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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
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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 
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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.
کشـــور لبنان می باشـــد و در آن  پژوهـــش حاضـــر، در خصوص وقف و امـــور خیریه در 
کم، سیاســـت گذار و مدیریتی  مطالبـــی مرتبط با امـــور وقف و خیریه ماننـــد نهاد های حا
یت ها و برنامه هایشـــان و همچنین  وقفی، سیاســـت های اجرایـــی، چشـــم اندازها، مأمور
سازمان ها، مؤسسات و نهاد های فعال دیگر که در این حوزه تالش می نمایند، بررسی شده 

است. 
گســــــترده سیاســـی و  کشــــــورهای اســــــالمی منتخب لبنان اســــــت. ارتباط  یکـــی از 
فرهنگــــــی جمهوری اســــــالمی ایران و لبنـــان، اهمیت لبنان در منطقـــه و قرابت دینی و 
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ئـــل انتخاب لبنـــان به عنـــوان یکی از  مذهبـــی بیـــن آن کشـــور با کشـــور مـــا، از جملـــه دال
کشورهای هدف مطالعه می باشد.

گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه  پژوهـــش حاضرحاصـــل 
کشـــور لبنان مـــی باشـــد و در آن وضعیت جغرافیایـــی، اقتصادی، سیاســـی اجتماعی و 
کشــــــور لبنان مفهوم وقف و امور خیریه، روند توسعه و وضعیت موجود  فرهنگی مذهبی 
بخش وقف و امور خیریه، نگاشـــت نهادی بخش وقف و امور خیریه و قوانین این بخش 

کشور لبنان طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است. در 
کلی در  ردن اطالعـــات  بـــرای انجـــام تحقیـــق حاضـــر در ابتـــدا به منظور بـــه دســـت آو
کشـــور لبنان، اعـــم از اطالعـــات اجتماعی، اقتصـــادی و فرهنگی  زمینه هـــای مختلف 
پرداخته شـــد. این اطالعات به راحتی و با یک جســـتجوی ابتدایی از ســـایت هایی نظیر 
یکی پدیا و ســـایت های مشابه آن به دست آمدند. برای بررسی آمار و اطالعات مرتبط با  و
گزارشاتی بررسی شدند.  کشور لبنان مقاالت و  امور خیریه ای و شاخص های بخشندگی 
این گزارشات شامل 2 گزارش خارجی مربوط به سال های 2014 تا 2016 بودند و اطالعات 
گزارش رتبه بندی  کشور لبنان در اختیار قرار دادند. در این 2  بسیار جالبی را در ارتباط با 
کشـــورهای جهان و شـــاخص های بخشـــندگی آن مور بررسی  کشـــور لبنان در میان دیگر 
قرارگرفتـــه بودند و توانســـتند اطالعـــات مفیدی در خصوص وضعیت بخشـــندگی و امور 
یـــه در لبنان را نشـــان دهند. همچنین اطالعات بســـیار مفیـــدی در خصوص میزان  خیر
کمک های انجام شـــده از دولت های جهانی به لبنان در ســـال های اخیر و رتبه لبنان در 

کمک های خیریه ارائه شد. یافت این  در
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ســـپس برای بررســـی تخصصی در زمینۀ امور وقف و خیریه به اطالعات موجود در فاز 
کشور  ژه مراجعه شد و اطالعات بسیار مناسبی در خصوص قوانین وقف در  یک این پرو
لبنان به دســـت آمد. این اطالعات مربوط به مطالعه ای بـــا نام »احکام و قوانین وقف در 
یت« بود. با مطالعه این مقاله اطالعات مربوط به قوانین وقف  کو کشورهای مصر لبنان و 

لبنان به دست آمد.
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در فصـــول 3 و 4 و 5 بـــه بررســـی ســـازمان ها، برنامه ها و وضعیت موجـــود وقف و امور 
خیریه در کشور لبنان پرداخته شد. اطالعات این فصول از سایت ها و مقاالت و مجالت 

که عمدتًا به زبان عربی بودند، به دست آمدند.  مختلفی 
برای مطالعه در خصوص نگاشت نهادی کشور لبنان در ابتدا نهاد اصلی این کشور، 
گرفت. ســـایت اداره عمومی  یعنـــی اداره عمومی اوقاف اســـالمی لبنان مورد بررســـی قرار 
کافی و مناســـبی را در ارتباط با فعالیت های بخش های مختلف خود  اوقـــاف اطالعات 

کلی بود.  در اختیار قرار نداد تنها شامل یک سری اطالعات 



کشور لبنان 18  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

یخچه ها و روند توســـعه کشـــور لبنان در زمینـــه وقف مطالعه  کـــه در تار بـــا مطالعاتـــی 
که در زمینۀ  یی  گردید. با جســـتجو گردید، وجود نهاد دیگری به نام دارالفتوی مشـــخص 
گرفت، اطالعاتی در خصوص آن به دست آمد. سپس به جستجوی  این ســـازمان انجام 
اطالعاتی در خصوص اداره های اوقاف لبنان پرداخته شـــد و اطالعاتی از آن ها به دست 

آمد.
زارت امـــور اجتماعی لبنان نیـــز که نظارت بر مؤسســـات خیریه و  همچنیـــن ســـایت و
ر مجوز بر آن ها را به عهده دارد نیز بررســـی شـــد و اطالعات جامعی از آن به دســـت  صدو

آمد.
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گرفتند.  ســـپس مؤسسات خیریۀ اصلی و رسمی ثبت شده در لبنان موردمطالعه قرار 
کاملی در سایت های  این مؤسسات اطالعات و فعالیت های خود را در لبنان به صورت 
کامل و با جزئیات  خـــود در معرض مطالعه قـــرار داده بودند. این اطالعات تقریبًا به طـــور 

گردید.  گزارش بیان  گرفت و برنامه ها و فعالیت های آنان در  مورد مطالعه قرار 
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ســـپس بـــه بررســـی نحوۀ فعالیت هـــا و برنامه هـــای این مؤسســـات و منابـــع درآمدی و 
ژه ها و  هزینه هـــا و مخـــارج آن هـــا و همچنین حوزه های فعالیـــت و میزان بودجه هـــای پرو

کلی پرداخته شد. اطالعات 
پـــس ازآن و درنهایت به جســـتجوی قوانین صادر شـــده در لبنـــان در خصوص وقف و 
کـــه در پیوســـت قرار  یـــه پرداختـــه شـــد. در ایـــن راســـتا 3 قانـــون به دســـت آمد  امـــور خیر

داده شده اند.
ز  گـــزارش از مراجع معتبر و به رو ین این  که در تدو در مجمـــوع تالش بر این بوده اســـت 
گرفته شـــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی، محتوای  دنیـــا بهره 
گردد.  انشـــاء اهلل با نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و  گـــزارش از دقت باالیـــی برخوردار 

گردد. تعریف و اجرای مطالعات و پژوهش های تکمیلی مثمرثمر واقع 
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 لبنان کلی  اطالعات 





کشور لبنان- 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
گام هـــا در مطالعـــات تطبیقـــی، آشـــنایی مختصر 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.
کشور لبنان پرداخته می شود  یژگی های بارز  به همین جهت در این فصل به بررســـی و
کـــه در پنج بخش اطالعـــات جغرافیایـــی، اطالعـــات اقتصادی، اطالعات سیاســـی- 
اجتماعـــی، اطالعـــات فرهنگی- مذهبی و درنهایت جایگاه این کشـــور در حوزه وقف و 

کمک های خیریه می باشد.
یال ایران( ارزش  واحد پول لبنان پوند می باشـــد و هر پوند لبنان 2126 تومان )21260 ر

دارد)26(.
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اطالعات جغرافیایی- 1-1
کشوری در غرب  یة اللبنانیة(  ْبنان با نام رسمی جمهوری لبنان )به عربی: الجمهور

ُ
ل

یم اشغالگر قدس مرز مشترک دارد.  یه و در جنوب با رژ آسیاست. لبنان در شمال با سور
موقعیـــت جغرافیایـــی لبنان در نقطـــه تالقی مدیترانه و جهان عرب منجر به شـــکل گیری 

یخی غنی و تنوع دینی، نژادی و فرهنگی شده است)1(. تار
یای مدیترانه قرار دارد.  کرانه شرقی در که در  لبنان ســـرزمینی بلند و کوهستانی اســـت 
کیلومتـــر درازا دارد. رودخانه های مهم لبنان عبارت اند از: عاصی و  کرانه های لبنان 255 
کلب. رشـــته کوه های لبنان عبارت اند از: رشـــته کوه های  لیطانـــی در دره ســـهل البقاع، و 
که میان این دو رشـــته کوه، دره سهل البقاع قرار  لبنان شـــرقی و رشته کوه های لبنان غربی 

گرفته است.

کشور لبنان شکل 1-1: نقشه جغرافیای 

یای مدیترانه حـــدود 225 مرز  رمیانه ای از غـــرب با در کشـــور خاو لبنـــان به عنوان یک 
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یم اشغالگر قدس هم مرز است.  یه و از جنوب با رژ ساحلی دارد و از شمال و شرق با سور
کیلومتر  کیلومتر اســـت درحالی که مرز لبنان با اسرائیل تنها 79  یه 375  مرز لبنان با ســـور
که همچنان تحت اشغال اسرائیل است مزارع شبعا  است. قسمتی از مرز جنوبی لبنان 
نـــام دارد. لبنـــان یکی از کوچک ترین کشـــورهای دنیاســـت که مســـاحتی حـــدود 10452 
کشـــورهای  کیلومترمربـــع )4035 مایـــل مربـــع( دارد و از لحاظ بزرگـــی، رده 166 را در بین 
کم عرض  کوهستانی است به جز مناطق ساحلی  جهان داراست.. بسیاری از مناطق آن 

رزی لبنان را تشکیل می دهد)1(. کشاو که بخش مهمی از صنعت  و دره بقاع 
سرزمین لبنان آب وهوای مدیترانه ای دارد، هوای سواحل در زمستان ها سرد و بارانی و 
کوهســـتان ها، زمستان ها با  یژه  گرم و شـــرجی اســـت. در نواحی بلندتر به و در تابســـتان ها 
کشـــور،  یر صفر می رســـد. بخش های دیگر این  بـــارش برف همراه اســـت و دمـــای هوا به ز

گرم و خشک دارد. تابستان های 
گرم و مرطوب هستند. در  کاًل سرد و بارانی و تابستان ها  در مناطق ساحلی زمستان ها 
یر صفر درجه می رســـد. تابستان ها از سوی دیگر  مناطق مرتفع تر در طول زمســـتان دما به ز
کثر مناطق لبنان ساالنه شـــاهد باران های بسیاری است  گرم و خشـــک هســـتند. اگرچه ا
کنارش( ولی در مناطق خاصی در شـــمال شرق لبنان به  )در مقایســـه با مناطق خشـــک 
که راه ابرهای بارانی به وجود آمده از مدیترانه را  کوه های غرب  دلیـــل وجود قله های مرتفع 

یادی نمی بارد. سد می کنند باران ز
که سدر به نماد ملی لبنان نیز  لبنان دارای جنگل های وســـیع درختان سدر می باشد 

تبدیل شده است)1(.
یای مدیترانه قرار  کوچک و درکنار در که بر روی دماغه ای  بیروت شهری بندری است 
گرفته و بزرگ ترین شهر و پایتخت کشور لبنان است. شهر بیروت در میانه کرانه مدیترانه ای 
کانون فرهنگی منطقه خود  گرفته اســـت. این شـــهر  لبنان و بر روی یک شـــبه جزیره جای 
اســـت و از دیدگاه رســـانه ای، تئاتر، فعالیت های فرهنگی و زندگی شبانه در جهان عرب 

نام دار است.
که  ید  که با ســـفر به آن متوجه می شـــو رمیانه لقب داده اند؛ لقبی  یس خاو بیروت را پار
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چنـــدان هـــم اغراق آمیز نیست؛مجســـمه ها، ســـنگ فرش های خیابان، ســـبک متفاوت 
یخی که هزاران قصه از آن بیرون آمده، می تواند کمی شباهت  کـنار یکدیگر و تار زندگی در 
کنید.به هرحال  کــــند. به تمـــام این ها هم جواری آب های مدیترانه را هـــم اضافه  را توجیه 
که همیشه عروس، بهار و یا بهشت شرق لقب  کشوری  این شهر، پایتخـت لبنان است؛ 

گرفته است)21(.
زهای طوالنی با آفتـــاب مالیـم  بهــــار بیروت از بقیه فصل ها دوست داشتنی تر است؛ رو
گرمای  یایی آرام. تابستان ها میزان رطوبت و  گل های رنگارنگ و شب های خنک با در و 
هـوا باال می رود و از پاییز بارندگی ها شروع می رود. زمستان بیشترین میزان سرما و بارندگی 
که در بیروت برف آمده بیشتر از شـــــصت سال می گــذرد.پـــــس  را دارد، اما از آخرین باری 
گرم احتیاج  زهای ســـال هم به لباس های خیلی  خیالتان راحت باشـــد،در ســـردترین رو

نـدارد)21(.

شکل  1-2: نمایی از شهر بیروت پایتخت لبنان
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کشوری لبنان- 1-1-1 تقسیمات 
رده اند، بیشتر جمعیت  گذشته به شهرنشینی روی آو که مردم لبنان در 60 سال  ازآنجا
گزیده اند. بیش از  یژه در پایتخت آن بیروت و اطراف آن سکنی  کشـــور در شـــهرها به و این 

نیمی از لبنانی ها در بیروت زندگی می کنند.

کشور لبنان شکل  1-3: استان های 

لبنـــان شـــامل 6 اســـتان و 25 ناحیه اســـت. نواحـــی خود بـــه چندین منطقه تقســـیم 
می شـــوند که این مناطق نیز شـــامل چندین شـــهر و روســـتا می باشند. اســـتان های لبنان 
شـــامل اســـتان بیروت )که تنها محدود به شـــهر بیروت می گردد(، اســـتان بقاع )که شامل 
نواحی هرمل، بعلبک، زهله، بقاع غربی و رایشـــه می گردد(، اســـتان نبطیه )جبل عامل( 
که شـــامل نبطیه، حصبیه، مرجعیون و نبت جبیل می گردد، اســـتان شـــمالی )الشمال( 
شـــامل 7 ناحیه عکار، طرابلس، زغرتا، بشـــری، البترون، الکوره و المینیه دانیه می گردد، 
اســـتان جنوبـــی )الجنوب( شـــامل صیـــدا، صـــور و جزین و اســـتان جبل لبنـــان )جبل 

کسروان، المتن، بعبدا، عالیه، و الشموف می باشد)1(. البنانیه( شامل جمیل، 
لبنان از شش استان )به عربی: ألمحافظة( تشکیل شده است.

استان بیروت	 
استان جبل لبنان	 
استان شمالی لبنان	 
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استان بقاع	 
استان نبطیه	 
استان جنوبی لبنان)1(	 

اطالعات اقتصادی- 1-3
رزی، صنعت و خدمات و تجارت وابسته است: کشاو اقتصاد لبنان بر 3 پایه 

کشاورزی	 
رزی )از لحاظ فراهم بودن آب و حاصلخیزی  اگرچه لبنان از لحاظ فعالیت های کشاو
رزی  رزی بزرگی ندارد. بخش کشاو ک( دارای وضعیت مناسبی است ولی بخش کشاو خا
کم اهمیت ترین بخش اقتصادی لبنان است و تنها 10  کار  تنها با جذب 12 درصد نیروی 
کـــه آن را در پایین تریـــن رده در میان  درصـــد از تولیـــد ناخالص داخلی را شـــامل می شـــود 

بخش های اقتصادی دیگر قرار می دهد)4(.

صنعت	 
کشـــورهای عربی بـــرای تهیه نفت  کمبـــود مواد خـــام صنعتی و وابســـتگی محض به 
باعث شـــده تا لبنان نتواند در فعالیت های مهم صنعتی مشـــارکت داشـــته باشد. با این 
کوچکـــی همچون مونتاژ و بســـته بندی مواد  اوصـــاف صنعت لبنان محدود به مشـــاغل 
کار با جمعیت 26 درصدی  وارداتی شده اســـت. در سال 1997 صنعت از لحاظ نیروی 

گرفت)4(. کار در رده دوم و همچنین رده دوم تولید ناخالص داخلی قرار  نیروی 

خدمات و تجارت	 
یرســـاخت های اقتصادی لبنان را به شدت تخریب  جنگ داخلی 90-1975 لبنان ز
کاال و  کاهش داد و موقعیـــت لبنان به عنوان مرکز ترانزیت  کـــرد، تولید داخلی را به نصف 
کنترل را در  کرد. صلح باعث شـــد تا دولـــت مرکزی بتواند  رمیانه را متزلزل  بانکـــداری خاو
کند و دسترســـی بـــه امکانات دولتی و مرزی  ری  گیرد و مالیات جمع آو بیروت به دســـت 
یابد. سیستم بانکی مطلوب و کارخانجات کوچک و متوسط و پول خانواده ها و خدمات 
کمک هـــای بین المللی به عنـــوان منابع اصلی  رزی و  کشـــاو بانکـــی صادرات صنعتی و 

کرده است)4(. کمک  مبادالت خارجی به بهبودی اقتصادی 
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تا قبل از جنگ لبنان- اســـرائیل در سال 2006 اقتصاد لبنان شاهد رشد چشمگیری 
بود و دارایی های بانکی به بیش از 70 میلیارد دالر می رسید. بااینکه بخش جهانگردی در 
کاهش داشـــت بیـــش از 1/2 میلیـــون نفر جهانگـــرد از لبنان دیدن  ســـال 2005 ده درصد 
که بیش از 7 میلیون دالر در  ترین حد خود رسیده بود  کردند. ســـرمایه گذاری در بازار به باال
گوســـت، ژوئن ســـال 2006 منجر به خســـارت های  یه 2006 بود، شـــروع جنگ آ پایـــان ژانو
گزارش  شـــدیدی به اقتصـــاد متزلزل لبنان مخصوصًا بخش جهانگردی شـــد. بر اســـاس 
زارت دارایـــی در 30 اوت 2006 افت اقتصـــادی بزرگی در اثر  اولیـــه چاپ شـــده از ســـوی و

جنگ تحمیل خواهد شد.
گشایش یافت و تالش برای بهبود  فرودگاه بین المللی بیروت مجددًا در سپتامبر 2006 
اقتصاد لبنان چندان شتاب نگرفته است. حامیان اصلی بازسازی لبنان شامل عربستان 
کمک 1 میلیارد دالر( و بعضی  پا )با  کمک 1/5 میلیارد دالری(، اتحادیه ارو ســـعودی )با 

کمک های بیش از 800 میلیون دالری بوده اند)4(. کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس با 
کشور لبنان نشان داده شده است. تولید  در شکل 1-4 نمودار تولید ناخالص داخلی 

ناخالص داخلی لبنان در سال 2015، 47 میلیارد دالر بوده است. 

شکل  1-4: تولید ناخالص داخلی لبنان
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کشـــور ایران  کشـــور لبنان در مقایســـه با  در شـــکل 1-5 نمودار تولید ناخالص داخلی 
که  مشـــاهده می شـــود. تولید ناخالص داخلی ایران در ســـال 2015، 420 میلیارد دالر بوده 

این مقدار جیزی در حدود 10 برابر لبنان است.

کشور ایران کشور لبنان در مقایسه با  شکل  1-5: نمودار تولید ناخالص داخلی 

در شـــکل 1-6 تولیـــد ناخالـــص داخلی ســـرانه بـــرای کشـــورهای ایران و لبنان نشـــان 
تر از ایران قرار  کشـــور لبنان از این نظر باال که مشاهده می شود  داده شـــده است. همان طور 
دارد. تولید ناخالص داخلی ســـرانه در ســـال 2015 برای ایران 5500 دالر و برای لبنان 8000 

دالر بوده است.
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کشورهای ایران و لبنان شکل  1-6: تولید ناخالص داخلی سرانه برای 

در شـــکل 1-7 رشـــد تولید ناخالص داخلی برای ایران و لبنان نشان داده شده است. 
این نمودار بسیار پرتالطم و متغیر ظاهرشده است اما در سال های اخیر ایران در موقعیت 

بهتری در این شاخص نسبت به لبنان قرار دارد.

شکل  1-7: رشد تولید ناخالص داخلی برای ایران و لبنان
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همچنین در شـــکل 1-8 نمودار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه برای ایران و لبنان 
یادی در طی سال های  کشـــور دچار تغییرات ز نشـــان داده اســـت. این نمودار نیز برای دو 
2000 تا 2015 شده است. در این شاخص پس از سال 2010 ایران وضعیت بهتری را نسبت 

به لبنان نشان داده است.

شکل  1-8: رشد تولید ناخالص داخلی سرانه برای ایران و لبنان

کشـــورهای ایران و لبنان نشـــان داده شده  در شـــکل 1-9 درآمد ناخالص داخلی برای 
کشور در حدود  است. درآمد ناخالص داخلی با توجه به وسعت بیشتر و جمعیت بیشتر 
گر همین شاخص را به صورت سرانه در نظر بگیریم نمودار ها به  15 برابر لبنان اســـت. اما ا

هم نزدیک تر و قابل مقایسه تر می گردند.
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کشورهای ایران و لبنان شکل  1-9: درآمد ناخالص داخلی برای 

شکل  1-10: درآمد ناخالص داخلی سرانه ایران و لبنان

اطالعات سیاسی اجتماعی- 1-1
نخســـتین نشـــانه های تمـــدن در لبنان مربوط به 7000 ســـال پیش اســـت، این کشـــور 
خاستگاه فینیقی ها )1550–539 ق. م( و پادشاهی آن هاست، در سال 64 ق. م لبنان 
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کز عمده مســـیحیت تبدیل  گرفت و درنهایت به یکی از مرا یر ســـلطه امپراتوری روم قرار  ز
کلیسای مارونی انجامید،  شد. سنت رهبانی رایج در منطقه جبل لبنان به بنیان گذاری 
یت  ران اسالمی و پس از فتح منطقه به دست اعراب مسلمان، مارونی ها دین و هو در دو
زی این مذهب در سراســـر  کردند. بعدتر و با پایه گذاری مذهب درو فرهنگی خود را حفظ 
ران جنگ های صلیبی مارونی ها در ارتباط با کلیسای کاتولیک  کشور رایج شد ولی در دو

کردند. یت خود را بازسازی  و امپراتوری روم هو
گرفت و با  یر ســـلطه امپراتوری عثمانی قرار  بین ســـال های 1516 تا 1918 این منطقه ز
پاشـــی امپراتـــوری بعد از جنگ جهانی اول، فرانســـه این منطقـــه را به 5 جزء کوچک تر  فرو
که تا سال 1943 و اعالم استقالل لبنان  کرد که یکی از این اجزا لبنان بود، نظامی  تقسیم 

برقرار بود. لبنان دارای یک نظام تقسیم قدرت خاص بر اساس جوامع دینی است.
الصلـــح )نخســـتین  یـــاض  ر لبنـــان(،  رئیـــس جمهـــور  الخـــوری )نخســـتین  بشـــاره 
یـــر دفاع( بنیان گـــذاران جمهـــوری لبنان و  ز یر(، مجید ارســـالن )نخســـتین و ز نخســـت و
که نهضت استقالل لبنان را تا خروج آخرین نیروهای نظامی  کشـــورند  قهرمانان ملی این 

کردند)1(. خارجی در 31 دسامبر 1946 رهبری 
که  کشـــوری نســـبتًا آرام و مرفـــه بود  لبنـــان تـــا پیش از جنـــگ داخلی در ســـال 1975 
رزی، تجارت، خدمات مالی و بانکداری داشت و بیروت  یسم، کشاو اقتصادی بر پایه تور
گردشـــگران خارجی بود. در  رمیانه منشـــأ جذب  یس خاو کشـــور و مشـــهور به پار پایتخت 
یرســـاخت ها و اقتصاد  گســـترده ای برای بازسازی ز ســـال های پس جنگ نیز تالش های 

کشور انجام شده است)1(.
سیســـتم سیاســـی در لبنان پارلمانی اســـت. نظام پارلمانی در لبنان متأثر از وضعیت 
گونه ای طراحی  کشـــور می باشد. این سیستم به  فرقه ای، اجتماعی و مذهبی خاص این 
که تمامی اقوام و مذاهب در آن ســـهمی از قدرت سیاســـی داشـــته باشـــند.  شده اســـت 
یر از میان مسلمانان  ز برطبق این توافق، رئیس جمهور از میان مسیحیان مارونی، نخست و
یر از بین مســـیحیان  ز ســـنی مذهب، رئیـــس پارلمان از بین شـــیعیان و معاون نخســـت و
ارتدوکس انتخاب می شـــود. پارلمان لبنان دارای 128 کرســـی اســـت که به طور مســـاوی 
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بین مســـیحیان و مسلمانان تقسیم شده اســـت. این توافق حاصل قرارداد طائف )1990( 
که به جنگ های داخلی در لبنان پایان داد. تا قبل از این توافق سهم مسیحیان  می باشد 

در قدرت سیاسی بیشتر از مسلمانان بود.
انتخابات پارلمانی هر چهار ســـال یک بار برگزار می شـــود و فرد معرفی شـــده از جانب 
ره 6  یر خواهد شـــد. رئیس جمهور لبنان بـــرای یک دو ز ز نخســـت و حـــزب یـــا ائتالف پیرو
یاست  ره 3 ساله ر ســـاله توســـط پارلمان برگزیده می شود. اما این مســـئله با تمدید یک دو

جمهوری الیاس هراوی )1995( و امیل لحود )2004(، رعایت نگردید.
تقســـیم قضایـــی لبنان تابـــع قوانین ناپلئونی )نظام قضایی فرانســـه( می باشـــد، اما هر 
کـــدام از مذاهـــب مختلف دادگاه هـــای خاص خود را در مـــورد قوانین مربـــوط به ازدواج، 

طالق و... دارا می باشند.
گروه المســـتقبل به رهبری ســـعد حریری.  احـــزاب سیاســـی مهم لبنـــان از این قرارند: 
زی ها(. جنبش  حزب سوسیالیســـت ترقی خـــواه به رهبری ولیـــد جنبالط )نماینـــده درو
میهنـــی آزاد به رهبری ژنرال ســـابق میشـــل عون )هواداران وی بیشـــتر در بین مســـیحیان 
شمال و منطقه متن قرار دارند و از حمایت سلیمان فرنجیه و شیل مور دو سیاست مدار 

برجسته مسیحی برخوردار است(.
گردید و عمدتًا شـــامل  جنبـــش مقاومـــت اســـالمی حزب اهلل در ســـال 1982 تشـــکیل 
کل پیشین جنبش ســـیدعباس موسوی در حمله  شـــیعیان جنوب لبنان می شـــود. دبیر 
کشـــته شـــد. از آن زمان بـــه بعد سیدحســـن نصراهلل دبیـــرکل حزب اهلل  اســـرائیل در 1992 
شده اســـت. مناطـــق نفـــوذ و حضور هـــواداران حزب اهلل بیشـــتر در مناطق جنـــوب و بقاع 
)مشـــرق لبنان( و عالیه )در اســـتان جبل لبنان( می باشـــد. جنبش امل به دبیرکلی نبیه 
یاســـت مجلس لبنان را در اختیار دارد نیز بخشی از بدنه شیعیان  که سال هاســـت ر بری 
لبنان را نمایندگی می کند. جنبش امل در ارتباط و نزدیکی کاملی با حزب اهلل می باشد)1(.

که از تعدد اقوام و  نظام سیاســـی لبنان درواقع بازتاب نظام اجتماعی این کشور است 
طوایف مختلف تشـــکیل یافته اســـت. به عبارت دیگر ساخت سنتی قدرت سیاسی در 
کمیت  لبنان براساس توازن فرقه ای استوار است. به این معنا که مجموع اراده هایی که حا
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که  رند حاصل خواســـت و تمایـــل رهبران طوایف می باشـــند  دولـــت لبنـــان را پدیـــد می آو
کلیه پیروان 18 مذهب موجود  قدرتمندان سیاسی و اقتصادی جامعه لبنان نیز هستند. 
که اســـاس تقســـیمات طایفه ای را نیز تشـــکیل می دهند، تشـــکیالت مذهبی و  در لبنان 
که از نفوذ معنوی و حتـــی مادی فراوانی بر افراد  رهبـــران مذهبی خاص خودشـــان را دارند 
طایفـــه خـــود برخوردارند. مثـــاًل در بین شـــیعیان، علمایـــی همچون سیدمحمدحســـین 
فضل ا... و سیدحســـن نصـــرا... / و در طایفه مارونیها، سراســـقف نصـــرا... صفیر، نفوذ 
فراوانی داشـــته و تصمیم گیری های سیاســـی بدون تأمین نظر آن ها بســـیار دشـــوار و بعید 
می نمایـــد. ازنظر شـــکلی و ســـاختاری نظـــام سیاســـی لبنان تلفیقـــی از نظـــام پارلمانی و 
یاســـتی اســـت. نظام پارلمانی در کشـــور از این قرار اســـت که اصل حکومت منتخب از  ر
زرا را طبق مـــواد 37 و 66، حق مجلس در  پارلمـــان را طبـــق ماده 27، مســـئولیت فردی و
ییس جمهوری را طبق ماده  زرا را طبق ماده 68 و حق مجلس در انتخاب ر اســـتیضاح و
ییس جمهوری از آنچه  49 حفظ کرده است. از سوی دیگر صالحیت های اعطاشده به ر
در نظام های پارلمانی رایج اســـت، به مراتب بیشتر است و درواقع رئیس جمهوری مصدر 
ییس  کشـــور به شـــمار می رود. طبـــق ماده 17، قـــوه مجریه در دســـت ر اصلـــی قدرت در 
یاســـت جمهـــوری تنهـــا یک مقـــام تشـــریفاتی نیســـت.  جمهـــوری اســـت و لـــذا مقـــام ر
کابینه، مجلـــس نمایندگان را قبل از  یب  رئیس جمهـــوری طبق مـــاده 55 می تواند با تصو
آنکه به طور قانونی مدت نمایندگی شـــان منقضی شـــود، منحل نماید. همچنین مطابق 
یران، دستور اجرای طرح های  ز ماده 58، رئیس جمهوری می تواند بعد از موافقت هیئت و
ز نتواند درباره آن تصمیمی  کمتر از 40 رو قانونی فوری را درصورتی که مجلس ظرف مدت 
کابینه را منصوب می کند.  کند، صادر نماید. از همه مهم تر اینکه رئیس جمهوری  اتخاذ 
کابینه می تواند همه و یا بخشـــی از آن از خارج از مجلس انتخاب شـــوند. هدف  اعضای 
کـــردن حکومـــت ملـــی و جنبـــه تخصصـــی دادن به آن اســـت.  کار، غیرسیاســـی  از ایـــن 
زرا در برابر  زرای مســـلمان برابر باشـــد. و یران مســـیحی باید با شـــمار و ز همچنیـــن تعداد و
برابـــر عملکردشـــان به طور  کلی همگـــی مســـئول اند اما در مجلـــس در رابطـــه باسیاســـت 
انفرادی مسئول می باشند. البته رئیس جمهوری با رأی مخفی پارلمان و به مدت 6 سال 
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ره از  انتخاب می شـــود و انتخاب مجدد رئیس جمهوری ممکن نیست مگر اینکه یک دو
گذشـــته باشـــد. مجلس نمایندگان لبنان نیز همانند دیگر نظام های  یاســـت جمهوری  ر
یاست مجلس نیز از یک رئیس  پارلمانی نقش و مســـئولیت قانون گذاری را برعهده دارد. ر
که مجلس انتخاب  شـــیعه، و یک نائب رئیس ارتدکس و دو منشی تشـــکیل یافته است 
یر نیز باید از میان  ز یاست جمهوری باید از میان مسیحیان و نخست و می کند. در مقابل ر
اهل تســـنن لبنان انتخاب شـــود. باوجوداینکه در آخرین اصالحات قانون اساسی لبنان 
کـــه پـــس از اجالس طائف صورت گرفت، بر حذف طایفه گری سیاســـی در کنار رعایت 
کید و تصریح شده است اما پس از بحران  یع پســـت های سیاســـی تأ اصل متاصفه در توز
یت شده است و علت  یاست جمهوری لبنان، نظام طایفه گری در لبنان تقو سیاسی و ر
یم صهیونیستی در تالش اند با دامن زدن به اختالف طایفه ای  آن این است که آمریکا و رژ
کامی های منطقه ای خود استفاده کنند)2(. و فرقه ای در لبنان از فضای آن برای جبران نا

همچنیـــن قانون اساســـی لبنان، نظام قوه مجریه دوگانـــه ای را پذیرفته و آن را بر عهده 
یـــران )کابینه ( قرار داده اســـت. رئیس جمهور بـــا رأی مخفی  ز رئیـــس جمهـــور و هیئت و
زراء را با  مجلـــس نمایندگان به مدت شـــش ســـال انتخـــاب می گردد. رئیـــس جمهـــور، و
یر معرفی  ز مشـــورت نماینـــدگان مجلـــس منصوب و یکـــی از آن ها را بـــه عنوان نخســـت و

یر است)3(. ز می کند. عالی ترین مقام اجرایی نخست و
یر است: زارت خانه ها به قرار ز کامل این و که لیست  زارت خانه دارد  لبنان 23 و

زارت دفاع. 1 و
زارت حمل ونقل. 2 و
زارت امور پارلمان. 3 و
زارت امور داخلی و شهری. 4 و
زارت امور اصالحات اداری. 5 و
زارت اطالعات. 6 و
زارت امور آوارگان. 7 و
رزش و جوانان. 8 زارت و و
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کار. 9 زارت  و
زارت فرهنگ. 10 و
رش. 11 پرو زارت آموزش و و
گردشگری. 12 زارت  و
زارت مالیه. 13 و
زارت بهداشت. 14 و
زارت اقتصاد و تجارت. 15 و
رزی. 16 کشاو زارت  و
زارت امور اجتماعی. 17 و
زارت ارتباطات. 18 و
زارت صنایع. 19 و
زارت امور خارجه و مهاجران. 20 و
یست. 21 زارت محیط ز و
زارت دادگستری. 22 و
زارت آب و انرژی)44(. 23 و

کشور لبنان شکل  1-11: ساختار سیاسی 
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جمعیت و پراکندگی سنی- 1-1-1
کشـــور لبنان بر اســـاس آمار بانک جهانی به صورت نمودار 1-12 می باشـــد.  جمعیت 
کشـــور لبنان با رشـــد همراه بـــوده و از 3.1  که مشـــخص اســـت روند جمعیتی  همان طور 

میلیون نفر در سال 2000 به 5.8 میلیون نفر در سال 2015 رسیده است.

کشور لبنان شکل  1-12: روند رشد جمعیتی 

کشور لبنان نشان داده شده است.  همچنین در شکل 1-13 نمودار امید به زندگی در 
کشور لبنان در سال 2015 79.5 سال بوده است. امید به زندگی در هنگام تولد در 

همچنین میانگین سنی مردم لبنان 24.6 سال می باشد.
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کشور لبنان شکل  1-13: امید به زندگی در هنگام تولد در 

اطالعات فرهنگی مذهبی- 1-5
60 درصد از جمعیت لبنان مســـلمان و 40 درصد مســـیحی هستند می باشند. لبنان 
که از مناطق شمالی لبنان و جنوب شرق  کردها نیز می باشد  کوچکی از  دارای جمعیت 
که در مناطق سنی  ترکیه مهاجرت نموده اند و بین 75 تا 100 هزار نفر تخمین زده می شوند 
کردها طی ســـال های اخیر توانسته اند شـــهروندی دولت لبنان را  نشـــین زندگی می کنند. 
کسب نمایند. شیعیان )به تنهایی( بزرگ ترین فرقه در لبنان می باشند. حدود 16 میلیون 
یل دارای بزرگ ترین جوامع  نفر با نسب و اصالت لبنانی در سراسر دنیا زندگی می کنند. برز
کلمبیا، فرانســـه، انگلیس، مکزیک، ونزوئال و  کانادا،  لبنانی اســـت. آرژانتین، اســـترالیا، 
آمریکا دارای جوامع لبنانی بزرگی هســـتند. حدود 400 هزار نفر آواره فلســـطینی نیز از سال 

1948 در لبنان زندگی می کنند)1(.
کردها و  یان و 36٪ و ارمنی ها ٪4،  گروه های نژادی و قومی لبنان: عرب ها 60٪، آشـــور

یهودیان 1٪ جمعیت را تشکیل می دهند)1(.
زبان رســـمی لبنان عربی اســـت، اما هر یک از اقلیت های نژادی به زبان خود ســـخن 
برد دارد. لهجه لبنانی از شـــاخۀ عربی شـــامی اســـت، در  کار ینـــد. زبان فرانســـه نیز  می گو
بـــان عربی تفاوت دارد اما به عربی ســـوری،  کلمات با دیگر شـــاخه های ز بـــرد و تلفظ  کار
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فلســـطینی و مصری نزدیک است. در تلفظ واج »ج«، »ژ« خوانده می شود. به جای »ق«، 
یاد،  کثیر به معنای ز کلمٔه  حرف »ئ« و به جای »ث« نیز »ت« تلفظ می شود. برای مثال 

کتیر. قلب به معنای دل، ئلب و جدید به معنای تازه، ژدید ادا می گردند)1(.
گونه است: که مردم لبنان را از نظر دین بررسی می کند این  ردی  برآو

59.7٪ مسلمان 	 
39٪ مسیحی	 
1.3٪ پیروان ادیان دیگر	 

شکل  1-14: توزیع پیروان ادیان در لبنان

شکل  1-15: نمودار پیروان ادیان در لبنان به جزء
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که بر دیگر ملل  زه فرهنگ و هنر این ملت در آثار موســـیقی آن ظاهر شـــده اســـت  امرو
عرب نیز تأثیر گذاشـــته اســـت. خوانندگان مطرح جهان عرب اغلب از لبنان می باشـــند: 

ز، راغب عالمه)1(. الیسا، نوال الزغبی، هیفا وهبی، نانسی عجرم، فیرو
لبنان برای هزاران سال محل عبور تمدن های مختلف بوده است. پس جای تعجب 
نیست که این کشور کوچک دارای فرهنگی فوق العاده غنی و زنده باشد. وجود گونه های 
کمک بسیاری  بسیار قومی و مذهبی به رسوم پر بار موسیقی، آشپزی و جشن های لبنان 
کرده اســـت. مخصوصـــًا در بیـــروت دارای هنـــر غنی اســـت و نمایش ها و نمایشـــگاه ها و 
کن  یادی در طول سال در نگارخانه ها، موزه ها، تئاترها و اما کنسرت های ز شـــوهای مد و 

عمومی برگزار می شود.
ز لبنانـــی اگرچه ظاهری مـــدرن دارد؛ اما بـــه لبنان متحد همچنـــان وفادار  جـــوان امـــرو
اســـت. فرهنگ جاری در لبنان تبلوری از فرهنگ چند هزارســـاله فینیقی ها، یونانی ها، 
آشـــوری ها، ایرانی ها، رومی ها، اعراب و ترک های عثمانی می باشد و طی چند دهه اخیر 

گردیده است. فرهنگ فرانسوی نیز به این مجموعه اضافه 
پایـــی مدیترانه  جامعـــه لبنان مـــدرن، تحصیل کرده و شـــاید قابل مقایســـه با جوامع ارو
زبانه هستند و عربی و فرانسه صحبت می کنند. به همین دلیل  کثر لبنانی ها دو اســـت. ا
کشورهای فرانسوی زبان است. بااین حال زبان انگلیسی  لبنان عضو سازمان بین المللی 
کشـــور نه تنها محـــل تالقی  یان لبنانـــی رایـــج شده اســـت. این  مخصوصـــًا بیـــن دانشـــجو

پا متصل می کند. که جهان عرب را به ارو مسیحیت با اسالم بلکه دروازه ای است 
لبنـــان همچنیـــن میزبـــان دانشـــگاه های معتبـــر مختلفی همچـــون دانشـــگاه لبنان، 

دانشگاه آمریکایی بیروت، دانشگاه سنت جوزف و دانشگاه آمریکایی لبنان است)1(.
فستیوال های بین المللی مختلفی در لبنان برگزار می شوند که هنرمندان پرآوازه جهان 
و مردم بســـیار از لبنان و کشـــورهای دیگر را به ســـوی خود جذب می کنند. مهم ترین آن ها 

فستیوال های تابستانی در بعلبک، بیت الدین و بیبلوس است)1(.



| فصل دوم |

کشور لبنان مفهوم وقف و امور خیریه در 





کشور لبنان- 1 مفهوم وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
رود به بررسی  کشور لبنان بیان شد. پیش از و کلی درباره  گذشته، اطالعاتی  در فصل 
یـــه در لبنان، الزم اســـت مفاهیم اولیه در این حوزه مشـــخص  ســـاختار وقـــف و امور خیر
که در این فصل بیان شـــده است بیشـــتر در خصوص تعریف مفهومات  گردد. مفاهیمی 

وقف و بررسی قوانین وقف لبنان می باشد.

کشور لبنان- 1-1 منابع قانونی درزمینۀ وقف در 
کشور لبنان بر دو نوع است: منابع قانونی درزمینۀ وقف در 

نوع اول منابع مربوط به وقف خانوادگی یا مشترک بین وقف خانوادگی و وقف خیریه ی 
عمومـــی اســـت که مرجع آن بخصـــوص قانون مصوب 10 مـــارس 1947 م درزمینۀ اوقاف 
خانوادگی اســـت که قوانین آن به اوقاف ادیان و مذاهب مختلف لبنان مربوط می شـــود و 
ید: »مـــواد این قانون در همه ی موارد  که می گو ایـــن امر به اقتضای ماده ی 40 قانون اســـت 

ک لبنان پیاده می شود«. اوقاف خانوادگی مسیحیان و اسرائیلی ها در خا
که بخش اعظم آن احکام  نوع دوم منابع قانون مربوط به وقف خیریه ی عمومی است 
شـــرعی اســـالمی اســـت و بر اســـاس بهترین آرا و فتاوا در مذهب ابوحنیفه اســـت. البته 
گذشـــته احکام اسالمی را بر اســـاس مذهب حنفی  کشـــور لبنان از  که  شـــایان ذکر است 
یرا این کشور تابع دولت عثمانی بوده است و همچنین اداره ی ثبت احوال  پیاده می کرده ز

راثت بوده است. لبنان متولی مسائل وقف و غیر آن مانند ازدواج و طالق و و
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لت دارد بر  در این راســـتا مـــاده ی 3 قانون اوقاف خانوادگی مصوب ســـال 1947 م دال
اینکه اوقاف خانوادگی صرف و اوقاف مشترک و خانوادگی و خیریه تابع این قانون است؛ 
اما اوقاف خیریه مربوط به مدارس دینیه و مؤسســـات خیریه تابع احکام شـــرعی و قوانین 
که شـــورای عالی در  خـــاص به آن هاســـت و همچنین این اوقاف تابع تصمیماتی اســـت 
کید  مـــورد آن هـــا اتخاذ می کنـــد. همچنین مـــاده ی 4 این قانـــون مجددًا بر ایـــن مطلب تأ
که: ضوابط مربوط به ایجاد اوقاف خیریه و صحت آن ها و سرپرســـتی  ید  می کند و می گو
یض آن ها تابع ضوابط قانونی و تصمیمات خاص در  و تقسیم و اجاره دادن و تبدیل و تعو

مورد آن ها می باشد.
منبـــع قانونی دیگر در لبنان فرمان قانونی شـــماره ی 18 ســـال 1955 م درباره ی اوقاف 
یـــخ دوم مارس 1967 م تعدیل و اصالح شـــده  کـــه با بیانیه ی شـــماره ی 5 در تار اســـالمی 
که این فرمان به وضعیت مشتت اداری و  اســـت و اهمیت این فرمان ازاین جهت اســـت 
کم بود پایـــان داد و برای اولین بار اداره ی  یخ بر اوقاف مســـلمانان حا که تا آن تار ســـازمانی 
امـــور دینی و اوقاف مســـلمانان را مســـتقیمًا به خود آنـــان واگذار نمود. اولیـــن ماده ی این 
یـــد: مســـلمانان اهـــل ســـنت در اداره ی امور دینـــی و اوقـــاف خیریه ی خود  فرمـــان می گو
کامـــل دارنـــد و خودشـــان تنظیـــم ضوابـــط و قوانیـــن اداری و ســـازمانی آن را به  اســـتقالل 
عهده دارند و بر اساس احکام و قواعد و ضوابط شرع مقدس با استفاده از تالش نمایندگان 

که دارای شایستگی های الزم باشند و صاحب نظران بر اساس خود 
کـــه در این فرمان آمده به ســـازمان دهی و اداره ی اوقـــاف و امور دینی خود  روش هایـــی 

می پردازند.
گیرد این است که متون  یکی از نکات مهمی که در اینجا باید موردعنایت و توجه قرار 
قانونی مربوط به وقف در قانون اوقاف خانوادگی لبنان )1947 م( از احکام شـــرع اســـالم 
استخراج شده و بر اساس این نگرش تنظیم شده که فقه اسالمی یک مجموعه ی متکامل 
اســـت و لذا در این قوانین تقید به یکی از مذاهب اســـالمی موردنظر نبوده بلکه از احکام 
همه ی مذاهب اســـالمی استفاده شـــده و از هر مذهب آنچه مصالـــح و منافع موردنظر را 
تأمین می نموده و با شـــرایط و اوضاع جامعه تناسب داشته و با اهداف موردنظر سازگاری 
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بیشتری داشته برگرفته شده است.

تعریف وقف- 1-3
معنای لغوی وقف »حبس و منع« است؛ و اما در اصطالح فقهی تعریفات متعددی 
که هر یک از  که علت آن برمی گردد به زوایا و ارکان و شـــروط و آثاری  برای وقف بیان شـــده 

فقها بر وقف مترتب می داند.
کننده و اقرار  ید: »وقف حبس مالی در مالکیت وقف  ابوحنیفه در تعریف وقف می گو

و تثبیت منافع آن در راه های خیر است«.
و لذا بر اساس این تعریف، وقف بخشیدن منفعت و بهره برداری چیزی و تصرف غیر 
الزم در آن اســـت و در این حالت مال وقف شـــده از مالکیت صاحب آن خارج نمی شـــود 

بلکه در ملکیت او باقی می ماند.
یـــد: »وقف حبس مالی و منـــع از تصرف در آن  امـــا امـــام مالک در تعریف وقف می گو
که آن مال در مالکیت صاحبش باقی می ماند و منافع آن در یکی از  اســـت بدین صورت 
راه های خیر به صورت موقت یا دائمی بخشـــیده می شود.« چنانکه مالحظه می شود این 
دو تعریف در باقی ماندن مال در مالکیت صاحب آن اتفاق نظر دارند جز اینکه در تعریف 
کردن مال خود دیگر حق برگشـــت از آن  دوم وقف تصرف الزم اســـت و واقف پس از وقف 
را نـــدارد امـــا می تواند وقف را تـــا زمان معینی به صـــورت موقت دایر نمایـــد؛ اما رأی عموم 
که: »وقـــف حبس مالـــی در مالکیت خـــدای متعال و  فقهـــای اهل ســـنت بر این اســـت 

تصرف در منافع آن در یکی از راه های خیر است«.
در ایـــن تعریف مال وقف شـــده از مالکیت صاحبش خارج شـــده و بـــه مالکیت خدا 
درمی آید و لذا بازگرداندن مال وقف شـــده جایز نیســـت و تا ابد درآمدها و منافع حاصل از 

کننده تعیین می کند مصرف می شود. که وقف  وقف در راه های خیری 

عدم تعریف وقف در قانون لبنان- 1-3-1
در قانون اوقاف خانوادگی لبنان )10 مارس 1947 م( وقف تعریف نشده و این بر اساس 
که غالبًا تعریفات را در قانون گذاری وارد نمی کند و واردکردن تعریفات  همان روشی است 
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در قانون را نادرست تلقی می کند.

انواع وقف- 1-1
که عبارت اند از: وقف از دیدگاه برخورداران از منافع آن به دو نوع تقسیم می شود 

وقف خیریه )موقوفات عام( و وقف خانوادگی )موقوفات خاص(.
گـــروه معین از مردم تعلق می گیرد و  وقـــف خیریه آن اســـت که منافع آن به یک یا چند 

نیت در این وقف قربة الی اهلل است.
که منافع آن به اشـــخاص حقیقـــی معین یا به فرزندان  و اما وقف خانوادگی آن اســـت 
یشـــان معینی از آنان تعلق می گیرد و چه بســـا وقف کننده در آن شـــرط کند که  آن ها یا خو
که وقف برای آنان انجام شـــده وقف به عام  پس از انقطاع نســـل و یا از میان رفتن کســـانی 
تبدیل شود و در این صورت چنین وقفی ابتدا خانوادگی و سرانجام وقف عام خواهد بود.
و نیز ممکن اســـت وقف مشترک باشد یعنی بخشـــی از آن خانوادگی و بخش دیگری 

خیریه باشد و منافع هر بخش به مصرف موردنظر برسد)17(.

قانون لبنان- 1-1-1
قانون مصوب 10 مه 1947 م اوقاف خانوادگی و مشترک را سامان می بخشد اما اوقاف 
که وضعیت آن ها بر اســـاس  عـــام بخش اعظـــم آن به احکام و فتاوای شـــرعی بازمی گردد 
بهترین آرای ابوحنیفه مشخص می شود. همچنین فرمان قانونی شماره ی 18 صادرشده 

در سال 1955 م ضوابط اداره و سرپرستی اوقاف عام را تعیین می نماید.
که در هر وقف  ید  عالوه بر این، قانون اوقاف خانوادگی لبنان در ماده ی 27 خود می گو
خانوادگـــی بایـــد یک وقف خیریه و عام تعیین شـــود و مقدار آن پانـــزده درصد از کل وقف 
به صورت نقد یا ســـهام تعیین می شـــود و مصرف آن نیز برای ســـاخت و ایجاد پناهگاه و 
کز نگهداری ایتام و آموزش های مذهبی و امثال آن ها می باشـــد. در این  بیمارســـتان و مرا

ماده ی قانونی چنین است:
»هنگام تقســـیم وقف خانوادگی معادل پانزده درصد از آن در ازای وقف خیریه خاص 
که اساســـًا وقف باطل  گر مورد تعیین نشـــده باشـــد  تعیین شـــده در وقف جدا می شـــود و ا
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اســـت؛ و این پانزده درصد به اداره ی اوقاف محل تسلیم می شود تا در راه های خیریه عام 
مصرف شود.«

وقف دائم و وقف موقت- 1-5
وقف ازنظر مدت آن به دو نوع تقسیم می شود:

1. وقف دائم؛ 2. وقف موقت.
که مال وقف شـــده تـــا ابد به همان صورت باقـــی خواهد ماند.  وقف دائمی آن اســـت 
کننده یا قانون تا زمان مشـــخصی  که مدت زمان آن توســـط وقف  وقـــف موقت آن اســـت 

تعیین می شود و پس ازآن مال وقف شده از قید وقف آزاد می شود.
که اوقاف در اصـــل ابدی و دائمی  و عمـــوم فقهـــا )ی اهل ســـنت( را رأی بر آن اســـت 
یه و دائمی باشد و لذا تعیین  یرا وقف برای این اســـت که عمل خیر صدقه ی جار اســـت ز
که در وقف باید آخرین  کرده اند  یژگی تناقض دارد و لذا فقها شـــرط  زمـــان برای آن با این و
که مصرفی برای آن  که هیچ گاه قطع نشود و هر وقفی  بهره برداری ازآن جهت خیری باشـــد 

گرفت. کین تعلق خواهد  کننده تعیین نشده باشد به فقرا و مسا از سوی وقف 
کرده انـــد و در نظر آنان وقف  رت ابدی بـــودن حکم وقف مخالفت  امـــا مالکیه با ضرو

اساسًا ممکن است ابدی یا موقت باشد؛ و در صورت دوم پس از انقضای زمان مقرر
مال به واقف برمی گردد و او امکان تصرف آزاد در آن مال را خواهد داشت.

رت ابدی  و ایـــن فقها معتقدند که در نصوص شـــرعی مربوط بـــه وقف چیزی که ضرو
گذشته از اینکه در وقف موقت امکان نیکی و احسان  کند وجود ندارد.  کید  بودن آن را تأ

به مردم فراهم می شود)17(.

قانون لبنان- 1-5-1
بر اســـاس قانون اوقاف لبنان، در وقف خانوادگی باید مدت زمان پایان آن تعیین شود 
کید  و امـــکان دائـــم بودن آن وجـــود ندارد و ماده ی هشـــتم قانون مارس 1947 بـــر این امر تأ
می کند. در این قانون روش تعیین زمان پایان وقف بر اساس طبقات نسل و... می باشد و 
بر اساس ماده ی نهم واقف فقط می تواند برای دوطبقه )دو نسل( وقف نماید و برای بیش 
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گر برای  کننده از این دوطبقه به حســـاب نمی آید؛ و ا از آن مجاز نیســـت البته خود وقـــف 
بیش از دوطبقه چیزی را وقف نماید طبق قانون این وقف فقط به طبقه ی اول و دوم تعلق 
می گیرد و پس از یک یا دوطبقه برحســـب تعیین واقف مدت زمان وقف پایان یافته و مال 
رثه ی او تعلق  موقوف به مالک آن بازمی گردد و درصورتی که نبودن وی در قید حیات به و

می گیرد )ماده ی دهم(.
کل اوقاف  گـــر از واقـــف وارثی باقی نمانده باشـــد مال موقـــوف به مالکیـــت اداره ی  و ا
کرده باشـــد به مصرف آن خواهد  گر واقف جهت خیریه ای برای وقف تعیین  درمی آید و ا
رســـید )مـــاده ی یازدهم(؛ امـــا وقف خیریه در لبنـــان فقط به صورت دائم اســـت و قوانین 
کت است و لذا درباره ی آن طبق بهترین اقوال در مذهب ابوحنیفه  کشوری در مورد آن سا

که وقف را دائم می داند. عمل می شود 

ایجاد وقف- 1-2
آیا قبول در صحت وقف شرط است؟

که وقف اساسًا عقد نیست بلکه  رأی راجح عموم فقها )ی اهل سنت( بر این است 
یک نوع تصرف قانونی یک طرفه است که فقط با ارادۀ وقف کننده ایجاد و محقق می شود 
کننده ایجاد می شـــود و نیازی به  و لـــذا وقـــف تنها با اجرای صیغه ی وقف از طرف وقف 
قبول کردن موقوف علیه نیســـت تا انشـــای عقد و یا صحت و اکمال آن و یا استحقاق در 

آن تحقق یابد)17(.

قانون لبنان- 1-2-1
کم قانونی لبنان در  در لبنان قانون وقف خانوادگی متعرض این مســـئله نشـــده و محا
ک عمل قرار می دهند  مورد شرط قبول در وقف بهترین اقوال و فتاوای مذهب حنفی را مال
ید: »قبول در وقف اساســـًا شـــرط نیســـت نه در صحت وقف و نه در اســـتحقاق  که می گو

آن«.

صحت وقف- 1-2
کننده لفظ یـــا عمل یا  کـــه از وقـــف  اساســـًا صحـــت وقـــف فقط منوط به این اســـت 
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لت داشته باشد و لذا وقف با سخن و یا عمل  که بر ایجاد وقف دال اشـــاره ای صادر شـــود 
گرفتن را به عنوان شرط صحت آن ذکر  گواه رسمی  صورت می گیرد و فقها نوشتن وقف یا 

نکرده اند.
کشـــورهای عربی این شرط جدید را جهت صحت وقف اضافه  البته برخی از قوانین 
کرده اند و هدف ایجاد نظم و انضباط در تصرف در وقفیات و حل مشکالت و اختالفات 
مربوط به آن ها بوده و این شرط پس ازاین اضافه شده که برخی از اوقاف پذیرفته شده بدون 
ثبت رســـمی بســـیاری از مشـــکالت و اختالفات را ســـبب شـــده و موجب اعتراضاتی از 

گردیده است. سوی مردم 
که دیدند این شـــرط دایره ی وقف را محدود  برخی نیز با این شـــرط جدید به این دلیل 
می کند به مخالفت برخاســـتند گذشـــته از اینکه هیچ یک از فقها ثبت رســـمی را دلیل بر 

صحت وقف ندانسته اند.

قانون لبنان- 1-2-1
کم قانونی ثبت شـــود و طبق ماده ی  در لبنان وقف خانوادگی طبق قانون باید در محا
ک می باشـــد  پنجـــم قانون مـــارس 1947 م اجبار قانونی برای ثبت وقف فقط در مورد امال
یرا در غیر این صورت نمی توان وقف بودن ملک را قانونی ثابت نمود و بر این اساس برای  ز

ک دو شرط الزم است: صحت وقف امال
کم قانونی؛ 2. ثبت محضری در سند ملک. 1. ثبت رسمی در محا

کز نگهداری ایتام و سالمندان و بیمارستان ها  در اینجا نیز در مورد وقف مســـجد و مرا
کافی است و در  ین برای ثبوت وقف  کن برای این عناو اســـتثنا قائل شده و تخصیص اما
غیر این موارد باید وقف در دفترخانه و در سند مالکیت ملک ثبت شود و همچنین طبق 
یه ی 1962 م باید ملک موقوف در  ماده ی هفدهم قانون مرافعات قانونی صادرشده در فور
کم شـــرعی و دینی ثبت شـــود و درصورتی که ملک وقف شـــده مربوط به مسیحیان و  محا
کلیســـا ثبت شـــود چنانکه در ماده های 264 و  کاتولیک ها باشـــد باید در محکمه ی تابع 

265 قانون ثبت اموال مسیحیان آمده است)17(.
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اهلیت واقف- 1-2
بـــدون شـــک وقف از مصادیق احســـان و کار خیر اســـت و مانند بقیـــه ی خیرات باید 
انجام دهنده ی آن اهلیت الزم را داشـــته باشـــد تا عمل او صحیح باشـــد و اهلیت او جز 

باوجود سه شرط امکان پذیر نیست:
کردن ندارد و  گر ممیز باشـــد اهلیت وقف  کننده باید بالغ باشـــد و بچه حتی ا 1. وقف 

وقف او باطل است.
کننده باید عاقل باشد و وقف دیوانه و ناقص العقل باطل است. 2. وقف 

3. واقف باید رشید یعنی دارای رشد عقلی و اراده ی صحیح باشد.
یک سال  کشـــورهای عربی سن رشـــد را اتمام بیست و در این مورد قوانین بســـیاری از 

دانسته، مانند ماده ی اول قانون شماره ی 99 مصر مصوب سال 1947 م)17(.

قانون لبنان- 1-2-1
قانون وقف لبنان )1947 م( سن رشد را برای واقف تعیین نکرده و این به معنای لغو 
کردن را داشته  که عمومًا واقف باید اهلیت وقف  این شرط نیست بلکه به این معناست 

باشد.

وقف غیرمسلمان- 1-9
که وقف غیرمســـلمان صحیح و الزم اســـت  اصـــل در مذاهب اســـالمی بر این اســـت 
کرده اند و نیز فقها در این اصل اتفاق نظر دارند  اگرچـــه فقها در برخی جزئیات آن اختالف 
که در دین خودش  که وقف غیرمسلمان درصورتی که در جهت معصیت باشد به صورتی 
ک خیر  و یا در اسالم به عنوان خیر به حساب نیاید، باطل است و فقها درباره ی اینکه مال

کرده اند. و صالح بودن این وقف چیست اختالف 

قانون لبنان- 1-9-1
کرده اند و  که حنفی ها مطرح  برای صحت وقف غیرمســـلمان در لبنان شرطی اســـت 

کننده مجاز و مقبول باشد. که وقف ازنظر اسالم و دین شخص وقف  آن این است 
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شروط واقف- -1-1
یسد و با اراده ی خود  که واقف در وقف نامه می نو مقصود از شـــرط واقف چیزی است 
که از نظر والیت و تصرف در مال خود پس از وقف  آن را اعـــالم می کنـــد و روش و برنامه ای 
یـــع عایـــدات وقف و مـــوارد مصرف برای  آن در نظـــر می گیـــرد و نحـــوه ی بهره بـــرداری و توز
بهره بـــرداری از آن می باشـــد همچنین شـــرط واقف در مـــورد موقت یا دائم بـــودن وقف نیز 

مطرح است.
در میان فقها اختالفی در این نیســـت که برخی از شـــروط واقف از نظر مشروع صحیح 
که با اصل وقف منافات نداشته باشد و مخل وقف  و معتبر است و آن شرط هایی است 

و مخالف شرع نباشد.
گر شـــروط واقف و یا برخی از آن شـــروط مخالف شـــرع باشـــد طبعًا آن شروط باطل  و ا
که با اصل وقف  است و اصطالحًا شرط فاسد یا باطل نامیده می شود و آن شروطی است 

منافات داشته باشد یا مخل وقف و یا مخالف شرع باشد.
قاعده: شرط واقف مانند نص شرعی است.

یرا  این قاعده اساســـًا از نظر فقه محترم و معتبر اســـت و شـــرعًا باید به آن عمل شـــود ز
کی از اراده ی اوســـت و مخالفتی با شـــرع ندارد لذا به عنوان نص  شـــرط شـــرعی واقف حا

رتی یا رجحان امری)17(. شرعی است و عمل به آن واجب است مگر به ضرو

قانون لبنان- 1--1-1
کاماًل مغایر  قانون وقف خانوادگی لبنان )1947 م( با شـــروط ده گانۀ یادشده به روشی 
ید: واقف  کرده اســـت. مـــاده ی چهاردهم قانون اوقاف لبنـــان می گو با قانون مصر برخورد 
که شـــروط ده گانه را برای خود یا دیگری فقط در چارچوب این قانون تعیین  مجاز اســـت 
کاماًل باز  نمایـــد و چنانکـــه مالحظه می شـــود قانون لبنان دســـت واقفیـــن را در این مـــورد 
که واقف می تواند برای خود یا دیگری در زمان مرگ یا حیاتش این  گفته است  نگذاشته و 
کنـــد همچنین واقف می تواند شـــروط وقف و موارد مصـــرف منافع آن را  شـــروط را تعیین 

تغییر دهد ولی همه ی این ها باید مطابق و در چارچوب این قانون باشد )ماده ی 7(.
کرده  همچنین قانون لبنان شروط واقفین را به دودستۀ صحیح و غیر صحیح تقسیم 
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است و شروط غیر صحیح را باطل دانسته و اصل وقف را پذیرفته است )ماده ی 12(.

اموال وقف شده- 1-11
که احکام وقف بر آن جاری می شود، چه منقول باشد و  اموال وقف شده چیزی است 
یند و هر چیزی نمی تواند موقوفه باشـــد و فقها  چـــه غیرمنقـــول و آن را محل وقف نیز می گو

که اهم آن ها عبارت اند از: برای مال وقف شده شروطی نهاده اند 
که بهره بردن از آن شـــرعًا حالل و مباح باشد و  1. اموال موقوفه باید از چیزهایی باشـــد 

خریدوفروش آن مجاز باشد.
2. موقوفه باید معلوم باشد و وقف مال مجهول صحیح نیست.

کسی مالکیت خود را  گر  کامل واقف باشد و ا 3. موقوفه باید قبل از وقف در ملکیت 
بر چیزی ازدست داده باشد دیگر نمی تواند آن را وقف نماید.

 اصل در 
ً
در میـــان فقهـــا اختالفـــی در مـــورد صحت وقف ملک نیســـت بلکه معمـــوال

کرده اند:  که ملک باشـــد اما در مورد وقف مـــال منقول فقها اختـــالف  وقـــف، این اســـت 
یند به طورکلی وقف مال منقول جایز اســـت چه مال مستقلی باشد یا  مشـــهور فقها می گو

وابسته به چیز دیگری باشد.
کرده اند. همچنین فقها درباره ی جواز وقف مال مشاع اختالف 

قانون لبنان- 1-11-1
قانون اوقاف لبنان )1947( وقف مال منقول را مجاز دانسته و در ماده ی پانزدهم این 

که: قانون آمده است 
که منافع و بهره برداری آن ها شـــرعًا  »وقـــف ملک و مال منقول و ســـهام شـــرکت هایی 

جایز است، همه مجاز می باشد«.
که وقف مال مشاع از ملک غیرقابل تقسیم مجاز  ید  ماده ی شانزدهم این قانون می گو
نیســـت مگر اینکـــه بخش دیگر آن موقوف باشـــد و بـــا وقف مال یکی به صـــورت موقوف 
درآید. در این مورد این قانون شـــبیه قانون مصر اســـت که وقف مال مشـــاع قابل تقســـیم را 

جایز می داند)17(.
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موقوف علیه- 1-11
که استحقاق وقف دارد و وقف و منافع آن برای  کسی اطالق می شود  موقوف علیه بر 
اوســـت چه در حال از منافع وقف اســـتفاده کند یا اینکه هنوز نوبت او نرســـیده باشـــد؛ و 
وقف صحیح نیســـت مگر درحالی که شـــروط ذکرشده در کتب وقف در او موجود باشد و 

کرده اند. فقها در بعضی از جزئیات شروط موقوف علیه اختالف 
در این میان یک شـــرط اساســـی اســـت که حتمًا باید در موقوف علیه باشـــد و آن این 
یرا اصل و اســـاس در وقف طاعت  که مصرف وقف در جهت معصیت نباشـــد ز اســـت 
که  خدا و نیکی اســـت و نمی توان با معصیت به خدا نزدیک شـــد و لذا شرط شده است 
موقـــوف علیه یکی از جهات خیر باشـــد و این نمی شـــود مگر اینکه موقـــوف علیه یکی از 

جهات امر شده در شرع مانند انفاق در راه خدا باشد.
کرده اند )درباره ی موقوف علیه( این است  که فقها در آن اختالف  و یکی از شـــرایطی 
که بـــر آن وقف انجام می شـــود منقطع نشـــود یعنـــی علت وقف از بیـــن نرود و  کـــه جهتـــی 
که معتقدند وقف باید دائم باشد و فقهایی  کرده اند  کید  کسانی این شرط را تأ مخصوصًا 

که وقف موقت را نیز مجاز دانسته اند این شرط را الزم ندیده اند.
ممکن اســـت موقوف علیه به طور مشـــخص تعیین نشـــود مانند وقف بر فقرا و علما و 
که چنین وقفی علتش هیچ گاه از بین نمی رود و ممکن است موقوف  مساجد و امثال آن 
که وقف بر موقوف علیه معین  علیه به طور مشـــخص تعیین شـــود و فقها اتفاق نظر دارند 
صحیـــح نیســـت مگر اینکـــه موقوف قابل تملک باشـــد و اســـتحقاق موقـــوف علیه برای 
بهره بـــرداری از منافـــع وقف تابع خواســـت و اراده ی واقف اســـت و آنچه واقـــف درباره ی 
که با اصل وقف یا یکی از احکام وقف و یا حکم شرع  کرده مادام  شـــرایط اســـتحقاق ذکر 

مخالفت نداشته باشد معتبر و صحیح است.

قانون لبنان- 1-11-1
ک عمل است و حنفی ها درباره ی  کم لبنان بهترین آرا در مذهب ابوحنیفه مال در محا
کـــه باید یک جهت خیری باشـــد اگرچه عاقبت آن باشـــد و  کرده اند  موقـــوف علیه شـــرط 

چنین چیزی نخواهد بود مگر باوجود دو چیز:



کشور لبنان 56  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

یکی اینکه موقوف علیه در نظر واقف برای امور خیری باشـــد و دوم اینکه ازنظر اسالم 
نیز خیری باشد.

یرا وقف  قانون اوقاف خانوادگی لبنان شرط عدم انقطاع موقوف علیه را مطرح نکرده ز
ری دانسته اما در وقف عام که تابع احکام مذهب حنفی است عدم انقطاع  موقت را ضرو

کرده است. را در موقوف علیه شرط 
یر نمی توان مســـتحق  و طبـــق مـــاده ی 38 قانـــون وقف خانوادگی لبنـــان جز در موارد ز

وقف )موقوف علیه( را از تمام یا برخی از حقش بر وقف محروم نمود:
که قانونا نتواند از او ارث  کننده را بکشد به شکلی  که موقوف علیه وقف  1. در موردی 

ببرد.
گر شـــوهر، این زن را طالق داد و یا با  که ا گر زن بر شـــوهرش وقف کند و شـــرط کند  2. ا

زن دیگری ازدواج نمود از حقش بر وقف محروم شود.
کننده اســـباب و انگیزه ی بســـیار قوی داشـــته باشـــد بـــر اینکه  3. هنگامی کـــه وقف 
که در این صورت اهمیت مســـئله را دادگاه  کند  موقوف علیه را از حقش بر وقف محروم 

تعیین می کند)17(.

بازگشت از وقف- 1-13
که رجوع و بازگشت  فقها درباره ی لزوم وقف و اینکه آیا وقف از تصرفات الزمی اســـت 
در آن ممکن نیســـت و یا اینکه از تصرفات جایز اســـت و بازگشـــت از آن ممکن اســـت، 

کرده اند؛ و درباره ی این مسئله به دو شکل نظر داده اند: بحث 
ید وقف جایز اســـت ولی واقف نســـبت به آن ملزم نیست و می تواند از  ابوحنفیه می گو

تصمیم خود برگردد.
یند: وقف یک تصرف الزم است و به محض  که عامه ی فقها هســـتند می گو گروه دیگر 
کامل با شـــرایط الزم انجام شـــد، دیگر واقف حق برگشـــت از آن را  اینکه به طور صحیح و 

ندارد.
بازگشت از وقف یعنی پایان دادن به وقف و برگرداندن آن به ملکیت صاحب آن قبل 
که بتواند آن را بفروشـــد یا ببخشـــد و یا خود در آن به هر شـــکل تصرف  از وقف، به گونه ای 
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نماید.
گرفته انـــد و وقف را در  در ایـــن مـــورد قوانین بیشـــتر کشـــورهای عربی رأی ابوحنفیـــه را 
که در مورد خود مسجد  همه ی اشـــکال آن تصرف غیر الزم دانسته اند به جز وقف مساجد 

و یا آنچه جهت مخارج مسجد وقف می شود دیگر قابل بازگشت نیست.

قانون لبنان- 1-13-1
ید:  ک قرار داده که می گو قانون وقف خانوادگی لبنان )1947 م( این فتوای فقهی را مال

»وقف تصرف نیست.«
که واقف می تواند تمام یا بخشـــی از وقف خانوادگی  و در ماده ی هفتم این قانون آمده 
را بـــه خـــود برگرداند، چنانکه می تواند در شـــرایط و مـــوارد مصرف آن تعدیـــل نماید. البته 
به شـــرط اینکه این تغییرات با قانون وقف مغایرت نداشـــته باشد. ضمنًا قابل توجه است 
کـــه قابل تغییر بودن وقف در لبنان منحصر به وقف خانوادگی اســـت، اما وقف عام الزم و 

که از قول راجح در مذهب ابوحنیفه اخذشده است)17(. غیرقابل بازگشت است 

نظارت و اداره ی اوقاف و سرپرستی آن ها- 1-11
یژه ای است که فقهای اسالم از عصرهای گذشته  وقف دارای نظام و سیستم اداری و
کنون به آن اهتمام داشـــته اند و برای حفظ اهداف و مقاصد واقفان منافع موقوف علیه  تا
از وقف، جلوگیری از سوءاســـتفاده های نامشروع و غیرشرعی از موقوفات و یا از بین بردن 
آن ها مســـئلۀ نظارت و سرپرستی اوقاف را موردبحث و توجه قرار داده اند و قوه ی قضائیه 

کشورهای مختلف نیز از در 
ابتدای امر به سرپرستی و اداره ی اوقاف توجه داشته است.

یادی موجب شکایت افراد  از ســـوی دیگر مشکالت و سوء مدیریت اوقاف در موارد ز
کشورهای اسالمی اداراتی  کنون در  گذشته تا گردیده و لذا از زمان های  ذی نفع در اوقاف 

یژه ی اداره و سرپرستی اوقاف تأسیس شده است. و
که اموال موقوفـــه مانند همه ی امـــوال دیگر به حفاظـــت و بهره برداری  طبیعـــی اســـت 
صحیـــح از آن نیازمنـــد اســـت و اینکـــه درآمدهای آن هـــا در راه های از پیش تعیین شـــده 
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مصرف شـــود و به دست مستحقان آن برســـد و لذا قانون، سرپرستی اوقاف را امری الزم و 
حقی ثابت دانسته است.

که دارنده ی  اما ســـمت نظارت و والیت امور اوقاف همسان قدرت و اختیاراتی است 
آن برای حفظ اوقاف از خرابی و اصالح و اداره ی امور آن ها و بهره برداری صحیح از آن ها 
و رسانیدن درآمد آن ها به افراد ذی نفع و صاحب حق، از آن اختیارات استفاده می کند و 
رجوع شـــکایات و انجام قراردادهـــای الزم و گرفتن  از طـــرف موقـــوف علیه نمایندگی رفع و
حقـــوق شـــرعی و قانونی مربوط بـــه موقوفه و انجام وظایف محوله از طـــرف واقف را دارد و 
حـــدود و جزئیـــات ایـــن حقوق و وظایـــف و احکام آن طبـــق قانون و شـــرایط وقف تعیین 
می شـــود و هر کس که این اختیارات را داشـــته باشـــد، متولی یا ناظر یا قیم بر وقف نامیده 
کردن  که سرپرستی وقف و اداره ی امور آن و بهره برداری صحیح و آباد  می شود و حق دارد 

گیرد. آن و یا تعمیر آن و رساندن درآمد آن به اهل آن را به عهده 
والیت بر اوقاف بر دو نوع است:

کم یا قاضی اســـت و از طریق حکومت و قضاوت  کـــه از آن حا اول والیت عام اســـت 
اعمال می شود.

که  که از آن واقف یا موقوف علیه و یا ناظر و یا متولی اســـت  دوم والیت خاص اســـت 
رد و در وقف، والیت خاص  اختیارات خود را از طریق واقف یا قاضی شرع به دست می آو

بر والیت عام تقدم و برتری دارد.
که نظارت حق کسی است که ضمن شروط  و اصل کلی در نظارت بر وقف این است 
که شـــرایط شـــرعی و قانونی الزم را  وقف تعیین شـــده و این حق برای او مادام برقرار اســـت 
داشـــته باشـــد. بنابرایـــن به عنوان یـــک قاعده و ضابطـــه ی کلی متولی وقف حـــق هرگونه 
که به نفع موقوف و موقوف علیه باشـــد، دارد. البته با رعایت شـــرایط  تصـــرف در وقف را 
که برای  کرده است و متولی حق هیچ گونه تصرفی ندارد  که واقف تعیین  شرعی و قانونی 
یانی در پی داشـــته باشـــد و یا با هدف و شـــرایط واقف  موقوف یا موقوف علیه آســـیب و ز

مغایرت داشته باشد.
کافی در تعیین احکام مربوط به  کشوری اوقاف نیز مبانی  احکام فقه اســـالم و قوانین 
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کردن آنان دارد.  کیفری و محاسبه ی آنان و برکنار  مســـؤولیت ها و وظایف ناظران مدنی و 
گر این شـــرایط در او باشد نظارت او بر وقف صحیح است  که ا ناظر بر وقف شـــرایطی دارد 
چه از طرف واقف یا از طرف قاضی تعیین شـــده باشـــد و این شـــرایط عبارت اند از: عقل، 
که اهـــداف آن تأمین  بلـــوغ، امانت داری و داشـــتن توانایـــی اداره ی امور وقـــف به گونه ای 

شود)17(.

قانون لبنان- 1-11-1
بـــاره ی متولی و ناظر بر  در قانـــون وقـــف خانوادگی لبنـــان )1947 م( ماده ی خاصی در
وقف خانوادگی نیامده اگرچه درباره ی تحقیق از مســـؤولیت های متولیان وقف واردشده 
کت اســـت دادگاه های لبنان بهترین اقوال در مذهب  اســـت و چون قانون دراین باره ســـا
که والیت  ک عمل خود قرار داده اند و رأی مرجح در مذهب حنفی این است  حنفی را مال
بر موقوفات مادام که وقف کننده ی آن زنده است به خود او تعلق دارد چه والیت را هنگام 
کرده باشـــد یا نکرده باشـــد و لذا او خودش می تواند امور مربوط به  وقف برای خود شـــرط 
کند و پس از فـــوت واقف، والیت وقف به عهده ی  وقـــف را اداره نمایـــد یا دیگری را وکیل 

گر چنین کرده باشد یا به آن وصیت نمود باشد و ا که واقف تعیین  کسی است 
کس را مناسب بداند  کسی وجود نداشت والیت وقف به قاضی تعلق می گیرد و او هر 

متولی امور وقف تعیین می کند.
لت  که دال باوجودایـــن برخی از مـــواد قانون وقف خانوادگـــی لبنان موارد خاصـــی دارد 
که منافع وقف به او می رســـد  می کنـــد بـــر اینکه تولیت امور وقف و نظارت بر آن به کســـی 
که از  ید که وظیفه ی دادگاه قانونی این است  بهتر اســـت و ماده ی ســـی ام این قانون می گو
متولی غیر ذی حق در وقف خلع ید نموده و ذی حق نسبت به وقف را به تولیت آن تعیین 
گر وقف خانوادگی میان صاحبان حق  کند. چنانکه طبق ماده ی بیست و نهم این قانون ا
گیرد  تقســـیم شـــود هر یک از افراد ذی نفع می تواند تولیت بخش مربوط به خود را به عهده 
و شـــرط واقف در این صورت اعتبار نخواهد داشـــت و لذا بر اساس این قانون مصلحت 
گیرد؛ اما اداره و  کس اداره ی امور بخـــش مربوط به خود را به عهده  که هر  ایجـــاب می کند 
تعییـــن متولیـــان و ناظران موقوفات عام، تابع نظام و قانون تقســـیمات طایفه ای در لبنان 



کشور لبنان 60  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

که هر اقلیت و طایفه ای امور اوقاف مربوط به خود را به عهده دارد و از  است بدین معنی 
ر قانون شـــماره 18 در ســـال 1955 م مســـلمانان اهل ســـنت لبنان امور اوقاف  زمان صدو
مربـــوط بـــه خود را به عهده دارند و بر طبق احکام اســـالمی و قوانیـــن برگرفته از آن، آن ها را 

اداره می کند.
گســـترده ای در مورد  و بر طبق مواد این قانون مفتی جمهوری لبنان اختیارات فراوان و 
ترین مرجع مذهبی در زمینه ی اوقاف است و مدیرکل  اوقاف دارد به اعتبار اینکه وی باال
کاری و اداری بـــر همه ی اوقاف لبنـــان نظارت دارد و  کـــه از نظر  اوقـــاف را تعییـــن می کند 
اداره ی اوقاف بیروت را مســـتقیمًا خود به عهده دارد و مســـتقیمًا با مفتی لبنان در تماس 
اســـت و در مقابل وی و شـــورای عالی اسالمی پاسخگوســـت و مدیرکل اوقاف نیز به نوبۀ 
یاست دارد و رؤسای محلی توسط شورای  خود بر رؤسای اوقاف مناطق مختلف لبنان ر

عالی تعیین می شوند.
عـــالوه بـــر این هـــا به موجـــب قانـــون شـــماره ی 18 شـــوراهای منتخـــب اداره ی اوقاف 
که از طریق انتخابات تشکیل می شوند و با مدیرکل اوقاف و رؤسای محلی  تأسیس شده 
کشـــور همـــکاری دارنـــد. همچنیـــن به موجب ایـــن قانون،  اوقـــاف در مناطـــق مختلـــف 
که شوراهای اداری مذکور وجود ندارد تشکیل شده  کمیته های اوقاف محلی در مناطقی 

کل اوقاف به فعالیت مشغول اند. کمیته ها تحت نظارت مدیریت  و این 

پایان وقف- 1-15
مقصود از پایان وقف برداشـــته شـــدن حکم آن و خروج مـــال از وقفیت و درنتیجه آزاد 

شدن بهره برداری از آن است.
علل و اسباب پایان وقف و آزاد شدن موقوفه متعدد است و از آن جمله است:
کرده است. که حق برگرداندن آن را برای خود شرط  اول بازگشت واقف از وقفی 

گذشت زمان معین شده برای آن؛ دوم پایان وقف موقت با 
کرده است. که واقف تحقق آن را برای پایان وقف شرط  سوم تحقق یافتن هدفی 

ر حکم قانونی  چهارم از بین رفتن موقوفه و خروج آن از حالت استفاده واقعی و یا صدو
بر پایان وقف)17(.
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قانون لبنان- 1-15-1
بر اساس قانون لبنان وقف خانوادگی در این شرایط پایان می گیرد:

گفتیم بر اســـاس قانون لبنان  که وقـــف برای آن هاســـت. چنانکه  کســـانی  1. انقراض 
کثر تا دوطبقه )نســـل( ادامه می یابد و ســـپس پایان می گیرد و موقوف  وقف خانوادگی حدا
راث طبقه اول یا دوم او  گر واقف از دنیا رفته باشـــد به و به مالکیت صاحبش برمی گردد و ا
کل اوقاف برمی گردد  گر واقف هیچ وارثی نداشته باشد موقوف به اداره ی  تعلق می گیرد و ا
البته درصورتی که واقف یک جهت خیریه ی دائمی برای وقف معین نکرده باشد )ماده ی 

.)11
که بازســـازی و یا تبدیل آن  2. وقتی که بنای موقوفه به گونه ای تخریب و فرســـوده شـــود 
به طوری که بازده قابل توجهی برای موقوف علیه آن داشـــته باشـــد، ممکن نباشد )ماده ی 

.)32
کم باشـــد در آن صورت موقوفه بین  3. وقتی که آنچه به موقوف علیه می رســـد بســـیار 
افـــراد موقوف علیه تقسیم شـــده ملک آنان می شـــود یا در صورت زنده بـــودن واقف به وی 

بازمی گردد )ماده ی 32(.
ر حکم دادگاه مدنی خاص و بر اساس درخواست  در دو حالت اخیر پایان وقف با صدو

یکی از افراد ذی نفع
وقف، صورت می گیرد و الزم است که حکم دادگاه درباره ی پایان وقف سهم خیریه ای 
کردیم( حفظ نماید. این  که در ماده ی بیســـت و هفتم قانون آمده )و قباًل به آن اشـــاره  را 
ید: هنگام تقسیم موقوفه خانوادگی محض، مقدار پانزده درصد از موقوفه برای  ماده می گو
گر آن نبود وقف اساســـًا صحیح نبود(  که در وقف شـــرط شـــده )که ا همان جهت خیری 
یـــه ی عمومی  جـــدا می شـــود و بـــه اداره ی اوقاف محلـــی تعلق می گیرد تـــا در راه های خیر

مصرف شود.
و با توجه به اینکه قانون اوقاف خانوادگی لبنان )1947 م( بر همه ی اوقاف مسیحیان 
که  ید  که در لبنان واقع است پیاده می شود، لذا ماده ی 45 این قانون می گو و اسرائیلی ها 
که یکی از آنان از همان  ر و دو عضو تشکیل شود  یاست یک مشاو یژه ای به ر باید دادگاه و
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یژه به جای  که وقف در آن اســـت و دیگری از ذی نفع وقف و این دادگاه و طایفه ای اســـت 
قاضی شرع یا اداره ی اوقاف در امور مربوط به تخصص هر یک از آنان بر طبق قانون عمل 
می کنـــد و ایـــن دادگاه بایـــد در کارهـــا و تصمیمات خود بـــه وقف نامه و بـــه قوانین اقلیت 
مذهبـــی و طایفـــه ی مذکور پای بند باشـــد )درصورتی کـــه می خواهد حکم پایـــان وقف را 

کند()17(. صادر 

کشور لبنان- 1-12 اسناد و قوانین وقف و امور خیریه در 

اوقاف اسالمی در لبنان )تحقیقات، بحث ها و توصیفات(- 1-12-1
اولین ســـند مناســـب و مفیدی که در خصوص اوقاف لبنان به دســـت آمد سندی با 
کتاب  عنوان اوقاف اســـالمی در لبنان)تحقیقات، بحث ها و توصیفات( می باشد. این 
بـــه شـــامل 4 فصـــل می باشـــد و در هر فصـــل آن اطالعات مناســـبی در ارتبـــاط با موضوع 
یف وقف خانوادگی  کتاب در خصوص تعار مطالعه ما ارائه شده است. در فصل اول این 
کتاب منظر قانونی وقف و  مطالعات  و شرایط آن توضیح داده شده است. در فصل دوم 
کتاب در خصوص  گرفته است. در فصل سوم  انجام شـــده در این حوزه مورد بررسی قرار 
یخچه ای از نحوه ی مدیریت وقف در لبنان و چگونگی ســـرمایه گذاری های موقوفات  تار
کتاب نیز در خصوص نهادهای فعال  و قوانین آن ها مطالبی بیان شده و در فصل چهارم 

در حال حاضر در لبنان از جمله اداره های اوقاف توضیحاتی داده شده است. 
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قانون ساختار و تشکیالت اوقاف لبنان - 1-12-1
این ســـند قانونی در خصوص ســـاختار و تشـــکیالت اوقاف لبنان و مسئولین آن ها و 
چگونگی مســـئولیت ها و فعالیت های آنان اســـت. در این ســـند جایگاه های مختلف 
موجود در ساختار سازمانی وقف در کشور لبنان معرفی شده اند و توضیحاتی در خصوص 

هر یک از این جایگاه ها داده شده است.

قانون وزارت امور اجتماعی- 1-12-3
زارت امور اجتماعی کشـــور لبنان و شـــامل 3  در ایـــن بخـــش از قانـــون که مربوط بـــه و
زارت امور اجتماعی لبنان مطالبی  صفحه می باشـــد در خصوص فعالیت ها و وظایف و
زارت بر مؤسســـات  که این و بیان شـــده اســـت. همچنین در یک بند از آن به این موضوع 

کشور لبنان نظارت می کند اشاره شده است. خیریه و جمعیت های فعال در 





| فصل سوم |

 روند توسعه و وضعیت موجود وقف 
کشور لبنان و امور خیریه در 





کشور لبنان- 3 روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در 

کشور لبنان و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،  پس از بررسی وضعیت عمومی 
کشـــور لبنان  یخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در  در این فصل به بررســـی روند تار

پرداختـــه می شـــود و پس از آن به بررســـی وضعیـــت موجود پرداخته خواهد شد. 
گرفته است.  در قســـمت وضعیت موجود، اموال منقول و غیرمنقول مورد بررســـی قرار 
کشورها مقایسه شده است. در پایان مساجد  کشور لبنان در امورخیریه با دیگر  در ادامه، 

گردیده است. کشور لبنان بیان  شاخص 

روند توسعه مدیریت وقف در لبنان- 3-1
یر نظر آن  یر نظر بخش طرابلس بـــود و اوقاف آن نیز ز ران عثمانـــی عکار بخشـــی ز در دو
بخش اداره می شـــد. تا اواخر دهه 70 قرن 19 میـــالدی اوقاف عکار تحت نظارت مفتیان 
کیالنی بود و  فعال در آن شـــهر نظارت می شد. اولین مفتی عکار شـــیخ احمد بن محمد 

یر هستند: که به ترتیب ز ردند  پس از او نیز افراد دیگری نیز این منصب را به دست آو
کیالنی	  احمد بن محمد 
کیالنی	  مصطفی حاج 
کیالنی	  محمد بن مصطفی حاج 
کیالنی )1932 م(	  عمر بن مصطفی 
کیالنی )1957 م(	  خالد بن عمر 
کیالنی )1975م(	  بهاءالدین بن خالد 
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کمیته اوقاف  کیالنی آخرین مفتی عکار بـــود و پس از آن،  شـــیخ بهاءالدین بن خالد 
یر نظر شـــورای شـــرعی اســـالمی اعلی  کمیته ز عکار مســـئول نظارت بر اوقاف شـــد. این 

فعالیت می نمود.
کمیته اوقاف عکار به عنوان  گردید و  در ســـال 1990 دایره اوقاف اسالمی عکار ایجاد 

یکی از بخش های آن درآمد)52(.

وضعیت موجود تجهیزات اوقاف عکار- 3-1-1
امـــوال منقـــول: اداره اوقاف اســـالمی عکار از نظر امـــوال منقول از فقیرتریـــن اداره های 

لبنان می باشد.
اموال غیرمنقول: اوقاف اســـالمی عکار از نظر زمین های وقفی بسیار غنی است و این 
زمین ها در روســـتاها و شـــهرهای مختلفی پراکنده شـــده اند. با توجه به بررسی های انجام 
که از این  شـــده 53٪ از مجمـــوع کل زمین های وقفی لبنان، در اســـتان شـــمال قـــرار دارد 
مقدار نیمی برای منطقه عکار می باشد. در حقیقت 26٪ از کل زمین های وقفی لبنان در 

عکار است.
یر موجود است: در خصوص اوقاف عکار اطالعات ز

درآمد حاصل از روابط دنیای اسالم 50 میلیون لیر لبنانی در سال. 24
اجارۀ زمین های وقفی 60 میلیون لیر لبنانی در سال. 25
کسری بودجه. 26 پشتیبانی اندک اداره از سوی دارالفتوی بیروت در صورت 
هدایای ماه رمضان 10 میلیون لیر لبنانی در سال. 27
هزینه ها و مخـــارج اداره ازجمله امامان، واعظان، و دیگر فعالیت های دینی 168.7 . 28

میلیون لیره در سال است)52(.1

کشورها- 3-1 کشور لبنان در امور خیریه با دیگر  مقایسه وضعیت 
کشـــور لبنـــان در شـــاخص های مختلف بخشـــندگی   ،CAF گزارشـــات بـــا توجه بـــه 

1. در زمینه ی وضعیت موجود وقف و امورخیریه کشـــور لبنان، علیرغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت، به دلیب محدودیت 
های دسترســـی منابع و همچنین عدم انتشـــار اطلعات مفید از طرف کشـــور مـــورد مطالعه، مطالب کاملتری یافـــت نفردید و تکمیب 

اطلعات موجود، نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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کمک به افراد  کشور موردمطالعه، در  کشور در میان 145  موردبررسی قرارگرفته است. این 
کســـب  کار داوطلبانه رتبۀ 129 را  ناشـــناس رتبـــۀ 60، در کمک بـــه خیریه ها رتبـــه 91 و در 
نموده است. همچنین لبنان در شاخص بخشندگی 5 ساله بین سال های 2010 تا 2014 

در رتبه 96 جهان قرار دارد.

کشورهای مختلف در شاخص های بخشندگی شکل  3-1: نمودار رتبه بندی 
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کشورهای جهان بر اساس میزان بخشندگی شکل  3-2: رتبه بندی 

کشـــور  از شـــهروندان   ٪27  Global-Humanitarian-Assistance گـــزارش براســـاس 
یرخط فقر در حال زندگی هســـتند. همچنین بیش از 93٪ مهاجران واردشـــده به  لبنان ز

یر خط فقر قرار دارند. لبنان در ز
از ســـال 2010 تـــا 2015 مهاجـــران وارد شـــده به لبنـــان از 465.000 نفر بـــه 1.535.000 نفر 

رسیدند.
کشـــورهای دیگـــر پناهنده  که در  یـــه ای مهاجرانی  یـــر درآمدهای غیـــر خیر در شـــکل ز
شـــده اند نشان داده شده اســـت. در این شکل در محور عمودی تعداد مهاجران بر حسب 
کشـــور  میلیـــون نفر و در محـــور افقی میزان درآمدهای غیر خیریه ای این مهاجران برای 20 
که از شکل مشخص است تعداد  اول مهاجرپذیر جهان نشان داده شده است. همانطور 
کم است. مهاجران وارد  یاد و سطح درآمدی آن ها  یان وارد شـــده به لبنان بسیار ز پناهجو

پایی و آمریکا وضعیت مناسب تری را شامل می شوند. کشورهای ارو شده به 
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کشور سوئد 25000 دالر در  کشـــور لبنان میزان درآمد مهاجران 2000 دالر در سال و در  در 
سال می باشد.

کشورهای مختلف مهاجرپذیر شکل  3-3: نمودار تعداد پناهجویان و درآمد آن ها در 

پا به اردن و لبنان قول همکاری 1 میلیارد  کشور به همراه اتحادیه ارو در سال 2015، 8 
دالری برای پذیرش مهاجران سوری داده اند.
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کمک های بشردوستانه کشورهای دریافت کننده بیشترین میزان  شکل  4-3: 

کمک های بشردوستانه را  که بیشـــترین میزان  کشـــور نخستی است  لبنان در میان 10 
یافت نموده اند. لبنان 3.4٪ از کمک های بین المللی را به خود اختصاص داده است. در

یر میزان کمک های ارسال شـــده به لبنان از مناطق مختلف جهان نشـــان  در شـــکل ز
کمک ها را شامل  که ٪57  پا ارسال شـــده  کمک ها از ارو داده شـــده است. بیشـــترین این 
می شود. پس از آن امریکای شمالی و مرکزی است که 37٪ کمک ها را به خود اختصاص 

داده است.
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کمک های خیریه به لبنان کشورهای مختلف در ارسال  شکل  3-5: سهم 

کشور لبنان- 3-3 مساجد شاخص 
کنار یکدیگر ساخته شده اند و  که در  کلیساها  کشور مساجد و  لبنان معروف است به 
ران فتوحات اســـالم اولین مســـجد لبنان در بیروت بنام مســـجد  گذشـــته و دو طی قرون 
کنار مجلس  العمری در هنگام فتح بیروت ســـاخته شـــد. این مســـجد در حال حاضر در 
یند شناخت  کشور اســـت و می گو نمایندگان لبنان می باشـــد و قدیمی ترین مســـجد این 

بیروت از اسالم با بنای این مسجد بوده است.
در لبنان مســـاجد در کل اســـتان ها و شهرها براســـاس نوع جمعیت به شیعیان و اهل 
یخی همانند مسجد العمری در  ســـنت اختصاص یافته اســـت و بسیاری از مســـاجد تار
طرابلس و صیدا, مســـجد رأس االمام الحسین)ع( در بعلبک و مساجد دیرالقمر و جبیل 

در استان جبل لبنان وجود دارند.
که مسجدی در آن نباشد. در استان های شش گانه لبنان منطقه ای وجود ندارد 

در شـــهرهای جدید در هر منطقه یا خیابانی یک یا دو مســـجد وجود داشـــته و توسعه 
کارمی باشد.  مساجد نیز در دستور 

یر نظـــر اداره اوقاف دار الفتوی)اهل ســـنت( و یا مجلس اعالی  این مســـاجد عمومًا ز
یر نظر هیئت های اسالمی  که ز شیعه)شـــیعیان( می باشد و صدها مسجد نیز وجود دارد 
خـــاص اداره می شـــوند. از نظر معماری, ســـاخت مســـاجد اهل ســـنت عمومًا بر اســـاس 
معماری ترکی یا عربی اســـت و متفاوت از مساجد شیعیان می باشد. مساجد شیعی نیز 
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کمتر متأثر از معماری ایرانی بوده و تعداد محدودی از مساجد شیعی از این معماری بهره 
برده اند.

که نقش بســـیاری در فعالیت های اسالمی و حرکت های  البته در مســـاجد شـــیعیان 
جهادی داشـــته, شاهد حضور چشـــمگیر مردم هنگام نــــــماز جماعت همانند آنچه نزد 
که اهل سنت عنایت بیشتری به نماز جماعت  اهل ســـنت وجود دارد, نمی باشـــیم, چرا 
کلیه مســـاجد اهل ســـنت نماز جمعه برگـــزار می شـــود و درصورتی که تنها در  داشـــته و در 
چهار مســـجد شـــیعی در لبنان نمـــاز جمعه برگزار می شـــود و آن عبارت اســـت از مجمع 
الزهراء در شهر صیدا به امامت شیخ عفیف النابلسی, مسجد جبشیت به امامت شیخ 
احمد حرب) برادر شیخ شهید راغب حرب(, مسجد امام علی)ع( در بعلبک به امامت 
شـــیخ محمد یزبک وکیل شـــرعی مقام معظم رهبری و مسجد االمامین الحسنین)ع( در 

بیروت و به امامت عاّلمه سید محمد حسین فضل اهلل. 
کن می باشـــند: در طرابلس و شـــمال )أهل  در لبنـــان مســـلمانان در مناطـــق ذیل ســـا
ســـنت- درکنـــار مســـیحیان(, در بیـــروت مســـلمانان)أهل ســـّنت و شـــیعه از طوائـــف 
ز(, در نبطیه, صور  مختلـــف(, در جنـــوب در صیـــدا و حاصبیا)أهل ســـّنت وطائفـــه درو
وبنت جبیل)شـــیعیان(, در بقاع اهل ســـّنت و شـــیعه)از کلیه طوائف( و در عکار تعداد 

کن می باشند)32(. یادی از شیعیان سا یادی سّنی و در صور وبنت جبیل تعداد ز ز
همچنین در لبنان ده ها مســـجد منسوب به انبیاء علیهم السالم در مناطق مختلف 
شـــیعیان و اهل سّنت وجود دارد همانند مســـجد الخضر در عکار, مسجد النبی شیت, 
مسجد النبی ایلیا در بقاع و همچنین مسجد مقام السیدة خوله)دختر امام حسین)ع(( 

در بعلبک.
مســـاجد اهل ســـنت در لبنان فقط در وقت نماز باز می باشـــد اما مســـاجد شـــیعیان 
همواره باز می باشـــد و عمومًا در مســـاجد مکان خاصی برای نماز جماعت خانم ها وجود 
ندارد جز در برخی مســـاجد خاص. در مناســـبت هایی نظیر عید فطر و قربان مردم در نماز 
جماعـــت به صورت چشـــمگیر شـــرکت می کننـــد و در مســـاجد زکات فطـــره و صدقات 

ری می شود. جمع آو
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همچنین در مساجد لبنان به ندرت مراسمی نظیر مجالس ختم, والدت و اعیاد برگزار 
می شود و عمومًا این گونه مراسم توسط شیعیان در حسینیه ها که جنب مساجد می باشد 
کـــه داخـــل و خارج از مســـجد می باشـــد برگزار می شـــود.  و توســـط اهـــل ســـنت در خالیا 
کمتر مورد توجه  که  همچنین اهل سنت اهتمام بیشتری به قرائت قرآن در مساجد دارند 
که توســـط مؤسســـات فرهنگـــی و تبلیغی وابســـته به  شـــیعیان اســـت مگر فعالیت هایی 

حزب اهلل یا نمایندگی مقام معظم رهبری انجام می شود.
در مورد مســـئله ســـاخت مساجد و موضوع وقف در لبنان رایج است که افراد در زمان 
حیات خود بانی ســـاخت مســـاجد می شـــوند و یا بعد از مرگ توســـط وارث به نام اموات 
ســـاخته می شـــود اما عمومًا مســـاجد به نـــام انبیاء, ائمـــه و خلفاء می باشـــد و در برخی از 
یی به نام مشـــارکین در ساخت مسجد دیده می شـــود و در برخی از مناطق  مســـاجد تابلو

کنار مقبره فرد یا افرادی حسینیه ای برپا می شود. لبنان در 
اما در خصوص غســـل و کفن و نماز میت, شـــیعیان در حســـینیه ها و اهل ســـنت در 

داخل مساجد این مراسم را برگزار می کنند)32(.

مسجد جامع عمری- 3-3-1
کنار یکدیگر ساخته شده اند و  که در  کشور مساجد وکلیساها  لبنان معروف است به 
بیروت بنام مســـجد  ران فتوحات اســـالم اولین مســـجد لبنان در طـــی قـــرون گذشـــته ودو
العمری توســـط عمربن الخطاب در هنگام فتح بیروت ســـاخته شد. این مسجد در حال 
کشور است  کنار مجلس نمایندگان لبنان می باشـــد وقدیمی ترین مسجد این  حاضر در 

یند شناخت بیروت از اسالم با بناء این مسجد بوده است. گو و می 
 این مسجد به نام خلیفه عمر بن خطاب، العمری نامیده می شود همچنین با عنوان 
کلیسا  ران فرانک ها به  گفته می شود این مسجد در دو فتوح االســـالم نیز اشاره می شـــود. 
تغییر یافت، پس از آن صالح الدین در سال 1189 م آن را بازگردانید. هنگامی که فرانک ها 
کردند تا اینکه در سال  کلیسای جامع تبدیلش  کردند، به یک  بیروت را در 1197م اشغال 

گرفتند. پس  1291 مسلمانان آن را باز
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شکل  3-6: مسجد العمری

مسجد رأس الحسین )ع(- 3-3-1
مسجد رأس الحسین در شهر بعلبک لبنان قرار دارد. بعلبک یک شهر تاریخی و مذهبی 
در لبنان اســـت که در زمانی که واقع کربال رخ داد، اســـرا بعد از آن در این شـــهر مدتی اقامت 
داشتند که ارتش یزید که حامل سر مبارک امام حسین )ع ( بودند و در کنار یک نهر در این 
شهر خیمه زدند و آنها را به عنوان خارج شدگان از دین به مردم معرفی کردند و در ادامه مردم 
متوجه شدند که آنها از خوارج نیستند و اوالد رسول خدا هستند. امروزه مسجدهایی به نام 
مسجد راس امام الحسین )ع( در کشورهای مختلف اسالمی وجود دارد که یکی از آن ها در 
شهر بعلبک لبنان در مکان نگهداری سر مبارک امام حسین )ع(، بنا شد و شخصی به اسم 

ظاهر بیبرس به منظور زیارت مومنان دستور توسعه مسجد را داد.
کند و  که حقیقت این داســـتان را تائید می  ســـنگ نوشـــته ای در مســـجد وجود دارد 
که در  گفته شده است  یخی شهر بعلبک می افزاید،  وجود این مسجد بر ارزش مذهبی تار
کرده است. با  ین العابدین )ع( در آنجا نماز خوانده و برای مردم سخنرانی  آن زمان امام ز
که ســـر مبارک امام  گفته شـــده است  که  بازدید از این مســـجد ســـنگ بزرگی را می بینید 

گرفته است.  حسین )ع( بر روی آن قرار 
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شکل  3-7: مسجد رأس االمام حسین )ع(

مسجد فخرالدین- 3-3-3
مســـجد فخرالدین مســـجدی در دیرالقمر در لبنان اســـت. این مســـجد در ســـال 1493 
ساخته شد و قدیمی ترین مسجد منطقه و استان جبال لبنان به شمار می رود. فخرالدین در 
زمان عثمانی به حکمرانی و تسلط بر منطقه رسیده است و از آن به نیکی و تدبیر یاد می شود.

شکل  3-8: مسجد فخرالدین
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مسجد محمد االمین)ص(- 3-3-1
مســـجد محمد االمین)ص( مسجدی در نزدیکی میدان شـــهدا، در مرکز شهر بیروت 
اســـت. نمازگزاران این مسجد بیشتر مسلمانان اهل سنت اند. این مسجد بین سال های 
که  یر قبلی لبنان رفیق حریری بوده است  ز 2002 و 2007 ســـاخته شد و بانی آن نخســـت و
بعد از فوتش در همین مســـجد مدفون شـــد. عزمی فاخوری معمار این مسجد، از تلفیق 
کرد به همین خاطر این مسجد  زه ای رنگ انتخاب  گنبد این مســـجد رو فیرو هنر عثمانی 
یادی دارد. این مسجد بزرگ ترین و  به مســـجد سلطان امیر احمد در استانبول شـــباهت ز

یباترین مسجد لبنان به حساب می آید)33،34( ز

شکل  3-9: مسجد محمد االمین)ص(

نظارت بر مساجد- 3-1
یر نظر اداره اوقاف هستند و اداره اوقاف بر  مســـاجد در لبنان 2 دســـته اند. دســـته اول ز
که با  آن ها نظارت و امور مربوط به آن ها را انجام می دهد. دســـته دیگر مساجدی هستند 
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هزینه هـــای اشـــخاص اداره می شـــود و وقف آن ها اســـت. در این خصوص پـــس از مرگ 
متولی یا ترک تولیت او یا موارد مشـــابه، اداره اوقاف این مســـاجد را تحت نظارت خود قرار 

می دهد)36(.1

1. در زمینه ی وضعیت مســـاجد و اماکن مذهبی کشور لبنان، علیرغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت، به دلیب محدودیت 
های دسترســـی منابع و همچنین عدم انتشـــار اطلعات مفید از طرف کشـــور مـــورد مطالعه، مطالب کاملتری یافـــت نفردید و تکمیب 

اطلعات موجود، نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.





| فصل چهارم |

 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور لبنان و امور خیریه در 
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مقدمه- 1-1
کشـــورهای  یکـــی از موضوعات مهم برای شـــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در 
یگران فعال در این حوزه است. این موضوع از آن جهت  مختلف شـــناخت ساختار و باز
یگران فعال در زمینه های مختلف و بررسی و  که با شناخت انواع باز مورد اهمیت اســـت 
ردهای هـــر یک از این  که انجـــام می دهند، می توان از دســـتاو تحلیـــل نـــوع فعالیت هایی 

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آنها دو یگران استفاده  باز
کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف وامور خیریه،    در ایـــن فصل پس از معرفی انواع 
یگران  کـــن متبرکه، قـــرآن و فعالیت های مذهبی به شناســـایی و تحلیل باز مســـاجد و اما
کشـــور لبنان ایفا می کنند، پرداخته  که در وقف و امور خیریه  مختلف با توجه به نقشـــی 
یگران به همراه نـــوع ارتباطات آن ها  شـــده اســـت. ســـپس نگاشـــت نهادی تمامی این باز
یگران و مجموعه فعالیت ها، اهداف،  ترســـیم شـــده اســـت و پس از آن، هر یک از این باز

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

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 یک سیســـتم تأثیـــر بگذارد و یـــا از خروجی هـــا و بروندادهـــای آن )خدمات، 
گزارش کنشـــگران به چهار  دســـته اصلی  محصـــوالت، پیامدهـــا و...( تأثیر پذیرد. در این 

تقسیم می شوند:
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سیاست گذار- 1-1-1
کسب وکارها و  که باید توسط دولت،  که برنامه هایی  یک سیاســـت گذار نهادی است 

غیره دنبال شود را تعیین می کند. 
که به واسطه آن دولت به منظور  سیاست گذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است 
ارائـــه پیامد )تغییرات مطلوب در دنیای واقعی(، چشـــم انداز سیاســـی خـــود را به برنامه و 
کل،  کارکرد اصلی هر دولت می باشد. به طور  عمل تبدیل می کند. لذا سیاســـت گذاری، 
سیاست می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد مانند سیاست های غیر مداخله ای، 

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

دارالفتوی لبنان	 
که اصلی تریـــن ارگان مذهبی اهل ســـنت لبنان به شـــمار می رود.  دارالفتـــوای لبنـــان 
ییس این دیوان الشیخ عبد اللطیف  دارالفتوی مرجعیت اصلی سنی در لبنان است و ر
که منصب مفتی اعظم جمهوری لبنان را بر عهده دارد. این نهاد همچنین  یان اســـت  در
کشور را نیز بر عهده دارد. مرکز اصلی دارالفتوی در  اداره مدارس دینی و نظارت بر مساجد 

بیروت است اما یک مرکز دیگر نیز در منطقه شمال و طرابلس وجود دارد.

دارالفتوی شمال و طرابلس	 
که به  دارالفتوی شـــمال و طرابلس، مرکزی دینی در منطقه شمال و طرابلس می باشد 
کشـــور لبنان و به خصـــوص در مناطق مربوط به خـــود می پردازد.  فعالیت هـــای دینی در 
مفتـــی اعظـــم طرابلـــس نیز رئیـــس دارالفتوی می باشـــد و بـــر اداره اوقـــاف طرابلس نظارت 

می کند.

اداره عمومی اوقاف لبنان	 
کلی اداره عمومی اوقاف لبنان در 2 حوزه وقف و مساجد فعالیت می کند. در  به طور 

حوزه وقف این
اداره، وظیفه نظارت بر اوقاف، سرمایه گذاری اموال و نگهداری از موقوفات را برعهده 

کنترل مساجد می پردازد. دارد و در بخش مساجد نیز به نظارت و 
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اداره اوقاف عکار	 
این اداره به انجام فعالیت های مربوط به وقف در منطقه عکار می پردازد. اداره اوقاف 
کنترل و نظارت مســـاجد و همچنیـــن امور دینی و  عـــکار عالوه بـــر فعالیت های وقفی به 

مذهبی در منطقه نیز می پردازد.

شورای اعلی شیعی	 
یر نظر  که ز کشور می باشد  شورای اعلی شیعی مرجعیت اصلی شیعیان لبنان در این 
یری فعالیت می کند و توسط امام موسی صدر ایجادشده است. این شورا در  ز نخســـت و
گردید و امام موسی صدر در سال 1969 به عنوان اولین رئیس این شورا  سال 1967 ایجاد 

انتخاب شد.

وزارت امور اجتماعی	 
زارت امور اجتماعی در جهت توسعه انسانی جامعه لبنان و ارائه خدمات اجتماعی  و
بـــه مـــردم ایجاد گردید و از زمان تأســـیس در همین مســـیر گام نهاده اســـت. با توجه بدین 
کمک به  زارت امـــور اجتماعـــی تمام تالش خـــود را برای تکامـــل جامعه و ارائـــه  منظـــر، و

نیازمندان جامعه اختصاص داده است.

تنظیم گر- 1-1-1
کـــه به 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 ازجمله:
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

کارکردهای تنظیم کننده، بررســـی انـــواع روش های تنظیمی مفید  بـــه منظور درک بهتر 
کلی انواع تنظیمات عبارت اند از: خواهد بود. به صورت 
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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 
که به واســـطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشـــروعیت  قانون گـــذاری یا تنظیم گرانی 

دارند، تنظیم شود. 
یکرد 	  یکرد می توانـــد به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی رو خـــود- تنظیمی: ایـــن رو

دســـتور و کنتـــرل تلقی شـــود. در این مـــورد، اغلـــب انجمن های تجاری یا کســـب وکار 
کنترل و اجرا می کنند. به عنوان یک قانون،  که قوانین عملکرد را ایجاد،  تشکیل شـــده 
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسب وکار دیده می شود که اقدام انحصاری به 
یکرد شـــامل ســـطح  منظـــور جلوگیـــری از مداخلـــه دولت انجام می دهد. مزایای این رو
باالی تعهد کســـب وکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده می باشـــد. به عالوه، این 
یکرد دســـتور و کنترل بوده چراکه به قانون گذاری نیازی ندارد. از  یکرد منعطف تر از رو رو
یکرد غیر دموکراتیک، محدود به  یی دیگر، خودتنظیمی می تواند به صورت یـــک رو ســـو
بررســـی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی که با اهداف مختلف 
قوانین را تنظیم می کنند، دیده شود. در کمترین سطح،  خودتنظیمی همواره در معرض 
چالش هـــای منتج شـــده از عالقه های بیرونی کســـانی که فکر می کنند اســـتانداردها و 
کاهش تأثیر فعالیت های غیر مطلوب تنظیم نشده است، قرار دارد.  قوانین به سمت 

یه ای 	  یق، سیاست، قانون، مکانیســـم قیمت، یا رو یق: یک تشـــو تنظیم مبتنی بر تشـــو
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های 
حاشـــیه ای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص می باشـــد. از یک سو، می توان گفت که 
یق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشو
یق  رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشـــو
یاد  کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز سعی دارد به منظور 
را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شده فعالیت های غیر مطلوب خود را 
از طریـــق تحمیـــل/ وضع مالیات و کمک هـــای مالی محدود یا متوقـــف کند. برای به 
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یکرد، گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهـــای اندازه گیری، تعیین  کارگیـــری این رو
یق ها و  خـــط مبنا، انتخـــاب اهداف بـــرای بهبود و/ یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــو
یق، تنظیم مبتنی بر عملکرد  جریمه ها می باشـــد. یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشو
یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت و بهبود  که تشو )PBR( اســـت 
در کیفیت خدمات می باشد. به عالوه، PBRبیشتر به استانداردهای عملکرد خارجی 
متکی اســـت و کمتر به فعالیت های خاص شـــرکت حســـاس است. مزایای PBR این 
اســـت که به بهبود در بهره برداری شرکت ها، کاهش هزینه های نگهداری و عملیات و 
یق به صورت مکانیکی عمل  بهبود در پایایی سیستم کمک می کند. طرح تنبیه و تشو
می کنـــد. بنابرایـــن کاهـــش در حـــوزه صالحدید تنظیمـــی، در مقابل امکان تســـخیر در 
یکرد، انعطاف پذیری در تصمیم گیری  فرآینـــد تنظیم را کاهش می دهد. به عالوه این رو
شـــرکت، که آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد،  را فراهم می کند. اگرچه به عنوان 
یکـــی از معایـــب این روش، می توان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیـــده و غیر منعطف که 
یکرد،  واقعیت های بازار در آن لحاظ نشده است، اشاره کرد. از مفروضات اصلی این رو
عقالنیـــت اقتصادی اســـت که لزومًا در همـــه موارد یافت نمی شـــود.همچنین، گاهی 
یکرد مشـــکل اســـت. به عنوان مثال، رفتار "بد"، مانند  اوقات پیش بینی تأثیر این نوع رو

که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند.  گر  آلودگی، می تواند پاداش بگیرد ا

دایره مساجد اداره عمومی اوقاف	 
یر نظر اداره عمومی اوقاف هســـتند، توسط دایره مساجد  که در ز آن بخش از مســـاجد 

کنترل می شوند.  این اداره نظارت و 

بخش امور دینی اداره اوقاف عکار	 
یر نظـــر اداره اوقاف عکار فعالیـــت می نماید و امور دینـــی منطقه ازجمله  ایـــن بخش ز
برگزاری جلســـاتی با امامان و واعظان، نظارت بر جشـــن های دینی، تأمین معلمین دینی 
ره ای در خصوص  کتب دینی آموزشـــی بـــرای مدارس، تهیه نشـــریات دو مدارس، تأمین 

مسائل دینی و فعالیت هایی از این قبیل را انجام می دهد.
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تسهیل گر- 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 خدماتـــی جدید، ارتقاء 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 دیتابیســـی از مجموعه خیریه ها و یا  موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آو
کارکردهای  یـــه نیز می توانـــد به عنـــوان  ره ای برای مؤسســـات خیر انجـــام خدمـــات مشـــاو

گرفت. تسهیل کنندگان در نظر 

بخش امور دینی اداره اوقاف عکار	 
یر نظـــر اداره اوقاف عکار فعالیـــت می نماید و امور دینـــی منطقه ازجمله  ایـــن بخش ز
برگزاری جلســـاتی با امامان و واعظان، نظارت بر جشـــن های دینی، تأمین معلمین دینی 
ره ای در خصوص  کتب دینی آموزشـــی بـــرای مدارس، تهیه نشـــریات دو مدارس، تأمین 

مسائل دینی و فعالیت هایی از این قبیل را انجام می دهد.

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  گران مطرح شـــده اســـت، باز کنش  که درباره  با توجه به ادبیاتی 
کن متبرکـــه، و قرآن و فعالیت های  لبنان در ســـه حوزه وقف و امور خیریه، مســـاجد و اما
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.
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صندوق زکات	 
که از سال 1984 شروع به فعالیت  کز خیریه ای لبنان است  صندوق زکات یکی از مرا
نموده است و در زمینه های خیریه ای، اجتماعی، فرهنگی و توسعه ای فعالیت می نماید. 
یافت زکات از مســـلمانان و اســـتفاده از آن در محل های الزم و  هـــدف اصلی ایـــن مرکز در

کمک ها می باشد. برای مستحقین این 

کودکان	  جمعیت خیریه حمایت از 
که به حمایت و نگهداری از  این جمعیت یک موسسه خیریه ای و بشردوستانه است 
گردید و فعالیت  کـــودکان در حوزه های مختلف می پردازد. این موسســـه در 1949 ایجـــاد 
خود را با مراقبت و نگهداری از کودکان شروع کرد. این جمعیت با همکاری 48 جمعیت 

و مؤسسه دیگر فعالیت می نماید.

مؤسسه خیریه مقاصد اسالمی	 
گردید و در حدود 1.5 قرن  مؤسســـه مقاصد اســـالمی در ســـال 1878 در لبنان ایجاد 
کشـــور فعالیت می نماید. این مؤسســـه در زمینه های مختلف ازجمله  که در این  اســـت 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات آموزشی و فرهنگی فعالیت می نماید.

جمعیت خیریه مبرات	 
این جمعیت خیریه در 1978 میالدی در لبنان تأسیس شد. در ابتدا هدف از ایجاد 
گذشـــت چندین ســـال  کودکان خیابانی بود. اما پس از  این موسســـه حفاظـــت از ایتام و 
حوزۀ فعالیت های این مرکز گسترش یافت و به دیگر امور بشردوستانه ازجمله فعالیت های 

آموزشی، فرهنگی و سالمت نیز پرداخت. 
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نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه، مساجد، قرآن و امور اسالمی- 1-3
همانطور که در بخش پیشـــین اشـــاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در 
کـــن متبرکه، قـــرآن و فعالیت های مذهبی در  ســـه بخش وقف وامور خیریه، مســـاجد و اما
کشـــور لبنـــان فعالیت مـــی نماینـــد؛ در این بخـــش، ابتدا نگاشـــت نهادی مربـــوط به این 
کنشـــگران در شـــکل )4-1( نشـــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاســـت گذار، 
تنظیم گر، تســـهیل گر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در ســـه بخش وقف و 
کن متبرکه، قرآن و فعالیت های مذهبی مورد تحلیل قرارگرفته اند. امور خیریه، مساجد و اما

کشور لبنان شکل  4-1: نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه، مساجد، قرآن و امور اسالمی در 

دارالفتوای لبنان- 1-3-1
دارالفتوی یک نهاد حکومتی در لبنان است که در سال 1922 ایجاد گردید و مهم ترین 

فعالیت ها و احکام شرعی و دینی اهل سنت را به خود اختصاص داد)56(.
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دارالفتوای لبنان که اصلی ترین ارگان مذهبی اهل سنت لبنان به شمار می رود)55(. 
ییس این دیوان الشیخ عبد اللطیف  دارالفتوی مرجعیت اصلی سنی در لبنان است و ر

که منصب مفتی اعظم جمهوری لبنان را بر عهده دارد.  یان است  در
ایـــن نهـــاد همچنیـــن اداره مـــدارس دینـــی و نظارت بر مســـاجد کشـــور را نیـــز بر عهده 
دارد)56(. مرکز اصلی دارالفتوی در بیروت است اما یک مرکز دیگر نیز در منطقه شمال و 

طرابلس وجود دارد. نظارت دارالفتوی بر مساجد از طریق اداره عمومی اوقاف می باشد.

شکل  4-2: سایت دارالفتوای لبنان

دارالفتوای شمال و طرابلس- 1-3-1-1
که بـــه فعالیت های  دارالفتـــوی، مرکـــزی دینی در منطقه شـــمال و طرابلس می باشـــد 
دینـــی در کشـــور لبنـــان و به خصـــوص در مناطق مربوط بـــه خود می پـــردازد. مفتی اعظم 

طرابلس نیز رئیس دارالفتوی می باشد و بر اداره اوقاف طرابلس نظارت می کند)53(.
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شکل  4-3: سایت دارالفتوای شمال و طرابلس

کرد: یر اشاره  از اهم فعالیت های این نهاد می توان به موارد ز
کتب . 1 تمرکز بر روی فعالیت های مفتی اعظم طرابلس و شـــمال و انتشار سخنرانی ها و 

ایشان
ژه های وقفی برای اداره اوقاف طرابلس و تالش برای ســـرمایه گذاری و توســـعه . 2 ارائـــه پرو

موقوفات به بهترین روش ممکن
گیری فعالیت هـــای صنـــدوق زکات در طرابلس و نظـــارت بر درآمدهـــا، نیازها و . 3 پـــی 

مخارج آن
مطالعه و تحقیق بر روی امور اســـالمی طرابلس و برجسته ســـازی مسائل عمومی مهم . 4

و انتشار آن در منطقه
بـــر . 5 نظـــارت  و  و در مســـاجد  اســـالمی  فعـــاالن در مؤسســـات  گیـــری وضعیـــت  پـــی 

فعالیت های آنان
کتب و مجالت منتشرشـــده دینی در منطقه شـــمال و دیگر مناطق . 6 کنترل  نظـــارت و 

کشور لبنان)53(
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اداره عمومی اوقاف اسالمی- 1-3-1
بر اساس قانون شماره 18 سال 1955 مسلمانان سنی توانستند در امور دینی و مسائل 
رند و مدیریت اوقاف را بر اساس  مربوط به اوقاف خیریه خود استقالل کامل را به دست آو

قوانین و شریعت اسالمی خود انجام دهند)24(.

مفتـــی اعظم جمهوری لبنان، رهبر دینی مســـلمانان لبنان اســـت و نماینده مقامات 
دولتی در امور دینی نیز می باشد. ایشان همچنین مباشر و سرپرست تمامی علمای دینی 
مســـلمانان و همچنین مرجعی عالی قدر در خصوص اوقاف اســـالمی لبنان می باشـــند. 
ایشان تمامی احکام و قوانین مرتبط با اداره اوقاف را بررسی و صادر می نماید و همچنین 
به مفتی های محلی که در جای جای کشور و در مناطق مختلف لبنان فعالیت می کنند 
نظارت دارد و آنان به عنوان نماینده خود در مناطق مختلف برای رسیدگی به امور اوقاف 

مسلمانان قرار داده است.
مفتی اعظم همچنین امامان مســـاجد، واعظان، مدرسین قرآن و علوم دینی و مؤذنان 
را تعییـــن می کنـــد و دســـتورات الزم را برای آمـــوزش، ترفیع و حتی اخراج آن هـــا با توجه به 
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احکام شرع و قوانین موجود صادر می نماید.
کارمندان متخصص همـــکاری می کند. از بین  مفتـــی اعظم با شـــوراهای منتخب و 
که متولی مدیریت اوقاف پایتخت و نظارت  این افراد می توان به مدیرکل اوقاف اســـالمی 
کرد. مدیرکل اوقاف در خصوص وظایف خود  بر اداره اوقاف در اســـتان ها می باشد اشاره 

مسئول می باشد و باید به مفتی اعظم در این خصوص پاسخگو باشد.
مدیرکل اوقاف اسالمی در اعمال خود باید مقید به قوانین و اصول تعریف شده باشد 

و بر بخش های مختلف اداره اوقاف نظارت داشته باشد.
مدیرکل اوقاف در پایتخت با رؤســـای اوقاف دیگر استان ها در نشست های مختلف 
کمیته هایی را برای رســـیدگی به امـــور مختلف  همـــکاری می نمایـــد و در صـــورت لـــزوم 

تشکیل می دهند.
که با پیشـــنهاد مفتی هـــای محلی یا  اوقـــاف مناطق مختلف توســـط روســـای محلی 

مدیرکل اوقاف معرفی می شوند و باید به تائید مفتی اعظم برسند، اداره می شوند)24(. 

شکل  4-4: الشیخ عبد اللطیف دریان مفتی اعظم لبنان

یان مفتی اعظم لبنان در امور اسالمی مسلمین می باشد. الشیخ عبد اللطیف در
کلی اداره عمومی اوقاف لبنان در 2 حوزه وقف و مساجد فعالیت می کند. در  به طور 
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حوزه وقف این اداره، وظیفه نظارت بر اوقاف، سرمایه گذاری اموال و نگهداری از موقوفات 
را برعهده دارد و در بخش مســـاجد نیز به نظارت و کنترل مســـاجد می پردازد. همچنین با 
کنترل  که در اســـتان های مختلف کشـــور لبنان وجـــود دارد و برای  توجـــه به تفاوت هایی 
گردیده است  بهتر بر فعالیت های ذکرشـــده، در استان های مختلف لبنان اداراتی ایجاد 

که هر یک از این ادارات در منطقۀ خود به مدیریت اوقاف و امور مرتبط با آن می پردازد.
که در  اداره های اوقاف لبنان شـــامل 8 اداره می شـــوند. اداره عمومی اوقاف اســـالمی 
بیروت قرار دارد و 7 اداره اوقاف دیگر در شهرهای بقاع، صیدا، بعلبک، طرابلس، عکار، 

جبل لبنان و حاصیا هستند)37(.

ساختار سازمانی اداره عمومی اوقاف - 1-3-1-1

شکل  4-5: ساختار سازمانی اداره عمومی اوقاف
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دایره امور مساجد و جشن ها- 1-3-1-1
یر نظر اداره اوقاف هستند و اداره اوقاف بر  مســـاجد در لبنان 2 دســـته اند. دســـته اول ز
که با  آن ها نظارت و امور مربوط به آن ها را انجام می دهد. دســـته دیگر مساجدی هستند 
هزینه هـــای اشـــخاص اداره می شـــود و وقف آن ها اســـت. در این خصوص پـــس از مرگ 
متولی یا ترک تولیت او یا موارد مشـــابه، اداره اوقاف این مســـاجد را تحت نظارت خود قرار 
یر نظر اداره عمومی اوقاف هســـتند، توســـط  که در ز می دهـــد)36(. آن بخش از مســـاجد 

کنترل می شوند. دایره مساجد این اداره نظارت و 

اداره اوقاف اسالمی عکار- 1-3-3
این اداره به انجام فعالیت های مربوط به وقف در منطقه عکار می پردازد. اداره اوقاف 
کنتـــرل و نظارت مســـاجد و همچنین امـــور دینی و  عـــکار عـــالوه بـــر فعالیت های وقفی، 

مذهبی در منطقه نیز را نیز انجام می دهد.
یر نظر آن  یر نظر بخش طرابلس بـــود و اوقاف آن نیز ز ران عثمانـــی عکار بخشـــی ز در دو
بخش اداره می شـــد. تا اواخر دهه 70 قرن 19 میـــالدی اوقاف عکار تحت نظارت مفتیان 
کیالنی بود و  فعال در آن شـــهر نظارت می شد. اولین مفتی عکار شـــیخ احمد بن محمد 

یر هستند: که به ترتیب ز ردند  پس از او نیز افراد دیگری نیز این منصب را به دست آو
کیالنی	  احمد بن محمد 
کیالنی	  مصطفی حاج 
کیالنی	  محمد بن مصطفی حاج 
کیالنی )1932 م(	  عمر بن مصطفی 
کیالنی )1957 م(	  خالد بن عمر 
کیالنی )1975م(	  بهاءالدین بن خالد 

کمیته اوقاف  کیالنی آخرین مفتی عکار بـــود و پس از آن،  شـــیخ بهاءالدین بن خالد 
یر نظر شـــورای شـــرعی اســـالمی اعلی  کمیته ز عکار مســـئول نظارت بر اوقاف شـــد. این 

فعالیت می نمود.
کمیته اوقاف عکار به عنوان  گردید و  در ســـال 1990 دایره اوقاف اسالمی عکار ایجاد 
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یکی از بخش های آن درآمد)52(.

تجهیزات اوقاف عکار- 1-3-3-1
امـــوال منقـــول: اداره اوقاف اســـالمی عکار از نظر امـــوال منقول از فقیرتریـــن اداره های 

لبنان می باشد.
اموال غیرمنقول: اوقاف اســـالمی عکار از نظر زمین های وقفی بسیار غنی است و این 
زمین ها در روســـتاها و شـــهرهای مختلفی پراکنده شـــده اند. با توجه به بررسی های انجام 
که از این  شـــده 53٪ از مجمـــوع کل زمین های وقفی لبنان، در اســـتان شـــمال قـــرار دارد 
مقدار نیمی برای منطقه عکار می باشد. در حقیقت 26٪ از کل زمین های وقفی لبنان در 

عکار است.
یر موجود است: در خصوص اوقاف عکار اطالعات ز

درآمد حاصل از روابط دنیای اسالم 50 میلیون لیر لبنانی در سال. 1
اجارۀ زمین های وقفی 60 میلیون لیر لبنانی در سال. 2
کسری بودجه. 3 پشتیبانی اندک اداره از سوی دارالفتوای بیروت در صورت 
هدایای ماه رمضان 10 میلیون لیر لبنانی در سال. 4
هزینه هـــا و مخـــارج اداره ازجمله امامان، واعظان، و دیگـــر فعالیت های دینی 168.7 . 5

میلیون لیره در سال است)52(.

بخش های اداره اوقاف عکار- 1-3-3-1
بخش امور دینی	 
بخش امور وقفی و زمین ها	 
بخش صندوق زکات	 
بخش ارتباطات عمومی و امور اجتماعی	 
بخش امور مالی	 
بخش اسناد)52(	 



کشور لبنان 98  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

بخش امور دینی- 1-3-3-3
اداره اوقاف عکار دارای مرکزی برای توسعه امور دینی می باشد. این واحد فعالیت های 

یر را در منطقه عکار انجام می دهد. ز

1. برگزاری خطبه ها، سخنرانی ها و دیگر دوره ها در مساجد
که اداره اوقاف بر آن ها نظارت دارد.  در عکار بیش از 136 مسجد وجود دارد 

یر می شود: فعالیت های اداره شامل موارد ز
ره های آموزشی دینی و علمی برای واعظان و امامان	  برگزاری دو
یس علوم دینی در مساجد عکار	  تدر

کریم و احکام 1. دوره های تابستانی آموزش قرآن 

3. تعلیم دروس دینی در مدارس
اداره اوقـــاف عکار به آموزش معلمان دینی و به کارگیری آن ها در مدارس می پردازد. در 
حال حاضر 75 معلم در 108 مدرســـه در حال خدمت رســـانی می باشـــند و اداره به دنبال 

افزایش این آمار و ارقام است.

1. مراکز حفظ قرآن

5. برگزاری جشن ها و مولودی ها در مناسبات دینی مختلف)51(
وظایف این بخش عبارت اند از:

برگزاری جلساتی با امامان و واعظان	 
نظـــارت بـــر کمیتۀ مســـاجد که بـــه نگهداری و کنتـــرل مســـاجد و امور مربـــوط به آن ها 	 

می پردازند.
ره های آموزشی برای امامان و واعظان	  برگزاری دو
کریم	  کالس های آموزش و حفظ قرآن  ره ها و  نظارت بر اجرای دو
نظارت بر جشن های دینی برگزارشده در منطقه	 
تأمین معلمین دینی مدارس منطقه	 
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کتب دینی آموزشی برای مدارس رسمی منطقه	  تأمین 
تالش برای ایجاد کمیته مساجد که در حال حاضر کمیتۀ ثابت و فعالی برای آن وجود 	 

ندارد
یع آن ها بین عموم در روستاها و 	  ره ای در خصوص مســـائل دینی و توز تهیه نشـــریات دو

مساجد

بخش امور وقفی و زمین ها- 1-3-3-1
وظایف این بخش عبارت اند از:

ثبت زمین های وقفی و مشخص سازی محدوده آن ها. 1
تهیه اسناد وقفی برای زمین ها. 2
جلوگیری از تعدی به زمین های وقفی. 3
گزارش های مالی برای زمین های وقفی. 4 تهیه 
اجاره دادن زمین های وقفی و تأمین درامد از آن ها. 5
یزی برای سرمایه گذاری زمین های وقفی)52(. 6 برنامه ر

بخش صندوق زکات عکار- 1-3-3-5
وظایف این بخش عبارت اند از:

کمیته تحقیق و بررسی برای تمییز افراد غنی از فقیر. 1 تشکیل 
یافت بودجه ساالنه از صندوق زکات بیروت. 2 در
گرفتن . 3 ایجـــاد ارتباط با مردم در سراســـر جهـــان برای پرداخت زکات خـــود و به کفالت 

ایتام
کشـــورهای خارجی برای . 4 برقراری ارتباط با مؤسســـات و ســـازمان های داخـــل لبنان و 

پشتیبانی از صندوق زکات)52( 

شورای اعلی شیعی- 1-3-1
یر نظر  که ز کشور می باشد  شورای اعلی شیعی مرجعیت اصلی شیعیان لبنان در این 
یری فعالیت می کند و توسط امام موسی صدر ایجادشده است. این شورا در  ز نخســـت و
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گردید و امام موسی صدر در سال 1969 به عنوان اولین رئیس این شورا  سال 1967 ایجاد 
انتخاب شد)41(.

شکل  4-6: سایت شورای امور اعلی شیعی

وظایف شورای امور اعلی شیعی- 1-3-1-1
وظیفـــه نظارت و رســـیدگی بـــه امور مربوط به اوقاف شـــیعیان لبنان بر عهده شـــورای 
اعلی شـــیعی می باشـــد. بر اســـاس قانون شـــماره 79/67 مسئولیت رســـیدگی به اوقاف 
شـــیعی، مدیریت، احیای موقوفات و نگهداری از آن ها بر عهده این شـــورا می باشد. این 
شورا همچنین وظیفه اثبات صالحیت موقوفات و رسیدگی به اختالفات به وجود آمده 
در خصـــوص موقوفـــات را نیز برعهده دارد. دبیرخانه عمومی اوقاف، این امور را بر اســـاس 

قانون مذهب جعفری انجام می دهد)38(.
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شکل  4-7: برند شورای اعلی شیعی 

شـــورای اعلی شـــیعی دارای بخش ها و دفاتر مختلفی می باشد. یکی از این بخش ها 
دبیرخانه عمومی اوقاف اســـت. دبیرخانه عمومی اوقاف در شـــورای اعلی شیعی مسئول 

رسیدگی به امور موقوفات شیعیان می باشد)40(.

وزارت امور اجتماعی- 1-3-5
زارت امور اجتماعی در جهت توسعه انسانی جامعه لبنان و ارائه خدمات اجتماعی  و

گام نهاده است. گردید و از زمان تأسیس در همین مسیر  به مردم ایجاد 
زارت امـــور اجتماعی تمام تالش خود را بـــرای تکامل جامعه و  بـــا توجـــه بدین منظر، و

کمک به نیازمندان جامعه اختصاص داده است)31(. ارائه 
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شکل  4-8:سایت وزارت امور اجتماعی

زارت امور اجتماعی در فعالیت های اجتماعی مبتنی بر توســـعه انســـانی  اســـتراتژی و
یر است: پایدار و بر اساس اصول ز

کردن نیازهای اساسی متداول قشرهای مختلف در جامعه 1. برطرف 
گســـترانیدن خدمات به صورت متوازن  2. متمرکـــز نبودن فعالیت ها در یک منطقه و 

کشور در تمام مناطق 
3. مشـــارکت و همکاری با بخش های مختلف دولتـــی و اجتماعی و مردم برای ارائه 

خدمات)31(
تمامی مؤسسات حرفه ای، انجمن ها، جمعیت ها و مؤسسات مجوز فعالیت خود را 
یافت نمایند. جمعیت ها و مؤسسات خیریه  زارت امور اجتماعی لبنان در می بایست از و
نیز برای شـــروع فعالیت خود باید مجوز خود را از اداره جمعیت ها و مؤسســـات خاص در 
یافـــت نمایند و به تأیید آن برســـند. اداره جمعیت ها و مؤسســـات خاص  زارت در ایـــن و
زارت امور اجتماعی وظیفۀ نظارت بر جمعیت ها و مؤسســـات خیریه ای را نیز در لبنان  و

بر عهده دارد.
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وظایف وزارت امور اجتماعی- 1-3-5-1
کشور و نظارت بر اجرای آن است. یزی طرح توسعه اجتماعی  1. برنامه ر

که دولت متولی آن است. ژه های اجتماعی  2. اجرای پرو
کشور ژه های اجتماعی در جریان در  کمک و مساعده برای انجام پرو 3. ارائه 

کشور و نظارت بر نهادهای مرتبط با آن کار افتادگان  4. توجه به امور معلولین و از 
5. رسیدگی به امور مرتبط با حوادث جنگی از جمله مراقبت از مجروحان و معلوالن 

جنگی
6. رسیدگی به امور ایتام

7. رسیدگی به امور خانواده
8. رســـیدگی به امور افـــراد مجرم و خالف کار و زندانیان و اســـتفاده از آن ها در جهت 

کشور پیشرفت 
کشـــور و جهت دهی بـــه آن ها با هماهنگی  9. بررســـی حرکت جمعیت های فعال در 

بخش های مرتبط
که نیازمند رسیدگی هستند گهانی  10. رسیدگی به حوادث نا

11. اجـــرای برنامه های آموزشـــی و توان بخشـــی اجتماعی و نظارت بـــر اجرای صحیح 
آن ها

12. پیشنهاد ایجاد مؤسسات اجتماعی و جمعیت های خیریه ای با توجه به نیازهای 
جامعه 

13. مشارکت با نهادهای فعال ضد اعتیاد برای رسیدگی به امور مربوطه
14. رســـیدگی بـــه وضعیـــت خانواده هـــای شـــهیدان جنگـــی در جنـــگ با اســـرائیل و 

خانواده های اسرای جنگی)29(

صندوق زکات- 1-3-2
که از سال 1984 شروع به فعالیت  کز خیریه ای لبنان است  صندوق زکات یکی از مرا
نموده است و در زمینه های خیریه ای، اجتماعی، فرهنگی و توسعه ای فعالیت می نماید. 
یافت زکات از مســـلمانان و اســـتفاده از آن در محل های الزم و  هـــدف اصلی ایـــن مرکز در
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کمک ها می باشد)42(.  برای مستحقین این 

شکل  4-9: سایت صندوق زکات

ری شده در بین  کمک های جمع آو در این راه صندوق زکات به دنبال اســـتفاده از این 
کرده  کمک های خود را در راســـتای ایتـــام متمرکز  فقـــرا و نیازمندان اســـت و به خصوص 

است.
کمک های مالی به ســـالمندان، زنان  از میان فعالیت های صندوق زکات می توان به 
کمک هزینه های درمانی،  یی،  کمک های دارو کرد.  بیوه، بیماران و دیگر نیازمندان اشاره 
ک نو در اعیـــاد، کمک هزینه های  گوشـــت قربانی، لباس و پوشـــا یع  زه داران، توز افطـــار رو
که صندوق در  ژه هایی است  کمک های فصلی و سرپرستی ایتام از نمونه پرو تحصیلی، 
کمک هایی را برای مردم فلسطین در نظر  آن ها فعالیت نموده اســـت. صندوق همچنین 

گرفته است)42(.
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اهداف صندوق زکات- 1-3-2-1
یر است: اهداف صندوق زکات به قرار ز

که یکی از اصول پنج گانه دین اسالم است.. 1 دعوت افراد به فریضه زکات 
کشور. 2 کمک ها، هدایا، صدقات از مردم لبنان و خارج  ری  جمع آو
انجام فعالیت های بشردوستانه و خیرخواهانه. 3
یع اموال زکات بین مستحقین . 4 توز
کمک های مالی بین نیازمندان. 5 یع صدقات و  توز
گاهی بین مسلمانان در خصوص دین اسالم و تمسک به آن)43(. 6 ایجاد آ

کودکان- 1-3-2 جمعیت خیریه حمایت از 
که به حمایت و نگهداری از  این جمعیت یک موسسه خیریه ای و بشردوستانه است 
گردید و فعالیت  کـــودکان در حوزه های مختلف می پردازد. این موسســـه در 1949 ایجـــاد 
خود را با مراقبت و نگهداری از کودکان شروع کرد. این جمعیت با همکاری 48 جمعیت 

و مؤسسه دیگر فعالیت می نماید)45(.

کودکان شکل  4-10: سایت جمعیت خیریه حمایت از 
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اهداف اصلی جمعیت- 1-3-2-1
یر است: کودکان به صورت ز اهداف اصلی جمعیت خیریه حمایت از 

کودکان لبنانی بر اساس حقوق بین المللی. 1 سازگار نمودن حقوق 
کودکان در لبنان. 2 کشوری در خصوص  اطمینان از اجرای قوانین 
کودکان عربی. 3 اجرای منشور حقوق 
اجرای قوانین بین المللی و مقررات تأییدشده توسط دولت لبنان. 4
کودکان لبنانی. 5 انجام مطالعات و تحقیقات در خصوص وضعیت موجود 
انتشـــار قوانین و مقررات صادر شـــده توسط ســـازمان های دولتی و عربی در خصوص . 6

کودکان 
کمک به جمعیت ها و مؤسسات خیریه در جهت نیل به اهداف. 7
کودکان. 8 کشوری مربوط به  ژه های توسعه ای  فعالیت در جهت انجام پرو

یـــر بوده اســـت: برگزاری  فعالیت هـــای مهـــم ســـازمان در ســـال های اخیـــر به صورت ز
کنفرانس ها و  کارگاه های آموزشـــی، ســـمینارها، ســـخنرانی ها،  یژه،  ره های آموزشـــی و دو

کودک)46( کنوانسیون حقوق  انتشار نشریات به منظور اجرای 

مؤسسه خیریه مقاصد اسالمی- 1-3-2
گردید و در حدود 1.5 قرن  مؤسســـه مقاصد اســـالمی در ســـال 1878 در لبنان ایجاد 
کشـــور فعالیت می نماید. این مؤسســـه در زمینه های مختلف از جمله  که در این  اســـت 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات آموزشی و فرهنگی فعالیت می نماید)47(.
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شکل  4-11: سایت مؤسسه خیریه مقاصد اسالمی

خدمات مؤسسه- 1-3-2-1
خدمات موسسه شامل 3 دسته آموزشی، بهداشتی و اجتماعی می شوند.

خدمات آموزشی	 
رش کودکان  پرو در این نوع خدمات، موسسه به دنبال تأمین نیازهای اساسی آموزش و
کشور فراهم  و نوجوانان می باشـــد تا بدین ترتیب فرصت آموزش و تعلیم نســـل های آینده 
آیـــد و تمامی افـــراد جامعه بتوانند از فرصت یکســـان برای تحصیل اســـتفاده نمایند. این 
کشـــور در مقطع  که فرصت تعلیم رایگان در مدارس بزرگ  خدمت به این صورت اســـت 
ابتدایـــی بـــرای افـــراد ایجـــاد می شـــود. همچنیـــن بـــرای مقاطـــع متوســـطه و تحصیالت 

دانشگاهی فرصت استفاده از وام های قسطی فراهم می شود)48(.

خدمات درمانی	 
که از سال 1930 تأسیس شده و در  مؤسســـه دارای یک بیمارستان مجهز و بزرگ است 
کارمنـــد اداری فعالیت  آن در حـــال حاضـــر 250 تخـــت، 125 دکتر، 322 پرســـتار و 353 

می کنند.
کودکان، جراحی  این بیمارســـتان دارای بخش های مختلف از جمله بخش داخلی، 

و دیگر بخش ها می باشد و به افراد مختلف خدمت رسانی انجام می دهد.
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خدمات اجتماعی	 
این بخش از خدمات شامل 5 دسته از فعالیت ها می شود:

ره های اجتماعی. 1 بخش مشاو
یست. 2 بخش توسعه محیط ز
بخش امور مذهبی. 3
بخش فعالیت های داوطلبانه. 4
بخش دوستی جامعه. 5

در هر یک از این بخش ها خدماتی مرتبط با امور مربوط به نام فعالیت به جامعۀ لبنان 
ارائه می شود)48(.

جمعیت خیریه مبرات- 1-3-9
این جمعیت خیریه در 1978 میالدی در لبنان تأسیس شد. در ابتدا هدف از ایجاد 
گذشـــت چندین ســـال  کودکان خیابانی بود. اما پس از  این موسســـه حفاظـــت از ایتام و 
گســـترش یافـــت و بـــه دیگـــر امـــور بشردوســـتانه از جمله  حـــوزۀ فعالیت هـــای ایـــن مرکـــز 

فعالیت های آموزشی، فرهنگی و سالمت نیز پرداخت. 
این موسسه برای کودکان یتیمی که دچار اختالالت و بیماری های خاص نیز هستند 
مراکز خاص ایجاد کرده اســـت. این مؤسســـه در حال حاضر شامل 3 مرکز برای نگهداری 
که دچار اختالالت بینایی یا نابینا هستند، یکی  از ایتام خاص است. یکی برای ایتامی 

برای ناشنوایان و دیگری برای ایتام دچار اختالالت زبان)50(.
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شکل  4-12: سایت جمعیت خیریه مبرات

زمینه های فعالیت مؤسسه- 1-3-9-1
مراقبت از ایتام. 1
آموزش و تحصیل. 2
آموزش حرفه ای. 3
پشتیبانی علمی و تخصصی. 4
فعالیت های فرهنگی و تبلیغی. 5
بهداشت و درمان)51(. 6

کز مختلفی در بخش های مختلف کشـــور می باشد.  همچنین این مؤسســـه دارای مرا
برای مثال مرکز نگهداری از معلوالن در بیروت، یتیم خانه ابراهیم)ع( در اســـتان جنوب و 
یتیم خانـــه یوســـف نبی)ع( در بیـــروت، یتیم خانـــه امام علـــی)ع( در جنـــوب، یتیم خانه 

کز دیگر)51(. ین العابدین)ع( در بقاع، مدرسه امام حسین)ع( در بیروت و بسیاری مرا ز
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شکل  4-13: یتیم خانه امام علی)ع( در جنوب

شکل  4-14: یتیم خانه یوسف نبی)ع( در بیروت
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شکل  4-15: یتیم خانه ابراهیم نبی)ع( در جنوب

شکل  4-16: مرکز نگهداری معلوالن در بیروت
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شکل  4-17: مدرسه امام حسین )ع( در بیروت



| فصل پنجم |

جمع بندی





جمع بندی- 5

کشـــور لبنان« باهدف  گـــزارش حاضر با عنوان »بررســـی وضعیت وقـــف و امور خیریه 
کـــن متبرکـــه، و قـــرآن و  یـــه، مســـاجد و اما بررســـی ســـاختار وضعیـــت وقـــف و امـــور خیر

کشور لبنان انجام شده است. فعالیت های مذهبی در 
کشـــوری در غرب آسیاســـت. لبنان در شمال با  لبنان با نام رســـمی جمهوری لبنان 
یه و در جنوب با اسرائیل مرز مشترک دارد. موقعیت جغرافیایی لبنان در نقطه تالقی  سور
یخی غنی و تنوع دینی، نژادی و فرهنگی  مدیترانه و جهان عرب منجر به شـــکل گیری تار

شده است.
یای مدیترانه قرار دارد.  کرانه شرقی در که در  لبنان ســـرزمینی بلند و کوهستانی اســـت 
کیلومتـــر درازا دارد. رودخانه های مهم لبنان عبارت اند از: عاصی و  کرانه های لبنان 255 
کلب. رشـــته کوه های لبنان عبارت اند از: رشـــته کوه های  لیطانـــی در دره ســـهل البقاع، و 
که میان این دو رشـــته کوه، دره سهل البقاع قرار  لبنان شـــرقی و رشته کوه های لبنان غربی 

گرفته است.
یر می باشـــد.  کشـــور لبنان بر اســـاس آمار بانک جهانی بـــه صورت نمودار ز جمعیـــت 
همانطور که مشخص است روند جمعیتی کشور لبنان با رشد همراه بوده و از 3.1 میلیون 

نفر در سال 2000 به 5.8 میلیون نفر در سال 2015 رسیده است.
زی و علوی( و 40 درصد  60 درصد از جمعیت لبنان مســـلمان )ســـنی، شـــیعه، درو
کلیسای آشوری و  کاتولیک یونانی،  مســـیحی هســـتند )غالبًا مارونی، ارتدوکس یونانی، 
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که از مناطق  کردها نیز می باشـــد  کوچکـــی از  ارضی( می باشـــند. لبنـــان دارای جمعیت 
شمالی لبنان و جنوب شرق ترکیه مهاجرت نموده اند و بین 75 تا 100 هزار نفر تخمین زده 
کردها طی سال های اخیر توانسته اند  که در مناطق سنی نشین زندگی می کنند.  می شوند 
کســـب نمایند. شـــیعیان )به تنهایی( بزرگ ترین فرقه در لبنان  شـــهروندی دولت لبنان را 
می باشند. حدود 16 میلیون نفر با نسب و اصالت لبنانی در سراسر دنیا زندگی می کنند. 
کلمبیا، فرانسه،  کانادا،  یل دارای بزرگ ترین جوامع لبنانی اســـت. آرژانتین، اســـترالیا،  برز
انگلیس، مکزیک، ونزوئال و آمریکا دارای جوامع لبنانی بزرگی هستند. حدود 400 هزار نفر 

آواره فلسطینی نیز از سال 1948 در لبنان زندگی می کنند)1(.
سیســـتم سیاســـی در لبنان پارلمانی اســـت. نظام پارلمانی در لبنان متأثر از وضعیت 
گونه ای طراحی  کشـــور می باشد. این سیستم به  فرقه ای، اجتماعی و مذهبی خاص این 
که تمامی اقوام و مذاهب در آن ســـهمی از قدرت سیاســـی داشـــته باشـــند.  شده اســـت 
یر از میان مسلمانان  ز برطبق این توافق، رئیس جمهور از میان مسیحیان مارونی، نخست و
یر از بین مســـیحیان  ز ســـنی مذهب، رئیـــس پارلمان از بین شـــیعیان و معاون نخســـت و
ارتدوکس انتخاب می شـــود. پارلمان لبنان دارای 128 کرســـی اســـت که به طور مســـاوی 
بین مســـیحیان و مسلمانان تقسیم شده اســـت. این توافق حاصل قرارداد طائف )1990( 
که به جنگ های داخلی در لبنان پایان داد. تا قبل از این توافق سهم مسیحیان  می باشد 

در قدرت سیاسی بیشتر از مسلمانان بود.
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که اصلی تریـــن ارگان مذهبی اهل ســـنت لبنان به شـــمار می رود.  دارالفتـــوای لبنـــان 
ییس این دیوان  الشیخ عبد اللطیف  دارالفتوی مرجعیت اصلی سنی در لبنان است و ر
که منصب مفتی اعظم جمهوری لبنان را بر عهده دارد. این نهاد همچنین  یان اســـت  در
کشور را نیز بر  عهده دارد. مرکز اصلی دارالفتوی در  اداره مدارس دینی و نظارت بر مساجد 

بیروت است اما یک مرکز دیگر نیز در منطقه شمال و طرابلس وجود دارد.
که به  دارالفتوی شـــمال و طرابلس، مرکزی دینی در منطقه شمال و طرابلس می باشد 
کشـــور لبنان و بـــه خصوص در مناطق مربوط بـــه خود می پردازد.  فعالیـــت های دینی در 
مفتـــی اعظـــم طرابلس نیز رئیـــس دارالفتوی می باشـــد و  بـــر اداره اوقـــاف طرابلس نظارت 

می کند.
کلی اداره عمومی اوقاف لبنان در 2 حوزه وقف و مساجد فعالیت می کند. در  به طور 

حوزه وقف این
اداره، وظیفه نظارت بر اوقاف، سرمایه گذاری اموال و نگهداری از موقوفات را برعهده 
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کنترل مساجد می پردازد. دارد و در بخش مساجد نیز به نظارت و 
این اداره به انجام فعالیت های مربوط به وقف در منطقه عکار می پردازد. اداره اوقاف 
کنترل و نظارت مســـاجد و همچنین امور دینی و  عـــکار عـــالوه بر فعالیت های وقفی بـــه 

مذهبی در منطقه نیز می پردازد.
یر نظر  که ز کشور می باشد  شورای اعلی شیعی مرجعیت اصلی شیعیان لبنان در این 
یری فعالیت می کند و توسط امام موسی صدر ایجادشده است. این شورا در  ز نخســـت و
گردید و امام موسی صدر در سال 1969 به عنوان اولین رئیس این شورا  سال 1967 ایجاد 

انتخاب شد.
زارت امور اجتماعی در جهت توسعه انسانی جامعه لبنان و ارائه خدمات اجتماعی  و
بـــه مـــردم ایجاد گردید و از زمان تأســـیس در همین مســـیر گام نهاده اســـت. با توجه بدین 
کمک به  زارت امـــور اجتماعـــی تمام تالش خـــود را برای تکامـــل جامعه و ارائـــه  منظـــر، و

نیازمندان جامعه اختصاص داده است.
یر نظر اداره عمومی اوقاف هســـتند، توسط دایره مساجد  که در ز آن بخش از مســـاجد 

کنترل می شوند.          این اداره نظارت و 
یر نظر اداره اوقاف عکار فعالیت می نماید و امور  بخـــش امور دینی اداره اوقاف عکار ز
دینی منطقه از جمله برگزاری جلســـاتی با امامان و واعظان، نظارت بر جشـــن های دینی، 
تأمیـــن معلمیـــن دینی مدارس، تأمین کتب دینی آموزشـــی برای مدارس، تهیه نشـــریات 

ره ای در خصوص مسائل دینی و فعالیت هایی از این قبیل را انجام می دهد. دو
که از سال 1984 شروع به فعالیت  کز خیریه ای لبنان است  صندوق زکات یکی از مرا
نموده است و در زمینه های خیریه ای، اجتماعی، فرهنگی و توسعه ای فعالیت می نماید. 
یافت زکات از مســـلمانان و اســـتفاده از آن در محل های الزم و  هـــدف اصلی ایـــن مرکز در

کمک ها می باشد. برای مستحقین این 
که به  کودکان یک موسســـه خیریه ای و بشردوستانه است  جمعیت خیریه حمایت از 
کـــودکان در حوزه های مختلف می پردازد. این موسســـه در 1949  حمایـــت و نگهداری از 
کرد. این جمعیت  کودکان شـــروع  گردید و فعالیت خود را با مراقبت و نگهداری از  ایجاد 
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با همکاری 48 جمعیت و مؤسسه دیگر فعالیت می نماید.
گردید و در حدود 1.5 قرن  مؤسســـه مقاصد اســـالمی در ســـال 1878 در لبنان ایجاد 
کشـــور فعالیت می نماید. این مؤسســـه در زمینه های مختلف از جمله  که در این  اســـت 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات آموزشی و فرهنگی فعالیت می نماید.
یـــه مبرات در 1978 میالدی در لبنان تأســـیس شـــد. در ابتدا هدف از  جمعیـــت خیر
ایجـــاد این موسســـه حفاظت از ایتـــام و کودکان خیابانی بود. اما پس از گذشـــت چندین 
گســـترش یافت و به دیگر امور بشردوستانه از جمله  ســـال حوزه ی فعالیت های این مرکز 

فعالیت های آموزشی، فرهنگی و سالمت نیز پرداخت. 
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نظام اوقاف لبنان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
والصالة والسالم علی سیدنا محمد خیر األنبیاء والمرسلین أما بعد:

یتوه الباحث في الســـؤال عن األنظمة الوقفیة ومواضیعها فال یجد مرجعًا موحدًا یعتد 
إذا  بـــه أو یعتمد علیه مما یشـــکل صعوبة علی الباحث والموظـــف والمدقق والمراجع، و
وجـــد نظامًا وقفیًا مطبوعـــًا افتقد تعدیالته الطارئة علیه، األمر الـــذي یربك العمل اإلداري 

السلیم.
إن المجلس الشرعي اإلســـالمي األعلی صیانة منه لألنظمة وحرصًا علی المصلحة  و
الوقفیة ســـبق أن اتخـــذ قرارًا مؤرخًا فـــي 1978/11/23 تحت رقـــم /27/ یطلب فیه من 
اللجنة التشـــریعیة للمجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلی جمع القوانیـــن واألنظمة الوقفیة 
یخي بغیة طبعها فـــي مجموعة واحدة، ولکن  یبهـــا وفقًا لمواضیعها وتسلســـلها التار وتبو
هـــذا األمر لم یتم، حتی خطرت لنا هذه الفکرة عفـــوًا فقمت بالمهمة وحدي وال أبغي من 

ثر الطیب في نفوس المراجعین والمهتمین والمسؤولین. راء ذلك إال الخیر وترك األ و
یة یســـتند علیها کل مســـؤول وکل إداري  إننا علی یقین بأن هذا الجهد یترك رکیزة إدار
کان مدیـــرًا عامًا أو مفتشـــًا عامًا أو رئیس مصلحة أو رئیس دائـــرة وقفیة فال یتحمل  ســـواٌء أ
مغبة البحث والتقصي والتدقیق بل یجد ضالته المنشـــودة فیما حصرنا ونسقنا وبالتالي 
فإن هذه المجموعة من األنظمة والقوانین ستجد حیزًا لها ومکانًا علی مکتب کل موظف 

مسؤول بإذن اهلل.
والحمد هلل رب العالمين

بيروت في 2001/1/1
رئيس المصلحة العقارية _  نزار سكر
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالیمن والصالة والسالم علی سیدنا محمد خیر األنبیاء والمرسلین.

أما بعد:
کلما  یة والمالیة في المجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلی،  کان علی اللجنة اإلدار فقد 
یة أو مالیة، إما أن یبحث أعضاؤها عن األنظمة  إبداء الرأي بقضیة إدار ُطلب منها البت و
إما عن القضایا المماثلة التي ســـبق  الوقفیة والقـــرارات أو التعامیم والمذکرات الصادرة و
وبت بها مرجع من المراجع المختصة، وکانت اللجنة حذرة بعد اتخاذ أي قرار من وجود 
نظام أو نص لم تطلع علیه أو أن تجد مستندًا یناقض أو یعّدل القرار أو النظام أو المستند 
یخ  الذي اعتمدته اللجنة. وسبق للمجلس الشرعي اإلسالمي األعلی بقراره رقم /27/ تار
1978/11/23 أن طلب من اللجنة التشریعیة للمجلس الشرعي جمع القوانین واألنظمة 
یخي بغیة طبعها في مجلد واحد، إال أن  یبها وفقًا لمواضیعها وتسلسلها التار الوقفیة وتبو
هـــذا العمل لـــم یتم ولم یتحقـــق، وکّنا نعتقد أن مثـــل هذا العمل الضخم والمتشـــعب ال 
یمکـــن أن یقوم به ســـوى مجموعة متکاملة من العاملیـــن القانونیین واالختصاصیین في 
یبها، إلی أن قیض اهلل لنا من قام بهذه المهمة لوحده وعلی نفقته  جمع المعلومات لتبو
کبار موظفي الدوائر الوقفیة الذي  ومســـؤولیته جزاه اهلل خیرًا. والحاج نزار ســـکر هو من بین 
کما لـــه القدرة والصبر علی  لمام والمعرفة الکاملـــة بالنصوص الصادرة،  له القـــدرات واإل
تحمل مشـــاق مثل هذا العمل المهم والشـــاق. وقـــد خطرت هذه الفکـــرة المنیرة لرئیس 
یة، الحاج نزار سکر بعد أن عانی وعاین من یعاني من هذا النقص الفادح  المصلحة العقار
ثر  راء هذا العمل ســـوى عمل الخیر وترك األ کما یقول من و فـــي المکتبة الوقفیة، ال یرجـــو 

الطیب في نفوس المراجعین والمسؤولین والمهتمین.
یحوي هذا الکتاب ســـتة عشر بابًا أو نظامًا تمثل جمیع األنظمة الصادرة عن المراجع 
المعنیـــة وأولهـــا نظـــام اإلفتـــاء وأوقاف المســـلمین المعـــروف بالمرســـوم االشـــتراعي رقم 
1955/18 وآخرها نظام مؤسسات الدکتور محمد خالد االجتماعیة الصادر عن المجلس 
الشـــرعي اإلســـالمي األعلی تحت الرقم 1985/13، أما بقیة األنظمة الصادرة والمحصورة 
یین والجهاز الدیني واألنظمة  یخین فإنها تتعلق بأنظمة الموظیفـــن اإلدار بیـــن هذین التار



راوست  /  129

المالیة للدوائر الوقفیة والمؤسسات التابعة لها باإلضافة إلی عدة أنظمة تتعلق بالمساجد 
واللجان القائمة علیها والتفتیش والمباراة وأصول التبلیغ والصنادیق المســـتقلة وسواها 

من األنظمة.
ه الباحـــث لتجمیع المالحق 

ّ
إننـــي من الذین یقـــدرون الجهد المضني الـــذي تحمل

والتعدیـــالت الصادرة عـــن مختلف المراجع المعنیة لجمع األنظمـــة المذکورة والصادرة 
خالل ثالثین عامًا انقضت.

یه بهذا العمل الخیر وبمن قام به متمنیًا علی المسؤولین  لذلك ال یسعني سوى التنو
کل مدقق أو مسؤول  یعه علی جمیع رؤساء الدوائر الوقفیة وعلی  اعتماد هذا الکتاب وتوز

یتعاطی الشأن الوقفي.
ثـــر الطیب في نفوس  وآمـــل أخیـــرًا أن یعم الخیر إن شـــاء اهلل تعالی وتفوح رائحة هذا األ

المهتمین والمسؤولین.

                                                           عضو المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
ية                                                                     رئيس اللجنة المالية واإلدار

                                                                                حسان فاخوري

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمـــد هلل الـــذي بنعمته تتم الصالحـــات، والصلوات الزاکیات علی ســـیدنا محمد 

خاتم األنبیاء والرساالت، وعلی آله وأصحابه الذین حازوا الخیرات والبرکات.
أما بعد: فقد وصلني إهداء األخ المحب السید نزار سکر حفظه اهلل )الوقف اإلسالمي( 
فاطلعـــت علیه وقرأتـــه قراءة هادئـــة مطمئنة، فرأیته خصبـــًا في مادتـــه وموضوعه، حیث 
یخیة المنوطة بها وبأشـــخاصها  یـــة التار کشـــف اللثام عن ثغر القـــرارات والمقررات اإلدار

حتی بت لوامعها الوقفیة ومتعلقاتها التي غدت واضحة المعاني جلیة المباني.
یخیة ألهل الوقف  إیمانًا منا بأن الدراســـة في أنماطها وسلوکها تســـتلزم المعرفة التار و
ییـــن في هـــذا المجال فقد عمقـــت النظر في الواجبـــات المطلوبة  والمتخصصیـــن اإلدار
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یخ وجمعت الشـــتات  . وقدمت دراســـة ثرًة، وثقت التار
ً
 ومآال

ً
داخـــل الجســـم الوقفي حاال

ووضعـــت بین یدي أولي االهتمام صورة واضحة ال لبَس فیها، ودلت علی خبرة المؤلف 
کســـبه الزمن منها تمرســـًا حتی  عیدانها واســـتخلص القوي منها وأفصحت عن معرفة، أ

جعل العسیر یسیرًا، والصعب مستساغًا والحزن سهاًل، ال وعلی الخبیر سقطت.
کتاب آخر في مادته بید أن هذا  ه 

ُ
ولن أقول إن هذا الکتاب »الوقف اإلسالمي« ال یعدل

الجهـــد والوقت الذي بذله مؤلفه بدى فریدًا من نوعـــه وممیزًا بلونه وذلك لمعاصرته التي 
یخ للوقائع واألحداث التي  ف الوقـــت والتار یخیة في واقع الکتابات. فقد َعّرَ لهـــا قیمة تار

کان من أثر في حیاة الناس وقتذاك. رافقت ذلك. وما جرى فیها وما 
ومعلوم أن القانون هو مجموعة القواعد والمبادئ التي وضعها أهل الخبرة من خاللها 
القرارات والمقررات التي تنظم شـــؤون الحیاة االجتماعیة اســـتجابة لمتطلبات الجماعة 

کما أنه یعبر عن واقعها وما وصلت إلیه من رضی وما أحرزته من تقدم. وسدًا لحاجاتها 
تها، وقیمتها  یخیة لها مدلوال لذا فإنني اعتبر هذا الکتاب »الوقف اإلسالمي« وثیقة تار
ین والمجتمـــع الوقفي غدا بحاجة إلیها.  ْت فیهـــا الکتابات الوقفیة من التدو

َّ
عبـــر زمن َقل

کتبه، وأجزل له العطاء. فجزى اهلل المؤلف خیرًا عما 

22 محرم 1422هـ / 16 نيسان 2001م
ية دار الفتوى _ مدير الشؤون اإلدار

الشيخ صالح الدين فخري

آراء وكلمات في هذه الدراسة
کانـــت غایتنا األولی من القیام بهذه الدراســـة حب الخیر ونشـــر المعرفة والحقیقة بین 
یخیة ومعرفـــة أجزاء من المرحلة الغامضة  کادیمیة والتار األبناء المهتمین بالدراســـات األ

یخ اإلدارة الوقفیة. من تار
ردت بعـــض الکلمات من زمالء ومختصین مهنئین ومرحبین وشـــارك البعض في  وو
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کتب  کبـــاره الذي  النصـــح والتصحیح ومن أبرزهم األســـتاذ الدکتـــور الزمیل عبد الفتاح 
الجمل التالیة:

الحاج الکریم األستاذ الفاضل نزار سکر حفظه المولی
إلـــی بقیة األجزاء إن شـــاء اهلل تعالی، مع  شـــکرًا هلل لـــك هذا الجهـــد الوقفي والعلمي و

خالص مودتي،
کرة الفرد  کانت األیام بما هي فعل زمن الحوادث، فإن ذکریات األیام تحضر في ذا إذا  و
کانت االســـتقامة فیها من صفاء  إذا  ألوانًا من الخطوط المســـتقیمة أو غیر المســـتقیمة. و
کرتنا تحمل لألســـتاذ نزار سکر تلك  الذات ما ینعکس علی االســـتقامة في االفعال فإن ذا
الخطوط المســـتقیمة فیما یتحلی به من نشاط ملحوظ وهمة فائقة، وغیرة واضحة علی 
بیـــوت اهلل تعالی، واألمـــالك الوقفیة، فضاًل عما یتزود به أنیســـه من ظرف الکالم، وجمال 

کثرها في هذه األیام. النقد لسلبیات الحیاة وما أ
یزود قارئه بإطاللـــة معرفیة متأنیة علی  والکتـــاب الـــذي وضعه یجلي العمق والدقـــة و

دقائق األمور الوقفیة وتنظیماتها.
کما شـــکرت له ذلك اإلهداء  یة عن روح والدیه،  وکم شـــکرت للمؤلف صدقته الجار
المســـتوعب لکل العاملین في الدوائر الوقفیة متعالیًا بذاته عن الکثیر الکثیر من شـــجون 
العمـــل الوظیفـــي في إدارة وقفیـــة نرجو لها مع المؤلـــف تقدمًا مطردًا یتســـاوق مع الطموح 

اإلسالمي الرائد في المجال الوقفي خاصة ومجاالت الحیاة عامة.
أخوك

طالب العلم
كباره أ.د. عبد الفتاح 
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اإلفتـاء واألوقـاف اإلسالمیـة
المرسوم اإلشتراعي

رقم 12
کانون الثاني سنة 1955 تاریخ 13 

 رسوم اشتراعي رقم 12
اإلفتاء واألوقاف اإلسالمیة

کانون الثاني سنة 1955 مع التعدیالت المقررة علی بعض مواده من  یخ 13  صادر بتار
یـــخ 21 ذو القعدة  قبل المجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلـــی بموجب القـــرار رقم /5/ تار
یـــخ  تار عـــدد 22  الرســـمیة  یـــدة  الجر فـــي  والمنشـــورة  آذار 1967م   2 الموافـــق  1386هــــ 

.1967/3/16
یة اللبنانیة إن رئیس الجمهور

بناء علی الدستور اللبناني
یخ 18 تشرین األول 1954. بناء علی القانون الصادر بتار

یخ 12 آذار سنة 1954. بناء علی المرسوم االشتراعي رقم 52 تار
بناء علی اقتراح رئیس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.
یرسم ما یأتي:

استقالل المسلمین السنیین بشؤونهم الدینیة.
 تامًا في شؤونهم الدینیة وأوقافهم 

ً
المادة األولی: المسلمون السنیون مستقلون استقالال

إدارتها بأنفســـهم طبقًا ألحکام الشریعة الغراء والقوانین  الخیریة، یتولون تشـــریع أنظمتها و
واألنظمة المســـتمدة منها بواســـطة ممثلین منهم مـــن ذوي الکفاءة وأهـــل الرأي بالطرق 

المبینة في المواد التالیة:
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رئیس المسلمین الدیني
یـــة اللبنانیة هو الرئیـــس الدیني للمســـلمین وممثلهم بهذا  المـــادة 2: مفتي الجمهور
الوصـــف لدى الســـلطات العامة ولـــه ذات الحرمة والحقوق واالمتیـــازات التي یتمتع بها 

أعلی الرؤساء الدینیین بال تخصیص وال استثناء.
یة هو الرئیس المباشـــر لجمیع علماء الدین المســـلمین  المـــادة 3: أ- مفتي الجمهور
یمارس جمیع الصالحیات المقررة له  والمرجع األعلی لألوقاف اإلســـالمیة ودوائر اإلفتاء و

في القوانین واألنظمة الوقفیة والشرعیة.
یة علی أحوال المسلمین ومصالحهم الدینیة واالجتماعیة  ب- یشرف مفتي الجمهور
قضیة  یجتمع إلی المفتین في المحافظات واأل یة اللبنانیة و في مختلف مناطق الجمهور
کلما دعت الحاجة لیدرس معهم أحوال المســـلمین الدینیـــة واالجتماعیة في مناطقهم 

یصدر إلیهم التعلیمات المقتضاة. وشؤون اإلفتاء واألوقاف والعلماء و
یین وأرباب الوظائـــف الدینیة من أئمة  یة الموظفیـــن اإلدار ج- یعیـــن مفتـــي الجمهور
یصدر عنه قـــرارات ترقیتهم وتأدیبهـــم وفصلهم وفقًا  وخطباء ومدرســـین وقراء ومؤذنیـــن و

لألحکام المقررة في هذا المرسوم االشتراعي واألنظمة المرعیة اإلجراء.
یتخذ قراراته في مختلف شـــؤون المســـلمین  یـــة مهامه و د- یمـــارس مفتـــي الجمهور
یستعین  الدینیة والوقفیة وفقًا ألحکام هذا المرسوم االشتراعي واألنظمة المرعیة اإلجراء، و
قتضـــاء بمجلس استشـــاري یختاره مـــن رجال العلـــم والعمل  فـــي األمـــور الهامة عنـــد اال
یراعي  ین بالنزاهة والخبرة واالستقامة البعیدین عن األهداف الذاتیة والحزبیة و المشـــهور

کافة المناطق مع توفر الشروط التالیة: في اختیارهم تمثیل 
1- أن ال تربطهم به صلة قربی لغایة الدرجة الرابعة.

2- أن یکونـــوا مـــن حملة الشـــهادات الدینیـــة والمدنیـــة العالیة أو مـــن ذوي المکانة 
االجتماعیة المرموقة واألخالق الحسنة والسیرة الحمیدة.

3- أن ال تقل ســـنهم عن الخامسة والثالثین یســـمی األعضاء لمدة سنة واحدة قابلة 
یة في حال العجز عن العمل  یمکن إعفاء العضو منه بقرار من مفتي الجمهور للتجدیـــد و
یضع المجلس نظامه الداخلي خالل  أو إذا أتی أمرًا خطیرًا أو ضارًا بمصالح المسلمین، و
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یخ شروعه في العمل. شهر من تار
یة صندوق مستقل تحدد إدارته وموارده، وطرق اإلنفاق  هـ-ینشـــأ لدى مفتي الجمهور

منه بنظام خاص یضعه المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی.
غایـــة هـــذا الصنـــدوق، المســـاهمة فـــي رفـــع مســـتوى المســـلمین الدینـــي والثقافي 

واالجتماعي والصحي.
بین أیـــة وظیفة أو عمل أو  یة و المـــادة 4: ال یجـــوز الجمع بین منصـــب مفتي الجمهور
مهنة باســـتثناء المناصب الرســـمیة أو الفخریة التي تخصص بالرؤســـاء الدینیین عامة، 
 حکمیًا ونهائیًا عـــن أیة وظیفة أو 

ً
یة تنـــازال یعتبـــر مجـــرد القبول بمنصـــب مفتي الجمهور و

عمل أو مهنة سابقة.

کیفیة انتخاب مفتي الجمهوریة
یة اللبنانیة من ینتخب من المرشـــحین من  المـــادة 5: یتولی منصب مفتي الجمهور
علماء الدین اإلسالمي السنیین اللبنانیین من ذوي السیرة الحمیدة والصالح الحائزین 
علی شـــهادة دینیة عالیة أو الذین مارســـوا وظیفة القضاء الشرعي مدة ال تقل عن خمس 

یشترط أن یکون المرشح قد أتم األربعین من عمره. عشرة سنة. و
یة لوالیة تنتهي ببلوغه ســـن الثانیة والســـبعین علی  المادة 6: ینتخب مفتي الجمهور
أن ال تقـــل في مطلق األحوال عن خمس ســـنوات، وال یعفی مـــن منصبه إال لدواع صحیة 
یصدر قرار اإلعفـــاء من مجلس  تمنعـــه من حســـن القیـــام بمهامه، أو ألســـباب خطیـــرة، و
االنتخـــاب اإلســـالمي بدعوة من المجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلی حال عـــدم اعتزال 
قـــل. وفي حال  بـــاع األعضاء علی األ یـــة ثالثة أر کثر المنصـــب بالطـــوع واالختیـــار وذلك بأ
کافیة  االعتزال أو اإلعفاء للمرض یمکن أن یعطی المعتزل أو المعفی مخصصات شهریة 
إال فمن میزانیة األوقاف اإلســـالمیة شـــرط أن ال  مـــن صنـــدوق اإلفتاء الخـــاص إن توفـــر. و

یتعاطی بنفسه أیة وظیفة أو مهنة أو عمل.
تحـــدد هـــذه المخصصات بقـــرار من المجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلـــی. ]معدلة 

یخ 96/12/28[. بموجب قرار المجلس الشرعي اإلسالمي رقم 50 تار
المـــادة 7: لـــکل عضو من أعضاء المجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلی أن یرشـــح في 
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جلسة االنتخاب الشخص الذي تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في المادة الخامسة، 
 إال إذا ثنی علیه عضوان آخران من المجلس. ]معدلة بالقرار رقم 

ً
وال یکون الترشیح مقبوال

یخ 1996/12/28[. 50 تار

مجلس االنتخاب اإلسالمي
المادة 8: یتألف مجلس االنتخاب اإلسالمي من:

رؤساء مجلس الوزراء السابقین. 1- رئیس مجلس الوزراء العامل و
2- الوزراء المسلمین السنیین العاملین.

3- النواب المسلمین السنیین العاملین.
4- أعضاء المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی.

5- المفتین المحلیین العاملین.
6- العلماء قضاة الشرع الشریف العاملین.

7- العلماء قضاة الشرع الشریف المتقاعدین.
کل من بیروت وطرابلس. 8- أمین الفتوى في 

9- المدیر العام لألوقاف اإلسالمیة.
یخ 96/12/28[. ]معدلة بموجب قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی رقم 50 تار

المادة 9: لکل عضو من أعضاء المجلس صوت انتخاب واحد، فال یحق له أن یمثل 
إال فئـــة أو جهـــة مـــن الفئات أو الجهـــات التي یتألف منهـــا المجلس، وال یجـــوز التوکیل 

یت بل یجب حضور الناخب بالذات. بالتصو

نصاب االنتخاب القانوني
المـــادة 10: ال یصـــح االنتخاب إال إذا جـــرى بحضور ثلثي أعضـــاء المجلس في المرة 
یعتبر فائزًا من المرشـــحین الذي ینال  األولـــی وبحضور نصف األعضاء فـــي المرة الثانیة و

کثریة المطلقة من أصوات المقترعین. األ
یکون الفوز بالتزکیة إذا لم یکن غیر مرشح  قتراع ســـرًا. و المادة 11: یجري االنتخاب باال

واحد یستکمل الشروط المؤهلة لتولي المنصب.



کشور لبنان 136  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

عملیات االنتخاب
کل نقابـــة وکل مؤسســـة وکل جمعیـــة إســـالمیة أعضاءهـــا مـــن  المـــادة 12: أ- تدعـــو 
المسلمین السنیین النتخاب ممثلیها في مجلس االنتخاب اإلسالمي بناء علی تکلیف 
خطي من مدیر األوقاف أو من یقوم مقامه یرســـله إلیهـــا قبل موعد االنتخاب بثالثین یومًا 
رود التکلیف إلیها  بیها في مدى خمسة عشر یومًا من و قل وترفع إلیه أسماء مندو علی األ
بیهم  یجوز ألصحاب الحق من أعضاء النقابات االجتماع من تلقاء ذاتهم وانتخاب مندو و

کثریة األعضاء. کتاب موقع من أ رفع أسمائهم إلی مدیریة األوقاف مباشرة بواسطة  و
ئحة الشـــطب بأســـماء الذین لهم حق االنتخاب  ب- تنشـــر في مرکز کل دائرة وقفیة ال
رؤساء الدوائر الوقفیة في المناطق أو من  کل ســـنة بواســـطة مدیر األوقاف العام و في مطلع 

یقوم مقامهم.
المـــادة 13: یجتمـــع مجلس االنتخاب اإلســـالمي بدعـــوة من رئیس مجلـــس الوزراء، 
وتبلـــغ الدعـــوة لصقًا علـــی بـــاب دار الفتـــوى. ]معدلة بموجب قـــرار المجلس الشـــرعي 

یخ 96/12/28[. اإلسالمي األعلی رقم 50 تار
المـــادة 14: یرأس االجتماع أعلی مرجع إســـالمي فـــي الدولة أو من یقـــوم مقامه أو من 
یدیر عملیة االنتخـــاب بمعاونة مدیر األوقاف العام أو من یقـــوم مقامه واثنین من  ینتدبـــه و
إعالن  الناخبیـــن الحاضرین یختارهما لیقوما بوظیفة أمیني ســـر لضبط وقائع الجلســـة و

نتیجة االنتخاب.
یض  قتراع بموجب تفو یحق لکل مرشـــح أن یفوض عنه مندوبًا لحضور عملیات اال و
خطي یبرزه لرئیس مجلس االنتخاب اإلســـالمي مصادق علیه مـــن مدیر األوقاف العام أو 

من یقوم مقامه.
ینادي علی األعضاء بأســـمائهم  المـــادة 15: یعلن رئیـــس المجلس افتتاح الجلســـة و
راقًا لالقتراع من  یـــوزع علیهم أو کتمال النصاب القانوني منهم، و اســـتثباتًا لحضورهم وال
رقته في صندوقة مقفلة  کل ناخب و نموذج واحد، ثم یشـــرع في عملیة االنتخاب فیضـــع 
یشـــار إلی اقتراعه بقائمة الشـــطب بجانب اسمه. علی أنه إذا وجد  علی منضدة الرئیس و
مـــن أصحاب حق االنتخاب من لم یناد علی اســـمه إلغفاله في قائمة المقترعین حق له 
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قتراع  قتراع بطلب تمکینه من ممارســـة حقه فتفصل هیئة اال أن یتقدم من رئیس لجنة اال
فورًا في األمر وقرارها بهذا الصدد مبرم.

قتراع تفتـــح صندوقة االنتخاب بحضـــور الناخبین  المـــادة 16: عند انتهـــاء عملیة اال
راق الموجودة فیها بمطابقة عددها علی عدد األعضاء المقترعین بحسب قائمة  وتفرز األو

کثریة القانونیة. یعلن انتخاب من یحرز األ الشطب وبقراءة األسماء المقیدة فیها جهرًا و
قتراع إال اسم المرشح فقط. رقة اال المادة 17: ال یجوز أن تتضمن و

رقة اقتراع تحمل توقیعًا أو عالمة أو عبارة ولو لم تنم عن شـــخصیة  وتعتبـــر الغیـــة کل و
صاحبها.

الطعن في االنتخاب
المـــادة 18: ال یقبـــل الطعن في صحة االنتخاب إال من المرشـــح الخاســـر وذلك لعلة 
یر أو لعلة مخالفة األصول االنتخابیة المرسومة أعاله مخالفة جوهریة یترتب  الخداع والتزو

علیها فقدان النصاب القانوني لالنتخاب.
یقـــدم الطعـــن في یومین من إعـــالن النتیجـــة االنتخابیة إلی اللجنة التـــي یصار إلی  و

انتخابها في جلسة انتخاب المفتي وفقًا للمادة التالیة:
المادة 19: یفصل مجلس االنتخاب اإلسالمي بصورة مبرمة في صحة الطعن في مدة 
ثمانیة أیام من تقدیم عریضة الطعن وذلك بناء علی تقریر تضعه لجنة فرعیة من أعضائه 
یـــة أصوات  کثر ینتخبهـــا المجلس بأ ز عددهـــا العشـــرة وال یقـــل عن الخمســـة و ال یتجـــاو
الحاضریـــن من أعضائه فـــإن اقر المجلس صحـــة الطعن أعید االنتخـــاب وفقًا لألحکام 

المتقدم ذکرها.

إعالن نتیجة االنتخاب وتنصیب مفتي الجمهوریة
یذکر اســـم  المـــادة 20: یعلـــن رئیس المجلـــس النتیجة بعد إتمـــام عملیة االنتخاب و
یة، وفي الیوم الثالث لهذا اإلعالن یجري تنصیب  المرشح الفائز بمنصب مفتي الجمهور
المفتـــي فـــي دار اإلفتـــاء من جانب رئیـــس المجلـــس االنتخابي ومن یحضر مـــن أعضائه 
بإعالنـــه مفتیًا  یکـــون التنصیـــب بقـــراءة محضـــر جلســـة االنتخاب بحضـــور المفتـــي و و
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یة باســـم المســـلمین. أما إذا وجد طعن أجل التنصیب إلی ما بعد الفصل فیه،  للجمهور
وفـــي حال الفوز بالتزکیة، یجـــري تنصیب المفتي فور إعـــالن النتیجة. ]معدلة ومضاف 

یخ 96/12/28[. إلیها بموجب قرار المجلس الشرعي األعلی رقم 50 تار
یة إلی الحکومة  وفي یوم التنصیب یقوم رئیس المجلس بتبلیغ اســـم مفتي الجمهور

رسمیًا إلجراء المقتضی القانوني.
المـــادة 21: في حـــال الطعن في صحـــة االنتخاب تجري المراســـم الـــواردة في المادة 

ر قرار المجلس برد الطعن. السابقة في الیوم التالي لصدو
وسواء جرت مراسم التنصیب أو تأخرت أو ألغیت ألي سبب کان فإن الفائز باالنتخاب 

ر القرار برد الطعن. یة حکمًا بمجرد مضي مدة الطعن أو صدو یصبح مفتیًا للجمهور
المادة 22: إذا تخلف رئیـــس المجلس عن القیام بواجب التبلیغ أو التنصیب فیقوم 
مقامـــه فـــي هاتین المهمتیـــن نائب رئیس المجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلـــی مع وفد 

الهیئات المذکورة آنفًا.
المادة 23: تصدر الحکومة بعد عملیة االنتخاب والتنصیب مرســـومًا بتکریس ذلك 
کثر  یة اللبنانیة، فإذا لم یصدر في مهلة شهر علی األ باعتبار المرشح الفائز مفتیًا للجمهور

یة اللبنانیة حکمًا. اعتبر المنتخب مفتیًا للجمهور
یة: المادة 24: یعاون مفتي الجمهور

1- مجالس منتخبة.
2- موظفون اختصاصیون هم:

أمین الســـر الخاص ومدیـــر األوقاف العام واألمین العام للمجلس الشـــرعي اإلســـالمي 
یة. األعلی یعینهم مفتي الجمهور

کًا بالوظائف الالزمة لتسییر العمل  4- یضع المجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلی مال
في دائرة الفتوى وأمانة الســـر الخاصة واألمانة العامة للمجلس الشرعي اإلسالمي األعلی، 

یة. یعتبر ذلك نافذًا بعد تصدیق مفتي الجمهور و
یضع لهم نظامًا خاصًا. یة مباشرة و أما جهاز مدرسي الفتوى فیتبع مفتي الجمهور

المادة 25: یشترط في أمین الفتوى أن یکون من العلماء المتفقهین في أحکام الشرع 
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والدین أو الحائزین علی شهادة شرعیة عالیة.
کل من أمین الســـر الخاص واألمین العام للمجلس الشـــرعي اإلســـالمي  یشـــترط في  و

األعلی أن یکون من ذوي الثقافة العامة الحائزین علی شهادة جامعیة.
کلیات  یشـــترط في مدیر األوقاف العام أن یکون حائزًا علی شـــهادة عالیة من إحدى  و
األزهر الشـــریف أو ما یعادلها من الشـــهادات الدینیة العالیة أو شـــهادة حقوق صادرة عن 

جامعة تدرس الشریعة اإلسالمیة.
ین آنفًا من فروعه  یة المذکور المـــادة 26: ال یجوز أن یکون أحد معاوني مفتي الجمهور

أو حواشیه أو أقاربه بالمصاهرة حتی الدرجة الرابعة.
المادة 27: یناط بأمین الفتوى في العاصمة دراسة القضایا الدینیة والشرعیة المتعلقة 
یض  یقوم مقامه بتفو یة في مهامـــه و إعطاء الرأي فیهـــا وهو یؤازر مفتي الجمهور باإلفتـــاء و
یل المـــدى أو عندما یتعذر علیـــه القیام بمهام  منـــه أثنـــاء غیابه عن البـــالد أو مرضه الطو

منصبه.
یة األخرى. یناط بأمین السر الخاص سائر المعامالت اإلدار و

تسري أحکام هذه المادة علی أمین الفتوى في طرابلس بالنسبة لمفتي طرابلس.

المفتون المحلیون
کل محافظة وقضاء في المناطق التي یکثر عدد الســـکان  المـــادة 28: یکون في مرکـــز 
المســـلمین فیها مفت محلـــي من علماء الدیـــن الحائزین علی شـــهادة دینیة عالیة من 
األزهر أو ما یعادلها من الشـــهادات الدینیة أو مارس القضاء الشـــرعي مدة ال تقل عن عشر 
ســـنوات أو مـــن العلمـــاء المشـــهود لهم بالعلـــم والدین والصـــالح ووجهت علیـــه وظیفة 

یس مدة ال تقل عن خمسة عشرة سنة. الخطابة أو التدر
یرتبط مباشـــرة بمفتي  وهـــو یرعی مصالحهـــم الدینیة والوقفیة واالجتماعیة المحلیة و

یة. الجمهور
یعني بالعلماء في منطقته  یقیـــم المفتي المحلي في المحافظة أو القضـــاء التابع له و
کل ثالثة أشـــهر  ر معهم  یضع بعد التشـــاو یســـهر علی حســـن أدائهم الواجبات الدینیة و و
وکلما دعت الحاجة المناهج الواجب اتباعها في شـــؤون الوعظ والتوعیة اإلســـالمیة وفي 
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یؤدي غایاته في  مختلف المواسم الدینیة بشکل یتفق مع أحکام الشریعة وحرمة الدین و
التثقیف والتعلیم، وال تکون هـــذه المناهج صالحة للتنفیذ إال بعد التصدیق علیها من 

یة. قبل مفتي الجمهور
یًا  ر یة تقریرًا دو وتحقیقًا لحســـن ســـیر العمل یرفع المفتي المحلي إلی مفتي الجمهور
مرة کل ثالثة أشـــهر وکلما قضت الظروف یشرح فیه األوضاع الدینیة والوقفیة واالجتماعیة 
کل بلـــد تابع له وحالـــة العلماء والمســـاجد والمعاهـــد وحاجاتها ونتائج  للمســـلمین في 

أعماله في منطقته.
کل منطقة مفتیًا بواسطة هیئة تتألف ممن یأتي وهم: المادة 29: تنتخب 

1- ممثلو المنطقة من المسلمین السنیین في الهیئتین التنفیذیة والتشریعیة.
2- أعضـــاء المجلـــس الشـــرعي اإلســـالمي األعلـــی مـــن المنطقـــة الطبیعیـــون منهم 

والمنتخبون والمعینون.
3- القضـــاة الشـــرعیون والعدلیـــون المســـلمون الســـنیون مـــن أبنـــاء المحافظـــة ومن 

العاملین فیها.
4- رئیس وأعضاء المجلس البلدي المســـلمون الســـنیون في مرکز المحافظة. ]صدر 

یخ 82/2/11[. تفسیر بقرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی رقم 12 تار
یة والصناعیـــة والزراعیة في مرکز المحافظة وکل  بـــون ثالثة من الغرف التجار 5- مندو
بیها الشتراك في مجلس  نقابة وجمعیة في مرکز المحافظة من النقابات التي یحق لمندو

االنتخاب اإلسالمي.
ئمة  6- رئیس دائـــرة األوقاف المحلي وأعضاء مجلس األوقـــاف اإلداري والخطباء واأل
والمدرسون في المنطقة من حاملي الشهادات الدینیة من األزهر أو أحد المعاهد الدینیة 
یس مدة ال تقل عن العشـــر سنوات  المعترف بها أو الذین مارســـوا وظیفة الخطابة أو التدر

من اللبنانیین ومدرسو الفتوى.
7- أمـــا المفتي في القضـــاء فینتخبه الذوات المنصوص علیهم في الفقرات 1 و2 و6 

یضاف إلیهم: و
أ- رئیس دائرة األوقاف المحلي في المحافظة.
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رؤساء لجان األوقاف التابعة له. ب- لجنة األوقاف المحلیة في مرکز القضاء و
ج- رؤساء البلدیات المسلمون السنیون في مرکز القضاء وفي القرى التابعة له.

د- القضاة الشرعیون والعدلیون المسلمون السنیون من أبناء القضاء والعاملین فیه.
یـــن رؤســـاء البلدیات  وفیمـــا یتعلـــق بإفتـــاء زحله یضـــاف إلـــی األشـــخاص المذکور

المسلمون السنیون في مرکز قضاء البقاع الغربي والقرى التابعة له.
یخ االنتخاب ال  کثر من الهیئات المذکورة في هذه المادة بتار إن عـــدم وجود هیئة أو أ

یکون مانعًا من إجرائه.
یبلغه لرئیس  یـــة موعد انتخـــاب مفتي المنطقـــة و المـــادة 30: یحـــدد مفتي الجمهور
یـــة إلذاعته علی  یـــة األوقاف بواســـطة هـــذه المدیر األوقـــاف المحلـــي أو مـــن تنتدبه مدیر
الناخبین في منطقته، وال یجوز تأجیل االنتخاب مدة تزید علی ثالثة أشـــهر من خلو مرکز 
اإلفتاء، فإذا انقضت هذه المهلة فلنائب رئیس المجلس الشرعي أن یحدد هذا الموعد.

یة یکون من أعضاء  المـــادة 31: یجري االنتخاب برئاســـة مندوب عن مفتـــي الجمهور
المجلـــس الشـــرعي األعلی یعاونـــه رئیس األوقـــاف المحلي عنـــد عدم وجـــوده یقوم بهذا 
إثبات نتیجة  کأمین ســـر لضبط وقائع االجتماع و المعاونة من ینتدبه مدیر األوقاف العام 

االنتخاب وذلك وفقًا لألصول االنتخابیة المرسومة في المواد السابقة.
یطبق في انتخاب  یطبق في انتخاب المفتي المحلي ما یشترط و المادة 32: یشترط و

یة وفقًا للمواد التي سلفت. مفتي الجمهور
یة نتیجـــة االنتخاب عقـــب االنتهاء من  المـــادة 33: یعلـــن منـــدوب مفتـــي الجمهور
یصدر القرار بها  یة علیها. و قتراع وال تکون نهائیة إال بعد مصادقة مفتي الجمهور عملیة اال
یبلغ للمراجـــع اإلیجابیة. فإذا لم  کثر من إعـــالن نتیجة االنتخاب و في مدة شـــهر علی األ

یصدر القرار في مهلة الشهر اعتبر المنتخب مفتیًا حکمًا.
إلغـــاؤه إال بموافقة المجلس  المـــادة 34: ال یجـــوز رفض المصادقة علـــی االنتخاب و

لغاء. الشرعي اإلسالمي األعلی وألسباب وجیهة تذکر في قرار اإل
ر القرار بإلغائه وال یجوز  کثر من صدو المادة 35: یعاد االنتخاب في مدة شـــهر علـــی األ

إبطاله ثانیة بحق  المرشح ذاته للفائز في المرتین.
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المـــادة 36: ال یفصـــل المفتي المحلـــي من منصبه إال إذا عجز عـــن العمل أو أتی أمرًا 
یصدر قرار  کرامة منصبه أو یضر بمصالح المسلمین، و خطیرًا أو ســـلك سلوکًا یســـيء إلی 
یتخذ هذا القرار بناء  یة بموافقة المجلس الشـــرعي األعلـــی، و الفصـــل عن مفتي الجمهور
یة بمعرفة لجنة یؤلفها من ثالثة أو خمســـة من أعضاء  علی تحقیق یجریه مفتي الجمهور

المجلس الشرعي تستمع لدفاع المفتي في األمور المنسوبة إلیه.
یـــخ 1996/12/28 علی ما  نص قرار المجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلی رقـــم 50 تار

یلي:
المادة الرابعة: أ- خالفًا لکل نص آخر، یثبت المفتون المحلیون المکلفون حالیًا في 
مناصبهم وهم أصحاب السماحة: الشیخ محمد طه الصابونجي، الشیخ خلیل المیس، 

الشیخ مصطفی غادر.
ب- تنتهي والیة المفتي المحلي عند بلوغه سن السبعین.

ج- ال تطبـــق أحکام الفقرة /ب/ علی المفتي المحلییـــن منهم والمثبتین بموجب 
ر هذا القرار. یخ صدو الفقرة /أ/ إال بعد مضي خمس سنوات علی تار

یعمل به فور لصقه علی  المادة الخامسة: یلغی کل نص یتعارض وأحکام هذا القرار، و
ینشر في حیث تدعو الحاجة. باب دار الفتوى و

مجالس األوقاف المنتخبة
کز المحافظات  یة في العاصمة ومرا المادة 37: المجالس المنتخبة هي مجالس إدار

یفصل في استئناف قراراتها. قضیة ومجلس شرعي أعلی یشرف علی أعمالها و واأل
یة هذه المجالس شرفیة حسبیة یؤدي العضو عن طریقها خدمة إسالمیة عامة  وعضو
یـــض انتقال یدفع لألعضـــاء المقیمین  یض ما عدا تعو ولیـــس لـــه لقاءها أي بـــدل أو تعو

یحدد بقرار من المجلس. خارج بیروت و

المجلس الشرعي األعلی
یة في بعض المهام المنوطة  المادة 38: یؤازر المجلس الشرعي األعلی مفتي الجمهور
یملك المجلـــس بنوع خاص ســـلطة إصـــدار النظـــم والقـــرارات والتعلیمـــات التي  بـــه و
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إدارة جمیع أوقافهم الخیریة علی اختالف  یقتضیها تنظیم شـــؤون المســـلمین الدینیة و
أنواعهـــا وغایاتهـــا وأســـمائها بما یکفل حفظ عینها وحســـن اســـتغاللها وتأمیـــن الجهات 
یـــة الموقوفـــة علیها ولـــه أیضًا صالحیات تفســـیر النظـــم والمقررات فـــي المواضیع  الخیر

کله علی وجه ال یتعارض وأحکام هذا المرسوم. المذکورة آنفًا وذلك 
المادة 39: باإلضافة إلی األمور الواردة في المواد السابقة یقوم المجلس الشرعي األعلی 

بالمهام التالیة:
1- تدقیق وتعدیل وتصدیق موازنات األوقاف في العاصمة والمناطق.

ثني عشـــریة عند تأخر  یة علی أســـاس القاعدة اال 2- الترخیص بصرف النفقات اإلدار
کانون اآلخر من  المصادقـــة علی الموازنات المذکـــورة، وتطبق هذه القاعدة حکمًا في أول 

کل عام إذا تأخر المجلس عن إقرارها.
3- التصدیق علی اقتراح تعیین رؤســـاء دوائر األوقاف وکذلك تصدیق اقتراح ترقیتهم 
ونقلهم واتخاذ التدابیر التأدیبیة بحقهم، یستثنی من ذلك الموظفون الذین خصهم هذا 

المرسوم بنظام مخالف ألحکام هذه الفقرة.
یة المتعلقة. 4- النظر في قرارات المجالس اإلدار

أ- بتوجیه الجهات المشروطة وذلك بالتصدیق أو التعدیل.
ب- باســـتبدال العقارات الوقفیة وتقریر شروط استعمال المبالغ الناجمة عنه وذلك 
إعادتها إلی مصدرها الســـتکمال أو تصحیـــح الخلل في  بالتصدیـــق أو الفســـخ والنشـــر و

إجراءاتها.
رواتبهـــا بالتصدیق أو  کاتها و یة وتحدیـــد مال ج- بتصنیـــف الوظائـــف الدینیـــة واإلدار

التعدیل أو اإلبطال.
بـــاب الوظائف الدینیة مـــن أئمة وخطباء  قتراحـــات بتعیین أر د- التصدیـــق علـــی اال
یین وترقیتهم واتخاذ التدابیر التأدیبیة  ومدرســـین وقراء ومؤذنین وبتعیین الموظفین اإلدار

قتراحات. بحقهم أو طلب إعادة النظر بهذه اال
أما القرارات بهذا الصدد فتصدر وفقًا للفقرة )ج( من المادة الثالثة من هذا المرسوم.

هـ-مراقبة تنفیذ النظم والقرارات والتعلیمات الصادرة عنه في کل ما یتعلق بالشـــؤون 
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الدینیـــة واألوقاف ومراقبة أعمال المدیریة العامة في العاصمة ودوائر األوقاف في المناطق 
یـــة ولجانهـــا، وذلـــك بانتداب أحـــد أعضائـــه أو األمین العـــام للمجلس  ومجالســـها اإلدار
الشـــرعي، وللمجلـــس عنـــد وجود أســـباب تدعـــو إلـــی المالحقـــة أن یقترح علـــی مفتي 

یة إحالة المسيء إلی لجنة الطعون والتأدیب. الجمهور
إن العقوبات التأدیبیة التي یمکن الحکم بها:

1- التنبیه.
2- اللوم.

3- الحسم من الراتب.
ز السنة.  4- تأخیر الترقیة لمدة ال تتجاو

5- إنزال الدرجة.
ز السنة. 6- التوقیف عن العمل لمدة ال تتجاو

یض. 7- الصرف من الخدمة مع استحقاق التعو
یض.  8- العزل مع الحرمان من التعو

و- النظر باالستئنافات المقدمة ضد قرارات المدیر العام المتضمنة التدابیر التأدیبیة.
یة. 5- الفصل في استئناف قرارات المجلس اإلدار

یة من تلقاء ذاته أو بناء علی  6- النظر في المســـائل التي یحیلها علیه مفتي الجمهور
یة أو أحد أصحاب العالقة. مراجعة إحدى دوائر األوقاف أو أحد مجالسها اإلدار

7- أقصـــی مـــدة للبت في القضایا المســـتأنفة خمســـة وأربعـــون یومًا اعتبـــارًا من یوم 
إیداعهـــا لدى المقرر، وللمجلس حق تمدید هذه المدة العتبارات وجیهة یوردها في قرار 
کثر من  یل إلـــی المقرر أ التمدیـــد، وال یجـــوز أن تبقی المعاملة فـــي قلم المجلس دون تحو

أسبوع.

کیفیة تألیفه
المـــادة 40: یتألـــف المجلس األعلی من رئیس ونائب للرئیـــس ومن أعضاء طبیعیین 

یة. وأعضاء منتخبین وأعضاء یعینهم مفتي الجمهور
یة اللبنانیة أما  المادة 41: رئیس المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی هو مفتي الجمهور
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کثریة األصوات. قتراع سرًا وبأ نائب الرئیس فینتخبه المجلس من بین أعضائه باال
المادة 42: أعضاء المجلس الطبیعیون هم:

رؤســـاء المجالس النیابیة الســـابقون من  رئیس الوزارة و أ- رئیـــس المجلـــس النیابي و
المسلمین السنیین.

ب- أعضاء المجالس المنتخبون هم:
1- ثمانیـــة مـــن محافظة بیـــروت وثمانیة من محافظة الشـــمال منهم واحـــد من عکار 
وأربعـــة مـــن محافظة الجنـــوب منهم ثالثة من مدینـــة صیدا وواحد مـــن قضائي حاصبیا 

کل من محافظتي جبل لبنان والبقاع. ومرجعیون واثنان من 
کل منطقة أعضاءها بواسطة الهیئة المنوط بها انتخاب المفتي المحلي. تنتخب 

یة فإن عددهم یوازي ثلث عدد األعضاء  ج- أما األعضاء الذین یعینهم مفتي الجمهور
یکونون من  یخ تصدیـــق نتائج االنتخـــاب و یختارهـــم خالل أســـبوع من تار المنتخبیـــن و

الفئات التالي بیانها:
کـــم البدایة والمحکمة العلیـــا من الدرجات  1- القضاة الشـــرعیون الســـنیون في محا

الثماني العلیا.
یون السنیون من الدرجات الخمس العلیا. 2- القضاة العدلیون واإلدار

3- من ذوي الکفاءآت العلیا.
4- المفتون.

مدته
یجوز حلـــه قبل إتمام مدته  المادة 44: مدة المجلس الشـــرعي األعلی أربع ســـنوات و
یة یوافقه خمسة عشر عضوًا من أعضاء المجلس  ألســـباب خطیرة یقدرها مفتي الجمهور
یتحتم حینئذ دعوة الهیئة  یـــة و یصدر قرار الحل عن مفتي الجمهور قل و األعلی علـــی األ

ر قرار الحل. کثر من صدو الناخبة النتخاب مجلس جدید في مدة شهر علی األ
یة إمالء مقاعد األعضاء المنتخبین الخالیة بسبب  المادة 45: یجوز لمفتي الجمهور
کانت المـــدة الباقیة للمجس  االســـتقالة أو الوفـــاة أو غیر ذلك من األســـباب بالتعیین إذا 
یة استعمال هذا الحق إذا  تمام مدته القانونیة ال تزید عن سنة وال یسوغ لمفتي الجمهور إل
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إنما  زت المقاعد الخالیـــة بمجموعها أو علی التوالي ربع عـــدد أعضاء المجلس، و جـــاو
یتوجب عندئذ إجراء انتخاب فرعي إلمالء المقاعد الخالیة لما یتبقی من مدة المجلس 

القانونیة.
یـــة إلـــی التعییـــن علـــی نحو مـــا ذکر یتوجـــب علیـــه أن یعین  إذا لجـــأ مفتـــي الجمهور
کثریة األصوات  کان محرزا أل یة المجلس الشرعي اإلسالمي الشاغرة من  بالتفضیل لعضو

حسب مندرجات محضر االنتخاب بعد العضو الذي شغر مرکزه.
کل عضو من أعضائه المنتخبین  یته  المادة 46: یحـــق للمجلس أن یفصل من عضو
کبیرًا أو یتصرف تصرفات شـــخصیة تسقطه   

ً
یته إخالال أو المعینین یخل بواجبات عضو

کثریة ثالثة أرباع األصوات علی  یتخذ قرار الفصـــل بأ من أهلیة االنتســـاب إلی المجلس و
یة وال یکون قاباًل ألیة مراجعة. قل برئاسة مفتي الجمهور األ

کل عضـــو من أعضاء المجلس واللجان المنتخبین والمعینین یتخلف عن الحضور 
یمأل  ثالث جلســـات متوالیات دون عذر مشـــروع یقبله المجلس یعتبر مستقیاًل حکمًا و

یة. مکانه بقرار من المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی بناء علی اقتراح مفتي الجمهور
أصول انعقاده

کل شـــهر، ما  المادة 47: یجتمع المجلس الشـــرعي األعلی بدعوة من رئیســـه مرة في 
یجتمع من تلقاء ذاته في الربع األخیر  عدا أشـــهر الصیف لدرس القضایا الموجودة لدیه، و
رة متصلة الجلســـات لتدقیق موازنات األوقاف وتعدیلها وتصدیقها وللنظر  من الســـنة بدو

فیما یتسع له وقته من المسائل المحالة أو الجدیرة بالبحث عفوًا.
المادة 48: یجتمع المجلس في غیر المواعید أعاله لدرس قضیة أو قضایا طارئة تذکر 

کتاب الدعوة، وذلك بناء علی دعوة من الرئیس أو طلب من ربع األعضاء. في 
یة في بیروت وتکون له قاعة  المادة 49: یعقد المجلس جلساته في مقر مفتي الجمهور

خاصة ومکتب لنائب رئیسه ولکتاب وقائع جلساته.
کثریة أعضائه في الجلســـة األولی وبثلث أعضائه علی  المـــادة 50: ینعقد المجلس بأ
قل في الجلسات التالیة إال فیما یتعلق بفصل أحد أعضائه أو إدخال تعدیل علی هذا  األ

قل. المرسوم فال یصح انعقاده حینئذ إال بحضور ثالثة أرباع أعضائه علی األ
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کثریة األصـــوات وقراراته نافذة  المـــادة 51: یتخذ المجلس الشـــرعي األعلـــی قراراتـــه بأ
یة أن یطلب من المجلس المذکور إعادة النظر في أي منها  یجوز لمفتي الجمهور بذاتها و
لمرتین اثنتین ألســـباب وجیهة یوردها في مذکرة الطلب وذلك في خالل عشـــرة أیام من 
إذا لم یســـتعمل المفتي حقه هذا ضمـــن المهلة المذکورة أو إذا أصر  یخ تبلغه القرار، و تار

المجلس علی قراره فالقرار یعتبر نافذًا حکمًا.
المادة 52: ملغاة.

المادة 53: یحق لکل متضرر من قرار أصدره المجلس أن یلتمس إعادة النظر في مدة 
خمســـة عشر یومًا من تبلیغه إیاه أو علمه علمًا الزمًا إذا لم یکن قد أبدى أو قد دعي إلبداء 

کثر من مرة واحدة. أقواله في المسألة الصادر القرار بها. وال یجوز طلب إعادة النظر في أ
یتخذ  ئحة داخلیة إلدارة جلساته وتنظیم أعماله و المادة 54: یضع المجلس بنفسه ال

مقرراته بعد درس موضوعاتها من اللجنة المختصة وبناء علی تقریر یضعه مقررها.
أما لجان المجلس فهي:

1- اللجنـــة القضائیة: وهي تؤلف من تســـعة أعضاء یناط به فصـــل األمور المبینة في 
الجزئین /أ/ و/ب/ من الفقرة الرابعة وکامل الفقرة الخامسة من المادة 39.

تنتخب هذه اللجنة رئیســـها ونائبه مـــن أعضائها وتجتمع في المواعید التي یحددها 
کلما دعت الحاجة إلی ذلك. رئیسها أو نائبه 

قل، وتتخـــذ قراراتها  یکـــون اجتماعهـــا قانونیـــًا إذا حضر ســـبعة من أعضائها علـــی األ و
کما هـــي الحال في قرارات  قـــل، وتکون هذه القرارات نافذة  کثریة ســـتة أعضاء علی األ بأ
المجلـــس الشـــرعي األعلـــی إال إذا تقدم أحـــد أصحاب العالقـــة بطلب إعـــادة النظر بقرار 
یخ تبلغه القرار، وفي  اللجنة من المجلس الشـــرعي األعلی خالل خمسة عشر یومًا من تار
مثل هذه الحال یجب علی المجلس البت بالطلب في مدة أقصاها خمسة وأربعون یومًا 

رود الطلب. من و
یة والمالیة: وهي تتألف من ســـبعة أعضـــاء ینتخبون الرئیس والمقرر  2- اللجنة اإلدار
یناط بها دراســـة الموازنـــات العامة  یقـــوم المقرر مقـــام الرئیس عنـــد غیابه و مـــن بینهم، و
رد في الجزء /ج/ من الفقرة الرابعة من  یر للمجلـــس فیما و والقضایـــا المالیة ووضع التقار
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رد في الجزء /د/ مـــن الفقرة ذاتها والتصدیق علی  کما ینـــاط بها البت فیما و المـــادة 39 
یة وفقـــًا لألصول  بـــاب الوظائف الدینیـــة واإلدار یـــة بتعیین أر اقتراحـــات المجالـــس اإلدار

المقررة في هذا المرسوم أو طلب إعادة النظر فیه من قبل المجلس اإلداري.
3- اللجنة التشریعیة: وهي تتألف من خمسة أعضاء ینتخبون رئیسهم ومقررهم من 

یقوم المقرر مقام الرئیس عند غیابه. بینهم و
ینـــاط بهـــا کل مـــا یتعلق بدراســـة األمـــور القانونیة والتشـــریعیة التي تکلـــف من قبل  و

یة. المجلس بدراستها أو من مفتي الجمهور
4- لجنة الطعون والتأدیب: تتألف من خمسة أعضاء ینتخبون منهم الرئیس والمقرر 

یقوم المقرر مقام الرئیس عند غیابه. و
ى وکل ما یتعلق بمخالفات الموظفیـــن والطعون المتعلقة  یناط بها دراســـة الشـــکاو و

یة والمفتین في المناطق. بانتخاب أعضاء المجلس الشرعي والمجالس اإلدار
تنتخب اللجان لمدة سنتین في أول جلسة یعقدها المجلس.

کثر من لجنتین. یة أ وال یجوز للعضو الواحد أن ینتخب لعضو
یة في رئاســـة المجلس  المـــادة 55: یقـــوم نائب رئیس المجلس مقـــام مفتي الجمهور

یة القیام بمهامه هذه. إدارة أعماله في األحوال التي یتعذر فیها علی مفتي الجمهور و
المادة 56: تضبط وقائع الجلســـات بموجب محضر ینظم بکل جلســـة یشـــتمل علی 
بیان المسائل التي طرحت فیها علی بساط البحث وخالصة المناقشة التي دارت حولها 
ومـــا اتخذ بشـــأنها مـــن القرارات توضع مســـودة المحضر في الجلســـة ذاتهـــا یوقعها رئیس 
المجلـــس أو نائبه واألعضاء الحاضرون وتبیض علی ســـجل خاص یوقعه المذکورون في 

الجلسة التالیة.

المجالس اإلداریة
رؤســـاء األوقـــاف في الملحقات  المـــادة 57: یعاون مدیر األوقاف العام في العاصمة و

یة منتخبة. مجالس إدار
تیة: یة الوظائف اآل المادة 58: یناط بالمجالس اإلدار

یة ومراقبة صرف األموال المرصدة في بنودها. 1- وضع الموازنة السنو
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2- إنشـــاء وترمیم عقـــارات الوقف بالمناقصة أو باألمانة واســـتغاللها بعقـــود قصیرة أو 
یلة األجل علی أن ال تزید عن أربع سنوات. طو

3- تأجیر عقارات الوقف بالمزایدة أو بالتراضي وتقریر تخلیتها وفقًا ألنظمتها.
إلغاء مـــا یفیض عن  یـــة وتحدید رواتبهـــا و 4- وضـــع مـــالك الوظائـــف الدینیـــة واإلدار

الحاجة منها.
5- تصدیق مستندات الصرف الثبوتیة غیر مستندات رواتب الموظفین الشهریة.

6- تدقیق وتصدیق حسابات متولي األوقاف الملحقة الخیریة.
7- تدقیق طلبات استبدال العقارات الوقفیة المضبوطة والملحقة والحصة الخیریة 
یة. والبت فیها وتقریر شـــروط اســـتعمال المبالغ  من األوقاف المشـــترکة بین الخیریة والذر

الحاصلة من االستبدال.
8- امتحـــان طـــالب الوظائـــف الدینیـــة واقتـــراح تعیینهم وفقـــًا ألحکام نظـــام توجیه 

کلتا الفئتین وتأدیبه. یین وترقیة المستحق من  الجهات واقتراح تعیین الموظفین اإلدار
9- تدقیق حسابات المدیریة أو الدائرة وتفتیش سجالتها وموجودات صندوقها.

10- النظـــر فـــي جمیـــع األمور التـــي یعرضها علـــی المجلس مدیـــر األوقاف أو رئیســـها 
المحلـــي أو أحـــد األعضاء واقتراح کل ما یؤول إلی تحســـین حالة األوقـــاف وضبط إدارتها 

إنماء مواردها وتأمین الجهات الخیریة المشروطة أو المعدة لها. وحفظ عینها و
کل من بیـــروت وطرابلس وصیدا والبقاع من  المـــادة 59: یتألف المجلس اإلداري في 

تسعة أعضاء منتخبین.
کل من التجار  رجال القانون والمهندسین وواحد من  کل من علماء الدین و اثنین من 

کین والخبراء في األمور المالیة والحسابیة. والمال
یجري انتخاب أعضاء هذه المجالس وفقًا للمادة 62 من هذا المرسوم. یستعان في  و
کثر  کل منهـــا من ثالثة أعضـــاء أو أ کـــن األخـــرى من المناطـــق بلجان محلیـــة یؤلف  األما

حسب نسبة السکان وأهمیة األوقاف من وجهاء المنطقة أو البلدة.
یة بقرار یصدر عنه. أما صالحیات هذه اللجان فیحددها لها مفتي الجمهور

یة المجلس اإلداري والمجلس الشرعي اإلسالمي األعلی. وال یجوز الجمع بین عضو
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رؤســـاء األوقاف في الملحقات  المـــادة 60: یکـــون کل من مدیر األوقاف في العاصمة و
یت عند  یشترك في مذکراته وله حق التصو عضوًا طبیعیًا في المجلس اإلداري التابع له و

اتخاذ قراراته.
المـــادة 61: یـــرأس المجلس اإلداري فـــي العاصمة أمیـــن الفتوى أما ســـائر المجالس 
کاًل منها المفتي المحلي وفي حال عدم حضـــوره یرأس المجلس نائب  یـــة فیـــرأس  اإلدار

کبر األعضاء سنًا. إذا تعذر الحضور علی هذا األخیر فیرأسه أ الرئیس و
کز المحافظات من  یة في العاصمـــة ومرا المـــادة 62: ینتخب أعضـــاء المجالس اإلدار
الهیئـــات المنـــاط بهـــا انتخاب المفتیـــن المحلیین وفقـــًا لألصول المرســـومة في المواد 

السابقة لهذا االنتخاب.
یة  یة بناء علی اقتراح المجالس اإلدار وتعیـــن اللجان المحلیة بقرار من مفتي الجمهور
التابعـــة لهـــا أو مدیر األوقاف العام في المحافظة التي ال یوجـــد فیها مجالس إداري یرفعه 
إلیه بواسطة مدیریة األوقاف وتطبق أحکام المادة 18 من هذا القانون فیما یعود إلی الطعن 
یفصل المجلس الشـــرعي األعلی في الطعون  یة و بصحة انتخاب أعضاء المجالس اإلدار

کثر. بمدة أسبوعین علی األ
یجوز حلها قبـــل انقضاء مدتها  یة ثالث ســـنوات، و المـــادة 63: مـــدة المجالس اإلدار
یة تلقائیًا أو بتوصیة من المجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلی  بقرار یتخذه مفتي الجمهور
یة جدیدة في مدة  یصار إلی انتخاب مجالـــس إدار ألســـباب جدیة تذکر في قـــرار الحل، و

ر القرار بحل المجالس السابقة. شهر من صدو
رة أن یتخذ تلقائیـــًا أو بناء علـــی توصیة من  یـــة عند الضـــرو یمکـــن لمفتـــي الجمهور و
المجلس الشـــرعي األعلی قرارًا بتمدید والیة هذه المجالس لمدة أقصاها ســـنة واحدة، أو 

تعیین لجنة تتمتع بکافة صالحیات المجلس اإلداري للمدة ذاتها.
تسري أحکام هذه المادة علی اللجان الوقفیة في المناطق.

إدارة الجلســـات وتبلیغ  المـــادة 64: یتولی رئیـــس المجلس اإلداري دعـــوة األعضاء و
مدیـــر األوقـــاف أو رئیســـها المحلـــي قـــرارات المجلـــس لتنفیذهـــا أو رفعها إلـــی مراجعها 

اإلیجابیة.
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ینتخب المجلس لجانه ونائب رئیسه من بین أعضائه. و
یتولـــی نائـــب الرئیس األعمـــال واالختصاصات المذکـــورة آنفًا عند عـــدم قیام رئیس  و

المجلس بها.
یة غیـــر أن القرار  المـــادة 65: تســـري أحـــکام المادتیـــن 45 و46 علی المجالـــس اإلدار
یـــة لألســـباب الواردة فـــي المـــادة 46 یتخذه  بفصـــل عضـــو مـــن أعضاء المجالـــس اإلدار
المجلـــس اإلداري برئاســـة أمین الفتوى فـــي العاصمة والمفتي المحلي فـــي المناطق وال 

یة. یکون هذا القرار نافذًا إال إذا اقترن بتصدیق من مفتي الجمهور

أصول انعقادها
یضع  قل و المادة 66: یجتمع المجلس اإلداري بدعوة من رئیسه مرة في الشهر علی األ
یرفعها إلی  یة و موازنة المدیریة أو الدائرة التابعة لها قبل ثالثة أشـــهر من ختام الســـنة الجار
إقرارها قبل دخول الســـنة  المجلـــس الشـــرعي األعلـــی بالطریقـــة التسلســـلیة لتدقیقهـــا و

الجدیدة.
المادة 67: ال ینعقد المجلس اإلداري إال بحضور سبعة من أعضائه بما فیهم الرئیس 
کثریة خمســـة أعضاء وقراراته نافذة بحد  قـــل وال تتخذ قراراته في هذه الحالة إال بأ علـــی األ
یة أو المجلس الشـــرعي  ذاتهـــا إال في األمور المعلق نفاذهـــا علی مصادقة مفتي الجمهور

األعلی.
یـــة إلـــی المجلـــس الشـــرعي األعلـــی  المـــادة 68: تســـتأنف قـــرارات المجالـــس اإلدار
لحاقها الضرر بمصالح األوقاف أو  لمخالفتها للقوانین واألنظمة والتعلیمات المرعیة أو إل

بحقوق ذوي العالقة بها.
رؤسائها المحلیون والمتضررون  المادة 69: یملك حق االستئناف مدیر األوقاف العام و
یقدم االســـتئناف في مدة خمســـة عشر یومًا وتبدأ هذه المدة بحق  من ذوي العالقة بها. و
ر القرار وبحق صاحـــب العالقة من  یخ صـــدو رؤســـائها المحلییـــن من تار مدیـــر األوقاف و

یخ تبلیغه إیاه أو علمه به علمًا الزمًا. تار
یة في  المادة 70: یحق لمدیر األوقاف أن یستأنف أي قرار یتخذه أحد المجالس اإلدار
لحاقـــه الضرر لمصلحة  الملحقـــات خالفـــًا للقوانین واألنظمـــة والتعلیمات المرعیة أو إل
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ر القرار إذا لم یســـتعمل رئیس األوقاف المحلي  یخ صدو الوقف في مدة شـــهر واحد من تار
حقه في االستئناف.

المادة 71: ال یوقف االستئناف تنفیذ القرار ما لم یأمر المجلس الشرعي األعلی بوقف 
إنفاذه أما استئناف القرارات المتعلقة باإلنشاءات واالستبدال والتي تلحق ضررًا باألوقاف 

فإنه یوقف التنفیذ حکمًا.

مدیر األوقاف
المادة 72: یتولی مدیر األوقاف العام إدارة أوقاف العاصمة واإلشراف علی إدارة األوقاف 
 عـــن أعماله لدیه وأمام 

ً
یکون مســـؤوال یة و یرتبط مباشـــرة بمفتي الجمهور في الملحقات و

المجلس الشـــرعي األعلی. ]تم تفسیرها بموجب قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی 
یخ 1985/5/16[. رقم 20 تار

المـــادة 73: یتقید مدیر األوقاف في تصرفاتـــه بالقوانین واألنظمة والتعلیمات المرعیة 
یســـهر علی حســـن ســـیر العمل في دوائر األوقاف وعلی انتظام حال عقاراتها ومؤسساتها  و

وجهاتها الخیریة.
المادة 74: مدیر األوقاف العام هو الرئیس المباشر لموظفي دائرته ولرؤساء األوقاف في 
کل ما ال یخالف قوانین األوقاف وأنظمتها  یعملون بتعلیماته في  المناطق ینفذون أوامره و

وموازنتها.
کل ثالثة أشـــهر لدرس  یة  ر وهـــو یعقد مع رؤســـاء األوقاف في المناطـــق اجتماعات دو
یادة الواردات وضبط النفقات وحاجات األوقاف  شؤون األوقاف والوسائل التي تؤدي إلی ز
واتخـــاذ القـــرارات الالزمة بهـــذه الشـــؤون وتقدیم تقریـــر بالنتائج والمقـــررات والمقترحات 

یة. لمفتي الجمهور
المادة 75: لمدیر األوقـــاف العام في العاصمة صالحیة اتخاذ التدابیر التأدیبیة بحق 
 
ً
یین في العاصمة والملحقات الذین یرتکبون تقصیرًا أو إخالال الموظفین الدینیین واإلدار
بواجبات وظائفهم یســـتوجب التأنیب وحســـم المرتب مدة أقصاها خمسة عشر یومًا، أما 
التدابیر األخرى فیقرها المجلس اإلداري التابع له الموظف المسؤول بناء علی التحقیقات 
المجـــراة بحقه علی أن یقترن بتصدیق المجلس الشـــرعي األعلـــی إن هي قضت بتنزیل 
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کل حال فقرار مدیر األوقاف العام قابل للمراجعة من قبل  الدرجـــة أو الرتبة أو بالعزل، وفي 
یخ التبلیغ. الموظف المعاقب أمام المجلس الشرعي األعلی في مهلة عشرة أیام من تار

کف ید أي موظف دیني أو  المادة 76: یحق لمدیر األوقاف العام في العاصمة أن یقرر 
کبیرًا بواجبات وظیفته بانتظار   

ً
إداري باستثناء رؤساء األوقاف المحلیین، ارتکب إخالال

یة علیه  نتیجـــة التحقیق والبت فیها وال ینفذ هذا التدبیر إال بعد مصادقة مفتي الجمهور
ر القرار المقتضی  وتتوقـــف تأدیة نصف المرتب إلی الموظف المکفـــوف الید حتی صدو

بحقه.
کما  قتراح بتعیین موظفـــي دوائر األوقاف وترقیتهم  المـــادة 77: لمدیر األوقاف العام اال
یعود له في العاصمة ولرؤســـاء الدوائر في المناطـــق تعیین الحجاب والخدم وأمثالهم من 
صغار المســـتخدمین بعـــد موافقة المجلس اإلداري وذلك ضمـــن االعتمادات المحددة 

في المیزانیة.
المـــادة 78: یقوم مدیـــر األوقاف بتنفیذ قـــرارات المجلس اإلداري وقـــرارات المجلس 

الشرعي التي تحال علیه للتنفیذ.

رؤساء األوقاف المحلیون
یة  المادة 79: یدیر األوقاف في المناطق رؤساء محلیون یعینون بقرار من مفتي الجمهور
اللبنانیـــة بنـــاء علی اقتراح مـــن المفتي المحلـــي أو مدیر األوقـــاف العام ووفقـــًا لتصدیق 
یتبعون مباشرة مدیر األوقاف العام  قتراح و المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی علی هذا اال

کل منهم بشؤون األوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعین لها. یهتم  في العاصمة و
کل من رئیســـي دائرة أوقاف طرابلس وصیدا ما یشترط في تعیین  یشـــترط في تعیین  و

المدیر العام.
المـــادة 80: یتمتـــع رئیـــس األوقاف المحلـــي في دائرة عملـــه وفي عالقتـــه بالمجلس 

اإلداري في منطقته بمثل الصالحیات المقررة لمدیر األوقاف العام في المواد السابقة.

أحکام انتقالیة
یة اللبنانیة بقرار منه أعضاء مجلس اإلفتاء االستشاري  المادة 81: یعین مفتي الجمهور
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وفقًا ألحکام الفقرة /ج/ من المادة 3 المعدلة من هذا المرســـوم وذلك خالل شهرین من 
یخ نشر هذا التعدیل. تار

یخ نشـــر  المادة 82: یعتبر المجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلی الحالي منحاًل من تار
هذه التعدیالت في الجریدة الرسمیة.

کثر الهیئـــات الناخبة  یة تبعـــًا لذلك في خالل شـــهر علی األ یدعـــو مفتـــي الجمهور و
النتخاب المجلس الشـــرعي وفقًا للمادة /40/ المعدلـــة واختیار األعضاء المعینین وفقًا 

للمادة المشار إلیها.
یة في العاصمة والمناطق في  یة اللبنانیة بحـــل المجالس اإلدار یقـــوم مفتي الجمهور و

یخ نشر هذا التعدیل. خالل ستة أشهر من تار
المـــادة 83: تحل اللجنة الدائمة الحالیة محل المجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلی 

کاملة حتی إعادة تألیفه. المنحل وتقوم بأعماله وتتمتع بصالحیاته 
یة المجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلی لالجتماع  المـــادة 84: یدعو مفتـــي الجمهور
بمدة خمســـة عشـــر یومًا من إتمـــام تألیفه لینتخب في أول جلســـة یعقدها نائب رئیســـه 

ولجانه المحددة في المادة 54 المعدلة من هذا المرسوم.
المادة 85: تخضع لهذا التعدیل جمیع المواد المتعلقة بنظام موظفي الجهاز اإلداري 

الصادر في 1962/11/21 والجهاز الدیني الصادر في 1966/6/1 المتعارضة معه.
کل نص وارد في هذا المرسوم یتعارض وهذه التعدیالت. المادة 86: یلغی 

المادة 87: حال انحالل المجلس الشرعي تقوم اللجنة الدائمة المکلفة بمهام لجنة 
الطعون والتأدیب.

یة أن یطلب من  ])نصـــت المادة /52/ الملغـــاة علی ما یلي: یجوز لمفتـــي الجمهور
المجلس إعادة النظر مرة واحدة في أي قرار من قراراته ألســـباب وجیهة یوردها في مذکرة 

الطلب(.
ر المرســـوم االشتراعي رقم 55/18  مالحظة: المادة /43/ لم یرد نص فیها منذ صدو

ولم یتم التنبه لتسلسل األرقام[.
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صدر المرسوم 18 في 1955/1/13
کمیل شمعون اإلمضاء 

یة صدر عن رئیس الجمهور
رئیس مجلس الوزراء

اإلمضاء: سامي الصلح
یر التعلیم العام وز

اإلمضاء: سامي الصلح

یر الخارجیة والمغتربین وز
اإلمضاء: الفرید نقاش

یر العدل والصحة العامة وز
اإلمضاء: شارل حلو

یر الداخلیة وز
اإلمضاء: جبرائیل المر

یر المال واألنباء وز
اإلمضاء: محیی الدین النصولي

یر الزراعة والبرید والهاتف وز
اإلمضاء: سلیم حیدر

یر الدفاع الوطني وز
اإلمضاء مجید أرسالن

یر األشغال العامة وز
اإلمضاء: نعیم مغبغب

قتصاد الشؤون االجتماعیة یر اال وز
کرامي اإلمضاء: رشید 

یخ  یـــدة الرســـمیة الصـــادر بتار نشـــر هذا المرســـوم االشـــتراعي فـــي العـــدد 3 من الجر
.1955/1/19

أقر مجلس النواب
یة ونشر رئیس الجمهور

تي نصه: القانون اآل
مادة وحیدة: تدعی الهیئات االنتخابیة المنصوص علیها في المادة 29 من المرســـوم 
االشـــتراعي رقم 18 إلی انتخاب مجلس شـــرعي أعلی جدید وفاقـــًا ألحکام المادة 42 من 

یخ نشر هذا القانون.  هذا المرسوم االشتراعي في مدة عشرة أیام من تار
یحق للمجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلی أن یعید النظر في جمیع أحکام المرسوم  و
یًا منها لتحقیق الغایة األساســـیة منه، وتکون  ر االشـــتراعي المذکور وأن یعدل ما یراه ضرو
إدارة  کل مـــا یتعلق باإلفتاء وبتنظیم شـــؤون الطائفة الدینیة و قراراتـــه في هذا الصدد وفي 
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أوقافها نافذة بذاتها علی أن ال تتعارض مع أحکام القوانین المتعلقة باالنتظام العام.
                    بیـــروت فـــي 28 أیار 1956

یر العدل وز
محمد صبرا

اإلمضاء: کمیل شمعون
رئیس مجلس الوزراء

عبد اهلل الیافي
یخ 30 أیار 1956 العدد 22. نشر في الجریدة الرسمیة تار

التعدیالت الطارئة علی المرسوم االشتراعي رقم 55/18
یخ  یخ 1956/5/30، والقرار رقم /25/ تار 1- القانون الصادر عن مجلس النـــواب تار

.79/5/31
2- تقریر رئیس اللجنة التشریعیة األستاذ وفیق القصار.

یخ 1982/2/11. 3- قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی رقم /12/ تار
یخ 85/5/16. 4-  قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی رقم /20/ تار

یخ 94/3/16. 5- قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی رقم /5/ تار
یخ 96/12/28. 6- قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی رقم /50/ تار

قرار رقم 50
تعدیل المرسوم االشتراعي رقم 1955/18

إن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی
یخ 1955/1/13 وتعدیالته بناء علی المرسوم االشتراعي رقم 18 تار

یـــخ 1956/5/28 الذي أنـــاط بالمجلس الشـــرعي  بنـــاء علـــی القانـــون الصـــادر بتار
یخ 1955/1/13. اإلسالمي األعلی حق تعدیل المرسوم االشتراعي رقم 18 تار

یخ  یخ 1967/3/2 )تعدیل المرســـوم االشـــتراعي رقم 18 تار بنـــاء علی القرار رقم 5 تار
.)1955/1/13

وبناء لمقتضیات المصلحة اإلسالمیة العلیا،
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أوقافها نافذة بذاتها علی أن ال تتعارض مع أحکام القوانین المتعلقة باالنتظام العام.
                    بیـــروت فـــي 28 أیار 1956

یر العدل وز
محمد صبرا

اإلمضاء: کمیل شمعون
رئیس مجلس الوزراء

عبد اهلل الیافي
یخ 30 أیار 1956 العدد 22. نشر في الجریدة الرسمیة تار

التعدیالت الطارئة علی المرسوم االشتراعي رقم 55/18
یخ  یخ 1956/5/30، والقرار رقم /25/ تار 1- القانون الصادر عن مجلس النـــواب تار

.79/5/31
2- تقریر رئیس اللجنة التشریعیة األستاذ وفیق القصار.

یخ 1982/2/11. 3- قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی رقم /12/ تار
یخ 85/5/16. 4-  قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی رقم /20/ تار

یخ 94/3/16. 5- قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی رقم /5/ تار
یخ 96/12/28. 6- قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی رقم /50/ تار

قرار رقم 50
تعدیل المرسوم االشتراعي رقم 1955/18

إن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی
یخ 1955/1/13 وتعدیالته بناء علی المرسوم االشتراعي رقم 18 تار

یـــخ 1956/5/28 الذي أنـــاط بالمجلس الشـــرعي  بنـــاء علـــی القانـــون الصـــادر بتار
یخ 1955/1/13. اإلسالمي األعلی حق تعدیل المرسوم االشتراعي رقم 18 تار

یخ  یخ 1967/3/2 )تعدیل المرســـوم االشـــتراعي رقم 18 تار بنـــاء علی القرار رقم 5 تار
.)1955/1/13

وبناء لمقتضیات المصلحة اإلسالمیة العلیا،

یقرر ما یأتي:
یـــخ 1955/1/13  المـــادة األولی: تعـــدل المادة 6 من المرســـوم االشـــتراعي رقم 18 تار

المعدل علی النحو التالي:
یة لوالیة تنتهي ببلوغه ســـن الثانیة والســـبعین علی  المادة 6: ینتخب مفتي الجمهور

أن تقل في مطلق األحوال عن خمس سنوات )والباقي دون تعدیل(.
المادة الثانیة: تلغی المواد 7 و8 و13 من المرســـوم االشتراعي رقم 1955/18 المعدل 

یستعاض عنها بالمواد التالیة: و
المـــادة 7: لـــکل عضو من أعضاء المجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلی أن یرشـــح في 
جلسة االنتخاب الشخص الذي تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في المادة الخامسة، 

 إال إذا ثّنی علیه عضوان آخران من المجلس.
ً
وال یکون الترشیح مقبوال

المادة 8: یتألف مجلس االنتخاب اإلسالمي من:
رؤساء الوزراء السابقین. 1- رئیس مجلس الوزراء العامل و

2- الوزراء المسلمین السنیین العاملین.
3- النواب المسلمین السنیین العاملین.

4- أعضاء المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی.
5- المفتین المحلیین العاملین.

6- العلماء قضاة الشرع الشریف العاملین.
7- العلماء قضاة الشرع الشریف المتقاعدین.
کل من بیروت وطرابلس. 8- أمین الفتوى في 

9- المدیر العام لألوقاف اإلسالمیة.
المـــادة 13: یجتمـــع مجلس االنتخاب اإلســـالمي بدعـــوة من رئیس مجلـــس الوزراء، 

وتبلغ الدعوة لصقًا علی باب دار الفتوى.
المـــادة الثالثـــة: تضـــاف إلی الفقـــرة األولی من المادة 20 من المرســـوم االشـــتراعي رقم 

1955/18 الفقرة التالیة:
وفي حال الفوز بالتزکیة، یجري تنصیب المفتي فور إعالن النتیجة.
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المادة الرابعة: أ- خالفًا لکل نص آخر، یثبت المفتون المحلیون المکلفون حالیًا في 
مناصبهم وهم أصحاب السماحة:

- الشیخ محمد طه الصابونجي.
- الشیخ خلیل المیس.
- الشیخ مصطفی غادر.

ب- تنتهي والیة المفتي المحلي عند بلوغه سن السبعین.
ج- ال تطبـــق أحکام الفقرة )ب( علی المفتین المحلیین الحالیین منهم والمثبتین 

ر هذا القرار. یخ صدو بموجب الفقرة )أ( إال بعد مضي خمس سنوات علی تار
یعمل به فور لصقه علی  المادة الخامسة: یلغی کل نص یتعارض وأحکام هذا القرار، و

ینشر حیث تدعو الحاجة. باب دار الفتوى و

بیروت في 18 شعبان 1417هـ
کانون األول 1996م و28 

یة اللبنانیة القائم مقام مفتي الجمهور
رئیس المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی

محمد رشید راغب قباني

قرار رقم 5
الصادر عن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی

یخ 1414/10/4هـ و1994/3/16م. بتار
الموضوع: تفسیر بعض البنود الواردة في المرسوم االشتراعي رقم 1955/18 وتعدیالته 

المتعلقة بالهیئة الناخبة.
إن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی

بناء ألحکام المادة رقم 38 من المرسوم االشتراعي رقم 1955/18 المعدل.
بناء ألحکام المادة رقم 1 من النظام الداخلي للمجلس رقم 1978/2 المعدل.

یخ 1956/5/28. بناء ألحکام القانون الصادر عن المجلس النیابي بتار
یخ 1993/8/12. بناء علی قرار اللجنة التشریعیة رقم 1 تار

یخ 1993/12/1. بناء علی القرار السابق رقم 53 تار
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بناء علی مقتضیات المصلحة اإلسالمیة.
یقرر:

: بالنسبة للفقرة )9( من المادة الثامنة من المرسوم رقم 18 لسنة 1955 وتعدیالته: 
ً
أوال

یة والزراعیة وجمعیتي التجـــار والصناعیین المنظمة  یؤخذ بعین االعتبـــار الغرف التجار
بقانـــون، أما بالنســـبة للنقابـــات المتکررة في بیـــروت وطرابلس فإن کل نقابـــة من نقابات 
والمعلمیـــن،  والمهندســـین،  والصیادلـــة،  األســـنان،  وأطبـــاء  واألطبـــاء،  المحامیـــن، 
بوها ضمن من لهم حق  والصحافیین، ومحرري الصحف )المنظمة بقانون( یدخل مندو

االنتخاب.
ثانیًا: بالنسبة للفقرة )10( من المادة الثامنة من المرسوم المذکور: فإنه یقصد باألستاذ 
الجامعي: األســـتاذ المتفرغ المثبت في المالك، وفقًا لنظـــام التعلیم العالي في الجامعة 
کل جامعـــة معترف بها ومرخص لهـــا قانونًا في  اللبنانیـــة، أمـــا الجامعات المقبولـــة فهي 

لبنان.
کما یلي: ثالثًا: بالنسبة للفقرة )11( من المادة الثامنة من المرسوم المذکور فإنها تفسر 
ئمة والمدرسین: الموظفون المعینون المثبتون من الفئات  ألف: یقصد بالخطباء واأل
المذکورة الحائزون علی شهادة دینیة، أو الذین ثبتوا في الوظیفة بعد مضي عشر سنوات 
علیهم في الوظیفة ممن ال یحملون شـــهادة دینیـــة، وذلك وفقًا لنظام الجهاز الدیني رقم 

34 لسنة 1968.
- أما المکلف والمتعاقد فال یحق له االنتخاب.

إذا صـــرف الخطیب أو اإلمام أو المدرس مـــن الوظیفة فال یعّد داخاًل في المالك،  - و
وبالتالي ال یحق له االنتخاب.

بـــاء: یقصد بالشـــهادة الدینیـــة العالیة اإلجـــازة الجامعیة )اللیســـانس( الممنوحة من 
کلیة دینیة جامعیة معترف بها ومرخص لها قانونًا في لبنان أو من خارج لبنان، المصدقة 

رسمیًا والمعادلة من قبل لجنة المعادالت في المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی.
وال یعتد بالشـــهادة الجامعیة العلیا )الماجستیر أو الدکتوراه( غیر المبنیة علی اإلجازة 

الدینیة الجامعیة )اللیسانس(.
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کلیات اللغة العربیة واآلداب وســـواها مـــن الکلیات غیر  أمـــا الشـــهادات الصادرة عن 
المتخصصة في العلوم الدینیة فال تعتبر شهادات دینیة.

یة اللبنانیة القائم مقام مفتي الجمهور
رئیس المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی

د. الشیخ محمد رشید قباني

قرار رقم 20
الصادر عن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی

یخ 26 شعبان 1405 و16 أیار 1985 بتار
الموضوع: صالحیات المدیر العام لألوقاف اإلسالمیة في بیروت.

إن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی
یخ 1967/3/2 بناء ألحکام المرسوم االشتراعي رقم 55/18 المعدل بالقرار رقم 5 تار

یخ 1956/5/28. بناء ألحکام القانون الصادر بتار
یخ 1985/1/16. بناء علی قرار اللجنة التشریعیة للمجلس الشرعي رقم 5 تار

یقرر:
الموافقـــة والتصدیـــق علـــی التفســـیر الـــذي قدمـــه رئیـــس اللجنـــة التشـــریعیة من أن 
الصالحیات المنصوص عنها في المادة 72 من المرسوم االشتراعي رقم 55/18 المعدل 
)والعائدة لصالحیات المدیر العام لألوقاف اإلســـالمیة( تشـــمل جمیـــع األمور المتعلقة 
کافة األراضـــي اللبنانیة وعلی األخص منهـــا تمثیل اإلدارة لدى  باألوقاف اإلســـالمیة علی 
یة والقضائیة وسواها وله حق توکیل من یشاء من األشخاص  کافة المراجع الرســـمیة واإلدار
کما أن لرؤســـاء الدوائر الوقفیة في المناطق ذات الصفة فیما یتعلق  لتمثیل دوائر األوقاف 

بدوائرهم.
یة اللبنانیة رقم 53/م  وکذلك الموافقة علی القرار الصادر عن سماحة مفتي الجمهور
یـــخ 1984/12/3 المتضمـــن: )التصدیق علی عقد التوکیل الموقـــع من المدیر العام  تار
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لألوقاف اإلســـالمیة في بیروت المحامي األســـتاذ هاني عبد الرؤوف القباني لتمثیل إدارة 
کم  األوقـــاف اإلســـالمیة بالدعـــوى المتکونة بیـــن هـــذه اإلدارة وآل البلطجي لـــدى المحا

الشرعیة في بیروت(.
یة اللبنانیة مفتي الجمهور

رئیس المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی
)الشیخ حسن خالد(

القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني
یخ 28 أیار 1956 بتار

تعدیل المرسوم االشتراعي رقم 18 لعام 1955
أقر مجلس النواب

تي نصه: یة القانون اآل ونشر رئیس الجمهور
مادة وحیدة: تدعی الهیئات االنتخابیة المنصوص علیها في المادة 29 من المرســـوم 
االشـــتراعي رقم 18 إلی انتخاب مجلس شـــرعي أعلی جدید وفاقـــًا ألحکام المادة 42 من 
یحق للمجلس  یخ نشـــر هذا القانون. و هذا المرســـوم االشتراعي في مدة عشرة أیام من تار
الشرعي اإلسالمي األعلی أن یعید النظر في جمیع أحکام المرسوم االشتراعي المذکور وأن 
یًا منها لتحقیق الغایة األساسیة منه، وتکون قراراته في هذا الصدد وفي  ر یعدل ما یراه ضرو
إدارة أوقافها نافذة بذاتها علی أن ال  کل ما یتعلق باإلفتاء وبتنظیم شؤون الطائفة الدینیة و

تتعارض مع أحکام القوانین المتعلقة باالنتظام العام.
یخ 30 أیار 1956 العدد 22. نشر في الجریدة الرسمیة تار
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قرار رقم 25
الصادر عن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی

یخ 5 رجب 1399هـ و31 أیار سنة 1979م. تار
إن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی

یخ 28 أیار سنة 1956. بناء ألحکام القانون الصادر بتار
بناء علی الظروف االستثنائیة الراهنة.

یقرر ما یأتي:
إعطاء الحق للمجلس الشـــرعي اإلســـالمي األعلی في تمدید والیتـــه ووالیة المجالس 

یعمل به فورًا. یة في الظروف االستثنائیة و اإلدار
یخ 1979/6/14. نشر في الجریدة الرسمیة عدد 24 تار

قرار رقم 12
الصادر عن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی

بیع الثاني 1406هـ و11 شباط 1982م. یخ 17 ر تار
الموضوع: إشراك رؤساء بلدیات المیناء والبداوي بانتخابات مفتي طرابلس.

إن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی
یخ 1980/12/4 المتضمن: بعد االطالع علی قرار اللجنة التشریعیة رقم 9 تار

تلـــي تقریر رئیس اللجنة التشـــریعیة األســـتاذ وفیـــق القصار المتضمن دراســـة مطالعة 
محامي األوقاف األستاذ عمر مسقاوي واقتراح النقیب األستاذ عدنان الجسر بصدد تعدیل 
المادة 29 من المرســـوم االشتراعي رقم 55/18 بغیة تمکن رؤساء بلدیات قضاء طرابلس 
االشـــتراك بانتخاب مفتي طرابلس وســـائر رؤســـاء لجان األوقاف في القرى التابعة لقضاء 
طرابلس، والقضاة الشـــرعیین والعدلیین المســـلمین الســـنیین من أبناء القضاء في حال 

وجودهم.
والتعدیل المقترح من عضو اللجنة األستاذ عدنان الجسر للفقرة الرابعة من المادة 29 
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من المرسوم االشتراعي رقم 55/18 یتضمن ضم:
4- رئیس وأعضاء المجلس البلدي المسلمین السنیین في مرکز المحافظة والبلدات 

التابعة لهذا المرکز إن وجدت.
وقد أضاف األســـتاذ عدنان الجســـر أن اقتراح التعدیل المقدم مني یتالقی مع التفسیر 
الـــذي قدمه األســـتاذ عمر مســـقاوي محامي األوقاف لجهـــة أن مفتي طرابلـــس هو مفتي 
لقضاء طرابلس أیضًا ومن هذا المنطلق یحق بانتظار تعدیل المقترح مني بإشـــراك جمیع 
رؤســـاء وأعضاء مجلس بلدیات القضاء المســـلمین السنیین باشـــتراك انتخاب المفتي 
یحـــق حالیًا لرؤســـاء بلدیات قضـــاء طرابلس االشـــتراك بانتخاب مفتـــي طرابلس بوصفه 
مفتیًا للقضاء وکذلك جمیع رؤســـاء اللجان الوقفیة المنصوص عنها في انتخاب مفتي 
القضـــاء، ولذلـــك نقتـــرح أن یصار إلی تفســـیر الفقـــرة الرابعة مـــن المادة 29 من المرســـوم 
رؤساء اللجان الوقفیة بانتظار تعدیل  55/18 أنها تشمل رؤســـاء بلدیات قضاء طرابلس و
المادة 29 کماهي  مقدمة باقتراحي والذي من شـــأنه أن یضم من ســـبق ذکرهم من رؤساء 

أعضاء المجالس البلدیة.
أما رئیس اللجنة األســـتاذ وفیق القصار فقد صرح بأن التقریر الذي أعده وقدمه للجنة 
التشـــریعیة یتضمن دراســـة مســـتفیضة لجمیع جوانب هذه القضیة علی ضوء نصوص 
ید  المرســـوم االشـــتراعي رقـــم 18 المتعلقـــة بالهیئة االنتخابیـــة لمفتي المحافظـــة. وأن یؤ

رد فیه. التقریر بجمیع ما و
وبالنظـــر إلـــی عدم اتفاق اآلراء حول هـــذا الموضوع وکذلك بالنظـــر ألهمیته من حیث 
وجوب التعدیل أو التفسیر للبند 4 من المادة 29 من المرسوم االشتراعي رقم 55/18 فقد 
قررت اللجنة رفع القضیة إلی المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی لمناقشتها والبت فیها.
وبعد االطالع علی الدراســـة المقدمة من النقیب األســـتاذ عدنان الجســـر المؤرخة في 

1979/9/19 المتضمنة:
من مراجعة المادة /29/ من المرسوم االشتراعي رقم 55/18 لفت انتباهي في عرض 
بیـــان الهیئة الناخبـــة للمفتیـــن المحلیین أن مفتي القضاء یشـــترك فـــي انتخابه جمیع 
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رؤساء البلدیات التابعة للقضاء المقطع /ج/ من الفقرة 7 من المادة /29/:
ج- »رؤساء البلدیات المسلمون في مرکز القضاء وفي القرى التابعة له«.

في تباین أن الفقرة /4/ من نفس المادة حصرت في معرض انتخاب مفتي المحافظة 
من المشـــارکة برئیس وأعضاء المجلس البلدي المســـلمون السنیون في مرکز المحافظة. 
علمًا أن مفتي طرابلـــس مثاًل هو مفتي قضاء طرابلس الذي یتألف من بلدیات: طرابلس 
المدینة، وطرابلس المیناء، والقلمون، والمنیة وســـیر، وبخعون، وغیرها من القرى التي ال 

یحضرني أسماؤها.
کان هذا التباین یشـــکل تناقضًا في أســـباب التشـــریع فضاًل عـــن الحیف الذي  ولما 
یلحـــق بتلك البلدیات لعدم اشـــتراکها في انتخاب مفتیها، مـــع لفت النظر أیضًا إلی أن 
الفقرة /د/ من نفس المادة في معرض الکالم عن مرکز إفتاء زحله أعطت لجمیع رؤساء 

بلدیات البقاع الغربي المسلمون السنیون حق االشتراك بانتخاب مفتي زحله.
مع المالحظة األخیرة أن مرکز المحافظة في الشمال هو طرابلس وأن وجود بلدیتین في 

کونها مرکز المحافظة. طرابلس المدینة والمیناء ال ینفي عن بلدیة المیناء 
وبمـــا أننا قادمون علی انتخـــاب مفتي لطرابلس، والذي جرى العـــرف أن یطلق علیه 

اسم مفتي طرابلس والشمال.
لذلـــك: أقتـــرح تعدیـــل الفقرة الرابعـــة من المـــادة /29/ من المرســـوم االشـــتراعي رقم 

55/18 علی النحو التالي:
4- رئیـــس وأعضـــاء المجلـــس البلـــدي المســـلمون الســـنیون فـــي مرکـــز المحافظـــة 

والبلدیات التابعة لهذا المرکز إن وجدت.
ید إشـــراك  وعلی مطالعة محامي دائرة أوقاف طرابلس المؤرخ في 1980/4/17 التي تؤ

رؤساء البلدیات في انتخاب مفتي طرابلس.
وعلی کتاب محامي المدیریة الرئیس األســـتاذ شفیق الوزان المؤرخ في 1980/7/25 

المتضمن:
إبداء الرأي فأقول بأنـــه ال یجوز من حیث  فـــي أســـاس الموضوع من باب االســـتجابة و
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المبـــدأ أن یحـــرم أعضاء بلدیات تابعـــة لقضاء طرابلس من المشـــارکة في انتخاب مفتي 
کان هنـــاك من وجهات النظر   إال إذا 

ً
طرابلـــس والتعدیـــل المطلوب یبدو منطقیـــًا ومقبوال

تجاه، وال شـــك أن المناقشـــة هي التي  الخفیـــة أملت علـــی واضعي المادة /29/ هذا اال
تبلور الرأي الصحیح الذي یتالءم والمصلحة اإلسالمیة.

یة من الســـادة األعضـــاء تقرر  وبعـــد االســـتماع إلـــی المناقشـــات والمطالعـــات الشـــفو
کثریة: باأل

یخ  : اعتبار المادة 29 من المرســـوم االشتراعي رقم 55/18 المعدل بالقرار رقم 5 تار
ً
أوال

1967/3/25 والفقـــرة الرابعة بالذات شـــاملة نصًا ال تفســـیرًا علی إشـــراك جمیع رؤســـاء 
البلدیات في القضاء بانتخاب مفتي طرابلس، بما فیها بلدیتي المیناء والبداوي، أما في 

مرکز المحافظة في طرابلس فیشمل إشراك رئیس وأعضاء المجلس البلدي.
ثانیًا: بالمناسبة قرر المجلس الطلب إلی اللجنة التشریعیة درس إمکانیة تعدیل هذه 
قضیة التي في الشمال والتي لیس لها مفتي، وتابعة لطرابلس من  المادة بقصد إدخال األ

یة والبترون. رة والزاو یعني بها الدو الناحیة الواقعیة لیشملها النص و

تقریر
رئیس اللجنة التشریعیة األستاذ وفیق القصار

قتراحین  عـــن طلـــب بلدیـــة المیناء االشـــتراك فـــي انتخـــاب مفتي طرابلـــس وعـــن اال
المقدمین تأییدًا لهذا الطلب بطریقة التفسیر أو التعدیل للمادة 29 من المرسوم االشتراعي 

رقم 18 المعدل بالقرار رقم 5.
کتاب األمیـــن العام للمجلس الشـــرعي  یة بموجـــب  أحـــال ســـماحة مفتـــي الجمهور
یخ 80/10/14 علی رئیس اللجنة التشریعیة للمجلس  اإلسالمي األعلی رقم 80/328 تار
الملـــف المتعلق بطلب رئیس وأعضاء المجلس البلدي للمیناء االشـــتراك في انتخاب 
قتراحین المقدمین تفســـیرًا وتعدیاًل للمادة 29 من المرسوم االشتراعي  مفتي طرابلس وباال

رقم 18 المعدل بالقرار رقم 5 تأییدًا لذلك الطلب.
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ید فیها الطلب المذکور  یشتمل الملف علی مطالعة محامي دائرة أوقاف طرابلس یؤ و
یـــة الملحق  عـــن طریق تفســـیر المـــادة 29 باالســـتناد إلی جـــدول تحدیـــد المناطق اإلدار
یخ 1954/12/29، کما یشتمل الملف علی اقتراح عضو  بالمرســـوم االشـــتراعي رقم 11 تار
المجلس الشرعي اإلســـالمي األعلی األستاذ عدنان الجسر تعدیل المادة 29 بالنص علی 
انضمـــام رئیـــس وأعضـــاء المجلـــس البلدي المســـلمین الســـنیین فـــي مرکـــز المحافظة 

والبلدیات التابعة لهذا المرکز.
والجدیـــر بالذکر أن المیناء »االســـکلة« هي حســـب جدول التقســـیم اإلداري بلدة من 
کونهـــا المرفأ التجاري لمدینة طرابلـــس والمفروض أن تکون  ضمـــن قضاء طرابلس، رغم 

حیًا من أحیائها وتشکل مع هذه األحیاء دائرة انتخابیة بلدیة واحدة.
ومطالعتنا في هذا الموضوع هي ما یلي:

: مراعـــاة المرســـوم االشـــتراعي رقم 18 ألهمیـــة مراتب مناصب اإلفتاء في تشـــکیل 
ً
أوال

الهیئة االنتخابیة لکل منها.
إن المرسوم االشتراعي رقم 18 المعدل بالقرار رقم 5 قد راعی تسلسل مراتب اإلفتاء في 
تعیین الهیئة االنتخابیة لکل منصب منها، آخذًا بعین االعتبار أهمیة المرکز الدیني علی 
 تأمین التمثیل لکل منطقة بالقدر المتناسب 

ً
الصعیدین السیاســـي واالجتماعي ومحاوال

مع هذه العوامل الممیزة لکل مرتبة من مراتب اإلفتاء.
یة بوصفه الرئیس الدیني  وهکذا نرى أن المجلس االنتخابي لمنصب مفتي الجمهور
للمســـلمین والناطق باسمهم وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة یضم فئة من 
المسلمین ذوي المقامات العالیة ال وجود لهم في الهیئة االنتخابیة لمفتي مرکز المنطقة 
أي المحافظـــة ومثل ذلك في الهیئـــة االنتخابیة لمفتي القضـــاء بالمقارنة مع مفتي مرکز 

المحافظة.
ثانیًا: صراحة نصوص المرســـوم االشـــتراعي في تشـــکیل الهیئـــات االنتخابیة ال تترك 
 ألي تفســـیر مناقض لها، وهي نصوص خاصة ال یمکن تفسیرها باالستناد نصوص 

ً
مجاال

عامة ال تأتلف معها.
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إن نصـــوص المرســـوم االشـــتراعي رقـــم 18 المتعلقـــة بالهیئات االنتخابیـــة لمناصب 
 ألي تفســـیر مناقض لها، 

ً
اإلفتـــاء في مراتبها الثـــالث، هي صریحة واضحة ال تترك مجاال

یلها اســـتنادًا إلی نصـــوص عامة إال بالقدر المؤتلف  کمـــا أنها نصوص خاصة ال یمکن تأو
معها. فالمادة 29 من المرسوم االشتراعي رقم 18 قد حددت بوضوح کیفیة تشکیل الهیئة 
االنتخابیـــة لمنصـــب مفتي مرکز المنطقة أي المحافظة في البنود 1 و2 و3 و4 و5 و6، ومن 
جملـــة الممثلین الذین تتألف منهم هذه الهیئة االنتخابیة: 4/ رئیس وأعضاء المجلس 
البلدي المسلمون السنیون في مرکز المحافظة، ومخصصة بهذا النص الرئیس واألعضاء 
للمجلس البلدي في المرکز المذکور وهذا التخصیص ال یفسح المجال النضمام رؤساء 
قضیة التابعة لمرکـــز المحافظة إلی الهیئـــة االنتخابیة  وأعضـــاء المجالس البلدیة فـــي األ

لمفتي هذا المرکز.
بینمـــا البند 7 من المـــادة 29 ذاتها الذي یحدد الهیئـــة االنتخابیة لمفتي القضاء من 
ین یضم إلیهم: ج- رؤســـاء البلدیات المســـلمین الســـنیین في  بعض الممثلین المذکور
کان نـــص المـــادة 29 رقم 18 بهـــذا القدر من  مرکـــز القضـــاء وفي القـــرى التابعة لـــه ومتی 
الصراحـــة والتخصیص فال ســـبیل إلی تفســـیره بصورة منافیـــة لهما وبالتالـــي إلی اعتبار 
قضیة مشارکین في انتخاب مفتي مرکز المحافظة. رؤساء وأعضاء المجالس البلدیة في األ
ومن جهة أخرى فإن التقســـیم اإلداري لمحافظة الشـــمال حســـب الجـــدول الملحق 
یـــخ 1954/12/29 الـــذي یجعـــل مدینة طرابلـــس مرکزًا  بالمرســـوم االشـــتراعي رقـــم 11 تار
لمحافظـــة الشـــمال ومرکـــزًا لقضـــاء طرابلس ال یعنـــي أن هـــذه الصفة المزدوجـــة لمدینة 
طرابلـــس تســـمح بتفســـیره المـــادة 29 خالفـــًا لمنطوقها والتســـلیم بحق رؤســـاء وأعضاء 
المجالـــس البلدیة في قضاء طرابلس فـــي االنضمام إلی الهیئة االنتخابیة لمنصب مفتي 
یة ألراضي اللبنانیة یختلف  مدینة طرابلس، ذلك أن الجدل المتعلق بالتقسیمات اإلدار
موضوعًا عن المرســـوم االشـــتراعي المتعلق بتنظیم اإلفتاء واألوقاف اإلســـالمیة من جهة، 
إن تطبیـــق ذلك التقســـیم إنما یکون بالقدر المتالئم مع نصوص المرســـوم االشـــتراعي  و

المذکور من جهة أخرى.
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کان المرســـوم االشـــتراعي رقم 18 یختص في مادته 29، رئیس وأعضاء المجلس  فإذا 
البلدي المســـلمین السنیین في مرکز المحافظة باالشتراك في انتخاب مفتي هذا المرکز، 
وبالتالي مفتي مدینة طرابلس، وکانت هذه المدینة حســـب التقســـیم اإلداري لمحافظة 
الشـــمال مرکزًا لهذه المحافظة ومرکزًا لقضاء طرابلس، فال یستلزم ذلك جواز االستناد إلی 
هذا التقســـیم لمخالفة النص الصریح للمادة 29 من المرســـوم االشـــتراعي رقم 18، وضم 
فئات أخرى من الناخبین إلی الهیئة االنتخابیة المحددة في تلك المادة، ألن من شـــأن 

ذلك الزیادة في النص التي تشکل تعدیاًل لمنطوقه ولیس تفسیرًا له.
وأخیرًا فإن االستشـــهاد بالفقرة قبل األخیرة من المادة 29 من المرســـوم االشتراعي التي 
تشـــرك رؤساء البلدیات المســـلمین الســـنیین في انتخاب مفتي البقاع، ال یصلح حجة 
علی وجوب تفسیر المادة المذکورة خالفًا لنصها الصریح وألن الباعث علی ذلك النص 
یة والقضائیة في مرکز  بالنســـبة إلی مفتي البقاع هو أن التمثیل اإلسالمي في األجهزة اإلدار
کثریة اإلســـالمیة الســـنیة تتواجد في  محافظـــة البقاع وهو مدینة زحله ضئیل جدًا وأن األ

قضاء البقاع الغربي والقرى التابعة لها.
ثالثًا: المطالبة بتعدیل المادة 29 من المرســـوم االشـــتراعي بما یسمح لرؤساء وأعضاء 

البلدیات التابعة لمرکز المحافظة في انتخاب مفتي هذا المرکز.
إن المطالبة بتعدیل المادة 29 بندها 4 من المرسوم االشتراعي رقم 18 بإدخال رؤساء 
وأعضاء المســـلمین الســـنیین في المجالس البلدیة التابعة لمرکز المحافظة هي الوسیلة 

الصحیحة لبلوغ هذه الغایة.
والتعدیل المقترح للمادة المذکورة یتطلب انعقاد المجلس الشرعي اإلسالمي األعلی 

کثریة ثالثة أرباع من موضوع أعضائه عماًل بالمادة 50 من المرسوم االشتراعي رقم 18. بأ
 في التـــوازن بین الهیئات 

ً
بیـــد أن التعدیل المقتـــرح له محاذیر، ألنه یحـــدث اختالال

قضیة التابعة له، فمحافظة الشمال  کز المحافظ وفي األ االنتخابیة لمناصب اإلفتاء في مرا
تشـــتمل علی ســـتة أقضیة منها قضاء طرابلس وقضاء عکار وقضاء الکوره وهي في هذه 
کثیرة العدد، فإذا أجیز لرؤساء وأعضاء هذه المجالس أو  قضیة مجالس أو لجان بلدیة  األ
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اللجان االشتراك في انتخاب مفتي مرکز المحافظة لمدینة طرابلس، وهي المدینة الثانیة 
رجال الدین  کثریتها اإلسالمیة و بعد العاصمة بیروت من حیث األهمیة بعدد ســـکانها وأ
کثریة في الهیئة االنتخابیة لمنصب مفتي طرابلس لرؤساء  المســـلمین فیها، فستکون األ
قضیة رغـــم األهمیة التي تتمتـــع بها مدینة  وأعضـــاء المجالـــس أو اللجـــان البلدیة في األ

قتصادیة واالجتماعیة. یات الدینیة والسیاسیة واال طرابلس علی المستو
یثما یتـــم تعدیل المادة 29 من المرســـوم  رابعـــًا: وجـــوب التقیـــد بالنصوص الحالیـــة ر

االشتراعي رقم 18 علی الوجه المقترح أو وجه آخر.
إلی أن یتم تعدیل المادة 26 من المرســـوم االشـــتراعي رقم 18 علی الوجه المقترح أو  و
قضیة الهیئة االنتخابیة لمنصب مفتي طرابلس  أي وجه آخر یسمح بضم ممثلین عن األ
فـــإن االنتخـــاب لهذا المنصب الشـــاغر ال یمکـــن أن یجري حالیًا إال علی أســـاس النص 

الحالي للمادة 29 وطبقًا لبنودها الستة دون سواها.

المقرر
رئيس اللجنة التشريعية

وفيق القصار
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