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

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
یکی از کشورهای اسالمی منتخب سوریه است .ارتباط گسترده سیاسی و فرهنگی
جمهوری اس ــامی ایران و س ــوریه در محور مقاومت ،اهمیت ســـوریه در منطقه و قرابت
دینی و مذهبی بین آن کش ــور با کشور ما ،از جمله دال ئل انتخاب سوریه بهعنوان یکی از
کشورهای هدف مطالعه میباشد.
پژوه ــش حاضرحاص ــل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور س ــوریه میباش ــد و در آن وضعیت جغرافیایی ،سیاســـی ،اجتماعـــی ،فرهنگی و
تاریخی کش ــور س ــوریه ،مفهوم وقف و امور خیریه ،روند توسعه و وضعیت موجود بخش
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وقف و امور خیریه ،نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامههای توسعهای این
بخش در کشور سوریه طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.
برای انجام تحقیق حاضر در ابتدا اطالعات کشور سوریه شامل اطالعات اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی جمع آوری ش ــد .این اطالعات با جستجودر سایتهای اینترنتی و
س ــایر منابع اطالعاتی به دس ــت آمد .برای بررســـی آمار و اطالعات مرتبط با امور خیریه و
شاخصهای بخشندگی کشور س ــوریه مقاالت و گزارشهای دیگری بررسی شدند .این
گزارشها شامل برخی پژوهشهای خارجی مربوط به سالهای اخیر است که اطالعات
ارزش ــمندی را در ارتباط با کشور سوریه در اختیار قرار میدهد .متاسفانه ،بر خالف اکثر
ص بخشندگی در
کش ــورها ،رتبه کشور س ــوریه در میان ســـایر کشورهای جهان در شـــاخ 
گزارشه ــای بینالملل ــی ارزیاب ــی نش ــده اســـت و در عوض اطالعـــات بســـیار زیادی در
خصوص وضعیت فقر و کمکهای بشردوســـتانه به این کشور ،در طول سالهای اخیر و
بهخصوص طی سالهای  2010تا  ،2015ارائه شده است.
بهمنظور اجرای فاز یک پروژه و جهت بررسی تخصصی در زمینه وقف و امور خیریه،
اطالعات مقاالت و پژوهشهای انجام شده در داخل کشور جستجو شد ،اما مطالعاتی
در این خصوص برای کش ــور س ــوریه یافت نشـــد .در مجموع در زمینه وقف و امور خیریه
کشور سوریه هیچگونه مطالعات پیشین انجامشده به زبان فارسی یافت نگردید.
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در ادامه به بررسی سازمانها ،برنامهها و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور
س ــوریه پرداخته ش ــد .اطالعات این بخش از کار که در فصول یک تا ســـه ارائه گردید ،از
ً
سایتها و مقاالت مختلفی که عمدتا به زبان عربی بودند ،به دست آمد.
ب ــرای مطالعه نگاش ــت نهادی بخش وقف و امور خیریه ســـوریه ،در ابتدا نهاد اصلی
حاکمیتی این حوزه ،یعنی وزارت اوقاف سوریه مورد بررسی قرار گرفت .متأسفانه سایت
وزارت اوقاف س ــوریه اطالع ــات کافی ومناســـبی در ارتباط بـــا فعالیتهای بخشهای
مختل ــف ای ــن وزارت خانه در بر نداش ــت ،بهگونهای که حتی در این ســـایت بخشهای
مختل ــف وزارت خانه و اهداف و وظایف آنها معرفی نشـــده بـــود و با مطالعه اطالعات
مندرج در این سایت ،وضعیت حاکمیتی کلی وقف کشور سوریه مشخص نگردید.
در ادامه ادارههای اوقاف محلی س ــوریه ،که شـــامل دوازده اداره اســـت ،بررســـی شد.
تنها ادارهای که سایت رسمی و قابلدسترس داشت و اطالعات جامعی را در خصوص
فعالیتها و چشـ ـماندازهای خود ارائه داده بود ،اداره اوقاف دمشـــق بود که مورد مطالعه
قرار گرفت و اطالعات آن در گزارش درج گردید.
همچنی ــن س ــایت وزارت کار و امور اجتماعی ســـوریه نیز که صدور مجـــوز و نظارت بر
مؤسسات خیریه را به عهده دارد ،نیز بررسی شد و اطالعات مختصری از آن به دست آمد.
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سپس مؤسسات خیری ه کالن ثبتشده در سوریه موردمطالعه قرار گرفتند .اما اطالعات
ً
مناسبی در این خصوص به دست نیامد ،زیرا مؤسسات خیریه سوریه عمدتا به صورت
محلی و غیررسمی فعالیت میکنند و فاقد سایت اینترنتی رسمی میباشند.
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در مجم ــوع علیرغم اینکه تاکنون در داخل کشـــور هیچ مطالعهای در خصوص نظام
وقف و امور خیریه س ــوریه انجام نشده اســـت و اطالعات موجود در پایگاههای اینترنتی
نهاده ــای مرتبط با بخش وقف و امور خیریه این کشـــور نیز حـــاوی محتوای قابلتوجهی
نیست و گزارشهای مطالعات بینالمللی نیز مطالب قابلتوجهی مرتبط با نظام وقف و
امور خیریه کشور سوریه ارائه نمیکنند ،تیم پروژه تالش نمود تا همین اطالعات اندک را
در قال ــب یک گزارش گردآوری و منتشـــر نماید تا در همین حد مورد اســـتفاده محققان و
پژوهش ــگران قرار گرفته و انش ــاء اهلل با نقـــد و نظرات متخصصین و کارشناســـان مرتبط و
تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای بعدی تکمیل گردد.
در پایان الزم میدانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاههای
ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور سوریه

 1-1اطالعات کلی کشور سوریه
1-111مقدمه
یک ــی از گا مه ــای مطالع ــات تطبیقـــی ،آشـــنایی مختصـــر بـــا موقعیـــت جغرافیایی،
اقتصادی ،سیاس ــی اجتماعی و فرهنگی -مذهبی کشـــور موردمطالعه اســـت .مقایســـه
یک کش ــور با کش ــورهای دیگر ب ــدون در نظر گرفتن شـــرایط و موقعیـــت آن ،موجب درک
سطحی موضوع و نتیجهگیری نادرست میشود.
ب ــه منظ ــور آش ــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور،
یه ــای کلی آن کش ــور ضـــروری اســـت؛ در ایـــن گـــزارش همانطور که
آش ــنایی ب ــا ویژگ 
پیشازاین اش ــاره گردید ،به بررس ــی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و ســـازوکارهای
مر ب ــوط ب ــه آن پرداخته میش ــود .مطالعات گســـتردهای در زمینه مؤلفههـــای تأثیرگذار در
زمینه کمکهای خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت که از آن
میان میتوان به مذهب ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
به همین جهت در این فصل به بررسی ویژگیهای بارز کشور سوریه پرداخته میشود
ک ــه در پنج بخش اطالع ــات جغرافیایـــی ،اطالعـــات اقتصادی ،اطالعات سیاســـی-
اجتماع ــی ،اطالعات فرهنگی -مذهبی و در نهایت جایگاه این کشـــور در حوزه وقف و
کمکهای خیریه میباشد.

1-111اطالعات جغرافیایی
جمهوری عربی سوریه کشوری در جنوب غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای
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مدیترانه اس ــت .این کش ــور از شمال با ترکیه ،از شـــرق با عراق ،از غرب با لبنان و دریای
مدیترانه و از جنوب با اردن و فلس ــطین همســـایه است .دمشـــق پایتخت سوریه و حلب
بزرگترین شهر آن است.
موقعیت س ــوریه در غرب آس ــیا و ســـاحل شـــرقی مدیترانـــه در طول تاریـــخ جایگاهی
استراتژیک به این کشور بخشیده است.
این کش ــور در گذش ــته ش ــام نامیده میشـــد .نـــام کنونی ســـوریه را فرانســـویان پس از
فروپاش ــی عثمانی و مستعمره نمودن این کشـــور از روی تاریخ کهن این بخش از جهان و
آشوریان باستانی بر این سرزمین نهادند.
س ــوریه ب ــا  ۱۸۵۱۸۰کیلومترمرب ــع وســـعت در جنـــوب غربی قاره آســـیا ،کنـــار دریای
مدیترانه و در همسایگی کشورهای ترکیه در شمال ،عراق در شرق و جنوب شرقی ،اردن
در جنوب ،فلسطین در جنوب غربی و لبنان در غرب واقع شدهاست .آبوهوای آن
در کنارهها و نواحی جنوب غربی معتدل و مرطوب (مدیترانهای) و در ســـایر نقاط گرم و
خش ــک اس ــت .مرتفعترین نقطه آن قله جبل شـــیخ با  ۲۸۱۴متر ارتفاع اســـت .بندرهای
مه ــم س ــوریه عبارتان ــد از الذقیه ،طرطـــوس و بانیاس کـــه در کنار در یـــای مدیترانه واقع
شدهاند(.)1

شکل  :1-1پرچم کشور سوریه

سوریه در مقایسه با سایر کشورهای عربی ،تعداد قابلتوجهی رودخانه دارد که میتوان
دلی ــل آن را در فراوانی و تنوع زمینچهرهها نســـبت داد .رود فرات مهمترین رود ســـوریه به
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ش ــمار میرود که از ترکیه وارد منطقه شـــمالی این کشـــور شده و در مســـیر شرق از منطقه
الجز ی ــرة الس ــوریه (الجز ی ــرة الفراتی ــة) میگـــذرد و قبل از ترک ســـوریه اســـتانهای الرقة و
دیرالزور را سیراب میکند .از نظر دولت رود فرات نقش اساسی در تأمین نیروی برق مورد
نی ــاز کش ــور و آبیاری زمینهای کش ــاورزی منطقه فـــرات را برعهده دارد .بـــه همین دلیل
سدهای فراوانی در مسیر این رود بنا شدهاند که مهمترین آنها سد فرات نام دارد .دریاچه
تشکیل شده پشت این سد را دریاچه اسد مینامند.
مهمترین رودخانههای سوریه عبارتنداز :فرات بهطول  ۶۷۵کیلومتر ،العاصی(بردی،
رودخانه الیرموک) بهط ــول  ۴۷کیلومتر ،الخابور بهطول  ۴۶۰کیلومتر ،جغجغ بهطول ۱۰۰
کیلومتر ،البلیخ بهطول  ۱۰۵کیلومتر ،رودبزرگ شمالی بهطول  ۵۶کیلومتر ،االعوج بهطول
 ۶۶کیلومت ــر ،رودب ــزرگ جنوبی بهط ــول  ۵۰کیلومتر ،عفرین بهطول  ۸۵کیلومتر ،ســـاجور
بهطول  ۴۸کیلومتر ،السیرانی بهطول  ۱۵کیلومتر ،بانیاس بهطول  ۱کیلومتر ،دجله بهطول
نزدیک به  ۵۰کیلومتر و همچنین رودخانههای قویق و العروس و ...ذکر این نکته ضروری
مینماید که طولهای ذکر ش ــده برای رودخانهها ،طول آنها در خاک کشور سوریهاست
و قبل و بعد از آن محاسبه نشدهاست(.)1
س ــوریه دارای تعداد فراوانی دریاچهاست و بحیرة االســـد بزرگترین و مهمترین دریاچه
س ــوریه به ش ــمار میرود که بر روی رودخانه فرات و در پشـــت ســـد فرات در اســـتان الرقة
ایجاد شدهاس ــت .س ــایر دریاچههای ســـوریه عبارتنـــداز دریاچه قطنیة بـــرروی رودخانه
العاصی ،دریاچههای المزیریب و البعث و  ۱۷نیســـان بر رودی رودخانه عفرین ،دریاچه
 ۶تش ــرین برروی رود بزرگ شمالی ،دریاچه الطیبة در شهر درعا ،دریاچههای الخاتونیة و
مسعدة و بلوران و دریاچههای هفتگانه در الذقیه و دریاچههای زرزر و الرستن و)1( ...
به دلیل طبیعت کوهستانی سوریه ،کوهها و رشتهکوههای زیادی در این کشور وجود
دارند .از این رش ــتهکوهها میتوان به کوههای ســـاحلی ســـوریه (به عربی :جبال الســـاحل
الس ــوری) که به نام جبل العلوین هم مشـــهورند ،اشـــاره نمود همچنیـــن جبل القلمون،
جبل عبدالعزیز ،جبل س ــیس ،رش ــته کوههای تدمر) به عربی:سلســـلة الجبال التدمریة
(جب ــل الحرمون)جبل الش ــیخ که ارتفـــاع آن به  ۲۸۱۴متر از ســـطح دریا میرســـد ،جبل
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الدروز ،جبل العرب ،که ارتفاع بلندترین قله آن به  ۱۸۰۳متر از سطح دریا میرسد ،جبل
سمعان ،جبل الحلو ،جبل سمارة و جبل قاسیون از آن جملهاند(.)1
تنوع و فراوانی زمینچهرهها در امتداد کوهها و درهها و جلگهها تعدادی فالت مکمل
رش ــتهکوهها ،در ش ــمال و شرق و جنوب سوریه به وجود آوردهاست که از آنها میتوان به
فالت آتشفش ــانی ح ــوران ،فالت ج ــوالن (بلندیهای جوالن) ،فالت ســـاحل و فالت
حلب اشاره کرد که پهنه وسیعی از شمال سوریه را دربر میگیرد(.)1
1-11111تقسیمات کشوری
کش ــور س ــوریه دارای چهارده اس ــتان اســـت .پایتخت ســـوریه یعنی شـــهر دمشـــق نیز
بهعنوان یک اس ــتان در نظر گرفته ش ــده اســـت ،به این معنی که شـــهر دمشق یکی از این
چه ــارده اس ــتان اس ــت .نقش ــه  2-1موقعیت هر یک از چهارده اســـتان ســـوریه را نشـــان
میدهد(.)1

شکل  :2-1نقشه جغرافیایی کشور سوریه
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1-111اطالعات اقتصادی
طبیعت متنوع سوریه ،با دارا بودن کوهها ،درهها ،بیابانها ،رودخانهها و دسترسی به
آبهای آزاد تأثیر شگرفی بر صنایع و کشاورزی این کشور گذاردهاست .اقتصاد سوریه بر
سـ ـهپایه صنایع ،کش ــاورزی و تجارت بنا شدهاست و الزم است که صنعت نفت و گاز و
همچنین صنعت گردش ــگری را نیز از یاد نبریم .واحد پول ســـوریه لیر میباشـــد که هر لیر
س ــوریه در س ــال  80 ،1395ر ی ــال ارزش دارد .اقتصـــاد ســـوریه در دهه نود بـــا بحرانهای
فراوانی مواجه شد که میتوانست آینده این کشور را تحتالشعاع قرار دهد و در یک نگاه
اجمالی میتوان آنها را در سه بند اصلی خالصه کرد.
_نفت ذخیرهای فنا ش ــدنی است و با توجه به نوســـانات فراوان قیمت آن و روند کاهش
ذخایر زیرزمینی ،نمیتوان به عنوان منبع درآمد اصلی کشور به آن نگریست.
_میانگین رشد جمعیت سوریه ساالنه  ٪۳٫۳بوده که فراتر از میانگین جهانی است .این
روند باعث افزایش نیروی جویای کار شـــده و کشـــور را به سرمایهگذار یهای هنگفت
برای آموزش ،بهداشت و سیستم تأمین اجتماعی ناچار میسازد.
_گشایش تجاری که ناشی از قرار گرفتن سوریه در منطقه آزاد تجاری کشورهای عربی و
یا ناش ــی از همکاری با اتحادیه اروپا و یا پیوســـتن به ســـازمان تجارت جهانی ،تأثیرات
فراوانی بر صنایع س ــوریه خواهد گذاشت ،زیرا بسیاری از کارخانجات و مراکز صنعتی
س ــوریه به دلیل فعالیت تحت حمایت دولت ،یارای ایستادگی در مقابل این گشایش
را نخواهند داشت.
با هدف مقابله با بحرانهای احتمالی دولت ســـوریه برنامهای در  ۵بند کلی زیر تهیه
نمود:
_پیوند صادرات و واردات و تش ــویق صادرکنندگان ســـوری و همچنیـــن ذخیره  ٪۷۵از
درآمدهای ارزی صادرات برای واردات مجدد.
_کاهش تعرفههای گمرکی بر بسیاری از مواد غذایی و صنعتی در مقایسه با گذشته.
_تصویب قانون مهاجران در س ــال  ۱۹۹۰که اجازه واردات خودرو و وســـایل منزل و ادوات
صنعت ــی را با هدف س ــرمایه گ ــذاری در بخش صنعت و کشـــاورزی ،به ســـور یهای
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مهاجر میداد.
_تصویب قانون س ــرمایهگذاری در س ــال  ۱۹۹۱که به بخش خصوصی داخلی و خارجی
اج ــازه مـ ـیداد در بخشه ــای صنعتـــی ،کشـــاورزی و خدماتـــی ســـرمایهگذاری کند.
همچنین مزایا و بخششهای مالیاتی فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده
و نق ــش مهم ــی در تولید و عرضه به این بخش داده شـــد درحالیکـــه پیشازاین بیش از
 ٪۸۰بازار و اقتصاد سوریه در اختیار دولت بود.
_اعط ــای اج ــازه به ش ــهروندان س ــوری جهت افتتاح حســـاب بـــا ارزهای بیگانـــه و لغو
ممنوعیت خریدوفروش بهوسیله ارزهای خارجی()1
تولید ناخالص داخلی کش ــور س ــوریه در ســـال  40.4 ،2007میلیارد دالر بوده اســـت.
آماری از قبیل این شاخص در سالهای اخیر در دست نمیباشد(.)3

شکل  :3-1تولید ناخالص داخلی کشور سوریه

در ش ــکل بعد میزان تولید ناخالص داخلی ایران و ســـوریه مشـــاهده میشـــود که این
شاخص برای سوریه بسیار کمتر از ایران میباشد(.)3
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شکل  :4-1مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور سوریه و ایران

1-11111بورس اوراق بهادار دمشق
در سال  ۲۰۰۶بشار اسد رئیسجمهور سوریه فرمانی تحت عنوان فرمان  ۵۵صادر کرد
ک ــه درواقع دس ــتور راهاندازی ب ــورس اوراق بهادار در ســـوریه بود .این بـــورس به نام بورس
اوراق بهادار دمشق معروف شد(.)1
1-11111کشاورزی
کش ــاورزی یکی از پایههای اصلی اقتصاد سوریه محسوب میشود .بر اساس گزارش
س ــازمان غذا و کش ــاورزی ملل متح ــد  ۴۶درصد از مردم ســـوریه برای زندگی وابســـته به
کش ــاورزی هس ــتند .طبیع ــت متنوع و گســـترده ســـوریه از جملـــه زمینهای ســـاحلی و
حاصلخیز که منجر به ایجاد بخشهای مختلف کشـــاورزی شدهاســـت ،این بخش را
یکی از مهمترین ستونهای توسعه اقتصادی سوریه به شمار آورده است.
می ــوه و دانهه ــای خورا ک ــی علیالخصـــوص گندم که در شـــمال شـــرقی ســـوریه و در
ش ــهرهای حس ــکه و قامشلی کش ــت میشـــوند ،از مهمترین محصوالت کشـــاورزی این
کش ــور میباش ــند .این دو ش ــهر به همراه مناطقی از جنوب ســـوریه و منطقه فرات دارای
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جایگاه اول از نظر کیفیت و حجم تولید گندم را دارا میباشـــند .در تولید پنبه نیز ســـوریه
جایگاهی در خور توجه دارد .این کش ــور تنها کشـــور عربی صادرکننده پنبه به کشورهای
عربی و س ــایر کشورهای جهان میباشد و پنبه این کشور از مرغوبترین پنبههای جهان
یش ــود .در ردهبندی جهانی نیز سوریه دارای رتبه دهم دنیا در کشت و تولید
محس ــوب م 
و رتبه ششم دنیا در صادرات این محصول میباشد(.)1
1-11111نفت و گاز و فلزات
از دیگر ستونهای اقتصاد سوریه میتوان به نفت اشاره نمود .این کشور ساالنه ۳۳۳
هزار بشکه به ارزش تقریبی  ۳میلیارد یورو استخراج و از طریق خط لوله به حمص ارسال
میکن ــد از ای ــن مق ــدار  ۱۸۹هزار بش ــکه پاالیش و مابقـــی از طریق بنادر ســـوریه در دریای
مدیترانه صادر میش ــود .این کش ــور ب ــه دارا بودن نوع خاصی از نفت ســـبک و همچنین
اس ــتخراج فسفات معروف است .از دیگر صنایعی که برای آن آیندهای روشن پیشبینی
یش ــود ،گاز طبیع ــی اس ــت که چن ــدی پیـــش میدانهـــای گازی عظیمـــی در مناطق
م 
مختلف و علیالخصوص در نزدیکی شهر دیرالزور کشف شد و این میتواند به شکوفایی
هرچه بیش ــتر اقتصاد س ــوریه کم ــک کند همچنین عملیات اکتشـــافی جدید نشـــان از
یافت شدن میدان جدیدی از نفت سبک در شهر الذقیه دارد (.)1
1-11111صنعت
صنعت بخش مهمی از اقتصاد س ــوریه را تشـــکیل میدهد .از این صنایع میتوان به
نس ــاجی و انواع صنایع غذایی علیالخصوص شـــیرینیپزی اشـــاره کرد .سوریه پیشگام
کش ــورهای عربی از نظر صنایع اس ــت ،زیرا صنایع مدرن روز به روز در شهرهای مختلف
سوریه رو به گسترش بوده و صنایع تبدیلی و مهندسی و ساخت لوازم الکتریکی خانگی
مانن ــد یخچ ــال ،اج ــاقگاز ،ماش ــین لباسشـــویی ،جاروبرقـــی ،مایکروفـــر و همچنیـــن
دس ــتگاههای الکترونیک ــی مانن ــد تلویزیـــون ،سیســـتمهای صوتی ،تلفـــن ،گیرندههای
ماهوارهای (رسیور) و صنایع شیمیایی مانند تولید مواد شوینده و صنایع تولید کابلهای
فش ــارقوی و فش ــار متوس ــط و صنایع ماشینســـازی و تراکتورسازی ،ســـاخت تجهیزات
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کشاورزی و راهسازی و صنایع پوشاک و کاغذسازی از آن جملهاند(.)1
1-1111111صنعت خودروسازی
س ــوریه از طریق همکاری با شرکتهای خودروسازی ایران وارد صنعت خودروسازی
گردید .ایران و س ــوریه طی توافقی دوجانبه اقدام به تأسیس شرکت ایرانی سوری سیامکو
نمودند که س ــهم ایران  ٪۴۰و س ــهم س ــوریه  ٪۶۰میباشـــد .این کارخانه اولین خط تولید
کامل خودرو در س ــوریه بود و با همکاری جمهوری اســـامی ایران راهاندازی شـــد که گام
بلندی در راستای پیشرفت صنعت خودروسازی برای تأمین نیاز داخلی و حتی خارجی
در س ــوریه به شمار میرود .همچنین در سوریه کارخانهای برای تولید پراید ساخته شد و
این ماش ــین اینک با نام س ــابادر آن کشور ســـاخته میشـــود .از دهههای پیش در سوریه
ش ــرکتهای فراوان ــی که به نح ــوی با صنعت خودروســـازی در ارتبـــاط بودهاند ،فعالیت
میکنند ،این ش ــرکتها اقدام به مونتاژ برخی از خودروها همچنین اتوبوس و مینیبوس
و ساخت قطعات بدنه ،قطعات کامیون و سایر لوازم یدکی ،همچنین تولید لوازم لوکس
ماش ــین مینمایند .منطقه الراموسة در شهر حلب از معروفترین مناطق مونتاژ در سطح
خاورمیانهاست(.)1
1-11111حملونقل و دریایی
س ــوریه از طر ی ــق بنادر خود ب ــر دریای مدیترانه ســـاالنه میلیونها دالر کســـب میکند.
مهمترین بنادر سوریه عبارتاند از:
_بندر الذقیه
_بندر جبله
_بندر طرطوس
_بندر ارواد
_بندر بانیاس()1
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1-111اطالعات سیاسی اجتماعی
در س ــدههای پنجم و ششم هجری که با جنگهای صلیبی همراه بود ،حکام بسیار
مقتدر و دینداری در این کش ــور بر تخت ســـلطنت نشســـته و پرچم نبرد اســـامی علیه
صلیبیها و رومیان را برافراش ــتند .کســـانی چون نورالدین محمود زنگی شـــهید ،سلطان
صالحالدی ــن ایوبی کرد س ــوریه ،مل ــک عادل ایوبی ،ملـــک ظاهر بیبـــرس البندقداری،
س ــیف الدوله حمدانی و ...که نه تنها امـــور جنگی و نظامی را در رأس اقدامات خود قرار
دادند بلکه به ایجاد پایگاههای نظامی ،ساخت قلعهها ،حفر خندقها و ...نیز پرداختند
که امروزه وجود صدها اثر تاریخی از آن دوران بیانگر این مدعاست .در سدههای بعدی،
ممالیک و س ــرانجام ترکان عثمانی پس از اســـتیال بر این ســـرزمین ،سیاســـت پیشگامان
خود را تداوم بخش ــیده و ضمن حفاظت و بازســـازی آن آثار اســـامی ،به احداث بناهای
دیگری نیز پرداختند(.)1
س ــوریه در س ــال  ۱۷۹۹میالدی با فتح مصر توســـط ناپلئون بناپارت به اشغال فرانسه
درآمد .با اس ــتقالل نسبی مصر ،سوریه نیز دوباره به عثمانی واگذار گردید .آزار مسیحیان
و س ــرکوب شورشهای آنان در این ش ــهر ،راه مداخله بیش از پیش دولتهای اروپایی را
به این کش ــور باز کرد .سرانجام در سال  ۱۸۶۰میالدی ،فرانسه بهعنوان کمک به سلطان
عثمانی در اداره س ــوریه ،نیروهای نظامی خود را در بیروت (که آن زمان جزو ســـوریه بود)
پیاده کرد .با ورود دولت عثمانی به جنگ جهانی اول در سال  ۱۹۱۴م ،ملیگرایان عرب،
زمینه را برای اجرای اهداف استقاللطلبانه خود مساعد دیده و شروع به فعالیت کردند.
در همین زمانها نیز زمینه برای ایجاد یک دولت یهودی در اسرائیل کنونی آغاز شده بود.
در پایان جنگ جهانی اول و شکست عثمانی ،امیر فیصل بن حسین (که بعدها پادشاه
عراق ش ــد) از سوی کنگره مردم سوریه که نخســـتین مجلس سوریه کنونی بود به عنوان
پادش ــاه اعالم ش ــد .اما متفقین این پادشاهی را به رسمیت نشـــناختند و در سال ،۱۹۲۰
نیروهای فرانس ــه پس از نبرد میس ــلون ،این کشـــور را بـــه تصرف خود درآوردند و ســـوریه و
لبن ــان ب ــا رأی جامعه ملل ،تحت قیمومیت فرانســـه قرار گرفتند .در ســـال  ۱۹۲۶لبنان از
س ــوریه تجزیه و کش ــوری جداگانه ش ــد .پس از مذاکرات طوالنی در مهرومومهای  ۱۹۳۰و
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 ۱۹۳۲توافقهایی برای تأسیس سوریه خودمختار به عمل آمد .با سقوط فرانسه به دست
آلمان در جنگ جهانی دوم س ــوریه تحت قیمومیت دولت فرانسه درآمد .در سال ۱۹۴۱م
نیروهای انگلیس و فرانس ــه ،سوریه را اشغال کردند .در همین سال سوریه استقالل خود
را اعالم کرد و ژنرال کاترو ،فرمانده نیروهای فرانســـه ،استقالل و سپس تأسیس جمهوری
س ــوریه را در شانزدهم سپتامبر ۱۹۴۱م اعالم کرد و تاجالدین الحسنی رئیس جمهور شد.
ً
با وجود این استقالل سوریه تا سال  ۱۹۴۴عمال محقق نشد .در سال  ۱۹۶۷پس از جنگ
با اس ــرائیل ،قسمتی از خاک س ــوریه  -از جمله ارتفاعات جوالن و بخشی از قنیطره  -به
تصرف اسرائیل درآمد .سرانجام در سال  ۱۹۷۰ارتشبد حافظ اسد با کودتایی قدرت را به
دس ــت گرفت و به ریاس ــت جمهوری انتخاب شـــد .در ســـال ۱۹۷۳م ســـوریه دوباره در
جنگ اعراب و اسرائیل شرکت کرد و خسارات زیادی بر اسرائیل وارد آورد .در سال ۱۹۸۲
سوریه بهدنبال هجوم صهیونیستها به جنوب آن تا حدی درگیر نبرد لبنان بود .در حال
حاضر ( )۲۰۱۴ریاس ــت جمهوری بر عهده بشار اســـد فرزند حافظ اسد است .فرزند دیگر
حافظ ملقب به (اباباس ــل) که همه مقدمات برای جانشـــینی او برای رســـیدن به قدرت
آماده بود در یک سانحه کشته شد(.)1
بشار اسد سوریه را در چارچوب حکومتی ادار ه میکند که متأثر از فرهنگهایی است
که قرنها در این سرزمین تأثیرگذار بودهاند .رهبران سوریه و بهویژه بشار اسد بر اداره کشور
سلطه شدیدی دارند ،اما گذشته دور و نزدیک سوریه نیز بر چگونگی اداره کشور تأثیرگذار
اس ــت .برخ ــی از ش ــیوههای اجرای ــی در دولـــت ســـوریه بـــه دوران بنیامیـــه بازمیگـــردد،
درحالیکه خطمشـ ـیهای دیگ ــر هنگامی تکامل یافتند که رهبری کشـــور با ناآرامیهای
داخلی و فشار از سوی دیگر کشورها روبرو شد.
گروههای قومی س ــوریه و دین اسالم نیز در چگونگی اداره کشور نقش آفرینند .هراس
از ش ــورش گرو هه ــای مخالف علیه دولت موجب شـــده تـــا در قانون اساســـی اختیارات
زیادی دربارۀ چگونگی اداره کش ــور به رئیسجمهور واگذار شـــود .درعینحال اعتقادات
اس ــامی که بر آدابورس ــوم مذهبی مردم تســـلط دارد نیـــز در امر قانونگذاری کشـــور مؤثر
است(.)2
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س ــوریه کنونی که در گذش ــته همراه با کشـــورهای اردن ،لبنان ،فلســـطین ،بخشی از
سرزمین شام محسوب میشد ،سابقهای بس دراز در تاریخ دارد که مورخان ،این قدمت
را به حدود پنج هزار سال پیش میرسانند .ازآنجاکه این سرزمین در طول مدت یادشده،
از فرهنگ و تمدن درخشانی برخوردار بوده ،آثار و نشانههایی از این تمدن بر جای گذاشته
است .قبل از تسلط مسلمانان بر این کشور ،اقوام مختلفی از جمله :اقوام سامی ،آموری،
آرام ــی ،مصری ،آش ــوری ،بابلی ،یونانی ،رومی و ایرانی که هر از چند گاهی این کشـــور را
س ــکونتگاه خویش نم ــوده و ی ــا آن را در معرض تاختوتاز قـــرار دادهاند ،نشـــانههایی از
تمدن خاص خویش را برای روزگاران بعدی به یادگار گذاشتهاند.
در هزاره سوم پیش از میالد قوم سامی آموری در این سرزمین ساکن و حکومتی در آن
تشکیل دادند که تا سال پیش از میالد دوام آورد .در اواخر قرن یازدهم پیش از میالد ،قوم
دیگری به نام آرامی در این کش ــور مس ــتقر شـــدند .پس از تجزیه دولت روم شرقی و غربی،
این کش ــور جزو قلمرو شاهنشاهی روم شرقی (بیزانس) گردید .بهتدریج استیالی بیزانس
بر س ــوریه ضعیف ش ــد ت ــا اینکه در قرن اول هجـــری (هفتم میـــادی) ،در زمان خالفت
ابوبکر ،خالد بن ولید ،مأمور تصرف آن گردید .با تصرف شـــام در ســـال ســـیزده یا شانزده
هجری بهوس ــیله س ــپاه اس ــام ،فرهنگ این دین جدید بر تمدنهای چندین سده اقوام
مذکور غلبه یافت.
دمش ــق پایتخت سوریه است و این شـــهر را دروازه تاریخ مینامند و معروف است که
این ش ــهر از کهنترین شهرهای جهان میباشد ،از  ۸تا  ۱۰هزار سال قبل از میالد پیوسته
محل س ــکونت انسان بودهاست و به این دلیل آن را اولین پایتخت دنیا مینامند .دمشق
ش ــاهد پیدایش و گس ــترش کهنتر ی ــن تمدنهای بشریاســـت که در مشـــرق زمین به پا
خاس ــتهاند .ای ــن ش ــهر در دور هه ــای مختلفـــی پایتخـــت و مرکـــز حکومـــت سلســـلهها و
امپراتور یهای مختلف بوده و پسازآنکه در ســـال  ۶۳۶میالدی پایتخت جهان اســـام
ش ــد ،به مهمترین ش ــهر جهان اس ــام مبدل شـــد و در مـــدت کوتاهی ،پـــس از آنکه مرکز
خالفت امویان ش ــد به اوج شکوفایی خود رسید .امویان که امپراتور یشان در حدفاصل
س ــالهای  ۶۶۱تا  ۷۵۰میالدی ،از کوههای پیرنه در اروپا تا آســـیای میانه و مرزهای چین
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گس ــترش یاف ــت بزرگتر ی ــن دول ــت تاریخ اســـام را ســـاختند .دمشـــق در تمـــام دورانها
جایگاهی ویژه داشتهاس ــت زیرا در طول هزاران سال پایتخت و مرکز حکومت پادشاهان
یه ــای بزرگی ب ــوده و در آن فرهنـــگ ،هنر ،ادبیات و دســـتاوردهای ملتهای
و امپراتور 
زیادی ،شکل گرفت و مردان و زنان پرآوازهای از تاریخنگاران ،دانشمندان ،اندیشمندان،
ش ــاعران ،ستارهشناس ــان ،بزرگان دینی و پیامبران بســـیاری از این خطه برخاســـتند و در
مس ــیر گس ــترش و پیش ــرفت فرهنگ ،دانش و تبلیغ ادیـــان مختلف تالشهـــای فراوانی
کردند .به این دلیل بود که دمش ــق به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در ســـال ۲۰۰۸
انتخاب گردید(.)1
1-11111قوه مجریه
س ــاختار حکومت سوریه از سه قوۀ مجریه ،مقننه و قضاییه تشکیل شده است .اما،
قدرت در میان این قوا بهتساوی تقسیمنشده است .نیرومندترین قوۀ حکومتی ،یعنی قوه
مجر ی ــه را رئیسجمهور بش ــار اس ــد ادار ه میکند .رئیسجمهور برای دورهای هفتســـاله
یش ــود ،اما چون مخالف ــت با رئیسجمهـــور جایز نیســـت ،وی در انتخابات
بم 
انتخ ــا 
نزدیک به صد در صد آرا را به دس ــت میآورد .کشور همچنین دارای نخستوزیر محمد
ناجی عطری است که از سوی رئیسجمهور انتخاب میشود(.)2
نخستوزیر شورای وزیران یا هیئت دولت را تشکیل میدهد .بشار اسد و افرادی که
ب میشوند ،بسیاری تصمیمهای سیاسی و اقتصادی مؤثر بر وضعیت
از سوی او انتخا 
کش ــور ،همچ ــون وضع مالیات ب ــر کاالهای وارداتی و نظـــارت بر نظام بانکداری کشـــور را
اتخ ــاذ میکنند .رئیسجمهو ر میتواند اعالن جنگ کنـــد ،به وضع قانون بپردازد و قانون
اساس ــی را تغییر دهد .او همچنین میتواند افراد را برای تصدی مشـــاغل دولتی و نظامی
برگزیند(.)2
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شکل  :5-1ساختار سیاسی کشور سوریه

کشور سوریه دارای  22وزارتخانه است که این وزارتخانهها بهقرار زیر میباشند:
1.1وزارت آموزشوپرورش
2.2وزارت آموزش عالی
3.3وزارت گردشگری
4.4وزارت کشاورزی
5.5وزارت صنایع
6.6وزارت امور خارجه و مهاجران
7.7وزارت اقتصاد
8.8وزارت مالیه
9.9وزارت اطالعات
1010وزارت بهداشت
1111وزارت اوقاف
1212وزارت فرهنگ
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1313وزارت منابع آبی
1414وزارت برق
1515وزارت حملونقل
1616وزارت مسکن و ساختوساز
1717وزارت فواید عامه
1818وزارت امور اجتماعی و کار
1919وزارت محیطزیست
2020وزارت دادگستری
2121وزارت داخلی
2222وزارت نفت()7
1-11111قوه مقننه
قوۀ قانونگذاری حکومت ،ش ــورای مردم اســـت .این شـــورا تا ســـال  1970پارلمان نام
داش ــت و در ای ــن س ــال حافظ اس ــد نـــام آن را تغییر داد .اعضای شـــورا برای چهار ســـال
ع میکند ،باید به تصویب شـــورای
یش ــوند .قوانینی که رئیسجمهـــوری وض 
بم 
انتخ ــا 
مردم برس ــد .این ش ــورا با  250عضو همچنیـــن میتواند قوانینی را پیشـــنهاد دهد و دربارۀ
چگونگی صرف بودجه کشور تصمیم بگیرد.
اکثر ی ــت نماین ــدگان ش ــورای م ــردم از اعضـــای حـــزب بعث هســـتند ،اما این شـــورا
نمایندگانی خارج از حزب نیز دارد .به منظور هماهنگی با خواســـته بشـــار اسد در اقدامی
مبنی بر خارج کردن حکومت از دست نخبگان نیرومند و ثروتمند ،حداقل پنجاه درصد
اعضای شورا باید از میان کارگران و دهقانان انتخاب شوند.
گرچه ش ــورای مردم س ــوریه میتواند قوانین را به تصویب برســـاند ،اما در حقیقت این
ش ــورا دربارۀ قوانین پیشنهاد ش ــده از ســـوی قوه مجریه دارای قدرت اندکی است .از نظر
یش ــود که اعضای شـــورا میتوانند درباره سیاستهای پیشنهادی
قانونی چنین فرض م 
دیدگاهه ــای بدی ــل ارائه دهند و تغییراتی در آنها اعمال کننـــد .اما هنگامی که قانونی از
سوی رئیسجمهور پیشنهاد شد ،آنان نمیتوانند در برابر آن اقدامی صورت دهند .دو تن
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از اعضای ش ــورای مردم در س ــال  2001پس از ارائه پیشـــنهادهایی برای ایجاد اصالحات
سیاسی ،دستگیر شدند(.)2
1-11111قوه قضاییه
نظام قضایی سوریه متأثر از نظامهایی است که در طول تاریخ در کشور وجود داشتهاند،
برخی از این س ــنتها به دوران امپراتوری عثمانی بازمیگردد .فرایندهای قضایی اسالمی
نی ــز در چگونگ ــی فعالیت دادگاههای کشـــور مؤثرند .در ســـوریه هم دادگاههـــای غیردینی
وجود دارد و هم دادگاههای دینی .رس ــیدگی بـــه پروندههای مدنی و جزایی در دادگاههای
غیردین ــی صورت میگیرد .دادگاههای دینی نیز به پروندههای مربوط به احوال شـــخصیه
ی میکنند .پروندههای مربوط به موضوعهای
ازجمله مسائل مربوط به ازدواج و ارث رسیدگ 
ی میشود .رسیدگی به
اس ــامی در دادگاه پیرو ش ــریعت یا آییننامه قانونی اسالم رســـیدگ 
پروندههای فردی و خانوادگی پیروان دیگر ادیان بر اساس پیشینه دینی آنان در دادگاههای
مجزا صورت میگیرد .این ش ــیوه ریش ــه در تســـامح دینی بنیامیه و دوران حکومت آنها
دارد ،در آن دوران پیروان دیگر ادیان مجبور به پیروی از قوانین اسالمی نبودند.
در دادگاههای س ــکوالر رس ــیدگی ب ــه پروندههای جرایـــم کماهمیتتر ابتـــدا در دادگاه
صلح یا دادگاه رفع اختالف صورت میگیرد .پروندههای جدیتر مدنی و جنایی ابتدا در
ی میشود .اگر جرم انجامیافته ،جدی باشد ممکن است مجازات
دادگاه بدوی رس ــیدگ 
آن بیش از س ــه س ــال حبس باش ــد ،رســـیدگی به پروندههـــای جنایـــی در دادگاه تحقیق
قضای ــی نی ــز صورت میگیرد ک ــه دادگاه جنایی نـــام دارد .میتوان دربـــاره احکامی که در
دادگاههای س ــطوح پایینتر صادر میشـــود ،در دادگاه تجدیدنظـــر تقاضای فرجامخواهی
ارائ ــه کرد .یک هیئت متش ــکل از س ــه قاضـــی در دادگاه تمیز میتوانند احـــکام صادره از
سوی دادگاه تجدیدنظر را نقض کنند.
پنج عضو دادگاه عالی قانون اساسی ،که برای دورهای چهارساله از سوی رئیسجمهور
ی میکنند .شـــورای عالی
ب میش ــوند ،مطابقت قوانین را با قانون اساســـی بررســـ 
انتخ ــا 
قضای ــی انتص ــاب و اخراج قضات دیگـــر دادگاهها را بر عهـــده دارد .پروندههای مربوط به
امنی ــت مل ــی نی ــز در دادگاههای امنیت ملی رســـیدگی میشـــوند .این دادگاههـــا زیر نظر
س ــازمان وضعیت اضطراری هس ــتند و قانون عادی کشور نقشـــی در تصمیمگیری آنها
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ندارد .در این دادگاهها متهم از حقوق مشابه در دیگر دادگاهها برخوردار نیست(.)2
عالوه بر قوههای مجریه ،مقننه و قضاییه حکومت ملی ،سور یها تابع قوانین محلی
نیز هس ــتند .جمهوری س ــوریه به چهارده اســـتان تقسیمشـــده است .هر اســـتان از سوی
اس ــتاندار انتصابی و شورای اس ــتانی منتخب اداره میشود .دمشـــق پایتخت سوریه نیز
ب میکند .آنان در ناحیه
فرمانداری جداگانه دارد .استاندارها را وزیر کشور سوریه انتخا 
خود نماینده دولت هس ــتند و به رئیسجمهور گزارش میدهند .مناطق ،شهرســـتانها و
روستاهای سوریه مقامات محلی منتخب نیز دارند .دولت مرکزی هزینههای دولتهای
محلی را تأمین میکند .دولت سوریه بسیار متمرکز است ،و رهبران محلی اغلب بهجای
یه ــای مس ــتقل ،از دولت مرکزی درخواســـت راهنمایی میکننـــد .اما گاهی
تصمیمگیر 
ً
اوقات ،تصمیمگیری برای اجرای طرحها به صورت محلی انجام میگیرد .مثال در دمشق
دول ــت محلی ب ــرای کاهش بینظم ــی شـــهری و حفظ زمینهـــای نا محصـــور برنامهای
منطقهای را اجرا کرد(.)2
بیشت ــر مقاماتی که برای تصدی مشـــاغل دولتی برگزید ه میشـــوند ،عضو یک حزب
سیاس ــی هس ــتند که خود بخش ــی از جبهه ملی ترقیخواه اســـت .جبهه ملـــی ترقیخواه
گروه ــی از اح ــزاب سیاس ــی را در برمیگیـــرد که حزب بعث رهبـــری آنـــان را برعهده دارد.
رئیسجمهور س ــوریه ریاس ــت حزب بعث ســـوریه و نیز رهبری جبهه ملی ترقیخواه را بر
عه ــده دارد .عالوه بر ح ــزب بعث ،احزاب سیاســـی دیگری نیز در جبهـــه ملی ترقیخواه
حض ــور دارن ــد که میتوان به ح ــزب وحدتگرای سوســـیالدمکرات ،حزب کمونیســـت
سوریه ،حزب وحدتگرای سوسیالیست ،حزب سوسیالیستی عرب ،جنبش سوسیال
گرایان عرب ،حزب سوسیالیس ــت عربی ســـوریه و حزب ناسیونال سوسیالیست سوریه
اش ــاره کرد .از  250کرس ــی ش ــورای مردم 167 ،کرســـی به اعضای این احزاب اختصاص
دارد .دیگر اعضای ش ــورا مس ــتقل هستند .قانون اساسی کشـــور تصویب کرده است که
حزب بعث باید بیشترین عضو را در شورا داشته باشد.
ساختار حکومتی کشور به حزب بعث که از سال  1963بر سوریه حاکم است ،امکان
میدهد تا نفوذ زیادی در اداره امور کشـــور داشـــته باشد .پایه قدرت این حزب را نظامیان
ل میدهند .حزب بعث اقش ــار فقیر جامعه را در دولت صاحب رأی کرده و به این
تش ــکی 
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ترتیب در میان آنان به محبوبیت دس ــت یافته اســـت .شصت تا هفتاد درصد مشاغل را
در سطح کشور باید دهقانان ،کارگران و صنعتگران اشغال کنند .حزب بعث در جامعه
س ــوریه جایگاه قدرتمند خود را حفظ کرده ،چرا که دولت بر صنایع و اقتصاد ملی حاکم
اس ــت .عضویت در حزب بعث اغلب شـــرط پیشـــرفت در ارتش یا دســـتیابی به شـــغلی
دولتی است .اعضای حزب بعث در دولت صاحب نفوذند و افراد را برای تصدی مشاغل
ب میکنند ،و تقس ــیم زمینهای کشـــاورزی در میان کشـــاورزان را برعهده
دولت ــی انتخا 
دارند .حجم دس ــتگاه دولتی بسیار عظیم است ،و همین امر موجب شده تا حزب بعث
حامیانی بیابد که برای گذران زندگی خود به آن حزب وابسته اند(.)2
1-11111جمعیت و پراکندگی سنی
سوریه کشوری متشکل از گروههای نژادی و قومیتهای گوناگون است که بر اساس
اعالم بانک جهانی در س ــال  ۲۰15جمعیت آن برابر با  18.5میلیون نفر میباشـــد.در این
کشور عربها  ٪۹۰جمعیت کشور را تشکیل میدهند و سایر اقلیتهای قومی از جمله
کردها ،ترکها و ارمنیها  ٪10باقیمانده جمعیت را تشکیل میدهند .تراکم جمعیتی در
س ــوریه از میانگین جهانی بیش ــتر اس ــت .بیش از  ۱۸میلیون ســـوری در ســـایر کشـــورها
ً
خصوص ــا کش ــورهای اروپای ــی ،آمریکای جنوبی ،آمریکای شـــمالی ،آمریـــکای مرکزی و
استرالیا زندگی میکنند.
جمعیت شهرنش ــین سوریه در سال  ۲۰۰۶میالدی برابر با  ٪۵۳از کل جمعیت سوریه
تخمین زده شدهاس ــت .سوریه همچنین پذیرای گروههای زیادی از پناه جویان ،در طی
ی ــک قرن اخیر بودهاس ــت که از این می ــان میتوان به پناهجویان فلســـطینی بعد از جنگ
۱۹۴۸و پناه جویان لبنانی بعد از جنگ داخلی لبنان اشـــاره کرد .پناهجویان فلســـطینی
خود به تنهایی نزدیک به  ۴۵۰٬۰۰۰نفر جمعیت دارند که در چند اردوگاه زندگی میکنند.
مهمترین این اردوگاهها ،اردوگاه یرموک نام دارد .به این رقم باید  ۱٬۵۰۰٬۰۰۰پناهجوی عراقی
را نیز افزود که پس از اشغال عراق توسط آمریکا ناچار به جالی وطن شدند(.)1
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شکل  :6-1روند رشد جمعیت کشور سوریه

شکل  :7-1نمودار امید به زندگی در کشور سوریه
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در شکل  7-1نمودار امید به زندگی برای کشور سوریه نشان داده شده است .امید به
زندگی در هنگام تولد در س ــوریه نیز در ســـال  74 ،2006سال بوده است که این شاخص
در سال  2014به  70.1سال کاهشیافته است(.)3

1-111اطالعات فرهنگی -مذهبی
پیروان ادیان گوناگونی در س ــوریه زندگی میکنند ٪۷۴ .مردم ســـوریه ســـنی مذهب و
 ٪۱۳ش ــیعه ،علوی و اس ــماعیلی هســـتند .مســـیحیان نیز حدود  ٪۱۰جمعیت سوریه را
تش ــکیل میدهند ٪۳ .باقیمانده از پیروان سایر ادیان مانند دروزیها و یزیدیان میباشد.
البته تعداد بسیار اندکی یهودی نیز در سوریه زندگی میکنند.
آنچه س ــوریه را از نظر جمعیتشناسی دینی متمایز میکند تمرکز گروههای دینی در
ً
مناطق مختلف جغرافیایی اس ــت؛ مســـیحیان این کشـــور عمدتا در دمشـــق ،حلب و
ش ــهرکهایی در الذقیه ،حمص و درعا و همچنین در حســـکه در شمال شرق آن کشور
س ــاکن میباش ــند .جامع ــه مس ــیحیان ســـوریه از بزرگتریـــن جوامـــع مســـیحی منطقه
خاورمیانه و یکی از قدیمیترین جوامع ُمنســـجم مســـیحی از لحاظ تاریخی در سراس ــر
دنیاس ــت .اکثریت جامعه مسیحیان ســـوریه از باورمندان به کلیسای ارتدوکس شرقی
محسوب میشوند.
بیش از  ٪۹۰علویان س ــوریه در اس ــتانهای الذقیه و طرطوس زندگی میکنند .بیش از
 ٪۸۰از ساکنان مناطق روستایی استان الذقیه را علویان تشکیل میدهند .سهم دروزیها
از س ــاکنین منطقه جبل العرب در اســـتان ســـویدا بیش از  ٪۹۰اســـت .دروزیها اکثریت
مطلق را در  ۱۲۰روس ــتای استان س ــویدا در اختیار دارند .شـــیعیان جعفری در منطقهای
بین حمص و حلب متمرکز ش ــدهاند و  ٪۱۵ســـاکنان اســـتان حماه را تشـــکیل میدهند.
اسماعیلیها نیز در منطقه السلمیه در استان حماه سکنی گزیدهاند ،البته بیش از ۱۰۰۰۰
اس ــماعیلی نیز در اس ــتان الذقیه زندگی میکنند .سایر شـــیعیان سوریه نیز در شهر حلب
ساکن هستند(.)1
مردم سوریه از نظر قومیتی به دو دسته اصلی تقسیم میشوند .حدود  ٪۹۰مردم سوریه
از اع ــراب هس ــتند ۹ .درص ــد را کردها و یک درصد باقیمانده از چرکســـها و ارامنه و اقوام
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دیگر میباش ــند .کردها در استان حسکه اکثریت دارند و در سایر استانها اکثر جمعیت
عرب است.
اعراب س ــنی در چهار اس ــتان س ــوریه در اکثریت نیســـتند زیرا اکثریـــت جمعیتی در
اس ــتانهای الذقیه و طرطوس در اختیار علویان قرار دارد .در اســـتان سویدا نیز دروز یها
اکثریت مطلق را دارند و در استان حسکه اکثریت در اختیار کردهاست(.)1

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه در کشور سوریه

 2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور سوریه
2-222مقدمه
در فصل گذشته ،اطالعاتی کلی درباره کشور سوریه بیان شد .پیش از ورود به بررسی
س ــاختار وقف و امور خیریه در س ــوریه ،الزم اســـت مفاهیم اولیه در این حوزه مشـــخص
گردد .مفاهیمی که در این فصل بیان شده است شامل توضیحاتی در خصوص تعاریف
مهم در حوزه وقف و قوانین و ش ــرایط مرتبط با وقف میشـــود .همچنین برخی از قوانین و
احکام مرتبط با سرمایهگذاری وقف و اجاره و استفاده از موقوفات بیان شده است.

2-222تعریف وقف
معنای لغوی :حبس مطلق از نظر فیزیکی و یا معنوی
معنای اصطالحی :حبس و نگهداری ملک و دارایی واقف و صدقه کردن منافع آن
تعبی ــر عص ــر حاضر :ممانع ــت از تصرف در مالی کـــه به جهت امور خیریـــه و یا منافع
عمومی اختصاص داده شده است(.)20

2-222انواع وقف

_وقف خیری :نوعی از وقف اس ــت که منافع آن برای فقرا و نیازمندان و یا امور خیریهای
دیگر مانند معابد و بیمارستانها استفاده شود.
_وق ــف خانوادگی :نوعی از وقف اس ــت که منافـــع آن مادامیکه واقف زنده اســـت برای
واقف ،پسازآن برای فرزندان واقف و سپس فرزندان فرزندان واقف میرسد و در صورت
انقراض نسل منافع به امور خیریه اختصاص مییابد.
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_وقف مشترک :این نوع وقف حالت مشترکی بین دو نوع وقف تعریف شده است(.)21

2-222ارکان وقف
1.1واقف
2.2موقوف
3.3موقوف علیه
4.4صیغه()22

2-222شروط واقف
1.1عقل :وقف شخص دیوانه ،احمق ،خواب و ناآ گاه صحیح نمیباشد.
2.2بلوغ :وقف انسان نابالغ صحیح نمیباشد.
3.3ای ــن که ممنوعیتی برای ش ــخص از روی نادانی نباشـــد و برخی از فقهـــا وظیفه تأیید
صالحی ــت واق ــف را دارند که در صـــورت نیازمندی خود واقف ،وقـــف ابتدا و تا زمان
ف
حی ــات واقف به خود ش ــخص انجام میشـــود و پـــس از مرگش برای امـــور خیریه وق 
میشود تا بدین ترتیب مصلحت شخص نیز تأمین شود.
4.4اختیار :وقف شخص در صورت اجبار و اکراه صحیح نمیباشد.
5.5آزادی :وقف بنده بدون اجازه ارباب خود صحیح نیســـت؛ زیرا او از خود چیزی ندارد
و هر چه دارد برای ارباب او است(.)22

2-222شروط موقوفه
موقوفه محل وقف است که قرارداد بر آن بسته میشود و باید دارای مشروعیت باشد
1.1مال متقوم باش ــد (.مال متقوم آن اســـت که محرز به فعل باشـــد و شریعت انتفاع آن را
مباح تلقی نماید).
2.2مشخص شود که در آن جهالتی وجود ندارد.
3.3موقوفه ملکی برای واقف باشد.
ً
4.4اینکه موقوفه ذاتا برای وقف پایدار و مداوم باشد(.)22
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2-222شروط موقوف علیه
موقوف علیه جهتی است که وقف برای آن استفاده میشود.
1.1موقوف علیه امری خیر و نیک باشد.
2.2موقوف علیه امری همیشگی و غیر منقطع باشد.
3.3وقف به واقف بازنگردد.
4.4موقوف علیه امری باشد که استفاده از آن صحیح باشد(.)22

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

2-222شروط صیغه وقف
1.1روشن و شفاف باشد و با زبانی رسا جزئیات مورد نیاز را بیان کند.
2.2بسته باشد :بدین معنی که در صیغه تعلیقی برای شروط غیرموجود و یا غیرقابلدسترس
تعریف نشود.
3.3دائمی باشد و در زمانهای مختلف و با نظرات مختلف دچار تغییرات نشود.
ً
4.4دقیق و مشخص باشد و نیت وقف در درون متن کامال مشخص باشد.
5.5عدم همپوش ــانی صیغه در ش ــروط بهگونهای که با اصل وقف منافاتی نداشته باشد و
تناقضات باطل کننده وقف نیز در آن وجود نداشته باشد(.)22

2-2-22اهداف وقف و نتایج آن
1.1به دس ــت آوردن رضایت الهی که به صدقه و انفاق امر فرموده اســـت و توجه به این امر
که وقف صدقه جاری است.
2.2فعال شدن دری از درهای خیر و نوعی از انواع نیکیهایی که به آن همواره اشاره شده
است
3.3ارائه کمکهای بهداشتی به نیازمندان در بیمارستانها و درمانگاهها
4.4کمک به حفظ عفاف فقرا با تأمین نیازهای ضروری آنها در جامعه
5.5کمک به مدارس و دانشگاههای دینی و مذهبی و کمک به ایتام و مدارس آنها برای
تحصیل علم و کسب موقعیتهای بهتر در جامعه
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6.6ساخت مساجد به عنوان خانههای خدا و رسیدگی به این اماکن
7.7فع ــال ش ــدن جنبشه ــا و تح ــرکات علمـــی دانشـــمندان و همچنین ترویـــج فرهنگ
اسالمی در جامعه در راستای توسعه علوم
8.8تضمین اصل مال و پایداری منافع آن در طول زمان
9.9روشی برای کفاره دادن برای گناهان و به دست آوردن ثواب اخروی ()23

2-2-22قوانین مرتبط با وقف و امور خیریه

در حوزه قوانین وقف و امور خیریه در کشـــور ســـوریه ،ســـه قانون یافت شده است .این
قوانین ش ــامل « اح ــکام مرتبط با قانون وقف عام در امالک وقفـــی»« ،قانون حقوق اجاره و
حق ــوق اجارهه ــای طوالنیم ــدت» و «قانـــون جمعیـــات و مؤسســـات خاص» در ســـوریه
میشود.
در «اح ــکام مرتبط با قان ــون وقف عام در امالک وقفی» به بیـــان مطالبی در خصوص
وقف عام و یا وقف خیری در سوریه پرداخته است .برای مثال اینکه وقف امالک چگونه
اس ــت و چه ش ــرایطی باید داش ــته باشـــد؛ حقوق وقف کدامند؛ وقف امالک پادشـــاهان
چگون ــه اس ــت؛ صحت وقف ب ــه چه عواملی بســـتگی دارد و اصولی از ایـــن قبیل در این
قان ــون بیان ش ــده اس ــت .همچنین ب ــه امالک وقفـــی کـــه از گذشـــتههای دور و از عصر
پادشاهان گذشته وجود داشته اشاره شده است.
در «قانون حقوق اجاره و حقوق اجارههای طوالنیمدت» به بیان مطالبی در خصوص
قوانی ــن مرتبط با اجاره طوالنیمدت موقوفات پرداختهشـــده اســـت .برای مثـــال اینکه آیا
میشود در زمین وقفی اجاره تغییراتی ایجاد کرد یا خیر .آیا اجازه ساختوساز و یا کاشت
درخت و  ...وجود دارد یا خیر و مفاهیمی از این قبیل.
در «قان ــون جمعی ــات و مؤسس ــات خاص»به بیـــان نکاتی در خصـــوص جمعیات و
مؤسس ــات در کشور سوریه پرداختهشده است .برای مثال اینکه این تعریف مؤسسات و
ته ــا چیس ــت ،ای ــن نهادها مجاز بـــه انجام چگونـــه فعالیتهایی هســـتند ،چه
جمعی 
محدودیتهایی برای این مؤسسات وجود دارند و همچنین چگونگی ثبت و اخذ مجوز
این جمعیتها و مؤسسات بیان شده است.

| فصل سوم |

وضعیت کمکهای بشردوستانه
و خیریه در کشور سوریه

 3-3وضعیت کمک های بشردوستانه و خیریه در کشور سوریه
3-333مقدمه
پس از بررسی وضعیت عمومی کشور سوریه و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،
در این فصل به بررسی وضعیت موجود سوریه در خصوص وقف و امور خیریه میپردازیم.
در خصوص روند توسعه و تاریخچه اوقاف سوریه اطالعات یکپارچهای وجود نداشت،
اما در خصوص مساجد و اماکن متبرکه و همچنین وضعیت امور خیریهای و کمکهای
بینالمللی اطالعات جامعی وجود دارد که به آنها اشاره خواهد شد.

3-333رتبه بندی و وضعیت موجود کشور سوریه در امور وقف و خیریه
موضوع موقوفات در ش ــهر حلب ســـوریه شـــامل مســـاجد ،مدارس دینی ،حســـینیه و
تکیهها میش ــود و تعداد آنها در این شـــهر بیش از  500مورد میباشـــد 5 .بیمارســـتان4 ،
خانقاه و تعداد زیادی چاه ،چشمه و قنات میباشد .و  %36از جایگاههای کسب و کار
در بازارهای فروش ش ــهر حلب که تعداد آنها  4000مورد اســـت ،بناهای وقفی هســـتند.
مسجد جامع شهر حلب نیز بخشی از این زمینهای وقفی بوده است.)28(1
بر اساس گزارشهای مؤسس ــه هدایتگر خیریهها ( )Charity navigatorبحران سوریه
در س ــال  2016در وضعی ــت بس ــیار پیچیـــده و بغرنجی قـــرار دارد .بر اســـاس گزارشهای
 .1در زمینه ی وضعیت موجود وقف و امورخیریه س ــوریه ،علیرغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت ،به دلیل محدودیت های
دسترسی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافت نگردید و تکمیل اطالعات
موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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وضعیت مردم در سال  2016به صورت زیر است:
_تعداد افرادی که به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند 13.5 :میلیون نفر
_تعداد کودکان تحت تأثیر بحران در سوریه 5.6 :میلیون نفر
_تعداد افراد تبعیدشده از سوریه 6.5 :میلیون نفر
_تعداد مهاجران آواره در کشورهای همسایه سوریه 4.3 :میلیون نفر()6
3-33333مقایسه وضعیت کشور سوریه در امورخیریه با دیگر کشورها
در س ــال  2015بیش از نیمی از کمکهای بینالمللی در کشـــورهای سوریه ،سودان،
سودان جنوبی ،یمن و عراق هزینه شدند .در درخواستهایی که در طی سالهای اخیر
برای کمک شده است ،بیش از همهی کشورها ،کشور سوریه درخواست کمک ارسال
نموده اس ــت .میزان کمکهای ارس ــال شـــده به سوریه (از کشـــورهای اصلی حامی امور
بشردوس ــتانه) در س ــال  2 ،2014میلیارد دالر بوده اســـت و این کشـــور در سال  2014از نظر
دریاف ــت کمکهای بشردوس ــتانه در مقام نخســـت کشـــورها قـــرار دارد .بر اســـاس آمار و
اطالعات بررس ــی ش ــده جهانی بیش از  %90مهاجران ســـوری ( %97مهاجران در لبنان و
 %93مهاجران در اردن) زیر خط فقر قرار دارند.
در ش ــکل ز ی ــر می ــزان درخواسـ ـتهای کمـــک کشـــورهای مختلـــف ازجمله ســـوریه
(برحس ــب میلیون دالر) و میزان درصدی از این نیازها که برآورده شـــده ،نشـــان داده شده
اس ــت .در این ش ــکل کشور سوریه در  2بخش کشوری و مناطق جنگی و بحرانی تقسیم
بندی ش ــده اس ــت .همانطور که مشـــاهده میشـــود کشـــور ســـوریه باالترین درخواست
کمکهای بشردوس ــتانه را در س ــال  2015داشـــته اســـت .در بخش جنگی و درگیر بحران
س ــوریه  4.3میلی ــارد دالر درخواس ــت شـــده و از ایـــن مقدار  %65تأمینشـــده اســـت و در
بخشهای دیگر کش ــور  2.8میلیارد دالر درخواســـت و  %43آن محقق شـــده است(.)4
در س ــال  2015بیش ــترین حج ــم کمکهای بینالمللی به کشـــورهای ســـوریه ،یمن،
اتیوپی ،عراق و سودان جنوبی ارسال شدند(.)4
در شکل  10کشور اول که بیشترین کمکهای بینالمللی به آنها در سالهای  2013و
 2014ارسال گردیده است نشان دادهشدهاند .در این شکل سوریه با رنگ سبز کمرنگ
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شکل  :1-3درصد برآورده شدن درخواستهای کمک کشورهای مختلف

نشان داده شده است و اولین کشور ازنظر دریافت کمکهای بینالمللی بوده است.
 %12.2از کمکهای بینالمللی برای کشـــورهای محروم به ســـوریه منتقلشـــده اســـت و
همچنین میزان کمکهای بینالمللی به ســـوریه در ســـال  2014نســـبت به سال  2013با
 %2افزایش روبرو بوده است.

شکل  10 :2-3کشور اول که در سالهای  2013و  2014کمکهای بینالمللی به آنها ارسال گردیده است
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می ــزان کمکهای اضطراری بینالمللی اختصاص داده شـــده به کشـــورها در ســـال
 2014و  2015در ش ــکلهای زیر مشخص است .همانطور که مشاهده میشود ،در سال
 %22 ،2014و در  %31 ،2015کمکهای اضطراری بینالمللی به کشور سوریه ارسالشده
است.

شکل  :3-3میزان کمکهای ارسالشده به کشورهای نیازمند

میزان کمکهایی که از کشورهای مختلف به کشور سوریه در سال  2015شده است
بهصورت زیر میباش ــد .همانطور که از شـــکل مشـــخص اســـت  %48.4از کمکهای
لش ــده به سوریه از اروپا میباش ــد %34.5 .از آمریکای شمالی و مرکزی %1.5 ،نیز از
ارسا 
آس ــیای شرقی و  %0.05از آس ــیای میانه %0.8 ،از اقیانوسیه و  %5.9نیز توسط کمکهای
شخصی بوده است(.)4
 3کش ــور سودان جنوبی ،سوریه و عراق بیشترین درخواست کمک از صلیب سرخ و
ه ــال احم ــر را نمودهاند و درمجم ــوع  %27از کل کمکهای این  2نهاد به این  3کشـــور
ارسال گشته است(.)4

شکل  :4-3میران کمکهای ارسالشده به سوریه از مناطق مختلف جهان
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3-333مساجد و اماکن مذهبی شاخص سوریه
تعداد مس ــاجد س ــوریه  343مورد مســـجد که تحت نظارت وزارت اوقاف میباشد و
 115مسجد دیگر که خارج از نظارت وزارت اوقاف هستند.)28(1
3-33333مسجد نقطه
مس ــجد نقطه (به عربی :مسجد النقطة) مسجدی اســـت متعلق به شیعیان در شهر
حلب (س ــوریه) که به دلیل قرار داش ــتن سنگی که به باور برخی به خون حسین بن علی
آغشته است مورد زیارت و توجه شیعیان است(.)5

شکل  :5-3مسجد نقطه

3-33333مسجد جامع اموی
مس ــجد جامع اموی مهمترین مس ــجد سوریه اســـت که در بخش قدیمی شهر دمشق
واقع شده است .مسجد جامع اموی توسط ولید بن عبدالملک ،ششمین خلیفه امویان
بر بنای کلیس ــایی که در آن تربت یحیی ،به خاک ســـپرده شده بود ،ساخته شد .بخشی
از بنای مس ــجد جامع اموی دمش ــق دارای قدمتی بالغبر  ۱۴۰۰سال است و از جاذبههای
مهم گردش ــگری و زیارتی ش ــهر دمش ــق محســـوب میشـــود .مســـجد اموی دمشق دارای
منارهای است که به «مناره سفید» معروف است(.)5
 .1در زمینه ی وضعیت مس ــاجد و اماکن مذهبی سوریه ،علیرغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت ،به دلیل محدودیت های
دسترسی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافت نگردید و تکمیل اطالعات
موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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شکل  :6-3مسجد جامع اموی

3-33333مسجد االقصاب
مس ــجد اال قصاب یا القصب نام مســـجدی اســـت در شهر دمشـــق پایتخت سوریه و
یکی از اماکن تاریخی سوریه است .این مسجد در سمت بابالفرادیس و خیابان اصلی
مسیر حرم رقیه و حدود پانصد متر پایین تر از بازار العماره قرار دارد .در این مکان سرهای
کشتگان مرج عذرا یعنی حجر بن عدی و یارانش به خاک سپرده شدهاند(.)5

شکل  :7-3مسجد االقصاب
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3-33333آرامگاه حضرت زینب کبری (س)
آرامگاه زینب کبری (به عربی :مســـجد الســـیدة زینب) در شهر دمشق در سوریه قرار
دارد و یک ــی از زیارتگا هه ــای مه ــم ش ــیعیان و از مســـاجد بزرگ ســـوریه به شـــمار میرود.
روس ــتایی که در آن م ــزار احتمالی زینب قرار دارد ،درگذشـــته به زاویـــه و اکنون به زینبیه
نامور اس ــت .اکنون این روستا به ش ــهر متصل و در هفت کیلومتری شرق دمشق قدیم به
ط ــرف ف ــرودگاه واقع اس ــت .در خیابان اصلـــی این شـــهرک از دور گنبد و گلدســـتههای
یش ــود .گنبد س ــاختمان طالیی است و در سمت شرقی و غربی آن دو
آرامگاه او دیده م 
مناره کاشـ ـیکاری ش ــده قرار دارد .گلدســـتههای آرامـــگاه بهعنوان بلندتریـــن و زیباترین
ً
منارههای کامال پوشیده شده از کاشی معرق در دوران معاصر در سطح جهان است که
ً
کاشـ ـیکاری آن توسط هنرمند درگذش ــته اصفهانی استاد علی پنجه پور به مدت حدودا
 ۱۰سال و به سبک اصفهان اجرا گردیده است(.)5

شکل  :8-3آرامگاه زینب کبری(س)

3-3333333تاریخچه حرم
بر اس ــاس پژوهشهای انجام ش ــده تا قرن پنجم هجری منبعی وجود ندارد که نشـــان
دهد در محل دفن حضرت زینب(س) مقبره و گنبدی ایجاد شده باشد .تنها منبعی به
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وجود زیارتگاه در محل کنونی در قرن دوم هجری اشـــاره داشـــتهاند .بر اساس این گزارش
یکی از زنان منس ــوب به خاندان علوی به نام ســـیده نفیســـه بنت حســـن االنور از نوادگان
علی بن ابیطالب (ع) در س ــال ۱۹۳ق در منطقه راویه دمشـــق به زیارتگاه حضرت زینب
رفته است .پس از این تاریخ گزارشی مربوط به سال ۵۰۰ق وجود دارد که در آن آمده است
فردی از اهالی حلب در س ــال ۵۰۰ق در محل زیارتگاه حرم حضرت زینب مســـجدی بنا
کرده است.
ام ــا از قرن هفتم به بعد در این زیارتگاه گنبد و بارگاه ســـاخته شـــده اســـت .بر همین
اس ــاس ابنجبیر(متوفای ۶۱۴ق) ،جهانگرد معروف جهان اسالم زمانیکه به دمشق سفر
ک ــرده از منطق ــه راویه موقعی ــت فعلی حرم نیز عبور کرده اســـت .وی در گـــزارش خود نام
صاحب مزار را ام کلثوم دختر امام علی (ع) دانســـته است .البته این احتمال وجود دارد
ک ــه منظ ــور اب ــن جبیر دخت ــر دوم ام ــام علی(ع) یعنـــی زینب صغری باشـــد نـــه حضرت
زینب(س) که به زینب کبری معروف است.
ابن جبیر در گزارش خود به وجود بارگاه حضرت زینب (س) در روستای راویه در یک
فرس ــخى ش ــهر دمشق اشاره کرده است و گفته :مســـجد بزرگى بر آن بنا شده و خانههایى
بیرون آن اس ــت و داراى موقوفاتى اس ــت ،مردم این مناطق آن را قبر امکلثوم مىشناسند.
او در نهای ــت آورده اس ــت ک ــه در آنجا اقامت کرده و به زیارت حـــرم حضرت زینب(س)
رفته اس ــت .ابوبکر ه ــروی متوفای ۶۱۱ق نیز حـــرم حضرت زینـــب(س) را زیارت کرده و
گزارشی در این زمینه داده است(.)34
3-3333333موقعیت حرم
حرم حضرت زینب(س) در جنوب دمشـــق و در منطقهای به نام الســـیده زینب واقع
ش ــده اس ــت .این منطقه جزء استان ریف دمشـــق محسوب میشـــود .بنای حرم شامل
صحن وسیعی با پالن مربع است كه حرم در میان آن قرار گرفته است و دارای گنبد و دو
گلدس ــته مرتفع میباشد .گلدستهها و دیوارهای صحن و رواقهای آن توسط هنرمندان
ایرانی كاشـ ـیكاری ش ــده و س ــقف و دیوارهای حرم نیـــز از داخل آینـــهكاری و گنبد نیز از
بیرون طال كاری شده است.
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در ضلع ش ــرقی صحن ،س ــاختمان مصالی زینبیه با صحن كوچكی،ساخته شده
اس ــت و در آن نمازه ــای جماع ــت یومیـــه و نماز جمعه و مراســـم ویژه مناســـبتهای
ً
مذهبی برگزار میشود .صحن جدیدی نیز اخیرا در ضلع شمالی آستانه مقدسه ساخته
شده است.
در محدوده حرم حضرت زینب (س) و قبرســـتانهای اطراف آن ،چند تن از علما و
مش ــاهیر ش ــیعه مدفوناند .از جمل ــه در راهروی ورودی غربی صحن آســـتانه ،قبر ســـید
محس ــن امین عاملی و نیز قبر س ــید حســـین مكی عاملی ،از علمای شـــیعه در شـــام قرار
دارد .در قبرس ــتان واقع در ش ــمال حرم نیز قبر دكتر علی شریعتی و در قبرستان دیگری در
جنوب حرم ،مقبره سید مصطفی جمالالدین ،شاعر معاصر عراقی قرار دارد(.)34
3-33333آرامگاه حضرت رقیه
حرم حضرت رقیه زیارتگاهی در دمشـــق و منســـوب به رقیه دختر امام حسین است.
این دومین زیارتگاه شیعیان در این شهر است.
این مکان نخس ــتینبار در برخی منابع قرن چهاردهم قمری به حضرت رقیه منســـوب
شده است؛ پیش از آن در برخی منابع قرن دهم محل دفن دختری از امام حسین دانسته
شده ،بدون اینکه به نام رقیه اشاره شود.
انتساب آن به حضرت رقیه از سوی برخی مورد تردید قرار گرفته است؛ برخی آن را
مح ــل دف ــن رقیه دخت ــر حضرت عل ــی و برخی دیگـــر رأسالحســـین دانســـتهاند .البته
داس ــتانی در جریان بازس ــازی آن مش ــهور اســـت که بر اســـاس آن صاحب قبر دختری
خردسال بوده است.
یکی از زیارتگاههایی که پس از مقبره زینب مورد توجه شیعهاست ،مقبره و حرم رقیه
دختر حس ــین است .وی در مکانی که مقبرهای عمومی به نام مقبره بابالفرادیس بود به
خاک س ــپرده ش ــده اس ــت .ای ــن مقب ــره در شـــمال غربـــی محله قدیمـــی دمشـــق و کنار
بابالفرادی ــس قرار داش ــت .در ابتدا ســـاطین ایوبی بر قبر او مقبـــرهای کوچک ولی زیبا
ساختند؛ سنگ قبری که بر وی نهاده شد از سنگ موزاییک تزئین شده و بهوسیله عاج
و مرمر بود که اطراف آن را ضریح زیبایی احاطه کرده بود و بر فراز آن نیز گنبد و عمارتی بنا
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ش ــد .مکان یادش ــده که از همان ابتدا بهصورت مسجد و مقبره بود ،در سال  ۱۱۲۵قمری
مورد بازس ــازی قرار گرفت و در س ــال  ۱۳۲۳قمری نیز بهوسیله میرزا علیاصغر خان امین
الس ــلطان (صدراعظم مظفر الدین شاه) دوباره ترمیم شـــد .در آن زمان سه کتیبه سنگی
در داخل حرم در سمت محراب شبستان آن دیده میشد .در کتیبه اول چند حدیث در
فضایل اهلبیت و نام میرزا بابا مس ــتوفی گیالنی بهعنـــوان تعمیرکننده بقعه مقام رقیه به
تاریخ  ۱۱۲۵قمری دیده میشد .در کتیبه دوم به مکان دفن ملک کامل ناصرالدین که در
س ــال  ۸۸۰قمری در این مکان مدفون شـــده بود اشـــاره و بر کتیبه سوم نیز چند بیت شعر
نوشته شده بود.
ً
مجموع مساحت حرم تقریبا  ۴۵۰۰مترمربع است که  ۶۰۰مترمربع آن مساحت فضای
باز و باقی زیربنا اس ــت و در قس ــمت جنوبی ساختمان مسجدی به وسعت  ۸۰۰مترمربع
ً
س ــاخته ش ــده اس ــت .وس ــعت حرم و رواقهایـــش در بنای جدیـــد تقریبـــا  ۲۶۰۰مترمربع
است(.)35

شکل :9-3آرامگاه حضرت رقیه
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3-3333333انتساب
حرم حضرت رقیه در اصل زیارتگاه رأسالحســـین(ع) در دمشـــق بوده است که بنا به
قولی ،محل دفن سر آن حضرت دانسته شده است که در منابع مربوط به دوره عثمانی،
این زیارتگاه ،به مزار حضرت رقیه معرفی شـــده اســـت .البته در شماری از همین منابع،
ن بر قبر حضرت رقیه ،به وجود جایگاه سر امام حسین(ع) در آن نیز اشاره شده است؛
افزو 
ب ــا این تفاوت که رقیه در منابع قدیمیتر ،دختـــر امام علی(ع) ،و در منابع جدیدتر ،دختر
امام حس ــین(ع) معرفی شده اس ــت .در برخی منابع دو قرن اخیر ،به حادثه آشکار شدن
بدن حضرت رقیه اش ــاره شده اس ــت که نشـــان میدهد صاحب مزار ،دختری خردسال
بوده است .این حادثه را با اختالفاتی در برخی جزئیات ،سه نفر نقل کردهاند(.)36
نخستین سندی که درباره مزار کنونی منسوب به ُرقیه در دست است ،مربوط است
َ
به ّ
محمد بن ابیطالب حائری ک َرکی (زنده در  ۹۵۵ق) .او گفته اســـت در بخش شـــرقی
ْ
سنگنوشته
مسجد جامع اموی دمشق ،خرابهای را دیده که در گذشته ،مسجد بوده و بر
در آن ،نامه ــای پیامب ــر(ص) ،خاندان ــش و امامان دوازدهگانه شـــیعه ،نوشـــته شـــده بود.
ِ
ََ
همچنی ــن ب ــر س ــر در آن نوش ــته ش ــده بود کـــه ایـــن ،قبر خانـــم ملکـــه ،دختر حســـین بن
َ
امیرالمؤمنین(ع) اس ــتِ .ش ــبلنجی در نوراالبصار صاحب مـــزار را رقیه بنت علی معرفی
کرده اس ــت او گفته است هنگامی که برای بازســـازی جنازه را از قبر بیرون آوردند ،جنازه
دیده شده که دختر کوچک نابالغی بوده است.
ّ
شیخ محمدهاشم خراسانی (م  ۱۳۵۲ق) ،این مزار را متعلق به رقیه بنت الحسین(ع)
معرفی کرده اس ــت .او داس ــتان آس ــیب دیدن قبر را با تفصیل و همراه کراماتی ذکر کرده و
آورده اس ــت که «بزرگان و علمای ش ــیعه و ّ
ســـنی ،شـــاهد ماجرا بودهاند» .اما هیچیک از
متولیان حرم و س ــید محس ــن امین با اینکه در منطقه حضور داشـــته اســـت به این ماجرا
اش ــاره نکردهاند .محس ــن امین گفته اســـت که قبری به رقیه دختر امام حســـین منسوب
اس ــت که در محله العماره دمش ــق زیارتگاه اســـت و میرزا علی اصغرخان [اتابک ،امین
السلطان] ،وزیر اعظم ایران ،به سال ۱۳۲۳ق ،آن را بازسازی کرده و در باالی در آن تاریخ
بازسازی را َحک کردهاند(.)36
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3-3333333تاریخچه بنا و بازسازی آن
اطالعاتی درباره بنای نخس ــتین زیارتگاه و روند بازسازی آن تا پیش از قرن نهم قمری
در دست نیست .به نوشته ابن طولون دمشقی ،در نیمه دوم این قرن ،امیر بردبک ظاهری
که در س ــال ۸۷۱ق منصب نیابت دمشـــق را از ســـوی پادشـــاه مملوکی بر عهده گرفت،
س ــاختمان مزار را بازس ــازی کرد .یکی از کتیبههای سنگی که در مزار وجود داشته نشان
میدهد که میرزا بابا مستوفی گیالنی ،در سال ۱۱۲۵ق بنای حرم را بازسازی کرد .سپس
در اواخ ــر دوره عثمان ــی ،علیاصغرخان اتابـــک ،صدراعظم دربار قاجار ،مزار را در ســـال
۱۳۲۳ق بازسازی کرد.
در سال ۱۳۴۳ق ،کامل و محمدعلی آل نظام ،از شیعیان دمشق ،بنای زیارتگاه را با
هزینه خود بازسازی کردند .بنای زیارتگاه حضرت رقیه پیش از آن ،شامل اتاقی بوده که
قبر میان آن قرار داش ــت .مس ــجد کوچکی نیز در مجاورت آن وجود داشته و مساحت بنا
در مجموع از  ۶۰مترمربع فراتر نمیرفته است(.)36
3-3333333توسعه حرم
در اوایل دهه  ۷۰قرن بیس ــتم میالدی تعدادی از شـــیعیان از جمله نصراهلل خلخالی و
امام موسی صدر کمیتهای را با هدف توسعه زیارتگاه حضرت رقیه تشکیل دادند .آنها
تعدادی از خانهها و مغازههای مجاور را خریداری کردند .کار توسعه بنا در سال ۱۴۰۴ق
برابر با ۱۹۸۴م .آغاز شد و بخش عمده آن در سال ۱۴۱۰ق .به پایان رسید.
به گفته فهری زنجانی در توس ــعهای که صورت گرفت برخی در اطراف حرم به فروش
خانههایشان راضی نبودند و وضع به همین حال مانده بود تا در سال ۱۳۶۳ش .با خرید
آن خان هه ــا و پرداخت چندی ــن برابر قیمت آنها ،امر پیریزی بنای جدید حرم از ســـوی
جمهوری اسالمی ایران و با حضور مقامات سوریه آغاز شد(.)36
3-3333333معماری حرم
آستانه حضرت رقیه از ساختمانی تشکیل شده است که آمیختهای از هنر و معماری
اس ــامی محل ــی و ایران ــی اس ــت؛ نماهـــای خارجی آســـتانه بـــا قالبهای ســـنگی بزرگ
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سفیدرنگ پوشیده شده است .در باالترین قسمت نما ،یک کتیبه نواری از آیات قرآن با
رن ــگ طالی ــی ب ــر زمینه س ــبزرنگ به چشـــم میخـــورد .بنـــا دارای چند ورودی اســـت که
مهمترین آن ،ورودی جنوب غربی اس ــت .ســـردر این ورودی دارای طاقی است که در آن
مقرنسهایی پوش ــیده شده با کاشی است و باالی این سردر ،منارهای به ارتفاع  ۳۴متر از
کف زمین قرار دارد.
ورودی متصل به صحن اصلی بنا به شـــکل مســـتطیل است و گرداگرد آن رواقهایی
وجود دارد .این رواقها با سنگهای سفیدرنگ پوشیده شده است و نمای آنها شامل
طاقه ــای ب ــزرگ و کوچک متوالی اس ــت؛ بهگونـــهای که هر طـــاق بزرگ ،میـــان دو طاق
کوچ ــک قرار دارد .ب ــاالی طاقهای کوچک ،اســـامی ائمـــه معصـــوم(ع) درون قابهای
ّ
مدو ری نقش بسته است .سقف رواقها از داخل ،با نقوش گیاهی تزیین یافته است.
متصل به این صحن از ضلع ش ــرقی آن ،صحن کوچکتری به شـــکل مربع وجود دارد
که از نظر معماری ،ش ــبیه صحن غربی اســـت و گرداگرد آن را رواقهایی فراگرفته است.
این صحن در س ــال ۱۴۲۷ق .ـ ۲۰۰۶م .احداث شـــده است .در ضلع جنوبی صحن و در
شرق ورودی اصلی بنا ،شبستانی وجود دارد که سقف آن بر ستونهایی استوار گشته ،و
دارای چندین گنبد نیمکرهای کوچک است(.)36
در ضلع ش ــمالی دو صحن ،بخش اصلی بنا قرار دارد که شامل حرم اصلی در غرب،
و دو شبستان وسیع در مرکز و شرق است که هر بخش نیز دارای یک ورودی در رواقهای
ش ــمالی صحن میباش ــد .ورودی حرم ،مقابل رواق غربی صحن قرار دارد .گرداگرد حرم
رواقهایی با سقف آینهکاری شده وجود دارد که رواق واقع در شرق حرم ،آن را از شبستان
میان ــی ج ــدا میکند .س ــقف ح ــرم ب ــا کاشـــیکار یهایی پوشـــیده ،و بخشهایـــی از آن
مقرنسکاری ش ــده است .میان کاشـ ـیکار یها ،نوشـــتههایی از آیات قرآن و احادیثی در
فضایل اهلبیت(ع) به چشم میخورد(.)35
قب ــر حض ــرت رقیه می ــان حرم ق ــرار گرفته اســـت و روی آن نیز یـــک صندوقچه چوبی
پوشیده از پارچههای سبزرنگ و حاوی آیات قرآن وجود دارد .روی قبر یک ضریح نقرهای
وج ــود دارد ک ــه در س ــال ۱۳۷۶ق .ـ ۱۹۵۶م .از ســـوی مجمـــع بنیزهرای تهـــران ،به حرم
حضرت رقیه اهدا شده است .این ضریح ،میان ضریح نقره و طال کوب جدید و بزرگتری
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قرار گرفته که در اصفهان ساخته و در سال ۱۴۱۴ق .ـ ۱۹۹۴م .نصب شده است.
ب ــاالی ضر ی ــح ،گنبد اصلی ح ــرم به ارتفـــاع  ۱۴متر از کـــف زمین قرار دارد که ســـطح
خارجی آن با تزیینات هندس ــی پوشیده شده است .سطح داخلی آن نیز مقرنسکاری و
آینهکاری ش ــده اس ــت .گنبد دارای گردن ّ
مدو ری حاوی شـــانزده پنجره کوچک است و
گرداگرد آن ،باالی پنجرهها ،کتیبهای از آیات قرآنی وجود دارد.
دو شبس ــتان میانی و شرقی نیز مربع شکل میباشد و رواقهایی نیز اطراف آن است.
سقف هریک از گنبدها ،از داخل به صورت گنبد کمخیز ،و از بیرون بهصورت پشتبام
صاف است؛ بهطوری که حالت گنبدی آن مشخص نیست .شکلهای گیاهی ظریف
و نیز اس ــامی ائم ــه معص ــوم(ع) ،آذینبخش دیوارها و ســـقف این دو شبســـتان از داخل
است .ساختمان شبستان شرقی ،همزمان با صحن شرقی آستانه تکمیل و افتتاح شده
است .بخش جنوب شرقی آستانه بهصورت دو طبقه ایجاد ،و طبقه دوم برای دانشکده
مطالعات اسالمی در نظر گرفته شده است(.)36

| فصل چهارم |
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4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور سوریه
4-444مقدمه
یکی از موضوعات مهم برای شناخت وضعیت وقف و امور خیریه ،قرآن و مساجد در
کش ــورهای مختلف ش ــناخت س ــاختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع
ازآنجه ــت اهمی ــت دارد که با ش ــناخت انواع بازیگـــران فعال در زمینههـــای مختلف و
بررسی و تحلیل نوع فعالیتهایی که انجام میدهند ،میتوان از دستاوردهای هر یک از
این بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فصل پس از معرفی انواع کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف و امور خیریه،
مس ــاجد و اماکن متبرکه ،و قرآن و فعالیتهای مذهبی به شناســـایی و تحلیل بازیگران
مختلف با توجه به نقش ــی که در این ســـه بخش در کشور ســـوریه ایفا میکنند ،پرداخته
ن ترسیم
شده است .سپس نگاشت نهادی تمامی این بازیگران به همراه نوع ارتباطات آ 
شده است و پساز آن ،هر یک از این بازیگران و مجموعه فعالیتها ،اهداف ،مأموریت،
چشمانداز ،ساختار و  ...آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای ی ــک سیس ــتم تأثیر بگ ــذارد ،یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامدها و  )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:
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4-44444سیاستگذار
سیاسـ ـتگذار نهادی اس ــت که برنامههایی را که باید توســـط دولت ،کســـبوکارها و
غیره دنبال شود ،تعیین میکند.
سیاسـ ـتگذاری ب ــه صورت فرایندی تعریف شـــده اســـت که به واســـطه آن دولت به
منظور ارائه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشمانداز سیاسی خود را به برنامه
و عمل تبدیل میکند .لذا سیاستگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور کل،
سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای،
تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند از جمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه به منظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و ...
به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمگر ،بررسی انواع روشهای تنظیمی مفید خواهد
بود .به صورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
ً
_فرمان و کنترل :تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،هرگاه استانداردها سازگار نباشـــند .بنابراین ،قانون به
عن ــوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .اســـتانداردها میتواند از طریق
قانونگذاری یا تنظیمکنندگانی که به واسطه فرایند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت
دارند ،تنظیم شود.
_خود_ تنظیمی :این رویکرد میتواند به عنوان نوعی از نسخه خود انجامی رویکرد دستور
و کنترل تلقی شود .در این باره ،اغلب انجمنهای تجاری یا کسبوکار تشکیلشده که
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قوانی ــن عملک ــرد را ایج ــاد ،کنترل و اجـــرا میکنند .بـــه عنوان یک قانـــون ،خودتنظیمی
اغل ــب ب ــه عن ــوان یک روش کسـ ـبوکار دیـــده میشـــود که اقـــدام انحصاری بـــه منظور
جلوگیری از مداخله دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل سطح باالی تعهد
کسـ ـبوکارها و ماهی ــت جام ــع قوانین تنظیم شـــده میباشـــد .بـــه عالوه ،ایـــن رویکرد
منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از ســـویی
دیگر ،خودتنظیم ــی میتواند به صورت یک رویکرد غیردموکراتیک ،محدود به بررســـی
دقیق بیرونی و در معرض سوءاس ــتفاده توسط کســـانی دیده شود که با اهداف مختلف
قوانین را تنظیم میکنند .در کمترین سطح ،خودتنظیمی همواره در معرض چالشهای
منتج شده از عالقههای بیرونی کسانی قرار دارد که فکر میکنند استانداردها و قوانین به
سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :یک تش ــویق ،سیاســـت ،قانون ،مکانیســـم قیمت ،یا رویهای
اس ــت که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شـــرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یکســـو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تش ــویق اســـت چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتاره ــای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
سعی دارد به منظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد را
پاداش دهد .هدف عمده این اس ــت که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را از
طریق تحمیل /وضع مالیات و کمکهای مالی محدود یا متوقف کند .برای به کارگیری
این رویکرد ،گامهای اصلی ش ــامل انتخاب واحدهـــای اندازهگیری ،تعیین خط مبنا،
انتخ ــاب اه ــداف ب ــرای بهب ــود و /یا نگهداری و ســـپس اجـــرای تشـــویقها و جریمهها
میباش ــد .یک ــی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشـــویق ،تنظیم مبتنی بـــر عملکرد ()PBR
است که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود در کیفیت
خدمات میباش ــد .به عالوهPBR ،بیشـــتر به اســـتانداردهای عملکـــرد خارجی متکی
اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شرکت حساس است .مزایای  PBRاین است که
ب ــه بهبود در بهرهبرداری ش ــرکتها ،کاهش هزینههای نگهـــداری و عملیات و بهبود در
پایایی سیس ــتم کمک میکند .طرح تنبیه و تشـــویق به صورت مکانیکی عمل میکند.
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بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی ،در مقابل امکان تسخیر در فرایند تنظیم را
ت را فراهم
کاهش میدهد .به عالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری شـــرک 
میکن ــد ک ــه آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد .اگرچه به عنوان یکی از معایب این
روش ،میتوان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و غیر منعطف اشاره کرد که واقعیتهای
بازار در آن لحاظ نش ــده اس ــت ،اش ــاره کرد .از مفروضات اصلی این رویکرد ،عقالنیت
ً
اقتص ــادی اس ــت که لزوم ــا در هم ــه مـــوارد یافـــت نمیشـــود.همچنین ،گاهـــی اوقات
پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشکل است .بهعنوانمثال ،رفتار "بد" ،مانند آلودگی__
اگر که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند__ میتواند پاداش بگیرد.
4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
میشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات میباشد .یک تسهیلگر ،تأمینکنندگان
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتی جدید ،ارتقای تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمایت میکند .کارکردهای دیگر یک تســـهیلگر شـــامل ارزیابـــی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
م ــوارد مذک ــور در ح ــوزه وقف و ام ــور خیریه فراهـــم آوردن اطالعـــات پایـــهای از مجموعه
خیریهه ــا و ی ــا انجام خدمات مش ــاورهای بـــرای مؤسســـات خیریه نیز میتوانـــد به عنوان
کارکردهای تسهیلکنندگان در نظر گرفت.
4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند.
با توجه به ادبیاتی که درباره کنش ــگران مطرح شـــده اســـت ،بازیگران فعال در کشـــور
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س ــوریه در س ــه حوزه وقف و امور خیریه ،مســـاجد و اماکن متبرکه ،و قرآن و فعالیتهای
مذهب ــی ایف ــای نق ــش مینمایند ک ــه در ادامه ،توضیح مختصـــری درباره هرکـــدام از این
نهادها و نقش آنها در این سه حوزه داده شده است.
•وزارت اوقاف

مهمتر ی ــن متول ــی ام ــور مذهب ــی کشـــور ســـوریه وزارت اوقاف میباشـــد کـــه ازلحاظ
س ــاختاری ،ب ــه عن ــوان متولی مذهب ــی ،فرهنگی و مالی امـــور مســـاجد و اماکن مذهبی
فعالی ــت میکن ــد .وزیر اوق ــاف همانند باقی اعضای کابینه توســـط نخســـتوزیر تعیین
میشود.
• اداره اوقاف

کش ــور سوریه شامل یک وزارت اوقاف میباشد که به عنوان مرکز اصلی فعالیتهای
مر ب ــوط به وقف ،امور خیریه ،مس ــاجد و دیگر امور اســـامی فعالیت میکنـــد .با توجه به
تفاوتهای ــی که در اس ــتانهای مختلف کشـــور ســـوریه وجود دارد و بـــرای کنترل بهتر بر
موضوعات ذکرش ــده ،در اس ــتانهای مختلف ســـوریه اداراتی ایجاد گردیده است که هر
یک از این ادارات در منطقهی خود به مدیریت اوقاف و امور مرتبط با آن میپردازد.
• وزارت کار و امور اجتماعی

وزارت کار و امور اجتماعی کش ــور سوریه وظیفه ثبت مؤسسات خیریه در سوریه را بر
عهده دارد.
• مرکز نگهداری ایتام

مرکز نگهداری ایتام با توجه به قرارداد مجلس وزرا در سال  1970تأسیس شد و توسط
وزارت امور اجتماعی به ثبت رس ــید .این مؤسســـه خیریه در دمشـــق ایجاد شد و به ارائه
خدمات به دختران یتیم خیابانی پرداخت.
این مؤسسه زیر نظر وزارت اوقاف به انجام فعالیتهای اجتماعی خیریهای در خصوص
دختران یتیم از جمله تهیه پوشاک و پناهگاه و تغذیه مناسب برای این کودکان پرداخت.
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4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه
همانطور که در بخش پیش ــین اشاره شد ،نهادهای مختلفی با نقشهای متفاوت در
س ــه بخش وقف و امور خیریه ،مس ــاجد و اماکن متبرکه ،قرآن و فعالیتهای مذهبی در
کش ــور س ــوریه فعالی ــت مینمایند؛ در ایـــن بخش ،ابتدا نگاشـــت نهادی مربـــوط به این
کنش ــگران در ش ــکل ( )1-4نش ــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاستگذار،
تنظیمگر ،تسهیل گر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در سه بخش وقف و
ام ــور خیر ی ــه ،مس ــاجد و اما ک ــن متبرکـــه ،قـــرآن و فعالیتهـــای مذهبـــی ،مـــورد تحلیل
قرارگرفتهاند.

شکل  :1-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه ،مساجد و قرآن در کشور سوریه
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4-44444وزارت اوقاف
مهمتر ی ــن متول ــی ام ــور مذهب ــی کشـــور ســـوریه وزارت اوقاف میباشـــد کـــه ازلحاظ
س ــاختاری ،ب ــه عن ــوان متولی مذهب ــی ،فرهنگی و مالی امـــور مســـاجد و اماکن مذهبی
فعالی ــت میکن ــد .وزیر اوق ــاف همانند باقی اعضای کابینه توســـط نخســـتوزیر تعیین
میشود(.)5

شکل  :2-4سایت وزارت اوقاف

در سال  1952قانون شماره  170صادر شد که طبق این قانون ،نظارت تمامی متولیان
موقوف ــات خیریه ملغی ش ــد و ادارههای وزارت اوقاف ســـوریه وظیفه نظـــارت و تولیت بر
موقوفات را برعهده گرفتند(.)28
•چشمانداز:
گسترش پایههای مذهبی و تقویت باورهای دینی جامعه
•مأموریت:
اجرای خواسته واقفان و اجرای امور مربوط به موقوفات و درآمد واقفان
4-4444444ساختار سازمانی وزارت اوقاف
ساختار وزارتخانه از لحاظ ستادی به صورت چارت شکل ( )3-4است.
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شکل  :3-4ساختار وزارت اوقاف سوریه

وزارت اوقاف سوریه شامل بخشهای زیر میشود:
1.1معاونت بانوان
2.2اداره امور قانونی
3.3روابط عمومی
4.4اداره تعالیم مذهبی
5.5اداره امور آموزشی
6.6انفورماتیک
7.7اداره امور اداری
8.8اداره امور مالی
9.9اداره امور فنی
1010پی گیری شکایات
1111اداره ارشاد
1212برنامهریزی و همکاری بینالمللی
1313معاونت حج
1414اداره اوقاف ادلب
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1515اداره اوقاف قنیطره
1616اداره اوقاف الذقیه
1717اداره اوقاف حلب
1818اداره اوقاف حماة
1919اداره اوقاف حمص
2020اداره اوقاف درعا و سویدا
2121اداره اوقاف دمشق
2222اداره اوقاف دیر الزور
2323اداره اوقاف ریف دمشق
2424اداره اوقاف طرطوس ()8
4-4444444هیئت رئیسه
این بخش یکی از بخشهای اصلی وزارتخانه است و وظیفهی آن تهیهی برنامههای
کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین پیگیری فعالیتهای بخشهای مختلف و مدیریت
این فعالیتها است.
• اهم وظایف

_نظارت بر مدیریت اموال وقف بر اساس قوانین اسالمی
_نظارت و برنامهریزی برای س ــرمایهگذاری اموال وقف به بهترین نحو و کســـب بیشترین
درآمد از راههای قانونی و شرعی
_اجرای خواسته واقفان و همچنین تضمین سالمت اموال وقفشدهی آنان

4-4444444بخش االسد
این بخش مس ــئول امور مربوط به قرآن و همچنین برگزاری مســـابقات قرآنی در سوریه
میباش ــد .این بخش همچنین به برگزاری آزمون و اعطای گواهینامه به افرادی میپردازد
ک ــه جزءهای مختلف قرآن را حفظ میکنند .در ســـال  2016هفدهمین دوره مســـابقات
حفظ قرآن در سوریه توسط وزارت اوقاف سوریه برگزار شد(.)9

 / 76آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور سوریه

4-4444444بخش شام واال
ای ــن بخ ــش در وزارتخانه مربوط ب ــه فعالیتهای مرتبط با علوم شـــرعی ،زبان عربی و
مطالعات و تحقیقات اسالمی میباشد(.)10
4-4444444بخش تعالیم شرعی
این بخش از وزارت وظیفه برنامهریزیها و مدیریت مدارس و مؤسسات قرآنی و دینی
کشور را برعهده دارد(.)11
4-4444444کمیتههای وزارت اوقاف
وزارت اوقاف س ــوریه دارای کمیتههای مختلفی اســـت که ایـــن کمیتهها به وظایف
خاص ــی که ب ــه آنها مح ــول میش ــود اختصاص یافتـــه و آنهـــا را انجـــام میدهند .این
کمیتهها در دورههای مختلف و با توجه به اقتضای زمان و شرایط جامعه ایجاد میشوند
و ممکن است فعالیتهای موقت و یا دائمی داشته باشند.
• کمیته نظارت بر حرم حضرت زینب (س)
یکی از این کمیتهها ،کمیته نظارت بر حرم حضرت زینب (س) میباشد که در سال
 1979ایج ــاد گردی ــد .این کمیته وظیفه نظارت بر حرم و همچنین رســـیدگی به موقوفات
مربوط به این بارگاه را بر عهده دارند .سرمایهگذاری زمینها و امالک وقفی مرتبط با حرم،
رسیدگی به امور اجاره زمینها ،امالک و مستغالت و همچنین انجام پروژههای مختلف
برای حرم از وظایف این کمیته میباشند(.)38
• کمیته اعلی امور قرآن کریم
کمیته اعلی امور قرآن کریم در سال  2015زیر نظر وزارت اوقاف سوریه و به دستور وزیر
اوقاف ایجاد گردید .هدف از ایجاد این کمیته کنترل کلیه فعالیتهای قرآنی ،نظارت،
ته ــای قـــرآن و همچنیـــن پـــی گیـــری فعالیتهـــای دیگر
ص ــدور مج ــوز و ثب ــت فعالی 
کمیت هه ــای فرع ــی (کمیته بررس ــی مجـــات قرآنی ،کمیتـــه نظارت بر مجـــات و کتب
منتشرشده قرآنی ،کمیته آزمون قاریان قرآن و صدور گواهینامه) میباشد(.)39
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4-44444ادارههای اوقاف سوریه
کش ــور سوریه شامل یک وزارت اوقاف میباشد که به عنوان مرکز اصلی فعالیتهای
مر ب ــوط به وقف ،امور خیریه ،مس ــاجد و دیگر امور اســـامی فعالیت میکنـــد .با توجه به
تفاوتهای ــی که در اس ــتانهای مختلف کشـــور ســـوریه وجود دارد و بـــرای کنترل بهتر بر
موضوعات ذکرش ــده ،در اس ــتانهای مختلف ســـوریه اداراتی ایجاد گردیده است که هر
یک از این ادارات در منطقهی خود به مدیریت اوقاف و امور مرتبط با آن میپردازد(.)8
س ــوریه ب ــه دلیل تن ــوع مذهبی دارای ســـاختار صفی بر اســـاس فرهنـــگ و مذهب هر
منطقه اس ــت ،به این معنا که هر اس ــتان بر اساس بافت مذهبی به صورت مستقل عمل
کرده و تا حدود زیادی دارای اختیارات در خرج و مخارج حوزه خود میباشد.
در ش ــکل ز ی ــر نماده ــای مدیر ی ــت اوقـــاف در اســـتانهای مختلـــف ســـوریه دیـــده
میشود(.)5

شکل  :4-4نمادهای مدیریت اوقاف در استانهای مختلف سوریه

ادارههای اوقاف سوریه شامل موارد زیر میشود:
1.1اداره اوقاف ادلب
2.2اداره اوقاف قنیطره
3.3اداره اوقاف الذقیه
4.4اداره اوقاف حلب
5.5اداره اوقاف حماة
6.6اداره اوقاف حمص
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7.7اداره اوقاف درعا و سویدا
8.8اداره اوقاف دمشق
9.9اداره اوقاف دیر الزور
1010اداره اوقاف ریف دمشق
1111اداره اوقاف طرطوس
4-44444اداره اوقاف دمشق
با توجه به اینکه ش ــهر دمش ــق ش ــهری بزرگ و دارای تراکم جمعیتی زیاد است و در آن
توس ــعه ش ــهری بس ــیار زیاد بوده و همچنین مساجد بزرگ و قدیمی بســـیاری در آن وجود
دارد ،اداره اوقاف دمشق از فعالترین و پرمسئولیتترین ادارههای اوقاف میباشد(.)12
4-4444444مأموریت و چشمانداز
 1.1پرورش نسلی مومن و متعهد و دارای تفکری روشنگرانه با استفاده از برگزاری دورههای
آموزشی متخصص و سخنرانیهای تأثیرگذار
2.2توس ــعه تفک ــر اعت ــدال گرایان ــه از طریق آمـــوزش مبلغـــان و امامـــان آ گاه در مـــدارس و
مؤسسات دمشق

شکل  :5-4سایت اداره اوقاف دمشق
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3.3برجستهسازی نقش فرهنگ و تمدن که دمشق به دلیل مساجد بزرگی از جمله مسجد
جامع اموی در این حوزه جزو شهرهای برتر میباشد.
4.4معرف ــی ،گس ــترش و ترویج فعالیتهای علمای بزرگ بالد الشـــام در جهان اســـام از
طریق تنظیم دروس ــی در تمام رش ــتههای علوم و فرهنگ در مساجد دمشق که بیش از
 650مسجد میباشد.
5.5پیگیری فعالیتهای مدارس و دانشگاهها از طریق اعطای کمکهای مالی و تالش
برای حمایت از صندوق پشتیبانی آموزشوپرورش()14
4-4444444وظایف اداره اوقاف دمشق
1.1نظارت بر مس ــاجد از نظر ساخت مســـاجد جدید ،تعمیر و ترمیم آنها و تعیین افرادی
برای کنترل و پی گیری امور مربوط به مسجد
2.2نظ ــارت بر امالک و مس ــتغالت وقفـــی اجـــارهای و دریافت اجاره آنهـــا و کنترل امور
قانونی و مذهبی در این اماکن و هزینه آنها برای ترمیم مساجد()12
4-4444444برنامههای ادارۀ اوقاف دمشق
اداره اوقاف دمش ــق در برنامهها و پروژههای خود به دنبال ســـاخت مســـاجد مدرن در
بخشهای مختلف دمشق میباشد .این پروژهها به سه دسته تقسیمشدهاند:
•پروژههای انجامشده (مساجد ساختهشده در گذشته)

این مساجد شامل  10مسجد میشوند که از سال  2001تا  2011ساختهشدهاند:
_مسجد جامع السیدا سال 2011
_مسجد شیخ ابراهیم نابلسی سال 2011
_مسجد جامع المصطفی سال 2011
_مسجد سعد بن معاذ سال 2001
_مسجد شیخ عبد الغنی نابلسی سال 2011
_مسجد جامع قدم الکبیر سال 2010
_مسجد جامع الحسنین سال 2010
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_مسجد جامع برزة الکبیر سال 2010
_مسجد جامع صالح الدین ایوبی سال 2009
_مسجد جامع عثمان بن عفان سال )37(2009
•پروژههای در حال اجرا (مساجد در حال ساخت)

مساجد در حال ساخت توسط اداره اوقاف دمشق شامل  9مسجد میشوند که هنوز
به پایان نرسیدهاند:
_مسجد العقاد
_مسجد عثمان بن عفان
_مسجد دمر
_مسجد القدم الشریف
_مسجد توبه
_مسجد هادی
_مسجد امام غزالی
_مسجد محمد فاتح
_مسجد الفرقان()37
•پروژههای آینده (مساجدی که در آینده ساخته میشوند)

مساجدی که در برنامههای آینده اداره اوقاف هستند و در آینده ساخته خواهند شد
شامل  10مورد زیر است:
_مسجد عزت عزقول
_مسجد الشفیع
_توسعۀ مسجد جامع عبید بن الجراح
_توسعه مسجد القدم الشریف
_مسجد حنانیا
_مسجد بئر الدب
_توسعه مسجد جامع ثقفی
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_اتمام ساختمان مسجد أبی بکر الصدیق
_مسجد غزالی
_مسجد أبوحنیفه بن النعمان()37
4-4444444بخشهای اداره اوقاف
_دایره آموزش شرعی
_دایره کنترل داخلی
_دایره آموزش و صالحیت
_بخش حسابداری
_بخش احکام
_بخش جمعآوری اموال
_بخش لوازم و ملحقات
_دفتر مهندسی
_دفتر مطالعات
_دفتر مساجد باستانی
_دفتر سرمایهگذاری
_دفتر رسانهها
_بخش واحد
_بخش واردات
_بخش جایگزینی حقوق وقفی()14
4-4444444دایره آموزش شرعی
از وظایف این دایره دریافت بودجه مقرر برای این بخش و صرف این بودجه در مدارس
و دانش ــگاههای دین ــی و مذهب ــی و همچنین حسابرســـی بودجههـــای دریافتی و صرف
هزینههای بازگشتی برای نواقص و کاستیهای موجود میباشد.
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4-4444444دایره کنترل داخلی
از وظای ــف این دایره کنترل بخشهای وابســـته به اداره اوقاف و همچنین سرپرســـتی
عموم ــی اداره اوق ــاف و نظارت ام ــور مهم آن همچون نواقص و خلل اداره و کاســـتیهای
برنامههای موجود میباشد.
4-4444444دایره آموزش و صالحیت
از وظایف دایره میتوان به ،هماهنگی با اداره امور آموزشی وزارت اوقاف اشاره کرد که
وظیفه تأمین منابع انسانی اداره اوقاف دمشق را بر عهده دارد(.)13
4-4444444دایره سرمایهگذاری
وظایف این بخش عبارتاند از:
_سرش ــماری موقوفات شامل امالک و مستغالتی که برای ســـرمایهگذاری آزاد هستند و
بررس ــی امکان ساختوساز و س ــرمایهگذاری و انجام پروژههای توسعهای و همچنین
بررسی وضعیت مقررات سرمایهگذاری وقفیات
_گنجان ــدن امالک و آماده ساختهش ــده واقعی به مطالعه ،صدور مجوز و ساختوســـاز
کار در دفت ــر مطالع ــات برنامهریزی برای انجـــام مطالعات و تهیه طرحهـــا و مجوزهای
ساختوساز
_انجام مطالعات امکانس ــنجی پروژههای پیشـــنهادی و آمادهســـازی پرونده پروژههای
سرمایهگذاری
_انج ــام مطالعات مرتب ــط با قراردادهای مشـــارکت بـــرای انجام پروژههای ســـاختمانی
مشترک با نهادهای عمومی و یا خصوصی
_هماهنگ ــی و همکاری با تمام بخشهای اداره بـــه منظور انجام این وظایف به بهترین
نحو ممکن و تشکیل کمیتههای اضطراری در هنگام لزوم()32
4-4444444بخش حسابرسی
_مدیریت مطالبات مالی کارکنان و مدیران بخشهای مختلف
_آمادهس ــازی و تهی ــه حقوق کارکن ــان مذهبـــی و روحانیون دینی فعال در مســـاجد و
اما کن مذهبی
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_توزیع درآمد حاصل از موقوفات و امالک و مستغالت در محلهای مناسب
_بررسی و حسابرسی تمامی اموال وارد و خارجشده از اداره
_بررسی تمامی قیود و شروط مالی مرتبط با اسناد موجود
_انجام فعالیتهای بانکی مورد نیاز برای امور وقفی
_تأمین لوازم مورد نیاز اداره()15
4-4-444444دفتر مساجد باستانی
وظایف این بخش عبارتاند از :
_جمعآوری اسناد و آرشیو کامل مساجد و ساختمانهای مرتبط وقفی باستانی
_آمادهس ــازی گزارشهای فنی الزم برای ترمیم و آمادهســـازی مطالعات مهندسی جامع
برای گس ــترش س ــاختمانهای وقفی باســـتانی ،با توجه به ســـبک معماری و تصویب
دارایی
_پیگیری و تکمیل همه معامالت مربوط به تعمیر و نگهداری ،بازســـازی و توسعه همه
مس ــاجد و س ــاختمانهای باس ــتانی و پیـــدا کردن راهحلهـــای الزم برای مشـــکالت و
نظارت بر اجرای آنها
_ص ــدور مصوبات رس ــمی برای تعمیر و گســـترش بناهای باســـتانی و صـــدور تصویب
رسمی نهایی و دستور مستقیم برای نوسازی و توسعه کار
_نظارت روزانه و دورهای بر روی فعالیتهای مرتبط با تعمیر ،نگهداری و گسترش
_تالش برای ایجاد دفاتر مشابه در تمام بخشهای استان
_تالش جدی و قانونی برای بازیابی تمام امالک و مستغالت و ساختمان وقفی باستانی
اختالس ش ــده و تخلیه مس ــاجد و حوزههـــای قرآنی و مدارس باســـتانی ،زیارتگاهها و
زاویهها و تمام بخشهایی که بدون هیچ سند قانونی در استان دمشق غصب شدهاند.
_نظ ــارت ب ــر اج ــرای صحیح اص ــول مربوط به حفـــظ مســـاجد و ســـاختمانهای وقفی
باستانی
_آماد هس ــازی مطالعات و تحقیقات مربوط به ســـاختمانهای وقفی باستانی از جهات
مختلف از جمله گردشگری و باستانشناسی مساجد مذهبی باستانی و سرمایهگذاری
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دیگر امالک و مستغالت وقفی
_تهیه گزارش جامع ساالنه در خصوص فعالیتهای دفتر()31
4-4-444444دفتر مهندسی
وظایف این بخش عبارتاند از:
_کشف مساجد دمشق
_کشف زمینهای وقفی
_نظارت برساخت و توسعه مساجد مدرن و زمینهای وقفی
_ترمیم مساجد باستانی و نظارت بر آنها
_برخورد با جرائم مرتبط با زمینهای وقفی
_حفاظت از موقوفات دمشق و پی گیری دورهای آنها
_بررس ــی مش ــخصات فن ــی در هن ــگام ایجاد اســـناد برای وقفیـــات و یا هنـــگام برگزاری
مناقصات برای آنها
_نظارت بر تکیه سلیمانیه و گورستان جدید جنوبی
_مشارکت در مزایدهها و مناقصههای مربوط به اداره
_مشارکت با کمیته برآورد کننده درآمدهای امالک و مستغالت وقفی
_پی گیری تمام و کمال کتب صادرشده از دفتر مهندسی در امور مختلف
_ رفع مش ــکالت مرتبط با برقرسانی به مساجد از طریق همکاری با کمیته مشترک بین
اوقاف دمشق و شرکت برق دمشق
_آرشیو تمام معامالت مربوط به دفتر مهندسی
_انجام فعالیتهای متفرقه دیگر()33
4-4-444444دفتر جمعآوری اموال
وظایف این بخش عبارتاند از:
_جمعآوری اجارههای امالک وقفی از مستأجران
_دادن انذار و هش ــدار به مس ــتأجران بدحســـاب و رســـیدگی بـــه امور مربوط بـــه اینگونه
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مستأجران()16
4-4-444444بخش احکام
وظایف این بخش عبارتاند از:
_پی گیری دعاوی مربوط به مستأجران موقوفات
_دفاع از موقوفات از طریق پروندههای ایجاد شده برای آنها
_بیان نظرات شرعی و قانونی در خصوص معامالت انجامشده وقفی
_شناسایی و تفکیک اوقاف خانوادگی
_وضع قوانین و شروط مرتبط با مناقصهها و مزایدههای موقوفات
_بررسی شرایط و چگونگی استفاده از موقوفات و کمکهای مالی()17
4-4-444444بخش لوازم و ملحقات
وظایف این بخش عبارتاند از:
_تنظیم امور مالی و فنی مربوط به ساخت مساجد و صدور گواهینامه و مجوز جمعآوری
کمک برای ساخت مساجد
_پیشنهاد و ایجاد گروههایی برای جمعآوری کمکهای مالی برای مساجد
_ثبت اسناد مالی مرتبط با مؤسسات و مدارس دینی و توزیع کمکها با توجه به بودجه
ساالنه
_بررس ــی پرداختها و گردشهای مالی مؤسسات و مدارس دینی و حسابرسی ماهانه و
ساالنه آنها و حسابرسی بودجه نهایی ساالنه آنها()18
4-4-444444بخش جایگزینی حقوق وقفی
در ای ــن بخش به بررس ــی و اعم ــال تغییرات در خصـــوص حقوق مرتبط بـــا موقوفات
اجارهای طوالنیمدت متناسب با قانون  163سال  1958پرداخته میشود.
برای مثال در اجاره طوالنیمدت قراردادی بســـته میشـــود که به ذینفع موقوفه اجازه
ساخت بنا یا کاشت محصول و درخت صادر میگردد(.)19
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4-4-444444مراکز دینی ،مذهبی و اسالمی زیر نظر اداره اوقاف دمشق
_دبیرستانهای دینی
_دانشگاههای دینی
_دانشگاه متوسطه اسالمی
_دانشگاه بینالمللی خارجیان
_دانشگاههای آموزش زبان عربی
_دانشگاه شام واال
_مرکز توانبخشی واعظان
_مدرسه احادیث
_مرکز نگهداری ایتام()25
4-4-444444مرکز نگهداری ایتام
مرکز نگهداری ایتام با توجه به قرارداد مجلس وزرا در سال  1970تأسیس شد و توسط
وزارت امور اجتماعی به ثبت رس ــید .این مؤسســـه خیریه در دمشـــق به ارائه خدمات به
دختران یتیم خیابانی پرداخت.
ای ــن مؤسس ــه زیر نظ ــر وزارت اوقاف بـــه انجام فعالیتهـــای اجتماعـــی خیریهای در
خص ــوص دخت ــران یتیم از جمل ــه تهیه پوشـــاک و پناهـــگاه و تغذیه مناســـب برای این
کودکان پرداخت.
• اهداف

هدف این مؤسسه خیریه نگهداری از ایتام بهگونهای است که شأن و وقار اجتماعی
نه ــا حفظ ش ــود و در این راه مؤسس ــه تمام تـــاش خود را میکند تا ایـــن کودکان نهایت
آ
نیازه ــای عاطف ــی و امنی ــت ش ــخصی و اجتماعـــی را احســـاس نماینـــد و بتوانند حس
اعتمادبهنفس و حضور در جامعه را کسب کنند(.)24
4-44444وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت کار و امور اجتماعی کش ــور سوریه وظیفه ثبت مؤسسات خیریه در سوریه را بر
عهده دارد(.)26
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شکل  :6-4سایت وزارت کار و امور اجتماعی

4-4444444اداره خدمات اجتماعی
اداره خدمات اجتماعی یکی از ادارههای وزارت کار و امور اجتماعی میباشـــد .این
اداره از بخشهای زیر تشکیل شده است:
دای ــره جمعیته ــا – دایره نگه ــداری از معلـــوالن – دایره حمایت اجتماعـــی – دایره
خانواده و کودکان()27
4-4444444دایره جمعیتها
دای ــره جمعیته ــا یک ــی از بخشهـــای اداره خدمـــات اجتماعـــی وزارت کار و امـــور
اجتماعی میباشد که به امور زیر میپردازد:
1.1نظارت بر اجرای احکام قانونی صادرشده برای جمعیتها و مؤسسات خاص
2.2نظارت بر اجرای احکام قانونی صادرشده برای تعاونیهای خدماتی
3.3ثب ــت جمعیتها و مؤسس ــات خاص و صدور گواهی تأســـیس آنها پس از تصویب
شوراهای محلی با توجه به برنامهریزیهای دولت و نیازهای کشور
4.4هماهنگ ساختن فعالیت مؤسسات و جمعیتها با برنامههای دولت و نیازهای کشور
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5.5نظارت بر کیفیت فعالیتهای مؤسســـات و جمعیتها و کنترل امور اداری ،مالی و
فعالیتهای دیگر آنها
6.6پیش ــنهاد انح ــال مؤسس ــات و جمعیتهایـــی کـــه به اجـــرای تعهدات خـــود واقف
نبودهاند.
7.7صدور مجوز برای سفرهای خارجی اعضا و مدیران مؤسسات و جمعیتها
8.8نظارت بر تمامی هدایا و کمکهای مالی با توجه به متن قانون موجود()27
4-44444مؤسسه خیریه حفظ النعمة
ای ــن مؤسس ــه خیر ی ــه یکی از مؤسســـات غیرانتفاعی در ســـوریه میباشـــد کـــه به امور
مختلف خیریهای در جهت توس ــعه و پیشـــرفت کشـــور میپردازد .این مؤسســـه بهعنوان
یک جمعیت خیریه در وزارت امور اجتماعی و کار در ســـال  2005و به شـــماره 4/1746
ثبت ش ــده اس ــت .دفتر این مؤسسه در دمشـــق و حوزه فعالیت آن در دمشق و اطراف آن
است(.)40

شکل :7-4سایت مؤسسه خیریه حفظ النعمة
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•ارزشها
_حفظ ظاهر و زینتها
_کمک به نیازمندان

_حمایت از علم و آموزش
_توسعه امور خیریهای()42

•رسالت
_ارائه خدمات اجتماعی با کیفیت با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و روشهای نوآورانه
_قرار دادن افرادی با پیشینۀ قوی و مدرن و بهروز برای خدمترسانی به جامعه()43
•چشمانداز
_ریشهکن کردن فقر از نیازهای اساسی مردم

_توسعه جامعه پایدار
_ترویج دادن و گسترش روحیۀ انسانی در جامعه()44

4-4444444پروژههای مؤسسه
مؤسسه به ارائه خدمات مختلف ازجمله موارد زیر به نیازمندان میپردازد:
_پروژۀ تجهیزات پزشکی
_پروژۀ تحقیق و توسعه
_پروژۀ امور شهروندان
_پروژۀ کفالت خانوادهها
_پروژۀ حمایتهای دارویی
_پروژۀ اعطای صدقات
_پروژۀ حمایت از جوانان
_پروژۀ تهیه البسه
_پروژۀ تهیه اثاث و لوازم منزل()44
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4-4444444پروژۀ تجهیزات پزشکی
این پروژه ش ــامل تهیه تجهیزات پزشـــکی برای افراد نیازمندی است که توانایی خرید
آنها را ندارند:
_صندلی چرخدار برای معلوالن
_دستگاههای تنفسی اکسیژن
_دستگاههای تنفسی مخصوص
_تمامی دیگر انواع تجهیزات خاص موردنیاز بیماران خاص
_مؤسس ــه در ای ــن راس ــتا از اف ــراد خیر و نیکـــوکار در جهـــت دریافت کمکها اســـتقبال
مینماید و کمکهای آنان را بین نیازمندان توزیع میکند.
_همچنینی مؤسس ــه با بیمارس ــتانها و پزشـــکان برای ارائه خدمات به فقرا و نیازمندان
قراردادهایی را بسته است(.)45
4-4444444اهداف مؤسسه
_انجام پروژههای خیریهای در جهت خدمت به جامعه
_ارائه فرصتهای شغلی برای جوانان
_ارائ ــه مس ــاعدت و خدم ــات انس ــانی و خیریـــهای و فرهنگی بـــه بیمـــاران ،نیازمندان،
مهاجران آواره و متضررین در سیل ،خشکسالی ،قحطی ،جنگ و بالیای طبیعی
_مس ــاعدت در حل مش ــکالت خانوادههـــای فقیر و نیازمند با ارائـــه کمکهای مالی و
معنوی
_کمک به دستیابی به همبستگی اجتماعی در جامعه
_همکاری و هماهنگی با مؤسسات خیریه و سازمانهای بینالمللی و تبادل تجربیات
با آنها بهمنظور ارائه خدمات خیریهای با کیفیت باال
_دریافت یارانهها ،ارث و کمکهای مالی و توزیع آنها بین نیازمندان()41
4-44444جمعیت خیریه القدیس
مؤسسه خیریه «القدیس غریغوریوس» در سال  1912توسط یکی از خیرین آن زمان به
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نام ش ــفیع بطریرک غریغوریوس حداد تأســـیس شـــد .این شـــخص در آن زمان از خیرین
مختلف درخواست کرد که به ایجاد مکانی برای تربیت ایتام بپردازند.
در س ــال  1958کمک به س ــالمندان و افراد از کار افتاده نیز بـــه اهداف این جمعیت
اضافه شد و در این راستا مؤسسه در سال  1961یک خانه سالمندان را ایجاد کرد(.)46

شکل :8-4سایت مؤسسه خیریه القدیس

4-4444444اهداف مؤسسه
اهداف مؤسسه شامل موارد زیر میشوند:
_کمکهای مادی به خانوادههای فقیر
_پرورش ایتام و مراقبت از آنها در تمام جوانب در یتیمخانه به صورت رایگان ،همچنین
مراقبتهای درمانی برای کودکان یتیم خارج از یتیمخانه
_مراقبت کامل از سالمندان حاضر در خانه سالمندان
_کم ــک ب ــه دان ــش آم ــوزان و دانش ــجویان فقیـــر بـــرای ادامـــه تحصیـــل و آمـــوزش تا حد
ممکن()47

| فصل پنجم |

جمعبندی

 5-5جمعبندی
گزارش حاضر با عنوان «بررس ــی وضعیت وقف و امور خیریه کشـــور ســـوریه» باهدف
بررس ــی س ــاختار وضعی ــت وق ــف و امـــور خیریـــه ،مســـاجد و اماکـــن متبرکـــه ،و قـــرآن و
فعالیتهای مذهبی در کشور سوریه انجامشده است.
س ــوریه کش ــوری اس ــامی در منطقه خاورمیانه میباشـــد که جمعیتی  18.5میلیون
نفری را ش ــامل میشود .این کشور در جنوب غرب آســـیا و در کنار سواحل شرقی دریای
مدیترانه واقع ش ــده اس ــت .این کشور از شمال با ترکیه ،از شرق با عراق ،از غرب با لبنان
و دریای مدیترانه و از جنوب با اردن و فلســـطین همسایه است .دمشق پایتخت سوریه و
حلب بزرگترین شهر آن است.
موقعیت س ــوریه در غرب آس ــیا و ســـاحل شـــرقی مدیترانـــه در طول تاریـــخ جایگاهی
اس ــتراتژیک به این کش ــور بخشیده است .جنگ داخلی ســـوریه از سال  ۲۰۱۱آغاز شده و
موجب ویرانیها و ناامنیهای گسترده در این کشور شدهاست.
این کش ــور در گذش ــته ش ــام نامیده میشـــد .نـــام کنونی ســـوریه را فرانســـویان پس از
فروپاش ــی عثمانی و مستعمره نمودن این کشـــور از روی تاریخ کهن این بخش از جهان و
آشوریان باستانی بر این سرزمین نهادند.
از نظر مذهبی حدود  ٪۷۴جمعیت سوریه را مسلمانان سنی ٪۱۳ ،علویان ،شیعیان
دوازدهامامی و اس ــماعیلیان ٪۱۰ ،مسیحی و  ٪۳دروزی تشکیل میدهند .از نظر قومیتی
هم اعراب بیش از  ٪۹۰جمعیت س ــوریه را تشـــکیل میدهند درحالیکه کردها حدود ٪۹
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ً
جمعیت س ــوریه را تشکیل میدهند .ارامنه ،ترکها ،چرکسها و یهودیان مجموعا کمتر
از  ٪۱جمعیت سوریه را تشکیل میدهند.
دمش ــق پایتخت سوریه است و این شـــهر را دروازه تاریخ مینامند و معروف است که
این ش ــهر از کهنترین شهرهای جهان میباشد ،از  ۸تا  ۱۰هزار سال قبل از میالد پیوسته
محل س ــکونت انسان بودهاست و به این دلیل آن را اولین پایتخت دنیا مینامند .دمشق
ش ــاهد پیدایش و گس ــترش کهنتر ی ــن تمدنهای بشریاســـت که در مشـــرق زمین به پا
خاس ــتهاند .ای ــن ش ــهر در دور هه ــای مختلفـــی پایتخـــت و مرکـــز حکومـــت سلســـلهها و
امپراتور یهای مختلف بوده و پسازآنکه در ســـال  ۶۳۶میالدی پایتخت جهان اســـام
ش ــد ،به مهمترین ش ــهر جهان اس ــام مبدل گردید و در مدت کوتاهی ،پس از آنکه مرکز
خالفت امویان شد به اوج شکوفایی خود رسید.
سوریه کشوری متشکل از گروههای نژادی و قومیتهای گوناگون است که بر اساس
اعالم بانک جهانی در س ــال  ۲۰15جمعیت آن برابر با  18.5میلیون نفر میباشـــد.در این
کشور عربها  ٪۹۰جمعیت کشور را تشکیل میدهند و سایر اقلیتهای قومی از جمله
کردها ،ترکها و ارمنیها  ٪10باقیمانده جمعیت را تشکیل میدهند .تراکم جمعیتی در
س ــوریه از میانگین جهانی بیش ــتر اس ــت .بیش از  ۱۸میلیون ســـوری در ســـایر کشـــورها
ً
خصوص ــا کش ــورهای اروپای ــی ،آمریکای جنوبی ،آمریکای شـــمالی ،آمریـــکای مرکزی و
استرالیا زندگی میکنند.
جمعیت شهرنش ــین سوریه در سال  ۲۰۰۶میالدی برابر با  ٪۵۳از کل جمعیت سوریه
تخمین زده شدهاس ــت .سوریه همچنین پذیرای گروههای زیادی از پناه جویان ،در طی
ی ــک قرن اخیر بودهاس ــت که از این می ــان میتوان به پناهجویان فلســـطینی بعد از جنگ
۱۹۴۸و پناه جویان لبنانی بعد از جنگ داخلی لبنان اشـــاره کرد .پناهجویان فلســـطینی
خود به تنهایی نزدیک به  ۴۵۰٬۰۰۰نفر جمعیت دارند که در چند اردوگاه زندگی میکنند.
مهمترین این اردوگاهها ،اردوگاه یرموک نام دارد .به این رقم باید  ۱٬۵۰۰٬۰۰۰پناهجوی عراقی
را نیز افزود که پس از اشغال عراق توسط آمریکا ناچار به جالی وطن شدند.
س ــاختار حکومت سوریه از سه قوۀ مجریه ،مقننه و قضاییه تشکیل شده است .اما،
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قدرت در میان این قوا بهتساوی تقسیمنشده است .نیرومندترین قوۀ حکومتی ،یعنی قوه
مجر ی ــه را رئیسجمهور بش ــار اس ــد ادار ه میکند .رئیسجمهور برای دورهای هفتســـاله
یش ــود ،اما چون مخالف ــت با رئیسجمهـــور جایز نیســـت ،وی در انتخابات
بم 
انتخ ــا 
نزدیک به صد در صد آرا را به دس ــت میآورد .کشور همچنین دارای نخستوزیر محمد
ناجی عطری است که از سوی رئیسجمهور انتخاب میشود.
ل میدهد .بشار اسد و افرادی که
نخستوزیر شورای وزیران یا هیئت دولت را تشکی 
ب میشوند ،بسیاری از تصمیمهای سیاسی و اقتصادی مؤثر بر وضعیت
از سوی او انتخا 
کشور ،همچون وضع مالیات بر کاالهای وارداتی و نظارت بر نظام بانکداری کشور را اتخاذ
میکنند .رئیسجمهور میتواند اعالن جنگ کند ،به وضع قانون بپردازد و قانون اساسی را
ن میتواند افراد را برای تصدی مشاغل دولتی و نظامی برگزیند.
تغییر دهد .او همچنی 
در س ــال  2015بیش از نیمی از کمکهای بینالمللی در کشـــورهای سوریه ،سودان،
سودان جنوبی ،یمن و عراق هزینه شدند .در درخواستهایی که در طی سالهای اخیر
برای کمک شده است ،بیش از همهی کشورها ،کشور سوریه درخواست کمک ارسال
نموده اس ــت .میزان کمکهای ارس ــال شـــده به سوریه (از کشـــورهای اصلی حامی امور
بشردوس ــتانه) در س ــال  2 ،2014میلیارد دالر بوده اســـت و این کشـــور در سال  2014از نظر
دریاف ــت کمکهای بشردوس ــتانه در مقام نخســـت کشـــورها قـــرار دارد .بر اســـاس آمار و
اطالعات بررس ــی ش ــده جهانی بیش از  %90مهاجران ســـوری ( %97مهاجران در لبنان و
 %93مهاجران در اردن) زیر خط فقر قرار دارند.
در شکل زیر میزان درخواستهای کمک کشورهای مختلف ازجمله سوریه(برحسب
میلیون دالر) و میزان درصدی از این نیازها که برآورده شـــده ،نشـــان داده شـــده است .در
این شکل کشور سوریه به  2بخش کشوری و مناطق جنگی و بحرانی تقسیم بندی شده
اس ــت .همانطور که مش ــاهده میش ــود کشـــور ســـوریه باالترین درخواســـت کمکهای
بشردوس ــتانه را در س ــال  2015داشته اســـت .در بخش جنگی و درگیر بحران سوریه 4.3
میلیارد دالر درخواس ــت ش ــده و از این مقدار  %65تأمینشده است و در بخشهای دیگر
کشور  2.8میلیارد دالر درخواست و  %43آن محقق شده است.
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در کش ــور س ــوریه  3بازیگر اصلی در حوزه وقف و امور خیریـــه فعالیت می نمایند که
شامل وزارت اوقاف ،اداره های اوقاف و وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

• وزارت اوقاف

مهمتر ی ــن متول ــی ام ــور مذهب ــی کشـــور ســـوریه وزارت اوقاف میباشـــد کـــه ازلحاظ
س ــاختاری ،ب ــه عن ــوان متولی مذهب ــی ،فرهنگی و مالی امـــور مســـاجد و اماکن مذهبی
فعالی ــت میکن ــد .وزیر اوق ــاف همانند باقی اعضای کابینه توســـط نخســـتوزیر تعیین
میشود.
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• اداره اوقاف

کش ــور سوریه شامل یک وزارت اوقاف میباشد که به عنوان مرکز اصلی فعالیتهای
مر ب ــوط به وقف ،امور خیریه ،مس ــاجد و دیگر امور اســـامی فعالیت میکنـــد .با توجه به
تفاوتهای ــی که در اس ــتانهای مختلف کشـــور ســـوریه وجود دارد و بـــرای کنترل بهتر بر
موضوعات ذکرش ــده ،در اس ــتانهای مختلف ســـوریه اداراتی ایجاد گردیده است که هر
یک از این ادارات در منطقۀ خود به مدیریت اوقاف و امور مرتبط با آن میپردازد
• وزارت کار و امور اجتماعی

وزارت کار و امور اجتماعی کش ــور سوریه وظیفه ثبت مؤسسات خیریه در سوریه را بر
عهده دارد.
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پیوست

قانون حقوق اجاره و حقوق اجارههای طوالنیمدت
•حق اإلجارتين واإلجارة الطويلة

ق ــد يضطر مالك األرض  -تحت ضغط الظروف اال قتصادية أو العتبارات أخرى  -أن
يتخل ــى عن حق االس ــتفادة من أرض ــه لغيره على أن يبنـــي هذا الغير ما شـــاء من أبنية أو
ً
يغرس ما ش ــاء من األغراس ،فيبقى البناء أو األغراس ملـــكا للباني أو الغارس على الدوام
ً
وتبقى رقبة األرض لمالكها ،على أن يدفع مالك البناء أو األغراس إلى مالك األرض مبلغا
ً
معينا أجرة أرضه .ويسمى الحق الذي يكسبه صاحب البناء أو األغراس حق السطحية.
وحق السطحية يختلف عن حق التعلي ،ألن حق السطحية هو حق ملكية مســــتقل
ع ــن حق ملكي ــةاألرض ،ف ــي حين أن حـــق التعلي هو مـــن الحقـــوق المتعلقـــة باألجزاء
ً
ً
المشتركة الشائعة شيوعا جبريا في ملكية الطبقات .وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض
ً
الس ــورية بقولها «إن لفظ األرض ال يدخل في مدلول معنى الســـطح ،ال لغة وال اصطالحا،
وأن حق الس ــطحية ه ــو الحق الذي يترتب لبنـــاء أو غراس مرتكز على ســــطح األرض ،ال
على س ــطح البن ــاء لتعذر وجود الغراس على ســـطح األبنية» .وجاء في قـــرار آخر لها« :إن
إعطاء الحق لعقار بالتعلية على عقار آخر هو من الحقوق المتعلقة بملكية الطبقات ،وال
ش ــأن له بحق الس ــطحية الذي هو حق المالك في أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على
أرض هي لشـخص آخر».
و إذا كان ــت األرض موقوفة وتبين للمتولي أن غلة الوقف ال تكفي الســـتغاللها بالبناء
عليها أو بغرس ــها ،ورأى أن مصلحة الوقف تســـتوجب إنشاء حق عيني عليها ،بالتخلي
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عن استغاللها بالبناء أو الغراس لغيره على الدوام ،جاز له أن يتعاقد مع الغير بهذا الشأن
بع ــد صدور إذن القاضي الش ــرعي به ،وبذلك تبقى رقبـــة األرض موقوفة ،وتكون األغراس
ً
كما يكون البناء ملكا لمن غرس أو بنى.
ً
واألرض الموقوف ــة إم ــا أن تكون مل ــكا لوقوعها ضمن حدود األماكـــن المبنية ،و إما أن
تك ــون أميرية لوقوعها خ ــارج حدود األماكن المبنيـــة .فإذا وقع حق الســـطحية المار ذكره
عل ــى األرض الموقوفة الملك س ــمي الحق الذي يكســـبه الباني أو الغـــارس حق «اإلجارة
الطويلة» أما إذا كانت األرض الموقوفة أميرية فعندئذ يســـمى الحق الذي يكسبه الباني أو
الغارس حق «اإلجارتين».
وليس ــت الحقوق العينية التي يجوز إنشـــاؤها على العقارات الموقوفــــة مقصورة على
اإلجارتي ــن واإلجارة الطويل ــة ،و إنما هناك حقوق أخرى متعددة تفنـــن األفراد في ابتداعها
ً
ً
تفننا كبيرا للتخلص من أحكام الوقف الصارمة التي تأبى التصرف في المال الموقوف،
ْ
َ ْ
وتسمى هذه الحقوق جملة «حقوق القرار» وهذه الحقوق هيُ :
الحكر  -الك ِدك
الم ْر َصد ِ -
َ َ ّ َ َ
الم َسكة  -الغراس.
 القميص  -القيمة  -مشدوقد ظهر بالتجربة أن نظام الس ــطحية ،ســـواء أ كان منشـــأ على أرض ملك أو أميرية أم
كان منشأ على أرض موقوفة ،وسواء أ كان بعقد إجارة طويلة أم بعقد إجارتين أم بأي عقد
آخ ــر من العقود س ــالفة الذك ــر ،هو نظام فاســـد لوجود ملكيتيـــن في عقار واحـــد بصورة ال
يضمن معها أحد المالكين حقه في االستفادة من ملكه لوجود حق اآلخرُ ،فت َّ
عطل بذلك
وس ــائل تحس ــين العقار ،بس ــبب عدم اطمئنان مالك البناء أو األغراس إلى استقرار حقه
لوجود هذا الحق على أرض الغير .كما أن صاحب األرض ال يســـتطيع أن يقوم بأي عمل
في أرضه لوجود حق السطحية عليها.
ً
ً
وعلى هذا اتخذ المش ــرع الس ــوري تدبيرا حاسما بشـــأن هذه الحقوق عندما نص في
المادة  31من القرار ذي الرقم  3339الصادر عن المفوض الســـامي بتاريخ 1930/11/12
المتضمن قانون الملكية العقارية على منع إنشاء حق السطحية ،كما تأيد هذا المنع في
ً
المادة  997من القانون المدني السوري بقولها( :يظل ممنوعا إنشاء حق سطحية جديد).
ً
وقد أقر المش ــرع الس ــوري أيضا هذا التدبير نفســـه في الحقوق العينية التي تنشأ على
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ً
العقارات الموقوفة وفقا لما هو وارد في المادة  21من القانون رقم  163تاريخ 1958/9/27
الت ــي نصت على أنه« :يحظر إنش ــاء أي حق عينـــي على العقارات الوقفيـــة تحت طائلة
ً
البط ــان» .ويعتب ــر هذا النص مقي ــدا لخاتمة الفقـــرة الثالثة من المـــادة  998من القانون
المدني السوري التي تنص على جواز إجراء اإلجارتين والمقاطعة على العقارات الموقوفة.
وذهب المش ــرع السوري إلى مدى أوســـع في الحقوق العينية المنشأة على العقارات
الموقوفة فقضى باستبدالها بموجب القانون رقم  163المشار إليه ،فنص على أن تستبدل
العق ــارات الوقفي ــة المقرر عليه ــا حق من حقوق القـــــرار ذات اإلجارة الطويلـــة واإلجارتين
َ َ ّ َ َ
َ
الم َسكة والقيمة بأنواعها ،ونص على أن كل
والمرصد والحكر والك ِدك والقميص ومشـــد
ً
من له حق التصرف بعقار من العقارات المذكورة أن يستبدل تلك العقارات نقدا.
إال أن القانون رقم  189تاريخ  1960/6/13المعدل للقانون رقم  163ســـالف الذكر قد
اس ــتثنى في مادته األولى من تلك العقارات عقارات أصحاب التصرف المســـجل نوعها
ً
وقفا ألحد الس ــاطين أو األمراء العثمانيين التي ّ
تحول حق الوقف فيها إلى عوائد ســـنوية
تس ــتوفيها جه ــة الوقف م ــن وزارة الخزانـــة .وقد ذكر فيـــه أن تعيين هذه العقـــارات التي ال
ً
تستحق جهة الوقف عنها شيئا من األجور السنوية أو االستبدال أو االستمالك يكون بقرار
يصدر عن وزير األوقاف.
َ
وبتاريخ  1960/6/29صدر القرار رقم  97الذي عد العقارات العائدة لوقفي السلطانين
سليم وسليمان من أوقاف السالطين العثمانيين وتطبق بحقهما المادة األولى من القانون
رقم  189لعام .1960
وتقوم وزارة األوقاف بالطلب من أصحاب حقوق القرار تقديم معاملة االستبدال خالل
عش ــرة أي ــام من تاريخ تبليغه ــم ،فإذا لم يتقـــدم أصحاب حقوق القرار بطلب االســـتبدال
خ ــال هذه المدة أو كان بعضه ــم مجهول اإل قامة فيحق لدائـــرة األوقاف أن تجري ذلك
بمعرفته ــا وفي هذه الحال يطلب من القاضي الشـــرعي تعييـــن الخبير الممثل لصاحب
حق التصرف.
وبذلك يكون المشرع قد أقر قاعدة عامة لتصفية حق الوقف القائم على األرض بصورة
ً
يتمل ــك معها صاحب البناء أو األغ ــراس األرض تبعا لما يملكه من بناء أو غراس بمقابل
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ً
ً
أرضا ً
وبناء وغراسا .وتختلف
أن يدفع إلى وزارة األوقاف نسبة مئوية من كامل قيمة العقار
هذه النس ــبة بين ثمانية بالمئة إلى خمس وخمســـين بالمئة بحســـب نوع الحق العيني
المنشأ على العقار الموقوف.
ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذه الخطوة التشـريعية الحميدة بالقانون رقم  163تنطوي
عل ــى فائ ــدة محقق ــة ال للوقف فحس ــب بل ألصحـــاب الحقـــوق العينية المنشـــأة على
عقاراتهم ولالقتصاد القومي بوجه عام.
ً
وم ــن ث ــم ،ووفقا لما س ــبق بيانه ،ف ــإن النصوص القانونيـــة الواردة في القانـــون المدني
الس ــوري في الم ــواد  1016-1004بش ــأن اإلجارتين وفي المـــواد  1027-1017بشـــأن اإلجارة
الطويلة ،قد أصبحت غير معمول بها ولم تعد نافذة بعد تاريخ نشـــر القانون  163ســـالف
الذكر بالجريدة الرس ــمية .بعد أن ألغى هذا القانون األحكام المغايرة له في المادة  24منه
باس ــتثناء معامالت االس ــتبدال المنظمة وفق أحـــكام القرار رقم  80تاريـــخ 1929/1/29
والتي جرى الكشف عليها ونظم الخبراء تقريرهم بها.
ً
أوال -عقد اإلجارتين:
عق ــد اإلجارتي ــن على ما يب ــدو ال وجود له في كتب الفقه اإلســـامي ،ويظهـــر أنه نظام
أوجدته الدولة العثمانية بعد سنة  1020للهجرة على أثر الحرائق التي شملت أ كثر عقارات
األوق ــاف ف ــي القس ــطنطينية ،فعجزت غالتهـــا عن تجديدهـــا مما أدى إلى تشـــويه منظر
ً
الب ــاد ،فابتك ــرت طريقة اإلجارتين تشـــجيعا على اســـتئجار هـــذه العقـــارات لتعميرها
ً
اقتباسا من طريقة التحكير في األراضي.
 -1تعريفه:
عرف ــه مصطفى أحمد الزرقا بأنه« :عقد إجارة مديدة بإذن القاضي الشـــرعي على عقار
الوق ــف المتوه ــن الذي يعجز الوقف عـــن إعادته إلى حالتـــه من العمران الســـابق ،بأجرة
معجلة تقارب قيمته تؤخذ لتعميره ،وأجرة مؤجلة ضئيلة يتجدد العقد عليها ،تدفع كل
س ــنة ،وذلك كمخرج من عدم جواز بيع الوقف ،وال إجارته مدة طويلة ،ومن هنا ســـميت
باإلجارتين».
وق ــد عرفته الفقرة األولى من الم ــادة  1013من القانون المدنـــي المصري بنصها« :عقد
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ً
اإلجارتي ــن هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بنـــاء في حاجة إلى اإلصالح مقابل مبلغ منجز
من المال مساو لقيمة هذا البناء وأجرة سنوية لألرض مساوية ألجر المثل».
أم ــا الم ــادة  1004من القانون المدني الســـوري فقد عرفته بما يتفق مـــع المادة  180من
قان ــون الملكية العقارية ذي الرقم  3339لعـــام  1930والنافذ في لبنان بقولها« :اإلجارتين
عقد يكتسب بموجبه شخص ما ،بصورة دائمة ،حق اسـتعمال عقار موقوف واستغالله،
َ
مقاب ــل تأدي ــة ثمنهُ .ويق ّوم هذا الثمن بمبلــــغ معيـــن من المال يعتبر كبـــدل إيجار معجل
معادل لقيمة الحـ ــق المتفرغ عنه ،ويضاف إلى ذلك المبلغ مرتب دائم بمبلغ  3باأل لف
ً
من قيمة العقار حس ــبما تحدد القيمة المذكورة بالتخمين المالي المتخذ أساسا لجباية
الضريبة العقارية».
ّ
والمالح ــظ من التعريفات س ــالفة الذكر أن حـــق اإلجارتين إنما هو حـــق عيني يمكن
مساو لقيمة األرض وأجرة
صاحبه من اس ــتعمال العقار الموقوف واســـتغالله مقابل مبلغ
ٍ
س ــنوية مساوية ألجر المثل .وتطلق عبارة اإلجارتين على العقد المولد للحق وعلى الحق
ً
نفس ــه .ولعل الس ــبب في تس ــميته «اإلجارتين» أنه اعتبر ما يدفعه المنتفـــع أوال أجرة ،وما
ً
ً
يدفعه ثانيا كل سنة أجرة أيضا .وعلى ذلك كان األولى تسميته عقد األجرتين ال اإلجارتين.
ً
وقد نصت المادة  1006من القانون المدني الســـوري على أنه« :يجب الحصول مسبقا
عل ــى إجازة م ــن القاضي قبل عقد اإلجارتيـــن» .وعليه يتوجب علـــى صاحب العالقة أن
يحصل على موافقة القاضي قبل إقرار العقد ال بعده .واإلجازة الالحقة ال تقوم مقام اإلجازة
المنصوص عنها في هذه المادة مادام المشـــرع اشـــترط تسبيق الموافقة .وعقد اإلجارتين
ً
ً
ً
ً
هو عقد ش ــكلي ال ينعقد إال بتوثيق رســـمي ،ولكونه حقا عينيا عقاريا أصليا فإنه ال ينشأ
بين المتعاقدين أو تجاه الغير إال إذا سجل وفق ما يقضي به قانون السجل العقاري.
 -2تمييز حق اإلجارتين عن الحقوق المتشابهة:
يفت ــرق حق اإلجارتين  -ش ــأنه في ذلك شـــأن اإلجارة الطويلة  -عـــن حق االنتفاع من
جهة وعن حق المستأجر العادي من جهة ثانية.
فه ــو يفترق عن حق االنتفاع ،م ــن حيث أن هذا الحق هو حق مؤقت ،ينتهي بانقضاء
أجل ــه أو بموت المنتفع .في حين أن حق اإلجارتين هو حق انتفاع دائم.
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ويفترق عن حق المستأجر ،من حيث أن هذا الحق هو حق شخصي ،يخول صاحبه
مطالبة المؤج ــر بتمكينه من االنتفاع بالعين المؤجرة ،في حين أن حق اإلجارتين هو حق
عيني ،يخول صاحبه سلطة مباشرة على العين الموقوفة.
ً
ً
وعقد اإلجارتين يش ــبه الحكر في كونه يخول حقا عينيا يجوز بمقتضاه للمســـتأجر أن
يتص ــرف ف ــي حقه بمقابل أو بغير مقابـــل ،وينتقل إلى ورثته ،وفـــي أن األجرة تزيد وتنقص
على حسب الزمان والمكان.
ً
ويختلف ــان في الوج ــوه اآلتية :إن محـــل عقد اإلجارتين عقـــار مبني دائمـــا ،أما الحكر
ً
ً
ً
فيكون محله عقارا مبنيا أو أرضا زراعية .إضافة إلى أن المستأجر يدفع في عقد اإلجارتين
ً
ً
ً
مبلغا منجزا من المال مس ــاويا لقيمة البناء ،وكذلك يدفع أجرة ســـنوية لألرض مســـاوية
ألج ــرة المثل ،أما في الحكر فيدفع المحتكر أجرة المثل فقط .و إضافة إلى ذلك كله فإن
مصدر حق الحكر مأخوذ من الش ــريعة اإلســـامية في حين أن حق اإلجارتين مستمد من
القوانين الوضعية.
 -3حقوق صاحب اإلجارتين :يتمتع صاحب اإلجارتين بالحقوق اآلتية:
أ  -ح ــق اس ــتعمال العق ــار :نصت الفقرة األولى مـــن المادة  1007علـــى أنه« :لصاحب
اإلجارتين الحق في اس ــتعمال العقار واستغالله كمالك حقيقي» وبذلك يكون لصاحب
اإلجارتين الحق في اس ــتعمال العقار ،أي استخدامه في الوجوه المعد لها والتي تتفق مع
طبيعته ،كسـكنى الدار أو زراعة األرض.
ب  -حق اس ــتغالل العق ــار :لصاحب اإلجارتين الحق في اســـتغالل العقار واالنتفاع
بجمي ــع م ــا يغله من ثم ــار ومنتجات كما لـــه الحق في كل مـــا يتحد بالعقار ســـواء أ كان
ً
ً
االتح ــاد طبيعيا أم اصطناعيا .وهذا ما أ كدته المادة  1009من القانون المدني الســـوري إذ
ً
نص ــت على أنه» :يش ــمل ح ــق اإلجارتين كل ما يغلـــه العقار وكل ما يتحد به عرضا ســـواء
ً
ً
أ كان االتحاد طبيعيا أو اصطناعيا».
ج  -ح ــق التص ــرف في العقار :إن حق اإلجارتين قابـــل للتصرف واالنتقال .فصاحب
اإلجارتين له أن يس ــتغله بنفس ــه أو أن يؤجـــره ،وأن يتصرف بحقه بمطلـــق الحرية ،وله أن
ً
يتفرغ عنه بعوض أو بدون عوض وأن يرهنه وأن يجري تأمينا عليه وأن يفرض عليه جميع
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ً
الحق ــوق العيني ــة كاالنتفاع مثال وف ــق ما نصت عليه الفقـــرة الثانية من المـــادة  1007من
القانون المدني السوري.
وح ــق اإلجارتي ــن قابل لالنتقال ب ــاإلرث أو بالوصيـــة ويخضع في ذلك ألحـــكام قانون
ً
االنتق ــال المطبقة على العق ــارات األميرية عمال بأحكام المـــادة  1008من القانون المدني
ً
السوري التي جاء فيها« :إن حق اإلجارتين قابل لالنتقال باإلرث أو بالوصية وفقا لألحكام
المطبقة على العقارات األميرية».
د -ح ــق إحداث األبنية والغ ــراس :لصاحب اإلجارتين الحق في إحداث ما شـــاء من
األبنية والغراس في العقار بشرط حصوله على إذن مسبق من متولي الوقف (وزارة األوقاف
الي ــوم) وف ــق ما نص ــت عليه الم ــادة  1010مـــن القانون المدنـــي الســـوري« :لصاحب حق
اإلجارتين أن يغرس في العقار ،بإذن من متولي الوقف ،ما شاء من األغراس وأن ينشئ فيه
ما يش ــاء من البناء بش ــرط أن يراع ــي النصوص المتعلقـــة بالضابطة والطرقات والتوســـع
والتخطيط».
ً
ولك ــن إذا بن ــى صاحب اإلجارتين أو غرس أغراســـا بال إذن مســـبق مـــن متولي الوقف
فيعتب ــر صاح ــب اإلجارتين بحكم البانـــي أو الغارس على أرض الغيـــر ،وتطبق على هذه
األبنية واألغراس أحكام اال لتصاق كما هي موضحة في المواد  888وما يليها من القانون
المدنـي وذلك حسب نص المادة  1012من القانون المدني السوري.
ه ـ ـ  -حق إج ــراء حفريات ف ــي العقار واســـتخراج مواد البنـــاء منهـــاlang=AR-SA :
 >’”14.0pt;font-family:”Simplified Arabic:style=’font-sizeحســـب نـــص المادة
 1011م ــن القان ــون المدن ــي الس ــوري ،فإن لصاحـــب حق اإلجارتيـــن أن يجري فـــي العقار
حفريات إلى أي عمق ش ــاء وله  -بش ــرط االحتفاظ بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة
بالمناج ــم والمقالع واآلثار القديم ــة وبأنظمة الضابطة والطرقات  -أن يســـتخرج من هذه
الحفريات ما يشاء من مواد البناء دون سائر المواد األخرى.
 -4التزامات صاحب اإلجارتين:
يترتب على صاحب اإلجارتين اال لتزامات اآلتية:
أ  -تأدي ــة المرتب الس ــنوي :إذ نصت المـــادة  1014من القانون المدني الســـوري-1« :
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يتوجب على صاحب حق اإلجارتين أن يؤدي المرتب الدائم  -2فإذا لم يدفعه أو لم يدفع
التعويضات وسائر النفقات األخرى المتوجبة يجوز نزع ملكيته بالطرق القانونية».
وق ــد ذكرت الم ــادة  1004من القانون المدني أن المرتب الدائـــم ثالثة باإل لف من قيمة
ً
العقار حسبما تحدد القيمة المذكورة بالتخمين المتخذ أساسا لجباية الضريبة العقارية.
ً
إال أن المادة  16من القانون  163تاريخ  1958/9/27حددت األجرة الســـنوية اعتبارا من
أول تم ــوز  1958بنس ــبة مئوية تع ــادل  %12.5من كامل أجـــرة العقار المحـــددة في قانون
ً
اإليج ــارات على أس ــاس القيمة المخمنـــة للعقار التي تتخذ أساســـا الســـتيفاء الضريبة
ً
العقارية أو على أساس األجرة المحددة قضائيا .مع العلم أن األرض الزراعية تعتبر بحكم
أماكن التجارة من حيث النسبة المحددة في قانون اإليجارات.
ب  -وجوب صيانة العقار ودفع الضرائب والرســـوم14.0pt;font-:style=’font-size :
 >’”family:”Simplified Arabicفق ــد نصـــت المادة  1013من القانون المدني الســـوري
على -1« :أن صاحب حق اإلجارتين مســـؤول عن النقص الذي يحصل بســـببه في قيمة
العق ــار  -2ويترتب علي ــه نفقات صيانة العقار ومـــا يلحقه من الضرائب والرســـوم  -3وال
يح ــق له المطالب ــة بالنفقات التي يدفعها وال بقيمة التحســـين الـــذي يحدثه فيه» وذلك
ً
تحت طائلة نزع ملكيته بالطرق القانونية عمال بصراحة الفقرة الثانية من المادة  1014من
القانون المدني السوري.
 -5زوال حق اإلجارتين:
ً
ً
يزول حق اإلجارتين  -على الرغم من كونه في األصل حقا دائما  -باألسباب اآلتية:
أ  -االندغ ــام :يزول ح ــق اإلجارتين باندغامه مع ملكية العقـــار ،فيما إذا أقدم صاحب
ً
ً
اإلجارتين على شراء هذه الملكية مقابل بدل معادل لقيمة ثالثين قسطا سنويا .إذ نصت
المادة  1005من القانون المدني السوري على أنه« :لصاحب حق اإلجارتين أن يشتري في
ً
ً
أي وقت ملكية العقار المجردة مقابل بدل معادل لقيمة  30قسطا سنويا».
وبص ــدور القانون رقم  163لعام  1958المتعلق باســـتبدال حقـــوق اإلجارتين ،إن كان
بطلب من صاحب الحق أو بطلب من وزارة األوقاف وفق أحكام هذا القانون ،فإنه لم يعد
ً
لصاح ــب ح ــق اإلجارتين أي حق في شـــراء ملكية العقـــار اعتبارا من تاريـــخ نفاذه .وهذا

تسویپ 113 /

ً
بالطب ــع ال يؤثر في الحاالت التي تم بها شـــراء ملكية العقار اســـتنادا إلـــى هذا النص قبل
ً
ً
ً
ذلك وتس ــجيل هذا الشراء أصوال .وذلك طبعا بعد أن تتم معاملة استبداله عمال بأحكام
المادة  15من القانون رقم  163لعام  1958التي حظرت ،تحت طائلة بطالن المعامالت
ومس ــؤولية الموظفين المس ــلكية ،إجراء أي معاملـــة عقارية لدى دوائر الســـجل العقاري
ً
على حقوق القرار ،ما لم يستبدل الحق العيني العائد للوقف وفقا ألحكام هذا القانون.
ب  -إخ ــال صاح ــب اإلجارتي ــن بالتزامـــه بدفع المرتـــب الســـنويlang=AR-SA :
 >’”14.0pt;font-family:”Simplified Arabic:style=’font-sizeيتوجب على صاحب
ً
ح ــق اإلجارتين عمال بأح ــكام المادة  1014من القانون المدني الســـوري أن يؤدي المرتب
الدائ ــم ،فإذا لم يدفعه ،أو لم يدفع التعويضات وســـائر النفقـــات األخرى المتوجبة ،يجوز
نزع ملكيته بالطرق القانونية.
ج  -وف ــاة صاح ــب اإلجارتي ــن مـــن دون وارث14.0pt;font-:style=’font-size :
 >’”family:”Simplified Arabicنصت الفقرة األولى من
المادة  1015من القانون المدني الســـوري على أنـــه« :يبقى حق اإلجارتين على الوقف
في حالة انقراض ورثة صاحب الحق المذكور إال أنه يعود إلى الوقف».
د  -عدم االس ــتعمال :يزول حق اإلجارتين فيما إذا أهمل صاحب اإلجارتين استعمال
حقه مدة عش ــر س ــنوات ،وفق م ــا نصت عليه الفقـــرة الثانية من المـــادة  1015من القانون
المدني السوري.
ومم ــا تجدر اإلش ــارة إليه أن حق اإلجارتين ال ينقضي بتلـــف األبنية أو الغراس ولو كان
ً
ً ً
تلفا تاما بل يبقى جاريا على األرض .وأنه تطبق األحكام المتعلقة بالشـــيوع والقسمة على
ً
حقوق اإلجارتين عمال بأحكام المادة  1016من القانون المدني السوري.
ه ـ ـ  -اس ــتبدال العق ــار الموق ــوف المثقـــل بحـــق اإلجارتيـــنstyle=’font- :
 >’”14.0pt;font-family:”Simplified Arabic:sizeإن العقارات الوقفية
المثقل ــة بحق اإلجارتين يمكن اس ــتبدالها بالنقـــد ،وذلك بتأدية بدل معادل لنســـبة
ً
ً
أرضا ً
وبناء وغراســـا ،حســـب
مئوية قدرها اثنا عش ــر ونصف بالمئة من كامل قيمة العقار
القان ــون رقم  163بتار ي ــخ  .1958/9/27وتقدر هذه القيمة من قبـــل ثالثة خبراء يعينون
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م ــن أصحاب االختص ــاص في تقدير قيمة األمالك .فاألول يعينـــه ممثل إدارة األوقاف من
قائمة يقررها مجلس األوقاف المحلي في كل سنة شمسية ،ولو كان العقار يعود أل كثر من
وق ــف واح ــد .والثاني يعينه القاضي الشـــرعي من أصل قائمة خبـــراء لألمالك المقررة من
وزارة الع ــدل .والثال ــث يعين ــه صاحب حـــق التصرف من قبـــل وزارة العـــدل ،و إذا تعدد
أصح ــاب التصرف فيكون لخبرائه ــم صوت واحد .والقيمة التي يقدرهـــا الخبراء باتفاق
اآلراء تك ــون قطعية وغير قابلة ألي طريق من طرق الطعن أو المراجعة .أما في حال صدور
تقر ي ــر الخب ــراء بأ كثر ي ــة اآلراء فيك ــون لكل مـــن ممثـــل إدارة األوقاف وصاحب حـــق القرار
االعتراض على التقرير المذكور خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغهم تقرير الخبراء ،ويكون
ذل ــك أمام اللجنة االس ــتئنافية الت ــي تتألف من خمســـة خبراء اختصاصييـــن في تقدير
األم ــاك من قائم ــة الخبراء المقررة م ــن وزارة العـــدل ،إذ يختار األول صاحـــب حق القرار
ويخت ــار الثان ــي ممث ــل إدارة األوق ــاف والثالـــث يختـــاره القاضي الشـــرعي ويختـــار الرابع
والخام ــس مجلس األوقاف .وتص ــدر اللجنة تقريرها باإلجماع أو باأل كثرية بشـــكل قطعي
ملزم للطرفين.
ً
ثانيا-
إجارة الطويلة (المقاطعة):
لقد اس ــتعمل مشرع القانون المدني التســـميتين ،ويالحظ أن تسمية المقاطعة أدق،
ألن تس ــمية اإلج ــارة الطويلة ليس ــت مانعة ألنها تصـــدق على اإليجـــارات المعقودة لمدة
طويلة وعلى اإلجارتين.
 - 1تعريفه:
عرف ــه مصطف ــى أحمد الزرقا بأنه :حق قـــرار مرتب على األرض الموقوفـــة بإجارة مديدة
ً
ً
تعق ــد بإذن القاض ــي يدفع فيها المسـ ــتحكر لجانب الوقـــف مبلغا معجـــا يقارب قيمة
ً
األرض ،ويرتب عليه مبلغ آخر ضئيل يستوفى سنويا لجهة الوقف من المستحكر أو ممن
ينتقل إليه هذا الحق ،على أن يكون للمستحكر حق الغراس والبناء وسائر وجوه االنتفاع.
وقد عرفته المـ ــادة  193من قانون الملكية العقارية الصــــادر بالقــــرار  3339لعام 1930
والنافذ في لبنان بقولها« :اإلجارة الطويلة حق يكتســـب به صاحبه مقابل بدل معين ،حق
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إحداث ما شاء من األبنية وغرس ما شاء من الغراس في عقار موقوف ويمكنه عدا ذلك أن
يحرز ملكية هذه األبنية واألغراس ملكية مانعة ضمن الشروط المعينة في المادة .»196
أم ــا المادة  1017م ــن القانون المدني الســـوري فقد عرفته بقولهـــا -1« :اإلجارة الطويلة
عق ــد يكتس ــب به صاحبه ،مقابل بدل معين ،حق إحداث ما شـــاء مـــن األبنية وغرس ما
ً
ش ــاء م ــن األغراس ف ــي عقار موق ــوف  -2ويمكنـــه أيضا أن يكتســـب ملكية هـــذه األبنية
والغراس ضمن الشروط المعينة في المادة .»1020
ّ
م ــن خالل ما س ــبق بيان ــه يتضح أن حق اإلجـــارة الطويلـــة إنما هو حـــق عيني يمكن
صاحبه من إحداث ما شاء من األبنية وغرس ما شاء من األغراس في عقار موقوف مقابل
ً
ً
ً
ب ــدل معين ،وهذا البدل يكون مبلغ ــا معينا من المال موازيا لقيمة الحــــق المتفرغ عنه،
يض ــاف إليه مرتب س ــنوي دائم بمعدل اثنيـــن ونصف باأل لف من قيمـــة العقار كما هي
ً
ً
محددة في التخمين المتخذ أساسا لجباية الضريبة العقارية عمال بأحكام الفقرة األولى
من المادة  1019من القانون المدني السوري.
ً
و إعماال لن ــص المادة  1018من القانون المدني الســـوري فإنه ال يرخص بعقد اإلجارة
الطويل ــة إال بالمقاطع ــة (أي بالبدل الســـنوي المقطـــوع) دون أي عقد ســـواها .وأنه ال بد
ً
لصح ــة عقد المقاطعة من الحصول على إذن مســـبق من القاضي عمـــا بأحكام المادة
 1021من القانون المدني السوري .وتطبق األحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق
اإلجارة الطويلة (المقاطعة) على ما نصت عليه المادة  1027من القانون المدني السوري.
ويالحظ أن ــه منذ صدور القانون رقم  163تاريخ  1958/9/27لم يعد من الجائز عقد
اإلج ــارة الطويلة على العقارات الموقوفة ،ألن المادة  21منه حظرت إنشـــاء أي حق عيني
على العقارات الوقفية تحت طائلة البطالن.
وبمقتض ــى المادة  16م ــن القانون المذكور عدلت األجرة الســـنوية التـــي كانت اثنين
ً
ونص ــف باأل لف من قيمة العقار لتصبـــح اعتبارا من أول تموز  1958نســـبة مئوية تعادل
ثماني ــة بالمائ ــة من كامل أج ــرة العقار المحدد فـــي قانون اإليجارات على أســـاس القيمة
ً
المخمن ــة للعق ــار التي تتخذ أساس ــا الســـتيفاء الضريبـــة العقارية أو على أســـاس األجرة
ً
المحددة قضائيا.
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 -2حقوق صاحب اإلجارة الطويلة:
ً
يعتبر صاحب اإلجارة الطويلة مالكا لكل األبنية المشيدة ولكل األغراس المغروسة في
العقار الموقوف ،فيس ــتعملها ويس ــتغلها ويتصرف بها كيفما شاء تصرف المالك بملكه
على ما قضت به صراحة المادة  1022من القانون المدني السوري وله في سبيل ذلك:
أ  -حق استعمال األبنية واألغراس كسكنى الدار أو االحتطاب من األشجار.
ب  -حق استغاللها واالنتفاع بجميع ما تغله من ثمار ومنتجات.
ج  -ح ــق التص ــرف بها بملء الحرية ،كالتفرغ عنها ببـــدل أو من دون بدل ،ورهنها أو
إج ــراء تأمين عليه ــا ووقفها أو فرض أي حق عيني آخر عليها ،كاالنتفاع أو االرتفاق ضمن
حدود حقه.
د  -وله حق بناء ما شاء من األبنية وغرس ما شاء من األغراس من دون الحصول على
ً
ً
ً
إذن مسبق من وزارة األوقاف (المتولي سابقا) وتعتبر هذه األبنية والغراس ملكا خالصا له
ّ
وتبقى كذلك حتى بعد سقوط وزوال حق اإلجارة الطويلة .وتعد األراضي الموقوفة ملحقة
باألبني ــة المش ــيدة عليها وباألغراس المغروســـة فيهـــا داخلة من ثم في التفـــرغ الواقع على
األبنية والغراس ما لم يكن هناك اتفاق على خالف ذلك ،حسب ما جاء في المادة 1023
من القانون المدني السوري.
ومما تجدر اإلش ــارة إليه أنه بع ــد صدور القانون رقم  163لعـــام  1958أصبح صاحب
ً
ح ــق المقاطع ــة مقي ــدا بتنفيذه لألح ــكام الواردة فـــي هذا القانون بشـــأن اســـتبدال حق
ً
المقاطع ــة وفقا ألحكام ــه .ألن ملكيته للعقار معلقة على تحديد بدل االســـتبدال وتأديته
لجه ــة الوقف ،لكون المش ــرع بموجب أحـــكام المادة  15من هذا القانـــون حظر إجراء أي
معامل ــة عقارية عل ــى مثل هذه العق ــارات قبل اســـتبدالها تحت طائلة البطـــانُ .
فتفرغ
صاح ــب المقاطعة عنها أو رهنها أو إجـــراء أي تامين عليها أو فرض أي حق عيني آخر ال
يصح قبل استبدالها وتحريرها من رقبة الوقف.
 -3التزامات صاحب اإلجارة الطويلة:
يترتب على صاحب اإلجارة الطويلة اال لتزامات اآلتية:
آ  -تأدي ــة مرت ــب دائم :يترت ــب على صاحب اإلجـــارة الطويلة تأدية المرتب الســـنوي،
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ً
تح ــت طائلة س ــقوط حقه إذا اس ــتمر علـــى عدم دفع المرتـــب مدة ثالث ســـنوات عمال
بأحكام المادة  1025من القانون المدني السوري.
ب  -تجديد األبنية واألغراس :على صاحب اإلجارة الطويلة إذا زالت األبنية أو األغراس
ألي س ــبب من األس ــباب أن يجددها و إال فهو مهدد بسقوط حقه بعد إنذار موجه إليه من
ً
متول ــي الوق ــف ،وال يكون الس ــقوط حكميا ،بل ال بـــد من اللجوء إلى القضاء واســـتصدار
ً
حكم بذلك إعماال لصراحة المادة  1025من القانون المدني السوري.
وقد اجتهدت محكمة النقض الســـورية في قرارها ذي الرقم  489تاريخ 1961/6/12
بقوله ــا« :إن مج ــرد تخل ــف المحتكر عـــن دفع المرتب مـــدة ثالث ســـنوات ال يؤدي إلى
س ــقوط الحق ،إذ تتوقف حالة الس ــقوط على حصول التنبيه الرسمي بالوفاء ،وأن النص
ال ــوارد ف ــي الم ــادة  1025من القان ــون المدني الســـوري والقاضي بوجوب اإلنـــذار من أجل
تجدي ــد األبني ــة والغ ــراس بع ــد زوالها قبـــل المطالبة بســـقوط الحكر ال يفيـــد الخروج عن
القواعد العامة المتعلقة بفس ــخ العقود أو انفســـاخها بل يرمي إلى وضع تشريع ينظم حالة
لم يتناولها العقد الملزم للجانبين ،وأن مجرد تخلف المحتكر عن أداء المرتب الســـنوي
و إغفال تجديد األبنية واألغراس واألش ــجار دون توجيه اإلنذار من صاحب الرقبة ال يسقط
حق المحتكر».
 -4زوال حق اإلجارة الطويلة (المقاطعة):
يزول حق اإلجارة الطويلة بأحد األسباب اآلتية:
آ  -االندغام :يزول حق اإلجارة الطويلة إذا اجتمع الحق مع ملكية العقار الموقوف في
ش ــخص واح ــد وف ــق ما نص ــت عليه الفقـــرة األولى مـــن المـــادة  126من القانـــون المدني
السوري؛ كأن يشتري صاحب المقاطعة العقار الموقوف وفق ما نصت عليه المادة 1020
من القانون المدني الس ــوري التي تنص على أنه «لصاحب حـــق المقاطعة أن يحوز بأي
ً
ً
وقت ،ملكية العقار مقابل بدل معادل لقيمة ثالثين قسطا سنويا».
إال أن ــه بعد ص ــدور القانون رقم  163لعام  1958المتضمن اســـتبدال حقوق القرار في
ً
العق ــارات الوقفية ،فقد أصبح تملك صاحب حـــق المقاطعة ملكية العقار منوطا بإنجاز
ً
معاملة االستبدال بالنقد الذي يسـتحق دفعة واحدة خـالل  15يوما من تاريخ تبليغ تقرير
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ً
الخبراء القطعي أو أقس ــاطا ش ــهرية لمدة ســـنة قابلة للتمديد ســـنة أخرى مرة واحدة ،إذا
تحقق لمجلس األوقاف المحلي عجز المدين مع اســـتمرار جهة الوقف باســـتيفاء األجور
على أساس قيمة العقار المقدرة من قبل الخبراء بموجب هذا القانون وبالنسبة المحددة
في قانون اإليجارات.
ب  -إخ ــال صاح ــب اإلج ــارة الطويلـــة بالتزامـــه بتجديـــد البنـــاءlang=AR-SA :
 >’”14.0pt;font-family:”Simplified Arabic:style=’font-sizeيســـقط حق صاحب
اإلج ــارة الطويلة إذا زالت األبنية أو األغراس ألي ســـبب من األســـباب ،ولم يبادر صاحب
اإلجارة الطويلة إلى تجديدها ،على الرغم من اإلنذار الموجه إليه من وزارة األوقاف.
ج  -امتن ــاع صاح ــب اإلجارة الطويلة عن دفع المرتب الســـنوي مدة ثالث ســـنوات:
 >’”14.0pt;font-family:”Simplified Arabic:lang=AR-SA style=’font-sizeإن
ً
حق صاحب اإلجارة الطويلة ال يس ــقط حكما بمجرد تخلف هذا األخير عن دفع المرتب
ً
الس ــنوي مدة ثالث س ــنوات ،بل ال بد من إنذاره عمال بالمبادئ العامة في فسخ العقود،
والتي جاءت على ذكرها المادة  158من القانون المدني السـوري في فقرتها األولى بقولها:
«ف ــي العقود الملزم ــة للجانبين ،إذا لم يوف أحد المتعاقديـــن بإلزامه جاز للمتعاقد اآلخر
بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ،مع التعويض في الحالتين إن كان
له مقتضى».
وق ــد قضت محكمة النقض الس ــورية بقرارها رقم  82تاريخ « :1962/2/5إن ســـقوط
الحق بالحكر بسبب عدم قيام صاحب الحق بالحكر بالتزاماته في إقامة األبنية وتحسين
العقارات المحكرة وعدم دفع المرتب السنوي ،معلق على توجيه اعذار رسمي لصاحب
الحق بالحكر يثبت امتناعه عن القيام بواجبه ،وال يقوم مقام اإلنذار استدعاء الدعوى الن
الدعوى التي يجوز اعتبارها قائمـ ــة مقام اإلنذار هي الدعـــــوى التي ترمي إلى تنفيذ العقد
المنازع عليه».
وج ــاء في اجته ــاد آخر برق ــم  346تاريـــخ  -1« :1962/6/14إن إســـقاط حـــق الحكر
لتخلف صاحب الحق عن القيام بالتحسينات الواجبة بالعقار أو بجزء منها أو التخلف
ع ــن تجديدها أو لعدم دفع المرتبات الســـنوية مقيد بتوجيه اإلنـــذار  -2إن إقامة الدعوى
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التي يصح اعتبارها قائمة مقام اإلنـ ــذار ،هي تلك التي ترمي إلى المطالبة بتنفيــــذ العقـد
ً
ً
المنازع عليـه حتى إذا ما استمر المدين معارضا في التنفيذ ،اعتبر ناكال».
د  -وف ــاة صاحب حق اإلجارة الطويلة بـــدون وارث14.0pt;font-:style=’font-size :
 >’”family:”Simplified Arabicيس ــقط حـــق اإلجـــارة الطويلـــة في حالة انقـــراض الورثة
ً
ويعود العقار إلى الوقف عمال بأحكام المادة  1026من القانون المدني السوري ،أما األبنية
ً
واألغ ــراس المحدث ــة فهي تعود إلى الدولـــة باعتبارها ماال ال صاحب له حســـبما جاء في
الفقرة الثالثة من المادة  262من قانون األحوال الشـــخصية التي تنص« :إذا لم يوجد أحد
من هؤالء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة».
هـ  -االس ــتمالك للمنفعة العام ــة :إن نزع ملكية العقارات المحكـــورة ،بما عليها من
بناء أو أغراس ،للمنفعة العامة بطريق االستمالك يؤدي إلى فسخ عقد التحكير ،ويسقط
ً
ما للمحتكر من حق البقاء والقرار ،وينقل حقه إلى التعويض المحدد بدال لالستمالك.
ذلك ألن الش ــريعة اإلس ــامية تقضي بأنه إذا خرب البناء المحتكر أو جف شجره ولم
يبق لهما أثر في أرض الوقـف ومضت مـدة االحتكار ،فإن األرض تعود إلى جهة الوقف وال
يك ــون للمحتك ــر وال لورثته حق البق ــاء و إعادة البناء .وبما أنه إذا لـــم يكن االنتفاع بالعين
المؤجرة فإن العقد ينفس ــخ وتس ــقط عـــن المحتكر أجرة المـــدة الباقية ،ومـــن ثم فإن نزع
ً
ملكي ــة األرض المحك ــورة هي وما عليها من بنـــاء للمنفعة العامة يترتـــب عليه حتما أن
يفسخ عقد االحتكار ،ويسقط ما كان للمحتكر من حق البقاء والقرار ،وال يكون له إال ثمن
بنائه .أما الوقف فيكون له ثمن األرض كله.
ومما تجدر اإلشارة إليه أن استمالك عقارات الوقف قد صدر بالقانون رقم  272تاريخ
ً
 1946/6/6والمع ــدل بالقانون رق ــم  108تاريخ  1958/8/10وعمل بـــه اعتبارا من تاريخ
العمل بالقانون رقم  108لعام  .1958وأنه في تاريخ  1960/1/16صدر القانون رقم  10الذي
قضى بعدم خضوع عقار الوقف للربع النظامي من االستمالك.
ً
ثالثا-
الموازنة بين أحكام اإلجارة الطويلة وأحكام اإلجارتين:
 -1من حيث وعاء الحق:
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إن ح ــق اإلج ــارة الطويلة مقصور على العقـــارات الملك ،في حيـــن أن حق اإلجارتين
مقصور على األراضي األميرية.
 -2من حيث المرتب السنوي:
إن المرتب السنوي بحسب القانون رقم  163لعام  1958في اإلجارة الطويلة هو ثمانية
بالمئة من كامـ ــل أجرة العقار .في حين أن هذا المرتب في اإلجارتين هو اثنا عشر ونصف
بالمئة .ولعل الفرق يرجع إلى أن اإلجارة الطويلة تقـع على األوقاف الزراعية أو المستغالت،
ف ــي حين أن اإلجارتين تقع على المس ــقفات ،أي األوقاف الواقعـــة ضمن المدن والمعدة
للبناء.
 -3من حيث مشتمالت الحق:
إن وج ــود األراضي األميرية خارج المـــدن ،حيث المقالع والمرامـــل ،يقتضي أن يكون
لصاح ــب اإلجارتين الحق في اس ــتخراج المـــواد من األرض .في حيـــن أن وقوع العقارات
المل ــك المثقل ــة بح ــق المقاطعة ف ــي المناطـــق المبنية يســـتتبع أن ال يكـــون لصاحب
المقاطعة مثل هذا الحق.
 -4من حيث حرية إحداث البناء والغراس:
إن صاحب حق المقاطعة هو مالك لكل األبنية المشــــيدة ،ولكل األغراس المغروسة
في العقار الموقوف ،فيس ــتعملها ويس ــتغلها ويتصرف بها بملء الحرية تصرف المالك.
ف ــي حين أن صاح ــب اإلجارتين إذا بنى أو غـــرس في األرض الموقوفة مـــن دون إذن وزارة
ً
ً
األوقاف ،يعد بانيا أو غارسا سيئ النية في أرض الغير.
 -5من حيث اال لتزام بتجديد األبنية واألغراس:
يتعين على صاحب اإلجارة الطويلة إذا لم يبق أي أثر لألبنية أو األغراس أن يجددها،
ً
و إال فإن حقه يكون مهددا بالسقوط .وال إلزام من هذا النوع على عاتق صاحب اإلجارتين،
و إذا شاء هذا األخير تجديدها فهو ال يستطيع ذلك إال بإذن خاص من وزارة األوقاف.
 -6من حيث انتقال الحق:
ً
ً
بم ــا أن األغراس والبناء التي يحدثها صاحـــب المقاطعة تكون حقا خالصا له ،لذلك
ً
ً
فإنه ــا تورث وفق ــا للقواعد المطبقة على العقارات الملك عمـــا بأحكام المادة  1024من
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القانون المدني الس ــوري ،وهي القواعد الواردة في قانون األحوال الشـــخصية .في حين أن
حق اإلجارتين ،باعتباره يقع على أرض أميرية ،يخضع لقانون انتقال األموال غير المنقولة.
 -7من حيث مآل األبنية واألغراس عند انقضاء الحق:
ً
ً
إن األبني ــة واألغراس الت ــي يحدثها صاحب اإلجارة الطويلة تعد ملـــكا خالصا له ،في
حين أن األبنية واألغراس التي يحدثها صاحب اإلجارتين تعد تابعة لحكم الوقف .وينبني
على هذا الفرق أن حق اإلجارة الطويلة إذا ســـقط عـــن صاحبه آلت األبنية واألغراس التي
ً
أحدثه ــا إل ــى الدول ــة ،باعتبارها ماال ال مســـتحق لـــه ،أما األبنيـــة واألغراس التـــي يحدثها
صاح ــب اإلجارتين فهي تؤول ،عند ســــقوط حق اإلجارتين عن صاحبـــه إلى الوقف ذاته
وفق ما نصت عليه المادة  106من القانون المدني السوري.
وظاهر مما تقدم أن حق اإلجارة الطويلة ،عند ســـقوطه عـــن صاحبه ،يعود إلى الوقف
ً
مس ــتقال عن األبنية واألغراس ،في حين أن حق اإلجارتين عند ســـقوطه عن صاحبه يعود
ً
إلى الوقف مقترنا باألبنية واألغراس.
 -8من حيث االستبدال:
ً
يجري استبدال العقار الموقوف المثقل بحق اإلجارة الطويلة بإعطاء جهة الوقف بدال
ً
معادال لنس ــبة مئو ي ــة قدرها ثمانية بالمئة مـــن كامل قيمة العقار .في حين أن اســـتبدال
العقار الموقوف المثقل بحق اإلجارتين يجري بتأدية بدل معادل لنســـبة مئوية قدرها اثنا
ً
ً
أرضا ً
وبناء وغراسا.
عشر ونصف بالمئة من كامل قيمة العقار
ً
رابعا-
الحقوق العينية األخـ ــرى التي يجوز إنشــــاؤها على العقارات الموقوفة والمتفرعة عن
حق اإلجارتين وحق اإلجارة الطويلة:
إل ــى جانب ح ــق اإلجارتين وحق اإلجارة الطويلة المترتبيـــن على الوقف هناك حقوق
عيني ــة أخرى ورد النص بشـ ــأنها في المادة األولى من القانون رقـــم  163لعام  1958وهذه
الحقوق هي:
ُ -1
الم ْر َصد( :بضم الميم وسكون الراء وفتح ما بعدها)
ويكون عندما يحتاج عقار الوقـف إلى الترميم وال يكون في غلة الوقف ما يكفي للقيام
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به ،فيحق للمتولي بإذن من القاضي ،أن يســـمح للمســـتأجر بإجراء الترميم من ماله على
ً
أن تبقى هذه النفقات دينا له على الوقف وعلى أن يبقى عقار الوقف في يده ما لم يسترد
ً
الدين .وبذلك يتفق هذا الحق مع حق الرهن في أن كال منهما من الحقوق التبعية التي
تتب ــع الدين ف ــي وجوده وعدمه .ويختلفـــان من حيث أن المقصود مـــن الرهن هو ضمان
الدين في حين أن المقصود من حق المرصد هو إنشاء شبه حق قرار على األرض ليستفيد
صاحب حق المرصد منه فيكون المقصود هو هذه الفائدة ال ضمان الدين.
َ
 -2الك ِدك( :بفتح الكاف وكسر ما بعدها)
وهو لفظ تركي األصل ،يطلق على ما يضعه المســـتأجر في العقار الموقوف من أدوات
ُ
ول ــوازم مس ــتقرة أو غي ــر مس ــتقرة مما هو ضـــروري لالنتفاع من العقار بحســـب مـــا أعد له
كالرف ــوف واألغ ــاق المتعلقة بالمتاجر والكـــؤوس والفناجين وغيرهما مما يســـتعمل في
المقاهي ،وما يضعه مس ــتأجر الحمام من مساطب وشراشف وغيرها من األدوات الالزمة
ً
لالنتفاع بالحمام .فهذه الزوائد المس ــتقرة وغير المســـتقرة تعد جزءا من المســـتغل الذي
يقوم عليه العقار الموقوف .ويسمى الكدك «سكنى» في الحوانيت الصناعية والتجارية،
كما يسمى «كردار» في األراضي الزراعية.
ْ
الحكر( :بكسر حرف الحاء وسكون الكاف)
ِ -3
ويق ــال ل ــه المقاطعة وهو أجرة س ــنوية مقطوعة معينـــة تترتب علـــى األرض الموقوفة،
ً
يدفعها المستحكر سنويا إلى جهة الوقف المتصرف بما عليها ،على أن يكون للمستحكر
الحق ببناء ما يش ــاء من أبنية أو يغرس ما يشـــاء من أغراس ،فيكون بناء العقار أو الغراس
ً
ممل ــوكا لمن بناه أو غرس ــه ،وأرضه موقوفة ،وهـــي تابعة بطريق اإليجـــار لصاحب البناء أو
الغ ــراس ،تنتق ــل مع بناء العقار أو الغراس من مالك إلى مالك آخر بإذن المتولي ،وال تعود
للوق ــف إال بم ــوت صاحبها بال وارث ،ويلـــزم صاحب العقار أو الغـــراس ببدل أجر المثل
ً
عنها سنويا.
والحكم ــة التي من أجلها أجيز هذا العقد هي أن العيـــن التي يقرر عليها الحكر تكون
ف ــي حال ــة ال ينتفع بها ،حتى أنه ال يوجد من يســـتبدل بها غيرها .ولهذا الســـبب أباحت
الشريعة اإلسالمية للقاضي تحكيرها إذا توافرت الشروط التي أوجبتها الشريعة اإلسالمية

تسویپ 123 /

م ــن أن تكون العين الموقوف ــة تخربت وتعطل االنتفاع بها بالكليـــة ،وأال يكون للوقف ريع
ُتعم ــر ب ــه ،وأال يوجد من يرغب في اس ــتئجارها مدة مســـتقبلة بأجـــرة معجلة تصرف في
ً
عمارتها ،وأال يمكن استبدالها أيضا.
 -4القيمة:
إذا وضع المستأجر بإذن المتولي في األرض الزراعية الموقوفة ما هو ضروري الستغاللها
ً
كالس ــياج والس ــماد وعم ــارة الح ــوش أو بنى غرفـــا عليها ،فللمســـتأجر حـــق أرجحية في
اس ــتئجار األرض الزراعي ــة وال يكون للوقف حق إخالئه من المأجور ما لم يســـتنكف عن
دفع بدل مثل األرض .وبذلك ينشأ للمستأجر حق هو شبه حق قرار على األرض الموقوفة.
 -5القميص:
ه ــو أن تكون دار الرحى ،فتؤجر فيضع فيها المســـتأجر آالت الطحن وأدواته ،فتســـمى
ً
قميصا وتترك دار الرحى بيده وال ينال الوقف بعد ذلك منها إال ما يسمح به المستأجر مما
يسمى أجر المثل ويأخذ القميص من حيث المآل حكم القيمة.
َ َ ّ َ َ
الم َسكة:
 -6مشد
َ َ
َ ّ
و(الم َســـكة) بثـــاث فتحات وهـــي على وزن
َ(مش ــد) بفتحتي ــن مع تش ــديد الدال،
سمكة ،وهو لفظ مشتق من (الشد والتمسك) وهو أن تكون أرض الوقف مأجـورة للزراعة
لمـ ــدة معينة ،والمس ــتأجر يعده ــا للزراعة فيفلحها ،ويســـمدها ،فتنقضي مـــدة إجارته،
ً
فتؤجر له ثانية لئال يضار بضياع ما بذله فيها وهكذا دواليك إلى أن يدعي بأن له يدا ثابتة
ً
فيه ــا ،أو صار له مس ــكة يتمس ــك به ــا ،وقـــد كان يعد مســـتحقا لألرض وأولـــى من غيره
باستثمارها.
 -7الغراس:
وهو أن تكون أرض زراعية جارية بملك الوقف ،تؤجر ويؤذن للمســـتأجر بغرس ما شاء
ً
من الش ــجر فيها ،على أن يكون له فيها حصة شـــائعة مما غرس ،وقد يجتمع ذلك أحيانا
مع (القيمة) فيكون ذلك وسيلة الستمالك األرض الزراعية.
 وهب ــة الزحيل ــي ،الوصاي ــا والوق ــف فـــي الفقه اإلســـامي ،الطبعـــة الثانيـــة (جامعةّ
اإلمارات ،كلية الشريعة والقانون -دار الفكر ،دمشق .)1993
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