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 الـدور  إبـراز  وكذا ، المستدامة التنمية و الوقف اإلسالمي من بكل المتعلقة المفاهيم توضيح الدراسة  إلى هذه تهدف :ملخص 

 والمجتمـع  االقتصـاد  علـى  الوقـف  أثر تبيان و ، للدول الشاملة  التنمية تحقيق أجل من مؤسسات األوقاف به تقوم الذي الفعال
وخلص البحث إلى أنه بإمكان الوقف أن يقدم الكثير خاصة فيمـا  . األوقاف في تسيير الجزائر عرض تجربة خالل من الجزائري

لق باعتماد كفاءات متخصصة، وهذا لضمان الجدية والفعالية في إدارة األوقاف الجزائرية التي ظلت ألمد بعيد تسير بطريقة أقل يتع
تطوير أدائهم بشكل مستمر، والقيام  بتعديل القوانين والتشريعات التي تساهم في تشجيع ما يقال عنها أنها غير فعالة، والعمل على 

 الوطن واليات عبر متخصصة ندوات عقد على أخرى ،والعمل ناحية من الوقف ألموال االستغالل األمثل وفي ناحية، الوقف من
  .الجزائر في الوقف تاريخ على بالوقوف المجتمع ،وذلك لدى أفراد الوقف معنى ،وتوسيع

  .ف ، الجزائر، التنمية المستدامة ، تسيير األوقا مؤسسات األوقاف الوقف اإلسالمي ، :حية اتمفالكلمات ال

Abstract: The aim of this paper is to clarify the concepts related to each of the Islamic Waqf and 
sustainable development, as well as to highlight effective role carried out by institutions of Awqaf to 
achieve overall development of the countries, and identify the impact of Waqf on the economy and the 
Algerian society by viewing experience Algeria in the conduct of Awqaf. The research found that it 
can Waqf that offers a lot especially with regard to the adoption of qualified specialist, and this is to 
ensure the seriousness and effectiveness in the management of Awqaf Algerian which has for a long 
time conducting a manner mildly as ineffective. and work to develop their performance continuously, 
and to modify the laws and regulations that contribute to the promotion of Waqf from hand, and 
optimum utilization of Awqaf funds on the other hand and working for convening specialized 
seminars across country, and expand the meaning of the Waqf of community members, and standing 
on the history of the Waqf in Algeria.                                                       

 Keywords: Islamic Waqf, sustainable development, sustainable development, The conduct of 

Awqaf , Algeria . 
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  :تمهيد 
 دور  علـى  يقف اإلسالمي للتاريخ فالمتتبع اإلسالمية، ألمةل الحضاري الرقي مظاهر أحد اإلسالمي الوقف يعتبر

ن النظرة الضيقة إلى الوقف علـى أنـه   أ ،إال الحياة نواحي كافة في الوقفية في تغطية غالبية احتياجات األمة المصارف
ن عليها فقط؛ أدى إلى تركيز الدراسات على البعد الـديني، وانحسـار دور   مؤسسة دينية تعنى بشؤون المساجد والقائمي

الوقف في النواحي الدينية البحتة دون النظر إلى األبعاد االقتصادية واالجتماعية والمالية للوقف، وعـدم األخـذ بعـين    
توظف بما يخفف العبء عـن  ن األموال والممتلكات الوقفية جزء مهم من ثروة المجتمع اإلسالمي، يمكن أن أاالعتبار 

  . موازنة الدولة في تقديم الخدمات التعليمية واالجتماعية والصحية وحتى خدمات البنية التحتية
 األخـذ  على التأكيد ومع اإلسالمي، للمجتمع الشاملة التنمية تحقيق في اإلسالمي الوقف يلعبه الدور الذي ظل وفي

 بمـا  االقتصاد حركة مع األوقاف تفعيل أهمية تبدو النامية، للبلدان التنموية خططال من الكثير في المستدامة بأهداف التنمية

  .ومستقبلها في حاضرها اإلسالمية األمة يفيد
 جوانـب  مختلف في الوقف دور ر، وإظهاإسالمي وأهدافه منظور من الوقف مفهومببيان  الدراسةوتختص هذه 

 إسـالمي  كمفهـوم  الوقف مفهوم بين الوثيقة بالعالقة االعتراف من بد ال ولذلك .وغيرها واالجتماعية االقتصادية التنمية

وعرض أهم المراحل التي مر بها الوقف في الجزائر ،وإبراز الدور الذي ،  المستدامة التنمية مفهوم وبين،الجذور راسخ
  :الل المحاور التالية وسوف يتم تحليل ذلك من ختقوم به الوزارة الوصية في إدارة األمالك الوقفية واستثمارها، 

  وأنواعه؛ أركانه و اإلسالميالوقف  -أوال                   
  الوقف اإلسالمي كآلية لتحقيق التنمية المستدامة؛ -ثانيا                   
 .واقع وآفاق التجربة الجزائرية في تسيير األوقاف -ثالثا                   

 :أنواعهو أركانهو اإلسالميالوقف  -أوال

  : مفهوم الوقف اإلسالمي  -1
 : المفهوم اللغوي -1.1

والوقـف ،  .أوقاف ، مثل ثوب وأثـواب : وقفت الدار وقفًا بمعنى حبستها، وجمعه : هو الحبس  يقال : الوقف في اللغة
 ويقصد).لبر سبلت الثمرة بالتشديد جعلتها في سبل الخير وأنواع ا: ( ، يقال" التسبيل"، وكذلك 1واحد  والحبس ، بمعنى 

   .اهللا سبيل في جعلها :أي تسبيالً ضيعته سبَل قوله نحو :التسبيل هو آخر معنى أيضا بالوقف

 : المفهوم االصطالحي -2.1

 أنهم اختلفوا التكافلي،إال ودوره الوقف إنشاء من المقصد حيث من متقاربة الوقف بتعريفات الفقهية المذاهب عرفت

مـن  و .الفرعيـة  الفقهية األحكام من ذلك ،وغير الوقف ومدة ،واسترجاعه، فيه التصرف حق نحو به، المتعلقة األحكام في
  2 :جملة تلك التعريفات نختار ما يلي

و ". هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه في ملك معطيه و لو تقديرا" المالكي بقوله" ابن عرفة"عرفه 
  .ملك معطيه أي الواقفيتضح من هذا التعريف لزوم الوقف، و هو على 

فهـو  ". حبس العين على ملك الواقف و التصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العـين "بقوله " أبو حنيفة" وعرفه
  .كالعارية عنده إال انه غير الزم لو رجع الواقف صح عنده الرجوع

،  و يالحظ من هذا التعريف انـه  "تحبيس األصل و تسبيل المنفعة: "بقوله " المغنى" فيعرفه في" ابن قدامه "أما  
  .لم يجمع شروط الوقف
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مختلف هذه المعاني التي جاءت بها  التعاريف السابقة في تعريف جـامع للوقـف   "  محمد أبو زهرة "ولخص 
الوقف هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن االنتفاع بها مع بقاء عينها و جعل المنفعة لجهة من جهات : " بقوله 
  .3ويرى أن هذا التعريف هو أصدق تعريف مصور جامع لصور الوقف عند الفقهاء الذين أقروه ". ابتداء و انتهاء الخير

  : المفهوم االقتصادي -3.1
حبس مؤبد ومؤقت، لمال لالنتفاع المتكرر به أو بثمرته في وجه من وجوه : الوقف هو"  على أنه يعرف الوقف 
  .4"البر العامة أو الخاصة

تحويل لجزء من الدخول و الثروات الخاصة إلى موارد تكافلية دائمة تخصص منافعها مـن  "بأنه ذلك ويعرف ك
سلع و خدمات  وعوائد لتلبية احتياجات الجهات و الفئات المتعددة المستفيدة، مما يساهم في زيادة القـدرات اإلنتاجيـة   

القتصاد االجتماعي في االقتصاد اإلسـالمي، و بهـذا   الالزمة لتكوين و نمو القطاع التكافلي الخيري الذي يعد أساس ا
المعنى فانه يحدث حركية اقتصادية ايجابية للثروات و الدخول لضمان الوصول إلى توزيع توازني اختياري عادل بين 

لخاصـة  أفراد المجتمع و فئاته و طبقاته و أجياله المتتالية، و تبرز مجاالت جديدة نوعية في المفاضلة بين االختيارات ا
الفردية و الجماعية الخيرية، بين االستهالك الفردي و االستهالك التكافلي، بين االدخار و االستثمار الخاصين و االدخار 
و االستثمار التكافليين الخيريين الذين يتطوران من خالل النمو التراكمي للقطاع الوقفي الذي يعد ضرورة اقتصـادية و  

  .5" التنمية الشاملة المستدامة في االقتصاديات اإلسالمية اجتماعية و مطلب حضاري لتحقيق
 27ه الموافق 1411شوال  12المؤرخ في  91/10من قانون  03المشرع الجزائري عرف الوقف في المادة أما 

حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجـوه  "م على أنه1991أفريل 
  ."ر والخيرالب

ونرى من هذه التعاريف السابقة أنها تتناسب مع حقيقة الوقف القانونية وطبيعته االقتصادية ودوره االجتمـاعي،  
  : وذلك من حيث أنه

  الوقف صدقة جارية ما بقيت أو بقي أصلها؛ ••••
ل يعبر عن جميع أشكال الوقف وأنواعه فهو حبس عن االستهالك الشخصي ،بما يعنـي أنـه ينشـئ رأس مـا     ••••

اقتصادي قادر على إنتاج المنافع وهو يعبر وقف المنافع المتكررة عن رأس مال هذه المنافع ،وهو القيمة الحالية 
  لمجموعة المنافع المستقبلية الموقوفة؛

يقع الوقف على المال وهذا المال قد يكون ثابتا أو منقوال وقد يكون عينا كاآلالت والسيارات وقد يكون نقدا كمال  ••••
  ة أو االقتراض كما يمكن أن يكون منفعة متمولة مثل منفعة نقل المرضى أو منفعة أصل ثابت ؛المضارب

يتضمن حفظ المال الموقوف واإلبقاء عليه حتى يمكن تكرار االنتفاع بـه أو بثمـره ،وبهـذا يتضـمن معنـى       ••••
  االستمرارية وجود المال؛

الذي يقصد بيع منتجاته وإنفاق إيرادها على أغراض  يشمل الوقف المباشر الذي ينتج المنافع كما يشمل االستثمار ••••
  الوقف ؛

 .يشمل وجوه البر العامة االجتماعية واالقتصادية  ••••
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 :مشروعية الوقف اإلسالمي  وأركانه  -2

  :مشروعية الوقف اإلسالمي   -1.2
أحاديث  الوقف قربة من القرب ، مندوب فعله دلت على مشروعيته نصوص عامة من القرآن الكريم ، وفصلته

  .من السنة النبوية المطهرة ، وعمل به الصحابة ، وأجمعوا على مشروعيته كما نقل ذلك أهل العلم وذهبوا إليه
  

   :فمن القرآن الكريم
آل ( ﴾علـيم   بِه اللّه فَِإن شَيء من تُنفقُواْ وما تُحبون مما تُنفقُواْ حتَّى الْبِر تَنَالُواْ لَن﴿: قول الحق تبارك وتعالى 

كـان  : وقد جاء في صحيحي اإلمامين البخاري ومسلم ، عن أنس بن مالك  رضي اهللا عنه أنه قال ). 92: عمران،آية
أبوطلحة أكثر األنصار بالمدينة ماالً من نحل ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسـول  

فلما ُأنزلت هذه اآلية ، قام أبوطلحـة إلـى   : لم ، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، قال أنس اهللا صلى اهللا عليه وس
 مما تُنفقُواْ حتَّى الْبِر تَنَالُواْ لَن ﴿: يا رسول اهللا ، إن اهللا تبارك وتعالى يقول : رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

ونبتُح... ﴾ ها وذخرها عند اهللا فضعها يا رسول اهللا حيث  ، وإن أحب أموالي إليبيرحاء ، وإنها صدقة هللا، أرجو بر
بخْ ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح ، وقد سمعت ما قلـت ،  : ( فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم : قال . أراك اهللا

 . ا أبو طلحة في أقاربه وبني عمهفقسمه. فقال أبوطلحة افعل يا رسول اهللا ). وإني أرى أن تجعلها في األقربين

 .والوقف سبيل للمحسنين) .91: التوبة ،آية(  ﴾سبِيٍل  من الْمحسنين علَى ما﴿ :تعالى  اهللا قال

  :ومن السنة النبوية 
 علـم  أو جاريـة،  صدقة من إال :ثالثة من إال عمله عنه انقطع اإلنسان مات إذا (( :والسالم الصالة عليه قال فقد

  .)رواه مسلم وأبو داود وغيرهما( )) له يدعو صالح ولد أو به، تفعين
إن مما يلحق المـؤمن   ((ويفصل معنى الصدقة الجارية ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال 

يتا البن علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ، ومصحفا ورثه ، او مسجدا بناه ، أو ب: من عمله وحسناته بعد موته 
رواه ابـن  (  )) السبيل بناه ، أو نهرا أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعـد موتـه  

 .، فالصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف )ماجة

القربـة  رومة ، وكان يبيع منها : أن هناك لرجل من بني غفار عينا يقال لها : وجاء في نصب  الراية للزيلعي 
يا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ، ليس لـي  : ؟ فقال ) أتبعنيها بعين في الجنة : (بمد ، فقال له صلى اهللا عليه وسلم 

فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، فاشتراها منه بخمسة وثالثين ألف درهم ، ثم أتى النبـي  . وال لعيالي غيرها
 .6قد جعلتها للمسلمين : نعم ، قال : عل لي ما جعلت له ؟ قال أتج: صلى اهللا عليه وسلم، فقال 

  :أما اإلجماع
فقد صرح غير واحد من أهل العلم بأن إجماع الصحابة منعقد على صحة الوقف، فقد ذكر صاحب المغني ، أن 

، وهذا إجماع منهم  لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم ذو مقدرة إال وقف: ( جابرا رضي اهللا عنه قال 
  .7، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف ، واشتهر ذلك ولم ينكره أحد ، فكان إجماعا 

ال نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خالفا في ( : وقال الحافظ ابن حجر نقال عن اإلمام الترمذي قوله
  .)، وجاء عن شريح أنه أنكر الحبساألراضيجواز وقف 

وهذا إجماع منهم على جواز الوقـف ولزومـه ، وألن   ( : احب اإلسعاف بعد ذكره ألوقاف الصحابة وقال ص
  .8)الحاجة ماسة إلى جوازه
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جعل اإلسالم للوقف شروطا حتى يحقق الغاية المرجوة منـه،وتتعلق هـذه الشـروط    : أركان الوقف اإلسالمي  -2.2
  .بالواقف ،والموقوف ،والموقوف عليه،والصيغة

  .9يكون حرا عاقال بالغا غير مكره وال محجور عليه أنيشترط في الواقف :الواقف  -1.2.2
  :يشترط في الموقوف مايلي:الموقوف -2.2.2

إذ ال يتأتى وقف ما ليس من األموال ، كاألتربة في مواقعها ، وما ليس بمتقوم : أن يكون الموقوف ماالً متقوما  •
 كالخمر والخنزير؛

األراضي الموات وشجر البـوادي ، وحيـوان   : فال يصح وقف غير المملوك ، مثل : ا أن يكون الوقف مملوكً •
 الصيد قبل صيده؛

 فال يصح وقف الشيء المجهول، كقوله وقفت جزاءا من مالي ، أو داري؛: أن يكون معلوما حين الوقف  •

 .، كالثمار، والخضروات ، والثلج فيخرج به ما ال يبقى على حاله التي يتحقق بها االنتفاع: أن يكون ماالً ثابتًا  •

لصرف المنفعة عليـه كعامـة الفقـراء     أهاليكون الموقوف عليه  أنيشترط لصحة الوقف : الموقوف عليه  -3.2.2
  :، ويشترط فيه مايلي ...والمساجد والمدارس 

 أن يكون أهال للتملك سواء المعين أو غير المعين ؛ •

 .ست جهة معصية أن يكون الموقوف عليه جهة بر وقربة ولي •

  :ينعقد الوقف بكل صيغة تدل على إرادة الواقف للوقف ، ويشترط فيها مايلي: الصيغة  -4.2.2    
أي ال تقترن بتعليق أو إضافة إلى مستقبل ، إذ ال بد أن تـدل علـى إنشـاء    : أن تكون صيغة الوقف منجزة  •

 ؛10الوقف وقت صدوره

 وقف بوعد ، كقوله سأقف أرضي أو داري على الفقراء؛أن يكون العقد فيها جازما إذ ال ينعقد ال •

 أال تقترن الصيغة بشرط يناقض مقتضى الوقف ، كقوله وقفت أرضي بشرط أن لي بيعها متى أشاء؛ •

 .أن تفيد الصيغة تأبيد الوقف لمن ال يقول بصحة تأقيته •

 :ويمكن تقسيم الوقف وفقا لغرضه ومحله كمايلي :أنواع الوقف  -3

 :ويتضمن مايلي  :وقفغرض ال -1.3

 انقرضـت  مـا  إذا تباعا يؤول ثم والذرية، األسرة من  األوالد مصالح على الوقف هو: )األهلي( الذري الوقف -1.3.3

 . 11خيري  إلى وقف الذرية

وهو الذي يقصد به الواقف الصرف على وجوه البر ، سواء أكان على أشخاص معينـين ،  : الوقف الخيري  -2.3.3
المساكين والعجزة ، أو كان على جهة من جهات البر العامة ، كالمساجد والمستشفيات والمدارس ،مما ينعكس كالفقراء و

  .12نفعه على المجتمع
 مـن  جـزءاً  الواقف فيخصص الخيري، والوقف) الذري( األهلي الوقف بين يجمع الذي وهو: المشترك الوقف -3.3.3

  .العامة البر لوجه رآخ جزء ويجعل نفسه أو ألقاربه وذريته خيراته
وقف خاص وهو ما كان على النفس واألهـل ،  : حد ثالثة أشكال هي أويتضح من التقسيمات التي عرضناها أنها تأخذ 

ووقف عام وهو ما كان على مختلف أوجه الخير وخدمة  المجتمع دون تعيين ، وقف مختلط بين الخاص والعام فهـو  
  .يخدمهما في نفس الوقت 

  13: ويتضمن مايلي :ف محل الوق -2.3
 المسـنين  ودور والمكتبـات  والمستشفيات والمدارس المساجد مثل الوقفية لألغراض مباشرة لتستعمل :العقارات - 1.2.3

  .الوقف أهداف إلى ريعها يعود ثم والتجارية السكنية كالمباني استثمارياً وقفاً لتستعمل أو وغيرها، واأليتام
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  .الزراعية وغير الزراعية اضيكاألر :الثابتة األصول -2.2.3
 .المنقوالت من وغيرها والمصاحف للمساجد والسجاد والحافالت للمكتبات الكتب مثل :المنقولة األصول - 3.2.3

 شـكل  فـي ( الحاجة انقضاء بعد تعاد حيث إليها، يحتاج لمن إلقراضها إما والدنانير، الدراهم وقف :النقود وقف -4.2.3

 .الوقف أغراض على ريعها يوزع ثم االستثمار نقود وقف أو آخر، محتاج إلى دجدي من لتعرض )حسن قرض

 الملك استغالل حق بوقف ذلك ويكون التجاري،  االسم وحق االبتكار وحق التأليف كحق :المعنوية الحقوق وقف -5.2.3 

  .المبتكر أو المؤلف من بتصريح وذلك المعنوي،
 االقتصـادي  ، كالمضمون منها أساسها على الوقف تقسيم يتم أخرى راتإعتبا هناك التقسيمات هذه إلى باإلضافة

 تقصـد  ال خدميـة  أو تجارية أو زراعية أو صناعية استثمارات على الموقوفة واألموال المباشرة األوقاف من كل ويشمل

  .المؤقت لوقفوا المؤبد الوقف من كل ويتضمن له، الزمني البعد حيث من الوقف تقسيم وكذا ذواتها ، على بالوقف

 قـيم  يرسـخ  حيث عديدة، وفوائد ومنافع جمة، مصالح من ذلك في لما للوقف المسلمين اإلسالم ندب:أهداف الوقف  -4

 حاجـات  لتلبيـة  ودائمة ثابتة مالية موارد من يوفره بما المجتمع وأبنائه، طبقات بين والمحبة واألخوة والتضامن التكافل

وغيرها، ويمكن تلخيص أهـم   وصحية وغذائية وتربوية دينية حاجات من يتضمنه ، وبماواالجتماعية االقتصادية المجتمع
 : أهداف الوقف اإلسالمي فيما يلي 

  ؛ 14نشر الدعوة إلى اهللا سبحانه وتعالى من خالل إنشاء المساجد إلقامة شعائر الدين، وتعليمه ألبناء المسلمين •
 فقيراً أو عابر سبيل أومن ذويه؛ توفير األمن الغذائي والسكن للمجتمع، وسواء كان •

 إعداد القوة الالزمة،  لجعل األمة قادرة على توفير األمن والحماية والدفاع عن عقيدتها؛  •

 نشر روح التعاون والتكافل التي تجعل من المجتمع المسلم وحده واحده؛ •

ـ  • ن أدوات لتلبيـه حاجـات   توفير مصادر ثابته إلمداد المصالح العامه، والمؤسسات اإلجتماعيه بما يلزمها م
 .المجتمع المسلم

يكتسي الوقف اإلسالمي أهمية بالغة تنبع من كونه يعتبر من أهم ميادين البر ،وأغزر روافد الخيـر    :الوقف أهمية -5
 مـر  علـى  المسـلمون  يترك لم حيث اإلسالمي، للنظام مفخرة اإلسالمية المجتمعات في والمتعددة الكثيرة األوقاف وتعد،

سواء على المستوى االجتمـاعي أو   أموالهم، من جزءا منهم الخيرون عليها وقف إال المجتمع حاجات من حاجة العصور
  :االقتصادي أو الديني ، والتي يمكن حصرها فيما يلي

 يصب وعاء أنه على الوقف وصف يمكن حيث عامة، ومنافع خاصة مصالح يحقق دائم تمويل مصدر الوقف أن •

 عامة؛ ومنافع خاصة مصالح به تتحقق والعباد، البالد على بالخيرات يفيض نبعوم العباد، خيرات فيه

 التشـابك،  فـي  محكمة خيوط من المجتمع اإلسالمي داخل ينسجه بما االجتماعي الترابط أبواب أوسع الوقف أن •

 ؛15حد الوا كالجسد يصير حتى المجتمع خاليا  في الروح تبعث بعضاً، بعضها يغذي للترابط، قوية وعالقات

 ينقطع؛ ال الوقف أجر ألن الذنوب وتكفير والثواب األجر استمرارية •

 الملكية؛ بانتقال ذلك انقطاع وعدم الخير، أوجه في بالوقف االنتفاع استمرار •

اإلسهام في مختلف عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها ، مما يخفـف العـبء    •
خاصة تلك التي تعاني من العجز في ميزانيتها ، كما يسد الفراغ الذي تتركه بعض الـدول  عن الحكومات ، وب

 .في مجال الرعاية والخدمات
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  :الوقف اإلسالمي كآلية لتحقيق التنمية المستدامة -ثانيا
 ميـة التن عمليـات  في الوقف دور هذا المحور التركيز على مفهوم التنمية المستدامة ،وإبراز خالل من نحاولس

  .المستدامة والتنمية الوقف بين والعالقة المختلفة

فـي   تضـع  ، وال بالبيئة ضارة غير اقتصادية لتنمية التخطيط المستدامة  تتضمن التنمية :مفهوم التنمية المستدامة -1
 .قتصـادي واال االجتمـاعي  والنمو والرقي التقدم لتحقيق المشروعة اإلنسان طموحات على مقبولة غير قيودا نفسه الوقت

والطبيعـي،ويمكن تعريـف التنميـة     البيئي والنظام والتنموي االقتصادي النشاط بين توازن خلق أجل من عام إطار وهي
 من الثالثة األقطاب هذه بين متكاملة دائرة فتنشأ و اإلجتماعية واإلقتصادية التنمية البيئية بين توفق التي التنمية "المستدامة 

  ".البيئية  الناحية مع والتوافق اإلجتماعية الناحية من العدالة الجانب اإلقتصادي، يخص فيما الفعالية حيث
 قـدرة  علـى  المساومة دون الحاضر حاجات تلبي التي العملية"أنها  على عرفها والتنمية للبيئة العالمية اللجنة أما تقرير

  .16"حاجياتهم  تلبية في المقبلة األجيال
 االجتماعيـة  بالرفاهية االرتقاء إلى يؤدي ، الذي االقتصادي النشاط ذلك" أنها  على)(Barbier باربير وعرفها 

  ."17للبيئة واإلساءة األضرار من ممكن قدر وبأقل المتاحة الطبيعية الموارد على الحرص من قدر بأكبر
  :هي المستدامة للتنمية أساسية سمات أربع هناك بأن ويتضح من التعاريف السابقة 

 هـو  بمـا  يتعلق فيما تعقيدا وبخاصة وأكثر تداخال كونها أشد في عام بشكل التنمية عن تختلف دامةالمست التنمية •

 التنمية؛ في اجتماعي هو طبيعي ،وما

 من الحد إلى وتسعى في المجتمع فقرا الشرائح أكثر واحتياجات متطلبات تلبية إلى أساسا تتوجه المستدامة التنمية •

 العالم؛ في الفقر تفاقم

 الحضارية على الخصوصية واإلبقاء والثقافية الروحية الجوانب بتطوير يتعلق المستدامة بعد نوعي تنميةلل -ج •

  للمجتمعاتّ؛
  .والنوعية الكمية تداخل األبعاد لشدة مؤشراتها وقياس عناصرها فصل المستدامة التنمية حالة في يمكن ال -د •

البيئيـة   الثالثـة  األنظمـة  بـين  التـوازن  تحقق التي لتنميةا" هي المستدامة التنمية وفي األخير يمكن القول بأن
 يؤثر أن دون األنظمة هذه من نظام كل في واالرتقاء النمو من قدر أقصى تحقيق في وتساهم، " واالقتصادية واالجتماعية 

 .األخرى األنظمة على سلبا نظام أي في التطور

 عـن  فصـلها  أو تقسيمها الصعوبة من يجعل للتنمية المختلفة الجوانب تداخل إن: الوقف اإلسالمي وعملية التنمية -2

 النـواحي  فـي  تنمويـة  آثار االقتصادية فالتنمية األخرى، الجوانب على مباشر تأثير له منها جانب فكل البعض، بعضها

 مجاالت في مويةتن آثار إحداث وإلى اقتصادية،  تنمية إحداث إلى تؤدي قد التنمية االجتماعية وكذلك وغيرها، االجتماعية

 مجـاالت تنمويـة   وكذا االجتماعية، التنمية االقتصادية، التنمية :هي رئيسية مجاالت ثالث تقسيمها إلى سيتم لذلك أخرى،

 .أخرى

 االقتصادية المتغيرات على يركز االقتصادية التنمية مفهوم إن :االقتصادية التنمية عملية الوقف اإلسالمي في دور -1.2

 الجانـب  في الوقف دور ويتمثل وغيرها، واالدخار واألرباح الكلية والمنفعة واالستثمار وتوزيع الدخل دياالقتصا كالنمو

  :التالية  النواحي خالل من االقتصادي
 الوقت في وتعد الدولة، كاهل تثقل التي النفقات من بكثير تكفله خالل من للدولة العامة الموازنة تعزيز على الوقف يعمل ••••

 والتطور؛ الحضارة ركب إلى باألمة ترقى التي العوامل أهم من نفسه

 التجارة وتنشيط الموازنة عجز من والتخفيف العمل فرص وتوفير التنمية تمويل وفي اإلنتاجية العملية في الوقف يسهم ••••

 ؛ 18وإنشائها المدن تخطيط في دوره وكذلك المناطق، من الكثير في التحتية والبنية واالقتصادية الداخلية
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 مـن  وغيـرهم  واأليتـام  واألرامـل  العمـل  عن والعاجزين والمساكين للفقراء دخل مصادر إيجاد على الوقف مليع ••••

 قـد  مما المجتمع ، من الفئات لهذه المعيشة مستوى تحسين إلى يؤدي ما هذا حاجاتهم األساسية، يغطي مما المحتاجين،

 االقتصادية؛ إنتاجيتهم من يزيد

 الموقوفة العين ومنع الحبس معنى على إطالقه جهة من واضحة باالدخار الوقف عالقة إن: االدخاري والسلوك الوقف ••••

 عمليات عن وحجزها وتخزينها الموقوفة األموال حفظ باالدخار يقصد السياق هذا وفي السوق، في التبادل  أنشطة عن

 ؛ التداول

 بتنويعه مختلفة، مجاالت في ومتنوعة صةمتخص عاملة يد توفير خالل من البشري المال رأس تنمية على الوقف يعمل ••••

  .عليها الموقف والجهات الوقف ألشكال

 حيـاة  على التنمية نتائج على االجتماعية التنمية مفهوم يركز: االجتماعية التنمية عملية في الوقف اإلسالمي دور -2.2

 التغيير إحداث يتضمن التنمية مفهوم نأ حيث االجتماعية، المشكالت من الكثير حل في المساهمة ومدى والجماعات األفراد

  : يلي ما االجتماعية التنمية عملية في الوقف أدوار أبرز ومن والجماعات، األفراد حياة علىتها تترك بصما التي والتحول
 األمـراض  مـن  المجتمع وحمايته أفراد بين التراحم روح وشيوع االجتماعي االستقرار تحقيق في الوقف يساعد •

 بين الطبقية الصراعات عنها وينتج المادية، األنانية روح فيها تسود التي المجتمعات  في عادة تنشأ لتيا االجتماعية

 واحد؛ جسد من بأنهم جزء وشعورهم المجتمع أفراد بين االنتماء روح يعزز مما المختلفة، االجتماعي المستويات

 والمسـاكين  الفقراء وكفالة باأليتام، الخاصة والمحاضن المدارس بتوفيره االجتماعية التنمية مجال في الوقف يسهم •

 السبيل وغيرهم؛ وأبناء واألرامل

 فمثالً أعلى، اجتماعية لطبقة اجتماعية طبقة من األفراد وانتقال المجتمع، في الطبقية تقليص على الوقف نظام يساعد •

 ؛  19 حياتهم االقتصادية مستوى رفع على يساعد الفقراء تعليم

 ممـا  الكبيـر،  مجتمعه هموم مع تفاعله في عملي بشكل ويترجمه المسلم يملكه الذي التراحمي الحس فالوق يظهر •

  .المجتمع أفراد بين المجتمعي االنتماء روح تعزيز على يعمل

عديـدة نوجزهـا    تنمويـة  مجاالت في الوقف مساهمة تتجلى :األخرى التنمية مجاالت في الوقف اإلسالمي دور - 3.2
  :فيمايلي
وأسـاتذتها   والجامعات المدارس من العلم دور دعم نتيجة المجتمع أفراد تثقيف في الوقف يساهم :والتعليم الوقف -1.3.2

  .المجتمع  في التحضر درجة من يرفع ، وبذلك مختلفة وبتخصصات المتعلمين عدد من رفع إلى يؤدي مما وطالبها ،
 يسهم وبذلك األمراض انتشار من يقلل مما المجتمع، في لصحيةا الخدمات دعم في الوقف يسهم :والصحة الوقف -2.3.2

 .المجتمع ألفراد صحية بيئة توفير في

  .المعسرين المدينين دين وفاء في يسهم قد الوقف أن :اإلنسان حقوق مجال في  -3.3.2

 الوقفي النظام عليها يينطو التي المضامين في الفاحصة النظرة إن :المستدامة بالتنمية الوقف اإلسالمي و عالقته - 3

 من المستهدفة والجهات ,الوقفية المحفظة منها تتكون التي المالية واألوعية ومنشؤها، الوقفية العملية مصدر حيث من سواء

 يجعـل  الوقفية وأهدافها ،  العملية أطراف مختلف تطال وبرامج وأنشطة مؤسسات من ذلك كل عن ينبثق وما ذلك، وراء

  20 :ذلك على األدلة بعض نورد يلي وفيما،  الزما أمرا المستدامة والتنمية الوقفي نظامال بين العالقة من
 الوقف اهتمام وإن االجتماعي، والبعد الطبيعية الموارد بعد  :هي المستدامة التنمية تهتم بها  التي األبعاد أهم بين من  •

 دليـل  يعتبر اإلنتاجية، النشاطات من لكثير قروضال وتوفير لالقتصاد التحتية البنية وتحسين توزيع الدخل بإعادة

 االجتماعية؛ الطبقات بين الفجوة وتقليص الطبيعية الموارد الوقف باستغالل اهتمام على واضح
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 وهذا المجتمع، في فقراً الشرائح أكثر واحتياجات متطلبات تلبية إلى أنها تتوجه هي المستدامة التنمية سمات بين من •

 والغـارمين  والمعوقين والضعفاء واأليتام والمساكين والغرباء الفقراء يستهدف الذي للوقف يالرئيس الهدف يمثل

  وغيرها؛ وتعليم ومسكن طعام من لهم األساسية الحاجات توفير حيث من السبيل، وأبناء
 المـدارس  بتمويـل  الوقـف  اهتمام وإن المجتمع ، في والثقافية الروحية الجوانب بتطوير المستدامة تهتم التنمية •

 االنحـراف  منابع على تضييق خالل من المجتمع في والسلوكي األخالقي الجانب وتعزيز العلم ومراكز والكليات

 في المجتمع؛ والثقافية الروحية بالجوانب الوقف اهتمام على دليل ألكبر

 االقتصادي البعد مثل اإلنسان بحياة تتعلق كثيرة بأبعاد يهتم كليهما أن اإلسالمي الوقف مع المستدامة التنمية تشترك •

 كمـي  بعضـها  ومتداخلة متشابكة األبعاد جميع أن كما وغيرها، اإلنساني والبعد االجتماعي والبعد الثقافي والبعد

 .البعض بعضها عن فصلها الصعوبة ومن نوعي وبعضها

ـ  والتضامن التكافل لتحقيق تسعى اإلسالمي للوقف األساسية األهداف أن يتضح  سبق مما  طبقـات  مختلـف  ينب

 الحيـاة  نوعيـة  تطوير بهدف  واالجتماعية االقتصادية حاجات المجتمع لتلبية ودائمة ثابتة مالية موارد المجتمع بتوفيره

 يعتبـر  مـا  وهـو  كريمـة،  حياة للعيش الحاضرة األجيال ثروات في القادمة األجيال بحق االهتمام ضرورة مع اإلنسانية

 ثابـت  مبدأ هو األجيال بين األزمنة واإلنصاف يبن المساواة فحساب .المستدامة التنمية ليهع تقوم التي والجوهر المضمون

  .المستدامة والتنمية الوقف بين العالقة تجذر يؤكد مدى ما وهو ،المستدامة بالتنمية لصيق هو كما اإلسالمي الوقف في

  :واقع وآفاق التجربة الجزائرية في تسيير األوقاف -ثالثا
يمكن القول أن منشأ األوقاف في الجزائر، كان بعد الفتح اإلسالمي لشمال  :يخية عن األوقاف في الجزائرلمحة تار -1

أفريقيا على يد الفاتح عقبة بن نافع ، ثم بدا  الجزائريون جيالً بعد جيل يتسابقون في أعمال الخير بدءاً ببناء المساجد ثم 
العلمية والدراسية فضالً عما يخصص لمرافق المساجد وصيانتها وما ينفق يوقفون لها العقارات لتأمين خدمتها وخدماتها 

، وسنحاول إعطاء نبذة عن تطور الوقف في الجزائر منذ العهد العثماني إلـى  ...على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل
تي واكبـت مسـيرة   وذلك قصد التعرف على دورات المد واالنحسار الخصائص كل مرحلة ،  وإبرازالوقت الحالي ، 

 .األوقاف خالل هذه المراحل من تاريخ الوقف في الجزائر

  :واقع األوقاف الجزائرية في أواخر العهد العثماني -1.1

م،وحتى مسـتهل  15تميزت الفترة العثمانية بالجزائر بتكاثر األوقاف وانتشارها في مختلف أنحاء البالد منذ أواخر القرن 
ألوقاف تشكل نسبة كبيرة من الممتلكات الزراعية الحضرية منذ أواخـر القـرن   م، وتزايدت حتى أصبحت ا19القرن 

م، وهـذا التزايـد المسـتمر    1600م فقد تضاعفت العقود األوقاف اثني عشر مرة مقارنة بسنة 1750ففي  سنة . م18
لفترة إتسـع الوعـاء   وفي هذه ا. لألمالك الموقوفة خالل هذه الفترة يمثل إحدى دورات المد الوقفي في تاريخ الجزائر

االقتصادي لألوقاف حيث أصبح يشتمل على األمالك العقارية واألراضي الزراعية، حيث اشتهرت كثير مـن المـدن   
 . بكثرة األوقاف

وكانت األوقاف في الجزائر العثمانية تتوزع على عدة مؤسسات خيرية ذات طابع دينـي وشخصـية قانونيـة،    
  ...شريفين ، مؤسسة أوقاف الجامع األعظم ،مؤسسة أوقاف األندلسيينووضع إداري خاص كمؤسسة الحرمين ال

 :واقع األوقاف الجزائرية خالل العهد االستعماري الفرنسي -2.1

 االقتصـادية  االجتماعيـة و  و ، السياسـية  الحياة مجاالت كل شملت سلبية آثارا للجزائر فرنسا الحتالل كان لقد

 لتحقيـق  الوسائل كل ذلك في مستعمال ، 21لألمة اإلسالمية و العربية الهوية لطمس المحتل محاولة في خاصة و والثقافية،

وحدة  بناء في لدورها المحتل لعلم الجزائرية الوقفية المؤسسة ؛ العدوان هذا مسها التي المؤسسات تلك بين ومن ، أغراضه
  .افيةالثق و االقتصادية و ، التعليمية اهتمؤسسا خالل من اهتعقيد ورعاية األمة
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فلقد عملت اإلدارة الفرنسية جاهدة على إصدار العديد من القرارات والمراسيم التي تنص على رفع الحصانة عن 
األمالك الوقفية ، وذلك بهدف إدخال هذه األمالك في نطاق التعامل التجاري ، والتبادل العقاري لكـي يسـهل علـى    

أول قرار فرنسي يتعلق باألوقاف الـذي   1830الصادر في سبتمبر  المستوطنين امتالكها والتحكم فيها ، ويعتبر القرار
يحدد ملكية الدولة ، حيث تضمن بنودا تنص على أن السلطات العسكرية الفرنسية الحق في االسـتحواذ علـى أمـالك    

ية علـى  الحكام األتراك ، ثم توالت المراسيم والقرارات التي تتجه في معظمها إلى إحكام سـيطرة اإلدارة االسـتعمار  
  .األمالك الوقفية في الجزائر

 

  :واقع األوقاف الجزائرية بعد االستقالل -3.1
 1962بعد استقالل الجزائر ونتيجة للفراغ القانوني الكبير الذي واجهته الدولة آنذاك صدر أمر في شهر ديسمبر 

لي لم يكـن ضـمن اهتمامـات الدولـة     يمدد سريان القوانين الفرنسية ،واستثنى تلك التي تمس بالسيادة الوطنية، وبالتا
خاصة من حيث الرعاية والصيانة بالنسبة للتي (موضوع األوقاف المتبقية أو التي ضاعت مما أثر سلبا على وضعيتها 

، بل استمر العمل بالقانون الفرنسي في التعامل مع األمالك الوقفية، وإذا لم تكتسب األوقاف الشـرعية اإلداريـة   )بقيت
  .، بل حصر دورها في ميادين جد محدودة ومجاالت ضيقة مثل المساجد والكتاتيب والزوايا...م بدورهاالالزمة للقيا

يتضمن نظام األمالك الموقوفة العامة باقتراح من وزير  1964ولتدارك الموقف صدر أول مرسوم في سبتمبر 
  .22مثلما كان على عهد االستعمار األوقاف، إال أن هذا المرسوم لم يعرف التطبيق الميداني ، وبقي حال الوقف 

صدر مرسوم الثورة الزراعية، ورغم أن هذا المرسوم استثنى األراضي الموقوفة من التأميم إال أن  1971وفي نوفمبر 
تطبيق ذلك لم يكن كما نص عليه، بل أدرجت معظم األراضي الوقفية ضمن الثورة الزراعية ،ممـا زاد مـن تقهقـر    

حتى تلك التي كانت معروفة بعد االستقالل، وفلتت من الضياع والنهب أثناء الفترة االستعمارية، وضعية األمالك الوقفية 
  .وهذا ما عقّد من مشكلة العقار الوقفي

وظلت وضعية األمالك الوقفية في الجزائر سيئة بل ازدادت سوءا مع مرور الزمن ،رغم صدور قانون األسرة 
  .ا يخص تنظيم األمالك الوقفية لكنه أشار إلى مفاهيم عامة حول الوقفالذي لم يأت بجديد فيم 1984في جوان 

يتضح مما سبق أن األمالك الوقفية عرفت إهماال حتى بعد االستقالل ،حيث تعرض معظمها  لالندثار خاصـة  
  .عملية الوقف العقارات المبنية بسبب اآلثار الطبيعية وغياب الصيانة، مع ضياع الوثائق والعقود الخاصة بها، ثم توقف

الذي نـص فـي    1989ولم تكن االنطالقة الفعلية في حماية الممتلكات الوقفية وإصالحها ،إال بصدور دستور 
منه على أن األمالك الوقفية وأمالك الجمعيات الخيرية معترف بها ، فأصبحت األمالك الوقفية بدءا من ذلك  49المادة 

ة، ليتوالى صدور قوانين ومراسيم وقرارات عززت من وضعية األمالك الوقفية الوقت تتمتع بالحماية القانونية الدستوري
  23: في الجزائر، ومكّنت من استرجاع مكانة األوقاف بالتدريج في المجتمع الجزائري، ومن بين ما صدر ما يلي

الوقفيـة   المتعلق باألمالك 1991أبريل  27هـ الموافق  1411شوال عام  12المؤرخ في  91/10القانون رقم  •
  .مادة تنظيمية 50وتضمن 

الذي حدد شـروط   1998ديسمبر  1هـ الموافق 1419شعبان  12المؤرخ في  98/381المرسوم التنفيذي رقم  •
مـادة فـي مختلـف     40إدارة األمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، حيث تضمن خمسة فصول و

 .األحكام

المتضـمن   1999مـارس   2هـ الموافق 1419ذي القعدة  14خ في المؤر 31القرار الوزاري المشترك رقم  •
 .إنشاء صندوق مركزي لألوقاف بإشراف وزارتي المالية والشؤون الدينية واألوقاف

 .يحدد كيفيات ضبط اإليرادات الوقفية ونفقاتها 2000أفريل 10قرار وزاري بتاريخ  •
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، حيـث اهـتم بتنميـة الوقـف     91/10قـانون  المعدل والمتمم ل 2001ماي  22الصادر بتاريخ  01/07قانون  •
 .واستثماره

من هذه القوانين والمراسيم والقرارات وغيرها ،نالحظ بأن النشاط التشريعي في مجال األوقاف عرف وانطالقا 
،مما عزز من مكانة األوقاف في القانون الجزائري، واستطاعت أن تصـل إلـى    1989نقلة نوعية خاصة بعد دستور 

 .يحث على تنميتها وتثميرها ، بما يمكّن من توسيع قاعدتها وترقية أدائها في المجتمعقانون يضمن و

 :األمالك الوقفية في الجزائر وطرق استثمارها -2

إن االستثمار الوقفي العقاري في الجزائر لم يعرف تطبيقات ميدانية قوية، ذلك أن الوتيرة التي تسير بها مختلف 
كمشروع حـي   ضعيفة جدا، علما أنها مشاريع واعدة وتبرز النقلة النوعية في هذا المجالالمشاريع االستثمارية الوقفية 

، ويتضح من خالل هذه المشاريع النموذجية أن هنالك نقلة ...الكرام ببلدية السحاولة بالعاصمة،ومشروع المسجد األعظم
ـ  د نصـوص قانونيـة تتـيح مثـل هـذه      نوعية في التفكير الخاص باالستثمار الوقفي، وهذا لم يكن ممكنا لو لم توج

 27هـ الموافـق  1411شوال عام  12المؤرخ في  91/10االستثمارات، حيث بدأ في التفكير الوقفي بعد صدور قانون 
صفر  28المؤرخ في  01/07ثم تال ذلك تعديل لهذا القانون ، وهذا بناء على القانون . والمتعلق باألوقاف 1991أفريل 

  .91/10المعدل والمتمم لقانون  2001اي م 22الموافق  1422عام 
هي الوحيدة التي تحدثت صراحة عـن اسـتثمار األمـالك     45أن المادة  91/10ويظهر من استعراض قانون 

الوقفية وربطها بشرط الواقف، وأن تكون مطابقة للشريعة اإلسالمية في مجال األوقاف، إال أن كيفيات تطبيق ذلك لـم  
لتنظيم حيث اقتصرت االستثمارات على اإليجار ومراجعته وفق األسعار الحقيقية ، والتـي  توضح فيما بعد عن طريق ا

  .تظل دائما ضعيفة مقارنة بأسعار السوق
 1419شـعبان عـام    12المؤرخ في  98/381وظل األمر على حاله  برغم من صدور المرسوم التنفيذي رقم 

ك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، إلـى أن جـاء   ، الذي حدد شروط إدارة األمال 1998ديسمبر  01الموافق 
أول خطوة في إطار التقنـين لالسـتثمار    91/10وعليه يمكن اعتبار قانون . 91/10ليعدل ويتمم قانون  01/07قانون 

  .فصل صيغ االستثمار الوقفي بشكل أكثر وضوحا 01/07الوقفي العقاري في الجزائر، لكن قانون 

 :والتنظيمي لتسيير األوقاف في الجزائر الهيكل اإلداري -3

،غير أن اإلهمال والتهميش وغياب سياسة وطنية 1963لقد كانت األوقاف تحمل عنوان وزارة قائمة بذاتها عام 
للتكفل باألوقاف أدى إلى اندثار نظام الوقف و تغييب ثقافته في المجتمـع الجزائري،واقتصـار إدارة األوقـاف علـى     

،حيـث  "األوقـاف " شكل مديرية فرعية لدى وزارة الشؤون الدينية ، والتي حذفت منهـا عبـارة    المستوى الوطني في
تحت إشراف مفتشية رئيسية لألوقاف المرتبطة مباشرة بالكتابة العامة بالوزارة،وأما تسـييرها   1965أصبحت منذ عام 

حين  1968وازداد وضع إدارة سوء في عام .ينيةفتكفلت به المديرية الفرعية لألموال الوقفية التابعة لمديرية الشؤون الد
  .24 تقلصت هيكلة األوقاف لتصبح مسيرة من قبل مديرية فرعية تابعة لمديرية الشؤون الدينية

مديريـة الشـعائر  الدينيـة واألمـالك     "وفي اطار إعادة هيكلة وزارة الشؤون الدينية ،أنشئت مديرية بمسـمى 
مديريـة األوقـاف   "أقر الحماية على األمالك الوقفية و عدلت التسـمية إلـى  الذي  1989،وبعد صدور دستور "الوقفية

،حيث كان نصيب األوقاف منها مديرية فرعية لألوقاف كانت تقوم بمهمة التسـيير اإلداري والمـالي   "والشعائر الدينية
  .والية 48لألوقاف  عبر 

ك الوقفية وحمايتها،وهو يعد بداية عهـد  والذي قام على خلفية تنظيم األمال 91/10وبعد صدور قانون األوقاف 
جديد ونقطة إنطالق لقطاع األوقاف  في الجزائر،و نظرا لتزايد اإلهتمام الرسمي وتوسيع النشاطات الوقفية من خـالل  
عملية إسترجاع األمالك الوقفية المؤممة و مباشرة البحث عن األمالك الوقفية المندثرة والمستولى عليها مـن طـرف   



______________________________________________________________________________________________________________ ودوره في تحقيق التنمية المستدامة اإلسالميالوقف 

162 

المؤسسات ،كان من الطبيعي ايجاد هيكل إداري يستجيب للظروف المستجدة، فاستقلت األوقاف لتصبح مديرية األفراد و
 .،والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية 94/490قائمة بذاتها، وذلك بعد صدور المرسوم التنفيذي 

مة بذاتها، بل هي عبارة عن مديريتين فرعيتين من بين كما أن إدارة األوقاف في الجزائر ليست إدارة مستقلة قائ
والحج تضم تحتهـا مـا    والزكاة أن مديرية األوقافحيث التابعة لمديرية األوقاف والحج،  األربعة المديريات الفرعية 

  :يلي 
  المديرية الفرعية للبحث عن األمالك الوقفية والمنازعات؛ •
 ية؛المديرية الفرعية الستثمار األمالك الوقف •

 ؛المديرية الفرعية للحج والعمرة •

 .فرعية للزكاةالمديرية  ال •

مما سبق يتضح أن إدارة األوقاف ما هي إالّ إدارتان فرعيتان من مديرية األوقاف والزكاة والحج ، ما يجعلنـا  
ود لـدى  نسجل بعض القصور الذي يمكن أن ينجم عن دمج هذه المديريات الفرعية في مديرية واحدة، مما يشتّت الجه

التي تتطلب تفرغًا كامالً، مما يعنـي   وجمع الزكاة  العاملين فيها  وبشكل خاص لدى مسئوليها، خاصة في أوقات الحج
  .إهماالً للجوانب اإلدارية لألوقاف

في الجزائر نابع من التطورات التي تعرفهـا   األوقاف  تسييرإن التكلم عن آفاق  :في الجزائر األوقاف  تسييرآفاق -4
ضعية األوقاف في هذه الدولة ،إذ يجب أن نذكر عددا من العناصر تعتبر مرتكزات أساسـية للتفكيـر فـي اآلفـاق     و

  25:نوجزها فيمايلي ،المستقبلية إلدارة األوقاف في الجزائر
عقار وقفي تم استرجاعها وتوثيقها  4621فاإلحصاءات تتحدث عن أكثر من : تطور االكتشافات العقارية الوقفية •

 .رف إدارة األوقاف الجزائريةمن ط

قضـية تنتظـر    400قضية تم الفصل فيها لصالح األوقاف و 600كثيرة أمام العدالة :  منازعات عقارية وقفية •
 .الحل

وكيـل   26مليون كيلومتر، يتولى متابعتهـا   2.3والية في بلد مساحته  48تتوزع على  :تسيير أوقاف متنوعة •
 .أوقاف

تم تجسيدها وفق إستراتيجية طويلة األمد تحتاج إلى طاقم إداري متخصص، وعلـى  ي:  استثمارات وقفية جديدة •
 . درجة عالية من الخبرة في مجال متابعة ومراقبة وتسيير هذه المشاريع

لذا، فإن الحل األمثل لتطوير إدارة األوقاف الجزائرية هو إخراجها من إدارة ملحقة بـوزارة الشـؤون الدينيـة    
االستقاللية الكاملة باستحداث الديوان الوطني لألوقاف، الذي نأمل أن يكون البديل الحقيقي لإلدارة واألوقاف، وإعطاؤها 

  .الحالية

  :الخالصة 
ولكن واقعه فى التطبيق . لقد قام الوقف اإلسالمي بدور كبير في التاريخ اإلسالمي ومساندة الحضارة اإلسالمية

خل الحكومى المركزى في إدارته ، ونقص الوعى لدى المـواطنين  المعاصر يعانى من وجوه ضعف عديدة بسبب التد
 المجـاالت  مختلف في كبيرة تنموية آثار من للوقف لما نظراوالخروج به أحياناً عن األحكام الفقهية وحسن اإلدارة، و

 إعـادة  نحو عوةالد لتكثيف ماسة تبدو الحاجة فإن المستدامة، التنمية صميم في تدخل وغيرها واالجتماعية االقتصادية
  .اإلسالمية األمة في نهضة الطبيعي لموقعه الوقف

كما أن تاريخ األوقاف الجزائرية يظهر أن الجزائريين اهتموا كثيرا بها، وهذا يدل على تمسكهم بعقيدتهم ودينهم 
جزائر لم تعرف اإلسالمي الحنيف، ومن جهة أخرى اقتناعهم بضرورة التضامن والتكافل فيما بينهم، ففكرة الوقف في ال
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 ،كما الفرنسي المحتل بيد كثيرا الجزائري الوقف تأثرفقط خالل التواجد العثماني في الجزائر وإنما قبله بكثير ، حيث 
وإنما فترة نهاية الثمانينات والبداية التسعينات هي التي عززت من المكانة القانونيـة   ، االستقالل بعد بعدم االهتمام تأثر

 .اية القرن الواحد والعشرون حيث بدأت تلك التشريعات في مجال األوقاف تعرف تطبيقا محتشما لهـا لألوقاف ، إلى بد
  :وفي ختام هذه الورقة البحثية يجب التأكيد على النقاط التالية 

 االستغالل األمثل وفي ناحية من الوقف تشجيع في تساهم التي والتشريعات األنظمة من ضرورة تعديل كثير ••••
 اإلسالمية؛ مختلف البلدان في الحكومات عاتق على يقع بالطبع وهذا أخرى، ناحية من فالوق ألموال

االهتمام بإصدار الدليل الشرعي الستثمار أموال الوقف في ضوء صيغ ومجـاالت االسـتثمار اإلسـالمية ،     ••••
 والتوفيق بين اآلراء الفقهية المختلفة بما يساعد على تطوير استثماراتها؛

 كل يشمل المجتمع بأنه لدى أفراد الوقف معنى ،وتوسيع الوطن واليات عبر متخصصة دواتن عقد على العمل ••••
 وغير المستشفيات و المكتبات و المدارس بناء إلى ؛وإنما يتعداه المساجد ببناء يختص وال الخيري العمل أنواع
الجزائـر   فـي  الوقف ختاري على بالوقوف األمر هذا ببيان ،وذلك الخدمية و المؤسسات االقتصادية من ذلك

 ؛ وخارجها
ضرورة اعتماد كفاءات متخصصة، وهذا لضمان الجدية والفعالية في إدارة األوقاف الجزائرية التي ظلت ألمد  ••••

بعيد تسير بطريقة أقل ما يقال عنها أنها غير فعالة، بل عطلت ترقية األوقاف بما يتوافق والمعـايير العلميـة   
 الحديثة في مجال اإلدارة؛

ر التعاون الدولي في مجال األوقاف، وهذا من خالل النشاطات التي تمارسها مديرية التعاون والعالقـات  تطوي ••••
مع الخارج، والتي تبحث دائما عن سبل التعاون مع الهيئات العالمية المعتمة باألوقاف كاألمانة العامة لألوقاف 

 ؛...بالكويت، الهيئة العالمية لألوقاف بالبنك اإلسالمي للتنمية
 بهدف تبيين والندوات المؤتمرات عقد أو المختلفة األعالم طريق وسائل عن سواء واسعة إعالمية بحملة القيام ••••

 . تنموية كبيرة آثارا من للوقف ما
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