدوراز افراطوتفریط است.
در نتیج ــه کار آم ــوزش و وظیفۀ تدریس از اشـــرف کارهاســـت و از بزرگترین وظایف.
چراکه وظیفۀ انبیا و مرس ــلین اس ــت و رســـالتی عظیم اســـت و وســـیله کســـب روزی یا
امرارمعاش نمیباش ــد .بنابراین کس ــی که مشـــغول به این امر شریف اســـت به ناچار باید
آ گاهی و ادراک عظمت این رس ــالت را داشـــته باشد .رســـالتی که منزلتی واال و ارزشمند
دارد و واجب است بر این اشخاص که آشنا شوند بر اموری که کمک آنها باشد بر ادای
این رسالت بزرگ.
این س ــازمان در ضمن تش ــکیالت وزارت اوقاف و شئون دینی در سال  1991میالدی
تأسیس شد.
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فعالیت آن ،دارای منش ــی تربیتیاسالمی اســـت که در سیستمی آموزشی همزمان با
مراحل متوسط و دبیرستان میباشد و پسازآن دانش آموزان در دانشکدههای مخصوص
و متخصص در این مجال ادامه تحصیل دهند.
این دایره بر  151دبیرس ــتان نظارت دارد که این مراکز آموزشـــی در اســـتانهای (بغداد،
االنب ــار ،صالحالدین ،نینوی ،دیالی ،کرکوک و بعضی از اســـتانهای جنوبی) قرار دارند.
به طوری که تعداد دانشآموختگان در این سال ( 2009.2008میالدی) به عدد  8695نفر
رس ــید و تع ــداد فارغالتحصیالن این ســـال تحصیلی ( 2008.2007میـــادی) به  289نفر
(پس ــر) و  153نفر (دختر) رس ــید و همچنین نظارت بر تعدادی از کتابخانههایی دارد که
در اس ــتانهای بغداد و نینوی و صالحالدین و باقی اســـتانهای عـــراق در مرکز و جنوب
میباشند.
بخشها و ساختار دایره آموزش دینی عبارتند از:
_بخش مدرسههای دینی
_بخش تحقیقات و پژوهشهای روشها (راهکارها)
_بخش آزمونها
_بخش کتابخانهها
_بخش برنامهریزی و پیگیری
_بخش مدیریت نیروی انسانی
_بخش حسابداری
_بخش مدیریت کل
_شعبه بررسی
_شعبه دبیرخانه
_شعبه تبلیغات
_شعبه شکایات مردم
4-4444444دایره مؤسسههای دینی و خیریه
مؤسسههای اسالمی و خیریه کار رسیدگی به مساجد و پیگیری امور متولیان مساجد
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که ــای م ــادی و معن ــوی و علمـــی به آنها و تشـــویق آنها به ســـمت قیـــام به امور
و کم 
مساجد را بر عهده دارد.
این امر مهم به این دلیل است که صورت نورانی اسالم و چهرۀ نوربخش مسلمانان در
س ــرزمین محبوب عراق آشکار ش ــود .پس اوقاف (وقف کردن) ،راهی است که ضمانت
بهش ــت را به همراه دارد و صدقه به معنای گســـترده آن راهی اســـت برای آبادانی زمین و
خوش ــبختی انسان و مهربانی بر تمامی آفریدهها و مسجد رکن اساسی تمامی آنها است
پس رسالتش بزرگ و باعظمت و وظیفهاش بسیار مهم است.
اهداف این بخش عبارتاند از:
 .1آ گاهی به مبادی دین توحیدی و راستین اسالم و نشر فرهنگ آن
 .2تنظی ــم و مدیر ی ــت ام ــور مؤسسـ ـههای اســـامی و خیریـــهای کـــه در مســـاجد و مراقد
میباشند
 .3مدیر ی ــت کارکن ــان در مؤسس ــات اســـامی و آماده و مهیـــا نمودن نیروهـــای مختلف
دیندار برای ادای وظیفههای دینی در مجلس علمی
 .4پیشنهاد تأسیس مساجد جدید و توسعه مساجد موجود
 .5تعیی ــن برنام ــه کلی در دریاف ــت وجوهات زکات و خرج آنها در راههای شـــرعی و قرار
دادن روشهای ــی ب ــرای اجرایی کردن آن به نحوی که منفعت عام را شـــامل شـــود بنا بر
احکام شرعی و اهداف عامه آن
بخشها و ساختار دایره مؤسسات عبارتاند از:
_بخش مساجد
_بخش ارشاد دینی
_بخش بازرسی
_بخش مدیریت نیروی انسانی
_بخش حسابداری
_بخش مدیریت
_بخش بررسی
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_شعبه دبیرخانه
_حسابداری و معلومات شعبه
4-4-444444دایره برنامهریزی و پیگیری
بخشها و ساختار دایره برنامهریزی و پیگیری به شرح زیر است:
_بخش برنامهریزی
_بخش امور اداری
_بخش آمار
_بخش ارزشیابی (ارزشگذاری) اجرایی و پیشرفت اداری
_شعبه دبیرخانه
4-4-444444دایره ضریحها و مقامها و مرقدهای سنی
بخشها و ساختار دایره ضریحها عبارتاند از:
_بخش امور ضریحها و مراقد
_بخش امور مقامها و عتبات
_بخش امور اداری
_بخش بازرسی
_بخش بررسی
_شعبه دبیرخانه
4-44444دایره تحقیقات و پژوهشها
ای ــن مرک ــز ،مانند ی ــک قلعۀ محکم فرهنگی اســـت در دیـــوان اوقاف اهل ســـنت و از
اهداف آن میباشد:
 .1احیای نسخههای خطی که متعلق به دیوان است و شروع کار تحقیقاتی بر آنها
 .2چاپ کردن کتابها و مطبوعات دینی و فقهی
 .3نظر دادن دربارۀ تألیفات دینی که بر دیوان عرضه میشوند
بخشها و ساختار دایره تحقیقات به شرح زیر است:
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_بخش تحقیقات
_بخش کتابخانهها
_بخش رایانه و اینترنت
_بخش امور اداری
_شعبه دبیرخانه
_شعبه تبلیغات و همکاری با دیگران (ارتباطات)
_شعبه نمایشگاهها و انبار
4-4444444دایره صندوق زکات و صدقات
از مهمترین اموری که این صندوق بر تحقق آنها اهمیت میدهد عبارتاند از:
 .1بی ــدار نمودن درک و آ گاهی پرداخت زکات در اذهان مردم و تشـــویق مردم بر ادای حق
فقرا که در بین اموال متموالن است.
 .2پن ــاه دادن و رس ــیدگی به ام ــور خانوادههای آبروداری که در تنگنای معیشـــتی به ســـر
میبرن ــد مانندزنان سرپرس ــت خانوار و یتیمان و فقیران و دیگـــر خانوادههایی که در اثر
جنگها و اشغال کشور ضرر مالی دیدهاند.
 .3فعالیت برای ایجاد پروژههایی کاری باهدف بهبود وضع خانوادههای آبرودار و تبدیل
آنها از مصرفکنندگان صرف به تولیدکنندگان مفید و آسان نمودن خرید محصوالت
برای آنها
 .4ب ــاال بردن س ــطح علمی در کش ــور از طریق پشـــتیبانی و حمایت طلبـــه علم و کمک
نمودن به قدر امکان به آنها با ایجاد فرصتهای آموزشـــی مناســـب برای آنها و مهیا
نمودن مایحتاج مادی آنها
 .5کار و فعالیت برای پیشرفت پروژه سرپرستی ایتام
 .6حمایت گروهها و مؤسسـ ـههای خیریه و کمکرسانی اهلی (غیردولتی) که در مجال
احیای زندگی اجتماعی فعالیت میکنند.
بخشها و ساختار دایره صندوق زکات عبارتاند از:
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_مجلس مدیریت صندوق زکات و صدقات
_بخش زکات و صدقات و هدیهها و کمکهای داوطلبانه
_بخش امور اداری و مالی
_بخش امور فعالیتهای زکات و صدقات در استانها
_بخش تبلیغات
_شعبه دبیرخانه
_بخش برنامهریزی و پیگیری
_شعبه مشاورههای شرعی
_بخش بررسی
4-4444444دایره جشنهای دینی و والدت پیامبر
بخشها و ساختار دایره جشنهای دینی عبارتاند از:
_بخش فعالیتها و مناسبتها
_بخش مراسم
_بخش تبلیغات و ارتباطات
_بخش کانال ماهوارهای (فضایی) دیوان
_بخش امور اداری و مالی
_شعبه دبیرخانه
_بخش بررسی
_شعبه برنامهریزی و پیگیری
4-4444444مرکز قرآن کریم (مرکز عراقی)
بخشها و ساختار مرکز به شرح زیر است:
_بخش قرآن کریم و علوم آن
_بخش مؤسسهها
_بخش امور اداری
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_بخش تقویم و آزمونها
_شعبه دبیرخانه
_بخش برنامهریزی و پیگیری
4-4444444دانشکده جامع امام اعظم
دانش ــکده در راستای اجرای وظایف خود تحت قانون شماره  19سال  1997میالدی
و تصحی ــح اول آن (ش ــماره  )29در ســـال  1999میالدی و قانون شـــماره  39ســـال 2008
میالدی و بخشنامۀ ش ــماره  1س ــال  2001میالدی که طی دو مرحله صادر شده است به
فعالیت خود ادامه میدهد و نیز وظایف مشخصشـــده برای مجلس دانشـــکده (ماده 5
قانون ش ــماره  19س ــال  1997میالدی) که تحت حکم شـــماره  95ســـال  1995میالدی
صادر ش ــده اس ــت ،همچنین افتتاح بخشهای علمـــی و اداری بنابر مناســـبت قانونی
مجل ــس دانش ــکده و بناب ــر نیازه ــا و ضرورتهایـــی خواهـــد بـــود کـــه انجـــام آنهـــا طبق
آموزشهای تعیینشده از ریاست دیوان صورت میگیرد و این مطالب در روزنامه عراقی
وقایع چاپ میشود.
4-4444444هیئت مدیریت و سرمایهگذاری اموال اوقاف اهل سنت
این هیئت قانون شماره  64سال  1966میالدی که تصحیح شده است و نیز تصحیح
هشتم در قانون شماره  40سال  1999میالدی و قانون هیئت با شماره  18به سال  1993و
بخش ــنامههای اجرای ــی ش ــماره  2و شـــماره  3را اجـــرا میکنـــد و نیـــز ترتیـــب مزایدههـــا و
مناقصههای خاص با شماره  45به سال  1999میالدی که تصحیح شده است و ترتیب
متولیان به شماره  46سال  1970میالدی و بخشنامههای شماره  1سال  1999میالدی را
اجرا میکند و اجرای کارها و امور بنابر آخرین تصحیحات اعمالشـــده بر قوانین میباشد
و آموزشهایی بنابر مقتضیات کارها که در روزنامه عراقی الوقائع نیز چاپ میشود.
اهداف این هیئت عبارتاند از:
 .1مدیریت اموال اوقاف بنابر احکام شـــرعی و شـــرطهای وقـــف کنندگان برای ضمانت
نگهداری آن اموال برحسب راه و روشهای مدیریت نو و پیشرفته
 .2توجه و اهمیت به اجرا ش ــدن ش ــرطهای وقفکنندگان آنگونه که ســـالم ماندن اموال
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موقوفه را بنابر احکام شرعی ضمانت کند
 .3اس ــتفاده (س ــرمایهگذاری) از ام ــوال اوقاف به گونـــهای که ضامن تکثیر آنها باشـــد و
منفعت اقتصادی را شامل شود.
 .4نظارت بر اموال موقوفه ضبطشده و تصرف در آنها طبق قانون
 .5انج ــام وظای ــف مجلس اوقاف در هـــر آنچه به مدیریت اموال موقوفه مربوط شـــود و نیز
بهرهبرداری از آنها در موارد اذن دادهشـــده اوقاف بهاستثنای موقوفات ملحق شده که
متولیان آنها را اداره میکنند.
 .6تهیه برآورد هیئت و کسب موافقت بر آن و صرف اموال آن بنابر تفصیل ذکرشده در آن
(حمایت مالی درونی)
 .7تهیه ترتیب هیئت و کسب موافقت و مدیریت امور کارکنان در آن
4-4444444دفتر رئیس دیوان
بخشهای زیر مرتبط به رئیس دیوان است:
_بخش قراردادهای دولتی
_بخش امور همشهریان (مردم)
_بخش صداوسیمای قرآن کریم (پخش قرآن کریم)
_بخش اعتدال و میانهروی
_بخش بررسی و نظارت (مراقبت) داخلی
_هیئتعلمی مشاوره
_مجلس علمی
4-44444دیوان وقف مسیحی و دیگر ادیان
4-4444444مقدمه
دی ــوان وقف مس ــیحی و دیگر ادیان در ســـال  2003ایجاد گردید .ایـــن دیوان یک دیوان
مس ــتقل دولتی اس ــت و وابس ــته به هیچ وزارتخانهای نیســـت ،اما زیر نظر نخستوزیری
فعالی ــت میکند .بودجۀ اختصاص دادهشـــده به دیوان برای  2کار تخصیص داده شـــده
اس ــت .اولی برای تأمین مخارج خود دیوان از قبیل ساختوســـاز و مبلمان کردن دیوان و
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مخ ــارج نوس ــازی و از ای ــن قبی ــل اقدامات اســـت و دیگـــری از جهـــت ســـرمایهگذاری در
ً
بخشه ــای مذهبی و فرقهای که معموال صرف ارائۀ خدمـــات و نگهداری از اماکن دینی
میشود(.)72
دیوان وقف مس ــیحی و دیگر ادیان به ادیان سهگانۀ مســـیحیت ،ایزدیها و مندائیان
تقسیم میشود و از هر یک از این شاخهها یکی از رؤسای طایفه در دیوان فعالیت میکند.
اه ــداف دیوان :تش ــویق و کمک جامعه در ایجاد و ســـاخت مـــدارس ،یتیمخانهها و
بیمارستانها.
این دیوان در سال  2003و پس از الغاشدن وزارت اوقاف به وجود آمد.

شکل  :5-4سایت دیوان وقف مسیحی و دیگر ادیان

مجلهای توسط دیوان منتشر میشود که یک مجلۀ فرهنگی است و امور مربوط به هر
سه دین در آن منتشر میشود.
نق ــش دی ــوان در  2واژه خالصه میشـــود( :حامی و ضامن) و همچنیـــن دیوان متولی
موقوفات مرتبط با ادیان غیرمسلمان است(.)72
4-4444444ریاست دیوان
این بخش رأس هرم دیوان وقف است و مدیریت تمامی فعالیتهای دیوان را تحت

 / 118آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور عراق

نظ ــر دارد .همچنین این بخش به دنبال ایجاد پلهای ارتباطی با دیگر بخشهای دولتی
و دپارتمانهای فعال در عراق برای احیاء و بازسازی اماکن مذهبی و عبادتگاهها است.
این قسمت از بخشهای زیر تشکیل شده است:
_رئیس دیوان
_دفتر ریاست دیوان( :مدیر دفتر+منشی)
_مدیر وقف مسیحی
_مدیر وقف ایزدی
_مدیر بخش مندائی
_مرکز حمایت از دیوان و عبادتگاهها
_بخش روابط و رسانهها
_گروه حسابرسی و کنترل داخلی
تمامی بخشهای دیوان به صورت مســـتقیم به ریاست متصلاند و گزارشهای خود
را تقدیم ریاست میکنند(.)73
4-4444444بخشهای دیوان
بخشهای دیوان شامل موارد زیر میباشد:
_بخش امور اداری و خدمات
_بخش منابع انسانی
_بخش امور مالی و حسابرسی
_بخش سرمایهگذاری
_بخش طرحهای مهندسی
_بخش فناوری اطالعات
_بخش اجرایی پروژهها
_بخش روابط عمومی
_بخش امور انسانی
_بخش قراردادهای حکومتی
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_بخش برنامهریزی و توسعه
_بخش حفاظت و نگهداری()74
4-4444444بخش برنامهریزی و توسعه
این بخش یکی از بخشهای دیوان است که در سال  2010میالدی ایجاد گردید.
فعالیتهای بخش برنامهریزی و توسعه از سال :2010
_آماد هس ــازی برنامههای س ــرمایهگذاری مناســـب برای دیوان و ارائۀ فرمهای تأییدشده
توسط وزارت برنامهریزی
_آمادهسازی طرح توسعه ملی مربوط به دیوان برای سالهای  2013تا 2017
_فعالیت در حوزه کمیتههای حل مشکل
_تهیه و آمادهس ــازی آمارها و گزارشهای امـــاک ،مناقصات و قراردادهای حکومتی
دیوان
_تهیه س ــاختار سازمانی پیش ــنهادی ســـازگار با قوانین دیوان برای ایجاد اصالحات در
دیوان
_برگزاری کالسها و دورههای آموزشی برای کارکنان دیوان در جهت بهبود کاربری آنها
در نمودارهای زیر آمار نیروی انسانی و بودجۀ دیوانهای اوقاف و مقایسۀ آنها با چند
وزارتخانه آورده شده است(.)76
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شکل  :6-4تعداد منابع انسانی دیوانها و وزارتخانهها در سالهای  2007تا 2013

شکل  :7-4بودجۀ اختصاص دادهشده به دیوانها و وزارتخانهها در سالهای  2007تا 2013

بخش برنامهریزی و توس ــعه به دنبال ایجاد شعباتی برای دیوان وقف مسیحی و دیگر
ادیان در ش ــهرهای مختلف عراق اس ــت تا بتواند گســـتره عملیاتی خود را توســـعه و ارائۀ
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خدمات را بهبود بخشد.
این طرح شامل ایجاد مراکزی در:
مرک ــز بغداد ،قره ق ــوش ،منطقه رصافه بغداد ،ســـنجار ،صائبه ،بعشـــیقه ،شـــیخان،
کرکوک ،منطقه کردستان و موصل است.
دیوان همچنین به دنبال افزایش نیروی انسانی خود و رسیدن به حداقلهای مناسبی
در این زمینه است.
همچنی ــن ط ــرح ایج ــاد نهاده ــای آموزشـــی ،بهداشـــتی و مراقبتـــی در کنـــار حفظ و
نگهداری عبادتگاهها در مرحله بررسی و برنامهریزی هستند.
همچنین برنامههایی برای تشکیل یک شورای عالی در دیوان برای بررسی امور قومی
و قبیلهای و تأمین امنیت و رسیدگی به امور آنها موردبررسیاند.
دیوان به دنبال افزایش تمرکز خود در راستای موارد زیر است:
_حفظ و نگهداری از کلیساها و معابد و ارتقای آنان از نظر باستانشناسی به عنوان یک
مرجع فرهنگی و مذهبی در جنوب ،مرکز ،شمال و منطقۀ کردستان عراق
_ترمیم و بازس ــازی کلیساها و عبادتگاههای مربوط به هر سه دین از جمله (مسیحیان،
ایزدیها و منداییان)
_توسعۀ ساختاری و سازمانی دیوان
_ارائۀ خدمات به یتیمخانهها ،زنان سرپرســـت خانوار ،معلوالن و افراد با نیازهای خاص
و خدمت به همه ادیان
_خر ی ــد زمی ــن و ام ــاک و مس ــتغالت برای ســـاخت اماکـــن مذهبی ،مـــدارس دولتی و
کلینیکهای پزشکی برای خدمت به تمامی ادیان
_بررسی طرحهای پیشنهادی در جهت اجرای پروژههای سرمایهگذاری جدید و سودآور
برای مسیحیان ،ایزدیها و مندائیان
_مذا ک ــره برای دریافت بودجۀ  150میلیارد دیناری (425میلیارد تومان) برای ســـالهای
 2014ت ــا ( 2017بودجۀ س ــال  2012دیـــوان  10میلیارد دینار ( 28/5میلیـــارد تومان) بوده
است(.)76
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4-4444444پروژههای بخش تعمیر و نگهداری در سال 2013-2012
در س ــال  2012 .2013پروژههای بسیاری برای نوســـازی و بازسازی کلیساها و معابد و
دیگر اماکن مذهبی اجرا شدند .هزینۀ پروژههای بازسازی و تعمیرات انجامشده در سال
 2012ب ــه  184/544/000دین ــار عراق ــی ( 523میلیـــون تومـــان) رســـید .پروژههای اصلی
انجامشده شامل  4پروژه است که در جدول زیر آورده شده است(.)75
جدول :1-4پروژههای انجامشدۀ دیوان وقف مسیحی در سال 2012

نام پروژه

منطقه

هزینه پروژه

بازسازی کلیسای سیده
النجات

الکراده

 39/885/000دینار عراقی (113میلیون تومان)

بازسازی ساختمان دیوان

الدیوان

 71/936/000دینار عراقی (204میلیون تومان)

بازسازی صومعه رهبانیه

خیابان
فلسطین

 9/856/000دینار عراقی (28میلیون تومان)

بازسازی کلیسای معراج

حی االمین

 49/810/000دینار عراقی (141میلیون تومان)

همچنی ــن هزین ــۀ پروژ هه ــای انجامشـــده در  5ماهـــۀ اول  2013بـــه 136/450/000
دینارعراق ــی ( 386میلیون تومان) میرســـید .همچنین پروژههایی که برای  3ماهۀ بعدی
 2013پیشبینیش ــدهاند نیز در جدولی گزارششدهاند .این پروژهها نیز در جهت بازسازی
معابد و عبادتگاهها هستند که مهمترین آنها در جدول( )2-4آورده شده است.
مبل ــغ تخمینی کل پروژهها در  3ماه (ماههای 5،6،7ســـال  )2013که توســـط بخش
تعمیرات و نگهداری دیوان وقف مسیحی و دیگر ادیان هزینه خواهد شد162/700/000 ،
دینار عراقی ( 460میلیون تومان) است(.)75
4-4444444پروژههای انجامشده برای مسیحیان قبطی
1.1ساخت کلیسای مریم مقدس
 2.2ساخت ساختمان خدمات
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3.3مرمت و بازسازی گورستان ارتدکس در ابوغریب
جدول :2-4پروژههای انجامشدۀ دیوان وقف مسیحی در سال 2013

نام پروژه
تعمیر و نگهداری صومعه سنابل

هزینه پروژه (قراردادهای بستهشده)

منطقه

الزعفرانیه  16/135/000دینار عراقی (46میلیون تومان)

بازسازی بوم معلق کلیسای پروتستان الکراده

 9/900/000دینار عراقی (28میلیون تومان)

بازسازی بنای کلیسای پروتستان

الکراده

 18/300/000دینار عراقی (52میلیون تومان)

تعمیرات تأسیساتی عبادتگاه
منداییان

القادسیه

 13/515/000دینار عراقی (38/5میلیون تومان)

تعمیر و نگهداری از زمین غسل
تعمید

القادسیه

قرارداد بسته نشده

بازسازی عبادتگاه مندایی صائبه

القادسیه

 49/615/000دینار عراقی (140/5میلیون تومان)

تعمیرات مؤسسه خیریه الکراده

الکراده

 6/000/000دینار عراقی (17میلیون تومان)

بازسازی کلیسای قدیمی شرقی

بغداد

 14/000/000دینار عراقی (39/5میلیون تومان)

4.4سیستم آبشیرینکن برای مصارف شرب
5.5نصب سیستمهای تبدیل در کلیساها
6.6تجهیز ساختمان کلیسا به آسانسور
7.7خرید زمین
8.8تجهیز عبادتگاهها به دوربین مداربسته()77
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شکل  :8-4پروژههای ساخت کلیسا برای مسیحیان قبطی

شکل  :9-4پروژههای انجامشده برای مسیحیان آشوری
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شکل  :10-4تکمیل وسایل ساختمانهای اوقاف مسیحی

مجم ــوع کل هزین ــه پروژهه ــای انجامشـــده بـــرای مســـیحیان قبطی در ســـال ،2015
 5/191/400دالر ( 18میلیارد تومان) میباشد که این مقدار بین پروژههای یادشده تقسیم
شده است(.)77
4-4444444پروژۀ ساخت مهمانخانه نقوش
این پروژه با تخمین هزینـ ـهای بالغ بر  6/492/533/000دینار عراقی ( 18/5میلیارد
تومان) آغاز به کار کرد .در س ــال  2014به علت اعالم وضعیت جنگی عملیات ساخت
این مهمانخانه متوقف شد .تا آن تاریخ  %52از پروژه پیش رفته بود(.)78

شکل  :11-4پروژۀ ساخت مهمانخانۀ نقوش
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شکل  :12-4پروژۀ ساخت مهمانخانۀ نقوش

4-4444444پروژۀ ساخت کلیسای آشوری جرج سنت
ای ــن پروژه در زمینی به مس ــاحت  1700مترمربع ایجاد شـــده اســـت .هزینـــۀ این پروژه
 1/932/199/000دینار عراقی ( 5/5میلیارد تومان) میباشد(.)79

شکل  :13-4پروژۀ ساخت کلیسای آشوری جرج سنت

4-4444444پروژۀ ساخت عبادتگاه کلدانی در بابل
ای ــن پ ــروژه در زمین ــی ب ــه مس ــاحت  15000مترمربـــع و بـــا تخمیـــن هزینـــهای بالـــغ بـــر
 12/936/455/000دینار عراقی ( 36/5میلیارد تومان) شروع به ساخت کرد .تا سومین
ماه سال  2015تنها  %63از این پروژه پیشرفت کرده بود(.)80
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شکل  :14-4پروژۀ ساخت عبادتگاه کلدانی در بابل

4-44444ستاد بازسازی عتبات عالیات ایران
4-4444444مقدمه
عتب ــات عالی ــات عراق در طول یک قرن گذشـــته نهتنها مطابق زمان توســـعه نیافتند
بلکه براثر سیاستهای سوء در حال تخریب بودند .با سقوط رژیم بعثی و امکان حضور
عاش ــقان و مش ــتاقان ز ی ــارت اهلبیت علیهمالســـام ،به همـــت جمعی از دوســـتداران
اهلبیت علیهمالس ــام و متخصصان و معتمدان و خیرین ،با اســـتفاده از رهنمودهای
مقام معظم رهبری ،س ــتاد بازس ــازی عتبات عالیات و پشـــتیبانی عراق در ســـال ۱۳۸۲
تشکیل گردید(.)38
کلیات :نوع فعالیت ستاد ،غیردولتی ،داوطلبانه و غیرانتفاعی است و حوزه فعالیت
آن بینالمللی و مدت فعالیت ،از تاریخ تأسیس نامحدود است .مرکز اصلی آن در تهران
میباشد.
موض ــوع فعالیت س ــتاد ،بازس ــازی عتبـــات عالیات و اماکـــن مذهبی عـــراق و دیگر
کش ــورها و انجام خدمات علمی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی ،عمرانی و فعالیتهای
انسان دوستانه میباشد.
یه ــای س ــتاد از طریـــق قبـــول کمکهـــای مالـــی داوطلبانـــه از
مناب ــع مال ــی و دارای 
س ــازمانهای دولت ــی و غیردولتی و س ــایر اشـــخاص ّ
خیر و عاشـــقان بازســـازی حرمهای
مطهر تأمین میشود(.)38
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شکل  :15-4سایت ستاد بازسازی عتبات عالیات ایران

 4-4444444اهداف
ستاد در طول فعالیت خود اهداف زیر را دنبال میکند:
 -۱بازسازی و توس ــعه حرمهای مطهر ائمه معصومین علیهمالسالم و رسیدگی به اماکن
مذهبی در کشور عراق و دیگر کشورها
 -۲انج ــام فعالیته ــای انساندوس ــتانه به مردم عراق و دیگر کشـــو رها در صـــورت نیاز و
وجود منابع مالی با اولویت کشورهای اسالمی
• روشها و وظایف

ستاد برای نیل به اهداف خود از روشهای زیر بهره میگیرد:
 .۱تشکیل کمیتههای تخصصی و مطالعاتی و پژوهشی
 .۲تشکیل ستادهای فرعی در مراکز استانها و شهرستانها
 .۳تشکیل ستادهای فرعی در سایر کشورها
 .۴تشکیل واحدهای اجتماعی و اقشاری
 .۵ایجاد دفاتر بازسازی در عتبات عالیات عراق
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 .۶هماهنگی با بیوت آیات عظام و علما در ایران و عراق
 .۷هماهنگی با سازمانهای دولتی و غیردولتی
 .۸هماهنگی با دولت و مسئوالن اوقاف عراق و متولیان حرمهای مطهر و سایر نهادهای
اجتماعی
•وظایف و سیاستهای اجرایی ستاد به شرح ذیل میباشد:
 .۱جمـ ـعآوری آم ــار و اطالع ــات و بررســـی نیازمندیهـــای فنی مهندســـی در کربال،
نجف ،کاظمین ،سامرا ،مسیب و کوفه
 .۲اولویتبن ــدی پروژههای بازس ــازی عتبات عالیات و طراحـــی و اجرای پروژههای
بازسازی بر مبنای برنامهریزی کوتاهمدت،میانمدت و بلندمدت
 .۳جمعآوری و هدایت نذورات مردمی و هماهنگی اقدامات داوطلبانه خیرین
 .۴انجام فعالیتهای عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی و بهداشتی
 .۵ارائه مشاورههای فنی و خدماتی به متولیان حرمهای مطهر و مسؤوالن عراقی
 .۶ارائه خدمات و اجرای طرحهای مناسب برای رفاه زائرین
 .۷انجام سایر فعالیتهای جمعی مفید و اثربخش و توسعه آنها
 .۸استفاده از ظرفیتهای مردمی و تجهیزات و امکانات متبرعین بهصورت رایگان
 .۹به کارگیری خدمات فنی و کارشناسی متخصصان بهصورت داوطلبانه()38
•ارکان این ستاد عبارتاند از:
 .۱هیئت مؤسس یا شورای مرکزی
 .۲رئیس ستاد
 .۳معاونتهای تخصصی
 .۴ستادهای فرعی استانی و شهرستانی
 .۵دفاتر ستاد در خارج از کشور
 .۶دفاتر بازسازی مستقر در عتبات عالیات
 .۷کمیتههای تخصصی()38
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4-4444444ساختار سازمانی

شکل :16-4ساختار سازمانی ستاد بازسازی عتبات عالیات ایران
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4-4444444ستادهای استانی و شهرستانی
س ــتاد در راس ــتای انجام وظایف خود و جـــذب کمکهای مردمی نســـبت به ایجاد
س ــتادهای فرعی در کلیه استانها و اکثر شهرســـتانها اقدام کرده است که مطابق شرح
وظایف و دستورالعملهای ابالغی انجاموظیفه میکنند .ستادهای استانی و شهرستانی
در صورت توانمندی میتوانند انجام پروژههای مســـتقل و یا مشارکت در پروژههای بزرگ
را پیش ــنهاد و پس از تصویب رئیس ســـتاد و مطابق طرحهای ابالغی اجرا کنند .در کلیه
ستادهای استانی و شهرس ــتانی هیئتامنایی متشکل از امامجمعه محترم و مسؤوالن و
معتمدان محلی برای پشتیبانی و نظارت بر فعالیتهای آن تشکیل میگردد(.)38
4-4444444دفاتر بازسازی حرمهای مطهر
س ــتاد بازس ــازی عتبات عالیات بهمنظور مطالعات کارشناســـی و اجرای پروژههای
بازس ــازی و نظارت ب ــر اقدامات عمران ــی و خدماتی در هر یک از حر مهـــای مطهر نجف،
کر ب ــا ،کاظمی ــن و س ــامرا دفتر بازس ــازی ایجاد کرده اســـت .که بـــا هماهنگـــی متولیان
حرمهای مطهر فعالیت میکنند(.)38

4-4444444فعالیتها و طرحهای ستاد بازسازی عتبات عالیات در نجف اشرف
پروژههای ــی را که س ــازمان در نجف اشـــرف به مرحلـــۀ اجرا در آورده اســـت بهصورت
زیر است:
_ساخت حس ــینیه حیدری درشمال شرقی حرم علوی (به مساحت  ۱۲۰۰مترمربع در ۳
طبقه)
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_س ــاخت مخ ــزن آب و س ــاخت موتورخانه و لولهکشـــیهای مربوطه(از مخـــزن تا حرم و
اطراف آن به ظرفیت  ۲,۰۰۰مترمکعب)
_مرمت و نصب گریو گنبد (طوق گنبد علوی با  ۸۲۰قطعه به روش ملقمه کاری)
_نورافش ــانی اطراف حرم مطهر ( ۱۳برج نور هرکـــدام  ۲۴پروژکتور ارتفاع هر یک  ۳۰متر) و
برج نور مسجد سهله
_ساخت رواق ابوطالب
_تعویض سنگ و نمای بیرونی حرم مطهر
_استراحتگاه مسقف زائران (مساحت  ۲۴۰۰مترمربع)
_تعویض سنگ ایوان نجف و سنگ کف و دیوار داخل حرم علوی
_سبکسازی ،عایقبندی و تعمیر بام حرم و رواقهای متصل به آن
_مقاومسازی و مرمت دیوار بیرونی حرم مطهر
_تأمین سنگ مرمر مسجد باالی سر حضرت علی علیهالسالم
_ساخت آشپزخانه جهت پذیرایی از زائران (مضیف امام علی (ع))
_ساخت آشپزخانه و سالن غذاخوری جهت استفاده کارکنان و خدام حرم
_تجهیز کتابخانه حرم مطهر علوی و آموزش دورههای مختلف مرمت کتاب
_تأمین ماش ــینآالت س ــاختمانی موردنیاز (لودر ،بیل مکانیکی ،کامیون ،تریلر ،تراکتور
و …)
_راهاندازی کارگاه قالیشویی و تعمیر فرش (خرید تجهیزات ،حمل و راهاندازی)
_ساخت گلخانه (پرورش گل – ابعاد گلخانه  ۵۰×۲۱متر)
_ساخت سقاخانه ( ۴سقاخانه)
_ساخت دو مجموعه سرویس بهداشتی در اطراف حرم مطهر ( ۲۰۰چشمه)
_تهیه و نصب دوربینهای امنیتی داخل و خارج حرم مطهر
_ساخت  ۸باب درب طال
_ساخت و نصب  ۵لوستر در حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع)
_مرمت خشتهای طالی ایوان نجف به روش ملقمه کاری
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_اجرای کاشی معرق ورودیهای ایوان نجف
_مقاومسازی دیوار و کف حرم و سنگکاری کف حرم حضرت مسلم(ع) در کوفه
_طراحی و ساخت ضریح حضرت مسلم(ع) (زیارتگاه ایشان در کوفه واقع شده است)
_تأمین کانکسهای ایست و بازرسی
_بیمارستان  ۱۲۰تختخوابی امام علی(ع)
_طرح توسعه حرم مطهر علوی-صحن حضرت زهرا
_اتم ــام ف ــاز صفر طراحی و توس ــعه حـــرم مطهر حضرت علـــی(ع) و آغاز فاز یـــک و دو به
مساحت  ۱۹۸۰۰۰مترمربع
_تخریب و خا کبرداری صحن حضرت فاطمه زهرا (س) با مشارکت تولیت حرم مطهر
_خرید ،نصب و راهاندازی وسایل بتنریزی همراه با ماشینآالت مورد نیاز جهت حمل
بتن پروژه صحن حضرت فاطمه زهرا (س) ()39
4-4444444فعالیتها و طرحهای ستاد بازسازی عتبات عالیات در کربالی معال
پروژههای ــی را که س ــازمان در کر ب ــای معال به مرحلـــۀ اجرا در آورده اســـت بهصورت
زیر است:
_احداث مجتمع خدماتی سیدالشهدا(ع) در  ۶طبقه با زیربنای  ۱۳۴۰۰مترمربع (که در
چهارم شعبان سال  ۱۳۹۱افتتاح و تقدیم حرم مطهر شد)
_بیمارس ــتان  ۱۲۰تختخواب ــی حض ــرت زین العابدیـــن(ع) در  ۶طبقه بـــا زیربنای ۱۲۰۰۰
مترمربع (در مرحله تجهیز)
_تعویض سنگ دیواره و کف و آیینه کاری حرم مطهر امام حسین(ع) (طرح یاحسین)
_ساخت ضریح قتلگاه امام حسین(ع)
_پروژه ساخت سیزده درب نقره برای حرم امام حسین(ع)
_تأمین و تعویض سنگ دیوار حرم مطهر حضرت ابوالفضل(ع)
_ساخت و نصب  ۷درب طال برای حرم امام حسین(ع)
_مشارکت در ساخت ضریح حضرت ابوالفضل العباس(ع)
_ساخت دو درب طالی حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)

 / 134آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور عراق

_اج ــرای پ ــروژه نور و تأمین روش ــنایی بینالحرمین با ســـاخت و نصب  ۲۱دســـتگاه برج
روشنایی با تاج متحرک و هریک با  ۱۶پروژکتور
_ساخت سرویس بهداشتی در بینالحرمین با  ۷۰چشمه بهداشتی
_تزر ی ــق  ۶۰تن بتن در ح ــرم حضرت ابوالفضل العباس(ع) بهمنظور مقاومســـازی حرم و
جلوگیری از پیشرفت آبهای تحتاالرضی
_راهاندازی کارگاه قالیشویی و مرمت فرش حرمین در کربال
_بازسازی مقام حضرت علیاصغر(ع)
_ساخت دو باب سقاخانه در کربال
_نصب  ۳۲عدد آبخوری در رواقهای حرم امام حسین(ع)
_تأمین  ۶دستگاه باالبر برای حرمین
_انجام مراحل مقدماتی طراحی تل زینبیه
_پیگیری بهمنظور نهایی نمودن طرح پیشـــنهادی توســـعه حرمین مطهر-ســـنگ کاری
بینالحرمین
_انجام مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک بینالحرمین جهت پروژه سفینه النجاه
_پروژه احداث مجمع سکنی ،زائرسرای حضرت زهرا(س)
_ساخت ،انتقال و نصب ضریح جدید سیدالشهداء(ع)
_روپوش مرقد مطهر امام حسین(ع)
_ساخت ضریح ابراهیم بن مجاب
_ساخت ضریح حبیب بن مظاهر(رض)-درحال ساخت
_ساخت پنجره خیمهگاه حضرت ابوالفضل(ع)
_طرح ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین(ع) ()40
4-4444444فعالیتها و طرحهای ستاد بازسازی عتبات عالیات در کاظمین
پروژههایی را که سازمان در کاظمین به مرحلۀ اجرا در آورده بهصورت زیر است:
_طالکاری و مقاومسازی گنبد حرم امام جواد(ع)
_طالکاری گنبد امام موسی ابن جعفر(ع) با مشارکت تولیت
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_ساخت  ۹باب درب طالی حرم مطهر
_تعویض سنگ دیوارهای حرم مطهر امامین الجوادین(ع) با مشارکت تولیت حرم مطهر
امامین الجوادین(ع)
_تعویض سنگ کف صحن حرم مطهر
_اجرای پروژه معرقکاری رواقهای حرم مطهر
_ایزوالسیون سقف حرم مطهر
_ساخت دربهای ۶۲حجره صحن حرمین مطهر امامین الجوادین(ع)
_راهاندازی کارگاههای خمکاری ،آبکاری در حرم کاظمین
_مقاومسازی و طالکاری گلدستههای کوچک
_بازسازی و احیای مسجد صفویه
_ایجاد کارگاه قالیشویی
_تعویض سنگ صحن حرم مطهر
_ساخت یک باب سقاخانه در کاظمین
_اقدامات طراحی توسعه صحن حرم مطهر
_سنگکاری صحن مطهر امام علی(ع) در کاظمین
_طالکاری گلدستههای کاظمین با  16هزار خشت طال ()41
4-4444444فعالیتها و طرحهای ستاد بازسازی عتبات عالیات در سامرا
پروژههایی را که سازمان در سامرا به مرحلۀ اجرا در آورده بهصورت زیر است:
_پروژه بازسازی و طالکاری گنبد حرم مطهر امامین عسکریین با مشارکت تولیت سامرا
_پروژه طالکاری ایوان باب القبله حرم مطهر امامین عسکریین
_پروژه آیینهکاری حرم مطهر امامین عسکریین
_پروژه سنگ کاری حرم مطهر امامین عسکریین
_تجهیز کارگاه ساخت خشت و طالکاری حرم مطهر امامین عسکریین
_پروژه ساخت چهار صندوقچه قبور حرم مطهر امامین عسکریین(ع)
_پروژه مقاومسازی بنای باربر گنبد مطهر امامین عسکریین
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_ساخت وضوخانه
_ساخت ضریح جدید امامین عسکریین()42
4-4-444444معرفی پروژههای بهرهبردار یشده در شهر مسیب (حرم طفالن مسلم)
پروژههایی را که سازمان در مسیب به مرحلۀ اجرا در آورده است بهصورت زیر است:
_پروژه طراحی ،ساخت و نصب گلدستههای حرم مطهر
_ساخت گلدسته برج ساعت حرم مطهر
_پروژه تأمین و اجرای  ۲۴۰۰مترمربع سنگکاری حرم مطهر
_بازسازی و مقاومسازی ایوان حرم مطهر
_تکمیل و راهاندازی برج نور
_آینه کاری حرم مطهر
_بازسازی و مرمت پشتبام حرم مطهر
_اجرای نمای آجری صحن حرم مطهر
_اجرای سایهبان در محوطه حرم مطهر
_تأمین کانکسهای حفاظتی ورودی حرم مطهر
_سرویسهای بهداشتی
_اجرای تصفیهخانه حرم مطهر
_دارالشفای حرم طفالن مسلم()43
4-4-444444فعالیتها و اقدامات شهر بلد(امامزاده سید محمد)
بلد از توابع س ــامرا ،مدفن امامزاده 'ســـید محمد' (ابوجعفـــر محمد بن علی الهادی)،
فرزند امام دهم شیعیان است و در حقیقت یک شهر زیارتی نیز محسوب میشود.
• بلد (پروژههای بهرهبرداری شده)
_پروژه مرمت و قالیشویی حرم مطهر
_پروژه مرمت و ایزوالسیون گنبد و بام حرم مطهر
•بلد (پروژههای در حال اجرا)
_پروژه تعویض سنگ کف و دیواره داخلی حرم و شبستان و ایوان حرم مطهر
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_تهیه طرح توسعه و ساماندهی حرم مطهر()44
4-44444ستاد بازسازی عتبات عالیات تهران
4-4444444مقدمه
س ــتاد بازس ــازی عتبات عالیات با عنایـــات خداوند متعـــال و یار یگرفتن از حضرت
امیر(ع) و زهرای اطهر(س) اکنون توانســـته اســـت در نجف اشرف و در جوار بارگاه ساقی
کوثر ب ــا همکاری تولیت حرم مطهر علوی،دیوان وقف شـــیعی عـــراق و تاییدات حضرت
آی ــت ا ...سیس ــتانی ،س ــاخت صح ــن حضـــرت زهـــرا (س) را با مشـــخصات ذیـــل آغاز
نماید(.)46

شکل  :17-4سایت ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران

4-4444444پروژۀ ساخت صحن حضرت زهرا (س)
طرح توس ــعه حرم مطهر حضرت علی (ع)به مســـاحت 220830مترمربع (در زمینی به
طول  400متر و عرض )150
شامل:
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1.1قسمت زیارتی به مساحت  109000مترمربع
2.2قسمت عمومی به مساحت کل  97950مترمربع با کاربری:
_موزه به مساحت  17900مترمربع ،کتابخانه به مساحت  16300مترمربع
_بخش اداری و اطالعرسانی به مساحت  22550مترمربع
_مهمانسرا و رستوران حرم به مساحت  23400مترمربع
_سرویسهای بهداشتی و وضوخانه به مساحت  6800مترمربع
_پارکینگ به مساحت  11000مترمربع
3.3فضاهای جانبی به مساحت 13880مترمربع شامل:
_ساختمان تأسیسات موتورخانههای مرکزی به مساحت  2780مترمربع
_قدمگاه امام زینالعابدین (ع) به مساحت  3200مترمربع
_تونل زیرگذر به مساحت  3900مترمربع
_رواقهای اطراف مجموعه به مساحت  4000مترمربع
ساخت صحن مبارک حضرت زهرا (س) در حرم امیرالمؤمنین علی(ع) با 220
ه ــزار مترمربع ،که پیش ــرفت  60درصدی دارد .مرحله باقیمانده شـــامل نازککاری و
توکاری شبس ــتان  100هزار متری با معماری اصیل ایرانی است(.)46
کش ــورهای زیادی در مزایده طراحی صحن حضرت زهرا (س) شرکت کرده بودند که
طرح جمهوری اس ــامی از س ــوی دانشـــکده معماری دانشگاه شهید بهشـــتی برنده این
مزایده شد.
ای ــن طرح ب ــا معماری اصیل ایرانی و اســـامی ســـاخته خواهد شـــد و نمایانگر هنر
ایران ــی در کنار اعتقادات عمی ــق دینی و مذهبی و عالقه مردم ایـــران به اهلبیت (ع)
خواهد بود(.)46
تنه ــا شبس ــتان و محل اس ــتراحت زائران کـــه دارای امکانات گرمایشـــی و سرمایشـــی
اس ــت 100 ،ه ــزار مترمربع وس ــعت دارد کـــه باعث رفاه حال خیـــل عظیم زائـــران امام اول
ش ــیعیان خواهد ش ــد .شبس ــتان در فاز اول طرح توســـعه حـــرم علوی قرار دارد که شـــروع
فعالیت عمرانی در این فاز از حدود یک ســـال و نیم پیش آغاز شده ،همچنان ادامه دارد

قارع روشک رد هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 139 /

و تاکنون به طور غیرقابل باوری حدود  60درصد پیشرفت داشته است .مرحله باقیمانده
شبس ــتان صحن را نازککاری و توکاری آن شامل میشـــود که در این بخش ،حساسیت
خاصی به کار معماری اصیل ایرانی وجود دارد و این امر نیاز به هزین ه بیشتری است .این
طرح بهطور منطقی چهار س ــال دیگر طول میکشـــد بااینوجود ،فعـــاالن در این مجموعه
تالش میکنند که تا دو سال دیگر کار را به پایان برسانند.

شکل  :18-4پروژۀ ساخت صحن حضرت زهرا(س)

س ــتاد بازس ــازی عتبات عالیات،در راســـتای توســـعه و تعمیق فرهنگ تشیع ،ترویج
مع ــارف نورانی معصومی ــن(ع) و تقویت باو رهـــای دینی در میان محبـــان اهلبیت(ع)،
اق ــدام به توس ــعه ح ــرم مطهر عل ــوی ،تحت عنوان احـــداث صحن و شبســـتان حضرت
زهرا(س) (با وسعت  220هزار مترمربع) در کنار حرم مطهر آن امام همام در نجف اشرف
را آغاز نمود.
فاز اول این پروژه به مساحت  110هزار مترمربع که با مشارکت همراه اول و پشتیبانی
مردم اهلبیتی کش ــور عزیزمان ،از دو ســـال قبل با تخریب هتلهای ضلع غربی حرم و
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خا کبرداری با عمق  11تا  17متر آغاز شـــد؛ اکنون پس از اتمام شـــمع ریزی اطراف گود
و پایان عملیات س ــاخت اسکلت بخش زیارتی پروژه (فاز اول) ،در مرحله نازککاری
قرار دارد.
از آنجاکه این مرحله به دلیل طراحیهای زیبا و باشکوهی که نشأتگرفته از معماری
معنوی بینظیر و اصیل ایرانی -اسالمی و در شأن و جایگاه واالی آن حضرت میباشد،
هزینه باالیی را در بر دارد .امید بود با عنایت به مشـــارکت و همکاری گســـترده اهل خیر و
شیفتگان اهلبیت(ع) فاز اول این پروژه عظیم که ازلحاظ وسعت ،طراحی و تجهیزات،
دومین بنای اسالمی بعد از مسجدالحرام ،در جهان میباشد .در موعد مقرر (پایان سال
 )94به بهرهبرداری میرس ــید تا مکانی مناســـب برای راز و نیاز زائرین و همچنین کســـب
علوم دینی برای طالبان علم و معرفت باشد(.)46
• اجرای عملیات نصب و آیینهکاری گنبدهای شبستان صحن حضرت زهرا (س)

عملی ــات نصب گنبدهای گچی شبســـتان صحن حضرت زهـــرا(س) و آیینهکاری
آنها با همت مهندسان و استادکاران ایرانی در حال اجراست.
ب ــه گزارش روابط عمومی س ــتاد بازســـازی عتبـــات عالیات ،بـــا توجه بـــه برنامهریزی
صورت گرفته برای افتتاح بخش ــی از فضای زیارتی صحن حضرت زهرا(س) همزمان با
س ــالروز میالد پربرکت اماالئمه در فروردین ســـال  ،95مهندســـان و اســـتادکاران ایرانی با
س و آیینهکاری
دقت و س ــرعت در حال نصب گنبدهای گچی ،اجرای کاربندی و مقرن 
شبستان صحن در جوار حرم مطهر علوی بودند.
هماکنون متخصصان ستاد بازسازی عتبات عالیات برای نخستین بار از روش جدید
برای احداث تعدادی از کاسهها و گنبد گچی در داخل فضای زیارتی استفاده میکنند.
در ای ــن روش ،گنبدهای گچی در دهانههای با ابعـــاد حدود 5متر در  5متر بهصورت
قالبی و بدون استفاده از اسکلت فلزی و آهنآالت ،بهصورت یکپارچه گچریزی و درجا
نصب میشود.این روش در مقایسه با روشهای مرسوم از سرعت بسیار باالتری برخوردار
اس ــت.در ای ــن روش از گ ــچ ب ــا ترکیبات خاص اســـتفاده میشـــود کـــه مقاومـــت و دوام
قابلتوجهی به گنبدهای گچی احداثشده میدهد(.)47
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شکل  :19-4اجرای پروژۀ صحن حضرت زهرا (س)

شکل  :20-4منبتکاری پروژۀ صحن حضرت زهرا (س)

فضای زیارتی صحن حضرت زهرا(س) درمجموع دارای  773گنبد گچی است که از
ای ــن تع ــداد 261گنب ــد ب ــه روش قالبی مذکـــور و مابقـــی بهصـــورت روشهای مرســـوم اجرا
میشوند.
ای ــن صحن و شبس ــتان با حدود 220هـــزار مترمربـــع زیربنا ،فضای زیارتـــی حرم مطهر
علوی را بیش از  20برابر توس ــعه خواهد داد.حرم کنونی حضرت علی (ع) در ابعاد  110در
 110متر است که با بهرهبرداری از صحن و شبستان حضرت زهرا(س) ،حرم مطهر علوی
گنجایش پذیرش بیش از 300هزار زائر و نمازگزار را خواهد داشت.
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ای ــن صح ــن ش ــامل بخشه ــای زیارتـــی ،فرهنگـــی ،مـــوزه ،کتابخانه ،رســـتوران و
مضی ــف ،بخش اداری و اقامتی و همچنین بیش از  900چشـــمه ســـرویس بهداشـــتی
برای زائران است.
بهرهگی ــری از فن ــون مهندس ــی روز و اســـتفاده از هنـــر معمـــاری ایرانـــی و اســـامی از
ویژگیهای پروژه صحن حضرت زهرا(س) اســـت.این طرح که بزرگترین پروژه عمرانی و
مذهبی جهان اس ــام محس ــوب میشـــود اکنـــون در مرحله نازککاری اســـت و با همت
متخصص ــان ایرانی قرار بود فاز نخس ــت بخـــش زیارتی آن فروردین امســـال ( )1395و در
سالروز میالد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س) به روی زائران گشوده میشد(.)47
4-4444444کمکهای مردمی
معاون س ــتاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران از کمک  150میلیارد ریالی مردم
نیکوکار استان تهران برای بازسازی عتبات عالیات خبر داد.
این کمکها در س ــال جاری(س ــال  )1394برای بازســـازی عتبات عالیات از ســـوی
خیرین در اختیار این ستاد قرار گرفته است.
معاون ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران موضوع فعالیت ستاد را بازسازی
عتب ــات عالی ــات و اماکن مذهبی و انجام خدمات علمی ،فرهنگی ،آموزشـــی ،عمرانی
و  ...دانس ــت و گف ــت :هماین ــک محوریت فعالیت ســـتاد گســـترش حرمهـــای مطهر و
شبستان حضرت فاطمه زهرا (س) بوده که تاکنون نیز پیشرفت خوبی داشته است(.)48
همچنین در سال گذشته نیز مردم استان تهران بیش از  220میلیارد ریال کمک نقدی
و  100میلیارد ریال کمک غیر نقدی برای بازسازی عتبات عالیات اهدا کردند(.)48
4-44444مؤسسه خیریه بارزانی
4-4444444مقدمه
مؤسس ــه خیر ی ــۀ بارزان ــی ،می ــراث بهجامانـــده از مال مصطفـــی بارزانـــی ،رهبر جنبش
آزادیخواه کردستان اس ــت .زندگی وی صرف اجرای اصولی بر پایههای آزادی ،اختیار،
عدالت برای مردم خود و همچنین مردم مناطق همسایه بود(.)49
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شکل  :21-4سایت مؤسسه خیریه بارزانی

این مؤسسه به عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی در سال  2005تأسیس شد و در
جه ــت ارائۀ خدم ــات اجتماعی ،فرهنگـــی و انساندوســـتانه به مردم کردســـتان فعالیت
کرده است.
برنامههای حمایت از کودکان یتیم :این مؤسســـه بیش از  10000کودک را تحت پوشش
مالی ،بهداشتی و آموزشی قرار داده است .این مؤسسه عالوه بر اینکه تالشهای بسیاری
را در جهت بهبود ش ــرایط زندگی مردم کردســـتان انجام داده اســـت ،در خدمترسانی به
خانواده مسیحی راندهشده از دیارشان ،مهاجران سوری و آسیب دیدگان بالیای طبیعی
مانند زلزلهزدگان جنوب ترکیه در س ــال  2009و یا ســـیلزدگان جنوب عراق در  ،2013نیز
فعالیت داشته است(.)49
در س ــال  2013این مؤسس ــه اولین نهادی بود که به آوارگان سوری که به کردستان وارد
شده بودند کمک کرد .در حال حاضر بیش از  %95از  250000سوری واردشده به عراق در
منطقۀ کردستان زندگی میکنند.
س ــازمان ملل وجود بیش از  1/5میلیون مهاجر آواره را در عراق تخمین زده اســـت که
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اکثر آنها در منطقۀ کردس ــتان هس ــتند .با توجه به جمعیت  5تا  6میلیونی منطقه ،از هر
 5نفر ساکن بخش کردستان ،یک نفر مهاجر است.
نقطۀ قوت مؤسسۀ بارزانی عدم وجود باندباز یهای اداری در آن است؛ بهطور یکه از
کل درآمدهای مؤسسه تنها  %10آن صرف هزینههای اجرایی و مدیریتی میشود و  %90آن
بهصورت مستقیم صرف امور خیریه میگردد(.)49
4-4444444چشمانداز مؤسسه
مؤسس ــۀ بارزانی کردس ــتان خود را متعهد کرده اســـت خدمات اجتماعی ،فرهنگی و
انس ــانی را برای پیشرفت شرایط زندگی کردســـتان عراق ایجاد نماید .همچنین میکوشد
حمایتی جهانی را در جهت انساندوستی و آزادیهای قومی و مذهبی ایجاد نماید.
4-4444444اهداف مؤسسه
مؤسس ــه در راستای خدمت به مردم عراق و بهخصوص مردم کردستان اهداف زیر را
دنبال میکند:
_کم ــک به معلوالن و همچنین اش ــتغالزایی بـــرای آنان بهگونهای کـــه بتوانند یک عضو
فعال در جامعه باشند.
_حمای ــت از افراد ضعیف و آس ــیبپذیر جامعـــه مثل فقرا ،ســـالمندان ،زنان ،کودکان و
بیکاران
_کمک به سالمندان برای زندگی بهتر
_کمک به جانبازان و پیشمرگان کرد و همچنین خانوادههای آنان
_کمک به خانوادههای انفال (آسیب دیدگان قتلعام زمان صدام)
_کمکهای انسانی به افراد آسیبدیدۀ فجایع طبیعی
_آموزشهای کاربردی به جوانان و دانشجویان بیکار
_برنامههای مربوط به توسعۀ اشتغالزایی
_فعالیتهایی در جهت رشد و توسعۀ فرهنگ کردی در جامعه()49
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4-4444444ویژگیهای مؤسسه
یه ــا و حقایقی که در ارتباط با مؤسســـ ه وجود دارند و باعث الگو شـــدن آن برای
ویژگ 
دیگر مؤسسات میشود ،بسیارند .تعدادی از این ویژگیها شامل موارد زیر میباشند:
_مؤسس ــه بهطور کامل با کمکهای خصوصی تأمین میشـــود و هیچگونه وابســـتگی به
احزاب یا دولت ندارد.
_ای ــن مؤسس ــه غیرانتفاع ــی در س ــال  2005و بـــرای خدمـــت بـــه مـــردم کردســـتان ایجاد
شده است.
_فعالیتهای مثالزدنی این مؤسس ــه باعث تبدیلشـــدن این مؤسســـه به یک شـــریک
جهانی و شراکت با سازمانهای بینالمللی شده است.
_این مؤسسه توسط رهبر کردستان مال مصطفی بارزانی و مطابق با ساختار فرهنگی کرد
بنا شده است(.)49
4-4444444فعالیتهای مؤسسه
مؤسس ــۀ خیریه بارزانی از ابتدای تأســـیس تاکنون فعالیتهای بســـیاری را در جهت
کمک به مردم انجام داده و در آینده نیز ســـعی بـــر تداوم و حتی افزایش و بهبود خدمات و
کمکهای خود دارد.
_کمکهای مالی ششماهه به  4507یتیم
_کمک مالی به  4551کودک محروم
_همکاری مؤسسه بارزانی با سازمان هاللاحمر قطر برای پروژههای خیریه
_کمک به پناهندگان مهاجر به کردستان
_جمعآوری کمکهای مردمی
_پرداخت حقوق ماهانه به  3990یتیم
_تأسیس یک یتیمخانۀ جدید با همکاری هاللاحمر امارات
_راهاندازی کالسهای درسی و دورههای آموزشی برای مهاجران سوری
_گشایش مرکز جوانان در قومان
_درخواست کمک از برخی شرکتها برای اهدای بخشی از درآمدهایشان
_طرح توسعه صنایعدستی برای اشتغالزایی()50

 / 146آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور عراق

شکل  :22-4کمکهای غذایی مؤسسه خیریه بارزانی برای فقرا و نیازمندان کردستان

4-4444444پروژۀ کمکهای مالی ششماهه به  4507یتیم
مؤسس ــۀ بارزانی با کمک سازمان هاللاحمر کشور امارات طرح کمک مالی به 4507
کودک یتیم را انجام میدهد .این پروژه در سراســـر کردستان در حال اجراست 1520 .یتیم
در اربی ــل 939 ،یتیم در س ــلیمانیه 1047 ،یتیـــم در دیهوک 1001 ،یتیـــم در قارمیان تحت
حمایتهای پروژه قرار دارند(.)51
4-4444444پروژۀ کمک مالی به  4551کودک محروم
این پروژه برای کودکان فقیری اس ــت که پدرانشـــان را ازدستدادهاند .مؤسسه در این
پروژه از افراد ثروتمند جامعه و تاجران برای حمایت از این کودکان یاری میگیرد.
در سال گذشته مؤسسه با کمک ثروتمندان به  1211کودک خدمترسانی کرد .در این
پروژۀ خیریه کودکان فقیر  50دالر در ماه دریافت میکنند(.)52
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4-4444444حوزۀ سالمت
ب ــا توجه ب ــه اهمیت موض ــوع بهداشـــت در میـــان خانوادههـــا و همچنین بـــا توجه به
وضعی ــت ضعی ــف بهداش ــت در میان فقرا و قشـــر نیازمند جامعه ،مؤسســـه در راســـتای
کمکهای حوزۀ بهداشت و تهیۀ تجهیزات پزشکی اقداماتی انجام داده است.
_تهیۀ  14دستگاه پیشرفته مختلف برای بیمارستان اربیل
_تهیه  650ویلچر برای معلوالن
_ساخت بیمارستان در کوههای شنگال
_تهیه تجهیزات پیشرفته برای بیمارستان کودکان اربیل
_کمک به کودکان مبتال به بیماری اوتیسم
_تشکیل کمپینهای حمایتهای پزشکی از مهاجران
_تهیۀ  300کارتن مواد و تجهیزات برای بیمارستان ناناکالی اربیل
_تهیۀ  13آمبوالنس برای کمک به منطقۀ غربی کردستان (سوریه)
_تهیۀ تجهیزات پزشکی برای مرکز بیمار یهای سرطانی حیوا
_تهیۀ تجهیزات پزشکی برای بیمارستان عمومی رانیا
_تجهیز بیمارستان عمومی قلدزه
_استفاده از یک تیم پزشکی سوئدی در کمپ دومز
_استفاده تیمهای پزشکی آلمانی در مناطق محروم
و ارائۀ خدمات پزش ــکی موقتی در زمانها و محلهای از پیش تعیینشده در مناطق
مح ــروم ک ــه قبل از ارائۀ این خدمت ،مردم از آنها آ گاه میشـــوند و در صورت نیاز به این
کمپها مراجعه مینمایند(.)54
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شکل  :23-4کمکهای مؤسسه خیریه بارزانی به فقرا و نیازمندان کردستان (تهیه ویلچر)

شکل  :24-4کمکهای مؤسسه خیریه بارزانی به فقرا و نیازمندان کردستان (تیمهای پزشکی)
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4-4444444حوزۀ آموزش
در راستای بهبود شرایط علمی و آموزشی کودکان و دانش آموزان در منطقۀ کردستان،
مؤسس ــه اق ــدام ب ــه توزی ــع نوشـ ـتافزار و امکانـــات دیگـــر بـــرای خانوادههـــای نیازمنـــد
نموده است.
_تهیه لوازم آموزشی برای  1300دانشآموز کرد در استان دیهوک
_تهیه لوازم آموزشی برای  800دانشآموز مهاجر سوری
_تهیه امکانات غذایی برای دانش آموزان مهاجر
_تهیۀ بستههای آموزشی و تحصیلی برای  3600دانشآموز مناطق دقوق و جلوا
_و...
بهطورکل ــی در مناط ــق مختل ــف کردســـتان  26651دانشآمـــوز از خدمات آموزشـــی
مؤسسه در سال  2011استفاده کردهاند(.)55

شکل  :25-4کمکهای مؤسسه خیریه بارزانی به فقرا و نیازمندان کردستان( تهیه لوازم آموزشی)
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4-44444مؤسسه ایثار
4-4444444مقدمه
مؤسس ــه خیریه ایثار یک مؤسس ــه غیرانتفاعی غیردولتی است که از سال  2005شروع
به فعالیت کرده اس ــت( .)60اهداف مؤسســـه حمایت از اســـکان تمامی ضعفا و فقرا در
عراق و کمک به تسکین و کاهش رنج و مصیبتهای واردشده به آنها میباشد .در این
راس ــتا مؤسس ــه زنان سرپرس ــت خانوار و کودکان یتیم را هدف اصلی خود قـــرار داده و در
جهت ارائۀ خدمات به آنها میکوشد(.)60
مؤسسه در حوزهها و بخشهای مختلفی در تالش است و توسعۀ تمامی بخشهای
کشور عراق را در برنامۀ خود دارد(.)60
ما در بخشهای فقیرنش ــین و مستضعف کشور و بهصورت محلی فعالیت میکنیم
و در جهت رفع مشکالت حاد و اساسی نیازمندان میکوشیم .مؤسسه بشردوستانۀ ایثار،
یک ــی از مؤسس ــات خیریه فع ــال در زمینۀ یتیمان و زنـــان بیوه و همچنیـــن در حوزههای
بهداشت ،آموزش ،حقوق بشر ،زنان ،کودکان و محیطزیست است .این مؤسسه از سال
 2005ش ــروع به فعالیت کرده است و تاکنون بیش از  2000یتیم را به کفالت درآورده است
و بیش از  7000یتیم و  1000بیوهزن را حمایت نموده است(.)60
پروژههای اجراش ــدۀ این مؤسس ــه شـــامل یک مهدکودک ،یک مدرسۀ پرستاری ،یک
مدرس ــه دورۀ متوس ــطه ،پ ــروژۀ ازدواج زنـــان بیوه ،بیمارســـتان عمل جراحـــی ،پروژههای
حق ــوق بش ــری و پروژ هه ــای فصل ــی ،جشـــنوارههای مـــاه مبـــارک رمضـــان ،کمکهـــای
بشردوس ــتانه به مردم آواره و مهاجران ســـتم دیده ،ساخت مســـکن برای زنان بیوه ،تجهیز
کهـــای مالی به مردم
مراکز پزش ــکی ع ــراق بهخصوص مناطق روســـتایی و محروم و کم 
عراق در مناطق مختلف میشود.
ش ــعبه مرکزی این مؤسسه در بغداد است و شعبههای دیگر آن،مناطق عراق (شمال
و جنوب عراق) را تحت پوشش قرار میدهد(.)60
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شکل  :26-4سایت مؤسسه خیریه ایثار

4-4444444حامیان اصلی مؤسسه
مؤسسه در انجام پروژههای خود از سازمانهای زیر کمک دریافت میکند:
_دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد ()UNOCHA
_انجمن پزشکی بینالملل()I.M.C
_انجمن توسعه بینالملل()60( )I.R.D
ش ــعبۀ اصلی این مؤسس ــه در بغداد اســـت و دفاتـــر آن در عامریه ،طارمیه ،رشـــیدیه،
تاجی ،ابوغریب ،رضوانیه و دفاتر فرعی دیگری در اســـتانهای دیگر صالحالدین ،االنبار،
ذی قار ،اربیل و موصل موجود میباشند(.)60
4-4444444اهداف مؤسسه
مؤسسه در راستای فعالیتهای خود ،اهداف زیر را دنبال میکند:
_دستیابی به فرهنگ ایثار و برادری بین اعضای جامعه
_حمایت از ایتام و کفالت و مراقبت از آنها

 / 152آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور عراق

_حمایت از خانوادههای فقیر مهاجر به کشور
_اجرای پروژههایی در جهت پیشرفت اجتماعی کشور
_بازسازی مناطق تخریبشده توسط فجایعی مانند حوادث طبیعی()60
4-4444444بخشهای مؤسسه
مؤسسه از بخشهای زیر تشکیل شده است:
_بخش مدیریت
_بخش ارتباطات
_بخش رفاه اجتماعی
_بخش پروژهها
_بخش اطالعات
_بخش حسابداری و امور مالی
_بخش جابهجایی
_بخش تحقیق و توسعه()60
4-4444444پروژههای مؤسسه
پروژههای مؤسس ــه که در آن زمینهها فعالیت میکند شـــامل چندین بخش میشود.
پروژ هه ــای اجتماعی ،پروژ هه ــای فصلی ،پروژههای بهداشـــت ،پروژههای کشـــاورزی،
پروژ هه ــای حق ــوق بش ــری ،پروژ هه ــای آموزشوپـــرورش ،پروژههـــای ورزش و جوانـــان،
پروژههای کارگاهی و آموزش ــی و درنهایت پروژههای توســـعۀ انســـانی از جمله پروژههایی
هستند که مؤسسه در آنها فعالیت میکند.
4-4444444پروژههای اجتماعی
پروژههای اجتماعی که مؤسس ــه در راســـتای کمک به مردم انجام میدهد به شـــرح زیر
است:
کهــای مالــی مســتمری بــه  2000کــودک یتیــم بــه ارزش 100.000دالر (350
•توز یــع کم 
میلیون تومان) در سال)61(2013
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شکل :27-4توزیع کمکهای مالی مستمری به  2000کودک یتیم

•کمکهای نقدی به زنان بیوه

شکل :28-4توزیع کمکهای نقدی بین زنان بیوه

•کمــک بــه خانواد ههــای نیازمنــد و آواره از طریــق ارائــۀ خدمــات فصلــی و خدمــات
پزشکی و بهداشتی
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شکل :29-4کمک به خانوادههای نیازمند و آواره

•ارائه کمکهای نقدی به دانشجویان

شکل :30-4کمکهای مالی به دانشجویان
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4-4444444پروژههای فصلی
•پروژۀ شادی یتیمان
در این پروژه به کودکان یتیم وس ــایل بازی و ســـرگرمی مختلف داده شـــد و این پروژه با
یاری خدا به اتمام رسید(.)71

شکل :31-4پروژههای فصلی مؤسسه

•پروژۀ گوشت قربانی
این پروژه ش ــامل توزیع گوش ــت گاو و گوســـفند بـــرای خانوادههای فقیـــر و زنان بیوه و
کودکان یتیم است .این پروژه از زمان تأسیس مؤسسه در طول سالها انجام میشده و با
کمکهای مردمی استمرار دارد(.)71

شکل  :32-4پروژۀ توزیع گوشت قربانی بین فقرا
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•پروژۀ البسه و هدایا برای کودکان یتیم حمایت نشده

شکل :33-4تهیۀ البسه برای کودکان یتیم در مؤسسه

•پروژۀ کمکهای تابستانی و زمستانی
مؤسس ــه کمکهای زمس ــتانی از جمله بخاری ،پتو ،نفت و کمکهای تابســـتانی از
جمله وس ــایل خنککنن ــده و ژنراتور) را بهمنظور حفاظـــت از خانوادههای فقیر در فصول
سرد و گرم سال در اختیار این خانوادهها قرار میدهد(.)71

شکل :34-4کمکهای تابستانی و زمستانی به فقرا
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•سبد ماه مبارک رمضان
هرس ــاله در ماه مبارک رمضان ،مؤسســـه کمکهای غذایی از جمله گوشـــت ،مرغ،
تخ مم ــرغ ،لبنی ــات و دیگر زنجیر هه ــای غذایـــی را در اختیـــار خانوادههـــای نیازمند قرار
میدهد(.)71
•افطار روزهداران
در ای ــن پ ــروژه در طول م ــاه مبارک رمضـــان در مناطـــق مختلف روســـتایی و محروم،
سفرههای افطار گسترده میشوند تا مردم نیازمند از آنها بهرهمند گردند.
•هدایای عید
در این پروژه در عید نوروز ،لباس و پوشاک نو و برخی خوراکیها در میان خانوادههای
فقیر و بیسرپرس ــت و زنان بیوه توزیع میگردد تا موجبات شـــادی آنان را در ســـال نو فراهم
آورد.
•عیدی کودکان یتیم در عید فطر
در این پروژه که از سال  2005آغاز شد فطریههای جمعآور یشده بهصورت کمکهای
مالی به کودکان یتیم و بیوهها داده میشود.
•کمک به والدین کودکان یتیم
در ای ــن پ ــروژه به والدی ــن نیازمن ــد کودکان یتیـــم ،کمکهای بهداشـــتی ،آموزشـــی و
اجتماعی داده میشود(.)71
4-4444444پروژههای بهداشت
•عملهای جراحی
در این پروژه به انجام عمل جراحی برای کودکان بیمار نیازمند و فقیری که احتیاج به
عمل دارند ،پرداخته میشود.
_هزینۀ پروژه 50.000 :دالر ( 170میلیون تومان)
_تأمینکننده مالی پروژه :مؤسسۀ ایثار
همچنی ــن عمل جراحی برای کودکان ســـرطانی نیازمند عراقی انجام میشـــود .برای
مث ــال در آخرین عم ــل جراحی یک تومور به وزن  5/25کیلوگرم جراحی شـــد و هماکنون
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کودک عمل شده در وضعیت مناسب بهسرمیبرد(.)62

شکل  :35-4پروژۀ بخش پزشکی مؤسسه ایثار

•ساخت اعضای بدن مصنوعی
در این پروژه به ساخت دست و پای مصنوعی برای معلوالن مستضعف و بهخصوص
کودکان یتیم و زنان بیوه پرداخته میشود.
_هزینه پروژه 5000 :دالر ( 17میلیون تومان) برای هر معلول
_تأمینکننده مالی پروژه :انجمن پزشکی بینالملل()62( )I.M.C
•توزیع ویلچر برای معلوالن
در این پروژه به معلوالن نیازمند ویلچر که توانایی خرید آن را ندارند ،کمک میکنند.
_هزینۀ پروژه 17000 :دالر ( 60میلیون تومان)
_تأمینکننده مالی پروژه :انجمن پزشکی بینالملل()I.M.C
_ذینفعان 2000 :نفر
•پروژۀ روز پزشک
در این پروژه به معاینه و درمان رایگان بیماران نیازمند در مناطق مســـتضعف نشین و
یش ــود .در این پـــروژه پزشـــکان متخصص بـــه مناطق
فقی ــر روس ــتایی کش ــور پرداخته م 
مختلف اعزام میشوند و خدمات درمانی رایگان به ایتام و زنان بیوه ارائه میدهند.
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•کلینیکهای محلی سیار
در این پروژه پزش ــکان بهوس ــیلۀ ونهایی شـــامل تجهیزات بهصورت سیار به مناطق
مختلف کشور میروند و کمکهای پزشکی خود را به این مناطق ارائه میدهند.
•کارت بهداشت
در این پروژه به ایتام و زنان بیوه کارتهای بهداشتی ارائه میشود تا بتوانند با استفاده
از این کارتها ،خدمات رایگان پزشکی شامل معاینات ،دارو و ...دریافت کنند.
•تجهیز مراکز بهداشت
در این پروژه به تجهیز و بهروز کردن تجهیزات بیمارستانهای خیریه پرداخته میشود
تا بتوانند خدمات کاملی را بهصورت رایگان به ایتام و بیوهها ارائه نمایند.
_هزینۀ پروژه 40.000 :دالر ( 140میلیون تومان) برای هر مرکز
_تأمینکننده مالی پروژه :انجمن توسعه بینالملل()I.R.D
_ذینفعان 25000 :نفر()62
4-4444444پروژههای کشاورزی
•مرکز تصفیه آب
در این پروژه مؤسسه مرکز تصفیۀ آبی برای تهیۀ آب آشامیدنی فقرا ایجاد نموده است:
_هزینۀ پروژه 225.000 :دالر ( 770میلیون تومان) برای هر مرکز
_تأمینکننده مالی پروژه :انجمن توسعه بینالملل()I.R.D
_ذینفعان :بیش از  10000نفر
•راهاندازی ایستگاه فیلترینگ آب
ایجاد یک ایستگاه فیلترینگ آب برای تصفیه آب که جزئیات آن به شرح زیر است:
_هزینۀ پروژه 185.000 :دالر ( 770میلیون تومان) برای هر مرکز
_تأمینکننده مالی پروژه :اداره امور بشردوستانۀ سازمان ملل
_ذینفعان :بیش از  5000نفر()63
•توزیع پمپهای آب
در ای ــن پروژه به کش ــاورزانی که برای آبیـــاری زمینهای زراعی خود نیـــاز به پمپ آب
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یش ــود .ایـــن پروژه در نقاط مختلف کشـــور از جمله تاجی و
دارن ــد ،پمپهای آبداده م 
ابوغریب انجام میشود(.)63
4-4-444444پروژههای حقوق بشری
•کمک به آوارگان سوری
مهاج ــران س ــوری که به کش ــور عراق فرار کردهاند و در شـــمال عـــراق و بهخصوص در
اربیل س ــاکن ش ــدهاند ،در شرایط بسیار ناگواری به ســـر میبرند و بهشدت نیاز به کمک
دارند .این مردم خانه و کاشانۀ خویش را رها نموده و به عراق پناه آوردهاند .مؤسسۀ ایثار
از طریق اختصاص دادن اموال جمع شده از زکات فطره به این مهاجران به آنها کمک
میکند.
همچنین این مؤسس ــه بیش از  32مرکز اســـکان را برای  5000نفر از این مهاجران ایجاد
نموده و به آنها خدمترسانی میکند(.)64
•همکاری با هاللاحمر
مؤسس ــه ایثار با همکاری جمعیت هاللاحمر به توزیع مواد غذایی بین خانوادههای
آواره و ایتام میپردازد(.)64
4-4-444444پروژههای آموزشوپرورش
پروژههای مرتبط با آموزشوپرورش کودکان به شرح زیر است:
_مراسم فارغالتحصیلی برای دانش آموزان مهدکودک در 2012.2013
_کالسهای تابستانی برای تدریس و آموزش قرآن
در ای ــن پروژه ،مؤسس ــه به تش ــویق و راهنمایی کـــودکان یتیم به ترتیـــل و حفظ قرآن با
استفاده از تهیه کردن جوایز و پاداشهایی برای آنان میپردازد.
_برگزاری نمایشگاه ریاضی در مدرسه بحتری در سال 2013
_برنامۀ آموزشهای هنری به دانش آموزان
در این پروژه مؤسسه به دانش آموزان مقاطع مختلف از مهدکودک تا دبستان و دبیرستان
آموزشهای هنری و فنی میدهد .منجمله آموزشهای صنایعدستی ،نقاشی و.)65( ...
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_اردوهای مدرسهای
_بازارچههای خیریه
_تأسیس مهدکودک دوستیابی
{منطقه :بغداد
{هزینۀ پروژه 27000 :دالر( 90میلیون تومان)
{تأمینکننده مالی پروژه :انجمن پزشکی بینالملل()I.M.C
{ذینفعان 255 :کودک
_تأسیس مدرسه ایتام
{منطقه :بغداد
{هزینۀ پروژه 25000 :دالر( 85میلیون تومان)
{ذینفعان 100 :کودک
_تأسیس دبیرستان ایثار
_تأسیس مدرسه خالقیت
در این پروژه به دانش آموزان ،دورههای آموزشی متناسب با سن و رشته و عالقۀ آنها
داده میشود تا در آیندۀ کشور خود به افراد سودمند و مفیدی تبدیل شوند.
_پروژۀ سوادآموزی
{منطقه :بغداد و مناطق حاشیهای
{تعداد مراکز 7 :مرکز
{تأمینکننده مالی پروژه :وزارت آموزشوپرورش و شورای استانی
{ذینفعان :بیش از  490نفر
_تجلیل از دانش آموزان مدارس
_تجلیل از دانشجویان دانشگاهها
_بازسازی و مرمت مدارس
{منطقه :ابوغریب ،طارمیه ،تاجی
{هزینۀ پروژه 67000 :دالر( 230میلیون تومان)
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{تأمینکننده مالی پروژه :انجمن توسعه بینالملل()65()I.R.D
4-4-444444پروژههای ورزش و جوانان
_تیم فوتبال ایثار
{منطقه :بغداد و عامریه
{هزینۀ پروژه 27000 :دالر( 92میلیون تومان)
{تأمینکننده مالی پروژه :انجمن پزشکی بینالملل()I.M.C
{ذینفعان 40 :بازیکن()66
_پشتیبانی و قدردانی از تیمهای ورزشی
مؤسس ــه در راستای حمایت از تیمهای ورزشی ،مسابقاتی را بین تیمها برگزار میکند
و هدایا و جوایزی را به برندگان مسابقات تقدیم میکند.
_تیمهای آوازخوانی
مؤسسه برای توسعه استعدادهای جوانان و ایجاد شور و شوق در میان آنها ،تیمهای
موس ــیقی و آوازخوانی را تشکیل میدهد و از این تیمها در جشنها و جشنوارهها ،دعوت
به عمل میآورد تا برنامههای خود را در معرض عموم قرار دهند.
_سالنهای کامپیوتر ایثار
مؤسس ــه در جهت افزای ــش توانایی کودکان یتیم در اســـتفاده از اینترنـــت و کامپیوتر و
یه ــای روز مراکزی را تشـــکیل داده و دورههای آموزشـــی را برای این
آش ــنایی ب ــا تکنولوژ 
کودکان برگزار نموده است(.)66
4-4-444444پروژههای کارگاهی و آموزشی
پروژههایی که مؤسسه در جهت آموزش فقرا انجام داده است به شرح زیر میباشد:
_دورههای آموزش کامپیوتر
_دورههای آموزش خیاطی
_دورههای آموزش آرایشگری
_دورههای آموزش آشپزی
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_دورههای آموزش عکاسی
_دورههای آموزش کنترل پروژه
_دورههای آموزش حقوق و وکالت برای زنان()67
4-4-444444پروژههای توسعه انسانی
پروژههای فرهنگیاجتماعی مؤسســـه که در جهت توسعۀ انسانی فقرا در عراق انجام
میدهد به شرح زیر است:
_سخنرانیهای آموزشی
_دورههای آموزش حرفهای
_پروژههای فعالسازی جامعه
_کنفرانس مراقبت از کودکان
_جشن سپاس از معلمان
_روز جهانی یتیمان
_روز عربی یتیمان()68
4-44444مؤسسه خیریه ماریان
4-4444444مقدمه
مؤسس ــه خیریۀ ماریان ،یک مؤسســـۀ کانادایی اســـت که با هدف کمک به کودکان،
خانوادهها و جامعۀ عراق برای غلبه بر فقر در کشور عراق ،فعالیت میکند.
برنامههای مؤسس ــه ش ــامل :خدمات پزشـــکی اورژانســـی و بلندمدت به سالمندان،
کم ــک ب ــه ک ــودکان معلول جس ــمی و ذهنـــی و حمایت از آنهـــا در زمینههای اســـکان،
تحصیل و دیگر نیازهای اساسی زندگی است.
مؤسس ــه تنها با کمکهای داوطلبانه کار میکند و به افراد نیازمند بدون توجه به قوم،
نژاد و مذهب آنها خدمترسانی میکند.
ً
مؤسس ــه بیش از  % 95/7از درآمدها را مستقیما خرج نیازمندان میکند و هزینههای
مدیریتی و اجرایی آن بسیار دقیق و منظم است(.)56
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شکل  :36-4سایت مؤسسه خیریه ماریان

• مأموریت مؤسسه

اله ــام بخش ــیدن ب ــه جامع ــه ب ــرای کمک بـــه بهبـــود زندگـــی کـــودکان ،ســـالمندان و
خانوادههای تهیدست.
4-4444444ویژگیهای مؤسسه
ویژگیهای مؤسسه خیریۀ ماریان به شرح زیر است:
_یک مؤسس ــۀ مس ــیحی اس ــت اما به تمامی ادیان احتـــرام میگذارد و بـــه آنها خدمت
میکند.
_مؤسسه متعهد به ریشهکن کردن فقر است و تالش خود را برای بهبود شرایط میکند.
_مؤسسه به انسانها احترام میگذارد و به آنها خدمت میکند.
_مؤسس ــه مباش ــر در امور خیریه اس ــت و هدف آن مدیریت منابـــع در جهت تخصیص
بهینۀ آنهاست.
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_مؤسس ــه مس ــئول اس ــت و در هرکجـــا که نیـــاز اضطـــراری به آن باشـــد حضـــور خواهد
یافت(.)56
مؤسسه به کودکان و سالمندان نیازمند کمک که در حاشیۀ شهرها و مناطق نیازمند
قرار دارند خدمترس ــانی میکند .همچنین مؤسســـه به دنبال ارتقای ظرفیت مؤسسات
خیر ی ــه محلی اس ــت تا امکان خدمترســـانی آنهـــا بهبود یابد .مؤسســـه بـــا انجمنها،
مؤسس ــات ،و کلیس ــاهایی که در عراق به دنبال مبارزه با فقر هســـتند و به بهبود شـــرایط
میاندیشند همکاری میکند(.)57
در سال  2014گردش مالی مؤسسه  95210دالر ( 326میلیون تومان) بود.
4-4444444فعالیتهای مؤسسه
_کمکهای مالی در شرایط بحرانی در  40کانتینر به  940خانواده ارائه شدند.
{ 300خانواده در روستاهای اطراف دهوک
{ 600خانواده در روستاهای شمال زاخو
{ 40خانواده در روستاهای اطراف سلیمانیه
_بس ــتههای کاالیی به ارزش  150000دینار عراقی (425000تومان) به  70خانواده در بغداد
داده شد.
_کمکهایی شامل یک کانتینر از اجناس به مردم جنوب عراق ارسال شد.
_کمکهایی به مردم عراقی مقیم اردن فرستاده شد.
_کمکهای ــی به ارزش  4000دالر( 14میلیون تومان) به کودکانی که خانوادههایشـــان را در
جنگ داعش ازدستدادهاند داده شد(.)58
4-4444444حامیان مؤسسه
در انج ــام پروژ هه ــا و فعالیتهای ــی که مؤسســـه انجام میدهد ،دوســـتان و شـــرکایی
مؤسسه را همراهی و حمایت میکنند که در زیر آورده شدهاند(.)59
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شکل  :37-4کمکهای مؤسسه خیریه ماریان به دانش آموزان

شکل  :38-4حامیان مؤسسه خیریه ماریان
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4-4-4444مؤسسه یتیمخانۀ عراقی
4-444-4444مقدمه
این مؤسس ــه در سال  2003توسط گروهی از زنان عراقی تشکیل شد .هدف از تشکیل
این مؤسس ــه کم ــک به کودکان یتیم و خیابانی عراق ،بـــدون توجه به دین و مذهب آنها
بود .این مؤسس ــه یک نهاد غیردولتی با داوطلبان خصوصی اســـت و تمرکز خود را به مردم
رنجدیده و جنگزدۀ عراقی معطوف کرده اســـت .این مؤسســـه بـــا حمایت و کمکهای
افراد و مؤسس ــات فعال در زمینۀ کودکان یتیم ،فعالیت میکند .در طول  6سال فعالیت
این مؤسسه حدود  8000یتیم تحت حمایتهای مؤسسه قرار گرفتند(.)69

شکل :39-4سایت مؤسسه یتیمخانۀ عراقی
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4-444-4444مأموریت
مأموریت مؤسس ــه بهبود ش ــرایط موجود در جامعۀ عراق در خصوص فقر ،گرسنگی و
بیسوادی با تمرکز فعالیت در زمینۀ کودکان یتیم است(.)69
هدف مؤسس ــه تضمین این موضوع اســـت که یتیمهای عراقی از نظر تغذیه و پوشاک
چی ــزی کمتر از دیگر کودکان عراقی نداشـــته باشـــند و همچنین ایجاد شـــرایط تحصیلی
مناسب برای کودکان یتیم در سطح کودکان بینیاز جامعه.
4-444-4444چشمانداز
مؤسسه میخواهد به کودکان یتیم عراق کمک کند تا سختیهای محرومیت از آنها
کاسته شود.
مؤسسه با تهیه موارد زیر این اقدام را مینماید:
_تغذیه مناسب و کافی
_پناهگاه
_پوشاک
_آب تمیز و بهداشت
_مراقبتهای پزشکی
_آموزش()69

عراق در وضعیت کنونی در وضعیت جنگی و آشـــوب به ســـر میبرد و شـــرایط بســـیار
نامناس ــبی دارد .ب ــرای کودکان ــی که یکـــی از والدین یا هـــر دوی آنها را از دســـت دادهاند
شرایط زندگی بسیار سخت است.
در ح ــال حاض ــر بیش از  3میلیون یتیم در عراق وجود دارند و این تعداد بهســـرعت در
حال افزایش اس ــت .این فضا ش ــرایط را برای افراد ســـودجو برای فروش کـــودکان و قاچاق
آنها و هرگونه سوءاستفاده دیگر از آنها ایجاد میکند .بنابراین نیاز به مراقبت از کودکان
در جامعۀ عراق بسیار به چشم میآید(.)70

| فصل پنجم |

جمعبندی

5-5جمعبندی
عراق با نام رس ــمی جمهوری عراق (به عربی:الجمهوریة العراقیة) کشـــوری در شـــرق
میانه و جنوب غربی آسیا است .پایتخت عراق شهر بغداد است .این کشور از جنوب با
عربس ــتان س ــعودی و کویت ،از غرب با اردن و سوریه ،از شرق با ایران و از شمال با ترکیه
همس ــایهاس ــت .عراق در بخش جنوبی خود ،مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو
رود مشهور دجله و فرات که سرآغاز تمدنهای باستانی میان دو رود اند نماد تاریخ کهن
این کش ــورند که از ش ــمال کش ــور به جنوب آن روان هســـتند و با پیوســـتن به رود کارون،
اروندرود را تشکیل میدهند و به خلیج فارس میریزند.
گس ــتره ع ــراق  ۴۳۸،۳۱۷کیلومتر مربـــع (۵۸ام ،نزدیک به یکچهارم ایران) اســـت.
بیش ــتر سرزمین عراق پست و هموار و گرمسیری است .غرب عراق کویر است و شرق آن
جلگ هه ــای حاصلخی ــز .ولی بخش ــی از کردســـتان عراق (شـــمال شـــرق) کوهســـتانی و
سردس ــیر میباش ــد .همچنی ــن ع ــراق یکـــی از بزرگتریـــن کشـــورهای دارای منابـــع نفت
میباشد .این کشور دارای  ۱۴۳میلیارد بشکه ذخایر تأییدشدۀ نفتی میباشد.
عراق با  ۳۲٬۵۸۵٬۶۹۲نفر جمعیت چهلمین کشور پرجمعیت جهان است .عربها
 ،٪۸۰-٪۷۵کردها  ،٪۲۰ -٪۱۵ترکمنانان ،آشـــوریان و غیره نزدیک  ٪۵از جمعیت عراق
را تش ــکیل میدهند .همچنین حدود  ٪۶۵-٪۶۰درصد مردم عراق شـــیعه٪۳۷-٪۳۲ ،
درص ــد س ــنی و  ۳درصد مس ــیحی و پیـــروان دیگـــر ادیان هســـتند .عراق محـــل زندگی و
خا کس ــپاری  ۶امام ش ــیعه است و شـــهرهای نجف ،کربال ،کاظمین و ســـامرا زیارتگاه
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شیعیان جهان است.
عراق دارای تمدن و فرهنگ دیرینه و پرباری اســـت .ســـومریان ،اکدیها و آشور یها
نخستین تمدنهای باستانی عراق را چند هزار سال پیش از میالد بنیاد نهادند .پسازآن
این منطقه بخش ــی از قلمرو هخامنشیان ،سلوکیان ،اشـــکانیان ،ساسانیان و امپراتوری
روم بود .پس از س ــرنگونی امویان و روی کار آمدن عباســـیان پایتخت خالفت اسالمی از
ش ــام به عراق (شهر بغداد) آورده شد .بعدها این حکومت با حمله مغوالن از هم پاشید.
از میانه س ــده دهم تا پایان س ــده س ــیزدهم هجری خورشـــیدی ،عراق بارها میان ایران و
عثمانی دستبهدس ــت ش ــد .عراق در ســـال ۱۹۱۹به سرپرســـتی بریتانیا درآمد و در سال
 ۱۹۳۲استقالل یافت.
در این گزارش و در فصل اول نحوه جمعآوری اطالعات موجود و شناسایی مطالعات
پیش ــین انجامش ــده ش ــرح دادهش ــده اســـت .در فصل دوم محتوای این مطالعـــات ارائه
گردیده و درنهایت در فصل س ــوم محتوای هر یک از مطالعات بررســـی گردیده و با تطبیق
آنها با س ــؤاالت تحقیق ،مواردی که نیاز به تکمیل مطالعه و دقت نظر بیشـــتر میباشـــد
شناسایی میگردد .بر همین اساس در فازهای بعدی پروژه ،به تکمیل مطالعات پرداخته
خواهد شد.
در ای ــن بخ ــش ب ــه خالصۀ آنچه در امـــور وقف و خیریۀ کشـــور عراق میگـــذرد به طور
خالصه و با نگاهی اجمالی پرداخته شده است.
در دهه دوم قرن بیس ــتم عراق اس ــتقالل یافت و در ســـال  1920نخســـتین تشکیالت
وزارت ــی برقرار گردید ک ــه در بین آنها وزارتخانـــهای نیز برای اوقاف در نظر گرفته شـــد ،اما
بعدها در سال  1929بهموجب قانون شماره  36این وزارتخانه منحل و به اداره کل تبدیل
ش ــد که وابسته به نخسـ ـتوزیری بود .سپس کلیه اختیارات و حقوق موجود در قوانین و
مقررات مربوط به اوقاف و اداره آن به نخستوزیر واگذار شد.
در س ــال  1964بار دیگر وزارت اوقاف بهموجب قانون شـــماره  34ســـال  1964تشکیل
شد و این با توجه به گسترش حاصل در کارهای اوقاف و نیاز رسیدگی به امور از سوی یک
وزیر بود تا بهطور مستقیم بر آن نظارت داشته باشد .وضع تا سال  1965اینگونه بود تا اینکه
ب ــار دیگر وزارتخانه بهموجب قانون ش ــماره  143در ســـال  1965و به دلیـــل صرفهجویی در
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هزینه منحل ش ــد؛ زیرا اوقاف بودجه مســـتقلی داشت و این هزینه سنگینی برای دولت به
بار میآورد ،ازاینرو همانند س ــابق تحت نظارت نخســـتوزیر درآمد؛ البته توأم با تشـــکیل
«ریاس ــت دفتر اوقاف» به ریاس ــت فردی که در رتبه سرپرست وزارتخانه بود .در سال 1970
دفتر ریاس ــت اوقاف به دفتر ریاستجمهور ملحق (وابســـته) شد که این بهموجب مصوبه
ش ــورای فرمانده ــی انق ــاب ب ــه ش ــماره  321در تاریـــخ  1970/3/29صـــورت میگرفت،
بهموجب این مصوبه رئیسجمهور ،خود رییس عالی دیوان اوقاف و ناظر مستقیم بر اجرای
قوانین و مقررات مربوط به این تشکیالت بود که طبق آن الزم بود صدور مقررات و دستورات
و رهنمودها از س ــوی رئیسجمهور یا از سوی کسی که رئیسجمهور او را مأمور کرده است،
باشد و این طبق ماده نخست قانون دیوان اوقاف به شماره  44سال  1970انجام میشد.
ش ــورای عالی اوقاف که پیشازاین مجلس شورای اوقاف نامیده میشد ،اسم جدید
خود را بهموجب قانون منس ــوخ اداره اوقاف به شـــماره  107ســـال  1966پیـــدا کرد ،پس از
صدور قانون اصالحی جدید اوقاف به شماره  64سال  1966به همین نام باقی ماند .این
ش ــورای عالی بهموجب قانون اصالحی شماره  50ســـال  1969به دو هیئت دینی و مالی
تقس ــیم شد ،س ــپس با قانون اصالحی چهارم به شماره  167سال  1970به وضع اول خود
بازگردانده شد.
م ــاده  4ای ــن س ــازمان تصریح دارد که شـــورای عالی متشـــکل اســـت از :رییس دیوان
اوقاف ،عضو دادگاه تمییز و دو تن از علمای بزرگ ،رییس دانشـــکده امام االعظم ،دو تن
از اقتصاددانان برجسته و کارشناس امالک.
با توجه به وجود موقوفات شیعه در عراق و بهویژه موقوفات عتبات عالیات در نجف
و کربال و کاظمین و س ــامرا و مساجد تاریخی ،مانند مسجد کوفه و مسجد براثا در بغداد
و قبور اولیایی همچون حضرت ابوالفضل العباس در کربال و دیگر قبور مهم و مشهور که
ماده بیست و هفتم از سازمان عتبات مقدس ،شماره  ،21سال  1969م نیز به آنها اشاره
ته ــای آلبو ی ــه و صفو یـــه و دیگر تاجـــران و ثروتمندان وقـــف عتبات کرده
دارد ـ و حکوم 
بودن ــد که مقدار آنها نیز بس ــیار زیاد اســـت ـ ازاینرو قانون اداره عتبات مقدس در ســـال
 1966وض ــع گردید و اصالحیههایی نیز بر آن وارد شـــد که تصریح داشـــت به اختصاص
دادن اداره مخصوصی برای عتبات مقدس و این نبود جز نتیجه درخواستهای مصرانه
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جامعه شیعه در عراق؛ اما بازهم مشکل اوقاف حل نشد.
بهعنوانمث ــال در کربال ش ــهری که قبور مقدس امام حســـین بن علـــی (ع) و برادرش
ابوالفضل العباس و شهدای طف را در خود دارد ،زمینهای موقوفهای که در ادارۀ اوقاف
به ثبت رس ــیده باش ــد ندارد؛ بلکه برخی منابع اشـــاره دارد که موقوفات آن شـــهر از برخی
سراها و محلهها تجاوز نمیکند که این در مقایسه با قبور دیگر اولیا در بغداد بسیار اندک
اس ــت و این معقول نیس ــت .چنانچه در برخی منابع دقت کنیم خواهیم دید که تا دهه
ً
چهل ،منبع حقوق خدام ضریح در کربال اساســـا مبتنـــی بر نذورات ّزوار این مرقدها بود،
البته پیش از آنکه دولت حقوق ناچیزی برای ایشان در نظر بگیرد ،وانگهی چنانچه همه
عایدات وقف در کربال گردآوری ش ــود برای ترمیم مســـاجد و دیگر اماکن دینی این شـــهر
کافی نخواهد بود .همین وضع در نجف و کوفه و حله و ســـایر مناطقی که انبوه شـــیعیان
در آنجا اقامت دارند نیز وجود داش ــت ،حتی ســـنت تدفین اموات در قبرستانهای بزرگ
ش ــهرهای مق ــدس ،خود از مناب ــع درآمد قابلتوجه بـــود که این نیز در اختیـــار عتبات قرار
نگرفت ،بلکه در بودجه انبوه و کلی اوقاف گم شد (.)37
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در ع ــراق بهطورکل ــی اوقاف زیر نظر  3ســـازمان مختلف ،دیوان وقف شـــیعی و دیوان
وقف سنی و دیوان وقف مسیحی و دیگر ادیان است .این دیوانها زیر نظر دولت فعالیت
میکنن ــد .هر یک از این س ــازمانها بهصورت جدا از همدیگر فعالیت میکنند و ســـعی
دارند بودجهها و داراییها را به سمت خود جذب کنند.
این دیوانهای اوقاف زیر نظر مس ــتقیم نخستوزیری فعالیت میکنند .این ساختار
جدید در تشکیالت اوقاف پس از اشغال عراق توسط آمریکا و سقوط صدام به روی کار
آم ــد .در تش ــکیالت جدی ــد با توجه به سیاســـتهای جدیـــد حکومت عـــراق ،هریک از
اعضای مختلف دیوانها و جایگاههای ســـازمانی از احزاب گوناگون تشـــکیل میشوند.
برای مثال رئیس را از «حزب دعوه» و معاونان بخش را از «حزب جند االمام» و ...انتخاب
میکنند .این اختالفات حزبی باعث عدم هماهنگی ســـازمان و به هدر رفت درآمدها و
داراییها میشود(.)36
بهطورکلی اتحاد و هماهنگی اعضای دیوان وقف ســـنی از دیوان وقف شـــیعی بیشتر
اس ــت و این باعث شده اس ــت که دیوان وقف ســـنی در فعالیتهای خود موفقتر ظاهر
ش ــود و درآمدهای بیش ــتری را نصیب خود کند؛ اما در وقف شیعی که اختالفات بیشتر
است ،مشکالت نیز بیشتر به چشم میخورد.
بودجۀ این دیوانها توسط دولت تأمین میشود .دیوان وقف سنی همواره سعی کرده
اس ــت بودج هه ــای بیش ــتری را جذب خود نماید .امـــا دیوان وقف شـــیعی برعکس آنها
عمل کرده و در این زمینه بس ــیار ضعیف بوده و حتـــی گاهی مقدار اضافات بودجه را به
دولت برمیگردانده است.
در عراق مساجد و بقاع متبرکه زیر نظر دیوانهای اوقاف است و پرداختیهای امامان
مساجد توسط دیوانها پرداخت میشود(.)36
البته مراجع نیز در عراق دارای قدرت و اختیارات بسیاری هستند .برای مثال مراجع
بزرگ ش ــهرهای مختلف در تعیین امامان جمعۀ شـــهرها نقش دارنـــد و حتی دیوانهای
اوق ــاف نی ــز از ای ــن مراج ــع اطاع ــت میکنند .بـــرای مثال آیـــتاهلل سیســـتانی در نجف،
سرپرست امامزادهها و بقاع نجف است .همچنین برای وقف شیعی موافقت مرجعیت
الزم و ضروری است.
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وظیف ــۀ نظ ــارت ب ــر بقاع متبرک ــه و امامزادههـــا بر عهدۀ دیوان وقف شـــیعی اســـت .در
خصوص بقاع متبرکه نیز بودجهای خاص در نظر گرفتهشـــده اســـت .این بودجه توســـط
ن وقف ش ــیعی درخواست میشود و پس از تأیید مجلس از دولت دریافت میگردد.
دیوا 
ً
درآمدهایی که در خود عتبات به دس ــت میآیند مستقیما به بانک انتقال داده میشوند
و این درآمدها فقط با اجازۀ مراجع قابلاستفاده هستند .حتی رئیس دیوان اوقاف نیز حق
استفاده از این اموال را بدون کسب اجازه از مرجعیت ندارد .مراجع در حوزۀ بقاع متبرکه
نظی ــر کر ب ــا ،کاظمی ــن ،نجف ،س ــامرا و ...اختیارات تـــام دارند و حتـــی میتوانند بدون
هماهنگ ــی ب ــا دیوانها اموال و درآمدهای جمعآور یشـــده را اســـتفاده کننـــد .اما در این
ً
میان امامزادهها زیر نظر دیوان هستند و دیوان مستقیما بر آنها تسلط دارد.
مؤسسات خارجی خاصی در عراق فعالیت نمیکنند و مؤسساتی هم که وجود دارند
بس ــیار کوچک و در حوزۀ محلهای هستند .کشـــور ایران نیز در حوزۀ امور خیریه در عراق
واردش ــده اس ــت و کمکهایی را برای این کشـــور ارســـال میکند .برای مثال پروژههایی
مانند درمانگاهها ،بیمارس ــتانها و خانههای ســـازمانی در عراق با کمک کشـــور ایران در
ح ــال انجام میباش ــند( .)36مؤسس ــات خیریـــه برای ثبت خـــود بایـــد از دیوانها مجوز
دریافت کنند و پس از دریافت مجوز و شـــروع بـــه فعالیت میتوانند از برخی وزارتخانهها
نظیر وزارت آموزشوپرورش کمکهای مالی دریافت کنند.
البته در عراق عالوه بر دیوانهای وقف شـــیعی و سنی ،دیوان دیگری نیز وجود دارد که
به موقوفات ادیان مس ــیحیت و دیگر ادیان غیراســـامی مرتبط اســـت .این  3دیوان تحت
نظر ادارۀ نخسـ ـتوزیری کار میکنند و برای نگهـــداری و حفاظت از تجهیزات مذهبی از
بودجۀ دولتی اس ــتفاده میکنند .دولت مســـتقل کردســـتان عراق ،از طریق وزارت اوقاف
منطقـ ـهای خود ،حق ــوق و پاداشهای امامان و روحانیون خود را میپردازد و به ســـاخت و
نگهداری از مس ــاجد اقدام میکند .این بودجهها برای مسیحیان نیز قابلدسترس است،
اما آنها ترجیح میدهند که برای کلیساهای خود از سرمایههای شخصی استفاده کنند.
دول ــت در س ــالهای اخی ــر در ادامـــۀ حمایتهایـــش از موقوفـــات غیرمســـلمانان به
ته ــا پرداخته اســـت .برای مثـــال در ســـال  2009یکی از
بازس ــازی اما ک ــن مذهب ــی اقلی 
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زیارتگا هه ــای یهودیان به نام حزقیال را که مســـلمانان و مســـیحیان نیز بدان احترام قائل
بودند ،بازسازی کرد(.)34
نکته دیگری که ذکر آن الزم اس ــت این اســـت که در عراق با توجه به درآمدهای باالی
ح ــوزۀ وقف و بقاع متبرک ــه ،وزارت اطالعات عراق نیز بر فعالیتهـــای دیوانهای وقف
نظارت میکند و گاهی برای آنها خطمشی و دستوراتی صادر مینماید(.)34
مس ــئوالن وقف ش ــیعی در مدیریت فعالیتهای خود با مشـــکالت بســـیاری مواجه
ش ــدند .آنها در راه بازسازی وقف شیعی سعی کردند از کمکهای دولتهای همسایه
و حامیان داخلی و خارجی استفاده کنند.
فعالیتهای دیوان به ساخت مساجد و عبادتگاهها با قوانین شرعی گسترش یافت.
همچنین این دیوان به دنبال اجرای پروژههای فرهنگی ،اجتماعی و مهندســـی گوناگون
و برگزاری سخنرانیها و کمپینهای اسالمی و مذهبی بوده است.
دیوان در طی سالهای گذشته در حفظ و نگهداری بقاع متبرکه تالشهای بسیاری
کرده است.
بع ــد از س ــقوط حکومت عراق در ســـال  2003برخی از تشـــکیالت حکومتـــی ازجمله
وزارت اوق ــاف ،منح ــل ش ــدند .وزارت اوقاف عراق به  3دیوان تقســـیم شـــد .دیوان وقف
سنی ،دیوان وقف شیعی و دیوان وقف مسیحی و دیگر ادیان .هیئتوزیران بر فعالیتهای
این دیوانها نظارت میکند و گزارشهای دورهای را از این دیوانها دریافت مینماید.
دی ــوان وقف س ــنی عراق یک س ــازمان غیرانتفاعی در عراق اســـت که بعـــد از تهاجم
آمر ی ــکا در س ــال  2003ای ــن نام را ب ــه خود گرفـــت .این دیوان قبـــل از آن ،مســـئول تمامی
موقوف ــات مذهب ــی و بق ــاع متبرکه بود ولـــی در حال حاضر این دیوان مســـئول مســـاجد و
موقوفات سنی است و از حوزۀ وقفی دیگر مذاهب ،مانند شیعیان ،یهودیان و مسیحیان
خارج شده است(.)5
در س ــال  2003وزارت اوقاف و امور مذهبی عراق منحل گردید و به دیوانهای اوقاف
تجزیه شد و وظایف وزارتخانه بین این دیوانها تقسیم گردید .در این سال امور مربوط به
وقفهای سنی و امور اسالمی آنها زیر نظر دیوان وقف سنی درآمد(.)6
دیوان وقف مس ــیحی و دیگر ادیان در ســـال  2003ایجاد گردید .این دیوان یک دیوان
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مس ــتقل دولتی اس ــت و وابس ــته به هیچ وزارتخانهای نیســـت ،اما زیر نظر نخستوزیری
فعالی ــت میکند .بودجۀ اختصاص دادهشـــده به دیوان برای  2کار تخصیص دادهشـــده
اس ــت .اولی برای تأمین مخارج خود دیوان از قبیل ساختوســـاز و مبلمان کردن دیوان و
مخارج نوس ــازی و از این قبیل اقدامات و دیگری از جهت ســـرمایهگذاری در بخشهای
ً
مذهبی و فرقهای که معموال صرف ارائۀ خدمات و نگهداری از اماکن دینی میشود(.)72
دیوان وقف مس ــیحی و دیگر ادیان به ادیان سهگانۀ مســـیحیت ،ایزدیها و مندائیان
تقسیم میشود و از هر یک از این شاخهها یکی از رؤسای طایفه در دیوان فعالیت میکند.
اه ــداف دیوان :تش ــویق و کمک جامعه در ایجاد و ســـاخت مـــدارس ،یتیمخانهها و
بیمارستانهاست.
این دیوان در سال  2003و پس از الغاشدن وزارت اوقاف به وجود آمد.
عتب ــات عالی ــات عراق در طول یک قرن گذشـــته نهتنها مطابق زمان توســـعه نیافتند
بلکه براثر سیاستهای سوء در حال تخریب بودند .با سقوط رژیم بعثی و امکان حضور
عاش ــقان و مش ــتاقان ز ی ــارت اهلبی ــت(ع) ،بـــه همت جمعـــی از دوســـتداران اهلبیت
علیهمالسالم و متخصصان و معتمدان و خیرین ،با استفاده از رهنمودهای مقام معظم
رهب ــری ،س ــتاد بازس ــازی عتبات عالیـــات و پشـــتیبانی عراق در ســـال  ۱۳۸۲تشـــکیل
گردید(.)38
کلیات :نوع فعالیت ستاد ،غیردولتی ،داوطلبانه و غیرانتفاعی است و حوزه فعالیت
آن بینالمللی است و مدت فعالیت ،از تاریخ تأسیس نامحدود است .مرکز اصلی آن در
تهران میباشد.
موض ــوع فعالیت س ــتاد ،بازس ــازی عتبـــات عالیات و اماکـــن مذهبی عـــراق و دیگر
کش ــورها و انجام خدمات علمی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی ،عمرانی و فعالیتهای
انساندوستانه میباشد.
یه ــای س ــتاد از طریـــق قبـــول کمکهـــای مالـــی داوطلبانـــه از
مناب ــع مال ــی و دارای 
س ــازمانهای دولت ــی و غیردولتی و س ــایر اشـــخاص ّ
خیر و عاشـــقان بازســـازی حرمهای
مطهر تأمین میشود(.)38
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