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على الغالف

ت���ؤج���ره���ا وت������وزع أرب���اح���ه���ا ع��ل��ى األيتام 
وامل���ع���وزي���ن. ع��ل��م��ًا ب����أن ه���ن���اك ع���ق���ارًا آخر 
مجاور   ،١٣١٢ رقمه  بيروت  دروز  لطائفة 
وبقي  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط  ض����رب   ٢٠٤٦ ل��ل��ع��ق��ار 
بلدية  استملكتها  صغيرة  »ف��ض��ل��ة«  منه 
ال���ذي ي��ق��ع فيه  ب���ي���روت، م��اص��ق��ة للمبنى 

مقهى لينز اليوم. 

نزاع تاريخي 
منذ صدور قانون إنشاء املجلس املذهبي 
للطائفة الدرزية في ١٣ تموز ١٩٦٢ والنزاع 
القضائي قائم بني هذا املجلس وجمعية 
ال��ت��ض��ام��ن ال���خ���ي���ري ال�������درزي ع��ل��ى م���ا إذا 
أو محليًا،  عامًا  وقفًا  امل��ذك��ور  العقار  ك��ان 
تنشأ  أن  ارت��ض��ت  الجمعية  إن  إل���ى  ن��ظ��رًا 
ع��ل��ى ج���زء م��ن��ه دار ال��ط��ائ��ف��ة ال���درزي���ة عام 
١٩٥٤، التي تحولت إلى مقر لشيخ العقل 
التي  الدرزية،  العامة لألوقاف  وللمديرية 
لحقت إداريًا برئاسة مجلس الوزراء على 

ُ
أ

غرار الطوائف اإلسامية األخرى. 
يصر دروز بيروت على أن العقار املذكور 
هو وقف محلي خاص منذ مئات السنني، 
التعاون  ج��م��ع��ي��ة  إل�����ى  إدارت���������ه  وع����ه����دت 
الخيري الدرزي منذ سنة ١٩٣٠، ثم تكّرست 
ال��والي��ة ب��اإلش��راف الفعلي والتعامل  ه��ذه 
واألحكام  ال��ق��واع��د  إل���ى  وامل��س��ن��د  املستمر 
التاريخ  ب��ه��ا م��ذ ذاك  امل��ع��م��ول  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ح��ت��ى ال���ي���وم. وت��س��ت��ن��د ال��ج��م��ع��ي��ة لتأكيد 
للمجلس  الداخلي  النظام  إلى  ذلك  صحة 
املحلية  األوق�����اف  أن  أورد  ال����ذي  امل��ذه��ب��ي 

بسام القنطار 

عت عند 
ِّ
توحي املحارد اإلسمنتية التي ُوز

مداخل دار الطائفة الدرزية في ف��ردان، أن 
»ال��خ��ط��ة ال��دف��اع��ي��ة« ل��ح��م��اي��ة م��ب��ن��ى الدار 
ال��ت��ي وضعتها ق���وى األم���ن ال��داخ��ل��ي عام 
تجد  ل���م  ورق،  ع��ل��ى  ح���ب���رًا  وب��ق��ي��ت   ٢٠٠٧
ط��ري��ق��ه��ا إل���ى ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ي���وم ل���وال شعور 
القاطنني في هذا املبنى الواقع على أجمل 
نقطة استراتيجية في العاصمة، بأن ثمة 

خطرًا محدقًا بهم. 
ه��ي ليست امل��رة األول���ى التي يخاف فيها 
الدروز على دارهم؛ فقد سبق أن اجتمعوا 
ب���اآلالف عند األس���وار املحيطة  ع��ام ١٩٣٣ 
بهذه الوقفية التي يعود تاريخها إلى ما 
 القوات الفرنسية، 

ّ
يزيد على ٣٠٠ عام، لرد

عن تنفيذ حكم محكمة انتدابية استئنافية 
ب��اق��ت��ط��اع ج����زء م���ن ه����ذه الوقفية  ق��ض��ت 
ملصلحة مستشار قنصل أملانيا في لبنان 
أنطون سيور، في حكم وَصفه محامو تلك 
املرحلة وقضاتها بأنه األغ��رب في تاريخ 
بقي  يومها  لبنان.  ف��ي  املختطلة  املحاكم 
 ١٠ وفلسطني  وس��وري��ا  لبنان  جبل  دروز 
بيروت،  دروز  ج��ان��ب  إل���ى  بلياليها  أي����ام 
الفرنسي  ال���س���ام���ي  امل����ف����ّوض  أب�����رق  ح��ت��ى 
يطمئنهم  امل��ع��ت��ص��م��ني  إل�����ى  دوم����ارت����ي����ل 
ال���ذي أصدرته  أن��ه بمعزل ع��ن الحكم  إل��ى 
امل��ح��ك��م��ة، ف���إن ه���ذه األرض س��ت��ب��ق��ى ملكًا 
للدروز. عندها، اطمأنت القلوب ودعا أول 
م��دي��ر ل��ألوق��اف ال���درزي���ة ف��ي ل��ب��ن��ان عارف 

قراهم،  إلى  للعودة  الطائفة  أبناء  النكدي 
وبقي دروز بيروت الذين كانوا قد أنشأوا 
ال���ت���ع���اون الخيري  ف���ي ح��ي��ن��ه��ا »ج��م��ع��ي��ة 
ال��درزي« مؤتمنني على الوقفية التي دفن 
فيها أجدادهم، وإلى جانب املدافن مجلس 
الدروز«  ت���رب���ة  »م���ج���ل���س  ي���س���ّم���ى  دي����ن����ي، 
يتحلقون فيه كل أسبوع ألداء فرائضهم. 

اليوم؟  امل��ش��ددة  وال��ح��راس��ة  التحصني  ِل���َم 
ع����ة ع���ن م���داخ���ل الدار 

ّ
وه����ل امل���ح���ارد امل����وز

وق����رب امل���داف���ن واألس������وار ت��ح��ّس��ب��ًا لوضع 
أمني قد يطرأ في األيام املقبلة مع احتمال 
صدور القرار االتهامي عن املحكمة الدولية 

الخاصة بلبنان؟ 
املعطيات امليدانية والشائعات التي تسري 
كالنار في الهشيم، توحي أن األمر أبعد من 
 
ّ
انتظار »غزوة خارجية« لم تحدث في عز

أح��داث ٧ أي��ار ٢٠٠٨، وال يتوقع أن تحدث 
ف��ي أس���وأ س��ي��ن��اري��وات ال��ت��وت��ر السياسي 
واألم��ن��ي ب��ع��دم��ا ان��ت��ق��ل »ال��زع��ي��م الدرزي« 

وليد جنباط إلى الضفة املقابلة. 
إنه الصراع الذي تحّول إلى نزاع قضائي 
ال�������درزي املنتخب  امل���ذه���ب���ي  امل��ج��ل��س  ب���ني 
الخيري  التضامن  و»جمعية   ،٢٠٠٦ ع��ام 
ال�����درزي« ع��ل��ى ملكية ال��ع��ق��ار ال��رق��م ٢٠٤٦ 
الدرزية  ال��ط��ائ��ف��ة  ع��ل��ى دار  ي��ش��ت��م��ل  ال����ذي 
ومدافن أبناء الطائفة في بيروت ومجلس 
ديني، ومقام الشيخ محمد زاك��ي، ومبنى 
آخر قديم أقامته الجمعية في األربعينيات 
ع��ن��د زاوي������ة ال���ع���ق���ار ل��ج��ه��ة ش�����ارع فردان 
الرئيسي على أنقاض أكواخ خشبية كانت 

في  أو هيئة، مستقلة   
ٍّ

متول يديرها  التي 
شؤونها اإلدارية واملالية، على أن تخضع 
هذه األوق��اف ومتولوها إلش��راف املجلس 
الجمعية على قانونية  املذهبي. وتستدل 
إدارتها لهذا العقار بأنها تقدمت باسمها 
برخصة بناء دار الطائفة إلى بلدية بيروت 
في عام ١٩٥٤، وإلى عشرات عقود اإليجار 
واملؤسسات،  األف������راد  م���ع  أب��رم��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
العامة  املديرية  املؤسسات  ه��ذه  وم��ن بني 
 مجلس الوزراء 

ّ
لألوقاف الدرزية التي فض

عقد إيجارها مع الجمعية وقرر نقلها من 
الطابق الثالث في دار الطائفة إلى الطابق 
ال��ث��ال��ث م��ن مبنى ال��ك��ون��ك��ورد ف��ي منطقة 

فردان ابتداًء من بداية العام الحالي. 
��ق ف��ي امل��س��ت��ن��دات، وامل��ت��اب��ع ملا 

ّ
إال أن امل��دق

أن  الحالية، يجد  األوق���اف  لجنة  ب��ه  تقوم 
بعيدة  أش��واط��ًا  ق��د قطع  املذهبي  املجلس 
العقار  أن  لتثبيت  القانونية  الناحية  من 
امل����ذك����ور ي��خ��ض��ع إلدارت��������ه وإش�����راف�����ه وأن 
ل��ه��ا أي حقوق  ل��ي��س  ال��ت��ض��ام��ن  ج��م��ع��ي��ة 
عينية عليه. ما هي هذه املستندات؟ وكيف 
تدريجًا؟  قبضته  املذهبي  املجلس  يحكم 
واألهم ماذا ينوي املجلس أن يقوم به بعد 
أن »يتخلص« نهائيًا مع أي صفة قانونية 

لجمعية التضامن على العقار ٢٠٤٦؟ 
شائعات كثيرة سرت في املجالس الدينية 
وامل��دن��ي��ة ال���درزي���ة خ���ال األش��ه��ر املاضية 
عن نية املجلس املذهبي الدرزي، بموافقة 
ج��زء من  تأجير  نعيم حسن،  العقل  شيخ 
ال��ع��ق��ار امل���ذك���ور مل����دة ٢٥ س��ن��ة ع��ل��ى نحو 

سباق مع الوقت وفي املحاكم بني املجلس املذهبي الدرزي وجمعية التضامن الخيري الدرزي على ملكية 
العاصمة. عقار يحوي مقابر بعضها لشهداء  األجمل في  التلة  يتربع على  الذي  الرقم ٢٠٤٦،  العقار 
وأولياء صالحني، ومجلسًا دينيًا وقاعة عامة ومباني ملحقة، أهمها دار الطائفة الدرزية، املقر الرسمي 
لشيخ عقل الدروز. شائعات كثيرة سرت بشأن مستقبل هذا العقار، وسط معلومات تؤكد نّية املجلس 

املذهبي استثمار جزء كبير منه لبناء مركز تجاري عبر شركة عقارية لبنانية ــ خليجية 

مقابر خارج العاصمة 
جميع  لنقل   ١٩٥٩ ع��ام  اللبنانية  الحكومة  خططت 
إل��ى خارج  امل��داف��ن وامل��ق��اب��ر اإلس��ام��ي��ة واملسيحية 
مدينة بيروت. ولم تتوصل اللجنة التي ألفتها وزارة 
إلى حل  النائب خاتشيك بابكيان  الداخلية برئاسة 
لهذه املسألة. حينها اقترح التنظيم املدني تخصيص 
موقعني مختلفني للمدافن خارج املدينة، إحداها في 
في  وأخ���رى  املسيحية،  للطوائف  الشرقية  املناطق 
األولى  املنطقة  للطوائف اإلسامية.  الغربية  املناطق 
ضفة نهر بيروت في منطقة املنصورية. أما املنطقة 
الثانية، فهي األوزاعي قرب املطار باستماك ال يقل 
ع��ن ٧٠٠ أل���ف م��ت��ر م��رب��ع. ول���م ُي��ب��ّت ه���ذا املوضوع 
املنطقتني  هاتني  بأن  علمًا  ومالية،  طائفية  ألسباب 

باتتا اليوم جزءًا من النسيج العمراني، وال تصلحان 
إلقامة مقابر عليها. 

في املقابل، يعلو منذ زمن نقاش في الوسط الدرزي 
يتعلق بنقل مقابر تلة الدروز في فردان إلى خارج 
 .

ً
ال��ش��وي��ف��ات بديا ت��رج��ي��ح م��ن��ط��ق��ة  ال��ع��اص��م��ة،م��ع 

»كل  بمقولة شهيرة:  النظرية  هذه  أنصار  ح 
ّ
ويتسل

ما مات واحد حقو فرنكني بدو يندفن بمتر بمترين 
حقن مئة ألف«. أما من يتسلح بنظرية بقاء املقابر 
تاريخية ودينية  إلى أسباب  في مكانها، فيرّد ذلك 
إلى  بالنسبة  الوقف ومقابره  ه��ذا  رم��زّي��ة  إل��ى  نظرًا 
الدروز أثناء الحقبة العثمانية، والحقًا إبان االنتداب 
الفرنسي. ويروي املعّمرون من دروز بيروت كيف أن 

األتراك كانوا يطلقون لقب »أشلميش« على من يدفن 
هناك، وتعني »با دين«. ولقد عمد األتراك إلى رمي 
لكونهم  املقبرة  ه��ذه  البرج في  جثث شهداء ساحة 
العثمانية. وم��ن بني ه��ؤالء عمر  ال��دول��ة  خرجوا عن 
بال  الحالي  بيروت  بلدية  رئيس  حمد شقيق جد 
املقابر  ه��ذه  مع  طويلة  قصة  بيروت  ولبلدية  حمد. 
التي عمدت إلى وضع اليد عليها إبان الحرب العاملية 
والفقراء،  للمشردين  مساكن  ب��ن��اء  ب��ه��دف  األول����ى، 
واستعادها دروز بيروت عام ١٩٢٣ بعد دفع مبلغ 
التي شيدت، من  امل��ن��ازل  ب��دل  تركيًا  ١٦٩٨١ قرشًا 

صندوق اللجنة الخيرية الدرزية في بيروت. 
ب��ع��د ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف، ك���ان امل���ش���روع األب����رز لشركة 

سوليدير إزالة مقبرة السمطية بجانب مرفأ بيروت. 
وقد رافق هذا اإلجراء اعتراضات شعبية لم توقف 
إزال��ة مقبرة  املقابل، فشلت محاوالت  املشروع. في 
أبناء  العدد األكبر من مقابر  التي تحوي  الباشورة 
العاصمة، وهي تضيق يومًا بعد يوم، وترتفع فيها 
إل��ى ما يزيد على ٥ آالف دوالر  الدفن لتصل  كلفة 
ال��واح��د، ش��رط وج��ود قريب مدفون  للقبر  أميركي 
فيه. أما مقابر الشهداء في شاتيا، فوضعها ليس 
أفضل لناحية االكتظاظ والكلفة. الافت أن الطائفة 
ال��ب��ه��ائ��ي��ة ف��ي ب��ي��روت ال��ت��ي ال ي��ع��ت��رف ب��ه��ا رسميًا 
أبدية«  »روض���ة   ١٩٤١ ع��ام  منذ  ملوتاها  خصصت 

إلى جانب مدافن آل أرسان في خلدة.

ق����ان����ون املجلس  ب�����أن  اس���ت���ث���م���اري، ع��ل��م��ًا 
الوقف  أراض��ي  املذهبي ال يسمح بتأجير 
واس��ت��ث��م��اره��ا مل���دة ت��زي��د ع��ل��ى ٥ سنوات. 
كذلك فإن عقود التأجير غير قابلة للتمديد 
أو التجديد إال باملوافقة املسبقة للمجلس 
املذهبي، وبأكثرية ثلثيه في الدورة األولى 
األعضاء  مجموع  من  املطلقة  وباألكثرية 

في الدورات التالية. 
الافت لانتباه أن محضر جلسة مجلس 
ال��وزراء تاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢١ يورد موافقة 
العامة  امل�����دي�����ري�����ة  ط����ل����ب  ع����ل����ى  امل����ج����ل����س 
ل��ل��م��ج��ل��س امل���ذه���ب���ي ال���������درزي ف���س���خ عقد 
بيروت  ف��ي  الكائن  ملقرها  القديم  اإلي��ج��ار 
������������� م��ل��ك ج��م��ع��ي��ة التضامن  ف������ردان  ش�����ارع 
����� رقم العقار ٢٠٤٦، وذلك  الخيري ال��درزي 
غ 

َّ
ُيبل أن  ع��ل��ى   ،٢٠٠٩/١٢/٣١ م���ن  اب���ت���داًء 

��ع ه��ذا القرار 
ّ
املؤجر بفسخ العقد. وق��د وق

األمني العام ملجلس الوزراء سهيل بوجي. 

قصة العقار ٢٠٤٦ 

األربعاء  ١٨  آب  ٢٠١٠  العدد  ١١٩٥

مركز تجاري يدفن
تربة الدروز

ّ


