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

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یکی از کش ــورهای اس ــامی منتخب ،الجزایر اســـت .ارتباطات سیاســـی جمهوری
اسالمی ایران با کشور الجزایر و همچنین قرابت دینی و مذهبی بین آن کشور با کشور ما،
از جمله دالئل انتخاب الجزایر بهعنوان یکی از کشورهای هدف مطالعه میباشد.
پژوه ــش حاضرحاص ــل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور الجزای ــر میباش ــد و در آن وضعیت جغرافیایی ،سیاســـی ،اجتماعـــی ،فرهنگی و
تاریخی کش ــور الجزایر ،مفهوم وقف و امور خیریه ،روند توســـعه و وضعیت موجود بخش
وقف و امور خیریه ،نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توسعهای این
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بخش در کشور الجزایر طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.
در تدو ی ــن این کتاب در ابتدا به جســـتجوی مطالب در منابع فارســـی اقدام شـــد که
متأس ــفانه مطلب قابل تأملی یافت نشد .سپس وضعیت و اطالعات کلی کشور الجزایر
را با اس ــتفاده از منابع و س ــایتهای خارجی همچون بانک جهانی و ویکی پدیا احصاء
گردید .در ادامه وزارت شئون دینی و اوقاف که مسئولیت امور وقفی ،مساجد و قرآن را در
الجزایر دارد شناس ــایی شد .پس از بررسی ســـایت این وزارتخانه ،تعاریف وقف ،ساختار
کاری این وزارتخانه و وضعیت موجود موضوعات مربوطه جمع آوری گردید .سپس برای
بررس ــی مؤسسات خیریه به س ــایت وزارت امور داخلی مراجعه شـــد و شرح مختصری از
مؤسسات خیریه جمع آوری و در تدوین کتاب مورد استفاده قرار گرفت.
در مجم ــوع علیرغم اینکه تاکنون در داخل کشـــور هیچ مطالعهای در خصوص نظام
وقف و امور خیریه الجزایر انجام نش ــده اســـت و اطالعات موجود در پایگاههای اینترنتی
نهاده ــای مرتبط با بخش وقف و امور خیریه این کشـــور نیز حـــاوی محتوای قابلتوجهی
نیست و گزارشهای مطالعات بینالمللی نیز مطالب قابلتوجهی مرتبط با نظام وقف و
امور خیریه کش ــور الجزایر ارائه نمیکنند ،تیم پروژه تالش نمود تا همین اطالعات اندک
را در قالب یک گزارش گردآوری و منتشـــر نماید تا در همین حد مورد اســـتفاده محققان و
پژوهش ــگران قرار گرفته و انش ــاء اهلل با نقـــد و نظرات متخصصین و کارشناســـان مرتبط و
تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای بعدی تکمیل گردد.
در پایان الزم میدانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاههای
ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور الجزایر

1-1اطالعات کلی کشور الجزایر
1-111مقدمه
یکی از گامهای مطالعات تطبیقی ،آشنایی مختصر با موقعیت جغرافیایی ،سیاسی
و اقتصادی کش ــور موردمطالعه است؛ بنابراین در این فصل برای درک بهتر فصول بعدی
اطالعات کلی دربارۀ کشور الجزایر در حوزههای تقسیمات کشوری ،سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی شرح داده میشود.
بهمنظ ــور آش ــنایی و مطالع ــه روندهـــای اجتماعی و فرهنگـــی مربوط به یک کشـــور،
یه ــای کلی آن کش ــور ضـــروری اســـت؛ در ایـــن گـــزارش همانطور که
آش ــنایی ب ــا ویژگ 
پیشازاین اش ــاره گردید ،به بررس ــی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و ســـازوکارهای
مر ب ــوط ب ــه آن پرداخته میش ــود .مطالعات گســـتردهای در زمینه مؤلفههـــای تأثیرگذار در
زمینه کمکهای خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت که از آن
میان میتوان به مذهب ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
بنابراین در این فصل برای درک بهتر فصول بعدی اطالعات کلی دربارۀ کشـــور الجزایر
در حوزههای تقسیمات کشوری ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی شرح داده میشود.

1-111معرفی

َا َ
لجزایر (به عربی :الجزایر) کشوری است در شمال قاره آفریقا ،میان مراکش و تونس.
پایتختش الجزیره نام دارد .مردم الجزایر عرب و بربر هســـتند و دین رسمیشـــان اســـام و
مذهبش ــان س ــنی اس ــت .مس ــاحت آن  2.138.147کیلومترمربـــع و در آمار ســـال 2015
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(میالدی) جمعیت آن  39.67میلیون نفر بوده اســـت .زبان رســـمی الجزایر عربی است
ولی به زبان فرانسوی و بربر نیز صحبت میکنند.
در ژوئیه سال  ۱۹۶۲الجزایر پس از  ۱۳۲سال ،استقالل خود را اعالم کرد و از استعمار
فرانس ــه رها شد .پیشدرآمد این رهایی هشت سال جنگ بود با صدها هزار کشته .سایه
این گذشته بر مناسبات فرانسه و الجزایر همچنان سنگینی میکند.
الجزایر تحت تأثیر ناآرامیهای سیاســـی موســـوم به بیداری اسالمی که بخشهایی از
ً
خاورمیان ــه و ش ــمال آفریق ــا را فراگرف ــت ،واقع نشـــد و عمدتـــا از آن مصون مانـــد .ناظران
معتقدند علت عدم س ــرایت بیداری اســـامی به الجزایر ،تجربه تلخـــی بود که مردم این
کشور از کشتارهای خونین دهه  ۱۹۹۰داشتند.

شکل  :1-1موقعیت جغرافیایی الجزایر

1-111تاریخ
بربرها نخس ــتین کسانی بودند که از روزگار خیلی دور در این سرزمین سکونت داشتند.
اولی ــن ب ــار فنیقیه ــا در س ــده دوازده ــم پیـــش از میـــاد بـــه آن کشـــور هجـــوم آوردنـــد و
مهاجرنشینهایی در کرانههای شمالی آن پدید آوردند .سپس کارتاژ یها به آنجا وارد شدند
و نواح ــی ش ــرقی آن را به تصرف درآوردنـــد .رومیها ،پس از برانداختن دولـــت کارتاژ ،به این
س ــرزمین دس ــت یافتند و چندی بر س ــواحل شمالی آفریقا و ســـرزمینهای ساحلی الجزایر
حکومت کردند .واندالها در  ۴۳۰بعد از میالد ،دست رومیها را از الجزایر کوتاه کردند.
م ــردم الجزای ــر در آغاز قرن هش ــتم میـــادی با آمدن اعراب به این ســـرزمین به اســـام
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گرویدن ــد .از س ــال  ۶۴۴تا  ،۶۵۶اولین قبیله بربر الجزایری که به اســـام گروید« ،ســـالة
المغراویون» بودند .به نوش ــته ابن خلدون ،مورخ قرونوســـطی« ،اوزمار بن ســـکلب» رهبر
مغراو ی ــون ب ــه درخواس ــت عثمان ب ــن عفان ،خلیفه ســـوم ،اســـام آورد .مغراویـــون نیز با
بازگش ــت رهبر خود ،دستهجمعی ،به اسالم گرویدند .به ســـال  ،۶۶۵حکومت بنیامیه
اولی ــن حمله خود به مغرب را آغاز کرد .ســـال  ،۶۸۳فتوحات عقبة ابن نافع آغاز گردید.
اگرچه مقاومتهای بیزانسـ ـیها اندکی مانع آنها شـــد ،اما بربرها کوتاه نیامدند .از سوی
دیگر ،این مغراویون بودند که از ابتدای جنگ به بنیامیه پیوستند.
سال  ،۷۰۸بنیامیه همچنان الجزایر را در دست داشتند و دوره پیشا-اسالم در این
کش ــور پای ــان یاف ــت .همچنان که زبانهـــای التین و فینیقـــی از یادها میرفتنـــد ،الجزایر
رفتهرفته به اس ــام پیوست .پس از فتح الجزایر توسط مسلمانان ،اندکاندک زبان عربی
در میان شهرنشینان جایگاه خود را به دست آورد.
ابوالمهاجر دینار از س ــوی امویان حکومت را در ســـال  ۷۴۷میالدی در این منطقه به
دست گرفت .با روی کار آمدن فاطمیان در مصر ،الجزایر در زمره خراجگزاران آنان درآمد،
ام ــا دودمانی (زیریون) که به نیابت از آنان در الجزایر و تونس حکومت میکرد بر ضد آنان
شورید و مذهب تسنن اختیار کرد .فاطمیان نیز برای مقابله با آن سلسله قبیله بنوهالل
را که بس ــیار پرجمعیت بود ،به منطقه فرستادند تا موجبات تضعیف آن سلسله را فراهم
کنند و این آغاز عربی کردن منطقه بود .پسازآن ،با روی کار آمدن دو سلسله بربر مرابطون
و موح ــدون ک ــه از غرب برخاس ــته بودند ،منطقـــه مدتـــی روی آرامش دید ،اما با ســـقوط
موحدون ،الجزایر به صحنه نبرد س ــه دولت جانشـــین زیانیون الجزایر ،حفصیون تونس و
مرینیون مراکش تبدیل ش ــد .در قرون پانزدهم و شـــانزدهم ،اســـپانیا به تاختوتازهایی در
الجزایر پرداخت و در س ــواحل آن چند آبادی ایجاد کرد .در ســـال  ،۱۵۱۷الجزایر توســـط
خیرالدین و برادرش تحت سلطه امپراتوری عثمانی درآمد.
الجزایر پیش از چیرگی فرانسه ،کشوری مستقل به شمار میرفت و اداره کشور به دست
یک ش ــخص که با لقب (داعی) نامیده میشد اداره میگردید .به سه استان بزرگ تقسیم
شده بود و اداره هر استان به دست یک نفر که بهعنوان (بای) خوانده میشد قرار داشت.
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پـ ـسازآن افکار اس ــتقاللطلبانه در آنجـــا رواج یافت و مردم الجزایر حکومتی آزاد تشـــکیل
داده و با دولت فرانسه جنگیدند .پیکار آنان به استقالل الجزایر انجامید (۱۹۶۲م)
در تار ی ــخ الجزایر زبانهای بربری ،فینیقی ،التین ،فرانســـه ،اســـپانیایی و ترکی نوعی
نش ــناختی را به وجود آورده کـــه نتیجه آن یکزبان عربی الجزایری بســـیار
آمیختگ ــی زبا 
نامتجان ــس اس ــت؛ زبانی ک ــه در مناطق مختلف الجزایر شـــکلهای متفاوتـــی را به خود
گرفته و تا امروز نیز به همین شکل ادامه داشته است.

1-111اطالعات جغرافیایی
الجزایر در شمال قاره آفریقا قرار دارد که از سمت شرق به تونس و لیبی از سمت غرب
به مراکش و صحرا ،از جنوب غربی به موریتانی ،از ســـمت شـــمال به دریای مدیترانه و از
سمت جنوب به نیجر و مالی محدود است .مساحت آن حدود  2.138.147کیلومترمربع
ً
یعن ــی تقریبا س ــه برابر فرانس ــه و در حدود یـــک برابر و نیم ایران اســـت .از شـــهرهای بزرگ
الجزایر ،الجزیره پایتخت کشور و وهران و قسنطینه و عنابه و باتنه را باید نام برد.
الجزایر دومین کش ــور بزرگ در آفریقا به لحاظ مســـاحت است .قسمت اعظم مناطق
س ــاحلی الجزایر کوهس ــتانی اس ــت و بنادر طبیعی اندکی دارد .منطقهای که از ســـاحل
یش ــود و تا تل اطلس امتداد مییابد ،حاصلخیز میباشـــد .در جنوب تل اطلس
ش ــروع م 
اس ــتپهایی وجود دارند ک ــه تا اطلس صحرایی امتداد پیـــدا میکنند ،صحرا در مناطق
جنوبیتر قرار دارد .جبال هقار منطقهای مرتفع در مرکز صحرا و در جنوب الجزایر اســـت.
ش ــهرهای مه ــم الجزای ــر ،الجز ی ــره ،آوران ،قســـنطینه و عنابه میباشـــند .شـــمال الجزایر
آبوه ــوای معت ــدل مدیترانهای دارد .در تـــل اطلس ،دمای هوا در تابســـتان بین  ۲۱تا ۲۴
درج ــه س ــانتیگراد و در زمس ــتان بین  ۱۰تا  ۱۲درجه ســـانتیگراد اســـت و رطوبت هوا زیاد
اس ــت .در ش ــرق الجزایر هوا اندکی س ــردتر است .از مشـــخصههای آب و هوایی الجزایر،
بروز طوفانهای شن است .در الجزایر تنها بخشی از صحرا که در مدار رأسالسرطان قرار
میگیرد بس ــیار گرم اس ــت .میزان بارندگی در طول ســـواحل زیاد بوده و ســـاالنه بین  ۴۰۰تا
 ۶۷۰میلیمتر برآورد میشود .بیشترین بارندگی در بخش مالی شرق الجزایر وجود دارد که
به  ۱۰۰۰میلیمتر در سال میرسد.
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1-11111تقسیمات کشوری
کش ــور الجزایر دارای  ۴۸استان است که همه استانهای آن با شهرهای مراکز استان
خود هم نامند .نام استانهای الجزایر بهقرار زیر است:

شکل :2-1نقشه استانهای الجزایر

 .۱أدرار

 .۲الشلف

 .۳االغواط

 .۴امالبواقی

 .۵باطنه

 .۶بجایه

 .۷بسکره

 .۸بشار

 .۹البلیده

 .۱۰البویره

 .۱۱تمنراست

 .۱۲تبسه

 .۱۷الجفله

 .۱۸جیجل

 .۱۳تلمسان  .۱۴تیارت

 .۱۵تیزی وزو  .۱۶الجزائر

 .۱۹سطیف  .۲۰سعیده

 .۲۱سکیکده  .۲۲سیدی بلعباس  .۲۳عنابه

 .۲۵قسنطینه  .۲۶مدیه
 .۳۱وهران

 .۳۲بیض

 .۲۷مستغانم  .۲۸المسیله
 .۳۳یزی

 .۳۷تندوف  .۳۸تسمسیلت  .۳۹الوادی
 .۴۳میله

 .۴۴عین الدفلی  .۴۵النعامه

 .۲۹معسکر

 .۳۴برج بوعریریج  .۳۵بومرداس
 .۴۰خنشله

 .۲۴قالمه
 .۳۰ورقله
 .۳۶الطارف

 .۴۱سوق اهراس  .۴۲تیپازه

 .۴۶عین تموشنت  .۴۷غردایه

 .۴۸غلیزان
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1-111اطالعات اقتصادی
بیش ــتر مردم الجزایر از دیرباز به کشاورزی میپرداختند .در بخش شمالی گندم و جو
یش ــود .غرس میوه و مرکبات در الجزایـــر روزبهروز رونق میگیرد .در این کشـــور
کاش ــته م 
صنایعدس ــتی مانن ــد س ــوزندوزی عر بـــی ،فـــرش الجزایری ،چرمســـازی ،منبـــتکاری،
یس ــازی و غی ــره رواج دارد .در ای ــن کشـــور ســـاالنه  ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰تـــن آهـــن  ۷۰۵٬۰۰۰تن
کاش 
فس ــفات  ۲۸۰٬۰۰۰تن زغال به دست میآید و ذخایر گسترده نفت نیز در جنوب و جنوب
شرقی آن وجود دارد.
باوج ــود آنکه الجزای ــر دارای معادن بســـیار و درآمد بـــاالی حاصل از فـــروش گاز طبیعی
اس ــت ،ام ــا فاصله میان قش ــرهای غنی و فقیر در این کشـــور زیاد اســـت .وضـــع صنعت و
کش ــاورزی در الجزای ــر خوب نیس ــت و ظرفیـــت چندانی برای اشـــتغال ایجـــاد نمیکنند.
گردش ــگری هم برخالف تونس و مصر ،به دلیل محافظهکاری و انزوای سیاســـی و فرهنگی
رژیم هواری بومدین در س ــالهای پس از انقالب  ،۱۹۶۲به حاشـــیه راندهشـــده و نقشـــی در
اقتصاد این کش ــور بازی نمیکند .بیکاری بهویژه در میان جوانان گســـترده اســـت و مشکل
گرانی و کمبود مسکن هم از قشر متوسط تا قشرهای ضعیفتر را تحتفشار قرار داده است.
الجزایر پس از اس ــتقالل با توجه به تنگناهای موجود و شـــرایط پس از رهایی از استعمار
فرانسه،از سیستمسوسیالیستیپیرویمیکرد؛امادر سالهایاخیرباخصوصیساز یهای
بهعملآمده و برداشتن برخی محدودیتها ،از این سیاست اقتصادی فاصله گرفته است.
نفت و گاز نیز بهعنوان اصلیترین منابع درآمدی کشـــور حدود  97درصد صادرات الجزایر
را تش ــکیل میدهد .صنایع غذایی ،صنایع ســـبک ،صنایع دارویی ،فوالد و صنایع معدنی
از مهمترین فعالیتهای صنعتی است .در بخش کشاورزی تولید گندم ،جو ،زیتون ،انواع
میوه و دامداری مهمترین تولیدات کشاورزی الجزایر را تشکیل میدهد .صادرات غیرنفتی
الجزایر در س ــال  2011به نس ــبت س ــال قبل  40درصد افزایش یافت و بـــه  2/15میلیارد دالر
رس ــید .به نقل از آمار گمرک این کش ــور مهمترین محصوالت صادراتی غیرنفتی الجزایر را در
این س ــال مش ــتقات نفتی و صنایع غذایی تشـــکیل داده اســـت .واحد پول این کشور دینار
الجزایر است که در نرخ تبدیل دولتی هر یورو برابر با  107دینار و هر دالر برابر  78دینار است.
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سهم بخشهای مختلف در اقتصاد الجزایر عبارتاند از:
_کشاورزی 9 :درصد
_صنعت 61 :درصد
_خدمات 30 :درصد ()1
بنا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  ،)3-1رشـــد تولید ناخالص داخلی 1کشور الجزایر
برای س ــالهای  2014و  2015به ترتیب  %3.8و  %3.9اســـت رشد تولید ناخالص داخلی
ایران در سال  2015در سایت بانک جهانی اعالم نشده است .بنابراین جهت مقایسه سه
نمودار ،سال  2014موردبررسی قرار گرفته است .در سال  ،2014میزان رشد تولید ناخالص
داخلی الجزایر ( )%3.8از جهان ( )%2.6باالتر اســـت و از ایران ( )%4.3پایینتر میباشد
[.]23

شکل  :3-1نمودار رشد تولید ناخالص داخلی الجزایر ،ایران و جهان از سال  2000تا 2015

بنا بر گزارش بانک جهانی (ش ــکل  )4-1میزان تولید ناخالص الجزایر بر اساس سرانه
ً
جمعیت 2در سالهای  2014و  2015برابر با ( $5.491تقریبا  178میلیون ریال) و $4.206
ً
(تقریب ــا  136میلیون ریال) میباش ــد .میـــزان تولید ناخالص داخلی ایران به ازای ســـرانه
1. GDP Growth
2. GDP Per Capita
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جمعیت در سال  2015در سایت بانک جهانی اعالم نشده است .بنابراین جهت مقایسه
س ــه نمودار ،سال  2014موردبررسی قرار گرفته است .در سال  ،2014میزان تولید ناخالص
داخلی الجزایر بر اس ــاس س ــرانه جمعیت ،از جهان کمتر و از ایران بیشـــتر است و تفاوت
قابلمالحظهای با ایران ندارد [.]24

شکل :4-1نمودار تولید ناخالص داخلی کشور الجزایر ،ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از سال  2000تا 2015

بنا بر گزارش بانک جهانی ،میزان تولید ناخالص داخلی الجزایر بر اساس قیمت بازار
در س ــالهای  2000تا  2015در ش ــکل  5-1آورده شده است .میزان تولید ناخالص داخلی
الجزایر در س ــال  ،2015براب ــر ب ــا  5( $ 166.839.000.000میلیون میلیارد ریال) میباشـــد.
میزان تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت بازار ،در ســـال  2015در ســـایت بانک جهانی
اعالم نش ــده اس ــت .بنابراین جهت مقایسه دو نمودار ،ســـال  2014موردبررسی قرار گرفته
اس ــت .در س ــال  ،2014تولید ناخال ــص داخلـــی الجزایـــر  7( $ 213.518.000.000میلیون
میلی ــارد ریال) و تولی ــد ناخالص داخلی ایـــران 13( $ 425.326.000.000 ،میلیون میلیارد
ریال) میباش ــد و همانطور که در ش ــکل نمایان اســـت ،تولید ناخالص داخلی ترکیه در
حدود دو برابر ایران میباشد [.]25
1

1. GDP at Market Prices
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شکل :5-1نمودار تولید ناخالص داخلی کشور الجزایر و ایران به قیمت بازار (دالر آمریکا) از سال  2000تا 2015

بن ــا ب ــر گ ــزارش بان ــک جهانی (ش ــکل  ،)6-1درآمـــد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه
ً
جمعی ــت  1در س ــالهای  2013و  2014برابـــر بـــا ( $13.520تقریبـــا  438میلیـــون ریال) و
ً
( $13.960تقریب ــا  452میلیون ریال) میباشـــد .همچنین میـــزان درآمد ناخالص ملی بر
ً
اس ــاس س ــرانه جمعیت جهان در س ــال ( $15.011 ،2014تقریبا  464میلیون ریال) و این
ً
شاخص برای ایران به میزان ( $17.400تقریبا  573میلیون ریال) میباشد [.]26

1. GNI Per Capita, PPP
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شکل  :6-1نمودار درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت کشور الجزایر ،ایران و جهان از سال  2000تا 2014

بن ــا بر گزارش بانک جهانی ،میزان درآمد ناخالص ملی 1در ســـالهای  2000تا  2015در
ش ــکل  7-1آورده ش ــده اس ــت .میزان درآمد ناخالص ملی الجزایر در ســـال  ،2015برابر با
 543میلیارد دالر ( 17میلیون میلیارد ریال) میباشد .میزان درآمد ناخالص ملی ایران در
س ــال  2015در سایت بانک جهانی اعالم نشده است .بنابراین جهت مقایسه دو نمودار،
س ــال  2014موردبررسی قرار گرفته است .در سال  ،2014درآمد ناخالص ملی الجزایر 516
میلی ــارد دالر ( 16میلی ــون میلیارد ر ی ــال) و درآمد ناخالص ملی ایـــران 1360 ،میلیارد دالر
( 42میلیون میلیارد ریال) میباشد [.]27

1. GNI, PPP
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شکل  :7-1نمودار درآمد ناخالص ملی کشور الجزایر و ایران از سال  2000تا 2015

1-111اطالعات سیاسی_ اجتماعی
بهموجب قانون اساسی ،حکومت الجزایر بر پایه قوه مجریه و قوه مقننه (مجلس ملی
مردمی و مجلس سنا) و قوه قضائیه اداره میشود.
قوه مجریه

در رأس قوه مجریه رئیسجمهور قرار دارد که براى مدت  5ســـال انتخاب میشـــود .بر
اس ــاس ط ــرح تعدیل قانون اساس ــی طبق پیشـــنهاد رئیسجمهـــور و تأیید شـــورای قانون
اساس ــی ک ــه در م ــورخ  22آبان م ــاه  1387طی نشســـت مشـــترک مجلس ملـــی مردمی و
مجلس س ــنا به رأی گذاش ــته ش ــد ،پســـت رئیس دولت حذف و بجای آن نخستوزیر
(وز ی ــر االول) ق ــرار میگی ــرد و رئیسجمهور از اختیارات بیشـــتری برخوردار شـــد ،پیش از
اص ــاح قانون اساس ــی نخسـ ـتوزیر در رأس دولت قرار داشـــت لیکن در قانون اساســـی
جدید رئیسجمهور ریاست دولت را نیز در اختیار دارد اما وی میتواند آن را به نخستوزیر
تفویض نماید که در حال حاضر  40وزیر (شامل وزراى اصلى و مشاور و یک دبیر هیئت
دولت) و ى را همراهى میکنند.
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قوه مقننه

ش ــامل دو مجلس س ــنا (االمة) و مجلس ملى مردمى (مجلس الشعبى الوطنى) است.
مجلس س ــنا  144عضو دارد که براى مدت  6ســـال از افراد باالى  40ســـال انتخابشـــده و
یکس ــوم اعضاى آن توسط رئیسجمهور و دوسوم دیگر توســـط شوراهای استانی انتخاب
میشوند .آقای عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس است .طبق قانون اساسی الجزایر رئیس
مجلس سنا بهعنوان نفر دوم کشور (پس از رئیسجمهور) میباشد و درزمانی که رئیسجمهور
ب ــه ه ــر دلی ــل در کش ــور حضور نداش ــته باشـــد و یا در صـــورت فـــوت وی (تا زمـــان انتخاب
رئیسجمهور جدید) رئیس مجلس سنا عهدهدار کفالت ریاست جمهوری است.
مجل ــس مل ــى مردمى نیز  462کرســـى دارد که  8کرســـى آن متعلق بـــه الجزایریهای
مقیم خارج از کشور است و بقیه بر اساس جمعیت  48استان الجزایر و براى هر  80هزار
نف ــر ی ــک نماینده بارأی مس ــتقیم م ــردم و برای مدت  5ســـال انتخاب میشـــوند .آخرین
انتخاب ــات پارلمان ــی ای ــن کش ــور در  10مـــی 2012برگـــزار شـــد .درنتیجه انتخابـــات جبهه
آزادیبخش ملی با کسب  221کرسی پیروز انتخابات بود.
قوه قضائیه

در رأس دس ــتگاه قضائ ــی الجزای ــر وزیـــر دادگســـتری این کشـــور قـــرار دارد که توســـط
رئیسجمهور تعیین و منصوب میگردد .سیســـتم قضائی الجزایر شـــبیه سیستم قضائی
فرانسه است.
شورای قانون اساسی

مرجع قضایی کش ــور که دارای نه عضو میباشـــد ،رئیس و دو نفر از اعضای آن توسط
یش ــوند ،س ــایر اعضا از مجلس ملی ،ســـنا ،دیوان عالی کشور و
رئیسجمهور انتخاب م 
هیئتوز ی ــران انتخ ــاب میگردن ــد و وظیفه آن بر اســـاس مـــاده  163قانون اساســـی تائید
انتخابات ریاس ــت جمه ــوری؛ مجلس ،همهپرســـیها ،قوانین و تطبیـــق قوانین با قانون
اساسی میباشد.

یازجلا روشک یلک تاعالطا _لوا لصف 33 /

احزاب

الجزایر بعد از استقالل بهصورت تکحزبی و توسط جبهه آزادیبخش ملی که در جریان
مبارزات ضد استعماری و جنگهای آزادیبخش این کشور شکلگرفته بود اداره میشد اما
از دهه  1990با تغییرات سیاس ــی در کشـــور احزابی چند فعال شـــدند و از سال  1997تعداد
احزاب رو به گسترش نهاد .قانون جدید احزاب مصوب  12ژانویه  2012نیز بر تعداد آنها افزود.
بر اس ــاس این قانون  21حزب سیاسی جدید مجوز فعالیت دریافت کرده و تعدادی دیگر در
انتظار صدور مجوز خود میباشند .در انتخابات مجلس ملی ماه مه  2012تعداد  44حزب
سیاس ــی که  21حزب محصول قانون جدید میباشند شـــرکت نمودهاند و با توجه به تحریم
انتخابات توس ــط حزب تجمع فرهنگ و دموکراســـی حداقل  45حزب فعال در کشور وجود
دارد که دارای گرایشهای مختلف ملی ،اسالمی و چپ میباشند که مهمترین آنها جبهه
آزادیبخ ــش ملی ،تجمع ملی دموکراتیک ،حزب کارگران ،جبهه نیروهای سوسیالیســـت،
جبه ــه ملی الجزای ــر و احزابی با گرایش اســـامی مانند النهضه ،االصـــاح ،حرکت مجتمع
صلح ،جبهه عدالت و توسعه و جبهه تغییر را میتوان نام برد .طبق قانون ،احزاب سیاسی
نمیتوانند بر اساس مذهب ،زبان ،جنسیت ،قوم و ..شکل بگیرند.
الجزایر و سازمانهای بینالمللی

الجزای ــر به دلیل جایگاه و سیاسـ ـتهای خود درصحنه جهانـــی و منطقهای ،یکی از
فعالترین کش ــورهای منطقه در این صحنه اســـت .این کشور با عضویت و حضور فعال
در بسیاری از سازمانهای بینالمللی و منطقهای توانسته است در حل مشکالت نقشی
فعال و غیرقابل کتمان داش ــته باشد .این کشور در سازمان ملل متحد ،یونسکو ،سازمان
بهداش ــت جهانی ،فائو ،بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول ،سازمان غیر متعهدها،
اتحادیه آفریقا ،اتحادیه عرب ،س ــازمان همکاری اسالمی و بسیاری دیگر از سازمانهای
منطقـ ـهای مانن ــد اتح ــاد مغ ــرب عر ب ــی ،اتحـــاد مدیترانـــه ،گـــروه  ،5+5گـــروه  77و ...
سازمانهای دیگر به ایفای نقش بپردازد)4( .
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1-11111جمعیت و پراکندگی سنی
بنا بر گزارش بانک جهانی ،نمودار رشـــد جمعیت الجزایر بین ســـالهای  2000تا 2015
در ش ــکل  8-1نشان داد هش ــده است .همانطور که در شکل مشخص است ،جمعیت
ً
الجزای ــر در س ــال  ،2015تقریبا  39.186.135نفر میباشـــد درحالیکـــه جمعیت ایران در
سال  ،2015در حدود  79.109.272نفر میباشد [.]28

شکل  :8-1نمودار رشد جمعیت الجزایر و ایران از سال  2000تا 2015

س ــن اف ــراد میتواند در می ــزان کمکهـــای خیریـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه
مشخصی بین سن افراد و کمکهای غیرمذهبی مشاهده نشده است .از جمله عواملی
که س ــبب میش ــود میزان کمکهای خیریه در میان افراد با ســـن باالتر افزایش یابد ،باالتر
بودن گرایشهای مذهبی این افراد نس ــبت به افراد جوانتر اســـت ،از ســـوی دیگر افراد در
س ــنین باال کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هســـتند و راحتتـــر میتوانند از اندوخته
خود به دیگران کمک نمایند .همچنین مطالعات نشان میدهد که افراد با نزدیک شدن
به پایان زندگی و یاد مرگ بیش ــتر به دیگران فکر میکنند و به کمک به آنها میاندیشـــند
[.]29
در برخی مطالعات ،مش ــاهده ش ــده اســـت که زنان به دلیل حس همدلی و تمایالت
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مذهبی و اجتماعی ،تمایل بیش ــتری به کمکهای خیریه نشان میدهند ،و درعینحال
م ــردان باوجوداینک ــه تمایل کمت ــری به کمک کردن ابـــراز میکننـــد ،در عمل کمکهای
بیش ــتری میکنند؛ علیرغم این مسائل جنسیت نمیتواند به عنوان یک متغیر مستقل و
منفرد در میزان بخش ــندگی افراد س ــنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیـــر درآمد افراد و نظر
سایر افراد خانواده نسبت به کمک کردن نیز تأثیرگذار میباشند.
درصد گروههای سنی مختلف در کشور الجزایر در سال  2016مطابق جدول  1-1بوده
است [.]30
جدول  :1-1درصد گروههای مختلف سنی برحسب جنسیت

ردیف

گروه سنی (سال)

درصد

نسبت مرد به زن

1

14-0

29.06

1.05

2

24-15

15.95

1.05

3

54-25

42.88

1.03

4

64-55

6.61

1.03

5

 65و باالتر

5.5

0.87

6

جمعیت کل

100

5.03
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شکل  :9-1نمودار ساختار سنی شهروندان الجزایر در سال 2014

در کشور الجزایر  850.000نفر فرانسوی و اسپانیایی و ایتالیایی مالتی و مابقی الجزایری
هستند %99.8 .جمعیت آن عرب-بربر بوده و کمتر از  ٪۱اروپایی هستند (.)2

1-111اطالعات فرهنگی -مذهبی
زبان رس ــمی کشور عربی است و زبانهای فرانســـوی و بربری نیز کاربرد دارند%99.1 .
ً
جمعیت مسلمانان سنی مذهب و  %0.6اباضیه هستند و بقیه عمدتا مسیحی و کلیمی
میباشند.
اکثر الجزایریها بربر یا عرب هستند ،البته عرب بودن یا بربر بودن بر اساس مالحظات
زبانی یاهویتی مش ــخص میشود؛ اما منشأ و ریشه کلیه الجزایریها اقوام بربر میباشند.
مسئله عرب ـ بربر بیشتر جنبه هویتی دارد و نوعی تمایز نژادی ،یا قومی بهحساب نمیآید.
اقوام بربر به چندین گروه قومی تقس ــیم میشـــوند :قبائلی در مناطق کوهســـتانی شمالی ـ
مرکزی ،ش ــاویه در کوهس ــتانهای اطلس شرقی ،مزابیه در دره مزاب و طوارق در جنوب.
تعداد اندکی آفریقایی سیاهپوس ــت نیز در الجزایر زندگی میکنند .الجزایریهای ترکتبار
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ً
حدود  ٪۵جمعیت این کش ــور را تش ــکیل میدهند که عمدتا در شـــهرهای بزرگ زندگی
میکنند.
یه ــا به عر ب ــی الجزایری تکلـــم میکنند .حـــدود  ٪۸۳جمعیت به زبان
اکث ــر الجزایر 
عربی ب ــا گویش «درجه» صحبت میکنند .بااینحال ،در رســـانهها و در مناســـبتهای
ً
رس ــمی به زبان عربی استاندارد تکلم میشـــود .بربرها که تقریبا  ٪۴۵جمعیت را تشکیل
ً
میدهن ــد عمدتا به یک ــی از گویشهای تامازیغـــت صحبت میکنند؛ امـــا اکثریت آنان
ً
عربی الجزایری نیز میدانند .عربی تنها زبان رســـمی کشور است ،اما اخیرا تامازیغت نیز
بهعنوان یکزبان ملی به رس ــمیت شناختهشـــده است .مســـئله زبان به لحاظ سیاسی
بهویژه برای اقلیت بربر حائز اهمیت و حساســـیت اســـت .سیاست زبانی دولت مبنی بر
ً
عربی سازی عمدتا در واکنش به  ۱۳۰سال استعمار فرانسه و نیز رواج ناسیونالیسم عربی
ب ــوده اس ــت .فرانس ــه همچن ــان بهعنوان زبـــان خارجی آموخته میشـــود و در مـــدارس به
کودکان آموزش داده میشود .همچنین ،در رسانهها و بخشهای بازرگانی از زبان فرانسه
استفاده میشود)2( .
س ــاکنان نخس ــتین ش ــمال آفریقا و ازجملـــه الجزایـــر ،آمازیغها یـــا بربرها بودنـــد که از
دوس ــتداران اهلبیت به ش ــمار میآمدند .اندکی پس از ورود اســـام به آفریقا ،چند نفر از
س ــرداران اس ــام ازجمله «موس ــی بن نصیر» فتوحات را در این ســـرزمین و ازجمله الجزایر
ادامه دادند .گفتهاند موسی بن نصیر و پدرش از دوستداران اهلبیت بودهاند.
منطقه افریقیه و ازجمله الجزایر به مدت پنج قرن (از اواخر قرن دوم تا اواخر قرن هفتم)
منطقه نفوذ و گاه حاکمیت دوس ــتداران اهلبیت بوده است .در دوره حکومت رستمیه
( ۹۰۸-۷۷۶م) که توسط فردی ایرانیاالصل به نام عبدالرحمان بن رستم پایهگذاری شد
مذهب شیعه بهطورجدی در الجزایر حضور داشت .حکومتهای ادریسیان ،فاطمیان
و موحدون توانستند محبت اهلبیت را در این مناطق گسترش دهند.
در ده هه ــای اخی ــر ،حض ــور مهاجران شـــیعی از عراق ،ســـوریه و لبنان در این کشـــور
سبب گسترش این مذهب میان مردم الجزایر شده است .گفته میشود با انتقال مذهب
ش ــیعه به این کش ــور از س ــوی مدرس ــان و فعاالنی که از عراق ،ســـوریه و لبنان به الجزایر
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رفتهان ــد ،ای ــن مذهب در بخشهای گســـتردهای از جامعه الجزایر بهطـــور پنهان در حال
گسترش است.
شیعیان در برخی شهرها و ایالتهای الجزایر مانند الجزیره (پایتخت) ،باتنه ،تبسه،
خنش ــله ،تيارت ،سيدی بلعباس ،بلکور ،واد قریش ،العناصر ،بجادیه ،تیزوزو ،جیجل،
وهران و البلیده حضور دارند .آمارهایی که از تعداد آنها منتشرشده به شرح زیر است:
جدول  :2-1جمعیت شیعیان در الجزایر

جمعیت کل

جمعیت شیعیان

درصد

تاریخ

منبع

۳۱،۷۸۷،۴۶۷

.............

۹۸/۱

۲۰۰۰

دائرةالمعارف امام حسین (ع)

۳۳،۰۰۰،۰۰۰

۱۶۵،۰۰۰

۵/۰

۲۰۰۸

مجمع جهانی اهلبیت

۳۴،۱۹۹،۰۰۰

۳۴۲،۰۰۰

کمتر از ۱

۲۰۰۹

انجمن دین وزندگی اجتماعی
مؤسسهPEW

بسیاری از الجزایریها در روز عاشورا به زیارتگاههایی همچون مرقد "سیدی الهواری"
و "سیدی الحسنی" در شهر وهران میروند و در این اماکن به تضرع و درخواست شفاعت
میپردازند .در کوه منقاس در ش ــهر س ــطیف نیز مکانی به نام محل رد پای امام علی (ع)
وجود دارد که ش ــیعیان در روز عاش ــورا در آنجا گرد هم میآیند .هیچ سندی دال بر اینکه
امام علی (ع) در طول تاریخ در این منطقه حضور یافته است ،وجود ندارد.
روز عاشورا در الجزایر تعطیل رسمی است و این تعطیلی از دوران "احمد بن بال " آغاز
ش ــده است .تعطیلی روز عاش ــورا در الجزایر نه به خاطر واقعه عاشورا بلکه به دلیل وقایع
تاریخ ــی ازجمله عبور حضرت موس ــی (ع) از رود نیل ،نابـــودی فرعون و یارانش و نجات
حض ــرت نوح (ع) و یارانش از غرق ش ــدن اســـت .برخـــی از الجزایریهـــا اعتقاددارند روز
عاش ــورا یک روز اس ــتثنایی اس ــت و نباید در این روز اقدام به خرید کاالی خاصی کرد و
برخ ــی دیگر نیز اعتقاددارند ک ــه زکات و صدقه را باید در این روز به دیگران داد .هماکنون
در مناطق ــی از این کش ــور مانند ش ــهرکهای تابع اســـتان وهران ،در مـــاه محرم ،مجالس
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حسینی برگزار میشود.
مراکز شیعی در الجزایر عبارتاند از:
_مؤسسه فرهنگی الغدیر
_مؤسسه فرهنگی البصائر
_مؤسسه فرهنگی التواصل ()3

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه
در کشور الجزایر

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور الجزایر
2-222مقدمه
در فص ــل گذش ــته ،اطالعات ــی کلی درباره کشـــور الجزایر بیان شـــد .پیـــش از ورود به
بررس ــی س ــاختار وق ــف و امور خیر ی ــه در الجزایـــر ،الزم اســـت مفاهیم اولیـــه در این حوزه
مش ــخص گ ــردد .در ای ــن فصل به بیان مفهوم وقـــف و امور خیریه از دید مـــردم و قانون در
کش ــور الجزایر پرداخته و زمینه را برای بیان فصول بعدی و توضیح ســـاختار وقف الجزایر
آماده میکنیم.

2-222مفهوم وقف
وقف در لغت به معنای حبس کردن و توقف است و در اصطالح فقها عبارت است
از :حب ــس کردن ی ــک دارایی جهت اســـتفاده از منافـــع آن برای بقیه در عیـــن حفظ خود
دارایی و همچنین قطع مالکیت آن درحالیکه فروش و هبۀ آن ممنوع است.

2-222ارکان وقف
وقف دارای چهار رکن است :صیغه ،واقف ،موقوف علیه و موقوفه.
_صیغ ــه وق ــف عبارت اس ــت از لفظی کـــه واقف برای وقـــف دارایی خـــود میگوید و دو
حالت صریح و کنایه دارد؛ و در حالتی صحیح است که واقف بااراده خود آن را بر زبان
بیاورد و حق ندارد زمان محدودی را برای وقف تعیین کند.
_واق ــف فردی اس ــت که دارایـ ـیاش را وقف میکنـــد و باید عاقل ،بالـــغ ،ازلحاظ عقلی
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سالم و مالک دارایی باشد و بااراده خودش وقف کند.
_موقوف علیه عبارت اس ــت ازآنجهتی که منفعت دارایی به آن میرســـد و طبق اصول
دین باید جهت صحیح بوده و معصیت نباشد.
ً
_موقوف ،آن دارایی اس ــت که وقف میشـــود و باید دارایی شـــرعی باشـــد و مثال شـــراب
نباشد و باید دارایی پایدار باشد و مستهلک نگردد و به اتمام نرسد مثل غذا.
الزم است به شرطی که واقف بر روی وقف میگذارد درصورتیکه مخالف اصول دین
نباشد عمل شود و در صورت مخالف بودن شرط با اصول دین وقف باطل است.

2-222انواع وقف
1.1وقف خاص :وقفی است که سود و منفعت آن برای خانوادۀ شخص میرسد و خانوادۀ
واق ــف میتوانند از همۀ منافع آن اســـتفاده کنند .برای مثال شـــخصی که خانهاش را
وقف میکند برای شخصی از خانوادهاش و او میتواند در این خانه زندگی کند یا آن را
اجاره دهد و یا . ...
2.2وق ــف عام :وقفی اس ــت که از عواید و درآمدهای آن در کارهـــای خیریه و اعمال نیک
استفاده میشود .و برای مثال شخصی که خانۀ خود را وقف میکند تا از سود اجاره آن
برای ساخت مساجد ،یا انفاق بر نیازمندان و یا کارهای خیریه مشابه استفاده شود.
3.3وقف مشترک :که ترکیبی از دو نوع باالست.

2-222صیغه وقف
آن چیزی است که در ارتباط با وقف صادر میشود و سندی برای ایجاد آن است.

2-222شروط صیغه وقف
1.1روشن و شفاف باشد و با زبانی رسا جزئیات مورد نیاز را بیان کند.
2.2بسته باشد :بدین معنی که در صیغه تعلیقی برای شروط غیرموجود و یا غیرقابلدسترس
تعریف نشود.
3.3دائمی باشد و در زمانهای مختلف و با نظرات مختلف دچار تغییرات نشود.
ً
4.4دقیق و مشخص باشد و نیت وقف در درون متن کامال مشخص باشد.

ریازجلا روشک رد هیریخ روما و فقو موهفم _مود لصف 45 /

عدم همپوش ــانی صیغه در ش ــروط بهگونهای که با اصل وقف منافاتی نداشته باشد و
تناقضات باطل کننده وقف نیز در آن وجود نداشته باشد.

2-222وقف خیرات
این نوع وقف شامل  3دسته میشود:
1.1وقف خیریه عمومی (در راستای کمکهای جامعه و با توجه به اقتضای زمان)
2.2وقف برای اصالح روابط اجتماعی (مشـــاوره و کاهـــش تنشهای اجتماعی ،ازدواج و
طالق و)...
3.3وق ــف برای چاپ و انتش ــار کتب ســـودمند (کتبی که به پیشـــرفت و ارتقـــاء جامعه و
بهبود انسانیت کمک کند)

2-222شروط صحیح بودن وقف
1.1واقف عاقل و بالغ باشد و سن او باالتر از  18سال باشد.
2.2موقوفه از نظر قانونی و شرعی برای واقف باشد و در رهن یا شراکت کسی نباشد.
3.3از نظر شرعی ،موقوفه بر امور حرام نباشد.
4.4شک و تردیدی پس از مرگ واقف وجود نداشته باشد.

2-222نکاتی در مورد وقف
1.1وقف شخص مجنون ،دیوانه یا غافل با اجازه قاضی صحیح است.
2.2وق ــف بده ــکار در حی ــن قرض صحیح اســـت و طلبکار تا ســـه ســـال پـــس از آن حق
اعتراض دارد.
3.3وقف غیرمسلمان صحیح است.
4.4وقف مرتد صحیح است.
5.5وقف اگر در مالکیت مستحقان نیز نباشد صحیح است.
6.6اگر وقف با شرط غیر صحیح همراه باشد ،وقف صحیح و شرط باطل است.
7.7اگر بین دو شرط تعارض وجود داشته باشد ،شرط آخر قبول است.
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2-2-22اهداف وقف و نتایج آن
1.1به دست آوردن رضایت الهی که به صدقه و انفاق امر فرموده است و با توجه به این امر
که وقف صدقه جاری است.
2.2فعال شدن دری از درهای خیر و نوعی از انواع نیکیهایی که به آن همواره اشارهشده
3.3ارائه کمکهای بهداشتی به نیازمندان در بیمارستانها و درمانگاهها
4.4کمک به حفظ عفاف فقرا با تأمین نیازهای ضروری آنها در جامعه
5.5کمک به مدارس و دانشگاههای دینی و مذهبی و کمک به ایتام و مدارس آنها برای
تحصیل علم و کسب موقعیتهای بهتر در جامعه
6.6ساخت مساجد به عنوان خانههای خدا و رسیدگی به این اماکن
7.7فع ــال ش ــدن جنبشه ــا و تح ــرکات علمـــی دانشـــمندان و همچنین ترویـــج فرهنگ
اسالمی در جامعه در راستای توسعه علوم
8.8تضمین اصل مال و پایداری منافع آن در طول زمان
9.9روشی برای کفاره دادن برای گناهان و به دست آوردن ثواب اخروی

| فصل سوم |

تاریخچه و وضعیت داراییهای وقف
و امور خیریه در کشور الجزایر

3-3تاریخچه و وضعیت داراییهای وقف و امور خیریه در کشور الجزایر
3-333مقدمه
پس از بررس ــی وضعیت عمومی کشور الجزایر و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،
در ای ــن فص ــل به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشـــور الجزایر
پرداخت ــه میش ــود و اطالعات بهدسـ ـتآمده مربـــوط به امـــوال و داراییهای وقـــف را ارائه
میکنیم.

3-333تاریخچه وقف در کشور الجزایر
3-33333دورۀ عثمانی
دوره عثمانی یکی از دورههای موفق الجزایر ازنظر مولد بودن اوقاف و توسعه زمینهای
وقف ــی در سراس ــر کش ــور بهحس ــاب میآیـــد .اموال وقفـــی شـــامل داراییهـــای مختلف،
زمینهای کشاورزی ،مغازهها ،هتلها ،باغها ،آسیابها و ...بود و بازگشت داراییهای
وقفی صرف مخارج مطالعه دانش آموزان ،پژوهش دانشجویان ،حقوق معلمان و کسانی
که در مساجد و عبادتگاهها و مدارس کار میکردند و صرف تعمیر این بناها میشد.
بهترین کمک منابع وقفی عبارت بودند از تعمیر تعدادی از امکانات اجتماعی مانند
نه ــا و جادهها ،چاهها ،کانالهای آب و حوزۀ فعالیتهای اوقاف گســـترش پیدا
خیابا 
کرد به کمک به نیازمندان که بهصورتهای مختلف خیریه و یارانه انجام میشد.
وقف عام نیز بین مؤسس ــات خیریهای پخش میشـــد که وضعیت دینی ،شخصیت
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حقوقی و ساختار اداری خاص دارند که عبارت بودند از:
_ادارۀ مسیرهای خیرات
_اوقاف حرمهای مطهر
_اوقاف جداشده از آندلس
_اوقاف زوایا ،قدیسان ،اشرافزادگان و ...
3-33333دورۀ اشغال توسط فرانسه
اس ــتعمار فرانسه اهتمام جدی به امر اوقاف داشت .دو ماه بعد از آغاز اشغال الجزایر
توسط فرانسه در  8سپتامبر سال  1830توسط ژنرال کلوزال تصمیم گرفته شد که امالک
حرمهای ش ــریف را به امالک دولت الحاق کنند که دربند  5معاهده تســـلیم الجزایر آمد
و از طرف بزرگان دین و علما با آن مخالفت شد؛ و  3ماه بعد دوباره ژنرال کلوزال در تاریخ
 7دس ــامبر س ــال  1830ق ــرار دیگ ــری را بـــرای الحـــاق اوقاف بهصـــورت تمـــام و کمال به
داراییهای دولت فرانس ــه تنظیم کرد که قرار بود منافع اوقاف برای توســـعه دولت محلی
بهکاربرده شود.
موقوفات در جهت کاهش گس ــترش اســـتعماری کار میکرد و به همین دلیل فرانســـه
این امر را یکی از موانع توسعه میدانست و برای انتقال این داراییها به مدت  100سال به
فرانس ــویها به تشویق مردم میپرداخت .یک از فرانســـویها در همین زمینه گفته است
ک ــه :وق ــف و ویژگیهای آن یکی از موانعی اســـت کـــه میتواند قبل از ایجـــاد اصالحات
عمده در الجزایر ،اس ــلحۀ ما را از دس ــتمان بگیرد؛ و به همین دلیل دولت فرانســـه خود را
قادر به در اختیار گرفتن بخش اعظمی از داراییهای وقف کرد.
3-33333بعد از استقالل
در ای ــن دوره الجزای ــر ب ــا تصرفات غیرقانونـــی داراییهـــای وقفی مواجه شـــد که باعث
آس ــیبپذیر ش ــدن این داراییها و اس ــتفاده از آنها بدون هیچگونه اجـــازه قانونی از طرف
اشخاص و گروهها باوجود روشن و واضح بودن حکم شرعی دربارۀ داراییهای وقفی بود.
ز ی ــرا دارای ــی و ام ــاک وقف ــی قابلتصرف نیســـتند و امـــاک دولتی با مفهـــوم معاصر
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بهحساب نمیآیند بلکه ملک تمامی مسلمانان هستند و بر دولت نظارت بر آنها ،ادارۀ
مناس ــب ،تعمی ــر و محافظ ــت از آنها و مصرف آنهـــا درراه موردنظر واقفهـــا یا اهداف
ش ــرعی اس ــامی واجب اس ــت .که تفســـیر حقوقی از این وضعیت میتواند منشـــأ آن در
مفاهیم و نتیجه صدور و اس ــتفاده از قانون شـــماره  175/62سال  1962باشد که توسط
فرانس ــه تصویبش ــده اس ــت؛ و بر اس ــاس آن هریک از داراییها و زمینهـــای خالی جزو
امالک و مستغالت و داراییهای دولت به شمار میروند.
این وضعیت بهرغم صدور دستور شماره  283/64در سال  1964که شامل سیستم
کلی داراییهای وقفی است آثاری منفی بر اموال وقف داشته است زیرا در آن مفاد قانونی
ک ــه نی ــاز به مدیریت برای حفاظ ــت از موقوفات و جلوگیری از تخریب آنها اســـت وجود
ندارد.
علیرغم صدور قانون شماره  73/71دربارۀ انقالب کشاورزی و تأ کید ماده  34برای
مس ــتثنا کردن زمینهای وقفی ،دولت تمام زمینهای وقفی کشـــاورزی را نیز ملی کرد؛ و
ای ــن وضعیت منف ــی و تخریبها ادامه پیـــدا کردند و بعد از صدور قانون شـــماره 01/81
س ــال  1981ش ــامل داراییهای محلی بدتر شـــدهاند زیرا در این قانون ،داراییهای وقفی
مستثنا نشدهاند.
ص ــدور قان ــون خان ــواده ش ــماره  11/84کـــه فصـــل ســـوم آن بـــه تعریف مفهـــوم وقف
اختص ــاص دارد نیز ب ــرای اطمینان از محافظت قانونی و عملیاتـــی از اوقاف کافی نبود و
بع ــدازآن قانون س ــال  1989تصویب شـــد که در مـــاده  49خود از امـــاک وقفی بهصورت
جداگانه از بقیه گونههای دیگر امالک حمایت میکرد.
شروع وجود قانونی اوقاف با صدور قانون شماره  25/90اتفاق افتاد که حاوی مواردی
دربارۀ امالک و مستغالت بود و بهصراحت در آن طبقهبندی اوقاف در موارد کلی حقوقی
در الجزایر به رس ــمیت شناخته ش ــد که در ماده  23به اهمیت موقوفات پرداخته است و
مواد  31و  32بهعنوان اس ــتقالل مدیریت اداری و مالی اوقاف مطرحشـــده است و به نیاز
برای قانون خاصی در این زمینه اشارهشده است.
بر این اس ــاس و در س ــال  1991قانون اوقاف شـــماره  10/91دربارۀ حمایت ،حفاظت و
مدیریت و ادارۀ اوقاف به مقامات مسئول وقف صادرشده (وزارت شئون دینی و اوقاف)
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که شامل  7فصل است:
_مقررات عمومی
_ارکان وقف و شروط آن
_ملزومات و شروط واقف
_تصرف در وقف
_باطل کنندگان وقف
_ناظر وقف
س ــپس فرمان اجرایی ش ــماره  381/98صادر شـــد و مجموعهای از شـــرایط مدیریت
امالک وقف و روشهای حفاظت و  ...را بیان کرد .این فرمان بهطور خاص شامل موارد
زیر است:
_دستگاههای مدیریت کننده
_روشهای اجاره امالک وقفی
_محلهای مصرف عواید اوقاف
_حلوفصلهای قانونی امالک وقفی
_ایجاد یک صندوق مرکزی برای امالک وقفی ()5

3-333تاریخچه وزارت شئون دینی و اوقاف
وزارت ش ــئون دینی و اوقاف یکی از قدیمیترین وزارتخانهها است که بالفاصله پس
از اس ــتقالل تشکیلشده است و تعجبی نیســـت که در آن ابزار دولت و دستگاههای آن
در خدم ــت زندگ ــی معن ــوی و روحان ــی هموطنـــان قـــرار بگیـــرد زیرا ایـــن مورد منـــدرج در
دستورها ،قوانین آن و قوانین تاریخی در منشور اول نوامبر وجود دارد و وزارت شئون دینی
و اوقاف اهمیت و سودمندی وجود خود را از این موارد گرفته است.
بااینحال چندین بار شاهد تغییر نام این وزارتخانه بودهایم:
_وزارت اوقاف بهموجب قانون ش ــماره  65-207ســـال  1956و در جهت ســـازماندهی
اداره مرکزی اوقاف
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_تغییر اس ــم در س ــال  1971به وزارت تعلیم اصلی و شـــئون دینی بهموجب قانون شماره
 71-299در تاریخ  31دسامبر سال 1971
_این اس ــم بار دیگر در س ــال  1980به وزارت شـــئون دینی تغییر کرد و بخش تعلیم اصلی
بهموجب قانون ش ــماره  77-139در تاریخ  8اکتبر  1977به وزارت تربیت ملحق شد
و تم ــام اختی ــارات مرتبط ب ــا بخش تعلیـــم اصلـــی وزارت تعلیم اصلی و شـــئون دینی
بهموجب قانون شماره  80-31سال  1980به وزارت تربیت منتقل گردید.
_و این وزارتخانه با این اسم تا سال  2000حفظ شد و به دلیل اهمیت موضوع وقف و تأثیر
آن در زمینه فعالیتهای اجتماعی تصمیم به بازگرداندن این موضوع به دایره وزارت و
انتخاب اسم جدید برای وزارتخانه گرفته شد.
_وج ــود ای ــن ویژگیهای متف ــاوت موجب بـــه وجود آمدن تشـــکیالت مختلفـــی در این
وزارتخانه ش ــد که در س ــه بخش :موضوعات وقفی ،فرهنگ اســـامی و ارشاد دینی به
فعالی ــت خود ادامه میدهد .ارش ــاد دینی زیرمجموعههای دیگـــری از فعالیتها را نیز
پوشش میدهد که عبارتاند از :آموزش قرآن و مراقبت و محافظت از میراث.
_این نقاط عطف مهم موجب صدور مقررات مختلفی از جانب دولت مرکزی برای این
وزارتخانه گردید که آخرین فرمان آن در سال  2005بوده است)10( .

3-333وضعیت داراییهای کنونی وقف
3-33333انواع داراییهای وقفی
جدول زیر انواع داراییهای وقفی و تعداد هرکدام را در الجزایر نشان میدهد)6( :1
جدول :1-3انواع و وضعیت کمی داراییهای وقفی در کشور الجزایر

نوع ملک

تعداد

مغازهها

1388

 .1در زمین ــه ی وضعیت موجود اوقاف کش ــور الجزایر علیرغم جســـتجوهایی که در اینترنـــت صورت پذیرفت ،به دلیـــل محدودیت های
دسترسی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافت نگردید و تکمیل اطالعات
موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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نوع ملک

تعداد

استخرها

571

خوابگاههای اجباری

4020

خوابگاهها

2266

زمینهای کشاورزی

656

زمینهای سفید

750

زمینهای پوشیده از درخت

4

زمینهای جنگلی

1

درختان و نخلها

28

باغها

118

واحهها

1

دفاتر

37

کتابخانهها

3

آشیانه هواپیما

22

سالنها

3

مدارس قرآنی

8

کلیساها

27

پارکینگها و گاراژها

9

فروشگاهها و انبارها

25

کامیونها

1

آرامگاهها

2

باشگاهها

3

محلهای نگهداری کودکان

10

آژانسها

5

تسهیالت

6
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نوع ملک

تعداد

مقبرهها

1

چشمه آب

1

بیعت

1

مجموع

9967

جدول  2-3تعداد مدارس قرآنی را در استانهای مختلف الجزایر نشان میدهد)7(:
جدول :2-3وضعیت کمی مدارس قرآنی در استانهای مختلف الجزایر

مدارس قرآنی

قبل سال 99

از سال  99تا 2013

437

85
9

شماره

تعداد

تعداد مدارس قرآنی

تعداد مدارس قرآنی

استان

1

ادرار

522

2

الشلف

37

28

3

االغواط

206

101

105

4

ام االبواقی

14

11

3

5

باتنه

26

3

23

6

بجایه

6

4

2

7

بسکره

41

20

21

8

بشار

9

5

4

9

البلیده

71

26

45

10

البویره

3

1

2

11

تمنراست

79

63

16

12

تبسه

17

9

8

13

تلمسان

147

12

135
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مدارس قرآنی

قبل سال 99

از سال  99تا 2013

0

12
4
18

شماره

تعداد

تعداد مدارس قرآنی

تعداد مدارس قرآنی

استان

14

تیارت

12

15

تیزی وزو

4

0

16

الجزائر

34

16

17

حی الکرام

18

الجلفه

6

1

5

19

جیجل

3

1

2

20

سطیف

15

6

9

21

سعیده

140

81

59

22

سکیکده

29

7

22

23

س.بلعباس

21

16

5

24

عنایه

18

5

13

25

قالمه

11

6

5

26

قسنطینه

64

3

61

27

المدیه

14

4

10

28

مستغانم

29

21

8

29

المسیله

21

4

17

30

معسکر

119

94

25

31

ورقله

23

14

9

32

وهران

39

20

19

33

البیض

3

2

1

34

الیزی

10

4

6
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مدارس قرآنی

قبل سال 99

از سال  99تا 2013

13

12
9

شماره

تعداد

تعداد مدارس قرآنی

تعداد مدارس قرآنی

استان

35

ب.بوعریریج

25

36

بومرداس

14

5

37

الطارف

5

0

5

38

تندوف

5

3

2

39

تسمسیلت

9

8

1

40

الوادی

21

0

21

41

خنشله

2

0

2

42

سوق اهراس

4

3

1

43

تیبازه

10

7

3

44

میله

8

2

6

45

عین الدفلی

11

9

2

46

النعامه

19

3

16

47

عین تیموشنت

20

12

8

48

غردایه

18

2

16

49

غلیزان

396

253

143

2360

1345

1015

مجموع
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جدول  3-3امالک وقف و وضعیت آن را در استانهای مختلف نشان میدهد)8(:
جدول :3-3امال ک وقف و وضعیت آن در استانهای مختلف الجزایر

شماره

تعداد امال ک

استان

1

ادرار

10

2

الشلف

96

40

3

االغواط

103

46

19

4

ام االبواقی

55

0

36

91

5

باتنه

212

79

81

372

6

بجایه

52

273

170

495

7

بسکره

120

64

61

245

8

بشار

38

47

24

109

9

البلیده

85

105

7

197

10

البویره

21

150

33

204

11

تمنراست

0

0

50

50

12

تبسه

25

53

18

96

13

تلمسان

448

381

90

916

14

تیارت

97

42

24

163

15

تیزی وزو

0

333

0

333

16

الجزائر

1275

413

6

1694

17

حی الکرام

139

0

35

174

18

الجلفه

77

12

28

117

اجاره

خوابگاه اجباری

خالی

مجموع

0

119

129

59

195
168
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شماره

تعداد امال ک

استان

19

جیجل

62

20

سطیف

54

365

21

سعیده

8

63

13

22

سکیکده

98

69

35

202

23

س.بلعباس

46

107

20

173

24

عنایه

41

91

2

134

25

قالمه

18

63

2

83

26

قسنطینه

133

60

36

229

27

المدیه

65

44

10

119

28

مستغانم

20

122

38

180

29

المسیله

21

152

66

239

30

معسکر

67

86

62

215

31

ورقله

40

28

29

97

32

وهران

156

27

183

33

البیض

34

37

76

147

34

الیزی

3

9

2

14

35

ب.بوعریریج

59

60

47

166

36

بومرداس

20

127

24

171

37

الطارف

26

62

14

102

38

تندوف

2

2

6

10

39

تسمسیلت

0

25

8

33

اجاره

خوابگاه اجباری

خالی

مجموع

59

34

155

98

517
84
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شماره

تعداد امال ک

استان

40

الوادی

47

41

خنشله

55

42

سوق اهراس

61

43

تیبازه

30

26

44

میله

22

45

4

45

عین الدفلی

96

8

21

125

46

النعامه

31

60

6

97

47

عین تیموشنت

42

115

27

184

48

غردایه

75

0

6

81

49

غلیزان

23

23

3

49

4308

4020

1639

9967

مجموع

اجاره

خوابگاه اجباری

خالی

مجموع

52

17

116

22

20

97

12

73

14

70
71

 3-333نگاهی گذرا بر وضعیت موجود مساجد الجزایر
ب ــه دلیل عدم وجود سیاس ــت گذاری ثابت و روشـــن در امور مربـــوط به علمای دینی
وزارت امور دینی الجزایر ،برخی از مسووالن این وازتخانه تاکید کردند که وهابیون افراطی
1
بر  80درصد از مساجد الجزایر تسلط دارند.
وهابیون افراطی به مرجعیت دینی الجزایر اهمیتی نمیدهند و نمیخواهند قوانین آن
را به رس ــمیت بشناس ــند .آنان بیش از  40ســـال اســـت که علیه قوانین وزارت امور دینی
عمل میکنند و س ــعی دارن ــد وهابیت افراطی را به گونهای در جامعه گســـترش دهند که
همچون قانون اساسی ثابت و پا بر جا بماند.
 .1در زمینه ی وضعیت موجود مس ــاجد و اماکن مذهبی کشـــورالجزایرر،علیرغم جســـتجوهایی که در اینترنت صـــورت پذیرفت ،به دلیل
محدودیت های دسترس ــی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافت نگردید و
تکمیل اطالعات موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.

ریازجلا روشک رد هیریخ روما و
فقو یاهییاراد تیعضو و هچخیرات _موس لصف 61 /

ب ــا وج ــود چنین گروه هایی ،جامعه الجزایری با تهدیدات بزرگی رو به رو خواهد بود
و آنان سعی خواهند کرد ،فرقه گرایی را در میان مسلمانان گسترش دهند.
مسووالن وزارتخانه در برخورد با ائمه دینی نه به آنها فشار وارد میکند ،نه فعالیتهای
شان را محدود مینماید و نه لیستی کامل از اسمهای آنها را در اختیار مسوولین مربوطه
قرار میدهند.
تنها  20درصد از مساجد در الجزایر همگام با قوانین موجود در کشور حرکت میکنند
و علم ــای دین ــی و موذنها وظیفه خ ــود را به طور کامل انجام میدهنـــد ،در حالی که 80
نه ــا خارج از چارچ ــوب قانون فعالیت کـــرده و از جایگاه خود بـــه عنوان امام
درص ــد از ا 
مسجد برای نشر تفکر وهابیت افراطی استفاده میکنند.
3-33333مسجد بزرگ الجزایر
چین اعالم کرد که س ــاخت سومین مسجد بزرگ دنیا را برای مسلمانان کشور الجزایر
تا پایان سال جاری میالدی ( )2016تکمیل میکند.
شرکت مهندسی و ساخت و ساز چین ساخت این بنا را بر عهده دارد و  85درصد از
کار اجرای طرح مسجد اعظم الجزایر در شهر الجزیره پایتخت این کشور را به پایان رسانده
است.
این ش ــرکت افزوده اس ــت که وقتی کار ساخت بنا با معماری زیبای آن به پایان برسد
مس ــلمانان برای مدت  400تا  500س ــال میتوانند از این مسجد برای انجام امور عبادی و
مذهبی استفاده کنند.
با پایان یافتن کار س ــاخت این مســـجد ،این اولین مســـجد بزرگ قاره آفریقا و سومین
مسجد بزرگ جهان پس از مساجد مکه و مدینه در عربستان سعودی خواهد بود.
این مسجد با سرمایه گذاری یک میلیارد و  300میلیون دالری در مساحتی به وسعت
یش ــود و مناره آن کـــه بلندترین منازه جهان اســـت  270متر
 400ه ــزار متر مربع س ــاخته م 
ارتفاع دارد.
این مس ــجد میتواند در آن واحد گنجایش  120هزار نفر را داشـــته باشد و با توجه به در
نظر گرفتن یک کتابخانه بزرگ برای آن که گنجایش یک میلیون نســـخه کتاب را دارد2 ،
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هزار نفر میتوانند در آن مشغول مطالعه کتاب شوند.
همچنین برای این مسجد یک موزه و یک مرکز تحقیقاتی نیز در نظر گرفته شده است.

شکل  :1-3مسجد بزرگ الجزایر

3-33333مسجد کچوانا
مسجد کچوانا در الجزایر است که سال تاسیس آن به  1612میرسد؛ این مسجد جزء
شناخته شده ترین مساجد جهان میباشد.
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شکل  :2-3مسجد کچوانا الجزایر

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور الجزایر

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور الجزایر
4-444مقدمه
یک ــی از موضوعات مهم برای ش ــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در کشـــورهای
مختلف ش ــناخت س ــاختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع ازآنجهت
مورد اهمیت اس ــت که با شناخت انواع بازیگران فعال در زمینههای مختلف و بررسی و
تحلی ــل ن ــوع فعالیتهایی که انج ــام میدهند ،میتوان از دســـتاوردهای هـــر یک از این
بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فص ــل پس از معرفی انواع کنشـــگران فعال در دو بخـــش وقف وامور خیریه ،و
مساجد و اماکن و فعالیتهای مذهبی به شناسایی و تحلیل بازیگران مختلف با توجه
به نقش ــی که در این دو بخش در کش ــور الجزایر ایفا میکنند ،پرداخته شده است .سپس
نگاش ــت نهادی تمامی ای ــن بازیگران به همراه نوع ارتباطات آنها ترسیمشـــده اســـت و
پسازآن ،هر یک از این بازیگران و مجموعه فعالیتها ،اهداف ،مأموریت ،چشـــمانداز،
ساختار و  ...آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
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4-44444سیاستگذار
سیاسـ ـتگذار نهادی اس ــت که برنامههایی را که باید توســـط دولت ،کســـبوکارها و
غیره دنبال شود تعیین میکند.
سیاستگذاری بهصورت فرآیندی تعریفشده است که بهواسطه آن دولت بهمنظور
ارائ ــه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشـــمانداز سیاســـی خـــود را به برنامه و
عم ــل تبدیل میکند .لذا سیاسـ ـتگذاری ،کارکـــرد اصلی هر دولت اســـت .بهطور کل،
سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای،
تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت کـــه بهواســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند از جمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه بهمنظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
بهمنظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .بهصورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :1تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،هرگاه اســـتانداردها ســـازگار نباشـــند .بنابراین ،قانون
بهعنوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .استانداردها میتواند از طریق
قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که بهواسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت
دارند ،تنظیم شود.

1. command and control
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_خ ــود -تنظیمی :1ای ــن رویکرد میتواند بهعنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی 2رویکرد
دس ــتور و کنت ــرل تلقی ش ــود .در ای ــن بـــاره ،اغلب انجمنهـــای تجاری یا کســـبوکار
لش ــده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجـــرا میکنند .بهعنوان یک قانون،
تشکی 
خودتنظیم ــی اغلب بهعنوان یک روش کســـبوکار دیده میشـــود که اقدام انحصاری
بهمنظ ــور جلوگیری از مداخله دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
ب ــاالی تعه ــد کسـ ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیمشـــده اســـت .بهعـــاوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند بهصورت یـــک رویکرد غیر دموکراتیک ،محدود به
بررس ــی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی که با اهداف مختلف
قوانین را تنظیم میکنند ،دیده شود .در کمترین سطح  ،خودتنظیمی همواره در معرض
شه ــای منتج ش ــده از عالقههای بیرونی کســـانی که فکر میکنند اســـتانداردها و
چال 
قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیمنشده است ،قرار دارد.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :3یک تشویق ،سیاســـت ،قانون ،مکانیسم قیمت ،یا رویهای
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها بهواسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتب ــط با تصمیم یا فعالیت خاص اســـت .از یکســـو ،میتـــوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتارهای "بد " و پاداش برای رفتارهای "خوب " عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشویق
س ــعی دارد بهمنظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را
از طر ی ــق تحمی ــل /وضع مالی ــات و کمکهـــای مالی محـــدود یا متوقف کنـــد .برای
بهکارگیری این رویکرد ،گامهای اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازهگیری ،تعیین
خ ــط مبنا ،انتخ ــاب اهداف ب ــرای بهبود و /یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــویقها و
4
جریمهها اس ــت .یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشـــویق ،تنظیـــم مبتنی بر عملکرد
1. self-regulation
2. do-it-yourself
3. incentive-based regulation
4. Performance-based regulation
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( )PBRاس ــت که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود
در کیفیت خدمات اس ــت .بهعالوه PBR ،بیشتر به اســـتانداردهای عملکرد خارجی
متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس است .مزایای  PBRاین
اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و عملیات و
بهبود در پایایی سیس ــتم کمک میکند .طرح تنبیه و تشویق بهصورت مکانیکی عمل
میکن ــد .بنابرای ــن کاه ــش در ح ــوزه صالحدید تنظیمـــی ،در مقابل امکان تســـخیر در
فرآیند تنظی ــم را کاهش میدهد .بهعالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری
ش ــرکت ،که آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد  ،را فراهم میکند .اگرچه بهعنوان
یک ــی از معای ــب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیـــده و غیر منعطف که
واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشده است .از مفروضات اصلی این رویکرد ،عقالنیت
ً
اقتص ــادی اس ــت ک ــه لزوما در هم ــه موارد یافـــت نمیشـــود .همچنین ،گاهـــی اوقات
پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشکل است .بهعنوانمثال ،رفتار "بد " ،مانند آلودگی__
اگر که قوانین بهطور صحیح تنظیمنشده باشند__ میتواند پاداش بگیرد.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
میش ــوند و هدف آن توس ــعه و بهبود بازار خدمات است .یک تسهیلگر ،تأمینکنندگان
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتی جدید ،ارتقای تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمایت میکند .کارکردهای دیگر یک تســـهیلگر شـــامل ارزیابـــی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاســـی بهتر اســـت.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجامشده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
م ــوارد مذک ــور در ح ــوزه وقف و ام ــور خیریه فراهـــم آوردن اطالعـــات پایـــهای از مجموعه
خیری هه ــا و ی ــا انجام خدمات مش ــاورهای برای مؤسســـات خیریـــه نیز میتوانـــد بهعنوان
کارکردهای تسهیلکنندگان در نظر گرفت.
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4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز بهعنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند[.]31
با توجه به ادبیاتی که درباره انواع کنشگران فعال مطرح شده است ،بازیگران فعال در
کش ــور الجزایر در دو حوزۀ وقف و امورخیریه ،و مســـاجد و اماکن و فعالیتهای مذهبی
ایفای نقش مینمایند.
 .1وزارات شئون دینی و اوقاف

وزارت شئون دینی و اوقاف یکی از قدیمیترین وزاتخانهها است که بالفاصله پس از
اس ــتقالل تش ــکیل ش ــده اس ــت .از جمله اهداف اصلی این وزارتخانه ،گســـترش وقف
میباشد که از طریق شش مرحلۀ زیر به تصویب رسیده است:
_ارتقا روشهای مدیریت مالی و اداری
_تعیین ارزش اجاره امالک وقفی
_حصر و ذخیره امالک وقفی
_جستجوی امالک وقفی
_حل و فصل قانونی داراییهای وقفی
_سرمایه گذاری وقفی
 .2اداره شئون دینی

ی ــک ادارۀ عمومی الجزایری تحت سرپرســـتی و نظارت وزارت شـــئون دینی و اوقاف
است که مکلف به ادارۀ مساجد در الجزایر است .این اداره همچنین مسئولیت نظارت
ب ــر مس ــاجد و امور دین ــی ایالتها را برعهـــده دارد .بودجۀ این اداره از طریـــق دولت تأمین
میشود.
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 .3وزارت امور داخلی و گروههای محلی

وزارت ام ــور داخلی مس ــئول دادن مجوز به مؤسســـات مختلف از جملـــه خیریهها و
گروههای مختلف دیگر برای فعالیت و نظارت بر آنها است.
 .4نهادهای ارائه دهنده خدمات

نهاده ــای ارائه دهنده خدمات در دو حوزۀ مذکور شـــامل جمعیت خیریه شـــهرداری
زیغود ،انجمن یتیمان عموشه ،مرکز سبل الخیرات عین الترک و وهران ،جمعیت خیریه
فرهنگ ــی تئاتر ،تلویزیون و س ــینمای جیجـــل ،جمعیت خیریه امـــور اجتماعی الریان ،و
جمعیت خیریه فرهنگی الوادی میباشند.

4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیش ــین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
س ــه بخش وقف وامور خیریه ،مس ــاجد و اماکن متبرکه ،قـــرآن و فعالیتهای مذهبی در
کش ــور الجزای ــر فعالی ــت مینماین ــد؛ در این بخش ،ابتدا نگاشـــت نهادی مربـــوط به این
کنش ــگران در ش ــکل ( )1-4نش ــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاستگذار،
تنظیمگ ــر ،تس ــهیلگر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در ســـه بخش وقف
وام ــور خیر ی ــه ،مس ــاجد و اما ک ــن متبرکـــه ،قـــرآن و فعالیتهـــای مذهبـــی مـــورد تحلیل
قرارگرفتهاند.
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شکل :1-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه ،قرآن و مساجد در کشور الجزایر

4-44444وزارت شئون دینی و اوقاف
وزارت ش ــئون دینی و اوقاف یکی از قدیمیترین وزارتخانهها است که بالفاصله پس
از اس ــتقالل تشکیلش ــده اس ــت .تش ــکیالت مختلفی در این وزارتخانه در ســـه بخش:
موضوعات وقفی ،فرهنگ اسالمی و ارشاد دینی ایجاد شده است که بخش ارشاد دینی
زیرمجموعههای دیگری از فعالیتها را پوشـــش میدهد که عبارتاند از :آموزش قرآن و
مراقبت و محافظت از میراث.
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4-4444444ساختار سازمانی وزارت شئون دینی و اوقاف
شکل  2-4ساختار سازمانی این وزارتخانه را نشان میدهد)11( :
بررسی وضعیت وقف و امور خیریه کشور الجزایر

وزیر
بازرسی کل

دیوان
موسسه تکمیل و ب ره برداری مساجد

موسسه العصر

الجزائر

بازرسان مرکزی

دبیرخانه بمومی
اداره پست و اتصال

مدیریت برنامه ریزی

امتحاناااااات و
مسابقات
پیکربنااااادی و
تنطیم برنامه ها

بخش اداری

بخش اداری

مدیریت آموزش مذهبی و

مدیریت اوقاف و زکات

مدیریت فرهنگ

مدیریت اداره

اداره همکاری و مطالعات

قرآنی

و حج و بمره

اسالمی

بمومی

حقوقی

حفظ شعائر دینی

جسااتجوی امااالف وقفاای و
حل منازبات

آموزش قرآنی

سرمایه گذاری امالف وقفی

توجیه دینی و فعالیت های

حج و بمره

مسجدی

زکات

مدارس م ی آموزش های دینی

مطبوبات

حسابداری و بودجه

فعالیاااات هااااای

روابط بمومی

منازبات

مطالعااااااااااات و

همکاری

فرهنگی
مرکااااز فرهنااااگ

دستاوردها

اساااالمی و ادارات

کاربران

آن در ایالت ها

آکادمی های م ی آموزش های دینی

قااانون گااذاری و حاال

آرشیو

مدرسه قرائت

شکل  :2-4ساختار سازمانی وزارت شئون دینی و اوقاف

شکل :2-4ساختار سازمانی وزارت شئون دینی و اوقاف

 -3-1-4-4فعالیتهای وزارتخانه

4-4444444فعالیتهای وزارتخانه
الف :تالشهای وزارت خانه برای گسترش وقف

الف) تالشهای وزارتخانه برای گسترش وقف

صرفنظر از ایجاد پایه و اساس قانونی که توسط وزارت شئون دینی و اوقااف بارای مقاب
مسایر برای
دینیاهوباااوقاف
صرفنظر از ایجاد پایه و اس ــاس قانونی که توســـط وزارت شـــئون
اشتباه و وضعیت شکنندهای که اوقاف با آن مواجه بود کاه بباارت باود از ج اات اداری ،دارایای و ماالی،
مقابله با مس ــیر اشتباه و وضعیت شکنندهای که اوقاف با آن مواجه بود که عبارت بود از
وزارت اهداف پایین را بهمنظور ایجاد یک پایه محکم برای توساعه مادیریت ماالی و اداری اوقااف نوشاته
جه ــات اداری ،دارای ــی و مالی ،وزارت اهـــداف پایین را بهمنظور ایجـــاد یک پایه محکم
است:
برای توسعه مدیریت مالی و اداری اوقاف نوشته است:
کاه باه
چند رساید
طریقتصاوی
مرح ه به
طریق چند
برایوقف از
گسترش
وزارتخانه برای
تالش این
اساس
تصویب
مرحله به
وقف از
گسترش
وزارتخانه
تالش این
اساس
بر برایناین
مواردی اشاره میکنیم:
مواردی اشاره میکنیم:
رسید که به
عنوان پروژه

فاز

کد گزارش

صفحه

مطالعات تطبیقی کشورهای اسالمی در زمینه وقف و امور خیریه ،بقاع متبرکه ،مساجد ،اماکن و فعالیتهای مذهبی

دوم

T.IS.Faz2.C10.Ver01
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 .1ارتقای روشهای مدیریت مالی و اداری

وزارتخان ــه ب ــرای رس ــیدن ب ــه ای ــن اهـــداف از طریـــق آمادهســـازی یادداشـــتها و
دس ــتورالعملها در زمین ــه مدیر ی ــت مالـــی و اداری عمـــل کرده اســـت کـــه بهطور خاص
عبارتاند از:
_آماد هس ــازی فایلهایی برای داراییهای وقفی و یکپارچه کردن اسناد اداری خاص هر
دارایی (منشور دارایی وقفی و سند دارایی وقفی)
_مراحل اداری اجاره و تمام مسائل مربوط به آن (اجارهنامه ،روش ارزیابی اجاره ،اصالح
و تغییر آن)
_تنظیم و ثبت موقعیت مالی از طریق گزارشهای مالی سه گانه
 .2تعیین ارزش اجاره امال ک وقفی

وزارتخان ــه تالشهای ــی را برای تطبیـــق قیمتهای اجاره امالک وقفـــی باقیمتهای
بازارش ــروع کرده و در ابتدا به س ــراغ مغازهها و زمینهای کشاورزی رفته است .همچنین
اعمال ــی در ب ــارۀ خوابگا هه ــای وقفی انجام داده اســـت که تمرکز بیشـــتر بر عقد قـــرارداد با
ً
مستأجران بوده است که غالبا از افراد مذهبی هستند ،افزایش اجارهبها با رضایت طرفین
و پرداخت باقیمانده اجاره توسط مستاجران بوده است.
 .3حصر و ذخیره امال ک وقفی

وزارتخان ــه آن کار را بیش ــتر ب ــرای مســـاجد و مـــدارس قرآنـــی از طریـــق ایجـــاد ســـند و
شناسنامههای ملی برای این امالک انجام داده است.
 .4جستجوی امال ک وقفی

وزارت تمرکز جدیدی را بر فرآیند جســـتجوی امالک وقفیای معطوف کرده اســـت که
مدت زیادی از کش ــف و بازیابی آنها میگذرد؛ حلوفصل مســـائل مربوط به بســـیاری از
آنها را آغاز کرده است زیرا حجم امالک وقفی بسیار بیشتر از امالک شناختهشده کنونی
است؛ و در این راه وزارتخانه مبنا را اعتماد بر حرف خبرگان امالک و مستغالت اخذشده
و هماهنگی با منافع وزارت امور مالی (امالک دولت و حفاظت از امالک و مســـتغالت
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و نقشهبرداری زمینی) و همکاری با بانک توسعه اسالمی قرار دادهاند.
 .5حلوفصل قانونی داراییهای وقفی

حلوفص ــل قانون ــی داراییه ــای وقفی مرحله بســـیار مهمی اســـت زیرا قبـــل از فرایند
سرمایهگذاری وقف انجام میگردد و بدون اخذ قراردادها و اوراق قرضه رسمی زمین وقف
امکانپذیر نیست؛ پایه این حلوفصل قانونی بر مبنای هماهنگی با وزارت مالی و برخی
از وزارتخانههای مربوط قرارگرفته است.
 .6سرمایهگذاری وقفی

عملی ــات س ــرمایهگذاری وقفی بعد از اتمام مراحل پیشـــین و شناســـایی داراییهای
وقفی و جستجو و بازگرداندن آنها و تسویه وضعیت قانونیشان توسط سندهای رسمی
ش ــروع میگردد و در این راس ــتا برای تعدیل قانون وقف شماره  ،10/91قانون شماره 07/01
سال  1422تصویبشده که موجب باز کردن راه برای توسعه و سرمایهگذاری اموال وقف
حت ــی بهص ــورت تأمی ــن مالی توس ــط حســـاب موقوفـــات (بهویژه پـــس از افزایـــش درآمد
موقوفات) و یا تأمین مالی با تبدیل وجوه به ســـرمایهگذاری مولد با اســـتفاده از روشهای
مدرن و جدید میگردد.
و در این راستا وزارتخانه کارهای زیر را انجام داده است:
_پروژه ساخت یک مرکز خرید و یک مرکز فرهنگی
ای ــن پروژه توس ــط ی ــک س ــرمایهگذار خصوصی در زمیـــن وقف تأمین مالی میشـــود و
ش ــامل مرکز با  40اتاق – مرکز تجاری – مرکز فرهنگی اسالمی – پارکینگ است و نرخ
بازگشت سود آن  90درصد است.
_ساخت  42محل تجاری در ایالت تیارت
این پروژه ش ــامل بهرهبرداری از امالک و مستغالت در محیط شهری در تمام ایاالت و
به نفع جوانان آن ایالتها است که توسط صندوق وقف تأمین میشود.
_پروژههای سرمایهگذاری در منطقه سید یحیی در ایالت الجزائر:
ش ــامل اح ــداث مرا ک ــز تج ــاری و اداری در زمینهـــای وقفـــی از طرف ســـرمایهگذاران
خصوصی با امتیازهای ویژه در مقابل مبالغ سرمایهگذاری شده است.
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_پروژه سرمایهگذاری در حی الکرام ایالت الجزائر:
عب ــارت اس ــت از ی ــک م ــدل س ــرمایهگذاری وقف بـــا توجه بـــه امکانـــات و خدمات
اجتماعی که شامل موارد زیر است:
مسجد 150 ،خانه 170 ،مغازه ،یک کلینیک درمانی ،هتل ،بانک ،یتیمخانه و افزایش
فضای سبز.
این فعالیتها بر طبق دس ــتورات رییسجمهور از عالقه ایشـــان به نقش مؤسســـات
اوقاف در توسعه اجتماعی و اقتصادی ناشی میشود.
_پروژه ایجاد شرکت تاکسی وقفی:
ک ــه ش ــامل اجرای آن به م ــدت  8ماه بـــا  30اتومبیل میباشـــد که بهمنظـــور مطالعه و
اجرای آن در ایالتهای دیگر اتفاق افتاده است)9( .
ب) تالش در ارتقای خدمت عمومی

وزارت ش ــئون دین ــی و اوقاف در ارتقـــای خدمت عمومی تالش میکند .وزیر شـــئون
دینی و اوقاف ،دکتر محمد عیس ــی ،دستور به صدور گواهی گرویدن به اسالم بالفاصله
پ ــس از انج ــام اعم ــال آن در مراکز این وزارتخانـــه داد که این عمل در جهت سادهســـازی
مراح ــل اداری در ت ــاش دولت برای ارتقـــای خدمات عمومی و تـــاش وزارتخانهها برای
رسیدن به یک بهبود کیفی در سازمان خود و سیر ادار یشان انجام میگردد)12( .
بهمنظ ــور بهب ــود عملکرد وزارتخان ــه و مطالعه و بهبـــود نگرانیهـــای عمومی و اجرای
پیشنهادهای رئیسجمهور ،اقداماتی باید صورت گیرد که عبارتاند از:
 .1هر کارمندی موظف به رعایت آنها و بازنشر آنها برای دیگران است.
 .2ت ــاش همهجانب ــه بهصورت مرکزی و محلی برای توســـعه و ارتقای کار بخش و بهبود
عملکرد آن.
 .3ادام ــه کار در جه ــت تقو ی ــت و تحکیـــم مرجعیت دینـــی ملی برای حفـــظ اتحاد و
استقرار جامعه.
 .4ت ــاش ب ــرای ایجاد ش ــبکه ملی مســـاجد در حین تـــاش برای تقویت مســـجد جامع
الجزایر که افتخار این کشور و رمز استقالل آن و بهنوعی قطب اصلی مساجد است.
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 .5بررس ــی سیس ــتم آموزش قرآن و افزایش تالشها در کارهای مـــدارس قرآنی و مذهبی و
کار بر اساس اصول مشخصشده.
 .6گسترش و بررسی سیستم برنامهریزی برای اطمینان از عملکرد مؤثر و مطلوب آن.
 .7نوس ــازی و نهادین ــه ک ــردن اوق ــاف در حمایت از توســـعه ملی و تالشهـــای دولت در
همبستگی اجتماعی.
 .8تعمیق هویت تاریخی و مذهبی برای جوانان.
 .9تکمیل موارد قانونی وزارتخانه.
 .10پیگیری عملکرد بخش از طریق وسایل نوین ارتباطی.
 .11تقو ی ــت عوامل خانواده مس ــجد ش ــامل امامـــان جماعت و عوامـــل مذهبی در جهت
حف ــظ ثب ــات جامع ــه و تقویت امنیت فکـــری برای جلوگیـــری از انحرافـــات اخالقی و
فکری (.)13
ج) توافقنامه بین وزارت شئون دینی و اوقاف و وزارت توسعه شهری ،گردشگری و صنایعدستی

همچنی ــن توافقنامـ ـهای بی ــن وزارت شـــئون دینی و اوقاف و وزارت توســـعه شـــهری،
گردشگری و صنایعدستی امضا شده است که اهداف آن عبارتاند از:
_توسعه گردشگری مذهبی و ارتقای آن

_احی ــای اماکن مذهب ــی و بناهای تاریخی و مکانهـــای معنـــوی ،زیارتگاهها و معرفی

آنها و محافظت از آنها
_گس ــترش فرهنگ توجه به مکانهای مذهبی و بناهای تاریخی بهخصوص مســـاجد و
زیارتگاهها و ایجاد فضای مناس ــب برای بازدیدکنندگان و بهروزرسانی و توانمندسازی
کیفیت خدمات
_توس ــعه صنایعدس ــتی و فروش آنها در مکانهای مذهبی و بناهای تاریخی و ترویج و
ارزشگذاری اینگونه فعالیتها
_تشویق سرمایهگذاری در زمینه گردشگری و صنعت سنتی صنایعدستی و اطمینان از
استفاده بهینه آن
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_تش ــکیل منابع انس ــانی در زمینه گردشـــگری مذهبی و صنایع ســـنتی و صنایعدســـتی
مربوطه و حصول اطمینان از بهروزرسانی آن
_تقویت و حفظ معماری غرب اسالمی و لباسهای سنتی ()14

شکل :3-4امضای توافقنامه بین وزارت شئون دینی و اوقاف و وزارت توسعه شهری ،گردشگری و صنایعدستی

د)توافقنامـــه بیـــن وزارت شـــئون دینـــی و اوقـــاف و وزارت بهداشـــت ،جمعیـــت و اصـــاح
بیمارستانها

همچنی ــن توافقنامـ ـهای در زمینه بهداشـــت بین وزارت شـــئون دینی و اوقـــاف و وزارت
بهداشت ،جمعیت و اصالح بیمارستانها امضا گردید .که زمینههای زیر را شامل میشود:
 .1زمینه کمک مالی

_ارتقای عمل اهدای خون و اهدای عضو و بافتها و سلولهای انسانی
_فعال کردن فعالیتهای اهدای مربوطه بهطورکلی

 .2زمینه پیشگیری از بیمار یها

_اتخاذ تدابیر مشترک برای اقدامات پیشگیرانه از بیمار یهای واگیردار
_هماهنگی و تالش در زمینه پیشگیری از بیمار یهای قابلانتقال و غیرقابلانتقال

 .3زمینه حفاظت از مادر و کودک

_ارتقای همکاری برای ایمنی مادران
_پشتیبانی از تمام تالشها برای مراقبت از کودکان
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 .4زمینه ایجاد عملکرد پزشکی و انسانی

_کار بر روی تحکیم ارزشهای معنوی برای دستیابی به عملکرد پزشکی مؤثر
_ایجاد شرایط مطلوب برای تجسم مفاهیم انسانیت در عملکرد پزشکی
_باال بردن سطح آ گاهی معنوی در پزشکی

 .5زمینه بهبود بهرهوری منابع انسانی

_توسعه کیفیت منابع انسانی
_برگزاری دورههای آموزشی برای بهبود و افزایش سطح شایستگی بهطور مشترک ()15

شکل :4-4امضای توافقنامه در زمینه بهداشت بین وزارت شئون دینی و اوقاف و وزارت بهداشت ،جمعیت
و اصالح بیمارستانها

ن) پروژه به اتمام رساندن مسجد جامع الجزایر

وزیر ش ــئون دینی و اوقاف از ش ــرکت در پروژه به اتمام رساندن مســـجد جامع الجزایر
استقبال کرد .ایشان در جلسهای با شرکت آلمانی مربوطه برای پیدا کردن مکانیسمهای
جدی ــد جهت حص ــول اطمینان از تضمینهای گرفتهشـــده به تبادلنظـــر پرداخت .وزیر
نامهای را برای شرکت آلمانی ارسال کرده است که حاوی مشکالت ثبتشده در نظارت
و مکانیس ــم پیگی ــری و پ ــردازش پروژه اســـت و آمادگی کامـــل خود را برای رفـــع کمبودها
بهمنظور ایجاد انگیزهای جدید برای به پایان رساندن اعالم کرده است)16( .
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شکل :5-4دیدار وزیر شئون دینی و اوقاف با پیمانکار آلمانی اتمام مسجد الجزایر

همچنین در چارچوب برنامههای فرهنگی وزارتخانه برای دانش آموزان مدارس قرآنی
با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان اردوهای تابستانی برگزار میگردد)17( .
4-4444444انجمنها ،همایشها و مسابقات برگزارشده توسط این وزارتخانه
انجمنها ،همایشها و مس ــابقاتی که توســـط این وزارتخانه تشکیل یا برگزار میشوند
عبارتاند از:
_انجمن مالکی
_مسابقه بینالمللی احیای میراث اسالمی
_هفته ملی قرآن کریم
_جایزه بینالمللی حفظ قرآن کریم
_سمینار پیرامون عظمت قرآن کریم به ترتیب سورهها و آیات
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شکل :6-4لوگوی مسابقه بینالمللی احیای میراث اسالمی

شکل :7-4لوگوی هفته ملی قرآن کریم

شکل :8-4لوگوی جایزه بینالمللی حفظ قران کریم

4-4444444خدمات سایت وزارتخانه
این وزارتخانه همچنین در س ــایت خود در بخش تعلیم دینی قســـمتهای مختلفی
دارد که عبارتاند از:
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_بانک فتوا
_اطالعات مربوط به نماز جمعه و خطبههای آن
_آموزشهای قرآنی و برنامههای درسی مربوطه در سطوح مختلف
_برنامههای درسی مربوطه برای استادان قرانی و نمایندگان اوقاف در سطوح مختلف
_مقاالت و درسنامههای مختلف ()18
همچنین در س ــایت این وزارتخانه بخشی به نام صندوق زکات وجود دارد که تمامی
موضوعات مربوط به این امر را از تعریف لغوی تا ساختار صندوق زکات و آمارهای آن را
پوشش میدهد)19( .
در بخش دیگر این سایت با نام منتشرات وزارتخانه ،نسخههای مختلف مجلههای
این وزارتخانه که به چاپ میرسند قرار دادهشده است که عبارتاند از:
_مجله رسالت مسجد
_مجله فرهنگ اسالمی
_دیگر کتب منتشرشده ()20
4-44444اداره شئون دینی و اوقاف
ی ــک اداره عمومی الجزایری تحت سرپرســـتی و نظارت وزارت شـــئون دینی و اوقاف
است که مکلف به اداره مساجد در الجزایر است .مقر اصلی آن در شهر الجزایر قرار دارد.
این اداره بعد از استقالل ملی و طی چند مرحله در  5جوالی سال  1962تأسیس شد.
روال کار این اداره از سال  1962به طریق صوفیانه مانند الرحمانیه و التیجانیه بوده است.
این اداره مسئول نظارت بر مساجد و امور دینی ایالتها است.
این اداره از سال  2002نام اداره شئون دینی و اوقاف را به یدک میکشد .زیرا این اسم،
اس ــم جدیدی اس ــت که بعد از دستور شـــماره  2000-200تاریخ  26جوالی  2000که شامل
قواعد تنظیم و اداره امور و مصالح دینی و اوقاف در کل ایالت است آمده است.
4-4444444ساختار اداری اداره شئون دینی و اوقاف
ساختار اداری این اداره شامل  5بخش است:
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_بخش روابط عمومی
_بخش حل منازعات
_بخش فعالیتهای فرهنگی و کنفرانسها
_بخش امالک وقفی و مراسمات
_بخش آموزش ،هدایت و فرهنگ اسالمی
4-4444444وظایف اداره شئون دینی و اوقاف
وظیفه مدیر این اداره عبارت اس ــت از نظارت بر موضوعات انســـانی ،مادی و مالی در
شه ــای مربوط ــه و هزینه ک ــردن بودجه در حل این مســـائل .این مدیـــر از طریق فرمان
بخ 
اجرایی و پیشنهاد وزیر شئون دینی و اوقاف منصوب میشود.
کارکنان فنی این اداره عبارتاند از:
_مؤذن
_امام جماعت
_خطیب جمعه
_مفتی
_بازرس
_طبیب قرآنی
_مشاور
عمده وظایف این اداره عبارتاند از:
_مسجد :مدیریت مسجد از چند حیث حفظ و نگهداری آن
ته ــا :که ع ــاوه بر فعالیتهـــای داخل مســـجد ،فعالیتهای دیگـــر در جهت
_فعالی 
پرورش روحی ،تربیتی ،علمی ،فرهنگی و اجتماعی را شامل میشود.
_فرهن ــگ :برگزاری نمایش ــگاهها و ســـمینارهای مختلف برای احیـــا و معرفی فرهنگ و
کتب اسالمی
_اطالعرس ــانی و ارش ــاد :اجرای وظای ــف امربهمعروف و نهی از منکر و همبســـتگیهای
اجتماعی
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_فعالیتهای اجتماعی :که عبارت است از اصالح روابط انسانها ،حمایت جامعه از
آفات اجتماعی ،عمل زکات و حرکات وقفی
_انتشارات :نشر روزنامه و مجالتی که رسالت مسجد را یادآوری و معرفی میکنند.
_فن معماری :نظارت بر ساخت مساجد و معماری آنها و محرابهایشان و ...
_تنظیم تقویم دینی
_برگزاری اذان
_برگزاری نماز
_تالوت قرآن و جلسات آن و توزیع قرآن در مساجد
_برگزاری نماز جمعه
_مراسم ایام ماه رمضان
_صدور فتوا
_مدیریت قبرستانها ،زیبایی ،نظافت و مراقبت از آنها
بودجه این اداره از طریق دولت تأمین میگردد.
4-44444وزارت امور داخلی و گروههای محلی
وزارت امور داخلی مس ــئولیت ارائه مجوز به مؤسســـات مختلـــف ازجمله خیریهها و
گروههای مختلف دیگر برای فعالیت و نظارت بر آنها را بر عهده دارد .شکل  9-4تصویر
ابتدایی سایت این مؤسسه را نشان میدهد:

شکل :9-4تصویر ابتدایی سایت وزارت امور داخلی و گروههای محلی
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عم ــده وظایف و فعالیتهایی ک ــه این وزارتخانه در ارتباط با مؤسســـات و گروههای
مختلف انجام میدهد عبارت است از:
_سازماندهی گروههای محلی و مؤسسات
_برنامهریزی و کمک به گروههای محلی و مؤسسات
_سرمایهگذاری در گروههای محلی و مؤسسات
_تنظیم و نظارت مالی بر گروههای مالی و مؤسسات
_ترغیب جامعه برای مشارکت در این گروههای محلی و مؤسسات
_قابلیت جستجوی این مؤسسات و گروهها در سایت این وزارتخانه
4-44444جمعیت خیریه شهرداری زیغود یوسف
جمعیت خیریه ش ــهرداری زیغود یوســـف بـــا هدف کمک بـــه خانوادههای نیازمند،
زنان بیوه ،ایتام و اقشار کمدرآمد تأسیس شده است.

شکل :10-4جمعیت خیریه شهرداری زیغود یوسف

4-4444444انجمن یتیمان عموشه
یکی دیگر از جمعیتهای خیریه ،انجمن یتیمان عموشه میباشد که این انجمن با
هدف کمک به زنان بیوه و ایتام تأسیس شده است.
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شکل :11-4انجمن یتیمان عموشه

4-4444444مرکز سبل الخیرات عین الترک و وهران
مرکز س ــبل الخیرات عین الترک اولین مرکز در سطح ملی است که با هدف کمک به
یتیم ــان ،بیوهها ،مطلق هه ــا و رفع نیازهای فقرا و فراهم کردن ناهـــار ،دارو ،درمان و لباس
برای این دسته از افراد در طول سال ،تأسیس شده است.

شکل :12-4مرکز سبل الخیرات عین الترک و وهران

4-4444444جمعیت خیریه فرهنگی تئاتر ،تلویزیون و سینمای جیجل
از دیگ ــر جمعیتهای خیریه ،جمعیـــت خیریه فرهنگی تئاتر ،تلویزیون و ســـینمای
جیج ــل میباش ــد .این جمعیت در مســـائل فرهنگی همچون ســـینما ،تئاتـــر و تلویزیون
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فعالیت میکند.

شکل :13-4جمعیت خیریه فرهنگی تئاتر ،تلویزیون و سینمای جیجل

4-4444444جمعیت خیریه امور اجتماعی الریان سطیف
ای ــن جمعی ــت آمبوالنس رای ــگان ب ــرای حملونقل بیماران بـــا تمام تجهیـــزات الزم در
اختیار آنها قرار میدهد .و در سراسر الجزایر فعالیت میکند.
جمعی ــت خیریه ام ــور اجتماعی الریان ســـطیف در سراســـر کشـــور الجزایـــر فعالیت
میکند .این جمعیت ،آمبوالنس رایگان با تمام تجهیزات الزم را در اختیار بیماران و افراد
نیازمند قرار میدهد.

شکل :14-4جمعیت خیریه امور اجتماعی الریان سطیف
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4-4444444جمعیت خیریه فرهنگی الوادی
جمعیت خیریه فرهنگی الوادی با هدف باال بردن سطح فرهنگی و اجتماعی جوانان
منطق ــه تأس ــیس ش ــده اس ــت .فعالیتهـــای ایـــن انجمن شـــامل برگـــزاری ســـمینارها،
کالسها ،نمایشگاهها و اردوهای مختلف میباشد و از این طریق محیط سالمی را برای
جوانان منطقه فراهم آورده است)22( .

شکل :15-4جمعیت خیریه فرهنگی الوادی

| فصل پنجم |

جمعبندی

5-5جمع بندی
َا َ
لجزایر (به عربی :الجزایر) کشوری است در شمال قاره آفریقا ،میان مراکش و تونس.
پایتختش الجزیره نام دارد .مردم الجزایر عرب و بربر هســـتند و دین رسمیشـــان اســـام و
مذهبش ــان س ــنی اس ــت .مس ــاحت آن  2.138.147کیلومترمربـــع و در آمار ســـال 2015
(میالدی) جمعیت آن  39.67میلیون نفر بوده اســـت .زبان رســـمی الجزایر عربی است
ولی به زبان فرانسوی و بربر نیز صحبت میکنند.
در ژوئیه سال  ۱۹۶۲الجزایر پس از  ۱۳۲سال ،استقالل خود را اعالم کرد و از استعمار
فرانس ــه رها شد .پیشدرآمد این رهایی هشت سال جنگ بود با صدها هزار کشته .سایه
این گذشته بر مناسبات فرانسه و الجزایر همچنان سنگینی میکند.
الجزایر تحت تأثیر ناآرامیهای سیاســـی موســـوم به بیداری اسالمی که بخشهایی از
ً
خاورمیان ــه و ش ــمال آفریق ــا را فراگرف ــت ،واقع نشـــد و عمدتـــا از آن مصون مانـــد .ناظران
معتقدند علت عدم س ــرایت بیداری اســـامی به الجزایر ،تجربه تلخـــی بود که مردم این
کشور از کشتارهای خونین دهه  ۱۹۹۰داشتند.
الجزایر در شمال قاره آفریقا قرار دارد که از سمت شرق به تونس و لیبی از سمت غرب
ب ــه مراکش و صحرا ،از جنوب غربی موریتانی ،از ســـمت شـــمال به دریـــای مدیترانه و از
سمت جنوب به نیجر و مالی محدود است .مساحت آن حدود  2.138.147کیلومترمربع
ً
یعن ــی تقریبا س ــه برابر فرانس ــه و در حدود یـــک برابر و نیم ایران اســـت .از شـــهرهای بزرگ
الجزایر ،الجزیره پایتخت کشور و وهران و قسنطینه و عنابه و باتنه را باید نام برد.
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الجزایر دومین کش ــور بزرگ در آفریقا به لحاظ مســـاحت است .قسمت اعظم مناطق
س ــاحلی الجزایر کوهس ــتانی اس ــت و بنادر طبیعی اندکی دارد .منطقهای که از ســـاحل
شروع میشود و تا تل اطلس امتداد مییابد ،حاصلخیز میباشد.
بیش ــتر مردم الجزایر از دیرباز به کشاورزی میپرداختند .در بخش شمالی گندم و جو
یش ــود .غرس میوه و مرکبات در الجزایـــر روزبهروز رونق میگیرد .در این کشـــور
کاش ــته م 
صنایعدس ــتی مانن ــد س ــوزندوزی عر بـــی ،فـــرش الجزایری ،چرمســـازی ،منبـــتکاری،
یس ــازی و غی ــره رواج دارد .در ای ــن کشـــور ســـالیانه  ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰تن آهـــن  ۷۰۵٬۰۰۰تن
کاش 
فس ــفات  ۲۸۰٬۰۰۰تن زغال به دست میآید و ذخایر گسترده نفت نیز در جنوب و جنوب
شرقی آن وجود دارد.
باوجودآنک ــه الجزای ــر دارای معادن بســـیار و درآمد باالی حاصل از فـــروش گاز طبیعی
اس ــت ،اما فاصله میان قش ــرهای غنی و فقیر در این کشـــور زیاد اســـت .وضع صنعت و
کش ــاورزی در الجزایر کس ــاد اس ــت و ظرفیـــت چندانی برای اشـــتغال ایجـــاد نمیکنند.
گردشگری هم برخالف تونس و مصر ،به دلیل محافظهکاری و انزوای سیاسی و فرهنگی
رژیم هواری بومدین در س ــالهای پس از انقالب  ،۱۹۶۲به حاشـــیه راندهشده و نقشی در
اقتصاد این کشور بازی نمیکند .بیکاری بهویژه در میان جوانان گسترده است و مشکل
گرانی و کمبود مسکن هم از قشر متوسط تا قشرها ضعیفتر را تحتفشار قرار داده است.
زبان رس ــمی کشور عربی است و زبانهای فرانســـوی و بربری نیز کاربرد دارند%99.1 .
ً
جمعیت مسلمانان سنی مذهب و  %0.6اباضیه هستند و بقیه عمدتا مسیحی و کلیمی
اکثر الجزایریها بربر یا عرب هستند ،البته عرب بودن یا بربر بودن بر اساس مالحظات
یش ــود؛ اما منشأ و ریشـــه کلیه الجزایریها اقوام بربر میباشند.
زبانی یاهویتی مش ــخص م 
مسئله عرب ـ بربر بیشتر جنبه هویتی دارد و نوعی تمایز نژادی ،یا قومی بهحساب نمیآید.
اقوام بربر به چندین گروه قومی تقسیم میشوند :قبائلی در مناطق کوهستانی شمالی ـ مرکزی،
شاویه در کوهستانهای اطلس شرقی ،مزابیه در دره مزاب و طوارق در جنوب .تعداد اندکی
آفریقایی سیاهپوس ــت نی ــز در الجزای ــر زندگی میکننـــد .الجزایریهای ترکتبـــار حدود ٪۵
ً
جمعیت این کشور را تشکیل میدهند که عمدتا در شهرهای بزرگ زندگی میکنند.
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بهموجب قانون اساسی ،حكومت الجزایر بر پایه قوه مجریه و قوه مقننه (مجلس ملي
مردمي و مجلس سنا) و قوه قضائيه اداره میشود.
دوره عثمانی یکی از دورههای موفق الجزایر ازنظر مولد بودن اوقاف و توسعه زمینهای
وقف ــی در سراس ــر کش ــور بهحس ــاب میآیـــد .اموال وقفـــی شـــامل داراییهـــای مختلف،
زمینهای کشاورزی ،مغازهها ،هتلها ،باغها ،آسیابها و ...بود و بازگشت داراییهای
وقفی صرف مخارج مطالعه دانش آموزان ،پژوهش دانشجویان ،حقوق معلمان و کسانی
که در مساجد و عبادتگاهها و مدارس کار میکردند و صرف تعمیر این بناها میشد.
بهترین کمک منابع وقفی عبارت بودند از تعمیر تعدادی از امکانات اجتماعی مانند
خیابانها و جادهها ،چاهها ،کانالهای آب و حوزهی فعالیتهای اوقاف گسترش پیدا
کرد به کمک به نیازمندان که بهصورتهای مختلف خیریه و یارانه انجام میشد.
اس ــتعمار فرانسه اهتمام جدی به امر اوقاف داشت .دو ماه بعد از آغاز اشغال الجزایر
توسط فرانسه در  8سپتامبر سال  1830توسط ژنرال کلوزال تصمیم گرفته شد که امالک
حرمهای ش ــریف را به امالک دولت الحاق کنند که دربند  5معاهده تســـلیم الجزایر آمد
ک ــه از طرف ب ــزرگان دین و علما با آن مخالفت شـــد؛ و  3ماه بعد دوبـــاره ژنرال کلوزال در
تاریخ  7دس ــامبر س ــال  1830قرار دیگری را برای الحاق اوقاف بهصورت تمام و کمال به
داراییهای دولت فرانس ــه تنظیم کرد که قرار بود منافع اوقاف برای توســـعه دولت محلی
بهکاربرده شود.
موقوفات در جهت کاهش گس ــترش اســـتعماری کار میکرد و به همین دلیل فرانســـه
این امر را کی از موانع توس ــعه میدانس ــت و به تشـــویق مردم برای انتقال این داراییها به
مدت  100سال به فرانسویها میپرداخت .یک از فرانسویها در همین زمینه گفته است
ک ــه :وق ــف و ویژگیهای آن یکی از موانعی اســـت کـــه میتواند قبل از ایجـــاد اصالحات
عمده در الجزایر ،اسلحهی ما را از دستمان بگیرد؛ و به همین دلیل دولت فرانسه خود را
قادر به در اختیار گرفتن بخش اعظمی از داراییهای وقف کرد.
بعد از اس ــتقالل الجزایر با تصرفات غیرقانونی داراییهای وقفی مواجه شد که باعث
آس ــیبپذیر ش ــدن این داراییها و اس ــتفاده از آنها بدون هیچگونه اجازه قانونی از طرف
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اش ــخاص و گروهها باوجود روش ــن و واضح بودن حکم شـــرعی در مورد داراییهای وقفی
بود.
ز ی ــرا دارای ــی و ام ــاک وقف ــی قابلتصرف نیســـتند و امـــاک دولتی با مفهـــوم معاصر
بهحس ــاب نمیآیند بلک ــه ملک تمامی مســـلمانان هســـتند و بر دولت نظـــارت بر آنها،
ادارهی مناس ــب ،تعمی ــر و محافظ ــت از آنهـــا و مصرف آنهـــا درراه موردنظـــر واقفها و
اهداف شرعی اسالمی واجب است .که تفسیر حقوقی از این وضعیت میتواند منشأ آن
در مفاهی ــم و نتیجه صدور و اس ــتفاده از قانون شـــماره  175/62ســـال  1962که توســـط
فرانس ــه تصویبشده است باشد؛ که بر اســـاس آن هریک از داراییها و زمینهای خالی
جزو امالک و مستغالت و داراییهای دولت به شمار میروند.
وزارت ش ــئون دینی و اوقاف یکی از قدیمیترین وزارتخانهها است که بالفاصله پس
از اس ــتقالل تشکیلشده است و تعجبی نیســـت که در آن ابزار دولت و دستگاههای آن
در خدمت زندگی معنوی و روحانی هموطنان قرار بگیرد زیرا این مورد مندرج در دستورها،
قوانین آن و قوانین تاریخی در منش ــور اول نوامبر وجود دارد و وزارت شـــئون دینی و اوقاف
اهمیت و سودمندی وجود خود را از این موارد گرفته است.
اداره ش ــئون دین ــی و اوقاف ی ــک اداره عمومـــی الجزایری تحت سرپرســـتی و نظارت
وزارت شئون دینی و اوقاف است که مکلف به اداره مساجد در الجزایر است .مقر اصلی
آن در شهر الجزایر قرار دارد.
این اداره بعد از استقالل ملی و طی چند مرحله در  5جوالی سال  1962تأسیس شد.
روال کار این اداره از سال  1962به طریق صوفیانه مانند الرحمانیه و التیجانیه بوده است.
این اداره مسئول نظارت بر مساجد و امور دینی ایالتها است.
این اداره از سال  2002نام اداره شئون دینی و اوقاف را به یدک میکشد .زیرا این اسم،
اس ــم جدیدی اس ــت که بعد از دستور شـــماره  2000-200تاریخ  26جوالی  2000که شامل
قواعد تنظیم و اداره امور و مصالح دینی و اوقاف در کل ایالت است آمده است.
وزارت ام ــور داخل ــی مس ــئول دادن مجوز به مؤسســـات مختلف ازجملـــه خیریهها و
گروههای مختلف دیگر برای فعالیت و نظارت بر آنها است.
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جمعیتهای خیریه بس ــیاری در الجزایر فعالیت میکنند که در حوزههای مختلف
به خصوص در حوزه ایتام و فقرا فعالیت میکنند.
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پیوست

پیوستها
مدیریت امال ک وقف در الجزایر و راههای توسعه
تسيير األمالك الوقفية في الجزائر وطرق تنميتها

الملخص
تمثل األوقاف إحدى أهم األدوات التنموية التي تســـاعد في تحقيق التنمية المتوازنة
وتحقي ــق أعل ــى عائ ــد اقتص ــادي للمجتمـــع إذا أحســـن تنظيمهـــا وتســـييرها .وقـــد كان
المسلمون رواد هذه الصناعة والتي كانت في العصور المتعاقبة من أدوات التنمية التي
اعتم ــدت عليه ــا ال ــدول اإلس ــامية لتلبية احتياجـــات المجتمـــع وجزء مـــن الحضارة
اإلسالمية المشرقة.
ترمي هذه الدارسة لعرض واقع األمالك الوقفية في الجزائر ،بالتركيز على سبل تسييرها
وتنميتها.
              الكلمات المفتاحية :الوقف ،األمالك الوقفية ،تنمية الوقف ،تسيير الوقف
مقدمة
تعتب ــر مؤسس ــة الوقف من أهم المؤسســـات اال قتصادية واالجتماعية التي ســـاهمت
عل ــى م ــر العصور واأل قط ــار في بن ــاء الحضـــارة اإلنســـانية واالجتماعية فـــي المجتمعات
اإلسالمية ،إذ أن المتأمل في تاريخ األوقاف وما كانت تلعبه من أدوار في الحياة اال قتصادية
للمجتم ــع والدولة اإلس ــامية ،زيادة على دورهـــا في الحياة الدينيـــة والثقافية؛ يجد أنها
تش ــكل ثروة هائلة وموروثا حضاريا متجددا ال يمكن االســـتهانة به ،فهـــذا الكم الهائل من

 / 104آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور الجزایر

األراض ــي و العق ــارات والمبان ــي والمحـــات التجارية والســـكنية يمكن أن يشـــكل موردا
أساسيا ذاتيا لتمويل الكثير من المشاريع اال قتصادية والقطاعات الخدمية.
وعلي ــه إن الوضعي ــة التي وصلت إليها األوقـــاف في الوقت الحاضر يدعـــو إلى ضرورة
إحيائها والتفكير في كيفية االستفادة منها في دعم التنمية اال قتصادية واالجتماعية وهذا
ال يتأتى إال عن طريق إعادة هذه المؤسسة إلى ساحة االهتمام والعمل وذلك باستغاللها
وتثمي ــر أموالها و إخراجها من حال ــة الركود وحيز العمل الخيري إلى آفـــاق تكون فيها أ كثر
نفعا وخدمة للصالح العام.
ل ــذا نج ــد الجزائر منذ بداية التس ــعينيات اهتمت بهـــذه الثروة الوقفيـــة الهائلة وذلك
بص ــدور القان ــون ( )10-91المؤرخ في  12شـــوال عـــام  1410الموافق  27أبريل لســـنة 1991
يتعل ــق باألوقاف ،وهذا بع ــد ما عانى هذا القطـــاع من اإلهمال والتهميـــش وغياب اإلطار
التش ــريعي لفترة طويلة ،كما توج ذلك االهتمام بضم قطاع األوقاف إلى صالحيات وزارة
الشؤون الدينية ،حيث تم إنشاء مديرية مكلفة باألوقاف بموجب المرسوم التنفيذي رقم:
 470/94في 1995/12/25م و التي تضم مديرية فرعية مكلفة باستثمار األموال الوقفية.
وال ش ــك أن األوقاف في الجزائر على ما هي عليـــه اليوم ال يمكن أن تقوم بالدور المراد
منها في عملية التنمية المنش ــودة ألن البقية المتبقية منهـــا عاجزة عن تلبية الحاجات
العام ــة المتزايدة ،وعلي ــه من الضروري العمل على إنمائها ،واســـتغاللها و تعظيم ريعها،
ولكونه ــا ف ــي األصل تعامال ديني ــا ،لذا يتطلب ضبـــط العمل الوقفي بأحكام الشـــرع ،ألن
االس ــتثمار الوقفي يعتبر من أهم وأدق التصرفات التي تحتاج إلى تأصيل شـــرعي ومراعاة
لحكم الدين والتزاما بأغراض الوقف وأخذا في الحســـبان مصلحة المستحقين ،وشروط
الواقفين.
وبناء على ما س ــبق ،تتمحور إش ــكالية البحث في الســـؤال الجوهـــري التالي  :ما هو
مضمون تسيير األمالك الوقفية في الجزائر وكيفية تنظيمها ؟
إن هذا التساؤل يؤدي بنا إلى طرح عدد من التساؤالت الفرعية والمتمثلة فيما يلي:
_      ماهية الوقف وخصائصه ،وما هي مراحل تطوره في الجزائر؟
_      ما هي مختلف األجهزة التي خولها القانون الجزائري لتسيير األمالك الوقفية؟
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_      ما هي مختلف الصيغ المعتمدة بغية التوصل إلى استغاللها وتنميتها؟
فرضيات البحث :لإلجابة على هذه التســـاؤالت اعتمدنا في تحليلنا لهذا الموضوع
على الفرضيات التالية:
_    الوقف هو عمل خيري تبرعي وصدقة جارية يراد بها التقرب إلى اهلل عز وجل.
_    االس ــتثمار هو سلس ــلة من المصروفـــات والمداخيـــل انطالقا من نفقـــة ابتدائية تبتع
بتكاليف من أجل الحصول على ايرادات مستقبلية.
_    إن االتجاه ــات المعاص ــرة ف ــي تطويـــر االســـتثمار الوقفي مـــن صيغ تقليديـــة وصيغ
مستحدثة كفيلة باستغالل أمثل لألمالك الوقفية في ترقية االستثمار.
 .2أسباب اختيار الموضوع:
_    عل ــى اعتب ــار أن الجزائ ــر في اآلون ــة األخيرة بـــدأت تفكر في اســـترجاع مكانـــة الوقف
واستغالله استغالال أمثل.
_    محاولة إيجاد بديل لألنظمة اال قتصادية العالمية وتوضيح عالقة اال قتصاد باإلسالم.
_    إعط ــاء أهمي ــة أ كب ــر للموض ــوع من خـــال تحســـيس القـــارئ بجوانبـــه اال قتصادية
واالجتماعية واالنسانية.
_    تصنيف األمالك الوقفية وتبيان خصوصياتها مقارنة بباقي األمالك.
 .3أهمية الموضوع :
يمك ــن الق ــول أن الوقف هو الم ــرآة التي تعكس حجـــم التضامن بين أفـــراد المجتمع
اإلس ــامي ومدى مش ــاركة كل ف ــرد فيه بأعمال الخيـــر والبر ،كما يســـاهم الوقف في ترقية
االس ــتثمار مس ــاهمة فعالة من خالل خلق حركية ناجعة ومستمرة وحيوية أ كثر لإلقتصاد
الوطني.
كم ــا أن األمالك الوقفية كفيلة بتقليل العبء المالي على الدولة من خالل مداخيلها
الخاصة وما يمكن لها أن توفره من مناصب شغل ومكاسب أخرى.
 .4منهج الدراسة:
اس ــتنادا إل ــى الموضوع الم ــدروس ومن اجـــل اإلجابة على التســـاؤل المطـــروح اخترنا
المنهج الوصفي ،فيما يتعلق بالمفاهيم العامة كتعريف الوقف وشروطه وأركانه وأقسامه،
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ومنهج تاريخي تطرقنا الس ــتعراض مراحل تطور الوقف في الجزائر كما عمدنا إلى توضيح
مختلف األجهزة التي تقوم بتس ــيير األمالك الوقفية في الجزائر وطرق تنميتها ،وعمدنا في
خاتمة البحث أن نعطي بعض التوصيات المقترحة من أجل إثراء هذا الموضوع.
صعوبات البحث:
ال يخلو بحث من صعوبة إن جد وعمل الباحث على إثراء موضوعه ،فرغم خلو بحثنا
من الجانب التطبيق ــي والذي عادة ما يكون حجر اإلعاقة للباحث ،إال أننا حاولنا إعطاء
بع ــد جديد ومفهوم إضاف ــي للوقف من خالله يمكن التعمق أ كثر في موضوع البحث من
ط ــرف باحثين آخرين حتى نص ــل إلى الهدف المتوخى من هـــذا البحث أال وهو هيكلة
وتأطير األمالك الوقفية وجعلها تساهم في النهوض باال قتصاد الوطني.
 .6تقسيمات البحث:
قس ــمنا بحثنا هذا إلى ثالث محاور ،األول تناولنا فيه تعريف الوقف لغة واصطالحا،
أنواعه ،أركانه وخصائصه ،والثاني تناولنا فيه التطور التاريخي لألمالك الوقفية في الجزائر
منذ عهد العثماني إلى عهد االس ــتقالل مرورا بالعهد االســـتعمار الفرنســـي وما وضعه من
قوانين ومراس ــيم من أج ــل القضاء على الوقف فـــي الجزائر ،الثالـــث تناولنا فيه مختلف
األجهزة التي خولها القانون الجزائري لتســـيير األمالك الوقفية في الجزائر وطرق استغاللها
وتنميتها.
وف ــي األخير قدمن ــا خاتمة هي عب ــارة عن خالصة عامة حول الدراســـة وأهـــم النتائج
المتوصل إليها وبعض التوصيات واال قتراحات الممكنة.
أوال :ماهية الوقف وخصائصه:
سنتطرق بداية لماهية الوقف وخصائصه على النحو التالي:
 .1تعريف الوقف :نذكر فيما يلي تعريف الوقف لغة واصطالحا
 .1.1تعريف الوقف لغة :الوقف بفتح الواو وسكون القاف ،مصدر وقف الشيء وأوقفه
ً
بمعنى حبس ــه وأحبس ــه ،وتجمع على أوقاف ووقوف(،)1وســـمي وقفا لما فيه من حبس
المال في سبيل اهلل على الجهة المعينة.
لذا نقول وقف األرض على المساكين ،أي حبسها وجعلها قي باب البر واإلحسان.
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ً
تعر ي ــف الوق ــف اصطالحا :ذك ــر الفقهاء تعريفـــات مختلفـــة للوقف تبعـــا آلرائهم في
مسائله الجزئية ،نذكرها فيما يلي(:)2
أ       .تعريف الوقف عند الحنفية :عرف الوقف في المذهب الحنفي على أنه حبس
العين على حكم ملك الواقف ،والتصدق بالمنفعة على جهة الخير(.)3
      يتض ــح من ه ــذا التعريف أنه ال يلـــزم زوال الموقوف عن ملـــك الواقف ويصح له
الرجوع عنه ،ويجوز بيعه ،ألن األصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غير الزم.
ب  .تعريف الوقف عند الش ــافعية والحنابلة :عرف الشـــافعية والحنابلة الوقف على
أنه حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه ،بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره،
على مصرف مباح موجود ،أو بصرف ريعه على جهة بر وخير تقربا إلى اهلل تعالى(.)4
          يراعي هذا التعريف مسألة اشتراط استمرار العين الموقوفة ،وخروجها من ملكية
الواقف ،أي أن المال يخرج عن ملك الواقف ،ويصير حبيسا على حكم ملك اهلل تعالى،
ويمتنع على الواقف تصرفه فيه ،ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف.
ج   .تعر ي ــف الوقف عند المالكية :عرف الوقف في المذهب المالكي على أنه جعل
المالك منفعة مملوكة ،ولو كان مملوكا بأجرة ،أو جعل غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه
المحبس مندوب(.)5
         ي ــرى المالكية أن المالك يحبس العين عـــن أي تصرف تمليكي ،ويتبرع بريعها
لجه ــة خير ي ــة ،تبرعا الزما ،مع بقاء العين على ملك الواقف ،مـــدة معينة من الزمان ،فال
يشترط فيه التأبيد( ،)6وبالتالي يراعي هذا التعريف حق التوقيت فيه للواقف وأنه يكون
في المنقول والعقار.
         يظه ــر لنا من التعاريف الس ــابقة للوقـــف أنها كلها جاءت متفقـــة ومجمعة على
حب ــس المال على جهة خيرية ف ــي الحال أو المآل ،في حين هنـــاك اختالفات جوهرية
تمس بأصل المال الموقوف ،ومسألة الرجوع عن الوقف ،ويمكن توضيح ذلك من خالل
الجدول التالي:
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من حيث أصل المال الموقوف (ملكية الواقف)

من حيث الرجوع عن الوقف

يبقى في ملكية الواقف وال يخرج عنه ،مع اشتراط
المالكية

المالكية حيازة الموقوف عليه للمال الموقوف وعدم

ال يجوز الرجوع عن الوقف

جواز بقائه في ذمة الواقف إال إذا كان وليا عنهم.
يجوز الرجوع عن الواقف متى
الحنفية

يبقى في ملكية الواقف وال يخرج عنه

شاء باستثناء عدم جواز ذلك
في الوقف على المساجد

الشافعية
الحنابلة

يخرج عن الواقف ،إال أن الملكية تنتقل إلى اهلل تعالى
(على حكم ملك اهلل تعالى)
يخرج عن الواقف ،تنتقل الملكية إلى ذمة الموقوف عليه

ال يجوز الرجوع عن الوقف
ال يجوز الرجوع عن الوقف

.1.3تعريف الوقف في التش ــريع الجزائري :لقد عرف المشرع الجزائري الوقف في المادة
 03من قانون  10/91المؤرخ في  12ش ــوال 1411ه الموافق  27أفريل 1991م على أنه»:حبس
العي ــن ع ــن التملك على وجه التأبي ــد والتصدق بالمنفعة على الفقـــراء أو على وجه من
وجوه البر والخير»
 .1أنواع الوقف :لقد أخذ المش ــرع الجزائري تقســـيم الوقف وفق معيار الجهة الموقوف
عليها ،فقسمه إلى وقف عام ووقف خاص ،وهذا واضح من خالل المادة  06من القانون
 10/91التي نصت على»:الوقف نوعان عام وخاص.”...
       .2.1الوقف العام :تعرف المادة  06من قانون  10/91الوقف العام على أنه»:ما حبس
على جهات خيرية من وقت إنش ــائه ،ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات وهو
قسمان:
القس ــم األول :يح ــدد فيه مص ــرف معين لريعه ،فـــا يصح صرفه على غيـــره من وجوه
الخير إال إذا أستنفذ.
        ويقص ــد بها أن يص ــرف ريع المال الموقوف إلى الجهة التـــي حددها الواقف ،مع
جواز صرف فائض هذا الريع إلى جهات أخرى اســـتثناء ،وهذا وفق إرادة الواقف وشروطه
وترخيصه.
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القسم الثاني :ال يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد
الجهة ،ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات.
        لم يحدد الواقف في هذا النوع من الوقف الجهة التي يعود إليها ريع هذا الوقف،
ففي هذه الحالة يصرف ريع هذا الوقف في مختلف أوجه الخير ،وفي مقدمتها تشـــجيع
البحث العلمي.
        والمتتبع لألوقاف العامة في التشـــريع الجزائري يجده تحظى بالحماية القانونية،
ويتض ــح ذل ــك من خالل المادة  08م ــن قانون  10/91التي تنص علـــى أن األوقاف العامة
مضمونة ،كما أن مفهوم األوقاف العامة هو مفهوم واسع.
    .2.2الوقف الخاص :تعرف المادة  06من قانون  10/91الوقف الخاص على أنه»:هو
ما يحبس ــه الواقف على عقبه من الذكور واإلناث أو على أشـــخاص معينين ثم يؤول إلى
الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم».
        لم يول المش ــرع الجزائري أهمية كبيرة للوقف الخـــاص كما أوالها للوقف العام،
وهذا راجع لترك إدارته وتنظيمه إلرادة الواقف.
 .2.3األوقاف المش ــتركة :هو ذل ــك الوقف الذي يجمع فيه الواقـــف بين الوقف العام
والوقف الخاص ،وهو ما كان فيه نصيب خيري عام ،ونصيب أهلي خاص.
لم ينص المش ــرع الجزائري على هذا النوع مـــن األوقاف ،ويتمثل هذا النوع في أوقاف
الزوايا التي يعود ريعها على أشخاص معينين كالقرابة واألهل والذرية ،وعلى أغرض ذات
مصلحة عامة في آن واحد.
         .3خصائ ــص الوقف :لق ــد امتاز الوقـــف في النظام اإلســـامي بخصائـــص نالها
بانتمائه إلى ش ــريعة اهلل س ــبحانه وتعالى التي اختارها لعبـــاده ،وتتمثل هذه الخصائص
فيما يلي:
    .3.1الخصائ ــص الش ــرعية للوقف :تتميز الخصائص الشـــرعية للوقـــف في النقاط
التالية:
أ       .الوق ــف صدق ــة جارية :من أبرز خصائص الوقـــف أن العين الموقوفـــة يبقى أثرها
منتج ــة للحس ــنات لصال ــح الواق ــف حتى بعـــد وفاتـــه ،وهذا يقتضـــي أن يتميـــز الوقف
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بالديموم ــة واالس ــتمرار ،وال يتحق ــق ه ــذا إال بالمحافظة عليـــه وصيانتـــه وتنميته ،وذلك
بص ــرف جزء م ــن ريعه على وجوه البر والخيـــر الذي حددها الواقف ،وجـــزء على صيانته
وتثميره.
ب    .الوق ــف ذو طابع خيري :نجد من خصائص الوقف أنه مســـتقل عمن أوقفه وعن
ذريته وعن الحاكم ،فإذا حبس أحدنا ماال أو عقارا في إطار األوقاف العامة فإن ريعه سوف
يعود على وجوه البر والخير.
        ل ــذا توجه األم ــاك الموقوفة إلى الجهة التي تســـتحق المنفعة كمســـاعدة الفقراء
والمس ــاكين والتكف ــل بالمرضى والمعوزين والتشـــجيع على نشـــر العلم ببناء المســـاجد
والمؤسس ــات التعليمية والتربوية لقوله تعالى»:»:ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق
والمغ ــرب ولكن البر من آمن ب ــاهلل واليوم اآلخر والمالئكة والكتـــاب والنبيئين وآتى المال
على حبه ذوي القربى واليتامى والمســـاكين و إبن الســـبيل والســـائلين وفي الرقاب وأقام
الصالة وآت ــى الزكاة والموفون بعهده ــم إذا عاهدوا والصابرين في البأســـاء والضراء وحين
البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» سورة البقرة،آية177:
ت     .الوق ــف اختي ــاري اإلنفاق :ينبع الوقف من إرادة الواقف الحـــرة المخيرة ،لكونه
ليس إنفاقا إجباريا بل تطوعيا ،فهي ليس كالزكاة يؤديها المسلم قسرا وجبرا.
ث    .الوق ــف يؤديه كل مس ــلم :ينفرد الوقف بخاصية أن كل مســـلم بإمكانه أن يقف
ش ــيء مما أنع ــم اهلل عليه ،وهذا يعكس كرم الواقف وجوده وزهـــده في الدنيا و إقباله عن
فعل الخيرات عن طيب نفس تقربا من اهلل ســـبحانه وتعالى ،وهذا ليس كالزكاة ال يؤديها
المسلم إال إذا كان لديه ماال وبلغ النصاب.
ج      .الوق ــف ال يقف عند الحدود اإل قليمية للبلد :يمكـــن للواقف أن يقف ماله في
أي بلد من البلدان شريطة تحقيق منفعة ألهل ذلك البلد ،وهذا عكس الزكاة التي تتميز
بخاصية محلية الزكاة.
ح      .اتس ــاع وع ــاء الوق ــف :إن المتتبـــع لوعاء الوقف يجده واســـعا جدا ،فهو يشـــمل
الوق ــف األهلي :الذي يوقفه المرء على نفســـه وذريته ،كما يشـــمل الوقف الخيري :الذي
يوقف على جهات البر واإلحس ــان ،كمـــا توجد أوقاف تجمع بينهما ،كما يتســـع الوقف
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ليش ــمل جميع أنواع ومجاالت الخي ــر الدينية والدنيوية من مســـاجد ومكتبات ومدارس
ومعاهد وجامعات ومستشفيات ومقابر ومؤسسات خيرية ومنازل وغيرها.
خ      .مرون ــة الوقف :يتمي ــز الوقف بالمرونة وعـــدم الجمود ،إذ يســـمح للواقف إيقاف
حسب الضرورة والحاجة الملحة لتلبية حاجيات أفراد المجتمع ،مراعيا في ذلك أحوال
المجتمع اال قتصادية واالجتماعية المحيطة به.
د   .منفع ــة الوقف عامة :يش ــمل منفعـــة الوقف وريعـــه جميع أفـــراد المجتمع ،فهو ال
يقتصر على المسلم وحده ،بل توجد أوقاف عامة تشمل المسلم وغيره ،وهذا ما يدل على
عناية اإلس ــام بغير المس ــلمين من جهة الوقف وأحكامه وتشريعاته ،بل نجد من األوقاف
ً
ما شمل الحيوانات أبضا من بهائم وطيور.
وعل ــى هذا األس ــاس يعتبر الوقف ســـبب مـــن أســـباب التمكين والعزة للمســـلمين،
ووسيلة من وسائل تحقيق اال كتفاء الذاتي.
 .3.2خصائ ــص الوق ــف ف ــي القان ــون الجزائري :يتميز الوقـــف وفق القانـــون الجزائري
بخصائص هي:
أ      .الوقف عقد ش ــرعي من ن ــوع خاص :لقد نصت المادة  04مـــن قانون  10/91على
أن »:الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة».
      تن ــص هذه المادة على أن الوقف هو تصـــرف تبرعي تطوعي تنتقل بموجبه منفعة
الم ــال م ــن الواقف إلى الموق ــوف عليه على وجه التبـــرع والتطوع االختيـــاري دون انتظار
مقابل أو عوض ،ألن الهدف من الوقف هو التقرب من اهلل سبحانه وتعالى.
ب   .خ ــروج المال الموقوف ع ــن ملكيـــة الواقف :يخرج المال الموقـــوف عن ملكية
الواقف وينتقل إلى حكم ملك اهلل تعالى ،وال ينتقل إلى الموقوف عليه إال المنفعة فقط،
وهذا ما أ كدته المحكمة العليا في قرارها رقم 109957 :المؤرخ في .1994/03/30
ت  .الوقف يتمتع بالش ــخصية المعنوية :تنـــص المادة  05من قانون  10/91على أن»:
الوقف ليس ملكا لألش ــخاص الطبيعيين وال االعتباريين ويتمتع بالشخصية المعنوية،
وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها».
نس ــتخلص من هذه المادة أن الوقف مســـتقل عن شـــخصية منشـــئيه ،وبالتالي فإن
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المش ــرع يعترف بالش ــخصية المعنوية للوقف وهذا يمنحه استقاللية وذمة مالية تجعله
مدينا بكل مستحقاته والتي ال تسقط بزوال الهيئات القائمة عليه وال بالتقادم.
ث .الوق ــف معف ــى من رس ــوم التســـجيل :تنص المـــادة  44مـــن قانـــون  10/91على
أنه»:تعفى األمالك الوقفية العامة من رســـوم التســـجيل والضرائب والرسوم األخرى لكونها
عمل من أعمال البر والخير”.
    نالح ــظ من خالل هذه المادة أن المشـــرع الجزائري أعفى الوقف العام من الرســـوم
دون الوقف الخاص ،وكأني به يش ــجع الواقفين على وقف أموالهم في أوجه الخير العامة
ليستفيد منها معظم أفراد المجتمع.
ج    .الوق ــف يتمت ــع بالحماي ــة القانونية :يمتلك الوقـــف العام أهميـــة ومكانة خاصة
وذلك نظرا لطبيعته الدينية و التعبدية والذي يحتل مكانة مهمة في مجتمعنا اإلسالمي
تكاد تعلو فيها عن األمالك العامة وهو ما جعل المشـــرع الجزائري يوليه أهمية خاصة من
خالل حمايته بنصوص قانونية.
   فلقد نصت المادة  52من التعديل الدســـتوري لسنة  1996على أن»األمالك الوقفية
و أم ــاك الجمعيات الخير ي ــة معترف بها و يحمي القانون تخصيصهـــا» وهي مادة تعتبر
س ــقفا للحماي ــة القانوني ــة لألمالك الوقفية وترك المؤســـس الدســـتوري أمـــر تفصيل تلك
الحماية للقواعد القانونية.
وتبرز معالم حماية المشرع الجزائري لألمالك الوقفية فيما يلي:
_       األمالك الوقفية غير قابلة للتصرف فيها :مادام الوقف يتمتع بالشـــخصية المعنوية
و بذمة مالية مستقلة فهي عناصر كفيلة بأن تجعله خارجا عن الملكيات الخاصة مما
يعن ــي ع ــدم إمكانية التصرف فيه ،وهذا ما أقره المشـــرع الجزائري من خالل المادة 23
من قان ــون  10/91التي تنص على»:ال يجوز التصرف في أصـــل الملك الوقفي المنتفع
به ،بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها”.
_       األم ــاك الوقفية غير قابلة للحجز :وهو عنصر مقتـــرن بالعنصر األول إذ أن المتعارف
قانون ــا أن األم ــاك التي يمكن الحجز عليها هي تلك التي يصح التصرف فيها وهو ما ال
يتوف ــر في األمالك الوقفية وم ــا يعاب على النص القانوني انـــه أغفل النص صراحة على
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عدم قابلية األمالك الوقفية للحجز عليها رغم إمكانية استنتاج ذلك ضمنا.
_       األمالك الوقفية ال تكتس ــب بالتقادم :لقد أغفل المشرع الجزائري في المادة  03من
المرس ــوم  352-83الم ــؤرخ ف ــي  21مايـــو  1983المتضمـــن إجراءات إثبـــات التقادم
المكس ــب و إع ــداد عقد الش ــهرة المتضمـــن االعتـــراف بالملكية أن يســـتثني صراحة
األم ــاك الوقفية م ــن األمالك الجائز تملكها بالتقادم المكســـب ،غير أنـــه وبالرجوع إلى
الشريعة اإلسالمية نجد أن الفقهاء أقروا بأن األوقاف من حقوق اهلل تعالى والتي ال تسقط
بالحيازة ولو طالت عليها المدة كما أن دعوى ديون الوقف ال تســـقط بتقادم الزمن وهو
م ــا ي ــراه جمهور الفقه ــاء لذلك وج ــب القول بضـــرورة النص على عدم إمـــكان تملك
الملك الوقفي بالتقادم.
_       الوقف العام غير قابل للنزع وال للتخصيص :تنص المادة  24من قانون  10/91على
أنه»:ال يجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك آخر إال في الحاالت اآلتية:
_حالة تعرضه للضياع أو االندثار.
_حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصالحه.
_حال ــة ضرورة عامة كتوس ــيع مســـجد أو مقبرة أو طريـــق عام في حدود ما تســـمح به
الشريعة اإلسالمية.
_حال ــة انع ــدام المنفعة في العقار الموقـــوف وانتفاء إتيانه بنفع قط ،شـــريطة تعويضه
بعقار يكون مماثال أو أفضل منه.
_تثبت الحاالت المبينة أعاله بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة والخبرة.
_        الوق ــف العام غير قاب ــل للتغيير : :تنص المـــادة  25من قانـــون  10/91على أنه»:كل
تغيير يحدث بناء كان أو غرسا ،يلحق بالعين الموقوفة ويبقى الوقف قائما شرعا مهما
كان ن ــوع ذل ــك التغيي ــر ،وتس ــوى الحـــاالت المخالفة ألحـــكام هذه المـــادة عن طريق
التراضي بين المعنيين والسلطة المكلفة باألوقاف طبقا ألحكام هذا القانون مع مراعاة
أحكام المادة »02
وهذا يعني أن الوقف ال يتغير طابعه الوقفي رغم ما يمكن أن يطاله من تغيير مادي فإنه
يبقى دائما وقفا.
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ثانيا :التطور التاريخي لألمالك الوقفية في الجزائر
       تس ــابق الجزائريون منذ الفتح اإلســـامي لشـــمال إفريقيا على يد الفاتح عقبة بن
ً
نافع الفهري جيال بعد جيل ألعمال الخير بدءا ببناء المساجد ثم يحبسون لها العقارات
ً
فضال ّ
عما يخصص لمرافق المســـاجد وصيانتها وما
لتأمين خدمتها العلمية والدراس ــية
ينفق على الفقراء والمس ــاكين وأبناء السبيل ،ثم توسع الوقف ليشمل األراضي والبساتين
والمحالت وش ــتى األمالك مما كان يدر عائدات معتبرة توجه لتمويل مســـاحة هامة من
النش ــاط االجتماعي والثقافي والعلمي إضافة إلى دورها البارز في تمتين شبكة التضامن
والتكافل االجتماعي(.)7
         لقد مر الوقف في الجزائر بعدة مراحل نذكرها فيما يلي:
            .1الوقف في الجزائر في العهد العثماني
تمي ــزت الفت ــرة العثماني ــة( )8بالجزائر بتكاثر األوقاف وانتشـــارها فـــي مختلف أنحاء
الب ــاد من ــذ أواخر الق ــرن 15م وحتى مســـتهل القـــرن 19م .ففي هـــذه الفترة اتســـع الوعاء
اال قتص ــادي لألوق ــاف حيث أصبح يشـــتمل على األمـــاك العقارية واألراضـــي الزراعية،
إضافة إلى العديد من الدكاكين والفنادق وأفران الخبز والعيون والسواقي والصهاريج ،هذا
باإلضافة إلى الكثير من المزارع والبساتين والحدائق المحبوسة ،حيث اشتهرت كثير من
المدن بكثرة أوقافه.
ولقد توزعت األوقاف في الجزائر في العهد العثماني على عدة مؤسســـات خيرية ذات
طابع ديني وشخصية قانونية ،ووضع لها جهاز إداري خاص ،وهذا بيان بأهم المؤسسات
التي كانت تنظم العمل الوقفي في الجزائر في العهد العثماني:
 .1.1مؤسسة الحرمين الشريفين :تعد مؤسسة الحرمين الشريفين من أقدم المؤسسات
الوقفي ــة فه ــي تعود إل ــى ما قبل العه ــد العثماني ،حيـــث جعلها المجتمـــع الجزائري في
طليع ــة المؤسس ــات الخير ي ــة( )9لما لها من مكانـــة خاصة في نفوســـهم ،فأوقفوا عليها
الكثي ــر م ــن ممتلكاتهم( )10التي ت ــؤول منافعها إلى فقـــراء مكـــة والمدينة(،)11كما تقدم
اإلعانات ألهالي الحرمين الشريفين المقيمين بالجزائر أو المارين بها(.)12
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جدول يبين عدد األمالك الوقفية التابعة لمؤسســـة الحرمين الشـــريفين حسب
تقار ير مختلفة
تقرير مصلحة رسالة موجهة إلى
تقرير لوحة
تقرير
مذكرة
المؤسسات الدومان بالجزائر المدير المالي
“جانتي دو
“دوفو”
“بلوندال”
الفرنسية بالجزائر “جيراردان”
بوسي”
األمالك الوقفية لمؤسسة
الحرمين الشريفين

1373
ملكا

1558
ملكا

1419
ملكا

1400
ملكا

1230
ملكا

تقرير
1837/09/01
1414
ملكا

    .1.2مؤسس ــة أوق ــاف س ــبل الخيرات :تعتبر هذه المؤسســـة من أقدم المؤسســـات
الوقفية الخيرية التي يرجع تأسيس ــها إلى شعبان خوجة التركي سنة 1590م ،كما تميزت
ه ــذه المؤسس ــة بكثرة أوقافه ــا المتمثلة فـــي إصالح الطرقـــات ومد قنوات الـــري و إعانة
المنكوبين وذوي العاهات وتش ــييد المســـاجد والمعاهد العلمية وشـــراء الكتب ووقفها
عل ــى طلبة العلم وأهل ــه ،كما كانت مكلفة بـــإدارة وصيانة أمالك ثمانية مســـاجد أهمها
«الجامع الجديد» ،ويعود الفضل في ذلك إلى الطوائف التركية والكراغلة المنتسبين إلى
المذهب الحنفي.
كما تتجلى أهمية هذه المؤسسة في وفرة مداخيلها ،حيث كانت تبلغ مائة وخمسين
ألف فرنك سنويا( ،)13والتي كانت مصدرها استغالل األمالك الموقوفة عن طريق الكراء
والتأجير(.)14
  .1.3مؤسس ــة أوق ــاف األندلس ــيين :لمـــا تعـــرض المســـلمين مـــن أهـــل األندلس إلى
االضطهاد والتقتيل ونهب أموالهم ،لجؤو إلى أرض الجزائر التي احتضنتهم بصدر رحب،
فقاموا حين ذاك بتأس ــيس عدة مؤسسات خيرية ليتضامنوا فيما بينهم من جهة ،ولدعم
فقرائهم من جهة أخرى.
لذا ترجع أولى تأسيس هذه المؤسسة حسب المؤرخ الفرنسي ديفوكس »››Devoulx
إلى سنة 980هـ1572/م ،فقد كان أغنياء الجالية األندلسية يوقفون األمالك على إخوانهم
الفاريين من جحيم األندلس ــيين إلى ســـواحل مدن المغرب العربي ،وقد تعززت مؤسسة
أوقاف األندلس ــيين بتأسيس مركب ثقافي وتعليمي وديني ســـمي بزاوية األندلسسين ،ثم
تكاثرت مشاريعهم الخيرية حتى بلغت بالفرنك الذهبي  408072في سنة .)15(1837

 / 116آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور الجزایر

    .1.4مؤسس ــة أوق ــاف الجام ــع الكبير (الجامـــع األعظـــم) وباقي مســـاجد المذهب
المالكي :تحت ــل مؤسس ــة أوق ــاف الجامـــع الكبيـــر الرتبـــة الثانيـــة بعـــد أوقـــاف الحرمين
الش ــريفين ،لم ــا يلعب ــه ه ــذا الوقف من أهميـــة بالغة فـــي الحيـــاة االجتماعيـــة والثقافية
والدينية( ،)16ولق ــد قدر أوقاف الجامع الكبير بمدينة الجزائر بحوالي  157وقفا ،تحتوي
على المن ــازل والحوانيت والضيعات وغيرها( ،)17تحقق مداخيل ســـنوية بلغت ســـنة
 1837حوال ــي 12000فرن ــك ،الت ــي تصـــرف عوائدها على األئمـــة والمدرســـين والمؤذنين
والقيمين إضافة إلى أعمال الصيانة وسير الخدمات(.)18
    .1.5أوقاف مؤسس ــة بيت المال :تعتبر مؤسسة بيت المال( )19من التقاليد العريقة
لإلدارة اإلس ــامية بالجزائر التي تدعمت في العهد العثماني وأصبحت تتولى إعانة أبناء
الس ــبيل واليتام ــى والفقراء ،كما تهتم بشـــؤون الخراج وشـــراء العتاد ،وتشـــرف على إقامة
المراف ــق العامة من طرق وجس ــور وتش ــييد أماكـــن العبادة ،كمـــا تتولى تصفيـــة التركات
وتحاف ــظ عل ــى ثروات الغائبي ــن وأمالكهم ،كما تقـــوم ببعض األعمـــال الخيرية مثل دفن
الموت ــى من الفقراء وأبناء الس ــبيل ومن ــح الصدقات للمحتاجين( ،)20أمـــا مصدر أموال
هذه المؤسسة فتتمثل في األمالك والتركات التي ال مالك لها.
 .1.6أوق ــاف الزوايا واألولياء واألش ــراف :أوقف األشـــراف( )21أمال كا كثيـــرة ينفق ريعها
على الزاوية التابعة لهم ،وفي تس ــديد تكاليف المؤسســـات التعليمية ،كما كانت تقدم
لها الهدايا والهبات وتحبس عليها األمالك فتكونت بذلك لكل منها ملكية ،وأشهر هذه
المؤسس ــات تلك الت ــي ترجع إلى ضريح ســـيدي عبـــد الرحمان الثعالبـــي والتي بلغت
أوقافها  72عقارا ،وقدرت مداخيلها بحوالي  6000فرنك فرنسي سنة .)22(1937
  .1.7أوقاف المرافق العامة :الطرق والعيون والســـواقي :لقد أوقف أفراد المجتمع عدة
أمالك داخ ــل مدينة الجزائر وخارجها لإلنفـــاق على المرافق العامة كالطرقات والســـواقي
واأل قني ــة ،وكل هذه المرافق كانت تحظـــى باالعتناء من قبل وكالء يعرفـــون بأمناء الطرق
والعيون والسواقي(.)23
 .2الوقف في الجزائر خالل االحتالل الفرنسي
قام المستعمر الفرنسي منذ الوهلة األولى الحتالله أرض الجزائر باإلستالء على األمالك
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الوقفي ــة وهدم معالمها ألنها تتعارض مع مبادئ السياســـة االســـتعمارية التي يقوم عليها
اإلس ــتطان االستعماري الفرنس ــي في الجزائر ،رغم أنه جاء في البند الخامس من معاهدة
 05جويلية  1830الخاصة بتس ــليم مدينة الجزائر ،المحافظـــة على أموال األوقاف ،وعدم
التعرض إليها بس ــوء من طرف فرنس ــا ،ولكن اإلدارة الفرنسية من خالل مراسيمها وقراراتها
المتتالي ــة ،عملت عكس ما اتفق عليه ،حيث قامت بتصفية مؤسســـات األوقاف حتى
يس ــهل عل ــى األوربيين امتال كه ــا ،ويمكن إيضـــاح ذلك من خـــال جملة مـــن القرارات
والمراسيم التي نفذتها ،ونذكر منها ما يلي:
  .2.1قرار «دي برمون» في  08سبتمبر  :1830لقد أصدره أونشاف وجاء فيه»:للسلطات
العسكرية الفرنسية الحق في االستحواذ على أمالك موظفي اإلدارة التركية السابقة وبعض
األعي ــان م ــن الكراغل ــة والحض ــر باإلضافة إلـــى بعـــض األوقـــاف التابعة لمؤسســـة أوقاف
الحرمين».
        قضى هذا القرار بمصادرة األوقاف اإلســـامية واالســـتيالء عليها ،وفي اليوم التالي
أصدر قرار آخر يمنح فيه «دي برمون» لنفسه حق وصالحية التسيير والتصرف في األمالك
الدينية بالتأجير ،وتوزيع ريعها على المستحقين ،مرتكزا في هذا على قوله بحق الحكومة
الفرنس ــية في إدارة األوقاف بحلولها محل الحكومة الجزائرية في تسيير شؤون البالد ،ومن
المعلوم أن هذه العملية تمت لحساب الحكومة الفرنسية التي نهبت ممتلكات األوقاف
وصرفتها في غير موضعها.
  .2.2قرار  7ديس ــمبر  :1830أصدره الحاكم كلوزيل وجاء فيـــه»:كل المنازل والمتاجر
والدكا كي ــن والبس ــاتين والمحالت والمؤسســـات مهما كان نوعها والمشـــغولة من طرف
الداي والبايات واألتراك الذين خرجوا من الجزائر أو التي كانت مسيرة لحسابهم ،وكذلك
تلك التي كانت موجهة للحرمين الشريفين تضم إلى أمالك الدومين العام».
وعلي ــه يقض ــي ه ــذا القرار بفس ــخ أحبـــاس مؤسســـة الحرميـــن الشـــريفين بدعوى أن
مداخيله ــا تنفق على األجانب ،كما تضمـــن القرار انتزاع أوقاف الجامـــع الكبير ،ونصت
مادته السادسة على تغريم كل من ال يدلي بما عنده من أحباس ،وبهذا يهدف هذا القرار
إلى تمكين المعمرين األروبين من تملكهم لألمالك الوقفية دون قيد أو شرط.
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  .2.3قرار  31أ كتوبر  :1838أصبح المســـتعمر الفرنســـي يتحكـــم بجميع األوقاف مع
ص ــدور ه ــذا الق ــرار ،وعند ص ــدور المنشـــور الملكـــي المؤرخ فـــي  24أوت  1839قســـم
المس ــتعمر األم ــاك إلى أمالك الدول ــة :وهي تخـــص كل العقارات المحولـــة ،التي توجه
للمصلح ــة العمومي ــة عن طريق ق ــرارات تشـــريعية ،وكان من ضمنها األوقـــاف ،واألمالك
المستعمرة ،واألمالك المحتجزة.
 .2.4ق ــرار  23م ــارس  :1843لقد جاء في تقرير وزير الحربية الفرنســـي المؤرخ في 23
م ــارس  « 1843أن مصاريف ومداخيل المؤسســـات الدينية تضم إلـــى ميزانية الحكومة
الفرنسية»(.)24
 .2.5ق ــرار  01أ كتو ب ــر  :1844ينص هذا قـــرار على أن الوقف لم يعـــد يتمتع بالحصانة،
وأصب ــح يخض ــع ألح ــكام المعام ــات المتعلقـــة باألمـــاك العقاريـــة ،األمر الذي ســـمح
لألوربيين باالس ــتيالء على كثير من أراضي الوقفية التي كانت تشـــكل  % 50من األراضي
الزراعي ــة وبذلك تناقصت األوق ــاف وقلت مواردها ،فلم تعد تتجـــاوز  293وقفا منها 125
منزال و 39دكانا و  3أفران و  19بستانا و  107عناء عام 1843م ،وكانت قبل االحتالل 550
وقفا(  .)25
 .2.6ق ــرار  03أ كتو ب ــر  :1848ين ــص هـــذا القـــرار علـــى إخضاع أمـــاك الدولـــة التابعة
للمؤسس ــات الدينية المتبقية ،والتي ال تزال تحت إدارة الوكالء ،وما يلحقها من المباني
لمساجد المرابطين والزوايا لإلدارة الفرنسية نهائيا.
  .2.7ق ــرار  30أ كتوبر  :1858وس ــع هذا القـــرار صالحيات القرار الســـابق في  16جوان
 ،1851حيث أخضع األوقاف لقوانين الملكية العقارية المطبقة في فرنسا وسمح بامتالك
األوق ــاف وتوريثه ــا ،وهذا ما فتح الب ــاب للمعمرين وحتى اليهود علـــى مصراعيه لتملك
العقارات الموقوفة.
 .2.8قان ــون  26جويلي ــة  :1873قام بتصفيـــة األمالك الوقفية وفرنســـتها ،وتم بموجبه
إلغ ــاء كل القوانين واألعراف الجزائرية التي كانت تســـود المعامـــات في الجزائر ،وبذلك
قض ــت عل ــى كل المؤسس ــات الدينية لصالح التوســـع االســـتيطاني األوربي فـــي الجزائر
والقضاء على المقومات اال قتصادية واألسس االجتماعية للشعب الجزائري(.)26
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 .3الوقف في الجزائر في عهد االستقالل
لقد طمس المس ــتعمر الفرنسي كل معالم األوقاف في الجزائر( ،)27لذا عمل المشرع
الجزائري غداة االس ــتقالل إلى التفكير في تنظيمها وضبط التشريعات الالزمة لتسييرها
وف ــق نظام قانوني و إداري يس ــتجيب لطبيعـــة هذه الممتلكات ويتجـــاوب مع األهداف
التي أنش ــأت من أجلها( ،)28فوضعت مجموعة من القوانين بغية ضمان السير الحسن
لعم ــل إدارة األوقاف في الجزائر( ،)29ويمكن تتبع أوضـــاع األمالك الوقفية في الجزائر من
خالل فترتين هما(:)30
الفت ــرة األولى :منذ االس ــتقالل إلى غاية  :1990نظرا لغيـــاب الحماية القانونية لألوقاف
بعد االس ــتقالل أدى بالعديد من أفراد المجتمع اإلســـتالء عليها و إدعـــاء ملكيتها ،كما
اعتب ــرت المؤسس ــات العمومي ــة األم ــاك الوقفية ملـــكا عموميا على أســـاس أنها أمال كا
ش ــاغرة وذلك بموجب قرارات وتعليمات وزارية ،إال أن المشرع الجزائري لم يبقى ساكتا
أم ــام هذه التصرفات المرفوضة ،فقد قام بوضع قوانين ومراســـيم لحماية واســـترجاع هذه
األمالك الوقفية نذكر منها:
أ   .س ــنة  :1963اقتص ــرت إدارة األوقـــاف على المســـتوى الوطني في هذه الســـنة في
شكل مديرية فرعية لدى وزارة الشؤون الدينية غير أن اإلهمال والتهميش وغياب سياسة
وطني ــة للتكف ــل باألوق ــاف أدى إلى اندثـــار نظـــام الوقف وتغييـــب ثقافته فـــي المجتمع
الجزائري.
ب   .مرس ــوم رق ــم  :64/283يعتبر أول قانون في مجال األوقاف فـــي الجزائر ،وتضمن
ه ــذا المرس ــوم  11مادة ،حاول المش ــرع مـــن خالله تنظيم األمـــاك الوقفيـــة ،حيث عمد
المش ــرع من خالل مواده إل ــى بيان أنواع الوقـــف ،وتعداد األوقاف العامة ،كما اشـــترط أن
يكون الوقف يخدم الصالح العام وغيرها من المواد.
ت   .س ــنة  :1965أصبح ــت األوقاف ســـنة 1965م تحت إشـــراف مفتشـــية رئيســـية
لألوق ــاف المرتبطة مباش ــرة بالكتابة العامة بالوزارة ،وأما تســـييرها فتكفلـــت به المديرية
الفرعية لألموال الوقفية التابعة لمديرية الشؤون الدينية.
ث   .سنة  :1968لقد إزداد وضع إدارة األوقاف سوء سنة  1968حين تقلصت هيكلة
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األوقاف لتصبح مسيرة من قبل مديرية فرعية تابعة لمديرية الشؤون الدينية.
ج   .قان ــون 08نوفمبر :1971مما زاد من تدهور أوضاع األمـــاك الوقفية هو صدور قانون
الثورة الزراعية بموجب األمر  71/73المؤرخ في  08نوفمبر  1971والذي تم بموجبه تأميم
الكثير من األوقاف بإدخالها في صندوق الثورة الزراعية ،رغم أنه استثنى من ذلك األوقاف
غير المستغلة.
ح   .األمر رقم  :74/26لقد اس ــتمر تدهور وضعية األمالك الوقفية بإلحاق العديد منها
إل ــى البلديات بموجب هذا األمر المتضمن اإلحتياطات العقارية للبلديات واســـتغاللها
ف ــي إنج ــاز العديد م ــن المؤسس ــات والمرافق العموميـــة والبعض منها بيعـــت للخواص
وأنجزت عليها بنايات فوضوية.
      باإلضافة إلى قانون التنازل عن أمالك الدولة الذي لم يســـتثني األمالك الوقفية من
عملية البيع خاصة منها السكنات والمحالت التجارية التابعة لها.
خ   .قان ــون  09جوان  :1984لقد اســـتمرت الوضعية المزرية إلـــى غاية صدور األمر رقم
 84/11الم ــؤرخ ف ــي  09جوان  1984المتضمن قانون األســـرة ،والذي ســـعى المشـــرع من
خالل ــه إلى تنظي ــم إدارة األوقاف ،حيث نظم الوقف في الفصل الثالث من الكتاب الرابع
تحت عنوان التبرعات من المادة 213إلى المادة .220
      لم يتعرض قانون األس ــرة في حقيقـــة األمر إلى الكثير من المســـائل التفصيلية مثل
تسيير الوقف وطرق استغالله ،واكتفى فقط بوضع القواعد العامة.
د .سنة  :1989لقد أقر صدور دستور 23فيفري  1989حماية األمالك الوقفية و عدلت
التس ــمية إلى»مديرية األوقاف والشعائر الدينية» ،حيث كان نصيب األوقاف منها مديرية
فرعية لألوقاف كانت تقوم بمهمة التسيير اإلداري والمالي لألوقاف عبر  48والية.
الفترة الثانية :ما بعد  :1990بصدور دستور  1989تم تكريس األعراف الوقفية وحمايتها
وذل ــك م ــن خالل المادة  49من الدســـتور ،كما دعم المشـــرع الجزائـــري وضعية األوقاف
بصدور قوانين أخرى نذكر منها:
أ  .قانون  18نوفمبر  :1990لقد تعززت وضعية األوقاف بصدور قانون رقم  90/25المؤرخ
في  18نوفمب ــر  1990المتضمن التوجيه العقاري ،والذي أعـــاد االعتبار للملكية العقارية
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بما فيها الوقفية ،والذي فتح المجال السترجاع المستحقين األصليين ألرضيهم المؤممة
في إطار الثورة الزراعية.
ب   .قان ــون األوقاف  :10/91يعد بداية عهد جديد ونقطة انطالق جادة لقطاع األوقاف
ف ــي الجزائر ،حي ــث بعد صدور المرس ــوم التنفيذي  490/94المؤرخ فـــي  21رجب1415
والمتضم ــن تنظي ــم اإلدارة المركز ي ــة ل ــوزارة الشـــؤون الدينية ،فاســـتقلت بذلـــك األوقاف
لتصبح مديرية قائمة بذاتها ،وهذا راجع لتزايد االهتمام الرســـمي والتوسع في النشاطات
الوقفية من خالل عملية اس ــترجاع األمالك الوقفية المؤممة والبحث عن األمالك الوقفية
المندثرة والمستولى عليها من طرف األفراد والمؤسسات.
    ل ــذا لقد أحاط هذا القانون الوقف بالكثير من المســـائل التفصيلية ،وقد تضمن 50
مادة مقس ــمة إلى سبعة فصول( أحكام عامة ،أركان الوقف وشروطه ،اشتراطات الواقف،
التصرف في الوقف ،مبطالت الوقف ،ناظر الوقف ،أحكام مختلفة).
ت      .قرار  02مارس  :1999تم إنشاء الصندوق المركزي لألوقاف بناء على قرار وزاري
مش ــترك بي ــن وزارة المالية ووزارة الش ــؤون الدينية ويحمل رقم  31وهـــو مؤرخ في  2مارس
1999م ،إال أن الموارد واإليرادات المحصلة تصب في الحساب المركزي لألوقاف ،،وهذا
بعد خصم النفقات المرخص بها.
ث      .ق ــرار 22ماي ــو  :2001لقد أدخل المشـــرع الجزائـــري على قانـــون  10/91تعديالت
بتار ي ــخ  22ماي ــو  2001بموجب القانون  01/07المعدل والمتمـــم الذي مس تعديله بعض
جوانب الوقف.
ج       .ق ــرار  14ديس ــمبر  :2002لقد تـــم تعديل القانون الســـابق بموجـــب القانون 10/02
الم ــؤرخ في  14ديس ــمبر  2002وال ــذي أصبح بموجبـــه الوقف الخـــاص يخضع لألحكام
التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وبفضل تطبيق هذه القوانين فقد استرجعت وزارة األوقاف العديد من األمالك الوقفية
يمكن تلخيصها في الجدول التالي:
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جدول يبين األمالك الوقفية لسنة 2010
المحالت
نوع الوقف
التجارية
العدد

1417

المساجد مرشات حمامات
13552

349

12

سكنات

أراضي

بساتين

مكاتب
إدارية

منبع مائي
معدني

3574

1307

148

04

01

ثالثا :أجهزة تسيير األمالك الوقفية في الجزائر وطرق تنميته
 .1أجهزة تس ــيير األمالك الوقفية في الجزائر :ســـيرت األوقاف ولفترة طويلة تسيرا ذاتيا،
إذ يشرف عليها شخص معين إما من طرف الواقف أو بموجب حكم قضائي ،إال أنها نظرا
ألهميته ــا ودورها الفعال فقد وضع المشـــرع الجزائـــري اإلطار القانونـــي التنظيمي إلدارتها
واإلشراف عليها.
 .1.1التسيير المباشر ـ ناظر الوقف :خولت المادة  12من المرسوم التنفيذي 381/98
المؤرخ في  1998 /12/01الحق في إدارة األمالك الوقفية واإلشـــراف عليها شخص يسمى
ناظ ــر الوقف ،والتي نصت على :تس ــند رعاية التســـيير المباشـــر للملـــك الوقفي إلى ناظر
الملك الوقفي في إطار أحكام القانون رقم  10/91المؤرخ في .1991 /04/27
ويج ــب أن تتوفر ش ــروطا في ناظ ــر الوقف حددتها المـــادة  17من المرســـوم التنفيذي
 381/98وهي:
أ         .اإلس ــام :يعتبر الوقف من أرقى خصائص الشـــريعة اإلسالمية فمن البديهي أن
يتول ــى المل ــك الوقفي مس ــلما وال يجوز توليـــه غير المســـلم لقوله تعالى»:ولـــن يجعل اهلل
للكافرين على المؤمنين سبيال».
ب  .الجنسية :اش ــترط المش ــرع في ناظـــر الملك الوقفـــي أن يكون حامال للجنســـية
الجزائرية.
ت  .بلوغ س ــن الرش ــد :ال يوجد اختالف بين الشـــرع والقانون بتصريح نص المادة 16
و 17من المرسوم .381/98
ث  .س ــامة العقل والبدن :يش ــترط في الناظر ســـامة العقل ونعني بها القدرة التامة
على حس ــن التص ــرف والتي عبر عنها فقهاء الشـــريعة االســـامية بالكفايـــة الالزمة ،كما
يش ــترط فيه س ــامة البدن من كل عاهة كالصم والبكم والعمى أو أية عاهة أخرى تحول
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دون توليه الملك الوقفي على أ كمل وجه وبالشكل الالزم.
ج    .العدل واألمانة :حرص المشرع الجزائري على هذا الشرط من خالل المادة  16من
المرسوم  381/98ما يؤكد مدى وجوب توافر صفة العدل واألمانة في ناظر الوقف.
ح    .الكفاءة والقدرة على حسن التصرف :وهذا يعني أن يكون ناظر الوقف على دراية
تامة بشؤون الملك الوقفي ،وفي هذا المجال أنشئت معاهد إسالمية متخصصة بموجب
المرسوم  102/81المؤرخ في 1981/05/23المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي
 03/02الم ــؤرخ  2002/09/03المتضمـــن إنشـــاء المعاهد اإلســـامية لتكويـــن اإلطارات
الدينية(.)31
كما يمكن حصر مه ــام ناظر الوقف كما نصت عليها المادة  13من القانون 381/98
في النقاط التالية:
_    السهر على سالمة الملك الوقفي وصيانته وترميمه.
_    البحث عن األمالك الوقفية وتوثيقها إداريا.
_    الحرص على إنجاز المشاريع الالزمة وكل أعمال االستصالح والتشجير.
     1.2التسيير المركزي لألمالك الوقفية في الجزائر :في إطار تسيير الوقف على الصعيد
المركزي ،فقد أحدث المش ــرع أجهزة مركزية تتجســـد في وزارة الشـــؤون الدينية واألوقاف
الممثلة في شخص وزيرها المكلف باألوقاف وكذا اللجنة الوطنية لألوقاف.
على هذا األساس استحدث المشـــرع الجزائري هياكل جديدة وكلفها بمهام محددة
بموجب المرس ــوم التنفيذي رق ــم  146/2000المـــؤرخ في  2000/06/28تتمثـــل في وزارة
الش ــؤون الديني ــة واألوقاف التي كانت في ما مضى تســـمى وزارة األوقاف وقبلها ســـميت
وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية.
وتتكون وزارة الشؤون الدينية واألوقاف من عدة أجهزة هي:
أ     .األمانة العامة :يش ــرف عليها األمين العام بمســـاعدة مديران للدراسات ويلحق به
مكتب البريد واالتصال.
ب    .الديوان :يرأس ــه رئيس الديوان بمساعدة خمســـة مكلفين بالدراسة والتخليص
لحصيلة نشاط الوزارة ومتابعة النشاط القانوني لها بمساعدة أربعة ملحقين بالديوان.
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ت  .المفتشية العامة :لقد نظمها المرسوم  146/2000المؤرخ في  2000/06/28والذي
أحال تنظيمها على المرسوم التنفيذي رقم  2000/371المؤرخ في  2000/11/18المتضمن
إحداث المفتش ــية العامة في وزارة الشـــؤون الدينية واألوقاف وتنظيمها وتســـييرها ،وتقوم
هذه المفتشية ب:
_    القي ــام بز ي ــارات مراقب ــة وتفتيش للتأ كد من الســـير الحســـن للهياكل والمؤسســـات
والهيئات التابعة للوصاية.
_    االس ــتثمار الرشيد واألمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة
لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
_    التحق ــق من تنفي ــذ القرارات والتوجيهات التـــي يصدرها إليها وزير الشـــؤون الدينية
واألوقاف أو الهياكل المركزية.
_    متابعة مشاريع استغالل األمالك الوقفية وتفقدها و إعداد تقارير دورية عن ذلك.
_ث.مدير ي ــة األوق ــاف والحج :في إطار تنظيـــم اإلدارة المركزية في وزارة الشـــؤون الدينية
واألوق ــاف ،لقد اس ــتحدث المش ــرع مديرية األوقـــاف والحج والتي كانت تســـمى فيما
مضى بنظارة األوقاف ،وتتمثل مهامها فيما يلي:
_    وضع البرامج المتعلقة بالبحث عن األمالك الوقفية وتنميتها وتسييرها واستثمارها.
_    القي ــام بأمانة لجنة األمالك الوقفية ،إلى جانب متابعتها للحج والقيام بأمانة اللجنة
الوطنية للحج.
   .1.3التس ــيير المحلي لألمالك الوقفية في الجزائر :لقد أنشـــأ المشرع الجزائري على
مس ــتوى كل والية مديرية تابعة للشؤون الدينية واألوقاف بموجب المرسوم التنفيذي رقم
 91/83الم ــؤرخ ف ــي  1991/03/23المتضمن إنشـــاء نظارات الشـــؤون الدينية واألوقاف
تسند لها تسيير األوقاف بموجب المادة  10من المرسوم  381/98المؤرخ في 1998/12/01
الت ــي تنص على :تس ــهر نظ ــارة الش ــؤون الدينية واألوقاف فـــي الوالية على تســـيير األمالك
الوقفية وحمايتها والبحث عنها وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم المعمول به.
كما تضم هذه المديرية ثالثة مصالح تتمثل في:
_    مصلحة المستخدمين والوسائل والمحاسبة.
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_    مصلحة التعليم القرآني والتكوين والثقافة اإلسالمية.
_    مصلحة اإلرشاد والشعائر واألوقاف :هذه األخيرة توكل إليها مهمة مراقبة تسيير األمالك
الوقفية.
كما أحدث المشرع مؤسسة المسجد بموجب المرسوم التنفيذي رقم  82/91المؤرخ
في  1991/03/23التي نش ــط في مجال التعليم القرآني وفي ســـبل الخير عموما ،أما في
مجال األوقاف فإن المؤسسة تقوم ب:
_ العناية ببناء المساجد والمدارس القرآنية والمساهمة في تجهيزها وصيانتها.
_ الحفاظ على المساجد وحماية أمال كها,
_ تنشيط الحركة الوقفية وترشيد استثمار األوقاف.
وفي األخير يمكن القول ،إذا استوعب جمهور الواقفين البعد اال قتصادي واالجتماعي
للوقف فإن مؤسسة الوقف قادرة أن تلعب دور الوسيط المالي بين وحدات العجز المالي
ووح ــدات الفائض المالي وذلك باالســـتفادة مـــن التعامالت التي تقوم بها المؤسســـات
المالي ــة اإلس ــامية ،بل يمكن أن تنافســـها في اســـتحداث صيـــغ أخرى بمـــا يضمن لها
إس ــتمراريتها ،وحينها س ــيكون الوق ــف النامي حقيقة يـــؤدي دوره التنمـــوي على النحو
المرغوب ،ويمكن تلخيص هذا من خالل الرسم التالي:
شكل يبين العالقة بين مؤسسة الوقف مع جمهور الواقفين من جهة ووحدات العجز
من جهة أخرى
       .2استغالل األراضي الوقفية العامة العقارية وطرق تنميتها:
لق ــد تعرضت األمالك الوقفية بعد االســـتقالل لالســـتيالء والتخريـــب والنهب بقصد
وبدون قصد ،وهذا ما دفع بمؤسس ــة األوقاف والغيورين على دينهم ووطنهم إلى حمايتها
واس ــتغاللها وتنميتها لت ــدر منافع على الموقوف عليهم ،وفي هذا الصدد أوجد المشـــرع
الجزائري العديد من الصيغ واألس ــاليب االستثمارية في مجال النشاط اال قتصادي ،ومن
أهمها ما تعارف عليه المستثمرون من عقود متنوعة وفقا ما أقره الفقه اإلسالمي.
 .2.1اس ــتغالل األراضي الوقفية العامة الزراعية أو المشـــجرة :تطبيقا لنص المادة 26
مكرر 1من القانون رقم  07/01المعدل للقانون  10/91فإنه يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى
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األمالك الوقفية إذا كانت زراعية أو مشجرة بأحد العقود التالية:
أ    .عقد المزارعة :يشبه عقد المزارعة عقود الشركات ويستهدف التنمية واالنتفاع عن
طريق االس ــتنبات وقد نص المش ــرع الجزائري في المادة  26مكرر 1من قانون  07/01على
أنه»:يقصد بالمزارعة إعطاء األرض للمزارع لالســـتغالل مقابل حصة من المحصول يتفق
عليها عند إبرام العقد»(.)32
وعلى هذا األس ــاس يقوم القائمين على الوقف (الناظر أو الســـلطة المكلفة باألوقاف)
عل ــى تقديم أرضا زراعية غير مس ــتغلة لجهة أخرى تقوم باســـتثمارها عـــن طريق زراعتها
بإنف ــاق ما يلزم عل ــى البذور والمع ــدات وأجور العمال ،علـــى أن يتم اقتســـام الناتج بين
الهيئ ــة المكلف ــة باألوق ــاف والجهة التي قامـــت بتمويل االســـتثمار الفالحي بنســـبة يتم
االتفاق عليها مسبقا(.)33
ب  .عقد المساقاة :يسمى هذا العقد مساقاة ألن صاحب األشجار يستعمل رجال في
نخي ــل أو ك ــروم ليقوم بس ــقيها و إصالحها على أن يكون له ســـهم معلوم ممـــا تغله ،ولقد
عرفها المش ــرع الجزائري في المادة  26مكرر 1من قانون  07/01على أن عقد المســـاقاة هو
إعطاء الشجر لالستغالل لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمرة.
وعل ــى هذا األس ــاس يقوم الناظر أو الســـلطة المكلفـــة باألوقاف بتقديـــم أرض فالحية
تكون مغروسة بأشجار مثمرة إلى جهة أخرى تقوم بإستثمارها عن طريق سقيها واالعتناء
بها مع اقتسام الناتج من الريع بنسبة معينة يتم االتفاق عليها(.)34
          كم ــا تنعقد المس ــاقاة بإيجاب وقبول من قبل طرفي العقد بأهلية ورضى ســـليم
خالي من العيوب ،محله أرض زراعية مشـــجرة موقوفة كالزيتون والتفاح والنخيل والرمان
وما أشبه ذلك ويكون العقد الزما بمجرد التعاقد وليس بالشروع في العمل وهي من العقود
الموروثة التي ال تنتهي بموت المتعاقدين(.)35
ونظ ــرا لكون هذه الطريق ــة حققت نتائج مرضيـــة ،فقد عملت الوزارة على إســـتغالل
األنواع األخرى للوقف و إيجارها ،ويمكن تلخيص ذلك في الجدول التالي:
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جدول يبين األمالك الوقفية المستغلة بإيجار
نوع الملك القفي

سكنات

حمامات

مرشات

محالت تجارية

حالته (سيئة)

04

01

01

01

 .2.2اس ــتغالل األراضي الوقفية العامـــة العاطلة أو البور :يقصد بها تلك األراضي التي
ل ــم تعد صالح ــة للزراعة والغ ــرس ،أي أنها معطلـــة على اإلنتـــاج ،ويحتـــاج إنمائها أمواال
كبي ــرة ،ل ــذا أوجد المش ــرع الجزائ ــري أســـلوبا الســـتغالل وتنمية مثـــل هـــذه األوقاف في
ش ــكل عقد الحكر ونص عليه ــا في المادة  26مكـــرر 2من القانون رقـــم « 07/01يمكن أن
تستثمر عند اال قتضاء األرض الموقوفة المعطلة بعقد الحكر الذي يخصص بموجبه جزء
م ــن األرض العاطل ــة للبناء أو للغرس لمـــدة معينة مقابل دفع مبلغ يقـــارب قيمة األرض
الموقوفة وقت إبرام العقد ،ومع إلتزام المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدد في العقد مقابل
حقه في االنتفاع بالبناء أو الغرس وتوريثه خالل مدة العقد».
فالحكر إذن هو إعطاء األرض الموقوفة البور لمن يغرسها ويقوم على إعمارها وتنميتها
عل ــى وج ــه التأبيد مادام فيه ــا بناؤه أو غرســـه ،ويقدم فـــي المقابل مبلغـــا معلوما للجهة
الموقوف ــة( )36عليها يؤديه كل ع ــام ويكون للمنتفع بعقد الحكر التصرف في المباني أو
األشجار(.)37
كم ــا كلل عم ــل الوزارة في البح ــث عن األمالك الوقفية غير مســـتغلة مـــن أجل إعادة
تفعيلها ،فاسترجعت األمالك المبينة في الجدول التالي:
جدول يبين األمالك الوقفية غير المستغلة (شاغرة)
نوع الملك الوقفي

سكنات

محالت تجارية

حالة جيدة

05

02

حالة متوسطة

09

حالة سيئة

03

المجموع

17

02
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 .3إستغالل األراضي الوقفية العامة المبنية أو القابلة للبناء وطرق تنميتها:
نقص ــد به ــذا النوع من األم ــاك الوقفيـــة ذات الطابع العمراني ســـواء منهـــا المبنية أو
القابل ــة للبناء والتعمير ،باإلضافة إلى بعض األوقاف المبنية المعرضة لإلندثار والخراب،
لذا أوجد المشرع الجزائري عدة أساليب لتنميتها.
 .3.1استغالل وتنمية األراضي الوقفية العامة المبينة أو القابلة للبناء :نظر لعدم وجود
م ــال لدى مؤسس ــة األوقاف لتصل ــح به مثل هذه األمـــاك ،تمكن المشـــرع الجزائري من
إيجاد أساليب تناولتها المادة  26مكرر 5من القانون رقم  07/01لتنميتها واستغاللها كما
يلي:
أ               .عق ــد المرصد :يعتبر عق ــد المرصد من عقود اإليجـــار الطويلة التي تقع على
الوقف ،يخول بمقتضاه لمس ــتأجر األرض البناء فوقها مقابل استغالل إيرادات البناء وله
حق التنازل عنه باتفاق مس ــبق طيلة مدة استهالك قيمة االستثمار ،إال أن البناء المنجز
يرجع وقفا يعود للموقوف عليهم بانتهاء المدة المحددة في العقد.
وه ــذا ما نصت عليه المادة  25م ــن قانون  91/10والمادة  26مكرر  5من قانون 07 /01
والذي اعتب ــار عقد المرصد نوعا من اإليجار ذو طبيعة خاصة ومتميزة حيث أن المنتفع
هنا له حق اس ــتغالل إي ــرادات البناء الذي أقامه بمال اســـتثماره منه فقط ،وذلك مقابل
أجرة سنوية يدفعها للجهة الموقوف عليها بانتظام.
والمش ــرع ل ــم يعطي تعريف ــا لعقد المرصد ،حيث نـــص عليه في المـــادة  26مكرر 5
يمكن أن تس ــتغل وتس ــتثمر وتنمي األمالك الوقفيـــة بعقد المرصد الذي يســـمح بموجبه
لمستأجر األرض بالبناء فوقها مقابل استغالل إيرادات البناء.
نظ ــرا لما للمرصد من خطورة على الوقف باعتباره دينـــا عليه ،ذهب الفقهاء إلى أن
المرصد ال يمكن أن يرتب على الوقف ،إال إذا لم يوجد مال حاصل في غلة الوقف سابقا
يمكن تعميره بها وكذلك عدم وجود من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره بها(،)38
فعقد المرصد ال يترتب على الوقف إال إذا:
_    ل ــم يوجد م ــال حاصل من الوقف :فإذا وجد مال حاصل من الوقف فال يمكن تأجيره
بطريق المرصد ويثبت ذلك من قبل الســـلطة الوصية بعد الخبرة والمعاينة ،بأن هناك
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مصلحة للوقف في تأجيره بطريق المرصد(.)39
_      عدم وجود من يس ــتأجره بأجرة معجلة :وهذا الشرط يعتبر ضروريا حيث أنه إذا وجد
من يستأجره بأجرة معجلة تعمر بها عين الوقف الخربة كان ذلك أولى من إيجاره بعقد
المرصد.
فالمرص ــد يش ــترط لترتيب ــه أن يكون الوقف أرضـــا قابلة للبناء وذلـــك بإلزام صاحب
األرض بالبناء فوقها مقابل إستغالل إيرادات البناء ،على عكس فقهاء الشريعة اإلسالمية
فهم يق ــررون عقد المرصد عل ــى العقارات الوقفيـــة بصفة عامة وذلـــك تحقيقا لمصلحة
الوقف.
ب     .عق ــد المقاولة :لقد نص المشـــرع الجزائري علـــى عقد المقاولة فـــي المادة 26
مك ــرر  6من قانون  07 /01وف ــي المادة  549من القانون المدني علـــى أنه»:هو عقد يتعهد
بمقتض ــاه أحد المتعاقدين أن يضع شـــيئا أو يـــؤدي عمال مقابل أجر يتعهـــد به المتعاقد
اآلخ ــر ويكون الثم ــن حاضرا كليا أو مجزئا على أقســـاط حســـب االتفاق المبـــرم بينهما،
ويجوز للموقوف عليه أو للس ــلطة القائمة على الوقف أو الناظر التحلل من عقد المقاولة
المب ــرم ووق ــف التنفيذ ف ــي أي وقت قبل إتمـــام العقد على أن يتم تعويـــض المقاول عن
جميع ما أنفقه من المصاريف وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب ولحقه من خسارة
بمقتضى عقد المقاولة.
كما عملت الوزارة عل اس ــتغالل وايجار جميع األمـــاك الوقفية األخرى بما يؤدي إلى
تحقيق الدور التنموي المنوطة بها ،ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي:
جدول يبين األمالك الوقفية المستغلة بغير ايجار
نوع الملك الوقفي

سكنات

مرشات

محالت تجارية

حالة جيدة

20

05

08

حالة متوسطة

79

02

حالة سيئة

29

المجموع

128

07

08
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 .3.2استغالل وتنمية األراضي الوقفية العامة المعرضة لالندثار أو الخراب:
    حفاظ ــا على ديمومة األم ــاك الوقفية بما يجعلها دائما تؤدي الغرض الذي وضعت
من أجله ،وهو التصدق بمنفعتها للفقراء والمحتاجين ،لقد أقر المشرع الجزائري إمكانية
اس ــتغالل وتنمية العق ــارات الوقفية المبنيـــة المعرضة لالندثار والخراب بالشـــكل الذي
يجعلها صالحة( ،)40وقد نص في المادة  26مكرر 07من القانون رقم  07/01أنه يمكن أن
تستغل وتستثمر وتنمى العقارات الوقفية المبنية المعرضة للخراب واالندثار بعقد الترميم
أو التعمير كما يلي:
أ   .عقد الترميم :عقد الترميم يقصد به إعادة بناء وتصليح البنايات الموقوفة التي في
طريقها للخراب واالندثار ،وتطبيق ــا لقواعد التهيئة والتعمير فإن الترميمات الكبرى التي
تقع على الواجهات الخاصة بالمحالت والسكنات فإنها بحاجة إلى رخصة صريحة من
طرف الس ــلطات المختصة المحلي ــة ،وهذا ما أ كدته نص المـــادة  26مكرر 07من قانون
07/01على أن عقد الترميم من العقود التي تســـتغل وتنمى وتســـتثمر بها األراضي الوقفية
المبني ــة المعرضة لالندثار والخراب وقصد ترميمها،ويدفع المســـتأجر بموجبه ما يقارب
قيمة الترميم مع خصمها من مبلغ اإليجار مستقبال.
ب    .عق ــد التعمير :لقد نص ــت المادة  51من القانـــون  29/90المعدل والمتمم التي
تنص أنه ‹›يمكن لكل ش ــخص طبيعي أو معنوي قبل الشـــروع في الدراسات أن يطلب
ش ــهادة للتعمير وأن تعين حقوقه في البناء واالتفاقات التي تخضع لها األرض المعينة››
وهذه األخيرة ال تسلم إال على األراضي الغير المبنية.
ال يمن ــح عق ــد الترميم والتعمي ــر صاحبه أي حق على ما قام به مـــن ترميم وتعمير ،إال
حقا شخصيا ،أي حق الدائنية فيمكنه المطالبة بما صرفه في إصالح الوقف ،فإذا فسخ
العق ــد يلت ــزم الناظر ب ــأن يدفع مبلغا مســـاويا لمـــا زاد في ثمـــن العقار الموقـــوف التي قام
بإصالحها(.)41
كما يجعل عقد الترميم أو التعمير على عاتق المستأجر التزامات يجب اال لتزام بها هي:
_    اال لتزام بدفع قيمة الترميم والتعمير :يلتزم المستأجر بدفع مبلغ يساوي قيمة الترميم
أو التعمي ــر أو ما يقاربه وذل ــك ألجل إصالح العين الموقوفة التي يشـــترط فيها أن تكون
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خر ب ــا أو ف ــي طريق االندث ــار وتعي ــن قيمته حســـب طبيعة عقـــار الوقف ودرجـــة تخربه
واندث ــاره( ،)42وتح ــدد هذه القيمة بالتراضي بعد اســـتطالع رأي خبيـــر عقاري ويلتزم
المس ــتأجر بدف ــع ذل ــك المبلغ إل ــى الناظر الذي يقـــوم بإصالح الوقف العـــام من ذلك
المبلغ.
_        التزام المس ــتأجر بدفع األجرة :وهو التـــزام منطقي باعتبار العقـــد ،عقد إيجار فيلزم
بدفع مبلغ اإليجار ويكون إيجارا شهريا كما في الحكر ،على أن يخصم منه قيمة الترميم
والتعمير الذي قدمه المستأجر أي أن يقبض قيمة ما قدمه مقدما ،كما أن األجرة تكون
في هذا النوع من العقود ثابتة ال تتغير عكس الحكر.
و ينته ــي عقد الترمي ــم والتعمير بانتهاء مدة اســـتهالك اإلصالح وقد ينتهي بتســـديد
الدين الذي على الوقف العام من قبل الناظر(.)43
وف ــي الخت ــام فمن الضروري ج ــدا أن ينظر لألوقـــاف النامية على أنها حركة مســـتمرة
لتجميع األموال ثم تحويلها إلى استثمارات تدر عوائد مجزية تحقق ثالثة أغراض:
_    تراكم رأس ــمالي م ــع المحافظة على األصل عبـــر آلية االحتياطي واألربـــاح المحتجزة
وبمعرفة الواقفين.
_    مكاف ــأة الناظ ــر عل ــى إدارة ه ــذه األوقـــاف بصفته هيئـــة متخصصة فـــي إدارة األموال
واستثمارها بما يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية.
_    توزي ــع ج ــزء من الريع على جهات الخير الذرية أو الخيريـــة بما يتفق ورغبة الواقفين،
وترس ــيخا لدور الوقف ف ــي إعادة توزيـــع الثروة وتحقيـــق العدالـــة االجتماعية ،ويمكن
توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:
رسم يمثل تدفقات األموال الوقفية
الخاتمة
لق ــد كان الوق ــف وما ي ــزال من أهم النظم األولى في الشـــريعة اإلســـامية ،فقد ســـاهم
ّ
بجالء في تحقيق التنمية اال قتصادية واالجتماعية ،وشـــكل من خالل خصائصه ،ومرونة
أحكام ــه حق ــا خصبا لإلبداع اإلنس ــاني فـــي مجال توفيـــر المنافع والخدمـــات واألعمال
الخير ي ــة ،ب ــل كان مموال هاما للحضارة اإلســـامية ومقوم من مقوماتهـــا ،إال أن هذا الدور
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تراج ــع بش ــكل كبير نتيجة للممارس ــات الخاطئة علـــى األوقاف من قبـــل العاملين على
الوق ــف أو م ــن الذي ــن اس ــتغلوه لمصالحهم الشـــخصية فـــأدى بـــه إلى ضعـــف التراكم
الرأس ــمالي الوقف ــي ،مم ــا يس ــتدعي إلـــى ضـــرورة االهتمـــام بـــه إلعـــادة دوره االجتماعي
واال قتص ــادي ليحق ــق ما هو مطل ــوب منه ،لذا لقـــد توصلنا من خالل هذه الدراســـة إلى
النتائج التالية:
 1.1إبراز أهمية الوقف في الحياة الدينية واالجتماعية واال قتصادية ،بتبيان المعالم الوقفية
التي كانت موجودة في الجزائر لمحاولة بعثها من جديد ،من خالل ّ
التفكير في تطويره
ّ
واس ــتغالل ثروات ــه وتثميرها ،و إش ــراكه فـــي عمليـــة التنمية الشـــاملة و إدخالـــه الدائرة
اال قتصادية حتى ال تبقى أعيانه وممتلكاته عرضة لإلهتالك.
 2.2إبراز جملة من اآل ليات التمويلية والعقود واألساليب االستثمارية التي يستمد معظمها
من الش ــريعة اإلس ــامية ،باعتبارها روح العمل الوقفي ومصدره ّ
المادي ،وقد لوحظ ّأن
معظم تلك ّ
الصيغ واألس ــاليب لم تعط نتائـــج إيجابية لعدم إمكان تطبيقها على أرض
ّ
ّ
تشـــجع االســـتثمار والتمويـــل في هذا
الواق ــع بس ــبب عدم توف ــر منظومة مالية ،وبنكية
المجال.
ّ
3.3ص ــارت الدولة اليوم عاجزة عن تغطية جميـــع القطاعات وتلبية كل الحاجيات التي
يحت ــاج إليه ــا أفراد المجتم ــع ،كما أن القطاع الخاص لم يعد مســـتعدا للمشـــاركة في
المجاالت الخدمية التي ال تعود عليه ّ
بالر بح بسبب نقص المبادرات الخاصة ،لذا من
واجب الدولة اس ــتغالل واس ــتثمار األمالك الوقفية إلمكانية تخفيف بعض األعباء عن
ميزانيته ــا المالي ــة ،ألن الوقف يعمل على تغطية بعض األنشـــطة والقطاعات الخدمية
كالتعليم األساسي والجامعي والتكوين وقطاع ّ
الصحة.
                   كما نحاول من خالل هذه الدراسة تقديم التوصيات التالية:
1.1إيج ــاد منظوم ــة قوانين وتش ــريعات فاعلة لتســـيير وحماية األمالك الوقفـــي ،وذلك من
خ ــال إعداد دورات تكوينية مس ــتمرة لوكالء األوقاف لتعريفهم بمســـتجدات موضوع
الوقف في جانبه اإلداري والقانوني والتســـييري ،وذلك باالســـتعانة بأساتذة مختصين،
وك ــذا تهيئة الظروف المناس ــبة أمام األســـاتذة المتخصصين إلجراء دراســـات وأبحاث
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مثمرة في موضوع الوقف وأهميته االجتماعية واال قتصادية.
2.2إش ــاعة ثقاف ــة وقفية متميزة م ــن خالل تفعيل دور وســـائل اإلعالم الســـتقطاب أوقاف
جديدة.
3.3إيجاد أساليب حديثة الستثمار الوقف واستغالله في حل مشكلة الفقر.
4.4وج ــوب توفر اإلرادة السياس ــية المدركة ألهمية الوقف ،و إقامـــة دورات تكوينية لوكالء
األوق ــاف لتعريفه ــم بمس ــتجدات موضـــوع األوقـــاف مـــن جانبهـــا اإلداري والقانونـــي
والتسييري ،وذلك باالستعانة بأساتذة متخصصين في هذا الموضوع.
5.5عن ــد وض ــع الدولة أي خط ــة للنهوض باألوقاف اإلســـامية ،يجب أن تناســـب تنمية
األم ــاك والممتل ــكات الوقفية القائمة ،والتشـــجيع على قيام أوقـــاف جديدة من أجل
استئناف عملية التراكمات الوقفية.
      بعد عرضنا لألمالك الوقفية في الجزائر وألهم األجهزة التســـييرية في وزارة الشـــؤون
الديني ــة واألوقاف والتي س ــعى المش ــرع جاهـــدا من خـــال إحداثها إلـــى تفعيلها وضبط
تس ــييرها ،إال أن تل ــك الجه ــود التي بذلها المشـــرع الجزائري لم توفق إلى حد ما بســـبب
صعوبة الحصر الش ــامل لألوقاف وتس ــجيلها ،وكذا بســـبب العديد مـــن التجاوزات التي
تتعرض لها األوقاف من نهب وتخريب مما يســـتدعي االهتمام أ كثر بالممتلكات الوقفية
في الجزائر.
الهوامش
 .1اب ــن منظور-أب ــو الفض ــل جم ــال الديـــن محمد أبـــو المكارم :-لســـان العـــرب ،دار
المعارف ،مصر ،القاهرة ،1989 ،ص360 :
 .2اختلف الفقهاء في حق التصرف في الوقف ،واسترجاعه ،ومدة الوقف.
 .3وهبة الزحيلي :الفقه اإلس ــامي وأدلتـــه ،دار الفكر ،الجزائـــر ،الطبعة األولى ،الجزء
الثامن ،1991 ،ص153 :
 .4وهبة الزحيلي :مرجع سبق ذكره ،ص155 :
 .5نفس المرجع ،ص156 :
 .6مثل المملوك بأجرة :أن يستأجر دارا مملوكة أو أرضا مدة معلومة ،ثم يقف منفعتها
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لمستحق أخر غيره في تلك المدة ،وبه يكون المراد من المملوك إما ملك الذات أو ملك
المنفع ــة ،فالوقف عن ــد المالكية ال يقطع حق الملكية في العيـــن الموقوفة ،و إنما يقطع
حق التصرف فيها.
 .7محمد البشير الهاشمي مغلي ،التكوين اال قتصادي لنظام الوقف الجزائري ودوره
المقاوم لالحتالل الفرنسي ،مجلة المصادر ،العدد السادس ،مارس  ،2002المركز الوطني
للدراسات والبحث من الحركة الوطنية وثورة نوفمبر  ،1954الجزائر ،ص.161
 .8لقد تبنى العديد من الجزائريين المذهب الحنفي في العهد العثماني وهذا راجع
لمرونت ــه ،حي ــث يجيز حل األحب ــاس إذا دعت الحاجـــة أو المصلحة العامـــة إلى ذلك،
خالفا للمذهب المالكي الذي ال يجيز فسخ الوقف حتى ولو صدر من الحاكم نفسه.
 .9تمثل مؤسسة الحرمين الشريفين ثالثة أرباع (¾) األوقاف العامة.
بلغ صندوق األوقاف سنة  1830بعد طرح النفقات 7170305فرنكا.
.11حي ــث توجه األوق ــاف تارة عن طريق البر مـــع قافلة الحجاج وتارة بحـــرا إلى الوكالة
الجزائرية باإلسكندرية في سفن إسالمية أو نصرانية ،ومنها إلى الحرمين الشريفين ،أنظر:
محم ــد البش ــير الهاش ــمي مغل ــي :التكوين اال قتصـــادي لنظـــام الوقف الجزائـــري ودوره
المقاومة لالحتالل الفرنسي ،مرجع سبق ذكره ،ص163:
.12ه ــذا ما تثبت ــه بعض التقارير الفرنســـية التي تعود إلى الســـنوات األولى لالحتالل،
حيث تؤكد بأن أوقاف مؤسس ــة الحرمين كانت تســـتحوذ على الشطر األ كبر من األوقاف،
فم ــن هذه التقارير ما أورده « »Genty de bussyمن أن أوقاف الحرمين كانت تقدر بـ 1419
ملكية منها  70ضيعة يشرف عليها مباشرة وكالء الحرمين .أما قنصل فرنسا  Valiardفقد
ذك ــر أن كل بيوت الجزائر وما يحيط به ــا من أراضي فتعود ألحباس الحرمين .حيث توجه
األوقاف تارة عن طريق البر مع قافلة الحجاج وتارة بحرا إلى الوكالة الجزائرية باإلسكندرية
في سفن إسالمية أو نصرانية ،ومنها إلى الحرمين الشريفين ،أنظر :ناصرالدين سعيدوني:
دراسات في الملكية العقارية ،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،1986،ص84:
1313هذا ما أ كد التقرير الذي قدمه  Aubignoseإلى Debourmont قائد الحملة الفرنســـية
على الجزائر سنة  25أوت .1830
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 1414لقد تم إحصاء  92حانوتا يعود لمؤسســـة سبل الخيرات ،ثمانية منها كانت مستغلة
من قبل اليهود ،وهذه إش ــارة لس ــماحة اإلســـام وعدالته بين مواطنيه ،وغلتها السنوية
االجمالية قدرت بنحو  4455رياال ،يضاف إلى ذلك أنه كان لمؤسســـة سبل الخيرات
أرب ــع مخ ــازن ملحقة بالفن ــادق غلتها الســـنوية  156ريـــال إضافة إلـــى حمامين غلتها
السنوية  165ريال.
 1515محمد البشير الهاشمي مغلي :مرجع سبق ذكره ،ص164 :
1616تزخر الجزائر ببيوت اهلل ،حيث بلغت عدد المساجد في مدينة الجزائر وحدها فقط في
أواخر العهد العثماني  106مسجدا.
1717ناصرالدي ــن س ــعيدوني :دراس ــات فـــي الملكيـــة العقاريـــة ،المؤسســـة الوطنيـــة
للكتاب،الجزائر،1986،ص150:
1818نفس المرجع ،ص90 :
1919اعتب ــر عبدالرحمان بن خلدون بيت المال إحـــدى أركان الملك المتمثلة في الجند
والمال والمخاطبة (اإلعالم).
2020ناصرالدين سعيدوني مرجع سبق ذكره ،ص95 :
2121األش ــراف هي الفئة التي تنس ــب نســـبها إلى آل البيت ،كما يرأس جماعة األشـــراف
شخص يعرف بنقيب األشراف الذي يساهم في إدارة السلطة السياسية ،كما أن مبايعة
الباشا ال تتم إال بحضوره إلى جانب العلماء.
2222مصطف ــى أحمد بن حموش ،الوقف وتنمية المدن مـــن التراث إلى التحديث ،ندوة
الوق ــف اإلس ــامي 7-6 ،ديس ــمبر  ،1997جامعة اإلمـــارات العربية المتحـــدة ،العين،
ص6:
 2323ناصر الدين سعيدوني :مرجع سبق ذكره ،ص100:
 2424محمد البشير الهاشمي مغلي :مرجع سبق ذكره ،ص166 :
 2525ناصر الدين سعيدوني :مرجع سبق ذكره ،ص167:
 2626نفس المرجع ،ص168 :
 2727رغم اإلجراءات التي قامت بها اإلدارة الفرنسية من أجل القضاء على الوقف ومؤسساته
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إال أن األمالك الوقفية بقيت متواجدة ،وكانت تتوزع على أوقاف حبست على المدارس
والزوايا والمساجد والكتاتيب باإلضافة إلى األوقاف األهلية.
 2828محجو ب ــي ميس ــوم :نظام األم ــاك الوقفية فـــي الجزائر ،دراســـة مقارنة بين الشـــريعة
والقانون ،مذكرة الدراسات العليا في المالية ،المعهد الوطني للمالية ،الجزائر،1993 ،
ص76 :
 2929تعتب ــر هذه اإلدارة جزء من وزارة الشـــؤون الدينية واألوقاف ،فهـــي مدمجة مع مديرية
الحج ،حيث أن تسمية اإلدارة األصلي هو مديرية األوقاف والحج.
3030أنظ ــر الم ــادة  1،3م ــن المرس ــوم التنفيـــذي رقـــم 2000/146المـــؤرخ فـــي  28جويلية
2000المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
3131لكي يتم اختيار نظار األوقاف بصفة موضوعية ،يتم ذلك عن طريق إجراء مسابقات
وامتحانات لاللتحاق باألس ــاك الخاصة بقطاع الشـــؤون الدينيـــة واألوقاف وكذا إجراء
فترات للتكوين والتربص.
3232هذا تعر ي ــف مطابق لتعريف المذهـــب الحنفي ألنه اعتبر المزارعـــة عقد على الزرع
ببعض الخارج.
3333يحتوي عقد المزارعة على شروطا بينتها المادة  26مكرر من قانون األوقاف والمتمثلة
في :تحديد طرفين العقد ،تحديد األرض الموقوفة ،تحديد مدة العقد ،تحديد األجرة أو
الحصة في عقد المزارعة ،انتهاء عقد المزارعة.
3434يجب احترام الشروط العامة عند إبرام عقد المساقاة والمتمثلة في :أن يكون الشجر
معلوم ــا عند إبرام العقد ،أن يكون نصيب العامل في الشـــجر معلوما بالنصاب ،البد أن
يبذل العامل عناية الرجل العادي في أرضه ،المدة محددة في عقد المساقاة.
3535نصر سلمان وسعاد سطحي :فقه المعامالت المالية وأدلته عند المالكية ،المطبعة
العربية ،غرداية ،الجزائر ،سنة  ،2002ص217
3636ال يمكن أن تبقى أجرة التحكير رهينة االتفاق األول ،ألنها تخضع للظروف اال قتصادية
المحيطة بها (كالتضخم مثال) وهو ما يســـمى في الشـــريعة اإلسالمية بتصقيع الحكر،
مع ذلك لم ينص المشرع الجزائري على تجديد أجرة الحكر لكن وبالرجوع إلى أحكام
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الش ــريعة اإلس ــامية حس ــب نص المـــادة  02من قانون الوقـــف العام فـــإن األجرة تصقع
وتخضع للتغيرات المحتملة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك  .
3737ويجب احترام الش ــروط التالي ــة عند إبرام هذا العقد والمتمثلـــة في :المدة في عقد
الحكر ،األجرة في عقد الحكر ،حصول التراضي.
 3838زهدي يكن:أحكام الوقف ،دار النهضة العربية للطباعة والنشـــر الطبعة األولى سنة
 1388ه ،ص108 :
3939نفس المرجع ،ص179
4040رام ــول خالد:اإلط ــار القانون ــي والتنظيمي لألمـــاك الوقفية ،دار هومة ،الجزائر ،ســـنة
 ،2004ص.145
4141عبد الرزاق أحمد الس ــنهوري :عقد اإليجار والعارية ،المجلد الثاني الجزء السادس،
منشورات الحلبي الحقوقية بيروت -لبنان ،سنة  ،2000ص21:
4242ولن يكون هذا إال بواسطة خبير عقاري يثبت حالة األرض.
4343وينته وفقا النتهاء عقود اإليجار العامة والخاصة

