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مقدمه

از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام 
یژه ای به  وافر قرار داشـــته اســـت. دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام و
که پیشـــوایان اســـالم ناب همگی از جمله  گونه ای  یج وقف در بین مســـلمین دارد، به  ترو
واقفیـــن و متولیـــان موقوفـــات بوده انـــد. در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و 
کلیدی فرهنگی، اقتصادی و  یرســـاخت های  مهمترین بســـتر تعالی نهاد دین و یکی از ز
اجتماعی اداره جوامع اســـالمی بوده اســـت. با توجه به اهداف بلند انقالب اســـالمی در 
راســـتای ایجاد جامعه اســـالمی ایرانـــی و تمدن بین الملل اســـالمی، احیـــاء نهاد وقف و 
کید مکرر مقام  که مورد تا یات اساسی ای است  ر شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضرو

معظم رهبری قرار دارد.
در این راســـتا ســـازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با 
کشورها، مقدمات آشنایی و بهره گیری از  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
ظرفیت ها و توانمندی های ســـایر ملل، و توســـعه ارتباطات بین المللی در حوزه وقف، به 
یژه ارتباطات با کشورها و ملت های مسلمان را فراهم نماید. لذا از سال گذشته معاونت  و
ژه پژوهشی »شناخت  توســـعه مدیریت و پشتیبانی ســـازمان اقدام به تعریف و راهبری پرو
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 
یـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد  ز ســـال جاری توســـط جنـــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری، و



یه   کشور سور 12  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

یاســـت جمهوری و  ری ر اســـالمی، جناب آقای دکتر ســـتاری، معاون محترم علم و فناو
یاســـت محترم ســـازمان  حجـــت االســـالم و المســـلمین محمـــدی، نماینده ولی فقیه و ر

گردید. اوقاف و امورخیریه رونمایی 
ژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم می دانم از زحمات  اجرای این پرو
یژه مدیـــرکل دفتر نوســـازی و تحـــول اداری، جناب آقای دکتـــر غالمعلی  همـــه آن هـــا به و
که نقش  کارشناســـان این دفتر، آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی  رحیمی و 
که  کارفرمایـــی ایـــن مطالعات را برعهده داشـــتند، و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری 
ژه را برعهده داشـــت، و همکاران ایشان، آقایان علیرضا رحیمی و  مدیریت اجرای این پرو

یوسف پناهی تشکر و قدردانی نمایم.
یغ جناب آقای حسین آب نیکی__ همچنین مراتب ســـپاس خود را از زحمات بی در
ژه را بر عهده  کـــه نظارت براین پـــرو یاســـت ســـازمان اوقاف و امور خیریه__  ر عالی ر مشـــاو

کیفی آن تالش نمود اعالم می دارم. گرفت و در جهت ارتقاء 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه 

زمستان 1395



پیشگفتار

کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه 
کشورها در این حوزه،  به منظور آشنایی با بیشینه، روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی 
نگاشت نهادی مجموعه های فعال در بخش وقف )شامل معرفی نهادها و روابط ما بین 
آن هـــا( و برنامه هـــای آتـــی این کشـــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از 
کشـــورهای مورد مطالعه، در دستور  تجربیات ناموفق، با لحاظ اقتضائات منحصربه فرد 

گردید. گرفت و عملیاتی  کار قرار 
ژه در قالب چهـــار فاز ذیل  بـــه منظـــور تحقق اهداف مدنظر، شـــرح خدمـــات این پـــرو

گردید: طراحی و اجرا 
ین طرح و چارچوب اولیه	  فاز صفر: تدو
کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی 	  فــاز اول: تعییــن شــاخص های انتخــاب 

کشورها
گزارش مطالعات انجام شده مرتبط	  ری، تحلیل و جمع بندی  گردآو فاز دوم: 
کشورهای مدنظر	  ری و تجزیه وتحلیل اطالعات هر یک از  فاز سوم: جمع آو
کلی مطالعه	  فاز چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری 

ژه و جزئیات هر یک از  ین چهارچوب کالن، تفصیلی و محدوده پـــرو فـــاز صفر بـــه تدو
مراحـــل و فعالیت هـــا اختصـــاص یافـــت. در فـــاز اول شـــاخص هایی جهـــت انتخـــاب 
کشـــورهای مدنظر  گردید و مبتنی بر این شـــاخص ها،  کشـــورهای هدف مطالعه، تعیین 



یه   کشور سور 14  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کشورهای  که  جهت مطالعه، مشخص شدند. این شاخص ها به گونه ای انتخاب شدند 
کشورهای موفق در حوزه  کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه،  همسایه، 
یـــه در دنیا و نیز کشـــورهای مشـــابه جمهوری اســـالمی ایـــران از جهت  وقـــف و امـــور خیر

گیرند. وضعیت فرهنگی، اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار 
ری  ری، تحلیل و جمع بندی مطالعات انجام شده« به جمع آو فاز دوم با عنوان »گردآو
و تحلیل مطالعات موجود در کشـــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
کشـــورها اختصاص یافت. هدف این فاز بهره بـــرداری از اطالعات و پژوهش های مرتبط 

گرفتن مطالعات پیشین  بود.   کشور و همچنین پرهیز از نادیده  انجام شده موجود در 
ری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه  فـــاز ســـوم نیز بـــه ترتیب بـــه جمـــع آو
کشورهای منتخب از منابع مکتوب، اینترنتی و سایر منابع در دسترس، و تجزیه وتحلیل 
اطالعات و جمع بندی مطالب اختصاص یافت. در نهایت طی فاز چهارم جمع بندی و 

گردید. کلی مطالعه انجام و ارائه  کشورها و نتیجه گیری  نتایج حاصل از مطالعه همه 
کشـــور  گرفتند شـــامل پانزده  ژه هدف مطالعه قرار  که در این پرو کشـــورهایی  مجموعه 
که با توجه به شاخص های مدنظر سازمان،  اســـالمی و پانزده کشور غیر اسالمی می باشد 
یژگی های اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،  همچون همسایگی و و
یـــت و فعالیت های درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،  برخـــورداری از نظـــام مدیر
وجـــود ارتباطـــات بخـــش وقف و امـــور خیریه بین جمهوری اســـالمی ایران و کشـــور مورد 

مطالعه و مواردی ازاین دست، انتخاب شدند.
گسترده سیاسی و فرهنگی  یه است. ارتباط  کشورهای اسالمی منتخب سور  یکی از 
یه در منطقه و قرابت  یه در محور مقاومت، اهمیت ســـور جمهوری اســـالمی ایران و ســـور
یه به عنوان یکی از  ئل انتخاب سور کشور ما، از جمله دال کشـــور با  دینی و مذهبی بین آن 

کشورهای هدف مطالعه می باشد.
گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه  پژوهـــش حاضرحاصـــل 
یه می باشـــد و در آن وضعیت جغرافیایی، سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگی و  کشـــور ســـور
یه، مفهوم وقف و امور خیریه، روند توسعه و وضعیت موجود بخش  کشـــور ســـور یخی  تار
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وقف و امور خیریه، نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامه های توسعه ای این 
یه طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است. کشور سور بخش در 

یه شامل اطالعات اجتماعی،  برای انجام تحقیق حاضر در ابتدا اطالعات کشور سور
ری شـــد. این اطالعات با جستجودر سایت های اینترنتی و  اقتصادی و فرهنگی جمع آو
ســـایر منابع اطالعاتی به دســـت آمد. برای بررســـی آمار و اطالعات مرتبط با امور خیریه  و 
گزارش های دیگری بررسی شدند. این  یه مقاالت و  کشور ســـور شاخص های بخشندگی 
که اطالعات  گزارش ها شامل برخی پژوهش های خارجی مربوط به سال های اخیر است 
کثر  یه در اختیار قرار می دهد. متاسفانه، بر خالف ا کشور سور ارزشـــمندی را در ارتباط با 
کشورهای جهان در شـــاخص  بخشندگی در  یه در میان ســـایر  کشور ســـور کشـــورها، رتبه  
یادی در  یابـــی نشـــده اســـت و در عوض اطالعـــات بســـیار ز گزارش هـــای بین المللـــی ارز
کشور، در طول سال های اخیر و  کمک های بشردوســـتانه به این  خصوص وضعیت فقر و 

به خصوص طی سال های 2010 تا 2015، ارائه شده است.
ژه و جهت بررسی تخصصی در زمینه  وقف و امور خیریه،  به منظور اجرای فاز یک پرو
کشور جستجو شد، اما مطالعاتی  اطالعات مقاالت و پژوهش های انجام شده در داخل 
یه یافت نشـــد. در مجموع در زمینه وقف و امور خیریه  در این خصوص برای کشـــور ســـور

یه هیچ گونه مطالعات پیشین انجام شده به زبان فارسی یافت نگردید. کشور سور
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کشور  در ادامه به بررسی سازمان ها، برنامه ها و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در 
گردید، از  که در فصول یک تا ســـه ارائه  کار  یه پرداخته شـــد. اطالعات این بخش از  ســـور

که عمدتًا به زبان عربی بودند، به دست آمد. سایت ها و مقاالت مختلفی 
یه، در ابتدا نهاد اصلی  بـــرای مطالعه نگاشـــت نهادی بخش وقف و امور خیریه ســـور
گرفت. متأسفانه سایت  یه مورد بررسی قرار  زارت اوقاف سور کمیتی این حوزه، یعنی و حا
کافی ومناســـبی در ارتباط بـــا فعالیت های بخش های  یه اطالعـــات  زارت اوقاف ســـور و
زارت خانه در بر نداشـــت، به گونه ای که حتی در این ســـایت بخش های  مختلـــف ایـــن و
زارت خانه و اهداف و وظایف آن ها معرفی نشـــده بـــود و با مطالعه اطالعات  مختلـــف و

یه مشخص نگردید. کشور سور کلی وقف  کمیتی  مندرج در این سایت، وضعیت حا
که شـــامل دوازده اداره اســـت، بررســـی شد.  یه،  در ادامه اداره های اوقاف محلی ســـور
که سایت رسمی و قابل دسترس داشت و اطالعات جامعی را در خصوص  تنها اداره ای 
که مورد مطالعه  فعالیت ها و چشـــم اندازهای خود ارائه داده بود، اداره اوقاف دمشـــق بود 

گردید.  گزارش درج  گرفت و اطالعات آن در  قرار 
ر مجـــوز و نظارت بر  یه نیز که صدو زارت کار و امور اجتماعی ســـور همچنیـــن ســـایت و
مؤسسات خیریه را به عهده دارد، نیز بررسی شد و اطالعات مختصری از آن به دست آمد.
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گرفتند. اما اطالعات  یه موردمطالعه قرار  کالن ثبت شده در سور سپس مؤسسات خیریه   
یه عمدتًا به صورت  یرا مؤسسات خیریه سور مناسبی در این خصوص به دست نیامد، ز

محلی و غیررسمی فعالیت می کنند و فاقد سایت اینترنتی رسمی می باشند.
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کشـــور هیچ مطالعه ای در خصوص نظام  کنون در داخل  در مجمـــوع علیرغم اینکه تا
یه انجام نشده اســـت و اطالعات موجود در پایگاه های اینترنتی  وقف و امور خیریه ســـور
کشـــور نیز حـــاوی محتوای قابل توجهی  نهادهـــای مرتبط با بخش وقف و امور خیریه این 
گزارش های مطالعات بین المللی نیز مطالب قابل توجهی مرتبط با نظام وقف و  نیست و 
ژه تالش نمود تا همین اطالعات اندک را  یه ارائه نمی کنند، تیم پرو کشور سور امور خیریه 
ری و منتشـــر نماید تا در همین حد مورد اســـتفاده محققان و  گردآو گزارش  در قالـــب یک 
کارشناســـان مرتبط و  گرفته و انشـــاء اهلل با نقـــد و نظرات متخصصین و  پژوهشـــگران قرار 

گردد. تعریف و اجرای مطالعات و پژوهش های بعدی تکمیل 
در پایان الزم می دانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاه های 

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 |

کشور سوریه کلی  اطالعات 





کشور سوریه- 1 کلی   اطالعات 

مقدمه- 1-1
گام هـــای مطالعـــات تطبیقـــی، آشـــنایی مختصـــر بـــا موقعیـــت جغرافیایی،  یکـــی از 
اقتصادی، سیاســـی اجتماعی و فرهنگی- مذهبی کشـــور موردمطالعه اســـت. مقایســـه 
گرفتن شـــرایط و موقعیـــت آن، موجب درک  کشـــورهای دیگر بـــدون در نظر  کشـــور با  یک 

سطحی موضوع و نتیجه گیری نادرست می شود. 
بـــه منظـــور آشـــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور، 
که  گـــزارش همان طور  ری اســـت؛ در ایـــن  کشـــور ضـــرو کلی آن  یژگی هـــای  آشـــنایی بـــا و
کمک های خیریه و وقف و ســـازوکارهای  گردید، به بررســـی روند تغییر  پیش ازاین اشـــاره 
مربـــوط بـــه آن پرداخته می شـــود. مطالعات گســـترده ای در زمینه مؤلفه هـــای تأثیرگذار در 
که از آن  زمینه کمک های خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت 

میان می توان به مذهب، سن افراد و درآمد آن ها اشاره نمود.
یه پرداخته می شود  کشور سور یژگی های بارز  به همین جهت در این فصل به بررسی و
کـــه در پنج بخش اطالعـــات جغرافیایـــی، اطالعـــات اقتصادی، اطالعات سیاســـی- 
کشـــور در حوزه وقف و  اجتماعـــی، اطالعات فرهنگی- مذهبی و در نهایت جایگاه این 

کمک های خیریه می باشد.

اطالعات جغرافیایی- 1-1
یای  کنار سواحل شرقی در کشوری در جنوب غرب آسیا و در  یه  جمهوری عربی سور
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یای  کشـــور از شمال با ترکیه، از شـــرق با عراق، از غرب با لبنان و در مدیترانه اســـت. این 
یه و حلب  مدیترانه و از جنوب با اردن و فلســـطین همســـایه است. دمشـــق پایتخت سور

بزرگ ترین شهر آن است.
یـــخ جایگاهی  یه در غرب آســـیا و ســـاحل شـــرقی مدیترانـــه در طول تار موقعیت ســـور

کشور بخشیده است.  استراتژیک به این 
یان پس از  یه را فرانســـو کنونی ســـور گذشـــته شـــام نامیده می شـــد. نـــام  کشـــور در  این 
کهن این بخش از جهان و  یخ  کشـــور از روی تار پاشـــی عثمانی و مستعمره نمودن این  فرو

یان باستانی بر این سرزمین نهادند. آشور
یای  کنـــار در کیلومترمربـــع وســـعت در جنـــوب غربی قاره آســـیا،  یه بـــا 185180  ســـور
کشورهای ترکیه در شمال، عراق در شرق و جنوب شرقی، اردن مدیترانه و در همسایگی 
در جنوب، فلسطین در جنوب غربی و لبنان در غرب واقع شده است. آب وهوای آن 
گرم و  کناره ها و نواحی جنوب غربی معتدل و مرطوب )مدیترانه ای( و در ســـایر نقاط  در 
خشـــک اســـت. مرتفع ترین نقطه آن قله جبل شـــیخ با 2814 متر ارتفاع اســـت. بندرهای 
یـــای مدیترانه واقع  کنار در کـــه در  یه عبارت انـــد از الذقیه، طرطـــوس و بانیاس  مهـــم ســـور

شده اند)1(.

کشور سوریه شکل 1-1: پرچم 

یه در مقایسه با سایر کشورهای عربی، تعداد قابل توجهی رودخانه دارد که می توان  سور
یه به  دلیـــل آن را در فراوانی و تنوع زمین چهره ها نســـبت داد. رود فرات مهم ترین رود ســـور
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کشـــور شده و در مســـیر شرق از منطقه  که از ترکیه وارد منطقه شـــمالی این  شـــمار می رود 
یه اســـتان های الرقة و  یه )الجزیـــرة الفراتیـــة( می گـــذرد و قبل از ترک ســـور الجزیـــرة الســـور
ر را سیراب می کند. از نظر دولت رود فرات نقش اساسی در تأمین نیروی برق مورد  دیرالزو
رزی منطقه فـــرات را برعهده دارد .بـــه همین دلیل  نیـــاز کشـــور و آبیاری زمین های کشـــاو
یاچه  سدهای فراوانی در مسیر این رود بنا شده اند که مهم ترین آن ها سد فرات نام دارد. در

یاچه اسد می نامند. تشکیل شده پشت این سد را در
کیلومتر، العاصی)بردی،  یه عبارتنداز: فرات به طول 675  مهم ترین رودخانه های سور
کیلومتر، جغجغ به طول 100  کیلومتر، الخابور به طول 460  رودخانه الیرموک( به طـــول 47 
کیلومتر، االعوج به طول  کیلومتر، رودبزرگ شمالی به طول 56  کیلومتر، البلیخ به طول 105 
66 کیلومتـــر، رودبـــزرگ جنوبی به طـــول 50 کیلومتر، عفرین به طول 85 کیلومتر، ســـاجور 
به طول 48 کیلومتر، السیرانی به طول 15 کیلومتر، بانیاس به طول 1 کیلومتر، دجله به طول 
ری  یق و العروس و... ذکر این نکته ضرو کیلومتر و همچنین رودخانه های قو نزدیک به 50 
یه است  ک کشور سور که طول های ذکر شـــده برای رودخانه ها، طول آن ها در خا می نماید 

و قبل و بعد از آن محاسبه نشده است)1(.
یاچه  یاچه است و بحیرة االســـد بزرگترین و مهم ترین در یه دارای تعداد فراوانی در ســـور
که بر روی رودخانه فرات و در پشـــت ســـد فرات در اســـتان الرقة  یه به شـــمار می رود  ســـور
یاچه قطنیة بـــرروی رودخانه  یه عبارتنـــداز در یاچه های ســـور ایجاد شده اســـت. ســـایر در
یاچه  یاچه های المزیریب و البعث و 17 نیســـان بر رودی رودخانه عفرین، در العاصی، در
یاچه های الخاتونیة و  یاچه الطیبة در شهر درعا، در 6 تشـــرین برروی رود بزرگ شمالی، در
یاچه های زرزر و الرستن و... )1( یاچه های هفت گانه در الذقیه و در مسعدة و بلوران و در

کشور وجود  یادی در این  کوه ها و رشته کوه های ز یه،  کوهستانی سور به دلیل طبیعت 
یه )به عربی: جبال الســـاحل  دارند. از این رشـــته کوه ها می توان به کوه های ســـاحلی ســـور
ین هم مشـــهورند، اشـــاره نمود همچنیـــن جبل القلمون،  که به نام جبل العلو الســـوری( 
کوه های تدمر( به عربی:سلســـلة الجبال التدمریة  جبل عبدالعزیز، جبل ســـیس، رشـــته 
یا می رســـد، جبل  که ارتفـــاع آن به 2814 متر از ســـطح در )جبـــل الحرمون(جبل الشـــیخ 
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یا می رسد، جبل  که ارتفاع بلندترین قله آن به 1803 متر از سطح در ز، جبل العرب،  الدرو
سمعان، جبل الحلو، جبل سمارة و جبل قاسیون از آن جمله اند)1(.

کوه ها و دره ها و جلگه ها تعدادی فالت مکمل  تنوع و فراوانی زمین چهره ها در امتداد 
رده است که از آن ها می توان به  یه به وجود آو رشـــته کوه ها، در شـــمال و شرق و جنوب سور
فالت آتش فشـــانی حـــوران، فالت جـــوالن )بلندی های جوالن(، فالت ســـاحل و فالت 

بر می گیرد)1(. یه را در که پهنه وسیعی از شمال سور کرد  حلب اشاره 

کشوری- 1-1-1 تقسیمات 
یه یعنی شـــهر دمشـــق نیز  یه دارای چهارده اســـتان اســـت. پایتخت ســـور کشـــور ســـور
گرفته شـــده اســـت، به این معنی که شـــهر دمشق یکی از این  به عنوان یک اســـتان در نظر 
یه را نشـــان  چهـــارده اســـتان اســـت. نقشـــه 1-2 موقعیت هر یک از چهارده اســـتان ســـور

می دهد)1(.

کشور سوریه شکل 1-2: نقشه جغرافیایی 
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اطالعات اقتصادی- 1-3
کوه ها، دره ها، بیابان ها، رودخانه ها و دسترسی به  یه، با دارا بودن  طبیعت متنوع سور
یه بر  گذارده است. اقتصاد سور کشور  رزی این  کشاو آب های آزاد تأثیر شگرفی بر صنایع و 
گاز و  رزی و تجارت بنا شده است و الزم است که صنعت نفت و  ســـه پایه صنایع، کشـــاو
یه لیر می باشـــد که هر لیر  همچنین صنعت گردشـــگری را نیز از یاد نبریم. واحد پول ســـور
یه در دهه نود بـــا بحران های  یـــال ارزش دارد. اقتصـــاد ســـور یه در ســـال 1395، 80 ر ســـور
کشور را تحت الشعاع قرار دهد و در یک نگاه  که می توانست آینده این  فراوانی مواجه شد 

کرد. اجمالی می توان آن ها را در سه بند اصلی خالصه 
نفت ذخیره ای فنا شـــدنی است و با توجه به نوســـانات فراوان قیمت آن و روند کاهش 	 

کشور به آن نگریست. یرزمینی، نمی توان به عنوان منبع درآمد اصلی  ذخایر ز
یه ساالنه 3٫3٪ بوده که فراتر از میانگین جهانی است. این 	  میانگین رشد جمعیت سور

کشـــور را به سرمایه گذاری های هنگفت  کار شـــده و  یای  روند باعث افزایش نیروی جو
برای آموزش، بهداشت و سیستم تأمین اجتماعی ناچار می سازد.

کشورهای عربی و 	  یه در منطقه آزاد تجاری  گرفتن سور که ناشی از قرار  گشایش تجاری 
پا و یا پیوســـتن به ســـازمان تجارت جهانی، تأثیرات  یا ناشـــی از همکاری با اتحادیه ارو
یرا بسیاری از کارخانجات و مراکز صنعتی  یه خواهد گذاشت، ز فراوانی بر صنایع ســـور
یه به دلیل فعالیت تحت حمایت دولت، یارای ایستادگی در مقابل این گشایش  ســـور

را نخواهند داشت.
یر تهیه  کلی ز یه برنامه ای در 5 بند  با هدف مقابله با بحران های احتمالی دولت ســـور

نمود:
یق صادرکنندگان ســـوری و همچنیـــن ذخیره 75٪ از 	  پیوند صادرات و واردات و تشـــو

درآمدهای ارزی صادرات برای واردات مجدد.
گذشته.	  گمرکی بر بسیاری از مواد غذایی و صنعتی در مقایسه با  کاهش تعرفه های 
یب قانون مهاجران در ســـال 1990 که اجازه واردات خودرو و وســـایل منزل و ادوات 	  تصو

رزی، به ســـوری های  کشـــاو گـــذاری در بخش صنعت و  صنعتـــی را با هدف ســـرمایه 
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مهاجر می داد.
که به بخش خصوصی داخلی و خارجی 	  یب قانون ســـرمایه گذاری در ســـال 1991  تصو

کند.  رزی و خدماتـــی ســـرمایه گذاری  کشـــاو اجـــازه مـــی داد در بخش هـــای صنعتـــی، 
گرفته شده  همچنین مزایا و بخشش های مالیاتی فراوانی برای بخش خصوصی در نظر 
و نقـــش مهمـــی در تولید و عرضه به این بخش داده شـــد درحالی کـــه پیش ازاین بیش از 

یه در اختیار دولت بود. 80٪ بازار و اقتصاد سور
اعطـــای اجـــازه به شـــهروندان ســـوری جهت افتتاح حســـاب بـــا ارزهای بیگانـــه و لغو 	 

ممنوعیت خریدوفروش به وسیله ارزهای خارجی)1(
یه در ســـال 2007، 40٫4 میلیارد دالر بوده اســـت.  کشـــور ســـور تولید ناخالص داخلی 

آماری از قبیل این شاخص در سال های اخیر در دست نمی باشد)3(.

کشور سوریه شکل 1-3: تولید ناخالص داخلی 

که این  یه مشـــاهده  می شـــود  در شـــکل بعد میزان تولید ناخالص داخلی ایران و ســـور
کمتر از ایران  می باشد)3(. یه بسیار  شاخص برای سور
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کشور سوریه و ایران شکل 1-4: مقایسه تولید ناخالص داخلی 

بورس اوراق بهادار دمشق- 1-3-1
کرد  یه فرمانی تحت عنوان فرمان 55 صادر  در سال 2006 بشار اسد رئیس جمهور سور
یه بود. این بـــورس به نام بورس  راق بهادار در ســـور کـــه درواقع دســـتور راه اندازی بـــورس او

راق بهادار دمشق معروف شد)1(. او

کشاورزی- 1-3-1
گزارش  یه محسوب می شود. بر اساس  رزی یکی از پایه های اصلی اقتصاد سور کشـــاو
یه برای زندگی وابســـته به  رزی ملل متحـــد 46 درصد از مردم ســـور کشـــاو ســـازمان غذا و 
یه از جملـــه زمین های ســـاحلی و  گســـترده ســـور رزی هســـتند. طبیعـــت متنوع و  کشـــاو
رزی شده اســـت، این بخش را  کشـــاو که منجر به ایجاد بخش های مختلف  حاصل خیز 

رده است. یه به شمار آ و یکی از مهم ترین ستون های توسعه اقتصادی سور
یه و در  که در شـــمال شـــرقی ســـور گندم  کـــی علی الخصـــوص  میـــوه و دانه هـــای خورا
رزی این  کشـــاو کشـــت می شـــوند، از مهم ترین محصوالت  شـــهرهای حســـکه و قامشلی 
یه و منطقه فرات دارای  کشـــور می باشـــند. این دو شـــهر به همراه مناطقی از جنوب ســـور
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یه  گندم را دارا می باشـــند. در تولید پنبه نیز ســـور کیفیت و حجم تولید  جایگاه اول از نظر 
کشـــور عربی صادرکننده پنبه به کشورهای  کشـــور تنها  جایگاهی در خور توجه دارد. این 
کشور از مرغوب ترین پنبه های جهان  کشورهای جهان می باشد و پنبه این  عربی و ســـایر 
یه دارای رتبه دهم دنیا در کشت و تولید  محســـوب می شـــود. در رده بندی جهانی نیز سور

و رتبه ششم دنیا در صادرات این محصول می باشد)1(.

گاز و فلزات- 1-3-3 نفت و 
کشور ساالنه 333  یه می توان به نفت اشاره نمود. این  از دیگر ستون های اقتصاد سور
هزار بشکه به ارزش تقریبی 3 میلیارد یورو استخراج و از طریق خط لوله به حمص ارسال 
یای  یه در در می کنـــد از ایـــن مقـــدار 189 هزار بشـــکه پاالیش و مابقـــی از طریق بنادر ســـور
کشـــور بـــه دارا بودن نوع خاصی از نفت ســـبک و همچنین  مدیترانه صادر می شـــود. این 
که برای آن آینده ای روشن پیش بینی  اســـتخراج فسفات معروف است. از دیگر صنایعی 
گازی عظیمـــی در مناطق  که چنـــدی پیـــش میدان هـــای  گاز طبیعـــی اســـت  می شـــود، 
ر کشف شد و این می تواند به شکوفایی  مختلف و علی الخصوص در نزدیکی شهر دیرالزو
کند  همچنین عملیات اکتشـــافی جدید نشـــان از  کمـــک  یه  هرچه بیشـــتر اقتصاد ســـور

یافت شدن میدان جدیدی از نفت سبک در شهر الذقیه دارد )1(.

صنعت- 1-3-1
یه را تشـــکیل می دهد. از این صنایع می توان به  صنعت بخش مهمی از اقتصاد ســـور
یه پیشگام  کرد. سور نســـاجی و انواع صنایع غذایی علی الخصوص شـــیرینی پزی اشـــاره 
ز در شهرهای مختلف  ز به رو یرا صنایع مدرن رو کشـــورهای عربی از نظر صنایع اســـت، ز
گسترش بوده و صنایع تبدیلی و مهندسی و ساخت لوازم الکتریکی خانگی  یه رو به  سور
برقـــی، مایکروفـــر و همچنیـــن  یی، جارو ماننـــد یخچـــال، اجـــاق گاز، ماشـــین لباس شـــو
گیرنده های  یزیـــون، سیســـتم های صوتی، تلفـــن،  دســـتگاه های الکترونیکـــی ماننـــد تلو
ینده و صنایع تولید کابل های  ماهواره ای )رسیور( و صنایع شیمیایی مانند تولید مواد شو
فشـــارقوی و فشـــار متوســـط و صنایع ماشین ســـازی و تراکتورسازی، ســـاخت تجهیزات 
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کاغذسازی از آن جمله اند)1(. ک و  رزی و راه سازی و صنایع پوشا کشاو

صنعت خودروسازی- 1-3-1-1
یه از طریق همکاری با شرکت های خودروسازی ایران وارد صنعت خودروسازی  ســـور
یه طی توافقی دوجانبه اقدام به تأسیس شرکت ایرانی سوری سیامکو  گردید. ایران و ســـور
کارخانه اولین خط تولید  یه 60٪ می باشـــد. این  که ســـهم ایران 40٪ و ســـهم ســـور نمودند 
گام  که  یه بود و با همکاری جمهوری اســـالمی ایران راه اندازی شـــد  کامل خودرو در ســـور
بلندی در راستای پیشرفت صنعت خودروسازی برای تأمین نیاز داخلی و حتی خارجی 
کارخانه ای برای تولید پراید ساخته شد و  یه  یه به شمار می رود. همچنین در سور در ســـور
یه  کشور ســـاخته می شـــود. از دهه های پیش در سور این ماشـــین اینک با نام ســـابادر آن 
که به نحـــوی با صنعت خودروســـازی در ارتبـــاط بوده اند، فعالیت  شـــرکت های فراوانـــی 
می کنند، این شـــرکت ها اقدام به مونتاژ برخی از خودروها همچنین اتوبوس و مینی بوس 
کامیون و سایر لوازم  یدکی، همچنین تولید لوازم لوکس  و ساخت قطعات بدنه، قطعات 
ماشـــین می نمایند. منطقه الراموسة در شهر حلب از معروف ترین مناطق مونتاژ در سطح 

رمیانه است)1(. خاو

حمل ونقل و دریایی- 1-3-5
یای مدیترانه ســـاالنه میلیون ها دالر کســـب می کند.  یه از طریـــق بنادر خود بـــر در ســـور

یه عبارت اند از: مهم ترین بنادر سور
بندر الذقیه	 
بندر جبله	 
بندر طرطوس	 
بندر ارواد	 
بندر بانیاس)1(	 
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اطالعات سیاسی اجتماعی- 1-1
که با جنگ های صلیبی همراه بود، حکام بسیار  در ســـده های پنجم و ششم هجری 
کشـــور بر تخت ســـلطنت نشســـته و پرچم نبرد اســـالمی علیه  مقتدر و دین داری در این 
صلیبی ها و رومیان را برافراشـــتند. کســـانی چون نورالدین محمود زنگی شـــهید، سلطان 
یه، ملـــک عادل ایوبی، ملـــک ظاهر بیبـــرس البندقداری،  کرد ســـور صالح الدیـــن ایوبی 
که نه تنها امـــور جنگی و نظامی را در رأس اقدامات خود قرار  ســـیف الدوله حمدانی و... 
دادند بلکه به ایجاد پایگاه های نظامی، ساخت قلعه ها، حفر خندق ها و... نیز پرداختند 
ران بیانگر این مدعاست. در سده های بعدی،  یخی از آن دو زه وجود صدها اثر تار که امرو
ممالیک و ســـرانجام ترکان عثمانی پس از اســـتیال بر این ســـرزمین، سیاســـت پیشگامان 
خود را تداوم بخشـــیده و ضمن حفاظت و بازســـازی آن آثار اســـالمی، به احداث بناهای 

دیگری نیز پرداختند)1(.
یه در ســـال 1799 میالدی با فتح مصر توســـط ناپلئون بناپارت به اشغال فرانسه  ســـور
گردید. آزار مسیحیان  یه نیز دوباره به عثمانی واگذار  درآمد. با اســـتقالل نسبی مصر، سور
پایی را  و ســـرکوب شورش های آنان در این شـــهر، راه مداخله بیش از پیش دولت های ارو
کمک به سلطان  کرد. سرانجام در سال 1860 میالدی، فرانسه به عنوان  کشـــور باز  به این 
یه بود(  یه، نیروهای نظامی خود را در بیروت )که آن زمان جزو ســـور عثمانی در اداره ســـور
رود دولت عثمانی به جنگ جهانی اول در سال 1914 م، ملی گرایان عرب،  کرد. با و پیاده 
کردند.  زمینه را برای اجرای اهداف استقالل طلبانه خود مساعد دیده و شروع به فعالیت 
در همین زمان ها 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 
کنونی بود به عنوان  یه  که نخســـتین مجلس سور یه  کنگره مردم سور عراق شـــد( از سوی 
پادشـــاه اعالم شـــد. اما متفقین این پادشاهی را به رسمیت نشـــناختند و در سال 1920، 
یه و  ردند و ســـور کشـــور را بـــه تصرف خود درآو نیروهای فرانســـه پس از نبرد میســـلون، این 
گرفتند. در ســـال 1926 لبنان از  لبنـــان بـــا رأی جامعه ملل، تحت قیمومیت فرانســـه قرار 
گانه شـــد. پس از مذاکرات طوالنی در مهروموم های 1930 و  یه تجزیه و کشـــوری جدا ســـور
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یه خودمختار به عمل آمد. با سقوط فرانسه به دست  1932 توافق هایی برای تأسیس سور
یه تحت قیمومیت دولت فرانسه درآمد. در سال 1941م  آلمان در جنگ جهانی دوم ســـور
یه استقالل خود  کردند. در همین سال سور یه را اشغال  نیروهای انگلیس و فرانســـه، سور
کاترو، فرمانده نیروهای فرانســـه، استقالل و سپس تأسیس جمهوری  کرد و ژنرال  را اعالم 
کرد و تاج الدین الحسنی رئیس جمهور شد.  یه را در شانزدهم سپتامبر 1941م اعالم  ســـور
یه تا سال 1944 عماًل محقق نشد. در سال 1967 پس از جنگ  با وجود این استقالل سور
یه - از جمله ارتفاعات جوالن و بخشی از قنیطره - به  ک ســـور با اســـرائیل، قسمتی از خا
کودتایی قدرت را به  تصرف اسرائیل درآمد. سرانجام در سال 1970 ارتشبد حافظ اسد با 
یه دوباره در  یاســـت جمهوری انتخاب شـــد. در ســـال 1973م ســـور گرفت و به ر دســـت 
رد. در سال 1982  یادی بر اسرائیل وارد آو کرد و خسارات ز جنگ اعراب و اسرائیل شرکت 
یه به دنبال هجوم صهیونیست ها به جنوب آن تا حدی درگیر نبرد لبنان بود. در حال  سور
یاســـت جمهوری بر عهده بشار اســـد فرزند حافظ اسد است. فرزند دیگر  حاضر )2014( ر
که همه مقدمات برای جانشـــینی او برای رســـیدن به قدرت  حافظ ملقب به )اباباســـل( 

کشته شد)1(. آماده بود در یک سانحه 
که متأثر از فرهنگ هایی است  یه را در چارچوب حکومتی اداره  می کند  بشار اسد سور
کشور  یژه بشار اسد بر اداره  یه و به و که قرن ها در این سرزمین تأثیرگذار بوده اند. رهبران سور
یه نیز بر چگونگی اداره کشور تأثیرگذار  ر و نزدیک سور سلطه شدیدی دارند، اما گذشته دو
ران بنی امیـــه بازمی گـــردد،  یه بـــه دو اســـت. برخـــی از شـــیوه های اجرایـــی در دولـــت ســـور
کشـــور با ناآرامی های  که رهبری  درحالی که خط مشـــی های دیگـــر هنگامی تکامل یافتند 

برو شد. کشورها رو داخلی و فشار از سوی دیگر 
کشور نقش آفرینند. هراس  یه و دین اسالم نیز در چگونگی اداره  گروه های قومی ســـور
گروه هـــای مخالف علیه دولت موجب شـــده تـــا در قانون اساســـی اختیارات  از شـــورش 
کشـــور به رئیس جمهور واگذار شـــود. درعین حال اعتقادات  یادی دربارۀ چگونگی اداره  ز
کشـــور مؤثر  رســـوم مذهبی مردم تســـلط دارد نیـــز در امر قانون گذاری  که بر آداب و اســـالمی 

است)2(.



یه   کشور سور 32  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کشـــورهای اردن، لبنان، فلســـطین، بخشی از  گذشـــته همراه با  که در  کنونی  یه  ســـور
که مورخان، این قدمت  یخ دارد  سرزمین شام محسوب می شد، سابقه ای بس دراز در تار
که این سرزمین در طول مدت یادشده،  را به حدود پنج هزار سال پیش   می رسانند. ازآنجا
از فرهنگ و تمدن درخشانی برخوردار بوده، آثار و نشانه هایی از این تمدن بر جای گذاشته 
است. قبل از تسلط مسلمانان بر این کشور، اقوام مختلفی از جمله: اقوام سامی، آموری، 
کشـــور را  گاهی این  که هر از چند  آرامـــی، مصری، آشـــوری، بابلی، یونانی، رومی و ایرانی 
یش نمـــوده و یـــا آن را در معرض تاخت وتاز قـــرار داده اند، نشـــانه هایی از  ســـکونت گاه خو

گذاشته اند. زگاران بعدی به یادگار  یش را برای رو تمدن خاص خو
کن و حکومتی در آن  در هزاره سوم پیش از میالد قوم سامی آموری در این سرزمین سا
رد. در اواخر قرن یازدهم پیش از میالد، قوم  که تا سال پیش از میالد دوام آو تشکیل دادند 
دیگری به نام آرامی در این کشـــور مســـتقر شـــدند. پس از تجزیه دولت روم شرقی و غربی، 
یج استیالی بیزانس  گردید. به تدر این کشـــور جزو قلمرو شاهنشاهی روم شرقی )بیزانس( 
یه ضعیف شـــد تـــا اینکه در قرن اول هجـــری )هفتم میـــالدی(، در زمان خالفت  بر ســـور
گردید. با تصرف شـــام در ســـال ســـیزده یا شانزده  ابوبکر، خالد بن ولید، مأمور تصرف آن 
هجری به وســـیله ســـپاه اســـالم، فرهنگ این دین جدید بر تمدن های چندین سده اقوام 

مذکور غلبه یافت.
که  یخ می نامند و معروف است  یه است و این شـــهر را دروازه تار دمشـــق پایتخت سور
کهن ترین شهرهای جهان می باشد، از 8 تا 10 هزار سال قبل از میالد پیوسته  این شـــهر از 
محل ســـکونت انسان بوده است و به این دلیل آن را اولین پایتخت دنیا می نامند. دمشق 
که در مشـــرق زمین به پا  کهن تریـــن تمدن های بشری اســـت  گســـترش  شـــاهد پیدایش و 
ره هـــای مختلفـــی پایتخـــت و مرکـــز حکومـــت سلســـله ها و  خاســـته اند. ایـــن شـــهر در دو
امپراتوری های مختلف بوده و پس ازآنکه در ســـال 636 میالدی پایتخت جهان اســـالم 
شـــد، به مهم ترین شـــهر جهان اســـالم مبدل شـــد و در مـــدت کوتاهی، پـــس از آن که مرکز 
که امپراتوری شان در حدفاصل  یان  یان شـــد به اوج شکوفایی خود رسید. امو خالفت امو
پا تا آســـیای میانه و مرزهای چین  ســـال های 661 تا 750 میالدی، از کوه های پیرنه در ارو
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ران ها  یخ اســـالم را ســـاختند. دمشـــق در تمـــام دو گســـترش یافـــت بزرگ تریـــن دولـــت تار
یرا در طول هزاران سال پایتخت و مرکز حکومت پادشاهان  یژه داشته اســـت ز جایگاهی و
ردهای ملت های  و امپراتوری هـــای بزرگی بـــوده و در آن فرهنـــگ، هنر، ادبیات و دســـتاو
یخ نگاران، دانشمندان، اندیشمندان،  گرفت و مردان و زنان پرآوازه ای از تار یادی، شکل  ز
شـــاعران، ستاره شناســـان، بزرگان دینی و پیامبران بســـیاری از این خطه برخاســـتند و در 
گســـترش و پیشـــرفت فرهنگ، دانش و تبلیغ ادیـــان مختلف تالش هـــای فراوانی  مســـیر 
کردند. به این دلیل بود که دمشـــق به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در ســـال 2008 

گردید)1(. انتخاب 

قوه مجریه - 1-1-1
یه از سه قوۀ مجریه، مقننه و قضاییه تشکیل شده است. اما،  ســـاختار حکومت سور
قدرت در میان این قوا به تساوی تقسیم نشده است. نیرومندترین قوۀ حکومتی، یعنی قوه 
ره ای هفت ســـاله  یـــه را رئیس جمهور بشـــار اســـد اداره  می کند. رئیس جمهور برای دو مجر
انتخـــاب  می شـــود، اما چون مخالفـــت با رئیس جمهـــور جایز نیســـت، وی در انتخابات 
یر محمد  ز کشور همچنین دارای نخست و رد.  نزدیک به صد در صد آرا را به دســـت می آو

که از سوی رئیس جمهور انتخاب  می شود)2(. ناجی عطری است 
که  یران یا هیئت دولت را تشکیل  می دهد. بشار اسد و افرادی  ز یر شورای و ز نخست و
از سوی او انتخاب  می شوند، بسیاری تصمیم های سیاسی و اقتصادی مؤثر بر وضعیت 
کشـــور را  کاالهای وارداتی و نظـــارت بر نظام بانکداری  کشـــور، همچـــون وضع مالیات بـــر 
کنـــد، به وضع قانون بپردازد و قانون  اتخـــاذ  می کنند. رئیس جمهور  می تواند اعالن جنگ 
اساســـی را تغییر دهد. او همچنین  می تواند افراد را برای تصدی مشـــاغل دولتی و نظامی 

برگزیند)2(.
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کشور سوریه شکل 1-5: ساختار سیاسی 

یر  می باشند: زارتخانه ها  به قرار ز که این و زارتخانه است  یه دارای 22 و کشور سور
رش. 1 پرو زارت آموزش و و
زارت آموزش عالی. 2 و
گردشگری. 3 زارت  و
رزی. 4 کشاو زارت  و
زارت صنایع. 5 و
زارت امور خارجه و مهاجران. 6 و
زارت اقتصاد. 7 و
زارت مالیه. 8 و
زارت اطالعات. 9 و

زارت بهداشت. 10 و
زارت اوقاف. 11 و
زارت فرهنگ. 12 و
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زارت منابع آبی. 13 و
زارت برق. 14 و
زارت حمل ونقل. 15 و
زارت مسکن و ساخت وساز. 16 و
زارت فواید عامه. 17 و
کار. 18 زارت امور اجتماعی و  و
یست. 19 زارت محیط ز و
زارت دادگستری. 20 و
زارت داخلی. 21 و
زارت نفت)7(. 22 و

قوه مقننه - 1-1-1
قوۀ قانون گذاری حکومت، شـــورای مردم اســـت. این شـــورا تا ســـال 1970 پارلمان نام 
داشـــت و در ایـــن ســـال حافظ اســـد نـــام آن را تغییر داد. اعضای شـــورا برای چهار ســـال 
یب شـــورای  که رئیس جمهـــوری وضع  می کند، باید به تصو انتخـــاب  می شـــوند. قوانینی 
مردم برســـد. این شـــورا با 250 عضو همچنیـــن  می تواند قوانینی را پیشـــنهاد دهد و دربارۀ 

کشور تصمیم بگیرد. چگونگی صرف بودجه 
یـــت نماینـــدگان شـــورای مـــردم از اعضـــای حـــزب بعث هســـتند، اما این شـــورا  کثر ا
نمایندگانی خارج از حزب نیز دارد. به منظور هماهنگی با خواســـته بشـــار اسد در اقدامی 
کردن حکومت از دست نخبگان نیرومند و ثروتمند، حداقل پنجاه درصد  مبنی بر خارج 

کارگران و دهقانان انتخاب شوند. اعضای شورا باید از میان 
یب برســـاند، اما در حقیقت این  یه  می تواند قوانین را به تصو گرچه شـــورای مردم ســـور
شـــورا دربارۀ قوانین پیشنهاد شـــده از ســـوی قوه مجریه دارای قدرت اندکی است. از نظر 
قانونی چنین فرض  می شـــود که اعضای شـــورا  می توانند درباره سیاست های پیشنهادی 
که قانونی از  کننـــد. اما هنگامی  دیدگاه هـــای بدیـــل ارائه دهند و تغییراتی در آن ها اعمال 
سوی رئیس جمهور پیشنهاد شد، آنان نمی توانند در برابر آن اقدامی صورت دهند. دو تن 
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از اعضای شـــورای مردم در ســـال 2001 پس از ارائه پیشـــنهادهایی برای ایجاد اصالحات 
سیاسی، دستگیر شدند)2(.

قوه قضاییه - 1-1-3
یخ در کشور وجود داشته اند،  یه متأثر از نظام هایی است که در طول تار نظام قضایی سور
ران امپراتوری عثمانی بازمی گردد. فرایندهای قضایی اسالمی  برخی از این ســـنت ها به دو
یه هم دادگاه هـــای غیردینی  نیـــز در چگونگـــی فعالیت دادگاه های کشـــور مؤثرند. در ســـور
وجود دارد و هم دادگاه های دینی. رســـیدگی بـــه پرونده های مدنی و جزایی در دادگاه های 
غیردینـــی صورت  می گیرد. دادگاه های دینی نیز به پرونده های مربوط به احوال شـــخصیه 
ازجمله مسائل مربوط به ازدواج و ارث رسیدگی  می کنند. پرونده های مربوط به موضوع های 
اســـالمی در دادگاه پیرو شـــریعت یا آیین نامه قانونی اسالم رســـیدگی  می شود. رسیدگی به 
پرونده های فردی و خانوادگی پیروان دیگر ادیان بر اساس پیشینه دینی آنان در دادگاه های 
ران حکومت آن ها  یشـــه در تســـامح دینی بنی امیه و دو مجزا صورت  می گیرد. این شـــیوه ر

ران پیروان دیگر ادیان مجبور به پیروی از قوانین اسالمی نبودند. دارد، در آن دو
کم اهمیت تر ابتـــدا در دادگاه  در دادگاه های ســـکوالر رســـیدگی بـــه پرونده های جرایـــم 
صلح یا دادگاه رفع اختالف صورت  می گیرد. پرونده های جدی تر مدنی و جنایی ابتدا در 
گر جرم انجام یافته، جدی باشد ممکن است مجازات  دادگاه بدوی رســـیدگی  می شود. ا
آن بیش از ســـه ســـال حبس باشـــد، رســـیدگی به پرونده هـــای جنایـــی در دادگاه تحقیق 
که در  بـــاره احکامی  کـــه دادگاه جنایی نـــام دارد.  می توان در قضایـــی نیـــز صورت  می گیرد 
دادگاه های ســـطوح پایین تر صادر  می شـــود، در دادگاه تجدیدنظـــر تقاضای فرجام خواهی 
کرد. یک هیئت متشـــکل از ســـه قاضـــی در دادگاه تمیز  می توانند احـــکام صادره از  ارائـــه 

کنند. سوی دادگاه تجدیدنظر را نقض 
ره ای چهارساله از سوی رئیس جمهور  پنج عضو دادگاه عالی قانون اساسی، که برای دو
انتخـــاب  می شـــوند، مطابقت قوانین را با قانون اساســـی بررســـی  می کنند. شـــورای عالی 
قضایـــی انتصـــاب و اخراج قضات دیگـــر دادگاه ها را بر عهـــده دارد. پرونده های مربوط به 
یر نظر  امنیـــت ملـــی نیـــز در دادگاه های امنیت ملی رســـیدگی  می شـــوند. این دادگاه هـــا ز
کشور نقشـــی در تصمیم گیری آن ها  ســـازمان وضعیت اضطراری هســـتند و قانون عادی 
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ندارد. در این دادگاه ها متهم از حقوق مشابه در دیگر دادگاه ها برخوردار نیست)2(.
عالوه بر قوه های مجریه، مقننه و قضاییه حکومت ملی، سوری ها تابع قوانین محلی 
یه به چهارده اســـتان تقسیم شـــده است. هر اســـتان از سوی  نیز هســـتند. جمهوری ســـور
یه نیز  اســـتاندار انتصابی و شورای اســـتانی منتخب اداره  می شود. دمشـــق پایتخت سور
یه انتخاب  می کند. آنان در ناحیه  کشور سور یر  ز گانه دارد. استاندارها را و فرمانداری جدا
گزارش  می دهند. مناطق، شهرســـتان ها و  خود نماینده دولت هســـتند و به رئیس جمهور 
یه مقامات محلی منتخب نیز دارند. دولت مرکزی هزینه های دولت های  روستاهای سور
یه بسیار متمرکز است، و رهبران محلی اغلب به جای  محلی را تأمین  می کند. دولت سور
گاهی  تصمیم گیری هـــای مســـتقل، از دولت مرکزی درخواســـت راهنمایی  می کننـــد. اما 
اوقات، تصمیم گیری برای اجرای طرح ها به صورت محلی انجام  می گیرد. مثاًل در دمشق 
کاهش بی نظمـــی شـــهری و حفظ زمین هـــای نا محصـــور برنامه ای  دولـــت محلی بـــرای 

کرد)2(. منطقه ای را اجرا 
که برای تصدی مشـــاغل دولتی برگزیده  می شـــوند، عضو یک حزب  بیش تـــر مقاماتی 
سیاســـی هســـتند که خود بخشـــی از جبهه ملی ترقی خواه اســـت. جبهه ملـــی ترقی خواه 
که حزب بعث رهبـــری آنـــان را برعهده دارد.  گروهـــی از احـــزاب سیاســـی را در برمی گیـــرد 
یه و نیز رهبری جبهه ملی ترقی خواه را بر  یاســـت حزب بعث ســـور یه ر رئیس جمهور ســـور
عهـــده دارد. عالوه بر حـــزب بعث، احزاب سیاســـی دیگری نیز در جبهـــه ملی ترقی خواه 
که  می توان به حـــزب وحدت گرای سوســـیال دمکرات، حزب کمونیســـت  حضـــور دارنـــد 
یه، حزب وحدت گرای سوسیالیست، حزب سوسیالیستی عرب، جنبش سوسیال  سور
یه  یه و حزب ناسیونال سوسیالیست سور گرایان عرب، حزب سوسیالیســـت عربی ســـور
اشـــاره کرد. از 250 کرســـی شـــورای مردم، 167 کرســـی به اعضای این احزاب اختصاص 
که  کرده است  یب   کشـــور تصو دارد. دیگر اعضای شـــورا مســـتقل هستند. قانون اساسی 

حزب بعث باید بیشترین عضو را در شورا داشته باشد.
کم است، امکان   یه حا ساختار حکومتی کشور به حزب بعث که از سال 1963 بر سور
کشـــور داشـــته باشد. پایه قدرت این حزب را نظامیان  یادی در اداره امور  می دهد تا نفوذ ز
کرده و به این  تشـــکیل  می دهند. حزب بعث اقشـــار فقیر جامعه را در دولت صاحب رأی 
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ترتیب در میان آنان به محبوبیت دســـت یافته اســـت. شصت تا هفتاد درصد مشاغل را 
کنند. حزب بعث در جامعه  کارگران و صنعتگران اشغال  کشور باید دهقانان،  در سطح 
کم  که دولت بر صنایع و اقتصاد ملی حا کرده، چرا  یه جایگاه قدرتمند خود را حفظ  ســـور
یت در حزب بعث اغلب شـــرط پیشـــرفت در ارتش یا دســـتیابی به شـــغلی  اســـت. عضو
دولتی است. اعضای حزب بعث در دولت صاحب نفوذند و افراد را برای تصدی مشاغل 
رزان را برعهده  کشـــاو رزی در میان  کشـــاو دولتـــی انتخاب  می کنند، و تقســـیم زمین های 
دارند. حجم دســـتگاه دولتی بسیار عظیم است، و همین امر موجب شده تا حزب بعث 

گذران زندگی خود به آن حزب وابسته اند)2(. که برای  حامیانی بیابد 

جمعیت و پراکندگی سنی- 1-1-1
که بر اساس  گون است  گونا گروه های نژادی و قومیت های  کشوری متشکل از  یه  سور
اعالم بانک جهانی در ســـال 2015 جمعیت آن برابر با 18٫5 میلیون نفر می باشـــد.در این 
کشور را تشکیل می دهند و سایر اقلیت های قومی از جمله  کشور عرب ها 90٪ جمعیت 
کردها، ترک ها و ارمنی ها 10٪ باقی مانده جمعیت را تشکیل می دهند. تراکم جمعیتی در 
کشـــورها  یه از میانگین جهانی بیشـــتر اســـت. بیش از 18 میلیون ســـوری در ســـایر  ســـور
یـــکای مرکزی و  پایـــی، آمریکای جنوبی، آمریکای شـــمالی، آمر خصوصـــًا کشـــورهای ارو

استرالیا زندگی می کنند.
یه  یه در سال 2006 میالدی برابر با 53٪ از کل جمعیت سور جمعیت شهرنشـــین سور
یان، در طی  یادی از پناه جو گروه های ز یه همچنین پذیرای  تخمین زده شده اســـت. سور
یان فلســـطینی بعد از جنگ  که از این میـــان می توان به پناه جو یـــک قرن اخیر بوده اســـت 
یان فلســـطینی  کرد. پناه جو یان لبنانی بعد از جنگ داخلی لبنان اشـــاره  1948و پناه جو
که در چند اردوگاه زندگی می کنند.  خود به تنهایی نزدیک به 450٬000 نفر جمعیت دارند 
مهم ترین این اردوگاه ها، اردوگاه یرموک نام دارد. به این رقم باید 1٬500٬000 پناه جوی عراقی 

که پس از اشغال عراق توسط آمریکا ناچار به جالی وطن شدند)1(. را نیز افزود 
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کشور سوریه شکل 1-6: روند رشد جمعیت 

کشور سوریه شکل 1-7: نمودار امید به زندگی در 
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یه نشان داده شده است. امید به  کشور سور در شکل 1-7 نمودار امید به زندگی برای 
که این شاخص  یه نیز در ســـال 2006، 74 سال بوده است  زندگی در هنگام تولد در ســـور

کاهش یافته است)3(. در سال 2014  به 70٫1 سال 

اطالعات فرهنگی- مذهبی- 1-5
یه ســـنی مذهب و  یه زندگی می کنند. 74٪ مردم ســـور گونی در ســـور گونا پیروان ادیان 
یه را  13٪ شـــیعه، علوی و اســـماعیلی هســـتند. مســـیحیان نیز حدود 10٪ جمعیت سور
یها و یزیدیان می باشد.  ز تشـــکیل می دهند. 3٪ باقی مانده از پیروان سایر ادیان مانند درو

یه زندگی می کنند. البته تعداد بسیار اندکی یهودی نیز در سور
یه را از نظر جمعیت شناسی دینی متمایز می کند تمرکز گروه های دینی در  آنچه ســـور
مناطق مختلف جغرافیایی اســـت؛ مســـیحیان این کشـــور عمدتًا در دمشـــق، حلب و 
شـــهرک هایی در الذقیه، حمص و درعا و همچنین در حســـکه در شمال شرق آن کشور 
یه از بزرگ تریـــن جوامـــع مســـیحی منطقه  کن می باشـــند. جامعـــه مســـیحیان ســـور ســـا
یخی در سراســـر  رمیانه و یکی از قدیمی ترین جوامع ُمنســـجم مســـیحی از لحاظ تار خاو
رمندان به کلیسای ارتدوکس شرقی  از باو یه  دنیاســـت. اکثریت جامعه مسیحیان ســـور

محسوب می شوند.
یه در اســـتان های الذقیه و طرطوس زندگی می کنند. بیش از  یان ســـور بیش از 90٪ علو
یها  ز یان تشکیل می دهند. سهم درو کنان مناطق روستایی استان الذقیه را علو 80٪ از سا
یها اکثریت  ز یدا بیش از 90٪ اســـت. درو کنین منطقه جبل العرب در اســـتان ســـو از ســـا
یدا در اختیار دارند. شـــیعیان جعفری در منطقه ای  مطلق را در 120 روســـتای استان ســـو
کنان اســـتان حماه را تشـــکیل می دهند.  بین حمص و حلب متمرکز شـــده اند و 15٪ ســـا
گزیده اند، البته بیش از 10000  اسماعیلی ها نیز در منطقه السلمیه در استان حماه سکنی 
یه نیز در شهر حلب  اســـماعیلی نیز در اســـتان الذقیه زندگی می کنند. سایر شـــیعیان سور

کن هستند)1(. سا
یه  یه از نظر قومیتی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. حدود 90٪ مردم سور مردم سور
از اعـــراب هســـتند. 9 درصـــد را کردها و یک درصد باقی مانده از چرکســـها و ارامنه و اقوام 
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کردها در استان حسکه اکثریت دارند و در سایر استان ها اکثر جمعیت  دیگر می باشـــند. 
عرب است.

یـــت جمعیتی در  کثر یرا ا یه در اکثریت نیســـتند ز اعراب ســـنی در چهار اســـتان ســـور
زی ها  یدا نیز درو یان قرار دارد. در اســـتان سو اســـتان های الذقیه و طرطوس در اختیار علو

کردهاست)1(. اکثریت مطلق را دارند و در استان حسکه اکثریت در اختیار 





| فصل دوم |

کشور سوریه مفهوم وقف و امور خیریه در 





کشور سوریه- 1  مفهوم وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
رود به بررسی  یه بیان شد. پیش از و در فصل گذشته، اطالعاتی کلی درباره کشور سور
یه، الزم اســـت مفاهیم اولیه در این حوزه مشـــخص  ســـاختار وقف و امور خیریه در ســـور
یف  که در این فصل بیان شده است شامل توضیحاتی در خصوص تعار گردد. مفاهیمی 
مهم در حوزه وقف و قوانین و شـــرایط مرتبط با وقف می شـــود. همچنین برخی از قوانین و 

احکام مرتبط با سرمایه گذاری وقف و اجاره و استفاده از موقوفات بیان شده است.

تعریف وقف- 1-1
معنای لغوی: حبس مطلق از نظر فیزیکی و یا معنوی

کردن منافع آن معنای اصطالحی: حبس و نگهداری ملک و دارایی واقف و صدقه 
یـــه و یا منافع  کـــه به جهت امور خیر تعبیـــر عصـــر حاضر: ممانعـــت از تصرف در مالی 

عمومی اختصاص داده شده است)20(.

انواع وقف- 1-3
وقف خیری: نوعی از وقف اســـت که منافع آن برای فقرا و نیازمندان و یا امور خیریه ای 	 

دیگر مانند معابد و بیمارستان ها استفاده شود.
که منافـــع آن مادامی که واقف زنده اســـت برای 	  وقـــف خانوادگی: نوعی از وقف اســـت 

واقف، پس ازآن برای فرزندان واقف و سپس فرزندان فرزندان واقف  می رسد و در صورت 
انقراض نسل منافع به امور خیریه اختصاص  می یابد.
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وقف مشترک: این نوع وقف حالت مشترکی بین دو نوع وقف تعریف شده است)21(.	 

ارکان وقف- 1-1
واقف. 1
موقوف. 2
موقوف علیه. 3
صیغه)22(. 4

شروط واقف- 1-5
گاه صحیح نمی باشد.. 1 عقل: وقف شخص دیوانه، احمق، خواب و ناآ
بلوغ: وقف انسان نابالغ صحیح نمی باشد.. 2
که ممنوعیتی برای شـــخص از روی نادانی نباشـــد و برخی از فقهـــا وظیفه تأیید . 3 ایـــن 

که در صـــورت نیازمندی خود واقف، وقـــف ابتدا و تا زمان  صالحیـــت واقـــف  را دارند 
حیـــات واقف به خود شـــخص انجام  می شـــود و پـــس از مرگش برای امـــور خیریه وقف  

می شود تا بدین ترتیب مصلحت شخص نیز تأمین شود.
کراه صحیح نمی باشد.. 4 اختیار: وقف شخص در صورت اجبار و ا
یرا او از خود چیزی ندارد . 5 آزادی: وقف بنده بدون اجازه ارباب خود صحیح نیســـت؛ ز

و هر چه دارد برای ارباب او است)22(.

شروط موقوفه- 1-2
که قرارداد بر آن بسته  می شود و باید دارای مشروعیت باشد موقوفه محل وقف است 

که محرز به فعل باشـــد و شریعت انتفاع آن را . 1 مال متقوم باشـــد.) مال متقوم آن اســـت 
مباح تلقی نماید.(

که در آن جهالتی وجود ندارد.. 2 مشخص شود 
موقوفه ملکی برای واقف باشد.. 3
اینکه موقوفه ذاتًا برای وقف پایدار و مداوم باشد)22(.. 4
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شروط موقوف علیه- 1-2
که وقف برای آن استفاده  می شود. موقوف علیه جهتی است 

موقوف علیه امری خیر و نیک باشد.. 1
موقوف علیه امری همیشگی و غیر منقطع باشد.. 2
وقف به واقف بازنگردد.. 3
که استفاده از آن صحیح باشد)22(.. 4 موقوف علیه امری باشد 

صیغه وقف- 1-2
که در ارتباط با وقف صادر  می شود و سندی برای ایجاد آن است. آن چیزی است 

شروط صیغه وقف- 1-9
کند.. 1 روشن و شفاف باشد و با زبانی رسا جزئیات مورد نیاز را بیان 
بسته باشد: بدین معنی که در صیغه تعلیقی برای شروط غیرموجود و یا غیرقابل دسترس . 2

تعریف نشود.
دائمی باشد و در زمان های مختلف و با نظرات مختلف دچار تغییرات نشود.. 3
کاماًل مشخص باشد.. 4 دقیق و مشخص باشد و نیت وقف در درون متن 
که با اصل وقف منافاتی نداشته باشد و . 5 عدم همپوشـــانی صیغه در شـــروط به گونه ای 

کننده وقف نیز در آن وجود نداشته باشد)22(. تناقضات باطل 

اهداف وقف و نتایج آن- -1-1
که به صدقه و انفاق امر فرموده اســـت و توجه به این امر . 1 ردن رضایت الهی  به دســـت آو

که وقف صدقه جاری است.
که به آن همواره اشاره  شده . 2 فعال شدن دری از درهای خیر و نوعی از انواع نیکی هایی 

است
کمک های بهداشتی به نیازمندان در بیمارستان ها و درمانگاه ها. 3 ارائه 
ری آن ها در جامعه. 4 کمک به حفظ عفاف فقرا با تأمین نیازهای ضرو
کمک به ایتام و مدارس آن ها برای . 5 کمک به مدارس و دانشگاه های دینی و مذهبی و 

کسب موقعیت های بهتر در جامعه  تحصیل علم و 
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کن. 6 ساخت مساجد به عنوان خانه های خدا و رسیدگی به این اما
یـــج فرهنگ . 7 فعـــال شـــدن جنبش هـــا و تحـــرکات علمـــی دانشـــمندان و همچنین ترو

اسالمی در جامعه در راستای توسعه علوم
تضمین اصل مال و پایداری منافع آن در طول زمان. 8
ردن ثواب اخروی )23(. 9 گناهان و به دست آو کفاره دادن برای  روشی برای 

قوانین مرتبط با وقف و امور خیریه- 1-11
یه، ســـه قانون یافت شده است. این  در حوزه قوانین وقف و امور خیریه در کشـــور ســـور
ک وقفـــی«، »قانون حقوق اجاره و  قوانین شـــامل » احـــکام مرتبط با قانون وقف عام در امال
یه  حقـــوق اجاره هـــای طوالنی مـــدت« و »قانـــون جمعیـــات و مؤسســـات خاص« در ســـور

می شود.
ک وقفی« به بیـــان مطالبی در خصوص  در »احـــکام مرتبط با قانـــون وقف عام در امال
ک چگونه  یه پرداخته است. برای مثال اینکه وقف امال وقف عام و یا وقف خیری در سور
ک پادشـــاهان  اســـت و چه شـــرایطی باید داشـــته باشـــد؛ حقوق وقف کدامند؛ وقف امال
چگونـــه اســـت؛ صحت وقف بـــه چه عواملی بســـتگی دارد و اصولی از ایـــن قبیل در این 
ر و از عصر  گذشـــته های دو کـــه از  ک وقفـــی  قانـــون بیان شـــده اســـت. همچنین بـــه امال

گذشته وجود داشته اشاره شده است. پادشاهان 
در »قانون حقوق اجاره و حقوق اجاره های طوالنی مدت« به بیان مطالبی در خصوص 
قوانیـــن مرتبط با اجاره طوالنی مدت موقوفات پرداخته شـــده اســـت. برای مثـــال اینکه آیا 
کرد یا خیر. آیا اجازه ساخت وساز و یا کاشت  می شود در زمین وقفی اجاره تغییراتی ایجاد 

درخت و ... وجود دارد یا خیر و مفاهیمی از این قبیل.
در »قانـــون جمعیـــات و مؤسســـات خاص«به بیـــان نکاتی در خصـــوص جمعیات و 
یه پرداخته شده است. برای مثال اینکه این تعریف مؤسسات و  مؤسســـات در کشور سور
جمعیت هـــا چیســـت، ایـــن نهادها مجاز بـــه انجام چگونـــه فعالیت هایی هســـتند، چه 
محدودیت هایی برای این مؤسسات وجود دارند و همچنین چگونگی ثبت و اخذ مجوز 

این جمعیت ها و مؤسسات بیان شده است.



| فصل سوم |

کمک های بشردوستانه   وضعیت 
کشور سوریه و خیریه در 





کشور سوریه- 3 کمک های بشردوستانه و خیریه در   وضعیت 

مقدمه- 3-1
یه و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،  پس از بررسی وضعیت عمومی کشور سور
یم.  یه در خصوص وقف و امور خیریه می پرداز در این فصل به بررسی وضعیت موجود سور
یه اطالعات یکپارچه ای وجود نداشت،  یخچه اوقاف سور در خصوص روند توسعه و تار
کن متبرکه و همچنین وضعیت امور خیریه ای و کمک های  اما در خصوص مساجد و اما

که به آن ها اشاره خواهد شد. بین المللی اطالعات جامعی وجود دارد 

کشور سوریه در امور وقف و خیریه- 3-1 رتبه بندی و وضعیت موجود 
یه شـــامل مســـاجد، مدارس دینی، حســـینیه و  موضوع موقوفات در شـــهر حلب ســـور
تکیه ها می شـــود و تعداد آن ها در این شـــهر بیش از 500 مورد می باشـــد. 5 بیمارســـتان، 4 
کار  کسب و  یادی چاه، چشمه و قنات می باشد. و 36٪ از جایگاه های  خانقاه و تعداد ز
که تعداد آن ها 4000 مورد اســـت، بناهای وقفی هســـتند.   در بازارهای فروش شـــهر حلب 

مسجد جامع شهر حلب نیز بخشی از این زمین های وقفی بوده است1)28(.
یه  گزارش های مؤسســـه هدایتگر خیریه ها )Charity navigator( بحران سور بر اساس 
گزارش های  در ســـال 2016 در وضعیـــت بســـیار پیچیـــده و بغرنجی قـــرار دارد. بر اســـاس 

1. در زمینه ی وضعیت موجود وقف و امورخیریه ســـوریه، 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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یر است: وضعیت مردم در سال 2016 به صورت ز
کمک های بشردوستانه نیاز دارند: 13٫5 میلیون نفر	  که به  تعداد افرادی 
یه: 5٫6 میلیون نفر	  کودکان تحت تأثیر بحران در سور تعداد 
یه: 6٫5 میلیون نفر	  تعداد افراد تبعیدشده از  سور
یه: 4٫3 میلیون نفر)6(	  کشورهای همسایه سور تعداد مهاجران آواره در 

کشورها- 3-1-1 کشور سوریه در امورخیریه با دیگر  مقایسه وضعیت 
یه، سودان،  کشـــورهای سور کمک های بین المللی در  در ســـال 2015 بیش از نیمی از 
که در طی سال های اخیر  سودان جنوبی، یمن و عراق هزینه شدند. در درخواست هایی 
کمک ارسال  یه  درخواست  کشور سور کشورها،  کمک شده است، بیش از همه ی  برای 
یه )از کشـــورهای اصلی حامی امور  نموده اســـت. میزان کمک های ارســـال شـــده به سور
بشردوســـتانه( در ســـال 2014، 2 میلیارد دالر بوده اســـت و این کشـــور در سال 2014 از نظر 
کشـــورها قـــرار دارد. بر اســـاس آمار و  کمک های بشردوســـتانه در مقام نخســـت  یافـــت  در
اطالعات بررســـی شـــده جهانی بیش از 90٪ مهاجران ســـوری )97٪ مهاجران در لبنان و 

یر خط فقر قرار دارند. 93٪ مهاجران در اردن( ز
یه  کشـــورهای مختلـــف ازجمله ســـور کمـــک  یـــر میـــزان درخواســـت های  در شـــکل ز
رده شـــده، نشـــان داده شده  )برحســـب میلیون دالر( و میزان درصدی از این نیازها که برآو
یه در 2 بخش کشوری و مناطق جنگی و بحرانی تقسیم  اســـت. در این شـــکل کشور سور
ترین درخواست  یه باال بندی شـــده اســـت. همان طور که مشـــاهده می شـــود کشـــور ســـور
کمک های بشردوســـتانه را در ســـال 2015 داشـــته اســـت. در بخش جنگی و درگیر بحران 
یه 4٫3 میلیـــارد دالر درخواســـت شـــده و از ایـــن مقدار 65٪ تأمین شـــده اســـت و در  ســـور
کشـــور 2٫8 میلیارد دالر درخواســـت و 43٪ آن محقق شـــده است)4(. بخش های دیگر 

یه، یمن،  در ســـال 2015 بیشـــترین حجـــم کمک های بین المللی به کشـــورهای ســـور
پی، عراق و سودان جنوبی ارسال شدند)4(. اتیو

کمک های بین المللی به آن ها در سال های 2013 و  که بیشترین  کشور اول  در شکل 10 
کم رنگ  یه با رنگ سبز  گردیده است نشان داده شده اند. در این شکل سور  2014 ارسال 
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کشورهای مختلف کمک  شکل 3-1: درصد برآورده شدن درخواست های 

کمک های بین المللی بوده است.  یافت  کشور ازنظر در نشان داده شده است و اولین 
یه منتقل شـــده اســـت و  کشـــورهای محروم به ســـور کمک های بین المللی برای  12٫2٪ از 
یه در ســـال 2014 نســـبت به سال 2013 با  همچنین میزان کمک های بین المللی به ســـور

برو بوده است. 2٪ افزایش رو

گردیده است کمک های بین المللی به آن ها ارسال  که در سال های 2013 و 2014  کشور اول  شکل 2-3: 10 
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کشـــورها در ســـال  کمک های اضطراری بین المللی اختصاص داده شـــده به  میـــزان 
که مشاهده می شود، در سال  یر مشخص است. همان طور  2014 و 2015 در شـــکل های ز
یه ارسال شده  2014، 22٪ و در 2015، 31٪ کمک های اضطراری بین المللی به کشور سور

است.

کشورهای نیازمند  کمک های ارسال شده به  شکل 3-3: میزان 

یه در سال 2015 شده است  که از کشورهای مختلف به کشور سور میزان کمک هایی 
کمک های  که از شـــکل مشـــخص اســـت 48٫4٪ از  یر می باشـــد. همان طور  به صورت ز
پا می باشـــد. 34٫5٪ از آمریکای شمالی و مرکزی، 1٫5٪  نیز از  یه از ارو ارسال شـــده به سور
آســـیای شرقی و 0٫05٪ از آســـیای میانه، 0٫8٪ از اقیانوسیه و 5٫9٪  نیز توسط کمک های 

شخصی بوده است)4(.
کمک از صلیب سرخ و  یه و عراق بیشترین درخواست  کشـــور سودان جنوبی، سور  3
کشـــور  کمک های این 2 نهاد  به این 3  کل  هـــالل احمـــر را نموده اند و درمجمـــوع 27٪ از 

گشته است)4(. ارسال 

کمک های ارسال شده به سوریه از مناطق مختلف جهان شکل 3-4: میران 
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کن مذهبی شاخص سوریه- 3-3 مساجد و اما
زارت اوقاف می باشد و  که تحت نظارت و یه 343 مورد مســـجد  تعداد مســـاجد ســـور

زارت اوقاف هستند1)28(.  که خارج از نظارت و 115 مسجد دیگر 

مسجد نقطه - 3-3-1
مســـجد نقطه )به عربی: مسجد النقطة( مسجدی اســـت متعلق به شیعیان در شهر 
ر برخی به خون حسین بن علی  که به باو که به دلیل قرار داشـــتن سنگی  یه(  حلب )ســـور

یارت و توجه شیعیان است)5(.  آغشته است مورد ز

شکل 3-5: مسجد نقطه

مسجد جامع اموی - 3-3-1
که در بخش قدیمی شهر دمشق  یه اســـت  مســـجد جامع اموی مهم ترین مســـجد سور
یان  واقع شده است. مسجد جامع اموی توسط ولید بن عبدالملک، ششمین خلیفه امو
ک ســـپرده شده بود، ساخته شد. بخشی  که در آن تربت یحیی، به خا کلیســـایی  بر بنای 
از بنای مســـجد جامع اموی دمشـــق دارای قدمتی بالغ بر 1400 سال است و از جاذبه های 
یارتی شـــهر دمشـــق محســـوب می شـــود. مســـجد اموی دمشق دارای  گردشـــگری و ز مهم 

که به »مناره سفید« معروف است)5(.  مناره ای است 

1. در زمینه ی وضعیت مســـاجد 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 3-6: مسجد جامع اموی

مسجد االقصاب- 3-3-3
یه و  قصاب یا القصب نام مســـجدی اســـت در شهر دمشـــق پایتخت سور مســـجد اال
یه است. این مسجد در سمت باب الفرادیس و خیابان اصلی  یخی سور کن تار یکی از اما
مسیر حرم رقیه و حدود پانصد متر پایین تر از بازار العماره قرار دارد. در این مکان سرهای 

ک سپرده شده اند)5(.  کشتگان مرج عذرا یعنی حجر بن عدی و یارانش به خا

شکل 3-7: مسجد االقصاب
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کبری )س(- 3-3-1 آرامگاه حضرت زینب 
یه قرار  ینب( در شهر دمشق در سور کبری )به عربی: مســـجد الســـیدة ز ینب  آرامگاه ز
یه به شـــمار می رود.  یارتگاه هـــای مهـــم شـــیعیان و از مســـاجد بزرگ ســـور دارد و یکـــی از ز
ینبیه  یـــه و اکنون به ز ینب قرار دارد، درگذشـــته به زاو که در آن مـــزار احتمالی ز روســـتایی 
کیلومتری شرق دمشق قدیم به  نامور اســـت. اکنون این روستا به شـــهر متصل و در هفت 
گلدســـته های  گنبد و  ر  طـــرف فـــرودگاه واقع اســـت. در خیابان اصلـــی این شـــهرک از دو
گنبد ســـاختمان طالیی است و در سمت شرقی و غربی آن دو  آرامگاه او دیده می شـــود. 
یباترین  کاشـــی کاری شـــده قرار دارد. گلدســـته های آرامـــگاه به عنوان بلندتریـــن و ز مناره 
که  ران معاصر در سطح جهان است  کاشی معرق در دو کاماًل پوشیده شده از  مناره های 
کاشـــی کاری آن توسط هنرمند درگذشـــته اصفهانی استاد علی پنجه پور به مدت حدودًا 

گردیده است)5(.  10 سال و به سبک اصفهان اجرا 

کبری)س( شکل 3-8: آرامگاه زینب 

تاریخچه حرم- 3-3-1-1
که نشـــان  بر اســـاس پژوهش های انجام شـــده تا قرن پنجم هجری منبعی وجود ندارد 
گنبدی ایجاد شده باشد. تنها منبعی به  ینب)س( مقبره و  دهد در محل دفن حضرت ز
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گزارش  کنونی در قرن دوم هجری اشـــاره داشـــته اند. بر اساس این  یارتگاه در محل  وجود ز
یکی از زنان منســـوب به خاندان علوی به نام ســـیده نفیســـه بنت حســـن االنور از نوادگان 
ینب  یارتگاه حضرت ز یه دمشـــق به ز علی بن ابیطالب )ع( در ســـال 193ق در منطقه راو
که در آن آمده است  گزارشی مربوط به سال 500ق وجود دارد  یخ  رفته است. پس از این تار
ینب مســـجدی بنا  یارتگاه حرم حضرت ز فردی از اهالی حلب در ســـال 500ق در محل ز

کرده است.
گنبد و بارگاه ســـاخته شـــده اســـت. بر همین  یارتگاه  امـــا از قرن هفتم به بعد در این ز
اســـاس ابن جبیر)متوفای 614ق(، جهانگرد معروف جهان اسالم زمانی که به دمشق سفر 
گـــزارش خود نام  کرده اســـت. وی در  یه موقعیـــت فعلی حرم نیز عبور  کـــرده از منطقـــه راو
کلثوم دختر امام علی )ع( دانســـته است. البته این احتمال وجود دارد  صاحب مزار را ام 
ینب صغری باشـــد نـــه حضرت  کـــه منظـــور ابـــن جبیر دختـــر دوم امـــام علی)ع( یعنـــی ز

کبری معروف است. ینب  که به ز ینب)س(  ز
یه در یک  ینب )س( در روستای راو گزارش خود به وجود بارگاه حضرت ز ابن جبیر در 
فرســـخی شـــهر دمشق اشاره کرده است و گفته: مســـجد بزرگی بر آن بنا شده و خانه  هایی 
بیرون آن اســـت و داراى موقوفاتی اســـت، مردم این مناطق آن را قبر ام  کلثوم می  شناسند. 
ینب)س(  یارت حـــرم حضرت ز کـــه در آنجا اقامت کرده و به ز رده اســـت  او در نهایـــت آو
کرده و  یارت  ینـــب)س( را ز رفته اســـت. ابوبکر هـــروی متوفای 611ق نیز حـــرم حضرت ز

گزارشی در این زمینه داده است)34(.

موقعیت حرم- 3-3-1-1
ینب واقع  ینب)س( در جنوب دمشـــق و در منطقه ای به نام الســـیده ز حرم حضرت ز
یف دمشـــق محسوب می شـــود. بنای حرم شامل  شـــده اســـت. این منطقه جزء استان ر
گنبد و دو  گرفته است و دارای  که حرم در میان آن قرار  صحن وسیعی با پالن مربع است 
گلدسته ها و دیوارهای صحن و رواق های آن توسط هنرمندان  گلدســـته مرتفع می باشد. 
گنبد نیز از  کاشـــی کاری شـــده و ســـقف و دیوارهای حرم نیـــز از داخل آینـــه کاری و  ایرانی 

کاری شده است. بیرون طال
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ینبیه با صحن کوچکی،ساخته شده  در ضلع شـــرقی صحن، ســـاختمان مصالی ز
یژه مناســـبت های  اســـت و در آن نمازهـــای جماعـــت یومیـــه و نماز جمعه و مراســـم و
مذهبی برگزار می شود. صحن جدیدی نیز اخیرًا در ضلع شمالی آستانه مقدسه ساخته 

شده است.
ینب )س( و قبرســـتان های اطراف آن، چند تن از علما و  در محدوده حرم حضرت ز
رودی غربی صحن آســـتانه، قبر ســـید  مشـــاهیر شـــیعه مدفون اند. از جملـــه در راهروی و
محســـن امین عاملی و نیز قبر ســـید حســـین مکی عاملی، از علمای شـــیعه در شـــام قرار 
دارد. در قبرســـتان واقع در شـــمال حرم نیز قبر دکتر علی شریعتی و در قبرستان دیگری در 

جنوب حرم، مقبره سید مصطفی جمال الدین، شاعر معاصر عراقی قرار دارد)34(.

آرامگاه حضرت رقیه- 3-3-5
یارتگاهی در دمشـــق و منســـوب به رقیه دختر امام حسین است.  حرم حضرت رقیه ز

یارتگاه شیعیان در این شهر است. این دومین ز
این مکان نخســـتین بار 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.
را  آن  برخی  گرفته است؛  قرار  تردید  مورد  برخی  از سوی  رقیه  به حضرت  آن  انتساب 
محـــل دفـــن رقیه دختـــر حضرت علـــی و برخی دیگـــر رأس الحســـین دانســـته اند. البته 
بر اســـاس آن صاحب قبر دختری  بازســـازی آن مشـــهور اســـت که  داســـتانی در جریان 

بوده است. خردسال 
ینب مورد توجه شیعه  است، مقبره و حرم رقیه  که پس از مقبره ز یارتگاه هایی  یکی از ز
که مقبره ای عمومی به نام مقبره باب الفرادیس بود به  دختر حســـین است. وی در مکانی 
کنار  ک ســـپرده شـــده اســـت. ایـــن مقبـــره در شـــمال غربـــی محله قدیمـــی دمشـــق و  خا
یبا  کوچک ولی ز باب الفرادیـــس قرار داشـــت. در ابتدا ســـالطین ایوبی بر قبر او مقبـــره ای 
که بر وی نهاده شد از سنگ موزاییک تزئین شده و به وسیله عاج  ساختند؛ سنگ قبری 
گنبد و عمارتی بنا  کرده بود و بر فراز آن نیز  یبایی احاطه  که اطراف آن را ضریح ز و مرمر بود 
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شـــد. مکان یادشـــده که از همان ابتدا به صورت مسجد و مقبره بود، در سال 1125 قمری 
گرفت و در ســـال 1323 قمری نیز به وسیله میرزا علی اصغر خان امین  مورد بازســـازی قرار 
کتیبه سنگی  الســـلطان )صدراعظم مظفر الدین شاه( دوباره ترمیم شـــد. در آن زمان سه 
کتیبه اول چند حدیث در  در داخل حرم در سمت محراب شبستان آن دیده می شد. در 
گیالنی به عنـــوان تعمیرکننده بقعه مقام رقیه به  فضایل اهل بیت و نام میرزا بابا مســـتوفی 
که در  کامل ناصرالدین  کتیبه دوم به مکان دفن ملک  یخ 1125 قمری دیده می شد. در  تار
ســـال 880 قمری در این مکان مدفون شـــده بود اشـــاره و بر کتیبه سوم نیز چند بیت شعر 

نوشته شده بود.
که 600 مترمربع آن مساحت فضای  مجموع مساحت حرم تقریبًا 4500 مترمربع است 
یربنا اســـت و در قســـمت جنوبی ساختمان مسجدی به وسعت 800 مترمربع  باز و باقی ز
ســـاخته شـــده اســـت. وســـعت حرم و رواق هایـــش در بنای جدیـــد تقریبـــًا 2600 مترمربع 

است)35(.

شکل  3-9: آرامگاه حضرت رقیه
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انتساب- 3-3-5-1
که بنا به  یارتگاه رأس الحســـین)ع( در دمشـــق بوده است  حرم حضرت رقیه در اصل ز
ره عثمانی،  که در منابع مربوط به دو قولی، محل دفن سر آن حضرت دانسته شده است 
یارتگاه، به مزار حضرت رقیه معرفی شـــده اســـت. البته در شماری از همین منابع،  این ز
افزون  بر قبر حضرت رقیه، به وجود جایگاه سر امام حسین)ع( در آن نیز اشاره شده است؛ 
که رقیه در منابع قدیمی تر، دختـــر امام علی)ع(، و در منابع جدیدتر، دختر  بـــا این تفاوت 
امام حســـین)ع( معرفی شده اســـت. در برخی منابع دو قرن اخیر، به حادثه آشکار شدن 
که نشـــان می دهد صاحب مزار، دختری خردسال  بدن حضرت رقیه اشـــاره شده اســـت 

کرده اند)36(. بوده است. این حادثه را با اختالفاتی در برخی جزئیات، سه نفر نقل 
کنونی منسوب به ُرقیه در دست است، مربوط است  که درباره مزار  نخستین سندی 
گفته اســـت در بخش شـــرقی  َکَرکی )زنده در 955 ق(. او  به محّمد بن ابی طالب حائری 
که در گذشته، مسجد بوده و بر سنْگ نوشته  مسجد جامع اموی دمشق، خرابه ای را دیده 
دِر آن، نام هـــای پیامبـــر)ص(، خاندانـــش و امامان دوازده گانه شـــیعه، نوشـــته شـــده بود. 
کـــه، دختر حســـین بن 

َ
کـــه ایـــن، قبر خانـــم َمل همچنیـــن بـــر ســـر در آن نوشـــته شـــده بود 

نجی در نوراالبصار صاحب مـــزار را رقیه بنت علی معرفی 
َ
امیرالمؤمنین)ع( اســـت. ِشـــبل

ردند، جنازه  که برای بازســـازی جنازه را از قبر بیرون آو گفته است هنگامی  کرده اســـت او 
کوچک نابالغی بوده است. که دختر  دیده شده 

ق به رقیه بنت الحسین)ع( 
ّ
شیخ محمدهاشم خراسانی )م 1352 ق(، این مزار را متعل

کرده و  کراماتی ذکر  کرده اســـت. او داســـتان آســـیب دیدن قبر را با تفصیل و همراه  معرفی 
که »بزرگان و علمای شـــیعه و ســـّنی، شـــاهد ماجرا بوده اند«. اما هیچ یک از  رده اســـت  آو
متولیان حرم و ســـید محســـن امین با اینکه در منطقه حضور داشـــته اســـت به این ماجرا 
که قبری به رقیه دختر امام حســـین منسوب  گفته اســـت  اشـــاره نکرده اند. محســـن امین 
یارتگاه اســـت و میرزا علی اصغرخان ]اتابک، امین  که در محله العماره دمشـــق ز اســـت 
یخ  کرده و در باالی در آن تار یر اعظم ایران، به سال 1323ق، آن را بازسازی  ز السلطان[، و

کرده اند)36(. بازسازی را َحک 
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تاریخچه بنا و بازسازی آن- 3-3-5-1
یارتگاه و روند بازسازی آن تا پیش از قرن نهم قمری  اطالعاتی درباره بنای نخســـتین ز
در دست نیست. به نوشته ابن طولون دمشقی، در نیمه دوم این قرن، امیر بردبک ظاهری 
گرفت،  که در ســـال 871ق منصب نیابت دمشـــق را از ســـوی پادشـــاه مملوکی بر عهده 
که در مزار وجود داشته نشان  کتیبه های سنگی  کرد. یکی از  ســـاختمان مزار را بازســـازی 
کرد. سپس  گیالنی، در سال 1125ق بنای حرم را بازسازی  که میرزا بابا مستوفی  می دهد 
ره عثمانـــی، علی اصغرخان اتابـــک، صدراعظم دربار قاجار، مزار را در ســـال  در اواخـــر دو

کرد. 1323ق بازسازی 
یارتگاه را با  کامل و محمدعلی آل نظام، از شیعیان دمشق، بنای ز در سال 1343ق، 
که  یارتگاه حضرت رقیه پیش از آن، شامل اتاقی بوده  کردند. بنای ز هزینه خود بازسازی 
رت آن وجود داشته و مساحت بنا  قبر میان آن قرار داشـــت. مســـجد کوچکی نیز در مجاو

در مجموع از 60 مترمربع فراتر نمی رفته است)36(.

توسعه حرم- 3-3-5-3
در اوایل دهه 70 قرن بیســـتم میالدی تعدادی از شـــیعیان از جمله نصراهلل خلخالی و 
یارتگاه حضرت رقیه تشکیل دادند. آن ها  کمیته ای را با هدف توسعه ز امام موسی صدر 
کار توسعه بنا در سال 1404ق  کردند.  ر را خریداری  تعدادی از خانه ها و مغازه های مجاو

برابر با 1984م. آغاز شد و بخش عمده آن در سال 1410ق. به پایان رسید.
گرفت برخی در اطراف حرم به فروش  که صورت  گفته فهری زنجانی در توســـعه ای  به 
خانه هایشان راضی نبودند و وضع به همین حال مانده بود تا در سال 1363ش. با خرید 
یزی بنای جدید حرم از ســـوی  آن خانه هـــا و پرداخت چندیـــن برابر قیمت آن ها، امر پی ر

یه آغاز شد)36(. جمهوری اسالمی ایران و با حضور مقامات سور

معماری حرم- 3-3-5-1
آستانه حضرت رقیه از ساختمانی تشکیل شده است که آمیخته ای از هنر و معماری 
اســـالمی محلـــی و ایرانـــی اســـت؛ نماهـــای خارجی آســـتانه بـــا قالب های ســـنگی بزرگ 
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کتیبه نواری از آیات قرآن با  ترین قسمت نما، یک  سفیدرنگ پوشیده شده است. در باال
رودی اســـت که  رنـــگ طالیـــی بـــر زمینه ســـبزرنگ به چشـــم می خـــورد. بنـــا دارای چند و
رودی دارای طاقی است که در آن  رودی جنوب غربی اســـت. ســـردر این و مهم ترین آن، و
کاشی است و باالی این سردر، مناره ای به ارتفاع 34 متر از  مقرنس هایی پوشـــیده شده با 

کف زمین قرار دارد.
گرد آن رواق هایی  گردا رودی متصل به صحن اصلی بنا به شـــکل مســـتطیل است و  و
وجود دارد. این رواق ها با سنگ های سفیدرنگ پوشیده شده است و نمای آن ها شامل 
که هر طـــاق بزرگ، میـــان دو طاق  کوچک متوالی اســـت؛ به گونـــه ای   طاق هـــای بـــزرگ و 
کوچک، اســـامی ائمـــه معصـــوم)ع( درون قاب های  کوچـــک قرار دارد. بـــاالی طاق های 

گیاهی تزیین یافته است. ری نقش بسته است. سقف رواق ها از داخل، با نقوش  مدّو
متصل به این صحن از ضلع شـــرقی آن، صحن کوچک تری به شـــکل مربع وجود دارد 
گرفته است.  گرد آن را رواق هایی فرا گردا که از نظر معماری، شـــبیه صحن غربی اســـت و 
این صحن در ســـال 1427ق. ـ 2006م. احداث شـــده است. در ضلع جنوبی صحن و در 
گشته، و  که سقف آن بر ستون هایی استوار  رودی اصلی بنا، شبستانی وجود دارد  شرق و

کوچک است)36(. گنبد نیم کره ای  دارای چندین 
که شامل حرم اصلی در غرب،  در ضلع شـــمالی دو صحن، بخش اصلی بنا قرار دارد 
رودی در رواق های  که هر بخش نیز دارای یک و و دو شبستان وسیع در مرکز و شرق است 
گرداگرد حرم  رودی حرم، مقابل رواق غربی صحن قرار دارد.  شـــمالی صحن می باشـــد. و
رواق هایی با سقف آینه کاری شده وجود دارد که رواق واقع در شرق حرم، آن را از شبستان 
کاشـــی کاری هایی پوشـــیده، و بخش هایـــی از آن  میانـــی جـــدا می کند. ســـقف حـــرم بـــا 
کاشـــی کاری ها، نوشـــته هایی از آیات قرآن و احادیثی در  مقرنس کاری شـــده است. میان 

فضایل اهل بیت)ع( به چشم می خورد)35(.
گرفته اســـت و روی آن نیز یـــک صندوقچه چوبی  قبـــر حضـــرت رقیه میـــان حرم قـــرار 
پوشیده از پارچه های سبزرنگ و حاوی آیات قرآن وجود دارد. روی قبر یک ضریح نقره ای 
کـــه در ســـال 1376ق. ـ 1956م. از ســـوی مجمـــع بنی زهرای تهـــران، به حرم  وجـــود دارد 
کوب جدید و بزرگ تری  حضرت رقیه اهدا شده است. این ضریح، میان ضریح نقره و طال
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که در اصفهان ساخته و در سال 1414ق. ـ 1994م. نصب شده است. گرفته  قرار 
که ســـطح  کـــف زمین قرار دارد  گنبد اصلی حـــرم به ارتفـــاع 14 متر از  یـــح،  بـــاالی ضر
خارجی آن با تزیینات هندســـی پوشیده شده است. سطح داخلی آن نیز مقرنس کاری و 
کوچک است و  ری حاوی شـــانزده پنجره  گردن مدّو گنبد دارای  آینه کاری شـــده اســـت. 

کتیبه ای از آیات قرآنی وجود دارد. گرد آن، باالی پنجره ها،  گردا
دو شبســـتان میانی و شرقی نیز مربع شکل می باشد و رواق هایی نیز اطراف آن است. 
کم خیز، و از بیرون به صورت پشت بام  گنبد  گنبدها، از داخل به صورت  سقف هریک از 
گیاهی ظریف  صاف است؛ به طوری که حالت گنبدی آن مشخص نیست. شکل های 
و نیز اســـامی ائمـــه معصـــوم)ع(، آذین بخش دیوارها و ســـقف این دو شبســـتان از داخل 
است. ساختمان شبستان شرقی، هم زمان با صحن شرقی آستانه تکمیل و افتتاح شده 
است. بخش جنوب شرقی آستانه به صورت دو طبقه ایجاد، و طبقه دوم برای دانشکده 

گرفته شده است)36(. مطالعات اسالمی در نظر 



| فصل چهارم |

 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور سوریه و امور خیریه در 





کشور سوریه- 1 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
یکی از موضوعات مهم برای شناخت وضعیت وقف و امور خیریه، قرآن و مساجد در 
یگران فعال در این حوزه است. این موضوع  کشـــورهای مختلف شـــناخت ســـاختار و باز
یگـــران فعال در زمینه هـــای مختلف و  که با شـــناخت انواع باز ازآن جهـــت اهمیـــت دارد 
ردهای هر یک از  که انجام می دهند، می توان از دستاو بررسی و تحلیل نوع فعالیت هایی 

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو یگران استفاده  این باز
کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف و امور خیریه،  در ایـــن فصل پس از معرفی انواع 
یگران  کن متبرکه، و قرآن و فعالیت های مذهبی به شناســـایی و تحلیل باز مســـاجد و اما
یه ایفا می کنند، پرداخته  کشور ســـور که در این ســـه بخش در  مختلف با توجه به نقشـــی 
یگران به همراه نوع ارتباطات آن  ترسیم  شده است. سپس نگاشت نهادی تمامی این باز
یت،  یگران و مجموعه فعالیت ها، اهداف، مأمور شده است و پس  از آن، هر یک از این باز

چشم انداز، ساختار و ... آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.

کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه - 1-1 انواع 
رودی ها )منابع( و یا  که می تواند بر و گروه و یا سازمانی  کنشـــگر، عبارت اســـت از فرد، 
بروندادهـــای یـــک سیســـتم تأثیر بگـــذارد، یـــا از خروجی هـــا و بروندادهـــای آن )خدمات، 
کنشـــگران به چهار  دســـته اصلی  گزارش  محصـــوالت، پیامدها و ...( تأثیر پذیرد. در این 

تقسیم می شوند:
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سیاست گذار- 1-1-1
سیاســـت گذار نهادی اســـت که برنامه هایی را که باید توســـط دولت، کســـب وکارها و 

غیره دنبال شود، تعیین می کند. 
که  به واســـطه آن دولت به  سیاســـت گذاری بـــه صورت فرایندی تعریف شـــده اســـت 
منظور ارائه پیامد )تغییرات مطلوب در دنیای واقعی(، چشم انداز سیاسی خود را به برنامه 
کل،  کارکرد اصلی هر دولت می باشد. به طور  و عمل تبدیل می کند. لذا سیاست گذاری، 
سیاست می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد مانند سیاست های غیر مداخله ای، 

کمک های مالی( و ارائه خدمات عمومی. تنظیم، تشویق تغییرات داوطلبانه )مانند 

تنظیم گر- 1-1-1
که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندی های  گونـــی از ابزارهاســـت  گونا تنظیـــم مجموعـــه 
گونی به وجود  گونا کارکردهای تنظیم گر بنا به دالیـــل  شـــرکت ها و مـــردم را تنظیم می کنـــد. 

آمده اند از جمله:
تعییـــن حقـــوق و مســـئولیت های هر یـــک از موجودیت هـــای جامعه به منظـــور تحقق 	 

اهداف توسعه پایدار
تنظیم استانداردهای صنعتی	 
ری مالیات ها و دیگر درآمدها و ...	  جمع آو

به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیم گر، بررسی انواع روش های تنظیمی مفید خواهد 
کلی انواع تنظیمات عبارت اند از: بود. به صورت 

فرمان و کنترل: تنظیم دستور و کنترل نوعًا وضع/ تحمیل  استانداردهای حمایت شده 	 
توســـط مصوبات قانونی اســـت، هرگاه استانداردها سازگار نباشـــند. بنابراین، قانون به 
عنـــوان منع یا اجبار فعالیت های معینی به کار می رود. اســـتانداردها می تواند از طریق 
قانون گذاری یا تنظیم کنندگانی که به واسطه فرایند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت 

دارند، تنظیم شود.  
یکرد دستور 	  یکرد می تواند به عنوان نوعی از نسخه خود انجامی رو خود_ تنظیمی: این رو

و کنترل تلقی شود. در این باره، اغلب انجمن های تجاری یا کسب وکار تشکیل شده که 
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قوانیـــن عملکـــرد را ایجـــاد، کنترل و اجـــرا می کنند. بـــه عنوان یک قانـــون، خودتنظیمی 
اغلـــب بـــه عنـــوان یک روش کســـب وکار دیـــده می شـــود که اقـــدام انحصاری بـــه منظور 
یکرد شـــامل سطح باالی تعهد  جلوگیری از مداخله دولت انجام می دهد. مزایای این رو
یکرد  کســـب وکارها و ماهیـــت جامـــع قوانین تنظیم شـــده می باشـــد. بـــه عالوه، ایـــن رو
یی  یکرد دســـتور و کنترل بوده چراکه به قانون گذاری نیازی ندارد. از ســـو منعطف تر از رو
یکرد غیردموکراتیک، محدود به بررســـی  دیگر، خودتنظیمـــی می تواند به صورت یک رو
دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توسط کســـانی دیده شود که با اهداف مختلف 
قوانین را تنظیم می کنند. در کمترین سطح،  خودتنظیمی همواره در معرض چالش های 
منتج شده از عالقه های بیرونی کسانی قرار دارد که فکر می کنند استانداردها و قوانین به 

سمت کاهش تأثیر فعالیت های غیر مطلوب تنظیم نشده است.       
یه ای 	  یق، سیاســـت، قانون، مکانیســـم قیمت، یا رو یق: یک تشـــو تنظیم مبتنی بر تشـــو

اســـت که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شـــرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های 
حاشـــیه ای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص می باشـــد. از یک ســـو، می توان گفت که 
یق اســـت چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشـــو
یق  رفتارهـــای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشـــو
یاد را  سعی دارد به منظور کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز
پاداش دهد. هدف عمده این اســـت که تنظیم شده فعالیت های غیر مطلوب خود را از 
طریق تحمیل/ وضع مالیات و کمک های مالی محدود یا متوقف کند. برای به کارگیری 
یکرد، گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهـــای اندازه گیری، تعیین خط مبنا،  این رو
یق ها و جریمه ها  انتخـــاب اهـــداف بـــرای بهبـــود و/ یا نگهداری و ســـپس اجـــرای تشـــو
 )PBR( یق، تنظیم مبتنی بـــر عملکرد می باشـــد. یکـــی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشـــو
یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت و بهبود در کیفیت  است که تشو
خدمات می باشـــد. به عالوه،  PBRبیشـــتر به اســـتانداردهای عملکـــرد خارجی متکی 
اســـت و کمتر به فعالیت های خاص شرکت حساس است. مزایای PBR این است که 
بـــه بهبود در بهره برداری شـــرکت ها، کاهش هزینه های نگهـــداری و عملیات و بهبود در 
یق به صورت مکانیکی عمل می کند.  پایایی سیســـتم کمک می کند. طرح تنبیه و تشـــو
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بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی، در مقابل امکان تسخیر در فرایند تنظیم را 
یکرد، انعطاف پذیری در تصمیم گیری شـــرکت  را فراهم  کاهش می دهد. به عالوه این رو
می کنـــد کـــه آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد. اگرچه به عنوان یکی از معایب این 
روش، می توان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و غیر منعطف اشاره کرد که واقعیت های 
یکرد، عقالنیت  بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت، اشـــاره کرد. از مفروضات اصلی این رو
اقتصـــادی اســـت که لزومـــًا در همـــه مـــوارد یافـــت نمی شـــود.همچنین، گاهـــی اوقات 
یکرد مشکل است. به عنوان مثال، رفتار "بد"، مانند آلودگی__  پیش بینی تأثیر این نوع رو

گر که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند__ می تواند پاداش بگیرد. ا

تسهیلگر- 1-1-3
 توســـط دولت ســـرمایه گذاری 

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

می شوند  و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات می باشد. یک تسهیل گر، تأمین کنندگان 
خدمـــات را از طریق انجـــام فعالیت های خدماتی جدید، ارتقای تجـــارب مفید و ایجاد 
یابـــی خارجی تأثیر  کارکرد های دیگر یک تســـهیل گر شـــامل ارز ظرفیـــت حمایت می کند. 
تأمین کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر می باشد. 
که به طورمعمول توسط سازمان های توسعه گرا انجام شده  کارکردی است  عمل تســـهیل، 
کارفرمایان و عامل های دولتی باشد. عالوه بر  و می تواند شامل ســـازمان های غیردولتی و 
ردن اطالعـــات پایـــه ای از مجموعه  مـــوارد مذکـــور در حـــوزه وقف و امـــور خیریه فراهـــم آو
ره ای بـــرای مؤسســـات خیریه نیز می توانـــد به عنوان  خیریه هـــا و یـــا انجام خدمات مشـــاو

گرفت. کارکردهای تسهیل کنندگان در نظر 

ارائه دهنده خدمات - 1-1-1
تأمین کننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسساتی 
یـــه فعالیت می کنند.  کـــه در زمینه آمـــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیر هســـتند 
ری کمک های مردمی و صرف این کمک ها  ضمنًا مؤسسات خیریه ای که وظیفه جمع آو

در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائه کنندگان خدمات شناخته می شوند.
کشـــور  یگران فعال در  کنشـــگران مطرح شـــده اســـت، باز که درباره  با توجه به ادبیاتی 
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کن متبرکه، و قرآن و فعالیت های  یه در ســـه حوزه وقف و امور خیریه، مســـاجد و اما ســـور
کـــه در ادامه، توضیح مختصـــری درباره هرکـــدام از این  مذهبـــی ایفـــای نقـــش می نمایند 

نهادها و نقش آن ها در این سه حوزه داده شده است.

وزارت اوقاف	 
کـــه ازلحاظ  زارت اوقاف می باشـــد  یه و کشـــور ســـور مهم تریـــن متولـــی امـــور مذهبـــی 
کن مذهبی  ســـاختاری، بـــه عنـــوان متولی مذهبـــی، فرهنگی و مالی امـــور مســـاجد و اما
یر تعیین  ز کابینه توســـط نخســـت و یر اوقـــاف همانند باقی اعضای  ز فعالیـــت می کنـــد. و

می شود.

• اداره اوقاف
که به عنوان مرکز اصلی فعالیت های  زارت اوقاف می باشد  یه شامل یک و کشـــور سور
مربـــوط به وقف، امور خیریه، مســـاجد و دیگر امور اســـالمی فعالیت می کنـــد. با توجه به 
یه وجود دارد و بـــرای کنترل بهتر بر  تفاوت هایـــی که در اســـتان های مختلف کشـــور ســـور
گردیده است که هر  یه اداراتی ایجاد  موضوعات ذکرشـــده، در اســـتان های مختلف ســـور

یک از این ادارات در منطقه ی خود به مدیریت اوقاف و امور مرتبط با آن می پردازد.

کار و امور اجتماعی • وزارت 
یه را بر  یه وظیفه ثبت مؤسسات خیریه در سور کشـــور سور کار و امور اجتماعی  زارت  و

عهده دارد.

• مرکز نگهداری ایتام 
زرا در سال 1970 تأسیس شد و توسط  مرکز نگهداری ایتام با توجه به قرارداد مجلس و
زارت امور اجتماعی به ثبت رســـید. این مؤسســـه خیریه در دمشـــق ایجاد شد و به ارائه  و

خدمات به دختران یتیم خیابانی پرداخت.
این مؤسسه زیر نظر وزارت اوقاف به انجام فعالیت های اجتماعی خیریه ای در خصوص 
دختران یتیم از جمله تهیه پوشاک و پناهگاه و تغذیه مناسب برای این کودکان پرداخت. 
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نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه- 1-3
که در بخش پیشـــین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همانطور 
کن متبرکه، قرآن و فعالیت های مذهبی در  ســـه بخش وقف و امور خیریه، مســـاجد و اما
یه فعالیـــت می نمایند؛ در ایـــن بخش، ابتدا نگاشـــت نهادی مربـــوط به این  کشـــور ســـور
کنشـــگران در شـــکل )4-1( نشـــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاست گذار، 
گر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در سه بخش وقف و  تنظیم گر، تسهیل 
کـــن متبرکـــه، قـــرآن و فعالیت هـــای مذهبـــی، مـــورد تحلیل  یـــه، مســـاجد و اما امـــور خیر

قرارگرفته اند.

کشور سوریه شکل 4-1: نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه، مساجد و قرآن در 
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وزارت اوقاف- 1-3-1
کـــه ازلحاظ  زارت اوقاف می باشـــد  یه و کشـــور ســـور مهم تریـــن متولـــی امـــور مذهبـــی 
کن مذهبی  ســـاختاری، بـــه عنـــوان متولی مذهبـــی، فرهنگی و مالی امـــور مســـاجد و اما
یر تعیین  ز کابینه توســـط نخســـت و یر اوقـــاف همانند باقی اعضای  ز فعالیـــت می کنـــد. و

می شود)5(.

شکل 4-2: سایت وزارت اوقاف 

که طبق این قانون، نظارت تمامی متولیان  در سال 1952 قانون شماره 170 صادر شد 
یه وظیفه نظـــارت و تولیت بر  زارت اوقاف ســـور موقوفـــات خیریه ملغی شـــد و اداره های و

گرفتند)28(. موقوفات را برعهده 
چشمانداز:	 

رهای دینی جامعه یت باو گسترش پایه های مذهبی و تقو
مأموریت:	 

اجرای خواسته واقفان و اجرای امور مربوط به موقوفات و درآمد واقفان

ساختار سازمانی وزارت اوقاف- 1-3-1-1
زارتخانه از لحاظ ستادی به صورت چارت شکل )4-3( است. ساختار و
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شکل 4-3: ساختار وزارت اوقاف سوریه

یر می شود: یه شامل بخش های ز زارت اوقاف سور و
معاونت بانوان. 1
اداره امور قانونی. 2
روابط عمومی. 3
اداره تعالیم مذهبی. 4
اداره امور آموزشی. 5
انفورماتیک. 6
اداره امور اداری. 7
اداره امور مالی. 8
اداره امور فنی. 9

گیری شکایات. 10 پی 
اداره ارشاد. 11
یزی و همکاری بین المللی. 12 برنامه ر
معاونت حج. 13
اداره اوقاف ادلب. 14
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اداره اوقاف قنیطره. 15
اداره اوقاف الذقیه. 16
اداره اوقاف حلب. 17
اداره اوقاف حماة. 18
اداره اوقاف حمص. 19
یدا. 20 اداره اوقاف درعا و سو
اداره اوقاف دمشق. 21
ر. 22 اداره اوقاف دیر الزو
یف دمشق. 23 اداره اوقاف ر
اداره اوقاف طرطوس )8(. 24

هیئت رئیسه- 1-3-1-1
زارتخانه است و وظیفه ی آن تهیه ی برنامه های  این بخش یکی از بخش های اصلی و
کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین پیگیری فعالیت های بخش های مختلف و مدیریت 

این فعالیت ها است.

• اهم وظایف
نظارت بر مدیریت اموال وقف بر اساس قوانین اسالمی 	 
یزی برای ســـرمایه گذاری اموال وقف به بهترین نحو و کســـب بیشترین 	  نظارت و برنامه ر

درآمد از راه های قانونی و شرعی
اجرای خواسته واقفان و همچنین تضمین سالمت اموال وقف شده ی آنان	 

بخش االسد- 1-3-1-3
یه  این بخش مســـئول امور مربوط به قرآن و همچنین برگزاری مســـابقات قرآنی در سور
گواهینامه به افرادی می پردازد  می باشـــد. این بخش همچنین به برگزاری آزمون و اعطای 
ره مســـابقات  کـــه جزءهای مختلف قرآن را حفظ می کنند. در ســـال 2016 هفدهمین دو

یه برگزار شد)9(.  زارت اوقاف سور یه توسط و حفظ قرآن در سور
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بخش شام واال- 1-3-1-1
زارتخانه مربوط بـــه فعالیت های مرتبط با علوم شـــرعی، زبان عربی و  ایـــن بخـــش در و

مطالعات و تحقیقات اسالمی می باشد)10(. 

بخش تعالیم شرعی- 1-3-1-5
یزی ها و مدیریت مدارس و مؤسسات قرآنی و دینی  زارت وظیفه برنامه ر این بخش از و

کشور را برعهده دارد)11(. 

کمیته های وزارت اوقاف- 1-3-1-2
که ایـــن کمیته ها به وظایف  یه دارای کمیته های مختلفی اســـت  زارت اوقاف ســـور و
که بـــه آن ها محـــول می شـــود اختصاص یافتـــه و آن هـــا را انجـــام می دهند. این  خاصـــی 
ره های مختلف و با توجه به اقتضای زمان و شرایط جامعه ایجاد می شوند  کمیته ها در دو

و ممکن است فعالیت های موقت و یا دائمی داشته باشند.
	 کمیتهنظارتبرحرمحضرتزینب)س(

ینب )س( می باشد که در سال  یکی از این کمیته ها، کمیته نظارت بر حرم حضرت ز
گردیـــد. این کمیته وظیفه نظارت بر حرم و همچنین رســـیدگی به موقوفات  1979 ایجـــاد 
ک وقفی مرتبط با حرم،  مربوط به این بارگاه را بر عهده دارند. سرمایه گذاری زمین ها و امال
ژه های مختلف  ک و مستغالت و همچنین انجام پرو رسیدگی به امور اجاره زمین ها، امال

کمیته می باشند)38(. برای حرم از وظایف این 
کریم قرآن 	 کمیتهاعلیامور

یر  ز یه و به دستور و زارت اوقاف سور یر نظر و کریم در سال 2015 ز کمیته اعلی امور قرآن 
کلیه فعالیت های قرآنی، نظارت،  کنترل  کمیته  گردید. هدف از ایجاد این  اوقاف ایجاد 
گیـــری فعالیت هـــای دیگر  ر مجـــوز و ثبـــت فعالیت هـــای قـــرآن و همچنیـــن پـــی  صـــدو
کتب  کمیتـــه نظارت بر مجـــالت و  کمیته هـــای فرعـــی )کمیته بررســـی مجـــالت قرآنی، 

گواهینامه( می باشد)39(. ر  یان قرآن و صدو کمیته آزمون قار منتشرشده قرآنی، 
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اداره های اوقاف سوریه- 1-3-1
که به عنوان مرکز اصلی فعالیت های  زارت اوقاف می باشد  یه شامل یک و کشـــور سور
مربـــوط به وقف، امور خیریه، مســـاجد و دیگر امور اســـالمی فعالیت می کنـــد. با توجه به 
یه وجود دارد و بـــرای کنترل بهتر بر  تفاوت هایـــی که در اســـتان های مختلف کشـــور ســـور
گردیده است که هر  یه اداراتی ایجاد  موضوعات ذکرشـــده، در اســـتان های مختلف ســـور

یک از این ادارات در منطقه ی خود به مدیریت اوقاف و امور مرتبط با آن می پردازد)8(.
یه بـــه دلیل تنـــوع مذهبی دارای ســـاختار صفی بر اســـاس فرهنـــگ و مذهب هر  ســـور
منطقه اســـت، به این معنا که هر اســـتان بر اساس بافت مذهبی به صورت مستقل عمل 

یادی دارای اختیارات در خرج و مخارج حوزه خود می باشد. کرده و تا حدود ز
یه دیـــده  یـــت اوقـــاف در اســـتان های مختلـــف ســـور یـــر نمادهـــای مدیر در شـــکل ز

می شود)5(.

شکل 4-4: نمادهای مدیریت اوقاف در استان های مختلف سوریه

یر می شود: یه شامل موارد ز اداره های اوقاف سور
اداره اوقاف ادلب. 1
اداره اوقاف قنیطره. 2
اداره اوقاف الذقیه. 3
اداره اوقاف حلب. 4
اداره اوقاف حماة. 5
اداره اوقاف حمص. 6
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یدا. 7 اداره اوقاف درعا و سو
اداره اوقاف دمشق. 8
ر. 9 اداره اوقاف دیر الزو

یف دمشق. 10 اداره اوقاف ر
اداره اوقاف طرطوس. 11

اداره اوقاف دمشق- 1-3-3
یاد است و در آن  با توجه به اینکه شـــهر دمشـــق شـــهری بزرگ و دارای تراکم جمعیتی ز
یاد بوده و همچنین مساجد بزرگ و قدیمی بســـیاری در آن وجود  توســـعه شـــهری بســـیار ز
دارد، اداره اوقاف دمشق از فعال ترین و پرمسئولیت ترین اداره های اوقاف می باشد)12(.

مأموریت و چشم انداز- 1-3-3-1
ره های . 1 رش نسلی مومن و متعهد و دارای تفکری روشنگرانه با استفاده از برگزاری دو  پرو

آموزشی متخصص و سخنرانی های تأثیرگذار
گاه در مـــدارس و . 2 گرایانـــه از طریق آمـــوزش مبلغـــان و امامـــان آ توســـعه تفکـــر اعتـــدال 

مؤسسات دمشق

شکل 4-5: سایت اداره اوقاف دمشق
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برجسته سازی نقش فرهنگ و تمدن که دمشق به دلیل مساجد بزرگی از جمله مسجد . 3
جامع اموی در این حوزه جزو شهرهای برتر می باشد.

یج فعالیت های علمای بزرگ بالد الشـــام در جهان اســـالم از . 4 گســـترش و ترو معرفـــی، 
که بیش از  طریق تنظیم دروســـی در تمام رشـــته های علوم و فرهنگ در مساجد دمشق 

650 مسجد می باشد.
کمک های مالی و تالش . 5 پیگیری فعالیت های مدارس و دانشگاه ها از طریق اعطای 

رش)14( پرو برای حمایت از صندوق پشتیبانی آموزش و

وظایف اداره اوقاف دمشق- 1-3-3-1
نظارت بر مســـاجد از نظر ساخت مســـاجد جدید، تعمیر و ترمیم آن ها و تعیین افرادی . 1

گیری امور مربوط به مسجد کنترل و پی  برای 
کنترل امور . 2 یافت اجاره آن هـــا و  ک و مســـتغالت وقفـــی اجـــاره ای  و  در نظـــارت بر امال

کن و هزینه آن ها برای ترمیم مساجد)12( قانونی و مذهبی در این اما

برنامه های ادارۀ اوقاف دمشق- 1-3-3-3
ژه های خود به دنبال ســـاخت مســـاجد مدرن در  اداره اوقاف دمشـــق در برنامه ها و پرو

ژه ها به سه دسته تقسیم شده اند: بخش های مختلف دمشق می باشد. این پرو

گذشته(	  پروژه های انجام شده )مساجد ساخته شده در 
که از سال 2001 تا 2011 ساخته شده اند: این مساجد شامل 10 مسجد می شوند 

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 2009)37(	 

پروژه های در حال اجرا )مساجد در حال ساخت(	 
که هنوز  مساجد در حال ساخت توسط اداره اوقاف دمشق شامل 9 مسجد می شوند 

به پایان نرسیده اند:
مسجدالعقاد	 
مسجدعثمانبنعفان	 
مسجددمر	 
مسجدالقدمالشریف	 
مسجدتوبه	 
مسجدهادی	 
مسجدامامغزالی	 
مسجدمحمدفاتح	 
مسجدالفرقان)37(	 

که در آینده ساخته می شوند(	  پروژه های آینده )مساجدی 
که در برنامه های آینده اداره اوقاف هستند و در آینده ساخته خواهند شد  مساجدی 

یر است: شامل 10 مورد ز
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(	 

بخش های اداره اوقاف- 1-3-3-1
دایره آموزش شرعی	 
کنترل داخلی	  دایره 
دایره آموزش و صالحیت	 
بخش حسابداری	 
بخش احکام	 
ری اموال	  بخش جمع آو
بخش لوازم و ملحقات	 
دفتر مهندسی	 
دفتر مطالعات	 
دفتر مساجد باستانی	 
دفتر سرمایه گذاری	 
دفتر رسانه ها	 
بخش واحد	 
بخش واردات	 
بخش جایگزینی حقوق وقفی)14(	 

دایره آموزش شرعی- 1-3-3-5
یافت بودجه مقرر برای این بخش و صرف این بودجه در مدارس  از وظایف این دایره در
یافتی و صرف  و دانشـــگاه های دینـــی و مذهبـــی و همچنین حسابرســـی بودجه هـــای در

کاستی های موجود می باشد. هزینه های  بازگشتی برای نواقص و 
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کنترل داخلی- 1-3-3-2 دایره 
کنترل بخش های وابســـته به اداره اوقاف و همچنین سرپرســـتی  از وظایـــف این دایره 
کاســـتی های  عمومـــی اداره اوقـــاف و نظارت امـــور مهم آن همچون نواقص و خلل اداره و 

برنامه های موجود می باشد.

دایره آموزش و صالحیت- 1-3-3-2
زارت اوقاف اشاره کرد که  از وظایف دایره می توان به، هماهنگی با اداره امور آموزشی و

وظیفه تأمین منابع انسانی اداره اوقاف دمشق را بر عهده دارد)13(.

دایره سرمایه گذاری- 1-3-3-2
وظایف این بخش عبارت اند از:

که برای ســـرمایه گذاری آزاد هستند و 	  ک و مستغالتی  سرشـــماری موقوفات شامل امال
ژه های توسعه ای و همچنین  بررســـی امکان ساخت و ساز و ســـرمایه گذاری و انجام پرو

بررسی وضعیت مقررات سرمایه گذاری وقفیات
ر مجوز و ساخت وســـاز 	  ک و آماده ساخته شـــده واقعی به مطالعه، صدو گنجانـــدن امال

یزی برای انجـــام مطالعات و تهیه طرح هـــا و مجوزهای  کار در دفتـــر مطالعـــات برنامه ر
ساخت وساز

ژه های 	  ژه های پیشـــنهادی و آماده ســـازی پرونده پرو انجام مطالعات امکان ســـنجی پرو
سرمایه گذاری

ژه های ســـاختمانی 	  انجـــام مطالعات مرتبـــط با قراردادهای مشـــارکت بـــرای انجام پرو
مشترک با نهادهای عمومی و یا خصوصی

هماهنگـــی و همکاری با تمام بخش های اداره بـــه منظور انجام این وظایف به بهترین 	 
کمیته های اضطراری در هنگام لزوم)32( نحو ممکن و تشکیل 

بخش حسابرسی- 1-3-3-9
کارکنان و مدیران بخش های مختلف	  مدیریت مطالبات مالی 
کارکنـــان مذهبـــی و روحانیون دینی فعال در مســـاجد و 	  آماده ســـازی و تهیـــه حقوق 

مذهبی کن  اما
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ک و مستغالت در محل های مناسب	  یع درآمد حاصل از موقوفات و امال توز
بررسی و  حسابرسی تمامی اموال وارد و خارج شده از اداره	 
بررسی تمامی قیود و شروط مالی مرتبط با اسناد موجود	 
انجام فعالیت های بانکی مورد نیاز برای امور وقفی	 
تأمین لوازم مورد نیاز اداره)15(	 

دفتر مساجد باستانی- -1-3-3-1
وظایف این بخش عبارت اند از :

کامل مساجد و ساختمان های مرتبط وقفی باستانی	  ری اسناد و آرشیو  جمع آو
آماده ســـازی گزارش های فنی الزم برای ترمیم و آماده ســـازی مطالعات مهندسی جامع 	 

یب  برای گســـترش ســـاختمان های وقفی باســـتانی، با توجه به ســـبک معماری و تصو
دارایی

پیگیری و تکمیل همه معامالت مربوط به تعمیر و نگهداری، بازســـازی و توسعه همه 	 
مســـاجد و ســـاختمان های باســـتانی و پیـــدا کردن راه حل هـــای الزم برای مشـــکالت و 

نظارت بر اجرای آن ها
یب 	  ر تصو ر مصوبات رســـمی برای تعمیر و گســـترش بناهای باســـتانی و صـــدو صـــدو

کار رسمی نهایی و دستور مستقیم برای نوسازی و توسعه 
گسترش	  ره ای بر روی فعالیت های مرتبط با تعمیر، نگهداری و  زانه و دو نظارت رو
تالش برای ایجاد دفاتر مشابه در تمام بخش های استان	 
ک و مستغالت و ساختمان وقفی باستانی 	  یابی تمام امال تالش جدی و قانونی برای باز

یارتگاه ها و  اختالس شـــده و  تخلیه مســـاجد و حوزه هـــای قرآنی و مدارس باســـتانی، ز
یه ها و تمام بخش هایی که بدون هیچ سند قانونی در استان دمشق غصب شده اند. زاو

نظـــارت بـــر اجـــرای صحیح اصـــول مربوط به حفـــظ مســـاجد و ســـاختمان های وقفی 	 
باستانی

آماده ســـازی مطالعات و تحقیقات مربوط به ســـاختمان های وقفی باستانی از جهات 	 
مختلف از جمله گردشگری و باستان شناسی مساجد مذهبی باستانی و سرمایه گذاری 
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ک و مستغالت وقفی دیگر امال
گزارش جامع ساالنه در خصوص فعالیت های دفتر)31(	  تهیه 

دفتر مهندسی- 1-3-3-11
وظایف این بخش عبارت اند از:

کشف مساجد دمشق	 
کشف زمین های وقفی	 
نظارت برساخت و توسعه مساجد مدرن و زمین های وقفی	 
ترمیم مساجد باستانی و نظارت بر آن ها	 
برخورد با جرائم مرتبط با زمین های وقفی	 
ره ای آن ها	  گیری دو حفاظت از موقوفات دمشق و پی 
بررســـی مشـــخصات فنـــی در هنـــگام ایجاد اســـناد برای وقفیـــات و یا هنـــگام برگزاری 	 

مناقصات برای آن ها
گورستان جدید جنوبی 	  نظارت بر تکیه سلیمانیه و 
مشارکت در مزایده ها و مناقصه های مربوط به اداره	 
ک و مستغالت وقفی	  کننده درآمدهای امال رد  کمیته برآو مشارکت با 
کتب صادرشده از دفتر مهندسی در امور مختلف	  کمال  گیری تمام و  پی 
 رفع مشـــکالت مرتبط با برق رسانی به مساجد از طریق همکاری با کمیته مشترک بین 	 

اوقاف دمشق و شرکت برق دمشق
آرشیو تمام معامالت مربوط به دفتر مهندسی	 
انجام فعالیت های متفرقه دیگر)33(	 

دفتر جمع آوری اموال- 1-3-3-11
وظایف این بخش عبارت اند از:

ک وقفی از مستأجران	  ری اجاره های امال جمع آو
دادن انذار و هشـــدار به مســـتأجران بدحســـاب و رســـیدگی بـــه امور مربوط بـــه این گونه 	 
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مستأجران)16(

بخش احکام - 1-3-3-13
وظایف این بخش عبارت اند از:

گیری دعاوی مربوط به مستأجران موقوفات	  پی 
دفاع از موقوفات از طریق پرونده های ایجاد شده برای آن ها	 
بیان نظرات شرعی و قانونی در خصوص معامالت انجام شده وقفی	 
شناسایی و تفکیک اوقاف خانوادگی	 
وضع قوانین و شروط مرتبط با مناقصه ها و مزایده های موقوفات	 
کمک های مالی)17(	  بررسی شرایط و چگونگی استفاده از موقوفات و 

بخش لوازم و ملحقات- 1-3-3-11
وظایف این بخش عبارت اند از:

ری 	  ر گواهینامه و مجوز جمع آو تنظیم امور مالی و فنی مربوط به ساخت مساجد و صدو
کمک برای ساخت مساجد

کمک های مالی برای مساجد	  ری  گروه هایی برای جمع آو پیشنهاد و ایجاد 
یع کمک ها با توجه به بودجه 	  ثبت اسناد مالی مرتبط با مؤسسات و مدارس دینی و توز

ساالنه
بررســـی پرداخت ها و گردش های مالی مؤسسات و مدارس دینی و حسابرسی ماهانه و 	 

ساالنه آن ها و حسابرسی بودجه نهایی ساالنه آن ها)18(

بخش جایگزینی حقوق وقفی- 1-3-3-15
در ایـــن بخش به بررســـی و اعمـــال تغییرات در خصـــوص حقوق مرتبط بـــا موقوفات 

اجاره ای طوالنی مدت متناسب با قانون 163 سال 1958 پرداخته می شود. 
که به ذی نفع موقوفه اجازه  برای مثال در اجاره طوالنی مدت قراردادی بســـته می شـــود 

کاشت محصول و درخت صادر می گردد)19(.  ساخت بنا یا 
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کز دینی، مذهبی و اسالمی زیر نظر اداره اوقاف دمشق- 1-3-3-12 مرا
دبیرستان های دینی	 
دانشگاه های دینی	 
دانشگاه متوسطه اسالمی 	 
دانشگاه بین المللی خارجیان	 
دانشگاه های آموزش زبان عربی	 
دانشگاه شام واال	 
مرکز توان بخشی واعظان	 
مدرسه احادیث	 
مرکز نگهداری ایتام)25(	 

مرکز نگهداری ایتام - 1-3-3-12
زرا در سال 1970 تأسیس شد و توسط  مرکز نگهداری ایتام با توجه به قرارداد مجلس و
زارت امور اجتماعی به ثبت رســـید. این مؤسســـه خیریه در دمشـــق به ارائه خدمات به  و

دختران یتیم خیابانی پرداخت.
زارت اوقاف بـــه انجام فعالیت هـــای اجتماعـــی خیریه ای در  یر نظـــر و ایـــن مؤسســـه ز
ک و پناهـــگاه و تغذیه مناســـب برای این  خصـــوص دختـــران یتیم از جملـــه تهیه پوشـــا

کودکان پرداخت. 

• اهداف
که شأن و وقار اجتماعی  هدف این مؤسسه خیریه نگهداری از  ایتام به گونه ای است 
آن هـــا حفظ شـــود و در این راه مؤسســـه تمام تـــالش خود را می کند تا ایـــن کودکان نهایت 
نیازهـــای عاطفـــی و امنیـــت شـــخصی و اجتماعـــی را احســـاس نماینـــد و بتوانند حس 

کنند)24(. کسب  اعتمادبه نفس و حضور در جامعه را 

کار و امور اجتماعی- 1-3-1 وزارت 
یه را بر  یه وظیفه ثبت مؤسسات خیریه در سور کشـــور سور کار و امور اجتماعی  زارت  و

عهده دارد)26(.
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کار و امور اجتماعی شکل 4-6: سایت وزارت 

اداره خدمات اجتماعی - 1-3-1-1
کار و امور اجتماعی می باشـــد. این  زارت  اداره خدمات اجتماعی یکی از اداره های و

یر تشکیل شده است:  اداره از بخش های ز
دایـــره جمعیت هـــا – دایره نگهـــداری از معلـــوالن – دایره حمایت اجتماعـــی – دایره 

کودکان)27( خانواده و 

دایره جمعیت ها- 1-3-1-1
کار و امـــور  زارت  دایـــره جمعیت هـــا یکـــی از بخش هـــای اداره خدمـــات اجتماعـــی و

یر می پردازد: که به امور ز اجتماعی می باشد 
نظارت بر اجرای احکام قانونی صادرشده برای جمعیت ها و مؤسسات خاص. 1
نظارت بر اجرای احکام قانونی صادرشده برای تعاونی های خدماتی. 2
یب . 3 گواهی تأســـیس آن ها پس از تصو ر  ثبـــت جمعیت ها و مؤسســـات خاص و صدو

کشور یزی های دولت و نیازهای  شوراهای محلی با توجه به برنامه ر
هماهنگ ساختن فعالیت مؤسسات و جمعیت ها با برنامه های دولت و نیازهای کشور. 4
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کنترل امور اداری، مالی و . 5 کیفیت فعالیت های مؤسســـات و جمعیت ها و  نظارت بر 
فعالیت های دیگر آن ها

کـــه به اجـــرای تعهدات خـــود واقف . 6 پیشـــنهاد انحـــالل مؤسســـات و جمعیت هایـــی 
نبوده اند.

ر مجوز برای سفرهای خارجی اعضا و مدیران مؤسسات و جمعیت ها. 7 صدو
کمک های مالی با توجه به متن قانون موجود)27(. 8 نظارت بر تمامی هدایا و 

مؤسسه خیریه حفظ النعمة- 1-3-5
کـــه به امور  یه می باشـــد  یـــه یکی از مؤسســـات غیرانتفاعی در ســـور ایـــن مؤسســـه خیر
مختلف خیریه ای در جهت توســـعه و پیشـــرفت کشـــور می پردازد. این مؤسســـه به عنوان 
کار در ســـال 2005 و به شـــماره 4/1746  زارت امور اجتماعی و  یک جمعیت خیریه در و
ثبت شـــده اســـت. دفتر این مؤسسه در دمشـــق و حوزه فعالیت آن در دمشق و اطراف آن 

است)40(.

شکل  4-7: سایت مؤسسه خیریه حفظ النعمة
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ارزش ها	 
ینت ها	  حفظ ظاهر و ز
کمک به نیازمندان	 
حمایت از علم و آموزش	 
توسعه امور خیریه ای)42(	 

رسالت	 
رانه	  ارائه خدمات اجتماعی با کیفیت با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و روش های نوآو
ز برای خدمت رسانی به جامعه)43(	  قرار دادن افرادی با پیشینۀ قوی و مدرن و به رو

چشم انداز	 
کردن فقر از نیازهای اساسی مردم	  یشه کن  ر
توسعه جامعه پایدار	 
گسترش روحیۀ انسانی در جامعه)44(	  یج دادن و  ترو

پروژه های مؤسسه- 1-3-5-1
یر به نیازمندان می پردازد: مؤسسه به ارائه خدمات مختلف ازجمله موارد ز

ژۀ تجهیزات پزشکی	  پرو
ژۀ تحقیق و توسعه	  پرو
ژۀ امور شهروندان	  پرو
کفالت خانواده ها	  ژۀ  پرو
یی	  ژۀ حمایت های دارو پرو
ژۀ اعطای صدقات	  پرو
ژۀ حمایت از جوانان	  پرو
ژۀ تهیه البسه	  پرو
ژۀ تهیه اثاث و لوازم منزل)44(	  پرو
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پروژۀ تجهیزات پزشکی- 1-3-5-1
که توانایی خرید  ژه شـــامل تهیه تجهیزات پزشـــکی برای افراد نیازمندی است  این پرو

آن ها را ندارند:
صندلی چرخ دار برای معلوالن	 
دستگاه های تنفسی اکسیژن	 
دستگاه های تنفسی مخصوص	 
تمامی دیگر انواع تجهیزات خاص موردنیاز بیماران خاص	 
یافت کمک ها اســـتقبال 	  مؤسســـه در ایـــن راســـتا از افـــراد خیر و نیکـــوکار در جهـــت در

یع می کند. کمک های آنان را بین نیازمندان توز می نماید و 
همچنینی مؤسســـه با بیمارســـتان ها و پزشـــکان برای ارائه خدمات به فقرا و نیازمندان 	 

قراردادهایی را بسته است)45(.

اهداف مؤسسه- 1-3-5-3
ژه های خیریه ای در جهت خدمت به جامعه	  انجام پرو
ارائه فرصت های شغلی برای جوانان	 
یـــه ای و فرهنگی بـــه بیمـــاران، نیازمندان، 	  ارائـــه مســـاعدت و خدمـــات انســـانی و خیر

ین در سیل، خشک سالی، قحطی، جنگ و بالیای طبیعی مهاجران آواره و متضرر
مســـاعدت در  حل مشـــکالت خانواده هـــای فقیر و نیازمند با ارائـــه کمک های مالی و 	 

معنوی
کمک به دستیابی به همبستگی اجتماعی در جامعه	 
همکاری و هماهنگی با مؤسسات خیریه و سازمان های بین المللی و تبادل تجربیات 	 

کیفیت باال  با آن ها به منظور ارائه خدمات خیریه ای با 
یع آن ها بین نیازمندان)41(	  کمک های مالی و توز یافت یارانه ها، ارث و  در

جمعیت خیریه القدیس- 1-3-2
یوس« در سال 1912 توسط یکی از خیرین آن زمان به  مؤسسه خیریه »القدیس غریغور
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یوس حداد تأســـیس شـــد. این شـــخص در آن زمان از خیرین  نام شـــفیع بطریرک غریغور
که به ایجاد مکانی برای تربیت ایتام بپردازند. کرد  مختلف درخواست 

کار افتاده نیز بـــه اهداف این جمعیت  کمک به ســـالمندان و افراد از  در ســـال 1958 
کرد)46(. اضافه شد و در این راستا مؤسسه در سال 1961 یک خانه سالمندان را ایجاد 

شکل  4-8: سایت مؤسسه خیریه القدیس

اهداف مؤسسه- 1-3-2-1
یر می شوند: اهداف مؤسسه شامل موارد ز

کمک های مادی به خانواده های فقیر 	 
رش ایتام و مراقبت از آن ها در تمام جوانب در یتیم خانه به صورت رایگان، همچنین 	  پرو

کودکان یتیم خارج از یتیم خانه مراقبت های درمانی برای 
کامل از سالمندان حاضر در خانه سالمندان	  مراقبت 
یان فقیـــر بـــرای ادامـــه تحصیـــل و آمـــوزش تا حد 	  کمـــک بـــه دانـــش آمـــوزان و دانشـــجو

ممکن)47(
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یه« باهدف  کشـــور ســـور گزارش حاضر با عنوان »بررســـی وضعیت وقف و امور خیریه 
کـــن متبرکـــه، و قـــرآن و  یـــه، مســـاجد و اما بررســـی ســـاختار وضعیـــت وقـــف و امـــور خیر

یه انجام شده است. کشور سور فعالیت های مذهبی در 
که جمعیتی 18٫5 میلیون  رمیانه می باشـــد  کشـــوری اســـالمی در منطقه خاو یه  ســـور
یای  کنار سواحل شرقی در کشور در جنوب غرب آســـیا و در  نفری را شـــامل می شود. این 
مدیترانه واقع شـــده اســـت. این کشور از شمال با ترکیه، از شرق با عراق، از غرب با لبنان 
یه و  یای مدیترانه و از جنوب با اردن و فلســـطین همسایه است. دمشق پایتخت سور و در

حلب بزرگ ترین شهر آن است.
یـــخ جایگاهی  یه در غرب آســـیا و ســـاحل شـــرقی مدیترانـــه در طول تار موقعیت ســـور
یه از سال 2011 آغاز شده و  اســـتراتژیک به این کشـــور بخشیده است. جنگ داخلی ســـور

کشور شده است. گسترده در این  یرانی ها و ناامنی های  موجب و
یان پس از  یه را فرانســـو کنونی ســـور گذشـــته شـــام نامیده می شـــد. نـــام  کشـــور در  این 
کهن این بخش از جهان و  یخ  کشـــور از روی تار پاشـــی عثمانی و مستعمره نمودن این  فرو

یان باستانی بر این سرزمین نهادند. آشور
یان، شیعیان  یه را مسلمانان سنی، 13٪ علو از نظر مذهبی حدود 74٪ جمعیت سور
زی تشکیل می دهند. از نظر قومیتی  دوازده امامی و اســـماعیلیان، 10٪ مسیحی و 3٪ درو
کردها حدود ٪9  یه را تشـــکیل می دهند درحالی که  هم اعراب بیش از 90٪ جمعیت ســـور
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کمتر  یه را تشکیل می دهند. ارامنه، ترک ها، چرکس ها و یهودیان مجموعًا  جمعیت ســـور
یه را تشکیل می دهند. از 1٪ جمعیت سور

که  یخ می نامند و معروف است  یه است و این شـــهر را دروازه تار دمشـــق پایتخت سور
کهن ترین شهرهای جهان می باشد، از 8 تا 10 هزار سال قبل از میالد پیوسته  این شـــهر از 
محل ســـکونت انسان بوده است و به این دلیل آن را اولین پایتخت دنیا می نامند. دمشق 
که در مشـــرق زمین به پا  کهن تریـــن تمدن های بشری اســـت  گســـترش  شـــاهد پیدایش و 
ره هـــای مختلفـــی پایتخـــت و مرکـــز حکومـــت سلســـله ها و  خاســـته اند. ایـــن شـــهر در دو
امپراتوری های مختلف بوده و پس ازآنکه در ســـال 636 میالدی پایتخت جهان اســـالم 
کوتاهی، پس از آن که مرکز  گردید و در مدت  شـــد، به مهم ترین شـــهر جهان اســـالم مبدل 

یان شد به اوج شکوفایی خود رسید. خالفت امو
که بر اساس  گون است  گونا گروه های نژادی و قومیت های  کشوری متشکل از  یه  سور
اعالم بانک جهانی در ســـال 2015 جمعیت آن برابر با 18٫5 میلیون نفر می باشـــد.در این 
کشور را تشکیل می دهند و سایر اقلیت های قومی از جمله  کشور عرب ها 90٪ جمعیت 
کردها، ترک ها و ارمنی ها 10٪ باقی مانده جمعیت را تشکیل می دهند. تراکم جمعیتی در 
کشـــورها  یه از میانگین جهانی بیشـــتر اســـت. بیش از 18 میلیون ســـوری در ســـایر  ســـور
یـــکای مرکزی و  پایـــی، آمریکای جنوبی، آمریکای شـــمالی، آمر خصوصـــًا کشـــورهای ارو

استرالیا زندگی می کنند.
یه  یه در سال 2006 میالدی برابر با 53٪ از کل جمعیت سور جمعیت شهرنشـــین سور
یان، در طی  یادی از پناه جو گروه های ز یه همچنین پذیرای  تخمین زده شده اســـت. سور
یان فلســـطینی بعد از جنگ  که از این میـــان می توان به پناه جو یـــک قرن اخیر بوده اســـت 
یان فلســـطینی  کرد. پناه جو یان لبنانی بعد از جنگ داخلی لبنان اشـــاره  1948و پناه جو
که در چند اردوگاه زندگی می کنند.  خود به تنهایی نزدیک به 450٬000 نفر جمعیت دارند 
مهم ترین این اردوگاه ها، اردوگاه یرموک نام دارد. به این رقم باید 1٬500٬000 پناه جوی عراقی 

که پس از اشغال عراق توسط آمریکا ناچار به جالی وطن شدند. را نیز افزود 
یه از سه قوۀ مجریه، مقننه و قضاییه تشکیل شده است. اما،  ســـاختار حکومت سور
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قدرت در میان این قوا به تساوی تقسیم نشده است. نیرومندترین قوۀ حکومتی، یعنی قوه 
ره ای هفت ســـاله  یـــه را رئیس جمهور بشـــار اســـد اداره  می کند. رئیس جمهور برای دو مجر
انتخـــاب  می شـــود، اما چون مخالفـــت با رئیس جمهـــور جایز نیســـت، وی در انتخابات 
یر محمد  ز کشور همچنین دارای نخست و رد.  نزدیک به صد در صد آرا را به دســـت می آو

که از سوی رئیس جمهور انتخاب  می شود. ناجی عطری است 
افرادی که  و  را تشکیل  می دهد. بشار اسد  یا هیئت دولت  نخست وزیر شورای وزیران 
از سوی او انتخاب  می شوند، بسیاری از تصمیم های سیاسی و اقتصادی مؤثر بر وضعیت 
کشور، همچون وضع مالیات بر کاالهای وارداتی و نظارت بر نظام بانکداری کشور را اتخاذ  
می کنند. رئیس جمهور  می تواند اعالن جنگ کند، به وضع قانون بپردازد و قانون اساسی را 

تغییر دهد. او همچنین  می تواند افراد را برای تصدی مشاغل دولتی و نظامی برگزیند.
یه، سودان،  کشـــورهای سور کمک های بین المللی در  در ســـال 2015 بیش از نیمی از 
که در طی سال های اخیر  سودان جنوبی، یمن و عراق هزینه شدند. در درخواست هایی 
کمک ارسال  یه  درخواست  کشور سور کشورها،  کمک شده است، بیش از همه ی  برای 
یه )از کشـــورهای اصلی حامی امور  نموده اســـت. میزان کمک های ارســـال شـــده به سور
بشردوســـتانه( در ســـال 2014، 2 میلیارد دالر بوده اســـت و این کشـــور در سال 2014 از نظر 
کشـــورها قـــرار دارد. بر اســـاس آمار و  کمک های بشردوســـتانه در مقام نخســـت  یافـــت  در
اطالعات بررســـی شـــده جهانی بیش از 90٪ مهاجران ســـوری )97٪ مهاجران در لبنان و 

یر خط فقر قرار دارند. 93٪ مهاجران در اردن( ز
یه)برحسب  یر میزان درخواست های کمک کشورهای مختلف ازجمله سور در شکل ز
رده شـــده، نشـــان داده شـــده است. در  که برآو میلیون دالر( و میزان درصدی از این نیازها 
کشوری و مناطق جنگی و بحرانی تقسیم بندی شده  یه به 2 بخش  کشور سور این شکل 
ترین درخواســـت کمک های  یه باال اســـت. همان طور که مشـــاهده می شـــود کشـــور ســـور
یه 4٫3  بشردوســـتانه را در ســـال 2015 داشته اســـت. در بخش جنگی و درگیر بحران سور
میلیارد دالر درخواســـت شـــده و از این مقدار 65٪ تأمین شده است و در بخش های دیگر 

کشور 2٫8 میلیارد دالر درخواست و 43٪ آن محقق شده است.
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که  یـــه فعالیت می نمایند  یگر اصلی در حوزه وقف و امور خیر یه 3 باز کشـــور ســـور در 
کار و امور اجتماعی می باشد. زارت  زارت اوقاف، اداره های اوقاف و و شامل و

•  وزارت اوقاف
کـــه ازلحاظ  زارت اوقاف می باشـــد  یه و کشـــور ســـور مهم تریـــن متولـــی امـــور مذهبـــی 
کن مذهبی  ســـاختاری، بـــه عنـــوان متولی مذهبـــی، فرهنگی و مالی امـــور مســـاجد و اما
یر تعیین  ز کابینه توســـط نخســـت و یر اوقـــاف همانند باقی اعضای  ز فعالیـــت می کنـــد. و

می شود.
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•  اداره اوقاف
که به عنوان مرکز اصلی فعالیت های  زارت اوقاف می باشد  یه شامل یک و کشـــور سور
مربـــوط به وقف، امور خیریه، مســـاجد و دیگر امور اســـالمی فعالیت می کنـــد. با توجه به 
یه وجود دارد و بـــرای کنترل بهتر بر  تفاوت هایـــی که در اســـتان های مختلف کشـــور ســـور
گردیده است که هر  یه اداراتی ایجاد  موضوعات ذکرشـــده، در اســـتان های مختلف ســـور

یک از این ادارات در منطقۀ خود به مدیریت اوقاف و امور مرتبط با آن می پردازد

کار و امور اجتماعی •  وزارت 
یه را بر  یه وظیفه ثبت مؤسسات خیریه در سور کشـــور سور کار و امور اجتماعی  زارت  و

عهده دارد.
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قانون حقوق اجاره و حقوق اجاره های طوالنی مدت

حق اإلجارتین واإلجارة الطویلة	 
قتصادیة أو العتبارات أخرى - أن  قـــد یضطر مالك األرض - تحت ضغط الظروف اال
یتخلـــی عن حق االســـتفادة من أرضـــه لغیره علی أن یبنـــي هذا الغیر ما شـــاء من أبنیة أو 
یغرس ما شـــاء من األغراس، فیبقی البناء أو األغراس ملـــکًا للباني أو الغارس علی الدوام 
وتبقی رقبة األرض لمالکها، علی أن یدفع مالك البناء أو األغراس إلی مالك األرض مبلغًا 
یسمی الحق الذي یکسبه صاحب البناء أو األغراس حق السطحیة. معینًا أجرة أرضه. و
وحق السطحیة یختلف عن حق التعلي، ألن حق السطحیة هو حق ملکیة مســــتقل 
عـــن حق ملکیـــةاألرض، فـــي حین أن حـــق التعلي هو مـــن الحقـــوق المتعلقـــة باألجزاء 
یًا في ملکیة الطبقات. وهذا ما جاء في قرار محکمة النقض  المشترکة الشائعة شیوعًا جبر
یة بقولها »إن لفظ األرض ال یدخل في مدلول معنی الســـطح، ال لغة وال اصطالحًا،  الســـور
وأن حق الســـطحیة هـــو الحق الذي یترتب لبنـــاء أو غراس مرتکز علی ســــطح األرض، ال 
علی ســـطح البنـــاء لتعذر وجود الغراس علی ســـطح األبنیة«. وجاء في قـــرار آخر لها: »إن 
إعطاء الحق لعقار بالتعلیة علی عقار آخر هو من الحقوق المتعلقة بملکیة الطبقات، وال 
شـــأن له بحق الســـطحیة الذي هو حق المالك في أبنیة أو منشآت أو أغراس قائمة علی 

أرض هي لشـخص آخر«.
کانـــت األرض موقوفة وتبین للمتولي أن غلة الوقف ال تکفي الســـتغاللها بالبناء  إذا  و
رأى أن مصلحة الوقف تســـتوجب إنشاء حق عیني علیها، بالتخلي  علیها أو بغرســـها، و
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عن استغاللها بالبناء أو الغراس لغیره علی الدوام، جاز له أن یتعاقد مع الغیر بهذا الشأن 
ر إذن القاضي الشـــرعي به، وبذلك تبقی رقبـــة األرض موقوفة، وتکون األغراس  بعـــد صدو

کما یکون البناء ملکًا لمن غرس أو بنی. 
إما أن  کـــن المبنیة، و  واألرض الموقوفـــة إمـــا أن تکون ملـــکًا لوقوعها ضمن حدود األما
کن المبنیـــة. فإذا وقع حق الســـطحیة المار ذکره  تکـــون أمیریة لوقوعها خـــارج حدود األما
علـــی األرض الموقوفة الملك ســـمي الحق الذي یکســـبه الباني أو الغـــارس حق »اإلجارة 
کانت األرض الموقوفة أمیریة فعندئذ یســـمی الحق الذي یکسبه الباني أو  یلة« أما إذا  الطو

الغارس حق »اإلجارتین«.
ولیســـت الحقوق العینیة التي یجوز إنشـــاؤها علی العقارات الموقوفــــة مقصورة علی 
إنما هناك حقوق أخرى متعددة تفنـــن األفراد في ابتداعها  یلـــة، و اإلجارتیـــن واإلجارة الطو
کبیرًا للتخلص من أحکام الوقف الصارمة التي تأبی التصرف في المال الموقوف،  تفننًا 
وتسمی هذه الحقوق جملة »حقوق القرار« وهذه الحقوق هي: الُمْرَصد - الِحْکر - الَکِدْك 

- القمیص - القیمة - َمَشّد الَمَسَکة - الغراس.
کان منشـــأ علی أرض ملك أو أمیریة أم  وقد ظهر بالتجربة أن نظام الســـطحیة، ســـواء أ
یلة أم بعقد إجارتین أم بأي عقد  کان بعقد إجارة طو کان منشأ علی أرض موقوفة، وسواء أ
آخـــر من العقود ســـالفة الذکـــر، هو نظام فاســـد لوجود ملکیتیـــن في عقار واحـــد بصورة ال 
ل بذلك  یضمن معها أحد المالکین حقه في االستفادة من ملکه لوجود حق اآلخر، فُتعّطَ
وســـائل تحســـین العقار، بســـبب عدم اطمئنان مالك البناء أو األغراس إلی استقرار حقه 
کما أن صاحب األرض ال یســـتطیع أن یقوم بأي عمل  لوجود هذا الحق علی أرض الغیر. 

في أرضه لوجود حق السطحیة علیها.
وعلی هذا اتخذ المشـــرع الســـوري تدبیرًا حاسمًا بشـــأن هذه الحقوق عندما نص في 
یخ 1930/11/12  المادة 31 من القرار ذي الرقم 3339 الصادر عن المفوض الســـامي بتار
کما تأید هذا المنع في  یة علی منع إنشاء حق السطحیة،  المتضمن قانون الملکیة العقار
المادة 997 من القانون المدني السوري بقولها: )یظل ممنوعًا إنشاء حق سطحیة جدید(.

 وقد أقر المشـــرع الســـوري أیضًا هذا التدبیر نفســـه في الحقوق العینیة التي تنشأ علی 
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یخ 1958/9/27  العقارات الموقوفة وفقًا لما هو وارد في المادة 21 من القانون رقم 163 تار
التـــي نصت علی أنه: »یحظر إنشـــاء أي حق عینـــي علی العقارات الوقفیـــة تحت طائلة 
یعتبـــر هذا النص مقیـــدًا لخاتمة الفقـــرة الثالثة من المـــادة 998 من القانون  البطـــالن«. و
المدني السوري التي تنص علی جواز إجراء اإلجارتین والمقاطعة علی العقارات الموقوفة.
وذهب المشـــرع السوري إلی مدى أوســـع في الحقوق العینیة المنشأة علی العقارات 
الموقوفة فقضی باستبدالها بموجب القانون رقم 163 المشار إلیه، فنص علی أن تستبدل 
یلـــة واإلجارتین  العقـــارات الوقفیـــة المقرر علیهـــا حق من حقوق القـــــرار ذات اإلجارة الطو
کل  والمرصد والحکر والَکِدك والقمیص وَمَشـــّد الَمَسَکة والقیمة بأنواعها، ونص علی أن 

من له حق التصرف بعقار من العقارات المذکورة أن یستبدل تلك العقارات نقدًا.
یخ 1960/6/13 المعدل للقانون رقم 163 ســـالف الذکر قد  إال أن القانون رقم 189 تار
اســـتثنی في مادته األولی من تلك العقارات عقارات أصحاب التصرف المســـجل نوعها 
یة  وقفًا ألحد الســـالطین أو األمراء العثمانیین التي تحّول حق الوقف فیها إلی عوائد ســـنو
زارة الخزانـــة. وقد ذکر فیـــه أن تعیین هذه العقـــارات التي ال  تســـتوفیها جهـــة الوقف مـــن و
یة أو االستبدال أو االستمالك یکون بقرار  تستحق جهة الوقف عنها شیئًا من األجور السنو

یر األوقاف. ز یصدر عن و
یخ 1960/6/29 صدر القرار رقم 97 الذي عَد العقارات العائدة لوقفي السلطانین  وبتار
سلیم وسلیمان من أوقاف السالطین العثمانیین وتطبق بحقهما المادة األولی من القانون 

رقم 189 لعام 1960.
زارة األوقاف بالطلب من أصحاب حقوق القرار تقدیم معاملة االستبدال خالل  وتقوم و
یخ تبلیغهـــم، فإذا لم یتقـــدم أصحاب حقوق القرار بطلب االســـتبدال  عشـــرة أیـــام من تار
قامة فیحق لدائـــرة األوقاف أن تجري ذلك  کان بعضهـــم مجهول اإل خـــالل هذه المدة أو 
بمعرفتهـــا وفي هذه الحال یطلب من القاضي الشـــرعي تعییـــن الخبیر الممثل لصاحب 

حق التصرف. 
وبذلك یکون المشرع قد أقر قاعدة عامة لتصفیة حق الوقف القائم علی األرض بصورة 
یتملـــك معها صاحب البناء أو األغـــراس األرض تبعًا لما یملکه من بناء أو غراس بمقابل 
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کامل قیمة العقار أرضًا وبناًء وغراسًا. وتختلف  یة من  زارة األوقاف نسبة مئو أن یدفع إلی و
هذه النســـبة بین ثمانیة بالمئة إلی خمس وخمســـین بالمئة بحســـب نوع الحق العیني 

المنشأ علی العقار الموقوف. 
ومما تجدر اإلشارة إلیه أن هذه الخطوة التشـریعیة الحمیدة بالقانون رقم 163 تنطوي 
علـــی فائـــدة محققـــة ال للوقف فحســـب بل ألصحـــاب الحقـــوق العینیة المنشـــأة علی 

عقاراتهم ولالقتصاد القومي بوجه عام.
ومـــن ثـــم، ووفقًا لما ســـبق بیانه، فـــإن النصوص القانونیـــة الواردة في القانـــون المدني 
الســـوري في المـــواد 1004-1016 بشـــأن اإلجارتین وفي المـــواد 1017-1027 بشـــأن اإلجارة 
یخ نشـــر القانون 163 ســـالف  یلة، قد أصبحت غیر معمول بها ولم تعد نافذة بعد تار الطو
الذکر بالجریدة الرســـمیة. بعد أن ألغی هذا القانون األحکام المغایرة له في المادة 24 منه 
یـــخ 1929/1/29  باســـتثناء معامالت االســـتبدال المنظمة وفق أحـــکام القرار رقم 80 تار

والتي جرى الکشف علیها ونظم الخبراء تقریرهم بها.
-  عقد اإلجارتین: 

ً
أوال

یظهـــر أنه نظام  عقـــد اإلجارتیـــن علی ما یبـــدو ال وجود له في کتب الفقه اإلســـالمي، و
کثر عقارات  أوجدته الدولة العثمانیة بعد سنة 1020 للهجرة علی أثر الحرائق التي شملت أ
یه منظر  األوقـــاف فـــي القســـطنطینیة، فعجزت غالتهـــا عن تجدیدهـــا مما أدى إلی تشـــو
البـــالد، فابتکـــرت طریقة اإلجارتین تشـــجیعًا علی اســـتئجار هـــذه العقـــارات لتعمیرها 

اقتباسًا من طریقة التحکیر في األراضي.
1- تعریفه:

عرفـــه مصطفی أحمد الزرقا بأنه: »عقد إجارة مدیدة بإذن القاضي الشـــرعي علی عقار 
الوقـــف المتوهـــن الذي یعجز الوقف عـــن إعادته إلی حالتـــه من العمران الســـابق، بأجرة 
کل  معجلة تقارب قیمته تؤخذ لتعمیره، وأجرة مؤجلة ضئیلة یتجدد العقد علیها، تدفع 
یلة، ومن هنا ســـمیت  کمخرج من عدم جواز بیع الوقف، وال إجارته مدة طو ســـنة، وذلك 

باإلجارتین«.
وقـــد عرفته الفقرة األولی من المـــادة 1013 من القانون المدنـــي المصري بنصها: »عقد 
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اإلجارتیـــن هو أن یحکر الوقف أرضًا علیها بنـــاء في حاجة إلی اإلصالح مقابل مبلغ منجز 
یة ألجر المثل«. یة لألرض مساو من المال مساو لقیمة هذا البناء وأجرة سنو

أمـــا المـــادة 1004 من القانون المدني الســـوري فقد عرفته بما یتفق مـــع المادة 180 من 
یة ذي الرقم 3339 لعـــام 1930 والنافذ في لبنان بقولها: »اإلجارتین  قانـــون الملکیة العقار
عقد یکتسب بموجبه شخص ما، بصورة دائمة، حق اسـتعمال عقار موقوف واستغالله، 
کبـــدل إیجار معجل  ُیَقّوم هذا الثمن بمبلــــغ معیـــن من المال یعتبر  مقابـــل تأدیـــة ثمنه. و
لف  یضاف إلی ذلك المبلغ مرتب دائم بمبلغ 3 باأل معادل لقیمة الحــــق المتفرغ عنه، و
من قیمة العقار حســـبما تحدد القیمة المذکورة بالتخمین المالي المتخذ أساسًا لجبایة 

یة«. الضریبة العقار
والمالحـــظ من التعریفات ســـالفة الذکر أن حـــق اإلجارتین إنما هو حـــق عیني یمّکن 
صاحبه من اســـتعمال العقار الموقوف واســـتغالله مقابل مبلغ مساٍو لقیمة األرض وأجرة 
یة ألجر المثل. وتطلق عبارة اإلجارتین علی العقد المولد للحق وعلی الحق  یة مساو ســـنو
 أجرة، وما 

ً
نفســـه. ولعل الســـبب في تســـمیته »اإلجارتین« أنه اعتبر ما یدفعه المنتفـــع أوال

یدفعه ثانیًا کل سنة أجرة أیضًا. وعلی ذلك کان األولی تسمیته عقد األجرتین ال اإلجارتین.
وقد نصت المادة 1006 من القانون المدني الســـوري علی أنه: »یجب الحصول مسبقًا 
علـــی إجازة مـــن القاضي قبل عقد اإلجارتیـــن«. وعلیه یتوجب علـــی صاحب العالقة أن 
یحصل علی موافقة القاضي قبل إقرار العقد ال بعده. واإلجازة الالحقة ال تقوم مقام اإلجازة 
المنصوص عنها في هذه المادة مادام المشـــرع اشـــترط تسبیق الموافقة. وعقد اإلجارتین 
یًا أصلیًا فإنه ال ینشأ  هو عقد شـــکلي ال ینعقد إال بتوثیق رســـمي، ولکونه حقًا عینیًا عقار

بین المتعاقدین أو تجاه الغیر إال إذا سجل وفق ما یقضي به قانون السجل العقاري.
2- تمییز حق اإلجارتین عن الحقوق المتشابهة:

یلة - عـــن حق االنتفاع من  یفتـــرق حق اإلجارتین - شـــأنه في ذلك شـــأن اإلجارة الطو
جهة وعن حق المستأجر العادي من جهة ثانیة.

فهـــو یفترق عن حق االنتفاع، مـــن حیث أن هذا الحق هو حق مؤقت، ینتهي بانقضاء 
أجلـــه أو بموت المنتفع. في حین أن حق اإلجارتین هو حق انتفاع دائم.
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یفترق عن حق المستأجر، من حیث أن هذا الحق هو حق شخصي، یخول صاحبه  و
مطالبة المؤجـــر بتمکینه من االنتفاع بالعین المؤجرة، في حین أن حق اإلجارتین هو حق 

عیني، یخول صاحبه سلطة مباشرة علی العین الموقوفة.
کونه یخول حقًا عینیًا یجوز بمقتضاه للمســـتأجر أن  وعقد اإلجارتین یشـــبه الحکر في 
رثته، وفـــي أن األجرة تزید وتنقص  ینتقل إلی و یتصـــرف فـــي حقه بمقابل أو بغیر مقابـــل، و

علی حسب الزمان والمکان. 
تیة: إن محـــل عقد اإلجارتین عقـــار مبني دائمـــًا، أما الحکر  یختلفـــان في الوجـــوه اآل و
فیکون محله عقارًا مبنیًا أو أرضًا زراعیة. إضافة إلی أن المستأجر یدفع في عقد اإلجارتین 
یة  یة لألرض مســـاو یًا لقیمة البناء، وکذلك یدفع أجرة ســـنو مبلغًا منجزًا من المال مســـاو
کله فإن  إضافة إلی ذلك  ألجـــرة المثل، أما في الحکر فیدفع المحتکر أجرة المثل فقط. و
مصدر حق الحکر مأخوذ من الشـــریعة اإلســـالمیة في حین أن حق اإلجارتین مستمد من 

القوانین الوضعیة.
تیة: 3- حقوق صاحب اإلجارتین: یتمتع صاحب اإلجارتین بالحقوق اآل

أ - حـــق اســـتعمال العقـــار: نصت الفقرة األولی مـــن المادة 1007 علـــی أنه: »لصاحب 
اإلجارتین الحق في اســـتعمال العقار واستغالله کمالك حقیقي« وبذلك یکون لصاحب 
اإلجارتین الحق في اســـتعمال العقار، أي استخدامه في الوجوه المعد لها والتي تتفق مع 

کسـکنی الدار أو زراعة األرض. طبیعته، 
ب -  حق اســـتغالل العقـــار: لصاحب اإلجارتین الحق في اســـتغالل العقار واالنتفاع 
کان  کما لـــه الحق في کل مـــا یتحد بالعقار ســـواء أ بجمیـــع مـــا یغله من ثمـــار ومنتجات 
کدته المادة 1009 من القانون المدني الســـوري إذ  تحـــاد طبیعیًا أم اصطناعیًا. وهذا ما أ اال
نصـــت علی أنه: «یشـــمل حـــق اإلجارتین کل ما یغلـــه العقار وکل ما یتحد به عرضًا ســـواء 

تحاد طبیعیًا أو اصطناعیًا«. کان اال أ
 ج - حـــق التصـــرف في العقار: إن حق اإلجارتین قابـــل للتصرف واالنتقال. فصاحب 
اإلجارتین له أن یســـتغله بنفســـه أو أن یؤجـــره، وأن یتصرف بحقه بمطلـــق الحریة، وله أن 
یتفرغ عنه بعوض أو بدون عوض وأن یرهنه وأن یجري تأمینًا علیه وأن یفرض علیه جمیع 
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کاالنتفاع مثاًل وفـــق ما نصت علیه الفقـــرة الثانیة من المـــادة 1007 من  الحقـــوق العینیـــة 
القانون المدني السوري. 

یخضع في ذلك ألحـــکام قانون  وحـــق اإلجارتیـــن قابل لالنتقال بـــاإلرث أو بالوصیـــة و
االنتقـــال المطبقة علی العقـــارات األمیریة عماًل بأحکام المـــادة 1008 من القانون المدني 
السوري التي جاء فیها: »إن حق اإلجارتین قابل لالنتقال باإلرث أو بالوصیة وفقًا لألحکام 

المطبقة علی العقارات األمیریة«.
د- حـــق إحداث األبنیة والغـــراس: لصاحب اإلجارتین الحق في إحداث ما شـــاء من 
زارة األوقاف  األبنیة والغراس في العقار بشرط حصوله علی إذن مسبق من متولي الوقف )و
الیـــوم( وفـــق ما نصـــت علیه المـــادة 1010 مـــن القانون المدنـــي الســـوري: »لصاحب حق 
اإلجارتین أن یغرس في العقار، بإذن من متولي الوقف، ما شاء من األغراس وأن ینشئ فیه 
ما یشـــاء من البناء بشـــرط أن یراعـــي النصوص المتعلقـــة بالضابطة والطرقات والتوســـع 

والتخطیط«.
ولکـــن إذا بنـــی صاحب اإلجارتین أو غرس أغراســـًا بال إذن مســـبق مـــن متولي الوقف 
فیعتبـــر صاحـــب اإلجارتین بحکم البانـــي أو الغارس علی أرض الغیـــر، وتطبق علی هذه 
کما هي موضحة في المواد 888 وما یلیها من القانون  لتصاق  األبنیة واألغراس أحکام اال

المدنـي وذلك حسب نص المادة 1012 من القانون المدني السوري.
 lang=AR-SA :هــــ - حق إجـــراء حفریات فـــي العقار واســـتخراج مواد البنـــاء منهـــا
14٫0pt;font-family:”Simplified Arabic:style=’font-size”’< حســـب نـــص المادة 
1011 مـــن القانـــون المدنـــي الســـوري، فإن لصاحـــب حق اإلجارتیـــن أن یجري فـــي العقار 
حفریات إلی أي عمق شـــاء وله - بشـــرط االحتفاظ بأحکام القوانین والقرارات المتعلقة 
ثار القدیمـــة وبأنظمة الضابطة والطرقات - أن یســـتخرج من هذه  بالمناجـــم والمقالع واآل

الحفریات ما یشاء من مواد البناء دون سائر المواد األخرى.
4- التزامات صاحب اإلجارتین: 

تیة: لتزامات اآل یترتب علی صاحب اإلجارتین اال
أ - تأدیـــة المرتب الســـنوي: إذ نصت المـــادة 1014 من القانون المدني الســـوري: »1- 
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یتوجب علی صاحب حق اإلجارتین أن یؤدي المرتب الدائم 2- فإذا لم یدفعه أو لم یدفع 
یضات وسائر النفقات األخرى المتوجبة یجوز نزع ملکیته بالطرق القانونیة«. التعو

لف من قیمة  وقـــد ذکرت المـــادة 1004 من القانون المدني أن المرتب الدائـــم ثالثة باإل
یة.  العقار حسبما تحدد القیمة المذکورة بالتخمین المتخذ أساسًا لجبایة الضریبة العقار
یة اعتبارًا من  یخ 1958/9/27 حددت األجرة الســـنو إال أن المادة 16 من القانون 163 تار
کامل أجـــرة العقار المحـــددة في قانون  یة تعـــادل 12٫5٪ من  أول تمـــوز 1958 بنســـبة مئو
اإلیجـــارات علی أســـاس القیمة المخمنـــة للعقار التي تتخذ أساســـًا الســـتیفاء الضریبة 
یة أو علی أساس األجرة المحددة قضائیًا. مع العلم أن األرض الزراعیة تعتبر بحکم  العقار

کن التجارة من حیث النسبة المحددة في قانون اإلیجارات. أما
14٫0pt;font-:style=’font-size :ب - وجوب صیانة العقار ودفع الضرائب والرســـوم

family:”Simplified Arabic”’< فقـــد نصـــت المادة 1013 من القانون المدني الســـوري 
علی: »1- أن صاحب حق اإلجارتین مســـؤول عن النقص الذي یحصل بســـببه في قیمة 
یترتب علیـــه نفقات صیانة العقار ومـــا یلحقه من الضرائب والرســـوم 3- وال  العقـــار 2- و
یحـــق له المطالبـــة بالنفقات التي یدفعها وال بقیمة التحســـین الـــذي یحدثه فیه« وذلك 
تحت طائلة نزع ملکیته بالطرق القانونیة عماًل بصراحة الفقرة الثانیة من المادة 1014 من 

القانون المدني السوري.
5- زوال حق اإلجارتین:

تیة: کونه في األصل حقًا دائمًا - باألسباب اآل یزول حق اإلجارتین - علی الرغم من 
أ - االندغـــام: یزول حـــق اإلجارتین باندغامه مع ملکیة العقـــار، فیما إذا أقدم صاحب 
یًا. إذ نصت  اإلجارتین علی شراء هذه الملکیة مقابل بدل معادل لقیمة ثالثین قسطًا سنو
المادة 1005 من القانون المدني السوري علی أنه: »لصاحب حق اإلجارتین أن یشتري في 

یًا«. أي وقت ملکیة العقار المجردة مقابل بدل معادل لقیمة 30 قسطًا سنو
ر القانون رقم 163 لعام 1958 المتعلق باســـتبدال حقـــوق اإلجارتین، إن کان  وبصـــدو
زارة األوقاف وفق أحکام هذا القانون، فإنه لم یعد  بطلب من صاحب الحق أو بطلب من و
یـــخ نفاذه. وهذا  لصاحـــب حـــق اإلجارتین أي حق في شـــراء ملکیة العقـــار اعتبارًا من تار
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بالطبـــع ال یؤثر في الحاالت التي تم بها شـــراء ملکیة العقار اســـتنادًا إلـــی هذا النص قبل 
. وذلك طبعًا بعد أن تتم معاملة استبداله عماًل بأحکام 

ً
ذلك وتســـجیل هذا الشراء أصوال

المادة 15 من القانون رقم 163 لعام 1958 التي حظرت، تحت طائلة بطالن المعامالت 
یة لدى دوائر الســـجل العقاري  ومســـؤولیة الموظفین المســـلکیة، إجراء أي معاملـــة عقار

علی حقوق القرار، ما لم یستبدل الحق العیني العائد للوقف وفقًا ألحکام هذا القانون.
 lang=AR-SA :ب - إخـــالل صاحـــب اإلجارتیـــن بالتزامـــه بدفع المرتـــب الســـنوي
14٫0pt;font-family:”Simplified Arabic:style=’font-size”’< یتوجب علی صاحب 
حـــق اإلجارتین عماًل بأحـــکام المادة 1014 من القانون المدني الســـوري أن یؤدي المرتب 
یضات وســـائر النفقـــات األخرى المتوجبة، یجوز  الدائـــم، فإذا لم یدفعه، أو لم یدفع التعو

نزع ملکیته بالطرق القانونیة.
14٫0pt;font-:style=’font-size وارث:  دون  مـــن  اإلجارتیـــن  صاحـــب  وفـــاة   - ج 

family:”Simplified Arabic”’< نصت الفقرة األولی من
المادة 1015 من القانون المدني الســـوري علی أنـــه: »یبقی حق اإلجارتین علی الوقف 

رثة صاحب الحق المذکور إال أنه یعود إلی الوقف«. في حالة انقراض و
د - عدم االســـتعمال: یزول حق اإلجارتین فیما إذا أهمل صاحب اإلجارتین استعمال 
حقه مدة عشـــر ســـنوات، وفق مـــا نصت علیه الفقـــرة الثانیة من المـــادة 1015 من القانون 

المدني السوري.
وممـــا تجدر اإلشـــارة إلیه أن حق اإلجارتین ال ینقضي بتلـــف األبنیة أو الغراس ولو کان 
یًا علی األرض. وأنه تطبق األحکام المتعلقة بالشـــیوع والقسمة علی  تلفًا تامًا بل یبقی جار

حقوق اإلجارتین عماًل بأحکام المادة 1016 من القانون المدني السوري.
style=’font- اإلجارتیـــن:  بحـــق  المثقـــل  الموقـــوف  العقـــار  اســـتبدال   - هــــ 

14٫0pt;font-family:”Simplified Arabic:size”’< إن العقارات الوقفیة
المثقلـــة بحق اإلجارتین یمکن اســـتبدالها بالنقـــد، وذلك بتأدیة بدل معادل لنســـبة 
کامل قیمة العقار أرضًا وبناًء وغراســـًا، حســـب  یة قدرها اثنا عشـــر ونصف بالمئة من  مئو
یـــخ 1958/9/27. وتقدر هذه القیمة من قبـــل ثالثة خبراء یعینون  القانـــون رقم 163 بتار
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مـــن أصحاب االختصـــاص في تقدیر قیمة األمالك. فاألول یعینـــه ممثل إدارة األوقاف من 
کثر من  کان العقار یعود أل قائمة یقررها مجلس األوقاف المحلي في کل سنة شمسیة، ولو 
وقـــف واحـــد. والثاني یعینه القاضي الشـــرعي من أصل قائمة خبـــراء لألمالك المقررة من 
إذا تعدد  زارة العـــدل، و زارة العـــدل. والثالـــث یعینـــه صاحب حـــق التصرف من قبـــل و و
أصحـــاب التصرف فیکون لخبرائهـــم صوت واحد. والقیمة التي یقدرهـــا الخبراء باتفاق 
ر  اآلراء تکـــون قطعیة وغیر قابلة ألي طریق من طرق الطعن أو المراجعة. أما في حال صدو
یـــة اآلراء فیکـــون لکل مـــن ممثـــل إدارة األوقاف وصاحب حـــق القرار  کثر تقریـــر الخبـــراء بأ
یکون  یخ تبلیغهم تقریر الخبراء، و االعتراض علی التقریر المذکور خالل عشرة أیام من تار
ذلـــك أمام اللجنة االســـتئنافیة التـــي تتألف من خمســـة خبراء اختصاصییـــن في تقدیر 
زارة العـــدل، إذ یختار األول صاحـــب حق القرار  األمـــالك من قائمـــة الخبراء المقررة مـــن و
یختـــار الرابع  یختـــار الثانـــي ممثـــل إدارة األوقـــاف والثالـــث یختـــاره القاضي الشـــرعي و و
کثریة بشـــکل قطعي  والخامـــس مجلس األوقاف. وتصـــدر اللجنة تقریرها باإلجماع أو باأل

ملزم للطرفین.
ثانیًا-

 إجارة الطویلة )المقاطعة(:
یالحظ أن تسمیة المقاطعة أدق،  لقد اســـتعمل مشرع القانون المدني التســـمیتین، و
یلة لیســـت مانعة ألنها تصـــدق علی اإلیجـــارات المعقودة لمدة  ألن تســـمیة اإلجـــارة الطو

یلة وعلی اإلجارتین. طو
1 - تعریفه:

عرفـــه مصطفـــی أحمد الزرقا بأنه: حق قـــرار مرتب علی األرض الموقوفـــة بإجارة مدیدة 
تعقـــد بإذن القاضـــي یدفع فیها المســــتحکر لجانب الوقـــف مبلغًا معجـــاًل یقارب قیمة 
یًا لجهة الوقف من المستحکر أو ممن  یرتب علیه مبلغ آخر ضئیل یستوفی سنو األرض، و
ینتقل إلیه هذا الحق، علی أن یکون للمستحکر حق الغراس والبناء وسائر وجوه االنتفاع.

یة الصــــادر بالقــــرار 3339 لعام 1930  وقد عرفته المــــادة 193 من قانون الملکیة العقار
یلة حق یکتســـب به صاحبه مقابل بدل معین، حق  والنافذ في لبنان بقولها: »اإلجارة الطو
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یمکنه عدا ذلك أن  إحداث ما شاء من األبنیة وغرس ما شاء من الغراس في عقار موقوف و
یحرز ملکیة هذه األبنیة واألغراس ملکیة مانعة ضمن الشروط المعینة في المادة 196«.

یلة  أمـــا المادة 1017 مـــن القانون المدني الســـوري فقد عرفته بقولهـــا: »1- اإلجارة الطو
عقـــد یکتســـب به صاحبه، مقابل بدل معین، حق إحداث ما شـــاء مـــن األبنیة وغرس ما 
یمکنـــه أیضًا أن یکتســـب ملکیة هـــذه األبنیة  شـــاء مـــن األغراس فـــي عقار موقـــوف 2- و

والغراس ضمن الشروط المعینة في المادة 1020«.
یلـــة إنما هو حـــق عیني یمّکن  مـــن خالل ما ســـبق بیانـــه یتضح أن حق اإلجـــارة الطو
صاحبه من إحداث ما شاء من األبنیة وغرس ما شاء من األغراس في عقار موقوف مقابل 
یًا لقیمة الحــــق المتفرغ عنه،  بـــدل معین، وهذا البدل یکون مبلغـــًا معینًا من المال مواز
کما هي  لف من قیمـــة العقار  یضـــاف إلیه مرتب ســـنوي دائم بمعدل اثنیـــن ونصف باأل
یة عماًل بأحکام الفقرة األولی  محددة في التخمین المتخذ أساسًا لجبایة الضریبة العقار

من المادة 1019 من القانون المدني السوري.
 لنـــص المادة 1018 من القانون المدني الســـوري فإنه ال یرخص بعقد اإلجارة 

ً
إعماال و

یلـــة إال بالمقاطعـــة )أي بالبدل الســـنوي المقطـــوع( دون أي عقد ســـواها. وأنه ال بد  الطو
لصحـــة عقد المقاطعة من الحصول علی إذن مســـبق من القاضي عمـــاًل بأحکام المادة 
1021 من القانون المدني السوري. وتطبق األحکام المتعلقة بالشیوع والقسمة علی حقوق 
یلة )المقاطعة( علی ما نصت علیه المادة 1027 من القانون المدني السوري. اإلجارة الطو
یخ 1958/9/27 لم یعد من الجائز عقد  ر القانون رقم 163 تار یالحظ أنـــه منذ صدو و
یلة علی العقارات الموقوفة، ألن المادة 21 منه حظرت إنشـــاء أي حق عیني  اإلجـــارة الطو

علی العقارات الوقفیة تحت طائلة البطالن.
کانت اثنین  یة التـــي  وبمقتضـــی المادة 16 مـــن القانون المذکور عدلت األجرة الســـنو
یة تعادل  لف من قیمة العقار لتصبـــح اعتبارًا من أول تموز 1958 نســـبة مئو ونصـــف باأل
کامل أجـــرة العقار المحدد فـــي قانون اإلیجارات علی أســـاس القیمة  ثمانیـــة بالمائـــة من 
یة أو علی أســـاس األجرة  المخمنـــة للعقـــار التي تتخذ أساســـًا الســـتیفاء الضریبـــة العقار

المحددة قضائیًا.
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یلة: 2- حقوق صاحب اإلجارة الطو
یلة مالکًا لکل األبنیة المشیدة ولکل األغراس المغروسة في  یعتبر صاحب اإلجارة الطو
یتصرف بها کیفما شاء تصرف المالك بملکه  یســـتغلها و العقار الموقوف، فیســـتعملها و

علی ما قضت به صراحة المادة 1022 من القانون المدني السوري وله في سبیل ذلك:
کسکنی الدار أو االحتطاب من األشجار. أ - حق استعمال األبنیة واألغراس 

ب - حق استغاللها واالنتفاع بجمیع ما تغله من ثمار ومنتجات.
رهنها أو  کالتفرغ عنها ببـــدل أو من دون بدل، و ج - حـــق التصـــرف بها بملء الحریة، 
إجـــراء تأمین علیهـــا ووقفها أو فرض أي حق عیني آخر علیها، کاالنتفاع أو االرتفاق ضمن 

حدود حقه.
د - وله حق بناء ما شاء من األبنیة وغرس ما شاء من األغراس من دون الحصول علی 
زارة األوقاف )المتولي سابقًا( وتعتبر هذه األبنیة والغراس ملکًا خالصًا له  إذن مسبق من و
یلة. وتعّد األراضي الموقوفة ملحقة  زوال حق اإلجارة الطو کذلك حتی بعد سقوط و وتبقی 
باألبنیـــة المشـــیدة علیها وباألغراس المغروســـة فیهـــا داخلة من ثم في التفـــرغ الواقع علی 
األبنیة والغراس ما لم یکن هناك اتفاق علی خالف ذلك، حسب ما جاء في المادة 1023 

من القانون المدني السوري.
ر القانون رقم 163 لعـــام 1958 أصبح صاحب  ومما تجدر اإلشـــارة إلیه أنه بعـــد صدو
حـــق المقاطعـــة مقیـــدًا بتنفیذه لألحـــکام الواردة فـــي هذا القانون بشـــأن اســـتبدال حق 
المقاطعـــة وفقًا ألحکامـــه. ألن ملکیته للعقار معلقة علی تحدید بدل االســـتبدال وتأدیته 
لجهـــة الوقف، لکون المشـــرع بموجب أحـــکام المادة 15 من هذا القانـــون حظر إجراء أي 
یة علـــی مثل هذه العقـــارات قبل اســـتبدالها تحت طائلة البطـــالن. فتفُرغ  معاملـــة عقار
صاحـــب المقاطعة عنها أو رهنها أو إجـــراء أي تامین علیها أو فرض أي حق عیني آخر ال 

یصح قبل استبدالها وتحریرها من رقبة الوقف.
یلة: 3- التزامات صاحب اإلجارة الطو

تیة: لتزامات اآل یلة اال یترتب علی صاحب اإلجارة الطو
یلة تأدیة المرتب الســـنوي،  آ - تأدیـــة مرتـــب دائم: یترتـــب علی صاحب اإلجـــارة الطو
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تحـــت طائلة ســـقوط حقه إذا اســـتمر علـــی عدم دفع المرتـــب مدة ثالث ســـنوات عماًل 
بأحکام المادة 1025 من القانون المدني السوري.

یلة إذا زالت األبنیة أو األغراس  ب - تجدید األبنیة واألغراس: علی صاحب اإلجارة الطو
إال فهو مهدد بسقوط حقه بعد إنذار موجه إلیه من  ألي ســـبب من األســـباب أن یجددها و
متولـــي الوقـــف، وال یکون الســـقوط حکمیًا، بل ال بـــد من اللجوء إلی القضاء واســـتصدار 

 لصراحة المادة 1025 من القانون المدني السوري.
ً
حکم بذلك إعماال

یخ 1961/6/12  یة في قرارها ذي الرقم 489 تار وقد اجتهدت محکمة النقض الســـور
بقولهـــا: »إن مجـــرد تخلـــف المحتکر عـــن دفع المرتب مـــدة ثالث ســـنوات ال یؤدي إلی 
ســـقوط الحق، إذ تتوقف حالة الســـقوط علی حصول التنبیه الرسمي بالوفاء، وأن النص 
الـــوارد فـــي المـــادة 1025 من القانـــون المدني الســـوري والقاضي بوجوب اإلنـــذار من أجل 
تجدیـــد األبنیـــة والغـــراس بعـــد زوالها قبـــل المطالبة بســـقوط الحکر ال یفیـــد الخروج عن 
القواعد العامة المتعلقة بفســـخ العقود أو انفســـاخها بل یرمي إلی وضع تشریع ینظم حالة 
لم یتناولها العقد الملزم للجانبین، وأن مجرد تخلف المحتکر عن أداء المرتب الســـنوي 
إغفال تجدید األبنیة واألغراس واألشـــجار دون توجیه اإلنذار من صاحب الرقبة ال یسقط  و

حق المحتکر«.
یلة )المقاطعة(:  4- زوال حق اإلجارة الطو

تیة: یلة بأحد األسباب اآل یزول حق اإلجارة الطو
یلة إذا اجتمع الحق مع ملکیة العقار الموقوف في  آ - االندغام: یزول حق اإلجارة الطو
شـــخص واحـــد وفـــق ما نصـــت علیه الفقـــرة األولی مـــن المـــادة 126 من القانـــون المدني 
کأن یشتري صاحب المقاطعة العقار الموقوف وفق ما نصت علیه المادة 1020  السوري؛ 
من القانون المدني الســـوري التي تنص علی أنه »لصاحب حـــق المقاطعة أن یحوز بأي 

یًا«. وقت، ملکیة العقار مقابل بدل معادل لقیمة ثالثین قسطًا سنو
ر القانون رقم 163 لعام 1958 المتضمن اســـتبدال حقوق القرار في  إال أنـــه بعد صـــدو
العقـــارات الوقفیة، فقد أصبح تملك صاحب حـــق المقاطعة ملکیة العقار منوطًا بإنجاز 
یخ تبلیغ تقریر  معاملة االستبدال بالنقد الذي یسـتحق دفعة واحدة خـالل 15 یومًا من تار
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الخبراء القطعي أو أقســـاطًا شـــهریة لمدة ســـنة قابلة للتمدید ســـنة أخرى مرة واحدة، إذا 
تحقق لمجلس األوقاف المحلي عجز المدین مع اســـتمرار جهة الوقف باســـتیفاء األجور 
علی أساس قیمة العقار المقدرة من قبل الخبراء بموجب هذا القانون وبالنسبة المحددة 

في قانون اإلیجارات.
 lang=AR-SA :یلـــة بالتزامـــه بتجدیـــد البنـــاء ب - إخـــالل صاحـــب اإلجـــارة الطو
14٫0pt;font-family:”Simplified Arabic:style=’font-size”’< یســـقط حق صاحب 
یلة إذا زالت األبنیة أو األغراس ألي ســـبب من األســـباب، ولم یبادر صاحب  اإلجـــارة الطو

زارة األوقاف. یلة إلی تجدیدها، علی الرغم من اإلنذار الموجه إلیه من و اإلجارة الطو
یلة عن دفع المرتب الســـنوي مدة ثالث ســـنوات:  ج - امتنـــاع صاحـــب اإلجارة الطو
إن   >’”14٫0pt;font-family:”Simplified Arabic:lang=AR-SA style=’font-size
یلة ال یســـقط حکمًا بمجرد تخلف هذا األخیر عن دفع المرتب  حق صاحب اإلجارة الطو
الســـنوي مدة ثالث ســـنوات، بل ال بد من إنذاره عماًل بالمبادئ العامة في فسخ العقود، 
والتي جاءت علی ذکرها المادة 158 من القانون المدني السـوري في فقرتها األولی بقولها: 
»فـــي العقود الملزمـــة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدیـــن بإلزامه جاز للمتعاقد اآلخر 
کان  یض في الحالتین إن  بعد إعذار المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو بفسخه، مع التعو

له مقتضی«. 
یخ 1962/2/5: »إن ســـقوط  یة بقرارها رقم 82 تار وقـــد قضت محکمة النقض الســـور
الحق بالحکر بسبب عدم قیام صاحب الحق بالحکر بالتزاماته في إقامة األبنیة وتحسین 
العقارات المحکرة وعدم دفع المرتب السنوي، معلق علی توجیه اعذار رسمي لصاحب 
الحق بالحکر یثبت امتناعه عن القیام بواجبه، وال یقوم مقام اإلنذار استدعاء الدعوى الن 
الدعوى التي یجوز اعتبارها قائمــــة مقام اإلنذار هي الدعـــــوى التي ترمي إلی تنفیذ العقد 

المنازع علیه«. 
یـــخ 1962/6/14: »1- إن إســـقاط حـــق الحکر  وجـــاء في اجتهـــاد آخر برقـــم 346 تار
لتخلف صاحب الحق عن القیام بالتحسینات الواجبة بالعقار أو بجزء منها أو التخلف 
یة مقید بتوجیه اإلنـــذار 2- إن إقامة الدعوى  عـــن تجدیدها أو لعدم دفع المرتبات الســـنو
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التي یصح اعتبارها قائمة مقام اإلنــــذار، هي تلك التي ترمي إلی المطالبة بتنفیــــذ العقـد 
کاًل«. المنازع علیـه حتی إذا ما استمر المدین معارضًا في التنفیذ، اعتبر نا

14٫0pt;font-:style=’font-size :یلة بـــدون وارث د - وفـــاة صاحب حق اإلجارة الطو
یلـــة في حالة انقـــراض الورثة  family:”Simplified Arabic”’< یســـقط حـــق اإلجـــارة الطو
یعود العقار إلی الوقف عماًل بأحکام المادة 1026 من القانون المدني السوري، أما األبنیة  و
 ال صاحب له حســـبما جاء في 

ً
واألغـــراس المحدثـــة فهي تعود إلی الدولـــة باعتبارها ماال

الفقرة الثالثة من المادة 262 من قانون األحوال الشـــخصیة التي تنص: »إذا لم یوجد أحد 
من هؤالء آلت الترکة أو ما بقي منها إلی الخزینة العامة«.

هـ - االســـتمالك للمنفعة العامـــة: إن نزع ملکیة العقارات المحکـــورة، بما علیها من 
یسقط  بناء أو أغراس، للمنفعة العامة بطریق االستمالك یؤدي إلی فسخ عقد التحکیر، و
 لالستمالك.

ً
یض المحدد بدال ینقل حقه إلی التعو ما للمحتکر من حق البقاء والقرار، و

ذلك ألن الشـــریعة اإلســـالمیة تقضي بأنه إذا خرب البناء المحتکر أو جف شجره ولم 
یبق لهما أثر في أرض الوقـف ومضت مـدة االحتکار، فإن األرض تعود إلی جهة الوقف وال 
إعادة البناء. وبما أنه إذا لـــم یکن االنتفاع بالعین  یکـــون للمحتکـــر وال لورثته حق البقـــاء و
المؤجرة فإن العقد ینفســـخ وتســـقط عـــن المحتکر أجرة المـــدة الباقیة، ومـــن ثم فإن نزع 
ملکیـــة األرض المحکـــورة هي وما علیها من بنـــاء للمنفعة العامة یترتـــب علیه حتمًا أن 
کان للمحتکر من حق البقاء والقرار، وال یکون له إال ثمن  یسقط ما  یفسخ عقد االحتکار، و

کله. بنائه. أما الوقف فیکون له ثمن األرض 
یخ  ومما تجدر اإلشارة إلیه أن استمالك عقارات الوقف قد صدر بالقانون رقم 272 تار
یخ  یخ 1958/8/10 وعمل بـــه اعتبارًا من تار 1946/6/6 والمعـــدل بالقانون رقـــم 108 تار
یخ 1960/1/16 صدر القانون رقم 10 الذي  العمل بالقانون رقم 108 لعام 1958. وأنه في تار

قضی بعدم خضوع عقار الوقف للربع النظامي من االستمالك.
ثالثًا-

یلة وأحکام اإلجارتین:  الموازنة بین أحکام اإلجارة الطو
1- من حیث وعاء الحق: 
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یلة مقصور علی العقـــارات الملك، في حیـــن أن حق اإلجارتین  إن حـــق اإلجـــارة الطو
مقصور علی األراضي األمیریة.

2- من حیث المرتب السنوي: 
یلة هو ثمانیة  إن المرتب السنوي بحسب القانون رقم 163 لعام 1958 في اإلجارة الطو
کامــــل أجرة العقار. في حین أن هذا المرتب في اإلجارتین هو اثنا عشر ونصف  بالمئة من 
یلة تقـع علی األوقاف الزراعیة أو المستغالت،  بالمئة. ولعل الفرق یرجع إلی أن اإلجارة الطو
فـــي حین أن اإلجارتین تقع علی المســـقفات، أي األوقاف الواقعـــة ضمن المدن والمعدة 

للبناء.
3- من حیث مشتمالت الحق:

إن وجـــود األراضي األمیریة خارج المـــدن، حیث المقالع والمرامـــل، یقتضي أن یکون 
لصاحـــب اإلجارتین الحق في اســـتخراج المـــواد من األرض. في حیـــن أن وقوع العقارات 
الملـــك المثقلـــة بحـــق المقاطعة فـــي المناطـــق المبنیة یســـتتبع أن ال یکـــون لصاحب 

المقاطعة مثل هذا الحق.
4- من حیث حریة إحداث البناء والغراس:

إن صاحب حق المقاطعة هو مالك لکل األبنیة المشــــیدة، ولکل األغراس المغروسة 
یتصرف بها بملء الحریة تصرف المالك.  یســـتغلها و في العقار الموقوف، فیســـتعملها و
زارة  فـــي حین أن صاحـــب اإلجارتین إذا بنی أو غـــرس في األرض الموقوفة مـــن دون إذن و

األوقاف، یعد بانیًا أو غارسًا سیئ النیة في أرض الغیر.
لتزام بتجدید األبنیة واألغراس: 5- من حیث اال

یلة إذا لم یبق أي أثر لألبنیة أو األغراس أن یجددها،  یتعین علی صاحب اإلجارة الطو
إال فإن حقه یکون مهددًا بالسقوط. وال إلزام من هذا النوع علی عاتق صاحب اإلجارتین،  و

زارة األوقاف. إذا شاء هذا األخیر تجدیدها فهو ال یستطیع ذلك إال بإذن خاص من و و
6- من حیث انتقال الحق:

بمـــا أن األغراس والبناء التي یحدثها صاحـــب المقاطعة تکون حقًا خالصًا له، لذلك 
فإنهـــا تورث وفقـــًا للقواعد المطبقة علی العقارات الملك عمـــاًل بأحکام المادة 1024 من 
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القانون المدني الســـوري، وهي القواعد الواردة في قانون األحوال الشـــخصیة. في حین أن 
حق اإلجارتین، باعتباره یقع علی أرض أمیریة، یخضع لقانون انتقال األموال غیر المنقولة.

7- من حیث مآل األبنیة واألغراس عند انقضاء الحق:
یلة تعد ملـــکًا خالصًا له، في   إن األبنیـــة واألغراس التـــي یحدثها صاحب اإلجارة الطو
ینبني  حین أن األبنیة واألغراس التي یحدثها صاحب اإلجارتین تعد تابعة لحکم الوقف. و
یلة إذا ســـقط عـــن صاحبه آلت األبنیة واألغراس التي  علی هذا الفرق أن حق اإلجارة الطو
 ال مســـتحق لـــه، أما األبنیـــة واألغراس التـــي یحدثها 

ً
أحدثهـــا إلـــی الدولـــة، باعتبارها ماال

صاحـــب اإلجارتین فهي تؤول، عند ســــقوط حق اإلجارتین عن صاحبـــه إلی الوقف ذاته 
وفق ما نصت علیه المادة 106 من القانون المدني السوري.

یلة، عند ســـقوطه عـــن صاحبه، یعود إلی الوقف  وظاهر مما تقدم أن حق اإلجارة الطو
مســـتقاًل عن األبنیة واألغراس، في حین أن حق اإلجارتین عند ســـقوطه عن صاحبه یعود 

إلی الوقف مقترنًا باألبنیة واألغراس.
8- من حیث االستبدال:

 
ً
یلة بإعطاء جهة الوقف بدال یجري استبدال العقار الموقوف المثقل بحق اإلجارة الطو
کامل قیمة العقار. في حین أن اســـتبدال  یـــة قدرها ثمانیة بالمئة مـــن   لنســـبة مئو

ً
معادال

یة قدرها اثنا  العقار الموقوف المثقل بحق اإلجارتین یجري بتأدیة بدل معادل لنســـبة مئو
کامل قیمة العقار أرضًا وبناًء وغراسًا. عشر ونصف بالمئة من 

رابعًا-
 الحقوق العینیة األخــــرى التي یجوز إنشــــاؤها علی العقارات الموقوفة والمتفرعة عن 

یلة:  حق اإلجارتین وحق اإلجارة الطو
یلة المترتبیـــن علی الوقف هناك حقوق  إلـــی جانب حـــق اإلجارتین وحق اإلجارة الطو
رد النص بشــــأنها في المادة األولی من القانون رقـــم 163 لعام 1958 وهذه  عینیـــة أخرى و

الحقوق هي:
1- الُمْرَصد: )بضم المیم وسکون الراء وفتح ما بعدها( 

یکون عندما یحتاج عقار الوقـف إلی الترمیم وال یکون في غلة الوقف ما یکفي للقیام  و
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به، فیحق للمتولي بإذن من القاضي، أن یســـمح للمســـتأجر بإجراء الترمیم من ماله علی 
أن تبقی هذه النفقات دینًا له علی الوقف وعلی أن یبقی عقار الوقف في یده ما لم یسترد 
کاًل منهما من الحقوق التبعیة التي  الدین. وبذلك یتفق هذا الحق مع حق الرهن في أن 
یختلفـــان من حیث أن المقصود مـــن الرهن هو ضمان  تتبـــع الدین فـــي وجوده وعدمه. و
الدین في حین أن المقصود من حق المرصد هو إنشاء شبه حق قرار علی األرض لیستفید 

صاحب حق المرصد منه فیکون المقصود هو هذه الفائدة ال ضمان الدین.
2- الَکِدك: )بفتح الکاف وکسر ما بعدها( 

وهو لفظ ترکي األصل، یطلق علی ما یضعه المســـتأجر في العقار الموقوف من أدوات 
عد له 

ُ
ري لالنتفاع من العقار بحســـب مـــا أ ولـــوازم مســـتقرة أو غیـــر مســـتقرة مما هو ضـــرو

کالرفـــوف واألغـــالق المتعلقة بالمتاجر والکـــؤوس والفناجین وغیرهما مما یســـتعمل في 
المقاهي، وما یضعه مســـتأجر الحمام من مساطب وشراشف وغیرها من األدوات الالزمة 
لالنتفاع بالحمام. فهذه الزوائد المســـتقرة وغیر المســـتقرة تعد جزءًا من المســـتغل الذي 
یة،  یسمی الکدك »سکنی« في الحوانیت الصناعیة والتجار یقوم علیه العقار الموقوف. و

کما یسمی »کردار« في األراضي الزراعیة.
3- الِحْکر: )بکسر حرف الحاء وسکون الکاف( 

یة مقطوعة معینـــة تترتب علـــی األرض الموقوفة،  یقـــال لـــه المقاطعة وهو أجرة ســـنو و
یًا إلی جهة الوقف المتصرف بما علیها، علی أن یکون للمستحکر  یدفعها المستحکر سنو
الحق ببناء ما یشـــاء من أبنیة أو یغرس ما یشـــاء من أغراس، فیکون بناء العقار أو الغراس 
مملـــوکًا لمن بناه أو غرســـه، وأرضه موقوفة، وهـــي تابعة بطریق اإلیجـــار لصاحب البناء أو 
الغـــراس، تنتقـــل مع بناء العقار أو الغراس من مالك إلی مالك آخر بإذن المتولي، وال تعود 
یلـــزم صاحب العقار أو الغـــراس ببدل أجر المثل  للوقـــف إال بمـــوت صاحبها بال وارث، و

یًا. عنها سنو
والحکمـــة التي من أجلها أجیز هذا العقد هي أن العیـــن التي یقرر علیها الحکر تکون 
فـــي حالـــة ال ینتفع بها، حتی أنه ال یوجد من یســـتبدل بها غیرها. ولهذا الســـبب أباحت 
الشریعة اإلسالمیة للقاضي تحکیرها إذا توافرت الشروط التي أوجبتها الشریعة اإلسالمیة 
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یع  مـــن أن تکون العین الموقوفـــة تخربت وتعطل االنتفاع بها بالکلیـــة، وأال یکون للوقف ر
ُتعمـــر بـــه، وأال یوجد من یرغب في اســـتئجارها مدة مســـتقبلة بأجـــرة معجلة تصرف في 

عمارتها، وأال یمکن استبدالها أیضًا.
4- القیمة: 

ري الستغاللها  إذا وضع المستأجر بإذن المتولي في األرض الزراعیة الموقوفة ما هو ضرو
کالســـیاج والســـماد وعمـــارة الحـــوش أو بنی غرفـــًا علیها، فللمســـتأجر حـــق أرجحیة في 
اســـتئجار األرض الزراعیـــة وال یکون للوقف حق إخالئه من المأجور ما لم یســـتنکف عن 
دفع بدل مثل األرض. وبذلك ینشأ للمستأجر حق هو شبه حق قرار علی األرض الموقوفة.

5- القمیص:
هـــو أن تکون دار الرحی، فتؤجر فیضع فیها المســـتأجر آالت الطحن وأدواته، فتســـمی 
قمیصًا وتترك دار الرحی بیده وال ینال الوقف بعد ذلك منها إال ما یسمح به المستأجر مما 

یأخذ القمیص من حیث المآل حکم القیمة. یسمی أجر المثل و
6- َمَشّد الَمَسَکة:

زن  )َمَشـــّد( بفتحتیـــن مع تشـــدید الدال، و)الَمَســـَکة( بثـــالث فتحات وهـــي علی و
سمکة، وهو لفظ مشتق من )الشد والتمسك( وهو أن تکون أرض الوقف مأجـورة للزراعة 
یســـمدها، فتنقضي مـــدة إجارته،  لمــــدة معینة، والمســـتأجر یعدهـــا للزراعة فیفلحها، و
فتؤجر له ثانیة لئال یضار بضیاع ما بذله فیها وهکذا دوالیك إلی أن یدعي بأن له یدًا ثابتة 
کان یعد مســـتحقًا لألرض وأولـــی من غیره  فیهـــا، أو صار له مســـکة یتمســـك بهـــا، وقـــد 

باستثمارها.
7- الغراس:

یؤذن للمســـتأجر بغرس ما شاء  یة بملك الوقف، تؤجر و وهو أن تکون أرض زراعیة جار
من الشـــجر فیها، علی أن یکون له فیها حصة شـــائعة مما غرس، وقد یجتمع ذلك أحیانًا 

مع )القیمة( فیکون ذلك وسیلة الستمالك األرض الزراعیة. 
- وهبـــة الزحیلـــي، الوصایـــا والوقـــف فـــي الفقه اإلســـالمي، الطبعـــة الثانیـــة )جامعة 

یة الشریعة والقانون- دار الفکر، دمشق 1993(.
ّ
کل اإلمارات، 
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زارة األوقاف والشـــؤون  - منـــذر القحف، الوقـــف في المجتمع اإلســـالمي المعاصر )و
اإلسالمیة، مرکز البحوث اإلسالمیة، دولة قطر 1998(.

- منذر القحف، الوقف اإلســـالمي تطـــّوره إدارته وتنمیته، الطبعـــة األولی )دار الفکر، 
دمشق 2000(.
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