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  شكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفان
  

الشكر ابتداء هللا تعاىل مقِغد النعم ورافع اهلم، على توفيقه ومهتيسريه ومتعلينا باجلهد  ن
  .أخريا، واحلمد له ابتداء وانتهاء، فالشكر له أوال وطروحةهذه األوالوقت الذي مسح لنا بإعداد 

 األستاذ الدكتور كمال لدرع: مث األحق بالشكر بعد اهللا عز وجل؛ األستاذان الفاضالن
مشكورا اإلشراف عليها رغم  لَبِالذي قَ طروحةاملشرف الرئيس على هذه األ ،حفظه اهللا تعاىل
كثرة مسؤولياته ومهه، وقامد كان لنا مسهال وداعما ومل يكذا ه، وهل علينا بنصحه وتوجيبخ

مشكورا املسامهة يف اإلشراف  لَبِمن املغرب الشقيق الذي قَ األستاذ الدكتور حممد العلمي
، والذي أفادنا كثريا املساعد يف إطار املنحة طويلة األمد اليت استفدت منها إلمتام رسالة الدكتوراه

عاملا عامال على توجيه تلميذه، وجعل  فجازامها اهللا تعاىل خري ما جزايمة والدقيقة، مبالحظاته الق
م يوم ال ينفع مال وال بذلك يف ميزان حسناون إالّ من أتى اهللا بقلب سليم،كما أرجو هلما ن

  .الثبات وحسن اخلامتةالعافية يف الدنيا، والتوفيق وو الصحةوموفور  دوام اهلناء
ه معي أثناء حلظات لبرات إىل كل من كان قَم خبالص التشكّ يف هذا اإلطار أن أتقدال يفوتينو
منهم ن شجعين على إمتام هذا البحث وإىل كل م، وادالسدالبا يل املوىل التوفيق و، طالبحث

 اهللا تعاىل حفظهم ذة يف كلية احلقوق جبامعة البويرة وباقي جامعات الوطنزمالئي وإخواين األسات
على  "كمال " و  "عبد الباسط "  ينالعزيز وينال أنسى يف اخلتام أن أشكر األخ، كما يعامج

  .  ت بهضرِيل يف إخراج هذه املذكرة على الوجه الذي ع ماعلى مساعدو اصربمه



 

  اإلهـداءاإلهـداءاإلهـداءاإلهـداء
إىل روح الوالد الكرمي رمحه اهللا تعاىل وأسكنه فسيح اجلنان؛ الذي كان مناه رؤية ابنه يف 

هم أبلغه بفضلك سائال على الدوام متام هذا اجلهد العلمي، فاللّعلى مراتب العلم والتعليم، أ
رغ الصرب وإىل اليت انتظرت بفا .ه صدقة جارية له إىل يوم امليعادالكرمي متام هذا األمر، وأجعل
الدة وال ؛ متام هذا العمل وتكليل هذا اهود بالنجاح والتوفيق؛حلظة بلحظة وساعة بساعة

والعافية، كما أسأله جلّ شأنه  أن جيمعين  الصحةعليها  دمي، اليت أسأل اهللا القدير أن يالكرمية
  . ما يف مستقر رمحته ومقام جنته يوم القيامة

إىل اللذين ربياين صغريا وتفضما وكرمهما؛ عمي الذي هو يف مقام أيب ال عليبابا "  حبنا
رمحة اهللا تعاىل " احلاجة زينب " و زوجته  ، عمره وبارك له يف صحتهأمد اهللا يف "احلاج عالوة 

  .عليها يف املأل األعلى إىل يوم الدين
  .إىل زوجيت احلبيبة اليت تساندين يف مشوار حيايت بكل صرب وتضحية

  .إىل مجيع أفراد عائليت صغريهم وكبريهم
  . املَصون، ومجيع أفراد عائلته ول وزوجتهالدكتور حممد ثابت أ "أبيت " إىل صهري العزيز 

  . إىل مجيع من تربطنا به عالقة األخوة والدين، وجتمعنا به أواصر احملبة فيه
  .إىل مجيع من ساعد من قريب أو بعيد يف متام هذا اجلهد

  . إىل كل ساع حنو إعادة دور األوقاف إىل ما جيب أن تكون عليه يف حياة األمة ومستقبلها

  العملو أهدي هذا اهود

        إهداء خاصإهداء خاصإهداء خاصإهداء خاص
، وعلَّمنا خماطبة القلوب قبل خماطبة بأخالقه من قبل أن نقتبس من علمهإىل الذي علَّمنا 

َ أبصرنا من خالل صفاته تواضع العلماء رأي العني، إىل شيخي ومعلمي  ؛العقول واألمساع، و
  وصاحب الفضل الكبري علي�� ��� حفظه   %�ا���$ ا��#!
 ا���!" ! �� ا���ه

املوىل أن يبارك له يف صحته وعمره حىت نستفيد  سائلنياهللا تعاىل ورعاه وجعله ذخرا هلذه األمة، 
  .من علمه، وأن يرفع درجاته يف عليين
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  ملخص أطروحة دكتوراه بعنوان
  "المي اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف يف التشريع اجلزائري دراسة مقارنة مع الفقه اإلس" 

  

لقد أصبح من الضروري اليوم، ويف ظل األزمة اليت تعيشها اإلنسانية اليوم وعلى كل 
إخل من التفكري يف احللول العملية اليت ...املستويات؛ االجتماعية، االقتصادية، الثقافية، الصحية، 

الوضع، وباعتبار أنّ  ترفع هذا الغنب، وباعتبار أنّ اتمعات اإلسالمية هي أكثر اتمعات تأثرا ذا
تاريخ هذه اتمعات زاخر بالعديد من املؤسسات اليت استطاعت أن ترفع هذا التحدي يف أحلك 
ظروفها، فقد أصبح لزاما نفض الغبار عن هذه املؤسسات وإعادة بعثها من جديد، حىت تقوم 

عاد صيتها وبدأت  بالدور الذي كانت تقوم به من قبل، ويف هذا السياق تأيت مؤسسة الوقف اليت
جتد مكاا الذي كانت عليه من قبل، وأصبحت حمط اهتمام العديد من البلدان، باعتبار أنها قادرة 

  .على رفع حتد التنمية يف هذه البالد
ال شك بأنّ هذه املؤسسة قادرة على ذلك، ولكنها حباجة إىل حلّة جديدة وصورة مغايرة 

ألنّ طبيعة التحديات قد تغير وبالتايل ومن املنطقي أن يتغير  ملا كانت عليه من قبل، ال لشيء إالّ
أسلوب العمل كذلك، ويف هذا اإلطار تأيت الدراسة العلمية اليت بني أيدينا لتحاول معاجلة هذا 
الوضع من خالل تشخيص الواقع اإلداري والتسريي لألوقاف يف اجلزائر، والذي سيسمح 

دة فيه، ومدى تأثري ذلك على النظام الوقفي، وصوال إىل اقتراح بالوقوف على أهم الثغرات املوجو
مجلة من احللول الواقعية املالئمة للوضع الوقفي يف اجلزائر، استنادا على جمموعة من التجارب 
املعاصرة الرائدة يف جمال تسيري األوقاف وإدارا، واليت أثبتت جناعتها وآثارها اإلجيابية على احلياة 

لألفراد، لينتهي األمر بعد ذلك إىل بلورة رؤية إصالحية تشكل مرتكزات اإلصالح االجتماعية 
اإلداري لنظام األوقاف يف اجلزائر، واليت رأينا بأنها ستشمل اجلانب التشريعي واهليكلي وأخريا 

 .املايل



 

 

Résumé du thème de doctorat 
« La réforme administrative du système des Awqafs dans la législation 

Algérienne, étude comparative avec la jurisprudence islamique »   
 

A travers le quotidien vécue par les musulmans au cour de la civilisation 

musulman; ce trouve une institution très importante d’une ampleur stratégique, qui a 

marquer sa présence dans les différentes étapes de la renaissance de la nation musulman, 

et même jouer un rôle très important dans sa présence et existence, cette institution ni 

autre que EL AWQAF ( HABBOUS). 

  EL AWQAF et au cours de l’histoire a connue un développement très importants 

sur tout les plans de vie gérant le quotidien du musulman et orientant ses besoins ; 

économique, social, culturel, …ext, vers la satisfaction à un point ou elle est devenue la 

source essentiel de toutes ses besoins croissant a fur et a mesure avec la croissance de la 

population musulman, mais malheureusement et avec le temps ; cette ampleur tant 

vécue ; à commencer à s’éteindre et à disparaître surtout avec l’arrivé de colonisateur, 

qui a belle et bien travailler à détruire cette institution par tout les moyens possible, 

chose concrétisé ultérieurement. 

              Après l’indépendance EL AWQAF fut pris en charge par l’administration du 

ministère des affaires religieuses, comme étant un service parmi d’autre sans prendre on 

considération sa spécificité sur la qu’elle a été basé depuis sa législation on islam, cela 

explique qu’elle été gérait administrativement de la même façon d’ont on gérait les 

différente structures étatiques, de là ; toute reproche attribué à l’administration étatique ( 

bureaucratie, qualité de service, efficacité, ….ext) fur attribué à l’ administration des 

awqafs, et bien sur avec l’absence de la volonté politique de donner aux waqafs le statue 

qu’elle mérité ; les perspectives été très limitées et le champs de manœuvre été très cadré, 



 

 

ce qui à résulté la non satisfaction du rendement de cette institution comparement avec 

ce que donné au paravent, un constat nécessitant une mise à jour et une revue de la 

façon d’ont en gérait et administrait cette institution.                 

Nul aujourd’hui ne peux niée le rôle important des biens waqfs dans la vie de la 

société, cela induit la nécessité de la prendre en charge ; on préparant les conditions 

d’une nouvelle renaissance de cette institution pour qu’elle puisse retrouver sa vrais place 

connue dans la vie des musulman depuis sa législation par l’islam, cela ne peux être 

réalisé qu’travers une réforme bien étudier de l’administration de cette institution, et 

dans ce cadre vient l’étude scientifique intitulé La réforme administrative du 

système des Awqafs dans la législation algérienne, étude comparative avec la 

jurisprudence islamique ; pour essayer de proposer une vision des étapes indispensable 

à suivre afin d’arriver à concrétiser  cette réforme tant voulue et attendue. 

L’étude ce base sur deux volés ; un volé théorique chapoté par le titre suivant : La 

réforme administrative et le système du waqf en Algérie, constitué de deux 

chapitre ; le premier illustrant la signification de la réforme administrative, le deuxième 

ce porte sur L'évolution de la gestion des biens waqfs en Algérie, et un volé pratique 

intitulé : Les mesures de réforme du système administratif des awqafs en 

Algérie, de même constitué de deux chapitres le premier sous le titre de : Les modèles 

de la réforme administrative du système de waqf, et le deuxième sous le titre : Les piliers 

de la réforme administratif du système des awqafs en Algérie.  
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 .مقدمة )  1
بسم اهللا والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا تعاىل سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن 

  سار على دربه إىل يوم الدين وبعد؛
اس وأمهيتها، فلقد أصبح دور األوقاف يف حياة الن ازِبراء ِإلنع ريِثال حيتاج املرء اليوم إىل كَ

االجتماعية، الثقافية، (ي احلياة املختلفة احنيف حتسني م ؤسسةاملوسامهت به هذه  تهدمعلوما ما أَ
عرب التاريخ واألزمنة، ومن خالل اتمعات اإلنسانية املتعاقبة، فالوقف ) إخل....العلمية، الصحية،

ات خمتلفة، إالّ أن غايته ونتيجته كانت واحدة بالنسبة يمسموإن عرِف يف اتمعات القدمية بِ
عرفت نظام الوقف أن األمر إذا ما تعلّق باتمعات اإلسالمية فإنّ هذه األخرية قد  غري، لجميعل

وكان هذا النظام قاعدة لبناء مؤسسات اتمع املدين يف تلك  ،ومارسته طيلة أربعة عشر قرنا
ة، بل اتمعات يف خمتلف جماالت التكافل االقتصادي واالجتماعي التعليمية والصحية واخلدمي

ت الشعور الفردي باملسؤولية دسه أحد االبتكارات املؤسسية االجتماعية اليت جأنبميكن القول 
  . ونقلته من مستوي االهتمام اخلاص إىل االهتمام العام جتاه اتمع والدولة معا ،اجلماعية

انشغال  حملّ تطوير هذا الدور وتفعيل هذا األداء هو الذي أصبح اليوم ويف مقابل هذا فإنّ
كَالعديد من املؤسسات احلكومية واجلمعيات اخلريية، وياد ع على أن حتقيق هذا اهلدف قَاالتفاق ي

شرِيبدأ من خالل حتسني أداء اجلهاز الذي يإصالح اإلدارة  ؛على هذه األوقاف، ومبعىن أدق ف
 .    اليت تقوم اليوم على شؤون هذه األوقاف ورعايتها

السعي إىل سد احلاجات  ارمؤسسي للوقف هو الذي أَهلَه ألن يدخل غالطابع امل إنّ
تمع، وهذه امليزة هي اليت جعلته قادرا على أداء دور بارز يف عملية املختلفة اليت يطلبها الفرد وا

تمع والنهوض به، واليت تتنمية اعما اليوم العديد من القوى األهليةإليه د أو ما يسى مبؤسسات م
ة إىل العديد من البحوث اليت تعمل على تطوير النظرة اساتمع املدين، ومن هنا جاءت احلاجة املَ

املقصد الذي وجِد من أجله، وذلك  ققِّحالوقف؛ بإخراجه للناس بالصورة اليت ت ؤسسةالتقليدية مل
مبعىن الكلمة، تبقي له جوهره وال  سةمؤساحلديثة يف تسيريه وإدارته ك قِرمن خالل اعتماد الطُ

فيه إالّ صورته اليت ي ريغتعرض ا على الناس، فيكون عطاؤه ومردوديته عالية تستلك احلاجات  د
الوقف يف أيامنا هذه حتتاج إىل نفَسٍ جديد يعيد  مؤسسة وتزيد، وهو الشيء الذي يؤكد بأنّ

ة للعيان دورها، وذلك يف حلَّ رظهيف شي ويطفو ا من جديد إىل السطحبريقها املتال مؤسسةلل
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جديدة متجددة سندهقَا القانون، وروحها الترب ريِإىل اهللا، وطريق سهطَا وترِوا ما وصل إليه ه
يف كيان  هعثبملية عو املأمول اجلديد هذا النفَس ،فكر اإلنسان من تقنيات التسيري واإلدارة احلديثة

ة الَعاحلديثة الفَ قِرإليه بكل الطُ عيِهو هدف استراتيجي غاية يف األمهية، البد من الس ؛األوقاف
الوقوف  ةَغية، الشيء الذي ال يتأتى إال باملتابعة الدائمة ألداء هذه األوقاف يف الواقع، بنمكواملُ

 هذا األداء وتفعيل هذا الدور رِوطَدون ت ولُحائق اليت تعلى خمتلف السلبيات واإلشكاالت والعو
أكثر، ومىت ذُكر األداء ذُكرت بالضرورة اإلدارة، وإذا ذُكرت املتابعة املستمرة ذُكر اإلصالح، 

ت من أجله األوقاف يجِدوبالتايل فإن حتسني األداء والدور الذي ومر حن طريق اإلصالح عا تم
  .   ي لنظام سريهااإلدار

  

  . أمهية املوضوع )  2
 )......، اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا، تعليميا(الوقف وأمهيتها احلضارية  مؤسسةدور إنّ 

اإلكراهات اليت  بِء؛ فقد أصبحت معلومة الفائدة ظاهرة األثر يف التخفيف من عدور بالغة األمهية
؛ ؤسسةاملي من حماولة اإلقناع بأمهية هذه دحوانتقل التيعيشها الفرد واتمع وحىت احلكومات، 

ة اليت وجِد مهِفاعلة تؤدي بكفاءة وفعالية؛ املُ مؤسسةإىل تحد الشكل و العرض الذي تقَدم به ك
لقد أصبح التنظيم اإلداري يف العصر احلديث ف ،الوقف من أجلها والغاية اليت يسعى إىل جتسيدها

درٍوقَ باهتمام بالغٍ ىحظَي كبري، وما ذلك إالّ ألنه صمآمان النتائج اجليدة املرجوة من أي عمل  ام
الة وطُ إداري، فأيعمل إداري ال خيضع لضوابط وتنظيمات فعرق عليه  تسيري راشدة؛ حمكوم

بالفشل وبالنتائج العكسية لمقصوداألحباث اه هكِّدؤوهو الشيء الذي ت ،لعلمية اليوم، وال يسعا ن
وحنن نتحث عن التنظيم اإلداري إالّد عامل إلرشاد هذا التنظيم هو الوقوف  التأكيد على أن أهم

دائما على إصالحه ومراجعة آلياته بشكل مسترم.  
ا قائمة بذاا ومنه مؤسسة هعلت بالتأسيس للوقف وجناملالحظ ألكثر التجارب اليت ع إنّ

النمط  ةَيسبِا الدائمة للسلطة واحلكومة، وهو ما جعلها حهتيعبت ظُلحة؛ ييتالتجربة اجلزائرية الفَ
فُعرِاإلداري احلكومي السائد يف ذلك البلد، وبالتايل أسريا ملا تأكثر إدارات احلكومات من  ه

ردودية املتنامية، وهذا ال ينفي وجود بعض ة للتحصيل اجليد واملضاقنة واملُلَرقعالبريوقراطية املُ
اليت تعد مكسبا ) مثل جتربة األمانة العامة لألوقاف يف الكويت(التجارب الرائدة يف جمال األداء 

التفكري يف  مزِوأمنوذجا عمليا ميكن االستفادة منه يف بعث وإجياد مناذج أخرى، وعليه فقد لَ
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األسلوب واآلليات اليت يمكن عملية ا انطالقا  ؛اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف يف اجلزائر إمتام
ولتحقيق ، ا ببعض التجارب الرائدة يف العامل اإلسالميوررمو ة إلدارة األوقافيتمن التجربة الفَ

سبل اإلصالح اإلداري لنظام  نعا للبحث نعييأيت س هذا اال وضمن هذا الغرض املنشود
ه لتجسيد ذلك تايفَد من كأكُّانطالقا مما هو مؤصلٌ يف التشريع اجلزائري والت ؛اجلزائر األوقاف يف

من باب التدعيم  من عدمه، ومقارنة مبا هو موجود يف املوروث الفقهي السائر يف نفس االجتاه
اليت  اتواملتطلب ، باإلضافة إىل املرتكزاتوالتوجيه باعتبار أنّ الوقف هو مدلول شرعي باألصل

تقِّحق بِ ذلك اإلصالح املنشود، مع األخذاالعتبار واقع وخصائص الوضع االجتماعي الذي  نيِع
يباألوقاف، من دون إغفال التجارب العملية الرائدة املُ يطُحنتشة هنا وهناكرو ،يف األخري  والًص

رٍ عن الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه رضِإىل عوصبقصد أن تكون األوقاف باجلزائر إدارة  ت
 ،متميزا تستفيد منه األوقاف يف اجلزائر وكذا األوقاف يف البلدان اإلسالمية األخرى أمنوذجا عمليا

وعليه فأمهية املوضوع تتجسكَد يف الوصول إىل مامن الض؛يف إدارة األوقاف حاليا عف ا حتديد
صالحات على إدارة النظام الوقفي يف اجلزائر، إىل جانب مجلة من اقتراح مجلة من اإل م، ثُوإحصاًء

املبادئ واآلليات العملية اليت ترد العمل التسيريي واإلداري ملا فيه صالح األوقاف وصاحل ش
، على ي الدور الذي وجِدت من أجلهدؤني األوقاف باجلزائر من أن تمكت ضِرغاملنتفعني منها، بِ

وقفية قوية ومؤثرة قائمة بذاا، وهذا األمل ال ميكن أن تستوعبه رسالة  مؤسسةاملأمول هو  أنّ
اليت هي حباجة إىل دراسات كثرية وخمابر تعمل  ؤسسةاملدكتوراه، ألن هذا يعترب وينا من قيمة 

ن اجلهد على جتسيد هذا املشروع احلضاري االستراتيجي للشعب اجلزائري ولكل املسلمني، ولك
           .مع هذا هو لبنة يف هذا الصرح املُبتغى

  

 .أسباب االختيار )  3
اهتمامايت ب قلِّعتلقد دفعتين العديد من األسباب إىل ولوج هذا البحث؛ منها الذايت املُ

  .ه واقع األوقاف يف بلدنا احلبيبضفرِ، ومنها املوضوعي الذي يالعلمية
  :  األسباب الذاتية

يف مرحلة  لَذسابق ب هدجلُ ةًلَكمى توالدكتوراه لن يكون س أطروحةيف  هذلُاملراد ب هدجلُا .1
من خالل املسؤولية املدنية املترتبة عن إدارة األوقاف اإلسالمية ( إعداد مذكرة املاجستري

يف  جانبا من اإلصالح التشريعي لنظام األوقاف لَم، والذي ش)اجلزائري قانون األوقاف
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طَاجلزائر، ولذلك كان الترق فيما يرأطروحةالبحث فيه يف  اد الدكتوراه متا جبانب آخر قًلِّع
  . هو اإلصالح اإلداريومن اإلصالح؛ 

2. الرغبة يف التخص أكثَصقالًر يف جمال الدراسات املتعلّقة باألوقاف، باعتباره ح خا صب
للوقف بأداء الدور الذي  حسموابتكار النظريات اليت ترات صواء الرأي وإعطاء التسدِإل
جِومن أجله د.  
ات اليت انتهت إليها الدراسة يف مذكرة املاجستري، واليت حوَا حرقتلقد كان من بني املُ .3

خامتة البحث؛ التوصة" بإنشاء جهاز إداري خاص باألوقاف  ةُيسيكون "الوقف  مؤس ،
السلطة اإلدارية الوصية على  لِبة وإصالحية ملا تم إجنازه إىل اآلن من قيمقيِت ةقفَول ةًمرثَ

يف اجتاه املسامهة الشخصية يف جتسيد هذه التوصية  ريِساملوضوع ي األوقاف، وبالتايل فإنّ
  .على أرض امليدان

4. السعي الدائم إىل أن تعواالقتصادي الفَ املؤسسات اإلسالمية ذات األثر االجتماعي ودال ع
يب غيِالت ةقدع زِاوجا يف العطاء والوجود، وتههدق عابِالوقف؛ إىل س مؤسسةومنها 

السلطة  لِبمن ق لُبذَهو مسامهة يف مجلة اجلهود اليت ت هداملقصود وغري املقصود، فهذا اجلُ
ةة إلعادة بعث الوصيسالوقف إىل نشاطها املُ مؤستمز، وهذه العودة حتتاج باإلضافة إىل ي

اجلهود العملية؛ جهودا علميكَة تنظريية ملَمة تهِنتي إىل عمل مم وراشدظَّن .   
  

 :  األسباب املوضوعية
1. مستيى األداء اإلداري والتسوريي الذي يميز إدارة األوقاف يف اجلزائر، باعتبار تبعة ي

ي فضالتعقيدات البريوقراطية اليت ت ةُثرعليها كَ ودعهإىل اإلدارة احلكومية املَ اإلدارة الوقفية
لَرقَيف الكثري من األحيان إىل عة منو وتطولُر األوقاف عن بوغ مقصدمثرة  ا، وعليه فإنّه

نوعية حنو حتسني هذا األداء وتطويره ةٌقلَهذا البحث هي ن.  
مؤسسات اتمع املدين اخلريية يف (القطاع الثالث  قوم بهح يي الذي أصباديالدور الرِ .2

؛ يف حتديد )مقابل القطاع العام والقطاع اخلاص، والذي تدخل األوقاف ضمن إطاره
السياسات التنموية للبلدان، ولذا فقد وجهِاالنتباه إىل هذا الدور املُ بواحلَ ماس، ولَسكن 

األهمنه؛ هو أن يكون اال مهتمام يف إطار عملية إصالحية تثموذَمنُيف النهاية أُ رجا عملا ي
  . وفعاال
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3. لِّاألمهية االجتماعية واالقتصادية والثقافية للوقف اإلسالمي ومسامهته البارزة يف ح 
العديد من املشاكل اليت تاجِوه األمة، وخباصة إذا كان يِستباملُ مؤِسسة واهليكلة ي

  .يقةالدق
 ،وعناصره الوقف يف جمال املتخصصة الدراسات األكادميية احلاجة إىل املزيد من .4

 ألنّ املُتاح من الدراسات ال يتناسب مع قيمة وأمهية املؤسسة الوقفية وكذا ما
  .مظَّنوصل إليه العمل اخلريي يف العامل من اهليكلة واالنتشار املُ

  

 . اهلدف من املوضوع)  4
تهداملُ الدراسة فقتوانطالقً ،ةحرشرِا من دراسة تحية دقيقة لنظام إدارة األوقاف يف اجلزائر ي

  :مجلة من األهداف هي إىل
ة لعملية اإلصالح اإلداري املنشود لنظام األوقاف يف اجلزائر، من لَامكَتواقتراح رؤية م ميِقدت - أ

من بعض التجارب  ثانياة باملوضوع، ولَالصمن املوروث الفقهي ذي  أوال ؛خالل االستفادة
مقترح حول متطَلَّبات هذا اإلصالح  عرضوصوال إىل الرائدة يف هذا اال،  والغربية اإلسالمية

  .يف التجربة الوقفية اجلزائرية
املسامهة يف تأصيل منوذج إداري جزائري خاص، تكون قاعدته جمموعة من البحوث العلمية  –ب 

على أُسسٍ  جتسيد املؤسسة الوقفية اجلزائرية املستقبليةليت منها هذه الدراسة، بقصد اهلادفة وا
  .علمية وعملية تكون أمنوذجا للعمل اخلريي املُؤسس يف العامل العريب واإلسالمي وحتى اإلنساين

ة يف مستقبل اتمع ة الوقفيسرة إىل األمهية االستراتيجية اليت قد تقوم ا املؤسظَالن فتلَ –ج 
اجلزائري ونهضتاملُ هتثِّعرة اليت مل تتم بعد رغم ما تزِختنمن طاقات وقدرات كبرية وهائلة،  ه

ظهِفالدراسة تريد أن تاحلاجة إىل ذلك ر، وإمكانية تحقت اإلرادة الصادقة لذلك هيقجِدإذا و .   
  

  .الدراسات السابقة)  5
نكَال يجود إقبال متزايدو ر واهتمام متباألوقاف على مستوى  ةقَتعلِّبالدراسات امل امٍن

ادية، املالية، االقتص( ات صمن التخص عديدالبحث األكادميي اجلامعي يف اجلزائر ومن خالل ال
األمهية استراتيجية حبثية توافق  منض عدم انتظامهاالحظ عليها امل ، ولكن.)..االجتماعية، الثقافية، 

ة، ومثل هذا العمل ال ميكن أن تقوم به إالّ املخابر العلمية االستراتيجية لألوقاف يف حياة األم
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املتخصصة يف هذا امليدان، وهذا مقَفتوال متلك الوصاية رؤية واضحة يف يف اجلامعات ولألسف د ،
ع األطروحة، فلم أجد ق مبوضوا من حيث التخصيص املتعلِّ، هذا من حيث العموم، أمإجنازه

بشكل مباشر عن اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف يف اجلزائر،  ثُدراسة توافق املطلوب وتتحد
وعلى قلَّتها عاجلت جانب أمهية األوقاف ) ماجستري ودكتوراه( فما هو متوفَّر من دراسات

ودورها يف التنمية الثقافية واالجتماعية والصحاخلادمة  قطاعاتالراء ذلك من ة وإىل ما وي
ة ذا قَالدراسات املتعلِّ لمجتمع، باإلضافة إىل معاجلة مسألة استثمار األوقاف، وبالتايل فإنّل

جانيا  سمغري متوفرة، و إن وجدت فهي دراسات ت) اإلصالح اإلداري (اجلانب من اإلصالح 
من املوضوع؛ كالتحث على املستوى املُدتدارة األوقاف، أو بعض السلبيات النامجة عن ي إلدن

ة باإلصالح اإلداري قَلِّكما أنّ الدراسات املتع إدارة األوقاف، إىل غري ذلك من اجلوانب الفرعية،
أنها ال  إالّ ؛ا باإلدارة الوقفية كإدارةوإن توافقت يف بعض جزئياها غري أنموجودة بصفة عامة 

تفي بالغرض الذي تلَّطَتومن أمثلة ذلكخصوصية اإلدارة الوقفية هب ،:  
، عبد القادر )اسة تطبيقية عن الوقف يف اجلزائردر(مار الوقف و متويله يف اإلسالم فقه استث •

  .)دكتوراه(بن عزوز 
 .)ماجستري(الوقف وعالقته بنظام األموال يف القانون اجلزائري، براهيمي نادية  •
  ).ماجستري( صورية زردوم بن عمار ،تشريع اجلزائريالنظام القانوين لألمالك الوقفية يف ال •

  

  .اإلشكالية ) 6
  :البحث قائم على دراسة إشكالية أساسية تقوم على التساؤل التايل

ريي لنظام األوقاف يف اجلزائر، وما مدى احلاجة إىل ما هو تشخيص الوضع اإلداري التسي
  ؟ صالحيةإصالحه، واألسس واملتطلبات اليت تقوم عليها العملية اإل

على أن تتببِهذه اإلشكالية األساسية؛  عملَجتساؤالتمن ال ة الفرعية اخلادمة هلا واليت تلَتص خ
  :فيما يلي

  األداء اإلداري احلايل لألوقاف ؟  ثغرات ما هي •
  ما مدى استفادة النظام الوقفي يف اجلزائر من النظام الوقفي يف الفقه اإلسالمي؟ •
 ا اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف اليوم؟ هبلَّطَتكربى اليت يما هي احملاور ال •
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• هل األداء اإلداري مبِ طٌبِرتمة القائمني عليه، أم اَءفَكَوع التشريعات سارية املفعول، أم بِجم
 ة، أم م مجيعا ؟عبتالتسيري املُ قِرطُبِ

• كيف يمكاالس يف اجلزائر؛ لإلصالح اإلداري لألوقاف نفَتمن التجارب القدمية  ةَاد
  ؟ والغريب واحلديثة واملعاصرة لتسيري شؤون األوقاف يف العامل اإلسالمي

• هل اختيار الشكل التنظيمي املناسب إلدارة األوقاف يعتمد عطَعلى مة اليت تعمل يئَات البِي
 بالوضع االجتماعي للمجتمع ؟ رثُّأَها األوقاف ؟ وهل له عالقة وتفي

استنساخ التجارب الناجحة من بعض البلدان اإلسالمية األخرى، يعين بالضرورة  هل •
  بشكل ذايت ؟ هجوذَمنُبتطوير أُ هملزِخصوصياته اليت ت دلَب لِّكُل جناحها يف اجلزائر، أم أنّ

  

 .الدراسة منهج)  7
سنعتمد يف منهجية عرضنا للبحث على ما تستدعع من املناهج العلمية مثل هذه املواضي يه

حال األوقاف يف  صفعلى املنهج الوصفي من خالل و دمعتيس رضالع املعروفة، وبالتايل فإنّ
اجلزائر ووضعيتا الراهنة وخباصة من حيث األداء اإلداري، كما أنّه فرِاملنهج التحليلي ينفسه  ض

ا إن استدعى األمر، مع االنتهاء هقدها مث ناآلراء وحتليل كرِذعلى مثل هكذا مواضيع، وذلك بِ
بنتيجة تي بالضرورة إىل اقتراح أفكار ومقترحات وحلول مناسبة، وقد حتتاج الدراسة يف بعض فض

التجارب الرائدة يف جمال إدارة وتسيري األوقاف يف  رضِجوانبها إىل املنهج املقارن، وخباصة عند ع
  .والغريب العامل اإلسالمي

  

          .جية البحثنهم)  8
 اته؛ ففيما خيصباملنهجية التالية يف التعاطي مع خمتلف عناصر البحث ومتطلَّ لقد متّ اعتماد

ا يوافق رواية ورش عن تها خبط املصحف وترقيمها مبآيات الذكر احلكيم فقد اعتمدت على كتاب
 دريث املصطفى فقد اجتهدت قَمع اإلحالة على اهلامش السم السورة ورقم اآلية، وأما أحاد  نافع

ة املعتمدة، فإذا مل أجد انتقلت إىل غريها،  استطاعيت اعتمادب الستاألحاديث الصحيحة من الكُت
مع اإلشارة يف اهلامش؛ إىل املصدر والباب الذي ورد فيه احلديث، باإلضافة إىل رقمه واجلزء 

على النص حرفيا فَأُحيلُ على اهلامش بذكر  دمعتاالقتباس فقد أَ وعنوالصفحة اليت ذُكر فيها، 
، مع العلم بأني "بتصرف"رقم الصفحة، وأما إذا تصرفت فيه فَأُضيف مع رقم الصفحة عبارة 
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بِتفاصيل املرجع يف أول ذكرٍ له، ويف حال االستعانة  به أكتفي عند ذكرِ املراجع املُقَتبسِ منها؛ 
إذا كان املرجع " املرجع نفسه"أو " ع سابقمرج"إضافة عبارة الكاتب بأذكر اسم جمددا فإين 

وعن مصادر النصوص القانونية  ، وكذا رقم الصفحة،مذكورا أكثر من مرة يف نفس الصفحة
فأذكر تفاصيلها يف اهلامش  ...)أمر، قانون، مرسوم تنفيذي، قرار وزراي مشترك،(د ا شهستاملُ

 أُترجِم مل . احلاجة إىل تكرار ذلك عند االستشهاد ا مرة أخرىعند أول ذكرٍ هلا من غري
يف مواضيع  ولٌللصحابة الكرام وال ملن ورد امسه عرضا يف سياق الكالم من غري أن يكون له قَ

البحث، كما أَوردت سرية خمتصرة جدا لبعض املشاهري املعاصرين الذين وردت أمساءهم متعلِّقَةً 
الفهارس فقد وضعت ، وفيما خيص املشاريع الناجحة يف العامل، وذلك من باب اإلعالم فقطببعض 

فهرسا لآليات الكرمية املُستشهد ا،ورتبتها حبسب ترتيب السور الوارد يف كتاب اهللا تعاىل 
احلديث، لبداية لفظ  ، وفهرسا لألحاديث النبوية بترتيب ألفبائي....)البقرة، آل عمران، (

منهجية واحدة يف  دتمعت، كما ااملُترجمِ هلا بترتيب ألفبائي ألمسائها باإلضافة إىل فهرس األعالم
، ...الباب، الفصل، املبحث، املطلب، الفرع، أوال(تفريع عناوين البحث على النحو التايل 

   .....-أ)....1
   

  . اخلطة)  9
حتقيق اهلدف املَرجو من البحث؛ تم اعتماد اخلطّة  تلك اإلشكاليات، وسعيا إىل عن ولإلجابة

) الفصل األول(؛ يعالج مفهوم اإلصالح اإلداري أوهلما تنظريي تأصيليالتالية القائمة على بابني 
يربِز  والثاين عملي تطبيقي، )الفصل الثاين(وكذا شكل النظام اإلداري الوقفي احلايل يف اجلزائر 

إىل جانب ) الفصل األول(ية إلدارة األوقاف يف العامل اإلسالمي والغريب بعض النماذج العمل
، على أن يسبق ذلك )الفصل الثاين(متطَلَّبات اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف اجلزائري املُقترحة 

وطكَت صلُحلِّقَة بالوقف واليت تععضِ املسائل املُتإىل ب قطَرتللموضوع من دون بِفَصلٍ متهيدي ي ئَة
  . أن تكون جزًء مباشرا منه، ولذلك اخترنا إدراجها يف فصل مستقلّ
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  المفهوم الفقهي والقانوني للوقف: الفصل التمهيدي
حيتاج اخلوض يف تفاصيل املوضوع البدأ باحلديث عن مفهوم الوقف شرعا وقانونا كتوطئة 

فاهيم املهمة اليت حيتاج إليها بسط املوضوع بعد ذلك، وهو األمر الذي استدعى حتوي بعض امل
إقامة هذا الفصل التمهيدي، كما أنّ الرغبة يف عدم إثقال حمتوى بايب األطروحة كان الدافع 
كذلك إىل إعتماده، فالفصل التمهيدي سيشري إىل املفهوم الشرعي والقانوين للوقف، كما إنه 

لوقوف على بعض املفاهيم املتعلقة به من مثل الشخصية االعتبارية، وكذا املقاصد سيمكننا من ا
 .اليت تبىن عليه فلسفته أي الوقف، الشيء الذي سيسهل فهم عناصر البحث بعد ذلك

  
  املفهوم الفقهي للوقف: املبحث األول

ميتلك الوقف من املنظور اإلسالمي مدلوال ومفهوما يجسمية هلذا النظام النظرة اإلسال د
االجتماعي ذي األبعاد االقتصادية والثقافية والعلمية وغريها، ومسعى إدراك هذا املدلول ضروري  
إذا ما أردنا أن نفهم جيدا كيف تعامل معه املسلمون بصفة عامة والعلماء منهم بصفة خاصة، 

يت تضبط مجلة التصرفات اليت فأنتجوا لنا هذا املخزون الفقهي الكبري من التشريعات واملعامالت ال
رِتعليه د.  

  

  تعريف الوقف ودليل مشروعيته :  املطلب األول
 تعريف أهل االصطالح وهم الفقهاء، ، مثريف الوقف على تعريف أهل اللغةسنعتمد يف تع

  .ة جهاتدمهية الوقف وذلك من عمث ننهي املطلب بذكر أ
 

  .لغة واصطالحا تعريف الوقف:  الفرع األول
على التعريف اللغوي وبعده االصطالحي، سيمكننا من فهم مدلول الوقف يف الشريعة  الوقوف

، األمر الذي سيسمح بتوظيف املصطلح بشكل دقيق ويف سياقه وعلى األصول اليت انبىن عليها
   .املوافق
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 .تعريف الوقف لغة:  أوال
سوار من ) الوقف( –و ق ف ) : [هـ666ت( )1(ء يف خمتار الصحاح لإلمام الرازيجا
الدار للمساكني وباما ) وقف(الدابة تقف وقوفا ووقفها غريها من باب وعد و) وقفت(عاج، و

. ...الوقف سوار من عاج ): [هـ817ت( )3(يف القاموس احمليط للفريوزأبادي، و)2(]وعد أيضا
 بن العرب قال  ، ويف لسان)4(]فها توقيفا جعل يف يديها الوقف ووق. ..والدار حبسها كأوقفها 

ووقف األرض على املساكني، ويف الصحاح للمساكني، وقفا : [ ... )هـ711ت( )5(منظور
  .)6(]كل شيء متسك عنه تقول أوقفت و. حبسها

                                  
، زار ، عامل باللغة واألدب والفقه والتفسري، من علماء احلنفية، أصله من الريأيب بكر بن عبد القادر زين الدينمد بن حم: الرازي) 1(

" يف التصوف، و" حدائق احلقائق " ، و"شرح املقامات احلريرية " يف اللغة، و" خمتار الصحاح : " له كتب كثرية منها مصر والشام،
املعجم املفصل يف : انظر. هـ 666يف التفسري، وغريها من املصنفات اجلليلة تويف سنة " كتاب العزيز الذهب اإلبريز يف تفسري ال

 . 55، ص 06، خري الدين الزركلي، ج األعالم. 91، ص 02إمييل بديع يعقوب، ج . ، داللغويني العرب
/ هـ 1410لبنان، دار الكتب العلمية،  –ت ، بريو]1[، طخمتار الصحاح، بن أيب بكر بن عبد القادر الرازياإلمام حممد ) 2(

 . 304، ص م1990
حممد بن يعقوب بن حممد، أبو طاهر، العالمة جمد الدين الشريازي، من أئمة اللغة واألدب والفقه، مسع ببلده من : الفريوزأبادي) 3(

غل ا حىت مهر ور، وبالشام مسع من بن  ه على أيدي علماء كبار، نظر يف اللغة واشتحممد بن يوسف الزرندي املدين الصحيح، وتفقّ
يف " القاموس احمليط : " ؤلفات عدة؛ أشهرهاله م. اخلباز و بن القيم والسبكي والشيخ خليل املالكي، تصدر لإلفادة فكثر اآلخذون عنه

يف شرح صحيح " اجلاري  فتح الباري بالسيح الفسيح" يف التفسري، و" بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز " اللغة، و
، 02ج  إمييل بديع يعقوب،. د: املعجم املفصل يف اللغويني العرب: انظر. هـ 817البخاري، وغريها من املؤلفات اجلليلة، تويف سنة 

 .     146، ص 07خري الدين الزركلي، ج : األعالم. 251ص 
 مؤسسةلبنان،  –حممد نعيم العرقوسي، بريوت : ، حتقيق]6[، طيطالقاموس احملاإلمام جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، )  4(

 .860م،  ص 1999 -هـ1419الرسالة، 
حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل، مجال الدين الرويفعي اإلفريقي، صاحب لسان العرب، كان إماما يف اللغة والنحو : منظوربن ا) 5(

" مث رجع إىل مصر، مل يترك كتابا مهما يف كتب األدب إال واختصره؛ ومن ذلك ويل القضاء بطرابلس الغرب، . وحجة يف العربية
املعجم املفصل يف اللغويني : انظر. هـ 711مسع من بن  املقري، تويف سنة . وغريها كثري" احليوان " ، و"تاريخ دمشق " و" األغاين 
، بن  العماد، شذرات الذهب. 108، ص 07كلي، ج ، خري الدين الزراألعالم. 231، ص 02إمييل بديع يعقوب، ج . ، دالعرب
 . 86، ص 06ج 
/ هـ 1407لبنان، دار اجليل ،  –يوسف خياط، بريوت : تيبالشيخ عبد اهللا العاليلي، تر: ، تقدميلسان العربمنظور، ابن ) 6(

 .  969، ص  6م ،  ج 1988
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الواو والقاف والفاء، أصل واحد يدل على متكث يف شيء ) وقف): [(هـ395()1(فارسبن قال و
  .)2(]ال يقال يف شيء أوقفت ي، ومنه وقفت أقف وقوفا، ووقفت وقف. مث يقاس عليه

احلبس اليت هي أكثر  ةُفظَالوقف اليت هي اصطالح املشارقة؛ لَ ةفظَلَأكثر األلفاظ مرادفة لو
الوقف ]: " يف ذيب األمساء واللغات) [هـ676ت() 3(قال اإلمام النووي استعماال عند املغاربة،

  .)4("هذه ألفاظ صرحية فيها عروفة ووالتحبيس والتسبيل مبعىن واحد وهذه هي الصدقة امل
رسا يف ف) أحبس(و. ..بابه ضرب س ضد التخلية واحلب –ح ب س : [يف خمتار الصحاحجاء 

اموس ، ويف الق)5(]بوزن القفل ما وقف) احلبس(و) حبيس(و) بستحم(، فهو سبيل اهللا أي وقف
 ريها حيبس أصله وتسبلُكرم أو غوكل شيء وقفه صاحبه من خنل أو . ..املنع : احلبس: [احمليط

  . )6(]جيعل مثره يف سبيل اهللا تعاىل أن يبقى أصله و: حتبيس الشيء.. . هتلَّغَ
كغريها من األلفاظ العربية، فإن لفظة الوقف أو احلبس تثبت بألفاظ صرحية وأخرى من و

الثة صرحية أن ألفاظ الوقف ستة؛ ث) " هـ630ت( )7(، فقد ذكر اإلمام بن  قدامةطريق الكناية
                                  

ه من قزوين وأقام مذان، قرأ عليه بديع الزمان اهلمذاين، ويف أمحد بن فارس بن زكريا، أبو احلسني القزويين، أصل:  فارسبن ا)  1(
مقاييس اللغة : " بلدة الري قرأ عليه أبو طالب بن فخر الدولة، وبقي فيها إىل أن تويف، كان كرميا جوادا إىل جانب علمه، من مصنفاته 

. هـ 395، وغريها من املصنفات النافعة، تويف سنة "اء حلية الفقه" ، و"مقدمة يف النحو " ومها معجمان، و" امل يف اللغة " ، و"
 . 193، ص 01، خري الدين الزركلي، ج األعالم. 63ص ، 01، إمييل بديع يعقوب، ج املعجم املفصل يف اللغويني العرب: انظر
ان، دار اجليل، لبن -عبد السالم حممد هارون، بريوت: ، حتقيق]1[، ط معجم مقاييس اللغةفارس، أيب احلسن أمحد بن ) 2(

 . 135، ص 6ج م، 1991/ هـ 1411
حسني بن  حزام، حمي الدين أبو زكريا، شيخ اإلسالم وأستاذ املتأخرين، الفقيه حيي بن شرف بن مرى بن حسن بن : النووي) 3(

ين خالد النابلسي والرضى بن ن يف أصناف العلوم، الزم كمال الدين إسحاق بن أمحد املغريب، مسع من احلافظ زنفَتالشافعي احلافظ املُ
له مصنفات جليلة  فات أقرانه وتفوق عليهم،الزم االشتغال ليال وارا حنو عشرين سنة حىت : برهان وبن  عبد الدامي، قال عنه الذهيب

رياض " ابه ف كت، وألَّيف شرح مسلم" املنهاج " موع، واملعروف با" شرح املهذب " ، و"املنهاج " ، و"الروضة : " من أبرزها
طبقات : انظر. ىوهـ يف ن 676تويف سنة  ا، وغري ذلك من التصانيف العظيمة،الذي تلقته األمة بالقبول إىل يوم الناس هذ" الصاحلني 

 . 354، ص 05العماد احلنبلي، ج ، بن شذرات الذهب. 395، ص 08، تاج الدين السبكي، ج الشافعية الكربى
لبنان،  –القاهرة، تصوير دار الكتب العلمية، بريوت  -، إدارة الطباعة املنريية األمساء واللغاتذيب شرف الدين النووي، ) 4(
 . 194، ص 04ط، ج .ت.د
 . 58الرازي، مرجع سابق، ص ) 5(
 .537مرجع سابق، ص اإلمام جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، ) 3(
 أمحد بن حممد احلنبلي، ارحتل إىل بغداد ومسع من الشيخ عبد القادر ومن هبة اهللاأبو حممد عبد اهللا بن : موفق الدين بن  قدامة )7(

غريهم، انتهت إليه معرفة املذهب وأصوله يف زمانه، وقد بلغ درجة االجتهاد بشهادة الكثري من علماء زمانه، وكان الدقاق و بن البطي و
خمتصر " يف أصول الدين، و"  الربهان يف مسألة القرآن : " نذكر منها له تصانيف يف علوم شىت. مع تبحره يف العلم ورعا تقيا زاهدا
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ي بواحدة من هذه الثالث صار وقفا من وتوثالثة كناية؛ فالصرحية وقَّفت وحبست وسبلت، مىت أُ
االستعمال بني الناس وانضم إىل  رف، ألن هذه األلفاظ ثبت هلا ع)قرينة(غري انضمام أمر زائد 

حبست  ئتإن ش[ عنه ذلك عرف الشرع بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم لعمر رضي اهللا 
وأما  يف الوقف كلفظ التطليق يف الطالق،فصارت هذه األلفاظ  )1(] اهرا و سبلت مثَهصلَأَ

 ...الصدقة والتحرمي مشتركة  لفظةَ أَبدت فليست صرحية ألنّو قت وحرمتتصد: الكناية فهي
ومل يثبت هلذه األلفاظ عالو االستعمال فال حيصل رفقف مبجرد2("ا ككنايات الطالق ه( .  

ينتهي بنا سرد التعريفات اللغوية للفظة الوقف أو احلبس إىل أن معانيها حمصورة 
ك سم؛ فمن خالل ما سبق ميكننا أن نعترب أن الوقف لغة قد يعين الوعد بالشيء أو التمضبوطةو

، وما يف االمتناعا للمنع ودرِأن ياألصل فيهما " عن الشيء أو السكون أو املنع ضد التخلية، و
التداول باملرياث  نعف بالبيع واهلبة، ومالتصر نع، وهو منيعم ناعه عموما، مث خصهما الشرع مبمعنا

يف مال معين، وصرف منافعه جلهة معية، مث أخذت اللغة هذا املعىن من الشرع، وأضافته إىل ن
ف عره مل يهلذا املعىن من الشرع، ألن ةٌذَإمنا كانت اللغة آخ، ويف معاجم اللغة معانيها، فورد املعىن

  . )3("اإلمام الشافعي رمحة اهللا عليه هذا املعىن قبل اإلسالم كما ذكر ذلك 
  .تعريف الوقف اصطالحا: ثانيا

لقد تعدت تعاريف العلماء للوقف بِدتعدمذاهبهم وآرائهم في دلَنطَه، من حيث مقه 
منفعة العني املوقوفة  بعني الوقف وليس مبنفعته، إذ أنّ قلِّعتم" واختالفهم هذا  وسريورته ومآله،

                                                                                                        
روى عنه خلق كثري  يف أصول الفقه وغري ذلك،" الروضة " لفقه، ويف ا" املقنع " ، و"املغين " و" الكايف " يف احلديث، و" العلل للخالل 

، بن العماد احلنبلي، ج شذرات الذهب: انظر. هـ  630 ، تويف بدمشق سنةالدبيثي و املنذري و بن  خليل وغريهم من أشهرهم بن 
  .88، ص 05
/  2772و  2737: ، كتاب الشروط، رقمالبخاري: انظر، ]ا  قتدصتإن شئت حبست أَصلَها و[ يث بعبارة ورد احلد) 1(

/  2878: ، رقمبو داودأ/  3603، 3602، 3601: ، كتاب األحباس، رقمالنسائي/  1632: ، كتاب الوصية، رقممسلم
 وقد ورد بعبارات. 308، ص اإلمام الشافعيمسند   2425: ، كتاب أبواب الصدقات، رقمهبن  ماجا/  1380: ، رقمالترمذي

 ].   ل الثمرة بسس األصل وبح[ ، ]ل مثرا بساحبس أصلها و[ ، و]ل الثمرة بسفاحبس أصلها و[ متقاربة من مثل 
، مصر –،  القاهرة ]1[سيد إبراهيم صادق، ط. أ -السيد حممد السيد   -حممد شرف الدين خطاب : ، حتقيقاملغين، بن  قدامة) 2(

 . 564 – 563، ص 6م، ج 1996/ هـ 1416حلديث، دار ا
قانون، ريعة و، مذكرة ماجستر، ختصص شقانون األوقاف اجلزائري دراسة حتليلية نقدية مقارنة بالفقه اإلسالمي يل ابراهيم،بلبا) 3(

  . 26، ص 2004/ 2003) اخلروبة (كلية العلوم اإلسالمية   -جامعة اجلزائر 
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مفَتعلى ملكيتها للموقوف عليهم بني مجيع األئمة، أما عني الوقف، فهي موضع اخلالف من  ق
لتنوع نذكر أقوال بعض للوقوف على هذا او ،)1("ا يف الوقف الصحيح بني الفقهاء حيث ملكيته

اصيلها ألن املوضوع علماء املذاهب األربعة حبسب التسلسل الزمين ألئمتها من غري اخلوض يف تف
  .ال يتطلب ذلك

  :  احلنفية
، الذي هو خالف )2( تعريفهم للوقف هو رأي الصاحبنياملعتمد عند مجهور احلنفية يف 

رأي أيب حنيفة يف نقاط عة نذكر منهاد:  
عند الصاحبني باملنفعة عند اإلمام أيب حنيفة، وف التصرحبس العني على ملك الواقف و:  شرعا" 

أي ال ) ال يزول ملك الواقف عن الوقف عند أيب حنيفة( هو حبسها على حكم ملك اهللا تعاىل
يم، فَلزيصكم أن حي: (بأحد أمرين) إالّ(صحيح عن اجلواهر لرجوع عنه و جيوز بيعه كما يف الا ح

فقد وقفت داري مثال على  تإذا م :فيقول) ه مبوتهقُلَّعأو ي( ...ه جمتهد فيه املوىل ألن) اكمبه احل
قال أبو يوسف يزول و(باملوت ال قبله كما يف الدار  كذا، فالصحيح أنه كوصية يلزم من الثلث

فتوى وال. ..يسلمه إليه وا يلال يزول امللك حىت جيعل للوقف و) وقال حممد(امللك مبجرد القول 
  .)3("على قوهلما يف جواز الوقف 

                                  
 - هـ  1404، حلقة دراسية حول تنمية ممتلكات األوقاف أقيمت سنة الوقف يف الفقه اإلسالميحسن عبد اهللا األمني، ) 1(

م، ص 1994 -هـ 1415بع للبنك اإلسالمي للتنمية، السعودية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التا –، جدة ]2[م، ط1984
104    . 

 يلو. من أصحابه مدقَوهو املُ ، أخذ الفقه عن اإلمام أيب حنيفةابراهيم القاضي األنصاري، أبو يوسفيعقوب بن : أبو يوسف) 2(
ال أعلم قاضيا كان إليه تولية القضاء يف اآلفاق : )ابن عبد الرب(القضاء لثالث خلفاء عباسيني هم؛ املهدي واهلادي والرشيد، قال أبو عمر

ى عنه حممد رو ، وكان إىل جانب علمه جوادا سخيا،طبقتهمسع من عطاء بن السائب و. زمانه أىب يوسف يف من الشرق إىل الغرب إالّ
، ر املضيئة يف طبقات احلنفيةاجلواه: انظر. هـ  182تويف سنة  عني وغريهم كثري،مبن  احلسن الشيباين وأمحد بن  حنبل وحيي بن 

  . 298، ص 01، بن  العماد، ج شذرات الذهب.  211، ص 03عبد القادر القرشي، ج 
، أبو عبد اهللا، اإلمام صاحب اإلمام، صحب أىب حنيفة وأخذ عنه الفقه، مث عن أيب حممد بن احلسن بن فرقد: حممد بن احلسن الشيباين

ارحتل إىل املدينة وروى احلديث عن  لغة حممد بن  احلسن لفصاحته لقلت،أن القرآن نزل ب لو قلت: يوسف، كان فصيحا قال الشافعي
وكذا أبو  روى عنه الشافعي وانتفع به، والثوري وعمرو بن  دينار وآخرين، مالك، ودونَ املوطأ وحدثَ به عنه، وروى عن مسعر

. هـ 189اليت تويف فيها سنة  ة مث بالريالقضاء للرشيد بالرقّ يلو ،"صغري اجلامع ال" عبيدة القاسم بن سالم، وكتب عنه حيي بن معني 
 .  321، ص 01، بن العماد، ج شذرات الذهب. 122، ص 03، عبد القادر القرشي، ج اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية: انظر
، بريوت ]2[حممود أمني النواوي، ط: يق وضبط وتعليق، حتقاللباب يف شرح الكتابالشيخ عبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين، ) 3(
 .   180، ص 2م، ج 1995 -هـ 1415لبنان، دار إحياء التراث العريب،  –
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هو : بقوهلا على تعريف الوقف 385حتت رقم "  )1(ت جملة األحكام العدلية صقد نو
أو املال املٌتقَوم بشرط أن يكون عقارا  هلُّحمالتصدق باملنفعة وحبس العني على حكم ملك اهللا و

 ال خيفى بأنّو، )2("وقفه كوقف الكتب على املساجد  على) دمت عارج(منقوال تعامل الناس 
الدولة العثمانية قد تبالقضاءت املذهب احلنفي كمرجعية فقهية يف التعامالت ون. 

  : املالكية
درفَةبن  أغلب تعاريف املالكية للوقف استغرقها تعريف وحالذي ) هـ803ت( )3(ع

شيء مدة وجوده، وهو امسا؛ ما أعطيت منفعته مدة وجوده  إعطاء منفعة ؛الوقف مصدرا: " يقول
  . )4("لو تقديرا الزما بقاؤه يف ملك معطيه و

 زربِم من بعض التعقيبات اليت تسلَ، أما من حيث التفصيل فإن التعريف مل يالعموم هذا من حيث
وقوله " بقوله ) ـه1112ت ( )5(؛ ما أشار إليه الشيخ العدوية ومن ذلك مثالبعض املسائل املهم

)مةَد وجوده (على الصواب بل جيوز ال ليست بقيدوقف مدة معينة وال يشتوهذه  التأبيد، طُر

                                  
 . تعترب أول تقنني إسالمي باملعىن احلديث، اعتمدته اخلالفة العثمانية كتشريع ساري املفعول يف حتديد التعامالت والتصرفات املختلفة) 1(
 .  322، ص 1966لبنان، مطبعة عون،   –،  بريوت الوقفشد، را فرج أبو) 2(
أبو عبد اهللا حممد بن الشيخ حممد بن عرفة الورغمي التونسي، إمامها وخطيبها باجلامع األعظم قرابة اخلمسني عاما، : بن  عرفةا) 3(

بن عبد السالم : من العلماء نذكر منهمكان والده من العلماء الصاحلني، شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيق، أخذ العلم عن مجهرة 
 ي واآليب وبن لرزالب: واإلمام السطي والشريف التلمساين وغريهم، وأخذ عنه مجهور من التالميذ الذين عال صيتهم بعد ذلك من مثل

خمتصره يف الفقه : منها فرحون وغريهم كثري، له تصانيف مست مجيع الفنون؛ناجي وبن اخلطيب القسنطيين وبن مرزوق احلفيد وبن 
اع، ويف األصول وخمتصر يف املنطق والتفسري وغريها، تواحلدود الفقهية اليت شرحها الرصهـ 756ى إدارة جامع الزيتونة سنة لَّو

. 326، ص 01، حممد خملوف، ج شجرة النور الزكية: انظر. هـ803هـ ، تويف سنة 773هـ والفتيا سنة 772واخلطابة سنة 
 .   420 – 419، بن  فرحون، ص الديباج املذهب. 37، ص 07بن العماد، ج  ،ذهبشذرات ال

)4 (بريوت ]1[الطاهر املعموري، ط –حممد أبو األجفان : ، حتقيقشرح حدود بن  عرفةاع، أيب عبد اهللا حممد األنصاري الرص ،– 
 .  539، ص 2م، ج 1993لبنان، دار الغرب اإلسالمي، 

ن علي بن أمحد الصعيدي، أحد األئمة والعلماء احملقيقني قدم مصر ودرس على أيدي كبار علمائها ومشاخيها أبو احلس:  العدوي) 5(
اين البن: من أمثال وغريه، وتتلمذ عليه كبار العلماءكعبد الوهاب امللوي وشبلي الربسلي وسامل النفراوي وغريهم، روى و درس باألزهر 

حواشيه على بن تركي والزرقاين وعلى رسالة بن  : له مؤلفات يف فنون عديد نذكر منها كثري، ر واجلناحي والدسوقي وغريهموالدردي
أيب زيد القريواين، وكذا حاشيته على شروح خليل كاخلرشي والزرقاين، ألّف شرحا يف ألفية املصطلح للعراقي وغري ذلك من العلوم، 

كان شديد الشكانظر. هـ  1189سنة ) مصر(على اإلقراء واإلفادة إىل أن تويف باملنية ة صادحا باحلق آمرا باملعروف، واظب يم :
 .493 - 492، ص 01، حممد خملوف، ج شجرة النور الزكية
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، فاملالكية جييزون الوقف املؤقت هو يقصد مسألة التأقيت يف الوقف، و)1("ف املؤقتمسألة الوق
) هـ1201ت ( )2(ال اإلمام الدرديرخرى الذين ال جيعلونه إال مؤبدا، قخبالف فقهاء املذاهب األ

  . ]ته ملستحق بصيغة مدة ما يراه احملبس، مندوبالوقف وهو جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلّ" [
إذا : [ق بعد موته على ما جاء يف احلديثدصتا املُ عفنتالوقف هو املراد بالصدقة اجلارية اليت يو" 
مطَانقَ سانُاإلن اتع عنه علُمإالّ ه من ثالثة، صةٌقَد ارِجية، أو علم يفَنتبه علَ، أو ود صالح 
ي4(... " )3(]  هو لَدع(.  

  : الشافعية
ذلك منهم على الوقف وقف، واشتهر  ردالذي قَ فإنّ) " هـ676ت (النووي  اإلمام قال

ا الوقف حتبيس مال ابنقال أصح"  وذكر تعريفا للوقف قال فيه )5("فلم ينكره أحد فكان إمجاعا 
ينِميكن االنتفاع به، مع بقاء عجهة خريٍ تصرف الواقف وغريه يف رقبته، يصرف يف طعِبقَ ه قَترا ب

الشافعية بعد اإلمام النووي تعريفه للوقف منطلقا لتعاريفهم  لُّاعتمد ج، و)6("إىل اهللا تعاىل
تفصيال للمعىن االصطالحي للوقف عند ] اموع[يضيف اإلمام النووي يف كتابه ، ووشروحهم

مؤبدة بشروط معروفة، وهي مما اختص به  ةٌيطوالوقف يف اصطالح العلماء؛ ع" العلماء فيقول 
دارا وال أرضا  همتلمل حيبس أهل اجلاهلية فيما ع: قال إمامنا الشافعي رضي اهللا عنه. املسلمون

                                  
الشيخ زكريا : ، من حاشية اخلرشي على منت خليل، ضبط وحتقيق وختريجحاشية العدوي على شرح  اخلرشياإلمام العدوي، ) 1(

   . 362، ص 07م ج 1997 -هـ1417دار الكتب العلمية،  لبنان،  -، بريوت ]1[عمريات، ط
مة النحرير شيخ اإلسالم وبركة األنام، أخذ العلم عن الشيخ أبو الربكات أمحد بن الشيخ حممد العدوي األزهري، العالّ: لدرديرا) 2(

عقباوي والصاوي ومجاعة من أهل العلم، وعنه أخذ الدسوقي وال أمحد الصباغ و امللوي وغريهم،: املشايخالصعيدي والزمه، وتفقه على 
تى الفُلَّوتيزِا وصار شيخا على أهل مصر بأسرها، له مؤلفات كثرية رأقرب املسالك " ، و"شرح املختصر : " يف أغلبها القبول منها ق

تويف رمحه . لة أفردها لطريق حفص، ورسالة يف املعاين و البيان، ورسا"رسالة يف متشاات القرآن " ، وشرحه، و"إىل فقه اإلمام مالك 
 . 244ص ، 01، الزركلي، ج األعالم. 516، ص 01، حممد خملوف، ج شجرة النور الزكية: انظر. هـ  1201اهللا يف سنة 

 . 1381: ، رقمالترمذي/  2880: ، رقمأبو داود/  1631:يف صحيحه، كتاب الوصية، رقم مسلمرواه ) 3(
م،   2002/ هـ 1423الريان،  مؤسسةلبنان ،  –، بريوت ]1[، طأدلتهمدونة الفقه املالكي و، الصادق عبد الرمحان الغرياين) 4(

 . 209، ص 4ج 
لبنان، دار  –حممد جنيب املطيعي، بريوت : ، حتقيقاموع شرح املهذبزكريا حمي الدين بن شرف الدين النووي،  اإلمام أبو) 5(

 . 24، ص 16 م، ج1995 -هـ 1415إحياء التراث العريب، 
 –فايز الداية، بريوت  –حممد رضوان الداية : ، حتقيق]1[، طحترير التنبيهزكريا حمي الدين بن شرف الدين النووي،  اإلمام أبو) 6(

 . 259م، ص 1990 -هـ1410 سورية، –لبنان، دار الفكر املعاصر، دمشق 
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تبرار )(حببسها  )من البِررِوهذا هو مقصود كالمه؛ مبعىن أن العرب قد ععنها نوع من الوقف  ف
ولكنها مل تكن تقيمعلى وجه البِ هر قَوالتأهل اإلسالم)ب إىل اهللار سبقال و إمنا ح ، .  

اإلطالق، أي اجعله  احلبس ضد )1(] ةمروسبل الثَ صلَحبس اَأل[ قوله صلى اهللا عليه وسلم و
  .)2("الثمرة أي اجعل هلا سبيال وطريقا ملصرفها  لبب، وسوهاع وال يبوسا ال يحمب
وهو مقصود  –والوقف " يف تأصيله ملعىن الوقف ) هـ623ت ( )3(قال اإلمام الرافعي القزويين و

ات التصرفسائر اجلهات و طعى وقفا ملا فيه من وقف املال على اجلهة املعينة، وقَمسو ي –الباب 
تعريفا على طريقة احلدود اليت اعتمدها اإلمام ) هـ1031ت ( )5(ذكر اإلمام املناوي، و)4("عنه 
الوقف شرعا؛ حبس اململوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه، ودوام االنتفاع " عرفة املالكي فقال بن 

به من أهل التبرع على مع6("ربا إىل اهللا ة يف غري معصية تقميلك بتمليكه أو جهة عام نٍي(.  
  :  احلنابلة
حتبيس مالك " الوقف  النجار؛ بأنّ بن ااملعروف ب) هـ972ت ( )7(قال اإلمام الفتوحي 

طلَمق ف ماله املُالتصرفَنتع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه وغريه يف رقبته، يصررِ فيعإىل جهة  ه

                                  
 .   03احلديث مت خترجيه سابقا ص ) 1(
 . 244 – 243، ص 16، ج املرجع نفسه، اموع شرح املهذبالدين بن شرف الدين النووي،  زكريا حمي اإلمام أبو) 2(
من بالد قزوين،  إىل رافعان بلدة ةًسبالرافعي نِ: ، قال النوويالكرمي بن  حممد بن  عبد الكرمي أبو القاسم عبد:  الرافعي القزويين) 3(

تقيا نقيا زاهدا، مسع احلديث على مجاعة منهم أبوه وأبو حامد العمراين واحلافظ أبو عالء فني، كان ورعا أستاذ املصنعمدةُ احملقّقني و
اهلمذاين وغريهم، وحباإلجازة عن أيب زرعة املقدسي، روى عنه احلافظ املنذري وغريه، ثَد له مؤلفات عشرح مسند اإلمام : ة منهاد

طبقات : انظر. هـ 476يف الفقه إىل غري ذلك، تويف سنة " احملمود  "، وكتاب "اآلمايل الشارحة على مفردات الفاحتة " ، والشافعي
 . 108، ص 05، بن العماد احلنبلي، ج شذرات الذهب. 281، ص 08، تاج الدين السبكي، ج الشافعية الكربى

الشيخ علي : ، حتقيق)الشرح الكبري( العزيز شرح الوجيزالقاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي الرافعي القزويين،  اإلمام أبو) 4(
 .   248، ص 6م، ج 1997 -هـ1417لبنان، دار الكتب العلمية،  –، بريوت ]1[الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، ط –املعوض 

حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي القاهري، من كبار العلماء، انزوى للبحث : املناوي) 5(
" كنوز احلقائق " فيه لتعاريف اجلرجاين، و لَيالتوقيف على مهمات التعاريف ذَ: من أشهر مؤلفاته التصنيف، عاش بالقاهرة وتويف ا،و

، خري األعالم: انظر. هـ  1031تويف سنة  ، وغري ذلك من التصانيف،"الوقوف  تيسري الوقوف على أحكام" يف احلديث، وكتاب، 
 . 204، ص 06الدين الزركلي، ج 

لبنان،  –حممد رضوان الداية، بريوت : ، حتقيق]1[، طالتوقيف على مهمات التعاريفاإلمام حممد عبد الرؤوف املناوي الشافعي، ) 6(
 . 731م، ص 1990/ هـ 1410سورية، دار الفكر،  –دار الفكر املعاصر، دمشق 

بن  النجار، أخذ الفقه واألصول ااهيم بن رشيد، تقي الدين الشهري بـحممد بن أمحد بن  عبد العزيز بن  علي بن  ابر: الفتوحي)  7(
للموفق وغريه من املتون، الزم الشيخ العالمة شهاب الدين أمحد البهويت، والشيخ شهاب الدين أمحد املقدسي " املقنع " عن أبيه، وحفظ 
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إذنا  نَأذَا؛ كأن يبين بنيانا على هيئة مسجد، ويرفًعليه ع الٍّو حيصل بفعل د هللا تعاىل،تقربا إىل ا ربِ
  .)1("يأذن إذنا عاما يف الدفن فيها أو جيعل أرضه مقربة و... عاما يف الصالة فيه 

 )3("وهو مسنون " إىل تعريف اإلمام الفتوحي لفظة ) هـ968ت ( )2(وأضاف اإلمام احلجاوي
؛ الوقف شرعا) " هـ1182ت ( )4(وقال الصنعاين ،الوقف عندهواليت تعبر يف احلقيقة عن حكم 

حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته على مصر5("مباح  ف(.  
قد حاول بعض املعاصرين وضع تعريف جامع للوقف تفاديا للعدد اهلائل من التعاريف و

 االصطالحي للوقف، ومن ذلك ما ذكره اإلمام أبو اليت يكترتها املخزون الفقهي اإلسالمي للمعىن
ملعاين الوقف عند الذين أجازوه؛ أنه حبس العني وتسبيل مثرا، أو  تعريف عمجأَ" زهرة  حني قال 
الوقف يف هذه التعريفات املتقاربة حبس العني، فال  اموقفَ، ...، التصدق مبنفعتهاحبس عني و

                                                                                                        
منتهى " مصنفه املشهور  فوأقام مدة من الزمن، مث عاد وقد ألَّاحلنبلي، انتهى إليه بعد والده معرفة فقه اإلمام أمحد، سافر إىل الشام 

حرر مسائله على الراجح من املذهب احلنبلي، ألّف يف أصول الفقه وعلم احلديث، وانفرد بعد والده باإلفتاء والتدريس " اإلرادات 
، ص 02، حممد النجدي املكي، ج ائح احلنابلةالسحب الوابلة على ضر: انظر .هـ مبرض الزحري 972ية، تويف سنة باألقطار املصر

 .    390، ص 08شذرات الذهب، بن العماد، ج . 854
لبنان،  –عبد الغين عبد اخلالق، بريوت : ، حتقيق]2[، طمنتهى اإلرادات، )بن  النجارا(اإلمام تقي الدين الفتوحي احلنبلي املصري ) 1(

  . 422، ص 1م، ج 1996/ هـ 1416عامل الكتب، 
و النجا موسى بن أمحد بن  موسى بن  سامل بن  عيسى بن  سامل املقدسي مث الصاحلي احلنبلي، مفيت بشرف الدين أ: احلجاوي) 2(

فيه الصحيح من مذهب اإلمام  درج" اإلقناع : " احلنابلة بدمشق وشيخ اإلسالم ا، كان إماما بارعا أصوليا فقيها حمدثا، من مؤلفاته
وغريها، تويف سنة " زاد املستنقع يف اختصار املقنع " البن  مفلح، وكذا " شرح منظومة اآلداب " ، و"ح املفردات شر" أمحد، وكذلك 

 .  323، ص 08، بن  العماد، ج شذرات الذهب: انظر. هـ 968
موسى السبكي،  عبد اللطيف حممد: ، تصحيح و حتقيقاإلقناعالنجا شرف الدين موسى احلجاوي املقدسي،  شيخ اإلسالم أبو) 3(

 .02، ص 3لبنان، دار املعرفة، د ت الطبعة، ج  –بريوت 
جمتهد من بيت اإلمامة . حممد بن  امساعيل بن صالح بن حممد احلسين الكحالين مث الصنعاين، أبو ابراهيم عز الدين األمري: الصنعاين) 4(

: " له حنو مائة مؤلف، واليت منها. مبحن كثرية من اجلهالء والدمهاء ، أصيب"املتوكل على اهللا " بن  " املؤيد باهللا " يف اليمن، يلقب بـ 
املسائل " البن  حجر العسقالين، و" سبل السالم شرح بلوغ املرام " شرح تنقيح األنظار يف مصطلح احلديث، و" توضيح الفكار 

، تويف "الرد على من قال بوحدة الوجود " رسالة للسيوطي، و" شرح اجلامع الصغري " ، و"الزيدية رضية يف بيان اتفاق أهل السنة وامل
 .  38، ص 06، خري الدين الزركلي، ج األعالم: انظر. هـ  1182بصنعاء سنة 

، 3ج م، 1994مصر، دار احلديث،  –عصام الصباطي وعماد السيد، القاهرة : ، حتقيقسبل السالمحممد بن امساعيل الصنعاين، ) 5(
 . 126ص 
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يتصرالوقف على مقتضى رهن واهلبة وال تنتقل باملرياث، واملنفعة تصرف جلهات فيها بالبيع وال ف
  .)1("شروط الواقفني 

اقتصارنا على بعض التعاريف لبعض األعالم يف كل مذهب، راجع إىل أن التعاريف اليت و
تخأعالم كل مذهب متقاربة إىل حد كبري فال تكون عندها احلاجة إىل تكرارها، وما وجد  ص

ينها من اختالف وتباين يف بعض األحيان حىت داخل املذهب الواحد راجع إىل تدقيقات ال فيما ب
يسع فيها، فموضوع البحث يتعامل مع الوقف الذي ثَ البحث االستطرادببالشرع جوازه  ت

ووجوده، فالتعمق يف التعاريف واخلوض يف االختالفات املترتبة عنه خالف املقصود من هذا 
  . املطلوب البحث ودون

من خالل هذا العرض البسيط آلراء بعض أعالم املذاهب الفقهية املعتمدة وتعاريفهم 
للوقف من الناحية االصطالحية، فإنه يالوصول إىل نتيجة مفادها أن الفقهاء خمتلفون فيما  لُسه

عته إىل اختالفهم يف حقيقته وحتديد طبي بينهم حول املعىن االصطالحي للوقف، وذلك راجع
املذهبية للوقف يف تعريفها له، وهو ما سبب إما  شروطه اَءإضفَ وكذا حماولة كل مذهبٍ ،وماهيته

إطالة يف التعريف الذي يعتبر ا يف الشكل، أو اختصارا فيه بإنقاص الشروط وهو أمر معيب يف عيب
  . املوضوع
على أننا ميكن أن نحصمذاهب هي  ةهذا االختالف يف أربع ر :  

  .لإلمام أيب حنيفة :  املذهب األول" 
يف احلال أو يف  رجهات البِ حبس العني على ملك الواقف والتصدق مبنفعتها على جهة من: الوقف
  .املآل

 املذهب الثاين : للمالكية . 
ع الالزم بريعها فات التمليكية مع بقائها على ملك الواقف والتربحبس العني عن التصر: الوقف

  .البِرمن جهات على جهة 
  .حنبلبن أحد قويل الشافعي و يوسف و حممد بن احلسن الشيباين وأليب :  املذهب الثالث

ابتداء  البِرحبس العني على حكم ملك اهللا تعاىل والتصدق باملنفعة على جهة من جهات : الوقف
  .وانتهاء

                                  
 .   41م، ص  1971، مصر، دار الفكر العريب، ]2[، ط ، حماضرات يف الوقفحممداإلمام أبو زهرة ) 1(
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  . حنبل بن القول الثاين لإلمامني الشافعي و :  املذهب الرابع
ق الالزم باملنفعة مع انتقال ملكية العني املوقوفة إىل ف فيه والتصدحبس املال عن التصر: الوقف

1("ف املطلق فيها املوقوف عليهم ملكا ال يبيح هلم التصر(.  
ا، ألننا نتعامل مع حباجة إىل ترجيح أحد األقوال عن غريه )ما يطلبه البحث(ولسنا يف هذا السياق 

هموضوعٍ ما يمنا فيه خاملشروعية( هو مشروعية الفعل وليس تعريفه، وهذا األمر ؛للموضوع ةًدم( 
محبسب رأينا بني املذاهب األربعة وعلى هذا ال فائدة من ترجيح تعريف على آخر اتفاقٍ طُّح.  
  

  دليل مشروعيته:  الفرع الثاين
 "يقصد مبشروعية الوقف؛ صحتف فقهاء األمة يف مشروعية وإقرار الشريعة له، وقد اختل ه

ده، و فريق يقول باملنع والبطالن، وهؤالء الوقف إىل فريقني، فريق يقول باجلواز سواء أطلقه أو قي
وأولئك اتفقوا على مشروعية وقف املسجد وأنه صحيح نافذ الزم مىت توافرت شروطه، وال 

يعرا يف بعض أحكامه التفصيلية، فوأحدا منهم خالف يف أصل صحته ومشروعيته وإن اختل أنّ ف
إال مثرة اختالفهم يف  –عدا وقف املسجد  – يكن اختالف الفقهاء يف مشروعية الوقف عامة ومل

، وموقفهم من املسائل االجتهادية لتباين طرق استنباطهم لألحكام، وشروطهم يف حجية املصادر
  .)2("األدلة اخلالفية 

لشافعية واحلنابلة واحلنفية على جواز الوقف وقد اتفق مجهور الفقهاء من املالكية وا
  .ل الصحابة رضوان اهللا عليهمواستدلوا على ذلك من القرآن والسنة وأفعا

عمر رضي اهللا بن ومن جهة السنة ما روى نافع عن  ): " ...هـ494ت ( )3(يقول اإلمام الباجي
 بتصإين أَ: ه وسلم فقالى النيب صلى اهللا عليعنهما أن عمر بن اخلطاب أصاب خبيرب أرضا، فأت

                                  
 – 322م، ص 1967 -هـ 1386، مصر، مطبعة دار التأليف، ]3[، ط األوقافأحكام الوصايا وحممد مصطفى شليب، ) 1(

326 .  
اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  املؤسسةلبنان،   –، بريوت الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالميحممد كمال الدين إمام، ) 2(

  . 172م ، ص 1998 -هـ1428
ذ العلم عن أيب األصبغ بن ن، أخن واملؤلف املتقالقاضي أبو الوليد سليمان بن خلف التميمي، الفقيه احلافظ العامل املتفن: الباجي) 3(

غريهم، روى عن احلافظ أيب بكر اخلطيب وهو روى عنه وعنه روى اضي يونس بن عبه اهللا بن  مغيث وحممد بن امساعيل والقشاكر و
بن  عبد الرب، ومما يفتخمنه، أخذ عنه العلم مجع اخلطيب البغدادي وبن عبد الرب و ؛واملغرب عنه أنه روى عنه حافظا املشرق ر نمها أَس
عبد الوهاب  لو مل يكن ألصحاب مالك إالّ: قال فيه بن حزم ابنه أمحد وأبو عبد اهللا احلميدي وأبو بكر الطرطوشي،: من العلماء منهم
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 قتدصا وتهصلَحبست أَ ئتإن ش: ط أنفس منه، فكيف تأمرين به، قالب ماال قصأرضا مل أُ
قاب فتصدق عمر؛ أنه ال يباع أصلها، وال يوهب، وال يورث، بل يف الفقراء واألقربني والر .ا

عروف أو يطعم ا أن يأكل منها باملهيلالسبيل، ال جناح على من وبن ويف سبيل اهللا والضيف و
ة، فلم يفتقر إىل ربودليلنا من جهة املعىن أنه حتبيس عقار على وجه القُ. )1(صديقا غري متمولٍ به

  .)2(" حكم حاكم، كاملسجد واملقربة وصية وال
حيب ، واهللا ، وهو فعل خري وإحسانالبِروالوقف مندوب إليه، من أعظم القربات وأبواب " 

 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ�⌠Ε‚Α♣ >Απβµ∴ƒτΘΗ >Αο.θβ∇�ζΑο >Αο.θβΨΕνΑο ∼.„δΨΦτ >Απ�ιµΨΞΑο σ–Ε]Ζ�>ϕ≅Η �احملسنني، قال تعاىل 

∼.„Νιµ]ϕ υπβ�ιΨΩ�‡Φ � )3( ،واألحباس سصحابه إىل قائمة من عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأ ةٌن
وكذا قوله صلى اهللا  الذكر، عمر رضي اهللا عنهما سالفبن يومنا هذا، وهو ما يؤكده حديث 

ثَه، شبعه ورِيه، وور فإنّ هعدوا بِيقًصدا باهللا وتا يف سبيل اهللا إميانسرفَ سبمن احت[عليه وسلم 
د من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن أحو ... )4(] وبولَه يف ميزانه يوم القيامة
س ،له مقدرة على احلبس إال وحب...ح ،بسوا د5("  ا وحوائطور(.  

 ϖ]ϕ >Απ�ϕΒ]⌠Ε]‡Φ δσΨΕ>ϕ≅Η ™ΝΕ÷ >Απ�ΖΩΨΩ⌠Ε�‡Φ Βδ�‚ υπεΨΕ��‡Φ (91) Β‚ο �واألصل فيه قوله تعاىل "  )6(وقال اإلمام املنويف

>Απ�ΖΩΨΩ⌠Ε�‡Φ ϖ‚ ♣¬—∴{ζ δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α ♥ŠΨΦ ÷∼–Ειν � )7(َاَّ، مل أمواله  مسع اآلية أبو طلحة بادر إىل وقف أحب

                                                                                                        
يف أصول " أحكام الفصول يف أحكام األصول " يف الفقه، و" املنتقى شرح املوطأ : " والباجي لكفاهم، ألّف العديد من الكتب منها

، شجرة النور الزكية: انظر. هـ 474سنة  يف العقيدة، وغريها من املصنفات النفيسة، تويف" التسديد إىل معرفة التوحيد " الفقه ، و
 . 193، بن  فرحون، ص الديباج املذهب. 178، ص 01حممد خملوف، ج 

 .  03مت خترجيه انظر ص ) 1(
، حتقيق حممد عبد القادر أمحد ]1[، طاملنتقى شرح موطأ مالكالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي،  القاضي أبو) 2(

 . 30، ص 8م، ج 1999 -هـ 1420دار الكتب العلمية،  –ان، منشورات حممد علي بيضون لبن –عطا، بريوت 
 . سورة احلج: 77اآلية ) 3(
 .2853: ر، رقمي، كتاب اجلهاد و السالبخاري) 4(
 . 210الصادق عبد الرمحان الغرياين، مرجع سابق، ص ) 5(
 فنالشافعي الصغري، فقيه الديار املصرية يف عصره ومرجعها يف الفتوى، صحممد بن  أمحد بن  محزة مشس الدين الرملي، : املنويف) 6(

غاية " ، و"اية احملتاج إىل شرح املنهاج " يف الفقه الشافعي، وكذا " عمدة الرابح شرح هداية الناصح : " شروحا و حواشي كثرية منها
 .    07، ص 06، خري الدين الزركلي، ج األعالم: انظر. هـ  1004لوالده، تويف سنة " املرام يف شرح شروط اإلمامة 

 . سورة آل عمران: 92من اآلية  ) 7(
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ومحل العلماء الصدقة اجلارية على الوقف دون حنو الوصية باملنافع  ، - حديقة مشهورة  -بريحاء 
، وهو أول وقف وقف يف اإلسالم، ...يربي اهللا عنه أرضا أصاا خباملباحة لندرا، ووقف عمر رض

، ... السنة الثالثة ،اليت أوصى ا له يف) اليهودي(وقيل بل وقفه صلى اهللا عليه وسلم أموال خمرييق 
تعرفه اجلاهلية،  وأشار اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه إىل أن هذا الوقف املعروف؛ حقيقة شرعية مل

رجع عن قول . ..خرب عمر أنه ال يباع أصلها  أنه ملا مسع) صاحب أيب حنيفة(وعن أيب يوسف 
  . )1("لو مسعه لقال به : ع الوقف وقالأيب حنيفة رضي اهللا عنه ببي

مل : قال جابرو" الصحابة على صحة الوقف فقال  إمجاع) هـ630ت (قدامة بن قد ذكر اإلمام و
وقف، وهذا إمجاع منهم، فإن الذي  يكن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ذو مقدرة إالّ

قدر منهم على الوقف وقف، واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إمجاعا، وألنه إزالة ملك يلزم 
  .)2("احلياة لزم من غري حكم كالعتق  بالوصية، فإذا أجنزه حال

) عمربن الذي رواه (وحديث عمر : قال يف الفتح) " هـ1250ت ( )3(قال اإلمام الشوكاينو
كانت  ةفَووقُأي م ةقَدص لُوأَ[ عمر قال بن ا أصل يف مشروعية الوقف، وقد رواه أمحد عن هذ

يف اإلسالم ص4(] "عمر  ةُقَد(.  
الوقف مشروع، بل هو قربة، وأمر " جاء يف كتاب الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي و

يع وذكرت مج(ريره وبيان مشروعيته ة على تقمرغب فيه شرعا، ولقد قامت أدلة الكتاب والسن
بلغين أن مثانني صحابيا من األنصار : وقال الشافعي رمحه اهللا تعاىل. ) ..األدلة اليت سبق ذكرها 

                                  
 –هـ 1412لبنان، دار إحياء التراث العريب،  –، بريوت ]1[، طاية احملتاج يف شرح املنهاجبن شهاب الدين الرملي، : املنويف) 5(

 .359 – 358، ص 5م، ج 1992
 . 559، ص 7ق، ج ، مرجع ساباملغينابن قدامة، ) 6(
هـ ومات  1229قضاء صنعاء سنة  يلحممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا، فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن، و: الشوكاين) 3(

" الدرر البهية يف املسائل الفقهية، و" ، و"نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار : " مؤلف من أبرزها 114ا ا، له ما يقارب حاكم
حسن خ حممد بن ر أبرزهم الشيثُيف أصول الفقه، وغريها كثري، تتلمذ عليه تالميذ كُ" إرشاد الفحول " يف التفسري، و" لقدير فتح ا

: انظر. هـ 1250، تويف الشوكاين سنة "التقصار"يف سرية الشوكاين وذكرِ مشاخيه وتالميذه كتابا سماه  الشجين، الذي كتب
 . 298 ، ص06، الزركلي، ج األعالم

، ضبط وتصحيح حممد سامل هاشم، ]1[، طنيل األوطار من أحاديث سيد األخياراإلمام حممد بن علي بن حممد الشوكاين، ) 4(
 . 25، ص 6م، ج 1995 -هـ 1415لبنان، دار الكتب العلمية،  –بريوت 
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تصدقوا بصدقات حمرمات، والشافعي رمحه اهللا يطلهذا التعبري  ق)صدقات محرعلى ) اتم
  .)1("الوقف

وإقرار رسول اهللا صلى اهللا ، )من سورة آل عمران  92(  فما فهمه أبو طلحة من اآلية الكرمية" 
 –أو وقفه  –سلم له على ذلك الفهم، وأيضا الفعل الذي بين على هذا الفهم وهو حتبيسه عله و

وكذلك توجيهه عثمان لشراء  ،وهي حديقة نفيسة، وحديث عمر ملاله الذي أصابه خبيرب) بريحاء(
ف، وهذا ثل دليال واضحا وقاطعا ملشروعية ولزومية الوقبئر رومة ووقفها للمسلمني، كل ذلك مي

  . )2("ما عليه مجهور الفقهاء 
وقد نمشروعية الوقف ثا[ "أن ت املادة األوىل من جملة األحكام العدلية على صة بتة بالكتاب والسن

  .)3(] "واإلمجاع 
ومن القائلني بعدم مشروعية الوقف القاضي شأي الوقف  –ه أنكر احلبس فقد روي عنه أن )4(يحر

ض ائرعن فَ بسال ح: [ حديث ا إىل آية املواريث واستناد" جاء حممد ببيع احلبيس : "و قال –
، ومن القائلني بعدم مشروعية الوقف )6(على املنع، وقد رد عليه الفقهاء يف االستدالل )5(] اهللا
7(رفَز( فَمن احلنفية وقد تربذلك د  .  

                                  
، ، دار القلم ،دمشق3ط، شافعيالفقه املنهجي على مذهب اإلمام العلي الشرحيي،   –مصطفى البغا   –مصطفى اخلن ) 1(

 ). بتصرف( 09، ص 5م، ج 1992/هـ1413
 .109، ص مرجع سابقحسن عبد اهللا األمني، ) 2(
العراق، مطبعة بغداد،  –حممد أمحد العمر، بغداد  –أكرم عبد اجلبار : ، ترمجةترتيب الصنوف يف أحكام الوقوفعلي حيدر، ) 3(

 . 08م، ص  1950
 عنه، القضاء يف الكوفة والبصرة ابتداء من عهد عمر الفاروق رضي اهللا يلة شريح بن احلارث الكندي، وأميأبو : القاضي شريح) 4(

رع مع اليهودي بالغة يف القضاء، وقصته مع اإلمام علي رضي اهللا عنه يف قصة الد ةٌرباح، وله دزصاحب مكان فقيها نبيها، شاعرا و
 .82، ص 01العماد، ج ، بن شذرات الذهب: انظر. بالكوفةهـ  76مشهورة معروفة، تويف سنة 

ب من حديث بن  عوقال أخرجه البيهقي يف الش] بعد سورة النساء  بسال ح[ حديث  26ص  6ذكر الشوكاين يف نيل األوطار ج) 5(
 . عباس

النوادر ، يد القريواينعبد الرمحان أيب ز حممد عبد اهللا بن وأىب ،110د اهللا األمني، مرجع سابق، ص حسن عب: انظر يف املوضوع) 6(
 . 7 – 6، ص 12، ج والزيادات

سنة  كان مولدهى أيضا بأيب خال،نكَوي. ر بن اهلذيل بن قيس العنربيفَمة، أبو اهلذيل، زهو الفقيه، اتهد، الرباين، العالّ: زفَر )7(
أصحاب اإلمام  با حنيفة يف حلقته بعد وفاته، ووصف بأنه أصلَأب فلَخ ،مث انتقل إىل الفقه كان من أصحاب احلديث) هـ110(

؛ أبو من شيوخهالصيمري أنه كان قليل الكتابة حيفظ ما كتبه،  ة والقول، روىوكان يناظر أبا يوسف ويفوقه يف احلج. نظرا هموأدقِّ
 من أشهرهم؛ عبد اهللا بن املبارك، حممد بن احلسن، ةله تالميذ فرِحيىي بن سعيد األنصاري، كما ع حنيفة، سليمان بن مهران األعمش،
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أي عدم جوازه  –إىل اإلمام أيب حنيفة القول يف الوقف مبثل ما قاله القاضي شريح  بِسقد نو" 
 لزوم الوقف ودوامه، ، والصحيح أنه جائز عنده، وإمنا خالفه مع غريه فيما يتعلق ب-ومشروعيته 
   .)1("أو عدم ذلك 
االجتهادية اليت  مشروعية الوقف وجوازه وعدم مشروعيته وبطالنه من األمور نّفإ" نتيجة ملا سبق

اختلف فيها فقهاء املسلمني تبروِر املَا الختالفهم يف اآلثاعيمن ذلك ثُ ةوتا وفَبرأي  أنّا، وهم
هو األقوى  ، ورأي اجلمهورغري مشروع ه باطلهم الذين يرون أن نيلِّاألقَ وأنّ اجلوازاجلمهور 

، وكذا إقرارات وأفعال النيب صلى اهللا عليه لداللة اآليات احملكمات عليه، "حجة وأوىل باإلتباع 
، أما الرأي اآلخر فهو يف وسلم، باإلضافة إىل فعل األخيار من الصحابة األبرار ومن تبعهم بإحسان

 . حكم الشاذ الذي حيفظ وال يقاس عليه
  

  .مقاصد الوقف وآثاره: املطلب الثاين
  .مقاصد الوقف: الفرع األول

تربعات اإلحسانية، أو لنقُل هو إحدى العبادات املالية اليت شرعها الالوقف نوع من الصدقات و
 اإلسالم، فمقاصده من هذه الناحية العامة املشتركة تلتقي مع مقاصد األنواع األخرى لإلنفاق

د باملال، فهو مثلها حيققوالتعب :  
• تواجة إىل الدارة اآلخرة وثوامه اهل.  
نعمة املال  النعمة ما يكون من جنسها، فشكر كرِش رِوأفضل ص ل، إذم املتفضنعشكر املُ •

حتبيس األموال يف سبيل اهللا تعاىل هو نوع من شكر النعمة وبالتايل يكون باإلنفاق منه، و
  .شكر املنعم سبحانه وتعاىل

ا به، وتعويده حالشمن أجله و عِلَة على املال واهلَهفَ؛ وذلك بتخليصها من اللَتزكية النفس •
 θ�Ζ÷ ϖ‚ ∼Π‹ϕπ‚]Α Λ‡Š]ΖΞ∴θ∴” ∼�ŒβσΠ≥‹]��‡Φ ∼Π‹–Ε±ƒ]Vσ�‡Φο⊥⊃ "البذل، كما ورد يف شأن الزكاة السخاء و

Β‹ΨΦ ±Πη∴”ο ♦∃β∼Π‹–Ε]ιν δυ;Α ∴†‡Φπ]ι∴” ÷ϖ∴„ζ ∃∼β‹Νϕ φβ/Αο ≡λ–Ε�ζ ≡∼–Ειν ")2(.  

                                                                                                        
حملات النظر يف سرية اإلمام : انظر .بعد وفاة اإلمام بثمان سنني) هـ158(سفيان بن عيينة وغريهم، تويف بالبصرة سنة  ،وكيع اجلراح

  . ، حممد زاهد الكوثري، املكتبة األزهرية للتراث، مصرزفر
 .95، ص نفسه رجعاملحسن عبد اهللا األمني، ) 1(
  .103اآلية  :سورة التوبة) 2(
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  .ةة بصورة مضمونة ومستمرزعوولفئاته املُتأمني االحتياجات األساسية للمجتمع  •
 –وهو يقرر التحبيس  –س عادة ما يستحضر بحالتدبري للمستقبل؛ فاملُالتفكري و •

تدبري مستقبليات؛ املستقبل األخروي و علُّطَاألزمان املقبلة، فالوقف تاحتياجات األجيال و
  .للواقف، واملستقبل الدنيوي للموقوف عليهم

• طاب القرآنية يف مسائل اإلنفاق وتمع على القيام بشؤونه، فاخلتعويد افعل اخلري موجه 
ة على ذلك كثرية مثل قوله تعاىل ص فئة دون غريها واآليات الدالّلعموم املسلمني ومل خيص

" >Απ�ΖΩΨΩΖΦ%&Αο —ΠΨΞ Πη–ΕΨΕζ φ/≅′Α ]œ›ο >Απ�ΖΩ>ι�‡Φ ♦β∼.„–Φθ–Φ%&ΒΨΦ ™]ϕ;Α ∃‡Š∴„�ι‹ΝΕϕ≅]Α >Αšπ�⌠Εψ÷%&Αο δυ;Α ]φ/≅]Α °_∆�β–Φ 

ϖ–Ε⌠Εψ�β�>ϕ≅Η ")1(  وقوله" ϖ–Φ⊥θϕΑο ⊇—ΠΨΞ ∼Π‹ϕπ‚%&Α •≥Τ÷ ÷}π�ιµδ‚ (24) Πη↔<Φ,Βφψι″ϕ }οβσ��>ϕΑο")2(  وهي
آيات تحسذه املسألة  س م معنيون3(الناس مجيعا بأ(.  

. من أكرب املقاصد املعتربة عند العبد من خالل تشريع الوقف؛ اعتباره العمر الثاين لإلنسان إنّ
فاملرء يسري إىل لقاء ربه، وتنتهي أيامه يف هذه احلياة، وعندما يفترأعماله  ض اددأن يتوقف ع

غلَوتولُ دون طي صحايربز له شيء يبارك يف أعماله و صحائف أفعاله، قحئف أفعاله؛ إنه ي
الوقف، تلك الصدقة اليت عبر عنها النيب صلى اهللا عليه و سلم بأا جارية واجلري ضد التوقف؛ 

 هلُمع عطَآدم انقَبن  اتإذا م[ يف احلديث الذي رواه أبو هريرة  يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم
وقد محل جلُّ العلماء  )4(] و لهدعي حالص دلَه، أو وب عفَنتي لمة أو عيارِج ةٌقَدمن ثالث ص إالّ

فضل أعظم من أن تأيت يوم القيامة وقد وجدت من  فأي الصدقة اجلارية يف احلديث على الوقف،
 -اليت متيز أداء اإلنسان يف هذه احلياة ) على حد اصطالح علماء الرياضيات(الثنائيات املرتبة 

وهي حتوي فاصلة العمل من غري ترتيبة الزمن   -لعمل وترتيبة الزمن ثنائيات تتكون من فاصلة ا
  .باعتبار أن زمانك قد انتهى بانتهاء أجلك

به يف يوم  هأبا قد يستغين عنه، أو ال يسيإن الوقف خزانٌ إضايف من احلسنات، ال أظن بأن عاقال كَ
ويف سياق هذا املعىن يقول "يمني، قد يكون حلسنة واحدة فضل ترجيح كفة امليزان إىل جهة ال

                                  
  .195اآلية  :بقرةسورة ال) 1(
   .25 -24اآلية  :املعارجسورة ) 2(
  .بتصرف 23 – 20م، ص 2014دار الكلمة للنشر والتوزيع ،  ، القاهرة،1ط ،الوقف اإلسالميأمحد الريسوين، ) 3(
 . 06 مت خترجيه، انظر ص) 4(
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من هذا احلبس  ال للحيت وخريا للمينر  مل :ضي اهللا عنهثابت ربن الصحايب اجلليل زيد 
  .)1()"الوقف(

 "والوقف الشرعي يقِّحهذه املصاحل، حيث إن الواقف بتوقيفه مللك ما، مهما كان قدره  ق
ب يف الدنيا ونيل ثوابه، والذكر الطي سبحانه وتعاىل مثل يف مرضاة اهللاوقيمته، حيقق أمرا تعبديا، يت

واآلخرة، ملا يقدمه هذا الوقف من خدمة إنسانية خاصة أو عامة ألفراد األمة تشمل حفظ الكليات 
للواقف استمرارا  ققِّحالوقف ي كما أنّ ،)الضروري، احلاجي، التحسيين(اخلمس بدرجاا الثالث 

د ن أجل هذه املقاصمب بني الناس، فَيالطَ كرِباستمرار الثواب والذمعنويا حىت وإن مات؛ وذلك 
ا دوافع هقُلَنطَهذه املقاصد اليت غالبا ما يكون م، )2(" غريها من احلكَم، شرِع الوقف يف اإلسالم و

ذاتية وأخرى موضوعية؛ فمن الذايت، الدافع الديين عند اإلنسان الذي يكون نتيجة الرغبة يف 
اإلنسان مبا ميلك  قلُّعت هجنتاب أو التكفري عن الذنوب، وكذلك الدافع الغريزي الذي يالثو

واالعتزاز به، واحملافظة على إرث األجداد، فيكون حتبيس العني عن التملك أو التمليك وإباحة 
يفرض وأما من املوضوعي فالدافع الواقعي يف بعض األحيان  املنفعة هو السبيل إىل حتقيق ذلك،

نفسه؛ كأن يكون املرء غريبا يف مواطن ملكه، أو غريبا عن حييط به من الناس، أو أن يكون م
منهم إال أنه مل خيلف عقومل يترك أحدا خيلفه يف أمواله شرعا، فيضطره ذلك إىل يوقف )ذرية(ا ب ،

أمواله يف سالشعور باملسؤولية جتاه  اخلري، وهناك الدافع العائلي واالجتماعي الذي يكون نتيجة لِب
 ةًماهسفيندفع املرء إىل رصد شيء من أمواله على هذه اجلهة أو تلك م) ذرية أو اتمع(اجلماعة 

 .)3(دامة مرفق من املرافق االجتماعيةيف إ
 
 
  

                                  
مصر، منشأة  –، اإلسكندرية ]1[، ط لوصايا واألوقاف يف الشريعة اإلسالمية دراسة فقهية مقارنةأحكام اأمحد فراج حسني، ) 1(

 . 238م، ص  2000املعارف، 
، رسالة دكتوراه، جامعة )دراسة تطبيقية عن الوقف يف اجلزائر (فقه استثمار الوقف و متويله يف اإلسالم عبد القادر بن عزوز، ) 2(

 . 29، ص 2004 – 2003إلسالمية، اجلزائر، كلية العلوم ا
  ، دراسة فقهية –كيف نوجهها لدعم اجلامعات وتنمية مواردها  –األوقاف يف العصر احلديث خالد بن علي بن حممد املشيقح، ) 3(

  .15ص 
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  .آثار الوقف:  الفرع الثاين
مجعاء، وذلك يف  ال خيتلف اثنان حول أمهية الوقف يف حياة املسلمني، بل وحياة اإلنسانية

االجتماعية، الثقافية،  مجيع مناحي حيام املعيشية وعلى كل املستويات؛ االقتصادية،
تلقى االهتمام الكايف الذي ؛ حىت واقع األوقاف اآلن حيتاج إىل إعادة نظر إخل، غري أنّ...العلمية،

ملعاصر مما يؤدي إىل االعتماد يف واقع املسلمني او... فد مجيع ااالتوايعيد هلا دورها العظيم يف ر
) 1(عليها مرة أخرى يف تسيري كثري من حاجات املسلمني إن مل نقل مجيعها 

.
  
  

يف وا ننفَاملسلمني قد ت أنّبنظرة سريعة على هذه األوقاف اخلريية اإلسالمية تبني لنا  إنّ
وقاف من اإليقاف على قد ال ختطر على البال، حيث انتقلت األ تغطية أوجه من اخلدمات العامة

دور العبادة إىل أنواع اخلدمات العامة؛ االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية والثقافية واإلستراتيجية، 
ي عن تدخل الدولة يف حتقيق غنِجمتمعية كبرية ت مؤسسةاألمر الذي جعل من الوقف اإلسالمي 

، )2(مهِالرحم وتهِلِّدنية والقروية، ويف حالكثري من أغراض املصاحل العامة للناس يف جمتمعام امل
 التنصريي  دمعظم الناس والعوام يف بوتقة الفكر الغريب أو املَ رهنصاواحلق أنه لوال أموال الوقف لَ

فَأو الصهيوين، لكن هذه األموال املوقوفة أضتمع روح اإلسالم وهت على اديوكانت كفيلة ه ،
 ب، بل تزداد على الدوام بفضل تسابق أهلنضا من خالل مواردها اليت ال تبرعاية جمتمعات بأسره

وقد كانت األوقاف . ..ممام وحب األحدوثة يف حياماخلري إىل املضمار لينالوا املثوبة بعد 
اإلسالمية حصن3(هة عليهم ا حصينا للمسلمني من كل معاول اهلدم اليت كانت وما تزال موج( .  

اتمع من مجيع الغوائل،  مِيأمهية األوقاف اخلريية اليت تدافع وحتافظ على ق من هنا تظهر
الدوام،  الذي ننشده على يوِألما أعمدة اتمع الس ،من خالل االهتمام حباجات الفرد واألسرة

                                  
لكات األوقاف، من إدارة واستثمار ممت: ، الدورة التدريبية حولالدور االقتصادي واالجتماعي للوقفالتيجاين عبد القادر أمحد، ) 1(

 –اخلرطوم  –وهيئة األوقاف اإلسالمية  –جدة  –باالشتراك مع البنك اإلسالمي للتنمية  –الكويت  –تنظيم األمانة العامة لألوقاف 
  .08، السودان، ص 2008ماي  8إىل  3من 
، املؤمتر الغربيةالدول اإلسالمية و عام اخلدمي يفالوقف اخلريي ودوره يف تغطية أوجه اإلنفاق النعمت عبد اللطيف مشهور، ) 2(

   .739ص  ،2ج  م،2009/ هـ 1430اململكة العربية السعودية،  –اقتصاد، إدارة وبناء حضارة  –الثالث لألوقاف 
مقدم إىل ندوة الوقف  حبث، الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافية يف املاضي واحلاضرمصطفى حممد عرجاوي،  )3(
  .5جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ص  –القانون و ، كلية الشريعة1997ديسنمرب  7-6املنعقد يف  سالمياإل
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يف تنمية  هذه األمهية هي اليت أنتجت العديد من اآلثار اإلجيابية الواقعية اليت كان هلا الدور الكبري
  .اتمع على مستويات عديدة

  : اآلثار املالية للوقف: أوال
 شدح على هاساعد من العطاء؛ إىل مستويات عالية اإلسالمي تمعيف ا وصلت األوقاف
موارد مالية ضخمة تطِّغي أعمال عةة وزارات اليوم، فالتعليم ودوالدفاع واألمن وتغطية  الصح

 واملرضى واأليتام مثل الفقراء واملساكني واحملتاجني ئات االجتماعيةفحاجات العديد من ال
األوقاف وما زالت تقوم بدور فاعل ومهم يف اتمعات اإلسالمية،  تهطَّكل ذلك غَ. ..واألرامل،

لية تكفل لالقتصاد االنتعاش واحلركة والتكامل، مما قد يساعد كثريا يف احملويكفي أن مواردها 
، وللوقف )1(ا عاملية وتأثرياا قوية على القرار السياسيهتموم اليت أصبحت ساقتصاديات الي

  :مسامهات ظاهرة يف اال املايل من أبرزها
1 (مسامهة األفراد يف تحل جزء من األعباء املالية للدولةم.  

 ميكن لألوقاف الدولة الكثري من النفقات اليت فلِّكَة تيمدفالكثري من املرافق العامة اخلَ
اخلريية أن تنهض بأعبائها، وليس ببعيد ما كان ينهض به الوقف اخلريي من أعباء اإلنفاق على 

، وغري ذلك من ااالت اليت )2(محايتهاصيانتها، وعلى الثغور واألزهر وطالبه، وعلى املساجد و
تزخاليةكتب التاريخ بذكر مسامهات األفراد فيها وحتملهم ألعبائها امل ر .  
  .من ظاهرة تزايد اإلنفاق العام داحلَ) 2

فاملرافق احلساسة اليت تسيرةا الدولة اليوم يف جماالت التعليم وهالصح فُلِّكَوغريها واليت تا ه
الكثري من األموال واجلهد، استطاعت األوقاف وحتما ستستطيع أن حتتويها وتقيمها على أحسن 

غ بتوظيف تلك األموال يف من خالله أن تتفر نمكعلى ميزانية الدولة، ي وجه، مما يزيح ثقال كبريا
ذه الطريقة تكون الدولة قد تمشاريع إستراتيجية أخرى كالدفاع واألمن مثال، وكَّحت بنسبة م

 .معتربة يف ظاهرة تزايد النفقات العامة
  

                                  
  .08، ص مرجع سابقالتيجاين عبد القادر أمحد، ) 1(
-7، /حنو إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية، رابطة اجلامعات اإلسالمية: ندوة  – اقتصاديات الوقفعطية عبد احلليم صقر، ) 2(
  بتصرف  35-34، ص 1998ماي  9
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  .لدولةاالنعكاسات اإلجيابية للوقف على أدوات املالية العامة ل) 3
ة ميكن أن يمدوالوقف من حيث كونه مصدرا دائما لتمويل بعض اجلهات واملرافق اخلَ 

تكون له انعكاسات إجيابية على أدوات املالية العامة، كتقليص اإلنفاق العام، و إحداث فائض يف 
امليزانية، باإلضافة إىل خفض ح1(ة التضخمد( .  

  :اآلثار االقتصادية للوقف: ثانيا
ال االقتصادي ال خيلو من آثار األوقاف يف تدعيمه وتثبيته كعامل مهم من عوامل ا
  : و يتجسد ذلك من خالل ار اتمعاستقر

1 (عدم تفتالثروة يت.  
خماطر تفتيت الثروات واإلبقاء على  رِءدبِ ؛ينهض نظام الوقف يف أحد مقاصد تشريعهإذ 

يف رقبة املال املوقوف، ومن حيث  فرصالت طعِمن قَ يهعنِا يالكيانات االقتصادية القوية، فالوقف مب
أو مرياثها  هينِهللا تعاىل على وجه القرىب، فإنه ال جيوز بيع ع كونه إسقاط امللك بال متليك ألحد إالّ

أو هبتها أو إجراء أي تصرف ناقل للملكية عليها إال بغرض استبدال ما يتلمن  منها مبا مياثلها ف
  .األعيان اجلديدة الصاحلة لالستعمال واالستغالل

  .إعادة توزيع الدخل القومي) 2
ويأيت الوقف من القادرين وأصحاب الثروات على جهات النفع العام والفقراء واملساكني، 
لينهض بعملية إعادة توزيع الدخل القومي لصاحل هذه اجلهات، فاجلهة ذات النفع العام من مساجد 

ف مصدر متويل دائمٍ، حني تستثمر هلا الوق نمالعلم والتأهيل وغريها، وقد ض ورِود ومستشفيات
بكفاءة يف أداء رسالتها وخدماا للناس دون مقابل؛ فإن اخلدمة والنفع ااين الذي تقدمه لكل و

دفعه عند فرد إمنا هو حقيقته وواقع أمره معادل لقدر من النقود كان املستفيد من اخلدمة سوف ي
اها من جهة أخرى غري موقوف عليها، لو مل تكن اجلهة املوقوف عليها موجودة، وهو طلبه إي

وهو مدلول (بتوفريه لثمن اخلدمة أو املنفعة اانية كأنه قد حصل على هذا الثمن من ريع الوقف 
 ).إعادة توزيع دخل الفرد

 
  

                                  
  .بتصرف 42-37، ص املرجع نفسه، عطية عبد احلليم صقر) 1(
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  .حجم اإلنتاج القومي) 3
 يلُف سواء كان أهليا أو خرييا يتوجه إىل مستحقني يتزايد لديهم املَالوق يعرِ من املعلوم أنّ

احلدي لالستهالك، ومن املعلوم كذلك أن االستهالك هو أحد مكونات الطلب الفعلي، ومن 
 ي علىلِّاملعلوم أيضا أن حجم اإلنتاج يتوقف على مستوى الطلب الفعلي أي على اإلنفاق الكُ

تنظيمه ميكن أن يكون جزءا هاما من  محكوالوقف إذا أُثمار، سلع االستهالك وأموال االست
مكونات الطلب الفعلي ألنه يؤدي إىل زيادة طلب مستحقيه على سلع االستهالك ورمبا سلع 

  .كذلك) اإلنتاج(االستثمار
  .تشجيع االستثمار) 4

       ساسيةلقد كان الوقف اخلريي وما يزال يؤدي دورا فاعال يف إقامة وصيانة البنية األ
أو ما يعرف برأس املال ) إخل...سور،قناطري، دور علم وعبادة،طرق، ج(و التحتية للمجتمع أ

 .)1(ون عامل جذب لالستثمار مع وجودهااالجتماعي اليت ال وجود لالستثمار بدوا، واليت تك
  

  :اآلثار االجتماعية للوقف: ثالثا
ما نتج عنها من خدمات اجتماعية متعددة إن املتابعة املوضوعية لألوقاف اإلسالمية، و

ا تسعى لتحقيق مبدأ التكافل والتكامل االجتماعي الذي يثبِيشري إىل أا أبرز صيغة  تبوضوح أ
ويعترب التكافل االجتماعي ممثال بتكافل األفراد بعضهم لبعض؛ ، )2(تنمية االجتماعيةمن صيغ ال

د إمهاله أو إهداره هو يف نظر اإلسالم تكذيب جمر نّاإلسالم و جوهر الدين، حىت إ صميم
له،  هرن ال ظَعلى م هد بِعليفَ هرٍظَ ضلُفَ هندن كان عم[ وقال صلى اهللا عليه وسلم  )3(لرسالته

ومن كان عندضلُفَ ه زفُ ادليد بِعه على من ال ز4(]له اد(.  
ق حتقيق االستقرار االجتماعي الذي هو لقد سعى اإلسالم إىل حتقيق هذا التكافل من منطل

مجسللمقاصد الشرعية اليت جاء اإلسالم من أجلها، هذا التكافل الذي ال تطغى فيه مصلحة  د

                                  
  .بتصرف 52-42، مرجع سابق، ص عطية عبد احلليم صقر) 1(
 –اقتصاد، إدارة وبناء حضارة  –املؤمتر الثالث لألوقاف ، الوقف ودوره يف مكافحة الفقرعزة خمتار إبراهيم عبد الرمحان البنا، ) 2(
  .666ص  ،2ج م،2009/ هـ 1430ململكة العربية السعودية، ا
  .سورة املاعون/ 177سورة البقرة اآلية : أنظر )3(
  .1728املواساة بفضول املال، رقم ، كتاب اللقطة باب استحباب  مسلم)4(
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تكافل القوي مع يه مصلحة الفرد يف مصلحة اتمع، فالفرد على مصلحة اتمع، وال تذوب ف
فقارا للثاين؛ هو الكفيل بإحداث التقارب الضعيف والغين مع الفقري، من غري إضعاف لألول أو إ

بني الفئات اتمعية وبالتايل إحداث نوع من التوازن الذي تشكو الكثري من الدول اليوم وحىت 
خبراب  رنذالتفاوت الطبقي الذي ي متمثَّالً يف، بل تعاين من نقيضه 1الغنية منها من صعوبة حتقيقه

وم يف هذه البلدان اليت توصف بالغنية خري شاهد على ذلك، وهو نسيج جمتمعاا، وواقع الناس الي
األمر الذي تنبووصايا الرسول األمني )2( يات الذكر احلكيمإليه العديد من آ ه.     

كان من األمور اليت برثَفيها الوقف وانتشر أَ زربسببها انتشارا واسعا؛ عناية الواقفني  ه
الوقف اليت  ورِل يف صاع عريض من اتمع، هذه اخلدمات تتمثَّبتوفري خدمات اجتماعية لقط

تقِّحتمع اإلسالمي، وقد عفَرِق التكافل االجتماعي بني أفراد ات هذه الصة ر يف احلضارو
عم واآلبار والزوايا، ووقف السقايا واملطا) بيوت باللغة الفارسية(اإلسالمية بوقف الربط واخلوانق 

ين من زِعواملُو نار الِسب، وكذا الوقف على احملتاجني واملساكني والفقراء وك)3(إخل. ..واملستشفيات
ين ورعاية أُخالل مشاريع ذات طابع اجتماعي كالتزويج وإجياد فرص للعمل وقضاء الدرِس 

الغائبني، وكلها صور جست هذا التكافل االجتماعي وأَدفصت عن الوجه احلضاري الراقي ح
  .الم واملسلمنيلإلس

  يف املقابل يف املشكالت احلياتية، و طبخمن تاتمعات اإلسالمية على ما هي عليه اليوم  إنّ
ئلة دون يستوجب عليها السعي إىل اخلروج من هذه الوضعية احلا ؛ة يف اإلمكانياتنقص وقلّ
م بشكل مؤسسي يضمن ظَّنمن خالل جهد مجاعي مدروس وم ى ذلك إالّوالرقي، وال يتأتالتطور 

ترشيد اجلهود وتوجيهها ملصلحة أفراد األمة بأكملها، حتقيقا ملقصد التكافل االجتماعي املطلوب 
املدى تتجاوز النظرات الفردية واجلزئية حلل مشكالت  رؤية إستراتيجية بعيدة فقشرعا وعرفا، ووِ

األمة والعوائق اليت تهددت ذاتية مستعد ألن يكون اخلَالوقف مبا ميلكه من قدراا، وهار األمثل ي
 .  إلجناز هذا التحدي الكبري

  

                                  
اقتصاد،  –الثالث لألوقاف ، املؤمتر دور الوقف يف حتقيق التكافل االجتماعي يف احلضارة اإلسالميةكرم حلمي فرحات أمحد، )1(

  .301-300ص  ،2ج م،2009/ هـ 1430اململكة العربية السعودية،  –إدارة وبناء حضارة 
  .32سورة الزخرف اآلية / 02اآلية  ائدةسورة امل: أنظر )2(
  .306، ص املرجع نفسه كرم حلمي فرحات أمحد،) 3(
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  اآلثار اخلَدمية للوقف: رابعا
إن املكانة الكبرية للخدمات العامة يف حتقيق جمتمعات القوة والقدرة من خالل التنمية 

ول االستعانة ت على هذه الدضرالشاملة املستدامة اليت هي أهداف اتمعات على اختالفها؛ فَ
الدولة  ىمة حتذو حذومبؤسسات تعينها على القيام بدورها بنجاح، فرأينا الدول الغربية املتقد

 ظَلحوميكن أن ن، )1(ية لالضطالع ذه املهمة احليويةاإلسالمية الزاهرة يف تشجيع املؤسسات الوقف
  :جتليات جمتمعية كثرية نذكر منها اآلثار اخلدمية لألوقاف يف

  يق دعمها واليت متثل السبيل األمثل لتحقمن خالل بناء املساجد و ؛اال الديين و الدعوي )1
تمع وتأكيد هوِالتنمية الدينية جلميع أفراد ايه اإلسالمية واحملافظة عليهات.  

 فكانت أوقاف املدارس واجلامعات اليت ،من خالل االهتمام بالعلم والتعليم ؛اال التعليمي)  2
ال ختلو منها حواضر اإلسالم يف طول العامل اإلسالمي كمراكز علمية شهرية دليال على ذلك، 

دةُ(ت وثيقة حىت عجةالوقف الئحة أساسية لل) حسمؤس التعليمية واليت تضاألسس التربوية  م
ما إىل ذلك من للتعليم، والشروط اليت جيب توفرها يف القائمني على التدريس ومواعيد الدراسة، و

التنظيمات اإلدارية واملالية، باإلضافة إىل ذلك وبالتع يأيت إنشاء املكتبات واإليقاف عليها من ب
الكتب و األموال، وهو أمر سبق مرحلة إنشاء املدارس اجلامعية واإليقاف عليها، كما مت لَو

 دمعتوأصبح م مرجِلذي ترشد ابن األوقاف أشهر املؤلفات الطبية ككتاب الكليات يف الطب ال
إىل جانب  إخل،...بن  سيناالطب يف أوروبا، وكذا كتاب احلاوي يف الطب للرازي، والقانون ال

هذا قامت أوقاف أخرى متخصسكىن الطلبة، ة يف تعزيز العلم واخلدمة التعليمية؛ منها أوقاف لص
ح الدراسية للتالميذ، وأخرى نرواتب املدرسني، وأوقاف لتقدمي املوأوقاف لإلنفاق على 

إىل . ..اءيوالكيمللدراسات البحثية واألنشطة األكادميية يف خمتلف التخصصات كالفقه والطب 
وميكننا اإلقرار بعد هذا  لتعليم والبحث العلمي يف اتمع،غري ذلك مما له مسامهة يف دفع مسرية ا

هِبأن احلركة العلمية الواسعة اليت شَد ا ا الدولةاإلسالمية يف تلك املراحل من شرقها إىل غر
  .راجع فضلها إىل األوقاف من دون منازع

ا ينِدكإنسان قادر ب هتئَنش؛ فقد اهتمت األوقاف اخلريية برعاية صحة املسلم وتاال الصحي)  3
على إنشاء  وعقليا على أن يعيش حبرية وكرامة، لذا فقد أوقف أغنياء املسلمني األحباس الواسعة
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وا ت أوقافهم مهنة الطب والتمريض، كما أوقفدضعاملستشفيات وكليات الطب التعليمية، فَ
ات عمَجوالعلوم األخرى املرتبطة بالطب، وقد عرفت املُ بسخاء على تطور الطب والصيدلة

الصحية املوقوفة باسم دور الشفاء، ودور العافية أو البيمارستانات، كما جهاملستشفيات  واز
لة إىل جانب املستشفيات الثابتة ليتنقلوا ا يف بقاع اإلمرباطورية اإلسالمية من بغداد شرقا إىل املتنقّ

بالد املغرب واألندلس غربا، ومل تنس األوقاف رعاية األطفال من حيث توفري الرعاية الصحية 
  .وخباصة املعوزين منهم

ألوقاف يف تدعيم البنية األساسية يف جمال اخلدمات ؛ حيث سامهت اجمال البنية األساسية)  4
والشرب والدواب حبفر اآلبار والعيون، وإصالح الطرقات واملعابر  العامة من توفري املياه للري

  .)1(واجلسور وكل مالحقها ومستلزمااوالقناطري 
  :اآلثار اإلستراتيجية للوقف: خامسا

؛ تعرض سيادا لالنتقاص والتهديد، فالعديد من أكرب املشكالت اليت تواجه الدول اليوم
ا لالستعمار اجلديد الذي أصبحت تقوم به هضرعد متلك قراراها السياسي بسبب تعالبلدان مل ت من

هيئات يظهر ا بأنملصلحة الشعوب  تها جاءمن شكلها وديباجة املراسيم القانونية اليت أوجد
ندوق النقد الدويل اللذان أصبحا حبق نكدا على الشعوب من مثل البنك الدويل وص ؛والدول

 طَلَّستتضعف املوارد عند البلدان الفقرية ل لُّغستاملستضعفة، فهذه اهليئات أصبحت تالضعيفة و
عليها جبملة من التوجيهات اليت تقول بأا إصالحية لتلك البلدان، حىت تصبح حتت رمحتها فيكون 

وجودها متوهي يف الغالب ذات طابع اقتصادي ولكن مراميها " إصالحات"بتطبيق ما يسمى  اقًلِّع
سلُسياسية وثقافية قد تب وِى اهلُحتة منها، وباعتبار أن أكثر الدول اإلسالمية بفضل ما انتهجته ي

وتبنته من مناهج اقتصادية غربية تتناىف مع هويتها الثقافية؛ واقعة يف شت العاملية اك هذه املنظمار
املالية، وبالتايل واقعة حتت سطواالحنناء والرضوخ لشروطها املُ ةة، وما دامت باقية على هذه فَجح

م من تلك التبعية املفضية إىل االنتقاص من سيادا وكرامتها، وهي سلَها مل ولن تفإن احلال؛
ولن يكون  ائية تسلطية استعمارية،بشكل مباشر من تلك اهليئات حتقيقا لرغبات احتو ةُدصقَتاملُ

باألوقاف كبديل هو من صميم موروثها الثقايف، وبالتايل  هذه الدول إالّ إذا متسكت اخلالص ممكنا
  .ليست حباجة إىل أن تطلبه أو تستورده من غريها
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 للبلدان اإلسالمية حمليا ودوليا؛ فمن خالل اآلثار اإلجيابية اليت امعترب األوقاف بديال تعترب
ت سابقا ميكنها أن ترذُكلَكِّش صمام أمان لكل ما ميكن أن يما واستقالل قرارها،  سبسياد

ة؛ كفيلة هي يمدفاألثقال اليت تنهِك كاهل الدولة من الناحية االقتصادية واملالية واالجتماعية واخلَ
شاريع الواقعية اليت األوقاف حبملها عنها، وقد برهنت على ذلك قدميا وحاضرا من خالل امل

  . جدارا على رفع التحديحيث أثبتت قدرا و ،جسدتها يف اتمع
ار استراتيجي يت هذا املسلك ونقصد به االعتناء باألوقاف؛ كخنبالدول اإلسالمية إذا ت إنّ

الية العاملية، عن الشروط التعسفية للمؤسسات امل ة مالية واقتصادية جتعلها يف منئًاستكون يف أرحيي
وبالتايل ستتحرر من كل القيود اليت تدون إقالعها احلضاري الذي تسعى هذه املنظمات إىل  ولُح

وأديف املهد، هذا من الناحية احمللية اخلاصة بكل قطر على حدى، أما من الناحية الدولية فإن احتاد  ه
دوق النقد الدويل يقوم مقامه ولكن البلدان اإلسالمية يف وضع صندوق وقفي عاملي كبديل لصن

ت اإلرادة دجِاألمثل إن و لَّسيكون احلَ ية منطلقها تعاليم اإلسالم وروحه؛برسالة حضارية إنسان
السياسية لذلك يف حل مشاكل الدول اإلسالمية اليت تواجه مشكالت اقتصادية ومالية، بل وميكن 

ذا نسانية اليت جاء اإلسالم حلفظها، وطلق اإلأن تكون بديال جلميع دول العامل احملتاجة من من
ى على رؤوس الدول حىت اوهتا اليت تهلاوِعصناديق النقد الدولية، وم هيمنةميكننا أن نقضي على 

ا، وترضخ للشروط اجلائرة وللنظام االستبدادي الذي يصاحب هذه القروض ويرتبط هاتامي هحتنِ
" نطلق على صندوق الوقف البديل لصندوق النقد الدويل؛ مسمى  ا بصورة دائمة، وميكننا أن

العون لغري املسلمني يد  مدقَر عوائده من أن نافُو، وال مانع عند ت"صندوق الوقف التعاوين الدويل 
من خالل أنظمته االجتماعية ومنها األوقاف  -  الدول األجنبية، ألن مساحة اإلسالممن الشعوب و

  . )1(ياة للحيوان فما بالنا باإلنسانت احللَفَكَ -
لقد أثبت نظام الوقف فعاليته يف جتاوز الدول واألنظمة للعديد من املشاكل والعقبات اليت    

على تطورها ومنوها يف حال انعدامه، وخري دليل على ما نقول؛ تسابق  ر ال حمالةَكانت ستؤثِّ
االعتناء ذا القطاع والسعي الدائم على تطويره الدول يف وقتنا احلاضر وخباصة اإلسالمية منها إىل 

م ما تركوا جماال من جماالت احلياة فيه نوتفعيله أكثر، و لقد امتاز املسلمون على غريهم؛ بكوفع 
ووقفوا فيه جزءا من أمواهلم؛ فمن أعجب األوقاف اليت ذكرها بعض املؤرخني؛  على غريهم إالّ
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الوقف على من يوم على ي املرضى يفاساملستشفيات ويعمل على التخفيف من آالمهم وزيار 
ثلُالدوام، وم ظهِهذا الصنيع يتمعات  رللعيان مدى املستوى احلضاري الراقي الذي وصلت إليه ا

اإلسالمية يف عز أحواهلا، بفضل ترخِس نظام الوقف يف ثقافة أفرادها، وتنِكُّممن نفوسهم حىت  ه
بأصبحوا يدعون يف جماالت صم،  رفهذا التوسع الذي شهدته األوقاف يف أوقافهم وصدقا

جماالا وجوانبها هو الذي ضاعف من دورها وأمهيتها، وجعلها أكثر تأثريا وإجيابية يف حياة الناس 
ومستقبلهم ، إىل درجة أصبحت تضاهي بنشاطاا مهام العديد من مؤسسات احلكومة ووزاراا 

املتخصةة يف وقتنا احلايل، كوزارة التعليم وصوالشؤون االجتماعية ، الصح ...إخل ، بل وقد تسد 
يف استيعابه  زٍبشكل واضح ومتمي زربأمهية الوقف ت باجلملة فإنّو األحيان،عجزهم يف الكثري من 

إقامة الشعائر حفظ ملقاصد الشريعة اليت جاء اإلسالم حلفظها يف العاجل واآلجل؛ فبناء املساجد و
لكلية الدين، والتصدق على الفقراء وعالج املرضى حفظ لكلية النفس، وصيانة األوقاف ورعايتها 
باعتبارها أمواال حفظ لكلية املال، والوقف على مساعدة الشباب على الزواج حفظ لكلية النسب 

  .      ة العقلوالعرض، والوقف على العلماء و طالب العلم و نشره بني الناس حفظ لكلي
هذه بعض و ليست كل اآلثار اليت يقدمها الوقف ونظامه لصريورة احلياة اإلنسانية على 

الوجهة الطبيعية، وهي تبياألوقاف اليوم  وإنّىن شك أمهية الوقف ودوره احلضاري، دون أد ن
إحيائها، والعزم على  رغبة لدى املسلمني يفت الددجات الصادقة وتيلقادرة، إذا ما توفرت النِ

 مالطريق األقواألمني للنهضة و قلَنطَأن تكون املُ تكثريها واملضي ا يف سبيل اخلري والنفع العام؛
ت القواعد الشرعية يمقت سياسة األوقاف، وأُمحكاألحكام، وأُللتنمية، مىت روعيت األصول و

  .)1(ة االقتصادية للتمويل واالستثمارالتقنيو

                                  
 أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل: ، ورقة مقدمة يف ندوة املاضي واحلاضريفعن الوقف والتنمية حملة حممد احلبيب بن خوجة، ) 1(

،       1996اإلمام اخلوئي اخلريية، بريطانيا،  مؤسسةو") مآب"آل البيت  ةمؤسس(امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية  اليوم،
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  .املفهوم القانوين للوقف: حث الثاين املب
بعد احلديث عن املفهوم الفقهي للوقف والذي يعد املنطلق التأصيلي؛ سنحاول من خالل 
هذا املبحث احلديث عن املفهوم القانوين، ونعين بذلك النظرة اليت يعتمدها القانون يف التعامل مع 

تنظيم الوقف، وما هي الوضعية القانونية اليت يقُلحا به؟ وسيتم معاجلة ذلك من خالل مطلبني ه
ا، مث بعد ذلك إسقاطا واقعيا على التشريع اجلزائري، وسيكون عنوان ميثالن أوال تأصيال نظريا عام

  : املطلبني 
  .للوقف) االعتبارية(طبيعة الشخصية املعنوية : األولاملطلب  •
  . الوقف يف التشريع اجلزائري: املطلب الثاين •

  

  .للوقف) االعتبارية(طبيعة الشخصية املعنوية : ولاملطلب األ
جيدر بنا قبل اخلوض يف حتديد معىن الشخصية االعتبارية، أن نقف على مدى أمهية 

افتراضها يف مثل هذه املواضيع، باعتبار أن ذلك يعالتأصيل املطلوب لولوج هذا املوضوع  د
  .واالسترسال يف تفريعاته

مبوضوع محاية احلقوق الفردية واالجتماعية، خاصة إذا كان هذا  لقد اهتم علماء القانون" 
 رمستى يوحت .بشريله املال واجلهد ال دصوالذي يكون قد ر ق املشترك لعدد من أفراد اتمعاحل

 وإن غاب أحد الشركاء أو مات؛ يحقق الغرض االجتماعي املرجو منههذا النشاط االقتصادي ل
موال، اجلهود واأل دحووت ظُحفَرجال القانون التفكري يف إجياد وسيلة قانونية تكان لزاما على  فقد

واليت تشابه الشخصية احلقيقية يف  فوجدوا أن األداة املناسبة؛ هي افتراض الشخصية االعتبارية
وعليه فقد كان ، )1("فيما استثناه القانون  أحكامها القانونية من حيث احلقوق والواجبات إالّ

يف الكثري من املؤسسات االجتماعية، ) يف اإلنسان إالّ ققَّحتاليت ال ت(لغياب الشخصية احلقيقية 
الباعث األساسي على التفكري يف إجياد حل مناسب يقِّحمقاربة هذه املؤسسات االجتماعية  ق

للشخصية احلقيقية، باعتبار وجه الشبالذمة املالية، تقدمي ( فاته املوجود بينهما يف الكثري من التصر
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هي املخرج  )1( )االفتراضية(، فكانت مسألة افتراض الشخصية االعتبارية )إخل... اخلدمات،
املناسب هلذا اإلشكال، ذلك أن هذا اإلطار القانوين هو الذي  سظُحفَت من خالله احلقوق وتثبت 

  .على وِفقه الواجبات
  

  ).االعتباري(مقومات الشخص املعنوي :  الفرع األول
يعود تاريخ ظهور فكرة الشخصية املعنوية إىل القرن السابع عشر، وذلك عندما كان "

الباحثون حياولون جتريد الكنيسة واألشراف واألباطرة من السيادة وحتويلها إىل الدولة، بعد أن 
 ، باعتبار أن كل)2("كانت موضوع صراع حاد بني هذه القوى الثالث خالل القرون الوسطى

واحد من هذه األطراف كان يدعيها لنفسه دون غريه، ويرى بأنه األحق وحده مبمارستها، ولئن 
كان هذا العامل منا يف ظهور هذه الفكرة، إالّ أنه مل يكن الوحيد، فمع مرور الزمان أخذت طًش

هذه الفكرة تنضج ويتوسع مدا بِاهتوعِس يئَمرافق الدولة وهاتوقد ساهم ظهور اإلطار اجلديد  ا،ه
للدولة يف العصر احلديث يف إعادة بلورة وترتيب العالقات اليت تربط الدولة بأفرادها، القائمة 

حقوق الدولة هي واجبات األفراد، وحقوق األفراد هي (أساسا على تبادلية احلقوق والواجبات 
من خالله على إرادته، فقد  ربعي الذي يز بكيانه املادالفرد يتمي ، ومبا أنّ)واجبات على الدولة

، تعبر من )يها البعضأو حيلة قانونية كما يسم(احتاج العلماء إىل ابتكار وضعية قانونية للدولة 
" من التحقق بدون أي إشكال، ) حقوق، واجبات(الثنائية التبادلية  نكَّمتتخالله عن إرادا، فَ

صبِوبذلك تعنها فقهاء القانون يف بداية للدولة إرا ح ربا إرادة كلية، عدة مثل إرادة اإلنسان إالّ أ
أمهية هذه النظرية يف اآلثار  نكم، وت)3("مث الشخصية القانونية املعنوية ) السيادة(األمر بلفظ 

تلفة، واستطاعت العملية املترتبة عنها؛ إذ من خالهلا تيسر تأسيس املؤسسات واهليئات واملرافق املخ
أن تإحدى أهم النظريات القانونية اليت تقوم عليها األنظمة القانونية يف العصر احلديث،  لَكِّش

  ).االلتزامات لِمحالقدرة على اكتساب احلقوق وت(انطالقا من فكرة 
                                  

جريار : ، أنظرز عن شخصية أعضائهبأنها اسم معطى للشخصية القانونية، أهل للحق يف ذاته، كيان متمي :اليت يعرفها جريار كورنو )1(
لبنان،  –، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت 1، ترمجة منصور القاضي، طمعجم الصطلحات القانونيةكورنو، 
1998.  

م، 2003/ هـ 1424اجلزائر،  –، باتنة 07، جملة اإلحياء، ع الشخصية القانونية املعنوية يف الفكر اإلسالميحممود بوترعة، ) 2(
 . 253 - 252ص 
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وبعد أن أخذت هذه النظرية مكاا يف األنظمة القانونية، ووجدت قَبوالً لدى فقهاء 
ع والقضاء مل تعد الشخصية القانونية قاصرة على األشخاص الطبيعيني، بل اعترف املشر" نون القا

بشخصيات أخرى تقوم بنشاط قانوين، وتنشأ من اجتماع مجاعة من األشخاص الطبيعيني أو من 
ختصيص جمموعة من األموال لتحقيق غرض معني، ويكون هلا كياا املستقل عن شخصية األفراد 

على هذا النوع من األشخاص اسم األشخاص القانونية أو األشخاص املعنوية  قطلَوي، هلا نينِوكَاملُ
أو االعتبارية، فالشخص االعتباري موعة من األشخاص أو األموال يرمي إىل حتقيق غرض معني 

  .)1("ومينح الشخصية القانونية بالقدر الالزم لتحقيق هذا الغرض 
وتستما من املرجعية القانونية املثبتة هلا، ولذلك فكرة الش دجاء " خصية االعتبارية قو

تجمع مزود ضمن شروط معينة بشخصية قانونية :[ تعريفها يف معجم املصطلحات القانونية بأا
تامة إىل حد ما، وأهل حلق اعتباري، يخضيف ظل اجلدارة املشتركة ليكون حائز حق وموجب،  ع

 نظامه حسبما يتعلق األمر، بشخص معنوي من القانون اخلاص، أو شخص معنوي من ويتغري
إما خاص، بق فإنّ الشخص املعنوي؛ إما عام ووانطالقا من التعريف السا، )2(] "القانون العام 

وتبقى اإلشكالية واقعة يف كيفية التفرقة بني الشخص املعنوي العام والشخص املعنوي اخلاص، 
ا ميف التفرقة بينهما، م دحويف ذلك إىل اختالف علماء القانون يف وضع معيار مويرجع السبب 

قة بني التقسيمني ولصعوبة التفر ختلفة يف التعامل مع هذه املسألة،أنتج اختالفا لدى التشريعات امل
ري بسبب التداخل احلاصل بني املفهومني من الناحية العملية، كان من الضرو يف بعض األحيان؛

تحدد التمايز بني النوعني وتوضحه، ومن ذلك ما ذهب إليه الدكتور توفيق فرج وضع معايري 
ميكن االستعانة على الوصول إىل التفرقة بني الشخص العام واخلاص بالبحث عن  "الذي يرى بأنه  

غرض الشخص، وما إذا كانت الدولة هي اليت أنشأته، وعن نوع اخلدمات اليت يؤدوكذا  ايه
د، وهو معرفة من له دالفقه القانوين معيارا آخر يف هذا الص لُضفَياالمتيازات اليت يتمتع ا، بينما 

ا بصدد شخص من نالكلمة األخرية يف املشروع، هل هي اإلدارة أم األفراد، فإذا كانت اإلدارة كُ
 .)3("أشخاص القانون العام 

                                  
 . 37م، ص 1987مصر، منشأة املعارف،  –، اإلسكندرية الشخص املعنوي و مسؤولياته قانوناحيي أمحد موايف، ) 1(
 . 112 – 111بلبايل ابراهيم،  مرجع سابق، ص ) 2(
 .21، ص املرجع نفسهحيي أمحد موايف، ) 3(
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، وبالتايل فإن األصل الذي أُحلق بالشخص املعنوي افتراضي ال شك بأن الوضع القانوين
عدم نسبة أي فعل أو تصرف أو نشاط إليه، إال أننا ويف مقابل ذلك ناألثر الواقعي الذي  ظُلح

يتركه نشاط هذا الشخص من خالل ممثليه، وهذا األمر يفرض علينا الوقوف على العالقة اليت 
التصرف إىل صاحبه وحتميل  ةَسبنِ ةَغي، وحتديدها بشكل دقيق، بتربط الشخص املعنوي مبمثليه

ذي يربط الشخص املسؤولية إىل من يستحقها، ومبعىن أدق؛ ضرورة البحث عن املركز القانوين ال
لقد ذُكرت يف هذا اإلطار العديد من النظريات والنظريات املعاكسة، وما لُه، واملعنوي مبن يمثِّ
ىل وصف دقيق لشيء صعوبة الوصول إ نية حتديد هذه العالقة بشكل دقيق؛إمكا ذلك إال لصعوبة
شيوع االعتراف باملركز القانوين للشخصية االفتراضية يف واقع بسبب من جهة، و افتراضي باألصل
االعتداد باملركز  ضفرِأصبح الواقع العملي هو الذي ي ، حيثمن جهة أخرى التعامالت اليوم
ومن مجلة  ،، الشيء الذي ساهم يف جتاوز اخلوض يف هذه النظرياتة االعتباريةالقانوين للشخصي

التوصيفات القانونية اليت حدباعتبار الشخص " الوكالة"؛ توصيف )العالقة(ت قانونيا هذا املركز د
ن ار الشخص الطبيعي نائبا عباعتب" النيابة القانونية"و توصيف املعنوي موكِّلٌ للشخص احلقيقي، أ

الشخص (باعتبار أن إرادة العضو من اجلهاز" اجلهاز أو العضو"توصيف  الشخص االفتراضي، أو
  .  عن إرادة اجلهاز ربعت) املعنوي

هذه إذا باختصار ملُجم النظريات اليت تحدالشكل القانوين الذي يربط الشخص املعنوي  د
مبن يلُثِّمواليت ه ،تعراالنتقادات وإن بدرجات خمتلفة، وهذا شيء طبيعي  نت إىل العديد مض

باعتبار أا اجتهادات بشرية ال ختلو غالبا من ثغرات ونقص، و تبقى نظرية العضو رغم صعوبة 
املشاكل وللمحاكم أن  النظرية األصلح حلل الكثري من) Pierre cot(قها حسب بيار كوت يتطب

بارية أصبح هلا اليوم وجود كبري فرضه الواقع العملي الشخصية االعت ومهما يكن فإنّتستعني ا، 
واحلاجة امليدانية باحملافظة على األموال واحلقوق،  إىلجتاوز العديد من اإلشكاالت، وسعيا  ةَغي

أو تنفي الشخصية االعتبارية كبري فائدة، فالواقع  تثبِملناقشة خمتلف النظريات اليت ت عد يوبالتايل مل
  .النظريات أصبح أصدق

ت عليها القوانني يف صت األنظمة القانونية احلديثة فكرة الشخصية املعنوية ونرقَّوقد أَ"
ا من اموعات، سواء كانت بشرية خمتلف الدول، وذلك ملا هلا من أمهية يف تنظيم الدولة وغريه
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االعتباري وأهم  بشكل سريع وخمتصر أركان الشخص دورِوكخالصة هلذا الفرع ن، )1("أو مالية
  .املميزات اليت متيزه يف القانون

  : تتكون الشخصية االعتبارية يف القانون من األركان التالية" 
  .هلا نينِوكَاجلماعة من األشخاص املُ – 1
  .لغرض معني ةَودرصجمموعة األموال املَ – 2
3 – غرض يرحتقيقه اد .  
  .اعتراف القانون ا – 4

ما كان  شخصية االعتبارية كذلك جبملة من املميزات تطابق الشخصية احلقيقية إالّز التتميكما 
من القانون املدين  50، فقد جاء يف املادة )اللقب، النسب، وحنو ذلك(منها مالزما لصفة اإلنسان 

ما كان منها مالزما لصفة اإلنسان،  يتمتع الشخص االعتباري جبميع احلقوق إالّ[ اجلزائري أنه 
  .)2(]ك يف احلدود اليت يقررها القانون وذل

  : و ميكن حصر هذه املميزات فيما يلي
1 – ة املاليةالذم.  
2 – أهلية يف حدود مضمون عقد إنشائها، واليت يقرها القانونر.  
  .موطن؛ وهو املكان الذي توجد فيه إدارا – 3
4 – نائب يعابر عن إراد.  
  .حق التقاضي عند اخلصومة – 5
6 – اسم يحد3("طبيعة عملها  د(.  

عن مدلول  ربعكمصطلح ي] الشخصية املعنوية[قدميا مصطلح  الفكر اإلسالميمل تعرف أدبيات 
ن، وذلك راجع إىل حداثة املصطلح الذي هو وليد اإلرهاصات الفكرية الغربية حديثا، وكذا معي

فإذا كان فقهاء "  بب وجود بديل له عندهم،سلمني بسانعدام احلاجة إىل هذا املصطلح عند امل

                                  
 . 254مود بوترعة، مرجع سابق، ص حم) 1(
م، املتضمن القانون املدين اجلزائري املعدل 1975سبتمرب  26هـ املوافق 1395رمضان  20املؤرخ يف  58 – 75األمر رقم ) 2(

سبتمرب  30هـ املوافق 1395رمضان  24بتاريخ  12: ، السنة78: واملتمم، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد
 .  م1975

  . 58، مرجع سابق، ص فقه استثمار الوقف و متويله يف اإلسالمعبد القادر بن عزوز، ) 3(
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ل االلتزامات، سواء القانون قد جعلوا فكرة الشخصية القانونية أساسا الكتساب احلقوق وحتم
ة هي كانت هذه الشخصية طبيعية أو معنوية، فإن فقهاء الشريعة اإلسالمية قد جعلوا فكرة الذم

 أصل هذه األهلية ال يكون إالّ: [هلية الوجوبقال السرخسي  يف بيان أساس أ... األساس لذلك 
ا حمال للوجوب، فإنّبعد ذمة صاحلة لكو ة هي احملل، وهلذا يضاف إليها وال يضاف إىل الذم
] ة صاحلة اآلدمي دون سائر احليوانات اليت ليس هلا ذم) الوجوب(وهلذا اختص به ...غريها 

اجلدل الفكري الذي  بأنّ لى هذا ميكن القول إذن، وع)1("فالذمة هي أساس احلقوق وااللتزامات 
كان واقعا فيه الكثري من فقهاء القانون، وخباصة يف مسألة متتع جمموع األشخاص أو األموال 

بشخصية قانونية اعتبارية، قد عرفه الفقه اإلسالمي من قبل بقرون عة، ولكن بصيغة ونظرة د
ظريات حوهلا د النيت كانت تشوا ضبابية أنتجت تعدوأحكم من نظرة القانونيني ال قدأخرى أَ

ف ذا عرالشخصية القانونية املعنوية وإن مل ت كدرم فإنّ" عليه و كما ذكرنا ذلك سالفا،
ها كانت معروفة يف املمارسة العملية، وأطلق عليها الباحثون أن االصطالح يف الفكر اإلسالمي إالّ

قة بغري اإلنسان يصفوا بأا ليست ة عندما تكون متعلّهذه الذم، و]ةالذم[املسلمون مصطلح 
حسية بل حكمة أي اعتبارية، و بذلك نستطيع القول بأن الشخصية القانونية املعنوية هي ما نطلق ي

ة، ا صراحة أو ضمنا العديد من نصوص الكتاب والسنَرقَأَ واليت  ،)2(] "الذمة احلكمية [ عليه 
ا كش عدالكثري من الوقائع العملية والتطبيقات امليدانية وخباصة يف ميدان األوقاف، مما ال ي وأثبتتها

 �فمن القرآن قول اهللا تعاىل " يف اعتبارها نظرية إسالمية أصيلة، نابعة من وجدان األمة وثقافتها، 

ϖ.„]Ε>ϕο  ♦β∼.„⌠Ε≥‚ •‡Šδ‚≤Α υπβν⊂θ–Φ ™]ϕ;Α Πσ–Ε]Ζ�>ϕ≅]Α υοβσβ‚Β–Φο Υοβσµ�>ϕΒΨΦ υπ‹>⌠Ε–Φο Πϖν ∃Πσ∴„⌠Εβ�>ϕ≅′Α ∴†↔<Ε]⋅ϕ¬ο≤Αο β∼�Œ 
υπβ�ιΨΩβ�>ϕ≅Η � )3(  الواجب على طائفة غري معينة بفهذا النص القرآين خاطب مجيع املؤمنني ورت

، إذ بوقوعه يسقط الفرض على األمة وقوعه ضرِمنهم، واملقصود هو حصول هذا الفعل الذي فُ
على األمة، وال ميكن تكييف سقوط الواجب عن اموع بأدائه من طرف بعض أفراده إال إذا 

كان هذا األداء قد تم موع، وال ميكن تبنيابة افتراضية عن اصوافتراض النيابة اجلماعية إالّ ر 

                                  
 . 257حممود بوترعة، مرجع سابق، ص ) 1(
 .270، ص املرجع نفسهحممود بوترعة، ) 2(
 . 104من اآلية  :سورة آل عمران)3(
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بوجود شخصية قانونية تعبموع، رفهذ عن إرادة اا النص القرآين وإن مل يصح بفكرة الشخصية ر
  .)1("اإلشارة إليها  نمضه قد تأن القانونية إالّ

 Α∴⊥ρ;Αο ,Β]ΖΦ>ρτ%&Α υ%&Α ∴†ι‹rΖΦ Ι‡Š–Φ¬σ]ΖΞ Β]ΖΦ¬σ‚]Α Β‹–ΕΨΞσ>Εβ‚ >Απ�ΖΩψΨΩΨΞ Β‹–ΕΨΞ δΤ�ΨΞ Β‹–Ε]ιν, �وكذلك قوله تعاىل " 

+γπ]ΖΩ>ϕ≅]Α Β‹#<]ΖΦ¬σδ‚∴θΨΞ ΛΑσ–Ε‚⊂θ]‡Φ  �)2(  لُ القرية وهي ليست إنسانا وإمنا هي كيان يشمل األرضمحفَت
ي أا تتمتع بالشخصية القرية هلا قدرة على حتمل االلتزامات ولو افتراضيا أ ومن عليها؛ يفيد بأنّ

م هِتمذى بِسعاملؤمنني واحدة ي ةُمذ[  عليه وسلم ة املطهرة قوله صلى اهللامن السنالقانونية، و
م؛ يعين أم سلّنية، وقول النيب صلى اهللا عليه وتعين الشخصية القانو] ةذم[، فكلمة )3(] ماهدنأَ

مجيعا يتمتعكما )4("واحد منهم  ون بشخصية قانونية واحدة، وهذه الشخصية ميكن أن ميثلها أي ،
أحدهم إىل جمموعهم من خالل التقييد مبا التزم به الواحد منهم، وعلى نفس املنوال  أا تنتقل من

وردت الكثري من النصوص القرآنية والنبوية اليت خاطبت اموعات ورتبت عليها التزامات مجاعية 
  . دون النظر إىل أفرادها
ات عملية يف عهد النيب صلى من تطبيق مل تخلُ فإنّ فكرة الشخصية القانونية باإلضافة إىل ما سبق

  :مثال اهللا عليه وسلم وكذا العهود التالية له من ذلك
تعويض الرسول صلى اهللا عله وسلم عن خطأ ارتكبه جيش املسلمني بقيادة خالد بن   -

  .الوليد رضي اهللا عنه مع بين جذمية عند فتح مكة
 ).بيت املال، األوقاف( تأسيس هيئات ذات شخصية قانونية  -
ت هذه الفكرة بشكل سراملمارسات العملية اليت شهدا الفترة النبوية وما بعدها، كَ نب أنّإىل جا

جيد وواضح، وأعطتها البعد ذكَالواقعي العملي، ومن السوابق اليت تال جند رعلى سبيل  يف هذا ا
  .مسؤولية املسلمني عن التصرف العام لرئيس دولتهمفكرة األمان و" املثال 

                                  
  .258، ص املرجع نفسهحممود بوترعة، ) 1(
 . 16اآلية : سورة اإلسراء)2(
: ، كتاب أبواب السري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، رقمالترمذي، 1771: ، باب فضائل أهل املدينة، رقمالبخاري) 3(

وقال صحيح  مستدرك احلاكم، ]املسلمون تتكفأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم و هم يد على من سواهم : [ ، وجاء بلفظ1579
باب : بن ماجة، 2751باب السرية ترد على أهل العسكر، رقم : أبوداود، 2623ئ، رقم باب قسم الفي: على شرط الشيخان

 .      2683املسلمون تتكفأ دماؤهم، رقم 
 .267، ص مرجع سابقحممود بوترعة، ) 4(
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ا من رنجد أَقَ[ جند قوله صلى اهللا عليه وسلم ألم هانئ بنت أيب طالب ) األمان(من األول ف
، رأي اإلمام )ات العامة للحكامفَاملسؤولية اجلماعية عن التصر(، ومن الثاين )1(] يا أم هانئ رتجأَ

ةَ من حيفمات على بيت املالالشافعي يف أنّ د هرزاإلمام أو ع هةُ : ؛ قال عليه رمحة اهللاديجتب الد
يف بيت املال ألنه نفع عمله يرجع إىل عامة املسلمني فيكون الغويف نفس السياق . على ماهلم رم

إنّ اإلمام أو احلاكم إذا أتلفا شيئا من النفوس أو األموال يف تصرفهما : بن  عبد السالم قال العز
 ا للمسلمني صار كأنّفَرصن احلاكم واإلمام، ألما ملا تللمصاحل، فإنه جيب على بيت املال دو

ت مكاا يف التراث دجوبذلك تكون فكرة الشخصية االعتبارية قد و، )2("املسلمني هم املتلفون 
الفقهي اإلسالمي، وإن مبصطلح وتعبري خمالف، وال يضر ذلك، إذ ال مشاة يف االصطالح إذا اح

اتحلقصداملعىن وا د.  
  

  .الشخصية االعتبارية للوقف: الثاينالفرع 
بعد أن وقفنا على معىن ومدلول الشخصية االعتبارية عند القانونيني باعتبار السبقِ يف التعبري 

املستعمل من قبل فقهاء ] ةمالذ[واالصطالح، ووجدنا بأن الفكرة مل تكن بعيدة عن مدلول 
 الطرح والوجود؛ سنحاول اآلن من خالل هذا الفرع إسقاط الشريعة اإلسالمية باعتبار السبقِ يف

  .اهعسالوقف والتأكد بأا مطابقة هلا وت مؤسسةهذه املدلوالت على 
ذات  مؤسسةتقوم أحكام الوقف يف اإلسالم على أساس اعتبار الوقف يف النظر الفقهي؛ " 

  ،)3("ى إدارة الوقفلَّوتا من يهلُثِّمعليها، يشخصية حكمية هلا ذمة مالية وأهلية لثبوت احلقوق هلا و
الوقف ال  فإنّ" وهي ختتلف من حيث إنشائها عن العمل الفردي املوجود مثال يف الوصية، وعليه 

ومن ثَم فقد كان  ،)4("ميكنه إذ ذاك أن يكون سوى عمل تأسيس ينتج عنه شخص معنوي مميز 
من جمموعة من األموال هلا  فتتألَّ مؤسسةفهو  تبار؛فقهاء مع الوقف على هذا االعتعامل ال

خصوصيتها من حيث ذمتها، ومن حيث عالقتها مبن يديرا، وكذا كيفية إنشائها واآلثار املترتبة ه

                                  
عليه  ، كتاب أبواب السري عن رسول اهللا صلى اهللالترمذي، 2763: ، كتاب اجلهاد، رقمأبو داود. 2935: ، رقمالبخاري) 1(

  .1579: وسلم، رقم
 .بتصرف 269 – 268مرجع سابق، ص  حممود بوترعة،) 2(
 .20ص  م،1947 -هـ 1366سوريا، مطبعة اجلامعة السورية،  –، دمشق ]2[، ط أحكام األوقافمصطفى الزرقا،  )3(
 . 171راشد، مرجع سابق، ص  وفرج أب) 4(
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ا أكثر من  وتقر ؤسسةاملهذه  زيمحول الوقف ت ةفَّلتإخل، فكل هذه املسائل وغريها املُ... عنها 
  .ومدلول الشخص االعتباريمفهوم 

أهم خطوة يف جمال السعي إىل تأكيد شخصية الوقف االعتبارية؛ تلك اليت تتعلق مبدى و
  الوقف؟  مؤسسةوجود فكرة الذمة يف 

  : ة الوقفمذ :أوال
وذمثبِة الوقف من القضايا اليت ثارت حوهلا نقاشات بني الفقهاء، باعتبار أن وجودها يت 

وأما ... ة له الوقف ال ذم وقد نص بعض احلنفية على أنّ" ليه حقوقا جتاه الغري، للوقف أو ع
املذاهب الفقهية األخرى فإناملالكية يوجبون الزكاة على  نّعن الوقف، بل إ ةها مل تنف الذم

1("ة للوقفالوقف، تأكيدا ملعىن الذم(جِ، فالذمت وجِدت ة هي مناط احلقوق والواجبات، مىت ود
معها احلقوق وترتت عليها واجبات والتزامات،ب وجود فكرة الذم ة يف الوقف؛ اإلمام وقد أكَّد

الزرقا ودافع عليها، ورد كالم بعض احلنفية الذين ينفون هذه الصفة عن الوقف بدعوى عدم 
ينِ على ذمترتب الدعلى ذلك بقوله" ة متوليه، حيث ته بل على ذم لَّقن للفقهاء نصوصا إ: ع

ينِ على الوقف رأسا بال واسطة ذمة للمتويل أخرى خالف ذلك، كلها تفيد بظواهرها ثبوت الد
 صختة ال تفالذم... وهذا هو الرأي السديد الذي يتفق مع فكرة الشخصية االعتبارية : [، قال...

بالشخص الطبيعي، وأن األحكام الفقهية تؤيذلك، ونصوص الفقه دته بل اء يف بيت املال وذم
وذمِم فروعه أيضا ال تدع شكالمه بذكر رأي الشيخ العالّ، و)2("يف هذا الشأن  ةًبه دمة علي أَي

احلنفية ال يقولون بالشخصية املعنوية  إنّ: "الذي يقول فيه) ةاحلق والذم(اخلفيف من خالل كتابه 
نا نرى يف مؤلفام الفقهية واألصولية كات، لكنكشخصية احلكومات واملنشآت واملصاحل والشر

أم كثريا ما يقَررون ملثل هذه اجلهات أحكاما تقتضي أن هلا حقوقا جتاه غريها يطلبها من يقوم 
عليها من ولي أو ناظر، وأن عليها واجبات مالية يطلبها أرباا ممن له الوالية على هذه اجلهات 

الصيب غري املميز ومن يف حكمه، ومن ذلك جعلهم لناظر الوقف أن يبيع اليت شأا يف ذلك شأن 
ا لكًشتريه ماج هلا من آالت ودواب، ويكون ما يحمصول أراضي الوقف وأن يشتري هلا ما حتت

للوقف ال للمستحقني وال سائبة بال مالك، ألن ذلك يتناىف مع عقد الشراء، فأصبحت جهة 

                                  
 . 100مرجع سابق، ص حسن عبد اهللا األمني، ) 1(
 .127، ص املرجع نفسه حسن عبد اهللا األمني،) 2(
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، وعليها من رٍشتان هلا من احلقوق كما يكون لكل بائع أو مالوقف بذلك بائعة ومشترية، فك
لَّكَالواجبات االلتزامية ما يالناظر أعيان الوقف، فتأخر املستأجر  ف َربه كل بائع أو مشتر، وإذا أَج

يف أداء األجرة، يكون مدينا ا جلهة الوقف، ال للناظر عليها وال للمستحقني فيه، وإذا اشترى 
كان املدين جهة الوقف فيدفع الناظر الثمن من  –الدين  –لى الوقف شيئا له بالنسيئة الناظر ع

إىل أن احلنفية  نئطمأليس هذا كافيا ألن ن... غلَّته، وإذا عزل صح أن يطلب الثمن ممن حلَّ حمله 
ه عليه فإن، و)1("يقولون بالشخصية املعنوية، وإن مل ينطقوا ذه األلفاظ، ألا اصطالح حديث 

وبالتايل يثبت له من خالل ) احلنفية(ة للوقف إما تصرحيا أو تعريضا يثبت عند الفقهاء ذم
مواصفات الذمة؛ الشخصية االعتبارية ويكون له واضع وصفة قانونية ينتلُحها، يسممن خالهلا  ح

فقهاء مجهور ال رى بكل وضوح أنّفالناظر يف أحكام الوقف التفصيلية يبأن تدار أموره وتسير، 
هي ما يطلق عليها يف العصر احلاضر الشخصية يثبتون للوقف شخصية حكمية، 

 ،ع ا الشخص الطبيعية كما يتمتع بالذمهذا الشخص االعتباري يتمت ، وأنّ)املعنوية(االعتبارية
 وإثبات الديون عليه،ومما يدل على ذلك أن الفقهاء قد صرحوا بأهلية الوقف للتملك احلكمي، 

ة، إذ أنه ذه والعتبار الوقف شخصا معنويا آثار مهم ،)2(وال خيفى أن ذلك من خصائص الذمة
الصفة يحوز بِوجودا شرعيا ييح له التعامل مع الناس مباشرة أخذا وعطاء بواسطة مثِّمه الشرعي، ل

  .وط الواقفنيى شررعى إدارته وصيانته ويي الذي يتولَّوهو املتولِّ
    .ما يترتب من اعتبار الوقف شخصية اعتبارية: ثانيا
1 - للوقف ذمة الناظر للوقف أو متوليه، وكذا املوقوف عليهم، فمال ة مالية مستقلة عن ذم

الوقف ومجيع حقوقه والتزاماته خاص به وذمة غريه مهما كان، األمر الذي يعين ته ال تنشغل بذم
دها للزوال واالندثار وجو ضرعر غري املسؤولة اليت تظَّاتصرفات النمحاية األوقاف من 

  ..)..اإلمهال،االستدانة،(
جتعله قادرا  ؛للوقف أهلية مدنية يف كسب احلقوق واستعماهلا يف احلدود اليت رمسها القانون -  2

كما " جوده، ولكن مبا يوافق الشرع وأصل و.) ..البيع، الرهن،(قرارات املفيدة على اختاذ ال

                                  
 .128 - 127مرجع سابق، ص  حسن عبد اهللا األمني،) 1(
األمانة العامة  –وحلول متجددة .... لتزام شرعيا –تدى قضايا الوقف الفقهية األول ن، مديون الوقف، ناصر عبد اهللا امليمان) 2(

   .77، ص 2003أكتوبر  13-11تنمية، الكويت، باالشتراك مع البنك اإلسالمي لل) الكويت(لألوقاف 
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يسمح بتدخا وتسيريها، ذلك أن ل الدولة يف األوقاف تدخال إجيابيا من حيث محايتها وإدار
اإلدارة الفردية لألوقاف اليت كانت موجودة يف العصور اإلسالمية القدمية قد أَدت إىل ضياع أكثر 

  .)1("كيمة أو غري األمينة للنظَّار األوقاف، نتيجة التصرفات غري احل
3 - للوقف حالتقاضي ورفع الدعاوى على الغري، كما لآلخرين احلق يف رفع الدعوى عليه،  ق "

ذه الصفة يكون خ وهوت هذه قَا يف الدعاوى الصادرة من الوقف أو املقامة عليه، سواء تعلَّصم
صك  هددحالذي ي، ميثله يف كل ذلك ناظر الوقف أو الشخص )2("دعاوى بعني الوقف أو بِغلَّته ال
الوقف أو القضاء أو إدارة الوقف حسب النظام األساسي له، وأن هذا الشخص عليه ما ) حجة(

  .)3(واملسؤولياتعلى الوكيل للشخص الطبيعي من احلقوق والواجبات 
ومما سبق ذكراألركان املُ ى لنا بأنّ، يتجلَّهعتمة يف إثبات الشخصية املعنوية متوفَّدة يفر 

الوقف، كما أن مواصفاا تنطبق عليه، وهذا ما جيعله مؤهال ألن ميثل شخصية قانونية متتلك 
وهو الشيء احلقوق وتؤدي الواجبات من خالل ممثل شرعي يباشر عنه هذه األعمال وهو املتويل، 

ا مبا مل يعد به حاجة إىل تأكيده، الذي حسمته معظم الدول اإلسالمية يف تشريعاوما دا قد من
؛ة مستقلةاعتربنا الوقف شخصا اعتباريا وجعلنا له ذم فإنه يكون متمتا بأهلية الوجوب الكاملة، ع

أي أهلية اإللزام وااللتزام، وينأهلية (عنه الناظر يف التصرفات، ألنه فاقد ألهلية األداء  وب
ه البد من ، )4(شبيه بالوصيغري املميز، والناظر فهو من هذه الناحية شبيه بالصيب ) فالتصرإالّ أن

ةٌ ببعض األمور اليت قد ال تزيمتالتنبيه بأن هذه الشخصية االعتبارية للوقف مد يف غريها، ومن وج
  :أهم هذه املميزات

ظ به ويقع ملزِما، خبالف فُّلَأ الوقف عند بعض الفقهاء مبجرد التنشحيث ي :طريقة اإلنشاء -
  .اعتبارية أخرىإنشاء أي شخصية 

                                  
م،    ص 2000 -هـ 1421سوريا، دار الفكر،  –، دمشق ]1[، ط)تطوره ، إدارته ، تنميته(الوقف اإلسالمي منذر قحف، ) 1(

291  . 
     .    14م، ص 1978- هـ1388لبنان، درا النهضة العربية،  –، بريوت الوقف يف الشريعة اإلسالميةزهدي يكن، ) 2(
األمانة العامة  –وحلول متجددة ... لتزام شرعيا –قهية األول تدى قضايا الوقف الفن، م، ديون الوقفعلي حمي الدين القره داغي) 3(

   .46، ص 2003أكتوبر  13-11باالشتراك مع البنك اإلسالمي للتنمية، الكويت، ) الكويت(لألوقاف 
األمانة العامة  –وحلول متجددة .. .لتزام شرعيا –قضايا الوقف الفقهية األول تدى ن، مديون الوقفالصديق حممد الضرير، ) 4(

   .25، ص 2003أكتوبر  13-11باالشتراك مع البنك اإلسالمي للتنمية، الكويت، ) الكويت(لألوقاف 
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ا الشرعي، هقُلَنطَإميانية، يضفيها عليها م ةًرمالوقف ح مؤسسةتكتسي  :الصبغة الشرعية -
 .وهذه الصفة منعدمة يف األشخاص االعتبارية األخرى

من لكن إىل هذا املستند حىت يقوم بدوره، و ابتداء الوقف رقفتال ي :د القانويننستاملُ -
 أماه للتصفية واالستغالل غري املشروع، ضرعت بنجتى يد مثل ذلك حتاملستحسن أن يوج

  .      املستند يف باقي املؤسسات االعتبارية األخرى ضروري وإجباري
  

  .الوقف يف التشريع اجلزائري: املطلب الثاين
  

  .التعريف القانوين للوقف: الفرع األول
اإلصالح العقاري، (فيه  جدرِاق الذي أُيالس لقد اختلفت تعاريف القانون للوقف حبسب

احملطات اليت مر  مهمن خالل أَوالفترة الزمنية اليت مر ا،  وكذا) إخل ... اإلصالح الزراعي، 
بأن تعريف الوقف سار على نفس منوال  كدرِبالوقف يف اجلزائر، ميكننا أن ن قعليها التشريع املتعلِّ

يف  الًثَّمتفقد كان أول عهد الوقف بالتعريف م درجة االهتمام بالوقف نفسه، تهضرالتطور الذي فَ
لتملك ألي شخص الوقف حبس املال عن ا[  على أنّ تصنمن قانون األسرة، اليت ) 213(املادة 

1(]ق على وجه التأبيد والتصد(، بينما تضمقانون التوجيه العقاري يف مادته  ن)عريفا نصا وت) 31
ا  عاألمالك الوقفية هي األمالك العقارية اليت حبسها مالكها مبحض إرادته ليجعل التمت: [ آخر

دائما تنتفع به مجعية خريية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع ا أو عند وفاة املوصني فوري
ا، وذلك ا التعريف جاء ناقصميكننا أن نالحظ أن هذو  )2(]ء الذين يعينهم املالك املذكور الوسطا

د من الوقف وهو قاصرا على جمال حمد فكان) التوجيه العقاري(بسبب السياق الذي ورد فيه 
 هو ذا الطرح ناقص عن املعىنو ،دة هي اجلمعية اخلرييةع جهة حمدعلى انتفاو ،العقار

ن األوقاف اجلزائري يف كما جند تعريفا آخر للوقف أورده قانو ،االصطالحي اجلامع املانع للوقف

                                  
ائري الصادر م املتضمن قانون األسرة اجلز1984جوان  09هـ املوافق 1404رمضان  09املؤرخ يف  11-84القانون رقم ) 1(

م، املعدل واملتمم 1984جوان  12هـ املوافق 1404ان رمض 12، بتاريخ 21: ، السنة24: باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد
فيرباير  27هـ املوافق 1426حمرم  18، بتاريخ 42: ، السنة15: العددالصادر يف اجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش،  02-05باألمر 
 . م2005

م املتضمن قانون التوجيه العقاري الصادر 1990نوفمرب  18هـ املوافق 1411مجادى األوىل  01املؤرخ يف  25-90انون الق) 2(
 .م1990نوفمرب  18هـ املوافق 1411مجادى األوىل  01، بتاريخ 27: ، السنة49: باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد
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ق ك على وجه التأبيد والتصدهو حبس العني عن التملُّ[الوقف  على أنّ صناليت ت) 03(مادته 
  .)1(]أو اخلري  رباملنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البِ

أيب يوسف وحممد بن (وأقرب تعريف للقانون من تعاريف الفقهاء تعريف الصاحبني " 
على وجه التأبيد " املذهب احلنفي، لفظا ومضمونا، لوال زيادة التعريف القانوين عبارة  من) احلسن

اليت وإن مل ينص عليها تعريف الصاحبني، إال أما يشترطاا فيه، على خالف عندمها يف " 
كرِوجوب ذ ما يفيده وعدمه، كما أنه يقرمضمونا من تعريف الشافعية لوال خمالفته هلم يف  ب

أن أحسن تعريف فقهي يسمح لنا بتجاوزها " ، بينما يرى بعض الباحثني؛ )2("قف املنافع و
حبس األصل [ه ؛ هو تعريف احلنابلة الذين عرفوه بأن)االختالفات املوجودة بني تعاريف الفقهاء(

عنها،  عرفَتت اخلالفات املذهبية يف شروط الوقف وما يدبع، ففي هذا التعريف أُ]وتسبيل الثمرة
مع عدم إمهاله األمر اجلوهري من الوقف وهو وجوب إبقاء املوقوف قائما ال يباع وال يوهب وال 
يورث بغض النظر عمن ميلكه، وتسبلُ مثرته إىل من يستحقها، وهو أيضا أحسن تعريف للوقف 

  .ملن يريد جعل الفقه اإلسالمي عموما مرجعا له
: م، حيث عرفَه يف مادته األوىل بأنه1999ون الكوييت لعام وقد أخذ ذا التعريف مشروع القان

  بلفظة] عني أو أصل [ كلمة  لَبدوقد أَ] حبس املال وتسبيل منافعه وفقا ألحكام هذا القانون [
وتعريف احلنابلة هذا ينطلق من اختيار ، )3("اليت ال خترج املنافع على رأي اجلمهور] مال [ 

النيب  أنّباهللا عليه وسلم واالكتفاء ا، وهو اختيار موفق إذا ما علمنا  عبارات حديث النيب صلى
صلى اهللا عليه وسلم أويت جوامع الكلم، مع اإلشارة إىل أن احلديث قد ورد دة بروايات متعد

  .اختلفت عندها ألفاظه من حديث آلخر
  

  .وأقسامه الطبيعة القانونية للوقف:  الفرع الثاين
دها نصوصه؛ فقد الطبيعة القانونية اليت يعطيها القانون للوقف  ا احلديث عنأمحسم "فتحد

من قانون ) 04(ع اجلزائري موقفه فيما خيص الطبيعة القانونية للوقف يف نص املادة الرابعة املشر

                                  
م املتضمن قانون األوقاف اجلزائري املتمم واملعدل، 1991أبريل  27وافق هـ امل1411شوال  12املؤرخ يف  10-91القانون ) 1(

 . م1991ماي  08هـ املوافق 1411شوال  23، بتاريخ 28: ، السنة21: الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد
 . 40بلبايل ابراهيم، مرجع سابق، ص ) 2(
 . 41، ص املرجع نفسهبلبايل ابراهيم، ) 3(
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، وذا يكون قد أخذ باملذهب ]الوقف عقد التزام تربع[، واليت ورد فيها بأن 10 – 91األوقاف 
ن لنا، إذا كان التربع مبنافع املوقوف فقط على رأي أيب حنيفة، أم يبغري أن هذه املادة مل تاحلنفي، 

وما نستنتجه من املادة  املوقوف ومنافعها كذلك على رأي حممد بن احلسن الشيباين؟ أنه تربع بعني
 ؛]باملنفعةوالتصدق ... حبس العني عن التملك [ من نفس القانون املذكور سابقا) 03(الثالثة 
ع بعني الوقف ومنافعه ع اجلزائري أخذ برأي حممد بن احلسن، فيكون الترباملشر بأنّ يظهر

كذلك، وهذا قياسا على الصدقة املنجزة خالفا أليب حنيفة الذي يرى أن الوقف تربع مبنافع 
الوقف فقط، أما ملكية العني املوقوفة، فتكون للواقف، إذ يحكل أنواع له التصرف فيها ب ق

الوقف من منظور املشرع  ، وعلى هذا يكون)1("ناقلة للملكية قياسا على العاريةالتصرفات ال
هذا التصرف بالعقد رغم أنه ال يفتقر إىل  ىمتصرفا يدخل ضمن التربعات، وقد س اجلزائري؛

  ].ادة منفردةصادر عن إر[سابقة الذكر بقوهلا ) 04(القبول، الشيء الذي استدركته املادة الرابعة 
طَوقد ترق ا، وقام بتعريفهما قانون األوقاف إىل أقسام الوقف، باعتباره خاصا وعام

هو ما حبس على جهات خريية من وقت [بقوله ] اخلريي[الوقف العام  فرعوالتفرقة بينهما، فَ
إنشائه، ويخصلِ اخلريات صبواملساكني، والفقراء على املساجدكالوقف  )2(]ريعه للمسامهة يف س 

وهو [قُسم الوقف العام إىل قسمني وبدوره  شر العلم وحنو ذلك من جهات اخلري،واليتامى، ون
 فيه مصرف معني لريعه، فال يصح صرفه على غريه من وجوه اخلري إالّ ددحقسم ي: على قسمني
ها، كما يرى فقهاء الشريعة وبالتايل فهو محدد اجلهة ال يصرف لغري )3(... ]إذا استنفذ 

من قانون ) 06(اإلسالمية، وأما القسم الثاين من الوقف العام حسب ما جاء يف املادة السادسة 
 ددحا غري مى وقفا عاممسفيه وجه اخلري الذي أراده الواقف، في فعرقسم ال ي[...األوقاف فهو 

شارت رغم ذلك إىل مصارف هذا الصنف من الوقف أ) 06(املادة السادسة  غري أنّ، )4(...]اجلهة
، وقد أغفل ]تشجيع البحث فيه ويف سبلِ اخلرياتيف نشر العلم و هيعويصرف رِ[...ت صنالعام فَ

املشرع احلديث عن الوقف الذي جيعله واقفه خرييا يف بدايته، على أن يعود أهليا إذا انقطعت سبل 

                                  
بن عكنون،  –، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق الوقف وعالقته بنظام األموال يف القانون اجلزائريهيمي نادية، برا) 1(

 . 64م، ص 1995
 . 10-91من قانون األوقاف اجلزائري  06املادة ) 2(
 .نفس املادة السابقة) 3(
 . 127بلبايل ابراهيم، مرجع سابق، ص : انظر مذكرة ) 4(
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استغالله خرييا، فهل يعوهو ما يعرف يف اصطالح خرييا نظرا البتدائه أم أهليا نظرا ملآله ؟  هذا د
) ب(يف فقرا الثانية  نفس املادة تهفَرأما الوقف اخلاص فقد ع ،بعض الفقهاء بالوقف املشترك

من الذكور واإلناث أو على أشخاص معينني مث يؤول إىل  هبِقهو ما حيبسه الواقف، على ع[بقوهلا 
قة بالوقف املتعلّ(ت هذه الفقرة يلغ، وقد أُ)1(]اع املوقوف عليهميت يعينها الواقف بعد انقطاجلهة ال
، ومل يكن هذا 10 – 91م للقانون ل واملتماملعد )2(10 - 02من القانون مبوجب القانون ) اخلاص

املقصود منه التعديل إلغاء للوقف اخلاص كما وقع يف بعض البلدان العربية كمصر مثال، وإمنا كان 
، ومتابعتها )األهلية(فة باألوقاف عن اإلشراف املباشر على األوقاف اخلاصة ختلي السلطة املكلّ

ا، والدليل على ذلك أنه اعترب املوقوف عليه شخصا معنويا فأصبحت بذلك حتت مسؤولية أصحا
 10 - 02قانون من ال) 05(ال طبيعيا كما يفترضه الوقف اخلاص، وذلك يف نص املادة اخلامسة 

املوقوف عليه، يف مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، ال يشوبه ما خيالف الشريعة اإلسالمية [
 [وقد جاءت هذه املادة معويظهر من "  ،10 – 91من القانون ) 13(للمادة الثالثة عشر  ةًلَد

القانون  اإلسالمية؛ أنّ خالل تأمل أساس التقسيمني يف قانون األوقاف اجلزائري ويف فقه الشريعة
أَسس تقسيم الوقف إىل خاص وعام على اخلريية املوجودة يف إعطاء الواقف وقفه للموقوف عليه، 

فإن كان الوقف متمحضا يف اخلريية مل يد صاحبه به إالّقص األجر الذي يقُلحلَّ وع هلى، من اهللا ج
لشريعة اإلسالمية فقد اختلفوا يف أساس تقسيم الوقف؛ ا فقهاء اأم ...كان وقفه هذا عاما خرييا 

إىل معن و غريه، فهل ضابطه احتمال االنقطاع يف املوقوف عليهم وعدمه كما هو عند احلنفية، ي
فَأو ضابطه التروعدم دخول غري املوقوف عليه املوجود حني الوقف كما هو عند املالكية،  د

  .)3(" خالف

                                  
 .10-91من قانون األوقاف اجلزائري  06املادة  )1(
م، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، 2002ديسمرب  14هـ املوافق 1423شوال  10املؤرخ يف  10 -02القانون ) 2(

 . م2002ديسمرب  15هـ املوافق 1423شوال  11، بتاريخ 39: ، السنة83: العدد
 .143 – 142، ص مرجع سابقبلبايل ابراهيم، ) 3(
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  :يديخالصة الفصل التمه
باملدلول االصطالحي للوقف؛ حيث التعريف اللغوي  رثُّأَت الفصللقد أبرزنا من خالل هذا 

أخذت اللغة املعىن من الشرع ألنه مل يسبب اختالف  ، وأنّف الوقف بذلك املعىن قبل اإلسالمعر
اولة كل جماعة إىل اختالفهم يف حقيقته وحتديد طبيعته وماهيته، وكذا حم عاجِرالفقهاء يف تعريفه 

مشروعية الوقف وجوازه وعدم ، كما أن مذهب إضفاء شروطها املذهبية للوقف يف تعريفها له
مشروعيته وبطالنه من األمور االجتهادية اليت اختلف فيها فقهاء املسلمني تبر ا الختالفهم يف اآلثاع

   .ألصحهو اجلواز وهو ا أن رأي اجلمهوراملروية من ذلك ثبوتا وفهما، و
والوقف الشرعي حيقق املصاحل الدينية والدنيوية، حيث أنه جيسد أمرا تعبديا، يتيف  لُثَّم

خدمة إنسانية  لُب يف الدنيا واآلخرة، وميثِّالطي كرِونيل ثوابه، والذ مرضاة اهللا سبحانه وتعاىل
الضروري، احلاجي، (ث ات اخلمس بدرجاا الثالحفظ الكلي لُشمعامة ألفراد األمة توخاصة 
استيعابه ملقاصد الشريعة اليت جاء  ؛زٍيمتبشكل واضح وم زربت اليت أمهيته رظهِوهو ما ي، )التحسيين

ا هذا هجنتمن خالل اآلثار الواقعية اليت ي تجسدالذي ي الشيءاإلسالم حلفظها يف العاجل واآلجل، 
ة الطبيعية وعلى مجيع األصعدة جهالوِ صريورة احلياة اإلنسانية على النظام عرب

أمهية الوقف  كدون أدىن ش نيبالذي ي األمر، تيجيةااالجتماعية،االقتصادية، املالية، وحىت اإلستر
الرغبة  دتجيعل األوقاف اليوم قادرة، إذا ما توفرت النِيات الصادقة وجتدا مبودوره احلضاري، 

مىت روعيت ، وا يف سبيل اخلري والنفع العام يضم على تكثريها واملُوالعز لدى املسلمني يف إحيائها
األصول واألحكام، وأُحكمت سياسة األوقاف، وأُقيمت القواعد الشرعية والتقنية االقتصادية 

  .والطريق األقوم للتنميةاألمني للنهضة  قلَنطَأن تكون املُ يف للتمويل واالستثمار؛
عليها يف العصر احلاضر  قطلَة، هي ما ييكمالفقهاء للوقف شخصية حمجهور لقد أثبت 
ة كما يتمتع ا الشخص الطبيعي، ومما ، وهو بالتايل يتمتع بالذم )املعنوية( الشخصية االعتبارية

يدل على ذلك أن الفقهاء قد صروا بأهلية الوقف للتملك احلكمي، وإثبات الديون عليه، وال ح
األركان املعتمدة يف إثبات الشخصية  ى لنا بأنّيتجلَّة، ومن هنا لك من خصائص الذمخيفى أن ذ

ا تنطبق عليه، وهذا ما جيعله مؤهال ألن ياملعنوية متوفرة يف الوقف، كما أن مواصفاشخصية  لَثِّم
قانونية متتلك احلقوق وتؤدي الواجبات من خالل ممثل شرعي يباشر عنه هذه األعمال وهو 

د به عيف تشريعاا مبا مل ي ومنها اجلزائر معظم الدول اإلسالمية تهمستويل، وهو الشيء الذي حامل
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ريف القانون اجلزائري للوقف حبسب السياق لتع فاختالمن وجود  غمِبالر؛ حاجة إىل تأكيده
زمنية اليت مر ا؛ وكذا الفترة ال) إخل . ..إلصالح العقاري، اإلصالح الزراعي، ا(الذي أُدرِج فيه 

هو حبس العني عن التملك [نص على أن الوقف ) 03(أنّ قانون األوقاف اجلزائري يف مادته  غري
 مس، كما ح]أو اخلري  رعلى وجه التأبيد والتصدق باملنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البِ

من قانون األوقاف ) 04( وقف يف نص املادةنونية للع اجلزائري موقفه فيما خيص الطبيعة القااملشر
تصرفا يدخل ضمن التربعات،  ، فجعله]الوقف عقد التزام تربع[، واليت ورد فيها بأن 10 – 91
هذا التصرف بالعقد رغم أنه ال يفتقر إىل القبول، الشيء الذي استدركته املادة الرابعة  يمسوقد 

من قانون  06، وعددت من خالل املادة ]منفردةصادر عن إرادة [سابقة الذكر بقوهلا ) 04(
ل مأَمن خالل ت رظهإىل خاص وعام، وقام بتعريفهما والتفرقة بينهما، وي األوقاف أقسام الوقف؛

القانون أَسس تقسيم  أساس التقسيمني يف قانون األوقاف اجلزائري ويف فقه الشريعة اإلسالمية؛ أنّ
للموقوف عليه، فإن كان  هقفَاخلريية املوجودة يف إعطاء الواقف والوقف إىل خاص وعام على 

الوقف متمحمل يقصد صاحبه به إالّوا يف اخلريية ض األجر الذي يقُلحلَّ  هكان  على؛ومن اهللا ج
ا خريياوقفه هذا عام.  
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        في الجزائرفي الجزائرفي الجزائرفي الجزائر    نظام األوقافنظام األوقافنظام األوقافنظام األوقافاإلصالح اإلداري واإلصالح اإلداري واإلصالح اإلداري واإلصالح اإلداري و: : : :     األولاألولاألولاألولالباب الباب الباب الباب 
  

   :مقدمة 
 ضغأحسن منه، بِ ضعٍإىل و ضعٍمدلول اإلصالح يعين بشكل بسيط االنتقال من و إنّ

هذا االنتقال فَ عن كونر ظَالنرضه واقع محددأو اقت ،ضته نة، أو كان نِضرورة معيتسريورة  اج
املُمن االحتماالت ور األشياء، أو غري ذلك طبيعية لتطوسبوسواء أكان السبب هذا  ات املختلفة،ب
إىل  نظام األوقاف حاجةيف مدى  لُثَّمتي ؛اجلواب عنه ةُفَعرِهمنا مالذي ي التساؤلأو ذاك فإنّ 

ر اتمع ومنائه البد وأن يلتطو صدوقَ ةينِ أي أنّبالتأكيد  على أنه البد من ؟اإلصالح اإلداري 
هي أساس االنطالق فيه، وبالتايل فال غىن لنا عن تكون لألوقاف مسامهة فيه، بل وقد تكون 

ى عطَييف عملية اإلصالح االجتماعي الذي نصبو إليه، وهذا الدور الذي س ؤسسةاملإشراك هذه 
، بل على العكس من ذلك؛ فهو ؤسسةامللن يكون شيئا غريبا أو جديدا على هذه  ؤسسةاملهلذه 

ت أَيمنها ذلك وه بلوقادرة عليه مىت ما طُ ةٌدعستوهي مالدور الذي قامت به عرب التاريخ، 
يقة سريها صالح منط إدارا وطرإل ةٌدعستوم ة قابلةٌسمؤس، وبالتايل فإنّ األوقاف الظروف لذلك
إىل  ، وهلذا السبب جاءت احلاجةفيها ةماهسرة للحياة االجتماعية واملُيّسات املُمكغريها من املنظَّ

تأصيل مدلول ومفهوم اإلصالح اإلداري حىت نتمكن من وضع األوقاف يف سياق احلاجة إليه 
اليوم باعتبار أنها مؤسسة اجتماعية ينطبق عليها كل ما حتتاجه مثيالا يف هذا اإلطار، ولذلك 

همة ستكون البداية من خالل هذا الباب ببسط احلديث عن اإلصالح اإلداري بكل تفاصيله امل
مث التعريج على نظام األوقاف املعتمد اليوم يف اجلزائر للوقوف على صورته ) الفصل األول(
عملية اإلصالح الالزمة  حولنبين تصورنا  األمر الذي سيسمح لنا بأن) الفصل الثاين(واقعية ال

    .على قاعدة صلبة وصحيحة يف اجلزائر من خالل فصول الباب الثاين لألوقاف
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  المقصود باإلصالح اإلداري:  صل األولالف
  : متهيد 

ة قبل احلديث عنه ة العامجهالوقوف على مدلول اإلصالح اإلداري واحلاجة إليه من الوِ
 درشعناصر املوضوع وت دجدا؛ إذ من خالله تتحد مهِة باألوقاف مقَة املتعلِّة اخلاصجهمن الوِ

ا حتما احلديث عن نملزِياإلصالح اإلداري لنظام األوقاف س ق املعاجلة، فمعاجلتنا ملوضوعرطُ
األوقاف كما ذكرنا سالفا  اإلدارة اجلزائرية وعن مكانة وتواجد فكرة اإلصالح فيها، ذلك أنّ
من اإلدارة اجلز زٌءهي حتت وصاية وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وبالتايل فهي جي سرِائرية ي

حلديث عن مفهوم اإلدارة سياق ا منوهذا طبعا ض اقي اإلدارات األخرى،ي على بسرِا يعليها م
 ؛مصطلح اإلصالح اإلداري وهو مصطلح حديث النشأة نسبيا إىل جانب ذلك فإنّ بشكل عام،

 ثلِن مم هيتقاطع مع العديد من املصطلحات املتقابلة واليت تشترك يف جزئية من اجلزئيات مع
املصطلحات اليت هلا اإلداري وغري ذلك من املفاهيم و ر اإلداري والتحديثالتنمية اإلدارية والتطوي

  .تداوالت كثرية اليومو اليت هي مثار مناقشات، وعالقة باإلدارة
لقد تطورمة بغرض ت اإلدارة كثريا يف العصر احلديث وأصبحت تعتمد تقنيات ووسائل متقد

من هنا تربز احلاجة إىل البحث عن حاجة و، لمقبو دة وشكلٍوتقدميها بصورة جي حتسني اخلدمة
  ؟ اإلدارة إىل العملية اإلصالحية واملدى املطلوب يف ذلك

من خالل الوقوف على ماهية اإلصالح  نهاإلجابة ع سنحاولالسؤال الذي  هو هذا
ملفهومه وتعريفه وكذا خصائصه، كما سنحاول التعريج على تقييم  ضِرعبالت وذلك اإلداري
مبا  اإلصالح اإلداري إستراتيجيةاإلصالح اإلداري يف الوطن العريب، لننتهي إىل ذكر جتارب 

تلَّطَتمراحلوشروط، وتقنيات، ومن منهجية،  هب، قَوموكل ذلك من أجل حتديد ات جناحم ،
تصرٍو ال الذي تدقيق عن اإلطار املناسب والسياق الفعوضة بنظام قَفيه العملية اإلصالحية املتعلِّ ع

  .األوقاف يف اجلزائر
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  .ماهية اإلصالح اإلداري: املبحث األول 
أهم خصائصه ا إىل حتديد مفهومه وتعريفه وذكرِاحلديث عن اإلصالح اإلداري حيتاج من 

 يابنِمعامله؛ م ددحلإلستراتيجية اليت تا نضع، حىت يكون تقييمنا ملختلف جتاربه، وكذا ووأهدافه
بإدارة األوقاف  قفيما يتعلَّ خاص له رٍوصت ضعِوعد ذلك بِقاعدة علمية موضوعية تسمح لنا بى عل

، ولكن قبل اخلوض يف تأصيل اجلانب النظري وما حتتاجه من خطوات لإلصالح والتحسني
اري، لإلصالح اإلداري البد من اإلشارة إىل حاجة اإلدارة الوقفية اجلزائرية اليوم إىل اإلصالح اإلد

   .تستدعيه مجلة من العوامل سنأيت إىل سردها ضمن املطلب األول ذلك وإىل أنّ
  

  .العوامل امللزمة إلصالح إدارة األوقاف يف اجلزائر:  املطلب األول
يعد إصالح األوقاف يف اجلزائر وخباصة اجلانب اإلداري منه، وهو قاطرة اإلصالح 

األوقاف؛ مشروعا مهِما ليس لألوقاف فقط وإمنا للتنمية  والتحول إىل األحسن بالنسبة ملستقبل
الشاملة للمجتمع اجلزائري الذي نريده، وبالتايل فهو ال ينفَك عن مجلة الروابط اليت تربط 

، وعلى هذا األساس )اتمع املدين(األوقاف مبختلف الدوائر االجتماعية الرمسية منها واألهلية 
ة تؤيت أُكلَها، ال مجرد شعارٍ الَة اإلصالح اإلداري حىت تكون راشدة وفعالبد وأن تعالَج مسأل

به األفئدة والعقول، واأله نِعقتاأللسنة وال ت قُهنطتاليوم من  الذي يف كل هذا؛ هو أنّ م هرِيدن
  :عملية اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف تستدعيه العديد من العوامل نذكر منها

  

  .وضرورة رد االعتبار هلا حال األوقاف ووضعيتها: الفرع األول
ر حلال األوقاف يف اجلزائر اليوم قد يالحظ تحسنا ملحوظا يف وضعها إذا ما قُورِنَ صبتفاملُ

، ولكنه تحسن مل يكن يف مستوى القدرة الكامنة اليت متتلكها األوقاف 1991بوضعها قبل 
قاء والقيام بدور كبري ومهِم يف حياة الفرد واتمع، فَعطَاُء األوقاف اليوم ومسامهتها للتطور واالرت

به يف حلِّ املشاكل االجتماعية واالقتصادية وغريها صغري مقارنة مبا ميكن أن تؤد ماهسيه وأن ت
ؤسسة ما هو يف حقيقة كمؤسسة كبرية ومتجذِّرة يف كيان األمة، فأي حماولة لتطوير أداء هذه امل

ما تعيشه إدارة األوقاف اليوم ، فاألمر؛ إالّ نوع من أنواع رد االعتبار هلذه املؤسسة اإلستراتيجية
من تطَبعٍ بطابع اإلدارة احلكومية اليت يغلُب عليها األسلوب البريوقراطي يف التسيري بسبب والية 

كتوفة األيدي عن أي مشروع إصالحي ينتقل ا إىل آفاق جديدة الدولة عليها؛ جيعلها مكَبلَةً وم
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ورحبة، فالتبعر إالّ يف إطار شامل  ؛ة تلكيوصتاقتضت أن تكون املبادرات اإلصالحية لإلدارة ال ت
املُتعلِّق مبهام  192-03املرسوم التنفيذي ( جلميع إدارات احلكومة واليت منها إدارة األوقاف

، فَتعطُّلُ املشروع بالنسبة )العامة لإلصالح اإلداري وتنظيمها، الذي سنتحدث عنه الحقا املديرية
للجميع جعل التعطُّلَ يشملُ كذلك إدارة األوقاف، ومن هنا كان لزاما التفكري يف إصالح اإلدارة 

يت تحض ا الوقفية بشكل مستقل على مشروع اإلصالح اإلداري الشامل، باعتبار اخلصوصية ال
وعلى هذا فإننا عندما هذه املؤسسة، وكذا االستقاللية اليت تفرِضها هي من ذاا عن نفسها، 

نتحدث عن اإلصالح اإلداري لألوقاف اليوم، فإمنا نتحدثُ عن مشروع خاص ذه املؤسسة 
بانتظار اإلصالح الشامل، مع علمنا  انطالقا من متيزها الذي عرِفَت به عرب التاريخ، ولسنا ملزمني

  . بأنّ األمر لن يكون سهال، ألن التأثري سيكون موجودا بشكل من األشكال بني املوضوعني
  

   .اإلمكانيات املتاحة لألوقاف لكي تقوم بدور أهم:  الفرع الثاين
ة من إمكانيات غري مسما متلكه هذه املؤسستة، ومن فُلَّغاء ص مواتية للتطويرميؤكد ر والن

اإلصالح، فاألوقاف مبا متلكه من رصيد مادي ومعنوي متمثَالً يف إقبال الناس عليها احلاجة إىل 
انطالقا من الدواعي اإلميانية املغروسة يف قلب كل مؤمن؛ هو الذي يضمهلا االستمرار والبقاء  ن

ت وجعلها اإلسالم نظاما رعمنذ أن شإىل آجال طويلة، هذا الرصيد الكبري الذي كان مالزما هلا 
ا وينلزِمفرِقائما بذاته يف حياة املسلمني؛ هو الذي يض ا وبذل أقصى ج هد يف علينا االهتمام

توفري الشروط اليت تسمح هلا بأداء الدور املنوط ا، باإلضافة إىل احملافظة على مكتسباا اليت 
ة يف اتمع دمنك ال تكاد تنظُر إىل خع مناحي احلياة، حىت إة ومشلت مجيتراكمت عرب أزمنة طويل

تجلُب النفع للمجتمع إال ووجدت األوقاف من ورائها، فهذا االنتشار واالختراق الذي وصل إىل 
مجيع املستويات، يرتب علينا املسؤولية املعنوية يف احملافظة على هذه املؤسسة وكل مكتسباا، 

ة يف ظل غيابٍ لإلحصاءات الدقيقة والبيانات املُفَصلَة عن الواقع احلقيقي لألوقاف، وهو ما وخباص
مسؤولية على اجلميع يف ب بترقَاجلهد الالزم لالسترجاع مجيع املُ ذلِيدات الوقفية اليت ال ميكن ر

ها ضخمةإالّ أن تكون كبرية ولن نبالغ إذا قلنا بأن .  
  

  حاجة اتمع خلدماا :الفرع الثالث
د خافيا ضعمل يتمع املتزايدة  أغلب حكومات الدول عفاإلسالمية يف توفري حاجيات ا

يوما بعد يوم، مما ساهم بشكل مباشر يف الكثري من االضطرابات اليت تعيشها هذه اتمعات، 
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و قَامم ضعِوالواقع أحسن دليل وشاهد على ذلك، وليس املقام طَخاحلكومات يف ميزان التقييم  ط
أنّ هذه احلكومات والدول عندما ذهبت تبحث عن احللول بهذا للتنبيه  رذكُنوالنقد، وإنما 

ةسألوضاعها االقتصادية واالجتماعية املزرية؛ غَفَلَت أو تغافلت عن مؤس ا موجودة  عظيمةهسأُس
رها من جديد، ورصيدها معتبر ال يستهانُ به، يف اتمع وبالتايل فهي ليست يف حاجة إىل ابتكا
وتغطيتها شاملة جلميع مناحي احلياة، واحلقيقة أنهتتمع مؤسسات مبثل قُوا ه ال يوجد يف ا

عنه أوضاع اجتماعية واقتصادية سيئَة ويف بعض األحيان  جتهذه الغفلة أو التغافل نوفعاليتها، 
ود بعض الدول وسيادا يف الصميم، وهي إىل اآلن تعيش العديد من خطرية جدا مست حىت وج

االضطرابات اليت تولُح بينها وبني التطو لُّفختمعات اإلسالمية اليوم من تر والنمو، فما تعيشه ا
عن ركب احلضارة و الرقَي راجع باألساس إىل غياب أنظمة اجتماعية كفيلة بإحداث االستقرار 

هذه اتمعات كانت مضرِب املثل يف ذلك قدميا، عندما كانت أوروبا احلضارة  ، رغم أنّاتمعي
اليوم تبلَةَ األوروبيني يف براثني اجلهل والتخلُّ أُرزف واالحنطاط، فقد كانت احلضارة اإلسالمية ق
يتزورقِون فيها من العلم وطُد ما وتهفِّرولن واجهتها احلضارية، و ثِّلُاحلياة، اليت كانت األوقاف ت

 فف يف اتمعات اإلسالمية كان من بني أكرب أسبابه؛ ختلُّالتخلُّ نكون مبالغني إذا قلنا بأنّ
املؤسسة الوقفية عن دورها احلضاري، وإنّ مسحةً تارخيية لذلك توصلُنا إىل هذه النتيجة من دون 

نسي منذ الوهلة األوىل من تواجده على تراب اجلزائر ومن كبري عناء، ولذلك عمد االستدمار الفر
ك خالل تشريعات خاصة سنأيت إىل سردها الحقا؛ إىل ضرب املؤسسة الوقفية يف الصميم وتفكي

عن فهمِ وإدراك هذا املستعمر ألمهية هذه املؤسسة يف حياة األمة  فروعها يف منهجية خبيثة تنبِئُ
  .اجلزائرية

  

  تراجع الثقافة الوقفية: عالفرع الراب
وهذه مشكلة ساهم يف وقوعها تضافر العديد من اإلشكاليات القانونية واإلدارية 

عِوالسياسية واألخالقية عرب الزمان، مما ساهم يف تراج اهتمام الناس بالوقف وزهدم فيه، وقد ه
حال األوقاف وضعف  كان ذلك من أخطر مخلَّفَات االستدمار الفرنسي املتمثِّلَة يف تدهور

، أضف إىل ذلك انطماس آثار من ال يستحقهامردودها، وكذا االستغالل البشع ملُقَدراتها من قبلِ 
  .العديد منها بسبب الالمباالة واإلمهال
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التدينِ عندهم، فالوازع الديين هو  عفاس راجع يف األصل لضتراجع الثقافة الوقفية عند النإنّ 
لَة احملرك األساس لإلقبال على الوقف، إىل جانب االعتبارات اليت ذكرنا بعضها واليت هلا ص

  .لى وقف أمواهلم يف سبيل اهللاباجلانب القانوين واإلداري من حيث الترتيبات املُشجعة للناس ع
  

  واجب احلفاظ على األوقاف ومحايتها:  الفرع اخلامس
فرِوالذي تضة هرِسا األوقاف للحيلولة دون رجوعها إىل سابق  اهلجمة الش هاجواليت ت

عهدها يف العطاء وانتشال األمة من براثني اجلهل والتبعية للغري على مجيع املستويات الثقافية 
إخل، وباعتبار أنّ مؤسسة األوقاف هي مؤسسة حضارية تسعى إىل ...واالقتصادية والسياسية، 

تطور األمة ورقيها احلضاري ضالكثري من الدوائر  من عجِبرسالة اإلسالم؛ فإنّ هذا املسعى ال ي
املعادية لإلسالم واليت ال تريد أن تقوم له قائمة، وبالتايل فإن سعيها احلثيث إىل احلَد من النشاط 

يف العامل داخل اخلريي يف العامل وباألخص الذي يقَدمه املسلمون؛ بدعوى جتفيف منابع اإلرهاب 
يف هذا السياق، فاألوقاف هي اليت تقف وراء صد هجمة التنصري والتبشري يف العامل الفقري، 

واألوقاف هي اليت تقأمام مشروع استغالل الضعفاء بسعيها يف القضاء على الفقر واجلهل،  ف
ية مبا تقَدمه من مسامهات يف واألوقاف هي السد املنيع أمام إرادة فرض التبعية االقتصادية والسياس

ال التعليمي والصحا مقَدي واالجتماعي، الشيء الذي يرفع الضغط على ميزانية الدول اليت ت
لدعم هذه ااالت، كل هذا وغريه يظهر مدى التحامل على األوقاف مبا يوجب محايتها والذود 

  . عنها
  

  .دارياإلصالح اإل وتعريف مفهوم: ثاينملطلب الا
حديد ماهيته إىل حتديد املفهوم واملقصود منه وكذا وضع التعريف تحيتاج اإلصالح اإلداري ل

  .املناسب له حىت يتميز عن غريه من املفاهيم اليت قد تشاه
  

  .مفهوم اإلصالح اإلداري :الفرع األول
مبجال حتسني مستوى ا هلُّت كُمة مصطلحات متقاربة معه اهتاإلصالح اإلداري بعد قيتعلَّ

من خالهلا مفهوم  ددة، ومن أبرز هذه املصطلحات اليت يحاألداء اإلداري لألجهزة اإلداري
   .اإلصالح اإلداري جند؛ التنمية اإلدارية، التطوير اإلداري، التحديث اإلداري، إعادة التنظيم

  



.ا�����د 75�8#ح ا5داري: ولا�+�" ا0 - ا��2ب ا0ول   

 52

  .التنمية اإلدارية: أوال
ة عن طريق زيادة حجم األجهزة ماخلدمات املقدوهي اجلهود اهلادفة إىل حتسني مستوى " 

املقصود منها  ، وبالتايل فإنّ)1(" اإلدارية من حيث أعداد القوى البشرية وحجم اهلياكل اإلدارية
غالبا ما يكون من خالل تغيريات الذي ر والتغيري، وهو دفع قدرات اجلهاز اإلداري على التطو

ولذلك كان مفهوم "ل به إىل مستوى أرفع مما كان عليه، شكلية يف منط العمل من خالل االنتقا
التنمية يقتصر على التدريب الفين واإلجرائي، إضافة إىل التدريب النظري والذي ييف معظمه  لُثِّم

بيئات إدارية غربية ونظريات مستموما يذكر عن التنمية اإلدارية من ، )2("ة من واقع غري حمليد
 ،ة يف جمال اخلدمات اإلداريةمتطبيق جتارب بلدان متقدب يف الغالب األعم قعلَّخالل هذه الزاوية يت

استرياد جتارب للتطبيق،  قدت فيها تلك التجارب، ومبعىن أَقَبعلى بيئات خمتلفة عن البيئات اليت طُ
، له املقصودمن خال قيتحقَّ ناهيك أنوهذا األمر وخباصة يف البيئة العربية مل يكن ذا جدوى كبرية 

باجلانب الشكلي يف حتسني نوعية اهلياكل اإلدارية أو تطوير األداء اإلداري لدى  قوهو متعلِّ
طَالعاملني يف اإلدارة، من دون االعتداد بالواقع الذي يبفيه هذا اإلجراء من حيث املوائمة من  ق

التنمية  هحرِقتضع اجلديد الذي تعدمها، وكذا القابلية املوجودة لدى العاملني يف التفاعل مع الو
التنمية اإلدارية هي آلية تسعى إىل حتسني ما هو موجود من  اإلدارية، وعلى هذا ميكننا القول بأنّ

بالتايل ، وإطار إداري دون االهتمام بالبحث عن جدواه أو التفكري يف تغيريه بشكل جذري
حتسني مستوى األداء  من حيثاإلدارة  فالتنمية اإلدارية هي إصالح جزئي يعتين ببعض جوانب

وما يلَّطَتبه ه من خالل هذه التنمية من استحقاقات يف جمال اهلياكل والقوى البشرية، على أساس أن
  .نصل إىل اإلصالح

  .التطوير اإلداري: ثانيا
           مفهوم التطوير اإلداري يعين التحسني يف جزئيات اجلهاز اإلداري باملعىن امليكانيكي " 
، هذا التحسني التقين والفين يف اجلهاز اإلداري عداهتمامه على الب زكِّروغالبا ما ي.... أو اهليكلي

ر يستهدف أداء اإلدارة من خالل تطوير العالقات الداخلية للجهاز مستم كلٍشالذي يكون بِ
                                  

،     2001األردن،  –، دار وائل للطباعة والنشر، عمان 1، طاإلصالح اإلداري بني النظرية والتطبيقحممد قاسم القريويت، ) 1(
  . 13ص 
، 1، ندوة اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري يف الوطن العريب، طمناذج ملفاهيم اإلصالح اإلداري يف الوطن العريبياسر العدوان، ) 2(

  .787-786، ص 1986األردن،  –كة الشرق األوسط للطباعة، عمان شر
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اإلداري، ويتوجتخدمة والعالقات التنظيمية البريوقراطيةم املسظُه حنو إصالح اهلياكل اإلدارية والن ,
دون االهتمام بالعالقات السلوكية املصاحبة للعمل اإلداري والسعي إىل تطويرها، وعلى هذا 
 .يكون اهتمام التطوير اإلداري باجلانب املادي للعملية اإلدارية أكثر من اهتمامه باجلانب املعنوي

إضافة لذلك فإنغلُه يعلى مفهوم التط بالفعل ومعاجلة  وير اإلداري صفة املعاجلة الوقتية ورد
عن اإلطار  لٍعزمإىل العملية اإلدارية وإصالحها بِ رنظُه ي، كما أننقائص اكتنفت األداء اإلداري

ال يفَرقُه عن اإلصالح على أنّ هناك من ، )1(" السياسي واالجتماعي أي البيئة اليت يوجد فيها
  :ت ثالث رؤى يف تعريف التطوير اإلداري ومضمونه وهيدجِذلك و، ولاإلداري نفسه

أنصار  رؤية تتعامل مع التطوير مبعناه اجلزئي الذي يقترب من اإلصالح اإلداري وهؤالء هم" - 1
  .املدرسة التقليدية

 الشاملةلتحقيق التنمية اإلدارية ) امتداد(ا ي باعتباره ذراعا رئيسلِّرؤية تتعامل معه مبعناه الكُ - 2
  .وهؤالء أنصار املدرسة السلوكية

 رؤية تتعامل معه مبعناه األكثر حداثة باعتباره يقترب من مصطلح التطوير التنظيمي وهؤالء - 3
  .)2(" هم أنصار مدرسة ما بعد احلداثة

  التحديث اإلداري : ثالثا
بالتحسني  يلتقي مفهوم التحديث اإلداري مع مفهوم التطوير اإلداري من حيث اهتمامهما

 التحديث اإلداري ال يتم إالّ بتبين ، ويرى أصحاب هذا الفهم بأنّالتقين والتطوير الفين اإلداري
جِاملناهج واألساليب والوسائل اليت وداملعمول  األنظمة السائدة ومة وإدخاهلا يفت يف الدول املتقد

اها الدول فة التنظيمية اليت تتبناألساليب، ومنط الثقافهذا املصطلح يشري إىل الوسائل و" ا، 
النامية، واليت متاثل تلك األساليب والوسائل املوجودة يف األنظمة اإلدارية للدول املتقدمة، وعلى 

مةهذا يكون التحديث عملية استنساخ لتجارب الدول املتقدوحماولة م ،اة منطها اإلداري يف اكَح
جِواقع وبيئة خمتلفة عن البيئة اليت والنقل والتقليد دون  ولكن من الواضح أنّ ،" فيها ابتداء د

وجود األرضية املناسبة ال يؤدي للتقدة، فاسترياد القوانني واللوائح ر بالضرورم وال للتطو

                                  
  .بتصرف 787-786ياسر العدوان، مرجع سابق، ص ) 1(
، رسالة دكتوراه، جامعة التطوير اإلداري ودورها يف تعزيز األمن الوطيناستراتيجيات اإلصالح وفيصل بن معيض آل مسري، ) 2(

  .83م، ص 2007 -هـ1428نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
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فاإلدارة . ..حبال حتقيق اإلصالح اإلداري، ال يعينات واخلرباء والتقنيات اإلدارية دعاألجهزة واملُو
يف أي دولة هي محاستجابات للخصائص السياسية واالجتماعية والثقافية لتلك الدولة، كما  ةُلَص
شأن الدول اليت تستورد األساليب والوسائل دون أن يكون ذلك متناسبا مع ثقافتها، أو دون  أنّ

من يزرع النبات يف تربة غري مناسبة، ذلك  أن يبدأ أوال بالتغيري السياسي واالجتماعي؛ هو شأنُ
، ومن )1("اسبة ال يضمن هلا أن تعطي الثمارغري من نبتة من بيئتها األصلية إىل بيئة أخرى قلَن أنّ

، كما عملية التنمية اإلدارية اليت حتدثنا عنها سابقالمقاربا بشكل كبري  اإلداري هنا كان التحديث
أنه يلُشم لوقت يتجاوز فكرة ه أحد آثارها العملية والواقعية، وهو يف نفس افكرة التطوير ألن

االعتداد بأمهية الواقع املستهدف من العملية اإلصالحية والتغريية، اليت يهدف إليها اإلصالح 
      . اإلداري

  إعادة التنظيم: رابعا
وهي مجيع الترتيبات اليت تسعى إىل حتسني أداء اجلهاز اإلداري من حيث التوزيع اهليكلي 

ملختلف التخصات املُصدرلعملية اإلدارية، وكذا شبكة العالقات الرابطة بني خمتلف ة يف اج
وكيفية التواصل بينها؛ بغرض تنظيم العملية اإلدارية ومحايتها من مشكلة الوحدات اإلدارية 

التداخل واالزدواجية يف الصالحيات اليت ترتِستف عملية  الكثري من اجلهود املبذولة يف أي
 ةُيلم، وبالتايل فهي عنس املطلوب يف قوة ومتانة اجلهاز اإلداريإصالحية وحتول دون حتقيق التجا

املشكلة  إعادة الترتيب ملا هو موجود بالشكل الذي يوحي بوجود التغيري، فهي تنطلق من أنّ
الختصاصاته، وكذا غياب آليات رام كل طرف من العملية اإلدارية كامنة يف التوزيع اهليكلي واحت

تول العمل بنياص خمتلف الوحدات اإلدارية مبا يعزمسألة التكامل فيما بينها، فإستراتيجية إعادة  ز
التنظيم قائمة على إعادة النظر فيما هو موجود والعمل على تغيري التدف حتسني املردوديةوقُم ع،  

ومثل هذا التصوغلُر يف اإلصالح هو الذي ياإلصالح  على الكثري من التجارب اليت تسعى إىل ب
  .اإلداري اليوم

  اإلصالح اإلداري: خامسا
 "نُقرِخيتلف مفهوم اإلصالح اإلداري عن املفاهيم السابقة؛ فهو ال ي تحساألداء اإلداري مبجرد  ن

نظمة ، وال كنتيجة حتمية للمحاكاة واقتباس األ)التنمية اإلدارية(زيادة عدد األجهزة اإلدارية 

                                  
  .بتصرف 14حممد قاسم القريويت، مرجع سابق، ص ) 1(
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وال مبجرد إعادة النظر يف هيكلة التنظيم ) التحديث اإلداري(ا مدقَر تاألكث اإلدارية من الدول
 عملية اإلصالح اإلداري ليست عملية بناء على ما هو موجود بالضرورة ، كما أنّ)إعادة التنظيم(
 ، ألن األساس املوجود قد ال يكون سليما وبالتايل ال ميكن البناء عليه؛ بل إنّ)التطوير اإلداري(

ح اإلداري يتطلب النظر للجهاز اإلداري نظرة مشولية، ترى فيه وحدة واحدة باعتباره جزء اإلصال
وعلى هذا تكون عملية اإلصالح اإلداري شيئا من كل ،  )1(" من البيئة العامة اليت يعمل فيها 

خرى، نة ختتلف عن الزاوية األمنها خيدم اإلصالح من زاوية معي لٌّكُهذه املفاهيم سابقة الذكر فَ
أي اإلصالح(ه كما أن( ال يقتصر على معاجلة اجلانب الفين للعملية اإلدارية وإنما يتعدإىل تأثري  اه

يقوم على احملافظة على  يلٍأصت فقالبيئة اخلارجية بكل مكوناا االجتماعية والثقافية والسياسية وِ
  .األصل والعمل املستمر على التطوير والتجديد

ة باإلصالح اإلداري ميكن الوقوف على أهم مواصفاته قَاستعراض خمتلف املفاهيم املتعلِّومن خالل 
واليت تتحد كاآليتد:  
 وبالتايل فهو ليس بنظامٍ ،ر يف مقومات ومكونات بيئتهثِّؤر وياجلهاز اإلداري جهاز يتأثَّ •

  .مغلق
• اإلصالح اإلداري ال يتقَّحلصور من املؤسسات  )االستنساخ( بالنقل التلقائي والعشوائي ق

م واألساليب واألدوات التقنية اليت أَظُوالنثبت جدواها وفعاليتها يف بيئات وجمتمعات ت
  .أخرى

• اإلصالح اإلداري يف معناه الشامل واملتكامل ال يكتفي بالعملية الفنية البحتة؛ بل يمتد 
لداخلية وما يتصل ا من أهداف تأثريه اإلجيايب إىل كل مقوماته ومكوناته البيئية ا

 .)2(وطموحات 
ومما جتدر اإلشارة إليه؛ أنّ خرباء اإلصالح اإلداري والتنمية اإلدارية من الدول العربية اتمعني يف 

وتعميمه على " اإلصالح اإلداري " م قد أمجعوا على استخدام مصطلح 1986األردن سنة 

                                  
  .16حممد قاسم القريويت، مرجع سابق، ص ) 1(
  . 51-50فيصل بن معيض آل مسري، مرجع سابق، ص) 2(
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شملها ويتضمن مفاهيمها، وذلك بعد نقاش وحتليل جهود التطوير والتنمية والتحديث، حبيث ي
 .  )1(طويل

إن اإلصالح الذي نقصدجوانبها  مجيعيف جمال حبثنا هو الذي يعاجل البيئة اإلدارية من  ه
م للعملية اإلدارية، ظِّنقة باجلانب البنيوي اهليكلي واإلطار التنظيمي القانوين املُاملتعلّ(الداخلية 

احمليطة من حيث التأثريات السياسية قة بالبيئة املتعلّ(واخلارجية ) ريسملُوالكادر البشري ا
 ات األساسية للعملية اإلصالحية، فمن ددحاملُ ربعتواليت ت) واالجتماعية والثقافية وغريها

يات مفهوم اإلصالح اإلداري قائم على العمل النظرة اليت تتأسس على أنّ االنتباه إىل أنّ الضروري"
اإلدارية الفنية البحتة؛ نقاصرة وحمدودة األفق ةٌظر ر وجتايف واقع احلال، فالنظام اإلداري والتصو

ظُمهما تكن كيفيته، وحىت يف النرصِم العسكرية؛ شديد احل قَعلى التد بالقوانني واإلجراءات، ي
االجتماعية، االقتصادية،  وهو نظام مفتوح يؤثر ويتأثر سلبا وإجيابا يف بيئته مبختلف عناصرها

وعلى هذا يكون مفهوم اإلصالح اإلداري الوقفي قائم على األخذ  ،)2(إخل...السياسية، الثقافية،
الوقف، والعمل على إصالحهما يف نفس  ؤسسةبعني االعتبار االني الداخلي واخلارجي مل

   .السياق
  

  اإلصالح اإلداري تعريف: ثاينال الفرع
قة باإلصالح اإلداري، انطالقا من االختالف املوجود والتعريفات املتعلِّ اختلفت اآلراء

ه بأن لٍائن قَممنها، فَ نظَر إليهالزاوية اليت ي وكذا من جهة سابقا، أصال يف مفهومه كما ذكرنا ذلك
جمهود يستهدف تتبة مشكالت اجلهاز اإلداري والسعي إىل حلِّها وإعداد أجهزة إدارة الدول ع

يستهدف أساسا تنظيم ) اإلصالح اإلداري(ه بأن"  لٍائو قَأإعدادا علميا، ) أفراد، معدات، وسائل(
اجلهاز اإلداري للدولة بشكل يقِّحاألهداف السياسية العامة هلا بكفاءة وفعالية، من خالل التغيري  ق

 مكخدمة أوال، ومن ثَ يؤكد مفهوم الوظيفة العامة بشكلٍ العاملني ميوق الشامل يف سلوكيات
يمتد لياجلوانب اهليكلية والتشريعية إلحداث التغيريات السلوكية وتثبيتها، ويعطي األمهية  لَشم

                                  
  .789ياسر العدوان، مرجع سابق، ص ) 1(
، سلسلة مواضيع حول اإلدارة العامة واإلصالح واملعاصرةاإلصالح اإلداري يف الوطن العريب بني األصالة حسن أبشر الطيب، ) 2(

 –، شركة الشرق األوسط للطباعة، عمان 1ناصر حممد الصائغ، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، ط: اإلداري يف الوطن العريب،  حترير
  .808م، ص 1986/هـ1406األردن، 
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قَالالزمة للعوامل السياسية واالجتماعية والثقافية باعتبارها مووري الالزم لنجاح ات املناخ الضرم
اإلصالح اإلداري من خالل  طَضبِليت كانت حتاول أن ت، إىل جانب التعريفات ا)1("تلك التغريات 

اعتومنها ارٍب ددحم:  

  .اإلصالح اإلداري باعتباره حتسينا: أوال
فمن هذه اجلهة تعددت كذلك التعريفات باعتبار اجلة املُهحسة يف العملية اإلدارية فقيلن:  

م اهليكل اإلداري بالتغريات البسيطة يف هو سلسلة من التحسينات اليت تبدأ بإعادة تنظي •
  .أساليب العمل وسلوك األفراد وأساليب العمل

  .هو حتسني للجوانب اإلنسانية اليت دف إىل زيادة كفاءة وإنتاجية اجلهاز احلكومي •
• هو حتسني مستوى مخرات اجلهاز اإلداري استهدافا خلدمة املواطن ومتاشيا مع األهداف ج

  .القومية
  .يري إىل األحسنهو التغ •
  . ر لألداء التشغيلي للقطاع احلكوميمستد واملُمعتهو التحسني املُ •
هو اهود اهلادف إىل حتقيق تغريات أساسية مرغوبة يف اإلدارة العامة دف حتسني  •

 .)2( اجتاهات العاملني يف منظوماتهارية يف جممل اجلهاز ويف أدائه واإلمكانات اإلد
اري من خالل هذا االعتبار هو السعي إىل حتسني ما هو موجود باألصل من فاإلصالح اإلد 

صالحية التنظيم اإلداري  مدى جهة اإلمكانات اإلدارية والتنظيمية واألداء من دون التفكري يف
نطَمن األساس، وهذه الرؤية تلق من كون اإلصالح عملية داخلية تى بتجديد اإلدارة من عن

  . ن دون االعتداد بالتأثري اخلارجي عليهاالناحية الشكلية م
  .اإلصالح اإلداري باعتباره االستخدام األمثل املدروس: ثانيا
 ذا االعتبار كذلك توعدمن أبرزهات التعريفات ود:  

االستخدام [ ):أي اإلصالح اإلداري( هبأن 1983تعريف األمم املتحدة يف إحدى دراساا عام 
لطة والنفوذ لتطبيق إجراءات جديدة على نظام إداري ما من أجل تغيري األمثل واملدروس للس

التأثري واالستخدام  إذن هو، ف]ويره لتحقيق أهداف تنموية أهدافه وبيئته وإجراءاته دف تط

                                  
  .17حممد قاسم القريويت، مرجع سابق، ص ) 1(
  .بتصرف 42-41معيض آل مسري، مرجع سابق، ص  فيصل بن) 2(
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د للسلطة من أجل تطبيق معايري جديدة للنظام اإلداري، بغرض تغيري األهداف واهلياكل املتعم
ة على فَقِّوت، وعلى هذا األساس تكون العملية اإلصالحية لإلدارة م)1(والعمليات وحتسينها

االستعمال األمثل لإلمكانات من أجل حتقيق األداء األحسن للجهاز اإلداري على كل املستويات 
من الطرق  لِباستخدام األمثَ ذا االعتبار حتسنياهليكلية والتنظيمية وكذا املوارد البشرية، فهو 

  . ت املدروسة للوصول إىل جهاز إداري فعالوالكيفيا
  .جهدا هادفااإلصالح اإلداري باعتباره : ثالثا

اجلهد اهلادف إىل تقليص الفجوة بني درجة أداء [ه ف من خالل هذا االعتبار بأنعر وقد
ب الطموحات واآلمال ويف خمتلف جوان فقالنظام اإلداري الراهنة وما ينبغي هلا أن تكون عليه وِ

البد وأن يكون  هداإلصالح اإلداري هو ج بأنّ نيبباعتبار املآل حيث ي ، وهذا تعريف)2(]احلياة
 در درجيستدعي أن يكون التصرف والعمل مدروسا ال م مماله هدف واضح يسعى إىل حتقيقه، 

  .فعل على واقع موجود
 جزًء لُثِّممن خالهلا إىل اإلصالح ت رظَنمجيع تلك التعريفات والزوايا اليت ي احلقيقة أنّو

وبالتايل هي جزء من تعريفه، ولذلك سعى بعض املختصني إىل إجياد تعريف جامع لإلصالح  ،منه
الذي ك تعريف الدكتور حسن أبشر الطيب ، ومن ذلالعناصر من خالل مجيع تلك الزوايا وتلك

جتماعي هادف إلحداث تغيريات اإلصالح اإلداري جهد سياسي وإداري واقتصادي وا:[قال
حتقيقا لتنمية قدرات  ،أساسية إجيابية يف السلوك والتنظيم والعالقات واألساليب واألدوات

وإمكانيات اجلهاز اإلداري مبا يؤم3(]اءة والفعالية يف إجناز أهدافه له درجة عالية من الكف ن( ،
داري من حيث تركيز بعضها على وعلى الرغم من اختالف التعريفات اخلاصة باإلصالح اإل

هناك جمموعة من  أنّ اهلدف املراد حتقيقه، وبعضها على عمليات وإجراءات اإلصالح، إالّ
التعريفات جتمع بني البعدجمموعة [ه ين معا، ومن ذلك تعريف اإلصالح اإلداري احلكومي على أن

 ،دف التشغيل بصورة أفضل وحتقيق من التغيريات املقصودة هلياكل وعمليات املنظمات املختلفة
عة غايات، ومن ذلكد  :حتقيق وفريف النفقات وحتسني جودة اخلدمات العامة وزيادة الكفاءة،  ة

                                  
  .بتصرف 44-43، ص مرجع سابقفيصل بن معيض آل مسري، ) 1(
  .بتصرف 45، ص نفسهرجع املفيصل بن معيض آل مسري، ) 2(
ن،    .ت.ن، ددار الرياع للنشر والتوزيع، عما –التجرية األردنية  –أثر اإلصالح اإلداري يف التنمية حممد إبراهيم الطراونة، ) 3(

  .45ص 
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تغيري مقصود يف هياكل وأفراد [، أو هو )1(]وضمان أن السياسات العامة سيتم تنفيذها بفاعلية
از اإلداري، استهدافا خلدمة املواطن وأساليب اإلدارة، من شأنه حتسني مستوى خمرجات اجله

  .)2(]ومتاشيا مع األهداف القومية املعتمدة
ويرجع سبب االلتباس يف املدلول اللفظي والضمين لإلصالح اإلداري الذي أديف  ى إىل اختالط
املفهوم وصعوبة يف التحديد واختالف يف التسمية واملنهج؛ إىل عوامل جوهرية عة من أبرزهاد:  

ة خمتلفة ييمة ذات أهداف قَدي، له أبعاد أخالقية متعدميالح اإلداري مفهوم معياري قَاإلص .1
 التنمية أو التطوير شيء مرغوب أنّ ةلَالَد هذا املفهوم على ختتلف معايري قياسها، ويقوم

  .فيه، وميكن ترمجته إىل برامج وأنشطة إدارية
له مضامني سياسية واجتماعية  دارية، بل إنّاإلصالح اإلداري ليس فقط عالجا لسلبية إ .2

  .ا من قبل من هلم عالقة باإلصالحقًسبق ليس بالضرورة االتفاق عليها مرووسائل وطُ
3. طَاإلصالح اإلداري ليس وسيطا وأداة لنقل خبل عملية تنموية سياسية  ,التنمية ط

  .واجتماعية هلا جوانب تنفيذية واقتصادية
 .من وضعية إىل أخرى"  لٍوحت" لية ارتباط اإلصالح بعم .4

لتنمية وجتديد القدرة  اهادف اهدإلصالح اإلداري جاعتبار ا ميكنمن خالل ما سبق؛ و على هذاو
م واملهارات، ملقابلة االحتياجات املاثلة واملتطلبات ظُاإلدارية يف بناء وتنمية وتطوير اهلياكل والن

، كما )3(ات عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية عة ملواجهة مقتضياملستقبلية املتوقّ
اعتماد التعريف الذي ذكره الدكتور حسن أبشر الطيب باعتباره حسب رأينا جيمع بني ميكننا 

االعتناء باإلصالح الداخلي واخلارجي للبيئة اإلدارية على حد سواء، إالّ أنا نقترح إدراج فكرة ن
بشكل تالزمي مع العمل اإلداري يف التعريف، مبعىن أن ال تكون آلية صالح إستمرارية آلية اإل

اإلصالح آلية  علِن شأن جماإلصالح ظرفية ال يلتجئ إليها إالّ عند وجود املشاكل والعوائق، فَ
تساهم بشكل كبري يف سها ا الوقوع يف العديد من املشاكل، كما أننبنجأن ي ؛دائمة ومستمرة

                                  
  .46، ص ابقسرجع فيصل بن معيض آل مسري، م) 1(
، سلسلة مواضيع حول اإلدارة العامة واإلصالح احللقات املنسية واملناطق احملظورة يف اإلصالح اإلداري العريبنزيه األيويب، ) 2(

 –، شركة الشرق األوسط للطباعة، عمان 1اإلدارية، ط ناصر حممد الصائغ، املنظمة العربية للعلوم: اإلداري يف الوطن العريب،  حترير
  . 839م، ص 1986/هـ1406األردن، 

  .بتصرف 788ياسر العدوان، مرجع سابق، ص ) 3(
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 الالدائم لألداء اإلداري، وهذا يعين أن تكون العملية اإلصالحية ممارسة دورية ال ح التطوير
يلتمبإليه عند الضرورة فقط،  ئُجا يستدعي أن تكون العملية اإلصالحية ثقافة متذِّجة عند ر

العاملني يف اإلدارة، ال يتوجذامستمرمنها بل يسعون إىل تأصيلها يف أعماهلم بشكل  ونَسو ، 
حتسني نوعية اخلدمة املقدمة وكذا  ، تستهدفتواصلةيكون اإلصالح اإلداري آلية عملية فعالة م

ة، انطالقا من مراعاة البيئة ددح، من أجل حتقيق أهداف مدائماألداء اإلداري للعاملني بشكل 
   .ومتطلباا) السياسية، االقتصادية، االجتماعية، الثقافية(احمليطة 

  

  .اإلصالح اإلداري وأبعاد خصائص: لثثااملطلب ال
ميتاز اإلصالح اإلداري جبملة من اخلصائص اليت تمية قَه عن غريه من اإلصالحات املتعلِّز

باألنظمة احلياتية، كما أنه يتجسد من خالل بالن املدى الذي يستغرقهميثِّ ين اثننيعد.  
  

   .داريخصائص اإلصالح اإل: الفرع األول
لإلصالح اإلداري مجلة من اخلصائص اليت متيزه عن غريه من اإلصالحات اليت ميكن أن       
تشهدا التنظيمات االجتماعية املختلفة، ومن أهم هذه اخلصائصه:  

1. املراجعة الدورية للهياكل اإلدارية، وحماولة جعلها واقعية ومجِنسة مع نصوص القواننيم.  
والتأكيد على ضرورة مراجعتها وتعديلها بشكل مستمر  ،مظُيعات والناالهتمام بالتشر .2

موض والتداخل والتضارب بني نصوصهاوإزالة الغ.  
التركيز على تبسيط اإلجراءات والتخفيف من املركزية اإلدارية ووضع النماذج وإصدار  .3

  .األدلة التوضيحية واإلرشادية اليت تسهل خمتلف املعامالت اإلدارية
  .لول املناسبة هلا وتشخيص مصدر الداءمبعاجلة املشاكل القائمة وإجياد احلالبدء  .4
5. رص على املال العام وتقليل املمارسات السلبية املُاحلتسببدرِة يف هه وضياعأو عدم  ه

ضعِاستثماره بالطرق الصحيحة، وو اإلجراءات املالية واحملاسبية والتشد يف التدقيق د
  .اق واجلباية على األشياء املشتراتلى معامالت الصرف واإلنفوالتفتيش ع

 .)1( تفعيل الرقابة على العاملني مبا يعود على مردود العمل باإلجياب .6

                                  
  .بتصرف 68 -67فيصل بن معيض آل مسري، مرجع سابق، ص) 1(
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ة خق إالّ إذا كانت العملية اإلصالحية ثقافة مترسقَّحتهذه اخلصائص ال ت أنّوتجدر اإلشارة إىل 
بشكل مستمر مع العملية اإلدارية  ريِست ةًياإلداري، وكذا آل املسؤولني على اجلهازلدى العاملني و

ذه الكيفية تالدورية، وقِّحق جِالعملية اإلصالحية املدلول واهلدف الذي وت من أجلهد .  
  

  .اإلصالح اإلداري أبعاد: ثاينالفرع ال 
كرِوتدخل اخلصائص سالفة الذ ضمن يعدين أساسبني تتحدمعامل اإلصالح الهلما من خ د

  :اإلداري ومها
 فقنوعية وتطوير ملموس يسري وِ ةقلَاألساليب والطرق التنظيمية إلحداث نإعادة النظر يف : أوال

ات البيئية؛ مبعىن االرتقاء مبستوى الطاقة التنظيمية حنو املزيد من الكفاءة يف اإلدارة املستجد
  .اإلنتاجوالكفاية يف 

ة دف مظَّنمن فساد على إدارة املُ أَرل واالحنراف السلوكي وما طَلَت اخلَحصر جماال: ثانيا
  .حماربته

اإلصالح اإلداري عملية هلا طابع التحسني وتبسيط اإلجراءات، واالرتباط احلقيقي  وبالتايل فإنّ
فهو  ،)رقابةالتخطيط، التنظيم،التوجيه،ال(ن معظم الباحثني دبالعمليات اإلدارية املتفق عليها من لَ

 ات األساسية للعمل اإلداري فإنّنوكَيف شبكة دائرية حول العمليات اإلدارية، وباعتبارها املُ ريدو
اإلصالح اإلداري يا ويدور حوهلا لضبطها من ناحية طُبِرت، ومنعا من االحنراف من ناحية ه

أخرى، فهو السياج والساور العاص1(واالحنراف اإلداري الفسادأمراض  للعمليات اإلدارية من م(.  
ات هتوج ابِكسعملية إِ ات البد من االنتباه إليها يف أيأساسي؛ ولكن دون هذه األبعاد

يص ة مشولية تنتهي بتحقيق األهداف والطموحات املأمولة، وميكن تلخيجِنهم ؛اإلصالح اإلداري
  : هذه األساسيات يف أربعة عناصر

ر بالبيئة اليت من حوله، ر ومتأثِّما هو مؤثِّا وإنقًغلَاجلهاز اإلداري ليس نظاما م :ولالعنصر األ) 1
اإلصالح ف تفكري وفرضيات وعادات وتقاليد،حضارية روحية ومادية، وكذا أمناط  مٍيق اجتفهو نِ

أكثر وأرحب و أعمق لإلدارة إىل إصالحٍ اجلزئي يتجاوز الفهماإلداري يف معناه الشامل واملتكامل 

                                  
  .بتصرف 49-48فيصل بن معيض آل مسري، مرجع سابق، ص ) 1(
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ات الفلسفية موقَم التربوية والتعليمية، ويف املُظُإبداعي يف النأثرا وجدوى بتأثري إجيايب و
نات السياسية واإلدارية واالقتصاديةواالجتماعية والثقافية، ويف املكو.  

ؤسسات من املالعشوائي لصور بالنقل التلقائي و قداري ال يتحقَّاإلصالح اإل :العنصر الثاين) 2
أخرى؛  وجمتمعات األساليب واألدوات التقنية اليت أثبتت جدواها وفعاليتها يف حضاراتم وظُوالن

بل ينبغي له أن ينتج منهاألصالة  مع بنيا إبداعيا خاصا به يتناسب مع معطيات جمتمعه، جيج
 موروثنا احلضاري م اليت أثبتت جدواها يفظُالنة من املؤسسات وددجتصور م وذلك بإحياء

م اَءوتما يف التجارب اإلنسانية من إجيابيات ت دفيس وتنتقي أَبِقتة اليت ترصبتالسابق، واملعاصرة املُ
قَمع مومكَات وموات البيئة اليت نعيش فيهان.  

مارسني عدم االقتصار يف جهد حتقيق اإلصالح اإلداري على املستشارين وامل :العنصر الثالث) 3
السياسية، (الفنيني لإلدارة، بل ينبغي إشراك مجيع الفاعلني يف العملية مبختلف روافدهم 

امعات ، وكذا أساتذة اجل)االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، التشريعية، التربوية، البحثية العلمية
ة املتنوعة، يفرات احلصن والتخصه يف شىت امليادين، وأصحاب املواملعاهد واخلرباء املختصني
إلثراء عملية اإلصالح اإلداري يف خمتلف مراحلها ختطيطا وذلك ؛ إضافة إىل املشاركة الشعبية

  .وتنفيذا ومتابعة وتقوميا
ليست عملية اإلصالح اإلداري عملية ظرفية ووقتية طارئة كما يظن الكثري  :العنصر الرابع) 4

ناية الالزمة ة وخباصة عند إعطاء العة ومستمردتجدمن الناس، بل هي على العكس من ذلك م
  :بالفعاليات التالية

  .العمل على استمرارية األداء املطلوب بأعلى درجات الكفاءة والفعالية املمكنة •
إجياد درجة من التوازن الديناميكي بني املؤسسات والبيئة اليت تنشط فيها، تعمل على  •

  .التلقائي بينهماو ر اإلجيايبحداث التفاعل والتأثّإ
ستشرافية يف اكتشاف االحتياجات املستقبلية والعمل على القدرة على اكتساب النظرة اإل •

 . )1(حتقيق شروط الوفاء ا عند احلاجة إليها

                                  
  .بتصرف 812-809ق، ص حسن أبشر الطيب، مرجع ساب) 1(
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 فقد معاملها وِاألبعاد سالفة الذكر، وأن تتحد فقفمن الضروري أن تسري العملية اإلصالحية وِ
ة اليت العناصر املهمذكرت واليت تعترب البوصلة اليت يا اإلصالح اإلداري حنو غايته يف تغيري جِت ه

ي إىل احنراف فضي البيئة اإلدارية حنو األحسن، وهذا يعين بأنّ عدم االهتمام بتجسيد تلك العناصر
اإلصالح عن اهلدف وبالتايل ضاع اجلهود واإلمكانات املُيستخدا ما وهو األمر الذي غالب ،ةم

ا مل يتكرتمعات العربية، فالكثري من التجارب واحملاوالت اإلصالحية باءت بالفشل ألر يف ا
  .تراعي تلك العناصر احليوية يف العملية اإلصالحية

         
  .أهداف ومراحل اإلصالح اإلداري: املطلب الرابع
عة من املراحل اليت جممومن خالل ألهداف مجلة من ا إىل حتقيق إلصالح اإلدارييسعى ا

البد أن يمر ا حىت يعطي مثاره ونتائجه املرجةو.  
  

  .أهداف اإلصالح اإلداري: األولالفرع 
نة تتمثل يفتسعى عملية اإلصالح اإلداري إىل حتقيق أهداف معي:  

حتقيق االستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية عن طريق إصالح العنصر البشري، ورفع  •
ءة اجلهاز اإلداري، وتطوير أمناط تنظيمية وسلوكية قادرة على استغالل اإلمكانات كفا

  .املتاحة واحليلولة دون إهدارها
 ات التنمية االقتصادية واالجتماعية واستحقاقاابمسايرة ومواكبة اجلهاز اإلداري ملتطلَّ •

  )....التنظيمية، تأهيل الكوادر،  هليكلةاحتديث (
ء إعداد املوازنات الل حتديد االحتياجات املوضوعية أثنامن خ متلذي يترشيد اإلنفاق وا •

من  وليس بشكل عشوائي، باإلضافة إىل إجياد نوع على دراسة حقيقية العامة للدولة بناًء
  .من الرتاهة واخلربة عالٍ درٍوالذي يكون على قَ فءالنظام الرقايب املايل الكُ

  .على النشاط االقتصادي ختفيف القيود اإلدارية واإلجرائية •
• زيادة فعالية الرقابة؛ من خالل تنشيط العمل الرقايب الذي يتبوضع معايري علمية لألداء  م

واالجنازات وأساليب تقومي واضحة تنِستإليها أثناء عملية الرقابة د.  
• قَاالستفادة من التكوادر الفنية وهذا يستلزم من الدولة تأهيل املزيد من ال )التكنولوجيا(ة ان

املتخصاالت التكنولوجية، وتدريب القادة اإلداريني على استخدام هذه صة يف ا
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ا ستنعكس على كفاءة وفاعلية النتائج واألهداف وعلى نوعية تماليت حوالتكنولوجيا، 
اخلدمات املقدة للمواطنني، وتساعد على اإلبداع اإلداري وتبسيط إجراءات العملم ،

ة واختصار الوقت وانعكاس ذلك على برامج التنمية االقتصادية لفَلكُوتقليل ا
 .)1(واالجتماعية

هذه األهداف هي األهداف الكربى اليت تتوخعملية لإلصالح اإلداري، وبالتايل  ى حتصيلها أي
متميزة اري اخلاص أو هيئة إدارية خاصة ونوعا من العمل اإلد فهدستاإلصالح الذي ي فإنّ
، ومسألة خصوصية العمل أو اهليئة اإلدارية املستهدفةى واشمتتدعي وجود أهداف إضافية تسي

وجود األهداف يف العملية اإلصالحية تسمبتجاوز سلبية اإلصالح اإلداري الذي هو من قبيل  ح
رد لُ إلجيابية أن يكون اإلصالح اإلداري آلية عمل دائمة ومستمرأَصةالفعل، وت.  
  

   .مراحل اإلصالح اإلداري: الثاينالفرع 
تمعملية ر اإلصالح اإلداري مبراحل متسلسلة ترتبط فيما بينها لكَتإىل النشاط اهلادف  نَو

وحيتاج  ب عن ذلك من انعكاسات إجيابيات على التنمية،وما يترت حتسني اجلهاز اإلداري للدولة
حتقيق هذه املراحل بالتربِاتإىل أسلوب علمي يف إدارة العملية وتسيريها، ؛طلوبةة املي تلَتخص 

  :فيما يلي  همراحل
  .باحلاجة إىل اإلصالح )اإلحساس( الشعورمرحلة  :أوال

ى عند سمت وهي أهم املراحل وبداياا، فدون هذا الشعور ال ميكن التفكري يف التغيري، 
ل يف اإلحساس بالوضع القائم الذي وتتمثَّ )Inspiration( التقليدين مبرحلة اإلهلام التنظيميني

عدم الرضا على أداء اجلهاز اإلداري سواء من العاملني ب الشعور الذي ينطلق منو ،ينبغي تطويره
مبرحلة رفض الوضع  )هربرت، سيمون(عنه السلوكيون  ربع، أو ما يفيه أو من املتعاملني معه

  : باحلاجة إىل اإلصالح من خالل  )اإلحساس( تهد آليتتحد، والذي )الغضب(احلايل 
• منو اإلحساس باحلاجة إىل اإلصالح، وذلك من خالل تدي مستوى الرضا العامن.  
• انتقال اإلحساس إىل القيادة السياسية اليت تتبأصبح اإلصالح اإلداري جمموعة من  وإالّاه، ن

  .اإلجراءات البسيطة والسطحية

                                  
  .بتصرف 56-53 حممد إبراهيم الطراونة، مرجع سابق، ص) 1(
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، وهو ة بالتطويريعنِح وأهدافه من القيادة السياسية إىل املؤسسات املَانتقال مفاهيم اإلصال •
ون التقليديون مبرحلة االتصال ما يسميه التنظيمي )Communication (. 

 ىأبي هبعطَ، ألنّ اإلنسان بِة يف مثل هذه احلاالتعقَّوتاملقاومة األولية للتغري طبيعية وم مع التنبيه بأنّ
، فهو حيتاج إىل الوقت وإىل االقتناع بضرورة االنتقال من اعتاد عليه يشٍع منطَ يريتغ بسهولة

كان من الضروري التعامل مع هذه املقاومة ولذا  الوضع الذي هو عليه إىل وضع أحسن منه،
من خالل جتسيد اإلحساس باحلاجة إىل التغيري، وبإجياد البديل املناسب هلذا  ةكممبرونة وح األولية

جِاالنتقال والذي البد وأن يالقَ دول لدى األفراد املستهدفني بالعملية اإلصالحيةب  .   
  .)التخطيط(تصميم اإلستراتيجية  مرحلة :ثانيا
من اإلصالح ووضع أولويات تنفيذها يف حدود  ةرجووالبد فيها من حتديد األهداف امل   
ل ، ومثاكل اإلدارية وتأثريها على اجلهاز اإلداريخطورة املش بِسحر من اإلمكانات، وبِفَّوتاملُ

هذه املرحلة تي على دراسات ميدانية للواقع اإلداري والتنموي للدولةبن.  
  : وميكن تصنيف األهداف إىل 

حتديد دورها وعالقاا باملؤسسات األخرى؛ ( أهداف خاصة باملفهوم املهين للخدمة املدنية •
  .)ديةاالجتماعية، السياسية، االقتصا

  .)م االتصال ونشر املعلوماتظُتقوية ن(ة لَاَءسق بتحقيق املزيد من املُأهداف تتعلَّ •
  .ق بتحقيق املزيد من الالمركزيةأهداف تتعلَّ •
• أهداف تإعادة توزيع املوارد املالية للجهاز اإلداري والتركيز (ى بالنواحي االقتصادية عن

   .)على اقتصاديات التشغيل
• أهداف تالعنصر البشريى بعن.  

يف  هططَعلى ظروف كل بلد وخ فقِّوتالتركيز على بعض هذه األهداف دون غريها م على أنّ
ا ومشاكلها اخلاصة ا هاتيوصصلكل دولة خ بأنّ ، كما والبد من التذكري والتأكيداإلصالح

وظروفها اليت تستدعي نطًما خاصا من برامج اإلصالح يتناسوو بضعيتها، مبا يؤكد عدم رشة اد
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ت لَكَّشا يف احمليط الذي تهتاعجت نتثباسترياد أو استنساخ جتارب اإلصالح اخلارجية حىت ولو أَ
  .)1(فيه
  .اإلصالح )تنفيذ( مرحلة تطبيق :ثالثا

وتعين تنفيذ الربامج واخلطط، فعملية جناح اإلصالح قائمة على حسن التنفيذ، فالبد من 
يئة الظروف املالئمة لتنفيذ برامج اإلصالح باتاألدوات الالزمة، وحتديد الزمن و اع الوسائلب

القياسي للتنفيذ حبسب املتوفر من اإلمكانات وكذا حجم الربامج، باإلضافة إىل ضرورة مراعاة 
د كُّأَضرورة التعلى  هه البد من التنبيعلى أنأ باألوىل مث األوىل، بدياألولوية يف مجلة اإلجراءات فَ

 أنّد بكُّأَ، وكذا التتنفيذها قبل الشروع يف فيها هتقَوث لعملية اإلصالح الرأي العاممن جاهزية 
اجلهاز اإلداري مستعفوجود مثل هذا  ،)توفر اخلربات والوسائل(لتطبيق اخلطط الالزمة لذلك  د

القدرة على اإلقناع واالقتناع  الذي ميتلكية والفريق املؤمن بضرورة اإلصالح واملتجانس يف الرؤ
 االستعانة ببعض الوسائل لتحقيق هذه املرحلة ميكنو غري مهم للغاية يف عملية التنفيذ،والعمل مع ال

  :من أبرزها واليت املساعدةو ةمهِاملُ
صالح جاهزية الرأي العام لعملية اإل بجلستوهي من الوسائل اليت ت: الوسيلة السياسية -  1

وثقته فيها، ويتم ذلك ع؛ برزهامجلة من اإلجراءات الشكلية من أ ربيد بعض الشخصيات حيِت
العامة من مناصبها اإلدارية، تكوين جلان للتحري واالستقصاء والتفتيش والرقابة، إعادة تنظيم 

  .رارات سياسيةجلهاز اإلداري، وكل ذلك من خالل قا
من خالل جتديد القيادات بشكل دوري، االهتمام بالبحث العلمي : الوسيلة البريوقراطية - 2

ة يف النظام اإلداري، االهتمام بتقوية املَكوظيفة إدارية هامشورالقرار،  نعِة وتدعيم دورها يف ص
  .االهتمام بالعالقات اإلنسانية والرضا الوظيفي للعاملني

للقوانني  ةمظِّنة بعض التشريعات املُاغَير وإعادة صظَا إعادة الن دقصوي: الوسيلة التشريعية -  3
ظُوالنم عمل اجلهاز اإلداريحكُم واللوائح اليت ت.  

                                  
، مكتبة 2مركز البحوث والدراسات السياسية،ط -قضايا نظرية ومداخل للتطوير -اإلصالح اإلداريعالية عبد احلميد عارف،  )1(

.  بتصرف 57-56، صمرجع سابق، لطراونةحممد إبراهيم ا. بتصرف 59 -55م، ص 2008/هـ1429الشروق الدولية، القاهرة، 
  .بتصرف 70-67، ص مرجع سابقحممد قاسم القريويت، 
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ا تغيري االجتاهات السلوكية للعاملني يف اجلهاز اإلداري،  دقصوي: الوسيلة السلوكية - 4
حتقيق هذا الغرض من  دع، وياه العمل اإلداريجة عندهم تدووجق تغيري الذهنية املَدوبشكل أَ

أصعب وسائل تنفيذ اإلصالح اإلداري، لكنيف املقابل يكتسي أمهية كربى؛ فالسلوك البشري هو  ه
العنصر احلاسم يف العمل اإلداري ويف أي جكما أنّ إصالحي،  هدمن أهم املقوات املُمة هلذا قَقِّح

أفضل الظروف  ةُئَهيِالتغيري السلوكي تاليت تحبي بقَواإلحساس  العاملني يف مكان عملهم، وت
  .لديهم باملسؤولية العامة واالنتماء إىل اخلدمة

منها القائمون  يدفستات املادية واملعنوية اليت ييزحفة يف مجلة التلَثِّمتواملُ :الوسيلة التشجيعية – 5
عواملستهدفون بعملية اإلصالح، واليت هلا دور متصالح اإلداري ر يف السريورة التنفيذية لعملية اإلب

ها تساهم بشكل كبري يف استمرارها وضمان احلصول على نتائج كما أنوخباصة يف بدايتها، 
مشجة للعملية التغيرييةع  .  

   .مرحلة تقييم اإلصالح اإلداري :رابعا
ويقصا قياس ما حتقَّ دق من برامج اإلصالح مقارنة مبا كان مستا وذلك من خالل فًهد

نيقَلَنطَم:  
  .ةددحة املُفَكلُات والتعقُّوا للتفقًحتقيق اهلدف وِ: الكفاءة •
   .الرضا العامثار إجيابية يف النظام السياسي ومبعىن إحداث آ: الفاعلية •

ومعاجلتها عف نقاط الض صدمن خالل ر لتنفيذة ملراقبة عملية اصأجهزة متخصب وباالستعانة
هذه األجهزة اليت ،على الدوام ة وتعزيزهاباستمرار وكذا نقاط القو تِسكتصالحيات التصحيح  ب

، دجِستانطالقا من النتائج والظروف اليت قد ت احلاجةاألمر و هبلَّطَتفترة التنفيذ مبا يالتعديل أثناء و
ملقاومة، حتتاج معها إىل ضرورة االهتمام ه الكثري من الصعوبات وااجِوتعملية اإلصالح س ألنّ

بتحفيز املوظفني املتجاوبني مع جهود اإلصالح، ومع كل املسامهني واملشجعسلَني للمك 
  . )1(اجلديد

  

                                  
.  بتصرف 58- 57، صمرجع سابق، حممد إبراهيم الطراونة. بتصرف 63 -59، ص مرجع سابقعالية عبد احلميد عارف، ) 1(

  .بتصرف 72-70، ص مرجع سابقحممد قاسم القريويت، 
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  .تقومي اإلصالح اإلداريمرحلة  :خامسا
وهي املرحلة اليت تاي أنّ ع مرحلة التقييم، إذْتب ة التقييم غري مقصود بذاته وليس هو

  :ي عليها مرحلة التقومي وهينِنبات اليت تبلّطَتلتحديد املُ العملية اإلصالحية، بل هو مطلوب
  .حتديد أسباابغرض العمل على  ت مرحلة التنفيذرلوقوف على السلبيات اليت اعتا - 1
2 – التط املوضوعة لإلصالح وِطَق من مدى جتسيد اإلستراتيجية واخلُقُّحاملُ فقالزمنية د د
  .د من تطبيق مجيع مستلزماا، والتأكّةددحاملُ
الالزمة لنجاح ) نسبة إىل اإلطار اإلداري(ر الظروف الداخلية واخلارجية فُّود من تالتأكّ – 3

  .العملية اإلصالحية
حة واملقومة اآلليات املٌصح عوضة منها ترفِّوتات املُجخربات ومن خالل املُعلى أساس هذه املتطلّف

جلميع األخطاء املرتكبة، وتوضالكيفيات اجلديدة والبديلة ملواصلة العملية اإلصالحية من النقطة  ع
اإلجيابية اليت توقفت عندها، وليس من الصفر وإعادة الكَرة مرة أخرى كما هي حال مجيع 

رة كانت احملاوالت املتكر يثحمشاريع اإلصالح اإلداري اليت قامت ا البلدان العربية سابقا، 
واملتعاقبة تنطلق دائما من البداية من دون أن تستفيد من احملاوالت السابقة، وهنا تربأمهية التقومي  ز

بالكيفية اليت أشرنا إليها، واليت تتمز باالستمرارية يف التحسني واالنطالق من رصيد إجيايب سابق، ي
العملية  حاوِرحىت ال ت إليها يف مشاريع اإلصالح اإلداريالنتباه وهذه مسألة مهمة البد من ا

ا أو تاإلدارية مكار إىل الوراءهقَقَت.  
  

  .اإلصالح اإلداري يف سياق الفقه اإلسالمي: املطلب اخلامس
 تسيري مصاحل الناسق بأقوال الفقهاء يف مسائل للموروث الفقهي الكبري املتعلِّ عبتتإن املُ

 ات بفكرة إصالح حالق فيها بالنوازل واملستجدما تعلّ ةوخباص بنصأا كانت ت دجِيلَ دارا؛وإ
 وحال إصالح القائمني عليها وهو املقصود باإلدارة اليوم، فجميع األحكام الفقهية هذه املرافق
تسري يف ذلك املنحى ؛ةلَذات الص لفقه من خالل ا ربز بأنّوتعمل على حتقيقه، وهذا األمر ي
كَمنظومته يرالتاريخ يربز بشكل واضح التطور الذي  ، كما أنّاحلاجة إىل اإلصالح اإلداري س

إىل سقوط اخلالفة العثمانية مرورا ة اإلسالمية األوىل يف املدينة وعرفته اإلدارة من يوم قيام الدول
  .اب رضي اهللا عنهاخلط بنبالطفرة األوىل اليت كانت على عهد اخلليفة العادل عمر 
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ه ب الزمنية املتعاقبة، وكان ظاهرا أنقَمسار اإلصالح اإلداري كان واضحا عرب تلك احل إنّ
فالتقسيم اإلداري للدولة اليت كان عليها زمن  ،كان ينطلق دائما من مبدأ التحسني وتقدمي األفضل

ولة اإلسالمية زمن اخلالفة النيب صلى اهللا عليه وسلم، مل يكن هو ذاته التقسيم الذي عرفته الد
الراشدة وبشكل متطور من خليفة آلخر، وال هو ما كان عليه األمر زمن الدولة األموية وبعدها 

يف ضكانت الفترة تأخذ من رصيد سابقاا وتالعباسية إىل أن وصلت الدولة العثمانية، فلقد 
ا، وهكذا تطو مبان رت التنظيمات اإلدارية مع الزمبصمتها اخلاصة يبيوجود فكرة اإلصالح  ن

اإلداري كآلية دائمة ومستمرة يف الرصيد العملي لإلدارة اإلسالمية، وميكنك أن تأخذ أي جهاز 
 فس اهليكل التنظيمينالذي اعتمده الفاروق كان  هليكل التنظيميفا "من أجهزة اإلدارة لتبصر ذلك، 

ه أضاف إليه أن ؛ إالّ- رضي اهللا عنه  -بو بكر الذي سلكه الرسول اهللا عليه الصالة والسالم وأ
ديوان : الدواوين مثل وكذامؤسسات جديدة، فقد كان هناك جملس الشورى وإدارة لبيت املال، 
عثمان رضي اهللا عنه  نت، وماخلراج واألموال، وديوان اإلنشاء، وديوان اجلند، ودواوين الفرس والروم

 ج الالمركزية يف إعطاء الكثري من احلرية والصالحيات للوالة الذين كان مبدأ الرقابة اإلدارية، وانتهج
يضعم على األمصار، وكان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه هو أول من جلس للنظر يف املظامل من ه

لَ نظام العواخللفاء الراشدين، وح1("س إىل الشرطة س( ة املرافق اليت كانت تسريوكذا األمر يف بقي 
، وازداد األمر تطورا التحسني من زمن لآلخركانت تشهد التطور وفقد ة اإلسالمية، عليها الدول

باتساع رقعة الدولة فكان لزاما إجياد صداء من عهد وكان ذلك ابت"اإلدارة، جديدة يف التقسيم و غٍي
ت أَنشه على األمصار، وأُدأ تقسيم الواليات وتفويض املهام من اخلليفة إىل والّتاخلالفة األموية حيث ب

دواوين جديدة حبسب ما تقتضيه احلال كديوان الربيد للرقابة على العمال والوالّة، وديوان اجلند وديوان 
الوايل : عة بني ثالث قوىكانت السلطة يف األقاليم موزت وغريها، وجاءت اخلالفة العباسية فاملستغالّ

وا القضاة، دلِّقَوا اجليوش، ويدعوفُوض حلكام الواليات أن يأو حاكم اإلقليم، عامل اخلراج، القاضي، 
ويحيوا اخلراج، ويحموا الدين ويقوكان اهليكل التنظيمي اإلداري يف احلكومة العثمانية وا حدودهيم ،

 فإنّ ، وباجلملة)2()"سكرترييو الدولة(األمناء  يرتكز على أربعة أعمدة؛ الوزراء، القضاء، رجال املال،

                                  
اململكة العربية / ، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض1، طمنهج بن تيمية يف اإلصالح اإلداري زيد بن حممد الرماين،) 1(

  . بتصرف 38-36م، ص 2004/هـ1425السعودية،
  .بتصرف 44-40، ص نفسهرجع املزيد بن حممد الرماين، ) 2(
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املقاصد اليت قام اإلسالم  سيداحلاجة إىل اإلصالح اإلداري من الوجهة الشرعية يستدعيه جانب جت
وفريهارع من أجل تعلى أساسها، وجانب حتقيق املصاحل اليت جاء الش .  

  

  .من جهة حتقيق املقاصد احلاجة إىل الوقف: لفرع األولا
قاصد أرادها الشارع سبحانه وتعاىل وذلك الشريعة جاءت وفق م اتفق أهل العلم بأنّلقد 
من متام علمه اما عجز عنه ا، ومنهاكمته، فمنها مع استطاع العقل إدراكهوح نا منه ال قص

و املعاين اليت أرادها الشارع احلكيم من التشريعات ةغري موجود الكو كَموهي باملختصر احل ،
، وهلذا كان اجتهاد العلماء يف النوازل )1(وآخرماملختلفة حتقيقا ملا ينفع الناس يف دينهم 

ا من إرادة اهللا تعاىل، واملستجدأمرٍ لُّكُفَات مبين على مراعاة تلك املقاصد والعمل وفقها أل 
سياق  ،سياقال هذا وضمن ا العمل به،مطلوبكان شرعا و اعتربموافق ومساير لتلك املقاصد؛ 

يسعى إىل االنتقال من وضع سيء إىل  هدالذي هو ج دارياإلصالح اإليأيت  ؛املقاصد الشرعية
  :ليعمل على حتقيق مجلة من املقاصد من أبرزها وضع جيد،

  .الفسادمن  داحلَ  :أوال
فمن أكرب األهداف اليت يسعى اإلصالح اإلداري إىل حتقيقها؛ جتفيف منابع الفساد بكل 

ق والكيفيات اليت تسمح رالطُ عضأن تأشكاله يف احلياة اإلدارية، فآلية اإلصالح حتاول 
، بعيدا عن العشوائية واالنسيابية، وحتقيقا والتوظيف احلسن للطاقات باالستعمال الراشد للوسائل

ة؛ قال تعاىل نصوص الكتاب والسن ثل من النتائج، وهذا املقصد تؤكد سعي الشرع إليهلألم
�ϖ‚ο ΠωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ¬ϖ‚ ∴†βΨΕΡ∇�µε–Φ ∋βŠ�ϕπ]ΖΞ —ΠΨΞ ‡‰?π–Ε�>ϕ≅′Α Β⊃–ΕΖ>Φ∉θϕ≅′Α .θΠ‹⊂{ψβ–Φο ]φ/≅Η ™]ιν Β‚ —ΠΨΞ ♥ŠΨΕ>ι]ΖΞ π�Œο ∉θ]ϕ%&Α 

}Β∴“Ζ�>ϕ≅Η (202) Α∴⊥ρ;Αο ™Θ″ϕπ]‡Φ ™Θµζ —ΠΨΞ Π⌡‘τ]œ›≅′Α ∴θψΨΩβ–Εϕ Β‹–ΕΨΞ ∴†ι‹β–Φο ∴{Χ¬σ�>ϕ≅]Α ∃∗ηψΜ⌠ΕϕΑο φβ/Αο ]œ› °_∆�β–Φ 

]ρΒψΨΩ>ϕ≅Η �
)2(وقد كانت هذه اآليات مما ي ،ستا على  لُّدةاملقاصد يف الشريعة اإلسالمية  حجي

على حقول أهل العلم، وقوله تعاىل د وجِعلى لسان نيب اهللا شعيب عليه السالم لقومه يف تيه 
متقٍلِّع اقتصادية وهي التطفيف يف امليزان مبفسدة � >ΑπβΨΞο%&ΒΨΞ ∗η–Ε∴„>ϕ≅Η υΑ]Vσ–Ε�>ϕΑο ]œ›ο >Απχψ]Ζ�ΨΕ]‡Φ 

                                  
مقاصد الشريعة حممد اليويب،  .يعة اإلسالميةمقاصد الشر، الطاهر بن عاشور :انظر يف تعريف املقاصد كتب املقاصد من مثل) 1(

  .نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،أمحد الريسوين ،اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية
  . 205-204اآليات : سورة البقرة) 2(
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∴ωΒΜ⌠Εϕ≅Η ∼�Œ♣,Β–Ε⊂{ζ%&Α ]œ›ο >Αο.θψΨΩ�‡Φ —ΠΨΞ Π⌡‘τ]œ›≅′Α ∴θµΨΦ ∃Β‹�]:ι⊂”;Α ∼.„ϕ∴⊥ρ ÷σ–Ε]Ζ÷ ♦β∼.„Νϕ υ;Α ∼�Ε⌠Ε.ƒ           

ϖ–Ε⌠Ε‚πε‚�
)1( ،حديث ك ر منهذِّة النبوية العديد من األحاديث اليت حتارب الفساد وحتومن السن

ا من ابتغى وجه زوان فأمزو غَالغ[أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ؛جبل رضي اهللا عنه بنمعاذ 
ا من وأم هلُّر كُأج بههفإنَّ نومه ون الفساد الكرميةَ وياسر الشريك واجتنب اإلمام وأنفق اعاِهللا وأطَ

، وحديث أيب )2(]ه مل يرجع بالكفافيف األرضِ فإن دفسى اإلمام وأَصمعةً وعياًء وسا فخرا ورِزغَ
 ةجرن دم م بأفضلَكُرخبِأُ الَأَ[الدرداء رضي اهللا عنه الذي قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، )3(]ةقَالني احلَالب اتذَ ادسوفَ ،نيالب اتإصالح ذَ: البلى، ق: م والصالة والصدقة ؟ قالواالصيا
فكل هذه النصوص وغريها كثري تبيموقف الشرع من الفساد الذي جاء اإلصالح اإلداري  ن

للحد منه حىت ال نقول القضاء عليه ألنه متذِّعباملطلق ر.  
   .االستقرار االجتماعي :ثانيا

استقرار هذا  قة بشكل كبري باإلدارة، وبالتايل فإنّناس اليوم متعلِّمصاحل ال ال شك بأنّ
تمع تى له من خالل عطَاجلهاز هو استقرار للمجتمع بأكمله، فاحلاجات واخلدمات اليت يطلبها ا

كيفيات تجسدا إدارات خمتلفة ويف مجيع مناحي احلياة الصحية والتعليمية والثقافية وغريها، ه
وضروري  مهِم دقصقيامه بالدور الذي وجِد من أجله؛ ماستقرار اجلهاز اإلداري و فإنّوعلى هذا 
ل على حتقيقه والسعي بكل الطرق لتجسيده، ملا له من عوائد مفيدة على توفري منافع وجب العم

اليت تثمر ىل توفري هذه الظروف إ ملنطلق جاء اإلصالح اإلداري ليعمدالناس ومتطلبام، ومن هذا ا
من خالل رفع الكفاءة الفنية لألجهزة اإلدارية على كل املستويات ؛ وذلك االستقرار االجتماعي

 يف واقع الناس أنّ ، فقد بات من الواضح)التنظيمية، اهليكلية، التشريعية والقانونية، املوارد البشرية(
درتمعات اليوم ماالضطرابات وعدم االستقرار اليت تشهده اإىل ن الكفاءة اإلدارية يف تسيري  قصِه

ر وعدم الرضا، وهو كبري يف وجود التذم داخلدمات ونوعيتها سامها إىل ح عفضحياة األفراد؛ فَ
الشيء الذي يسعى اإلصالح اإلداري إىل جتاوزه وتوفري البديل عنه من خالل مجلة من الترتيبات 

                                  
   .85اآلية : سورة األعراف) 1(
  .169 ص، 4، ج2515 :رقم ،من حديث معاذ، باب يف من يغزو يلتمس الدنيا، سنن أيب داود) 2(
من حديث ، الترمذيسنن /   280 ص،7، ج4919 :رقميف إصالح ذات البني، ، باب أيب الدرداءمن حديث ، سنن أيب داود )3(

  .663 ص، 4، ج2509 :رقم ،أيب الدرداء
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 من اإلصالح اإلداري هو توفري االستقرار االجتماعي فإنّ كان املقصد ، وعلى هذا فإنْوالكيفيات
عليه وي دشالشرع يقصدهوميكننا أن ن ،ستشاألحكام ذلك من خالل العديد من األدلة و ف

 ‚_Χσ∴Ο”ο φβ/≅]Α œ�<]˜Ε‚ Λ‡Š–Φ¬σ]ΖΞ ∴∆̂]ΖΦΒ∴ƒ Λ‡Š]⌠Ε‚Α∫ Λ‡ŠΜ⌠Ε↔<Ε�>�ε �الشرعية اليت تؤكد ذلك ومنها قوله تعاىل 

Β‹–Ε‡ΦΒ–Φ Β‹�ΖΞ>Ζττ ΛΑθ]Ζντ ϖ≥‚ ±Πη.ƒ ↵υΒ]„‚ ⊂Χ̂σΨΩ∴„ΨΞ ∼βµΖ>Φ%&ΒΨΦ φ/≅′Α Β‹]ΖΞΑ∴⊥ρ%&ΒΨΞ φβ/≅]Α ∴ωΒΨΕϕ κπβ∇�>ϕ≅]Α Υπ]Ζ�>ϕΑο Β�ΨΦ 

>Απ�ΖΦΒ∴ƒ υπβµ]⌠Ε⊂“–Φ  �)1(فهذه القرية كانت آمنة فلما ا ،ت لباس اجلوع  لَّختنظام السري فيها أُلبِس
         واخلوف ومها أكرب أعداء االستقرار كما يذكر ذلك علماء االجتماع، وكذا قوله تعاىل 

� >Αšπ�ϕΒ]ΖΞο υ;Α λΨΕΝΕΝΖΦ ?←θβ‹>ϕ≅′Α ∴†µ‚ ςΝ�]Ζ�]Ε�ΖΦ ϖ‚ ∃,Β]⌠ΕΡΟ”τ]Α ∼]ϕο%&Α ϖ±„��ΖΦ ∼β‹Νϕ ΙΒ‚σ÷ ΛΒ⌠Ε‚Α∫ ™⊃ΨΕ∇��‡Φ Š–Ε]ϕ;Α 

.Χ̂σ�]̃Φ ±Πη.ƒ ♣¬—∴{ζ ΛΒΖΞ>Ζτ≥τ ϖ≥‚ ΒΝΖΦ.θΝϕ δϖ„]:ϕο ∼�Œσ]˜Ε⊂ƒ%&Α ]œ› υπβ�]ιµ–Φ �
، فقد كان البلد آمنا تأتيه )2(

النعم من كل جانب، وهو األصل الذي يبتغيه الشرع للمجتمع، ولكن م غري بت اسالنصرفا
� ...والبحر ريف الب ادسالفَ رهظَ �قال تعاىل  الراشدة عكَّروا صفو ذلك النظام وأفسدوه

)3( ،
ومن السانمالك  بنفعن أنس  ؛ة حتذير النيب صلى اهللا عليه وسلم من كل دواعي الفتنة ومسببا

عليه السالم  هريسط، وت)4(]اهظَيقَاُهللا من أَ نعلَ ةٌ،مائن ةُتنالف[أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
م اَءكُمإنَّ د[.....معامل تعايش الناس فيما بينهم من غري اعتداء وظلم يف حجة الوداع بقوله 

، وقد كانت )5(..].م هذادكُلَ، يف بم هذاهرِكُ، يف شم هذاكُومحرمة يم عليكم، كَارالَكم حمووأَ
  .ا لالستقرار االجتماعيمهِوأساسا م ،مرجعية حلفظ احلقوقمبثابة وثيقة  ةُطبهذه اخلُ

  .حفظ املال: ثالثا
فمن أهم األمور اليت يسعى اإلصالح اإلداري إىل حتقيقها عملية ترشيد اجلهود والنفقات 

نا اليوم باإلسراف املالحظ على اإلدارة هو ارتباط امسها يف واقع الالزمة يف العملية اإلدارية، إذ أنّ
والتبذير وعدم استغالل اإلمكانيات بالطريقة املثلى والراشدة، وهذا املقصد الذي يرمي إليه 

                                  
  .112 اآلية: سورة النحل) 1(
  .57اآلية : سورة القصص) 2(
  .41اآلية : سورة الروم) 3(
   . 4024ضعيف اجلامع رقم ، األلباين، 5975ع الصغري رقم اجلام ،السيوطي) 4(
صفة ، باب جابر بن عبد اهللامن حديث ، سنن أيب داود/ 41، ص 1، ج67: من حديث أيب بكرة، كتاب العلم، رقم البخاري،)5(

     ،2159 :رقم ،عمرو بن األحوصمن حديث  ،الترمذيسنن / 282ص، 3ج  ،1905 :رقمحجة النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
  .273 ص، 5ج، 3087: ، وبرقم461 ص، 4ج 
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ت عليها الكثري من ناملقاصد العظمى اليت انبياته؛ هو من الكليات الكربى واإلصالح من خالل آل
العديد من اآليات البينات  هرظهِ، وهذا املقصد هو مقصد حفظ املال الذي تاألحكام الشرعية
�ϖ–Φ⊥θϕΑο ,Α∴⊥ρ;Α >Απ�ΖΩΨΩΖΦ%&Α ∼]ϕ >ΑπβΨΞΠσψβ–Φ ∼]ϕο >ΑοβσΕ>ΖΩβ–Φ υΒ∴ƒο ϖ–ΕΨΦ ∴†ϕ∴⊥ρ ΛΒ‚Απ]ΖΞ �ومنها قوله تعاىل 

)1( 
 œ›ο >Α∃šπβΨΞΠσψ�‡Φ[ �التزامه، وقوله تعاىل كذلك  فلَّكَملُومطلوب على ا فالقَوام يف اإلنفاق مقصود

∋βŠΝΖΦ;Α ]œ› °_∆�β–Φ ϖ–ΕΨΞΠσψβ�>ϕ≅Η � )2( ة الشريفة قوله واإلسراف مدخل الفساد واالحنراف، ومن السن
وا وا واشربكُلُ[عمرو بن شعيب رضي اهللا عنهم  عبد اهللا بنصلى اهللا عليه وسلم من حديث 

وتقُصدوا ما مل يخطْهإِ السريلةٌو افخوقوله من حديث أيب سعيد اخلذري رضي اهللا عنه )3(]ال م ،
كان  قِّهبغريِ ح هذَخن أَونةُ هو، ومعاملَ عمنِيف حقِّه فَ هعضقِّه ووحبِ هذُخن أَ، محلوةٌ املالَ وإنَّ هذا[

أكُكالَّذي يلُ وال يشبوهذا فَ)4(]ع ،من غيض ما جاءت به النصوص الشرع يضربِية اليت تأمهية  ز
 فظَح بالتايل فإنّ، واس حقوقهمللن ظُحفَ، وأمهية وضعه يف مكانه الصحيح مبا ياحملافظة على املال
اء رقاصد اليت جاءت الشريعة الغاملمن  دقصأهداف اإلصالح اإلداري؛ م أحداملال الذي هو 

  .شرعا هو بدوره ة مطلوبهجمن هذه الوِاإلصالح اإلداري  لتحقيقه، وبالتايل فإنّ
وانسجامه  مع مطلب اإلصالح اإلداري رعِتوافق الش رظهِا، وهي تهلَّهذه أبرز املقاصد وليست كُ

   .معها
  

  .احلاجة إليه من جهة حتقيق املصاحل: الفرع الثاين
لتحقيق مصاحل العباد يف العاجل واآلجل كما يقول اإلمام الشاطيب  الشريعة جاءتلقد 

 ا تسري يف هذا االجتاه، من خالل جلب املصاحل ودرءهلُّ، ولذلك كانت أحكامها كُ)هـ790ت(
وقد أوثق العلماء بني املصاحل واملقاصد فاعتربوا أن جلب "املفاسد واليت هي مصاحل كذلك، 

املصاحل يعين حفظ ورعاية مقاصد الشريعة، وأن حصول املصاحل وحتققها هو نتيجة لرعاية املقاصد 

                                  
  .67اآلية : سورة الفرقان) 1(
  .31من اآلية : ، سورة األعراف141من اآلية : سورة األنعام) 2(
       ، 6، ج15954: ، اجلامع الصغري، رقمالسيوطي/ 53ص 4، من حديث أيب بكرة، يف ترمجة كتاب اللباس، جالبخاري )3(

  .457 ص
، 4، ج6427: ، من حديث أيب سعيد اخلذري، كتاب الرقائق، باب ما يحذَر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقمخاريالب )4(

  .664 ، ص1052: ، من حديث أيب سعيد اخلذري، كتاب الزكاة باب تخوف ما خيرج من زهرة الدنيا، رقممسلم/ 177ص
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فاسد حفظ للمقاصد فجلب املصاحل حفظ للمقاصد من جانب الوجود، ودرء امل... عناية ا،وال
ت فيه الفائدة للناس من جهة جلب املصلحة أو درء املفسدة، تب، فكل عمل ثَ) 1("من جانب العدم

ع خادمة من مناف هبجلمقبول، ومن هنا كان اإلصالح اإلداري مبا ي ربعتفهو م ومل يعارض الشرع؛
للمقاصد اليت ذكرنا من قبل؛ عمال مطلوبا وقد يصري ه حيقق مصاحل يف حكم الواجب باعتبار أن

ل شؤون طُّعي إىل تفضاملُ النامجة عن سوء استعمال اإلدارة الناس ومنافعهم، ويدرأ عنهم املفاسد
   : ح اإلداري نذكرا اإلصالهقُقِّحومن مجلة املصاحل اليت يالناس ومصاحلهم احلياتية، 

   .توفري اخلدمات وتسهيل اإلجراءات : أوال
 فاإلصالح اإلداري من خالل ما تتيحه آلياته من كفاءة يف األداء واخلدمة، يفِّوالعديد  ر

من اخلدمات ويساهل إجراءا مبا يرفع العنت واحلرج على الناس، وهذا أمر يطلبه الشرع ويثُّح 
 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Απ�⌠Ε‚Α♣ >Απβµ∴ƒτΘΗ >Αο.θβ∇�ζΑο >Αο.θβΨΕνΑο ∼.„δΨΦτ >Απ�ιµΨΞΑο σ–Ε]Ζ�>ϕ≅Η �عاىل عليه قال ت

∼.„Νιµ]ϕ υπβ�ιΨΩ�‡Φ�
وتوفري اخلدمة وتسهيلها من أكرب اخلري الذي يريده الناس وبالتايل فهو من  )2( 

سفالح اليت أشارت إليه اآلية، ومن ذلك حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا ل الب
ةً من كُربِ يومِ ربعنه كُ اللَّه مٍ كُربةً من كُربِ الدنيا نفَّسسلن نفَّس عن مم[عليه وسام قال 
ومن ي ، عسرٍالقيامةعلى م ريف س نيا يالدرس اللَّه يف عليه تومن س ، نيا واآلخرةسلمٍالدعلى م يف ر 

نيا سالدتر اللَّه يف علَيه واللَّه ، نيا واآلخرةيف الد عون بدما كانَ الع ، بديف الع عون وقد )3(]أخيه ،
ناس ثبت بالواقع بأنّ العمليات اإلدارية يف األوطان العربية هي من أصعب العمليات اليت جيد ال

سرفيها الع والعنالنظام الذي ي جِدت، وعند الكثري منهم هي من قبيل الكُربة، فإذا ما وفِّنس 
حتقيقه وجتسيده مطلوبا بل  حصبِه يوهو املقصود من اإلصالح اإلداري فإن ةَسرالع رسيوي ةَربالكُ

  .  وواجبا
  

                                  
فقه وأصول، كلية العلوم االجتماعية : ، مذكرة ماجستري ختصصالفقه اإلسالمي البعد املقاصدي للوقف يفعبد الرمحان معاشي، ) 1(

  .59م، ص 2005/2006اجلزائر، /باتنة –والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر 
  . 77من اآلية : سورة احلج) 2(
ع على تالوة القرآن وعلى الذكر، ، من حديث أيب هريرة، يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب فضل االجتمامسلم) 3(

سنن  /301 ص، 7ج ،4946 :رقميف املعونة للمسلم، ، باب أيب هريرةمن حديث  ،سنن أيب داود/1242، ص 2699: رقم
  .336 ص، 4ج ،1930 :رقم ،أيب هريرةمن حديث  الترمذي،
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  . محاية احلقوق وضماا: ثانيا
 بطلَالة وجادة هي إدارة حامية للحقوق ضامنة هلا، فاحلقوق يف عصرنا هذه تفع إدارةً إنّ

ة اإلدارة، ولذلك كان قيام هذه اإلدارة بعملها على الوجه املطلوب هو اطَسمن مصادرها عرب وِ
ومحايتها،  توفري هلذه احلقوق وصيانة هلا من العبث أو االعتداء، فاإلدارة هي أداة إلثبات احلقوق

للمواطن  نضمدارة املصاحل البلدية مثال يف حفظها ألرشيف الوالدات والوفيات وغريها تإك
الشخصية القانونية يف االنتساب للبلد والتمع جبنسيتهت، الُقَوكذا ي على إدارة العدل ميف  ةًلَثَّم

اليوم  تثبة للفرد واليت تس على ذلك مجيع احلقوق املدنية املكفولهلذا الدور، وق لٍمكَماحملكمة كَ
بالوثيقة اإلدارية، ومن هنا تظهر أمهية انتظام املرافق اإلدارية وقيامها بتقدمي أحسن وأفضل 

 فوشترع مالش وال شك بأنّيه اإلصالح اإلداري هلذه املرافق، اخلدمات، الشيء الذي يسعى إل
الكتابة كما هي رة مثال ألمهية التقييد وظهِاملُإىل حتقيق هذا األمر وقد جاءت الكثري من التشريعات 

 Β‹ε–Φ%&Βš<##<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Αšπ�⌠Ε‚Α♣ Α∴⊥ρ;Α ∼�Ε⌠Ε–ΦΑ∴θ]‡Φ ϖ–Φ∴θΨΦ ™]ϕ′Α ℵη∇÷%&Α �احلال مع الدين قال تعاىل يف آية املداينة 

∂™≥�ψε‚ ∃β‰πβΨΕ�Ε⊂ƒΒΨΞ _∆�Ε⊂„–Ε>ϕο ∼.„]⌠Ε–ΕδΨΦ ℑ_∆‡ΦΒ∴ƒ ∃γ⊂θµ>ϕΒΨΦ ]œ›ο _ΧΒ–Φ ≡_∆‡ΦΒ∴ƒ υ]Α _∆�Ε⊂„δ–Φ Β�∴ƒ βŠ�Νιν 

∃βφ/≅Η �
محاية حلقوق الدائن وضمان استيفائها، وكذا يقال عن الشهادة عند وصية املوت اليت ، )1( 

 œ›ο β∼�Ε⊂„]ΖΦ ]‡‰∴θ#<‹∴{ζ φ/≅]Α ,ΒΝΖΦ;Α ΛΑ⊥ρ;Α[ �فصل كيفيتها كتاب اهللا تعاىل يف سورة املائدة وختمها بقوله 

ϖ�Νϕ ϖ–Ε�˜Φ]œ›≅]Α � )2( عمل على حفظ احلق وعدم ال هو فاملقصود من التنبيه والتفصيل يف الكيفية
تعريضه للزوال حىت يف احلاالت اخلاصة واالضطرارية، ويشهعلى هذا من الناحية العملية ما  د

اشدون وخباصة مع اتساع رقعة الدولة اإلسالمية وتضاعف أعداد املسلمني؛ من ابتكره اخللفاء الر
  .ا حفظ حقوق الناس ومصاحلهمهضرإنشاء الدواوين املختلفة واليت كان غَ

  .متتني هيبة الدولة ووجودها : ثالثا
 رلك أن التذمة اليت تفرض هيبتها واحترام األفراد هلا، ذيوِة تعين الدولة القَيوِفاإلدارة القَ

الذي يبديه الكثري من الناس على الدولة هو يف احلقيقة تذمر موجا  هباعتبارها اهليكل إىل إدار
ي هو مدخ قٍرفَعلى اإلدارة كم كماألفراد، ولذلك كان احلُبمستمر و مٍائدالذي هو على متاس 

                                  
  . 281اآلية : سورة البقرة ) 1(
  .108من اآلية : سورة املائدة ) 2(
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حعلى الدولة كهيكلٍ كم وحيوية، باعتبار أن زوال لة ذات أمهية بالغة ، وما دامت املسأسيادي
هيبة الدولة هو زوال هلا، وزوال الدولة هو أكرب مفسدة قد تصألاألمة  يبا تهداملقاصد  م

وهو أمر  ؛)ين، العقل، النفس، املال، العرضالد: حفظ(مسة اليت جاء اإلسالم لتأصيلها اخل
 انتهاك احلرمات واألعراض واألموال اليت ثبتت يف لُمرفوض شرعا ألن املفسدة عظيمة تتمثَّ

قوله تعاىل ة؛ فمن القرآن حرمتها بأدلة الكتاب والسن� ϖ–Φ⊥θϕΑο ]œ› υπβν⊂θ–Φ λ‚ φ/≅]Α ΙΒ‹]:ϕ;Α σ]Ζ÷Α∫ ]œ›ο 

υπ�ι�Ε>ΖΩ–Φ ∴ξΨΩΜ⌠Εϕ≅]Α —Εϕ≅]Α }δσ÷ φβ/≅]Α Νœ›;Α ≥ΠΤ�>ϕΒΨΦ ]œ›ο ∃υπ�ΖΦ⊂Vσ–Φ ¬ϖ‚ο −ηµΨΩδ–Φ ∴†ϕ∴⊥ρ Τ>ι–Φ ΛΒ‚Β]˜Φ%&Α  � )1( وقوله � ]œ›ο 

>Αšπ�ι.ƒΒ]‡Φ ∼.„]ϕπ‚%&Α ∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ Πη�#<ΨΕ>ϕΒΨΦ >Απ�ϕ⊂θ�‡Φο ,Β‹ΨΦ ™]ϕ;Α }ΒΜ„β�>ϕ≅]Α >Απ�ι.ƒΒ]Εϕ ΛΒΖΩ–ΦΠσΨΞ ϖ≥‚ γπ‚]Α ΠωΒΜ⌠Εϕ≅′Α 

∼>˜Φœ›ΒΨΦ ∼�ΕΖΦ%&Αο υπβ�]ιµ]‡Φ � )2(ظهِ، وغريها من اآليات اليت تر ظَعاحلرمات وعظم االعتداء عليها  م
الوداع الذي ذكرناه سابقا خري دليل على أمهية  ةجة فحديث ح، وأما من السنأو تعريضها للخطر

 هلمعوصى النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك لاحلرمات واألعراض واألموال يف اتمع وقد أ
تمع ومتاسكه، وأنّبأنوعلى هذا يكون خالفها يعين الفتنة وزوال األثر،  ها صمام أمان ا

تدعو  وواجب ضروري يف بقاء الدولة وكياا، وهو بالتايل أمر عامالاإلصالح اإلداري الصحيح 
إليه الشريعة وتعليه ثُّح.  

ا هرقا، واليت يسعى اإلصالح اإلداري إىل حتقيقها، وهي مصاحل يهلَّاملصاحل وليست كُ هذه بعض
ثبِالشرع احلنيف ويتاه .    

                                  
  .68اآلية : رقان سورة الف) 1(
  .188اآلية : سورة البقرة ) 2(
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  .جتارب اإلصالح اإلداري يف الوطن العريب: املبحث الثاين 
لقد عمت الكثريد من دول العامل العريب ومنذ مة إىل حتسني وتطوير مستوى اإلدارة د

وملتقيات لرصد السلبيات وإجياد احللول املناسبة ري برامج وتنظيم دورات سطيها، من خالل تلد
ضمن ما يعرف بتجارب اإلصالح اإلداري الذي اختليت تراها ت كل دولة بوضعه بالكيفية اص

بدايتها  ت ا عملية اإلصالح اإلداري منذرخمتلف التجارب اليت م دعتمناسبة لواقعها ووضعها، و
هِرصيدا ممر هذه العملية شكال ا يف استمرار هذه العملية وتطورها بشكل دائم مما ساهم يف تطو

ومضمونا، الشيء الذي بلور رؤية جديدة ومتجدة ألمهية اإلصالح اإلداري وضرورته، حىت د
أصبحت مركز أصبحت مالصقة لكل عملية سياسية تغريية يف خمتلف اتمعات العربية، و

ل هذا املبحث سنحاول من خالربى اليت تشهدها اتمعات اليوم، االهتمام يف التحوالت الك
ت هذه التجارب زيات اليت مقَوعتسليط الضوء على هذه التجارب بذكر العوامل واالجتاهات واملُ

ا نبنجها هو الذي يالوقوف على التجارب السابقة ورصيد نّألذلك يف تفاصيلها،  وصِالغمن غري 
البداية الصفرية اليت كانت متياملشاريع اإلصالحية يف عمومها، مبعىن أن املشاريع اإلصالحية  ز

كانت دائما تبدأ من الصفر وال تستفيد من رصيد التجارب اإلصالحية السابقة هلا، وهذا يف حد 
لزاما على كل جتربة ومشروع  ذاته أحد أسباب فشلها وطول فترة تطبيقها، ومن هنا كان

لإلصالح اإلداري أن يستفيد من سابقه، وجيعله خطوة إضافية حنو الوصول إىل املنشود وهو 
  .صالح اإلدارة، ومن هذا املنطلق تأيت أمهية هذا املبحث يف الدراسة

   

   .اجتاهات اإلصالح اإلداري :املطلب األول 
إىل اإلصالح اإلداري نتيجة مل يكن الولوج ما كان نِظروف عادية، وإناجِت حراك 

اجتماعي كبري ألزم القائمني على إدارة شؤون الناس التفكري يف جتديد منظومة العالقات 
االجتماعية اليت تسيتمع ر؛حياة ا تجنا للكثري من األزمات واالنسداد الذي كانت تعرفه هذه ب

  .العالقات وعلى كل املستويات
نظَوقد ير إىل اجتاهات اإلصالح اإلداري من عهو جزئي إذا  جهة نطاقهة زوايا؛ فمن د

انصلعمل، التدريب، تبسيط إجراءات ا(على بعض عناصر النظام اإلداري  ت جهود اإلصالحب
العمليات واملمارسات ت اجلهود على خمتلف العناصر وبي إذا انصلِّ، وهو كُ..).تعديل اهلياكل، 

من خالل ) إقناعي(فهو سلمي  جهة أسلوبهمن أما و  كل قطاعات اجلهاز احلكومي،يف اإلدارية



.ا�����د 75�8#ح ا5داري: ولا�+�" ا0 - ا��2ب ا0ول   

 78

ق قرارات فوقية دون إذا كان عن طري) إلزامي( يسرِالنقاش واحلوار والدورات التدريبية، و قَ
ى مبوجبه اإلدارة جهود اإلصالح تتولَّ) ذايت( داخلي فهو جهة مصدرهمن مناقشة وحوار، أما 

خارجي تتولّى جهات خارج األجهزة اإلدارية  وأني، صن طريق خرباء ومستشارين متخصبذاا ع
    .)1()قرار سياسي(انسياقا لظرف خارجي أو مصلحة مستعجلة  فرضه

  

  .اإلداري عوامل الدفع حنو اإلصالح:  الفرع األول
يت تسري ألنظمة المن العوامل يف الدفع حنو ضرورة تغيري وإصالح القد سامهت العديد 

  :عليها اإلدارة ومن أبرز هذه العوامل
  .العوامل السياسية: أوال

وما زالت تعيشه اتمعات العربية عامال  السياسي الذي كانت نضجحيث كان عدم ال
هِمنِا يف فرض هذا التفكري، إما بِمية احتواء انفجار اجتماعي محتل وبالتايل يكون اإلصالح هنا م

العملية شكلية وسطحية وال عالقة هلا  عندها ب األسوء، وتكوننجتستباقي لمبثابة تصرف ا
االجتماعي الكبري الذي أصبح  دباملدلول احلقيقي لإلصالح، أو هروبا إىل األمام يف مقابلة املَ

ف عن االحندار يطالب أهل القرار بضرورة التغيري وحتسني األوضاع املعيشية املزرية اليت مل تتوقّ
كان العجز عن مواجهة هذه التحديات ذات الطبيعة الداخلية ابتداء فقد  ومع هذا وذاكالتقهقر، و

يف بقاء احلال على ما هي عليه وعدم وجود آفاق  واملتأثرة كذلك بتحديات خارجية أهم عاملٍ
مرئية لتغري األمر، وبالتايل زاد الضغط املطالب بالتحاحلرية  وخصوصا بعد انتشار ثقافة لو

والدميوقراطية يف أوساط اتمعات العربية اليت تنادي مبشاركة اتمع يف قضاياها وطريقة تسيري 
أول  اإلدارة تكانولكوا املالمس األول للمجتمع من حيث املعاملة؛  وهلذا السبب ،أموره

مستفهد كَّفَيفانفرض بذلك اإلصالح اإلداري عليهيف إدخال التغيري ع ر ،لى صاع القرارن 
ة، متقداملدول خ من جتارب أخرى للنسستان منها املُكف إعداد املشاريع اإلصالحية، وبدؤوا يف

ذاا، فكانت النتيجة ذلك احلراك الذي تشهده  دحمن واقع اتمعات بِ قلنطَوكان منها املُ
ب فيه من دون أن تجِد له قَرارا وطريقا ظاهرا اتمعات العربية منذ فترة طويلة وما زالت تتقَلَّ

  .يربق هلا من خالله نور أملٍ ينبِئ بِقُربِ وقوع إصالح حقيقي ألوضاعها املزرية
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  .لعوامل االقتصاديةا: ثانيا
أغلب الدول العربية، وكذا  اال خيتلف اثنان حول الوضعية االقتصادية املزرية اليت تعيشه

تواجه سعي بعض هذه الدول إىل إطالق عجلة التنمية االقتصادية يف جمتمعاا، الصعوبات اليت 
جبملة  مِستاليت تلية االقتصادية يف هذه البلدان وكل هذا راجع باألساس إىل اهليكلة اإلدارية للعم

من التنظيمات اليت جتاوزها الزمان ومل تعر االجتماعي الذي فرضته العوملة يفد تواكب التطو 
قِّشهتمعات، فأنتجت بذلك العديد من املشاكل االقتصادية اليت حتوت مع لَا االقتصادي على ا

مرور الوقت إىل مجلة من املشاكل متعد؛من أبرزها..) . اجتماعية، نفسية،(ة األبعاد د م، التضخ
ف إليها ضأَ ،إخل...، تراجع الدخل الفردي ،اإلنتاجالعجز يف امليزان التجاري، اخنفاض مستوى 
ضغوط املؤسسات املالية العاملية املاحنة اليت تق إعطاء املساعدات والقروض بشرط الرشادة يف لِّع

، كما ال ننسى مع كل هذا؛ ظهور وانتشار خمتلف ة الصحيحةجهإدارة األموال وتوجيهها الوِ
التداعيات استدعت  كل هذه ،أشكال الفساد اإلداري واليت من أخطرها الرشوة واحملسوبية

التحرك السريع حنو إعادة النظر يف طرق التسيري اإلداري ومراجعتها بحتسني األداء اإلداري ةَغي 
  .وهو ما يعرف اليوم باإلصالح اإلداري

   .االجتماعيةالعوامل : ثالثا
مل أمهيتها يف تسريع وترية اإلصالح اإلداري عن باقي العوا لُقِّالعوامل االجتماعية ال ت

اجِسابقة الذكر، وقد تكون هي مصدر تلك العوامل كلها باعتبارها الوهة اليت تفضمستوى  ح
إدارة شؤون الناس، وتعكس الوجه احلقيقي ملستوى القائمني على هذه اإلدارة ومدى قدرم على 

ة عن ضعف األداء العوامل السياسية واالقتصادية الناجت اجتها نِأن باعتبار التسيري بكفاءة وفعالية
تمع فهو الذي ياإلداري لتلك املستويات، فاإلسقاط الواقعي لتلك العوامل إمنا يكون على اثََّأَتر 

الوجه االجتماعي هو الوجه الذي يعكس اإلخفاق اإلداري يف  سلبا أو إجيابا بنتائجها، كما أنّ
تسيري مصاحل الناس، ويظهفقدان االجتماعية لعل من أبرزها؛  ذلك من خالل مجلة من املشاكل ر

  .)1(وغري ذلك.. .االجتماعي، ي مستوى التكافل ندواحملسوبية، ت األمن وانتشار اجلرمية، الرشوة
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   .العوامل الدميوغرافية: رابعا
ة بالنمو قَالعوامل املتعلِّوح الريفي حنو املدن، وغريها من من االنفجار السكاين، والرت لٌكُفَ
ي اخلدمات وكثرة الطلبات واحلاجيات، وهو األمر الذي ندكبري يف ت دسامهت إىل ح ؛السكاين

خباصة وهي املتزايد من االحتياجات و مجعل اإلدارة غري قادرة على الوفاء بالتزاماا جتاه هذا الكَ
 يها أيعل من الزمن مل جتر اخلطط اليت كانت تعتمدها منذ عقود طويلةما زالت تعتمد الطرق و
حتقيق هذا الطلب مما ساهم د الطلب ومل تتغري وسائل تكييف وتطويرها، فزاتعديالت لتحسينها و

ي، وبالتايل أصبح مطلب التجديد يف بروز اختالالت كانت سببا يف تراجع األداء اإلدار
  . )1(ااإلصالح حتميو

   .العوامل التكنولوجية: خامسا
واقعا عمليا  ضفرِنولوجيات االتصال واملعلوماتية أصبح ير الكبري الذي عرفته تكالتطوإنّ 

على حتديث نفسها والسعي إىل تطوير أدائها مبا يالءم  لَعمتاإلدارية حىت تواكبه، فَ ؤسسةامل على
العصر ومتطلباته، وخباصة السرعة يف تقدمي اخلدمات وجودتا، لقد جعلت التكنولوجيا الرقمية ه

يف استمرار الطرق التقليدية يف اإلدارة وتسيري  ةجد معه أي حعية صغرية مبا مل يالعامل اليوم قر
مصاحل الناس، تلك الطرق اليت تهدر اجلهد والوقت واملال، وتدون الوصول إىل املستوى  ولُح

مة ، وإذا كنا اليوم يف الدول العربية واإلسالمية نأمل وحنلم بعهد احلكواملطلوب من اخلدمات
، فإن )ةاإللكتروني دماتمن خالل اخل وتسهيلها احلصول على اخلدمات اإلدارية(اإللكترونية 

قة بالربامج الوزارية من فيها املشاريع املتعلِّ ارد؛ اليت تةاحلكومة الذكي الغرب أصبح يتحدث عن
خالل وسائل التقنية املعلوماتية املتطورة، فلم يىل االنتقال إىل املصاحل د الفرد يف الغرب حباجة إع

دفع فواتري املاء والكهرباء والغاز، تذكرة السفر، وثائق شخصية (اإلدارية املختلفة الستيفاء منافعه 
  .دون عناء فهو قادر على حتصيلها من مرتله )إخل...من احلالة املدنية، 

هذه مجلة العوامل اليت تدفع إىل تبا كوسي منهج اإلصالح اإلدارينيلة لربح الوقت ؛ إم
يقتنع بضرورته ملن عند م وهو من مأو كغاية عند من يعتقد بأمهيته يف أسلوب املناورةرِحت ،

أصحاب النهج األول هم األكثرية  اه، واحلقيقة أنّسعيف م ادوهو ج وضرورته يف سريورة احلياة
بوضوح سبب فشل  رظهِالذي ي يف اتمعات العربية، بسبب غياب ثقافة التغيري فيها، وهو األمر
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غياب اإلرادة السياسية الصادقة  إنه لإلدارة يف الوطن العريب؛" املساعي اإلصالحية"العديد من 
  . لإلصالح
    

  .اإلصالح اإلداري لكيفيات مناذج:  الفرع الثاين
وقد أخذت جتربة السعي إىل اإلصالح مناذج عنذكر منها على سبيل املثال ةد :  

   .منوذج البقاء: أوال
الذي تعتمفيه املنظَّ دمة أو اإلدارة أو األجهزة احلكومية على اإلكثار من التويف  عس
من تلك الصالحيات واألعباء  الصالحيات، وصعوبة تنازل الوزارات واملصاحل عن أيالسلطات و

افظة على املوجود، ولذلك ، فَهم اإلدارة من خالل هذا النموذج هو البقاء واحملللجهات األخرى
تد إىل التحسينات الشكلية البعيدة عن املعاجلة احلقيقة لصلب املوضوععم.  

   .النموذج الوصفي: ثانيا
اختيار  الذي يعتمد على حماوالت األجهزة اإلدارية حتديد املشاكل اليت تعاين منها ومن ثَم

الح اإلداري وسيلة لتصحيح األخطاء وتصويب احللول املالئمة لذلك، وهذه احملاوالت تعترب اإلص
من خالل  افظة على النظام اإلداري القائمبناء نظام إصالحي جديد مع احمل( املشاكل اإلدارية

، وهذا النموذج )وصف املشاكل اإلدارية وموقعها، ووصف العالج املناسب لتلك املشاكل
كسابقه شكلي يعتمد على وصف احللول ملا استجا مبا من امل دشاكل من غري البحث عن أسبا

كِّن الذي يعطَيشبه املُسى للمريض ظرفيا من غري أن يالَعمرضه احلقيقي، وهذا األمر جيعل نسبة  ج
  .قةقَّحمن جديد كبرية إن مل نقل م ةلشكعود املُ

   .النموذج املعياري القيمي: ثالثا
هِيقوم هذا املنهج على توكيل مالقائمني على التنفيذية واجتاهه وتقريره إىل ة اإلصالحم 

الكلمة الفصل يف عملية اإلصالح وتنفيذها  تكون هلا هي اليتالقيادات اإلدارية (اجلهاز اإلداري 
الناس على معرفة ما حيتاجه  رر وأهداف سياسية واجتماعية، باعتبارهم أقدطُضمن أُ) ووجهتها

التنمية من تطوير وحتديث يف اجلهاز اإلداري، إضافة إىل ما  اجلهاز اإلداري من تغيري، وما حتتاجه
ة السياسية ملقترحي يلفمن اخلَ قلنطَ، وهذا النموذج يلرغباته وطريقة االستجابة حيتاجه املواطن
ة للقدرة التغريية الكافية بسبب غياب النظرة العلمية يف املعاجلة، الشيء الذي دقفتاإلصالح املُ
على حتديد عوارض املشكلة ال جوهرها، وبالتايل يبقى املشكل  ةًبنصلية اإلصالحية مجيعل العم
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ة لَثِّمتاألداة اإلصالحية املُ أنشة السياسية على مبغالص ةُبلَغاحللول ستكون سطحية، فَ مطروحا ألنّ
دون الوصول إىل املنشود  ولُحول هلا عملية اإلصالح؛ يوكُيف حالتنا هذه يف القيادات اإلدارية املَ

  .الرغبة السياسية يف اإلصالح ال تكفي وحدها إلحداثه ، ألنّمن اإلصالح
   .فعل رد –النموذج املؤقت : رابعا

الذي يعتمد رد لزِالفعل للحدث الواقع الذي ياريني والسياسيني االستجابة املسؤولني اإلد م
 قاةتعلى التجربة املس دمعت، فاملنهج يقاصرا لَّجيعل احلَالشيء الذي ) االستجابة الحقة للحدث(له 

ؤ باملشاكل املستقبلية بنا دون أن تكون له القدرة على الت رمة اليت يرباخلمن احلياة العملية، و
مل لذي يعى أسلوب املُسكِّن الذي أشرنا إليه سابقا، وانبت، فهذا النموذج يوجماتها قبل حدوثها
ملقصد اإلصالح احلقيقي الذي ينطلق  افنهذا املنهج م ، واحلقيقة أنّهلِّحعلى تأخري املشكل ال 

فعل من اعتبار اإلصالح فعل وليس رد.  
   .النموذج الفعال: خامسا

وهذا املنهج يرِفتقُيف اإلداري النشاط والفعالية واحليوية؛ وذلك بِ ضدرتعلى رؤية  ه
اإلصالح عملية (إلدارية وإزالتها وحماولته االستجابة للمتغريات البيئية واملصاحل العامة قات ااملعو

 هدالتوازن بني ج ، وذا حيدثُ)املتغرياتشكل مستمر مع البيئة وذاتية تتفاعل وتتكامل ب
اإلصالح وتبندف إىل االستجابة للرغبات العام ة مبواجهتهايه سياسة دائمة وديناميكية 

وجود حرية  ضرِفت، وهذا النموذج ية لإلصالحلمتطلبات احلالية واملستقبلية واملصلحة الكليل
 اليتاملبادرة لدى القائم على اإلدارة يف البحث عن احللول املناسبة للمشاكل اإلدارية املوجودة، و

ارة يغلب عليها كما قلنا املبادرة اإلصالحية لإلد ألنّ ؛يف الكثري من البلدان العربية ةٌدقَفتم هي
ة هلامش احلركة، ددحبالتوجيهات السياسية املُ ديقَة السياسية مما جيعل القائم على اإلصالح ميلفاخلَ

قَوبالتايل تكون مبادرته باألصل مي1(ة وحمدودة األثرد(.  
  

   .إلصالح اإلداريل تقنيات مواكبة: الفرع الثالث
السعي إىل حتسينها  ضِرغات اليت تتعامل مع البيئة اإلدارية الداخلية بِهناك العديد من الكيفي

ها وهي إىل مدلول التقنيات املُسهلَة لعملية اإلصالح اإلداري أقرب، حيث أن وإصالحها،
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تصرفات وإجراءات مساعدة للعملية التفاعلية لإلصالح اإلداري وليست هي احللول بعينها، من 
 رذكُيف التفاعالت الكيميائية بغرض تنشيطها، وميكننا أن ن لُعمستيائية اليت تمثل الوسائط الكيم
  :النحو التايلعلى  بعض هذه الكيفيات

  .إعادة التنظيم: أوال
وهي وسيلة عالجية يلتوحماولة  األخطاء التنظيمية اهليكلية إليها لتصويب بعض ئُج

والتعديل .) ..وحدات، أقسام،(تقسيم التنظيمي لاالنتقال ا إىل وضع أحسن، من خالل إعادة ا
ع ال أكثر وقُم، فهي كيفية تقوم على إعادة التاهليكلي، وكذا إعادة حتديد الصالحيات والسلطات

ق كل ما تعلّ(، ناهيك عن البحث يف مضموا ر يف شكل اإلدارةذكَي من غري تغيريٍ، وال أقلّ
، وهي أول ما يتبادر إىل الذهن عند )إخل...لية واخلارجيةط والبيئة الداخباألهداف وتأثري احملي
كبرية من أجل  ططَخ ضعِوحاجة إىل و ةًفَكلُها الكيفية األقل تاعتبار أنالتفكري يف اإلصالح ب

تاج إىل النظر يف اإلطار اإلصالحي جبملته واليت حتخبالف النظرة اليت تستهدف إعادة  ،حتقيقها
 دجِ يوهو األمر الذي ال ،اهتمرة يف العملية اإلصالحية بِيلفصوم مراجعات وقرارات جذرية
يف  رجبتاألصل إىل اختيار أسهل احللول و من حيث يلُمفالنفس ت بالضرورة قبوال من البداية؛

  .)1(اعتماد أصعبها الغالب على
  .تبسيط اإلجراءات: ثانيا

وهو الشكل الظاهر ممة ا يطلق عند عامالنذا الوصف مجلة عنِاس بالبريوقراطية، اليت ت ي
سبِالتعقيدات اليت تق القيام بعمل وإجراء معن، ومن هذه التعقيدات كَيةُثر املراحل اليت يمعليها  ر
دقيق بشكل بطيء رأيهم فيه، واخلضوع املتداول للرقابة والت بطلَاملوظفني الذين ي ةُثراإلجراء، وكَ

إىل مجلة من التقنيات لتبسيط اإلجراءات واليت  دعمه يوسعيا إىل جتاوز هذا املشكل فإن ،وهكذا
   :هامن
ومنها ة فَوخباصة يف الدول املتخلِّ وشيوعا وهي من أكثر التقنيات استعمال ؛تشكيل اللجان -  1

من هذه  بطلَعند أي إرادة للتحسني، حيث ي أصبحت ذهنية وثقافة الزمةً هاأن حىت ؛العربية
هذه  عفوقد أثبتت التجربة الواقعية ض ناسبة للمشكلة اإلدارية املطروحة،اللجنة إجياد احللول امل
يف الدول العربية إذا أردت (كتة مضموا ت على شكل نيغها صنإىل درجة أ التقنية وعدم جدواها
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لعمل أن ال يتفشل هذه التقنية يف الدول العربية   أنّ، طبعا مع التنبيه إىل)فأقم له جلنة لدراسته م
الذهنية العربية ليست  إىل أنّ راجعمهقصور ذهنية ( العتبارات كثرية وذلك ثل تلك التقنياتمل ةًأَي

ليس  واليت )إخل...غيان القابلية يف تلقي األوامر،غياب روح املبادرة وطم، ظَّنالعمل اجلماعي املُ
األمر خيتلف يف الدول الغربية اليت غالبا ما يكون  ا، بقي أن نعرف بأنّلتفصيل فيهل مناسبا اال

هِوضع اللجان فيها عامال مبسبب الرصيد العملي والثقافة التعاونية املنتشرة يف  ؛إلجياد احللولا م
  .مات املدنيةأوساط الناس واملنظّ

ت باحللول نورِإذا ما قُ ةًفَكلُألقل تالوسيلة السريعة واها ؛ باعتباراالستعانة باخلرباء األجانب – 2
األخرى، إىل جانب املوضوعية والكفاءة اليت يِستا عمل اخلبري األجنيب واليت ستساعد على  م

إجياد احلل األمثل، ولكن هذه اإلجيابيات ال تعين عدم وجود الكثري من املؤاخذات على هذا 
ذو االختيار الذي يكون يف الغالب األعم قمصفكم ذا رأينا من  ،شخصي عند املسؤول اإلداري د

يرِقتباإلضافة إىل ذلك فإنّهذا احلل ألنّ له منفعة شخصية من ذلك ال عالقة هلا بإجياد احللول ح ، 
احليادية اليت يتحافيها عن اخلبري األجنيب قد  ثُد له لَّمسفَال ي ،تحيزلنظام إداري بعينه ممكن،  ه

ري اخلب تأثري على املشكلة اإلدارية املدروسة، كما أنّ له قد ال يكون )النظام اإلداري( لذيوا
واقع اتمع الذي يريد معاجلته وخباصة اجلانب السلوكي والثقايف األجنيب غالبا ما يكون جاهال ب

ذي جدوى،  غري )احلل( هجيعل قد الذييف حتديد نوعية احلل املقترح، وي له دوره الذاألمر ، فيه
كيفية توظيف  معرفة يكفي فقط ،يبا يف حد ذاتهة األجنبية ليس عرباالستفادة من اخل ومع هذا فإنّ

  .تلك اخلربة مبا يتالءم مع الواقع
3 – إنشاء هيئات فنية متخصالسابق؛  يقابل احللّ ؛ وهذا احللّة يف مسائل التنظيم اإلداريص

ع واسع ودقيق على الوضع اإلداري، مبا يسمح هلا الَاخلية اليت هلا إطِّفهو يعين االستعانة باخلربة الد
هذه الطريقة حسب العديد من املتخص دعأن تقترح احللول املناسبة للمشكل اإلداري، وتني ص

ى والطريقة األجنع لتحقيق اإلصالح، ألا تكَونُ رصيدا معتربا يف التجربة اإلصالحية ثلَالكيفية املُ
ها ال ، ومع هذا فإنلداخلية يساهم بشكل مباشر يف إجياد احللول املوائمة للواقع اإلداري املدروسا
سلَتا أكثر اطِّ من بعض التحفظات واليت منها؛ أنّ مالَالنظرة الداخلية وإن كانت أصيلة مبعىن أا ع

  األحيان إىل املوضوعية الدقيقة، ألنّيف الكثري من  دقفتها تا بالواقع، إالّ أنمتاسا واموأكثر إملَ
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التواصل الدائم باملشكل يفقد االنتباه إىل التدقيق يف أسبابه، والرؤية من الداخل تفتقإىل اإلملام  ر
  .)1(أبعاد املشكل خبالف النظرة من اخلارج اليت تكون أكثر استيعابا لتلك األبعاد وإحاطة ا لِّكُبِ

  .التفويض: ثالثا
ا بعض اإلجراءات هبوجِستة اليت تابتة يف جمال جتاوز التعطيل والرمهِمن التقنيات املُوهي 

وأكرب أسباب التعطيل املوجود يف متام األعمال اإلدارية بشكل سريع  من أهم اإلدارية، حيث أنّ
ل اإلجرائية الروتينية وفعال؛ انتظار التأشري من املسؤول األول عن تلك اهليئة اإلدارية حىت يف املسائ

والبسيطة بسبب اإللزام القانوين بذلك، وهذا األمر يبشكل كبري يف تعطيل مصاحل الناس  ساهم
م، ناهيك عن التراكم الذي سوحاجاييف تلك املصلحة اإلدارية من ثُحد جاِءر طئ إجراءات ب

....) النائب، املساعد،(إدارية  ةًتبك كانت عملية تفويض الصالحيات ملن هو أدىن رالتنفيذ، ولذل
تأشرية املسؤول األول يف املصلحة اإلدارية؛ من التقنيات  بوجِستتيف املسائل اإلجرائية اليت ال 

اليت يتجاوا الكثري من التعقيدات اإلدارية العملية زف اإلداري ، فعملية التفويض جتعل التصر
ا العمل هفُعرِا بذلك سلبية التراكم اليت يزاوِجتجيعله سهل األداء مأكثر مرونة وأكثر انسيابية مبا 

اإلداري يف الكثري من األحيان، واليت تي إىل تعطيل املصاحلفض.  
  .واإلشراك التواصل: رابعا

ونقصال أمام إسداء الرأي واملَ دبه فتح اشمن خالل  ؛ة، سواء على املستوى الداخليور
، شبكة سجِلّ(للتواصل واحلصول على مالحظات العاملني بشكل سهل وبسيط  إجياد قنوات

على املستوى  وأكنوع من التغذية الراجعة على الكيفية التسريية اإلدارية، ..) .تواصل إلكتروين،
تمع املستفيدين من اخلاخلارجي من خالل أفراد اعرب وسائل مباشرة أو غري مباشرةة اإلداريةدم ، 

، وهذه املسألة غاية يف )إخل...املوقع اإللكتروين، -قم األخضرالر –لّ للمالحظات، اهلاتف سجِ(
هم معنيون بتحسني األداء اإلداري للخدمة اليت يريدون احلصول عليها األمهية؛ فإحساس الناس بأن

لتشاور الذي ة عملية ملبدأ ايغها صف إىل ذلك أنضجيعلهم يتفاعلون بشكل إجيايب حنو تطويرها، أَ
 ϖ–Φ⊥θϕΑο >ΑπβΨΦΒ∇�]ΕζΘ]Α ∼Π‹≥ΨΦσϕ >Απβ‚Β]ΖΞ%&Αο ]‡‰?π]ιφ“ϕ≅Η ∼�Œβσ‚%&Αο ?←⊃τπ.{ζ ∼β‹]⌠Ε–ΕΨΦ �أُمرنا به شرعا، قال تعاىل 

Βδ�‚ο ∼β‹#<]⌠Ε>ΖΞ]Ζττ υπ�ΖΩΨΩ⌠Εβ–Φ � )2(ّاخلية اليت يكون انغماسها قد يأيت من خارج البيئة اإلدارية الد ،فاحلل

                                  
  .بتصرف 57-53فيصل بن معيض آل مسري، مرجع سابق، ص ) 1(
  . 38من اآلية : سورة الشورى) 2(
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عنها، ولذا تكون الرؤية من اخلارج أوضح  احللّ جبِيف املشكل اإلداري عامال من عوامل ح
وأدق.  

يف جتاوز اإلشكاالت اإلدارية اليت تواجه العمل  لُعمستمجلة من التقنيات اليت ت إذن هذه
هي ، واإلداري بشكل مستمرر مع مريف احلقيقة تقنيات تتطوور الزمن وتغهلا ارتباطاحلال، و رِي 

قة جبانب من جوانب املتعلِّ يف التجارب اإلدارية املختلفة غريها وجِد قدبالبيئة اإلدارية احمليطة، و
من  ؛طابع االهتمام بالتنمية البشرية للكادر اإلداريب قةمن مثل التقنيات املتعلِّ، العملية اإلدارية

اإلدارة وكفاءة التسيري عامل من  سنح باعتبار أنّ يف جمال التسيريخالل االهتمام بالتدريب 
ال ينتظر وقوع املشكلة حىت يقوم  ياقباست عوامل تفادي الوقوع يف اإلشكاالت وهو عاملٌ

تعويضات، املكافئات، ال(ر يسواملعنوي لذلك الكادر املُ ا، وكذلك جانب التحفيز املاديهلِّحبِ
  . كذلك ليت هلا دورها يف جتاوز املشكالت اإلداريةوا .)..الترقية،

  

   .التجربة العربية يف اإلصالح اإلداري :املطلب الثاين 
 ومرب السابقة اليت كانت تالتجار حليلت ؛البديل العملي لعملية اإلصالح حيتاج إعطاُء

، فالتجربة ل عليهاصحا، وكذا النتائج املُأسبا، وذلك بالوقوف على أبرز مساا وك املقصدذا
العربية الطويلة يف اإلصالح اإلداري؛ ومع أنها مل تقِّحاملأمول منها ألسباب  ق يف الغالب األعم

عة سنأيت إىل تفصيل أَدهمها، إالّ أنها تبقى رصيدا معتربا البد من معاينتدرِواالستفادة منه بالقَ ه 
وقد شرحنا (وتفاديا لسلبياا وعمال على جتاوز ذهنية االنطالقة الصفرية الالزم، حتصيال إلجيابياا 

ق ال قَّحا تمي على الصاحل مبنِكمة تقتضي أن ن، فاحل)املقصود منها سابقا مبا ال حيتاج إىل اإلعادة
أن نهدة مونبين من جديد يف كل مر.  

  

   .اإلصالح اإلداري مسات :الفرع األول
سامهت يف وجودها العديد من  اتمة سدة العربية يف اإلصالح اإلداري عمتتلك التجرب
األسباب، هذه السمات هي اليت من خالهلا يمكالوقوف على قيمة هذه التجارب ومدى  ن

عن املآل الذي انتهت إليه  ي صورةًعطوهي اليت بدورها ت ،مسامهتها يف عملية اإلصالح اإلداري
ماإلصالحية لإلدارة التجارب لُجم، وتعكمن أبرز اإلسقاط العملي هلا على أرض الواقع، و س

هذه الساتم:  
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  .ة العناية بتأصيل منهج مؤسسي لإلصالح اإلداريلَّق: أوال
أساس منهجي قائم على  على السعي إىل اإلصالح اإلداري مل يكن واملقصود منه هو أنّ

لَطَنقاعدة احلاجة إىل هذا اإلصالح من مق علمي مدروس، وإنغلُما كان يب لقائية عليه الت
الفعل على وضع واقعي  ةداالنفعالية اليت هي من قبيل ريف جتسيده وتنفيذه، أضف إليه  والسطحية

وترجع أسباب  واجلدير مبثل هذا النهج أن ال يأيت بالنتيجة املطلوبة من اإلصالح، ،وجب تغيريه
  : ذلك إىل
ة لدراسة ملف اإلصالح اإلداري لَكَّشجان املُحيث كانت اللِّ رار السياسي؛انعدام االستق )1

تتغير الواجهة السياسية للسلطة احلاكمةر بتغير اجلهود و، وبالتايل تتكرتعيد ننفسها  سخ
  .من عمر األزمة واملشكلة يلُطوهو الشيء الذي ي ،يف كل مرة

2( ع يف إرادة حتصيل النتائج، واسالتسرإلصالح ى برامج اعطَتعجال رؤية الثمار، من غري أن ت
ة غري مدروسة مما ذَختالكايف لنجاحها، فتكون احللول واإلجراءات املُالوقت الالزم و

يرتعدم الوصول إىل النتائج املَ برجةو.  
داري املُشَكِّلَة للنظام اإل) الضغط جمموعات(وبيات الصراع البريوقراطي بني خمتلف اللُ )3

واليت تالسريورة الروتينية للعمل  من املعلوم بأنّ إذْت من رصيد التجربة السابقة، لَكَّش
تلتقي على جمموعة من املصاحل املشتركة  فئات يف تشكُّل مع مرور الزمانتساهم إلداري ا

صبِاليت تاحلقيقي و ح هجا يء الذي جيعلهالفعلي للعملية اإلدارية، الشمع مرور الوقت املُو
تغيري، و ال تتفاعل مع أيتارِعض إصالح يسعى إىل تبديل قواعد العمل سارية  ابتداء أي

  .)1( املفعول واملعتاد عليها
هذه األسباب مجتمهي اليت أَ ةًعد نمؤت إىل غياب التأصيل املنهجي املدروس الذي ي

سلَمسلَالنجاح لعملية اإلصالح، هذا املَ كطُطَك الذي تتكامل به خ اإلصالح وتتوحجهود  د
اجتماعي واجب لفعالية سياسي و دنالعملية، انطالقا من ساألجهزة واملؤسسات القائمة على 

  .العملية اإلصالحية
  
  

                                  
  .بتصرف 819-818يب، مرجع سابق، ص حسن أبشر الط) 1(
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   .ي النموذج البريوقراطينبت :ثانيا
عربية باعتباره أحد اإلدارات ال السائد يف أغلب يف اإلدارة هو البريوقراطي النموذجكان 

مالفترة االستعمارية وخباصة الدول اليت كانت حتت  اتفَلَّخالفرنسي ومنها اجلزائر،  ستدماراال ريِن
ة التجربة يف لَّّاص ا بسبب قاخلداري اإلمنوذج األحينها على ابتكار  ةٌدرومل يكن هلذه اإلدارات قُ

بأسلوب اإلدارة الغربية آنذاك وسعيهم  كمِني يف احلُبعض الفاعل افتتانوإدارة دولة بشكل معاصر، 
د من صالحياا ومتاشيها مع الثقافة إىل إسقاطها على أوضاع اتمعات العربية من غري التأكُّ

تمعات العربية ومدى ماملنتشرة يف أوساط اائَومتأَا لذلك، هالطبيعة العسكرية  ؛ف إىل ذلكض
م يف القرار وسلطة التوجيه املتجانسة مع نظام كُّحبإرادة الت ةزاملتميو ؛ككم آنذاألغلب أنظمة احلُ

من أبرز الذي  والنموذج البريوقراطي يف التسيري،  يبنكبري يف ت دسامهت إىل ح ، واليتاملركزية
  :رذكُن عنهالنتائج املترتبة 

1( تكريس املركزية وضعف عالقات التنسيق، وكذا إضعالواجبة، واحلَ املرونة افمن أوجه  د
  .االبتكار واإلبداع

النماذج التنظيمية غري ص االستفادة من مناذج تنظيمية أخرى من مثل؛ رمن فُ داحلَ )2
عاملني، اموعات اخلدمات التعاقدية، التعاقد املومسي مع بعض الاهليكلية، 
  .إخل...االستشارية،

3( نة االستلهام واالستفادة من املَدروثور احلضاري والتراث اإلداري الذي مياحلضارة  ز
م ظُ، وحماولة حتيينه مبا وصلت إليه النج ازدهارهاويف أَ والعربية عندما كانت اإلسالمية

هذه األنظمة الغربية احلديثة يف اإلدارة قامت على  أنّبر، مع العلم اإلدارية الغربية من تطو
 .)1(ذي تركته اإلدارة اإلسالمية وخباصة يف األندلسأساس االستفادة من الرصيد الكبري ال

  .جتسيد اإلطار القانوين لإلدارة :ثالثا
ويقصد ظر به التركيز على تعديل القوانني واللوائح التسريية كوسيلة لإلصالح، من دون الن

 قاصر رظَقط، وهو نة فريساملشكلة يف القوانني املُ ا منهم بأنّناالجناز، ظَو اإلنتاجيةإىل جوانب 
ساهم يف ترسه أسباب منهاخ:  

                                  
  .بتصرف 822-820حسن أبشر الطيب، مرجع سابق، ص ) 1(
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رتب االنكفاء  قانونيةال ور األوىل للتنظيمات اإلدارية، ذات الصبغة والصفةاالرتباط باجلذ .1
  .عليها

2. الرغبة يف التكُّحم الكامل يف كل ملٍفص من مفاصل النظام اإلداري بشكل تام؛ توهمه ا بأن
يقِّحلة واملساواة يف التعامل مع املواطننيالعدا ق.  
إدخال  بوجِستالتعديل وتعديل التعديل يف القانون والالئحة بأكثر مما يسهولة النقل و .3

م وأساليب إدارية جديدةظُن.  
 ودعي إىل العديد من السلبيات اليت تفضالتركيز على جتسيد اإلطار القانوين يف اإلدارة قد ي إنّ
على نجاإلدارة وفعاليتها، ومن أبرز هذه السلبيات ةاع:  

  .طغيان جانب الرقابة على حساب األداء الفعلي -أ 
اهلائل من القوانني املتالحقة بشكل دائم  ممن تصرفات اإلداري وحركته بسبب الكَ داحلَ -ب 

  .وسريع، واليت ال تسمح له باستيعاا ومعرفة جتسيدها واقعيا
ل القانونني من غري استشارة لإلداريني يف امليدان بار القوانني من قع يف إصدالتسر -ج 

واالستفادة من خرب؛ األمر الذيم يف صالحية هذه القوانني للتطبيقهِت يعماهلُ قة يف جتسيد و
  .اإلصالح احلقيقي

ة يف السري احلسن عرقل ببسمما ي) السابقة والالحقة(نشوء التضارب بني القوانني املختلفة  -د 
  .للمرافق اإلدارية

ر االقتصادي االستنساخ احلريف لبعض التجارب الناجحة من غري اعتبار لطبيعة التطو -هـ 
 .مع الواقع املستهدف من اإلصالح ةمائَوواالجتماعي لتلك الدول ومدى املُ

  :البد من اعتماد اخلطوات التالية م السلبيات؛لكُتلك األسباب وت زوولتجا
•  أمهية تكامل اخلربة القانونية يف مرحلة إعداد وصياغة القوانني واللوائحربة اإلدارية مع اخل.  
•  إخضاع مسوبل تطبيقها للمناقشة بني مجيع األطراف ذات العالقةة القانون قَد.  
•  حتديد جهة مركزية متخصصة تتمع بالصالحيات الالزمة إلزالة التضارب بني القواننيت.  
ا يف بيئات اهدوت جتوانني واللوائح اليت أثبقاالبتعاد عن النقل احلريف والتلقائي لل  •

  . ق عليهامها مع البيئة اليت ستطبد ابتداء من تالؤ، والتأكّوظروف أخرى
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  .االقتصار على اإلصالح الشكلي الظاهري :رابعا
ات الفنية دعقنية احلديثة واملُواإلفراط يف اقتناء الوسائل الت يلِوذلك من خالل املَ

للترتيبات الالزمة اليت  ةلَدووال ج ىدومن غري دراسة للج.....) احلاسوب، امليكرو فيلم، (
توجِستبري الالزم لالستعمال هذه الوسائلتكوين الكادر البش ؛ومن أمهّها واليت ا هذه العمليةه 

واجهات للمدنية ال  ؛أصبحت هذه الوسائل التقنيةونتيجة لذلك  وتوفري الشروط التقنية لذلك،
تمللبيئة اإلدارية املُ تتة بِفَلِّخكذا ة، ولَصإمكانات تقنية مة الفتقاد اخلربة الفنية الالزمة لَطَّع

ا بعد ية فنمادقَتم تصبحالوسائل واألجهزة غري املستعملة أهذه  لتشغيلها، وأكثر من ذلك فإنّ
، وهو األمر وخباصة يف جمال املعلوماتية ة من الزمن بسبب التطور التكنولوجي السريعفترة وجيز
اية املطافالذي ي الكثري من األموال واجلهود اليت يكون مآهلا يف من غري فائدة كَلِّف رذكَت ،
د من هذه الوسائل م التقين السريع الذي يعين شراء اجلدية التقدقَحالَم ةيهنِي إىل نشوء ذفضيكما 

ن طغيان الصورة الشكلية كا ، وهلذاوليس اإلصالح اإلداريغاية املالحقة هي ال حصبِتف، واألجهزة
على التجارب اإلصالحية اليت عرفتها العديد من البلدان العربية هي السة البارزة بل املالزمة هلا، م

مما تسبيف فقدان الثقة فيها ويف نتائجها ال بيت غالبا ما يتنأُب 1( اس فشلها ابتداءالن(.  
  .العناية اجلزئية بالتدريب القيادي اإلداري :خامسا

تجارب اإلصالح اإلداري يف الدول العربية بالتدريب اإلداري يف ل إن االهتمام اجلزئي
قاد  ؛)قياديةال(ت اإلدارية العليا مستوى القطاعات الوسيطة والقاعدية وعدم العناية به يف القطاعا

ال  املختلفة إىل من األحيان إىل إسناد املهام اإلدارية القيادية يف ااالت التنموية الغالب منيف 
وا تلك التجارب، كما قاد يف أحيان أخرى إىل ضفأجه لكون املهارات اإلدارية الواجبةمي

 ولذلك ،)ماديا ومعنويا( سابقه ضررا من لَّليس أقَ وهو اجتاه ات اإلدارية األجنبيةرباستقطاب اخلَ
لواحدة من أهم مكوناا،  ةًدت وستبقى فاقلَّجتارب اإلصالح اإلداري يف الوطن العريب قد ظَ إنّف

إن هي مل تع االهتمام املُضمجناح سفينة اإلصالح  ية القيادات اإلدارية، ذلك ألنّز لتدريب وتنمي
اإلداري متلِّعق إىل حجاح اختيار القائد املُكبري بن دتمز هلا وكذا بكيفاءته اليت تب اهتماما لَّطَت

املطلوب هو  ، وبالتايل فإنّملهاراته يف التسيري واإلدارة رمن خالل التدريب الدائم واملستم خاصا
مهارات وقدرات خاصة يف القيادة والتسيري قيادة راشدة متتلك.  

                                  
  .بتصرف 824-822، ص حسن أبشر الطيب، مرجع سابق) 1(
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  .االزدواجية :سادسا
يف إطار التحديث  ي لعديد األنظمة والقوانني واألساليب واألدواتسرِلقَأفرز النقل ا

نات البيئة العربية؛ د من تالؤمها مع مقومات ومكو، من دون التأكّ)من الغرب( ةنربة والغنصرالعو
إىل بروز ازدواجية تت مظاهرها يفلَثَّم:  

  .بروز تسمية القطاع احلديث والقطاع التقليدي )1
2( واللوائح وجتاوزها باالستثناءات املُقوانني وال ضعتعدة، وكَدالعودة إليها لتربير  ةُثر

  .القرارات
3( وضع تسلَّس السلطة كُيتكر معاملسؤوليات، وظيفي للسلطات و لٍلسا عند القياداته.  

ذه االزدواجية املُيف جتاوز ه لٍّوليس من ح؛ةالوقت من غري كبري فائدة للجهد وفَرتِست ن إالّ م
خالل نظرتشخي ةصية حتليلية تحدد حتقيق  القائمة، وتضع البدائل العملية اليت تقوم على لَلَالع

م ياألساليب اإلدارية من جانب، والقة والتجانس والتناسق بني النظُم ومالدرجة املطلوبة من املواء
، فاالزدواجية ذا املعىن تنتهي إىل فقدان )1(اإلجيابية يف البيئة من جانب آخرامليول واالجتاهات و

اجلهاز اإلداري لتوازنه، وهذه املشكلة بدورها تنتالعديد من اإلشكاالت التنظيمية من أبرزها  ج
املدروسة وبالتايل القرارات اخلاطئة، عدم استقرار الكادر اإلداري، وانتشار املبادرات الفردية غري 

   .خلدمة واألداء املُقَدم من اإلدارةوهذا كله ينعكس على نوعية ا
لقد رصيف أواخر التسعينات من  للدول العربية ت منظمة التعاون االقتصادي والتنميةد
خالل تقرير أعدانطالقا من وضعية تسع دول من أعضاء املنظمة؛ أنّ أهم ته السواجبات الم 

  :يةاحملاور التال تدور حول يف اإلصالح اإلداريتوفرها 
  .حتسني جودة اخلدمات •
  .االعتماد على تكنولوجيا املعلومات •
  .إدارة األداء •
  .ات والنتائججخرة عن املُلَاَءساملُ •
  .املرونة يف إدارة املوارد البشرية •
  .الالمركزية •

                                  
  .بتصرف 826-825حسن أبشر الطيب، مرجع سابق، ص  )1(
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• التو1(ه حنو التفكري االستراتيجي من أجل دعم القدرة على التكييف مع املتغرياتج(. 
هذه السملُات هي امحددِسات اليت من املفروض أن يري على ضوئاجلُ اهاإلصالحي  هد

لإلدارة، وهي العوامل اليت تضفي على اإلصالح اإلداري صةَبغ اجلدا متثِّلُ األرضية ية، كما أ
لَنطَالضرورية اليت يستطيع أن يمنها إلحداث التغيري املطلوب ق .  

  

    .صالح اإلداريإلا نتائج الفرع الثاين
ت عن املشهد ربع املواصفات سالفة الذكر نتائج منطقيةوقد أنتجت هذه السمات و 

فيما ) النتائج(اليت ميكن تلخيصها صالح اإلداري يف الوطن العريب والواقعي والصورة احلقيقية لإل
  : يلي 
  :من خالل دسجل اإلداري والذي تلَالضعف أو اخلَ :أوال
  ).إخل...م الرضا باخلدمات، عدم الثقة، عد(لقائمة بني اإلدارة واملواطنني القة االع -1
  :تنظيم العمل والوسائل املستخدمة فيه -2
  .املركزية الشديدة يف اختاذ القرارات -أ 

  .التداخل واالزدواجية يف عمل العديد من األجهزة -ب 
  .التسجيالتاالهتمام الكايف بأمور التوثيق وعدم  -ج 
  .ة اخلدماتلفَعدم وجود معايري مفهومة لكُ -د 

  .)نقص الكفاءة(ية العنصر البشري غري املناسبة عداد ونوعإ -هـ
  .)2( الفساد اإلداري: ثانيا

 ذُأخالذي يي يف أنظمة التسيري وشرِستاري املُل اإلدلَاخلَ وهو نتيجة التغاضي والتعامي عن
الرشوة،  ي اإلنتاجية،ندب يف العمل وتيساملواطنني، الت العديد من األشكال أبرزها؛ التمييز بني

 ةفَكلُب يف تبسته يكما أن ،إخل...الوثائق والقيود، السرقة م عليها، تزويرتكَاملعلومات أو التإفشاء 
وكل  شقة بالرقابة والتفتية، فمن الناحية االقتصادية؛ تزداد النفقات املتعلِّدواحي عكبرية من ن

ا بسبب ضملحقاك مل نقل انعدامها، ومن الناحية االجتماعية؛ تتدهور وتتفكَّقة إن الثّ عف
                                  

  .46فيصل بن معيض آل مسري، مرجع سابق، ص ) 1(
البنك  هفُرعمنه حتقيق منافع شخصية، ي دقصاألخالقية، ويراف االجتماعية والقيم الدينية ووهو نوع من السلوك املخالف لألع) 2(

  . للكسب اخلاص )السلطة العامة( ءة استعمال الوظيفة العامةإسا: الدويل بأنه
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الفساد  ةُملَبية اليت هي عاحملسوي الظلم واحملاباة وشفَة بسبب تيينِالقات البالشبكة االجتماعية والع
الربامج اإلصالحية لإلدارة،  عفعن ضة بأخطر النتائج املترت يعترب الفساد اإلداري، و)1(اإلداري

وهو الذي تدور على استئصاله مجيع اجلهود واملشاريع اإلصالحية ألنه مالفرس يف العملية،  طُرب
ربِوهو يز والبالغ األمهية الذي البد من مراعاته بشكل كبري يف مشروع اإلصالح  لنا العنصر األهم

الفساد هو النفس البشرية، ولذلك كان الوازع األخالقي للعاملني  قلَنطَمفَاإلداري وهو اإلنسان، 
العوامل اليت تساعد على جناح العملية اإلصالحية، وهو ولألسف الشديد احللقة  يف اإلدارة أهم

الذهبية الغائبة يف عقد مشاريع اإلصالح اإلداري اليت تسعى هلا الدول العربية اليوم، فاالعتداد 
التركيز يف  مت، إذ يرامج اإلصالح اإلدارياملكانة الالزمة له يف ب لُّحتالقي ال يبالوازع األخ
على الكفاءة العلمية واإلمكانات املادية الغالب األعم لتحقيق اإلصالح، متنحمور  ني بأنّاس

  .اإلصالح هو اإلنسان، فإذا فَسد فَسدت اإلدارة، وإن صلَح صلُحت
  

  قات وأسباب الفشل املعو: لثاملطلب الثا
ا إىل بناء نلُوصالوقوف على مالمح التجربة العربية يف اإلصالح اإلداري ي ال شك بأنّ

فكرة عن مدى جناح هذه التجربة من عدمها، وإن كان الواقع اليوم يؤكِّ رٍوتصوفشلها،  ده يف فإن
 بدتوإن  يف االجتاه الصحيح و بذلك خطوةللعمل وه باحصم لٌشفَ هبأن كذلك داملقابل يؤكِّ
ال [، وكما يقال يعها حىت تتواصل مسرية اإلصالح املرجوججيب تثمينها وتش ةٌطو، خغري كافية

النظرة التفاؤلية  هبلَّطَتقات وأسباب الفشل توع، فالبحث عن املُ]يوجد فشل وإمنا تراكم خبرات
جلميع منافذ  ليس املقصود فيه حبال النظرة التشاؤمية السادةُحنو البحث عن األفضل واألحسن، و

فَالنجاح والتة حنو حتقيق املأمول،  ةُطَحبِق، واملُوومن هنا لكل حماولة جادكان لزا السعي إىل ام
الدراسة املوضوعية للمعلوصول إىل املطلوب لاألسباب اليت سامهت يف فشل هذه التجارب ات وقَو

ى يف عملية اإلصالح ثلَاملستقبلية املُ اإلستراتيجيةبناء  ةَغيب ؛لة حتليل ذلك واالستفادة منهوحماو
  .ةعلمية جاد سٍساإلداري على أُ

  

  
  

                                  
  .بتصرف 44-28يويت، مرجع سابق، ص حممد قاسم القر) 1(
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  .قات اإلصالح اإلداريمعو: الفرع األول
 وميكن حتديد أهم ما يليفيقات اليت حالت دون جناح عملية اإلصالح اإلداري املعو:  

الثقافية ألفراد اتمع مع الركائز اليت قامت عليها االجتماعية و ةيميانس املنظومة القعدم جت –أوال 
عملية اإلصالح، مبعىن عدم جزِاهتمع إىل التفاعل إجيابيا مع العملية اإلصالحية بسبب ية ا

منظومة القيم اليت ترساليت من أعقَمبرور الزمن يف ذهنية األفراد و تخدا عدم القابلية للتغيريه ،
واليت تعبوعن املقا رمة الذاتية لكل أشكال التغيري املطروحة، وهذا التصرف متقَّوع ر من ومرب

الناحية االجتماعية، فليس من السهل إقناع اإلنسان بتغيري عاداته اليت انطبعت يف سلوكه لفترات 
طويلة؛ من التحل عنها إىل عادات أخرىوسبِ، ولذلك كان من الضروري أن تق حماولة  أي

م بالرصيد الكبري من الذهنية اجلديدة، للوصول إىل درجة دعإصالحية فترة من التحضري النفسي املُ
  .ة إىل تغيري السلوكيفضاإلقتناع املُ

ي لِّوة عن النظام اإلداري احلكومي قادرة على تة ومستقلَّصعدم وجود أجهزة متخص – ثانيا
ة ومرتبطة بالتغريات سيسة وغري ما كانت هيئة اإلصالح مستقلَّم، فكلَّمسؤولية إدارة اإلصالح

حىت عند أكثر الناس  رذِّعتحث عن مكامن أخطائها مب، فقيام اإلدارة نفسها بالكلما كان أفضل
نظرته وحتليله  ولة، كما أنّأن يقف على مجيع أخطائه بسه هنمك، فاإلنسان ال يموضوعية يف الدنيا

عنه املوضوعية يف التعاطي مع األفعال  بحجِران بالعديد من العوامل النفسية والواقعية اليت تقد يتأثَّ
بتفاصيلها وآثارها  قغرِستم) اجلهاز اإلداري(مة وجوده داخل املنظّ اليت يقوم ا، باإلضافة إىل أنّ

جيعله ناقبشكل دقيق، خبالف الناظر إليها  شكلة، وبالتايل بعيدا عن وصف احللِّاإلملام بأبعاد امل ص
 اا جيعل وصفه للداء سليممأبعاد املشكلة بشكل دقيق، م بطُباستطاعته ض الذيمن اخلارج 

وه غري خاضع للمؤثرات الداخلية للجهاز اإلداري ووصفه للدواء أسلم، كما أناليت غالبا ما تبعد 
  .)1( وضوعية يف الطرحصاحبها عن امل

 بأنّ الدى املواطنني شعور دلِّوالقيادات السياسية يف تطبيق برامج اإلصالح، وهو ما ي ددرت – ثالثا
 ه، وأنّالفساد ال يقتصر على اجلهاز اإلداري بل هو كامن يف أساس النظام السياسي نفس

أنظمتها ياسية، وهو واقع الدول العربية وية السون باحلماعه يتمتاملتورطني فيه والراغبني يف إفشائ
قات اليت اليوم، فغياب اإلرادة السياسية يف إحداث التغيري وتشجيع اإلصالح هي من أكرب املعو

                                  
  .بتصرف 78-72حممد قاسم القريويت، مرجع سابق، ص   )1(
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تواجه العملية اإلصالحية، حيث أنها تي االنطباع بعدم اكتراث السلطة السياسية مبصاحل عط
فقدان الثقة لديهم ويكَرس بعد اهلُوة بني احلاكم  ئُنشيعام، وهو األمر الذي األفراد وتطلُّ
 لِّعلى واقع اتمعات العربية اليوم يف ظ ةٌظرنى نتائجها ومآالا الكاريثية، فَخفَاليت ال توواحملكوم 

تداعيات ما يعربالربيع العريب  فنبِتؤبذلك ك.  
 ةئَنشاألسباب املُ اجلهاز اإلداري لربامج اإلصالح، وأهم عدم االستعداد الكايف من أعضاء – رابعا

، ة الالزمة لعملية اإلصالحطَّلذلك عدم إشراك هؤالء األعضاء يف عملية وضع اإلستراتيجية واخلُ
ر جهود مجيع افُظَما هو برنامج متكامل حيتاج إىل تذ، وإنح ليس أمرا يعطَى وتعليمة تنفَّفاإلصال

ه مل به باعتبار أن ه غري معينالكادر القائم على تنفيذ اإلصالح بأن ح، فإذا أحسعناصره كي ينج
يشارك يف إعداد برناجمه، فإنه من الطبيعي أن يسحيده منه وال يتفاعل معه، وهذا يعين  ب

 ه سيكون تفاعالمآله كذلك الفشل، ألن وحىت وإن أُجبِر على تنفيذه فإنّبالضرورة عدم جناحه، 
  .وهو مبثابة وجود اجلسد وغياب الروح بال اقتناع،

اإلمكانات املادية  ةلَّبسبب ق القوى البشرية القادرة على القيام بإدارة اإلصالح قصن – خامسا
وضر على برامج التطوير واإلصالح من حيث تأهيل الكوادر وتنفيذ الربامجالتمويل املؤثِّ عف ،

عمٍفهذه الربامج حتتاج إىل د مادي كبري لتجسيدها، ألنها ستحاول تغيري واقع تذَّجلفترة طويلة  ر
هنِحىت أصبح ذةًي قَوسلوكا، وهذا يستدعي مدرات بشرية معتربة ومؤة، وإمكانات لوجيستية لَه

هِممة ومفَّوة، واليت ال ميكن إالّر للتمويل احلاضر باستمرار أن يقَقِّحا ااهلدخول يف مشروع ، فإم
اإلصالح مبا يلَّطَتبه قَمن مدا ال، فالدخول بالقَرغري الكايف يعين ذهاب  درِات وإمكانات وإم

ة يعقِّد مهموضع الواقع اإلداري ويف سوء  يدزِاملال أدراج الرياح، ومن شأن ذلك أن ياجلُهد و
اإلصالح يف املستقبل، فاجلرثومة اليت ال يتم معاجلتها بالقدر الالزم من الدواء، ستظِّواجلُ فة رع

بغري املقدار  لُعمستوبالتايل يكون الدواء املُ ،الناقصة من الدواء الكتساب مناعة منه يف املستقبل
ا يف اكتساب اجلرثومة قُالالزم سببإضافية، وباملثلِ ةًو برنامج اإلصالح الناقصعن  الُقَي.  

س ركَل اإلداري املُلَمعها اإلصالح، فاخلَ بصعي ي األوضاع اإلدارية إىل درجةدرت – سادسا
لفترة طويلة من الزمن يتثَب لدى العامل ثقافة وذهنية يصععالجها وإصالحها، باإلضافة إىل  ب

 دلِّوباهضة وكبرية، مما ي األعم لغالبالتكلفة اليت تستدعيها عملية اإلصالح واليت تكون يف ا
، ولذلك كان اإلسراع الشعور باستحالة تعويضها وبالتايل االستكانة إىل تكريسها واإلبقاء عليها
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ال التسرع هِيف تنفيذ برامج اإلصالح عامال ما يف جناحهاموم ،فِّحزهِا ما يف تدارك استشراء م
  .)1(مستوا ممكن له إىل أقلِّ الالزمة ةَفَكلُالت لُلِّقَه يوانتشاره، كما أن لِلَاخلَ

التنمية، وسوء التخطيط وعدم وضوح األهداف، نتيجة لعدم وضوح فلسفة اإلصالح  – سابعا
على اجتهادات غري  حلقيقية وبشكل شخصي وبناًءدون االستناد إىل املعلومات ا طُطَاخلُ عوضتفَ

اإلصالح؛ النتائج من الظهور، وهذا انعدام وجود رؤية واضحة لربنامج  بجا حمالَطَلَ، فَعلمية
ا نسعى له من مورؤية ملا جيب أن يكون، أو ل رٍوصالسري يف العملية اإلصالحية من دون ت يعين أنّ
اة من ضمري وحستاملُ على رسالة نريد حتقيقها انطالقا من فلسفتنا يف اإلصالح ةيبنِم أهداف

تمع؛ هو انطالق موهذا يعين الفَ ن على غري أساس،ات لَنطَمن البداية واملُ لَشدق، ومن فَس
  .بدايته فَسدت ايته

اقتصار جهود اإلصالح اإلداري على تغيري اهلياكل التنظيمية والتشريعات الرمسية وتدريب  – ثامنا
دمة ت إىل التدهور يف نوعية وكفاية اخلديف األسباب احلقيقية اليت أَ وصِ، من دون الغاألفراد

كما قلنا من قبل لن ينتهي إىل املقصود من اإلصالح، بل على العكس  راصقَ كسلَة، وهذا ممدقَاملُ
أن يكون أداة  بلِ، فاإلصالح ثقافة من قَمن ذلك؛ سيكون عامال إضافيا للوضع السيئ باألساس

باألصل ملدلول  االقتصار على الشكل من دون االهتمام باملضمون خمالف أنّ وهذا يعينمادية، 
ه لن ينتهي إىل شيءاإلصالح، وبالتايل فإن.  

د باملنهج التدرجيي للنمو الذي يقَسوء تطبيق برامج اإلصالح اإلداري؛ من خالل عدم الت – تاسعا
يتاالستعجال يف النتائج، احلُ(قياس التجربة ومتابعتها  يحعلى النتائج قبل انتهاء املدة الزمنية  كم

ع يف تطبيق برامج اإلصالح رس، وهنا إشارة إىل مسألة الت...)، الرضا بأنصاف احللول، الالزمة
 ات العملية اإلصالحية، باعتبار أنّبمن غري دراسة علمية منهجية تستدعي استحضار مجيع متطلَّ

خاطئ من البداية،  كسلَهو احلصول على النتائج يف أقرب وقت ممكن، وهذا م األساس القصد
ة بدورها على يبنِة الزمنية يف مراحل اإلجناز املَيبِاترب كذلك احترام التلَّطَتتلك الربامج ت ما أنّك
علمية، واليت ي سٍأسقَعين عدم التا تضييعي وخباصة إذا  نتائج عكسيةل حتصيالو ا للوقت واجلهدد

  .)2(امل تعطَ الربامج اإلصالحية الوقت الكايف والالزم لتجسيده

                                  
  .بتصرف 81 -78حممد قاسم القريويت، مرجع سابق، ص ) 1(
  .صرفبت 69-66حممد إبراهيم الطراونة، مرجع سابق، ص) 2(
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  .أسباب الفشل:  الفرع الثاين
هناك العديد من األسباب اليت سامهت يف فشل جتربة اإلصالح اإلداري يف الوطن العريب، 

عظَوهي يف ممها ذات صبغة جِذاتية وإن وت بعض األسباب املوضوعية، وميكن تلخيص أهم د
  : هذه األسباب فيما يلي

  .فيذ معظم اإلصالحات اإلداريةاستئثار الدولة باختاذ وتن – أوال
ى من وقَ ؛فاحتكار الدولة ملصادر اإلصالح اإلداري وعدم إشراك الفاعلني اآلخرين

ه وكان له األثر على حمدودية اإلصالحات اليت عرفها اال اإلداري، خاصة وأن مركزية الدولة
بتوايل اإلصالحات تتى االنتقادات املُالَووجارية للعمل اإلده )ه سطحي وشكلي إىل على اعتبار أن

ي لغ، فهذا املنطق االحتكاري الذي ي)أبعد احلدود، وال ينطلق من إرادة حقيقة يف اإلصالح
أن يتعلَّق ، ناهيك )1(وحضارات مٍمالشركاء الفاعلني يف العملية اإلصالحية، كان سببا يف زوال أُ

ومي باإلصالح يف بيئة اجتماعية قائمة على أساس فشل إصالحات إدارية، فاالستئثار احلكب األمر
التكامل واالرتباط يف أداء الوظائف؛ مظهر مرضي ظر فيه من أساسهحيتاج إىل إعادة الن.  

  .الطابع القطاعي لإلصالح اإلداري – ثانيا
طار يف إ طَرِنخت إصالحات قطاعية دون أن تلَّفاملالحظ على خمتلف هذه التدابري أا ظَ

تصرٍو مشويل يتوإصالح يقوم بإصالحه و لٌّكُوالتدبريية، فَ ى إصالح اإلدارة يف أبعادها التنظيميةخ
، همئالَإطار رؤية مشولية تتناسب مع مشروع اتمع وتاإلصالح يف  عوض، من دون أن يإصالحه
وتراعي مبأنّ هلا دورا يف توجيه العملية اإلصالحية إىل  رة، اليت ال شكؤثِّبات البيئة اخلارجية املُلَّطَت

حياة األفراد، وهذا  سمى من اإلصالح اإلداري هو التغيري اإلجيايب الذي يغبتاالجتاه الصحيح، فاملُ
عنِيعين ضرورة أن تكون مجيع املرافق اإلدارية وبالتايل مجيع القطاعات مبفلسفة اإلصالح  ةًي

راجعة  ،من أن تكون هناك خصوصية يف تنفيذه وإسقاطه على الواقع د ذلكبع املطلوبة، وال مانع
هو اجتماع مجيع التطبيقات يف املسار املشترك للعملية  مهِلكل قطاع حبسب خصوصيته، فاملُ

  .د من خالل فلسفة اإلصالح اليت تقوم على أساسها العمليةسجاملُ اإلصالحية
  

                                  
)1 (ونقصوالذي كان سببا يف ] م إالّ ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاديكُرِما أُ[ به مثال املنطق الفرعوين الذي يقوم على أساس  د

  .زوال ملكه
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  .العالقات بني اإلدارة واتمعاالهتمام بالنصوص وإغفال  –ثالثا 
لقد هيمعلى ) إصالح النصوص القانونية(ت األهداف املرتبطة بتعزيز الشرعية اإلدارية ن

خمتلف التدخالت اليت ردون اهتمام بدور العالقات اإلنسانية داخل  ،ت إصالح العمل اإلداريام
ا هبِغيِيف قوة اإلدارة وت ل فقطثَّمتال ت اإلصالح اإلداريجناح  عوائقف ،اإلدارة وعالقتها مبحيطها

ثقافة اخلضوع (، بل تكمن أيضا يف املقاومة املذهبية والذهنية اليت يبديها أفراد اتمع للمجتمع
 مِياحلاصل يف ق لَوحالت ، حيث أنّ)إخل...الية، كَاالت رفض التغيري ابتداء، ،على املوجود واحملافظة
اإلبداع، (يف ثقافة اجلمهور  لٍوحتب بِاحصمل ي) إخل...الفعالية، الكفاءة، ية،املردود(الدولة 
إخل....القبول بالتغيري، ف،التكي( ما ساهم يف انقطاع التواصل وبالتايل انعدام التفاعل، أَمف إىل ض

بيقها امليكانيكي ضها أثناء تطحظوظ تعار يادمجودها وازد وىق النصوص وتكاثف راثُكَت ذلك أنّ
املشكل االجتماعي النفسي  رسفَوهو ما ي ت من أجلها،عضمع األهداف اليت وعارض تتعلها ج

 احلاصل بني الواقع واخلطاب حيث التناقضمن الذي سقطت فيه معظم اإلصالحات اإلدارية 
  .اجلوهر ضور عهظاالهتمام باملَإىل جانب  القول والفعل، بنيو

  .ة البريواقراطية اإلدارية وحدة االختالالتقو – رابعا
مصطفى الكثريي يف دراسته للخصائص التارخيية واحلضارية لبلدان املغرب العريب  ديؤكِّ

ة لبلدان اإلدارة الفني: على أنّ) 49-44ص (نمية اإلدارية بعد االستقالل ومدى انعكاساا على الت
صلة للواقع، ب تمينة أمناط ومناذج قانونية وتنظيمية ال تت سجلَّاملغرب العريب بعد االستقالل ظَ

و من مصاعب وخلُوال تمتاعب على مستوى القيادة اإلدارية والتوجيه، فهي تعتمعلى ممارسة  د
مواقف السلطة التسلسلية وتدجِرر اهليكل التنظيمي إىل القاعدة، فَطُا من أُهمن شصالبة  أن

القدرة على املبادرة وحرية  فضعتو صلِّقَنظام التسلسل اإلداري أن تاملبنية على  اهلياكل اإلدارية
غيان الصفة البريوقراطية على آليات العمل اإلداري؛ أَ، فطُف يف العمل اإلداريالتصركسبا ه
الَطَالعجِ للعديد من السلوكيات السلبية اليت تعود على نوع اخل قلَة وثدمة وكيفية احلركة املُنت

1(لب، وتنتهي بالعملية اإلصالحية إىل الفشلتقدميها بالس(، قُلَنطَإىل جانب هذه األسباب اليت ما ه
و ه ال ميكن التغافلُذايت؛ فإنالتغاضي عن وجود سبب مرتبط إىل حبعيد بطبيعة النظام السياسي  د
الذي يوجه العملية اإلدارية، ونقصبذلك غياب اإل داليت الحية وعملية إص رادة السياسية يف أي

                                  
  .بتصرف 121- 116ص  ، اإلصالح اإلداري باملغرب على ضوء املناظرة الوطنية األوىل،رشيد مليجي) 1(
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ح اإلداري من الناحية يف مسعى اإلصال اا كان مستوى التقدم كبريهمممنها إصالح اإلدارة، فَ
ر فُّوكفاءة واستعداد الكادر اإلداري، تة الوسائل والتجهيزات،فرة من التشريعات، وانرست(املادية 

ه ال يساوي شيئا أمام غياب اإلرادة السياسية يف فإن) إخل... ناسبةالبيئة الداخلية واخلارجية امل
اإلصالح، فال يتصور إصالح يف غَ إدارييبإصالحٍ ة ينطلق من وجود اإلرادة يف حتقيق  سياسي

، وبني كل ما هو إداري وما هو سياسي ذلك، فاالرتباط املوجود بني اإلدارة والفاعلني السياسيني
بيوظاهر ال ميكن جتاوزه نبل هو م ،ا طُربالفرس يف العملية كُلِّه.  

     

    .ام لتجارب اإلصالح اإلداري يف الوطن العريبقييم عت :املطلب الرابع 
جديرة  يالحظ مفارقةً خالل الفترات السابقة املتابع لإلصالح اإلداري يف الدول العربية إنّ

يف أداء وأوضاع  متزايد رثُّعقابلها تت هلذا اإلصالح، هجاليت و ةبريباالهتمام؛ فاجلهود واملوارد الك
بناء وتنمية  يدع؛ صأصعدة ثالثةعلى  تلك املفارقة صدر نمك، وياإلدارية للحكومةاألجهزة 

هياكل وأنظمة مؤِسسية، وصعاملمارسات اإلدارية يدوأخريا ص ،عقصور وعدم تكامل عناصر  يد
  .إستراتيجية اإلصالح

  

  .بناء وتنمية هياكل وأنظمة مؤسسيةجمال :  الفرع األول
لقد شهدت البلدان العربية يف بداية ضتها احلديثة حركة واسعة يف بناء املؤسسات 

ة نياستكمال البِ عِافديكن ذلك بِ غري مسبوق، ومل احلكومية ومؤسسات اإلصالح اإلداري بشكلٍ
ات قيام الدولة موقَمما بدافع استكمال واستيفاء تطويرها، وإناحلكومية و األنظمة اإلداريةو

ما زادها إن التخفيف من املشكلة اإلدارية وينجح يف ملي العايل ِساملؤس ددهذا املَ أنّ نفسها، غري
م حركة إنشاء مؤسسات حكومية جديدة يف حتسني األداء احلكومي، وال سهِتعقيدا، فلم ت

ى إنشاؤها يف رفع كفاءة وفعالية اإلدارة الَوت مراكز ومعاهد اإلصالح اإلداري اليت تمسهأَ
احلكومية، بل على العكس من ذلك كان احلرروز العديد من الظواهر املَالبنائي سببا يف ب اكرضة ي

  : اليت منهاو
1. زيادة التضملية التوظيف مثال ث كانت ع، حيم التنظيمي والوظيفي لألجهزة احلكوميةخ

 عخضالعتبارات سياسية ويف بعض األحيان العتبارات شخصية، من دون دراسة ت
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ية، فَللحاجيات الفننتج دفَعن ذلك وجود وظائف بال معىن، تفيها أموال من غري أن  ع
يكون هلا عائد ذكَير، أضف إىل ذلك أنها توسع اجلهاز اإلداري وتكاهله لُثق.  

الشكلية، اجلمود ومقاومة التغيري، إفراط يف (ة لإلدارة البريوقراطية يضرمنو األعراض املَ .2
من  يدزِلبية اليت تعنها الكثري من السلوكيات الس جنتة يوَءوبهذه البيئة املَ ثلُم، فَ)إخل...

معاناة اإلدارة، وال تسممن للجهاز اإلداري من االستقرار ناهيك ح أن يطَترو .  
3. ة ونفوذ السلطات الثالث؛ حيث أصبح اجلهاز التنفيذي هو اختالل التوازن يف حجم وقو

املستفيد من موارد ومخصصات التنمية، مما مكَّن هذا اجلهاز من التحواكتساب  نِص
املناعة ضاملُ دفَلة واحلساب وكذا اإلصالحاَءس ،توسي احملسوب على اهليئة اجلهاز اإلدار ع

التنفيذية، يخرية صاحبة النفوذ الكبريهذه األ لُجع مِستلِّبزمام األمور كُ كا، حبيث ال ه
يظهويف )السلطة القضائية، السلطة التشريعية(وجود وقوة اهليئات السيادية األخرى  ر ،

يةٌقوِهذا ت لسلطة على أخرى، ي1(عدم االستقرارإىل عدم التوازن وبالتايل  ولُؤ( . 
ويرجع السبالواضحة للعملية  اإلستراتيجيةيف بروز هذه السلبيات إىل انعدام الرؤية  ب
ة على الدراسة العلمية الدقيقة للواقع اإلداري من خالل البيئة الداخلية يبنِاإلدارية ابتداء، املَ
العمل وخباصة إذا توفرت املوارد يف تلك املراحل هي ذهنية العمل من أجل  واخلارجية، فالسائد

مدى تأثريها حمدود للغاية ال  ، كما أنّا يف نفسهاهلشي بذور فَحوِت هنِيةهذه الذ ثلُماملالية، و
  .ينتظَر منه الكثري

  

  .جمال املمارسات اإلدارية:  الفرع الثاين
لعاملني يف األجهزة املفارقة على صعيد جهود تنمية وتطوير ممارسات ا دوجت وباملثلِ

الشواهد  ة إلصالح وتطوير املمارسات اإلدارية، فإنّهجواحلكومية، فرغم اجلهود واملوارد املُ
للتدريب ا إىل جنب مع زيادة هذه اجلهود واملوارد، فرغم ما وجه نبة تزداد جيضرواألعراض املَ

اإلداري من جهود ومخصالكوادر اعات التدريب للقيادات و س، ورغم النمو اهلائل يفاتص
ا موازيا يف ومو نمذلك الن على املستويات مجيعها، فقد صاحبإلدارية يف مواقع التنفيذ كافة وا

  : نذكر منها  ةيضرعدد من املؤشرات املَ
                                  

،  ندوة اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري رة مستقبلية الستراتيجيات اإلصالح اإلداري يف الوطن العريبنظأمحد صقر عاشور، ) 1(
  .بتصرف 1114-1113، ص 1986األردن،  –، شركة الشرق األوسط للطباعة، عمان 1يف الوطن العريب، ط
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ة وحدات اخلدمة، فَكلُوكفاءة العمل اإلداري احلكومي، وارتفاع ت إنتاجيةاخنفاض  .1
  .ب والتراخي يف ممارسات العمليسواهر اإلمهال والتوشيوع ظ

 .)1(....)شوة، االختالس، االستغالل، الر(ت الفساد اإلداري مبختلف صورها منو ممارسا .2
والسبب راجع إىل غياب ضابط الوازع األخالقي يف منهجية االختيار، فقبل البحث عن برامج 

ل محتل الًهؤوال م بالتدريب، فإن مل يكن أهالًالتدريب البد من االعتناء الدقيق باملستهدف 
ة تعإالّ رحالت استجمامية لتحقيق املُ لن تكونالدورات التدريبية  وواعيا بواجباا، فإنّ املسؤولية

  .، ومن هنا تظهر أمهية االستثمار يف اإلنسان عند األمم اليت حتترم نفسهاال أكثر وال أقل
  

  .وعدم تكامل عناصر إستراتيجية اإلصالحقصور : الفرع الثالث 
جهود وبرامج اإلصالح اإلداري يف الدول العربية ليس هلا  وتكمن أسباب املفارقة؛ يف أنّ

تومستوى عناصر األنظمة واملمارسات اإلدارية ومنوذج اإلصالح  بنيه استراتيجي متكامل ج
  : راجع هذا إىل مجلة من األسباب رسبب القصوو، املستوى اتمعي الكلي بنيم، وخدستاملُ

تركيز جهود اإلصالح اإلداري واقتصارها على بناء اهلياكل واألنظمة الرمسية وعلى تنمية  •
املعارف بالتدريب، حىت وصل األمر إىل تصولُّر أن اإلصالح وح املشكلة يتيف خلق  لُثَّم

، وهو املزيد إىل بنودها وإجراءااكيان تنظيمي جديد، أو تطوير اللوائح القائمة بإضافة 
عن املوضوعية املطلوبة، ويحجم املغزى األساس من العملية  دعبتي استغراق يف الشكلية

  .اإلصالحية
للتطوير والتغيري، من خالل تغييب األطراف املعنية بعملية  دميقراطياالعتماد على منهج ال  •

قَتطوير األداء اإلداري احلكومي وأغلبها يخارجه، هذا الذي جعل عملية اإلصالح  ع
افتقاد الرقابة اخلارجية على جهود اإلصالح ف صورية، ل إىل دعاية ملضامني شكلية أوتتحو

ات مظَّنفاظ على مصاحل موالتطوير يحول هدف الكثري من املمارسات اإلصالحية إىل احل
ها بصرف النظر عن الناتج النهائي هلا، العاملني فيها إىل تنمية أنشطتها وموارداإلصالح و

ويف ظل منوذج مغلق كهذا؛ يصعب تقُّوع أن تار جهود اإلصالح تغيريسف يف  اجذري
  .ة باإلصالحفَهدستممارسات وأداء املنظمات احلكومية املُ

                                  
  .1114أمحد صقر عاشور، مرجع سابق، ص ) 1(
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ا امت اهتمولَفالكثري من جتارب اإلصالح اإلداري أَالتركيز على تقنيات اإلدارة العلمية؛  •
ا هضفرِر من اهتمامها باجلوانب السلوكية والسياسية اليت تفنية اإلجرائية أكثباجلوانب ال
جِالبيئة اليت وت فيها هذه اإلصالحات، وهذا املسعى ال يأخذ بعني االعتبار حقيقة أنّد 

جمتمعٍ تقنيات اإلدارة يف أي تمعات ال تصلُمن اعملية بالضرورة يف جمتمعات أخرى، ف ح
اإلسقاط املباشر والتلقائي من غري االعتناء مبدى تر العوامل السلوكية واالقتصادية فُّو

والسياسية املتكاملة معها تي يف الكثري من األحيان إىل فشل العملية بِفضرمتاه.  
• تمعية للتنمية السياسية وبت فجميع حماوال ؛الدميقراطيالتطور  طُءقصور اإلستراتيجية ا

صطَاإلصالح اإلداري يف الدول العربية كانت تددائما باجلدار املُ متل يف درجة اجلاهزية ثِّم
واالستعداد لدى أفراد اتمع للتفاعل مع عملية اإلصالح والرغبة يف الوصول ا إىل 

النتائج املرجوتمع ة، ويرجع غياب اجلاهزية إىل غياب عامل الثقة بني اجلهاز احلكومي وا
ا، بسبب  ه هذه احلكوماتفُعرِبسبب االنسداد السياسي الذي تقٍفُغياب أُمع شعو 

شديد يف التطور الدميقراطي، وتكريس ثقافة مصادرة الرأي  طٍءواضح للتنمية السياسية وب
   . )1(واملبادرة 

                                  
  .بتصرف 1119 -1115 أمحد صقر عاشور، مرجع سابق، ص) 1(
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  .استراتيجيات اإلصالح اإلداري يف الوطن العريب: بحث الثالث امل
ود من احلديث عن مدلول اإلصالح اإلداري، وعن التجربة العربية السابقة مل يكن املقص

ما من أجل أخذ صورة دقيقة العلمي، وإن فرمبا فيها وما عليها من مالحظات من باب الت ،فيه
عن الوضع، وحماولة الوصول إىل إعطاء تصا جيب أن يكون عليه اإلصالح اإلداري  رٍودقيق عم

الباء الذني يرتكز على الرصيد السابق وحياول أن يضاألسس الالزمة النطالقة جديدة يف  ع
البد  إىل حتقيق عملية اإلصالح اإلداري؛اجلهود الرامية  منطلق أنّمساره، وهذا يستلزم االنتباه إىل 

وأن يكون من خالل وضع إستراتيجية مضبوطة ومحددربِة املعامل توالعملية  اخللفية الفكرية ز
 ، ألنّخبارطة طريق إلمتامه عتب، فال ميكن حبال االكتفاء بوجود إرادة لإلصالح ال تإلرادة اإلصالح

ذلك جيعل من املسألة شعارا خاويا من مضمونه ال يقِّحق هذه  وجه، كما أنّ القصد من أي
 ققِّحالذي ي درِاملعاصرة، بالقَة وات األصالموقَم فقم وِتبد وأن تعلى أمهيتها التيجية وااإلستر

ا التجانس بني املوروث احلضاري الزاخر بالتجارب الرائدة واملؤسسات الفاعلة اليت ال حتتاج من
ث وة من املوررصبتاالستفادة الفاحصة واملُة، وددجتالغبار عنها يف صور م فضن إالّ ؛اليوم

  .وخباصة يف البلدان الغربية نوعية ةًفرطَ دشهال اإلداري الذي ييف ا احلضاري اإلنساين املعاصر
  

  .أمهية اإلستراتيجية إلدارة عملية اإلصالح اإلداري :املطلب األول
ال حتتاج عملية اإلصالح اإلداري إىل قرارات متسرة وحلول مستعجلة حىت تكون ع

اليت انتهجت هذا النهج إىل الفشل، ناجحة، بل على العكس من ذلك؛ فقد انتهت كل التجارب 
وإنسٍفَما عملية اإلصالح وألمهيتها حتتاج إىل ن طويل وختطيط حكيم هو الذي نقصد به وضع 

عملية لإلصالح  يف أي إستراتيجيةأمهية وجود  زرباملواتية لتحقيق املأمول، ومن هنا ت اإلستراتيجية
علينا التعامالت مع الغري وعلى كل املستويات؛  هضفرِقا مما تد مقبوال اليوم انطالع، فلم ياإلداري

السبالنمط التقليدي يف إدارة الشؤون العامة للناس، ألنّ ري ذلك يعين التلُّخكب  فعن الر
م كُّحعلى ما فيه من األغراض السياسية يف التو مثال واالنكفاء عن الذات، فاجلواز البيومتري

ا همبلد م ه؛ مل يعد أليرفِّواإلسالمية منها من خالل بنك املعلومات الذي ت بالشعوب وخباصة
كان متما بسيادته أن يرفضه، ألنّكًس رفضه يعين البقاء يف حدود بلدك ال ميكنك السفر إىل أي 

بسيط  م لن تتعامل املطارات الدولية إالّ باجلواز البيومتري، فهذا مثال2015ٌمكان، فابتداء من 
فرِعن الواقع الذي ميكن للغري أن يضا  ةٌيلَه عليك من غري أن تكون لك حغنيف جتاوزه، ولقد ص



.ا�����د 75�8#ح ا5داري: ولا�+�" ا0 - ا��2ب ا0ول   

 104 

هذا الكالم لنبيبأنّ ن العمل اإلداري من خالل تطور آلياته مل يباعتماد الطرق التقليدية، د يسمح ع
ة واضحة ومدروسة بشكل ولذلك جاءت احلاجة إىل التجديد الذي ال يكون إالّ وفق إستراتيجي

دقيق تعتماألصالة واملعاصرة(األصول اليت ذكرناها يف مقدمة املبحث  فيها د(.  
  

   .املفاهيم األساسية هلذه اإلستراتيجية: الفرع األول
ال وجود إلستراتيجية باملعىن احلقيقي إذا مل ترتز على فَكفَلسيف وجودها، وهذه الفلسفة  ة

ا انطالقا من املعطيات الواقعية بعد هلا اإلطار الذي تسري فيه، طَدحمفاهيم ورؤية ت ال تقوم إالّ على
اليت تفيها ومن أجلها هذه اإلستراتيجية أُنش.  

  : وميكن تعداد هذه املفاهيم على النحو التايل 
 هكُملي ت؛ فمن األمهية مبكان املزاوجة بني الرصيد الذاألصالة واملعاصرة املزاوجة بني – أوال

يف  ا اخلصوم دهِواإلبداعية اليت ش ةذَّاحلضارة العربية واإلسالمية يف جمال اإلدارة والنماذج الفَ
قَأرقى فترات التاريخ العريب اإلسالمي، وبني ما وصل إليه عقل اإلنسان املعاصر من تيف جمال  مٍد

اإلدارة والتسيري، وال يعظهِر ة األمريقحق ألنّ ؛هذا مستحيال دسانية الذي وصلت إىل اإلن بأنّ ت
والذي  رصيد السابق هلانتيجة تراكمات ال مل يكن إالّ اإلدارةاليوم من تطور يف جمال التسيري و

، بكل قوة، بل قد تكون بصماا أقوى البصماتو أكرب املسامهني فيه احلضارة اإلسالمية كانت
 عندئذ فال سبيل ،املستقبل انُزوخ اضي هو رصيد احلاضرامل بأنّ ؛ن األمر عند املنصفنيولذلك كا

ل موروثها اهجت لُاوِ، فاملشاريع اإلصالحية اليت حتَُإىل التناقض بل إىل التكامل واالستمرار
احلضاري باعتبار أنه رجعية وتأخر عن التطور، وحتاول أن تتشثَب ه بالبديل الغريب باعتبار أن

عصري للصواب،  ال أكثر وال أقل؛ جمانبةٌ له يف احلقيقة ال تقوم إالّ بعملية االستنساخ هامع أن
، وأنّ ها احلل األنسبا منها بأننعلى رصيدها اخلاصة ظَ ئُفنكَالتجارب اإلصالحية اليت ت كما أنّ

االنفتاح على الغري فيما وصقَلت إليه التجربة اإلنسانية من تا مٍديف ذلك اطَل خذاته ر يف حد ،
ك، وهلذا كانت أكثر وال أقل؛ جمانبة للصواب كذل وهي يف احلقيقة ال تقوم إالّ بعملية االجترار ال

 اارتكاز مبا يعين يف مثل هذه احلاالت، مسلَم واَألقواَأل كسلَهي املَ ؛الوسطية كما هي احلال دائما
  .للمعاصرة اعلى األصالة وتوظيفً

ى يكون لإلصالح مغزا ومعنا وفعالية البد ؛ فحتيف اإلصالح يةالشمولية والتكامل ةالنظر – ثانيا
ن وظاهر على مجيع املستويات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية يب رٍثَأَ من أن يكون ذا
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ب التنظيمية على اجلوان رِور األثَصملموس وحمسوس، فقُ شكلٍفنية، وأن تظهر نتائجه الواقعية بوال
و اهليكلية ولو بتنميتها ال يجسد اإلصالح يف بعدأحسن النتائج(الراشد  ه(ون ،قصبذلك  د

ا من خالل االهتمام هتطَّخ دسجتألن اإلستراتيجية بني الشكل واملضمون، و عجمت ضرورة أن
من مستلزمات وشروط، وال  هبا يتطلَّق بتطوير اجلانب اهليكلي التنظيمي البحت، مبباملسار املتعلِّ

ل عن اجلانب املوضوعي يف اإلصالح وخباصة ما تعلَّغفَترفع مستوى (الداخلية  فيه بتحضري البيئة ق
واخلارجية ) تنفيذه صدقَاالستعداد لدى الكادر اإلداري لإلصالح اإلداري وانسجامهم معه بِ

املناسبة ) إخل للمسامهة يف إجناح اإلصالح...فكرية، حتضري اتمع من مجيع اجلوانب النفسية، ال(
  .)1(لتحقيق نتائج اإلصالح

ي على منهج ابتكاري إبداعي نِنب؛ فعملية اإلصالح اإلداري ينبغي أن تالنفَس اإلبداعي – ثالثا
دف إىل استكشاف البدائل املمكنة كُحبكم أن لَّهادة أمينا لزياا إلغناء القدرات واإلمكانات ته

حتقيق األهداف والطموحات، ومن دون هذا املسعى اإلبداعي نكون أمام الكفاءة والفعالية يف 
استنساخ لفشل جديد مصبٍاح لفكثريا ما وتبديد لإلمكانات يف قوابل شكلية ال أكثر درِه ،
كانت برامج اإلصالح جيا ابتداء، ولكندة يف مضموهها عند أول عقبة تواج طُسقُها كانت ت

احللول  القدرة على إجياد عملية التطبيق واإلسقاط الواقعي، ويرجع السبب يف ذلك إىل غياب
اإلبداعية يف ابتكار  والقدرة ، بسبب غياب الذهنيةوازلاملناسبة عند ورود بعض املشاكل والن

ر كِّبال نتحدث عن االستشراف املُ هنا نحنف بالطيعواحللول يف الوقت املناسب من غري تعطيل، 
مع الظرف املُ بسرعة وكفاءة ما نتحدث عن التفاعلللمشكل وحتضري حلوله، وإنجِستمن  ؛د

والذي يعد يف حينه خسارة البد من العمل على  ،املبتكر يف حينه من غري انتظار لّخالل إجياد احلَ
  .جتاوزها بسرعة

اإلصالح فقط عند وجود املشاكل  فلسنا حباجة إىل استدعاء عملية ؛القدرة االستشرافية – رابعا
السريع، بل البد أن يرتفع املستوى يف األداء إىل درجة استشراف املشاكل  لّا احلَاليت تستدعي من

ع، أو على األقل وجود االستعداد من خالل وجود احللول حلظة قَوحماولة جتاوزها قبل أن ت
إلدارية وانتظار احللول لوقت طويل، من غري احلاجة إىل تعطيل العملية ا) املشاكل(وقوعها 

 ةُمقذاته، فَ دن من القدرة االستشرافية يف التعاطي مع العملية اإلدارية هو إصالح يف حكُّمالتف
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اإلصالح أن ال حتتاج إليه يف كل مرة، وإذا ما احتجته وجدترِحاضرا بآليات عمله املَ هة ن
حتتاج دائما إىل " ) أ"اليت متثل النسخة (، فاإلستراتيجية األصلية حني ة للتدخل يف أيدعستواملُ

، وهذا طبعا له ")ج"و " ب" تانوهي النسخ(نسخ جاهزة لالنتقال إليها عند وجود العوائق 
ارتباط بالنفَس اإلبداعي املتوفر عند القائمني على اإلدارة والقادة والذي أشرنا إليه يف النقطة 

   .)1(السابقة
ذكرناها بشيء من  هذه املفاهيم اليته البد من اإلشارة يف خامتة هذا الفرع بأنّ أنعلى 
إىل منهجية يف  ند الرغبة يف جتسيدهاع رقفتت ؛عملية اإلصالح اإلداري صلُؤت التفصيل واليت

أن تكون هذه  تنفيذ برامج اإلصالح اإلداري مبنهجية احملاولة واخلطأ، دون مت، فالبد أن ال يإدارا
املهمة مسؤولية جهة محدى اإلشراف عليها ختطيطا وتنفيذا وِة تتولَّدج علمي، فعامل الوقت  فق
هِمم ركُيف العملية وال ميكن تللصدفة ه، هِولذلك كانت هذه املنهجية عامل ميف جناح  م

اإلستراتيجية يف حا، إىل جانب اعتبار العملية شامل دة تتناول اجلوانب التنظيمية والسلوكية ذا
والثقافية مع توفر إطار سياسي واجتماعي وثقايف متعف مع جهود اإلصالح و داعم هلااط .          

  

  .شروط اإلستراتيجية:  الفرع الثاين
املفاهيم اليت تنطلق منها عملية اإلصالح كقاعدة انطالق، وكذا املنهجية اليت   جانبإىل
ر عليها ذاا شروطا البد وأن تتوفَّ دمرحلة التجسيد؛ فإن لإلستراتيجية يف ح توفر عليهاالبد أن ت
، وهي شروط تسمح باالنطالقة الصحيحة والسليمة لعملية اإلصالح اإلداري، وعدم لنجاحها

توفرها منذ البداية يعين سالعملية اإلصالحية حنو الفشل، ورمبا حنو نتائج عكسية ملا هو  ري
  :ومن أهم هذه الشروط ة،ئَيطلوب، وقد نزيد من تعقيد الوضعية اليت هي باألساس سم

   :توفر اإلرادة السياسية - أوال
وجود اإلرادة السياسية احلقيقية إلجناح عملية اإلصالح اإلداري، وهذا  ؛أول الشروط

صودها التنفيس عن اليت يكون مق وفاءاخلطابات اجلو اقةربرات الايستدعي جتاوز مستوى الشع
االنتقال بعملية  وهذا يتطلب االحتقان وعدم الرضا املوجود يف اتمع وجتاوز الصدمة األوىل،

 نؤمة اليت تدون وجود السلطة السياسية القويمن اإلداري من التكتيك إىل اخلَيار، فاإلصالح 
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بضرورة السعي إىل جتسيده؛ االقتناع كذا وعلى كل املستويات  بأمهية اإلصالح ووجوب تنفيذه
تلكم  لِثَكماإلرادة السياسية بالنسبة للعملية اإلصالحية  لُثَمفَ، لن يكون باإلمكان حتقيق اإلصالح

، ومتتلك )GPS(اليت متتلك أقوى حمرك يف العامل، ولديها أحدث وسائل التواصل والتوجيه  السيارة
ة الواقي من دخلارجي ميتاز باملتانة والشمن الداخل، كما أنّ إطارها ا أرقى وسائل الراحة

ها ال متلك البرتين الصدمات، إىل غري ذلك من االمتيازات اليت جتعلها أفخم سيارة يف العامل، ولكن
، ويسمح هلا بأداء الدور الذي وجِدت من فعٍن اتالذي جيعلها من خالل كل تلك االمتيازات ذَ

ية اإلرادة السياسية يف مشروع اإلصالح اإلداري، فال وجود أجله وهو السري، ومن هنا تظهر أمه
له إالّ بوجودها، مع التنبيه إىل أنوجود اإلرادة السياسيةبا ال نقصد ند التعبري عنها من خالل ؛ جمر

قرار رئاسي أو ضمن ملَحهذا كان موجودا  انتخابية ظرفية غرضها كسب األصوات، ألنّ ة
أن  صدقَما ال، وإنواليت مل حتقّق الغرض اإلصالح السابقة يف الدول العربية ومصاحبا جلميع جتارب

تنِقتها رغبة صادقة يف ديا حقيقيا بضرورة اإلصالح اإلداري وتكون لالسلطة السياسية اقتناع ع
 عة للمشرول يف الدراسة اجلاد، تتمثَّات واقعيةفَتصر من خاللذلك االقتناع  دسجوأن ت ذلك،
ف يف وجه العملية، تقدمي كل قمجيع العوائق اليت قد ت إزالةالوسائل واإلمكانات الالزمة، وتوفري 

هلم،  رمستالتسهيالت الضرورية لتسهيل عمل القائمني على العملية اإلصالحية وتقدمي الدعم املُ
حذَش هتمع للتفاعل مع خطوات اإلصالح من خالل اآللة اإلعالمية  مِمبكل عناصرها، ومن ا

   .ة ال اإلرادة االستهالكيةجنتهنا يكون املطلوب هو اإلرادة املُ
  .والكادر املقتدر القيادة ذات الكفاءة - ثانيا

ذات الكفاءة ى البشرية الالزمة ووالق ة،ردقتاملُة ذَفِّنإستراتيجية مل تتوفر هلا القيادة املُ أيإنّ 
إىل املستوى املطلوب من  لَصال ميكن أن ت ملعريف والعملي امليداين؛الرصيد ايف اإلجناز من حيث 

اإلصالح، وال ميكن أن يكتا اإلصالحية، فال يكفي وجود اإلرادة بل البد من  بالنجاح خلطوا
الياملُ دوكما قلنا عن اإلة لذلك من حيث الكفاءة القيادية والعمليةقَقِّح ،ها برتينرادة السياسية بأن  

ا وسرعة السري فيه، هريِس طَّخ ، وبالتايل فإنّكفاءة القيادة هي مقودها اإلصالح اإلداري، فإنّ
ف معها إىل رصالت سنح عرجِي ؛اتبطَات ومجرنعن مم هلُلَّختوما ميكن أن ي طّوكذا طبيعة اخلَ

إىل احنراف  اةًدعنعدام الكفاءة يف القيادة ممهارة القيادة وبالتايل إىل كفاءا، وعلى هذا يكون ا
العملية اإلصالحية على املسار الصحيح، ومن شأن ذلك أن يعود على كل العملية بالبطالن 

  .واآلثار السلبية بعدها



.ا�����د 75�8#ح ا5داري: ولا�+�" ا0 - ا��2ب ا0ول   

 108 

الُقَوما ي لزِعلى القيادة يالكادر اإلداري املُ مفِّنطلَذ للعملية اإلصالحية والذي يفيه  ب
ة من فَهدستفئة املُه اإلطار الذي هو على التماس مع المة لتنفيذ مراحل اإلصالح، ألنالكفاءة الالز

ع عليه مسؤولية جناح املشروع باعتباره آخر السلسلة كما يقولونقَاإلصالح، وهو الذي ت ،
سبِولذلك كان االهتمام به وبإعداده على الوجه الالزمة من األوليات اليت تة الشروع يف العملي ق

ك لكل العملية، وال غىن الكادر اإلداري هو احملر اإلصالحية، فإذا كانت القيادة هي املقود فإنّ
ارة عن املُللسيحبالطبع كر.  
   :تيارالواقعية يف االخ - ثالثا

 فوقية ال تتناسب مع الظروف السائدة؛ فأي اإلستراتيجية أن ال تكونوهذا يعين 
من حيث االستعداد إىل قبول تلك  االعتبار الواقع الذي نشأت فيهال تأخذ بعني  إستراتيجية

شروط  هد لتوفريمن ج فتقر إليها وحاجاا، وما تهاتبلَّطَتربِ موالتفاعل معها بعد س اتصالحاإل
 ع أهمجمستها مل تألن يكون مآهلا الفشل، ها من حيث الوسائل املادية واملعنوية وغريها؛جناح
بنقل التجارب  السياق من الضروري أن ال يكتفَى فسويف نط الوصول إىل حتقيق اهلدف، شرو

ا مع الواقع الذي هتموائَوحماولة م ل البد من االستفادة منها طبعاب ،خرىاألتمعات االناجحة يف 
سطَتبفاملؤكد بأنّ ،فيه ق لَّل كُقُأغلب التجارب املستنسخة إن مل نصريها الفشل ا كان مه

من إمكانية  ؛األطباء قبل زرع أي عضو يف جسم غريب عنه دلألسباب اليت ذكرنا، ولذلك يتأكَّ
وا لُدة كبرية ععوقَّتالرفض املُ ةُسبقبول هذا اجلسم لذلك العضو اجلديد وعدم رفضه، فإذا كانت نِ

عن عملية الزنسبة قبول  د بأنّتأكَّة إىل أن ن، فهي حباجعن العملية اإلصالحية الُقَرع، وكذا ي
 يبجِستضرورة أن ت إىل يف املقابلحيتاج هذا األمر  وإالّ فال حاجة للمغامرة، و اتمع هلا كبرية

دمة يف مجيع اإلستراتيجية اإلصالحية إىل رغبات اجلمهور من خالل رؤية مشولية لتحسني اخل
اتمع وتوفري ف ،إستراتيجية إصالحية هلدف األمسى ألييعد ا هألن مرافق احلياة اليومية للمجتمع

حاجاته هو مدار العملية اإلصالحية ومحوروعلى هذا فإذا كانت ا الذي تدور حوله ومن أجلهه ،
الواقعية يف  ك فإنّرحاإلرادة السياسية هي البرتين، وكانت القيادة هي املقود، وكان الكادر هو املُ

االختيار تلُثِّم ِسالطريق الذي تعليه سيارة اإلصالح اإلداري، وال أحد ينفي أمهية نوع الطريق  ري
  . املختار يف سالمة السيارة وسالمة الوصول إىل اهلدف
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  :إمكانية التجسيد -  رابعا
يشتطُر كذلك أن تكون اإلستراتيجية ممكنة التطبيق والتنفيذ، وليست مجرمتنيات  د
ات املالية مجيع االحتياجات واإلمكان صرح(اا املادية بسة الدقيقة ملتطلَّرجسية، فالدراوأحالم ن

ية، حتضري اجلو مة احملتملة لإلستراتيجوة واملقاعانممواطن املُ صدر(ية واملعنو.) ..والتقنية والبشرية،
ب اإلحاطة العلمية ذا يتطلَّوه جدا لنجاحها، مهِم.) ..من الناحية اإلعالمية،لتفعيلها وخباصة 

اجليدة بالواقع الذي ستصد حتديد اخلطوات الالزمة ذ عليه اإلستراتيجية من كل اجلوانب، بقَفَّن
ن من املتابعة كُّمها بقصد التتدباإلضافة إىل حتديد م ،وترتيب أولوياا على الوجه الصحيح

 سنا لضمان ح نييعنِديد األدوار وتوزيعها على املَة، وكذا حترطَّساملراحل املُ فقواإلجناز وِ
تأديتوكل هذا يدخل يف سياق أنّا على الوجه املطلوبه ،  هدهو حباجة إىل اإلصالح اإلداري ج

استحضار القوة الالزمة لبذلهيستدعي البحث عن إمكانية التجسيد من البداية، فإذا  ، وهو أمر
  .العبث دخوهلا بدرجة هوائية نميف مسابقة الدرجات النارية فَ كان القصد هو الفوز

  

  .يف اإلصالح اإلداري ةأمناط اإلستراتيجية املعتمد: املطلب الثاين
هناك العديد من األمناط اليت اعتمدت سابقا وتعتماآلن إلجناز عملية اإلصالح اإلداري د ،
لهما يف يعمالن عم) البيئة(واملكان  )راكم التجاربت( الزمان وكل هذه االستراتيجيات كان عاملُ

فقد وجِدت احملاوالت األوىل يف وضع  ،املطلوبملأمول وتشكيلها بالشكل املناسب ا
االستراتيجيات واليت كانت تتناسب مع النمط التقليدي يف اإلدارة فأخذت بذلك امسكان  ، مثّه

ار الذي عرفته اإلدارة دورللتطو اإلستراتيجياتر يف تطو وهو شيء منطقي ألنها توضعلى  ع
 الًجمتوصيفا عاما وم ، وقد كان النوعان املذكوراناملعاصرةباإلستراتيجيات وقد عرِفت  أساسه،

رى على أساس اعتماد تقسيمات أخ ه ميكنلى أنالشاملة، عهم أمناط اإلستراتيجيات الكربى وأل
، ومن هنا ه إليه اإلستراتيجيةجوتد الذي تدحأو على أساس اهلدف املُ ع يف التصنيف،بتاملعيار املُ

       .يأيت تقسيمنا هلذا املطلب على ثالثة فروع
  

  .االستراتيجيات التقليدية: الفرع األول
يف القدمي، وخباصة قبل الثورة املعلوماتية الكربى  دمعتاالستراتيجيات اليت كانت ت وهي
عن  على اإلدارة العامة مبعزلٍ بنصواليت كانت ت اإلنسانية يف العقود األخرية،اليت شهدا 
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السياسية، االقتصادية،  ؛النشاطات األخرى اليت متارسها احلكومة يف ااالت املختلفة
واالجتماعية، وهذا يعين التحرك يف جمال ضيق وبالتايل رؤية محصوررات الداخلية والة باملتغي 

تبدى املفالتقليدي هنا يعتمد على  ،ي باملتغريات اخلارجيةالاإلصالح ةُطَّالذي تتفاعل فيه ومعه خ، 
  :اخلطوات التالية وتعتمد هذه اإلستراتيجيات على

  .ختطيط وتنمية القوى البشرية:  أوال
القوى البشرية هي العمود الفقري لطَخعملية  ط وبرامج التنمية الشاملة وبالتايل ألي

إصالح، ولقد أشارت معظم املؤمترات والندوات العلمية اليت عقدا املنظمة العربية للعلوم 
  :رق التاليةمن خالل الطُ متتنمية وإعداد القوى البشرية ي اإلدارية؛ بأنّ

  : اإلعداد اإلداري؛ وذلك من خالل – 1
• ختطيط القوى العاملة وذلك باحملافظة على التوازن بني تأجهزة التعليم (ات العرض قَفُّد

  ).ايفًا وكَماالحتياجات من الكفاءات املهنية واإلدارية كَ(وبني الطلب عليها ) والتدريب
  .تأهيل القيادات اإلدارية بإكساا مهارات جديدة تسمح هلا برفع مستوى األداء واإلبداع •

  :ر الشروط التاليةفُّوالتعيني على أساس اجلدارة واالستحقاق وتاالختيار و -  2
  .......)ل املسؤولية،حب العمل، محاألمانة، ت(صفات أخالقية ومعنوية لدى املرشح  •
• ربة والتجربة مبا يتالءم ومستوى الوظيفةمراعاة اخل.  
• الوظائف مِلَّالتدرج يف س.  
• توثيق املعلومات عن املوظفني لقومي األداء بشكل مستمر.  
ي املوضوعية خوف، وتداحملسوبية والصة وياجِزختيار املبين على املواالاالبتعاد عن التعيني  •

  .)1(واملصلحة العامة والنجاح
  :التدريب وتطوير قدرات املوظف مع مراعاة ما يلي – 3

ن تطبيقه ضمن بيئة العمل وليس مكالتركيز يف الربامج التدريبية على الواقع العملي واملُ •
  .دول األخرى اليت ختتلف أجهزا بشكل كاملعلى النظريات وجتارب ال

  .تطوير برامج التدريب حبسب طبيعة العمل احلايل •
  .التركيز على التدريب املهين والفين •

                                  
  .بتصرف 73-70 راونة، مرجع سابق، صحممد إبراهيم الط)1(



.ا�����د 75�8#ح ا5داري: ولا�+�" ا0 - ا��2ب ا0ول   

 111 

• ربط نتائج التدريب بعمليات الترقية والتحفيز والتوظيف وتي املناصبلِّو.  
ج دف رمباملُتشجيع التدريب الذايت على مستوى األفراد واإلدارات، وكذلك التعليم  •

  .توليد القناعة من التدريب واكتساب املهارات اجلديدة
  .إجراء التقومي الدوري لربامج التدريب ومراجعتها باستمرار •
ة ومن أصحاب خبني على أصول التدريب بعد اختيارهم من النبِردالعناية بتدريب املَ •

  . ت العاليةراَباخلَ
  .احلوافز – 4

األساليب املوضوعية يف تقومي  اعبتايف تفعيل دور القوى البشرية من خالل اليت هلا دول كبري 
 ق بالرواتب املعتربة واملكافئاةاألداء وحتسني النشاط اإلداري، وهي على صنفني؛ مادية تتعلَّ

إىل ذلك، مع التنبيه إىل ما ق بالتشريفات والترقيات واالعتراف باخلدمة ووغريها، ومعنوية تتعلَّ
ا املعقول واملوضوعي وذلك هدعملها العكسي إذا زادت عن ح لَعماحلذر من أن ت ضرورة

  .)1( باجتناب اإلفراط فيها، فالشيء إذا زاد عن حده انقلب إىل ضده كما تقول احلكمة
  .م وأساليب ووسائل األداءظُتطوير ن: ثانيا

 اسقَهو الوجه الظاهر الذي من خالله ي ا عملية اإلصالح؛يهضفية اليت تة الفنمساألداء واللَ
مدى رضا اجلمهور عن اخلة، وهو املُدمعبر ة اإلصالح، طَّكذلك على مدى تفاعل العامل مع خ

هِوبالتايل فهو مقياس مم ومعتولذلك كانت إعادة النظر يف التنظيمات والوسائل واألساليب رب ،
يف حتقيق أهداف التنمية  اماهسم اوعنصر امهِم عامالًإلجناح اإلصالح اإلداري  كإستراتيجية

م وأساليب ووسائل األداء من خاللظُالشاملة، و يتم تطوير ن:  
 وتأخذ ،ط املوضوعة للتنميةطَى مع اخلُة تتماشواقعي أهداف ضعِوزيادة فاعلية التنظيم بِ •

ل محتلتضارب املُا لم وجتاوزظُاد النشرحتقيقا ل ؛املستقبليةبعني االعتبار الظروف احلالية و
  .ة للجهد واإلمكاناتفَرتِستي إىل االزدواجية املُفضبني التنظيمات املختلفة املُ

• ظُإعداد نم جيدة لألجور حبسب طبيعة األعمال واجلهود املبذولة، انطالقا من حتليل جد ي
للوظائف وتوصيفها على حنو يقِّحق والتعيني السليم واملكافأة املُ االختيار األنسبزِجة ي

  .والتحفيز املناسب
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  .تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل •
• وضع معايري لقياس األداء واإلنتاجية للتق من مدى جناح األجهزة اإلدارية يف حتقيق قُّح

  .أهدافها
• مراعاة املرونة يف اهلياكل التنظيمية ليحلاجة واملُمراجعتها وتعديلها عند ا لَسهستج؛ حىت د

  .األفقيةخطوط االتصال الرأسية و حضتة، وتتتناسب السلطة مع املسؤولي
  .)1(حتديد مؤهالت شاغلي الوظائف وتنسيقها مع املواصفات الوظيفية املوضوعة •
  .البيئة اإلداريةفهم : ثالثا

ات التنموية ودعم البيئة هي نقطة االنطالق األساسية لتخطيط األنظمة وحتديد االحتياج
ا ينعد وحتليلها التحليل الدقيق ما الفهم اجليههماإلصالحات اإلدارية، ولذلك كان السعي إىل فَ

ال عفَ رٍوصرات اليت هلا دور يف توضيح الصورة اليت تسمح لنا بوضع ترات واملؤثِّاملتغي همِعلى فَ
البيئة احمليطة ودراستها ومواكبة  همفَينه، فَرية وحتِسمستوى األجهزة اإلدا لإلجراءات الكفيلة برفعِ

التغريات والعمل ضمنها؛ كلها مدوبالتايل حتقيق التنمية  تساعد على إجناح اإلصالح اإلداريل اخ
مالشاملة والتقد.  

  .حتديث القوانني واألنظمة والتشريعات: رابعا
 اقانوني افًتصر إلدارية ال خترج من كوازة امجلة النشاطات اإلدارية اليت تقام يف األجه

من األعمال اليت يقوم ا أفراد اجلهاز اإلداري  امادي افمن قرار إداري تنظيمي، أو تصر اصادر
ل صتب األنظمة واللوائح، وذا االعتبار املُوجِة مبررقَضمن االختصاصات والصالحيات املُ

انني واألنظمة التشريعية يف إجناح أو إفشال برامج اإلصالح فات اإلدارية كان دور القوبالتصر
جوهري ومفصهي دعامة قوية لرفع مستوى أداء اجلهاز والنهوض األنظمة واللوائح  ي، ذلك أنّل

به إذا ما كانت طبعا فاعلة ومستقرمن حيث ) االقتصادية، االجتماعية(رات ة ومواكبة للمتغي
ي إىل عدم حتقيق اإلصالح ينته) عدم االستقرار وعدم املواكبة(لعكسي الوضع ا تطبيقها، ذلك ألنّ

رات اإلدارية مجلة من النصوص القانونية للحاجات والتغي حتقيق مسايرة ونَودألهدافه، 
دمة م وأجهزة اخلظُقات تطوير نمعو"التوجيهات يذكرها الدكتور عبد القادر الشيخلي يف كتابه 

  :على النحو التايل" العربيةاملدنية يف األقطار 
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  .ا اجلهاز اإلداري سححلاجة حقيقية ي أن تأيت النصوص القانونية تلبيةً •
رات احمليطة، حىت ال تكون استمرارية تطبيق ة التطورايسممراعاة املرونة يف التطبيق و •

  .القوانني عامال يف مجود العمليات اإلدارية
ي وخباصة يف لبِس علٍف، تفاديا لرد فيه فظَّوتللمناخ اليت س القوانني العمل على مالََءمة •

  .بداية التطبيق
• تكامل الناحيتني اإلدارية والقانونية من شأنه أن يحد من االستثناءات اليت تتضمنا العديد ه

  .من القوانني
• رضا مع قوانني أخرى رص على التناسق بني القوانني املختلفة، حبيث ال يأيت بعضها متعااحل

  .)1( االضطراب غري املرغوب جنتيسارية املفعول فَ
 هذه هي اخلطوط العريضة اليت تإلستراتيجية ) مقارنة باحلديثة واملعاصرة(ية ل النظرة التقليدثِّم

اإلصالح اليت كانت تعتمد إىل عقريب، وهي إىل اآلن معتمدة يف الكثري من البلدان وخباصة  هد
اإلمكانات املادية واملعنوية  عفضالتجربة و ةلَّبسبب ق ؛ومة منها أو السائرة يف طريق النفَلِّختملُا

اليت تلَّطَتباحلديثة تا االستراتيجياه.  
  

  .اإلستراتيجيات املعاصرة لإلصالح اإلداري: الفرع الثاين
 اإلداري إلصالحلاالنتقال إىل التفكري يف استراتيجيات جديدة  بأنّ الشك مرداحلاجة  ه

الالزم والكايف  درِبالقَ االستراتيجيات التقليدية مل تكن ناجعةً إىل ذلك، انطالقا طبعا من أنّ
جِإلحداث التغري املطلوب، وهلذا فقد وت العديد من النظرات اجلديدة يف عملية اإلصالح د

 لٍعزماإلدارة ال ميكنها أن تقوم بِ أنّلسفة فأنتجت إستراتيجيات معاصرة تقوم على  واليت اإلداري
ها يف الشكل التنظيمي واهليكلي مكُّحها وتتواملؤثرات اخلارجية اليت حتيط ا مهما كانت قُ عن

ى مجيع برامج اإلصالح اإلداري واستراتيجياته عن، والبد أن ترتتأثَّر و، فاإلدارة تؤثِّالذي تقوم عليه
التفاعل والتأثري املتبادل  باألخذ يف االعتبار مسألة االعتناء مضويف خ ،جادل ذه املسألة بشك

  :نشأت النظرة املعاصرة لإلصالح اإلداري واليت تقوم على مجلة من احملاور هي
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)1( اخلصخصة: أوال
.  

كثريا باجلانب االقتصادي الذي اعتمدته الكثري من الدول كبديل  ارتبطَ وهو مصطلح
وبالتايل  ،)األنظمة االقتصادية االشتراكية(العديد منها  ودسه الذي كان يجوالقتصادي املُللنظام ا

الَفهذا املصطلح مصق الليربايل( للنظام االقتصادي احلر (ومعبر عنه بشكل كامل، وال يهما يف ن
عنِجمال حبثنا الغوص واخلوض يف املدلوالت االقتصادية اليت ياهذا املصطلح بقدر ما ا يهنمهدوره  ي

  .يف مسألة اإلصالح اإلداري
لقد ارتبط هذا املصطلح باإلصالح اإلداري وخباصة يف الدول اليت اعتمت النظام د

ح شركان املُ رالنظام احلُ االشتراكي، باعتبار الفشل الذي وصل إليه التسيري يف هذه األنظمة، وألنّ
حىت يف جانب  ةُصصخت اخلَدم؛ فقد اعت)ان موجودا حينها من بدائلحسب ما ك(الوحيد له 

اإلصالح اإلداري، وكان املقصود منها رفع يد ة وإشراك الدولة عن التسيري املباشر للمرافق العام
اخلواص يف ذلك، وهنا تأيت املفارقة عن االستراتيجيات التقليدية اليت كما قلنا كانت تنصعلى  ب

املفهوم العام للخصخصة  دارة العامة بعيدا عن النشاطات األخرى للحكومة، وعلى هذا فإنّاإل
احلكومة لتخفيض القيود اإلدارية واإلجرائية عن النشاط االقتصادي، وإتاحة  هجوت: يشري إىل أا 

  .الفرصة إىل القطاع اخلاص
  : من خالل  – منايهوهذا الذي  -تساهم اخلصخصة يف إصالح اجلهاز اإلداري 

حرية املبادرة واملسامهة يف تسيري املرافق ميكن الوصول إىل  تحِفَبِفَ حتقيق الكفاءة والفعالية؛ •
على نفسها لتحقيق البقاء  دمعتتومنها اإلدارة س ؤسسةامل أنّورفع مستوى األداء، وخباصة 

يف السوق وهذا يفرض عليها بذل قصارى جهدا  ا للمحافظةهفلسفة النظرة (على كيا
ا على قيمة ونوعية األداء الذي تقوم حتم رثِّؤوهو ما ي) الليربالية تقوم على البقاء لألقوى

  .به
ة ها على صور احملسوبية والفساد اإلداري، الذي استشرى يف األنظمة املوجيسبِالقضاء نِ •

  .خالل أزمنة طويلةللتسيري 
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 نضمل املباشر يف توجيه أعماهلا، مبا يسي على أجهزة اإلدارة والتدخمن التأثري السيا داحلَ •
ف على أساس الواقع الذي تتفاعل معههلا حرية املبادرة والتصر.  

• هنِتكريس ذة االعتماد على النفس عند العاملني، إذ أنّ بقاء املرفق اإلداري يف مثل هكذا ي
نظام يعتمد على مقدقَار ما يدتمع، ومه من خدمات ال يستغين عنها اع إىل دفَهذا ي

  .)1(الكفاءةاملزيد من اجلهود والعطاء املصاحب للفعالية و
  .الالمركزية: ثانيا

قلَواليت تعين ن نع القرار أو تفويض السلطات الشرعية والسياسية يف عمليات التخطيط وص
ة وإىل وحدات تابعة للحكومة، أو يلِّحنظيمات موإدارة الوظيفة العامة من احلكومة املركزية إىل ت

ة، أو إىل منظمات غري حكوميةبه مستقلِّإىل مؤسسات عامة ش.  
  : ويتمثل دور الالمركزية يف اإلصالح اإلداري يف اآليت

من خالل حترير كبار اإلداريني من املتابعة جلميع التفاصيل الدقيقة  ؛تطوير اجلهاز اإلداري •
بينهم وبني  ولُحعليهم وي شوشق فيها مبا يريطة للعملية اإلدارية والغواألعمال البس

املتابعة اجليدة لباقي مرافق اجلهاز اإلداري، كما أنه يغرِستكل جهدهم الفكري يف إجياد  ق
احللول جلميع املشاكل حىت ولو كانت بسيطة، وهو خالف الدور الذي يلَّطَته موقعهم ب

 يحتالالمركزية تسمح بعملية التفويض للمستويات األخرى، مبا ي ولذلك فإنّاإلداري، 
أخذ القرارات بأكثر فعالية وتكما تنكُّم ،دة ومتابعة تنفيذ سياسات سمح بالرقابة اجلي

  .وبرامج التنمية
• ف تقسيم العمل وتنظيمه بني املستويات اإلدارية من خالل االستقاللية وحرية التصر

  . ات عملية قادرة على اختاذ القرارات الصائبةربقيادات إدارية ذات خ ئنشنة اليت تواملرو
وتشجيع كفاءة العاملني وتنمية القدرات  ،تشجيع اإلبداع وتطوير اخلدمات واإلنتاج •

  .اإلدارية داخل اجلهاز اإلداري
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  .قتصادياالاإلصالح : ثالثا
 طٌبِرتاإلصالح اإلداري م إىل أنّ ؛ الوقت احلايللقد أشار العديد من اخلرباء يف العامل يف

بصورة مباشرة باإلصالح االقتصادي، فهذا األخري هو مإلصالح اجلهاز اإلداري وذلك من  لٌدخ
  :خالل

• لِّكل حماولة إلصالح اجلهاز اإلداري يف ظ تدي واخنفاض الوضع االقتصادي؛ تكون ن
نتائجها غري مرضهذا ي دعالتنمية اإلدارية واإلصالح من أهم أسباب فشل برامجة، وي ,

على الراحة  تطوير العنصر البشري وهو العمود الفقري للجهاز اإلداري؛ يعتمد كما أنّ
طبعا بالوضع االقتصادي للبلد رتبطٌاملالية اليت يكون عليها اجلهاز وهذا م.  

لآلخر، حيث  لٌمكَالمها ماإلصالح االقتصادي ركيزة أساسية لإلصالح اإلداري فك إنّ •
افر جهود إدارية واقتصادية وسياسية وعلى خمتلف املستويات، فال حيتاج النوعان إىل تض

يمكن نظام حك لِّتصور إصالح إداري يف ظومي يعاين من التخال ط االقتصادي، كما ب
قَميكن أن تدرضٍ وبع ملِ موظاحلكومة اخلدمات بشكل مباعٍ دالة من قف حكومي و

  .)1(ه إذا كانت ظروف الدولة ال تساعد على ذلكتيشعومستوى م هخلدمقتنع بِو
  .تطبيق تقنيات املعلومات على النظم اإلدارية: رابعا

مباشر بتكنولوجيا املعلومات احلديثة، حيث سامهت يف  ر بشكلٍاال اإلداري تأثَّ إنّ
اإلدارية، وتقدمي اخلدمات بأسرع ما ميكن وبأجود نوعية،  تبسيط إجراءات العمل وتسهيل الرقابة

  .كما سامهت يف تقومي أداء العاملني يف األجهزة اإلدارية
م اإلدارية من خالل تطبيق تقنيات املعلومات نذكرظُومن أهم الفوائد العائدة على الن:  

  .التخفيض من حجم املوارد والنفقات وإعادة التنظيم •
• تص املديرين لُّخمن الرتة املُابم للمساعدة على التخطيط اإلستراتيجي لَّمة وتوفري أوقا

  .ورسم السياسات مما يزيد من كفاءة وفاعلية اإلدارة العليا
• لِ اإلدارة العليا؛ من خالل اتبزيادة فعالية الرقابة وخباصة من قاع مركزية الرقابة ب

ة املستويات يقوبل حديثة بني اإلدارة العليا والمركزية التنفيذ، وذلك بتوظيف وسائل اتصا
  .اإلدارية األخرى
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  .التنسيق: خامسا
فقط من خالل إعادة التنظيم اهليكلي وتعديل القوانني  قاإلصالح اإلداري ال يتحقَّ إنّ

والتشريعات وحتسني سياسات القوى البشرية؛ بل البد من دفع احليوية يف أوصال هذه األجهزة 
ي إىل حتقيق االنسجام والتوافق بني أجزاء التنظيم رمليات التنسيق واالتصال اليت تمن خالل عم

  .بعضها البعض وبني عناصر البيئة احمليطة
ويساهم التنسيق كملٍدخ املعضالت التالية لِّإلصالح األجهزة اإلدارية يف ح:  

• تضم حجم اجلهاز اإلداري وتعقيد إجراءات العملخ.  
  .اة والعدالة سواء للعاملني فيها أو املستفيدين من خدمااحتقيق املساو •
املساءلة واحملاسبة من خالل القضاء على تعومي املسؤولية وإمكانية حتديدها وكذا حتديد  •

  .)1(املسؤول
هذه أهم العناصر اليت تقوم عليها اإلستراتيجية املعاصرة لإلصالح اإلداري، وهي كما 

خباصة من الناحية االقتصادية مع االجتاه السائد اليوم و ة تتوافقيرِرحت ةربننالحظ إستراتيجية بِ
الالمركزية يف التوجيه وغري ذلك الذي يقوم على حرية املبادرة و ري للنظام االقتصادي احلُنبتاملُو

إضافة إىل  العملية اإلصالحية، علىم بالبيئة اخلارجية من حيث تأثريها هتها ت، كما أنمن املبادئ
ز اهتمامها كِّرها عن اإلستراتيجيات التقليدية اليت تقُرفَوهو ما ي اهتمامها بتحسني البيئة الداخلية،

  .على البيئة الداخلية
  

  .اهلدفحبسب  حبسب املعيار أو االستراتيجيات: الفرع الثالث
حيث  ستهدفة باإلصالح،والبيئة امل ق بالزمانالتقسيم خيتلف عن التقسيم السابق املتعلِّ وهذا

التعبري  حفهو تقسيم موضوعي إن ص تقليدية واالستراتيجيات املعاصرة؛ا اإلستراتيجيات الرنكَذَ
يعتمد على معيار معين أو على حتقيق هدف محدد.  

  .حبسب املعيار االستراتيجيات -أوال
وقد اختلف تعدبِ األمناط ادحمبعيار املوقف يمها، فاعتدادا ب املعيار املعتمد يف تقسس

العاملون  ريصيفَ) خارج اإلطار اإلداري(من اخلارج  ضفرت هجومية؛ هناك من يقسمها إىل منها
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يف اجلهاز اإلداري مذُفِّنئَاجِفَون لتعليمات فوقية يف الكثري من األحيان تكون مة، ومنها ما يسى م
ا خذًستشرافية يف تطوير املشاكل احملتملة أَط اليت متلك النظرة االطَّخملُبداع اة واإلأَادببإستراتيجية املُ

رين فيها بعني االعتبار احمليط والبيئة اليت توجد فيها وكذا الفاعلني يف عملية اإلصالح واملؤثِّ
 ضرعتات اليت ميكن أن تبقَتقوم فيها إدارة اإلصالح بتقدير الع دفاعية، وأخرى )معاجلة سابقة(

قَطريقها، ووضع احللول ملواجهتها مدبلَا، واستشارة خرباء اإلصالح والعاملني يف اجلهاز قَم دِءالب 
يف التنفيذ، ومنها ما يسى بإستراتيجية رد الفعل اليت تعتمد منهجية التفاعل مع املشاكل بعد م

الدول العربية القائمة على أن  ة السائدة يف أغلبظرالن منض) احملافظة على املوجود(وقوعها 
  ).معاجلة الحقة(اإلصالح عبارة عن جهود لعالج مشكالت قائمة 

تعاإلستراتيجية الدفاعية أَ دخثَوأكَ فقَ روالًب من اهلجومية؛ ألنأغراض اإلصالح  شرِها تعمل على ن
اإلداري وأهدافه داخل خمتلف املستويات، واستثل التدريب، اإلعالم ام وسائل اإلقناع مخد

اإلداري، القدوة القيادية باالستعانة بالكفاءات القيادية اإلصالحية ممقَا يؤدي إىل تل العاملني ب
من اهليكلة اإلدارية وكذا  اإلصالح هسماملدى الذي يعيار أما اعتدادا مب ،)1(أنفسهم لإلصالح 

صاإلدارة املُ نفستصناف، فهي على أربعة أ ة،فَهدلَميكن أن نخيف اجلدول التايل هامالحم ص:  
  

  كُلّ أو أغلب العناصر  بعض العناصر  عناصر/ قطاعات 
  إستراتيجية اإلصالح القطاعي  إستراتيجية اإلصالح اجلزئي  بعض القطاعات

  إستراتيجية اإلصالح الشامل  إستراتيجية اإلصالح األفقي  كُلّ أو أغلب القطاعات
  

ة فيه كان اإلصالح جزئيا، وهكذا دحدعينا وعناصر مقطاعا م الح يستهدففإذا كان اإلص
  .)2(حبسب التفصيل املوجود يف اجلدول

  ).ة اهلدفددحم(اإلستراتيجيات حبسب اهلدف  – ثانيا
اجلهد اإلصالحي حنو هدف بوصوهذا النوع من االستراتيجيات ي محد، ومن أبرز هذه د

  :اتاالستراتيجي
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  .ستراتيجية التركيز على النواحي التنظيمية واهليكليةإ) 1
نطَالتركيز يف هذه االستراتيجية يكون على زيادة الكفاءة، وتلمن افتراض الثقة باحلكومة  ق

اء ه، ويكون املطلوب هو حتسني األدفِسنبِ هفِسة اجلهاز اإلداري على إصالح ندروموظفيها وبقُ
  .ةلَاَءسوتأكيد أمهية املُ جهزة اإلداريةوزيادة قُدرة األ
ر مالمح إستراتيجية اإلصالح اهليكليظهِاجلدول التايل ي:  

  

  .حتقيق الكفاءة اإلدارية  اهلدف من اإلصالح
  .مراعاة مبادئ اإلدارة العلمية يف التنظيمتطبيق و  املدخل لتحقيق اإلصالح

  .إجراءات عمل جديدةهياكل تنظيمية جديدة، وقواعد و  النتائج امللموسة
  .املستشارون اإلداريوناخلرباء و  أصحاب الدور الرئيس يف اإلصالح

  .ةصاجلمعيات اإلدارية املتخص  املؤيدون هلذا النهج اإلصالحي
  

  .إستراتيجية اإلصالح من خالل إنشاء أجهزة التفتيش والرقابة) 2
مبعىن  ؛ها تعترب املشكلة فيهإلداري، ألنثقة باجلهاز ا لَّقَتنطلق هذه اإلستراتيجية من موقع أَ

يف سلوك العاملني، وهذا األمر يرتب تي الروح املعنوية لدى العاملني بسبب اإلجراءات الرقابية نِد
  .)1(ا على سرعة اإلجنازلبس رثِّؤة، والذي يددعتاملُ

ظهِاجلدول التايل يالرقابة والتفتيش إستراتيجيةمالمح  ر:  
  

  .االقتصاد يف اإلنفاق  اهلدف من اإلصالح
  .التأكد من عدم وجود خمالفات  املدخل لتحقيق اإلصالح

من خالل التحقيق ) واقع سري العمل(الوصول إىل املعلومة   النتائج امللموسة
  .واملراجعة والتدقيق

  .وحدات استشارية للمراقبة  أصحاب الدور الرئيس يف اإلصالح
السلطة التشريعية انطالقا من دورها الرقايب على اجلهاز   ج اإلصالحياملؤيدون هلذا النه

  .اإلداري
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  .إستراتيجية توفري املزيد من الشفافية يف عمل األجهزة اإلدارية )3
الع على سري العمل يف إلطِّلاإلستراتيجية تقوم على إتاحة اال أمام اجلمهور  وهذه

متكني الثقة  ضِرغول على املعلومة املطلوبة؛ وذلك بِاألجهزة اإلدارية املختلفة، وتسهيل احلص
  :مالمح إستراتيجية الوضوح والشفافية رظهِاجلدول التايل ياجلهاز اإلداري من قبل املواطنني، وب
  

  حتقيق العدالة  اهلدف من اإلصالح
  تعريف املواطنني حبقوقهم  املدخل لتحقيق اإلصالح

  املعلومات والتمييز بالشفافية توفري املزيد من  النتائج امللموسة
  وسائل اإلعالم، مجاعات الضغط، اجلمهور  أصحاب الدور الرئيس يف اإلصالح

  الربملان، القضاء   املؤيدون هلذا النهج اإلصالحي
 

  .إستراتيجية حترير اإلدارة العامة من بعض املسؤوليات والتحول إىل آليات اقتصاد السوق) 4
يف إعطاء مزيد من الصالحيات  نكمذه اإلستراتيجية يطريق اإلصالح بالنسبة هل

للموظفني، واتباع منط الالمركزية يف اإلدارة، وتوسيع دور العاملني يف املشاركة يف اتاذ خ
أنِالقرارات، األمر الذي من شه املشكلة يف مقابل ذلك  فض النفقات، غري أنّحتسني اإلنتاجية وخ

  .الذي هو أحد أمراض اإلدارة إىل جانب بطء اإلجراءات) الرتابة(د قَّعتتمثل يف الروتني املُ
ظهِاجلدول التايل ي1(حترير اإلدارة العامةمالمح إستراتيجية  ر(:  

  

  حتسني مستويات األداء  اهلدف من اإلصالح
  إجياد معايري واضحة لألداء وتقييم مستمر له  املدخل لتحقيق اإلصالح

  جزات امللموسة على أرض الواقعاملن  النتائج امللموسة
  املوظفون، مجاعات العمل، املقيمون  أصحاب الدور الرئيس يف اإلصالح

  القيادة العليا  املؤيدون هلذا النهج اإلصالحي
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اإلشارة إليها يف سياق هذا الفرع؛ هي إستراتيجيات  مة اليت تددحاملُ تاالستراتيجيا إنّ
ورارخيي كحل لآلخر، وبالتايل فهي إستراتيجيات فيها نوع من التواصل بعضها يف السياق الت د

ت اإلستراتيجيات الثالث األوىل من خالل لَثَّفيما بينها، ففي الواليات املتحدة األمريكية مثال م
 "ترومان"ة لرؤساء الواليات املتحدة األمريكية املتعاقبني من باقعتاملُ اإلستراجتياتالترتيب املعروض 

ا لإلصالح اإلداري على هجاليوم اإلستراتيجية الرابعة اليت أصبحت ن دمعت، بينما ت"كليننت"إىل 
حدة األمريكية ومؤسساا املالية العاملية ، حيث أصبحت الواليات املتمستوى دول العامل كافة

النامية الراغبة يف املساعدات  ا على الدولهطُرِشتا وتهقُوست) صندوق النقد العاملي، البنك العاملي(
املالية كنوع من الضغط عليها لتبنج إصالحي م يحد يقوم على حترير االقتصاد بكل مستلزماته د

تقليص دور احلكومة يف االقتصاد، رفع الدعم  تسريح العمال،خصخصة الشركات العامة،(
 أهداف هذه االستراتيجيات ، كما أنّ)إخل...قطاعات ذات الطابع االجتماعي، م للدقَاحلكومي املُ

بعنصر من  قلِّعتيف إستراتيجية واحدة؛ ألنّ كل هدف من تلك األهداف م عجمة قد تددحاملُ
ل كِّشفيها كل تلك األهداف قد ت عمجتاإلستراتيجية اليت ت عناصر اجلهاز اإلداري، وبالتايل فإنّ

إستراتيجية موحدة يف حا دذا.  
جيب أن تكون  ى لإلصالح اإلداريثلَاإلستراتيجية املُ اإلشارة إىل أنّ مهِويبقى من املُ
االقتصادية، االجتماعية، (الترابط الضروري بني العوامل املختلفة  همِتقوم على فَإستراتيجية مشولية 
ح جهود اإلصالح إذا نجكن أن تة على عمل األجهزة اإلدارية، فال ميراملؤثِّ...) السياسية، الثقافية،

كانت تفتقر ماعية ال ترى يف ثقافة اجت لِّهلذا الترابط، إذ أنّ إجراء التغريات اهليكلية لوحدها يف ظ
الوظيفة العامة خةًدم نفعا ةًلطَبل س يجدع هو وجود رؤية مشولية فاألنفَ ؛وعلى هذا. ..لن ي

لإلصالح تحدد ومن ثَ ر األساسية لإلصالح،ا العناصفًلَسفقًيبدأ العمل وِ ما لطَّخواضحة املعامل،  ة
يتم درِتنفيذها على مراحل يعنِالعاملون واملَ كيها جزء أو مرحلة أو منظومة ون باإلصالح أن

متكاملة، مما جيعل البا أسلوب الفَ ةَلَوصأمامهم واضحة، أمزطُات واخلُعات اجلزئيةو اليت تفتقهذا  د
  .)1(ا معها النجاحنمكوجوانبه املختلفة فلن يكون م ل لطبيعة اإلصالح اإلداريامكَتاملُ همالفَ
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  .تيجيةامقومات جناح عملية اإلصالح اإلداري وخطوات صياغة اإلستر: طلب الثالثامل
طَة يف إمتام اإلصالح، ومهما كانت اخلُمهما كانت اإلرادة قويتقَط مة وجاهزة للتنفيذ، ن

على توفري  فقِّوتا مهتمرجناح العملية بِ ومهما كانت اإلستراتيجية دقيقة وقابلة للتنفيذ؛ فإنّ
مات الالزمة للنجاح وهو األمر الذي سنحاول تسليط الضوء عليه من خالل هذا الشروط واملقو

  .املطلب
  

     .اإلداريمقومات جناح عملية اإلصالح  :الفرع األول
طُطَحتتاج خ مات موضوعية لنجاحها، طَوبرامج اإلصالح اإلداري وكباقي اخلقَوط إىل م

فهذه املقومات هي اليت تهالسبيل إىل تفعيل هذه اخلطط و ئُيتستنفيذها وتفاعل أطرافها معها، لُه 
  :تني يف هذا اال ومهاوقبل احلديث عن هذه املقومات البد من التنبيه إىل قاعدتني مهم

ار العمليات كرى برفع الشعارات وتتأَتالفعالية لتجارب اإلصالح اإلداري ال ت إنّ: القاعدة األوىل
ما تاإلصالحية اجلزئية؛ إناملُ ب املنهج الشمويل املتكامل الذي ينبين علىوجِستؤِسسة ذات ي

توظيفها يف عالقات متناسقة  نحِس، وياناتاالستمرارية، ويستقطب مجيع الطاقات واإلمك
  .ومتفاعلة وصوال لألهداف والطموحات

مة إىل البيئة اإلدارية م واألساليب واألدوات من الدول املتقدظُالنقل القسري للن إنّ: القاعدة الثانية
العربية ال يقِّحق اإلصالح اإلداري، فاألمر يوجِستب إستراتيجية متكاملة توجبني األصالة  د

واملعاصرة يف املعىن احلقيقي لكليهما، لتكون مرشةًد وموجةًه ومنلسائر اجلهود املُ ةًقَستعدة د
واملتنوعة اليت ينبغي أن تظَّو1(لتحقيق اإلصالح اإلداري يف معناه الشمويل ف( .  

  :رذكُن صالح اإلداريجناح عملية اإل جماليف  رذكَاملقومات اليت تومن أبرز  
  .ضمان االستمرارية يف التنفيذ - أوال

فاالستمرارية تلزِستم بناء مؤسسات متخصصة للتنمية واإلصالح تتر فيها املعارف فَّو
واخلربات واملهارات، لتكون ممالًو لمتخيذ قرار اإلصالح اإلداري، وموجها لمنفذهوم ،رشا د

ص والذي صختي املُِسالنظام املؤس ذلك من خالل إتباع ع املشاركني يف هذه العملية، ويتمجلمي
تتر فيه اإلمكانات الالزمة ملتابعة وإعداد افَوط وتقومي النتائج بعد التنفيذ، طَخل "ي ِسفالوضع املؤس
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املطلوب لإلصالح اإلداري ينبغي أن تتفَّوله أوال املعارف ر واخلربات ذات التخص العميقص ....
ا بالقدر الذي ميكنه من وضع هلِّّكما ينبغي أن تتوفر له املعلومات من املؤسسات واألجهزة كُ

ط يف ضوء املعلومات التفصيلية الدقيقة، ومتابعة تنفيذها يف ضوء تقارير سري األداء تعديال طَاخل
ا، وإضافته يف إطار املتغريات املُذفًوحتجد1(" ة، وتقومي نتائجها يف ضوء اإلجنازات احلقيقيةد( ،

فالعملية اإلصالحية ليست ربقدر ما فعلٍ د س على دراسة دقيقة، يسؤهي عمل علمي ومن ضم
االنطالقة الصحيحة ويواكبها إىل منتهاها ليا إىل حتقيق النتائج الالزمة لَص.  

  . وجود الدعم السياسي - ثانيا
لضمان جناح برامج اإلصالح اإلداري؛ البد من حتديد الظروف  : )Hope(  يقول هوب

البيئية احمليطة، وحماولة ختفيف التغريات السلبية، كما وجيب أن تكون أهداف اإلصالح مجِنسة م
ا، مع بعضها، وأن يكون هناك التزام سياسي لدعم تطبيق هذه الربامج، ويئة الظروف املالئمة هل

  .افًلَة سددحواملتابعة والرقابة واضحة وم رق التطبيقوأن تكون طُ
  :وهذا الدعم السياسي ضروري لالعتبارات التالية

عدم (ة والتعليمات اإلدارية الوطنية لتعزيز إيضاح اإلستراتيجية يف السياسات التشريعي •
  ).الوقوع يف تناقضات وازدواجيات بني خمتلف املؤسسات

ط إىل برامج طَلتحويل اخلُ مهِلوية ألغراض وأهداف اإلصالح اإلداري، وهذا مإلعطاء أو •
  .عمل مفيدة

يساعد على كسر احلواجز وتسوية الرتاعات اإلقليمية بني املصاحل املتنافسة، مبا يف ذلك  •
العوامل اخلارجية اليت تعكُربِيق عملية اإلصالح وتاه.  

• يمدع م املادي واملعنويلدعط التنمية واإلصالح باطَخ. 
فتجارب اإلصالح اإلداري يف الدول العربية ويف العامل تشري إىل حاالت جناح متميكان العامل  ؛ةز

ال اإلصالح اإلداري، ف ةطَّاألساس فيها هو املضمون العقائدي الذي أعطته القيادة السياسية خلُ
يقتصر دور القيادة السياسية على إعطاء دفعة قوية لإلصالح، وإنما يمتد ليلَشم التناقضات  لَّح
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ة املقاومة، فالقيادة دني حليِأو ت سراليت تنشأ بني األطراف املختلفة خالل عملية التغيري، وكَ
  .)1(السياسية دون غريها هي األكثر تأهيال للقيام ذا الدور 

  .حتقيق التكاملية - ثالثا
جِفما ندض الدول العربية من إخفاق يف خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية على يف بع ه

الرغم من تفُّويةر اإلمكانات املادية والبشرية والفن يعود السبب فيها لتدالقدرات اإلدارية، ومن ي ن
هنا تربشيء الذي واإلدارية، وهو ال ية التكامل بني اخلطط التنموية االقتصادية واالجتماعيةأمه ز

يقِّحوائد منهافالعديد من ال ق:  
• استغالل جهود اإلصالح اإلداري إلثراء و تنمية قدرات وإمكانات القطاعات اليت تلُشما ه

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية
• تفعيل املشاركة وبناء عالقات مؤِسسة بني خمتلف الفاعلني يف العملية التنموية والعملية ي

  .يةاإلدار
ا يف ضوء إجنازات التنمية االقتصادية وعا ونماملسامهة يف تقومي نتائج اإلصالح اإلداري كَ •

  .واالجتماعية
• ة للدولة، ملُالتنسيق وواقعية تنفيذ اخلطط العامسايا رة اخلطط االقتصادية واالجتماعية ملثيال

  .يف التنمية اإلدارية
  .ة للربامجاملراقبة واملتابعة الفعال -  رابعا

فالرقابة هي اليت تن سري العمل بالشكل الصحيح وبالكفاءة املُضمتواة وضمن اجلدول خ
د للطاقات والقدرات واإلمكانات، كما أنّالزمين احملد الرقابة تحد املُدة القانونية عند لَاَءس

العدالة واملساواة  ميق فقاألخطاء، ومدى شرعية اإلجراءات ضمن السلوك الوظيفي املُرضي وِ
ر إىل املستقبل نظُلسابقة اليت تعلى الرقابة ا دمعتنجاح الربامج اإلصالحية يوتكافؤ الفرص، ف

اإلجراءات الالزمة ملنعها أو على األقل حسن  ذَختتاألخطاء واالحنرافات املمكنة ل فشرِستتو
  .)2(جتاوزها حبلول راشدة
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   .عن املؤثرين يف عملية اإلصالحعدم التغافل  – خامسا
ا أن هنمكرة يف عملية اإلصالح، فهذه األخرية ال يثِّؤإىل العناصر املُ هبنمبكان الت مهِمن املُ

قَتا فقط ع من طرف واحد هي اإلدارة والعاملني، بل هناك العديد من األطراف اليت تملك وا زن
ا يف إجناحها إىل جانب طبعا القيادة السياسية اليت حتدثنا عنها سابقا وهلا دوره ،يف مسرية اإلصالح

  .وخباصة منها السلطة التنفيذية
 وميكن عهذه العناصر فيما يلي د:  
 فعِبه يف د انُهست؛ كواجهة أخرى للقيادة السياسية واليت تقوم بدور ال يالتشريعية ؤسسةامل) 1

األجهزة  اردر واألنظمة اليت تطُن خالل دورها يف تقنني اُألعجلة اإلصالح اإلداري، وذلك م
ا، طبعا  اطناملُ) احلكومة(سلطة التنفيذية احلكومية مبقتضاها، إىل جانب الوظيفة الرقابية على ال

كل هذا متلِّعق بنوع النظام السياسي الذي يةاملي هلذه عطسؤس م القوة لكُمثل هذا الدور وت
1(اليةوالفع(.  

؛ وهذه كذلك هلا كلمتها يف هذا اال؛ كالنقابات ورجال مجاعات املصاحل والضغط املنظمة) 2
ين ومجعيات اتمع املدين ذات املكانة االجتماعية والروحية، كل هذه ميكنها أن ذفِّنتاألعمال واملُ
  .م يف جناح عملية اإلصالحاهسل أو املُرقعتقوم بدور املُ

ه على القيادة تأثريهم يف الضغط الذي قد ميارسون نمك؛ ويهزة وخرباء اإلصالح اإلداريأج) 3
  .ة يف اإلصالح اإلداريعبتة لنوع اإلستراتيجيات املُددححتديد االختيارات املُالسياسية لتوجيه و

  ين من يدفتسم عموم الناس سواء العاملني يف خمتلف األجهزة اإلدارية أو امل؛ وهاجلمهور) 4
  . ))2م درجة الرضا اسقَي نوالذي خدماا
  .وضع األسبقية األساسية لتنمية العنصر البشري – سادسا

مجيعا، إذ هو هدف التنمية ووسيلتها العنصر البشري هو أغلى االستثمارات  إنّ
لكل جهود ة اردالتخطيط للقوى العاملة ينبغي أن يأيت يف موقع الص وهلذا فإنّ...األساسية

عطَاإلصالح اإلداري، والبد أن يى االهتمام والرعة الالزمة وِايفق طَخمدروسة تقوم على ط:  

                                  
للبلد حبسب النظام السياسي السائد، فهي يف  ورها وتأثريها يف الواقع السياسيا وحضهتالسلطة التشريعية ختتلف قو من املعلوم بأنّ) 1(

  .الرئاسي أو شبه الرئاسي وغري ذلكالنظام الربملاين أقوى منها يف النظام 
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ر فِّوة اليت تصصختاملُ وحِسإعطاء األمهية الكربى لبناء نظم املعلومات، وإجراء املُ •
ة من عواملتوقَّالعاملة، وسوق العمل واالحتياجات املاثلة  اليد اإلحصاءات الدقيقة عن

  .املوارد البشرية
العضوي بني سياسات التعليم والتدريب العمل على إحداث االرتباط اجلذري والتفاعل  •

منظومة  فقاط ا هذه املسؤوليات تعمل وِنواالستخدام بالقدر الذي جيعل املؤسسات املُ
لفعلية من القوى من خالهلا التنسيق والتكامل واإليفاء باالحتياجات ا قموحدة يتحقَّ

  .العاملة
• ها قُإعطاء األسبقية اخلاصة لتأهيل القيادات اإلدارية ذات املهارات التنموية ألنطب الرى ح

 .يف كفاءة وفعالية مشروعات التنمية
د على تلبية معتإن اإلصالح اإلداري رهني بالقيمة احلقيقية لسياسة تدبري املوارد البشرية، املُ" 

ور الدولة سواء على الصعيد ر دا لتغري وتطوعبة العمومية من املوارد البشرية تحاجيات اإلدار
ومن هذا املنطلق؛ فإنّ أي إصالح ... االقتصادي واالجتماعي أو على الصعيد املركزي واحمللي

لإلدارة يشتطُر قَفيه أن يقوم على رؤية إستراتيجية تضع تثمني العنصر البشري يف مدوياته، ة أولم
  .1"ألنه الوسيلة األجدى لتوفري طاقة التكييف داخل اإلدارة 

  . تنمية التوازن بني املكونات الفنية لإلصالح اإلداري – سابعا
م ظُات الفنية لإلصالح اإلداري واملتمثلة يف اهلياكل التنظيمية والوظيفية والنناملكو إنّ

للموارد  من توفري ا مجيعا لُصتات وما يواألدوالقانونية واإلدارية، واألساليب واإلجراءات 
ر ببعضها البعض طردا بعضها بعضا، وتتأثَّ لُمكَتتواصل مع بعضها يف حلقات يواإلمكانات؛ 

املغاالة يف  ا بأنّلمأمهية التوازن يف حتقيق األمهية والفعالية يف كل منهما، ع عنبمن هنا تووعكسا، 
منها ي قُأيعكاسات سلبية يف العناصر األخرى مب انإىل ودجهِا ي2(كل التجربة ض(.   

ن أن تكون ذا مدلولٍ معترب من دون إنّ مثل هذه املقومات اليت متّ اإلشارة إليها؛ ال ميك
جبملة من  قلِّعتاجلهاز اإلداري للتطوير واإلصالح، وهذا األمر م لدى وجود جاهزية واستعداد

  :املعايري وهي
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  .النظام السياسي يف هذا اإلصالح وهو ما يعبر عنه باإلرادة السياسيةرغبة  •
• مقدة النظام السياسي املُرتجسدنع القرار ة يف مدى سيطرة أنصار اإلصالح على عملية ص

وإصدار التشريعات، وتحمهِلم للمقاومة اليت سيبدا معارضو اإلصالحيه.  
• مصداقميدان جتربة تلك اإلصالحات وبالتايل  لُالرأي العام الذي سيمثِّ ة احلكومة لدىي

    . )1(عن املسعى اإلصالحي هلا أمهيتها يف جناحه) الرأي العام(رضاه  درجة فإنّ
  

  .خطوات صياغة اإلستراتيجية: الفرع الثاين
حتتاج صياغة أي  ا إستراتيجية لإلصالح اإلداري إىل خطوات منهجية البد من القيام

إلعطاء دفعوِقَ ةية فَساللعملية ون مستمهذه اخلطوات هي اليت تضع العملية بِفلتمامها،  اررمتا يف ه
االجتاه الصحيح الذي يرشد اجلهود ويضمن إىل حسمح كذلك ة منها، ويبعيد الثمرات املرجو د

قَباملتابعة املستمرة ملراحل العملية بقصد تذليل العات واستشراف األخطاء وعالجها يف الوقت ب
  .املناسب

  :وتتمثل هذه اخلطوات فيما يلي
ا لتكوين مدخل مواجهة متكامل هزجحتريكها وم ادرة اليت ييرِحوحتديد املتغريات امل - أوال

 ملعركة حقيقية وضالدخول يف عملية اإلصالح اإلداري هو خ ومتناسق العناصر، فمن املعلوم أنّ
مفتوحة على عة جبهات يف آن واحدد، وهو الشيء الذي يبيصعوبتها والتحدي الذي فيها،  ن

ا بشكل هدورِللغاية وقد حتدثنا عنها بشيء من التفصيل سابقا، ون مفتحديد هذه املتغريات مهِ
  : سريع اآلن وهي

  .نطاق اإلصالح )1
يشمل عدد  ل نريد إصالحا جزئياويقصد به املدى الذي نريد أن يعاجله اإلصالح؛ فه

حمدود من العناصر اإلدارية ختتار من عدد محدأو كُ ،من القطاعات اإلدارية احلكومية دلاي يلُشم 
على  زكِّري ياعطَقأو ، مل مجيع القطاعات اإلدارية احلكوميةمن العناصر اإلدارية تش اددحم اعدد

قطاع حكومي معأم شامل ،يع عناصره التنظيميةن ويشمل مجي يى جبميع القطاعات اإلدارية عن
 .د اإلستراتيجية املناسبةاق تتحدطَنحتديد ال ى أساس، فعلويشمل مجيع عناصرها التنظيمية
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  .مصدر وأطراف التغيري وديناميات املصاحل )2
وهو ما عبالح، وهي القيادة رة بعملية اإلصرة واملتأثِّا عنه سابقا باألطراف املؤثِّرن

املصاحل، أجهزة وخرباء اإلصالح التشريعية، مجاعات الضغط و ؤسسةاملالسياسية، اجلمهور، 
  .اإلداري
  .درجة التبلور واملبادأة والتخطيط )3

اليت تحنوع االستراتيجيات املُد دتبة يف اإلصالح اإلداري، واليت ذكرنا فيما سبق العديد ع
  .لمنها بشيء من التفصي

  .)االعتداد بالبيئة( درجة التبيؤ )4
اة اكَحعلى م لُعمإىل اإلجابة عن مجلة من األسئلة من أمهها؛ هل ي حنتاجويف هذا اإلطار 

ظُنكأمنوذج(م م إدارية يف العامل املتقد(؟ أم يتوه إىل حتسني عناصر البيئة احمللية؟ أم البد من املزج ج
 ققحتل ددمة؟ أم تمجهود اإلصالح داخل حدود املنظَّ بوصت االنتقائي بني املنهجني؟ وهل

سمح التفاعل مع السياق االجتماعي والسياسي والثقايف؟ فاإلجابة على هكذا تساؤالت هي اليت ت
  .فيه البيئة بعني االعتبار لتجسيد إستراتيجية اإلصالح اإلداري ذُخبأخذ املوقف من املدى الذي تؤ

ها اة من بيئات أخرى، لكنقَستي عناصر محوِإستراتيجية اإلصالح اإلداري ميكن أن ت إنّ" 
مات، من وقَما ينبغي أن يتوافر لنجاحها من م ددح، وتمدى مناسبتها ددحدراسات ت فقمستقاة وِ
زجِخالل مها بعناصر بيئية أخرى يف إطار مطَخجيايب بني ما يستهدف إحداث متازج وتفاعل إ ط
ميكن أن يس1("ى عناصر األصالة واملعاصرة م(.  

خذ وكذا صعوبة األ –التركيز على جمموعة من العناصر دون سواها نظرا لصعوبة حصر  -  ثانيا
فإرادة اإلصالح  ،ل عنصر املوضوعية يف العملية اإلصالحيةثِّموهذا يكافة املتغريات،  -يف االعتبار

ة اليت تساعد على جناحها، وبالتايل فال أَيهة والظروف املُاحتطة باإلمكانات املُالبد وأن تكون مرتب
صلُتبِ حالٍح النفاإلصالح ال ينبغي أن  فز عليه،ة اليت تتجاوز الواقع وحتاول القَطَفرِلية املُالتفاؤ ةُظر

يكون مجرد شعار سياسي يراد منه مكتسبات سياسية ظرفية، وال شعار توِعبي يرمنه جتاوز  اد
ضغط اجتماعي محدد، بل البد أن يكون خيا مدروساار انطالقا من قناعة  دوحمسوبا بشكل جي
  :الواقعية يف إجناز إستراتيجية عملية اإلصالح يف نكموتراسخة بضرورته، 

                                  
  .بتصرف 1138 -1137بق، ص أمحد صقر عاشور، مرجع سا) 1(
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  .ات واإلمكانات املتاحة بشكل دقيقردقَضبط املُ •
  .اعل مع إجراء اإلصالح عند املعنيني بهرصد مدى االستعداد والتف •
  .حتضري آلية املتابعة واملراقبة الدائمة لتطورات العملية •
وجود االستراتيجيات البديلة ، فر عن مزيج من املتغريات اليت تم اختيارهابعحتديد بدائل ت – ثالثا

لُعند وجود تغريات كبرية يف احمليط أو البيئة اليت تشما عملية اههِإلصالح مم ها للغاية، إذ أن
تضمسريورة العملي نة اإلصالحية وتجنبالعودة من جديد إىل نقطة ا االنتكاسة والتوقف وه

ا من غري أن هددبواألموال والطاقات وتإىل ضياع اجلهود  بطبيعة احلال يفضاألمر ي اوهذ ،البداية
من خالل  ؛قيادة اإلصالح جلميع االحتماالت الواردة تصل إىل نتيجة، ولذلك كان استعداد طاقم

هِحتضري البدائل عند االنتكاسة شيء مبل وغاية يف األمهية م.  
حتقيق التكامل ملكونات اإلستراتيجية؛ سواء كان داخليا من خالل تفادي وجود  – رابعا

يطة وأوضاعها تناقضات بني مكونات اإلستراتيجية، أو خارجيا من خالل خصوصية البيئة احمل
     .)1(ومشكالا من ناحية أخرى 

                                  
  .بتصرف 65عالية عبد احلميد عارف، مرجع سابق، ص ) 1(
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  :األول خامتة الفصل
 يعتبر ويتأثَّيؤثِّ امفتوح انظام النظام اإلداري رر سا وإجيابا يف بيئته مبختلف عناصرها لب

على  اوعلى هذا يكون مفهوم اإلصالح اإلداري قائماالجتماعية، االقتصادية، السياسية، الثقافية، 
، هذه والعمل على إصالحهما يف نفس السياق عتبار االني الداخلي واخلارجيبعني االاألخذ 
إعادة النظر يف األساليب لة يف واملتمثِّ ؛ةهجواملُوفق األبعاد تسري حباجة إىل أن  اإلصالحيةالعملية 
قيق األهداف حت، بغرض ثانيا ل واالحنراف السلوكيلَحصر جماالت اخلَة أوال، ورق التنظيميوالطُ

النشاط  نَوكَتة ترتبط فيما بينها للَلِسستمراحل محتقيقها إىل احترام  رقفتي واليت ،اليت رسمت هلا
باحلاجة ) اإلحساس(مرحلة الشعور  :حتسني اجلهاز اإلداري للدولة؛ وهذه املراحل هياهلادف إىل 
مرحلة تطبيق  تتبعها ،اإلصالح املوافقة إستراتيجيةتصميم  مرحلة مث ،قلَنطَكم إىل اإلصالح

  .اإلصالح اإلداري وتقومي تقييم لتستكمل العملية اإلصالحية مبرحلييت ،اإلصالح) تنفيذ(
ه التجربة العملية دكِّؤاألدلة الشرعية وت هدسنِت اشرعي امطلب يعد اإلصالح اإلداري

بعهده صلى اهللا عليه وسلم ومرورا جبميع حمطات  ًءدب ،للحضارة اإلسالمية عرب مراحلها املختلفة
اإلصالح اإلداري كما أنه حاجة واقعية فهو  اخلالفة اإلسالمية املتعاقبة، فكل هذا يشهد بأنّ

عليها مدلول  قبِنطَة بواجهة إدارية تسريية ييمدخ مؤسسةالوقف كأنّ و، كذلك حاجة شرعية
ويتالءم وبالتايل فهي حباجة إىل إصالح إداري ألوضاعها مبا يناسبها اإلصالح اإلداري ويشملها، 

  .مع طبيعتها وخصوصيتها
لقد كان لعديد العوامل السياسية، االقتصادية، االجتماعية، الدميوغرافية، والتكنولوجية 

داريأخذ اإلصالح اإلحنو تغري وإصالح األنظمة اليت تسري عليها اإلدارة، و فعِوغريها دور يف الد 
تعامل مع لل خمتلفة كيفياتو عمليا من خالل مناذج متنوعة تلَثَّمتة، داجتاهات ع يف الوطن العريب

مع البيئة اخلارجية حملاولة استيعاا  ، والبيئة اإلدارية الداخلية بغرض السعي إىل حتسينها وإصالحها
ازت التجربة العربية يف امتصحيح يف جتسيد العملية اإلصالحية، كما وتوظيفها بالشكل ال

اإلصالح اإلداري بالعديد من السمات، اليت حدت شكلها ؛وأبرزت خصائصهاد ،هذه السات م
اء الفساد يف كياا شرل الكبري الذي عرِفُت به اإلدارة، وكذا استلَالضعف واخلَ ببكانت ساليت 

وجود انبنت على الذاتية واملوضوعية  اتقَوحىت وصل إىل مستوى املالزمة هلا بسبب مجلة من املع
قصور وعدم  املمارسات اإلدارية،بناء وتنمية هياكل وأنظمة مؤسسية،  جماالت؛ تسفارقات مم

ي من ندتإىل املستوى املُ اإلداري اإلصالح فكان أن وصل، تكامل عناصر إستراتيجية اإلصالح
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املردودية مل يث على أثرها النتائج حداالكتفاء بوجود إرادة  عدم، فاحتاج األمر إىل ة منهاملرجو
ز على فلسفة كرتباملعىن احلقيقي إذا مل ت واليت ال وجود هلاإلمتامه،  إستراتيجيةمن دون  لإلصالح
فيه، طبعا انطالقا من املعطيات  ريِسهلا اإلطار الذي ت ددحت على مفاهيم ورؤىتقوم  واضحة

 مجلة من الشروط لشروع فيها إىلة لرقفتاملُفيها ومن أجلها هذه اإلستراتيجية يت تنشأ الواقعية ال
ضمان االستمرارية يف التنفيذ، وجود  :يف ةًلَثِّمتم ضرورية الستكماهلا ماتقوم إىلواألساسية 

رين يف فل عن املؤثِّالدعم السياسي، حتقيق التكاملية، املراقبة واملتابعة الفعالة للربامج، عدم التغا
نات الفنية عملية اإلصالح، وضع األسبقية األساسية لتنمية العنصر البشري، تنمية التوازن بني املكو

ة إلسقاطها على الواقع ددعتعلى أن تأخذ هذه اإلستراتيجية أشكاال وأمناطا م ،لإلصالح اإلداري
  . متّت اإلشارة إليها وتفصيلها )ذكرنا ثالثة أقسام(



 

 

  
  

        
  

         
  
  
        الثانيالثانيالثانيالثانيلفصل لفصل لفصل لفصل اااا        

        

 تطور إدارة األوقاف اجلزائرية 
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 .الجزائرية وقافر إدارة األتطو:  الفصل الثاني
  :  متهيد

لقد مرفَرِت إدارة األوقاف منذ عت يف صدر اإلسالم مبراحل عدة، سوجِنمراحلها األوىل  ز
يف سياق البحث؛ وحناول أن نأيت إىل شيء من التفصيل على املرحلة املعاصرة منها واليت نقصد ا 

هِأواخر الفترة اليت شت حكم العثمانيني يف اجلزائر إىل يومنا هذا، وذلك ألمهيتها باعتبار أن د
التطور من اجلانب اإلداري الذي حدث فيها مرِحوي ونوعي.  

  
  .اإلدارة الوقفية اجلزائرية يف الفترة املعاصرة: املبحث األول

هذه الفترة ميكن أن نؤرهلا من أواخر العهد العثماين وبداية االستعمار الفرنسي للجزائر  خ
إىل يومنا هذا، وهي حةٌقب هِشدت تحالًو كبريا يف مسرية األوقاف اجلزائرية ومفًطَنعا ا تارخييا هام

، ولكننا قبل بعيد دميف كيان األمة اجلزائرية مازالت تعاين منه إىل اليوم، ورمبا ستعاين منه إىل أَ
اخلوض فيها سنأيت إىل توطئة تارخيية إن صح التعبري؛ للمراحل واألمناط اليت شهِدَا األوقاف 
اإلسالمية منذ أن شرعَت، باعتبار أنّ الوقوف على هذه املراحل وتلكُم األمناط سيساعدنا على 

سر الذي عرفته املؤسة عن التطوزوجولو م فكرة ة الوقفية مع مرور األزمانأَخذ.  
  

  .التطور التارخيي لإلدارة الوقفية يف الفترة املعاصرة:  املطلب األول
ت ا اإلدارة راليت م تارخيية للمراحل ةسحمالقيام بِ سنحاول من خالل هذا املطلب

ترات حكم الوقفية عرب الزمان؛ ابتداء من الفترة األوىل يف صدر اإلسالم وإىل ما بعدها من ف
اخلالفة الراشدة ومجيع من تاقَعب باملسلمني وساهم بشكل أو  كمِعلى حر يف إدارة األوقاف آخ

فة زمن اخلال وانتهاء مبا مسيناه بالفترة املعاصرة واليت نقصد ااإلسالمية بشكل خمتصر وسريع، 
  .د االستقاللوصوال إىل فترة ما بع ،فرنسي ا من استدمارٍهعبِما تالعثمانية و

    

  .األمناط اإلدارية الوقفية عرب التاريخ:  الفرع األول
ا األوقاف اإلسالمية ضروري ترملعرفة مجلة  إنّ الوقوف على األمناط اإلدارية اليت م

ت عليها مبرور الزمن، وكذا الدور الذي سامهت به هذه األمناط يف تطوير هذه أَرالتحوالَت اليت طَ
ف وتنميتها  وخباصة جانب اإلدارة منها، فهو الركيزة األساسية والعنصر املُهِم يف أي حماولة  األوقا
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تطوير ألداء األوقاف والتوسيع من دائرة نفعا،ه وجِوميكن أن نمة عن الفترة  زاملراحل املتقد
املعاصرة بالتوصيف الذي ذكرنا؛ إىل منطني أساسيني  تتل يف ثَّم :  

   .منط الذاتية واالستقاللية يف التسيري – أوال
يمتد هذا النمط من التعامل مع الوقف من يوم أن شرع اإلسالم إمكانية الوقف كقربة هللا 
تعاىل إىل عهد الدولة األموية، حيث أقبل الصحابة الكرام ابتداء على وقف بعض أمواهلم يف سبيل 

إخل، وعملوا بذام على متابعتها واحملافظة عليها، ... رياهللا تعاىل، كعمر الفاروق وأيب طلحة والزب
شهدت كتاب عمر : قال عبد اهللا بن عامر بن ربيعة" وتوزيع مصاريفها على املوقوف عليهم ، 

يف السنة اليت تويف فيها، فلم يزل  )1(" مثغ " ولقد رأيته هو بنفسه يقسم مثرة ... حني وقف وقفه 
، فكان تولِّي تسيري )2(" صار إىل أم املؤمنني حفصة رضي اهللا عنها  يلي وقفه إىل أن تويف، مث

الوقف وإدارته على عاتق الواقف أوال، فإذا هلك تولَّى أحد أبنائه املسؤولية عليه، على أن يواصل 
هذا الفرع ما كان عليه أصله من غري خمالفة إلرادته، وقد بقي هذا النمط سائدا يف عهد اخللفاء 

رضوان اهللا عليهم، فانتشر الوقف وتوسع، وتعددت مصاريفه واملنتفعني منه، فلم يكن  الراشدين
أحد قادرا على الوقف إال وقَف يف سبيل اهللا وابتغاء مرضاته، فكان الوقف فرصة مهِمة للتسابق 

  . على اخلريات اليت تميز ا الصحابة رضوان اهللا عليهم
ذه الفترة القصرية من التاريخ، يف إدارة الوقف؛ هو املتابعة الذاتية وعليه فإنّ السائد خالل ه

 زيمل خارجي، فكانت االستقاللية تخدألحواله والوقوف الشخصي على رعايته ومحايته من غري ت
  .الوقف ومتيز عمل القائم عليه وهو الواقف أو أحد ذُرِيته

  : ومن أبرز خصائص هذا النمط
  .فالواقف أو ذُريته من بعده هم املسؤولون عن إدارة الوقف وتسيريه: لتسيريالذاتية يف ا .1
  .فلكل واقف طريقته اخلاصة به يف تسيري وقفه: االستقاللية يف اإلدارة .2
حيث كان الوقف يف غالبه موجها إىل الفقراء واحملتاجني واملساكني     : احنصار مصارفه .3

  . أو ألغراض اجلهاد

                                  
 . منطقة قريبة من املدينة املنورة) 1(
 . 09اإلمام مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ص ) 2(
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هذا النمط تميز بكثرة الواقفني باعتبار الرغبة اليت كانت تسود تلك احلقبة من الزمان ورغم أنّ 
واملتمثِّلة يف املسارعة حنو فعل اخلريات، باإلضافة إىل الدور الذي كان يقوم به الوقف يف ختفيف 

أنّ مصارفه العبء على بيت مال املسلمني من جهة التكافل االجتماعي أو جتهيز اجليوش؛ إالّ 
، كما أنّ )الوقف على املساكني والفقراء أو على جتهيز اجليوش(كانت حمدودة يف جماالت بعينها 

األوقاف كان يخفُت نورها وبالتايل دورها ومسامهتها مع تعاقب القائمني على تسيري تلك 
ية دميوغرافيا، وكذا تزايد األوقاف، وخباصة مع اتساع رقعة الدولة اإلسالمية وامتداد األمة احملمد

  . احلاجيات واملتطلَّبات احلياتية للناس على مستويات عدة
   .منط اإلشراف القضائي – ثانيا

لقد شهِدت األوقاف إِبان فترة منط االستقاللية الذاتية يف التسيري تراجعا ملحوظا أَثَّر حىت 
ىل االستغالل والتآكل، مما استدعى تدخال على وجودها واستمرارها، وقد تعرض الكثري منها إ

حلمايتها ورعايتها، ومل يكن قادرا على هذه املُهِمة إذ ذاك إالّ القضاء بسبب تمتعه باالستقاللية 
املطلقة يف قراراته وتسيريه، هذه امليزة هي اليت مسحت له بأن يقوم بدور الوالية على األوقاف 

هدصرتلِ القضاء فرضه الوضع املُزرِي محاية هلا مما يبا من خماطر، فنظام الوالية على الوقف من ق
الذي وصلت إليه األوقاف يف املرحلة املاضية، والتهالُك التدرجيي هلا، مما حال دون تحقُّقِ املقصد 

ينة حتافظ منها، فكان لزاما أن يعاد تنظيمها وتسيريها بطرق أكثر فعالية، وأن توضع بني أيد أم
عليها وتعمل على حتقيق الغاية منها، ومل يكن يف تلك العهود من هو أقدر على مثل هذه املُهِمات؛ 
إال القضاة لرِفعة قدرهم يف اتمع واستقالل سلطتهم عن أي ضغط خارجي، حىت ولو كان من 

توبة بن " موي حيث إن طرف اخللفاء واألمراء، وترجع أول مبادرة يف هذا االجتاه؛ إىل العهد األ
هـ ، اتجه إىل تسجيل 115يف عام   -زمن هشام بن عبد امللك – ملَاَّ ولي قضاء مصر ريمن

األحباس يف ديوان خاص ا، وجعل ذلك حتت إشرافه، بناء على ما رآه من أنها صدقات مرجِعها 
اإلشراف عليها ح يلأن ي را أو ال تصل إىل إىل الفقراء واملساكني، فَقَرفظًا هلا من أن تضيع مثر

مستحقِّيها، ومل يكن صنيع توبة يف اإلشراف على األوقاف عمال فرديا، فقد تتابع القضاة على 
، مث انتشرت فكرة والية القضاء )1("تولِّي شؤون األوقاف بالنظر واإلشراف وحماسبة املسؤولني

                                  
اجلامعية،  مصر، دار املطبوعات –، االسكندرية أحكام الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي والقانونحممد أمحد سراج، ) 1(

  . 140م، ص 1998
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ي واستحسنها الفقهاء فأصبحت سارية املفعول، وبذلك على األوقاف يف أحناء العامل اإلسالم
أصبحت مسؤولية رعاية األوقاف واالهتمام ا واقعةٌ على عاتق القضاة، ومل تتوقَّف عملية 
إشراف القضاة على الوقف عند صفة محددة بل بدأت تأخذ شكال أكثر تنظيما وتركيزا، وقد 

هـ من 118ن اخلاصة بإدارة األوقاف؛ ومن ذلك ما تم سنة تبين ذلك من خالل إنشاء الدواوي
لإلشراف على األوقاف العامة حتت سلطة القضاء، أو تلك املبادرة اليت ] ديوان األحباس[إنشاء 

واليت كانت حتت إشراف  ،زمن املعز لدين اهللا الفاطمي] بيت مال األوقاف[أَوجدت مؤسسة 
كان حيدث يف املشرق من تطور يف هذا النمط، كان حيدث يف بلدان ، ومبثل ما )1(قاضي القضاة 

فقد ظَلَّ النظام العام لشؤون األحباس باملغرب خالل القرن التاسع " املغرب اإلسالمي كذلك، 
 راجعا إىل القاضي بدرجة رئيسة حىت مع وجود النظَّار، وقد أمر أبو عنان املريين) هـ9(اهلجري 

بكل إقليم، تودع فيه أموال األحباس والودائع وأموال املواريث واليتامى  بإنشاء مستودع وثيق
واحملاجري، ويكون اإلشراف عليه للقاضي على أن حيتفظ بقفل، ويكون خلطيب اجلامع الرئيس 

أدى اتساع الوقف، وتنوع جماالته، وكثرة الوقوف؛ إىل تدخل الدولة " وقد ، )2("مفتاح ثان 
من خالل السلطة القضائية حق اإلشراف على األوقاف، وهو تطَور هام نشأَت من  ليصبح هلا

خالله مؤسسة الوقف ومتايزت عن غريها من املؤسسات، ولكنه التطور اإلداري الذي ال يتدخلُ 
ائص هذا ومن أبرز خص ،)3("يف كيان الوقف نشأةً وال يحد من سلطان الواقف ابتداء وانتهاء 

  : النمط
  .  اإلشراف القضائي على شؤون الوقف تسيريا ومحاية باعتبار الوالية عليه .1
  التسيري املُنظَّم نسبيا من خالل دواوين خاصة لإلدارة والتسيري تعمل على رصد املصارف  .2

 .ومتابعة النظَّار    
، فأصبحنا نشهد أوقافا على )االستقاللية الذاتية(توسع جماالته مقارنة بنمط الفترة السابقة  .3

  .العلم وعلى بناء املساجد وغري ذلك

                                  
، حلقة دراسية حول تنمية ممتلكات األوقاف أقيمت إدارة الوقف يف اإلسالم: عبد امللك السيد، حماضرة: ملزيد من التفصيل انظر) 1(

  .216م، مرجع سابق، ص 1984 -هـ  1404سنة 
 –الدار البيضاء  ، دار افريقيا الشرق،م15/هـ9النشاط االقتصادي اإلسالمي يف العصر الوسيط حىت القرن ابراهيم حركات، ) 2(
  .  212م، ص 1996 ، غربامل
 . 163كمال الدين إمام، مرجع سابق، ص ) 3(
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ورغم ما أَحدثَه هذا التطور النوعي من إجيابيات؛ ككثرة اإلقبال على الوقف، وتوسع 
دائرة املستفيدين منه، وحصوله على دعم املؤسسة القضائية حلمايته؛ إال أنه مل يعدم نقائص 

مد القضاة مبا ميلكونه من وسلبيات، تععِ نشاط األوقاف، إذ مل يسواملتابعة بسبب ت عفثَّلَت يف ض
تراتيب املتابعة من التحكُّم فيها، كما استشرى داء التعدي واستغالل األوقاف إىل القضاة 

  .)1(أنفسهم
  

  .فترة االستعمار الفرنسي:  ثاينالفرع ال
هِهذه الفترة شءت أسود املراحل اليت ما األوقاف يف اجلزائر، وألنّر األوقاف كانت  ت
بالنسبة للجزائريني توِرافدا حضاريا قَ لُكِّشفرنسا مل تأت إىل  ا له ارتباط بدينهم اإلسالم، وألنّي

اجلزائر إال يف سياق االستعمار ذو اخللفية احلضارية الغربية اليت ال تريد لغريها أن يد ود، فقس
كانت األوقاف أوتصفيتها هو من أوىل  على مشروعها االستدماري، وبالتايل فإنّ رٍطَل خ

  .األولويات لديها، وقد كان هلا ذلك يف فترة وجيزة من احتالهلا
  .وضعية األوقاف قُبيلَ االحتالل:  أوال

سنحاول قبل اخلَوضِ يف احلال اليت كانت عليها األوقاف بعد دخول االستدمار الفرنسي، 
 رجدا تمتسليط الضوء على ما وصلت إليه اإلدارة الوقفية يف العهد العثماين باجلزائر قبل ذلك، فَم
اإلشارة له؛ أنّ أواخر الفترة العثمانية مثَّلَت فترة جديدة وخمتلفة عن فترة والية القضاء على 

ذه الفترة ميالد نمط جديد يف األوقاف مبا مسيناه سابقا منط اإلشراف القضائي، حيث شهِدت ه
تسيري وإدارة األوقاف ميكن أن نسميه بنمط إشراف هيئات خاصة على األوقاف، وهذا ال يعين 
بأنّ القضاء فَقَد كل واليته على األوقاف، وإنما احنصر جمال الوالية يف جانب املنازعات املتعلِّقة 

لالزم بكل اعتداء عليها مهما كان نوعه، بينما مل تعد له باألوقاف؛ من حيث حلِّها وإحلاق اجلزاء ا
قد يف جمال إدارا وتسيريها مسامهة مباشرة، وقد تم ذلك بشكل تدرجيي وليس مجلة واحدة، ف

كانت حركية التعامل مع األوقاف يف هذه املرحلة من حيث اإلدارة والتسيري واملتابعة؛ متسارعة 
ملراحل السابقة، وقد ساهم ذلك التطور إىل حد كبري يف االنتقال النوعي وكبرية إذا ما قُورِنت با

                                  
املسؤولية املدنية املترتبة عن إدارة األوقاف اإلسالمية يف التشريع بن تونس زكرياء، : ملزيد تفصيل على هاتني املرحلتني أنظر) 1(

 .بتصرف 77- 72، ص م2007، جامعة اجلزائر، )اخلروبة(ختصص شريعة قانون، كلية العلوم اإلسالمية  ماجستري، رسالة، اجلزائري
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لكيفية إدارة األوقاف وتنميتها، و ميكن أن نقَسم هذه الفترة اليت انتقل فيها منط اإلشراف على 
) إشراف هيئات خاصة(إىل املرحلة اجلديدة ) إشراف مباشر للقضاة(األوقاف من املرحلة السابقة 

؛ واليت وضعت فيه مرحلة التأسيس اإلداري: ثالث مراحل اتسمت بالتحول التدرجيي وهي إىل
؛ مرحلة التأسيس التشريعيالدولة جهازا إداريا خاصا باألوقاف حتت إشراف القاضي، مث جاءت 

ويسمح هلا أين بدأت فيها عملية سن التشريعات اخلاصة بالوقف مبا يمتعها باستقاللية أكرب، 
، حيث مرحلة التأصيل املؤسسيباالنتقال خطوة إىل األمام حنو فكرة املؤسسة، وبعد هذا جاءت 

أصبحت األوقاف مؤسسة قائمة بذاا تقوم بنفسها وتحدد طريقة عملها وتسن تشريعاا اخلاصة،  
يق لالستثمار وتسيري املشاريع وارتفعت عنها الوصاية املباشرة حىت وصلت إىل مرحلة إنشاء صناد

  . )1(الكربى
 فَلَّملعرفة ما خعلى األوقاف يف اجلزائر وعلى مستقبلها، البد من إلقاء " احلضارة"فرنسا  ته

نظرة على حال األوقاف قُبيلَ دخول االستعمار، حىت تسمح املقارنة بعد ذلك بالوقوف على 
ما جرى من هذه الدولة  ولِحقيقة وه "ة املُترضح "لنل ه اليت تسمح لنا مبعرفة نتيجةالل إىل ص

، وهذه ؟؟؟ )ارممن باب الد(أم استدمارا ) ةارممن باب الع(كانت فرنسا للجزائر استعمارا 
قص الكبري للوثائق فبالرغم من النالفترة هي فترة اخلالفة العثمانية وإجنازاا يف اجلزائر، 

 ثُدحه ميكن الت؛ إالّ أن)تبعا لسياسة التجهيل وطمس احلقائق(لك الفترة قة باألوقاف يف تاملتعلِّ
ان لألوقاف اجلزائرية ومها؛ خرؤان تتبشكل عام عن مرحلتني كبريتني شهِدُما هذه الفترة، واللَّ

  .مرحلة التسيري العفوي، ومرحلة التنظيم واملتابعة
  .مرحلة التسيري العفوي -  1

عن احلال اليت كانت عليها  فلختحالة األوقاف بداية احلكم العثماين يف اجلزائر ت مل تكن
ت منط اإلشراف القضائي واليت حتدثنا عليها باكَيف السلبيات اليت و طُبختت تلَّفقد ظَ من قبل،
كثري من اإلشارات وهو ما تؤكِّده " ر الوضع كثريا فإىل أوائل القرن الثامن عشر مل يتغي سابقا،

) م1776هـ املوافق أبريل 1190بتاريخ ربيع األول (الواردة ضمن وثائق الوقف؛ مثل الوثيقة 
اليت تسلج األوقاف مبدينة قسنطينة، واليت تتعض لألوضاع املُرتردة اليت كانت عليها، واملبادرة ي

                                  
 بتصرف 84-78 مرجع سابق، صبن تونس زكرياء، : ه املراحل وبعض خصائصها أنظرة ذقَللوقوف على بعض التفاصيل املتعلِّ) 1(
. 
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ع بني املوظفني زوتيف عدة دفاتر تاليت قام ا صاحل باي من أجل ضبطها وتسجيل مردودها 
" ، )1("ار بيت املال وشيخ البلد والقاضي احلنفي والقاضي املالكي ظَّني برعايتها؛ وهم نفلَّكَواملُ

وقد استمرت األراضي الوقفية يف االنتشار بشكل ملحوظ يف اجلزائر العثمانية حىت أصبحت مع 
مطلع القرن الثامن عشر تع ذُحوِستلَّ األراضي املستلى أكثر من نصف مدخول جة زراعيا، مبا لَّغ

يعادل نصف اإلنتاج الزراعي، وأصبحت تإحدى أهم أصناف امللكية اليت ال يضاهيها من  لُكِّش
حيث االتكما )2("اع سوى ملكية الدولة أو امللكية املشاعة س ،مل يقتر انتشار األوقاف على ص

لت كل املناطق تقريبا؛ تشهد بذلك وقفيات األشجار املثمرة والنخيل على املدن الكبرية بل مش
ليستفيد منها عامة الن ايرالوقف مل  اس وعابري السبيل، كما أنّالزوايا، وكذا حفر اآلبار يف الب

من له قدرة على الوقف وقف؛ أتراك وحضر، ميسورون  لُّتنفرد به طبقة دون غريها، بل كان كُ
م ساهم بطريقته يف نشر ثقافة الوقف، وحىت األمراء هلُّاحلال، مدنِيونَ وعسكريون كُ ومتوسطو

وأصحاب السلطة كان هلم نصيب يف ذلك وأوقافهم املاثلة اليوم تشهد بذلك، ومن أمثلة ذلك 
أعتقه خري الدين بربروس وقد بىن جامع سفري (خري الدين بربروس وخادمه عبد اهللا صفر " وقفية 
، واحلاج ميزمورطو الذي بىن جامعا )هكتار 100م ووقف عليه حوايل 1434/هـ940ة سن

وأوقف عليه أوقافا كثرية من دكاكني وأراضي وسوق، وجعل الفائض لفائدة مكة واملدينة، وعلى 
) املعروف ببوحنك(جه عبدي باشا، حممد بكداش، حممد باشا وخضر باشا، وكذا الباي حسني 

م بقسنطينة، والباي صاحل مصطفى الذي 1743/هـ1165األخضر سنة الذي أسس اجلامع 
أعاد تنظيم األوقاف بقسنطينة بعد بالغه تقصري وكالء األوقاف يف رعايتها، حيث خصص هلا 

الَّجِسهِت حتت إشراف القضاة واملفتيني، كما عالنظر يف شؤون األوقاف وختصيص فائضها  د
العلمي وسخرها خلدمة العلم، وكذلك فعل الباي عثمان الفاتح لشراء أوقاف أخرى إىل الس 

  . )3("الذي أنشأ املدرسة احملمدية 
 

                                  
لبنان، دار الغرب  –بريوت ] 1[، طالوقف و اجلباية يف الفترة احلديثةدراسة تارخيية يف امللكية و ناصر الدين سعيدوين، ) 1(

  . 236ص  م2001اإلسالمي، 
، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة احلاج النظام القانوين لألمالك الوقفية يف التشريع اجلزائريصورية زردوم بن عمار، ) 2(

  .41، ص 2009/2010اجلزائر،  -باتنة –خلضر 
  . 41زردوم بن عمار، مرجع سابق، ص  صورية) 3(
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  .مرحلة التنظيم واملتابعة -  2
مجادى 19ويرجع أول قانون ينظِّم األوقاف يف اجلزائر على عهد العثمانيني إىل تاريخ 

جديد لألوقاف يف  هدبداية ع التقنني هذا كان ثَدح هـ، وميكن القول بأن1280ّ األوىل
غُبِصطَاجلزائر، حيث بدأت األوقاف ت بصبغة املؤسسية واهليكلة اإلدارية، وشراالهتمام بضرورة  ع

يع مؤسسات الدولة يف تنظيمها واالعتناء ا على غرار ما كانت تريده السلطة العثمانية من مج
 زيمت تطورا ملحوظا ترنية شأنا كبريا، وتطوقد بلغت األوقاف يف اجلزائر العثماتلك الفترة، و

أغراضها ودقَّة تنظيمها، ساعد يف ذلك قيامها على أساس شرعي وعلى صبغة قضائية ملزمة  عِونتبِ
ى صياغة حجة الوقف بالتفاصيل اليت ، وكان للقاضي الدور احملوري يف ذلك، فهو الذي يتولَّ)1("

ال ميكن أن تعدم ذكر قيمة الوقف والغرض الذي وجِد من أجله، والفئة يريدها الواقف، واليت 
، باإلضافة إىل عناصر شكلية أخرى من مثل ذكر تاريخ )الناظر(املستفيدة منه، والقائمون عليه 

  .الوقف وتوقيع الشهود والقاضي على وثيقة الوقف
  .األوقاف يف هذه الفترة هيكلة  -أ 

طبعا باملرحلة الثانية، حيث  ققاف من خالل ما ذكرنا سابقا يتعلَّاحلديث عن هيكلة األو
بدأت تتجسلَّكَفيها ترتيبات إدارية تتمثل يف توزيع املهام وحتديد املُ دني والقائمني على األوقاف، ف

باإلضافة إىل آليات املتابعة املستمرة والدورية، وهو الشيء الذي دت إليه احلاجة إىل رعاية ع
شؤون األوقاف واحملافظة عليها ومحايتها، وقد قامت إدارة األوقاف يف تلك الفترة على أجهزة 

ثالثة؛ جهاز القائمني على الوقف، وجهاز التشريع واملراقبة، وأخريا جهاز التنفيذ والتصف، هذه ر
األجهزة تجسةت يف معظم األوقاف الكبرية املعروفة؛ كدسة، وأوقاف احلرمني مؤسسمؤس 

إخل، مع وجود اختالف يف اهليكلة ...أوقاف اجلامع األعظم،  مؤسسةوأوقاف سبل اخلريات، 
اختذت تنظيمات األوقاف " على حدى، كما  مؤسسةملهام داخل كل ق توزيع ارالداخلية وطُ
شكل إدارة ملِّحة خاصة وجهاز إداري مستقلّي د الصالحيات، يتميدحارة املشرفني عليه ز مبهم

العديد من موظفي األوقاف كانوا خيضعون مباشرة للسلطة احلاكمة  وكفاءة القائمني به، فرغم أنّ
أو بإقرار منه بعد تزكيتهم من طرف أعضاء الديوان وكبار ) احلاكم(بعد أن يعينوا بأمر من الباشا 

ا كانت تعود إىل قَراءات العملية املتعلِّف يف شؤون األوقاف واختاذ اإلجاملوظفني؛ إالّ أنّ التصر ة

                                  
  . 40، ص املرجع نفسه ،رصورية زردوم بن عما) 1(
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، )1("الس العلمي الذي ينعقد للبث فيها عادة كل يوم مخيس من كل أسبوع يف اجلامع الكبري
بدور هام يف نظام إدارة األوقاف، فهو اهليئة العليا لإلشراف عليها حيث يقوم هذا األخري 

لمحافظة على األوقاف من التدابري اليت يراها مناسبة ل به حق املراقبة واختاذ اطُنيإذ وتسيريها، 
االستغالل غري املشروع، وكذا السعي إىل تطويرها ومنائها، فهو يف احلقيقة هيئة تشريعية االندثار أو

لِ وكيل الوقف للفصل وأداة مراقبة لوضعية األوقاف والتصربعليه القضايا من ق ضعرف فيها، ت
عليه، وما حيتاجه هذا الوقف  فشرِقرير الذي يعده عن وضعية الوقف الذي يفيها بعد دراسة الت
   .اتبمن حاجات ومتطلَّ

الوقف، وهؤالء  ولوومسؤمن املفيت احلنفي ورجال القضاء واألعيان  العلمي يتألف الس
الس  رحضوي" هم أساطني هذا الس؛ الذين بدوم ال ينعقد، وال يفصلُ يف أي قضية تطرح، 

بيت (يف غالب األحيان القاضي احلنفي والقاضي واملفيت املالكيني، وشيخ البلد وناظر بيت املال 
باش يايا (وضابط برتبة ) عادل(وكاتبان عاديان للتسجيل ) الباش عادل(ورئيس الكُتاب ) املاجلي
ا خيص أفراد الطائفة التركية العثمانية ممثال للديوان ليصبِغَ بصفة اإللزام؛ أحكام الس فيم) باشي

، و ذه الصفة يكون )2("اليت تكون حبضور هذا الضابط ملزمة باالنصياع وقبول قرارات الس 
لس مبثابة أعلى هيئة قضائية آنذاك باجلزائر تاهتم بشؤون األوقاف، باإلضافة إىل الصة التنفيذية بغ

يرتبط الس ملباشر على القائمني على األوقاف، ووكذا إشرافها ا اليت تكتسبها من خالل قراراا
املُعين من قبل ] الشيخ الناظر[ى وقفية يسم مؤسسةمع األوقاف من خالل موظف رئيس يف كل 

الداي نفسه أو بإقرار منه بالنسبة ملدينة اجلزائر ومقاطعة دار السلطان، ومن طرف البايات مباشرة 
ا أو يلِّوتمباعتباره يقوم ، والذي )ايلكات قسنطينة، التيطري، وهرانب( قاطعات األخرى يف باقي امل

عليها  فشرِبدور حموري يف تسيري شؤون األوقاف؛ فهو املسؤول الرئيس الذي ي اعام وكيالً
ة إىل عليها كلما اقتضت احلاج قنفدفاترها ويراقب حساباا، وي كمِسيبشكل مباشر وعملي، فَ

فون ضمن توجيهاته، ون يعملون حتت إِمرته، ويتصرفُذلك حفاظا عليها، ويساعده يف ذلك موظَّ
ون فُلَّكَوهم يف ذلك درجات، يأيت يف مقدمتهم وكالء املدن واألحياء الرئيسة يف مدينة اجلزائر، املُ

ميهم عرضا خلدمام احملاصيل وقبض املداخيل وصرف املرتبات وصيانة األوقاف مع تقد معِجبِ

                                  
  . 227ناصر الدين سعيدوين، مرجع سابق، ص ) 1(
  .228، ص املرجع نفسهناصر الدين سعيدوين،  )2(
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ونظرا لطبيعة عمل " ، )كل ستة أشهر بالنسبة للوكالء(بشكل دوري  للمجلس العلمي هذه
أو ) الساجيي(الشيخ الناظر إىل توظيف كاتب خاص  رموظفي األوقاف وتزايد أمهيتهم اضطَ
شرِاخلوجة لضبط حسابات األوقاف اليت يعليها، كما اضطَ فانة جبماعة الوكالء إىل االستع ر

عينونَ من طرف القضاة وذلك ألداء مهامهم املختلفة، ويلحق املُ) -كاتب –مجع عادل (العدول 
، ))1ؤالء املوظفني مجاعة الشواش والقَيمني املُكَلَّفني بأمور احلراسة والقيام باخلدمات الضرورية 

املساجد واألوقاف التابعة هلا أو املوقوفة من  صخة اليت تقَلحباإلضافة إىل مجلة من الوظائف املُ
وعلى رأسهم باش (واإلمام اخلطيب واملؤذنني ) املساجد الصغرية(أجلها؛ كوظيفة اإلمام واملُقَدم 

ومرتلي القرآن وقراءة صحيح البخاري، ) الذين يقرؤون حزب القرآن يوميا(واحلَزابني ) مؤذن
  .حصر وظيفتهم بأوقاف خاصة كأوقاف العيون واآلبار والقنواتني الذين تنفوكذا بعض املوظَّ

البليدة، املدية، (على مثل هذا التنظيم اإلداري سارت العديد من املدن اجلزائرية الكبرية 
الوقفية ملدينة اجلزائر ما  ؤسسةامل، وقد كانت تربط هذه املدن ب)إخل.....القليعة، شرشال، مليانة 

فقد أُخضعت " الرئيسة،  ؤسسةامللحقات، حيث تِسري امللحقة على نفس نظام يشبِه نظام امل
األوقاف يف العهد العثماين إىل تنظيمات خاصة حمكمة دف ضبط مواردها، وإخضاع ريعها 
للتسجيل يف دفاتر خاصة، واملالحظ أن تلك التنظيمات قد اختذت شكل إدارة حملية مميزة وجهاز 

  . )2("د الصالحيات يتميز  مبهارة املشرفني عليه إداري مستقل حمد
  . املؤسسات الوقفية الكربى يف تلك الفترة -ب 

 "فَرِإن ما عته األوقاف اإلسالمية من تطور وتوبأن جيعل املرء  ع يف الفترة العثمانية كفيلٌس
يطلوقفي، إذ بلغت املمتلكات على تلك املرحلة من تاريخ الوقف يف اجلزائر؛ مرحلة االزدهار ال ق

، وتشهد على )3("سهامِ يف تلبية حاجات اتمع عظمتها، وشكَّلَت نظاما وافر اِإل جوالوقفية أَ
ة بتلك الفترة، ويكفي أن نعرف الدور الذي قامت به قَذلك مجيع الدراسات واإلحصائيات املتعلِّ

املنتوج  ةمظَة؛ لنقف على عقباحل بعض مؤسسات الوقف واحلال اليت كانت عليها يف تلك

                                  
  .228ناصر الدين سعيدوين، مرجع سابق، ص ) 1(
، املعهد 1نظام الوقف يف التطبيق املعاصر، ط: ، ندوةجربة الوقفية يف اجلزائرالتوزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية، ) 2(

       م، 2003/هـ1423، )الكويت(األمانة العامة لألوقاف –) جدة(اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع لبنك اإلسالمي للتنمية 
  .32ص 
  . 33ص  مرجع سابق،وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية، ) 3(
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ة األوقاف يف إعطاء اجلزائر مكانتها اليت كانت عليها، كقو من خاللهاحلضاري الذي سامهت 
ة يف تلك رشنتاحلديث عن أكرب املؤسسات الوقفية اليت كانت مفإقليمية هلا كلمتها يف املنطقة، 

ا يف احلجم ولكن ليس أَي عن تفصيل احلديث عن باقي األوقاغنِالفترة يمنها  لَّقَف اليت كانت دو
يف األمهية، فاملقام ال يسمح لنا بكثرة االستطراد واإلشارة إىل مجيع األوقاف وما أكثرها، ومن 

  :أمثلة تلك املؤسسات الكبرية واملعروفة جند 
ن يعرأسه وكيل من من أربعة أشخاص، يتا جملس متكوهيرداليت ي ؛احلرمني الشريفني مؤسسة

يف خمتلف املدن اجلزائرية،  ؤسسةاملمن قبلِ الباشا، باإلضافة إىل عدة وكالء يعملون حلساب 
هذه الصدارة إىل املكانة  عرجِة، وتاألوقاف العام¾ الصدارة بـ  لُّحتت ؤسسةاملوقد كانت 

ون أمواهلم فُوق مكة واملدينة، ولذلك كانوا ياليت يكنها اجلزائريون إىل أرض احلرمني الشريفني
كاحلالة اليت ينقطع فيها املوقوف عليهم من وقف أهلي؛ ( عليها بصفة مباشرة أو غري مباشرة 

، أو ينقطع - الذرية – فإن العائد يذهب إىل احلرمني كما تبينه العديد من حججِ الوقف األهلية
، وقد كانت )ل العائد تلقائيا كذلك إىل احلرمني الشريفنيوحتيسبيل من سبلِ الوقف اخلريي فَ

مدخول األوقاف  غَلَهذه عادة اجلزائريني من مجيع األقاليم واملدن اجلزائرية يف أوقافهم، فقد ب
ري شبعض اإلحصائيات ت م بعد طرح النفقات حوايل سبع ماليني فرنك، كما أن1830ّسنة 
باحلرميني الشريفني مبدينة اجلزائر وما جاورها بلغت حوايل  جمموع األوقاف اخلاصة إىل أنّ
وقف استحوذ عليها االستعمار الفرنسي بعد احتالله للجزائر، وقد كانت هذه  1419

  .املداخيل ترسلُ إىل احلرمني غالبا يف مواسيم احلج مع وفد احلجيج باسم داي اجلزائر
احلرمني فهي تأيت يف املرتبة التالية هلا،  مؤسسةن أمهية م لَّقَوليست أَ ؛سبل اخلريات مؤسسة

حيث تقف على رصيد كبري من األوقاف جعلها تتبوأ تلك املرتبة، ويرجع تأسيسها إىل القرن 
به رمسية ذات نظام وقف مجاعية ش مؤسسةامليالدي على يد شعبان خوجة التركي، وهي  16

11ن من إداري متكو عضوا يعينمستشارين، والشاوش،  8تب، الوكيل، الكا: م الباشا وهمه
ة إىل فرهذه الو يفالفضل  ودعحيث ي ،طبيعة الواقفنيبوقد تميزت إىل جانب وفرة مداخيلها؛ 

املُنتِسبِني إىل املذهب احلنفي، والذين أوقفوا العديد من أمالكم  )1(الطوائف التركية والكراغلة

                                  
  .وهو اجلزائريون من أب تركي وأم جزائرية) 1(
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ها مل تهمل اجلوانب املساجد والزوايا واملدارس املنتسبة للمذهب احلنفي، مع أنعليها لفائدة 
  .وإقامة العيون وغريها من املشاريع اخلرييةياتية األخرى من مثل حفر اآلبار احل

سبل اخلريات قد اهتمت خبدمة  مؤسسةإذا كانت ف ؛)املسجد األعظم(اجلامع الكبري  مؤسسة
ت تثبت باألوقاف املالكية، فقد أَصاجلامع الكبري قد اخت مؤسسة فإنّاألوقاف احلنفية، 

مداخيل سنوية 157أوقاف اجلامع الكبري كان عددها  ت البايلك بأنّالَّجِس قِّقحملكية ت
فرنك تصرف على أعمال الصيانة وسري اخلدمات، إىل 12000م حوايل 1837بلغت سنة 

سني واملؤذنيني والقَيمني واحلَزابني التابعني له، وكان يشرِف على جانب رواتب األئمة واملدر
وقد كان الفائض من مداخيله بِإِمرة املفيت املالكي مباشرة، خدمته ورعايته ثالث وكالء 

يستذات ) م1630-1629(يف مشاريع وقفية أخرى تابعة له من مثل الزاوية املشهورة  لُّغ
  .لبة واملدرسنيالطابقني إليواء الط

رمسية ذات طابع مزدوج سياسي وخريي، رئيسها التركي  مؤسسةوهي ؛ بيت املال مؤسسة
وهو موظف سامي يساعده قاض يعينه الباشا نفسه، إىل جانب كاتيب " بيت املاجلي"يسمى 

ي باستقاللية يف ع بيت املاجلتمتيدل، كما يلحق ا بعض العلماء، ضبط وموثقني يعرفان بالع
الصالحيات إلدارة شؤون بيت املال، وهو غري ملزم بتقدمي كشف عن عمله ملوظفي البايلك، 

بل هو مفرنك 700(بوجو  100م فقط بتقدمي مسامهة شهرية خلزينة الدولة تعادل لز (
  .ببيت املال نيقلحني والعلماء املُقوتغطية نفقات دفن الفقراء واستيفاء أجور القاضي واملوثِّ

قد أفرز تواجد األندلسيني الذين فَروا من جحيم التقتيل واالضطهاد ف ؛أوقاف أهل األندلس
الذي مارسه عليهم النصارى بعد سقوط األندلس، وانصهارهم مع اجلزائريني الذين استقبلوهم 

ألصلي وفتحوا هلم قلوم ومنازهلم واعتنوا م؛ إىل بروز أوقاف خاصة م كان هدفها ا
التضامن فيما بينهم، وقد تكَّمنوا بالفعل من تأسيس عة مؤسسات خريية للتضامن فيما بينهم د

ذلك تأسيس جامع وزاوية ومدرسة  اجتمن جهة، ودعم فقرائهم من جهة أخرى، وكان نِ
 40ال بأس به من األمالك العقارية وصلت إىل  ا، وعدد]م1633 -1623[خاصة م عام 

هذه األوقاف كانت حتت إشراف موظف خاص  ، مع العلم أنّ)1(عنان 60ة ومستغلَّملكية 

                                  
ابن : أنظر ( احلَظرية من اخلَشبِ أَو الشجر جتعل لِإلبل والغنم تحبس فيها: العنة، وجانبها الذي يعن لك أَي يعرِض: الدارعنانُ  )1(

  عنن :، جذرلسان العربمنظور، 
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فرنك يف السنوات األوىل  4000، ودخلُها السنوي يصل إىل حوايل"وكيل األندلس"ى يسم
من االحتالل، هذا األخري الذي عمل جهده من أجل القضاء على األوقاف بالتضييق عليها، 

فكانت النتيجة أن تدام زاوية األندلس  لَاَءضدورها ومردودها مع الوقت إىل أن تالشت با
  .م1841سنة 

عادة على الفئة اليت ينتهي نسبها إىل  قطلَلفظ الشرفاء يو ؛)األشراف(أوقاف مجاعة الشرفاء 
املصطفى صلوات اهللا عليه وآل بيته، وقد كان وما يزال يف اجلزائر اعتبار واحترام كبريين يف 

هذه الفئة  ظَافحولكي ت زائريني للنيب وآل بيته الطاهرين،اجل باس، وما ذلك إال حلُنفوس الن
على هذا اإلرث املعنوي؛ فقد اهتمت كثريا باألوقاف وخباصة على الزوايا اليت كانت تلُثِّما ه

ل ، ويعود فضل تأسيس أو)فقد جرت العادة أن تكون لكل عائلة من األشراف زاوية تخصها(
م، حيث كان 1709/1710هـ املوافق 1121زاوية لألشراف إىل الداي حممد بقطاش سنة 

تعينه من بني املرابطني، والذي  مترئيس مجاعة األشراف الذي ي(يشرِف عليها نقيب األشراف 
انب إال حبضوره إىل ج متمبايعة الباشا ال ت أنّ إذ ،ميتلك مكانة روحية وحىت سياسية يف اتمع

ى إدارة شؤون الذي يقَدم حسابا سنويا لس أعيان األشراف، الذي يتولَّ) العلماء والديوان
وكغريها من اإلمامة واخلطابة، الزاوية من صيانة ولوازمها إىل جانب نفقات التدريس و

م من املضايقات اليت انتهت إىل سلَأوقاف األشراف مل ت مؤسسة مؤسسات األوقاف فإنّ
ت إىل أحد األوروبيني سنة يعاءل مداخيلها وانتهاء دورها، حىت انتهى ا املطاف إىل أن بِتض

  .هـ1832
كان من بني املظاهر االجتماعية والدينية إذ ؛ )الزوايا واألضرحة(أوقاف املرابطني واألولياء 

اليت ميزوايا التابعة هلا، واليت ت اجلزائر العثمانية آنذاك انتشار أضرحة األولياء واملرابطني والز
أقبل الناس بقوة على وقف أمواهلم عليها، ومن أشهر هذه األضرحة يف منطقة اجلزائر 

العاصمة؛ ضريح سيدي عبد الرمحان الثعاليب، الذي هو يف أصله زاوية، واليت تميت بإقبال ز
على أوقاف  فشرِوقد كان ي ف فئام على وقف أمواهلم عليها،اجلزائريني على اختال

ى صرف ريعها على صيانة هذه األضرحة و الزوايا، من مثل زاوية املرابطني وكيل خاص يتولَّ
  .)1(سيدي عالل الغوث بالقبائل الكربى، وزاوية أمحد بن عبد اهللا اجلزائري 

                                  
  .بتصرف 49 -44صورية زردوم بن عمار، مرجع سابق، ص : إىلرة وانظر يف خمتلف مؤسسات الوقف املذك) 1(
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والعجيب أن " ا كانت عليه األوقاف يف اجلزائر وقت استباحة االحتالل ألراضيها، مل خمتصرهذا 
الوقفية يف اجلزائر  ؤسسةامل م؛ أن1882ّرل ماركس كتب يف مذكراته عند زيارة اجلزائر سنة كا

كانت متلك ثالثة ماليني هكتار من األراضي الزراعية، فما يبعث على التساؤل هو كيفية اختفاء 
         .هربه الد التاريخ الحقةٌ ةُعنولَ ، أما اجلاين فمعروف)1("تلك املمتلكات ؟؟؟ 

  .وضعية األوقاف بعد االحتالل : ثانيا
، وهو األمر الذي ال لقد عاشت وعايشت األوقاف إبان الوجود االستعماري أسوء أيامها

ظعني املُالَح ئُهخطاجلزائر بعد استباحته أراضيهالطريقة اليت اعتمدها يف تصفية األوقاف يف ، فات 
إليها بعد  لُصتحال األوقاف قبل جميئه، واحلال اليت س هدكِّؤتهو الشيء الذي  ، وواضحة بينة

  . دخوله
إن التدرظَّ جم املُاملُنعتمد من قلِب من خالل  االستعمار للقضاء على األوقاف؛ ظاهر

على إصدار العديد من القرارات  ت اإلدارة الفرنسية جاهدةًلَمفقد ع" اإلجراءات اليت اعتمدها، 
اليت تنص مجيعها على رفع احلصانة على األمالك الوقفية، وذلك دف إدخال هذه واملراسيم 

بعد ذلك على املستوطنني  لَسهاق التعامل التجاري والتبادل العقاري كي يطَاألوقاف يف نِ
كانت البداية ومن أول أيام االحتالل؛ مبصادرة السلطات ، وقد )2(" امتالكها والتحكم فيها 

السلطة السياسية وكذا أموال  لُثِّمها تالفرنسية لألمالك التابعة للدايات والبايات حبجة أن العسكرية
ة بيت املال باعتبار أنرعموهي يف احلقيقة أموال املسلمني وليست (ها أموال خزينة الدول املُست

انت بالنسبة هلا أكرب ، بعد ذلك تحولَت صوب األوقاف اليت ك)أموال السلطة السياسية احلاكمة
وجودها، بشهادة أحد الفرنسني الذي قال عن األوقاف بأن ددهتها خطر ي "تأحد العوائق   لُكِّش

اليت ال ميكن التلُّغب عليها، واليت تعلى  دون اإلصالحات الكربى اليت هي وحدها قادرةٌ ولُح
تطوير اإلقليم الذي أخضع3(" مستعمرة حقيقية أسلحتنا وحتويله إىل ته(.  

                                  
  .33وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية، مرجع سابق، ص ) 1(
  .33، ص املرجع نفسهوزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية، ) 2(
  .50، ص مرجع سابقصورية زردوم بن عمار، ) 3(
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سبتمرب  08يف ] اجلنرال أوشناف[قة بتصفية األوقاف بقرار بدأت سلسلة القرارات املتعلِّ
ي باالستحواذ على أمالك احلُكَّام األتراك قضوالذي ي )1()شهرين بعد االحتالل(م 1830

قرار احلاكم  هالَتأوقاف احلرمني،  ؤسسةوالكراغلة واحلَضر وكذا بعض األوقاف التابعة مل
ك األمالك الوقفية دون لُّمم الرامي إىل متكني األوروبيني من ت1830ديسمرب  07يف ] كلوزيل[

، )2("وقد كان هذا القرار انتهاكا صرحيا للبند اخلامس من اتفاقية تسليم اجلزائر " قيد أو شرط، 
لِ السكان وخباصة العلماء، ممبا ساهم يف تكون ضغط على والذي القى رد فعل كبري من ق

سلطات االحتالل اليت عم 07/01/1835يف ) قرار بلوندال( راوغة إىل قرار آخر مبت عنه لَد
أمالك املؤسسات الدينية  هي أمالك املساجد والفقراء املسلمني ومن العدل استعمال [ جاء فيه 

العوائد ملخلصي هذا الدين وتوزيعها من قبإلرادة املُ م وذلك احتراماهِلنشني وملبادئ القرآنئ[ ،
ت يف لَخدتهائل من األمالك الوقفية، و ددنت اإلدارة الفرنسية من السيطرة على عوقد متكَّ

خاضعة لقواعد  01/01/1841تسيريها، وأصبحت حسابات املؤسسات الدينية ابتداء من 
ألمالك الوقفية بامليزانية االستعمارية مبوجب ا تم ربط ميزانية اماحملاسبة يف القانون الفرنسي، كَ

م، وبالتايل أصبحت كل مداخيل األمالك الوقفية جزء 23/03/1843القرار الوزاري املؤرخ يف 
ال يتج3(ن ميزانية الدولة الفرنسية أ عز( ،ج على األوقاف خنهبعد ذلك انتقل االستيالء املُمةًطو 

 عتمتد يعالوقف مل ي بصريح العبارة على أنّ" م قرار نص 1844أخرى؛ حيث صدر يف أكتوبر 
قة باألمالك العقارية، وهذا ه حبكم هذا القرار أصبح خيضع ألحكام املعامالت املتعلِّباحلصانة، وأن

ما أدى إىل االستيالء على الكثري من األراضي املوقوفة اليت كانت تنصف األراضي الزراعية  لُكِّش
ت عوائدها، لَّعة بضواحي املدن اجلزائرية الكربى، وبالتايل تناقصت هذه املمتلكات وقَالواق
بعد ذلك  ،)4(" قبل االحتالل 550، بعد أن كانت تقَدر بـ وقفا 293أصبحت ال تتجاوز ف

                                  
)1 (وهذا يد بأنّكِّؤ لَماف كان مدروسا وبشكل دقيقاألوق ف،ووضطَّت له اخلُعة الالزمة قبل االحتالل بغرض القضاء عليها، ويبني 

بأنّ االستعمار مل يكن را يستهدف األمة اجلزائرية وموروثها احلضاري بكل أبعاده، كما  فعلٍ دتيبما كان معلى حادث أو آخر، وإن
ريِيأمهية األوقاف عند أعدائ زنا وفقههم دورها، ويف املقابل درجة اجلهل اليت ميلكها الكثري ما اليوم عن األوقاف وعن أمهيتها ن

  .اإلستراتيجية
  .34وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية، مرجع سابق، ص ) 2(
ة بأحدث معدالشريعة اإلسالمية م دراسة مقارنة بأحكام ،اإلطار القانوين والتنظيمي ألمالك الوقف يف اجلزائررمول خالد، ) 3(

  .15، ص 2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 2االجتهادات القضائية، طالنصوص القانونية و
  .34وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية، مرجع سابق، ص ) 4(
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م 21/07/1846وتشجيعا لسياسة التعمري يف اجلزائر أُصدر قرار يف  واستمرارا ملسلسل التعدي
إالّ أنّ هذا القرار اجلائر، كان مصريه "  )1("ة األراضي للكولون القادمني إىل اجلزائر ئَهيِتيقضي بِ
الفشل لترِذُّع ا أدى بالسلطة االستعمارية إىل إصدار قرار تطبيقه يف مجيع أقاليم أرض الوطن، مم
ولة تسيري األمالك ي مصاحل أمالك الديف مبادئه األوىل على تولِّ صني 03/10/1848آخر يف 

ة، واليت ال تزال حتت إدارة الوكالء، وما يلحقها من املباين التابعة يقِّبتالتابعة للمؤسسات الدينية املُ
تواصلت اجلرمية على األوقاف  وخيضعها لإلدارة الفرنسية ائيا، كماملساجد املرابطني والزوايا 

ارات وقوانني جائرة، فكان القرار الصادر بتاريخ ؛ عرب قرهااهلجمات املُوجهة إلخضاعوتوالت 
فكرتني أساسيتني مها؛ أوال توسيع فكرة الدومني العام " م والذي أكَّد على 1851جوان  16

ة، وثانيا توسيع فكرة واالستيالء على األمالك العقارية مبا فيها األوقاف بدعوى املنفعة العام
م 30/10/1858، تاله بعد ذلك املرسوم املؤرخ يف )2("ةالتدوين العام وتنظيم امللكية العقاري

لُّك العقارات املوقوفة، رِالذي يفتح الباب على مصراعيه للمعممتين األوروبيني وحىت اليهود ل
واختتم مسلسل  العقاري مبنظور القانون الفرنسي، فأُدخلَت األوقاف بشكل ائي يف جمال التبادل

م والذي يعرف 26/07/1873ك الوقفية بصدور القانون املؤرخ يف االستيالء على األمال
الذي قام بتصفية األمالك الوقفية  وفرنستها، وتم مبوجبه إلغاء كل "  Warnierوورين، " مبشروع 

القوانني و األعراف اجلزائرية اليت كانت تساملعامالت يف اجلزائر وبطالن كل احلقوق الناجتة  ود
كسر املرجعية الشرعية اليت تشبثَ ا اجلزائريون  ضِرغواستبدلَت بالقوانني الفرنسية، بِ، )3("عنها 

واليت كانت تعتمهذا القانون قانونا  اة االجتماعية ومنها األوقاف، تالعليها أنظمة سري احلي د
مدع4("م 28/04/1887له صدر يف  ام( .  
ة يف البناء االقتصادي واالجتماعي مهِباعتباره أحد العناصر املُذه الطريقة تعرض الوقف " 

للكثري من السهام االستعمارية يف حماولة إلضعافه وتفريغ  يف اتمع اجلزائري آنذاك والسياسي
إلغائه، وي حمتواه ومن ثَممكوجِن أن ناخلطوات فيما يلي ز :  

                                  
  .15ص  ، املرجع نفسهرمول خالد، ) 1(
  .16ص  ،هاملرجع نفسرمول خالد، ) 2(
  .51صورية زردوم بن عمار، مرجع سابق، ص ) 3(
  .17، ص مرجع سابقرمول خالد،  )4(
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• القضاء على املؤسسات األهلية، اليت كانت تةَ  لُثِّموِيوحتمي ه سحرالقاعدة اخللفية اليت ت
  .اتمع

ل؛ فقد شنت حرب على أساليب اتمع يف قستاإلحلاق االقتصادي وتدمري االقتصاد املُ •
الزراعة والصناعة والبناء، وعلى أمناطه يف امللكية واإلنتاج والتوزيع والتبادل والعمل 

ي، وكذا ضد أمناطه يف ملبِسه ومأكَله ومشربِه وعيشه وتربية التعاوين والتكافل االجتماع
  .أوالده وبناته، وبناء عائلته وقيمه األخالقية واالجتماعية

تدمري البنى االجتماعية؛ بنهب جزء كبري من املؤسسات االجتماعية الشعبية اليت كان  •
تقوم بدور الداعم لشبكة العالقات  الشعب يمولُها عن طريق األوقاف، واليت كانت

  .االجتماعية بني األفراد وتعمل على توازا
  .سرقة أموال الوقف وإدخاهلا يف ميزانية الدولة املُستعمرة •
ة إداريا وماليا باعتبارها عائقا دون اجتماعية مستقلِّ مؤسسةإضعاف األوقاف وتصفيتها ك •

مل على السيطرة املباشرة على إدارة األوقاف جناح االستعمار يف مهامه وأهدافه، والع
  .)1("وجعلها حتت إشراف اإلدارة االستعمارية 

أن تقضي على األوقاف من الناحية الواقعية " احلضارة " ذه الصورة استطاعت فرنسا و
نّ بِوجدان اجلزائريني وعقيدم، وكما أ ةٌقَاألوقاف مسألة متعلِّ من غري أن تعرف بأنّ، العملية

وِجهودها يف تغيري هية قد فَة األممشروعها للقضاء على األوقاف قد فَ ت، فإنّلَشل كذلك، ش
  . وبقي الوقف يف إطاره اتمعي ساريا وخباصة األهلي منه ولو بغري رضا سلطات االحتالل

  

  .فترة ما بعد االستقالل:  لثالفرع الثا
خرالذي بقي يف ت األوقاف بعد فترة االحتالل الفرنسج كرهلا إال الذ فعركَةً ال ينهي م

االحتالل بذلك و قحظَّم واستمار املُنا الدقَهوجدان األمة، فَلَحاالستدمار بكل جدارة  صف
قبل فترة (أن تعود األوقاف إىل سابق عهدها  هلِمل يكن من الس ، وبسبب ذلكواستحقاق

                                  
اقتصاد، إدارة وبناء  –، املؤمتر الثالث لألوقاف والية الدولة على الوقف وتفريغه من مضمونه االجتماعيسليم هاين منصور، ) 1(

 -261م، ص2009/هـ1430ود للوقف، اململكة العربية السعودية، اٌإلصالح اإلداري املنش: ، احملور الثالث 1اجلزء  –حضارة 
  .بتصرف 264
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االعتبار هلا  دتغرق الوقت عقودا من الزمان حىت يبدأ ربسرعة وفعالية، فقد اس) االستعمار
  .رافقت تطور اتمع اإلسالمي منذ فجر بزوغه، وسامهت يف منوه على أصعدة كثرية مؤسسةك

وميكننا تقييم مسرية عودة األوقاف يف اجلزائر من خالل مرحلتني فاصلتني؛ مرحلة ما قبل صدور 
ج الذي حصل ردحلة ما بعده، ومها مرحلتان يعبران عن التومر) م1991(أول قانون لألوقاف 

  .إزاء درجة االهتمام بالوقف على مستوى السلطة السياسية وعلى مستوى أفراد اتمع
  

  .م1991األوقاف قبل :  أوال
ت ة يف أول أيامها قادرة على تسيري الدولة انطالقا من تشريعايتِمل تكن الدولة اجلزائرية الفَ
ذا االعتبار تقَخاصة وجديدة، ورتلك اليت تتعارض مع  العمل بالقوانني الفرنسية ما عدا مواصلة ر

مبدأ السيادة، إىل حني ستشريعات جديدة تتالءم مع الوضع اجلديد للجزائر، وقد صدر بذلك  ن
  .يؤكد ذلك 1962ديسمرب  31قانون بتاريخ 

 ؛ فقد استمر)حبسب التوصيف السياسي آنذاك(مسألة سيادية  لُثِّماألوقاف مل تكن آنذاك ت وألنّ
مل تكتسب األوقاف الشرعية " عهد االحتالل، وبالتايل  انَالعمل بالتشريعات سارية املفعول إب

 اإلدارية الالزمة للقيام بدورها احلضاري التنموية على الساحة االقتصادية واالجتماعية، بل إنّ
ة باألمالك الوقفية آنذاك حصرت دور الوقف يف ميادين حمدودة وجماالت ضيقَة، قالقوانني املتعلِّ

  .)1("مثل رعاية دور العبادة والكتاتيب وما إىل ذلك
كانت أول خطوة يف راملؤرخ يف  )2(64/283االعتبار لألوقاف صدور املرسوم  د

حيث عمد " فية، مادة عمل على تنظيم األمالك الوق 11والذي من خالل  17/09/1964
املشرع أوال يف املادة األوىل من املرسوم إىل بيان أنواع الوقف، وعدد األوقاف العامة يف املادة 

األمالك اليت تؤدى فيها شعائر الدين، األمالك التابعة هلذه األماكن، األمالك احملبوسة ( الثالثة وهي 
من حبِست عليهم، األوقاف العمومية اليت  فعرال ي على األمالك املذكورة، األوقاف اخلاصة اليت

ضمت إىل أمالك الدولة واليت مل يجرِ تنفيذها وال ختصيصها، األمالك اليت اشتراها أشخاص 
طبيعيون أو معنويون بامسهم الشخصي يف وسط هذه اجلماعة أو خصصت تلك األموال للمشاريع 

                                  
  .34وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية، مرجع سابق، ص ) 1(
مجادى األوىل  18بتاريخ  ،01:، السنة35:العدد، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش 64/283 التنفيذي املرسوم) 2(

.م1964تمرب سب 25هـ املوافق 1324  
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سيري إىل وزير األوقاف شخصيا، مع إعطائه احلق يف تفويض من كما أُوكلَ جانب الت" ، )الدينية
قَيلطَع حتت ستل لضمان السري ه، بشرط االحتفاظ يف كل األحوال بالرقابة والوصاية والتدخ

ة فَمن املرسوم احلق لإلدارة املكلَّ 07احلسن لألمالك الوقفية العامة، إىل جانب ذلك منحت املادة 
أو  االستشارة لتحديد قيمة اإلجيار اخلاص باألمالك الوقفية إذا ما عادلَت  باألوقاف يف منحِ
من املرسوم ضرورة أن  04هذا وقد اشترط املُشرع يف املادة ، )1("دج 5000جتاوزت قيمته 

م اخلروج من اإلطار مع التأكيد على عد ،يكون الوقف موافقا للنظام العام وخيدم الصاحل الوطين
ة بالوقف كمسألة االستبدال وحدد قَاملرسوم إىل بعض املسائل املتعلِّ قرطَتلوقف، كما الشرعي ل

شروطها، كما أُسنِدت إدارة الوقف العمومي إىل وزير الشؤون الدينية بصالحيات يف هذا االجتاه، 
يرادات مبسألة اإلجيار، مع التأكيد على ضرورة تقدمي حساب إ اصةإىل جانب بعض اآلليات اخل

املرسوم مل يحدد بدقة تسمية  أقصاها شهر، غري أنّ ةدا من وثائق يف م قاألوقاف وكل ما يتعلَّ
   .م حتديد حقوقه وواجباتهتف بتسيري تلك األوقاف، كما مل يلَّكَهذه اهليئة أو الشخص املُ

يف واقع " هأن بداية؛ إالّورغم أنّ هذه اخلطوة كانت حمتشمة ولكنها على العموم كانت مقبولة ك
لُوِ الساحة القانونية من أي تقنني يذا املرسوم رغم خ جتميد العمل ماألمر؛ تظِّناألوقاف م 

، )م1965بسبب عدم االستقرار السياسي وخباصة بعد أحداث ما يسمى بالتصحيح الثوري سنة (
 71/73رة الزراعية مبوجب األمر وما زاد يف تدهور أوضاع األوقاف هو صدور قانون الثو

م 1971 نوفمرب 08هـ املوافق 1391 رمضان 20املؤرخ يف  73 – 71رقم  األمر( 08/11/1971املؤرخ بتاريخ 
هـ املوافق 1391 شوال 12، بتاريخ 08: ، السنة97: ، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العددميثاق الثورة الزراعيةن املتضم

بتأميم الكثري من األوقاف بإدخاهلا يف صندوق الثورة الزراعية، رغم  ىضقَوالذي ) م1971 نوفمرب 30
لَّة، واستمر ه استثىن مأنغتدهور وضعية األوقاف بإحلاق العديد منها إىل ن ذلك األوقاف غري املُست

واستغالهلا يف املُتضمن االحتياطات العقارية للبلديات  74/26حميط البلديات مبوجب األمر رقم 
إجناز  العديد من املؤسسات واملرافق العمومية، كما بِيع البعض منها للخواص وأُجنزت عليها 
بنايات فوضوية، باإلضافة إىل قانون التنازل عن أمالك الدولة الذي مل يستثنِ األمالك الوقفية من 

  .)2("ا عملية البيع، خاصة منها السكنات واحملالت التجارية التابعة هل

                                  
  .19ص  رمول خالد، مرجع سابق،) 1(

  .54، ص مرجع سابقصورية زردوم بن عمار، ) 2(
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ق بقانون األسرة بتاريخ املتعلِّ 84/11 قانونأعقب هذا املرسوم صدور ال
09/06/1984م، والذي باعتبار اخللفية الشرعية اليت يأَتسه أشار إىل الوقف س عليها؛ فإن

ة يف اإلسالم، ولكن اإلشارة اقتكأحد الشعائر املُهِمصة راملواد من(ت على مفاهيم وتعاريف عام 
قة به، بينما واألمور التفصيلية املتعلِّه من غري اخلوض يف كيفية تنظيمه وتسيري) 220إىل  213

مديرية الشعائر الدينية واألمالك الوقفية  1986أُنشئَت مبوجب املرسوم التنفيذي الصادر يف ماي 
التسيري هتمام ببقصد اال) نظارات الشؤون الدينية(على مستوى املديريات الوالئية للشؤون الدينية 

ى باالنفتاح السياسي مسم املتزامن مع ما ي1989وبصدور دستور اإلداري واملايل لألوقاف، 
األمالك الوقفية [ على أن  49بدأت تظهر بوادر االنطالقة اجلديدة لألوقاف؛ حيث نصت املادة 

وأمالك اجلمعيات اخلريية معترا، وحيمي القانون ختصيصها ف[)1(،  لَ يف األوقافأَصوبالتايل ت
 90/25ت وضعية األوقاف بصدور القانون رقم ززعت" دستوريا مبدأ احلماية القانونية هلا،كما 

املُتضمن التوجيه العقاري، والذي أعاد االعتبار للملكية العقارية مبا فيها الوقفية، وفتح اال 
ملُؤممة يف إطار الثورة الزراعية، كما أنه اعتبِر محاَولَةً السترجاع املستحقني األصليني ألراضيهم ا

هذا القانون خص األمالك الوقفية  جادة لوضع اإلطار القانوين هلذا الصنف من األمالك، رغم أنّ
ا خاصا من نفًاألمالك الوقفية ص 23، حيث اعتربت املاد )33، 31، 23(بثالث مواد فقط 
 31، بينما عمدت املادة )الفردية(واألمالك اخلاصة ) العامة(ألمالك الوطنية األمالك إىل جانب ا

فقد أحالت تكوين هذه األمالك وتسيريها إىل قانون  33إىل تعريف األمالك الوقفية، أما املادة 
  .سيأيت الحقا )2("خاص 

الستقالل، وهي تظهِر األوقاف غَداة اإدارة احملطات اليت مرت ا  مهَألهذه إشارة سريعة 
الوجه املُحتشم الذي كانت تعاملُ به األوقاف من مجيع اجلهات التنفيذية والتشريعية، وبالتايل مل 

تشهد خالل هذه الفترة العودة اليت كان يرتى هلا، واليت كانت بال شك ستعطي دفعا تنمويا ج
ة ذَختلك الظروف العصيبة، ولكن اخليارات املُكبريا للبلد الذي كان يف أَمس احلاجة إليه يف ت

خيار (ل يف النظام االشتراكي كان يسري يف االجتاه املعاكس هلذا اخليار ثِّمتومنها اخليار السياسي املُ
، باإلضافة إىل تبنِيه للرتعة املركزية اليت تعمل على )اعتماد األوقاف كجزء من احللول التنموية

                                  
  .52يف املادة )  2008، 2002( وتعديالته الالحقة  1996د يف الدستور وهو مؤكَّ) 1(
  . 55، ص املرجع نفسهصورية زردوم بن عمار، ) 2(
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وإخراجها عن السيطرة املباشرة لألفراد واملؤسسات اخلاصة ومنها األوقاف احتكار امللكيات 
ه بعض األوساط النافذة سياسيا دمعت، دون أن ننسى ما كانت ت)عدم السماح باملبادرة الفردية(

من خلفية إيديولوجية حول كل ما له عالقة باإلسالم ونظُمه وتشريعاته باعتبارها رجعية 
 .وتخلُّف
ض معظم األوقاف إىل االندثار والزوال بسبب عدم رعيف ت قد كان هلذا اإلمهال دورل

وجود إطار قانوين حيميها، كما ضاعت العديد من حججِ الوقف ووثائقه واستوىل الناس على 
الكثري من األوقاف بقصد أو بغري قصد، صاحب ذلك تراجع كبري جدا لثقافة الوقف يف أوساط 

لى هذا مل تكن وضعية األوقاف يف أحسن أحواهلا رغم أننا كنا يف ظرف جديد ، وعاتمع
كان ينتظَر منه أن يكون فاحتة خريٍ عليها وانطالقة جديدة لدورها، ولكن هذا األمر ) االستقالل(

مل يم ولألسف الشديد وضاعت على األمة فُتةة رصهِملالنطالقة التنموية م.  
  .م1991عد األوقاف ب: ثانيا

يعتب27/04/1991تاريخ  ر ميف هذا فًطَنع ما تارخييا يف مسرية األوقاف يف اجلزائر؛ فقد ت
قة التاريخ صدور أول قانون خاص ينظِّم شؤون األوقاف ويعاجل الكثري من املسائل التفصيلية املتعلِّ

أحكام عامة، أركان (النحو التايل  ، فقد تضمن سبعة فصول مقَسمة على)91/10قانون (ا 
ف يف الوقف، مبطالت الوقف، ناظر الوقف، أحكام الوقف وشروطه، اشتراطات الواقف، التصر

له امش كبري  حسمبالشخصية املعنوية اليت ت عتمت، ومبقتضى هذا القانون أصبح الوقف ي)خمتلفة
انطالقا من تشريع هذا القانون بدأت حركية ذات، وة يف املبادرة والتعبري عن المن احلركة واحلري

1991ر نسبيا مقارنة مبا كانت عليه قبل التشريع تتطور االهتمام باألوقاف على م، كما تطو
م 1992ازدادت نشاطات األوقاف بعد صدور قانون أبريل " املستوى الرمسي و الشعيب، فقد 

ي املُؤممة يف إطار الثورة الزراعية، وكذا من خالل ملف استرجاع األمالك الوقفية واألراض
م عن وزاريت الشؤون الدينية والفالحة الذي 1992املنشور الوزاري املشترك الصادر يف يناير 

ت لَّقَاستة، بعدها مقة باسترجاع األوقاف املؤمحدد كيفية تطبيق مواد القانون املذكور املتعلِّ
، وذلك مبوجب املرسوم التنفيذي الصادر يف ]مديرية األوقاف[هي  األوقاف مبديرية قائمة بذاا

  .)1("ن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة الشؤون الدينية مضتم، والذي ي1994ديسمرب 

                                  
  .36جع سابق، ص وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية، مر )1(
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الذي كان  98/381هو املرسوم التنفيذي  91/10ظهر بعد قانون األوقاف  تشريعٍ مهأَ
ناظر امللك الوقفي، حيث أتى على تفصيل شروط  تفصيال لعمل إدارة الوقف وخباصة منها

املؤسف حقا هو أن ال يكون هلذا املَ اعتماده ووظيفته وما هي واجباته وحقوقه، ولكنم هِب املُنص
واألساسي يف تطوير األوقاف وتنميتها؛ وجود يف الواقع، فإىل يوم الناس هذا مل يعن بشكل ي

ك الوقفية على عاتق ة، فبقيت مسؤولية املتابعة املباشر لألمالرمسي و ائي نظّار األمالك الوقفي
أوهلا كان سنة  91/10وكيل األوقاف، مثّ تلى ذلك املرسوم تعديالت مست القانون األساس 

والذي احتوى على  91/10املُعدل واملُتمم للقانون  01/07من خالل إصدار القانون  2001
صمبوجب  14/12/2002وقاف، وثانيها التعديل الذي وقع يف جديدة يف استثمار األ غٍي

الذي انسحبت من خالله وزارة الشؤون الدينية عن تسيري ومتابعة األوقاف  02/10القانون 
مل يقتصر والتنظيمية املعمول ا، و اخلاصة، فأصبحت هذه األخرية خاضعة لألحكام التشريعية

حصر األمالك الوقفية "ى ذلك إىل االجتهاد يف دعا تاجلهد املبذول على جانب التشريع فقط، وإمن
عنها من خالل توظيف خربات تقنية ميدانية، ترمي إىل البحث عنها  نبِواسترجاعها ورفع الغ

تعيِنيِ  ذلك إىل أضف، )1(" وتوثيقها، إىل جانب مراجعة عقود اإلجيار اخلاصة باألمالك املَحصية 
مع الوزارات (أو خارجية ) وزارة الشؤون الدينية واألوقاف(اخلية ة بذلك سواء دجلان خمتص

، وكذا إبرام اتفاقية ثنائية مع دول إسالمية أو هيئات )األخرى كوزارة الفالحة أو املالية أو غريها
ويل عملية حصر ات خاصة، كاالتفَاقِ املُربمِ مع البنك اإلسالمي للتنمية من أجل متمومنظَّ

  . ئريةاألوقاف اجلزا
 إذ ,عية من حيث وجودها واالهتمام اهذه الفترة نقلَةً نو يف تدهِاألوقاف ش ومع أنّ

أصبح هلا محاية دستورية تضمن هلا البقاء واالستمرار وعدم التعدعظَي عليها، وأصبحت مم 
الذي كان يلُفُّها بدأ ينجلي  اربالغ بوجودها، كما أنّ فرِعتت) التشريعية والتنفيذية(اهليئات الرمسية 
عليها؛ إالّ أنها وصلت إىل املستوى املطلوب واملرجو، فما زال أمامها ه ال ميكننا حبال القول بأن

ة اليت سترتقي ا إىل املكانة اليت تليق ا، واليت عرِفَت ا عرب التاريخ، مهِالكثري من اخلطوات املُ
  .ر وتطَور معها مردود األوقاف وأدائهاوطَتا الكثري من العمل لتإدارة األوقاف ينتظره كما أنّ

                                  
  .37، ص سابقمرجع وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية،  )1(
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لقد أصبح لألوقاف اليوم قانون خاص يؤصلُ وجودها وحيميه، وينظم عملها ويقَويه، وهو 
قانون يتعرض فرِمن حني لآلخر إىل تعديالت وإضافات يضا واقع األوقاف وحالتها اليته 

دون تنمية  ولُحا منها إىل حتسينها وجتاوز العقبات اليت تعيارة األوقاف يوميا، ستعايشها إد
األوقاف وتطورها، كما أُحلق ذا القانون وتعديالته بعض املراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية 

ي يف إدارة قة بالوصاية أو املشتركة مع وزارات أخرى، واليت سامهت يف تفعيل اجلانب العملاملتعلِّ
أهم حلقة يف هذا اجلهد وهي إدارة األوقاف حتتاج إىل الكثري من  األوقاف وتسيريها، غري أنّ

غلُالتجديد يف منطها والطرق اليت تعتمدها يف تسيري األوقاف واليت يعليها النمط التقليدي، فإىل  ب
 دمعتواألوقاف، وما زالت تاآلن مازالت األوقاف تابعة إداريا ملصاحل وزارة الشؤون الدينية 
اهليئات احلكومية، ومل ت زيمالتسيري اإلداري البريوقراطي الذي يستبعد ومل تصل إىل مستوى  لّق

ها متأخرة كثريا عن االجتماعية اليت تسعى إىل تطوير نفسها وتطوير اتمع معها، كما أن ؤسسةامل
مواكبة التطور الذي تشهدتمعات اإلسالمية أو الغربية مثيال ها يف ا)فالكثري )اهليئات اخلريية ،

تمعات اإلسالمية عت قَفَرِمن التجارب الوقفية يف اة يف جمال اإلدارة والتسيري نوعية كبري ةًفز
جلودة التسيري واإلدارة ) ISO(عن عالمة إيزو  ثُبحبعض املؤسسات الوقفية أصبحت ت نّحىت إ

ال ميكن ، وبالتايل ف)1(العامة لألوقاف يف إمارة الشارقة باإلمارات العربية املتحدةكاألمانة 
قَلألوقاف يف اجلزائر أن تقوم بالدور احلضاري املنتظر منها والذي قامت به يف عصور النور والري 

قوة، من خالل  الذي عرفته األمة اإلسالمية عرب التاريخ؛ إالّ إذا قَررت أن تعبر عن ذاا بكل
تمع اجلزائري، ويد يتالءم وطبيعة ادجتمنوذج إداري جديد ومواكب التطوه فُعرِر الذي ت

املؤسسات اخلريية العاملية من حيث اإلدارة والتسيري، وهو اهلدف الذي تسعى للمسامهة فيه هذه 
إالّ السعي إىل إصالح ذاا من الدراسة العلمية، وبالتايل فال غىن إلدارة األوقاف يف اجلزائر 

الداخل وِفق إستراتيجية مدروسة تأخذ بعني االعتبار الوضع احلايل واحلقيقي لألوقاف يف اجلزائر، 
فيه إىل حتقيق أهداف مستقبلية ت طَلَّعتةى باألوقاف إىل رقَوتستمع، تؤدي الرسالة  مؤسفاعلة يف ا

  .      اليت وجِدت من أجلها
  

                                  
وقد أكّد يل ذلك األستاذ ابراهيم عمور مسؤول شعبة األمالك الوقفية باألمانة العامة لألوقاف بالشارقة، يف لقاء خاص مجعين به يف ) 1(

  ).نظر امللحقاتا –اللقاء موثق ( م 2013مكتبه باألمانة أواخر شهر ماي 
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  .اهليكل التنظيمي لإلدارة الوقفية يف الفترة املعاصرة: املطلب الثاين
تعتبر ة مقارنة بغريها من اإلدارات، فاهليكل التنظيمي شأَإدارة األوقاف يف اجلزائر حديثة الن

ت نورِقُ ما يبين حداثة التجربة اإلدارية الوقفية يف اجلزائر، إذا ما فيت، وهوالذي تعرف به اليوم 
الذي أصاب األوقاف لسنوات فربغم من اإلمهال "  بلدان اإلسالمية والعربية األخرى،مبثيالا يف ال
الشعيب، وعرضةً لكل أنواع ة االهتمام الرمسي وخالهلا الوقف بعيدا عن دائر لَّظَطويلة، 

التنظيمي  قصت النكَرداست األخريةالنصوص التشريعية الصادرة يف السنوات  التجاوزات، إالّ أنّ
اهليئة املديرة للوقف وي ددحا هيكال ينِهمضاحلاصل يف جمال إدارة وتسيري األمالك الوقفية بِتحدد 

ير ، وإن كان هذا اهليكل حباجة إىل املزيد من التطو)1("كيفيات تسيري وإدارة األمالك الوقفية 
  .بِء اإلشراف على األمالك الوقفية، حىت يكون يف مستوى حملِ عوالتحسني

إذا ما وقفنا على اهليكل التنظيمي احلايل إلدارة األوقاف يف اجلزائر؛ فإننا سنانقسامه إىل  ظُلح
شرِقسمني؛ قسم يف على األوقاف بطريق غري مباشر، وقسم يتعمع األوقاف بشكل يومي  لُام

ن من وزير الشؤون الدينية واألوقاف، اللجنة يتكوتقريبا وبطريقة مباشرة، أما القسم األول ف
اإلدارة املركزية (الوطنية لألوقاف على مستوى الوزارة، مديرية األوقاف والزكاة واحلج والعمرة 

، وأما القسم الثاين فيتكون من مدير الشؤون الدينية واألوقاف على مستوى الوالية، )للوزارة
من  )02( ، وهذا التقسيم تؤكده املادة الثانية)ةاإلدارة احمللي(في ووكيل األوقاف، وناظر امللك الوق

القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة باإلدارة املكلّفة بالشؤون الدينية 
ذا القانون اضعة هليكون املوظفون الذين ينتمون إىل األسالم اخل[ اليت تنص على  )2(واألوقاف

ية اخلدمة لدى املصاحل املركزية وغري املمركزة لإلدارة املكلّفة بالشؤون الدينية األساسي يف وضع
 قد جاء املرسوم اجلديدو، ...]واألوقاف وكذا املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة هلا

املتضمن القانون األساسي اخلاص بعمال قطاع  114-91 مرسوم التنفيذيتعديال ومتيما لل

                                  
 –، مذكرة ماجستري، فرع التسيري، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية استثمار األوقاف وآثاره االقتصاديةكمال منصوري، ) 1(

   . 131، ص 1995اجلزائر،   –اخلروبة 
القانون األساسي ن م املتضم2008 ديسمرب 24هـ املوافق 1429 جةاحل يذ 26املؤرخ يف  411 – 08املرسوم التنفيذي رقم  )2(

: ، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العددواألوقاف الشؤون الدينيةب اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة باإلدارة املكلّفة
  . م2008 ديسمرب 28هـ املوافق 1429 جةاحل ذي 30، بتاريخ 45: ، السنة78
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بغرض إعادة ترتيب وهيكلة اإلدارة  ،الذي كان ساري املفعول من قبل الدينية واألوقافالشؤون 
  .والقدمية بعض األصناف والرتب اإلدارية اجلديدة باستحداث أو إدماج الوقفية اجلزائرية من جديد

  

  .عناصر اإلدارة املركزية لألوقاف باجلزائر: الفرع األول
  .وقافوزير الشؤون الدينية واأل: أوال

وزير الشؤون الدينية واألوقاف شخصية مرِحوي هبِعتة يف إدارة األوقاف ويف النظام الذي ت
  .الدولة يف تسيري شؤوا

  .مركزه واختصاصاته:  1
م اإلداري ورأسها، سواء تعلَّلَّهو أعلى سلطة يف الساألمر باهليئات اإلدارية املركزية، أو  ق

فشخصية الوزير ذات واجهتني؛ " ؤولياته من املوظفني التابعني إلدارته،بالنسبة ملن هم حتت مس
واجهة سياسية باعتبار أنه يمثِّل احلكومة لدى الربملان ويتجشم أمامه املسؤولية السياسية عن املهام 

ا إليه فضال عن املسؤولية اجلنائية واملدنية، وواجهة إدارية باعتبار أن ودرس اختصاصات ه ميااملَعه
ة، مهِفيه هو الذي جعل عالقته باألوقاف عالقة م عوقَمتهذا املركز الذي ي، )1("إدارية واسعة 

تقوم على أساس الوصاية املركزية على إدارة األوقاف، ولذلك ارتبطت عملية إصالح األوقاف 
مركزه حيمل  باعتبار أنّها حتتاج يف أصلها إىل إرادة سياسية، ووتطويرها به بشكل ابتدائي ألن

ةُ اإلصالح اإلداري املنشود ومابوقُلَنطَالصبغة السياسية كواجهة متثيل الدولة فهو إذن بعلى  ه
  . أساس وصاية الدولة على األوقاف حاليا

يمتلالوزير احلَ كيف توجيه تعليمات ملوظفيه، الذين يلتزمون باخلضوع هلا وتنفيذها، وهو  ق
عرة له، و ميكن أن ما يرة املُقَريبالسلطة الرِئَاس نوجز اختصاصات الوزير فيما يلي "  ف :  
1. يباشلطَر الوزير سة رئاسية على موظفي وزارته، تلك السلطة اليت تظهيف توجيه األوامر  ر

  . والتعليمات إليهم، فضال عن ممارسة السلطة التأديبية جتاههم
ا يف هلُثِّموزارته، فهو ي صخدولة يف كافة املسائل القانونية اليت تيقوم الوزير بتمثيل ال .2

  .ى مباشرة العقود اإلدارية نائبا عن اإلدارةاخلصومات على اختالف أنواعها، ويتولَّ

                                  
مصر، عامل  –، القاهرة ]4[، ط)إداريا، تأديبيا، جنائيا، مدنيا ( وحدودها يف الوظيفة العامة  طاعة الرؤساءعاصم أمحد عجيلة، ) 1(

 . 86 – 85م، ص 1996 -هـ 1416الكتاب، 
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ى اهليمنة على يباشر الوزير سلطة الئحية يف بعض جماالت النشاط احملجوزة له، كما يتولّ .3
  .)1("الشؤون املالية لوزارته 

  . مهامه وصالحياته:  2
ها مجلة املهام والصالحيات املَنوطَةَ بالوزير ومن أمهِّ )2( 99 – 89يحدد املرسوم التنفيذي 

  :النصوص املذكورة واليت هلا عالقة باألوقاف فقوِ
عمل قصد  دراسة وأي ةالقيام بأي )3(يخول وزير الشؤون الدينية [  صناليت ت )06(املادة السادسة 
ا بكلمة هصتصدر ن أنها ، واملالحظ على هذه الصيغة؛.... ]إدارة األوقاف )  5...حتقيق ما يأيت 

 دقفتها ته بأدائه، مبعىن أنملزِوهي لفظة تمكِّن الوزير من بذل جهد يف هذا اال وال ت) يخول(
  . األمر الواقع يف تلك الفترة لُثِّمأقرب، وهو ما كان يملعىن اإللزام، وهي إىل االختيار 

اكل املركزية وزير الشؤون الدينية حسن سري اهلي نضمي: [ على صناليت ت )09(املادة التاسعة 
هياكل األوقاف تدخل بالضرورة حتت  ، وبالتايل فإنّ]ه فرصاملوضوعة حتت ت.. .وغري املركزية 

  .مسؤوليته
ر على تنمية األوقاف هث عن املهام املنوطة به، ومن بينها السواليت تتحد )10(دة العاشرة املا

ل مبشاكلها، واختاذ مجيع اإلجراءات الكفيلة بتنمية وتطوير هذا القطاع، فُّكَومحايتها والتها غري أن
مل تاملتعلِّ ر إىل املهامش4( 381 – 98ملرسوم التنفيذي ا قة بالتسيري املايل ملوارد األوقاف، ولكن(  

  .  )5(أشار إىل ذلك يف العديد من املواد 

                                  
 .86 – 85ص  ابق،مرجع سعاصم أمحد عجيلة، ) 1(
تضمن صالحيات وزير م امل1989جوان  27هـ املوافق 1409ذو القعدة  23املؤرخ يف  99 – 89املرسوم التنفيذي رقم ) 2(

جوان  28هـ املوافق 1409ذو القعدة  24، بتاريخ 26: ، السنة26: الشؤون الدينية، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد
 . م1989

 . واألوقاف ، ألن الوصاية يف تلك الفترة مل تكن حتت مسؤوليتها التنظيم اإلداري لألوقاف... يالحظ غياب لفظة ) 3(
م املتضمن حتديد شروط إدارة 1998ديسمرب  01هـ املوافق 1419شعبان  12املؤرخ يف  381 – 98ملرسوم التنفيذي رقم ا) 4(

 13، بتاريخ 35: ، السنة90: األمالك الوقفية وتسيريها ومحايتها وكيفيات ذلك، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد
 . م1998ديسمرب  02هـ املوافق 1419شعبان

 الوالية، كما أشارت املادة إىل تفويض الوزير عند اللزوم جماالت الصرف االستعجايل ملدير الشؤون الدينية يف) 33(فأشارت املادة ) 5(
ن الوزير هو اآلمر فَتبين بأ) 37(من وزير األوقاف، أما املادة قة باألوقاف تكون بقرار ضبط اإليرادات والنفقات املتعلِّ أنّ) 34(
 . إليرادات ونفقات األوقاف لصرف الرئيسبا
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تعود إىل وزير الشؤون الدينية مبادرة إنشاء نظام الرقابة [  صنو اليت ت )12(املادة الثانية عشرة 
 ومسألة الرقابة هلا أمهيتها البالغة يف موضوع تسيري] ...ق باألعمال التابعة الختصاصه املتعلِّ

ا وتعريضها لالستغالل غري األوقاف، ألن الواقي هلا من مجيع احتماالت التالعب رعها الد
املالحظ هو غياب اإلطار الرقايب أو على األقل عدم وضوحه بشكل  املشروع أو للزوال، ولكن

يف الوزارة ة دمعتظاهر يف إدارة األوقاف، وبالتايل يبقى السؤال مطروحا حول آليات الرقابة املُ
  .بشأن تسيري األوقاف
يشارك السلطات : وم وزير الشؤون الدينية مبا يأيتيق[  :تنصاليت  )13(املادة الثالثة عشرة 

ة املُاملختصعينة يف مجيع املفاوضات الدولية، الثنائية واملتعدة األطراف املرتبطة باألعمال التابعة د
 ه؛ عقد اتفاق مع البنك اإلسالميجووقد أمثر هذا الت.] ..ساعدة م هلا يد املدقَصاصه، ويالخت

للتنمية لتمويل مشروع حصر ممتلكات األوقاف يف اجلزائر، والذي يشإليه املرسوم الرئاسي  ري
  .م 2001أبريل  26هـ املوافق  1422صفر  02املؤرخ يف  107 – 2001

ة تشاورٍ، وتنسيق وزاري يئَة هإليه مبادرة اقتراح أي ودعت. .[ . تنصاليت  )14(املادة الرابعة عشرة 
، وقد ساهم ذلك يف إنشاء اللجنة الوطنية لألوقاف على مستوى الوصاية كهيئة .]..مشترك 

ن املتضم )1(م1999فيفري  21املؤرخ يف  29استشارية، وهو ما جسده القرار الوزاري رقم 
املادة السابعة  وجتدر اإلشارة إىل أنّ(وقاف وحتديد مهامها وصالحياا إنشاء اللجنة الوطنية لأل

ض هلا ، واليت سنتعر)من نفس القرار جتعل من اختصاص الوزير تعني رئيس هذه اللجنة) 07(
إنشاء صندوق  هبِباإلضافة إىل القرار الوزاري املشترك مع وزارة املالية، الذي تم مبوجِ الحقا،

  .)2(31اف، وقد أشار إليه القرار الوزاري املشترك رقم مركزي لألوق
وزير الشؤون الدينية الوصاية على مجيع  سارِمي[ ه على أن تنصاليت و )15(املادة اخلامسة عشرة 

ة املطبقة املؤسسات العمومية التابعة مليدان اختصاصه، يشارك يف وضع القواعد القانونية األساسي

                                  
مل أجد له ذكر يف اجلريدة الرمسية، وال يف الكتاب الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية واملتضمن القوانني واملراسيم الرئاسية ) 1(

ماي  31إىل  1997من أول جانفي  والقرارات الوزارية املشتركة والقرارات الوزارية اخلاصة بوزارة الشؤون الدينية يف الفترة املمتدة
2003  . 

م املتضمن إنشاء صندوق 1999مارس  02هـ املوافق 1419ذي احلجة  14املؤرخ يف  31القرار الوزاري املشترك رقم ) 2(
ماي  02هـ املوافق 1420حمرم  16، بتاريخ 36: ، السنة32: مركزي لألوقاف، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد

 .  م1999
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 –، وعليه تكون مسؤولية توجيه املوظفني الذين هم حتت وصايته ] ...على موظفي القطاع 
، وكذا سن التشريعات والقوانني املناسبة ملهام على عاتقه –ن على إدارة األوقاف ومنهم القائمو
  .كل فرد منهم

ن يتبين لنا العالقة غري املباشرة ولك 99 – 89السريع للمرسوم التنفيذي  سحِومن خالل املَ
األساسية اليت تربط وزير الشؤون الدينية واألوقاف، بإدارة األوقاف وتسيريها، وخباصة عندما 

بصورة  مجيع املراكز اليت هلا عالقة بإدارة الوقف واليت سنتحدث عنها الحقا؛ مرتبطةٌ نالحظ بأنّ
قفي، وعليه تكون مباشرة بتزكيته هلا، ابتداء من رئيس اللجنة الوطنية لألوقاف إىل ناظر امللك الو

جتاوز صادر منهم مبناسبة أداء مهامهم قائمة عليه أو على الوزارة املسؤولية التبعية له على أي.  
  .اللجنة الوطنية لألوقاف: ثانيا
  مركزها واختصاصاا:  1

 – 91بعد أن عرف قطاع األوقاف حركية جديدة وخباصة بعد صدور قانون األوقاف 
ة باملشاركة يف محاية األوقاف وحماولة تطوير ملزطاعات االجتماعية م؛ أصبحت العديد من الق10

الوقف مسألة وطنية، وهو نظام اجتماعي "  أدائها االجتماعي واالقتصادي يف اتمع، وباعتبار أنّ
ر على وزارة الشؤون الدينية صقتدور محاية األوقاف واسترجاعها ال ي واقتصادي وثقايف، فإنّ

، ويف هذا اإلطار تم إنشاء جلنة )1("قط،  بل يقتضي مسامهة كل القطاعات األخرىواألوقاف ف
إىل جانب ممثلني عن وزارة الشؤون الدينية  مضم، ت1999فيفري  21بتاريخ  )2(وطنية لألوقاف 

واألوقاف؛ ممثلني عن قطاعات أخرى هي مصاحل أمالك الدولة، وزارة الفالحة والصيد البحري، 
هذه اهليئات اليت شكَّلَت قطاعات خمتلفة إىل  وطبعا فإنّ. العدل، الس اإلسالمي األعلىوزارة 

مل تدرج يف اللجنة إالّ ألنّ هلا عالقة باألوقاف ) وزارة الشؤون الدينية األوقاف(جانب الوصاية 
أنّ األوقاف  رهلا عالقة باعتبا أمالك الدولة ووزارة الفالحةستحقاق؛ فباعتبار اال مباشرٍ بشكلٍ

لَقَمتتلك رصيدا كبريا من البنايات واألراضي الزراعية اليت نا االستعمار كما ذكرنا سابقا إىل ه
ملكية الدولة أو إىل اخلواص من املستعمرين، وبقجِ يجلٍّ بعد االستقالل لغياب حت من غري ح

                                  
 .  138كمال منصوري، مرجع سابق، ص ) 1(
 01هـ املوافق 1419شعبان  12املؤرخ يف  381 – 98من املرسوم التنفيذي ) 09(إىل هذه اللجنة املادة التاسعة أشارت ) 2(

 .م1998ديسمرب 
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ة، أما الس اإلسالمي األعلى مالك عامة ا، أو الحتكار الدولة هلا واستغالهلا كأقَالوقف املتعلِّ
فعضويته معنوية باعتباره اهليئة االستشارية اليت تعتمعليها رئاسة اجلمهورية يف محاية املوروث  د

القضاء هو وسيلة استرجاع  بالنسبة لوزارة العدل فحضورها ضروري ألنّأما الديين لألمة، و
هنا يظهر دور اللجنة الوطنية لألوقاف الرابط واملُنسقِ  ومنوتثبيتها بعد ذلك،  احلقوق ومحايتها

بني وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وباقي الوزارات واهليئات اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة 
باألوقاف، وذلك سعيا إىل توحيد اجلهود وترشيدها خلألوقاف ومستقبلها ةًدم  .  

  . مهامها وصالحياا:  2
الصادر يف  29صالحيات ومهام هذه اللجنة املواد املنصوص عليها يف القرار الوزاري رقم  طُضبِت

  :  واليت منها م1999فيفري  21
 )1( 381 – 98من املرسوم لتنفيذي ) 09(تطبيقا لنص املادة :[ على صناليت ت )01(املادة األوىل 
ى تتولَّ" جلنة األوقاف  "لدينية واألوقاف لدى وزير الشؤون ا أُنش، ت1998ديسمرب  01املؤرخ يف 

ذلك، ت ظِّمنمهام اإلشراف العملي والتوجيه واإلدارة لألمالك الوقفية وتسيريها ومحايتها وتارِمس 
اللجنة مهامكَلَّفًا باألوقافها حتت سلطة وزير الشؤون الدينية باعتباره م[ثبِ، فاملادة تدور  ت

ها املسؤولية القانونية جتاه األمالك الوقفية، األوقاف مما يرتب علي التسيري ومحايةاللجنة يف اإلدارة و
وطبعا هذا الدور هذا الدور يكون حتت سلطة وزير الشؤون الدينية واألوقاف،  مع العلم أنّ

ا األوقاف كم تشترك فيه مع مجيع اهليئات األخرى اليت خولَها القانون مسؤولية إدارة وتسيري
  .سنالحظ الحقا
) املُعين من قبلِ الوزير(تحدد تشكيلة جلنة األوقاف؛ اليت يترأسها مدير األوقاف  )02(املادة الثانية 

مع عضوية املدير الفرعي الستثمار األمالك الوقفية ككاتب للجنة، وعضوية أفراد ممثلني لقطاعات 
  .أخرى

  : ا يف ما يليهزوجِة املهام املُوكَلَة إليها واليت نواليت تحدد مجل )03(املادة الثالثة 
- ة واخلاصة عند االقتضاءدراسة تسوية وضعية األمالك الوقفية العام.  
  .اعتماد وثائق منطية لعمل وكالء األوقاف -
  .إعداد دليل عمل ناظر امللك الوقفي -

                                  
 .ق هذا املرسوم بشؤون تسيري األمالك الوقفية وإدارا ومحايتهايتعلَّ) 1(
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عند االقتضاء، وكذا  دراسة حاالت تعيني نظَّار األمالك الوقفية أو اعتمادهم واستخالفهم -
  .حقوقهم

  . دراسة حاالت إاء مهام نظَّار األمالك الوقفية -
  .هقرة بإجيار األمالك الوقفية وطُقَاعتماد الوثائق النمطية املتعلِّدراسة و -
  .اإلشراف على إعداد دفتر شروط منوذجي إلجيار األوقاف -
  .دراسة حاالت جتديد عقود اإلجيار غري العادية -
  . )2(اح واإلنفاق االستعجايلتلريع األوقاف املُ )1(لويات اإلنفاق العادياقتراح أو -
  . تشكيل جلان خاصة ألداء مهام محددة يف نطاق عمل اللجنة -

و من خالل هذه املهام؛ يتبيال الواسع الذي أُ ناتلَت  يحلعمل هذه اللجنة والصالحيات اليت أُوك
 . هلا

ف بالشؤون الدينية واألوقاف أن يعين من بني لَّكَللوزير املُ[ على أن  تنص  )07(املادة السابعة 
خلُأعضاء جلنة األوقاف من يرئيسها عند الضرورة  ف.[  

ملزِمة ) من قبلِ الوزير(تكون مداوالت اللجنة املصادق عليها [ ه على أن تنص )10(املادة العاشرة 
، هذه ]دارة وتسيري ومحاية األمالك الوقفية، وتنفَّذُ بالكيفيات اإلدارية املناسبةجلميع القائمني على إ

ها جتعل هناك أطرافا إدارية أخرى هلا مسؤولية تسيري ومحاية األمالك الوقفية، كما أن املادة تقر بأنّ
ر اهليكلي للقائمني ، ولكن هل يف اإلطاسلطتها عليهمح ضوة هلم وهذا ما يملزِم قرارات اللجنة

ذلك ويوض نيبم على األوقاف ما يتهمح آليات التعامل والتواصل فيما بني اللجنة وبني من س
  املادة مجيع القائمني على إدارة وتسيري ومحاية األمالك الوقفية ؟ 

) و نظرياول(ظهِر بال شك اليت توضح عمل اللجنة، واليت تُ هذه جمموع املواد القانونية
دورها الذي جيب أن تؤديه جتاه األمالك الوقفية وجتاه إدارا وتسيريها، ولكن الشيء املالحظ؛ هو 

                                  
)1(صنالرابعة  املادة ت)د لكيفيات ضبط اإليرادات 2000أبريل  10هـ املوافق 1421حمرم  05من القرار املؤرخ يف ) 04م؛ احملد

اف طبقا ألحكام املادة ها جلنة األوقددحتعترب من النفقات العامة لألوقاف؛ النفقات اليت ت[ ه لى أنية عوالنفقات اخلاصة باألمالك الوقف
من نفس املرسوم إىل إمكانية تفويض وزير الشؤون ) 37(املادة  تنص، كما ] 381 – 98من املرسوم التنفيذي ) 33(الثالثون الثالثة و

 . الدينية األوقاف رئيس جلنة األوقاف لصرف إيرادات ونفقات األوقاف باعتباره آمرا بالصرف ثانويا
م سالف الذكر النفقات 2000أبريل  10هـ املوافق 1421حمرم  05من القرار املؤرخ يف ) 05(حتدد املادة اخلامسة ) 2(

 .  االستعجالية
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 أن هذه اهليئة القائمة على إدارة األوقاف غري مدعومة يكل واضح االختصاصات، كما أنّ" 
تكوينها متروك لتقدير الوزير سواء تلَّعمثل هذا الوضع حىت وإن األمر بتشكيلها أو مبهامها، و ق

كان ظاهريا يعبر ة، خاصة مع ضعف عن مرونة يف التسيري، إال أناجِيزه ال خيلو من خماطر امل
، باإلضافة إىل التداخل يف املهام والصالحيات الذي سنلحظُه عند )1("التجربة يف إدارة األوقاف

   .األخرىة القيام باملقاربة بني خمتلف عناصر اإلدارة الوقفي
  .مديرية األوقاف والزكاة واحلج والعمرة:  ثالثا
  مركزها واختصاصاا:  1

من خالل املرسوم   -ومل يستحدث إطارها  - )2(هذه املديرية اليت استحدثَت تسميتها 
م ن تنظياملتضم )4(146 – 00ل للمرسوم التنفيذي رقم م واملعداملتم )3( 427 – 05التنفيذي 

اإلدارة املركزية يف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف؛ تتكَّشل فيما يخاألوقاف من مديريتني  ص
مها املديرية الفرعية حلصر األمالك الوقفية وتسجيلها، ) من مجلة أربع مديريات فرعية(فرعيتني 

 املديريتني مبوجب قرار وقد تم إعادة تنظيم هاتنيواملديرية الفرعية الستثمار األمالك الوقفية، 
من خالل تقسيم  )5(م 2012يونيو  3هـ املوافق 1432رجب  13وزاري مشترك مؤرخ يف 

  :كل مديرية إىل مكاتب فرعية؛ فَقُسمت املديرية الفرعية حلصر األمالك الوقفية وتسجيلها إىل
  .مكتب حصر األمالك الوقفية .1
  .مكتب تسجيل األمالك الوقفية .2
  .يري األمالك الوقفيةمكتب متابعة تس .3

                                  
 . 148كمال منصوري، مرجع سابق، ص ) 1(
 . ى من قبل مديرية األوقاف واحلجمسكانت تو) 2(
ن تنظيم ضمم، املتل و املتمم املعد2005نوفمرب  07هـ املوافق 1426شوال  05املؤرخ يف  427 – 05املرسوم التنفيذي رقم ) 3(

 07، بتاريخ 42: ، السنة73: اإلدارة املركزية يف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد
 .م2005نوفمرب  09هـ املوافق 1426شوال 

ن م، املتضمل واملتمملعدم ا2000جوان  28هـ املوافق 1421ربيع األول  25املؤرخ يف  146 – 00املرسوم التنفيذي رقم ) 4(
، بتاريخ 37: ، السنة38: األوقاف، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العددركزية يف وزارة الشؤون الدينية وتنظيم اإلدارة امل

 . م2000جويلية  02هـ املوافق 1421ربيع األول  29
: الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العددم، 2012 يونيو 3هـ املوافق 1432رجب  13قرار وزاري مشترك مؤرخ يف ) 5(

 .م2012أكتوبر  11هـ املوافق 1433ذو القعدة  25، بتاريخ 49: ، السنة56
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  :وقُسمت املديرية الفرعية الستثمار األمالك الوقفية إىل
  .مكتب استثمار األمالك الوقفية وتنميتها .1
  .مكتب تسيري موارد ونفقات األمالك الوقفية .2
  . مكتب صيانة األمالك الوقفية .3

فية وتسجيلها، وكذا وقد جاء التقسيم نتيجة احلركية اليت شهِدَا عملييت حصر األمالك الوق
استثمارها، ودعت إليه حاجة املديرية إىل تنظيم نفسها بشكل أحسن ضمانا ملردودية جية يف د

األداء، كما تحدد تسميات املكاتب؛ مجلة االختصاصات املُوكَلَة هلذه املديرية الفرعية؛ من حصر 
نمية وتسري موارد ونفقات وصيانة تلك وتسجيل ومتابعة األمالك الوقفية، باإلضافة إىل استثمار وت

، وهذا التدقيق يسري يف مصلحة حتديد املهام وضبطها بشكل أَدق مما يساهم يف إجنازها األمالك
 .على الوجه اجليد والصحيح

  . مهامها وصالحياا:  2
  : وقاف مبا يليق باألام هذه املديرية فيما يتعلَّهمن هذا املرسوم؛ م) 03(ة تحدد املادة الثالث

  .  البحث عن األمالك الوقفية وتسجيلها وضمان إشهارها وإحصائها -
  .قة بإدارة األمالك الوقفية واستثمارها وتنميتهاإعداد الربامج املتعلِّ -
  .متابعة حتصيل موارد األمالك الوقفية وحتديد طُرق صرفها -
  .حتسني التسيري املايل واحملاسيب لألمالك الوقفية -
  .قة باألمالك الوقفية وضمان متابعة تنفيذهاالصفقات واالتفاقيات املتعلِّ إعداد -
  .ضمان أمانة جلنة األمالك الوقفية -

الَوما يخبالف  -على هذه املديرية اليت هي جزء من اإلدارة املركزية لوزارة األوقاف  ظُح
ة يف إدارة األمالك ها متلك كذلك صالحيات واسعأن  -اللجنة الوطنية لألوقاف سالفة الذكر 

الصفقات (االستثمارية ) املالية واحملاسبية واإلدارية(الوقفية وعلى خمتلف املستويات، التسريية 
املديرية هي أمانة  ، باإلضافة إىل العالقة اليت جتمعها باللجنة الوطنية لألوقاف، إذ أنّ)واالتفاقات

  .ة لألوقافمديرها هو رئيس اللجنة الوطني جلنة األوقاف، كما أنّ
القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني املتضمن  411-08أضاف املرسوم التنفيذي 

سلكا جديدا له دوره يف متابعة  لألسالك اخلاصة باإلدارة املكلّفة بالشؤون الدينية واألوقاف
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 املفتشني يضم سلك[ منه على أنه ) 19(؛ حيث تنص املادة األوقاف وإدارا وهو سلك املفتشني
  :رتب )03( ثالث
  .رتبة مفتش التوجيه الديين والتعليم القرآين •
  .رتبة مفتش إدارة األمالك الوقفية •
  .رتبة املفتش الرئيسي •

والذي يعنِينا من هذه هاته الرتب مها الرتبتان األخريتان باعتبار عالقتهما باألوقاف من حيث 
سالف الذكر؛ إىل مهام مفتش إدارة األمالك  من املرسوم) 21(املتابعة، حيث أشارت املادة 

مراقبة إيرادات تسيري األمالك وهي ) من غري املساجد طبعا(الوقفية سنذكر ما تعلَّق فيها باألوقاف 
  :إىل مهام املفتش الرئيسي يف جمال إدارة األمالك الوقفية وهي ) 22(الوقفية، كما أشارت املادة 

  .)1(ي واملايل حلسابات األمالك الوقفية والزكاةتفتيش ومراقبة التسيري اإلدار •
 .إعداد خمتلف احلصائل واقتراح كل إجراء من شأنه حتسني تسيري األمالك الوقفية والزكاة •

ن يبتإذ اليت تشري إىل طريقة الترقية اخلاصة بسلك املفتشني؛ ) 25(جتدر اإلشارة هنا إىل أنّ املادة 
بأنّ أعلى هذه الرتب هي رالتعليم القرآين حيث حيتاج مفتش التوجيه الديين وة املفتش الرئيسي؛ تب

سنوات خدمة فعلية يف املنصب ) 05(وكذا مفتش إدارة األمالك الوقفية إىل إثبات مخس 
الستحقاق الترقية إىل مفتش رئيسي، وأما عن مسابقة التوظيف املتعلِّقة ذه األصناف فإنّ القرار 

هو الذي  )2(م2009نوفمرب  08هـ املوافق 1430ذي القعدة  20خ يف رالوزاري املشترك املؤ
يحدد إطار تنظيم املسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات املهنية لاللتحاق بالرتب التابعة 

  لألسالك اخلاصة باإلدارة املكلفة بالشؤون الدينية واألوقاف
  

                                  
ب أمهيته وعستملف األوقاف مل ت ال أدري سبب إدراج الزكاة مع األمالك الوقفية رغم تباين االني، وهذا يدل مرة أخرى على أنّ) 1(

وقت الذي تسعى فيه بعض التجارب اإلسالمية إىل إعطائها املكانة الالئقة ا من حيث االستقاللية اإلدارية بقصد تطوير بعد، ففي ال
أدائها، يشؤون الزكاة من جهة بمن حيث املتابعة والتسيري  إحلاقهاوثانيا  ،يف اجلزائر على تقزميها جبعلها أوال جزء من إدارة مركزية لُعم

  .من جهد ووقت االعتناء ا ما دامت يف ملف واحد مع الزكاة صلِّقَوهو ما ي ،منها حتسني األداء ضرفتاليت ي عملية التفتيش
إطار تنظيم املسابقات على املتضمن  م2009نوفمرب  08هـ املوافق 1430ذي القعدة  20الوزاري املشترك املؤرخ يف  القرار )2(

الصادر ، فة بالشؤون الدينية واألوقافهنية لاللتحاق بالرتب التابعة لألسالك اخلاصة باإلدارة املكلّأساس االختبارات واالمتحانات امل
  .م2010 يناير 13هـ املوافق 1431 حمرم 27، بتاريخ 47: ، السنة03: باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد
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  .ف باجلزائرعناصر اإلدارة احمللية لألوقا: الفرع الثاين
ة على يلألوقاف إدارة مركزية على مستوى الوزارة؛ فهي أيضا متلك إدارة حملِّ وكما أنّ

 تواصال باألمالك الوقفية مقارنةً ركثَمستوى الواليات، تقوم على شؤوا وهي يف احلقيقة أَ
على املستوى  دوجتاألمالك الوقفية  باهليئات املركزية سابقة الذكر، وهذا أمر طبيعي باعتبار أنّ

ة، وميكن حتديد هذه العناصر على النحو ياملتعاملني معها هي اهليئات احمللِّ لَوأَ القاعدي وبالتايل فإنّ
  :التايل
  .مدير الشؤون الدينية واألوقاف يف الوالية: أوال

امال معها من ه أكثر تعمباشرة ا، مبعىن أن ةٌلَنف من القائمني على األوقاف له صهذا الصو
ختلف القائمني على األوقاف يف هذا مب مقارنةً، وإن بدرجات متفاوتة والعمليةة املادية جهالوِ
، كما أنّ مدير الشؤون الدينية واألوقاف على مستوى الوالية هو احللقة الواصلة )احمللّي(ستوى امل

  .بني اإلدارة املركزية واحمللِّية املُشرِفَة على إدارة األوقاف
  .مركزه واختصاصاته:  1

ن قواعد تنظيم مصاحل الشؤون الدينية ماملتض )1( 200 -00يحدد املرسوم التنفيذي 
ة إىل مدير الشؤون الدينية واألوقاف على مستوى لَوكَواألوقاف يف الوالية وعملها؛ مجلة املهام املُ

مالك الوقفية واستثمارها كما تنص الوالية، ومن مجلة ذلك مراقبة التسيري والسهر على محاية األ
يترأس هذه املديرية؛ مدير الشؤون الدينية واألوقاف على كما منه، ) 03(على ذلك املادة الثالثة 

املادة التاسعة عشرة  صوهو عضو يف جملس الوالية بن) ناظر الشؤون الدينية سابقا(مستوى الوالية 
م 1994يوليو  23هـ املوافق 1418صفر  14ؤرخ يف امل 215 – 94من املرسوم التنفيذي ) 19(

يعترب مديرو مصاحل [ه على أن تنصالذي حيدد أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها؛ واليت 
ون مبختلف قطاعات النشاط يف الوالية كيفما كانت تسميتها؛ فُالدولة واملسئولون عنها املكلَّ

جملس الوالية هو إطار تشاوري ملصاحل الدولة على  من املعلوم بأنّو] أعضاء يف جملس الوالية 
املستوى احمللي، وهو إطار تنسيقي بني خمتلف قطاعات الدولة ووزاراا، هذه العضوية ترتب على 

                                  
عد تنظيم ن قوامم املتض2000جوان  26هـ املوافق 1421ربيع الثاين  24املؤرخ يف  200 – 00املرسوم التنفيذي رقم ) 1(

 02، بتاريخ 37: ، السنة47: األوقاف يف الوالية وعملها، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العددمصاحل الشؤون الدينية و
  .م2000أوت  02هـ املوافق 1421مجادى األوىل 
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مدير الشؤون الدينية واألوقاف يف الوالية مسؤولية إِطالَعِ الوايل بشكل مظَنترات م على تطو
من املرسوم ) 24(ت على ذلك املادة الرابعة والعشرون ص يشرِف عليها، كما نالشؤون اليت

من املرسوم ) 25(التنفيذي سالف الذكر، ويف مقابل ذلك تظهِر املادة اخلامسة والعشرون 
ف لَّكَ، بأنّ عالقة مدير الشؤون الدينية واألوقاف يف الوالية بالوزير امل215ُ – 94التنفيذي 
يرسل إىل كل وزير [ الوايل  املادة بأنّ تنصالدينية واألوقاف تمر بواسطة الوايل، حيث بالشؤون 

إىل أنّ ]ر الوضعية العامة للقطاع التابع لسلطة هذا الوزير تقريرا شهريا عن تطو ريشوكأنّ املادة ت ،
وهنا تطرح بشكل حمسوس منصب املدير هنا هو أقرب إىل هيكلة الوالية منه إىل هيكلة الوزارة، 

  مسألة السلطة الرئاسية املُطَبقَة على مدير الشؤون الدينية واألوقاف؛ أهي إىل الوايل أم إىل الوزير ؟ 
من املرسوم التنفيذي سالف الذكر واليت ) 29(و جتيبنا بشكل نسيب املادة التاسعة والعشرون 

صنالوزير املعين؛ الوايل يف : [ت ريشستاًء يالوايل املدير الوالئي بِن بصنتعيني أي مدير والئي، وي
يوجه الوايل دوريا إىل الوزير املعين تقديراته لكل مدير من املديرين . على تفويض من الوزير املعين

أن يطلب من الوزير : الوالئيني، كما يمكن للوايل يف حالة ارتكاب خطأ جسيم أن يقوم مبا يأيت 
ف اإلدارة املعنية رصين، بناء على تقرير معلَّل، إما نقل املدير أو إاء مهامه، أن يضع حتت تاملع

السلطة الرئاسية على مدير الشؤون الدينية  ومن خالل هذه املادة ميكن القول بأنّ]. املدير الوالئي 
 الستشاري الذي ميكن أنواألوقاف متيل بشكل أكرب إىل الوزير منه إىل الوايل، مع بقاء الدور ا

ومن هنا ميكن القول بأنّ هذا املركز وهذه الوضعية وإن كان يقوم به الوايل يف تنصيب املدير، 
 يغلُب عليها الطابع اإلداري، إالّ أا فَيصليةٌ يف وضعية األوقاف على مستوى الوالية، وبالتايل فإنّ

مهِمةٌ جدا ومحورِيةٌ وخباصة يف أي مشروع لإلصالح  مكانة املدير يف عملية إدارة األمالك الوقفية
  .اإلداري

  .مهامه وصالحياته:  2
مهام املدير تحددا ، و 215 – 94من املرسوم التنفيذي ) 30(ا املادة الثالثون ههملَتمن ج

القوانني  فقراقبة وِبرجمة عمل املصاحل التابعة إلدارته وتنشيطها والتنسيق فيما بينها مع املتابعة وامل
والتنظيمات املعمول ا، كما ميارس الصالحيات اليت يسنِدها له القانون واليت هلا عالقة 

األوقاف موجودة على مستوى  وباعتبار أنّ. باملؤسسات واهلياكل املوجودة حتت إشرافه يف الوالية
ها وبِالوالية فإننالقانون تدخل حتت مسؤولياته، وبالتا صجلملة يل فإن عخضه يف تعامله معها ي
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فات التصر ةُملَقة ا، والسؤال الذي يطرح يف هذا السياق؛ ما هي جالقوانني والتشريعات املتعلِّ
التشريعات اليت  ؟ ذلك أنّىل مدير الشؤون الدينية واألوقافاليت أوكلتها تشريعات األوقاف إ

مدير الشؤون الدينية يف "  بأنّ رظهِت 215 – 94 ذكرت سالفا من خالل املرسوم التنفيذي
الوالية؛ باإلضافة إىل كونه موظفا إداريا، فإنه ال يختص بتاتا بإدارة وحفظ األوقاف، بل يختص 

بعبارة أخرى؛ هو موظف لدى الوالية و )1("باإلشراف على املصاحل اإلدارية لنظارة الشؤون الدينية
  هذا هو وضعه اإلداري يف تعامله مع األوقاف ؟ ال لدى الوزارة، فهل

إىل مدير األوقاف على مستوى الوالية ال من بعيد وال من  10 – 91مل يشر قانون األوقاف 
لَقريب، وكذا األمر بالنسبة للقوانني املعدة واملتما القانون رقم م 2( 07 – 01ة له؛ ونقصد( 

إىل بعض التصرفات املُخولَة  381 – 98املرسوم التنفيذي ، بينما أشار 10 – 02والقانون رقم 
باألصالة أو بالتفويض واإلنابة، فابتداء؛  ملدير لشؤون الدينية واألوقاف على مستوى الوالية، إنْ

صننظارة الشؤون الدينية يف الوالية على [ من هذا املرسوم على أنه ) 10(املادة العاشرة  ت رسهت
، ]ك الوقفية ومحايتها والبحث عنها، وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم املعمول بهتسيري األمال

ته، يف املادة يكون بعلمه وضمن صالحيا ركمجيع ما ذُ وباعتباره رأس اهليكل الوالئي للنظارة فإنّ
في حتت عن مراقبة وكيل األوقاف لعمل ناظر امللك الوق) 11(تتحدث املادة احلادية عشرة كما 

ظهِإشراف مدير الشؤون الدينية واألوقاف، وهو ما ير ة الرئاسية للمدير على كل من وكيل لطَالس
األوقاف وكذا ناظر امللك الوقفي، كما يمكللمدير وِ نمن نفس ) 16(املادة السادسة عشرة  فق

د مطروحا ا(ناظر للملك الوقفي اخلاص  املرسوم اقتراحعآلن ألنّ األوقاف اخلاصة وهذا األمر مل ي
ري املادة ش، بينما ت)10 – 02خرجت من حتت سلطة ومسؤولية الوصاية مبوجب القانون رقم 

عملية تأجري األمالك الوقفية جتري حتت إشراف مدير الشؤون الدينية  بأنّ) 23(العشرون الثالثة و
إمكانية تفويض  تربِز) 33( ة والثالثنياملادة الثالث باإلضافة إىل أنّواألوقاف بطريق املزاد العلين، 

الوزير مدير الشؤون الدينية واألوقاف بصرف استعجايل لإلنفاق من إيرادات الوقف قبل إيداعها 

                                  
قانون : ، مذكرة ماجستري، فرع -دراسة مقارنة  – مية و التشريع اجلزائريناظر الوقف يف الشريعة اإلسالميمون مجال الدين، ) 1(

 .  20م، ص 2005 – 2004اجلزائر،  –البليدة  –عقاري و زراعي، كلية احلقوق، جامعة سعد دحلب 
م لقانون تمل واملم، املتعلق باألوقاف، املعد2001ماي  22هـ املوافق 1422صفر  28املؤرخ يف  07 – 01: القانون رقم) 2(

ماي  23هـ املوافق 1422صفر  29، بتاريخ 38: ، السنة29: ، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد10 – 91األوقاف 
 . م2001
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ة يعن ذلك إىل اجلهة الوص )1(يف الصندوق املركزي لألوقاف، مع تقدمي هذا األخري تقريرا مفصال 
السهرِ على دفع أموال  ةُمهِ، ويف نفس اإلطار توكَلُ م)واليت مل تحددها املادة بشكل دقيق(

  ). 36( املادة السادسة والثالثني إىل املدير بنص) الوطين(األوقاف يف الصندوق املركزي لألوقاف 
مجيع املواد اليت سبق عرضها بشكل من اإلجياز واالختصار؛ تفيها  ظهِر وقَعمتاملكانة اليت ي

العالقة اإلدارية  لشؤون الدينية واألوقاف على مستوى الوالية بالنسبة لألوقاف، ومن ثَم فإنّمدير ا
ئُه القيام بأدوار موبهِاليت يتمركز فيها تما بشكل يكَة يف تسيري األوقاف وإداريكون مباشرا  اد

  . تبني ذلك بشكل واضحالنصوص الظاهرة ال رغم أنّ) ة له ومداهالَوخحبكم الصالحيات املُ(
  .وكيل األوقاف: ثانيا

وكيل األوقاف على مستوى الوالية هو العنصر األساسي الثاين يف سلَّمِ القائمني على إدارة 
األوقاف ملِّحاب التواجد الواقعي ا، وهو حاليا املباشر األول لألمالك الوقفية على اعتبار غيي
م تعيينهمذي مل ر امللك الوقفي الاظَّوامليداين لنتإىل حد اليوم؟؟ ي!!!   

  .مركزه واختصاصاته:  1
يعد مركز وكيل األوقاف من املراكز القانونية اليت اعتمدت يف تسيري وإدارة األوقاف يف 
 لُهشمد عند الفقهاء وعند القانونيني يماجلزائر، كما أنّ املفهوم العام للنظارة على األوقاف املُعت

بِنطَويعليه كذلك، فمن الناحية الفقهية؛ يتماشى مركز وكيل األوقاف والتأصيالت اليت وضعها  ق
النظرة الفقهية ال تقوم على نفس النظرة القانونية  الفقهاء لناظر األوقاف باملفهوم القدمي، باعتبار أنّ

اف وجتعل لكل موظَّف احلالية اليت تفَصلُ العديد من املراكز الوظيفية للقائمني على شؤون األوق
دوره يف العملية التسيريية واإلدارية لألوقاف، وعليه فإن كل ما يقَالُ من الناحية الشرعية والفقهية 

من شروط ) ه عند احلديث عن ناظر امللك الوقفيلُصفَنوهو ما س(حول ناظر األوقاف 
لقانونية فَثَمةَ نوع من االختالف ومواصفات ومهام؛ ينطبق على وكيل األوقاف، أما من الناحية ا

ك اإلداري ملوظفي الشؤون الدينية، لاملركز القانوين الذي أُحلق به وكيل األوقاف يف الس هضرفَ
ما جيب أن يدرك ابتداء؛ هو أن وكيل األوقاف موظف تابع لسلك الشؤون الدينية واألوقاف، ف

                                  
)1 (ط كيفية تقدمي هذا التقرير املادة التاسعة ضبِت)أبريل  10هـ املوافق 1421حمرم  05من القرار الوزاري املؤرخ يف ) 09

 . حملدد لكيفيات ضبط اإليرادات والنفقات اخلاصة باألمالك الوقفيةم؛ ا2000
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-08املرسوم التنفيذي  يف املرسوم التنفيذي لُثَّمتي )1(واليت كما هو معلوم حيكمها قانون خاص
القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة باإلدارة املكلّفة املتضمن  411

، الذي )2(114 – 91 بعد أن كان ساري املفعول املرسوم التنفيذي بالشؤون الدينية واألوقاف
يتضبعمال قطاع  ن القانون األساسي اخلاصمؤلُ ملركزه الشؤون الدينية واألوقاف، حيث تص

ن مضتي[ سالف الذكر اليت تنص على أنه 411-08 من املرسوم التنفيذي) 27( املادة القانوين
 ، بينما ]، رتبة وكيل األوقاف رئيسيرتبة وكيل األوقاف: سلك وكالء األوقاف رتبتني اثنتني

  ،)114 – 91من املرسوم التنفذي ) 24(املادة ( واحدة كانت فيما سبق رتبة 
 بأنّ نيبت  411-08واد ذكرها املرسوم التنفيذي امل بشروط التوظيف فإنّ قلَّعتوأما فيما 

 فعن رتبة وكالء األوقاف فهي ة لذلك؛فَهدستالتوظيف يف هذا الِسلك خيتلف باختالف الفئة املُ
طريق املسابقة على أساس االختبارات من بني املترشحني احلاصلني على عن  )30(كما تشري املادة 

أما  ،)06(شهادة الليسانس أو شهادة معترف مبعادلتها يف إحدى التخصصات املذكورة يف املادة 
عن طريق املسابقة ؛ )31( فهي على ثالثة أصناف حبسب املادة رتبة وكالء األوقاف الرئيسيني

ن بني املترشحني احلاصلني على شهادة املاجستري أو شهادة معترف على أساس االختبارات م
يف حدود  عن طريق االمتحان املهين، )06(مبعادلتها يف إحدى التخصصات املذكورة يف املادة 

سنوات من ) 05(من املناصب املطلوب شغلها من بني وكالء األوقاف الذين يثبتون مخس  30%
 %10وبعد التسجيل يف قائمة التأهيل، يف حدود  سبيل االختيار علىذه الصفة،  اخلدمة الفعلية

سنوات من اخلدمة ) 10(من املناصب املطلوب شغلها من بني وكالء األوقاف الذين يثبتون عشر 
الوزاري املشترك ذه الصفة، وعن الكيفية اليت جتري ا االمتحانات ومضموا فإنّ القرار  الفعلية

ن إطار تنظيم املسابقات م املتضم2009نوفمرب  08هـ املوافق 1430عدة ذي الق 20املؤرخ يف 
                                  

)1 (نلى هذه اخلصوصية املادة األوىل ت عص)لوظيف العمومي، حيث جاء قة بالقانون األساسي لواملتعلِّ 133 – 66من األمر ) 01
، ولكن التعديل الذي تعرض ]أفراد اجليش الوطين الشعيب والقائمني على الشعائر الدينية ووال يسري هذا القانون على القضاة . [ .فيها 

يوليو سنة  15املوافق  1427مجادى الثانية عام  19مؤرخ يف  03-06مر رقم مبوجب األ(له القانون األساسي للوظيف العمومي 
خيضع ألحكام هذا األمر ال [ وصية ألغى هذه اخلص) 2(ويف مادته الثانية ) القانون األساسي العام للوظيفة العموميةاملتضمن  ،2006

     .]واملدنيون للدفاع الوطين ومستخدمو الربملان القضاة واملستخدمون العسكريون
ن القانون األساسي اخلاص م املتضم1991أبريل  27هـ املوافق 1411شوال  12املؤرخ يف  114 – 91املرسوم التنفيذي رقم ) 2(

هـ املوافق 1411شوال  16، بتاريخ 28: ، السنة20: باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد بعمال قطاع الشؤون الدينية، الصادر
 . م1991ماي  01
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على أساس االختبارات واالمتحانات املهنية لاللتحاق بالرتب التابعة لألسالك اخلاصة باإلدارة 
 .يفصل ذلك املكلفة بالشؤون الدينية واألوقاف

مل ي10 – 91ر قانون األوقاف ش طَإىل وكيل األوقاف، وإمنا تق إىل ناظر الوقف والذي ر
يقصبه بشكل أَ ددواملالحظ اليوم؛ هو أنّ)381 – 98املرسوم التنفيذي (ناظر امللك الوقفي  ق ، 

من خالل ثنايا النصوص، فهو مركز قانوين غري موجود يف  ناظر امللك الوقفي ال وجود له إالّ
مللك الوقفي تنسحب تلقائيا إىل وكيل األوقاف قة بناظر امجيع النصوص املتعلِّ الواقع، وبالتايل فإنّ

الذي يعتر يف وقتنا احلايل املباشر األول إلدارة األمالك الوقفية يف امليدانب.  
ه تصرحيا أو ضمنا، عوقم 381 - 98يجِد وكيل األوقاف من خالل املرسوم التنفيذي 

ونقصة عليه وخباصة مع غياب مركز ناظر امللك الوقفي بالضمين هنا؛ انطباق املفهوم العام للنظار د
ه من املُواقعا كما ذكرنا ذلك سابقا، وبالتايل فإنفترث عن ض أن تعود مجيع النصوص اليت تتحد

آخر السلسلة اإلدارية املُوكَلُ ) يف الواقع احلايل(ناظر امللك الوقفي على وكيل األوقاف، باعتباره 
اف اإلسالمية يف اجلزائر، واليت كانت قانونا من نصيب ناظر امللك إليها تنظيم وتسيري األوق

ثغور يف نصوص القانون ستؤدي ال حمالة إىل  ددصنا سنكون بِوخالف هذا األمر يعين أن. الوقفي
تعطيل األعمال وبالتايل ضياع احلقوق واملسؤوليات وهو ما يعود على األمالك الوقفية بالضر ر

وللوقوف على أمهيه ذلك نورِد على  تيسرا،ون تداركه مستقبال أمرا سهال ومالكبري قد ال يك
 – 98من املرسوم التنفيذي ) 12(املادة الثانية عشرة  تنصسبيل التمثيل ال احلصر املثال التايل؛ 

381 ر أحكام تسند رعاية التسيري املباشر للملك الوقفي إىل ناظر امللك الوقفي يف إطا: [ه على أن
 –وهو الواقع اآلن  –، فماذا سيرتب غياب التعيني الرمسي لناظر امللك الوقفي ]10 – 91القانون 

ي إىل أنفضالنص ي نطُوقه ال تسيري وال رعاية للملك على رعاية التسيري املباشر للملك الوقفي؟ م
نا نالوقفي بغياب ناظر امللك الوقفي، ولكنعلى رعايتها وتسيريها األوق بأنّ ظُلح رسهاف حاليا ي

وعليه فإن السلطة املُخولَة  ،الرئيسي وبشكل أَدق وكيل األوقاف بشكل مباشر وكيل األوقاف
؛ وحبكم الواقع إدارة األوقاف نقَلَت وأَضافَت ومن دون تصريح وبغياب تعيني ناظر امللك الوقفي

  .وكيل األوقاف رتبة مهام إىل )ناظر امللك الوقفي( مهام هذا األخري
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   .مهامه وصالحياته:  2
سالف الذكر مهام من هم يف رتبة وكيل األوقاف؛  411-08يحدد املرسوم التنفيذي 

  :منه مهام وكيل األوقاف على النحو التايل) 28(تسرد املادة ف
  .مراقبة ومتابعة تسيري وإدارة األمالك الوقفية والزكاة •
  .مالك الوقفية واقتراح كل تدابري ترميمهاالسهر على صيانة األ •
  .ترقية احلركة الوقفية واستثمار األوقاف •
  .البحث عن األمالك الوقفية غري املصنفة وإحصاؤها •
  .متابعة املنازعات املتعلّقة باألمالك الوقفية •

  :على النحو التايل )114 – 91 املرسوم التنفيذي(وقد كانت سابقا 
  .ومتابعتها مراقبة األمالك الوقفية -
  .السهر على صيانة األمالك الوقفية -
 .مسك دفاتر اجلَرد واحلسابات -
 .السهر على استثمار األوقاف -
 .تشجيع املواطنني على تنشيط احلركة الوقفية -
 .مسك حسابات األمالك الوقفية وضبطها -

ة متمثِّلَةً يف وكيل الفرق يف املهام املذكورة بني املرسومني هي اليت سامهت يف إنشاء الرتبة الثاني
زيادة على املهام املُسندة إىل وكالء : [ مهامه بقوهلا) 29(األوقاف الرئيسي واليت تحدد املادة 

  : األوقاف؛ يكَلَّف وكالء األوقاف الرئيسيون على اخلصوص مبا يأيت
  .اقتراح مشاريع االستثمار املتعلِّقَة بالزكاة واألمالك الوقفية •
    .تلف احلصائل السنوية إليرادات ونفقات الزكاة واألمالك الوقفيةإعداد خم •

بعض النصوص املوجودة يف بعض املراسيم التنفيذية والقوانني تشري إىل بعض  أضف إىل ذلك أنّ
اليت تشري إليه بالتصريح؛  381 -  98املرسوم التنفيذي  من) 11(املادة  ومن ذلك ؛املهام األخرى

ة وكيل األوقاف يف مراقبة عمل ناظر امللك الوقفي على صعيد مقاطعته حتت تظهِر مسؤوليف
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ما ذكرناه سابقا  زربِ، وهذه املادة ت)1(إشراف مدير الشؤون الدينية واألوقاف على مستوى الوالية 
وكيل األوقاف هو املباشر  من هو يف رتبة من أن غياب منصب الناظر لألمالك الوقفية حاليا، جيعل

) 13(األوقاف وهو املسؤول امليداين لتسيريها وإدارا، وهذا األمر تؤكِّده املادة الثالثة عشر هلذه 
ومن ذلك  ،...]مراقبة وكيل األوقاف و متابعته يباشر ناظر امللك الوقفي عمله حتت : [ اليت تليها

هـ 1419دة ذي القع 14املؤرخ يف  31من القرار الوزاري املشترك رقم ) 06(كذلك املادة 
 م املتضمن إنشاء صندوق مركزي لألوقاف؛ اليت جتعل وكيل األوقاف1999مارس  02املوافق 
 ىلَّوتي حبسب توزيع املهام الذي ذُكر سابقا؛ حاليا وبشكل أَدق وكيل األوقاف الرئيسي سابقا

الدفاتر احملاسبية، كما تعود إليه ت والَّجِالس سكة يكَلَّف مبفَذه الصو...  أمانة احلساب الوالئي
تأشرية أي طلُعملية مالية حلساب األوقاف يبوذلك مبقتضى املادة )2(ا اآلمرون الثانويني بالصرفه ،
وكيل األوقاف مع كل هذا؛  من هو يف رتبة من نفس القرار الوزاري، ويدخل) 09(التاسعة 

تسهر [ ه على أن تنصاليت  381 – 98ي من املرسوم التنفيذ) 10(ضمن عموم املادة العاشرة 
نظارة الشؤون الدينية يف الوالية على تسيري األمالك الوقفية ومحايتها والبحث عنها، وجردها 

، فباعتباره عنصرا من عناصر نظارة الشؤون الدينية ]وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم املعمول به 
واألوقاف على مستوى الوالية، فإنإليه مجيع املهام اليت أشارت إليها املادة سالفة الذكر لُوكَه ت.  

  .ناظر امللك الوقفي:  ثالثا
 رحوبناظر امللك الوقفي، يصلُ إىل اعتباره م قإنّ املُدقِّق يف النصوص القانونية اليت تتعلَّ

تباره املشرف ، باع)موهو األه(عملية التسيري واإلدارة لشؤون األوقاف على املستوى القاعدي 
عليها بشكل مباشر ومالصق أكثر من اهليئات واألشخاص الذين تموقعهم من إدارة وتسيري  م ردس

وزير الشؤون الدينية واألوقاف، اللجنة الوطنية لألوقاف، مديرية األوقاف (األوقاف فيما سبق 
قاف، وكيل األوقاف والزكاة واحلج والعمرة على مستوى الوزارة، مدير الشؤون الدينية واألو

ناظر األوقاف ال وجود له يف  ب عندما يكتشف بأنّغرِستاملرء ي غري أنّ). على مستوى الوالية
، ومركزه اإلداري نظري 381 – 98، فهو حبيس نصوص املرسوم التنفيذي )التعيني(الواقع 

                                  
 02هـ املوافق 1419ذو القعدة  14املؤرخ يف  31من القرار الوزاري املشترك رقم ) 08(وهو ما تشري إليه كذلك املادة الثامنة ) 1(

 . لألوقافن إنشاء صندوق مركزي م املتضم1999مارس 
)2 (تحدهم املادة السابعة والثالثون د)رئيس جلنة األوقاف، رؤساء مكاتب : وهم على التوايل 381 – 98من املرسوم التنفيذي ) 37

 ).  املسجد مؤسسةإحدى جمالس (، وأمناء جمالس سبل اخلريات يف الوالية )مديرو الشؤون الدينية على مستوى الوالية ( املسجد  مؤسسة
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تصوري إىل يومنا هذا، وهو ما جعل موقعه ودوره ومهامه ووظائفه تنتبشكل تلقائي غري  لُق
نظَّار األمالك الوقفية،  )1(مصرحٍ به إىل وكيل األوقاف، الذي يتحملُ اليوم تبِعات غياب أو تغييب

التساؤل؛ عن السبب من اإلسراع يف وضع نصوص قانونية، مث الت ثَاروهنا يقُّوعن السعي يف  ف
  جتسيدها ؟ 

  .مركزه واختصاصاته:  1
يديسمرب  01هـ املوافق 1419شعبان  12املؤرخ يف  381 – 98املرسوم التنفيذي  لُثِّم
؛ القاعدة )2(م الذي يحدد شروط إدارة األمالك الوقفية وتسيريها ومحايتها وكيفيات ذلك1998

ة القانونية اليت تجلي وضعية ناظر امللك الوقفي ووظيفته ومهامه يف اجلزائر، غري أنّ املادة الثالث
؛ حيث نصت )3(سس لوجوده قانوناهي اليت تؤ 10 – 91من قانون األوقاف ) 33(والثالثني 
ه على أن]يتولَّى إدارة األمالك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات تحدعن طريق التنظيم  د[ ،

كَلَ هلم القانون ن أَوالنص جاء بعموم لفظ النظارة اليت ذكرنا سابقا بأا تشمل مجيع م ورغم أنّ
مسؤولية متابعة األوقاف وشؤوا؛ وهم األطراف الذين سبق احلديث عنهم وتفصيل مواقعهم؛ إالّ 

وهي (سالفة الذكر هو ناظر امللك الوقفي ) 33(الثالثني ع من نص املادة الثالثة ورشمقصود املُ أنّ
الذي 381 – 98وص املرسوم التنفيذي ، بدليل استعمال هذه التسمية يف ثنايا نص)العبارة األدق ،

يحدد نص [ ها بنص 10 – 91من قانون األوقاف ) 34(أَحالَت إليه املادة الرابعة والثالثون 
   ]. الناظر وحقوقه وحدود تصرفاته شروط تعيني )4(تنظيمي الحق

إدارة الوقف  وللوقوف على املركز القانوين الذي يشغلُه ناظر امللك الوقفي يف سلَّمِ
وتسيريه؛ البد من املقارنة بني وضعه باقي القائمني على العملية اإلدارية لألوقاف والذين  ضعِوو

وإن " فناظر امللك الوقفي متميز عن أعضاء جلنة األوقاف  سبق حتديد مراكزهم وأوضاعهم،
                                  

)1 (النصوص  ار، رغم أنّظَهذه الكلمة ال تعين النقد بقدر ما تعين التنبيه إىل غياب األسباب املوضوعية اليت حالت دون تعيني هؤالء الن
 . مدة طويلة جداالقانونية حاضرة ومنذ 

ف وتسيريها إىل ناظر امللك الوقفي  هو املرسوم النص القانوين الوحيد الذي استفتح ديباجته بنسبة إدارة الوق جتدر اإلشارة هنا بأنّ) 2(
قة باألطراف األخرى اليت هلا مسؤولية يف إدارة األوقاف، وهذا ما بنصوص القوانني األخرى املتعلِّ نَورِ، إذا ما ق381ُ – 98التنفيذي 
يبني مرِحوة ناظر امللك الوقفي يف عملية التسيري وإدارة األوقافي . 

 . أساسا قانونيا لناظر الوقف ربعتتراف بالشخصية املعنوية للوقف ياالع كما أنّ) 3(
)4 (يقصأكثر من سبع سنوات للتنصيص على مركزه القانوين، وها 381 – 98بالالحق هنا املرسوم التنفيذي  د رظوالغريب أنه انت ،

 .   !!هي املدة قد جتاوزت ذلك بالضعف ومل يتم التعيني ؟
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 هامها تتشابه مع مهامهاختصاص ناظر امللك الوقفي  إالّ أنّ) ةاإلدارة، التسيري، احلماي(كانت م
إضافة إىل اإلدارة والتسيري  صختمهامه أوسع من مهام هذه اللجنة إذ ي ليس وطنيا، كما أنّ

لَّة وقسمتها على املستحقني، مما يعين أنه يقوم مبهام واحلماية؛ إىل التنمية واالستثمار وحتصيل الغ
أعضاء جلنة األوقاف يشرِفُون على األوقاف  ، يف حني أنّ)ألوقافاملالمسة ألعيان ا(اإلدارة الفعلية 

، كما أن تعيني )كما هي حال الوزير ومديرية األوقاف واحلج والزكاة على مستوى الوزارة(
أعضاء هذه اللجنة ال يكون إال بقرار من الوزير ابتداء، بينما ناظر امللك الوقفي إذا مل يعينه الواقف 

، وهو أيضا متميز عن العاملني يف مديرية )1("تعينه ميكن أن يتم من قبلِ الوزير فإن اختصاص
الشؤون الدينية واألوقاف على مستوى الوالية، وإن كان اتالُصه وجمال عمله متلِّعم بشكل  ق

ت مهامهم مع مهام ناظر امللك الوقفي من حيث"  مستمرال هذه اإلدارة وإن تشاتسيري  فعم
ومحاية األوقاف، إالّ أنّ مهامهم تزيد عليه؛ باختصاصهم يف البحث عن األمالك الوقفية وجردا ه

وتوثيقها إداريا، يف حني خيتص ناظر امللك الوقفي إضافة إىل التسيري واحلماية بالتنمية وحتصيل الغلَّة 
ه الطرفان، هي مسألة االرتباط اإلداري ما يتمايز ب مهإىل جانب كل هذا فإنّ أَ ،)2("و قسمتها 

؛ فبينما يعد عمال مديرية الشؤون الدينية واألوقاف على )الوزارة(باجلهة الوصية على األوقاف 
حكُمستوى الوالية موظفني لدى الوزارة يمم يف ذلك القانون األساسي اخلاص بعمال قطاع ه

يرتبط بوزارة الشؤون الدينية " ناظر امللك الوقفي  ؛ فإن114ّ – 91الشؤون الدينية واألوقاف رقم 
يف كل احلاالت من طرفها، كما أنّواألوقاف بصفة نسبية، إذ أن نيعلناظر امللك الوقفي  ه ال ي

3(ا به نظاما خاص( بِنطَفال يعليه القانون األساسي لعمال الشؤون الدينية واألوقاف  ق")وهنا )4 ،
التعامل مع  متيت هلا تداعياا الواضحة على إدارة األوقاف وتسيريها؛ إذ كيف يتكمن املشكلة ال

غياب (ناظر امللك الوقفي وهو ال ينتمي إىل اهليكلة اإلدارية لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
يد حتد مت؟ وكيف ي) الروابط اإلدارية بينه وبني خمتلف القائمني على إدارة األوقاف وتسيريها

  املسؤوليات عند وجود التجاوزات ؟ 

                                  
 . 19ال الدين، مرجع سابق، ص ميمون مج) 1(
 . 20، ص املرجع نفسهميمون مجال الدين، ) 2(
 . رمبا كانت هذه اخلصوصية؛ هي السبب يف تعطُّلِ تعيني نظّار األمالك الوقفية إىل اليوم) 3(
 . 20ص  سابق،مرجع ميمون مجال الدين، ) 4(
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فقد " ا يف التعامالت اإلدارية، دعا ناظر امللك الوقفي ليست بِهلُشغهذه الوضعية اليت ي على أنّ
تلجأ اإلدارة يف تسيري مشروعاا العامة إىل أفراد ال يكتسبون صفة املوظف العام، وختضع عالقتهم 

م هنكعد جتمع بني أحكام القانون العام والقانون اخلاص، ولَا ألحكام القانون اخلاص، أو لقوا
هِ، املُ)1("ة حال ال يعتربون موظفني عمومينيعلى أيم العالقة بشكل دقيق ما دام أن ددحه يف أن ت

  .اإلمكان ذلك
  .   مهامه وصالحياته:  2

ة إىل ناظر امللك الوقفي، وهي لَوكَبشكل غري مباشر املهام املُ نيباملادة ت ، وبالتايل فإنّى
ف لَن الوقف من التاالناظر باحملافظة على أعي ملزوبناء عليه ي" النظرة ذاا اليت يعتمدها الفقهاء، 

واخلراب، ويقوم مبا حتتاجه من ترميم وعمارة وإصالح، ويستلُّغا استغالال حسنا، ويستثمرها مبا ه
ت على الَّّاملصروفات والنفقات، وأجدى املردود أو النفع، ويوزع الغ لِّقَأَحيقق الرِيع أو الغلَّةَ ب

املستحقني توزيعا عادال يتفومبا )2("مع نظام الوقف أو قانونه، ويراعي شروط الواقف وترتيباته ق ،
استمرار قدرة  نضمت ةٌمهِم" ها املهام؛ إذ أن مهعمارة األوقاف ومحايتها من الزوال هي أَ أنّ

، فهي الطريق اآلمن لبقاء أصل األوقاف )3("الوقف على إنتاج املنافع والعوائد املقصودة منه
من نفس املرسوم املقصود من عمارة امللك الوقفي؛ والذي ) 08(ودوامه؛ ذكرت املادة الثامنة 

  : يتمثل يف
  .صيانة امللك الوقفي وترميمه -
  .قتضاءإعادة بناء امللك الوقفي عند اال -
 .يل وغريهِسالفَ رسِغاستصالح األراضي الوقفية وزراعتها بِ -

اه األمالك جواجبات ناظر امللك الوقفي ت لُثِّمت) 08(و) 07(املهام اليت أشارت إليها املواد  لُّوكُ 
بعا ام تهعلى سرد هذه املَ) 13(الوقفية اليت هي حتت مسؤوليته، ولذلك جاءت املادة الثالثة عشرة 

مباشرة هذه املهام تكون حتت مراقبة  بأنّ نيباملادة نفسها ت بشكل من التفصيل، ولإلشارة فإنّ

                                  
، اجلزائر، ديوان املطبوعات ]2[، طاملقارنة والتشريع اجلزائري دراسة يف الوظيفة العامة يف النظمحممد يوسف املعداوي، ) 1(

 . 42م، ص 1988اجلامعية، 
 -هـ 1418سوريا، دار املكتيب،  –، دمشق ]1[، ط–بني األصالة واملعاصرة : سلسلة  –إدارة الوقف اخلريي وهبة الزحيلي، ) 2(

 . 16م، ص 1998
 . 70ميمون مجال الدين، مرجع سابق، ص ) 3(
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وكيل األوقاف ومتابعته، مع إسناد رعاية التسيري املباشر للملك الوقفي للناظر وذلك مبوجب املادة 
تسند رعاية التسيري املباشر : [ هبأن تنصاليت  381 – 98من املرسوم التنفيذي ) 12(الثانية عشرة 

 مع املالحظة بأنّ، ] 10 – 91للملك الوقفي إىل ناظر امللك الوقفي يف إطار أحكام القانون رقم 
مترابطة ومتداخلة إىل ) من املرسوم التنفيذي) 13(املذكورة يف نص املادة الثالثة عشرة (هذه املهام 
درجة يصعا عن ذكر بعضها اآلخرالتمييز بينها، حىت أن ذكر  بغنِينهذه املهام ي دكما أنّ )1("أَح ،

- 90كقوانني التهيئة والتعمري (القيام ا البد وأن يراعي التقَيد بالقوانني والتنظيمات املعمول ا 
إخل، الشيء الذي نبه ...  176- 91و  175- 91واملراسيم التنفيذية املتعلقة بالتهيئة العمرانية  29
 . ليه املُشرع اجلزائري واشترطه على ناظر امللك الوقفي عند قيامه بواجباتهإ

هذه إذن مجلة الصالحيات و املهام اليت تربز وضعية ناظر امللك الوقفي ومكانته املرِحوة ي
 ضرفتا احلديث فيه عن ناظر امللك الوقفي يلنصيف عملية تسيري وإدارة األوقاف اإلسالمية، وما فَ

أن ينطبق على مجيع القائمني على إدارة الشؤون الدينية واألوقاف وخباصة إذا علمنا عدم وجود 
، إذ كيف تسن هذه اموعة الكبرية !!هذا املنصب يف الواقع، الشيء الذي يبعث على احلرية ؟

 ديوجد هلا إىل حقة بناظر امللك الوقفي وبشكل تفصيلي يف بعض األحيان، وال من القوانني املتعلِّ
اآلن تطبيق، ويف مقابل ذلك توجد املناصب الوظيفية لبقية القائمني على أمور األوقاف وإدارا 

من خالل نصوص قانونية تإىل العمومية اليت ال تسمح بتحديد املسؤوليات بشكل دقيق،  يلُم
لفظ  ، ومهما يكن فإنّباإلضافة إىل التداخل الواضح فيما بينها من حيث األعمال والصالحيات

مجيع تصرفات  لُشمغ القانونية املعتمدة حىت اآلن تيالص يعمهم مجيعا، وبالتايل فإنّ] النظارة[
القائمني على إدارة وتسيري األوقاف على اختالف رهِبِتم الوظيفية، وال تم ودرجالحبناظر  ق

  .خصصة لطرف دون غريهيف حال ورود القرينة املُ امللك الوقفي فقط إالّ
  

                                  
 . 74ميمون مجال الدين، مرجع سابق، ص ) 1(
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  .فات إدارة الوقف يف اجلزائرتصر: املبحث الثاين 
بعد أن وقفنا على اهليكلة اليت تلُكِّشا اإلدارة الوقفية يف اجلزائر؛ صار من الضروري ه

ا هذه اإلدارة، حىت يكون مسعى اإلصالح الذي نسعى إليه الوقوف على التصر فات اليت تقوم
السعي إىل اقتراح حلول هلا، إذ ال  ةَغيهذه التصرفات ب زيمل اليت تلَلى إبراز مواطن اخلَقائما ع

باعتبار  دقيق لوضعها احلايل، ميكن حتديد مراحل اإلصالح املرجو من إدارة الوقف من غري حتديد
، فكل إدارة التصرفات هي عملة العمل اإلداري واألساس الذي توجد به وتقَيم من خالله أنّ

راشدة تعين تصرفا راشدا وكل إدارة فاشلة تعين تصا خاطئا من ورائهافًر.  
سنحاول من خالل مطالب املبحث تفصيل مجلة التصرفات ومن يقوم ا، ووضع ذلك يف 

فعِميزان املردودية والن الذي تعود به تلك التصرفات على ناء الوقف وتطوره، باإلضافة إىل م
عرضا هر لألوقاف اليوم، رع املطلوبة، وكيف تعاملت معها نصوعلى شروط الشيص القانون املُس

  من جهة الوجوب (وقد عمدنا إىل تقسيم املبحث إىل مطالب؛ متثل التصرفات املطلوبة األصلية 
ة، إىل ذكر التصرفات الطارئة العارض) املطلب الثاين(يف املطلب األول، وسنأيت الحقا ) أو الندب

أو تصرفات ممنوعة ) ال يلتجئ هلا إال عند احلاجة والضرورة(واليت هي إما تصرفات استثنائية 
)يلتى فقط ئُجإليها عند الضرورة القُصو(ويرجع س ،بهذا التقسيم إىل أنّ العديد من هذه  ب

التصرفات ترِشتتايل فالتعاطي معها فيها أكثر من هيئة إن على املستوى املركزي أو احمللي، وبال ك
كرِمن هذه اجلهة أسهل من ذ كل هيئة كرِعلى حدى وذ فات املُالتصرقَلحا، ألن ةنا سنقع حا تم

ف أكثر من مرةيف تكرار التصر.  
  

  ).املطلوبة(التصرفات األصلية :  املطلب األول
سنطَنلق ة لعمليف عرض التصرظِّماهليئات اإلدارية املتعاملة مع  فات من ثنايا النصوص املُن

سبق عرض أبرز مهامها  اليت، و)حمليا(وعلى مستوى الوالية ) مركزيا(الوقف على مستوى الوزارة 
فات اليت مسح ا القانون هلذه اهليئات عند إدارا التصر رذكُنأدق س كلٍشيف الفصل السابق، وبِ

لشرع منها، بعد ذلك سنحاول تقييمها من حيث وتسيريها لألوقاف، مث نأيت إىل ذكر موقف ا
الفعالية بعنها، ضمن سياق اإلصالح  الوصول إىل اقتراح االستمرار فيها أو اختيار بديلٍ ةَغي

  .اإلداري املنشود




 >- ا�+�ة ا����7ة: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا0ول ���ر إدارة ا0و��ف ا�%<ا=A  

179 

قصبالتصرفات األصلية وي املطلوبة(د(الالزمة لضمان  كمِ؛ تلك األعمال اليت هي يف ح
ا على أصل اظًفَبدوره، وهي أعمال قد تكون يف مرتبة الضروري؛ ح استمرار الوقف ومنائه وقيامه

الوقف واستمراره، أو تكون يف مرتبة احلاجي والتحسيين ضما لتطويره ومنائه، وهي باجلملة ان
تصرفات ال تفتقر ا من تعلُها، بل على القائم على الوقف ف نفسه مىت  اِءلقَإىل إذن الواقف للقيام

  . الضرورة أو احلاجة إليها، فقد يفضي عدم القيام ا إىل زوال الوقف واندثاره مع الزمن استدعت
  

  .احلصر والتسجيل: الفرع األول 
هذه العملية أساسية ضطَنِ مناق استرجاع األوقاف وخباصة بعد حقباالستعمار، حيث  ة

ن قبل اخلواص، وكذلك تم استعمال تعرضت العديد من األوقاف إىل االستغالل أو االعتداء م
لِ الدولة، أضف إىل ذلك ضبالعديد من العقارات واملباين وكذا األراضي الفالحية من قيالعديد  اع

كان لزاما على إدارة األوقاف ابتداء أن تضع خ جِ الوقف، ومن ثَمجحلصر األوقاف  ةًطَّمن ح
  .واستغالل يف احلقبة املاضية لبٍقاف من سوتسجيلها حىت تتفادى تكرار ما وقع لألو

  .من الناحية الشرعية:  أوال
عملية احلصر والتسجيل تدخل من باب احلفاظ على األوقاف ومحايتها وهو  بأنّ ال شك

كَأمر مطلوب شرعا، فهو يدخل من باب ما ال يتم الواجب إالّ به فهو واجب، ولاحملافظة على  ون
عملية احلصر والتسجيل الداخلة يف هذا السياق تعد بدورها واجبة، وخباصة  األوقاف واجبا؛ فإنّ

بعد انتشار األوقاف وتوسعها، وكذا ضيا اليت تجِهجاع العديد منها بسبب غياب حعتبتوثيقا هلا  ر
وهو القصد من عملية احلصر والتسجيل إذ به نتفادى تعريض هذه األوقاف إىل الضأ اعيي و التعد

شكلٍ عليها بأي ا أو على وجودهامن أشكال التعدوضمن املستوى الثاين  ،ي على أعيا)ي التعد
عليها الشرع احلنيف، وأكّد عليها الفقهاء يف  ثَّتأيت أمهية احلصر والتسجيل اليت ح) على وجودها

أقواهلم عند حديثهم على صيانإليه يف الفرع التايلاألوقاف ومحايتها وهو ما سنأيت ة .  
  .من الناحية القانونية: ثانيا

غفَمل يع عن التنبيه إىل هذه العملية، ولذلك وجدناه يل املشرقُلحا مبسؤولية القائمني على ه
   .إدارة األوقاف وتسيريها على املستويني املركزي واحمللي
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  . على املستوى املركزي -  1
مستوى الوزارة إىل املديرية الفرعية حلصر األمالك الوقفية ة على مهِأُوكلَت هذه املُ

وتسجيلها، وهي إحدى املديريات الفرعية ملديرية األوقاف والزكاة واحلج والعمرة على مستوى 
من خالل املرسوم   -ومل يستحدث إطارها  - )1(هذه املديرية اليت استحدثَت تسميتهاالوزارة، 
ن تنظيم املتضم )3(146 – 00ل للمرسوم التنفيذي رقم م واملعداملتم )2(427 – 05التنفيذي 

من  وعملها أُعيد تنظيم هيكَلَتهااألوقاف، هذه املديرية ينية واإلدارة املركزية يف وزارة الشؤون الد
ن م املتضم2012يونيو  3هـ املوافق 1433رجب  13خالل قرار وزاري مشترك مؤرخ يف 

، حيث أصبحت تتكون من )4(ملركزية لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف يف مكاتبدارة اتنظيم اإل
  : ثالثة مكاتب هي

  .مكتب حصر األمالك الوقفية •
  .مكتب تسجيل األمالك الوقفية •
  .مكتب متابعة تسيري األمالك الوقفية •

ه، فبعدما كانت عمال على تدقيق وترشيد جهود العمل وسعيا إىل إتقان ؛ويأيت الفصل إىل املكاتب
ن من مديرية فرعية للبحث تتكو 146-00مديرية األوقاف واحلج من خالل املرسوم التنفيذي 

عن األمالك الوقفية واملنازعات، يتلُثَّم عملها كما يعليه امسها يف البحث عن األمالك الوقفية،  لُّد
 قغرعمل هذه املديرية واست لَثقَيء الذي أَاملنازعات اليت تنجر عن ذلك، الش ضفَوكذا االهتمام بِ

جهودها يف املنازعات اليت رتبتها عملية البحث عن األوقاف ما أعاق عملية االستمرار يف البحث م

                                  
 . وكانت تسمى من قبل مديرية األوقاف واحلج) 1(
ن تنظيم م، املتضمل واملتمم املعد2005نوفمرب  07هـ املوافق 1426شوال  05املؤرخ يف  427 – 05املرسوم التنفيذي رقم ) 2(

 07، بتاريخ 42: ، السنة73: ر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدداإلدارة املركزية يف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، الصاد
 .م2005نوفمرب  09هـ املوافق 1426شوال 

ن م، املتضمل واملتمم املعد2000جوان  28هـ املوافق 1421ربيع األول  25املؤرخ يف  146 – 00املرسوم التنفيذي رقم ) 3(
، بتاريخ 37: ، السنة 38: الدينية واألوقاف، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العددتنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة الشؤون 

 . م2000جويلية  02هـ املوافق 1421ربيع األول  29
ن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة م، املتضم2012يونيو  03هـ املوافق 1433رجب  13القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف ) 4(

ذو القعدة  25، بتاريخ 49: ، السنة56: الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العددلدينية واألوقاف يف مكاتب؛ ؤون االش
 .م2012أكتوبر  11هـ املوافق 1433
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عن بقية األوقاف وتسجيلها؛ أصبحت اليوم مديرية فرعية مبكاتب فرعية تبني خمتلف  لُفص
، وذلك بغرض املسامهة يف ترشيد اجلهود )ر، التسجيل، املتابعةاحلص(ات صالتخصالعمليات و

  .وجعلها أكثر فعالية
من صالحية مديرية  لُهي اليت جتع 427 – 05من املرسوم التنفيذي ) 03(املادة الثالثة 

البحث عن األمالك الوقفية وتسجيلها وضمان إشهارها  والزكاة واحلج والعمرة؛ األوقاف
لَت نفس املادة املهام املُوكَلَة إىل املديرية الفرعية حلصر األمالك الوقفية وإحصائها، كما فَص

  : وتسجيلها على النحو اآليت
  .البحث عن األمالك الوقفية وتسجيلها وإشهارها •
  .رد األمالك الوقفية العقارية واملنقولةت جمسك سجالَّ •
• جرد األمالك الوقفية ووضع بطاقة خاصلك وقفية بكل م.  
  .بعة تسيري األمالك الوقفيةمتا •
• رغَاملساعدة على تكوين ملف إداري لكل شخص ييف وقف ملكه ب.  
  .متابعة إشهار الشهادات اخلاصة باألمالك الوقفية •

 .هصصخكُلٌّ حسب ت ،هذه املهام تتقامسها اليوم املكاتب الثالثة اليت ذكرناها من قبل
  .على املستوى احمللي:  ثانيا

ا من عملية اجلَرد والتوثيق هعتبوالتسجيل وما ي حصرِال ةُمهِالوالئي؛ أُنِيطَت م على املستوى
) 10(العاشرة ابتداء مبدير الشؤون الدينية واألوقاف على مستوى الوالية، األمر الذي تؤكِّده املادة 

دينية يف الوالية على تسيري نظارة الشؤون ال رسهت: [ تنصواليت  381 – 98من املرسوم التنفيذي 
، وهذا ]األمالك الوقفية ومحايتها والبحث عنها، وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم املعمول به

ف املتعامل املباشر مع هذا التصر التكليف يِسري بنسبة كبرية حنو اإلشراف والتنظري للعملية، إذ أنّ
مدير الشؤون  املباشر مع األعيان الوقفية، وعليه فإنّ ميدانيا هو وكيل األوقاف، باعتبار تعامله
السلطة الرئاسية اليت ميلكها على وكيل األوقاف  كمِحالدينية واألوقاف على مستوى الوالية وبِ

  .من نفس املرسوم؛ متابِع للعملية اليت يباشرها وكيل األوقاف) 11(املادة  صن فقوِ
وكيل األوقاف تتضمنإىل مدلول نظارة الشؤون ) 10(ادة العاشرة امل ه ريشسالفة الذكر واليت ت

مسؤولية احلصر والتسجيل داخلة  الدينية واألوقاف يف الوالية باعتباره عنصرا فيها، وبالتايل فإنّ
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تشري  )1(411-08من املرسوم التنفيذي ) 28( ضمن اختصاصه وعمله، باإلضافة إىل أنّ املادة
املوكلة إىل من هم يف رتبة وكيل  ث عن األمالك الوقفية غري املُصنفَة وإحصاؤهاإىل مهمة البح

القانون األساسي السابق اخلاص بعمال قطاع الشؤون الدينية واألوقاف ويف ، بينما كان األوقاف
ف ة إىل وكيل األوقالَمجلة املهام املوكَ يحدد، )2(114 – 91املرسوم التنفيذي من  )25( مادته

واليت من بينها مرد واحلسابات وكذا مراقبة األمالك الوقفية ومتابعتها، وهذه املهام دفاتر اجلَ سك
داخلة ضمن تصروثيقية، وهذه املادة أدق يف صر والتسجيل اليت هي عملية بأغلبيتها إدارية تاحلَ ف

   .التعبري عن املقصود
هو  ؛من خالل هذه اهليئات هفُعرِالذي ال نالشيء وما ميكن قوله بعد هذا التفصيل هو أنّ 

ها تقوم بنفس العمل ولَمدى التنسيق املوجود بينها واآلليات الضابطة لذلك، وخباصة أنكن 
إذ من خالهلا  ؛للغاية ةُمهِمسألة التنسيق ممع العلم بأنّ ، )مركزي، حملي(املستوى اإلداري خمتلف 

يتالتداخل املُ توضيح االختصاصات وتفادي مفضي إىل تارِكر العمل وضاع اجلهود، كما أَينا ه
عوامل اإلصالح اإلداري املنشود، فعالية  مهالسبيل إىل ترشيد اجلهود وتكاملها فيما بينها، وهي أَ

  .لّقََأَ ةفَكلُتأكرب بِ
  

  .الصيانة واحلماية: الفرع الثاين
به،  وطنلالزمة الستمرار الوقف وقيامه بالدور املَعملية الصيانة واحلماية من العمليات ا

زِالَوهي مةٌم له على الدوام، ويدخل ضمنا العمارة بكل متطلَّها من ترميم وإنشاء وتقوية وغري با
ذلك من األعمال اليت تبقا شرعا وقانونا ممكن، ولقد كان االهت ي على الوقف أكري وقت مام

  .ضروراألمهيتها و
  
  

                                  
القانون األساسي ن م املتضم2008 ديسمرب 24هـ املوافق 1429 جةاحل يذ 26املؤرخ يف  411 – 08املرسوم التنفيذي رقم )1(

: ، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العددواألوقاف الشؤون الدينيةب املوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة باإلدارة املكلّفةاخلاص ب
  . م2008 ديسمرب 28هـ املوافق 1429 جةاحل ذي 30، بتاريخ 45: ، السنة78
ن القانون األساسي اخلاص م املتضم1991أبريل  27هـ املوافق 1411شوال  12املؤرخ يف  114 – 91املرسوم التنفيذي رقم ) 2(

هـ املوافق 1411شوال  16، بتاريخ 28: ، السنة20: بعمال قطاع الشؤون الدينية، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد
  . م1991ماي  01
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  .من الناحية الشرعية:  أوال
يف  م ملسائل األوقاف جبملة اآلراء و الفتاوى مل يكن هلم قصدهِلاونالفقهاء يف ت أنّالشك 

على احلماية  بنصآرائهم ت لُجمضمان استمرارها وبقائها، ولذلك كانت ماالبتداء إال محايتها و
ماية املادية لألعيان املوقوفة وذلك بصيانتها حلل يف اتمثِّامل(اليت هي من جنس املستوى األول 

خر من اآلكذلك املستوى  لُثِّم، وكانت يف املقابل آراؤهم و فتاواهم ت) ترميمها وعماراو
خيتلف عن  وإن بشكلٍ) ل يف احلماية القانونية من حيث النصوص والتشريعاتاملتمثِّ(احلماية 

تدخلَ الفقهاء مبواقفهم حلماية األوقاف أكثر  زربِرخيية اليت تالنظرة احلديثة للمسألة، والشهادات التا
فهذا اإلمام النووي رمحة اهللا عليه ي ،دعمن أن تقبصحبة العلماء يف وجه الظاهر بيربس الذي  ف

موقف  ثلِمو بِكان يريد االستيالء على األوقاف اليت ال ميلك أصحاا سند احلُجِية عليها، 
األهلي وإبطاله  وقف سراج الدين البلقيين يف وجه برقوق أتابك الذي فَكَّر يف إاء الوقف النووي؛

ورغم الوقفة اليت وقفها العديد من ، )1(مجهور العلماء بعدم جواز ذلكيف القرن الثامن، فأفىت له و
ين دعتعتداء املُم يف بعض األحيان من اسلَها مل تأن العلماء يف وجه االعتداء على األوقاف، إالّ

م بتواطئ من القضاة، ومن ذلك ما كان أقدم عليه مجال الدين يوسف من قُقَّالذين حوا فيها مآر
ن العدمي قاضي مبساعدة القاضي كمال الدين عمرو باالستبدال،  ةجحاالستيالء على األوقاف بِ

  .احلنفية
وتعتبالعمارة  رالتصر ا، فات اليت جيب من أَوكَد فعمارة "على القائم بشؤون الوقف القيام

الوقف واجبة فيما نص ا من ريع الوقف، ألن عليه الفقهاء، والبدءه إذا مل يتعهد بالعمارة مل يع فَنت
به ويؤول إىل التخريب، وال يشتهذا التقدمي وال رضا لتقدمي عمارة الوقف اشتراط الواقف  طُر

ها أكثر ق العمارة باملباين دون اآلالت وما شاها من املنقوالت ألنغالبا مع تتعلَّ، و)2("املستحقني 
حاجة إىل ذلك، وتأخذ العمارة صالترميم واإلصالح ملا هو يف طريق التهالك والتآكل، وغالبا  ور

نسبة من عائدات األوقاف للقيام بذلك، وحىت وإن مل ت طَعقتمع تحيان د احلاجة يف بعض األوج
إىل العمارة فإنّ املال يدخر لوقت احلاجة ونوائب الزمان، ذه الكيفية تضمن الصيانة لألعيان 

الوقفية وتتاحملافظة عليها من كل تدهور م.  

                                  
  .19اإلمام أبو زهرة، مرجع سابق، ص ) 1(
 . 334حممد أمحد سراج، مرجع سابق، ص ) 2(
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  .من الناحية القانونية: ثانيا
أما القانون اجلزائري فقد كَفَلَ ومن خالل أمسرجِى معيتاية القانونية وهي الدستور؛ احلم ه

) 52(ق باحلقوق واحلريات، ويف مادته الثانية واخلمسني لألمالك الوقفية؛ ففي الفصل الرابع املتعلِّ
] مي القانون ختصيصهاا، وحي فرعتاألمالك الوقفية وأمالك اجلمعيات اخلريية م[اليت جاء فيها 

األوقاف [لفظة  10 – 91وقاف من قانون األ) 08(إشارة إىل ذلك،كما ذكرت املادة الثامنة 
ي عليها غري مقبول ومرفوض ة بقوة القانون مما جيعل التعديحمها مهذا يعين بأن، و]العامة املَصونة

يعرض ويكَّصاحبه على قانون العقوبات، والذي أَ يلُحدبقوهلا) 36(املادة السادسة والثالثون  ته :
]يتعري عقود أو كل شخص يقوم باستغ ضخفة أو تدليسية أو يرتستالل ملك وقفي بطريقة م

إىل جانب  ،)1(]نصوص عليها يف قانون العقوبات وثائق أو مستندات أو يزورها، إىل اجلزاءات امل
السلطة [ على أنّ تنص 10 – 91من قانون األوقاف ) 46(املادة السادسة واألربعني  هذا فإنّ

 فظُ، وجاء لَ]على تسيريها ومحايتها رسهة لقبول األوقاف وتلَهؤاألوقاف هي اجلهة املُة بفَلَّكَاملُ
شراف على إدارة األوقاف ا وهذا يعين مسؤولية مجيع املَوكُولِ إليهم قانونا اإلفة عامالسلطة املكلَّ
ت إليه املادة السابعة ذلك مقصود النظارة الذي أشار حضوالعمل على محايتها، كما ي )2(وتسيريها

  . ت عليه صراحةصوقد ن) مدلول احلماية( 381 – 98من املرسوم التنفيذي ) 07(
ن املتضم 381 – 98ع من خالل الفصل الرابع من املرسوم التنفيذي املشر )احلماية(ها قد أثبتو

 ةًلَثَّمتة باحلماية مقَك املتعلِّقة مبوارد األوقاف ونفقاا، وجعل من النفقات تلاألحكام املالية املتعلِّ
يف الصيانة والترميم واإلصالح وهذه كلها تصرفات تي إىل احلماية، فضوقد تدخل ضإطار  من

احلماية؛ مسألة املتابعة واملراقبة اليت تتعيذا الصن على العملية اإلدارية الوقفية، ود دتناملادة  ص
إىل وزير الشؤون الدينية  ودعت[  أنه على  99 – 89رسوم التنفيذي من امل) 12(الثانية عشرة 

                                  
ومن الوجهة اجلنائية ال ) خارج إطار إدارة األوقاف(اإلحالة على قانون العقوبات وإن كانت حتمي نسبيا من االعتداء اخلارجي ) 1(

، إالّ أا ال حتمي من االعتداء الداخلي، ولذلك وجب أن تكون إلدارة األوقاف نصوصا )ال تشري إىل التعويض والضمان مثال(املدنية 
واضحة يف هذا اال حىت تتحدد املسؤوليات وتتضاجلزاءات ح    . 

؛ أشارت إىل مسؤولية جلنة األوقاف يف محاية األوقاف، واملادة العاشرة 381 – 98من املرسوم التنفيذي ) 09(املادة التاسعة ) 2(
لشؤون الدينية واألوقاف على مستوى مدير ا(أشارت إىل مسؤولية نظارة الشؤون الدينية على مستوى الوالية يف محاية األوقاف ) 10(

من املرسوم ) 13(، وأشارت املادة الثالث عشرة 200 - 00من املرسوم التنفيذي ) 03(وكذا املادة الثالثة ) الوالية، وكيل األوقاف
 . إىل مسؤولية ناظر امللك الوقفي يف محاية األوقاف 381 - 98التنفيذي 
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ومسألة الرقابة هلا أمهيتها البالغة ] ...ق باألعمال التابعة الختصاصه مبادرة إنشاء نظام الرقابة املتعلِّ
يف موضوع تسيري األوقاف، ألنها الدا وتعريضه رع ا الواقي هلا من مجيع احتماالت التالعب

املالحظ هو غياب اإلطار الرقايب أو على األقل عدم  ولكن أو للزوال،لالستغالل غري املشروع 
ى السؤال مطروحا حول آليات الرقابة بقَوضوحه بشكل ظاهر يف إدارة األوقاف، وبالتايل ي

مهية هذه العملية ه من الضروري التنبه إىل أة يف الوزارة بشأن تسيري األوقاف، ولذلك فإندمعتاملُ
اممباعتبارها ص آمان اَ الَ هيئة خاصة تلألوقاف، وذلك من خالل وضع آليات وملذا عن ى

اجلانب؛ تختص مبسألة التفتيش واملتابعة ولكن ليس ضمن ما كجهاز املفتشية العامة للوزارة وإن
  .خاص باإلدارة الوقفية

ف عمارة األوقاف مبفهوم النظارة عنده، فذكر أَحلَق تصره ع اجلزائري فإنبالنسبة للمشرو
ه يعين ؛ مفهوم نظارة الوقف بأن 381 – 98من املرسوم التنفيذي  ) 07(من خالل املادة السابعة 

ومجيع هذه التصرفات متداخلة فيما بينها وكُلُّها ) رعايته، عمارته، استغالله، محايته، حفظه(
دقَّق   –) 08(املادة الثامنة  -وقف، وأَعقَب هذه املادة مبادة أخرى تدخل ضمن مفهوم عمارة ال
صيانة امللك : لوقفي يف صلبِ هذا النص ما يأيتبعمارة امللك ا دقصي[ فيها مدلول العمارة بقوله 

الوقفي وترميمه، إعادة بناء امللك الوقفي عند االقتضاء، استصالح األراضي الوقفية وزراعتها 
  ].                         لفسيل وغريه بغرس ا

  . على املستوى املركزي -  1
والصيانة ذا املعىن موكَلَةٌ على املستوى املركزي إىل مديرية األوقاف والزكاة واحلج 

ن تنظيم اإلدارة املركزية يف املتضم 427-05من املرسوم التنفيذي ) 03(والعمرة، فاملادة الثالثة 
الدينية واألوقاف تشري إىل أحد مهام املديرية الفرعية الستثمار األمالك الوقفية وزارة الشؤون 

املتمثلة يف صيانة األمالك الوقفية، وقد استثَحد مكتب خاص بالصيانة ضهذه املديرية الفرعية  من
ونيو ي 03هـ املوافق 1433رجب  13القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف عليه  صما ن فقوِ

ا عن احلماية فهي مقترِنةٌ بالصيانة إىل أمو ل على اهتمام إضايف ذه املسألة،، وهو ما يدم2012
من املرسوم التنفيذي ) 07(مدلول النظارة السابق واملذكور يف املادة الثامنة  حد كبري حىت أنّ

  : أخذ احلماية مستويني أساسيني مهايشري إىل ذلك، وت 98-381
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يتمثل يف احلماية املادية لألعيان املوقوفة وذلك بصيانتها وترميمها وعمارا، وهذا : األول املستوى
رع والقانون منه يف معرض حديثنا عن واجب العمارة املذكور اجلانب قد أوضحنا موقف الش

نا النصوص اليت تسابق وبيحإىل ذلك وض.  
ة يف احلماية القانونية هلذه األعيان وذلك من دسجتوية املُل يف احلماية املعنثَّمتيو: املستوى الثاين

 وتردع كل راغبٍ ،خالل مجلة من القوانني اليت حتمي العني املوقوفة من االستغالل غري املشروع
يف التعدلبِي عليها بالس ا من الداخل فَواالختالس من اخلارج، أمتتجساحلماية القانونية من  د
خالل ستشريعات قانونية وآليات عملية ت نسمح  ربِزبوضوح األعمال وعدم تداخلها، وت

املسؤوليات وما يترتبشكل مقبول وكاف يف عنها من جزاءات عند التجاوز ب قَدوهذا هو املُفت ،
على مستقبل ارها السلبية جمموع القوانني املُنظِّمة لشؤون األوقاف يف اجلزائر، واليت سيكون هلا آث

  . األوقاف
ه هيئاا من خالل املستويني ماسقَتدور احلماية ت مستوى اإلدارة املركزية فإنّ وبالعودة إىل
املذكورين، فالوزير يتماشى موقعه وموضعه مع املستوى الثاين، وهو الشيء الذي تكِّؤدالنصوص  ه

 ة السهرِمهِإىل م ريشت 99-89من املرسوم التنفيذي ) 10(مة لعمله؛ فاملادة العاشرة ظِّنالقانونية املُ
ق من إنشاء نظام الرقابة املتعلِّ) 12(، كما مسحت له املادة ...على تنمية األوقاف ومحايتها
والرقابة نوع من أنواع احلماية، ودور الوزير يف احلماية غالبا مع . ..باألعمال التابعة الختصاصه 

ات يضعها، ومن بينها؛ تنصيبه للجنة الوطنية لألوقاف اليت تقوم بِدورٍ يف محاية يكون من خالل آلي
 رذكُم ت 1999فيفري  21الصادر يف  29من القرار الوزاري رقم ) 01(األوقاف؛ فاملادة األوىل 

 01املؤرخ يف  )1( 381 – 98من املرسوم لتنفيذي ) 09(تطبيقا لنص املادة [ بقوهلا  ذلك صراحةً
ى مهام اإلشراف تتولَّ" جلنة األوقاف"لدى وزير الشؤون الدينية واألوقاف  أُنش، ت1998ديسمرب 

العملي والتوجيه واإلدارة لألمالك الوقفية وتسيريها ومحايتها وتنظِّم ذلك، متارس اللجنة مهامها 
ودور اللجن]ا باألوقاففًلَّكَحتت سلطة وزير الشؤون الدينية باعتباره م ،ة من خالل هذه اآللية يتم 

لِ الوزير فإنبمن ق دمه عن طريق اإلدالء برأي فيما خيص مسألة احلماية، ولكن الرأي إذا ما اعت
من ) 10(يصبِح ملزِما جلميع القائمني على إدارة وتسيري األوقاف، وهو ما تؤكِّده املادة العاشرة 

جلميع  ةًملزِم) الوزير لِبمن ق(اللجنة املصادق عليها  تكون مداوالت:[ القرار سالف الذكر

                                  
 .األمالك الوقفية وإدارا ومحايتهاق هذا املرسوم بشؤون تسيري يتعلَّ) 1(
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 رجدت ،]بالكيفيات اإلدارية املناسبة  القائمني على إدارة وتسيري ومحاية األمالك الوقفية وتنفَّذُ
رار لألوقاف أمام القضاء؛ فقد جاء الق الًثِّمالقانون جيعل الوزير أو من يفَوضه م اإلشارة هنا إىل أنّ

ملديري الشؤون الدينية  الًهؤم م2011مارس  13هـ املوافق 1432ربيع الثاين  08املؤرخ يف 
، 2، 1اد املو( )1(واألوقاف على مستوى الوالية بتمثيل الوزير يف الدعاوى املرفوعة أمام العدالة

3.(  
  .على املستوى احمللي  -  2

ى الوالية مسؤولية صيانة ومحاية األمالك الوقفية؛ ة لألوقاف على مستويتلحق باإلدارة احمللِّ
فمدير الشؤون الدينية واألوقاف على مستوى الوالية يسهاملرسوم من ) 03(مبوجب املادة الثالثة  ر

املادة  هدكِّؤعلى مراقبة وتسري ومحاية األمالك الوقفية، الشيء الذي ت )2( 200 - 00التنفيذي 
ا، وبالتايل فهو املسؤول األول عن هكرالسالف ذ 381-98التنفيذي  ممن  املرسو) 10(العاشرة 

رجِحالة األمالك الوقفية، وإليه يا للزوال أو التهالك  عهضرعا وصيانتها من كل ما ي أمر االهتمام
يانة وكيل األوقاف دور مهِم ومالزم لعملية الصهم يف رتبة ن مل واالندثار، ويف نفس الوقت فإنّ

السهر على صيانة [... بقوهلا  411 – 08املرسوم التنفيذي من  )28(واحلماية كما تبينه املادة 
على عاتقه توفري كل الوسائل املادية الالزمة  عقَي كما ،...]األمالك الوقفية واقتراح كل تدابري ترميمها

فهو الذي يؤشر على طلبات اآلمرين  لذلك وخباصة األموال اليت حتتاج إىل صرفها يف هذا االجتاه،
بالصرف الثانويني على مستوى مديرية الشؤون الدينية واألوقاف يف الوالية فيما يخالنفقات  ص

الالزمة لعملية الترميم والبناء والصيانة، وحتت إشرافه ياملباشر للملك  لُعم ريناظر امللك الوقفي املُس
األمالك الوقفية املعهودة إليه، وعليه يكون كذلك لناظر امللك الوقفي  الوقفي الساهر على محاية

صلُدور يف عملية الصيانة واحلماية، كيف ال وهو املباشر للملك الوقفي وأدرى الناس مبا يله،  ح
من املرسوم ) 13(وهو املتابع له على الدوام وباستمرار، إذ هي إحدى مهامه املذكورة يف املادة 

                                  
ن تأهيل مديري الشؤون الدينية واألوقاف م، املتضم2011مارس  13هـ املوافق 1432ربيع الثاين  08قرار وزاري مؤرخ يف ) 1(

، بتاريخ 48: السنة، 29: الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العددعلى  الوالية بتمثيل الوزير يف الدعاوى املرفوع أمام العدالة، 
  .م2011ماي  22هـ املوافق 1432مجادى الثانية  19
ن قواعد تنظيم م املتضم2000جوان  26هـ املوافق 1421ربيع الثاين  24املؤرخ يف  200 – 00املرسوم التنفيذي رقم ) 2(

 02، بتاريخ 37: ، السنة47: ش، العدد مصاحل الشؤون الدينية واألوقاف يف الوالية وعملها، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د
  .م2000أوت  02هـ املوافق 1421مجادى األوىل 
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يقصد [   تنصاليت ) 07(يربِزه مدلول النظارة املُعرفَة من خالل املادة ، كما 381 – 98التنفيذي 
التسيري املباشر للملك الوقفي، رعايته، عمارته، : بنظارة الوقف يف صلب هذا النص ما يأيت

  ].استغالله، حفظه، محايته 
جلميع  ولٌوكُف الصيانة واحلماية متصر املالحظ للنصوص املذكورة سابقا يلحظُ بأنّ إنّ

ة، وهذا األمر وبالقَدرِ الذي يظهِر ياهليئات املشرفة على إدارة األوقاف سواء املركزية منها أو احمللِّ
اإلدارة الوقفية ملثل هذا العمل، فإن يهولمدى االهتمام الذي ته ويف مقابل ذلك يعلى التساؤل  ثُبع

التنسيق وحتديد نوعية مسامهة كل طرف يف مسألة الصيانة واحلماية؛ عن  وخباصة مع غياب آليات
هذه العملية واقعيا وميدانيا، وحنن هنا نتحدث بشكل أَ ريِكيفية سدعن ضرورة حتديد آليات  ق

كل طرف املدى الذي هو  فعرِيالتنسيق بني مجيع من أَوكَلَ القانون هلم مسؤولية احلماية، فَ
   .للفاعلني وجود كثرة بسببِالفعل  يعض يمسؤول عنه، فال

  

  .املايلو اإلداري التسيري: الفرع الثالث
فات ف فيه من أَوكَد التصردمة األوقاف وتنميتها، والتصرمن عوامل خ لٍامع مهاملال أَ

إىل تسيري  ي حباجةوه الالزمة لذلك، فاملال قَوام األعمال كما يقَال، واألوقاف يف حد ذاا أموال
التسيري املايل لألموال الوقفية أصبح م من حيث النفقات أو االستثمارات، فراشد وتوظيف حكي

الركيزة األساسية اليوم يف إدارة األوقاف وتنميتها، وعليه كان من الواجب االهتمام به والسعي 
إىل التمِكُّح ِسفيه بشكل جيعل العملية اإلدارية الوقفية تال، وهذا األمر يطلبه ب ريسٍ وفَعلشكل س
الشرع ويكِّؤدالقانون ه.  
  .من الناحية الشرعية:  أوال

حفظُ املال من األعمال اليت جاء اإلسالم لتحقيقها باعتبارها من مقاصد الشارع اليت انبنى 
أمهية ذلك يف  نيبليت تالدين احلنيف، فقد جاءت عديد اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ا اعليه

 Απ�‡ΦΑ♣ο ™Θ�#<]Ε–Ε>ϕ≅Η<� حياة املسلم؛ ففي أموال اليتامى وحفظها وعدم االعتداء عليها قال تعاىل 

∃∼β‹]ϕπ‚%&Α ]œ›ο >Απ�ϕ∈θΨΕ]Ε]‡Φ {∴∆–ΕΨΕ]Ζ�>ϕ≅Η ∑Ρ_∆≥–ΕΝϕΒΨΦ ]œ›ο >Αšπ�ι.ƒΒ]‡Φ ♦β∼β‹]ϕπ‚%&Α ™]ϕ;Α ♦∃β∼.„ϕπ‚%&Α ∋βŠΝΖΦ;Α υΒ∴ƒ ΛΒΨΦπβ÷ 

ΛΑσ–ΕΨΕ∴ƒ �
 )1( م ألمواهلم بشرطهلُّمست بكما رت، الراد فقال ش�  >Απ�ι]ΕΨΦΑο ™Θ�#<]Ε–Ε>ϕ≅Η ™ΝΕ÷ Α∴⊥ρ;Α 

                                  
 .02اآلية : سورة النساء) 1(
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>Απ�Ζµ]ιΨΦ �Β]„±⌠Εϕ≅Η υ;ΒΨΞ ∼�Εψ]ΖΦΑ∫ ∼β‹>⌠Ε≥‚ ΛΑθ⊂{ζβτ >ΑšπβµΨΞ>ρΒΨΞ ♦β∼Π‹–Ε]ϕ;Α ∼β‹]ϕπ‚%&Α ]œ›ο ,ΒŒπ�ι.ƒΒ]‡Φ ΛΒΨΞΑσζ;Α ΙΑτΑ∴θΨΦο 

υ]Α >Α∃οβσΨΕ<⊂„δ–Φ�
 )1( ضعِ، ويف التحذير من و وفًاملال يف يد السفيه خا من تبذيرها وصرفا فيما ال ه

 ÷∇œ›ο >Απ�‡Φπ�‡Φ ♣,Β‹ΨΩ°ψϕ≅Η β∼.„]ϕπ‚Α —Εϕ≅Η ∗ηµ[� تعاىل ينفع، والتأكيد على مسؤولية القائم عليها قال 

φβ/≅]Α ∼.„]ϕ ΛΒ�–ΕΖΞ ∼�Œπ�ΖΞ�ΖττΑο Β‹–ΕΨΞ ∼�Œπχψ⊂ƒΑο >Απ�ϕπ�ΖΞο ∼β‹]ϕ œ›π]ΖΞ ΛΒΨΞοβσµδ‚ �
، فهذه توجيهات  )2( 

ه فظ، كما أند مظَنةَ حسنِ التصرف والتدبري وبالتايل احلقرآنية إىل أنّ املال ال يكون إالّ بيد الراش
رِ على حدقتلمعطَى إال لال يومن اإلرشادات النبوية  لقادر على توظيفه بالطرق الصحيحة،ه، افظ

القيامة  يوم بدال تزولُ قَدم ع[ يف هذا اال حديث املصطفى صلوات اهللا عليه الذي يقول فيه 
 باسحي، فاملال مسؤولية س)3(..].هقَنفَاكتسبه وفيما أَ أين نم لهاوعن م...ىت يسأَلَ عن أربع ح

االعتناَء به وحفظَه وحسن صرفه فيما ينفع تكليف شرعي ال  املرء عليها يوم القيامة، وهذا يعين أنّ
يف يد من يستحقه نِعمةً وسدادا ويف ذلك  ميكن التهاون أو التساهل فيه، ولذلك كان وقوع املال

، والصالَح هنا صالح )4(]حالالص) بدلعل( لِجلرل حالالص الُنِعم املَ[ يقول صلى اهللا عليه وسلم 
هو  صدما القَفاملال بذاته ال يقَالُ له صاحل وإن من العبد الصاحل،التحصيل وصالح التوظيف 

 هفظح ةَيمفهذه اآليات واألحاديث وغريها كثري توضح قيمة املال وق االستعمال الصاحل له،
يلَ على املال يلُ ذلك شرعا، وما قأَصالُقَوت املال،  يلِبِن قَبالضرورة عن األوقاف اليت هي م

بِنطَويق بِنطَعليها ما يق عليه من ضرورة حفظوحسن تسريه وتوظيفه ه .  
  .ناحية القانونيةمن ال: ثانيا
  .على املستوى املركزي  -  1

املستوى املركزي، فالوصاية األوىل على  علىا املايل تبدأ حتمو اإلداري عملية التسيري
األوقاف من خالل النموذج اإلداري احلايل هي لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف، فالوزير ابتداء 

                                  
  .06من اآلية : سورة النساء) 1(
  .05اآلية : سورة النساء) 2(
، من بيهقياجلامع لشعب اإلميان لل .612، ص4، ج2416: لقيامة، رقم، من حديث بن مسعود، باب يف اسنن الترمذي )3(

  .277،  ص3، ج1647: حديث عبد اهللا بن مسعود، رقم
و بن العاص، ، من حديث عمرصحيح ين حبان .298ص  29، ج17763: بن العاص، رقم، من حديث عمرو مسند أمحد )4(

  .446، ص 2، ج1190: ، من حديث عمرو بن العاص، رقماجلامع لشعب اإلميان للبيهقي .06ص  08، ج3210: رقم
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يفَصلُ من خالل  381-98زارته، واملرسوم التنفيذي ة على الشؤون املالية لونيمله اختصاص اهلَ
هذه الوضعية؛ فالوزير هو اآلمر بالصرف الرئيس إليرادات ونفقات األوقاف  37إىل  34املواد 

، )34املادة (اإليرادات والنفقات تتحدد بقرار من الوزير  بط، كما أنّ كيفيات ض)37املادة (
، ويسمح )35املادة (ف باملالية ف املركزي باالشتراك مع الوزير املكلَّوهو املُنشئُ لصندوق األوقا

له القانون مع ذلك تفويض هذا االختصاص إىل غريه باعتباره آمر بالصرف ثانوي، من مثل 
مدير األوقاف والزكاة واحلج والعمر على مستوى (تفويض رئيس اللجنة الوطنية لألوقاف 

اء نموأُ) مديرو الشؤون الدينية واألوقاف الوالئية(املسجد  سةمؤس، أو رؤساء مكاتب )الوزارة
جمالس سل اخلريات على مستوى الواليةب.  

اللجنة الوطنية لألوقاف ومن خالل موقعها القانوين واهليكلي يف الوزارة يمكناقتراح ا ه
وِفق آلية التفويض اليت  )2(لريع األوقاف املُتاح واإلنفاق االستعجايل )1(أولويات اإلنفاق العادي

مينحها إياها الوزير، هذا التفويض يختص به رئيس هذه اللجنة والذي هو مدير األوقاف والزكاة 
ن املتضم 427-05واحلج والعمرة على مستوى الوزارة، هذه املديرية ومبوجب املرسوم التنفيذي 

 منه فإنّ) 03(وقاف وانطالقا من املادة الثالثة تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة الشؤون الدينية واأل
  : من مهامها 

  .صرفها قِرمتابعة حتصيل موارد األمالك الوقفية وحتديد طُ •
  .حتسني التسيري املايل واحملاسيب لألمالك الوقفية •
كما تشنفس املادة وبشكلٍ ري إىل أحد مهام املديرية الفرعية الستثمار األمالك الوقفية واملُ أدقتل ثِّم

يف متابعة العمليات املالية واحملاسبية لألمالك الوقفية ومراقبتها، هذه املهام تربِز الدور الذي تقوم به 
-08التسيري املايل لألمالك الوقفية، وضمن نفس السياق أضاف املرسوم التنفيذي  هذه املديرية يف

411 ة مراقبة إيرادات تسيري ومن خالل عمل مفتش إدارة األمالك الوقفية املُستهِمث؛ محد

                                  
)1 (تناملادة الرابعة  ص)د لكيفيات ضبط اإليرادات 2000أبريل  10هـ املوافق 1421حمرم  05من القرار املؤرخ يف ) 04دم؛ املُح

ه والنفقات اخلاصة باألمالك الوقفية إىل أن ]تعتبر دها جلنة األوقاف طا ألحكام املادة بقًمن النفقات العامة لألوقاف؛ النفقات اليت حتد
من نفس املرسوم إىل إمكانية تفويض وزير الشؤون ) 37(املادة  صن، كما ت]381 – 98من املرسوم التنفيذي ) 33(لثالثة والثالثون ا

  . الدينية األوقاف رئيس جلنة األوقاف لصرف إيرادات ونفقات األوقاف باعتباره آمرا بالصرف ثانويا
)2 (د املادة اخلامسة حتد)م سالف الذكر النفقات 2000أبريل  10هـ املوافق 1421حمرم  05ملؤرخ يف من القرار ا) 05

 .  االستعجالية
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يف جمال إدارة األمالك الوقفية؛ مهِمة  ، وكذا عمل املفتش الرئيس)21ادة امل( األمالك الوقفية 
تفتيش ومراقبة التسيري اإلداري واملايل حلسابات األمالك الوقفية وإعداد خمتلف احلصائل واقتراح 

     .)22املادة (الوقفية  كل إجراء من شأنه حتسني تسيري األمالك
  .على املستوى احمللي  -  2

املايل يبدأ من مدير الشؤون الدينية و اإلداري ة يف عملية التسيريينصيب اإلدارة احمللِّ
لِ الوزير بالصبمن ق ضفَورف االستعجايل لإلنفاق من إيرادات الصندوق واألوقاف الذي قد ي

- 98من املرسوم التنفيذي ) 33(املادة الثالثة والثالثون خصيا؛ فاملركزي لألوقاف املشرف عليه ش
381 تشإىل إمكانية تفويض الوزير مدير الشؤون الدينية واألوقاف بِ ريصاستعجايل لإلنفاق  رف

من إيرادات الوقف قبل إِيداعها يف الصندوق املركزي لألوقاف، مع تقدمي هذا األخري تقريرا 
فَما الوزير(ذلك إىل اجلهة الوصية عن  )1(الًصا املادة بشكل دقيق، والظاهر أدهدحواليت مل ت( ،

ويف نفس اإلطار توكَلُ مهمة السهرِ على دفع أموال األوقاف يف الصندوق املركزي لألوقاف 
وكَلَة إىل وكيل هام املُمن أبرز امل، كما أنها )36(املادة السادسة والثالثون  صنإىل املدير بِ) الوطين(

مراقبة ومتابعة تسيري وإدارة (  411 – 08من املرسوم التنفيذي  28واليت توضحها املادة  األوقاف
من نفس املرسوم وضمن ) 29(بينما تطَرقَت املادة  ،تسيريية إداريةوهي مهام  )األمالك الوقفية

احلصائل السنوية إليرادات ونفقات األمالك إىل مهِمة إعداد خمتلف  اف الرئيسمهام وكيل األوق
من القرار ) 06(ي وكيل األوقاف مبوجب املادة السادسة لِّوباإلضافة إىل ت الوقفية وهي مهام مالية،
م 1999مارس  02هـ املوافق 1419ذي القعدة  14املؤرخ يف  31الوزاري املشترك رقم 

ساب الوالئي وقاف؛ أمانة احلن إنشاء صندوق مركزي لألاملتضم... مبسك كَلَّفذه الصفة يو 
الِسجِالّت والدفاتر احملاسبية، كما تعود إليه تأشرية أي طلُعملية مالية حلساب األوقاف يبا ه

أما من نفس القرار الوزاري، ) 09(، وذلك مبقتضى املادة التاسعة )2(اآلمرون الثانويون بالصرف 
املستوى القاعدي بتحصيل عائدات امللك الوقفي؛ ويقصد ا يف  ناظر امللك الوقفي فيقوم على

الغالب األعم عائدات اإلجيار إذ هي الصيغة الغالبة يف استثمار األمالك الوقفية، كما تشإىل ذلك  ري
                                  

)1 (تكيفية تقدمي هذا التقرير املادة التاسعة  طُضب)أبريل  10هـ املوافق 1421حمرم  05من القرار الوزاري املؤرخ يف ) 09
2000مالك الوقفيةد لكيفيات ضبط اإليرادات والنفقات اخلاصة باألم؛  احملد . 

رئيس جلنة األوقاف، رؤساء مكاتب : وهم على التوايل 381 – 98من املرسوم التنفيذي ) 37(حتددهم املادة السابعة والثالثون ) 2(
 ). املسجد  مؤسسةإحدى جمالس (، وأمناء جمالس سبل اخلريات يف الوالية )مديرو الشؤون الدينية على مستوى الوالية(املسجد  مؤسسة
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 القرار الوزاريمن  07ا املادة هدكِّؤ، وت381 – 98من املرسوم التنفيذي ) 13(املادة الثالثة عشرة 
ن إنشاء م املتضم1999مارس  2هـ املوافق 1419ذي احلجة  14املؤرخ يف  31املشترك رقم 

  .)1(صندوق مركزي لألمالك الوقفية
املايل لألموال الوقفية يؤطِّره و اإلداري من خالل ما سبق ذكره ميكننا القول بأنّ التسيري

ختحت، والذي تال التسريي اإلداري الببه اإلدارة املركزية على مستوى الوزارة جماالن؛ ا ص
املشاريع املالية  إدارة دراسة طلب النفقات وكذا(من حيث اإلشراف العام على األموال الوقفية 

مباشرة مع األموال الوقفية، والذي  ةفَص، واال العملي البحت املتفاعل بِ)إخل...قة باألوقاف،املتعلِّ
حتصيل العائدات، مسك احلسابات، متابعة (ة باعتبارها األقرب إىل األوقاف يتختص به اإلدارة احمللِّ

  ). إخل... ة حلاجة األوقاف،صصخالنفقات املُ
  

  .االستثمار والتنمية:  الرابع الفرع
طَائع اموقَاَء األوقاف ودب قِّقحة اليت تمقَدجانب تنمية األوقاف من اجلوانب املُت دعا، يه

من الوسائل املشروعة هو الكفيل بضمان احملافظة عليها، ومن  فالسعي إىل تنميتها جبميع ما أَمكَن
هنا كان االهتمام واضحا عند اإلدارة الوقفية ذا اجلانب، وخباصة جانب االستثمار الذي أصبح 

يأخذ حيزهِا ما يف إستراتيجية وعمل خمتلف اإلدارات املُمسيالعامل اإلسالمي ومنها ألوقاف يفة لر 
ز فالنشاط التنموي يتمي... ويقصد بتنمية الوقف زيادة حجم وقيمة الوقف وإيراداته " اجلزائر، 

بأنط ه يزيد يف القيمة الرأمسالية للمال املوقوف ويف طاقته اإلنتاجية، وهو يف الغالب طويل ومتوس
مية األوقاف هنا؛ هو أن تصبح األوقاف مشاريع استثمارية يف ، واملقصود بتن)2("األجل على األقل

جماالت احلياة االقتصادية، من خالل األعيان الوقفية أو من خالل اإليرادات اليت تستجمعها وتتر فَّو
  ).إخل ... مداخيل اإلجيار، هبات، تربعات، دعم، (عليها 
  .من الناحية الشرعية:  أوال

قدميا أن تنتقل األموال الوقفية إىل مستوى التفعيل بالطريقة اليت  مل تكن يف أذهان الفقهاء
يعتمدها اليوم الكثري من البلدان اإلسالمية، والسإىل أنّ األموال الوقفية كان مآل  بب راجع

                                  
م املتضمن إنشاء صندوق مركزي لألمالك 1999مارس  2هـ املوافق 1419ذي احلجة  14القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف )1(

 .م1999مايو  2هـ املوافق 1420حمرم  16بتاريخ  32الوقفية، املنشور يف اجلريد الرمسية لـ ج ج د ش العدد 
  . 77ميمون مجال الدين، مرجع سابق، ص ) 2( 
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يف غري ا أن تجمع وتوظَّف روصتإرادة الواقف، فلم يكن م فقمداخيلها  موجها إىل مستحقيها وِ
هذا االجتاه، وهذا ال يعين حبال قصور فهم الفقهاء، بل العكس هو الصحيح، فاملُتبصر للموروث 

الفقهي الذي تكُروه مدى القو درِكية الذهنية اليت كانوا يتميلُوا للعديد من العقود زا، فقد أَص ون
ة، وخري دليل ريف القرون املتأخ األخرى فعلَه إالّاالقتصادية والتعاملية مبا مل يسع غريهم من األمم 

ة اليوم يف استثمار األموال الوقفية ال خترج عن مجلة العقود اليت مجيع العقود املعتمد على ذلك أنّ
املضاربة، املقاولة، (لى األموال الوقفية بشكل مباشر وضعوها وأَصلُوا هلا قدميا وإن مل يوظِّفُها ع

لديهم ألنّ األوقاف من جِنسِ املال وبالتايل تنطَبِق عليه مجيع  من مانعٍ دوج، وليس ي)إخل... 
إذن لتخصيصها مبعامالت خاصة إالّ ما كان  املعامالت املالية اليت شرِعت للمال، فلم يكن من داعٍ

مع  ،طه جيري على األوقاف مجيع تلك املعامالت وبنفس الشرومن خصوصيتها، وبالتايل فإن
م يف استثمار دومن املعامالت الشائعة منذ الق .قة خبصوصية املال الوقفي طبعامراعاة الشروط املتعلِّ

عقد يعد الَزِما على منفعة املال املوقوف ملدة معلومة، بثمن معلوم " واليت هي )1(جارةاألوقاف؛ اإل
املثل كما اتفق على ذلك الفقهايتحد ةال ختتلف إجارة الوقف عن إجارة " ، و)2("ء د ضابطه بأُجر

غريه من حيث طبيعة العقد واألحكام املترتة عليه إالّ يف بعض األمور اليت اقتضتها مصلحة الوقف ب
، )3("مصلحة املستحقنيبالنظر إىل مصلحته و دف يف الوقف مقيرصالت وما يتميز به ، ذلك أنّ
شارة ال للتفصيل فيها، باعتبار الغالب من املعامالت اليت جرت عليها وذكرنا هلا هنا هو لإل

  .األوقاف قدميا وحديثا، وهي إىل جانب ذلك من عقود االستغالل ال عقود التنمية
  .من الناحية القانونية: ثانيا

أَحقِّيةَ  )4()45(من خالل املادة اخلامسة واألربعني  10 – 91لقد أثبت قانون األوقاف 
مالك الوقفية يف أن تنمى وتستثمر ولكن وِفق إرادة الواقف وطبقًا ملقاصد الشريعة اإلسالمية يف األ

                                  
فهو : الكراءا هي العقد على منافع اآلدمي، أم: اإلجارةمن حيث االصطالح الفقهي فإن األصوب القَولُ كراء األوقاف؛ ألن ) 1(

العقد على منافع غري اآلدمي، وما دامت األعيان الوقفية ليست من جنس اآلدمي فاألسلم أن تلحبالكراء ال باإلجارة ق  . 
، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، فرع العقود االقتصادية للوقف و دوره يف التنمية الوظيفةداليل اجلياليل، ) 2(

 . 35م، ص  2004 –م 2003واملسؤولية، 
 .338مرجع سابق، ص  حممد أمحد سراج،) 3(
وتنمى األمالك الوقفية، وفقا إلرادة الواقف تستغل وتستثمر [ مبا نصها   07 – 01من القانون ) 05(ة بنص املادة اخلامسة لَدعاملُ) 4(

بقًا ملقاصد الشريعة اإلسالمية يف جمال األوقاف، حسب الكيفيات اليت حدوطها هذا القانون، واألحكام القانونية غري املخالفة له د .[ 
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جمال األوقاف، وأشارت نفس املادة إىل أن الكيفية ستحدد عن طريق التنظيم الحقا، وهو الشيء 
ماي  22ق هـ املواف1422صفر  28املؤرخ يف  07 – 01الذي أوضحه من بعد القانون 

2001 املعدت على أن ) 04(؛ يف مادته الرابعة 10 – 91م لقانون األوقاف ل واملتمصاليت ن  
هـ املوافق 1411شوال  12املؤرخ يف  10 – 91تتمم أحكام الفصل الرابع من القانون رقم [ 
  : ركما يأيت تحر 11مكرر  26مكرر إىل  26م واملذكور أعاله باملواد من 1991أبريل  27
أو   ميكن أن تستغلَّ وتستثمر وتنمى األمالك الوقفية بتمويل ذايت أو متويل وطين : مكرر 26املادة 

، بقيةُ النص القانوين يحيلُنا إىل جمموع . ]..وانني والتنظيمات املعمول ا خارجي مع مراعاة الق
عقد املزارعة، عقد املُساقَاة، عقد احلكر، (خالل العقود التالية الطرق املُعتمدة لتنمية الوقف من 

عقد املَرصد، عقد املقاولة، عقد املُقَايضة، عقد الترميم أو التعمري، القرض احلسن، الودائع ذات 
مجلة هذه العقود متداخلة بني االستغالل  وكما هو مالحظ، فإنّ) املنافع الوقفية، املُضاربة الوقفية

عملية حتويل األموال : تنمية األوقاف عند املشرع اجلزائري هي"  واالستثمار والتنمية، وبالتايل فإنّ
  .)1("الوقفية املُجمعة إىل استثمارات منتجة 

يمكن بشكل من اإلمجال ومن خالل النصوص القانونية؛ احلَديثُ على نوعني من أنواع 
الوقف يف استثمار أمواهلا من غري  ؤسسةائم على االعتماد الذايت ملاالستثمار، االستثمار الداخلي الق
اشتراك الغري، واستثمار خارجي يفتق26إىل مشاركة خارجية، وهو ما ذكرته املادة  ر ر من مكر

ميكن أن تستغلَّ وتستثمر وتنمى األمالك الوقفية بتمويل ذايت أو بتمويل [بقوهلا  07-01القانون 
وقد أفاضت النصوص القانونية يف ] وطين أو خارجي مع مراعاة القوانني والتنظيمات املعمول ا

سرد القانون هذه املُ)2(فات وبعض تفاصيلها مجيع هذه التصر قلحهِ، وية من خالل عناصر م
  .ي يف الواليةاإلدارة الوقفية يف اجلزائر باملستويني املركزي يف الوزارة واحمللّ

  .على املستوى املركزي:  أوال
من أبرز مهامه تنمية األوقاف  باعتبار الوزير رأس السلطة املركزية يف إدارة األوقاف فإنّ

، وتتحدد مسؤولية 99 – 89من املرسوم التنفيذي ) 10(وتطويرها كما تشري إليه املادة العاشرة 
اهليئات اإلدارية للعمل على تنمية األوقاف، الوزير يف هذا االجتاه من خالل تشجيعه وتوجيهه باقي 

                                  
 . 78ميمون مجال الدين، مرجع سابق، ص ) 1(
)2 (للمزيد من املعلومات حول م147-132، ص مرجع سابقبن تونس زكرياء، : أنظر 07-01املذكورة يف القانون  ل العقودجم. 
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ا له اللجنة الوطنية لألوقاف فيما يهمقَدة اليت ميكن أن توربالرأي واملَش دسجتالشيء الذي يخص 
مديرية األوقاف والزكاة واحلج والعمرة أهم ربعتهيئة على  استثمار األمالك الوقفية، كما ت

  :ة بتنمية األوقافقَتهتم ذا الشأن؛ فمن أبرز مهامها املتعلِّاملستوى املركزي 
  .إعداد الربامج املتعلقة بإدارة األمالك الوقفية واستثمارها وتنميتها -
 .إعداد الصفقات واالتفاقيات املتعلقة باألمالك الوقفية وضمان متابعة تنفيذها -

ة هذا امللف كما يشري إىل ذلك املرسوم التنفيذي وبالتايل فهذه املديرية هي اهليئة املُشرِفَةُ على معابت
2005 – 427)1( املتم146 – 2000ل للمرسوم التنفيذي رقم م واملعد )ن تنظيم اإلدارة  )2مضاملُت

املديرية الفرعية  وإذا ما أردنا التدقيق أكثر؛ فإنّون الدينية و األوقاف، املركزية يف وزارة الشؤ
القرار الوزاري املشترك  فقالك الوقفية اليت أُعيد تنظيمها من خالل مكَاتب ثالثة وِالستثمار األم

ن تنظيم اإلدارة املركزية م املتضم2012يونيو  03هـ املوافق 1433رجب  13ؤرخ يف امل
  :لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف وهي

  .مكتب استثمار األمالك الوقفية وتنميتها .1
  .موارد ونفقات األمالك الوقفيةمكتب تسيري  .2
  .مكتب صيانة األمالك الوقفية .3

  :قد أُوكلَ فيها إىل مكتب استثمار األمالك الوقفية وتنميتها مهام
  .قة باستثمار األمالك الوقفية وتنميتهاإعداد الدراسات املتعلِّ •
  .يذهاإعداد الصفقات واالتفاقيات املتعلِّقة باستثمار األمالك الوقفية ومتابعة تنف •
  .وضع آليات إعالمية وإشهارية ملشاريع استثمار امللك الوقفي •

  
  

                                  
ن تنظيم م، املتضمل واملتمم املعد2005نوفمرب  07هـ املوافق 1426شوال  05املؤرخ يف  427 – 05املرسوم التنفيذي رقم ) 1(

 07، بتاريخ 42: ، السنة73: الرمسية لـ ج ج د ش، العدد اإلدارة املركزية يف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، الصادر باجلريدة
  .م2005نوفمرب  09هـ املوافق 1426شوال 

ن م، املتضمل واملتمم املعد2000جوان  28هـ املوافق 1421ربيع األول  25املؤرخ يف  146 – 00املرسوم التنفيذي رقم ) 2(
، بتاريخ 37: ، السنة38: ألوقاف، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العددتنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة الشؤون الدينية وا

 . م2000جويلية  02هـ املوافق 1421ربيع األول  29
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 .على املستوى احمللي : ثانيا
ناظر امللك الوقفي؛ فمدير  ما عدا كُلِّها يلحق تصرف االستثمار يئات اإلدارة احمللية

الشؤون الدينية واألوقاف يف الوالية ومبوجب ن00املرسوم التنفيذي من ) 03(املادة الثالثة  ص - 
جملَةَ  ينية واألوقاف يف الوالية وعملها، فإنّ مناملتضمن قواعد تنظيم مصاحل الشؤون الد 200

 امِ املُوكَلَةمراقبة التسيري والسهر على محاية األمالك الوقفية ؛ على مستوى الوالية إليهاملَه
رص املواتية اليت تساهم يف تنمية األوقاف من واستثمارها، فهو إذن مكَلَّف بالسهر على إجياد الف

نوعا من أنواع  381-98من املرسوم التنفيذي ) 23(خالل االستثمار فيها، وقد خصصت املادة 
وهو إجيار األمالك الوقفية الذي يتم حتت إشراف املدير؛ حيث نصت على ) االستغالل(االستثمار 

 صق االستثمار اليت نرى باقي طُبقَ، وت.]..ظر الشؤون الدينيةت إشراف نايجرى املزاد حت[ أنه 
ها جاءت على صيغة العموم من غري أن صاحلة لكي يعتمدها املدير ألن 07- 01عليها القانون 

  .تلحق يئة معينة بذاا
تنفيذي من املرسوم ال) 28(أشارت املادة  حيث ؛وكيل األوقاف وباملثل يقَالُ عن من هم يف رتبة

، وهي إىل إحدى مهام وكيل األوقاف وهي ترقية احلركة الوقفية واستثمار األوقاف 411 – 08
ت ركة يف جمال استثمار األوقاف واليت ذُربعترق القانونية املُله باعتماد الطُ حسمت يفترض أن صيغة

الصيغَ و املشاريع يقترحهو الذي  الرئيسي وكيل األوقاف من الناحية العملية فإنّلكن سابقا، و
اليت هي يف جمال و ،من املرسوم سالف الذكر) 29(مبوجب املادة  املناسبة الستثمار األمالك الوقفية

طروحة قانونا، ه األعلَم بِطَبِيعتها وما يصلُح هلا من الصيغِ املألن) الوالية(اختصاصه اجلغرايف 
، وهنا يربز التداخل يف االختصاصات بسبب شر على قَبولهايقَدمها بعد ذلك للمدير الذي يؤل

  .عمومية وعدم دقَّة النصوص 
من الواضح أنّ ملف االستثمار يحظَى بأمهية كبرية يف إدارة األوقاف؛ بدليل أن مجيع 

اهليئات املركزية واحمللية تشارك فيه، ولكن  صخة فيما ية وفَضفَاضاآلليات اليت النصوص تبقى عام
تسمح بتحديد أنواع االستثمار املَسموحِ ا يف كل مستوى، وكذلك طُرق التنسيق والتواصل بني 

من أصناف األمالك  نفحتديد أولويات االستثمار اخلاصة بكل ص ضِرغهذه اهليئات، وذلك بِ
ألجنَع الستثماره واليت ليست من أصناف األمالك الوقفية الطريقة ا نفص لِّكُلالوقفية املوجودة، فَ

مستوى االستثمار الذي  بالضرورة نفس الطريقة االستثمارية املُعتمدةَ مللك وقفي آخر، كما أنّ
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تقترحه اهليئات املركزية غري مستوى االستثمار الذي تقترحه اهليئات احمللية، وهذه مسألة مهِمة 
  .اصات والصالحيات وكذا املسؤوليات لتسهلَ املتابعةالبد وأن تضبطَ جيدا وتحدد فيها االختص

 – 01بعض العقود اليت تطَرق إليها املشرع اجلزائري من خالل القانون  البد وأن نشري هنا إىل إنّ
مسألة االستثمار وتنمية األموال الوقفية، ال ينطَبِق عليها لفظ االستثمار وال التنمية، بل هي  يف 07

هناك بعض العقود اليت مل يذكرها املشرع اجلزائري رغم سهولَتها  ل أقرب، كما أنّإىل االستغال
وسهولة توظيفها حىت مع انعدام العائدات الوقفية الكبرية، ومن بني هذه العقود؛ عقد املُشاركَة 

فية بإنشاء شركة بينها وبني الوق ؤسسةاملأن تقوم " املُتناقصة املُنتهِيةُ بالتمليك، واليت تنبنِي على 
، على أن تكون حصةُ األوقاف فيه هي قيمةُ )املصارف اإلسالمية مثال(غريها من اجلهات املُمولَة 

األعيان املوقوفة اليت يراد استغالهلا إلقامة مشروع عليها، وتكون حصةُ اجلهة املمولة؛ األموال 
ص املتفَق عليها، وأن صعلى أن توزع األرباح بينهما وِفقًا للحالالزمة إلقامة هذا املشروع، 

يتضمن عقد الشركة وعدا ملزِما من جانب اجلهة املمولة بالتنازل عن حصتها لألوقاف خالل فترة 
، وهذا النوع )1("ة زمنية يتم حتديدها حسب الدفُعات املالية اليت تقَدمها األوقاف إىل اجلهة املمول

من العقود يعاةٌ ومتزايدة،  ودمنا مةٌ حمفوظة، وإيراداونصبالنفع على اجلميع؛ األعيان الوقفية م
" ويف نفس السياق تذكَر سندات املُقَارضة، وهي واملُمولُ ملثل هذه املشاريع منتفع ومستفيد، 

رأس مال مضاربة مع الوقف، ويستحق أصحاا أرباح املشروع  سندات بقيمة امسية متساوية تمثِّلُ
وتستعملُ ... الوقفي حسب االتفاق، ويتحملُونَ اخلسائر حسب حصصهِم يف رأس مال املشروع 

ويقَدر ... باحها فة باالستثمار هذه األموال يف استثمار محدد متفَقٍ عليه مع أرالسلطة املكلَّ
أو اخلسارة يف آخر كل دورة مالية حسب االتفاق، وتوزع على احلساب ريثما حساب الربح 

تنتهي املضاربة، حيث يتالقيمة االمسية صافية عند انتهاء  م ادعحساب الربح واخلسارة النهائية، مث ت
ة جللب التمويل هذه الصيغة وسيل ، وإىل جانب أنّ)2("بة وذلك بتصفية أموال املضاربة املضار

لعرض املوارد الوقفية لالستثمار واالستخدام  ةٌرصالالزم لالستثمارات املتنوعة؛ فهي كذلك فُ
التنموي، غري أنّ هناك من يرِعتفَة ض على هذه الصيغة وال يعتربها حبال مضاربة ألنها ال متلك الص

ة، فهي عبارة عن نسبة مئوية من لة بفائدفالسندات ما هي إال قروض مؤج" الشرعية للمضاربة، 

                                  
 .55داليل اجلياليل، مرجع سابق، ص ) 1(
 . 57، ص نفسهرجع املداليل اجلياليل، ) 2(




 >- ا�+�ة ا����7ة: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا0ول ���ر إدارة ا0و��ف ا�%<ا=A  

198 

رض املُؤجل، وإذا فرضنا جدالً العائد اإلجياري للمشروع، والسند ما هو إال صك توثيق مببلغ القَ
هذه الصيغة مضاربة شرعية فَتربز مسألة الضمان الذي تقَدمه احلكومة ولكن تعود وتسترِده من  أنّ

حقيقته ضمان مباشر من إدارة األوقاف، ومن شروط املضاربة عدم  إدارة األوقاف، فهو يف
فات ويبقى اآلن وضع هذه التصر ،)1("الضمان وإدارة األوقاف هنا مضاربة يف سندات املقارضة 

يف ميزان املردودية للتأكُّد من احلاجة إليها، ومن سالمة تكليف تلك اهليئة دون غريها ا، وما 
 ،ةرار الفعل أكثر من مكرت املفضي إىليف الصالحيات بني تلك اهليئات  مدى وجود التداخل

قَّةَ يف العمل؟ وهل نالشيء الذي ينايف الفعالية والدكتذه اهليئات ونسعى إىل تطوير أدائها ؟ أم ف ي
األفضل هو االستغناء عنها إىل هيئات أخرى بصالحيات وجمال عمل أَدق وأَحسن ؟ وما هي 

بيعة التصرفات اليت يفترض أن تتوالَّها هيئات مبثل اهليئات املركزية، وتلك اليت تالَِءم اهليئات ط
احمللية ؟ هذه وغريها من األسئلة هي اليت تحد مدى احلاجة إىل إصالح اإلطار اهليكلي احلايل د

  .لألوقاف
  

  ).الطارئة(فات العارضة التصر:  املطلب الثاين
قصويمطلوبة ابتداء، ولكن دعا تلك األعمال اليت ال ت داررا اضط حفاظا على  انا نقوم

ضطَالوقف وعلى مآله، فقد تر إدارة األوقاف إىل بعض التصرفات فات اليت ليست من قبيل التصر
من باب اليت جتري عليها األوقاف، ولكن ظروف وحالة األوقاف هي من يستدعي اللجوء إليها 

طَحتقيق املقصد األساسي لألوقاف وهو بقاء عائا الدائم كما هو أصل كل وقف وإرادة كل ه
واقف، ونستطيع أن نقول بأنا من فَها تصراألصل، وهي إم جهض ال على ورالع جهعلى و رِدات ت

قَبِيلِ االستثناء الذي يكون للحاجة أو للضرورة ويإليه اضطرارا،  ئُلجيل الفعل املمنوع بِن قَأو م
، أو هي أفعال ترِد على األوقاف من الغري ي للضرورة حتقيقا ملصلحة الوقفسرِي هنكولَ أصالةً

ها مل ها غري مقصودة ابتداء فإنفات وباعتبار أن، وهذه التصروتلحق ا الضرر قصدا أو بغري قصد
رِفَة على األوقاف، وعليه سيتم تناولُها بالبحث على أساس موقف تلحق بأحد اهليئات اإلدارية املُش

ها وذلك من خالل فروع هذا املطلب، مع أنّ رع والقانون منالشفات جبهة عدم إحلاق هذه التصر
 إالّ أنّ فات وإن كانت غري مطلوبة ومقصودة؛هذه التصر إدارية بِعينِها يعد ثَغرةً بِحد ذاته، إذ أنّ

                                  
 . 137حسن عبد اهللا األمني، مرجع سابق، ص ) 1(
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ا مبن تكون حتت مسؤوليته يف حال احلاجة أو الضرورة لفعلها، هاقَحلَإمكانية وقوعها يحتم علينا إِ
ا، وهذا هو املطلوب ف ا طبعا بعد ضبطها وضبط آليات وشروط تفعيلها والقيام قُومعلُفَيمن  ه

مع الوضع الذي تعيشه األوقاف اليوم ميكن فات وخباصة أنّ هذه التصرإذ الناحية االستشرافية، 
  .وقوعها وبنسبة حمترمة

  

  ).االضطرارية(فات االستثنائية التصر:  الفرع األول
  :التغيري يف األوقاف  : أوال

التغيري من التصر دعفات املُيحتلَمة يف حيف الكثري من  عارضٍ األعيان الوقفية وإن بشكلٍ ق
نية وقوعه تستلزِم احلديث عنه، ونقصد بالتغيري هنا ما كان مؤثرا على أصل األحيان، ولكن إمكا

الوقف كأن يفضي إىل التملُّك مثال، أما التغيري الذي هو من قبيل التحسني والصيانة والترميم، فهو 
كما ذكرنا سابقا داخل يف التصر ا فات اليت هي يف حكم االستغالل واالستعمال اليت ال بأس

تغيري يف الوقف بالبناء والغراس "خاصة عند االقتضاء، فالتغيري الذي نقصده والذي يعد تصرفًا هو 
عليه مما قد يترتيك بملى تعوأو د ةيلكلَّ محالتغري الذي ال  ، وبالتايل فإنّ)1("عليه حقوقا جتعله م

، ويف املقابل باملعىن الذي نقصده افًرصت دعتملُّكه ال ي يفضي إىل مساسٍ مبلكية الوقف أو دعوى
يف  افًًرصتغيري يصدر ممن ليس أهال لذلك وال ميلك الصفَةَ القانونية للقيام به يعد كذلك ت أي فإنّ

من القانون  )25(من خالل املادة (ورغم أن املشرع اجلزائري مل يصرح بلفظة التصرف " الوقف، 
، حيث 25/11/1998القضاء اجلزائري حكم بذلك يف القرار الصادر يف  إالّ أنّ) 10 – 91

أَقَرت احملكمة العليا بأن إحداث البناء والغراس يف العنيِ يعتبر تصرفًا يف الوقف و يمس مبقتضيات 
وال يكون دوما من الواقف، "ة أطراف ف يحتملُ وقوعه من عدوالتغيري كتصر، )2("عقد احلبس

فقد يكون من املوقوف عليهم أو من الناظر، وقد يكون من الغري سواء كانت تربِطُه بالوقف 
  .  )3("عالقة قانونية كاملُستأجِر واملُحتكر، أو غري قانونية كاملُغتصب واملُعتدي

  

                                  
جامعة اجلزائر، فرع  –مذكرة ماجستري، كلية احلقوق  التصرفات الواردة على الوقف يف التشريع اجلزائري، ساملي موسى،) 1(

 . 51م، ص 2003العقود و املسؤولية، 
 .53، ص نفسهرجع املساملي موسى، ) 2(
 . 51، ص املرجع نفسهساملي موسى، ) 3(
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  . التغيري يف الفقه اإلسالمي:  1
فتإىل التغيري إال عند وجود الضرورة، ووجود قُون يف العموم على أنّالفقهاء م ارسال ي 

وال جيوز نقض بنيان احلبس وال ) : " هـ741ت(  )1(ن جزيمصلحة بينة من ورائه، قال ب
يباع، تغيريه، وإذا انكسر منها جِذع، مل يجز بيعه، بل يستعملُ يف احلبس، وكذلك النقض، و قيل 

  )2("وال يناقَل باحلبس وإن خرب ما حواليه
ال جيوز تغيري شيء من عني الوقف ولو " يف حاشيته  )3()هـ1069ت(مة القليويب و ذكر العالَّ

جيوز تغيري : َألرفَع منها، فإن شرطَ الواقف العمل باملصلحة اتبِع شرطه، و قال أبو احلسن السبكي
ن ال يغير مسماه وأن يكون مصلَحةً له كزيادة رِيعه، وأن ال تزالَ عينه بل الوقف بشروط ثالث؛ أ

، وعلى هذا يكون جواز التغيري مرتبِطًا بإرادة الواقف ومصلحة )4("ينقُلُه من جانب إىل آخر
قوفة لتزرع حناء فَأَجرها الوقف، فإن انعدما مل يجز التغيري، وبذلك أفىت اإلمام البلقيين يف أرض مو

ا؛ جبواز ذلك لظهور املصلحة وعدم خمالفة شرط الواقف، كما أنمكَر سغره ربط الناظر لت
على أن الفَرض يف مسألتنا أنّ الضرورة أَجلَأَت " التصرف بالتغيري بوجود الضرورة وأَصلَ له بقوله 

ة خمالفة شرط الواقف جائزة؛ إذ من املعلوم أنه ال يقصد تعطيل إىل الغرسِ أو البناء، ومع الضرور
ألصل ، وبالتايل يعد وجود الضرورة تقيِيدا آخر للجوء إىل التغيري عند الشافعية، وا)5("وقفه وثوابه

                                  
رناطي، اإلمام احلافظ والعمدة املتفنن، أخذ عن ين الزبري والزم بن رشد أبو القاسم حممد ين أمحد بن جزي الكليب الغ: ابن جزي) 1(

ألَّف . وأىب اد بن أيب األحوط وأبا القاسم ين الشاط و غريهم، وانتفع به خلق كثري منهم بن الكماد ولسان الدين بن اخلطيب وغريهم
يف الفقه والذي " القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب مالك" حلديث، ويف ا" وسيلة املسلم يف ذيب صحيح مسلم : " يف فنون عدة منها

" و" املختصر البارع يف قراءة نافع" ، و"النور املبني يف عقائد الدين " يف أصول الفقه، و" تقريب الوصول إىل علم األصول " اشتهر به، و
، حممد شجرة النور الزكية: انظر. هـ 741باألندلس سنة  تويف شهيدا يف موقعة طريف. يف القراءات" أصول القراء الستة غري نافع 

 .      388، بن فرحون ، الديباج املذهب. 306، ص 01خملوف، ج 
هـ 1423لبنان، املكتبة العصرية،  –عبد الكرمي الفضيلي، صيدا : ، تحالقوانني الفقهيةمجال الدين بن أمحد بن جزي الغرناطي، ) 2(
 . 389م، ص 2002 -
له حواشي وشروح ورسائل، ) مصر ( ن سالمة، أبو العباس شهاب الدين، فقيه متأدب من أهل قليوب أمحد ين أمحد ب: ويبالقلي) 3(

، "فضل مكة واملدينة وبيت املقدس وشيء من تارخيها " يف تراجم مجاعة من أهل البيت، ورسالة يف " حتفة الراغب : " كتب كتبا منها
: انظر. هـ 1069جلامع الصغري للسيوطي؛ فبني احلسن والضعيف والصحيح مما جاء فيها، تويف سنة وأوراق صغرية علَّق ا على ا

 . 92، ص 01، خري الدين الزركلي، ج األعالم
، دار إحياء الكتب العربية، شرح العالمة جالل الدين احمللى على منهاج الطالبني لإلمام النووي علىحاشيتا قليويب وعمرية ) 4(

 . 108، ص 03مصر، د ت ط، ج  –القاهرة 
 . 366، ص 05اإلمام ين شهاب الرملي املنويف، مرجع سابق، ج ) 5(
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اإلمام [ يف فتاوى  ذُكر" يف مسألة التغيري يف وجه الوقف، عندهم كما ذكرنا عدم اجلواز، و
أنه جيوز أن جيعل حانوت القَصارِين للخبازين، وكأنه احتمل تغيِر النوع دون تغيِرِ : ]ال القَفَّ

واألصل عند احلنابلة عدم التغري إالّ إذا افتقدت منافعه وتعطَّلَت، فقد قال اإلمام ، )1("اجلنسِ
، إالّ أن ال ينتفَع منه بشيء، وعليه ال يغير عن حاله وال يباع: نقَلَ أبو طالب: ")2(املرداوي

ال جيوز تغيري املَصرف : "يف الشرح الكبري ) هـ682ت(ن قدامة ، وقال اإلمام ب)3("األصحاب
  . )4("مع إمكان احملافظة عليه، كما ال جيوز تغيري الوقف بالبيع مع إمكان االنتفاع به

  . التغيري يف التشريع اجلزائري:  2
اطعقانوين مع مسألة التغيري  إنّ أول تساملادتاالواقعة على األعيان الوقفية ج هتن التاسعة د

 09املؤرخ يف  11 – 84من قانون األسرة ) 220 - 219(عشرة والعشرون بعد املائة الثانية 
ت صم يف فصله الثالث املُخصص للوقف، حيث ن1984يونيو  09هـ املوافق 1404رمضان 
كل ما أَحدثَه املُحبس من بناء أو غرس على احلبس يعتبر من الشيء [ على أن ) 219(املادة 

ا ، والقانون مبوجب هذا النص جيعل التغري بالزيادة ملحقًا بأصل الوقف ويأخذ حكمه، أم]املُحبس 
من تغري يف طبيعته،  يبقى احلَبس قائما مهما طرأ على الشيء املُحبسِ[ فَتظهِر بأنه ) 220(املادة 

، وهذه املادة تؤكد حرمةَ العني الوقفية وعدم ]وإذا نتج عن التغيري تعويض ينزلُ مرتِلَةَ احلَبس 
ا الن دقصت طبيعة الوقف؛ اليت يريغةَ (ص اجلانب املادي ال املعنوي زواهلا حىت ولو توِجه ريغت

والدليل على ذلك أنه جعل ما يعوض من ضرر ملحقٍ بالعني ، )الوقف كمصرف الوقف مثال
كمِ العني نفسها، فكل ما يأيت على الوقف من تغيري فإنبعد املوقوفة يف ح هبه، وهو ما أَكَّد قلحه ي

                                  
 .302، ص 06رجع سابق، ج ماإلمام الرافعي القزويين، ) 1(
ن، شيخ نفَتق املُعالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان ين أمحد بن حممد السعدي مث الصاحلي احلنبلي، العالمة احملقِّ: املرداوي) 2(

املذهب وإمامه ومصححه ومقِّنه على الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي شيخ احلنابلة يف عصره، انتهت إليه ه، شيخ اإلسالم، تفقَّح
ّه يف يف املذهب احلنبلي، واختصر" اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف : " ف الكثري من التصانيف أبرزهارياسة املذهب يف وقته، صن

البن مفلح، وكانت كتاباته يف الفتوى حجة يف " الفروع " ح كتاب ، كما صح"التحرير " ، وله يف أصول الفقه "املقنع " كتاب مساه 
، بن شذرات الذهب: انظر. هـ 885املذهب، من تالميذه قاضي القضاة مبصر بدر الدين السعدي، تويف بالصاحلية بدمشق سنة 

  .  34، ص 07العماد، ج 
 –هـ 1419لبنان، دار إحياء التراث العريب،  –، بريوت ]1[، طإلنصافاحلسن بن سليمان املرداوي، ا اإلمام عالء الدين أبو) 3(

 .77، ص 07م، ج 1998
 .  629، ص 07، مرجع سابق، ج املغينن قدامة املقدسي، اإلمام ب) 4(
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كل [ ت على أنّحيث نص) 25(يف مادته اخلامسة والعشرين  10 – 91ذلك قانون األوقاف 
ا كان أو غَرسا، يلحق بالعني املوقوفة ويبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع تغيري حيدث بِناًء
ل املعد 07 – 01من القانون  4ر مكر) 26(، وأما املادة السادسة والعشرون ]ذلك التغيري 

10 – 91م للقانون واملتم ثُفتتحد مالوقف كما س ةبِوِجه صختا عن التغيري املعنوي الذي يه
مثل هذا التغيري إذا كان يف مصلحة الوقف أو املستح جِيزني، ومل مينع ذلك قِّنص املادة، واليت ت

شرط من شروط الواقف، واألمر متعلِّق يف حقيقة األمر مبسألة مدى وجوب احترام إرادة الواقف 
 .)1(وعدم تغيريها 

ان نوعه ماديا أو معنويا؛ فاألصل أن ال التغيري مهما ك كل هذه املواد القانونية تبين بأنّ
فإن هقُوعئَ إليه إال يف حدود مصلحة الوقف أو املوقوف عليهم، ويف حال ولجبالوقف، ي قلحه ي

 )2(القانون أشار إىل تسويتها بالتراضي وأما القضايا القدمية اليت وقع فيها التصرف يف الوقف فإنّ
، طريقة التراضي هذه طبقا ألحكام القانون، على أنّ )3(فة باألوقافكلَّبني املَعنِيني والسلطة امل

وبِسببِ غياب التنصيص القانوين على آلياا وكيفية أدائها وضوابطها، قد تشوبها شائبة 
االستغالل والتواطؤ على املال املوقوف من قبلِ القائمني على إدارة الوقف وشؤونه، ولذا وجب 

.                        د حىت ال تضيع احلقوق يف ثنايا النصوص العامة الفَضفَاضةيات وضبطها بشكل جحتديد اآللي
  :اجلهة القائمة على التغيري

مل يحدد املشرع اجلزائري بِدقّة اجلهة القائمة على التغيري واملسؤولة عنه، مما جيعل إمكانيتها 
لَهوت سالفا(ا القانون مسؤولية اإلشراف على إدارة الوقف من مجيع اجلهات اليت خروقد ذُك (

ا، غري أننمكا  ه ومن الناحية العملية، فإنّمامالناظر على امللك الوقفي هو أقرب هذه اجلهات إِقد
تغيري من بناء أو غرس ملصلحة  على هذا التغيري باعتباره املشرف املباشر عليه، وعليه فإن قام بأي

قف فهي يف حكم ملك الوقف، وقد يسأَلُ عن سبب إقدامه على ذلك إن مل يكن هناك داعٍ الو
إليه، الحتمال ورود شبهة االستغالل أو تبديد أموال الوقف فيما ال حاجة فيه أو االستدانة عليه،  

                                  
 . البحث واإلثراء قحستهو موضوع ي، و"مدى سلطان املصلحة يف تغيري إرادة الواقف " أي ما ) 1(
وتسوى احلاالت املخالفة ألحكام : [ ... بقوهلا 10 – 91من قانون األوقاف ) 25(العشرين امسة وهو ما أشارت إليه املادة اخلو) 2(

املرجعية (أعاله  2اعاة املادة هذه املادة عن طريق التراضي بني املعنيني والسلطة املكلّفة باألوقاف طبقا ألحكام هذا القانون مع مر
 ) ]. الشرعية فيما ال نص قانوين فيه

 ؟ ...ة باألوقاف؛ أهو وكيل األوقاف أم مدير األوقاف على مستوى الوالية أم فَمل يتم حتديد من املقصود بالسلطة املكلَّ) 3(
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ه ميلك والية النية ألن ويفترض فيه سوء" و إن قام مبثل ذلك التغيري وادعى امللكية له عد معتديا ، 
النظر على الوقف، فهو يعتبر وكيال للوقف حال حياته ويعتبر كالوصي املختار، فيكون أمينا على 
ما حتت يده من أعيان الوقف وغَالَّته فَتسرِي عليه أحكام اُألمناء، فَيلزم بِنزعِ ما غَير يف الوقف، 

رضلُ الناظر إذا كان ال يعزلكًا للوقف ويم اسرالبناء والغ بِرا اعت رض1("باألرض، فإن كان ي(.  
وختاما فإن التغيري يف الوقف ال يعتد به و ليس له تأثري على وجود الوقف ومستقبله، فكل 

 فرصعلى) باالصطالح القانوين الذي أوردناه سابقا(ت رِدبطُلُ بقوة  مهما كان نوعه يالوقف ي
واملشرع اجلزائري حسنا فعل حني أَبطَلَ هذه التغيريات وجعلَها مملُوكَةً للوقف محاية " القانون، 

سلطات واسعة يف ) من غري أن يحدده(له ومتاشيا مع مقتضياته، إالّ أنه ترك للمتويل على الوقف 
، وهو أَمر منشئٌ للشبهة كما ذكرنا ولذلك )2() "بالتراضي والتعويض(تسوية احلاالت الناجتة 

وجب سد بابِها، وأما فيما يخص التغيري املُتعلِّق بِوِجهة الوقف فإنّ الفقه والقانون متفقَان على أنه 
   .ال يلجئُ إليه إالّ إذا كان يف مصلحة الوقف أو املُستحقِّني واقتضته الضرورة

  . االستدانة على  األوقاف  :ثانيا 
واملَقصود ا؛ لُجوُء القائم على شؤون الوقف بِتحميلِ ذمة الوقف دينا، بغيةَ القيامِ بغرض 

ة املالية للوقف ناتج عن مثبوت الذ" من األغراض اليت يفترض أن تعود على الوقف بالفائدة، و
تمتعبالشخصية امل هترتلَّة عن غريه وعن من عنوية، حيث يقة املالية املُستعلى هذه األخرية الذم ب

 هريسي ...وهذه الذة املالية املستقلَّم هتارميف االستدانة، وذلك بقصد ع للوقف احلَق حمنة ت
تدانة استقراض من الغري على حساب ، وعليه فإنّ االس)3("واستثماره مبا يحقِّق النفع املَرجو منه 

فعقود املَرصد واحلكرِ مثال من أنواع (الذمة املالية للوقف بقصد العمارة أو االستثمار والتنمية 
، والظاهر )االستدانة على ذمة الوقف، وقد أُشري إليهما سابقا يف عقود االستغالل والتنمية الوقفية

واليت قد تنزلُ ) تأصيل علماء املقاصد درتِلَةٌ دون الضرورة على حم(أنها ال تكون إالّ للحاجة 
مرتِلَةَ الضرورة يف بعض األحوال، وتبقى مسألة حتديد ضابط الضرورة واحلاجة هو املطلوب 

  . حتديده شرعا وقانونا

                                  
 .60ساملي موسى، مرجع سابق، ص ) 1(
 . 136، ص املرجع نفسه ساملي موسى،) 2(
 .91، ص نفسهرجع امل ساملي موسى،) 3(
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  . االستدانة على الوقف يف الفقه اإلسالمي:  1
ةً مالية معلى الوقف، ألنّ هذا األخري ال ميلك ذ األصل عند احلنفية عدم جواز االستدانة

تطُبِرت ا االستدانة، ولكن املتويل أو ةاالستدانة بذم قح لَّقعتهم أجازوها بإذن القاضي، على أن ي
ا لإلضرار بالوقف نعم" الناظر باعتباره املشرف عليه، وكذا النعدام ذمة الوقف عندهم 

للقَيمِ االستدانة على الوقف لضرورة : بأنّ 326صفحة ] جممع الضمانات[ء يف ني، جاواملستحقِّ
االستدانة ال تصح إالّ بإذن القاضي، ومعىن عدم  والراجح يف املذهب احلنفي أنّ... العمارة 
أَخذ إِذن  للناظر يف استيفَاِء دينِ الوقف من غلَّته ما مل يكن قد استدانَ بعد قه ال حأن الصحة
ذمته املالية  تثبه تك كما رأينا سابقا، وبالتايل فإنلُّم، و يعتبِر املالكية الوقف أهال للت)1("احملكمة 

املستقلّة، ومن هنا كان باإلمكان االستدانة على الوقف، إذا مل يكن فيه إِحلَاق ضررٍ بوجوده 
ة االستدانة على الوقف ويشترطون يف الراجح عندهم أن صحب" وبقائه، وباملثل يصرح الشافعية 

، أما احلنابلة فريبطون )2("يكون ذلك بإذن القاضي، دون نفيٍ لتعلُّقِ هذا الدينِ بذمة الوقف نفسه 
صفللناظر االستدانة على " ة االستدانة على الوقف بوجود املصلحة وإن بغري إذن احلاكم، ح

كم ملصلحة، كشرائه الوقف نِسيئَةً أو بِنقد مل يعينه، ويتعين صرف الوقف إىل الوقف بال إذن حا
  .)3("اجلهة اليت عينها الواقف

  : وجتوز االستدانة على الوقف بثالث شروط هي " 
  .عدم وجود أموالٍ من غلَّة الوقف يف يد القَيمِ لإلنفاق منها على عمارته •
  .لقاضي فيما عدا اإلنفاق على االلتزامات العادية إلدارة الوقف واستغاللهأَخذُ إذن ا •
ر يف منفَعته أن تكون العمارة ضرورية لالنتفاع بالوقف، أما مجرد التزيِني الذي ال يؤثِّ •

 . )4("وتنمية غلَّته فال جيوز االستدانة فيه 
وعليه فإنّ االستدانة متللوقف بالعمارة أو االستثمار على  ةٌفَقِّو قِّقَةحوجود املصلحة املُت

أن يستقرِض شيئا ) الناظر على الوقف(ليس للمتويل " والتنمية، مع افتقار املَورِد الوقفي لذلك، و
، وال يكون الوقف )من الواقف أو صاحب الوالية الشرعية عليه(باسم الوقف من غري إِذن شرعي 
                                  

 .337حممد أمحد سراج، مرجع سابق، ص ) 1(
 .126حسن عبد اهللا األمني، مرجع سابق، ص ) 2(
 .13النجا شرف الدين موسى احلجاوي املقدسي، مرجع سابق، ص  أبو) 3(
 . 338مرجع سابق، ص ، حممد أمحد سراج) 4(
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فإنّ للقائم على شؤون  ، وبالتايل)1("ا لصالحياتهفًالَي خلذي يعقده املتولِّمسؤوال عن العقد ا
قالوقف ح لُ ضدخاالستدانة عليه يف حدود تكاليفه ووظيفته، وهي تأعمال اإلدارة اليت يقوم  من

 . جتاوزها تحملَ املسؤولية الشخصية عن فعله ا لصاحل الوقف ومنائه، فإنْ
  . دانة على الوقف يف التشريع اجلزائرياالست:  2

كالمه مل يتحدث املشر منع اجلزائري عن هذا التصرف، ال كمادة قانونية خاصة وال ض
ه ميكن أن يكون قد أشار إليها بصيغة التضمني، وذلك قة بالوقف، غري أنعن األحكام املالية املتعلِّ

وحىت التعمري والترميم، فكل هذه العقود ال تعبر إالّ يف معرِضِ حديثه عن عقود املَرصد واحلكر 
عن صورة من صورِ االستدانة وإن بشكل غري مباشر، وذلك لغرض االستغالل والتنمية كما 

، وبالتايل فال 10 – 91م لقانون األوقاف ل واملتماملعد 07 – 01أشارت إليها مواد القانون 
ع االستدانة إذا وجِدت املصلحة املُحقَّقَةُ للوقف، ويبقى على املشرحرج عند املشرع اجلزائري من 

أن يحدد اجلهة اإلدارية اليت ميكنها االستدانة باسم األوقاف، وما هي الشروط والضوابط اليت البد 
ذا التصرف ح اهأجل  ا على الوقف وعلى مستقبله، واألسلَم أن تكون االستدانة مناظًفَمن إِحلَاق

عندها ه يكوناحلفاظ على الوقف ال من أجل استثماره ألن  ،حصازفة فال يكمِ املخاطرة وايف ح
من أن  وترميم؛ فال مانع وما دامت املسألة متعلِّقَةٌ مبا هو يف حكم احملافظة على الوقف من إصالحٍ

اف وهو مدير الشؤون الدينية تلحق على املستوى احمللّي بأعلى سلطة إدارية يف تسيري األوق
واألوقاف على مستوى الوالية، على أن تتحملَ الوصاية تبِعات ذلك يف حال وجود إشكالٍ يف 

من غلَّة الوقف نفسه، وأما إذا كان الوقف  ، واألصل أن يكون الوفاء ابتداًءالوفاء بذلك الدين
من ذمة الوقف، ويف  ير، على أن يكون الوفاء ابتداًءزاملراد إصالحه كبريا فَتلحق االستدانة بالو

حال العجز عن الوفاء تتحمل الدولة تبِعات مع إمكانية استرداد ذلك منه حال اإلمكان مبعىن أن 
  . يبقى الدين على ذمة الوقف

  . االستبدال يف األوقاف : ثالثا
، والغرض منه )2("ن العني املُباعة هو شراء عني أخرى مبال البدلِ لتكون وقفا عوضا ع" و

كلُه، واالستبدال من التصرورمبا ش هكَانلَ موحالوقف وإن ت دقصفات اليت جتري اإلبقاء على م

                                  
 . 464علي حيدر، مرجع سابق، ص ) 1(
 .22منصوري، مرجع سابق، ص كمال ) 2(
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ئُ إليها إال عند الضرورة كما سجلتض، فال يرة الععلى األعيان الوقفية من جِهنوضذلك  ح
  : الشروط نذكر منها " ف جبملة من لتصرالحقا، ولذلك اقترنَ هذا ا

  .أن ال يكون هناك رِيع للوقف يعمر به −
  .أن ال يتم البيع بِغنبٍ فاحش وقد يتم اللجوء إىل املزايدة −
 ).أو على األقل مثله حىت تستبعد التهمة(أن يكون املُشترى خري من املَبِيع  −
− لٍ احتجؤأن ال يكون البيع بثمن ماًء من خطر العادمدجز عن الس. 
اع الوقف يفيه احتمال ض ف بالوقف إىل من له عليه دين، ألنّأن ال يبيع الناظر أو املكلَّ −

 .لعجز املَدينِ عن السداد
 . )1("أن يكون استبدال العقار مقَابِلَ عقار ال مقابل نقود −

لُ من جنس املُستفاالستبدال بيع يكون فيه املُبد هكمل وينتقل إليه حاحلرمة الوقفية(بد( قَعوال ي ،
 : فيجوز للقاضي االستبدال يف حالتني" جوازه إالّ للضرورة املراعية ملصلحة الوقف، 

كانعدام املَنفَعة منه، أو تخرب العني املوقوفة وتناقُص : االستبدال حبكم الضرورة •
ا غري صاحلة للزراعة، ومل يكن هناك حلٌّ آخر غري رجوع األرض بور مداخيلها، أو

  . االستبدال لعالج هذا املشكل
محقَّقَة (ن أن استبدال املوقوف يكون ذا مصلحة إذا تبي: االستبدال ملصلحة الوقف •

  . )2("للوقف، كأن يستبدلَ بستان بأرض تأيت بربح أكرب ) وراجِحة
؛ فكُعض ومعيار الضرورة كما يراها البةاملَنفَع لَّهو قَدرةُ من الوقف جاز مدائةُ العت املَنفَعقُصا ن

وجود املنفعة يف الوقف ولو كانت ضئيلَةً يمنع من اإلقدام  االستبدال، إالّ أنّ هناك من يرى بأنّ
يف  تبعلى االستبدال، ورمبا كان ذلك سدا لذريعة التالعبات واالستغالل غري املشروع، فقد ثَ

ضاة واحلُكَّام، وذلك التاريخ استعمال االستبدال للتحايل على األوقاف من قبلِ بعض النظَّار والقُ
طريقا إلفناء األوقاف، وهو " باستغالهلا ألغراضهم ومصاحلهم الشخصية، حىت أصبح االستبدال 
 لذلك صار بعض الواقفني قد شرِع إلبقائها وتكثري غلَِّتها، وقد رأى الناس ذلك وعاينوه، و

                                  
 .22، ص ابقسكمال منصوري، مرجع ) 1(
 . 121براهيمي نادية، مرجع سابق، ص ) 2(
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منهم من كان يلعن  بالوقف ولو بلَغَ من اخلراب ما بلَغ، وأنّ لَبدستي يشترطون فيما يشترطون أالّ
، فَمثلُ هذا القصد السيئ بالتجرؤِ )1("من يتقَدم لالستبدال بالوقف سواء أكان قاضيا أو ناظرا 

رحية ملقصد الواقفني من وقفهم، وهو بالتايل تعد سافر على على األوقاف، هو خمالفة واضحة وص
ويثبت حق االستبدال بشروط يف " ملكية أمواهلم من أجلها وبسببها،  مشاعرهم اليت تنازلوا عن

عقد الوقف للواقف وحده أو لغريه، أو يكون حقا للواقف مع غريه يف الوقف اخلاص، أما يف 
  . )2("صاحب الوالية العامةالوقف العام فَيثبت ل

  .االستبدال يف الفقه اإلسالمي:  1
باإلبدال عند الفقهاء بيع  ادري" للفقهاء يف هذا اال اصطالحان؛ اِإلبدال واالستبدال، و

عني الوقف بِبدلٍ سواء كان عينا أخرى أو نقودا، ويراد باالستبدال شراُء عني بدلَ اليت بِيعت 
ا بدلَها، فالعني املُبدلَةُ هي املَبِيعةُ من الوقف، واملُستبدلَةُ هي املُشتراةُ لتكون وقفا بدلَها، قفًولتكون 

ني يثِّقاملُو رفويف عراد نيِ الوقف بالنباالستبدال بيع عنيٍ للوقف بالنقد، قد، وباإلبدال شراء ع
ضلُ أو التبادل هو املُقَايدنيِ الوقف بعنيٍ أخرى والب3("ةُ، أي بيع ع( ،وللفقهاء يف تصرف 

استبدال العني املوقوفة ال جيوز أبدا،  فقد أمجعوا على أنّ" االستبدال حكم أصلي وآخر عارِض؛ 
 اللّهم إالّ يف حالة ما إذا اشترطها الواقف لنفسه أو لغريه، أو إذا ما تخربت عني الوقف وأصبحت
ال تصلُح للوفاء بالغرض الذي وقفَت من أجله، فهنا فقط وعلى سبيل االستثناء جيوز للقاضي أن 

يبيعها ويشتري عا يف الغرض اخلريي الذي كان الوقف من أجله ينلَّهحلُّ محا تلَهد4("ا أخرى ب( ،
شتراط الواقف لذلك، أو انعدم اإلمجاع منعقد على عدم جواز االستبدال إال عند ا وبالتايل فإنّ

  . الغرض الذي وقفَت العني من أجله، وإذا وقع االستبدال فهو على وجه االستثناء
و قد قَسم الفقهاء االستبدال بِحسبِ حالة امللك الوقفي إن كان عامرا أو خرِبا، فإن " 

ا إذا اع بالوقف من جديد، أمكان خرِبا فاالستبدال هنا يكون حالةً ضرورية ألجل بعث االنتف

                                  
 . 189 – 188أبو زهرة، مرجع سابق، ص  ) 1(
 . 32ساملي موسى، مرجع سابق، ص ) 2(
 . 417حممد مصطفى شليب، مرجع سابق، ص ) 3(
رابطة اجلامعات : ، ندوة إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية، تنظيماف املصريةالتدخل التشريعي وأثره يف األوقيوسف قاسم، ) 4(

 . 115م، ص 1988ماي  07/09مصر،  –اإلسالمية بالتعاون مع جامعة قناة السويس، بور سعيد 
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، وذا الرأي حاول هؤالء الفقهاء وضع مرونة ألحكام )1("كان عامرا فيكون لتحقيق املصلحة
الوقف حىت ال تزول فوائده االجتماعية واالقتصادية وغريها، ولكن بعضهم اآلخر تشدد على منعِ 

فَاظًا على األوقاف من االستغالل والضاع، واذلك حن رغم أن الغرض لعجيب أن الرأيني خمتلفاي
واحد، وهو األمر يتكربكثرة يف أحكام الوقف ر.  

  : شروطا هي " و يشترط الفقهاء لوقوع االستبدال صحيحا 
− نبٍ فاحشٍ، وقد حأالّ يكون بيع العقار املوقوف بِغدمسِ قيمة  دخب نببعض الفقهاء الغ

  .العقّار احلقيقية
ناظر، الوقف ملن له عليه دين، وسبب هذا االمتناع هو اخلوف على أن يكون أن ال يبيع ال −

الناظر عاجزا عن تسديد الدين مما يؤدي إىل ضالوقف اعِي.  
اع مثن الوقف قبل شراء عقار آخر يحلُّ يا من ضني، خوفًقِّحستعدم توزيع مثن البيع على املُ −

  . )2("محلَّ العقار املُباع 
من وضع هذه الشروط هو التشديد والتضييق على من تسولُ له نفسه استغالل الوقف والغرض 

واالستيالء عليه، كما كان دظَّار بتواطئهم مع بعض القضاة الذين كانت  أببعض احلُكَّام أو الن
حلاالت الوالية العامة على األوقاف بِيدهم، وهو السبب الذي جعل بعض الفقهاء يحدد للناظر ا

 : اليت جيوز له فيها استبدال العني املوقوفة وقد عددوها يف
يف حال ما إذا غَصب غاصب العقار املوقوف، ومل يتمكَّن الناظر من استرجاعه لعدم "  .1

تمكُّنِه من مقَاضاة الغاصب لعدم وجود دليل يثبِت النصب وأراد الغاصب دفع قيمة 
  .نفسه، فعلى الناظر قَبولَه و شراَء عقار آخر يكون بدلَه املوقوف من تلقاء

2. يف حال ما اعتدى شخص على عقار الوقف وأفسدى إىل عدم االنتفاع به، هه ، مما أدفإن
مضى عليه، وشراء عقار آخر مببلغ جيب على الناظر أن يداملعتدي قيمة العقار املُعت ن

اقفًالتعويض ليكون و.  
 حال ما إذا نزِعت أرض الوقف للمنفعة العامة، ودفع مبلَغٌ للناظر، فعليه شراء عقار يف .3

آخر بزِع لَدالذي ن. 

                                  
 .35ساملي موسى، مرجع سابق، ص ) 1(
 . بتصرف 124 – 123نادية براهيمي، مرجع سابق، ص ) 2(
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يف حال بيع نصيب الوقف يف عقار مشترك نتيجة دعوى إزالة الشيوع، فعلى الناظر شراء  .4
 . )1("عقار آخر ليحلَّ محلَّ الوقف األول

االستبدال تقوم  فرصالقاعدة يف اللجوء إىل ت أنّ ت إىل أكثر من ذلك، املُهِمو قد تتعدد احلاال
هذا اإلجراء قد يصب يف  على وجود الضرورة له واملصلحة املُعتبرةُ للوقف عند القيام به، كما أنّ

ت الشروط، وتلخيصا ملا سيوعرفًا إن رمصلحة الوقف ومحايته؛ املطلوبة شرعا وعبق القول  ميكن
قد نظَروا يف االستبدال إىل ) ا على االستبدالحتفَوهم أكثر املذاهب ت( بأنّ فقهاء األحناف " 

ق احلنابلة مع األحناف يف فتني به، ويعفنتأمرين؛ أوهلما اشتراط الواقف، والثاين مصلحة الوقف واملُ
شتراطه إذا ساسني، فيجِيزونَ استبدال الوقف عند عدم االنظَرِ إىل موضوع االستبدال على هذَينِ األ

بدرجة متفاوتة يف املَنعِ من بيع  ددشالشافعية واملالكية إىل الت هجوقد ات... دعت املصلحة إليه 
املوقوف؛ بِناًءا على أنّ األصل يف الوقف هو احلبس عن البيع أو اهلبة، وما أشبه من التصرفات 

للملك، وتساهل املالكية بعض الشيء يف جواز بيع املوقوف املنقول، كما تساهل الشافعية  الناقلة
يف بيع بعض األمور املرتبطة بالوقف واليت ال تدخل يف صميمه كَشباك تلَف أو باب وجب تغيريه 

رف ثَمنِه يف مث اختلفوا يف جواز بيعه وص" ن هبرية ، يقول ب)2("أو ما إىل ذلك من أمور ثانوية 
مثله وإن كان مسجدا؛ فقال مالك والشافعي يبقَى على حاله وال يباع، وقال أمحد جيوز بيعه 
وصرف مثنه يف مثله ويف املسجد، إذا كان ال يرجى عوده كذلك، و ليس عند أيب حنيفة نص فيها 

 ودعاع، وقال حممد يبولإلمام أيب )3("إىل مالكه األولواختلف صاحباه؛ فقال أبو يوسف ال ي ،
ونرى منع االستبدال إالّ يف املنافع العامة، وفيما عداها ال : " زهرة رأي يف االستبدال يقول فيه 

جيوز االستبدال، إالّ إذا كانت العني خرِبةً ال ينتفَع منها بشيء، وال يوجد من يستأجِرها مدة 
جرة، فإن االستبدال بطريق املُبادلَة بعقار آخر جيوز على قَولِ بعضهم، ال على قول طويلة ويقَدم اُأل

 . )4("كُلِّهِم
  

                                  
 .122ي، مرجع سابق، ص نادية براهيم) 1(
 . بتصرف 273 – 271حممد أمحد سراج، مرجع سابق، ص ) 2(
      ، 02م، ج 1996 -هـ 1417لبنان، دار الكتب العلمية،  –، بريوت ]1[، طاإلفصاح عن معاين الصحاحابن هبرية، ) 3(

 .46ص 
 .175أبو زهرة، مرجع سابق، ص  )4(
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  . االستبدال يف التشريع اجلزائري :2
إىل مسألة االستبدال يف  10 – 91لقد تطَرق املشرع اجلزائري من خالل قانون األوقاف 

تحها بذكر األصل؛ والذي هو عدم جواز تعويض عنيِ ، اليت افت)24(مادته الرابعة والعشرين 
الوقف أو استبداهلا مبلك آخر، وأردف باالستثناء؛ وهو ذكر احلاالت اليت جيوز فيها االستبدال 

  : وعددها يف 
  .حالة تعرضه للضياع واالندثار •
  .حالة فقدان منفَعة امللك الوقفي مع عدم إمكان إصالحه •
كتوسيع مسجد أو مقربة أو طريق عام يف حدود ما ) املنفعة العامة(رة عامة حالة ضرو •

 .تسمح به الشريعة اإلسالمية
حالة انعدامِ املنفعة يف العقار املوقوف وانتفَاِء إِتيانِه بِنفعٍ قَطّ، شريطة تعويضه بعقار يكون  •

 .مماثال أو أفضل منه
ع اجلزائري مل يعط ابتداء مفهومه لالستبدال، وهو ما ص ميكن القول بأن املشومن خالل هذا النر

ما  فقيحتم رجوعنا إىل الشريعة اإلسالمية وبالتايل إىل الفقه اإلسالمي لتحديد ذلك، وذلك وِ
على غرار كل مواد هذا القانون، [ ه على أن صنمن القانون نفسه اليت ت) 02(أَقَرته املادة الثانية 

فيكون مفهوم االستبدال عند املشرع ] أحكام الشريعة اإلسالمية يف غري املنصوص عليه يرجع إىل 
املفهوم الفقهي عند املذاهب كما رأيناه سابقا؛ يحوِي   اجلزائري هو املفهوم الفقهي، مع العلم بأنّ

ص الن إنّبعض االختالف اجلزئية اليت قد يكون هلا أثَرها يف التطبيق العملي، إىل جانب ذلك؛ ف
اجِبِ تد الشروط الودحالقانوين مل يفُّورا العتماد واعتبار االستبدال صحيحا، باإلضافة إىل عدم ه

حتديده بشكل دقيق املَسؤولَ عن هذه العملية، فاكتفى بالتنبيه إىل أنّ حاالت االستبدال املذكورة 
ة عام ة، ولفظ السلطة الوصينايعة واملُربعد اخلة بتثبت بقرار من السلطة الوصي) 24(يف نص املادة 

حيتاج إىل ختصيص وتدقيق، فهل يقصد ا السلطة املركزية أو السلطة احمللية، مث من هو املُخولُ 
حسب النظام اإلداري لوزارة "بذلك ضمن هيئات كل سلطة من هاتني السلطتني؟ فهل يعين 

من القوانني الشؤون الدينية واألوقاف الذي ي حضتةَ النظر على األوقاف، وكما يهِمم بَِرعت
ينية واملراسيم املُنظِّمة هلذه الوزارة واليت هي موزعةٌ على؛ جلنة األوقاف، ومديرية الشؤون الد
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االستبدال يثبت  ؛ أنّ)1("، وناظر امللك الوقفيووكيل األوقاف ،واألوقاف على مستوى الوالية
 ؟عا كُلٌ حسب اختصاصه وحدود مهامهؤالء مجيهل

قة يعد عدم التدقيق يف املصطلحات ميزةً ظاهرة بشكل جلي يف الكثري من النصوص املتعلِّ
، وهذه املسألة هلا ارتباط وثيق جبوهر موضوعنا باألوقاف وليست خاصة مبسألة االستبدال فقط

ي إىل تفضعِ املهام على الكثري من اهليئات اليت حيتملها املصطلح فغياب التدقيق يف املصطلحات يزو
واللفظ الواحد، وبالتايل يضيع معها حتديد املُتصرف بشكل دقيق، وال يكون لتقييم األداء وكذا 

ف كثري فائدة، كما أنّفاعلية التصر اإلدارية الوقوف على مردودية وصالحية التصر ةف من الوِجه
ذعتكذلكم رذعتوبالتايل يكون وضع البديل واقتراحه م ،ر.  

عند ) والذي هو مرجعية القانون يف حتديد مفهومه(االستبدال قد اعتمده الفقهاء  وإذا علمنا بأنّ
، فإنّ )24(وجود مصلحة محقَّقَة للوقف؛ وهو ما تربِزه مجلة احلاالت املذكورة يف نص املادة 

ئري مل يبين لنا من يحدد هذه املصلحة، وهذه ثغرة هلا تداعياا السلبية كما ذكرنا املشرع اجلزا
بوجود سالفا، باإلضافة إىل أنّ حتديد املصلحة واحلُكماقًا لقوله تعاىل هصدا تستدعي رأي اخلبري م

 ﴿−η<<ψΨΞ ♥ŠΨΦ ΛΑσ–ΕΨΕ]Ζ÷ ﴾ )2(﴿ >Αšπ�ι<<ψΨΞ ∗ηŒ%&Α Πσ⊂ƒ∠⊥θϕ≅]Α υ;Α ∼�Ε⌠Ε.ƒ ]œ› υπβ�]ιµ]‡Φ ﴾ )3( ولذلك فقد أَمكَن ، "
ة لتحديد ما إذا كان الوقف خرِبا ال ميكن عمارته وأنّ صّختاالستعانة باإلدارات واهليئات املُ

لالستعمال  صني يف حتديد صالحية السكنخرباء احلماية املدنية املُتخصاملصلحة يف استبداله، ك
مثال، كما ينبغي أن تكون املصلحة مشروعة ال تستنِد إىل ظروف آنية أو إىل أَغراضٍ شخصية 

املصلحة يف استبدال العقار  بأنّ) 24(، ولذلك حدد املشرع اجلزائري من خالل املادة )4("
مدلول النص  إىل أنّاملوقوف تكمن يف تعويضه بعقار مماثل أو أفضل منه، وجتدر اإلشارة هنا 

 ق باألوقاف يركِّز على امللك الوقفي الذي هو من قَبِيلِ العقار وال يشري إىل امللكالقانوين املتعلِّ
يف وزارة الشؤون  ةًض على الدولة ممثلَّرفتاملُ من نكا امك الوقفي الذي هو من قبيل املنقول،

األوقاف العامة، وباعتبار إِجازتها لعملية االستبدال يف الدينية واألوقاف باعتبار واليتها العامة على 

                                  
 . 34ساملي موسى، مرجع سابق، ص ) 1(
 . 59من اآلية : سورة الفرقان )2(
 . 43من اآلية : النحل سورة )3(
 . 40ساملي موسى، مرجع سابق، ص ) 4(
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حدود املنصوص عليه يف القانون؛ أن تضاآلليات واإلجراءات الواضحة إلمتام عملية االستبدال،  ع
 "ص على إجراءات منع اجلزائري مل يفاملشرعير طريقة بيع الوقف نقَرة لالستبدال ومل ي          

 21املؤرخ يف  29مسح للجنة األوقاف من خالل القرار الوزاري رقم  هنك، ولَ)1("ايضته أو مقَ
أن تدرج عملية  نمك، وي)2(م بأن تنشئَ لجانا مؤقتة لدراسة حاالت خاصة1999فيفري 

  .االستبدال يف احلاالت املؤقتة واخلاصة
ا ال يلتجئ إليه إال بقصد احملافظة فًرصاالستبدال ت رباملشرع اجلزائري اعت ويف األخري فإنّ

الوقف من أجله، ولذلك فال ميكن اعت عضعلى القصد الذي وبعملية االستبدال عملية  ار
أو تنموية، وإن سامهت يف بعض األحيان بِمحصلَتها ومن خالل عوامل خارجية أخرى  استثمارية 

ستثمارية أو تنموية من ورائها، على أنّ اإلقدام على االستبدال يحتم مؤثِّرة، يف اكتساب فائدة ا
ف به، شروطه، الكيفية، األشكال، املكلَّ(على املشرع اجلزائري أن يحدد آلياته بشكل دقيق 

، من خالل سن القوانني الواضحة والعملية، وسد مجيع الثغرات اليت قد يتسلَّلُ منها )إخل ...
  .مرضى النفوس فَيعرضوا األوقاف للهالَك بدعوى احملافظة عليها

  

  .فات املمنوعةالتصر:  الفرع الثاين
ي بالطريق املباشر أو غري املباشر إىل زوال الوقف واندثاره وهي مجيع التصرفضفات اليت ت

للت هضرعوتاع، وبالتايل تيوالض الُكزِيلُ املقهوت با إىل مثل ذهقُنطَرمن أجله، فَت جِدصود الذي و
هذه التصرفات هو من قبيل التنبيه إىل احتمال وقوعها سواًء من قبلِ القائمني على إدارة األوقاف 

م هذه املسألة قية لألمالك الوقفية؛ أن تنظَّأو من غريهم، ولذلك وجب ومن باب احلماية االستبا
ح، وذلك بالتصريح بِمنعها من خالل نصوص تشريعية واضحة وآليات محاية وتضبطَ بشكل واض

  . أوضح
  . بيع األوقاف: أوال

وال يقصد بالبيع هنا ما كان على سبيل االستبدال، بل املقصود هو ذلك البيع املُفضي إىل 
البيع وارٍد  فرصت فإنّاألوقاف يف غالبها عقّار أو منقول،  انتهاء وزوال امللك الوقفي، وباعتبار أنّ

                                  
 .47، ص ابقمرجع سساملي موسى، ) 1(
 . م1999فيفري  21املؤرخ يف  29من القرار الوزاري ) 04(من املادة الرابعة ) 10(البند العاشر ) 2(
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عليها، ومثل هذا التصرف ممنوع وغري مسموح به بصريح العبارة يف حديث عمر املُؤصلِ لشرعية 
هذَات دالوقف يف ح .  

سنعرِض من خالل هذا التحليل إىل موقف الفقه اإلسالمي من هذه املسألة عرب مسحٍ آلراء 
نردف ذلك مبوقف املشرع اجلزائري منها، من خالل النصوص اليت  املذاهب الفقهية املعتمدة، مث

  .  نظَّم ا شؤون األوقاف
  . بيع األوقاف يف الفقه اإلسالمي:  1

لقد كان موقف الفقهاء من بيع الوقف ظاهرا، حيث إنيلهم مل جييزوا بيعه على ا وج
دعاإلطالق بالصورة اليت نتحدث عنها، ألنّ ذلك ي ا صارخا على إرادة الواقف اليت جيبيدعت 

سبيل االستبدال كما ذكرناه سابقا، احترامها وإمتامها شرعا، و أجازه بعضهم إذا كان على 
وجب عبر عن إرادتني واللَتني عدم اجلواز إال عند وجود املُلك املُشاع الذي ياألصل عند احلنفية ف

، أو يشترِطُه )1(م أصال؛ كما يذكر ذلك اإلمام املرغيناينقُالّ مل ياحتادمها يف إثبات الوقف وإ
الواقف إذا شرطَ لنفسه بيع  أنّ: وعند أيب يوسف رمحه اهللا )2(الواقف ابتداًءا، قال اإلمام الكاساين 

ه شرط البيع شرط ال ينافيه الوقف، أال ترى أن الوقف وصرف مثنه إىل ما هو أفضل منه جيوز، ألنّ
البيع عندهم هو  كمحا املالكية فَأم، )3("يباع باب املسجد إذا خرِق و شجر الوقف إذا يبِس 

االستبدال هو يف احلقيقة بيع و لكن لشراء عني أخرى تقوم  حكم االستبدال يف األصل؛ باعتبار أنّ
د اإلمام العدوي بيع الوقف ويقَي ،مقام األوىل، وعلى هذا فال جيوز بيع العني املوقوفة وإن خربت

) وال يباع احلبس وإن خرب: " (مستقبال من عدمها حيث يقول من عدمه بقيام منفَعته ورجائها 
ضرر هقَائإن كان يف ب قَابِلُها إن مل يكن  وهو قول مالك، ومجاز اتفاقا، وأم هتنفَعم ودى عرجوال ي

ى عرجمل جيز اتفاقا يف بقائه ضرر وي هتنفَعم بيعه(ود (ع رجب ومل يروإن خود نفَمعتمالك  ه هعنم
                                  

مصر،  –، القاهرة ]1[حممد حممد تامر وحافظ عاشور حافظ، ط: ، حتقيق و تعليق وختريجتدئاهلداية شرح بداية املباملرغيناين، ) 1(
 . 929، ص  02، ج م2000 -هـ 1420دار السالم للطباعة والنشر، 

أبو بكر ين مسعود بن أمحد عالء الدين، ملك العلماء، مصنف البدائع، تفقه على حممد بن أمحد بن أيب أمحد : الكاساين) 2(
هـ  587، تويف سنة "السلطان املبني يف أصول الدين : " قندي، وقرأ عليه معظم تصانيفه، وله غري البدائع من املصنفات؛ منهاالسمر

. 25، 04، عبد القادر القرشي، ج اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية: انظر. حبلب و دفن ا جبوار زوجته بنت شيخه السمرقندي
 .   70، ص 02ي، ج ، خري الدين الزركلاألعالم

، ]2[حممد عدنان ين ياسني درويش، ط: ، تخبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعاإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، ) 3(
 . 328، ص 05م، ج 1998 -هـ 1414لبنان، دار إحياء التراث العريب،  –بريوت 
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، وهناك رواية عن مالك تجِيز بيع الوقف اخلَرِبِ الذي مل يتمكَّن من )1("ن القاسمو أجازه ب
ما ذكرنا ذلك يف جعلَ ثَمنه يف وقف مثله كى اإلمام مصلحة يف ذلك، على أن يعمارته إذا رأ
بيع الوقف عند زوال االنتفاع به على قولني؛ اجلواز وعدمه، يقول اإلمام  لشافعية يفلواالستبدال، 

ه عني الوقف، والوقف ال يباع وال يورث على ما ورد يف اخلرب منع البيع، ألن: وأَصحهما" القزويين
يف استهالكه كجفاف الشجرة، وحصري املسجد ) الوقف( هتعنفَوإن كانت م) ... حديث عمر(

إذا بليت ونحالَةُ أخشابه إذا نخرت، وأستار الكعبة إذا مل يبق فيها منفعة وال مجال، ففي جواز 
 اع ألابال ت: أا تباع لئَالَّ تضيع أو يضيق املكان ا من غري فائدة، والثاين: بيعها وجهان أَصحها
كترة عني الوقف، بل تمتحلاهلا أبدا، قال يف الت :جيتهد احلاكم ويستلُعمفيما هو أقرب إىل  ه

وأما احلنابلة فريبطون جواز بيع الوقف بِافتقَاده للمقصود الذي وجِد من ، )2("مقصود الواقف
ال يصح بيعه وال " ز البيع، إذ األصل عندهم عدم جوا أجله، وارتفاع النفعِ املرجو منه، مبعىن أنّ

هبته وال املُناقَلَةَ به نصا إالّ أن تتعطَّلَ منافعه املقصودة منه خبراب أو غريه حبيث ال يورِد شيئا أو 
ورِيد نفع دعتشيئا ال ي ذَّرععلى أهله وت هيقنفعه ولو مسجدا حىت بِض ودعمارته وع ذَّرعتوسيعه ا وت

ارتفاع ، فاإلباحة عندهم مقرونة بالضرورة و)3("أو خراب محلَّته أو كان موضعه قَذرا فَيصح بيعه 
وإذا مل تتعطَّل منافع الوقف بالكُلية لكن قَلَّت، وكان غريه أَنفَع منه : قال يف املغين" املقصود، 

ما أُبِيح للضرورة صيانةً األصل حترمي البيع، وإن عه، ألنّوأكثر ردا على أهل الوقف مل يجز بي
  .   ، كما جيوز عندهم بيع بعض الوقف إلصالح بعضه اآلخر)4("للمقصود 

  .بيع األوقاف يف التشريع اجلزائري : 2
ض املشررعتمل يع ف البيع باملعىن الذي أوردناه يف من خالل تشريعات الوقف إىل تصر

عن البيع كمرحلة من مراحل عملية االستبدال اليت أجازها يف  ثَما حتدهذا اجلزء، وإنمقدمة 

                                  
، ضبط العدوي على اية الطالب الرباين لرسالة ين أيب زيد القريواين حاشيةعلي بن أمحد ين مكرم اهللا الصعيدي العدوي، ) 1(

 . 351، ص 02م، ج 1997 -هـ 1417لبنان، دار الكتب العلمية،  –، بريوت ]1[حممد عبد اهللا شاهني، ط: وتصحيح وحتقيق
 . 298، ص 06اإلمام الرافعي القزويين، مرجع سابق، ج ) 2(
 . 27، ص 03ج  اإلمام احلجاوي، مرجع سابق،) 3(
املعتمد يف فقه اإلمام أمحد يف اجلمع بني نيل املآرب بشرح دليل الطالب ابراهيم بن حممد ضويان،  -القادر بن عمر الشيباين  عبد )4(

هـ 1414لبنان، دار اخلري،  –، بريوت ]2[علي عبد احلميد بلطجي و حممد وهيب سليمان، ط: تح:  ومنار السبيل يف شرح الدليل
 .16، ص 02م، ج 1994 -
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حدود معينة ناليت و 381 – 98من املرسوم التنفيذي ) 24(عليها يف املادة الرابعة و العشرين  ص
 ال فيها، فإنّت للحاالت اليت جيوز االستبدضقد تعر) 24(فإذا كانت املادة " سبق احلديث عنها، 

ص عليها املشرنحالة بيع العقار للحاجة، مل يع، وحسا فَنعذا يكون املشرع قد أخذ بالرواية ل، و
يز بيع العقار للحاجة، واحلكمة من عدم جواز ذلك؛ هو احملافظة على دوام جِالثانية اليت ال ت

األوقاف اليت تتميعارستقُّونَ إىل بيع عقار الوقف، مما يؤدي إىل  ز بصفة التأبيد، ولكي ال يحاملُست
ع يف هذا من القاعدة اليت قَررها يف املادة الثالثة والعشرين املشر ق، وينطل)1("القضاء على األوقاف

)23 (من صفات التصر فَةص ف يف أصل الوقف بأيرصالت عمنف سواء من نفس املرسوم واليت ت
اهلبة أو التنازل أو غريها، ومن أي جِهة كانت؛ الواقف أو املوقوف عليه أو القائم على بالبيع أو 

كما ذكرنا ) 24(الوقف ومتولِّيه، إالّ إذا وجِدت الضرورة اليت فَصلَتها املادة الرابعة والعشرون 
فة ولو باشتراط الواقف، وعليه فال جيوز يف قانون األوقاف اجلزائري بيع العني املوقو" ذلك سابقا، 

  . ، يف مسألة اشتراط الواقف ذلك ال يف مسألة البيع)2("موافَقَةً لقول اجلمهور غري املالكية
  .التعدي على األوقاف :ثانيا

وهو كُلُّ تصركِّلُ طريقً فشبالوقف أو مبستقبله، وي رضالتعدي ي سلَبتا إىل انتهائه، وي
إن بقصد أو بغري قصد، وللفقه اإلسالمي والتشريع القانوين الوضعي موقف  غالبا بصفة اإلضرار،

  .من هذا التصرف سنحاول التعرض إليه بشكل خمتصر
1  :التعي يف الفقه اإلسالميد .  

ال خيرج معىن التعدِي يف اصطالح علماء الشريعة عن معناه اللغوي، غَايةُ ما يف األمر أنّ " 
   د ااوزة بغري املشروع احلق دون تقيِيد، ومنهم من قَيطلَق التعدي مبعىن مجاوزةَ احلَد أو منهم من أَ

الفقه اإلسالمي يعتبِر األوقاف أمواال  ، وباعتبار أنّ)3("أو بغري اجلائز، أو مبا ينبغي أن يقتصر عليه
فإنفَره ال يا من حيث التعدي عليها قُهلُ التدخعن باقي األموال، فهو يعّي عليها يف باب د

انَ على األموال الوقفية املُعتمالض قرِيرِهى عليها،اجلنايات املعروفة يف كتب الفقه اإلسالمي، مع تد  

                                  
 . 202براهيمي نادية، مرجع سابق، ص ) 1(
 . 457بلبايل ابراهيم، مرجع سابق، ص ) 2(
مصر، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  –، االسكندرية حق التعويض املدين بني الفقه اإلسالمي والقانون املدينحممد فتح اهللا النشار، ) 3(

 . 46م، ص 2002
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يقع التعدي يف الفقه اإلسالمي املُوجِبِ للضمان من خالل الفعل الضار الواقع بصفة إرادية " 
؛ فَأَماَّ اإلتالف فهو يف ))1(فعلُ غَريِ املُميزِ كالصيب وانون(وبصفة غري إرادية ) ف، الغصباإلتال(

اصطالح الفقهاء إِخراج الشيء من أن يكون منتفَعا به منفَعةً مطلُوبةً منه عادةً ، ويعرف أيضا بأنه 
  : بِماليته مع بقاء ذاته وهو نوعان قق بذات املال، وقد يتعلَّإِهالَك املال وإِفنائه، واِإلفناُء قد يتعلَّ

  .إِتالَف للشيء صورةً ومعنا؛ بإخراجه عن كونه صاحلا لالنتفاع به •
إِتالَف للشيء معنا ال صورةً؛ بإحداث معنا فيه يمنع من االنتفاع به مع قيامه يف نفسه  •

   .)2("حقيقة
كُلَّ ما يسبِب ذَهاب املال وضياعه وخروجه عن يد صاحبه بنية التجاوز يعد وباجلملة فإنّ 

تعدياً، ولذلك أَدخلَ بعض العلماء التعيِيب والذي مظهره انتقاص قيمة املال ومنافعه وخباصة يف 
األعيان؛ ضمن دائر التعدبِ أو باملباشرة، وأَمبسي سواء أكان بالتوهو من ص صبا الغي  رِوالتعد

هاإلرادي، فقد جاء يف تعريف جملة األحكام العدلية له بأن ]:بدون إِذنِه هبطوض دأَخذُ مال أَح[ ، "
 دو أن يكون أَخذًا أو استيالًَءوالتعريف على إجيازه يؤدي املعىن املقصود من الغصب، فهو ال يع

االنتفاع مبال الغري بغري وجه ، فالغصب هو )3("بدون إِذن صاحبه  على مال شخص بغري حق، أو
 ه وباتفاق العلماء؛ يقَع بِالمثلِ إذا كان املال مثليا،أما كيفية الضمان يف حال الغصبِ، فإن حق،

ييمتقديرا(ا وبالقيمة إن كان املال ق ةيمبِالق .(  
2  :التعئريي يف التشريع اجلزاد .  

ّض قانون األوقاف من خالل مواده إىل مسألة التعدّرعتذكُر ومل يي على األمالك مل ي
الوقفية إالّ من قَبِيلِ االستغالل غري املشروع لألمالك الوقفية كالتدليس أو التزوير أو إخفاء وثائق 

، هذه 10 – 91ألوقاف من قانون ا) 36(تتعلَّق بالوقف، وذلك يف املادة السادسة والثالثني 
ي وكيف يكون ي على قانون العقوبات؛ جاءت عامة ومل تفَصل أنواع التعددعتاملادة اليت تحيلُ املُ

اجلزاء املُترتب عليها، وكان حرِيا باملشرع أن يفَصِلَ، ألن األموال الوقفية هلا خصوصيةٌ تجعلُها 
ال العامة اليت ميكن للناس االنتفَاع ا، إِضافَةً إىل احلُرمةُ اليت تكتِسيها، وهو تختلف عن باقي األمو

                                  
من قانون  31و 30الوقف ال يقع أصال من الصيب أو انون، عمال باملادتني  ات ألنّفَفصيل هلذه التصرلن نتعرض بالشرح والت) 1(

 .  10 – 91األوقاف 
 . 52، ص سابقمرجع حممد فتح اهللا النشار، ) 2(
 .65تح اهللا النشار، املرجع نفسه، ص حممد ف) 3(
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الشيء الذي يفترِض زيادةَ احلرصِ والتأكيد على احملافظة عليها ومحايتها من كل اعتداء، بل 
صية، وبالتايل إدخال تشديد العقوبة لكل من تسولُ له نفسه التالعب ا واستغالهلا ألغراضه الشخ

النصوص اخلاصة ا ضمن ما يعرف يف القانون بالظروف املُشددة، مث إنه وبالرجوع إىل قانون 
نا العقوبات فإن "اجلرائم املرتكب صخفيه عقوبات ت جِدال نة يف حف وحدها، بل وال األوقا ق
؛ إالّ التزوير الذي تناولَه قانون )36(ورة يف املادة هلذه اجلرائم باملصطلحات املذك نجِد أَمساًء

ا اجلرائم األخرى فَيمكن إدراجها ، أم...العقوبات اجلزائري يف فصله السابع من الكتاب الثالث 
 فيما يسمى يف قانون العقوبات إِساَءةَ استعمال الوظائف وائتمانِها الذي تناولَه يف القسم الثامن من

، وعليه فإنّ هذه اإلحالة ينقُصها التعرض إىل الكثري من )1("أقسام التزوير، ولذلك فهو داخل فيه
التصر كهنتكِّلُ ثغرة قانونية قد تشطَال األمالك الوقفية، وهو ما يفات غري املشروعة اليت ميكن أن ت

ال يضمن " نِها مثال؛ أن قانون العقوبات من خالهلا حرمةُ األعيان الوقفية بشكل خطري، ومن ضم
التعويض عن الضرر الذي يلحق أهل الوقف من جراء االعتداء عليه، فهو من القانون العام، وال 
 رجِععليها بعقوبات ال ت باقعتمع، فَية مبصلحة اا ضارإىل اجلرائم إالّ من حيث كَونِه نظُري

ا)2("ين عليهبفائدة مباشرة على اهذَات دفَ !!!، وحىت على األوقاف يف حالض ضوعن يمرر  قاملُلح
ي بأحكام جزائية حىت مع حكمنا على املعتد ا أو بتعريضها لإلمهال والتعييب؟باالغتصاب ألمواهل

ف نفسه، هذه ي أَحد القائمني على الوقدعتكالسجن مثال، وكيف يكون األمر إذا ما كان املُ
قة باألوقاف وخباصة قانون التساؤالت وغريها كثري، ال جند هلا جوابا مفَصالً يف القوانني املتعلِّ

الوقف، وال ندري سبب إغفال املشر ددحع هلا رغم أمهيتها القصوى، فمثل هذه القوانني ت
احلقوق اخلاصة باألوقاف، وكان من األجدر وم ظُحفَاملسؤوليات وتع  ن باب أوىل على املشر

وحتديدا على مسألة العمل غري املشروع " حسب رأينا؛ أن يحيلَنا على األقل على القانون املدين 
والذي سماه القانون املدين اجلزائري العمل املُستحقِ للتعويض، وأساسه املادة الرابعة والعشرون 

لَّ عملٍ أَيا كان؛ يرتكبه املرء ويسبب ضررا للغري يلزِم كُ[ واليت تنص على أن ) 124(بعد املائة 
عامة ] من كان سببا يف حدوثه [، مع التنبيه إىل أن لفظة )3(]"من كان سببا يف حدوثه بالتعويض 

                                  
 . 465بلبايل ابراهيم، مرجع سابق، ص ) 1(
 .465، ص نفسهرجع املبراهيم، بلبايل ا) 2(
 .465، ص نفسه رجعاملبلبايل ابراهيم، ) 3(
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قة مشكلة التعميمِ اليت تعترِي صياغة النصوص املتعلِّّ يف حتديد املسؤول خاصة إذا علمنا أنّ
ألوقاف مطروحة بشكل واضح، وقد أشرنا إىل ذلك سابقا، فإىل من نرجِع سبب الفعل املُلزِمِ با

للتعويض بالنسبة للقائمني على إدارة األوقاف ؟ هل إىل الرئيس أم إىل املرؤوس أم إىل الشخص 
  ).متمثال يف األوقاف(املعنوي نفسه 

  .إمهال األوقاف :ثالثا
اإلمهال من التصرلبِفات السة اليت قد تقع على األعيان الوقفية بشكل خاص، إذ أنّ القائم ي

بشؤون األوقاف قد يتهاون يف ترميم األعيان الوقفية وإصالحها إذا كانت احلاجة ملحةً يف ذلك، 
أن مما جيعل األوقاف معرضةً للتدهور والتهالك مع مرور الزمن، فَتفقد وضعها األصلي تدرجييا إىل 

يهملَ الوقوف على حاجات األوقاف أو تهملَ فرصة  قد ينتهي أمرها إىل الزوال واالندثار، أو
لبِمواتية لتنميته وتطويره، إىل غري ذلك من التصرفات الساإلمهال هو من أخطر  ة، وال شك بأنّي

ي املادي بكثري، خطر من التعدالتصرفات اليت قد ترِد على األوقاف، إذ هو تعد معنوِي قد يكون أ
  .وبالتايل فهو من التصرفات املمنوعة شرعا وقانونا

  .إمهال الوقف يف الفقه اإلسالمي:  1
 الَ ضرر والَ [ اإلمهال إضرار؛ وعليه فهو داخل يف عموم قوله صلى اهللا عليه وسلم 

حتتها العديد من أبواب  جرِند، وهو احلديث الذي جعله العلماء قاعدة فقهية ت)1(]ضرار 
املعامالت، والنظرة الفقهية واضحة يف مسألة الضعلى النفس وعلى غريها، ر مرحر؛ فهو ممنوع وم

وبذلك يدخل إمهال األوقاف حتت هذا الغطاء فَيصبِح تعريض األعيان الوقفية لإلمهال أمرا منهِيا 
صاحبه، إضافة إىل ت أثَما يمرحةَ اإلضرار عنه ومونِي اإلمهالُ القَصد بصحبِ التعويض إذا استتر

د، واإلمهال خمالفمعالوقف املطلوب ابتداًء املُت فظملقصد ح سابقا عن تأصيل حفظ  يلَفكل ما ق
صلُاألوقاف من الناحية الشرعية يلذلك وال داعٍ ح نوع من خيانة األمانة اليت  هإلعادته، كما أن

ا قال تعاىل ما شرعا من إتيانِعن ﴿ϖ–Φ⊥θϕ≅]ΑΒ‹ε–Φ%&Βš#<–Φ >Απ�⌠Ε‚Α♣ ]œ› >Απ�ΖΦπ�Ζ�]‡Φ ]φ/≅Η ∗γπχζδσϕΑο >Αšπ�ΖΦπ�Ζ�]‡Φο 

∼.„Ε#<]⌠Ε#<‚%&Α ∼�ΕΖΦ%&Αο υπβ�]ιµ]‡Φ ﴾)2(لِّي حبفظ األمانة من صفات عباده املؤمحنني ، وجعل اهللا تعاىل الت

                                  
 .2370: بن ماجة، رقمسنن ا. 2867: ، املسند، رقمأمحد )1(
 .27اآلية : سورة األنفال) 2(
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، كما حثَّ عليها املصطفى صلوات )ϖ–Φ⊥θϕΑο ∼�Œ ∼Π‹Ε#<]⌠Ε#<‚œ› ∼Œθ‹νο υπβντ  ﴾ )1﴿ قال جلَّ شأنه 
، واعترب التلَبس خبالفها من )2(]كانن خوال تخن م كنمئتن امل ةَانأَد األم[ عليه بقوله اهللا وسالمه 
، أَضف إىل ذلك أنّ اإلمهال )3(......]انخ نمأتوإذا  ...ثالث قِافناملُ ةُآي[  فقني فقالصفات املنا

غَريِ املُصاحبِ لنية اإلضرار هو نوع من ترك اإلتقان يف العمل، وقد أَمرنا صلى اهللا عليه وسلم 
فعل اإلمهال  ، وباجلملة فإنّ)4(]هنتقال أن يمم عكُدحأَ لَمإذا ع بحإنّ اهللا ي[ بإتقان العمل فقال 

مستهجن وتأباه الفطرة السليمة يف اإلنسان باعتباره مفضٍ إىل كل سيٍء وقَبِيح، فما بالُك إذا كان 
ونعين بذلك األوقاف؛ ال ) ه هللالُّوامللك كُ(فيما هو عند بعض الفقهاء يف حكمِ ملك اهللا تعاىل 

بأن شكانهجاه أكثر استا وقُبح .  
  . إمهال الوقف يف التشريع اجلزائري:  2

قة باألوقاف إشارة إىل هذه املسألة، رغم أمهّيتها وإمكانية ال نجِد يف نصوص القانونية املتعلِّ
واقع األعيان الوقفية اليوم يشهد بذلك، وربما يعود السبب يف ذلك إىل  حدوثها يف الغالب، بل إنّ

ال يف األعيان مل تتمكَّن إىل حد اآلن من األخذ بزمام األمور والتحكُّمِ بشكل فع أنّ الوصاية
ال واملتواصل، الوقفية، ال من حيث الضبط القانوين الدقيق، وال من حيث الوجود امليداين الفع   

ع(ه أو يكون سبب عدم اإلشارة إليها بنصوص قانونية راجع إىل أناملشر (منا عي عليها، لتعد
فيكون من باب أوىل منعه تعريضها لإلمهال، ومع ذلك فإنّ األمر يستلزِم االنتباه إىل ذلك 
مستقبال، خاصة مع وجود نية السعي إىل إدخال األمالك الوقفية وخباصة األعيان منها؛ يف جماالت 

يف صورة مقبولَة من حيث العرضِ  أن تكون هذه األخرية امالت مالية تتطَلَّب ابتداًءاستثمارية وتع
  . والشكل

                                  
  .08اآلية : سورة املؤمنون) 1(
 سنن الترمذي، .395، ص5، ج3535: رقم من حتت يده،من حديث أيب هريرة، باب يف الرجل يؤخذُ حقُّه  سنن أيب داود، )2(

  .555، ص3، ج1264: من حديث أيب هريرة، رقم
من حديث أيب هريرة،  مسلم، .27، ص1، ج33: عالمة املنافق، رقم، من حديث أيب هريرة، كتاب اإلميان، باب البخاري )3(

: يب هريرة، باب ما جاء يف عالمة املنافق، رقم، من حديث أسنن الترمذي. 46، ص59: يان خصال املنافق، رقمكتاب اإلميان، باب ب
  .19، ص5، ج2631

حديث عائشة، ، من املعجم األوسط الطرباين .349، ص 7، ج4386: اهللا عنها، رقم، من حديث عائشة رضي أيب يعلى مسند) 4(
  .232، ص 7، ج4929: ، من حديث عائشة، رقماجلامع لشعب اإلميان للبيهقي .275، ص 1، ج897: رقم
  




 >- ا�+�ة ا����7ة: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا0ول ���ر إدارة ا0و��ف ا�%<ا=A  

220 

  : خامتة الفصل الثاين
لقد مرت إدارة األوقاف منذ عرِفَت يف صدر اإلسالم مبراحل عدة، إىل أن وصلت إىل 
املرحلة املعاصرة واليت نقصد ا يف سياق البحث؛ أواخر الفترة اليت شهِدت حكم العثمانيني يف 

ر من اجلانب اإلداري الذي حدث فيها التطو يومنا هذا، وذلك ألمهيتها باعتبار أنّاجلزائر وإىل 
 :وميكن أن نوجِز املراحل املتقدمة عن الفترة املعاصرة إىل مرحلتني أساسيتني مها حموري ونوعي، 

ع اإلسالم يمتد فيها منط التعامل مع الوقف من يوم أن شر مرحلة الذاتية واالستقاللية يف التسيري
الذاتية يف التسيري، (إمكانية الوقف كقربة هللا تعاىل إىل عهد الدولة األموية، ومن أبرز خصائصه 

املُمتدة من العهد األموي  مرحلة اإلشراف القضائي، مث )االستقاللية يف اإلدارة، احنصار مصارفه
لٍ توحإىل بدايات العهد العثماين مع تدومدى اإلشراف، ومن أبرز خصائص هذا ي يف كيفية جِر

مرحلة ، بعدها جاءت )نظَّم نِسبِيا، توسع جماالت الوقفالتسيري املُاإلشراف القضائي، (النمط 
، واليت بدأت مع اية العهد الثماين، وقد انقسمت بدورها إشراف هيئات خاصة على األوقاف

رحلة التأسيس اإلداري، فمرحلة التأسيس م: مراحل ثالث اتسمت بالتحول التدرجيي وهيإىل 
  .التشريعي، مث مرحلة التأصيل املؤسسي

مها؛ التطور التارخيي لألوقاف يف اجلزائر إِبانَ الفترة العثمانية مر مبرحلتني أساسيتني  إنّ
يم مرحلة التنظترِك فيها األمر للمبادرة الشخصية يف اإلدارة والتسيري، و مرحلة التسيري العفوي

أين بدأت األوقاف تصطَبِغُ بِصبغة املُؤسِسية واهليكلة اإلدارية، وتجسدت إدارا من  واملتابعة
أجهزة ثالثة؛ جهاز القائمني على الوقف، وجهاز التشريع واملراقبة، وأخريا جهاز التنفيذ  خالل
والتصرةيلحكلَ إدارة مد  ف، كما اختذت تنظيمات األوقاف شدحل مقستة وجهاز إداري مخاص

الصالحيات، واستمرت احلال على هذا التطوقَيالَُء االستدمار الفرنسي الذي  ر والرإىل أن جاء ب
القضاء على املؤسسات األهلية، : بيت للقضاء على األوقاف خطَّةً خبيثة تمثَّلَت يف اخلطوات التالية

أموال الوقف وإدخاهلا يف ميزانية الدولة  ةُقَرِالبنى االجتماعية، ساإلحلاق االقتصادي، تدمري 
ور اليت سامهت يف تده و غري ذلك من االعتداءات السافرة املُستعمرة، إضعاف األوقاف وتصفيتها،

 كانت حيث يف مطلَعِ االستقاللالشيء الذي حدث بالفعل  ،حالة األوقاف وزواهلا مع الوقت
الب أَثَرا بعد عني بِسببِ ما لَحقَها من الدمار واالستغالل، وعندما كان األمل مع يف الغ األوقاف

من (االستقالل منعقدا لعودة األوقاف إىل سابق عهدها؛ خاب األمل، فَخطوةُ إعادة االعتبار 
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ئدة را مؤسسةمل تكف جلعل األوقاف  )07/10/1964املؤرخ يف   64/283املرسوم خالل 
يف اخلدمة اإلنسانية كما كان يراد هلا، إذ مل تتغير يف اجلوهر حاهلا واستمرت املُعاناةُ إىل أن جاء 

حيث بدأ االهتمام  جديدة لوضعية األوقاف يف اجلزائر؛الذي كان بداية  91/10قانون األوقاف 
ت خاصة وضمن وصاية خاصة ا فَنالَت احلماية الدستورية، وتنظَّمت من خالل قانون وتشريعا

، وأصبحت هلا هيكلة خاصة مركزية على مستوى الوزارة )وزارة الشؤون الدينية واألوقاف(
وزير الشؤون الدينية واألوقاف، اللجنة الوطنية لألوقاف، مديرية األوقاف والزكاة واحلج (

لى، ووكيل األوقاف، مدير الشؤون الدينية واألوقاف ع(وحملية على مستوى الوالية ) والعمرة
فات التصرفات ميكن تميِزها إىل نوعني؛ مجلة من التصر اليت أُوكلَ إليها، و)وناظر امللك الوقفي

احلصر والتسجيل، الصيانة واحلماية، التسيري املايل، (املطلوبة على جهة الوجوب أو الندب األصلية 
تبار املصلحة املُتوخاة منها لعودها على األوقاف رع باعواليت أجازها الش، )االستثمار والتنمية

مشترِكَةٌ فيما بينهم  أوالً؛ منهابالنفع العام، وهي على هذا مطلوبة وضرورية ملستقبل الوقف؛ و
املشرع كثريا  على وجه اإلحلاق بعموم استغراق لفظ القائم على األوقاف للجميع والذي قُلنا بأنّ

 استعمال األلفاظ املشتركة ذا املدلول، وهو مسلَك غَري سليم كما ذكرنا ذلك ما كان يعمد إىل
يف منت الرسالة، ألنه يفضي إىل توزعِ العمل الواحد بني أكثر من جهة، وهو غالبا ما ينتهي إىل أن 

 ثَانِيا؛املسؤولية معه، و ال يلزم طَرف به مظَنةَ أنه من اختصاص اآلخر، وبالتايل يضيع العمل وتضيع
تصرل رجِعثلِ عقد االتفاقيات الدولية  لِّكُفات خاصة تن ما؛ م ةُ القياميالَحى صدعلى ح يئَةه

اخلادمة لألوقاف املُوكَلَة للوزير، أو متابعة عمل وكيل األوقاف ونظَّار امللك الوقفي على املستوى 
اليت تقوم كذلك مبتابعة ملف إجيار األوقاف من حيث ووطنية لألوقاف، ي املُوكَلَة للجنة الاحمللِّ

، وكذا )اإلجيار(حتديد الكيفية ودفتر الشروط وجتديد العقود وما إىل ذلك من ترتيبات التصرف 
فات تسوية وضعية األمالك الوقفية وخباصة من الناحية القانونية، يف مقابل ذلك هناك بعض التصر

ة إىل هيئات اإلدارة احمللية، كمراقبة عمل وكيل األوقاف واقتراح ناظر للملك اخلاصة املُوكَلَ
الوقفي؛ املُلحقَة مبدير الشؤون الدينية واألوقاف، وكتشجيع احلركة الوقفية للناس ومراقبة عمل 
ناظر امللك الوقفي حتت إشراف مدير الشؤون الدينية واألوقاف؛ املُلحقَةُ بوكيل األوقاف، وكذا 

وزيع الغالَّت على املستحقني وفق إرادة الواقف املُلحقَةُ بناظر امللك الوقفي، والنوع الثاين هي؛ ت
ئ هلا إال عند احلاجة والضرورة[الطارئة على وجه االستثناء  فات العارضةالتصرجلتالتغيري، ] (ال ي
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 ]عند الضرورة القُصوى فقط إالّ لُ معهايتعام وأال يلتجئُ إليها [أو املنع  ،)االستدانة، االستبدال
فات توافَق الشرع والقانون على عدم اللجوء إليها إالّ يف ، وهذه التصر)ي، اإلمهالدعالت، بيعال(

ا، مبعىن أنانِهها على العارض ال على األصل، وهي حال الضرورة وثبوت مصلحة الوقف يف إِتي
كما أنّ القانون ر شروطها، فُّوإِذن احلاكم أو القاضي الذي يأذَنُ ا عند تعلى الدوام مفتقرةٌ إىل 

 غرِقستة اليت تا عند احلاجة إليها، واكتفى كعادته بالعبارة العام ا مبن يقومهقِّقِ يف إِحلَاقدمل ي
  .اجلميع وهو الشيء الذي نبهنا على سلبيته سابقا

 هفُعرِر الذي تجديد ينتظَر أن يستكَملَ باجلديد الذي يتواَءم مع التطو بِدايةَ عهد كان هذا
م َءالَتمنوذج إداري جديد ومتجدد ي اإلدارات احلديثة من حيث التسيري، فإدارة األوقاف حباجة إىل

تمع اجلزائري، ويوطبيعة اواكب التطوالعاملية من حيث اإلدارة  ه املؤسسات اخلرييةفُعرِر الذي ت
والتسيري، وِفق إستراتيجية مدروسة تأخذ بعني االعتبار الوضع احلايل واحلقيقي لألوقاف يف 

الفاعلة يف  ؤسسةاملاجلزائر، وتتطَلَّع فيه إىل حتقيق أهداف مستقبلية ترقَى باألوقاف إىل مستوى 
  .أجلها اتمع، واليت تؤدي الرسالة اليت وجِدت من



 

 
 

        الباب الثانيالباب الثانيالباب الثانيالباب الثاني
            

  نظام األوقافلاإلصالح اإلداري خطوات 
  

  



 

 

        الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول
        

 مناذج اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف
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        ....خطوات اإلصالح اإلداري لنظام األوقافخطوات اإلصالح اإلداري لنظام األوقافخطوات اإلصالح اإلداري لنظام األوقافخطوات اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف: : : : الباب الثاني الباب الثاني الباب الثاني الباب الثاني 
  

  :متهيد
التأصيل النظري الذي اعتمدناه يف الفصل التمهيدي وكذا الباب األول بقصد وضع  بعد

؛ سيكون احلديث من خالل الباب األساس الذي تنبين عليه الرؤية التطبيقية ملوضوع اإلصالح
على ذكر بعض النماذج  تطبيقي للموضوع، فيكون الفصل األول قائماالثاين على اجلانب ال

التطبيقية اليت اعتمدت بعض املقاربات يف مسرية اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف، هذه املقاربات 
، فكل املختلفة واملقصودة تؤكد مجلة الزوايا اليت قد ينظر إليها ومن خالهلا إىل موضوع اإلصالح

زت فيه، وعلى هذا األساس متّ اختيارها وبر جارب عاجلت جانبا من اإلصالحالت هذه ربة منجت
كنماذج، أما الفصل الثاين من هذا الباب فقد متّ ذكر املتطلبات اليت تقوم عليها عملية اإلصالح 

، وهي مرتكزات تقوم عليها العملية اإلصالحية لضمان السري احلسن والفعال اإلداري يف اجلزائر
احلصول على النتائج املرجوة منها، إذ دون هذه املتطلبات األساسية لن يكون  هلا، بغرض

يف الوصول إىل تغيري الواقع اإلداري احلايل، كما أنه سيكون بال معىن، وسينضاف  لإلصالح فائدة
التجارب واحملاوالت اإلصالحية السابقة اليت مل تؤت النتيجة الالزمة واهلدف املنشود إىل رف.    
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  .نماذج اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف: لفصل األولا
  :متهيد

هِلقد شدةً مت األوقاف يف العقود القليلة املاضية طَفرعتبا رإدار قكلُ وطُرة من حيث ش
درجة  وتسيريها، وهو ما يربِز االهتمام الذي أصبحت توليه هذه البلدان ألوقاف، ورغم أنّ

ة اليت أصبحت فيها األوقاف بعد سنني من انكَاملَ هي مهِاملُ ن بلد آلخر، إالّ أنّاالهتمام متفاوتة م
من خالل هذا الفصل عرض بعض  لُاوِحنسقصود تارة والواقعي تارة أخرى، الغياب والتغيِيبِ امل

يمتت جانبا من إدارة األوقاف واليت كانت حبسب رأينا مسةً من تلك التجارب اإلصالحية اليت مز
اليت ع ةهاجلمت إصالحها يف النظام اإلداري لألوقاف، وهذا يعين أنّ هذه التجارب من خالل د

تمس جزءا منه،  على األقلّ هاي واألكمل لإلصالح اإلداري، ولكنلِّرصيدها ال متثل النموذج الكُ
زِه؛ فَلَرا إذا أخذناها بكاملها كُلٌّ من جهة متينوألنا تمكَبوت لدينا آفاق للحلول املُنمكة ن

 ، على األقل من حيث تحديد احملاور اليتيف اجلزائر ق بنظام األوقافلإلصالح اإلداري املتعلِّ
، ما دامت التجارب حاضرة وميكن االستفادة منها، وهذا هو يمكن الشروع يف إصالحها ابتداًء

  .   املقصود واملأمول
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  .التجربة املغربية احلديثة إلدارة األوقاف العامة: ألولاملبحث ا
كانت وما  ةَيكلَاملَ ارتبط وجود األوقاف بوجود النظام السياسي يف املغرب، حيث أنّ

زالت تأَوالذي  ،ي يف البلدمرجعية النسيج السياس لُكِّشوجد تفاعال اجتماعيا منذ مة طويلةد 
املعاصر وإىل فترة أسبق من  املغرب فعرِلم يي هلذا البلد، فسبِنِساهم يف االستقرار السياسي ال

الدينية يف شرعيته  ةَبغوالذي كان غالبا ما يأخذ الص ،يكلَما سياسيا غري النظام املَانظ ذلك بكثري؛
قَوإىل يوم الناس هذا، وقد كان هلذا النظام الذي استعليه املغرب واملُ رعامال  ؛بالدين طُبِرتهِما م

  .إىل ملك املغرب ةلَوكَمن واجبات إمارة املؤمنني املُ ، باعتبار أنهيف بقاء نظام األوقاف واستمراره
  

  .إدارة األوقاف املغربية يف العصر احلديث: املطلب األول
؛ ما كان مرتبِطًا بِمظهرِ الدولة احلديثة الذي له ارتباط اليوم "احلديث"ونقصد بعبارة 

ول الدولة املدنية، وهو بالنسبة للدول العربية واإلسالمية متعلِّق بفترة ما بعد االستعمار مبدل
 مظِّن، حيث أخذت إدارة األوقاف شكل اإلدارات األخرى اليت ت(ايات القرن العشرين(احلديث 

  .شؤون الدولة واتمع
  

  .حملة تارخيية عن األوقاف يف املغرب: الفرع األول
نطَمل تيف التاريخ، ل دمتق التجربة الوقفية احلديثة من فراغ بل هي استمرارية لرصيد كبري م

فلقد كان لألوقاف حضور ت تلك املنطقة من  دائمكَميف احلياة املغربية عرب الدويالت اليت ح
مي الذي اعتنقَته شعوب ين اإلسالة، باإلضافة إىل ارتباط نظام األوقاف بالددمتالرقعة اإلسالمية املُ

تلك املنطقة مكِّبرا يف مسار احلضارة اإلسالمية، فبعد الفتح اإلسالمي تت املنشآت الوقفية الَو
باملغرب، فأُنشئَ مسجد القرويني مبدينة فاس يف عهد األدارسة، ومسجد األندلسني، كما بنى 

ة جامع القرويني، ة كأوقاف على املساجد وخباصالزناتيون املساجد والفنادق واحلمامات واألرحي
وعلى النهج نفسه سار املرابطون، حيث كان يشرِف يوسف بن تاشفني على زيارة املساجد 

امات يف مجيع أحناء مدينة فاس، اليت ضمت يف عهد ات واحلمايقَوإصالح أسوارها وبناء الِس
ة واحلوانيت حيامات واألرمن احلم اا وعددمسجد 782بنه الناصر ايعقوب املنصور املوحدي و

وغريها وكان جلَّها محبسا على مساجد فاس وخباصة القرويني، وأُحلقَت باملساجد كتاتيب 
القرآن ومكتبات ضت العديد من املصاحف اليت وقفت على املُمتلِّعأَت بعيدا عن مني، كما أُنش
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امللوك  ة؛ فقد اهتمرعرف الوقف بإمجاع الدارسني ضة معتبيف العهد املريين ات، واطَباملدن رٍ
املرينيني األوائل بشكل عملي ومكَثَّف ببناء املؤسسات الوقفية واالجتماعية إىل جانب املؤسسات 

املساجد، (كان معتادا الدينية والثقافية، كما اشتملَت األوقاف يف عصرهم إىل جانب ما 
، )مستشفيات األمراض العقلية(خرى جديدة مستحدثَة؛ كاملارستانات أصنافا أ..) .األرحية،

ني والعاملُِسن ورودجات زربوا األوقاف للمصصة، وخ)املادية وأعمال اإلحسان اليت ) من البِِر
وا باملنشآت اخلاصمة باخلدمات استفادت منها الفئات الفقرية واملرضى واملعاقني، كما اهت

ا ور الوضوء وإنارة األزقّة وغري ذلك، كان هذا يف بداية العهد املريين أمات ودايقَعمومية؛ كالِسال
ايته فقد شهدت تراجعا بسبب األوضاع اليت كانت تعيشها الدولة اليت أَثَّرت على هذه النهضة، 

  .)1(فَتراجع الوقف يف أواخر العصر املريين وخالل الفترة الوطَّاسية
حاول السعدهِم يف ياتماهست مرلوبون إصالح هذه الوضعية وإعادة تنظيم األوقاف من جديد وت

       ض اآلخر، وإنشاء املكتبات تشييد املساجد وترميمها، وإحياء بعض املدارس وتأسيس البع
ا االهتمام باألحباس أو تزويد القدمي منها باملؤلفات، جاءت بعدها مرحلة العلويني؛ اليت بدأ فيه

منذ عهد الرشيد العلوي، مث توسع يف عهد امساعيل الذي حفظ الكثري من أوقاف املسلمني من 
ياع والغصب، حيث أمر نار الوقف يف كل جهة من اجلهات بإحصاء األوقاف وتسجيلها ظَّالض

ة، تعينها على التعرف على يف دفاتر خاصة تكون كوثائق قانونية وتارخيية بني أيدي األجيال القادم
ممتلكات األوقاف ومقاصد الواقفني، وكان من ذلك ما يسمى باحلَواالَت احلبسية اإلمساعيلية اليت 

نوعية يف التوثيق، ويف عهد عبد اهللا بن امساعيل  ةٌقلَما زال بعضها موجودا حىت اآلن، وهي ن
تأسسيموزارة املالية(ار بنفس اشتقاق أمانة األمناء نظَّّت نظارة الُت النظارة العامة لألوقاف وس (

م أن يكون لز، وأصبح هلا من االختصاص والنفوذ العام كَكُلِّ ما ي)وزارة العدل( وقاضي القضاء 
الدولة العلوية كانت  ، ومما يجدر التنبيه له هو أنّ)امليالدي17بداية القرن (لوزارة أوقاف حديثة 

                                  
متثل اية احلكم املريين يف املغرب وبداية احلكم السعدي، وبين وطّاس فرقة من بين مرين، حكموا مدينة فاس إىل : الفترة الوطّاسية )1(

هـ وأسر مجيع الوطّاسيني إالّ أىب حسون الذي فر 956أوائل  )سلطان مراكش آنذاك( أن دخلها عليهم السلطان حممد الشيخ السعدي
 .هـ ومبقتله انقرضت الدولة املرينية باملغرب، وبدأت فترة السعديني ا961مث عاد إىل فاس وقُتلَ ا على يد السعدي سنة  إىل اجلزائر

أمحد بن : ، تحاالستقصا ألخبار دول املغرب األقصى، )هـ1315/هـ 1250(أمحد بن خالد الناصري : ملزيد من التفاصيل أنظر
   . 384 – 331، ص 4، ج2001وزارة الثقافة واالتصال، املغرب،  جعفر الناصري السالوي، منشورات
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وجِد لتحقيق املصلحة العامة كما  أنه مبعىن(اثًا خاصا جلماعة املسلمني األوقاف اإلسالمية ترتعترب 
 -م1912ة من ت بالتقنني للوقف؛ ففي الفترة املمتدم، كما اهت)يسمى حديثا باملال العام

  .)1(تاها ظهريا شريفا لتنظيم األحباس وإدار 35م أَصدر السلطان يوسف أكثر من 1924
هذا ملخص عن أهم املراحل اليت عرفتها األوقاف تارخييا، وليس املقصود االستطراد يف 
تفاصيلها وإمنا اإلشارة إليها، بِغرضِ ولُوجِ العصر احلديث الذي تعيشه األوقاف اليوم وخباصة بعد 

يها لتعلُّقه االستقالل، وهو األمر الذي سنحاول تسليط الضوء عليه وخباصة جانب اإلدارة ف
  .مبوضوع البحث

  

  .حاليا وضعية إدارة األوقاف: ثاينالفرع ال
   مؤسسةاحملافظة على استقالليتها الذاتية ك للسعي يفالوقف دائما؛  مؤسسةلقد حرِصت    
  ط نفَصلَةً من الناحية املالية عن موازنة الدولة اإلسالمية، اليت أصبح معظَمها منذ سقوية مدين

الً زمنية عصرية تقوم على أساس قومي أو وطين أكثر مموا تقوم على أساس اخلالفة العثمانية د  
  :وقد كانت من فوائد االستقالل الذايت لألوقافديين، 
حمايتها من الذوبان يف أمالك الدولة، وصيانتها من االستغالل يف النفقات العمومية  •

  .للحكومات
الدينية واالجتماعية اليت تحددها حجج الوقف اليت غالبا ما تنتهِي احلفاظ على رسالتها  •

   ."فمن بدلَ أو غَير فاهللا حسيبه" بعبارة 
اإلدارات األخرى املوجودة يف الدولة  مل ختتلف وضعية اإلدارة الوقفية عن حال ومستوى باقي

  العنصر البشريذلك يف أجهزا وطريقة التسيري و، ويتجلَّى يشهموالت فلُّخاليت تعاين التو
  :اهليكلة والتشريع على النحو التايل ه، إىل جانباملُكَلَّف ب

                                  
، املعهد اإلسالمي )مناذج خمتارة من جتارب الدول و اتمعات اإلسالمية(، نظام الوقف يف التطبيق املعاصر بد العزيز الدرويشع )1(

م،       2003 -هـ1423، جدة، 1، ط)ويتالك(األمانة العامة لألوقاف  –) البنك اإلسالمي للتنمية جبدة(للبحوث والتدريب 
  . بتصرف 17-14ص 
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فكل ما تستخدمه اإلدارة لتسيري أمورها، يوحي بإدارة قدمية، ال تعطي أمهية خاصة : األجهزة
للمكثريا من األدوات اليت أصبظه بِرعتحت ضرورية يف إدارات أخرى ر اخلارجي لإلدارة، وت

  ).كوسائل املعلوماتية احلديثة(نوعا من التبذير والترف الذي ال معىن له 
واحدة، وغالبا ما يكون  دالذي يتميز بتداخل االختصاصات ومجع السلطات يف ي :التسيري

تسمية األقسام واملصاحل شكلكِّلُ ) و ثالثةاثنني أ(ا فقط، كما تكون مجاعة من األشخاص يشت
ة دائمة إىل جانب املسؤول عن اإلدارة وتسيري كل شيءخلي.  

يف مستوى  عفن مع ضم يف السدقَمن إدارات األوقاف بالت ددميتاز يف عالذي  :العنصر البشري
  ).ة القدميةرباالعتماد على اخل( التكوين 
 عقَالذي غالبا ما يكون قدميا وبسيطا وال ياألوقاف، قانون التنظيمي إلدارة واليت تعنِي ال: اهليكلة

غيِتريه ه إالّ بعد عقود من الزمن، وحىت ولو كان على أرفع وأحدث مستوى تشريعي ممكن؛ فإن
املديريات واألقسام مل تتعود على االضطالع مبسؤولياا يف  غالبا ما يبقى امسيا وشكليا ألنّ

رجة االستقالل بل هي مخرأجهزة للس 1(، صاحلة فقط لتنفيذ التعليمات )من التسخري(د(.  
عليها األوقاف ويف الكثري  ريِسنصوص تشريعية وضوابط حبسية تقليدية، ت همعظَمفَ: التشريع

ضعٍمنها كالم عن و مضى مل يعا تد موجودا، ولذلك كانت هذه التشريعات ممجاوزالزمان ومل  ه
يعلتعا داطي معه سليما، واحتاج بذلك إىل أن يحني .   
  

  .هيكلة إدارة األوقاف: لثالفرع الثا
ى الدعوة للوقف واحملافظة على وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية هي اجلهة اليت تتولَّ إنّ

على وجوه الب هأمواله وإدارته واستثمار وصرف رِيعمن أجلها، ومبوجب الفص ر فقل اليت و
هـ تدير هذه الوزارة األوقاف العمومية، كما 1333رجب  19اخلامس والسبعني من ظهري 

تباشر على أحباس الزوايا اختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي، وتشتملُ الوزارة باإلضافة إىل 
ديوان الوزير؛ إدارة مركزية ونظارات ملِّحة ومصاحل خارجيةي.  

                                  
أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل : ندوة، إدارة األوقاف اإلسالمية يف اتمع املعاصر يف املغرب عبد الكبري العلوي املدغري، )1(

ؤسسة اإلمام اخلوئي اخلريية، بريطانيا، و م) مآب –مؤسسة آل البيت (امع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية : تنظيماليوم، 
   .بتصرف 470-467، ص 1996
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  . ركزيةاإلدارة امل: أوال
  : وتشتمل على ما يلي

قة بالوزارة، والسهرِ على مجيع مهام ى توجيه سري األعمال املتعلِّ؛ اليت تتولَّالكتابة العامة) 1
  .الدراسات واألحباث التوقُعية

حص والتدقيق يات والدراسات والفَرح؛ واليت تقوم جبميع أعمال التفتيش والتاملفتشية العامة) 2
  .ات استغالل األوقاف العمومية واستثمارهايف حساب

ى استغالل األوقاف العمومية واستثمارها واحملافظة عليها، ومراقبة ؛ وتتولَّمديرية األوقاف) 3
ى التخطيط التنموي للوقف، تضم هذه املديرية األقسام أحباس الزوايا واألحباس اخلاصة، كما تتولَّ

  :التالية
الدراسات ومشاريع البناء، البناء (ثمار؛ املُؤلَّف من املصاحل التالية قسم التخطيط واالست – أ

  ] ).الذري[والتجهيز، املعامالت العقارية، احلبس املُعقِّب 
وضبط املداخيل احلبسية، ) مجع كراء(اَألكرِية (ل على املصاحل التالية مشتقسم املالية؛ وي – ب

  .)سيرياحلسابات وامليزانية،مراجعة نفقات الت
املغارسات واستغالل األراضي الوقفية، (ن من املصاحل التالية قسم الشؤون الفالحية؛ ويتكو – ج

  ).التحفيظ العقاري
ر على احلفاظ على القيمِ اإلسالمية وسالمة العقيدة، سه؛ وتمديرية الشؤون اإلسالمية) 4

  .بيةوضمان إقامة الشعائر الدينية يف مجيع أحناء اململكة املغر
؛ ويعهد إليها بالتدريب والتأهيل يف اال الديين وتنمية مديرية الدراسات والشؤون العامة) 5

  .املوارد البشرية يف الوزارة
  ). اإلقليمية(اإلدارة احمللية : ثانيا

  :ي فَتمثِّلُ األجهزة التالية وزارة األوقافأما على املستوى احمللِّ
ى إدارة الوقف واستثماره واحملافظة عليه، ؛ اليت تتولَّاإلسالميةنظارات األوقاف والشؤون ) 1

  .وبناء املؤسسات الدينية والثقافية واالجتماعية وإصالحها والعناية ا
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؛ اليت تناطُ ا رعاية كراسي الوعظ واإلرشاد والتثقيف الشعيب، االس العلمية اإلقليمية) 2
  .)1(ة واألخالقية والتارخيية يف املغرب والتوعية بِمقَومات األمة الروحي

ات بهيكل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يستجِيب على هذا النحو ملتطلَّ وهكذا فإنّ
ي للوقف، ووظائف استثماره واحملافظة عليه، الوظائف األساسية للتسيري اإلداري واحملاسيب والفن

ِسوجبانب هذه اإلصالحات املؤسرِفَية؛ عت أساليب العمل ووسائله تطورا ملحوظا خالل احلة قب
األخرية، فقد تم تعزيز الكفاءات التقنية واإلدارية باملزيد من ذوي التأهيل العايل يف خمتلف 
االختصاصات اليت حيتاجها العمل الوقفي، وسجلَت الوزارة قَفزةً نوعية مشهودة يف جمال برامج 

ية املوارد البشرية، من قَيمني دينِيني وموظفني، واستحداث التطبيقات املعلوماتية اخلاصة بتنم
اع واستغالل األراضي الفالحية احلبسية املعلوماتية اخلاصومع هذا تبقى )2(ة مبتابعة أكرية الرِب ،

ومية اإلدارة الوقفية يف املغرب وكغريها من اإلدارات الوقفية يف البلدان اإلسالمية ذات مسحة حك
 ولُحة اإلدارية للوصاية ييعبالت يغلُب عليها الطابع البريوقراطي لإلدارات احلكومية، وبالتايل فإنّ

ذاته كثري احلساسية  دف األوقاف يف حلَم دون انطالقة األوقاف إىل املستوى املطلوب، كما أنّ
يف املغرب ملا يشه من شبهات كثرية وفساد من جهةوب، ولتبعيه لوزارة األوقاف والشؤون ت

اإلسالمية اليت هي مبرتلة وزارة ة(نظام احلكم السائد  كمِللسيادة حبيذي اخللفية الدينية ) املَلَك
  .  من جهة أخرى )إمارة املؤمنني(
  

  .التسيري اإلداري لألوقاف العامة يف املغرب: املطلب الثاين
قة بكيفية إدارة األوقاف، بعض اجلوانب املتعلِّسنحاول من خالل هذا املطلب تفصيل 

ة النمط اليت عرفته اإلدارة الوقفية يف املغرب سابقا، وكذا النمط الذي تسعى رمبا إىل وخباص
  . اعتماده يف املستقبل

  
  

                                  
م مع بعض 1993نوفمرب  08هـ املوافق 1414مجادى األوىل  23الصادر يف  1.93.164هذه اهليكلة املُقَررة يف الظهري رقم  )1(

  .م2003ديسنري  04املوافق هـ 1424شوال  09الصادر يف  1.03.193التعديالت البسيطة اليت أضافها الظهري رقم 
  .22-20، مرجع سابق،  ص بد العزيز الدرويشع )2(
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  .تسيري األوقاف العامة بإدارة حكومية: الفرع األول
دت، وكذا بعد االستقالل وهو األمر الذي كانت عليه األوقاف يف املغرب منذ وجِ

الذي كما قلنا بالنظام السياسي املُعتمد، الذي يعترب نفسه وصيا عن الدين ومحايته و الًوالرتباطها أَ
ة ويف كل امليادين قصرِ التجربة اإلدارية بصفة عامباإلضافة إىل األوقاف، يعد من أكرب شعائره 

ةواليت مل تسمح بوجود بدائل أخرى مبرج.  
يف البداية كانت األوقاف تسير من طرف الواقف أو من يعينه كناظر عليها وبالتايل كانت 

تعن خمتلف األمناط اإلدارية اليت عرفها الوقف يف ) الباب األول(م بالفردية، وقد حتدثنا سابقا ِست
ة تأثّرت يف البداية باألحكام العام فالوالية على األوقاف" احلضارة اإلسالمية ومنها هذا النمط، 

مبصاحل اجتماعية  قالوقف قطاع خاص مرتبط بإرادة الواقف أساسا، ومتعلِّ الفقهية اليت ترى بأنّ
حمدودة ولو على املستوى اجلغرايف، وبالتايل مل يكن لشكلِ الوالية أن يتجاوز حدود ما يسمح به 

ر يف الناظر جمموعة من فَّوتيحرِص فيها الواقف على أن ت هذا اإلطار الضيق، فكانت الوالية فردية
  .)1("الشروط اليت تؤشر على قدرته يف القيام بواجبه جتاه الوقف وعدم إمهاله أو التفريط فيه

  .سيطرة الدولة على إدارة األوقاف العامة:  أوال
األسباب نذكر أمهها مجلة من  ؛ة إىل الدولةوقد ساهم يف رجوع إدارة األوقاف العام

  :وهي
1  - ببسظّار رغم وقوعهم  تاإلدارة الفردية يف ظهور العديد من التجاوزات اليت وقع فيها الن

ا أنتج تلك التجاوزات اليت حتت رقابة القضاء، الذي كان يتساهل و يتواطأ يف بعض األحيان، مم
على محاية كل األمالك وخباصة تلك اليت ل إىل اإلدارة احلكومية اليت هلا الوالية فرضت التحو

غُ بصبغة الدين ومنها األوقاف، ولذا كانت والية الدولة على األوقاف واليت عصبفَرِتا مجيع ته
ن مسؤوليتها عن إدارات األوقاف يف العامل العريب واإلسالمي هي والية عامة تستمدها انطالقا م

من غري أن تكون والية مباشرة إالّ ) شؤون األوقاف ومحايتهاواليت منها رعاية (مصاحل املسلمني 
فيها الوقف من دون و كتريف احلال اليت يلاحلَ[ من باب  ياكم  يلمن ال و يل؛ وهضفَوأومن ي

                                  
 -اململكة املغربية –، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية احلماية املدنية لألوقاف العامة باملغرباصبيحي،  عبد الرزاق )1(

  .29م، ص 2009/هـ1430مطبعة األمنية، الرباط، 
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وأمام هذا الوضع أصبح جهاز القضاء الذي كان مكَلَّفًا بالرقابة على اإلدارة الفردية ، )1(]له
العيوب اليت ر إىل كثرة ظَه على أكمل وجه، بالنتقاف العامة، عاجزا عن االضطالع مبهملألو

ل من أجل إعادة تنظيم قطاع ا كافيا للدولة كي تتدخرربكان ذلك ماعترت هذه اإلدارة، ف
  .األوقاف

2 – كِّلُ عائقارغبة بعض احلكومات يف السيطرة على األوقاف العامشم  ة اليت تلطموحا
الشخصية؛ باعتبار االستقاللية اليت تكُملها ا األوقاف من األساس وخباصة يف تسيري أمورها من ذا

لِ الدولة وهها بطبيعتها مستقلِّولو كان ذلك حتت عني القضاء، إالّ أنخدطبيعة (ي ة عن ت
ور الدولة على حساب دور ومع تعاظم د عناصر القوة اليت متلكها األوقاف، أحد )االستقاللية

) اقطاعا هامشي لُثِّممل تعد ت(الفرد وخباصة يف األنظمة االشتراكية، وكذا ازدياد حجم األوقاف 
اليت أصبحت تشكِّلُ رصيدا وطنيا معتربا له تأثريه املباشر على اقتصاد البلد؛ نمت الرغبة عند 

موازية للدولة تفقدها  مؤسسة ال تكون العديد من احلكومات يف السيطرة على األوقاف حىت
  :وقد ساهم يف وجود هذه الرغبة العديد من العوامل من أبرزها ،)2(مهابتها 

• الضغط الذي اعتمدةاالستعمار يف تفكيك  هسالوقف، واجلُ مؤسهد لَذَالذي بالسلطات  ته
  .األجنبيةالوطنية يف إنشاء إدارات لتنظيم الوقف ومحايته من اليد 

  ).مالسيطرة والتحكُّ(قوة النزعة املركزية للدولة احلديثة  •
اعتقاد األنظمة اليت تبنت االشتراكية؛ بضرورة إبقاء األوقاف حتت سيطرة الدولة لضمان  •

 .)3(تنفيذ برامج اإلصالح املختلفة 
  
  

                                  
عائشة، باب ما من حديث  ،الترمذيسنن  .425ص، 3ج ،2083 :رقميف الويلّ، ، باب عائشةحديث  من ،سنن أيب داود )1(

  .38ص  ،03 ، ج2260: ، من حديث بن عباس، رقممسند أمحد .399ص، 3ج ،1102، رقم ال نكاح إالّ بويلّ: جاء
تصل إليه استقاللية األوقاف كمؤسسة، ومدى  من املُهِم التفكري من خالل البحوث العلمية؛ يف مسألة املدى الذي ميكن أن )2(

  .إمكانية تعارض ذلك مع مبدأ السيادة الذي يرتبط بأحد أركان الدولة املعتربة يف املفهوم الدستوري املعاصر هلا
ي ابراهيم بيومي غامن، التكوين التارخي :انظر كذلك يف نفس السياق.بتصرف 37-29اصبيحي، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق )3(

  .للوقف يف اتمع العريب
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  .التجربة يف امليزان: ثانيا
صنِيعِ الوجود االستعماري، بل عرِفَت  مل تكن كما قلنا سابقا؛ وزارة األوقاف من

بالشكل التنظيمي منذ العهود األوىل للدولة العلوية؛ حيث أنشأ املوىل عبد اهللا ما يسى وقتئذ م
بنظارة النظّار على غرار ما يعروزارة العدل(وقاضي القضاة ) وزارة املالية(بأمانة األمناء  ف( ،

حولكن هذا الوجود السابق مل يل سواء يف عهد احلماية أو ما بعدهال دون التدخ.  
  :يف عهد احلماية العامة األوقاف – 1

) م1912مارس  30بفاس (لقد تعهدت فرنسا يف بنود اتفاقية احلماية املُربمة مع املغرب 
بعدم التعض واملَرساس باألحباس ؛ فقد نحلماية نظام ا الفصل األول من االتفاقية على أنّ ص ]

سيحافظ على الوضعية الدينية، احترام وهيبة السلطان، ممارسة الدين اإلسالمي، وعلى املؤسسات 
ذلك من خالل وضع األوقاف حتت إشراف  د، وقد جتس]قة باألحباسالدينية ال سيما تلك املتعلِّ

أكتوبر  31وافق هـ امل1330ذو القعدة  20السلطان، حيث أُنشأَت ومبوجب الظهري املؤرخ يف 
ى الوالية وكانت تتولَّ )1()سميت بنِيقَة األحباس(م إدارة مركزية تابعة لدار املخزن 1912

هـ 1331شعبان  08املباشرة على األوقاف باختصاصات حمددة أوضحها الظهري املؤرخ يف 
  :يف ةًلَم متمث1913ِّيوليوز  13املوافق 
  .وقاف العامة جبميع أطراف املنطقة السلطانيةإجراء مراقبة شاملة وتامة على األ •
• ظَّفَمراقبة تصرم الشهرية والسنويةات النار وحسابا.  
  .وضع الضوابط اليت متشي عليها مجيع النظارات •
  .ة املوجودة يف سائر النواحييبِسإحصاء األمالك احلَ •
  .إصالح األحباس وصيانتها بواسطة النظّار •
  وعة أمام احملاكم فيما له عالقة باألحباستتبع الدعاوى املرف •
  .   إجناز تقرير سنوي عام عن ميزانية احلبس •

                                  
ويف مقابل ذلك عمدت سلطات احلماية إىل إنشاء أجهزة موازية لبنِيقَة األحباس بغرض التحكُّم والسيطرة ولو بصفة غري مباشرة،  )1(

كما متَّ استحداث جملس إدارة األوقاف،  يف تابع مباشرة لسلطات احلماية بادعاء املساعدة الفنية" قسم مراقبة األحباس " حيث أنشأت 
  .م مهِمته الرقابة العليا على سائر أعمال إدارة األحباس بعضوية شبه كاملة من عناصر احلماية1914أعلى لألحباس سنة 
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النظَّار هم وحدهم املُخولني إدارة وتسيري األحباس املوجودة يف مناطق  ي فإنّأما على املستوى احمللِّ
، ويقوم بأمر الرقابة نفوذهم، وصيانتها واحملافظة عليها طبقًا للشروط الشرعية والنصوص القانونية

ة على تصربنيقة األحباس  من بني املغاربة املسلمني" مراقب حبسي"فات الناظر التام هنيع1(ت(.  
وجدير بالذكر أنبالرغم من املعطيات اليت تؤكِّو هأنّ د ة يف مرحلة إدارة األوقاف العام

ا عريطستا مراالً عليها، وشبا وقضى على أهدافها ومقاصدها؛ إالّ أنّاحلماية كانت وبأركا فص 
يف استقالل األوقاف العامة بإدارا عن  لَّالقائمني على األوقاف املغربية إذَّاك مل يكونوا يرون احلَ

الدولة، وإنون برجوع التصرادنف يف ما فقط يف استقالهلا عن السلطات الفرنسية، وبالتايل كانوا ي
املسألة  ل فرنسا وعمالها، إالّ أنّإىل املغاربة املسلمني وحدهم من غري تدخ ؛باألوقاف قكل ما تعلَّ

هلا الع جِدوإن ووجود االحتالل كما نادت بذلك مجعية العلماء املسلمني ( يف سياقها التارخيي  ذر
استقالل (صبحت ضرورة ها يف وقتنا احلاضر أفإن) اجلزائريني إىل فصل الدين عن الدولة الفرنسية
ا على األوقاف وحتقيقا ملقاصد اظًفَالبد منها ح) األوقاف العامة بتسيريها عن اإلدارة احلكومية

  .)2(وجودها 
  :يف عهد االستقالل العامة األوقاف – 2

ت يف التعامل بنفس ا، واستمرهدياألوقاف بِ بعد االستقالل أخذت احلكومة زِمام أمرِ
ة أساسا عليها، واملتمثِّلَ مباشرة كانت تدار ا على عهد احلماية من حيث بسط والية الصيغة اليت

وزارة عموم األوقاف " م حتمل اسم 1961يف إدارة األحباس واليت أصبحت ابتداء من يونيو 
ين ربيع الثا 12، وقد استمر الوضع على ما هو عليه حىت صدور الظهري يف "والشؤون اإلسالمية 

م يف شأن تنظيم واختصاصات وزارة األوقاف والشؤون 1976أبريل  12هـ املوافق 1396
 لَوكة بقطاعي األوقاف والشؤون اإلسالمية معا، فأُفَاإلسالمية، باعتبارها السلطة احلكومية املكلَّ

ا، حيث ة اإلشراف على إدارة األوقاإليها مهمأَف وتسيريها واحملافظة على كياذا الظهري ه ثَحد
  : لألوقاف أَوكَلَ إليها ممارسة االختصاصات التالية على املستوى املركزي للوزارة مديريةً

                                  
، منشورات وزارة األوقاف والشؤون األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربيةحممد مكي الناصري، : انظر لتقييم هذه التجربة )1(
  .28م، ابتداء من ص 1992هـ املوافق 1412، )املغرب(سالمية باملغرب، مطبعة فضالة، احملمدية اإل
  .بتصرف 43-39مرجع سابق، ص ، اصبيحي عبد الرزاق )2(
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تدبري شؤون األوقاف والقيام بإحصاء ممتلكاا، وبذل اجلهد يف صيانتها وتنميتها، واختاذ  •
  .مجيع اإلجراءات الكفيلة بضمان مصاحلها واستمرار بقائها

الدينية، ومتكينها من أداء رسالتها السامية وبناء مساجد حسب صيانة وجتهيز املؤسسات  •
  .االستطاعة واإلمكان

رق وأَجنَع ا َألحدث الطُبقًطط واملشاريع لالنتفاع جبميع إمكانيات األوقاف طوضع اخلُ •
  .األساليب، واملسامهة يف مشاريع الدولة اهلادفة إىل التنمية االجتماعية واالقتصادية

واألوقاف املُعينة وأوقاف الزوايا واألضرحة ) الذرية أو األهلية(ف املُعقِّبة مراقبة األوقا •
  .حسب النصوص الصادرة بشأا

مل يم 1993نوفمرب  08هـ املوافق 1414مجادى األوىل  23ف الظهري الصادر يف ض
قَبِجديدا ملا سه فيما يخرية األوقاف؛ وظيفة الوزارة جتاه األوقاف، أو اختصاصات مدي ص

، )1(باستثناء التدقيق يف بعض عبارات الظهري السابق، وإعادة ترتيب طفيف يف اهليكلة اإلدارية
 04هـ املوافق 1424شوال  09الظهري سالف الذكر نِسخ بالظهري الصادر يف  وبالرغم من أنّ

هذا الظهري هو  م يف شأن اختصاصات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ إالّ أن2003ّديسنرب 
اآلخر مل يأت جبديد يهم األوقاف سواء يف اهليكلة أو االختصاصات، باستثناء إحداث مصلحة 

هذا على املستوى ) قسم الشؤون الفالحية منض(قة باألوقاف تتبِع الدعاوى واملنازعات املتعلِّ
ا حمليالفصل بني تدبري الشأن الديين الاملركزي، أم ملَ إىل مندوبيات الشؤون ا فقد تذي أُوك

ة باحلفاظ على ممتلكات فَاملكلَّ اف الذي أُحلق بنظارات األوقاف، وتدبري شؤون األوق)2(اإلسالمية
طط قة ا، واقتراح كل مشروع أو خمع املنازعات املتعلِّتدبريها وحتسني مداخيلها، وتتباألوقاف و

  .)3(يهدف إىل حسن استثمارها
  
  

                                  
  .انظر الفرع الثالث من املطلب األول السابق )1(
بات التابعة لألوقاف والسهر على احلفاظ م فإنّ من اختصاص املندوبيات اإلشرف على املكت2003من ظهري  19حبسب املادة  )2(

  .على تراثها
  .بتصرف 48-44اصبيحي، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق )3(
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  .سلبيات اإلدارة احلكومية لألوقاف: ثالثا
لكل  شكل اإلدارة ينعكس سلبا أو إجيابا على القطاع املُدار؛ ذلك أنّ ال جدال يف أنّ

بطابع خاص يتمي هعطبشكل إداري آليات اشتغاله اليت تبه عن غريه من طرق التدبري، وهذا ما  ز
ات تطوير األشكال اإلدارية، ولقد ظهرت جيعل من أولويات اإلصالح اإلداري التفكري يف كيفي
ألوقاف؛ هذه السلبيات اليت كان هلا الدور لالعديد من السلبيات اليت رافقت التسيري احلكومي 

ة دون وصول األوقاف إىل حتقيق الغرض الذي وجِدت من أجله، كما أنها ولَيلُالكبري يف احلَ
االنطالقة احلقيقية والقوية حنو  كونأن ت مكانص اليت كانت باإلرأَبعدت عنها العديد من الفُ

مستقبل زاهر ومتني يعود بالنفع على البالد والعباد، ويمكهذه السلبيات على مستويني  ن يدعدت
  .رئيسني؛ ما تعلّق جبانب التسيري، وما تعلّق جبانب الرقابة واحملاسبة

   .ة بالتسيريقَالسلبيات املتعلِّ – 1
  :توى املركزي؛ وميكن تعديدها إىلعلى املس – أ

، الشيء الذي من مجيع النواحي على أداء الوقف لدوره مركزية القرار اليت تنعكس سلبا •
 .مينع من استجابة الوقف بالسرعة والفعالية املطلوبني للحاجات املُلحة على الصعيد احمللّي

• فَمجع الوزير بني الصهجبِرعلى مسايرة سياسة احلكومة ورؤيتها،  ة السياسية ملنصبه اليت ت
  .ةوبني منصبه اإلداري باعتباره الناظر األول على األوقاف اليت متلك باألساس رؤية مستقلِّ

التوظيف على أساس القواعد املعمول ا يف باقي اإلدارات احلكومية رغم خصوصية  •
  .األوقاف

• برامج التكوين والتأهيل اليت ي عفضقَّلَتظف احلكومي ومنه العامل يف األوقافا املواه.  
• لألوقاف على أساس التطو سسؤاالجتماعي الذي ي عدع، الشيء الذي عدم االهتمام بالب

  .يغيب يف ظل اإلدارة احلكومية للوقف العام
  :ي؛ وميكن تعدادها إىلعلى املستوى احمللِّ – ب

ري األخذ بعني االعتبار الوضع اخلاص اعتبار الناظر عامال إداريا كباقي اإلداريني من غ •
عدم متييز م ببسا، مما يهِلألوقاف وملن يقوم بإدارة الناظر عن باقي املهام اإلدارية اليت م

أكثر من للخصوصية اليت تتحلَّ يشغلها باقي اإلداريني، وهو جتاوز هتهِما األوقاف، فَم ى
  .أن يستوعبها إطار الوظيفة العامة
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• عدم وضوح التكييف القانوين للمركز الذي يلُشغه الناظر مما يسبإزدواجية يف العمل،  ب
فهو من جهة خيضع لقواعد تعيني وعزل املوظفني باعتباره موظفا إداريا خيضع للسلطة 

ا على الوقف لشروط الواقفني باعتباره مشرفً اسية لرؤسائه، ومن جهة أخرى خاضعالرئ
مسها باثًومتحد .  

الوضعية جعلت من مركز الناظر يف غاية التعقيد والصعوبة، إضافة إىل كوا غري طبيعية وال هذه 
 .)1(منسجمة مع أحكام الوقف كما حددها الفقهاء وكما درج عليها التطبيق العملي

  .قة بالرقابة واحملاسبةالسلبيات املتعلِّ – 2
ّسيري هناك سلبيات أخرى متعلّقة جبانب حموري يف قة بالتباإلضافة إىل السلبيات املتعل

العملية اإلدارية لألوقاف وهو حمور املراقبة واحملاسبة، فهو العمود الفقري الذي يضمن سالمة 
  : األمالك الوقفية ويضمن بقاءها واستمرارية عطائها، وأهم هذه السلبيات

إىل السلبية اليت ذكرناها يف اإلدارة الفردية عدم كفاية آليات الرقابة، وهو األمر الذي يعيدنا  -أ 
وأحد األسباب اليت  ،أن تكون اإلدارة احلكومية بديال عنها ضِرفتلألوقاف واليت كان من املُ

، واستعملَ األمر حجةً لذلك، ولذلك مل )اإلدارة احلكومية(سامهت وساعدت يف االنتقال إليها 
ا كانت كُتمب واستغالل األوقاف يف األغراض فعليه من قبل؛ ن النتائج خمتلفة عيسالفساد والت

ة للوقف العام يف الرقابة اخلاص أمولقد كان من املبقي منتشرا، و الشخصية وغري ذلك من اآلفات
أن تمكِّن من إعطاء صورة واضحة وشفافة عن وضعيته، ولذلك ال غىن لتحقيق ذلك عن رقابة 

  .التدبري وتتكامل مع الرقابة الداخلية، وتفَعل بآليات حقيقية للمحاسبة، تصاحب سري )2(خارجية 
اليت يكون سببها القائمون على إدارة  التجاوزاتعدم كفاية آليات احملاسبة، إذ تنتهي  -ب 

أو جنائية، مع ما يصاحب ذلك من ضياع ملُقَدرات ) باعتبارهم موظفني(األوقاف بعقوبة تأديبية 
غري رجوعها واستعادا، وهو األمر الذي يربِز الثغرة اليت يتم من خالهلا حماسبة األوقاف من 

                                  
  .بتصرف55-50اصبيحي، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق ) 1(
الس األعلى ملراقبة مالية " هناك جتربة مهِمة يف هذا اال سنأيت إىل تفصيلها يف املطلب الالحق باعتبارها جتربة رائدة؛ وهي جتربة  )2(

  .يف املغرب" األوقاف العامة 
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ظّار على أخطائهم، بل وأكثر من ذلك فعدم كفاية هذه اآلليات يالني ألصحاب النفوس عط
1(ي واالستغالل غري املشروع لألوقافاملريضة ضمانات للمزيد من التعد( .  

  

  .حكومية غري األوقاف العامة بإدارةتسيري : ثاينالفرع ال
سنأيت من خالل هذا الفرع إىل احلديث عن جتربة مأمولة يف املغرب ويف العديد من البلدان 

ل يف إعطاء الفرصة إلدارة غري حكومية لتسيري األوقاف، ة بالوقف، تتمثَّمهتالعربية واإلسالمية املُ
التسيري الذايت(منطا ثالثا وسطا بني اإلدارة املنفردة ها ستكون وهي جتربة جديرة باالهتمام، إذ أن (

ال  واقعي ، جتمع بني إجيابياما وتتجاوز سلبياما، وهو أمر)التسيري احلكومي(واإلدارة املركزية 
يطرح أي إشكال من الناحية العملية؛ ألند من قمه املُعتجوه ينسجم مع التالكثري من الدول  لِب
ها اليت أصبحت تتخلَّى تدرجييا عن الكثري من السلطات واخلدمات والصالحيات لتتوالَّاليوم، 

أجدر املؤسسات اليت ميكنها أن يقام ومؤسسات خاصة بأشكال حديثة وحتت مراقبة الدولة، 
  . ها باألصل متلك ذلك الرصيد وتتميز بتلك االستقاللية من ذاا، ألناألوقاف مؤسسة عليها ذلك

  .مزايا اإلدارة غري احلكومية لألوقاف: أوال
هناك العديد من املزايا اليت ميكن استخالصها من اإلدارة غري احلكومية لألوقاف، وهي يف 

األوقاف من ذاا، ال من وجود تلك اجلهة غري احلكومية اليت  مؤسسةاحلقيقة مزايا توفرها طبيعة 
  .ومن حيث منطلق وجودها متلك تلك املزايا سةمؤستقوم بإدارا، ألن شخصية األوقاف ك

  .الوقف ؤسسةوضوح الشخصية املعنوية مل – 1
قانونية، ومل يعد اآلن جمال ) اعتبارية(مل يعد خافيا استقالل األوقاف بشخصية معنوية 

للتناقش عن ذلك؛ فقد أصبحت من املُسلَّمات اليت يتفق عليها الفقهاء اليوم حىت حبكم األمر 
الواقع، وقد فَصلنا هذا األمر يف الفصل التمهيدي مبا يغنِينا عن العودة إليه، وبالتايل مل تعد احلاجة 

ق مبسألة انتقال الذمة اليوم إىل إثبات الشخصية املعنوية للوقف، وربما بقي بعض االختالف املتعلِّ
، واألنسب مع )ة الواقفمه، أو تبقى على ذذات دهل إىل املوقوف عليهم، أو الوقف يف ح(املالية 

 مؤسسةحديثنا هو أن تنتقل إىل الوقف بذاته فَتستكملَ مواصفات الشخصية القانونية للوقف ك

                                  
  .بتصرف 57-56اصبيحي، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق )1(
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ة عن الوقف والواقف واملوقوف عليهم وكذا على الناظر الذي يدير مصاحلها، مستقلِّ, قائمة بذاا
يكتِسب شخصيته املعنوية مبجرد إنشائه باإلرادة املنفردة  الوقف هناك من يرى بأنّ ورغم أنّ

للواقف دون احلاجة إىل شكلية معينة أو إقرارٍ من الدولة؛ إالّ أنّ تدخلَ السلطة لالعتراف له 
بشخصيته االعتبارية سيكون مفيدا يف إقرار هذه احلقيقة الفقهية لتصري حقيقة قانونية واقعية، كما 

شخصية الوقف،  هلا شخصيتها املعنوية سيزيد من وضوح مؤسسةإدارة الوقف العام من قبلِ أنّ 
ة إدارة األوقاف أمام مسؤوليام احلقيقية كنائبني عن الوقف، ذلك أنّ ني مبهمفوسيضع املكلَّ

صية االعتبارية إحلاق املسؤولية مبن ينوب عن الوقف يف إدارته عنصر إجيايب آخر من وضوح الشخ
عن الوقف، ) يحددها القانون(اعتبار الناظر نائبا نيابة قانونية  الوقف، فبهذا الشكل ميكن ؤسسةمل

األمر الذي ال يحقِّق لنا االنسجام مع أحكام الوقف فحسب، بل جيعل الناظر أكثر إحساسا 
مما يترتب عليه من مسؤولية بواجب النهوض بشؤون الوقف ووظائفه على أكمل وجه، انطالقا 

  .)1(جتاهه 
  .انفصال األموال الوقفية عن أموال الدولة – 2

وهذه ميزة أخرى هلا داللتها الواقعية والعملية يف جمال إدارة األوقاف، فَمن املُهِم مبكان 
ة، فاحتاد اهلدف التفريق بني األموال الوقفية واألموال العامة رغم احتادمها يف خدمة املصلحة العام

ز ا كالَ املَالَني عن ه اخلصوصية اليت يتميضفرِالتمايز ت ال يبرر اخلَلطَ بني النوعني، باإلضافة إىل أنّ
املشرع املغريب التمايز بينهما من خالل الظهري  دبعضهما وإن اشتركا يف بعض األمور، وقد أكَّ

ق باألمالك العمومية املُتمم م املتعل1914ِّيوليو  01هـ املوافق 1332شعبان  07املؤرخ يف 
أمهية الفصل؛ يف  نكموتم، 1919أكتوبر  29هـ املوافق 1338 صفر 04بالظهري املؤرخ يف 

تصرِو ة باستعمال أموال الدولة قصد تنفيذ االختيارات فَلَّكَخالفه، فالقطاعات احلكومية م
واليت ال ) أبعاد سياسية خاضعة للتغري باستمرار(لق السياسي والتوجهات احلكومية ذات املنط

ات األوقاف، فعلى هذا يكون اخلَلطُ بني املالني ضهجوتكون بالضرورة نفس تميزانية سلطة  من
حكومية واحدة مؤد حتما إىل إضعاف األوقاف العامة وتصفيتها، واحليلولة دون أداء رسالتها 

                                  
ة هناك من يرى بأنّ يد الناظر على الوقف يد أمانة ال يضمن إالّ إذا ثبت تقصريه، وهو بالتايل مطالب من حيث االلتزام ببذل عناي )1(
، بينما يرى آخرون بأنّ يده على الوقف يد ضمان وبالتايل فهو ملتزم جتاه الوقف ببذل عناية وحتقيق نتيجة )لعاديمسؤولية الشخص ا(
  .وهذا الرأي هو أكثر انسجاما مع النيابة القانونية املُخولَة للناظر من خالل هذا األمنوذج) مسؤولية الشخص احلريص املُتبصر( 
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عية بالدرجة األوىل، يضاف إىل ذلك أنّ تسهيل عملية الرقابة على األموال ذات الطبيعة االجتما
ال يتيحه اخلَلطُ بينهما املُفضي إىل التداخل بني املالني مبا يصعب معه معرفة ) العامة أو الوقفية(

لُ امليزانية اخلاصة باألوقاف ضعمستحدود كل منهما، وبالتايل تالدولة، فَالَ احتياجات ميزانية  من
يعرف مىت ينتهي تدخلُ ميزانية الدولة ليبدأ تدخلُ ميزانية األوقاف، بل وقد تصرف نفس النفقة 

  .  مرتني؛ مرة من قبل ميزانية الدولة ومرة من قبل ميزانية األوقاف
ذا الفائدة ن إلبراز أمهية اإلدارة غري احلكومية لألوقاف، وكهاتان امليزتان مهمتان وكافيتا

الكبرية اليت ستتحصل عليها األوقاف من ج1(هذه االستقاللية  اِءر(. 
  .يف املغرب) من خالل إدارة غري حكومية(كيفية حتقيق االستقاللية : ثانيا

ة عن اإلدارة احلكومية، فضال عن املزايا اليت ذكرناها سالفا؛ إنّ استقالل األوقاف العام
جوللت ايِرسماحلديث الذي أصبحت ت هتبت أشكاال جديدة نرلواه بعض التجارب املعاصرة اليت ب

يف إدارة هذا القطاع، مبا يعكس الرغبة يف جتاوز التسيري احلكومي التقليدي املوروث عن إدارة 
ري، وقد ة بسلبياته السالفة، وبعدم استجابته لألساليب احلديثة يف اإلدارة والتسياألوقاف العام

أثبتت هذه التجارب وجود نقلَة نوعية يف أمناط تسيري وإدارة الوقف جديرة باالستفادة منها، من 
األوضاع والظروف اليت جنحت فيها ليست  غري استنساخها وحماولة إسقاطها بشكل مباشر، ألنّ

صوصية الواقع بالضرورة نفس الظروف واملعطيات االجتماعية اليت نريد تطبيق األمنوذج فيها، فخ
الذي نريد تطبيق أي هِمشروع فيه ميف جناح املشروع، فتجربة األمانة  م يلفصللغاية، وعامل م

، ولكن )اإلمارت العربية املتحدة(العامة لألوقاف الكويتية مثال مل تصلُح كنموذج إلمارة الشارقة 
، باإلضافة )2(طا آخر يصلح لواقعها هذه األخرية ومن خالل منوذجها اخلاص استطاعت أن تجِد من

فكرة إحلاق إدارة  بأنّ يرى املغرببعند بعض الباحثني يف شؤون األوقاف  رٍوصت إىل وجود
مستبعدةٌ يف الظروف احلالية وذلك العتبارات كثرية تدور مجيعها  )3(األوقاف بإدارة اتمع املدين

                                  
  .بتصرف 85-61حي، مرجع سابق، ص اصبي عبد الرزاق )1(
  .يذكَر يف هذا الصدد التجربة الكويتية من خالل األمانة العامة لألوقاف واليت سنأيت إىل تفصيلها يف املبحث القادم )2(
ا وكذلك األحزاب ويقصد ا جمموع التنظيمات واجلمعيات واهليئات املستقلِّة عن مكونات اتمع السياسي من الدولة ومؤسسا )3(

  .السياسية
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، فالوضع الذي جرى عليه العمل لحقَبٍ )1(االنتقال حول حمور عدم وجود اجلاهزية الكاملة هلذا
ة على األوقاف، يلِّطويلة بالنسبة إلدارة األوقاف يف الدول العربية من خالل اهليمنة احلكومية الكُ

فيه الدولة ي نفُضجيعل من الصعب عمليا وواقعيا املرور بسرعة إىل وضع تدهة من شؤون ا بالكلي
األوقاف، كما أنه مايِغنِ التغيري االجتماعي  رنسل)التحل االجتماعيو (اليت تستدعي التدج يف ر

أي عدم اجلاهزية هلذا االنتقال املباشر والسريع عملية انتقالية، ومن أهم ربِزاألسباب اليت ت: 
  .اإلطار التشريعي ملؤسسات اتمع املدين يف املغرب – 1

أن يشكِّلَ إطارا قانونيا صاحلا يستند عليه لتسيري  )2(ة ريات العامال ميكن لقانون احل
باملنع الوارد يف األوقاف العام صصخم  امع صه نتمع املدين، ما دام أنة من طرف مجعيات ا

ق املتعلِّ(م 1915يونيو  02هـ املوافق 1333رجب  19من الظهري املؤرخ يف  74الفصل 
ة الذي قَصر إدارة األوقاف العام) ملُطَبق على العقارات املُحفَظَة كما وقع تغيريه وتتمتهبالقانون ا

على الدولة وحدها ممثلة بوزارة األوقاف، ومن ثَم يصبح من غري املمكن لغري هذه الوزارة إدارة 
نفسهاألوقاف العام ة، حىت املُحبِس.  

  .دين هلذا الدورعدم أهلية مؤسسات اتمع امل – 2
وليس هذا تنقيصا من قيمتا هيف الكثري من جماال شبِها أو دورها فيما تقوم به من جهود ت

الوقف عرب التاريخ، ولكن واقع وحال هذه املؤسسات اليوم ال يؤهلُها  مؤسسةما كانت تقوم به 
  :للقيام ذا الدور، وذلك لألسباب التالية

منطلقاا قائمة على اسية ألغلب هذه املؤسسات، واليت غالبا ما تكون أهدافها واخللفية السي -أ 
الدخول يف صراعات سياسية ال تتواَءم وال تتجانس مع  يف الغالب إىل مآهلا املُنتهِي هذه اخللفية

وقف يف طبيعة الوقف اجلَامعة للناس، واملسامهة يف مساعدم من غري متييز وال تصنيف، فلم يكن ال

                                  
يذهب البعض اآلخر إىل أنّ إسناد إدارة األوقاف العامة للمجتمع املدين هو اخلَيار املناسب لطبيعتها، باعتبارها جزء من القطاع  )1(

  .الذي يرتبط أساسا بتنظيمات اتمع املدين وليس باحلكومة) احلكومي –ال اخلاص، وال العام (الثالث 
م، الذي وقع تغيريه وتتمته مبوجب الظهري مبثابة قانون رقم 1958نوفمرب  15الصادر بتاريخ  1.58.376الظهري رقم  )2(

م املُنظِّم 2002يوليو  23الصادر بتاريخ  1.02.206م، املُغير واملُتمم مبوجب الظهري رقم 1973أفريل  10املؤرخ يف  1.73.283
  . حلق تأسيس اجلمعيات
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يوم من األيام أَداةً سياسية يف أيدي احلكام أو غريهم، وحىت أولئك الذين أرادوا استغالله 
  .ألغراضهم اخلاصة مل يستتب هلم الوضع طويال، ورجع الوقف إىل أصله من االستقاللية والذاتية

اة لقَم مع املسؤولية املُاَءوتال ت ؛عية يف العمل اليت متتاز ا مجعيات اتمع املدينة التطوبغالص -ب 
  .على عاتق القائم على إدارة الوقف، من حيث املتابعة واملراقبة واملسؤولية

صعوبة متابعة عمل هيئات اتمع املدين ومراقبته مبا حيافظ على الرتاهة والشفافية،  - ج
هذه  فاالحنراف وارد بشكل كبري وخباصة من الناحية املالية، فأغلباهليئات تستفمن إعانات  يد

مالية داخلية وخارجية تكون يف بعض األحيان يف مقابل الوالء أو اختاذ مواقف معية ملصلحة جهة ن
  .األوقاف ذات السمعة الربانية مؤسسةك مؤسسةاألمر الذي يأبى أن تحشر فيه  ،من اجلهات

يتناسب مع التجربة الفَتية اليت تعيشها هيئات اتمع الرصيد التارخيي الكبري لألوقاف ال  -  د
املدين، واليت مل تكَون لنفسها بعد رصيدا كبريا يف جمال التسيري واإلدارة ومعرفة اتمع بصفة 

ضاربة يف أعماق تاريخ األمة، هذا األمر يعين أن هذه  مؤسسةيسمح هلا بِتحملِ مسؤولية إدارة 
اجة إىل مزيد من الوقت والتجربة والعمل املتواصل حىت تصل إىل مستوى وضع رؤية اهليئات حب

  .)1(وتصور علمي وعملي حول تسيري وإدارة األوقاف 
  .عامة مؤسسةإدارة األوقاف العامة من خالل : ثالثا

رة، وهي الطريقة اليت تدار ا األوقاف العامة يف املغرب حاليا هي طريقة اإلدارة املباش إنّ
طريقة تقليدية تجِنسأكثر مع املرافق ذات الطابع اإلداري، وتلك اليت هلا عالقة بسيادة الدولة،  م

ة بالدرجة األوىل؛ فيحتاج إىل طريقة إدارة تنسجم مع طبيعته أميما قطاع األوقاف ذو الصبغة اخلَد
قاً أخرى إلدارة اهذه، وقد أفرز تطوملرافق العامة إىل جانب اإلدارة املباشرة، ر التنظيم اإلداري طُر

اإلدارة بواسطة املؤسسات العامة، اإلدارة بواسطة االمتياز، اإلدارة بطريق االستغالل غري : وهي
ومن خالل   إخل،...، )االشتراك(غالل املختلط ، اإلدارة بطريقة االست)مشاطرة االستغالل(املباشر 

رق املُحقِّقَة أقرب الطُ ليت مينحها اجلو العام السائد حاليا، فإنّواقع األوقاف يف املغرب والفُرصِ ا
استمرار االستقرار وعدم جتاوز الواقع، االنتقال التدرجيي إىل الوضعية ( للمقصود بكل تداعياته 

األفضل من دون هات كبرية يف النسيج االجتماعي، تكوين رصيد وجتربة قابلة للتطوير يف قابل ز

                                  
  .بتصرف 96-94اصبيحي، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق )1(
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هي )  تضمن التحول السلس إىل األحسن، التخفيف من هيمنة احلكومة بشكل متصاعداأليام اليت
  .)1(العامة بالنظر إىل مزاياها، وإىل سهولة انسجام األوقاف العامة معها  ؤسسةاملاإلدارة عن طريق 

  .املزايا – 1
 فرعةاملتسؤس ها العامة على أن ]رفَعبارة عن مق عام يتخصيف صنشاط معي  حمنن، وي

االستقالل يف إدارة شؤونه بإضفاء الشخصية املعنوية عليه، وإدارته عن طريق مظَّنمة مع ة عام
، وهذا الوضع يشبِه إىل حد ما مدلول الالمركزية اإلدارية اليت ]خضوعه لقَدرٍ من الوصايا اإلدارية

ية مع االضطالع باختصاصات ركزية أو السلطات احمللِّتحقِّق االستقالل النسيب على احلكومة امل
  :حمدودة على أساس وظيفي، وينتج عن ذلك مجلة من املزايا من أبرزها

) املوجودة على املؤسسات العامة(تكييف رقابة الدولة  نمكاالستقالل اإلداري واملايل، وي -أ 
الوقف  مؤسسةى احليلولة دون خروج ، بأن يقتصر دورها عل)الوقف( ؤسسةاملعلى مثل هذه 

  ).رقابة وقائية(على األغراض اليت وجِدت من أجلها 
ة املالية معنها من نتائج إجيابية من مثل استقالل الذ باكتساب الشخصية املعنوية، مبا يترت - ب 
نية يف مواجهة الغري قضائيا، ة املالية للوقف، التمتع باألهلية املدمباعتبار استقالل الذ مؤسسةلل

  .وكذا إبرام العقود وما إىل ذلك من حقوق قانونية ملحقَةٌ بالشخص االعتباري
ات احلكومة وليست أداة هجوتها غري تابعة لالوقف باعتبار أن مؤسسةاالبتعاد عن تسيِيسِ  - ج
يف يدا كيف وحيثما شاءتهههوجا ت.  
د على املعطيات السياسية معتص كمعيار لالختيار بدلَ التوظيف املُة والتخصاعتماد الكفاء -  د

العامة املديرة  ؤسسةاملالتوظيف يف  املُرتبة خبيارات احلكومة وإكراهاا يف جمال التشغيل، باعتبار أنّ
  .لألوقاف سيكون على أساس احتياجات األوقاف ال غري

ة مبا متتاز به من فعالية وجودة القواعد املُتبعة يف إدارة املشاريع اخلاصاالستفادة من األنظمة و -  ذ
  .ومنافسة

                                  
الس األعلى ملراقبة مالية " هذا الرجاء الذي عبر عنه األستاذ عبد الرزاق اصبيحي، هو الذي تحقَّق الحقا من خالل إنشاء  )1(

اف والشؤون اإلسالمية مكَلَّفَة جبانب الرقابة م كمؤسسة مستقلِّة إداريا وماليا عن وزارة األوق2011سنة " األوقاف العامة باملغرب 
، سنأيت إىل تفصيل عمل هذا )الكاتب العام(املالية لألوقاف العامة، كتجربة جديدة، والذي سيكون هو أحد كوادرها اإلدارية العليا 

  .الس الحقا
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على أوقافهم وتشجيعهم على اإلقبال على وقف  ة املواطنني مبا يعنِيه من اطمئنانقَث سبكَ - ر
  .أمواهلم

الهتمام حنو جماالت ختفيف األعباء املُلقَاة على عاتق الدولة جتاه األوقاف، وتوجيه ذلك ا - ز
تمع، فهذه االستقاللية اليت تعطَأخرى إستراتيجية تعود بالنفع على الفرد وا قِّقحى لألوقاف ت

التكاملية املنشتمع اليت تسري يف اجتاه واحد لتنمية ودة بني اجلهاز احلكومي وباقي مؤسسات ا
  .)1( الفرد واتمع من كل اجلوانب

كل هذه املزايا تع على خوض جتربةجش إشراف ة وإدارةسعامة لألوقاف، انطالقا  مؤس
من الواقع اليت توجد فيه، وال بأس من احملاولة اليت ستكون حتما رصيدا إضافيا يف مستقبل 

  .الوقف اليت نصبو إليه مؤسسة
  .العامة إلدارة األوقاف ؤسسةاملآليات إنشاء  – 2

ة ينبغي أن يراعي اخلصوصية املغربية مع عام مؤسسةاف إلدارة اقتراح إخضاع األوق إنّ
االستفادة من التجارب املعاصرة اليت أثبتت جدوتها، وهذا االقتراح حيتاج إىل منهجية لتجسيده 

  :تتمثل يف اخلطوات التالية
جة إىل إرادة حبا ؤسسةامل ة حتت اإلشراف املباشر مللك البالد، ألنّعام مؤسسةإحداث  -أ 

سياسية من أعلى سلطة سياسية يف البلد تكِسبها الشرعية واحلماية الالزمة الستمرار عملها 
  .وجناحه

باإلضافة إىل وزير األوقاف والشؤون , جملس إداري يضم يف تشكيلته ؤسسةاملى إدارة يتولَّ -ب 
دارة املشاريع االقتصادية ص والكفاءة يف جمال إاإلسالمية؛ شخصيات جتمع بني التخص

م بظهري بعد اختيارهم من بني هنعيِ، يتم ت)متاشيا مع طبيعة الوقف(واالجتماعية والتنموية 
مرشحني يتقدمم لشغل هذا املنصب على أساس برامج حمدون مبلفاة يلتزمون بتنفيذها خالل د
  .فترة عملهم

  : يكَلَّف الس باملهام التالية -ج 

                                  
  .بتصرف 100-98اصبيحي، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق ) 1(
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• رسم السياسة العامعلى الوقف  ة إلدارة واستثمار األموال الوقفية، حتقيقا ألكرب عائد
  .وعلى املوقوف عليهم

• وضع ظُم الكفيلة بتنمية إيرادات األوقاف وحتصيلها بصفة منتظمة وتطوير القوانني والن
احملافظة عليها لُكفُوصيانتها باستمرار، ومتابعة تنفيذ ذلك مبا ي.  

  .وافقة على مشاريع املوازنات السنوية واحلسابات اخلتاميةامل •
• م عن سقَدةاملالعمل ب ريِالنظر يف التقارير الدورية اليت تسوفروعها ومركزها املايل،  ؤس

واختاذ القرارات الالزمة ملعاجلة ما يمن اختالالت يف ذلك أُطر.  
هلا االنطالقة  نضماجه من وسائل مادية ومعنوية تحني إنشائها بكل ما حتت ؤسسةاملتدعم  - د

الة، كما تتحمدة والفعةاملالدولة جزءا من نفقات  لُاجليسنسبته( ؤس ددحهذه ) ت كهلستحىت ال ت
 .النفقات جانبا كبريا من ريع الوقف

قة اإلسالمية املتعلِّ بعد إنشائها اختصاصات وزارة األوقاف والشؤون ؤسسةاملتنقَلُ إىل  - ذ
مكَلَّفَة وحدها دون غريها بالنظر يف كل شؤون األوقاف على مستوى  ؤسسةاملباألوقاف، لتصري 

ا تقتضيه مسبح فروعا هلا تراب اململكة، وهلا أن تنشئَ على صعيد اجلهات واألقاليم والعماالَت
والوزارة عالقة تعاون  ؤسسةاملة بني حاجة األوقاف واملتعاملني معها، على أن تكون العالق

  .وتنسيق ال عالقة تبع
القائم على التأَكُّد من صحة العمليات (اعتماد نظام دقيق يف الرقابة يتجاوز التدقيق احملاسيب  - ر

املُسطَّرة  إىل مقارنة النتائج املُتحقِّقَة فعليا مع األهداف والغايات) املالية ومطابقتها الشكلية للقانون
 .)1() رقابة األداء(يف الربامج املُتعهد على جتسيدها عند التأسيس 

قَلُ فيه إنّ مثل هذه اآللية املعتمدنتة يف إنشاء جهاز إداري يقوم على شؤون األوقاف، ي
باألوقاف من مرحلة السيطرة املطلقة لإلدارة احلكومية إىل مرحلة اليت تصبِح فيها األوقاف 

ع باالستقاللية مع بقاء دور الدولة يف اإلشراف عليها من باب الرقابة الالحقة ال تمتت سسةمؤ
أكثر؛ هو منوذج معقول  ومقبول ويمثِّلُ يف رأينا الفرصة املواتية لالنتقال املُنظَّم واملدروس إىل ما 

ة إىل اجلهاز اإلداري يعبالتي واملفاجئ من لِّهو أحسن، من دون الفصل املطلق واالنعتاق الكُ

                                  
  .بتصرف 102-100رجع سابق، ص اصبيحي، م عبد الرزاق )1(
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احلكومي الذي دام سنني طويلة، باعتبار ما فيه من حماذير وأخطار ليس باألمر اهلَينِ التعامل معها، 
  . اعتباره مرحلة انتقالية مدروسة بشكل علمي تحقِّق سالسة العملية االنتقالية نمكيكما 

  

   -اهليئة الرقابية املالية املستقلة  –الية األوقاف العامة  الس األعلى ملراقبة م: لثاملطلب الثا
وضعية الس األعلى ملراقبة مالية وبشيء من التفصيل سنتعرض من خالل هذا املطلب 

اليت تديِر  ؤسسةاملاألوقاف العامة الذي يعد جتربة جديدة وجديرة بالتنويه، متثل مبدأ استقاللية 
اجلوانب اليت البد  يف اعتقادي أهم هنجانب واحد وهو اجلانب املايل، ولك شؤون األوقاف ولو يف
إلدارة األوقاف أن تبِنتعملية إصالح إداري لنظامها، ففي سياق احلديث  ه إليه عند البدء يف أي

قة باجلانب املايل وبالذات آليات عن اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف؛ تكون اإلصالحات املتعلِّ
  .الرقابة واملتابعة هي األساس الذي يقوم عليه أي برنامج لإلصالح

  

  .نشأة الس: الفرع األول
هـ 1431 ربيع األول 08خ يف املؤر 1.09.236لقد أصل لوجود الس؛ الظهري رقم 

 ق مبدونة األوقاف، الذي أشار إىل الس من خالل الفرع الثاين، املتعلِّم2010فرباير  23املوافق 
تنظيم مالية األوقاف العامة (من الباب الرابع ) مراقبة مالية األوقاف العامة(من الفصل الثاين 

هيئة رقابية بالدرجة األوىل  اعتبارهوالذي يعطي الفكرة األولية عن وضعية هذا الس ب) ومراقبتها
  ). ال اخلاصة(تهتم جبانب مالية األوقاف العامة 

قة ذا إىل شرح بعض األمور املتعلِّ) 165إىل  157( مواد  09ن خالل أَتت املدونة وم
لس، حيث حدلس إىل القصر امللكي وهو مكلَّ 157دت املادة اة ايعبتعِ شؤون التدبري  فبتبِت

قة باألوقاف علِّة يف دراسة القضايا املتلَمبهامه املتمثِّ 158املايل لألوقاف العامة، بينما ذَكَّرت املادة 
ا واقتراح مجيع اإلجراءات اهلادفة إىل ضمان حة وإبداء الرأي بشأتدبريها وِ سنِالعاممبادئ  فق

الشفافية واحلَكَامة الرشيدة، مبا يكفل محاية األموال املوقوفة وقفًا عاما، واحلفاظ عليها وتنمية 
  :ة يفثلِّاملتم) الس(مداخيلها، باإلضافة إىل اختصاصاته 

1. القيام جبميع أعمال البحث والتحرة،  ي يف أيقضية من قضايا تدبري مالية األوقاف العام
  .وتقدمي تقرير بنتائجها للملك
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2. فَةَ امليزانية السنوية اخلاصة باألوقاف العامنصة، والتنظيم املايل واحملاسيب إعداد مشاريع م
احملاسبية، والنظام اخلاص بالصفقات، وعرضها على السلطة  )1(رق ا، ومصنفَة املَساطاملتعلِّ

  . فة باألوقاف قَصد اعتمادهااحلكومية املكلَّّ
القيام بِافتحاص سنوي لوضعية التدبري املايل لألوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه  .3

ثُ نسخة منه إىل وزير األوقاف والشؤون يبعاإلسالميةرفع إىل امللك، وت.  
قة بتدبري األوقاف العامة، واليت تحيلُها عليه إبداء الرأي واالستشارة يف القضايا املتعلِّ .4

  .فة باألوقافالسلطة احلكومية املكلَّ
تقدمي كل اقتراح أو توصية ترمي إىل حتسني أساليب تدبري األوقاف العامة واحلفاظ عليها  .5

  .وتنمية مداخيلها
 ددعلِ امللك شخصيا إىل بقية األعضاء  159املادة تبن من قيلس؛ ابتداًءا من رئيسه املُعتركيبة ا
  :وهم 

  .كاتب عام الس •
• ملس العلمي األعلىثِّمل عن ا.  
  .شخصية علمية من الفقهاء الذين هلم دراية واسعة بشؤون الوقف •
  .قاض له صفة رئيس غرفة بالس األعلى للحسابات •
  .نوين خبري يف جمال الوقفمستشار قا •
• قَخبري حماسب ميئة اخلرباء احملاسبنيي د.  
  .ثالثة خرباء من بني الشخصيات املشهود بكفاءا يف جمال التدبري اإلداري واملايل •

هؤالء مجيعا يعينون بظهري من امللك، وميكن للمجلس عند احلاجة أن يستعني بشخصيات علمية 
  .حمددة وظَرفية وإدارية وخرباء ملهام

 ريشت الضرورة إىل االلتقاء؛ تعة كل ثالثة أشهر على األقل، وكلما دةٌ مبرددلس املُحدورية ا
 تقوم مبساعدة الس يف ني اللَّتعن اللجنتني الدائمتني 161ث املادة ، بينما تتحد160إليها املادة 

                                  
لفظ املسطرة القانونية ومجعها مساطر؛ لفظ كثري االستعمال يف اللغة القانونية للمغرب، ويقصد ا الترتيبات والكيفيات واآلجال  )1(

والشروط احملدلتنفيذ قانون ماة د .    
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يوكَلُ إليها إعداد مشروع التقرير  مالية األوقاف العامة والتدقيق يف جلنة االفتحاص: مهامه ومها
تكَلَّف  وجلنة استشارية شرعيةالسنوي حول نتائج افتحاص وضعية التدبري املايل لألوقاف العامة، 

للمجلس إنشاء  نمككما ي الس يف القضايا املعروضة عليه،بإعداد االستشارات اليت يقَدمها 
  .إذا اقتضت الضرورة لذلك) ائمة، مؤقتةد(جلان أخرى 
 رأمالداخلي الذي يعرِضه على امللك للمصادقة عليه، بينما ت الس وضع قانونه 162ختولُ املادة 

بضرورة تسهيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عمل الس؛ وذلك  163،165املواد 
هِبتزويده بكل ما حيتاجه إلمتام ممتوثائق ومستندات ومعلومات ومعطيات، باإلضافة إىل من  ه

مجيع الوسائل املادية واملوارد البشرية الالزمة وجعلها حتت تصرفه بعد طلبها من الوزير وموافقة 
تسجيل االعتمادات املالية الالزمة لسري الس تكون من  بأنّ 164امللك عليها، كما تقَرر املادة 

، وهذا يعين عدم استعمال ريع الوقف هلذا الغرض )1( وقاف والشؤون اإلسالميةميزانية وزارة األ
وهذا شيء إجيايب، كما يكون رئيس الس آمرا مساعدا بالصرف بتعني من وزير األوقاف 

  .والشؤون اإلسالمية
  

  .تنظيم الس وكيفيات تسيريه: الفرع الثاين
م صدر الظهري رقم 2011) تأو(أغسطس  09هـ املوافق 1432رمضان  08بتاريخ 
ق بالنظام الداخلي للمجلس األعلى ملراقبة مالية األوقاف العامة باملغرب، املتعلِّ 1.11.139
الباب األول إىل أحكام عامة تحدد الوجود املعنوي القانوين  ضرعتأبواب، ي 6واحملتوي على 

 هقَرلس بينما يفصل الب) 3، 2، 1املواد (للمجلس ومفصلني كاملني تنظيم ا مناب الثاين وض
  ).40إىل  4املواد من ( وكيفيات تسيريه 

  .أجهزة الس: أوال
    تتحدد أجهزة الس يف رئاسته، جلانه، اجلمع العام، الكتابة العامة، كتابة الضبط 

  ).04 املادة(
  

                                  
المية واألوقاف ال تتناسب مع استقالليته اإلدارية عنها، وقد يكون عاملَ تعطيلٍ ملهامه، وهو الرأي الذي التبعية املالية للمجلس من خالل ميزانيته إىل وزارة الشؤون اإلس ) 1(

، وقد أفصح يل من خالل لقاٍء مجعنا يف مكتبه بالس عن النِية املوجودة عند أعضاء الس للعمل على )الكاتب العام للمجلس(يذهب إليه الدكتور عبد الرزاق اصبيحي 
  .  ستقاللية الس من اجلانب املايل عن الوصاية يف املستقبل، وهو األمر الذي يحضر لعرضه على امللكا
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  .رئاسة الس – 1
تر مهام الرئيس واختصاصاته، فهو املسؤول عن من الظهري سالف  )05املادة ( لُفصالذِّك

إدارة الس وتنظيم مجيع شؤونه مبا ميلك من الصالحيات والسلطات الالزمة اليت تسمح له 
  . بذلك

   .جلان الس – 2
جلنة االفتحاص ( ، أما الدائمة فَتضم كل من )06املادة (وهي على نوعني؛ دائمة ومؤقتة 

ا ، وأم)، اللجنة االستشارية الشرعية، جلنة تنمية الوقف وحتسني أساليب التدبريوالتدقيق املايل
 مضاملؤقتة فَت)ي جلنة إعداد مشاريع النصوص املالية واحملسبية واملرجعية، جلنة البحث والتحر

 ،)07املادة (مؤقتة كلما دعت الضرورة لذلك  ، كما ميكن إنشاء جلان دائمة أخرى أو)واملعاينة
لس، كما ميكن االستعانة بأعضاء ) أعضاء 3على األقل (تركيبة اللجان  تضمم رئيس اهنيعي

آخرين على سبيل االستشارة وطلب اخلربة أو غري ذلك، بينما تكُلٌّ  13إىل  09ري املواد من ش
، وِفق 06يف املادة  على حدى؛ مهام اللجان الثالثة الدائمة واللجنتني املؤقتتني اليت سبق ذكرهم

  ).14املادة (الرئيس ) اللجان(الربنامج الذي يسطِّره هلا 
  .اجلمع العام للمجلس – 3

مجيع اختصاصاته  )16املادة (مع العام مجيع أعضاء الس، والذي تبين ويقصد باجلَ
ار التوصيات واملقترحات، أما ة وعالقته مبختلف اللجان، وكذا إصدورشقة بإبداء الرأي واملَاملتعلِّ

وكيفية استدعاء األعضاء والنِصاب القانوين النعقاد اجلمع وما ) كل ثالثة أشهر(دورية اللقاءات 
  . 21إىل  17تعلَّق بذلك تنظمه املواد من 

  .الكتابة العامة – 4
ضطَللس يف أداء مهامه، وهلذه الغاية يحتت سلطة يتولّى الكاتب العام مساعدة رئيس ا ع

ر مستتذكُر هذه املهام؛ وهي بالدرجة األوىل التنسيق الدائم واملُ 22املادة (الرئيس باملهام التالية 
ر يف خمتلف االجتماعات، كما أناملُقَر فَةلس، باإلضافة إىل صه قد بني الرئيس وخمتلف جلان ا

  ).يكون مفَوضا من قبل الرئيس يف إحدى مهامه
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  .كتابة الضبط – 5
ى بتوثيق االجتماعات وإعداد احملاضر ومعنوهي هيئة إدارية تالِسجِالّت واحملافظة  سك

  ).23املادة (عليها وعلى أرشيف الس وتدبريه وصيانته 
  .تسيري الس: ثانيا

  .يكلة الس وتنظيمه املايل قوهو كل ما يتعلَّ
  .اهليكلة اإلدارية – 1

ب هين إدتتكوعلس من ثالث شارة ا :  
املوارد البشرية، : وتضم ثالث وحدات(شعبة املوارد البشرية واملالية واملنظومة املعلوماتية  -أ 

  .)26املادة () الشؤون املالية وتدبري املمتلكات، املنظومة املعلوماتية
الدراسات : م ثالث وحداتوتض(شعبة الدراسات وتتبع أعمال اللجان وإعداد التقارير  -ب 

  .)28املادة () واالستشارات، إعداد التقارير والوثائق، تنسيق وتتبع أعمال اللجان
  .)30املادة () الضبط، التوثيق واألرشيف: وتضم وحدتني(شعبة كتابة الضبط  - ج

كيفية تعيني  33 ،32مهام الشعب الثالث، بينما توضح املواد  29، 27، 25تربِز املواد 
فَتشري إىل الكيفيات اليت يستعني ا الس  36، 35، 34رؤساء الشعب والوحدات، أما املواد 

إلمتام مهامه مبوظفني وأعوان من إدارات أخرى توضع حتت تصرفه سواء أكانوا من وزارة 
  . ة األخرىاألوقاف والشؤون اإلسالمية أو من غريها من اإلدارات احلكومي

  .التنظيم املايل للمجلس – 2
، تظهِر كيفية رصد االعتمادات املالية املُخصصة )40إىل  37من (تؤطِّره أربع مواد 

للمجلس ضمن ميزانية الوزارة، ومسؤولية الرئيس كآمر مساعد بالصرف يف صرفها، باإلضافة إىل 
حماسبا عاما لدى الس مكَلَّف باالختصاصات اليت تخولُها ر؛ راَقَف باملالية بِتعني الوزير املكلَّ

  .عمومينيالقوانني واألنظمة للمحاسبني ال
  

  .االختصاصات واملساطر: ثالثالفرع ال
يحدد هذا الباب مجلة االختصاصات وكيفية أدائها وآجاهلا القانونية، إىل جانب دراسة 

  . ق حبسابات التسيري واإلدارةوكل ما تعلَّ تقارير امليزانية واملراقبة املالية،
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  .دراسة مشروع امليزانية السنوية اخلاصة باألوقاف العامة و املصادق عليه: أوال
احلديث يتركَّز على امليزانية؛ استقبال الس  54وإىل غاية املادة  41ابتداء من املادة 

إحالتها على جلنة االفتحاص والتدقيق املايل  ، مث)41املادة (ملشروع امليزانية من قبلِ الوزارة 
، )51إىل  42املواد (بعد مساع ممثِّل الوزارة ) مقترحات وتعديالت(لدراستها وإبداء الرأي فيها 

م عتل التعديالت يجمالعام للمجلس للمصادقة  معِرض املشروع على اجلَوبعد االتفاق على م
  ).54إىل  52املواد (عليه أو رفضه 

  .افتحاص وتدقيق مالية األوقاف العامة: انياث
  : ويتم ذلك من خالل اخلطوات التالية

  .دراسة تقارير املراقبني املاليني والبت فيها – 1
يرفَع املراقب املايل املركزي واملراقبني املاليني املَحلِّيني كُلٌّ على حدى تقاريرهم إىل الس 

ا على جلنة هرض، هذه التقارير يتم ع)56املادة (ة قانونا وِفق كيفيات محدد )55املادة(
63إىل  57املواد من (د االفتحاص والتدقيق املايل لدراستها يف إطار برنامج زمين حمد ( رفَعتل

  ).64املادة (بدورها تقريرا يعرض على الس للمصادقة عليه 
  .مليزانية السنوية واملصادقة عليهق بتنفيذ ادراسة حساب التسيري املتعلِّ – 2

قَما قيل عن التقارير املالية يال عن دراسة حساب التسيري الذي يسهلس  رعلى تدقيقه ا
، هذا احلساب تحيلُه الوزارة على الس )66املادة (ة قانونا دضمن اآلجال احملد) 65املادة (
اليت من ) 69املادة (نة االفتحاص والتدقيق املايل الذي يقوم بدوره بإحالته على جل) 67املادة (

ا املطالبة بأيقِّهح 71، 70املواد (جهة كانت تساعدها يف عملها  وثيقة توضيحية ومن أي( ،
لترفَع بعد ذلك تقريرها إىل ) 72املادة (بعدها تقوم اللجنة مبناقشة العرض مع ممثِّلني عن الوزارة 

  ).73املادة (قة عليه مع العام للمصاداجلَ
  .االفتحاص السنوي لوضعية التدبري املايل لألوقاف العامة – 3

األمر هنا بالتأَكُّد من مدى رشادة التدبري املايل خالل السنة، ووضعيته على صعيد  قويتعلَّ
املادة (ى تدبري مالية األوقاف اإلدارة املركزية للوزارة ومصاحلها اخلارجية وكذا األجهزة اليت تتولَّ

مشروعية العمليات املُنجزة من الناحية القانونية (، وهو يهدف إىل حتقيق مجلة من األمور )74
والشرعية، احترام الضوابط القانونية والشرعية املُنظِّمة للعمل، تقييم النتائج املُحصل عليها من 
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، بينما تشري املواد من )75املادة (...) سائل املستعملة،خالل املشاريع املربجمة، وكذا جدوى الو
اللجنة املُخولَة ذا العمل، تاريخ ومكان (إىل الكيفية اليت تنجز ا هذه العملية  79إىل  76

مع العام العمل، تشكيلة اللجنة، تسهيل عملها، إجناز التقرير النهائي الذي سيرفَع إىل اجلَ
  ).للمجلس

  .التقرير السنوي للمجلس: ثالثا
يرفَع رئيس الس إىل علمِ امللك تقريرا سنويا حول نتائج عملية االفتحاص السنوي لوضعية 
التدبري املايل لألوقاف العامة، قبل اية شهر يونيو من السنة املوالية لسنة التسيري موضوع التقرير، 

ويتضن التقريرم:  
فَقَة باخلُالَصات واالستنتاجات واملالحظات واملقترحات حصيلة عملية االفتحاص مر •

  .والتوصيات اليت صادق عليها الس
  ).80املادة (حصيلة نشاط الس وآفاق عمله  •

  فة باألوقاف قَصد اإلخبار ترسلُ نسخة من التقرير سالف الذكر إىل السلطة احلكومية املكلَّ
  ). 81املادة (
  

  .ووضعية أعضائه والتزامام لس بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةعالقة ا: الفرع الرابع
لس ونا ا مدى االستقاللية اليت يتمتع ظهِرةٌ تهِموهذه مسألة مطَما، فبحسب املادة ه

رئيس الس هو املُمثِّل القانوين للمجلس واملُخاطب الدائم إلدارة األوقاف يف عالقتها  فإنّ 82
، وهذا يعين االستقاللية اإلدارية عن إدارة األوقاف، وعدم )وقد ينوب عنه الكاتب العام(لس با

التبعية الرئاسية لرئيس الس حيالَ وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، باإلضافة إىل تبعية الس 
 ه ووِفقل )83املادة (للقصر وليس للحكومة، كما أنلس فإنّ الوزارة مةٌ بتسهيل عمل امز

وتمكينِه من مجيع حاجياته، وتوفري كل الوسائل املادية لتمامِ أعماله، وهو ما يؤكِّد بأما 
ميزانية تسيري الس تعتمد  ان عن بعضهما البعض من الناحية اإلدارية، غري أنّتمؤسستان مستقلِّ

يسعى الس إىل ) االستقاللية املالية عن الوزارة(وهي مسألة مع ميزانية الوزارة من الناحية املالية، 
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جتاوزها يف السنوات القادمة كمرحلة الحقة للمنهجية التدرجِية يف التغيري اليت يعتمدها الس 
  .)1(لتوسيع صالحياته املسامهة يف تفعيل عمله بشكل أكثر فعالية

 صنوز اجلمع بني العمل بأسالك وزارة األوقاف والشؤون ال جي: على ما يلي) 84املادة (ت
على مجيع العاملني بالوزارة  نعاإلسالمية والعمل بإدارة الس، بصفة دائمة أو مؤقتة، وينطبق املَ
، األمر الذي )نظامية أو تعاقدية(املذكورة والس، مهما كانت صفَتهم ووضعيتهم اإلدارية 

معلومات، (، كما يحضر على أعضاء الس البوح بأسرار الس )نايفحالة الت( 85تؤكده املادة 
استغالل املنصب (فعل يِسيُء إىل نزاهة الس وتجرده  ، وكذا القيام بأي...)تقارير، قرارات،

لس من غري إذنه، عدم التصريح بألغراض شخصية، التحدوجود مصلحة مع إحدى ث باسم ا
  ).89املادة (، وهم ملزمون بالتصريح عن ممتلكام )88، 87املواد من ) (...اإلدارات،

لس تعويضات عن مهامهم، وتعويضات عن التيتقاضى أعضاء ال مبناسبة مزاولة هذه قُّن
، وهي )2()90املادة (بعد موافقة امللك ) املقدار وكيفية الصرف( املهام بقرار من رئيس الس 

عجشلس تسهيال هلم للقيام مبهامهم على أحسن صورة ممكنةمسائل مةٌ ألعضاء ا .   

                                  
م 2013وهي الرغبة اليت أبداها الكاتب العام للمجلس الدكتور عبد الرزاق اصبيحي يف لقاء خاص معه أواخر شهر ديسمرب  )1(

  ).حقاللقاء موثق انظر املال(مبكتبه يف الس 
ربيع  08بتاريخ  1.09.236الصادرة بظهري ملكي رقم  مدونة األوقاف املغربية: مصدر املعلومات اخلاصة باملطلب الثالث )2(

املصادق عليه  النظام الداخلي للمجلس األعلى ملراقبة مالية األوقاف العامة باملغرب. م2010فرباير  23هـ املوافق 1431األول 
  .م2011أغسطس  09هـ املوافق 1432رمضان  08بتاريخ  1.11.139بالظهري امللكي رقم 
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  .التجربة الكويتية احلديثة إلدارة األوقاف العامة: املبحث الثاين
ة وصغرية نالت استقالهلا مؤخرا، ومبا أنيعلى خمزون كبري دولة الكويت دولة فَت عبرتها ت

البلدان البترولية الكبرية يف منطقة اخلليج، الوضع الذي ها أصبحت من من الذهب األسود؛ فإن
ساعدها على أن تقفز قَفزةً نوعية يف جمال التنمية والتطوير، فانتقلت الكويت من البلد الصحراوي 

ة االقتصادية اليت دخلت فرالفقري إىل أحد أكرب منتجي البترول وأغىن البلدان يف العامل، هذه الطَ
مهت بدورها كذلك يف منو األوقاف وانتقاهلا من املرحلة التقليدية اليت كانت فيها الكويت سا

تعرفها أوضاع األوقاف يف ملِجم مة اليت أصبحت البلدان العربية واإلسالمية، إىل املرحلة املتقد
اف فاعلة يف اتمع، وباخلصوص يف الكويت أين تعد جتربة استثمار األوق مؤسسةفيها األوقاف 

من التجارب الرائدة اليت جعلت دولة الكويت تنتقل إىل مصاف الدول الرائدة يف جمال العمل 
  .املؤسسي لألوقاف

مة لقد انتقلت األوقاف يف الكويت ومن خالل األمانة العامة لألوقاف إىل مستويات متقد
توى الشركات يف العطاء واخلدمة عرب مؤسسات عملية فاعلة وصلت يف بعض األحيان إىل مس

التجربة  كرِر إدارة األوقاف يف العامل دون ذال ميكن احلديث اليوم عن تطولدرجة أنه القابضة، 
الرائدة لصناديق ومشاريع األوقاف اليت أَسستهما األمانة العامة لألوقاف بالكويت، وسعيا إىل 

تسلهِالضوء على هذه التجربة الرائدة واملُ يطقَول الوقفي يف العامل، ة يف العممالوقوف على  صد
تسيريها؛ سنحاول من  قِرخصوصياا وكذا اال الذي أسهمت فيه إلصالح إدارة األوقاف وطُ

كنموذج رائد يف جمال  الوقفية العاملية ؤسسةاملخالل مطالب املبحث تفصيل احلديث عن هذه 
  .االستثمار الوقفي

  

  .ن تطور األوقاف يف الكويتحملة تارخيية ع: املطلب األول
جتربة األوقاف يف الكويت بدأت منذ استقالل البلد وتشكيل أول حكومة يف تاريخ  إنّ

منذ نشأة الدولة يف حد ذاا؛ حيث كان األهايل  مؤسسةالكويت، فقد نشأت األوقاف إذن ك
ون املساجد ويوقفون عليها، وكان أول وقف مبنيالذي " مسجد بن حبر" ق يف هذا اإلطارثَّو

كانت هذه املرحلة مبثابة مرحلة اإلشراف ، و)م1695(هـ 1108يرجع تاريخ إنشائه إىل سنة 
  . املباشر للواقفني على أوقافهم



���ذج ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف: +�" ا0ولا� - ا��2ب ا�:��-   

257 
 

ظل جهاز الدولة بسيطا حىت بداية القرن العشرين حيث كان جلُّ النشاط أهليا، وكانت 
اإلدارة احلكومية مهتجلمارك وتنظيم التجارة والنشاط البحري، ولكن دخول بالدفاع واألمن وا ةًم

القرن العشرين بِكُلِّ ما جاء به من متغيالكويت ر فَّزات عاملية وإقليمية وصراعات وحروب؛ ح
ة ، فازداد االهتمام بتطوير مجيع مناحي احلياة وخباصمة وشعبا للسري يف طريق املعاصرةحكو

مة وخباصة مع توفُّرِ اإلرادة يا للوصول إىل مرتبة الدول املتقد، سع)1(واالقتصادية  يةاالجتماع
السياسية وكذا املوارد املالية الناجتة عن االستغالل الكبري للبترول، الشيء الذي كان له أثر يف 
الدفع حنو ضة علمية وحضارية جديدة للكويت من خالل انتشار التعليم وبناء املؤسسات 

على ذلك  عجقد شمات لألفراد وتشجيع املبادرات، وادية الكفيلة بتقدمي اخلداالجتماعية واالقتص
النظام االقتصادي املفتوح الذي اعتمدته دولة الكويت، والذي كان عامال مهِما ومساهما فَعاّالً 

كانت جزءا من ى واألمل الذي طاملا حلُم به الكويتيون، وألنّ األوقاف غتمبيف الوصول إىل هذا الُ
لٍ وانتقال إىل مستويات أحسن النسيج االجتماعي الكوييت فإنوحتمع من تا ما أصاب اه أصا

وأرفع، فكان الطَفرةُ الوقفية اليت شهدا الكويت املَاثلَة للعيان اليوم، ليس على مستوى التواجد 
روع األمانة العامة لألوقاف إالّ خري وإنما كذلك على مستوى األداء والفعالية العملية، وما مش

دليل على ذلك، واليت سنأيت إىل تفصيل جتربتها ضهذا املبحث املُ منخص للتجربة الكويتية ص
  .ات لتجربة األمانة العامة لألوقافوبالذّ

  

  .مراحل تطور العمل الوقفي: الفرع األول
متعددة، إىل أن وصل إىل ضرورة إنشاء تبلور التفكري الوقفي يف دولة الكويت عرب مراحل 

ة يف شؤون الوقف ورعايته واستثماره مبختلف الوسائل والطرق املشروعة، صوقفية متخص مؤسسة
فلم يكن ما وصلت إليه األوقاف اليوم يف الكويت نتيجة فعل معزول يف الزمان، وال قرار ارجتايل 

رصيدا طويال من التجربة الوقفية وإن كانت  من مسؤول بغرض إظهار االهتمام، وإنما كان
قَلَنطَبسيطة يف ماتها إىل أنهو أن قا بِحهزيما، والذي يايا ها ها وصلت إىل مستويات كبرية يف

                                  
، رسالة مقدمة لنيل دور الوقف اإلسالمي يف استثمار التعليم العايل يف ضوء اخلربات العاملية واإلقليميةشريين حسن مربوك،  )1(

هـ املوافق 1431تربوية، جامعة القاهرة، ، معهد الدراسات والبحوث ال)ختصص التعليم العايل واجلامعي(درجة املاجستري يف التربية 
  .112م، ص 2010
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وصلت اليوم إىل هذا املستوى وهي الدولة اليت كانت صحراء قاحلة مل تعرِف احلضارة وال 
ري من الدول اليت كانت مهدا للعديد من احلضارات، وكانت حواضر مظاهرها، بينما نجِد الكث

ُء يف طرزالُ األوقاف فيها تزعلمية وثقافية للعديد من العهود اإلسالمية؛ ما تالنسيان وال صوت  ي
ة بالشؤون يعنِوصاية الوزارة املَ منإالّ يف املناسبات وض....) سوريا، العراق، مصر،(يعلُو هلا 

  .الدينية واألوقاف
  :وميكن تعديد املراحل اليت مرت ا التجربة الوقفية الكويتية على النحو اآليت 

  .مرحلة اإلدارة األهلية –أوال 
وتميزت كما قُلنا باإلشراف املباشر للواقفني أو من ينصبونهم نظَّارا على أوقافهم إلدارة 

ك تجسد النمط األول يف إدارة األوقاف والذي حتدثنا عليه وتسيري تلك األوقاف، فكانت بذل
ا اإلدارة الوقفية، وهذه املرحلة هي املرحلة الطبيعية اليت يبدأ سابقا يف األمناط اإلدارية اليت مر ت

ا أَي وقف عند نشوئه، إذ يقوم الواقف أو من ينوبه على تسيري الوقف والقيام عليه وعلى 
  .اتهبطلَّمت

  .مرحلة اإلدارة احلكومية األوىل – ثانيا
دائرة " م، واليت متّ فيها إنشاء 1949م إىل 1921ويمكن حصر مداها الزمين بني 

توسيع صالحياا وإنشاء جمالس األوقاف  متَّبشؤون األوقاف، و مهتكجهاز إداري ي" األوقاف 
ى عنا األوقاف تأخذ شكل اهليئة اإلدارية اليت ت، وهي مرحلة كما يظهر بدأت فيه)م1948(

  .بشؤون األوقاف، فانتقلت بذلك من اإلدارة الفردية األهلية إىل اإلدارة احلكومية
  .مرحلة اإلدارة احلكومية الثانية – ثالثا

  :م، وتم فيها1962م إىل 1949واليت امتدت من 
  .تأسيس جملس شؤون األوقاف )1
  .دائرة األوقاف هي املرجع األول يف أمور الوقف ربِعتشرعية يحكم من احملكمة ال )2
  ".دائرة األوقاف " م ينظم عمل 05/04/1951مرسوم أمريي يف  )3
  .مرحلة الوزارة – رابعا

  :م، وتميزت بـ1990م وسنة 1962وكانت بني سنة 
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، ثُم وزارة م بوزارة األوقاف1962أصبحت دائرة األوقاف تعرف ابتداء من يناير  )1
م، وأُسنِدت مهمة إدارة األوقاف 25/10/1965األوقاف والشؤون اإلسالمية ابتداء من 

 .إىل الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية واملالية
2( م1982لألوقاف يف الوزارة برئاسة وكيل وزارة مساعد سنة  لّإنشاء قطاع مستق.  
وزارة األوقاف والشؤون  م يعيد تنظيم1992سنة  168صدور قرار وزاري رقم  )3

  .اإلسالمية
م يقضي بتنظيم جهاز تنمية املوارد الوقفية 1992سنة  255صدور قرار وزاري رقم  )4

  .ليتولّى إدارة األموال الوقفية واستثمارها وتنميتها
ألوقاف تابع ل لّق بإنشاء قطاع مستقم، يتعل1993َّسنة  09صدور قرار وزاري رقم  )5

  .لوزارة األوقاف
  .)1(" األمانة العامة لألوقاف" مرحلة  – امساخ

لُ املراحل املذكورة؛ التطوجمظهِر متالكبري الذي عرفته إدارة األوقاف الكويتية، حيث  ر
عن باقي قطاعات الوزارة، هذا االستقالل  ستقلّوقاف إىل مستوى القطاع املٌُوصلت بقطاع األ

ة سيكون هلا ما بعدها حتما، إذ أَفضى التفكري حنو إعطاء هذا النسيب هو يف حد ذاته نقلَةٌ نوعي
ك التجارب العملية؛ إىل ضرورة منحِ استقاللية إدارية رعتمع دخول م مالقطاع مرونة أكثر تتالَء

األوقاف من خ كَّنمتعن جهاز الوزارة، على أساسه تدمتمع  ةاربع  ربِزمشاريع متنوعة ت
ة الناس، وهو الشيء الذي حصل بالفعل عند صدور املرسوم دمة اهلادفة إىل خزاملتمي خصائصها

، واليت "األمانة العامة لألوقاف " م والقاضي بإنشاء 13/11/1993بتاريخ  257األمريي رقم 
هي جهاز حكومي يتمتقاللية نسبية يف اختاذ القرارات، ع باستهذا التطومن  كان الدافع الذي ر

  :ورائه حتقيق األهداف التالية
1. دي يف خاةُ بالوقف إىل دوره الرِيودالعتمع الكوييت يف تلك الفترة دمتمع وتنميته، واة ا

إىل هذا النوع من التنمية والتطويرة كان حباجة ماس.  

                                  
  .سنعود إىل بسط هذه التجربة بشيء من التفصيل يف مطلب خاص )1(
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يف التجربة  حتديث أدوات استثمار األموال الوقفية وتنميتها وتنويعها، وهنا تكمن اجلدةُ .2
الكويتية اليت مل تكتي فقط، وإمنا ارتمت به قَف بإرجاع األوقاف إىل مستوى القطاع اخلَد

  .الفاعلة واملاحنة يف القطاع االستثماري ؤسسةاملإىل مستوى 
3. االستفادة من اخلربات الشعبية الوطنية يف إدارة العمل الوقفي؛ وهذه مأخرى رائدة يف  ةٌيز

لكويتية تمثَّلَت يف فتح اال للمشاركة االجتماعية من خالل األفراد واهليئات التجربة ا
بعضها البعض، فهذا  ةَدمتطوير هذا القطاع الذي هو ملك لألمة تستطيع من خالله خل

 كِسبةاالنفتاح يسالوقف مكانةً مؤس هِمباعتبار أنّةًم اٍء قَوِيويسمح هلا بِأَد ، هنحضا م
   .)1(تطورها ومنائها ه وبالتايل فهو درع محايتها وسببلُّاتمع كُ هو

  

  .قانون الوقف الكوييت: الفرع الثاين
اًء على إنشاء األمانة العامة لألوقاف، وعمال على إحياء مهِبِنة الوقف ودوره التارخيي؛ م

وضع  ةُمهِالشرعية، أُوكلَت م من األحكام إعداد قانون متكامل للوقف مستمدكان البد من 
مشروعه إىل جلنة من اخلَبراَت الشرعية والقانونية وقد تم ذلك؛ حيث أعاد القانون ترتيب هيكلة 

لَّ هيئة األوقاف الكويتية ماألوقاف، فَأَحة املسؤولة  لَّحهاألمانة العامة لألوقاف، فأصبحت اجل
أو ما عرِف  )2("هيئة األوقاف"ون اإلسالمية تعرف باسم عن األوقاف يف وزارة األوقاف والشؤ

  .)3("جملس شؤون األوقاف"بعد ذلك يف هيكلة التنظيم املؤسسي إلدارة األوقاف يف الكويت بـ 
  .ميزات قانون الوقف الكوييت - أوال

  : ميكن تعداد ميزات قانون الوقف مبا يلي
1( الشمولية؛ حيث شهية اخلاصة بعقد الوقفمجيع األحكام الفق لَم.  

                                  
، سلسلة الرسائل )منوذجا - الكويت  -األمانة العامة لألوقاف(دور الوقف يف تنمية اتمع املدين ابراهيم حممود عبد الباقي،  )1(

جتربة عبد احملسن العثمان، : انظر كذلك. بتصرف 144-137م، ص 2006العامة لألوقاف، الكويت،  ، األمانة1،ط)3(اجلامعية 
  .  94- 91، ص مرجع سابق، ندوة نظام الوقف يف التطبيق املعاصر، الوقف يف الكويت

ي وأصوله، كلية الشريعة، ، رسالة ماجستري يف الفقه اإلسالمالوقف اخلريي ودوره يف التنمية االقتصاديةحممد أمحد العثمان،  )2(
  .346م، ص 2005/هـ1426جامعة دمشق، 

  .114شريين حسن مربوك، مرجع سابق، ص  )3(
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املرونة الفقهية؛ من حيث التفَتح على كل املذاهب الفقهية عند أهل السنة واجلماعة مع  )2
  .الرجوع إىل أشهر األقوال من مذهب اإلمام مالك رضي اهللا عنه

اإلدارية واالستثمارية؛ اليت يكفُلُها القانون لألوقاف وهي االعتبارات اليت االستقاللية  )3
ت يف جناح األوقاف من خالل استثمار أمواهلا دون قيود وتعقيدات إدارية، مما ساهم سامه

ضة يف تنموية اقتصادية معتبةر.  
املشاركة األهلية يف اإلدارة واالستثمار والتوزيع؛ حيث ضمن القانون حتقيق شروط  )4

ا أدى أصحابه، مم الواقفني على أحسن وجه من االستثمار ونوعه، والتوزيع العادل على
ا إىل ازدياد رغبة الناما عأناس يف الوقف، فزادت بذلك األموال الوقفية وأصبح الوقف ش

  .يساهم فيه اجلميع؛ أفرادا ومؤسسات للمجتمع املدين
قة باستثمار األموال الوقفية أعطى محاية هلا، استثمار األموال الوقفية؛ فَسن القوانني املتعلِّ )5

كبري يف اإلقبال على الوقف وكذا على استثماره، وبالتايل فقد كان  دىل حوساهم إ
القانون دا هلا كما هي احلال يف الكثري من القوانني اليت مل فعدقَيا لألوقاف إىل األمام ال م

ع إالّ بنيشركُّمتحة التقييد والت.  
6( االعتماد على اخلرباء املختصاالت؛ لبطريقة علمية مدروسة ومضبوطة ني يف كل ا تلب

قة بإدارة واستثمار األموال املوقوفة، واالبتعاد عن النظرة التقليدية يف تسيري يف القضايا املتعلِّ
  .األوقاف القائمة على مبدأ احملافظة على املوجود

  .ة للقانونهاالنتقادات املوج – ثانيا
م من بعض سلَه مل يلقانون لألوقاف ومستقبلها، إالّ أنة اليت جاء ا اربعتورغم اإلضافة املُ

  :النقائص واالنتقادات واليت هي للمالحظات والتعقيبات أقرب؛ ومنها
1( ر العكس من حيث الشكل تأخريه أحكام الناظر عن أحكام االستحقاق، وكان من األجد

  .أحكام الناظر أسبق ألنّ
  .عقاد الوقف مؤبداعدم حتديد ألفاظ الوقف اليت يتم ا ان )2
  ).أحكام املشيئة واخليار(ق على املشيئة عدم التوسع يف الوقف املعلَّ )3
  .مل يخصص القانون صندوقا ملوارد كل نوع من أنواع األوقاف على حدى )4
  .مل يحدد القانون قَدر الضرورة أو املصلحة اليت جيوز ا خمالفة شرط الواقف )5
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6( بطَة الظاهرة إمهال القانون مسألة الغ)تغيري شرط الواقف، أو الوقف(ا ، حيث أنفهنصه مل ي
بأحكامها يف ثنايا النصوصوي ني.  

ومن املالحظ بأنّ هذه االنتقادات مل تس جوهر اإلدارة الوقفية اليت اعتىن القانون م
بإظهارها بشكل يضماملرونة و ن قِّقحهِالفعالية الالزمة إلمتام املُهلا االستقاللية اإلدارية اليت تة اليت م

  .)1(وجِدت األوقاف من أجلها 
  

  .يف الكويت البناء املؤسسي للقطاع الوقفي: الفرع الثالث
ن من وكَتواحدة، بل ي مؤسسةالبناء املؤسسي للقطاع الوقفي يف الكويت ال ينحصر يف 

  :ل فيما يليشبكة من املؤسسات تتمثَّ
  :العامة لألوقافاألمانة  – 1

املركزية الرمسية اليت تمثِّل الدولة يف اإلشراف على القطاع الوقفي، وتنظِّم  ؤسسةامل هيو
العالقات املتبادلة بني اجلهات املنتمية إليه، وعالقات تلك اجلهات مع غريها من مؤسسات 

تمع، وهلا النارة على أوقاف كثرية، وتنقسم بدورها إىلظَا:  
  .ل مجلة املشاريع الوقفية اليت يستثمر فيهاثِّمناديق الوقفية املتخصصة اليت تالص •
• املشاريع الوقفية اليت تارِمة يف خمتلف امليادين الرمسية  سيماألمانة من خالهلا أنشطتها اخلَد

  .واألهلية وتتنوع جماالا بتنوع جماالت الوقف
• ى بالعمل التنموي الوقفي يف خمتلف املناطق سات التنمية االجتماعمؤسعنية واليت ت

  .السكنية، وتدعم تنظيماا الوقفية احمللية
• جهاز االستثمار الوقفي الذي يباالستثمار من حيث أساليبه وأدواته، ويتولَّهت مهِى مةَم 

 .البحث عن الفُرص االستثمارية، والتعرف على املشاريع وتقييمها
  :السلطة القضائية – 2

توثيق حججِ  ةَمهِى موهي اجلهة اليت تشرِف على تطبيق التشريعات القانونية للوقف، وتتولَّ
ب تصراقرظّار يف ضوء شروط الواقفني والقواعد القانونية والشرعية املنظِّاألوقاف، وتفات النة م

  . للوقف
                                  

   .بتصرف 356-354حممد أمحد العثمان، مرجع سابق، ص  )1(
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  :نظارات األوقاف األهلية – 3
ال تعتبر جزءا من جهاز األمانة العامة لألوقاف، ويتِسم أسلوا بالعمل  هذه النظارات
ف والعالقات مع التنظيمات األخرى الوقفية وغري الوقفية، وهي خاضعة املؤسسايت يف التصر

وميكن اعتبار هذه النظارات لرقابة كافة األجهزة اليت يحددها القانون ومنها السلطة القضائية، 
ن يعيف مدا استثماري م رصنحثابة اإلدارة الوقفية التقليدية على خمتلف األوقاف اليت ال تمب
  . )1(.....)املساجد، املقابر، (

  
  .-الريادة يف إدارة االستثمار الوقفي  –األمانة العامة لألوقاف الكويتية : ثايناملطلب ال

سابقا إىل أنّ األمانة العامة لألوقاف جزء وهنا التخصيص الذي يتبع التعميم؛ فقد أشرنا 
، ألنّ املشروع الوقفي الكوييت ة يف الكويت، بل هي عموده الفقريمهِم من اهليكلة اإلدارية الوقفي

مرتكز عليها بشكل كبري، إىل درجة أنّ احلديث عن األوقاف يف الكويت يعين بالضرورة احلديث 
الدراسة  منهذا السبب الوحيد يف اختيار احلديث عنها ض عن األمانة العامة لألوقاف، وليس

ما متاشيضِا مع طبيعة املوضوع العلمية؛ وإنرعتجارب اإلصالح اإلداري لألوقاف، والذي ال ل املُت
منها باإلدارة  قيمكن فيه حبال تجاوز التجربة اإلدارية لألمانة العامة لألوقاف وخباصة ما تعلَّ

  .تثمارية لألوقاف وهو عني ما نريده من الدراسةاالس
تعتبر جتربة األمانة العامة لألوقاف بالكويت من النماذج الرائدة اليوم وخباصة يف جمال  

ة نسبيا عن اإلدارة الوقفية املستقلِّ ؤسسةاملاإلدارة االستثمارية لألوقاف، حيث أُعطيت هذه 
رلَ باألوقاف إىل مستوى عايلا يف جمال االستثمار ااحلكومية؛ جماال واسعا وحصمن  لوقفي و

ماحنة وقابضة باملدلول االقتصادي احلديث؛ مبا تراكم  مؤسسةاملردودية، أصبحت معه األوقاف 
عندها من أموال، ومبا أصبح هلا من استثمارات كبرية يف كل جماالت التنمية االجتماعية 

الناحية االستثمارية لألوقاف ميكن اعتبارها منوذجا ناجحا يف جمال  وميادينها، هذه التجربة ومن

                                  
ملعهد اإلسالمي ، ا)مناذج خمتارة من جتارب الدول و اتمعات اإلسالمية(نظام الوقف يف التطبيق املعاصر عبد احملسن العثمان،  )1(

      ،م2003 -هـ1423، جدة، 1 ، ط)الكويت(األمانة العامة لألوقاف  –) البنك اإلسالمي للتنمية جبدة(للبحوث والتدريب 
  .  بتصرف 96-94ص 
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األوقاف يف اجلزائر وغريها، وسنحاول من خالل فروع املطلب  ؤسسةاإلصالح اإلداري املنشود مل
  .الوقفية الرائدة ؤسسةاملتفصيل جوانب هذه 

  

  .رسالة، رؤية، ودور –األمانة العامة لألوقاف : الفرع األول
األمانة العامة لألوقاف اعتمدت األسلوب احلديث يف تسيري املؤسسات فقد كان  وألنّ

لزاما عليها أن تضال واألفُ لنفسها رسالةً عا ددحه للوصول باألوقاف إىل أعلى تهِجنتتق الذي س
خالله إستراتيجيات  املستويات، فالرسالة يف مثل هذه احلاالت هي خطُّ السريِ الذي توضع من

وحتميها من االحنراف عن الدور الذي  ؤسسةاملالعمل وأهدافه، وهو البوصلة اليت توجه جهود 
 دسجعن حتقيق الرسالة اكتساب رؤية لذلك، وهو الشيء الذي ت بأَت من أجله، كما يترتأُنش

ؤسسات من خالل األهداف الكربى اليت يف األمانة العامة لألوقاف ويتجسد يف غريها من امل
  . وتسعى إىل حتقيقها واليت يكون منطَلَقُها دائما تلكُم الرسالة املُسطَّرة ؤسسةاملتتبناها 

أمهية حتديد الرسالة قبل الشروع يف أي عمل؛ كَسببٍ لنجاح بقد يستخف الكثري من الناس 
 ؤسسةاملالكثري من  لى اعتبار أنها جمرد كلمات، ولكن احلقيقة أنّووصوهلا ألهدافها، ع ؤسسةامل

إالّ أن غياب الرسالة اليت ) إخل.....اقتصادي، اجتماعي،(حىت ولو علمت اال الذي تنشطُ فيه 
 ، اعتمادا)ال رؤية وال أهداف(تريد حتقيقها من العمل جعلَتها تسري يف طريق مظلمٍ  وبال خريطة 

على استنساخ جتربة أو السري وِفق منوذج موجود يف الساحة، فهي تحدد أهدافها وطريق سريها 
والغرض الذي تريده من خالل غريها، وكم ذا وجدنا من املؤسسات وحىت املشاريع اإلصالحية 

نطَاليت كانت تلإىل الفشل، وهل ق ا املَطَاف ه من من دون رسالة وال رؤية؛ كيف انتهىذا فإن
الوقفية احلديثة؛ أن تعتمد األسلوب اجلديد يف تسيري املؤسسات، فَتضع  ؤسسةاملالضروري على 

  .لنفسها رسالة تبلوِر من خالهلا رؤيتها ألداء األهداف اليت تسعى من أجلها
  .الرسالة – أوال

  ني واخلرباءدراسة مع املختصتمكَّنت األمانة العامة لألوقاف بعد جهد كبري من البحث وال
  وأصحاب الشأن يف جمال الوقف؛ من صياغة رسالتها بشكل محدد، وأصدرت يف يناير من سنة 

  حتقيق التجاوب الفعال مع العصر " م وثيقة اإلستراتيجية املَحددة للرسالة اليت مضموا 1997
  ه ومتاسكه، تحدية للمجتمع، وعلى وِالذي نعيش فيه مع احلفاظ على اهلوية العربية اإلسالم
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  ته األساسية والنهوض به يف كافة وأداء دور إجيايب يف حركة منوه، ومواجهة مشكال
  هذا هو نص الرسالة اليت اعتمدا األمانة كقاعدة النطالق مشروعها مع األوقاف،  )1("  ااالت

ر هي قيمة مضافة لتطو مؤسسةوقاف كاألوقاف ومن خالل األمانة العامة لأل وهو يبين بأنّ
  اتمع 

  .ورقيه احلضاري على كل املستويات
  .الرؤية – ثانيا

  : وقد يعبر عنها بالغايات واألهداف اإلستراتيجية املُحقِّقَة للرسالة املوضوعة، وهي 
  .منوذجية لإلنفاق اخلريي ةًيغرسوخ الوقف باعتباره ص: الغاية األوىل) 1

ودف هذه الغاية إىل تعميق االعتقاد بكون الوقف حال متعدد األبعاد والغايات، وصيغة لإلنفاق 
تؤه ألن يكون رائدا للعمل اخلرييلُه.  
  .رسوخ الوقف باعتباره إطارا تنظيميا تنمويا فعاال يف البنيان املؤسسي للمجتمع :الغاية الثانية) 2

اخلريي (أكيد مكانة الوقف، باعتباره ركنا أساسيا يف القطاع الثالث وتحرِص هذه الغاية على ت
بنيان اتمع، وتعزيز إسهامه بفعالية يف تشكيل السياسات التنموية للدولة،  منض) التطوعي

  .واعتباره صيغة فعالة لإلدارة األهلية لشؤون اتمع
  .حتقيق املقاصد الشرعية للواقفني :الغاية الثالثة) 3

لتحقيق شروط  يعِعلى األصول املوقوفة، وإنفاق الرِ اظُفَواملعيار احلاكم هلذه الغاية؛ هو احل
  . الواقفني، وتوجيه األنشطة الوقفية لتحقيق املقاصد الشرعية للوقف

  .توجيه الريع لتنمية اتمع وضته :الغاية الرابعة) 4
ويتج م لَةكمتالريع ل رفتمع، والقيام باألعمال اليت ذلك بتوظيف صهود مؤسسات الدولة وا
تخدا ما كُلَّه تمعي وال تستطيع األجهزة الرمسية والشعبية الوفاءالنمو ا.  
  .ألوقاف جديدة رمستاملُ لباجلَ :الغاية اخلامسة) 5

                                  
  .  98عبد احملسن العثمان، مرجع سابق، ص  )1(
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عها، مع تعدد أغراض من األصول الوقفية وشرائح الواقفني وتنو لٍّإىل منو كُ لبويسعى هذا اجلَ
ات العصر، دجستغ مالئمة ملُيات اتمع احلالية واملستقبلية، واستحداث صبالوقف وفق متطلَّ

  .وتوسيع املشاركة األهلية يف الدعوة للوقف
  .إدارة األموال الوقفية بأقصى كفاءة ممكنة :الغاية السادسة) 6

ل املوقوفة واحملافظة عليها، وتنميتها مبا يحقِّق أعلى عائد، ودف هذه الغاية إىل استثمار األموا
ة واملعايري التنموية يف استثمار يحبمع االلتزام بالضوابط الشرعية وحتقيق املُالَئََمة بني املعايري الرِ

وقفية األموال املوقوفة، وإدارا بأقَلِّ كُلفَة ممكنة، وحتديث إستراتيجية استثمار األموال ال
  .)1(رها وِفقًا للمضامني االستثماريةوتطوي
  .الدور – ثالثا

ال شك بأنّ دور األمانة العامة لألوقاف دور هِكبري ومم ذكُللغاية وعلى أصعدة كثرية نر 
  :منها
 اعتبارها صرحا دعوِيافقد حرِصت األمانة على القيام ذه الوظيفة الربانية باال الدعوي؛ ) 1

اس، فكانت األمانة العامة ت للنجخرِظُ لألمة كياا احلضاري الذي جعلها خري األمم اليت أُيحفَ
مبثابة احلصن الذي يقِّحق مقصد خدمة الدين وحفظلَعرب وسيلة الدعوة إليه، وقد متثَّ هت خا دما

ال من خالل خلني عليها ونشر اإلسالم يف ربوع دمة القرآن ورعاية املساجد والعاميف هذا ا
الدعوة إىل الوقف وتطوير  ةُدمهذا خ لِّالعامل  وتسخري اإلمكانيات الالزمة لذلك، إىل جانب كُ

االهتمام به لدى الناس من خالل التعريف به ومبشاريعه، وكذا عقد امللتقيات والندوات الفقهية 
  .الداعمة له  تشجيعا للبحث فيه

وقد رأت األمانة ضرورة االهتمام ذا اال، الذي حيمي هوِيةَ والثقايف؛  اال العلمي) 2
اتمع ويكَرس أصالتها ويبعث تطَلُّعها للمستقبل وِفق رؤية حضارية تتوافق مع روح العصر 

  :احلصر منها على سبيل املثال ال رذكُة نعاته، وقد أَعدت لذلك خطَطاً وبرامج متنوبومتطلَّ
• الثقافة اإلسالمية من خالل رعاية كُتب التراث والثقافة اإلسالمية ودراستها  دمةخ

  .ونشرها مجاهريا

                                  
  .  98 ، مرجع سابق، صلعثمانعبد احملسن ا. بتصرف 149-145، مرجع سابق، ص ابراهيم حممود عبد الباقي )1(
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• تمع خدمة البحث العلمي ونشر الثقافة العلمية والفنون املشروعة لدى خمتلف فئات ا
  )ب، الباحثني اجلامعيني، عموم الناساألطفال، الطالّ(

ومها عنصران مهمان يف سالمة اتمع وضمان قيامه بالدور ؛ اال الصحي والبيئي) 3
ت األمانة العامة لألوقاف ذا اال بتقدميها جلملة من به، وهلذا الغرض اهتم اطناحلضاري املُ
  :ت يفلَاخلدمات متثَّ

دعم محالت التوعية الصحية، وكذا امللتقيات والندوات العلمية والدراسات والبحوث  •
ذا اجلانباملهتم ة.  

  ..)..املعاقني، كبار السن،( اصة مساعدة ذَوِي االحتياجات اخل •
• اس رعاية اجلانب الصحي لعموم الن)خدات صحية مباشرةم.(  
• ب، والقيام رسني والطالّنشر الثقافة البيئية يف صفوف الناس وخباصة األطفال واملتمد

  ).خدمات بيئية(حبمالت ميدانية حلماية البيئة 
ومها بابان تؤتى منهما األمم لتسلَب منها حريتها وكرامتها اال االجتماعي واالقتصادي؛ ) 4

وتضمن تبعيتها لقوى التق يف ضمان حرية وسيادة األمة لَنطَم والسيطرة الظاملة، ومن هذا املُكُّح
رالبابان يف وجه املُت دت األمانة على سدما؛ عهاترقَدقِ على مى الطُرتني، فاهتمت بِشصب

تمع وتنميته اقتصاديا عرب السوالوسائل املشروعة لترقية ال التاليةب:  
  ).األطفال، الشباب، األسرة(رعاية خمتلف فئات اتمع  •
  .دعم مشروعات اجتماعية خدمية وتفعيل املشاركة اتمعية األهلية •
  .اريع االستثمارية فيهاالهتمام بالقطاع احلرفي واملش •
البحرين، بنك امليزان /بنك االستثمار اإلسالمي (اإلسهام يف التخصيص والبنوك  •

والشركات االستثمارية ..) .لبنانية لالستثمار العقاري، باكستان، الشركة الكويتية ال/
)1(.  

 وضعتها كل هذه اجلهود تربِز للعيان الدور الذي تقوم به األمانة يف خدمة الرسالة اليت
ا، بغيةَ الوصول باألوقاف إىل سريلنفسها، وكذا األهداف والغايات الكربى اليت سطَّرَا مل

                                  
  .بتصرف 300 -213ابراهيم حممود عبد الباقي، مرجع سابق، ص  )1(
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له، واليت استطاعت األمانة أن توضحه إىل اليوم، وما  هلٌاملستوى الرسايل واحلضاري الذي هي أَ
؛ همخديدان األوقاف وااالت اليت تجبانب البحث يف م قتزالُ تبذُلُ كل اجلهود وخباصة ما تعلَّ

من أجل الوصول إىل أحسن الصيغِ والكيفيات اليت تضمن بقاء األوقاف وتطَورها املُستمر 
والدائم خكُلِّ اإلنسانية، كما هو أصل الدين وهدف الرسالة احملمدية يف  ةًدمتمع بل ولللفرد وا

  .الكون
السياسات واختصاصات ، اهليكل التنظيمي –العامة لألوقاف  األمانة: ثاينالفرع ال

  .العالقات، والصالحيات
مل يكن من املمكن لألمانة العامة لألوقاف أن تحقِّق النتائج املمتازة يف أرض الواقع؛ من 

وهيكلة، واحترام وانضباط باالختصاصات والصالحيات، وكذا  يمنظت هدغري أن يكون وراَء اجلُ
تمعشكَةٌ من العالقات املتكاملة مع خمتلف فعاليات اب.  

 .اهليكل التنظيمي لألمانة العامة لألوقاف - أوال
ي ومحكَم، تكون وِطموحة إىل النجاح؛ من تنظيم إداري قَ مؤسسةالبد لكُلِّ 

دهياكله حمد اتهِمفيها، وم ةٌاختصاصات أقسامه وفروعه واضحة ال لَبس تالتضارب ت بنج
من هنا حرِصت األمانة اقة الوصول إىل األهداف املنشودة، املُفضي إىل العرقَلَة والتعطيل، وإع

ل يتكونُ من جمموعة جلان دائمة ومؤقتة، وفعاَّّ يزٍقاف على إجياد تنظيم إداري متمالعامة لألو
تلف اهليئات والفئات واجلهات واملؤسسات وتسيره استراتيجيات استثمارية، وله عالقات مع خم

شكل  خذوالقطاعات، وهلذا الغرض كان البناء املؤسسي لألمانة العامة لألوقاف يميلُ إىل أَ
التنظيم الشبكي الذي يضم قطاعات عدة، بعضها مسؤول عن تنظيم شؤون األوقاف، وبعضها 

صمتخص يف إدارة قطاعات معيلوقفي، إضافة إىل إدارات الصناديق واملشاريع ة من النشاط ان
  .)1(الوقفية، واالستثمار الوقفي واليت سنأيت إىل تفصيلها الحقا 

هو  )2(جملس شؤون األوقاف وقبل اخلوض يف تفاصيل هذه اهليكلة؛ البد من التنبيه بأنّ
اذ القرارات املناسبة اخت قة على شؤون األمانة العامة لألوقاف، وميلك حفَشرِالسلطة العليا املُ

                                  
  .154ابراهيم حممود عبد الباقي، مرجع سابق، ص  )1(
وزير : املتعلِّق بإنشاء األمانة العامة لألوقاف فإنّ الس يتكون من األعضاء التالني 257من املرسوم األمريي  05حبسب املادة  )2(

 األوقاف والشؤون اإلسالمية، أمني عام األمانة العامة لألوقاف، وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مدير عام مؤسسة التأمينات
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ئَت األمانة من أجلها، ويالضرورية لتحقيق األغراض اليت أُنشرِقتح ة إلدارة السياسات العام
ا هيلَحصظُم واللوائح الكفيلة بتنمية إيرادات األوقاف وتثمار أموال األوقاف، ويضع النواست

بصفة مظَنتالتنظيمق بصيانة أعيان اة، وكذلك ما يتعلَّم دمعتلوقف واحملافظة عليها، كما ي 
واللوائح الداخلية املتعلِّالداخلي لألمانة العامة لألوقاف والن قة باملسائل اإلدارية، إىل جانب ظُم
) اللجان(اليت سنذكرها و )1(ثِّل هيكلة األمانة العامة لألوقافقيامه بتشكيل اللجان الدائمة اليت مت

ق بإنشاء م املتعل1993ِّنوفمرب  13املؤرخ يف  257من املرسوم األمريي  10 نص املادة(تبعا 
  ):األمانة العامة لألوقاف

ومهِمتها إبداء احلكم الشرعي يف كل أعمال األمانة، وكذا ما يرِد عليها اللجنة الشرعية؛ ) 1
اليت تعمل على التوعية  "إدارة الشؤون الشرعية والقانونية " من مسائل، باإلضافة إىل ذلك هناك 

الشرعية يف جمال الوقف، ومتابعة أعمال اللجنة الشرعية، وتوثيق حججِ الوقف وجتميع األحكام 
ة باألوقاف، وحتصيل الديون وصياغة العقود وتقدمي االستشارات والدراسات قَوالفتاوى املتعلِّ

  .القانونية وما إىل ذلك
واليت من اختصاصاا متابعة اجلهات اإلشرافية  فية؛جلنة تنمية واستثمار املوارد الوق) 2

االستثمارية، ووضع السياسات واملقترحات والتصوات لتنفيذ العمليات االستشارية العقارية ر
اليت تتابع استثمارات " اللجنة التنفيذية للمشاريع االستثمارية " واملالية، كما توجد من ضمنِها 

تنمية واستثمار املوارد الوقفية " ى اجلديد منها ورفعها إىل جلنة قاف وتوافق علاألمانة العامة لألو
."  
الوقف من أجل  يعِوتختص بإعداد إستراتيجية وسياسات صرف رِجلنة املشاريع الوقفية؛ ) 3

إعداده من دراسات يف هذا ظَحتقيق املقاصد الشرعية، تنفيذا لشروط الواقفني، والن متالشأن ر مبا ي

                                                                                                       
اهليئة  االجتماعية، مدير عام بيت الزكاة، ممثِّل عن وزارة املالية ال تقلُّ درجته عن وكيل وزارة مساعد خيتاره الوزير املختص، ممثل عن
عتمادا العامة لالستثمار، ثالثة أعضاء من ذوي اخلربة واالختصاص يتم تعيينهم ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد من قبل جملس الوزراء ا

   . على ترشيح من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
رة التدريبية حول إدارة واستثمار ممتلكات األوقاف، األمان ، الدوالتجربة الوقفية لألمانة العامة بدولة الكويتحممد اجلالمهة،  )1(

  . 141م، ص 2008ماي  08إىل  03السودان، من  –العامة لألوقاف بالتعاون مع هيئة األوقاف اإلسالمية بالسودان، اخلرطوم 
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م هذه اللجنة يف جلان فرعية عنها هي جلنة ت والربامج الوقفية، كما تتحكَّواملوافقة على املشروعا
  .املنح واللجنة التنفيذية للمشاريع االستثمارية

وهي الساحة املشتركة جلميع أجهزة األمانة العامة لألوقاف، وامليدان جلنة التخطيط؛ ) 4
ها قناة التواصل اجلماعي لألفكار واآلراء، منها تتحدد لعاملني ا، كما أنالتدرييب املالئم جلميع ا

اخلُطَطُ والربامج االستراتيجية لألمانة وكذا مشاريع امليزانيات، إىل جانب االهتمام بكل ما يعمل 
على تطوير الكفاءة واألداء لدى العاملني من خالل التدريب والتعليم، وال ننسى دورها يف 

  .التنسيق بني خمتلف وحدات األمانة، وإبداء الرأي يف كل ما يطلَب منها يف هذا الصدد
بالنظر يف كل املناقصات املطروحة عليها واخلاصة بتنفيذ املشاريع  صختوتجلنة العقود؛ ) 5

  .املختلفة
  .ائيةوتتكامل مع جلنة العقود إلمتام العديد من العمليات الشرجلنة املشتريات؛ ) 6
....) أفراد، مجعيات، مؤسسات، (وتقوم بتقدمي املساعدات للمحتاجني جلنة املساعدات؛ ) 7

  .مراعاةً لشروط الواقفني
  .لرعاية بيوت اهللا تعاىل وإعمارهاجلنة املساجد األهلية؛ ) 8
بإبداء الرأي يف كل ما يعرض عليها من مشاريع وبرامج  صختتجلنة اإلدارة العليا؛ ) 9

مستقبلية، ورسم سياسات العمل الداخلية وفق منظومة الغايات اإلستراتيجية لألمانة العامة 
  .لألوقاف

ا يف مناقشة املواضيع اليت تهم املوظفني، واختاذ هتمَهِل موتتمثَّ جلنة شؤون املوظفني؛) 10
  .القرارات املناسبة بشأا، سواء على املستوى اإلداري أو املايل

اقًا مع زانيات التقديرية التشغيلية، اتستعد اإلطار العام للخطَط واملينة املوازنة التقديرية؛ جل) 11
  .)1(األهداف اإلستراتيجية لألمانة العامة لألوقاف وتطَلُّعاتها املستقبلية 

ة يف الزمان واملكان دتة إلجناز مهام حمدقد تشكَّل جلان وفرق عمل مؤقّجتدر اإلشارة هنا إىل إنه 
  .تسهيال لعمل اللجان املختلفة

                                  
براهيم حممود عبد الباقي، ا: للمزيد من التدقيق يف عمل اللجان املذكور وكذا سياسات بعضها واختصاصات بعضها أنظر إىل )1(

  .162 - 156مرجع سابق، ص 
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  : حيتوي الدليل التنظيمي هليكل األمانة العامة لألوقاف على العناصر التالية
  .الوحدات التنظيمية التابعة لألمني العام •
  .الوحدات التنظيمية التابعة لنائب األمني العام لإلدارة واخلدمات واملساندة •
  .ابعة لنائب األمني العام للمصاريف الوقفيةالوحدات التنظيمية الت •
  .)1(الوحدات التنظيمية التابعة لنائب األمني العام لتنمية املوارد واالستثمار  •
  .السياسات واالختصاصات والصالحيات – ثانيا
 وهي املبادئ األساسية اليت تلتزِم ا، وتتحاكَم إليها األمانة العامة لألوقاف، يف السياسات؛) 1

  :نذكر منها على سبيل املثال) مبدأ 31حوايل (ختطيط عملها وتنفيذه ومتابعته 
  .ا للتعاون مع اجلميع يف سبيل اخلريهدلألوقاف تمد ي األمانة العامة •
• تمع هو خكُلُّ ما خيدم مناء ااألمانة العامة لألوقاف جهودها إليه ري هجوت.  
  .وقاف تتجنب تعريض األوقاف للمخاطراستثمارات األمانة العامة لأل •
  .)2(األمانة العامة لألوقاف بالتخطيط العملي منهجا أساسيا يف العمل  متلتزِ •
وتجِته ة الوقف وتوجيه خمتلف الفاعلني والشركاء إىل هذه املبادئ لتحقيق الوعي اإلسالمي بأمهي

معامل هادية يف طريق عمل األمانة تستهدي  لُثِّمنها تاستثمار إمكاناته اهلائلة لتنمية اتمع، كما أ
، )الرسالة(االستحضار هلا  لنفسها وجتعل العاملني فيها دائميا يف طريق الرسالة اليت وضعتها 

شبِوهي تا القواعد الفقهية يف علم األصول من  هقِّقُهحما؛ مسألة االستحضار اليت ت دإىل ح
  . لّة التفصيلية حتت مفهومهااجتماع مجلة من األد

  :فيما يلي لُوتتمثَّاالختصاصات؛ ) 2
  .اختاذ كل ما من شأنه احلَثُّ على الوقف والدعوة إليه •
األوقاف اليت مل : ن منواستثمارها، وتتكو) األهلية(إدارة األوقاف اخلريية والذرية  •

وقاف اليت مل يشترط يشترط الواقف النظارة عليها للوزارة، واألوقاف على املساجد، األ
الواقف النظارة عليها ألحد أو جلهة معي نينة أو انقطع فيها شرط النظارة، األوقاف اليت ع

                                  
  .143حممد اجلالمهة، مرجع سابق، ص  )1(
  .152-150ابراهيم حممود عبد الباقي، مرجع سابق، ص  )2(
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ا عليها وانضظَّارواقفوها نا ألحكام القانون، فقًت إليهم األمانة العامة لألوقاف وِم
  .األوقاف خالل فترة حلِّها أو سحب يد الناظر عليها

  .ملشروعات حتقيقا لشروط الواقفني ورغَباتهِمإقامة ا •
التنسيق مع األجهزة الرمسية والشعبية يف إقامة املشروعات اليت تحقِّق شروط الواقفني،  •

  .)1(ومقاصد الوقف، وتنمية اتمع
وهي احلدود والضوابط الشرعية والقانونية اليت تتحرك يف جماهلا األمانة العامة  الصالحيات؛) 3
  :ل يفوقاف وتتمثَّلأل

  .تأسيس الشركات واملسامهة يف تأسيسها •
  .تملُّك شركات قائمة أو املشاركة فيها •
  .تملُّك العقارات واملنقوالت واألوراق املالية •
  .القيام بكل ما من شأنه استثمار أموال األوقاف •
  .ممارسة األعمال التجارية والصناعية والزراعية •
  .)2(وقف حلساب األوقاف اخلرييةشراء أَنصبة املستحقني لل •
  .العالقات – ثالثا

اليت تملك الرسالة والرؤية واالستراتيجية؛  ؤسسةاملأَدركَت األمانة العامة لألوقاف وهي 
بأنها ال تسبمن فراغ بل على العكس من ذلك، فهي موجودة ومتواجدة يف ميدان  ح يف فَلَك

ن ومن كل اجلوانب، وعلى هذا فقد عمدت إىل مد اجلسور والروابط رويكثُر فيه الفاعلون واملؤثِّ
اليت تكِّمنها من التفاعل اإلجيايب مع احمليط اخلارجي باَءة اليت  ةَغينالوصول إىل مستوى التكاملية الب

قاف مانة العامة لألوتحقِّق املقصد األساس من عمل األوقاف، ويف هذا السياق أَجنَزت األ
لتتمكَّن من خالله تنظيم هذه الشبكَة من " ظُم اآللية املتكاملة للتنمية الوقفية الن" مشروع 
ومن أبرز هذه النظُم؛ وترتيبها على الوجه اجليد، ) هاتمع اهليئات واملؤسسات واجل(العالقات 

نظام املصارف الوقفية،  نظام العالقات العام، نظام التوثيق، نظام دخول شبكة االنترنيت، نظام

                                  
  .من مرسوم إنشاء األمانة العامة لألوقاف 03املادة  )1(
  .من مرسوم إنشاء األمانة العامة لألوقاف 04املادة  )2(
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، وكل هذه األنظمة مدعمة بأحدث تكنولوجيات املعلوماتية، )1(إخل ...متابعة وتقييم االستثمار،
ا بشكل محيِينِهواليت تقوم األمانة بِتستمبسبب السرعة اليت تعرفها هذه التكنولوجيا، كما  ر

وضعت األمانة العامة لألوقاف إستراتيجية التصاالا املتنوا وعالقاة مع خمتلف القطاعات يف ع
ت هذه اإلستراتيجية أهمنمضتمع، وتا بالقطاعات املختلفة  االوسائل املقترحة لتنمية عالقا

  .وتوثيقها، مبا يحقِّق أهدافها وتطَلُّعاتها
ن خالل مد جسور التعارف م ؛)الواقفون وذريام(عالقة األمانة العامة لألوقاف بالعمالء ) 1

ة يف؛ تسهيل لَوالتعاون، وتقدمي الرعاية املناسبة للمحتاجني منهم، وِفق مجلة من األنشطة املتمثِّ
، االتصال الدائم م واالستفادة من آرائهم، ...)توجيه، توثيق احلُجج الوقفية،(إجراءات الوقف 

برنامج " ووثيقة " ظارة ة للناألحكام العام" ة تعزيز العالقة مع النظَّار من خالل إعداد وثيق
تسهيال لعملهم" ظارة الن.  
يف جو من التكاملية اليت تعمل األمانة عالقة األمانة العامة لألوقاف باجلهات الرمسية احمللية؛ ) 2

اتهجوةَ دراسة جمموعة من املشاريع اليت تتواءم مع تغير، بمستا، دون على توطيدها بشكل مه
توجهات العامة الدخول يف منافسة معها، وِفقًا للتشريعات والقوانني سارية املفعول، والتزاما بال

األمانة العديد من املشاريع مع جهات رمسية خمتلفة، من مثل بناء  تمعيف هذا اإلطار دلخطَّتها، و
 اخلدمات لبعض املساجد، وتقدمي املستشفيات، وتطوير بعض املدارس ورياض األطفال، وتقدمي

  .خدمات الرعاية االجتماعية وغري ذلك
اليت تعتبر  ة ومجعيات النفع العام؛يعالقة األمانة العامة لألوقاف باملؤسسات األهلية احمللِّ) 3

مع شريكا رئيسا يف تنفيذ برامج التنمية، وهلذا السبب كان توجه األمانة حنو املزيد من التكاملية 
هذه املؤسسات وبصيغٍ خمتلفة؛ كإقامة أنشطة تنسيقية مشتركة، أو الدعم املباشر ألنشطتها، ومن 

باالشتراك مع شركة االستثمار البشري "  يِسز املؤسيمجائزة الكويت للت" ذلك إنشاء 
فيها، للتدريب واالستشارات، دف إبراز القدرات اإلبداعية لدى املؤسسات واألفراد العاملني 

الكويتية اليت وقع العمل معها؛ مجعية اإلصالح  ومن أبرز اجلمعياتوتشجيعهم على املزيد، 

                                  
  .176-173ابراهيم حممود عبد الباقي، مرجع سابق، ص : التفاصيل حول هذه األنظمة؛ انظر ملزيد من )1(
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ر السالم الكويتية، اهليئة اخلريية االجتماعي، اجلمعية الكويتية لتقداديم الطفولة العربية، مجعية ب
  .إخل...نة إعانة املرضى، طالبية، جلاإلسالمية العاملية، احتاد احلرفيني، جلنة إعانة البعثات ال

ثل ن مبِتبني املشاريع الثنائية العملية، م عالقة األمانة العامة لألوقاف باملؤسسات اإلسالمية؛) 4
عم يف جمال اليت دف إىل رسمِ سياسات الد" جلنة التعاون اإلسالمي " املسامهة يف تشكيل 

 رمثَخلارجية واإلعالم والشؤون اإلسالمية، وقد أَالعالقات اإلسالمية اخلارجية مع كل من وزارة ا
، كما أنشأت األمانة العامة وباالشتراك "الصندوق الوقفي للتعاون اإلسالمي " هذا اجلهد نشوء 

مع البنك اإلسالمي للتنمية أكرب مركز جتاري يف الكويت الستثمار أموال الوقف، وكذا مشروع 
ة عن األوقاف اإلسالمية، إىل مهِر قاعدة بيانات دولية مبعتالذي ي" بنك املعلومات الوقفية " 

ت األمانة العامة لألوقاف على عالقات متنورِصجانب هذا حعة ومتقدة مع هيئات ووزارات م
األوقاف يف الدول اإلسالمية، وتم التعاون فيما بينهم يف ميادين خمتلفة، كما جرى تبادل 

 .املسؤولني يف هذه الدول الزيارات واملشاورات مع
وقد تنوعت هذه العالقات، وأَمثَرت عدة  عالقة األمانة العامة لألوقاف باملؤسسات الدولية؛) 5

اتفاقيات مع منظمات غري حكومية، منها اتفاقية تعاون مع جامعة أكسفورد بربيطانيا إلنشاء 
ة إىل إنشاء مثيلَتها يف الواليات املتحدة وقفية كويتية يف بريطانيا، كما تسعى األمان مؤسسة

منظمة العمل الدولية، (ت التابعة هليئة األمم املتحدة اماألمريكية، وباملثل مع الكثري من املنظَّ
  ).برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 ؤسسةم هذا القطاع احلَساس الذي ال غنى ألي عالقة األمانة العامة لألوقاف مع اإلعالم؛) 6
ة تجادطمبه، فاإلعالم اليوم أصبح يقوم بدور بالغ  ح فخستة من أن تتجاوزه أو تادإىل الرِي

األمهية واخلطورة يف آن واحد، بل أكثر من ذلك؛ أصبح الورقة الفاصلة يف االنتصار احلاسم يف 
أي به األحداث العاملية معركة ومن أي رزخاليوم مستوى، وما ت دليل على ذلك، ومن هذا  خري

املنطلق؛ اهتمذا اجلانب وو ت األمانةضعا، حتقيقا لألهداف اليت تريد حتصيلها  تهنِهأَعي صبن
) املرئي، املسموع، املقروء(والوصول إليها، وقد تواجدت يف مجيع وسائل اإلعالم احلديثة اليوم 

ة جهم الوِهِن سطوة وقوة يف التأثري على الناس، وتوجيهِبغرض إيصال رسالتها للغري، ملا لإلعالم م
رسالة األوقاف هي املسامهة يف  رسالة األمانة هي من رسالة األوقاف، وألنّ اليت يريدها، وألنّ
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محاية اتمع وقيمه احلضارية فقد سعت األمانة إىل التواجد إعالميا وبكل الوسائل املشروعة 
  :كان هلا ذلك من خالل العديد من األنشطة نذكر منها على سبيل املثال ال احلصراملُمكنة، وقد 

التغطيات اإلخبارية ألنشطة األمانة العامة لألوقاف ومشاريعها، وإجراء جمموعة من  •
مساء اخلري يا " اللقاءات اإلذاعية والتلفَزِية مع بعض املسؤولني فيها، من مثل برنامج 

، إىل جانب بثِّ جمموعة من "الثاين على اخلط " و" ءتف املساها" وبرنامج " كويت 
" الوقف خري ال ينقطع " الربامج اإلذاعية مثل املسلسل التلفزيوين الدرامي اإلذاعي 

الذي يتناول سرية أحد الواقفني وأحد املفاهيم الوقفية، " جنوم يف مساء الوقف " وبرنامج 
إىل تبصري اجلمهور  فهدوالذي ي" عطَاَءات وقفية " ج والربامج التلفزيونية من مثل برنام
الذي يتناول نشاط األمانة العامة لألوقاف " جملّة الوقف " بالوقف والدعوة إليه، وبرنامج 

 .أو أحد أجهزا
 .من ذاا أو باالشتراك مع غريها ة والدولية للتعريف برسالتها، سواءيإقامة املعارض احمللِّ •
ة بالوقف وبنشاط األمانة العامة لألوقاف؛ قَمن املطبوعات اإلعالمية املتعلِّ إصدار العديد •

وهي نشرة إعالمية داخلية تتناول إجنازات الوحدات اإلدارية " الوقفي " من مثل نشرة 
عطاءات الوقف اتمعية،  ل على أهممشتاليت ت" الوقف عطاءات جمتمعية "لألمانة، و

 .وغري ذلك من النشريات
تنظيم العديد من امللتقيات العلمية احمللّية والدولية املُعرفَة باألوقاف، واملُشجعة للدراسات  •

امللتقيات الدورية لألمانة بشعارات متنوعة، (العلمية العاملة على تطوير األوقاف وأدائها 
إىل جانب الندوات العلمية اخلاصة واحللقات النقاشية اليت حيضرها املختن من الداخل وص

  ).واخلارج لدراسة بعض القضايا املستجدة يف ميدان األوقاف
حيث أَولَت لالرتقاء م إىل أعلى مستوى من  عالقة األمانة العامة لألوقاف بالعاملني؛) 7

الكفاءة واألداء أمهية كبرية، وذلك من خالل إدارة خاصة م تعنى مبتابعة شؤوم وتدريبهم 
مهارات (سب مستواه التعليمي والوظيفي، كما جيري عقد دورات تدريبية ح لٌّوتطويرهم كُ

، وإيفاد العديد .....)السكرتارية، مهارات استعمال احلاسوب، اختاذ القرارات وحلّ املشكالت،
منهم للمشاركة يف دورات خارجية لنفس الغض، باإلضافة إىل ذلك تعمل األمانة على تكرمي ر



���ذج ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف: +�" ا0ولا� - ا��2ب ا�:��-   

276 
 

ر دايا تذكَارِية، وتدعم عموم موظفيها عن طريق اخلصومات يف متسبشكل مموظفيها املتميزين 
  .للعاملني ا )1(ت األمانة العامة لألوقاف نظُما ومشاريع للتنمية املهنيةعضو وقدبعض اخلدمات، 

  

يع الصناديق الوقفية، املشار(االستثمار الوقفي  –األمانة العامة لألوقاف : ثالثالفرع ال
  .)الوقفية

املهام اإلستراتيجية لألمانة العامة لألوقاف، والذي ي ديعترب جمال االستثمار أَحلَتخيف  ص
ق والضوابط والقواعد رإدارة األموال واملمتلكات الوقفية واحملافظة عليها وتنميتها بأفضل الطُ

  :ملعايري املُوجهة نذكر منهامن ا ةملَالشرعية املُحقِّقَة للعوائد املتنامية، وِفقًا جلُ
  .املعيار الشرعي القائم على تقليل املخاطر بغرض احلفاظ على رأس املال الوقفي •
  .املعيار االقتصادي املُتضمن إجناز دراسات اجلَدوى ألي عمل استثماري •
طق اجلغرافية ي على التوزيع العادل واملدروس للمشاريع على خمتلف املنابنِاملعيار اجلغرايف املَ •

  .إلحداث التوازن
  .معيار تنويع وسائل االستثمار لضمان االستقرار يف املداخيل •
  .معيار تنويع قطاعات االستثمار لتحصيل العوائد بشكل مستمر •
  .)2(معيار فين حيدد اَألسقُف االستثمارية لكل قطاع  •

تصادي لألمانة وتعزيز قدراا على وقد كان العتماد هذه املعايري الدور الكبري يف حتسني األداء االق
القيام بأنشطة استثمارية أكرب، وكذا دعم دورها يف مسرية التنمية االقتصادية واالجتماعية 

  . للكويت
  .الصناديق الوقفية – أوال

ات استراتيجية لتطوير مسرية الوقف، وتتلخاريص الفكرة يف إجياد قالب تنظيمي كخ
بالدعوة للوقف والقيام باألنشطة التنموية يف ااالت اليت تحدد  صية، خيتيتمتع باستقاللية نسب

لكل صندوق، وذلك من خالل رؤية متكاملة تراعي احتياجات اتمع وأولوياته، وتأخذ يف 
، وأن تصب يف صيغٍ االعتبار ما تقوم به اجلهات الرمسية والشعبية من مشروعات البد منها

                                  
  .188-187مرجع سابق، ص ، ابراهيم حممود عبد الباقي: ملعرفة املزيد حول هذه األنظمة واملشاريع؛ انظر )1(
  .147حممد اجلالمهة، مرجع سابق، ص  )2(
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االستراتيجية اليت  هبلَّطَتى تنح، وعلى هذا يكون منحى اختيار فكرة الصناديق الوقفية م)1(إسالمية
تسعى األمانة إىل حتقيقها ضا منتهنبالرؤية اليت ت.  

الصناديق عبارة عن صيغة تنظيمية عصرية أنشأا األمانة العامة لألوقاف انطالقا من  طبيعتها؛) 1
املفاهيم احلضارية والتنموية للوقف، باعتباره أداة رئيسة وخيار استراتيجي يف فلسفتها يف إحياء 

أسلوب تطوير مسرية الوقف وتنفيذ الرسالة الوقفية لألمانة تنفيذا فعاال، وينشئُ الصندوق حبسب 
بعرض احلاجة إىل إنشائه، بناءا على دراسة تعدها اجلهات املُختصة يف األمانة، واليت تقوم 

 رصدويف حال املوافقة ي" جملس شؤون األوقاف " ة عن قَعلى جلنة املشاريع الوقفية املنبثاملشروع 
قرار عن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ورئيس جملس شؤون األوقاف بإنشاء الصندوق 

 . )2(محددا أهدافه وجماالت عمله
  :لصناديق حتقيق مجلة من األهداف أبرزهاتتوخى األمانة من خالل هذه ا هدفها؛) 2

• املشاركة يف اجلهود اليت تخدة الوقف عن طريق طَرحِ مشاريع تنموية  منإحياء س
د، وذلك دحاملُ هضراجتماعية والدعوة إىل الوقف عليها، وإنفاق رِيعِ كل صندوق على غَ

من خالل برامج عمل محددة تريي أكرب عائد تنمواع.  
م حيقِّق التكامل بني مشاريع الوقف ويراعي جتديد الدور التنموي للوقف يف إطار منظَّ •

  .األولويات وينسق بينها
منوذج جديد وعملي يتيح للراغبني اإلقدام على  رحِتطوير العمل اخلريي من خالل طَ •

  .وقف أمواهلم واالطمئنان على حتقيقها ملقاصدهم
  .يف ااالت غري املَدعومة بالشكل املناسبتلبية حاجات اتمع  •
  .حتقيق املشاركة الشعبية يف الدعوة إىل الوقف وإنشائه وإدارة مشاريعه •
يف الوقت ذاته  نضماالنضباط وت قمنح العمل الوقفي مرونة من خالل جمموعة قواعد حتقِّ •

ابِهالعمل وانِسي فُّقد3(ت(.  
  :ل من كَّشتوق الوقفي بإدارة ذاتية واستقاللية نسبية، ويع الصندتمتيإدارا؛ ) 3

                                  
  .357حممد أمحد العثمان، مرجع سابق، ص  )1(
  .189ابراهيم حممود عبد الباقي، مرجع سابق، ص  )2(
  .99 عبد احملسن العثمان، مرجع سابق، ص )3(
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ل رئيس بأعضاء يشرِف على الصندوق، يتم تعيني أعضائه من ق 9إىل  5جملس من  •
ميكن إضافة أعضاء آخرين لبعض القطاعات احلكومية (األعلى لشؤون الوقف  الس

ة على فَشرِس هو أعلى هيئة م، وال)األخرى اليت هلا عالقة مبجال عمل الصندوق
  .ط والسياسات والربامجطَالصندوق يف إقرار اخلُ

ى قيادة الصندوق رئيس جملس إدارته املُختار ونائبه من بني األعضاء ملدة سنتني يتولَّ •
  .قابلتني للتجديد

ات على األقل يف السنة، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات احلاضرين، مر 6جيتمع الس  •
اجلانب الذي فيه الرئيس عند التساويوي حجر.  

يعين األمني العام لألمانة العامة لألوقاف مديرا لتنفيذ أهداف الصندوق، الذي يعتبر أمني  •
لس، كما ميكن أن يكون له مساعد أو أكثر حبسب احلاجة سر1(ا(.  

  :يقوم على العناصر األساسية التاليةوالذي  ؛لصناديق الوقفيةلايت سالبناء املؤسمرتكزات ) 4
رؤية إستراتيجية واضحة تحكُم عمل النشاط الوقفي وحتدد اجتاهات تنميته وتطويره  •

  .متجانسة مع السياسات العامة والرؤية اإلستراتيجية لألمانة العامة لألوقاف
  .بناء منهج متكامل ومتوازن وواقعي لعمليات ختطيط النشاط الوقفي وتطويره •
  .االهتمام بتطوير نظُمِ املتابعة والتقومي والرقابة •

  :يتميز بالعديد من امليزات ) ايتسأي البناء املؤس(كما أنه 
الوقف، يف قَالَبٍ حضاري  مؤسسةباعتباره غاية ووظيفة " اخلريية " تجسد الصناديق مبدأ  •

  .راقٍ يتالءم مع العصر
• يعطي األوقاف الطابع املؤسايت الذي هو أقوى تأثريا وأكثر فعاليةس.  
• ال للمشاركة الفعتمع املدين، وذلك بِفَسحِ ايف إحياء مؤسسات ا سهِمة يف أنشطة الَي

هِالصناديق، وهو عامل متمع ميف تعزيز عوامل التآلف والوحدة والتماسك بني أفراد ا.  

                                  
  .190ابراهيم حممود عبد الباقي، مرجع سابق، ص  )1(
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ا يكفُلُ رفع العنت والضيق عن الكثري من جلميع مناحي احلياة، مب) الصناديق(استغراقها  •
احلاجيات اليت قد ال تا الكثرية على توفريها قوى الدولة لوحدها من خالل التزاما
  .للمجتمع بالقَدرِ الكايف

للمرونة والواقعية يف الربامج املطروحة من خالل الصناديق، الشيء ) األوقاف(اكتساا  •
الذي يسمسرٍ، مبا يتوافق مع املتطلَّ هلا بتحقيق حأهدافها بكل سهولة ويات الواقعيةب .  

حتاول الصناديق أن تمس مشاريعها مصاحل ومنافع أكرب  جماالت عملها ومواردها املالية؛) 5
تمع، ومن خالل جماالت كثرية ومتعدات شرحية من اجهة الوة، اقتصادية، ثقافية، اجتماعي(د

الصناديق  دمعتره، ولتحقيق ذلك تي، تصب مجيعها يف تنمية اتمع وتطو.)..،علمية، تربوية 
  : على جمموعة من املوارد املالية تتمثل يف

  .ريع األوقاف السابقة املُخصصة له سنويا •
أهداف  منضغراضها كما حددها الواقفون؛ ريع األوقاف اجلديدة اليت تدخل أ •

  .الصندوق
  .نشطة واخلدمات اليت يقدمها الصندوقاأل يعرِ •
  .املشروعات اليت يقوم ا الصندوق يعرِ •
• من ه مقَدما يبعات مشروعة ات ووصايا وترب)ال تل التربعات من اجلهات األجنبية إالّ قب

  ).بعد املوافقة عليها من جلنة التخطيط
  :اوروميكن أن نحدد ذلك من خالل ثالثة حم عالقاا؛) 6
  .عالقتها مع األمانة العامة لألوقاف –أ 

بوجود هذه الصناديق  حماألمانة العامة لألوقاف هي اإلطار القانوين الذي س باعتبار أنّ
  :فإنها املسؤولة عنها من خالل مجلة من اخلدمات ميكن حصرها يف

• ا، والدعوة إىل الوقف على أغراضها املتنو تعريف اجلمهورةع.  
ام بأعمال الشراء اجلماعي الحتياجات الصناديق الوقفية املختلفة، مع تحمل كل القي •

  .صندوق تكاليف األغراض اليت تخصه
• تقدمي االستشارات الشرعية والقانونية واملالية واإلدارية والفنة، واخلدمات اإلدارية ي

  .األخرى
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على أعماهلا، بغرض التأَكُّد من التزامها  متابعة األجهزة العاملة بالصناديق الوقفية والرقابة •
  .بالنظُم واللوائح املُقَررة

   ).أي الصناديق(عالقاا فيما بينها  -ب 
فَلكُلٍّ  ؛وهنا البد وأن ال يتعارض عمل أي صندوق مع عمل الصناديق األخرى أو يتداخل

يف عمل مشترك، وتشجيعا  صندوقني أو أكثرمن غري أن يكون ذلك مانعا من اشتراك نِطَاقُه، 
  :  واليت تحددت اختصاصاا فيما يلي" جلنة التنسيق بني الصناديق " لذلك متّ تشكيل 

• قَإجناز أنشطة ومشروعات الصناديق الوقفية واخلدمات اليت تدما إلقامة هبنجا، ت
  .مشروعات أو خدمات متماثلة فيما بينها

  .ك فيها أكثر من صندوق وقفيإجناز املشروعات اليت يشترِ •
اإلسهام يف األعمال اليت يشترك فيها صندوق وقفي أو أكثر مع غريه من اجلهات  •

  .احلكومية أو األهلية أو مجعيات النفع العام
التعاون بني الصناديق الوقفية وغريها من اجلهات اليت تشترك يف أهداف وغرض  •

  .الصندوق
  .تبادل اخلَبارات بني الصناديق •
  .راسة املشكالت اليت تصادف الصناديق الوقفية واقتراح احللول املناسبة هلاد •
  .حتديد احتياجات الصناديق الوقفية من املواد املشتركة •
  .عالقاا مع الغري –ج 

 ارِكشهناك تنسيق كبري بني الصناديق ومجعيات النفع العام، فالعديد من هذه اجلمعيات م
ة املُقَدمة دمك معها يف نوع اخلرِشتن الصناديق الوقفية اليت تيف عضوية جمالس إدارة عدد م

مِ للصاحل العام، باإلضافة إىل ذلك تللتكامل اخلَاد قِّقحة، وهذا التنسيق موواألهداف املَرجزِلتم 
ظُمِ اليت تالن ا مع اجلهات احلكومية بالعمل وِفقالصناديق الوقفية يف عالقاضعهذه اجلهات ا ه

كُلٌّ حسب اختصاصها، ومن هنا فقد شارك العديد من ممثلي اجلهات احلكومية من وزارات 
ومؤسسات يف عضوية مجيع جمالس إدارات الصناديق الوقفية، كُلٌّ حسب تخصصه وتناسبِه مع 

  .اختصاصات تلك الصناديق



���ذج ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف: +�" ا0ولا� - ا��2ب ا�:��-   

281 
 

7 (تعدادا؛ه و عن لقد كان عدد الصناديق يف بادئ األمر يإلغاء إحدى عشر رب مصندوقا ت
  :هي )1(صناديق 4بعضها ودمج بعضها يف اآلخر، وقد اختصرت حاليا إىل 

  .الصندوق الوقفي للقرآن الكرمي وعلومه .1
  .الصندوق الوقفي لرعاية املساجد .2
ة أُدمجت فيه صناديق؛ التنمية العلمية،رعاي(الصندوق الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية  .3

  ).األسرة،الثقافة والفكر، اليت كانت موجودة من قبل
أُدمجت فيه صناديق؛ التنمية الصحية، رعاية املعاقني (الصندوق الوقفي للتنمية الصحية  .4

  .)2()والفئات اخلاصة، احملافظة على البيئة، اليت كانت موجودة من قبل
  .الوقفية شاريعامل – ثانيا

فية من الناحية الشكلية اهليكلية ال من حيث العطاء هي أقلّ أمهية من الصناديق الوق
واألمهية الواقعية، فاملشاريع كذلك هلا دورها يف إبراز دور الوقف وأمهيته على مستوى القيام 
بدور التنمية اتمعية، ولذلك ال تكَاد تحصر الفرق بينهما إال من اجلانب الشكلي اهليكلي، 

 دالفرق بني الصناديق واملشاريع يف فالصناديق الوقفية يف ح سلَما مشاريع، ومع هذا ميكن تذا
 قٍرفَة من الناحية العملية والتنظيمية، حبيث يكون املشروع عبارة عن مكَون هذه األخرية مستقلٍّ

عام، أو خدمي لفئة معينة من الناس خبالف الصناديق اليت رأينا طريقة سريها وتنظيمها الذي 
ا واإلمكانات املرصودة هلا هجماملشاريع الوقفية حبكم طبيعتها وح ن خالله، كما أنّتعمل م

وبِنيتها التحتية؛ ال ميكن استيعاا يف األشكال القانونية املعهودة يف قطاعات النشاط احلكومي 
 عتبار أنّويف نفس الوقت ال ميكن أن تكون بشكل مجعيات النفع العام با، ...)إدارة، جلنة، مركز،(

املشاريع ليست  اجلهات املسامهة يف هذه املشاريع هي مزيج من مؤسسات رمسية وغري رمسية، كما أنّ
بصبغة جتارية ميكن صهرها يف قالب قانوين، ولذلك كان األنسب هلذه املشاريع أن تأخذ صورة الوقف 

قة به وإطاره العام، ونظام اف املتعلِّذي اهليكل املؤسسي والذي تبين حجةُ تأسيسه الدواعي واألهد
ة التأسيسية خمتلف األوقاف اليت ستعقد لصاحل جوترتبط مبحتويات وأحكام هذه احلُإدارته ومتويله، 

                                  
ة، مرجع حممد اجلالمه: ؛ انظر2005إىل  1995للوقوف على بعض األرقام املتعلِّقَة بإجنازات هذه الصناديق يف الفترة املمتدة من  )1(

  .155 -152سابق، ص 
  .بتصرف 197-191ابراهيم حممود عبد الباقي، مرجع سابق، ص  )2(
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، وهذا جمال واسع لالجتهاد الشرعي واإلبداع القانوين يف جمال العمل الوقفي.. املشروع فيما بعد 
قائمة بذاا وِفق هيكلة  مؤسسةاديق يتمثل يف أنّ الصندوق وباختصار فإنّ الفرق بينها وبني الصن

وطريقة عمل وبرنامج محدد وخمطّط له ينتهي مبشروع أو مجلة من املشاريع، بينما املشروع الوقفي هو 
آلية عملية مباشرة للمسامهة يف جمال حمدد من دون إجراءات إدارية معينة، أي بعبارة أخرى؛ ليس كل 

 من، أضف إىل ذلك أنّ املشروع ضصندوق، ولكن كل صندوق ينتهي بالضرورة إىل مشروع مشروع
الصناديق الوقفية خاضع للترتيبات اإلدارية سارية املفعول يف اهليكلة اإلدارية للصناديق واليت أبرزنا 

طريقة عملها سابقا، بينما املشروع ضبني األمانة  لغالبيف ا املشاريع الوقفية وباعتبار كونه مشتركا من
وغريها من اهليئات الرمسية أو غري الرمسية فإنه يخضلإلدارة املشتركة فيما بينهما من غري إلزامية السري  ع
  .  على اهليكل التنظيمي و اإلداري للصناديق

  :مفهوم املشروع الوقفي )1
قالب تنظيمي تئُنشع إحدى اجلهات الرمسية أو األمانة العامة لألوقاف مبفردها أو باالتفاق م ه
ظُالوقفية أو األهلية وفقاً للنم املعتمدة لتنفيذ أهداف تنموية حمددة، تخدأغراض الوقف م.  

  :أهداف املشاريع الوقفية) 2 
  :  دف املشاريع الوقفية بصفة عامة إىل

• املسامهة يف إحياء سأبعاد دينية ة الوقف بتجديد الدعوة هلا من خالل مشروعات ذات ن
  .وتنموية

  .يد الدور التنموي للوقفدجت •
• االت غري املدعومة بالشتمع يف اتلبية احتياجات اكل املناسب من قل الدولة أو املؤسسات ب

  .الشعبية
  .حتقيق املشاركة الشعبية يف الدعوة للوقف، وإدارة مشروعاته •

  :مثرا املشاريع الوقفيةالناجحة اليت أ وميكن ذكر مجلة من املشاريع الوقفية
  .مشروع رعاية احلرفيني واأليتام وذو احلاجات اخلاصة •
  .مشروع ثقافة الطفل •
  .مشروع رعاية األسرة •
 . )1(مشروع تكريس اإلبداع العلمي •

                                  
  .http://www.awqaf.org.kwمن املوقع اإللكتروين اخلاص باألمانة العامة لألوقاف الكويتية  )1(
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  .الوقفية ؤسسةاملالتجربة الغربية يف إدارة : املبحث الثالث
عاخلري طبيعة بشرية أقام اهللا تعاىل من خالهل لُما سنةَ وجعلها  ،ا كثرية يف الدنيانطرف

اء من خاَألسوِيلقعلِه، يف مقابل ف الشة الثنائية اليت تقوم  رنالثاين من س قالذي هو املقابل والش
اخلري وال الشر معدا، وبالتايل فلن يأذَن بانتهاء  مادام اهللا عليها احلياة يف كل جماالتعاىل مل ي

ن ات عرب الزمرت اإلنسانية منذ وجودها عمل اخلري يف صور كثرية تفاعلت وتطوفَرِلقد ع .الدنيا
ا الشاغل فغلُهاخلري وإفادة  علَحىت صارت يف أيامنا هذه مؤسسات وهيئات هدفها األمسى وش

 ق احلديثة، فالكثري من اتمعات اآلن أصبحت فيها مؤسسات تهتمرالناس بالوسائل والطُ
  مبساعدة الناس وتقدمي يد العون هلم من خالل الكثري من اخلَدمات اليت ال يستطيعون القيام ا 

  .أو احلصول عليها
شعبيا ورمسيا  كبريٍ ى باهتمامٍحظَالعمل اخلريي يف الغرب أشواطا كبرية، جعلته ي عطَلقد قَ

   جلانب السياسي، فقد كان ى من اأضحى القطاع الثالث الذي يحسب له ألف حساب حتف
يف الكثري من األحيان عامال مرجحا يف العملية السياسية لطرف على آخر، وذه املكانة استطاع 

ة؛ الوصول إىل املسامهة الفعصصختة وممهتة يف الَالعمل اخلريي ومن خالل مؤسسات وهيئات م
تمعية والتطور، وقد تزامن هذاالتنمية ا ر السريع الذي عرفته إدارة األعمال االهتمام بالتطو

وللوقوف  بحت تقَدم من خالله اخلدمات،واملشاريع يف الغرب، وكذا املستوى الراقي الذي أص
على هذا الدور األساسي واملرِحواس سنحاول من خالل املبحث؛ الوقوف على ي يف حياة الن

منوذج اإلداري ة األرلوات اخلريية، بغرض االستفادة منها يف بالتجربة الغربية يف إدارة هذه املؤسس
ةال يف إدارة الوقف الذي هو أرقى الفعسالل الرؤية خريية يف هذا الوجود وخباصة من خ مؤس

مستمر لألبعاد القانونية  وعملي اليوم بتجديد نظري زاليت تتمي اإلسالمية، فالتجربة الغربية
 ةًدمة والتنظيمية، وتسخر الدول هلا الكثري من اإلمكانيات املادية يف العديد من ااالت خواإلداري

للعمل اخلريي الوقفي؛ جديرة باالهتمام واملتابعة من باب احلة اليت هي ضالَّةٌ املؤمن أينما كم
ب الغربية يف اجلانب وجدها كان أحق الناس ا، فإذا كُنا اليوم ننشد االقتباس من التجار

السياسي واالقتصادي وقد فعلنا ذلك من غري أن ننجح يف الوصول إىل مستواها، فَلما ال نقتبِس 
تقنِيا من الرصيد التنظيمي واهليكلي للتجربة الغربية يف إدارة العمل اخلريي من غري أن يكون ذلك 

ا كما فعل السياسيون واالقتصاديون، وإناخنسمااست فَاستةًاد مل لَةاثمهو رصيد  اَمن جتربة م
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حضاري نمتكُله حنن باألصالة ومن قَبلِ أن تتميبه املؤسسات اخلريية الغربية؛ ممثّال باألوقاف،  ز
ال من فراغ، وتكون االستفادة تقنية ال أكثر، عمال على  اسٍسوعندها سنكون قد انطلقنا من أَ

منوذج الغريب يف إدارة العمل اخلريي يف الدراسة بعد غايتنا من ذكر األالتحسني والتطوير، وهو 
  .كُلٌّ من جِهة محددة) املغرب، الكويت(ذكرِنا لنموذجني من حميطنا القريب 

  

  .اخلريية يف الغرب ؤسسةامل: املطلب األول
لفعل الفردي لقد انتظَم فعل اخلري يف الغرب من خالل مؤسسات وهيئات؛ حىت أصبح ا

ت التشريعات الغربية للخري ال يتأتدمى يف غالبه إالّ من خالل هذه املؤسسات أو اهليئات اليت ع
على تأطريها ومحايتها والدفع ا إىل األمام، وذلك لتيقُّنِها من أمهية الدور الذي تقوم به يف 

ت هلا بالتعبري عن ذاا، فكان نِتاج ذلك؛ حمت هلا اال وسحتالعملية التنموية للمجتمع، فلقد فَ
طَاملستوى الراقي والكبري الذي وصلت إليه هذه املؤسسات من العدمة اليت جعلتها يف اء واخل

الكثري من األحيان تتجاوز احلدود اجلغرافية للبلد الذي نت فيه، بل وتتجاوز يف بعض األحيان أَش
اةً لتحقيق غرض من األغراض السياسية أو االقتصادية د هلا، وذلك عندما اإلطار احملدل أَدعمستت

  .أو ما شابه ذلك
  

  .يف الغرب اخلريية ؤسسةاملحملة تارخيية عن تطور : الفرع األول
اخلريية يف حياة البشرية منذ  ؤسسةاملالعديد من اإلشارات التارخيية اليت تربِز تجذُّر  هناك

ين هو الدافع هلا يف مجيع اتمعات اليت عرفتها اإلنسانية، ويف هذا عامل الدالقدم، وقد كان 
فكرة األمانات الوقفية اخلريية كانت معروفة يف العصور  السياق يؤكد معظم الباحثني بأنّ

، لكنها كانت حكرا على الكنيسة آنذاك، باعتبار أنها كانت املسؤول )1(الوسطى األوروبية
  .ام واملُتنفِّذين عليها بالنهبِ أو السرقةأيدي احلكَّ اداية هذه الوقفيات من امتدالوحيد عن مح

                                  
العصور الين كانت مظلمةً يف أوروبا، ولكنها كانت عصورا ذهبيةً يف احلضارة اإلسالمية أَضفت التقييد حىت نفَرق بني هذه  )1(

 ججحتها تنقلهم إىل الواإلنسانية مجعاء، وهذه هي املغالطة اليت يبعض جهال أو قصدا عند احلديث عن تطبيق شريعة اهللا تعاىل؛ بقوهلم أن
لزماين فتلك العصور كانت عصور التطور والرقي اإلنساين عند املسلمني ومل يكُن ذلك ليكون العصور الوسطى، فإذا كان ذا املعىن ا

  .لوال فضل شريعة رب العاملني، فعلى هذا؛ أهال وسهال بالعصور الوسطى، وليقُل لنا هؤالء يف أي العصور يعيشون اليوم
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م، 1601أول إشارة لفكرة األمانات الوقفية يف القوانني الغربية كانت يف بريطانيا عام  إنّ
من خالل إنشاء مؤسسات ترعى تلك  القوانني اليت حتمي هذه الوقفياتحيث تم سن بعض 

الوقفيات متتاز باالستقاللية عن الكنيسة، فكانت هذه اخلطوة األوىل يف استقالل املؤسسات 
اخلريية، تلَتها يف اية القرن السابع عشر تشجيع املَلَكية للعمل اخلريي االجتماعي، إذ بدأت هذه 

 راعية، وتطواملؤسسات بإنشاء املدارس واملستشفيات واجلامعات وغري ذلك من احلاجيات االجتم
ف أشكاال جديدة من الوقفيات منعرِاألمر يف القرن الثامن عشر حيث بدأنا ن وقفيات  ثلِم
الربملان الربيطاين من خالل تشريعاته يف تنظيم  ةسامهمالصكوك واألسهم احلكومية، باإلضافة إىل 

طَّلَ  ا يف فرنسا وأملانيا وبسبب الثورة وانتشار الفكراألمانات اخلريية، أمعاالشتراكي فيها فقد ت
، ألنّ الفكر االشتراكي والشيوعي ذو خلفية )1(عمل املؤسسات اخلريية إىل مطلع القرن العشرين 

إيديولوجية تقوم على فلسفة التقَمجيع املُ علىم والسيطرة كُّحدحماربة ات حىت اخلريية منها ور
  .ينِ والذي يعتربونه أفيون الشعوبطبعا من الد املبادرة الفردية بكل مالحمها، إىل جانب موقفه

ة بعد احلربني اخلريية يف الغرب بشكل سريع يف القرن املاضي، وخباص ؤسسةاملتطورت 
ت التشريعات والقوانني على تنظيم هذا  العامليتني وبشكل متفاوتدمبني خمتلف البلدان، وع

من رأس  دحمد شيٍء صدر[ ه قد عرفَه القانون الفرنسي بأناال وإعطائه الصورة اليت تليق به، ف
، ويكون العمل اخلريي عاما كإنشاء ]املال على سبيل الدوام، لعمل خريي عام أو خاص

مستشفى أو ملجأ للعجزة، أو بإعطاء جامعة مبلغا من املال، أو عقارا إلنشاء الكراسي العلمية أو 
أو على أوجه أخرى من أعمال اخلري، ويف النظام األنقلو أمريكي  اإلنفاق على جوائز علمية،

ى برعاية كبرية يف الواليات املتحدة الذي مل يكن حيظَ"   Trust – الترست" لدينا نظام 
الطبقة  مصاحل كان يعمل من أجل) بريطاين(األمريكية يف بداية األمر باعتباره موروث استعماري 

ة جدا يف بادئ األمر، إذ قَيان هذا النظام مضبوطًا يف حدود ضاألرستقراطية فقط، ولذلك ك
ا خاصا بإنشاء الكنائس وخازيكان امتدمين، ومع بداية القرن العشرين أخذت فكرةة الد 

ر واالهتمام يزداد يوما بعد يوم، مما حدى برجال بدأت النظرة تتغيتتجذَّر شيئا فشيئا، و الترست

                                  
، سلسلة الدراسات الفائزة مبسابقة الكويت الدولية ألحباث الغربية الوقفية يف ظل التجربة املؤسسةتطور أسامة عمر األشقر،  )1(

  .بتصرف 15 – 13م، ص 2007، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 1الوقف، ط
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يف مساعدة احلكومة لتحقيق الرفَاه االجتماعي، فبدؤوا بِسن "  الترست" مراعاة دور  القانون إىل
قوانني تحترم فيها رغبات وأماين املاحنني، فكانت مثرة ذلك بارزةً يف نشوء العديد من الوقفيات 

) م1936(وفورد ) م1906(اليت أصبحت اليوم عاملية ومعروفة من مثل وقفيات كارنيجي 
 بِلَهؤالء جهود كبرية النتزاع االعتراف احلكومي بوقفيام، وطَ لَذَوكفلر وغريهم، وقد بور

التسهيالت اإلدارية والضريبية ألعماهلم اخلريية، وقد كان ذلك سببا مهِما يف فتح جمال التنافس 
  .يف إنشاء وقفيات جديدة وخباصة العائلية منها

  وأشكاهلا،  هاصعوبة يف حتديد مجيع صور دجِاتمع الغريب ي يف الترستإن املُتتبع لفكرة 
الدارِس يف باب أو فصل ال تنتظم يف منظومة قانونية واحدة، وال جيدها  الترستوذلك ألنّ فكرة 

فعاليات القطاعات اخلريية الواسعة مبختلف نظُمها  منما تتوزع وتنتظم ضمستقل، وإنقانوين 
ست اخلريي يف اتمع رقانونية واإلدارية، األمر الذي يؤدي إىل صعوبة معرفة احلجم احلقيقي للتال

ما تستنِد علية هذه ف وقفية عن األشكال اخلريية األخرى،إضافة إىل صعوبة متييز الصور ال الغريب،
 66738ستوى الوقفيات اليوم من إمكانيات مادية كبرية، وقبل ذلك من تكاثر وتواجد بلغ م

باشرة تقَدم خدمات م(ة تشغيلية بغمنها ذات ص 5000م؛ 2000خريية يف سنة  مؤسسة
استثمارية ماحنة للمال، حيث بلغ حجم  ةبغوالباقي ذو ص..) .للجمهور؛ صحية، تعليمية،

بليون دوالر أمريكي  447بليون دوالر أمريكي، منها  471األصول الوقفية هلذه املؤسسات 
ق قَّحبلغ صايف الدخل املُم وسندات وودائع نقدية، كما سهلى شكل استثمارات من أَع
جتربة العمل املؤسسي  ، وهو الشيء الذي جيعلنا نقول بأنّ)1(بليون دوالر  72) اإليرادات الوقفية(

اخلريي الوقفي يف الغرب مرت مبراحل مذَتبذةاملة، فقد اصطدمت أحيانا ببسمة، وأحيانا احلاك ؤس
هلا  الدينية، وأحيانا أخرى وقعت فريسة االستغالل املايل أو السياسي، إىل أن استقر ؤسسةاملب

األمر على ما هي عليه اآلن؛ قوية ومترسخةً بفضل تبني اتمع هلا، ومحاية الدول وقوانينها لكافة 
  .  )2(أشكال العمل املؤسسي اخلريي

  

                                  
، املؤمتر الثاين لألوقاف        " Trust  – الترست" التجربة األمريكية يف العمل اخلريي عبد العزيز شاكر محدان الكبيسي،  )1(
  .بتصرف 7 – 5م، ص 2006/هـ1427، جامعة أم القرى، مكة، ]غ التنموية والرؤى املستقبليةالصي[
  . 17أسامة عمر األشقر، مرجع سابق، ص  )2(
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  .مفهوم الوقف يف الفكر الغريب :الفرع الثاين
تارخيية ق دراسة األبعاد اللَنطَاخلريية الغربية البد وأن يكون من م ؤسسةاملدراسة  إنّ

وء الفكرة وتطورها، وهذا شالثقافية واالقتصادية اليت سامهت يف نوالسياسية واالجتماعية و
يتطلب الوقوف على مجلة من املفاهيم األساسية اليت أَصالت التارخيية اليت لَت هلا، وكذا التحو

لنا بالطبع؛ مقارنة هذه التجربة مع ما يتوافق يف حضارتنا  حمبا سيتيمرت ا هذه التجربة الغربية، 
  .الوقف واالستفادة من األشكال التطبيقية األقرب هلا مؤسسةاملشاة لذلك و هي  ؤسسةاملمن 

ريب األمانات اخلريية بالنظر إىل العالقة القانونية اليت تنشأ عن هذه لقد عرف القانون الغ
) Trustee(تلزِم الشخص الذي يحوز املال  نٍعالقة أمانة خاصة مبال معي[العقود، فذكر بأنها 

العالقة بني األطراف الثالثة  طُضبِ، هذا التعريف ي]بعدة التزامات دف استغالله ألهداف خريية
استحداث أشكال  مشكل جيد ودقيق، يتم من خالله حتديد احلقوق والواجبات، وعلى أساسه تب

د واملؤقت، ومنها اخلريي والذري، أو صياغة أمانات قانونية خمتلفة لألمانات اخلريية؛ منها املؤب
إطار هذه األشكال تدخل يف  لُّكُن تكون خريية وذرية مؤقتة، فَأَجتمع أكثر من غرض؛ كَ

أن نستشف  نمك، باإلضافة إىل ذلك يCharitable Trust((الصياغة القانونية لألمانات اخلريية 
ا املؤسسات مبختلف أشكاهلا؛ إدارة األمانات، وهو ما يةَ األفراد كَميقمن التعريف أَحي دافعا عط

حتكار احلكومي هلا، ويزيد من مردودية ا إىل املشاركة اتمعية يف إدارة الوقف بعيدا عن االيوِقَ
ر والتنمية االجتماعية لألفراد، إىل جانب هذا؛ هناك من وبالتايل املزيد من التطو ؤسسةاملعمل 

ظَالقانونني من نإليها، فيكون  ر درصإىل مفهوم األمانات اخلريية الوقفية باعتبار األغراض اليت ت
معيار تقدمي أوجه البواخلري رهو الو ةاملالذي جيعل  صفسهذا املعيار خريية من عدمها، و ؤس

لدى الن دممن التخفيف املُعت يدفستظُمِ الضريبية الغربية يف حتديد هذه املؤسسات اليت ت          
  .)1(أو التسهيل أو اإلعفاء الضرييب عن أعماهلا 

  .املصطلحات املعبرة عن عن هذا املفهوم: أوال
م يف الغرب واليت تربِز ة بالعمل اخلريي املُنظَّقَل املصطلحات املتعلِّجمميكننا حتديد مو

  :   مفهومه على النحو التايل

                                  
  . بتصرف 12 – 10أسامة عمر األشقر، مرجع سابق، ص  )1(
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اعتماد مالي : وهو باملعىن اللغوي يعين اهلبة والمنحة، ومفهومه " Endowment" مصطلح ) 1
 بحالر هجوفَظُ به إىل األبد، ويحتلُّ على منظمة يدالناتج عنه لصاحل أعمال خريية، وهو بذلك ال ي

على ما هو موهوب هلا أو ألجلها بغرض متويلها وتفعيل األنشطة  لُّدما يبِعينِها، وإن مؤسسةأو 
  .اخلريية اليت تقوم ا

مه وهو يعين لغويا وقف، ثقة، صندوق استثماري، مال أمانة، ومفهو " Trust" مصطلح  )2
مبوجبه ن متلُ بالوقف هو ترتيب قانوين يصأموال أو ممتلكات من املالك إىل شخص آخر  قلُاملُت

يشبه ( إلدارا لصاحل واحد أو أكثر من املستفيدين، وهو على نوعني خاص أو عائلي ) األمني(
الوقف ( وجه للنفع العام يتعين للمالك احلقيقي وورثته، وعام وهو اخلريي املُ) الوقف الذري عندنا

  ).اخلريي عندنا
، ومفهومه هو ذلك الكيان التنظيمي القائم على ؤسسةاملويعين  " Foundation" مصطلح  )3

لألعمال اخلريية  عاتتربجلمع  اخلريية، أو بعبارة أخرى؛ صندوق دائم ؤسسةاملالوقف لدعم 
األغراض، أو اجلمعية اليت تقَدم مساعدات مالية إىل  والدينية والتعليمية والبحثية وغريها من
 Non profit(غري رحبية  مؤسسةمات اخلريية وهي الكليات واملدارس واملستشفيات واملنظَّ

corporation . (   
" على من يديره، وأما  " Trust" دليل على املال، و  " Endowment" وعلى هذا يكون  

Foundation " من خالله العمل اخلرييفيكون ا دسج1(إلطار التنظيمي والقانوين الذي ي( ،
فالنظام الغريب تقوم فلسفته يف العمل اخلريي على صياغة منظومة تعمل كَوِحدة واحدة، وكل ما 

هو صدقات خريية جامعها البِر ) على اختالف تسمياتها وتصنيفاا(يدخل يف وِعاِء هذه املنظومة 
   .)Philanthropy ()2 (حسان واإل

                                  
الغرب والتجربة اين، ياسر عبد الكرمي احلور: انظر كذلك.  730 – 729نعمت عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص  )1(

، جامعة أم القرى، مكة، ]الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية [ ، املؤمتر الثاين لألوقاف فاق العمل والفرص املفادةآ التنموية للوقف؛
  .7 – 6م، ص 2006/هـ1427

  .10ياسر عبد الكرمي احلوراين، املرجع نفسه، ص  ) 2
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إننا إذا أردنا حتديد إطارٍ عامٍ تندرِج حتته سائر األشكال الوقفية الغربية؛ فسيكون مصطلح 
 "Trust ")1(  األنسب واألقرب ملفهوم الوقف وحبس املال عند املسلمني، حيث ميكننا من

مبا يف ذلك املؤسسات ذات العالقة  وتتبع خمتلف األشكال الوقفية خالل هذا املصطلح استقراُء
اليت يعهد من خالهلا إىل رعاية أموال القُصر ) الترست(باألوقاف اخلريية، فهناك األمانات 

فيها املترب عهِدهِم، وهناك األمانات اليت يكمع باستفادته واستفادة واليتامى واألرامل ومن يف ح
وقف الذري أو األهلي، إضافة إىل األمانات اخلريية اليت ذريته منها وهو ما يعرف عندنا بال

تصرف يف وجوه البِر العامة وهو ما يسمى عندنا بالوقف اخلريي، وعلى أساس هذا االختالف 
ة اليت تصب يف عوذه املفاهيم املتنو قة بكل نوع،والتنوع؛ تعددت األمساء واملصطلحات املتعلِّ

العمل اخلريي يف  هسالذي أصبح يتلَب ؤسسةاملهوم اخلريي ميكن أن نستشف مفإطار العمل 
الغرب، فقد أصبحت هذه املؤسسات حقيقة واقعية ملنشآت اقتصادية فاعلة يف جماالت اخلري 

ا، وهو الشيء الذي ت يقلا يف إجياد املكانة اليت تالعام، وسامهت بذالَّطَتاليوم؛ وهو ه األوقاف ب
 .أن يكون هلا كيان يفرِض نفسه يف الواقع من دون احلاجة إىل غريه

غري حكومية، ال  مؤسسة: [هااخلريية على أن ؤسسةاملومن خالل ما سبق ميكننا أن نعرف  
ارة ، وتوظِّف أمواهلا يف إد)، عائلةمؤسسةمصدرها غالبا ما يكون فردا، (رحبية، متتلك أمواال 

  :هذه املؤسسات العناصر التالية زما ميي ، وبناء على ذلك يكون أهم]برامج تخدم أهدافا خريية
  .العمل املؤسسي إلدارة األموال اخلريية أو الوقفية -
  .الالمركزية واالستقاللية بعيدا عن االندماج يف أجهزة اإلدارة احلكومية -
- حمدودية تربعاتةة، أو ا من خالل فرد، عائلهسمؤس.  
 .)2(أهداف خريية للصاحل العام يف خمتلف القطاعات الين تفيد الرفاه االجتماعي -
        .األمناط اليت يتجسد من خالهلا هذا املفهوم: ثانيا

وإذا ما عرجنا على الصيغ القانونية اليت تتجسد فيها هذه املؤسسات اخلريية فهي على 
  :النحو التايل

                                  
لشخص آخر ) Grantor(عالقةُ أمانة يعهد من خالهلا شخص : على أنه"  Trust "عرف القانونيون مصطلح األمانات  )1(
)Trustee (آخر يدفستم فاإلشراف على مال خمصوصٍ وذلك ملصلحة طَر.  
  .22 – 21أسامة عمر األشقر، مرجع سابق، ص  )2(
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األمناط القانونية اليت تسجلُ من خالله  وهو أكثر ؛)Corporation(  ؤسسةاملمنط ) 1
ف يف املال اخلريي والتصر ؤسسةاملاملؤسسات اخلريية، حيث يسمح هلا حبرية واسعة يف جمال إدارة 

ه األكثرراءات احلكومية تعقيدا يف الوقت ذاته من حيث اإلج والوقفي مبا تراه مناسبا، مع أن
الالزمة إلنشائه بسبب االحتياطات اليت تريد احلكومات من خالهلا مراقبة نشاط هذه املؤسسات 

  .اليت متتلك كل هذا القَدرِ من احلرية يف التسيري واإلدارة وخباصة اجلانب املايل منها
وقفية  مؤسسةي وه ؛)Charitable Trustاألمانة اخلريية (اخلريية الوقفية  ؤسسةاملمنط  )2

يتم التعهد فيها باألمانة الوقفية إىل  مؤسسةاستثمارية قامت من خالل اتفاقية فرد أو عائلة أو 
إدارة ولكن مع حتديد مسؤولياا ووظائفها واملستفيدين منها، فاإلدارة مقَيدةٌ برغبة الواقف، مع 

  .  )1(وقوفة على رأي الواقف أو القضاءأي تغيريات من حيث املستفيدين م مالحظة أنّ
  

  .الغربيف  يالوقف مناذج من العمل: لثالفرع الثا
كَلقد توت من خالل هذا الرصيد الضارب يف الزمان؛ العديد من املؤسسات اخلريية اليت ن

أصبح للكثري منها الطابع العاملي واإلقليمي، وأصبحت هلا سمعةٌ دولية عابرة للقارات، بفضل 
  :اإلجنازات اليت حقَّقَتها على أرض امليدان، ومن مجلة التجارب الرائدة يف هذا اال اليوم نذكر

اليت  ؛)Bil &&&& Milinda Gates Foundation(الوقفية  )2(بيل وميليندا غيتس مؤسسة: أوال
 دعم 2005سنة  مليار دوالر 28من أكرب الوقفيات يف العامل حيث بلغ إمجايل رأمسال الوقفية  ت

ة وتقدمي منح للموهوبني يبِكتوهي وقفية متخصصة يف األغراض التعليمية وخباصة التكنولوجيا املَ
، وكذا الربامج )سنة 20متّ وقف مليار دوالر على مدى (ابعة تعليمهم يف جامعة كامربدج ملت

ز هلذه الكادر اإلداري املتميالصحية ومن أبرزها حماربة اإليدز والسل وشلَل األطفال، وبسبب 
أن  ؤسسةاملفرد على درجة كبرية من املهنية والتخصصية استطاعت هذه  198البالغ  ؤسسةامل
تفدولة يف العامل 100أكثر من  يد.  

                                  
  .بتصرف 25 – 24أسامة عمر األشقر، مرجع سابق، ص  )1(
للربجميات واإلعالم اآليل، وأغىن رجل )  Microsoft( عمال األمريكي الشهري صاحب شركة ميكروسفت بيل غيتس رجل األ )2(

  .يف العامل لعدة سنوات وزوجته ميليندا



���ذج ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف: +�" ا0ولا� - ا��2ب ا�:��-   

291 
 

ت هذه الوقفية عام ستأس ؛)Rockefeller Foundation( )1(روكفيللر مؤسسة: ثانيا
العامة والتعليم، ومن ذلك تطوير  الصحةم يف جماالت أحباث إىل التقد م، وكانت دف1913

لُقَاحات للوقاية من احلُمى الصفراء، مث توسع اهتمامها حنو حتديث القطاع الزراعي خصوصا يف 
مليار  3،2م حوايل 2004، بلغت ثروة وقفية روكفيللر عام )الثورة اخلضراء(العامل النامي 
  .ني يف األعمال اإلنسانية والعمل اخلريي عرب العاملعامال خمتص 186ل ا حنو دوالر، يعم

بدأت حيث م 1911ت سنة ستأس ؛)Carnegie Corporation( )2( وقفية كارنيجي: ثالثا
ت إىل دول الكومنولث الربيطاين ودول إفريقيا، بلغ إمجايل الوقفية سنة دامت أنشطتها يف أمريكا مثّ

مليار دوالر وهلا فروع عديدة وخباصة يف بريطانيا حيث توجد وقفية  2،2رابة م ق2005
جائزة العمل اخلريي تمنح كل سنتني  ؤسسةاملم أَنشأَت 2001، يف عام )اسكتلندا(كارنيجي 

  .للمؤسسات اليت تدعم العالقات الدميوقراطية يف التنظيم املؤسسي
على ترسيخ القيم الدميوقراطية، واحلَد من  لُعمت ؛)Ford Foundation( )3( وقفية فورد: رابعا

الفقر والتلُّخف يف العامل، ومن املهام اليت تعتقةامل دسا قضايا حقوق  ؤس ضرورة االهتمام

                                  
عائلة  هذه املؤسسة البارزة اليت انشئتها سأس .نيويورك منظمة بارزة خريية وهي مؤسسة خاصة مقرها يف مدينة مؤسسة روكفلر )1(

روكفلر االبن الكبري يف جمال األعمال اخلريية واملستشار  جنبا إىل جنب مع ابنه جون")  األب("جون روكفلر  ؛لستة األجيل روكفلر
، ."تعزيز رفاه البشرية يف مجيع أحناء العامل "هدفها األساسي التارخيي ، 1913، يف والية نيويورك يف غيتس فريدريك تايلور الرئيسي

تصعلى أ اليوم فنبنهاية عام  مليار دوالر  3.1لغت األصول ، حيث بها من بني املنظمات غري احلكومية األكثر تأثريا يف العاملن
   .مليون دوالر 137ىل إل صسنوية ت حٍن، مع م 2007مليار دوالر يف عام  4.6واليت كانت  2008

كان ) ، نيويوركفوريست هيلزب 1955نوفمرب 1 يف ، تويف ميزوري بالقرب من 1888نوفمرب 24من مواليد :  ديل كارينجي )2(
دع "مؤلف أمريكي ومطور الدروس املشهورة يف حتسني الذات و مدير معهد كارنيجي للعالقات اإلنسانية من أهم مؤلفاته كتاب 

  .الذي ترجم إىل العربية و انتشر بشكل واسع يف العامل العريب و اإلسالمي" ةالقلق و ابدأ احليا
رجل الصناعة األمريكي البارز، مؤسس شركة فورد ، )1863يوليو  30تويف يف  1947أبريل  7من مواليد : هنري فورد  )3(

 فقد أنشأ ؛وقته وأمواله للمشاريع التعليمية واخلريية فورد كثريا من صصخ، لتطوير تقنية التجميع خط اإلنتاج الضخم وراعيا للسيارات
 سسأَ، يف الواليات املتحدة األمريكية بوالية ميتشيجان وكالمها يف ديربورن ،ن مها متحف جرينفيلد فيلج ومتحف هنري فوردامتحف
صارت منظمة قومية عام  ، واليتتطويروالبحث وال وابنه إدسل مؤسسة فورد، وهي أكرب مؤسسة يف العامل تقدم منحا للتعليم فورد

قام ببناء مدارس  كما ،األمريكية مكاتب يف بلدان أخرى من العامل، باإلضافة إىل مكاتبها يف الواليات املتحدة توجد هلا اليومم، 1950
    .التعليم من خالل املشاركةو, تقنية التدريس احلديث, الفصل الدراسي الواحد يف جماالت خمتلفة لتوفري خربة تعليمية باستخدام تقنية
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ص التعايش السلمي بني األديان، وقد كان هلا نشاط ماإلنسان وفُرعتر يف فلسطني حيث أنفقت ب
  .قة حبقوق اإلنسان وقضايا السالممليون دوالر على املسائل املتعلِّّ 50م حوايل 1948منذ 

ر؛ هناك العديد من الوقفيات املهمة يف العامل واليت تقوم بدور تنموي كبري من إىل جانب ما ذُك
 & William(ووقفية وليام وفلورا هوليت ) Mac Arther Foundation(مثل وقفية ماك آرثر 

Flora  Hewllet Foundation ( ووقفية هنري لوس)Henry Luce( ووقفية تشارلز ،
ووقفية الرعاية اإلنسانية يف كندا ) Charles Stewart Mott Foundation(ستيوارت 

)International Human Concern ( ووقفية سارلو)Sarlo Foundation (ة بشؤون املختص
ب يف ذلك إىل توفُّر املناخ املُشجع على ذلك وخباصة اجلالية اليهودية وغريها كثري، ويرجع السب

جانب احلريات، الذي مل يستثنِ حىت املسلمني من أن تكون هلم وقفياتهم اخلاصة م، وهو األمر 
ت الوقفيات اإلسالمية، وإن مل تجِدعالً، فقد وكُالذي حتقّق فة إال أنن بنفس احلجم والقوها تلُثِّم 

قد يكون هلا ما بعدها إذا تمت االستفادة من الفُرص املُتاحة، ويف هذا السياق ميكن احلديث  ايةًبد
منطَلَقَها يف الغالب ال يتوافق  عن بعض الوقفيات اليت جتتهد اليوم لفَرضِ نفسها يف الواقع، مع أنّ

وحماولة املسامهة يف رفاه الفرد ها تشترك معها يف إرادة اخلريمع منطلق الوقفيات الغربية، إالّ أن 
تمع، صحيح أنّوتطوحاجات املسلمني يف  ر ا دسأَت لالوقفيات اإلسالمية يف حقيقة األمر أُنش

اجتماعية يف مساعدة مجيع  مؤسسةالغرب ابتداء؛ ولكن هذا ال مينعها اليوم من أن تساهم ك
رِظَاألفراد دون الن لِّم، وهو األمر الذي يتجانس بالكُإىل دينهم ومعتقداة مع رسالة الوقف يف ي

  :اإلسالم، ومن بني الوقفيات اإلسالمية اليت تذكر يف هذا اال
إسالمي شعيب يستهدف اجلاليات  عمجمقَره الدامنارك، وهو ت الوقف اإلسكندنايف؛: خامسا
املسلي ة يف الدول االسكندنافية، حيث يسعى إىل املمنبشاركة العملية يف قضايا األمة اإلسالمية وت

ة، ومن ذلك مسامهته يف حتريك الرأي العام اإلسالمي فيما يعرف املصاحل اإلسالمية املشتركَ
بالرسوم املسيئة للرسول صلى اهللا عليه وسلم من خالل الدعوة إىل املقاطعة االقتصادية وإثارة 

ة الدول العربية بطرح مشروع قرار يف األمم املتحدة الروح اإلسالمية من جديد، ومطالب
  .الستصدار قانون محاية األقليات واحملافظة على معتقداا الدينية يف مجيع أحناء العامل

تم تأسيس هذا الوقف من قبلِ مجعية  ؛)NAIT(الوقف اإلسالمي يف أمريكا الشمالية : سادسا
وقفية إسالمية تابعة  300م، وهو يشرِف على حنو 1973 الطلبة املسلمني بأمريكا الشمالية سنة
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للمراكز اإلسالمية، يتركَّز دوره على ثالثة أنشطة أساسية؛ املساجد والتعليم واملراكز اإلسالمية، 
كما يقوم بتعريف تلك املراكز بأمهية احملافظة على شروط الواقفني وااللتزام باألهداف اإلسالمية 

هذا الوقف باستحداث الصندوق التعاوين للمراكز اإلسالمية الذي يقوم مبنحِ  هلذه األوقاف، قام
قروض بال فائدة للجاليات اإلسالمية لتشجيعها على إقامة املساجد واملدارس واملراكز اإلسالمية، 

كما ميكن اإلشارة إىل العديد من ركات اليت توافق تعاليم اإلسالم، كما يقوم باالستثمار يف الش
التجمع اإلسالمي يف أمريكا ت اإلسالمية اليت استحدثَت مشاريع وقفية؛ ومن ذلك مثال اهليئا

 لوقف لضمان استمرارية الربامج اليتا مؤسسةالذي قام بتأسيس مشروع  )IANA(الشمالية 
يشرِف عليها وأمهُّها املؤمترات وإصدار الكتب والقيام باألنشطة الدعوية واإلعالمية، وهناك 

احللقة اإلسالمية ألمريكا الشمالية ، وكذا )ISNA(ية اإلسالمية يف أمريكا الشمالية اجلمع
)ICNA( وغريها من املؤسسات اإلسالمية يف الغرب ،)1(.  
  

 .يف الواليات املتحدة األمريكية"  Trust" النظام اخلريي : ثايناملطلب ال
كية، وقد عرف تطورا كبريا من العمل اخلريي املُنظَّم عريق يف الواليات املتحدة األمري

حيث األداء و النتائج، وهو جدير بأن يدرس ويستفَاد منه باعتباره جتربة إنسانية رائدة وحكمةٌ 
ا، ومن هذا املُ ةٌالَّض ق سنحاول من خالل هذا املطلب لَنطَللمؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس

ز إد الوقوف على أهمةَ االستفادة منه يف تركيب صورة امليزات اليت متيغيارة هذا العمل اخلريي؛ ب
  .ولو نسبية عن املأمول من إدارة األوقاف يف البالد اإلسالمية

  

  .الوقفية األمريكية ؤسسةاملر عوامل وحوافز منو وتطو: الفرع األول
ات حركاا تمكَّنت املؤسسات اخلريية األمريكية خالل القرن العشرين من توسيع مساح

االجتماعية، وتوطيد أركان دورها املؤثِّر يف اتمع األمريكي، بفضل تبني احلكومة الفيدرالية 
سياسة غري تدخل2(ة يف جماالت احلياة العامة وخباصة اخلريية منهاي(بعدم الت دقصوي ،دل هنا؛ خ
لنشاط واإلدارة والتسيري واختيار طريقة العمل من أكرب قَدرٍ من احلرية يف ا ؤسسةاملمتكني هذه 

                                  
  .بتصرف 24 – 19ياسر عبد الكرمي احلوراين، مرجع سابق، ص  )1(
  .97شريين حسن مربوك، مرجع سابق، ص  )2(
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وجماالته والفئة املستهدفة، مع بقاء الرقابة على شرعية النشاط وكل ما تلَّعباجلانب املايل  ق
وحركته من باب الوقاية ال من باب التضييق، وذه السياسة بلغت الواليات املتحدة األمريكية 

خلريي، مما ساعد على انتشار واسع للمؤسسات الوقفية مكانة كبرية يف جمال تشجيع العمل ا
الكربى اليت أصبحت تمثِّلُ مناذج قائدة للمؤسسات املاحنة، كما أصبحت العديد من هذه 

  .املؤسسات كما سبق احلديث عنها مؤسسات خدمية عابرة للقارات
  .الوقفية األمريكية ؤسسةاملعوامل منو وتطور : أوال

بأنّ  ال شكهذا النمو والتطوفَرِر الذي عا هاألمريكية  حدةلقطاع اخلريي يف الواليات املت
د من فراغ، بل هو نِولَمل يتعوامل سامهت يف الوصول به إىل هذه املرتبة، ميكن تلخيصها من  اج

  :خالل مستويني رئيسني مها
ت رقافية واألخالقية، اليت تطووالذي كان الدافع فيه العوامل الدينية والث املستوى الفردي؛)  1

ر احلضاري وزيادة اإلحساس االجتماعي لرجال األعمال وأصحاب األموال بضرورة مع التطو
تمع وتطومن أموال العطاء الفردي كانت  % 83 د بأنّه، فالدراسات تؤكِّرِاملسامهة يف تنمية ا

رى، وهو ما يدل على االرتباط الديين تذهب مباشرة إىل الكنائس واملدارس ومراكز البِر األخ
للفرد األمريكي واإلحساس باملسؤولية االجتماعية تاه اآلخرينج.  

م يف الواليات املتحدة 1920م إىل 1900ة من ت الفترة املمتددهِفقد ش املستوى القومي؛)  2
ناعة، هذا التغيري االقتصاد من االعتماد على الزراعة إىل االعتماد على الص األمريكية انتقالَ

يدة ا ترتب عليه ظهور عالقات جدمم ،االقتصادي أَثَّّر كثريا يف االقتصاد األمريكي وأعاد تشكيله
ة على احلكومة ماظعتظهور استحقاقات جديدة وم سامهت يف بني العاملني وأصحاب األعمال

 بِءيف ختفيف الع شاركةالفردي إىل امليوما بعد يوم؛ مما حدى بالدولة إىل مطالبة الرأس املال 
عِوالتطو من اآلثار االجتماعية واالقتصادية لذلك الت دللححبإنشاء العديد و حمل، الشيء الذي س

  . )1(على مكانة الدولة واستقرارها من املؤسسات الوقفية اخلريية حمافظةً
  
  

                                  
  .بتصرف 100 – 99شريين حسن مربوك، مرجع سابق، ص  )1(
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  .يكيةالوقفية األمر ؤسسةاملمنو وتطور  حوافز: ثانيا
ةاملن كُمل تسؤس الوقفية يف أمريكا لتإىل هذا املستوى الكبري لوال وجود العديد من  لَص

يف تشجيع عمل هذه  بيف هذا التطور، وكان هلا األثر الطي التحفيزات اليت سامهت بشكل مباشرٍ
  :املؤسسات، وهي على دربني

  . احلوافز املعنوية -  1
  :يف لُوتتمثَّ
•  عدالديين واإلميان بالثواب األخروي عند األفرادالب.  
• الفطري اإلنساين للخري واإلحساس بالراحة النفسية عند ف احلُبهعل.  
• طَتفعيل املسؤولية االجتماعية للعة عند أرباب املالاء اخلريي وخباص.  
  .ماإلشادة اإلعالمية بِمؤسِسي هذه الوقفيات، مما يدعم املكانة االجتماعية هل •
  .تكرمي أصحاب الصناديق واملؤسسات الوقفية واعتبارهم مواطنني من الدرجة األوىل •

   .احلوافز املادية -  2
  :ل يفواليت تتمثَّ

يتمتع ) ال حكومي وال خاص(الوقفية قطاعا قائما بذاته  ؤسسةاملإرساء نظام قانوين جيعل  •
  .باالستقاللية الكاملة يف القرار واإلدارة

دة من اإلعفاءات والتسهيالت الضريبية، األمر الذي يشجع على زيادة النشاط االستفا •
  .)1(ة يحبوخباصة جانِب االستثمار يف املشاريع غري الرِ

  .يف الواليات املتحدة األمريكية"  Trust" طبيعة ومفهوم النظام اخلريي : ثاينالفرع ال
 1167انونية اليت تعرفُه، ومن ذلك املادة من خالل النصوص الق الترستيتحدد مفهوم 

" على أن  صنم الساري املفعول إىل اليوم واليت ت1865من التقنني املدين لوالية نيويورك لسنة 
ا يف عوطَواملقبولة من اآلخر ت ،عن الثقة الشخصية املوضوعة يف طرف ئٌاشن التزام الترست

ن، ة مبال معيعالقة أمانة خاص" فَه معهد القانون األمريكي بأنه كما عر ، )2("مصلحة طرف ثان

                                  
  .بتصرف 101-100شريين حسن مربوك، مرجع سابق ، ص  )1(

(2) A trust is an obligation arising out of a personal confidence reposed in, and voluntarily accepted by, 
one for the benefit of another       
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ة التزامات تهدف إىل دعالذي يحوز هذا املال، بِ) يسمى األمني أو الوصي(تلزِم الشخص 
عبري ، وتنشأُ هذه العالقة نتيجةً للت)يسمى املُستفيد أو املُستحق(استغالله لصاحل شخص آخر 

من خالهلا حتديد مفهوم  نمك، وقد وجِدت العديد من االعتبارات اليت ي" )1(عن إنشائها
 الترستواخلري عد  ر؛ فإذا كان على وجوه البِالترست، واليت منها اعتبار مصاريف هذا الترست
دة األمريكية يف عملية حتديد حظُمِ الضريبية يف الواليات املتهذا االجتاه اعتمدته معظَم النخرييا، و
 أُنشالتسهيالت واإلعفاءات الضريبية، وباعتبار العالقة القانونية اليت ت قحستات اليت تالترستأنواع 

عالقة أمانة خاصة مبال معين تلزِم الشخص الذي حيوز " ه فقد عرف على أن الترستعن عقود 
 ددحت، وعلى هذا األساس ت"ات دف استغالله ألهداف خريية ة التزامدعبِ) Trustee(املال 

أطراف هذا العقد، وتتحدمن خالهلا حقوق والتزامات كل طرف، ومع وأنّ هذه التعريفات  د
ها كذلك تفيد الكثري من إالّ أن الترستيبتغى منها حتديد اإلطار الشكلي الذي يصب فيه مفهوم 

ة اجلوانب املهميلكستة األخرى؛ من ذلك مسألة مالتر  رِكر إليها وبالتايل تشاليت مل ي هأبِيدأو ت
األمر مفتوحا ومحتست، فأصبح باإلمكان أن يكون الًمالتر دا أو مؤقتا خريييا مؤبأهليا(ا أو ذر( ،

كما ميكن أن يكون لغرض واحد أو لعدا، وكل هذه االحت ةتماالأغراض مع هي اليت حدت د
األشكال القانونية املمكستة هلذه نالترت التعاريفحمات، كما س لألفراد واملؤسات مبختلف س
ات باعتبار الشخصية املعنوية القانونية اليت ميتاز ا من يدير هذه الترستأشكاهلا إدارة هذه 

ثنايا النصوص القانونية؛ فإنّ النصوص من جهة ، إضافة إىل املفهوم املُستخلَصِ من )2(اتالترست
  :بذكر خصائصه ومزاياه وهي" ست رت" أخرى توضح لنا طبيعة النظام اخلريي 

يتطَلَّب إنشاؤه التسجيل وإعداد التقارير و بح،اخلريي الذي ال يهدف إىل حتقيق الرِ الترست •
  .لدى النائب العام

باملعامالت املالية وتعارِض  قلَّعتسياسات واضحة وشفافة تاخلريي  الترستضرورة تبني  •
  .املصاحل

                                  
  .مبا يشبِه إلزامية الوقف على الشيء املوقوف حالة النطقِ بالتعبري عنه يف الفقه اإلسالمي )1(
  .بتصرف 9 – 8عبد العزيز شاكر محدان الكبيسي، مرجع سابق، ص  )2(
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بواسطة جملس األمناء؛ وهم القائمون على إدارة ممتلكاته لألغراض  الترستيتم إدارة  •
  .اخلريية فقط

  .ات يف املشروع اخلريي بدافع ذايت أو من خالل محالت تسويقعالترب لُقباخلريي ي الترست •
ة خاصة خريية لدعم األنشطة غري لَمسج مؤسسةالصفة القانونية يف كونه  كلمتي ترستال •

.... الرِحبية يف جماالت خمتلفة؛ تعليمية، اجتماعية، ثقافية، صحية، بيئية، دينية، إنسانية،
  .وكل جماالت اخلري

• ميكن للتارا وزياد عرببتحقيق عوائد تساعد يف  ست اخلريي االستثمار يف األصول املُت
احملافظة على األصول ومنعستا من التآكل وصرف العوائد على أهداف هاخلريية التر.  

بواسطة جمموعة من األشخاص دون أن تكون هلم أموال، بل يكَونون  الترستقد ينشئُ  •
  .اخلريي ومن ثَم جيمعون أمواله الترست

  .ع ال تستردرباخلريي يقوم على صكوك ت الترست •
• يستفست يدزات القانونية غري  الترح وبعض املميناخلريي من اإلعفاءات الضريبية وامل

  .)1(ة يف الصندوق االستثماريروافَّتاملُ
هذه الطبيعة اليت تمستز يه الذي جيمعها مب التربالش جهو نيبةاخلريي تسالوقف  ؤس

د؛ وهو املسامهة يف التنمية االجتماعية من كل النواحي، والعمل على قصث املَاإلسالمي من حي
خدمتمع يف مجيع جماالت احلياة االقتصادية والتعليمية والثقافية والصة الفرد واحية وغريها، بةَغي 

الوصول إىل التخفيف على الطبقات الفقرية واحملتاجة، فالبةُصم اإلنسانية يف التحك والنشاط ر
يف الغالب  صدالفارق بينهما مهِم ومهِم للغاية، فبينما يكون القَ واضحة يف كال النموذجني، إال أنّ

يف الوقف اإلسالمي هللا  صدتجرد القَ اخلريي طلب اجلاه والسمعة وذكرِ الناس، فإنّ الترستمن 
يلِ األجر كصدقة جارية شرطٌتعاىل ون القَيف أساسي بظَول، وهنا يهالتمايز ر  .  

  

  

                                  
  .15عبد العزيز شاكر محدان الكبيسي، مرجع سابق، ص  )1(
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يف الواليات املتحدة " Trust"أركان وأهداف وأنواع النظام اخلريي : ثالثالفرع ال
  .األمريكية

الشك بأنّ مثل هذا النظام الذي ميف الواقع وأصبح له ر خسرة، قد تدت عليه قرون ع
ه وفعالية أعماله، وما ليكَد صالبة هوأمهيته، كما يؤكِّ جدوته دوجود عملي ظاهر للعيان مبا يؤكِّ

له أركانا يقوم عليها، وأهدافا يسعى إىل حتقيقها، وأنواعا  النتائج إالّ تأكيد عن ذلك، كما أنّ
  .يتمثَّلُ من خالهلا

  ." الترست" أركان : أوال
  :ل يفوتتمثَّ 

حقيقي (ست، وقد يكون فردا رهو الطرف املُُنشئ للتو) Settlor(املانح أو الواقف أو املُتبرع : 1
  .مؤسسةأو جمموعة من األفراد أو ) أو حكمي

 الترستالذي يقبلُ تطوعا اإلشراف على ) الناظر(األمني أو الوصي ) Trustee(املَوثُوق به : 2
  .وإدارته حسب شروط املانح املنصوص عليها واملوافقة للقانون

املقصود من الوقف ونتيجته، والذي يدير املَوثُوق به ) Beneficiary(أو املستحق املستفيد : 3
  . ملصلحته، وقد يكون فردا أو جمموعة من األفراد، أو مشروعا الترست

4 : نيستعالتر )Corpus (به وقد يكون ماال أو عقارا أو منقوال عَربوهوالشيء املُت.  
  ". الترست" أهداف : ثانيا

  :إىل حتقيق مجلة من األهداف من أبرزها الترستيهدف 
  .باتهنشر التعليم بكل متطلَّ •
  .حماربة الفقر يف اتمع •
توفري احلماية لألرامل، وذلك بأن يعهِد باألموال اليت يريد تركها لزوجته أو لذريته، إىل  •

  ).لوايفست السفيه أو اتر( ى استثمارها وتسليم ريعها للمستحقني أمني يتولَّ
عات األفراد واهليئات ل ذات النفع العام، اليت تعتمد على تربالقيام بالكثري من األعما •

ذا خ عرباخلاصة، فقد ال يكون املُتربغَ الالزم لذلك؛ فَةفَرأو ال ميلك الت ،يستعبأمني أو  ني
اخلريي الذي قد  تالترس(من أجل حتقيق الغرض املطلوب  الترستجملس أمناء إلدارة 

 ).يكون مؤقتا أو مؤبدا، خبالف غري اخلريي الذي ال يكون إالّ مؤقتا
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  ". الترست" أنواع : ثالثا
هناك العديد من الصور اليت تدخل ضمن ست، فإىل جانب األنواع املفهوم العام للتر

 الترست، و)األمانات( اخلريي الترست، و)االئتماين(االستثماري  الترستالرئيسة الكربى، وهي 
د أشكاهلا حبسب التشريعات ونظُمِ اإلدارة؛ هناك أنواع أخرى ، اليت تتحداالستثماري اخلريي

د حبسب اهلدف وطريقة اإلدارة ومن أمهِّهاتتحد:  
والذي ينشأ مبوجب سند محدد الغرض حتديدا عاما، ومن ثَم يباشر  التوجيهي؛ الترست) 1

  .قًا لتعليمات إضافية من منشئهعمله وِف
2 (ست األمانة؛تر من تر ستست العهد وويشمل كُالالِسلبِي، ويف مثل هذا النوع ال  التر

األمني بأي كَلَّفي عمل سإليه مث إيصاله إىل املستفيد يف تاريخ مستقبليو هِدى االحتفاظ مبا ع.  
ف حال اإلفالس، فَيضمن ما يلزِمه وعائلته رصانةً للتوهو الذي يكون ضم الوقائي؛ الترست) 3

  .من نفقة عند صدور حكم اإلفالس، ولذلك كان طابعه وقائيا
وهو عبارة عن أمانات خريية أو عهدات بِر يرصد ريعها على طبقة من  اخلريي؛ الترست) 4

  .الناس أو على عامتهم دون ختصيص
ة من اتمع، أو نة ترصد جلميع الناس، أو لطبقة معيعبارة عن أمانة عاموهو  العام؛ الترست) 5

  .ما كان لوجوه اخلري أو املنفعة العامة
6 (ترست العلُ منفعتها من مستفيد آلخر، أو تؤول إىل أُ ة؛هدقنتةٌ تهدوهو أمانة أو عغري  اسٍن

  .صةمذكوريني أصال يف سند االئتمان وذلك يف ظروف خا
  .  )1(أو أمانة مرصودة ألغراض التعليم ة ائتمانية تعليمية،بوهو عبارة عن ه التعليمي؛ الترست) 7
  

  .يف بريطانيا"  Wellcome Trust"  مؤسسة: ثالثاملطلب ال
يف جمال العمل اخلريي املؤسسبريطانيا أقدم وأعرق من الواليات املت ربعتحدة ايت ت

التجربة الربيطانية يف جمال تنظيم العمل  ، وبالتايل فإنّ)ستعمرة السابقة لربيطانيااملُ(األمريكية 
اخلريي رائدة وسباقَةٌ، والبد من أخذ صورة عنها واالستفادة من خصوصيتها، وسعيا إىل حتقيق 

                                  
  .بتصرف 12 – 10عبد العزيز شاكر محدان الكبيسي، مرجع سابق، ص  )1(
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ذلك سنحاول من خالل هذا املطلب اإلحاطة ولو بشكل مقتةب مبضسؤس  "Wellcome 

Trust " كتجربة واقعية عن العمل الوقفي يف الغرب، بغرض االطالع على تمزِيا ومدى ه
  .اإلبداع املوجود فيها كتجربة ما تزال تعطي مثارها بشكل مستمر ومتزايد إىل يومنا هذا

  

  .وتطورها ؤسسةامل نشأةدوافع : الفرع األول
الصيدالين  )Henry Wellcome " )1" من إنشاء  ؤسسةامل وكما يدل عليها امسها فإنّ

الذي كانت له اهتمامات بالصناعة الدوائية، فجاءت مؤسة وبقيت على ذلك سبغته بتلك الص
جمال االستثمار، ولقد كان الدافع إىل إنشائها العديد من  ؤسسةاملحىت بعد موته ودخول هذه 

ة العائلية اليت نشأ فيها، واملوضوعية األسباب؛ الشخصية اليت تعود إىل شخصية املُتبرع والبيئ
سائدة يف تلك الفترة؛ متمثِّلَةً يف اإلقبال على فعل اخلري يف أوضاع الة باحمليط اخلارجي وقَاملتعلِّ

زرِاقتصادية واجتماعية مهذه األسباب ي أهم ادعدة وخباصة من رجال األعمال املعروفني، وميكن ت
  :على النحو التايل

• التطوفَرِر احلضاري الذي عال التنظيمي والتسيريي واإلداري؛  هالغرب وخباصة يف ا
نشاط ح أليسموالذي مل يعد ي اجتماعي أو خريي أن يتجاوز اإلطار املؤسايت، ومادام س

القطاع اخلريي كان موجودا قبل ذلك، فقد كان لزاما عليه أن ينتظم ذا الشكل حىت 
االًيكون أداؤه فع.  

• عات الفردية، فباعتبار احلاجة الكبرية حمدودية اآلفاق اليت تصل إليها املسامهات والترب
 ؤسسةاملالفردي حمدود األثر، وعليه كان العمل اجلماعي من خالل  هدواملاسة؛ فإنّ اجلُ

  .السبيل األجنع واألنفع للعمل اخلريي هو

                                  
األمريكية، من عائلة مسيحية متدينة، بدأت اهتماماته باجلانب الطيب والصيدالين ) Wisconsin( م يف مدينة 1853من مواليد  )1(

 نأو عصري الليمون، هذا النبوغ واالهتمام ساعده على " حملول احلرب السري" أظهر نبوغا فيه حىت أنه اخترع أول منتوج له و 16يف س
ور وتوسع التخرج من كلية فيالدلفيا للصيدلة، لينشأَ بعدها مع زميله يف الكلية مؤسسة جتارية تعىن باألدوية واليت كان هلا النجاح والتط

ضطره األمر إىل نقل مقرها إىل بريطانيا، لتبدأ مرحلة جديدة يف البحث العلمي الصيدالين والعالجي من خالل خمتربات نشاطها فا
م بدأت االهتمامات غري التجارية تأخذ مكاا يف حياته من 1901يف . املؤسسة، إذ أصبحت إحدى الشركات العاملية يف هذا اال

ملتعلّقة بتاريخ الصناعة العالجية، وقد تم له تأسيس مؤسسة خريية انطالقا من دمج مجيع أعماله التجارية مثل اقتناء الكنب واألثريات ا
  . م1936م، تويف هنري سنة 1932سنة "  Wellcome Foundation Limited" وغري التجارية يف مؤسسة واحدة هي 
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تلبية احلاجات الكبرية للمجتمع وعلى مجيع  االهتمام املتزايد بالعمل اخلريي يف مقابل •
  .األصعدة

• حصول املُتع على مكانة اجتماعية يف حياته وبعد وفاته بالثناء احلسن(ر .(  
يضمن استمرار العطاء ويتجاوز مستوى الشخصانِية اليت يفضي  ؤسسةاملالعمل من خالل  •

هي  مؤسسةتوقُّفه بعد ذلك، فالبنية التحتية للتعلُّق العمل ا غالبا إىل تعطُّلِ العمل و
  .اخلريية يف النشاط ؤسسةاملالكفيل الوحيد الستمرار 

  .اخلريية مؤسسةاالستفادة من التسهيالت واإلعفاءات الضريبية املُقَدمة لل •
  ).املراقبةالتسيري املباشر و( قدرة املُتبرع على متابعة أمواله وإدارا بشكل جيد  •

مل تتوقف  ؤسسةاملفإنّ ، " Wellcome Trust"  ؤسسةوللتأكيد على صفة املُؤسِسية املُلحقَة مب
ها بل زاد نشاطها وما زال إىل اآلن، فقد تويف ِسبعد وفاة مؤس)Henry Wellcome  ( تاركًا

ه التجارية تسل وفاته لرعاية مؤسالذين اختارهم قب) األوصياء(وراءه وصية إىل جمموعة من النظَّار 
االت الصحية والعالجية وخباصة جانب البحث العلمي، هذه الوصية واالستفادة من ريعها يف ا

  .اليت احتوت بالتفصيل على طريقة العمل، ابتداء من جملس األمناء إىل املشاريع املَرجو حتقيقها
، وذلك من خالل اخلُطَط ؤسسةامللٍ يف عمل م مرحلة تحو1964تعتبر مرحلة ما بعد 

االستراتيجية اجلديدة اليت مسحت للوصول إىل مستوى القُدرة على االنفاق اخلريي مقَدرٍ حبوايل 
ألف باوند سنويا، بعد ذلك  730ال يتجاوز  1960مليون باوند سنويا بعدما كان يف  40

به الواسعة وخباصة سوق األدوية اليت أصبحت تساهم فيه عامل االستثمار من أبوا ؤسسةاملدخلت 
مكَّنها من دخول عامل  اعاملي اجتاري اامس مؤسسةباكتشافات جديدة ألدوية عالجية، وقد أصبح لل

 مؤسسةالكبار، ومل يتوقف األمر عند هذا احلَد؛ فمع مرور الزمن ازدادت القُدرةُ االستثمارية لل
ت معة استثمارها وتوسجديدة حتافظ من خالهلا على قو اكَاترا إىل الدخول يف شها اضطَّرم

م ، 1995سنة ) Glaxo plc( مؤسسةجتاوزا ملسألة املنافسة القاتلة، فكان هلا أن اتحدت مع 
ليصبح الناتج ) Smith Kline Beecham(وبعد سنوات اندمجت املؤسستني مع شركة أخرى 

ةمؤسى  سمسدوائية كربى ت)Glaxo Smith Kline plc()1(.  
  

                                  
  .بتصرف 40 – 33أسامة عمر األشقر، مرجع سابق، ص  )1(
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  .ؤسسةاملخصائص : ثاينالفرع ال
من حيث التواجد والنشاط؛ فقد اكتسبت من  ؤسسةاملز الذي عرفته هذه يوباعتبار التم 

  :خالله العديد من اخلصائص نذكر منها
  .اخلصائص القانونية: أوال

  :ط التاليةواليت ميكن تلخيصها يف النقا
خريية حمدودة مستقلّة قانونيا وإداريا،  ؤسسةاملوالذي من خالله تعتبر  :الشكل القانوين - 1

 ؤسسةاملر يسييف بريطانيا وولز،  )1(وِفق التسجيل احلكومي لدى املفوضية العليا لألعمال اخلريية 
) وثيقة(الوقفية من خالل دستور  ؤسسةاملؤون الذي يقوم مبتابعة ش) Governors(جملس أُمنائها 
  .على الوقفية) Trustee(الداخلية واخلارجية، وهي تعد ناظرا  ؤسسةاملينظِّم عالقات 

وهو من مهام جملس األمناء الذي يقوم بذلك لدى املفوضية العليا كما  :ؤسسةاملتسجيل  -  2
 صبِحةللذكرنا ذلك، وبعد هذا اإلجراء يساورقم اامس مؤس لُ عليها العمل اإلداري  اجتاريهسي

ملعاير  ؤسسةاملواملايل يف مجيع التعامالت وخباصة اخلارجية، طبعا بعد تأَكُّد املفوضية من موافقة 
  .اخلريية الوقفية ؤسسةامل
بطريقة عصرية حتقيقا  ةؤسساملوهو وثيقة قانونية تنظِّم أعمال ووظائف  :دستور الوقفية - 3

ممارستها،  مؤسسةلل )2(، حيوي على نوعية األعمال واالستثمارات املسموحؤسسةاملألهداف 
ة، كما يفَصل الدستور وكذا آليات إصدار القرارات، وكيفيات جتاوز الصراعات الداخلية احملتملَ

  .سةمؤسمهام جملس األمناء، وكذا طبيعة العالقات الداخلية لل
كشخصية اعتبارية متاما عن  ؤسسةاملا انفصال  دقصوي :االستقاللية القانونية للوقفية -  4

شخصية املُؤسس، مبا حيميها من قرارات احلكومات املتعاقبة أو من والءات األفراد أو اجلماعات 

                                  
هي اهليئة املسؤولة عن األمانات واألعمال اخلريية يف بريطانيا ووِلز، وتتكون من رئيس وعضوين غالبا ما يتم تعينهم من العاملني ) 1(

ريا يف سلك القضاء، وميكن زيادة عدد العاملني يف اهليئة عند الضرورة، ويتمتع املوظفني يف هذه اهليئة مبزايا املوظفني احلكوميني إدا
  .وماليا

  .اليت يسمح ا القانون الذي يرسم لألمانات اخلريية سبيل تنظيم أعماهلا ووظائفها، كما يقوم بدور رقايب عليها حلمايتها )2(
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     عن الضغوط الداخلية ة، كما يسمح هلا بوضع سياساا اخلاصة ا بكل حرية، بعيدا ذَاملتنفِّ
  .)1(أو اخلارجية 

  .اخلصائص الوظيفية: ثانيا
مرموقة؛ كأحد أهم العوامل يف  من خالل وظائفها مكانةً ؤسسةاملهذه اخلصائص أَكسبت 

جعلتها تحتلُّ املرتبة الثانية عامليا، وميكن حتديد هذه  صناعة الدوائية يف بريطانياتطوير املعرفة وال
  :مبا يلي اخلصائص

1  - دعم العلماء والباحثني ومؤسكِّلُ اجلزء األكرب من األنشطة  ات البحث العلمي؛سشوهو ي
بتوظيف البحوث  ؤسسةامل، حيث ال يقتصر اَألمر على منحِ األموال؛ وإنما تقوم مؤسسةالسنوية لل

ي للبشرية، ويرفع من املستوى الطب سةؤساملالطبية عالية املستوى توظيفا حقيقيا، مبا خيدم أهداف 
األساتذة الباحثني وطلبة الدراسات العليا وطُالّب اجلامعات، إىل جانب  عمِوذلك من خالل د

  .)2( مؤسسةمنحِ اجلوائز العلمية، وكل هذا تقَرره اإلحصائيات الواردة من التقارير السنوية لل
حيث وتوافُقًا مع إستراتيجية العمل اخلريي يف  مية العالجية؛اإلسهام يف تطوير املعرفة العل - 2

بريطانيا؛ القائم على االهتمام بااالت املُهملَة حكوميا، واملعاجلة احلقيقية للمشكالت املوجودة، 
ا إىل تطوير الصناعة الدوائية يلمل عهؤوم من خالل جهاز إداري خمتص ؤسسةاملتوجهت 

حي لإلنسان ص فيها، مبا يتفق واالحتياجات اإلنسانية يف رفع املستوى الصجية والتخصالعال
ة بشكل جذري وتام، وقد كان هلذا الدور الوظيفي والقضاء على اإلشكاالت الصيضحية واملَر

ة باكتشاف االهتمام باألمراض االستوائي ثلِالكثري من النتائج العملية واإلجنازات العلمية؛ من م
ع والدا و الرئتني يف األجنة املُتوقَّعقَّار فعال لعالج املالريا، وآخر يعمل على اإلسراع يف من

، وأخرى لعالج )Chlamydia(حبوثا لتطوير جهاز اكتشاف مرض  ؤسسةاملمبكرا، كما دعمت 
م اجلهود يف جمال هندسة زراعة الشره املَرضي املُتسبب يف اضطرابات نفسية وصحية، وكذا دع

  . األنسجة العظمية

                                  
  .بتصرف 46 – 41أسامة عمر األشقر، مرجع سابق، ص  )1(
  . 52 – 49أسامة عمر األشقر، مرجع سابق،  ص : للحصول على بعض األرقام انظر )2(
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اليت تشرِف على واخلريية التنفيذية؛  ؤسسةاملاملاحنة للمال فقط إىل  ؤسسةاملمن  االنتقال -3
 مؤسسةالعديد من األنشطة واملشاريع إىل جانب اخلدمات املباشرة، وهذا الوجه التنفيذي لل

ة مباشرة عديد من املؤسسات اليت تقوم بأدوار ووظائف خدميتجسد من خالل استحداث ال
تمع، ومن أبرز هذه املؤسللوسط الطيب وللجمهور مبا يعود باخلري على امركز ات نذكر س

ة بدراسة اجلينات على املستوى العاملي والذي الذي يعد من أكرب املراكز املختص األحباث اجلينية
تأساء 2000موظف ليصل سنة  15م ب 1992سنة  سه580م إىل ز  ربِزموظف، وهو ما ي
ةاملر الذي عرفته أعمال هذه التطوسني ؤسوقد كان من أبرز إجنازات هذا املركز؛ حتديد اجل ،

اليت  كتبة الوقفيةامل، إىل جانب "السفلس " املسؤول عن سرطان الرئة، وكذا املسؤول عن مرض 
ه، حيث أرادها محتوِيةً على املُقتنيات تياملُؤسس املنصوص عليها يف وص كانت أحد أحالم

ة بالعلوم العالجية من خمطوطات وكتب وصور ومجسمات، تساعد من قَالتارخيية واألثرية املتعلِّ
ت عسم وتو1962خالل البحث فيها استيقَاَء املعلومات الالزمة منها، وقد تأسست املكتبة سنة 

آالف خمطوطة غربية،  8م إىل حوايل نصف مليون كتاب، و1990مع الزمن لتصلَ مقتنياُتها سنة 
ألف صورة، وبسبب هذا الرصيد الكبري أصبحت قبلَةً للكثري  100ألف خمطوط شرقي، و 11و

ألف شخص من خمتلف الفئات العمرية  250م؛ 2004من الزائرين بلغ عددهم سنة 
م ما 2004ف الدعم عند هذا احلد بل جتاوزه إىل تقدمي الوقفية يف عام ية، ومل يتوقَّواألكادمي
ت مسرية اإلجناز املُؤكِّدة للصبغة التنفيذية ماليني باوند لدعم أنشطة املكتبة، واستمر 4يقارب 

مع جامعة  م بالتعاون1989عام  سالذي تأس مركز األحباث السرطانية الربيطاينللوقفية وأمثرت 
ة بأمراض السرطان؛ من حيث فهم آليات نشوء قَكامربيدج من أجل تطوير البحوث العلمية املتعلِّ

 250املرض ابتداء ومن دراسة اخلاليا واضطراباا، وقد بلغ عدد العاملني يف هذا املركز حوايل 
  .ماليني باوند 8م  وكان حجم اإلنفاق املايل يف نفس السنة 2003عامل سنة 

يف امليدان الطيب والعالجي الصيدالين؛ مل مينع  صالتخص حيث أنّ األنشطة االجتماعية؛ - 4
من التفكري يف طُرقٍ ابتكارية لتحقيق هذا الغرض، وهو ما كان سببا يف إقامة العديد من  ؤسسةامل

هتمام الشعيب ا، الندوات واملؤامرات واملعارض التعريفية بالعلوم العالجية اهلادفة إىل تنمية اال
 ؤسسةامليف هذا اال، وكذا بتارخيها وتاريخ مؤسِسها،كما دعمت  ؤسسةاملوتعريفهم بإجنازات 

عروضا فن مقَدقًا مسرحية ترفيتمعات، وكذا بعض املؤسة حول أثر العالج ودوره يف اات س



���ذج ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف: +�" ا0ولا� - ا��2ب ا�:��-   

305 
 

ية عرب األنترنت، إىل جانب مشروع املركز العلمية من أجل عقد حلقات حول العلوم العالج
  .التعليمي لتطوير الكفاءات التدريسية

إلقامة املشاريع والربامج املشاركة، وقد أمثر ذلك ) احلكومي، املدين(مع الغري  الشراكة؛ - 5
اَءة؛ من مثل دنامعة برنامج الدراسات التارخيية العالجية بالتعاون مع ج عمِالعديد من املشاريع الب

لندن من خالل تقدمي منح دراسية ملستوى املاجستري والدكتوراه بغرض دراسة العالقات املختلفة 
للتداوي مع العناصر التارخيية واالجتماعية واألخالقية واالقتصادية ملختلف اتمعات اإلنسانية 

الدم اجليين ، أضف إليه مشروع بنك )ماليني باوند 5م بـ 2004قيمة الدعم قُدرت سنة (
اهلادف إىل تطوير البحوث اخلاصة بالتعف على أسباب األمراض السائدة واملنتشرة بكثرة يف ر

العامل، ويف نفس السياق يأيت دعم مركز األحباث الطبية التطبيقية، ومشروع نشر البحوث الطبية 
العالجية، وكل هذا يدخل ضةالرؤية االنفتاحية لل منسة مع الغريحنو الشراك مؤس.  

6 - املسامهة يف احلةاملفموجودات  اك االقتصادي؛رسؤس املقد10ة بـ ر باليني باوند تسمح 
هلا بدور فعال يف احلا رهنضمص العمل اليت تاك االقتصادي للمجتمع الربيطاين باإلضافة إىل فُر

  .)1(بطالة م بشكل مباشر يف التقليص من الاهسواليت ت ؤسسةامل
  .اإلداريةاخلصائص : لثاثا

؛ خربةً رائدة يف اجلانب اإلداري ألعماهلا، ؤسسةاملعمل التجربة الكبرية يف  تبكسلقد أَ
؛ من حيث هيكلتها وحتديد عالقاا ووظائفها ومحددات مؤسسةحيث أَمنت األشكال اإلدارية لل

ا مسح هلا ضمان االستمرارية حدات اإلدارية فيها، ممعملها، ووضوح أهداف ووظائف خمتلف الو
  :فيما يلي مؤسسةوالنجاح يف تقدمي رسالتها، وميكن أن نلَخص أهم اخلصائص اإلدارية لل

إطار اجلهد اجلماعي التكاملي، وذلك من  منض ة؛املستقلِّ ؤسسةاملاإلدارة عرب صبغة  - 1
ى مسؤولية اإلشراف والتخطيط والرقابة ألوىل منظومة تتولَّخالل منظومتني إداريتني منفصلني؛ ا

  .وأقسامها وجلاا التنفيذية ؤسسةاملل يف إدارة ، والثانية جهة تنفيذية تتمثَّ)2(يف جملس األمناء  ةًلَممثَّ

                                  
  .بتصرف 65 – 48مرجع سابق، ص ، أسامة عمر األشقر )1(
أسامة عمر األشقر، : انظر) الوظائف، الصالحيات، آليات العمل، اللجان التابعة له(لالطالع على اخلصائص اإلدارية لس األمناء  )2(

  .72إىل  68مرجع سابق، ص 
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فعملية استحداث األقسام اإلدارية يكون بِحسبِ  التقسيم اإلداري حبسب احلاجة العملية؛ - 2
اخلريية والعلمية واالستثمارية واحلاجة إىل وجود ذلك القسم من اإلدارة، وهو ما  ؤسسةاملطبيعة 

 ؤسسةاملاضعة للتغري حبسب الظروف والطلب، وهذا األمر يجنب جيعل التركيبة اإلدارية مرِنة وخ
ديتها، كما أنّ هذه املصاريف والتكاليف العبثية اليت تكون بال فائدة، ويرفع من مستوى مردو

األقسام متتلك آليات ووسائل عملية واضحة ومتعارف عليها خلدمة وظائفها اإلدارية يف 
  .)1(ؤسسةامل
وقد وجِدت هذه اللوائح لتجاوز إمكانية التنازع والصراح  لوائح وأنظمة تنازع املصاحل؛ - 3

 مؤسسة، محاية للقرار اإلداري للسةؤساملاحملتمل بني خمتلف أقسام القرار واملنتمني إىل 
  . )2(واستقالليته

  .املاليةاخلصائص : رابعا
قَوام األعمال وبدون مال ال يستقيم حال، فهو مقَوم البقاء والضامن الستمرار  املال

لى ت هذه األخرية علَمذات أمهية بالغة، ع ؤسسةاملالنشاط، وهلذا الغرض كانت الوظيفة املالية يف 
  .االهتمام ا من خالل توفري واستثمار وإدارة األموال

بليون باوند  10،564م بـ 2004ومن هذا اجلانب قُدرت قيمة املوجودات سنة  التوفري؛ – 1
..) مباين، أآلالت، أثاث،(منها، بينما يمثِّل الباقي أصول ثابتة  %96تشكِّلُ األصول االستثمارية 

يف نشاطها بقصد  ؤسسةامل تهدمهذه األرقام تبين التوجه االستثماري الذي اعتغري قابلة للتداول، و
ا، وهو يالوفاء بالتزاماة يف لُثِّميدةاملالتعاطي مع مستقبل  اجلسؤس.  

من خالل سياسات  ؤسسةاملوهو عصب النشاط اخلريي، الذي تقوم به  االستثمار؛ – 2
طة ومقَرة من قبل جملس األمناء باالستعانة باللجنة االستثمارية، ووِفق ضوابط مدروسة ومضبو
شاط تنوعية النجُنة بمعةاملا للمخاطر وسسة للربح  ؤسقَّعوب املُتسومكانتها، إىل جانب دراسة الن

دية القُصوى فيه على املدى القصري واملتوسط والطويل، ويف هذا السياق وحتقيقا للمردو
تقليال للمخاطر (اعتمدت سياسة التنويع يف النشاط االستثماري املباشر  ؤسسةاملللمداخيل؛ فإنّ 

                                  
  .77 – 73أسامة عمر األشقر، مرجع سابق، ص : هلا انظرلالطالع على خمتلف األقسام اإلدارية واللِّجان التابعة  )1(
  .79 – 77مرجع سابق، ص  أسامة عمر األشقر،: لالطالع على خمتلف هذه اللوائح وكيفية تنفيذها انظر )2(
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، وِفق أرقى أشكال اإلدارة االستثمارية احلديثة لقسمها )1(ومكان وجوده ) وحتقيقا ألكرب عائد
أكثر من  ؤسسةاملة اليت تقوم ا لصاحل اخلاص باالستثمار، والذي يقوم مبتابعة العملية االستثماري

 ؤسسةاملاستثمارية بريطانية وعاملية ضمن عقود محددةَ الشروط، وللعلم فقط فإنّ  مؤسسة 25
م يف سبيل إدارة استثماراا، كما أنّ األسهم املالية متثل 2004مليون باوند سنة  39أنفقت 

نِصفُها داخل بريطانيا وهو الشكل األفضل هلا، باإلضافة  ؤسسةاملمن حجم استثمارات  70%
حق التصويت يف  مخدستخريية بريطانية ت مؤسسةإىل أنه ومن خالل القانون الربيطاين تعد أول 

ة يف السوق املايل واليت متتلك أسهما فيها، وهو ما جيعلها قادرة على التأثري يف جدراملؤسسات املُ
  .إلدارية واملالية هلذه املؤسسات مبا خيدم مصاحلها اخلاصةالقرارات ا

مل تكن بِمنأَى عن خدمة  ؤسسةاملإنّ املَسعى االستثماري واملكانة اليت وصلت إليها 
أصال من خالهلا، ولذلك كان توجيه االستثمارات  ؤسسةاملالرسالة اإلنسانية اليت وجِدت 
ضي للمشاريع اخلريية العاملة يف أرض امليدان، والعوائد لتعظيم املنفعة؛ غَرمتوسيع النشاط اخلَد ه

وإمدادها مبا تستحقُّه من أموال للمواصلة، وبالتايل مل يكن مجع املال من أجل املال، وإنما من 
أجل التواجد الدائم يف خدمتمع وحاجاته وخباصة اال الصحي والعالجية يف ا.  

ه يربِز املدى الذي والذي تنصب اجلهود على تعظيمه والزيادة من حجمه ألن اإلنفاق؛ - 3
يف اخلدمة والنشاط، وهذا طبعا خبالف ما يكون عليه األمر بالنسبة  ؤسسةاملوصلت إلية 

بتقدير حجم اإلنفاق  ؤسسةاملللمؤسسات الرِحبية، وهذا شيء طبيعي، ويف هذا اإلطار تقوم 
ا وتحسبا ستقبلي من خالل تقييم موجوداتها وعوائدها لكل ثالث سنوات استشرافًالسنوي امل

ة على املدى القصري وعمال على جتاوزها يف حينها، وقد بلغ حجم عللتقَلُّبات االستثمارية املتوقَّ
 م يف2003بعد أن كانت سنة (مليون باوند  378م حوايل 2004ة يف سن ؤسسةاملإنفاق 
مصاريف الدعم املايل للمنح واجلوائز  %66: موزعةٌ على النحو التايل) مليون باوند 516حوايل 

منه إىل مواطين الدولة  %90مليون باوند موجه يف  251واملشروعات العلمية مبا ميثل ما مقداره 

                                  
% 15وروبا، يف أ% 15يف أمريكا الشمالية،  %20يف بريطانيا،  %50: تتوزع االستثمارات املؤسسة يف العامل على النحو التايل )1(

أسامة عمر األشقر، مرجع سابق، : انظر، لالستزادة من املعلومات املتعلقة حبجم التدفقات النقدية حبسب البلدان ودول أخرى يف آسيا
  .96ص 
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مليون  86ية مبا ميثِّل ودعم مؤسساا العلم ؤسسةاملمصاريف مباشرة ألنشطة  %23الربيطانية، 
املصاريف اإلدارية  %11وكذا على املكتبة الوقفية،  مؤسسةباوند موزعة على املراكز البحثية لل

مليون باوند، والدعم  38،4مبا يوافق ) واملتعاقدين معها ؤسسةاملمصاريف املوظفني يف (
مليون باوند، وهذا  2،8ا يوافق مب) للموظفني والضيافة واالستشارات واالستهالك واللجان(

مهِم  ؤسسةاملمنه باملكافئات والتحفيزات اليت يتحصل عليها العاملون يف  قاإلنفاق وخباصة ما تعلَّ
استمرار للغاية؛ ألن نضمم وأدائهم ويمن كفاء زِيدطَاِء العاملني وبالتايل يمن مستوى ع رفَعه ي

  .)1(هذا العطاء وتواصله 
  

  .مؤسسةلالتخطيط اإلداري واإلستراتيجي ل: ثالثالفرع ال
اخلريية  ؤسسةامللقد أَثبتت الدراسات احلديثة أمهية عنصر التخطيط يف حتقيق أهداف 

مقُولَةَ عدم احلاجة إىل التخطيط تعين من باب أوىل عدم  ووظائفها يف خدمة اتمع، وبالتايل فإنّ
، باإلضافة إىل أنّ عدم التخطيط ؤسسةاملارية األخرى إلجناح عمل ضرورة سائر األعمال اإلد

يؤدي حا إىل الغموض يف األهداف املَتمرجا، إىل جانب وهضاقنة واإلستراتيجية املطلوبة بل وي
 Wellcome"  مؤسسة، وألنّ ؤسسةاملعدم القدرة على تقييم اإلجنازات وقياس مدى جناح 

Trust  "ةمؤسأمهية التخطيط  س حبق درِكها كانت تأثبتت جناحها العملي، فهذا دليل على أن
اإلداري واإلستراتيجي يف عملها، وجسدت أُسسه احلديثة املتعارف عليها يف إدارة املؤسسات 

ة، إىل جانب الغربية الرائدة اليوم؛ فهي متلك رسالة ورؤية تمثِّلُ األهداف املُحقَّقَة لتلك الرسال
  .حتديد الوسائل املُجِيدة لتلك األهداف، وقيم تنظيمية تضبط العمل

  ." Wellcome Trust"  مؤسسةرسالة : أوال
ت على أساسه وهي وثيقة ذات صياغة عريضة تتمتيمالغرض الذي أُق حضوع بالدميومة، وت

جيات، ويشترطُ يف الرسالة أن تكون واضحة ، وعلى أساسها تصاغُ السياسات واالستراتيؤسسةامل
من خالل صياغتها صياغة جيعند العاملني يف د زِيدةاملة تسالوعي بتلك الرسالة، والقناعة يف  ؤس

شرِالعمل على نها بذلك ستكون يف منأَها، كما أنع ى عن التعديل الدائم بسبب املرونة اليت تتمت
ة لَالرسالة يف وصيته واملتمثِّ"  Henry" وقد حدد الواقف السيد هنري  ا إذا ما حدثت تغريات،

                                  
  .بتصرف 105 – 89أسامة عمر األشقر، مرجع سابق، ص  )1(
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هذه الرسالة ] حي لإلنسان واحليوانق برفع املستوى الصر البحث العلمي املتعلِّدعم وتطو[يف 
ر بفضل حتقيقها للشروط سالفة الذكر، واليت ما زالت املشاريع والربامج م مل تتغي1936ومنذ 
زمن روحهااملُنج ملهستة ت.  
  ". Wellcome Trust"  مؤسسةأهداف : ثانيا

ما البد من أن تحدد غاياا أن تكون هلا رسالة فقط، وإن مؤسسة لنجاح أي ال يكفي
 Wellcome" مؤسسةوأهدافها اليت تسعى إىل جتسيد الرسالة من خالهلا، وميكن حتديد أهداف 

Trust " فيما يلي:  
ة بالعلوم العالجية قَمن خالل دعم البحوث العلمية النظرية والتطبيقية املتعلِّ املعرفة العلمية؛ – 1

يف بريطانيا وخارجها بالتعاون والشراكة مع القطاعات احلكومية والشعبية، ولتحقيق هذا اهلدف 
الدعم املايل املُقَدم إلنشاء  بتقدمي صيغ خمتلفة من املنح واجلوائز والربامج، إضافة إىل ؤسسةاملقامت 
املؤسات العلمية وجتهيزها بأحدث األجهزة واإلمكاناتس.  

من خالل توفري االحتياجات املادية والعلمية للباحثني، توفري البيئة املناسبة للبحث العلمي؛  – 2
ح ي؛ بالدورات التدريسية والتدرعرب تطوير املوارد البشرية العاملة يف القطاع الصحنيبية وامل

واجلوائز املُعدة لذلك، إىل جانب توفري األجهزة واهلياكل الالزمة للبحث وإقامة املكتبات وتسهيل 
   .   وصول املعلومة إىل الباحثني

من خالل حتويل نتائج البحث العلمي النظري إىل وسائل وطُرق  تثمني النتائج العلمية؛ – 3
هلذا  ؤسسةاملأصحاا من االستفادة منها، وقد استحدثَت  نعالجية مادية وعملية حىت يتمكَّ

  .الغرض مراكز استثمارية منفصلة مؤهلَة وقادرة على ممارسة هذا الدور اهلام
من خالل توفري املعلومات للعاملني بالقطاعات العامة،  دعم القطاعات الشعبية واملدنية؛ – 4

األنشطة  عمِل الوصول إىل نتائج البحوث، باإلضافة إىل دوذلك عرب املكتبات اإللكترونية وتسهي
الشعبية املهتماالت الصحة باية عرب برامج تلفزيونية وإذاعية وحماضرات ودورات ومعارض فنة ي

 .)1(ونشر املؤلفات واملنشورات اليت ختدم هذا اال
  

                                  
  بتصرف 84 – 80أسامة عمر األشقر، مرجع سابق، ص  )1(
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  .م التنظيميةيالق: ثالثا
اهنبتةاملا وهي العقيدة اليت تسنُ به  ؤسوزها امليزان الذي تا، كما أنهلُ على وِفقعموت

والعاملني فيها لتحديد الصاحل من الطاحل منها،  ؤسسةاملخمتلف السلوكيات واألعمال الصادرة من 
ومجلة هذه القيم هي اليت تحكُم عالقات موظفيها واملنتمني إليها يف تعامالم مع الداخل 

ذات الصبغة اخلريية، "  Wellcome Trust"  مؤسسةرج، وهي مطلوبة وخباصة يف مثل واخلا
م اليت تيوفيما يأيت بيان ألهم القبنةاملا تهسؤس:  

  .؛ اليت تضمن حرية القرار اإلداري واستقرار النشاطاالستقاللية – 1
  .ؤسسةامليف إبداع واكتشاف الفُرص اليت ختدم رسالة  الريادة؛ – 2
  .م والرقَي بالنشاط اخلريي؛ اليت تساهم يف التقدالشراكة – 3
  .؛ اليت يتجاوز من خالهلا مجيع العقبات واحلواجز وتضمن استمرار العملاملرونة – 4
  .ؤسسةامليف حتقيق كل ما يتناسب مع سياسات  الثقة؛ – 5
  .ل؛ لتحقيق أعلى معايري الكفاءة يف العماإلتقان – 6
  .ف مبسؤولية جتاه اآلخرينيف التصر األمانة؛ – 7
  .؛ يف االستجابة الحتياجات اتمعالعطاء – 8
  .؛ من خالل الشفافية والوضوح مع اآلخريناالنفتاح – 9

  .لتثمني كفاءات العاملني وتشجيع قُدراتهِم ومؤهالَتهِمتفويض الصالحيات؛  -10
  .التخطيط االستراتيجي: رابعا

يف حرصهِم على ضمان  ؤسسةاملتنبع أمهية التخطيط االستراتيجي يف نظَرِ القائمني على 
ة وبديلة نرِحثية، كذلك التأَكُّد من وجود سياسات ماملالية والب ؤسسةاملل ملوارد االستغالل األمثَ

لية تعاجل أوجه القصور تستجيب للفرص الساحنة يف املستقبل، إضافة إىل وضع استراتيجيات مستقب
ميزة متتاز ا اخلُطَطُ اإلستراتيجية اخلَمِسية  سابقا، وأهم ؤسسةاملواخلَلَل اليت اعترت مسرية 

ص املتاحة، ر؛ عنصر املرونة وقابلية االستجابة السريعة للفُمؤسسةلل) توضع لكل مخس سنوات(
أهم عناصر النجاح ألي دعةامل تيجية، واجلدير بالذكر أنّخطة إسترا الذي يساستحدثت  ؤس
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وحدة إدارية للتخطيط االستراتيجي، مواكبةً يف ذلك املمارسات املعاصرة اليت تتبعها أشهر 
  .)1(مؤسسةاملؤسسات التجارية، يف سبيل التأكيد على النمو السريع واملتواصل لل

واليت تظهِر حبق املستوى ، " Wellcome Trust"  ؤسسةهذه هي التجربة الرائدة مل
اخلريية الربيطانية من الرسالية والعمل املؤسسايت الناجح، والذي كان  ؤسسةاملالذي وصلت إليه 

بشري عادي ولكن هدوراءه جه ز، ينطلق من ثقافة فعل اخلري وال يتوقف عند الشعارات بل متمي
تاآلن؛ يسعى إىل جتسيدها يف الواقع مبا ت هذكُرله من إمكانات يسعى هو ابتداء إلجيادها، وما ن اح
فَكما هو اعتراف موضوعي بالتكُّرِ ونعلى الت فأَسال، هو يف نفس الوقت تق الغريب يف هذا ا

 قرن، وجسدَا أرقى 14احلادث يف جمتمعاتنا إىل هذه القيمِ اليت جاء ا اإلسالم منذ أكثر من 
مؤسى إالّ البحث عنها يف الغرب، وهي باألصل سأبنا نثَّلَةً يف األوقاف، ولكنماته االجتماعية م

  .من وضعِ الشرق

                                  
  .بتصرف 88 – 84قر، مرجع سابق، ص أسامة عمر األش )1(
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  .خامتة الفصل األول من الباب الثاين
الباب  زكان الفصل األول من هذا الباب فرصة لالنتقال من اجلانب التنظريي الذي ميلقد 

، حىت يف اجلزائر ا لتأصيل مدلول اإلصالح اإلداري والنظام الوقفياألول والذي كان ضروري
د ز للباب الثاين بكل انسيابية تسمح باالستيعاب اجليمن ولوج اجلانب التطبيقي املمي ننتمكَّ

خمتلف التجارب النموذجية املختارة  كرِ، فكانت البداية يف ذللسريورة اليت تسري عليها الدراسة
يف ميدان إدارة األوقاف، وهي جتربة ال خترج يف عمومها عن  يةتجربة املغربن الهلذا الغرض م

التجارب العربية األخرى وخباصة من حيث تبعيتفوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ؛ا للدولةه
إدارة  هي املسؤولة عن إدارة األوقاف ومتابعتها والعمل على محايتها وتنميتها، وبالتايل فإنّ

ق عليها كل ما ينطبق على اإلدارة احلكومية للمراف قبِنطَوقاف يف املغرب هي إدارة حكومية ياأل
الالفت يف التجربة املغربية وهو املقصود من  غري أنّالعامة والذي بسطنا احلديث عنها سابقا، 

كرِذت ابتداء من سنة هجِدلَم واملتمث2011َّا كمبحث، هو التجربة اليت ولس األعلى ة يف ا
ة عن إدارة مستقلِّ )نظامية(عامة  أمر الرقابة املالية هليئة دسنِملراقبة مالية األوقاف العامة، حيث أُ

من  النظر عن مناقشة مدى االستقاللية احلقيقية هلذه اهليئة ضِغ، وبِ)هيئة خارجية( األوقاف
آخر ولكن  لَ يف اجلزائر وإن بطرحٍالفكرة جديرة باالهتمام وحتتاج إىل أن تفَع عدمها؛ فإنّ

باحملافظة على جوهر الفكرة وهو االستقاللية اخلارجية للمراقبة املالية لألوقاف وعدم ترك ذلك 
ة عن الوزارة للقيام تكليف هيئة مستقلِّ( ةلآلليات الداخلية املعتمدة للمراقبة املالية يف الوزارة الوصي

املايل ، وهو جوهر اإلصالح ) -مراقبة مالية خارجية- ا قتعلَّبعملية املراقبة املالية وكل ما ي
عرض يف الفصل األخري من الباب عند  هسنعود إىل بسطلألوقاف يف اجلزائر حسب رأينا، والذي 

منوذج آخر أبعد هذا انتقل احلديث عن ح إدارة األوقاف يف اجلزائر، الذي نقترحه إلصال رالتصو
وعن مسلك ة مرتبطا مبجال االستثمار،  آخر رٍوتصومن أجل لإلصالح اإلداري أردناه هذه املر
التجربة الكويتية يف إدارة األوقاف الرائدة اليوم يف جمال االستثمار، واليت مل  التعريج على هذا كان

رِتنطلق من فراغ كما أوضحنا ذلك يف ثنايا املبحث، بل هي رصيد ماض احتله  م يوأُعط
التقدير، ولكن قبل هذا  قة بذلَت و قُدرت حمستمر جهود حترام الالزم، ومثرةُاالهتمام واال

ذلك وهنا مكمن  وقد متَّ طاء األوقاف املكانة الالئقة اإرادة سياسية صادقة إلع اجتوذاك نِ
ستثمارية الوقفية، مبا زا لإلدارة االأن تضع هيكال إداريا متمي ؤسسةامل، لقد استطاعت هذه التميز
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جعلها منوذجا يمكن االستفادة منه يف إصالح اجلانب اإلداري االستثماري الوقفي يف اجلزائر، 
قد امتازت التجربة الكويتية وخباصة والذي هو أحد ركائز اإلصالح اإلداري لنظام الوقف فيها، ف
 ا؛ بالعديد من امليزات يمكن حصرهإذا ما قُورِنت بالتجارب املوجودة يف البلدان العربية خاصة

  :  فيما يلي
1 - ِساملؤسقد اختارت األمانة العامة ف ؛..).سالة، رؤية، أهداف، استراتيجية،ر( ة يف العمل ي

ألوقاف؛ أن تتجاوز الطريقة التقليدية اليت ملسرية ا لألوقاف وهي تفكر باالنطالقة احلقيقية
اعتمت يف الكثري من البلدان دالعربية واإلسالمية اليت أرادت أن تحيث من جديد األوقاف ثَبع ،

علُكان السائد يف هذه البلدان هو ج األوقاف إدارة من اإلدارات احلكومية ضوزارة الشؤون  من
اإلسالمية والتعامل معها على أنها موروث حضاري جيب االعتناء به واحملافظة عليه ضمن 

قائمة بذاا،  مؤسسةمانة العامة لألوقاف أرادت من األوقاف أن تكون املستطاع وفقط، لكن األ
متلك رسالة ورؤية وإستراتيجية  مؤسسةعصرية متتلك املواصفات الالزمة للنجاح،  مؤسسة

تسمح هلا بالوصول إىل مبتغحضاري، كما هو شأن املؤسسات الكبرية يف شكل علمي وا باه
إدارة بريوقراطية من اإلدارات  دَرجمبعىن الكلمة ال م مؤسسةوقاف العامل، أي أن تكون األ

  .احلكومية
ا تابعة لس شؤون األوقاف الذي هو هونِفرغم كَ االستقاللية يف اإلدارة والتسيري؛ -  2

هلا ما يكفي من احلرية وجمال احلركة من حيث  ؛مؤسسةاألمانة ك باألساس هيئة حكومية، إالّ أنّ
و يدعم ل احلكومة أو غريها يف عملها، خدختيار مشاريعها وتسيريها إلستراتيجيتها من دون تا

تلك  جسيدمن حيث امتالك رسالة خاصة ورؤية لت ،ة اليت حتدثنا عنها سابقايِسأن املؤس ذلك
دارية يف التسيري وهو االستقاللية اإل دكِّؤزمة لتحقيق ذلك؛ تالرسالة، إىل جانب اإلستراتيجية الال

فهذا ال ) من حيث الشكل فقط مع تبعية استقاللية نسبية(م حىت ولو وجِدت التبعية الشكلية هِاملُ
يةاملر ما دامت ضسؤس ها هو  وكيفية حتقيق أهدافها، اتار طريقة عملهمن خت ينمهفالذي ي

والتبعية باعتبار الرقابة واملتابعة فال حرج فيه،  وجود االستقاللية يف اإلدارة والتسيري أما اإلحلاق
ي عن التبعية احلكومية لِّوقد يكون مطلوبا على األقل يف املرحلة األوىل السابقة لالستقالل الكُ

 ث لوال وجود إرادة سياسية حقيقية وراء هذه االستقالليةحديطبعا كل هذا ما كان ل اإلدارية،
  . يف انطالقها ةًلبنوي لتأصيلها وقاعدة صكانت مبثابة الدعم املع اليت
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فقد أصبح ) رائدة االستثمار الوقفي(  االحترافية يف األداء وخباصة يف اال االستثماري؛ - 3
ا بل أصبحت هي عائلة هولُعاستثمارية كبرية ال حتتاج إىل من ي مؤسسةالوقف من خالل األمانة 

لت األوقاف من مرحلة البحث عن الذات إىل مرحلة التعبري عن للعديد من املشاريع اخلريية، فانتق
أن تنتظره ليأيت إليها، وما كان هذا  ضومن خالل املشاريع واالنتقال للمجتمع ع ؛الذات

ليحدبِث لو اتت الطُعراإلدارة، وهو من جِالقدمية يف التسيري و قهأخرى يؤكِّ ةاالحترافية اليت  د
طَّاختا األتهمانة لتحقيق أهدافها، واليت مسحت هلا بكل جدارأن تصل إىل املستوى املرموق  ة

  . الذي وصلت إليه اليوم
اإلشارة إىل احملور الثالث من حماور اإلصالح املطلوبة  ؛وجاءت خامتة الفصل والنماذج

التجربة الغربية إىل ق باهليكلة وطرق التسيري احلديثة، وهنا ال مناص من العودة وهو اجلانب املتعلِّ
الوقفية  ؤسسةامليف تطوير  عيٍة لكل سجتربة رائدة ومهم ، واليت هييف إدارة املؤسسات اخلريية

، فلقد ق باجلانب التنظيمي والتسيريي واآلليات احلديثة يف اهليكلة اإلدارية العصريةفيما يتعلَّ عندنا
أظهر حاضنطَهذه التجربة املُ ربعيد ورصيد كبري؛ كيف استطاع عمل اخلري يف  من تاريخ قِل

ةنوعية حنو االحترافية العملية اليت جعلت منه  ةًقلَالغرب أن ينتقل نسا ماحنة  مؤسقائمة بذا
ل إىل ومستثمرة ورائدة يف النشاطات اليت تعود على اإلنسانية باخلري، وما كان هلذا العمل أن يص

هذا املستوى من املؤسعلى كل املستويات،  يلوال اإلرادة السياسية الداعمة للعمل اخلري اتية؛س
والفكر التجديدي عند القائمني على إدارة هذا املؤسىل نتقال بالعمل اخلريي إالات اخلريية يف اس

ا، نفسه عن ثُدحتالعطاء، وهذه األعمال والنتائج تمستوى االحترافية يف األداء واالستمرارية يف 
الربيطاين باعتبارمها أقوى البلدان يف جمال الفعل اخلريي رنا النموذج األمريكي ووقد اخت

املؤسلنحاول الوصول إىل األسباب اليت أوصلت العمل اخلريي يف هذه البلدان إىل هذه  ،ايتس
ا الوقفية عندن ؤسسةاملاملستويات العالية، بغرض االستفادة منها يف تطوير منوذج خاص بنا يف بعث 

املخزون الرصيد و األوقاف متلك من نّليس األمر مستحيال أل إىل أرقى من تلك املؤسسات، و
الذي يسمةهلا بأن تكون  حسخري للعاملني مؤس، كما هو والدين الذي أوجد أصوهلا و هو  صف
 }π–Ε>ϕ≅′Α .∆̂>ι�⊂ƒ%&Α ∼.„]ϕ ∼.„]⌠Ε–Φρ .∆̂��>‡Φ%&Αο ∼.„–Ε]ιν —Ε�µΖΦ .∆̂–ΕΡΟ”το β∼.„]ϕ � للعاملني بأنهاإلسالم 
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∼]:ιζœ›≅Η ∃ΛΒ⌠Ε–Φρ � )1(ِبل وأجز ،إذا  األوقاف ال ميكن أن تكون موافقة للمنظور اإلسالمي إالّ بأنّ م
من ، وات اخلري يف الغربسالعصري الذي تعرفه اليوم مؤسباملفهوم احلضاري و مؤسسةكانت 

  :النموذج م النتائج املتوصل إليها من خالل هذا أه
• العمل اخلريي عمل مؤسايتس ومم ميلك رسالة ورؤية وإستراتيجية يف العملظَّن.  
  .رية يف املبادرةاخلريية متلك االستقاللية يف القرار واحل ؤسسةامل •
اخلريية عن  ؤسسةاملخروج  ها املتابعة لضمان عدمضرة اليت يكون غَنرِالرقابة احلكومية املَ •

  .ة، وليست حبال وسيلة للتقييد والتحكّمراألهداف املسطَّ
، من خالل جتانس املنظومة القانونية والتشريعية والتنفيذية اإلرادة السياسية الداعمة؛ •

مكانته وفرصته  هيعطاليت تسعى إىل أن ت واملسامهة املادية يف تشجيع العمل اخلريي
بينه  اا له وال حاجزقًوعتنمية اتمع والقيام مبسؤولياته جتاهه، ومل تكن حبال مللمسامهة يف 
  .وبني رسالته

 ؛ثقافة املسامهة يف فعل اخلري ونشره املوجودة عند األفرادلة ئَيهاملنظومة االجتماعية املُ •
  . ر ويتكاثر وينتشرس أن يتطوسؤمسحت هلذا النوع من الفعل اخلريي املُ

• ِسالرصيد التارخيي الدافع إىل التطوير واالستمرار، فالتجربة املؤستنطلق ة للعمل اخلريي ملي 
من فراغ، ولكنفكترعية يف التواجدغالل الرصيد التارخيي الكتساب الشباست ها مل ت، 

وإنما عت على أن تترك أثرهالَم، رح وأن تكون لبنة إضافية يف هذا الرصيد وذاك الص
  .ملتنامي مع الوقتا

               
  

                                  
  .03من اآلية : سورة املائدة )1(



 

 

        الثانيالثانيالثانيالثانيالفصل الفصل الفصل الفصل 
        

مرتكزات اإلصالح اإلداري لنظام 
 األوقاف يف اجلزائر
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   .مرتكزات اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف في الجزائر –الفصل الثاني 
  :متهيد

حيتاج اقتراح أمنوذج جديد لنظام األوقاف يف اجلزائر إىل التشريح اجليد لوضعيته احلالية 
على مستويات عددقصا؛ املستوى التشريعي ونلُهمن خالهلا  ة، أَو اردبه املاكنة القانونية اليت ت

عن املاكنة التنظيمية اليت ت ربعا األوقاف، ثانيها؛ املستوى اهليكلي الذي يهربوعداألوقاف  ير
ق إليها املستوى األدائي املتعلِّ افضة، ييوتقوم بتسيريها من خالل املرافق اإلدارية املركزية واحمللِّ

ة يف مهِفعالية القائمني على شؤون إدارة األوقاف، وثالثهما؛ املستوى املايل وهو ركيزة مبكفاءة و
عملية اإلصالح اإلداري، إذ عليه يقوم شأن املستويني السابقني، كما أنه عصب األوقاف الذي 

  .تحي به
فعن املستوى  ا؛هاتملزستي بالضرورة احلديث عن مدعستتشريح هذه املستويات ي إنّ

األول سيستلزم األمر التطَرق إىل اإلرادة السياسية املُوجِدة والداعمة للماكنة القانونية؛ هل هي 
موجودة أو غري موجودة؟ راغبة أو غري راغبة يف اإلصالح؟ وتواصال معها تأيت مسألة الوالية عل 

احل ناألوقاف؛ أَمقَاُء والية الدولة عليها كما هكمة بهو استقالهلا  و حاهلا اليوم، أم األحسن
 اجحتيمداه؟ وعن املستوى الثاين سما عنها، وإذا كان االستقالل عنها هو األصوب فما نوعه و

ضعِاألمر إىل و لِيكَه اإلدارة يف ميزان مستوى احلاجة إىل كل عناصره املوجودة وبالتايل قياس 
ة إىل كل هذه املرافق؟ وهل من الضروري االحتفاظ جبميعها؟ درجة املردودية لديه؛ هل حنن حباج

ا املستوى الثالث فاإلمكانات املادية الالزمة لتطوير مهارات القائمني على وما إىل ذلك، وأم
ذلك  بلِاألوقاف ضرورية للغاية يف عملية التقييم والتشريح، فالبد من حتديد قيمتها ومن قَ

لنا بالوقوف على مجلة  حسميري كافية؟ هذا التشخيص هو الذي سوجودها وهل هي كافية أم غ
الثغرات املوجودة يف النظام اإلداري الوقفي يف اجلزائر، والذي انطالقا منه ستأيت احلاجة إىل 
البحث عن احللول اليت بإمكاا معاجلة تلك الثغور، وحماولة إجياد البديل من خالل االستفادة من 

ة إلدارة األوقاف يف العامل، واليت بسطنا احلديث عنها يف الفصل السابق، هذه التجارب املختلف
التجارب اليت إذا ما أُضيف هلا مراعاةُ اخلصوصية االجتماعية للمجتمع اجلزائري؛ ستمكِّننا من 

بلورة رؤية وأمنوذج ممعامللِّح ددحه هذه الدراسة ي خاص إلدارة األوقاف اجلزائرية، نأمل أن ت
  .األكادميية
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يبقَى من الضروري اإلشارة إىل اجلهود اليت بذلَت من قبل الدولة يف جمال اإلصالح 
اإلداري، واليت يأحدث اجلهود الساعية إىل اإلصالح اإلداري يف اجلزائر   ن تلخيصها يفمك

املرسوم التنفيذي م من خالل 2003استحداث املديرية العامة لإلصالح اإلداري سنة  واملتمثِّلَة يف
03-192)1( الذي يومهامها اقتراح  جيعلح تبعية املديرية لسلطة رئيس احلكومة، وض من أهم

عناصر السياسة الوطنية يف جمال اإلصالح اإلداري وضمان تنسيقها ومتابعة تنظيمها، بالتشاور مع 
يتحدث عن اإلدارة بصفة عامة وليس على  ، وبالتايل فإنّ املرسوم)02املادة (اإلدارات املعنية 

إدارة بعينها وهو ما يربز صفة العمومية يف الطرح اليت تتجاوز خصوصيات كل إدارة على غريها 
للحصول على نتائج  عيٍس الذي ال ميكن تغافله يف أي) خصوصية كل إدارة(وهو األمر الواقع 

إلصالح اإلداري من غري األخذ بعني جيدة لإلصالح اإلداري، وعلى هذا كان السعي إىل ا
االعتبار هذه املسألة، مجرد إجراء إداري ال يعج املشكلة من أساسها، ألنّ اإلدارات حىت ولو ال

  .كانت عمومية فإنّ هناك اختالف يف نوعية مشاكلها وظروفها وبالتايل للحلول املقترحة هلا
مصاحل وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، فإنّ التعامل وبالعودة إىل األوقاف فَلكَونِها مصلحة من 

مع إصالحها يندرِج يف سياق إصالح إدارة الوزارة بصفة عامة وليس يف إطار إصالح نظامها 
ا سابقا ما، وبالتايل فهو كما قُلن اخلاصجا تعرفه هذه اإلدارات رال خيتلف عم د إجراء إداري

جيعلنا شاكل اليومية اليت تعتري التسيري اإلداري الروتيين، وهذا الذي العامة من حماوالت حل امل
الَفبأنّ هذا خ ؤكِّدحنن باإلصالح اإلداري لنظام األوقاف من خالل هذه الدراسة؛  ن هدقصما ن

والذي هو مشروع كبري ومهِم يتجاوز حىت املستوى العادي إلصالح إدارة من اإلدارات العامة، 
تعامال خاصا  توى املؤسسة الكبرية ذات الرسالة والرؤية االستراتيجية البعيدة واليت تفرِضإىل مس

  .واهتماما أخص، وهلذا السبب مل نريد االستطراد يف احلديث عن هذه املديرية وتفصيلها أكثر
  :حماور ةمهام املديرية قائمة على ثالث

                                  
م احملدد ملهام املديرية العامة لإلصالح 2003أبريل  28هـ املوافق 1424صفر  26املؤرخ يف  192-03املرسوم التنفيذي  )1(

أبريل  30هـ املوافق 1424صفر  28يخ ، بتار40:، السنة30: ة لـ ج ج د ش، العدداإلداري وتنظيمها، الصادر باجلريدة الرمسي
 .م2003
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ا يتناسب مع التطورات االقتصادية واالجتماعية قواعد تنظيم إدارات الدولة مب: احملور األول
  .وحاجات املستعملني

  .ترقية املناهج والتقنيات العصرية لتنظيم اإلدارة العمومية وعملها :احملور الثاين
   .)1(ترقية وحتسني العالقة بني اإلدارة واملواطن: احملور الثالث

ها تعاجل املسائل املتعلِّقَة نصل إىل أن ومن خالل تدقيق مجلة املهام اليت حتويها تلك احملاور،
وال تخص إدارة بذاا، وهذا التعميم يضعف من جدواها يف إحداث التغيري  باإلدارة بصفة عامة

ق املقصود من العملية قِّحوخباصة مع غياب اآلليات العملية اليت ت الالزم واإلصالح املطلوب
حاجاا وخصوصيتها واليت منها إدارة األوقاف، رغم  اإلصالحية اليت حتتاجه كل إدارة حبسب

املبادرة بكل دراسة تتعلّق مبسائل اإلصالح [...إشارة إحدى املهام إىل ما يقارب ذلك بقوهلا 
ويعين مسامهة املديرية يف ...] اإلداري اليت تباشرها خمتلف الدوائر الوزارية أو املسامهة فيها

، وبالتايل يبقى مصدر املبادرة تهجها أي وزارة من الوزاراتمشاريع اإلصالح اإلداري اليت تن
     . األولية يف العملية اإلصالحية بكل تفاصيلها؛ الوزارة يف حد ذاا

إنّ احلديث عن إصالح مؤسسة األوقاف يفرِض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى، 
ظومتها من مجيع نواحيه، وعليه فقد وإصالح هذه املؤسسة يبدأ حتما من اإلصالح اإلداري ملن

أصبح من األمهية مبكان بذلُ اجلهود العلمية والعملية اليت دف إىل وضع الصيغ احلديثة والفعالة 
لالنتقال ذه املؤسسة إىل مستويات متقدمة من العطاء واملسامهة يف عودة األمة إىل رِيادتها 

ن، ولن نكون حباجة إىل أنظمة مستوردة لتحقيق ذلك ما دام يف احلضارية اليت فقدا عرب الزما
موروثنا احلضاري من هو أهل لتوفري ذلك وهي مؤسسة األوقاف، وهذا ال يعين حبال االستغناء 
عن التجربة اإلنسانية البناءة اليت عرفتها البشرية يف العقود األخرية من تطور وازدهار وخباصة 

  .ا املؤمن أينما وجدها فهو أحق ةُدارة، فاحلكمة ضالَّجانب التسيري فيها واإل
  

  

                                  
  .192-03من املرسوم التنفيذي  )03(املادة ) 1(
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  . اإلصالح التشريعيمرتكز :  املبحث األول
هِولكن قبل التفصيل يف حماور اإلصالح اليت أشرنا إليها البد من معاجلة نقطة مة هيم 

يائيني يف أي تفاعل، الوسيط الكيميائي الضروري عند الكيم مبا يشبهالرابط بني تلك احملاور  مبثابة
وميكننا القول بأنها القاعدة اليت تنبنِي عليها احملاور الثالثة، ولذا البد من الفصل فيها وتوضيحها 
بشكل دقيق ألمهيتها وتأثريها على العملية اإلصالحية بِرمتها؛ فهي اليت ستحكُم من حيث 

ارتباطها  هببدراجنا هلا يف هذا املبحث ساألساس على جناح العملية اإلصالحية أو فشلها، وإِ
باجلانب القانوين لوضعية األوقاف، إذ من خالل معرفة الوضع القانوين املُتحدد بالوالية عنها، 

لُ فيها مع األوقاف، فاحلديث عن والذي يامعتالتشريع ابتداء؛ ميكن حتديد النظرة اليت ي لُهؤص
ى األوقاف يسبِق احلديث عن إدارة األوقاف وهيكلتها وكذا العناصر املُكَونة عل) النظارة(الوالية 

هلا، ألنها تؤصلُ للموضوع؛ فمىت أدركنا صاحب الوالية أدركنا أَحقِّيته ا، وكذا ما له وما عليه 
  .فيها

ب األعم حتت إنّ إدارة األوقاف يف العصر احلديث أصبحت يف البلدان اإلسالمية ويف الغال
لُ معه، وأضحامعتا يى تقييم والية الدولة على والية الدولة، وبالتايل فقد أصبح األمر واقع

حماولة إلصالح إدارة األوقاف، ومبعىن آخر؛ هل بقاء والية  األوقاف هو املقصود ابتداء من أي
افَةٌ يف تطوضةٌ ميمم عامل يف تدهورها؟ وعلى أساس ر إدارة األوقاف أالدولة على األوقاف ق

  .اجلواب يتحدد دور الوالية يف العملية اإلصالحية إلدارة األوقاف
لقد كانت والية الدولة على األوقاف بعد اندحارِ االستعمار شيئا طبيعيا ومنطقيا باعتبار 

تسيري وتنظيم احلياة ا السياسية هي اليت استلَمت زِمام هتلطَالدولة احلديثة من خالل س أنّ
االجتماعية لألفراد، ولكن وجود وجتربة األوقاف وإدارا كان سابقا لوجود الدولة احلديثة، 

وقوع األوقاف حتت إدارة الدولة أَمر فَرضه واقع اخلروج من مرحلة االستعمار،  وبالتايل فإنّ
بعني االعتبار املكانة اليت كانت  وليس من الضرورة أن يبقى على تلكُم احلال، وخباصة إذا أخذنا

لألوقاف يف اتمع قبل أن يستبِيحها االستعمار الغريب، إىل جانب أنّ تقييم أداء إدارة األوقاف 
اليوم يمر حتما عرب تقييم طبيعة الوالية الالزمة عليها، وبالتايل وبشكل أدق تقييم والية الدولة 

ملبحث مبطلب يتناول الوالية على األوقاف؛ من حيث مدلوهلا  وكذا اآلثار عليها، وهلذا سيفتتح ا
  . املترتبة عن والية الدولة على األوقاف، ليلحق مبطلبٍ ثان يجسد التشريع الوقفي املأمول
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  .الوالية على األوقاف: األول طلبامل
ألوقاف من الناحية سنتناول من خالل هذا املطلب مفهوم الوالية أو النظارة على ا 

الشرعية والقانونية كإطار عام لعملية اإلشراف على األوقاف، باعتبار أنّ الوالية مفهوم مطٌبِرت 
ت، كما سرِعارتباطا عضويا باألوقاف منذ أن شنتحث عن القائم على اإلشراف يف عصرنا د

املصلحة املُتوخاة ملستقبل األوقاف يف أداء احلايل وهي الدولة؛ فَنضع هذا الواقع يف ميزان التقييم و
  .الرسالة اليت وجِدت من أجلها

  

  .)ظارةالن( مفهوم الوالية : األول لفرعا
سنمن خالل هذا الفرع الوقوف على مفهوم النظارة كأسلوب تسيريي وتنظيمي  لُاوِح

وكذا وِجه هكَرلشؤون األوقاف من خالل الفقه اإلسالمي الذي ابتع اجلزائري هلذا ةَ نظر املشر
املفهوم، فإدراك مفهوم النظارة سيسمح لنا بتحديد ماهيتها والعناصر املُكَونة هلا، وطبيعة النظام 

يف تعديد التصر ماهسيا، وبالتايل الوقوف على اآلثار اإلداري الذي متتاز به، مما س وطَةفات املَن
واملسؤوليات املترتة عنها، فمن املعلوم بأنّ ب "احلقوق املقر نمرظَة للوقف؛ الوالية عليه والنيف  ر

حيتاج إىل من يقوم برعايته وحفظه واستثماره بالطرق  الٌالوقف م شؤونه وتدبريها، ألنّ
ملُنهى عنه شرعا ة، وإمهال الوقف من إضاعة املال اربعتاملشروعة، وإنفاق غلَّته يف أوجه اإلنفاق املُ

 )1(] املال ةَاعضال، وإِؤالس ةَثر، وكَالَوقَ يلَاهللا كَرِه لكم ق إنّ[ قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
...)2(       .  
  .يف الفقه اإلسالمي) الوالية(النظارة : أوال

يامه وتمامه، من العمل يف الوقف، بعد ق لُدخكل ما ي" ويقصد بالنظارة أو الوالية هنا 
من ي هلُّمسومن تا إىل  دهرفالواقف عند من يشترط القبض والتسليم، ومن حتصيل منافعه وص

ستحقِّيها، وعمارته إذا استحقبقاءه  م ببسالعمارة واحملافظة عليه، وباجلملة القيام بكل ما ي

                                  
/ 457، ص1، ج1477: ، من حديث املغرية بن شعبة، كتاب الزكاة، باب قوله تعاىل ال يسألون الناس إحلافا، رقمالبخاري )1(

كثرة املسائل من غري حاجة والنهي عن منعٍ وهات وهو االمتناع ، من  حديث املغرية بن شعبة، كتاب األقضية، باب النهي عن مسلم
  .820 ، ص593: من أداء حق لَزِمه أو طلب ما ال يستحق، رقم

اقتصاد، إدارة وبناء  –، املؤمتر الثالث لألوقاف والية الدولة على الوقف بني الرقابة واالستيالء، أمحد بن صاحل بن صواب الرفاعي )2(
  .09 م، ص2009/هـ1430اٌإلصالح اإلداري املنشود للوقف، اململكة العربية السعودية، : ، احملور الثالث 1جلزء ا –حضارة 
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، وباجلملة هي كل ما فُوض به الناظر من )1("نه ودوامه بقدر مدته، وحيقِّق املصلحة الشرعية م
أعمال وتصررعٍ وثَمرٍ  ظُحفَفات توز ةمن أُجر هلَّتالوقف من حيث عمارته وإصالحه، وحتصيل غ

 وقد اختلف الفقهاء فيطوره، وإيفاء املوقوف عليهم حقَّهم منها، واالجتهاد يف تنمية الوقف وت
وإن : " إىل أنها للواقف أوال؛ قال اإلمام املرغيناين  احلنفيةتداًء؛ فذهب من تكون له الوالية اب

أيب يوسف  أي، ور)2("جعل الواقف غَلَّةَ الوقف لنفسه، أو جعل الوالية إليه جاز عند أيب يوسف 
حىت ولو (هو املعمول به يف أغلب البلدان اإلسالمية؛ فإدارة الوقف ثابتة ابتداء للواقف بدون نص 

، ثُم ملن يولِّيه من بعده، فإن مل يعين أحدا بعده كانت الوالية للقاضي؛ قال بن ) يشترط ذلكمل
 زجفالرأي فيه للقاضي، ألنه نصب ناظرا لكل من ع فإذا مات ومل يوص إىل أحد: " )3(جنيم 

بنفسه عن النظر، والواقف ميت عاجز عن التصر لَّةالغ صرِفف يف الوقف لنفسه، فالرأي يف وم
فَيبطلُونَ اشتراط الواقف الوالية لنفسه، ألنّ الوقف  املالكيةا ، وأم)4("إىل القاضي مِينصبِ القَ

املال من ذ وجرخمع م افنة الواقف وانتقال احليازة إىل املوقوف عليهم، فاشتراطه الوالية لنفسه ت
ذلك وقد منعب، فتكون الوالية على هذا للموقوف عليهم مالك هلذا  هبأو ملن خيتارونه هم " الس

إذا كان املوقوف عليهم معينِني وكانوا بالغني مالكني لملكايتهِم وذلك إذا مل يبين الواقف ملن 
 )6(اجب ى الوقف اعتمد اختياره، قال بن احل، فإذا أشار الواقف إىل من يتولَّ)5("تكون الوالية 

                                  
 . 379بلبايل ابراهيم ، مرجع سابق ، ص  )1(
 . 929، ص 02املرغيناين، مرجع سابق، ج  )2(
ةُ العلماء العاملني، وقدوة الفضالء املاهرين، أخذ عن العالمة زين الذين بن ابراهيم بن حممد احلنفي، اإلمام العالمة، عمد: بن جنيما )3(

البحر الرائق شرح " قطلوبغا، والربهان الكركي، واألمني بن عبد العال، وغريهم، ألّف رسائل وحوادث ووقائع يف فقه احلنفية، وله 
على شكل " الفوائد الزينية يف فقه احلنفية " وكذا  يف األصول ،" شرح املنار " ، وكتاب "األشباه و النظائر " ، وكتاب "كرت الدقائق 

 .  64، ص  03، الزركلي، ج األعالم. 358، ص 08، ابن العماد، ج شذرات الذهب: انظر. هـ  970قواعد فقهية، تويف سنة 
، ]1[حسن آل سلمان، ط أبو عبيدة مشهور بن: ، تحالفوائد الزينية يف مذهب احلنفيةزين الدين بن ابراهيم املعروف بابن جنيم،  )4(

 . 66م، ص 1994 -هـ 1414اململكة العربية السعودية، دار بن اجلوزي، 
 .  207عبد امللك السيد، مرجع سابق، ص  )5(
أبو عمر عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس مجال الدين املصري مث الدمشقي، الفقيه األصويل املتكلم، إمام : بن احلاجبا )6(

إلتقان و التدقيق، أخذ عن أيب احلسن األبياري وعليه اعتماده، وأيب احلسن بن جبري، وقرأ على اإلمام الشاطيب التحقيق وفارس ا
الشهاب القرايف، والقاضي ناصر : القراءات، رافق العز بن عبد السالم وأحبه ودخل السجن معه، أخذ عنه مجهرة من العلماء منهم

لدين الزواوي الذي أدخل خمتصر احلاجب إىل جباية ومنها انتشر باملغرب، له تصانيف عديدة ويف الدين بن املنري، وأبو علي ناصر ا
يف النحو " الكافية " خمتصره الفرعي الذي امتدحه بن دقيق العيد و ذاع صيته يف املشرق واملغرب، وله : جماالت متعددة؛ نذكر منها
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ه، فإن كان من يتوالَّ مرالواقف أَ لَغفَوإذا أَ" ، )1("ويتولّى الوقف من شرطَ الواقف ال الواقف"
، وعن )2(" على غري معينٍ أو على معينٍ ال ميلك أمر نفسه فالوالية للقاضي يولِّي من يشاء 

له الواقف، فإن سكَت فهو إليه  طَرمن ش الوقف إىل مرِوتولية أَ"  )3(زايليقول اإلمام الغ الشافعية
الوالية على الوقف  ، وإن وقف ومل يشترط التولية؛ فالراجح أنّ)4(" أيضا ألنه مل يصرِفه عن نفسه 

، ويلَخص اإلمام )5("عند عدم اشتراطها ألحد؛ تكون للقاضي وعلى هذا سارت كتب الشافعية
و ينظَر يف الوقف من " فيقول  احلنابلةاتب هذه الوالية عند موفَّق الدين بن قدامى املقدسي مر

عمر رضي اهللا عنه جعل النظَر يف وقفه إىل حفصة بنته، مثّ إىل ذوي  حيث شرطَ الواقف، ألنّ
ينظُر فيه املوقوف عليه، ألنه ملكُه : وإن مل يشرِط الناظر ففيه وجهان، أحدمها... الرأي من أهلها 

إليه كاملُوغَلَّت هظَرله فكان ن والثاينقِلَطْه ، :ه يتعلَّإىل حاكم البلد، ألنبه حق املوقوف عليه،  ق
  .  )6("وحق من ينتقلُ إليه 

                                                                                                       
شجرة : انظر. هـ 646يف، وغري ذلك من التصانيف النافعة، تويف باالسكندرية سنة يف التصر" الشافية " ، وكذا "الواقية " ونظمها 

. 234، ص 05، بن العماد، ج شذرات الذهب. 241، ص 01، حممد بن حممد خملوف، ج النور الزكية يف طبقات املالكية
 .   289، بن فرحون، ص الديباج املذهب

/ لبنان  –، بريوت ]1[أبو عبد الرمحان األخضر األخضري، ط: ، تح و تعهاتجامع األممجال الدين بن عمر،  ،ابن احلاجب )1(
 .  452م، ص 1998 -هـ 1419سورية، اليمامة للطباعة و النشر و التوزيع،   - دمشق 

 . 343مرجع سابق، ص  اإلمام أبو زهرة، )2(
ات العلوم واملربز يف املنقول منها واملفهوم، قرأ يف حممد بن حممد بن أمحد الطوس، أبو حامد، حجة اإلسالم جامع أشت: الغزايل )3(

صباه طرفا من الفقه على يد أمحد بن حممد الراذكاين، مث سافر إىل جرجان وأخذ فيها عن اإلمام أيب نصر االمساعيلي، مث قصد نيسابور 
على التدريس ونشر العلم والتصنيف، ذاع علمه والزم إمام احلرمني اجلويين، وجد واجتهد حىت برع يف املذهب، قدم بغداد وأقام فيها 

" يف فقه الشافعي، و " اخلالصة " و " العزيز " و " البسيط " و " الوسيط : " وانتشر بني الناس حىت بلغ اآلفاق، من أكرب مصنفاته 
 505ؤلفات العظيمة، تويف سنة وغري ذلك من امل" إحياء علوم الدين " يف أصول الفقه، و كتابه املشهور " املستصفى " مث " املنخول 
 .    10، ص 04، بن العماد،       ج شذرات الذهب. 191، ص 06، تاج الدين السبكي، ج طبقات الشافعية الكربى: انظر. هـ 

 . 289اإلمام الرافعي القزويين، مرجع سابق، ص  )4(
 .344أبو زهرة، املرجع نفسه، ص  )5(
الشيخ سليم يوسف وسعيد حممد اللحام، : ، تحالكايف يف فقه اإلمام أمحدعبد اهللا املقدسي، ، أبو حممد موفق الدين ابن قدامة)6(

 . 330، ص 02م، ج 1994 -هـ1414لبنان ، دار الفكر،  –بريوت 
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  .يف التشريع اجلزائري) النظارة(الوالية :  ثانيا
صت إىل معىن النظارة، حيث ن) 07(يف مادته السابعة  381 – 98أشار املرسوم التنفيذي 

املادة على أنه  ]بنظارة الوقف يف ص دقصلبِي التسيري املباشر للملك الوقفي، : ص ما يأيتهذا الن
بعض عناصرها مكَرر،  املادة بأنّ صوواضح من ن" ، ]رعايته، عمارته، استغالله، حفظه، محايته 

نظارة الوقف هي رعايته : يقالفالرعاية واحلفظ واحلماية كُلُّها مبعىن واحد، فكان ميكن أن 
وعمارته واستغالله، وبقي عليه عنصر يالَّت  لُدخالغ رفذكُره؛ وهو صيف نظارة الوقف ومل ي

ا داخل يف مهام التسيري يهقِّحستمت لالغالَّ رف، وقد يجاب على ذلك بأنّ ص)1("ملستحقيها 
ع مل يغفلها، وإمنا املادة، كما أنّ املشر صية ناملباشر للملك الوقفي وهو منصوص عليه يف بدا

ع اجلزائري حدد النظارة من خالل املشر أنّبري شأن ن يقبكرها ضمن مهام ناظر امللك الوقفي، ذ
مجلة من التصر يدعدهذه )االستغالل، العمارة، الرعاية، احلفظ، احلماية(فات ت قلحمن غري أن ي ،

اَأل فاتالتصر ركا، وت مرِبالطرف املعين الوالية والن قلحظارة جبملة من على هذه احلال ي
ابتداء من وزير األوقاف والشؤون الدينية وجلنة األوقاف ومديرية  األطراف تشترك كلها يف ذلك؛

يل األوقاف والزكاة واحلج والعمرة على مستوى الوزارة إىل مدير الشؤون الدينية واألوقاف ووك
على املستوى الوالئي، وهذا يعين بأنّ الوالية  كذا ناظر امللك الوقفي حال وجودهاألوقاف و
والية الدولة على األوقاف  تثبيف الوزارة، وعلى هذا ت ةًلَثَّمهلؤالء وبالتايل للوصاية م هي والنظارة

- 91م لقانون األوقاف املتمل واملعد 10-02العامة طبعا، أما األوقاف اخلاصة فقد جاء القانون 
خبضوعها لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول ا، مبعىن أنها ال ختضع  02ويف مادته  10

  .  لقانون األوقاف وبالتايل ليست حتت وصاية ووالية الدولة بل حتت وصاية أصحاا
  

   .على األوقاف يف امليزان )2(والية الدولة: الثاين  فرعال
ألوقاف يف عصرنا احلايل ويف أغلب الدول اإلسالمية إىل والية الدولة عليها، وإن تخضع ا

من دولة ألخرى ومن جتربة ألخرى، فأغلب إدارات األوقاف يف العامل اإلسالمي  بشكل نِسبِي
                                  

 . 390بلبايل ابراهيم، مرجع سابق، ص  )1(
اسي، والذي خيتلط يف مفهوم الكثري من الناس، البد من التنبيه هنا إىل ضرورة التفريق بني مصطلح الدولة ومصطلح النظام السي )2(

ية فقد يذهب النظام وتبقى الدولة، ولكن إذا ذهبت الدولة فال معىن لوجود النظام، ويف رأينا فإنّ التفريق بينهما ضروري يف مسألة الوال
  . على األوقاف ومعرفة كيفية التصرف معها للوصول إىل مدلوهلا احلقيقي املناسب لألوقاف
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مباشرة كوزارة  ةفَصا إىل مؤسسات حكومية بِتنظيمي ةٌعئهيكلة إدارة الدولة، وتاب منض ةٌداخل
لشؤون الدينية واألوقاف أو أحد اهليئات التابعة هلا، كما توجد بعض التجارب القليلة اليت نشهد ا

، فيها استقاللية لألوقاف عن التسيري احلكومي من حيث اإلدارة والتسيري وكذا اجلانب املايل
ولكن ضابة احلكومية القوانني اليت تسري عليها باقي اهليئات اإلدارية احلكومية، وحتت الرق من

وخباصة من الناحية املالية، فاإلشراف والوالية موجودة وإن بِتفَاوت من دولة ألخرى من حيث 
قد تعرضت والية الدولة على األوقاف للكثري من االنتقادات وب الوالية ومداها وطبيعتها، وأسل

هذه الوالية ستستصحب مجيع سلبيات واملالحظات من قبلِ املهتمني بشؤون األوقاف، باعتبار أنّ 
ما ي مناإلدارة احلكومية املعروفة ضعربه الدولة، وهذا األمر  ف ريسباإلطار البريوقراطي الذي ت

الَكما ح دون تطور اإلدارة احلكومية فإنه سيظَرِ منها،  ولُحا دون قيام األوقاف بالدور املُنتحتم
ة، مستقلِّ مؤسسةالف للطبيعة اليت امتازت ا األوقاف عرب التاريخ من كوا إىل جانب أنّ هذا خم

فيكون تقييدها معاكسا لطبيعتها وأَصلِ وجودها، ولكن يف مقابل ذلك هل احلَلُّ كَامن يف 
 اءذه االستقاللية عن واليتها؟ وما املقصودةة ملاالستقاللية؟ فهل املقصود باالستقاللية البنسؤس 

ات الدولة املوجودة، سموازية ملؤس مؤسسةتلك االستقاللية املُطلَقَة اليت جتعل األوقاف  ؛األوقاف
ق مبسألة السيادة اليت تتميز ا الدولة احلديثة، أم أنها استقاللية فنكون عندها أمام إشكالية تتعلَّ

ادرة واحلركة، فأيهما أنفع وأصلح لألوقاف من ع للمبوسضمن جمال إعطاء األوقاف حريةً أَ
 ضفرِتلك مجلة من التساؤالت اليت ت حيث املبدأ، وهل يتغير هذا األمر بتغري الزمان واملكان؟

التنظري مرحلة  منالنتقال باألوقاف ، حىت يشرع يف العمل على انفسها وتستدعي اإلجابة عنها
     .عرب التاريخ يذ لما هي أَهلٌ له وما عرِفَت بهوالتأصيل إىل مرحلة العطاء والتنف

  .إجيابيات والية الدولة على األوقاف:  أوال
الشك بأنّ والية الدولة على األوقاف وإن بِشكلٍ نِسبِي ال تعدم بعض اإلجيابيات، ومن 

  : أبرزها
  .من جديد إعادة بعث األوقاف -  1

حيث أنّ الدولة احلديثة استطاعت أن تاألوقاف ض جدمشبكة هياكلها اإلدارية  من
م ةقبالصعداء بعد ح فَّسنتاحلكومية، وبالتايل فقد استطاعت األوقاف أن تظلمعاشتها مع  ة

الوالية العامة للدولة على كُلِّ " االستعمار الذي خربها وعمل جاهدا على إبادا، دون أن ننسى 
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فراد وأموال، فهي مسؤولة عن هذه األمانات اليت حتت يدها بِقَدرِ ما هلا من وما يف اتمع من أ
من سلطة وصالحية يف التقومي والتوجيه وضمان السلوك اجليد، كل ذلك يف ضوء قواعد شرعية 

 تِسيَء استغالل ما هلا من سلطة من جهة؛ فَتصرف اإلمام على الرعية منوط الصارمة حىت 
فوالية الدولة على األوقاف  ...واجباا من جهة أخرى، تهملُ يف مسئولياا و باملصلحة، وال

بالصورة واألسلوب واملدى الذي يحا وحيافظ يف نفس الوقت على مقصود  ظُافهمعدعليها وي
   .)1("الواقف وشروطه الصحيحة شرعا هي مسئوليات الدولة وواجباا الشرعية

  .ف من االعتداء عليهامحاية األوقاحفظ و – 2
لَّالً ومطلوبا،  لُلقد كان تدخعالدولة يف شؤون األوقاف قبل هذه الفترة م "مضِفلم ت 

سوى فترة قصرية على ظهور اإلسالم وقيام الدولة اإلسالمية حىت شهِد اتمع اإلسالمي طَفرةً 
اعها وااالت املوقوف عليها، هذا كبرية يف املسألة الوقفية، من حيث حجم األموال املوقوفة وأنو

األمر استدعى تدخل الدولة لإلشراف على عملية الوقف ورعايتها ومحايتها من عبث النظاَّر 
، ولكنه مل يكن إشرافا احتوائيا لألوقاف، وإمنا غَرضه احلماية )2("وفسادهم وضعف قُدراتهِم

جِدومتكني األوقاف من القيام بدوها الذي وت من أجله وضاإلطار الطبيعي الذي نشأت  من
ا؛ احلماية املادية ألعيان الوقف من الزوال هوقد اختذت احلماية أشكاال كثرية من أمهِّفيه، 

واالندثار، وكذا احلماية القانونية من خالل التشريعات اليت حتافظ على صريورة األوقاف 
ا وتوثيقها، باإلضافة إىل مراقبة هيتثبِتوذلك بِواستمرار نشاطها من غري تعرضٍ لالستغالل 

رِ األوضاع السياسية اليت تصريغظَّار وحماسبتهم عند االقتضاء، ولكن مع مرور الزمن وتفات الن
كانت تمر ا البلدان اإلسالمية آنذاك؛ بدأ مسلَك احلماية يأخذ منحا آخر أكثر إِخضاعا 

وقد تنوعت والية الدولة من "ة من حيث التحكُّم فيها وجعلها تابعة هلا، لألوقاف لسلطان الدول
من قبلِ الدولة يف  حاالت كثرية كانت هناك مغاالَةٌإقليم آلخر يف مدى ونطاق هذه الدولة، ويف 

                                  
اقتصاد، إدارة وبناء  –، املؤمتر الثالث لألوقاف الوسائل والغايات –استقاللية أعيان الوقف عن املال العام ، شوقي أمحد دنيا )1(

 631-630 م، ص2009/هـ1430، اململكة العربية السعودية، حقيقة امللكية من أعيان الوقف:  األول، احملور 1اجلزء  –حضارة 
  .بتصرف

  .629 ، صاملرجع نفسه، دنياشوقي أمحد   )2(
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من احلاالت إىل واليتها على األوقاف وتصرفها يف أمواهلا، رِقَابا ومثارا ومنافعا، وصلت يف الكثري 
  .ي، وهذا غاية يف التعد)1("حد مصادرة هذه األموال ودجمها يف األموال العامة 

   .التنميةحماوالت لالستثمار و -  3
م، ولكنشحتت العديد من الدول يف استثمار األوقاف وإن بشكل معرفقد شاستثمار ال  ه

يوافق طموح قِّقَهحغٍ حكومية  األوقاف وما ميكن أن تيال، فما هو مطروح من صيف هذا ا
نطَالستثمار األوقاف يلا إىل عمل تلك  ق نظَرنطَلَقِ النظرة التقليدية اليت كان يةاملمن مسؤس ،

ى إليه هو متكني األوقاف من البسعاء وعدم الزوال واالنتهاء، وحماولة قَواليت كان أقصى ما ي
لألوقاف على أنها  ةٌظردىن من املوارد املالية اليت تغطي املصاريف، وبالتايل فهي نتأمني احلَد األ
استهالكية ال منتة للخدمات، وهذه النظرة وإن كانت إجيابية من حيث اإلبقاء على األوقاف ج

ألوقاف واليت والسعي إىل استمرارها، إالّ أا سلبية من حيث أا ال تعبر عن الطاقة الكامنة يف ا
ة يف اتمع ورافدا من روافد تطورِه وتنميته، وهي النظرة املُفتقَدةُ اليوم عند مهِم مؤسسةجتعلها 

  .عموم السلطة السياسية
  .والية الدولة على األوقاف سلبيات:  ثانيا

 يات،ي الكثري من السلبحوِلوالية الدولة على األوقاف إجيابيات فهي كذلك ت وكما أنّ
  :قد تنِسف كل تلك اإلجيابيات املذكورة آنفا ومن أمهِّها

واستغالل تلك الوالية ) ي الوالية العامةلباعتبارهم ممثِّ(طَمع بعض الوالة يف الوقف "  .1
كوسيلة لالستيالء على الوقف، والتاريخ اإلسالمي يشهبالكثري من تلك املواقف  د

  .وخباصة يف عهد املماليك
2. امإِحج احلُالناس على الوقف وض لُّطستاملبادرة األهلية، ل كَّعفقَام عليه وانعدام ثة 

  .الناس فيهم
قلّةُ الكفاءة واإلنتاجية واملزالق األخالقية اليت تعرف ا اإلدارات احلكومية، إىل جانب  .3

  .البريوقراطية املُعرقلَةُ لكل مناء
  . ار والتغاضي عنه وضعف الرقابة واإلشراف عليهمتفَشي الفساد يف أوساط النظَّ .4

                                  
  .630مرجع سابق، ص ، شوقي أمحد دنيا )1(
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املركزية الشديدة يف إدارة األوقاف، وربطها ببعض االس واللِّجان، وعدم إعطاء  .5
رصاإلدارة املباشرة على األوقاف صالحية التالتأخ ببسا ير الشديد يف اختاذ ف، مم

م افرن لَالقرار وبالتايل تدهور الوقف وانصرغبة يف استثمار الوقف عن االستثمار  ه
 . )1(" بسبب هذه العوائق

6. رؤية الوقف من زاوية ضقَيم هبِرعتة، تجرةشعرية دينية ال  دسقائمة اجتماعية  مؤس
 ).تغييب الدور واملضمون االجتماعي للوقف(بذاا وذات أمهية بالغة 

7. الضعف املادي لألوقاف بسبب ض2(مدخوهلا و مواردها  عف( . 
  

  .استقاللية األوقاف يف امليزان: الثالث  فرعال
ما يقابل هذا وهو  وكما أنّ إبقاء األوقاف حتت والية الدولة له ماله وعليه ما عليه، فإنّ

األوقاف البد وأن يحدد جيدا، وأن تضبطَ معامله وحدوده بشكل يحقِّق املقصد  مؤسسةاستقالل 
 مؤسسةاألوقاف من غري أن يأيت بالنتيجة العكسية لذلك، فلقد كانت األوقاف منذ تشريعها من 

ا الشرع احلنيف، فهي مبجر اهدا، متتاز باستقاللية معنوية ومادية أَما خترج من قائمة بذاهاميد ق
الواقف فيها بأي فرصلُّ إمكانية تمك أو التصشكل من أشكال التف املنايف لوجودها، هذه ر

امليزةً مستقلِّة اليت أكسبت األوقاف ذمة عن ذامهئنشهي اليت ة م بالدور الريادي  مسحت هلا القيام
ة وقائمة بذاا، صارت مع مرور مستقلِّ مؤسسةواحلضاري يف األمة، فاألوقاف إذن على أَصلها 

ض األحيان حتت وصاية السلطة احلاكمة على اختالف الوقت وألسباب موضوعية وذاتية يف بع
العارض ال األصل،  يلِبِالواقع اجلديد الذي فَرضه عليها الزمان هو من قَ أنواعها، وبالتايل فإنّ

وعلى هذا كان لزاما عليها اآلن أن تعود لألصل ولكن مع مراعاا للواقع املُحقِّقِ للقصد، والذي 
 هي األيام االستقاللية املطلقة اليت ربما يتصورها بعض الناس اليوم، وإنمامل يكن يعين يف يوم من 

، وهذا يعين أنها ملزمةٌ بإجياد )3(استقاللية من نوع خاص، استقاللية يف احلركية والتزام باملشروعية
صيغة مناسبة تسمح ت من أجله، من غري أن يجِدذلك سيادة هلا بتحقيق الغرض الذي و سم

                                  
  .بتصرف 36 – 35 ، صمرجع سابق، أمحد بن صاحل بن صواب الرفاعي )1(
  .بتصرف 274 -267 ، صمرجع سابقسليم هاين منصور،  )2(
  .هزة الدولة نفسهااملشروعية يف أحد تعاريفها الدستورية هي اخلضوع للقانون وااللتزام به حىت من أج )3(
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د؛ هل األوقاف اآلن وباملستوى  الدولة وهيبتها، ولكندالسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الص
الذي هي فيه يف اجلزائر مستعدةٌ هلذه االستقاللية ؟ وهل املطلوب بالضرورة هو االستقاللية 

ه االستقاللية ؟ وهل ميكننا املطلقة عن والية الدولة ؟ وإذا كان األمر كذلك فما هو مدلول هذ
احلديث عن استقاللية نسبية؟ أم أننا حباجة إىل تدةيف إكساب  جٍرساألوقاف هذه  مؤس

  . ومضبوط مدروسٍ انتقالٍ فقاالستقاللية، وِ
   .إجيابيات االستقاللية:  أوال

  :الشك بأنّ الستقاللية األوقاف إجيابيات عدة رمبا يكون من أبرزها
بتعاد عن االستغالل غري املشروع؛ الذي تسببت فيه عقود من الوصاية على إدارة اال .1

األوقاف من خالل انتشار الفساد املايل واستغالل األوقاف ألغراض شخصية، باإلضافة 
  .غري تابعة مؤسسةإىل جتسيد ذاتية األوقاف ك

2. كِّمحز اهليئات التابعة لوصاية االبتعاد عن البريوقراطية احلكومية واملركزية املُتيمة اليت ت
قة خبدمة ا يسمح لألوقاف مبجال أوسع للحركة والعمل وتوسيع املشاريع املتعلِّالدولة، مم

  .األمة
رفع رهان التطوير الذايت ألساليب اإلدارة والتسيري من خالل رفع مستوى الكفاءة لدى  .3

مام حتدي التعبري عن الذات مما جيعلها يف سباق املُسيرِين، فاألوقاف عندما تستقل تكون أ
  .دائم للوصول إىل أرقى املستويات

   .بيات االستقالليةسل:  ثانيا
ال تعدم االستقاللية املَرجوَةُ لألوقاف من بعض السلبيات اليت هي أقرب ما تكون إىل 

  :من أبرزهاتجنبها منها إىل السلبية، واحملاذير اليت جيب 
األوقاف إذا مل تضبط عالقاا مع مؤسسات الدولة بشكل واضح؛  مؤسسةتكون قد  .1

موازية هلذه املؤسسات وهو ما قد يشكِّلُ خطرا على سيادة الدولة باملفهوم  مؤسسة
 مؤسسةاملَحذُور هو أن تصبِح  احلديث الذي انبنت عليه الدولة احلديثة، وبالتايل فإنّ

جلهاز الدولة  ةًيازِوم مؤسسةع ويزداد نشاطها؛ ر وتتوسة بعد أن تتطواألوقاف وخباص
 اسسكبري بسيادة الدولة الذي يعين يف لغة املصاحل واملفاسد م اسسالقائم، وهذا م

 ؤسسةباالستقرار االجتماعي، وهذه مفسدةٌ كربى تنهِي الدولة وبالتايل ال تصبِح مل
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األوقاف يف  مؤسسةيف وجودها، فاالرتباط بين يف ضرورته ودخول  األوقاف مدلول
كيان الدولة ظاهر يف أمهيته، فالبد إذا من ضبط د تفاديا الستغالل هذه العالقة بشكل جي

حتقيق  مظمى تتقدع ةُدفسألغراض تتناىف مع وجود الدولة واستمرارها وهي م ؤسسةامل
أي ال هو التكاملية ال التوازيأخرى، ف مصلحةاملطلوب يف هذا ا.  

االستقاللية اإلدارية قد تفضي إىل االستقاللية املالية اليت تعتبر إشكالية البد من االنتباه  .2
إليها، فإدارة املال من غري وجود آلليات املراقبة؛ تجعلُه مصدر خطر إذا ما استغلَّ يف غري 

جِدالوجه الذي و من أجله، فلم يد خافيا يف عامل اليوم قُعاملال وتأثريه يف الكثري من  ةُو
املعادالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والدولية، فاكتساب املال أصبح مرادفا 

األوقاف  مؤسسةالكتساب القوة ومصاحبا هلا، ومن هنا يأيت اإلشكَال، فإذا ما أصبحت 
هذا يعين أنها أصبحت تمثِّلُ قوة يف اتمع، وإذا أصبحت  املال، فإنّ تكِسب مؤسسة

 اتاهتإىل م جدرستر، وقد تامغئَ كُلِّ ملجل، ومغستكُلِّ م حطمم صبِحتا سكذلك فإ
بعيدة كل البعد عن رسالتها، فليس من وظيفة األوقاف أن تكون سببا يف انتصارٍ سياسي 
أو غَلَبة حزبية أو مدعاةً للتفرقة بني أفراد اتمع، بل هي على العكس من ذلك؛ أداة 
للوحدة وخدمة األمة بكل أطيافها، كما هي فلسفة اهليئات اخلريية يف اإلسالم نظامية 

 نمكم هرمبا يعتقد الكثري عدم واقعية حدوث ذلك، ولكنو، )مدنية(كانت أو جمتمعية 
                                                                                                                             . ايل فهو حمذور معتبِروبالت

قة بوصاية الدولة على األوقاف وكذا يف املقابل بعد ذكر اإلجيابيات والسلبيات املتعلِّ
اجلمع أوىل من الترجيح كما  ألنّ األسلَم يف رأينا هو اجلمع بني املَسلَكَني استقالهلا عنها ،فإنّ

استقاللية األوقاف ابتداًءيقول علماء األصول، فَت دموكما كانت على أَ عتصلعطَى الوصاية ها، وت
احلسن لألوقاف وحتقيق الغرض الذي ش ريالس نضمرِللدولة يف احلدود اليت تت من أجله انتهاًءع ،

ظُحفَمبا ي ا على املؤسللدولة سيادسات ومنها األوقاف، ولكنماية ال للتطوير واحل ا سيادةٌه
كُّمِ واالستغالل، كما جيب وانطالقا من الواقع احلايل لألوقاف يف اجلزائر؛ اعتمادحللت  سلَكم

ردا إالّ نِالتاهرسبِج يف االنتقال من الوصاية إىل االستقاللية اليت ال نة باملواصفات اليت ذكرنا، ي
  :وصوال إىل األمنوذج البناء املُعتمد على
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يف اختيار شكلها وطريقة عملها  ؤسسةامل ةَيرِاللية التسيري اإلداري كُلِّيةً، واليت تعين حاستق .1
ل احلكومة يف ذلك ال من بعيد وال من قريب، مبا يعين وأهدافها ومشاريعها، من دون تدخ

  .بذاا ؤسسةاملقيام 
2.  ادمةاإلشراف القضائي على مالية األوقاف، أو اعتسة هلذا الغرض، و ميكن يف مستقلِّ مؤس

هذا الصلس األعلى ملراقبة دة على ادمال واملُعتد االستفادة من التجربة املغربية يف هذا ا
  .عمومية تابعة للقصر مؤسسةها ة عن الوصاية ولكنمالية األوقاف العامة، كهيئة مستقلِّ

 ضعِاألوقاف؛ من خالل و مؤسسةهيل عمل الرقابة التوجيهية للحكومة فيما يخص تس .3
األوقاف والقائمني عليها يف صورة اإلستراتيجية التنموية اليت تعتمدها الدولة حىت  مؤسسة

ا يف دهتاألوقاف من جِه ماهسلَ عند  عمِتخدللدولة الت نمكتلك اإلستراتيجية، كما ي
ل على غرارِ ما هو عليه الشأن بالنسبة للتدخعن دورها ورسالتها  ؤسسةاملاحنراف 

احلكومي يف املؤسسات اخلريية يف الغرب، احملدد واملضبوط بشكل دقيق، وقد رأينا 
  . التجربة الربيطانية واألمريكية كنماذج

  

  .التشريع الوقفي :املطلب الثاين
 سعكلنظام األوقاف، وهي ت إنّ البِنيةَ التشريعية القانونية اليت وضعتها الدولة احلديثة" 

الَالعديد من التحوت يف التوجتمعها بات نظام الوقف داخلها ؛ات العامة هلا وعالقارقد أَس ...
ليه قَبالً أو حىت بل وقَننت عزلَته عن احلركة احلُرة يف مجملِ مناحي احلياة على نحوِ ما كان ع

 هبِيهش... ت ضموأَسهمن عوامل متعدة يف إضعاف امليل االجتماعي حنو إنشاء أوقاف جديدة، د
جبِ نظام األوقاف وتقاليده املؤسِسبل ويف حولعلّ  ...ماعي الفسيحة اخلاصة عن جماله االجتي

الن ضعى بسالمة األوعنداء الفين واإلداري واألخالقيظُمِ والتشريعات القانونية الوقفية اليت ت... 
فَتتهيأُ من ثَم احلركة الوقفية مع  ...لروحية والعبادية هلذا األداءاجلوانب واألبعاد ا ةَوتراعي كافَّ

فَتحدد غاياا ومقاصدها وتعد مناهجها وبراجمها  –عصر العوملة  –مطلَعِ القرن احلادي والعشرين 
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ات النهضة احلضارية اإلسالمية موقَإمنا يعد ذلك من م ...ياا وتأخذَ مسارها الصحيحوتدشن آل
  .)1("املنشودة 
احلديث عن التشريع وعن القوانني املسيرة لألوقاف؛ يستدعي احلاجة إىل احلديث عن  إنّ

اجلهة املسؤولة عن ذلك وهي السلطة التشريعية يف البلد، واليت متلك حق  ناملبادرة يف س
للسلطة التنفيذية من  نمكا مصاحل الدولة واتمع، كما أنه ي ريسختلفة اليت تالتشريعات امل

خالل وزاراا اقتراح القوانني والتشريعات املختلفة اليت تخص جمال اختصاصهم، وعلى هذا 
ادة اإلصالح إر قًا بصفة مباشرة بالسلطة السياسية، وبالتايل فإنّيكون جمال التشريع يف الدولة متعلِّ

كذلك مرهةٌون مبدى تر اإلرادة السياسية لدى هذه السلطة، وهو أَفُّومر  للغاية، بل هو املُنطَلَق مهم
الضروري ألي عن إصالح اإلدارة  احلديثُ حالٍ عملية إصالح إداري، فبدونه ال ميكننا بأي

موضوع اإلصالح التشريعي  صلبِوحتسينها، وهذا الذي جعلنا ندرِج احلديث عن الوالية يف 
على األوقاف يف اجلزائر متاما، فأول خطوات اإلصالح هو  قبِنطَوما ذكرناه سابقا ياملأمول، 

الة، كما وجود اإلرادة السياسية احلَقَّة هلذه العملية، فاألوقاف ال ميكنها أن متتلك إدارة قوية وفع
ال إصالح إلدارة : ر هذه اإلرادة، مبا يعين اختصارامل تتوفَّ ال ميكنها أن تقوم بالدور املنوط ا إذا

إالّ بوجود اإلرادة، وهو يشبِه إىل حد كبري ما عبر عنه القرآن الكرمي يف مسألة الصلحِ بني 
 υ;Α ,Α∴θ–ΦΠσε–Φ ΛΒ�]:ι⊂”;Α ΠΤ≥ΨΞπβ–Φ φβ/≅′Α ∃,Β�β‹]⌠Ε–ΕΨΦ δυ;Α ]φ/≅]Α υΒ∴ƒ ΙΒ�–Ειν �الزوجني قبل االنتقال إىل إقرار الطالق 

ΛΑσ–ΕΨΕ]Ζ÷ �
ة وإرادة اإلصالح وإالّ فال إصالح، وكذا يفالتوفيق من اهللا تعاىل مقترِنٌ بوجود النِ )2( 

ق يقَال عن إدارة األوقاف يف اجلزائر؛ ال إصالح إالّ بوجود إرادة لإلصالح، وهو األمر املتعلِّ
  .اسية للسلطة السياسيةباإلرادة السي

إنّ اإلصالح التشريعي كأحد روافد اإلصالح اإلداري يستوجِب احلديث عن مجلة 
القوانني والتشريعات املُنظِّمة للوقف مبا هلا وما عليها، وكذا التفكري يف تشريعها مستقبال، كُلُّ 

الل فروعه الوقوف هذه النقاط هي موضوع حبثنا من خالل هذا املطلب، والذي سنحاول من خ
د حىت يكون توصيف البديل دقيقا وصائباعليها وتوضيحها بشكل جي.  

                                  
، سلسلة الدراسات الفائزة )مصر أمنوذجا(أحكام الوقف وحركة التقنني يف دول العامل اإلسالمي املعاصر عطية فتحي الويشي،  )1(

  .بتصرف 177-176م، ص 2002/هـ1423، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 1يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقف، ط
  .35من اآلية : سورة النساء )2(
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  .الوقفي التقنني :الفرع األول
قة باألوقاف تشبِه إىل حد كبري مسألة تقنني األحكام الشرعية األحكام املتعلِّ مسألة تقنني

ها أصبحت اليوم اش يف أوساط العلماء، بني مانقَواليت أحدثت الكثري من الند، ولكنعٍ هلا ومؤي
واقعا ملموسا تتعامل معه مجيع الدول اإلسالمية، إذ ال يطرح اليوم التساؤل عن إمكانية تقنني 

قة بالوقف بل عن كيفية تقنينها، فاملسألة بالنسبة لألوقاف تم احلَسم فيها، إذ أصبح األحكام املتعلِّ
بالوقف، وبالتايل فإنّ حديثنا سوف لن  قوانني وتشريعات تتعلَّللكثري من البلدان اإلسالمية ق

يتناول التقنني من حيث اجلواز أو عدمه، وإنما التقنني كواقعٍ وكتجربة موجودة حتتاج إىل التفعيل 
  .والتطوير، وخباصة منذ التجربة العثمانية يف جملة األحكام العدلية

 "نمكللوقف غاياته وأهدافهأ إنّ حركة تقنني األحكام الوقفية ي ولكن يف ...ن حتقِّق
مقابل ذلك كُلِّه ال ميكننا إغفال الصعوبات اجلَمة اليت تواجه عملية تقنني األحكام الوقفية، ومن 

إليه ض افضالتشريعات يف البالد اإلسالمية عموما، ي نضجِ آليات القرار وسا عدم نأمهِّهعف 
غلُ السلطة التنفيذية، تلك األمور الكفيلة بإفشال عملية تقنني األحكام السلطة القضائية وتو

الوقفية، أو االحنراف يف تطبيقها وتنفيذها، وعلى الرغم من ذلك فقد تجوز عن ذلك كُلِّه بإصدار 
الدول لقوانني تتعلَّ مِعظَمالتصد لزِمست1("ي هلا إصالحا وتطويراق باألوقاف وهو ما ي(.  

  .الظروف واخللفيات: أوال
حركة التقنني الوقفية يف البلدان اإلسالمية، بعد أُفُولٍ  العديد من الظروف نشوَء واكب لقد

تلك احملاولة اليت عرفتها أواخر اخلالفة العثمانية كما ذكرنا؛ وقد كان س كبريٍ أَعقَببإعادة  ب
ا التنظيمية من الظروف واخللفيات كان أ ةًملَاالهتمام بذلك جبرزها نشوء الدولة احلديثة وتعقيدا

ة أو إلزامية يعباألوقاف يف مجيع عصورها مل تعرف إالّ طَليقَةً حرة من كل ت واإلدارية، ذلك ألنّ
تنظيمية أو إدارية، ولكن األمر اآلن مل يد ممكنا استمراره على تلك احلال، وميكن تلخيص تلك ع

  :على النحو التايل الظروف واخللفيات

                                  
اإلصالح اإلداري املنشود للوقف، : ،احملور الثالثااالت - اآلليات -الدوافع : التنظيم القانوين للوقفأسامة عمر األشقر،  )1(

  .94م، ص 2009/هـ1430، )اقتصاد، إدارة، بناء حضارة(املؤمتر الثالث لألوقاف، اململكة العربية السعودية 
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الذي يمثِّلُ دوال (ظهور مفهوم الدولة القُطرِية؛ الذي يعنِي تميزا عن احمليط اخلارجي  •
ة، وكذا عبمن خالل النظام السياسي السائد والقوانني وطريقة االنتظام املت) قطرية أخرى

اخلصائص االجتماعية، وغري ذلك مما له دور وِيف حتديد هيتمع، فكان أن نشأت  ةا
مفاهيم جديدة ألركان الدولة واليت من أمهِّها ركن السلطة السياسية احملتكرة لعملية 
التقنني، مبا يعين أنّ مرافق احلياة البد وأن تنتظم من خالل ذلك التقنني، ومن هنا كانت 

ب اجلديد عليها والذي مل األوقاف كنظام اجتماعي تفاعلي ملزمةٌ باالنصياع هلذا الترتي
تألَفه ذه اإللزامية من قبل، فكان إيذانا بدخوهلا النظام القانوين للدولة، فَتم إدماجها يف 

الشيء الذي أفقَدها , به إدارة ونشاطا ومتويال ةًقَاجلهاز اإلداري للدولة فأصبحت متعلِّ
  .االستقاللية اليت كانت تميزها من قبل

عدائي لبعض السلطات السياسية العلمانية اليت كانت تريد القضاء على األوقاف الوضع ال •
باعتبارها موروثا حضاريا له ارتباط وثيق وية األمة اإلسالمية، وذلك استمرارا للنهج 

بل، فقد قامت بعض األنظمة العربية بإلغاء األوقاف التغرييب الذي بدأه االستعمار من قَ
مت بتحجيمه إىل حد بعيد بدعوى أنه هدر للمال، ومل تكن من فُرصة متاما ومنها من قا

القوانني احملد نمواتية لذلك إىل من خالل إفراغه من حمتواه بسة لنشاطه وحركتهد.  
• تمعات اإلسالمية، ومع ما كانت تقوم به ئَالوضعية االجتماعية السية اليت تعيشها ا

كبرية يف اتمع وارتباط الناس ا رغم شح مداخيلها، جعل  األوقاف تارخييا من خدمات
ةًالدولة مع عدم كفايتها أمور الناس؛ ممال أمام األوقاف والسماح هلا ب لزفتح ا

باملسامهة، فلم يكن ذلك ممكنا إالّ من خالل تنظيمها وتشريع القوانني لذلك، بةَغي 
  .فيها مِتوجيهها والتحكُّ

اف يف عباءة اإلدارة احلكومية ألبسها مجيع سلبيات التسيري البريوقراطي املُنتجِ دخول األوق •
ة يف تعامل الناس قَ، مما أفقد الثِّ.....)ة الكفاءة، لَّالفساد اإلداري، ق(للعديد من اآلفات 

مع وجود إرادة للسلطة يف حتجيم العمل االجتماعي واخلريي  - معها، فكان نِتاج ذلك 
؛ أُفُولُ دور األوقاف وتراجعها عن املعهود عنها، ومضى يف  - فيات سياسيةبسبب خل

  .أذهان الناس بأنّ األوقاف إدارة حكومية تابعة هلا
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سامهت يف التقليل واليت هذه هي أهم الظروف اليت عايشتها األوقاف يف الفترة املعاصرة، 
الواقع يوما بعد يوم  إىل حتجيمها، ولكنمن قيمتها وحماولة إفراغها من مضموا احلقيقي سعيا 

ها متلك من الطاقة الكامنة فيها؛ بأنّ هذه املساعي لن تذهب بعيدا، وأنّ األوقاف أثبتت بأن ديؤكِّ
  . )1(ما جيعلها تسترِد تلك املكانة إن عاجال أو آجال

  .املسوغات املوضوعية: ثانيا
قة باألوقاف ليت تستدعي عملية تقنني األحكام املتعلِّهناك العديد من الدوافع واملُسوغات ا

  :ومن أبرزها
احلماية القانونية اليت تكفُلُها الدساتري لألفراد؛ من حيث حرية القيام بالشعائر الدينية ومنها " – 1

  .عملية التقنني ستعمل على محاية إرادة الواقف األوقاف، وبالتايل فإنّ
ن االعتداء واالستغالل غري املشروعني، وهو األمر الذي وقع يف محاية األمالك الوقفية م - 2

  ).من الدستور 52املادة (اجلزائر مثال حيث أنّ األوقاف محميةٌ دستوريا 
3 - االرتقاء بقطاع األوقاف إىل مستويات متقدمطَاء، ذلك ألنّة من اخلعملية التقنني  دمة والع

  :وذلك من خالل ستكون حافزا كبريا هلذا االرتقاء
ظهور العديد من املؤسسات الوقفية، وكذا اختصاص العديد من الباحثني يف جمال  •

سيعملُ على دفع حركة التقنني بشكل علمي وفعال حنو التطوير من وسائل  ؛األوقاف
  .تنظيم العمل الوقفي

• املواكبة اآلنية للتطورفرِات اليت تالتقنني التفاعل نفسها اليوم على أمناط احلياة،  ض لزِمت
  .ؤسسةاملمعها بشكل إجيايب، وهو الشيء الذي يزيد من مردودية عطاء 

•  فرِضالتنمية من خالل املشاريع االقتصادية واالجتماعية وغريها ي كرعتدخول األوقاف م
  .)2("على التقنني ضبطَ ذلك بآليات قانونية تشجع وتوفِّر ذلك

  
  

                                  
  .بتصرف 105-103، مرجع سابق، ص ااالت - اآلليات -الدوافع : التنظيم القانوين للوقفأسامة عمر األشقر،  )1(
  .بتصرف 108-105أسامة عمر األشقر، املرجع نفسه، ص  )2(
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  .س وآلياتسأُ: ثالثا
حتتاج عملية التقنني الوقفي وحىت ال تكون شكلية؛ إىل جمموعة من اُألسسِ اليت تقوم عليها 

  :وهي
1. ضرورة إدراك األنظمة السياسية  ومؤستمع املدين؛ أمهية الوقف ودوره التنمويسات ا.  
2. الوصاية احلكومية املباشرة على األوقاف فعِضرورة ر.  
3. ِسإنشاء إطار قضائي مؤس دعهي أو جهاز حكومي مستقلّ عن وصاية وزارة األوقاف ي

  .إليه اإلشراف على األوقاف
4. إنشاء قانون وقفي عصري ومستقلّ عن التبعية للقوانني األخرى، مبرجعية شرعية موحة د

ومفَتتةحربة عن االجتهادات الفقهية املُعت.  
5. االت الالزمة وِإسناد أمر إعداد القانون إىل خرباء وخمتصني يف مجيع افق محددات اخلة رب

  .والكفاءة والفعالية
  . )1(الدعم اإلعالمي هلذه املسرية حىت تجِد املَحضن الرمسي واملدين لنموها .6

  

  .معوقات التشريع الوقفي يف العصر احلديث: ثاينال فرعال
ة باألوقاف، فأصبح لديها قَاملتعلِّجتاوزت العديد من الدول مسألة تقنني األحكام  لقد

ا، واحتلَّتشريعات وقوانني خاص ت األوقاف يف الكثري من هذه البلدان ومنها اجلزائر؛ املكانة ة
األكرب تشريعيا من خالل احلماية الدستورية هلا، وبالتايل مل يد األمر مطروحا فيما إذا كان من ع

يشري "  يف املاضي القريب بني الفقهاء، ن كان سجاالًالالزم تقنني أحكام الوقف أم ال، بعد أ
إىل  –حىت منتصف القرن العشرين  –ر التارخيي للسياسات احلكومية اجتاه نظام األوقاف التطو

ت تدرجييا إىل جوانبه التشريعية ت أوال على اجلوانب اإلدارية لنظام األوقاف، مث انتقلَزأنها قد تركَّ
هت بنقلَة من جمال السياسة املدنية أو األهلية اليت أسسها الفقه إىل جمال السياسة والقانونية، وانت

أي أنها أَدت إىل نقلِ نظام األوقاف من اتمع إىل ....احلكومية اليت شرعتها الدولة بالقانون
خرجت األوقاف من  وبتقنني أحكام الوقف..... الدولة مبنطق التسويغ القانوين والتلفيق التشريعي

وتم دجمها وكافة متعلَّقَاتها يف ... النظام الفقهي غري املُقَنن، ودخلت يف النظام القانوين للدولة
                                  

  بتصرف 115-109، مرجع سابق، ص ااالت - اآلليات -الدوافع : التنظيم القانوين للوقفأسامة عمر األشقر،  )1(
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، ولكن هذه التجربة الفَتية يف التشريع الوقفي واملُتأَخرِة )1("اجلهاز املركزي إدارة ونشاطا ومتويال 
ة يف مضمن العمل اإلداري يف الدولة؛ جعلت هذه أصال عن التجربة الفتي هعلة الوقف وجسأس

األوقاف الد عطا العديد من العوائق واملشاكل اليت مل تهوبشالقوانني والتشريعات تة اليت كانت فع
  .منتظَرةً منها

  .قات الكربى يف جمال التشريع يف البلدان العربيةاملعو: أوال
فرع أهم املعوقات اليت شابت عملية التشريع الوقفي يف البلدان سنذكر من خالل هذا ال

العربية وخباصة تلك اليت هلا رصيد قدمي يف التعامل مع األوقاف كمصر وسوريا، على أنّ األمر 
  .باقي البلدان معمتشابه إىل حد كبري 

  .صدور تشريعات أدت إىل إهدار أموال األوقاف: 1
يت كانت تخص تنظيم األوقاف يف بادئ األمر مل تراعِ فالعديد من التشريعات ال

خصوصيتها وتعاملت معها كباقي األموال األخرى، ومن هنا بدأ اخلطأ وكانت البداية من الوقف 
الذي تم القضاء عليه يف الكثري من البلدان العربية على اعتبار أنه يكَرس البطالة ) الذري(األهلي 

ولقد كانت حجةً غري مقنعة دفعت ا النظرة اإليديولوجية اليت كانت عند  بني املستفيدين،
يكَرس الربجوازية العائلية ) الذري(البلدان اليت تبنت االشتراكية، على اعتبار أن الوقف األهلي 

ء عليه، ففي وهو خمالف ملبدأ تقاسم الثروة بني الناس، فكان أن شرعت القوانني إلائه واالستيال
حيث نص يف مادته األوىل والثانية على  ،بداية العملية 1952لسنة  180مصر كان القانون رقم 

نكَفَأَ الناس عن الوقف وأحجموا على وقف أمواهلم يف وجوه اإلغاء الوقف على غري اخلريات، فَ
فيها، وهو ما  فتصراخلري الكثرية، كما ساهم وجود هذا القانون يف االستيالء على األوقاف وال

القاضي بتسليم األموال املوقوفة إىل  1957لسنة  152تجسد بالفعل عند صدور القانون رقم 
الذي قَضى  1962لسنة  44اهليئة العامة لإلصالح الزراعي إلدارا، مث تعزز األمر بالقانون رقم 

ة إضافة إىل اهليئة يكر إىل االس احمللِّسالف الذِّ 180بتسليم أعيان الوقف املنتهي بالقانون رقم 
ا للخراب العامهضرعت ملكية األوقاف وكان ذلك سببا يف تة لإلصالح الزراعي، فَانفَقَد

واالندثار والتآكل مع الوقت بسبب اإلمهال الذي تعرلِ القائمني عليها، باإلضافة ضبت إليه من ق

                                  
  .بتصرف 174-173ي، مرجع سابق، ص عطية فتحي الويش )1(
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لقد " دارة احلكومية واملتواطئني معهم، ين يف اإلذاملتنفِّ هلا من قبلِإىل االستغالل غري املشروع 
يع تلك األعيان ترتب على تسليم أعيان الوقف على النحو املُشارِ إليه؛ اقتطاع نِسبٍ كبرية من رِ

انتها ة، نظري إدارا لتلك األعيان وصييلصاحل اهليئة العامة لإلصالح الزراعي واالس احمللِّ
ختريب م مب مقابل الصيانة والعمارة، فقد تا، ورغم اقتطاع تلك النِسم أعيان الوقف عظَوعمار

ت بناًء على هذا القانوناليت سلِّم.. .ها مفأصبحت األراضي الوقفية وكأنلكا يهزعة ميكن نة عام
من نوع  ةٌيلكسلمني وهي موتوزيعها على املواطنني، على الرغم من أنها أراضي أوقاف امل

أَحلَق  1972لسنة  1141القانون رقم ي عليها، ورغم أنّ هلا حرمتها اليت ال تقبل التعد )1(خاص
تنظيم عمل األوقاف يئة األوقاف املصرية؛ إالّ أنّ الصالحيات الواسعة اليت أُعطيت وخباصة يف 

 مرأَ حىت اعرلين أو البيع بطريق املمارسة واليت مل يجمال بيع واستبدال األوقاف عن طريق املزاد الع
ا لإلقدام على تلك التصرهفُّروات؛ جعلت فَاالختالف املوجود بينهما، وكذا الشروط الواجب ت

  .األوقاف تتعرض إىل انتهاك منظََّم ساهم وشجع إىل حد كبري االعتداء عليها
سوريا يف مسألة االعتداء على األوقاف وإن اختلفت  وما يقال عن مصر يستصحب على

الصادر بتاريخ  128فالنظام القانوين يف سوريا ومن خالل املرسوم التشريعي رقم " الكيفيات؛ 
مل يسمح بتعيني ناظر على الوقف إالّ إذا كان تابعا جلهة حكومية يف الدولة،  11/06/1949

كما أنرِف بالوقف إالّ إذا تعته مل يعائقا ي دعبسجالّت السجل العقاري، وهو ما ي هقَيد مولُح 
دون االعتراف بالشخصية القانونية لكثري من أموال الوقف، ودون مراعاة الوجود الفعلي هلا، 

     سيكون عامل استباحة هلا واعتداٍء عليها وبالتايل ) التقييد(الذي انطالقا من هذا الشرط 
  .)2("إاءها 

  .موال األوقافأل النصوص التشريعية يف توفري احلمايةور قص: 2
ال يكفي وجود النصوص التشريعية حلماية األوقاف؛ بل حيتاج األمر إىل أن تتِسم هذه 

النصوص باملرونة الالزمة اليت تسمهلا بتجاوز اجلمود الذي جيعل الكثري من النصوص القانونية  ح
ا ومن غريها، كما أنها البد وأن تكون واضحة ودقيقة يف التعبري عن من غري صيغة تنفيذية من ذا

                                  
، املؤمتر الرابع معوقات النهوض بالوقف يف ظل أنظمة الوقف النافذة يف األقطار اإلسالميةرضا حممد عبد السالم عيسى،  )1(

  .   197، ص 2012اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة،  –حنو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف اإلسالمي  –لألوقاف 
  .200رضا حممد عبد السالم عيسى، املرجع نفسه، ص  )2(
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مرادها، حىت ال تطوى هذه النصوص باستغالل الثغرات املوجود يف الصياغة فَيتم تأويلها بالكيفية 
ةً لالستغالل والتعدرضاليت جتعل منها عالَةَ للوجوه ال تأبدا يف ي، فالنصوص املَطَّاطَة واحلَم صلُح

محاية املوضوع الذي تشري إليه صياغتها، وعلى ذلك فإنّ تشريع األوقاف البد وأن يكون 
بعبارات وصيغٍ واضحة ال حتتمل التأويل، كما ال تكفي النصوص اليت تلحق عملية احلماية بلجان 

يئات حمد أوغٍ تديهذه النصوص بِص قلحة لوحدها، بل البد أن تنفيذية عملية تسمح ك بالتحر
لسنة  34فصدور القرار الوزاري رقم " السريع و الفعال من خالل الصالحيات املُوكَلَة إليها، 

جان واألجهزة اليت تقوم بعملية البحث عن يف مصر مثال، والذي أقر بتشكيل عدد من اللِّ 1984
ة متهيدا الستردادها؛ مل يبصأعيان الوقف املُغتوظَ ؤت أُكلَهلَّت األمور تاوِرا دون أن  حمكا
نتيجة فعلية على أرض الواقع، واستمر قِّقحتي يف غياب الرقابة اإلدارية واملالية ت حاالت التعد

، كما ميكننا أن نضيف )البريوقراطية( )1("وسطَ زحام الروتني اإلداري السائد يف العمل احلكومي
ضعف العقوبات اليت تحددها هذه النصوص حول مسألة االعتداء واليت كان من  يف نفس السياق

ة حلرمة األموال الوقفية، فالنصوص إىل جانب أنددبالظروف املُش رمهها تعاجل املفروض أن ت
املشكلة بعد وقوعها، مبعىن أنة؛ فإنيذات تأثري ها ها ليست ذات صفة استباقية حتاول احلماية القَبل
ضعيف وغري رادع، ومل تسسواء ...) اإلمهال، االختالس، التبديد، (م يف توقيف االعتداءات اه

  ). أفراد ومؤسسات(أو من اخلارج ) القائمني على إدارة الوقف(من الداخل 
3 :ضأنظمة الرقابة على األجهزة التابعة لوزارات األوقاف عف.  

مول ا يف إطار املتابعة واملراقبة على اهليئات، سواء أكانت ويقصد ا مجلة األنظمة املع
جان ، أو اهليئات أو اللِّ)مالية، إدارية(يف القوانني واللوائح املُنظِّمة لعملية املتابعة  ةًتشريعية متمثلَّ

األمر إىل  توكيل ؛، فالغالب بالنسبة للدول العربية)قضائية، إدارية(املَوكُولِ هلا القيام ذه العملية 
وزارة األوقاف باعتبارها ناظرا على األمالك الوقفية، وأنّ هذه األنظمة ال تتمتع بالصالحيات 

حىت تتمكَّن من ) مالية، إدارية، تنظيمية، قضائية(الالزمة لبسط رقابتها على مجيع أعمال الوزارة 
ة عن بضمن اجلزاءات املترت( سواء داخليا  حتديد موطن اخلَلَل، وبالتايل إجياد احللول الالزمة لذلك

، ألنها أجهزة وهيئات تابعة )ضمن املَنحى القضائي يف حلِّ املنازعات(أو خارجيا ) اخلطأ اإلداري

                                  
  .202رضا حممد عبد السالم عيسى، مرجع سابق، ص  )1(
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وبالتايل فهي ال متلك ...) ، هيئة حكومية،)1(أجهزة تفتيش تابعة للوزارة(باألصل للسلطة التنفيذية 
ع على الِسجِالَّت اخلاصة بتسيري الوزارة الَللحركة من خالل االطِّ ابتداء تلك املساحة الالزمة

بإذن الوزير، وعلى ذلك ال ميكنها أن تتجاوز احلدود اليت  إالّ) عدم وجود االستقاللية( لألوقاف 
ذين ترمسها تلك السلطة يف قضية املتابعة واملراقبة، وخباصة إذا كانت تلك املتابعة تهدد بعض املُتنفِّ

املستفيدين من ريع األوقاف ألغراضهم الشخصية، وهو الواقع املُر يف البلدان العربية اليت نخرها 
الفساد إىل مستويات متقدة "ة، مولذلك ولكي تكون الرقابة على أموال الوقف رقابة جاد

ة متاما على اجلهاز وحقيقية، فالبد أن يتم إسنادها مبوجب نصوص قانونية إىل جِهة مستقلِّّ
احلكومي عامة، وهذا االستقالل الرقايب يؤدي إىل حيادية ة، وعن وزارة األوقاف بصفة خاص

األجهزة الرقابية، وعدم خضوعها للضغوط اإلدارية يف اجلهاز احلكومي، وأن تكون هذه اجلهةُ 
ع منحها صالحيات رفع الرقابية ذات صالحيات واسعة يف الرقابة املالية والضبطية القضائية، م

2("ةتقارير باملخالفات إىل اجلهات القضائية املختص( .  
  .غياب اخلريطة التشريعية حلماية استثمارات أموال الوقف: 4

لُلقد بدأت األوقاف وهي تدخ جمال املؤسساتلِ يبمبجال االستثمار كأحد الس اممة؛ االهت
اليت تضممرار يف القيام بدورها، وهذا االهتمام البد وأن يالزمه تغطية تشريعية هلا البقاء واالست ن

ة وداعمة تضمن احلماية الكافية، وهو الشيء الغائب اليوم بسبب غياب اخلريطة يّوِوقانونية قَ
االت والكيفيات اليت )املرجعية الشرعية(ر ومن خالل التأصيل الشرعي ظهِالتشريعية اليت ت؛ ا

البد وأن تحتاألفراد ر عجشاحلماية هلذه األموال، وي قِّقحم يف جمال استثمار املال الوقفي مبا ي
واملؤسمثل هذه اخلريطة التشريعية س ودجات على االستثمار يف األوقاف بكل اطمئنان، فَبِو

املستقبل الواعد لألوقاف، والذي سيكون بال ش مرسالواضحة املعامل؛ ميكن أن يد كا إضافيا عم
  .اته وآمالهعللمجتمع يف حتقيق تطلُّ

                                  
م 2012مارس  5هـ املوافق 1433ربيع الثاين  12املؤرخ يف  106-12ويف اجلزائر ميكن احلديث عن املرسوم التنفيذي ) 1(

م املتضمن إحداث املفتشية العامة 2000نوفمرب  18هـ املوافق 1321 شعبان 22املؤرخ يف  371-00املعدل للمرسوم التنفيذي 
 21، بتاريخ 49:، السنة15:يف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وتنظيمها وسريها، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد

  . م2012مارس  14هـ املوافق 1433ربيع الثاين 
  .205جع سابق، ص رضا حممد عبد السالم عيسى، مر )2(
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هذه مجلة من املعوقات التشريعية اليت صاحبت التطوفَرِر الذي عاألوقاف خالل  ته
ة اليت فرضتها على ئَقات حتتاج إىل تصويبها واالستفادة من اآلثار السيوهي معو ،السنوات املاضية

عية متكاملة، تسمح لألوقاف من االنطالقة احلقيقية حنو االحترافية يف األوقاف؛ لبناء رؤية تشري
ر األفراد واتمع، ة يف تطوراجتماعية رائدة ومؤثِّ مؤسسةاإلدارة والتسيري، واليت ستجعل منها 

هذه الرؤية التشريعية اجلديدة ستكون مبثابة الدرعِ الواقي من كل املخاطر اليت ستواجه  كما أنّ
  .األوقاف، وضامنا مهِما الستقرارها سسةمؤ

   .أوجه تطوير النظام القانوين الوقفي: ثانيا
ولتجاوز العديد من املعوقات اليت سبق ه من الضروري االهتمام ببعض ذكرها فإن

اخلطوات، واالعتماد على بعض اآلليات اليت من خالهلا يمكمن جديد ع ن قنطَللى لألوقاف أن ت
هذه  ر حنو تفعيل دورها يف اتمع، ومن أهمعلى التطو ومساعدة  مؤسسةأسسٍ تشريعية 

  :اخلطوات
1 :واملراجعة املستمر حيِنيةَ حتقيق املواكبة للواقع التغية للوقف، بظِّمحاجات (ة للتشريعات املُن

، مع االستفادة من صيغِ التشريعات احلديثة رعِ، تفعيال لدورها االجتماعيتضيات الشوملق) الناس
الَقُح القانوين والتشريعي وتبادل اخلاصة بتجارب الوقف األجنبية املوافقة للشرع، من خالل الت

  .اخلربات
إعداد جيل من العلماء املُخضرمني الذين جيمعون بني املَلَكَة الشرعية والثقافة القانونية احلديثة، : 2

رع احلنيف، مع إصالح د أحكام الوقف الفقهية وتقنينها دون نقضِ مقاصد الشمن أجل جتدي
النس ظِّمنظُمِ القانونية اليت تالس النيابية والتشريعية بقصد ترشيد عملية  ريالعمل داخل أروقة ا

  .التقنني  للوقف
3 :إعداد عمل موسأحكام الوقف والتعليق عليها مبا جيوع ني يتضمةَهلَعلها واضحة املدلول س 

  .التطبيق، وذلك من خالل االستفادة من املوروث الفقهي الكبري بكل مذاهبه املُعتمدة
االهتمام باجلانب القضائي من حيث تكوين قضاة الوقف املُتخصصني، باإلضافة إىل ترتيب : 4

صل اخلصومات وحسمِ املنازعات الطرائق القانونية اليت جيب اتباعها يف الدعاوى واملرافعات وف
قة بالوقف، مع ضرورة أن يكون للقضاء املستقلّ الوالية القانونية العامة على األوقاف اليت املتعلِّ

  . تنبنِي عليه فكرة االستقاللية الوقفية نظريا وتطبيقيا
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قانونية للدولة البحث عن الصيغ املالئمة لترابط قانون الوقف مع هيكل البِنية التشريعية وال: 5
التضاد املُفضي إىل عرقلة انسيابية األنشطة الوقفية، مع العمل على إعداد الصياغة تفاديا للتعارض و

 القانونية اليت ترفَع يد الدولة عن الوقف، وتطلق يف املقابل يد العمل األهلي للمشاركة يف فعاليات
ا للتكاملية الواقعية بني الفقه الوقفي واحلركة االجتماعية املمارسة القانونية لألنشطة الوقفية، حتقيق

)1(        .  
  .التشريع الوقفي يف اجلزائر: ثالثا

م خطوات 1991التشريع الوقفي يف اجلزائر يف السنوات األخرية وخباصة بعد  لقد خطا
هِممت مبا قبلها، وقد ذكرنا فيما سبق تطوا ر األوقاف بشيء ة إذا ما قُورِننمهمن التفصيل، وما ي

احلديث عنه اآلن هو املستوى الذي وصل إليه اجلانب التشريعي لألوقاف من حيث اإلجيابيات 
  .والسلبيات

  .اإلجيابيات: 1
ميكننا أن نعترب بأنّ بداية التشريع لألوقاف يف اجلزائر بِشكلٍ مستقلٍّ عن غريها إجيابية يف 

سببا يف وجود اإلجيابيات األخرى، فاالعتراف بكيان األوقاف ابتداًء حد ذاا، وهي اليت كانت 
س هِمم أَمريتبعويزيد من تواجده، وخباصة إذا علمنا بأنّ هذا  ه هرطَووإن طال الزمان؛ ما ي

اجِهتشريعية يف البلد وهو الدستور، االعتراف كان من أعلى و ميكننا تعديد اإلجيابيات اليت ة
ا أول قانون للوقف يف اجلزائر سنة جهدم مبا يلي1991س:  

ق االستغالل، حيث رإقرار املرجعية اإلسالمية للوقف يف التشريع أو يف االشتراط أو يف طُ •
ت13، 2:املواد(ت اإلشارة إىل مراعاة أحكام الشريعة يف مواد كثرية من هذا القانون م ،

شرعية  مؤسسةاألوقاف اليت هي باألساس  ، وهذا يتجانس مع طبيعة...)،24، 14
  . باألصل

   العمل على استرجاع األمالك الوقفية، وحماولة إخضاعها لعملية جرد عام، وتسجيلها •
   ، وهذا من شأنه املسامهة يف حصرها وتنظيمها، يف سجِلٍّ عقاري خاص بأمالك الدولة

  .مث محايتها محاية قانونية

                                  
  .بتصرف 182-178عطية فتحي الويشي، مرجع سابق، ص  )1(
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ع التنظيم على إدارة الوقف بتحديثها مبا يخدم األهداف املراد حتقيقها حماولة إضفاء طاب •
  .باالستفادة من اخلربات اإلدارية والتنظيمية املعاصرة

التفصيل النسيب ألحكام الوقف يف خطوطه العريضة، مبا يقَلِّلُ من جمال االحتجاج بعدم  •
  .فهم نصوصه

اهب األربعة، قَصد كَسبِ املرونة الالزمة االنفتاح من حيث املرجعية الفقهية على املذ •
  .)1(واال األوسع لتنظيم أحكام الوقف ونوازله

  .السلبيات: 2
التجربة الفتية يف التشريع الوقفي مع غياب اإلرادة السياسية الالزمة؛ ساهم يف وجود 

  :ى النحو التايلالعديد من املآخذ على النصوص املُنظِّمة لألوقاف يف اجلزائر، وميكن ذكرها عل
• أَتخصدور املراسيم التنفيذية الشارحة ملا جاءت به القوانني، مما جيعل اجلدوى من  ر

تنفيذها غري ذي فائدة، فصدور القانون يف وقت، ثُم ورود املرسوم التنفيذي يف وقت 
 الحق قد يكون لسنني هو يف احلقيقة تشريع لزمان غري الزمان الالزم، وهو األمر الذي

يفقثَ عن  1991القانون واملرسوم فائدته العملية، فقانون األوقاف لسنة  ددحمثال ت
   وأَحلَق التفاصيل بالتنظيم الذي ) 34، 33املواد (ناظر امللك الوقفي وإدارته لألوقاف 

أي بعد سبع ( 381/98من خالل املرسوم التنفيذي  1998مل يصدر إالّ يف سنة 
ور التنظيم فإن نظَّار األمالك الوقفية مل يتم تعيِنهم إىل يومنا هذا ، وحىت مع صد)سنني

مواد، فإذا  10، وقد تكرر يف قانون الوقف اإلحالة على التنظيم يف أكثر من 2014
هِكانت كل هذه املواد مالتأخري يف صدور هذه املراسيم،  ة وحتتاج إىل سرعة التنفيذ، فإنّم

أَوالتر بعد ذلكخ ذاته بال فائدة، ويكون قد ض ديف تنفيذها جيعل القانون يف حمن  اع
حياة األوقاف ومستقبلها الزمن الثمني الذي كان استغالله سيكون ذا فائدة عظيمة على 

  .الوقف وعلى آثاره االجتماعية بني الناس

                                  
املؤمتر الرابع  – اجلزائر أمنوذجا –تفعيل دور الوقف يف التنمية بني مقاصد الشرع ومعوقات الواقع عبد القادر داودي،  )1(

  .   بتصرف 79-78، ص 2012ة، املدينة املنورة، اجلامعة اإلسالمي –حنو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف اإلسالمي  –لألوقاف 
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ئها مما أشار إليه قانون الوقف كذلك؛ ضرورة استرجاع األمالك الوقفية بعد إحصا •
اإلثبات،  ةُلَشكى موإِثباتها جبميع الوسائل الشرعية والقانونية املُمكنة، وعند هذا احلَد تتجلَّ

إذ سنجد أنفسنا أمام مسرحِ جرمية طُمست معامل أدلَتها؛ ابتداًء من مصادرة اإلدارة 
ئها يف األرشيف الفرنسي وحتويل تلك االستعمارية ملُعظَمِ الوثائق اإلثباتية، بإتالفها أو إخفا
ما جعل ...) ثكنات، كنائس، حدائق، (املمتلكات الوقفية ألغراض ال صلَةَ هلا بالوقف 

الوصول إىل حقيقتها األوىل صد والزمن البعيد، وقد  عبمعاملنال بعد كُلَّ الطَمسِ املُت
استمرة مع حتويل كثري من ا زاد املسألت احلال على ذلك بعد االستقالل ممة تعقيدا، خاص

األمالك الوقفية إىل ممتلكات عامة شيدت عليها مؤسسات رمسية أو خاصة مع غياب 
 عثإعادة ب رِضعتةٌ من العقبات اليت تقَبالوثائق أو عدم القدرة على الوصول إليها، وهذه ع

رباء يف اإلحصاء واحملاسبة لوضع الوقف واسترجاع هيبته، وعليه فالبد من االستعانة خب
مع  ن بشكل مستمريق، وتكشف عن املأمول وتحيبطاقة وطنية تحصي املوجود بشكل دق

  .)1(كل استرجاع
املتمم  01/07القانون  قُصور يف النظرة التنموية واالستثمارية لألمالك الوقفية؛ فرغم أنّ •

أُفُقًا مهِما إذا ما  حتجديدة لألوقاف، وبالتايل فَأضاف صيغا استثمارية  91/10للقانون 
قُورِنَ باحلال اليت كانت قَبلَه؛ إالّ أنّ اإلضافة مل تكن ضمن إستراتيجية تنموية واستثمارية 

هذه  متلكها اإلدارة الوصية، بل كانت مجرد إضافة من غري تابع، والدليل على ذلك أنّ
فالكثري منها  وعمليا من خالل مشاريع ملموسة، ملَها تواجدا واقعياالصيغ مل تشهد مج

بقي حربا على ورق مل يتجسد يف أرض امليدان، فغياب هذه النظرة االستثمارية احلقيقية 
ابتداًء هو الذي جعل الصيغَ املنصوص عليها غري عملية، كما أنه ساهم يف االنكفَاء عليها 

ر االستثماري الكبري ا وفاعلية، تتماشى مع التطورصيغٍ أخرى أكثر تطووعدم التفكري يف 
حبق بعد التجارب املؤس هتدساالقتصاد العاملي اليوم، والذي ج عرِفُهالذي يساتة الوقفية ي

يف العامل اإلسالمي والعريب كما هي احلال مع التجربة الكويتية اليت سبق احلديث عنها، 
فَمالضروري إذن أن ت نتافَوالنظرة التشريعية يف جمال االستثمار مع االستحقاقات اليت  ق

                                  
  .82عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص  )1(
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املؤس افصا واقع األوقاف اليوم والذي أصبح يف مهطلُبيات االقتصادية الكربى من غري س
ه دفقوِأن ييتةك هسثلُ ذلك التوافق هو  مؤسجللب النفع واخلري للناس، فَم حسميالذي س

بقيام الوقف على أصوله اليت نشأ من أجلها، ويتيح له الفرصة لبناء مستقبله بشكل جيد 
ة ومنتجة خريية واقتصادية فعالَ مؤسسةيضمن له أداء رسالته ودوره االجتماعي ك

  .للخدمات
ص التشريعية؛ ضعف تخصصِ القضاء يف مسائل الوقف، من املآخذ اليت تلحق بالنصو •

حيث أنّ القانون يشري يف العديد من نصوصه إىل املرجعية القضائية يف حلِّ الرتاعات 
واملشاكل اليت تتعر48، 16: املواد(هلا األوقاف  ض(وهذا شيء جي ،يف األصل، ولكن  د

املشكلة كامنة يف أنّ هذا القضاء ال ميلك الكفاءات اليت هلا دراية جيدعقَة يف قضايا ة ومم
ا جيعل القضاء يتصراألوقاف وخصوصيتها، ممف مع هذه األموال كما يتصرمع باقي  ف

ال ميلكون  خصوصيتها، كما أنّ أغلبية القضاة من غري أن يراعي) عقارية أو مالية(األموال 
ألحيان ال باألصل التكوين الالزم الذي يسمح هلم مبعاجلة قضايا األوقاف، ويف الكثري من ا

القضاء  ميلكون احلَد األدىن من الثقافة الشرعية باعتبار التكوين الذي تلَقَوه، وخباصة وأنّ
أمام املُتخصصني يف اال الشرعي وخباصة ) بسب غياب اإلرادة السياسية(موصدةٌ أبوابه 

لنظرة الشرعية منهم خرجيي ختصص الشريعة والقانون الذين جيمعون بني السبِيلَني ا
واإلسقاط القانوين، وعلى هذا كان من الضروري على التشريع القانوين أن يهتم جبانب 
إحلاق املرجعية القضائية بأهل التخصص، وأن يعمل القضاء يف نفس الوقت على تكوين 

 .قضاة متخصصني يف مسائل الوقف حىت تكون العملية احترافية وذات فعالية جيدة
  

  .ات التشريع الوقفي يف اجلزائربتطلَّم: ثالثال فرعال
يستوجِب التشريع الوقفي يف اجلزائر اليوم حماولةَ تجنبِ السلبيات اليت ذكرناها سالفا، 

وهذا األمر يلَّطَتب ا مبا إعادة النحيِينِهة للوقف، وحماولة تظِّمظر قي مجيع النصوص القانونية املُن
ما جيب أن يكون عليه الوقف يف اتمع، و مؤسسةمع الواقع ومبا يتناسب مع مكانة يتماشى 

دورها الرسايل الذي شرحنالقوانني فقط حىت  ه نلَةُ يف سيف الفصول السابقة، فليست املشك
نر جبملة من الشروط املوضوعية اليت  ةٌقَعلى إدارة راشدة لألوقاف، بل املسألة متعلِّ لَحصكَرتت
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اهليكلي التنظيمي، األدائي (بأوجه خمتلفة يف كل مفاصل اإلصالح اإلداري املنشود لنظام األوقاف 
  :واليت من أبرزها) العملي
  .اإلرادة السياسية يف اإلصالح ويف تنفيذ التشريعات: أوال

انُ أيومنه (لإلصالح  مشروعٍ ميكننا القول بأنّ العمود الفقري الذي يقوم عليه كَي
 كهو وجود اإلرادة السياسية احلقيقية والصادقة إلجنازه، ألنه احملر) اإلصالح اإلداري لألوقاف

  :أمهية وجود اإلرادة السياسية يف النقاط التالية تكمنهلا والدافع األول النطالقتها، و األساس
ية والتشريعية والقضائية، اإلرادة السياسية هي قاطرة السلطة يف البلد بكل عناصرها التنفيذ: 1

عملية اإلصالح املُفتقرة هلذه السلطات الثالث ستكون موفَّقَةً إذا اجتمعت هذه  وبالتايل فإنّ
  .السلطات وراءها وكانت داعمةً لوجودها ابتداًء ومسهلَةً لعملها انتهاًء

2 :ة ولَيلُحماوالت إلفشاهلا أو احلَ اإلرادة السياسية هي القادرة على محاية عملية اإلصالح من أي
دون الشروع فيها، سواء من األفراد أو املؤسةسيات أو مجاعات الضغط املَصلَح.  

اإلدارة هي آلية تنفيذ اإلصالح وهي يف نفس الوقت صنِيعةُ اِإلرادة السياسية اليت تتحكَّم فيها : 3
ا كانت فعاليته وإجيابيته إذا مل تتجاوب معه همح ملإلصال ويف مفَاصلها، وبالتايل فأي برنامجٍ

اإلدارة فإنه آيِلٌ ال حمالة للفشل وخباصة يف الدول املتخلِّفَة واليت ال تمتلتقاليد عريقة يف العمل  ك
املؤسايتس.  

غالبا ما حيتاج اجلهد اإلصالحي إىل إمكانيات مادية كبرية، يفضي عدم وجودها إىل عرقلة : 4
  .العملية اإلصالحية إن مل نقُل وأدها يف املهد، والكفيل بإجياد هذا الدعم هي اإلرادة السياسية

على السلطة السياسية صاحبة اإلرادة السياسية أن تضع مخاوِفَها املُتوهمة كان  ؛هنا ومن
ألوقاف، والذي هو يف مصلحة حول األوقاف جانِبا، وأن تطمئن متاما إىل الدور الذي جعلَت له ا

ا ذلك الدور،األمدت جيهرة  ة وكذا السلطة السياسية لو فَقإزالتها  ميكنهذه املخاوف غري املرب
  . ا إلجياد اإلرادة السياسية املطلوبةيزحفبعض العناصر املُشجعة واملُطَمئنة للسلطة السياسية ت كرذبِ

• األوقاف خيجسيد السيادة؛ حيث تقوم األوقاف بِتاستراتيجي ل ارسّاالحتياجات  د
ي، التعليمي،االجتماعي،االقتصادي، مبا يرفع احلَاملطلوبة يف امليدان الصحج عن الدولة ر

الذي غالبا ما يفرعليها  ضرفع عمِالد مثال ةعن املواد األولي والتكُّحقَم يف مدرة ات األم 
  ].قد الدويلوق النما يقوم به صند[ 



GA<ات ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف >- ا�%<ا=: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا�:��- !  

347 
 

• األوقاف خيار خلفض ميزانية الدولة يف املسائل االجتماعية وتوجيهها للميادين احلسة اس
اليت تقِّحاجلانب العسكري، البحث ( االستقرار االجتماعي واألمن الغذائي واالقتصادي ق

  .)إخل...العلمي،
ل هلا من مكَصر إضايف وماألوقاف ليست ولن تكون حبال سلطة موازية، وإنما هي عن •

  .أجل الصاحل العام
لعدم خروج  انٌممن خالل املتابعة واملراقبة ض املُلحق بالسلطة القضائية؛ اإلشراف •

  .من املنظومة الكُلِّية للدولة زٌءعلى أنها ج ، ودليلٌالتنموي املقصود هلا طّاألوقاف عن اخلَ
  .شريع الوقفياالختصاص النوعي للقائمني على الت: ثانيا

اية بأحكام روكذا أهل الد ،التشريع الوقفي إىل ذَوِي اخلربة يف جمال القانون وسنه حيتاج
بِقَدرِ حاجته إىل و وصصالوقف ومسائله، فالتشريع ال حيتاج النضعا يف املكان املناسب هلا، ه

ما يربِز احلاجة إىل أهل  مهن املقصود، وأَبري عة واحلُجة والتعووحتميلها القَدر الالزم هلا من القُ
  :االختصاص يف جمال التشريع الوقفي ما يلي

1 :التشريع املناسب يف املكان والزمان املناسبني؛ يلُجع العمل فاعال وذو مردودية جية، تتجاوز د
ضيِِتاملُ ع صالوقت والفُرتاحة من جتارب أخرى أو اليتة اليت كثريا ما كانت النصوص املُستخنس 

  .من وضعِ أُناسٍ ال خربةَ هلم خبصائص األوقاف؛ تضيعها هي
ة من حيث نوع املال الذي تمثِّلُه، وكذا الوظيفة اليت وجِدت من يوصصخمتتاز األوقاف بِ: 2

الشيء الذي ال يدركه إالّ أَجلها، فَعدم إدارك هذه اخلصوصية والتفاعل معها بشكل دقيق، وهو 
األموال، يخطئُونَ يف التشريع  كغريها من معها الكثري من املتعاملني ها عندأهل االختصاص؛ جيعل

  .هلا وتنظيم أمورها
  .ة بالوقفقَاالختصاص القضائي يف املسائل املتعلِّ: ثالثا

ت األوقاف وهم القضاة وما يقَالُ عن القائمني على التشريع يقَالُ عن الفاصلني يف منازعا
على العموم، وهؤالء من الضروري أن يكونوا على درايبأحكام الوقف ومسائله وكذا  ة

 نمكاجتهادات العلماء فيه، باإلضافة إىل االطِّالَعِ الواسع على املخزون الفقهي الكبري الذي ي
ةَ منه يف إجياد احللول املناسبة ملشاكل األوقاف وإداريه االستفادضقتا، وهذا االختصاص ت

  :االعتبارات التالية
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االختصاص النوعي لألموال الوقفية يستدعي بالضرورة االختصاص النوعي للقضاء املُتخصص : 1
  .  قة ايف حلِّ املنازعات املتعلِّ

م القاضي غري املُختص يف قضايا الوقف؛ كثريا ما تكون أحكامه جمانبةً للصواب بسبب عد: 2
معرفته خلصوصية األموال الوقفية، وهذا يلَّطَتا للقضاة يف جمال املنازعات الوقفية، ب تكوينا خاص

مبا هو غري ملدى القضاة العاديني احٍت.  
ة واحلُجية الالزمتني عند التنفيذ، باعتبار أنها من ذوي والعمل على إِكساب تلك األحكام القُ: 3

  . اسضافة إىل الثِّقَة اليت تتولَّد من ذلك عند النالرأي واالختصاص، باإل
  .االختصاص النوعي يف تنفيذ النصوص: رابعا

قة بالوقف، إذ ال يكفي ونعين بذلك التكوين اخلاص للقائمني على تنفيذ التشريعات املتعلِّ
دارة األوقاف الرباعة اإلدارية يف تسيري وتنظيم شؤون األوقاف، بل البد أن يكون القائم على إ

على دراية جيدبالنصوص التشريعية من حيث ة:  
  . فَهم مدلوهلا بصفة دقيقة، مما جيعله موفَّقًا يف استيعاا ومعرفة كيفية تطبيقها يف الواقع: 1
رشادةُ التنفيذ من حيث الزمان واملكان املناسبني، وهذا يستدعي وجود ملَكَة قانونية عند  :2

  .مني على شؤون األوقاف ال يمكن حتصيلها إال بتكوين خاص هلمالقائ
فالتشريعات حتتاج إىل اإلطار الكُفِء الذي يعمل بصدق وأمانة على تنفيذ النصوص، فال 

  .يتجاوزها أو يلوِي عنقَها من أجل جتاوز تطبيقها ألسباب نفعية أو مصلَحية حمددة
  .غة النصوصاالختصاص النوعي لصي: خامسا

كتفالصيغة اليت تا التشريعات م هِبها  ةٌمللغاية يف إدارة األوقاف وحىت يف محايتها، ألن
يوقَف على خصوصيتها، فإذا كانت العبارات و املُعبر عنها والواجهة اليت تعرف من خالهلا

املستلَّعمعلى األوقاف بشكل جي رعبة يف النصوص ال تها ستكون ذات أثرٍ معاكس ملا هو د فإن
ا على , منها مطلوبدمعتولذلك كان حتقيق ذلك م:  

1 :ال  صوص اليت تكون موافقةًالواقعية ابتداًء يف اختيار النقَاة من اخلَيستيش، وغري مللواقع املَع 
ن جتارب ناجحة أخرى ال تكون بالضرورة مواتية للواقع، وبالتايل فالبد مأو م نمكن تشريع ما ي

د وجب االستقراء اجلي هذاتنفيذه ال ما يرتجى الوصول إليه وهو متعذِّر حبسب الواقع، وعلى 
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 روصت نللواقع واالنطالق منه لتشريع النصوص اليت تعاجل السلبيات املوجودة فيه أو املُمك
  .حدوثها

يها اإليهام، والعبارات دقيقة غَري حمالَة للوجوه، حىت البد أن تكون الصياغة واضحة ال يعترِ: 2
ميكن تطبيقها وعدم تعريضها للتأويل الذي يفقدها قُوتها ويجعلُها مطيةً للتالعب املُفضي إىل 

كلما كان تطبيقها سهال  ةافَا كانت الصياغة واضحة وشفَّملَّكُإفراغها من مضمونِها، وعليه؛ فَ
      " ، مبا يسمح أن تكون يف مواجهة مجيع من تسولُ له نفسه االعتداء عليها، االًعفَومفيدا و

وال إشكال يف اعتماد املرونة يف النصوص عند اقتضاء األمر، حىت تكون للسلطة التقديرية جمال 
مقصد الشرع منها، وف قِّقحوخباصة يف األحوال اليت تقتضي ذلك وتالوقف قه بنِمعلى ذلك يف  ي

مع االعتناء بالسالمة اللغوية املبنية على احترام قواعد النحو والبيان، واستعمال . ..أغلب األحيان
  .  )1("املصطلحات الواضحة واملعروفة عند أهل االختصاص

ولة ة باألوقاف متجانسة ومتكاملة مع البِنية التشريعية للدقَكما جيب أن تكون النصوص املتعلِّ: 3
تطبيق النص ابتداًء،  هلَرقَاملُفضي إىل ع ب التعارضحىت يتجن) ة بامليادين األخرىقَالتشريعات املتعلِّ(
مسألة االختصاص القضائي  ه سيكون متعارضا مع نصٍألن بنجتمنه يف التطبيق، وت قآخر أَسب

لتشريعي املُوصلِ حتما للفوضى، باإلضافة بسبب وجود التنازع، والذي ينتج عنه عدم االستقرار ا
  إىل ضرورة مراعاة واحترام حدود التشريع الدويل فيما يتوافق مع الشريعة طبعا، ألنّ األوقاف 

  .قد يكون هلا امتدادات تتجاوز احلدود القطرية من حيث األثر
ف، تفَصلُ فيها ملشروع نظام الوق) تفسريية(مذكّرات توضيحية "البد من االهتمام بوضع : 4

      ح أصل كل مادة يماته، وتوضاحلاالت املختلفة، وتذَكِّر مبنهج التقنني وكيفية تبويبه وتقس
         اإلمكان  درمن املواد، وصوال إىل درجة من استغراق مجيع أحوال الوقف، مع التقليل قَ

األحكام التمهيدية،  الديباجة،(ن لترتيب املنهجي يف عرض القانومن االستثناءات، ومراعاة ا
  .   )2("مبا يقتضيه التوايل املنطقي) إخل...الشروط، 

                                  
، املؤمتر الثالث )ضرورة اجتهادية  وحضارية(منوذجي للوقف اإلسالمي ) قانون(صياغة نظام احلاج حممد احلاج الدوش،  )1(

م، 2009/هـ1430اإلداري املنشود، اململكة العربية السعودية، اٌإلصالح : احملور الثالث –اقتصاد، إدارة وبناء حضارة  –لألوقاف 
  . بتصرف 149ص 
  .بتصرف 149-148احلاج حممد احلاج الدوش، املرجع نفسه، ص  )2(
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  ).اهليكلي( اإلصالح التنظيمي مرتكز : املبحث الثاين
األوقاف كذلك إىل إِصالَحٍ تنظيمي يشملُ هيكلتها، مبا يتوافق مع مكانتها ودورها  حتتاج

واقع املؤسسايت يف العمل اخلريي املُنظَّم الذي أصبح مطلَبا حتميا يف يف اتمع، وكذا مبا يفرِضه ال
قة بتسيري األوقاف بدوره مطلبا احلاضر، وعلى هذا يكون مطلَب إصالح التنظيم واهليكلة املتعلِّ

  . ملحا يف عملية اإلصالح اإلداري هلذا النظام
 ة الوقفية بصفة عامة ويف اجلزائر بصفة هذا املبحث إىل واقع اهليكل ق من خاللسنتطر

خاصة، حىت نقف على مواطن الضعف اليت ا، على أمل إجياد احللول املناسبة هلا واليت تسمح 
  .الوقف لدورها الرسايل واحلضاري مؤسسةبأداء 

  

  .واقع اهليكلة الوقفية يف العصر احلديث: املطلب األول
العربية حبيسة النمط اإلداري احلكومي منذ أن بدأت  لقد كانت اإلدارة الوقفية يف البلدان

إدارة  ّ  تنتظم يف شكل إدارة، والشك بأنّ هذا االرتباط جيعلها تورِثُ عنها كل صفاا، مما يعين أن
األوقاف مل تكن ختتلف عن باقي املرافق اإلدارية احلكومية من حيث التسيري واإلدارة، وبالتايل 

ما ذكرناه سالفا من السلبيات والثغرات اليت ميزت العمل اإلداري يف الوطن ينطَبِق عليها كل 
  .العريب

  

  .مميزات اإلدارة الوقفية يف البلدان العربية: الفرع األول
زات اليت هي أقرب على اإلدارة الوقفية احلالية يف البلدان العربية مجلة من املمي بيغلُ

ات منها إىل احملفِّقَللمعوالغالب على  ت، وباستثناء بعض التجارب الرائدة يف جمال اإلدارة؛ فإنّاز
الوضع التنظيمي للهيكلة الوقفية املميزات التالية واليت تعمسائل البد من الفصل فيها حىت  د

  . نتحدث عن إصالح إداري لنظام األوقاف
  .مسألة االستقالليةإشراف الدولة على األوقاف و: أوال

مبدى حاجة األوقاف اليوم إىل أن  من والقَصد طرح املسألة؛ هو الوصول إىل إجابة تتعلَّق
ة عن النمط اإلداري احلكومي، وإذا فرضنا ضرورة االستقاللية؛ فهل مستقلِّ مؤسسةتكون 

قَطلَستكون استقاللية مة وعندها سنكون أمام جهاز مجلهاز الدولة، وهذا األمر له عالقة  ازٍو
الدولة ال ختفى خماطره، أم أننا حباجة إىل استقاللية مضبوطة بضوابط تحقِّق املقصود من  بسيادة
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مسألة االستقاللية هذه  غري أن تنشأَ كيانا آخر يقابل كيان الدولة القائم، باإلضافة إىل ذلك فإنّ
سليب مضر به؟  مرتبطة مبسألة إشراف الدولة على األوقاف، فهل هو إجيايب يف مصلحة األوقاف أم

وهل ميكن إجياد توليفَة معينة لصورة اإلشراف الذي يلحق بالدولة ويبقي األوقاف على استقالهلا 
  .الذايت

مل تكن األوقاف يف صدر اإلسالم حباجة إىل إدارة باملعىن احلديث، باعتبار أن نشاطها 
اال بعد ذلك  عسقُدرة من ذاا، فلما اتكان حمدودا، وآلياا كانت معروفة متحكَّم فيها بِ

وخباصة يف العهد العثماين؛ بدأ التفكري يف تقنني أنشطتها وإدارة مرافقها كما تدباقي املرافق  ار
 تهبوجاحلكومية األخرى، فهذا األداء اإلداري احلكومي لألوقاف بعد عهد االستقالل است

ميف األوقاف الظروف اليت كانت الشعوب ت علَهف ردما، فلم يكن من املمكن بعد أن فعل املُست ر
ى الدولة احلديثة بعد استقالهلا من متابعة األوقاف وتسيريها، وبالتايل تصفيةً وختريبا، أن تتخلَّ

فرِفالوالية من هذا الباب كانت منطقية يها الواقع، على أنّ هذا األداء احلكومي مل يكن يف ض
توى املطلوب ومل يحقِّق لألوقاف املكانة اليت كانت عليها قبل دخول املستعمر إىل البالد املس

أمهية  إنّف" ائه ووضع اخلُطَط لتصحيح أخطائه، ولذا اإلسالمية، ولذا كان من الضروري تقييم أد
والفرعية جتاه  البحث يف تقييم األداء اإلداري احلكومي للوقف ترتكز على تخطِّ األمور اجلزئية

حتقيق أهداف أكثر مقًعا وجتريدا، ألنيف أي نكَرالدولة يف ضمان  ه ال ي ورحال من األحوال د
ا يف اإلطار املؤسكَانللوقف م فِّروي للمجتمع، بصورة تتكامل فيه مع األنشطة ِسوجود دافعية ت

النهاية إىل إِشباعِ وتلبية حاجات الناس  اخلريية األخرى عرب تبادالت مكثّفة، واليت تهدف يف
  .)1("والفئات األقَلُّ حظا، مما يؤدي إىل حتمية تعزيز تفَوقِ اتمع

1 – ةغات استقاللية مسوسالوقف اإلسالمي مؤس.  
  :هناك العديد من املُسوغَات اليت تبرر استقاللية األوقاف عن اإلدارة احلكومية ومن أبرزها

منافس  ة؛ تضمن اإلفادة القُصوى من األموال الوقفية، وهي بديلٌاملستقلِّ ؤسسةاملة صيغ •
لصاإلدارة الفردية أو احلكومية غِي.  

                                  
حنو استراتيجية : ، املؤمتر الرابع لألوقاف)اإلشكاالت واحللول(، األداء اإلداري احلكومي للوقف ياسر عبد الكرمي حممد احلوراين )1(

  .499، ص 2012ملية للنهوض بالوقف اإلسالمي، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، تكا
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•  هفِّروةنوعية املنتوج الذي تساالت الوقف املستقلِّ مؤسالجتماعية، التعليمية، ا(ة يف مجيع ا
أهداف تنموية محددة بكفاءة واقتدار، ولذلك على تلبية أغراض و قادر..) .الصحية،

  .يظهر أحيانا تفَوقَها على مثيالا يف القطاع احلكومي واخلاص من حيث األداء والكفاءة
•  هنضمةاملحتقيق الرغبات التفصيلية للواقفني بأمانة تسة، أكثر من الوقفية املستقلِّ ؤس

املؤساية احلكومةات الوقفية الواقعة حتت وصس.  
املبادرة إىل املشاريع االستثمارية املسامهة يف اجلانب التنموي من حيث فُرصِ العمل،  •

 قِّقُهحةاملتسة من اإلكراهات املالية والضغوط االقتصادية اليت الوقفية املستقلِّ ؤسررحة املُت
ا بعض املؤسهارِسمتها ات املالية العاملية كصندوق النقد اسلدويل على الدول، باعتبار أن

مؤسات خريية، ال ختضع لتلك االعتبارات اليت ختضع هلا املؤسسات احلكوميةس.  
إىل جانب القطاع العام (ة تساهم يف صنعِ القطاع الثالث الوقفية املستقلِّ ؤسسةامل •

لى الدولة يف ، الذي يعمل على تقدمي خدمات يف جمال النفع العام، يتعذَّر ع)واخلاص
 .)1(الغالب األعم  تغطيتها بالشكل املناسب 

ة هي اليت يضمن من خالهلا جتاوز شبهة إحلاق األموال الوقفية الوقفية املستقلِّّ ؤسسةامل •
 .باألموال العامة، اليت اعتمدا الكثري من البلدان العربية سابقا

الوقفية يف اإلسالم، واليت  مؤسسةالوجه األصيل للة، هي تعبري عن الوقفية املستقلِّ ؤسسةامل •
وجِدت على هذه احلال منذ أنّ نشأَت وأَقَرها اإلسالم، فلم تكن يف يوم من األيام مقَيدةً 

  .  بالسلطة احلاكمة وال حتت وصايتها املباشرة
  .إجيابيات دور الدولة يف إدارة األوقاف – 2

  :اليت تظهِر أمهية دور الدولة يف تنظيم إدارة الوقف فيما يليوميكن أن نربِز النقاط 
تستطيع الدولة أن تقوم بدور رقايب متخصص على أساس اخلربة واملهنِية اليت متلكها  •

  ).الرقابة املالية، اإلدارية(

                                  
تقييم أداء الوقف اإلسالمي يف األردن باستخدام املَنحى النُظُمي وحتديد مستلزمات حتوله إىل أمحد يوسف حممد عريقات،  )1(

راسات اإلدارية واملالية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، فلسفة اإلدارة، كلية الد: ، دكتوراه يف ختصصمنظمة ساعية للتعلم
  .بتصرف 81-80م، ص 2008األردن، 
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ة اليت تقوم ومتتاز قرارات الدولة يف الغالب بصفة اإللزامية النافذة، مبا متلك من عناصر القُ •
عليها مقوما مدنثِّلُ لألوقاف سميالً هِات الطاعة وهو ما سهسا حلمايتها من االعتداء، ومم

  .لنشاطها يف امليدان
تدخلُ الدولة يف األساس كان من باب محاية األوقاف من اعتداءات القائمني عليها من  •

فسادا فيها باالستغالل والتعريض للتهالك  النظَّار وغريهم، والذين عاث الكثري منهم
  .باإلمهال والالمباالة

بِسببِ الوالية العامة على مرافق احلياة، فإنّ الدولة هي القادرة على جعل تلك املرافق يف  •
توافق مع مصلحة الوقف، وفيما حيتاجه من مستلزمات هي من اختصاص تلك املرافق، 

  .من أجل هدف واحد هو املصلحة العامة للمجتمع فيكون التوافق عندها تكامال يعملُ
إن التنظيم الوظيفي لألقسام الوقفية حيتاج إىل توصيف دقيق لطبيعة االختصاصات املطلوبة  •

التداخالت بني االختصاصات، وتوجيه النشاط اإلداري الوقفي للعمل  نعِمن أجل م
ة وكفاءة ممكنة، ممنِيهبأقصى موصرٍ عام ورؤية شاملة للواقع االجتماعي ا حيتاج إىل ت
 . )1("كَكُل، وهو ما تنفرد به الدولة 

  . سلبيات دور الدولة يف إدارة األوقاف – 3
هذا  ومع وجود هذه األمهية للدولة يف أحقيتها إلدارة األوقاف باعتبار الوالية العامة، فإنّ 

سلَم من العديد من االنتقادات املوجاألمر مل ييه ومن أبرزهاة إله:  
خضوع األوقاف إلدارة الدولة يعين بالضرورة خضوعها للسياسة اإلدارية اليت تنتهِجها  •

واليت غالبا ما تكون خاضعة بدورها لقرارات اجلهاز التنفيذي ومجاعات الضغط واملصاحل، 
جماالت ال وهذا األمر قد يفَوت الفرصة على قيام الوقف بدوره احلقيقي، ويسحبها إىل 

  .دخل هلا فيها باألصل

                                  
 502-499مرجع سابق، ص  ،)اإلشكاالت واحللول(األداء اإلداري احلكومي للوقف ياسر عبد الكرمي حممد احلوراين،  )1(

  .بتصرف
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لصفة االستقاللية اليت نشأت األوقاف ا، كما أنّ  االستحواذ على األوقاف هو إاٌء •
قَالقالب الذي وضعتها فيه الدولة احلديثة أفرغها من حمتواها وافتت معها اخلصوصية اليت د

  .تميزت ا لقرون عديدة، فكان ذلك إيذانا بانتهاء دورها
الصورة البريوقراطية السلبية اليت تميز التنظيم اإلداري للدولة، واليت أصبحت لصيقة به؛ ال  •

ا، باإلضافة إىل أنا عن ميكن أن تكون بديال صاحلا لتنظيم األوقاف وإدارقَهقُرت دعه ي
ا األوقاف دائما يف إدارة شؤو رِفََتااإلمكانيات الذاتية يف التسيري اليت ع.  

إدخال األوقاف ضمن اخلُطَط التنموية املطلوبة من خمتلف املرافق اإلدارية للدولة؛ يعين  •
توجيه ريعها إىل املُستهدف من تلك اخلُطط، والذي ال يكون بالضرورة املُستهدف مما 
ةربعدم احترام إرادة الواقف املُعت لَةعضاألوقاف، وعندها سنكون عند م ججذكرته ح 

  .شرعا وقانونا
• لِ أغلب الدول العربية ال تنطلق من نفس املُاخليارات السياسية املعتمدبق لَنطَة اليوم من ق

 الذي تنطلق منه األوقاف، وخباصة تلك اليت تأَصلُ للمفهوم العلماين للدولة الذي يرى بأنّ
التوافق إذا مل  الدولة هي وحدها صاحبة الدور االجتماعي واملنفردة بذلك، فكيف ميكن

  .ايكن املنطلق واحد
لقد أثبتت التجربة احلكومية إلدارة األوقاف عجز هذه األخرية عن القيام ذا الدور على  •

أحسن وجه، فالنتائج الكارثية اليت وصلت إليها األوقاف يف الكثري من البلدان العربية خري 
اقع التارخيي يشهد بذلك؛ فاألمثلة الو دليل على ذلك وال حتتاج حىت إىل املناقشة، بل إنّ

  .اليت تبين فشل حماوالت االستحواذ على األوقاف كثرية
استشراء الفساد اإلداري يف مرافق الدولة جيعلها غري مؤهلَة إلدارة أموال تتميز خباصية  •

ا والذي  احلُرمة الشرعية، وبالتايل فإنّ األوقاف تفرِض من ذاا منطها اإلداري اخلاص
 .البد وأن يستويف الشروط الشرعية الالزمة لذلك

  .ضوابط املقاربة بني نفي وإثبات دور الدولة يف إدارة األوقاف – 4
وبني الداعم لوالية الدولة على األوقاف باعتبار الواقع، وبني اهلادف إىل استقالل األوقاف 

ا باعتبار املستقبل؛ أصبح من الضروري البحث عن صبذا كَّرنتتوافقية ال تتجاهل الواقع وال ت ةيغ
الدولة يف بناء إدارة الوقف يقَع ضمن املسائل االجتهادية اليت  لِخدفمسألة تكييف ت" للمستقبل، 
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تبدو للوهلة األوىل أكثر عمقًا وتعقيدا، خصوصا أنها تقع على حمور العالقة بني جهاز الوقف 
ولذا كان  )1("صية شديدة يف جمال حتديد االختصاصات وصناعة القراروالسلطة، وتتِسم خبصو

ملصلحة اجلميع وال ي هِمالسعي إىل التوافق مأَتمن خالل االستفادة من إجيابيات ما  ى ذلك إالّت
  :الضوابط للثغرات اليت لوحظت عليه، ومن أهم هذه الضوابط ضعِو ةُكان موجودا وحماول

تضمن قُدرتها على اإلدارة وتنفيذ مجيع   السماح لألوقاف مبساحةاليت تعين املرونة؛ •
أنشطتها وأخذ القرارات اخلاصة ا مبا يضمن االستقاللية، مع بقاء دور الدولة يف املراقبة 

بالصورة اليت تضمن وجود الدولة وهيبتها، فمثل هذه املرونة ولو ) وخباصة املالية(واملتابعة 
كفيلة بإحداث التوازن املطلوب بني والية الدولة واستقاللية الوقف، والذي كانت نسبية؛ 

حيافظ على مصلحة الوقف ومستقبله، فَتدخلُ الدولة البد أن يكون موجها من غري 
  .املساس باالستقاللية اإلدارية للوقف

ى سبيل املثال؛ قد ة، فعلورجاليت تضمن التكاثف من أجل حتقيق النتيجة املَ التكاملية؛ •
حتتاج األوقاف إىل أن يتجاوز مفعوهلا احلدود القطرية، وهي بالتايل حباجة إىل من يوفِّر هلا 

التكاملية من  دسجتوقد تسع غري الدولة حتقيق ذلك وتوفريه، ذلك الغطاء، ولن يكون بو
ام تقع يف صورة تقاطع أهداف البِر واخلري الع بأنّ فال شك" خالل اإلدارة املشتركة؛ 
الوقف واهتمامات الدولة، وهذا يعين ضرورة صياغة  مؤسسةمشترك بني اهتمامات 

وجود إدارة مشتركة  أوالمفاهيم مشتركة بني اجلانبني، وميكن أن تتضمن هذه املفاهيم؛ 
توجيه هذه  ثانياتراعي مبدأ خصوصية الوقف من جهة، وسيادة الدولة من جهة أخرى، 

فاهيم للرقَي مبستوى الوقف على حنو رشيد يكفل حتقيق األهداف يف نطاق املصلحة امل
مراعاة عدم انفراد الدولة باختاذ القرار اإلداري ويف نفس الوقت عدم وجود  ثالثاالوطنية، 

مشتركة بني الدولة  إدارة مشروع ةُاغَيمن هنا ميكن ص. ..الوقف ؤسسةتقاللية مطلقة ملاس
 منل الدولة ضة، مع مراعاة حتديد تدخرباالختصاص واخل اأساس دمعتالوقف ت سةمؤسو

                                  
  .522مرجع سابق، ص  )اإلشكاالت واحللول(داري احلكومي للوقف األداء اإلياسر عبد الكرمي حممد احلوراين،  )1(
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العمل الرقايب واملتابعة والتقييم، دون التغلّغة املؤسِسل يف البِنية للوقف، أو املساس ي
  .)1("باالستقاللية اإلدارية النسبية اليت يتمتع ا 

بأمهية الطرف اآلخر، فعلى الدولة أن تعيد  فرطَ لُّويقصد به اعتراف كُ االعتبار؛ •
د من احلفاظ ة يف اتمع، هلا مكانتها اليت البفاعلة ومهم مؤسسةاالعتبار لألوقاف ك

يف املقابل على األوقاف أن تعترف بدور الدولة يف محايتها وتسهيل نشاطها، عليها، و
عن فكرة االستقاللية املطلقة اليت ال تعين غري وجود  ة عليها، واالبتعادوكذا بالوالية العام

  .دولة بداخل دولة وهذا متعذَّر بل ومرفوض حىت من الناحية الشرعية
ة متاما وهي اليت كانت يف املاضي موكَلَةٌ إىل القضاء باعتباره سلطة مستقلِّ ة؛الرقابة املستقلِّ •

عن اجلهاز التنفيذي، ولكن تد معقِّقًا بالضرورة يف الدولة احلديثة رغم التنادي األمر مل يح
مببدأ الفصل بني السلطات، ألنّ الواقع يقول بأنّ القضاء اليوم ويف الغالب األعم حتت 
وصاية وضغط السلطة التنفيذية، وعلى هذا يكون حتقيق الرقابة هذه ملحق يئة منتخبة 

ق راية واسعة يف جمال اختصاصهم املتعلِّد ربة وذَوِي خ بشكل شفَّاف ومسؤول من أعضاٍء
، يعينونَ من )املالية، اإلدارية، احملاسبية،القانونية( مبجاالت اليت ختضع للرقابة كُلٌّ من جهته 

 .خالل آلية واضحة وشفّافة تتكافأ فيها الفُرص جلميع املختصني
واملسؤولية، أو بعبارة أوضح استقاللية بني احلرية  مضبوطةٌ فاالستقاللية املطلوبة هي استقالليةٌ

اَءة تنطلقنمن واقعِ ب تمع وحيافظ على استقراره وتطوه، رِوجود إطار الدولة ككيان حيمي ا
ا على العمل بكل حرية ومسؤولية يف حتديد هتدرقُة، وبِمستقلِّ مؤسسةوتؤمن خبصوصيتها ك

فعنصر االستقاللية يف أخذ القرارات الداخلية بعيدا عن القرارات املناسبة لعملها ومستقبلها، 
يف أداء مهامها، وهو املُعبر عن  ؤسسةاملالتدخل والضغط اخلارجي هو الكفيل بضمان حرية 
مدلول استقالليتها، وبالتايل فنحن نريد استقاللية ضا،  منإطار االنضباط بكيان الدولة وسياد

جتوهو األمر الذي يجماالت العمل وحدود التدخ ددحد من خالل وضع اآلليات اليت تل بشكل س
  .   ؤسسةاملواضح بني الدولة وبني 

  

                                  
  .527-526مرجع سابق، ص  ،)اإلشكاالت واحللول(األداء اإلداري احلكومي للوقف  ياسر عبد الكرمي حممد احلوراين، )1(
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  .مسألة املركزية والالمركزية: ثانيا
وهذه املسألة كانت محلَّ نقاش طويل بني املهتمني؛ يف حماولة ملعرفة النظام األمثل لإلدارة، 

بِنطَوالشيء نفسه يا هو النظام املر قهمالَئكزي أم اليوم على إدارة األوقاف، هل الذي ي
ا إىل معرفة النظامني، وكذا حصيلتهما يف الواقع بالنسبة للتجربة الالمركزي؟ وهذا حيتاج من

اإلدارية للدولة فيما يخاملرافق اإلدارية املختلفة ص.  
   ركزية باإلدارة؛ ولذلك يقَالُ املركزية اإلدارية غالبا ما يقترِنُ مصطلح املركزية أو الالم

ق إلجناز املعامالت اإلدارية يف أي قترنَ النمط اإلداري املُطَبأو الالمركزية اإلدارية، وبالتايل فقد ا
تركيز : من مؤسسات الدولة ذين النمطني، وقد عرفَت املركزية اإلدارية بأنها مؤسسة

تتخلى فيه (رية يف مركز واحد وبصورة خاصة يف العاصمة، وهي إما مرِنة الصالحيات اإلدا
السلطة املركزية عن بعض صالحياا لكبار املوظفني يف العاصمة أو ملمثلني هلا يف املناطق كاحملافظ 

، وفيما خيص )1()ع فيه السلطات اإلدارية يف يد احلكومة ورئيس الدولةتتجم( ة قَطلَأو م) مثال
دولة، وهذا النمط بدوره كان ة بالنمط اإلداري السائد يف الرإدارة األوقاف فإنها كانت متأثِّ

را باالجتاه السياسي املختار يف ذلك البلد، فإذا كان االختيار متوجها إىل النظام االشتراكي متأثِّ
ختيار هو النظام السياسي كان النمط املوافق هو النمط املركزي املطلق يف اإلدارة، وإذا كان اال
ة أو الالمركزية  حبسب نرِاملتأثِّر باللَّمسة اللبريالية فيكون النمط السائد هو اإلدارة املركزية املَ

طبيعة اإلدارة، وعلى هذا تكون إدارة األوقاف الواقعة حتت وصاية الدولة تا للنمط السائد فيها،بع  
توزيع الصالحيات اإلدارية بني : هاقة ا ومنها أنلتعريفات املتعلِّوأما عن الالمركزية فقد تعددت ا

السلطات املتمركوهي )2(ة يف العاصمة والكيانات األخرى، كالبلديات واملؤسسات العامةز ،
تفَوض فيها السلطة اإلدارية الكاملة يف اختاذ القرارات، (  –مطلقة  –كذلك على نوعني؛ كاملة 

وهذا ) حتديد ما يشاء من األهداف، وإصدار ما يريد من القرارات ول إداري؛ سلطةُمسؤ لِّكُلفَ
النمط من حيث الواقع العملي وامليداين يي إىل الفوضى وتداخل األعمال والصالحيات فض

                                  
احملور  –اد، إدارة وبناء حضارة اقتص –، املؤمتر الثالث لألوقاف إدارة األوقاف بني املركزية والالمركزيةحسن حممد الرفاعي،  )1(

  . 167م، ص 2009/هـ1430اٌإلصالح اإلداري املنشود، اململكة العربية السعودية، : الثالث
  .167حسن حممد الرفاعي، املرجع نفسه، ص  )2(
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توزع فيه السلطة املركزية بعض الصالحيات اإلدارية على السلطة ( ، ونِسبِية )وبالتايل إىل التنازع
  ).ةياحمللِّ

اخلصوصية اليت متتاز ا؛ البد وأن ختتار النمط اإلداري الذي يوافق هذه  كمِاألوقاف حب إنّ
ار ياخلصوصية، ويحقِّق املقصد الذي وجِدت من أجله، كما أنه ليس بالضرورة أن يكون اخلَ

طلوب يف رأيي ألنّ ألحدمها دون اآلخر، فقد ميكن اجلمع بني إجيابيات كل منط وهذا هو امل
فالبد أن يكون نظام التسيري " خصوصية األوقاف تستدعي خصوصية النمط اإلداري املُسير هلا، 

متوازنا يعتماملركزية والالمركزية بشكل نسيب من خالل اجلمع بينهما، ولكي يتحقَّ ده  قذلك فإن
التخطيط، التنظيم، التنسيق، الرقابة، : ة يفلَمثِّالوقفية واملت مؤسسةالبد من حتليل الوظيفة اإلدارية لل

لبيان ما يعتبر من تلك العناصر مركزيا أو ال مركزيا، مع مراعاة مصلحة الوقف وشروط الواقف 
  .على الدوام
باعتماد ) ال مركزية(ة ي؛ جيب أن يكون ال مركزيا، تقوم فيه كل جهة إدارية حملِّ)1(التخطيط

ها أدرى بواقعها امليداين، وبالتايل الواقع املوجودة فيه، ألن مائواألوقاف فيها، وت مخدة اليت تاخلُطَّ
  .نظرا ستكون أكثر صوابا وأَدق توصيفا فإنّ

 قِلَنطَ؛ وجيب أن يكون ال مركزيا تختاره كل جهة من م)اهليكلة(؛ وهو اهلرم التنظيمي )2(التنظيم
يف إدارة األوقاف املوجودة ) اإلقليمية(ة ييكون لكل جهة هيكلتها احمللِّ حاجتها الواقعية، وبالتايل

  .يف نطاقها اجلغرايف
بني جهود بشرية تدير املمتلكات الوقفية  لُحصه يأن يكون ال مركزيا، ألن نحس؛ وي)3(التنسيق

ن له خصوصياته اليت ختتلف عن خصوصيات األقاليم األخرىيف إقليم معي.  
ة حيتاج إليها، والتنظيم طَّ؛ فالعملية اإلدارية يف مجيع حمطاا حتتاج إىل الرقابة، فتنفيذ اخلُ)4(رقابةال

اإلداري كذلك، واألمر نفسه بالنسبة للتنسيق، ويف جمال األوقاف يستحسن اجلمع بني النمطني 
بشكل تنبِاسي يتأن تكون الرقابة حملِّفيه حتديد الصالحيات الرقابية يف كل مستو م نمكى، فية ي

                                  
  .حتديد األهداف املستقبلية، وتعيني وسائل حتقيقها يف مدة زمنية حمددة: من بني تعريفاته )1(
  .الشكل الذي تفرغُ فيه جهود مجاعية لتحقيق غرض مرسوم:  تعريفاتهمن بني )2(
  .التوفيق بني األنشطة املختلفة لتحقيق التجانس واالنسجام بينها، بقصد حتقيق األهداف بأعلى كفاءة ممكنة: من بني تعريفاته )3(
  .رة، وسعيا إىل احترام آليات التنفيذ ووسائل اإلجنازوهي املتابعة الدقيقة حملطات العملية اإلدارية، حتقيقا لألهداف املسطَّ )4(
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، على أن تلحق الرقابة على كُلِّ اجلهات )رقابة داخلية(على مستوى اجلهة يقوم ا موظف إداري 
  .ة متخصصة أو إىل القضاء بشكل مباشر كما كان العهد يف املاضيإىل هيئة مستقلِّ

يف إدارة األوقاف؛ منط الالمركزية  وعلى هذا يكون النمط اإلداري املُستحسن اعتماده
سبِالنية اليت تتيح ة احلركة بالنسبة لتسيري األوقاف ولكن من دون أن تصل إىل مستوى احلرية حري

املطلقة اليت تازٍفضولكيان الدولة اإلداري وهذا ليس يف مصلحة األوقاف اليت ال  ي إىل كيان م
ما نريدها دولة يف دولة، وإنةمؤسرسالية يف فعل اخلري تتكامل مع مجيع املؤسسات اليت  س

تشاركها اهلدف وتعمل على احملافظة على الكيان السيادي الذي تنشطُ فيه، والذي يوفِّر هلا كل 
  .)1(احلماية الالزمة للقيام مبهامها ويحقِّق االستقرار الذي هو مقصد املقاصد

األنظمة احلكومية  املعاصرين يف قضايا األوقاف؛ على أنّ ت معظم أراء الباحثنيقَفَلقد ات
احلالية املُتِسمة باملركزية الشديدة اليت تدار مبوجبها األوقاف يف الكثري من البلدان اإلسالمية؛ كان 

دورها السابق يف التنمية وخ قُّفواس عن الوقف، وتهلا دور كبري يف إحجام النتمع، ويف دمة ا
لشروط  ألعياا، وتعطيلٍ من ضياعٍ: ء الكثري من املشاكل اليت ما زالت تعاين منها األوقافبقا

الواقفني وجتاوزها، وعدم االستفادة من األساليب احلديثة يف جمال االستثمار والتنمية وتطوير 
نة احلكومية األمالك الوقفية، ورأت ضرورة تغيري هذه األنظمة وإجياد أنظمة بديلَة بعيدة عن اهليم

بالقَدرِ الذي تسمح به الظروف اخلاصة بكل بلد، وتبتعد عن املركزية والروتني احلكومي، وتعطي 
األوقاف القَدر الكبري من احلرية يف اختاذ القرار وتنفيذه، حبيث يكون الدور  مؤسسةإلدارة 

  .     )2(احلكومي مقتصرا على التخطيط واإلشراف على التنفيذ واملراقبة 
  .ة التنظيميةنيمسألة البِ: ثالثا

ة التنظيمية أليع، ولذلك كانت األجهزة جهاز إداري تتأثَّ البِنيبر بالنمط اإلداري املُت
تفتقد املرونة الالزمة يف العمل  ،اإلدارية املُتِبعة للنمط املركزي مثال؛ مغلَقَة وحمدودة احلركة

                                  
  .بتصرف 185-183حسن حممد الرفاعي، مرجع سابق، ص  )1(
، إصدارات )دراسة حالة السعودية(لقطاع األوقاف يف اتمعات اإلسالمية املعاصرة  يالتطور املؤسسحممد أمحد العكس،  )2(

م، 2006/هـ1427، الكويت، 1فائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقف، طاألمانة العامة لألوقاف، سلسلة الدراسات ال
  . 107ص 
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ك وغري ذلك، فَتصبِح اهليكلة ض األحيان إىل سرعة أخذ القرار والتحراإلداري الذي حيتاج يف بع
  .مثقَلَةً ال تستطيع احلركة

اهليكلة اإلدارة الوقفية اليوم حتد اجِهوتكبرية يف جتديد نفسها، والبحث عن التركيبة  يات
جِدهلا الربوز والقيام بالرسالة اليت و يحتيغة املناسبة اليت تلتجاوز والص ت من أجلها، يف حماولة

إىل التغيري  يف حاجة ماسة يهال شك بالنمطية اإلدارية السائدة يف أغلب الدول العربية، واليت 
ي، احملكوم بِأُطُرٍ ِسطاق التنظيمي واملؤساملمارسة الذاتية احملدودة إىل الن" والتجديد للخروج من 
نمضتبِطَة ومنضوقواعد مكفُلُ االستجابة الَة آلليات فعة ميكن تطبيقها يف الواقع العملي، مبا ي

لتطوات العصر ومتطلَّرتمع، وبحوٍ ات اكُّمِ الفرد أو السلطة، وعلى نحنظام الوقف من ت ررحي
لَقَت مبسريته من جانب بعض النالوقف من املثالب والتجاوزات اليت ع لِّصخو جعل ار، أظَّي

التدعلُ األوقاف )1(ل احلكومي وتطويعه خلدمة األهداف األساسيةخبه؛ ج لَّمفقد أصبح من املُس ،
من معنا يف العصر احلديث، باعتباره احلَلَّ األمثل  مؤسسةما حتمله كلمة  لِّكُقائمة بذاا بِ مؤسسة

وِلتحقيق هيتا وسبب وجودها، ه"وبالناالت ظر إىل التطور اهلائل الذي عرفته البشرية يف خمتلف ا
خالل العقود املاضية، فإنظَه من املناسب إعادة النظارة الفرديةر يف الن )أي اليت تد إىل سن

أفضل  ف، فإنّالتأبيد كما هو احلال عند األحنا ؛ة الوقفحكان من شروط ص فإنّ، )األشخاص
شخاص الذين بالدميومة واالستمرارية خبالف األ فصتها تألن" ةؤسسامل"ي ونه هؤصيغة إلدارة ش

ات، فما اتصل ا دام سالعصر الذي نعيش فيه هو عصر املؤس نّإمث  ،يزولون بزوال األعمار
 ار أوظَّوزال بزوال الن هتلَانقطعت ص كم من وقفف انقطع واندثر،وما انفصل عنها  ،ازدهرو

اص ترتبط باألشخ إذا ما أردنا لألوقاف أالَّ ة النظارةسأسأدعو إىل ضرورة ملذلك  ،املستفيدين
إمكانية إدارة املمتلكات الوقفية  ؛ة النظارةسسمن ميزات مأ نّإمث ، فيكون مآهلا الضياع واالندثار

وما تدر2("مبا خيدم األغراض التنموية حسب الظرف الذي تعيشه كل دولة يعٍمن رِ ه( .  

                                  
اقتصاد،  –، املؤمتر الثالث لألوقاف احملصلة النهائية إللغاء الوقف يف قوانني بعض األقطار اإلسالميةحممد الشحات اجلندي،  )1(

   م، 2009/هـ1430ب واخلسائر الوطنية، اململكة العربية السعودية، إلغاء الوقف بني املكاس: احملور الثاين –إدارة وبناء حضارة 
  .632ص 
، املؤمتر الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة الوقفية مبا خيدم أغراض التنمية االقتصادية املؤسسة، احلاجة إىل حتديث حممد بوجالل )2(

  .11-10م، ص 2003/هـ1424أم القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، مكة املكرمة، 
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عن طاقتها الكامنة؛  يوِالوقف واليت تسمح هلا بالتعبري القَ ؤسسةحتديد البِنية التنظيمية الناجعة ملإن 
لُّ أمهية عن الفصل يف مسائل االستقاللية واملركزية اليت سقهو أمر ال يباحلديث عنهما، ولذلك  ق

احلاضر من األولويات اليت تأَصلُ يعد الفصل يف النموذج اإلداري املناسب لألوقاف يف وقتنا 
إدخال إصالحات جذرية على اهلياكل اإلدارية "لألوقاف، وذلك من خالل  راشد إلصالحٍ

تالفيا للثقل اإلداري والقضاء . ..على املستوى املركزي و احمللّيفة بتدبري األمالك الوقفية املُكلَّ
ت، وجعل اإلدارة أداة عصرية فعالة عليه وعلى تمركُز مصدر القرار وتداخل االختصاصا

وبالطبع فإنّ احلديث عن اهليكل التنظيمي يستدعي احلديث عن الكادر املُؤطِّر هلذا  )1("وديناميكية
اهليكل، وما يوجِستبمبستوى اإلدارة احلديثة لألوقاف، إىل جانب  ه يقلمن تدريب وتكوين ي

ولقد تعددت األمناط اهليكلية إلدارة التدريب، مل املتناسب مع التكوين وتطوير وسائل الع
األوقاف، وأخذت صة وخباصة يف البلدان اليت هلا رصيد تارخيي يف العمل اخلريي ودرا متعد

املؤسفالدراسات الغربية احلديثة رأت يف اجلهاز احلكومي املستقلّ النمط األمثل لإلشراف " ايت، س
على املؤسعلى توظيف ات الوقفية واس ةبه هذا النمط من كفاءة وقُدر زيمتخلريية، باعتبار ما ي

اخلربات واملعلومات يف سبيل تطوير هذا الدور والوصول به إىل أفضل املستويات، ويمكن 
مشاهدة هذا النمط فيما تقوم به املُفَوضيةُ العليا لألعمال اخلريية يف بريطانيا، كما يوجد منط آخر 

ل القضاء يف حالة ل حكومي مباشر من خالل وضع التشريعات، وتدخاإلشراف يتمثَّلُ يف تدخ يف
   )2("خمالفتها، وهو النمط املعمول به يف الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا 

  

  .ايت إلدارة األوقاف يف اجلزائرسالواقع املؤس: الفرع الثاين
لة األوقاف يف اجلزائر، وأهم العناصر املُكَونة هلا على لقد حتدثا سابقا عن تركيبة هيك

فات املُوكَلَة لكل طرف، وميكننا من ، وكذا التصر)الوالية(واحمللي ) الوزارة(املستوى املركزي 
بالوضع اهليكلي لألوقاف انطالقا من  قخالل ذلك العرض أن نحدد أهم املالحظات اليت تتعلَّ

، وذلك بغرض )االستقاللية، املركزية، البنية التنظيمية(ورة يف الفرع السابق العناصر املذك
  .التوصيف الدقيق لذلك الوضع

                                  
  .492عبد الكبري العلوي املدغري، مرجع سابق، ص  )1(
  .114مرجع سابق، ص  ،ااالت – اآلليات -الدوافع : التنظيم القانوين للوقف أسامة عمر األشقر، )2(
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  .األوقافو إدارة األوقاف من مسؤولية وزارة الشؤون الدينية: أوال
قَتع يف وزارة الشؤون الدينية  ةًلَة يف اجلزائر حتت وصاية الدولة ممثَّاألوقاف العام

وهذه التبعية جتعل إدارا من مسؤولية هذه الوزارة، وبالتايل فإنّ منط تسيري هذه  واألوقاف،
األوقاف خاضع غلُإلدارة الوزارة اليت يعليها الطابع احلكومي املعروف يف اإلدارات احلكومية،  ب

فارتباط األوقاف بإدارة الشؤون الدينية أورثها مجيع ممييت ذكرنا سابقا ات اإلدارة احلكومية الز
فقد كان الرتباط هذا اإلشراف والنمط اإلداري احلكومي على الوقف يف " خصائصها،  مهَأَ

ةيف انتقال سلبيات اإلدارات العمومية األخرى إىل  الكثري من األحيان؛ دورسالوقف؛ من  مؤس
تمع ثلِماملدين واملستثمرين، وغياب  عدم الشفافية يف اختاذ القرارات، وبريوقراطية التعامل مع ا

معايري نوعية يف التوظيف يف املناصب، وتعقُّد املسؤولية اإلدارية لناظر الوقف وغري ذلك من 
وتخطَّ لنفسها  وهذا الوضع مل يسمح هلا بأن تستقلَّ )1("ات املختلفة األنواع واملصادرقَوعاملُ

ا جعلهاطريقتها اخلاصة يف تسيري أمورها، مم إىل اآلن قاسم  فَتلتمن أقسام اإلدارة يف الوزارة، ال ي
ح ةيزا مل إىل خصوصيتها وأمهيتها االجتماعية، وال إىل م رمتها الشرعية، ولذلك فإنّ االهتمام

ة، مبا جيعل احلديث عن األوقاف كواألوقاف ن أولوية بالنسبة لوزارة الشؤون الدينيةكُيسمؤس 
ويستدعي فاعلة يف ا كِّدؤا اآلن، وهذا الذي يتمع ليس مطروحرِي مثارها وأثارها يف اتمع ت

بعد التقييم (عملية اإلصالح بشكل سريع، ولكن مبنهجية موضوعية تراعي حالة األوقاف اآلن 
اهزية اتمع، اإلرادة السياسية، اجل( ، وتنطَلق من سربٍ للواقع من مجيع جوانبه )والتدقيق العلمي

قائمة بذاا،  مؤسسةوالقابلية اإلدارية احلكومية لعملية االنتقال إىل الوضع اجلديد لألوقاف ك
، مع ضرورة االنتباه إىل املرحلية يف جتسيد ذلك، وهو الشيء الذي ستحاول الدراسة ...)

أيت وقتها وال ميكن ه من دون االستغراق يف التفاصيل، اليت سياتوطُخ مهالوصول إليه وحتديد أَ
نِية لإلصالح اإلداري  ر يف أيتتوفَّ احلديث عنها قبل الفصل يف احملاور الكربى اليت جيب أنّ

األرضية الصلبة ] توفري الشروط املوضوعية[اسية، اجلاهزية لعملية اإلصالح اإلرادة السي(لألوقاف 
عية اإلدارة الوقفية للوزارة والوصاية مسألة تب، ف.....)لى أساسها عملية اإلصالح،اليت ستقام ع

                                  
حنو استراتيجية تكاملية : قاف، املؤمتر الرابع لألومعوقات النهوض بالوقف اخلريي أسبابه وطرق عالجهعبد القادر بن عزوز،  )1(

  .28، ص 2012للنهوض بالوقف اإلسالمي، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 
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األوقاف من جهة أخرى؛  مؤسسةمن جهة، والصيغة اليت ميكن أن تتجسد من خالهلا استقاللية 
هي من املسائل اليت جيب الفصل فيها من قبل احلديث عن التفاصيل اجلزئية واإلجرائية التطبيقية 

   .اليت تواكب أي عملية لإلصالح اإلداري
  ).والئية(القرارات مركزية واملتابعة والتسيري املباشر حملية : ثانيا

 املُتجسداملَلحظُ الثاين على الواقع املؤسسايت إلدارة األوقاف يظهِر املركزية يف أخذ القرار، 
ا من خالل الصالحيات املُخولَة للهيئات املركزية يف أخذ القرارات املصريية لألوقاف وخباصة م

قة باإليرادات والنفقات، وحىت وإن أُعطيت بعض مبسائل االستثمار واملسائل املالية املتعلِّ قتعلَّ
ها تبقى دائما مفتقرةً إىل تزكية اهليئة ، إالّ أن)الوالئية(الصالحيات لبعض اهليئات الالمركزية 

ة، ومركزية القرار هذه؛ هي اليت وخباصة الوزير أو مديرية األوقاف والزكاة واحلج والعمر املركزية
ميدانيا متابعة األوقاف  راشبالوصاية كهيئة مركزية ال ت سامهت يف تعطيل انطالقة األوقاف، ألنّ

ا أكثر قُربا من األعيان الوقفية ومن متابعة وضعها امليداين، هة باعتبار أنياملُوكَلَة إىل اإلدارة احمللِّ
من الناحية العملية  فيها غائب مهِابعة امليدانية قاصرة، ألنّ العامل املُورغم ذلك تبقى هذه املت

وامليدانية، ونقصد بذلك ناظر امللك الوقفي الذي مل يم تعيينه إىل اآلن رغم أنّت تنظيم عمل نه قُن
التبعية اهليكلية اليت مركزية القرار اليت تخضع هلا إدارة األوقاف، إذا ما أُضيف هلا  إنّ، 1998يف 

حتدثنا عنها سابقا؛ حتتاج كذلك إىل الفصل فيها واختيار منوذج يحرر القرار اإلداري الوقفي من 
  .واألوقاف العطَالَة البريوقراطية اليت تفرِضها اإلدارات احلكومية واليت منها وزارة الشؤون الدينية

   ).والية وزارة،(ة املزدوجة لإلدارة نيالبِ: ثالثا
را على قسمني؛ قسم انقسم االهتمام باألوقاف يف اجلزائر من حيث تسيريها وإدا

يف مديرية الشؤون الدينية واألوقاف على  لٌمتمثِّ) والئي(ي لِّحم سملٌ بالوزارة، وقمركزي متمثِّ
, )ديث عنهما سابقامتّ احل(مستوى الوالية، وقد حدد القانون مهام وصالحيات كل من الطرفني 

، )1(وما يعاب على هذا التقسيم هو تداخل الصالحيات بني خمتلف اهليئات املُكَونة لكل طرف
الشيء الذي يرتب الكثري من التداعيات السلبية على عمل األوقاف ومن أبرزها مسألة حتديد 

                                  
من املرسوم التنفيذي  11مبقتضى املادة (مسألة مراقبة عمل ناظر امللك الوقفي؛ فمرةً هي من صالحيات وكيل األوقاف : ومثاله )1(

م املنشئ للجنة 1999لسنة  29من القرار الوزاري  21مبقتضى املادة (الوطنية لألوقاف  ، ومرة هي من صالحيات اللجنة98/381
  ).الوطنية لألوقاف
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اإلضافة إىل غياب اإلطار اهليكلي ، ب)1(املسؤوليات عند وجود التجاوزات املُضرة باألوقاف مثال
ن آليات التنسيق اليت تربط بعض هذه اهليئات بغريها، ميبالذي يعالقة اللجنة الوطنية  ثلِن م

ا مقرارا دعلزِلألوقاف اليت تمة جلميع القائمني على األوقاف كما تشمن  10إىل ذلك املادة  ري
ة منها، ومبثل ية اهليئات وخباصة احمللِّيقهلا؛ مع ب ئنشاملُ م1999لسنة  29القرار الوزاري رقم 

  .ملركزه 98/381ذلك يقَالُ عن وضعية ناظر امللك الوقفي رغم تفصيل املرسوم التنفيذي 
ي التساؤل دعستي ؛حتليل البِنية اإلدارية اليت تميز عمل إدارة األوقاف يف اجلزائر اليوم إنّ

د هكذا بِنية واحلاجة إىل ذلك، فهل حنن حباجة إىل وجود مجيع هذه اهليئات عن أمهية وجو
ب على ذلك من تكاليف على األوقاف أو على ترتإلدارة األوقاف؟ مع ما ي) مركزية وحملية(

املوظفني العاملني يف إدارة األوقاف هم موظفون عامّون باستثناء وضعية  ميزانية الدولة باعتبار أنّ
لُه من اليت تظهر خصوصية املركز القانوين الذي يشغ) غري املوجود واقعيا اليوم(ظر امللك الوقفي نا

فإنّ البنية ال حتتاج إىل ذلك وخباصة ما ذكرناه من  غري أن يكون موظفا عاما، وحبسب رأينا
ان ترشيد اجلهود تداخل الصالحيات وقيام أكثر من طرف بنفس العمل، وهلذا فإنّ من املُهِم مبك

وبالتايل ترشيد إحلاق التصرفات اإلدارية مبن هو أهلٌ للقيام ا من بني اهليئات اإلدارية اليت فَصلنا 
احلديث عنها سابقا،وقبل ذلك حنتاج إىل حتديد دقيق جلملة التصرفات الالزمة إلدارة األوقاف 

ذا األمر ال يتأتى إالّ إذا كانت الرسالة واليت هي حباجة إليها على وجه الضرورة أواحلاجة، وه
رفات، ومن هذا املنطلق صو حتقيقها من تلك الترجواضحة والرؤية بينة من خالل األهداف املَ

واعتمادا على ما ميكن مالحظته على حال اإلدارة الوقفية ميدانيا؛ فإنه ميكن ترشيد تلك 
، وعلى هذا نكون قد قَلَّصنا من ح قُدرةً على إمتامهاالتصرفات وإحلاقها بشكل حمدد باألصل

التداخل يف الصالحيات والتصرفات املوجودة اليوم، ويف املقابل خفَّفنا من العطَالة اليت تميز عمل 
    .اهليئات اإلدارية الوقفية، مبا يرشد األعمال وكذا تكاليفها املادية

  
  

                                  
بن تونس زكرياء، املسؤولية املدنية املترتبة على إدارة األوقاف اإلسالمية يف : لالستزادة من موضوع املسؤولية ميكن الرجوع إىل )1(

  .م2007جامعة اجلزائر، / صص شريعة وقانون، كلية العلوم اإلسالمية التشريع اجلزائري، رسالة ماجستري، خت
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  .هليكلة الوقفية يف اجلزائربات امتطلّ: املطلب الثاين
تتحداملتطلَّ دة اهليكلية اليت  بات؛ من خالل التوصيف الدقيق ألهمالثغرات اليت عرفتها البِني

أخذ  ها يف املطلب السابق، بغرضاورقد أشرنا إىل أَهم حماألوقاف يف السنوات األخرية، و ميزت
 ةُملَجإلجراءات واآلليات الالزمة لعملية اإلصالح، فَوج إىل حتديد الُالو بلِاملوقف منها من قَ

لُ لإلصالح اأَالتساؤالت اليت ذكرناها سابقا تهليكلي لنظام األوقاف يف اجلزائر، وهذا املسعى ص
 حديث كرِ ، وذلكفروع املطلبيف اإلجابة هو الذي سيكونُ موضوعاملقترحات اليت  مبحاولة ذ

تي صورة عن اهليكلة املعطواملناسبة لإلدارة الوقفية يف اجلزائر، واليت ال ميكن أن تكون ذا  رغوبة
بذلك مراعاة شروط النجاحطرح البديل، و من حيث معتربة إذا مل تكن واقعيةً فائدة دقصن 
لطة ، وكذا إىل جاهزية الس)املعلومات الدقيقة(واقع األوقاف وحاهلا ب حقيقية على معرفة ةدمعتاملُ

اتية من سر العوامل الضرورية هلذه النقلَة النوعية حنو املؤسفُّوتلتحقيق ذلك، باإلضافة إىل  السياسية
، وقبل احلديث عن تفاصيل املقترح )آليات التنفيذ -النصوص (والقانونية ) الوسائل(الناحية املادية 

اإلصالح (إليه يف املبحث السابق  نذَكِّر بالشرط األساس لنجاح العملية اإلصالحية، والذي أشرنا
وهو الشرط املالزم لإلصالح اإلداري بِرمته أال وهو؛ ضرورة وجود اإلرادة السياسية ) التشريعي

  .اليت ستكون الدافع كذلك إىل اإلصالح اهليكلي
  

  . االستقاللية اإلدارية النسبية :الفرع األول
يف أغلب الدول العربية ف لإلدارة احلكومية التقليدية قاتبعية األو ا بأنّواقعي تبلقد ثَ

، وبالتايل مل نطالقة املفترضةة، ومل تتحقَّق معها النقلَةُ واالورجواإلسالمية؛ مل تكن هلا النتائج املَ
تتةن كَّمسمؤس ا بعد عقوداألوقاف من التعبري عن ذا طويلة االستعماري هلا، ومل ت أدر من الوظه

ا من التكَاكَها يف حضارة اإلسالم، وعلى هذا فإنّ انف فعرتمع بالصورة اليت كانت تيف ابعة ي
اإلدارية للدولة أصبح ضروريا والزما من أجل تجاوزِ هذا الضمور اليت تعيشه األوقاف اليوم رغم 

ا هائطَثَبت يف التاريخ عظَم ع ؤسسةاسبا ملبل، وإن مل يكن منتحسن حاهلا عما كانت عليه من قَ
ودورها، ولكن يف مقابل هذا؛ هل يستقيم اليوم وخباصة يف حالة اجلزائر أن تستقلَّ األوقاف 

بشكل كُلِّي عن اإلشراف احلكومي جبميع صرِواألوقاف ه ريصتة، لسمؤس  عصنا تقائمة بذا
  ص ا؟ وهل متلك مبا هي عليه اآلن من وضعٍ؛ القُدرةَ على ذلك؟جوها وحميطها اخلا
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سبِياجلواب على هذا السؤال التنبيه على مجلة من املالحظات وهي ق:  
األوقاف  التجربة اإلدارية احلكومية لتسيري األوقاف يف اجلزائر جتربة فَتية جدا، وبالتايل فإنّ .1

ري الذي يسمح هلا باالستقالل الذايت يف التسيري ال متتلك الرصيد الكايف التقين والبش
  .واإلدارة، فَنقص التجربة آيِلٌ ال حمالة إىل الفشل

الوضع املادي لألوقاف اليوم، وخباصة مع انعدام إحصاء وحصر ائي للثروة الوقفية يف  .2
ات ات ومستحقَّبغري قادرة على القيام بكل متطلَّ) الوضع املادي(اجلزائر؛ جيعلها 

االستقالل اإلداري عن الدولة، والذي كما هو معلوم كبري ويتزايد من يوم آلخر، ولوال 
دفع (ت األوقاف وتكفَّلَت من حيث املبدأ ماديا بتنظيمها لَشاإلرادة السياسية انت أنّ

) رواتب العاملني ا وتقدمي املساعدة املادية يف بعض احلاالت، ومتكينها ببعض االمتيازات
والندثَرت وذهب  ت لألوقاف باألصل قائمةٌامة؛ لَما قَورجن بالصورة املَكُ يوإن مل
  .رحيها

االستقالل املطلق لألوقاف حلٌّ غري واقعي، ألنه ينتهي من حيث املآل إىل مجلة من املفاسد  .3
صبِالشرعية والواقعية، وخباصة عندما تحجما وعمال(هذه األوقاف يف مستوى كبري  ح (

يسمدولة يف دولة وهذا األمر وإن بدا  ح ريصهلا بالتأثري على الواقع السياسي للدولة، فَت
إالّ أنه يخفي عواقب وخيمة على سيادة الدولة وهيبتها وبالتايل  ،إجيابيا من حيث الظاهر

       على استقرار اتمع، وهو مناف ملقصد الوقف يف حد ذاته الذي ينشد االستمرار 
  .  يف العطاء

 نضمالتقين والتسيريي الذي ال ي قصاالنطالقة، والن نمؤاملادي الذي ال ي عفإذا؛ فالض
االستقرار؛ هي األسباب الر نضماالستمرار، وقبلهما الواقع السياسي الذي ال يئيس ة اليت تؤكِّد

اإلشراف احلكومي، وبالتايل وحىت ال نترك  عدم جاهزية األوقاف حاليا إىل االستقالل الكامل عن
األوقاف كذلك ترزأُ حتت ضغط النمط اإلداري احلكومي البريوقراطي املُثَبط واملُكَبل يف غالب 

ت يفَةولاألحيان؛ البد من التفكري يف آلية وتسما والظهور باملظهر الالئق  حلألوقاف بالتعبري عن ذا
تحقيق سيادا والقيام بدورها يف متابعة شؤون بللدولة  يف املقابل ، وتسمحا واملطلوب منها

أفرادها ومؤسسات اتمع فيها، وهذا ال يتأَتى إالّ من خالل ما اصطُلح على تسميته باالستقاللية 
اء الذي نالب اإلدارية النسبية، فاملنشود إذا؛ هو اإلدارة املشتركة القائمة على مبدأ التكاملية والتعاون
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األوقاف باحلرية يف سياقِ االنضباط، والذي سنقوم بتوضيح معامله وكيفياته  ؤسسةيسمح مل
  .العملية
  .االعتبارات اليت تظهر أمهية اإلشراف احلكومي: أوال

ا أسباب االهتمام احلكومي ظنحالَلو تتبعنا النموذج الغريب يف إدارة األوقاف اخلريية لَ
على الطابع بِت غلُبز بكثري مدلول االحتواء الذي ياوجتونوعية هذا اإلشراف الذي ي ،ريِهأط

  :احلكومي لإلشراف يف الدول العربية، وميكن باختصار حتديد هذه االعتبارات فيما يلي
1. ز الذي أَتشجيع الدور املتمينتجه التفاعل امليداين بني األفراد ومؤستمع املسدين مع ات ا

األوقاف، والذي كان سببا يف تطوير التنمية االجتماعية على مجيع األصعدة، وهو شيء 
تعمل احلكومات الغربية على حتقيقه، وبالتايل مىت ما وجدت التجربة اليت تجسد هلا ذلك 

  .ساعدا
ىل سالمة محاية الرغبة يف ممارسة النشاط اخلريي املوجودة عند الفرد من جهة، والسعي إ .2

هذا النشاط من االحنراف إىل أغراض أخرى تمس بالنفع العام من جهة أخرى؛ استدعى 
يف املمارسة، والعمل على محاية التجربة  هتيرحتأطري هذا النشاط من دون اإلخالل بِ

  ).الحتواء من خالل اإلشراف والتأطرية ليعدم وجود نِ( الوقفية واخلريية 
ة، يعباملطلوب هو نوع من اإلشراف الذي يتجاوز فكرة االحتواء املُكَرس من خالل التوعلى هذا ف

ة أخذ القرار املناسب، وتوجيه يحبرِ قومتكني األوقاف من جمال واسع يف احلركة وخباصة ما تعلَّ
  .)1(بط املتابعة اليت تكون مبثابة العامل املُحفِّز املُطَمئن، ال العائق املُثَ

  .الوقفية ؤسسةاملضوابط اإلشراف احلكومي على : ثانيا
هذا اإلشراف الذي ذكرنا أمهيتهظهِر حدودله ضوابط ت عوض؛ البد وأن ت ل التدخ

والتأطري حىت ال يصري هذه الضوابط احتواًء يأيت على خالف املقصود، وأهم:  
 يول املُعتبرة شرعا وقانونا، باعتبار أنّ ةلوالية العاما اقِيساإلشراف البد وأن يكون يف  .1

ة يف شؤون الوقف باعتبار النيابة عن لَبشكل مباشر عن تصرفاته املتدخاألمر مسؤول 
لُ آثار التصرمحامات له أو عليه فات سواء أكانت حقوقا أو التزاجلماعة، وبالتايل فعليه ت

                                  
  .بتصرف 111مرجع سابق، ص  ،ااالت – اآلليات -الدوافع : التنظيم القانوين للوقف أسامة عمر األشقر، )1(
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وانسجام بني  ، وهذا يستدعي وجود توافقٍ)ةيععاية مصاحل الرمن باب ر(تجاه الوقف 
حالدولة وواليتها على الوقف، وبني األهداف املُ قعتبرللوقف ة.  

ى أمور األوقاف، فإذا انتفَت ولَّّتن يميف  هارفُّوالعدالة الواجب تاإلشراف منوطٌ مبفهوم  .2
إلشراف احلكومي على األوقاف البد وأن اَ وبالتايل فإنّت معها األهلية، فَ؛ انت)1(العدالة

يتقَّحق قِّمن خالل جتسيد شرط العدالة فيها، فإذا غاب هذا الشرط ارتفعت األحيف  ةُي
  .الوالية، وهي الوصف الواجب قيامه يف القائم والناظر على الوقف

الناظر ليس له : [ قول اإلمام بن تيمية، يةربعتاملصلحة املُ قِقُّحتبِاإلشراف كذلك منوطٌ  .3
أن يفعل شيئا يف أمر الوقف إالّ مبقته أن يفعلَ األصلح فاألصلح،ى املصلحة، وعليض.. .

، وهذا يعين تقييد .]..ما هو ملصلحة شرعيةمتصرف بوالية إذا قيلَ يفعلُ ما شاء، فإن لُّكُفَ
حراحلاكم يف ضوء هذا الشرط، فا ةَيحلاكم له حق عليه إن الن ضرعتظر العام، ولكن ي

وغُهسفعل ما ال ي.  
، وعلى العدالة )فعة وما يعود عليها بالنيعواجب محاية الر(فهذه الضوابط املَبنِيةُ على املسؤولية 

كثمرة مقصودة ( ا عر، وعلى املصلحة املُعتبرة ش)الكفاءة املادية واملعنوية لتحملِ املسؤولية(
اء والعملي اخلادم ملصلحة الوقف نهي اليت تجسد اإلشراف الب) ر العدالةلتحملِ املسؤولية وتوفُّ

  .)2(والدولة معا
  .األدوار اليت يقوم عليها اإلشراف: ثالثا

بالدور احلكومي اإلشرايف على األوقاف ةُملَوهي ج وطَةاملهام والوظائف املَن.  
  . الدور السياسي

  :واملُتمثِّلِ يف النقاط التالية
1. االعتراف حبق األفراد واملؤسات غري احلكومية يف توظيف الوقف واستغالله للصاحل س

هلا ...) االجتماعية، التعليمية، الثقافية، الصحية،(العام، وفتح سائر جماالت العمل اخلريي 
  .دون احتكار

                                  
  .ملَكَةٌ إميانية حتمل صاحبها على مالَزِمة األخالق واملروءة: العدالة )1(
  .بتصرف 519-517، مرجع سابق، ص )اإلشكاالت واحللول(األداء اإلداري احلكومي للوقف  مي احلوراين،ياسر عبد الكر )2(
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2. إقامة ودي املُشرِف على كافة األشكال الوقفيةِسعم اإلطار املؤس.  
3. ضبط حدود التعامل مع املؤسسمحاية هذه املؤس نضمات الوقفية بشكل دقيق، مبا يات س

 .ي عليهاعدم التعد و
4. تشجيع التعاون بني خمتلف املؤستمع والتواصل مع التجارب سات الوقفية املوجودة يف ا

  .ل للمشاريع العمليةاخلدمات اخلريية، لتحقيق التكامل األمثَ اخلارجية الرائدة يف جمال
  .)التشريعي( الدور التقنيين

  :واملُتمثِّل فيما يلي
ة؛ لوضع التقنينات اليت تضمن تفعيل الوقف صختان احلكومية والربملانية املُجإقامة اللِّ .1

وتسهيل اندماجه يف مؤسات العمل املدين واألهليس.  
الوقف  مؤسسة طُربِة الضوابط املُنظِّمة للعالقات اليت تملَتشريعات املُوضحة جلُوضع ال .2

  ....).قضائية، سياسية، اقتصادية، استثمارية،(بباق الدوائر احلكومية 
3. وضع لِ املؤسبإدارة واستثمار واستغالل األوقاف من ق سنح نضمالتقنينات اليت تات س

  .كوميةالوقفية غري احل
  .الدور الرقايب

  :واملُشتمل على
1. متابعة مةاملى احترام دسالوقفية لرسالتها واألهداف اليت قامت على أساسها، وكذا  ؤس

  .الوظائف اليت تعهدت ا
على القضاء املُختص للفصل فيها، ) القانونية، املالية، اإلدارية، احملاسبية(إحالة املخالفات  .2

  .للمجتمع باالطِّالَعِ عليها بكل شفافيةوالسماح 
  .ةيلبِالزيارات التفَقُدية الدورية؛ بغرض تقدمي املساعدة والتوجيه ال التضييق واملراقبة الِس .3
4. ال بكل شفافية للمجتمع املدين لتقدمي املالحظات املتعلِّقَة بنشاط هذه املؤسفتح ااتس.  

ريالدور التطو.  
  :من خالل اآليت

1. اك املؤسإِشرات الوقفية يف اإلستراتيجية التنموية للمجتمع، بِسغال هلا  تحِفَ ضِرا
  .للمسامهة يف تطوير اتمع
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واالستشارية ) الفنية والتسريية(الوقفية من االستفادة من اخلدمات اإلدارية  ؤسسةاملمتكني  .2
  . خصص يف ذلك، من خالل دعم تكوين الكادر املُت)القانونية واملالية(
إقامة الدورات واملؤمترات والندوات املتخصصة يف العمل اخلريي والوقفي، تشجيعا لثقافة  .3

 .)1(الوقف ونشرا هلا، باإلضافة إىل تطوير أدائها امليداين 
 "من هنا يمكاغَةُ مشروعٍ نيةبني الدولة و] إدارة مشتركة[  صسعلى أساس  مؤس دمعتالوقف ي
ل الدولة ضمن العمل الرقايب واملتابعة والتقييم، دون الختصاص واخلربة، مع مراعاة حتديد تدخا

ة املؤسل يف البِنيلغغِسالتسبِة للوقف، أو املساس باالستقاللية اإلدارية النِياي عتمت2("ة اليت ي(.  
  

  . ةنرِاملَ) اهليكلية(ة التنظيمية نيالبِ :ثاينالفرع ال
الثاين الذي جيب االهتمام به؛ فهو الشكل املناسب الذي جيب أن تكون عليه  بلَّطَتوأما املُ

هيكلة األوقاف مبا يتناسب مع االختيار املُتعلِّق باإلدارة املشتركة، هذا الشكل أو النمط الذي 
العمل، الوظائف واملهام،  اهليكل، أُسس: جيب أن تتحدد معامله املتعلِّقَة باألمور التالية

 مؤسسةة؛ اليت جتعله يحقِّق املطلوب من جعل يشترطُ فيه املرونة واجلدوغري ذلك، و الصالحيات،
  .دمع الواقع بشكل جي ةتفاعلف رائدة من حيث العطاء العملي، ومالوق
   .أفضلية العمل املؤسسايت: أوال

أفضلية العمل املؤسويرجع ذلك إىل ما يليالفردي،  ايت عن العملس:  
جتاوز الصفة الفردية املصاحبة يف الكثري من األحيان للخطأ، فالعمل اجلماعي تتقَلَّص فيه  .1

الذي هو نسبة اخلطأ بسبب تعدد اآلراء، الذي يفضي إىل عدم االجتماع على اخلطأ 
  .ة اإلسالميةاألم باألصل من خصوصيات

  .تمرارية يف العمل متعلِّق بتكاثف اجلهود واجتماعهااالستقرار وضمان االس .2
تتحقَّق الوسطية واملوضوعية بشكل كبري يف العمل اجلماعي، وهو ما يساهم يف حصرِ  .3

ألضراره بنسبة كبرية جمال اخلطأ وسرعة استدراكه إن وقع، مع ختفيف.  

                                  
  .بتصرف 113-111مرجع سابق، ص  ،ااالت – اآلليات -الدوافع : التنظيم القانوين للوقف أسامة عمر األشقر، )1(
  .527-526، مرجع سابق، ص )إلشكاالت واحللولا(األداء اإلداري احلكومي للوقف  ياسر عبد الكرمي احلوراين، )2(
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، كما أنه يسعى إىل جمعِ الطاقات العمل اجلماعي مكتشف لإلبداع الفردي ومشجع له .4
  .والقُدرات وترشيدها بالكيفية املناسبة، بِما يسمح هلذه الكفاءات من التعبري عن ذاا

الواقع اليوم يدعو إىل التكَتل والتجمع كشرط الكتساب القوة واالستمرار يف الريادة،  .5
االت، بل حوالنماذج العملية كثرية ويف كُلِّ الُونى تكَتتاألقوياء اليوم ي.  

ى هلا عنه إذا ما أرادت أن نايت الذي ال غسمستقبل األوقاف اليوم هو يف العمل املؤس ولذلك فإنّ
ا، ألن ل املكانة الالئقةحتجاح، وأقَتصِ النفُراحتماال لوقوع اخلَلَل لُّه أكثر حتقيقا ل.  

  .األمناط اإلدارية املختلفة: ثانيا
منهاوت ذكُرد هذه األمناط واألشكال من خالل مجلة من العوامل؛ ندحت:  

  ).الرسالة والرؤية(الوقفية  ؤسسةاملطبيعة ووظائف  •
  ).املنحة أو االستثمار( مؤسسةاملوارد املالية لل •
  ).ة لطريقة العملمظِّنالنصوص املُ( القوانني املُنظِّمة  •
  ).ة اخلدمات املقدمةطبيع(العالقة مع اآلخرين  •

الوقفية  مؤسسةوعلى ضوء هذه العوامل وغريها، وجِدت العديد من النماذج واألمناط اإلدارية لل
  :املستقلة، واليت منها

  .الوقفية املاحنة ؤسسةاملمنط  -1
      ألفراد اإلنفاق املباشر على ا(هدفها الرئيس منح األموال وإنفاقها يف وجوه البِر والنفع العام 

أو بالتعاون مع املؤسة، وهي )ات اخلريية األخرىسسم خدمات أو منتجات للجمهور  مؤسقَدال ت
 مهت؛ يجملس األمناءمن حيث البناء اهليكلي على  ؤسسةامل، وتتأَلَّف ...)العالج، التعليم،(

يناطُ  إدارة، وإىل مؤسسةاف اخلريية للباإلشراف على التخطيط والرقابة والتأَكُّد من حتقيق األهد
ا التنفيذ، تنقَِسم إىل جهاز إداري أول مهِمته اإلنفاق يف جماالت البر واخلري عرب إعداد الطَلَبات 

واملقابالت ودراستها بالشراكة مع األفراد واملؤستمع احملَسلِّات يف اي، وجهاز إداري ثان  هتهِمم
  .)1(فاظ على األموال الوقفية واستثمارها احل
  

                                  
  .النموذج التطبيقي هلذا النمط هو األمانة العامة لألوقاف الكويتية اليت فَصلنا احلديث عنها سابقا )1(
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  ).التشغيلية(ة يمداخلَ ؤسسةاملمنط  -2
تسعى لتقدمي اخلدمة بشكل مباشر للجمهور، عرب املؤسسات التعليمية والصحية  مؤسسةوهي 

لغربية؛ إالّ واالجتماعية املختلفة، ورغم أنه النمط اإلداري األقدم تارخييا يف التجربة اإلسالمية وا
 ؤسسةاملأنه النمط األقل انتشارا يف التجربة املعاصرة، ويرجع سبب ذلك إىل القُدرة على تشغيل 

االت الصيف خمتلف احف هلا االستحقاقات اليت ية أو التعليمية أو غريها عرب فترات طويلة، أَض
، ولذلك اجتهت العديد منها إىل )التكلُفَة(ابعة يتطَلَّبها إنشاء مثل هذه املؤسسات إدارة ودعما ومت

  .)1(الشراكة والتوحد يف مشاريع بعينها
 ؤسسةاملالوقفية هو منط  ؤسسةاملالنمط املالئم إلدارة  يرى الدكتور أسامة عمر األشقر بأنّ

  :التشغيلية وذلك لالعتبارات التالية
  .ات املاحنةساملؤس تاليف اإلشكاالت اليت تتلَبس عادة بعمل .1
التشغيلية على االستجابة لرغبات وشروط الواقفني التفصيلية، وهو ما يسهِم  ؤسسةاملقُدرة  .2

  .يف تشجيع حركة الوقف
3. املؤسات التشغيلية منوذج االستفادة القصوى من األموال الوقفية لتحقيق دورها يف س

  .التنمية االجتماعية
يعين االبتعاد عن صيغة إنفاق املال غري املشروط الذي تقوم به  االعتماد على هذه الصيغة .4

بعض املؤسات الوقفية املاحنةس.  
5. املؤسسات التشغيلية أقدر على تلبية حاجات تنموية معيةن.  
6. وجود خدمة، أو منت همقَدةاملج تسى حتقيق  ؤسدا على قياس منتيف قُدر سهِمالتشغيلية ي

الوقفية اعتمادا  ؤسسةاملوقف ألهدافه، وذلك عرب عمليات التقييم الدورية اليت تقوم ا ال
 .)2(على التغذية الراجعة 

                                  
  .بتصرف 131-125مرجع سابق، ص  ،ااالت – اآلليات -الدوافع : التنظيم القانوين للوقف أسامة عمر األشقر، )1(
  .131عمر األشقر، مرجع سابق، ص أسامة  )2(
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األوقاف ال تبتعد كثريا عن النوعني  ؤسسةوقد وجِدت اقتراحات لنماذج وأمناط أخرى مل
بعني االعتبار املعيار التجاري  السابقني، ولكن تحدد حبسب الغرض املُبتغى، فإذا أخذنا

  :االستثماري؛ فهناك من يقسمها إىل ثالثة مناذج هي
كوقف العقار واألسهم، والذي  عونتالوقفية ذات احلجم االستثماري احملدود وغري املُ ؤسسةامل

عدة من قبلِ إلدارة االستثمار حسب اخلُطَط املُ) ناظر(يستدعي وجود سجل جتاري يعيّن له مدير 
  .ة على الوقففَجملس النظارة أو اهليئة العليا املشرِ

يساهم فيها جبزء من ) شريك(؛ جتمع أكثر من واقف الشركة الوقفية ذات املسؤولية احملدودة
رأس ماهلا، وتستثمر األوقاف أصوهلا من خالل هذه الشركة على اعتبار أنها شخص اعتباري 

ه املالية عن الواقفني، وهذا النموذج يتناسب مع االستثمارات املُتعددة اليت متلك مستقل بذمت
أصوال متنوعة وتستثمر يف جماالت خمتلفة، باإلضافة إىل أنه يعطي إمكانية إدارة االستثمارات 

لس النظَّارة إضافتها يف احلالية أو غريها من املشاريع االستثمارية الوقفية اليت يرغَب الواقف أو جم
  :املستقبل، ومن أهم امتيازات هذا النموذج ما يلي

إمكانية تعدد األنشطة واألغراض وزيادة رأس املال، وتعديل بعض نصوص العقد مبا  .1
 كة يف صددة(يتوافق مع الضوابط املُحجح (الوقف، وخباصة إذا اتحجملس النظارة يف  د

  ).املسامهات(مجلة الوقفيات 
حمدودية مسؤولية الوقف عن ديون الشركة برأس مال الشركة فقط، وال تمتد ألصول  .2

  .الوقف اخلارجة عن رأس مال الشركة
  .إمكانية صياغة صالحيات جملس املديرين بشكل منضبِط مع شروط وأحكام الوقف .3

سهمهِم فور االنتهاء من تأسيس يقوم املسامهون بوقف أَ ة؛لَقفَالشركة الوقفية ذات املسامهة املُ
ر يف الشركة، ويتناسب هذا النموذج مع االستثمارات الكبرية اليت متلك أصوال متنوثمستعة وت

جماالت خمتلفة، باإلضافة إىل أنه يعطي إمكانية إدارة االستثمارات احلالية أو غريها من املشاريع 
  :يزات هذا النموذجاالستثمارية الوقفية املستقبلة، ومن أهم مم

وجملس ) الواقفون(الفصل بني امللكية واإلدارة؛ فمجلس النظارة هنا هو ممثِّل املُالَّك  .1
، )ارة على إدارة االستثماراتظَّعدم سيطرة جملس الن(اإلدارة هو املعين بإدارة الشركة 

ارات الفردية، إىل وينتج عن هذا تدعيم القرارات اجلماعية املدروسة واالبتعاد عن القر
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جانب تفعيل كفاءة جملس النظارة يف الرقابة اإلدارية، حيث يصبِح دوره وضع السياسية 
  .االستثمارية واعتماد خطَط العمل ومراقبة األداء وتقدمي التوجيه اإلداري املطلوب

تحقِّق  ضمان عدم صدور القرار من جملس اإلدارة إالّ بعد تحقُّق شروط قانونية معينة .2
  .مصلحة الشركة الوقفية

  .)1(حتديد صالحيات جملس اإلدارة بشكل منضبِط مع شروط وأحكام الوقف .3
  .الوقفية مؤسسةاملستلزمات التنظيمية لل: ثالثا

الوقف من عناصر مهِمة يف تكوين  ؤسسةه البِنية اهليكلية ملبونقصد من ذلك ما تتطلَّ
ايت اليوم أصبحت تضبِطُه قواعد سحة وبنظرة حديثة، ألنّ العمل املؤسهيكلتها على أُسسٍ صحي

عمل خاصة، ومل تعد النظرة التقليدية تتواَءم مع الواقع العملي املتسارع واملتأثِّر بالعديد من 
 )2(امن غري أن تحدد رسالته مؤسسةاملؤثرات اخلارجية، كما أصبح من غري املمكن اليوم أن تقوم 

 لِّوأهدافها اليت تصبو إليها، وكذا جمال عملها والنِطَاق الذي تنشطُ فيه، ومن خالل كُ )3(ورؤيتها
  .هذه األمور ميكن أن تحدد البِنية اهليكلية اليت تعبر عن تلك املُحددات وتكون متجانسة معها

بيِني احملدما ذكرناه من ضرورة تها ....) ية، الرسالة، الرؤ(ات دللغاية، ألن هِمهو أمر م
، وبدون الفصل يف تلك ؤسسةاملالبوصلة اليت ستِسري من خالهلا وانطالقا من توجِيهِها ماكنة 

احملدةاملات تكون دسذكَر، وهذا  ؤسفيها اجلهود من غري فائدة وال مردودية ت فصريف وضعية ت
ر، فهذه املُحددات هي مبثابة م والتطومكانات وتفويتا لفُرصِ التقديعين تضيِيعا للطاقات واإل

الت سبِقالقناعة اليت تصاء رنالعمل الب روصتف الراشد والصحيح، وتكون الدافع احلقيقي له، فال ي
فال يمكن تصور  الوقفية؛ ؤسسةاملإذا مل تكن من خلفه قناعة راسخة وواضحة، وكذا يقَالُ عن 

ل أمرها يف هذه احملدفصجناحها واستمراره إن مل تنِي عليه كُلُّ العمل دنبها األساس الذي يات، ألن

                                  
حنو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف : الرؤى التطويرية إلدارة األوقاف، املؤمتر الرابع لألوقافعلي عبد اهللا علي العثمان،  )1(

  .بتصرف 434-432، ص 2012، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اإلسالمي
خطُّ سريِها واحملدد الذي توجه املؤسسة من ) الرسالة(الذي وجِدت املؤسسة من أجله، وهي الغاية والقصد : ونقصد بالرسالة )2(

  . خالهلا مجيع حتركاا
  .جمموع األهداف اليت توضع من أجل حتقيق الرسالة: ونقصد بالرؤية )3(
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بعدها، فإذا كان األساس هشا فال داعي للحديث عن قوة أو متانة األعمدة أو اجلدارن أو الطوابق 
  . من بعدها

الفصل يف احملد عتبيثَّ  هات بشكل علمي ودقيق والذي تستدعيدالبنية اهليكلية؛ الب      
يف نوعية ومنط اإلدارة املختارة اليت على أساسها تحدد مستلزمات تلك البنية، وهي على النحو 

  :التايل
حبسب احلاجة ...ارات الفرعية، املكاتب التابعة،جملس اإلدارة، خمتلف اإلد(البِنية الشكلية  .1

  ).التفريعإىل 
اإلدارية، املالية، االستثمارية، إىل غري ذلك مع حتديد املهام والصالحيات (الوظائف واملهام  .2

  ).ة بكل وظيفةاملتعلِّقَ
وهي احلدود اليت تضبطُ من خالهلا العالقات التكاملية اليت جتمع ما بني (قواعد العمل  .3

ها من خالل اللوائح التنظيمية تلك الوظائف، وحدود كل وظيفة من غري التداخل فيما بين
  ).واإلدارية

  ).ؤسسةاملري املُحدد لطريقة العمل ونظام س( القانون الداخلي  .4
  

  .الكفاءة البشرية الفعالة :ثالثالفرع ال
 دطَلَّبٍ يف حقيقة األمر؛ العتماده على أقوى ركيزة يف عملية اإلصالح يف حتم موهذا أَه

، فاالستثمار يف تطوير أدائه ومهاراته يف اإلدارة والتسيري هو التحدي الذي ذاا وهو اإلنسان
ياجِوه ة أيسي هذا األمر  مؤسولز، وبالتايل فعلى اإلدارة الوقفية أن تّيمتصبو إىل النجاح و الت

فَّق يف عملية اإلصالح ية اليت يستحقُها، بأن جتعله من أوىل أولوياا إذا ما أرادت أن تواألمهّ
سنة )  Boland & Carlo( ت دراسة قام ا الباحثان بولند وكارلو وصفقد أَ" اإلداري، 
م بأنّ عمليةَ دعمِ تعليم وتأهيل وتدريب املوظّفني، ووضع إستراتيجية تعنى باختيار املوارد 2005

    جيب أن تعطَى  ؛ةيحبغري الرِ) اإلدارة(مة ة تأهيال يتالََءم وطبيعة عمل املُنظَّالبشرية املؤهلَ
  .)1("األولوية 

                                  
  .56أمحد يوسف حممد عريقات، مرجع سابق، ص  )1(
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  .اعتبارات االختيار :أوال
املُسيرِ لألوقاف، البد وأن يكون اختيارهم موفَّقًا  طاروقبل احلديث عن رفع كفاءة اإل

  :ختيار وهيابتداء، وهذا حيتاج إىل االلتزام مبجموعة من االعتبارات املُحددة هلذا اال
  .االعتبارات الشرعية -  1

ا على قواعد مسسؤوهي الشروط الكفيلة جبعل االختيار مشروعا ومنِهكفُلُ ية سليمة ت
  :حفظَ مصلحة الوقف، ومن أبرزها

ونعين ا يف جانب التسيري واإلدارة الكفاءة املُتفَقِ بني الفقهاء ة والقدرة على التسيري؛ القو -أ 
وشرط يف الواقف كفاية التصرف وخربة [ ظارة، قال البهويت اعتبارها شرطا يف استحقاق الن على

به، وقو لمذه أي ع فًاصتة عليه؛ ألنّ مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا، وإذا مل يكن الناظر م
شعيب عليه السالم  ، قال اهللا تعاىل على لسان بنت....]الصفات مل يمكنه مراعاة حفظ الوقف

�δυ;Α σ–Ε]Ζ÷ Πϖ‚ ∴Χ̂¬σ∇�#<]Εζ′ΘΑ °←Ππ]ΖΩ>ϕ≅]Α βϖ–Ε‚]œ›≅Η � )1(ومن الس ،نة قوله صلى اهللا عليه وسلم يف الرعلى  د
ة، وإنها يوم القيامة انا أمهيف، وإنعض كى ذر إنيا أب[ ذر رضي اهللا عنه عندما طلب الوالية  أيب

زيخ وندامن أَة، إالّ مذَخى الذي عليه فيهاها، وأَدقِّهفالقُ)2(]ا بِح ،عنِي الكفاءة؛ مطلوبة  ةُواليت ت
  .شرعا وواقعا

؛ وهي شرط يف الناظر املَسيرِ للوقف حفظًا حلق اهللا تعاىل وحقوق العباد؛ فباألمانة األمانة -ب 
، وقد شدد الفقهاء عليها لدرجة أنّ )صصآية القَ(على ذلك  تحفَظُ األموال، واآلية السابقة تدلُّ

بعضهم اعترب أن تخلُّف شرط األمانة يف الواقف نفسه يوجِب على القاضي فَك واليته على 
الوقف، وعند بعضهم اآلخر ال اعتبار لتعيني احلاكم أو املوقوف عليهم؛ ناظرا تخلَّف فيه وصف 

  .لة يده عن الوقف األمانة، ووجب إزا
الصالح يف الدين واملُروَءةُ باستعمال ما يجملُه ويزينه وتجنبِ : وهي عند أهل الفقهالعدالة؛  -ج 

ما يدنسه ويشينه، وألنّ نظارة الوقف والية على مال؛ اشترِطَ هلا العدالة كالوالية على مال اليتيم، 
                                  

  .26اآلية : سورة القصص )1(
السنن الكربى / 885، ص1825: ، من حديث أيب ذر الغفاري، كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة، رقممسلم )2(

     ، من حديث أيب ذر الغفاري، كتاب آداب القاضي، باب كراهية اإلمارة وكراهية تولِّي أعماهلا ملن رأى من نفسه ضعفًا للبيهقي
   .163ص  10، ج20212: ريه ساقطا، رقمأو رأى فَرضها عنه بغ
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لوقف من طرف الواقف أو احلاكم، ومل يكُن عدال مل تصح واليته لفَوات وسواء ولِّي ناظر ا
شرطها وهو العدالة، وأُزِيلَت يده 1( ا لهفظًعن الوقف ح(.  

  .االعتبارات األخالقية -2
اعتبارها والتجملِ تكتِسي األخالق يف اإلسالم مكَانةً عظيمة، ولذلك حثَّ اإلسالم على 

 � ΝΖΦ;Αο ™]ιµ]ϕ …Τ�ι�Ζ÷ ℵ∼–ΕΟ�ν†∴ �نّ املوىل عز وجلّ جعلها وِساما ألفضل خلقه بقوله إا، حىت 

)2(ة فإنن ميلكون ، وإذا كانت األخالق مطلوبة على عموم األممها مطلوبة بشكل أكرب م
كرمسؤوليات على غريهم، ومن هؤالء؛ القائمون على شؤون األوقاف، والذين ميكن ذ  مأَه

  :على النحو التايل  األخالق املطلوبة فيهم
الرئيس مع املرؤوس، والذي يعد من االستراتيجيات  فقويقصد ا رِ مع رعيته؛ فقالرِ -أ 

بالرفق على من ه طَالَباحملورية لإلدارة الناجحة، والناظر مألن هدليته، وقد ها من مسؤوم حتت ي
ةُ منجاءت السدعلى من هم حتت مسؤوليته، فعن عائشة رضي اهللا ش ددشةً الوعيد على من تد
اللَّهم من ولي من أَمرِ [ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف بييت هذا : عنها أنها قالت

عليهم فاشقُق عليه، وم قي شيئا فَشتأُمن ولأُ مرِمن أَ يمتم فارفُق بها، يئًي ش قف3(]فَر(.  
والنصيحة توجيه اخلري للمنصوح له، وما دام الناظر يعمل حتت وصاية  فيما ولِّي؛ صحالن -ب 

وقفية وكادر من العاملني؛ فهو مأمور بالنصحِ جلميعهم  مؤسسةالواقف أو احلاكم، وحتت إمرته 
النيب صلى اهللا عليه وسلم ملن مل يقُم ذا  سعيا ملصلحة الوقف واستمرارا لعطائه، وقد أَغلَظَ

ن عبد يسترعيه اهللا رعيةً فلم يحطها بِنصحه إالّ مل ما م[ الدور؛ ففي احلديث الصحيح أنه قال 
  .)4(]يجِد رائحة اجلنة

                                  
: ، املؤمتر الرابع لألوقاف)أسس البناء وسبل الوقاية من الفساد(الكفاءات الرشيدة املسيرة للمؤسسة الوقفية حممد رشيد بن علي بوغزالة، ) 1(

  .بتصرف 86-81، ص 4، ج2012حنو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف اإلسالمي، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 
  .04سورة القلم اآلية  )2(
، من  حديث عائشة، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلَثِّ على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال مسلم )3(

الرعية وحسن نظَرِه هلم، رقم  ، من حديث عائشة، باب حفظ اإلمامالسنن الكربى للنسائي/ 886، ص1828املَشقَّة عليهم، رقم 
  .142، ص 8، ج8822

، مسلم/ 331، ص4، ج7150، من حديث معقل بن يسار، كتاب األحكام، باب من استرعي رعية ومل ينصح، رقم البخاري )4(
اشار، رقم  من حديث  معقل بن يسار، كتاب اإلميان، باب استحقاق الوايل الغته الن75، ص142لرعي.  
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 قي دعاظيفة، وهو مطلَب أخالفالعدل أساس كل والية وو ؛هتايصن هم حتت وِيمالعدل ف –ج 
 δυ;Α ]φ/≅]Α βσβ‚Β–Φ γ⊂θµ>ϕΒΨΦ Πϖ#<ψ÷œ›Αο ⊂•♣,Β]Ε–Φ;Αο •⊥ρ ™⊃ΨΦ¬σ�ΖΩ>ϕ≅′Α ™⊃‹>⌠Ε–Φο Πϖν  �إليه القرآن يف مواطن شتى 

♣,Β∴{ψ�ΨΩ>ϕ≅′Α Πσ∴„⌠Εβ�>ϕΑο ∃Π™>ΖµΨΕ>ϕΑο ∼.„�Ο�µ–Φ ∼.„Νιµ]ϕ υοβσΜƒ∈⊥θ]‡Φ�
، وكذا السنةُ املُطَهرة حيث قال )1( 

 لَّجو زني الرمحان عمن يور عن نإنّ املُقِسطني عند اهللا على منابِر م[ النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وكلتا يديه يلُّوا ميهِم وما وهِم وأَهلكملُونَ يف حعد2(]ني، الذين ي(.  
فَكُلُّ خلُقٍ حسنٍ يكَملُ مروءة الناظر هو يف الوقت  بكمال املروءة؛حرمة النظارة  ونُص –د 

 نفسه صونٌ وتشريف لوالية الوقف، وألنّ املروءة اسم جامع لكماالت األخالق واملكارم،فإنّ من
 إنّ من أحبكم إيلّ[ أعظم الشرف وأكملِ املروءة القُرب من منازل النبوة كما جاء يف احلديث 

  .)4( )3(...]وأقربكم مين جملسا يوم القيامة أَحاسنكُم أخالقا
  .االعتبارات املهنية  -  3

ا تلك اليت هلا عالقة مباشرة بوظيفة الن ةٌ ونقصدبسكتظارة من حيث األداء، وهي أفعال م
ي أداءها، الوقف وتقَو سسةمؤظارة الناجحة اليت تحفَظُ ل الرئيس للنارسة والتلَقِّي، وهي املُفَعباملم

هما فيما يليوميكن أن نوجز أه:  
شرعا بالقيام  ومها الركيزتان األساسيتان للجودة، والناظر مطالب االنضباط وإتقان العمل؛ –أ 

ى إالّ بإتقان العمل على ظارة بعني االنضباط لتحقيق متطلَّبأعباء النأَتتبات اجلودة، وهذا ال ي
إنّ اهللا يحب [ جه وأكمل املقاييس، يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلَثِّ على ذلك أحسن و

إذا علَم أحكُدم عمهنتق5(]ال أن ي(.  

                                  
  .90من اآلية : سورة النحل )1(
، من  حديث عبد اهللا بن عمرو، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلَثِّ على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال مسلم )2(

  .32، ص 11، ج6492، من حديث عبد اهللا بن عمرو، رقم مسند أمحد/  886، ص1827املَشقَّة عليهم، رقم 
، حبان بنصحيح / 370ص، 4، ج2018رقم  باب ما جاء يف معايل األخالق، ،جابر بن عبد اهللامن حديث  ، رمذيالتسنن  )3(

، ص 12، ج5557من حديث أيب ثعلبة اخلشين، باب ذكر خصال من كُن فيه استحق بغض املصطفى صلى اهللا عليه وسلم إياه، رقم 
  .359، ص 10، ج7622يث أيب ثعلبة اخلشين، باب يف حسن اخللق، رقم ، من حداجلامع لشعب اإلميان للبيهقي/ 368

  .بتصرف 91-86حممد رشيد بن علي بوغزالة، مرجع سابق، ص  )5(

، من حديث املعجم األوسط الطرباين/ 349،  ص 7، ج4386: ، من حديث عائشة رضي اهللا عنها، رقمأيب يعلى مسند )5(
  .232، ص 7، ج4929: ، من حديث عائشة، رقمشعب اإلميان للبيهقياجلامع ل/ 275، ص 1، ج897: عائشة، رقم
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وهذا األمر مطلوب، فالتفَاضلُ بني اخلَلقِ سنةٌ كونية، وهو بال  ل الوظيفي؛سلّساحترام الت –ب 
 تقليد الوظائف، فذُو الكفاءة واملَهارة ليس كَفَاقدها، وبالتايل فقد شك ذو تأثري على الواقع يف

ل املنطقي والالزم يف أيلّسسوجب احترام هذا الت عمل مؤسنيِ الروابط سمتايت، والعمل على ت
وعدم الوظيفية بني مجيع الكادر العامل، من خالل التشاور والتناصح وبثِّ روح الفريق املُنسجِمِ 

  .االنفراد بالقرار
فمن أكرب غايات تشريع النظارة على  ه؛حصلف مبا يرص على مصلحة الوقف والتصراحل –ج 

الوقف رعاية مصلَحته، والقيام على استمرارية رِيعه على كل حال، وأي تصرف للناظر يف الوقف 
تصرف  أي على املوقوف عليهم، وإنّ جيب أن يكون منوطًا باملصلحة العائدة على الوقف، أو

خالَف ذلك يعد باطالً، ويدخلُ يف رعاية مصاحل الوقف؛ التخطيطُ ألهداف الوقف بتقرير 
  . )1(الوقف،  مؤسسةالوسائل املناسبة واملوارد الالزمة إلجناح 

  .تطوير الكفاءة لدى العاملني: ثانيا
يف األمهية؛ فإنّ تأهيلَه وتطوير  ر القائم على إدارة الوقف غايةًإذا كان السداد يف اختيا

الوقف يف القيام بدورها على  مؤسسةكفاءته ال يقلُّ أمهية عن ذلك، ألنه الضمانةُ الستمرار 
ات احلديثة حتتاج إىل كوادر بشرية مؤهلَة لتحقيق أهدافها سفاملؤس" أحسن وجه وأمتّ حال، 

الوقف اليت هي يف أَمس  مؤسسةات؛ سطها التنموية واإلستراتيجية املختلفة، ومن هذه املؤسوخطَ
  .)2("احلاجة لذلك، غري أنّ واقعها يعكس تأَخرها يف تنمية قُدرات كوادرها البشرية 

 ميكن أن البشري القائم على إدارة األوقاف ال اإلطارإنّ عملية تنمية قُدرات وكفاءات 
أنّ التدريب على رأس العمل " تتم إالّ من خالل خطَّة عملية وبرنامجٍ معد للتأهيل والتدريب، إذ 

جناح العمل املؤس رون ي، فِسهو سفَقَّهتةَ الذين ال ياعى البهإذا كان عمر الفاروق رضي اهللا عنه ن
إنّ التصدر يف إدارة األوقاف من قبلِ بعض النظَّار بأحكام البيع والشراء؛ من دخول األسواق، ف

، ورفعِ مستواهم )3("واملسؤولني عن األوقاف تستلزِم وقفة يف إلزامهم بالتفَقُّه بأحكام الوقف
قَة األدائي من خالل الدورات التدريبية اليت تعالج مجيع احلاالت اليت تصاحبهم أثناء عملهم، واملُتعلِّ

                                  
  .بتصرف 96-91حممد رشيد بن علي بوغزالة، مرجع سابق، ص  )1(
  .  33، مرجع سابق، ص معوقات النهوض بالوقف اخلريي أسبابه وطرق عالجهعبد القادر بن عزوز،  )2(
  .440علي عبد اهللا علي العثمان، مرجع سابق، ص  )3(
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ط طَاخلُ ضعِو رقِبفنون التعامل مع الغري، وتقنِيات إدارة الفريق، ومهارات التفكري، وطُ
إخل من احملاور اليت هلا أمهيتها يف تطوير مستوى األداء لدى العاملني بإدارة ...واالستراتيجيات، 

ويف وفعاليتها،  سةؤساملاألوقاف، وبالطبع فإنّ هذا التطوير سيعود ال حمالة بالنفع على مستوى 
سياقٍ تكَاملي مع التأهيل الذي البد أن يخضع له الكادر العامل يف إدارة األوقاف؛ فإنّ التأهيل 

البد أن يكذلك اهليئات اليت هلا عالقة بإدارة األوقاف من حيث التأثري على عملها، وهي  لَشم
ن يكون مستوى تأهيلها متجانسا ومواكبا للتأهيل اليت البد وأ )1(اجلهات القضائية وكذا الرقابية

  .اإلداري املسؤول على إدارة األوقاف اإلطارالذي يخضع له 
ويف سياق حتقيق التطوير األدائي للعاملني يف إدارا؛ قامت وزارة الشؤون الدينية 

عنه  ربها، وهو الشيء الذي عمستوى إطاراحت حتسنيوقاف بإنشاء هيئة خاصة بتكوين وواأل
يهدف هذا املرسوم إىل تنظيم :[مادته األوىل على  صنالذي ت )2(208-10املرسوم التنفيذي 
، حيث ]الشؤون الدينية واألوقاف وسريها لتكوين وحتسني مستوى إطارات إدارة املدرسة الوطنية

إطارات إدارة صاية ومنهم عهِد هلذه اهليئة اإلشراف على حتسني مستوى وأداء العاملني بالو
األوقاف، الذين تشمن املرسوم ) 05(إليهم صراحة املادة  ري... ]ف املدرسة على اخلصوص لَّكَت

سلك وكالء األوقاف، سلك ... معلومات الرتبضمان عملية حتسني مستوى وجتديد ...بـ
 )3(ا جملس توجيهمن املرسوم نفسه يسيره) 06(، هذه املدرسة ومبقتضى املادة ...]املفتشني،

ويديرها مدير وتزكما أنّ ،د مبجلس علميو التنظيم الداخلي هلذه املدرسة يوضه القرار الوزاري ح

                                  
الوقف واإلشكاالت القانونية املتعلِّقَة ) حجج(آلية إعداد صيغ : ميكن ذكر بعض عناوين الدورات التدريبية املتعلِّقَة بالقضاة من مثل )1(

: من مثلإخل، وكذا الدورات املتعلِّقَة باجلهة الرقابية ...ا، أحكام الوقف والنظارة، أجبديات العمل املايل واالستثماري املتاح لألوقاف، 
  . إخل...وسائل الرقابة املالية واإلدارية والقانونية على األوقاف، أساليب العمل الرقايب اخلاصة باملؤسسات اخلريية، 

م ، الصادر باجلريدة الرمسية 2010 سبتمرب 09هـ املوافق 1431 مضانر 30املؤرخ يف  208 – 10املرسوم التنفيذي رقم   )2(
  .م2010 سبتمرب 15هـ املوافق 1431 شوال 06، بتاريخ 47:السنة ،53: لـ ج ج د ش، العدد

تحدد تركيبة جملس التوجيه برئاسة وزير الشؤون الدينية واألوقاف، واملتمثِّلة يف  208 -10من املرسوم التنفيذي ) 07(املادة  )3(
، وهنا )ر التعليم العايل، السلطة املُكَلَّفَة بالوظيفة العموميةوزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير املالية، وزي( ممثل عن كل من 

  يطرح التساؤل عن سبب وجود ممثلني عن وزارة الدفاع والداخلية والعدل يف مثل هكذا هيئات ذات طابع علمي تكويين ؟؟؟ 
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ومن خالل  زربِ، الذي ي)1(م2011جوان  23هـ املوافق 1432رجب  21املشترك املؤرخ يف 
كوين وحتسني الت(اجلانب هذا ؛ عن مسؤولية املديرية الفرعية للتكوين التحضريي) 03(مادته 
؛ تنظيم عملية التكوين التحضريي أثناء فترة التربص من مهام هذه املديريةوحيث أنه  ،)األداء

لك وكالء األوقاف، ضمان عمليات حتسني املستوى وجتديد املعلومات وس...لشغل املناصب 
من ) 26(ري إليه املادة ، أما نظام الدراسة فَتشلك املفتشنيوس لك وكالء األوقافوس... لـ

م االلتحاق بدورات حتسني املستوى وجتديد املعلومات تي[ بقوهلا  208-10املرسوم التنفيذي 
شوال  14املؤرخ يف  )2(92 -96طبقا للشروط والكيفيات املنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي 

ارات العمومية وليس م والذي يختص جبميع إطارات اإلد1996مارس  03هـ املوافق 1416
كيفية تعاطي الوصاية مع ، وهنا يتأكد لنا من جديد بإطارات الشؤون الدينية واألوقاف فحسب

مصلحة إدارية يف الوزارة، وال  درجاألوقاف م ربِعتوزارة الشؤون الدينية واألوقاف تف ؛األوقاف
ترِعتف ا، األمر الذي ي هلا باخلصوصية الالزمةنعكتما سح حنوعية التكوين وحتسني  علىى ت

مجيع  الذي تعتمده مع داءاألسياق حتسني وتطوير  منض هجدرِأنها ت إذْأداء القائمني عليها، 
وخصوصية، وهو الشيء الذي ال يعود  زٍيمن غري ت، ممع وجود الفارق يف إدارة الوزارة وظفنيامل

ة، ومن هنا بدأ مهِمؤسسة كبرية وم رغم كوا هو مالحظ اليوم كما على األوقاف بكثري فائدة
منها والذي استطاعت  رظَنتا هو مالقيام مبر ووطَتن املؤسسة من الكُّمت ل حبسب رأيي يف عدملَاخلَ

مرة أخرى ضرورة التعامل  دكِّؤ، وهذه املالحظة تالوصول إليهبعض التجارب اإلسالمية الرائدة 
وذلك  ؛منها حتسني األداء واملستوىخاص ويف مجيع ااالت و األوقاف بشكل ؤسسةم مع

دورات تدريبية، ( يف تنفيذه  وطريقة خاصة بتخصيص برامج تكوينية خاصة واعتماد أسلوب
ورشات عملية، مولن يكون األمر ...) ح لالطالع على التجارب الرائدة يف إدارة األوقاف،ن ،

       . مدرسة خاصة لتحقيق ذلك ضرورة إنشاء النإذا قُمبالَغا فيه 

                                  
باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، الصادر م  2011جوان  23هـ املوافق 1432رجب  21القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  )1(

  .م2011نوفمرب  20هـ املوافق 1432ذي احلجة  24، بتاريخ 48:، السنة62: العدد
بتكوين املوظفني وحتسني  علِّقم املت1996 مارس 03هـ املوافق 1416شوال  14املؤرخ يف  92 – 96املرسوم التنفيذي رقم  )2(

هـ املوافق 1416شوال  17، بتاريخ 33: ، السنة16: الرمسية لـ ج ج د ش، العدد ، الصادر باجلريدةمستواهم وجتديد معلومام
  . م1996 مارس 06
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  .األرضية امليدانية املالئمة :رابعالفرع ال
كل املسائل اليت تم احلديث عنها يف الفروع الثالثة املاضية ال ميكنها أن توجد، وال أن 

على ذلك، وهذا األمر يستدعي منا يكتب هلا النجاح إالّ إذا وجِدت األجواء املساعدة واملُشجعةُ 
مجلةً من الشروط البد من السعي إىل إجيادها من قَبلِ اخلوض وبذل اجلُهد يف حتقيق عناصر 

  :الفروع الثالثة، وهذه الشروط هي 
  .اإلرادة السياسية يف اإلصالح والتغيري – أوال

ولذلك كان لزاما على السلطة  وهي املفتاح األساسي واملُنطَلَق احلقيقي لعملية اإلصالح،
السياسية إن كانت راغبة حقيقةً يف انطالقة األوقاف حنو التطوقَر والريوحنو املؤس ،اتية اليت س

أصبحت مفروضة يف هذا العصر؛ أن تمهد الطريق هلذه االنطالقة اجلديدة والواعدة حنو ازدهار 
يد الطريق هي مجلة القرارات ذات البعد السياسي اليت توجه مستمر للمجتمع، وما نقصده من مته

، بِغرضِ تسهيل هذه )التنفيذية، التشريعية، القضائية(إىل مراكز القرار يف الدولة وسلُطَاتها املختلفة 
لَة يف مجلة املُهِمة واملُساعدةَ على تنفيذها، فعملية اإلصالح حتتاج إىل القاعدة التشريعية املُتمثِّ

وتحميه، وإىل املسامهة القضائية يف  مؤسسةالتشريعات اليت تنظِّم العمل وتوفِّر اإلطار القانوين لل
الوقفية من االعتداء بكل أصنافه،  ؤسسةاملاملتابعة واملراقبة اليت تضمن توفري املَناعة الالزمة لكيان 

ي آلليات التنفيذ لِّحئات التنفيذية الفرعية على املستوى املركزي واملَوطبعا إىل توفري مختلَف اهلي
  .املُوافقَة للتوجه العام الذي سيكون عنوانه خدمةَ األوقاف

 حسموتكامل جهود السلطة السياسية من خالل السلطات الثالث هو الذي ي فُّروإنّ ت
إىل إثبات ذاا أوال، وإىل حتقيق األهداف اليت تصبو إليها األوقاف بالوصول بِكُلِّ ثقة  ؤسسةمل

  . ثانيا
  .ول اإلصالح والتغيريبة العالية والقناعة الراسخة يف قَماهل - ثانيا

من جهة أخرى فإنّ القناعة اليت البد أن يمتلكَها الكادر املُسير لألوقاف حول ضرورة 
ةطَالَ اإلصالح والتغيري الذي البد أن يسا اجلديد؛ مسألة جوهرية للغاية،  مؤساألوقاف يف ثَوبِه

ألنّ توفُّر اإلرادة السياسية ال يكفي لدفع عجلة اإلصالح، إن مل يكُنِ املعين بتنفيذها وجتسيدها 
اع غَري متحمسٍ هلا وال مقتنِعٍ بأمهيتها وضرورا، ولذلك وجب بذل اجلُهد والوسعِ يف إقن
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العاملني على إدارة األوقاف بعملية اإلصالح، وتشجيعهم على املسامهة واملشاركة يف حتقيقها 
  :وذلك من خالل اخلطوات التالية

التحِسيس بالوضعية املُتعثِّرة لألوقاف يف الوقت احلايل، وما يجِب أن تكون عليه انطالقا  .1
ةمن تارخيها ومكانتها يف األم.  

صالح وخطَّته، وشرح تفَاصيله بكل عناية، وفتح اال أمام تدخالَم توضيح مشروع اإل .2
م، مع تشجيع املبادرة واملناقشة واالقتراح، حىت يشعر اجلميع بأنه جزء من اومسامه

 ).عملية اإلقناع(املشروع، وبالتايل ضرورة أن يعمل من أجل جناحه 
زات املادية واملعنوية اليت ستصاحب انطالقة مشروع رفع اهلمة لديهم من خالل االمتيا .3

  .اإلصالح
  ).األفراد ومؤسسات اتمع املدين(التفاعل االجتماعي البناء  – ثالثا

األوقاف يف عزلَة عن اتمع، ومل توجد باألصل إالّ للتواصلِ معه  مؤسسةليست 
فإنّ تفاعل احمليط ونقصد اتمع بكل  وااللتفَات حوله بغرض تقدمي املساعدة له، وعلى هذا

الوقفية ضروري كذلك لنجاحها يف أداء دورها، ومن هنا وجِدت احلاجة  ؤسسةاملمكَوناته مع 
  :إىل تفعيل هذا التواصل املفقود منذ أَمد بعيد؛ بِشتى الوسائل املُمكنة واملُتاحة ومنها

بالوقف وأمهيته يف احلياة االجتماعية، بغرض إعادة بِناِء ثقافة  وضع خطَّة إعالمية للتعريف .1
  .الوقف لدى أفراد اتمع

تشجيع األفراد على وقف أمواهلم؛ من خالل ابتكار مشاريع وقفية فاعلة وغري معقَّدة من  .2
  .حيث اإلجراءات اإلدارية

ى فعلِ اخلري وعلى املدلول دمج الثقافة الوقفية يف الربامج التربوية؛ لتربية النشِء عل .3
  .احلضاري لرسالة الوقف يف اتمع
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  .اإلصالح املايلمرتكز : املبحث الثالث
مصدر كباعتبار األوقاف ماال فهي بال ش  قَّقحتلقوام األعمال واستقامة احلال، وحىت ي

نظرة إصالحية ملنظومتها  األوقاف حباجة إىل قوامٍ يقوم على مؤسسةاألمر يف وقتنا احلايل فإنّ 
رق العصرية يف تسيريها، وفتح آفاق جديدة يف توظيفها املالية من حيث حتيينها وإدخال الطُ

نّ عملية اإلصالح املايل لنظام األوقاف أ ها حاضرةً بقوة يف حياة اتمع، إذبالشكل الذي جيعل
ى يف بلدنا، واليت ال ميكن أن ة يف عملية اإلصالح اإلداري الوقفهي إحدى الركائز املُهِمغي املُبت

هلا النجاح إالّ إذا اعتمدت األساليب العصرية يف التسيري املايل للمؤس بكتيات اخلريية، واليت س
يوجقِ يف عامل اليوم الكثري منها دباإلضافة إىل الرؤية الواضحة لكيفية توظيف تلك األموال بالطُّر ،

ر االجتماعي يف ، فإذا تم ذلك كان األمر دافعا للتنمية والتطوؤسسةاملعطاء  اليت تضمن استمرار
  .مجيع مناحي احلياة

سنحاول من خالل هذا املبحث احلديث عن مالية األوقاف فيما تتمثَّل، وعن واقعها يف اجلزائر 
  .اجلزائر اليوم لنخلُص بعد ذلك إىل متطلّبات اإلصالح املايل لنظام األوقاف يف

  

  .مالية األوقاف: املطلب األول
للتقييم مث التقومي بعد ذلك أهم سطُهللغاية، وب هِمالوقوف على واقع مالية األوقاف م 

 ودقيقة ةدجي ال ميكننا حتديد اخلطوات الالزمة لعملية اإلصالح من دون معرفة وأَوكَد، ألنه
لألوقاف وكذا اإلمكانات احلالية واملستقبلية املُتاحةُ إلجناز هذا للحال اليت هي عليه اإلدارة املالية 

  .العمل، فَتوفُّر املوضوعية يف الدراسة مث بعد ذلك يف املعاجلة؛ هو السبيل اَألوفَر حظا يف النجاح
عندما نتحدث اليوم عن األوقاف فإننا نتحدث بالضرورة ويف األعم األغلب عن املال، 

يل املال أو ما يؤول إىل املال، وعلى هذا األساس ارتبط تسيريها منذ أن بِاألوقاف هي من قَألنّ 
وجِدت يف التاريخ اإلسالمي وحىت اإلنساين بالتسيري املايل من حيث اإليرادات أو النفقات، وهذا 

هتمام، بل انضاف األمر و إن كان صحيحا إىل اآلن، إالّ أنّ إدارة املال مل تعد وحدها محلَّ اال
إليها اهتمام ال يقلُّ أمهية عن سابقه؛ أال وهو االهتمام جبانب اإلدارة اهليكلية من حيث املُكَونُ 

  .البشري والسلَم التنظيمي إىل جانب التأصيل التشريعي والقانوين جلميع التصرفات
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  .الرقابة املالية: الفرع األول
املصاحل العامة؛ تذكَر معه الرقابة، فاملال السائب الذي هو من دون عندما يذكَر املال وخباصة يف 

ةٌ للمفسدة، فلقد كان املال فتنة هذه األمجلَبابِع هو متيبٍ وال مقة كما أخرب عن ذلك الصادق ر
اُهللا علَيه  سمعت رسولَ اِهللا صلَّى: عن كَعبِ بنِ عياضٍ، قَالَف املصدوق صلى اهللا عليه وسلم

 ، ولذلك احتاجت األوقاف ذا)1(]إِنَّ لكُلِّ أُمة فتنةً، وإِنَّ فتنةَ أُمتي الْمالُ  [: وسلَّم يقُولُ
لقد كانت املراقبة على األوقاف يف أول األمر منوطَةً بوالية القضاء االعتبار إىل الرقابة واملتابعة، و

اد يف الكثري من النظَّار الذين أُوكلَ إليهم أمر اإلشراف على إدارة األوقاف، بعد أن استشرى الفس
واستمرت احلال على ذلك إىل أن دب الفساد يف القضاء كذلك، فانتقل احلُكَّام إىل استحداث 
دواوين وهيئات ملتابعة األوقاف وأحلقوها م، مع بقاء سلطة القضاء موجودة حلمايتها من 

ي أو االستغالل، وكان إىل جانبهم العلماء والفقهاء الذي وقفوا باملرصاد للعديد من التعد
االعتداءات اليت شملَت أو كانت ستشملُ األعيان الوقفية من قبلِ احلُكّام وغريهم، وبعد أن 

لألوقاف من حيث  اندحر املستعمر من جلِّ البالد اإلسالمية والعربية تاركًا وراءه دمارا كُلِّيا
م حكومات االستقالل مبا جيب عليها جتاه إرجاع األوقاف إىل ما كانت قُالعطاء والوجود؛ مل ت

عليه يف سابق عهدها من االستقاللية واحلضور االجتماعي، فصارت غريبة يف بالد اإلسالم، ال 
إدارة ت يف أحسن األحوال؛ عن أيجِدإن و فلختت كُحومقَت باجلهاز احلكومي ة عاديية، فَأُحل

ز، بل أصبحت يف الكثري من البلدان من قبيل املال العام، وهو أمر غري  ومل يعد هلا وألمواهلا أييمت
عن امللك إىل جهة غري  تنازلٍ مبثابة وجب تصحيحه، فاألمر إذا صار على هذه احلال فهو ائبٍص

من باب املصلحة حىت  باملال العام ما تشاء، وليس هذا إحلاقمعلومة للواقف لتتصرف فيه حبسب 
ويف هذا السياق البد وأن يعلَم بأنّ األوقاف ليست ، كما يرى البعض ال تضيع تلك األموال

ة من مسؤولية الدولة، وال هي خاص هي أمواال عامة باملفهوم املعروف عن األموال العامة واليت
ألموال اخلاصة اليت يتحكَّم فيها أصحاا، بل هي أموال من نوع خاص باملدلول املعروف عن ا

إقرار الفقه لوالية الدولة على " ومميز فال هي أموال عامة وال هي أموال خاصة، وحىت مع 
األوقاف؛ فإنو ه يرفض متاما فكرة إدماج أموال الوقف يف األموال العامة، ومن ثَمضعا حتت ه

                                  
   .15، ص 29 ، ج17471رقم ،من حديث كعب بن عايض ،مرجع سابق، سندامل ،أمحد )1(
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ف يف رقبة األموال الدولة تصرفًا مباشرا، شأنَ تصرفها يف األموال العامة، من حيث التصرتصرف 
الَّف يف غَوكذلك التصرهذه هي الوضعية السليمة لألوقاف واليت البد وأن ، )1("ها ومثارها ت

  .تؤخذَ بعني االعتبار يف العملية اإلصالحية ملالية األوقاف
  .املايل لألوقاف الواقع: أوال

ال شك بأنّ الواقع املايل لألوقاف يف أغلب الدول اإلسالمية اليوم ومنها اجلزائر ليس 
بالرتيف، وهذا راجع هتيسمت نمكللعديد من األسباب املوضوعية والذاتية  بذاك، وهو يعيش ما ي

  :واليت منها
نظيمية، فهو غري قادرٍ حىت على تسيري ضعف اإلطار املُسير لألوقاف من حيث البِنية الت .1

ة باهليكلة الوقفية، ناهيك أن تكون له القدرة على قَمستلزمات التسيري املَرفَقي العادية املُتعلِّ
  .املتابعة اجليدة ملالية األوقاف

ية احلماية القانونية القاصرة من حيث متابعة املعتدين واملستغلِّني لألوقاف بالطُرقِ املُلتوِ .2
القوانني وإن كانت بعض نصوصها تجرم االعتداء على األمالك  وخباصة من الداخل، ألنّ

ة؛ إالّ أنّ هذه التشريعات مل الوقفية ضمن التذكري ويف إطار قانون العقوبات بصفة عام
تصل إىل درجة املتابعة للمعتدي من داخل اإلدارة الوقفية وهو الشيء املُنتشر اليوم يف 
مسألة االعتداء، فالفساد اإلداري اليوم هو املشكلة وليس االعتداء من اخلارج، وأغلب 
وسائله؛ استعمال احليل واستغالل الثغرات القانونية لالستفادة من ريع األوقاف بالطُرقِ 

  . امللتوية اليت تظهِر بأنها قانونية
3. ت أو استبلاالهتمام باسترجاع األوقاف اليت س قصلَّت بطرق غري شرعية، وخباصة إذا نغ

ون ذوو نفوذ وجاه، أو كانت الدولة يف حد ذاا هي املُستغلَّةُ لذلك من كان املستغلِّ
 .خالل مصاحلها العامة واعتبار األوقاف أمالكًا عامة حبسب توصيف البعض

ة يينِظة على األصول العغياب الرؤية التنموية االستثمارية لتطوير األوقاف، واالكتفاء باحملاف .4
االكتفاء باملوجود واحملافظة عليه هو يف احلقيقة تضيِع  من الزوال، وهذه رؤية قاصرة ألنّ

                                  
  . 635شوقي أمحد دنيا، مرجع سابق، ص  )1(
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له مع مرور الزمن، وخباصة عند فَقد إمكانية احملافظة عليه بسبب نقصِ املوارد، ألننا يف 
ر، وإذا مل نأَختم فنحن بالضرورة نقَدتي قدراتنا فَعصر إذا مل نمنننتآكل ونتهالك حن.  

  :ى الرتيف من خالل عدة مظاهر نذكر منها على سبيل التمثيل ال احلصرويتجلَّ
النفقات اليت ال تعود بأي نفعٍ أو فائدة، ومعظَمها عبارة عن مساعدات  •

قح جها البعض من غري وجنِيهوإكراميات وامتيازات ي.  
الوقفية من قبلِ القائمني على إدارة األوقاف باستعمال أساليب التالعب باألموال  •

ملتوية، من مثل متكني البعض من االستفادة من أعيان الوقف عن طريق اإلجيار 
  .مثال بأمثان بخسة مقابل بعض املصاحل الشخصية واملنافع املادية

 يصلُح لتسيري سوء التدبري املايل الناتج عن اجلهل وغياب الكفاءة واختيار من ال •
األوقاف بشكل متعمد العتبارات عدة؛ كوجود املصلحة الشخصية، أو القرابة 

  .   )1(العائلية، أو غريها ذلك
كل هذه األمور اليت تبين الواقع الذي تعيشه األوقاف؛ تستدعي التأكيد على ضرورة املراقبة املالية 

  .والعصرية اليت تحقِّق املقصودعليها وذلك باعتماد الطُرِقِ احلديثة 
  .املشكالت واملعوقات املتعلقة مبالية األوقاف: ثانيا

ات، قَالوضعية اليت آلت إليها مالية األوقاف كانت بسبب العديد من املشاكل واملعو إنّ
ا سببا ملشكالت ومعوقَوكانت هي بذاات أخرى تتمع، ومن أبرز هذه املشكالتجاه ا:  

ر القطاع الوقفي وحدت من وهي من أبرز املشاكل اليت أعاقت تطو مشكلة التمويل؛ -  1
الوقفية بصفة أساسية إىل طبيعة  ؤسسةاملشح السيولة لدى يرجع و...كفاءته يف حتقيق أهدافه

تاجلزء الغالب منها من عقارات وأراضي فالحية، ي أَلَّفتتأجريها األعيان املوقوفة نفسها، واليت ي م
ظَرِ منه من الناحية بأمثان زهيدة ولفترات طويلة ال تتناسب وإمكانات الوقف والدور املُنت
  .االجتماعية، وهذه مدعاةٌ إىل اإلسراع بعملية اإلصالح املايل املطلوب

يخص الوقفية فيما  مؤسسةمتمثَّلَةً يف غياب الرؤية اإلستراتيجية لل مشكلة االستثمار؛ -  2
اجلانب املايل، وخباصة ما تعلَّق جبانب االستثمار وتطوير آليات حتصيل املوارد، فالنظرة التقليدية 

                                  
  .بتصرف 475عبد الكبري العلوي املدغري، مرجع سابق، ص  )1(
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القائمة على احملافظة على املوجود من خالل محايته وصيانته فقط؛ مل تعد تكفي لقيام الوقف 
  .  ارهبالدور الذي عليه، بل وأصبحت سببا يف تآكله مع الوقت ورمبا اندث

وخباصة اخلارجية منها، بسبب ما يعرف بالسياسة الدولية  مشكلة التضييق على املوارد؛ - 3
ابِعِ ما ينم يفجفتلسمة إذا تعلَّى باإلرهاب وخباصاألمر بالدول اإلسالمية، وهذا ادعاء كاذب؛  ق

رالدوائر العاملية املُت لمألنّ من أحد أسباب هذا التضييق عة باألمصة اإلسالمية؛ باألثر الكبري الذي ب
عاملية يف نشر الدعوة اإلسالمية واخلري بني الناس، وبالتايل فإنّ التضيِيق  مؤسسةتحدثُه األوقاف ك

، وهو الدور الذي ال يروق ؤسسةاملهو استهداف مباشر للدور احلضاري الذي تقوم به هذه 
 نيصللكثري من املتربة ودينهاذه األم .  

جهال ا بسبب ضياع الكثري من احلُججِ الوقفية  ؛مشكلة اإلحصاء الدقيق للثروة الوقفية - 4
وخباصة بعد النهبِ االستعماري هلا، أو جتاهال هلا بسبب قيام العديد من األفراد أو ) الوثائق(

دما اهليئات النافذة من االستغالل الشخصي هلذه األوقاف ولهدطويلة أصبح من الصعب معها ر د
  .إىل أصلها، ورد ما اجنَر عنها من منافع

        .آليات إصالحية ملالية األوقاف: ثالثا
وقد عمدت بعض التجارب املعاصرة إىل جتاوز هذه املشكالت من خالل بعض 

على تنميتها، ومن أبرز هذه  اإلجراءات العملية اليت حتاول توفري أكرب قَدرٍ من املوارد والعمل
  :اإلجراءات

السعي إىل اإلفادة من اآلراء الفقهية املُوسعة يف املسائل املُتصلَة بطبيعة األصول املوقوفة  .1
وضوابط تثمريها، كاملسائل املتعلّقة بوقف النقود ووقف املشاع واستبدال الوقف وما إىل 

ستبدرجة عالية من السيولة، من أمثلة ذلك ذلك، ومن مثّ استدراج أوقاف جديدة ت م
التجربة الكويتية يف إنشاء صناديق املشاريع الوقفية، اليت تقوم على فكرة املسامهة الوقفية 
النقدية للمشروع الوقفي، وكذا التجربة السودانية املعتمدة على ما يعرف باألسهم الوقفية 

  .ة يف الوقف على غَرضِ املشروع املُحدداليت يكتتب فيها الواقفون ممن هلم الرغب
االهتمام باألساليب احلديثة إلدارة الشؤون املالية واالستثمارية للوقف، وذلك بتوفري  .2

ة لذلك، واملُلمة باألسس احلديثة إلدارة االستثمار، باإلضافة إىل تعزيز الكوادر الفنية املؤهلَ
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قفية مبا جيعلها قادرةً على املنافسة واحلصول على ثقَة اجلهات املُالََءمة االئتمانية للمنشأة الو
 .)1(املُمولَة 

حضري أو ريفي، زراعي (العمل على تصنيف املمتلكات الوقفية حبسب مكان تواجدها  .3
بغرضِ االختيار التوظيفي املُفيد لالستثمار يف .) ..عقاري ساحلي أو داخلي ، سياحي،أم 

ا، فالوقف املوجود يف الريف غري املوجود يف املدينة، وذو هنفَوافق وصتلك األوقاف مبا يت
 .الطابع الزراعي خيتلف عن ذي الطابع السياحي وهكذا

4. استحداث إدارة خاصة باالستثمار الوقفي وتنميته ضةاملهيكلة  منسالوقفية ؤس. 
ات الداعمة سة للمؤستشجيع املبادرات االستثمارية يف جمال الوقف؛ من خالل دعمِ الدول .5

الوقف، وذلك بتخفيف الضرائب عنها وتقدمي التسهيالت املالية واإلجرائية لكل  ؤسسةمل
  . )2(مبادرة استثمارية تسري يف ذلك االجتاه

  

  .االستثمار الوقفي: الفرع الثاين
؛ رؤية احلديث عن مالية األوقاف يتطَلَّب إىل جانب املراقبة ألصوهلا واحملافظة عليها

مستقبلية إىل تطوير هذه األصول وتنميتها، وهذا ال يتأَتى يف عصرنا احلايل إالّ بوجود خارطة 
استثمارية فاعلة، تنتةاملباألوقاف إىل مستوى  لُقسا من غري  ؤساملالية الكبرية اليت تقوم بذا

  .جله، خدمةً للناس ومنافعهماحلاجة إىل غريها، وتحقِّق الغرض واملقصد الذي وجِدت من أ
  .الوقفي واقع االستثمار: أوال

طَلقد تت وهِدر فكر االستثمار الوقفي يف السنوات األخرية يف العديد من البلدان اليت ش
قلَةً نوعية يف االهتمام باألوقاف، ولكننعلى العموم يبقى دون املستوى املأمول، باستثناء بعض  ه

بالنسبة ) األمانة العامة لألوقاف(يف هذا اال؛ من مثل التجربة الكويتية  التجارب الرائدة
بالنسبة لألسهم الوقفية ) هيئة األوقاف اإلسالمية(ع الوقفية، والتجربة السودانية للصناديق واملشاري
  وغريها،       

                                  
، البنك مناذج خمتارة من جتارب الدول واتمعات اإلسالمية –نظام الوقف يف التطبيق املعاصر : حممود أمحد مهدي، ندوة )1(

  .بتصرف 140 -138م، ص 2003/هـ1423، 1اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف الكويتية، ط
  . بتصرف 31مرجع سابق، ص  ،قف اخلريي أسبابه وطرق عالجهمعوقات النهوض بالو عبد القادر بن عزوز، )2(
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ةُ املوجود حاليا من حيث االستثمار الوقفي مبا تنقَارفَمكُملانية لتطوير نفسها ف من إمكاألوقا ه
رق الواضح واجلَلي؛ فالتجربة االستثمارية الوقفية يف البلدان ادرِك الفن يف هذا اال جتعلنا

عن املستوى الذي وصلت إليه املؤس عداإلسالمية ما زالت بعيدة كُلَّ البات اخلريية يف الغرب، س
غربية يف هذا اال قد ال يتوافَق بالضرورة مع الشرع؛ إالّ أنّ النماذج الومع علمنا بأنّ املُتاح من 

ذلك ال مينع من بذل العلماء اجلهد الالزم إلجياد الصيغ الشرعية اليت تنطلق باألوقاف إىل مستوى 
االحترافية اليت وصلت إليه نظرياا يف الغرب، فما دامت مسائل األوقاف اجتهادية من حيث 

ة ا ومنها قَذلك يعد حافزا على املواصلة يف طَرقِ باب االجتهاد يف املسائل املتعلِّ املُنطَلَق فإنّ
  .االستثمار

ة باالستثمار الوقفي قَهناك العديد من األفكار اليت يطرحها املختصون يف األحباث املتعلِّ
ظُر إىل أوقاف كُلِّ أقليم اليت تن جهوية االستثماروهي جديرة باالهتمام والتطوير، من مثل فكرة 

أو جهة على أنها تشكِّلُ وحدة قائمة بذاا، توضع اخلُطَطُ والربامج من أجل تنميتها من ذاا 
، ويف هذا اإلطار يستحسن )اإلقليم(وتستفيد هي من العائد الناتج يف حدود اجلهة املوجودة فيها 

، )...فالحية، صناعية، سياحية،(هة يالَِءم طبيعة تلك اجلمن األوقاف أن تستثمر يف الشيء الذي 
وهذه اجلهوية يف االستثمار غالبا ما تكون مشاريعها صغرية أو متوسطة، ال تتطَلَّب تكاليف 

قَة، وال حتتاج إىل قروض، ولكنرهمههِا يف الوقت نفسه ناجحة وذات مردودية مة على الصعيد م
واليت  بالوقف النامياة مسفكرة الدكتور حممد بوجالل املُ، وكذا )1(عياالقتصادي أو االجتما

ي وظيفة الوساطة املالية بني مجهور الواقفني وجمموعة دؤمن نوع خاص ت مؤسسةعبارة عن  "هي
من املؤسات اإلنتاجية أو اخلَسدمة واليت هي حباجة إىل األموال املُيجمناه ة يف إطار ما أمسيع

بالتم يف املَاكُرعنب، ونتيجة لذلك ستةاملأ عالقات بني نشسؤس الوقفية ووحات الفائض املُدة يف لَثَّم
ة يف الشركات اليت تبحث عن لَثَّمات العجز املُدحوو ؤسسةامل، وبني هذه مجهور الواقفني من جهة

  .)2(" من جهة أخرى مصادر متويل مناسبة

                                  
  .479-478عبد الكبري العلوي املدغري، مرجع سابق، ص  )1(
  . 15حممد بوجالل، مرجع سابق، ص  )2(
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الوقف إىل مزيد من اجلهد والتفكري من  مؤسسةه األفكار والتجارب وغريها؛ تبين حاجة هذ لُّكُفَ
أجل تغيري الواقع االستثماري لألوقاف إىل األحسن، واالنتقال به بشكل تدرجِي إىل املستوى 

الذي وصلت إليه املؤسات اخلريية يف الغرب من حيث األداء والعطاءس.  
  .تثمار ومتويل األوقافصيغ اس: ثانيا

لقد تطوغِ اخلاصة باستثمار األوقاف، وقد كانت احلاجة إىل ريت مع الزمن العديد من الص
ر وتحاوِل أن تواكب االستثمارات اليت يعرِفُها الذي جعل هذه الصيغ تتطو هي الدافع ؛ذلك

على  االستثمارية أو التمويلية؛ احلفاظُ ولقد كان اهلَدف من تلك الصيغ" االقتصاد العاملي اليوم، 
تها مبرور األوقاف اليت تدهورت وضعي األمالك الوقفية من الضياع واالندثار من جهة، وترقية

كانت ، وقد )1("الزمن وأصبحت ال تؤدي ذلك الدور الذي قامت به يف القدمي من جهة أخرى 
مستوحاة من ) نعين فترة ما بعد استقالل الدول العربيةو(ة يف صيغِ االستثمار احلديثة البداي

املوروث التارخيي لألوقاف الذي كان الفقه اإلسالمي يؤصلُ له، ومن أهم تلك الصيغ نجِد 
ة باألراضي الوقفية الزراعية، وكذا اإلجارة املتناقصة قَاملتعلِّ )4(، املزارعة)3(، املساقاة)2(املغارسة

وصورا اليوم هي سندات املقارضة أو املضاربة ( )7(، املضاربة)6(، االستصناع)5(يكاملنتهية بالتمل
فيما تعلَّق باألعيان ) دائمة، متناقصة منتهية بالتمليك( )8(، املشاركة)املتناقصة املنتهية بالتمليك

رية الواقعة ر ليست حكرا على األوقاف بل هي جارية يف املعامالت التجاو، وهذه الص)9(الوقفية

                                  
: ، احملور الثالث)اقتصاد،إدارة،بناء حضارة(، املؤمتر الثالث لألوقاف تطوير صيغ متويل واستثمار األوقاففارس مسدور،  )1(

  .587م، ص 2009/هـ1430اإلصالح اإلداري املنشود للوقف، اململكة العربية السعودية، 
  .وهو أن يسلِّم أحد األطراف األرض آلخر ليغرسها من عنده والشجر بينهما: املغارسة )2(
  .التفاقحبسب ا) احملصول(وهي دفع الشجر أو النخل إىل من يعمل فيهما وتكون الثمرة بينهما : املساقاة )3(
  ).املتعاقدين(وهي دفع األرض ملن يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما : املزارعة )4(
وهي إجارة يف مقابل قيمة شيء منتفع به تقَدم على أقساط، مىت تمت تلك األقساط عاد : اإلجارة املتناقصة املنتهية بالتمليك )5(

  . الشيء إىل صاحبه األصلي
  ). العقد على شراء ما سيصنعه الصانع( وهو شراء ما يصنع وفقا للطلب  :االستصناع )6(
ويتجِرا فيه، فيكون الربح بينهما حبسب االتفاق، ...) كفاءة، حرفة، (وهو أن يدخل أحد املضاربني مباله واآلخر جبهده : املضاربة )7(

  . د الذي بذلهوعند اخلسارة؛ يخسر رب املال ماله، وأما اآلخر فَيخسر اجله
  . وهي اشتراك اثنني يف مال هلما على أن يتجِرا فيه والربح بينهما: املشاركة )8(
  .وقد بسطنا احلديث عن تلك الصيغ يف الفصل الثالث من الباب األول يف معرض حديثنا عن تصرفات إدارة الوقف يف اجلزائر )9(
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بني الناس، وإنما أُضيفَت إىل األوقاف لكَونِها ماالً وبالتايل يسرِي عليها ذلك، ومع االطِّالَع على 
، بدأ التفكري يف صيغٍ جديدة واالحتكاك ا التجارب الوقفية الغربية وكيفية استثمارها ألصوهلا

ى مع تطواشمتغ االقتصادية واملالية تيالعاملية مع األخذ بعني االعتبار موقف الشرع منها، ر الص
، وكذا الودائع االستثمارية )2(والصناديق واملشاريع الوقفية )1(فَوجِدت فكرة الصكوك الوقفية

، اليت كانت وما زالت مدارا للنقاش والتداول بني العلماء يف العديد من املؤمترات )3(الوقفية
الشرعية، ومازالت أخرى طَور البحث  ةَفَبت العديد منها وأُعطيت الصوالندوات العلمية، وقد هذِّ

املُقَدمة  ؤسسةاملالوقف من  ؤسسةوالتحري، وهذه النقلَة النوعية من خالل تلك الصيغ انتقلت مب
ية الكربى يف قابضة وماحنة تدعم املشاريع التنمو مؤسسةللخدمات واملُستهلكَة للموارد، إىل 

  .اتمع
إنّ التفكري يف الصيغِ اجلديدة ال يعين التخلِّي على الصيغِ التقليدية اليت تبقى دائما سارية 

املفعول، فليس كل األوقاف باستطاعتها تطبيق الصيف اختيار  غِي رباجلديدة والتواؤم معها، واملُعت
حتديد حاهلا من حيث املكان املُتواجِدة فيه والطبيعة اليت هي الصيغة اليت تستثمر ا األوقاف؛ هو 

ثمستالكيفية اليت ت ددحلديها، وانطالقا من كُلِّ ذلك ت ةفِّروا عليها، وكذا اإلمكانيات املُت ر
يلية جديدة إىل جانب تلك الصيغ املباشرة يف االستثمار وجِدت صيغٌ متووالصيغة اَألمثَل لذلك، و

ارِهسمنها األوقاف يف م يدفستا دخلت سوق االستثمار وكانت هلا مردودية اقتصادية مهمة، قد ت
تلك الن مظُم التمويلية احلديثة جند نظام االستثماري، وأَه "BOT "   تشغيل  –بناء [أي– 

حيث يتولَّى يف هذا األسلوب  لتمويل البِنية التحتية، االذي يعرف بكونه أسلوب" ؛ )4(]حتويل
                                  

وهي جزء من رأس املال املوقوف يشارك به صاحبه يف مشروع استثمار ذلك (فية وهي عبارة عن أسهم وق: الصكوك الوقفية )1(
وهو قرض يقَدمه صاحبه للهيئة القائمة على ( ، أو سندات وقفية )املال مقابل عائد من األرباح يكون للوقف وهو األحسن أو لصاحبه
  )نواع؛ سندات املشاركة الوقفية، سندات اإلجارة، سندات التحكريمشروع وقفي الستثماره مبا يعود على الوقف بالفائدة، وهي على أ

  .حتدثنا عنها يف معرض تفصيلنا لتجربة األمانة العامة لألوقاف الكويتية يف الفصل الثاين من الباب الثاين )2(
       املضاربة ا يف التجارة بقصد؛ أو جهة استثمارية خاصة هي أموال نقدية توضع لدى بنك ما: الودائع االستثمارية الوقفية )3(
، ويف حالة الوقف على املؤسسة الوقفية أو املوقوف ملسامهنيعلى ا تعود بأرباح ال بأس الالصناعة وحنومها من املضاربات الشرعية،  أو

  .عليهم حبسب طبيعة الوقف
اإلجارتني واملرصد الذي عرفته األوقاف يف القدمي وخباصة يف هناك من يعتقد بأنّ هذا النظام ما هو إالّ صيغة مطَورة لنظام احلكر و )4(

، أسلوب املشاركة املتناقصة يف متويل العمليات الوقفية كما جيربه البنك أمحد حممد خليل اإلسالمبويل: العهد العثماين، انظر
  .3، مكة املكرمة، جاإلسالمي للتنمية، مؤمتر األوقاف األول
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الطُرق املُتقَدمة للعطاء؛ بإعداد تصميم املشروع، وتوفري التمويل الالزم للبناء والتشييد واإلدارة 
من احلكومة بشراء تلك السلعة أو اخل ةانموالتشغيل والصيانة، مقابل ضة من املشروع، دمجة املُنت

ية تكاليف القروض وتكاليف التشغيل، وتوفري العائد لرؤوس األموال خالل فترة زمنية كافية لتغط
ةُ املشروع إىل احلكومة وهو يف حالة تشغيلية جييلكلُ موحاملسامهة يف املشروع، ويف النهاية تة، د

تكاليف وخالصا من أي التزامات، دون أي... ه أصبح وقد انتشر هذا النظام كثريا إىل درجة أن
شميعظَلُ ممرافق البِ موانطالقا من هذه املواصفات  )1("ة التحتية مع مطلع القرن التاسع عشر ني ،

الوقف أن تعتمد هذا النظام ألنه ال يكَلِّفُها كثريا ويسمح هلا بتنمية نفسها  ؤسسةفإنه يمكن مل
لبِنية التحتية له، وقد وجِدت أشكال كثرية وتوسيع خدماتها ومسامهتها يف تطوير اتمع وخباصة ا

هلذا النظام حبسب الصيغِ امليدانية واملُتدخلني فيها على أساس الشراكة، وميكن أن نذكُر منها 
  :النماذج التالية

حيث ال تكون الشركة أو املُتعهد ] تشغيل-كلُّمت-بناء[؛ ويعين " BOO" منوذج  .1
  ).الدولة مثال(ملتزما بتحويل ملكية املشروع للجهة املُستثمرة ) ء مثالانالب(باإلجناز

حيث يقوم املُتعهد باِإلجنَاز بتحويل ] تشغيل-حتويل-بناء[؛ ويعين "  BTO" منوذج  .2
املشروع إىل اجلهة املستثمرِة، ويقوم هو بالتشغيل، مع تحمل اجلهة املستثمرِة تكاليف 

  .على املشروع خالل فترة التشغيل الصيانة والتأمني
حيث يقوم املُتعهد بإجناز املشروع ] كلُّمت -تأجري -بناء [؛ ويعين " BRT" منوذج  .3

وتأجريه إىل اجلهة املستثمرِة خالل فترة معياناهإي هيكة تنتهي بِتمل.  
ة املستثمرِة وهنا تقوم اجله] حتويل- دعم-تشغيل-متلك- بناء[؛ ويعين " BOOST" منوذج  .4

  .بتقدمي دعمٍ أو إعانة للمشروع خالل فترة التشغيل
حيث يقوم املُتعهد ] إعادة-تشغيل- متويل-بناء-تصميم[؛ ويعين " DBFOT" منوذج  .5

باإلجناز؛ بالتصميم والتمويل والبناء والتشغيل مث يعاد املشروع بعد فترة متفَقٍ عليها إىل 
        . )2(اجلهة املستثمرِة

                                  
  .581مرجع سابق، ص  متويل واستثمار األوقافتطوير صيغ فارس مسدور،  )1(
  .583-582فارس مسدور، املرجع نفسه، ص  )2(
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ها عملية وال حتتاج إىل تكاليف كبرية من اجلهة اليت تريد وما يالحظ على هذه النماذج أن
االستفادة منها، واليت يف الغالب ال تملك قدرات كبرية يف التمويل واليت منها األوقاف يف العديد 

اريا جيدا لألوقاف يف يعتبر مسلَكًا استثم"  BOT" من البلدان اإلسالمية، وبالتايل فإنّ نظام 
  .الوقت احلايل، وخباصة املشاريع الكبرية ذات األمد البعيد من حيث الثمرة

لقد كان مقصد احملافظة على األوقاف من الزوال واالندثار، وكذا مقصد العمل على 
قاف، وقد تطويرها وترقيتها الدافع األساس وراء البحث عن الصيغِ االستثمارية والتمويلية لألو

غ األوىل واليت تطويكانت النتيجة؛ تلك الصرغٍ جديدة تتماشيت مع الزمن إىل صر ى ما التطو
، وأن تعمل قَرِحيةُ العلماء ا أن تستمراالقتصادي واملايل الذي عرفته البشرية، وهذه العملية البد هل

تثمارية املتوافقة مع الطبيعة اخلاصة لألوقاف؛ واخلرباء على ابتكار الوسائل اجلديدة التمويلية واالس
حىت تسمح هلا بالتواجد الفعلي والبناء يف اتمع من أجل القيام بالدور املنوط ا والذي وجِدت 

  .  من أجله
  .رؤية إستراتيجية لالستثمار الوقفي: ثالثا

 قرجعة من حيث النماذج وطُدف هذه الرؤية إىل وضعِ اخلُطَّة االستثمارية الوقفية النا
تنفيذها، واملُستمرة من حيث آليات املتابعة والتطوير الدائم، وهي على هذا األساس تحتاج إىل 

ات بومتطلَّ) تساير العملية االستثمارية(ات مرافقة بومتطلَّ) تسبق عملية االستثمار(متطَلَّبات قَبلية 
  )ية العملية االستثمارتتبع بدا( بعدية الحقة 

  ).السابقة ألي استثمار( ات القبليةباملتطلَّ -  1
ات سابقة للعملية االستثمارية، وهي ضرورية ألنه يتأَصلُ ويقوم هيكَلُ بوهذه املتطلَّ

  : االستثمار على أساسها وهي 
   .دراسة الواقع الوقفي - أ

تعن طريق املعلومات الدقيقة اليت س متالشامل وي ع من خالل اإلحصاء الدقيق واحلَصرجم
للممتلكات الوقفية من أصول وغريها، قصد معرفة اخلريطة الوقفية اليت تكون مبثابة بنك 

  .املعلومات الذي على أساسه ستحدد الرؤية والكيفية املناسبة اليت ستنتهج يف العملية االستثمارية
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  . حةدراسة اإلمكانات املتا - ب
من املُهِم مبكان معرفة املُتاح من الفُرصِ اليت تمكِّن من دخول الساحة االستثمارية على 
بينة ووضوح، وال يتم ذلك ابتداًء إالَّ من خالل معرفة الوضع االستثماري املوجود يف البلد، 

ألنّ الوقوف على ذلك مساعد  والتسهيالت القانونية والعملية اليت تحيطُ به من إكراهات وخماطر،
  . على أخذ القرار الصائب يف نوع االستثمار املختار، وكذا التوقيت املناسب للولوج فيه

  .دراسة التجارب االستثمارية الوقفية الناجحة - ج
النموذج االستثماري  االستفادة من التجارب االستثمارية الناجحة عاملٌ مساعد ةرلويف ب

الذي نللمحيط االجتماعي الذي  واملالئم منه النافعو إليه، وذلك من خالل حتليله واختيار صب
نرِيد االستثمار فيه بعيدا عن فكرة االستنساخ، ألنّ التجربة تفيد بأنّ استنساخ التجارب الناجحة 

امل ال يعين حتقيق جتربة ناجحة بالضرورة، بل على العكس من ذلك يف الكثري من األحيان، فع
  . له تأثريه املباشر يف املسألة) اجتماعيا وثقافيا( الزمان واملكان واحمليط 

  .صياغة النماذج االستثمارية املوافقة واملالئمة - د
بعد أن تتإىل وضع النماذج املُثلَى واملناسبة لالستثمار، يف  م ارساخلطوات السابقة؛ ي

مع ما ) ةورجآليات املتابعة، آليات التقومي السريع، النتائج املَاالنطالقة، (صياغة دقيقة لكُلِّ مراحله 
  .تتطلَّبه هذه املاكنة االستثمارية من هيكلة وموارد بشرية ووسائل تقنية

  ).أثناء عملية االستثمار الوقفي(  بات املرافقةاملتطلّ - 2 
رى البد من االهتمام ا، ات أخبلَّطَتد؛ فهناك ميال يكفي وجود النموذج االستثماري اجلَ

  : ات تواكب العملية االستثمارية وتكون يف غالبها من املُحفِّزات الداعمة هلا وهيبوهي متطلَّ
  .التحفيز اإلعالمي ملشاريع االستثمار الوقفي - أ

الوقفية املعاصرة حباجة إىل دعم إعالمي مهِم إلعادة نشر الثقافة الوقفية من  ؤسسةاملف
جديد، والعمل على تسويق املنتجات االستثمارية اليت ترغب فيها، ولسنا اليوم حباجة إىل الربهان 

  .على أمهية اإلعالم يف احلياة اإلنسانية
  .تشجيع ثقافة االستثمار يف األوقاف لدى األفراد واملؤسسات - ب

لألفراد كما للمؤس حسموذلك من خالل التسويق لنماذج واقعية وسهلة، تات من س
هذا طبعا ة، ووبكل قُ عليه ا يدفعهم إىل اإلقداماالستثمار الوقفي وجناعته، مباالطمئنان على سالمة 
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ما املشاريع الوقفية، وكذا السهولة املُ طٌبِرت ضعركما أشارنا إليه؛ بالطريقة والكيفية اليت تتفِّوة ر
كانت اإلجراءات سهلَةً ومتيسرة كُلَّما كان التفاعل مع  يف التعاطي معها واإلقدام عليها، فَكُلَّما

  . االستثمار أقوى
  ).الالحقة للعملية االستثمارية( .ات البعديةباملتطلَّ -  3

   :ات تتبع عملية االستثمار، وهي ضرورية ألنها تضمن استمراره وتطوير أدائه وهيبوهذه املتطلَّ
  .ة باالستثمار الوقفيمية املهتمتشجيع الدراسات العل - أ

عمِ البحوث اليت توذلك من خالل دهدة  فوخباص ،هقإىل تطوير وسائل االستثمار وطُر
تمعات الغربية، البحوث التطبيقية منها، ألنّ جانب املعامالت املالية يتطور بسرعة وخباصة يف ا

ة العاملة على من خالل البحوث العلمية املستمر وهذا حيتاج إىل تحيِنيِ املعارف بشكل مستمر
  .إجياد الطُرقِ واألساليب الكفيلة بالرفع من مردودية األوقاف وضمان استمرار عطائها

  .للكفاءة القائمة على عملية االستثمار رمستالتحسني املُ - ب
ء لدى العاملني من خالل الدورات التكوينية والتدريبية؛ اليت تعمل على رفع مستوى األدا

يف جمال اخلربة املالية واالقتصادية اليت تتطَلَّبها االستثمارات الناجحة، فقد تجِد إداريا يحِسن تسيري 
املرافق اإلدارية الوقفية، ولكن هذا ال يعين حتما أنه قَادر على تسيري املسائل االستثمارية بنفس 

ف الكفاءات العلمية امليدانية اليت هلا خربة يف ااالت املالية الكفاءة، ومن هنا تظهر أمهية توظي
واالقتصادية والعمل على تكوينهم وتدريبهم بشكل مستمومتواصل ر.  

  .ية للوضع االستثماري احمللِّرمستاملواكبة واملتابعة املُ - ج
قنِوهذه املسألة وإن كانت تةًي تلُدخ يه البد من يف مهام الكادر املُسر لالستثمار، إالّ أن

طَلَّب ضروري للعملية االستثمارية الوقفية، بغرض احملافظة على احليوية املستمرتة التنبيه عنها كَم
ة من حيث التأثري يق بِشكلٍ مباشرٍ باألوضاع االستثمارية احمللِّط االستثماري الوقفي املُتعلِّللنشا
  .روالتأثُّ

   

  .مالية األوقاف يف اجلزائر: ثالفرع الثال
؛ احملور األول يتعلَّق اثنني ينورعلى معاجلة حم يعتمد احلديث عن مالية األوقاف يف اجلزائر

الكَالَم على الصندوق املركزي لألوقاف، وأما احملور  ات، وهذا يستلزِم مناجبانب النفقات واإليراد
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ستثماري، وهنا يتوجب ذكر ما هو متاح من الصيغِ االستثمارية، واملدى الثاين فَيتعلَّق باجلانب اال
  .التطبيقي الذي وصلت إليه

  .)1(النفقات واإليرادات: أوال
عن التسيري املايل واالستثماري لإلدارة الوقفية  لقد حتدثنا يف الفصل الثاين من الباب األول

لِّي مبا ال حيتاج إىل اإلعادة، ولذلك سيكون حديثنا من خالل هذه يف اجلزائر بِشقَيها املركزي واحمل
ألننا يف معرض احلديث عن اخلطوات  ة ذا التسيريقَاجلزئية؛ متصالً ببعض املالحظات املتعلِّ

اإلصالحية للجانب املايل لألوقاف، ولكن قَبلَ التفصيل يف تلك املالحظات سنقُوم بالتعريج بشيء 
يح عن الوعاء الذي يستقبِلُ تلك اإليرادات وتخرج منه تلك النفقات أال وهو الصندوق من التوض

الصندوق الذي استحدثَ  تبار يف العملية املالية لألوقاف، فهذااملركزي لألوقاف، الذي له اع
ع النفقات ، وهو ذه الصفَة يعد مخزنَ اإليرادات ومنب )2(31مبوجب قرار وزاري مشترك رقم 

ة باألوقاف، وقد كانت النفقات واإليرادات قبل ذلك متعلِّقَةٌ حبساب مفتوح باسم األوقاف قَاملتعلِّ
والذي بِموجِبِ هذا القرار تم صب تلك األموال يف احلساب املركزي  19700261حتت رقم 

من  11املادة (واهلبات ) اء الصاحلنيمقابر األولي(اجلديد، باإلضافة إىل احلساب املتعلِّقِ باألضرحة 
- 98من املرسوم التنفيذي  35الصندوق املركزي لألمالك الوقفية أُنشئ تطبيقا للمادة ، )القرار
، )من القرار 1املادة (املُحدد لشروط إدارة األمالك الوقفية وتسيريها ومحايتها وكيفية ذلك  381

ات املالية سيف إحدى املؤس) الوزارة(ستوى املركزي وهو عبارة عن حساب جاري يفتح على امل
لَّى آلية العمليات املالية اآلمر بالصوتر من الوزير املُكَلَّف بالشؤون الدينية واألوقاف، ويقَررف بِم

بني وأمني احلساب املُعين من طرفه واملُقترح من قبلِ اللجنة الوطنية لألمالك الوقفية من ) الوزير(
 2،3املواد (املُوظَفني الذين تتوفَّر فيهم شروط التأهيل احملاسيب ويستجِيب لملمحِ وكيل األوقاف 

من  )4املادة (ي فقد أشارت لِّحالصندوق مركزي وتواجد األوقاف م ، وباعتبار أنّ)من القرار

                                  
م املتضمن كيفيات ضبط اإليرادات 2000أبريل  10هـ املوافق 1421حمرم  5يضبطها يف اجلزائر القرار الوزاري املؤرخ يف  )1(

ماي  7هـ املوافق 1421صفر  3الصادر يف  26لـ ج ج د ش العدد   والنفقات اخلاصة باألمالك الوقفية، املنشور يف اجلريدة الرمسية
  .م2000

م املتضمن إنشاء صندوق مركزي لألمالك 1999مارس  2هـ املوافق 1419ذي احلجة  14القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  )2(
  .م1999مايو  2ـ املوافق ه1420حمرم  16بتاريخ  32الوقفية، املنشور يف اجلريد الرمسية لـ ج ج د ش العدد 
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قَرر من الوزير تصب فيه املوارد النظارات على مستوى الوالية حسابات جارية بِم تحِالقرار إىل فَ
الوقفية، لتقوم مجيع احلسابات اجلارية الوالئية بِصب مواردها يف الصندوق املركزي بعد خصمِ 

يتولَّى وكيل األوقاف على مستوى الوالية أمانة احلساب  كما ،)من القرار 5املادة (النفقات 
يتابِع و، )من القرار 6املادة (ت والدفاتر احملاسبية اجلاري الوالئي، ويكَلَّف بِمسك الِسجِالَّ

يع امللك الوقفي املكلَّف رِة بِقَويراقب أعمال ناظر امللك الوقفي الذي يقوم مبسك احلسابات املتعلِّ
أضف إىل ، )من القرار 8، 7املواد (به وصب تلك املبالغ املُحصلَة يف احلساب اجلاري الوالئي 

شترِك يف التوقيع على الصك املُتعلِّقِ بالنفقات مع اآلمرين بالصرف الثانويني على يذلك أنّه 
 9 املادة(املُحددون بالصفَة ضمن املُقَرر املُتضمن فتح حسابات األمالك الوقفية  -مستوى الوالية 

إليها يف نص القرار تتعلَّق باألمالك  ، بقيت اإلشارة إىل أنّ العمليات املالية املشار)من القرار 10 -
ق باجلانب املايل لألوقاف من إذن؛ فَكُلُّ ما يتعلَّ، )من القرار 13املادة (ال اخلاصة الوقفية العامة 

بالقرار الوزاري املشترك  هريِس ةُيقَرِنفقات وإيرادات يمر عرب هذا الصندوق املركزي املُتحددةُ طَ
ة ذه الطريقة يف التسيري املايل قَ، وعلى هذا ميكن أن نورِد بعض املالحظات املتعلِّسالف الذكر

  :وهي 
العملية املالية من جهة النفقات واقعة حتت تصرف الوزير الذي يعين أمني احلساب على  - 1

على املستوى الوالئي  مستوى الصندوق املركزي، ويسمح من خالل مقَررٍ بفتح احلساب اجلاري
، كما أنهما يشتركان يف آلية العمليات املالية من خالل التوقيع املزدوج، إىل )الصندوق الوالئي(

 حسمللجنة الوطنية لألوقاف ومن خالل موقعها القانوين واهليكلي يف جانب ذلك فإنّ القانون ي
آلية  فقوِ )2(املُتاح، واإلنفاق االستعجايلف لريع األوقا )1(اقتراح أولويات اإلنفاق العاديالوزارة 

القرار يشري إىل العملية املالية ولكن الكيفية الرقابية لتلك ، والتفويض اليت مينحها إِياها الوزير
األوقاف والزكاة واحلج والعمرة  يخولُها القانون ملديرية ؛العمليات، والطريقة احملاسبية يف املتابعة

                                  
م؛ احملدد لكيفيات ضبط اإليرادات 2000أبريل  10هـ املوافق 1421حمرم  05من القرار املؤرخ يف ) 04(تنص املادة الرابعة  )1(

ألحكام املادة  تعترب من النفقات العامة لألوقاف؛ النفقات اليت حتددها جلنة األوقاف طبقا[ والنفقات اخلاصة باألمالك الوقفية إىل أنه 
من نفس املرسوم إىل إمكانية تفويض وزير الشؤون ) 37(كما تنص املادة ]  381 – 98من املرسوم التنفيذي ) 33(الثالثة والثالثون 

 . الدينية األوقاف رئيس جلنة األوقاف لصرف إيرادات و نفقات األوقاف باعتباره آمرا بالصرف ثانويا
م سالف الذكر النفقات 2000أبريل  10هـ املوافق 1421حمرم  05من القرار املؤرخ يف ) 05(حتدد املادة اخلامسة  )2(

 .  االستعجالية
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املُتضمن تنظيم  427-05الوزارة واليت من بني مهامها مبوجب املرسوم التنفيذي على مستوى 
  ):03(اإلدارة املركزية يف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وانطالقا من املادة الثالثة 

• ص قمتابعة حتصيل موارد األمالك الوقفية وحتديد طُررفاه.  
  .ك الوقفيةحتسني التسيري املايل واحملاسيب لألمال •

كما تشري نفس املادة وبشكل أَدق إىل أَحد مهام املديرية الفرعية الستثمار األمالك الوقفية 
مكتب تسيري واملُتمثِّل يف متابعة العمليات املالية واحملاسبية لألمالك الوقفية ومراقبتها من خالل 

ر الذي تقوم به هذه املديرية يف التسيري املايل ، هذه املهام تظهِر الدوموارد ونفقات األمالك الوقفية
  .لألمالك الوقفية

ما الفائدة من فتح احلسابات اجلارية الوالئية مع وجود احلساب اجلاري املركزي والوطين،  – 2
املؤس هدمعتة مع التواصل الشبكي املعلومايت الذي توخباصعندها احلسابات س حفتات املالية اليت ت

التراب الوطين، مبعىن أنه ميكن صب األموال يف احلساب املركزي من أي والية من واليات  عرب
ص القانوين يربِز بأنّ احلسابات الوالئية ما هي إالّ الن الوطن بشكل مباشر، وخباصة إذا علمنا بأنّ

درجا، فَبِم رقستي للحساب املركزي؛ فاألموال ال تظَرف األموال يف  جِسر بصصمِ النفقات تخ
مدير الشؤون الدينية واألوقاف على مستوى الوالية احلساب املركزي، وتلك من مسؤولية 

رف؛ ، والذي يعد يف نفس السياق آمرا بالص381-98من املرسوم التنفيذي ) 36(املادة مبوجب 
انية تفويض الوزير مدير الشؤون الدينية من املرسوم التنفيذي نفسه تشري إىل إمك) 33(املادة ف

واألوقاف بصرف استعجايل لإلنفاق من إيرادات الوقف قبل إيداعها يف الصندوق املركزي 
   .عن ذلك إىل اجلهة الوصية )1(لألوقاف، مع تقدمي هذا األخري تقريرا مفَصالً 

دات ونفقات األمالك الوقفية من خالل ما سبق ميكننا اِإلدراك بأنّ الرقابة املالية على إيرا
ض متيف اجلزائر تا الوزارة على مجيع هيكلتها، باعتبار أنّ  منهيمقاملتابعة املالية العادية اليت ت

األوقاف جزٌء من اإلدارة املركزية، وبالتايل فإنّ ماليتها جزء من مالية الوزارة وعلى هذا األساس 
وهذا يف احلقيقة ال يستقيم؛ ألنّ األموال اليت تتعامل ا الوزارة هي ملك تتم الرقابة املالية عليها، 

                                  
أبريل  10هـ املوافق 1421حمرم  05من القرار الوزاري املؤرخ يف ) 09(تضبط كيفية تقدمي هذا التقرير املادة التاسعة  )1(

 . اخلاصة باألمالك الوقفيةم؛ احملدد لكيفيات ضبط اإليرادات والنفقات 2000
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عام، بينما األوقاف مالٌ من نوع خاص كما ذكرنا ذلك سابقا، والوزارة بِحكمِ الناظر عليه 
فقط، وعلى هذا األساس فإنه ولنفسِ اخلصوصية اليت تمتلكُها األوقاف فقد لَزِم أن تكون هلا 

بعة ورقابة مالية خاصة ا، أَضف إىل ذلك أنّ ميزانية الوزارة معلُومةٌ من حيث القيمة واملصدر متا
وال يمكن القولُ بأنّ ميزانية األوقاف من ميزانية الدولة ألنها أموال ذات طابع ) خزينة الدولة(

ألا ليست كذلك، ) عامة أنها أموالٌ(خاص، وبالتايل ال يصح التعامل معها على ذلك األساس 
وحىت من الناحية التطبيقية فإنّ احملاسبة اليت تخضع هلا اهليئات احلكومية ومرافقها تحتاج إىل 
الوقت وإىل آليات بريوقراطية طويلة يف حركتها، وباعتبار األوقاف حاليا جزء من هذه اإلدارة 

األموال محتجزة وال ميكن التفكري يف سرعة فإنها ستخضع لنفس اإلجراء وهذا الذي جيعل هذه 
  .استثمارها إذا كانت على هذه احلال من التعقيد

عن املتابعة اليت يقوم ا بعض القائمني على  ؛ما توضحه النصوص القانونية املُنظِّمة ملالية األوقاف
الدينية واألوقاف على مدير األوقاف والزكاة واحلج والعمرة، مدير الشؤون (إدارة األوقاف 

من حيث مسك دفاتر النفقات واإليرادات، ) مستوى الوالية، وكيل األوقاف، ناظر امللك الوقفي
من دون اإلشارة إىل آلية الرقابة الكُلِّية أو العامة، ومن يقوم ا حىت ضمن ما هو منصوص عليه 

غرةٌ جتعل الباب مفتوحا أمام العديد من خبصوص هيكَلِ الوصاية فيما يتعلّق باألوقاف طبعا؛ هي ثَ
التدخالت، ولذلك وجب ضبطُها بشكل شفَّاف وواضح، ونشر التقارير احملاسبية ملالية األوقاف 
السنوية حىت يتم االطِّالَع عليها من قبلِ الباحثني واملُهتمني مبسائل الوقف، بِغرضِ االستفادة منها 

ملا استشكلَ فيها، كما أنّ هذا يعد حقا لعموم األمة ألنّ األوقاف مؤسستهم،  واقتراح احللول
  .  وهي ما أُنشأَت إالَّ لخدمتهِم

  .واقع االستثمار الوقفي: ثانيا
ذكرنا كذلك يف الفصل الثاين من الباب األول مسألة االستثمار والتنمية الوقفية، وأعدنا 

الفرع السابق، والذي يهمنا اآلن؛ هو املدى االستثماري لألوقاف يف اجلزائر؟ وما  اإلشارة إليه يف
  هي الصيغُ اَألكثَر استعماال؟ وهل متلك الوصاية إستراتيجية لالستثمار الوقفي؟

اجلواب على هذه األسئلة توضحه املعطيات امليدانية، وتفَصلُه املعلومات احلسابية واألرقام 
ليت تظهِر بشكل جلي واقع املشاريع االستثمارية الوقفية، وهذا هو األمر املُهِم، فالعربة ليست ا

بِعدد التشريعات املُنظِّمة للعملية االستثمارية أو كَثرة الصيغِ اليت يصب فيها هذا االستثمار، وإنما 
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ح، وحماولة تطويره مع الوقت، فقد توجد النصوص املُهِم هو التطبيق العملي ملا هو موجود ومتا
  .وال توجد اإلرادة لتنفيذها وال اجلَو املالئم لتحقيقها، فما الفائدة من ذلك إذن؟

، وهذا دليل على أنّ النصوص ليس ذائعا صيتهالوقفي يف اجلزائر  واقع األمر؛ أنّ االستثمار
املوجودة واليت هي مقبولة إىل حما د م حىت توظيفها وحماولة تكوين رصيدترٍ  كانطالقة؛ مل يبعتم

لتجربة استثمارية توجد نصوصها منذ أكثر من عقد من الزمن، واألمر طبعا ال يتعلَّّق وال يتوقف 
قة باألوقاف وتطويرها عند االستثمار فقط، فهناك مشكلَةٌ حمترمة يف قضية تنفيذ النصوص املتعلِّّ

يدانيا، إذ ما يقَالُ عن االستثمار، يقَالُ على توظيف نظَّار األمالك الوقفية وغري ذلك، والسبب م
كما ذكرنا غياب اإلرادة السياسية الكاملة والتامة الصادقة لتطوير األوقاف وإعطائا املكانة اليت ه

ا وضهقصا ولو من خالل ما هو موجود من نصوص على نقُّهحستاتهوبالعودة إىل واقع  ،عف
االستثمار الوقفي؛ فإنه يمكن بشكل من اإلمجال، ومن خالل النصوص القانونية؛ احلديثُ على 

الوقف يف  ؤسسةنوعني من أنواع االستثمار، االستثمار الداخلي القائم على االعتماد الذايت مل
يفتقر إىل مشاركة خارجية، وهو  ارجياستثمار أمواهلا من غري اشتراك مع الغري، واستثمار خ

ميكن أن تستغلَّ وتستثمر وتنمى [بقوهلا  07-01ر من القانون مكر 26املذكور يف نص املادة 
األمالك الوقفية بتمويل ذايت أو بتمويل وطين أو خارجي مع مراعاة القوانني والتنظيمات املعمول 

   .)1(فات وبعض تفاصيلها قانونية يف سرد مجيع هذه التصر، وقد أَفَاضت النصوص ال]ا
مديرية األوقاف يقوم عليه بشكل مباشر وعلى املستوى املركزي  االستثمار الوقفي

  :ة بتنمية األوقافقَوالزكاة واحلج والعمرة واليت من أبرز مهامها املتعلِّ
  .مارها وتنميتهاة بإدارة األمالك الوقفية واستثقَإعداد الربامج املتعلِّ -
 .ة باألمالك الوقفية وضمانُ متابعة تنفيذهاقَإعداد الصفقات واالتفاقيات املتعلِّ -

قا وبشكل أَد ة تقومتنظيمها من  وهذه املُهِم يداملديرية الفرعية الستثمار األمالك الوقفية اليت أَُع
يونيو  03هـ املوافق 1433ب رج 13ؤرخ يف خالل مكاتب وِفق القرار الوزاري املشترك امل

                                  
املسؤولية املدنية بن تونس زكرياء، : يرجى االطالع على 07-01لقانون للمزيد من املعلومات حول جممل العقود املذكورة يف ا )1(

  .مرجع سابق، املترتبة عن إدارة األوقاف اإلسالمية من خالل التشريع اجلزائري
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م املُتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف من خالل مكتب 2012
  :استثمار األمالك الوقفية وتنميتها، الذي أُوكلَ إليه مهام

  .ة باستثمار األمالك الوقفية وتنميتهاقَإعداد الدراسات املتعلِّ •
 .ة باستثمار األمالك الوقفية ومتابعة تنفيذهاقَيات املتعلِّإعداد الصفقات واالتفاق •
 .وضع آليات إعالمية وإشهارية ملشاريع استثمار امللك الوقفي •

فَتقيِيم االستثمار الوقفي يف اجلزائر يتم حتما من خالل تقييم عمل مكتب استثمار األمالك الوقفية 
  .ل خالل السنوات األخريةوتنميتها، وهذا حيتاج إىل بسط حصيلة العم

إنّ الوضع االستثماري لألوقاف الذي ليس بذاك من الناحية الفعلية والواقعية املُتمثِّلَة يف 
عنها شيء ألن عسمتمع، واليت كما قلنا ال يمفعوهلا يف ا جِدها قليلة املشاريع امليدانية اليت ن

املدى الذي وصل إليه، فَبِاستثناء  رظهِىل هذا الواقع تموضوعية إ ةٌظرنوحمدودة إىل درجة كبرية، فَ
مشروع ، )1(ببلدية السحاولة بالعاصمة مشروع حي الكرام[بعض املشاريع الكبرية نوعا ما 

 مشروع املسجد األعظم، )2(ببلدية بوفاريك والية البليدة - البشري اإلبراهيمي– املركب الوقفي
فإننا ال نسمع عن مشاريع أخرى  اإلجناز، ورِ هي يف طَواليت] )3()مسجد اجلزائر العاصمة(

جديدة، ولو من باب اإلستراتيجية املستقبلية لالستثمار إذا ما كانت موجودة باألصل، وبالتايل 
ربعتصِ والكيفيات االستثمارية على  ضئيال إذا ما قُورِنَ فإنّ ما هو موجود يمن الفُر احتمبا هو م

ع؛ وهذا األمر يجعلُنا نتساءل عن سببِ الفتور الذي يميز االستثمار الوقفي يف مستوى التشري
  ؟ )االستثمار الوقفي(الوقفية من الربوز عرب هذا املدخل  ؤسسةاملاجلزائر، وملاذا مل تتمكن 

  :قد تكون اإلجابة على السؤال ابتداًء من خالل طرح بعض الفرضيات من مثل
اجِعلغياب إرادة سياسية كافية؟ هل هذا ر  

                                  
)1( الذي يعتر األول من نوعه يف العابق سكنية، حمالت جتارية، قَمل العريب واإلسالمي، وهذا من حيث تركيبته، فهو حيتوي على ش

  .مركز أعمال، بنك، مسجد ومربة لرعاية األيتام
)2( الذي حيتوي على مكاتب دراسات، مكتبة تقليدية وإلكترونية وقاعة حماضرات، مدرسة قرآنية متخصة يف القراءات، ومدرسة ص

متخصودرا الضيافة)العلوم املختلفة يف(ة ص ،...  
هو عبارة عن مركب وقفي حيتوي على ثالث أكرب مسجد يف العامل العريب واإلسالمي بعد احلرمني الشريفني، فندق، مركز صحي  )3(

رف التقليدية، ص، منارة عامرة األوىل من نوعها يف العامل، معهد عايل للدراسات اإلسالمية، مركز جتاري، مطاعم، ورشات احلمتخص
  .، مركز ثقايف إسالمي)من مساحة املشروع %70(موقف سيارات، مساحات خضراء واسعة 
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  هل ألنّ اإلدارة الوقفية ال متلك تصورا وال إستراتيجية تخص االستثمار الوقفي؟
هل يرجِع ذلك إىل أنّ األوقاف مل تصل بعد إىل املستوى الذي يسمح هلا بولوج جمال االستثمار، 

 نؤمةً ال تاطَرخعاقبتها؟فيكونُ دخوهلا جمال االستثمار م  
  هل املسألة متعلِّقَةٌ بِشح املوارد الالزمة خلوض هذا اال؟

  هل السبب كَامن يف عدم وجود برامج مشاريع استثمارية؟
   هل لغياب الكفاءة الالزمة وخباصة التقنية منها إلدارة االستثمار الوقفي؟

ضيات، فغياب اإلرادة السياسية احلقيقية ؛ متضمن يف مجيع تلك الفربرأينايف  اَألصوبواجلواب 
اليت تبتغي تطوير األوقاف واجلانب االستثماري فيها موجود، وهو خاضع لعدة اعتبارات أَبرزها 
أنّ ملف األوقاف يف حد ذَاته يعتبر طابوها ال يتناولُ بكل حرية وعليه خطوط محراء ال ميكن 

د من األمالك الوقفية تم ضمها إىل أمالك الدولة، وهناك أمالك أخرى استوىل تجاوزها، فالعدي
عليها اخلواص املُتنفِّذُون وجعلُوها أمالكا هلم، ومل تستطع الوصاية االقتراب منهم بسبب هذا 

ت يف املستوى ا ليس، كما أنّ األوقاف من خالل اهليكلة احلالية اليت تسير )1(الداعي السياسي
الذي يمكِّنها من خوض غمارِ االستثمار باالحترافية املطلوبة، فمكتب استثمار األمالك الوقفية هو 
جزٌء من مديرية فرعية ملديرية هي باألساس مرفَق إداري من وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، 

وقاف، يضاف إليه أنّ املوارد الوقفية وهذا عامل آخر من عوامل تخافُت الدور االستثماري لأل
ليست كبرية بالقَدرِ الذي جيعلها تستثمر بكل أَريحية وخباصة يف املشاريع الكبرية املُدرةُ لألرباح، 
وسبب هذا النقصِ طَبعا راجِع إىل الصيغِ املُستعملَة يف جلبِ املوارد فيما هو موجود من األمالك 

ة، فما يحصلُ عليه من املوارد هو باألساس من صيغة اإلجيار األكثر استعمال مع األعيان الوقفي
الوقفية القدمية، واليت يكون اإلجيار فيها باألساس زهيدا إىل حد كبري، وحتى بالنسبة إلجيار 

وز هذا املشكل املشاريع اجلديدة، فإنّ قلَّةَ عددها ال جيعل احلاصل كبريا، وعلى هذا يكون تجا
مرتبِطًا بشكل اإلدارة القائمة على االستثمار الوقفي، وكذا التجديد الذي البد أن يطَالَ الصيغَ 
االستثمارية، وخباصة تلك اجلاذبة للموارد من غري تكلُفَة كبرية وقد ذكرنا بعضا منها سابقا، ومن 

روسة بعناية كبرية تسمح مبجاالت واسعة هنا تظهر احلاجة إىل برامج استثمارية جديدة ومد

                                  
  .م2013أفريل  20هـ املوافق 1434مجادى الثانية  9يوم عدد اجلديد انظر جريدة النهار  )1(
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لالستثمار الوقفي، وتفتح له أفاقًا أَوسع للتمدد واالنتشار بالكيفية اليت تجعلُه أَقرب لألفراد 
واملؤسا معهاسياطعلَ تات وأَسه.  

  

  .ات اإلصالح املايل ألوقاف يف اجلزائربمتطلَّ: املطلب الثاين 
ا هو مشاهد من واقع األوقاف يف اجلزائر، ومما جيب أن تكون عليه من من خالل م

املَكَانة والدورِ الفَعال يف اتمع، وانطالقا مما تملكُه من رصيد معنوي ومادي معتبر، وكذا ما هو 
ظُوظكُلَّ ح كملصِ واإلمكانات؛ فإنّ األوقاف يف اجلزائر تمن الفُر احتةً بِ مجاح أُسوالنميالَثتا ه

يف البلدان ذات التجربة الناجحة من مثل الكويت وتركيا والسودان، شرِيطَةَ أن تسري على ج 
واإلدارة ) إيرادات، نفقات(العمل اإلصالحي ألوضاعها املالية من حيث التسيري املايل 

اإلصالحات من مثل وجود اإلرادة  االستثمارية، إضافة إىل إجياد اجلَو املالئم لتحقيق تلك
السياسية والقاعدة التشريعية القانونية املُشجعة، وهذا النهج يقُوم على حماور ومرتكزات أساسية، 

  .سنقوم ببسطها من خالل فروع املطلب
  

  .االستقاللية الرقابية ملالية األوقاف :الفرع األول
بالرقابة املالية لألوقاف أن ت رإىل جِ حبسب رأينا وكَلَواَألجدهعن الكادر  ة لَّةقستم

وزارة الشؤون الدينية (الوقفية؛ مبعىن مستقلَّة إداريا عن الوصاية  مؤسسةاإلداري املُسيرِ لل
  :، وذلك للعديد من األسباب الذاتية واملوضوعية ومن أبرزها)واألوقاف

 بكثري من الرقابة الداخلية اليت قد تتدخل فيها املصداقية الرقابية للجهة املُستقلَّة أكرب •
تحولُ دون حتقيق الغرض من الرقابة، من مثل التغطية على ) وهو الواقع(اعتبارات كثرية 

  . إخل ...اخلَلَل، السكوت على الفساد املايل،
ومن حيث  اآللية الرقابية يف األجهزة اإلدارية احلكومية بطيئة من حيث الوصول إىل اخلَلَل، •

سرعة اختاذ القرارات املالئمة اليت حتتاج إىل مراحل إدارية متتابعة قد تغرِستالكثري من  ق
  .الوقت

االحترافية املوجودة يف اهليئة املُستقلَّة اليت تعتبِر األوقاف ملَفا خاصا يستدعي التفَرغ له،  •
من مالية الوزارة بأكملها  زٌءأفضل من الروتينية يف التعامل مع األوقاف على أنها ج

  .ولذلك ال يعطَى هلا التفَرغُ الالزم ا
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هيئات تستطيع أن  ولكن السؤال املطروح من خالل ما ذكرنا من األسباب؛ هو إمكانية وجود
  تقوم ذا الدور وهلا خربة يف هذا اال؟ 

ذا العمل؛ األوىل هيئات رمسية ميكننا أن نحدد نوعني من اهليئات اليت يمكن أن تقوم 
، والثانية هيئات مدنية متخصصة من مثل احملاسبني ةبصفة استقاللية من مثل جملس احملاسب

لَة للقيام مبهمهثُ فيه عن اهليئة املُؤبحيقًا للمقصد الذي يحقة املعتمدين اخلواص، وحبسب رأينا وت
  :اف بكل مصداقية واحترافية؛ فإنه يعمد إىل مرحلتنيالرقابة املالية على األوق

يكَلَّف فيها مكتب للمحاسبة معتمد من خالل عقد عمل، على متابعة مالية  :املرحلة األوىل
يضم أكثر من (األوقاف يف الوطن، إما بشكل محلِّي على مستوى كل والية أو بشكل جهوي 

ألوقاف، يقوم هذا املكتب بتقدمي التقرير السنوي ملالية األوقاف إىل حبسب التواجد القوي ل) والية
  .مكتب الوزير األول

وخالل الفترة الزمنية اليت يعملُ فيها بِمقترحِ املرحلة األوىل، يتم العمل على إنشاء : املرحلة الثانية
لرئاسة اجلمهورية على غرار  تكون تابعةوزارة الشؤون الدينية واألوقاف  ة إداريا عنهيئة مستقلَّ

الس اإلسالمي األعلى اليوم، لتقوم بعملية الرقابة على مالية األوقاف، وتعطَى الصالحيات 
الالزمة لذلك، كما هو احلال بالنسبة للتجربة املغربية من خالل الس األعلى ملراقبة مالية 

  .السابق لشرح طريقة عملهاألوقاف العامة، والذي خصصنا له مبحثا يف الفصل 
 مؤسسةتبقى اإلشارة إىل أنّ املقترح الثاين يبقى يف نظرنا سارِي املفعول حىت ولو استقَلَّت 

األوقاف عن الوصاية وأصبحت كَيانا مستقال من الناحية اإلدارية، ألن استقالل الرقابة املالية 
ة بني املُسيرِ للمال وبني املُراقبِ له البد قَفرِالت ضروري مهما كان نوع اإلدارة الوقفية، فمسألة

  .وأن تكَرس يف مجيع اهليئات اإلدارية
  

  .االحترافية االستثمارية للمشاريع: الفرع الثاين
احملور الثاين يف العملية اإلصالحية هو االنطالق حنو االحترافية االستثمارية اليت تعنِي أن ال 

ثمار الوقفي عبارة عن مصلَحة من مصاحل اإلدارة الوقفية اليت تخضع يكون ملَف االست
 لِّقعتم مكُهُرحهِم الشهرية، ويكون تاتبترالقائمون عليها م رظنتللممارسات البريوقراطية، ي

ارية اليومية، ناهيك أن باألوامر الفَوقية، وتستغرق جهودهم يف النمطية الشكلية لألعمال اإلد
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يكونوا ذَوو كفاءة متدنية يف اال االستثماري، فإذا كانت الرغبةُ حقيقيةً يف أن يكون االستثمار 
الوقفي ذا جدوى فعلية، فقد لَزِم أن يعطَى امللَف حقَّه ومستحقَّه، وال يكون ذلك إالّ من خالل 

  :اخلطوات التالية
يني جمموعة من اخلرباء واملتخصصني يف اال الشرعي واالقتصادي واملايل واالستثماري تع -  أوال
ة الالزمة للعمل االستثماري الوقفي بكل مراحله طَّتقُوم بِوضعِ اخلُ....) وكالة، جملس، هيئة، (

ءات العالية يف وتفاصيله يف إطار إستراتيجية واضحة ودقيقة، ويركَّز يف هذا الصدد على الكفا
التخصص، مبعىن أن يسلَّم امللَف ألهله ال لعناصر يغلُب عليها الطابع اإلداري يف العمل، وال 

تعمل هذه  حترافية ال عن مجرد الوظيفة،ميلكون اخلربة الالزمة لذلك، فنحن هنا نتحدث عن اال
مبا يتالََءم مع اإلمكانات الوقفية املُتوفِّرة، وكذا اموعة على تطوير الصيغِ االستثمارية الوقفية 

املُتاح من الفُرص االستثمارية يف الواقع، وعلى هذا يستحسن أن يصب هذا اجلهد يف إطار 
ة املطروح سابقا واملُتعلِّق باإلصالح اهليكلي، ألنه سيكون جزًء منها وال الوقفية املستقلَّ ؤسسةامل
) اإلطار القائم على االستثمار(فَك عنها خبالف ما ذكرناه عن الرقابة املالية اليت هو بدوره ين

  .   خاضع هلا
التهيِئَة اجليدة ألرضية العمل؛ من خالل التأصيل التشريعي والقانوين لوجود هذه اهليئة،  - ثانيا

ة، إضافةً إىل يئة املناخ االستثماري املُساعد على حرية احلركة القائمة على فكرة تشجيع املبادر
التخفيض أو اإللغاء الضرييب للنشاطات االستثمارية (اجليد املُرتكز على مجلة التسهيالت املالية 

، مع وجود الدعم )إخل...لالزمة للعملية االستثمارية، الوقفية، تبسيط اإلجراءات اإلدارية ا
  .لوقفية يف أوساط اتمعاإلعالمي الالزم للنشاطات االستثمارية ا

ا ميكن فمعلُهناك الكثري مه التمويل اليت يف جمال االستثمار الوقفي يف اجلزائر وخباص قة طُر
ترفَع من عوائد األوقاف، وجتعلها تتطَلَّع إىل آفاق استثمارية أَوسع وأكرب، وهذه الطُرق التمويلية 

د، وستمثِّلُ رصيدا من يد الوقفي؛ يمكن التحكُّم فيها بشكل جالبسيطة وغري املُكلفَة للرصي
التجربة االستثمارية اليت تمكِّن األوقاف مستقبال من خوضِ غمار االستثمارات الكربى كما وقع 

زِ ، ومن أَبر.....)السودان، الكويت، اإلمارات، تركيا، ماليزيا، (يف العديد من البلدان اإلسالمية 
  :هذه الصيغ؛ صيغة املشاركة واليت من أنواعها
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مبوجبه إدارة األوقاف مع جهة ثانية يف مشروع  كارشتوهو عقد ت :املشاركة الدائمة .1
عقاري وقفي دائم، كأن تشريكا يف إجناز مشروع سكين على األراضي الوقفية  لَدخ

 ،...)ت مصرفية إسـالمية اسحكومة، خواص، مؤس(ويكون املال من الطرف الثاين 
على أن تكون حمشاركة كـل منـها يف رأس    درِكل شريك من األرباح على قَ ةُص

املال، ويبقى املشروع مؤجرقَا وتسم هدائوبينهم ع.  
ـ تأن ت نمكي ؛املشاركة امِود ضوع :بالتمليك ةُيهِنتة املُصاقنتاملشاركة املُ .2 نإدارة لَاز 

ـ الشـريك ل  ةصح اِءطفَِإل) أو الشهرية(ا السنوية هتصمن ح ةسباألوقاف عن نِ يولَؤ 
 .املشروع يف النهاية إىل إدارة األوقاف بالكامل

على أن ) مثال(تكون األرض واملال من األوقاف  :بالتمليك ةُيهِنتة املُصاقنتاملضاربة املُ .3
ة سبل نِابِقَإجناز املشروع وإدارته بعد ذلك، وهذا م) بارِضاملُ(ى مكتب دراسات يتولَّ

بشـراء   بعد ذلك إدارة األوقاف ومقُتة واإلدارة، لربواخل هدللج لٍابِقَممن األرباح كَ
حصتاء السنوي بِطفَق اِإليمن املشروع عن طر هتنازلا عن نسبة إضافية من أرباحهـا  ه

 .لصاحل املكتب
إيـرادات األوقـاف يف إجنـاز     رثمستميكن أن ت :بالتمليك يهِنتاملُ صاقنتاإلجيار املُ .4

مغري وقفية، لتقوم اإلدارة بِ ت جتارية على أراضٍالَّحبيعا بِهعلى صـيغة الشـراء    اًءن
 .باإلجيار مع هامش ربح معقول

مري أرض وقفية عن إدارة األوقاف يف تع نيعستميكن أن ت :األسهم والسندات الوقفية .5
طريق االستعانة بالتمويل السنـ د حـق   نحِي أو باألسهم الوقفية، وهي عبارة عن م
، وبعد إجناز املشروع وتشـغيله  -شرعية قٍرطُ فقوِ –استغالل املال لصاحل األوقاف 

)تأجريا أو استثمارا معيان (يتادات هذه السندات واألسهم الوقفية من اإليـر  اُءطفَإِ م
 .)1(ة من املشروعيتأَتاملُ

                                  
 .م2008، 20العدد  ،اجلزائر يري والتجارة،جملة علوم االقتصاد والتس ،األوقاف اجلزائرية بني االندثار واالستثمارفارس مسدور،  )1(

   .حبث منشور على األنترنت
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إىل جانب هذه الصيغ؛ البد من االهتمام كذلك بااالت االستثمارية ذات اجلَدوى  
اليت ال نجِد هلا اليوم مكَانا وال اهتماما يف الصيغ ) البحث العلمي، التنمية البشرية(اإلستراتيجية 

لالستثمار يف أغلب الدول العربية ومنها اجلزائر، بِسببِ الذهنية  اليت تقترِحها القوانني الوقفية
القاصرة على االهتمام باجلانب االقتصادي املايل فقط، غَري املُدرِكَة ألمهية االستثمار يف اإلنسان 

 والستثماراا، خبالف ما نجِده يف الدول مؤسسةالذي هو يف حقيقة األمر؛ املُحرك األساس لل
مؤس دشهالغربية اليت تةً يف جمال االستثمار أصبحت سةً وليس قَفزات العمل اخلريي لديها طَفر

"  Wellcome Trust "بِموجِبِها يف مستوى التأثري حىت على اجلانب السياسي للدول، وما جتربة 
ك، وبطبيعة احلال فإنّ هذا ال الربيطانية اليت فَصلنا احلديث عنها كنموذج إالَّ خري شاهد على ذل

ن التفكري يف يعين التخلِّي عن املشاريع ذات اجلدوى االقتصادية ألنها كذلك مهِمة والبد م
دخول جماالت  إىلكذلك ومبا هو متاح يف اجلزائر؛  حتتاج األوقاف تطويرها يف اجلزائر، ولكن

ستثمارية، فلماذا ال يلتفَت مثال إىل القطاع استثمارية جديدة توسع فيها جماهلا ورؤيتها اال
السياحي يف اجلزائر والذي يمكن أن يكون جماال خصبا لالستثمار الوقفي، ويف الوقت نفسه بديالً 
حضاريا ملا يقَدم اليوم يف سوق الفَندقَة مثال من مناذج تتنافَى وعناصر اهلُوِية اجلزائرية، إىل جانب 

، )السياحة الصحية(هناك املُركَّبات السياحية وخباصة يف املناطق اليت ا حمامات معدنية ذلك 
تونس، (والقرى السياحية على غرار ما هو موجود يف الكثري من البلدان العربية واإلسالمية 

؛ هي الصحةو ، كُلُّ هذا وغريها من ااالت املتعلِّقَة بالتعليم.....)املغرب، األردن، تركيا،
جماالت مل يتم يف اجلزائر إىل يومنا هذا اخلَوض فيها بِجِدية، ألنّ الرؤية غري واضحة واال غري 
متوفِّر بالطريقة الصحيحة، ولذلك فإنّ الفُرصةَ يف أن تقوم األوقاف اليوم بالدور االستثماري 

ر اتمعي انتهاًء وهو املقصود من ة والتطوالفَعال الذي يعود عليها بالنفع ابتداًء، وعلى التنمي
ت معاجلته ضماالستثمار بالطريقة الصحيحة وت لَفأَخذُ م ّمةٌ إذا تاحتوجودها أصال؛ ممن 

بقيت اإلشارة إىل ضرورة أن تتجانس جهود اإلصالح املايل وات املنهجية اليت ذُكرت سابقا، اخلط
للوصول إىل طَرحِ منوذج إصالحي ) التشريعية واهليكلية(إلصالحية األخرى ة اجلهود امع بقي

ة؛ جِسم واحد ال دمعتالوقفية، فالعملية اإلصالحية ذات التركيبة الثالثية املُ مؤسسةجزائري لل
عن البعض اآلخر، وإالّ أصبحنا أمام ج هعضميكن فَصلُ بسقٍ قد يأيت بنتائج عكسية مل دوعا هو م

مطلوب، وهنا تتوضح احلاجة عند احلديث عن اإلصالح اإلداري؛ إىل وجود إستراتيجية متكاملة 
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تراعي تلك التركيبة على أنها جسم واحد، وبالتايل االبتعاد عن بحث احللول الظرفية اخلاصة بكل 
جزِئَةٌ للحه تزٍء منها، ألنلّلّ ال تنتهي حبالٍ إىل احلَج  .  

  

  .ةعاآللية التشريعية املشج: لفرع الثالثا
املسائل  اإلصالح املايل، وال نقصد اكذلك كركيزة من ركائز  ةٌمهِة التشريعية مناكاملَ

بالتشريع املايل واالستثماري اخلاصة باألوقاف فقط، وإمنّا نقصد إىل جانب ذلك إجياَد اجلَو  ةقَلِّعتاملُ
الوقفية هي جزٌء من املنظومة  ؤسسةاملئم لتطبيق تلك التشريعات، فاملعلوم بأنّ القانوين املُالَ

ة ا وجبانب املال واالستثمار فيها ال تمارس يف فراغ، قَاتمعية تأَثِّر وتتأَثَّر به، والتشريعات املتعلِّّ
ما هي يف احتكاكا، وعلى هذا  وإنلُفُّهي اهليئات دائم باحمليط الذي ياعركان من الالَزِمِ أن ت

 مؤسسةالرمسية واملدنية من خالل عملها، وبالضبط من خالل التشريعات اليت تنظِّم عملها؛ وجود 
هِاألوقاف كواقع حقيقي وما هلذه  معمواحد، ألنّ ذلك سيكون د ةامليف آنسوسبيال إىل  ؤس

شترك للجميع وهو التنمية والتطوير املُجتمعي على مجيع التعاون معها من أجل حتقيق اهلدف امل
  :األصعدة، وهذا األمر يمكن تحقُقُه من خالل

فاعلة وداعمة للتنمية  مؤسسةالوقفية ك ؤسسةاملب) اإلرادة السياسية(االعتراف السياسي  – 1
  .املُجتمعية، تستحق الدعم والتشجيع واحلماية

الوقفية وباقي اهليئات الرمسية واملدنية يف اتمع،  ؤسسةاملير آليات التنسيق والتعاون بني تطو – 2
  .من خالل مشاريع مشتركة، ورؤية تنموية متجانسة مع الرؤية التنموية للدولة

لها، الوقفية، عند قيام اهليئات الرمسية بالتشريع اخلَاص مبجال عم ؤسسةاملاالعتداد بوجود  – 3
  .وذلك حىت ال تكون تلك التشريعات عائقا أمام النشاط الوقفي

إن اآللية التشريعية اليت تعتمدها الدولة يف مرافقها املختلفة؛ يفترض فيها العمل على 
 اَألخذ مدة جلسد الدولة، ألنّ عنإحداث التوازن والتجانس الضروري بني خمتلف اهليئات املُكَو

 االعتبار هذا الشرط؛ يعين إحداث اضطراب يف سريِ هذه املرافق يف خمتلف مناحي احلياة بعني
اليومية لألفراد، ولذلك كانت السياسة التشريعية ألي دولة مبنِيةً على إحداث التوازن بني خمتلف 

ذلك التوازن؛ أن املرافق املُكَونة للمجتمع، فعلى الدولة يف سياستها التشريعية وعمال على إحداث 
فَكُلَّما كانت املنظومة التشريعية الوقفية يف املَنظُومة التشريعية الكُلَّية،  ؤسسةاملتراعي وجود 
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متجانسة فيما بينها، وضمن إطار رؤية متكاملة لسياسة الدولة يف تسيري شؤون اتمع؛ كُلَّما كان 
ى إىل حتقيق التنمية والتطوى إىل حتقيقه ر يفذلك أَدعسعالذي ت ضرتمع، وهو الغةامل اسؤس 

  .الوقفية
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  :خامتة الفصل الثاين
لقد رأينا من خالل مباحث الفصل اخلطوات الالزمة للعملية اإلصالحية، وكانت البداية 

كاز عن الوالية اليت يعد حتديدها نقطة االرت فيه احلديثصالح التشريعي، الذي استفتحنا باإل
 ددحاألوىل، الرتباطها باجلانب القانوين لوضعية األوقاف، إذْ من خالل معرفة الوضع القانوين املُت

ليت يتعاملُ فيها مع األوقاف، من بالوالية عنها، والذي يؤصلُه التشريع ابتداء؛ ميكن حتديد النظرة ا
سد يف أغلب البلدان اإلسالمية ومنها اجلزائر الواقع املُتج هنا كانت والية الدولة على األوقاف هي

والذي  فَرضه واقع اخلروج من مرحلة االستعمار، هذا الوضع الذي حاولنا من خالل املبحث 
، كما حاولنا وضع التصور املقابل لذلك؛ وهو وضعه يف امليزان من خالل ذكر إجيابياته وسلبياته

لنصلَ إىل نتيجة مفادها أنّ ، سلبياتوالجيابيات ك، بذكر اإلكذل استقاللية األوقاف يف امليزان
األسلَم يف رأينا هو اجلمع بني املَسلَكَني، فَتعتمد استقاللية األوقاف ابتداء وكما كانت على 
أَصلها، وتعطَى الوصاية للدولة يف احلدود اليت تضمن السري احلسن لألوقاف وحتقيق الغرض 

ات ومنها األوقاف، ولَكنها س، ومبا حيفظ للدولة سيادا على املؤست من أجله انتهاءالذي شرع
سيادة للتطوير واحلماية ال للتحكُّمِ واالستغالل، مع ضرورة اعتماد مسلَك التدرج يف االنتقال من 

ا إالّ نسبية مبواصفات ماهرالوصاية إىل االستقاللية اليت ال نحدمتّ احلديث عنها،  ةد مبعد ذلك ت
التطركما سامهت يف الظروف واخللفياتإىل مسألة التقنني الوقفي الذي فرضته العديد من  ق ،

، فاحتاج إىل التطوير عوقاتامل، وصاحبته الكثري من املسوغات املوضوعيةوجوده العديد من 
ة للتشريعات املُنظِّمة للوقف، يِني واملراجعة املستمرالتح: يف لُتمثَّتاملُفتقرِ إىل مجلة من اخلطوات 

ني املتخصمضرإعداد جيل من العلماء املُخرعية ني يف الوقف الذين جيمعون بني املَلَكَة الشص
، إعداد عمل موسوعي يتضمن أحكام الوقف، االهتمام باجلانب القضائي والثقافة القانونية احلديثة
  .اة الوقف املُتخصصني، التجانس مع هيكل البِنية التشريعية والقانونية للدولةمن حيث تكوين قض

، ولن السلبياتم من سلَ، كما أنها مل تبإجيابيات يف اجلزائر العملية التشريعية الوقفية متيزتلقد 
اإلرادة السياسية جود و: أمهّها اليت اقترحناها ومن اتبيتأَتى عالجها إالّ من خالل مجلة من املتطلَّ

االختصاص النوعي للقائمني على التشريع الوقفي، االختصاص  ،يف اإلصالح ويف تنفيذ التشريعات
ص، االختصاص النوعي ة بالوقف، االختصاص النوعي يف تنفيذ النصوقَالقضائي يف املسائل املتعلِّ

  .لصيغة النصوص



GA<ات ا75#ح ا5داري ��BCم ا0و��ف >- ا�%<ا=: ا�+�" ا�:��- - ا��2ب ا�:��- !  

412 
 

ية عن اإلصالح التشريعي، فاألوقاف إىل جانب ذلك فإنّ اإلصالح اهليكلي ال يقلُّ أمه
ييمنظلُ هيكلتها، بعد أن كانت  حباجة كذلك إىل إِصالَحٍ تشمحبيسة النمط اإلداري احلكومي ي

وكذا مجلة من  منذ أن بدأت تنتظم يف شكل إدارة، والذي كان مميزا جبملة من اإلجيابيات
ذي أفضى إىل بدأ التفكري يف مسألة االستقاللية األمر ال السلبيات أتينا إىل ذكرها وتفصيلها،

اإلدارية لألوقاف والذي استدعغاتاملالعديد من  تهاملو سوها وبدورها ال ضوعية والواقعية، وألن
ختلو من بعض املالحظات، وألنّ كال النمطني به إجيابيات وسلبيات؛ فقد أصبح من الضروري 

الواقع وال تتنكَّر للمستقبل، ولذا كان السعي إىل التوافق مهِم  البحث عن صيغة توافقية ال تتجاهل
ملصلحة اجلميع، والذي ال ميكن حتقيقه إالّ باالستفادة من إجيابيات ما كان موجودا، وحماول وضعِ 

ة املرونة، التكاملية، االعتبار، الرقاب(الضوابط للثغرات اليت لوحظت عليه، مع مراعاة األمور التالية 
نظام املركزية والالمركزية بشكل نسيب يف التسيري، من خالل اجلمع بينهما  واعتماد، )ةاملستقلَّ

األوقاف القَدر الكبري من احلرية يف  مؤسسة، فتعطَي إدارة )منط الالمركزية النسبية(بصفة متوازنة 
املراقبة، وذا تكون اختاذ القرار وتنفيذه، حبيث يكون الدور احلكومي مقتصرا على اإلشراف و

من معنا يف العصر احلديث، باعتباره  مؤسسةقائمة بذاا بكل ما حتمله كلمة  مؤسسةاألوقاف 
ى يف ذلك تتجسد يف ثلَقد انتهينا إىل أنّ الصيغة املُو لتحقيق هويتها وسبب وجودها،احلَلَّ األمثل 

األوقاف  ؤسسةأ التكاملية والتعاون البناء الذي يسمح ملالقائمة على مبد اإلدارة املشتركةفكرة 
باحلرية يف سياق االنضباط، فاملطلوب هو نوع من اإلشراف الذي يتجاوز فكرة االحتواء املُكَرس 

من خالل التبعة، ومتكني األوقاف من جمال واسع يف احلركة وخباصة ما تعلَّيحبرية أخذ القرار  ق
ال العائق املُثَبط، من هنا ميكن  بة العامل املُحفِّز املُطَمئنتوجيه املتابعة اليت تكون مبثاو املناسب

الوقف يعتمد على أساس االختصاص  مؤسسةبني الدولة و] إدارة مشتركة[ صياغة مشروع 
ة، مع مراعاة حتديد تدخربالعمل الرقايب واملتابعة والتقييواخل منل يف ل الدولة ضلغغم، دون الت

ة املؤسِسالبِنيا،ي عتمتأضف إىل ذلك أنّ ة للوقف، أو املساس باالستقاللية اإلدارية النسبية اليت ي 
االستقاللية اإلدارية النسبية، : التاليةات بتطلَّاإلصالح اهليكلي لألوقاف يف اجلزائر حباجة إىل امل

الة، األرضية امليدانية املالئمة، مقرونة مبلحقاا ة، الكفاءة البشرية الفعنرِاملَ) اهليكلية(البنية التنظيمية 
الوقفية احلديثة محدداتها  مؤسسةاليت تم تفصيلها يف سياق املبحث، إضافة إىل ضرورة أن تكون لل
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بعدها، فهذه  ها األساس الذي ينبنِي عليه كل العملألن...) الرسالة، الرؤية، (اخلاصة ا 
الت سبِقات هي مبثابة القناعة اليت تدداملُحصرالراشد والصحيح ف.  

وأما ثالثة األثايف؛ فهي عملية اإلصالح املايل لنظام األوقاف، واليت هي إحدى الركائز  
غاية يف  ا شيئًالدنا، ولذلك كان االهتمام املُهِمة يف عملية اإلصالح اإلداري الوقفي املُبتغى يف ب

البد وأن يعلَم ابتداًء بأنّ األوقاف ليست أمواال عامة باملفهوم املعروف قد نبهنا إىل أنه  و األمهية،
خاصة باملدلول املعروف  كما أنّها ليست أمواالمن مسؤولية الدولة،  هي عن األموال العامة واليت

فيها أصحا كَّمحتعن األموال اخلاصة اليت يا؛ بل هي أموال من نوع خاص ترِعتيها حشرعية  ةٌرم
ومتمية اليت البد من االنتباه إليها يف العملية اإلصالحية للنظام املايل الوقفي بشكل زيزة، وهي امل

  .خاص والنظام الوقفي بشكل عام
ئر ليس ال شك بأنّ الواقع املايل لألوقاف يف أغلب الدول اإلسالمية اليوم ومنها اجلزا

بذاك، وهو يعيش ما يمكن تسميته بالرتيف ألسباب كثرية، كما أنه يشكو من العديد من 
قَاملعوات اليت تواليت ميكن جتاوزها من خالل بعض اآلليات األساسية اليت  ولُح ،هتغيبينه وبني ب

ة مدروسة، نذكُر منها على وكيفيات منهجي قٍرأَشرنا إليها يف سياق البحث، وذلك باعتماد طُ
، وغريها من األفكار اإلبداعية فكرة الوقف النامي أو فكرة جهوية االستثمارسبيل املثال ال احلصر 

التطر ماليت تتواءم مع الطبيعة الوقفية، واستكماال هلذا تإىل  قصاستثمار ومتويل األوقاف؛  غِي
رؤية غ املناسبة من خالل يحتديد الص متعلى ضرورة أن يالقدمية واحلديثة، وانتهينا إىل التأكيد 

ا على ضرورة احترام دنكَّا وحمدودا، وأَيرفإستراتيجية لالستثمار الوقفي حىت ال يكون اجلهد ظَ
عملية ري ال، حىت تسة يعدبوأخرى ة قَافرمات بومتطلَّّة يبلقَات بمتطلَّا إىل اهمنسات ذلك وقَبمتطلَّ

على إيرادات  الرقابة املاليةا إىل أنّ لنصوتفقد مالية األوقاف يف اجلزائر؛ عن وبشكل سلسٍ وفَعال، 
ض متونفقات األمالك الوقفية يف اجلزائر تا الوزارة على مجيع  منهيمقاملتابعة املالية العادية اليت ت

يقوم عليه بشكل  االستثمار الوقفي من اإلدارة املركزية، وأنّهيكَلَتها، باعتبار أنّ األوقاف جزٌء 
مديرية األوقاف والزكاة واحلج والعمرة، وبعد اإلشارة إىل أهم مباشر وعلى املستوى املركزي 

ذا اإلشراف، انتهينا إىل ذ قَةمتطلَّ كرِاملالحظات املُلحألوقاف يف اجلزائرلات اإلصالح املايل ب 
الستقاللية الرقابية ملالية األوقاف، االحترافية االستثمارية للمشاريع، اآللية التشريعية ا: واليت هي
املشجا كان نوع اإلدارة ةعهمووصلنا إىل نتيجة مفادها أنّ استقالل الرقابة املالية ضروري م ،
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تكَرس يف مجيع اهليئات  الوقفية، فمسألة التفرِقَة بني املُسيرِ للمال وبني املُراقبِ له البد وأن
اإلدارية، ويف هذا اإلطار أَوردنا االقتراح املُتعلِّق باهليئة اليت جيب أن تشرِف على الرقابة املالية 

يكَلَّف فيها مكتب للمحاسبة معتمد من خالل عقد  األوىللألوقاف، واملُتجسد عرب مرحلتني؛ 
 الوطن، إما بشكل محلِّي على مستوى كل والية أو بشكل عمل، على متابعة مالية األوقاف يف

حبسب التواجد القوي لألوقاف، يقوم هذا املكتب بتقدمي التقرير ) يضم أكثر من والية(جهوي 
وخالل الفترة الزمنية اليت يعملُ فيها : الثانيةالسنوي ملالية األوقاف إىل مكتب الوزير األول، و

ة إداريا عن وزارة الشؤون الدينية األوىل، يتم العمل على إنشاء هيئة مستقلَّ بِمقترحِ املرحلة
واألوقاف، تكون تابعة لرئاسة اجلمهورية على غرار الس اإلسالمي األعلى اليوم، لتقوم بعملية 
بة الرقابة على مالية األوقاف، وتعطَى الصالحيات الالزمة لذلك، كما هو احلال بالنسبة للتجر

ف االستثمار الوقفي لَوبالنسبة ملَِِ ،املغربية من خالل الس األعلى ملراقبة مالية األوقاف العامة
وحتى يكون ذا جدوى فعلية؛ فقد وجب أن يعطَى حقَّه ومستحقَّه، وال يكون ذلك إالّ من 

ني يف اال الشرعي واالقتصادي تعيني جمموعة من اخلرباء واملتخصص أوالخالل اخلطوات التالية؛ 
تقُوم بِوضعِ اخلُطَّة الالزمة للعمل االستثماري ....) وكالة، جملس، هيئة، (واملايل واالستثماري 

، )تشريعيا، اقتصاديا، إعالميا( التهيِئَة اجليدة ألرضية العمل  ثانياالوقفي بكل مراحله وتفاصيله، 
البحث (كذلك بااالت االستثمارية ذات اجلدوى اإلستراتيجية مع االنتباه إىل أمهية االهتمام 

  ). العلمي، التنمية البشرية
يف خالصة الفصل يجِب التأكيد مرة أخرى عند احلديث عن اإلصالح اإلداري؛ على و

ها على أن) التشريعي، اهليكلي، املايل(احلاجة إىل وجود إستراتيجية متكاملة تنظُر إىل تلك التركيبة 
واحد، وبالتايل االبتعاد عن حبث احللول اخلاصة بكل جزء منها، ألنه تجزِئَةٌ للحلّ ال تنتهي  سمجِ

على الدولة يف سياستها التشريعية وعمال على إحداث ذلك التوازن؛ ، كما وجيب لّحبالٍ إىل احلَ
  .يةالوقفية يف املَنظُومة التشريعية الكُلَّ ؤسسةاملأن تراعي وجود 
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ة لقد ثبت مبا مل يعد فيه جمال للشكتمعات اإلنسانية عام؛ دور األوقاف يف حياة ا
ة ، وذلك من خالل العاء الذي سامهت به يف رفع املستوى املعيشي واحليايت طَواإلسالمية خاص

صبحت تقوم بالعديد من الكلمة من معىن؛ أ هلُحماإلنسانية بكل ما ت ؤسسةامللإلنسان، هذه 
ربِاألدوار احلضارية اليت تزها ك زةأصالتها ومتيسمؤس خدمة جتاوزت اليوم هذا املدى الذي أَيلَصا ه

ا؛ ليف بداية نشأصبِتة حسمؤس منتاليت ة وكبرية مبشاريعها الضخمةج تضاهي يف قوها القوى ت
 ألف هلا بحست بالقوة الرابعة اليت يميد واإلعالم، ولذلك سالثالثة األخرى السياسة االقتصا

حساب يف حتديد وتوجيه السياسات احلكومية يف اال االجتماعي واالقتصادي والسياسي، وهذا 
سار التنمية اتمعية يف ا يف ممهِالوقفية أصبحت رقما جمتمعيا بارزا وم ؤسسةامليدل على أنّ 

والدور  وقاف اليوم يف اتمعات الغربيةة اليت هي عليها األهذه املكانة الكبرية واملهم وألنّالدولة، 
م املكانة ولألسف غائبتان يف عموم البلدان لكُاملفصلي الذي تقوم به، وألنّ هذا الدور وت

اإلسالمية إالّ النزر القليل منها؛ فقد أصبح من الضروري التفكري يف السجتاوز  يف ل اليت تساهمب
الدخيلة على ماضي األوقاف احلضاري املنبثق من حضارة خامت هذه الوضعية غري الصحية و

د يف رسالة سجتالرساالت وأكمل التشريعات، وحتقيقا هلذا املبتغى يأيت اجلهد العملي العلمي املُ
زائري دراسة مقارنة اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف يف التشريع اجل" الدكتوراه املوسومة بـ 

إضافية يف صرح االسترجاع املأمول لدور  ةًنبِ، الذي حياول أن يكون لَ"مع الفقه اإلسالمي
الوقفية ملكانتها وقوا اليت كانت يف سابق عهدها واليت عرِفَت ا يف أرقى مراحل  ؤسسةامل

كم حبية ومنها اجلزائر هي وبِتارخيها، وألنّ األوقاف اليوم ويف أغلب البلدان اإلسالمية والعر
ة إىل عملية الواقع املفروض إدارة حكومية، وألنّ اإلدارة احلكومية يف هذه البلدان هي حباجة ماس

ا تلك العملية، سعيا إىل هلَشماإلدارة الوقفية حباجة هي كذلك إىل أن ت إصالحية لوضعها؛ فإنّ
من هنا جاءت فكرة موضوع الرسالة، واليت انبنت على تطوير أدائها واحتالل املكانة الالئقة ا، و

ما هو تشخيص الوضع اإلداري التسيريي لنظام األوقاف يف : دراسة اإلشكالية الرئيسة التالية 
ات اليت تقوم عليها هذه العملية باجلزائر، وما مدى احلاجة إىل إصالحه، واألسس واملتطلَّ

  .عية التابعة هلاالفر تساؤالتاإلصالحية؟ وعلى بعض ال
اإلشكالية الرئيسة وعلى  الة اإلجابة عنلقد حاولنا من خالل فصول ومباحث هذه الرس

الفرعية التابعة هلا، وقد توصلنا من بعد البحث إىل مجلة من النتائج اليت تربز رأينا يف  تساؤالتال
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املسألة، وإىل بعض التوصيات اليت تناسب املوضوع وتاملقترح الع لُثِّمملي لتصرِوا يف عملية ن
اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف يف اجلزائر، واليت سنقوم بعرضها بعد اإلشارة إىل بعض التنبيهات 

التوصيات يف إطارها ، واليت ستسمح بوضع تلك النتائج وة باملضمون النظري للرسالةقَاملتعلِّ
لَ الرسالة ما مل تمحالصحيح ، تفاديا ألن تم به ابتداًء فَزِلتطلَيا هو مطلوب،  بمنها أكثر مم

  :هذه التنبيهات فيما يلي لُوتتمثَّ
 دقصاحلديث عنه يف سياق هذه الرسالة؛ هو الذي ي ددصاإلصالح اإلداري الذي حنن بِ .1

عنه بالتطوير اإلداري، فنحن نتحدث عن  ربعي الشامل الذي يلِّبه التغيري اجلزئي ال الكُ
من إدارة الشؤون الدينية واألوقاف واليت هي  إلصالح يف إدارة األوقاف اليت هي جزٌءا

ق بكامل ال نتحدث عن اإلصالح املتعلِّمبعىن أننا ل، كُمن إدارة الدولة كَ بدورها جزٌء
اجلهاز اإلداري للدولة، مع علمل على اجلزء، ولكن حمدودية ا بالترابط وتأثري الكُن

ب ذلك، وعلى هذا فموضوع الرسالة ال يعاجل اإلصالح اإلداري يت تتطلَّاملوضوع هي ال
ما حياول إعطاء تصور عن إصالح إدارة األوقاف كجزء من اإلدارة احلكومي بأكمله وإن

  .ة األوقاف يف وضعها احلايلويقترح حلوال تتناسب وخصوصي ،احلكومية
تأصيلية ألنها تتعامل مع الوقف الذي هو املقاربة الفقهية يف الرسالة تذكريية أكثر منها  .2

باألصل مدلول شرعي مفَتق على جوازه عند مجهور الفقهاء ومل يعثَد اليوم منقاشٍ ار 
ي سرِفات اليت تة به وبالتصرقَوجدال، كما أنّ املوروث الفقهي زاخر باالجتهادات املتعلِّ

ة يف جانب االستثمار الوقفي وأمناطهعليه وخباص الرأي  لَاجلديدة اليت استدعى تدخ
ما اإلشارة إليها الفقهي لتسديده، وألنّ الرسالة ال تستدعي التفصيل يف تلك التصرفات وإن

الفقهي كبريا فيها، كما أنّ  قمل يكن التطرولذا باعتبار اجلانب التسيريي يف إدارا فقط 
األصل يف " ي عليها قاعدة سرِليت ياجلانب اإلداري يف عمومه هو مجلة من املعامالت ا

املؤمن  ةُ، وهي من التقنيات العملية اليت من قبيل احلكمة اليت هي ضالَّ"األشياء اإلباحة 
أينما وجدها فهو أحق ا، فلم يكن التعاطي الفقهي معها إالّ إذا اقتضت الضرورة 

جِوودت الشةُبه فيف تلك التقنية أو التصر. 
  .التنبيهات ميكن التحدث عن النتائج والتوصيات اليت انتهت إليها هذه الدراسةوبعد سرد هذه 
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   النتائج: أوال
1. الوقف تصرف شرعي يقِّحأمرا تعبديا، يتمثَّاملصاحل الدينية والدنيوية ق ديف  لُ، فهو جيس

 ةًدمويمثِّلَ خ مرضاة اهللا سبحانه وتعاىل ونيل ثوابه والذكرِ الطَيب يف الدنيا واآلخرة،
إنسانية خاصة ألفراد األما الثالث ة وعاملُ حفظ الكليات اخلمس بدرجاشمة ت

  ).الضروري، احلاجي، التحسيين(
2. ّأمهية الوقف بشكل واضح ومتمي زربز يف؛ تاستابِيعملقاصد الشريعة اليت جاء اإلسالم  ه

لحفظا هذا النظام ، وذلك من خالا يف العاجل واآلجلههجنتعلىل اآلثار الواقعية اليت ي 
الوِجهة الطبيعية وعلى مجيع األصعدة االجتماعية، االقتصادية،  منصريورة احلياة اإلنسانية 

  .املالية، وحىت اإلستراتيجية، وهو الشيء الذي يبين دون أدىن شك دوره احلضاري
3. مجهور الفقهاء للوقف شخصية ح ثبِتيكمعليها يف العصر احلاضر ةًي طلَقوهي ما ي ،

، الشيء الذي يمكِّنه من التمتعِ بالذمة املالية كما يتمتع ا )املعنوية(الشخصية االعتبارية 
الشخص الطبيعي، ويجعلُه مؤهالً ألن يمثِّلَ شخصية قانونية تمتلك احلقوق وتؤدي 

لِّي، هذا األمر الواجبات من خالل موثِّلٍ شرعي يباشر عنه هذه األعمال وهو املُتم
حسمته يف تشريعاا معظَم الدول اإلسالمية ومنها اجلزائر مبا مل يعد معه حاجة إىل 

  .تأكيده
هو حبس :[ على أنّ الوقف ) 03(يف مادته  10-91نص قانون األوقاف اجلزائري  .4

العني عن التك على ولُّمجه التأبيد والتصدق باملنفعة على الفقراء أو على ومن  جه
الطبيعة القانونية  صخ، كما حسم املشرع اجلزائري موقفه فيما ي]وجوه البِر أو اخلري
الوقف عقد التزام [ من قانون األوقاف واليت ورد فيها بأنّ ) 04(للوقف يف نص املادة 

بالعقد رغم أنه ال  فعات، وقد مسى هذا التصرالترب منض لُ، فجعله تصرفًا يدخ]تربع
صادر عن إرادة [ يفتقر إىل القبول، الشيء الذي استدركَته املادة بعد ذلك بقوهلا 

  ].منفردة
أَسس القانون تقسيمه الوقف إىل خاص وعام؛ على اخلريية املوجودة يف إعطاء الواقف  .5

فإن كان الوقف متمحضا يف اخلريية مل يقصد صاحبه به إالّ األجر  وقفه للموقوف عليه،
  .الذي يلحقُه من اهللا جلّ وعلى، كان وقفه هذا عاما خريِيا
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مبختلف عناصرها  النظام اإلداري نظام مفتوح يؤثِّر ويتأثّر سلبا وإجيابا يف بيئته .6
وعلى هذا يكون مفهوم اإلصالح اإلداري االجتماعية، االقتصادية، السياسية، الثقافية، 

  .قائما على األخذ بعني االعتبار االني الداخلي واخلارجي
؛ ألنه يجسد املقاصد اإلصالح اإلداري كما أنه حاجة واقعية فهو كذلك حاجة شرعية .7

  .اليت أَصلَها اإلسالم
م وركائز أساسية املدخل الصحيح لإلصالح اإلداري مبعناه الشامل يقوم على دعائ .8

مشتركة؛ تبدأ من الفرد الذي هو جزء من اتمع الكبري ومن ثَم املؤسسات االجتماعية 
والتعليمية والتربوية وأخريا املؤسات اإلداريةس.  

ن السمات، اليت حددت امتازت التجربة العربية يف اإلصالح اإلداري بالعديد م .9
ي لإلصالح ِسقلَّة العناية بتأصيل منهج مؤس: ن أَهمهاماليت ت خصائصها وزبروأَ شكلها

اإلداري، تبني النموذج البريوقراطي، جتسيد اإلطار القانوين لإلدارة، االقتصار على 
  .اإلصالح الشكلي الظاهري، العناية اجلزئية بالتدريب القيادي اإلداري، اإلزدواجبة

، وهذه بإستراتيجية إلمتامه عتبالح ال تالميكن حبال االكتفاء بوجود إرادة لإلص .10
األخرية حتتاج إىل نفَسٍ طويل وختطيط حكيم، والبد وأن تتم وِفق مقَومات األصالة 

  .واملعاصرة
ضمان االستمرارية يف التنفيذ، : يف مقومات جناح عملية اإلصالح اإلداريتتمثّل أهم  .11

ة للربامج، عدم التغافل عن الَملراقبة واملتابعة الفعوجود الدعم السياسي، حتقيق التكاملية، ا
املؤثِّرِين يف عملية اإلصالح، وضع األسبقية األساسية لتنمية العنصر البشري، تنمية التوازن 

  .ات الفنية لإلصالح اإلدارينوكَبني املُ
12. د من خالل اعتما االستدمار الفرنسي نكبة حقيقية على األوقاف اجلزائرية لَثَّم

ات األهلية، اإلحلاق االقتصادي، تدمري البنى سالقضاء على املؤس: اخلطوات التالية
االجتماعية، سرقة أموال الوقف وإدخاهلا يف ميزانية الدولة املُستعمرة، إضعاف األوقاف 

  .وتصفيتها، وهي اجلرمية اليت أرجعت األوقاف وإدارا قُرونا إىل الوراء
يف اجلزائر أن تقوم بالدور احلضاري املُنتظَرِ منها والذي قامت به يف ال ميكن لألوقاف  .13

عن قَعصور النور والر ربعت أن ترالذي عرفته األمة اإلسالمية عرب التاريخ؛ إالّ إذا قر ي
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ة، من خالل أمنوذج إداري جديد ومتجدد يتالََءم وطبيعة اتمع اجلزائري، وذاا بكل قُ
ات اخلريية العاملية من حيث اإلدارة والتسيري، وِفق سر الذي تعرفه املؤسيواكب التطوو

إستراتيجية مدروسة تأخذ بعني االعتبار الوضع احلايل واحلقيقي لألوقاف يف اجلزائر، 
طَلَّع فيه إىل حتقيق أهداف مستقبلية تتةى باألوقاف إىل رقَوتستمع، تؤد مؤسي فاعلة يف ا

  .الرسالة اليت وجِدت من أجلها
ينقسم اهليكل التنظيمي احلايل إلدارة األوقاف يف اجلزائر إىل قسمني؛ قسم يشرِف على  .14

، وقسم يتعاملُ مع األوقاف ) -الوزارة  –اإلدارة املركزية (األوقاف بطريق غري مباشر 
ؤون الدينية واألوقاف يف مديرية الش –اإلدارة احمللية (بشكل يومي وبطريق مباشر 

  ).الوالية
15. ا اإلدارة الوقفية يف اجلزائر على نوعني رئيسني؛ التصر أوالفات اليت تقوم :فات التصر

احلصر والتسجيل، الصيانة واحلماية، (؛ املطلوبة على جِهة الوجوب أو الندب األصلية
اعتبار املصلحة املُتوخاة منها واليت أجازها الشرع ب) التسيري املايل، االستثمار والتنمية

: ثانيالعودها على األوقاف بالنفع العام، وهي على هذا مطلوبة وضرورية ملستقبل الوقف، 
االستثناء فات العارضةالتصر جهئُ هلا إالّ عند احلاجة والضرورة[؛ الطارئة على وجلتال ي [

، أو تقع لتجئُ إليها عند الضرورة القُصوى فقطي[، أو املنع )التغيري، االستدانة، االستبدال(
فات توافَق الشرع والقانون على عدم ، وهذه التصر)ي، اإلمهالالبيع، التعد] (عليها قصدا

  .اللجوء إليها إالّ يف حال الضرورة وثُبوت مصلحة الوقف يف إِتيانِها
سناد أَمرِ الرقابة املالية لألوقاف هليئة إِالالفت يف التجربة الوقفية املغربية املعاصرة؛ هو  .16

وذلك من خالل الس  )هيئة خارجية(مستقلَّة عن إدارة األوقاف ) نظامية(عامة 
  .م2011األعلى ملراقبة مالية األوقاف العامة والذي أُنشأَ سنة 

تثماري تعد األمانة العامة لألوقاف يف الكويت؛ صاحبة الرِيادة يف اجلانب االس .17
لألوقاف، حيث أنها استطاعت أن تضع هيكَالً إداريا متميزا لإلدارة االستثمارية الوقفية، 

، ....)رسالة، رؤية، أهداف، إستراتيجية،( املؤسسية يف العملوالذي امتاز بـ 
  .االحترافية يف األداء وخباصة يف اجلانب االستثماري، يةاالستقاللية يف اإلدارة التسيري



�A�Hا�
:ـ  

421 
 

مل يكن العمل اخلريي يف الغرب ليصلَ إىل هذا املستوى من املُؤسساتية؛ لوال اإلرادة  .18
  .السياسية الداعمة له على كل املستويات

تتجسد اإلرادة السياسية الداعمة؛ من خالل تجانسِ املَنظُومة القانونية والتشريعية  .19
العمل اخلريي، اليت تسعى إىل أن تعطيه مكَانته ، واملسامهة املادية يف تشجيع والتنفيذية

  .وفُرصته للمسامهة يف تنمية اتمع والقيام مبسؤولياته تجاهه
باملفهوم  مؤسسةاألوقاف ال ميكن أن تكون موافقة للمنظور اإلسالمي إالّ إذا كانت  .20

اليوم مؤس عرِفُهاحلضاري العصري الذي تلغربات اخلري يف اس.  
21. العمل اخلريي عمل مؤسرسالة ورؤية وإستراتيجية يف العملس كملظَّم ينايت وم.  
  .اخلريية الغربية تملك االستقاللية يف القرار واحلرية يف املبادرة ؤسسةامل .22
ن اخلريية ع ؤسسةاملة لضمان عدم خروج د؛ غَرضها املتابعة اجليالرقابة احلكومية املَرِنة .23

  .األهداف املُسطَّرة، وليست بِحالٍ وسيلة للتقييد والتحكُّم
كانت املَنظُومة االجتماعية املُهيئَة لثقافة املسامهة يف فعلِ اخلري ونشرِه املوجودة عند  .24

األفراد؛ سببا يف وجود هذا النوع من الفعل اخلريي املُؤسس، وعامال مهِما يف تطَورِه 
  .ه وانتشارهوتكاثر

، ولَكنها مل تكتف التجربة املُؤسِسية للعمل اخلريي يف الغرب مل تنطلق من فراغ .25
 كترلَت على أن تمما عباستغالل الرصيد التارخيي الكتساب الشرعية يف التواجد، وإن

  .تأثرها، وأن تكون لَبِنةً إضافية يف هذا الرصيد وذاك الصرح املتنامي مع الوق
والية الدولة على األوقاف هو الواقع املُتجسد يف أغلب البلدان اإلسالمية ومنها اجلزائر،  .26

  .وهو األمر الذي فَرضه واقع اخلروج من مرحلة االستعمار
اإلرادة السياسية يف اإلصالح : أبرزها حيتاج التشريع الوقفي يف اجلزائر إىل متطَلَّبات .27

الختصاص النوعي للقائمني على التشريع الوقفي، االختصاص ويف تنفيذ التشريعات، ا
القضائي يف املسائل املُتعلِّقَة بالوقف، االختصاص النوعي يف تنفيذ النصوص، االختصاص 

  .النوعي لصيغة النصوص
حتتاج عملية اإلصالح إىل القاعدة التشريعية املُتمثِّلَة يف مجلة التشريعات اليت تنظِّّم  .28

، وإىل املسامهة القضائية يف املتابعة وتحميه مؤسسةوتوفِّر اإلطار القانوين للالعمل 
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الوقفية من االعتداء بكل أصنافه،  ؤسسةاملواملراقبة اليت تضمن توفري املناعة الالزمة لكيان 
ليات ي آلوطبعا إىل توفري خمتلف اهليئات التنفيذية الفرعية على املستوى املركزي واحمللِّ

  .التنفيذ املوافقة للتوجه العام الذي سيكون عنوانه خدمةُ األوقاف
الواقع املؤسسايت إلدارة األوقاف يف اجلزائر هو من مسؤولية وزارة الشؤون الدينية  .29

، مبا يعين )والئية(ة يواملتابعة والتسيري املباشر حملِّ) وزارية(، فالقرارات مركزية واألوقاف
ة لإلدارة الوقفية يف اإلشراف على الوقف البِنيجووزارة، والية(ة املُزد.(  
، بعد أن كانت حبِيسةَ النمط األوقاف حباجة إىل إصالح تنظيمي يشملُ هيكلتها .30

اإلداري احلكومي منذ أن بدأت تنتظم يف شكل إدارة، والصيغة املُثلَى يف اهليكلة الوقفية 
القائمة على مبدأ التكاملية والتعاون البناء الذي يسمح  رة املشتركةفكرة اإلداتتجسد يف 

األوقاف باحلرية يف سياق االنضباط، فاملطلوب هو نوع من اإلشراف الذي  ؤسسةمل
يتجاوز فكرة االحتواء املُكَرس من خالل التبعية، ومتكني األوقاف من جمال واسع يف 

ق حبرية أخذ القرار املناسب، وتوجيه املتابعة اليت تكون مبثابة العامل احلركة، وخباصة ما تعلَّ
  .املُحفِّز املُطَمئن ال العائق املُثَبط

من خالل واقع األوقاف يف اجلزائر والفُرص اليت مينحها اجلو العام السائد حاليا، فإنّ  .31
الستقرار وعدم جتاوز الواقع، استمرار ا(أقرب الطُرقِ املُحقِّقَة للمقصود بكل تداعياته 

االنتقال التدرجيي إىل الوضعية األفضل من دون هزات كبرية يف النسيج االجتماعي، 
تكوين رصيد وجتربة قابلة للتطوير يف قَابِلِ األياّم، ضمان التحول السلس إىل األحسن، 

 العامة ؤسسةاملاإلدارة عن طريق ؛ هي )التخفيف من هيمنة احلكومة بشكل متصاعد
  .بالنظر إىل مزاياها، وإىل سهولة انسجام األوقاف العامة معها

الوقفية والوزارة البد وأن تكون عالقةَ تعاون وتنسيق ال عالقة  ؤسسةاملالعالقة بني  .32
ة للوقف، مبا يعين استقاللية يف احلركة يِس، وهو ما يجسد مدلول االستقاللية املؤستبع
  ).اخلضوع للقوانني سارية املفعول(والتزام باملشروعية ) رية القرار والتسيريح(
استقاللية (إنّ األسلَم يف الظروف احلالية لألوقاف اجلزائرية؛ هو اجلمع بني املَسلَكَني  .33

، فَتعتمد استقاللية الوقف ابتداًء وكما كانت )الوقف، والية الدولة على الوقف مؤسسة
هاحلسن لألوقاف وحتقيق على أَصل ريالس نضمعطَى الوصاية للدولة يف احلدود اليت تا، وت
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ا على املؤسحفَظُ للدولة سيادت من أجله انتهاًء، مبا يرِعالغرض الذي شات ومنها س
األوقاف، على أن تكون سيكُّمِ واالستغالل، كل ذلك يف  ةًادحللتطوير واحلماية ال للت

سياق مردالت ةًسلَكا إالّ نِسبِياهرج يف االنتقال من الوصاية إىل االستقاللية اليت ال ن.  
34. ملَّطَتثَّل يفبمتسبِاالستقاللية اإلدارية النِ: ات اهليكلة الوقفية يف اجلزائر تة، البِية ني

  ).امليدانية املالئمةة، الكفاءة البشرية الفعالة، األرضية نرِاملَ) اهليكلية(التنظيمية 
ليست أمواال عامة باملفهوم املعروف عن األموال العامة واليت هي حتت  األوقاف .35

مسؤولية الدولة، وال هي أموال خاصة باملدلول املعروف عن األموال اخلاصة اليت يتحكم 
  .ذاا دأموال من نوع خاص، خصوصية األوقاف يف حفيها أصحاا، بل هي 

36. غِ املناسبة لالستثمار الوقفي من خالل رؤية إستراتيجية جيب أن ييحتديد الص مت
ات املُقترِنة ب، حىت ال يكون اجلُهد ظَرفيا وحمدودا، مع احترام املتطلَّلالستثمار الوقفي

  ).ةيعدة، املرافقة، البيبلالقَ(بذلك 
املتابعة املالية  منيف اجلزائر تتم ض الرقابة املالية على إيرادات ونفقات األمالك الوقفية .37

العادية اليت تقيمها الوزارة على مجيع هيكَلَتها، باعتبار أنّ األوقاف جزٌء من اإلدارة 
املركزية، وهذا يعين أنّ مالية األوقاف هي من مالية الوزارة، كما أنّ االستثمار الوقفي 

كزي؛ مديرية األوقاف والزكاة واحلج يقوم عليه بشكل مباشر وعلى املستوى املر
  .والعمرة

جوهر اإلصالح املايل لألوقاف يف اجلزائر؛ هو االستقاللية اخلارجية للمراقبة املالية  .38
ة، لوزارة الوصييف ا املُعتمدة يف املراقبة املالية ، وعدم ترك ذلك لآلليات الداخليةلألوقاف

وزارة للقيام بعملية املراقبة املالية وكُلُّ ما يتعلَّق ا ة عن الويكون ذلك باعتماد هيئة مستقلَّ
  . –مراقبة مالية خارجية  –
، فمسألة التفرِقَة بني استقاللية الرقابة املالية ضروري مهما كان نوع اإلدارة الوقفية .39

  .املُسير للمال وبني املراقب له البد وأن تكَرس يف مجيع اهليئات اإلدارية
، تصاحب سري التدبري تحقيق استقالل الرقابة املالية من رقابة خارجيةال غىن ل .40

وتتكامل مع الرقابة الداخلية، وتفعلُ بآليات حقيقية للمحاسبة، وهذه املسألة غاية يف 
األمهية؛ فاالكتفاء اليوم بالرقابة الداخلية اليت يغلُب عليها طابع البريوقراطية والوظيفة 
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 تشبِه باقي الوظائف اإلدارية األخرى يجعلُها بال معىن، فاملوضوعية يف مثل الروتينية اليت
ةٌ يف الغالب األعذِّرعتولذلك كان اللجوء إىل الرقابة اخلارجية أكثر هكذا أعمال م م

موضوعية وفائدة لألوقاف، كما أنه أَدعى إىل حيادية األجهزة الرقابية، وعدم خضوعها 
إلدارية احلكومية، كما وجيب أن تكون هذه اجلهة الرقابية ذات صالحيات للضغوط ا

واسعة يف الرقابة املالية والضبطية القضائية، مع منحها صالحيات رفع تقارير باملخالفات 
  .إىل اجلهة القضائية املُختصّة

ار فيها على ، واالقتصالعملية اإلصالحية عملية متكاملة حتتاج إىل مسامهة اجلميع .41
 منة وضانِسجتةٌ للجهد والوقت واملال، وهذا يعين أن تكون معضيجمال دون اآلخر م

األم هرِيدي الذي تعمن املشروع املُجتمضتار رؤية إصالحية شاملة تة اجلزائرية، وكذا اخلَي
اعدة االجتماعية، أم خيار االقتصادي الذي ترِيد السري عليه؛ هل هو خيار تكريس املس

تشجيع املبادرة الفردية، أو اجلمع بينهما، فمن خالل ذلك تتأَسس الرؤية االستثمارية 
 .الوقفية وتحدد مكَانها كعامل متمم جلهد الدولة وليس موازِيا هلا

ل سريع، الوضعية احلالية إلدارة األوقاف اجلزائرية تستدعي عملية اإلصالح بشك .42
، وتنطَلق )بعد التقييم والتدقيق العلمي(تراعي حالة األوقاف اآلن  منهجية موضوعية فقوِ

اتمع، اإلرادة السياسية، اجلاهزية للتنفيذ لدى اإلدارة، (من سربٍ للواقع من مجيع جوانبه 
 .مع ضرورة االنتباه إىل املَرحلية يف جتسيد ذلك...) 

ن اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف إىل وجود إستراتيجية متكاملة حيتاج احلديث ع .43
؛ على )التشريعي، اهليكلي، املايل(تراعي تلك التركيبة اليت عاجلنا املوضوع من خالهلا 

، وبالتايل االبتعاد عن بحث احللول اخلاصة بكل جزٍء منها، ألنه تجزِئَةٌ أنها جسم واحد
إىل احلَلّ، فعلى الدولة يف سياستها التشريعية وعمالً على إحداث للحلّ ال تنتهي بِحالٍ 

  .الوقفية يف املنظومة التشريعية الكُلِّية ؤسسةاملذلك التوازن؛ أن تراعي وجود 
  

  :التوصيات
يف مسائل وتكوين قُضاة متخصصني  تخصصٍ قضائي جديد يف اال الوقفياستحداثُ  .1

  .الوقف
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من خالل تحفيز اجلامعات على  ة بالتشريع الوقفيقَيع الدراسات العلمية املتعلِّتشج .2
وفتح املخابر اليت تبحث يف تطوير التشريع ) ماستر، دكتوراه(اعتماد الدراسات األكادميية 

  .الوقفي
يف مجيع ااالت  إنشاء مدرسة متخصصة يف تكوين إطارات التسيري اإلداري الوقفي .3

  .الوقفية مؤسسةتابعة لل) ونية، التنظيمية، املالية، االستثماريةالقان(
إقامة الدورات التدريبية التكوينية للقائمني على إدارة األوقاف يف جمال التشريع  .4

إلحداث االختصاص النوعي يف تسيري، تنفيذ، وصياغة التشريعات واإلدارة الوقفية 
  .الوقفية

د األوقاف عند القيام بوظيفة التشريع يف امليادين مراعاة السلطة التشريعية لوجو .5
  .األخرى

العامة  ؤسسةاملاإلدارة عرب صيغة ( إنشاء جهاز إداري يقوم على شؤون األوقاف  .6
ة لإلدارة احلكومية إىل مرحلَة قَتنتقل فيه باألوقاف من مرحلة السيطرة املطلَ) املستقلِّة

تتمتع باالستقاللية اإلدارية عن الوصاية، مع بقاء دور الدولة  ةمؤسستصبِح فيها األوقاف 
يف اإلشراف عليها من باب املراقبة الالحقة ال أكثر، مبا يوفِّر االنتقال السلس واملُنظَّم 

  .واملدروس إىل ما هو أحسن
ال يكون تواجدها مهِما،  الوقفية؛ اليت غالبا ما ؤسسةاملتفَاديا لكثرة اهليئات اإلدارية يف  .7

آلية التقسيم مما جيعلها عبئًا عليها من الناحية التنظيمية واملالية؛ فإنه يصار إىل اعتماد 
، فما حيتاجه الواقع هو الذي سيكون أساس إنشاء اهليئات اإلداري حبسب احلاجة العملية

  .اإلدارية اجلديدة
زِم اعتماد مسلَك التدرج يف االنتقال من الوصاية إىل واقع األوقاف يف اجلزائر يستل .8

االستقاللية اليت ال نراها إالّ نِسبِيةً، واليت تعين استقاللية التسيري اإلداري كُليَِّةً عن الوصاية 
من أكرب قَدرٍ من احلرية يف النشاط واإلدارة والتسيري واختيار طريقة  ؤسسةاملمتكني هذه (

، مع إحلاق مسؤولية اإلشراف على مالية األوقاف إىل )االته والفئَة املُستهدفَةالعمل وجم
، باإلضافة إىل )األمنوذج املغريب(مستقلََّة متخصصة يف هذا الغرض  مؤسسةالقضاء أو إىل 

ضمان احترام القانون وعدم االحنراف عن األهداف (اعتماد الرقابة التوجيهية للحكومة 
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: ، وهو ما يمكن التعبري عنه بشكل خمتصر بالقاعدة التالية)لنفسها ؤسسةاملسطَّرَا اليت 
  .مركزية الرقابة وال مركزية التنفيذ

الوقفية احلديثة؛ أن تعتمد األسلوب اجلديد يف تسيري  ؤسسةاملمن الضروري على  .9
تبلوِر من خالهلا رؤيتها ) خطّ السري واالختصاص(املؤسسات، فَتضع لنفسها رسالة 

ألداء الغرض ) األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها يف اآلماد املختلفة، قصرية متوسطة وطويلة(
  .الذي أُنشأَت من أجله

الوقف، القائم على أساس  مؤسسةبني الدولة و" اإلدارة املشاركة " صياغة مشروع  .10
اة حتديد تاعرة، مع مربالعمل الرقايب واملتابعة والتقييم، االختصاص واخل منل الدولة ضخد

دون التغلغل يف البِنية املؤسسية للوقف، أو املَساس باالستقاللية اإلدارية النِسبِية اليت يتمتع 
  .ا
ة مراقب –تكليف هيئة مستقلّة عن الوزارة؛ للقيام بعملية املراقبة املالية وكُلُّ ما يتعلَّق ا  .11

مكتب للمحاسبة معتمد ومن خالل يكَلَّف فيها  األوىل: على مرحلتني –مالية خارجية 
، إِما بشكل محلِّي على مستوى كل عقد عمل؛ على متابعة مالية األوقاف يف الوطن

لألوقاف، يقوم هذا  يوِحبسب التواجد القَ) أكثر من والية(والية، أو بشكل جِهوِي 
وخالَل : والثانيةقدمي التقرير السنوي ملالية األوقاف إىل مكتب الوزير األول، املكتب بت

ة إنشاء هيئة مستقلَّالفترة الزمنية اليت يعملُ فيها مبقترح املرحلة األوىل؛ يتم العمل على 
، تكون تابعة لرئاسة اجلمهورية على غرارِ إداريا عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

س اإلسالمي األعلى مثَالً، لتقوم بعملية الرقابة على مالية األوقاف العامة، وتعطَى ال
الصالحيات الالزمة، كما هي احلال بالنسبة للتجربة املغربية من خالل الس األعلى 

  .ملراقبة مالية األوقاف العامة
وقفية اجلديدة حبيث يف مجيع املشروعات ال"  املُخصص التنموي" ضرورة تبين مبدأ  .12

  .يخصص دائما جزٌء من العائدات االستثمارية للوقف للزيادة يف رأمساله
واليت تعنِي تمكني اجلهات اإلدارية احمللية "  جهوية االستثمار" العمل على اعتماد فكرة  .13

األعلَم بواقع  من اختيار املشاريع االستثمارية األجنع لجِهاتهِم ومتابعتها، باعتبارهم
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زراعي، صناعي، (ك اجلهة من النوعية املناسبة وما يصلُح هلا يف تلقاف األو
  ).إخل...سياحي،

الوقفية، تسعى  مؤسسةإنشاء هيئة متخصصة يف اال االستثماري الكبري تكون تابعة لل .14
ألوقاف، يكون طابع إىل البحث عن الوسائل االستثمارية املفيدة اليت ترفَع من عوائد ا

املشاريع اليت تهتم ا وطنياً وحىت دوليا يف قابل األياّم، ويمكن يف هذا اإلطار االستفادة 
  .من جتربة األمانة العامة لألوقاف الكويتية

  

وباكُورةُ احلديث بعد عرضِ النتائج والتوصيات اليت توصلنا إليها من خالل اجلُهد والوسعِ 
ذي بذَلناه يف البحث؛ أنّ األوقاف اليوم قَادرةٌ، إذا ما توفَرت النِيات الصادقة وتجددت الرغبة ال

لدى املسلمني يف إِحيائها، والعزمِ على تكثريِها واملُضي ا يف سبيل اخلري والنفع العام؛ أن تكون 
لتنمية، مىت روعيت األصول واألحكام، وأُحكمت سياسة املُنطَلَق األمني للنهضة والطريق األقوم ل

األوقاف، وأُقيمت القواعد الشرعية والتقنية االقتصادية للتمويل واالستثمار، وكُلُّ هذا ال يتأَتى 
ضرورة اإلصالح اإلداري لنظام اليوم إالّ من خالل إدارة وقفية قوية حديثة ومتطَورة، مبا يعين 

  .   شرعية وحٍقانوين ور دنسف يف اجلزائر بِاألوقا
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 ؤسسةامللبنان،   –، بريوت الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالميحممد كمال الدين إمام،  .41
 .م1998 - هـ1428اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

، مصر، مطبعة دار التأليف، ]3[، طأحكام الوصايا واألوقافحممد مصطفى شليب،  .42
 .م1967 - هـ 1386

، منشورات وزارة األوقاف األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربيةحممد مكي الناصري،  .43
 .م1992هـ املوافق 1412، )املغرب(والشؤون اإلسالمية باملغرب، مطبعة فضالة، احملمدية 

الوقف وأثره على الناحيتني االجتماعية والثقافية يف املاضي مصطفى حممد عرجاوي،  .44
، كلية 1997ديسنمرب  7- 6حبث مقدم إىل ندوة الوقف اإلسالمي املنعقد يف  ،واحلاضر

 .جامعة اإلمارات العربية املتحدة –الشريعة و القانون 
سوريا، دار  –، دمشق ]1[، ط)تطوره ، إدارته ، تنميته ( الوقف اإلسالمي ، منذر قحف .45

  . م2000 - هـ 1421، الفكر
.... التزام شرعي –منتدى قضايا الوقف الفقهية األول  ،ديون الوقفناصر عبد اهللا امليمان،  .46

باالشتراك مع البنك اإلسالمي للتنمية، ) الكويت(األمانة العامة لألوقاف  –وحلول متجددة 
 .م2003أكتوبر  13- 11الكويت، 



 

 

الوقف اخلريي ودوره يف تغطية أوجه اإلنفاق العام اخلدمي يف نعمت عبد اللطيف مشهور،  .47
اململكة  –اقتصاد، إدارة وبناء حضارة  –، املؤمتر الثالث لألوقاف ية و الغربيةالدول اإلسالم

 . م2009/ هـ 1430العربية السعودية، 
، ]1[، ط –بني األصالة و املعاصرة : سلسلة  –إدارة الوقف اخلريي ، وهبة الزحيلي .48

 .م1998 - هـ 1418، ر املكتيب، داسوريا –دمشق 
، آفاق العمل والفرص املفادة لغرب والتجربة التنموية للوقف؛اياسر عبد الكرمي احلوراين،  .49

، جامعة أم القرى، مكة، ]الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية[املؤمتر الثاين لألوقاف 
 .م2006/هـ1427

، )اإلشكاالت واحللول(، األداء اإلداري احلكومي للوقف ياسر عبد الكرمي حممد احلوراين .50
حنو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف اإلسالمي، اجلامعة اإلسالمية، : املؤمتر الرابع لألوقاف

 .م2012املدينة املنورة، 
اء دور الوقف ندوة إحي، التدخل التشريعي وأثره يف األوقاف املصريةيوسف قاسم،  .51

، السويسرابطة اجلامعات اإلسالمية بالتعاون مع جامعة قناة : يف الدول اإلسالمية، تنظيم
  .م1988ماي  07/09، مصر –بور سعيد 

 املراجع املتعلِّقة باإلصالح اإلداري .
،  ندوة نظرة مستقبلية الستراتيجيات اإلصالح اإلداري يف الوطن العريبأمحد صقر عاشور،  .1

، شركة الشرق األوسط للطباعة، عمان 1اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري يف الوطن العريب، ط
 .1986األردن،  –

، سلسلة اإلصالح اإلداري يف الوطن العريب بني األصالة واملعاصرةلطيب، حسن أبشر ا .2
ناصر حممد الصائغ، : مواضيع حول اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري يف الوطن العريب،  حترير

األردن،  –، شركة الشرق األوسط للطباعة، عمان 1املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، ط
 .م1986/هـ1406

، دار الصميعي للنشر 1، طمنهج بن تيمية يف اإلصالح اإلداريمد الرماين، زيد بن حم .3
 .م2004/هـ1425اململكة العربية السعودية،/ والتوزيع، الرياض

مركز البحوث  -قضايا نظرية ومداخل للتطوير -اإلصالح اإلداريعالية عبد احلميد عارف،  .4
 .م2008/هـ1429ة، ، مكتبة الشروق الدولية، القاهر2والدراسات السياسية،ط



 

 

مركز البحوث والدراسات السياسية، , 1، طاجتاهات جديدة يف اإلدارةعطية حسني افندي،  .5
 .1994مصر،  –القاهرة 

استراتيجيات اإلصالح و التطوير اإلداري ودورها يف تعزيز األمن فيصل بن معيض آل مسري،  .6
 .م2007 - هـ1428، الرياض، ، رسالة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةالوطين

دار الرياع للنشر  –التجرية األردنية  –أثر اإلصالح اإلداري يف التنمية حممد إبراهيم الطراونة،  .7
 .ن.ت.والتوزيع، عمان، د

، دار وائل للطباعة والنشر، 1، طاإلصالح اإلداري بني النظرية والتطبيقحممد قاسم القريويت،  .8
 .2001األردن،  –عمان 

، سلسلة مواضيع احللقات املنسية واملناطق احملظورة يف اإلصالح اإلداري العريبيويب، نزيه األ .9
ناصر حممد الصائغ، املنظمة : حول اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري يف الوطن العريب،  حترير

األردن،  –، شركة الشرق األوسط للطباعة، عمان 1العربية للعلوم اإلدارية، ط
 .م1986/هـ1406

، ندوة اإلدارة العامة مناذج ملفاهيم اإلصالح اإلداري يف الوطن العريبسر العدوان، يا .10
األردن،  –، شركة الشرق األوسط للطباعة، عمان 1واإلصالح اإلداري يف الوطن العريب، ط
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  .م1996 - هـ 1416، مصر، عامل الكتاب –، القاهرة ]4[ط ،)مدنيا
، التشريع اجلزائرينظم املقارنة ودراسة يف الوظيفة العامة يف ال، حممد يوسف املعداوي .2

  .م1988، ، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية]2[ط
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النشاط االقتصادي اإلسالمي يف العصر الوسيط حىت القرن ، ابراهيم حركات .1
  .م1996، اجلزائر، دار افريقيا الشرق –، الدار البيضاء م5هـ9
االستقصا ألخبار دول املغرب ، )هـ1315/هـ 1250(أمحد بن خالد الناصري  .2

عفر الناصري السالوي، منشورات وزارة الثقافة واالتصال، أمحد بن ج: ، تحاألقصى
  .2001املغرب، 

ربيع األول  08بتاريخ  1.09.236الصادرة بظهري ملكي رقم  مدونة األوقاف املغربية .3
 . م2010فرباير  23هـ املوافق 1431
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نظام الوقف يف : ، ندوةية يف اجلزائرالتجربة الوقفاألوقاف اجلزائرية، وزارة الشؤون الدينية و .6

، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع لبنك اإلسالمي للتنمية 1التطبيق املعاصر، ط
 .م2003/هـ1423، )الكويت(األمانة العامة لألوقاف   –) جدة(

 الرسائل اجلامعية .
ظُمي دام املَنحى الن األردن باستختقييم أداء الوقف اإلسالمي يفأمحد يوسف حممد عريقات،  .1

فلسفة اإلدارة، كلية : ، دكتوراه يف ختصصوحتديد مستلزمات حتوله إىل منظمة ساعية للتعلم
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   .2004/ 2003 –اخلروبة  –، كلية العلوم اإلسالمية ، ختصص شريعة وقانونبالفقه اإلسالمي
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، جامعة اجلزائر، )روبةاخل(مذكرة ماجستري، ختصص شريعة قانون، كلية العلوم اإلسالمية 
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دراسة تطبيقية عن الوقف ( مار الوقف و متويله يف اإلسالم فقه استث، عبد القادر بن عزوز .10

  . 2004 – 2003، ، رسالة دكتوراه، جامعة اجلزائر، كلية العلوم اإلسالمية)يف اجلزائر 
جتماعية آثاره االاستثمار األوقاف و: مذكرة ماجستري بعنوان ،كمال منصوري .11
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  .م1995، كلية احلقوق ،اجلزائر



 

 

 االت العلمية . 
، 07، ع ، جملة اإلحياء، الشخصية القانونية املعنوية يف الفكر اإلسالميحممود بوترعة •

  . م2003/ هـ 1424، اجلزائر –باتنة 
  .املواقع اإللكترونية

مانة العامة لألوقاف الكويتية املوقع اإللكتروين اخلاص باأل •
http://www.awqaf.org.kw  

  :   النصوص التشريعية
  . األوامر
، املتضمن م1975سبتمرب  26 هـ املوافق1395رمضان  20املؤرخ يف  58 – 75األمر رقم  •

بتاريخ  12: ، السنة78: ج ج د ش، العددادر باجلريدة الرمسية لـ ، الصلقانون املدين اجلزائريا
 املؤرخ يف 10-05بالقانون  تمموامل دلع، املم1975سبتمرب  30هـ املوافق 1395رمضان  24
ادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د الص م2005يونيو  20هـ املوافق 1426مجادى األوىل  13

 .م2005يونيو  26املوافق  هـ1426مجادى األوىل  19بتاريخ  42: ، السنة44: ش، العدد
ادر باجلريدة الرمسية لصم ا2005فرباير  27هـ املوافق 1426حمرم  18املؤرخ يف  02-05األمر  •

م 2005فرباير  27هـ املوافق 1426حمرم  18بتاريخ  42: ، السنة15: لـ ج ج د ش، العدد
رمضان  09ملؤرخ يف ا 11- 84، املعدل واملتمم للقانون املتضمن قانون األسرة اجلزائري

، 24: ادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العددم الص1984جوان  09هـ املوافق 1404
 . م1984جوان  12هـ املوافق 1404رمضان  12بتاريخ  21: السنة

  .  القوانني
قانون م املتضمن 1991أبريل  27هـ املوافق 1411شوال  12املؤرخ يف  10- 91القانون  •

: ، السنة21: ادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد، الصاملتمم واملعدلاألوقاف اجلزائري 
  .م1991ماي  08هـ املوافق 1411شوال  23، بتاريخ 28

م، املتعلق باألوقاف، 2001ماي  22هـ املوافق 1422صفر  28املؤرخ يف  07 – 01 لقانونا •
، 29: مسية لـ ج ج د ش، العددادر باجلريدة الر، الص10 – 91املتمم لقانون األوقاف املعدل و
 .م2001ماي  23هـ املوافق 1422صفر  29، بتاريخ 38: السنة



 

 

املتعلق  ،م2002ديسمرب  14هـ املوافق 1423شوال  10املؤرخ يف  10 - 02القانون  •
ادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، الص ،10 – 91املتمم لقانون األوقاف باألوقاف، املعدل و

  . م2002ديسمرب  15هـ املوافق 1423شوال  11، بتاريخ 39: ، السنة83: العدد
  .املراسيم التنفيذية

م 1989جوان  27هـ املوافق 1409ذو القعدة  23املؤرخ يف  99 – 89 املرسوم التنفيذي •
، 26: ادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد، الصضمن صالحيات وزير الشؤون الدينيةاملت

 .م1989جوان  28هـ املوافق 1409ذو القعدة  24، بتاريخ 26: السنة
م 1991أبريل  27هـ املوافق 1411شوال  12املؤرخ يف  114 – 91املرسوم التنفيذي  •

ادر باجلريدة ، الصاص بعمال قطاع الشؤون الدينية واألوقافاملتضمن القانون األساسي اخل
ماي  01هـ املوافق 1411شوال  16، بتاريخ 28: ، السنة20: الرمسية لـ ج ج د ش، العدد

 .م1991
م 1996مارس  03هـ املوافق 1416شوال  14املؤرخ يف  92 – 96 املرسوم التنفيذي •

املتعلِّق بتكوين املوظفني وحتسني مستواهم وجتديد معلومام، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج 
  . م1996مارس  06هـ املوافق 1416شوال  17، بتاريخ 33: ، السنة16: د ش، العدد

م 1998ديسمرب  01هـ املوافق 1419شعبان  12املؤرخ يف  381 – 98 املرسوم التنفيذي •
ادر باجلريدة ، الصا وكيفيات ذلكمحايتهيد شروط إدارة األمالك الوقفية وتسيريها ون حتداملتضم

 02هـ املوافق 1419شعبان  13، بتاريخ 35: ، السنة90: الرمسية لـ ج ج د ش، العدد
  .م1998ديسمرب 

م 2000جوان  28هـ املوافق 1421ربيع األول  25املؤرخ يف  146 – 00 املرسوم التنفيذي •
ادر ، الصوزارة الشؤون الدينية و األوقاف املعدل و املتمم ، املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف

هـ 1421ربيع األول  29، بتاريخ 37: ، السنة38: باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد
  .م2000جويلية  02وافق امل

م 2000جوان  26هـ املوافق 1421ربيع الثاين  24املؤرخ يف  200 – 00 املرسوم التنفيذي •
ادر باجلريدة ، الصعد تنظيم مصاحل الشؤون الدينية واألوقاف يف الوالية وعملهااملتضمن قوا

هـ املوافق 1421مجادى األوىل  02، بتاريخ 37: ، السنة47: الرمسية لـ ج ج د ش، العدد
 . م2000أوت  02



 

 

د م احملد2003أبريل  28هـ املوافق 1424صفر  26املؤرخ يف  192 -03املرسوم التنفيذي  •
: ملهام املديرية العامة لإلصالح اإلداري وتنظيمها، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد

 .م2003أبريل  30هـ املوافق 1424صفر  28، بتاريخ 40:، السنة30
م املعدل 2005نوفمرب  07هـ املوافق 1426شوال  05املؤرخ يف  427 – 05 املرسوم التنفيذي •

ادر باجلريدة ، الصيف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ، املتضمن تنظيم اإلدارة املركزيةو املتمم
 09هـ املوافق 1426شوال  07، بتاريخ 42: ، السنة73: الرمسية لـ ج ج د ش، العدد

 .م2005 نوفمرب
ديسمرب  24هـ املوافق 1429ذي احلجة  26خ يف املؤر 411 – 08 املرسوم التنفيذي •

م املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة باإلدارة املكلّفة 2008
، 45: ، السنة78: بالشؤون الدينية واألوقاف، الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد

 . م2008ديسمرب  28هـ املوافق 1429ذي احلجة  30بتاريخ 
 م2010سبتمرب  09هـ املوافق 1431 رمضان 30املؤرخ يف  208 – 10 التنفيذياملرسوم  •

  الدينية  الشؤون  إدارة  إطارات  مستوى نيوحتس  لتكوين  الوطنية درسةملا  تنظيم  تضمنامل
، بتاريخ 47:، السنة53: ية لـ ج ج د ش، العدد، الصادر باجلريدة الرمسوسريها  واألوقاف

  .م2010سبتمرب  15هـ املوافق 1431شوال  06
م 2012مارس  5هـ املوافق 1433ربيع الثاين  12املؤرخ يف  106 - 12املرسوم التنفيذي  •

نوفمرب  18هـ املوافق 1321شعبان  22املؤرخ يف  371-00للمرسوم التنفيذي  املعدل
حداث املفتشية العامة يف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وتنظيمها وسريها، م املتضمن إ2000

ربيع الثاين  21، بتاريخ 49:، السنة15:الصادر باجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العدد
 . م2012مارس  14هـ املوافق 1433

  . القرارات الوزارية
ضمن إنشاء جلنة تم امل1999املؤرخ يف فيفري  29القرار الوزاري املشترك رقم  •

  . األوقاف الوطنية
 02هـ املوافق 1419ذي احلجة  14املؤرخ يف  31القرار الوزاري املشترك رقم  •

ادر باجلريدة الرمسية ، الصتضمن إنشاء صندوق مركزي لألوقافم امل1999مارس 



 

 

 02هـ املوافق 1420حمرم  16، بتاريخ 36: ، السنة32: لـ ج ج د ش، العدد
 .م1999ماي 

نوفمرب  08هـ املوافق 1430ذي القعدة  20ار الوزاري املشترك املؤرخ يف القر •
م املتضمن إطار تنظيم املسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات املهنية 2009

ة بالشؤون الدينية فَلاللتحاق بالرتب التابعة لألسالك اخلاصة باإلدارة املكلَّ
، 47: ، السنة03: ج ج د ش، العددالصادر باجلريدة الرمسية لـ واألوقاف، 

  .م2010يناير  13هـ املوافق 1431حمرم  27بتاريخ 
، م2011جوان  23هـ املوافق 1432رجب  21القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  •

املتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لتكوين إطارات إدارة الشؤون الدينية واألوقاف 
، بتاريخ 48:، السنة62: اجلريدة الرمسية لـ ج ج د ش، العددالصادر ب وحتسني مستواهم،

  .م2011نوفمرب  20هـ املوافق 1432ذي احلجة  24
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        فهرس األحاديثفهرس األحاديثفهرس األحاديثفهرس األحاديث
 

 الصفحة نص احلديث
  219 ......وإذا إِأتمن خان.... آية املنافق ثالث

  219  ....أَد األمانة ملن إِأتمنك وال تخن من خانك
 دلَوبه و عفَنتي لمعمن ثالث صدقة جارية و إالّ هلُمع عطَنقَإذا مات اإلنسان ا

صاحل يله دع. 
7/16  

إصالح : بلى، قال: م بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة ؟ قالواكُرخبِأال أُ
ذات البني احلالقة وفساد ني،ذات الب.  

71  

لكم ق وقال، وكَ يلَإن اهللا كَرِه321  .وإضاعة املالالسؤال،  ةَثر  
هنتقإذا عمل أحدكم عمال أن ي بح378، 219  .إنّ اهللا ي  

إنّ املُقِسطني عند اهللا على منابِر من نور عن ميني الرمحان عز وجلّ وكلتا يديه 
  .حكمهِم وأَهليهِم وما ولُّواميني، الذين يعدلُونَ يف 

378  

كم، كحرمة يومكم هذا، يف شهرِكم هذا، يف إنَّ دماَءكم وأموالَكم حرام علي
  .بلدكم هذا

72  

إن شئت أصلها وت ستبحصاقَد 04  .ت  
  385  إِنَّ لكُلِّ أُمة فتنةً، وإِنَّ فتنةَ أُمتي الْمالُ

جملسا يوم القيامة أَح كم إيلّ وأقربكم مينبكُم أخالقاإنّ من أحن378  .اس  
  233  .اكم أومن يفَوضه؛ ولي من ال ولي لهاحل

  08 .حبس األصل وسبل الثمرة
ذةُم املؤمنني واحدة يى بِسعذمهم أَتدن33  .ماه  

فأم غزوان الغزو الشريك وأنفق الكرميةَ وياسر اِهللا وأطاع اإلمام ى وجها من ابتغ
واجتنب ه الفسادفإنَّ نوم كلُّه وأم ه أجرونبها ورياًء ومسعةً وعا من غزا فخرى ص

وأفسد يف األرضِ فإن اإلمامه بالكفاف مل يرجع.  

71  

  72  .اُهللا من أيقظها نعلَ نائمةٌ، الفتنةُ
  34  .هانئ رت يا أمجن أَا مرنجقد أَ



 

 

  73  .لةٌوال مخي إسراف كُلوا واشربوا وتصدقوا ما مل خيالطْه
وعن ماله من أين اكتسبه ...ال تزولُ قَدم عبد يوم القيامة حىت يسأَلَ عن أربع 

  ...وفيما أنفقه
189  

ال ضرر و ال ض218  .ارر  
اللَّهم من ولي من أَمرِ أُمتي شيئا فَشق عليهم فاشقُق عليه، ومن ويل من أمر أميت 

  .ق بهشيئا، فَرفق م فارفُ
377  

 جِد رائحة اجلنإالّ مل ي هصحا بِنطهحةً فلم ييعاهللا ر يهرعستي بد377  .ةما من ع  
من احتبفَ سرا يف سبيل اهللا إميانا باهللا وتصديقا بوعده فإنّس  ،رثَهوو ،هورِي هعبش

  .وبولَه يف ميزانه يوم القيامة
12  

من كان عندفَ هرٍٍظَ ضلُفَ هليعن ال ظَد به على مهر له، ومن كان عندضلُفَ ه زاد 
  .له ادن ال زد به على معليفَ

21  

نيا نفَّسن كُربِ الدعن مسلمٍ كُربةً م من نفَّس اللَّه بِ يومِ  عنهن كُركربةً م
عسرٍالقيامةعلى م ريف ، ومن يس رنيا يسالد اللَّه نيا واآل يف عليهالدخرة ترومن س ،

 ، ما كانَالعبد عون يف ، واللَّهالدنيا واآلخرة يف علَيه اللَّه الدنيا ستر يف على مسلمٍ
بديف الع عون أخيه.  

74  

  189  .الصاحل) للعبد(نِعم املال الصاحل للرجل 
 هذَخن أَاملعونةُ هو، وم عمنِيف حقِّه فَ هعضحلوةٌ، من أخذه حبقِّه وو املالَ وإنَّ هذا
بغريِ حقِّه كان كالَّذي يأكلُ وال يشبع.  

73  

وندامة، إالّ م زيها يوم القيامة خها أمانة، وإنك ضعيف، وإنن أَيا أىب ذر إنذَخا ه
  .بِحقِّها، وأَدى الذي عليه فيها

376  

  



 

 

        فهرس األعالمفهرس األعالمفهرس األعالمفهرس األعالم
  


ا�  ـــــ��ـَا�َ� +�  

  11 .القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف التميمي :  الباجي
  307  . محمد بن اخلَضرِ بنِ محمد بنِ اخلَضرِ احلَرانِي:  بن تيميةَا

  199   .أبو القاسم حممد ابن أمحد ابن جزي الكليب الغرناطي :  ابن جزي
  167  .األزهري  سليمان ابن عمر ابن منصور العجيلي:  اجلمل

أبو عمر عثمان ابن عمر ابن أيب بكر ابن يونس مجال الدين املصري :  ابن احلاجب
 . مث الدمشقي

96 ،306  

شرف الدين أو النجا موسى ابن أمحد ابن موسى ابن سامل ابن عيسى :  احلجاوي
 . ابن سامل املقدسي 

08  

  53 .بن صاحل األموي علي ابن أمحد ابن سعيد ابن حزم ابن غالب ا:  ابن حزم
  165  .أبو عبد اهللا حممد ابن عبد اهللا اخلرشي :  اخلرشي
  159  .ضياء الدين خليل ابن اسحاق اجلندي ، أبو املودة :  خليل

  06 .أبو الربكات أمحد بن الشيخ حممد العدوي األزهري :  لدرديرا
  01 .حممد بن أيب بكر بن عبد القادر زين الدين :  الرازي

  07 .أبو القاسم عبد الكرمي ابن حممد ابن عبد الكرمي :  فعي القزويينالرا
  158  .أبو الوليد حممد ابن أمحد ابن رشد القرطيب :  ابن رشد اجلد

  166  .عبد اهللا ابن أيب زيد عبد الرمحان، أبو حممد :  ابن أيب زيد، القريواين
  158  .اين ، أبو سعيد عبد السالم ابن سعيد ابن حبيب التنوخي القريو:  سحنون

  52 . حممد ابن أمحد ابن أيب سهل ، أبو بكر :  السرخسي
  14  .أبو أمية شريح ابن احلارث الكندي : ، القاضيشريح

  13 . حممد ابن علي ابن حممد ابن عبد اهللا :  الشوكاين
  51 . ابراهيم ابن علي ابن يوسف الفريوزآبادي أبو أسحاق :  لشريازيا

  159  . محد اخللويت ، أبو العباس أ:  الصاوي



 

 

  08 .حممد ابن امساعيل ابن صالح ابن حممد احلسين الكحالين :  الصنعاين
  232  .حممد أمني ابن عمر ابن عبد العزيز عابدين الدمشقي :  ابن عابدين

  51  .أبو حممد عبد الوهاب ابن علي ابن نصر البغدادي : عبد الوهاب، القاضي
  06 .سن علي ابن أمحد الصعيدي أبو احل:  العدوي

  05  .أبو عبد اهللا حممد ابن الشيخ حممد ابن عرفة الورغمي التونسي :  ابن عرفة
  103  .أبو حفص عمر ابن عبد العزيز ابن مروان األموي :   عمر ابن عبد العزيز

  96  . ، أبو حامديحممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوس: الغزايل
  02  .ن فارس بن زكريا ، أبو احلسني القزويين أمحد ب:  ابن فارس
  08 . حممد ابن أمحد ابن عبد العزيز ابن علي ابن ابراهيم ابن رشيد:  الفتوحي

  01 .حممد بن يعقوب بن حممد ، أبو طاهر :  الفريوزأبادي
  157  .أبو عبد اهللا عبد الرمحان ابن القاسم العتقي املصري :  ابن القاسم

  03  .أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد احلنبلي :  ق الدينابن قدامة، موف
  53 .أبو عبد اهللا حممد ابن أمحد ابن أيب بكر ابن فرح : القرطيب 
  200  .أمحد ابن أمحد ابن سالمة ، أبو العباس شهاب الدين : القليويب 
  213  .أبو بكر ابن مسعود ابن أمحد ، عالء الدين :  الكاساين

  05 .حممد بن احلسن بن فرقد ، أبو عبد اهللا :  سن الشيباينحممد بن احل
عالء الدين أبو احلسن علي ابن سليمان ابن أمحد ابن حممد السعدي مث :  املرداوي

  .الصاحلي احلنبلي
200  

  213 .علي ابن أيب بكر ابن عبد اجلليل الفرغاين ، برهان الدين :  املرغيناين
ن تاج العارفني ابن علي ابن زين العابدين احلدادي حممد عبد الرؤوف اب: املناوي 
 .القاهري 

07  

  02  .حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل ، مجال الدين الرويفعي اإلفريقي:  ابن منظور
  12 .حممد ابن أمحد ابن محزة مشس الدين الرملي ، الشافعي الصغري :  املنويف

  306، 95 .حممد احلنفي  زين الذين ابن إبراهيم بن حممد بن:  ابن جنيم
  158  .أمحد ابن غنيم بن سامل ، أبو العباس :  النفراوي



 

 

حيي ابن شرف بن مرى بن حسن بن حسني بن حزام ، حمي الدين أبو :  النووي
  .زكريا 

02  

  04 .يعقوب بن ابراهيم القاضي األنصاري :  أبو يوسف
 
  



 

 

    فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعاتفهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات
  

 الصفحة املوضوع
  ] د –أ [    .مقدمة

 01  .املفهوم الفقهي والقانوين للوقف: الفصل التمهيدي 
 01  .املفهوم الفقهي للوقف:  املبحث األول

 01  .تعريف الوقف ودليل مشروعيته:  املطلب األول
 01  . تعريف الوقف:  الفرع األول
 11  .دليل مشروعيته:  الفرع الثاين
 15  .مقاصد الوقف وآثاره:  املطلب الثاين

 15  .مقاصد الوقف:  األول الفرع
 18 . آثار الوقف:   الفرع الثاين

 27  .املفهوم القانوين للوقف:  املبحث الثاين
 27  .للوقف) االعتبارية ( ة املعنوية طبيعة الشخصي:  املطلب األول

 28  ).االعتباري(مقومات الشخص املعنوي :  الفرع األول
 34  .فالشخصية االعتبارية للوق: الثاينالفرع 

 38  .الوقف يف التشريع اجلزائري:  املطلب الثاين
 38  .التعريف القانوين للوقف: الفرع األول
 39  .وأقسامه الطبيعة القانونية للوقف:  الفرع الثاين

 42  .خالصة الفصل التمهيدي
   .اإلصالح اإلداري ونظام األوقاف يف اجلزائر: الباب األول 

 46  :  مقدمة
 47  .املقصود باإلصالح اإلداري:  الفصل األول



 

 

 48  .ماهية اإلصالح اإلداري:  املبحث األول
  48  .ة إلصالح إدارة األوقاف يف اجلزائرملزِالعوامل املُ :املطلب األول   
  48  .حالة األوقاف ووضعيتها وضرورة رد االعتبار هلا: الفرع األول       
  49  .ة لألوقافرفِّوتة واملُاحتاإلمكانات املُ :الفرع الثاين        
  49  .حاجة اتمع خلدماا : الفرع الثالث       
  50  .تراجع الثقافة الوقفية: الفرع الرابع       
  51  . جب احلفاظ على األوقاف ومحايتهااو: الفرع اخلامس      

 51  .مفهوم وتعريف اإلصالح اإلداري: ثايناملطلب ال
 51  .م اإلصالح اإلداريمفهو: الفرع األول
 56  .تعريف اإلصالح اإلداري: الفرع الثاين

 60   .خصائص وأبعاد اإلصالح اإلداري: لثاملطلب الثا
 60  . خصائص اإلصالح اإلداري: الفرع األول
 61  . أبعاد اإلصالح اإلداري: الفرع الثاين

 63  .اإلصالح اإلداري ومراحلأهداف : رابعاملطلب ال
 63  . أهداف اإلصالح اإلداري: لالفرع األو
 64  .مراحل اإلصالح اإلداري: الفرع الثاين

 68  .اإلصالح اإلداري يف سياق الفقه اإلسالمي: امساملطلب اخل
 70  .احلاجة إليه من جهة حتقيق املقاصد: الفرع األول
 73  .احلاجة إليه من جهة حتقيق املصاحل: الفرع الثاين

 77  .اإلصالح اإلداري يف الوطن العريبجتارب :  املبحث الثاين
 77  . اجتاهات اإلصالح اإلداري:  املطلب األول

 78  .عوامل الدفع حنو اإلصالح اإلداري:  الفرع األول
 81  .مناذج لكيفيات اإلصالح اإلداري:  الفرع الثاين

 82  . تقنيات مواكبة لإلصالح اإلداري: الفرع الثالث
 86  .ة العربية يف اإلصالح اإلداريالتجرب:  املطلب الثاين 



 

 

 86  . مسات اإلصالح اإلداري: الفرع األول
 92  .  نتائج اإلصالح اإلداري : الفرع الثاين
 93  . املعوقات وأسباب الفشل: املطلب الثالث 
 94  .معوقات اإلصالح اإلداري:  الفرع األول
 97  .أسباب فشل اإلصالح اإلداري:  الفرع الثاين

 99  .  تقييم عام لتجارب اإلصالح اإلداري يف الوطن العريب:  الرابع املطلب
 99  .جمال بناء وتنمية هياكل وأنظمة مؤسسية:  الفرع األول
 100  .جمال املمارسات اإلدارية:  الفرع الثاين

 101  .قصور وعدم تكامل عناصر إستراتيجية اإلصالح: الفرع الثالث 
 103  .اإلصالح اإلداري يف الوطن العريب استراتيجيات:  املبحث الثالث

 103  .أمهية اإلستراتيجية إلدارة عملية اإلصالح اإلداري: املطلب األول
 104   .املفاهيم األساسية هلذه اإلستراتيجية: الفرع األول 
 106  .شروط اإلستراتيجية:  الفرع الثاين 
 109  . الح اإلداريأمناط اإلستراتيجيات املعتمدة يف اإلص: املطلب الثاين 

 109  .االستراتيجيات التقليدية: الفرع األول 
 113  .اإلستراتيجيات املعاصرة لإلصالح اإلداري: الفرع الثاين  
 117  .اإلستراتيجيات احملددة دف: الفرع الثالث   

مقومات جناح عملية اإلصالح اإلداري وخطوات صياغة : املطلب الثالث
  .  اإلستراتيجية

122 

 122     .مقومات جناح عملية اإلصالح اإلداري: الفرع األول  
 127  .خطوات صياغة اإلستراتيجية: الفرع الثاين  

 130                    .خامتة الفصل األول  
    

 133  .اجلزائر يف فاوقإدارة األتطور :  الفصل الثاين
 133  .املعاصرةيف الفترة  اجلزائرية اإلدارة الوقفية:   املبحث األول



 

 

 133  .التطور التارخيي لإلدارة الوقفية يف الفترة املعاصرة:  املطلب األول
  133  .األمناط اإلدارية الوقفية عرب التاريخ: ولالفرع األ

 137  .فترة االستعمار الفرنسي:  الفرع الثاين
 149  .فترة ما بعد االستقالل:  لثالفرع الثا
 156  .ظيمي لإلدارة الوقفية يف الفترة املعاصرةالتن اهليكل: املطلب الثاين

 157  .عناصر اإلدارة املركزية لألوقاف باجلزائر: الفرع األول
 166  .عناصر اإلدارة احمللية لألوقاف باجلزائر: الفرع الثاين

 178  .فات اإلدارة الوقفية يف الفترة املعاصرةتصر:  املبحث الثاين
 178  ).املطلوبة(األصلية  فاتالتصر:  املطلب األول

 179  .احلصر والتسجيل: الفرع األول 
 182  .الصيانة واحلماية: الفرع الثاين

 188  .املايلو اإلداري التسيري: الفرع الثالث
 192  .االستثمار والتنمية:  الرابع الفرع

 198  ).الطارئة(فات العارضة التصر:  املطلب الثاين
 199  ).االضطرارية(االستثنائية فات التصر: األول الفرع

 212  .فات املمنوعةالتصر:  الفرع الثاين
 220  ثاينخامتة الفصل ال
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