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 العثماني صرفي العمؤسسات الوقفية الجزائرية ال
  واالقتصاديةودورها في الحياة االجتماعية 

  )أوقاف المساجد التابعة لمؤسسة سبل الخيرات نموذجاً(
  

  يرنمعقيل أالدكتور 

  قسم التاريخ

  جامعة دمشق

  المقدمة :أوالً
الوقف تعريفاً هو عمل خير دائم ريعه لصالح الجهة الموقوف ألجلهـا سـواء أكـان                

  .منتظمشخصاً أم مؤسسة وذلك بشكل 

وبشكل خاص فـي    ، مسالارات العرب قبل اإل   جودة في حض  إن فكرة الوقف كانت مو    
عرف العرب قبل اإلسالم أشكاالً مختلفة مـن         .)١(الذي سنه حمورابي  القانون البابلي   

ثـم أخـذت    ). ٢(عروفاً في بداية اإلسالم تحت اسم صدقة      األوقاف حيث كان الوقف م    
والعمـل  كلمة الوقف معناً أخر حيث حث اإلسالم المؤمنيين على المساعدة فيما بينهم             

باإلضـافة إلـى    ، للمسلمينعلى تقديم المساعدات االجتماعية من أجل تحقيق الرفاهية         
كالمساجد علـى سـبيل     ، أماكن العبادة التي كان يقدم إليها المساعدة من قبل األوقاف         

ل المدارس وكان هناك مؤسسات أخرى تقدم الخدمات العامة ألفراد المجتمع مث        ، المثال
  ضـابطة  كان هناك شـروط وقواعـد     ). ٣(إلخ...وسبل المياه ، ناتالبيمارستا، الدينية

كـون الدراسـة   – وذلك حسب المذاهب اإلسالمية ففي الجزائر تخص الوقف والواقف 
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وهـو األقـل    ) مذهب الطبقة العثمانية الحاكمة   ( كان يسود المذهبين الحنفي      -مكرسة
ونظراً لشروط الوقف  .)مذهب سكان الوالية(لكي والمذهب الما، شعبية في هذه الوالية 

وفق المذهب الحنفي فقد تبين لدينا من الوثائق المتعلقة بذلك إن غالبية سكان الواليـة               
 وضعوا أوقافهم بحسب المذهب الحنفي حيث يحق للواقف أن يتراجـع عـن           المالكيين

  األتراك العثمانيين إليها فـي الربـع       فالجزائر عرفت الوقف قبل مجيء    . لهوقفه أو يعد
إال إن الوقف اتخذ في الجزائر في العهـد العثمـاني           ، من القرن السادس عشر   األول  

وكان يدير هـذه المؤسـسة نـاظر      ، شكل مؤسسة حقيقية لها موظفين يتولون إدارتها      
الوقف يساعده عدد من الموظفيين تتمحور مهمة الجميع في المحافظة علـى الوقـف              

 األسـخاص أو    ألكبـر لـصالح   بما يعـود بـالنفع ا     ، وصيانته والسهر على ممتلكاته   
وقد وجدنا في مدينة الجزائر أن كل طائفة لهـا          ، المؤسسات المستفيدة من هذا الوقف    

  ). ٤(مؤسسة خاصة بها تشرف عليها وتدير أمالكها

فهذا البحث مكرس للحديث عن المساجد التابعة لمؤسسة سـبل الخيـرات وأمالكهـا              
. كنموذج للمؤسسات الوقفية الجزائريـة    الوقفية سواء داخل مدينة الجزائر أم خارجها        

ولكن البد من التعرف على أهم المؤسسات الوقفية في كدينة الجزائـر قبـل دراسـة                
  .دد األوقاف التابعة لها باألرقاماجد التابعة لمؤسسة سبل الخيرات وتقديم عأوقاف المس

  :  المؤسسات الوقفية في مدينة الجزائر-ثانياً
 هاماً في إدارة األوقاف التابعة لها سواء أكانـت أوقـاف            لعبت هذه المؤسسات دوراً   

وقد تعددت المؤسسات الوقفية بتعدد األهداف المرجـوة منهـا      ، خيرية أم أوقاف ذرية   
ويمكن أن نذكر هنا المؤسسات الوقفية ونرتبها بحـسب         . والمهمات التي أوكلت إليها   

تصادية لمدينة الجزائر في    وذلك من حيث تغطية الخدمات االجتماعية واالق      ، األولوية  
  :وأهم هذه المؤسسات الوقفية الخيرية في مدينة الجزائر هي. )٥(العهد العثماني 
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  : فيني الحرمين الشر مؤسسة-١
تعتبر هذه المؤسسة من أهم المؤسسات الوقفية في مدينة الجزائر سـواء مـن حيـث         

األوقاف التي تعود إليها    أم من حيث عدد     ،  من جهة  المكانة التي تتمتع بها لدى السكان     
كانت هذه المؤسسة تمتلك حوالي ثالثة أرباع األوقاف        . وتشرف عليها من جهة أخرى    

وقـد قـدر عـدد      ، )٦(وفي مدينة الجزائر بشكل خاص    ، في إيالة الجزائر بشكل عام    
لـسنوات األولـى   في مدينة الجزائر وضواحيها فـي ا األوقاف الخيرية لهذه المؤسسة  

فإذا أضفنا إلى هذه الملكيـات      )٧( ملكية زراعية وعقارية     ١٤١٩ب ي  لالحتالل الفرنس 
 ١٥٥٨ حانوتاً لصلح هذه المؤسسة فيصبح العدد الكلي ألوقافهـا           ٢٠١ئجار  عقود است 

 وكانت غلة هذه األوقاف تـصرف  . فرنكاً فرنسيا٤٣٢٢٢٧٠ًملكية بغلة سنوية قدرها   
  :على 

  .إصالح مباني األوقاف العقارية داخل المدينة -

 .إصالح مكاتب هذه المؤسسة -

 .دفع نفقات موظفي هذه المؤسسة -

وذلك عن   إرسال جزء من هذه الغلة إلى فقراء الحرمين في مكة والمدينة           -
 .طريق قافلة الحج المغربي المصري

نفقات أخرى تخص الفقراء في مدينة الجزائر وكذلك اإلنفاق على ثالثـة             -
 .)٨(مساجد حنفية في المدينة

  :امع األعظم مؤسسة الج-٢
بعـد مؤسـسة   ، من حيث األهمية وعدد األوقـاف ، تحتل هذه المؤسسة المكانة الثانية   

،  مسجداً خاصاً بأتبـاع المـذهب المـالكي        ٨٩ حيث وجد في مدينة الجزائر       الحرمين
 مـسجداً حـسب   ١٠٧ مـسجداً أو  ٩٢وتذكر بعض المصادر إن عددها وصل إلـى     
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 مسجداً  ١٠٩ولكس فقد أحصى في مدينة الجزائر       أما ألبير دوف  ، )٩(سيةالتقديرات الفرن 
مـن حيـث    ،  ويأتي في مقدمة هذه المساجد المالكية      ).١٠( مسجداً حنفياً  ١٣مالكياً و   

كما ورد اسمه في معظم     ( الجامع األعظم   الجامع الكبير أو  ، األهمية التاريخية والوقفية  
رة أوقافه سواء داخل مدينة     وكان القيميين عليه يتولون إدا    ، )الوثائق المتعلقة باإلوقاف  

 من حوانيت وبيوت وغيرها من العقارات أم خارج المدينة كأوقاف زراعيـة             الجزائر
  ).١١(....جنات مزارع، مثل بساتين

  :  مؤسسة سبل الخيرات-٣
تأتي هذه المؤسسة في المرتبة الثالثة بعد المؤسستين السابقتين وقد بلغت عدد أوقافهـا            

وكانـت  . )١٢(فرنكاً فرنسياً ١٣٦٣٩ ب ١٨٣٧قدر عام   سنوي   وقفاً بدخل    ٣٣١حوالي  
هذه المؤسسة مسؤولة أيضاً عن اإلدارة واإلنفاق على ثمانية مساجد حنفية داخل مدينة             

  ).١٣(الجزائر حيث كان لكل من هذه المساجد أوقافه الخاصة به

  : مؤسسة فقراء األندلس-٤
وهو عقد لجـزء    ،  ذلك  إلى وذلك بحسب عقد يشير   ، ١٥٨٤أسست هذه المؤسسة عام     

وقـد  ). ١٤(من حانوت في سوق الصباغيين وقد اعتبر أقدم عقد يؤرخ لهذه المؤسسة           
ويدل على ذلك تناقص عـدد      ، المؤسسة في أواخر العهد العثماني    تضاءلت أهمية هذه    

 ١٠١حيث سـجلنا  ،دينة الجزائرقافاً عقارية داخل م أوقافها التي كانت ومنذ تأسيسها أو     
من أصل أندلـسي وكـان يتـولى        د ريعها لإلنفاق على األسر المنحدرة من        وقفاً يعو 

باإلضافة إلى  ). ١٥(األشراف على هذه المؤسسة موظف خاص يعرف بوكيل األندلس        
وضـعت تحـت    ) ١٦ ( عناء ٦١ ملكية و    ٤٠أوقاف جامع األندلس وزاويته والبالغة      

  ). ١٧(تصرف وكيل األندلس 
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  : مؤسسة األولياء والمرابطين-٥
ففي . كانت أوقاف هذه المؤسسة موزعة على عدد من األولياء لإلنفاق على أضرحتهم           

ثمانية منها تقع داخل    ، ع أوقاف األولياء على تسعة أضرحة     مدينة الجزائر كانت تتوز   
وأحصينا لهذا ، وواحد منها وهو  سيدي عبد الرحمن الثعالبي يقع خارج المدينة    المدينة  
 داخـل مدينـة     ...)قطـع أرض  ، جنات(وزراعياً  ) حوانيت ( وقفاً عقارياً  ٤٤المرابط  
ولكن في دراسة إحصائية أخرى بلغ عددأوقاف هذا المـرابط     ). ١٨(وخارجهاالجزائر  

حيـث  ، )١٩ (١٨٣٧ فرنك فرنسي وذلك عـام      ٦٠٠٠ وقفاً بمدخول سنوي قدره      ٦٩
كل جزائر  كانت تنفق على القائمين على الضريح ويوزع قسم منها على فقراء مدينة ال            

  .يوم خميس بنسبة فرنك إلى ثالثة فرنكات لكل فرد

  : مؤسسة األشراف-٦
 أسـرة وقـد وجـدنا بعـض     ٣٠٠كان عدد أسر األشراف في مدينة الجزائر حوالي         

ـ األوقاف التابعة لهذه المؤسسة في معظم الوثائق التي درسناها في أر           يف مـاوراء   ش
 مع غيرها من المؤسسات الوقفية      اهاقارن ولكن عددها قليل جداً إذا ما      البحار في فرنسا  

  . التي درسناها

  :  أوقاف الجند والثكنات والمرافق العامة-٧
مخصص ريعهـا   ، سواء داخل مدينة الجزائر أم خارجها     ، كان هناك عدد من األوقاف    

وكـذلك  ، )٢٠(كالطرق والعيون والـسواقي والقنـوات     ، على المرافق العامة  للإلنفاق  
 باجند والثكنات والتي بلغ عددها في مدينة الجزائر في أواخـر  بعض األوقاف الخاصة  

 وكيـل   وكان لكل مصلحة من هذه المرافـق      )٢١(العهد العثماني بحوالي سبع ثكنات      
  .شؤونها مثل وكيل العيون والسواقيخاص بها يرعى أوقافها ويتعهد 

  



 ...أوقاف المساجد التابعة (المؤسسات الوقفیة الجزائرية ودورھا في الحیاة االجتماعیة واالقتصادية 

 ٢٦٢ 

  : مؤسسة سبل الخيرات كنموذج للمؤسسات الوقفية-ثالثاً
ولكـن رجـح بعـض      ، )٢٢(م١٦٦٢/ه١٠٧٣ المؤسسة إلى سـنة      يعود تأسيس هذه  

) ٢٣(م على يد شـعبان خوجـه        ١٥٨٤/ه٩٩٩المؤرخين أن تأسيسها يعود إلى سنة       
وتمتعت بمكانة مرموقة في أواخر العهد العثماني حيث أصبحت تحتل المرتبة الثانيـة             

ـ   ، بعد مؤسسة الحرمين من حيث وفرة مداخيلها وكثرة أوقافها         ى دعـم   ويعود ذلك إل
الذين كانوا يوقفوا أمالكهم لصالح المـساجد       ) ٢٤ (الطبقة الحاكمة العثمانية والكراغلة   

باإلضافة إلى ذلك كانت هذه المؤسسة مسؤولة عن إدارة وإصـالح أوقـاف             . الحنفية
مع العلم أن مساجد المذهب الحنفي في مدينـة الجزائـر   ثمانية مساجد حنفية تابعة لها  

ؤسسة إدارتها واإلنفاق   أما المساجد التي تتولى هذه الم     ، )٢٥ (هي أربعة عشر مسجداً   
  : عليها فهي

   الجامع الجديد-١
   جامع صفر-٢
   جامع شعبان باشا-٣
  )٢٦( جامع كجاوه-٤
  ).٢٧( جامع حسين داي أو موزومورطو في باب عزون-٥
  جامع علي خوجة  -٦
   جامع دار القاضي-٧
  ).٢٨( جامع الشبارلية-٨

  :العامة المسجلة باسم مؤسسة سبل الخيرات األوقاف -1ً
ها في مدينة الجزائر والتي تعـود  ابلغ عدد األوقاف العقارية من الحوانيت التي أحصين    

وقـد  ،  ريـاالً جزائريـاً    ٤٤٥٥ة سنوية قدرها     حانوتاً بغلّ  ٩٢لمؤسسة سبل الخيرات    
  :دول التاليوزعنا هذه الحوانيت بحسب األحياء التي كانت توجد فيها كما يبين الج
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  مالحظات  الغلة السنوية بالريال  عدد الحوانيت  اسم الحي
    ٣٧٦  ٦  سوق باب عزون
    ٢٧٥  ٥  سوق عمور
    ١٤٣  ٢  سوق السمن
    ١٠٧  ٢  حومة السالوي

ثالث حوانيت مستأجرة   ٦٠٦  ٩  هكجاو
  من قبل شخص واحد

    ٣٨٠  ٨  سوق جامع السيدة
أمكنة الحوانيت غير   ٣٤٣  ٩  سوق القيسارية

  ددة في الحيمح
    ٤٦٨  ٦  سوق الصاغة
هذه الحوانيت   ٢١٧  ٨  سوق الشماعين

مخصصة لصناعة 
  الشمع وتجارته

    ١٠٧  ٤  القهوة الكبيرة
  حانوتان بنفس المكان  ٢٥٦  ٥  كوشة النصارى

    ١٥٣  ٣  بالغجيةسوق ال
    ٢٩٣  ٤  سوق اللوح
    ٢٤٢  ٦  البادستان

    ٥٤  ٣  سوق العزارة
    ٣١٠  ٨  الرحبة القديمة

    ٦٢  ٢  لحكورةا
وقف +  حانوت٩٠   حيا١٧ً

  لحانوتين
     ريال سنويا٤٤٥٥ً

        

  :اصة بمؤسسة سبل الخيرات وأوقافها المساجد الخ-2ً
كانت مؤسسة سبل الخيرات مسؤولة عن األوقاف الخاصة بالمساجد العثمانية الحنفيـة        

وعـن   منهـا  وفيما يلي لمحة تاريخية عن كل مـسجد       . التابعة لها وعن إدارة أوقافها    
بروفانس -إن-أوقافه والتي توصلنا إليها من دراسة الوثائق الموجودة في أرشيف إكس          

  . ونبدأ بالجامع الجديد الخاص بالفئة الحاكمة العثمانية في الجزائرفي فرنسا
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  : الجامع الجديد-١
  : لمحة تاريخية-أ

من وصول  م وذلك بعد قرن ونصف تقريباً       ١٦٦٠/ه١٠٧٠بني هذه المسجد نحو سنة      
 الجامع بنـاء  وقد أنجز هذا، على المسرح السياسي إلفريقيا الشمالية     األتراك العثمانيين 

وكـان هـذا   ،  وذلك من أموال سبل الخيراتمدينة الجزائر ) ٢٩(على أوامر انكشارية  
فمن المحتمل إن هذه الطائفـة      ، الجامع مكرس للعثمانيين القاطنين داخل مدينة الجزائر      

 من أجل إعطائه أهمية تنافس بها الجامع األعظم المخصص لـسكان            بنت هذا المسجد  
  .)٣٠(مدينة الجزائر األصليين

  : أوقاف الجامع الجديد داخل مدينة الجزائر-ب

 مـن   ١٥٣الـدفتر رقـم     : يمكن أن نذكر هذه األوقاف بحسب وثيقتين مختلفتين هما        
 حانوتـاً و   ٦٧جبـه والتي بلغت أوقاف هذا الجـامع بمو      ، )٣١ (٢٩الميكرو فيلم رقم    

وكانت هذه األوقاف تـأتي مـن   ،  رياال١٢٩٠ًجزء من حانوت بغلة سنوية قدرها     ٣٠
والوثيقـة الثانيـة هـي    .التي يقدمها أفراد الطبقة الحكمة العثمانية    المساعدات والهبات 

 عقوداً تمثل    حيث أحصينا داخل المدينة    ٧٠)٣٢( من الميكرو فيلم رقم      ٢٠الدفتر رقم   
 ١،  اسـطبل  ١، علوي ٣،  جزء من الدار   ٣،  دار ٤،  حانوت ٧:فية التالية   األنواع الوق 

  . قهوة٢فندق و

  : جامع صفر-٢
  :  لمحة تاريخية-أ

يحتل هذا الجامع المرتبة الثانية بين المساجد التي تديرها وترعى أوقافها مؤسسة سبل             
م من قبل رجل مسيحي دخـل اإلسـالم         ١٥٣٤/ه٩٤١بني هذا الجامع سنة     . الخيرات

وتلقب بعـد دخولـه لإلسـالم    ، عبداً لدى خير الدين بربا روس     حيث كان في السابق     



 رنمیعقیل أ                       ٢٠١١ لعام كانون األول -أيلول١١٦-١١٥العددان– تاريخیةمجلة دراسات

 

 ٢٦٥ 

 والنعرف اسمه األصلي أواسـم عائلتـه قبـل دخولـه فـي         بالقائد صفر بن عبد اهللا    
  .)٣٣(اإلسالم

  : األوقاف العقارية والزراعية المسجلة باسم جامع صفر-ب
 عقـد أصـل   ٢٦) ٣٤)(٧٠رقم  من الميكرو فيلم  ٢٠دفتر رقم   (سجلنا بحسب الوثيقة    

ونسخة تعود إلى جامع صفر سواء داخل مدينة الجزائر أم خارجها وذلك على النحـو            
 ٢،  بيت ٢، ةي عل ٣،  جزء من دار   ٢،  دار ١، انوت جزء من ح   ٣،  حانوت ٨: التالي  
  . بالد٢،  جنات٣،  كوشة١، مخزن

  : شعبان باشا جامع-٣
   لمحة تاريخية-أ

وذلـك سـنة    ) ٣٥(فـي بـاب الجزيـرة       الحاج شعبان باشا    بنى هذا الجامع الوالي     
وكان هذا الجامع من المساجد المخصصة لخطبة الجمعـة         ، م١٦٩٤-١٦٩٣/ه١١٠٥

عين شعبان باشا مـن     ، وهذا يعطي دليل قاطع على أهمية هذا المسجد في تلك الفترة          
). ٣٦(بعد سنة فقط من بناء هذا الجـامع         م وقتل   ١٦٨٩/ه١١٠١قبل االنكشارية سنة    

وأشخاص مكلفـين   ) من يقرأ القرآن  (حزاب، إمام، مؤذن: أما موظفو هذا الجامع فهم    
  ).٣٧(بتنظيف الجامع وإضاءته

  : أوقاف جامع شعبان باشا -ب
 جـزء مـن     ١،  حـانوت  ٣:بلغت أوقاف هذا الجامع عشرة وقفيات على النحو التالي        

  ).٣٨(علوي ،  جزء من دار ١،  دار٢،  مخزن٢، حانوت
  هجاو جامع ك-٤
  : لمحة تاريخية-أ

م وهذا التـاريخ    ١٦١٣-١٦١٢/ه١٠٢١إن أول إشارة إلى هذا الجامع تعود إلى سنة          
ولكن في نهاية القرن الثامن عـشر  ،  وحمل اسمه يؤكد بناء هذا الجامع في حي كجاوه      
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 ٢٦٦ 

د الباشا حسين بنـاء هـذا الجـامع ووسـعه بـشكل             ام أع ١٧٩٤/ه١٢٠٩وبالتحديد  
  ).٣٩(كبير

  : أوقاف جامع كجاوه-ب

 ملكية عقارية مسجلة باسم هذا الجامع بحيث لم نجـد    ٢٤أحصينا داخل مدينة الجزائر     
وكانت هذه الملكيات العقارية موزعة علـى النحـو         ، أية ملكية زراعية مسجلة باسمه    

  :التالي

 عنـا   ١، )٤١( زندانـة  ٢،  قهـوة  ١،  علوي ٢،  دار ٦،  حانوت ٤، )٤٠( جلسة   ٢٤
  .حمام، )٤٢(

  : جامع حسين داي-٥
   لمحة تاريخية-أ

م من قبل الباشا الحاج حـسين داي        ١٦٨٦-١٦٨٥/ه١٠٩٧بني هذا الجامع نحو سنة      
 دخـل  ، إيطالي اسمه موزومورطوفالمؤسس رجل مسيحي ، وكان يتميز بمنارته وقبته   

كان المسجد يعرف باسم مؤسـسه  .  في زمن التشير إليه الوثائق التي درسناها      اإلسالم
  :ه سكان مدينة الجزائر بأسميين هماويعرف

  . مسجد حسين باشا وهو االسم الذي حمله مؤسسه بعد دخوله اإلسالم:األول

  ).٤٣(. دخوله اإلسالمقبلمسجد موزومورطو وهو اسم مؤسسه األصلي : الثاني

  :  أوقاف جامع حسين داي-ب

فية موزعة على  بلغ عدد ماوقف عتى هذا الجامع من الملكيات العقارية أربعة عشر وق           
،  جلسة حانوت١،  مخزن٢،  حمام١،  كوشة ١،  جزء من دار   ٢،  دار ٥: النحو التالي 

  ).٤٤( حانوت وكانت جميع هذه األوقاف موجودة داخل مدينة الجزائر١
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 ٢٦٧ 

  :جامع علي خوجة -٦
  : لمحة تاريخية-أ

ـ ، هذا الجامع واحداً من الجوامع المخصصة إلقامة شعائر خطبة الجمعة         كان   دل مما ي
بنـي  .على إنه كان يتمتع بأهمية كبيرة بين المباني الدينية الموجودة في مدينة الجزائر            

، م أي منتصف القرن الثامن عشر المـيالدي       ١٧٥١-١٧٥٠/ه١١٦٤سنة  هذا الجامع   
 ويشهد على   )٤٥(وكان بناؤه من قبل الباشا علي خوجة في مكان زاوية سيدي األكحل           

  ).٤٦ (ذلك نقش موجود على واجهة المسجد

  : أوقاف جامع علي خوجة-ب

مـن  ء  اجـز أ ٣،  دار ٨:  وقفية وهي على النحو التالي     ٢٥بلغ مجموع هذه األوقاف     
بيت داخل مدينـة    ،  كوشة ١،  جزء من فندق   ١،  جزء من حانوت   ١،  حانوت ٩، دور

وجميع هذه األوقاف بغلة سنوية مقدارها      الجزائر ونصف حوش خارج مدينة الجزائر       
  ).٤٧(ري ريال جزائ٥٤٢

  :  جامع دار القاضي-٧
عقد يتحدث عن حانوت وهب مـن قبـل         م وفق   ١٧٩٥/ه١٢٠٩بني هذا الجامع سنة     

  .مؤسسه

  : جامع الشبارلية-٨
  .م من قبل الحاج محمد خوجة مقاطعجي١٧٨٧-١٧٨٦/ه١٢٠١بني هذا الجامع سنة 

ـ    في الوثائق التي درسناهافي الحقيقة لم نجد   مـسجدين  ذين ال أوقافاً مـسجلة باسـم ه
وربما يعود ذلك إلى صغرهما مقارنة مع المـساجد         ، يرات  العائدين لمؤسسة سبل الخ   

  ).٤٨(األخرى التي درسناها والتي تعود إلى هذه المؤسسة
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 ٢٦٨ 

لمدينة ة في الحياة االجتماعية واالقتصادية  ي دور المؤسسات الوقف   -رابعاً
  الجزائر

ا التي ذكرناها تتحكم في النشاط      كانت األوقاف في مدينة الجزائر ومن خالل مؤسساته       
 بين الفئات التي تشكل مجتمـع       االقتصادي وتلعب دوراً هاماً في العالقات االجتماعية      
  :مدينة الجزائر ويمكن أن نلخص ذلك في النقاط التالية

  وذلك من مردود هذه  تقديم العون واالنفاق على رجال العلم والمدرسين والطلبة-١
ام الجزائر العثمانية من إيجاد وسيلة مالئمـة لتقـديم مـنح            حيث تمكن حك  ، األوقاف

طالب وأجور للمدرسين ودفع رواتب للقائمين على شؤون العبادة بالمدارس والزوايا           لل
وكان مردود هذه األوقاف    ، )٤٩(والمساجد واألضرحة مثل الخطيب واإلمام والحزاب     

 لرعاية المـصالح الثقافيـة      -ةباستثناء المناطق الجبلية والنائي   –يشكل المصدر الوحيد    
وكان فائض مردود األوقاف يستخدم في كثير من األحيان في بنـاء أمـاكن              . والدينة

ومنها على سبيل المثال زاوية الجامع األعظم في مدينة الجزائر          جديدة للعبادة والتعليم    
  ).٥٠(م١٦٣٠-١٦٢٩/ه١٠٣٩التي بنيت بفضل مردود األوقاف وذلك سنة 

كان وكالء مؤسسات األوقـاف يتكفلـون   حيث   : للفقراء والمعوزين   تقديم العون  -٢
بتقديم مبالغ مالية ومساعدات عينية إلى هؤالء المحتاجين مثل صدقة بيت المال التـي              

  ).٥١( فقير كل يوم خميس ٢٠٠كانت توزع على 

كان الوقف يحافظ علـى الثـروات        : الحد من المظالم واألحكام التعسفية للحكام      -٣
ك واألراضي الزراعية الموقفة من خالل عدم إمكانية بيعها أو شراءها أو حتى         واألمال

  ).٥٢(مصادرتها من قبل السلطات الحاكمة

 األمـر  ، المؤسسات الخيريـة  لصالح كثرة عدد النساء اللواتي وضعن أمالكهن        -٤
وتمتعهـا  ، الذي يعكس قيام المرأة الجزائرية بدورها الفاعل في المجتمـع الجزائـري      
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 ٢٦٩ 

ودحض مزاعم المؤرخين األجانب الذين كـانوا       ،  من جهة  ية التصرف فيما تملك   بحر
من جهة  يبخسون دورها في المجتمع العربي بشكل عام ومجتمع الجزائر بشكل خاص            

  ).٥٣(أخرى وذلك في عهد اإلحتالل العثماني

ساهمت األوقاف بفضل مايتوفر لديها من عوائد        : رعاية وصيانة المرافق العامة    -٥
  .ة في المحافظة على بعض المرافق العامة مثل العيون والسواقي واطرق واألباروغل

 لعبت األوقاف أيضاً دوراًً هامـاً       : إنشاء وترميمر الثكنات والتحصينات المختلفة     -٦
وذلك للدفاع عن البالد ضد الهجمات       في تشييد العديد من الثكنات والحصون واألبراج      

  .البحرية األوربية

 مما يعكـس    شاركة جميع فئات مجتمع مدينة الجزائر في هذه األوقاف         الحظنا م  -٧
 ودورها االجتماعي في المساهمة في تقديم العون إلـى          االنسجام بين جميع هذه الفئات    

  ).٥٤(المحتاجين والفقراء

 مكنتنا من اإلطـالع علـى   إن وثائق الوقف بما حوته من سجالت وقيود وقوائم      -٨
والفنادق والقاهي والكوشات وأفران الخبز وأفـران الجيـر         دكاكين  أسماء الملكيات وال  

كما أعطتنا فكرة هامة وأساسية عن عـدد الملكيـات   ، التي تعود إلى مؤسسات الوقف    
األمر الذي ينعكس على الحياة االقتصادية فـي        الموقوفة ومقارنتها بالملكيات الخاصة     

. لمتعلقـة بمبادلـة الوقـف   والقضايا االبالد من حيث نوعية الملكية وطرق استثمارها  
وبالتالي يمكن من خالل وثائق الوقف رسم لوحة مفصلة للبنية االقتـصادية الداخليـة              

  .للمدن

 وبالتالي أخذ فكرة يمكن التعرف من خالل وثائق الوقف على الحياة االجتماعيـة   -٩
مغرافية وما يتصل بها من تجمعات سكانية داخل المدينـة          عن األوضاع الصحية والدي   

  .و خارجهاأ
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  خاتمة
  :نستنتج من هذا الدراسة النقاط الرئيسة التالية

إن المؤسسات الوقفية تعتبر إلى حد بعيد عامالً متحكماً فـي الحيـاة االقتـصادية               -١
تساهم به  واالجتماعية والثقافية ويتجلى ذلك من خالل ماتوفره من مصادر دخل وما          

لـى إحـصائيات اإلدارة     وبـالرجوع إ  . من نفقات وماتضمه من وظائف وخدمات     
 الخاصة بالمؤسسات الوقفية تمكنا من تحديد بعض        ١٨٣٧ و ١٨٣٠الفرنسية لعامي   

  ).٥٥(أمالك مؤسسات الوقف الرئسية وقدرنا ريعها كما عرضناها في سياق البحث

فقد تقلصت أراضـي   ،  تحكمت نوعية الوقف في نوعية الملكية وطريقة استثمارها        -٢
وأدى بدوره إلى تفتيت وحـدة القبيلـة وتالشـي روح           ف  الدولة بسبب انتشار الوق   

  ).٥٦(الجماعة لتحل محلها مجموعات سكانية ذات انتماءات عرقية مختلفة

يعتبر الوقف من حيث كونه تعامالً شرعياً وإجراءاً قانونياً عامالً مؤثراً في اإلدارة             -٣
ساس كل دراسة جادة    العثمانية في الجزائر وكذلك في الحياة الثقافية والروحية فهو أ         

  .ألوضاع مدينة الجزائر واقتصادها
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  هوامش البحث
أنظر أيـضاً   ، ٦٥ص، ١٩٧٢بيروت  ، قبل اإلسالم تاريخ العرب   : جواد علي  )١(

مجلة دعـوة   ، الوقف في التشريعات اإلسالمية القديمة    : عبد العزيز بن عبد اهللا    
  .٧٦ص، ١٩٨٣الرباط، ١٣١اعدد ، الحق

، ١٩٨٢بيروت دار الجامعة    ، كام الوصايا واألوقاف  أح: محمد مصطفى شلبي   )٢(
المـذاهب   الحبوس أو األوقاف حسب  :  جوزيف لوكسيوني  أنظر أيضاً ، ٣١٩ص

  .١٤ص، ١٩٤٢الجزائر ، رسالة دكتوراه في القانون، المالكية أو الحنفية

 المنعقدة في   وقائع الحلقة الدرسية لتثمير ممتلكات األوقاف     : حسن عبد األمين   )٣(
  .١٣ص،١٩٨٥-١٩٨٤جدة 

، دراسة مقارنة للوقـف   ، المؤسسات الخيرية في مدينة الجزائر    : عقيل نمير   أ )٤(
  .٣٢ص، ٢٠٠٤دمشق ، الترجمة العربية، رسالة دكتوراه

الفتـرة  (دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية  : ناصر الدين سعيدوني   )٥(
  .٢٠٧ص، ٢٠٠١بيروت ، دار الغرب اإلسالمي ، )الحديثة

  .٣٣ص،  السابقالمرجع: نمير )٦(

  .٢١٨ص، ١٨٣٧-١٨٣٠،  بالجزائرلوحة المؤسسات الفرنسية )٧(

  .٣٥ص، المرجع السابق: نمير )٨(

  .٢٦٨ص، المرجع السابق: سعيدوني )٩(

تاريخية عن المساجد وغيرها من األبنية الدينية فـي          لمحة: ألبير دوفولكس  )١٠(
  .٢٨ص١٨٦٠-١٨٥٩، ٦مجلد رقم ، المجلة األفريقية، الجزائر

  .٢٤١ص،  السابقالمرجع: سعيدوني )١١(
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  .٢٠٨ص، المرجع السابق: سعيدوني )١٢(

  .٢٩١ص، المرجع السابق: نمير )١٣(

ميكرو فيلم رقـم    ، فرنسا، بروفنس-إن-أرشيف ماوراء البحار في مدينة إكس      )١٤(
  .٢ص، ٢٠ دفتر رقم ٧٠

  .٢٠٨ص، المرجع السابق: سعيدوني )١٥(

ائـر  وكانت الصنف األكثر انتشاراً في الجزهي تأجير العقار ألمد طويل   : العنا )١٦(
  .في العهد العثماني

  .٢٢٢ص، ات الفرنسية بالجزائرلمؤسسلوحة ا )١٧(

أنظر أيـضاً بييـر     ، بدون ترقيم ، ٦٩ميكرو فيلم رقم    ، أرشيف ماوراء البحار   )١٨(
أشـيت  ، بـاريس ، الحياة اليومية في الجزائر عشية التدخل الفرنـسي       : بواييه
  .٨٣ص ، ١٩٦٣

رسالة دكتوراه في   ، ةمساهمة في الحبوس العامة الجزائري    : بوسون جانسيين  )١٩(
  .٣٥ص ، ١٩٥٠ الجزائر ،القانون

  .٢٤٣ص ، المرجع السابق: سعيدوني )٢٠(

  .٤٦٨ص، المرجع السابق: سعيدوني )٢١(

  .٢٩١ص ، المرجع السابق: نمير )٢٢(

  .٢٢٣ص، ١٨٣٧-١٨٣٠لوحة المؤسسات الفرنسية بالجزائر )٢٣(

 النظام المالي في الجزائر في أواخر الفترة العثمانيـة        : ناصر الدين سعيدوني   )٢٤(
  .١٤٢ص، ١٩٧٩الجزائر ، ١٨٣٠-١٨٠٠
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 ٢٧٣ 

ص ، ١٩٠٠الجزائر  ، الملكية المدنية ومكتب سبل الخيرات    : اتأومير.ف.ج )٢٥(
٣٢٧.  

تعني طريق الماعز وقد حمل الحي اسم هذا الجامع فسمي بحي كجاوه            : كجاوه )٢٦(
  .وهو من أحياء مدينة الجزائر

ة الغربيـة  وهو من أبواب مدينة الجزائر ويقع في الزاوية الجنوبي       : باب عزون  )٢٧(
  .من المدينة

، المرجـع الـسابق   : أنظر أيضاً دوفـولكس   ، ٢٩١ص، المرجع السابق : نمير )٢٨(
  .٦٧ص

وكانت االنكشارية  هو العسكري األكثر أهمية في الجيش العثماني        : االنكشاري )٢٩(
  .تشكل القوة العسكرية الرئسية في الدولة العثمانية

  .٣٠٢-٣٠١ص، المرجع السابق: نمير )٣٠(

  .بدون ترقيم، ١٥٣ دفتر رقم٢٩ميكرو فيلم رقم ، ارأرشيف ماوراء البح )٣١(

  .بدون ترقيم، ٢٠، دفتر رقم، ٧٠ميكرو فيلم رقم )٣٢(

  .٣١٣ص، المرجع السابق: نمير )٣٣(

بدون تـرقيم    ، ٢٠دفتر رقم   ، ٧٠ ميكرو فيلم رقم     ١، ماوراء البحار أرشيف   )٣٤(
  .صفحات

  .٣١٦ص، المرجع السابق: نمير  )٣٥(

  .٣٣ص، المرجع السابق: دوفولكس )٣٦(

  .٣١٦ص، مير المرجع السابقن: نمير )٣٧(
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 ٢٧٤ 

  .٣٦ص ، المرجع السابق: دوفولكس )٣٨(

  .بدون ترقيم، ٢٠دفتر رقم  ، ٧٠ميكرو فيلم رقم )٣٩(

  .هي المال المقطوع سلفاً قبل استئجار أو استثمار الوقف: الجلسة )٤٠(

مكان لصنع الخمر أوحانة ليليةحيث كان األسرى األوربيون يشترون         : الزندانة )٤١(
  .منه الخمر ويشربون

أجر ألجل طويل وهو الصنف األكثر انتشاراً في الجزائـر فـي العهـد        : العنا )٤٢(
  .العثماني

  .٢٢٤ص ، المرجع السابق: نمير )٤٣(

  .٢٢٥ص، المرجع السابق:  نمير )٤٤(

بنيت في القرن السادس عشر وكان لها من عـدداً مـن            : سيدي األكحل  زاوية )٤٥(
  .١٧٠ص، المرجع السابق: لمزيد من المعلومات أنظر دوفولكس، األوقاف

  .١٧٠ص ، ١٨٧٠، األبينة الدينية، المرجع السابق: فلكسدو )٤٦(

ص ، ٢٠٢،دفتـر رقـم   ، ٣٥ ميكرو فيلم رقـم      ١٥:  أرشيف ماوراء البحار   )٤٧(
١٢٤-١٢٣-١٢٢.  

  .٣٣١-٣٣٠ص، المرجع السابق:  نمير )٤٨(

  .٢٤٦ص،  مرجع سابق.....دراسات تاريخية: سعيدوني )٤٩(

خ الحـديث   مجلـة التـاري   ، ١٨٣٠الحياة الثقافية للجزائر عـام      : أومرت.م )٥٠(
  .٢٠٣ص ، ١٩٥٤والمعاصر 

  .٧-٦ص، المرجع السابق: أومرت.ف.ج )٥١(
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 ٢٧٥ 

  .٢٤٧ص، المرجع السابق: سعيدوني )٥٢(

  .٣١٠ص، المرجع السابق: نمير )٥٣(

  .٣٦٠ص، المرجع السابق: نمير )٥٤(

  .٣٤٠ص، لوحة المؤسسات الفرنسية )٥٥(

  .١٨٤-١٨٣ص، المرجع السابق: سعيدوني )٥٦(

  .٤٣،المرجع السابق: دوفولكس )٥٧(
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 ٢٧٦ 

  :ر والمراجع المعتمدة بالبحثمصادال
  .بروفانس في فرنسا-أرشيف ماوراء البحار في مدينة إكإن-١

  .١٥٣ دفتر رقم ٢٩ ميكرو فيلم رقم ١٥ -

  .٦٩ ميكرو فيلم رقم ١ -

  .٢٠دفتر رقم ، ٧٠ ميكرو فيلم رقم ١-

، لمحة تاريخية عن المساجد وغيرها من األبنية الدينية في الجزائر         : ألبير دوفولكس  -٢
  .١٨٦٠-١٨٥٩ ٦مجلد رقم ، المجلة األفريقية

  .١٩١٢الجزائر ، لمحة عن المؤسسات الدينية في الجزائر:  ألبير دوفولكس-٣

بـاريس  ، مطبعة سندباد، المدن العربية الكبرى في الفترة العثمانية     :  أندريه ريمون  -٤
١٩٨٥.  

  .١٩٦٣باريس ، الحياة اليومية في الجزائر عشية التدخل الفرنسي:  بيير بوييه-٥

رسالة دكتوراه  ، مساهمة في دراسة الحبوس العامة في الجزائر      :  بوسون جانسيين  -٦
  .١٩٥٠الجزائر ، في القانون

  .١٩٠٠الجزائر ، الملكية المدنية ومكتب سبل الخيرات: أوميرات.ف. ج-٧

  .١٩٧٢بيروت ، تاريخ العرب قبل اإلسالم:  جواد علي-٨

، األوقاف حسب المـذاهب المالكيـة أو الحنفيـة     الحبوس أو   : جوزيف لوكسيوني  -٩
  .١٩٤٢الجزائر ، رسالة دكتوراه في القانون

لتثمير ممتلكات األوقاف المنعقـدة     وقائع الحلقة الدراسية    :  حسن عبد اهللا األمين    -١٠
  .١٩٨٥-١٩٨٤المملكة العربية السعودية ، في جدة
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 ٢٧٧ 

دراسة (القرن الثامن عشر   المؤسسات الخيرية في مدينة الجزائر في       :  عقيل نمير  -١١
  .٢٠٠٤دمشق ، الترجمة العربية،)مقارنة للوقف

  .١٨٣٧-١٨٣٠ لوحة المؤسسات الدينية في الجزائر -١٢

الفتـرة  (دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجبايـة        :  ناصر الدين سعيدوني   -١٣
  .٢٠٠١دار الغرب اإلسالمي بيروت ، )الحديثة

الجزائـر  ، ام المالي في الجزائر في الفترة العثمانيـة       النظ: ناصر الدين سعيدوني  -١٤
١٩٧٩.  

مجلة التاريخ الحديث والمعاصـر     ، ١٨٣٠الحياة الثقافية للجزائر عام     :أوميرت.م-١٥
١٩٥٤.  


