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: مقدمة

 تطورت إدارة األوقاؼ في الجزائر بشكؿ جعؿ الوزارة الوصية تتمكف مف استرجاع عدد 
معتبر مف األمالؾ الوقفية التي ضاعت خالؿ االستعمار وبعده، ورغـ كؿ اإلجراءات والقوانيف التي 
عّززت مف مياـ ىذه الوزارة إال أف األوقاؼ الجزائرية ما تزاؿ تعاني مف الضياع، ليس بسبب إىماؿ 
الوزارة الوصية، وال مف انعداـ القوانيف، ولكف ألسباب عديدة سنحاوؿ مف خالؿ ىذا البحث أف نسمط 

. الضوء عمى عدد منيا واقتراح ما نراه يساعد عمى تجاوزىا
 وتجدر اإلشارة إلى أف بحثنا ىذا ما ىو إال حمقة ضمف بحوث وتقارير سبقت استعنا بيا 

إلثرائيا واالستعانة بما جاء فييا مف معطيات نرى مف الضروري استخداميا لتطوير إدارة األوقاؼ وفؽ 
المعطيات والمستجدات التي برزت إلى الساحة، ثـ أف ىذا البحث قد يكوف المحّفز الذي تتولد بعده بحوث 

. تأخذ واقع األوقاؼ الجزائرية كما ىو وتحاوؿ أف تطورىا بما يبرز مف معطيات مستقبمية أيضا
 لذا فقد ورد في بحثنا مجموعة مف االنتقادات لـ نكف نريد مف خالليا كشؼ العيوب 

نما كاف حالنا حاؿ الطبيب الذي يبحث عف الداء ويشخصو لينتقؿ بعد ذلؾ إلى وصؼ الدواء،  والتشيير وا 
عمما أننا قد نجد وصفات متعددة لمرض واحد، وال نّدعي رجاحة الرأي وال صوابو، فكؿ يؤخذ مف كالمو 
. ويرد إال المعصـو محمد صمى اهلل عميو وسمـ، وما توفيقنا إال باهلل عميو توكمنا وعميو فميتوكؿ المتوكموف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

إدارة األوقاف  في الجزائر في العيد العثماني وفي الحقبة اإلستعمارية   : المبحث األول 
يتناوؿ ىذا البحث وضعية األوقاؼ الجزائرية خالؿ حقبة تمتد مف أواخر العيد العثماني إلى ما 

بعد االستقالؿ مرورا بالفترة االستعمارية وذلؾ قصد التعرؼ عمى دورات المد واالنحسار التي واكبت مسيرة 
. األوقاؼ خالؿ ىذه المراحؿ مف تاريخ الوقؼ في الجزائر

:  لمحة تاريخية عن األوقاف في الجزائر:أوال
يمكف تقدير منشأ األوقاؼ في الجزائر أو فيما كاف يسمى بالمغرب األوسط بعد الفتح اإلسالمي 

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

ثـ توسع الوقؼ ، عّما يخصص لمرافؽ المساجد وصيانتيا وما ينفؽ عمى الفقراء والمساكيف وأبناء السبيؿ
ليشمؿ األراضي والبساتيف والمحالت وشتى األمالؾ مما كاف يدر عائدات معتبرة توجو لتمويؿ مساحة 

ىامة مف النشاط االجتماعي والثقافي والعممي إضافة إلى دورىا البارز في تمتيف شبكة التضامف والتكافؿ 
 .االجتماعي

:  إدارة األحباس في الجزائر في العيد العثماني: ثانيا 
: التعايش المذىبي وأثره في البناء المؤسسي لألوقاف -1

قبؿ البدء في تحميؿ البناء المؤسسي لقطاع األوقاؼ في المغرب األوسط تجدر اإلشارة إلى 
مالحظة ىامة تمثمت في حالة التعايش المذىبي بيف المذىب الحنفي الذي اعتمدتو السمطة المركزية في 

 ويؤكد ىذا .الباب العالي والذي تولى قضايا السياسة الشرعية والمذىب المالكي الذي تولى الشئوف المحمية
- حسب الدراسات الوثائقية لوثائؽ األوقاؼ في أرشيؼ ماوراء البحار إكس انبروفانس-التعايش المذىبي

أف الكثير مف سكاف الجزائر  المالكييف وضعوا اوقافيـ حسب المذىب الحنفي وراي أبي يوسفف نظرا لما 
   .يتيحو المذىب الحنفي مف مرونة وديناميكية

 كانت لو انعكاساتو عمى نشأة المؤسسات الوقفية  والفروقات الدبية والتشريعيةىذا التبايف المذىبي
دارتيا شروط  (بالمفيـو المالكي)والحبس  (بالمفيـو الحنفي)ومف أىـ مسائؿ االختالؼ في باب الوقؼ ، وا 

.  ضايا االستبداؿ وجواز الوقؼ عف النفسالوقؼ وكيفيتو ، أيضا ؽ
في إطار حالة التعايش بيف المذىبيف الفقيييف فقد أسندت ميمة األحباس قضائيًا إلى المجمس 
العممي والذي كاف يجتمع كؿ يـو خميس لدراسة أحواؿ األوقاؼ ومسائميا، كما كاف يضـ عمماء مف 

: المذىبيف وتتمثؿ ميمة ىذه الييئة اإلدارية في الصالحيات اآلتية
. جمع إيرادات األمالؾ الوقفية وتوزيعيا عمى مستحقييا تنفيذ الشروط الواقفيف- 
 . إصدار الحكـ الشرعي في المعامالت المختمفة التي تخص األمالؾ الوقفية-
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:  الييئة اإلدارية لألحباس- 1
يدير العقار المحبس موظفوف يدعوف الوكالء أو النظار تعينيـ السمطات العمومية ممثمة في 

ويتـ اختيار ىؤالء الموظفيف حسب سمعة الشخص ، (المفتي)أو السمطة القضائية ممثمة في  (الباشا)
وىذا التعييف غير مؤبد حيث يمكف نقضو حيف ظيور ما يخؿ بيذه ، اجتماعيًا مف جية تقواه أو نسبو
. الوظيفة مف سوء إدارة أو إىماؿ

ويختمؼ الوكالء في مسئولياتيـ حسب أىمية المؤسسة الوقفية المسندة إلييـ مف حيث عدد 
فمؤسسة أوقاؼ الحرميف ىي أكبر المؤسسات فإف ناظرىا كاف يعتبر مف أكابر ، العقارات المحبسة

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

 .وجمع مداخيؿ ىذه المرافؽ مف إيجار واستغالؿ
. لمؤسسات الوقفية في الجزائر أواخر العيد العثمانيالبناء المؤسسي ل- 3

تميزت الفترة العثمانية بالجزائر بتكاثر األوقاؼ وانتشارىا في مختمؼ أنحاء البالد منذ أواخر القرف 
ـ، وتزايدت حتى أصبحت األوقاؼ تشكؿ نسبة كبيرة مف الممتمكات الزراعية 19ـ وحتى مستيؿ القرف 15

اثني عشر مرة مقارنة األوقاؼ ـ فقد تضاعفت العقود 1750 سنة ففي . ـ18الحضرية منذ أواخر القرف 
يمثؿ إحدى دورات المد الوقفي في خالؿ ىذه الفترة ـ، وىذا التزايد المستمر لألمالؾ الموقوفة 1600بسنة 

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

والحنايا والصياريج، وأفراف معالجة الجير، ىذا باإلضافة إلى الكثير مف الضيعات والمزارع والبساتيف 
  . حيث اشتيرت كثير مف المدف بكثرة أوقافو،والحدائؽ المحبسة

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

: العثمانية
 
: الحرمين الشريفينمؤسسة - 3-1

مف حيث نشأتيا تعد أقدـ المؤسسات الوقفية فيي تعود إلى ما قبؿ العيد العثماني، وتؤوؿ أمواؿ 
أوقافيا إلى فقراء مكة والمدينة، فتوجو تارة بالبر مع قافمة الحجاجف وتارة بحرا إلى الوكالة الجزائرية 

  وقد حظيت مؤسسة الحرميف باإلسكندرية في سفف إسالمية أو نصرانية، ومنيا إلى الجرميف الشريفيف،
استمدت أىميتيا مف المكانة السامية التي كانت تحتميا األماكف بأغمبية األوقاؼ في مدينة الجزائر ، حيث 

المقدسة في نفوس الجزائرييف ، الذيف أوقفوا عمييا كثيرا مف ممتمكاتيـ، مما جعميا في طميعة المؤسسات 
الخيرية مف حيث عدد األمالؾ التي تعود إلييا أو األعماؿ الخيرية التي تقوـ بيا، فيي تقدـ اإلعانات 
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ألىالي الحرميف الشريفيف المقيميف بالجزائر أو الماريف بيا، وتتكفؿ بإرساؿ حصة مف مداخيميا إلى فقراء 
الحرميف في مطمع كؿ سنتيف، وكذلؾ كاف يوكؿ إلييا حفظ األمانات واإلنفاؽ عمى ثالثة مف مساجد 

مدينة الجزائر، حيث كانت تشرؼ عمى حوالي ثالثة أرباع األوقاؼ كميا، وىذا ما تثبتو بعض التقارير 
الفرنسية التي تعود إلى السنوات األولى لالحتالؿ، حيث تؤكد بأف أوقاؼ مؤسسة الحرميف كانت تستحوذ 

 Genty de"عمى الشطر األكبر مف األوقاؼ خارج مدينة الجزائر وخارجيا، فمف ىذه التقارير ما أورده 

bussy " ضيعة يشرؼ عمييا مباشرة وكالء 70 ممكا منيا 1373مف أف أوقاؼ الحرميف كانت تقدر بػ 
 فقد ذكر أف كؿ بيوت الجزائر وما يحيط بيا مف أراضي فتعود Valiardأما قنصؿ فرنسا   .الحرميف

 .ألحباس الحرميف
  أوقاف الجامع األعظممؤسسة - 3-2

وىي مف حيث كثرة عددىا ووفرة مردودىا تحتؿ الدرجة الثانية بعد أوقاؼ الحرميف ولعؿ ىذا يعود 
أساسا إلى الدور الذي كاف يمعبو الجامع األعظـ في الحياة الثقافية واالجتماعية الدينية، ولقد كانت أوقاؼ 

 وقفا كانت تشتمؿ عمى المنازؿ والحوانيت والضيعات وغيرىا، 550الجامع األعظـ بمدينة الجزائر تناىز 
ويعود التصرؼ فييا لممفتي المالكي الذي يوكؿ أمر تسيير شؤونيا إلى الوكيؿ العاـ الذي يعاضده 

وكانت تصرؼ عوائد أوقاؼ الجامع األعظـ عمى األئمة والمدرسيف والمؤذنيف والقيميف إضافة . وكيالف
  .إلى أعماؿ الصيانة وسير الخدمات

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

عانة 1590/ىػ999 ـ ، واتجو نشاطيا إلى المشاريع الخيرية العامة كإصالح الطرقات ومد قنوات الري وا 
المنكوبيف،وذوي العاىات وتشييد المساجد والمعاىد العممية وشراء الكتب ووقفيا عمى طمبة العمـ وأىمو، 

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

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

 . يقرؤوف القرآف بجوار المؤسسة- قراء-  طالب 08عمؿ وراحة 
 حانوتا يعود 92وأما أمالكيا فقد كانت تقدر بثالثة أرباع األوقاؼ العامة ،وقد تـ إحصاء 

لمؤسسة سبؿ الخيرات، ثمانية منيا كانت مستغمة مف قبؿ الييود، وىذه إشارة لسماحة االسالـ 
  رياال،يضاؼ إلى ذلؾ أنو كاف 4455وعدالتو بيف مواطنيو، وغمتيا السنوية االجمالية قدرت بنحو 

 لاير إظافة إلى حماميف 156لمؤسسة سبؿ الخيرات أربع مخازف ممحقة بالفنادؽ غمتيا السنوية 
  .  لاير165غمتيا السنوية 
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 :أوقاف مؤسسة بيت المال- 3-4
تعتبر مؤسسة بيت الماؿ مف التقاليد العريقة لإلدارة اإلسالمية بالجزائر التي تدعمت في العيد 
العثماني وأصبحت تتولى إعانة أبناء السبيؿ ويتامى والفقراء واألسرى، وتتصرؼ في الغنائـ التي تعود 

لمدولة، كما تيتـ بشؤوف الخراج وشراء العتاد، وتشرؼ عمى إقامة المرافؽ العامة مف طرؽ وجسور وتشييد 
أماكف العبادة، كما كانت تيتـ باألمالؾ الشاغرة، كما تتولى تصفية التركات وتحافظ عمى ثروات الغائبيف 

وأمالكيـ، كما تقـو ببعض األعماؿ الخيرية مثؿ دفف الموتى مف الفقراء وأبناء السبيؿ ومنح الصدقات 
. لممحتاجيف

وكاف يشرؼ عمى ىذه الييئة الخيرية موظؼ ساـ يعرؼ ببيت المالجي يساعده قاضي يمقب 
بالوكيؿ، ويتولى شؤوف التسجيؿ فييا موثقاف يعرفاف بالعدوؿ ، ونظرا ألىمية ىذه المؤسسة فإف المشرؼ 

  .عمييا يتمتع بصالحيات متزايدة واالستقالؿ في إدارة شؤوف بيت الماؿ
 :يينأوقاف األندلسمؤسسة - 3-5

قامت ىذه المؤسسة الوقفية بعد محنة األندلسييف الذيف نزحوا إلى المغرب العربي واستقروا  في 
المدف الساحمية وساىمو في الحرب ضد االسباف ، وترجع أولى عقود ىذه المؤسسة حسب المؤرخ 

فقد كاف أغنياء الجالية األندلسية يوقفوف . ـ1572/ىػ980إلى سنة " ''Devoulxالفرنسي ديفوكس 
. األمالؾ عمى إخوانيـ الالجئيف الفارييف مف جحيـ االندلس

وقد تعززت مؤسسة أوقاؼ األندلسييف بعدىا بتأسيس مركب ثقافي وتعميمي وديني سمي بزاوية 
  .1837 في عاـ408072، ثـ تكاثرت مشاريعيـ الخيرية حتى بمغت بالفرنؾ الذىبي  األندلسسيف
: وقاف الزوايا واألولياء واألشرافأ- 3-6

تعود أحباس ىذه المؤسسات المستقمة عف بعضيا إلى أضرحة األولياء الصالحيف واألشراؼ 
والمدارس التي اسسوىا في حياتيـ ، وتتمثؿ ميمة ىذه األحباس في تسديد التكاليؼ الجارية لممؤسسة 

كانت كثيرة في  وقد  و كانت فوائضيا تعود إلى فقراء األشراؼ وأوقاؼ بيت الماؿ ،التعميمية أو الدينية،
مختمؼ المدف وخاصة منيا مدينة الجزائر، فكانت تقدـ ليا اليدايا واليبات وتحبس عمييا األمالؾ فتكونت 

وأشير ىذه المؤسسات تمؾ التي ترجع إلى ضريح سيدي عبد الرحماف الثعالبي . بذلؾ لكؿ منيا ممكية
  .1937 فرنؾ فرنسي عاـ 6000 عقارا، وقدرت مداخيميا بحوالي 72والتي بمغت احباسيا 

 الطرق والعيون والسواقي :أوقاف المرافق العامة- 3-7
تسمتيا بالمؤسسة غير الدينية نظرا لدورىا التقني في مدينة  ويصر كثير مف المؤرخيف عمى

 الجزائر غير اف نشأتيا كانت بدوافع دينية والرغبة في الثواب الجزيؿ بإرواء عابري السبيؿ ورعايتيـ،
وال يزاؿ ىذا "  .السبيؿ" وقد جرى العرؼ عمى ذلؾ حتى سميت العيوف الموجودة في الماكف العمة ب 

. المصطمح يستعمؿ حتى اليـو لمداللة عمى المنافع العامة 
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أوقفت عدة أمالؾ داخؿ مدينة الجزائر وخارجيا لإلنفاؽ عمى المرافؽ العامة كالطرقات وقد 
والحنايا والسواقي واألقنية ، وكؿ ىذه المرافؽ كانت تحظى بالعديد مف األوقاؼ ويقوـ عمييا وكالء 

  .وشواش يعرفوف بأمناء الطرؽ والعيوف والسواقي
  الجند والثكناتأوقاف: مؤسسة األوجاق- 3-8 

لقد كاف لكؿ مف الثكنات السبع الموجودة في المدينة أوقافيا الخاصة بيا التي ترجع  
 رجؿ لمغرؼ الصغيرة ومابيف 300 و200مداخيميا إلى العسكر المقيـ في غرفيا التي كانت تأوي ما بيف 

ويعود اصؿ ىذه األوقاؼ  إلى الجنود الذيف ترقوا في رتبيـ العسكريةف حيث .  لمغرؼ الكبيرة600 و400
رتبطت اىمية العقار الموقوؼ بأىمية االرتقاء في الرتبة او المنصب اإلداري الذي يحوزه الواقؼ، ولكف إ

الجند يحصموف عمى أجورىـ مف الباشا فقد كانت مداخيؿ األوقاؼ تصرؼ في أشياء ترفييية مثؿ اليدايا 
التي  يقدميا وكيؿ الوقؼ لجنود الغرؼ الوقفية، ىؤالء الوكالء يتـ تعيينيـ مف قبؿ مقيمي الغرؼ ودوف 
تدخؿ السمطات المحمية مما  يوحي بديموقراطية القرار في المؤسسة الوقفية األوجاؽ واستقالليتيا عف 

  .السمطة المحمية
ولكي نأخذ فكرة واضحة عف مختمؼ أوقاؼ المؤسسات الوقفية ونتعرؼ عمى مدى أىمية نفقاتيا 

: والفوائد التي توفرىا نثبت الجدوؿ التالي
 

 مصاريف أوقاف بعض المؤسسات الوقفية حسب تقرير المدير المالي لإلدارة الفرنسية: 01الجدول 

.  مقدرًا بالفرنكات30/09/1842بالجزائر بتاريخ 

أوقاف أهل األندلس أوقاف سبل الخيرات أوقاف الحرمين الشريفين السنة 

1836 105701,15 9750,40  -

1837 109895,99 13341,27 3870,80 

1838 109937,25 13903,70 3978 

1839 143068,62 12192,709 4141,24 

1840 166495,25 12712 3384,20 

1841 177268,91 10615,55 2775,20 

 18734,20 72515,61 812367,17المجموع 

 .1981فيفري / ، جانفي89/90رللة األصالة ، وزارة الشؤون الدينية، العدد : ادلصدر
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 ر االحتالل الفرنسي لمجزائالمؤسسة الوقفية في ظل :ثالثا 

. ف في الجزائرااألوقمؤسسات فرنسي من حتالل ال موقف اإل-1
منذ دخوؿ المستعمر الفرنسي أرض الجزائر شرع في تقويض دعائـ نظاـ الوقؼ، وتشتيت شممو 

قرارا بفسخ أحباس مؤسسة الحرمينف " كموزيؿ"  أصدر الجنراؿ الفرنسي 1830وىدـ معالمو، ففي ديسمبر 
بدعوى اف مداخيميا تنفؽ عمى األجانب، كما تضمف القرار انتزاع أوقاؼ الجامع الكبير، ونصت مادتو 

. السادسة عمى تغريـ  كؿ مف ال يدلي بما عنده مف أحباس
أف مصاريؼ ومداخيؿ  " 1843 مارس 23وجاء في تقرير وزير الحربية الفرنسي المؤرخ في 

 "المؤسسات الدينية تضـ إلى ميزانية الحكومة الفرنسية
 الوقؼ الذي كاف سائدا آنذاؾ مف قوؿ الكاتب  مؤسسةليس أدؿ عمى موقؼ اإلدارة الفرنسية مفو
" : BLANQUI"الفرنسي 

(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).
 

فقد رأت السمطات الفرنسية في مؤسسات األوقاؼ أحد العقبات الصعبة التي تحد مف سياسة 
االستعمار والتي تحوؿ دوف اإلصالحات الكبرى، والتي وحدىا القادرة عمى تطوير المناطؽ التي 

أخضعتيا قوة السالح وحولتيا إلى مستعمرة حقيقية، فنظاـ األوقاؼ في نظر سمطات االحتالؿ الفرنسي 
يتنافى مع المبادئ االقتصادية التي يقوـ عمييا الوجود االستعماري، وذلؾ لكوف الوقؼ كاف في حد ذاتو 

جيازا إداريا ووسيمة اقتصادية فعالة تحوؿ دوف المساس بالمقومات االقتصادية والعالقات االجتماعية 
لمجزائرييف، وىذا ما دفع قادة الجيش الفرنسي لمعمؿ عمى مراقبة المؤسسات الوقفية وتصفيتيا، واالستيالء 
عمييا باعتبارىا أحد العوائؽ التي كانت تحوؿ دوف تطور االستعمار الفرنسي، وفي ىذا يقوؿ أحد الكتاب 

إف األوقاؼ تتعارض والسياسة االستعمارية وتتنافى مع المبادئ االقتصادية التي )" :  Zeys "الفرنسييف 
وليذا بالذات عممت اإلدارة الفرنسية جاىدة عمى . (يقوـ عمييا الوجود االستعماري الفرنسي في الجزائر

  .إصدار سمسمة مف المراسيـ والقرارات تنص عمى نزع صفة المناعة والحصانة عف األمالؾ الوقفية
 .نوايا االستعمارية المبيتة اتجاه الوقف ومؤسساته ال-2

 الخاصة بتسميـ مدينة الجزائر، 1830 جويمية 05لقد جاء في البند الخامس مف معاىدة 
المحافظة عمى أمواؿ األوقاؼ ، وعدـ التعرض إلييا بسوء مف طرؼ فرنسا، ولكف اإلدارة الفرنسية مف 

خالؿ مراسيميا وقراراتيا المتتالية فيما يخص الوقؼ، عممت عكس ما اتفؽ عميو، ىادفة مف وراء ذلؾ إلى 
في نطاؽ التعامؿ التجاري والتبادؿ العقاري، حتى يسيؿ األمالؾ الوقفية إدخاؿ تصفية مؤسسات الوقؼ و

يمكف استجالء ما بيتتو فرنسا االستعمارية في السنوات األولى لإلحتالؿ مف خالؿ لألوربييف امتالكيا، و
 :والتي منيا مايميالقرارات والمراسيـ جممة مف 
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:  1830 سبتمبر 08في " دي برمون"مرسوم -أ
قضى ىذا المرسـو بمصادرة األوقاؼ اإلسالمية واالستيالء عمييا، وفي اليـو التالي أصدر 

لنفسو حؽ وصالحية التسيير والتصرؼ في األمالؾ الدينية بالتأجير، " دي برموف"قرارآخر يمنح فيو 
وتوزيع الريوع عمى المستحقيف، مرتكزا في ىذا عمى قولو بحؽ الحكومة الفرنسية في إدارة األوقاؼ بحموليا 

محؿ الحكومة الجزائرية في تسيير شؤوف البالد، ومف المعمـو أف ىذه العممية تمت لحساب الحكومة 
  .الفرنسية التي نيبت ممتمكات األوقاؼ وصرفتيا في غير موضعيا

:  1830 ديسمبر 7مرسوم -ب
" فالنداف"و " فوجرو"يخوؿ ىذا المرسـو لألوربييف امتالؾ األوقاؼ، عمال بتوصية كال مف 

الموظفيف بمصمحة األمالؾ العامة ، والرامية إلى وضع األوقاؼ تحت مراقبة المدير العاـ لمصمحة 
األمالؾ العامة، مع إبقاء المشرفيف عمييا مف الوكالء، وقد تمكنت السمطة الفرنسية مف تطبيؽ ىذا القرار 

: بصفة كمية في مدينتي وىراف وعنابة وتـ حجز وتسميـ األوقاؼ إلى عدة جيات منيا
. أوقاؼ العيوف لميندسيف فرنسييف-
. أوقاؼ الطرؽ لمصمحة الجسور والطرؽ، بحجة ضعؼ األمناء، وعدـ قدرتيـ لمقياـ بيذا الدور-
. أوقاؼ الجيش، بحجة أنيا أمالؾ عثمانية، وبقاؤىا بأيدي األىالي يشجعيـ عمى الثورة-
أوقاؼ المساجد فسخت بدعوى أنيا مداخيميا تنفؽ عمى أجانب خارج البالد، أي أنيا أمواؿ -

. ضائعة
حممت المادة الرابعة مف ىذا المرسـو القائميف عمى إدارة األوقاؼ، تسميـ العقود والمستندات و

وحسب . Domineالمتعمقة بيا، مرفوقة بقائمة المكتريف ومبالغ اإليجارات السنوية لمدير أمالؾ الدولة 
 فقد بمغ عدد األمالؾ 1936البحث الدقيؽ عف األوقاؼ الذي قاـ بو بعض المسؤوليف الفرنسييف سنة 

بناية استعمؿ بعضيا لمصالح إداراتيـ  (188) عقارا، وتصرؼ الفرنسيوف خالؿ الفترة في 1419الوقفية 
  .وىدـ البعض اآلخر

: األوقافمؤسسات المخطط العام لتصفية  -3
ـ حيف تقدـ المدير العاـ 1832 أكتوبر 25بدأت خطة اإلدارة الفرنسية لتصفية األوقاؼ في 

 ثـ تطور ىذا المخطط ليأخذ شكؿ تقرير ،ألمالؾ الدولة بمخطط عاـ لتنظيـ األوقاؼ إلى المقتصد المدني
ـ وبذلؾ أمكف لمسمطات الفرنسية بالجزائر فرض رقابتيا 1838مفصؿ حوؿ المؤسسات الوقفية في نياية 

الفعمية عمى األوقاؼ وتشكيؿ لجنة تسيرىا تتألؼ مف الوكالء الجزائرييف برئاسة المقتصد المدني الفرنسي، 
 . مؤسسة ومصمحة وقفية200 وقؼ موزعة عمى 2000الذي أصبح يتصرؼ في 

. 1838 أكتوبر 31مرسوم  -أ
بصدور ىذا المرسوـ أطمقت يد السمطة االستعمارية لمتصرؼ في األوقاؼ، ثـ تاله المنشور 

:   والذي قسـ المالؾ إلى ثالثة أنواع1839 أوت 24الممكي المؤرخ في 
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وىي تخص كؿ العقارات المحولة، التي توجو لممصمحة العمومية عف طريؽ : أمالؾ الدولة-
. قرارات تشريعية، وكاف مف ضمنيا األوقاؼ

. األمالؾ المستعمرة- 
 .األمالؾ المحتجزة -

م 1842نوفمبر 30المؤرخ في  " Blondel"عدد األوقاف في الجزائر كما وردت في تقرير مدير المالية : 02الجدول 
المجموع األوقاف المختصة بالمصالح العامة األوقاف المثمرة مكان الوقف 

 1798 34 1764الجزائر 
 75 15 60عنابة 
 132 23 109وىران 

 1692 416 1276قسنطينة 
 3697 488 3209المجموع 

. 5مديرية األوقاف، األوقاف اجلزائرية، مرجع سابق، ص: ادلصدر

 المناشير والموائح، وكاف ىدفيا الوحيد ىو وبعد المرسـو السابؽ توالت المراسيـ، القرارات 
، صدر قرار ينص عمى أف الوقؼ لـ يعد يتمتع بصفة 1843 أكتوبر 01 ففي ،االستيالء عمى األوقاؼ

المناعة، وأنو بيذا القرار أصبح يخضع ألحكاـ المعامالت المتعمقة باألمالؾ العقارية، األمر الذي سمح 
 مف األراضي الزراعية وبذلؾ % 50لألوربييف باالستيالء عمى كثير مف أراضي الوقؼ التي كانت تشكؿ 

 أفراف و 3 دكانا و 39 منزال و125 وقفا منيا 293تناقصت األوقاؼ ونضحت مواردىا، فمـ تعد تتجاوز 
 . وقفا550ـ، وكانت قبؿ االحتالؿ 1843 عناء عاـ 107 بستانا و 19

: 1873 وقانون 1858 أكتوبر 30مرسوم  -ج
وسع ىذا المرسوـ صالحيات القرار السابؽ وأخضع األوقاؼ لقوانيف الممكية العقارية المطبقة في 

ـ، 1873فرنسا وسمح بامتالؾ األوقاؼ وتوريثيا، وأعقب ىذا اإلجراء القرار األخير الذي عرؼ بقانوف 
والذي استيدؼ تصفية أوقاؼ المؤسسات الدينية لصالح التوسع االستيطاني األوربي في الجزائر والقضاء 

 .عمى المقومات االقتصادية واألسس االجتماعية لمشعب الجزائري
  . واالدراة الفرنسية لألوقافكتب الخيري اإلسالميم ال-4

ـ، وأوكمت رئاستو 05/12/1857أنشأ المكتب الخيري اإلسالمي بمرسـو إمبراطوري في 
لمستشار جزائري، وأسند تسييره إلى مجموعة مكونة مف أربع فرنسييف يتكمموف العربية إلى جانب أربع 

. جزائرييف يتكمموف الفرنسية، وأضيؼ ليـ مساعديف مف رجاؿ ونساء
وكاف المكتب يسير حسب القوانيف الفرنسية، ومف صالحياتو قبوؿ اليبات والتبرعات مف 

الغرض مف إنشاء ىذا المكتب ىو بمثابة تعويض عف  وقد كاف .الجزائرييف واألوربييف عمى حد السواء
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األضرار التي ألحقتيا الدولة الفرنسية بالجزائرييف، نتيجة لموضع االقتصادي واالجتماعي المتردي الذي آؿ 
. إليو العديد مف الجزائرييف، بعد مصادرة المالؾ الوقفية وأمالكيـ

 ،وتجدر اإلشارة أنو كاف يصرؼ كتعويض لممكتب، جزء مف األمواؿ لألمالؾ الموقوفة المحتجزة
: كما عمؿ المكتب عمى توزيع المساعدات والمنح رغـ ضعؼ مداخيمو عمى األوجو التالية

. تحفيظ القرآف الكريـ-
. مالجئ األطفاؿ-
. العالج الطبي-
. األفراف االقتصادية-
. (شبو منحة تقاعد)العماؿ القدامى في الدولة الفرنسية -
. متعممي الحرؼ الحرة-

وباليبات المقدمة لممكتب زادت مداخيمو، مع العمـ أف الدولة الفرنسية كانت تمنح لممكتب ما ال 
 فرنؾ سنويا، وحاولت السمطة الفرنسية تحويؿ طابعو بدمجو مع المكتب الخيري 90000يزيد عف 

. ـ1888األوربي، دعما ليذا األخير لضعفو، وبقي الحاؿ كذلؾ إلى 
ولما ازدادت تبرعات الجزائرييف لممكتب، قمؿ الحاكـ الفرنسي مف االعتمادات التعويضية الموجية 

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

خضعت األوقاؼ في الجزائر كباقي البمداف العربية واإلسالمية لسيطرة اإلدارة  الحكومية فغداة 
اإلستقالؿ كاف سرياف العمؿ بالقانوف الفرنسي مف أىـ العوامؿ التي ساىمت في إقصاء األوقاؼ مف 
ساحة العمؿ االجتماعي،حيث سيرت األوقاؼ مف خالؿ مديريات فرعية لـ ترقى إلى مستوىاألىمية  

 .اإلجتماعية التي تمثميا األوقاؼ 
بالرغـ مف التأثيرات السمبية التي تركيا التنظيـ العقاري عمى أصناؼ الممكية قبؿ االستقالؿ و

بصفة عامة، أو عمى األوقاؼ بصفة خاصة إال أف األمالؾ الوقفية بقيت متواجدة، وكانت تتوزع عمى 
أوقاؼ حبست عمى المدارس والزوايا والمساجد والكتاتيب باإلضافة إلى األوقاؼ األىمية، وقد دفع وجود 

ىذه األمالؾ غداة االستقالؿ المشرع الجزائري إلى التفكير في تنظيميا وضبط التشريعات الالزمة لتسييرىا 
داري يستجيب لطبيعة ىذه الممتمكات ويتجاوب مع األىداؼ التي أنشأت مف أجميا  .وفؽ نظاـ قانوني وا 

فوضعت مجموعة مف القوانيف بغية ضماف السير الحسف لعمؿ إدارة األوقاؼ في الجزائر، عمما أف  
ىذه اإلدارة ىي جزء مف وزارة الشؤوف الدينية واألوقاؼ في ىذا البمد، وأنيا مدمجة مع مديرية الحج، حيث 

. أف تسمية اإلدارة األصمي ىو مديرية األوقاؼ والحج
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  .تطور الييكل اإلداري الحكومي المسير لألوقاف الجزائرية -1
ـ،غير أف اإلىماؿ والتيميش 1963قد كانت األوقاؼ تحمؿ عنواف وزارة قائمة بذاتيا عاـ ؿ

وغياب سياسة وطنية لمتكفؿ باألوقاؼ أدى إلى اندثار نظاـ الوقؼ و تغييب ثقافتو في المجتمع 
الجزائري،واقتصار إدارة األوقاؼ عمى المستوى الوطني في شكؿ مديرية فرعية لدى وزارة الشؤوف الدينية 

ـ تحت إشراؼ مفتشية رئيسية لألوقاؼ 1965،حيث أصبحت منذ عاـ "األوقاؼ" والتي حذفت منيا عبارة 
المرتبطة مباشرة بالكتابة العامة بالوزارة،وأما تسييرىا فتكفمت بو المديرية الفرعية لألمواؿ الوقفية التابعة 

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

مديرية الشعائر  الدينية "وفي اطار إعادة ىيكمة وزارة الشؤوف الدينية ،أنشئت مديرية بمسمى
 الذي أقر الحماية عمى األمالؾ الوقفية و عدلت التسمية 1989،وبعد صدور دستور "واألمالؾ الوقفية

،حيث كاف نصيب األوقاؼ منيا مديرية فرعية لألوقاؼ كانت تقـو "مديرية األوقاؼ والشعائر الدينية"إلى
.  والية48بميمة التسيير اإلداري والمالي لألوقاؼ  عبر 

 والذي قاـ عمى خمفية تنظيـ األمالؾ الوقفية وحمايتيا،وىو 91/10وبعد صدور قانوف األوقاؼ 
يعد بداية عيد جديد ونقطة إنطالؽ لقطاع األوقاؼ  في الجزائر،و نظرا لتزايد اإلىتماـ الرسمي وتوسيع 

النشاطات الوقفية مف خالؿ عممية إسترجاع األمالؾ الوقفية المؤممة و مباشرة البحث عف األمالؾ الوقفية 
المندثرة والمستولى عمييا مف طرؼ األفراد والمؤسسات ،كاف مف الطبيعي ايجاد ىيكؿ إداري يستجيب 
لمظروؼ المستجدة، فاستقمت األوقاؼ لتصبح مديرية قائمة بذاتيا وذلؾ بعد صدور المرسـو التنفيذي 

 . ،والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة الشؤوف الدينية1415 رجب21 المؤرخ في 94/490
التنظيم اإلداري لإلدارة الحكومية في الجزائر  - 2

كما أف إدارة األوقاؼ في الجزائر ليست إدارة مستقمة قائمة بذاتيا، بؿ ىي عبارة عف مديريتيف 
فرعيتيف مف بيف المديريات الفرعية الثالث التابعة لمديرية األوقاؼ والحج، وىذا ما يثبتو المرسـو التنفيذي 

 حيث تذكر المادة الثالثة منو أف مديرية األوقاؼ والحج 2000 جويمية 28 المؤرخ في 146/2000رقـ 
: تضـ تحتيا ما يمي 

المديرية الفرعية لمبحث عف األمالؾ الوقفية والمنازعات، 
 المديرية الفرعية الستثمار األمالؾ الوقفية،

 .المديرية الفرعية لمحج  والعمرة

 اإلدارة المركزية لألوقاف في الجزائر - 2-1
 يتضح أف إدارة األوقاؼ ما ىي إاّل إدارتاف فرعيتاف مف مديرية األوقاؼ والحج، ما يجعمنا نسجؿ 
بعض القصور الذي يمكف أف ينجـ عف دمج ىذه المديريات الفرعية في مديرية واحدة، مما يشّتت الجيود 



 13 

لدى العامميف فييا  وبشكؿ خاص لدى مسئولييا، خاصة في أوقات الحج التي تتطمب تفّرًغا كاماًل، مما 
. يعني إىمااًل لمجوانب اإلدارية لألوقاؼ في فترات التحضير لمحج وفي وقت الحج خاصة

ذا بحثنا في تكويف كؿ مديرية فرعية نجد أف كاّل منيا تتكوف مف مجموعة مف المكاتب عادة ما  وا 
يكوف عدد موظفييا أقؿ مف المستوى المطموب، وىذا بالنظر إلى المياـ الموكمة إلى كؿ منيا، ىذه 

:  المديريات الفرعية ىي كما يمي
: المديرية الفرعية لمبحث عف األمالؾ الوقفية والمنازعات، حيث تتكوف مف المكاتب التالية / أ

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

 .مكتب المنازعات- 

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

 مكتب تسيير موارد ونفقات األمالؾ الوقفية،- 

 .مكتب صيانة األمالؾ الوقفية- 

و إذا دّققنا في كؿ مكتب نجد أف عدد الموظفيف فيو قميؿ مقارنة مع حجـ المياـ الموكمة لكؿ 
منيا، عمما أف األوقاؼ في الجزائر عانت مدة طويمة مف اإلىماؿ والضياع، بما يؤكد فكرة صعوبة ميمة 
استرجاع الممؾ الوقفي، وبما يؤكد أيًضا ضرورة توفر الكـّ الالـز مف الكوادر واألعواف المؤىمة لمعمؿ في 

 48مديرية األوقاؼ، ىذه الفكرة يمكف أف نعّززىا بشساعة األرض الجزائرية وتعّدد والياتيا، حيث يوجد 
 مميوف كيمومتر مربع، يضاؼ إلى ذلؾ أف 2.3والية عمى مستوى القطر الوطني تتوزع عمى مساحة تفوؽ 

ىنالؾ واليات تتوافر عمى أمالؾ وقفية قائمة، وأخرى يتـ استرجاعيا، والباقي في طور البحث، مما يستمـز  
. تخصيص ىياكؿ قائمة بذاتيا داخؿ اإلدارة المركزية لمتابعة كؿ ىذه العمميات

الفروع الوالئية إلدارة األوقاف في الجزائر - 2-2
تتوفر كؿ والية عمى مديرية لمشؤوف الدينية واألوقاؼ، وفي كؿ مديرية مصمحة لإلرشاد والشعائر 

، لكف ىذه المصمحة ليست لألوقاؼ وحدىا كما نالحظ مف تسميتيا بؿ أف األوقاؼ الدينية  واألوقاؼ
: تأخذ منيا مكتبا واحدا فقط ىو مكتب األوقاؼ إلى جانب 

مكتب اإلرشاد والتوجيو الديني، - 
 .مكتب الشعائر الدينية- 

إف ىذا التقسيـ يجعمنا نؤكد أف مكتب األوقاؼ ليست لو القدرة عمى استيعاب أو حمؿ األعباء 
الوقفية بمختمؼ مشاكميا، خاصة ونحف نتحدث عف األوقاؼ في دولة حاوؿ المستعمر طمس كؿ المعالـ 

 سنة مف االحتالؿ، عمما أف األوقاؼ في الجزائر قبؿ االستعمار كانت 130الدينية  واليوية الوطنية طيمة 
. ليا مكانة خاصة لدى الشعب الجزائري



 14 

ما نستطيع ذكره بيذا الصدد، أف مكتب األوقاؼ التابع لمصمحة اإلرشاد والشؤوف الدينية واألوقاؼ ال 
ذا فإف رئيس ىذه  يمكف أف يقوـ بالمياـ الحقيقية التي يجب أف يناط بيا موضوع األوقاؼ في الجزائر، وا 
المصمحة 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، 
. والتي ال تتوافؽ مف حيث حجميا وأىميتيا مع الحجـ المعطى لو كمكتب

 لجنة األوقاف- 2-3
قائمة  )عندما تحدثنا عف اإلدارة المركزية لألوقاؼ في الجزائر اتضح أنيا ليست إدارة مستقمة 

، بؿ أنيا فرع لمديرية أكبر منيا، نفس الشيء انطبؽ عمى مصالح إدارة األوقاؼ عمى مستوى (بذاتيا
المديريات الوالئية لمشؤوف الدينية، لكف الغريب أف ىنالؾ ىيكؿ أو تنظيـ آخر يدخؿ ضمف التنظيمات 

:  اإلدارية التي ذكرناىا، ىو لجنة األوقاؼ، ولو نظرنا إلى تكويف ىذه المجنة لوجدنا أنيا تتشكؿ مف
  ،مدير األوقاؼ وىو الرئيس
 ،المدير الفرعي الستثمار األمالؾ الوقفية وىو كاتب المجنة 

 ،المكمؼ بالدراسات القانونية والتشريعية عضوًا 

 ،مدير اإلرشاد والشعائر الدينية عضًوا 

 ،مدير إدارة الوسائؿ عضًوا 

 ،مدير الثقافة اإلسالمية عضًوا 

 ،ممثؿ عف مصالح أمالؾ الدولة عضًوا 

 ،ممثؿ عف وزارة الفالحة والصيد البحري عضوا 

 ،ممثؿ عف وزارة العدؿ عضًوا 

 ممثؿ عف المجمس اإلسالمي األعمى عضًوا. 

ذا نظرنا إلى الصالحيات الموكمة ليذه المجنة نجد أنيا تتولى النظر والتداوؿ في جميع القضايا  وا 
المعروضة عمييا المتعمقة بشؤوف إدارة األمالؾ الوقفية واستثمارىا وتسييرىا وحمايتيا، حيث تقـو عمى 

: الخصوص بما يمي 
دراسة حاالت تسوية وضعية األمالؾ الوقفية العامة والخاصة عند االقتضاء في ضوء أحكاـ المواد - 
، وتعّد محاضر نمطية 1998 ديسمبر 1 المؤرخ في 381-98 مف المرسـو التنفيذي 03-04-05-06

. لكؿ حالة عمى حدة
( 13-12-11-10)تدرس أو تعتمد الوثائؽ النمطية لعمؿ وكالء األوقاؼ في ضوء أحكاـ المواد - 

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

. 98/381 مف المرسـو التنفيذي 14-13في ضوء أحكاـ المادتيف 
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تدرس حاالت تعييف نّظار األمالؾ الوقفية أو اعتمادىـ واستخالفيـ عند االقتضاء، وحقوؽ كؿ - 
 وكيفيات 98/381 مف المرسـو 20-19-18-17-16-15واحدة عمى حدة، في ضوء أحكاـ المواد 

. أدائيا بوثائؽ نمطية معتمدة
تدرس حاالت إنياء مياـ ناظر األمالؾ الوقفية، وتعتمد وثائؽ نمطية لكؿ حالة في ضوء أحكاـ - 
. 98/381 مف المرسـو التنفيذي21المادة 
المزاد العمني، أو : تدرس وتعتمد الوثائؽ النمطية المتعمقة بإيجار األمالؾ الوقفية عف طريؽ- 

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

تشرؼ عمى إعداد دفتر شروط نموذجي إليجار األمالؾ الوقفية أو اعتماده في ضوء فقو األوقاؼ - 
. 98/381 مف المرسـو التنفيذي رقـ 23والتنظيمات المرعية، تطبيقا ألحكاـ المادة 

 مف 30-29-28-27تدرس حاالت تجديد عقود اإليجار غير العادية في إطار أحكاـ المواد - 
. 98/381المرسـو التنفيذي 

تقترح بعد الدراسة أولويات اإلنفاؽ العادي لريع األوقاؼ المتاح، واإلنفاؽ االستعجالي في ضوء - 
. ،  وتعتمد الوثائؽ النمطية الالزمة لذلؾ98/381 مف المرسـو 34-33-32أحكاـ المواد 

. عالوة عمى ما سبؽ يمكف لمجنة األوقاؼ تشكيؿ لجاف مؤقتة ُتكّمؼ بفحص ودراسة حاالت خاصة- 
ووفؽ ما ذكرناه مف مياـ ىذه الّمجنة، فإننا نالحظ أنيا تكرس فكرة المركزية في إدارة األمالؾ 

 ،  والتي تتعمؽ بإدارة 98/381الوقفية في الجزائر، خاصة إذا نظرنا إلى األحكاـ الخاصة بالمرسـو 
األمالؾ الوقفية  وتسييرىا وحمايتيا وكيفيات ذلؾ، مما يوحي بأّف ىذه المجنة وكأنيا اختزاؿ إلدارة 

األوقاؼ في الجزائر، عمما أف أعضاءىا يتشّكموف مف عناصر منيـ مف ليـ عالقة مباشرة باألوقاؼ، 
ونقصد الرئيس والكاتب، بينما األعضاء الباقوف ليست ليـ عالقة مباشرة بإدارة األوقاؼ، بؿ  وأنيـ ليسو 
مف المختصيف في ذلؾ، فكيؼ يتسنى ليؤالء أف يحكموا أو أف يدرسوا قضايا متعمقة بقرارات االستثمار، 
أو إعادة التقييـ، أو إصدار وثائؽ نمطية،  وىذا ما يجعمنا نتساءؿ عف الحاجة إلى مثؿ ىذه الّمجنة عمما 
أننا لو راجعنا  وأصمحنا إدارة األوقاؼ بما يعطييا االستقاللية  ويكّرس فييا النمط الالمركزي ألمكف أف 
نستغني عف ىذه الّمجنة، أو كاف يمكف االستعانة بمثيمتيا لتكوف لجنة استشارة أو لجنة مداوالت عمى أف 

. يكوف أعضاؤىا متخصصوف في إدارة  وتثمير الممتمكات الوقفية
، لوجدنا أف المديرية الفرعية 29/99ثـ أننا إذا نظرنا إلى المادة الخامسة مف القرار الوزاري 

الستثمار األمالؾ الوقفية تتولى مياـ الكتابة التقنية لمجنة األوقاؼ حيث ُتكّمؼ بيذه الصفة بمياـ تحضير 
عداد جدوؿ اجتماعات الّمجنة،إضافة إلى حفظ محاضر  الممفات التي تعرض عمى الّمجنة قصد دراستيا،وا 

 .ومداوالت الّمجنة وكؿ الوثائؽ المتعمقة بعمميا
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وىذا ما يؤكد فكرة قياميا بوظيفة السكريتاريا ليذه الّمجنة، عمما أف ىذه المديرية مف المفترض أف 
تكوف األكثر استقاللية،  واألكثر تخصصا، ألّنيا المعنية باستثمار األمالؾ الوقفية حتى ال يندثر، بؿ  

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

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

 وىو 31تـ إنشاؤه بناء عمى قرار وزاري مشترؾ بيف وزارة المالية  ووزارة الشؤوف الدينية  ويحمؿ رقـ 
ـ، وىو حساب مركزي، يفتح في إحدى المؤسسات المالية بقرار مف الوزير 1999 مارس 2مؤرخ في 

، لكف ، عمما أّنو يتـ فتح حساب لألوقاؼ عمى مستوى نظارة شؤوف الدينيةالمكمؼ بالشؤوف الدينية
الموارد واإليرادات المحصمة فييا تصب في الحساب المركزي لألوقاؼ، وىذا بعد خصـ النفقات المرخص 

. بيا
و يتضح لنا أّنو حتى في الجوانب التنظيمية المالية لألوقاؼ في الجزائر نجد فكرة المركزية أكثر 
تجّذرا، ذلؾ أنيا تمغي تقريبا كؿ دور مالي لممصالح الفرعية لألوقاؼ عمى مستوى الواليات، الّميـّ إاّل تمؾ 

 . 98/381 مف المرسـو التنفيذي 33الجوانب المتعمقة بالنفقات التي تنظميا المادة 
 

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

. النشاط الوقفي بشكؿ محسوس، حيث أف النتائج المسجمة عمى تواضعيا توحي بأثر ىذه القوانيف
لكف ىذا ال يمنعنا مف أف نذكر بمجموعة مف المتغيرات أصبحت تدعوا إلى ضرورة إعادة ىيكمة 

وضرورة أقممة قانوف األوقاؼ في الجزائر مع المتغيرات .إدارة األوقاؼ بما يتوافؽ مع المعطيات الواقعية
الواقعية الجديدة، والتي منيا  عممية البحث الجارية عف األمالؾ الوقفية الضائعة والت كشفت عف ثروة 
وقفية ىائمة مندثرة تمتمكيا  األوقاؼ الجزائرية والمؤسسات التي ليا عالقة بعممية البحث، إضافة إلى 

. عممية تطوير قوانيف األوقاؼ التي واكب ىذه العممية
في الجزائر تنوع الوعاء االقتصادي لألوقاف  إدارة األوقاف  و-1 

ذكرنا بأف إدارة األوقاؼ في الجزائر تكتسي طابعا مركزيا، بما جعؿ تفعيؿ البحث عف األمالؾ 
الوقفية  واسترجاعيا رغـ كؿ ما بذؿ مف جيود تعرؼ تباطًؤا عمى كؿ المستويات،  وىذا بالنظر إلى 

شساعة األرض الجزائرية،  وتخمؼ األدوات االتصالية  وبطئيا، مما عّقد مف عممية إدارة الوقؼ 
الجزائري، عمما أف الوقؼ في الجزائر متعّدد األنواع، ذلؾ أننا سجمنا في أحد التقارير الصادرة عف وزارة 

 : الشؤوف الدينية واألوقاؼ األنواع التالية مف األوقاؼ
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 1998األمالك الوقفية في الجزائر إلى غاية : 3الجدول رقم

 
بيانيا األمالك الوقفية 

 1981السكنات 
 01 المكتبات

 787 المحالت التجارية
 01 األسواؽ

 269 (حمامات الوضوء)المرشات 
 02 المدارس
 26الحمامات 

 17المستودعات 
 11 النوادي
 08 المخابز

 7850 النخيؿ المستأجرة
 1630 أشجار مستثمرة

 
 
 
 

ىذه التنوع في الوعاء االقتصادي لألوقاؼ تجعؿ عممية تسييرىا مف حيث مف يقـو بيا تعتبر صعبة 
نوعا ما بالنظر إلى الطابع المركزي لألوقاؼ في الجزائر،واقتصار اإلدارة الالمركزية عمى مكتب األوقاؼ 

. الذي ينتمي إلى مصمحة اإلرشاد  والشعائر الدينية  واألوقاؼ
 

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

: إلى التوزيع الجغرافي لألوقاؼ في الجزائر خاصة تمؾ التي تـ العثور عمييا نجدىا موزعة كما يمي
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التوزيع الجغرافي لألمالك الوقفية في الجزائر : 4الجدول رقم

 
 سنتيآر اآلر اليكتارالوالية أو المدينة 

 44 48 5541تممساف 
 65 90 140مغنية 

 0 90 296معسكر 
 19 69 163البويرة 

 9 61 97صور الغزالف 
 55 39 1المدية 

 68 90 38 (الثنية)بومرداس 
 68 10 42الشمؼ 

 2 13 0 (خميس مميانة)
 80 48 30تيزي وزو 

 49 92 544الجزائر  وضواحييا 
 68 88 92ولياصة 

 0 0 977تيبازة 
 527 738 7961المجموع 

. 1998، جوان (وثيقة داخلية )تقرير غري منشور : ، اجلزائر »األوقاف اجلزائرية « وزارة الشؤون الدينية  واألوقاف،:ادلصدر
ىذه الواليات وغيرىا مف الواليات ما يزاؿ البحث فييا عف األمالؾ الوقفية جارًيا، توحي بضخامة 

. المشروع مما يستدعي تنظيًما إدارًيا جديًدا يجعؿ العممية تسير بفعالية أكبر وكفاءة عالية
 إدارة األوقاف وعالقتيا باإلدارات األخرى -2

إف مف المتغيرات التي برزت إلى الوجود والتي أصبحت تطرح نفسيا بشدة ىو أف عممية استرجاع 
األوقاؼ في الجزائر ترتبط بمجموعة مف اإلدارات عمى اختالؼ مستوياتيا، ىذا األمر جعؿ الوزارة 

الوصية توّقع مجموعة مف القرارات الوزارية المشتركة  والتي تمكنيا مف التعامؿ معيا وفؽ أصوؿ  وقواعد 
داراتيا ما يمي : متفؽ 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 
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: مصالح مسح األراضي، والتي يمكن االستفادة من خالليا من: أوال
. ( إلى اليـو 1989مف سنة  )وثائؽ مسح األراضي - 
 .(إّباف االحتالؿ الفرنس )وثائؽ أرشيؼ مسح األراضي - 

مصالح أمالك الدولة، والتي توفر بدورىا إمكانية البحث عن أنواع معينة من األمالك الوقفية : ثانيا 
: مف خالؿ

حيث تتوفر عمى عقود الممكيات ووثائؽ إدارية تمكف مف الوصوؿ إلى : المحافظة العقارية- 
. المالكيف األصمييف

حيث تتوفر ىذه المصمحة عمى وثائؽ وعقود إدارية حوؿ صفقات : أرشيف المحافظة العقارية-
مصادرة األمالؾ الوقفية مف طرؼ اإلدارة االستعمارية الفرنسية، ويوجد بيذه المصمحة مختمؼ 

 .1900-1841السجالت التي يعود تاريخيا إلى ما بيف 

: مصالح الضرائب، والتي تحتوي عمى: ثالثا
 الخاص بالبطاقات التقنية لمعقارات مرتبة حسب أسماء المالكيف، أيضا أرشيف الضرائب- 

. تسجيؿ العقود اإلدارية منذ عيد االستعمار الفرنسي
 . ، المرتبة حسب األسماء، عمميات البيع  والشراء لمعقارات، شيادات الرىفأرشيف الرىون-

 وزارة العدل 2-2
: و التي تمّكف مف خالؿ مصالحيا إمكانية إضافية السترجاع األمالؾ الوقفية، ىذه المصالح ىي 

: أرشيف المحاكم والمجالس القضائية، خاصة تمك الخاصة بـ :أوال
. أحكاـ البيع في المزاد العمني ألمالؾ الوقؼ -1
 .(المتاف كانتا في العيد االستعماري )أرشيؼ المحاكـ الشرعية المالكية والحنفية  -2

. أرشيف وزارة العدل، حيث تتوفر مصالحو عمى وثائق القضاة ليا عالقة بالوقف: ثانيا
وزارة الثقافة  واإلعالم - 2-3

 ىذه الوزارة يمكنيا أف تمّكف مف استرجاع األمالؾ الوقفية منذ العيد العثماني وذلؾ مف خالؿ 
: مركز المخطوطات الوطنية الذي يحتوي عمى وثائؽ فييا ما يخص الوقؼ، مثؿ

سجل العثمانيين لألمالك الوقفية، : أوال
 سجل مداخيل الوقف،: ثانيا

مكة والمدينة، األندلس، سبل  )سجالت أمالك موقوفة لصالح مساجد وجمعيات دينية : ثالثا
 .(...الخيرات، الجامع األعظم
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 وزارة الفالحة  -2-4
:  تمّكف ىذه الوزارة مف خالؿ إدارتيا مف 

 البحث عف الوثائؽ فيما يتعمؽ بتأميـ أمالؾ الزوايا  واألوقاؼ العامة  والخاصة في إطار الثورة :أوال
 المحدد 1992 جانفي 14 المؤرخ في 11الصناعية  وىذا تطبيقا لممنشور الوزاري المشترؾ رقـ 

. لكيفية استرجاع األراضي الوقفية المؤممة في إطار قانوف الثورة الزراعية
 .البحث في األرشيف عمى الوثائق المختمفة: ثانيا

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

بناء مساجد، مدارس قرآنية، و  )عقود الممكية والعقود اإلدارية وأيضا المخططات، وعقود تمويؿ أراضي 
 .(عقود التنازؿ عف عقارات لصالح الجمعيات الدينية 

 وزارة الدفاع الوطني -2-6
. وىذا مف خالؿ الخرائط التابعة ليا والتي يمكف أف تسّيؿ عممية البحث وحصر األمالؾ الوقفية

أرشيف والية الجزائر - 2-7
. ذلؾ أف بيذه الوالية مقابر لمسمميف ومسيحييف أسست عمى أمالؾ وقفية

أرشيف المجمس الشعبي لمدينة الجزائر - 2-8
الذي يحتوي عمى وثائؽ قد تكوف األساس النطالؽ عممية استرجاع أمالؾ وقفية اندثرت منذ عيد 

. االستعمار الفرنسي
األرشيف الوطني - 2-9

 عقد ممؾ وقفي تحتاج إلى جيود مادية وبشرية 4000ذلؾ أف األرشيؼ يحتوي عمى حوالي 
. الستغالليا

األرشيف الخارجي  - 2-10
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 الحاجة 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 حجـ المياـ الموكمة إلييا، إننا 

نتحدث في الجزائر عف استرجاع األمالؾ الوقفية التي ضاعت منذ عيد االستعمار وتـ إىماليا بعد 
االستقالؿ،  وطالت مدة ضياعيا، بؿ أف منيا ما أصبح مستحيؿ رّده، نتيجة أّف عقودىا ترجع إلى العيد 
العثماني، وأف األماكف تغيرت مف حيث الطبيعة  واالسـ إذا تعمؽ األمر بشارع أو منطقة أخذت اآلف أو 

. قبمو تسميات مختمفة تماًما عف اسميا في العيد العثماني
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بعد كؿ ىذا أال يعتبر كؿ ىذا دافًعا قوًيا إلى ضرورة إعادة النظر في اإلدارة الوقفية في الجزائر، 
دارتيا ، تستدعي كفاءة جيدة في المستخدميف  وأيضا  ثـ أف العالقات المتشعبة مع الوزارات المختمفة  وا 

. نوًعا مف التخصص ثـ تطوير تقنيات العمؿ  والكـ الالـز مف المستخدميف
كؿ ىذا يضاؼ إليو أف الوثائؽ الخاصة بالوقؼ في الجزائر ُىرِّبت مف طرؼ اإلدارة االستعمارية 

الفرنسية،  وىي حاليا متواجدة في أحد المراكز التي ذكرناىا، مما يستدعي جيوًدا إضافية لدى السمطات 
المعنية الستعادتيا أو إيفاد مف يقوـ باستغالليا، عمًما أف ىنالؾ أمالكا وقفية أخرى بمكة المكرمة  

. والمدينة المنورة  وغيرىما تستدعي أيضا معاممة خاصة
 قوانين إدارة األوقاف في الجزائر تطور -3

تعرضت اإلدارة الوقفية في الجزائر إلى مجموعة مف التغيرات مف خالؿ مختمؼ القوانيف  
والمراسيـ التي استيدفت تطويرىا بما يتوافؽ مع تحسيف أدائيا في كؿ وضع جديد كاف يطرأ عمييا، لكف 

كؿ ىذه القوانيف لـ تستطع أف تجعؿ منيا إدارة عصرية  وفعالة في القياـ بمياميا،نظرا ألف الوقؼ لـ يكف 
. مف أولويات الدولة وال مف إىتمامات الطبقة السياسية الحاكمة في الجزائر

مف خالؿ ىذا المبحث سنحاوؿ أف نسمط الضوء عمى أىـ محاور تعديؿ  وتطوير قوانيف إدارة األوقاؼ 
وقد مرت قوانيف إدارة األوقاؼ في الجزائر بمجموعة مف التعديالت أو التطورات يمكف أف . في الجزائر

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

بعد االستقالؿ غدت الجزائر تعاني مف فراغ قانوني في مجاؿ إدارة األمالؾ الوقفية  وتسييرىا،  وىذا 
كاف ناجما عف تصرفات المستعمر الذي حاوؿ طمس ىوية الشعب الجزائري بكؿ األساليب التي كاف 

  (غير إسالمية)يجدىا مناسبة لذلؾ، وكاف منيا سمب الممؾ الوقفي  واستخدامو ألغراض عسكرية  ودينية 
. وحتى لجعميا في متناوؿ المعمريف آنذاؾ

لكف أثر االستعمار الفرنسي لـ يكف الوحيد الذي ساىـ بشكؿ كبير في اندثار الممؾ الوقفي  
وتردي إدارة األمالؾ الوقفية في الجزائر، بؿ أف ىنالؾ آثار أخرى جاءت نتيجة صدور المرسوـ التشريعي 

  والقاضي بتمديد سرياف مفعوؿ القوانيف الفرنسية في الجزائر 31/12/1962 المؤرخ في 62/157رقـ  
فيما عدا تمؾ التي كانت تمس بالسيادة الوطنية،  ونتج عف ذلؾ إدماج كؿ األمالؾ الوقفية إما ضمف 

. أو في االحتياطات العقارية (األمالؾ الشاغرة بعد االستقالؿ )أمالؾ الدولة 
 والمتضمف نظاـ األمالؾ الحبسية 17/09/1964 المؤرخ في 64/283ورغـ صدور المرسـو 

العامة إاّل أف اآلثار السابقة بقت قائمة، عمما أف ىذا المرسوـ 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 34  والمتضمف قانوف الثورة الزراعية أكد في المادة 71/73والستينات أف األمر رقـ 
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األمالؾ الوقفية مستثناة مف عممية التأميـ التي كانت سارية آنذاؾ، لكف ما حدث ىو أف أراضي وقفية تـ 
تأميميا في إطار المرحمة األولى مف الثورة الزراعية، ما يؤكد ضعًفا كبيًرا  وقصوًرا واضًحا في إدارة 

. الوقؼ آنذاؾ
 المؤرخ 81/01يضاؼ إلى كؿ ىذا ما حدث في بداية الثمانينات خاصة ما تعمؽ بالقانوف رقـ 

  والمتضمف التنازؿ عف أمالؾ الدولة،  ولـ يستثني األمالؾ الوقفية مف عممية البيع،  07/02/1981في  
وكاف ىذا ضربة مف الضربات القوية التي تعرضت ليا األمالؾ الوقفية في الجزائر قبؿ  وبعد االستقالؿ 

. مما عّقد مف إمكانيات استيرادىا
 ليخصص فصاًل كاماًل يحدد فيو مفيوـ الوقؼ، لكف ذلؾ لـ 84/11بعدىا جاء قانوف األسرة رقـ 

دارتو . يكف كافيا لضماف إدارة قانونية قوية وفعالة لحماية الوقؼ وا 
 مّكف مف إقرار حماية األمالؾ الوقفية،  وىذا مف خالؿ نص 23/02/1989لكف صدور دستور 

. ،  وأيًضا أحاؿ تنظيـ وتسيير األوقاؼ إلى قانوف خاص49المادة 
 والمتضمف التوجيو العقاري 90/25وبعدىا تجسد الوجود القانوني لألوقاؼ بصدور القانوف رقـ 

،  وأبرز 23الذي رّتب األوقاؼ كصنؼ مف األصناؼ العقارية القانونية الثالثة في الجزائر، بنص المادة 
 31ىذا القانوف أىمية الوقؼ واستقاللية تسييره اإلداري والمالي،  وخضوعو لقانوف خاص في مادتيو 

. 32و
 الذي أقر 27/04/1991 الصادر بتاريخ 91/10ثـ بعدىا صدر قانوف األوقاؼ تحت رقـ 

الحماية والتسيير واإلدارة إلى السمطة المكمفة باألوقاؼ،  ومف ىنا بدأت تجسيد استقاللية القوانيف الخاصة 
. باألوقاؼ في الجزائر مف حيث مختمؼ األحكاـ المتعمقة بيا وأيضا اإلدارة والتسيير

 1991قوانين إدارة األوقاف بعد - 3-2
 ُأنشأت مديرية األوقاؼ،  25/12/1995 المؤرخ في 94/470بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 

ولقد تضمف المرسوـ تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة الشؤوف الدينية،  وأصبحت األوقاؼ في الجزائر ُمسيَّرًة 
  وذلؾ بناًء عمى مف المراسيـ كالمرسوـ رقـ 1965مف طرؼ مديرية فرعية  وىذا ما كاف سارًيا منذ 

 .100/.89المرسـو رقـ  و،86/130المرسـو رقـ  و،68/187، والمرسـو رقـ 65/207

ثـ بدأت البرامج الحكومية تعطي أىمية كبيرة لألمالؾ الوقفية وإلدارتيا حيث أّكد برنامج الحكومة 
 عمى مكانة األوقاؼ،  وضرورة 17/08/1997المصادؽ عميو مف طرؼ المجمس الشعبي الوطني في 

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

 لـ يكف قد صدر المرسـو التنفيذي المحدد لكيفيات إدارة  وتسيير األمالؾ 97لكف إلى غاية 
 إلى 91مف  )(91/10) سنوات عمى صدور قانوف األوقاؼ 6الوقفية  وطرؽ استثمارىا رغـ مضي 

97 .)
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أما فيما يتعمؽ بالتنظيـ اإلداري لألوقاؼ فإف المديرية الفرعية لألوقاؼ حاولت أف تغطي النقص 
في النصوص القانونية التنظيمية باستعانتيا بالمناشير  والمذكرات المحددة لكيفيات تنظيـ  وتسيير 

: األمالؾ الوقفية  وضبط مداخيميا  ونذكر ىنا 
  المحدد لكيفية دفع إيجار األوقاؼ، 05/06/1996 المؤرخ في 37المنشور الوزاري رقـ 
  المحددة لكيفية دفع إيجار األوقاؼ،03/07/1996 المؤرخة في 01/96المذكرة رقـ  

  حسب نماذج ) المتضمنة ضبط التقارير المالية 17/07/1996 المؤرخة في 03/96المذكرة رقـ
 ومواعيد إرساليا، (موحدة

  الموجو لمسادة الوالة والنظار والمتضمف موضوع 05/08/1996 المؤرخ في 56المنشور الوزاري رقـ 
 توسيع دائرة االىتماـ باألمالؾ الوقفية،

  المتضمنة توجييات تنظيمية إلدارة األوقاؼ ال سيما05/01/97 المؤرخة في 01/97المذكرة رقـ  
والوثائؽ الواجب توفرىا في  ، وعالقة مسير األوقاؼ بالمستأجر.ترشيد المكمفيف باألوقاؼفيما يتعمؽ ب
 .ممفات األوقاؼ

  المتضمنة ضرورة الحرص عمى تنمية  وتثميف 19/07/1997 المؤرخة في 02/97المذكرة رقـ 
 .األمالؾ الوقفية

 ليحدد شروط إدارة األمالؾ الوقفية  01/12/1998 المؤرخ في 98/381ثـ جاء المرسـو التنفيذي رقـ 
: وتسييرىا  وحمايتيا  وكيفيات ذلؾ، وقد احتوى عمى خمسة فصوؿ ىي كما يمي 

أحكام عامة : الفصل األول
دارتيا وتسييرىا وفيو: الفصل الثاني : تسوية وضعية األمالك الوقفية وا 

o  ،تسوية وضعية األمالؾ الوقفية
o ،نظارة األمالؾ الوقفية 

o ،أجيزة التسيير 

o ،مياـ ناظر الممؾ الوقفي وصالحياتو 

o ،شروط تعييف ناظر الوقؼ 

o حقوؽ ناظر الممؾ الوقفي وكيفية أداء ميامو وانتيائيا. 

إيجار األمالك الوقفية : الفصل الثالث
أحكام مالية : الفصل الرابع

أحكام ختامية : الفصل الخامس
وأعطى ىذا المرسوـ دفعة إدارية وتنظيمية وتسييرية إلدارة األوقاؼ في الجزائر، مما فّعؿ العممية إلى 

. حّد معيف،  وىذا مجّسد مف خالؿ النتائج التي ذكرناىا سابقا أو التي سنذكرىا الحقا
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 المؤرخ 91/10 ليعدؿ  ويتمـ القانوف رقـ 2001 ماي 22 المؤرخ في 07-01ثـ جاء القانوف رقـ 
، حيث احتوى عمى مجموعة مف التعديالت كاف أبرزىا تفصيؿ الستثمار وتنمية 1991 أفريؿ 27في 

األمالؾ الوقفية مما أعطى توضيًحا أكثر ليذا الجانب لدى إدارة األوقاؼ المكمفة ضمف مياميا باستثمار 
وتنمية الممؾ الوقفي  وىذا وفؽ الصيغ المحددة في ىذا القانوف، كما أعطى لمسمطة المكمفة باألوقاؼ حؽ 

. إبراـ العقود
الحديث عف مستقبؿ اإلدارة الوقفية في الجزائر نابع مف : مستقيل اإلدارة الوقفية في الجزائر- 4

التطورات التي تعرفيا وضعية األوقاؼ في ىذه الدولة المسممة،وبالتالي يجب أف نذكر عددا مف العناصر 
 :تعتبر مرتكزات أساسية لمتفكير في مستقبؿ إدارة األوقاؼ في الجزائر ومنيا

 عقار وقفي 4621، فاإلحصاءات تتحدث عف أكثر مف تطور االكتشافات العقارية الوقفية 
 .تـ استرجاعيا وتوثيقيا مف طرؼ إدارة األوقاؼ الجزائرية

 قضية تـ الفصؿ فييا لصالح األوقاؼ 600 كثيرة أماـ العدالة منازعات عقارية وقفية 
 . قضية تنتظر الحؿ400و

 مميوف كيمومتر، يتولى 2.3 والية في بمد مساحتو 48 تتوزع عمى تسيير أوقاف متنوعة 
 . وكيؿ أوقاؼ26متابعتيا 

 يتـ تجسيدىا وفؽ إستراتيجية طويمة األمد تحتاج إلى طاقـ إداري استثمارات وقفية جديدة 
مف ). متخصص وعمى درجة عالية مف الخبرة في مجاؿ متابعة ومراقبة وتسيير ىذه المشاريع

مشروع الجامع األعظـ لمجميورية الجزائرية، مشروع المركب الوقفي المتعدد : ىذه المشاريع
الخدمات بوالية بجاية، مشروع المركب الوقفي المتعدد الخدمات بمدينة بوفاريؾ، مشروع 

 (إلخ...األربعيف محال لمحرؼ التقميدية بوالية تيارت، مشروع المؤسسة الوقفية لمنقؿ

 في الجزائر أصبح أكثر مف ضرورة، وىذا نظرا ديوان وطني لألوقافلذا فإننا نرى أف الحديث عف 
لما يوفره ىذا الديواف مف إمكانات مادية وبشرية، وأيضا استقاللية في اإلدارة والتسيير، فيذا الديواف إف 

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

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

 .يتوافؽ والمعايير العممية الحديثة في مجاؿ اإلدارة

 ضاعت منذ العيد االستعماري، وذلؾ مف خالؿ اكتشاف واسترجاع وتوثيق عقارات وقفية 
مديرية البحث وحصر األمالؾ الوقفية التي ستعزز بخبراء في مجاؿ المسح والحفظ والتوثيؽ 

 العقاري،
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 مف خالؿ إستراتيجية إعالمية تعتمدىا مديرية اإلعالـ والتسويؽ الوقفي استقطاب أوقاف جديدة 
 تحث المحسنيف عمى الوقؼ، وتعيد بعث ثقافة الوقؼ في الجزائر،

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

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

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

 .وتنظيمات تحافظ عمى األمالؾ الوقفية

 وىذا مف خالؿ النشاطات التي تمارسيا مديرية تطوير التعاون الدولي في مجال األوقاف ،
التعاوف والعالقات مع الخارج، والتي تبحث دائما عف سبؿ التعاوف مع الييئات العالمية المعتمة 

كاألمانة العامة لألوقاؼ بالكويت، الييئة العالمية لألوقاؼ بالبنؾ اإلسالمي )باألوقاؼ 
 .(إلخ...لمتنمية

 
 

الخاتمة 
إف تاريخ األوقاؼ الجزائرية يبف أف الجزائرييف اىتموا كثيرا بيا، وىذا يدؿ عمى تمسكيـ بعقيدتيـ 
ودينيـ اإلسالمي الحنيؼ، ومف جية أخرى اقتناعيـ بضرورة التضامف والتكافؿ فيما بينيـ، بؿ أنيـ 

تضامنوا حتى مع إخوانيـ في العالـ، فقد أوقؼ الجزائريوف لمحرميف الشريفيف ولموافديف منيما، وأوقفوا 
، وفكرة الوقؼ في الجزائر لـ تعرؼ فقط خالؿ (فحارة المغاربة دليؿ عمى ذلؾ)حتى في القدس الشريؼ 

نما قبمو بكثير  . (ـ1500/ ىػ906)التواجد العثماني في الجزائر وا 
إف المستعمر الفرنسي عمؿ عمى تدمير التركيبة الخاصة باألوقاؼ، وتمكف مف ذلؾ فقد ضاعت 

الكثير مف األوقاؼ الجزائري خالؿ ىذه الحقبة المظممة مف تاريخو، مما جعؿ البحث عف ىذه األمالؾ 
عادة تخصيصيا لما وقفت مف أجمو يكاد يكوف مستحيال لوال جيود الدولة الجزائرية في المجاؿ  وا 

التشريعي والتمويمي، وحتى جيودا دولية ساىمت في استرجاع الكثير منيا في الفترة الممتدة مف منتصؼ 
. (بتمويؿ مف البنؾ اإلسالمي لمتنمية)التسعينات إلى غاية يومنا 

نما فترة نياية الثمانينات  إف أولى فترات االستقالؿ لـ يكف فييا الشيء الكثير بالنسبة لألوقاؼ وا 
والبداية التسعينات ىي التي عززت مف المكانة القانونية لألوقاؼ وأعادت بعثيا مف جديد لكف بخطى 
وئيدة، إلى بداية القرف الواحد والعشروف حيث بدأت تمؾ التشريعات في مجاؿ األوقاؼ تعرؼ تطبيقا 

محتشما ليا، وىي في تزايد إيجابي خاصة في مجاؿ االستثمار، فظيرت المشاريع االستثمارية الوقفية 
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التي ترعاىا الدولة والخواص عمى حد سواد، وىذا ابتداء مف حي الكراـ الذي اعتبر أوؿ استثمار وقفي 
الذي يعتبر نقمة نوعية في " المسجد األعظـ"معاصر بتمويؿ مف الدولة الجزائرية، يميو المركب الوقفي 

المركبات الوقفية في العالـ العربي واإلسالمي، باإلضافة إلى المركبات الوقفية المصغرة التي بدأت تنتشر 
. في كؿ والية

إال أف أىـ االنتقادات المؤسسة توجو إلدارة األوقاؼ، التي تعتبر في الوقت الحالي مف أضعؼ 
اإلدارات في الجزائر، وىذا الفتقادىا لمكفاءات البشرية والموارد المادية التي تساعدىا في القياـ بمياميا 

عمى أكمؿ وجو، لكنيا تقؼ عاجزة ال تستطيع حتى فرض مراجعة اإليجارات الوقفية وفؽ األسعار 
المطبقة في السوؽ، وال تستطيع ضماف متابعة ميدانية جدية لممشاريع الوقفية، وال حتى فرض نفسيا 

. كجية عقارية ال يجب إىماليا أماـ اإلدارات العقارية المختمفة في البالد
إف الحؿ األمثؿ لتطوير إدارة األوقاؼ الجزائرية ىو إخراجيا مف إدارة ممحقة بوزارة الشؤوف الدينية 

عطاؤىا االستقاللية الكاممة باستحداث الديواف الوطني لألوقاؼ، الذي نأمؿ أف يكوف البديؿ  واألوقاؼ، وا 
. الحقيقي لإلدارة الحالية التي ال يمكف أبدا نكراف جيودىا لكنيا تظؿ جيودا جد متواضعة
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 :ىوامش البحث
                                                 

، ادلركز 2002 زلمد البشري اذلامشي مغلي ، التكوين االقتصادي لنظام الوقف اجلزائري ودوره ادلقاوم لالحتالل الفرنسي، رللة ادلصادر، العدد السادس، مارس 
الوقف يف اجلزائر : اوقاف مؤسسة سبل اخلريات من خالل ادلساجد احلنفية،أحباث الندوة العلمية حول:  عقيل منري، حول أوقاف مدينة اجلزائر يف القرن الثامن عشر

  .121ص.أثناء القرنني الثامن عشر والتاسع عشر
، جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، العني، 1997 ديسمرب 7-6 مصطفى أمحد بن محوش، الوقف وتنمية ادلدن من الرتاث إىل التحديث، ندوة الوقف اإلسالمي،  

  .2ص - 1ص 
  .3رجع سابق ، صامل مصطفى أمحد بن محوش، الوقف وتنمية ادلدن من الرتاث إىل التحديث،  

 .1، ص1998مديرية األوقاف، األوقاف اجلزائرية، وزارة الشؤون الدينية، اجلزائر، جوان   
 .163زلمد البشري اذلامشي مغلي ، التكوين االقتصادي لنظام الوقف اجلزائري ودوره ادلقاومة لالحتالل الفرنسي، مرجع سابق ، ص 

 .84، ص1986ناصر الدين سعيدوين، دراسات يف ادللكية العقارية، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،   
. 4 مصطفى أمحد بن محوش، الوقف وتنمية ادلدن من الرتاث إىل التحديث، مرجع سابق ، ص 
 .150ناصر الدين سعيدوين، دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر، مرجع سابق، ص  

 90ناصر الدين سعيدوين، دراسات يف ادللكية العقارية، مرجع سابق، ص 
مديرية و . 122، مرجع سابق، ص اوقاف مؤسسة سبل اخلريات من خالل ادلساجد احلنفية:  عقيل منري، حول أوقاف مدينة اجلزائر يف القرن الثامن عشر

 و زلمد البشري اذلامشي مغلي ، التكوين االقتصادي لنظام الوقف اجلزائري ودوره ادلقاومة لالحتالل الفرنسي، مرجع .2األوقاف، األوقاف اجلزائرية، مرجع سابق، ص
. 163سابق ، ص

 .95ناصر الدين سعيدوين، دراسات يف ادللكية العقارية، مرجع سابق، ص 
. 6مصطفى أمحد بن محوش، الوقف وتنمية ادلدن من الرتاث إىل التحديث، ندوة الوقف اإلسالمي، مرجع سابق، ص 
  .164زلمد البشري اذلامشي مغلي ، التكوين االقتصادي لنظام الوقف اجلزائري ودوره ادلقاومة لالحتالل الفرنسي، مرجع سابق ، ص 
. 6مصطفى أمحد بن محوش، الوقف وتنمية ادلدن من الرتاث إىل التحديث، ندوة الوقف اإلسالمي، مرجع سابق، ص 
. 6مصطفى أمحد بن محوش، الوقف وتنمية ادلدن من الرتاث إىل التحديث، ندوة الوقف اإلسالمي، ادلرجع سابق، ص 
 .100ناصر الدين سعيدوين، دراسات يف ادللكية العقارية، مرجع سابق، ص 
 7 مصطفى أمحد بن محوش، الوقف وتنمية ادلدن من الرتاث إىل التحديث، ندوة الوقف اإلسالمي، مرجع سابق، ص 
 167و166زلمد البشري اذلامشي مغلي ، التكوين االقتصادي لنظام الوقف اجلزائري ودوره ادلقاومة لالحتالل الفرنسي، مرجع سابق ، ص 
 .83الطيب داودي، الوقف وآثاره االقتصادية واالجتماعية يف التنمية، مرجع سابق، ص  
 .165ناصر الدين سعيدوين، دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر، العهد العثماين، مرجع سابق، ص 
 .3مديرية األوقاف ، األوقاف اجلزائرية، مرجع سابق، ص 

 .4مديرية األوقاف، األوقاف اجلزائرية، مرجع سابق، ص  
 .167ناصر الدين سعيدوين، دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر، العهد العثماين، مرجع سابق، ص  

 .5ص- 7ص مديرية األوقاف، األوقاف اجلزائرية ، مرجع سابق،  
 .168 – 167ناصر الدين سعيدوين، دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائرالعهد العثماين، مرجع سابق، ص

 .168ناصر الدين سعيدوين، دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائرالعهد العثماين ،مرجع سابق،ص-
 .7مديرية األوقاف ، األوقاف اجلزائرية، مرجع سابق، ص 

، 1993زلجويب ميسوم، نظام األمالك الوقفية يف اجلزائـر، دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون، مذكرة الدراسات العليا يف ادلالية، ادلعهد الوطين للمالية، اجلزائر،   
 .76ص

.  ادلتضمن تنظيم اإلدارة ادلركزية يف وزارة الشؤون الدينية  واألوقاف2000 جويلية 28 ادلؤرخ يف 2000/146 من ادلرسوم التنفيذي رقم 3، 1 ادلادة 
 .رليد أكيد،تقرير حول وضعية األمالك الوقفية يف اجلزائر،واقع وآفاق  
. ،  وادلتضمن تنظيم مكاتب اإلدارة ادلركزية بوزارة الشؤون الدينية  واألوقاف2001 نوفمرب 20 من القرار الوزاري ادلشرتك ادلؤرخ يف 3ادلادة  
.  احملّدد لعدد ادلصاحل وادلكاتب بنظارات الشؤون الدينية يف الواليات1998 نوفمرب 16 من القرار الوزاري ادلشرتك ادلؤرخ يف 2ادلادة  

 احملدد لشروط إدارة األمالك الوقفية  وتسيريها  ومحايتها  وكيفيات ذلك، حيث تذكر 1998 ديسمرب 1 ادلؤرخ يف 98/381 من ادلرسوم التنفيذي رقم 09 ادلادة 
... هذه ادلادة أن هذه اللجنة تتوىل إدارة األمالك الوقفية  وتسيريها  ومحايتها يف إطار التشريع  والتنظيم ادلعمول هبما
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.  ادلتضمن إنشاء جلنة األوقاف  وحتديد مهامها  وصالحياهتا1999 فيفري 21 ادلؤرخ يف 29 من القرار الوزاري رقم 2 ادلادة 
.  ادلتضمن إنشاء صندوق مركزي لألوقاف1999 مارس 2 ادلؤرخ يف 31 من القرار الوزاري ادلشرتك رقم 2 أنظر ادلادة 

.  من القرار اآلنف الذكر4 ادلادة 
. 2 من ادللحق رقم 33 راجع ادلادة 

. (بتصرف) 19، ص1998، جوان (وثيقة داخلية )تقرير غري منشور : ، اجلزائر »األوقاف اجلزائرية « وزارة الشؤون الدينية  واألوقاف،
.  بتصرف16-12 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، مرجع سابق، ص
 .(بتصرف) 10 إىل 8 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، مرجع سابق، ص 


