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  494/9009: رقم األساس
 909/9022 قرار:

 .22/7/9022 تاريخ:
 : جمعية التضامن الخيري الدرزي المدعي

 : المجلس المذهبي الدرزي وبنك البحر المتوسطالمدعى عليهما
 

 مـــحك
 م الشعب اللبنانيباس

 
اال االبتدائية الساابعة فاي بياروا والمةلماة مان الكضاار سلناار ساماحة رئيساا  وديا إن الغرفة 

 ونسة وغريس طايع عضوين.
 

 لدى التدقيق والمذاكرر،
تكاااادما المدعيااااة جمعيااااة التضااااامن الخيااااري الاااادرزي وسيل ااااا  5/22/9009تبااااينن بناااا  بتاااااري  

المحااامي باادوي ببااو ديااا باستحضااار دعااوى بوجاا  الماادعا علي مااا المجلااس المااذهبي الاادرزي 
  األول نظم مع المادعا عليا  وبنك البحر المتوسط، عرضا في  بن ا علما بأن المدعا علي

منطكاة الميايطبة  9042الثاني بنك البحر المتوسط عكد إيجار بشأن المخاازن العائادر للعكاار 
بعلمتا  فيا   8/9/9009الا البنك ستابا  استلم  بتاري   97/8/9009العكارية، فوجن ا بتاري  

ماع غيار ذي يامة مماا /الميايطبة 9042بأن  نظم عكاد إيجاار بشاأن المخاازن التابعاة للعكاار 
يوجا علي  استخالص النتائج الكانونياة المترتباة علاا عملا  ماع علما  بحكيكاة األمار فساان رد  
بن  جرى تنظايم العكاد وفكاا  للياول ماع ماالكي العكاار الساادر وقا  الطائماة الدرزياة، وبضاافا 

حاادين الاادروز بااأن الناازان بااين جمعيااة التضااامن الخيااري الاادرزي والمجلااس المااذهبي لطائمااة المو 
المشرف علا األوقاف الدرزياة يعاود الاا عكاود، حياّ تكادنما مديرياة األوقااف الدرزياة التابعاة 
الااا المجلااس المااذهبي الاادرزي باستحضااار دعااوى بمااام المحسمااة االبتدائيااة المدنيااة فااي بيااروا 

/الميايطبة 9042بوج  جمعية التضامن الخيري الدرزي طلبا بموجب ا رفع يدها عان العكاار 
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وتساااااليم المدعياااااة جمياااااع المساااااتنداا والوثاااااائق وساااااند الملكياااااة، وقاااااد قاااااررا المحسماااااة بتااااااري  
شاااطا الااادعوى، وبدلاااا المدعياااة بمااارور الااازمن علاااا المطالباااة بحاااق المجلاااس  20/5/2988

/الميااطيبة لماارور بكثاار ماان عشاار ساانواا علااا طلباا  9042المااذهبي الاادرزي بملكيااة العكااار 
نتمااااق حاااق المجلاااس الماااذهبي الااادرزي بااا دارر وقااا  العكاااار بأنااا  وقااا  الطائماااة الدرزياااة سماااا وا

/المياااايطبة ومااااا مارساااا  يشااااسن غياااابا  للعكااااار ألن المدعيااااة هااااي متوليااااة الوقاااا  وألن 9042
المجلااس المااذهبي الاادرزي لاام يلجااأ الااا الكضاااق لرفااع ياادها عاان الوقاا  باعتبااار ان ااا هااي التااي 

إليجارر، وبضااف بن العكاار المناازن بجرا عكود االيجار مع شرسة السياراا التي تنازلا عن ا
علي  هو وق  خاص ومعترف ب  مان المادعا عليا  األول، وباأن عكاد إيجاار المخاازن المانظم 

منطكااة الميااايطبة  9042بااين المجلااس المااذهبي الاادرزي وبنااك البحااار المتوسااط علااا العكااار 
دون العكارياااة جااارى تنظيمااا  ماااع غيااار ذي يااامة ألن المجلاااس لااا  حاااق االشاااراف علاااا الوقااا  

 إدارت ، وخلص الا طلا:
/المياايطبة الاذي وج ااة 9042إعاالن حك اا بااالتولي علاا الوقا  المنشااأ علاا العكاار  أواًل: -

 استعمال  تربة موتا الدروز المكيمين في بيروا.
: فس  عكد اإليجار الموقع بين المجلس المذهبي الدرزي وبنك البحر المتوسط النتماق ثانياً  -

 يمة المةجر.
ــــاً  - ين الماااادعا علي مااااا بالتكافاااان والتضااااامن الرسااااوم والمياااااري  وباااادل العطاااان تضاااام :ثالث

والضااارر والخساااارر الناجماااة عااان حرماااان المدعياااة مااان ممارساااة حك اااا فاااي تاااأجير المخاااازن 
 ل فترر الدعوى ولحين اقتران ا بحسم مبرم.االكائمة علا العكار المشار الي ، طو 

 
ا تياحي  خطاأ ماادي، يادر فاي قادنما المدعياة طلا 29/22/9009وتبين بن  بتاري  

/ 2129التاري  عين  قرار ب جابة الطلا لج ة تيحي  الخطأ المادي في رقم العكار باعتبار  /
/ فااي السااطر 2129/ باادال  ماان /9042/ و/25/ السااطر /9/ فااي الياامحة /2219باادال  ماان /

 / من اليمحة عين ا من االستحضار.22/
م المجلااا 9/1/9020وتباااين بننااا  بتاااراي   س الماااذهبي لطائماااة الموحااادين الااادروز وسيلااا  قااادن

المحامي نبين عبد الملك، الئحة جوابية بولاا عارب باأن الوقاائع التاي عرضات ا المدعياة غيار 
يااااااااحيحة واضاااااااااف بااااااااأن الحكيكااااااااة هااااااااي بن األوقاااااااااف الدرزيااااااااة تملااااااااك ساماااااااان العكااااااااار رقاااااااام  
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دارر الساااااالطاا الدينيااااااة  /المياااااايطبة9042 الدرزيااااااة وسااااااان خاضااااااعا  بشااااااسن مسااااااتمر لواليااااااة وا 
قاارر سااماحة الشااي  محمااد ابااو شااكرا بياامت  شااي  عكاان  92/7/2954المختيااة، وبنناا  بتاااري  

طائماااة الموحااادين الااادروز توسيااان السااايد بنااايس روضاااة سمتاااولي علاااا وقااا  الااادروز الكاااائم علاااا 
/المييطبة وبجاز ل  بموجا الوسالة المشار الي ا ب دارر شةون الوقا  بسان 9042الكعار رقم  
ياالحت  ماان ياايانة وا عمااار ومحافظااة ورعايااة والعماان علااا تنميااة مااوارد  وحمظ ااا مااا تتطلباا  م

نماق ا في سبين إعمار  وتحساين  والادفان عان حكوقا  ماع إعطااق الوسيان حاق توسيان غيار  بماا  وا 
وساااااان باااااا ... وبناااااا  يسااااااتنتج ماااااان هااااااذ  الوسالااااااة بنن ملكيااااااة الوقاااااا  الكااااااائم علااااااا العكااااااار رقاااااام  

كامان الااا األوقااف الدرزياة، وبن المتاولي المعلاي والكااانوني /الميايطبة تعاود حيارا  وبال9042
علااا هااذا الوقاا  هااو الساايد بناايس روضااة وذلااك بموجااا الوسالااة المرفكااة واليااادرر عاان مالااك 
العكااار ياااحا الساالطة الكانونيااة والدينيااة، وبأناا  لاام تباارز الجمعيااة المدعيااة اي مسااتند قااانوني 

ل حتا حك ا الشارعي والكاانوني فاي المتاولي يحي  يثبا بشسن واض  او علا سبين االستدال
با نمسا ا سمتولياة بحسام األمار  علا الوق  المذسور بو علا إدارت ، وان الجمعية المدعية نين
الواقع علا الوق ، سما ان ا اعتمدا علا تمييز خاطئ فيما بين الوق  العام والوق  الخاص 

قانونا  ضمن األوقااف العاماة الدرزياة والعكار موضون الدعوى وسن ما يحتوي  من مكابر يدخن 
وتحااا واليااة الماادعا عليااا ، وبنن إدالق المدعيااة بأنناا  منااذ إنشااااق الوقاا  علااا العكااار الماااذسور 
سانا العاائالا الدرزياة المكيماة فاي بياروا هاي مان تتاولا إدارر شاةون  وبالتاالي لايس للمادعا 

ماااة بتااااري  علياا  اي حاااق بااا دارر وتااولي شاااةون هاااذا الوقاا  هاااو إدالق ماااردود  لوجااود دعاااوى مكدن
بماااام محسماااة بداياااة بياااروا المختياااة مااان قبااان متاااولي مكبااارر الااادروز عاااارف باااك  7/2/2911

النسدي وسين الشي  حسن طليع وحسن حماد  بيمت ما السلطة العليا لطائماة الادروز ومتاوليين 
رقااام   وقااا  الااادروز بوجااا  ورثاااة انطاااوان سااايود، ذلاااك يوثباااا بنااا  مناااذ إنشااااق الوقااا  علاااا العكاااار

/المييطبة ساان حاق االدارر والوالياة علاا هاذا الوقا  يعاود حيارا  الاا المراجاع الدينياة 9042
نن المراجع الدينية العليا والمختية آنذاك وسان ل ا الحق بتوسين  من تشاق إلدارر هذا الوق ، وا 

المختيااة هااي ماان قامااا بالمحافظااة علااا هااذا الوقاا  ماان ساان مغتيااا ومعتااد  بمااام المراجااع 
كضائية والرسمية المختية ما يوثبا بشسن قاطع وبكيد باأن ملكياة العكاار والوقا  الكاائم عليا  ال

العامااة وان المجلااس المااذهبي لطائمااة الموحاادين الاادروز هااو ماان  الدرزيااة تعااود حياارا  للوقاااف
ول  حق الوالية واإلدارر دون اي منازن، وان  لج ة عكد االيجاار المبارز مان يمثن تلك االوقاف 
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مدعية في االستحضار الموقع بين ا وبين المدعية ف نن سبب  بنن سماحة شي  العكن محمد ببو ال
الاادعوى بياامت   موضااونالساايد بناايس روضااا متااولي علااا الوقاا   2954شااكرا عااينن فااي العااام 

الشخياااية، ألنن المدعياااة لااام توعاااينن بتاتباااا  سمتولياااة علاااا الوقااا  موضاااون الااادعوى، وقاااد حيااان 
انتخاااا الساايد روضااا رئيسااا  للجمعيااة المدعيااة إذ سااان يوقااع بعااب العكااود بعااب االلتباااس بعااد 

بيااامت  الشخياااية اي سمتاااولي عااان الوقااا  والااابعب ايخااار مااان العكاااود ساااان يوقع اااا بيااامة 
مزدوجاااة اي بيااامت  متاااولي عااان الوقااا  ورئااايس للجمعياااة المدعياااة، وبننااا  خاااالل فتااارر الحاااروا 

مان الغيااا والماراي فاي إدارر األوقااف الدرزياة  المدعياة اوالظروف التي مارن ب اا لبناان، اساتماد
با نمس ا سمتولي عن الوق  وبجرا عكودا  مع الغير ب ذ  اليمة.  ونين

وبدلا بأنن موضون الدعوى يتعلق ب عالن حق المدعية بالتولي علاا الوقا  المنشاأ علاا 
حية الباااا ، وبناا  ماان المتعااارف علياا  قانونااا  واجت ااادا  بن يااال/المياايطبة9042العكااار رقاام  

وتوزيع ريعا  بالنزاعاا المتعلنكة بلزوم الوق  واستبدال  واستكالل  والوالية علي  وتعيين مستحكي  
معطوفااة علااا المااادر  272تعونااد حياارا  للمحاااكم المذهبيااة، وان هااذا المباادا مساارس فااي المااادر 

بنااا  ال ، و 24/9/2948ماان قاااانون األحاااوال الشخيااية للطائماااة الدرزياااة اليااادر بتااااري   270
ياادخن بالتاااالي فاااي اختيااااص المحاااكم الشااارعية دعااااوى النااازان علااا ملكياااة الوقااا  بماااا دعاااوى 
دارر الوق  هي من اختيااص المحااكم الشارعية األمار الاذي يكتضاي معا  رد الادعوى  إثباا وا 
الحاضرر لعدم االختياص، واستطرادا ، يجا رد إدالق المدعية بمرور الزمن لمارور مادر بكثار 

موجباااا وعكااود لعاادم سااريان حساام ماارور الاازمن فااي الحالااة  154اا ألنن المااادر مان عشاار ساانو 
الراهنة، وان المدعية لم تثباا ولام توباينن سيمياة او آلياة اتخاذهاا ليامة المتاولي علاا هاذا الوقا  
هاااي بالتاااالي تمتكااار الاااا اي مساااوي مشااارون، وبنااا  مااان ج اااة بخااارى وبعاااد يااادور قاااانون تااااري  

ن ااائي شااةون طائمااة الموحاادين الاادروز، وان المكاارر الرابعااة ماان والااذي نظاام بشااسن  9/2/9002
المادر الثامنة من هذا الكانون قد بناطاا باالمجلس الماذهبي لطائماة الموحادين الادروز ياالحية 
اإلشراف والوالية علا األوقاف الدرزية واتخاذ الكراراا الالزمة التي تكمن حسن إدارت ا وطريكة 

ماان  51و 59وسان مااا مان شااأن  تحكياق غايت ااا، وان الماادتين  اساتغالل ا ووج ااة يارف ريع ااا
الكااانون عيناا  قااد بلغااا األحسااام التااي تتعااارب معاا  او التااي ال تااأتل  مااع مضاامون ، وبالتااالي 

/المييطبة تعاود حيارا  للمادعا عليا  األول ويساون حكا  ثابتاا  9042تكون ملكية العكار رقم  
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جاااراق وتنظااايم العكاااود عليااا  بحساااا ماااا يرتأيااا  ماااا لج اااة توليااا  ادارر الوقااا  موضاااون الااادعوى وا  
 يتوجا بنتيجت  اعتبار العكد الموقع مع المدعا علي  بنك البحر المتوسط قانونيا  ويحيحا .

 وطلا في الختام:
 رد الدعوى شسال  لعدم اختياص هذ  المحسمة للنظر ب ا. أواًل:
لج اة المدعيااة لعاادم يااحت ا ولعاادم واساتطراردا  فااي األساااس، رد جميااع إدالقاا وماازاعم ا ثانيًا:

 قانونيت ا.
اعتبار المدعا علي  المجلس المذهبي لطائمة الموحدين الدروز متوليا  علا الوق  الكائم  ثالثًا:

/المياايطبة وبالتااالي التأكياد علااا يااحة وقانونياة عكااد اإليجااار 9042علاا العكااار رقام  
 وم والمياري  وبتعاا المحامار.الموقع فيما بين المدعا علي ما وتدريك المدعية الرس

 
قدما المدعية الئحة جوابية بولا عرضا في ا ان ملكياة  7/2/9020وتبين بن  بتاري  

/المياايطبة تعااود لمكباارر طائمااة الاادروز فااي بيااروا وذلااك ثابااا ماان خااالل 9042العكااار رقاام  
ن وقاد ذسار فاي المحضار ا 20/2/2998فاي بياروا تااري   2129لجنة التحدياد محضار رقام 

هذا العكار هو وق  للطائمة الدرزية في بيروا مناذ نيا  وماايتي سانة اي قبان إنشااق المجلاس 
المذهبي لطائمة الموحدين الدروز، وان ا هي متولية العكار موضون الدعوى والوق  الكائم علي  

وجااق فياا   99/8/2910الياادرر عاان المنادوا الساامي فااي  2425بموجاا العلام والخباار رقام 
الجمعيااااة المحافظااااة علاااا وقاااا  الطائمااااة الدرزياااة فااااي بيااااروا وياااون  ماااان التعاااادي بن "غاياااة 

وتحسين  وبنائ  بغية زيادر إيرادات  الدرزية في بيروا" و"إذا حلا الجمعية لسبا مان األساباا 
فجميع ممتلكات ا تعود الا وق  الطائمة الدرزية في بيروا"، وبالتالي ال تكون المدعية تونيا 

نما سندا  ألحسام الكانون، وبضافا ان المجلس المذهبي لطائمة الموحدين نمس ا باألمر الو  اقع وا 
الاادروز قااد بورد نيااا  خايااا  فااي نظاماا  الااداخلي ساارنس فياا  اسااتكاللية تربااة دروز بيااروا عاان 
سائر بوقاف الطائمة الدرزياة مان الناحياة االدارياة والمالياة، سماا جااق فاي ستااا رئايس الجمعياة 

بمعرب جواب  علا ستاا مدير األوقاف الدرزية، وان مكبرر الدروز هي  25/2/2928تاري   
طائمة الدرزياة فاي بياروا التاي تنحيار ياالحياا المحافظاة علي اا وياون ا وملكيت اا لوق  ل

لجمعيااة التضااامن الخيااري الاادرزي بموجااا العلاام والخباار المااذسور، وان تمسااك الماادعا علي ااا 
الدرزيااة /المياايطبة هااو ملااك وقاا  الطائمااة 9042العكااار   باإلفااادر العكاريااة التااي ورد في ااا ان
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غياار ممساان الن مناادرجات ا يجااا ان تتمااق مااع قيااود محضاار التحديااد ألن قيااود اليااحيمة تبنااا 
الاااااذي جااااااق فيااااا  ان العكاااااار رقاااااام   10/22/2998علي اااااا وباااااالعودر الاااااا قااااارار اللجناااااة تاااااااري  

وى دروز بياااروا دون دروز /الميااايطبة هاااو مكبااارر الااادروز وال يمسااان ان يعناااي ذلاااك سااا9042
جبان لبنااان او سااواهم ألن العااائالا الدرزيااة خااارد بيااروا ال تاادفن موتاهااا فااي تربااة بيااروا باان 
مااادافن م الخاياااة ب اااا موجاااودر بمحااان اقامت اااا، وانااا  ردا  علاااا توسيااان السااايد بنااايس روضاااا ف نااا  

متولياااا  يكتضاااي التوضاااي  بأنااا  فكاااط توسيااان معناااوي ألن رئااايس جمعياااة التضاااامن الخياااري ساااان 
الوق  في بيروا قبن انتخاا الشي  محمد ابو شاكرا وقبان إنشااق المجلاس المادعا عليا ، وبنا  
لج ة بن  قاد حيان بعاب االلتبااس بعاد انتخااا السايد روضاا رئيساا  للجمعياة المدعياة إذ ساان 
يوقع بعب العكاود بيامت  الشخياية اي سمتاولي عان الوقا  والابعب ايخار مان العكاود ساان 

مة مزدوجة اي بيمت  متولي عن الوق  ورئيس للجمعياة المدعياة، ف نا  إدالق غيار يوقع ا بي
حيااّ قاارر ايكاااف  99/29/9009قااانوني وهااو مااا بكااد  محضاار جلسااة مجلااس الااوزراق تاااري  

لمكاار المجلااس المااذهبي لطائمااة الموحاادين الاادروز فااي بيااروا شااارن فااردان رقاام اإليجااار الكااديم 
الخيري الدرزي، وهو إقرار من قبن مجلس الوزراق بملكية  ملك جمعية التضامن 9042العكار 

المدعياااة للعكاااار موضاااون الااادعوى، وخلياااا الاااا طلاااا رد ماااا جااااق فاااي الئحاااة المااادعا عليااا  
رر بقوال ا ومطالب ا السابكة.  األولا لعدم ثبوت  وعدم قانونيت  وعدم جديت ، مسرن

م الماادعا علياا  الثاااني بناا 7/2/9020وتبااين بناا  بتاااري   ك البحاار المتوسااط ل.م.ل. قاادن
وقاع "وقا   98/7/9009وسيل  المحامي فادي مغيزل، الئحة جوابية، عارب في اا بنا  بتااري  

الطائمااة الدرزيااة" ممااثال  بااالمجلس المااذهبي لطائمااة الموحاادين الاادروز، بياامت  مالكااا  للعكااار رقاام 
زل عان إجاازر" /المييطبة ومع شرسة السياراا العامة ل.م.ل. )بجيسو( علاا عكاد "تناا9042

تنازلا بموجب  الشرسة األخيرر عن إجازت ا للمحالا العشرر الكائنة في العكار المذسور بما في  
تبلا  استحضاار هاذ   22/22/9009الخلو ليال  المتناازل بناك البحار المتوساط، وانا  بتااري  

لا  ستاباا   الدعوى وقد بدلا في  المدعية بن اا يااحبة اليامة لتاأجير هاذ  المخاازن، وقاد برسالا
بذلك بجاب اا عليا  بأنا  جارى تنظايم عكاد اإليجاار حساا األياول مان قبان مالاك العكاار الساادر 
وقا  الطائماة الدرزياة وهاو مااا ورد فاي اإلفاادر العكارياة العائاادر للعكاار موضاون الادعوى، وبااذلك 

تا  فاي ر ة إجاتكون العالقة التعاقدية بين المدعا علي ما قانونياة، سماا بدلاا اساتطرادا  باساتمراري
 حال تبينن ان ياحا اليمة للتأجير هو مرجع آخر، وخلص إلا طلا:
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مة من المدعي بوج   لعدم قانونيت ، :أوالً  -  رد الدعوى المكدن
 تدريك المدعي الرسوم والنمكاا واألتعاا سافة، ثانيًا: -

 
م المادعا عليا  المجلاس الماذهبي لطائماة الموحادين 95/20/9020وتبين بن  بتااري    قادن

الااادروز الئحاااة جوابياااة ثانياااة، عااارب في اااا بنن ماااا عرضااات  المدعياااة لج اااة حسااام لجناااة التحدياااد 
ال يمساااان الرسااااون إلياااا  سااااون العكااااار  20/2/2998فااااي بيااااروا تاااااري   2129المحضاااار رقاااام 

اادرد ضاامن  يكااع ضاامن منط 2129 موضااون  9042كااة ربس بيااروا العكاريااة بينمااا العكااار المو
الدعوى الراهنة يكع ضامن منطكاة الميايطبة العكارياة، واألول تبلا  مسااحت  حالياا  عشارر بمتاار 

متاارا  وهااو حاليااا  ال يحتااوي علااا بي مكباارر،  110مناا  بلديااة بيااروا مساااحة  اسااتملكابعااد بن 
الذي ذسرت  المدعية وهو المحافظاة علاا  بأن المدعية هي جمعية وهدف ا المنشود هو وبضاف

وقااا  الطائماااة الدرزياااة وياااون  مااان التعااادي، إال بن ذلاااك لااايس مااان شاااأن  بن يجعل اااا المالكاااة 
لممتلكااااا الطائماااة الدرزياااة، وساااذلك عرضاااا باااأنن الكاااانون المنشااائ والمااانظنم للمجلاااس الماااذهبي 

لترباة الاادروز، وبناا  إذا سااان  الادرزي ونظاماا  الااداخلي ال يتضاامن بياة اسااتكاللية ماليااة بو إداريااة
شااي  العكاان هااو فكااط توسياان معنااوي فيتساااقل الماادعا علياا  فعليااا  التوسياان الماانظنم ماان سااماحة 

لمثن هذا التوسين إذا ساان هاو المتاولي علاا الوقا ، وبننا  لج اة محضار جلساة مجلاس الاوزراق 
ضااار الجلساااة فكاااد تااامن تياااحي  الخطاااأ الماااادي الاااوارد فاااي ذلاااك المحضااار األمااار الثاباااا فاااي مح

واستبدل بالتالي عبارر ملك جمعية التضامن الخيري الدرزي بملك  99/29/9009المنعكدر في 
ر في باا الكانون وفي فكرر المطالا بقوال  ومطالبا  الساابكة، وطلاا رد األوقاف  الدرزية، وسرن

 ما ورد في الئحة المدعية األخيرر لعدم يحت ا ولعدم قانونيت ا.
قاادنما المدعيااة الئحاة جوابيااة، ثانياة عرضااا في ااا بنن  90/29/9020  وتباينن بنناا  بتااري

بيروا هما من الناحية الشسلية عكارا  واحادا  قبان بن  س/رب2129و /المييطبة9042العكارين 
فاااااي العكاااااار  وبدخلتااااا يشاااااق الجااااايل المرنساااااي طريكاااااا  فاااااي هاااااذا العكاااااار قساااااما الكسااااام األكبااااار 

/ربس بيروا وهو ما تثبت  الخريطة، وبن 2129 /المييطبة والكسم األيغر في العكار9042
بناطاااا بالمااادعا عليااا  المجلاااس الماااذهبي  9/2/9002مااان الكاااانون الياااادر بتااااري   8الماااادر 

لطائماة الموحادين الاادروز ياالحية اإلشاراف علااا األوقااف الدرزياة دون يااالحية الوالياة التااي 
الخياري الاادرزي وهاو يوبااين يادلي ب ااا المجلاس، سمااا عرضاا إلااا بياان بعمااال جمعياة التضااامن 
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بن ااا هااي ماان يتااولا وقاا  الطائمااة الدرزيااة فااي بيااروا خايااة بن ااا هااي ماان استحياان علااا 
را فاي عرخية البناق علا العكار موضون الدعوى وهي التي تكلنما وس ا إلتماام البنااق، وسارن

لزام المدعا الختام مآل بقوال ا ومطالب ا السابكة، وطلبا رد جميع بقوال المدعا علي  األول وا  
 علي  الثاني بالبدالا المتوجبة بذمت  للمدعية.

م المادعا عليا  المجلاس الماذهبي لطائماة الموحادين  98/29/9022وتبينن بنن  بتااري   قادن
الدروز الئحة جوابية ثالثة، بدلا في ا بأنن البيان المذسور في الئحة المدعياة هاي التاي نظنمتا ، 

لة فاي بياروا قارار قضاا بارد دعاوى إخاالق اخار لعادم وبن  يدر عن قاضي األماور المساتعج
االختياص وهذا يشسنن عنيرا  واقعيا  وقانونيا  ثابتا  حول يحة إدالقاا المدعا علي ، وسررن 

 في الختام بقوال  ومطالب  السابكة، مضيما  طلا رد الدعوى النتماق يمة المدعية بتكديم ا.
جت ادا  لدى المدعية للكيام بأي عمن تيرفي بو بما خاليت  بنن  ال يمة قانونا  واوبدلا 

 29/الميااايطبة ساااندا  للماااادر 9042قضاااائي بو إداري يتعلاااق باااالوق  الكاااائم علاااا العكاااار رقااام 
ب.م.م. وبن حسام قضاااق العجلاة ساارنس مباادب إنتمااق ياامة المدعيااة ب قاماة بي دعااوى تتعلااق  21و

 بالوق .
ر محاكمة المدعية والمدعا عليا   9/5/9022وتبينن بنن  في الجلسة المنعكدر بتاري   تكرن

ر الماااادعا علياااا  الثاااااني بنااااك البحاااار المتوسااااط ل.م.ل. بقوالاااا   األول باليااااورر الوجاهيااااة وساااارن
 وختما المحاكمة.

را  9/5/9022وتباااينن بننااا  بتااااري   قااادنما المدعياااة ماااذسرر ماااع طلاااا فااات  محاكماااة سااارن
 بموجب  بقوال ا ومطالب ا السابكة.

م الماادعا علياا  المجلااس المااذهبي لطائمااة الموحاادين  28/5/9022  وتبااينن بنناا  بتاااري قاادن
ر في ا بقوال  ومطالب  السابكة وخلص إلاا طلاا رد الطلاا المكادم مان  الدروز مذسرر جوابية سرن

 المدعية بمت  المحاكمة.
قدنما المدعية طلا فت  المحاكمة، طلبا في ختام  فت   2/7/9022وتبينن بن  بتاري  

ضااع يااورر دعااوى التيااحي  المرفكااة ربطااا  قيااد المناقشااة وماان ثاام اسااتئخارها للبااا المحاكماة وو 
 ن ائيا  بتلك العالكة بمام الكاضي العكاري اإلضافي.

 

 بناًء عليـــه
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تطلاااا إعاااالن حك اااا باااالتولي علاااا حياااّ ان المدعياااة جمعياااة التضاااامن الخياااري الااادرزي 
وج اة اساتعمال  ترباة ماوتا الادروز  نن /المييطبة مدلياة ب9042الوق  المنشأ علا العكار رقم 

اإليجاااار الموقاااع باااين المااادعا علي ماااا المجلاااس المكيماااين فاااي بياااروا، سماااا تطلاااا فسااا  عكاااد 
ر لدى المجلس   .المذسورالمذهبي الدرزي وبنك البحر المتوسط ل.م.ل. النتماق يمة المةجن
د الاادعوى وحيااّ بنن الماادعا علياا  المجلااس المااذهبي لطائمااة الموحاادين الاادروز يطلااا ر 

شااسال  لعااادم االختياااص مااادليا  بنن يااالحية الباااا بالنزاعاااا المتعلكاااة بلاازوم الوقااا  واساااتبدال  
واساااتكالل  والوالياااة عليااا  وتعياااين مساااتحكي  وتوزياااع ريعااا  تعاااود حيااارا  للمحااااكم المذهبياااة ساااندا  

ماااان قااااانون األحااااوال الشخيااااية للطائمااااة الدرزيااااة اليااااادر فااااي  272و 270ألحساااام المااااادتين 
24/9/2948. 

لتكديم ا استنادا  إلا بحسام قانون تنظيم شةون يطلا رد الدعوى لعدم يمة المدعية سما 
 /ب.م.م.21/ و/29، والمادتين /9/2/9002طائمة الموحدين الدروز اليدر بتاري  

المجلاس الماذهبي لطائماة الموحادين الادروز في األساس، يطلا المادعا عليا  واستطرادا  
ماازاعم المدعيااة لعاادم يااحت ا ولعاادم قانونيت ااا واعتبااار  متوليااا  علااا الوقاا  رد جميااع إدالقاا و 

/المياايطبة، وبالتااالي التأكياد علااا يااحة وقانونياة عكااد اإليجااار 9042الكاائم علااا العكااار رقام 
 الموقع بين المدعا علي ما. 

وحياّ بنن المادعا عليا  بناك البحار المتوساط ل.م.ل. يطلاا رد الادعوى لعادم قانونيت اا 
يحي  ألنن ملكية الوق  يكع تحا إشاراف المجلاس  98/7/9009ليا  بن عكد إيجار  تاري  مد

/ ماان قاانون تنظايم شااةون طائماة الموحاادين الادروز اليااادر 8بموجااا الماادر /الماذهبي لطائماة 
 .9/2/9002بتاري  

وحياااّ بنن النااازان الحاضااار سماااا عرضااانا  بعاااال  وفاااي ضاااوق المطالاااا المحاااددر فاااي فكااارر 
المتعلاق با عالن حاق في استحضار ولوائ  المدعية يستوجا البحّ بوال  في المطلا المطالا 

/الميايطبة، وثانياا  فاي المطلاا المتعلاق 9042المدعية بتاولي الوقا  المنشاأ علاا العكاار رقام 
 المنظم بين المدعا علي ما. 98/7/9009بمس  عكد اإليجار تاري  
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ـــى الع ـــار رقـــم أواًل: فـــي م لـــب قعـــدع حـــو المدعيـــ  بتـــولي ال  /6402وقـــل المنشـــا عل
 :المصي ب 

حياّ بنن المدعياة جمعياة التضااامن الخياري الادرزي توادلي بن ااا هاي المتولياة علاا الوقاا  
/المييطبة وبنن  ال يحق للمدعا علي  المجلس الماذهبي لطائماة 9042المنشأ علا العكار رقم 

 الموحدين الدروز ب دارر الوق  المذسور.
لياا  المجلااس المااذهبي لطائمااة الموحاادين الاادروز ياادلي بااأن الاادعوى وحيااّ ان الماادعا ع

 مردودر شسال  لعدم اختياص المحسمة للنظر ب ا.
/الميااايطبة المبااارزر ربطاااا  9042وحياااّ يتباااينن مااان اإلفاااادر العكارياااة العائااادر للعكاااار رقااام 

ملكيت   ، بنن 9/1/9020المجلس المذهبي لطائمة الموحدين الدروز تاري  بالئحة المدعا علي  
 تعود بسامن األس م إلا وق  الطائمة الدرزية.

/ ماان قااانون الملكيااة 20وحيااّ انن الوقاا  وهااو حااق عينااي عكاااري وفكااا  ألحسااام المااادر /
/ إال بنن  يوجد قسم من قضاايا  تعاود ياالحية النظار والميان في اا 1119العكارية الكرار رقم /

الوقاا  والطائمااة التااي ياارتبط ب ااا وموضااون إلااا المحاااكم الشاارعية والمذهبيااة وذلااك بحسااا نااون 
المحاااكم الدينيااة األمااور الداخليااة المختيااة بااالوق ، فااي  الناازان، وبالتااالي تاادخن فااي يااالحية

 حين بنن األمور المتعلكة بعالقة الوق  بالخارد، ف ن ا تدخن في يالحية المحاكم المدنية.
مااع  2948شابا   94ر فاي وحياّ بنن قاانون األحاوال الشخياية للطائمااة الدرزياة اليااد

تعديالتااا ، والاااذي يااانظنم بوضاااان الطائماااة الدرزياااة تنااااول فاااي الميااان التاساااع عشااار مااان مساااألة 
 272و 270األوقاف بحيّ جااق عناوان الميان الماذسور "فاي األوقااف"، وتضامنن ثاالّ ماواد 

 .279و
 من  علا ما يلي: 270وتنص المادر 

الل  والوالية علي  وتعيين مستحكي  وتوزيع "يرجع في حسم الوق  ولزوم  واستبدال  واستغ
 ريع  إلا يسوك الوق  بو التعامن الجاري منذ الكدم وا لا األحسام الشرعية والكوانين النافذر".

 من  علا بن : 272سما تنص المادر 
"فااي جمياااع المسااائن الداخلاااة فااي اختيااااص قاضااي الماااذها والتااي لااام ياارد علي اااا ناااص 

الكاضااي الموشااار إلياا  بحسااام الشاارن اإلسااالمي المااذها الحنمااي خاااص فااي هااذا الكااانون يطبنااق 
 وجميع النيوص الكانونية التي ال تتعارب مع الشرن اإلسالمي".
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المتعلاق بتنظايم الكضااق الماذهبي الادرزي  1471رقام / مان المرساوم 8وحيّ بنن المادر /
ايا والمعاامالا يدخن في اختياص المحاكم المذهبية الدرزية النظر فاي الكضاتنص علا بن  "

 .المتعلق بتطبيق بحسام الشرن والتكاليد الدرزية وقانون األحوال الشخيية للطائمة الدرزية"
وحياااّ بنن مسااااألة تحديااااد الواليااااة علااااا وقاااا  الطائمااااة الدرزيااااة المنشااااأ علااااا العكااااار رقاااام 

/المييطبة هي محب داخلياة ضامن طائماة الموحادين الادروز وال تخاتص إال باالوق ، 9042
يساون / منا ، وبالتاالي 270ناول اا قاانون األحاوال الشخياية للطائماة الماذسورر فاي الماادر /وقد ت

 النظر ب ا من يالحية الكضاق المذهبي الدرزي وليس من اختياص المحاكم المدنية.
م، يساااون طلاااا المدعياااة إعاااالن حك اااا باااالتولي علاااا الوقااا   وحياااّ تأسيساااا  علاااا ماااا تكااادن

مياااايطبة مسااااتوجبا  الاااارد شااااسال  لعاااادم اختياااااص المحسمااااة /ال9042المنشااااأ عاااان العكااااار رقاااام 
 الحاضرر للنظر ب .

 
 

 عليهما: ىثانيًا: في م لب فسخ الع د المنّظم بيع المدع
المنظنم بين المدعا علي ما المجلس المذهبي لطائمة حيّ بنن المدعية تطلا فس  العكد 

ا سائناااة فاااي العكاااار رقااام الموحااادين الااادروز وبناااك البحااار المتوساااط ل.م.ل. والمتعلناااق بمحاااال
 ، مدلية بنن  ال يمة للمجلس المذسور سمةجنر.98/7/9009/المييطبة بتاري  9042

وحيااّ يتباااينن مااان عكاااد اإليجاااار المبااارزر نساااخة عناا  مااان قبااان المااادعا عليااا  بناااك البحااار 
، بنن العكد المطلوا فسخ  منظنم بين وق  7/2/9020المتوسط ل.م.ل. ربطا  بالئحت  تاري  

، الطائما ة الدرزيااة سمرياق بول وشاارسة السااياراا والمعاداا العامااة ل.م.ل. )بجيساو( سمريااق  ثااان 
 وبنك البحر المتوسط ل.م.ل. سمريق ثالّ.

ل فاااااي العكاااااد وهاااااو "وقااااا  الطائماااااة الدرزياااااة" هاااااو مالاااااك للعكاااااار وحياااااّ  بنن المرياااااق األون
ور والمبااارزر فاااي /الميااايطبة سماااا هاااو ثاباااا مااان اإلفاااادر العكارياااة العائااادر للعكاااار الماااذس9042

الملاا ، وبالتااالي تكااون الملكيااة ثابتااة لوقاا  الطائمااة الدرزيااة وفكااا  لكيااود السااجن العكاريااة التاااي 
 تتمتع بكور ثبوتية مطلكة تجا  الكافة.

تمثااان فااي العكاااد المااذسور باااالمجلس  –وقاا  الطائماااة الدرزيااة  –وحيااّ بنن المرياااق األول 
ا الوالياااة علاااا األوقااااف الدرزياااة، وممااااثال  يااااحالماااذهبي لطائماااة الموحااادين الااادروز بويااام  
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بشخص األستاذ عباس الحلباي رئايس لجناة األوقااف بموجاا تماويب خااص مان ساماحة شاي  
 العكن رئيس المجلس الشي  نعيم حسن.

ياانص  9/2/9002وحيااّ بنن قااانون تنظاايم شااةون طائمااة الموحاادين الاادروز اليااادر فااي 
ن يااالحياا المجلااس المااذهبي لطائمااة الموحاادين ماا/ ماان مادتاا  الثانيااة علااا بناا  4فااي المكاارر /

الدروز ان  يتولا االشراف علا االوقاف الدرزية وعلاا المةسسااا وجمعيااا طائماة الموحادين 
الدروز واتخاذ الكراراا الالزمة التي تكمن حسن إدارت ا وطريكة استغالل ا ووج ة يرف ريع ا 

ا البياضااة ماان هااذا اإلشااراف وتبكااا وساان مااا ماان شااأن  تحكيااق غايت ااا، وتسااتثنا بوقاااف خلااوا
شراف شيوخ ا.  تحا سلطة وا 

جمعية التضاامن الخياري الادرزي ياالحية  بولاوحيّ لم يتبينن من الكانون المذسور ان  
اإلشاااراف علاااا األوقااااف الدرزياااة وياااالحية اتخااااذ الكاااراراا الالزماااة التاااي تكمااان حسااان إدارت اااا 

 وطريق استغالل ا.
ي إطار بحثنا مطلا المدعية األول، من بنن  ال يعود للمحسماة وحيّ وسما بوردنا  آنما  ف

الحاضرر البا بمسألة إعالن حق المدعية بتولي وق  الطائمة الدرزية المونشاأ علاا العكاار رقام 
دارت اااا األوقااااف  9/2/9002/الميااايطبة ف نااا  طالماااا لااام يول اااا قاااانون 9042 حاااق اإلشاااراف وا 

تر  توافرهاا عناد التكادم بسان دعاوى متاوافرر فاي الملا  الدرزية، ال تكون يمة المدعية التاي يشا
 النزان الحاضر. موضونالراهن للتكدم بطلا فس  العكد 

وحياااّ اساااتنادا  إلاااا ماااا تكااادم، يكتضاااي رد طلاااا المدعياااة الراماااي إلاااا فسااا  العكاااد تااااري  
 المنظم بين المرقاق الثالثة:  98/7/9009

 وق  الطائمة الدرزية. -
 عداا العامة ل.م.ل. )بجيسو(.شرسة السياراا والم -
 وبنك البحر المتوسط ل.م.ل. -

م بالطلا المذسور.  لعدم توافر يمت ا للتكدن
الا إلي اا المحسماة، لام يعاد مان حاجاة للبحاّ فاي ساائر ماا  وحيّ بعد النتيجاة التاي توين

لكياا بثير بو بدلي ب ، مما يكتضي رد سائر األسباا والمطالا الزائدر بو المخالمة سواق ألن ا 
ردا  ضااامنيا  علي اااا بو لعااادم المائااادر مااان بحث اااا، بماااا فاااي ذلاااك طلاااا فااات  المحاكماااة المكااادم مااان 

النتمااااق ماااا يوبااارر ، وحياااّ يكتضاااي بيضاااا  رد طلاااا بااادل العطااان  9/5/9022المدعياااة بتااااري  
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 اا فاي والضرر الوارد في مطالا المدعية والذي تادلي بأنا  نااجم عان حرمان اا مان ممارساة حك
زن وذلاك شااسال  لعادم تحدياد قيمااة البادل المطالاا با  ولعاادم تساديد الرسام المتوجااا تاأجير المخاا

 عن .
المااادعا علياا  الثااااني بالبااادالا الاااواردر فااي الئحاااة المدعياااة تااااري   إلااازاموحيااّ ان طلاااا 

يشااسن طلبااا  اضااافيا  لاام تكدماا  المدعيااة وفكااا  لليااول وذلااك لعاادم تحديااد قيمااة  90/29/9020
 ااا ولعاادم دفااع الرساام النساابي المتوجااا عن ااا، ممااا يسااتوجا بالتااالي رد الباادالا التااي تطالااا ب

 طلب ا شسال .
مااااان المدعياااااة جمعياااااة  2/7/9022وحياااااّ بالنسااااابة لطلاااااا فااااات  المحاكماااااة المكااااادم فاااااي 

التضاااامن الخيااااري الاااادرزي، ف ناااا  فااااي ضااااوق الكياااود الثابتااااة فااااي اليااااحيمة العينيااااة للعكااااار رقاااام 
المحسمة من موجا لمت  المحاكمة إنما ترى ان  مكادم بتاري  الحسم ال ترى /المييطبة 9042

 علا سبين المماطلة مما يستوجا رد .
ــك  لذلــــ

 ماق:تتحسم باإل
الخياااري الااادرزي بتاااولي وقااا  الطائماااة بااارد طلاااا إعاااالن حاااق المدعياااة جمعياااة التضاااامن  أواًل:

 /المييطبة شسال  لعدم االختياص.9042الدرزية الكائم علا العكار رقم 
 برد طلا فس  العكد المنظم بين المدعا علي ما لعدم توافر يمة المدعية لتكديم . :ثانياً 
 برد طلا إلزام المدعا علي  الثاني بنك البحر المتوسط ل.م.ل. بالبدالا شسال . ثالثًا:
 برد طلا إلزام المدعا علي ما ببدل العطن والضرر المكدم من المدعية شسال . رابعًا:

األسااباا والمطالااا الزائاادر بو المخالمااة بمااا فااي ذلااك طلااا فاات  المحاكمااة باارد سااائر  خامســًا:
 المكدم من المدعية.

 بتضمين المدعية النمكاا. سادسًا:
 
 .22/7/9022حسما  يدر وبف م علنا  في بيروا بتاري   
 

 الرئيس  سماح   العضو/ونس   العضو/ ايع   الكاتب 


