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 مقدمة:
في الجزائر بشكؿ جعؿ الوزارة الوصية تتمكف مف استرجاع عدد  تطورت إدارة األوقاؼ 

جراءات والقوانيف التي إلمعتبر مف األمالؾ الوقفية التي ضاعت خالؿ االستعمار وبعده، ورغـ كؿ ا
زت مف مياـ ىذه الوزارة إال أف األوقاؼ الجزائرية ما تزاؿ تعاني مف الضياع، ليس بسبب إىماؿ عز  

 مف انعداـ القوانيف، ولكف ألسباب عديدة سنااوؿ مف خالؿ ىذا الباث أف نسمط الوزارة الوصية، وال
 الضوء عمى عدد منيا واقتراح ما نراه يساعد عمى تجاوزىا.

شارة إلى أف باثنا ىذا ما ىو إال امقة ضمف باوث وتقارير سبقت استعنا بيا إلوتجدر ا 
الضروري استخداميا لتطوير إدارة األوقاؼ وفؽ  إلثرائيا واالستعانة بما جاء فييا مف معطيات نرى مف

ز الذي تتولد بعده باوث المعطيات والمستجدات التي برزت إلى السااة، ثـ أف ىذا الباث قد يكوف الماف  
 تأخذ واقع األوقاؼ الجزائرية كما ىو وتااوؿ أف تطورىا بما يبرز مف معطيات مستقبمية أيضا.

مف خالليا كشؼ العيوب  االنتقادات لـ نكف نريد ثنا مجموعة مفلذا فقد ورد في با 
نما كاف االنا ااؿ الطبيب الذي يباث عف الداء ويشخصو لينتقؿ بعد ذلؾ إلى وصؼ الدواء،  والتشيير وا 

عي رجااة الرأي وال صوابو، فكؿ يؤخذ مف كالمو عمما أننا قد نجد وصفات متعددة لمرض وااد، وال ند  
 وعميو فميتوكؿ المتوكموف. ناإال باهلل عميو توكم نااهلل عميو وسمـ، وما توفيقويرد إال المعصـو مامد صمى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة الوقاف  في الجزائر في العيد العثماني وفي الحقبة اإلستعمارية   : لوالمبحث ال 
ا يتناوؿ ىذا الباث وضعية األوقاؼ الجزائرية خالؿ اقبة تمتد مف أواخر العيد العثماني إلى م

بعد االستقالؿ مرورا بالفترة االستعمارية وذلؾ قصد التعرؼ عمى دورات المد واالناسار التي واكبت مسيرة 
 األوقاؼ خالؿ ىذه المرااؿ مف تاريخ الوقؼ في الجزائر.
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 لمحة تاريخية عن الوقاف في الجزائر: أوال:
وسط بعد الفت  اإلسالمي يمكف تقدير منشأ األوقاؼ في الجزائر أو فيما كاف يسمى بالمغرب األ

لشماؿ أفريقيا عمى يد الفات  عقبة بف نافع الفيري، ثـ انبرى الجزائريوف جياًل بعد جيؿ يتسابقوف في 
أعماؿ الخير بدءًا ببناء المساجد ثـ يابسوف ليا العقارات لتأميف خدمتيا وخدماتيا العممية والدراسية فضاًل 

ما ينفؽ عمى الفقراء والمساكيف وأبناء السبيؿ، ثـ توسع الوقؼ عم ا يخصص لمرافؽ المساجد وصيانتيا و 
ليشمؿ األراضي والبساتيف والماالت وشتى األمالؾ مما كاف يدر عائدات معتبرة توجو لتمويؿ مسااة 
ىامة مف النشاط االجتماعي والثقافي والعممي إضافة إلى دورىا البارز في تمتيف شبكة التضامف والتكافؿ 

 1االجتماعي.
 إدارة الحباس في الجزائر في العيد العثماني:  ثانيا :

 التعايش المذىبي وأثره في البناء المؤسسي لألوقاف: -1
قبؿ البدء في تاميؿ البناء المؤسسي لقطاع األوقاؼ في المغرب األوسط تجدر اإلشارة إلى 

و السمطة المركزية في مالاظة ىامة تمثمت في االة التعايش المذىبي بيف المذىب الانفي الذي اعتمدت
ويؤكد ىذا  الباب العالي والذي تولى قضايا السياسة الشرعية والمذىب المالكي الذي تولى الشئوف المامية.

 -اسب الدراسات الوثائقية لوثائؽ األوقاؼ في أرشيؼ ماوراء الباار إكس انبروفانس-التعايش المذىبي
قافيـ اسب المذىب الانفي وراي أبي يوسفف نظرا لما أف الكثير مف سكاف الجزائر  المالكييف وضعوا او 

  2 يتياو المذىب الانفي مف مرونة وديناميكية.
كانت لو انعكاساتو عمى نشأة المؤسسات الوقفية  والفروقات الدبية والتشريعية ىذا التبايف المذىبي

دارتيا، ومف أىـ مسائؿ االختالؼ في باب الوقؼ )بالمفيوـ الانفي( والابس ) شروط بالمفيوـ المالكي( وا 
 . ضايا االستبداؿ وجواز الوقؼ عف النفسالوقؼ وكيفيتو ، أيضا ق

في إطار االة التعايش بيف المذىبيف الفقيييف فقد أسندت ميمة األاباس قضائيًا إلى المجمس 
يضـ عمماء مف  العممي والذي كاف يجتمع كؿ يوـ خميس لدراسة أاواؿ األوقاؼ ومسائميا، كما كاف

 لمذىبيف وتتمثؿ ميمة ىذه الييئة اإلدارية في الصالايات اآلتية:ا
 جمع إيرادات األمالؾ الوقفية وتوزيعيا عمى مستاقييا تنفيذ الشروط الواقفيف. -
 3 إصدار الاكـ الشرعي في المعامالت المختمفة التي تخص األمالؾ الوقفية.-

 

 الييئة اإلدارية لألحباس:  -1
وظفوف يدعوف الوكالء أو النظار تعينيـ السمطات العمومية ممثمة في يدير العقار المابس م

)الباشا( أو السمطة القضائية ممثمة في )المفتي(، ويتـ اختيار ىؤالء الموظفيف اسب سمعة الشخص 
اجتماعيًا مف جية تقواه أو نسبو، وىذا التعييف غير مؤبد ايث يمكف نقضو ايف ظيور ما يخؿ بيذه 

 إدارة أو إىماؿ.الوظيفة مف سوء 
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ويختمؼ الوكالء في مسئولياتيـ اسب أىمية المؤسسة الوقفية المسندة إلييـ مف ايث عدد 
العقارات المابسة، فمؤسسة أوقاؼ الارميف ىي أكبر المؤسسات فإف ناظرىا كاف يعتبر مف أكابر 

 الموظفيف اإلدارييف في مدينة الجزائر.
إصالح وصيانة المرفؽ المابس ودفع أجور العماؿ  أما وظيفة ىؤالء الوكالء فقد كانت تشمؿ

 4وجمع مداخيؿ ىذه المرافؽ مف إيجار واستغالؿ.
 ممؤسسات الوقفية في الجزائر أواخر العيد العثماني.البناء المؤسسي ل -3

تميزت الفترة العثمانية بالجزائر بتكاثر األوقاؼ وانتشارىا في مختمؼ أنااء البالد منذ أواخر القرف 
ـ، وتزايدت اتى أصبات األوقاؼ تشكؿ نسبة كبيرة مف الممتمكات الزراعية 19واتى مستيؿ القرف ـ 15

اثني عشر مرة مقارنة األوقاؼ ـ فقد تضاعفت العقود 1751سنة  في . فـ18الاضرية منذ أواخر القرف 
ت المد الوقفي في يمثؿ إادى دوراخالؿ ىذه الفترة ـ، وىذا التزايد المستمر لألمالؾ الموقوفة 1611بسنة 

شتمؿ عمى األمالؾ يايث أصب  وفي ىذه الفترة إتسع الوعاء االقتصادي لألوقاؼ  تاريخ الجزائر.
العديد مف الدكاكيف والفنادؽ وأفراف الخبز والعيوف والسواقي إضافة إلى العقارية واألراضي الزراعية، 

والبساتيف ر مف الضيعات والمزارع ى الكثيوالانايا والصياريج، وأفراف معالجة الجير، ىذا باإلضافة إل
 5 .ايث اشتيرت كثير مف المدف بكثرة أوقافو ،والادائؽ المابسة

كانت األوقاؼ في الجزائر العثمانية تتوزع عمى عدة مؤسسات خيرية ذات طابع ديني وشخصية و 
ي في الجزائر وىذا بياف بأىـ المؤسسات التي كانت تنظـ العمؿ الوقف قانونية، ووضع إداري خاص،

 العثمانية:
 
 الحرمين الشريفين:مؤسسة  -3-1

مف ايث نشأتيا تعد أقدـ المؤسسات الوقفية فيي تعود إلى مػا قبػؿ العيػد العثمػاني، وتػؤوؿ أمػواؿ 
أوقافيػػا إلػػى فقػػراء مكػػة والمدينػػة، فتوجػػو تػػارة بػػالبر مػػع قافمػػة الاجػػاجف وتػػارة باػػرا إلػػى الوكالػػة الجزائريػػة 

وقػد اظيػت مؤسسػة الاػرميف   6سفف إسالمية أو نصرانية، ومنيػا إلػى الجػرميف الشػريفيف،باإلسكندرية في 
استمدت أىميتيا مف المكانة السامية التي كانت تاتميا األماكف بأغمبية األوقاؼ في مدينة الجزائر ، ايث 

طميعػة المؤسسػات المقدسة في نفوس الجزائرييف ، الذيف أوقفوا عمييػا كثيػرا مػف ممتمكػاتيـ، ممػا جعميػا فػي 
الخيريػػة مػػف ايػػث عػػدد األمػػالؾ التػػي تعػػود إلييػػا أو األعمػػاؿ الخيريػػة التػػي تقػػـو بيػػا، فيػػي تقػػدـ اإلعانػػات 
ألىالي الارميف الشريفيف المقيميف بالجزائر أو الماريف بيا، وتتكفؿ بإرساؿ اصػة مػف مػداخيميا إلػى فقػراء 

فػػظ األمانػػات واإلنفػػاؽ عمػػى ثالثػػة مػػف مسػػاجد الاػػرميف فػػي مطمػػع كػػؿ سػػنتيف، وكػػذلؾ كػػاف يوكػػؿ إلييػػا ا
مدينػػة الجزائػػر، ايػػث كانػػت تشػػرؼ عمػػى اػػوالي ثالثػػة أربػػاع األوقػػاؼ كميػػا، وىػػذا مػػا تثبتػػو بعػػض التقػػارير 
الفرنسية التي تعود إلى السنوات األولى لالاتالؿ، ايث تؤكد بػأف أوقػاؼ مؤسسػة الاػرميف كانػت تسػتاوذ 

 Genty deج مدينػة الجزائػر وخارجيػا، فمػف ىػذه التقػارير مػا أورده  عمى الشطر األكبر مف األوقاؼ خػار 
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bussy ضػيعة يشػرؼ عمييػا مباشػرة وكػالء  71ممكػا منيػا  1373  مف أف أوقػاؼ الاػرميف كانػت تقػدر بػػ
فقػد ذكػػر أف كػؿ بيػوت الجزائػػر ومػا ياػيط بيػػا مػف أراضػي فتعػػود  Valiardأمػا قنصػػؿ فرنسػا   7الاػرميف.

 8ألاباس الارميف.
  أوقاف الجامع العظم مؤسسة -3-2

وىي مف ايث كثرة عددىا ووفرة مردودىا تاتؿ الدرجة الثانية بعد أوقاؼ الارميف ولعؿ ىذا يعود 
أساسا إلى الدور الذي كاف يمعبو الجامع األعظـ في الاياة الثقافية واالجتماعية الدينية، ولقد كانت أوقاؼ 

وقفا كانت تشتمؿ عمى المنػازؿ والاوانيػت والضػيعات وغيرىػا،  551الجامع األعظـ بمدينة الجزائر تناىز 
ويعػػػود التصػػػرؼ فييػػػا لممفتػػػي المػػػالكي الػػػذي يوكػػػؿ أمػػػر تسػػػيير شػػػؤونيا إلػػػى الوكيػػػؿ العػػػاـ الػػػذي يعاضػػػده 

وكانت تصرؼ عوائد أوقاؼ الجػامع األعظػـ عمػى األئمػة والمدرسػيف والمػؤذنيف والقيمػيف إضػافة . 9وكيالف
  11وسير الخدمات.إلى أعماؿ الصيانة 

 الحنفية أوقاف سبل الخيراتمؤسسة  -3-3
شعباف خوجة سنة ىذه المؤسسة الوقفية ذات الطابع الخيري كانت خاصة بالاناؼ أسسيا  

عانة 1591ىػ/999 ـ ، واتجو نشاطيا إلى المشاريع الخيرية العامة كإصالح الطرقات ومد قنوات الري وا 
ساجد والمعاىد العممية وشراء الكتب ووقفيا عمى طمبة العمـ وأىمو، المنكوبيف،وذوي العاىات وتشييد الم

أوقاؼ مكمفة بإدارة وصيانة أمالؾ ثمانية مساجد انفية أىميا   الجامع الجديد  ، كما كانت تسير  وكانت
ناظر أو  ، والخيرات إدارة منظمة تضـ أاد عشر عضوا بينيـ ثماف مستشاريف منتخبيف سبؿ 

ويعيف الوكيؿ والكاتب وجميعيـ غالبا مف بيف سة وكاتب ينظـ عقود المؤسسة، وكيؿ أوقاؼ المؤس
كاف مكمفا بالسير عمى أبنية ىذه المؤسسة وتسييؿ  أىؿ العمـ، ويضاؼ إلييـ شاوش )مستخدـ(

 . يقرؤوف القرآف بجوار المؤسسة -قراء -طالب  18عمؿ ورااة 
اانوتا يعود  92وقد تـ إاصاء العامة ، وأما أمالكيا فقد كانت تقدر بثالثة أرباع األوقاؼ

لمؤسسة سبؿ الخيرات، ثمانية منيا كانت مستغمة مف قبؿ الييود، وىذه إشارة لسمااة االسالـ 
يضاؼ إلى ذلؾ أنو كاف رياال،  4455 بناو وعدالتو بيف مواطنيو، وغمتيا السنوية االجمالية قدرت
لاير إظافة إلى اماميف  156غمتيا السنوية لمؤسسة سبؿ الخيرات أربع مخازف مماقة بالفنادؽ 

  11 لاير. 165غمتيا السنوية 
 أوقاف مؤسسة بيت المال: -3-4

تعتبػػر مؤسسػػة بيػػت المػػاؿ مػػف التقاليػػد العريقػػة لػػلدارة اإلسػػالمية بػػالجزائر التػػي تػػدعمت فػػي العيػػد 
فػػي الغنػػائـ التػػي تعػػود  العثمػػاني وأصػػبات تتػػولى إعانػػة أبنػػاء السػػبيؿ ويتػػامى والفقػػراء واألسػػرى، وتتصػػرؼ

لمدولة، كما تيتـ بشؤوف الخراج وشراء العتاد، وتشرؼ عمى إقامة المرافؽ العامة مف طرؽ وجسور وتشػييد 
أماكف العبادة، كما كانت تيتـ باألمالؾ الشاغرة، كما تتولى تصفية التركات وتاافظ عمػى ثػروات الغػائبيف 
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ؿ دفػػف المػػوتى مػػف الفقػػراء وأبنػػاء السػػبيؿ ومػػن  الصػػدقات وأمالكيػػـ، كمػػا تقػػوـ بػػبعض األعمػػاؿ الخيريػػة مثػػ
 لمماتاجيف.

وكػػاف يشػػرؼ عمػػى ىػػذه الييئػػة الخيريػػة موظػػؼ سػػاـ يعػػرؼ ببيػػت المػػالجي يسػػاعده قاضػػي يمقػػب 
بالوكيؿ، ويتولى شؤوف التسجيؿ فييا موثقاف يعرفاف بالعػدوؿ ، ونظػرا ألىميػة ىػذه المؤسسػة فػإف المشػرؼ 

  12زايدة واالستقالؿ في إدارة شؤوف بيت الماؿ.عمييا يتمتع بصالايات مت
 :يينأوقاف الندلسمؤسسة  -3-5

واسػتقروا  فػي  قامت ىػذه المؤسسػة الوقفيػة بعػد مانػة األندلسػييف الػذيف نزاػوا إلػى المغػرب العربػي
المػػػدف السػػػاامية وسػػػاىمو فػػػي الاػػػرب ضػػػد االسػػػباف ، وترجػػػع أولػػػى عقػػػود ىػػػذه المؤسسػػػة اسػػػب المػػػؤرخ 

ـ. فقػػػد كػػػاف أغنيػػػاء الجاليػػػة األندلسػػػية يوقفػػػوف 1572ىػػػػ/981  إلػػػى سػػػنة ''Devoulxكس الفرنسػػػي ديفػػػو 
 األمالؾ عمى إخوانيـ الالجئيف الفارييف مف جايـ االندلس.

وقػد تعػػززت مؤسسػة أوقػػاؼ األندلسػييف بعػػدىا بتأسػيس مركػػب ثقػافي وتعميمػػي ودينػي سػػمي بزاويػػة 
 14 .1837في عاـ 418172بمغت بالفرنؾ الذىبي  ، ثـ تكاثرت مشاريعيـ الخيرية اتى 13األندلسسيف
 وقاف الزوايا والولياء والشراف:أ -3-6

تعػػػود أابػػػاس ىػػػذه المؤسسػػػات المسػػػتقمة عػػػف بعضػػػيا إلػػػى أضػػػراة األوليػػػاء الصػػػالايف واألشػػػراؼ 
والمػػدارس التػػي اسسػػوىا فػػي ايػػاتيـ ، وتتمثػػؿ ميمػػة ىػػذه األابػػاس فػػي تسػػديد التكػػاليؼ الجاريػػة لممؤسسػػة 

كانػت كثيػرة فػي وقػد  و كانت فوائضػيا تعػود إلػى فقػراء األشػراؼ وأوقػاؼ بيػت المػاؿ ، يمية أو الدينية،التعم
مختمؼ المدف وخاصة منيا مدينة الجزائر، فكانت تقدـ ليا اليدايا واليبات وتابس عمييا األمالؾ فتكونػت 

عبػػد الرامػػاف الثعػػالبي . وأشػػير ىػػذه المؤسسػػات تمػػؾ التػػي ترجػػع إلػػى ضػػري  سػػيدي بػػذلؾ لكػػؿ منيػػا ممكيػػة
 15 .1937فرنؾ فرنسي عاـ  6111عقارا، وقدرت مداخيميا باوالي  72والتي بمغت ااباسيا 

 الطرق والعيون والسواقي أوقاف المرافق العامة: -3-7
تسػػمتيا بالمؤسسػػػة غيػػر الدينيػػة نظػػػرا لػػدورىا التقنػػػي فػػي مدينػػػة  ويصػػر كثيػػر مػػػف المػػؤرخيف عمػػػى

 16نػػت بػػدوافع دينيػة والرغبػػة فػػي الثػواب الجزيػػؿ بػػإرواء عػابري السػػبيؿ ورعػػايتيـ،الجزائػر غيػػر اف نشػأتيا كا
وقػػد جػػرى العػػرؼ عمػػى ذلػػؾ اتػػى سػػميت العيػػوف الموجػػودة فػػي المػػاكف العمػػة ب   السػػبيؿ   .وال يػػزاؿ ىػػذا 

 المصطم  يستعمؿ اتى اليـو لمداللة عمى المنافع العامة .
خارجيػػػا للنفػػػاؽ عمػػػى المرافػػػؽ العامػػػة كالطرقػػػات أوقفػػػت عػػػدة أمػػػالؾ داخػػػؿ مدينػػػة الجزائػػػر و وقػػػد 

والانايػػػا والسػػػواقي واألقنيػػػة ، وكػػػؿ ىػػػذه المرافػػػؽ كانػػػت تاظػػػى بالعديػػػد مػػػف األوقػػػاؼ ويقػػػوـ عمييػػػا وكػػػالء 
  17وشواش يعرفوف بأمناء الطرؽ والعيوف والسواقي.

 الجند والثكنات مؤسسة الوجاق: أوقاف -3-8 
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وجػػودة فػػي المدينػػة أوقافيػػا الخاصػػة بيػػا التػػي ترجػػع لقػػد كػػاف لكػػؿ مػػف الثكنػػات السػػبع الم 
رجؿ لمغرؼ الصغيرة ومػابيف  311و 211مداخيميا إلى العسكر المقيـ في غرفيا التي كانت تأوي ما بيف 

لمغرؼ الكبيرة. ويعود اصؿ ىذه األوقاؼ  إلى الجنود الذيف ترقوا في رتبيـ العسكريةف ايث  611و 411
وؼ بأىميػة االرتقػاء فػي الرتبػة او المنصػب اإلداري الػذي ياػوزه الواقػؼ، ولكػف رتبطت اىمية العقار الموقإ

الجند ياصموف عمى أجورىـ مف الباشا فقد كانت مداخيؿ األوقػاؼ تصػرؼ فػي أشػياء ترفيييػة مثػؿ اليػدايا 
ف التي  يقدميا وكيؿ الوقػؼ لجنػود الغػرؼ الوقفيػة، ىػؤالء الػوكالء يػتـ تعييػنيـ مػف قبػؿ مقيمػي الغػرؼ ودو 

تػػدخؿ السػػمطات الماميػػة ممػػا  يػػواي بديموقراطيػػة القػػرار فػػي المؤسسػػة الوقفيػػة األوجػػاؽ واسػػتقالليتيا عػػف 
  18السمطة المامية.

ولكي نأخذ فكرة واضاة عف مختمؼ أوقاؼ المؤسسػات الوقفيػة ونتعػرؼ عمػى مػدى أىميػة نفقاتيػا 
 والفوائد التي توفرىا نثبت الجدوؿ التالي:

 
 وقاف بعض المؤسسات الوقفية حسب تقرير المدير المالي لإلدارة الفرنسية: مصاريف أ01الجدول 

 مقدرًا بالفرنكات. 30/00/1442بالجزائر بتاريخ 

 أوقاف أىل األندلس أوقاف سبل الخيرات أوقاف الحرمين الشريفين السنة

1836 105701515 9750540 - 

1837 109895599 13341527 3870580 

1838 109937525 13903570 3978 

1839 143068562 121925709 4141524 

1840 166495525 12712 3384520 

1841 177268591 10615555 2775520 

 178732,1 8,111261 71,768218 المجموع

 .0890، جانفي/فيفري  98/80ادلصدر: رللة األصالة ، وزارة الشؤون الدينية، العدد 

 رتالل الفرنسي لمجزائاالح المؤسسة الوقفية في ظل : ثالثا

 ف في الجزائر.اوقال مؤسسات فرنسي من حتالل الموقف اإل -1
منذ دخوؿ المستعمر الفرنسي أرض الجزائر شرع فػي تقػويض دعػائـ نظػاـ الوقػؼ، وتشػتيت شػممو 

أصدر الجنراؿ الفرنسي   كموزيؿ  قرارا بفسخ أابػاس مؤسسػة الاػرمينف  1831وىدـ معالمو، ففي ديسمبر 
ف مػػداخيميا تنفػػؽ عمػػى األجانػػب، كمػػا تضػػمف القػػرار انتػػزاع أوقػػاؼ الجػػامع الكبيػػر، ونصػػت مادتػػو بػػدعوى ا

 السادسة عمى تغريـ  كؿ مف ال يدلي بما عنده مف أاباس.
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  أف مصػػاريؼ ومػػداخيؿ  1843مػػارس  23وجػػاء فػػي تقريػػر وزيػػر الاربيػػة الفرنسػػي المػػؤرخ فػػي 
 19لفرنسية المؤسسات الدينية تضـ إلى ميزانية الاكومة ا

الوقؼ الذي كاف سائدا آنذاؾ مػف قػوؿ الكاتػب  مؤسسة ليس أدؿ عمى موقؼ اإلدارة الفرنسية مفو 
   :BLANQUIالفرنسي  

(L’inaliénabilité des biens Habous ou en gages est un obstacle inviolable aux 

grandes améliorations qui seules-peuvent transformer une véritable colonie les territoires 

conquis par nos armes).
20 

فقػػد رأت السػػمطات الفرنسػػية فػػي مؤسسػػات األوقػػاؼ أاػػد العقبػػات الصػػعبة التػػي تاػػد مػػف سياسػػة 
االسػػػػتعمار والتػػػػي تاػػػػوؿ دوف اإلصػػػػالاات الكبػػػػرى، والتػػػػي واػػػػدىا القػػػػادرة عمػػػػى تطػػػػوير المنػػػػاطؽ التػػػػي 

ة اقيقيػة، فنظػاـ األوقػاؼ فػي نظػر سػمطات االاػتالؿ الفرنسػي أخضعتيا قػوة السػالح واولتيػا إلػى مسػتعمر 
يتنافى مع المبادئ االقتصادية التي يقوـ عمييا الوجػود االسػتعماري، وذلػؾ لكػوف الوقػؼ كػاف فػي اػد ذاتػو 
جيػػازا إداريػػػا ووسػػػيمة اقتصػػػادية فعالػػػة تاػػوؿ دوف المسػػػاس بالمقومػػػات االقتصػػػادية والعالقػػػات االجتماعيػػػة 

ذا ما دفع قادة الجيش الفرنسي لمعمؿ عمى مراقبػة المؤسسػات الوقفيػة وتصػفيتيا، واالسػتيالء لمجزائرييف، وى
عمييا باعتبارىا أاد العوائؽ التي كانت تاوؿ دوف تطور االستعمار الفرنسي، وفػي ىػذا يقػوؿ أاػد الكتػاب 

دئ االقتصػادية التػي   : )إف األوقاؼ تتعارض والسياسة االسػتعمارية وتتنػافى مػع المبػا Zeys الفرنسييف  
يقػػوـ عمييػػا الوجػػود االسػػتعماري الفرنسػػي فػػي الجزائػػر(. وليػػذا بالػػذات عممػػت اإلدارة الفرنسػػية جاىػػدة عمػػى 

  21إصدار سمسمة مف المراسيـ والقرارات تنص عمى نزع صفة المناعة والاصانة عف األمالؾ الوقفية.
 .نوايا االستعمارية المبيتة اتجاه الوقف ومؤسساتوال -,

الخاصػػػػة بتسػػػػميـ مدينػػػػة الجزائػػػػر،  1831جويميػػػػة  15لقػػػػد جػػػػاء فػػػػي البنػػػػد الخػػػػامس مػػػػف معاىػػػػدة 
الماافظػػة عمػػى أمػػواؿ األوقػػاؼ ، وعػػدـ التعػػرض إلييػػا بسػػوء مػػف طػػرؼ فرنسػػا، ولكػػف اإلدارة الفرنسػػية مػػف 

ذلؾ إلى خالؿ مراسيميا وقراراتيا المتتالية فيما يخص الوقؼ، عممت عكس ما اتفؽ عميو، ىادفة مف وراء 
دخاؿ تصفية مؤسسات الوقؼ و  في نطاؽ التعامػؿ التجػاري والتبػادؿ العقػاري، اتػى يسػيؿ األمالؾ الوقفية ا 

يمكف استجالء مػا بيتتػو فرنسػا االسػتعمارية فػي السػنوات األولػى للاػتالؿ مػف خػالؿ لألوربييف امتالكيا، و 
 :والتي منيا مايميالقرارات والمراسيـ جممة مف 
 : 1838سبتمبر  88مون" في مرسوم "دي بر -أ

قضػػػى ىػػػذا المرسػػػـو بمصػػػادرة األوقػػػاؼ اإلسػػػالمية واالسػػػتيالء عمييػػػا، وفػػػي اليػػػوـ التػػػالي أصػػػدر 
قرارآخػػر يمػػن  فيػػػو  دي برمػػوف  لنفسػػو اػػػؽ وصػػالاية التسػػػيير والتصػػرؼ فػػي األمػػػالؾ الدينيػػة بالتػػػأجير، 

كومة الفرنسية في إدارة األوقاؼ باموليا وتوزيع الريوع عمى المستاقيف، مرتكزا في ىذا عمى قولو باؽ الا
ماػػؿ الاكومػػة الجزائريػػة فػػي تسػػيير شػػؤوف الػػبالد، ومػػف المعمػػـو أف ىػػذه العمميػػة تمػػت لاسػػاب الاكومػػة 

  22الفرنسية التي نيبت ممتمكات األوقاؼ وصرفتيا في غير موضعيا.
 : 1838ديسمبر  7مرسوم -ب
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مػػػال بتوصػػػية كػػػال مػػػف  فػػػوجرو  و  فالنػػػداف  يخػػػوؿ ىػػػذا المرسػػػـو لألوربيػػػيف امػػػتالؾ األوقػػػاؼ، ع
المػػػوظفيف بمصػػػماة األمػػػالؾ العامػػػة ، والراميػػػة إلػػػى وضػػػع األوقػػػاؼ تاػػػت مراقبػػػة المػػػدير العػػػاـ لمصػػػماة 
األمالؾ العامة، مع إبقاء المشرفيف عمييا مف الوكالء، وقد تمكنت السمطة الفرنسية مػف تطبيػؽ ىػذا القػرار 

 ة وتـ اجز وتسميـ األوقاؼ إلى عدة جيات منيا:بصفة كمية في مدينتي وىراف وعناب
 أوقاؼ العيوف لميندسيف فرنسييف.-
 أوقاؼ الطرؽ لمصماة الجسور والطرؽ، باجة ضعؼ األمناء، وعدـ قدرتيـ لمقياـ بيذا الدور.-
 أوقاؼ الجيش، باجة أنيا أمالؾ عثمانية، وبقاؤىا بأيدي األىالي يشجعيـ عمى الثورة.-
سػػخت بػػدعوى أنيػػا مػػداخيميا تنفػػؽ عمػػى أجانػػب خػػارج الػػبالد، أي أنيػػا أمػػواؿ أوقػػاؼ المسػػاجد ف-

 ضائعة.
اممػػت المػػادة الرابعػػة مػػف ىػػذا المرسػػـو القػػائميف عمػػى إدارة األوقػػاؼ، تسػػميـ العقػػود والمسػػػتندات و 

. واسػػب Domineالمتعمقػػة بيػػا، مرفوقػػة بقائمػػة المكتػػريف ومبػػالل اإليجػػارات السػػنوية لمػػدير أمػػالؾ الدولػػة 
فقػػد بمػػل عػػدد األمػػالؾ  1936لباػػث الػػدقيؽ عػػف األوقػػاؼ الػػذي قػػاـ بػػو بعػػض المسػػؤوليف الفرنسػػييف سػػنة ا

( بنايػة اسػتعمؿ بعضػيا لمصػال  إداراتيػـ 188عقارا، وتصرؼ الفرنسيوف خالؿ الفترة في ) 1419الوقفية 
  23وىدـ البعض اآلخر.

 الوقاف:مؤسسات المخطط العام لتصفية  -3
ـ اػػػيف تقػػػدـ المػػػدير العػػػاـ 1832أكتػػػوبر  25الفرنسػػػية لتصػػػفية األوقػػػاؼ فػػػي بػػػدأت خطػػػة اإلدارة 

ثـ تطور ىذا المخطط ليأخذ شكؿ تقرير  ،ألمالؾ الدولة بمخطط عاـ لتنظيـ األوقاؼ إلى المقتصد المدني
ـ وبػذلؾ أمكػف لمسػمطات الفرنسػية بػالجزائر فػرض رقابتيػا 1838مفصؿ اوؿ المؤسسات الوقفية في نياية 

عمى األوقاؼ وتشكيؿ لجنة تسيرىا تتألؼ مف الوكالء الجزائرييف برئاسة المقتصد المدني الفرنسػي،  الفعمية
 24.مؤسسة ومصماة وقفية 211وزعة عمى وقؼ م 2111الذي أصب  يتصرؼ في 

 .1838 أكتوبر 31مرسوم  -أ
شػػػور بصػػػدور ىػػػذا المرسػػػـو أطمقػػػت يػػػد السػػػمطة االسػػػتعمارية لمتصػػػرؼ فػػػي األوقػػػاؼ، ثػػػـ تػػػاله المن

 والذي قسـ المالؾ إلى ثالثة أنواع:  1839أوت  24الممكي المؤرخ في 
أمػػالؾ الدولػػة: وىػػي تخػػص كػػؿ العقػػارات الماولػػة، التػػي توجػػو لممصػػماة العموميػػة عػػف طريػػؽ -

 قرارات تشريعية، وكاف مف ضمنيا األوقاؼ.
 مالؾ المستعمرة.األ -
 األمالؾ الماتجزة .-

 م1442نوفمبر 30" المؤرخ في  Blondelزائر كما وردت في تقرير مدير المالية ": عدد األوقاف في الج02الجدول 
 المجموع الوقاف المختصة بالمصالح العامة الوقاف المثمرة مكان الوقف
 1798 34 1764 الجزائر
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 75 15 61 عنابة
 132 23 119 وىران

 1692 416 1276 قسنطينة
 3697 488 3219 المجموع
 .5األوقاف، األوقاف اجلزائرية، مرجع سابق، ص ادلصدر: مديرية

المناشػػػػير والمػػػػوائ ، وكػػػػاف ىػػػػدفيا الوايػػػػد ىػػػػو  ولسػػػػابؽ توالػػػػت المراسػػػػيـ، القػػػػرارات بعػػػػد المرسػػػػـو ا
، صدر قرار ينص عمى أف الوقؼ لـ يعد يتمتع بصفة 1843أكتوبر  11ففي  ،25االستيالء عمى األوقاؼ

اكػاـ المعػامالت المتعمقػة بػاألمالؾ العقاريػة، األمػر الػذي سػم  المناعة، وأنو بيذا القػرار أصػب  يخضػع أل
مف األراضي الزراعية وبػذلؾ  % 51لألوربييف باالستيالء عمى كثير مف أراضي الوقؼ التي كانت تشكؿ 

أفػراف و  3دكانا و  39منزال و 125وقفا منيا  293تناقصت األوقاؼ ونضات مواردىا، فمـ تعد تتجاوز 
 26.وقفا 551االاتالؿ  ـ، وكانت قبؿ1843عناء عاـ  117بستانا و  19

 :1873وقانون  1858أكتوبر  38مرسوم  -ج
وسع ىذا المرسوـ صالايات القرار السابؽ وأخضع األوقاؼ لقػوانيف الممكيػة العقاريػة المطبقػة فػي 

ـ، 1873فرنسػا وسػم  بػامتالؾ األوقػاؼ وتوريثيػػا، وأعقػب ىػذا اإلجػراء القػػرار األخيػر الػذي عػرؼ بقػػانوف 
والذي استيدؼ تصفية أوقاؼ المؤسسات الدينية لصال  التوسع االستيطاني األوربػي فػي الجزائػر والقضػاء 

 27عمى المقومات االقتصادية واألسس االجتماعية لمشعب الجزائري.
  28واالدراة الفرنسية لألوقاف. كتب الخيري اإلسالميمال -4

ـ، وأوكمػػػػػت رئاسػػػػػتو 15/12/1857ري فػػػػػي أنشػػػػػأ المكتػػػػػب الخيػػػػػري اإلسػػػػػالمي بمرسػػػػػـو إمبراطػػػػػو 
لمستشػػار جزائػػري، وأسػػند تسػػييره إلػػى مجموعػػة مكونػػة مػػف أربػػع فرنسػػييف يتكممػػوف العربيػػة إلػػى جانػػب أربػػع 

 جزائرييف يتكمموف الفرنسية، وأضيؼ ليـ مساعديف مف رجاؿ ونساء.
عػػػػات مػػػػف وكػػػػاف المكتػػػػب يسػػػػير اسػػػػب القػػػػوانيف الفرنسػػػػية، ومػػػػف صػػػػالاياتو قبػػػػوؿ اليبػػػػات والتبر 

الغػػرض مػػف إنشػاء ىػػذا المكتػػب ىػو بمثابػػة تعػػويض عػػف وقػػد كػاف  الجزائػرييف واألوربيػػيف عمػػى اػد السػػواء.
األضرار التي ألاقتيا الدولة الفرنسية بالجزائرييف، نتيجة لموضع االقتصادي واالجتماعي المتردي الذي آؿ 

 ـ.إليو العديد مف الجزائرييف، بعد مصادرة المالؾ الوقفية وأمالكي
 ،وتجدر اإلشارة أنو كاف يصرؼ كتعويض لممكتػب، جػزء مػف األمػواؿ لألمػالؾ الموقوفػة الماتجػزة

 كما عمؿ المكتب عمى توزيع المساعدات والمن  رغـ ضعؼ مداخيمو عمى األوجو التالية:
 تافيظ القرآف الكريـ.-
 مالجئ األطفاؿ.-
 العالج الطبي.-
 األفراف االقتصادية.-
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 ي الدولة الفرنسية )شبو مناة تقاعد(.العماؿ القدامى ف-
 متعممي الارؼ الارة.-

وباليبػات المقدمػػة لممكتػػب زادت مداخيمػػو، مػػع العمػػـ أف الدولػػة الفرنسػػية كانػػت تمػػن  لممكتػػب مػػا ال 
فرنػػػؾ سػػػنويا، وااولػػػت السػػػمطة الفرنسػػػية تاويػػػؿ طابعػػػو بدمجػػػو مػػػع المكتػػػب الخيػػػري  91111يزيػػػد عػػػف 

 ـ.1888لضعفو، وبقي الااؿ كذلؾ إلى األوربي، دعما ليذا األخير 
ولما ازدادت تبرعات الجزائرييف لممكتب، قمؿ الااكـ الفرنسي مف االعتمادات التعويضػية الموجيػة 

 لو، واستمر ىذا الوضع اتى االستقالؿ، ايث أصب  يسمى المكتب بػ )دار الصدقة(.
 المستقمة.اإلداري لألوقاف في الجزائر  –البناء المؤسسي  المبحث الثاني:

خضػػعت األوقػػاؼ فػػي الجزائػػر كبػػاقي البمػػداف العربيػػة واإلسػػالمية لسػػيطرة اإلدارة  الاكوميػػة فغػػداة 
اإلسػػتقالؿ كػػاف سػػرياف العمػػؿ بالقػػانوف الفرنسػػي مػػف أىػػـ العوامػػؿ التػػي سػػاىمت فػػي إقصػػاء األوقػػاؼ مػػف 

لػػػى مسػػػتوةاألىمية  سػػػااة العمػػػؿ االجتماعي،ايػػػث سػػػيرت األوقػػػاؼ مػػػف خػػػالؿ مػػػديريات فرعيػػػة لػػػـ ترقػػػى إ
 .اإلجتماعية التي تمثميا األوقاؼ 

بػػالرغـ مػػف التػػأثيرات السػػمبية التػػي تركيػػا التنظػػيـ العقػػاري عمػػى أصػػناؼ الممكيػػة قبػػؿ االسػػتقالؿ و 
بصػػفة عامػػة، أو عمػػى األوقػػاؼ بصػػفة خاصػػة إال أف األمػػالؾ الوقفيػػة بقيػػت متواجػػدة، وكانػػت تتػػوزع عمػػى 

يػا والمسػاجد والكتاتيػب باإلضػافة إلػى األوقػاؼ األىميػة، وقػد دفػع وجػود أوقاؼ ابست عمػى المػدارس والزوا
ىذه األمالؾ غداة االستقالؿ المشرع الجزائري إلى التفكير في تنظيميا وضبط التشريعات الالزمة لتسييرىا 
داري يستجيب لطبيعػة ىػذه الممتمكػات ويتجػاوب مػع األىػداؼ التػي أنشػأت مػف أجميػا  .وفؽ نظاـ قانوني وا 

وضػػعت مجموعػػة مػػف القػػوانيف بغيػػة ضػػماف السػػير الاسػػف لعمػػؿ إدارة األوقػػاؼ فػػي الجزائػػر، عممػػا أف ف 29
ىذه اإلدارة ىي جزء مف وزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ في ىذا البمد، وأنيا مدمجة مع مديرية الاج، ايث 

 .38أف تسمية اإلدارة األصمي ىو مديرية األوقاؼ والاج
 31 حكومي المسير لألوقاف الجزائرية.تطور الييكل اإلداري ال -1
ـ،غيػػػر أف اإلىمػػػاؿ والتيمػػػيش 1963قػػػد كانػػػت األوقػػػاؼ تامػػػؿ عنػػػواف وزارة قائمػػػة بػػػذاتيا عػػػاـ ل

وغيػػػػاب سياسػػػػة وطنيػػػػة لمتكفػػػػؿ باألوقػػػػاؼ أدى إلػػػػى انػػػػدثار نظػػػػاـ الوقػػػػؼ و تغييػػػػب ثقافتػػػػو فػػػػي المجتمػػػػع 
ؿ مديريػة فرعيػة لػدى وزارة الشػؤوف الدينيػة الجزائري،واقتصار إدارة األوقاؼ عمػى المسػتوى الػوطني فػي شػك

ـ تات إشراؼ مفتشية رئيسية لألوقاؼ 1965والتي اذفت منيا عبارة   األوقاؼ ،ايث أصبات منذ عاـ 
المرتبطػػة مباشػػرة بالكتابػػة العامػػة بالوزارة،وأمػػا تسػػييرىا فتكفمػػت بػػو المديريػػة الفرعيػػة لألمػػواؿ الوقفيػػة التابعػػة 

ايف تقمصت ىيكمة األوقاؼ لتصب  مسيرة  1968.وازداد وضع إدارة سوء في عاـ لمديرية الشؤوف الدينية
 مف قبؿ مديرية فرعية تابعة لمديرية الشؤوف الدينية.

وفػػػي اطػػػار إعػػػادة ىيكمػػػة وزارة الشػػػؤوف الدينيػػػة ،أنشػػػئت مديريػػػة بمسػػػمى مديرية الشػػػعائر  الدينيػػػة 
امايػػة عمػػى األمػػالؾ الوقفيػػة و عػػدلت التسػػمية الػػذي أقػػر ال 1989واألمػػالؾ الوقفية ،وبعػػد صػػدور دسػػتور 
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إلى مديرية األوقاؼ والشػعائر الدينيػة ،ايث كػاف نصػيب األوقػاؼ منيػا مديريػة فرعيػة لألوقػاؼ كانػت تقػـو 
 والية. 48بميمة التسيير اإلداري والمالي لألوقاؼ  عبر 

فيػة وامايتيػا،وىو والػذي قػاـ عمػى خمفيػة تنظػيـ األمػالؾ الوق 91/11وبعد صدور قانوف األوقػاؼ 
يعد بداية عيد جديػد ونقطػة إنطػالؽ لقطػاع األوقػاؼ  فػي الجزائػر،و نظػرا لتزايػد اإلىتمػاـ الرسػمي وتوسػيع 
النشاطات الوقفية مف خالؿ عممية إسترجاع األمالؾ الوقفية المؤممة و مباشرة الباث عف األمالؾ الوقفية 

ات ،كػػاف مػػف الطبيعػػي ايجػػاد ىيكػػؿ إداري يسػػتجيب المنػػدثرة والمسػػتولى عمييػػا مػػف طػػرؼ األفػػراد والمؤسسػػ
لمظػػروؼ المسػػتجدة، فاسػػتقمت األوقػػاؼ لتصػػب  مديريػػة قائمػػة بػػذاتيا وذلػػؾ بعػػد صػػدور المرسػػـو التنفيػػذي 

 ،والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة الشؤوف الدينية. 1415رجب 21المؤرخ في  94/491

 الجزائر التنظيم اإلداري لإلدارة الحكومية في  -2
ىػػي عبػػارة عػػف مػػديريتيف كمػػا أف إدارة األوقػػاؼ فػػي الجزائػػر ليسػػت إدارة مسػػتقمة قائمػػة بػػذاتيا، بػػؿ 

التابعة لمديرية األوقاؼ والاج، وىذا ما يثبتو المرسػـو التنفيػذي الثالث  المديريات الفرعيةفرعيتيف مف بيف 
الثػة منػو أف مديريػة األوقػاؼ والاػج ايث تػذكر المػادة الث 2111جويمية  28المؤرخ في  146/2111رقـ 

 تضـ تاتيا ما يمي :
 المديرية الفرعية لمباث عف األمالؾ الوقفية والمنازعات،

 المديرية الفرعية الستثمار األمالؾ الوقفية،

 المديرية الفرعية لماج  والعمرة.

 اإلدارة المركزية لألوقاف في الجزائر  -2-1
إدارتاف فرعيتاف مف مديرية األوقاؼ والاج، ما يجعمنا نسجؿ  يتض  أف إدارة األوقاؼ ما ىي إال   

بعض القصور الذي يمكف أف ينجـ عف دمج ىذه المديريات الفرعية في مديرية واادة، ممػا يشػت ت الجيػود 
لدى العامميف فييا  وبشكؿ خاص لدى مسػئولييا، خاصػة فػي أوقػات الاػج التػي تتطمػب تفر ًغػا كػاماًل، ممػا 

 مجوانب اإلدارية لألوقاؼ في فترات التاضير لماج وفي وقت الاج خاصة.يعني إىمااًل ل
ذا باثنا في تكويف كؿ مديرية فرعية نجد أف كال  منيا تتكوف مف مجموعة مف المكاتب عادة مػا  وا 
يكػػوف عػػدد موظفييػػػا أقػػؿ مػػف المسػػػتوى المطمػػوب، وىػػػذا بػػالنظر إلػػى الميػػػاـ الموكمػػة إلػػى كػػػؿ منيػػا، ىػػػذه 

 : 32عية ىي كما يميالمديريات الفر 
 أ/ المديرية الفرعية لمباث عف األمالؾ الوقفية والمنازعات، ايث تتكوف مف المكاتب التالية :

 مكتب الباث عف األمالؾ الوقفية وتسجيميا، -
 مكتب الدراسات التقنية والتعاوف، -

 مكتب المنازعات. -

 المكاتب التالية :ب/ المديرية الفرعية الستثمار األمالؾ الوقفية، وتتكوف مف 
 مكتب استثمار وتنمية األمالؾ الوقفية،
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 مكتب تسيير موارد ونفقات األمالؾ الوقفية، -

 مكتب صيانة األمالؾ الوقفية. -

و إذا دق قنا في كؿ مكتب نجد أف عدد الموظفيف فيو قميؿ مقارنة مع اجـ المياـ الموكمة لكؿ 
طويمة مف اإلىماؿ والضياع، بما يؤكد فكرة صعوبة ميمة منيا، عمما أف األوقاؼ في الجزائر عانت مدة 

استرجاع الممؾ الوقفي، وبما يؤكد أيًضا ضرورة توفر الكـ  الالـز مف الكوادر واألعواف المؤىمة لمعمؿ في 
زىا بشساعة األرض الجزائرية وتعد د والياتيا، ايث يوجد   48مديرية األوقاؼ، ىذه الفكرة يمكف أف نعز 

مميوف كيمومتر مربع، يضاؼ إلى ذلؾ أف  2.3ستوى القطر الوطني تتوزع عمى مسااة تفوؽ والية عمى م
ىنالؾ واليات تتوافر عمى أمالؾ وقفية قائمة، وأخرى يتـ استرجاعيا، والباقي في طور الباث، مما يستمـز  

 تخصيص ىياكؿ قائمة بذاتيا داخؿ اإلدارة المركزية لمتابعة كؿ ىذه العمميات.
 إلدارة الوقاف في الجزائر فروع الوالئيةال -2-2

تتوفر كؿ والية عمى مديرية لمشؤوف الدينية واألوقاؼ، وفي كؿ مديرية مصماة للرشاد والشعائر 
، لكف ىذه المصماة ليست لألوقاؼ وادىا كما نالاظ مف تسميتيا بؿ أف األوقاؼ 33الدينية  واألوقاؼ

 قاؼ إلى جانب :تأخذ منيا مكتبا واادا فقط ىو مكتب األو 
 مكتب اإلرشاد والتوجيو الديني، -
 مكتب الشعائر الدينية. -

إف ىذا التقسيـ يجعمنا نؤكد أف مكتب األوقاؼ ليست لو القدرة عمى استيعاب أو امؿ األعباء 
الوقفية بمختمؼ مشاكميا، خاصة وناف نتادث عف األوقاؼ في دولة ااوؿ المستعمر طمس كؿ المعالـ 

سنة مف االاتالؿ، عمما أف األوقاؼ في الجزائر قبؿ االستعمار كانت  131يوية الوطنية طيمة الدينية  وال
 ليا مكانة خاصة لدى الشعب الجزائري.

ما نستطيع ذكره بيذا الصدد، أف مكتب األوقاؼ التابع لمصماة اإلرشاد والشؤوف الدينية واألوقاؼ ال 
ذا فإف رئيس ىذه يمكف أف يقـو بالمياـ الاقيقية التي يجب أف ي ناط بيا موضوع األوقاؼ في الجزائر، وا 

المصماة سيكوف مشتتا بيف مشاكؿ ومشاغؿ اإلرشاد الديني، وأيضا باألمور المتعمقة بالشعائر الدينية، 
يضاؼ إلى ذلؾ أف في كؿ مكتب مف ىذه المكاتب رئيس مكتب ومف يساعده في المياـ الموكمة لمكتبو، 

 ث اجميا وأىميتيا مع الاجـ المعطى لو كمكتب.والتي ال تتوافؽ مف اي
 34لجنة الوقاف -2-3

عندما تادثنا عف اإلدارة المركزية لألوقاؼ في الجزائر اتض  أنيا ليست إدارة مستقمة ) قائمة 
بذاتيا(، بؿ أنيا فرع لمديرية أكبر منيا، نفس الشيء انطبؽ عمى مصال  إدارة األوقاؼ عمى مستوى 

ية لمشؤوف الدينية، لكف الغريب أف ىنالؾ ىيكؿ أو تنظيـ آخر يدخؿ ضمف التنظيمات المديريات الوالئ
 : 35اإلدارية التي ذكرناىا، ىو لجنة األوقاؼ، ولو نظرنا إلى تكويف ىذه المجنة لوجدنا أنيا تتشكؿ مف

 ،مدير األوقاؼ وىو الرئيس 
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 ،المدير الفرعي الستثمار األمالؾ الوقفية وىو كاتب المجنة 

 مؼ بالدراسات القانونية والتشريعية عضوًا،المك 

 ،مدير اإلرشاد والشعائر الدينية عضًوا 

 ،مدير إدارة الوسائؿ عضًوا 

 ،مدير الثقافة اإلسالمية عضًوا 

 ،ممثؿ عف مصال  أمالؾ الدولة عضًوا 

 ،ممثؿ عف وزارة الفالاة والصيد الباري عضوا 

 ،ممثؿ عف وزارة العدؿ عضًوا 

 المي األعمى عضًوا.ممثؿ عف المجمس اإلس 

ذا نظرنا إلى الصالايات الموكمة ليذه المجنة نجد أنيا تتولى النظر والتداوؿ في جميع القضايا  وا 
المعروضة عمييا المتعمقة بشؤوف إدارة األمالؾ الوقفية واستثمارىا وتسييرىا وامايتيا، ايث تقوـ عمى 

 الخصوص بما يمي :
الوقفية العامة والخاصة عند االقتضاء في ضوء أاكاـ المواد دراسة ااالت تسوية وضعية األمالؾ  -
، وتعد  مااضر نمطية 1998ديسمبر  1 المؤرخ في 381-98مف المرسوـ التنفيذي  13-14-15-16

 لكؿ االة عمى ادة.
( 13-12-11-11تدرس أو تعتمد الوثائؽ النمطية لعمؿ وكالء األوقاؼ في ضوء أاكاـ المواد ) -

 .98/381مف المرسـو التنفيذي رقـ
تشرؼ عمى إعداد دليؿ عمؿ ناظر الممؾ الوقفي، أو تعتمد اقترااو، والوثائؽ النمطية الالزمة لذلؾ،  -

 .98/381مف المرسـو التنفيذي  14-13في ضوء أاكاـ المادتيف 
االقتضاء، واقوؽ كؿ  تدرس ااالت تعييف نظ ار األمالؾ الوقفية أو اعتمادىـ واستخالفيـ عند -

وكيفيات  98/381مف المرسـو  21-19-18-17-16-15واادة عمى ادة، في ضوء أاكاـ المواد 
 أدائيا بوثائؽ نمطية معتمدة.

تدرس ااالت إنياء مياـ ناظر األمالؾ الوقفية، وتعتمد وثائؽ نمطية لكؿ االة في ضوء أاكاـ  -
 .98/381مف المرسـو التنفيذي 21المادة 
أو  المزاد العمني، س وتعتمد الوثائؽ النمطية المتعمقة بإيجار األمالؾ الوقفية عف طريؽ:تدر  -

مف  27-26-25-24-23-22وذلؾ عمى ضوء أاكاـ المواد ، بأقؿ مف إيجار المثؿ أوالتراضي 
 .98/381المرسـو التنفيذي رقـ 

اده في ضوء فقو األوقاؼ تشرؼ عمى إعداد دفتر شروط نموذجي إليجار األمالؾ الوقفية أو اعتم -
 .98/381مف المرسـو التنفيذي رقـ  23والتنظيمات المرعية، تطبيقا ألاكاـ المادة 
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مف  31-29-28-27تدرس ااالت تجديد عقود اإليجار غير العادية في إطار أاكاـ المواد  -
 .98/381المرسـو التنفيذي 

قاؼ المتاح، واإلنفاؽ االستعجالي في ضوء تقترح بعد الدراسة أولويات اإلنفاؽ العادي لريع األو  -
 ،  وتعتمد الوثائؽ النمطية الالزمة لذلؾ.98/381مف المرسوـ  34-33-32أاكاـ المواد 

 عالوة عمى ما سبؽ يمكف لمجنة األوقاؼ تشكيؿ لجاف مؤقتة ُتكم ؼ بفاص ودراسة ااالت خاصة. -
تكرس فكرة المركزية في إدارة األمالؾ  ووفؽ ما ذكرناه مف مياـ ىذه الم جنة، فإننا نالاظ أنيا

،  والتي تتعمؽ بإدارة  98/381الوقفية في الجزائر، خاصة إذا نظرنا إلى األاكاـ الخاصة بالمرسوـ 
األمالؾ الوقفية  وتسييرىا وامايتيا وكيفيات ذلؾ، مما يواي بأف  ىذه المجنة وكأنيا اختزاؿ إلدارة 

ىا يتشك موف مف عناصر منيـ مف ليـ عالقة مباشرة باألوقاؼ، األوقاؼ في الجزائر، عمما أف أعضاء
ونقصد الرئيس والكاتب، بينما األعضاء الباقوف ليست ليـ عالقة مباشرة بإدارة األوقاؼ، بؿ  وأنيـ ليسو 
مف المختصيف في ذلؾ، فكيؼ يتسنى ليؤالء أف ياكموا أو أف يدرسوا قضايا متعمقة بقرارات االستثمار، 

لتقييـ، أو إصدار وثائؽ نمطية،  وىذا ما يجعمنا نتساءؿ عف الااجة إلى مثؿ ىذه الم جنة عمما أو إعادة ا
أننا لو راجعنا  وأصمانا إدارة األوقاؼ بما يعطييا االستقاللية  ويكر س فييا النمط الالمركزي ألمكف أف 

ارة أو لجنة مداوالت عمى أف نستغني عف ىذه الم جنة، أو كاف يمكف االستعانة بمثيمتيا لتكوف لجنة استش
 يكوف أعضاؤىا متخصصوف في إدارة  وتثمير الممتمكات الوقفية.

، لوجدنا أف المديرية الفرعية 29/99ثـ أننا إذا نظرنا إلى المادة الخامسة مف القرار الوزاري 
تاضير لصفة بمياـ ُتكم ؼ بيذه ا الستثمار األمالؾ الوقفية تتولى مياـ الكتابة التقنية لمجنة األوقاؼ ايث

عداد جدوؿ اجتماعات الم جنة،و الممفات التي تعرض عمى الم جنة قصد دراستيا، افظ مااضر إضافة إلى ا 
 ومداوالت الم جنة وكؿ الوثائؽ المتعمقة بعمميا.

ما يؤكد فكرة قياميا بوظيفة السكريتاريا ليذه الم جنة، عمما أف ىذه المديرية مف المفترض أف وىذا 
اتى ال يندثر، بؿ   ةالوقفي مالؾثر استقاللية،  واألكثر تخصصا، ألن يا المعنية باستثمار األتكوف األك

وأنيا إف قامت بوظيفتيا المعتادة أو المألوفة لدى مختمؼ إدارات األوقاؼ في العالـ اإلسالمي العتبرناىا 
 العصب الاساس في مديرية األوقاؼ عامة.

 الصندوق المركزي لألوقاف -2-4
يرسخ فكرة المركزية في إدارة األوقاؼ في الجزائر، ىو فكرة الصندوؽ المركزي لألوقاؼ، ايث ما 

وىو  31تـ إنشاؤه بناء عمى قرار وزاري مشترؾ بيف وزارة المالية  ووزارة الشؤوف الدينية  ويامؿ رقـ 
الوزير  ـ، وىو اساب مركزي، يفت  في إادى المؤسسات المالية بقرار مف1999مارس  2مؤرخ في 

، لكف 37، عمما أن و يتـ فت  اساب لألوقاؼ عمى مستوى نظارة شؤوف الدينية36المكمؼ بالشؤوف الدينية
الموارد واإليرادات الماصمة فييا تصب في الاساب المركزي لألوقاؼ، وىذا بعد خصـ النفقات المرخص 

 بيا.
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لجزائر نجد فكرة المركزية أكثر و يتض  لنا أن و اتى في الجوانب التنظيمية المالية لألوقاؼ في ا
تجذ را، ذلؾ أنيا تمغي تقريبا كؿ دور مالي لممصال  الفرعية لألوقاؼ عمى مستوى الواليات، الم يـ  إال  تمؾ 

 . 98/38138مف المرسـو التنفيذي  33الجوانب المتعمقة بالنفقات التي تنظميا المادة 
 

 .متغيرات الواقعيةوالئر في الجزا تنظيم اإلدارة الوقفية المبحث الثالث:
ال ننكر أف ىنالؾ قوانيف تـ اعتمادىا في الجزائر خاصة في فترة التسعينات ساىمت في تفعيؿ 

 النشاط الوقفي بشكؿ ماسوس، ايث أف النتائج المسجمة عمى تواضعيا تواي بأثر ىذه القوانيف.
إلى ضرورة إعادة ىيكمة لكف ىذا ال يمنعنا مف أف نذكر بمجموعة مف المتغيرات أصبات تدعوا 

وضرورة أقممة قانوف األوقاؼ في الجزائر مع المتغيرات إدارة األوقاؼ بما يتوافؽ مع المعطيات الواقعية.
الواقعية الجديدة، والتي منيا  عممية الباث الجارية عف األمالؾ الوقفية الضائعة والت كشفت عف ثروة 

رية والمؤسسات التي ليا عالقة بعممية الباث، إضافة إلى وقفية ىائمة مندثرة تمتمكيا  األوقاؼ الجزائ
 عممية تطوير قوانيف األوقاؼ التي واكب ىذه العممية.

 في الجزائرتنوع الوعاء االقتصادي لألوقاف إدارة الوقاف  و  -1 
ذكرنا بأف إدارة األوقاؼ في الجزائر تكتسي طابعا مركزيا، بما جعؿ تفعيؿ الباث عف األمالؾ 

ة  واسترجاعيا رغـ كؿ ما بذؿ مف جيود تعرؼ تباطًؤا عمى كؿ المستويات،  وىذا بالنظر إلى الوقفي
شساعة األرض الجزائرية،  وتخمؼ األدوات االتصالية  وبطئيا، مما عق د مف عممية إدارة الوقؼ 

ادرة عف وزارة الجزائري، عمما أف الوقؼ في الجزائر متعد د األنواع، ذلؾ أننا سجمنا في أاد التقارير الص
 : 39الشؤوف الدينية واألوقاؼ األنواع التالية مف األوقاؼ

 
 

 1998: المالك الوقفية في الجزائر إلى غاية 3الجدول رقم
 بيانيا المالك الوقفية

 1981 السكنات
 11 المكتبات

 787 الماالت التجارية
 11 األسواؽ

 269 المرشات )امامات الوضوء(
 12 المدارس

 26 اتالامام
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 17 المستودعات
 11 النوادي
 08 المخابز

 7851 النخيؿ المستأجرة
 1631 أشجار مستثمرة

 
ألوقاؼ تجعؿ عممية تسييرىا مف ايث مف يقوـ بيا تعتبر صعبة التنوع في الوعاء االقتصادي لىذه 

ة عمى مكتب األوقاؼ نوعا ما بالنظر إلى الطابع المركزي لألوقاؼ في الجزائر،واقتصار اإلدارة الالمركزي
 الذي ينتمي إلى مصماة اإلرشاد  والشعائر الدينية  واألوقاؼ.

، يضاؼ إلييا التوزيع الجغرافي الذي يعتبر 1998كؿ ىذه األرقاـ تـ التوصؿ إلييا إلى غاية ماي 
، فإذا نظرنا ميمًّا في الاكـ عمى مواكبة أو عدـ مواكبة القوانيف الخاصة بإدارة األوقاؼ لممتغيرات الواقعية

 إلى التوزيع الجغرافي لألوقاؼ في الجزائر خاصة تمؾ التي تـ العثور عمييا نجدىا موزعة كما يمي:
 
 
 
 
 
 

 : التوزيع الجغرافي لألمالك الوقفية في الجزائر4الجدول رقم
 

 آرنتيس اآلر اليكتار الوالية أو المدينة
 44 48 5541 تممساف
 65 91 141 مغنية
 1 91 296 معسكر
 19 69 163 البويرة

 9 61 97 صور الغزالف
 55 39 1 المدية

 68 91 38 بومرداس )الثنية(
 68 11 42 الشمؼ
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 2 13 1 )خميس مميانة(
 81 48 31 تيزي وزو

 49 92 544 الجزائر  وضوااييا
 68 88 92 ولياصة
 1 1 977 تيبازة

 527 738 7961 المجموع
 .0889، اجلزائر : تقرير غري منشور ) وثيقة داخلية(، جوان »األوقاف اجلزائرية «واألوقاف،  وزارة الشؤون الدينية :ادلصدر

ىذه الواليات وغيرىا مف الواليات ما يزاؿ الباث فييا عف األمالؾ الوقفية جارًيا، تواي بضخامة 
 عالية. المشروع مما يستدعي تنظيًما إدارًيا جديًدا يجعؿ العممية تسير بفعالية أكبر وكفاءة

 إدارة الوقاف وعالقتيا باإلدارات الخرى -2
إف مف المتغيرات التي برزت إلى الوجود والتي أصبات تطرح نفسيا بشدة ىو أف عممية استرجاع 
األوقاؼ في الجزائر ترتبط بمجموعة مف اإلدارات عمى اختالؼ مستوياتيا، ىذا األمر جعؿ الوزارة 

الوزارية المشتركة  والتي تمكنيا مف التعامؿ معيا وفؽ أصوؿ  وقواعد  الوصية توق ع مجموعة مف القرارات
داراتيا ما يمي  :41متفؽ عمييا مسبقا، عف ىذه الوزارات  وا 

 وزارة المالية -2-1
و فييا مجموعة مف اإلدارات التي ليا عالقة بتوفير اإلمكانات الالزمة السترجاع األمالؾ الوقفية ىي 

 كما يمي :
 سح الراضي، والتي يمكن االستفادة من خالليا من:أوال: مصالح م

 إلى اليـو (. 1989وثائؽ مس  األراضي ) مف سنة  -
 (.األراضي ) إب اف االاتالؿ الفرنسوثائؽ أرشيؼ مس   -

: مصالح أمالك الدولة، والتي توفر بدورىا إمكانية البحث عن أنواع معينة من المالك الوقفية  ثانيا
 مف خالؿ:
: ايث تتوفر عمى عقود الممكيات ووثائؽ إدارية تمكف مف الوصوؿ إلى فظة العقاريةالمحا -

 المالكيف األصمييف.
: ايث تتوفر ىذه المصماة عمى وثائؽ وعقود إدارية اوؿ صفقات أرشيف المحافظة العقارية-

تمؼ مصادرة األمالؾ الوقفية مف طرؼ اإلدارة االستعمارية الفرنسية، ويوجد بيذه المصماة مخ
 .1911-1841السجالت التي يعود تاريخيا إلى ما بيف 

 ثالثا: مصالح الضرائب، والتي تحتوي عمى:
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الخاص بالبطاقات التقنية لمعقارات مرتبة اسب أسماء المالكيف، أيضا  أرشيف الضرائب -
 تسجيؿ العقود اإلدارية منذ عيد االستعمار الفرنسي.

 عمميات البيع  والشراء لمعقارات، شيادات الرىف. ، المرتبة اسب األسماء، أرشيف الرىون-

 وزارة العدل 2-2
 و التي تمك ف مف خالؿ مصالايا إمكانية إضافية السترجاع األمالؾ الوقفية، ىذه المصال  ىي :

 أوال:أرشيف المحاكم والمجالس القضائية، خاصة تمك الخاصة بـ :
 أاكاـ البيع في المزاد العمني ألمالؾ الوقؼ. -1
 ؼ المااكـ الشرعية المالكية والانفية ) المتاف كانتا في العيد االستعماري(.أرشي -2

 ثانيا: أرشيف وزارة العدل، حيث تتوفر مصالحو عمى وثائق القضاة ليا عالقة بالوقف.
 وزارة الثقافة  واإلعالم -2-3
ذلؾ مف خالؿ ىذه الوزارة يمكنيا أف تمك ف مف استرجاع األمالؾ الوقفية منذ العيد العثماني و  

 مركز المخطوطات الوطنية الذي ياتوي عمى وثائؽ فييا ما يخص الوقؼ، مثؿ:
 أوال: سجل العثمانيين لألمالك الوقفية،

 سجل مداخيل الوقف، ثانيا:

سجالت أمالك موقوفة لصالح مساجد وجمعيات دينية ) مكة والمدينة، الندلس، سبل  ثالثا:
 الخيرات، الجامع العظم...(.

 وزارة الفالحة  -2-4
 تمك ف ىذه الوزارة مف خالؿ إدارتيا مف : 
الباث عف الوثائؽ فيما يتعمؽ بتأميـ أمالؾ الزوايا  واألوقاؼ العامة  والخاصة في إطار الثورة  أوال:

المادد  1992جانفي  14المؤرخ في  11الصناعية  وىذا تطبيقا لممنشور الوزاري المشترؾ رقـ 
 ضي الوقفية المؤممة في إطار قانوف الثورة الزراعية.لكيفية استرجاع األرا

 ثانيا: البحث في الرشيف عمى الوثائق المختمفة.

 وزارة الداخمية والجماعات المحمية  -2-5
وىذا مف خالؿ ما يتوفر لدى مختمؼ مصالايا عمى المستوى المامي مف بمديات ودوائر وواليات مف 

و عقود تمويؿ أراضي ) بناء مساجد، مدارس قرآنية، ا المخططات، و العقود اإلدارية وأيضقود الممكية و ع
 عقود التنازؿ عف عقارات لصال  الجمعيات الدينية (.

 وزارة الدفاع الوطني -2-6
 وىذا مف خالؿ الخرائط التابعة ليا والتي يمكف أف تسي ؿ عممية الباث واصر األمالؾ الوقفية.

 أرشيف والية الجزائر -2-7
 ه الوالية مقابر لمسمميف ومسياييف أسست عمى أمالؾ وقفية.ذلؾ أف بيذ
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 أرشيف المجمس الشعبي لمدينة الجزائر -2-8
الذي ياتوي عمى وثائؽ قد تكوف األساس النطالؽ عممية استرجاع أمالؾ وقفية اندثرت منذ عيد 

 االستعمار الفرنسي.
 الرشيف الوطني -2-9

قد ممؾ وقفي تاتاج إلى جيود مادية وبشرية ع 4111ذلؾ أف األرشيؼ ياتوي عمى اوالي 
 الستغالليا.

 الرشيف الخارجي  -2-18
و نقصد بو خارج الدولة الجزائرية، خاصة ما ىو متواجد بفرنسا  وبشكؿ أدؽ لدى أرشيؼ إكس 
أنبروفنس، وىي مؤسسة تمتمؾ وثائؽ ميمة خاصة باألمالؾ الوقفية في الجزائر في عيد االستعمار 

 الفرنسي.
داراتيا المختمفة جعمت الااجة إلى إعادة النظر في إدارة األوقاؼ في الجزائر  كؿ ىذه الوزارات  وا 

أمًرا الزًما، ذلؾ أف اإلدارة بالشكؿ الذي ىي عميو اآلف تعتبر قاصرة أماـ اجـ المياـ الموكمة إلييا، إننا 
ستعمار وتـ إىماليا بعد نتادث في الجزائر عف استرجاع األمالؾ الوقفية التي ضاعت منذ عيد اال

االستقالؿ،  وطالت مدة ضياعيا، بؿ أف منيا ما أصب  مستايؿ رد ه، نتيجة أف  عقودىا ترجع إلى العيد 
العثماني، وأف األماكف تغيرت مف ايث الطبيعة  واالسـ إذا تعمؽ األمر بشارع أو منطقة أخذت اآلف أو 

 العثماني.قبمو تسميات مختمفة تماًما عف اسميا في العيد 
أال يعتبر كؿ ىذا دافًعا قوًيا إلى ضرورة إعادة النظر في اإلدارة الوقفية في الجزائر، بعد كؿ ىذا 

دارتيا ، تستدعي كفاءة جيدة في المستخدميف  وأيضا  ثـ أف العالقات المتشعبة مع الوزارات المختمفة  وا 
 لمستخدميف.نوًعا مف التخصص ثـ تطوير تقنيات العمؿ  والكـ الالـز مف ا

كؿ ىذا يضاؼ إليو أف الوثائؽ الخاصة بالوقؼ في الجزائر ُىرِّبت مف طرؼ اإلدارة االستعمارية 
الفرنسية،  وىي االيا متواجدة في أاد المراكز التي ذكرناىا، مما يستدعي جيوًدا إضافية لدى السمطات 

أمالكا وقفية أخرى بمكة المكرمة   المعنية الستعادتيا أو إيفاد مف يقوـ باستغالليا، عمًما أف ىنالؾ
 والمدينة المنورة  وغيرىما تستدعي أيضا معاممة خاصة.

 قوانين إدارة الوقاف في الجزائر تطور -3
تعرضت اإلدارة الوقفية في الجزائر إلى مجموعة مف التغيرات مف خالؿ مختمؼ القوانيف  

دائيا في كؿ وضع جديد كاف يطرأ عمييا، لكف والمراسيـ التي استيدفت تطويرىا بما يتوافؽ مع تاسيف أ
نظرا ألف الوقؼ لـ يكف كؿ ىذه القوانيف لـ تستطع أف تجعؿ منيا إدارة عصرية  وفعالة في القياـ بمياميا،

 .مف أولويات الدولة وال مف إىتمامات الطبقة السياسية الااكمة في الجزائر
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مااور تعديؿ  وتطوير قوانيف إدارة األوقاؼ  مف خالؿ ىذا المباث سنااوؿ أف نسمط الضوء عمى أىـ
مرت قوانيف إدارة األوقاؼ في الجزائر بمجموعة مف التعديالت أو التطورات يمكف أف وقد  في الجزائر.

 نصنفيا كما يمي:
 41 1991إلى  1962قوانين إدارة الوقاف من  -3-1

األمالؾ الوقفية  وتسييرىا،  وىذا  بعد االستقالؿ غدت الجزائر تعاني مف فراغ قانوني في مجاؿ إدارة
كاف ناجما عف تصرفات المستعمر الذي ااوؿ طمس ىوية الشعب الجزائري بكؿ األساليب التي كاف 
يجدىا مناسبة لذلؾ، وكاف منيا سمب الممؾ الوقفي  واستخدامو ألغراض عسكرية  ودينية )غير إسالمية(  

 واتى لجعميا في متناوؿ المعمريف آنذاؾ.
ثر االستعمار الفرنسي لـ يكف الوايد الذي ساىـ بشكؿ كبير في اندثار الممؾ الوقفي  لكف أ

وتردي إدارة األمالؾ الوقفية في الجزائر، بؿ أف ىنالؾ آثار أخرى جاءت نتيجة صدور المرسوـ التشريعي 
الجزائر والقاضي بتمديد سرياف مفعوؿ القوانيف الفرنسية في   31/12/1962المؤرخ في  62/157رقـ  

فيما عدا تمؾ التي كانت تمس بالسيادة الوطنية،  ونتج عف ذلؾ إدماج كؿ األمالؾ الوقفية إما ضمف 
 أمالؾ الدولة ) األمالؾ الشاغرة بعد االستقالؿ( أو في االاتياطات العقارية.

والمتضمف نظاـ األمالؾ الابسية  17/19/1964المؤرخ في  64/283ورغـ صدور المرسوـ 
( العامة إال  أف اآلثار السابقة بقت قائمة، عمما أف ىذا المرسـو بقي دوف تطبيؽ، مما يعني ضعًفا )الوقفية

 كبيًرا في إدارة األوقاؼ آنذاؾ ووسع مف ضياع  واندثار األمالؾ الوقفية في الجزائر.
و مما برز ضعؼ القوانيف الخاصة بإدارة األوقاؼ في الجزائر خاصة في فترة السبعينات  

منو عمى أف  34والمتضمف قانوف الثورة الزراعية أكد في المادة   71/73ستينات أف األمر رقـ وال
األمالؾ الوقفية مستثناة مف عممية التأميـ التي كانت سارية آنذاؾ، لكف ما ادث ىو أف أراضي وقفية تـ 

قصوًرا واضًاا في إدارة تأميميا في إطار المرامة األولى مف الثورة الزراعية، ما يؤكد ضعًفا كبيًرا  و 
 الوقؼ آنذاؾ.

المؤرخ  81/11يضاؼ إلى كؿ ىذا ما ادث في بداية الثمانينات خاصة ما تعمؽ بالقانوف رقـ 
والمتضمف التنازؿ عف أمالؾ الدولة،  ولـ يستثني األمالؾ الوقفية مف عممية البيع،    17/12/1981في  

ليا األمالؾ الوقفية في الجزائر قبؿ  وبعد االستقالؿ وكاف ىذا ضربة مف الضربات القوية التي تعرضت 
 مما عق د مف إمكانيات استيرادىا.

ليخصص فصاًل كاماًل يادد فيو مفيوـ الوقؼ، لكف ذلؾ لـ  84/11بعدىا جاء قانوف األسرة رقـ 
دارتو.  يكف كافيا لضماف إدارة قانونية قوية وفعالة لاماية الوقؼ وا 

مك ف مف إقرار اماية األمالؾ الوقفية،  وىذا مف خالؿ نص  23/12/1989لكف صدور دستور 
 ،  وأيًضا أااؿ تنظيـ وتسيير األوقاؼ إلى قانوف خاص.49المادة 
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والمتضمف التوجيو العقاري  91/25وبعدىا تجسد الوجود القانوني لألوقاؼ بصدور القانوف رقـ 
،  وأبرز 23ثالثة في الجزائر، بنص المادة الذي رت ب األوقاؼ كصنؼ مف األصناؼ العقارية القانونية ال

 31ىذا القانوف أىمية الوقؼ واستقاللية تسييره اإلداري والمالي،  وخضوعو لقانوف خاص في مادتيو 
 .32و

الذي أقر  27/14/1991الصادر بتاريخ  91/11ثـ بعدىا صدر قانوف األوقاؼ تات رقـ 
باألوقاؼ،  ومف ىنا بدأت تجسيد استقاللية القوانيف الخاصة الاماية والتسيير واإلدارة إلى السمطة المكمفة 

 باألوقاؼ في الجزائر مف ايث مختمؼ األاكاـ المتعمقة بيا وأيضا اإلدارة والتسيير.
 1991قوانين إدارة الوقاف بعد  -3-2

ُأنشأت مديرية األوقاؼ،   25/12/1995المؤرخ في  94/471بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 
ف المرسوـ تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة الشؤوف الدينية،  وأصبات األوقاؼ في الجزائر ُمسيَّرًة ولقد تضم

المرسوـ رقـ كالمراسيـ مف  وذلؾ بناًء عمى  1965مف طرؼ مديرية فرعية  وىذا ما كاف سارًيا منذ 
 .111./89المرسـو رقـ و  ،86/131المرسـو رقـ و  ،68/187لمرسـو رقـ وا ،65/217

ـ بدأت البرامج الاكومية تعطي أىمية كبيرة لألمالؾ الوقفية وإلدارتيا ايث أك د برنامج الاكومة ث
عمى مكانة األوقاؼ،  وضرورة  17/18/1997المصادؽ عميو مف طرؼ المجمس الشعبي الوطني في 

ضا عمى النيوض بيا اتى تكوف أداة فعالة تساىـ في التنمية االجتماعية والتضامف الوطني، وأكد أي
 أىمية إعادة تثمينيا لفائدة المجتمع.

لـ يكف قد صدر المرسوـ التنفيذي المادد لكيفيات إدارة  وتسيير األمالؾ  97لكف إلى غاية 
إلى  91( )مف 91/11سنوات عمى صدور قانوف األوقاؼ ) 6الوقفية  وطرؽ استثمارىا رغـ مضي 

97.) 
ف المديرية الفرعية لألوقاؼ ااولت أف تغطي النقص أما فيما يتعمؽ بالتنظيـ اإلداري لألوقاؼ فإ

في النصوص القانونية التنظيمية باستعانتيا بالمناشير  والمذكرات الماددة لكيفيات تنظيـ  وتسيير 
 األمالؾ الوقفية  وضبط مداخيميا  ونذكر ىنا :

  اؼ،المادد لكيفية دفع إيجار األوق 15/16/1996المؤرخ في  37المنشور الوزاري رقـ 
  الماددة لكيفية دفع إيجار األوقاؼ، 13/17/1996المؤرخة في  11/96المذكرة رقـ 

  المتضمنة ضبط التقارير المالية )اسب نماذج  17/17/1996المؤرخة في  13/96المذكرة رقـ
 موادة( ومواعيد إرساليا،

  والمتضمف موضوع الموجو لمسادة الوالة والنظار  15/18/1996المؤرخ في  56المنشور الوزاري رقـ
 توسيع دائرة االىتماـ باألمالؾ الوقفية،
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  المتضمنة توجييات تنظيمية إلدارة األوقاؼ ال سيما 15/11/97المؤرخة في  11/97المذكرة رقـ 
الوثائؽ الواجب توفرىا في و  عالقة مسير األوقاؼ بالمستأجر، و ترشيد المكمفيف باألوقاؼ.فيما يتعمؽ ب

 ممفات األوقاؼ.

 المتضمنة ضرورة الارص عمى تنمية  وتثميف  19/17/1997المؤرخة في  12/97رقـ  المذكرة
 األمالؾ الوقفية.

ليادد شروط إدارة األمالؾ الوقفية   11/12/1998المؤرخ في  98/381ثـ جاء المرسوـ التنفيذي رقـ 
 وتسييرىا  وامايتيا  وكيفيات ذلؾ، وقد ااتوى عمى خمسة فصوؿ ىي كما يمي :

 لول: أحكام عامةالفصل ا
دارتيا وتسييرىا وفيو:  الفصل الثاني: تسوية وضعية المالك الوقفية وا 

o ،تسوية وضعية األمالؾ الوقفية 
o ،نظارة األمالؾ الوقفية 

o ،أجيزة التسيير 

o ،مياـ ناظر الممؾ الوقفي وصالاياتو 

o ،شروط تعييف ناظر الوقؼ 

o ا.اقوؽ ناظر الممؾ الوقفي وكيفية أداء ميامو وانتيائي 

 الفصل الثالث: إيجار المالك الوقفية
 الفصل الرابع: أحكام مالية

 الفصل الخامس: أحكام ختامية
وأعطى ىذا المرسـو دفعة إدارية وتنظيمية وتسييرية إلدارة األوقاؼ في الجزائر، مما فع ؿ العممية إلى 

 كرىا الاقا.اد  معيف،  وىذا مجس د مف خالؿ النتائج التي ذكرناىا سابقا أو التي سنذ
المؤرخ  91/11ليعدؿ  ويتمـ القانوف رقـ  2111ماي  22المؤرخ في  17-11ثـ جاء القانوف رقـ 

، ايث ااتوى عمى مجموعة مف التعديالت كاف أبرزىا تفصيؿ الستثمار وتنمية 1991أفريؿ  27في 
ة ضمف مياميا باستثمار األمالؾ الوقفية مما أعطى توضيًاا أكثر ليذا الجانب لدى إدارة األوقاؼ المكمف

وتنمية الممؾ الوقفي  وىذا وفؽ الصيل الماددة في ىذا القانوف، كما أعطى لمسمطة المكمفة باألوقاؼ اؽ 
 إبراـ العقود.

دارة الوقفية في الجزائر نابع مف إلالاديث عف مستقبؿ ا دارة الوقفية في الجزائر:إلمستقيل ا -4
في ىذه الدولة المسممة،وبالتالي يجب أف نذكر عددا مف العناصر  التطورات التي تعرفيا وضعية األوقاؼ

 تعتبر مرتكزات أساسية لمتفكير في مستقبؿ إدارة األوقاؼ في الجزائر ومنيا:
 عقار وقفي  4621، فاإلاصاءات تتادث عف أكثر مف تطور االكتشافات العقارية الوقفية

 ئرية.تـ استرجاعيا وتوثيقيا مف طرؼ إدارة األوقاؼ الجزا



 24 

 قضية تـ الفصؿ فييا لصال  األوقاؼ  611كثيرة أماـ العدالة  منازعات عقارية وقفية
 قضية تنتظر الاؿ. 411و

 مميوف كيمومتر، يتولى  2.3مد مسااتو والية في ب 48تتوزع عمى  تسيير أوقاف متنوعة
 وكيؿ أوقاؼ. 26متابعتيا 

 ويمة األمد تاتاج إلى طاقـ إداري ستراتيجية طإيتـ تجسيدىا وفؽ  استثمارات وقفية جديدة
متخصص وعمى درجة عالية مف الخبرة في مجاؿ متابعة ومراقبة وتسيير ىذه المشاريع. )مف 

كب الوقفي المتعدد ىذه المشاريع: مشروع الجامع األعظـ لمجميورية الجزائرية، مشروع المر 
ينة بوفاريؾ، مشروع الخدمات بوالية بجاية، مشروع المركب الوقفي المتعدد الخدمات بمد

 األربعيف ماال لمارؼ التقميدية بوالية تيارت، مشروع المؤسسة الوقفية لمنقؿ...إلخ(

في الجزائر أصب  أكثر مف ضرورة، وىذا نظرا  ديوان وطني لألوقافلذا فإننا نرى أف الاديث عف 
رة والتسيير، فيذا الديواف إف داإللما يوفره ىذا الديواف مف إمكانات مادية وبشرية، وأيضا استقاللية في ا

وجد )يوجد مشروع مقترح لمنقاش أودع لدى األمانة العامة لماكومة( سيمكف إدارة األوقاؼ مف تجسيد 
 العديد مف األىداؼ والتطورات نذكر منيا:

  وىذا لضماف الجدية والفعالية في إدارة األوقاؼ الجزائرية التي إداري متخصص طاقماعتماد ،
د تسير بطريقة أقؿ ما يقاؿ عنيا أنيا غير فعالة، بؿ عطمت ترقية األوقاؼ بما ظمت ألمد بعي

 دارة.إليتوافؽ والمعايير العممية الاديثة في مجاؿ ا

 ضاعت منذ العيد االستعماري، وذلؾ مف خالؿ  كتشاف واسترجاع وتوثيق عقارات وقفيةا
اؿ المس  والافظ والتوثيؽ مديرية الباث واصر األمالؾ الوقفية التي ستعزز بخبراء في مج

 العقاري،

 ستراتيجية إعالمية تعتمدىا مديرية اإلعالـ والتسويؽ الوقفي مف خالؿ إ استقطاب أوقاف جديدة
 تاث الماسنيف عمى الوقؼ، وتعيد بعث ثقافة الوقؼ في الجزائر،

 مع مديرية باالعتماد عمى مكتب خبرة مماؽ بالديواف يعمؿ بالتنسيؽ  ترقية االستثمارات الوقفية
 االستثمار الوقفي، 

 ،وذلؾ باالعتماد عمى فكرة التخصص ونشر األدوات المالية الوقفية  ترقية الصناديق الوقفية
 وتطويرىا لتصب  أداة تمويمية أساسية لممشاريع االستثمارية الوقفية،

 خالؿ مديرية بما يوفر اماية أكبر لألمالؾ الوقفية، وىذا مف  الوقفية تعزيز المنظومة القانونية
، التي تدير قضايا النزاع الوقفي أماـ الجيات القضائية، وأيضا تطرح قوانيف التنظيـ والمنازعات

 وتنظيمات تاافظ عمى األمالؾ الوقفية.

 وىذا مف خالؿ النشاطات التي تمارسيا مديرية تطوير التعاون الدولي في مجال الوقاف ،
ث دائما عف سبؿ التعاوف مع الييئات العالمية المعتمة التعاوف والعالقات مع الخارج، والتي تبا
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باألوقاؼ )كاألمانة العامة لألوقاؼ بالكويت، الييئة العالمية لألوقاؼ بالبنؾ اإلسالمي 
 لمتنمية...إلخ(.

 
 الخاتمة

إف تػػػاريخ األوقػػػاؼ الجزائريػػػة يػػػبف أف الجزائػػػرييف اىتمػػػوا كثيػػػرا بيػػػا، وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى تمسػػػكيـ بعقيػػػدتيـ 
ـ اإلسػػالمي الانيػػؼ، ومػػف جيػػػة أخػػرى اقتنػػاعيـ بضػػرورة التضػػامف والتكافػػػؿ فيمػػا بيػػنيـ، بػػؿ أنيػػػـ وديػػني

فقػػد أوقػػؼ الجزائريػػوف لماػػرميف الشػػريفيف ولموافػػديف منيمػػا، وأوقفػػوا  فػػي العػػالـ،تضػػامنوا اتػػى مػػع إخػػوانيـ 
خػالؿ  تعػرؼ فقػطـ لػ فكػرة الوقػؼ فػي الجزائػراتى في القدس الشريؼ )فاػارة المغاربػة دليػؿ عمػى ذلػؾ(، و 

نما قبمو بكثيرال  .ـ(1511ىػ/ 916) تواجد العثماني في الجزائر وا 
إف المسػػػتعمر الفرنسػػػي عمػػػؿ عمػػػى تػػػدمير التركيبػػػة الخاصػػػة باألوقػػػاؼ، وتمكػػػف مػػػف ذلػػػؾ فقػػػد ضػػػاعت 
الكثير مف األوقػاؼ الجزائػري خػالؿ ىػذه الاقبػة المظممػة مػف تاريخػو، ممػا جعػؿ الباػث عػف ىػذه األمػالؾ 

عػػػادة تخصيصػػػيا لمػػػا وقفػػػت مػػػف أجمػػػو يكػػػاد يكػػػوف مسػػػتايال لػػػوال جيػػػود الدولػػػة الجزائريػػػة فػػػي المجػػػاؿ  وا 
التشريعي والتمويمي، واتى جيودا دولية ساىمت في استرجاع الكثير منيػا فػي الفتػرة الممتػدة مػف منتصػؼ 

 التسعينات إلى غاية يومنا )بتمويؿ مف البنؾ اإلسالمي لمتنمية(.
نمػػػا فتػػػرة نيايػػػة الثمانينػػػات إف أولػػػى فتػػػرات االسػػػتقال ؿ لػػػـ يكػػػف فييػػػا الشػػػيء الكثيػػػر بالنسػػػبة لألوقػػػاؼ وا 

والبدايػػة التسػػعينات ىػػي التػػي عػػززت مػػف المكانػػة القانونيػػة لألوقػػاؼ وأعػػادت بعثيػػا مػػف جديػػد لكػػف بخطػػى 
وئيػػدة، إلػػى بدايػػة القػػرف الوااػػد والعشػػروف ايػػث بػػدأت تمػػؾ التشػػريعات فػػي مجػػاؿ األوقػػاؼ تعػػرؼ تطبيقػػا 

شػػما ليػػا، وىػػي فػػي تزايػػد إيجػػابي خاصػػة فػػي مجػػاؿ االسػػتثمار، فظيػػرت المشػػاريع االسػػتثمارية الوقفيػػة مات
التػي ترعاىػا الدولػة والخػواص عمػى اػد سػواد، وىػػذا ابتػداء مػف اػي الكػراـ الػذي اعتبػر أوؿ اسػتثمار وقفػػي 

عتبػػر نقمػػة نوعيػػة فػػي معاصػػر بتمويػػؿ مػػف الدولػػة الجزائريػػة، يميػػو المركػػب الػػوقفي  المسػػجد األعظػػـ  الػػذي ي
ضافة إلى المركبات الوقفية المصغرة التػي بػدأت تنتشػر إلمي، باالسإلالمركبات الوقفية في العالـ العربي وا

 في كؿ والية.
إال أف أىػػػـ االنتقػػػادات المؤسسػػػة توجػػػو إلدارة األوقػػػاؼ، التػػػي تعتبػػػر فػػػي الوقػػػت الاػػػالي مػػػف أضػػػعؼ 

فػػاءات البشػػرية والمػػوارد الماديػػة التػػي تسػػاعدىا فػػي القيػػاـ بمياميػػا اإلدارات فػػي الجزائػػر، وىػػذا الفتقادىػػا لمك
عمػػػى أكمػػػؿ وجػػػو، لكنيػػػا تقػػػؼ عػػػاجزة ال تسػػػتطيع اتػػػى فػػػرض مراجعػػػة اإليجػػػارات الوقفيػػػة وفػػػؽ األسػػػعار 
المطبقػػة فػػي السػػوؽ، وال تسػػتطيع ضػػماف متابعػػة ميدانيػػػة جديػػة لممشػػاريع الوقفيػػة، وال اتػػى فػػرض نفسػػػيا 

 إىماليا أماـ اإلدارات العقارية المختمفة في البالد.كجية عقارية ال يجب 
إف الاػػؿ األمثػػؿ لتطػػوير إدارة األوقػػاؼ الجزائريػػة ىػػو إخراجيػػا مػػف إدارة مماقػػة بػػوزارة الشػػؤوف الدينيػػة 
عطاؤىا االستقاللية الكاممػة باسػتاداث الػديواف الػوطني لألوقػاؼ، الػذي نأمػؿ أف يكػوف البػديؿ  واألوقاؼ، وا 

 ة الاالية التي ال يمكف أبدا نكراف جيودىا لكنيا تظؿ جيودا جد متواضعة.للدار الاقيقي 
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