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أبرم المجلس
 المذهبي عقد تنازل 
عن إيجار محال شركة 

أجيكو لمصلحة بنك البحر 
المتوسط بعقد بلغت 
قيمته ١١٠ آالف دوالر 

أميركي سنويًا

تؤكد معلومات
 »األخبار« أن المستثمر هو 
المهندس يوسف شهاب 

وشركاؤه في قطر 
والكويت والسعودية 

الموقف االعتراضي 
للشيخ نصر الدين الغريب 

لم يترجم سياسيًا من 
جانب النائب أرسالن 

ب��ت��اري��خ ٢٠١٠/٢/١٨،  ق���رر  امل��ج��ل��س  أن  إال 
للمجلس  العامة  املديرية  طلب  على  بناًء 
ف��ي قراره  م���ادي  امل��ذه��ب��ي، تصحيح خطأ 
األخير، إذ أفادت املديرية بأن العقار الرقم 
٢٠٤٦ مؤجر من جمعية التضامن الخيري 
ول���ي���س م��ل��ك��ًا ل���ه���ا، ب���ل ه���و م��ل��ك األوقاف 
ال��درزي��ة. والسؤال ال��ذي يطرح نفسه بناًء 

على القرار الجديد ملجلس الوزراء، هو: 
التضامن  ل���ج���م���ع���ي���ة  أج����������ازت  ص����ف����ة  أي 
الخيري الدرزي تأجير البناء املذكور منذ 
 ٣٦ أي   ،٢٠٠٩/١٢/٣١ ول��غ��اي��ة   ١٩٧٣/٤/١
ع��ام��ًا ب��ال��ت��م��ام وال��ك��م��ال؟ وه���ل ف��ي قانون 
امل���وج���ب���ات وال���ع���ق���ود م���ا ي��ف��ي��د بصالحية 
املؤجر واملستأجر  إيجار بني  إلتمام عقد 
ي��ت��م��ت��ع بصفة  امل�����ؤّج�����ر  ي���ك���ون  أن  ب������دون 
قانونية تسمح له بإجراء هذا العقد؟ وهل 
يحق ملجلس الوزراء نزع صفة امللكية عن 
ي���زال ع��ال��ق��ًا بيد  الجمعية م��ا دام األم���ر ال 

القضاء املختص؟ 

ة 
ّ
قطبة مخفي

للعقار  العينية  الصحيفة  إل���ى  ب��ال��ع��ودة 
مخفية«  ع���ل���ى»ق���ط���ب���ة  ي���س���ت���دل  امل������ذك������ور 
حلها.  الخيري  التضامن  جمعية  ت��ح��اول 
أن  ال��ع��ق��اري تبني  أم��ان��ة السجل  فسجالت 
جميع املستندات املتعلقة بهذا العقار، التي 
تلفت. وأهم هذه 

ُ
تشتمل على ٧٢ صفحة قد أ

والتحرير  التحديد  لجنة  املستندات حكم 
أم��ا صك  الثاني ١٩٢٨.  بتاريخ ٣٠ تشرين 
امللكية، فقد حدد اسم املالك وشهرته »وقف 
الطائفة ال��درزي��ة«، فيما العقار الرقم ١٣١٢ 
ي���رد ف��ي محضر  ال����ذي ض���رب بالتخطيط 
تحديده أن املالك هو »وق��ف مقبرة طائفة 
أتلف  م���ن  ه����و:  ب����ي����روت«. وال����س����ؤال  دروز 

محضر تحديد العقار ٢٠٤٦ وملاذا؟ 
ت��ظ��ه��ر ال��وث��ائ��ق وامل��س��ت��ن��دات ال��ت��ي حازت 
املذكور  العقار  أن  »األخ��ب��ار« نسخًا منها، 
ك����ان ق��ب��ل إع�����الن دول�����ة ل��ب��ن��ان ال��ك��ب��ي��ر عام 
١٩٢٠ بإدارة إبراهيم روضة وعارف روضة 
 الشيخ محمد علي 

ّ
��ني

ُ
وخليل ال��س��واح، وع

روض��ة أول ق��اٍض ملذهب دروز بيروت، من 
رئ���ي���س م���ذه���ب ال�������دروز ف���ي والي�����ة بيروت 

يجيب جنبالط سائليه ان 
امللف متروك لشيخ العقل 

نعيم حسن )أرشيف( 

الشيخ محمد ط��ري��ف، املقيم ف��ي فلسطني. 
 

ّ
وي��ع��ود سبب ه��ذه ال��والي��ة اإلداري���ة إل��ى أن

والي�����ة ب���ي���روت ف���ي ال��ع��ه��د ال��ع��ث��م��ان��ي غير 
مرتبطة بأي صلة إداري��ة بمتصرفية جبل 
لبنان، وبالتالي لم يكن لشيخي عقل الدروز 
في هذه املتصرفية أي سلطة على األوقاف 
ال��درزي��ة في ب��ي��روت. أم��ا جمعية التضامن 
ال���درزي، منذ إنشائها ع��ام ١٩٣٠،  الخيري 
في  الطائفة  عقل  شيخي  بمتابعة  فكانت 
ح��ي��ن��ه��ا، ال��ش��ي��خ ح��س��ني ح���م���ادة والشيخ 
حسني طليع، تنازع أمام املحاكم املختصة 
ي الذي 

ّ
على ملكية العقار ٢٠٤٦، ضد التعد

قام به املدعو أنطون سيور، علمًا بأن املدير 
العام لالوقاف في حينها، عارف النكدي، لم 

يتدخل في إدارة هذا الوقف. 
أول�����ى ب������وادر ال���ن���زاع ع��ل��ى اإلش������راف على 
ب�����دأت ع����ام ١٩٦٨، حني  ال��ع��ق��ار وم��ل��ك��ي��ت��ه 
أصّرت مديرية األوقاف العامة آنذاك التي 
ك���ان ي��ت��واله��ا م��ح��م��ود ص��ع��ب ع��ل��ى تولي 
والحقًا،  امل����ذك����ور.  ال��ع��ق��ار  إدارة  امل���دي���ري���ة 
الوزير  م���دي���ره���ا  ع���ب���ر  امل����دي����ري����ة  ت���ق���دم���ت 
ال��س��اب��ق خ��ال��د ج��ن��ب��الط ع���ام ١٩٧٠ برفع 
دع�����وى »اغ���ت���ص���اب م��ل��ك��ي��ة« ع��ل��ى جمعية 
التضامن. ولقد بقيت هذه الدعوى عالقة 
أمام املحاكم حتى منتصف الثمانينيات، 
إل���ى أن سقطت ب��ت��ق��ادم ال��زم��ن. ال��الف��ت أن 
ف��ت��رة ت��ول��ي ال��ش��ي��خ ب��ه��ج��ت غ��ي��ث ملهمات 
م��ش��ي��خ��ة ال���ع���ق���ل إل�����ى ح����ني اع���ت���ك���اف���ه في 
نزاع  أي  ت��ش��ه��د  ل���م   ،٢٠٠٦ ع����ام  ح����زي����ران 
األوقاف،  وإدارة  ال��ج��م��ع��ي��ة  ب���ني  ق��ان��ون��ي 
ن��ظ��رًا إل��ى ال��ص��راع السياسي ال��ح��اد الذي 
خ��اض��ه األخ��ي��ر م��ع ال��زع��ام��ات السياسية، 
التقدمي  ال����ح����زب  رئ���ي���س  م����ع  وت����ح����دي����دًا 
االش��ت��راك��ي ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب��الط، الذي 
ل في حينه عدم تحريك ملف األوقاف 

ّ
فض

م����س����أل����ة م���ش���ي���خ���ة العقل   
ّ

ب�������ت إل�������ى ح�����ني 
وانتخاب مجلس مذهبي جديد. ولقد قام 
قانون في  إق��رار  بينها  بمحاوالت عديدة 
ع��ام ٢٠٠٠ يقضي بتعيني  النواب  مجلس 
ش��ي��خ ب��دي��ل م���ن غ��ي��ث، ل��ك��ن األخ���ي���ر طعن 
الدستوري ونجح  املجلس  أمام  بالقانون 
امل��ش��ي��خ��ة، ال بصفته  ت��ث��ب��ي��ت ت��ول��ي��ه  ف���ي 

بل بصفته شيخ  العقل،  قائمقام مشيخة 
 .

ً
عقل أصيال

الصراع  غ���ف���ل���ة  وف������ي   ،٢٠٠٦ أي�������ار   ٤ ف����ي 
أقّر  آذار،   ١٤ و   ٨ أق���ط���اب  ب���ني  ال��س��ي��اس��ي 
م��ج��ل��س ال�����ن�����واب ق����ان����ون ت��ن��ظ��ي��م شؤون 
القانون  ال���دروز، وص��در  املوحدين  طائفة 
ال��ج��ري��دة الرسمية م��ن دون أن يحمل  ف��ي 
ت��وق��ي��ع رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��س��اب��ق إميل 
املحددة  املهلة  انقضاء  بعد  وذل��ك  ل��ح��ود، 
ف��ي امل����ادة ٥٧ م��ن ال��دس��ت��ور. ورغ���م تقديم 
ال��ش��ي��خ ب��ه��ج��ت غ��ي��ث ط��ع��ن��ًا أم����ام املجلس 
الطعن  املذكور، بقي  بالقانون  الدستوري 
النصاب،  فقدان  املجلس بحجة  أدراج  في 
واع��ت��ك��ف ال��ش��ي��خ غ��ي��ث ف���ي م��ن��زل��ه، رافعًا 
ش���ع���ار »م�����ن خ�����اف م����ن ب���ش���ر م��ث��ل��ه سلط 
ع����ل����ي����ه«. أم������ا »امل�����ع�����ارض�����ة ال�������درزي�������ة« في 
حينها، فعمدت قبل أسبوع من انتخابات 
الشيخ نصر  إل��ى تعيني  املذهبي  املجلس 
احتفال  ف��ي  للعقل  ال��غ��ري��ب شيخًا  ال��دي��ن 
ف��ي محاولة لتكريس  ف��ي خ��ل��دة،  سياسي 
ق��اع��دة وج����ود ش��ي��خ��ي ع��ق��ل ل���ل���دروز. لكن 
س  يكرَّ ول��م  معنوية،  بقيت  الخطوة  ه��ذه 
شيخًا  قانوني  نحو  على  الغريب  الشيخ 
للعقل، بل جاء إلى سدة املشيخة القاضي 
املذهبي الشيخ نعيم حسن، بعد انتخابه 
بالتزكية من املجلس املذهبي الذي طغت 
ال��ج��ن��ب��الط��ي��ة، رغ����م مراعاة  ال��س��م��ة  ع��ل��ي��ه 
املنحدرة  جنبالط وص��ول بعض األسماء 

من عائالت يزبكية. 

مفاوضات على النسب 
لم يمِض وقت طويل على انتخاب املجلس 
امل���ذه���ب���ي ال����ج����دي����د، ح���ت���ى ب��������ادرت لجنة 
الحلبي  القاضي عباس  برئاسة  األوق��اف 
إلى توجيه كتاب بتاريخ ٢٠٠٧/٩/١٧ إلى 
جمعية التضامن الخيري برئاسة د. عادل 
القاضي طلبت فيه أن تنتقل إدارة العقار 
واملآجير املقامة في العقار ٢٠٤٦ إلى لجنة 
األوقاف، مستندة إلى القانون الصادر عن 
مجلس النواب الذي أناط بلجنة األوقاف 
م��ه��م��ة ت��ول��ي إدارة ع���ق���ارات األوق������اف في 
على  واإلش���راف  اللبنانية  املناطق  جميع 
التابعة  األوق����اف  باستثناء  اس��ت��ث��م��اره��ا، 
ف���ي ق��ض��اء حاصبيا،  ال��ب��ي��اض��ة  ل��خ��ل��وات 
القديم  القانون  في  كانت  كما  بقيت  التي 
الكتاب من  تحت سلطة شيوخها. وطلب 
باملداخيل  م��ال��ي��ًا  ب��ي��ان��ًا   

ّ
��ع��د

ُ
ت أن  الجمعية 

واملصاريف واألرصدة الباقية بغية إجراء 
عملية التسليم والتسلم وفق األصول. 

ي���ؤك���د ع���ض���و ن���اش���ط ف����ي ال��ج��م��ع��ي��ة أنها 
رفضت في حينها وترفض اليوم كل ما ورد 
 ،

ً
في كتاب لجنة األوق��اف جملة وتفصيال

وخصوصًا أن املادة الثامنة التي استندت 
إليها لجنة األوقاف إلبراز حقها في إدارة 
العقار ٢٠٤٦، تضمنت في الفقرة األخيرة 
إل���ى أن ه��ن��اك فرقًا  منها إش����ارة واض��ح��ة 
جليًا بني اإلشراف على األوقاف وإدارتها، 
املرتبطة بنوع هذه األوق��اف، سواء أكانت 
عامة أم خاصة أم ذرية أم عائلية، إضافة 
إل��ى »م��راع��اة امل��ف��ه��وم ال��ق��ان��ون��ي للشروط 

الوقفية«. 
إدارة  ف��إن  »األخ��ب��ار«،  وبحسب معلومات 
املجلس املذهبي الحالي ومديرية األوقاف 
اج��ت��م��اع��ات عدة  ق��د عقدتا  ال��ع��ام��ة، كانتا 
ال��س��اب��ق��ة للجمعية،  ال��ه��ي��ئ��ة اإلداري�������ة  م���ع 
وع��ل��ى ع��ك��س ال��ن��زاع��ات ال��س��اب��ق��ة ال��ت��ي لم 
، لم تعمد املديرية إلى اعتبار 

ً
تنتِه فصوال

قانونية  صفة  ذات  ليست  أنها  الجمعية 
على العقار املذكور، بل اعترفت لها بحقها 
يتضمنها  ال��ت��ي  امل��ق��ب��رة  إدارة  ت��ول��ي  ف���ي 
ال��دروز ومقام  تربة  العقار وقاعة مجلس 
الشيخ زاكي واملجلس الديني. وقد قدمت 
عروضًا عديدة لتقاسم االستثمار الناتج 
م���ن ت��أج��ي��ر امل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة امل��ق��ام��ة في 
ال��ط��ب��ق��ة األرض���ي���ة م���ن دار ال��ط��ائ��ف��ة، وفي 
امل��ب��ن��ى ال����ذي ب��ن��ت��ه ال��ج��م��ع��ي��ة، وك���ذل���ك في 
ال���ج���زء امل���ؤج���ر إل����ى م��ع��م��ل رخ�����ام الشرق 
األوس�������ط ف����ي ال���ج���ه���ة امل���ط���ل���ة ع���ل���ى شارع 
الرئيس رينيه معوض. لكن نقطة الخالف 
الجوهرية كانت بشأن ملكية هذا العقار، 
وبالتالي إدارته. وتشير املعلومات إلى أن 
لجنة األوق��اف صارحت الجمعية بنيتها 
ف���ي اس����ت����دراج ع�����روض ت��ت��ع��ل��ق بمشروع 
العقار،  م��ن  ال��ب��اق��ي  ال��ج��زء  ف��ي  مستقبلي 

ر ثمنه 
َّ

البالغ نحو ٢٤ ألف متر مربع واملقد
ب��م��ئ��ات امل��الي��ني م��ن ال�������دوالرات. وبحسب 
السابقة  اإلداري����ة  الهيئة  ف��إن  امل��ع��ل��وم��ات، 
نسبة  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول  ع��رض��ت  للجمعية 
٥٠٪ من قيمة هذا االستثمار، فيما أصّر 
النسبة   تتجاوز 

ّ
أال املذهبي على  املجلس 

من  االس���ت���ث���م���ار  إدارة  ت���ك���ون  وأن   ،٪٢٠
املجلس  إدارة مشتركة بني  خ��الل مجلس 
وال��ج��م��ع��ي��ة. وت��وق��ف��ت امل��ف��اوض��ات بعدما 

تمسك كل فريق بعرضه. 
ه��������ذا ف������ي ال�����ع�����ل�����ن. أم��������ا ف������ي ال������س������ر، فإن 
اع��ت��م��ده��ا املجلس  ال���ت���ي  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
الدوائر  م�����ع  ب���ال���ع���م���ل  ت���ق���ض���ي  امل����ذه����ب����ي 
القانونية املختصة بنزع أي صفة قانونية 
للجمعية على إدارة العقار، وجرى اإليعاز 
التقدمي  ال����ح����زب  م���ن���اص���ري  إل�����ى  ك���ذل���ك 
االشتراكي في بيروت بتفعيل نشاطهم في 
الجمعّية بهدف »قلب الطاولة من الداخل«. 
انتخابات  ف�����ي  ال���ت���رش���ي���ح���ات  ب�����ورص�����ة 
 ٢٠١٠/٤/٢٥ ف����ي  ج�����رت  ال���ت���ي  ال��ج��م��ع��ي��ة 
أف��ض��ت إل���ى م��ع��رك��ة ح��ام��ي��ة ال��وط��ي��س بني 
الئحتني غير مكتملني، األولى ألفها أبناء 
ب��ي��روت، وال��ث��ان��ي��ة م��دع��وم��ة الحزب  دروز 
بفوز  كانت  املفاجأة  االشتراكي.  التقدمي 
م��ع نسبة مشاركة  األول���ى  ك��اس��ح لالئحة 
وصلت إلى ٨٠ في املئة من أعضاء الهيئة 
الذي  الشعار  أن  ب��دا واضحًا  العامة، وق��د 
رفعته الالئحة الفائزة كان »املحافظة على 

وقف دروز بيروت من الضياع«. 
ل��ك��ن امل��ج��ل��س امل��ذه��ب��ي ك����ان ق���د ش����رع في 
ع��ام ٢٠٠٩ ب��إب��رام عقود إي��ج��ار ف��ي العقار 
ال���رق���م ٢٠٤٦ وق��ب��ض م��س��ت��ح��ق��ات، ق��ب��ل أن 
 ال����ن����زاع ب��ي��ن��ه وب����ني ال��ج��م��ع��ي��ة على 

ّ
ُي���ب���ت

امللكية، وعمد إل��ى ن��زع اس��م الجمعية عن 
ج��داول التكليف في دائ��رة األم��الك املبنية 
في وزارة املالية. أشهر هذه العقود هو ما 
التي كانت  »عقد املحال العشرة«  يعرف ب�
من  الستردادها  قضائيًا  تنازع  الجمعية 
شركة »أجيكو« للسيارات، فسارع رئيس 
لجنة األوقاف عباس الحلبي بتفويض من 
الشيخ نعيم حسن إلى إبرام عقد تنازل عن 
إيجار املحال ملصلحة بنك البحر املتوسط 
للمحال  ال���ج���دي���د  امل���س���ت���أج���ر  ب�����ات  ال������ذي 
العشرة بعقد بلغت قيمته ١١٠ آالف دوالر 
أم��ي��رك��ي س��ن��وي��ًا ل���م ت��ت��س��ل��م ال��ج��م��ع��ي��ة أي 
ق���رش م��ن��ه��ا، وس���ارع���ت إل���ى إق��ام��ة دعوى 
العقد،  مفاعيل  تجميد  إل��ى  أدت  قانونية 
ب���أن م��س��اح��ة ه���ذه امل��ح��ال وموقعها  علمًا 
 ج��دي��ًا ع��ن قيمة 

ً
ال��ت��ج��اري ي��ط��رح ت���س���اؤال
العقد الجديد وأحكامه. 

الالفت لالنتباه أن النقاش الدائر حول بناء 
الوقف،  أو مركز تجاري على أرض  فندق 
ل���م ي��ن��ل ال���س���ج���ال ال���ك���اف���ي ع��ل��ى املستوى 
ال��س��ي��اس��ي وف���ي ال��وس��ط ال��دي��ن��ي الدرزي، 
نصر  للشيخ  اعتراضي  موقف  باستثناء 
ال���دي���ن ال���غ���ري���ب، ل���م ي��ت��رج��م س��ي��اس��ي��ًا من 
ج��ان��ب ال��ن��ائ��ب ط��الل أرس����الن، فيما تؤكد 
املعلن  املستثمر  أن  »األخ���ب���ار«  معلومات 
لهذا املشروع هو املهندس يوسف شهاب 
وش���رك���اؤه ف��ي ق��ط��ر وال��ك��وي��ت )ح��س��ني بن 

علي القطان( والسعودية. 
هذه  ك�������ل  أن  ال����ج����م����ع����ي����ة  ت���������رى  وف�����ي�����م�����ا 
موضوع   

ّ
ُيبت لم  ما  باطلة،  االستثمارات 

النزاع على امللكية، أوكل شيخ العقل نعيم 
ح��س��ن إل���ى ل��ج��ن��ة األوق������اف إص�����دار كتيب 
إرش����ادي ي��ش��رح وج��ه��ة نظر املشيخة من 
املشروع املذكور الذي اشترط شيخ العقل 
الخمور.  ل��ب��ي��ع  رخ����ص  ع��ل��ى  ي��ش��ت��م��ل   

ّ
أال

توضيحات  ك����ذل����ك  ال���ك���ت���ي���ب  وي���ت���ض���م���ن 
هندسية تثبت أن املجلس املذهبي ال ينوي 
اق��ت��ط��اع أي شبر م��ن امل��ق��ب��رة ال��ت��ي تحوي 
على رفات اآلالف من أبناء الطائفة، إضافة 
ع����دم����وا ف���ي ساحة 

ُ
إل����ى ال���ش���ه���داء ال���ذي���ن أ

ال��ب��رج ع��ام��ي ١٩١٥���������١٩١٦. وي��ف��ي��د الكتيب 
بأنه لن يجري التعرض للمجلس الديني 
وال��ق��اع��ة ال��ت��ي ت��ع��ل��وه. ف��ي امل��ق��اب��ل، يجزم 
ب��أن جزءًا  التي عرضها شهاب  ال��ع��ارف��ون 
الخرائط.  وف���ق  امل��ق��ب��رة س��ي��زال حكمًا  م��ن 
أما املجلس الديني فسيهدم ويعاد بناؤه 
في موقع آخر بما يتناسب مع التصميم 
الذي  التجاري،  للمركز  املقترح  الهندسي 
ال��ذي يشيده حاليًا  للمركز  سيكون ج��ارًا 
الرئيس سعد الحريري على العقار املقابل 

للعقار ٢٠٤٦. 

األربعاء  ١٨  آب  ٢٠١٠  العدد  ١١٩٥


