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ملخص:
الدراسة على األطر القانونية يف اسرتداد األمالك الوقفية
الدراسة اىل إبراز الدَّور الفعَّال للوقف من خالل التَّعريف به وقد رَّكزت ِّ
هتدف ٍّ
مر الوقف يف اجلزائر بع ّدة مراحل ،وشهد ازدهارا كبريا فرتة ال ّدولة العثمانيّة ،وقد بلغ ا ّأوجه ،غري أ ّن االحتالل الفرنسي حني
اجلزائرية ،فقد ّ
دخل اجلزائرّ ،أول ما بدأ به مصادرة األوقاف ورفع احلصانة عنها ،ومع هذه التّجاوزات أفرزت وضعيّة مزريّة ومشاكل وصعوبات مازالت
نسي
اجلزائر تتخبّط فيها إىل يومنا ،ألن قانون األوقاف اجلزائري ،مل حي ّدد فيه واضعه بدقّة كيفيّة اسرتداد األوقاف ّ
الضائعة إبّان االستثمار الفر ّ
ظل غياب الوثائق الثّبوتيّة هلا
اص ّ
وحّت بعض ّ
وبعد االستقالل ،حيث متّ االستيالء عليها من قبل اخلو ّ
املؤسسات احلكوميّة أو اخلاصة ،يف ّ
خيوله هلا
ومن مثّة شرعت الوزارة الوصيةّ ،
خاصة منذ صدور القانون ّ 91/19
املؤرخ يف9119/10/72 :م ،املتعلّق باألوقاف ،وعمال مبا ّ

القانون يف عمليّة حصر واسرتداد األمالك الوقفيّة ما جعلها أمام إشكاالت قانونية في استردادها ،تتمثّل أساسا الكشف عن سبل اسرتداد
الشرعية منها والقانونيّة واإلداريّة والتّنظيميّة.
اص مبختلف الوسائل والطّرق املمكنةّ ،
األوقاف الّيت حبوزة ال ّدولة واخلو ّ

الكلمات المفتاحية :الوقف ،اإلشكال القانوين ،اسرتداد الوقف.
.

Abstract:
This study aims to display (show) the efficient role of endowment (Wakf) through defining it from
Algerian legislative and legal point of view, and this study focused on legal frameworks in restituting
Algerian endowment properties. So, endowment in Algerian Underwent many periods and witnessed a big
development in the era of Ottoman State.
However during the French colonialism the situation became precarious when these rights were
violated and the colonist seized the endowment properties , then after the independence Algerian state
inherited this bad situation with absence of supporting documents , so it becomes difficult to inventory and
restitute these properties till 1991 when the law 10/91 dated in April 27th ,1991 which allowed to the
Guardian Ministry to inventory and restitute these properties with all the means and ways possible
whatever ,be legislative , administrative or organisational .
Keywords: Supporting documents- Legal issues- endowment restitution - legislation- framework.

 -1املؤلّف املرسل :عبد الرزاق بوهوس
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مـــقـــدمـــة:

الرتغيب على عمل اخلري واإلنفاق يف سبيل اهلل ،ومن أنواع وسبل أعمال وأفعال اخلري ،توقيف األموال
الشريعة اإلسالميّة
ّ
جاءت ّ
باحلث و ّ
صلى اهلل عليه وسلم
سا ُن
الصدقة اجلارية كما يف حديث رسول اهلل
 :إِ َذا َم َ
الرب واإلحسان ،أل ّن الوقف يعترب من ّ
ات ا ِإلنْ َ
وحتبيسها على أوجه ّ
ٍ ٍ ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
اإلسالمي ،ألعمال
صالِ ٍح يَ ْد ُعو لَهُ ،وقد تسابق اجلزائريون منذ الفتح
ص َدقَة َجا ِريَة ،أ َْو عل ٍْم يُ ْنتَ َف ُع بِه ،أ َْو َولَد َ
انْ َقطَ َع َع َملُهُ إِالَّ م ْن ثَََلث َ
ّ
شّت أنواعه.
الرب ،ومنها الوقف ب ّ
ّ
مر الوقف يف اجلزائر بع ّدة مراحل ،وشهدت ازدهارا كبريا يف فرتة ال ّدولة العثمانيّة وأصبحت تستحوذ على مساحات واسعة من
ولقد ّ
املمتلكات داخل املدن وخارجها ،وقد بلغت األوقاف ّأوجها أثناء فرتة تواجد األتراك باجلزائر.
غري أ ّن املستعمر الفرنسي حني دخل اجلزائرّ ،أول ما بدأ به مصادرة األوقاف ،ورفع احلصانة عن األمالك الوقفيّة.
السياسة
فنظام الوقف يف نظر احلكومة الفرنسيّة يتناىف واملبادئ االقتصادية الّيت يقوم عليها الوجود االستعماري ،ومع هذه التّجاوزات و ّ
االستعمارية الّيت انتهجتها فرنسا للقضاء على األوقاف ،أفرزت وضعيّة مزريّة للوقف اجلزائري ،ومشاكل وصعوبات مازالت اجلزائر تتخبّط
فيها إىل يومنا.
مادته 01
نص يف ّ
لتتم ّ
وتتدعم إالّ بصدور دستور 9191م الّذي ّ
وبعد االستقالل مل تكن احلماية القانونيّة واالنطالقة الفعليّة للوقف ّ
على أ ّن " :األمَلك الوقفيّة وأمَلك الجمعيّات الخيريّة معترف بها ويحمي القانون تخصيصها ".

املتمم بالقانون 19
فقنّنت اجلزائر أحكام الوقف يف تشريع
مستقل ،وهو القانون رقم ّ 91 - 19
املؤرخ يف 9119/10/72م املع ّدل و ّ
ّ
–  12املؤرخ يف7119/10/77 :م والقانون  91 – 17املؤرخ يف7117/97/90 :م ،على غرار معظم ال ّدول العربيّة واإلسالميّة الّيت
يسهل ظهور نظام الوقف من مرحلة التّنظيم إىل مرحلة التّطبيق
وإما ضمن التّشريع
نظّمته ّإما يف تشريع
اخلاص بالقانون املدينّ ،ممّا ّ
مستقلّ ،
ّ
ّ
العملي امليداينّ.
ّ
نسي وبعد االستقالل،
لكن قانون األوقاف اجلزائري ،مل حي ّدد فيه واضعه بدقّة كيفيّة اسرتداد األمالك الوقفيّة ال ّ
ّ
ضائعة إبّان االستعمار الفر ّ
ظل غياب الوثائق الثّبوتيّة لألمالك
اص ّ
وحّت بعض ّ
متّ االستالء عليها من قبل اخلو ّ
املؤسسات احلكوميّة أو اخلاصة ،واالعتداءات ّ
املتكررة يف ّ
الوقفيّة.
وما زاد يف تدهور األوقاف ،غياب احلماية القانونيّة لألمالك الوقفيّة القائمة الّيت غدت فرصة لالعتداء واالستيالء عليها ،من طرف
نسي يف اجلزائر باستثناء ما يتعارض مع مبدأ
اخلواص أو ّ
املؤسسات العموميّة الّذين ّادعو ملكيّتها ،حتت غطاء سريان تطبيق القانون الفر ّ
السيادة الوطنيّة.
ّ
املؤسسات العموميّة بوضع يدها على الكثري من األوقاف ،على أساس أ ّّنا أمالك شاغرة تستدعي إحلاقها
وحيث عمدت الكثري من ّ
وضمها ألمالك ال ّدولة مبوجب قرارات ومناشري وتعليمات وزاريّة.
ّ
الزراعية مبا
كل األراضي ّ
وبعد صدور قانون الثّورة ّ
املؤرخ يف 9129/17/12 :والّذي ّ
الزراعيّة مبوجب األمر ّ 29/27
نص على تأميم ّ
املتضمن االحتياطات العقاريّة للبلديّات واستغالهلا وذلك من خالل إحلاق العديد من األوقاف إىل
فيها الوقفيّة ،وكذلك األمر رقم 20/72
ّ
املؤرخ يف 9199/17/12 :الّذي مل يستثن األمالك الوقفيّة من
حميط البلديّات ،باإلضافة إىل قانون التّنازل عن أمالك ال ّدولة ّ 19/99
السكنات واحملالّت التّجارية التّابعة هلا.
عمليّة البيع ّ
خاصة منها ّ
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املؤرخ يف9119/10/72 :م ،املتعلّق
ومن مثّة شرعت الوزارة املكلّفة باألوقاف يف اجلزائرّ ،
خاصة منذ صدور القانون ّ 91/19
اإلسالمي للتّنمية ،إالّ أ ّن هذه العمليّة
خيوله هلا القانون يف عمليّة حصر واسرتداد األمالك الوقفيّة ،وبدعم من البنك
باألوقاف ،وعمال مبا ّ
ّ
خاصة وأ ّن الكثري من األمالك الوقفيّة املكتشفة تدرجييّا ليست هلا
حتتاج إىل الوقت واجلهد الكبريّ ،

وثائق ثبوتيّة ،ما جعل الوزارة الوصيّة على األوقاف أمام إشكاالت قانونية في استردادها ،تتمثّل أساسا الكشف عن سبل اسرتداد
املؤسسات
اص مبختلف الوسائل والطّرق املمكنةّ ،
الشرعية منها والقانونيّة واإلداريّة والتّنظيميّة ،ألجل تنوير ّ
األوقاف الّيت حبوزة ال ّدولة واخلو ّ
مؤسسات الوقف عرب التّاريخ يف كل اجملاالت.
ّ
املسرية لألوقاف وال ّدفع هبا إىل األمامّ ،
خاصة وحنن نعلم ال ّدور الّذي لعبته ّ
ولإلحاطة هبذه ال ّدراسة ،قام هذا البحث عن حماولة اإلجابة على اإلشكاليّة التّالية :ماهي اإلشكاالت القانونية في استرداد
األمَلك الوقفيّة؟ والّيت تندرج ضمنها اإلشكاليّات الفرعيّة التّالية:

نسي وكيف ضاعت؟ وما مدى فاعليّة النّصوص القانونيّة السرتداد
كيف كانت أوضاع األوقاف يف اجلزائر قبل وبعد االحتالل الفر ّ
األمالك الوقفيّة؟ وما هي اإلجراءات القانونيّة السرتدادها؟ وفيما تتمثّل العوائق والصعوبات يف اسرتدادها؟

العامة كتعريف الوقف وشروطه وأركانه
وسأتّبع بعون اهلل وحسن توفيقه ،يف هذه ال ّدراسة المنهج
الوصفي فيما يتعلّق باملفاهيم ّ
ّ
وأقسامه ،واملالئم لل ّدراسات القانونيّة.
نسي ،وكيف كانت حالة
كما ّ
تطرقت الستعراض مراحل ّ
أين اتّبعت المنهج التّاريخيّ ،
تطور الوقف يف اجلزائر قبل وبعد االحتالل الفر ّ
نسي ،وبعد استقالل اجلزائر ،وكيف متّ ضياع األمالك
األوقاف فرتة احلكم العثماين باجلزائر ،وكيف أصبحت وآلت إليه إبّان املستعمر الفر ّ
الوقفيّة الّيت صعب اسرتدادها فيما بعد.
وهذا ما أدى إىل تقسيم املوضوع إىل ثالث حماور تناولت يف األول التعريف بالوقف ،ومشروعيته ،وأنواعه وخصائصه القانونية ،ويف الثانـ ـ ـ ــي
ارخيي قبل وبعد االحتالل الفرنسي للجزائر ،ويف الثالث اإلطار القانوين السرتداد األمالك الوقفيّة وعوائق اسرتدادها ،مث أهم النّتائج
تطرقت إىل ّ
تطوره التّ ّ
املتوصل إليها من خالل هذا البحث.
والتّوصيات ّ

 .2التعريف بالوقف.

 .2.1تعريف الوقف لغة واصطَلحا.

التعريف اللغوي للوقف :إ ّن الوقف من النّاحية اللّغوية يطلق على معان متع ّددة منها:

يدل على مت ّكث يف شيء مثّ يقاس عليه " ،1ومن خالل هذا األصل
 -مكوث األصل :قال ابن فارس " :الواو والقاف والفاء أصل واحد ّ

املقيس عليه يؤخذ الوقف على أنّه ماكث األصل.

يدل على التّأبيد ،يقال
 -الحبس والتّسبيل :جاء يف لسان العرب يقال :وقفت ال ّدابّة وقفا ،حبستها يف سبيل اهلل واحلبس :املنع ،وهو ّ

فالن وقف أرضه وقفا مؤبّدا إذا جعلها حبيسا ال تباع وال تو هب وال تورث.

2

 -اإلمساك :وقف ال ّدار على املساكني إذا حبسه ،واحلبس :املنع واإلمساك وهو ض ّد التّخلية ،واحلبس من النّخيل ،هو املوقوف يف سبيل

اهلل.

1

1
السالم هارون ،دار اجليل ،لبنان ،ط9111، 1م ،ج ، 2ص.135
أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللّغة ،حتقيق عبد ّ
 2ابن منظور ،لسان العرب ،دار إحياء الرتاث العريب ،لبنان( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص359
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صرفات.
فالوقف لغةّ :
يتضمن معىن اإلمساك واملكث واحلبس والتّسبيل ،فهو إمساك عن االستهالك أو البيع أو سائر التّ ّ
التعريف االصطَلحي للوقف :اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف الوقف شرعا ،وذلك تبعا الختالفهم يف لزوم الوقف من عدم لزومه،
ومصري العني املوقوفة بعد الوقف ،وغريها ،وهذه مجلة من تعريفات الفقهاء:

التعريف األول :تعريف الوقف عند المالكية :عرفه الشيخ الدردير 2املالكي بأنه :جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته ملستحق بصيغة
3
مدة ما يراه احملبس مندوب.
من خالل تعريف السادة املالكية للوقف يتبني لنا أ ّن العني املوقوفة ال خترج عن ملك الواقف – كما سوف نرى يف مذهب اإلمام
متليكي كالبيع واهلبة ،كما أ ّن التّأبيد ليس شرطا يف الوقف ،فيجوز
تصرف
أيب حنيفة  -ومينع الواقف من التّصرف يف العني املوقوفة ّ
بأي ّ
ّ
الوقف مل ّدة زمنيّة حمدودة ،كما أن الوقف يكون يف األعيان واملنافع ،وال ينتقل باملرياث إذا كان الوقف على التأبيد ،وال جيوز الرجوع فيه بعد
انعقاده ألنه أصبح من التصرفات الالزمة.
التعريف الثاني :تعريف الوقف عند الحنفية :هناك تعريف لإلمام أيب حنيفة وتعريف لصاحبيه (اإلمامان حممد وأبو يوسف رمحهما اهلل)
وسنبدأ بتعريف اإلمام أيب حنيفة.
أ -تعريف الفقيه أبي حنيفة :يرى أ ّن الوقف هو" :حبس العني على حكم ملك الواقف والتّصدق مبنفعتها على جهة من جهات اخلري
الرب يف احلال أو املآل" 4
و ّ

مقتضى التعريف :يفهم من تعريف أيب حنيفة للوقف األحكام التالية:
 أن الوقف ال خيرج العني املوقوفة من ملك الواقف.5
 -جيوز للواقف أن يرتاجع عما أوقفه بالتصرف فيه.

فعرفاه أنّه "حبس العني على أن تكون مملوكة ألحد من النّاس وجعلها على ملك
ب  -تعريف صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمدّ :
6
اهلل تعاىل والتّصدق بريعها على جهة من جهات اخلري يف احلال أو املآل.

ذمة الواقف ،فال يصري له سلطان عليه ،وال يدخل يف ملك أحد من العباد ،وعليه فال
مقتضى التعريف :فرأيهما أ ّن املوقوف خيرج من ّ

حق للورثة فيه من بعده.
تصرفًا ناقال للملكيّة بعوض أو بغري عوض خالفا لرأي اإلمام أيب حنيفة ،كما ال ّ
ميلك الواقف أن يتصرف فيه ّ

7

التعريف الثالث :تعريف الوقف عند الشافعية :عرفه عرف الشيخ الشربيين الشافعي 1الوقف بأنه  :حبس مال ميكن

 1حممد مرتضى الزبيدي ،تاج العروس ،دار صادر ،بريوت( ،د.ت)( ،د.ط) ،ج ، 3ص.269
 2هو اإلمام الفقيه أبو الربكات أمحد بن الشيخ صاحل حممد العدوي املعروف بالدردير ،من مؤلفاته :أقرب املسالك إىل مذهب مالك ،شرح املختصر ،تويف سنة
1201ه ،انظر خملوف  ،شجرة النور ،دار الفكر( (د.ت.ط( (ص) 359
 3الدردير ،أقرب املسالك ،مكتبة رحاب ،اجلزائر ،ط 1987ص165
 4د /وهبة الزحيلي :الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،دار الفكر املعاصر ،لبنان ط[9099 ]9ه 9119م ،ص.929
 5د /وهبه الزحيلي ،الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي ،دار الفكر ،دمشق ،ط1414 ( 7ه 1993م ،ص169
 6د /وهبة الزحيلي :الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي ،املرجع السابق ،ص .907
 7د /وهبة الزحيلي :الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج  ،9ط  ،7دار الفكر ،دمشق ،سورية ، 1989،ص. 156
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االنتفاع به مع بقاء عينه  ،بقطع التصرف يف رقبته على مصرف مباح موجود

السنة0202:
2

مقتضى التعريف :يفهم من تعريف الوقف يف املدرسة الشافعية ما يلي:
أن الوقف يكون يف األصول أو األعيان اليت تنقطع باالستغالل.أن الوقف ينقل ملك العني املوقوفة من ملكية الواقف واملوقوف عليهم إىل ملك اهلل تعاىل وبذلك ال جيوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع3
التصرفات.
التعريف الرابع :تعريف الوقف عند الحنابلة :عرفه اإلمام ابن قدامة 4بأنه":حتبيس العني و تسبيل املنفعة"5
مقتضى التعريف :من خالل تعريف احلنابلة للوقف يفهم ما يلي:
 أن الوقف يكون على التأبيد.أن الوقف الصحيح  ،يزيل ملكية الواقف للعني املوقوفة.6
أن الوقف كالعتق  ،يزيل التصرف يف الرقبة و املنفعة.حق امللكيّة واملنفعة ومدى سلطة الواقف يف استخدام حق
وعليه فإ ّن تّعاريف الفقهاء للوقف اليت أوردناها آنفا تتمحور حول ّ
الزمين الذي ميكن للواقف إعادة ما أوقفه إىل احليازة احلقيقيّة ،كما أ ّّنا مل حت ّدد اجلهة املنتفعة ،إذ أ ّن
صرف فيه من جديد ،وطبيعة املدى ّ
التّ ّ
الزمان واملكان.
تتغري ّ
جهة اخلري ّ
بتغري ّ
فأول تعريف للوقف يف القانون اجلزائري هو :ففي نص
الوقف في االصطَلح القانوني :يقصد به تعريف الوقف يف التّشريع اجلزائريّ ،
7
ألي شخص على وجه التّأبيد والتّصدق.
املادة  797قانون األسرة بأنه " :حبس املال عن التّملك ّ
املتضمن ،قانون التوجيه العقاري :األمالك الوقفيّة
املؤرخ يف9111/99/99:م
وورد تعريفه يف ّ
املادة  79من القانون رقم ّ 70/11
ّ
عامة سواء كان
هي األمالك العقاريّة اليت حبسها مالكها مبحض إرادته ليجعل التّمتّع هبا دائما ،تنتفع به مجعيّة خرييّة أو مجعيّة ذات منفعة ّ
8
املؤرخ يف:
نص ّ
هذا التّمتّع فوريّا أو عند وفاة املوصني الوسطاء الذين يعيّنهم املالك املذكور ،و ّأما ّ
املادة  17من القانون رقم ّ 91/19

1هو اإلمام الفقيه حممد بن أمحد الشربيين الشافعي من أعيان الفقه الشافعي يف زمانه ،من مؤلفاته :مغين احملتاج ،السراج املنري ،انظر ،الزركلي ،األعالم ،دار العلم
للماليني ،بريوت ،ط 9117 /91م9117 ،م ()2/2
2الشيخ حممد الشربيين اخلطيب ،مغين احملتاج ،مطبعة بايب احلليب وأوالده مبصر ،ط9722/ه – 9109م)729 / 7( ،
 3د  /وهبه الزحيلي ،الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي ،املرجع السابق ،ص170
 4هو اإلمام الفقيه احملقق عبد اهلل بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي ،الدمشقي ،احلنبلي ،من مؤلفاته :روضة الناظر املغين ،تويف سنة  620ه ،انظر،
الزركلي ،األعالم ،مرجع سابق ). (67 -66/6
 5ابن قدامة ،املغين ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط  / 1403ه  1983م)990/6( ،

 6د /وهبة الزحيلي :الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي ،املرجع السابق ،ص .921
 7األمر رقم  7117-012املتعلّق بقانون األسرة ،ط 0رقم اإليداع القانوين ،الديوان الوطين لألشغال الرتبوية7110م.
 8القانون  70/11املؤرخ يف 9111/99/99 :املتضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم باألمر  72/10املؤرخ يف ،9110/11/72 :اجلريدة الرمسية،
العدد 01سنة 9111م ،ص.1560 .
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عرفت الوقف كاآليت " :الوقف هو حبس العني عن التّملّك على وجه التّأبيد والتّص ّدق
9119/10/72م
ّ
املتضمن قانون األوقاف فقد ّ
1
باملنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه الربّ واخلري"
بالرغم أنّه املذهب
إ ّن قانون األوقاف يف تعريفه للوقف مل يأخذ برأي املالكيّة يف مسألة التّأبيد الذي ال يعترب شرطا النعقاد الوقفّ ،
الشريعة اإلسالميّة ومل يقتصر على مذهب من املذاهب.
ملادة  7منه أحاله إىل ّ
فاملشرع اجلزائري يف ا ّ
املعتمد باجلزائرّ ،
احلث على العناية باجملتمع واألخذ بأيدي
 .1.1دليل مشروعية الوقف .إ ّن الباحث عن مشروعيّة الوقف يف اإلسالم ،ليجد أدلّة كثرية يف ّ
احملتاجني ،من الكتاب والسنة واإلمجاع وعمل الصحابة.

مشروعيّة الوقف من الكتاب .لقد وردت يف القرآن الكرمي آيات كثرية حتث على أعمال الرب واإلحسان تتوجه إىل األهل أو إىل أفراد
اجملتمع ،سنقتصر على بعض منها:
2
ِِ
ِِ
ِ ِ ِ
ساكِي ِن"
سانًا َوبذي الْ ُق ْربَى َوالْيَتَ َامى وال َْم َ
ويقولَ " :وا ْعبُ ُدواْ اهللَ َوالَ تُ ْش ِرُكواْ به َش ْيئًا َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
صلى اهلل عليه
3
ِ
فلما مسعها أبو طلحة وكان أكثر أنصاري باملدينة ماال ،قام فقال للنّيب
وقوله " :لَ ْن تَ نَالُوا الْبِ َّر َحتَّى تُ ْنف ُقواْ ّ
مما تُحبُّو َن " ّ
4
وسلم
إيل بريحاء وإ ّّنا صدقة هلل أرجو ّبرها ُوذخرها عند اهلل ،فضعها حيث أراك اهلل.
 ،إ ّن ّ
أحب أموايل ّ

أقرت الوقف من حيث شروطه وأركانه وأنواعه ،وصيغته ،وبيان
السنة النّبويّة ّ
مشروعيّة الوقف من ّ
الشريفة ّ
السنّة .لقد أمجع الفقهاء على أ ّن ّ
حدود االنتفاع به.
صلّى اهلل عليه وسلّم
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍ ٍ
ٍ
صالِ ٍح يَ ْد ُعو
الرسول
 " ،إِذَا َم َ
ص َدقَة َجا ِريَة ،أ َْو عل ٍْم يُ ْنتَ َف ُع بِه ،أ َْو َولَد َ
سا ُن انْ َقطَ َع َع َملُهُ إِالَّ م ْن ثَََلث َ
ات ا ِإلنْ َ
كما قال ّ
لَهُ"5

مشروعيّة الوقف من عمل الصحابة :وقد أمجع الصحابة على استحباب الوقف والعمل به وذكر العالمة برهان الدين بن موسى الطرابلسي

احلنفي صاحب كتاب اإلسعاف أن حممد بن عمر الواقدي قال :حدثنا قدامة بن موسى اجلمحي عن بشر موىل املازنيني قال مسعت جابر
بن عبد اهلل يقول :ملا كتب عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه صدقته يف خالفته دعا نفرا من املهاجرين واألنصار فأحضرهم وأشهدهم عليه
فانتشر خربها قال جابر رضي اهلل عنه فلم أعلم أحدا كان له مال من املهاجرين واألنصار إال حبس ماال من ماله صدقة مؤبدة ال تشرتى
أبدا وال توهب وال تورث.
6
قلت وهذا يفيد التأبيد واإلمجاع الذي ثبت بالتواتر.

 1القانون  91/19املتعلق باألوقاف املؤرخ يف ،9119/10/72 :اجلريدة الرمسية ،العدد ،79 ،السنة 9119م.
 2النساء 72

 3آل عمران 19
4

صحيح البخاري :حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي(،ك الزكاة ،ب الزكاة على األقارب) ،دار ابن كثري ،سنة النشر9090 ،هـ9117 -م ،عدد

األجزاء ،سبعة أجزاء ،رقم احلديث.9719 ،
 5مسلم بن احلجاج بن مسلم النّيسابوري ،يف صحيحه ،الصحيح ،طبعة حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الكتب العلمية بريوت ،ط 9117 ،0م كتاب الوصايا،
باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ،حديث (رقم .)9279
 6يوسف اسحاق محد النيل ،كتاب مفتاح الدراية ألحكام الوقف والعطايا ،ط 9سنة (9719ه )9129 -د ص.
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 .2.1أركان الوقف وشروطه 1:إلركان الوقف األربعة شروط جنملها يف النقاط اآلتية:

أ -الواقف ويشترط فيه :األهلية الكاملة ،وملكية العني املراد وقفها ،واإلسالم.

ب -الموقوف عليه :ويشرتط فيه :أن يكون أهال لتملك املنفعة حقيقة ،حنو اإلنسان أو حكما ،حنو املدرسة ،وأن يكون جهة بر
وإحسان.

ج -الوقف :ويشرتط فيه :أن يكون معلوما ،مملوكا للواقف ،وحصول الفائدة املشروعة من العني املوقوفة.
د -الصيغة :وهي اللفظ الدال على الوقف ويشرتط فيها :أن يكون اللفظ صرحيا ،حنو وقفت كذا ،أو بلفظ حبست ،أو تصدقت ،مبا
يدل على التأبيد ،أو أن يقوم مقام اللفظ حنو التخلية ،كمن أسس مسجدا وأذن للصالة فيه؛ فإنه وقف.
 .2.1خص اص

ـذي رقــم
الوق ف القانوني ة (المش ر الجزاص ري) .يتميّـز الوقـف وفـق القـانون اجلزائـري صـائص ومـا صـرح بـه املرسـوم التّنفي ّ

املؤرخ يف ديسمرب 9119م ،احمل ّدد لشروط إدارة األمالك الوقفيّة وتسيّريها ومحايتها وكيفيّات ذلك.
ّ 799-19

2

خاص 3.الوقف التزام تربعي صادر باإلرادة املنفردة للواقف ينقل فيه حق االنتفاع بالعني املوقوفة من الواقف
عي من نو
ّ
 الوقف عقد ّتبر ّ
إىل املوقوف عليهم دون مقابل وذلك برا هبم وابتغاء وجه اهلل تعاىل ،يؤخذ من هذه اخلاصيّة مجلة من اخلصائص الفرعيّة ميكن توضيحها فيما
يلي:
عيني 4:فيعترب من طبيعته إسقاطا مللكية الواقف ،ويكون مبوجبه التّصرف يف املنفعة للموقوف عليهم.
 -الوقف ح ّق ّ

ـادة
ـري يف امل ّ
 الوقف شخ معنوي :يصبح املال املوقـوف خارجـا عـن ملكيّـة الواقـف إىل حكـم ملـك اهلل ،وهـذا مـا ع ّـرب عنـه املش ّـرع اجلزائ ّبالشخصــية املعنويـّـة
 10مــن القــانون  19/91املتعلّــق باألوقــاف بتعبــريه " الوقــف لــيس ملكــا لألشــخاص الطّبيعيــني وال االعتبــاريني ويتّمتّــع ّ
وتسهر ال ّدولة على احرتام إرادة الواقف وتنفيذها".
والرسوم األخ ر  :انطالقـا مـن أ ّن الوقـف يعـد مـن أعمـال الـرب واخلـري ،فإنـه يعفـى
األمَلك الوقفيّة تعفى من رسوم التّسجيل وال ّضراصب ّ

من رسوم التسجيل والشهر العقاري ،غري أ ّن هذا اإلعفـاء ال ميتـ ّد بطبيعـة احلـال إىل رسـوم التّوثيـق ،باعتبـار أ ّن عقـد الوقـف ال بـ ّد أن حي ّـرر يف
5
رمسي أمام املوثّق
شكل ّ
 -الوقف عقد شكلي 1.إذ البد على الواقف إفراغ وقفه يف ورقة رمسية لدى املوثق طبقا للمادة  09طبقا لقانون األوقاف  91/19جيب

على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى املوثق وأن يسجله لدى املصاحل املكلفة بالتسجيل العقاري امللزمة بتقدمي إثبات له بذلك وإحالة
نسخة منه إىل السلطة املكلفة باألوقاف.
 1راجع يف ذلك ،عبد القادر بن عزوز :فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم (دراسة تطبيقية عن الوقف اجلزائري) رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة
اجلزائر7110-7117،م ،ص71-79.
2
السابق ال ّذكر.
املرسوم التنفيذي رقم  799-19احمل ّدد لشروط إدارة األمالك الوقفيّة وتسيريها ومحايتها وكيفيات ذلكّ ،

 3حيياوي اعمر :الوجيز يف األموال اخلاصة التابعة للدولة واجلماعات احمللية دار هومة 7110م ،ص.72.
4خالد رمول :اإلطار القانوين والتنظيمي ألمالك الوقف يف اجلزائر ،دراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية مدعمة بأحدث النصوص القانونية واالجتهادات
القضائية ،ص.09.
 5راجع يف ذلك ،خالد رمول :املرجع السابق ،ص .00
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 الوقف تصرف الزم لصاحبه :األصل العام عدم جواز الرجوع يف الوقف ،إال أن املشرع اجلزائري يف املادة  90من قانون األوقاف أجازله الرجوع بشرط ذكره يف عقد الوقف ذاته ،كما أجاز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط اليت يشرتطها الواقف إذا كان منافيا حلكم
الوقف) الالزم( )املادة  92من قانون األوقاف.
 -الوقف له حماية قانونية متميزة :وهذا حفاظا على حرمته ،إذ األمالك الوقفية ال تكتسب بالتقادم وغري قابلة للحج ،طبقا للمادة 70

من قانون األمالك الوطنية.

 -الوقف يخول للموقوف عليه حق االنتفا فقط :وهذا ما أكدته نصي املادتني 77-99من قانون األوقاف ،ويالحظ يف هذا الصدد

أن حق االنتفاع املمنوح للموقوف عليهم خيتلف عن حق االنتفاع املتعارف عليه يف القواعد العامة ،ذلك أن األول ميكن أن ينتقل إىل الورثة
إذا اشرتط الواقف ذلك يف عقده ،فيكون لزاما على ناظر الوقف احرتام ذلك على عكس الثاين الذي ينتهي مبوت املنتفع.2
غري أن هنا جانب من الفقه اإلسالمي يقر بإمكانية التصرف يف األمالك الوقفية باإلبدال واالستبدال بتوافر شرطني مها :احتفاظ الواقف
3
بذلك يف وقفه ،وكذا حالة الضرورة.
وهذا احلكم قد سار عليه املشرع اجلزائري يف نص املادة  01من قانون  90 -10املتعلق باألوقاف اليت جاء فيها " :جيـوز للقاضـي
أن يلغي أي شرط من الشروط اليت يشرتطها الواقف يف وقفه إذا كان منافيا ملقتضى حكم الوقف الذي هو اللـزوم أو ضـار مبصـلحة الوقـف
4
أو مبصلحة املوقوف عليه.
ـؤرخ يف
ـذي رقــم  799-19املـ ّ
فــالوقف هبــذه اخلصــائص القانونيــة الــيت حــددها املشــرع اجلزائــري مــن خــالل مــا صــرح بــه املرســوم التّنفيـ ّ
ديسـمرب 9119م ،احملـ ّدد لشــروط إدارة األمــالك الوقفيّـة وتســيّريها ومحايتهــا وكيفيّــات ذلـك ،يضــفي هلــا طابعــا خاصـا عــن بقيــة األمــالك سـواء
العامة أو اخلاصة أو أمالك الدولة من حيث احلماية ألصول الوقف أو منافعه أو املوقوف عليهم.

 .3تاريخ الوقف في الجزائر.
 .2.2تاريخ الوقف الجزاصري أواخر العهد العثماني.
من خالل البحوث التارخيية واستقرائها عرف الوقف اجلزائري يف أواخر العهد العثماين تطورا كبريا جدا وتنظيما حمكما إلدارة
األوقاف وميكن للباحث أن يالحظ هذا النماء للوقف اجلزائري يف العهد العثماين وانتشاره من خالل ما يأيت:
التعايش المذهبي وأثره على األوقاف :ويؤكد هذا التعايش املذهيب-حسب الدراسـات الوثائقيـة لوثـائق األوقـاف يف أرشـيف مـا وراء البحـار
اكــس انربوفــانس -أن الكثــري مــن ســكان اجلزائــر املــالكيني وضــعوا اوقــافهم حســب املــذهب احلنفــي ورأي أيب يوســف نظـرا ملــا يتيحــه املــذهب
1
احلنفي من مرونة وديناميكية.

 1د /حمفوظ بن صغري :نظام الوقف يف الفقه اإلسالمي والتشريع اجلزائري املفهوم واخلصائص كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة املسيلة جملة الباحث
للدراسات األكادميية العدد السابع –سبتمرب 7190م ،ص.17.
2خالد رمول :اإلطار القانوين والتنظيمي ألمالك الوقف يف اجلزائر ،املرجع السابق ،ص .29
 3املرجع نفسه :ص.21.
 4د /حمفوظ بن صغري :نظام الوقف يف الفقه اإلسالمي والتشريع اجلزائري املفهوم واخلصائص ،مرجع سابق .ص.17.
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إدارة الوق ف ف ي الجزاص ر ف ي العه د العثم اني :يــدير العقـار احملــبس موظفـون يــدعون الــوكالء أو النظـار تعيــنهم السـلطات العموميــة ممثلــة يف
(الباشا) أو السلطة القضائية ممثلة يف (املفيت) ،ويـتم اختيـار هـؤالء املـوظفني حسـب مسعـة الشـخص اجتماعيـاً مـن جهـة تقـواه أو نسـبه ،وهـذا
2
التعيني غري مؤبد حيث ميكن نقضه حني ظهور ما خيل هبذه الوظيفة من سوء إدارة أو إمهال.
الوثاصق الوقفية العثمانية باألرشيف الوطني :عرفت فرتة احلكم العثماين عموما انتشارا واسعا للمؤسسات الوقفية اخلريية علـى مسـتوى كـل

الـدوائر اإلداريـة التابعـة للحكـم العثمـاين ،ويعكـس هـذا النمـاء للوقـف اجلزائـري الوثـائق الوقفيـة احملفوظـة يف األرشـيف الـوطين اجلزائـري حيـث
أحصيت به أكثر من 13583وثيقة وقفية مقسمة على جمموعات ثالث ،وهي:

 المجموعة األولى :تمثل اجملموعة األوىل الوثائق الشرعية املتعلقة باألمالك الوقفية وباألحكام القضائية املرتبطة هبا ،و عددها (13000)وثيقة.

 المجموعة الثانية و الثالثة:و هي عبارة عن سجالت بيت املال و دفاتر البايلك ،واملتعلقـة بشـؤون سـبل اخلـريات  ،وودائـع بيـت املـال ،3
وضبط حالة األمالك  ،والعقارات الوقفية وعددها ( )583وثيقة
المؤسس ات الوقفي ة ف ي الجزاص ر أواخ ر العه د العثم اني :متيــزت الفــرتة العثمانيــة بــاجلزائر بتكــاثر األوقــاف ويف هــذه الفــرتة اتســع الوعــاء
االقتصـادي لألوقـاف حيـث أصـبح يشــتمل علـى األمـالك العقاريـة واألراضــي الزراعيـة ،إضـافة إىل العديـد مــن الـدكاكني والفنـادق وأفـران اخلبــز
والعيون والسواقي واحلنايا والصهاريج ،وأفران معاجلة اجلري ،هذا باإلضافة إىل الكثري مـن الضـيعات واملـزارع والبسـاتني واحلـدائق احملبسـة ،حيـث
4
اشتهرت كثري من املدن بكثرة أوقافه.
5
ومن بني هذه املؤسسات الوقفية أواخر العهـد العثمـاين مـا يلـي( :مؤسسـة أوقـاف اجلـامع األعظـم ،مؤسسـة احلـرمني الشـريفني ،مؤسسـة
أوقــاف ســبل اخل ـريات احلنفيــة ،أوقــاف مؤسســة بيــت املــال ،أوقــاف الزوايــا واألوليــاء واألشـراف ،مؤسســة األوجــاق :أوقــاف اجلنــد والثكنــات،
أوقاف املرافق العامة - ،الطرق والعيون والسواقي )-
األوقاف الجزاصرية في العهد العثماني ومساهمتها في التنمية االجتماعية واالقتص ادية .قـد كانـت األوقـاف يف العهـد العثمـاين دورا بـارزا
يف بناء التكافل االجتماعي ،ورفع العبء عن كاهل الدولة اقتصاديا من خالل ما رصد لذلك من أوقاف ،حلماية بيضـتها مـن أي تـدخل أو
طمع من قبل الدول األوربية ،وهذا ما رصده علماء التاريخ اجلزائري هذا التوسع اهلائل للوقف يف تلك الفرتة ومن بني تلك األوقـاف اجلزائريـة
ما يلي:

1عقيل منري ،حول أوقاف مدينة اجلزائر يف القرن الثامن عشر :أوقاف مؤسسة سبل اخلريات من خالل املساجد احلنفية ،أحباث الندوة العلمية حول :الوقف يف
اجلزائر أثناء القرنني الثامن عشر والتاسع عشر .ص.979
2مصطفى أمحد بن محوش ،الوقف وتنمية املدن من الرتاث إىل التحديث ،ندوة الوقف اإلسالمي 2-2 ،ديسمرب  ،9112جامعة اإلمارات العربية املتحدة،
العني ،ص.7 .

3عبد القادر بن عزوز :فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم ،مرجع سابق ص.70-70 .
4مديرية األوقاف ،األوقاف اجلزائرية ،وزارة الشؤون الدينية ،اجلزائر ،جوان  ،9119ص9
5فارس مسدور ،كمال منصوري ،التجربة اجلزائرية يف إدارة األوقاف التاريخ واحلاضر واملستقبل ،جملة األوقاف ،حبث منشور على األنرتنت تاريخ الدخول
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أ -أوقاف مدينة الجزاصر :عرفت مدينة اجلزائر توسعا عمرانيا يف ممتلكات الوقف ،فعرفت بناء )  ( 106مسـجدا ومـدارس وزوايـا العلـم ،
كزاويـة سـيدي عبـد الرمحـان الثعـاليب والـيت وقـف عليهـا حـوايل )  ( 82وقفـا وبـدخل سـنوي يسـاوي )  ( 6000فرنكـا ،وكـذلك الشـأن
للمسـاجد احلنفيـة  ،حيـث تكفلـت مؤسسـة سـبل اخلـريات لألشـراف ،علـى تسـيري هـذه األوقـاف و الـيت قـدرت ب )  ( 331وقفـا سـنة
1
1836م و بدخل سنوي يساوي )  ( 16000فرنك.
كما عرفت املمتلكات الوقفية ألهل األندلس املقيمني مبدينة اجلزائر تطـورا ملحوظـا حيـث بلغـت حـوايل ( )100وقفـا  ،وقـدر ريعهـا
2
السنوي ب(  ( 4000فرنك سنة 1830م
ب -أوقاف القباصل الكبر  :عرفت منطقة القبائل بدورها انتشارا للوقـف واملتمثـل يف زوايـا العلـم ومـا أوقـف عليهـا مـن بسـاتني ودور وغـري
ذلك وكانت هذه األوقاف غالبا ما تتم دون تسجيل ويكون عقدها مشافهة.
ج -أوقاف الشرق الجزاصري :فقسنطينة مثال قدرت أوقافها ب ) (1692وقفا غداة االحتالل منها ) (100مؤسسـة تعليميـة ،و )(35
مسجدا و )(169زاوية ب ) (600تلميذ ينفق على كل تلميذ حوايل ) (36فرنك سنويا.

د -أوقاف الغرب الجزاصري :خاصة يف احلواضر ،فوهران مثال أحصي هبا ( )20وقفا غداة االحتالل.
ه -أوقاف الجنوب الجزاصري :كما هو الشأن مبنطقة توات و قورارة و ما جاورها و اليت وقفت على الطرق الصوفية كالطيبية  ،والقادرية
3

وغريمها من الطرق الصوفية.
يتبــني لنــا ممــا ســبق أن األوقــاف اجلزائريــة أواخــر العهــد العثمــاين عرفــت انتشــارا واســعا ،وهــذا يرجــع إىل مــدى انتشــار الــوعي الكامــل
بالثقافة الوقفية والنتائج اليت حتققها على مجيع املستويات ،مما ترتب عنـه قيـام املؤسسـة الوقفيـة بـدورها االجتمـاعي رعايـة وتسـيريا واالقتصـادي
صيانة للمرافق العامة وترميمها والتعليمي والرتبوي والتوسع احلضاري واجلهادي ،وغريها.
 .1.2الوقف في الجزاصر فترة االحتَلل الفرنسي.
إن املستعمر الفرنسي عمل على تدمري الرتكيبة اخلاصة باألوقافخاصة وأنه أحصى عند احتالله أن أرض الوقف الزراعية تقدر ب
2000000هكتار مربع ،أي ما يعادل  66باملائة من جمموع األوقاف العقارية والزراعية ،وأن دخلها قدر ب)  ( 40مليون فرنك
سنة1830م 4،وهذا ما دفع قادة اجليش الفرنسي للعمل على مراقبة املؤسسات الوقفية وتصفيتها ،واالستيالء عليها باعتبارها أحد العوائق
اليت كانت حتول دون تطور االستعمار الفرنسي يف اجلزائر متبعة االسرتاتيجيات التالية:
ا -استراتيجية القانون :عمل االحتالل الفرنسي للسيطرة واالستيالء على األوقاف برسم اسرتاتيجية وخطة معتمدة من خالل سن قوانني
ومراسيم متكنها من االستحواذ عليها وفق قوانني تدرجيية ،وإدخال األمالك الوقفية يف نطاق التعامل التجاري والتبادل العقاري ،حّت يسهل
لألوربيني امتالكها من خالل مجلة من القرارات واملراسيم واليت منها ما يلي:

1أ.د/سعيدوين ،النظام املايل للجزائر يف الفرتة العثمانية (1800 – 1830م) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط  1979م( ص145.

2أ.د/ناصر الدين سعيدوين ،تاريخ الوقف ودوره االجتماعي واالقتصادي ،دورة األوقاف اإلسالمية باجلزائر ،وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  92شعبان 1420
ه – املوافق ل  1325 -21نوفمرب  1999م  ،نزل السفري  ،اجلزائر ،ص .2
3عبد القادر بن عزوز :فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.72.
4الشيخ عبد الرمحان اجلياليل ،تاريخ اجلزائر العام9110 ،م)424 – 421( 7 ،
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فكانت أول خطوة قامت هبا؛ إصدارها لقانون  8سبتمرب  1830م ،و القاضي بأنه من حق السلطة الفرنسية أن تضع يدها على
1
أمالك موظفي اإلدارة العثمانية ،وهبذا القانون استحوذت على 27مسجد ،و  11زاوية علم ومصلى مبدينة اجلزائر
وجاء يف تقرير وزير احلربية الفرنسي املؤرخ يف  77مارس  " 9907أن مصاريف ومداخيل املؤسسات الدينية تضم إىل ميزانية
احلكومة الفرنسية 2،وهلذا بالذات عملت اإلدارة الفرنسية جاهدة على إصدار سلسلة من املراسيم والقرارات تنص على نزع صفة املناعة
3
واحلصانة عن األمالك الوقفية
مرسوم  7ديسمبر  :2321خيول هذا املرسوم لألوربيني امتالك األوقاف ،عمال بتوصية كال من "فـوجرو" و "فالنـدان" املـوظفني مبصـلحةاألمـالك العامـة  ،والراميـة إىل وضــع األوقـاف حتـت مراقبــة املـدير العـام ملصــلحة األمـالك العامـة ،مــع إبقـاء املشـرفني عليهــا مـن الـوكالء ،ومحلــت
املــادة الرابعــة مــن هــذا املرســوم القــائمني علــى إدارة األوقــاف ،تســليم العقــود واملســتندات املتعلقــة هبــا مرفوقــة بقائمــة املكـرتين ومبــالغ اإلجيـارات
السنوية ملدير أمالك الدولة  .Domineوحسب البحث الدقيق عـن األوقـاف الـذي قـام بعـض املسـؤولني الفرنسـيني سـنة  9172فقـد بلـغ
4
عدد األمالك الوقفية  9091عقارا وتصرف الفرنسيون خالل الفرتة يف ( )999بناية استعمل بعضها ملصاحل إداراهتم وهدم البعض اآلخر.
ويف  25أكتوبر  1832م وضعت سلطة االحتالل خمططا عاما لتنظيم الوقف اجلزائري تقدم به جريار دان 5املدير العام ألمالك
الدولة إىل املقتصد املدين  ،وجاء فيه أن تشكل هيئة إدارية ،يرأسها املقتصد املدين مع وكالء الوقف اجلزائريني  ،وهبذا املخطط أصبح احملتل
6
يشرف على قرابة )  ( 2000وقف سنة  1835م
 -مرسوم  22أكتوبر  :2323بصدور هذا املرسوم أطلقت يد السلطة االستعمارية للتصرف يف األوقاف ،مث تاله املنشور امللكي املؤرخ يف

 70أوت  9971والذي قسم املالك إىل ثالثة أنواع - :أمالك الدولة :وهي ختص كل العقارات احملولة ،اليت توجه للمصلحة العمومية عن
طريق قرارات تشريعية ،وكان من ضمنها األوقاف -األمالك املستعمرة -األمالك احملتجزة.
7
بعد املرسوم السابق توالت املراسيم ،القرارات و املناشري واللوائح ،وكان هدفها الوحيد هو االستيالء على األوقاف
ويف  23مارس  1843م جاء قرار رفع احلصانة القانونية عن األوقاف حيث أصبحت ختضع مبوجبه ألحكام املعامالت العقارية ،
أي إخراجها من اخلصوصية القانونية اليت حتكمها لتصبح مثلها مثل غريها يف املعامالت جتري عليها أحكام العقود املدنية من بيع وهبة و
8
غري ذلك
 1أ.د/ناصر الدين سعيدوين ،تاريخ الوقف ودوره االجتماعي واالقتصادي ،مرجع سابق ،ص .91
2فارس مسدور ،كمال منصوري ،التجربة اجلزائرية يف إدارة األوقاف التاريخ واحلاضر واملستقبل ،جملة األوقاف ،حبث منشور على األنرتنت تاريخ الدخول

 ،7190/10/92موقعhttps://dawa.center/file،

3أ.د /ناصر الدين سعيدوين ،دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر9190 ،م ،ص.920
4مديرية األوقاف ،األوقاف اجلزائرية ،مرجع سابق ،ص .0
5هو أحد موظفي اإلدارة الفرنسية يف بداية االحتالل الفرنسي للجزائر كما عرف بعمله املخابرايت هلا انظر ،أ.د سعد اهلل أحباث يف تاريخ اجلزائر ،مرجع سابق،

.772 -9
6أ.د /ناصر الدين سعيدوين ،تاريخ الوقف ،املرجع السابق ،ص .99
7مديرية األوقاف ،األوقاف اجلزائرية ،مرجع سابق ،ص  -2ص.0
8أ.د /أبو القاسم سعد اهلل ،أحباث وأراء يف تاريخ اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،ط9192 ،7م)71-7( ،
571

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
مجلد52:

عدد16:

السنة0202:

ويف  20سبتمرب  1847م جاء قانون يقر حبق اجلزائريني يف اسرتجاع األوقاف من يد احملتل إال أنه مل يكن هذا القانون إال حربا على ورق

1

 مرسوم  21أكتوبر  2383وقانون  :2372وسع هذا املرسوم صالحيات القرار السابق وأخضع األوقاف لقوانني امللكية العقاريةاملطبقة يف فرنسا ومسح بامتالك األوقاف وتوريثها ،وأعقب هذا اإلجراء القرار األخري الذي عرف بقانون 9927م ،والذي استهدف تصفية
أوقاف املؤسسات الدينية لصاحل التوسع االستيطاين األوريب يف اجلزائر والقضاء على املقومات االقتصادية واألسس االجتماعية للشعب
2
اجلزائري
ويف أفريل  1862م صدر قانون االستيطان و مصادرة األراضي اجلزائرية  ،بدعوى حق الدولة الفرنسية يف مصادرة األراضي من
أجل املصلحة العامة ،فأقيمت مستوطنات يف أراضي العروش  ،و األوقاف إذ بلغت نسبة املساحة املستوطنة احملتلة حوايل  2مليون هكتار
3
عام 9192م
ب -استراتيجية إنش ا المكت ب الخي ري اإلس َلمي واإلدارة الفرنس ية لووق اف 4:أنشـأ املكتـب اخلـريي اإلسـالمي مبرسـوم إمرباطـوري يف

 9902/97/10م ،وأوكلت رئاسته ملستشار جزائـري ،وأسـند تسـيريه إىل جمموعـة مكونـة مـن أربـع فرنسـيني يتكلمـون العربيـة إىل جانـب أربـع
جزائريني يتكلمون الفرنسية ،وأضيف هلم مساعدين من رجال ونساء.
وجتــدر اإلشــارة أنــه كــان يصــرف كتعــويض للمكتــب ،جــزء مــن األم ـوال لألمــالك املوقوفــة احملتجــزة ،كمــا عمــل املكتــب علــى توزيــع
املســاعدات واملــنح رغــم ضــعف مداخيلــه علــى األوجــه التاليــة( :حتفـيظ القــرآن الكــرمي ،مالجــا األطفــال ،العــالج الطــيب ،األفـران االقتصــادية،
العمــال القــدامى يف الدولــة الفرنســية (شــبه منحــة تقاعــد) ،متعلمــي احلــرف احلــرة) ،وباهلبــات املقدمــة للمكتــب زادت مداخيلــه ،مــع العلــم أن
الدولة الفرنسية كانت متنح للمكتب ما ال يزيد عن  11111فرنك سنويا ،وحاولت السلطة الفرنسية حتويل طابعه بدجمه مع املكتب اخلـريي
األوريب ،دعما هلذا األخري لضعفه ،وبقي احلال كذلك إىل 9999م.
وملا ازدادت تربعات اجلزائريني للمكتب ،قلل احلاكم الفرنسي من االعتمادات التعويضية املوجهة له ،واستمر هذا الوضع حّت
االستقالل ،حيث أصبح يسمى املكتب بـ (دار الصدقة).
ج -استراتيجية توسيع المستوطنات :عمد االحتالل جللب مواطنني فرنسيني وحّت أوربيني قصد االستيطان مع تشجيع السياسة
االستيطانية وسلب أمالك اجلزائريني اخلاصة أو العامة منها والوقفية بقوة القانون اجملحف يف حق األمة اجلزائرية.
5
ففي 1878م ،صدر قانون أصبح مبوجبه للمستوطنني احلق يف توسيع ممتلكاهتم على حساب األراضي الوقفية ،مما أدى إىل تصفيتها،
6
تصفيتها 5،ويف أواخر  1897صدر قانون أقر مبوجبه التخلي عن سياسة إقامة املستوطنات على أراضي الوقف.
وهبذه السياسة املنتهجة من سن للقوانني واملراسيم التدرجيية وعمليات االستيطان على األمالك اخلاصة للجزائريني وعلى أراضي
الوقف بصفة خاصة ،حّت مت االستيالء على األوقاف اجلزائرية وضمها إىل األمالك الفرنسية والسيطرة عليها حبجة قوانني جمحفة مقصودة
1د /عبد القادر بن عزوز :فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص .01
 2د /ناصر الدين سعيدوين ،دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر العهد العثماين ،مرجع سابق ،ص.929
3د /عبد القادر بن عزوز :فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص .01
4مديرية األوقاف ،األوقاف اجلزائرية ،مرجع سابق ،ص .2
5أ.د /ناصر الدين سعيدوين ،تاريخ الوقف )مرجع سابق ،ص .97
6د /عبد القادر بن عزوز :فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص .01
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ومتعمدة ،اهلدف منها طمس املبادئ واهلوية اإلسالمية اليت ينتمي إليها الشعب اجلزائري عقائديا وعمليا وخري دليل تلك األحباس اليت كانوا
يوقفوّنا ويهتمون هبا ،وعلى الرغم من كل احملاوالت اليت جنحوا فيها نسبيا إال أّنم مل يستطيعوا حمو معاين الوقف من الفرد اجلزائري املتمسك
بدينه ومبادئه وتربيته وعقيدته.
 .2.2الوقف الجزاصري بعد االستقَلل.

بعد استقالل اجلزائر ونتيجة للفراغ القانوين الكبري أنذك متمثلة يف خملفات االحتالل من طمس لكثري من معامل الوقف ،مما يصعب
املهمة يف عملية حصره ،وكذا مل يكن ضمن اهتمامات الدولة اجلزائرية موضوع األوقاف املتبقية أو اليت ضاعت.
 .2.2المنظومة القانونية للوقف الجزاصري بعد االستقَلل:
وســنحاول أن جنمــل املنظومــة القانونيــة الــيت مــر هبــا الوقــف بعــد اســتقالل اجلزائــر مــع تذبــذب نتائجــه يف كــل مرحلــة مــن املراحــل سـواء
1
النتائج اإلجيابية أو السلبية حسب تأثره بتلك التشريعات ،وهي كالتايل:
 مرسوم  233/32بتاريخ 2631/13/12م :حتت رقم  71/27القاضي حبماية وتسيري األمالك الشاغرة بعداالســتقالل 2فمــن اآلثــار الســلبية علــى األمــالك الوقفيــة أن الكثــري منهــا كــان شــاغرا وبالتــايل تــدخل ضــمن أمــالك الدولــة ،ومــن اإلجيابيــات
اسرتجاع امللك الوقفي يف حالة وجود وثيقة تثبت ذلك.
 مرسوم  233/32بتاريخ 2632/21/12م يقضي بتأميم كل املزارع اجلزائرية الفالحية التابعة لبعض املـزارعني الطبيعيـني و املعنـويني،لتصبح ملك للدولة اجلزائرية ،مما جعل الكثري من املمتلكات الوقفية تؤول ملكيتها إىل الدولة مما أثر على املمتلكات الوقفية اجلزائرية إىل أن
3
جعل أيدي الطامعني متتد إليها.
 مرسوم  132/32بتاريخ 1964 /16/ 17م في  10جماد األولى  1384ه  :حتت رقم  4 797/27تضمن تنظيم األوقافاألوقاف واجلهة املخولة لتسيريه وتعويض الوقف اخلرب وكذا تسليم كل ما يثبت
5
ملكية الوقف للجهة الوصية (النظار)
 قانون الثورة الزراعية :األمر  27/29واملؤرخ بتاريخ  20رمضان  1391ه و املوافق ل 08نوفمرب  1971م الذي تضمن قانون الثورةالزراعية حتت شعار االرض ملن خيدمها ،حيث أممت الكثري من األراضي الوقفية اليت كانت بورا ومت استصالحها وهذه تعد من النتائج

 1د /عبد القادر بن عزوز :فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم ،مرجع سابق بتصرف ص00
2املرجع نفسه ،ص .00
 3نفس املرجع ،ص.00

4اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،الصادرة بتاريخ  18مجادى األوىل  1384ه واملوافق ل  25سبتمرب 1964م (ع)70
5املراد بناظر الوقف :هو الذي يتوىل إدارة الوقف ويقوم على شؤونه وتنظيمه إدارياً ومالياً وتنفيذ شرط الواقف وغري ذلك من أمور الوالية ،ويسمى من له هذه
الوالية مبتويل الوقف ،أو الناظر ،أو القيِّم عليه ،انظر :حقوق وواجبات ناظر الوقف ،لصاحل بن عبد الرمحان احلصني  -إعداد مركز استثمار املستقبل لألوقاف
والوصايا ودراستها واستشاراهتا ،ص .2
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السلبية اليت أثرت على األمالك الوقفية ،غري أن املواد من  70إىل  79منها استثىن األراضي الوقفية ذات الطابع الوقفي العام أو اخلاص
واليت مل يشملها قانون التأميم 1وهذه أيضا من النتائج اإلجيابية اليت ختدم الوقف وتضمن له احلماية.

 -قانون التنازل عن أمَلك الدولة :قانون  81بتاريخ  02 :ربيع الثاين  1401ه و املوافق ل  10 /فرباير  1981م واملتضمن قانون

التنازل عن أمالك الدولة العقارية 2،سواء بالبيع أو الشراء ،ومل يشر إىل الوقف مما ترتب عنه التنازل عن األمالك الوقفية حلساب األشخاص
الطبيعيني أو احلقيقني ،مما أثر سلبا على محايتها حّت امتدت األيادي إليها.
ولقد حاول املشرع اجلزائري أن يستدرك هذا األمر بعد مرور أكثر من 09سنوات -وذلك يف قانون التوجيه العقاري 70/ 90
الصادر بتاريخ 08نوفمرب 1990م يف مادتيه  377-79إال أن الظاهر أن هذا االستدراك وإن كان إجيابيا على عملية التعدي على
املمتلكات الوقفية إال أنه جاء متأخرا بعض الشيء وهذا مما أدى أن تطال بعض األيدي املمتلكات الوقفية اجلزائرية.4

 قانون األسرة  :22/32بتاريخ 11 :رمضان 9010ه املوافق ل  11يونيو 9190م 5حيث أشار إىل أحكام عامة للوقف مل ترق إىلدوره احلقيقي غري أن هذا القانون كبداية هامة لالهتمام بالوقف.

 قانون  :21/62بتاريخ 97 :شوال 9099ه الوافق ل  72أفريل 9119م 6حيث يعترب أول قانون يهتم بالوقف بتشريع مستقل ،ذكرذكر فيه أحكامه الفقهية وشروطه وشروط ناظر الوقف.
 المنشور الوزاري المشترك بين وزارة الشؤون الدينية والفَلحة - :لقد كان لقانون 91نتائجه التشريعية اإلجيابية ،إذ تبعه املنشورالوزاري املشرتك بني وزارة الفالحة والشؤون الدينية واألوقاف على حق الوزارة الوصية يف اسرتجاع األراضي الزراعية املؤممة والصادر يف شهر
رجب 1412ه و املوافق ل  6جانفي  1992م إال أن العملية ال زالت يف اإلجراءات ومل تطبق يف الواقع حلد كتابة هذا البحث ،وهذا
7
لصعوبة العملية والرتباطها مبشكل األراضي الفالحية أو العقار الفالحي عموما يف اجلزائر ،وبذلك فهي حتتاج إىل وقت لتطبيقها ميدانيا
ويبقى مشكل العقار يف اجلزائر سواء األمالك العامة أو اخلاصة ومنها األمالك الوقفية تفتقر إىل التوثيق واإلثبات وهذا كله من
خملفات االحتالل الفرنسي ،يف انتظار حل شامل للعقار يف اجلزائر ومنها الوقف وهذا حيتاج إىل نية صادقة وعمل كبري من املسؤولني يف هذا
البلد إلرجاع كل ملك إىل أصله.
 قانون 271/ 94بتاريخ  6شعبان  1415ه املوافق ل 25ديسمرب  1994م املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة الشؤون الدينية ،وخاصة يف مادته الثالثة واليت تناولت الكالم عن اهليئة اإلدارية لألوقاف وبذلك أصبحت لألوقاف مديرية مستقلة يف هيكلها وتسيريها و
8
أحكامها عن باقي املديريات بالوزارة الوصية أي وزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
1اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،الصادرة بتاريخ  97شوال  9719ه واملوافق ل  71نوفمرب  9127م (ع)17
2املرجع نفسه ،الصادرة بتاريخ  10فرباير  1981م(،ع) 06
3املرجع نفسه ،الصادرة بتاريخ 18 /نوفمرب 1990م (ع)01
4د /عبد القادر بن عزوز :فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص .02

5اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،مرجع سابق ،الصادرة بتاريخ 11 :رمضان 9010ه املوافق ل  11يونيو 9190م (ع)70
6نفس املرجع ،مرجع سابق ،الصادرة بتاريخ  77شوال  9099ه واملوافق ل  19ماي  9119م (ع)79
7عبد القادر بن عزوز :فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص .02
8اجلريدة الرمسية ،مرجع سابق ،الصادرة بتاريخ 6شعبان  1415ه املوافق ل  08يناير 1995م (ع)9
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وهذه خطوة مشرفة ونقلة موفقة للمشرع اجلزائري الذي أظهر اهتماما بالغا باألمالك الوقفية وكيفية تسيريها وتنظيمها وتنميتها
واستثمارها ومحايتها من خالل استقاللية ادارته املمثلة يف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف.

 -المذكرات والتعليمات التنظيمية للوقف 1:ما بني الفرتة الزمنية  1994م - 1998واملتمثلة يف:

 املنشور الوزاري رقم 12- 37والصادر بتاريخ 1996/6/ 5:م واحملدد لكيفية دفع إجيار الوقف. املذكرة الوزارية  19-19والصادرة بتاريخ9112/2/1 :م واخلاصة بكيفية إجيار الوقف. التعليمة  12-17والصادرة بتاريخ9112/2/92 :م املتضمنة مطالبة النظار بالتقارير املالية اخلاصة بالوقف. املذكرة  12/17املؤرخة بتاريخ9112/2/92 :م واملنظمة لكيفية كتابة التقارير املالية اخلاصة بالوقف. املذكرة الوزارية  12-19والصادرة بتاريخ9112/19/10 :م املتضمنة لكيفية إدارة الوقف. املذكرة  9/169والصادرة بتاريخ9112/12/19 :م اخلاصة بكيفية تسيري أموال الوقف. املذكرة  02/97املؤرخة بتاريخ9112/ 7/ 19:م واملتضمنة الدعوة إىل تنمية الوقف.لقد تضمنت الفرتة الزمنية 1998– 1994م على هذه املذكرات والتعليمات الوزارية اخلاصة بالوقف كعملية تكميلية لتنظيمه وتسيريه
هبدف تأدية أهدافه التنموية االقتصادية واالجتماعية ،وتعترب خطوة أولية لبداية التنظيم التشريعي لألوقاف يف اجلزائر.

الوقفية في التّقنين الجزائري.
 .4استرداد األمالك
ّ

ّأما يف العشريّة األخرية فقد انتعش الوقف وبدأ االهتمام به ،فذلك من خالل النّصوص الّيت أصدرت لنظام الوقف ،وهبذا أصبح
املختصة واملكلّفة باألوقاف.
اسرتدادها من املهام األساسيّة واألهداف الّيت تسعى إليها اجلهة
ّ

 .2.2اإلطار القانوني السترداد األمَلك الوقفيّة.
تمم بالقانون
يكمن هذا األساس القانوينّ السرتداد األمالك الوقفية يف اجلزائر إىل القانون  70/11املتعلّق بالتّوجيه العقاري ،املع ّدل وامل ّ
نص على إلغاء املرسوم
مكرر على إلغاء أحكام األمر
الزراعيّة ،مث ّ
نصت ّ
املتضمن قانون الثّورة ّ
 72/10حيث ّ
مكرر ّ
ّ
املادة ّ 90
املادة ّ 20
2
املتضمن وضع األمالك الوقفيّة حتت محاية ال ّدولة.
ّ

واإلشكال الّذي جتدر اإلشارة إليه أنّه مت ّكن أشخاص طبيعيّون من االستالء على األمالك الوقفيّة مبوجب القانون رقم  707 /97الّذي
األصلي لعقار ،طبقا لعقود أبرمتها ال ّدولة أو
سن إجراءات التّقادم املكسب ،ممّا ّأدى إىل إنشاء مراكز قانونيّة جديدة على حساب املركز
ّ
ّ
الرمسيّة.
أكستها طابع ّ
فقد ساهم هذا القانون وغريه يف انضمام الكثري من األمالك الوقفيّة إىل ملكيّة ال ّدولة وإىل ملكيّة األشخاص الطّبيعيّني أو املعنويّني عن
طريق االستحواذ واالستالء غري املشروع أو مبوجب استفادة قانونيّة من ال ّدولة.
املؤسسات العموميّة وذلك بسبب الفراغ القانوينّ املوجود غداة
اص و ّ
تعرضت األمالك الوقفيّة إىل ع ّدة انتهاكات من طرف اخلو ّ
وهبذا ّ
1
املتضمن التّوجيه
املؤرخ يف9111/99/99 :م
االستقالل متجاهلني أنّه ال جيوز التّصرف فيها فهي ملك هلل ،وبصدور القانون ّ 70-11
ّ
ائري على استدراك ما فاته بعد مرور أكثر من  99سنة من االستقالل.
املشرع اجلز ّ
ّ
العقاري عمل ّ
1عبد القادر بن عزوز :فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص .09
العقاري ،مرجع سابق.
املتضمن التّوجيه
2القانون 70/11
ّ
ّ
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املادة  77منه الوجود القانوينّ لألمالك الوقفيّة ضمن األمالك العقاريّة فصنّفها إىل ثالث أنواع – األمالك الوطنيّة – األمالك
إذ ح ّددت ّ
2
اخلاصة – األمالك الوقفيّة.
ّ
الصيغ القانونيّة املفروضة يف إطار احلماية والتّأميم إىل
فعرفت األمالك الوقفيّة يف ّ
املادة  79منه ،وألغيت مبوجب هذا القانون مجيع ّ
ّ
االحتياطات البلديّة مع إقرار إعادة األوضاع إىل ما كانت عليه باسرتدادها إىل أصحاهبا أو التّعويض عنها عند عدم اإلمكان.

بالرغم من إقرار هذا القانون على عمليّة االسرتداد اليت تسري على األراضي الّيت حافظت على طابعها
واإلشكال الذي يطرحّ ،
بنص مباشر يقضي باسرتدادها.
يتعرض لألمالك الوقفيّة ّ
الفالحي ،إالّ أنّه مل ّ
ّ
تنص " :خيضع
خاص طبقا ّ
للمادة  77منه إذ ّ
تطرق إليها يف قانون الحق ،إذ أ ّكد على ضرورة إخضاع هذه األمالك لقانون ّ
وبعد ذاك ّ
3
خاص.
تكوين األمالك الوقفيّة وتسيريها لقانون ّ
ئيسي الّذي أحال إىل ضرورة خضوع تكوين األمالك الوقفية
العقاري  70 / 11النّص
ومن هنا يعترب قانون التّوجيه
ّ
املرجعي ّ
الر ّ
ّ
4
خاص.
وتسيريها إىل قانون ّ
وهبذا صدر القانون املتعلّق باألوقاف  ،91/19ونص على مبدأ االسرتداد أو التعويض حسب احلالة الراهنة اليت آل إليها امللك الوقفي
6
5
الزراعيّة.
نصت على إعادة األراضي الفالحيّة ّ
املؤممة للجهات الّيت أوقفت عليها أساسا قبل تطبيق الثّورة ّ
طبقا لنص املادة  79منه والّيت ّ
السادسة من
كما أشار ضمنا السرتداد األمالك الوقفيّة الّيت ّ
ضمت إىل أمالك ال ّدولة أو األشخاص الطّبيعيّني أو املعنويّني ،مبوجب الفقرة ّ
أي يد كانت ،أو تعويضها دون اعتبار لآلجال
ّ
أقر مبدأ اسرتداد األمالك الوقفيّة من ّ
املشرع قد ّ
املادة  19من قانون األوقاف وهبذا يكون ّ
7
املتمم .
القانونيّة املنصوص عليها بالقانون  70/11املع ّدل و ّ
األول يف إجراءات
قسم هذا املطلب إىل فرعنيّ ،
وما ميكن مالحظته أ ّن مبدأ االسرتداد ،إجراء نظري أكثر منه عملي وتطبيقي ،وقد ّ
اسرتداد األمالك الوقفيّة ،والثّاين يف كيفيّة اسرتدادها قانونيّا.
 .1.2إجرا ات استرداد األمَلك الوقفيّة.
الشاسعة للجزائر ،فإ ّن اسرتدادها وتوثيقها يكون بالتّدرج ال حمالة ،وسنحاول التّعرض
الزمن واملساحة ّ
إ ّن ضياع كثري من األوقاف مع طول ّ
يف هذا الفرع إىل إجراءات اسرتداد األمالك الوقفيّة ،من خالل التّفرقة بني اسرتداد األمالك الوقفيّة الّيت هي حبوزة ال ّدولة ،سواء تعلّق األمر
ضمت ألمالك ال ّدولة ،اسرتداد األمالك الوقفيّة الّيت حبوزة األشخاص ،مث نستعرض اآلثار املرتتّبة على
باألمالك الوقفيّة ّ
املؤممة ،أو الّيت ّ
اسرتدادها.
1محدي باشا عمر ،زروقي ليلى :املنازعات العقارية ،دار هومة للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،ط7117م ،ص .12
العقاري ،مرجع سابق
املتضمن التّوجيه
2القانون 70/11
ّ
ّ
العقاري ،املرجع السابق.
املتضمن التّوجيه
 3لقانون 70/11
ّ
ّ
4بن مشرنن خريالدين :إدارة الوقف يف القانون اجلزائري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ختصص ،قانون اإلدارة احمللية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة أيب
بكر بلقايد تلمسان ،سنة 7197-7199م ص .910ص .910

5القانون  91/19املتعلق باألوقاف ،املذكور سابقا.
6حواسي يامنة :اسرتجاع األمالك الوقفية يف اجلزائر (دراسة حتليلية نقدية) ،حبث مقدم بامللتقى الوطين ،يومي  / 2-2أفريل  7190/بكليّة العلوم اإلنسانيّة
واالجتماعية والعلوم اإلسالميّة ،حول :استغالل األمالك الوقفية يف اجلزائر واستثمارها -املشكالت ،احللول ،واآلليات.
العقاري ،املذكور سابقا.
املتضمن التّوجيه
7القانون 70/11
ّ
ّ
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أوال /استرداد األمَلك الوقفية الّتي بحيازة ال ّدولة.

الزراعيّة.
المؤممة بقانون الثّورة ّ
استرداد األمَلك الوقفيّة ّ
ونصت املو ّاد  01-71-79منه" ،على أنّه تسرتجع األمالك الوقفيّة
بعد صدور قانون التّوجيه
العقاري صدر قانون األوقاف ّ 91/19
ّ
الشرعيّة أو القانونيّة
املؤرخ يف9129/99/19 :
الزراعية إذا ثبت بإحدى الطّرق ّ
املتضمن الثّورة ّ
الّيت ّأممت يف إطار أحكام األمر ّ 27//29
ّ
وتؤول إىل اجلهات الّيت أوقفت عليها إن وجدوا وإالّ آلت إىل اجلهة املكلّفة باألوقاف ،ويف حالة استحالة اسرتداد العني املوقوفة وجب
يتبني لنا أ ّن من شروط اسرتداد األمالك
تعويضها وفقا لإلجراءات املعمول هبا ،مع مراعاة أحكام ّ
املادة الثّانية أعاله" وتطبيقا هلذا النّص ّ
املؤممة شرطني مها:
الوقفيّة ّ
شرعيّة.
األول :ثبوت الوقف بإحد الطّرق القانونيّة وال ّ
ال ّ
شرط ّ
املادة  41من قانون األوقاف ،ال يعين أ ّن هذه
املادة  770من القانون املدينّ ،و ّ
لنص ّ
املقررة وفقا ّ
للرمسيّة ّ
إ ّن توثيق عقد الوقف وإخضاعه ّ
مقررة إلثباته.
ّ
املقررة فيه تعترب ركنا من أركان انعقاده ،بل هي ّ
الشكليّة ّ
شرعية و
املادة  35من قانون األوقاف 10/91على " :أن يثبت الوقف بجميع طرق اإلثبات ال ّ
ائري يف ّ
وعليه فقد ّ
املشرع اجلز ّ
نص ّ

القانونيّة  "..نتناول أمهها فيما يلي:

ائري " :يعترب العقد العريف صادرا ممّن كتبه أو وقّعه أو وضع عليه
 إثبات الوقف بالعقود العرفيّة .تنص ّاملادة  327من القانون املدينّ اجلز ّ

بصمة أصبعه ما مل ينكر صراحة ما هو منسوب إليه"...

1

اإلداري.
الوقفي بالعقد
صرف
 إثبات الوقف بالعقدّ
ّ
يتم إثبات التّ ّ
اإلداريّ :
ّ

الضبط بناء على أحكام أو قرارات قضائيّة.
القضاصي :إ ّن العقد
 إثبات الوقف بالعقدحمرر يقوم بإعداده أعوان القضاء وكتّاب ّ
القضائي ّ
ّ
ّ
رعي أو " باشا عدل " مبسائل الوقف وإثباته أثناء الفرتة االستعمارية.
رعي :لقد
 إثبات الوقف بالعقد ال ّاختص القاضي ّ
ّ
ش ّ
الش ّ

2

املادة الثامنة من القانون رقم 91/19
 إثبات الوقف بال ّئري أخذ به أيضا مبوجب البند اخلامس من ّ
شهادة ّ
املشرع اجلزا ّ
الرسميّة * :فإ ّن ّ

العامة املصونة " األمالك اليت تظهر تدرجييّا بناء على وثائق رمسيّة أو شهادات
املتمم على أ ّّنا تعترب من األموال ّ
املتعلّق باألوقاف املع ّدل و ّ
أشخاص عدول من األهايل وسكان املنطقة الّيت يقع فيها العقار".
املؤرخ يف7119/10/72 :م 3احمل ّدد
اخلاصة بامللك
الرمسية
وتتضمن ّ
نص ّ
ّ
الوقفي ،وجوبا ،حسب ّ
اري ّ
ّ
املادة  3من القرار الوز ّ
الشهادة ّ
ّ
الشهادة ،املراجع
اخلاصة بامللك الوقفي -عنوان ّ
لشكل وحمتوى ّ
الرمسيّة ّ
الشهادة ّ
1
املادة  772من القانون املدينّ.
راجع يف ذلكّ ،
2راجع يف ذلك ،بن مشرنن خريالدين :إدارة الوقف يف القانون اجلزائري ،مرجع سابق ،ص.22 - 21 - :
3
ائري ،وقف سيدي بَـنُّور ،منوذج تطبيقي ،مذ ّكرة مق ّدمة لنيل
العقاري يف الفقه
حممد :توثيق الوقف
راجع يف ذلك ،بوراس عيسى بن ّ
اإلسالمي والقانون اجلز ّ
ّ
ّ
الشريعة ختصص :شريعة وقانون ،جامعة العقيد أمحد دراية ،أدرار،
شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالمية ،كليّة العلوم االجتماعيّة والعلوم اإلسالميّة ،قسم ّ
 ،7191-7111ص.917 :
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القانونيّة املعتمدة ،رقم تسجيل وثائق اإلشهاد املكتوب و تارخيه ،إلثبات

1
الوقفي وموقعه.
املختصة إقليميّا – حتديد مساحة امللك
الشؤون ال ّدينيّة واألوقاف
جل
اخلاص مبديريّة ّ
ّ
ّ
امللك الوقفي يف ّ
الس ّ
ّ
ويقع عبء اإلثبات ّإما على عاتق املوقوف عليه إذا تعلق األمر بالوقف اخلاص ،أو على اجلهة املكلفة بإدارة وتسيري األمالك الوقفيّة ،يف
2
رعي.
حال انعدام املوقوف عليه ّ
الش ّ

املادة 79
ال ّ
أقرته صراحة ّ
شرط الثّاني :أن تكون العين الموقوفة تزال قاصمة وسليمة وقت طلب مباشرة إجرا ات االسترداد ،وهذا ما ّ
للضياع واالندثار) يف هذه احلالة
تعرضت ّ
من قانون األوقافّ ،أما يف حالة استحالة عمليّة االسرتداد (فقدان األرض لطابعها الفالحي أو ّ
الشريعة اإلسالميّة.
يتم التّعويض عينا مع مراعاة أحكام ّ
ّ

تتم حتديد اإلجراءات العمليّة ،ورسم خطّة واضحة املعامل للنّهوض بعملية
غير أ ّن اإلشكال الّذي ّ
تبني أ ّن عمليّة االسرتداد ،مل ّ
املتضمنة حتديد كيفيّات تسويّة األمالك العقاريّة
االسرتداد ،إىل أن جاءت التّعليمة الوزاريّة املشرتكة رقم  19/12بتاريخ7112/17/71 :م
ّ
ضمت وزارة ال ّداخلية ،واملاليّة ،والفالحيّة ،إىل الوزارة الوصيّة.
الوقفيّة الّيت هي حبوزة ال ّدولة ،وقد ّ
السلطة املكلّفة باألوقاف بطلب صريح إىل الوايل املختص إقليميّا ،مصحوبا
مّت توافر هذين ّ
الشرطني ،تتق ّدم اجلهة املوقوف عليها ،أو ّ
كل طرف منهم دون التقيّد بامليعاد احمل ّدد بستّة أشهر املوالية إلصدار قانون التوجيه العقاري ،وهذا ما أ ّكدته صراحة
بوثائق الوقف ،وهويّة ّ
حتل اجلهة املوقوف
املادة  01من قانون األوقاف عند تطبيق أحكام ّ
نص ّ
ّ
املادة  99من القانون ّ 70/11
املؤرخ يف  /99نوفمرب9111/م " ّ
املادة السالفة ال ّذكر.
السلطة الوصيّة باألوقاف حمل املالك
األصلي ،وال تأخذ بعني االعتبار اآلجال النصوص عليها يف ّ
عليها أو ّ
ّ
3
املقررة قانونا.
تضم ممثّلي من خمتلف اإلدارات حيث تصدر قراراهتا بالطرق ّ
وبعد قبول الطلب تتكفل جلنة والئية متساوية األعضاء ّ
تقرر االسرتداد وفقا هلذه اإلجراءات ،فإنّه سوف ترتتب آثار قانونيّة على اسرتداد األمالك الوقفيّة ،كما سيأيت الحقا.
وإذا ّ
ضمت ألمَلك ال ّدولة.
استرداد األمَلك الوقفيّة الّتي ّ

ضمت ألمالك ال ّدولة مبوجب املراسيم واألوامر متهيدا
نصت ّ
ّ
املادة  2/9من قانون األوقاف على إبقاء الطّبيعة الوقفيّة لألمالك الّيت ّ
السرتدادها.
4
نفيذي رقم  799/19احمل ّدد شروط وإدارة األمالك الوقفيّة وتسيريها وكيفيّات ذلك،
نصت ّ
ويف هذا اإلطار ّ
املادة  10من املرسوم التّ ّ
ضمت إىل أمالك
دون اإلخالل بأحكام ّ
تسوى وضعيّة األمالك والعقارات الوقفيّة الّيت ّ
املادة  77من القانون  91/19املتعلق باألوقافّ ،
للمادتني  09/9من
تسوى وتقيّد رمسيّا لدى مصاحل ّ
الشهر باحملافظات العقاريّة طبقا ّ
ال ّدولة أو منح إيّاها أشخاص طبيعيّون أو معنويّونّ ،
قانون .91/19
1
اخلاصة بامللك الوقفي ،اجلريدة الرمسيّة ،العدد  ،79سنة 7119م ،املرسوم
املؤرخ يف7119/10/72 :م حي ّدد شكل وحمتوى ّ
الشهادة الرمسيّة ّ
اري ّ
القرار الوز ّ
املتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها
املؤرخ يف 7111/91/72م
ّ
التنفيذي رقم ّ 772/7111
املختصة إقليميّا شهادة رمسيّة خاصة بامللك الوقفي حمل اإلشهاد إذا اجتمعت أكثر من ثالث وثائق
الشؤون ال ّدينية واألوقاف
للمادة  10منه ،تصدر مديرية ّ
طبقا ّ
ّ

السنة 7119م.
إشهاد مكتوب .اجلريدة الرمسيّة ،العدد ّ 79
2
السابق ،ص .27
خالد رمول :اإلطار القانوين والتنظيمي ألمالك الوقف يف اجلزائر ،املرجع ّ
3
السابق ،ص .999-991
خالد رمول :اإلطار القانوين والتنظيمي ألمالك الوقف يف اجلزائر ،املرجع ّ
4املرسوم التّنفيذي رقم 799/19 ،احمل ّدد شروط إدارة األمالك الوقفيّة وتسيريها ومحايتها وكيفيّات ذلك .املذكور سابقا.
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نفيذي  799/19صدرت التّعليمة الوزاريّة املشرتكة رقم  19/12والّيت كان هدفها تسويّة وضعيّة
ويف إطار تطبيق ّ
املادة  0من املرسوم التّ ّ
ضمت إىل أمالك ال ّدولة.
األمالك الوقفيّة ّ
العامة الّيت ّ
نظيمي لكيفيّة التّسوية املتعلّقة باسرتداد األمالك الوقفيّة الّيت هي حبوزة ال ّدولة أو منحت
وهبذا يكون ّ
املشرع قد وضع اإلطار القانوين والتّ ّ
ويؤخرها بسبب
بواسطتها ألشخاص طبيعيّني أو معنويّني مبوجب عقود صحيحة جتعلهم يف مركز قانوينّ مشروع قد يعقد عمليّة التّسوية ّ
1
البطء يف إجياد احللول املناسبة الّيت ترضي مجيع األطراف.
ثانيا /استرداد األمَلك الوقفيّة الّتي تحت حيازة األشخاص.

استمر
لقد آلت العديد من األمالك الوقفيّة إىل حيازة أشخاص طبيعيّني ،أو معنويّني بطرق خمتلفة غري مشروعةّ ،
خاصة بعد االستقالل ،و ّ
الوضع على حاله إىل غاية اكتشاف الطّبيعة القانونيّة هلذه األمالك بطرق اإلثبات املنصوص عليها.
تكرس محاية
الصادرة لتسويّة وضعيّة بعض ّ
فاإلشكال الّذي ال ب ّد من طرحه ،أ ّن معظم النّصوص ّ
الشاغلني واحلائزين غري القانونيّني ،مل ّ
األمالك الوقفيّة على غرار ملكيّة ال ّدولة واجلماعات احملليّة.
املؤرخ يف 9190/19/99 :احمل ّدد انتقاليّا قواعد شغل األراضي قصد احملافظة عليها لتسويتها ،واملرسوم
مثل األمر رقم ّ 19/90
املؤرخ يف  9190/19/79احمل ّدد شروط تسوية أوضاع الّذين يشتغلون فعال للقواعد املعمول هبا وشروط إقرار
التّنفيذي رقم ّ 797/90
السكن.
ح ّقهم يف التّملك و ّ
املتضمن االعرتاف بامللكيّة.
الشهرة
يبني إجراءات إثبات عقد ّ
واملرسوم رقم  707/97املؤرخ يف9197/10/79م ّ
ّ
تضمن تكوين احتياطات عقاريّة لصاحل البلديّات.
واألـمــر رقم ّ 72/20
املؤرخ يف/71 :فرباير 9120/امل ّ
املؤرخ يف9197/19/97 :م ،املتعلّق حبيازة امللكيّة العقاريّة الفالحيّة ،وغريها من القوانني الّيت سامهت يف ضياع
والقانون رقم ّ 99/97
تخصصة لل ّدفاع عن هذه األمالك واإلطار القانوينّ لعملها
وضمها إىل ملكيّتهم ،يف غياب اجلهة امل ّ
األمالك الوقفيّة ،باستالء احلائزين عليها ّ
قبل صدور قانون األوقاف .91/19
وعلى غرار املبادرة الّيت استهدفت اسرتداد األمالك الوقفيّة الّيت حبوزة الدولة فقد متّ تعميم
ضمت
نصت عليه ّ
العمليّة لتشمل األمالك الّيت حبوزة األشخاص ،وهذا ما ّ
املادة  19من قانون األوقاف على اسرتداد األمالك الوقفيّة الّيت ّ
شهرة وشهادة الحيازة ،أو استعمال الطّرق التّدليسيّة إلخفا
إىل أشخاص طبيعيّني أو معنويّني والّيت آلت إليهم ّإما عن طريق- :عقود ال ّ
2

الوقفي.
الطّبيعة القانونيّة للملك
ّ
العيين أو النّقدي من طرف اجلهة البائعة ،والّيت غالبا ما تكون ال ّدولة
فال ب ّد من ّ
الصرامة والعدالة سواء باالسرتداد إذا أمكن أو التّعويض ّ
قفي،
الشاغل إذا كان شغله غري
أو اجلماعات احملليّة أو من قبل ّ
شرعي ،وبغض النّظر عن املتابعة القضائيّة ّ
الرامية إىل حترير امللك الو ّ
ّ
3
والتّعويض لفائدة املستح ّقني أو اجلهة املوقوف عليها أو هيئة األوقاف.

1حواسي يامنة :اسرتجاع األمالك الوقفية يف اجلزائر (دراسة حتليلية نقدية) مرجع سابق .د ص
2حواسي يامنة :اسرتجاع األمالك الوقفية يف اجلزائر (دراسة حتليلية نقدية) ،مرجع سابق د ص.
3
الشريعة والقانون) ،مذ ّكرة لنيل درجة املاجستري ،ختصص :شريعة وقانون ،كلّيّة
لعروسي حممد خلضر :املنازعات النّاشئة عن األمالك الوقفيّة (دراسة مقارنة بني ّ
العلوم اإلسالميّة ،جامعة اجلزائر7197-7197 ،9م ،ص .12
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 .2.2كيفيّة استرداد األمَلك الوقفيّة.

اتبعت الوزارة الوصيّة منهج البحث امليداين يف عمليّة البحث وحصر واسرتداد األمالك الوقفيّة ،من خالل عمل وكالء األوقاف ،أو األفراد
الشهود ،مث استصدار الوثائق الثّبوتيّة للوقف املكتشف،
الطّبيعيّني ،أو املعنويّني ،والّذين حياولون البحث عن معامل الوقف من خالل شهادة ّ
1
تتضمن ممتلكاهتا أوقافا.
الرمسيّة الّيت ّ
وتسجيله لدى اهليئات املعنيّة بذلك ،كما يعمل أيضا على البحث لدى اجلهات واهليئات ّ
ويف هذا اإلطار قامت الوزارة بإصدار جمموعة من التّوصيات يف شكل مناشري ومراسالت ومذ ّكرات ،قصد ضمان تغطية إداريّة شاملة
تدفع بالعمليّة حنو حتقيق األهداف اليت متّ تسطريها بناء على واقع األوقاف.
وفق مكتب ال ّدراسات يف اهلندسة املعماريّة واخلربة
ولرسم اخلطوط العريضة لتنظيم وتوجيه عمليّة البحث عن األمالك الوقفيّة وحصرها َ
العقارية ،على حجم ثروة األمالك الوقفيّة حسب الوثائق واملراجع التّارخيية.
مثّ خلص إىل عناصر توجيه عمليّة البحث ،من خالل كتب التّاريخ والبحث عن الوثائق لدى خمتلف املصاحل اإلداريّة ،على مدى
نسي من عقارات وقفيّة.
ضخامة ما اغتصبه االستعمار الفر ّ
تتلخص طريقة البحث عن األمالك الوقفيّة ،من خالل التّجربة امليدانيّة ملكتب ال ّدراسات يف اهلندسة املعماريّة واخلربة العقاريّة " املنار بنّاء
ّ
" يف مرحلتني أساسيّتني مها:
البحث عن الوثاصق.

2
تتضمن
التّحقيق
الميداني بمرحلتيه - :المعاينة الميدانيّة – والتّحقيق :حيث ّ
نصت املذكرة رقم ّ 70
املؤرخة يف9110/91/77 :م ّ
ّ
تتضمن تسهيل عمليّة البحث عن األمالك الوقفيّة
كيفيّة البحث عن األمالك الوقفيّة ،واملراسلة رقم  19/920بتاريخ9119/19/70 :م ّ
املؤرخ يف:
ووثائقها ،وقصد النّهوض هبذه العمليّة وتأطريها بال ّدعم ّ
املادي املطلوب ،صدر عن رئاسة اجلمهوريّة املرسوم ّ 912/19
4
3
كل
7119/10/72م بذلك فتح اجملال أمام الوزارة قانونيّا وماديّا ملباشرة هذه العمليّةّ ،
يتم البحث عن األوقاف املعروفة املتوفّرة على ّ
الوثائق عن طريق املعاينة امليدانيّة مثّ القيام بعمليّة استخراج الوثائق مثّ التّحقيقّ ،أما إذا كانت بدون وثائق أو وثائقها ناقصة أو غري مطابقة
فيتم البحث عنها عن طريق التّحقيق امليداينّ .
مع حدود العقار ّ
فيتم البحث عن الوثائق واستخراجها،
وبالنّسبة لألمالك الوقفيّة الّيت هي قيد البحث والّيت تتوفّر على معلومات ّأوليّة ولكن جمهولة املوقعّ ،
ليتم حتديد موقع العقار وإعداد تقرير خربة.
مثّ إجراء التّحقيق امليداينّ بعد حتليل ودراسة الوثائق ّ

1
السابق.
عبد القادر بن عزوز :فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم (دراسة تطبيقية عن الوقف اجلزائري) ،املرجع ّ
 )2راجع يف ذلك ،بن مشرنن خريالدين :إدارة الوقف يف القانون اجلزائري ،مرجع سابق ،ص .991

3
املؤرخ يف7119/10/72 :م املتضمن املوافقة على اتفاق املساعدة الغنية (قرض ومنحة) املوقّع يف  19نوفمرب 7111م
الرئاسي رقمّ 912/19
املرسوم ّ
الشعبيّة والبنك اإلسالمي للتنمية ،لتمويل مشروع حصر ممتلكات األوقاف يف اجلزائر ،اجلريدة الرمسيّة ،العدد
ببريوت (لبنان) بني اجلمهورية اجلزائريّة ال ّدميقراطيّة ّ
 ،70سنة 7119م.
 4راجع يف ذلك ،بن مشرنن خريالدين :إدارة الوقف يف القانون اجلزائري ،مرجع سابق ،ص 971وما بعدها.
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يتم عن طريق البحث لدى املصاحل اإلدارية واألرشيف الكتشاف أوقاف جمهولة ،مثّ إجراء
و ّأما األوقاف اجملهولة فإ ّن البحث عنها ّ
1
التّحقيق امليداينّ بعد حتليل و دراسة الوثائق و حتديد موقع العقار مث إعداد تقرير خربة.

يتم البحث عن الوثائق املتعلقة باألمالك الوقفية ودراستها ملعرفة طبيعتها القانونيّة ،وأصل ملكيتها ،ومجع
أ -مرحلة البحث عن الوثاصقّ :
متخصصة:
توجه فرقا
ّ
وتتم هذه العمليّة من خالل خليّة اخلربة الّيت ّ
كل معلومة تتعلق هباّ ،
تتوىل عمليّة البحث عن الوثائق واألمالك الوقفيّة املعروفة واألمالك الّيت هي قيد البحث أو املتوفّرة على معلومات
 فرقة البحثالموجهّ :
ّ
كل ملك وقفي.
ّأولية أو ّ
تتم العثور عليها لدى مصاحل إداريّة معيّنة حسب حالة ّ
املؤسسات الّيت هلا عالقة مع األوقاف أو
امّ :
 فرقة البحث الع ّتتوىل عمليّات البحث عن األمالك اجملهولة لدى خمتلف املصاحل اإلداريّة و ّ

تدل عليها.
ميكن أن متتلك وثائق ّ

الميداني :وتتم وفق طريقتني:
ب -مرحلة التّحقيق
ّ

 المعاينة الميدانيّة :وإن التحقيق امليداين  ،منهج عملي للمديرية الوصية على الوقف للوقوف على حقائق األمور كما هي يف الواقع ،2

الشهود احلاضرين لعقد الوقف و العاملني به.
وهو عمل ليس بالسهل نظرا لغياب الوثائق الثبوتية  ،و لقلّة ّ
ايف لتحديد املعامل احلدوديّة وحساب مساحات العقار
توجه فرقا
متخصصة ّ
ّ
تتم من خالل خليّة اخلربة الّيت ّ
ّ
تتوىل عملية املسح الطّوبوغر ّ
الوقفي ،وإحصاء الوثائق
الوقفي باإلضافة إىل التّحقيق يف عني املكان لتحديد طبيعة العقار ،إحصاء املستغلّني ،وتاريخ استغالهلم للملك
ّ
ّ
يتم إجناز بطاقة تقنيّة
كل املعلومات املتعلّقة بامللك الوقفي واملستغلّني اجملاورين له ومن خالل هذه املعاينة امليدانيّة ّ
املتوفّرة لديهمّ ،
ويتم مجع ّ
ّأولية للملك الوقف ّي.

املتحصل عليها من قبل فرق املعاينة امليدانيّة ،وفرق البحث
تتم على مستوى خليّة اخلربة الّيت تقوم بتحليل الوثائق واملعلومات
ّ
 التّحقيقّ :الوقفي،
تتوىل خليّة اخلربة أيضا إعداد خمطّطات حالة األماكن بالتنسيق مع فرق املعاينة ،وخمتلف خمطّطات املقارنة للملك
العام ،و ّ
املوجه و ّ
ّ
ّ
املتوصل إليها بالنّسبة إىل امللك
املتحصل عليها مع التّحاليل وال ّدراسات والنّتائج
كل املعلومات والوثائق
ّ
ّ
يتم بعد ذلك اجناز خربة ّ
ّ
يتضمن ّ
3
الوقفي ،ويكون مرفقا باملخطّطات والوثائق املستخرجة.
ّ
وتشعبها فقد ترتبط مبجموعة من اإلدارات على اختالف مستوياهتا ،هذا األمر جعل الوزارة الوصيّة
األوقاف
اسرتداد
ة
عملي
لصعوبة
ا
ر
ونظ
ّ
ّ
توقّع جمموعة من القرارات الوزاريّة املشرتكة ومن هذه الوزارات واإلدارات ما يلي:

تضم مصاحل مسح األراضي ملعرفة املستغلّني األصليّني – طبيعة األرض  -أصل امللكيّة  -املساحة  -احلدود  -رقم
أ -وزارة الماليّة :الّيت ّ
املسمى ومن املمكن وجود وثائق أخرى كتقارير خربات وتقارير وضع معامل احلدود ،ووثائق مسح األراضي من
القطعة  -رقم القسم واملكان ّ
جل امللحق به ،ووثائق أرشيف
أجل :إحصاء املستغلّني احلاليّني  -دراسة البطاقة التّقنيّة للعقار -البحث يف خمططات مسح األراضي و ّ
الس ّ
نسي لدراسة املخطّطات اآلتيّة:
مسح األراضي إبّان االحتالل الفر ّ
 خمطّط مسح األراضي plan cadastrale خمطّط الطوبوغرايف plan topographique 1املرجع نفسه.
2
السابق.
عبد القادر بن عزوز :فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم (دراسة تطبيقية عن الوقف اجلزائري) ،املرجع ّ
3حـواسي يامنة :اسرتجاع األمالك الوقفية يف اجلزائر (دراسة حتليلية نقدية) ،د ص ،مرجع سابق.
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 املخطّط التّجزيئي plan parcellaire جلنة التّحقيق commission d’enquête خمطّط حوش plan haouch خمطّط سيناتيس كونسيلت plan senatus consult1
 -خمطّط دوالري plan Delarue

تضم احملافظة العقاريّة لدراسة عقود امللكيّة ووثائق إداريّة للوصول إىل املالكني األصليّني.
ب -مصالح أمَلك ال ّدولة :الّيت ّ

تضم وثائق مسح األراضي ،وثائق أرشيف مسح األراضي.
ج -مصالح مسح األراضي :الّيت بدورها ّ

العلين ألمالك وقفيّة مع مالحظة أ ّن هذه األحكام
د -وزارة العدل :الّيت ّ
تضم أرشيف احملاكم واجملالس القضائيّة أحكام للبيع يف املزاد ّ
موجودة ومل ميكن احلصول عليها أرشيف
الشرعية املالكيّة واحلنفيّة غري أ ّن وثائقه غري مرتّبة ومنتشرة عرب اجملالس ومصاحل أمالك ال ّدولة وأرشيف وزارة العدل.
احملاكم ّ

سجل مداخيل ،سجالّت أمالك موقوفة
سجل العثمانيّني لألوقاف،
تضم احملفوظات الوطنيّة املتمثّل يف
ه -وزارة الثّقافة واإلعَلم :الّيت ّ
ّ
ّ

لصاحل مساجد ومجعيّات دينيّة كاألندلس وسبل اخلريات واجلامع األعظم ودفاتر بيت املال والّيت يعود تارخيها للعهد العثماينّ.
3
2
اخلاصة.
الزراعيّة ألمالك حبسيّة تابعة ّ
تضم وثائق تأميم الثّورة ّ
العامة أو ّ
للزوايا واألوقاف ّ
و -وزارة الفَلحة :الّيت ّ
تضم عقود ملكيّة وعقودا إداريّة وخمطّطات من احملتمل أن تتعلق بالوقف ،عقود حتويل أراضي لبناء
 وزارة ال ّداخلية والجماعات :والّيت ّص تأسيس مقابر املسلمني واملسيحيّني حيث أ ّن
املساجد ومدارس قرآنيّة وعقود لعقارات لصاحل اجلمعيّات ال ّدينيّة ووثائق إداريّة فيما خي ّ
أسست على أمالك وقفيّة.
أغلب هذه املقابر ّ

الوطني :وذلك من خالل خرائطها الّيت تسهل عمليّة البحث وحتديد األماكن.
س -وزارة ال ّدفا
ّ

الوطني :ذاك أ ّن األرشيف حيتوي على  ،0111عقد وقفي ،حتتاج إىل جهود ماديّة وبشريّة الستغالهلا.
ش -األرشيف
ّ

مؤسسة متتلك وثائق
الخارجي :ويراد به األرشيف املتواجد خارج اجلزائر
ي -األرشيف
وباألخص أرشيف "اكس أون بروفنس" وهي ّ
ّ
ّ
4
خاصة باألوقاف يف اجلزائر يف عهد االستعمار.
مهمة ّ
ّ
علما أ ّن عمليّة اسرتداد األمالك الوقفيّة اجلزائريّة كانت بتدعيم مايل من طرف البنك اإلسالمي للتّنمية جب ّدة ،ووفق االتفاقية املشرتكة
5
اإلسالمي للتّنمية جب ّدة.
الشؤون ال ّدينيّة و األوقاف والبنك
بني وزارة ّ
ّ
الشؤون ال ّدينيّة واألوقاف اجلزائرية بغية اسرتداد األمالك الوقفيّة واسرتداد
وممّا سبق فهذا ّ
يدل على احلرص واجلهد املبذول من طرف وزارة ّ
سنتطرق إليه بشيء من التّفصيل يف املطلب الثّاين.
دوره االجتماعي واالقتصادي ،وهذا ما
ّ
1راجع يف ذلك ،بن مشرنن خريالدين :إدارة الوقف يف القانون اجلزائري ،مرجع سابق ،ص.977 :

 2املرجع نفسه.
3
الزراعية.
طبقا للمنشور الوزاري املشرتك رقم  99املؤرخ يف9117/19/90م ،احمل ّدد لكيفية اسرتجاع األراضي الوقفية ّ
املؤممة يف إطار قانون الثّورة ّ
4حـواسي يامنة :استرجا األمَلك الوقفية في الجزاصر (دراسة تحليلية نقدية) ،د ص ،مرجع سابق.
5
املؤرخ يف7119/10/72 :م لتمويل مشروع حصر ممتلكات األوقاف يف اجلزائر ،املذكور سابقا.
الرئاسي رقمّ 912/19
املرسوم ّ
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 .2.2عواصق استرداد األمَلك الوقفيّة ومجهودات الوزارة الوصيّة للنّهوض بها

نص صريح ضمن قانون األوقاف يؤطّر هذه العمليّة من
الرغم من أمهّيّة عمليّة البحث السرتداد األمالك الوقفيّة ،إالّ أنّه مل يرد ّ
على ّ
يؤهلها لتفعيل آليّات البحث امليداينّ بصفة عمليّة مبا مي ّكنها من اكتشاف أوقاف جمهولة،
السلطة املكلّفة باألوقاف بسند قانوين ّ
أجل دعم ّ
والثّانية بعقود رمسيّة أو عرفيّة يف إطار تسهيل عمليّة االسرتداد وال ّدفع هبا إىل األمام.
الصعوبات والعوائق يف اسرتداد الكثري من األمالك الوقفيّة من مجلة هذه العوائق والصعوبات ما يلي
هذا ما جنم عنه مجلة من ّ

1:

بالرغم من صدور املرسوم  ، 2 797/20إالّ أنّه مل يلق العناية الكافية
 عدم ّالسياسيّة اجلزائريّة احلاكمة ،وانعدام االهتمامّ ،
تبين السلطة ّ

واملتابعة.

 حذف كلمة األوقاف من اسم اجلهة الوصيّة ومل يظهر إالّ بعد صدور قانون  91/19املتعلّق باألوقاف ،بعد أن طمست املعامل الوقفيّة،خاصة وهذا دليل على عدم معرفة دور الوقف اجتماعيا وتكافليّا واقتصاديّا.
وحتولت إىل جهات عموميّة أو ّ
ّ
املسرية لشؤون األوقاف وما ترتّب عليه من آثار سلبيّة يف احلفاظ عليه ويف حصره والبحث عنهّ ،أدى إىل عرقلة
 غياب اإلدارةاملتخصصة و ّ
ّ
3
احلق يف وضع
خوهلا ّ
وصعوبة عمليّة احلصر والبحث فعلى اإلدارة احلاليّة احلديثة الّيت أنشأت رمسيّا مبوجب املرسوم  ، 021/10والّذي ّ
اخلاصة باستثمار الوقف وكذا استخراج الوثائق املثبتة له.
ال ّدراسات التّقنيّة ّ

 صعوبة استغالل األرشيف املوجود لدى خمتلف املصاحل اإلداريّة لضياع جزء كبري منه املتعلّق أساسا باألوقاف لقدمه وعدم حفظه وفقالشروط املطلوبة.
ّ
 -نقص استجابة املصاحل اإلدارية املختلفة السرتداد األوقاف نتيجة غياب الثّقافة الوقفيّة لدى الكثري من املوظّفني اإلداريّني.

املؤهلني من املوظّفني الّذين يتمتّعون باخلربة الالّزمة الّيت تتطلّبها العمليّة وظهور إشكاالت تقنيّة وقانونيّة تستدعي إجياد حلول متّفق
 نقص ّتفهم املصاحل اإلدارية نتيجة الب ـيـروقراطــية.
عليها بني خمتلف اإلدارات ذات ّ
الصلة بعمليّة االسرتداد واحلصر ،وعدم ّ
الصعب اسرتداد األمالك الوقفيّة.
 عدم االهتمام بالوقف العتبارات تارخييّة وأخرى اجتماعيّة ،ورمبا سياسيّة ،حيث أصبح من ّ -ضعف ونقص اإلدارة الوقفيّة يف اجلوانب التّالية:

توضح كيفيّات تطبيق القوانني املختلفة لألوقاف يف اجلزائر.
 التّنظيمات اإلداريّة الّيت ّ
خاصة على املستوى احمللّي.
اخلاصة باملمارسات اإلداريّة الوقفيّةّ ،
 التّعليمات ّ

كل
 املذ ّكرات واملناشري الّيت ميكن أن تق ّدم توضيحات حول خمتلف اإلشكاالت الّيت قد ّ
يتعرض هلا املشرفون على اإلدارة الوقفيّة على ّ
4
املستويات.

1
السابق.
عبد القادر بن عزوز :فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم (دراسة تطبيقية عن الوقف اجلزائري) ،املرجع ّ
2
املؤرخ يف9120/11/92 :م ،املتضمن نظام األمالك احلبسية العامة ،اجلريدة الرمسية العدد  ،70سنة.9120 :
املرسوم رقم ّ 797/20
األول 9110م.
3املرسوم  021/10امل ّؤرخ يف9110/97/70 :م،
املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية وزارة الشؤون الدينية اجلريدة الرمسية ،العدد ّ
ّ
4حـواسي يامنة :اسرتجاع األمالك الوقفية يف اجلزائر (دراسة حتليلية نقدية) ،مرجع سابق د.ص.

583

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
مجلد52:

عدد16:

السنة0202:

هذا ما جيعل إدارة األوقاف يف اجلزائر تواجه فراغا كبريا ،وجتعل يف الكثري من األحيان إمكانيّة اسرتدادها شبه مستحيلة رغم وجود قوانني
قفي مهما كانت اجلهة احلائزة له ،علما أنّه توجد صيغ ميكن من خالهلا احلصول على تعويض مقابل
تؤكد على ضرورة اسرتداد امللك الو ّ
املسرتدة ،لكن يف التّطبيق تكاد تكون اإلجراءات القانونيّة املقابلة هلا حربا على ورق.
األوقاف غري
ّ

ارخيي يف عمليّة البحث عن األمالك الوقفيّة و حصرها قامت الوزارة بالتّعاقد مع مكتب " المنار بنا "
قين و التّ ّ
و نظرا لطبيعة العمل التّ ّ
1
عقاري معتمد وطنيّا لدى احملاكم.
املسرية من طرف خبري
يف سنة ّ 9112
ّ
الوطين ،والعمليّة ال تزال
حيث متّ تكليفه بعمليّة البحث عن األوقاف ووثائقها ،وإجراء التّحقيقات العقاريّة امليدانيّة على املستوى
ّ
2
مستمرة غري أ ّّنا تتطلّب وقتا معتربا نظرا إىل تع ّدد جماالت البحث وتع ّدد املصادر املرجعيّة واملصاحل واهليئات وال ّدوائر الوزاريّة ذات العالقة
ّ

خـــاتـــمـــة.

اإلسالمي من بني ال ّدول الّيت
الرئيسيّة خلدمة اجملتمع ،وقد كانت اجلزائر منذ الفتح
يعترب الوقف من أعمال ّ
الرب واخلري وإحدى ال ّدعائم ّ
ّ
بضم جزء كبري من
السلطات الفرنسيّة ّ
انتشر فيها الوعي والثّقافة الوقفيّة حيث أخذت أبعادا واسعة ،وحني دخلت فرنسا ّأول ما بدأت به ّ
اص لطمس األمالك الوقفيّة.
األوقاف إىل أمالك ال ّدولة واخلو ّ
الزراعيّة سنة 9129م الّذي قضى بتأميم األراضي الوقفيّة ما ساهم يف ضياع الكثري منها ناهيك عن
وبعد االستقالل جاء قانون الثّورة ّ
كل هذا إآلّ
االعتداءات واالستالء عليها من قبل األشخاص الطبيعيّني ّ
وحّت بعض ّ
مؤسسات ال ّدولة ،متجاهلني أ ّن ملكيّتها هلل تعاىل ،مع ّ
اص ،ومن خالل هاته ال ّدراسة املوسومة
أ ّن الوزارة املكلّفة على األوقاف بدأت يف عمليّة االسرتداد ،سواء الّيت هي حبوزة ال ّدولة أو اخلو ّ
القانوني في استرداد الوقف خلصنا إىل النّتائج التّالية:
باإلشكال
ّ

نسي ،وبعد االستقالل ،واملستوىل عليها من قبل اخلواص أو
أوال /الوقوف على احلجم الكبري من األوقاف ّ
الضائعة إبّان االستعمار الفر ّ
مؤسسات ال ّدولة املختلفة.
ّ

ثانيا /أ ّن الوزارة املكلّفة والوصيّة على األوقاف شرعت يف عمليّة اسرتداد األمالك الوقفيّة وحصرها والبحث عنها ،حتت إطار وغطاء قانوينّ،
اإلسالمي للتّنمية،
مايل من البنك
إالّ أ ّن هذه العمليّة ّ
الصعبة حتتاج إىل جهد كبري ووقت كثري ومال وفري ،وقد ُكلّل هذا املشروع بدعم ّ
ّ
وبالرغم من هذه
السابقة ال ّذكرّ ،
واتّبعت يف ذلك منهج البحث امليداينّ إضافة إىل املنهج التّارخيي ،واستعانت بالعديد من اإلدارات والوزارات ّ
املهمة،
اجملهودات الّيت تقوم هبا اهليئة الوصيّة على األوقاف إالّ أ ّن اسرتدادها مازال ضئيال ومل ترق إىل املستوى
احلقيقي بالنّظر إىل حجم هذه ّ
ّ
كما أ ّن املساعدة الّيت تق ّدمها هاته اإلدارات مساعدات ضعيفة.
كما أ ّّنا مل تباشر بعد عمليّة اسرتداد األمالك الوقفيّة املهملة باخلارج ،والّيت بدورها حتتاج إىل عمل وحبث مكثّف وكفاءة أكرب.

املادة  79من قانون األوقاف ،توافر شرطني مها:
ثالثا /يشرتط السرتداد األمالك الوقفيّة حسب ّ

1فارس مسدور ،كمال منصوري ،التجربة اجلزائرية يف إدارة األوقاف التاريخ واحلاضر واملستقبل ،جملة األوقاف حبث منشور على األنرتنت ،موقع،

 ، https://dawa.center/fileتاريخ الدخول.7171/97/92،
 2املرجع نفسه.
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بكل طرق اإلثبات املنصوص عليها يف القانون املدينّ (املواد من 777
 ثبوت الوقف بإحدى الطّرق القانونيّة و ّالشرعيّة ويثبت ذلك ّ
اخلاص
جل
إىل  ،)701إضافة إىل الطّرق املستحدثة إلثبات امللك
الوقفي املتمثّلة يف ّ
ّ
الشهادة ّ
الرمسية (وثيقة اإلشهاد املكتوب) ا ّ
لس ّ
ّ
الوقفي يف حقب تارخييّة ماضية.
تعرض له امللك
بامللك
الوقفي وذلك إدراكا ملا ّ
ّ
ّ
 أن تكون العني املوقوفة ال تزال قائمة وسليمة وقت طلب مباشرة اجراءات االسرتداد.حمل االسرتداد إىل
حق ملكيّة ال ّدولة على األراضي املوقوفة وانتقال ّ
رابعا /يرتتّب على اسرتداد األمالك الوقفيّة زوال ّ
حق االنتفاع باألرض ّ
حق االنتفاع للموقوف عليهم على األمالك الوقفيّة
السلطة املكلّفة باألوقاف ،هذا وينقلب ّ
املوقوف عليه ابتداء إن كان موجودا ،أو إىل ّ
للمادة  79من قانون األوقاف بناء على معياري
املسرتجعة إىل مستأجرين ،ويف حالة استحالة اسرتداد العني املوقوفة وجب التّعويض طبقا ّ
تضمنه املنشور الوزاري املشرتك رقم .99
المصلحة العامة ،وفقدان المنفعة العامة إضافة إىل معيار اإلدماج العمراني الذي ّ

السياسيّة ومنها اإلداريّة فعدم استقالليّة القطاع وإدراجه يف مديرية ال
خامسا /صعوبة اسرتداد األمالك الوقفيّة وذلك راجع لع ّدة أسباب منها ّ
برمتها ،ضف إىل ذلك انعدام الوثائق
حتوز على القدرة الكافية هلذه العمليّة ،كما أ ّن افتقادها للكفاءات البشريّة وال ّدعم ّ
املهمة ّ
املادي يعرقل ّ
فرقها بني مصاحل وهيئات ،كوزارة العدل واملالية والفالحية  ...وغريها.
الثّبوتيّة لبعض األوقاف ،وت ّ
اخلاصة باسرتداد األمالك الوقفيّة ،وهذا راجع إىل عدم استقالليّة
لكن اإلشكال يف تطبيق القوانني ّ
سادسا /القوانني املتعلّقة باألوقاف كافيةّ ،
مؤسسة األوقاف.
ّ

التّوصيات.

ويف ختام هذه ال ّدراسة ارتأيت أن أق ّدم بعض التّوصيات الّيت من شأّنا املسامهة يف تفعيل وإجناح عمليّة اسرتداد األمالك الوقفيّة منها:
اخلاصة بعمليّة اسرتداد األمالك الوقفيّة ،وتطبيقها على أرض الواقع.
 تفعيل القوانني ّحّت تتم ّكن من بذل
التامة إلدارة األوقاف ،وذلك بإخراجه من إدارة ّ
الشؤون ال ّدينيّة واألوقافّ ،
 ضرورة إنشاء ديوان ومنحه االستقاللية ّجهود أكرب للنّهوض بعمليّة اسرتداد األمالك الوقفية.
خاصة
الرفع من مستواهم
اإلداري ،والقانوينّ ،
العلمي و ّ
 مباشرة تكوين مؤطّرين ووجوب إقامة دورات تدريبيّة للمعنيّني بشؤون األوقاف و ّّ
املهمة.
وأ ّن العمليّة باعتبارها عمليّة تقنيّة وفنيّة متع ّددة اجلوانب تستلزم التّمتّع باخلربة الالّزمة الّيت تتطلّبها ّ
املتفوقة يف جمال الوقف لالستفادة منها وتطبيق ما ميكن تطبيقه يف اجلزائر ،خاصة الّيت
 ضرورة تبادل اخلربات مع ال ّدول العربيّة واإلسالميّة ّتتعلّق باالسرتداد.
املادي للتّك ّفل بال ّدراسات التّقنيّة ،واجناز اخلربات العقاريّة الّيت تعترب من األعمال األساسيّة يف عمليّة اسرتداد األمالك
 ضرورة التّأطري ّالوقفيّة.

قائمة المصادر والمراجع.

القرآن الكرمي( ،رواية ورش من طريق األزرق)
المؤلفات.
السالم هارون ،لبنان ،دار اجليل ط9111 ،9م.
 -1أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللّغة ،حتقيق عبد ّ
 -2ابن منظور ،لسان العرب ،لبنان ،دار إحياء الرتاث العريب( ،د.ط)( ،د.ت).
 -7حممد مرتضى الزبيدي ،تاج العروس ،بريوت ،دار صادر( ،د.ت)( ،د.ط).
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 -0حممد بن حممد خملوف ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،بريوت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع9110،م.
 -0الدردير أبو الربكات أمحد بن حممد ،أقرب املسالك ،اجلزائر ،مكتبة رحاب ،ط 1987م.
 -2د /وهبة الزحيلي :الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي ،لبنان دار الفكر9099 ،ه 9119م.
 -2د /وهبه الزحيلي ،الوصايا و الوقف يف الفقه اإلسالمي  ،دمشق دار الفكر 1414 ( ،ه 1993م.
 -9د /وهبة الزحيلي :الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج  ،9ط  ،7دار الفكر ،دمشق ،سورية ، 1989،ص. 156
 -1خري الدين الزركلي ،األعالم ،بريوت ،دار العلم للماليني9117 ،م.
 -91الشيخ حممد الشربيين اخلطيب ،مغين احملتاج ،مصر ،مطبعة بايب احلليب وأوالده 9722ه – 9109م.
 -99ابن قدامة املقدسي ،املغين ،بريوت ،دار الكتاب العريب / 1403 ،ه  1983م.
 -97حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي ،صحيح البخاري( :ك الزكاة ،ب الزكاة على األقارب) ،بريوت ،دار ابن كثري ،سنة
النشر9090 ،هـ9117 -م.
 -97مسلم بن احلجاج بن مسلم النّيسابوري ،يف صحيحه ،الصحيح ،طبعة حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
9117م.
 -90يوسف اسحاق محد النيل ،كتاب مفتاح الدراية ألحكام الوقف والعطايا ،ديب ،األوقاف والشؤون اإلسالمية9719،ه9129-م.
 -90ابن جزي ،أبو القاسم حممد بن أمحد الغرناطي القوانني الفقهية ،بريوت مكتبة أسامة بن زيد ،د سنة.
 -92الدردير أبو الربكات أمحد بن حممد :الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك ،القاهرة :مطبعة عيسى البايب احلليب.
 -92عبد القادر بن عزوز :فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم (دراسة تطبيقية عن الوقف اجلزائري) رسالة لنيل شهادة الدكتوراه،
جامعة اجلزائر7110-7117،م.
 -99حيياوي اعمر :الوجيز يف األموال اخلاصة التابعة للدولة واجلماعات احمللية دار هومة ،اجلزائر7110 ،م.
 -91خالد رمول :اإلطار القانوين والتنظيمي ألمالك الوقف يف اجلزائر ،دراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية مدعمة بأحدث النصوص
القانونية واالجتهادات القضائية ،اجلزائر ،دار هومة7112 ،م.
 -71أ.د/سعيدوين ،النظام املايل للجزائر يف الفرتة العثمانية (1800 – 1830م) ،اجلزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1979 ،م.
 -79الشيخ عبد الرمحان اجلياليل ،تاريخ اجلزائر العام ،دار الثقافة ،بريوت ط 9011ه 9171م.
 -77ناصر الدين سعيدوين ،دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر ،اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب9190 ،م.
 -77أ.د /أبو القاسم سعد اهلل ،أحباث وأراء يف تاريخ اجلزائر ،اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب9192 ،م.
 -70الشيخ محدون :دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف ،مذكرة لنيل درجة املاجستري ،ختصص :الفقه وأصوله ،كليّة العلوم
االجتماعية والعلوم اإلسالميّة ،جامعة أدرار7110-7110،م.
 -70محدي باشا عمر ،زروقي ليلى :املنازعات العقارية ،اجلزائر ،دار هومة للطّباعة والنّشر والتّوزيع ،ط7117م.
 -72بن مشرنن خريالدين :إدارة الوقف يف القانون اجلزائري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ختصص ،قانون اإلدارة احمللية ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ،سنة 7197-7199م.
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ائري ،وقف سيدي بَـنُّور ،منوذج تطبيقي ،مذ ّكرة مق ّدمة
العقاري يف الفقه
حممد :توثيق الوقف
 -72بوراس عيسى بن ّ
اإلسالمي والقانون اجلز ّ
ّ
ّ
الشريعة ختصص :شريعة وقانون ،جامعة العقيد
لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالمية ،كليّة العلوم االجتماعيّة والعلوم اإلسالميّة ،قسم ّ
أمحد دراية ،أدرار.7191-7111 ،
الشريعة والقانون) ،مذ ّكرة لنيل درجة املاجستري،
 -79لعروسي حممد خلضر :املنازعات النّاشئة عن األمالك الوقفيّة (دراسة مقارنة بني ّ
ختصص :شريعة وقانون ،كلّيّة العلوم اإلسالميّة ،جامعة اجلزائر7197-7197 ،9م.

المقاالت:

 -9جملة صادرة عن مديرية األوقاف ،األوقاف اجلزائرية ،وزارة الشؤون الدينية ،اجلزائر ،جوان 9119م.
 -7د /حمفوظ بن صغري :نظام الوقف يف الفقه اإلسالمي والتشريع اجلزائري املفهوم واخلصائص ،جملة الباحث للدراسات األكادميية العدد السابع – كلية احلقوق
والعلوم السياسية جامعة املسيلة سبتمرب 7190م.

المداخَلت
 -9مصطفى أمحد بن محوش ،الوقف وتنمية املدن من الرتاث إىل التحديث ،ندوة الوقف اإلسالمي 2-2 ،ديسمرب  ،9112جامعة
اإلمارات العربية املتحدة ،العني.
 -7أ.د/ناصر الدين سعيدوين ،تاريخ الوقف ودوره االجتماعي واالقتصادي ،دورة األوقاف اإلسالمية باجلزائر ،وزارة الشؤون الدينية
واألوقاف  92شعبان  1420ه – املوافق ل  21نوفمرب  1999م  ،نزل السفري  ،اجلزائر.
 -7عقيل منري ،حول أوقاف مدينة اجلزائر يف القرن الثامن عشر :أوقاف مؤسسة سبل اخلريات من خالل املساجد احلنفية ،أحباث الندوة
العلمية حول :الوقف يف اجلزائر أثناء القرنني الثامن عشر والتاسع عشر.
 -0حواسي يامنة :اسرتجاع األمالك الوقفية يف اجلزائر (دراسة حتليلية نقدية) ،حبث مقدم بامللتقى الوطين ،يومي  / 2-2أفريل 7190/
بكليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتماعية والعلوم اإلسالميّة ،حول :استغالل األمالك الوقفية يف اجلزائر واستثمارها -املشكالت ،احللول ،واآلليات
.د،ص.
القوانين والمراسيم والمناشير.
 -9األمر رقم  7117-012املتعلّق بقانون األسرة ،ط 0رقم اإليداع القانوين ،الديوان الوطين لألشغال الرتبوية7110م.
 -7القانون  70/11املؤرخ يف 9111/99/99 :املتضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم باألمر  72/10املؤرخ يف،9110/11/72 :
اجلريدة الرمسية ،العدد 01سنة 9111م ،ص.1560 .
 -7القانون  91/19املتعلق باألوقاف املؤرخ يف ،9119/10/72 :اجلريدة الرمسية ،العدد ،79 ،السنة 9119م.
 -0املرسوم التنفيذي رقم  799-19احمل ّدد لشروط إدارة األمالك الوقفيّة وتسيريها ومحايتها وكيفيات ذلك.
املؤرخ يف7112/10/97 :م
ّ -0
املتمم مبوجب القانون ّ 10/12
املادة  01من القانون املدينّ املع ّدل و ّ
 -2اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،الصادرة بتاريخ  18مجادى األوىل  1384ه واملوافق ل  25سبتمرب 1964م (ع)70
 -2اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،الصادرة بتاريخ  97شوال  9719ه واملوافق ل  71نوفمرب  9127م (ع)17
 -9اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،الصادرة بتاريخ 11 :رمضان 9010ه املوافق ل  11يونيو 9190م (ع)70
 -1اجلريدة الرمسية اجلزائرية الصادرة بتاريخ  77شوال  9099ه واملوافق ل  19ماي  9119م (ع)79
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 -91اجلريدة الرمسية ،الصادرة بتاريخ 6شعبان  1415ه املوافق ل  08يناير 1995م (ع)9
املؤرخ يف7112/10/97 :م
املادة ّ ،77
 -99القانون املدينّّ ،
املتمم مبوجب القانون ّ 10/12
املادة  01من القانون املدينّ املع ّدل و ّ
اخلاصة بامللك الوقفي ،اجلريدة الرمسيّة ،العدد ،79
املؤرخ يف7119/10/72 :م حي ّدد شكل وحمتوى ّ
الشهادة الرمسيّة ّ
اري ّ
 -97القرار الوز ّ
سنة 7119م
املتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي
املؤرخ يف 7111/91/72م
 -97املرسوم التنفيذي رقم ّ 772/7111
ّ
السنة 7119م.
وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها طبقا ّ
للمادة  10منه ،اجلريدة الرمسيّة ،العدد ّ 79
املؤممة يف إطار قانون الثّورة
 -90املنشور الوزاري املشرتك رقم  99املؤرخ يف9117/19/90 :م ،احمل ّدد لكيفية اسرتجاع األراضي الوقفية ّ
الزراعية.
ّ
املؤرخ يف7119/10/72 :م املتضمن املوافقة على اتفاق املساعدة الغنية (قرض ومنحة) املوقّع يف
الرئاسي رقمّ 912/19
 -90املرسوم ّ
الشعبيّة والبنك اإلسالمي للتنمية ،لتمويل مشروع حصر ممتلكات
 19نوفمرب 7111م ببريوت (لبنان) بني اجلمهورية اجلزائريّة ال ّدميقراطيّة ّ
األوقاف يف اجلزائر ،اجلريدة الرمسيّة ،العدد  ،70سنة 7119م.
املؤرخ يف9120/11/92 :م ،املتضمن نظام األمالك احلبسية العامة ،اجلريدة الرمسية العدد  ،70سنة:
 -92املرسوم رقم ّ 797/20
.9120
املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية من وزارة الشؤون الدينية اجلريدة الرمسية ،العدد
املؤرخ يف9110/97/70 :م،
 -92املرسوم ّ 021/10
ّ
األول ،سنة 9110م.
ّ
مواقع االنترنت

 -9صاحل بن عبد الرمحان احلصني7192 ،م ،حقوق وواجبات ناظر الوقف ،إعداد مركز استثمار املستقبل لألوقاف والوصايا ودراستها واستشاراهتا،
 ، https:// islamhouse.comتاريخ الدخول7171/97/79 :م.

 -7فارس مسدور ،كمال منصوري ،التجربة اجلزائرية يف إدارة األوقاف التاريخ واحلاضر واملستقبل ،جملة األوقاف حبث منشور على
األنرتنت ،موقع ، https://dawa.center/file،تاريخ الدخول.7171/97/92،
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