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

پیشگفتار
مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394
بهمنظور آشنایی با بیشینه ،روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی کشورها در این حوزه،
نگاشت نهادی مجموعههای فعال در بخش وقف (شامل معرفی نهادها و روابط ما بین
نه ــا) و برنام هه ــای آت ــی این کش ــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از
آ
تجربیات ناموفق ،با لحاظ اقتضائات منحصربهفرد کشـــورهای مورد مطالعه ،در دستور
کار قرار گرفت و عملیاتی گردید.
ب ــه منظ ــور تحقق اهداف مدنظر ،شـــرح خدمـــات این پـــروژه در قالب چهـــار فاز ذیل
طراحی و اجرا گردید:
•فاز صفر :تدوین طرح و چارچوب اولیه
•فــاز اول :تعییــن شــاخصهای انتخــاب کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی
کشورها
•فاز دوم :گردآوری ،تحلیل و جمعبندی گزارش مطالعات انجامشده مرتبط
•فاز سوم :جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطالعات هر یک از کشورهای مدنظر
•فاز چهارم :جمعبندی و نتیجهگیری کلی مطالعه
ف ــاز صفر ب ــه تدوین چهارچوب کالن ،تفصیلی و محدوده پـــروژه و جزئیات هر یک از
ته ــا اختص ــاص یاف ــت .در فـــاز اول شـــاخصهایی جهـــت انتخـــاب
مراح ــل و فعالی 
کش ــورهای هدف مطالعه ،تعیین گردید و مبتنی بر این شـــاخصها ،کشـــورهای مدنظر
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جهت مطالعه ،مشخص شدند .این شاخصها بهگونهای انتخاب شدند که کشورهای
همسایه ،کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه ،کشورهای موفق در حوزه
وق ــف و ام ــور خیر ی ــه در دنیا و نیز کش ــورهای مشـــابه جمهوری اســـامی ایـــران از جهت
وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار گیرند.
فاز دوم با عنوان «گردآوری ،تحلیل و جمعبندی مطالعات انجامشده» به جمعآوری
و تحلیل مطالعات موجود در کش ــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر
کش ــورها اختصاص یافت .هدف این فاز بهرهبـــرداری از اطالعات و پژوهشهای مرتبط
انجامشده موجود در کشور و همچنین پرهیز از نادیده گرفتن مطالعات پیشینبود.
ف ــاز س ــوم نیز ب ــه ترتیب ب ــه جمـ ـعآوری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه
کشورهای منتخب از منابع مکتوب ،اینترنتی و سایر منابع در دسترس ،و تجزیهوتحلیل
اطالعات و جمعبندی مطالب اختصاصیافت .در نهایت طی فاز چهارم جمعبندی و
نتایج حاصل از مطالعه همه کشورها و نتیجهگیری کلی مطالعه انجام و ارائه گردید.
مجموعه کش ــورهایی که در این پروژه هدف مطالعه قرار گرفتند شـــامل پانزده کشـــور
اس ــامی و پانزده کشور غیر اسالمی میباشد که با توجه به شاخصهای مدنظر سازمان،
همچون همسایگی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،
برخ ــورداری از نظ ــام مدیر ی ــت و فعالیتهای درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،
وج ــود ارتباط ــات بخ ــش وقف و ام ــور خیریه بین جمهوری اســـامی ایران و کشـــور مورد
مطالعه و مواردی ازایندست ،انتخاب شدند.
پژوه ــش حاض ــر ،در خصوص وقف و امـــور خیریه در کشـــور لبنان میباشـــد و در آن
مطالب ــی مرتبط با ام ــور وقف و خیریه ماننـــد نهادهای حاکم ،سیاســـتگذار و مدیریتی
وقفی ،سیاسـ ـتهای اجرای ــی ،چشـ ـماندازها ،مأموریتها و برنامههایشـــان و همچنین
سازمانها ،مؤسسات و نهادهای فعال دیگر که در این حوزه تالش مینمایند ،بررسیشده
است.
یک ــی از کشـ ـ ــورهای اسـ ـ ــامی منتخب لبنان اســــــت .ارتباط گســــــترده سیاســـی و
فرهنگـ ـ ــی جمهوری اسـ ـ ــامی ایران و لبنـــان ،اهمیت لبنان در منطقـــه و قرابت دینی و
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مذهب ــی بی ــن آن کش ــور با کش ــور م ــا ،از جملـــه دال ئـــل انتخاب لبنـــان به عنـــوان یکی از
کشورهای هدف مطالعه می باشد.
پژوه ــش حاضرحاص ــل گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه
کش ــور لبنان م ــی باش ــد و در آن وضعیت جغرافیایـــی ،اقتصادی ،سیاســـی اجتماعی و
فرهنگی مذهبی کشـ ـ ــور لبنان مفهوم وقف و امور خیریه ،روند توسعه و وضعیت موجود
بخش وقف و امور خیریه ،نگاش ــت نهادی بخش وقف و امور خیریه و قوانین این بخش
در کشور لبنان طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است.
ب ــرای انج ــام تحقی ــق حاض ــر در ابتـــدا بهمنظور بـــه دســـت آوردن اطالعـــات کلی در
زمین هه ــای مختلف کش ــور لبنان ،اعـــم از اطالعـــات اجتماعی ،اقتصـــادی و فرهنگی
پرداخته ش ــد .این اطالعات بهراحتی و با یک جســـتجوی ابتدایی از ســـایتهایی نظیر
ویکیپدیا و س ــایتهای مشابه آن به دست آمدند .برای بررسی آمار و اطالعات مرتبط با
امور خیریهای و شاخصهای بخشندگی کشور لبنان مقاالت و گزارشاتی بررسی شدند.
این گزارشات شامل  2گزارش خارجی مربوط به سالهای  2014تا  2016بودند و اطالعات
بسیار جالبی را در ارتباط با کشور لبنان در اختیار قرار دادند .در این  2گزارش رتبهبندی
کش ــور لبنان در میان دیگر کش ــورهای جهان و شـــاخصهای بخشـــندگی آن مور بررسی
قرارگرفت ــه بودند و توانس ــتند اطالع ــات مفیدی در خصوص وضعیت بخشـــندگی و امور
خیر ی ــه در لبنان را نش ــان دهند .همچنین اطالعات بســـیار مفیـــدی در خصوص میزان
کمکهای انجام ش ــده از دولتهای جهانی به لبنان در ســـالهای اخیر و رتبه لبنان در
دریافت این کمکهای خیریه ارائه شد.
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س ــپس برای بررس ــی تخصصی در زمینۀ امور وقف و خیریه به اطالعات موجود در فاز
یک این پروژه مراجعه شد و اطالعات بسیار مناسبی در خصوص قوانین وقف در کشور
لبنان به دس ــت آمد .این اطالعات مربوط به مطالعهای بـــا نام «احکام و قوانین وقف در
کشورهای مصر لبنان و کویت» بود .با مطالعه این مقاله اطالعات مربوط به قوانین وقف
لبنان به دست آمد.
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در فص ــول  3و  4و  5ب ــه بررس ــی ســـازمانها ،برنامهها و وضعیت موجـــود وقف و امور
خیریه در کشور لبنان پرداخته شد .اطالعات این فصول از سایتها و مقاالت و مجالت
ً
مختلفی که عمدتا به زبان عربی بودند ،به دست آمدند.
برای مطالعه در خصوص نگاشت نهادی کشور لبنان در ابتدا نهاد اصلی این کشور،
یعن ــی اداره عمومی اوقاف اس ــامی لبنان مورد بررســـی قرار گرفت .ســـایت اداره عمومی
اوق ــاف اطالعات کافی و مناس ــبی را در ارتباط با فعالیتهای بخشهای مختلف خود
در اختیار قرار نداد تنها شامل یک سری اطالعات کلی بود.

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

ب ــا مطالعات ــی ک ــه در تاریخچهها و روند توســـعه کشـــور لبنان در زمینـــه وقف مطالعه
گردید ،وجود نهاد دیگری به نام دارالفتوی مشـــخص گردید .با جســـتجویی که در زمینۀ
این س ــازمان انجام گرفت ،اطالعاتی در خصوص آن به دست آمد .سپس به جستجوی
اطالعاتی در خصوص ادارههای اوقاف لبنان پرداخته شـــد و اطالعاتی از آنها به دست
آمد.
همچنی ــن س ــایت وزارت ام ــور اجتماعی لبنان نیـــز که نظارت بر مؤسســـات خیریه و
صدور مجوز بر آنها را به عهده دارد نیز بررســـی شـــد و اطالعات جامعی از آن به دســـت
آمد.
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س ــپس مؤسسات خیریۀ اصلی و رسمی ثبتشده در لبنان موردمطالعه قرار گرفتند.
این مؤسسات اطالعات و فعالیتهای خود را در لبنان بهصورت کاملی در سایتهای
ً
خ ــود در معرض مطالعه ق ــرار داده بودند .این اطالعات تقریبا بهطـــور کامل و با جزئیات
مورد مطالعه قرار گرفت و برنامهها و فعالیتهای آنان در گزارش بیان گردید.
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تهـــا و برنامههـــای این مؤسســـات و منابـــع درآمدی و
س ــپس ب ــه بررس ــی نحوۀ فعالی 
هزینهه ــا و مخ ــارج آنه ــا و همچنین حوزههای فعالیـــت و میزان بودجههـــای پروژهها و
اطالعات کلی پرداخته شد.
پـ ـسازآن و درنهایت به جس ــتجوی قوانین صادر شـــده در لبنـــان در خصوص وقف و
ام ــور خیر ی ــه پرداخت ــه ش ــد .در ای ــن راســـتا  3قانـــون به دســـت آمد کـــه در پیوســـت قرار
دادهشدهاند.
در مجم ــوع تالش بر این بوده اس ــت که در تدوین این گـــزارش از مراجع معتبر و به روز
دنی ــا بهره گرفته ش ــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی ،محتوای
گ ــزارش از دقت باالی ــی برخوردار گردد .انشـــاء اهلل با نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و
تعریف و اجرای مطالعات و پژوهشهای تکمیلی مثمرثمر واقع گردد.
در پایان الزم می دانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاههای
ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.
مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
و ناظر پروژه

| فصل اول |

اطالعات کلی کشور لبنان

1-1اطالعات کلی کشور لبنان
1-111مقدمه
یک ــی از گا مه ــا در مطالع ــات تطبیقـــی ،آشـــنایی مختصر بـــا موقعیـــت جغرافیایی،
اقتصادی ،سیاس ــی اجتماعی و فرهنگی -مذهبی کشـــور موردمطالعه اســـت .مقایســـه
یک کش ــور با کش ــورهای دیگر ب ــدون در نظر گرفتن شـــرایط و موقعیـــت آن ،موجب درک
سطحی موضوع و نتیجهگیری نادرست میشود.
ب ــه منظ ــور آش ــنایی و مطالعه روندهـــای اجتماعـــی و فرهنگی مربوط به یک کشـــور،
یه ــای کلی آن کش ــور ضـــروری اســـت؛ در ایـــن گـــزارش همانطور که
آش ــنایی ب ــا ویژگ 
پیشازاین اش ــاره گردید ،به بررس ــی روند تغییر کمکهای خیریه و وقف و ســـازوکارهای
مر ب ــوط ب ــه آن پرداخته میش ــود .مطالعات گســـتردهای در زمینه مؤلفههـــای تأثیرگذار در
زمینه کمکهای خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت که از آن
میان میتوان به مذهب ،سن افراد و درآمد آنها اشاره نمود.
به همین جهت در این فصل به بررســـی ویژگیهای بارز کشور لبنان پرداخته میشود
ک ــه در پنج بخش اطالع ــات جغرافیایـــی ،اطالعـــات اقتصادی ،اطالعات سیاســـی-
اجتماع ــی ،اطالع ــات فرهنگی -مذهبی و درنهایت جایگاه این کشـــور در حوزه وقف و
کمکهای خیریه میباشد.
واحد پول لبنان پوند میباش ــد و هر پوند لبنان  2126تومان ( 21260ریال ایران) ارزش
دارد(.)26

 / 24آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور لبنان

1-111اطالعات جغرافیایی

ُ
ل ْبنان با نام رسمی جمهوری لبنان (به عربی :الجمهوریة اللبنانیة) کشوری در غرب
آسیاست .لبنان در شمال با سوریه و در جنوب با رژیم اشغالگر قدس مرز مشترک دارد.
موقعی ــت جغرافیای ــی لبنان در نقط ــه تالقی مدیترانه و جهان عرب منجر به شـــکلگیری
تاریخی غنی و تنوع دینی ،نژادی و فرهنگی شده است(.)1
لبنان س ــرزمینی بلند و کوهستانی اســـت که در کرانه شرقی دریای مدیترانه قرار دارد.
کرانههای لبنان  ۲۵۵کیلومت ــر درازا دارد .رودخانههای مهم لبنان عبارتاند از :عاصی و
لیطان ــی در دره س ــهلالبقاع ،و کلب .رشـــتهکوههای لبنان عبارتاند از :رشـــتهکوههای
لبنان ش ــرقی و رشتهکوههای لبنان غربی که میان این دو رشـــتهکوه ،دره سهلالبقاع قرار
گرفتهاست.

شکل  :1-1نقشه جغرافیای کشور لبنان

لبن ــان به عنوان یک کش ــور خاورمیانهای از غـــرب با دریای مدیترانه حـــدود  ۲۲۵مرز
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ساحلی دارد و از شمال و شرق با سوریه و از جنوب با رژیم اشغالگر قدس هممرز است.
مرز لبنان با س ــوریه  ۳۷۵کیلومتر اس ــت درحالیکه مرز لبنان با اسرائیل تنها  ۷۹کیلومتر
است .قسمتی از مرز جنوبی لبنان که همچنان تحت اشغال اسرائیل است مزارع شبعا
ن ــام دارد .لبن ــان یکی از کوچکترین کشـــورهای دنیاســـت که مســـاحتی حـــدود ۱۰۴۵۲
کیلومترمرب ــع ( ۴۰۳۵مای ــل مرب ــع) دارد و از لحاظ بزرگـــی ،رده  ۱۶۶را در بین کشـــورهای
جهان داراست ..بسیاری از مناطق آن کوهستانی است به جز مناطق ساحلی کمعرض
و دره بقاع که بخش مهمی از صنعت کشاورزی لبنان را تشکیل میدهد(.)1
سرزمین لبنان آبوهوای مدیترانهای دارد ،هوای سواحل در زمستانها سرد و بارانی و
در تابس ــتانها گرم و ش ــرجی اس ــت .در نواحی بلندتر بهویژه کوهســـتانها ،زمستانها با
ب ــارش برف همراه اس ــت و دم ــای هوا به زیر صفر میرســـد .بخشهای دیگر این کشـــور،
تابستانهای گرم و خشک دارد.
ً
در مناطق ساحلی زمستانها کال سرد و بارانی و تابستانها گرم و مرطوب هستند .در
مناطق مرتفعتر در طول زمس ــتان دما به زیر صفر درجه میرســـد .تابستانها از سوی دیگر
گرم و خش ــک هس ــتند .اگرچه اکثر مناطق لبنان ساالنه شـــاهد بارانهای بسیاری است
(در مقایس ــه با مناطق خش ــک کنارش) ولی در مناطق خاصی در شـــمال شرق لبنان به
دلی ــل وجود قلههای مرتفع کوههای غرب که راه ابرهای بارانی به وجود آمده از مدیترانه را
سد میکنند باران زیادی نمیبارد.
لبنان دارای جنگلهای وس ــیع درختان سدر میباشد که سدر به نماد ملی لبنان نیز
تبدیل شدهاست(.)1
بیروت شهری بندری است که بر روی دماغهای کوچک و درکنار دریای مدیترانه قرار
گرفته و بزرگترین شهر و پایتخت کشور لبنان است .شهر بیروت در میانه کرانه مدیترانهای
لبنان و بر روی یک ش ــبهجزیره جای گرفتهاســـت .این شـــهر کانون فرهنگی منطقه خود
اس ــت و از دیدگاه رس ــانهای ،تئاتر ،فعالیتهای فرهنگی و زندگی شبانه در جهان عرب
نامدار است.
بیروت را پاریس خاورمیانه لقب دادهاند؛ لقبی که با ســـفر به آن متوجه میشـــوید که

 / 26آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور لبنان

چن ــدان ه ــم اغراقآمیز نیست؛مجس ــمهها ،ســـنگفرشهای خیابان ،ســـبک متفاوت
زندگی در کـنار یکدیگر و تاریخی که هزاران قصه از آن بیرون آمده ،میتواند کمی شباهت
را توجیه کـ ــند .به تم ــام اینها همجواری آبهای مدیترانه را هـــم اضافه کنید.بههرحال
این شهر ،پایتخـت لبنان است؛ کشوری که همیشه عروس ،بهار و یا بهشت شرق لقب
گرفته است(.)21
بهـ ــار بیروت از بقیه فصلها دوستداشتنیتر است؛ روزهای طوالنی با آفتـــاب مالیـم
و گلهای رنگارنگ و شبهای خنک با دریایی آرام .تابستانها میزان رطوبت و گرمای
هـوا باال میرود و از پاییز بارندگیها شروع میرود .زمستان بیشترین میزان سرما و بارندگی
را دارد ،اما از آخرین باری که در بیروت برف آمده بیشتر از شـــــصت سال میگــذرد.پـــــس
خیالتان راحت باش ــد،در س ــردترین روزهای ســـال هم به لباسهای خیلی گرم احتیاج
نـدارد(.)21

شکل :2‑1نمایی از شهر بیروت پایتخت لبنان
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1-11111تقسیمات کشوری لبنان
ازآنجاکه مردم لبنان در  ۶۰سال گذشته به شهرنشینی روی آوردهاند ،بیشتر جمعیت
این کش ــور در ش ــهرها بهویژه در پایتخت آن بیروت و اطراف آن سکنی گزیدهاند .بیش از
نیمی از لبنانیها در بیروت زندگی میکنند.

شکل :3‑1استانهای کشور لبنان

لبن ــان ش ــامل  ۶اس ــتان و  ۲۵ناحیه اســـت .نواحـــی خود بـــه چندین منطقه تقســـیم
میش ــوند که این مناطق نیز ش ــامل چندین شـــهر و روســـتا میباشند .اســـتانهای لبنان
ش ــامل اس ــتان بیروت (که تنها محدود به شـــهر بیروت میگردد) ،اســـتان بقاع (که شامل
نواحی هرمل ،بعلبک ،زهله ،بقاع غربی و رایشـــه میگردد) ،اســـتان نبطیه (جبل عامل)
که ش ــامل نبطیه ،حصبیه ،مرجعیون و نبت جبیل میگردد ،اســـتان شـــمالی (الشمال)
ش ــامل  ۷ناحیه عکار ،طرابلس ،زغرتا ،بشـــری ،البترون ،الکوره و المینیه دانیه میگردد،
اس ــتان جنو ب ــی (الجنوب) ش ــامل صیـــدا ،صـــور و جزین و اســـتان جبل لبنـــان (جبل
البنانیه) شامل جمیل ،کسروان ،المتن ،بعبدا ،عالیه ،و الشموف میباشد(.)1
لبنان از شش استان (به عربی :ألمحافظة) تشکیل شدهاست.
_استان بیروت
_استان جبل لبنان
_استان شمالی لبنان
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_استان بقاع
_استان نبطیه
_استان جنوبی لبنان()1

1-111اطالعات اقتصادی
اقتصاد لبنان بر  3پایه کشاورزی ،صنعت و خدمات و تجارت وابسته است:
•کشاورزی
اگرچه لبنان از لحاظ فعالیتهای کشاورزی (از لحاظ فراهم بودن آب و حاصلخیزی
خاک) دارای وضعیت مناسبی است ولی بخش کشاورزی بزرگی ندارد .بخش کشاورزی
تنها با جذب  ۱۲درصد نیروی کار کماهمیتترین بخش اقتصادی لبنان است و تنها ۱۰
درص ــد از تولی ــد ناخالص داخلی را ش ــامل میشـــود کـــه آن را در پایینتریـــن رده در میان
بخشهای اقتصادی دیگر قرار میدهد(.)4
•صنعت
کمب ــود مواد خ ــام صنعتی و وابس ــتگی محض به کشـــورهای عربی بـــرای تهیه نفت
باعث ش ــده تا لبنان نتواند در فعالیتهای مهم صنعتی مشـــارکت داشـــته باشد .با این
اوص ــاف صنعت لبنان محدود به مشـــاغل کوچکـــی همچون مونتاژ و بســـتهبندی مواد
وارداتی شدهاس ــت .در سال  ۱۹۹۷صنعت از لحاظ نیروی کار با جمعیت  ۲۶درصدی
نیروی کار در رده دوم و همچنین رده دوم تولید ناخالص داخلی قرار گرفت(.)4
•خدمات و تجارت

جنگ داخلی  ۱۹۷۵-۹۰لبنان زیرســـاختهای اقتصادی لبنان را بهشدت تخریب
ک ــرد ،تولید داخلی را به نصف کاهش داد و موقعیـــت لبنان به عنوان مرکز ترانزیت کاال و
بانک ــداری خاورمیانه را متزلزل کرد .صلح باعث شـــد تا دولـــت مرکزی بتواند کنترل را در
بیروت به دس ــت گیرد و مالیات جمعآوری کند و دسترســـی بـــه امکانات دولتی و مرزی
یابد .سیستم بانکی مطلوب و کارخانجات کوچک و متوسط و پول خانوادهها و خدمات
بانک ــی صادرات صنعتی و کش ــاورزی و کمکهـــای بینالمللی به عنـــوان منابع اصلی
مبادالت خارجی به بهبودی اقتصادی کمک کردهاست(.)4
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تا قبل از جنگ لبنان -اس ــرائیل در سال  ۲۰۰۶اقتصاد لبنان شاهد رشد چشمگیری
بود و داراییهای بانکی به بیش از  ۷۰میلیارد دالر میرسید .بااینکه بخش جهانگردی در
س ــال  ۲۰۰۵ده درصد کاهش داش ــت بیـــش از  ۱/۲میلیـــون نفر جهانگـــرد از لبنان دیدن
کردند .س ــرمایهگذاری در بازار به باالترین حد خود رسیده بود که بیش از  ۷میلیون دالر در
پای ــان ژانویه  ۲۰۰۶بود ،ش ــروع جنگ آ گوســـت ،ژوئن ســـال  ۲۰۰۶منجر به خســـارتهای
ً
ش ــدیدی به اقتص ــاد متزلزل لبنان مخصوصا بخش جهانگردی شـــد .بر اســـاس گزارش
اولی ــه چاپ ش ــده از س ــوی وزارت دارایـــی در  ۳۰اوت  ۲۰۰۶افت اقتصـــادی بزرگی در اثر
جنگ تحمیل خواهد شد.
ً
فرودگاه بینالمللی بیروت مجددا در سپتامبر  ۲۰۰۶گشایش یافت و تالش برای بهبود
اقتصاد لبنان چندان شتاب نگرفتهاست .حامیان اصلی بازسازی لبنان شامل عربستان
س ــعودی (با کمک  ۱/۵میلیارد دالری) ،اتحادیه اروپا (با کمک  ۱میلیارد دالر) و بعضی
کشورهای دیگر حوزه خلیجفارس با کمکهای بیش از  ۸۰۰میلیون دالری بودهاند(.)4
در شکل  4-1نمودار تولید ناخالص داخلی کشور لبنان نشان دادهشده است .تولید
ناخالص داخلی لبنان در سال  47 ،2015میلیارد دالر بوده است.

شکل :4‑1تولید ناخالص داخلی لبنان

 / 30آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور لبنان

در ش ــکل  5-1نمودار تولید ناخالص داخلی کشـــور لبنان در مقایســـه با کشـــور ایران
مش ــاهده میش ــود .تولید ناخالص داخلی ایران در ســـال  420 ،2015میلیارد دالر بوده که
این مقدار جیزی در حدود  10برابر لبنان است.

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

در ش ــکل  6-1تولی ــد ناخال ــص داخلی ســـرانه بـــرای کشـــورهای ایران و لبنان نشـــان
داد هش ــده است .همانطور که مشاهده میشود کشـــور لبنان از این نظر باالتر از ایران قرار
دارد .تولید ناخالص داخلی س ــرانه در ســـال  2015برای ایران  5500دالر و برای لبنان 8000
دالر بوده است.

انبل روشک یلک تاعالطا _لوا لصف 31 /

شکل :6‑1تولید ناخالص داخلی سرانه برای کشورهای ایران و لبنان

در ش ــکل  7-1رش ــد تولید ناخالص داخلی برای ایران و لبنان نشان دادهشده است.
این نمودار بسیار پرتالطم و متغیر ظاهرشده است اما در سالهای اخیر ایران در موقعیت
بهتری در این شاخص نسبت به لبنان قرار دارد.

شکل :7‑1رشد تولید ناخالص داخلی برای ایران و لبنان
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همچنین در ش ــکل  8-1نمودار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه برای ایران و لبنان
نش ــان داده اس ــت .این نمودار نیز برای دو کشـــور دچار تغییرات زیادی در طی سالهای
 2000تا  2015شده است .در این شاخص پس از سال  2010ایران وضعیت بهتری را نسبت
به لبنان نشان داده است.

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

در ش ــکل  9-1درآمد ناخالص داخلی برای کشـــورهای ایران و لبنان نشـــان دادهشده
است .درآمد ناخالص داخلی با توجه به وسعت بیشتر و جمعیت بیشتر کشور در حدود
 15برابر لبنان اس ــت .اما اگر همین شاخص را بهصورت سرانه در نظر بگیریم نمودارها به
هم نزدیکتر و قابلمقایسهتر میگردند.
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شکل :9‑1درآمد ناخالص داخلی برای کشورهای ایران و لبنان

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

1-111اطالعات سیاسی اجتماعی
نخس ــتین نش ــانههای تم ــدن در لبنان مربوط به  ۷۰۰۰ســـال پیش اســـت ،این کشـــور
خاستگاه فینیقیها ( ۵۳۹–۱۵۵۰ق .م) و پادشاهی آنهاست ،در سال  ۶۴ق .م لبنان
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زیر س ــلطه امپراتوری روم قرار گرفت و درنهایت به یکی از مراکز عمده مســـیحیت تبدیل
شد .سنت رهبانی رایج در منطقه جبل لبنان به بنیانگذاری کلیسای مارونی انجامید،
در دوران اسالمی و پس از فتح منطقه به دست اعراب مسلمان ،مارونیها دین و هویت
فرهنگی خود را حفظ کردند .بعدتر و با پایهگذاری مذهب دروزی این مذهب در سراســـر
کشور رایج شد ولی در دوران جنگهای صلیبی مارونیها در ارتباط با کلیسای کاتولیک
و امپراتوری روم هویت خود را بازسازی کردند.
بین س ــالهای  ۱۵۱۶تا  ۱۹۱۸این منطقه زیر ســـلطه امپراتوری عثمانی قرار گرفت و با
فروپاش ــی امپرات ــوری بعد از جنگ جهانی اول ،فرانســـه این منطقـــه را به  ۵جزء کوچکتر
تقسیم کرد که یکی از این اجزا لبنان بود ،نظامی که تا سال  ۱۹۴۳و اعالم استقالل لبنان
برقرار بود .لبنان دارای یک نظام تقسیم قدرت خاص بر اساس جوامع دینی است.
بش ــاره الخ ــوری (نخس ــتین رئی ــس جمهـــور لبنـــان) ،ریـــاض الصلـــح (نخســـتین
نخسـ ـتوزیر) ،مجید ارس ــان (نخســـتین وزیـــر دفاع) بنیانگـــذاران جمهـــوری لبنان و
قهرمانان ملی این کش ــورند که نهضت استقالل لبنان را تا خروج آخرین نیروهای نظامی
خارجی در  ۳۱دسامبر  ۱۹۴۶رهبری کردند(.)1
ً
لبن ــان ت ــا پیش از جن ــگ داخلی در ســـال  ۱۹۷۵کشـــوری نســـبتا آرام و مرفـــه بود که
اقتصادی بر پایه توریسم ،کشاورزی ،تجارت ،خدمات مالی و بانکداری داشت و بیروت
پایتخت کش ــور و مش ــهور به پاریس خاورمیانه منشـــأ جذب گردشـــگران خارجی بود .در
س ــالهای پس جنگ نیز تالشهای گســـتردهای برای بازسازی زیرســـاختها و اقتصاد
کشور انجام شده است(.)1
سیس ــتم سیاس ــی در لبنان پارلمانی اســـت .نظام پارلمانی در لبنان متأثر از وضعیت
فرقهای ،اجتماعی و مذهبی خاص این کشـــور میباشد .این سیستم به گونهای طراحی
شدهاس ــت که تمامی اقوام و مذاهب در آن ســـهمی از قدرت سیاســـی داشـــته باشـــند.
برطبق این توافق ،رئیس جمهور از میان مسیحیان مارونی ،نخستوزیر از میان مسلمانان
س ــنی مذهب ،رئی ــس پارلمان از بین شـــیعیان و معاون نخســـتوزیر از بین مســـیحیان
یش ــود .پارلمان لبنان دارای  ۱۲۸کرســـی اســـت که به طور مســـاوی
ارتدوکس انتخاب م 
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بین مس ــیحیان و مسلمانان تقسیم شدهاســـت .این توافق حاصل قرارداد طائف ()۱۹۹۰
میباشد که به جنگهای داخلی در لبنان پایان داد .تا قبل از این توافق سهم مسیحیان
در قدرت سیاسی بیشتر از مسلمانان بود.
انتخابات پارلمانی هر چهار س ــال یک بار برگزار میشـــود و فرد معرفی شـــده از جانب
ح ــزب ی ــا ائتالف پیروز نخسـ ـتوزیر خواهد شـــد .رئیسجمهور لبنان بـــرای یک دوره ۶
س ــاله توس ــط پارلمان برگزیده میشود .اما این مســـئله با تمدید یک دوره  ۳ساله ریاست
جمهوری الیاس هراوی ( )۱۹۹۵و امیل لحود ( ،)۲۰۰۴رعایت نگردید.
تقس ــیم قضای ــی لبنان تاب ــع قوانین ناپلئونی (نظام قضایی فرانســـه) میباشـــد ،اما هر
ک ــدام از مذاه ــب مختلف دادگاهه ــای خاص خود را در مـــورد قوانین مربـــوط به ازدواج،
طالق و ...دارا میباشند.
اح ــزاب سیاس ــی مهم لبن ــان از این قرارند :گروه المســـتقبل به رهبری ســـعد حریری.
یخ ــواه به رهبری ولیـــد جنبالط (نماینـــده دروز یها) .جنبش
حزب سوسیالیس ــت ترق 
میهن ــی آزاد به رهبری ژنرال س ــابق میشـــل عون (هواداران وی بیشـــتر در بین مســـیحیان
شمال و منطقه متن قرار دارند و از حمایت سلیمان فرنجیه و شیل مور دو سیاستمدار
برجسته مسیحی برخوردار است).
ً
جنب ــش مقاوم ــت اس ــامی حزباهلل در ســـال  ۱۹۸۲تشـــکیل گردید و عمدتا شـــامل
یش ــود .دبیر کل پیشین جنبش ســـیدعباس موسوی در حمله
ش ــیعیان جنوب لبنان م 
اس ــرائیل در  ۱۹۹۲کش ــته ش ــد .از آن زمان بـــه بعد سیدحســـن نصراهلل دبیـــرکل حزباهلل
شدهاس ــت .مناط ــق نف ــوذ و حضور هـــواداران حزباهلل بیشـــتر در مناطق جنـــوب و بقاع
(مش ــرق لبنان) و عالیه (در اس ــتان جبل لبنان) میباشـــد .جنبش امل به دبیرکلی نبیه
بری که سالهاس ــت ریاس ــت مجلس لبنان را در اختیار دارد نیز بخشی از بدنه شیعیان
لبنان را نمایندگی میکند .جنبش امل در ارتباط و نزدیکی کاملی با حزباهلل میباشد(.)1
نظام سیاس ــی لبنان درواقع بازتاب نظام اجتماعی این کشور است که از تعدد اقوام و
طوایف مختلف تش ــکیل یافته اس ــت .به عبارت دیگر ساخت سنتی قدرت سیاسی در
لبنان براساس توازن فرقهای استوار است .به این معنا که مجموع ارادههایی که حاکمیت
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دول ــت لبن ــان را پدی ــد میآورند حاصل خواســـت و تمایـــل رهبران طوایف میباشـــند که
قدرتمندان سیاسی و اقتصادی جامعه لبنان نیز هستند .کلیه پیروان  18مذهب موجود
در لبنان که اس ــاس تقس ــیمات طایفهای را نیز تشـــکیل میدهند ،تشـــکیالت مذهبی و
رهب ــران مذهبی خاص خودش ــان را دارند که از نفوذ معنوی و حتـــی مادی فراوانی بر افراد
ً
طایف ــه خ ــود برخوردارند .مث ــا در بین شـــیعیان ،علمایـــی همچون سیدمحمدحســـین
فضلا ...و سیدحس ــن نص ــرا / ...و در طایفه مارونیها ،سراســـقف نصـــرا ...صفیر ،نفوذ
فراوانی داش ــته و تصمیمگیریهای سیاســـی بدون تأمین نظر آنها بســـیار دشـــوار و بعید
مینمای ــد .ازنظر ش ــکلی و س ــاختاری نظـــام سیاســـی لبنان تلفیقـــی از نظـــام پارلمانی و
ریاس ــتی اس ــت .نظام پارلمانی در کشـــور از این قرار اســـت که اصل حکومت منتخب از
پارلم ــان را طب ــق ماده  ،27مس ــئولیت فردی وزرا را طبق مـــواد  37و  ،66حق مجلس در
اس ــتیضاح وزرا را طبق ماده  68و حق مجلس در انتخاب رییس جمهوری را طبق ماده
 49حفظ کرده است .از سوی دیگر صالحیتهای اعطاشده به رییس جمهوری از آنچه
در نظامهای پارلمانی رایج اس ــت ،بهمراتب بیشتر است و درواقع رئیسجمهوری مصدر
اصل ــی قدرت در کش ــور به ش ــمار میرود .طبـــق ماده  ،17قـــوه مجریه در دســـت رییس
جمه ــوری اس ــت و ل ــذا مق ــام ریاس ــت جمهـــوری تنهـــا یک مقـــام تشـــریفاتی نیســـت.
رئیسجمه ــوری طبق م ــاده  55میتواند با تصویب کابینه ،مجلـــس نمایندگان را قبل از
یش ــان منقضی شـــود ،منحل نماید .همچنین مطابق
آنکه به طور قانونی مدت نمایندگ 
ماده  ،58رئیسجمهوری میتواند بعد از موافقت هیئتوزیران ،دستور اجرای طرحهای
قانونی فوری را درصورتیکه مجلس ظرف مدت کمتر از  40روز نتواند درباره آن تصمیمی
اتخاذ کند ،صادر نماید .از همه مهمتر اینکه رئیسجمهوری کابینه را منصوب میکند.
اعضای کابینه میتواند همه و یا بخش ــی از آن از خارج از مجلس انتخاب شـــوند .هدف
از ای ــن کار ،غیرسیاس ــی ک ــردن حکومـــت ملـــی و جنبـــه تخصصـــی دادن به آن اســـت.
همچنی ــن تعداد وزیران مس ــیحی باید با شـــمار وزرای مســـلمان برابر باشـــد .وزرا در برابر
مجل ــس در رابط ــه باسیاس ــت کلی همگـــی مســـئولاند اما دربرابـــر عملکردشـــان به طور
انفرادی مسئول میباشند .البته رئیسجمهوری با رأی مخفی پارلمان و به مدت  6سال

انبل روشک یلک تاعالطا _لوا لصف 37 /

انتخاب میش ــود و انتخاب مجدد رئیسجمهوری ممکن نیست مگر اینکه یک دوره از
ریاس ــت جمهوری گذش ــته باش ــد .مجلس نمایندگان لبنان نیز همانند دیگر نظامهای
پارلمانی نقش و مس ــئولیت قانونگذاری را برعهده دارد .ریاست مجلس نیز از یک رئیس
ش ــیعه ،و یک نائب رئیس ارتدکس و دو منشی تشـــکیل یافته است که مجلس انتخاب
میکند .در مقابل ریاست جمهوری باید از میان مسیحیان و نخستوزیر نیز باید از میان
اهل تس ــنن لبنان انتخاب ش ــود .باوجوداینکه در آخرین اصالحات قانون اساسی لبنان
ک ــه پ ــس از اجالس طائف صورت گرفت ،بر حذف طایفه گری سیاســـی در کنار رعایت
اصل متاصفه در توزیع پسـ ـتهای سیاســـی تأ کید و تصریح شده است اما پس از بحران
سیاسی و ریاست جمهوری لبنان ،نظام طایفهگری در لبنان تقویت شده است و علت
آن این است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در تالشاند با دامن زدن به اختالف طایفهای
و فرقهای در لبنان از فضای آن برای جبران ناکامیهای منطقهای خود استفاده کنند(.)2
همچنی ــن قانون اساس ــی لبنان ،نظام قوه مجریه دوگانـــهای را پذیرفته و آن را بر عهده
رئی ــس جمه ــور و هیئتوز ی ــران (کابینه ) قرار داده اســـت .رئیس جمهور بـــا رأی مخفی
مجل ــس نمایندگان به مدت ش ــش ســـال انتخـــاب میگردد .رئیـــس جمهـــور ،وزراء را با
مش ــورت نماین ــدگان مجل ــس منصوب و یکـــی از آنها را بـــه عنوان نخســـتوزیر معرفی
میکند .عالیترین مقام اجرایی نخستوزیر است(.)3
لبنان  23وزارت خانه دارد که لیست کامل این وزارت خانهها بهقرار زیر است:
1.1وزارت دفاع
2.2وزارت حملونقل
3.3وزارت امور پارلمان
4.4وزارت امور داخلی و شهری
5.5وزارت امور اصالحات اداری
6.6وزارت اطالعات
7.7وزارت امور آوارگان
8.8وزارت ورزش و جوانان
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9.9وزارت کار
1010وزارت فرهنگ
1111وزارت آموزشوپرورش
1212وزارت گردشگری
1313وزارت مالیه
1414وزارت بهداشت
1515وزارت اقتصاد و تجارت
1616وزارت کشاورزی
1717وزارت امور اجتماعی
1818وزارت ارتباطات
1919وزارت صنایع
2020وزارت امور خارجه و مهاجران
2121وزارت محیطزیست
2222وزارت دادگستری
2323وزارت آب و انرژی()44

شکل :11‑1ساختار سیاسی کشور لبنان
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1-11111جمعیت و پراکندگی سنی
جمعیت کش ــور لبنان بر اس ــاس آمار بانک جهانی بهصورت نمودار  12-1میباشـــد.
همانطور که مش ــخص اس ــت روند جمعیتی کشـــور لبنان با رشـــد همراه بـــوده و از 3.1
میلیون نفر در سال  2000به  5.8میلیون نفر در سال  2015رسیده است.

شکل :12‑1روند رشد جمعیتی کشور لبنان

همچنین در شکل  13-1نمودار امید به زندگی در کشور لبنان نشان دادهشده است.
امید به زندگی در هنگام تولد در کشور لبنان در سال  79.5 2015سال بوده است.
همچنین میانگین سنی مردم لبنان  ۲۴٫۶سال میباشد.

 / 40آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور لبنان

شکل :13‑1امید به زندگی در هنگام تولد در کشور لبنان

1-111اطالعات فرهنگی مذهبی
 60درصد از جمعیت لبنان مس ــلمان و  ۴۰درصد مســـیحی هستند میباشند .لبنان
دارای جمعیت کوچکی از کردها نیز میباشد که از مناطق شمالی لبنان و جنوب شرق
ترکیه مهاجرت نمودهاند و بین  ۷۵تا  ۱۰۰هزار نفر تخمین زده میشوند که در مناطق سنی
نش ــین زندگی میکنند .کردها طی س ــالهای اخیر توانستهاند شـــهروندی دولت لبنان را
کسب نمایند .شیعیان (به تنهایی) بزرگترین فرقه در لبنان میباشند .حدود  ۱۶میلیون
نفر با نسب و اصالت لبنانی در سراسر دنیا زندگی میکنند .برزیل دارای بزرگترین جوامع
لبنانی اس ــت .آرژانتین ،اس ــترالیا ،کانادا ،کلمبیا ،فرانســـه ،انگلیس ،مکزیک ،ونزوئال و
آمریکا دارای جوامع لبنانی بزرگی هس ــتند .حدود  ۴۰۰هزار نفر آواره فلســـطینی نیز از سال
 ۱۹۴۸در لبنان زندگی میکنند(.)1
گروههای نژادی و قومی لبنان :عربها  ،٪۶۰آشـــوریان و  ٪۳۶و ارمنیها  ،٪۴کردها و
یهودیان  ٪۱جمعیت را تشکیل میدهند(.)1
زبان رس ــمی لبنان عربی اس ــت ،اما هر یک از اقلیتهای نژادی به زبان خود ســـخن
میگوین ــد .زبان فرانس ــه نیز کاربرد دارد .لهجه لبنانی از شـــاخۀ عربی شـــامی اســـت ،در
کار ب ــرد و تلفظ کلمات با دیگر ش ــاخههای زبـــان عربی تفاوت دارد اما به عربی ســـوری،
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فلس ــطینی و مصری نزدیک است .در تلفظ واج «ج»« ،ژ» خوانده میشود .بهجای «ق»،
حرف «ئ» و بهجای «ث» نیز «ت» تلفظ میشود .برای مثال ٔ
کلمه کثیر به معنای زیاد،
کتیر .قلب به معنای دل ،ئلب و جدید به معنای تازه ،ژدید ادا میگردند(.)1
برآوردی که مردم لبنان را از نظر دین بررسی میکند این گونه است:
_ ٪۵۹٫۷مسلمان
_ ٪۳۹مسیحی
_ ٪۱٫۳پیروان ادیان دیگر

شکل :14‑1توزیع پیروان ادیان در لبنان

شکل :15‑1نمودار پیروان ادیان در لبنان به جزء
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امروزه فرهنگ و هنر این ملت در آثار موســـیقی آن ظاهر شـــده اســـت که بر دیگر ملل
عرب نیز تأثیر گذاش ــته اس ــت .خوانندگان مطرح جهان عرب اغلب از لبنان میباشـــند:
الیسا ،نوال الزغبی ،هیفا وهبی ،نانسی عجرم ،فیروز ،راغب عالمه(.)1
لبنان برای هزاران سال محل عبور تمدنهای مختلف بودهاست .پس جای تعجب
نیست که این کشور کوچک دارای فرهنگی فوقالعاده غنی و زنده باشد .وجود گونههای
بسیار قومی و مذهبی به رسوم پر بار موسیقی ،آشپزی و جشنهای لبنان کمک بسیاری
ً
کردهاس ــت .مخصوص ــا در بی ــروت دارای هنـــر غنی اســـت و نمایشها و نمایشـــگاهها و
ش ــوهای مد و کنسرتهای زیادی در طول سال در نگارخانهها ،موزهها ،تئاترها و اماکن
عمومی برگزار میشود.
ج ــوان ام ــروز لبنان ــی اگرچه ظاهری مـــدرن دارد؛ اما بـــه لبنان متحد همچنـــان وفادار
اس ــت .فرهنگ جاری در لبنان تبلوری از فرهنگ چند هزارســـاله فینیقیها ،یونانیها،
آش ــور یها ،ایرانیها ،رومیها ،اعراب و ترکهای عثمانی میباشد و طی چند دهه اخیر
فرهنگ فرانسوی نیز به این مجموعه اضافه گردیدهاست.
جامع ــه لبنان م ــدرن ،تحصیلکرده و شـــاید قابلمقایســـه با جوامع اروپایـــی مدیترانه
اس ــت .اکثر لبنانیها دوزبانه هستند و عربی و فرانسه صحبت میکنند .به همین دلیل
لبنان عضو سازمان بینالمللی کشورهای فرانسویزبان است .بااینحال زبان انگلیسی
ً
مخصوص ــا بی ــن دانش ــجویان لبنان ــی رایـــج شدهاســـت .این کشـــور نهتنها محـــل تالقی
مسیحیت با اسالم بلکه دروازهای است که جهان عرب را به اروپا متصل میکند.
لبن ــان همچنی ــن میز ب ــان دانش ــگاههای معتبـــر مختلفی همچـــون دانشـــگاه لبنان،
دانشگاه آمریکایی بیروت ،دانشگاه سنت جوزف و دانشگاه آمریکایی لبنان است(.)1
فستیوالهای بینالمللی مختلفی در لبنان برگزار میشوند که هنرمندان پرآوازه جهان
و مردم بس ــیار از لبنان و کش ــورهای دیگر را بهســـوی خود جذب میکنند .مهمترین آنها
فستیوالهای تابستانی در بعلبک ،بیت الدین و بیبلوس است(.)1

| فصل دوم |

مفهوم وقف و امور خیریه در کشور لبنان

2-2مفهوم وقف و امور خیریه در کشور لبنان
2-222مقدمه
در فصل گذشته ،اطالعاتی کلی درباره کشور لبنان بیان شد .پیش از ورود به بررسی
س ــاختار وق ــف و امور خیر ی ــه در لبنان ،الزم اســـت مفاهیم اولیه در این حوزه مشـــخص
گردد .مفاهیمی که در این فصل بیان شـــده است بیشـــتر در خصوص تعریف مفهومات
وقف و بررسی قوانین وقف لبنان میباشد.

2-222منابع قانونی درزمینۀ وقف در کشور لبنان
منابع قانونی درزمینۀ وقف در کشور لبنان بر دو نوع است:
نوع اول منابع مربوط به وقف خانوادگی یا مشترک بین وقف خانوادگی و وقف خیریهی
عموم ــی اس ــت که مرجع آن بخص ــوص قانون مصوب  10مـــارس  1947م درزمینۀ اوقاف
خانوادگی اس ــت که قوانین آن به اوقاف ادیان و مذاهب مختلف لبنان مربوط میشـــود و
ای ــن امر به اقتضای مادهی  40قانون اســـت که میگوید« :مـــواد این قانون در همهی موارد
اوقاف خانوادگی مسیحیان و اسرائیلیها در خاک لبنان پیاده میشود».
نوع دوم منابع قانون مربوط به وقف خیریهی عمومی است که بخش اعظم آن احکام
ش ــرعی اس ــامی اس ــت و بر اس ــاس بهترین آرا و فتاوا در مذهب ابوحنیفه اســـت .البته
ش ــایانذکر است که کش ــور لبنان از گذشـــته احکام اسالمی را بر اســـاس مذهب حنفی
پیاده میکرده زیرا این کشور تابع دولت عثمانی بوده است و همچنین ادارهی ثبتاحوال
لبنان متولی مسائل وقف و غیر آن مانند ازدواج و طالق و وراثت بوده است.
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در این راس ــتا م ــادهی  3قانون اوقاف خانوادگی مصوب ســـال  1947م دال لت دارد بر
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
خ ــاص به آنهاس ــت و همچنین این اوقاف تابع تصمیماتی اســـت که شـــورای عالی در
ً
نه ــا اتخاذ میکن ــد .همچنین مـــادهی  4این قانـــون مجددا بر ایـــن مطلب تأ کید
م ــورد آ 
میکند و میگوید که :ضوابط مربوط به ایجاد اوقاف خیریه و صحت آنها و سرپرســـتی
و تقسیم و اجاره دادن و تبدیل و تعویض آنها تابع ضوابط قانونی و تصمیمات خاص در
مورد آنها میباشد.
منب ــع قانونی دیگر در لبنان فرمان قانونی شـــمارهی  18ســـال  1955م دربارهی اوقاف
اس ــامی ک ــه با بیانیهی ش ــمارهی  5در تاریـــخ دوم مارس  1967م تعدیل و اصالحشـــده
اس ــت و اهمیت این فرمان ازاینجهت اســـت که این فرمان به وضعیت مشتت اداری و
س ــازمانی که تا آن تاریخ بر اوقاف مس ــلمانان حاکم بود پایـــان داد و برای اولین بار ادارهی
ً
ام ــور دینی و اوقاف مس ــلمانان را مس ــتقیما به خود آنـــان واگذار نمود .اولیـــن مادهی این
فرم ــان میگو ی ــد :مس ــلمانان اه ــل س ــنت در ادارهی امور دینـــی و اوقـــاف خیریهی خود
اس ــتقالل کام ــل دارن ــد و خودش ــان تنظیـــم ضوابـــط و قوانیـــن اداری و ســـازمانی آن را به
عهدهدارند و بر اساس احکام و قواعد و ضوابط شرع مقدس با استفاده از تالش نمایندگان
خود که دارای شایستگیهای الزم باشند و صاحبنظران بر اساس
روشهای ــی ک ــه در این فرمان آمده به ســـازماندهی و ادارهی اوقـــاف و امور دینی خود
میپردازند.
یکی از نکات مهمی که در اینجا باید موردعنایت و توجه قرار گیرد این است که متون
قانونی مربوط به وقف در قانون اوقاف خانوادگی لبنان ( 1947م) از احکام شـــرع اســـام
استخراجشده و بر اساس این نگرش تنظیمشده که فقه اسالمی یک مجموعهی متکامل
اس ــت و لذا در این قوانین تقید به یکی از مذاهب اســـامی موردنظر نبوده بلکه از احکام
همهی مذاهب اس ــامی استفادهش ــده و از هر مذهب آنچه مصالـــح و منافع موردنظر را
تأمین مینموده و با ش ــرایط و اوضاع جامعه تناسب داشته و با اهداف موردنظر سازگاری
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بیشتری داشته برگرفتهشده است.

2-222تعریف وقف
معنای لغوی وقف «حبس و منع» است؛ و اما در اصطالح فقهی تعریفات متعددی
برای وقف بیانش ــده که علت آن برمیگردد به زوایا و ارکان و شـــروط و آثاری که هر یک از
فقها بر وقف مترتب میداند.
ابوحنیفه در تعریف وقف میگوید« :وقف حبس مالی در مالکیت وقف کننده و اقرار
و تثبیت منافع آن در راههای خیر است».
و لذا بر اساس این تعریف ،وقف بخشیدن منفعت و بهرهبرداری چیزی و تصرف غیر
الزم در آن اس ــت و در این حالت مال وقفشـــده از مالکیت صاحب آن خارج نمیشـــود
بلکه در ملکیت او باقی میماند.
ام ــا ام ــام مالک در تعریف وقف میگویـــد« :وقف حبس مالی و منـــع از تصرف در آن
اس ــت بدینصورت که آن مال در مالکیت صاحبش باقی میماند و منافع آن در یکی از
راههای خیر بهصورت موقت یا دائمی بخشـــیده میشود ».چنانکه مالحظه میشود این
دو تعریف در باقی ماندن مال در مالکیت صاحب آن اتفاقنظر دارند جز اینکه در تعریف
دوم وقف تصرف الزم اس ــت و واقف پس از وقف کردن مال خود دیگر حق برگشـــت از آن
را ن ــدارد ام ــا میتواند وقف را ت ــا زمان معینی بهصـــورت موقت دایر نمایـــد؛ اما رأی عموم
فقه ــای اهل س ــنت بر این اس ــت که« :وقـــف حبس مالـــی در مالکیت خـــدای متعال و
تصرف در منافع آن در یکی از راههای خیر است».
در ای ــن تعریف مال وقفش ــده از مالکیت صاحبش خارجشـــده و بـــه مالکیت خدا
درمیآید و لذا بازگرداندن مال وقفش ــده جایز نیســـت و تا ابد درآمدها و منافع حاصل از
وقف در راههای خیری که وقف کننده تعیین میکند مصرف میشود.
2-22222عدم تعریف وقف در قانون لبنان
در قانون اوقاف خانوادگی لبنان ( 10مارس  1947م) وقف تعریفنشده و این بر اساس
ً
همان روشی است که غالبا تعریفات را در قانونگذاری وارد نمیکند و واردکردن تعریفات
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در قانون را نادرست تلقی میکند.

2-222انواع وقف
وقف از دیدگاه برخورداران از منافع آن به دو نوع تقسیم میشود که عبارتاند از:
وقف خیریه (موقوفات عام) و وقف خانوادگی (موقوفات خاص).
وق ــف خیریه آن اس ــت که منافع آن به یک یا چند گـــروه معین از مردم تعلق میگیرد و
نیت در این وقف قربة الی اهلل است.
و اما وقف خانوادگی آن اس ــت که منافع آن به اشـــخاص حقیقـــی معین یا به فرزندان
آنها یا خویش ــان معینی از آنان تعلق میگیرد و چهبســـا وقف کننده در آن شـــرط کند که
پس از انقطاع نس ــل و یا از میان رفتن کســـانی که وقف برای آنان انجامشـــده وقف به عام
تبدیل شود و در این صورت چنین وقفی ابتدا خانوادگی و سرانجام وقف عام خواهد بود.
و نیز ممکن اس ــت وقف مشترک باشد یعنی بخشـــی از آن خانوادگی و بخش دیگری
خیریه باشد و منافع هر بخش به مصرف موردنظر برسد(.)17
2-22222قانون لبنان
قانون مصوب  10مه  1947م اوقاف خانوادگی و مشترک را سامان میبخشد اما اوقاف
ع ــام بخش اعظ ــم آن به احکام و فتاوای شـــرعی بازمیگردد که وضعیت آنها بر اســـاس
بهترین آرای ابوحنیفه مشخص میشود .همچنین فرمان قانونی شمارهی  18صادرشده
در سال  1955م ضوابط اداره و سرپرستی اوقاف عام را تعیین مینماید.
عالوه بر این ،قانون اوقاف خانوادگی لبنان در مادهی  27خود میگوید که در هر وقف
خانوادگ ــی بای ــد یک وقف خیریه و عام تعیین شـــود و مقدار آن پانـــزده درصد از کل وقف
بهصورت نقد یا س ــهام تعیین میش ــود و مصرف آن نیز برای ســـاخت و ایجاد پناهگاه و
بیمارس ــتان و مراکز نگهداری ایتام و آموزشهای مذهبی و امثال آنها میباشـــد .در این
مادهی قانونی چنین است:
«هنگام تقس ــیم وقف خانوادگی معادل پانزده درصد از آن در ازای وقف خیریه خاص
ً
یش ــود و اگر مورد تعیین نشـــده باشـــد که اساســـا وقف باطل
نش ــده در وقف جدا م 
تعیی 
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اس ــت؛ و این پانزده درصد به ادارهی اوقاف محل تسلیم میشود تا در راههای خیریه عام
مصرف شود».

2-222وقف دائم و وقف موقت
وقف ازنظر مدت آن به دو نوع تقسیم میشود:
 .1وقف دائم؛  .2وقف موقت.
وقف دائمی آن اس ــت که مال وقفشـــده تـــا ابد به همان صورت باقـــی خواهد ماند.
وق ــف موقت آن اس ــت که مدتزمان آن توســـط وقف کننده یا قانون تا زمان مشـــخصی
تعیین میشود و پسازآن مال وقفشده از قید وقف آزاد میشود.
و عم ــوم فقه ــا (ی اهل س ــنت) را رأی بر آن اســـت که اوقاف در اصـــل ابدی و دائمی
اس ــت زیرا وقف برای این اس ــت که عمل خیر صدقهی جاریه و دائمی باشد و لذا تعیین
زم ــان برای آن با این ویژگی تناقض دارد و لذا فقها شـــرط کردهاند که در وقف باید آخرین
بهرهبرداری ازآنجهت خیری باش ــد که هیچگاه قطع نشود و هر وقفی که مصرفی برای آن
از سوی وقف کننده تعیین نشده باشد به فقرا و مساکین تعلق خواهد گرفت.
ام ــا مالکیه با ضرورت ابدی ب ــودن حکم وقف مخالفت کردهانـــد و در نظر آنان وقف
ً
اساسا ممکن است ابدی یا موقت باشد؛ و در صورت دوم پس از انقضای زمان مقرر
مال به واقف برمیگردد و او امکان تصرف آزاد در آن مال را خواهد داشت.
و ای ــن فقها معتقدند که در نصوص شـــرعی مربوط بـــه وقف چیزی که ضرورت ابدی
بودن آن را تأ کید کند وجود ندارد .گذشته از اینکه در وقف موقت امکان نیکی و احسان
به مردم فراهم میشود(.)17
2-22222قانون لبنان
بر اس ــاس قانون اوقاف لبنان ،در وقف خانوادگی باید مدتزمان پایان آن تعیین شود
و ام ــکان دائ ــم بودن آن وج ــود ندارد و مادهی هشـــتم قانون مارس  1947بـــر این امر تأ کید
میکند .در این قانون روش تعیین زمان پایان وقف بر اساس طبقات نسل و ...میباشد و
بر اساس مادهی نهم واقف فقط میتواند برای دوطبقه (دو نسل) وقف نماید و برای بیش
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از آن مجاز نیس ــت البته خود وق ــف کننده از این دوطبقه بهحســـاب نمیآید؛ و اگر برای
بیش از دوطبقه چیزی را وقف نماید طبق قانون این وقف فقط به طبقهی اول و دوم تعلق
میگیرد و پس از یک یا دوطبقه برحس ــب تعیین واقف مدتزمان وقف پایانیافته و مال
موقوف به مالک آن بازمیگردد و درصورتیکه نبودن وی در قید حیات به ورثهی او تعلق
میگیرد (مادهی دهم).
و ا گ ــر از واق ــف وارثی باقی نمانده باشـــد مال موقـــوف به مالکیـــت ادارهی کل اوقاف
درمیآید و اگر واقف جهت خیریهای برای وقف تعیین کرده باشـــد به مصرف آن خواهد
رس ــید (م ــادهی یازدهم)؛ ام ــا وقف خیریه در لبنـــان فقط بهصورت دائم اســـت و قوانین
کشوری در مورد آن ساکت است و لذا دربارهی آن طبق بهترین اقوال در مذهب ابوحنیفه
عمل میشود که وقف را دائم میداند.

2-222ایجاد وقف
آیا قبول در صحت وقف شرط است؟
ً
رأی راجح عموم فقها (ی اهل سنت) بر این است که وقف اساسا عقد نیست بلکه
یک نوع تصرف قانونی یکطرفه است که فقط با ارادۀ وقف کننده ایجاد و محقق میشود
و ل ــذا وق ــف تنها با اجرای صیغهی وقف از طرف وقف کننده ایجاد میشـــود و نیازی به
قبول کردن موقوف علیه نیس ــت تا انشـــای عقد و یا صحت و اکمال آن و یا استحقاق در
آن تحقق یابد(.)17
2-22222قانون لبنان
در لبنان قانون وقف خانوادگی متعرض این مســـئله نشـــده و محاکم قانونی لبنان در
مورد شرط قبول در وقف بهترین اقوال و فتاوای مذهب حنفی را مالک عمل قرار میدهند
ً
که میگوید« :قبول در وقف اساس ــا ش ــرط نیســـت نه در صحت وقف و نه در اســـتحقاق
آن».

2-222صحت وقف

ً
اساس ــا صح ــت وق ــف فقط منوط به این اســـت کـــه از وقـــف کننده لفظ یـــا عمل یا
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اش ــارهای صادر ش ــود که بر ایجاد وقف دال لت داشته باشد و لذا وقف با سخن و یا عمل
صورت میگیرد و فقها نوشتن وقف یا گواه رسمی گرفتن را بهعنوان شرط صحت آن ذکر
نکردهاند.
البته برخی از قوانین کش ــورهای عربی این شرط جدید را جهت صحت وقف اضافه
کردهاند و هدف ایجاد نظم و انضباط در تصرف در وقفیات و حل مشکالت و اختالفات
مربوط به آنها بوده و این شرط پسازاین اضافهشده که برخی از اوقاف پذیرفتهشده بدون
ثبت رس ــمی بس ــیاری از مش ــکالت و اختالفات را ســـبب شـــده و موجب اعتراضاتی از
سوی مردم گردیده است.
برخی نیز با این ش ــرط جدید به این دلیل که دیدند این شـــرط دایرهی وقف را محدود
میکند به مخالفت برخاس ــتند گذش ــته از اینکه هیچیک از فقها ثبت رســـمی را دلیل بر
صحت وقف ندانستهاند.
2-22222قانون لبنان
در لبنان وقف خانوادگی طبق قانون باید در محاکم قانونی ثبت شـــود و طبق مادهی
پنج ــم قانون م ــارس  1947م اجبار قانونی برای ثبت وقف فقط در مورد امالک میباشـــد
زیرا در غیر این صورت نمیتوان وقف بودن ملک را قانونی ثابت نمود و بر این اساس برای
صحت وقف امالک دو شرط الزم است:
 .1ثبت رسمی در محاکم قانونی؛  .2ثبت محضری در سند ملک.
در اینجا نیز در مورد وقف مس ــجد و مراکز نگهداری ایتام و سالمندان و بیمارستانها
اس ــتثنا قائل شده و تخصیص اماکن برای این عناوین برای ثبوت وقف کافی است و در
غیر این موارد باید وقف در دفترخانه و در سند مالکیت ملک ثبت شود و همچنین طبق
مادهی هفدهم قانون مرافعات قانونی صادرشده در فوریهی  1962م باید ملک موقوف در
محاکم ش ــرعی و دینی ثبت ش ــود و درصورتیکه ملک وقفشـــده مربوط به مسیحیان و
کاتولیکها باش ــد باید در محکمهی تابع کلیســـا ثبت شـــود چنانکه در مادههای  264و
 265قانون ثبت اموال مسیحیان آمده است(.)17
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2-222اهلیت واقف
ب ــدون ش ــک وقف از مصادیق احســـان و کار خیر اســـت و مانند بقیـــهی خیرات باید
انجام دهندهی آن اهلیت الزم را داش ــته باشـــد تا عمل او صحیح باشـــد و اهلیت او جز
باوجود سه شرط امکانپذیر نیست:
 .1وقف کننده باید بالغ باش ــد و بچه حتی اگر ممیز باشـــد اهلیت وقف کردن ندارد و
وقف او باطل است.
 .2وقف کننده باید عاقل باشد و وقف دیوانه و ناقصالعقل باطل است.
 .3واقف باید رشید یعنی دارای رشد عقلی و ارادهی صحیح باشد.
در این مورد قوانین بس ــیاری از کشـــورهای عربی سن رشـــد را اتمام بیستویک سال
دانسته ،مانند مادهی اول قانون شمارهی  99مصر مصوب سال  1947م(.)17
2-22222قانون لبنان
قانون وقف لبنان ( 1947م) سن رشد را برای واقف تعیین نکرده و این به معنای لغو
ً
این شرط نیست بلکه به این معناست که عموما واقف باید اهلیت وقف کردن را داشته
باشد.

2-222وقف غیرمسلمان
اص ــل در مذاهب اس ــامی بر این اســـت که وقف غیرمســـلمان صحیح و الزم اســـت
اگرچ ــه فقها در برخی جزئیات آن اختالف کردهاند و نیز فقها در این اصل اتفاقنظر دارند
که وقف غیرمسلمان درصورتیکه در جهت معصیت باشد به صورتی که در دین خودش
و یا در اسالم بهعنوان خیر بهحساب نیاید ،باطل است و فقها دربارهی اینکه مالک خیر
و صالح بودن این وقف چیست اختالف کردهاند.
2-22222قانون لبنان
برای صحت وقف غیرمس ــلمان در لبنان شرطی اســـت که حنفیها مطرح کردهاند و
آن این است که وقف ازنظر اسالم و دین شخص وقف کننده مجاز و مقبول باشد.
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2-2-22شروط واقف
مقصود از ش ــرط واقف چیزی است که واقف در وقفنامه مینویسد و با ارادهی خود
آن را اع ــام میکن ــد و روش و برنامهای که از نظر والیت و تصرف در مال خود پس از وقف
آن در نظ ــر میگی ــرد و نح ــوهی بهر هب ــرداری و توزیـــع عایـــدات وقف و مـــوارد مصرف برای
بهر هب ــرداری از آن میباش ــد همچنین شـــرط واقف در مـــورد موقت یا دائم بـــودن وقف نیز
مطرح است.
در میان فقها اختالفی در این نیس ــت که برخی از شـــروط واقف از نظر مشروع صحیح
و معتبر است و آن شرطهایی است که با اصل وقف منافات نداشته باشد و مخل وقف
و مخالف شرع نباشد.
ً
و اگر ش ــروط واقف و یا برخی از آن شـــروط مخالف شـــرع باشـــد طبعا آن شروط باطل
ً
است و اصطالحا شرط فاسد یا باطل نامیده میشود و آن شروطی است که با اصل وقف
منافات داشته باشد یا مخل وقف و یا مخالف شرع باشد.
قاعده :شرط واقف مانند نص شرعی است.
ً
ً
این قاعده اساس ــا از نظر فقه محترم و معتبر اســـت و شـــرعا باید به آن عمل شـــود زیرا
ش ــرط ش ــرعی واقف حاکی از ارادهی اوســـت و مخالفتی با شـــرع ندارد لذا بهعنوان نص
شرعی است و عمل به آن واجب است مگر به ضرورتی یا رجحان امری(.)17
2-222-22قانون لبنان
ً
قانون وقف خانوادگی لبنان ( 1947م) با شـــروط دهگانۀ یادشده به روشی کامال مغایر
با قانون مصر برخورد کرده اس ــت .م ــادهی چهاردهم قانون اوقاف لبنـــان میگوید :واقف
مجاز اس ــت که ش ــروط دهگانه را برای خود یا دیگری فقط در چارچوب این قانون تعیین
ً
یش ــود قانون لبنان دســـت واقفیـــن را در این مـــورد کامال باز
نمای ــد و چنانک ــه مالحظه م 
نگذاشته و گفته است که واقف میتواند برای خود یا دیگری در زمان مرگ یا حیاتش این
ش ــروط را تعیین کن ــد همچنین واقف میتواند شـــروط وقف و موارد مصـــرف منافع آن را
تغییر دهد ولی همهی اینها باید مطابق و در چارچوب این قانون باشد (مادهی .)7
همچنین قانون لبنان شروط واقفین را به دودستۀ صحیح و غیر صحیح تقسیم کرده
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است و شروط غیر صحیح را باطل دانسته و اصل وقف را پذیرفته است (مادهی .)12

2-2-22اموال وقفشده
اموال وقفشده چیزی است که احکام وقف بر آن جاری میشود ،چه منقول باشد و
چ ــه غیرمنق ــول و آن را محل وقف نیز میگویند و هر چیزی نمیتواند موقوفه باشـــد و فقها
برای مال وقفشده شروطی نهادهاند که اهم آنها عبارتاند از:
ً
 .1اموال موقوفه باید از چیزهایی باشـــد که بهره بردن از آن شـــرعا حالل و مباح باشد و
خریدوفروش آن مجاز باشد.
 .2موقوفه باید معلوم باشد و وقف مال مجهول صحیح نیست.
 .3موقوفه باید قبل از وقف در ملکیت کامل واقف باشد و اگر کسی مالکیت خود را
بر چیزی ازدستداده باشد دیگر نمیتواند آن را وقف نماید.
ً
در می ــان فقه ــا اختالف ــی در م ــورد صحت وقف ملک نیســـت بلکه معمـــوال اصل در
وق ــف ،این اس ــت که ملک باش ــد اما در مورد وقف مـــال منقول فقها اختـــاف کردهاند:
مش ــهور فقها میگویند بهطورکلی وقف مال منقول جایز اســـت چه مال مستقلی باشد یا
وابسته به چیز دیگری باشد.
همچنین فقها دربارهی جواز وقف مال مشاع اختالف کردهاند.
2-222-22قانون لبنان
قانون اوقاف لبنان ( )1947وقف مال منقول را مجاز دانسته و در مادهی پانزدهم این
قانون آمده است که:
ً
«وق ــف ملک و مال منقول و س ــهام شـــرکتهایی که منافع و بهرهبرداری آنها شـــرعا
جایز است ،همه مجاز میباشد».
مادهی شانزدهم این قانون میگوید که وقف مال مشاع از ملک غیرقابل تقسیم مجاز
نیس ــت مگر اینک ــه بخش دیگر آن موقوف باشـــد و بـــا وقف مال یکی بهصـــورت موقوف
درآید .در این مورد این قانون ش ــبیه قانون مصر اســـت که وقف مال مشـــاع قابلتقســـیم را
جایز میداند(.)17
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2-2-22موقوف علیه
موقوف علیه بر کسی اطالق میشود که استحقاق وقف دارد و وقف و منافع آن برای
اوس ــت چه در حال از منافع وقف اس ــتفاده کند یا اینکه هنوز نوبت او نرســـیده باشـــد؛ و
وقف صحیح نیس ــت مگر درحالیکه شـــروط ذکرشده در کتب وقف در او موجود باشد و
فقها در بعضی از جزئیات شروط موقوف علیه اختالف کردهاند.
ً
در این میان یک ش ــرط اساس ــی اســـت که حتما باید در موقوف علیه باشـــد و آن این
اس ــت که مصرف وقف در جهت معصیت نباشـــد زیرا اصل و اســـاس در وقف طاعت
خدا و نیکی اس ــت و نمیتوان با معصیت به خدا نزدیک شـــد و لذا شرط شده است که
موق ــوف علیه یکی از جهات خیر باش ــد و این نمیشـــود مگر اینکه موقـــوف علیه یکی از
جهات امر شده در شرع مانند انفاق در راه خدا باشد.
و یکی از ش ــرایطی که فقها در آن اختالف کردهاند (دربارهی موقوف علیه) این است
ک ــه جهت ــی که ب ــر آن وقف انجام میشـــود منقطع نشـــود یعنـــی علت وقف از بیـــن نرود و
ً
مخصوصا کسانی این شرط را تأ کید کردهاند که معتقدند وقف باید دائم باشد و فقهایی
که وقف موقت را نیز مجاز دانستهاند این شرط را الزم ندیدهاند.
ممکن اس ــت موقوف علیه بهطور مشـــخص تعیین نشـــود مانند وقف بر فقرا و علما و
مساجد و امثال آن که چنین وقفی علتش هیچگاه از بین نمیرود و ممکن است موقوف
علیه بهطور مش ــخص تعیین ش ــود و فقها اتفاقنظر دارند که وقف بر موقوف علیه معین
صحی ــح نیس ــت مگر اینک ــه موقوف قابل تملک باشـــد و اســـتحقاق موقـــوف علیه برای
بهر هب ــرداری از مناف ــع وقف تابع خواســـت و ارادهی واقف اســـت و آنچه واقـــف دربارهی
ش ــرایط اس ــتحقاق ذکر کرده مادام که با اصل وقف یا یکی از احکام وقف و یا حکم شرع
مخالفت نداشته باشد معتبر و صحیح است.
2-222-22قانون لبنان
در محاکم لبنان بهترین آرا در مذهب ابوحنیفه مالک عمل است و حنفیها دربارهی
موق ــوف علیه ش ــرط کردهاند ک ــه باید یکجهت خیری باشـــد اگرچه عاقبت آن باشـــد و
چنین چیزی نخواهد بود مگر باوجود دو چیز:
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یکی اینکه موقوف علیه در نظر واقف برای امور خیری باشـــد و دوم اینکه ازنظر اسالم
نیز خیری باشد.
قانون اوقاف خانوادگی لبنان شرط عدم انقطاع موقوف علیه را مطرح نکرده زیرا وقف
موقت را ضروری دانسته اما در وقف عام که تابع احکام مذهب حنفی است عدم انقطاع
را در موقوف علیه شرط کرده است.
و طب ــق م ــادهی  38قان ــون وقف خانوادگی لبنـــان جز در موارد زیر نمیتوان مســـتحق
وقف (موقوف علیه) را از تمام یا برخی از حقش بر وقف محروم نمود:
 .1در موردی که موقوف علیه وقف کننده را بکشد به شکلی که قانونا نتواند از او ارث
ببرد.
 .2اگر زن بر ش ــوهرش وقف کند و شـــرط کند که اگر شـــوهر ،این زن را طالق داد و یا با
زن دیگری ازدواج نمود از حقش بر وقف محروم شود.
 .3هنگامیک ــه وقف کننده اس ــباب و انگیزهی بســـیار قوی داشـــته باشـــد بـــر اینکه
موقوف علیه را از حقش بر وقف محروم کند که در این صورت اهمیت مســـئله را دادگاه
تعیین میکند(.)17

2-2-22بازگشت از وقف
فقها دربارهی لزوم وقف و اینکه آیا وقف از تصرفات الزمی اســـت که رجوع و بازگشت
در آن ممکن نیس ــت و یا اینکه از تصرفات جایز اســـت و بازگشـــت از آن ممکن اســـت،
بحث کردهاند؛ و دربارهی این مسئله به دو شکل نظر دادهاند:
ابوحنفیه میگوید وقف جایز اس ــت ولی واقف نســـبت به آن ملزم نیست و میتواند از
تصمیم خود برگردد.
گروه دیگر که عامهی فقها هس ــتند میگویند :وقف یک تصرف الزم است و بهمحض
اینکه بهطور صحیح و کامل با ش ــرایط الزم انجام شـــد ،دیگر واقف حق برگشـــت از آن را
ندارد.
بازگشت از وقف یعنی پایان دادن به وقف و برگرداندن آن به ملکیت صاحب آن قبل
از وقف ،بهگونهای که بتواند آن را بفروشـــد یا ببخشـــد و یا خود در آن به هر شـــکل تصرف
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نماید.
در ای ــن م ــورد قوانین بیش ــتر کش ــورهای عربی رأی ابوحنفیـــه را گرفتهانـــد و وقف را در
همهی اش ــکال آن تصرف غیر الزم دانستهاند بهجز وقف مساجد که در مورد خود مسجد
و یا آنچه جهت مخارج مسجد وقف میشود دیگر قابل بازگشت نیست.
2-222-22قانون لبنان
قانون وقف خانوادگی لبنان ( 1947م) این فتوای فقهی را مالک قرار داده که میگوید:
«وقف تصرف نیست».
و در مادهی هفتم این قانون آمده که واقف میتواند تمام یا بخشـــی از وقف خانوادگی
را ب ــه خ ــود برگرداند ،چنانکه میتواند در شـــرایط و مـــوارد مصرف آن تعدیـــل نماید .البته
ً
بهش ــرط اینکه این تغییرات با قانون وقف مغایرت نداشـــته باشد .ضمنا قابلتوجه است
ک ــه قابلتغییر بودن وقف در لبنان منحصر به وقف خانوادگی اســـت ،اما وقف عام الزم و
غیرقابلبازگشت است که از قول راجح در مذهب ابوحنیفه اخذشده است(.)17

2-2-22نظارت و ادارهی اوقاف و سرپرستی آنها
وقف دارای نظام و سیستم اداری ویژهای است که فقهای اسالم از عصرهای گذشته
تاکنون به آن اهتمام داش ــتهاند و برای حفظ اهداف و مقاصد واقفان منافع موقوف علیه
از وقف ،جلوگیری از سوءاس ــتفادههای نامشروع و غیرشرعی از موقوفات و یا از بین بردن
آنها مس ــئلۀ نظارت و سرپرستی اوقاف را موردبحث و توجه قرار دادهاند و قوهی قضائیه
در کشورهای مختلف نیز از
ابتدای امر به سرپرستی و ادارهی اوقاف توجه داشته است.
از س ــوی دیگر مشکالت و سوء مدیریت اوقاف در موارد زیادی موجب شکایت افراد
ذینفع در اوقاف گردیده و لذا از زمانهای گذشته تاکنون در کشورهای اسالمی اداراتی
ویژهی اداره و سرپرستی اوقاف تأسیسشده است.
طبیع ــی اس ــت که اموال موقوف ــه مانند همهی امـــوال دیگر به حفاظـــت و بهرهبرداری
صحی ــح از آن نیازمن ــد اس ــت و اینک ــه درآمدهای آنهـــا در راههای از پیش تعیینشـــده
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مصرف ش ــود و به دست مستحقان آن برســـد و لذا قانون ،سرپرستی اوقاف را امری الزم و
حقی ثابت دانسته است.
اما س ــمت نظارت و والیت امور اوقاف همسان قدرت و اختیاراتی است که دارندهی
آن برای حفظ اوقاف از خرابی و اصالح و ادارهی امور آنها و بهرهبرداری صحیح از آنها
و رسانیدن درآمد آنها به افراد ذینفع و صاحب حق ،از آن اختیارات استفاده میکند و
از ط ــرف موق ــوف علیه نمایندگی رفعورجوع شـــکایات و انجام قراردادهـــای الزم و گرفتن
حق ــوق ش ــرعی و قانونی مربوط ب ــه موقوفه و انجام وظایف محوله از طـــرف واقف را دارد و
ح ــدود و جزئی ــات ای ــن حقوق و وظای ــف و احکام آن طبـــق قانون و شـــرایط وقف تعیین
یش ــود و هر کس که این اختیارات را داشـــته باشـــد ،متولی یا ناظر یا قیم بر وقف نامیده
م 
میشود و حق دارد که سرپرستی وقف و ادارهی امور آن و بهرهبرداری صحیح و آباد کردن
آن و یا تعمیر آن و رساندن درآمد آن به اهل آن را به عهده گیرد.
والیت بر اوقاف بر دو نوع است:
اول والیت عام اس ــت ک ــه از آن حاکم یا قاضی اســـت و از طریق حکومت و قضاوت
اعمال میشود.
دوم والیت خاص اس ــت که از آن واقف یا موقوف علیه و یا ناظر و یا متولی اســـت که
اختیارات خود را از طریق واقف یا قاضی شرع به دست میآورد و در وقف ،والیت خاص
بر والیت عام تقدم و برتری دارد.
و اصل کلی در نظارت بر وقف این است که نظارت حق کسی است که ضمن شروط
نش ــده و این حق برای او مادام برقرار اســـت که شـــرایط شـــرعی و قانونی الزم را
وقف تعیی 
داش ــته باش ــد .بنابرای ــن بهعنوان ی ــک قاعده و ضابطـــهی کلی متولی وقف حـــق هرگونه
تص ــرف در وقف را که به نفع موقوف و موقوف علیه باشـــد ،دارد .البته با رعایت شـــرایط
شرعی و قانونی که واقف تعیین کرده است و متولی حق هیچگونه تصرفی ندارد که برای
موقوف یا موقوف علیه آس ــیب و زیانی در پی داشـــته باشـــد و یا با هدف و شـــرایط واقف
مغایرت داشته باشد.
احکام فقه اس ــام و قوانین کشوری اوقاف نیز مبانی کافی در تعیین احکام مربوط به
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مس ــؤولیتها و وظایف ناظران مدنی و کیفری و محاسبهی آنان و برکنار کردن آنان دارد.
ناظر بر وقف ش ــرایطی دارد که اگر این شـــرایط در او باشد نظارت او بر وقف صحیح است
چه از طرف واقف یا از طرف قاضی تعیینشـــده باشـــد و این شـــرایط عبارتاند از :عقل،
بل ــوغ ،امانتداری و داش ــتن توانای ــی ادارهی امور وقـــف بهگونهای که اهـــداف آن تأمین
شود(.)17
2-222-22قانون لبنان
در قان ــون وق ــف خانوادگی لبن ــان ( 1947م) مادهی خاصی دربـــارهی متولی و ناظر بر
وقف خانوادگی نیامده اگرچه دربارهی تحقیق از مســـؤولیتهای متولیان وقف واردشده
اس ــت و چون قانون دراینباره س ــاکت اســـت دادگاههای لبنان بهترین اقوال در مذهب
حنفی را مالک عمل خود قرار دادهاند و رأی مرجح در مذهب حنفی این است که والیت
بر موقوفات مادام که وقف کنندهی آن زنده است به خود او تعلق دارد چه والیت را هنگام
وقف برای خود ش ــرط کرده باش ــد یا نکرده باشـــد و لذا او خودش میتواند امور مربوط به
وق ــف را اداره نمای ــد یا دیگری را وکیل کند و پس از فـــوت واقف ،والیت وقف به عهدهی
کسی است که واقف تعیین کرده باشد یا به آن وصیت نمود باشد و اگر چنین
کسی وجود نداشت والیت وقف به قاضی تعلق میگیرد و او هر کس را مناسب بداند
متولی امور وقف تعیین میکند.
باوجودای ــن برخی از م ــواد قانون وقف خانوادگـــی لبنان موارد خاصـــی دارد که دال لت
میکن ــد ب ــر اینکه تولیت امور وقف و نظارت بر آن به کســـی که منافع وقف به او میرســـد
بهتر اس ــت و مادهی سـ ـیام این قانون میگوید که وظیفهی دادگاه قانونی این است که از
متولی غیر ذیحق در وقف خلع ید نموده و ذیحق نسبت به وقف را به تولیت آن تعیین
کند .چنانکه طبق مادهی بیست و نهم این قانون اگر وقف خانوادگی میان صاحبان حق
تقس ــیم ش ــود هر یک از افراد ذینفع میتواند تولیت بخش مربوط به خود را به عهده گیرد
و ش ــرط واقف در این صورت اعتبار نخواهد داشـــت و لذا بر اساس این قانون مصلحت
ایج ــاب میکند که هر کس ادارهی امور بخـــش مربوط به خود را به عهده گیرد؛ اما اداره و
تعیی ــن متولی ــان و ناظران موقوفات عام ،تابع نظام و قانون تقســـیمات طایفهای در لبنان
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است بدین معنی که هر اقلیت و طایفهای امور اوقاف مربوط به خود را به عهده دارد و از
زمان صدور قانون ش ــماره  18در س ــال  1955م مســـلمانان اهل ســـنت لبنان امور اوقاف
مر ب ــوط ب ــه خود را به عهدهدارند و بر طبق احکام اســـامی و قوانیـــن برگرفته از آن ،آنها را
اداره میکند.
و بر طبق مواد این قانون مفتی جمهوری لبنان اختیارات فراوان و گســـتردهای در مورد
اوقاف دارد به اعتبار اینکه وی باالترین مرجع مذهبی در زمینهی اوقاف است و مدیرکل
اوق ــاف را تعیی ــن میکند ک ــه از نظر کاری و اداری بـــر همهی اوقاف لبنـــان نظارت دارد و
ً
ً
ادارهی اوقاف بیروت را مس ــتقیما خود به عهده دارد و مســـتقیما با مفتی لبنان در تماس
اس ــت و در مقابل وی و ش ــورای عالی اسالمی پاسخگوســـت و مدیرکل اوقاف نیز بهنوبۀ
خود بر رؤسای اوقاف مناطق مختلف لبنان ریاست دارد و رؤسای محلی توسط شورای
عالی تعیین میشوند.
نه ــا بهموج ــب قان ــون شـــمارهی  18شـــوراهای منتخـــب ادارهی اوقاف
ع ــاوه ب ــر ای 
تأسیسشده که از طریق انتخابات تشکیل میشوند و با مدیرکل اوقاف و رؤسای محلی
اوق ــاف در مناط ــق مختل ــف کش ــور همـــکاری دارنـــد .همچنیـــن بهموجب ایـــن قانون،
کمیتههای اوقاف محلی در مناطقی که شوراهای اداری مذکور وجود ندارد تشکیلشده
و این کمیتهها تحت نظارت مدیریت کل اوقاف به فعالیت مشغولاند.

2-2-22پایان وقف
مقصود از پایان وقف برداش ــته ش ــدن حکم آن و خروج مـــال از وقفیت و درنتیجه آزاد
شدن بهرهبرداری از آن است.
علل و اسباب پایان وقف و آزاد شدن موقوفه متعدد است و از آن جمله است:
اول بازگشت واقف از وقفی که حق برگرداندن آن را برای خود شرط کرده است.
دوم پایان وقف موقت با گذشت زمان معینشده برای آن؛
سوم تحقق یافتن هدفی که واقف تحقق آن را برای پایان وقف شرط کرده است.
چهارم از بین رفتن موقوفه و خروج آن از حالت استفاده واقعی و یا صدور حکم قانونی
بر پایان وقف(.)17
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2-222-22قانون لبنان
بر اساس قانون لبنان وقف خانوادگی در این شرایط پایان میگیرد:
 .1انقراض کس ــانی که وق ــف برای آنهاســـت .چنانکه گفتیم بر اســـاس قانون لبنان
وقف خانوادگی حداکثر تا دوطبقه (نســـل) ادامه مییابد و ســـپس پایان میگیرد و موقوف
به مالکیت صاحبش برمیگردد و اگر واقف از دنیا رفته باشـــد به وراث طبقه اول یا دوم او
تعلق میگیرد و اگر واقف هیچ وارثی نداشته باشد موقوف به ادارهی کل اوقاف برمیگردد
البته درصورتیکه واقف یکجهت خیریهی دائمی برای وقف معین نکرده باشد (مادهی
.)11
 .2وقتیکه بنای موقوفه بهگونهای تخریب و فرســـوده شـــود که بازســـازی و یا تبدیل آن
بهطور یکه بازده قابلتوجهی برای موقوف علیه آن داشـــته باشـــد ،ممکن نباشد (مادهی
.)32
 .3وقتیکه آنچه به موقوف علیه میرســـد بســـیار کم باشـــد در آن صورت موقوفه بین
اف ــراد موقوف علیه تقسیمش ــده ملک آنان میشـــود یا در صورت زندهبـــودن واقف به وی
بازمیگردد (مادهی .)32
در دو حالت اخیر پایان وقف با صدور حکم دادگاه مدنی خاص و بر اساس درخواست
یکی از افراد ذینفع
وقف ،صورت میگیرد و الزم است که حکم دادگاه دربارهی پایان وقف سهم خیریهای
ً
را که در مادهی بیس ــت و هفتم قانون آمده (و قبال به آن اشـــاره کردیم) حفظ نماید .این
ماده میگوید :هنگام تقسیم موقوفه خانوادگی محض ،مقدار پانزده درصد از موقوفه برای
ً
همان جهت خیری که در وقف ش ــرط شـــده (که اگر آن نبود وقف اساســـا صحیح نبود)
ج ــدا میش ــود و ب ــه ادارهی اوقاف محلـــی تعلق میگیرد تـــا در راههای خیریـــهی عمومی
مصرف شود.
و با توجه به اینکه قانون اوقاف خانوادگی لبنان ( 1947م) بر همهی اوقاف مسیحیان
و اسرائیلیها که در لبنان واقع است پیاده میشود ،لذا مادهی  45این قانون میگوید که
باید دادگاه ویژهای به ریاست یک مشاور و دو عضو تشکیل شود که یکی از آنان از همان
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طایفهای اس ــت که وقف در آن اس ــت و دیگری از ذینفع وقف و این دادگاه ویژه بهجای
قاضی شرع یا ادارهی اوقاف در امور مربوط به تخصص هر یک از آنان بر طبق قانون عمل
میکن ــد و ای ــن دادگاه بای ــد در کاره ــا و تصمیمات خود بـــه وقفنامه و بـــه قوانین اقلیت
مذهب ــی و طایفـ ـهی مذکور پای بند باشـــد (درصورتیکـــه میخواهد حکم پایـــان وقف را
صادر کند)(.)17

2-2-22اسناد و قوانین وقف و امور خیریه در کشور لبنان
2-222-22اوقاف اسالمی در لبنان (تحقیقات ،بحثها و توصیفات)
اولین س ــند مناس ــب و مفیدی که در خصوص اوقاف لبنان به دســـت آمد سندی با
عنوان اوقاف اس ــامی در لبنان(تحقیقات ،بحثها و توصیفات) میباشد .این کتاب
ب ــه ش ــامل  4فص ــل میباش ــد و در هر فصـــل آن اطالعات مناســـبی در ارتبـــاط با موضوع
مطالعه ما ارائهشده است .در فصل اول این کتاب در خصوص تعاریف وقف خانوادگی
و شرایط آن توضیح داده شده است .در فصل دوم کتاب منظر قانونی وقف و مطالعات
انجام ش ــده در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است .در فصل سوم کتاب در خصوص
تاریخچهای از نحوهی مدیریت وقف در لبنان و چگونگی ســـرمایهگذار یهای موقوفات
و قوانین آنها مطالبی بیان شده و در فصل چهارم کتاب نیز در خصوص نهادهای فعال
در حال حاضر در لبنان از جمله ادارههای اوقاف توضیحاتی داده شده است.
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2-222-22قانون ساختار و تشکیالت اوقاف لبنان
این س ــند قانونی در خصوص س ــاختار و تشـــکیالت اوقاف لبنان و مسئولین آنها و
چگونگی مس ــئولیتها و فعالیت های آنان اســـت .در این ســـند جایگاههای مختلف
موجود در ساختار سازمانی وقف در کشور لبنان معرفیشدهاند و توضیحاتی در خصوص
هر یک از این جایگاهها داده شده است.
2-222-22قانون وزارت امور اجتماعی
در ای ــن بخ ــش از قان ــون که مربوط بـــه وزارت امور اجتماعی کشـــور لبنان و شـــامل 3
صفحه میباش ــد در خصوص فعالیتها و وظایف وزارت امور اجتماعی لبنان مطالبی
بیان ش ــده اس ــت .همچنین در یکبند از آن به این موضوع که این وزارت بر مؤسســـات
خیریه و جمعیتهای فعال در کشور لبنان نظارت میکند اشارهشده است.

| فصل سوم |

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

3-3روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور لبنان
پس از بررسی وضعیت عمومی کشور لبنان و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه،
در این فصل به بررس ــی روند تاریخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشـــور لبنان
پرداخت ــه می ش ــود و پس از آن به بررســـی وضعیـــت موجود پرداخته خواهد شد.
در قس ــمت وضعیت موجود ،اموال منقول و غیرمنقول مورد بررســـی قرار گرفته است.
در ادامه ،کشور لبنان در امورخیریه با دیگر کشورها مقایسه شده است .در پایان مساجد
شاخص کشور لبنان بیان گردیده است.

3-333روند توسعه مدیریت وقف در لبنان
در دوران عثمان ــی عکار بخش ــی زیر نظر بخش طرابلس بـــود و اوقاف آن نیز زیر نظر آن
یش ــد .تا اواخر دهه  70قرن  19میـــادی اوقاف عکار تحت نظارت مفتیان
بخش اداره م 
فعال در آن ش ــهر نظارت میشد .اولین مفتی عکار شـــیخ احمد بن محمد کیالنی بود و
پس از او نیز افراد دیگری نیز این منصب را به دست آوردند که به ترتیب زیر هستند:
_احمد بن محمد کیالنی
_مصطفی حاج کیالنی
_محمد بن مصطفی حاج کیالنی
_عمر بن مصطفی کیالنی ( 1932م)
_خالد بن عمر کیالنی ( 1957م)
_بهاءالدین بن خالد کیالنی (1975م)
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ش ــیخ بهاءالدین بن خالد کیالنی آخرین مفتی عکار بـــود و پس از آن ،کمیته اوقاف
عکار مس ــئول نظارت بر اوقاف ش ــد .این کمیته زیر نظر شـــورای شـــرعی اســـامی اعلی
فعالیت مینمود.
در س ــال  1990دایره اوقاف اسالمی عکار ایجاد گردید و کمیته اوقاف عکار به عنوان
یکی از بخشهای آن درآمد(.)52
3-33333وضعیت موجود تجهیزات اوقاف عکار
ام ــوال منق ــول :اداره اوقاف اس ــامی عکار از نظر امـــوال منقول از فقیرتریـــن ادارههای
لبنان میباشد.
اموال غیرمنقول :اوقاف اس ــامی عکار از نظر زمینهای وقفی بسیار غنی است و این
زمینها در روس ــتاها و ش ــهرهای مختلفی پراکندهشـــدهاند .با توجه به بررسیهای انجام
ش ــده  %53از مجم ــوع کل زمینهای وقفی لبنان ،در اســـتان شـــمال قـــرار دارد که از این
مقدار نیمی برای منطقه عکار میباشد .در حقیقت  %26از کل زمینهای وقفی لبنان در
عکار است.
در خصوص اوقاف عکار اطالعات زیر موجود است:
2424درآمد حاصل از روابط دنیای اسالم  50میلیون لیر لبنانی در سال
2525اجارۀ زمینهای وقفی  60میلیون لیر لبنانی در سال
2626پشتیبانی اندک اداره از سوی دارالفتوی بیروت در صورت کسری بودجه
2727هدایای ماه رمضان  10میلیون لیر لبنانی در سال
2828هزینهها و مخ ــارج اداره ازجمله امامان ،واعظان ،و دیگر فعالیتهای دینی 168.7
1
میلیون لیره در سال است(.)52

3-333مقایسه وضعیت کشور لبنان در امور خیریه با دیگر کشورها
ب ــا توجه ب ــه گزارش ــات  ،CAFکش ــور لبنـــان در شـــاخصهای مختلف بخشـــندگی
 .1در زمینهی وضعیت موجود وقف و امورخیریه کش ــور لبنان ،علیرغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت ،به دلیل محدودیت
های دسترس ــی منابع و همچنین عدم انتش ــار اطالعات مفید از طرف کشـــور مـــورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافـــت نگردید و تکمیل
اطالعات موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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موردبررسی قرارگرفته است .این کشور در میان  145کشور موردمطالعه ،در کمک به افراد
ناش ــناس رتب ــۀ  ،60در کمک ب ــه خیریهها رتبـــه  91و در کار داوطلبانه رتبۀ  129را کســـب
نموده است .همچنین لبنان در شاخص بخشندگی  5ساله بین سالهای  2010تا 2014
در رتبه  96جهان قرار دارد.

شکل :1‑3نمودار رتبهبندی کشورهای مختلف در شاخصهای بخشندگی
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شکل :2‑3رتبهبندی کشورهای جهان بر اساس میزان بخشندگی

براس ــاس گ ــزارش  %27 Global-Humanitarian-Assistanceاز شـــهروندان کشـــور
لبنان زیرخط فقر در حال زندگی هس ــتند .همچنین بیش از  %93مهاجران واردشـــده به
لبنان در زیر خط فقر قرار دارند.
از س ــال  2010ت ــا  2015مهاج ــران وارد شـــده به لبنـــان از  465.000نفر بـــه  1.535.000نفر
رسیدند.
در ش ــکل ز ی ــر درآمدهای غی ــر خیریـــهای مهاجرانی که در کشـــورهای دیگـــر پناهنده
ش ــدهاند نشان دادهشده اس ــت .در این شکل در محور عمودی تعداد مهاجران بر حسب
میلی ــون نفر و در مح ــور افقی میزان درآمدهای غیر خیریهای این مهاجران برای  20کشـــور
اول مهاجرپذیر جهان نشان داده شده است .همانطور که از شکل مشخص است تعداد
پناهجویان وارد ش ــده به لبنان بسیار زیاد و سطح درآمدی آنها کم است .مهاجران وارد
شده به کشورهای اروپایی و آمریکا وضعیت مناسبتری را شامل میشوند.
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در کش ــور لبنان میزان درآمد مهاجران  2000دالر در سال و در کشور سوئد  25000دالر در
سال میباشد.

شکل :3‑3نمودار تعداد پناهجویان و درآمد آنها در کشورهای مختلف مهاجرپذیر

در سال  8 ،2015کشور به همراه اتحادیه اروپا به اردن و لبنان قول همکاری  1میلیارد
دالری برای پذیرش مهاجران سوری دادهاند.
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شکل :4‑3کشورهای دریافتکننده بیشترین میزان کمکهای بشردوستانه

لبنان در میان  10کش ــور نخستی است که بیشـــترین میزان کمکهای بشردوستانه را
دریافت نمودهاند .لبنان  %3.4از کمکهای بینالمللی را به خود اختصاص داده است.
در ش ــکل زیر میزان کمکهای ارسالشـــده به لبنان از مناطق مختلف جهان نشـــان
داده ش ــده است .بیش ــترین این کمکها از اروپا ارسالشـــده که  %57کمکها را شامل
میشود .پس از آن امریکای شمالی و مرکزی است که  %37کمکها را به خود اختصاص
داده است.
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شکل :5‑3سهم کشورهای مختلف در ارسال کمکهای خیریه به لبنان

3-333مساجد شاخص کشور لبنان
لبنان معروف است به کشور مساجد و کلیساها که در کنار یکدیگر ساختهشدهاند و
طی قرون گذش ــته و دوران فتوحات اســـام اولین مســـجد لبنان در بیروت بنام مســـجد
العمری در هنگام فتح بیروت س ــاخته شـــد .این مســـجد در حال حاضر در کنار مجلس
نمایندگان لبنان میباش ــد و قدیمیترین مســـجد این کشور اســـت و میگویند شناخت
بیروت از اسالم با بنای این مسجد بوده است.
در لبنان مس ــاجد در کل اس ــتانها و شهرها براســـاس نوع جمعیت به شیعیان و اهل
س ــنت اختصاص یافته اس ــت و بسیاری از مســـاجد تاریخی همانند مسجد العمری در
طرابلس و صیدا ,مس ــجد رأس االمام الحسین(ع) در بعلبک و مساجد دیرالقمر و جبیل
در استان جبل لبنان وجود دارند.
در استانهای ششگانه لبنان منطقهای وجود ندارد که مسجدی در آن نباشد.
در ش ــهرهای جدید در هر منطقه یا خیابانی یک یا دو مســـجد وجود داشـــته و توسعه
مساجد نیز در دستور کارمی باشد.
ً
این مس ــاجد عموما زیر نظ ــر اداره اوقاف دار الفتوی(اهل ســـنت) و یا مجلس اعالی
شیعه(ش ــیعیان) میباشد و صدها مسجد نیز وجود دارد که زیر نظر هیئتهای اسالمی
ً
خ ــاص اداره میش ــوند .از نظر معماری ,ســـاخت مســـاجد اهل ســـنت عموما بر اســـاس
معماری ترکی یا عربی اس ــت و متفاوت از مساجد شیعیان میباشد .مساجد شیعی نیز
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کمتر متأثر از معماری ایرانی بوده و تعداد محدودی از مساجد شیعی از این معماری بهره
بردهاند.
البته در مس ــاجد ش ــیعیان که نقش بســـیاری در فعالیتهای اسالمی و حرکتهای
جهادی داش ــته ,شاهد حضور چش ــمگیر مردم هنگام نــــــماز جماعت همانند آنچه نزد
اهل س ــنت وجود دارد ,نمیباش ــیم ,چرا که اهل سنت عنایت بیشتری به نماز جماعت
داش ــته و در کلیه مس ــاجد اهل س ــنت نماز جمعه برگـــزار میشـــود و درصورتیکه تنها در
چهار مس ــجد ش ــیعی در لبنان نم ــاز جمعه برگزار میشـــود 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
ش ــیخ محمد یزبک وکیل ش ــرعی مقام معظم رهبری و مسجد االمامین الحسنین(ع) در
ّ
بیروت و به امامت عالمه سید محمد حسین فضل اهلل.
در لبن ــان مس ــلمانان در مناط ــق ذیل ســـاکن میباشـــند :در طرابلس و شـــمال (أهل
س ــنت -درکن ــار مس ــیحیان) ,در بی ــروت مســـلمانان(أهل ّ
ســـنت و شـــیعه از طوائـــف
مختل ــف) ,در جن ــوب در صی ــدا و حاصبیا(أهل ّ
ســـنت وطائفـــه دروز) ,در نبطیه ,صور
وبنت جبیل(ش ــیعیان) ,در بقاع اهل ّ
ســـنت و شـــیعه(از کلیه طوائف) و در عکار تعداد
زیادی ّ
سنی و در صور وبنت جبیل تعداد زیادی از شیعیان ساکن میباشند(.)32
همچنین در لبنان دهها مس ــجد منسوب به انبیاء علیهمالسالم در مناطق مختلف
ش ــیعیان و اهل ّ
سنت 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.
مس ــاجد اهل س ــنت در لبنان فقط در وقت نماز باز میباشـــد اما مســـاجد شـــیعیان
ً
همواره باز میباش ــد و عموما در مس ــاجد مکان خاصی برای نماز جماعت خانمها وجود
ندارد جز در برخی مس ــاجد خاص .در مناســـبتهایی نظیر عید فطر و قربان مردم در نماز
جماع ــت بهصورت چش ــمگیر ش ــرکت میکننـــد و در مســـاجد زکات فطـــره و صدقات
جمعآوری میشود.
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همچنین در مساجد لبنان بهندرت مراسمی نظیر مجالس ختم ,والدت و اعیاد برگزار
ً
میشود و عموما اینگونه مراسم توسط شیعیان در حسینیهها که جنب مساجد میباشد
و توس ــط اه ــل س ــنت در خالیا ک ــه داخـــل و خارج از مســـجد میباشـــد برگزار میشـــود.
همچنین اهل سنت اهتمام بیشتری به قرائت قرآن در مساجد دارند که کمتر مورد توجه
ش ــیعیان اس ــت مگر فعالیتهایی که توســـط مؤسســـات فرهنگـــی و تبلیغی وابســـته به
حزباهلل یا نمایندگی مقام معظم رهبری انجام میشود.
در مورد مس ــئله س ــاخت مساجد و موضوع وقف در لبنان رایج است که افراد در زمان
حیات خود بانی س ــاخت مس ــاجد میشـــوند و یا بعد از مرگ توســـط وارث به نام اموات
ً
یش ــود اما عموما مس ــاجد به نـــام انبیاء ,ائمـــه و خلفاء میباشـــد و در برخی از
س ــاخته م 
مس ــاجد تابلویی به نام مش ــارکین در ساخت مسجد دیده میشـــود و در برخی از مناطق
لبنان در کنار مقبره فرد یا افرادی حسینیهای برپا میشود.
اما در خصوص غس ــل و کفن و نماز میت ,شـــیعیان در حســـینیهها و اهل ســـنت در
داخل مساجد این مراسم را برگزار میکنند(.)32
3-33333مسجد جامع عمری
لبنان معروف است به کشور مساجد وکلیساها که در کنار یکدیگر ساخته شده اند و
ط ــی ق ــرون گذش ــته ودوران فتوحات اســـام اولین مســـجد لبنان دربیروت بنام مســـجد
العمری توس ــط عمربن الخطاب در هنگام فتح بیروت ســـاخته شد .این مسجد در حال
حاضر در کنار مجلس نمایندگان لبنان می باشـــد وقدیمی ترین مسجد این کشور است
و می گویند شناخت بیروت از اسالم با بناء این مسجد بوده است.
این مسجد به نام خلیفه عمر بن خطاب ،العمری نامیده می شود همچنین با عنوان
فتوح االس ــام نیز اشاره می ش ــود .گفته می شود این مسجد در دوران فرانک ها به کلیسا
تغییر یافت ،پس از آن صالح الدین در سال  ۱۱۸۹م آن را بازگردانید .هنگامی که فرانکها
بیروت را در ۱۱۹۷م اشغال کردند ،به یک کلیسای جامع تبدیلش کردند تا اینکه در سال
 ۱۲۹۱مسلمانان آن را بازپس گرفتند.
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شکل :6‑3مسجد العمری

3-33333مسجد رأس الحسین (ع)
مسجد رأس الحسین در شهر بعلبک لبنان قرار دارد .بعلبک یک شهر تاریخی و مذهبی
در لبنان اس ــت 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.
س ــنگ نوش ــته ای در مس ــجد وجود دارد که حقیقت این داســـتان را تائید می کند و
وجود این مسجد بر ارزش مذهبی تاریخی شهر بعلبک می افزاید ،گفته شده است که در
آن زمان امام زین العابدین (ع) در آنجا نماز خوانده و برای مردم سخنرانی کرده است .با
بازدید از این مس ــجد س ــنگ بزرگی را می بینید که گفته شـــده است که ســـر مبارک امام
حسین (ع) بر روی آن قرار گرفته است.
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شکل :7‑3مسجد رأس االمام حسین (ع)

3-33333مسجد فخرالدین
مس ــجد فخرالدین مس ــجدی در دیرالقمر در لبنان اســـت .این مســـجد در ســـال ۱۴۹۳
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 :8‑3مسجد فخرالدین
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3-33333مسجد محمد االمین(ص)
مس ــجد محمد االمین(ص) مسجدی در نزدیکی میدان شـــهدا ،در مرکز شهر بیروت
اس ــت .نمازگزاران این مسجد بیشتر مسلمانان اهل سنتاند .این مسجد بین سالهای
 ۲۰۰۲و  ۲۰۰۷س ــاخته شد و بانی آن نخســـتوزیر قبلی لبنان رفیق حریری بوده است که
بعد از فوتش در همین مس ــجد مدفون شـــد .عزمی فاخوری معمار این مسجد ،از تلفیق
هنر عثمانی گنبد این مس ــجد رو فیروزهایرنگ انتخاب کرد به همین خاطر این مسجد
به مس ــجد سلطان امیر احمد در استانبول شـــباهت زیادی دارد .این مسجد بزرگترین و
زیباترین مسجد لبنان بهحساب میآید()33،34

شکل :9‑3مسجد محمد االمین(ص)

3-333نظارت بر مساجد
مس ــاجد در لبنان  2دس ــتهاند .دســـته اول زیر نظر اداره اوقاف هستند و اداره اوقاف بر
آنها نظارت و امور مربوط به آنها را انجام میدهد .دســـته دیگر مساجدی هستند که با
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یش ــود و وقف آنها اســـت .در این خصوص پـــس از مرگ
هزین هه ــای اش ــخاص اداره م 
متولی یا ترک تولیت او یا موارد مش ــابه ،اداره اوقاف این مســـاجد را تحت نظارت خود قرار
1
میدهد(.)36

 .1در زمینهی وضعیت مس ــاجد و اماکن مذهبی کشور لبنان ،علیرغم جستجوهایی که در اینترنت صورت پذیرفت ،به دلیل محدودیت
های دسترس ــی منابع و همچنین عدم انتش ــار اطالعات مفید از طرف کشـــور مـــورد مطالعه ،مطالب کاملتری یافـــت نگردید و تکمیل
اطالعات موجود ،نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.

| فصل چهارم |

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف
و امور خیریه در کشور لبنان

4-4نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور لبنان
4-444مقدمه
یک ــی از موضوعات مهم برای ش ــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در کشـــورهای
مختلف ش ــناخت ساختار و بازیگران فعال در این حوزه است .این موضوع از آن جهت
مورد اهمیت اس ــت که با شناخت انواع بازیگران فعال در زمینههای مختلف و بررسی و
تحلی ــل ن ــوع فعالیتهایی که انج ــام میدهند ،میتوان از دســـتاوردهای هـــر یک از این
بازیگران استفاده کرد و از تجربیات ناموفق آنها دوری جست.
در ای ــن فصل پس از معرفی انواع کنشـــگران فعال در ســـه بخش وقـــف وامور خیریه،
مس ــاجد و اما ک ــن متبرکه ،ق ــرآن و فعالیت های مذهبی به شناســـایی و تحلیل بازیگران
مختلف با توجه به نقش ــی که در وقف و امور خیریه کشـــور لبنان ایفا میکنند ،پرداخته
ش ــده اس ــت .س ــپس نگاش ــت نهادی تمامی این بازیگران به همراه نـــوع ارتباطات آنها
ترس ــیم ش ــده اس ــت و پس از آن ،هر یک از این بازیگران و مجموعه فعالیتها ،اهداف،
مأموریت ،چشمانداز ،ساختار و  ...آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.

4-444انواع کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه
کنش ــگر ،عبارت اس ــت از فرد ،گروه و یا سازمانی که میتواند بر ورودیها (منابع) و یا
برونداده ــای یک سیس ــتم تأثی ــر بگذارد و یـــا از خروجیهـــا و بروندادهـــای آن (خدمات،
محص ــوالت ،پیامده ــا و )...تأثیر پذیرد .در این گزارش کنشـــگران به چهار دســـته اصلی
تقسیم میشوند:

 / 84آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور لبنان

4-44444سیاستگذار
یک سیاسـ ـتگذار نهادی است که برنامههایی که باید توسط دولت ،کسبوکارها و
غیره دنبال شود را تعیین میکند.
سیاستگذاری بهصورت فرآیندی تعریفشده است که بهواسطه آن دولت به منظور
ارائ ــه پیامد (تغییرات مطلوب در دنیای واقعی) ،چشـــمانداز سیاســـی خـــود را به برنامه و
عمل تبدیل میکند .لذا سیاسـ ـتگذاری ،کارکرد اصلی هر دولت میباشد .به طور کل،
سیاست میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد مانند سیاستهای غیر مداخلهای،
تنظیم ،تشویق تغییرات داوطلبانه (مانند کمکهای مالی) و ارائه خدمات عمومی.
•دارالفتوی لبنان

دارالفت ــوای لبن ــان که اصلیتر ی ــن ارگان مذهبی اهل ســـنت لبنان به شـــمار میرود.
دارالفتوی مرجعیت اصلی سنی در لبنان است و رییس این دیوان الشیخ عبد اللطیف
دریان اس ــت که منصب مفتی اعظم جمهوری لبنان را بر عهده دارد .این نهاد همچنین
اداره مدارس دینی و نظارت بر مساجد کشور را نیز بر عهده دارد .مرکز اصلی دارالفتوی در
بیروت است اما یک مرکز دیگر نیز در منطقه شمال و طرابلس وجود دارد.
•دارالفتوی شمال و طرابلس

دارالفتوی ش ــمال و طرابلس ،مرکزی دینی در منطقه شمال و طرابلس میباشد که به
ته ــای دینی در کش ــور لبنان و به خصـــوص در مناطق مربوط به خـــود میپردازد.
فعالی 
مفت ــی اعظ ــم طرابل ــس نیز رئی ــس دارالفتوی میباشـــد و بـــر اداره اوقـــاف طرابلس نظارت
میکند.
•اداره عمومی اوقاف لبنان

به طور کلی اداره عمومی اوقاف لبنان در  2حوزه وقف و مساجد فعالیت میکند .در
حوزه وقف این
اداره ،وظیفه نظارت بر اوقاف ،سرمایهگذاری اموال و نگهداری از موقوفات را برعهده
دارد و در بخش مساجد نیز به نظارت و کنترل مساجد میپردازد.
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•اداره اوقاف عکار

این اداره به انجام فعالیتهای مربوط به وقف در منطقه عکار میپردازد .اداره اوقاف
ع ــکار عالوه ب ــر فعالیتهای وقفی به کنترل و نظارت مســـاجد و همچنیـــن امور دینی و
مذهبی در منطقه نیز میپردازد.
•شورای اعلی شیعی

شورای اعلی شیعی مرجعیت اصلی شیعیان لبنان در این کشور میباشد که زیر نظر
نخسـ ـتوزیری فعالیت میکند و توسط امام موسی صدر ایجادشده است .این شورا در
سال  1967ایجاد گردید و امام موسی صدر در سال  1969به عنوان اولین رئیس این شورا
انتخاب شد.
•وزارت امور اجتماعی

وزارت امور اجتماعی در جهت توسعه انسانی جامعه لبنان و ارائه خدمات اجتماعی
ب ــه م ــردم ایجاد گردید و از زمان تأس ــیس در همین مســـیر گام نهاده اســـت .با توجه بدین
منظ ــر ،وزارت ام ــور اجتماع ــی تمام تالش خـــود را برای تکامـــل جامعه و ارائـــه کمک به
نیازمندان جامعه اختصاص داده است.
4-44444تنظیمگر
تنظی ــم مجموع ــه گوناگون ــی از ابزارهاســـت کـــه بهواســـطه آن دولـــت نیازمندیهای
ش ــرکتها و م ــردم را تنظیم میکن ــد .کارکردهای تنظیمگر بنا به دالیـــل گوناگونی به وجود
آمدهاند ازجمله:
_تعیی ــن حق ــوق و مس ــئولیتهای هر یـــک از موجودیتهـــای جامعه به منظـــور تحقق
اهداف توسعه پایدار
_تنظیم استانداردهای صنعتی
_جمعآوری مالیاتها و دیگر درآمدها و...
ب ــه منظور درک بهتر کارکردهای تنظیمکننده ،بررســـی انـــواع روشهای تنظیمی مفید
خواهد بود .بهصورت کلی انواع تنظیمات عبارتاند از:
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ً
_فرمان و کنترل :تنظیم دستور و کنترل نوعا وضع /تحمیل استانداردهای حمایتشده
توس ــط مصوبات قانونی اس ــت ،هرگاه استانداردها سازگار نباشـــند .بنابراین ،قانون به
عن ــوان منع یا اجبار فعالیتهای معینی به کار میرود .اســـتانداردها میتواند از طریق
نگ ــذاری یا تنظیمگرانی که بهواســـطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشـــروعیت
قانو 
دارند ،تنظیم شود.
_خ ــود -تنظیمی :ای ــن رویکرد میتوانـــد به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی رویکرد
دس ــتور و کنت ــرل تلقی ش ــود .در این مـــورد ،اغلـــب انجمنهای تجاری یا کســـبوکار
لش ــده که قوانین عملکرد را ایجاد ،کنترل و اجرا میکنند .به عنوان یک قانون،
تشکی 
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسبوکار دیده میشود که اقدام انحصاری به
منظ ــور جلوگی ــری از مداخل ــه دولت انجام میدهد .مزایای این رویکرد شـــامل ســـطح
باالی تعهد کسـ ـبوکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیمشـــده میباشـــد .بهعالوه ،این
رویکرد منعطفتر از رویکرد دس ــتور و کنترل بوده چراکه به قانونگذاری نیازی ندارد .از
س ــویی دیگر ،خودتنظیمی میتواند بهصورت یـــک رویکرد غیر دموکراتیک ،محدود به
بررس ــی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی که با اهداف مختلف
قوانین را تنظیم میکنند ،دیده شود .در کمترین سطح  ،خودتنظیمی همواره در معرض
شه ــای منتج ش ــده از عالقههای بیرونی کســـانی که فکر میکنند اســـتانداردها و
چال 
قوانین به سمت کاهش تأثیر فعالیتهای غیر مطلوب تنظیم نشده است ،قرار دارد.
_تنظیم مبتنی بر تش ــویق :یک تش ــویق ،سیاست ،قانون ،مکانیســـم قیمت ،یا رویهای
است که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکتها به واسطه تغییر در هزینهها یا سودهای
حاش ــیهای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص میباشـــد .از یکسو ،میتوان گفت که
تمامی تنظیمات بر مبنای تشویق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای
رفتارهای "بد" و پاداش برای رفتارهای "خوب" عمل میکند .تنظیم مبتنی بر تشـــویق
سعی دارد به منظور کاهش هزینهها و بهبود خدمات ،برنامه سودمند با سودهای زیاد
را پاداش دهد .هدف عمده این است که تنظیمشده فعالیتهای غیر مطلوب خود را
از طر ی ــق تحمی ــل /وضع مالیات و کمکهـــای مالی محدود یا متوقـــف کند .برای به
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کارگی ــری این رویکرد ،گامهای اصلی شـــامل انتخاب واحدهـــای اندازهگیری ،تعیین
خ ــط مبنا ،انتخ ــاب اهداف ب ــرای بهبود و /یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــویقها و
جریمهها میباش ــد .یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشویق ،تنظیم مبتنی بر عملکرد
( )PBRاس ــت که تشویقها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب ،کاهش قیمت و بهبود
در کیفیت خدمات میباشد .به عالوهPBR ،بیشتر به استانداردهای عملکرد خارجی
متکی اس ــت و کمتر به فعالیتهای خاص شـــرکت حســـاس است .مزایای  PBRاین
اس ــت که به بهبود در بهرهبرداری شرکتها ،کاهش هزینههای نگهداری و عملیات و
بهبود در پایایی سیستم کمک میکند .طرح تنبیه و تشویق به صورت مکانیکی عمل
میکن ــد .بنابرای ــن کاه ــش در ح ــوزه صالحدید تنظیمـــی ،در مقابل امکان تســـخیر در
فرآین ــد تنظیم را کاهش میدهد .به عالوه این رویکرد ،انعطافپذیری در تصمیمگیری
ش ــرکت ،که آیا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپردازد  ،را فراهم میکند .اگرچه به عنوان
یک ــی از معای ــب این روش ،میتوان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیـــده و غیر منعطف که
واقعیتهای بازار در آن لحاظ نشده است ،اشاره کرد .از مفروضات اصلی این رویکرد،
ً
عقالنی ــت اقتصادی اس ــت که لزوما در همـــه موارد یافت نمیشـــود.همچنین ،گاهی
اوقات پیشبینی تأثیر این نوع رویکرد مشـــکل اســـت .بهعنوانمثال ،رفتار "بد" ،مانند
آلودگی ،میتواند پاداش بگیرد اگر که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند.
•دایره مساجد اداره عمومی اوقاف

آن بخش از مس ــاجد که در زیر نظر اداره عمومی اوقاف هســـتند ،توسط دایره مساجد
این اداره نظارت و کنترل میشوند.
•بخش امور دینی اداره اوقاف عکار

ای ــن بخش زیر نظ ــر اداره اوقاف عکار فعالیـــت مینماید و امور دینـــی منطقه ازجمله
برگزاری جلس ــاتی با امامان و واعظان ،نظارت بر جشـــنهای دینی ،تأمین معلمین دینی
مدارس ،تأمین کتب دینی آموزش ــی ب ــرای مدارس ،تهیه نشـــریات دورهای در خصوص
مسائل دینی و فعالیتهایی از این قبیل را انجام میدهد.
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4-44444تسهیلگر
ً
س ــازمانهای محل ــی یا بینالمللی هســـتند که معموال توســـط دولت ســـرمایهگذاری
میشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات میباشد .یک تسهیلگر ،تأمینکنندگان
خدم ــات را از طریق انج ــام فعالیتهای خدماتـــی جدید ،ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد
ظرفی ــت حمایت میکند .کارکردهای دیگر یک تســـهیلگر شـــامل ارزیابـــی خارجی تأثیر
تأمینکنندگان خدمات ،تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر میباشد.
عمل تس ــهیل ،کارکردی است که بهطورمعمول توسط سازمانهای توسعهگرا انجام شده
و میتواند شامل س ــازمانهای غیردولتی و کارفرمایان و عاملهای دولتی باشد .عالوه بر
موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آوردن دیتابیســـی از مجموعه خیریهها و یا
انج ــام خدم ــات مش ــاورهای برای مؤسســـات خیریـــه نیز میتوانـــد به عنـــوان کارکردهای
تسهیلکنندگان در نظر گرفت.
•بخش امور دینی اداره اوقاف عکار

ای ــن بخش زیر نظ ــر اداره اوقاف عکار فعالیـــت مینماید و امور دینـــی منطقه ازجمله
برگزاری جلس ــاتی با امامان و واعظان ،نظارت بر جشـــنهای دینی ،تأمین معلمین دینی
مدارس ،تأمین کتب دینی آموزش ــی ب ــرای مدارس ،تهیه نشـــریات دورهای در خصوص
مسائل دینی و فعالیتهایی از این قبیل را انجام میدهد.
4-44444ارائهدهنده خدمات
تأمینکننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مؤسساتی
هس ــتند ک ــه در زمینه آم ــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیریـــه فعالیت میکنند.
ً
ضمنا مؤسسات خیریهای که وظیفه جمعآوری کمکهای مردمی و صرف این کمکها
در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائهکنندگان خدمات شناخته میشوند.
با توجه به ادبیاتی که درباره کنش گران مطرحشـــده اســـت ،بازیگران فعال در کشـــور
لبنان در س ــه حوزه وقف و امور خیریه ،مســـاجد و اماکن متبرکـــه ،و قرآن و فعالیتهای
مذهب ــی ایف ــای نق ــش مینمایند ک ــه در ادامه ،توضیح مختصـــری درباره هرکـــدام از این
نهادها و نقش آنها در این سه حوزه داده شده است.
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•صندوق زکات

صندوق زکات یکی از مراکز خیریهای لبنان است که از سال  1984شروع به فعالیت
نموده است و در زمینههای خیریهای ،اجتماعی ،فرهنگی و توسعهای فعالیت مینماید.
ه ــدف اصلی ای ــن مرکز دریافت زکات از مســـلمانان و اســـتفاده از آن در محلهای الزم و
برای مستحقین این کمکها میباشد.
•جمعیت خیریه حمایت از کودکان

این جمعیت یک موسسه خیریهای و بشردوستانه است که به حمایت و نگهداری از
ک ــودکان در حوزههای مختلف میپردازد .این موسســـه در  1949ایجـــاد گردید و فعالیت
خود را با مراقبت و نگهداری از کودکان شروع کرد .این جمعیت با همکاری  48جمعیت
و مؤسسه دیگر فعالیت مینماید.
•مؤسسه خیریه مقاصد اسالمی

مؤسس ــه مقاصد اس ــامی در س ــال  1878در لبنان ایجاد گردید و در حدود  1.5قرن
اس ــت که در این کش ــور فعالیت مینماید .این مؤسســـه در زمینههای مختلف ازجمله
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ،خدمات آموزشی و فرهنگی فعالیت مینماید.
•جمعیت خیریه مبرات

این جمعیت خیریه در  1978میالدی در لبنان تأسیس شد .در ابتدا هدف از ایجاد
این موسس ــه حفاظ ــت از ایتام و کودکان خیابانی بود .اما پس از گذشـــت چندین ســـال
حوزۀ فعالیتهای این مرکز گسترش یافت و به دیگر امور بشردوستانه ازجمله فعالیتهای
آموزشی ،فرهنگی و سالمت نیز پرداخت.
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4-444نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه ،مساجد ،قرآن و امور اسالمی
همانطور که در بخش پیش ــین اش ــاره شد ،نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در
س ــه بخش وقف وامور خیریه ،مس ــاجد و اماکـــن متبرکه ،قـــرآن و فعالیتهای مذهبی در
کش ــور لبن ــان فعالیت م ــی نماین ــد؛ در این بخـــش ،ابتدا نگاشـــت نهادی مربـــوط به این
کنش ــگران در ش ــکل ( )1-4نش ــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاســـتگذار،
تنظیمگر ،تس ــهیلگر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در ســـه بخش وقف و
امور خیریه ،مساجد و اماکن متبرکه ،قرآن و فعالیت های مذهبی مورد تحلیل قرارگرفتهاند.

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

4-44444دارالفتوای لبنان
دارالفتوی یک نهاد حکومتی در لبنان است که در سال  1922ایجاد گردید و مهمترین
فعالیتها و احکام شرعی و دینی اهل سنت را به خود اختصاص داد(.)56
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دارالفتوای لبنان که اصلیترین ارگان مذهبی اهل سنت لبنان به شمار میرود(.)55
دارالفتوی مرجعیت اصلی سنی در لبنان است و رییس این دیوان الشیخ عبد اللطیف
دریان است که منصب مفتی اعظم جمهوری لبنان را بر عهده دارد.
ای ــن نه ــاد همچنی ــن اداره م ــدارس دینـــی و نظارت بر مســـاجد کشـــور را نیـــز بر عهده
دارد( .)56مرکز 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 میباشد.

شکل :2‑4سایت دارالفتوای لبنان

4-4444444دارالفتوای شمال و طرابلس
دارالفت ــوی ،مرک ــزی دینی در منطقه شـــمال و طرابلس میباشـــد که بـــه فعالیتهای
دین ــی در کش ــور لبن ــان و به خص ــوص در مناطق مربوط بـــه خود میپـــردازد .مفتی اعظم
طرابلس نیز رئیس دارالفتوی میباشد و بر اداره اوقاف طرابلس نظارت میکند(.)53
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شکل :3‑4سایت دارالفتوای شمال و طرابلس

از اهم فعالیتهای این نهاد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1.1تمرکز بر روی فعالیتهای مفتی اعظم طرابلس و شـــمال و انتشار سخنرانیها و کتب
ایشان
2.2ارائ ــه پروژههای وقفی برای اداره اوقاف طرابلس و تالش برای ســـرمایهگذاری و توســـعه
موقوفات به بهترین روش ممکن
ته ــای صن ــدوق زکات در طرابلس و نظـــارت بر درآمدهـــا ،نیازها و
3.3پ ــی گیری فعالی 
مخارج آن
4.4مطالعه و تحقیق بر روی امور اس ــامی طرابلس و برجستهســـازی مسائل عمومی مهم
و انتشار آن در منطقه
5.5پ ــی گی ــری وضعی ــت فع ــاالن در مؤسســـات اســـامی و در مســـاجد و نظـــارت بـــر
فعالیتهای آنان
6.6نظ ــارت و کنترل کتب و مجالت منتشرشـــده دینی در منطقه شـــمال و دیگر مناطق
کشور لبنان()53
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4-44444اداره عمومی اوقاف اسالمی
بر اساس قانون شماره  18سال  1955مسلمانان سنی توانستند در امور دینی و مسائل
مربوط به اوقاف خیریه خود استقالل کامل را به دست آورند و مدیریت اوقاف را بر اساس
قوانین و شریعت اسالمی خود انجام دهند(.)24

مفت ــی اعظم جمهوری لبنان ،رهبر دینی مســـلمانان لبنان اســـت و نماینده مقامات
دولتی در امور دینی نیز میباشد .ایشان همچنین مباشر و سرپرست تمامی علمای دینی
مس ــلمانان و همچنین مرجعی عالیقدر در خصوص اوقاف اســـامی لبنان میباشـــند.
ایشان تمامی احکام و قوانین مرتبط با اداره اوقاف را بررسی و صادر مینماید و همچنین
به مفتیهای محلی که در جایجای کشور و در مناطق مختلف لبنان فعالیت میکنند
نظارت دارد و آنان به عنوان نماینده خود در مناطق مختلف برای رسیدگی به امور اوقاف
مسلمانان قرار داده است.
مفتی اعظم همچنین امامان مس ــاجد ،واعظان ،مدرسین قرآن و علوم دینی و مؤذنان
را تعیی ــن میکن ــد و دس ــتورات الزم را برای آمـــوزش ،ترفیع و حتی اخراج آنهـــا با توجه به
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احکام شرع و قوانین موجود صادر مینماید.
مفت ــی اعظم با ش ــوراهای منتخب و کارمندان متخصص همـــکاری میکند .از بین
این افراد میتوان به مدیرکل اوقاف اس ــامی که متولی مدیریت اوقاف پایتخت و نظارت
بر اداره اوقاف در اس ــتانها میباشد اشاره کرد .مدیرکل اوقاف در خصوص وظایف خود
مسئول میباشد و باید به مفتی اعظم در این خصوص پاسخگو باشد.
مدیرکل اوقاف اسالمی در اعمال خود باید مقید به قوانین و اصول تعریفشده باشد
و بر بخشهای مختلف اداره اوقاف نظارت داشته باشد.
مدیرکل اوقاف در پایتخت با رؤس ــای اوقاف دیگر استانها در نشستهای مختلف
هم ــکاری مینمای ــد و در ص ــورت ل ــزوم کمیتههایی را برای رســـیدگی به امـــور مختلف
تشکیل میدهند.
اوق ــاف مناطق مختلف توس ــط روســـای محلی که با پیشـــنهاد مفتیهـــای محلی یا
مدیرکل اوقاف معرفی میشوند و باید به تائید مفتی اعظم برسند ،اداره میشوند(.)24

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

الشیخ عبد اللطیف دریان مفتی اعظم لبنان در امور اسالمی مسلمین میباشد.
به طور کلی اداره عمومی اوقاف لبنان در  2حوزه وقف و مساجد فعالیت میکند .در
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حوزه وقف این اداره ،وظیفه نظارت بر اوقاف ،سرمایهگذاری اموال و نگهداری از موقوفات
را برعهده دارد و در بخش مس ــاجد نیز به نظارت و کنترل مســـاجد میپردازد .همچنین با
توج ــه به تفاوتهایی که در اس ــتانهای مختلف کشـــور لبنان وجـــود دارد و برای کنترل
بهتر بر فعالیتهای ذکرش ــده ،در استانهای مختلف لبنان اداراتی ایجاد گردیده است
که هر یک از این ادارات در منطقۀ خود به مدیریت اوقاف و امور مرتبط با آن میپردازد.
ادارههای اوقاف لبنان ش ــامل  8اداره میشـــوند .اداره عمومی اوقاف اســـامی که در
بیروت قرار دارد و  7اداره اوقاف دیگر در شهرهای بقاع ،صیدا ،بعلبک ،طرابلس ،عکار،
جبل لبنان و حاصیا هستند(.)37
4-4444444ساختار سازمانی اداره عمومی اوقاف

شکل :5‑4ساختار سازمانی اداره عمومی اوقاف
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4-4444444دایره امور مساجد و جشن ها
مس ــاجد در لبنان  2دس ــتهاند .دســـته اول زیر نظر اداره اوقاف هستند و اداره اوقاف بر
آنها نظارت و امور مربوط به آنها را انجام میدهد .دســـته دیگر مساجدی هستند که با
یش ــود و وقف آنها اســـت .در این خصوص پـــس از مرگ
هزین هه ــای اش ــخاص اداره م 
متولی یا ترک تولیت او یا موارد مش ــابه ،اداره اوقاف این مســـاجد را تحت نظارت خود قرار
میده ــد( .)36آن بخش از مس ــاجد که در زیر نظر اداره عمومی اوقاف هســـتند ،توســـط
دایره مساجد این اداره نظارت و کنترل میشوند.
4-44444اداره اوقاف اسالمی عکار
این اداره به انجام فعالیتهای مربوط به وقف در منطقه عکار میپردازد .اداره اوقاف
ع ــکار ع ــاوه ب ــر فعالیتهای وقفی ،کنتـــرل و نظارت مســـاجد و همچنین امـــور دینی و
مذهبی در منطقه نیز را نیز انجام میدهد.
در دوران عثمان ــی عکار بخش ــی زیر نظر بخش طرابلس بـــود و اوقاف آن نیز زیر نظر آن
یش ــد .تا اواخر دهه  70قرن  19میـــادی اوقاف عکار تحت نظارت مفتیان
بخش اداره م 
فعال در آن ش ــهر نظارت میشد .اولین مفتی عکار شـــیخ احمد بن محمد کیالنی بود و
پس از او نیز افراد دیگری نیز این منصب را به دست آوردند که به ترتیب زیر هستند:
_احمد بن محمد کیالنی
_مصطفی حاج کیالنی
_محمد بن مصطفی حاج کیالنی
_عمر بن مصطفی کیالنی ( 1932م)
_خالد بن عمر کیالنی ( 1957م)
_بهاءالدین بن خالد کیالنی (1975م)
ش ــیخ بهاءالدین بن خالد کیالنی آخرین مفتی عکار بـــود و پس از آن ،کمیته اوقاف
عکار مس ــئول نظارت بر اوقاف ش ــد .این کمیته زیر نظر شـــورای شـــرعی اســـامی اعلی
فعالیت مینمود.
در س ــال  1990دایره اوقاف اسالمی عکار ایجاد گردید و کمیته اوقاف عکار به عنوان
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یکی از بخشهای آن درآمد(.)52
4-4444444تجهیزات اوقاف عکار
ام ــوال منق ــول :اداره اوقاف اس ــامی عکار از نظر امـــوال منقول از فقیرتریـــن ادارههای
لبنان میباشد.
اموال غیرمنقول :اوقاف اس ــامی عکار از نظر زمینهای وقفی بسیار غنی است و این
زمینها در روس ــتاها و ش ــهرهای مختلفی پراکندهشـــدهاند .با توجه به بررسیهای انجام
ش ــده  %53از مجم ــوع کل زمینهای وقفی لبنان ،در اســـتان شـــمال قـــرار دارد که از این
مقدار نیمی برای منطقه عکار میباشد .در حقیقت  %26از کل زمینهای وقفی لبنان در
عکار است.
در خصوص اوقاف عکار اطالعات زیر موجود است:
1.1درآمد حاصل از روابط دنیای اسالم  50میلیون لیر لبنانی در سال
2.2اجارۀ زمینهای وقفی  60میلیون لیر لبنانی در سال
3.3پشتیبانی اندک اداره از سوی دارالفتوای بیروت در صورت کسری بودجه
4.4هدایای ماه رمضان  10میلیون لیر لبنانی در سال
5.5هزینهه ــا و مخ ــارج اداره ازجمله امامان ،واعظان ،و دیگـــر فعالیتهای دینی 168.7
میلیون لیره در سال است(.)52
4-4444444بخشهای اداره اوقاف عکار
_بخش امور دینی
_بخش امور وقفی و زمینها
_بخش صندوق زکات
_بخش ارتباطات عمومی و امور اجتماعی
_بخش امور مالی
_بخش اسناد()52
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4-4444444بخش امور دینی
اداره اوقاف عکار دارای مرکزی برای توسعه امور دینی میباشد .این واحد فعالیتهای
زیر را در منطقه عکار انجام میدهد.
 .1برگزاری خطبهها ،سخنرانیها و دیگر دورهها در مساجد

در عکار بیش از  136مسجد وجود دارد که اداره اوقاف بر آنها نظارت دارد.
فعالیتهای اداره شامل موارد زیر میشود:
_برگزاری دورههای آموزشی دینی و علمی برای واعظان و امامان
_تدریس علوم دینی در مساجد عکار
 .2دورههای تابستانی آموزش قرآن کریم و احکام
 .3تعلیم دروس دینی در مدارس

اداره اوق ــاف عکار به آموزش معلمان دینی و بهکارگیری آنها در مدارس میپردازد .در
حال حاضر  75معلم در  108مدرس ــه در حال خدمترســـانی میباشـــند و اداره به دنبال
افزایش این آمار و ارقام است.
 .4مراکز حفظ قرآن
 .5برگزاری جشنها و مولودیها در مناسبات دینی مختلف()52

وظایف این بخش عبارتاند از:
_برگزاری جلساتی با امامان و واعظان
_نظ ــارت ب ــر کمیتۀ مس ــاجد که ب ــه نگهداری و کنتـــرل مســـاجد و امور مربـــوط به آنها
میپردازند.
_برگزاری دورههای آموزشی برای امامان و واعظان
_نظارت بر اجرای دورهها و کالسهای آموزش و حفظ قرآن کریم
_نظارت بر جشنهای دینی برگزارشده در منطقه
_تأمین معلمین دینی مدارس منطقه
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_تأمین کتب دینی آموزشی برای مدارس رسمی منطقه
_تالش برای ایجاد کمیته مساجد که در حال حاضر کمیتۀ ثابت و فعالی برای آن وجود
ندارد
_تهیه نش ــریات دورهای در خصوص مســـائل دینی و توزیع آنها بین عموم در روستاها و
مساجد
4-4444444بخش امور وقفی و زمینها
وظایف این بخش عبارتاند از:
1.1ثبت زمینهای وقفی و مشخصسازی محدوده آنها
2.2تهیه اسناد وقفی برای زمینها
3.3جلوگیری از تعدی به زمینهای وقفی
4.4تهیه گزارشهای مالی برای زمینهای وقفی
5.5اجاره دادن زمینهای وقفی و تأمین درامد از آنها
6.6برنامهریزی برای سرمایهگذاری زمینهای وقفی()52
4-4444444بخش صندوق زکات عکار
وظایف این بخش عبارتاند از:
1.1تشکیل کمیته تحقیق و بررسی برای تمییز افراد غنی از فقیر
2.2دریافت بودجه ساالنه از صندوق زکات بیروت
3.3ایج ــاد ارتباط با مردم در سراس ــر جهـــان برای پرداخت زکات خـــود و به کفالت گرفتن
ایتام
4.4برقراری ارتباط با مؤسس ــات و س ــازمانهای داخـــل لبنان و کشـــورهای خارجی برای
پشتیبانی از صندوق زکات()52
4-44444شورای اعلی شیعی
شورای اعلی شیعی مرجعیت اصلی شیعیان لبنان در این کشور میباشد که زیر نظر
نخسـ ـتوزیری فعالیت میکند و توسط امام موسی صدر ایجادشده است .این شورا در
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سال  1967ایجاد گردید و امام موسی صدر در سال  1969به عنوان اولین رئیس این شورا
انتخاب شد(.)41

شکل :6‑4سایت شورای امور اعلی شیعی

4-4444444وظایف شورای امور اعلی شیعی
وظیف ــه نظارت و رس ــیدگی ب ــه امور مربوط به اوقاف شـــیعیان لبنان بر عهده شـــورای
اعلی ش ــیعی میباش ــد .بر اس ــاس قانون شـــماره  79/67مسئولیت رســـیدگی به اوقاف
ش ــیعی ،مدیریت ،احیای موقوفات و نگهداری از آنها بر عهده این شـــورا میباشد .این
شورا همچنین وظیفه اثبات صالحیت موقوفات و رسیدگی به اختالفات به وجود آمده
در خص ــوص موقوف ــات را نیز برعهده دارد .دبیرخانه عمومی اوقاف ،این امور را بر اســـاس
قانون مذهب جعفری انجام میدهد(.)38
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شکل :7‑4برند شورای اعلی شیعی

ش ــورای اعلی ش ــیعی دارای بخشها و دفاتر مختلفی میباشد .یکی از این بخشها
دبیرخانه عمومی اوقاف اس ــت .دبیرخانه عمومی اوقاف در شـــورای اعلی شیعی مسئول
رسیدگی به امور موقوفات شیعیان میباشد(.)40
4-44444وزارت امور اجتماعی
وزارت امور اجتماعی در جهت توسعه انسانی جامعه لبنان و ارائه خدمات اجتماعی
به مردم ایجاد گردید و از زمان تأسیس در همین مسیر گام نهاده است.
ب ــا توج ــه بدین منظر ،وزارت ام ــور اجتماعی تمام تالش خود را بـــرای تکامل جامعه و
ارائه کمک به نیازمندان جامعه اختصاص داده است(.)31
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شکل:8‑4سایت وزارت امور اجتماعی

اس ــتراتژی وزارت امور اجتماعی در فعالیتهای اجتماعی مبتنی بر توســـعه انســـانی
پایدار و بر اساس اصول زیر است:
 .1برطرف کردن نیازهای اساسی متداول قشرهای مختلف در جامعه
 .2متمرک ــز نبودن فعالیتها در یک منطقه و گســـترانیدن خدمات به صورت متوازن
در تمام مناطق کشور
 .3مش ــارکت و همکاری با بخشهای مختلف دولتـــی و اجتماعی و مردم برای ارائه
خدمات()31
تمامی مؤسسات حرفهای ،انجمنها ،جمعیتها و مؤسسات مجوز فعالیت خود را
میبایست از وزارت امور اجتماعی لبنان دریافت نمایند .جمعیتها و مؤسسات خیریه
نیز برای ش ــروع فعالیت خود باید مجوز خود را از اداره جمعیتها و مؤسســـات خاص در
ای ــن وزارت دریاف ــت نمایند و به تأیید آن برســـند .اداره جمعیتها و مؤسســـات خاص
وزارت امور اجتماعی وظیفۀ نظارت بر جمعیتها و مؤسســـات خیریهای را نیز در لبنان
بر عهده دارد.
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4-4444444وظایف وزارت امور اجتماعی
 .1برنامهریزی طرح توسعه اجتماعی کشور و نظارت بر اجرای آن است.
 .2اجرای پروژههای اجتماعی که دولت متولی آن است.
 .3ارائه کمک و مساعده برای انجام پروژههای اجتماعی در جریان در کشور
 .4توجه به امور معلولین و از کار افتادگان کشور و نظارت بر نهادهای مرتبط با آن
 .5رسیدگی به امور مرتبط با حوادث جنگی از جمله مراقبت از مجروحان و معلوالن
جنگی
 .6رسیدگی به امور ایتام
 .7رسیدگی به امور خانواده
 .8رس ــیدگی به امور اف ــراد مجرم و خالفکار و زندانیان و اســـتفاده از آنها در جهت
پیشرفت کشور
 .9بررس ــی حرکت جمعیتهای فعال در کشـــور و جهتدهی بـــه آنها با هماهنگی
بخشهای مرتبط
 .10رسیدگی به حوادث ناگهانی که نیازمند رسیدگی هستند
 .11اج ــرای برنامههای آموزش ــی و توانبخشـــی اجتماعی و نظارت بـــر اجرای صحیح
آنها
 .12پیشنهاد ایجاد مؤسسات اجتماعی و جمعیتهای خیریهای با توجه به نیازهای
جامعه
 .13مشارکت با نهادهای فعال ضد اعتیاد برای رسیدگی به امور مربوطه
 .14رس ــیدگی ب ــه وضعی ــت خانوادههـــای شـــهیدان جنگـــی در جنـــگ با اســـرائیل و
خانوادههای اسرای جنگی()29
4-44444صندوق زکات
صندوق زکات یکی از مراکز خیریهای لبنان است که از سال  1984شروع به فعالیت
نموده است و در زمینههای خیریهای ،اجتماعی ،فرهنگی و توسعهای فعالیت مینماید.
ه ــدف اصلی ای ــن مرکز دریافت زکات از مســـلمانان و اســـتفاده از آن در محلهای الزم و
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برای مستحقین این کمکها میباشد(.)42

شکل :9‑4سایت صندوق زکات

در این راه صندوق زکات به دنبال اســـتفاده از این کمکهای جمعآور یشده در بین
فق ــرا و نیازمندان اس ــت و به خصوص کمکهای خود را در راســـتای ایتـــام متمرکز کرده
است.
از میان فعالیتهای صندوق زکات میتوان به کمکهای مالی به ســـالمندان ،زنان
بیوه ،بیماران و دیگر نیازمندان اشاره کرد .کمکهای دارویی ،کمکهزینههای درمانی،
افط ــار روزهداران ،توزیع گوش ــت قربانی ،لباس و پوشـــاک نو در اعیـــاد ،کمکهزینههای
تحصیلی ،کمکهای فصلی و سرپرستی ایتام از نمونه پروژههایی است که صندوق در
آنها فعالیت نموده اس ــت .صندوق همچنین کمکهایی را برای مردم فلسطین در نظر
گرفته است(.)42

نانبل روشک رد
 هیریخ روما و فقو تیریدم ماظن یداهن تشاگن _مراهچ لصف 105 /

4-4444444اهداف صندوق زکات
اهداف صندوق زکات بهقرار زیر است:
1.1دعوت افراد به فریضه زکات که یکی از اصول پنجگانه دین اسالم است.
2.2جمعآوری کمکها ،هدایا ،صدقات از مردم لبنان و خارج کشور
3.3انجام فعالیتهای بشردوستانه و خیرخواهانه
4.4توزیع اموال زکات بین مستحقین
5.5توزیع صدقات و کمکهای مالی بین نیازمندان
6.6ایجاد آ گاهی بین مسلمانان در خصوص دین اسالم و تمسک به آن()43
4-44444جمعیت خیریه حمایت از کودکان
این جمعیت یک موسسه خیریهای و بشردوستانه است که به حمایت و نگهداری از
ک ــودکان در حوزههای مختلف میپردازد .این موسســـه در  1949ایجـــاد گردید و فعالیت
خود را با مراقبت و نگهداری از کودکان شروع کرد .این جمعیت با همکاری  48جمعیت
و مؤسسه دیگر فعالیت مینماید(.)45

شکل :10‑4سایت جمعیت خیریه حمایت از کودکان
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4-4444444اهداف اصلی جمعیت
اهداف اصلی جمعیت خیریه حمایت از کودکان به صورت زیر است:
1.1سازگار نمودن حقوق کودکان لبنانی بر اساس حقوق بینالمللی
2.2اطمینان از اجرای قوانین کشوری در خصوص کودکان در لبنان
3.3اجرای منشور حقوق کودکان عربی
4.4اجرای قوانین بینالمللی و مقررات تأییدشده توسط دولت لبنان
5.5انجام مطالعات و تحقیقات در خصوص وضعیت موجود کودکان لبنانی
6.6انتش ــار قوانین و مقررات صادر ش ــده توسط ســـازمانهای دولتی و عربی در خصوص
کودکان
7.7کمک به جمعیتها و مؤسسات خیریه در جهت نیل به اهداف
8.8فعالیت در جهت انجام پروژههای توسعهای کشوری مربوط به کودکان
ته ــای مه ــم س ــازمان در س ــالهای اخیـــر به صورت زیـــر بوده اســـت :برگزاری
فعالی 
دورههای آموزش ــی ویژه ،کارگاههای آموزشـــی ،ســـمینارها ،ســـخنرانیها ،کنفرانسها و
انتشار نشریات به منظور اجرای کنوانسیون حقوق کودک()46
4-44444مؤسسه خیریه مقاصد اسالمی
مؤسس ــه مقاصد اس ــامی در س ــال  1878در لبنان ایجاد گردید و در حدود  1.5قرن
اس ــت که در این کش ــور فعالیت مینماید .این مؤسســـه در زمینههای مختلف از جمله
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ،خدمات آموزشی و فرهنگی فعالیت مینماید(.)47
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شکل :11‑4سایت مؤسسه خیریه مقاصد اسالمی

4-4444444خدمات مؤسسه
خدمات موسسه شامل  3دسته آموزشی ،بهداشتی و اجتماعی میشوند.
•خدمات آموزشی

در این نوع خدمات ،موسسه به دنبال تأمین نیازهای اساسی آموزشوپرورش کودکان
و نوجوانان میباش ــد تا بدین ترتیب فرصت آموزش و تعلیم نســـلهای آینده کشور فراهم
آی ــد و تمامی اف ــراد جامعه بتوانند از فرصت یکســـان برای تحصیل اســـتفاده نمایند .این
خدمت به این صورت اس ــت که فرصت تعلیم رایگان در مدارس بزرگ کشـــور در مقطع
یش ــود .همچنیـــن بـــرای مقاطـــع متوســـطه و تحصیالت
ابتدای ــی ب ــرای اف ــراد ایج ــاد م 
دانشگاهی فرصت استفاده از وامهای قسطی فراهم میشود(.)48
•خدمات درمانی

مؤسس ــه دارای یک بیمارستان مجهز و بزرگ است که از سال  1930تأسیسشده و در
آن در ح ــال حاض ــر  250تخ ــت 125 ،دکتر 322 ،پرســـتار و  353کارمنـــد اداری فعالیت
میکنند.
این بیمارس ــتان دارای بخشهای مختلف از جمله بخش داخلی ،کودکان ،جراحی
و دیگر بخشها میباشد و به افراد مختلف خدمترسانی انجام میدهد.
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•خدمات اجتماعی

این بخش از خدمات شامل  5دسته از فعالیتها میشود:
1.1بخش مشاورههای اجتماعی
2.2بخش توسعه محیطزیست
3.3بخش امور مذهبی
4.4بخش فعالیتهای داوطلبانه
5.5بخش دوستی جامعه
در هر یک از این بخشها خدماتی مرتبط با امور مربوط به نام فعالیت به جامعۀ لبنان
ارائه میشود(.)48
4-44444جمعیت خیریه مبرات
این جمعیت خیریه در  1978میالدی در لبنان تأسیس شد .در ابتدا هدف از ایجاد
این موسس ــه حفاظ ــت از ایتام و کودکان خیابانی بود .اما پس از گذشـــت چندین ســـال
ته ــای ای ــن مرک ــز گس ــترش یافـــت و بـــه دیگـــر امـــور بشردوســـتانه از جمله
ح ــوزۀ فعالی 
فعالیتهای آموزشی ،فرهنگی و سالمت نیز پرداخت.
این موسسه برای کودکان یتیمی که دچار اختالالت و بیمار یهای خاص نیز هستند
مراکز خاص ایجاد کرده اس ــت .این مؤسســـه در حال حاضر شامل  3مرکز برای نگهداری
از ایتام خاص است .یکی برای ایتامی که دچار اختالالت بینایی یا نابینا هستند ،یکی
برای ناشنوایان و دیگری برای ایتام دچار اختالالت زبان(.)50
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شکل :12‑4سایت جمعیت خیریه مبرات

4-4444444زمینههای فعالیت مؤسسه
1.1مراقبت از ایتام
2.2آموزش و تحصیل
3.3آموزش حرفهای
4.4پشتیبانی علمی و تخصصی
5.5فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی
6.6بهداشت و درمان()51
همچنین این مؤسس ــه دارای مراکز مختلفی در بخشهای مختلف کشـــور میباشد.
برای مثال مرکز نگهداری از معلوالن در بیروت ،یتیمخانه ابراهیم(ع) در اســـتان جنوب و
یتیمخان ــه یوس ــف نبی(ع) در بی ــروت ،یتیمخانـــه امام علـــی(ع) در جنـــوب ،یتیمخانه
زینالعابدین(ع) در بقاع ،مدرسه امام حسین(ع) در بیروت و بسیاری مراکز دیگر(.)51
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شکل :13‑4یتیمخانه امام علی(ع) در جنوب

شکل :14‑4یتیمخانه یوسف نبی(ع) در بیروت

نانبل روشک رد
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شکل :15‑4یتیمخانه ابراهیم نبی(ع) در جنوب

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

| فصل پنجم |

جمعبندی

5-5جمعبندی
گ ــزارش حاضر با عنوان «بررس ــی وضعیت وقـــف و امور خیریه کشـــور لبنان» باهدف
بررس ــی س ــاختار وضعی ــت وق ــف و امـــور خیریـــه ،مســـاجد و اماکـــن متبرکـــه ،و قـــرآن و
فعالیتهای مذهبی در کشور لبنان انجامشده است.
لبنان با نام رس ــمی جمهوری لبنان کشـــوری در غرب آسیاســـت .لبنان در شمال با
سوریه و در جنوب با اسرائیل مرز مشترک دارد .موقعیت جغرافیایی لبنان در نقطه تالقی
مدیترانه و جهان عرب منجر به ش ــکلگیری تاریخی غنی و تنوع دینی ،نژادی و فرهنگی
شده است.
لبنان س ــرزمینی بلند و کوهستانی اســـت که در کرانه شرقی دریای مدیترانه قرار دارد.
کرانههای لبنان  ۲۵۵کیلومت ــر درازا دارد .رودخانههای مهم لبنان عبارتاند از :عاصی و
لیطان ــی در دره س ــهلالبقاع ،و کلب .رشـــتهکوههای لبنان عبارتاند از :رشـــتهکوههای
لبنان ش ــرقی و رشتهکوههای لبنان غربی که میان این دو رشـــتهکوه ،دره سهلالبقاع قرار
گرفتهاست.
جمعی ــت کش ــور لبنان بر اس ــاس آمار بانک جهانی بـــه صورت نمودار زیر میباشـــد.
همانطور که مشخص است روند جمعیتی کشور لبنان با رشد همراه بوده و از  3.1میلیون
نفر در سال  2000به  5.8میلیون نفر در سال  2015رسیده است.
 60درصد از جمعیت لبنان مس ــلمان (ســـنی ،شـــیعه ،دروزی و علوی) و  ۴۰درصد
ً
مس ــیحی هس ــتند (غالبا مارونی ،ارتدوکس یونانی ،کاتولیک یونانی ،کلیسای آشوری و
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ارضی) میباش ــند .لبن ــان دارای جمعیت کوچکـــی از کردها نیز میباشـــد که از مناطق
شمالی لبنان و جنوب شرق ترکیه مهاجرت نمودهاند و بین  ۷۵تا  ۱۰۰هزار نفر تخمین زده
میشوند که در مناطق سنی نشین زندگی میکنند .کردها طی سالهای اخیر توانستهاند
ش ــهروندی دولت لبنان را کس ــب نمایند .شـــیعیان (به تنهایی) بزرگترین فرقه در لبنان
میباشند .حدود  ۱۶میلیون نفر با نسب و اصالت لبنانی در سراسر دنیا زندگی میکنند.
برزیل دارای بزرگترین جوامع لبنانی اســـت .آرژانتین ،اســـترالیا ،کانادا ،کلمبیا ،فرانسه،
انگلیس ،مکزیک ،ونزوئال و آمریکا دارای جوامع لبنانی بزرگی هستند .حدود  ۴۰۰هزار نفر
آواره فلسطینی نیز از سال  ۱۹۴۸در لبنان زندگی میکنند(.)1
سیس ــتم سیاس ــی در لبنان پارلمانی اســـت .نظام پارلمانی در لبنان متأثر از وضعیت
فرقهای ،اجتماعی و مذهبی خاص این کشـــور میباشد .این سیستم به گونهای طراحی
شدهاس ــت که تمامی اقوام و مذاهب در آن ســـهمی از قدرت سیاســـی داشـــته باشـــند.
برطبق این توافق ،رئیس جمهور از میان مسیحیان مارونی ،نخستوزیر از میان مسلمانان
س ــنی مذهب ،رئی ــس پارلمان از بین شـــیعیان و معاون نخســـتوزیر از بین مســـیحیان
یش ــود .پارلمان لبنان دارای  ۱۲۸کرســـی اســـت که به طور مســـاوی
ارتدوکس انتخاب م 
بین مس ــیحیان و مسلمانان تقسیم شدهاســـت .این توافق حاصل قرارداد طائف ()۱۹۹۰
میباشد که به جنگهای داخلی در لبنان پایان داد .تا قبل از این توافق سهم مسیحیان
در قدرت سیاسی بیشتر از مسلمانان بود.
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دارالفت ــوای لبن ــان که اصلیتر ی ــن ارگان مذهبی اهل ســـنت لبنان به شـــمار میرود.
دارالفتوی مرجعیت اصلی سنی در لبنان است و رییس این دیوان الشيخ عبد اللطيف
دريان اس ــت که منصب مفتی اعظم جمهوری لبنان را بر عهده دارد .این نهاد همچنین
اداره مدارس دینی و نظارت بر مساجد کشور را نیز بر عهده دارد .مرکز اصلی دارالفتوی در
بیروت است اما یک مرکز دیگر نیز در منطقه شمال و طرابلس وجود دارد.
دارالفتوی ش ــمال و طرابلس ،مرکزی دینی در منطقه شمال و طرابلس میباشد که به
فعالی ــت های دینی در کش ــور لبنان و بـــه خصوص در مناطق مربوط بـــه خود میپردازد.
مفت ــی اعظ ــم طرابلس نیز رئی ــس دارالفتوی میباشـــد و بـــر اداره اوقـــاف طرابلس نظارت
میکند.
به طور کلی اداره عمومی اوقاف لبنان در  2حوزه وقف و مساجد فعالیت میکند .در
حوزه وقف این
اداره ،وظیفه نظارت بر اوقاف ،سرمایهگذاری اموال و نگهداری از موقوفات را برعهده
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دارد و در بخش مساجد نیز به نظارت و کنترل مساجد میپردازد.
این اداره به انجام فعالیت های مربوط به وقف در منطقه عکار میپردازد .اداره اوقاف
ع ــکار ع ــاوه بر فعالیت های وقفی ب ــه کنترل و نظارت مســـاجد و همچنین امور دینی و
مذهبی در منطقه نیز میپردازد.
شورای اعلی شیعی مرجعیت اصلی شیعیان لبنان در این کشور میباشد که زیر نظر
نخسـ ـتوزیری فعالیت میکند و توسط امام موسی صدر ایجادشده است .این شورا در
سال  1967ایجاد گردید و امام موسی صدر در سال  1969به عنوان اولین رئیس این شورا
انتخاب شد.
وزارت امور اجتماعی در جهت توسعه انسانی جامعه لبنان و ارائه خدمات اجتماعی
ب ــه م ــردم ایجاد گردید و از زمان تأس ــیس در همین مســـیر گام نهاده اســـت .با توجه بدین
منظ ــر ،وزارت ام ــور اجتماع ــی تمام تالش خـــود را برای تکامـــل جامعه و ارائـــه کمک به
نیازمندان جامعه اختصاص داده است.
آن بخش از مس ــاجد که در زیر نظر اداره عمومی اوقاف هســـتند ،توسط دایره مساجد
این اداره نظارت و کنترل میشوند.
بخ ــش امور دینی اداره اوقاف عکار زیر نظر اداره اوقاف عکار فعالیت مینماید و امور
دینی منطقه از جمله برگزاری جلس ــاتی با امامان و واعظان ،نظارت بر جشـــنهای دینی،
تأمی ــن معلمی ــن دینی مدارس ،تأمین کتب دینی آموزشـــی برای مدارس ،تهیه نشـــریات
دورهای در خصوص مسائل دینی و فعالیتهایی از این قبیل را انجام میدهد.
صندوق زکات یکی از مراکز خیریهای لبنان است که از سال  1984شروع به فعالیت
نموده است و در زمینههای خیریهای ،اجتماعی ،فرهنگی و توسعهای فعالیت مینماید.
ه ــدف اصلی ای ــن مرکز دریافت زکات از مســـلمانان و اســـتفاده از آن در محلهای الزم و
برای مستحقین این کمکها میباشد.
جمعیت خیریه حمایت از کودکان یک موسســـه خیریهای و بشردوستانه است که به
حمای ــت و نگهداری از ک ــودکان در حوزههای مختلف میپردازد .این موسســـه در 1949
ایجاد گردید و فعالیت خود را با مراقبت و نگهداری از کودکان شـــروع کرد .این جمعیت
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با همکاری  48جمعیت و مؤسسه دیگر فعالیت مینماید.
مؤسس ــه مقاصد اس ــامی در س ــال  1878در لبنان ایجاد گردید و در حدود  1.5قرن
اس ــت که در این کش ــور فعالیت مینماید .این مؤسســـه در زمینههای مختلف از جمله
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ،خدمات آموزشی و فرهنگی فعالیت مینماید.
جمعی ــت خیر ی ــه مبرات در  1978میالدی در لبنان تأســـیس شـــد .در ابتدا هدف از
ایج ــاد این موسس ــه حفاظت از ایت ــام و کودکان خیابانی بود .اما پس از گذشـــت چندین
س ــال حوزهی فعالیت های این مرکز گســـترش یافت و به دیگر امور بشردوستانه از جمله
فعالیت های آموزشی ،فرهنگی و سالمت نیز پرداخت.
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پیوست

نظام اوقاف لبنان
بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد خير األنبياء والمرسلين أما بعد:
ً
ً
يتوه الباحث في الس ــؤال عن األنظمة الوقفية ومواضيعها فال يجد مرجعا موحدا يعتد
ب ــه أو يعتمد عليه مما يش ــكل صعوبة على الباحث والموظـــف والمدقق والمراجع ،و إذا
ً
ً
ً
وج ــد نظاما وقفيا مطبوع ــا افتقد تعديالته الطارئة عليه ،األمر الـــذي يربك العمل اإلداري
السليم.
ً
و إن المجلس الشرعي اإلس ــامي األعلى صيانة منه لألنظمة وحرصا على المصلحة
ً
ً
الوقفية س ــبق أن اتخ ــذ قرارا مؤرخا ف ــي  1978/11/23تحت رقـــم  /27/يطلب فيه من
اللجنة التش ــريعية للمجلس الش ــرعي اإلســـامي األعلى جمع القوانيـــن واألنظمة الوقفية
ً
وتبويبه ــا وفقا لمواضيعها وتسلس ــلها التاريخي بغية طبعها فـــي مجموعة واحدة ،ولكن
ً
ه ــذا األمر لم يتم ،حتى خطرت لنا هذه الفكرة عفـــوا فقمت بالمهمة وحدي وال أبغي من
وراء ذلك إال الخير وترك األثر الطيب في نفوس المراجعين والمهتمين والمسؤولين.
إننا على يقين بأن هذا الجهد يترك ركيزة إدارية يســـتند عليها كل مســـؤول وكل إداري
ً ً
ً ً
سـ ٌ
ـواء أ كان مدي ــرا عاما أو مفتش ــا عاما أو رئيس مصلحة أو رئيس دائـــرة وقفية فال يتحمل
مغبة البحث والتقصي والتدقيق بل يجد ضالته المنشـــودة فيما حصرنا ونسقنا وبالتالي
ً
ً
فإن هذه المجموعة من األنظمة والقوانين ستجد حيزا لها ومكانا على مكتب كل موظف
مسؤول بإذن اهلل.
والحمدهللربالعالمين
بيروت في2001/1/1
رئيسالمصلحةالعقارية_ نزار سكر
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاليمن والصالة والسالم على سيدنا محمد خير األنبياء والمرسلين.
أما بعد:
فقد كان على اللجنة اإلدارية والمالية في المجلس الشـــرعي اإلســـامي األعلى ،كلما
ُطلب منها البت و إبداء الرأي بقضية إدارية أو مالية ،إما أن يبحث أعضاؤها عن األنظمة
الوقفية والق ــرارات أو التعاميم والمذكرات الصادرة و إما عن القضايا المماثلة التي ســـبق
وبت بها مرجع من المراجع المختصة ،وكانت اللجنة حذرة بعد اتخاذ أي قرار من وجود
ً
ّ
نظام أو نص لم تطلع عليه أو أن تجد مستندا يناقض أو يعدل القرار أو النظام أو المستند
الذي اعتمدته اللجنة .وسبق للمجلس الشرعي اإلسالمي األعلى بقراره رقم  /27/تاريخ
 1978/11/23أن طلب من اللجنة التشريعية للمجلس الشرعي جمع القوانين واألنظمة
ً
الوقفية وتبويبها وفقا لمواضيعها وتسلسلها التاريخي بغية طبعها في مجلد واحد ،إال أن
ه ــذا العمل ل ــم يتم ولم يتحق ــقّ ،
وكنا نعتقد أن مثـــل هذا العمل الضخم والمتشـــعب ال
يمك ــن أن يقوم به س ــوى مجموعة متكاملة من العامليـــن القانونيين واالختصاصيين في
جمع المعلومات لتبويبها ،إلى أن قيض اهلل لنا من قام بهذه المهمة لوحده وعلى نفقته
ً
ومس ــؤوليته جزاه اهلل خيرا .والحاج نزار ســـكر هو من بين كبار موظفي الدوائر الوقفية الذي
له الق ــدرات واإل لمام والمعرفة الكامل ــة بالنصوص الصادرة ،كما لـــه القدرة والصبر على
تحمل مش ــاق مثل هذا العمل المهم والشـــاق .وقـــد خطرت هذه الفكـــرة المنيرة لرئيس
المصلحة العقارية ،الحاج نزار سكر بعد أن عانى وعاين من يعاني من هذا النقص الفادح
ف ــي المكتبة الوقفية ،ال يرج ــو كما يقول من وراء هذا العمل ســـوى عمل الخير وترك األثر
الطيب في نفوس المراجعين والمسؤولين والمهتمين.
ً
ً
يحوي هذا الكتاب س ــتة عشر بابا أو نظاما تمثل جميع األنظمة الصادرة عن المراجع
المعني ــة وأوله ــا نظ ــام اإلفت ــاء وأوقاف المســـلمين المعـــروف بالمرســـوم االشـــتراعي رقم
 1955/18وآخرها نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد االجتماعية الصادر عن المجلس
الش ــرعي اإلس ــامي األعلى تحت الرقم  ،1985/13أما بقية األنظمة الصادرة والمحصورة
بي ــن هذين التاريخين فإنها تتعلق بأنظمة الموظيفـــن اإلداريين والجهاز الديني واألنظمة
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المالية للدوائر الوقفية والمؤسسات التابعة لها باإلضافة إلى عدة أنظمة تتعلق بالمساجد
واللجان القائمة عليها والتفتيش والمباراة وأصول التبليغ والصناديق المســـتقلة وسواها
من األنظمة.
ّ
إنن ــي من الذين يق ــدرون الجهد المضني الـــذي تحمله الباحـــث لتجميع المالحق
والتعدي ــات الصادرة ع ــن مختلف المراجع المعنية لجمع األنظمـــة المذكورة والصادرة
ً
خالل ثالثين عاما انقضت.
ً
لذلك ال يسعني سوى التنويه بهذا العمل الخير وبمن قام به متمنيا على المسؤولين
اعتماد هذا الكتاب وتوزيعه على جميع رؤساء الدوائر الوقفية وعلى كل مدقق أو مسؤول
يتعاطى الشأن الوقفي.
ً
وآم ــل أخي ــرا أن يعم الخير إن ش ــاء اهلل تعالى وتفوح رائحة هذا األثـــر الطيب في نفوس
المهتمين والمسؤولين.
عضو المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
رئيس اللجنة المالية واإلدارية
حسان فاخوري

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحم ــد هلل ال ــذي بنعمته تتم الصالحـــات ،والصلوات الزاكيات على ســـيدنا محمد
خاتم األنبياء والرساالت ،وعلى آله وأصحابه الذين حازوا الخيرات والبركات.
أما بعد :فقد وصلني إهداء األخ المحب السيد نزار سكر حفظه اهلل (الوقف اإلسالمي)
ً
فاطلع ــت عليه وقرأت ــه قراءة هادئ ــة مطمئنة ،فرأيته خصبـــا في مادتـــه وموضوعه ،حيث
كش ــف اللثام عن ثغر الق ــرارات والمقررات اإلداريـــة التاريخية المنوطة بها وبأشـــخاصها
حتى بت لوامعها الوقفية ومتعلقاتها التي غدت واضحة المعاني جلية المباني.
ً
و إيمانا منا بأن الدراس ــة في أنماطها وسلوكها تســـتلزم المعرفة التاريخية ألهل الوقف
والمتخصصي ــن اإلدار يي ــن في ه ــذا المجال فقد عمقـــت النظر في الواجبـــات المطلوبة
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ً
ً
ومآال .وقدمت دراســـة ً
ثرة ،وثقت التاريخ وجمعت الشـــتات
داخ ــل الجس ــم الوقفي حاال
ووضع ــت بين يدي أولي االهتمام صورة واضحة ال َ
لبس فيها ،ودلت على خبرة المؤلف
ً
عيدانها واس ــتخلص القوي منها وأفصحت عن معرفة ،أ كســـبه الزمن منها تمرســـا حتى
ً
ً
ً
جعل العسير يسيرا ،والصعب مستساغا والحزن سهال ،ال وعلى الخبير سقطت.
ُ
ولن أقول إن هذا الكتاب «الوقف اإلسالمي» ال يعدله كتاب آخر في مادته بيد أن هذا
ً
ً
الجه ــد والوقت الذي بذله مؤلفه بدى فريدا من نوعـــه ومميزا بلونه وذلك لمعاصرته التي
له ــا قيمة تاريخية في واقع الكتابات .فقد َع َّرف الوقـــت والتاريخ للوقائع واألحداث التي
رافقت ذلك .وما جرى فيها وما كان من أثر في حياة الناس وقتذاك.
ومعلوم أن القانون هو مجموعة القواعد والمبادئ التي وضعها أهل الخبرة من خاللها
القرارات والمقررات التي تنظم ش ــؤون الحياة االجتماعية اســـتجابة لمتطلبات الجماعة
ً
وسدا لحاجاتها كما أنه يعبر عن واقعها وما وصلت إليه من رضى وما أحرزته من تقدم.
لذا فإنني اعتبر هذا الكتاب «الوقف اإلسالمي» وثيقة تاريخية لها مدلوالتها ،وقيمتها
َ َّ
عب ــر زمن قل ْت فيه ــا الكتابات الوقفية من التدوين والمجتمـــع الوقفي غدا بحاجة إليها.
ً
فجزى اهلل المؤلف خيرا عما كتبه ،وأجزل له العطاء.
 22محرم 1422هـ  16 /نيسان 2001م
دار الفتوى _ مدير الشؤون اإلدارية
الشيخ صالح الدين فخري

آراء وكلمات في هذه الدراسة
كان ــت غايتنا األولى من القيام بهذه الدراســـة حب الخير ونشـــر المعرفة والحقيقة بين
األبناء المهتمين بالدراس ــات األ كاديمية والتاريخية ومعرفـــة أجزاء من المرحلة الغامضة
من تاريخ اإلدارة الوقفية.
ووردت بع ــض الكلمات من زمالء ومختصين مهنئين ومرحبين وشـــارك البعض في
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النص ــح والتصحيح ومن أبرزهم األس ــتاذ الدكتـــور الزميل عبد الفتاح كبـــاره الذي كتب
الجمل التالية:
الحاج الكريم األستاذ الفاضل نزار سكر حفظه المولى
ً
ش ــكرا هلل ل ــك هذا الجه ــد الوقفي والعلمي و إلـــى بقية األجزاء إن شـــاء اهلل تعالى ،مع
خالص مودتي،
و إذا كانت األيام بما هي فعل زمن الحوادث ،فإن ذكريات األيام تحضر في ذاكرة الفرد
ً
ألوانا من الخطوط المس ــتقيمة أو غير المســـتقيمة .و إذا كانت االســـتقامة فيها من صفاء
الذات ما ينعكس على االس ــتقامة في االفعال فإن ذاكرتنا تحمل لألســـتاذ نزار سكر تلك
الخطوط المس ــتقيمة فيما يتحلى به من نشاط ملحوظ وهمة فائقة ،وغيرة واضحة على
ً
بي ــوت اهلل تعالى ،واألم ــاك الوقفية ،فضال عما يتزود به أنيســـه من ظرف الكالم ،وجمال
النقد لسلبيات الحياة وما أ كثرها في هذه األيام.
والكت ــاب ال ــذي وضعه يجلي العمق والدقـــة ويزود قارئه بإطاللـــة معرفية متأنية على
دقائق األمور الوقفية وتنظيماتها.
وكم ش ــكرت للمؤلف صدقته الجارية عن روح والديه ،كما شـــكرت له ذلك اإلهداء
ً
المس ــتوعب لكل العاملين في الدوائر الوقفية متعاليا بذاته عن الكثير الكثير من شـــجون
ً
ً
العم ــل الوظيف ــي في إدارة وقفي ــة نرجو لها مع المؤلـــف تقدما مطردا يتســـاوق مع الطموح
اإلسالمي الرائد في المجال الوقفي خاصة ومجاالت الحياة عامة.
أخوك
طالب العلم
أ.د .عبد الفتاح كباره
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اإلفتـاء واألوقـاف اإلسالميـة
المرسوم اإلشتراعي
رقم 18
تاريخ  13كانون الثاني سنة 1955

رسوم اشتراعي رقم 18
اإلفتاء واألوقاف اإلسالمية

صادر بتاريخ  13كانون الثاني سنة  1955مع التعديالت المقررة على بعض مواده من
قبل المجلس الش ــرعي اإلس ــامي األعلـــى بموجب القـــرار رقم  /5/تاريـــخ  21ذو القعدة
1386ه ـ ـ المواف ــق  2آذار 1967م والمنشـــورة فـــي الجريـــدة الرســـمية عـــدد  22تاريـــخ
.1967/3/16
إن رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون الصادر بتاريخ  18تشرين األول .1954
بناء على المرسوم االشتراعي رقم  52تاريخ  12آذار سنة .1954
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
يرسم ما يأتي:
استقالل المسلمين السنيين بشؤونهم الدينية.
ً ً
المادة األولى :المسلمون السنيون مستقلون استقالال تاما في شؤونهم الدينية وأوقافهم
ً
الخيرية ،يتولون تش ــريع أنظمتها و إدارتها بأنفســـهم طبقا ألحكام الشريعة الغراء والقوانين
واألنظمة المس ــتمدة منها بواس ــطة ممثلين منهم مـــن ذوي الكفاءة وأهـــل الرأي بالطرق
المبينة في المواد التالية:
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رئيس المسلمين الديني

الم ــادة  :2مفتي الجمهور ي ــة اللبنانية هو الرئيـــس الديني للمســـلمين وممثلهم بهذا
الوص ــف لدى الس ــلطات العامة ول ــه ذات الحرمة والحقوق واالمتيـــازات التي يتمتع بها
أعلى الرؤساء الدينيين بال تخصيص وال استثناء.
الم ــادة  :3أ -مفتي الجمهورية هو الرئيس المباشـــر لجميع علماء الدين المســـلمين
والمرجع األعلى لألوقاف اإلس ــامية ودوائر اإلفتاء ويمارس جميع الصالحيات المقررة له
في القوانين واألنظمة الوقفية والشرعية.
ب -يشرف مفتي الجمهورية على أحوال المسلمين ومصالحهم الدينية واالجتماعية
في مختلف مناطق الجمهورية اللبنانية ويجتمع إلى المفتين في المحافظات واأل قضية
كلما دعت الحاجة ليدرس معهم أحوال المســـلمين الدينيـــة واالجتماعية في مناطقهم
وشؤون اإلفتاء واألوقاف والعلماء ويصدر إليهم التعليمات المقتضاة.
ج -يعي ــن مفت ــي الجمهورية الموظفيـــن اإلداريين وأرباب الوظائـــف الدينية من أئمة
ً
وخطباء ومدرس ــين وقراء ومؤذني ــن ويصدر عنه قـــرارات ترقيتهم وتأديبهـــم وفصلهم وفقا
لألحكام المقررة في هذا المرسوم االشتراعي واألنظمة المرعية اإلجراء.
د -يم ــارس مفت ــي الجمهور ي ــة مهامه ويتخذ قراراته في مختلف شـــؤون المســـلمين
ً
الدينية والوقفية وفقا ألحكام هذا المرسوم االشتراعي واألنظمة المرعية اإلجراء ،ويستعين
ف ــي األم ــور الهامة عن ــد اال قتض ــاء بمجلس استشـــاري يختاره مـــن رجال العلـــم والعمل
المش ــهورين بالنزاهة والخبرة واالستقامة البعيدين عن األهداف الذاتية والحزبية ويراعي
في اختيارهم تمثيل كافة المناطق مع توفر الشروط التالية:
 -1أن ال تربطهم به صلة قربى لغاية الدرجة الرابعة.
 -2أن يكون ــوا م ــن حملة الش ــهادات الدينيـــة والمدنيـــة العالية أو مـــن ذوي المكانة
االجتماعية المرموقة واألخالق الحسنة والسيرة الحميدة.
 -3أن ال تقل س ــنهم عن الخامسة والثالثين يســـمى األعضاء لمدة سنة واحدة قابلة
للتجدي ــد ويمكن إعفاء العضو منه بقرار من مفتي الجمهورية في حال العجز عن العمل
ً
ً
ً
أو إذا أتى أمرا خطيرا أو ضارا بمصالح المسلمين ،ويضع المجلس نظامه الداخلي خالل
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شهر من تاريخ شروعه في العمل.
هـ-ينش ــأ لدى مفتي الجمهورية صندوق مستقل تحدد إدارته وموارده ،وطرق اإلنفاق
منه بنظام خاص يضعه المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى.
غاي ــة ه ــذا الصن ــدوق ،المس ــاهمة فـــي رفـــع مســـتوى المســـلمين الدينـــي والثقافي
واالجتماعي والصحي.
الم ــادة  :4ال يج ــوز الجمع بين منصـــب مفتي الجمهورية وبين أيـــة وظيفة أو عمل أو
مهنة باس ــتثناء المناصب الرس ــمية أو الفخرية التي تخصص بالرؤســـاء الدينيين عامة،
ً
ً
ً
ويعتب ــر مج ــرد القبول بمنص ــب مفتي الجمهورية تنـــازال حكميا ونهائيا عـــن أية وظيفة أو
عمل أو مهنة سابقة.
كيفية انتخاب مفتي الجمهورية

الم ــادة  :5يتولى منصب مفتي الجمهورية اللبنانية من ينتخب من المرشـــحين من
علماء الدين اإلسالمي السنيين اللبنانيين من ذوي السيرة الحميدة والصالح الحائزين
على ش ــهادة دينية عالية أو الذين مارســـوا وظيفة القضاء الشرعي مدة ال تقل عن خمس
عشرة سنة .ويشترط أن يكون المرشح قد أتم األربعين من عمره.
المادة  :6ينتخب مفتي الجمهورية لوالية تنتهي ببلوغه ســـن الثانية والســـبعين على
أن ال تق ــل في مطلق األحوال عن خمس ســـنوات ،وال يعفى مـــن منصبه إال لدواع صحية
تمنع ــه من حس ــن القي ــام بمهامه ،أو ألســـباب خطيـــرة ،ويصدر قرار اإلعفـــاء من مجلس
االنتخ ــاب اإلس ــامي بدعوة من المجلس الشـــرعي اإلســـامي األعلى حال عـــدم اعتزال
المنص ــب بالط ــوع واالختي ــار وذلك بأ كثريـــة ثالثة أربـــاع األعضاء على األ قـــل .وفي حال
االعتزال أو اإلعفاء للمرض يمكن أن يعطى المعتزل أو المعفى مخصصات شهرية كافية
م ــن صن ــدوق اإلفتاء الخ ــاص إن توف ــر .و إال فمن ميزانية األوقاف اإلســـامية شـــرط أن ال
يتعاطى بنفسه أية وظيفة أو مهنة أو عمل.
تح ــدد ه ــذه المخصصات بق ــرار من المجلس الشـــرعي اإلســـامي األعلـــى[ .معدلة
بموجب قرار المجلس الشرعي اإلسالمي رقم  50تاريخ .]96/12/28
الم ــادة  :7ل ــكل عضو من أعضاء المجلس الشـــرعي اإلســـامي األعلى أن يرشـــح في
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جلسة االنتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة،
ً
وال يكون الترشيح مقبوال إال إذا ثنى عليه عضوان آخران من المجلس[ .معدلة بالقرار رقم
 50تاريخ .]1996/12/28
مجلس االنتخاب اإلسالمي

المادة  :8يتألف مجلس االنتخاب اإلسالمي من:
 -1رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.
 -2الوزراء المسلمين السنيين العاملين.
 -3النواب المسلمين السنيين العاملين.
 -4أعضاء المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى.
 -5المفتين المحليين العاملين.
 -6العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.
 -7العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.
 -8أمين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس.
 -9المدير العام لألوقاف اإلسالمية.
[معدلة بموجب قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى رقم  50تاريخ .]96/12/28
المادة  :9لكل عضو من أعضاء المجلس صوت انتخاب واحد ،فال يحق له أن يمثل
إال فئ ــة أو جه ــة م ــن الفئات أو الجه ــات التي يتألف منهـــا المجلس ،وال يجـــوز التوكيل
بالتصويت بل يجب حضور الناخب بالذات.
نصاب االنتخاب القانوني

الم ــادة  :10ال يص ــح االنتخاب إال إذا جـــرى بحضور ثلثي أعضـــاء المجلس في المرة
ً
األول ــى وبحضور نصف األعضاء ف ــي المرة الثانية ويعتبر فائزا من المرشـــحين الذي ينال
األ كثرية المطلقة من أصوات المقترعين.
ً
المادة  :11يجري االنتخاب باال قتراع ســـرا .ويكون الفوز بالتزكية إذا لم يكن غير مرشح
واحد يستكمل الشروط المؤهلة لتولي المنصب.
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عمليات االنتخاب

الم ــادة  :12أ -تدع ــو كل نقاب ــة وكل مؤسســـة وكل جمعيـــة إســـامية أعضاءهـــا مـــن
المسلمين السنيين النتخاب ممثليها في مجلس االنتخاب اإلسالمي بناء على تكليف
ً
خطي من مدير األوقاف أو من يقوم مقامه يرســـله إليهـــا قبل موعد االنتخاب بثالثين يوما
ً
على األ قل وترفع إليه أسماء مندوبيها في مدى خمسة عشر يوما من ورود التكليف إليها
ويجوز ألصحاب الحق من أعضاء النقابات االجتماع من تلقاء ذاتهم وانتخاب مندوبيهم
ورفع أسمائهم إلى مديرية األوقاف مباشرة بواسطة كتاب موقع من أ كثرية األعضاء.
ب -تنش ــر في مركز كل دائرة وقفية الئحة الشـــطب بأســـماء الذين لهم حق االنتخاب
في مطلع كل س ــنة بواس ــطة مدير األوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق أو من
يقوم مقامهم.
الم ــادة  :13يجتم ــع مجلس االنتخاب اإلســـامي بدعـــوة من رئيس مجلـــس الوزراء،
ً
وتبل ــغ الدع ــوة لصقا عل ــى ب ــاب دار الفتـــوى[ .معدلة بموجب قـــرار المجلس الشـــرعي
اإلسالمي األعلى رقم  50تاريخ .]96/12/28
الم ــادة  :14يرأس االجتماع أعلى مرجع إســـامي فـــي الدولة أو من يقـــوم مقامه أو من
ينتدب ــه ويدير عملية االنتخ ــاب بمعاونة مدير األوقاف العام أو من يقـــوم مقامه واثنين من
الناخبي ــن الحاضرين يختارهما ليقوما بوظيفة أميني ســـر لضبط وقائع الجلســـة و إعالن
نتيجة االنتخاب.
ً
ويحق لكل مرش ــح أن يفوض عنه مندوبا لحضور عمليات اال قتراع بموجب تفويض
خطي يبرزه لرئيس مجلس االنتخاب اإلســـامي مصادق عليه مـــن مدير األوقاف العام أو
من يقوم مقامه.
الم ــادة  :15يعلن رئي ــس المجلس افتتاح الجلســـة وينادي على األعضاء بأســـمائهم
ً
ً
اس ــتثباتا لحضورهم وال كتمال النصاب القانوني منهم ،ويـــوزع عليهم أوراقا لالقتراع من
نموذج واحد ،ثم يش ــرع في عملية االنتخاب فيضـــع كل ناخب ورقته في صندوقة مقفلة
على منضدة الرئيس ويش ــار إلى اقتراعه بقائمة الشـــطب بجانب اسمه .على أنه إذا وجد
م ــن أصحاب حق االنتخاب من لم يناد على اســـمه إلغفاله في قائمة المقترعين حق له
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أن يتقدم من رئيس لجنة اال قتراع بطلب تمكينه من ممارســـة حقه فتفصل هيئة اال قتراع
ً
فورا في األمر وقرارها بهذا الصدد مبرم.
الم ــادة  :16عند انته ــاء عملية اال قتراع تفتـــح صندوقة االنتخاب بحضـــور الناخبين
وتفرز األوراق الموجودة فيها بمطابقة عددها على عدد األعضاء المقترعين بحسب قائمة
ً
الشطب وبقراءة األسماء المقيدة فيها جهرا ويعلن انتخاب من يحرز األ كثرية القانونية.
المادة  :17ال يجوز أن تتضمن ورقة اال قتراع إال اسم المرشح فقط.
ً
وتعتب ــر الغي ــة كل ورقة اقتراع تحمل توقيعا أو عالمة أو عبارة ولو لم تنم عن شـــخصية
صاحبها.
الطعن في االنتخاب

الم ــادة  :18ال يقب ــل الطعن في صحة االنتخاب إال من المرشـــح الخاســـر وذلك لعلة
الخداع والتزوير أو لعلة مخالفة األصول االنتخابية المرسومة أعاله مخالفة جوهرية يترتب
عليها فقدان النصاب القانوني لالنتخاب.
ويق ــدم الطع ــن في يومين من إع ــان النتيجـــة االنتخابية إلى اللجنة التـــي يصار إلى
ً
انتخابها في جلسة انتخاب المفتي وفقا للمادة التالية:
المادة  :19يفصل مجلس االنتخاب اإلسالمي بصورة مبرمة في صحة الطعن في مدة
ثمانية أيام من تقديم عريضة الطعن وذلك بناء على تقرير تضعه لجنة فرعية من أعضائه
ال يتج ــاوز عدده ــا العش ــرة وال يق ــل عن الخمســـة وينتخبهـــا المجلس بأ كثريـــة أصوات
ً
الحاضر ي ــن من أعضائه ف ــإن اقر المجلس صحـــة الطعن أعيد االنتخـــاب وفقا لألحكام
المتقدم ذكرها.
إعالن نتيجة االنتخاب وتنصيب مفتي الجمهورية

الم ــادة  :20يعل ــن رئيس المجل ــس النتيجة بعد إتمـــام عملية االنتخاب ويذكر اســـم
المرشح الفائز بمنصب مفتي الجمهورية ،وفي اليوم الثالث لهذا اإلعالن يجري تنصيب
المفت ــي ف ــي دار اإلفت ــاء من جانب رئيـــس المجلـــس االنتخابي ومن يحضر مـــن أعضائه
ً
و يك ــون التنصي ــب بق ــراءة محض ــر جلســـة االنتخاب بحضـــور المفتـــي وبإعالنـــه مفتيا
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للجمهورية باس ــم المس ــلمين .أما إذا وجد طعن أجل التنصيب إلى ما بعد الفصل فيه،
وف ــي حال الفوز بالتزكية ،يج ــري تنصيب المفتي فور إعـــان النتيجة[ .معدلة ومضاف
إليها بموجب قرار المجلس الشرعي األعلى رقم  50تاريخ .]96/12/28
وفي يوم التنصيب يقوم رئيس المجلس بتبليغ اســـم مفتي الجمهورية إلى الحكومة
ً
رسميا إلجراء المقتضى القانوني.
الم ــادة  :21في ح ــال الطعن في صحـــة االنتخاب تجري المراســـم الـــواردة في المادة
السابقة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن.
وسواء جرت مراسم التنصيب أو تأخرت أو ألغيت ألي سبب كان فإن الفائز باالنتخاب
ً
ً
يصبح مفتيا للجمهورية حكما بمجرد مضي مدة الطعن أو صدور القرار برد الطعن.
المادة  :22إذا تخلف رئي ــس المجلس عن القيام بواجب التبليغ أو التنصيب فيقوم
مقام ــه ف ــي هاتين المهمتي ــن نائب رئيس المجلس الشـــرعي اإلســـامي األعلـــى مع وفد
ً
الهيئات المذكورة آنفا.
ً
المادة  :23تصدر الحكومة بعد عملية االنتخاب والتنصيب مرســـوما بتكريس ذلك
ً
باعتبار المرشح الفائز مفتيا للجمهورية اللبنانية ،فإذا لم يصدر في مهلة شهر على األ كثر
ً
ً
اعتبر المنتخب مفتيا للجمهورية اللبنانية حكما.
المادة  :24يعاون مفتي الجمهورية:
 -1مجالس منتخبة.
 -2موظفون اختصاصيون هم:
أمين الس ــر الخاص ومدي ــر األوقاف العام واألمين العام للمجلس الشـــرعي اإلســـامي
األعلى يعينهم مفتي الجمهورية.
ً
 -4يضع المجلس الش ــرعي اإلس ــامي األعلى مال كا بالوظائف الالزمة لتسيير العمل
في دائرة الفتوى وأمانة الس ــر الخاصة واألمانة العامة للمجلس الشرعي اإلسالمي األعلى،
ً
ويعتبر ذلك نافذا بعد تصديق مفتي الجمهورية.
ً
ً
أما جهاز مدرسي الفتوى فيتبع مفتي الجمهورية مباشرة ويضع لهم نظاما خاصا.
المادة  :25يشترط في أمين الفتوى أن يكون من العلماء المتفقهين في أحكام الشرع
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والدين أو الحائزين على شهادة شرعية عالية.
ويش ــترط في كل من أمين الس ــر الخاص واألمين العام للمجلس الشـــرعي اإلســـامي
األعلى أن يكون من ذوي الثقافة العامة الحائزين على شهادة جامعية.
ً
ويش ــترط في مدير األوقاف العام أن يكون حائزا على شـــهادة عالية من إحدى كليات
األزهر الش ــريف أو ما يعادلها من الش ــهادات الدينية العالية أو شـــهادة حقوق صادرة عن
جامعة تدرس الشريعة اإلسالمية.
ً
الم ــادة  :26ال يجوز أن يكون أحد معاوني مفتي الجمهورية المذكورين آنفا من فروعه
أو حواشيه أو أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
المادة  :27يناط بأمين الفتوى في العاصمة دراسة القضايا الدينية والشرعية المتعلقة
باإلفت ــاء و إعطاء الرأي فيه ــا وهو يؤازر مفتي الجمهورية في مهامـــه ويقوم مقامه بتفويض
من ــه أثن ــاء غيابه عن الب ــاد أو مرضه الطويل المـــدى أو عندما يتعذر عليـــه القيام بمهام
منصبه.
ويناط بأمين السر الخاص سائر المعامالت اإلدارية األخرى.
تسري أحكام هذه المادة على أمين الفتوى في طرابلس بالنسبة لمفتي طرابلس.
المفتون المحليون

الم ــادة  :28يكون في مرك ــز كل محافظة وقضاء في المناطق التي يكثر عدد الســـكان
المس ــلمين فيها مفت محل ــي من علماء الديـــن الحائزين على شـــهادة دينية عالية من
األزهر أو ما يعادلها من الش ــهادات الدينية أو مارس القضاء الشـــرعي مدة ال تقل عن عشر
س ــنوات أو م ــن العلم ــاء المش ــهود لهم بالعلـــم والدين والصـــاح ووجهت عليـــه وظيفة
الخطابة أو التدريس مدة ال تقل عن خمسة عشرة سنة.
وه ــو يرعى مصالحه ــم الدينية والوقفية واالجتماعية المحلية ويرتبط مباشـــرة بمفتي
الجمهورية.
يقي ــم المفتي المحلي في المحافظة أو القضـــاء التابع له ويعني بالعلماء في منطقته
ويس ــهر على حس ــن أدائهم الواجبات الدينية ويضع بعد التشـــاور معهم كل ثالثة أشـــهر
وكلما دعت الحاجة المناهج الواجب اتباعها في شـــؤون الوعظ والتوعية اإلســـامية وفي
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مختلف المواسم الدينية بشكل يتفق مع أحكام الشريعة وحرمة الدين ويؤدي غاياته في
التثقيف والتعليم ،وال تكون ه ــذه المناهج صالحة للتنفيذ إال بعد التصديق عليها من
قبل مفتي الجمهورية.
ً
ً
ً
وتحقيقا لحس ــن س ــير العمل يرفع المفتي المحلي إلى مفتي الجمهورية تقريرا دوريا
مرة كل ثالثة أش ــهر وكلما قضت الظروف يشرح فيه األوضاع الدينية والوقفية واالجتماعية
للمس ــلمين في كل بل ــد تابع له وحال ــة العلماء والمســـاجد والمعاهـــد وحاجاتها ونتائج
أعماله في منطقته.
ً
المادة  :29تنتخب كل منطقة مفتيا بواسطة هيئة تتألف ممن يأتي وهم:
 -1ممثلو المنطقة من المسلمين السنيين في الهيئتين التنفيذية والتشريعية.
 -2أعض ــاء المجل ــس الش ــرعي اإلســـامي األعلـــى مـــن المنطقـــة الطبيعيـــون منهم
والمنتخبون والمعينون.
 -3القض ــاة الش ــرعيون والعدلي ــون المســـلمون الســـنيون مـــن أبنـــاء المحافظـــة ومن
العاملين فيها.
 -4رئيس وأعضاء المجلس البلدي المســـلمون الســـنيون في مركز المحافظة[ .صدر
تفسير بقرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى رقم  12تاريخ .]82/2/11
 -5مندو ب ــون ثالثة من الغرف التجارية والصناعيـــة والزراعية في مركز المحافظة وكل
نقابة وجمعية في مركز المحافظة من النقابات التي يحق لمندوبيها الشتراك في مجلس
االنتخاب اإلسالمي.
 -6رئيس دائ ــرة األوقاف المحلي وأعضاء مجلس األوقـــاف اإلداري والخطباء واأل ئمة
والمدرسون في المنطقة من حاملي الشهادات الدينية من األزهر أو أحد المعاهد الدينية
المعترف بها أو الذين مارس ــوا وظيفة الخطابة أو التدريس مدة ال تقل عن العشـــر سنوات
من اللبنانيين ومدرسو الفتوى.
 -7أم ــا المفتي في القض ــاء فينتخبه الذوات المنصوص عليهم في الفقرات  1و 2و6
ويضاف إليهم:
أ -رئيس دائرة األوقاف المحلي في المحافظة.
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ب -لجنة األوقاف المحلية في مركز القضاء ورؤساء لجان األوقاف التابعة له.
ج -رؤساء البلديات المسلمون السنيون في مركز القضاء وفي القرى التابعة له.
د -القضاة الشرعيون والعدليون المسلمون السنيون من أبناء القضاء والعاملين فيه.
وفيم ــا يتعل ــق بإفت ــاء زحله يض ــاف إلـــى األشـــخاص المذكوريـــن رؤســـاء البلديات
المسلمون السنيون في مركز قضاء البقاع الغربي والقرى التابعة له.
إن ع ــدم وجود هيئة أو أ كثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ االنتخاب ال
ً
يكون مانعا من إجرائه.
الم ــادة  :30يح ــدد مفتي الجمهوريـــة موعد انتخـــاب مفتي المنطقـــة ويبلغه لرئيس
األوق ــاف المحل ــي أو م ــن تنتدبه مديريـــة األوقاف بواســـطة هـــذه المديريـــة إلذاعته على
الناخبين في منطقته ،وال يجوز تأجيل االنتخاب مدة تزيد على ثالثة أشـــهر من خلو مركز
اإلفتاء ،فإذا انقضت هذه المهلة فلنائب رئيس المجلس الشرعي أن يحدد هذا الموعد.
الم ــادة  :31يجري االنتخاب برئاس ــة مندوب عن مفتـــي الجمهورية يكون من أعضاء
المجل ــس الش ــرعي األعلى يعاون ــه رئيس األوقـــاف المحلي عنـــد عدم وجـــوده يقوم بهذا
المعاونة من ينتدبه مدير األوقاف العام كأمين ســـر لضبط وقائع االجتماع و إثبات نتيجة
ً
االنتخاب وذلك وفقا لألصول االنتخابية المرسومة في المواد السابقة.
المادة  :32يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يشترط ويطبق في انتخاب
ً
مفتي الجمهورية وفقا للمواد التي سلفت.
الم ــادة  :33يعل ــن من ــدوب مفت ــي الجمهورية نتيجـــة االنتخاب عقـــب االنتهاء من
عملية اال قتراع وال تكون نهائية إال بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليها .ويصدر القرار بها
في مدة ش ــهر على األ كثر من إع ــان نتيجة االنتخاب ويبلغ للمراجـــع اإليجابية .فإذا لم
ً
ً
يصدر القرار في مهلة الشهر اعتبر المنتخب مفتيا حكما.
الم ــادة  :34ال يج ــوز رفض المصادقة علـــى االنتخاب و إلغـــاؤه إال بموافقة المجلس
الشرعي اإلسالمي األعلى وألسباب وجيهة تذكر في قرار اإل لغاء.
المادة  :35يعاد االنتخاب في مدة شـــهر علـــى األ كثر من صدور القرار بإلغائه وال يجوز
إبطاله ثانية بحق المرشح ذاته للفائز في المرتين.
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ً
الم ــادة  :36ال يفص ــل المفتي المحلـــي من منصبه إال إذا عجز عـــن العمل أو أتى أمرا
ً
ً
خطيرا أو س ــلك سلوكا يس ــيء إلى كرامة منصبه أو يضر بمصالح المسلمين ،ويصدر قرار
الفص ــل عن مفتي الجمهورية بموافقة المجلس الشـــرعي األعلـــى ،ويتخذ هذا القرار بناء
على تحقيق يجريه مفتي الجمهورية بمعرفة لجنة يؤلفها من ثالثة أو خمســـة من أعضاء
المجلس الشرعي تستمع لدفاع المفتي في األمور المنسوبة إليه.
نص قرار المجلس الش ــرعي اإلس ــامي األعلى رقـــم  50تاريـــخ  1996/12/28على ما
يلي:
ً
ً
المادة الرابعة :أ -خالفا لكل نص آخر ،يثبت المفتون المحليون المكلفون حاليا في
مناصبهم وهم أصحاب السماحة :الشيخ محمد طه الصابونجي ،الشيخ خليل الميس،
الشيخ مصطفى غادر.
ب -تنتهي والية المفتي المحلي عند بلوغه سن السبعين.
ج -ال تطب ــق أحكام الفقرة /ب /على المفتي المحلييـــن منهم والمثبتين بموجب
الفقرة /أ /إال بعد مضي خمس سنوات على تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الخامسة :يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القرار ،ويعمل به فور لصقه على
باب دار الفتوى وينشر في حيث تدعو الحاجة.
مجالس األوقاف المنتخبة

المادة  :37المجالس المنتخبة هي مجالس إدارية في العاصمة ومراكز المحافظات
واأل قضية ومجلس شرعي أعلى يشرف على أعمالها ويفصل في استئناف قراراتها.
وعضوية هذه المجالس شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة إسالمية عامة
ولي ــس ل ــه لقاءها أي ب ــدل أو تعويض ما عدا تعويـــض انتقال يدفع لألعضـــاء المقيمين
خارج بيروت ويحدد بقرار من المجلس.
المجلس الشرعي األعلى

المادة  :38يؤازر المجلس الشرعي األعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة
ب ــه ويملك المجل ــس بنوع خاص س ــلطة إصـــدار النظـــم والقـــرارات والتعليمـــات التي
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يقتضيها تنظيم ش ــؤون المس ــلمين الدينية و إدارة جميع أوقافهم الخيرية على اختالف
أنواعه ــا وغاياته ــا وأس ــمائها بما يكفل حفظ عينها وحســـن اســـتغاللها وتأميـــن الجهات
ً
الخير ي ــة الموقوف ــة عليها ول ــه أيضا صالحيات تفســـير النظـــم والمقررات فـــي المواضيع
ً
المذكورة آنفا وذلك كله على وجه ال يتعارض وأحكام هذا المرسوم.
المادة  :39باإلضافة إلى األمور الواردة في المواد السابقة يقوم المجلس الشرعي األعلى
بالمهام التالية:
 -1تدقيق وتعديل وتصديق موازنات األوقاف في العاصمة والمناطق.
 -2الترخيص بصرف النفقات اإلدارية على أســـاس القاعدة االثني عشـــرية عند تأخر
ً
المصادق ــة على الموازنات المذك ــورة ،وتطبق هذه القاعدة حكما في أول كانون اآلخر من
كل عام إذا تأخر المجلس عن إقرارها.
 -3التصديق على اقتراح تعيين رؤســـاء دوائر األوقاف وكذلك تصديق اقتراح ترقيتهم
ونقلهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم ،يستثنى من ذلك الموظفون الذين خصهم هذا
المرسوم بنظام مخالف ألحكام هذه الفقرة.
 -4النظر في قرارات المجالس اإلدارية المتعلقة.
أ -بتوجيه الجهات المشروطة وذلك بالتصديق أو التعديل.
ب -باس ــتبدال العقارات الوقفية وتقرير شروط استعمال المبالغ الناجمة عنه وذلك
بالتصدي ــق أو الفس ــخ والنش ــر و إعادتها إلى مصدرها الســـتكمال أو تصحيـــح الخلل في
إجراءاتها.
ج -بتصني ــف الوظائ ــف الديني ــة واإلدارية وتحديـــد مالكاتها ورواتبهـــا بالتصديق أو
التعديل أو اإلبطال.
د -التصدي ــق عل ــى اال قتراح ــات بتعيين أربـــاب الوظائف الدينية مـــن أئمة وخطباء
ومدرس ــين وقراء ومؤذنين وبتعيين الموظفين اإلداريين وترقيتهم واتخاذ التدابير التأديبية
بحقهم أو طلب إعادة النظر بهذه اال قتراحات.
ً
أما القرارات بهذا الصدد فتصدر وفقا للفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
هـ-مراقبة تنفيذ النظم والقرارات والتعليمات الصادرة عنه في كل ما يتعلق بالشـــؤون
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الديني ــة واألوقاف ومراقبة أعمال المديرية العامة في العاصمة ودوائر األوقاف في المناطق
ومجالس ــها اإلدار ي ــة ولجانه ــا ،وذل ــك بانتداب أحـــد أعضائـــه أو األمين العـــام للمجلس
الش ــرعي ،وللمجل ــس عن ــد وجود أس ــباب تدعـــو إلـــى المالحقـــة أن يقترح علـــى مفتي
الجمهورية إحالة المسيء إلى لجنة الطعون والتأديب.
إن العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها:
 -1التنبيه.
 -2اللوم.
 -3الحسم من الراتب.
 -4تأخير الترقية لمدة ال تتجاوز السنة.
 -5إنزال الدرجة.
 -6التوقيف عن العمل لمدة ال تتجاوز السنة.
 -7الصرف من الخدمة مع استحقاق التعويض.
 -8العزل مع الحرمان من التعويض.
و -النظر باالستئنافات المقدمة ضد قرارات المدير العام المتضمنة التدابير التأديبية.
 -5الفصل في استئناف قرارات المجلس اإلدارية.
 -6النظر في المس ــائل التي يحيلها عليه مفتي الجمهورية من تلقاء ذاته أو بناء على
مراجعة إحدى دوائر األوقاف أو أحد مجالسها اإلدارية أو أحد أصحاب العالقة.
ً
ً
 -7أقص ــى م ــدة للبت في القضايا المســـتأنفة خمســـة وأربعـــون يوما اعتبـــارا من يوم
إيداعه ــا لدى المقرر ،وللمجلس حق تمديد هذه المدة العتبارات وجيهة يوردها في قرار
التمدي ــد ،وال يج ــوز أن تبقى المعاملة فـــي قلم المجلس دون تحويل إلـــى المقرر أ كثر من
أسبوع.
كيفية تأليفه

الم ــادة  :40يتأل ــف المجلس األعلى من رئيس ونائب للرئيـــس ومن أعضاء طبيعيين
وأعضاء منتخبين وأعضاء يعينهم مفتي الجمهورية.
المادة  :41رئيس المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى هو مفتي الجمهورية اللبنانية أما
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ً
نائب الرئيس فينتخبه المجلس من بين أعضائه باال قتراع سرا وبأ كثرية األصوات.
المادة  :42أعضاء المجلس الطبيعيون هم:
أ -رئي ــس المجل ــس النيابي ورئيس الوزارة ورؤســـاء المجالس النيابية الســـابقون من
المسلمين السنيين.
ب -أعضاء المجالس المنتخبون هم:
 -1ثماني ــة م ــن محافظة بي ــروت وثمانية من محافظة الشـــمال منهم واحـــد من عكار
وأربع ــة م ــن محافظة الجن ــوب منهم ثالثة من مدينـــة صيدا وواحد مـــن قضائي حاصبيا
ومرجعيون واثنان من كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع.
تنتخب كل منطقة أعضاءها بواسطة الهيئة المنوط بها انتخاب المفتي المحلي.
ج -أما األعضاء الذين يعينهم مفتي الجمهورية فإن عددهم يوازي ثلث عدد األعضاء
المنتخبي ــن ويختاره ــم خالل أس ــبوع من تاريخ تصديـــق نتائج االنتخـــاب ويكونون من
الفئات التالي بيانها:
 -1القضاة الش ــرعيون الس ــنيون في محاكـــم البداية والمحكمة العليـــا من الدرجات
الثماني العليا.
 -2القضاة العدليون واإلداريون السنيون من الدرجات الخمس العليا.
 -3من ذوي الكفاءآت العليا.
 -4المفتون.
مدته

المادة  :44مدة المجلس الش ــرعي األعلى أربع ســـنوات ويجوز حلـــه قبل إتمام مدته
ً
ألس ــباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية يوافقه خمسة عشر عضوا من أعضاء المجلس
األعلى عل ــى األ قل ويصدر قرار الحل عن مفتي الجمهوريـــة ويتحتم حينئذ دعوة الهيئة
الناخبة النتخاب مجلس جديد في مدة شهر على األ كثر من صدور قرار الحل.
المادة  :45يجوز لمفتي الجمهورية إمالء مقاعد األعضاء المنتخبين الخالية بسبب
االس ــتقالة أو الوف ــاة أو غير ذلك من األســـباب بالتعيين إذا كانت المـــدة الباقية للمجس
إلتمام مدته القانونية ال تزيد عن سنة وال يسوغ لمفتي الجمهورية استعمال هذا الحق إذا
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ج ــاوزت المقاعد الخالي ــة بمجموعها أو على التوالي ربع عـــدد أعضاء المجلس ،و إنما
يتوجب عندئذ إجراء انتخاب فرعي إلمالء المقاعد الخالية لما يتبقى من مدة المجلس
القانونية.
إذا لج ــأ مفت ــي الجمهور ي ــة إل ــى التعييـــن علـــى نحو مـــا ذكر يتوجـــب عليـــه أن يعين
بالتفضيل لعضوية المجلس الشرعي اإلسالمي الشاغرة من كان محرزا أل كثرية األصوات
حسب مندرجات محضر االنتخاب بعد العضو الذي شغر مركزه.
المادة  :46يح ــق للمجلس أن يفصل من عضويته كل عضو من أعضائه المنتخبين
ً
ً
أو المعينين يخل بواجبات عضويته إخالال كبيرا أو يتصرف تصرفات شـــخصية تسقطه
من أهلية االنتس ــاب إلى المجلس ويتخذ قرار الفصـــل بأ كثرية ثالثة أرباع األصوات على
ً
األ قل برئاسة مفتي الجمهورية وال يكون قابال ألية مراجعة.
كل عض ــو من أعضاء المجلس واللجان المنتخبين والمعينين يتخلف عن الحضور
ً
ً
ثالث جلس ــات متواليات دون عذر مشـــروع يقبله المجلس يعتبر مستقيال حكما ويمأل
مكانه بقرار من المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية.
أصول انعقاده
المادة  :47يجتمع المجلس الش ــرعي األعلى بدعوة من رئيســـه مرة في كل شـــهر ،ما
عدا أش ــهر الصيف لدرس القضايا الموجودة لديه ،ويجتمع من تلقاء ذاته في الربع األخير
من الس ــنة بدورة متصلة الجلس ــات لتدقيق موازنات األوقاف وتعديلها وتصديقها وللنظر
ً
فيما يتسع له وقته من المسائل المحالة أو الجديرة بالبحث عفوا.
المادة  :48يجتمع المجلس في غير المواعيد أعاله لدرس قضية أو قضايا طارئة تذكر
في كتاب الدعوة ،وذلك بناء على دعوة من الرئيس أو طلب من ربع األعضاء.
المادة  :49يعقد المجلس جلساته في مقر مفتي الجمهورية في بيروت وتكون له قاعة
خاصة ومكتب لنائب رئيسه ولكتاب وقائع جلساته.
الم ــادة  :50ينعقد المجلس بأ كثرية أعضائه في الجلســـة األولى وبثلث أعضائه على
األ قل في الجلسات التالية إال فيما يتعلق بفصل أحد أعضائه أو إدخال تعديل على هذا
المرسوم فال يصح انعقاده حينئذ إال بحضور ثالثة أرباع أعضائه على األ قل.
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الم ــادة  :51يتخذ المجلس الش ــرعي األعلـــى قراراتـــه بأ كثرية األصـــوات وقراراته نافذة
بذاتها ويجوز لمفتي الجمهورية أن يطلب من المجلس المذكور إعادة النظر في أي منها
لمرتين اثنتين ألس ــباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب وذلك في خالل عشـــرة أيام من
تاريخ تبلغه القرار ،و إذا لم يس ــتعمل المفتي حقه هذا ضمـــن المهلة المذكورة أو إذا أصر
ً
ً
المجلس على قراره فالقرار يعتبر نافذا حكما.
المادة  :52ملغاة.
المادة  :53يحق لكل متضرر من قرار أصدره المجلس أن يلتمس إعادة النظر في مدة
ً ً
ً
خمس ــة عشر يوما من تبليغه إياه أو علمه علما الزما إذا لم يكن قد أبدى أو قد دعي إلبداء
أقواله في المسألة الصادر القرار بها .وال يجوز طلب إعادة النظر في أ كثر من مرة واحدة.
المادة  :54يضع المجلس بنفسه الئحة داخلية إلدارة جلساته وتنظيم أعماله ويتخذ
مقرراته بعد درس موضوعاتها من اللجنة المختصة وبناء على تقرير يضعه مقررها.
أما لجان المجلس فهي:
 -1اللجن ــة القضائية :وهي تؤلف من تســـعة أعضاء يناط به فصـــل األمور المبينة في
الجزئين /أ /و/ب /من الفقرة الرابعة وكامل الفقرة الخامسة من المادة .39
تنتخب هذه اللجنة رئيس ــها ونائبه مـــن أعضائها وتجتمع في المواعيد التي يحددها
رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ً
و يك ــون اجتماعه ــا قانوني ــا إذا حضر ســـبعة من أعضائها علـــى األ قل ،وتتخـــذ قراراتها
بأ كثرية س ــتة أعضاء على األ ق ــل ،وتكون هذه القرارات نافذة كما هـــي الحال في قرارات
المجل ــس الش ــرعي األعل ــى إال إذا تقدم أحـــد أصحاب العالقـــة بطلب إعـــادة النظر بقرار
ً
اللجنة من المجلس الش ــرعي األعلى خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار ،وفي
ً
مثل هذه الحال يجب على المجلس البت بالطلب في مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما
من ورود الطلب.
 -2اللجنة اإلدارية والمالية :وهي تتألف من ســـبعة أعضـــاء ينتخبون الرئيس والمقرر
م ــن بينهم ،ويق ــوم المقرر مق ــام الرئيس عنـــد غيابه ويناط بها دراســـة الموازنـــات العامة
والقضاي ــا المالية ووضع التقارير للمجلـــس فيما ورد في الجزء /ج /من الفقرة الرابعة من
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الم ــادة  39كما ين ــاط بها البت فيما ورد في الجزء /د /مـــن الفقرة ذاتها والتصديق على
ً
اقتراح ــات المجال ــس اإلدار ي ــة بتعيين أربـــاب الوظائف الدينيـــة واإلدارية وفقـــا لألصول
المقررة في هذا المرسوم أو طلب إعادة النظر فيه من قبل المجلس اإلداري.
 -3اللجنة التشريعية :وهي تتألف من خمسة أعضاء ينتخبون رئيسهم ومقررهم من
بينهم ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه.
وين ــاط به ــا كل م ــا يتعلق بدراس ــة األمـــور القانونية والتشـــريعية التي تكلـــف من قبل
المجلس بدراستها أو من مفتي الجمهورية.
 -4لجنة الطعون والتأديب :تتألف من خمسة أعضاء ينتخبون منهم الرئيس والمقرر
ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه.
ويناط بها دراس ــة الش ــكاو ى وكل ما يتعلق بمخالفات الموظفيـــن والطعون المتعلقة
بانتخاب أعضاء المجلس الشرعي والمجالس اإلدارية والمفتين في المناطق.
تنتخب اللجان لمدة سنتين في أول جلسة يعقدها المجلس.
وال يجوز للعضو الواحد أن ينتخب لعضوية أ كثر من لجنتين.
الم ــادة  :55يق ــوم نائب رئيس المجلس مقـــام مفتي الجمهورية في رئاســـة المجلس
و إدارة أعماله في األحوال التي يتعذر فيها على مفتي الجمهورية القيام بمهامه هذه.
المادة  :56تضبط وقائع الجلس ــات بموجب محضر ينظم بكل جلســـة يشـــتمل على
بيان المسائل التي طرحت فيها على بساط البحث وخالصة المناقشة التي دارت حولها
وم ــا اتخذ بش ــأنها م ــن القرارات توضع مســـودة المحضر في الجلســـة ذاتهـــا يوقعها رئيس
المجل ــس أو نائبه واألعضاء الحاضرون وتبيض على ســـجل خاص يوقعه المذكورون في
الجلسة التالية.
المجالس اإلدارية

الم ــادة  :57يعاون مدير األوقاف العام في العاصمة ورؤســـاء األوقـــاف في الملحقات
مجالس إدارية منتخبة.
المادة  :58يناط بالمجالس اإلدارية الوظائف اآلتية:
 -1وضع الموازنة السنوية ومراقبة صرف األموال المرصدة في بنودها.
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 -2إنش ــاء وترميم عق ــارات الوقف بالمناقصة أو باألمانة واســـتغاللها بعقـــود قصيرة أو
طويلة األجل على أن ال تزيد عن أربع سنوات.
ً
 -3تأجير عقارات الوقف بالمزايدة أو بالتراضي وتقرير تخليتها وفقا ألنظمتها.
 -4وض ــع م ــاك الوظائ ــف الديني ــة واإلداريـــة وتحديد رواتبهـــا و إلغاء مـــا يفيض عن
الحاجة منها.
 -5تصديق مستندات الصرف الثبوتية غير مستندات رواتب الموظفين الشهرية.
 -6تدقيق وتصديق حسابات متولي األوقاف الملحقة الخيرية.
 -7تدقيق طلبات استبدال العقارات الوقفية المضبوطة والملحقة والحصة الخيرية
من األوقاف المش ــتركة بين الخيرية والذرية .والبت فيها وتقرير شـــروط اســـتعمال المبالغ
الحاصلة من االستبدال.
ً
 -8امتح ــان ط ــاب الوظائ ــف الدينيـــة واقتـــراح تعيينهم وفقـــا ألحكام نظـــام توجيه
الجهات واقتراح تعيين الموظفين اإلداريين وترقية المستحق من كلتا الفئتين وتأديبه.
 -9تدقيق حسابات المديرية أو الدائرة وتفتيش سجالتها وموجودات صندوقها.
 -10النظ ــر ف ــي جمي ــع األمور الت ــي يعرضها علـــى المجلس مديـــر األوقاف أو رئيســـها
المحل ــي أو أح ــد األعضاء واقتراح كل ما يؤول إلى تحســـين حالة األوقـــاف وضبط إدارتها
وحفظ عينها و إنماء مواردها وتأمين الجهات الخيرية المشروطة أو المعدة لها.
الم ــادة  :59يتألف المجلس اإلداري في كل من بيـــروت وطرابلس وصيدا والبقاع من
تسعة أعضاء منتخبين.
اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار
والمال كين والخبراء في األمور المالية والحسابية.
ً
ويجري انتخاب أعضاء هذه المجالس وفقا للمادة  62من هذا المرسوم .يستعان في
األما ك ــن األخ ــرى من المناط ــق بلجان محليـــة يؤلف كل منهـــا من ثالثة أعضـــاء أو أ كثر
حسب نسبة السكان وأهمية األوقاف من وجهاء المنطقة أو البلدة.
أما صالحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه.
وال يجوز الجمع بين عضوية المجلس اإلداري والمجلس الشرعي اإلسالمي األعلى.
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الم ــادة  :60يك ــون كل من مدير األوقاف في العاصمة ورؤســـاء األوقاف في الملحقات
ً
ً
عضوا طبيعيا في المجلس اإلداري التابع له ويشترك في مذكراته وله حق التصويت عند
اتخاذ قراراته.
الم ــادة  :61ي ــرأس المجلس اإلداري فـــي العاصمة أميـــن الفتوى أما ســـائر المجالس
ً
اإلدار ي ــة في ــرأس كال منها المفتي المحلي وفي حال عدم حضـــوره يرأس المجلس نائب
ً
الرئيس و إذا تعذر الحضور على هذا األخير فيرأسه أ كبر األعضاء سنا.
الم ــادة  :62ينتخب أعض ــاء المجالس اإلدارية في العاصمـــة ومراكز المحافظات من
ً
الهيئ ــات المن ــاط به ــا انتخاب المفتيـــن المحليين وفقـــا لألصول المرســـومة في المواد
السابقة لهذا االنتخاب.
وتعي ــن اللجان المحلية بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المجالس اإلدارية
التابع ــة له ــا أو مدير األوقاف العام في المحافظة التي ال يوجـــد فيها مجالس إداري يرفعه
إليه بواسطة مديرية األوقاف وتطبق أحكام المادة  18من هذا القانون فيما يعود إلى الطعن
بصحة انتخاب أعضاء المجالس اإلدارية ويفصل المجلس الشـــرعي األعلى في الطعون
بمدة أسبوعين على األ كثر.
الم ــادة  :63م ــدة المجالس اإلدارية ثالث ســـنوات ،ويجوز حلها قبـــل انقضاء مدتها
ً
بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا أو بتوصية من المجلس الشـــرعي اإلســـامي األعلى
ألس ــباب جدية تذكر في ق ــرار الحل ،ويصار إلى انتخاب مجالـــس إدارية جديدة في مدة
شهر من صدور القرار بحل المجالس السابقة.
ً
ويمك ــن لمفت ــي الجمهور ي ــة عند الضـــرورة أن يتخذ تلقائيـــا أو بناء علـــى توصية من
ً
المجلس الش ــرعي األعلى قرارا بتمديد والية هذه المجالس لمدة أقصاها ســـنة واحدة ،أو
تعيين لجنة تتمتع بكافة صالحيات المجلس اإلداري للمدة ذاتها.
تسري أحكام هذه المادة على اللجان الوقفية في المناطق.
الم ــادة  :64يتولى رئي ــس المجلس اإلداري دعـــوة األعضاء و إدارة الجلســـات وتبليغ
مدي ــر األوق ــاف أو رئيس ــها المحل ــي ق ــرارات المجلـــس لتنفيذهـــا أو رفعها إلـــى مراجعها
اإليجابية.
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وينتخب المجلس لجانه ونائب رئيسه من بين أعضائه.
ً
ويتول ــى نائ ــب الرئيس األعم ــال واالختصاصات المذكـــورة آنفا عند عـــدم قيام رئيس
المجلس بها.
الم ــادة  :65تس ــري أح ــكام المادتيـــن  45و 46على المجالـــس اإلدارية غيـــر أن القرار
بفص ــل عض ــو م ــن أعضاء المجال ــس اإلداريـــة لألســـباب الواردة فـــي المـــادة  46يتخذه
المجل ــس اإلداري برئاس ــة أمين الفتوى فـــي العاصمة والمفتي المحلي فـــي المناطق وال
ً
يكون هذا القرار نافذا إال إذا اقترن بتصديق من مفتي الجمهورية.
أصول انعقادها

المادة  :66يجتمع المجلس اإلداري بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على األ قل ويضع
موازنة المديرية أو الدائرة التابعة لها قبل ثالثة أشـــهر من ختام الســـنة الجارية ويرفعها إلى
المجل ــس الش ــرعي األعل ــى بالطريق ــة التسلســـلية لتدقيقهـــا و إقرارها قبل دخول الســـنة
الجديدة.
المادة  :67ال ينعقد المجلس اإلداري إال بحضور سبعة من أعضائه بما فيهم الرئيس
عل ــى األ ق ــل وال تتخذ قراراته في هذه الحالة إال بأ كثرية خمســـة أعضاء وقراراته نافذة بحد
ذاته ــا إال في األمور المعلق نفاذه ــا على مصادقة مفتي الجمهورية أو المجلس الشـــرعي
األعلى.
الم ــادة  :68تس ــتأنف ق ــرارات المجالـــس اإلداريـــة إلـــى المجلـــس الشـــرعي األعلـــى
لمخالفتها للقوانين واألنظمة والتعليمات المرعية أو إل لحاقها الضرر بمصالح األوقاف أو
بحقوق ذوي العالقة بها.
المادة  :69يملك حق االستئناف مدير األوقاف العام ورؤسائها المحليون والمتضررون
ً
من ذوي العالقة بها .ويقدم االس ــتئناف في مدة خمســـة عشر يوما وتبدأ هذه المدة بحق
مدي ــر األوقاف ورؤس ــائها المحليي ــن من تاريخ صـــدور القرار وبحق صاحـــب العالقة من
ً ً
تاريخ تبليغه إياه أو علمه به علما الزما.
المادة  :70يحق لمدير األوقاف أن يستأنف أي قرار يتخذه أحد المجالس اإلدارية في
ً
الملحق ــات خالف ــا للقوانين واألنظم ــة والتعليمات المرعية أو إل لحاقـــه الضرر لمصلحة
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الوقف في مدة ش ــهر واحد من تاريخ صدور القرار إذا لم يســـتعمل رئيس األوقاف المحلي
حقه في االستئناف.
المادة  :71ال يوقف االستئناف تنفيذ القرار ما لم يأمر المجلس الشرعي األعلى بوقف
ً
إنفاذه أما استئناف القرارات المتعلقة باإلنشاءات واالستبدال والتي تلحق ضررا باألوقاف
ً
فإنه يوقف التنفيذ حكما.
مدير األوقاف

المادة  :72يتولى مدير األوقاف العام إدارة أوقاف العاصمة واإلشراف على إدارة األوقاف
ً
في الملحقات ويرتبط مباش ــرة بمفتي الجمهورية ويكون مســـؤوال عـــن أعماله لديه وأمام
المجلس الش ــرعي األعلى[ .تم تفسيرها بموجب قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
رقم  20تاريخ .]1985/5/16
الم ــادة  :73يتقيد مدير األوقاف في تصرفاتـــه بالقوانين واألنظمة والتعليمات المرعية
ويس ــهر على حس ــن س ــير العمل في دوائر األوقاف وعلى انتظام حال عقاراتها ومؤسساتها
وجهاتها الخيرية.
المادة  :74مدير األوقاف العام هو الرئيس المباشر لموظفي دائرته ولرؤساء األوقاف في
المناطق ينفذون أوامره ويعملون بتعليماته في كل ما ال يخالف قوانين األوقاف وأنظمتها
وموازنتها.
وه ــو يعقد مع رؤس ــاء األوقاف في المناطـــق اجتماعات دورية كل ثالثة أشـــهر لدرس
شؤون األوقاف والوسائل التي تؤدي إلى زيادة الواردات وضبط النفقات وحاجات األوقاف
واتخ ــاذ الق ــرارات الالزمة به ــذه الش ــؤون وتقديم تقريـــر بالنتائج والمقـــررات والمقترحات
لمفتي الجمهورية.
المادة  :75لمدير األوق ــاف العام في العاصمة صالحية اتخاذ التدابير التأديبية بحق
ً
ً
الموظفين الدينيين واإلداريين في العاصمة والملحقات الذين يرتكبون تقصيرا أو إخالال
ً
بواجبات وظائفهم يس ــتوجب التأنيب وحســـم المرتب مدة أقصاها خمسة عشر يوما ،أما
التدابير األخرى فيقرها المجلس اإلداري التابع له الموظف المسؤول بناء على التحقيقات
المج ــراة بحقه على أن يقترن بتصديق المجلس الشـــرعي األعلـــى إن هي قضت بتنزيل
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الدرج ــة أو الرتبة أو بالعزل ،وفي كل حال فقرار مدير األوقاف العام قابل للمراجعة من قبل
الموظف المعاقب أمام المجلس الشرعي األعلى في مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
المادة  :76يحق لمدير األوقاف العام في العاصمة أن يقرر كف يد أي موظف ديني أو
ً
ً
إداري باستثناء رؤساء األوقاف المحليين ،ارتكب إخالال كبيرا بواجبات وظيفته بانتظار
نتيج ــة التحقيق والبت فيها وال ينفذ هذا التدبير إال بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليه
وتتوق ــف تأدية نصف المرتب إلى الموظف المكفـــوف اليد حتى صدور القرار المقتضى
بحقه.
الم ــادة  :77لمدير األوقاف العام اال قتراح بتعيين موظفـــي دوائر األوقاف وترقيتهم كما
يعود له في العاصمة ولرؤس ــاء الدوائر في المناطـــق تعيين الحجاب والخدم وأمثالهم من
صغار المس ــتخدمين بع ــد موافقة المجلس اإلداري وذلك ضمـــن االعتمادات المحددة
في الميزانية.
الم ــادة  :78يقوم مدي ــر األوقاف بتنفيذ قـــرارات المجلس اإلداري وقـــرارات المجلس
الشرعي التي تحال عليه للتنفيذ.
رؤساء األوقاف المحليون

المادة  :79يدير األوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية
ً
اللبناني ــة بن ــاء على اقتراح م ــن المفتي المحلـــي أو مدير األوقـــاف العام ووفقـــا لتصديق
المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى على هذا اال قتراح ويتبعون مباشرة مدير األوقاف العام
في العاصمة ويهتم كل منهم بشؤون األوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعين لها.
ويش ــترط في تعيين كل من رئيس ــي دائرة أوقاف طرابلس وصيدا ما يشترط في تعيين
المدير العام.
الم ــادة  :80يتمت ــع رئي ــس األوقاف المحلـــي في دائرة عملـــه وفي عالقتـــه بالمجلس
اإلداري في منطقته بمثل الصالحيات المقررة لمدير األوقاف العام في المواد السابقة.
أحكام انتقالية

المادة  :81يعين مفتي الجمهورية اللبنانية بقرار منه أعضاء مجلس اإلفتاء االستشاري
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ً
وفقا ألحكام الفقرة /ج /من المادة  3المعدلة من هذا المرســـوم وذلك خالل شهرين من
تاريخ نشر هذا التعديل.
ً
المادة  :82يعتبر المجلس الش ــرعي اإلســـامي األعلى الحالي منحال من تاريخ نشـــر
هذه التعديالت في الجريدة الرسمية.
ً
ويدع ــو مفت ــي الجمهورية تبع ــا لذلك في خالل شـــهر على األ كثر الهيئـــات الناخبة
ً
ً
النتخاب المجلس الش ــرعي وفقا للمادة  /40/المعدلـــة واختيار األعضاء المعينين وفقا
للمادة المشار إليها.
ويق ــوم مفتي الجمهورية اللبنانية بحـــل المجالس اإلدارية في العاصمة والمناطق في
خالل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التعديل.
الم ــادة  :83تحل اللجنة الدائمة الحالية محل المجلس الشـــرعي اإلســـامي األعلى
المنحل وتقوم بأعماله وتتمتع بصالحياته كاملة حتى إعادة تأليفه.
الم ــادة  :84يدعو مفت ــي الجمهورية المجلس الشـــرعي اإلســـامي األعلى لالجتماع
ً
بمدة خمس ــة عش ــر يوما من إتم ــام تأليفه لينتخب في أول جلســـة يعقدها نائب رئيســـه
ولجانه المحددة في المادة  54المعدلة من هذا المرسوم.
المادة  :85تخضع لهذا التعديل جميع المواد المتعلقة بنظام موظفي الجهاز اإلداري
الصادر في  1962/11/21والجهاز الديني الصادر في  1966/6/1المتعارضة معه.
المادة  :86يلغى كل نص وارد في هذا المرسوم يتعارض وهذه التعديالت.
المادة  :87حال انحالل المجلس الشرعي تقوم اللجنة الدائمة المكلفة بمهام لجنة
الطعون والتأديب.
[(نص ــت المادة  /52/الملغ ــاة على ما يلي :يجوز لمفتـــي الجمهورية أن يطلب من
المجلس إعادة النظر مرة واحدة في أي قرار من قراراته ألســـباب وجيهة يوردها في مذكرة
الطلب).
مالحظة :المادة  /43/لم يرد نص فيها منذ صدور المرســـوم االشتراعي رقم 55/18
ولم يتم التنبه لتسلسل األرقام].
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صدر المرسوم  18في 1955/1/13
اإلمضاء كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :سامي الصلح

وزير التعليم العام
اإلمضاء :سامي الصلح

وزير الخارجية والمغتربين
اإلمضاء :الفريد نقاش

وزير العدل والصحة العامة
اإلمضاء :شارل حلو

وزير الداخلية
اإلمضاء :جبرائيل المر

وزير المال واألنباء
اإلمضاء :محيى الدين النصولي

وزير الزراعة والبريد والهاتف
اإلمضاء :سليم حيدر

وزير الدفاع الوطني
اإلمضاء مجيد أرسالن

وزير األشغال العامة
اإلمضاء :نعيم مغبغب

وزير اال قتصاد الشؤون االجتماعية
اإلمضاء :رشيد كرامي

نش ــر هذا المرس ــوم االش ــتراعي ف ــي العـــدد  3من الجريـــدة الرســـمية الصـــادر بتاريخ
.1955/1/19
أقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية
القانون اآلتي نصه:
مادة وحيدة :تدعى الهيئات االنتخابية المنصوص عليها في المادة  29من المرســـوم
ً
االش ــتراعي رقم  18إلى انتخاب مجلس شـــرعي أعلى جديد وفاقـــا ألحكام المادة  42من
هذا المرسوم االشتراعي في مدة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا القانون.
ويحق للمجلس الش ــرعي اإلس ــامي األعلى أن يعيد النظر في جميع أحكام المرسوم
ً
االش ــتراعي المذكور وأن يعدل ما يراه ضروريا منها لتحقيق الغاية األساســـية منه ،وتكون
قرارات ــه في هذا الصدد وفي كل م ــا يتعلق باإلفتاء وبتنظيم شـــؤون الطائفة الدينية و إدارة
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أوقافها نافذة بذاتها على أن ال تتعارض مع أحكام القوانين المتعلقة باالنتظام العام.
بيـــروت فـــي  28أيار 1956
				
اإلمضاء :كميل شمعون
وزير العدل
رئيس مجلس الوزراء
محمد صبرا
عبد اهلل اليافي
نشر في الجريدة الرسمية تاريخ  30أيار  1956العدد .22
التعديالت الطارئة على المرسوم االشتراعي رقم 55/18
 -1القانون الصادر عن مجلس الن ــواب تاريخ  ،1956/5/30والقرار رقم  /25/تاريخ
.79/5/31
 -2تقرير رئيس اللجنة التشريعية األستاذ وفيق القصار.
 -3قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى رقم  /12/تاريخ .1982/2/11
 -4قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى رقم  /20/تاريخ .85/5/16
 -5قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى رقم  /5/تاريخ .94/3/16
 -6قرار المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى رقم  /50/تاريخ .96/12/28
قرار رقم 50
تعديل المرسوم االشتراعي رقم 1955/18
إن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
بناء على المرسوم االشتراعي رقم  18تاريخ  1955/1/13وتعديالته
بن ــاء عل ــى القان ــون الص ــادر بتار ي ــخ  1956/5/28الذي أنـــاط بالمجلس الشـــرعي
اإلسالمي األعلى حق تعديل المرسوم االشتراعي رقم  18تاريخ .1955/1/13
بن ــاء على القرار رقم  5تاريخ ( 1967/3/2تعديل المرســـوم االشـــتراعي رقم  18تاريخ
.)1955/1/13
وبناء لمقتضيات المصلحة اإلسالمية العليا،
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يقرر ما يأتي:
الم ــادة األولى :تع ــدل المادة  6من المرســـوم االشـــتراعي رقم  18تاريـــخ 1955/1/13
المعدل على النحو التالي:
المادة  :6ينتخب مفتي الجمهورية لوالية تنتهي ببلوغه ســـن الثانية والســـبعين على
أن تقل في مطلق األحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل).
المادة الثانية :تلغى المواد  7و 8و 13من المرســـوم االشتراعي رقم  1955/18المعدل
ويستعاض عنها بالمواد التالية:
الم ــادة  :7ل ــكل عضو من أعضاء المجلس الشـــرعي اإلســـامي األعلى أن يرشـــح في
جلسة االنتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة،
ً
وال يكون الترشيح مقبوال إال إذا ّثنى عليه عضوان آخران من المجلس.
المادة  :8يتألف مجلس االنتخاب اإلسالمي من:
 -1رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء الوزراء السابقين.
 -2الوزراء المسلمين السنيين العاملين.
 -3النواب المسلمين السنيين العاملين.
 -4أعضاء المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى.
 -5المفتين المحليين العاملين.
 -6العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.
 -7العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.
 -8أمين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس.
 -9المدير العام لألوقاف اإلسالمية.
الم ــادة  :13يجتم ــع مجلس االنتخاب اإلســـامي بدعـــوة من رئيس مجلـــس الوزراء،
ً
وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.
الم ــادة الثالث ــة :تض ــاف إلى الفق ــرة األولى من المادة  20من المرســـوم االشـــتراعي رقم
 1955/18الفقرة التالية:
وفي حال الفوز بالتزكية ،يجري تنصيب المفتي فور إعالن النتيجة.
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ً
ً
المادة الرابعة :أ -خالفا لكل نص آخر ،يثبت المفتون المحليون المكلفون حاليا في
مناصبهم وهم أصحاب السماحة:
 الشيخ محمد طه الصابونجي. الشيخ خليل الميس. الشيخ مصطفى غادر.ب -تنتهي والية المفتي المحلي عند بلوغه سن السبعين.
ج -ال تطب ــق أحكام الفقرة (ب) على المفتين المحليين الحاليين منهم والمثبتين
بموجب الفقرة (أ) إال بعد مضي خمس سنوات على تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الخامسة :يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القرار ،ويعمل به فور لصقه على
باب دار الفتوى وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في  18شعبان 1417هـ
و 28كانون األول 1996م

القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
محمد رشيد راغب قباني

قرار رقم 5
الصادر عن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
بتاريخ 1414/10/4هـ و1994/3/16م.
الموضوع :تفسير بعض البنود الواردة في المرسوم االشتراعي رقم  1955/18وتعديالته
المتعلقة بالهيئة الناخبة.
إن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
بناء ألحكام المادة رقم  38من المرسوم االشتراعي رقم  1955/18المعدل.
بناء ألحكام المادة رقم  1من النظام الداخلي للمجلس رقم  1978/2المعدل.
بناء ألحكام القانون الصادر عن المجلس النيابي بتاريخ .1956/5/28
بناء على قرار اللجنة التشريعية رقم  1تاريخ .1993/8/12
بناء على القرار السابق رقم  53تاريخ .1993/12/1
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بناء على مقتضيات المصلحة اإلسالمية.
يقرر:
ً
أوال :بالنسبة للفقرة ( )9من المادة الثامنة من المرسوم رقم  18لسنة  1955وتعديالته:
يؤخذ بعين االعتب ــار الغرف التجارية والزراعية وجمعيتي التجـــار والصناعيين المنظمة
بقان ــون ،أما بالنس ــبة للنقاب ــات المتكررة في بيـــروت وطرابلس فإن كل نقابـــة من نقابات
المحامي ــن ،واألطب ــاء ،وأطب ــاء األســـنان ،والصيادلـــة ،والمهندســـين ،والمعلميـــن،
والصحافيين ،ومحرري الصحف (المنظمة بقانون) يدخل مندوبوها ضمن من لهم حق
االنتخاب.
ً
ثانيا :بالنسبة للفقرة ( )10من المادة الثامنة من المرسوم المذكور :فإنه يقصد باألستاذ
ً
الجامعي :األس ــتاذ المتفرغ المثبت في المالك ،وفقا لنظـــام التعليم العالي في الجامعة
ً
اللبناني ــة ،أم ــا الجامعات المقبول ــة فهي كل جامعـــة معترف بها ومرخص لهـــا قانونا في
لبنان.
ً
ثالثا :بالنسبة للفقرة ( )11من المادة الثامنة من المرسوم المذكور فإنها تفسر كما يلي:
ألف :يقصد بالخطباء واألئمة والمدرسين :الموظفون المعينون المثبتون من الفئات
المذكورة الحائزون على شهادة دينية ،أو الذين ثبتوا في الوظيفة بعد مضي عشر سنوات
ً
عليهم في الوظيفة ممن ال يحملون ش ــهادة دينيـــة ،وذلك وفقا لنظام الجهاز الديني رقم
 34لسنة .1968
 أما المكلف والمتعاقد فال يحق له االنتخاب.ً
ّ
 و إذا ص ــرف الخطيب أو اإلمام أو المدرس مـــن الوظيفة فال يعد داخال في المالك،وبالتالي ال يحق له االنتخاب.
ب ــاء :يقصد بالش ــهادة الديني ــة العالية اإلجـــازة الجامعية (الليســـانس) الممنوحة من
ً
كلية دينية جامعية معترف بها ومرخص لها قانونا في لبنان أو من خارج لبنان ،المصدقة
ً
رسميا والمعادلة من قبل لجنة المعادالت في المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى.
وال يعتد بالش ــهادة الجامعية العليا (الماجستير أو الدكتوراه) غير المبنية على اإلجازة
الدينية الجامعية (الليسانس).
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أم ــا الش ــهادات الصادرة عن كليات اللغة العربية واآلداب وســـواها مـــن الكليات غير
المتخصصة في العلوم الدينية فال تعتبر شهادات دينية.
القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
د .الشيخ محمد رشيد قباني
قرار رقم 20
الصادر عن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
بتاريخ  26شعبان  1405و 16أيار 1985
الموضوع :صالحيات المدير العام لألوقاف اإلسالمية في بيروت.
إن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
بناء ألحكام المرسوم االشتراعي رقم  55/18المعدل بالقرار رقم  5تاريخ 1967/3/2
بناء ألحكام القانون الصادر بتاريخ .1956/5/28
بناء على قرار اللجنة التشريعية للمجلس الشرعي رقم  5تاريخ .1985/1/16
يقرر:
الموافق ــة والتصدي ــق عل ــى التفس ــير الـــذي قدمـــه رئيـــس اللجنـــة التشـــريعية من أن
الصالحيات المنصوص عنها في المادة  72من المرسوم االشتراعي رقم  55/18المعدل
(والعائدة لصالحيات المدير العام لألوقاف اإلســـامية) تشـــمل جميـــع األمور المتعلقة
باألوقاف اإلس ــامية على كافة األراض ــي اللبنانية وعلى األخص منهـــا تمثيل اإلدارة لدى
كافة المراجع الرس ــمية واإلدارية والقضائية وسواها وله حق توكيل من يشاء من األشخاص
لتمثيل دوائر األوقاف كما أن لرؤس ــاء الدوائر الوقفية في المناطق ذات الصفة فيما يتعلق
بدوائرهم.
وكذلك الموافقة على القرار الصادر عن سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية رقم /53م
تار ي ــخ  1984/12/3المتضم ــن( :التصديق على عقد التوكيل الموقـــع من المدير العام
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لألوقاف اإلس ــامية في بيروت المحامي األســـتاذ هاني عبد الرؤوف القباني لتمثيل إدارة
األوق ــاف اإلس ــامية بالدع ــوى المتكونة بيـــن هـــذه اإلدارة وآل البلطجي لـــدى المحاكم
الشرعية في بيروت).
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
(الشيخ حسن خالد)
القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني
بتاريخ  28أيار 1956
تعديل المرسوم االشتراعي رقم  18لعام 1955
أقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه:
مادة وحيدة :تدعى الهيئات االنتخابية المنصوص عليها في المادة  29من المرســـوم
ً
االش ــتراعي رقم  18إلى انتخاب مجلس شـــرعي أعلى جديد وفاقـــا ألحكام المادة  42من
هذا المرس ــوم االشتراعي في مدة عشرة أيام من تاريخ نشـــر هذا القانون .ويحق للمجلس
الشرعي اإلسالمي األعلى أن يعيد النظر في جميع أحكام المرسوم االشتراعي المذكور وأن
ً
يعدل ما يراه ضروريا منها لتحقيق الغاية األساسية منه ،وتكون قراراته في هذا الصدد وفي
كل ما يتعلق باإلفتاء وبتنظيم شؤون الطائفة الدينية و إدارة أوقافها نافذة بذاتها على أن ال
تتعارض مع أحكام القوانين المتعلقة باالنتظام العام.
نشر في الجريدة الرسمية تاريخ  30أيار  1956العدد .22
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قرار رقم 25
الصادر عن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
تاريخ  5رجب 1399هـ و 31أيار سنة 1979م.
إن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
بناء ألحكام القانون الصادر بتاريخ  28أيار سنة .1956
بناء على الظروف االستثنائية الراهنة.
يقرر ما يأتي:
إعطاء الحق للمجلس الش ــرعي اإلســـامي األعلى في تمديد واليتـــه ووالية المجالس
ً
اإلدارية في الظروف االستثنائية ويعمل به فورا.
نشر في الجريدة الرسمية عدد  24تاريخ .1979/6/14
قرار رقم 12
الصادر عن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
تاريخ  17ربيع الثاني 1406هـ و 11شباط 1982م.
الموضوع :إشراك رؤساء بلديات الميناء والبداوي بانتخابات مفتي طرابلس.
إن المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
بعد االطالع على قرار اللجنة التشريعية رقم  9تاريخ  1980/12/4المتضمن:
تل ــي تقرير رئيس اللجنة التش ــريعية األســـتاذ وفيـــق القصار المتضمن دراســـة مطالعة
محامي األوقاف األستاذ عمر مسقاوي واقتراح النقيب األستاذ عدنان الجسر بصدد تعديل
المادة  29من المرس ــوم االشتراعي رقم  55/18بغية تمكن رؤساء بلديات قضاء طرابلس
االش ــتراك بانتخاب مفتي طرابلس وس ــائر رؤســـاء لجان األوقاف في القرى التابعة لقضاء
طرابلس ،والقضاة الش ــرعيين والعدليين المســـلمين الســـنيين من أبناء القضاء في حال
وجودهم.
والتعديل المقترح من عضو اللجنة األستاذ عدنان الجسر للفقرة الرابعة من المادة 29
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من المرسوم االشتراعي رقم  55/18يتضمن ضم:
 -4رئيس وأعضاء المجلس البلدي المسلمين السنيين في مركز المحافظة والبلدات
التابعة لهذا المركز إن وجدت.
وقد أضاف األس ــتاذ عدنان الجس ــر أن اقتراح التعديل المقدم مني يتالقى مع التفسير
ال ــذي قدمه األس ــتاذ عمر مس ــقاوي محامي األوقاف لجهـــة أن مفتي طرابلـــس هو مفتي
ً
لقضاء طرابلس أيضا ومن هذا المنطلق يحق بانتظار تعديل المقترح مني بإشـــراك جميع
رؤس ــاء وأعضاء مجلس بلديات القضاء المســـلمين السنيين باشـــتراك انتخاب المفتي
ً
يح ــق حاليا لرؤس ــاء بلديات قض ــاء طرابلس االشـــتراك بانتخاب مفتـــي طرابلس بوصفه
ً
مفتيا للقضاء وكذلك جميع رؤس ــاء اللجان الوقفية المنصوص عنها في انتخاب مفتي
القض ــاء ،ولذل ــك نقت ــرح أن يصار إلى تفســـير الفقـــرة الرابعة مـــن المادة  29من المرســـوم
 55/18أنها تشمل رؤس ــاء بلديات قضاء طرابلس ورؤساء اللجان الوقفية بانتظار تعديل
المادة  29كماهي مقدمة باقتراحي والذي من شـــأنه أن يضم من ســـبق ذكرهم من رؤساء
أعضاء المجالس البلدية.
أما رئيس اللجنة األس ــتاذ وفيق القصار فقد صرح بأن التقرير الذي أعده وقدمه للجنة
التش ــريعية يتضمن دراس ــة مس ــتفيضة لجميع جوانب هذه القضية على ضوء نصوص
المرس ــوم االش ــتراعي رق ــم  18المتعلق ــة بالهيئة االنتخابيـــة لمفتي المحافظـــة .وأن يؤيد
التقرير بجميع ما ورد فيه.
وبالنظ ــر إل ــى عدم اتفاق اآلراء حول هـــذا الموضوع وكذلك بالنظـــر ألهميته من حيث
وجوب التعديل أو التفسير للبند  4من المادة  29من المرسوم االشتراعي رقم  55/18فقد
قررت اللجنة رفع القضية إلى المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى لمناقشتها والبت فيها.
وبعد االطالع على الدراس ــة المقدمة من النقيب األســـتاذ عدنان الجســـر المؤرخة في
 1979/9/19المتضمنة:
من مراجعة المادة  /29/من المرسوم االشتراعي رقم  55/18لفت انتباهي في عرض
بي ــان الهيئة الناخب ــة للمفتي ــن المحليين أن مفتي القضاء يشـــترك فـــي انتخابه جميع
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رؤساء البلديات التابعة للقضاء المقطع /ج /من الفقرة  7من المادة :/29/
ج« -رؤساء البلديات المسلمون في مركز القضاء وفي القرى التابعة له».
في تباين أن الفقرة  /4/من نفس المادة حصرت في معرض انتخاب مفتي المحافظة
من المش ــاركة برئيس وأعضاء المجلس البلدي المســـلمون السنيون في مركز المحافظة.
ً
ً
علما أن مفتي طرابل ــس مثال هو مفتي قضاء طرابلس الذي يتألف من بلديات :طرابلس
المدينة ،وطرابلس الميناء ،والقلمون ،والمنية وســـير ،وبخعون ،وغيرها من القرى التي ال
يحضرني أسماؤها.

ً
ً
ولما كان هذا التباين يش ــكل تناقضا في أســـباب التشـــريع فضال عـــن الحيف الذي
ً
يلح ــق بتلك البلديات لعدم اش ــتراكها في انتخاب مفتيها ،مـــع لفت النظر أيضا إلى أن
الفقرة /د /من نفس المادة في معرض الكالم عن مركز إفتاء زحله أعطت لجميع رؤساء
بلديات البقاع الغربي المسلمون السنيون حق االشتراك بانتخاب مفتي زحله.
مع المالحظة األخيرة أن مركز المحافظة في الشمال هو طرابلس وأن وجود بلديتين في
طرابلس المدينة والميناء ال ينفي عن بلدية الميناء كونها مركز المحافظة.
وبم ــا أننا قادمون على انتخ ــاب مفتي لطرابلس ،والذي جرى العـــرف أن يطلق عليه
اسم مفتي طرابلس والشمال.
لذل ــك :أقت ــرح تعدي ــل الفقرة الرابعـــة من المـــادة  /29/من المرســـوم االشـــتراعي رقم
 55/18على النحو التالي:
 -4رئي ــس وأعض ــاء المجل ــس البلـــدي المســـلمون الســـنيون فـــي مركـــز المحافظـــة
والبلديات التابعة لهذا المركز إن وجدت.
وعلى مطالعة محامي دائرة أوقاف طرابلس المؤرخ في  1980/4/17التي تؤيد إشـــراك
رؤساء البلديات في انتخاب مفتي طرابلس.
وعلى كتاب محامي المديرية الرئيس األســـتاذ شفيق الوزان المؤرخ في 1980/7/25
المتضمن:
ف ــي أس ــاس الموضوع من باب االســـتجابة و إبداء الرأي فأقول بأنـــه ال يجوز من حيث
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المب ــدأ أن يح ــرم أعضاء بلديات تابع ــة لقضاء طرابلس من المشـــاركة في انتخاب مفتي
ً
ً
طرابل ــس والتعدي ــل المطلوب يبدو منطقيـــا ومقبوال إال إذا كان هنـــاك من وجهات النظر
الخفي ــة أملت عل ــى واضعي المادة  /29/هذا االتجاه ،وال شـــك أن المناقشـــة هي التي
تبلور الرأي الصحيح الذي يتالءم والمصلحة اإلسالمية.
وبع ــد االس ــتماع إل ــى المناقش ــات والمطالعـــات الشـــفوية من الســـادة األعضـــاء تقرر
باأل كثرية:
ً
أوال :اعتبار المادة  29من المرس ــوم االشتراعي رقم  55/18المعدل بالقرار رقم  5تاريخ
ً
ً
 1967/3/25والفق ــرة الرابعة بالذات شـــاملة نصا ال تفســـيرا على إشـــراك جميع رؤســـاء
البلديات في القضاء بانتخاب مفتي طرابلس ،بما فيها بلديتي الميناء والبداوي ،أما في
مركز المحافظة في طرابلس فيشمل إشراك رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
ً
ثانيا :بالمناسبة قرر المجلس الطلب إلى اللجنة التشريعية درس إمكانية تعديل هذه
المادة بقصد إدخال األ قضية التي في الشمال والتي ليس لها مفتي ،وتابعة لطرابلس من
الناحية الواقعية ليشملها النص ويعني بها الدورة والزاوية والبترون.
تقرير
رئيس اللجنة التشريعية األستاذ وفيق القصار
ع ــن طل ــب بلدي ــة الميناء االش ــتراك فـــي انتخـــاب مفتي طرابلـــس وعـــن اال قتراحين
ً
المقدمين تأييدا لهذا الطلب بطريقة التفسير أو التعديل للمادة  29من المرسوم االشتراعي
رقم  18المعدل بالقرار رقم .5
أح ــال س ــماحة مفت ــي الجمهورية بموجـــب كتاب األميـــن العام للمجلس الشـــرعي
اإلسالمي األعلى رقم  80/328تاريخ  80/10/14على رئيس اللجنة التشريعية للمجلس
المل ــف المتعلق بطلب رئيس وأعضاء المجلس البلدي للميناء االشـــتراك في انتخاب
ً
ً
مفتي طرابلس وباال قتراحين المقدمين تفســـيرا وتعديال للمادة  29من المرسوم االشتراعي
ً
رقم  18المعدل بالقرار رقم  5تأييدا لذلك الطلب.
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ويشتمل الملف على مطالعة محامي دائرة أوقاف طرابلس يؤيد فيها الطلب المذكور
ع ــن طريق تفس ــير الم ــادة  29باالس ــتناد إلى جـــدول تحديـــد المناطق اإلداريـــة الملحق
بالمرس ــوم االش ــتراعي رقم  11تاريخ  ،1954/12/29كما يشتمل الملف على اقتراح عضو
المجلس الشرعي اإلس ــامي األعلى األستاذ عدنان الجسر تعديل المادة  29بالنص على
انضم ــام رئي ــس وأعض ــاء المجل ــس البلدي المســـلمين الســـنيين فـــي مركـــز المحافظة
والبلديات التابعة لهذا المركز.
والجدي ــر بالذكر أن الميناء «االس ــكلة» هي حســـب جدول التقســـيم اإلداري بلدة من
ضم ــن قضاء طرابلس ،رغم كونه ــا المرفأ التجاري لمدينة طرابلـــس والمفروض أن تكون
ً
حيا من أحيائها وتشكل مع هذه األحياء دائرة انتخابية بلدية واحدة.
ومطالعتنا في هذا الموضوع هي ما يلي:
ً
أوال :مراع ــاة المرس ــوم االش ــتراعي رقم  18ألهميـــة مراتب مناصب اإلفتاء في تشـــكيل
الهيئة االنتخابية لكل منها.
إن المرسوم االشتراعي رقم  18المعدل بالقرار رقم  5قد راعى تسلسل مراتب اإلفتاء في
ً
تعيين الهيئة االنتخابية لكل منصب منها ،آخذا بعين االعتبار أهمية المركز الديني على
ً
الصعيدين السياس ــي واالجتماعي ومحاوال تأمين التمثيل لكل منطقة بالقدر المتناسب
مع هذه العوامل المميزة لكل مرتبة من مراتب اإلفتاء.
وهكذا نرى أن المجلس االنتخابي لمنصب مفتي الجمهورية بوصفه الرئيس الديني
للمس ــلمين والناطق باسمهم وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة يضم فئة من
المسلمين ذوي المقامات العالية ال وجود لهم في الهيئة االنتخابية لمفتي مركز المنطقة
أي المحافظ ــة ومثل ذلك في الهيئ ــة االنتخابية لمفتي القضـــاء بالمقارنة مع مفتي مركز
المحافظة.
ً
ثانيا :صراحة نصوص المرس ــوم االشـــتراعي في تشـــكيل الهيئـــات االنتخابية ال تترك
ً
مجاال ألي تفس ــير مناقض لها ،وهي نصوص خاصة ال يمكن تفسيرها باالستناد نصوص
عامة ال تأتلف معها.
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إن نص ــوص المرس ــوم االش ــتراعي رقـــم  18المتعلقـــة بالهيئات االنتخابيـــة لمناصب
ً
اإلفت ــاء في مراتبها الث ــاث ،هي صريحة واضحة ال تترك مجاال ألي تفســـير مناقض لها،
ً
كم ــا أنها نصوص خاصة ال يمكن تأويلها اســـتنادا إلى نصـــوص عامة إال بالقدر المؤتلف
معها .فالمادة  29من المرسوم االشتراعي رقم  18قد حددت بوضوح كيفية تشكيل الهيئة
االنتخابي ــة لمنص ــب مفتي مركز المنطقة أي المحافظة في البنود  1و 2و 3و 4و 5و ،6ومن
جمل ــة الممثلين الذين تتألف منهم هذه الهيئة االنتخابية /4 :رئيس وأعضاء المجلس
البلدي المسلمون السنيون في مركز المحافظة ،ومخصصة بهذا النص الرئيس واألعضاء
للمجلس البلدي في المركز المذكور وهذا التخصيص ال يفسح المجال النضمام رؤساء
وأعض ــاء المجالس البلدية ف ــي األ قضية التابعة لمركـــز المحافظة إلى الهيئـــة االنتخابية
لمفتي هذا المركز.
بينم ــا البند  7من الم ــادة  29ذاتها الذي يحدد الهيئـــة االنتخابية لمفتي القضاء من
بعض الممثلين المذكورين يضم إليهم :ج -رؤســـاء البلديات المســـلمين الســـنيين في
مرك ــز القض ــاء وفي الق ــرى التابعة ل ــه ومتى كان نـــص المـــادة  29رقم  18بهـــذا القدر من
الصراح ــة والتخصيص فال س ــبيل إلى تفســـيره بصورة منافيـــة لهما وبالتالـــي إلى اعتبار
رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في األ قضية مشاركين في انتخاب مفتي مركز المحافظة.
ومن جهة أخرى فإن التقس ــيم اإلداري لمحافظة الشـــمال حســـب الجـــدول الملحق
ً
بالمرس ــوم االش ــتراعي رق ــم  11تار ي ــخ  1954/12/29الـــذي يجعـــل مدينة طرابلـــس مركزا
ً
لمحافظ ــة الش ــمال ومرك ــزا لقض ــاء طرابلس ال يعنـــي أن هـــذه الصفة المزدوجـــة لمدينة
ً
طرابل ــس تس ــمح بتفس ــيره الم ــادة  29خالفـــا لمنطوقها والتســـليم بحق رؤســـاء وأعضاء
المجال ــس البلدية في قضاء طرابلس فـــي االنضمام إلى الهيئة االنتخابية لمنصب مفتي
مدينة طرابلس ،ذلك أن الجدل المتعلق بالتقسيمات اإلدارية ألراضي اللبنانية يختلف
ً
موضوعا عن المرس ــوم االش ــتراعي المتعلق بتنظيم اإلفتاء واألوقاف اإلســـامية من جهة،
و إن تطبي ــق ذلك التقس ــيم إنما يكون بالقدر المتالئم مع نصوص المرســـوم االشـــتراعي
المذكور من جهة أخرى.
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فإذا كان المرس ــوم االش ــتراعي رقم  18يختص في مادته  ،29رئيس وأعضاء المجلس
البلدي المس ــلمين السنيين في مركز المحافظة باالشتراك في انتخاب مفتي هذا المركز،
وبالتالي مفتي مدينة طرابلس ،وكانت هذه المدينة حســـب التقســـيم اإلداري لمحافظة
ً
ً
الش ــمال مركزا لهذه المحافظة ومركزا لقضاء طرابلس ،فال يستلزم ذلك جواز االستناد إلى
هذا التقس ــيم لمخالفة النص الصريح للمادة  29من المرســـوم االشـــتراعي رقم  ،18وضم
فئات أخرى من الناخبين إلى الهيئة االنتخابية المحددة في تلك المادة ،ألن من شـــأن
ً
ً
ذلك الزيادة في النص التي تشكل تعديال لمنطوقه وليس تفسيرا له.
ً
وأخيرا فإن االستش ــهاد بالفقرة قبل األخيرة من المادة  29من المرســـوم االشتراعي التي
تش ــرك رؤساء البلديات المس ــلمين الســـنيين في انتخاب مفتي البقاع ،ال يصلح حجة
ً
على وجوب تفسير المادة المذكورة خالفا لنصها الصريح وألن الباعث على ذلك النص
بالنس ــبة إلى مفتي البقاع هو أن التمثيل اإلسالمي في األجهزة اإلدارية والقضائية في مركز
ً
محافظ ــة البقاع وهو مدينة زحله ضئيل جدا وأن األ كثرية اإلســـامية الســـنية تتواجد في
قضاء البقاع الغربي والقرى التابعة لها.
ً
ثالثا :المطالبة بتعديل المادة  29من المرســـوم االشـــتراعي بما يسمح لرؤساء وأعضاء
البلديات التابعة لمركز المحافظة في انتخاب مفتي هذا المركز.
إن المطالبة بتعديل المادة  29بندها  4من المرسوم االشتراعي رقم  18بإدخال رؤساء
وأعضاء المس ــلمين الس ــنيين في المجالس البلدية التابعة لمركز المحافظة هي الوسيلة
الصحيحة لبلوغ هذه الغاية.
والتعديل المقترح للمادة المذكورة يتطلب انعقاد المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى
ً
بأ كثرية ثالثة أرباع من موضوع أعضائه عمال بالمادة  50من المرسوم االشتراعي رقم .18
ً
بي ــد أن التعديل المقت ــرح له محاذير ،ألنه يحـــدث اختالال في التـــوازن بين الهيئات
االنتخابية لمناصب اإلفتاء في مراكز المحافظ وفي األ قضية التابعة له ،فمحافظة الشمال
تش ــتمل على س ــتة أقضية منها قضاء طرابلس وقضاء عكار وقضاء الكوره وهي في هذه
األ قضية مجالس أو لجان بلدية كثيرة العدد ،فإذا أجيز لرؤساء وأعضاء هذه المجالس أو
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اللجان االشتراك في انتخاب مفتي مركز المحافظة لمدينة طرابلس ،وهي المدينة الثانية
بعد العاصمة بيروت من حيث األهمية بعدد ســـكانها وأ كثريتها اإلسالمية ورجال الدين
المس ــلمين فيها ،فستكون األ كثرية في الهيئة االنتخابية لمنصب مفتي طرابلس لرؤساء
وأعض ــاء المجال ــس أو اللج ــان البلدية في األ قضية رغـــم األهمية التي تتمتـــع بها مدينة
طرابلس على المستويات الدينية والسياسية واال قتصادية واالجتماعية.
ً
رابع ــا :وج ــوب التقي ــد بالنصوص الحاليـــة ريثما يتـــم تعديل المادة  29من المرســـوم
االشتراعي رقم  18على الوجه المقترح أو وجه آخر.
و إلى أن يتم تعديل المادة  26من المرســـوم االشـــتراعي رقم  18على الوجه المقترح أو
أي وجه آخر يسمح بضم ممثلين عن األ قضية الهيئة االنتخابية لمنصب مفتي طرابلس
ً
ف ــإن االنتخ ــاب لهذا المنصب الش ــاغر ال يمكـــن أن يجري حاليا إال على أســـاس النص
ً
الحالي للمادة  29وطبقا لبنودها الستة دون سواها.
المقرر
رئيس اللجنة التشريعية
وفيق القصار

