




   
 
 

 
 

 

 

مجلة ثقافية اجتماعية أدبية تاريخية 

في شؤون الطائفة تبحث  مصورة

 1982عام تأسست  الدرزية

 2020 ثاٍنكانون  –وخمسون العدد المائة

 المحّرر 

 :عنوان المراسلة  

 العمامةمجلة 
 

     30056دالية الكرمل    107ص.ب.
 اسرائيل

A DRUZE MAGAZINE 
 

P.O.B   107 
Dalyat El Carmel 
30056 ISRAEL 

 

 

 8394103-04  هاتف:
    050-5510230  نقال:

 
 

 2          خلود الطائفة من خلود العمائم :كلمة العدد

 4 الشيخ موفق طريف   الزيارة المباركة 

 6 السيد أمل نصر الدين  مائة سنة من الشراكة

 8 الشيخ رجا نصر الدين       الزيارة لقاء وبركة ودعاء

 9 الشيخ شفيق ملحم  مرحبا بزائرينا الكرام

 11  د. سلمان خير 2019ل عام يالدروز في اسرائ

 12 الصغيَّر البروفيسور علي  الدُّكُتور نايف حمزة

 17 السيدة سهام ناطور األلفية الثالثة والنهضة النسائية

 8 الشيخ يوسف زيدان حلبي قصة أول فوج من المتعلمين 

 21  ند. جبر أبو رك إشعال شمعة أفضل من لعن الظالم

 22 انتخاب د. نجيب صعب، نائبا لرئاسة اتحاد تعليم الكبار في إسرائيل

 23  د. شكيب صالح إسرائيلتواجد الدروز في أرض 

 25 األستاذ علي صاللحة  األمير السيد )ق( وبيت جن

 27 الشيخ جمال يوسف علي  في ربوع األردن، ابنا للبك 

 28  حسين حلبي الشيخ   في ذمة اهلل

 28   المرحوم الشيخ أبو صالح أسعد أبو صالح

 28  المرحوم الشيخ أبو أحمد سعيد حمد أمين أبو عواد 

 29  المرحوم الشيخ أبو فادي عامر عبد اهلل منصور

 30 لكاتبة شهربان معديا نور غريب تسلل إلى قلبه..قصة: 

 33  د. جبر أبو ركن  نشاطات بيت الشهيد الدرزي

 35 الشيخ توفيق سالمة   نشاطات طائفية

 38   صدور العدد األول من مجلة "نهج الميثاق" 

 40  عطا اهللد. منير     األنبياء والنبوة

 

 صور الغالف من أرشيف توفيق حلبي مع الشكر

 

 االعالنات على مسؤولية اصحابها

 

E-mail: alamama25@gmail.com 
 
 

 

 محتويات العددمحتويات العدد

 

 المقاالت التي ال تحمل اسما هي من اعداد المحرر

 موقـع مجلــة "العمامة":

www.al-amama.com 

 

hhg 

 

 

 

http://www.al-amama.com/


 

 
2 

 

 

 

 خمسونو العدد المائة   

 

 

 كلمة العدد

 

 خلود الطائفة من خلود العمائم
 

الشيخ أبو محمد نجيب  ،يروى عن فضيلة املرحوم

 ،وهو من أتقياء املشايخ الدروز من قرية خريبة املتن ،حمزة

فكان زاهدا عابدا  ،وقد اعتمر العمامة املكورة في لبنان،

ه ولم يمتلك مسكنا ل ،ولم يقتِن له بيتا ،لم يتزوج ،متصّوفا

بر وليا  ،ثابتا
ُ
وذلك زهدا منه في هذه الدنيا الفانية. واعت

فكان يزور املجالس الدينية في القرى املختلفة في  ،صالحا

ويشترك مع اإلخوان في  ،ويحيي السهرات ،لبنان وجبل الدروز

 ،وكان الجميع يعرف مدى زهده وتقشفه .الصلوات الدينية

وكان الكثيرون يتصّدقون عليه بأموالهم كي يتبركوا. بأن 

الشيخ أصاب أموالهم واستعملها. لكن الشيخ كان يأبى أن 

بل كان يتصدق بها على الفقراء واملساكين.  ،يستعملها لنفسه

قام أحد  ،وفي إحدى زياراته لخلوة عرمان في جبل الدروز

يعرف  ولم ،فلم يفتحها الشيخ ،ووضع صّرة في جيبه املشايخ

يتلو الصلوات مع باقي  ،وهجع للنوم وقام في الصباح ،ما بها

املشايخ ولم يمسك الصرة. وقد مّر شيخ فقير من القرية 

وفهم الشيخ  ،فسلم على املشايخ الحاضرين ،بالخلوة

 تناول  ،فمد يده إلى جيبه ،أن هذا الشيخ فقير ،بفراسته

 ففتح ،ومنحها للشيخ الفقير الذي عاد إلى بيته ،الصرة

هل إذ وجد بها إحدى عشرة ليرة ذهبية
ُ
وكانت هذه  .الصرة وذ

عتبر ثروة طائلة في تلك األيام. عاد الشيخ الفقير إلى الشيخ 
ً
ت

أبو يوسف في التو قائال له: لقد أخطأت معي أيها الشيخ 

 أستحقها. أجابه الشيخ: ل  وناولتني كل ثروتك، وهي كبيرة ل 

ألعطيها لصاحب  ،لم أخطئ أبدا فقد أعطوني هذه الصرة

 ،وهي من حقك ،ولم اعرف ما بها ،ولم أفتحها ،النصيب

مشربك ـوأّمن مأكلك و ،وهنيئا عليك ذلك، أطعم بها أولدك

 وتصّدق إن اقتدرت.  

من  ،هكذا برز في القرن العشرين جيل من العمالقة

أناروا  ،ة الدرزية في بلدان الشرق األوسطمشايخ الطائف

ووضعوا لنا البوصلة التي ترشدنا إلى  ،سماء هذا الكون 

 والوصول إلى ،وتطبيق التعاليم التوحيدية ،تحقيق الذات

بمثابة الدرع والحماية  ،وكانوا لنا في أوقاتهم ،غاية الغايات

ها رسلهدية رّبانية أـ والوقاية من كل خطر. كان هؤلء األجاويد

ي وتبعث األمل ف ،وتنيرنا ،وترشدنا ،لتعيش معنا ،لنا الخالق

أو  ،أو أصبنا في يأس ،إن نحن فقدنا األمل يوما ،نفوسنا

 برزوا كل ،دخلنا في حالت الضيق. هؤلء املشايخ األفاضل

قادة من األولياء واألتقياء  ،وخلوته ،وقريته ،في وطنه

 ،سبحانه وتعالى ،الذين اختارهم هللا ،واملشايخ األفاضل

 ،ليختموا مرحلة من مراحل معيشة وحياة الطائفة الدرزية

غير و  ،والدخول إلى فترة املجهول  ،هي مرحلة تجاوز الزمن

هؤلء كانوا حلقة في سلسلة مشايخ أفاضل  ،عروفامل

بحوا وأص ،مألوا الفراغ العقائدي في سماء طائفتنا ،محترمين

 ،وكان في وجوههم يشّع إيمان عميق ،منارات توحيدية

وتقوى  ،وحب كبير هلل ،وشخصية نادرة ،وفلسفة ضخمة

ب ما سيأتي ،وانتظار تحقيق ما ُوعد ،وخشوع
ُّ
 والتعامل ،وترق

وإرشاد الجميع إلى  ،بالتي هي أحسن ،مع الناس، كل الناس

 ،والتقّدم ،واإلنجاز ،والسالمة ،والصلح ،والهداية ،النور 

 فس ي.والهدوء الن

مشايخ شديدو اإليمان،  ،وقد برز في القرن العشرين 

ألهمهم هللا  ،واسعو الرؤية، ومنحدرون من عائالت قيادية

لرسم الخطوط العريضة إلى املسيرة  ،على اتخاذ دور قيادي

لوا في النهاية أكبر  ،التوحيدية في هذه الفترة الزمنية
ّ
رعيل  وشك

هين تب عليهمالذ ،من املشايخ والقادة واملوّجِ
ُ
م ومنحه ،ين ك

وأن  ،أن يجتمعوا بأساطين التوحيد ،هللا القدرة والحق

وتعميم  ،وتعميق التراث ،يكونوا وسيلة في الدفاع

تبعث  ،عابقة ،الوحدانيات، واستمرار الجمرة التوحيدية

هم زمرة  ،نورها وتنشره في كل مكان. وهؤلء املشايخ

وهم طليعة  ،العمل الجتماعي الواقي جهابذةوهم  ،التوحيد

 ،الذين يحفظون لنا إيماننا بعقيدتنا ،الشباب واملشايخ

نا واستمرار  ،وتعاملنا مع داخل طائفتنا ،وإخالصنا إلى ديننا

في حمل لواء العزة والكرامة. وقد كتب هللا لبعض هؤلء 

ما و  ،عاشوا في القرن العشرين ،املشايخ األفاضل أو لغيرهم

وحياة  ،وفيض من الخير ،في رخاء ونعمة ،من السنينبعده 
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 من ،يسعدها أن تنال ما يليق بها ،وبيئة داعمة ،ديمقراطية

وفرص للتعليم والبحث  ،واحترام ،وتقدير ،مواهب

وإسماع  ،واإللقاء والخطابة ،والحفظ والنشيد ،والتنقيب

بالفعالية الصادرة و  ،بالحجم الذي تعشقه ،الكلمة لألذن

، أو أن يقرؤوا إحدى القصص الدينية الهادفة ،ععن موق

كما أن في غذاء للروح وبلسم للعقل.  يقوموا بوعظ وإرشاد

أن يروا الخطأ  ،بّصرهم في شبابهم ،سبحانه وتعالى ،هللا

ه  ،واتهملوالتقصير والنقد في خ ودعمهم لكي يكونوا املوّجِ

 للوصول إلى أفضل طريق. واملشير لهذا الجيل

هذه الفترة التي نتحدث عنها وهي العقود  وقد عاش في

تاركينا كاليتامى  اعن األخيرة مجموعة كبيرة من األتقياء،

وكنزا كبيرا من  ،لكنهم وفي نفس الوقت سّجلوا إرثا عريقا

نشكرهم على واملواعظ والسلوكيات،  التعاليم واملعلومات

. وإذا نظرنا إلى الباقة وندعوا لهم بالرحمات كل ما فعلوه

نجد أن القائمة  ،لفّواحة التي ينتمي إليها هؤلء العمالقةا

ومتعددة، ونحن  وتضم شخصيات كبيرة ،والحمد هلل مباركة

نالحظ أن جيال جديدا ينمو ويكبر من هذه الصفوة املختارة 

من األجاويد، ويأخذ مكانه في خلواتنا ومقاماتنا ونفوسنا، 

 وتجعله منارةيتبارك بالعمامة، تتوج هامته وتحدد طريقه 

  لآلخرين.

كر عن فضيلة املرحوم الشيخ أبو يوسف سليم قد و 
ُ
ذ

والذي كان يعتمر العمامة  1951املتوفى عام ،البيطار 

 ،عن تقشفه وزهده وسلوكه املتواضع البسيط ،املكّورة

حيث ذكر بعض املشايخ أنهم اجتمعوا به  ،بالرغم من قدرته

وذلك  ،ن رقعة فيهوسّجلوا وجود ستي ،ونظروا إلى قمبازه

 ،حيث كان بيته رمزا للحياة البسيطة ،دليل التقشف والزهد

 ،بل كانت فيه بعض جلود املاعز ،ولم تكن فيه أي فرشة

يجلس عليها أكابر مشايخ وأعيان البالد. وذكر أحد املشايخ 

أنه دعا وفدا كبيرا من املشايخ لتناول طعام  ،الثقات عنه

ة وليملهم فجّهز  ،مواٍش وأغناموكان صاحب  ،الغداء في بيته

تناول الغداء قد و  .زاخرة بما يليق باملشايخ ،غنية دسمة

أنه بعد  ،وأضاف الشيخ ،العشرات من الضيوف واملدعوين

حيث أعرب  ،ظل مع عدد قليل من املشايخ ،انتهاء الوليمة

ى ،الشيخ
ّ

ورأوه بدل  ،فتبعوه حيث جلس ،أن يريد أن يتعش 

 ،أن يصب أي صحن من الوليمة الكبرى التي قّدمها للمشايخ

 ،قلنا نعم ،تناول كسرة من الخبز اليابس وقال: بتجابروني

فأعطى كل واحد منهم كسرة خبز مع قطعة لبنة مجففة 

مالحة، وذكر الشيخ أنهم لم يستطيعوا مذاق القطعتين إل 

وحمد  ،متاعفقد جلس بتلذذ واست ،أما هو ،بشق األنفس

وكأنها أفخر وجبة في  ،يأكل الخبز واللبنة اليابسة ،وشكر

  هنيئا لألجاويد الوجود.

 زيارة مقبولة 

 ..وكل عام وانتم بخير

 سميح ناطور

 دالية الكرمل

 2020 ثان  كانون 

 
 سيدنا الخضر )ع( في كفر ياسيف المبنى التاريخي لمقام
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 الزيارة المباركة تتّوج

بداية العقد الثالث  

 من األلفية الثالثة
 الشيخ أبو حسن موفق طريف فضيلةبقلم 

 الرئيس الروحي للطائفة الدرزية
 

 
م  بسم هللا الرحمن الرحي

لقد أحسن شيوخنا األفاضل، برئاسة املرحوم سيدنا 

الشيخ أبو يوسف أمين طريف، في بداية الستينات من القرن 

املاض ي، عندما قرروا تنظيم زيارة رسمية ملقام سيدنا الخضر 

عليه السالم في الخامس والعشرين من الشهر األول من 

 حالسنة امليالدية، شهر كانون ثان، في أوج الشتاء، لتفتت

السنة امليالدية باجتماع شامل للمشايخ، وبالقدوم إلى املقام 

الشريف، والتبرك به، وبتعميق اإليمان وغرس العقيدة في 

نفوس املواطنين، بعد قضاء ساعات في رحاب املقام 

الشريف، في أجواء روحانية أخوّية إنسانّية نقّية. وقد تحّولت 

ل
َّ
عط

ُ
فيه املدارس،  الزيارة مع الوقت، إلى عيد رسمي، ت

ويحصل فيه املوظفون على إجازة قانونية، مّما يثبت أن 

الطائفة الدرزية، تزيد من رموزها، ومن مناسباتها، بعد مرور 

ألف سنة على وجود الدرزية، حيث ما زالت التعاليم 

والعقائد التوحيدية متأّججة في نفوس أهل التوحيد، بالرغم 

وبالرغم من األخطار من الكوارث واملصائب واملطاردات، 

الحضارية التي تهّدد كيان كل العبادات السماوية، وتغري 

األجيال الصاعدة، على انتهاج األممية، وعلى تقليد عادات 

 
ّ
وظواهر غير مألوفة، كانت في السابق بعيدة عن مجتمعنا، إال

أنها اليوم، وبسبب التقنيات الحديثة، دخلت كل بيت، 

د ك ل كيان. ومع كل هذا، والحمد هلل، وتواجه كل نفس، وتهّدِّ

نشعر أن جذورنا راسخة، وأركاننا وثيقة، ومبادئنا متأّصلة في 

نفوس كافة أفراد مجتمعنا، حيث نرى بفخر واعتزاز، صمود 

إخواننا البارع في سوريا أمام أخطار الحديد والنار، ومواقف 

إخواننا املعززة في لبنان أمام مؤامرات ودسائس اآلخرين. 

د أن نعمنا بزيارة إخواٍن لنا في املهجر، ورأينا أنهم وبع

يحافظون على جذورهم وعلى سماتهم التوحيدية، يمكننا أن 

رون سائ نطمئن، أن الطائفة الدرزية مشمولة في رعاية رّبانّية، وأننا

 لتحقيق العزة والكرامة، ألمة التوحيد، مهما كانت الظروف.

السالم في كفر  وقد اثبتت زيارة سيدنا الخضر عليه

ياسيف، والزيارات األخرى، أننا طائفة ودودة مساملة، 

اجتماعية، واثقة من نفسها، تمّد أياديها للطوائف األخرى، 

تصافحها وتتعاون ومعها. وفي كل زيارة، نسعد ونبتهج بقدوم 

وفود تمثل كافة الطوائف الدينية في البالد، تحضر إلى املقام 

 ه الزيارة املباركة، وللمكوث معنا فيالشريف، ملشاركتنا في هذ

مناخ ديني متسامح. وهذا يزيدنا فخرا واعتزازا بجيراننا، 

ن األجيال 
ّ
وبأصدقائنا، ومعارفنا من الطوائف األخرى، ويلق

الجديدة، دروسا في التعايش السلمي، وفي التعددية، وفي 

التوافق االنسجام، من أجل كرامة اإلنسان، كل إنسان، ومن 

ئفة في املجتمع، خاصة في عاملنا املليء باملتغّيرات، أي طا

 تحت وطأة أمراض 
ّ
والذي يعاني من العنف، والذي يئن

 ومشاكل ومخاطر تواجه اإلنسان في كل زمان ومكان.

هذا بالنسبة لعالقاتنا مع الطوائف في البالد، أما  

بالنسبة لوضعنا في الطائفة الدرزية التوحيدية في العالم 

تحت أمامنا األبواب، في كل عواصم دول الواسع، 
ُ
فقد ف

العالم، وخاصة في الدول الكبرى. ونحن نجد آذانا صاغية في 

كافة مراكز القوى في العالم، ونجتمع بها، ونشرح مواقفنا، 

ونثبت حسن نّية الطائفة الدرزية، ووجودها كعنصر مسالم 

د، يربط الخيوط بين شعوب متنافرة، ويدفع إلى تحقي  قموّحِّ

السالم واألمن والرفاهية لجميع الشعوب. حيث اقتنع العالم 

بما لدينا، وبما نستطيع أن نفعله، بالرغم من أننا طائفة 

صغيرة. لكن املبادئ والتعاليم واملناقب التي تنادي بها هي 
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كبيرة، سامية، عالية املستوى، ترفع من شأن اإلنسان ومن 

ا ة، التي يصل عددهكرامته، وتبرهن أنه حتى الشعوب الكبير 

إلى أكثر من مليار، تعتمد على كل واحد من سكانها، كإنسان 

فرد، وهي بذلك مثلها مثل شعوب ودول وطوائف صغيرة، 

 تعد مليون أو مليوني نسمة فقط. 

وإذا نظرنا إلى البشرية في األلف سنة األخيرة، نجد أن 

اب، 
ّ
ت

ُ
عشرات الفالسفة، والنابغين، واملخترعين، والك

لشعراء، والسياسيين، والرياضيين، وكل من برز واشتهر وا

بموهبة، أو بفن، نجد أن قسما كبيرا منهم، ينتمي إلى شعوب 

وطوائف صغيرة، وليس بالحصر للدول الكبيرة. هذا يدّل، ان 

هللا سبحانه وتعالى، عندما بعث املخلوق البشري الذي 

وهو  منحه أهم كنز في الوجود، -اإلنسان –أوجده للحياة 

العقل البشري، الذي يستطيع لوحده، أن يخترع، ويستنبط، 

ويبتدع أهم اإلنجازات في الحضارة اإلنسانية. وهو ليس 

متعلقا بحكم كبير، أو بدبابات، أو أجهزة لها أهميتها. 

فاإلنجازات البشرية، والتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل، 

 ردية، منحهاالذي حصل في العالم، هو نتيجة عقول بشرية ف

هللا سبحانه وتعالى، القدرة على التأمل والتفكير والتبّحر في 

 موضوع ما، ومن ثم خلق ش يء جديد يخدم اإلنسانية جمعاء.  

وقبل آالف السنين، عندما بدا العالم خطواته األولى في 

التطور والتقدم والترقي، كانت كل الدول واملجتمعات في 

فية بعيدة، الواحدة عن العالم، موزعة في مناطق جغرا

األخرى، ومع الوقت، تحققت أحالم مفكري ومخترعي العالم، 

في تكوين مجتمع شمولي، عاملي، واحد في الكرة األرضية، يعلم 

كل فرد فيه، كل ما يجري في املناطق النائية خالل دقائق. 

وها نحن، قد توصلنا لذلك في أيامنا. ونحن كموحدين دروز، 

ريب علينا، فإذا صلينا لنبي هللا الخضر لم يكن املوضوع غ

عليه السالم، في موقع قدس ي له في كفرياسيف، فإننا كنا 

نعلم وما زلنا، أن سيدنا الخضر، له تواجد وحضور في كل 

بقاع العالم، يهدي ويرعى ويشجع الشعوب، وهو في أسماء 

 مختلفة، لكن جوهره واحد ورسالته واحدة.

جميع أبناء الطائفة الدرزية،  وال يسعني إال أن أتقدم من

في سوريا، ولبنان، وإسرائيل، والعالم العربي، ودول املهجر 

املختلفة، مهنئا إياهم بالزيارة السنوية وبعيد سيدنا الخضر 

عليه السالم، راجيا من هللا سبحانه وتعالى، أن تعود هذه 

الزيارة، وأن تتكرر األعياد املختلفة، والعالم كله، يرفل 

ب السعادة، والصحة، والرفاهية، وأن تنعم الطائفة بأثوا

الدرزية في كل مكان، بالهدوء، واالستقرار، والعيش الكريم. 

  وكل عام وأنتم بخير وزيارة مقبولة للجميع.

 



 

 6 

 

 

 وخمسون المائةالعدد    

 

 

مائة سنة من الشراكة الدرزية 

 اليهودية في البالد
   عضو الكنيست السابق امل نصر الدين بقلم

 رئيس مؤسسة الشهيد الدرزي والكلية قبل العسكرية
 

يصادف مع حلول العشرينات من القرن الواحد 

والعشرين، مرور مائة سنة على بداية الشراكة العملية 

هذه الشراكة التي تطّورت وكبرت الدرزية اليهودية في البالد، 

رجمت إلى عمل سياس ي نبع من 
ُ
ونضجت وتحّولت إلى أخّوة وت

مصير مشترك بين الطرفين وأوضاع متشابهة وغاية واحدة 

وهي الحفاظ على الكيان وعلى الوجود وعلى حياة راسخة 

مستقرة في هذه البالد. وأّدى ذلك إلى مبادرات فردية كثيرة في 

ي الثالثينات واألربعينات وتجّمع كل ذلك في الوسط الدرزي ف

قيام أبناء الطائفة الدرزية بمجهود كبير في تأسيس دولة 

دولة للشعب اليهودي لكنها ديمقراطية تحترم  ،إسرائيل

 األقلّيات فيها. 

وقد كانت املحاوالت األولى في بداية العشرينات في نفس 

قت حيث الوقت في الكرمل وفي الجليل وفي الكرمل 
ّ
توث

سفيا ونشطاء من مستوطنة العالقة بين وجهاء من قرية ع

كانت الطريق الترابية الجبلية التي تكّونت مع  فقدياجور 

الوقت همزة وصل بين الطرفْين حتى فيما بعد في أصعب 

الظروف. وفي نفس الوقت قام الشيخ أبو سعيد حلبي بربط 

ن في عالقات مع الجنرال إسحاق ساديه عندما كانا يعمال 

مصانع امللح في عتليت، وفي الجليل توثقت عالقات بين وجهاء 

من قرية املغار وبين السيد إسحاق بن تسفي، رئيس الدولة 

قت وكبرت في أواخر  .فيما بعد
ّ
وزادت هذه العالقات وتوث

وقعت تعّديات عربية قاسية على  1929العشرينات ففي عام 

ا وفي قدس وفي طبريمواطنين يهود في الخليل وفي صفد وفي ال

أماكن أخرى وقد وقف املواطنون الدروز على الحياد ولم 

يشاركوا في هذه التعّديات مّما دعا املجلس اإلسالمي األعلى 

أن يفرض عليهم غرامات مالية وعقوبات أخرى. وفي الثالثيات 

عندما قام التمّرد العربي في فلسطين والذي تم التعبير عنه 

ما
ّ
ت إرهابية في املناطق املختلفة من بقيام فصائل ومنظ

البالد أخذت تعبث باملواطنين خاصة الدروز وتقتل وتعتدي 

فتّم اغتيال الوجيه الكبير الشيخ حسن خنيفس في أرضه 

 18بشكل شنيع سافر مع اثنين من املشايخ وتم خطف 

 وفقط بعونه تعالى تّم ، مواطن من شفا عمرو وإلقائهم في بئر 

مل تّم اغتيال وقتل شخصيات محلية وتّم إنقاذهم، وفي الكر 

اعتداء على خلوة عسفيا وُسرقت كتب الدين من الخلوة 

أحد  ،تصّرفاته الشنيعة ضد الدروزبتطّرفه و بوبرز 

املسئولين املدعو أبو ُدّرة الذي قام باعتداءات شنيعة على 

مواطني دالية الكرمل وعسفيا. ووقعت أشياء مشابهة في 

قرية كفر سميع والبقيعة ويانوح مّما جعل التذّمر شديدا من 

التصرفات الهمجية البربرية التي قام بها الثّوار، وقد وصلت 

ب السفر ملدينة وضاع إلى درجة أن أي شيخ درزي األ 
ّ
كان يتجن

يشاهدون  واحيفا أو عكا أو الناصرة أو طبريا إذ عندما كان

كانوا يعتدون عليه وبصعوبة كان يفلت ويعود إلى  ،العمامة

قريته. وعندما وقعت حرب التحرير وهجمت الجيوش العربية 

لتحمي فلسطين كان الدروز هم الوحيدون الذي وقفوا إلى 

علن عن قيام الدولة تأسست و  .جانب دولة إسرائيل
ُ
عندما أ

فة 
َّ
الفرقة الدرزية في جيش الدفاع اإلسرائيلي والتي كانت مؤل

وبعد سنوات تّم القرار بتنسيق بين الطرفْين  ،من متطّوعين

على فرض قانون التجنيد اإللزامي على الشباب الدروز في 

وذلك تطابقا مع موقف الدروز في  ،جيش الدفاع اإلسرائيلي

ة  ،ولة يعيشون فيهاكل د
ّ
حيث يصّرون ان يقوموا بكاف

واجباتهم املدنية اتجاه الدولة طاملا تحترمهم هذه الدولة 
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طوا 
ّ
وتعتبرهم مواطنين فيها. وقد تعّود الشباب الدروز وخط

مجرى حياتهم على خدمة ثالث سنوات في جيش الدفاع 

وانضّم عدد كبير منهم لحرس  ،اإلسرائيلي ثم بناء أسرة

ود وملصلحة السجون وللشرطة، وعندما حصل انقالب الحد

كنت  1977في الحكم وتولى حزب الليكود الحكم في البالد عام 

خبوا
ُ
ئيس ي ر عرض علوقد  ،أحد أعضاء الكنيست الذين انت

 ،أشغل منصب نائب وزير نالحكومة السيد مناحيم بيجن أ

 ،تقديرا لخدمة أبناء الطائفة الدرزية للدولة وإخالصهم لها

فرفضت هذا الطلب وقلت له: لست معنيا بالوظائف 

واأللقاب وأنا معني أن أخدم طائفتي وأن أحسن أوضاعها 

هملت أثناء حكم حزب مباي في البالد. وطلبُت أن أكون 
ُ
التي أ

ذا تأثير وكلمة مسموعة في كل الوزارات وفي كل املجاالت 

ضاع و وهكذا كان فقد حصل في بداية الثمانينات أن انقلبت أ

الطائفة الدرزية في البالد بشكل ملحوظ فُبنيت املدارس 

دت الشوارع وتّم ترتيب موضوع تسوية األراض ي وُبني  وُعّبِّ

قلت معالجة شؤون 
ُ
جهاز تربية وتعليم خاص بالدروز ون

املواطنين الدروز من الدوائر العربية إلى الوزارات مباشرة  

ما  لدفاع اإلسرائيلي موتّم فتح هيئة اإلدارة واألركان في جيش ا

فسح املجال أمام الضباط الدروز املوهوبين ان يترقوا إلى 

أعلى الدرجات حيث وصلنا اليوم ان لدينا سبعة جنراالت 

تحت جميع 
ُ
وعدد كبير من الضباط ذوي الرتب العالية كما ف

أذرع جيش الدفاع اإلسرائيلي وقوى األمن أمام كافة الشباب 

كان عدد الجامعيين الدروز ال يتجاوز  الدروز. وفي السبعينات

املائتْين واليوم يوجد أكثر من عشرة آالف خريج جامعة وقد 

حصل نفس األمر بالنسبة للفتاة الدرزية فقد تم فتح مدارس 

ثانوية في كافة القرى الدرزية كما فسح املجال أمام الفتاة 

مانينات وصلنا وفي الث .الدرزية أن تتعلم فوق االبتدائية

تفاق مع فضيلة الشيخ أمين طريف على فتح صفوف ال

خاصة في كلية غوردون وفي كلية صفد لتعليم الفتيات 

الدرزيات على انفراد وقامت الدولة بتمويل عملية نقل 

الفتيات من قراهن إلى الجامعتْين يوميا حتى إنهاء الدراسة، 

وكان هذا العمل حافزا على تهافت األسرة الدرزية على تعليم 

من الجامعيين الدروز  %80لفتاة ووصلنا اليوم لدرجة أن ا

هن من الفتيات وأن هناك عدد كبير منهن تتبّوأن مراكز 

خب في السنة 
ُ
قيادية عالية في أجهزة الدولة لدرجة أنه انت

األخيرة عضوة كنيست مثقفة تبني عليها الطائفة كثيرا. وقد 

لجنود ة مساكن لحصل تقدم في كافة املجاالت وتم إقام

الدرزية نفسها حيث ضوعفت املساحات  ى املسرحين في القر 

للبناء وُمنحت القروض واملساعدات لكي يجد كل جندي 

مسرح درزي مأوى له عندما ينهي خدمته العسكرية وعندما 

ُعقدت اتفاقية السالم بين إسرائيل ومصر عرض علّي السيد 

ع وقيمناحيم بيجن أن أكون عضوا في الوفد اإلسرائيلي لت

املعاهدة في واشنطن فرفضت ذلك وفّضلت إرسال فضيلة 

الشيخ القاض ي نور الدين حلبي ليشارك في االحتفال ويبرز 

ل الطائفة الدرزية. وتّم بفضل خدمة 
ّ
هناك بعمامته التي تمث

أبناء الطائفة الدرزية في جيش الدفاع اإلسرائيلي إنقاذ 

دروز سوريا في  إخواننا دروز لبنان في الثمانينات وإخواننا

الحرب األهلية األخيرة من عمليات إبادة وتهجير كانت 

بل أعدائهم هناك وبفضل يقظة القيادة  مخططة لهم من قِّ

الدرزية في البالد وحكومة إسرائيل تم إفشال هذه املحاوالت 

 وظّل الدروز هناك معززين مكّرمين في خلواتهم وفي قراهم. 

شابا  431بتضحية  مقابل هذا قامت الطائفة الدرزية

من خيرة شبابها وجنودها استشهدوا في سبيل املحافظة على 

الطائفة وعلى الدولة وعلى املجتمع وتّم رعاية شؤون عائالتهم 

بواسطة مؤسسة الشهيد الدرزي التي أقمناها في دالية 

والتي لها فروع في كافة القرى الدرزية  1982الكرمل عام 

 وبتخليد ذكرى الشهداء وتقوم برعاية شؤون العائالت

وال ننكر أنه ما زالت توجد نواقص ومشاكل في التعامل 

بل  بين الدولة وبين املواطنين الدروز فهناك تقصير من قِّ

الدولة في مواضيع مختلفة مثل التخطيط والتنظيم ورخص 

رضنا واستهجنا في املدة األخيرة االبيوت وأمور أخرى. وقد ع

اض ى عن حقوق الطائفة سن قانون القومية الذي يتغ

على  نحصل الدرزية وكلنا أمل أن يتم تغيير القانون قريبا وأن

نا ذا نظر إتساوين في هذه الدولة و مكافة الحقوق كمواطنين 

إلى الوراء نرى أن األمور تحققت تدريجيا بعد مطالبة وبعد 

حوار وبعد نقاش وأحيانا بعد مظاهرات وإضرابات لكن هذه 

ديمقراطي تتطلب من املوطن ان يكون هي طبيعة الحكم ال

يقظا دائما ,ان يطالب بحقوقه باستمرار إذ أن الحكم 

الديمقراطي مبني على ضغوطات مستمرة واملوظف أو الوزير 

املوجود في الحكم يعمل مدفوعا من ما ُيطلب منه وما ُيفرض 

 عليه من ضغط.

 نوأخيرا أتوّجه إلى جميع أبناء الطائفة الدرزية في كل مكا

وإلى أبناء العائالت الثكلى بالتهاني بمناسبة الزيارة السنوية 

ملقام سيدنا الخضر عليه السالم راجيا من هللا أن تزداد 

  ة عزة وكرامة وسؤددا مع األيام.الطائف
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 ودعاء وبركة لقاء الزيارة
 الشيخ أبو صالح رجا نصر الدين بقلم

 

 سيدنا مقام رحاب إلى األفاضل املشايخ جموع تتوافد

 األخوي، اللقاء عقد أجل من سنة كل السالم، عليه الخضر 

 ول والحص باإليمان والتزّود الشريف باملقام التبرك أجل ومن

 والتوّجه الصلوات تالوة أجل ومن التوحيدية، الحصانة على

 وان الدرزية، الطائفة يديم أن وتعالى، سبحانه هللا إلى

 ألبنائها يحقق وأن عليها، يحافظ وان مكّرمة، دائما يجعلها

 وزيارة. وأحالم وبرامج مخططات من ويرجون  يبغون  ما كل

 ةعطل يوم كذلك هي ياسيف، كفر  قرية في الشريف املقام

 ،الكرام األنبياء فيها يذكرون الدروز، واملوظفين للطالب

 العائلة مع يوما ويقضون  التوحيد، بأهداب ويتمّسكون 

ب وتأمل هدوء في واألوالد، واألهل
ّ
  .واألحسن لألفضل وترق

 الزيارات ان نجد األخيرة، سنة الخمسين استعرضنا وإذا

 دنا،بال  في املقدسة املقامات في سنة كل تحققت املستمرة،

 على للمحافظة والصلوات واالبتهاالت الدعوات وتضمنت

 لطائفةل يّسر  وتعالى، سبحانه هللا أن ونرى  وحمايتها، الطائفة

 لتيا املواجهات كل في والفوز والنصر  الكريمة الحياة الدرزية

 هاوضع التي املخططات كافة وإفشال تحطيم وتّم  جابهتها،

 تألقهم ومن نفوذهم، ومن كرامتهم، من للنيل الدروز، أعداء

 الجوالن، هضبة سكان إخواننا أوال، فنرى . املنطقة في

 أو  ضرر دون  الغفران وحرب الستة األيام حرب من يخرجون 

 وأصبحوا الجوالن، هضبة سكان جميع هرب حيث خسارة،

 لواتهموخ وقراهم ومعاقلهم بيوتهم في الدروز  ظل بينما الجئين

 ريةق جانب إلى الجوالن، هضبة في األربعة الدرزية القرى  في

 وبالديمقراطية، اإلسرائيلية، بالحضارة ونعموا الغجر،

 وفي. البالد يسود الذي الراقي العالي املعيشة وبمستوى 

 الدروز  أعداء وخطط لبنان، في األجواء تكّدرت الثمانينات،

 نم الدرزية الطائفة أبناء كافة لتهجير  شنيعة مؤامرة هناك،

 لكي سنة، 800 خالل واسيادها ُحكامها كانوا الذين لبنان،

 الدروز  قام حيث للجميل، ناكرة جاحدة لعناصر  الجو  يخلو 

 نهموتوطي وإيوائهم املسيحيين على بالعطف حكمهم، أوج في

 األرثوذوكس إخوانهم ِقبل من طوردوا ان بعد لبنان، في

 واعدس وبهمة تعالى، وبعونه. وروسيا تركيا في املسيحيين

 جبل وشباب شيوخ

 من وبدعم لبنان،

 في الدرزية القيادة

ب إسرائيل،
ّ
 الدروز  تغل

 الشوف، حرب في

 وحافظوا وانتصروا

 وأماكنهم، مواقعهم على

اكة املخيفة البارجة تعطيل تم أن بعد
ّ
 .نيوجرس ي الفت

تل األهلية، الحرب وقعت سوريا وفي 
ُ
 آالف مئات وق

 بيوتهم من سوري مواطن ماليين ستة وتهّجر  املواطنين،

 ابهوشب أبنائه بفضل عامرا، ظل الدروز  جبل لكن وأراضيهم،

 من بعدد األزمة، من خرج إذ وإيمانه، ونسائه ومشايخه

 شالجي في خدمتهم أثناء استشهدوا به، يستهان ال  القتلى

 تشهد لم الدرزية، واملواقع الدرزية القرى  لكن السوري،

 . جزئيا القليلة املناطق بعض في إال  الحرب، أهوال

 العوامل عشرات بسبب ذلك، كل تحقيق تم وقد

 للمقامات املشايخ زيارات أن ننكر، أال  علينا لكن والدوافع،

 انهسبح هللا إلى وابتهاالتهم وصلواتهم ودعواتهم املقدسة

 نةس تكّررت التي الدرزية، الطائفة ويرعى يحمي أن وتعالى،

 لها كان خلوة، إلى خلوة ومن مقام، إلى مقام ومن سنة، بعد

  .املباركة النتيجة هذه بلوغنا على كبير  تأثير  شك، بال 

 هونحمد وتعالى، سبحانه هلل نسجد أن إال  لنا، يبقى وال 

 أنفسنا،ب ثقتنا نزيد وأن الكرام، ألنبيائنا نصلي وأن ونشكره،

 نافرائض وننفذ تقوانا، على نشّدد وأن ديننا، أركان نعزز وأن

اقة، وأعالمنا مرفوعة، راياتنا تظل كي
ّ
 .عالية ورؤوسنا خف

 وفقم حسن ابي الشيخ لفضيلة بالشكر  أتوّجه أن ويسعدني

 ادولي الدرزية الطائفة حماية في كبير  دور  له الذي طريف،

 الدنا،وب ولبنان سوريا دروز  إلخواننا بالتحية وأتوّجه وعامليا،

 يف نهائيا األمور تستقر  أن وتعالى، سبحانه هللا من راجيا

 ،واإلنتاج لالزدهار، الدرزية، الطائفة تتفّرغ وأن الجبلْين،

 وتحقيق الدين، بأهداب والتمسك اإليمان، وزيادة والتقّدم،

.بخير وأنتم عام وكل أفضل، مستقبل    
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 الكرام بزائرينا مرحبا
 (ع) الخضر سيدنا مقام قيم – ملحم شفيق كامل أبو الشيخ بقلم

 

 بقدوم البارد، الشتاء فصل أوج في سنة، كل نبتهج

 مية،الرس السنوية الزيارة في الشريف للمقام الكرام الزائرين

 الدين، إخوان لقاء وحرارة بدفء صدورنا تنتعش إذ

 ماملقا رحاب في نجتمع حيث األخرى، الطوائف من وضيوفنا

 والتعاون  واملشاركة واملحبة اإلخاء من موكب في الشريف،

 هايحيي التي القدسية، األجواء ظل في والتراض ي، والتفاهم

 يهف وقتا ويقض ي أرجائه، في يدخل من لكل الشريف املقام

 فةالطائ أبناء وبحضور الطاهرة، النقية العمائم أصحاب بين

 ائمةد مباركة وبمشاركة واملسئولين، واملوظفين الضباط من

 يهودية،وال واإلسالمية املسيحية الطوائف أبناء إلخواننا ثابتة

 ذاه يشاركوننا سنة، كل في بيننا نراهم أن يسعدنا الذين

 املناخ وهذا الطّيبة، الجلسات وهذه الجميل، اللقاء

 سواء مقدس، مكان كل في يتواجد الذي العريق، الروحاني

 أبناء فنحن كنيسا، أو  كنيسة أو  مسجدا أو  مقاما كان

 وسالم بوئام نعيش أن القدم، منذ تعّودنا الدرزية، الطائفة

 من عدد وجود ذلك، على ويدل الطوائف، جميع مع وتعاون 

 ريةق في السنين مئات منذ يسكنون  الدرزية، الطائفة أبناء

 يسود حيث الجليل، في الدرزية القرى  ووجود ياسيف، كفر 

اء ومفيد هامّ  هو  ما كل الجميع بين
ّ
  .صالحين ملواطنين وبن

 في مركزي  مقام وجود إن أقول، الدرزية الطائفة وألبناء

 الطائفة، أبناء لجميع هامّ  أمر  هو  الدرزية، املنطقة قلب

 مجدل درزية، لقرية الشمال إلى نقطة ابعد بين فاملسافة

 وهي الجنوب، إلى نقطة أبعد بين املسافة تقريبا تعادل شمس

 ليحوا القريتين هاتين ألبناء ويتطلب. الكرمل دالية قرية

 مما الشريف، املقام إلى بالسيارة للوصول  الزمن من ساعة

 واالجتماع املقابلة حيث من أهمية له املكان هذا أن يدل

 نولالطمئنا واآلراء األفكار  وتبادل والتداول  للبحث واللقاء

 ةفضيل على ونترحم ونحيي نذكر  هنا ونحن. اآلخر عن الواحد

 في وصحبه طريف أمين يوسف أبو  الشيخ املرحوم سيدنا

 اتمئ منذ املتداولة الرسمية الزيارة حّولوا الذين الوقت ذلك

 كيل وللموظفين للمدارس عطلة ويوم رسمي عيد إلى السنين

 رسميةال الزيارة في املقام باحة إلى الوصول  جميعا لهم يتسنى

 هذا في ماملقا في تجري  التي والفعاليات الطقوس في واملشاركة

 . اليوم

 واآلخرين الدرزية الطائفة بأبناء نرّحب طبعا ونحن

 السنة أيام طوال الشريف املقام إلى للوصول  وندعوهم

 الديني املجلس من مدعومين الكبير  الجهد نعمل فنحن

 الرئيس طريف موفق حسن أبو  الشيخ فضيلة ومن الدرزي

 انياتامليز  تحصيل في يساعدنا الذي الدرزية للطائفة الروحي

 قامامل في والتوسيع والترميم والبناء التطوير  لالستمرار 

 الزائرين من عدد أكبر  يستوعب أن يستطيع كي الشريف

 .السنة أيام خالل

 ةالزيار  في اليوم الكرام بالضيوف نرّحب أن يسعدنا لذا

 املقام رحاب دخول  في لكم تسنح فرصة كل وفي الرسمية

 معا وكل للجميع مقبولة وزيارة بكم وسهال  فأهال  الشريف

. بخير وأنتم    

 

 

 



 10 

 

 خمسونو العدد المائة   

 

 



 

 11 

 

 خمسونو المائةالعدد   

 

 : 2019 عام لياسرائ في الدروز

 جامعيون أكثر طالب أوالد أقل
 البقيعة – خير سلمان. د بقلم

 العائلة شؤون ومحاكم الجنائية القضايا في مختص محام
 

 الشعوب سالح هما واملعرفة العلم ان عاقالن يختلف لا

 وأسلوب طريقة تنظيم مزاياهما ومن واملتقدمة املتحضرة

 لفرديةا واملصالح الرفاهية يغذي ادراكي بشكل الفراد تفكيرا

 مداميك يعززان الغالب وفي ،سواء حد على والجماعية

ا. امع بشكل والكمية العددية على واملتميزة املميزة الكيفية

 ونايدرك ،البالد هذه في الدرزية العربية األقلية أبناء هم وها

 ،املاض ي عن مغايرا واسلوبا نهجا ويسلكونا الحقائق هذه

 السنوات في الجامعيين طالبهم عدد زيادة استطاعوا حيث

 ذلك كان وان ،300% الى تصل ومتصاعدة متفاوتة بنسب األخيرة

ا.القدم منذ املتوارثة والتقاليد العادات بعض حساب على أحيانا

 ما 2019 عام أواخرا في إسرائيل في الدروزا السكان عدد بلغ

 سكان اجمال من 1.6% يعادل ما أي ،نسمة 143،000 يقارب

ا.البالد في العرب السكان اجمال من 7.6% وا ،الدولة

 14،500 يقارب ما الدروزا السكان عدد كان الدولة قيام عند

 اجمال من 1.2% بنسبة أي( الجولن هضبة قرىا دونا) نسمة

ا .آنذاك السكان عدد

 ازداد الدروزا الجامعيين الطالب عدد ان ذكره الجديرا من

 17 اخرا في مرة 3.2 وتضاعف ،األخيرة اآلونة في ملحوظ بشكل

 حتواض كثيرا تقلصت الدروزا عند الولدة نسبة ان بيد ،سنة

 4.1 وا، 1960 عام في 7.9 ل مقارنة ،2.2 بنسبة 2019 عام في

 بكثيرا اقل وهذا ،2000 عام في أولد 3.1 وا ،1990 عام في أولد

 السكان لدى 3.2 الى تصل التي البالد في العامة النسبة من

ا .اليهود

 يرةاألخ الجامعية السنة في الدروزا الجامعيين الطالب عد بلغ

 للقب 79.8% منهم (،البالد في يدرسونا) طالب 5،800 حوالي

 0.8% وا الثالث للقب 1.1% ،الثاني للقب 18.3% ،األولا

ا.جامعية لشهادة يدرسونا

 لغنب األولا للقب يدرسن اللواتي النساء ان للنظرا امللفت من

ا.الثاني للقب 67.4% وا ،65.9% نسبة

 منهم 8 ،والجولن الكرمل الجليل في بلدة 19 في الدروزا يقطن

 ددع يبلغ اذ الكرمل دالية هي فيهم بلدة واكبرا ،مختلطة غيرا

 ،نسمة 16،400 يركا يليها ،نسمة 16،700 يقارب ما سكانها

 ،نسمة 11،700 جن بيت ،نسمة 12،900 مغارا :ثم ومن

 شمس مجدل

 ،نسمة 10،900

 بقعاثا ،نسمة 8،100 سميع كسرىا ،نسمة 9،200 عسفيا

 6،300 جولس ،نسمة 6،500 جث يانوح ،نسمة 6،500

 ،نسمة 5،700 شفاعمرو ،نسمة 6،000 حرفيش ،نسمة

 ساجور ،نسمة 4،100 سنان أبوا ،نسمة 4،500 البقيعة

 ،نسمة 2،400 رامة ،نسمة 3،600 مسعدة ،نسمة 4،100

ا .نسمة 800 حوالي األسد وعين ،نسمة 2،000 قنية عين

 ولاح عندهما التوقف يجب وبارزتين فارقتين عالمتين هنالك

 النساء لدى النجاب قلة احداهما ،اعاله املعطيات

 الكيف حيث من وممتازا جيد وهذا املعروفيات املتزوجات

 ،املقبولا الطبيعي التزايد عدم حيث من وس يء ،الكم وليس

 عم ذلك ان أي ،السن في متقدمة األكثرية جعل في والتسريع

"  من املعروفيين من الساحقة األكثرية سيجعل الزمن مرا

ا.الشباب وليس"  الكهلة صفوف

 باياالص عدد في ملحوظ تزايد هوا للنظرا امللفت الخرا والش يء

 ودرجات أماكن الى وصلن اللواتي الجامعيات والنساء

 وهذا ،الدروز الجامعيين من 66% نسبتهن وكانت ،مرموقة

 كستع بدورها التي الحاضنة الم تثقيف حيث من كثيرا جيد

 ،امرأة علمت ان :العادة في وان سيما ،مجتمعها على ذلك

 اوتالتف هذا ولكن ،برمته جيالا ثم ومن بكاملها السرة علمت

 الروابط يفكك ان شأنه من والرجل املرأة بين العلم في

 في مطلوب هوا كما حميمة يجعلها لا وان املعهودة السرية

ا.الواحدة العائلة كنف

 جسور بترميم سواء حد على بالجميع أهيب ،الختام ومسك

 خطوط الى الحرارة واعادت ،البعض بين املقطوعة الثقة

 سيد هما والتكاتف التعاضد وان سيما ،بينهم فيما التواصل

ا .والثبات واملبادئ املواقف أصحاب لدى املواقف

 عدم ،الشباب فئة من بالذات ،الجميع من اطلب كما 

 والعادات والقيم املفاهيم تلك الحائط بعرض الضرب

 ابائنا عن توارثناها التي والساسية الهامة والتقاليد

 تمزقا ان شأنها من التي الشاذة الدخائل كل عن والبتعاد ،واجدادنا

.بعدنا من القادمة ولألجيال الينا تس يء وان الواحدة اللحمة   
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كُتور يخ من يطلب حمزة نايف الدُّ ي ْسِعْيد الشَّ  عام معدِّ

لح ِإحالل َأجل من يسعى َأن 1939  الكرمل بدالية الصُّ
بروفيسور بقلم ر علي ال   الصغيَّ

 

ور
ُ
كت مين نايف الدُّ

َ
 – 1895) حمزة أ

 واملدير  الجراحة قسم رئيس ،(1977

 يفابح الحكومي للمستشفى الفعلي

 مستشفى) البريطاني العهد آخر  في

ه ،(اليوم َرْمَبام وجَّ
َ
َنها ِبرسالة   ت  َدوَّ

ل  بتاريخ وَّ
َ
 عام حزيران شهر  من األ

رسلها ،1939
َ
يخ ِإلى وأ

َّ
 ْسِعْيد الش

ي ِ
حد القرية ُمختار  ِيْركا، ِمن( 1942 – 1880) معد 

َ
 ُوجهاء وأ

ن منه طالًبا الز مان، ذلك في البالد
َ
 ذات ِإصالح في يسعى أ

لح راية وعقد الَبْين  دق كان التي الكرمل داليِة  ببلدةِ  الصُّ

  بها حصل
 

  دموي   خالف
 

غم ومؤسف، عنيف ه من وبالرَّ
َّ
ن
َ
 ل  أ

يخ به قام ما حول  معلومات   لدينا تتوافر 
َّ

ي ْسِعْيد الش ِ
 معد 

ْدع لَرْدِء  لِقي الوثيقة هذه فِإنَّ  الحادثة، هذه في الصَّ
ُ
 بعَض  ت

وِء   دةالبل بتلك  ساِئًدا كان الذي الجتماعي الوضع على الضَّ

الثيِن  سنوات آخر  في
َّ
 .املاض ي القرن  من الث

 هذه نصُّ  يلي فيما

 :الرسالة

 سنة حزيران 1 حيفا،

1939 

يخ حضرة
َّ

 الفاضل الش

ي ْسِعْيد ِ
 هللا حفظه املعد 

 تعالى

الم  ورحمة عليكم ألسَّ

وق  مع هللا
َّ

 لحضرتكم، الش

م
ُ
عيَن  عساك ِ

 
حة متمت ِ

 بالص 

م والعافية
ُ
ك

ُ
 .حسنة وأحوال

م فقد وبعد
ُ
 ول  علمت

ت التي بالخالفات شكَّ 
َّ
 َحل

الية، قرية أهل إخواننا بين رت وقد الدَّ  بينهم الحوادث تطوَّ

ا األمور وبلغت
ً
  العقالء يتداركها لم وإذا كبيًرا، مبلغ

ُ
مأمثال

ُ
 ك

تكم ُمستنِهًضا جئت لهذا وخيمة، عواقَب  إلى تجرُّ  سوف  همَّ

 نكمم وفد   بتشكيل وُجولس سنان أبو  مشايخ مع تتعاونوا كي

الية والحضور عي للدَّ    ووضع الخالفات هذه إلزالة والسَّ
 حد 

دة، املشاكل لتلك
َّ
واب األجر  تكسُبون  وبذلك املعق

َّ
 والث

ْسُدْوَن 
ُ
 خدمة وت

 للطائفة، كبيرة

جاء  يكون  أن والرَّ

رعة العمل  بالسُّ

 وهللا املمكنة

 .يحفظكم

اعي   ألدَّ

كتور توقيع،)  ( حمزة نايف الدُّ

ور
ُ
كت لدُّ

َ
مين نايف أ

َ
 امع بلبنان عبيه قرية في ُوِلَد  حمزة أ

ة ودخل ،1895 ِ  كليَّ
ب  ِ

 
ة بالجامعة الط ميركيَّ

َ
نه ببيروت، األ

َ
 ىوأ

ى َعِمَل  تخرُّجه وبعد ،1919 عام بها دراسته  1920 عام حتَّ

ا طبيًبا ن البريطاني، الجيش في عسكريًّ  طبيًبا 1921 عام وتعيَّ

ا ج هللا، رام بمدينة 1922 وعام يافا، بمدينة عسكريًّ  عام وتزوَّ

ِقَل  1931 عام وفي ،1923
ُ
س، مدينة ِإلى ن

ُ
مَّ  نابل

ُ
 مدينة ِإلى ث

دس
ُ
مَّ   ،1934 عام الق

ُ
 ،1935 عام حيفا مدينة ِإلى ث

 يف مهارِتِه  بفضِل  فيه، ِقْيَل  بحيفا استقرَّ  وعندما

 ِ
ب  ِ

 
ِتِه  الط ِ  وِإنسانيَّ

ُس  كانت ِإذا: "منزلِتِه  وُسُمو 
ُ
 نابل

دُس 
ُ
ِسَرتاه، قد والق

َ
ه قد حيفا فِإنَّ  خ

ْ
 ،!" َرِبَحت

َن  وحينما ِ
ات لقسم ُمديًرا ُعي  ستشفى العمليَّ

ُ
 بامل

ستشفى وقادَ  بحيفا، الُحكومي
َ
ه، امل

َّ
 فيه قال كل

كتور ْيَصر  الدُّ
َ
وري، ق

ُ
حد خ

َ
اء أ طبَّ

َ
وا لذينا األ

ُ
 كان

ودُ : "الزَّمان ذلك في حيفا مدينة في يعملون 
ُ
 هذا يق

رَب  وُر  الس ِ
ُ
كت   عالًيا حمزة نايف الدُّ

ُ
ف

ُ
ط

ْ
ْجَد  َيق

َ
 ِمَن  امل

اء سرب يقصد وهو  ،"الَجْوَزاِء  طبَّ
َ
وا الذين األ

ُ
 كان

ستشفى في يعملون 
ُ
ومي امل

ُ
 ،والَجْوَزاء ِبحيفا، الُحك

الث الُبرُج  هي معروف، هو  كما
َّ
براِج  من الث

َ
ماء أ  السَّ

و  بنى حيفا في. الُبُرْوج ِبدائرة عشرة الثني
ُ
كت  رالدُّ

ا له حمزة
ً
ا بيت ا حجريًّ   عصريًّ

ً
ا وجميال

ً
ن وَّ

َ
ربعة من ُمك

َ
 أ

  به وافتتح طوابق،
ً
، عيادة

ً
ة  نم الكثيُروَن  ُعْوِلَج  بها خصوصيَّ

ان
َّ
 املناطق، من وغيرها والجليل، الكرمل وجبل حيفا سك

ة، نفقته على منهم الفقراء ُيعالج وكان  1944 عام وفي الخاصَّ

س سَّ
َ
ة" أ رزي الفقير  ِإغاثة جمعيَّ  من املعوزين ملساعدة ،"الدُّ

بناء
َ
ه، مع طائفته، أ

َّ
ن
َ
ة   ناحية   من أ ة، عمليَّ  ديساع كان وفعليَّ

ي ِ  دون  من الفقراء، استطاعته قدر 
َ
و  بعرِقهم اهتمام   أ

َ
 أ
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و  ديانِتهم
َ
ِفي من والعديدوَن  مذهِبهم، أ

َّ
ري ُمثق ِ

و 
َ
ن
َ
 ذهه عرب وُمت

 كتبوا وعالَجُهم، وجالُسوه وعاشُروه عاصُروه الذين البالد،

جمَل  عنه
َ
روعَ  أ

َ
ن ُيمكن ما وأ

َ
َب  أ

َ
ت

ْ
  .مجتمع ورُجل طبيب   في ُيك

ور استقرَّ 
ُ
كت ى بحيفا ببيِتِه  حمزة الدُّ  ذلك في ،1948 عام حتَّ

س، مدينة ِإلى حيفا غادر  العام
ُ
مَّ  نابل

ُ
سه، مسقط ِإلى عاد ث

ْ
 رأ

يَ  بلبنان، عبيه بلدة ِ
 
ُوف

ُ
 .1977 عام بها وت

هُ 
ُ
ت
َ
جت ،1928 عام ُوِلَدْت  التي نجالء، ِإبن ستاذ من تزوَّ

ُ
 األ

ار، رفيق جَّ
َّ
هُ  الن

ُ
ور وابن

ُ
كت   حمزة، نديم الدُّ

 
خ ِ

  مؤر 
 
ستاذ

ُ
 وأ

  وهو  معروف، جاِمعي  
ُ

ف ِ
 
ون " كتاب ُمؤل وِخيُّ

ُ
ن
َّ
لت

َ
 ". أ

ور 
ُ
كت لدُّ

َ
ياس ي الباحث شقيق هو  حمزة نايف أ  ير الكب والس ِ

ؤاد
ُ
لذي ،(1951 – 1899) حمزة ف

َ
هُ  كان أ

َ
 ِإدارة في كبير   دور   ل

مور
ُ
ياسَية األ ة اململكة في الس ِ ة العربيَّ عوديَّ ةِ  السُّ  قرن   ِع ُربْ  ملدَّ

ى ،1926 عام من الزَّمان؛ من  . وفاِتِه  عام ،1951 عام حتَّ

ور
ُ
كت لدُّ

َ
 باملستشفى الجراحة قسم مديرَ  كان حمزة أ

 ملدير  نائًبا الفترات من لفترة وكان بحيفا، الحكومي

ِ  في وبراعته حذاقته بفضِل  ولكن املستشفى،
ب  ِ

 
 شكل  ب الط

ِتِه  وبفضِل  خاص، بشكل   الجراحة وفي عام،  يةاملتناه ِإنسانيَّ

تي
َّ
ِ  وِإعجاب وتقدير  احترام نالت ال

 ه،علي وتعرَّف عرفه َمن كل 

ِ  خصوًصا
ان كل 

َّ
ان حيفا، سك

َّ
 والبعيد، القريب محيطها وسك

ِلَق  فقد
ْ
ط

َ
ا أ   مستشفى" ِإسم املستشفى على عفويًّ

ُ
كت  ورالدُّ

ا السم هذا وبقي ،"حمزة
ً
دور  في محفوظ د الصُّ  على ويتردَّ

لُسن
َ
ة البالد شماِل  عرِب  لدى األ  قيام بعد ِطَوال   سنوات   ملدَّ

ولة، روَن  يزال ول  الدَّ عمَّ
ُ
روَن  عندنا امل

َّ
 . السم هذا يتذك

 

هُ    
ُ
 نِإيرا بشارع هذا، يومنا ِإلى بحيفا قائًما يزال ل  بيت

رف في ،1 رقم
َّ
ارع، لذلك الغربي الط

َّ
 اللتقاء نقطة عند الش

 هدع في عليه كان ما على يزال ل  وهو  ِمِئْير، شارع وبين بينه

ور املرحوم صاحبه
ُ
كت ا حمزة، الدُّ   تسكنه وحاليًّ

ُ
ة  عائالت   عدَّ

ة؛ ُبو  عائالت وهي عربيَّ
َ
س أ

ُ
اد يون ْود وَحدَّ ْوِري وَعبُّ

ُّ
ْرُزم، وَصف

ُ
 وك

رباُب  بادر  وقد
َ
 الجيراِن  من عدد مع العائالت، هذه هذه أ

اِشِطيَن 
َّ
ين، والن ِ

 داره،ج على صغيرة   يافطة   بتثبيت الجتماعي 

صلي وصاحبه البيت باني اسم تحمل مدخله، ميِن ي على
َ
 ،األ

ة عليها مكتوب    : يلي ما بالعربيَّ

 حمزة نايف. د بيت هذا

ائفة ِإبن
َّ
ة الط رزيَّ  الدُّ

ستشفى مدير 
ُ
ى رمبام الحكومي امل  ١٩٤٨ عام حتَّ

ة وتحتها  :بالعبريَّ

 חמזה נאייף. ד של ביתו כאן

 הדרוזית העדה בן

 1948 שנת עד ם"רמב הממשלתי החולים בית מנהל

ن نظًرا
َ
ِتَبْت  اليافطة هذه أل

ُ
ْت  ك

َ
ق ِ

 
  موِضِعها في وُعل

ُ
 منذ

نين، من عدد   ا عليها فالكتابة الس ِ لوانها واهية حاليًّ
َ
 هتة،با وأ

ه نعتقد نحُن  ولذا
َّ
ن
َ
فضل، من أ

َ
يًضا، الواجب ومن األ

َ
 أ

ها
ُ
خرى  بيافطة   استبدال

ُ
كبرَ  أ

َ
كثرَ  حجًما أ

َ
ا وأ

ً
 وجودة، ِإتقان

ذا ائفِة  ِلقيادة كان لو  وحبَّ
َّ
ة الط رزيَّ ِته حيفا وعرِب  الدُّ  ا،وبلديَّ

 ِ
ي وِلكل  ِ

 
ْدرَ  ُمِجل

َ
كتور ق يه، حمزة الدُّ ِ

 . كذل في ودور   نصيب   وُمِحب 

ثني ور عن َحدَّ
ُ
كت ِيُّ  الطبيُب  حمزة نايف الدُّ

 
صِل، الَعك

َ
 األ

ور
ُ
كت لطيف عبد الدُّ

َّ
ُرِطي ابراهيم ال

ْ
 ،(2015 – 1917) الَيش

نين من عدًدا معه اجتمعت قد وكنت  :قال وفاته، قبل الس ِ

ن بعد"
َ
جُت  أ ة من تخرَّ ِ  كليَّ

ب  ِ
 
ة بالجامعة الط ميركيَّ

َ
 األ

ستشفى في مهنتي في العمل بدأت ببيروت
ُ
 حيفا،ب الحكومي امل

فُت  وهناك ور على تعرَّ
ُ
كت ب كنُت  يده وعلى حمزة، الدُّ َدرَّ

َ
ت
َ
 لىع أ

ات ة، العمليَّ زال ول  الجراحيَّ
َ
ر  أ

َّ
تذك

َ
ه، أ

َ
ت   ِإنسانيَّ

َ
 ه،قلب وطيبة

ه املرحة، وروَحه
َ
ِ  مجال في الفائقة وبراعت

ب  ِ
 
 والجراحة، الط

قواُل  خاِطرِي  في تجوُل  تزاُل  ول 
َ
كاُت  التشجيع أ ِ

 
 انك التي والن

اء نحن لنا، يحكيها طبَّ
َ
ذين الُجُدد األ

َّ
ا ال

َّ
ن

ُ
ُب  ك  ه،يد على نتدرَّ

ات ِإجراء قبل جل من العمليَّ
َ
اتنا رفع أ  نم الرَّهبة وِإزالة معنويَّ

 ". قلوبنا

ور وكانت
ُ
كت ة   عالقة حمزة للدُّ  واحترام   وتقدير  محبَّ

يخ املرحوم مع وِإجالل  
َّ

مين الش
َ
 ،(1993 – 1898) طريف أ

لرئيس
َ
وحي أ ة للطائفة الرُّ رزيَّ  ،1993 - 1928 الفترة خالل الدُّ

مر  هذا وحول 
َ
ثني األ يخ حفيُدهُ  حدَّ

َّ
ق الش

َ
ئيُس  طريف، ُموف لرَّ

َ
 أ

وحي ة، للطائفة الحالي الرُّ رزيَّ  : قال الدُّ

ي كانت" ِ
يخ لجد 

َّ
مين الش

َ
  طريف أ

ُ
 واحترام   صداقة   عالقة

ور مع وتقدير  
ُ
كت بيب وكان حمزة، نايف الدُّ

َّ
 له الخاص الط

بناء ولجميع
َ
ي يزور  كان ما وكثيًرا عائلته، أ ِ

  ُجولس،ب ببيته جد 

يضا وكثيًرا
َ
ي كان ما أ ِ

ن وبعد بحيفا، ببيته يزوره جد 
َ
  أ

َ
 نهىأ

روز  جبل وفُد  ات الدُّ لح مهمَّ طراف بين الصُّ
َ
تنازعة األ

ً
 في امل

عضاء كلُّ  َحلَّ  الكرمل، وداليِة  شفاعمُرو
َ
ا الوفد أ

ً
 على ُضُيوف
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ي ِ
يخ، جد 

َّ
ور الش

ُ
كت عضائه من واحًدا كان حمزة والدُّ

َ
 أ

ي واستقبلهم البارزين، ِ
  جد 

ً
 يعجم به شارك مهيًبا استقبال

ان
َّ
  القرية سك

 
ِقْيَم  خارجها، من كثيُرون وُضُيوف

ُ
 على وأ

ي عالقة وبقيت فاخرة، وليمة   َمَع  كبير  حفل   شرِفِهم ِ
 جد 

يخ
َّ

 ".    1948 عام البالد مغادرته يوم ِإلى معه وطيدة الش

ثني قد وكان ور عن حدَّ
ُ
كت ي حمزة الدُّ ِ

 لوالدِتي، َجد 

يخ املرحوم
َّ

 ُجولس، من( 1973 - 1888) ماض ي سلمان الش

حد وكان
َ
عضاء أ

َ
لح راية عقد الذي الوفد أ  مدينة في الصُّ

 : قال ،1940 عام شفاعمُرو

ور مع ربطتني"
ُ
كت   وثيقة صداقة حمزة الدُّ

ُ
 ِإلى وصل منذ

  حيفا مدينة
َ
، مستشفاها في عمله وبدأ ومي 

ُ
 كذل فمنذ الُحك

اريخ
َّ
ى الت  طبيبنا كان ،1948 عام حيفا مدينة ُمغادرته وحتَّ

ل، الخاص   ضَّ
َ
ف
ُ
ا ما وكثيًرا امل

َّ
ن

ُ
ِيارات نتبادل ك

ة، الز   ول  العائليَّ

زال
َ
ذكر  أ

َ
ه، كرَمهُ  أ

َ
ت ريحيَّ

َ
ة كرم وكذلك وأ ريحيَّ

َ
 ماملرحو  والِدهِ  وأ

يخ
َّ

مين الش
َ
ا الكرمُ  ذلك بدا وقد حمزة، أ  حينما وواِضًحا جِليًّ

ور استضاف
ُ
كت روز  جبل وفد حمزة الدُّ ِدمَ  الذي الدُّ

َ
جل من ق

َ
 أ

ائفي الكرمل، دالية في العائلي الخالف ِإنهاء
 
 مُرو،بشفاع والط

زال ول  بحيفا، ببيته
َ
ذكر  أ

َ
يًضا أ

َ
 ادقةوالصَّ  الكبيرة مساعيه أ

جل من
َ
لح ِإحالل أ ْيِن  في والوئام الصُّ

َ
ْيِن  هات

َ
 ".   البلدت

لخالف
َ
 والذي الكرمل، دالية قرية في وقع الذي املؤِسف أ

ث ور عنه يتحدَّ
ُ
كت  والذي هذه، رسالته في حمزة نايف الدُّ

يخ من يطلب
َّ

ي ْسِعْيد الش ِ
ن معد 

َ
ل أ

َّ
 هو  ويسعى، يتدخ

بو  ومشايخ
َ
جل من وُجولس، سنان أ

َ
ه، ِإنهاِئِه  أ ِ

 
 قد كان وَحل

َتي بين وقع
َ
ون  حلبي عاِئل  هذا حول . القرية تلك من وحسُّ

مر،
َ
ور دور  وحول  األ

ُ
كت ط في حمزة نايف الدُّ وسُّ

َّ
جل من الت

َ
 أ

 ِ
ض 

َ
ة وحول  وَحْسِمِه، الخالف هذا ف ور ِإنسانيَّ

ُ
كت  حمزه، الدُّ

جل من وتفانْيِه 
َ
جتمع، خدمة أ

ُ
ن  امل د لنا َدوَّ ِ

مين السي 
َ
ون  أ  حسُّ

ِ  املعلومات من صفحتيِن  الكرمل دالية من
 
رسله يِدهِ  ِبخط

َ
 ماوأ

ستاذ املحامي صديِقنا شقيقِته، ابِن  مع لنا
ُ
ون،ح تيسير  األ  سُّ

الصة يلي وفيما
ُ
 : املعلومات هذه خ

 

ِزاع هذا وقوع بعد"
 
 من كثيروَن  سعى قريتنا في املؤِسف الن

ائفة وجهاء
َّ
، بشكل   والبالد خاص، بشكل   الط ِ  عام 

 اهذ لفض 

عقاب وفي بالفشل، َباَءت مساعيهم ولكن   الخالف،
َ
 ذلك أ

ه وفة ِإلى الُعقالء من عدد   توجَّ
ُ
 باشا سلطان املرحوم ُعط

طرش
َ
روز  بجبل األ ِ  في العوَن  منه وطلبوا الدُّ

 هذه َحل 

عضلة،
ُ
عيَ  امل جل من والسَّ

َ
ها أ ِ

ض 
َ
 شاالبا فاستجاب وِإنهاِئها، ف

ل
َّ
  وفًدا وشك

ً
ستوى  ورفيَع  جليال

ُ
 لهذا الجبل ُوجهاء من امل

ِدمَ  الهدف،
َ
كتور ِإليه وانضمَّ  الوفد وق  ووالُدُه  حمزة نايف الدُّ

يخ
َّ

مين الش
َ
يًضا ِإليه وانضمَّ  حمزة، أ

َ
ي من الكثيُرون أ ِ

 ُمِحب 

الم الخير  عيان من والسَّ
َ
عضاء وسعى البالد، هذه أ

َ
 الوفد أ

جل من جاهدين
َ
لح، أ مر  بداية وفي الصُّ

َ
 مصاعَب  واجهوا األ

هم كثيرة، وعراقيَل  ُسوا لم ولكنَّ
َ
تهم في وثابروا ييأ ن لىإِ  ُمهمَّ

َ
 أ

لوا فاق ِإلى توصَّ ِ
 
ى ات رض َ

َ
طراف أ

َ
ِزاع، أ

 
َبْيَل  الن

ُ
 راية عقد وق

لح هَ  الصُّ َوجَّ
َ
يخ املرحوم والدي ت

َّ
سعد حسين الش

َ
ون، أ  حسُّ

ا وكان
ً
طوة   وَسُموًحا، كريًما ِإنسان

ُ
ة   وِبخ وِليَّ

ُ
ة، ُبط  نوم وُرُجوِليَّ

يخ املرحوم ِإلى نفِسِه، تلقاِء 
َّ

طان الش
ْ
ف

ُ
ام ق  نوكا حلبي، عزَّ

يخ
َّ

فطان الش
ُ
  ق

ً
ْهًما رُجال

َ
ا ش ُيوًرا وِقياديًّ

َ
 ِتهبلد مصلحة على وغ

ا وشعِبه، وطائفِته الم، للخير  وُمِحبًّ  فُد و  ُهو  َها: "له وقال والسَّ

روز  جبل ُل  الدُّ َبجَّ
ُ
يُّ  امل ِ

 
ل

ُ
ِزاع ِإنهاِء  وشك على الحترام والك

 
 الن

يدينا فلنضْع  بيننا،
َ
ْيِدي في أ

َ
أِل، على بعض   أ

َ
ِه  امل

ْ
ن
ُ
ن
ْ
 هذا حُن ن َول

ِزاعَ 
 
ِديءَ  الن جل من البغيَض  الخصام وهذا الرَّ

َ
 داليِة  مصلحة أ

ها الكرمل ِ
 
ل
ُ
ى الحال وفي ،"ك بَّ

َ
يخ ل

َّ
 جاوخر  طلبه، قفطان الش

عضاءُ  كان الذي املكان ِإلى مًعا
َ
هالي الوفد أ

َ
 القرية، وأ

علنوا به، ُمتواِجدين غيُرُهم، وكثيُرون
َ
مام وأ

َ
 عن الجميع أ

راع، الخالف ِإنهاِء  ِ
آلف ِإلى العودة وعن والص 

َّ
آخي، الت

َّ
 والت

لح، راية وُعِقَدت مور وعادت الصُّ
ُ
 عهِدها، سابِق  ِإلى عندنا األ

ْعُيُن  وكانت
َ
  ِمَن  تدمُع  الُحُضورِ  أ

ُّ
أث

َّ
 والبتهاج، والفرحِة  ِر الت

ادقة املساعي تلك وبفضِل  جل من الصَّ
َ
الم أ لح السَّ  حنن والصُّ

واصر  تربطنا ُمتآِخيَن  نزال ل 
َ
داقة أ ة الصَّ  والحترام واملحبَّ

تبادل
ُ
ام هذه ِإلى امل يَّ

َ
 ن بعو  كذلك نبقى وسوف الحاضرة، األ

بد ِإلى هللا
َ
 ".األ

َجَبت 1943 عام"
ْ
ن
َ
، والدتي أ

ً
 نعيم، شقيقي هو  طفال

ها، سف ولكنَّ
َ
ديد، وِلأل

َّ
َيْت  الش ِ

 
ُوف

ُ
ن بعد ت

َ
نجبته، أ

َ
 فَعِلَم  أ

ور
ُ
كت ِدمَ  بذلك، حمزة الدُّ

َ
خذ بيِتنا ِإلى فق

َ
 يف ووضعه الوليد وأ

طفال قسم
َ
ِع  الولدة الحديِثي األ ستشفى والرُّضَّ

ُ
وميالُح  بامل

ُ
 ك

ة ُمْرضعة له واختار  ،(اليوم َرْمَبام ُمستشفى) بحيفا  وُمربيَّ

ونة
ُ
اِرْين بلدة من وُمخلصة َحن ُرْون مدينة) زمَّ

ْ
 يعقوب ِزخ

ا دة هذه وبقيت ،(حاليًّ ِ
هُ  ترعاهُ  السي 

ُ
 تحت هناك، وتصون

ور ِإشراف
ُ
كت ن ِإلى حمزة، الدُّ

َ
 وفي الُعمر، من الخامسة بلغ أ

ِ  تلك
ن  عاد الس ِ

َ
ور أ

ُ
كت كملنا ِإلينا، شقيقي حمزة الدُّ

َ
 نحن وأ

 ".   ورعايته تربيته
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ل  هللا عبد امللك ُحكم فترة خالل"   ع بن ُحسين بِن  األوَّ
 لي 

، شرق  على( 1951 – 1882) الهاِشِمي ِ
ردن 

ُ
ِقَل  األ

ُ
 وُحوِكَم  اْعت

قاربنا، من اثناِن  هناَك 
َ
ون  كاِيد وهما أ ون، وَسِعْيد حسُّ  حسُّ

حاكمة العتقال وبعد
ُ
ِنَق  وامل

ُ
ا كاِيد، ش مَّ

َ
ُحِبَس، َسِعْيد أ

َ
مَّ  ف

ُ
 ث

رَِج 
ْ
ف

ُ
ور َعِلَم  وحينما عبدهللا، امللك وفاة بعد عنه أ

ُ
كت  ايفن الدُّ

رسل بذلك حمزة
َ
ا له أ

ً
ِ  جيِبِه  من املال من مبلغ

 من الخاص 

جل
َ
 والنسجام حياِته من جديدة   فترة   بناِء  في ُمساعدته أ

د َجدَّ
ُ
جتمع في امل

ُ
 ".امل

كتور كانت الكرمل دالية قرية وفي  لِتِه وعائ حمزة نايف للدُّ

ة   وثيقة   صداقة   عالقاُت   صديِقنا واِلَدْي  مع حميمة   ومحبَّ

حامي
ُ
ستاذ امل

ُ
ة رئيس كمال، زكي األ ة الكليَّ كاديميَّ

َ
ةالع األ  ربيَّ

ربية
َّ
عليم للت

َّ
نا األمر  هذا وفي ِبحيفا، والت

َ
ث ستاذ حدَّ

ُ
 كي،ز  األ

 :قال

نا"
َ
ا أ عرف لم شخصيَّ

َ
كتور أ ني حمزة؛ الدُّ

َّ
ن
َ
 مواليد من أل

  أي ،1947 عام
ً

َبْيل قليال
ُ
 ومغادرة ،1948 عام حرب اندلع ق

ور
ُ
كت ني البالد، حمزة الدُّ

َّ
عرف ولكن

َ
ه أ

َّ
ن
َ
بيَب  كان أ

َّ
 صَّ الخا الط

ملرحوم لوالدي؛
َ
يخ أ

َّ
ى كمال، ذيب كمال الش

َّ
َوف

َ
ت
ُ
 ،1957 عام امل

 ْمبامرَ  مستشفى) بحيفا الحكومي املستشفى في عالجه وقد

ا فضَل  هناك منه ولقي ،(حاليًّ
ُ
حسَن  عالج   أ

َ
 وقد معاملة، وأ

كتور سكن  لزَّمن،ا من لفترة الكرمل بدالية بيتنا في حمزة الدُّ

هلي وكان
َ
هُ  أ

َ
فراد من واحًدا يعتبرون

َ
ِن  وبعد البيت، أ

َ
 انتقل أ

ة   عالقة على َبِقَي  بحيفا بيته ِإلى
 يزورنا انك ما وكثيًرا معنا، قويَّ

  املرحومة والدتي، تربط وكانت الكرمل، بداليِة  ببيِتنا
ُ
 مُّ أ

  كمال، فاطمة عبدهللا
ُ
لفة   عالقة

ُ
ة وتقدير   واحترام   أ  عم خاصَّ

ور زوجة
ُ
كت عرف حمزة، الدُّ

َ
يًضا وأ

َ
نَّ  أ

َ
 ابن حمزة، رفيق أ

كتور شقيقة زال ول  بيِتنا، في يزورنا كان حمزة، الدُّ
َ
تذك أ

َ
 ر،أ

ُه، الوالد، املرحومُ  لي َرَوى كما ي َردَّ
َ
 : "عليه الوالد، ردَّ  أ

ْ
ِف

 َعر 

ِدمَ  حينما ،!" بنفِسك نفَسك
َ
ل  لبيتنا ق وَّ

َ
  مرَّة، أل

َ
 عن وَعرَّف

نا: "بقوِلِه  نفسه
َ
كتور شقيقة ابن أ ْصُد  وكان ؛"حمزة الدُّ

َ
 ق

ن الوالِد 
َ
  أ

َ
ِف كتور شقيقة ابُن  ُيَعر   نفِسه عن حمزة الدُّ

ِته عماِله بشخصيَّ
َ
ة وليس واسِمه، وأ كتو  خاِله بشخصيَّ  رالدُّ

عماِله حمزة
َ
 ". واسِمه وأ

 

ة"  يف سكن البريطاني النتداب فترة خالل الزَّمن من ملدَّ

يًضا الكرمل بدالية بيِتنا
َ
  أ

ُ
ابط  ديڤيِد  نپٺالكا البريطاني الضَّ

ِوك
ْ
نا ،(Captaine David Ranwick) َران

ُ
 وصديُق  صديق

كتور ُجل هذا وكان حمزة، نايف الدُّ مره، بداية في الرَّ
َ
 أ

ور
ُ
كت   حمزة، كالدُّ

َ
   ضابط

 بالد،ال في البريطاني الجيش في ِطب 

 حيفا،بِ  الحكومي املستشفى في املهنة بنفس بعد فيما وَعِمَل 

 
ُ

ور يعمل كان حيث
ُ
كت هُ زوج بيِتنا في معه وسكنت حمزة، الدُّ

ُ
 ت

يًضا،
َ
ة وكانت أ دة هذه وبقيت ،"سليمة" واسمها عربيَّ ِ

 السي 

ى عندنا  ساعدت كانت ببيتنا مكوِثها فترة وطيلة ،1953 عام حتَّ

ة وكانت البيت، شؤون في والدتي املرحومة ة مربيَّ  ِليَ  خاصَّ

ا، ل  وكانت شخصيَّ وَّ
َ
َمِني َمن أ

َّ
ةنچلال اللغة َعل  ".  يزيَّ

شخاص بين ومن
َ
ُهم الذين األ

ُ
ا، نعرف  والذين شخصيَّ

جرى 
َ
ات   حمزة نايف الدكتور لهم أ ة عمليَّ  وعالَجُهم جراحيَّ

يخ املرحوم كان وشفاُهم،
َّ

بو  الش
َ
بو  سليمان علي أ

َ
 طريف أ

صيَب  قد وكان ِيْركا، من( 1974 - ؟ 1885)
ُ
حداث خالل أ

َ
 أ

ة الحرب انية العامليَّ
َّ
ِة  بالبالد الث لقتها قذيفة   بشظيَّ

َ
 ائرةط أ

 ندري  ل  ونحن حيفا، مدينة على املحور لدول  تابعة ُمعادية

يَّ  في
َ
ة الغارات من واحدة   أ يَّ ِ

ذتها التي الجو 
َّ
 دول  طائرات نف

صيب حيفا مدينة على املحور
ُ
يخ؛ أ

َّ
ولى الش

ُ
 كانت الغارات وأ

ذها التي تلك
َّ
ِ  سالح نف

مَّ  ،15.7.1940 بتاريخ اإِليطالي الجو 
ُ
 ث

ْتها
َ
ل
َ
  ت

ُ
ة غارات   ثالث واريخ في ِإيطاليَّ

َّ
 من 21.9 و  6.8 و  24.7: الت

ِ  سالح قام بعد وفيما العام، نفس
ملاني الجو 

َ
يًضا األ

َ
 فيذبتن أ

ربع
َ
واريخ في ذلك وكان حيفا؛ مدينة على غارات   أ

َّ
: الت

 ِإصابة ُبَعْيَد . العام نفس من ،20.7 و  7.7 و  12.6 و  ،9.6.1941

يخ
َّ

  وصل الش
ً
ي املرحوم الكلمات، هذه كاتِب  والُد  ُصدفة

َّ
 خالش

اِطْير  ساحة ِإلى ،(1974 - 1908) صغيَّر  حسين
َ
 ساحة) الَحن

ا ريسپا  ناكه الحكومي املستشفى ِإلى ونقله بحيفا،( حاليَّ

 
ُ

ور عالجه حيث
ُ
كت ور مع الوالد تربط وكانت حمزة، الدُّ

ُ
كت  الدُّ

  حمزة
 
  معرفة

 
  راسخة

 
مر  هذا وفي متينة، وصداقة

َ
 قد كان األ

ثنا  :قال الوالد، املرحوم حدَّ

 

  سافرت"
ً
ة ة الحرب ِسِني خالل حيفا، مدينة ِإلى مرَّ  العامليَّ

انية
َّ
اِطْير، ساحة ِإلى ووصلت الث

َ
نَّ  فعلمت الَحن

َ
 طائرات   أ

 
ً
لقت ُمعادية

َ
  قنابَل  أ

ً
يت املدينة، على كثيرة

َ
 ةمجموع هناك ورأ

شخاص من
َ
صابته جريح   رجل   حول  ُمجتمعين األ

َ
 من واحدة أ

ه فوجدت الجريح من فاقتربت القنابل، تلك
َّ
ن
َ
 صديقنا أ

يخ
َّ

بو  الش
َ
بو  سليمان علي أ

َ
يت طريف، أ

َ
نَّ  ورأ

َ
ة أ ظيَّ

َّ
 الش

صابت
َ
  فاستدعيت الُيمنى، قدمه أ

ً
ارة  الحال، في سيَّ

شخاص بعض وبمساعدة
َ
  هناك، ُمتواجدين كانوا الذين األ

يخ بها وضعت
َّ

جهت الجريح، الش  املستشفى ِإلى بسرعة وتوَّ
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ور ُيعالجه كي املدينة بتلك الحكومي
ُ
كت ا حمزة، الدُّ

َّ
 صلتو  ومل

وارئ  غرفة
َّ
ه لي فقيل عنه سألت الط

َّ
ن
َ
 موجود غير  أ

اء فحص وعندها باملستشفى، طبَّ
َ
 يعملون  كانوا الذين األ

وارئ  بغرفة
َّ
ه لي وقالوا الجريح صديقنا الط

َّ
ن
َ
 عقط من ُبدَّ  ل  أ

صابة، قدمه
ُ
ني ونظًرا امل

َّ
ن
َ
يت قد كنت أل

َ
َدم، تلك رأ

َ
 نتوك الق

ه ُمقتنًعا
َّ
ن
َ
ي لهم فقلت قطِعها، بدوِن  عالُجها املمكن من أ

َّ
ن
َ
 أ

عترض
ُ
ن منهم وطلبت قرارِهم، على أ

َ
  له ُيجُروا أ

ً
ة  عمليَّ

ة وا جراحيَّ
ُ
ت ِ
ب 
َ
ه فقالوا مكانها، في القدم َوُيث

َّ
ن
َ
مَل  ل  أ

َ
 لك،ذ من أ

وا صرُّ
َ
رت قطعها، على وأ صرَّ

َ
نا وأ

َ
 فقالوا ورأيي، موقفي على أ

ه لي
َّ
ن
َ
ى أ ْجَرْوا لو  حتَّ

َ
ة له أ ة عمليَّ صابة قدمه فإنَّ  جراحيَّ

ُ
 امل

ة تؤمله سوف ة، ِإجراء بعد طويلة ملدَّ ه العمليَّ
َّ
ن
َ
 ييقض  سوف وأ

ة ه الُيمنى، رجله من يعرج عمره بقيَّ
َّ
ن
َ
ن من ُبدَّ  ل  وأ

َ
ن أ  يستعي

از 
َّ
ن لهم فقلت املش ي، خالل بالُعك

َ
هُ  أ

َ
 نجاح بعد قدُمهُ  تؤمِل

ة، ى العمليَّ ة طالت لو  حتَّ لم، مدَّ
َ
ن األ

َ
ة يقض ي وأ  عمره بقيَّ

ا
ً
از، مستعين

َّ
فضل قدمه، مع ولكن بالُعك

َ
ن من بكثير   أ

َ
 أ

ا يقِضَيها
ً
از، مستعين

َّ
لححُت  قدمه، بدون  ولكن بالُعك

 
 يهمعل وأ

ن
َ
ة له يجروا أ ة، عمليَّ ه قائلين رفضوا ولكنهم جراحيَّ

َّ
ن
َ
 أ

  كثيرين، مرض ى عندهم
ً
 الذين العديدين الجرحى ِإلى ِإضافة

صابتهم
َ
ائرات قنابل أ

َّ
عادية، الط

ُ
ن لهم فقلت امل

َ
 ملرض ىا كثرة أ

ر ل  والجرحى ِ
بر 

ُ
يخ صديقنا قدم قطع ت

َّ
صاب، الش

ُ
 همولكنَّ  امل

َبُهوا لم
ْ
مر  نهاية وفي ورأيي، بحديثي يأ

َ
 لهم قلتو  منهم يِئسُت  األ

ني
َّ
ن
َ
نتظر  سوف أ

َ
ى أ ور يقدمَ  حتَّ

ُ
كت  يف ويبتَّ  حمزة نايف الدُّ

مر، ويحسَم  املوضوع
َ
رت األ   وقرَّ

َّ
ل

َ
ترك أ

َ
يخ صديقنا أ

َّ
 الش

  املستشفى، في لوحِدهِ 
َ
َية

ْ
ش

َ
ن خ

َ
 نه،ع غيابي في قدمه يقطعوا أ

ِدمَ  انتظار   وبعد
َ
ور ق

ُ
كت يخ صديقي مع ورآني حمزة الدُّ

َّ
 الش

م الجريح، لني نحوي  فتقدَّ
َ
ا وسأ خبرته، له، جرى  َعمَّ

َ
 فأ

اء، وبين بيني دار  الذي الحديث عليه وقصصت طبَّ
َ
مفت األ  قدَّ

يخ نحو 
َّ

اء لهؤلء وقال وفحصه الش طبَّ
َ
ه األ

َّ
ن
َ
 سبًبا يرى  ل  أ

ه قدمه، لقطع
َّ
ن
َ
  يجري  سوف بنفسه هو  وأ

ً
ة ة عمليَّ  ،له جراحيَّ

ات، غرفة ِإلى الحال في ونقله نا وانتظرت العمليَّ
َ
 ارج،الخ في أ

ة من النتهاء وبعد خبرني خرج العمليَّ
َ
نَّ  وأ

َ
 ىعل سار  ش يء كلَّ  أ

نَّ  ُيرام، ما
َ
َدمَ  وأ

َ
يخ ق

َّ
قطع، ولم موضعها في بقيت الش

 
 دوبع ت

ام من عدد يَّ
َ
يخ غادر  األ

َّ
بو  الش

َ
بو  سليمان علي أ

َ
 طريف أ

ور سعى بعد وفيما املستشفى،
ُ
كت  طةسل لدى حمزة نايف الدُّ

ْجِل  من البالد في البريطاني النتداب
َ
يخلل تعويضات   دفع أ

َّ
 ش

بي
َ
ه اعتبار  على سليمان علي أ

َّ
ن
َ
  كان أ

َ
ة  عدائي عمل   ضحيَّ

ه ليس ُمعادية، طائرات   به قامت ات، ضدَّ
َّ
ما بالذ

َّ
 ضدَّ  وِإن

لت البالد، تحكم كانت التي الُعظمى بريطانيا
َّ
 اعيهمس وتكل

جاح،
َّ
  النتداب سلطة ومنحته بالن

َ
رض   قطعة

َ
 زيتونات   بها أ

رات   عتيقات   دات   ُمعمَّ ِ
رض بموقع وجي 

َ
 بالسم املعروف األ

ْرم"
َ
رف في ،"الباشا ك

َّ
رقي الط

َّ
رض موقع. ِيْركا لقرية الش

َ
 األ

ْرم" هذا،
َ
 يوال الخزندار، باشا عبدهللا ِإلى منسوب   ،"الباشا ك

 في الُعثماني الُحكم تحت ،1830 – 1819 الفترة خالل صيدا

ام، تلك يَّ
َ
ا، بمدينة كان ومقرُّهُ  األ

َّ
 دق باشا عبدهللا وكان عك

ان من وليته خالل طلب
َّ
ن ِيركا سك

َ
رض قطعة له يغرسوا أ

َ
 األ

ا، هذه
ً
 هاسم تحمل القطعة هذه تزال ول  ذلك، ففعلوا زيتون

ي ام هذه حتَّ يَّ
َ
 .األ

 

كُتور َجَبِل  وفُد  لدُّ
َ
ُروِز: أ  ) حمزة نايف الدُّ

ُ
الث

َّ
لث

َ
ِ  في الَيَساِر  ِمَن  أ

 
ف اتي الصَّ

َّ
ْعَضاِء  باِقي َمَع ( الث

َ
ِد  أ

ْ
ُرْوِز  َجَبِل  َوف ِذْيَن  الدُّ

َّ
ِدُموا ال

َ
ْجِل  ِمْن  ق

َ
ِل  أ

َ
 ِإْحال

ِح 
ْ
ل َفاَعْمُرو ِفي الصُّ

َ
ًرى  ش

ُ
ْخَرى  وق

ُ
ِبالِد  أ

ْ
َمامَ  ِبال

َ
ْنُدِق  أ

ُ
س» ف

ْ
ى ِبَحْيفا «رِك

َ
ْفل لجاِلُسْوَن  .1940 عامَ  السُّ

َ
يُخ : الَيَسارِ  ِإلى الَيِمْيِن  ِمِن  أ

َّ
لش

َ
مين أ

َ
 حمزة، أ

يُخ 
َّ

لش
َ
فدي، جبر  أ يُخ  الصَّ

َّ
لش

َ
سعد أ

َ
بو  كنج أ

َ
سيڤاإِ  صالح، أ

ْ
يُخ  حيفا، ِلَواِء  حاِكِم  ُمساعد ن

َّ
لش

َ
ار  عبد أ فَّ

َ
طرش، الغ

َ
يُخ  األ

َّ
لش

َ
طرش، زيد أ

َ
 األ

يُخ 
َّ

لش
َ
رويش حمزة أ لَواِقُفوَن .  الدَّ

َ
ِف  في أ اِني الصَّ

َّ
مد، عبد حسين بيضون، رفيق العيس ى، عيس ى: الَيَسارِ  ِإلى الَيِمْيِن  ِمِن  الث حمد الصَّ

َ
 أ

كُتور البرادعي، لدُّ
َ
يخ سعد، فريد حمزة، نايف أ

َّ
لش

َ
 .ماض ي سلمان أ
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 اركةالمب النسائية والنهضة الثالثة األلفية
 (عيسمي) ناطور سهام السيدة بقلم

 

 طلعم في الكنانة أرض في انطلقت التي الدرزية الدعوة شهدت

ه يأخذ لم لكنه التاريخ سّجله حدثا الثانية األلفية
ّ
 نم حق

 على القّيمون  قصده معتمدا وأساسا ركنا جعله ومن اإلشهار 

ها هاديا عمل  يكون  لكي حينه في ذلك  يف املرأة ملكانة وموّجِّ

 بآالف زاخرة التوحيدية الدعوة كانت فقد. الدرزي املجتمع

 كانت التي النافذة والشخصيات واألركان والدعاة النذر 

 تثبيت أجل من غاية كل ولتحقيق مهّمة كل لتلقي جاهزة

ز  الدرزية، الدعوة أركان وترسيخ
ّ
 باختيار  الحدث هذا وترك

 صاحبة سارة، الست أخيه ابنة( ع) الدين بهاء موالنا

 عجز ي كبير  شأن ذات مهّمة في عنها هللا رض ي والطهارة العفاف

 وذلك وحاصبيا التيم وادي منطقة إلى الرجال، أشد عنها

وا الذين ومن املرتدين من شرذمة وردع لهداية
ّ
 عن شذ

فوا الدعوة
ّ
 ةالراقي السامية مبادئها وتنفيذ تقّبل عن وتوق

لقي ما بإنجاز  سارة الست وقامت. الفاضلة
ُ
 ووصلت عليها أ

 املوحدين من ومجموعة والدها طبعا يرافقها التيم وادي إلى

 سارة الست أن قوّية لدرجة كانت الشذوذ حّدة لكن األبرار 

ل القاهرة إلى عادت يئست وعندما حاولت
ّ
 اةدع باملهّمة فتوك

 الحقيقي مسارها في هلل والحمد الدعوة واستمّرت آخرون

 هو و  نفسه العمل يهمنا ما بقدر  النتيجة يهّمنا وال  الصحيح

 والتوجيه واإلشارة اإليحاء قصده كان الدين بهاء موالنا أن

 دورا الدرزي املجتمع في للمرأة أن التوحيد دعوة أبناء إلى

 صر عن وأنها مبّجلة ومنزلة كبيرا واحتراما مرموقة ومكانة مهما

 بدأم التوحيد دين ففرض املجتمع تطور في فائدة وذو  أساس ي

 حيث من الرجل وبين بينها وساوى  واحدة امرأة من الزواج

 ممنوع هو  ما وكل للمرأة مسموح للرجل مسموح هو  ما كل أن

 للرجل تفاضل يوجد ال  أنه أي الرجل عن ممنوع املرأة عن

 ر األقدا وشاءت. والدين بالتقوى  إال  مجال أي في وال  املرأة عن

 في يقبعوا وأن الدعوة إغلق بعد الدروز  املوحدون  ُيطارد أن

 يئةب وفي مجتمع في الدروز  املوحدون  يعيش وأن الجبال رؤوس

ها واستعبادها املرأة استغلل للرجل تبيح
ّ
 ليهاإ واإلساءة وذل

 زاد لذلك أعدائه من جزءا املجتمع هذا بها رأى إذا خاصة

 والحرص املرأة على الحفاظ على الدروز  املوحدين حرص

 من وكان. واألرض الدين على حافظوا مثلما اتمام عليها

د أن الطبيعي قيَّ
ُ
 هامع محرم بوجود إال  تخرج وأال  املرأة حّرّية ت

 .عليها حفاظا وذلك فقط البيت عقر  في إال  بواجباتها تقوم وأال 

 نع يبتعد وأن ينكمش وأن ينزوي أن الدرزي املجتمع واضطر 

 يف البقاء واجب القاسية الحقبة هذه في املرأة وأوكل األنظار 

 لحقلا في العمل وأحيانا وتربيتهم باألوالد واالهتمام البيت

 يواجهون  الرجال كان حينما خاصة لهم املعيشة لتوفير 

بل من وأطماع وهجومات تعّديات  تحّرر وقد. حولهم هم َمن قِّ

 تأسيس من قرون عدة مرور  بعد نسبيا الدروز  املوحدون 

 ينوفلسط ولبنان سوريا في قراهم في يعيشون  وبدأوا الدعوة

 الكثير  املرأة يعطي الذي الدرزي التوحيد مبدأ أصول  حسب

 والطائفة سرةاأل  بناء في واملساهمة العمل مجاالت من

 احتل عشر  السادس القرن  بداية وفي لكن ككل واملجتمع

 يهاف يعيش التي املناطق كافة والعثمانيون  الفاتح سليم

رض. التيم ووادي لبنان سوريا، هيو  الدروز 
ُ
 الشرق  على وف

ف ومن الجهل من ظالم معتم كابوس األدنى
ّ
 كبت ومن التخل

 الطوائف بين التفرقة ومن املرأة مطاردة ومن الحريات

 لسيفا بقوة حتى املتخلفة العثمانية العقلية فرض واألديان

 وضعال هذا واستمرّ . ونفوذ سلطة فيه للدروز  كان مكان كل في

ت قرون أربعة
ّ
ل

ُ
 الدروز  واستورد الدرزية املرأة حركة فيها ش

 ءالنسا من والتخلص الثأر  مثل عنهم غريبة اجتماعية عادات

كرهوا أخرى  سيئة وعادات العائلة، لشرف كرامة
ُ
 على وأ

 الحاكمة الخارجية البيئة من للضغط إما أحيانا ممارستها

. ائفةالط في الضعيفة األوساط بعض عند وتقليدا تشّبها وإما

 االنتداب، جاء حتى العثماني النير  من الشرق  تحرر أن وما

 ذيأخ أن املفروض من كان الذي اإلنجليزي، أو  الفرنس ي سواء

 يضّمد أن الحرب لهذه ينكسر  لم الذي الدرزي املجتمع بيد

 على أعاقه مّما يتحرر وأن أنفاسه يستعيد وأن جروحه

 من فزاد املرأة مع التعامل في التوحيد دين مبادئ تطبيق

فة والقوى  القديمة الرواسب تسلط
ّ
 بالكادو  املجتمع في املتخل

 ولبنان سوريا في عاشوا الذين الدروز  املوحدون  استطاع

 دؤوايب أن والتطور والرقي التقدم من جو  راية تحت وفلسطين

 بيتال غرف مألت التي الفاضلة النسائية للقوى  اياديهم بمد

 من تطلب بحيث شديد، ببطء النسائية بأدوارها وقامت

 بالحرية يشعر  لكي سنة ثمانين حوالي الدرزي املجتمع

 يسنح وما ضميره إليه يوحي ما يفعل أن والراحة واالنطلق

 اوحقوقه امتيازاتها ومنحها باملرأة قدما السير  في دينه له

 لتفع كما أوال  واألسرة البيت شؤون إدارة في عليها واالعتماد

 الجماهيري  العمل مرحلة إلى االنتقال ذلك وبعد اليوم حتى

 تنهض كي نسائية توحيدية شخصية كل  وإدارة قيادة وإلى

 لىإ الوسطى القرون غياهب من وتنقله التوحيدي باملجتمع

.وتقنياته ممّيزاته بكل والعشرين الواحد القرن  ومشارق  مشارف   
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 دالية من المتعلمين من فوج أول قصة

 ياسيف كفر ثانوية في الكرمل
 حلبي زيدان يوسف الشيخ األستاذ بقلم

 

 الطالب من مجموعة قررنا حينما 1951 عام في ذلك كان

 الدراسة استمرار  الكرمل دالية من الثامن الصف خريجي

 علينا وكان ثانوية مدرسة قريتنا في تكن ولم الثانوية،

 ارأين واستقر . الناصرة أو  ياسيف كفر  أو  الرامة في الدراسة

 هكذا. حولها درزية بيئة ولوجود األقرب ياسيف كفر  على
 فيو للسكن غرفة واستئجار  بالتسجيل منا واحد كل والد قام

 حلبي، صالح رفيق: نحن الدراسة في انتظمنا أيلول  أول 

 را،الق علي يوسف بيراني، نعيم علي بيراني، حسين فرحات

 أي قريتنا في يكن ولم. معهم وأنا فرحات هللا عبد يوسف
 من يأتون  القرية مدرسة في املعلمون  وكان القرية من معلم

 نوم ياسيف كفر  من مسيحيون  معلمون  وغالبيتهم الجليل

 امقي مع جاء وقد. وغيرها وترشيحا والناصرة والرامة البقيعة

 درزية عائلة من ياسيف كفر  من خير  أمين األستاذ الدولة

 الن مهد الذي وهو  فيها واستقر  القرية من وتزوج أعزبا وكان
 تاذاألس القرية إلى قدم كما. ياسيف كفر  في للدراسة السبل

 سنوات بضع القرية في وعمل الرامة من درزي محاسن قاسم

 الرامة من خنجر  قاسم األستاذ وكذلك أمريكا إلى هاجر  ثم

 وكفر  وجلجولية والطيرة قلنسوة من معلمون  جاء ذلك وبعد. أيضا

 . اسيفي كفر  في دراستنا أثناء املدرسة في واشتغلوا املثلث في قرع

 عن وكبارنا مشايخنا من سمعته وبما بالذاكرة وأعود

 لقرن ا وبداية عشر  التاسع القرن  أواخر  في القرية في التعليم

 عند يجري  كان التعليم أن هو  الكبار  يذكره وما العشرين

 اإلطالعات بعض له متدين والكتابة القراءة يعرف إنسان
 ويقوم الطالب بعض يجمع كان الخطيب يسمى الخارجية

 وبعض الحساب أصول  وبعض العربية اللغة بتدريسهم

 فعُيد وكان. الدين واصول  والجغرافيا التاريخ في املعلومات

 وغير  ألبان حليب، خبز، بيض، مثل ومؤن  بحاجيات أجره

 ابةوالكت القراءة يجيد عندما تعليمه ينهي الطالب وكان ذلك
 وفي. أهله مع بالزراعة العمل ويبدأ سنتين أو  سنة بعد

 السير  الكرمل إلى جاء عشر  التاسع القرن  من الثمانينات

 يناملسيحي على البداية في ضيفا حل   وقد أوليفانت لورنس

 نهأ مذكراته في ذكر  وكما الكرمل في الجو  وأعجبه عسفيا في

 ياغال ثمنا فطلبوا فيها يسكن أن عسفيا سكان على عرض
 بالتواجد الكرمل دالية من زعماء قام أن وصدف ألراضيهم

 هوزوجت أوليفانت كان عندما العزاء لتقديم ربما عسفيا في

موا هناك وسكرتيره
 
 ملالكر  دالية لزيارة ودعوهم عليهم فسل

 مريضة اليس السيدة أوليفانت، زوجة أن علموا وعندما

 وطقس صحي جو  إلى وبحاجة

بوا نقي  إنهم له وقالوا به رح 

 ُسر   وقد بجوارهم ويسكن بيتا عليها ليقيم أرضا سيمنحونه

 شهورامل بيته له يقيم أن واستطاع املبادرة هذه من أوليفانت

عمل والذي اليوم حتى القائم
ُ
 يالدرز  الشهيد لبيت مقرا است

 أوليفانت كان البناء وأثناء. تأسيسه من سنة مائة بعد

 لقريةا في وسكن البناء أنهى وعندما حيفا في يسكنان وزوجته

 بالغابات مارا البحر  من يهب كان الذي النقي بالهواء شعر 

 دفءال يبعث منعشا لطيفا القرية سكان إلى ويصل واألحراش
 ِقبل من الجميل هذا ينس   ولم. النفوس في والقوة والحرارة

 كيال  أبنائهم عن فدية دفع في بمساعدتهم وقام السكان

 مرور  بعد أي 1983 عام وفي  العثماني الجيش في يخدموا

 في ةمدرس يفتح أن قرر القرية في واستقراره سكنه على سنة

 الكرمل دالية سكان ُسر  وقد السكان أمام ذلك وأعلن القرية
 للمدرسة طالبة 37و طالبا 42 تسجيل وتم املبادرة بهذه

تحت
ُ
 لِقب من فيها التعليم وتم بآخر  أو  بشكل املدرسة وف

 املدرسة عن عكا في العثماني الوالي وعلم حيفا من معلمين

 أنتم: لهم وقال السكان وجمع القرية إلى للقدوم وأسرع

 ممنك واحد كل على لكن بأس فال  أوالدكم تعلموا أن تريدون 
 نةس كل عثمانية ذهبية ليرة طالبة أو  طالب كل عن يدفع أن

 كذل في املختار  وكان.  املدرسة في ُيقبل فلم يدفع لم وإن

دوت املدرسة فتفككت ذهبية ليرة يملك بصعوبة الوقت  بد 

 .لفترةا تلك في بالتعليم الكرمل دالية قرية تنهض أن في الحلم هذا

 العاملية الحرب نهاية حتى سائدا الخطيب أسلوب وظل   

 النتدابا افتتح وقد للبالد وتركهم العثمانيين واندحار  األولى

 كرملال دالية قرية ومنها الكبيرة القرى  في مدارس البريطاني

ت 1924 سنة وذلك
 
 مقام من قريبا  قائمة املدرسة وظل

 ملخاتير ا قام الثالثينات وفي. السالم عليه إبراهيم أبي سيدنا
روا القرية من ووجهاء حسون  أحمد حلبي، عزام  بناء وقر 

 يوسف حسون  الشيخ تبرع وقد القرية في حديثة مدرسة

لن باألرض حسون 
 
ك

ُ
 فُجمعت البناء على لإلشراف لجنة وش

 تكان غرف ست بناء وتم   القرية سكان من واألموال التبرعات

 حتت اليوم إلى قائمة زالت ما التي االبتدائية للمدرسة نواة
د بشكل الدراسة وانتظمت( أ) االبتدائية املدرسة اسم  إال  جي 

فت أنها
 
 يةالثان العاملية الحرب أثناء متقطعة لفترات توق

م وقد. التحرير حرب وأثناء
 
 ريةق أوالد غالبية املدرسة في تعل

 لةدو  قيام بعد بالتعليم بدأن فقد البنات أما الكرمل دالية
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 بالطال  وكان اإللزامي التعليم قانون  سن تم حينما إسرائيل
 لالعم في ويندمجون  االنتداب عهد في الثامن الصف ينهون 

 خارج الدراسة تكاليف وكانت األهل مع والبيتي الزراعي

 أبنائهم إرسال األهالي بعض حاول  هذا كل ومع باهظة القرية

 دينال نصر  صالح عادل  ومنهم عكا في أو  الناصرة في للدراسة

  رة،الناص في تعلموا حلبي سلمان وفهيم حلبي عزام وتوفيق
 ةمدرس في تعلما وهبه فارس وفهمي الدين فخر  حمد وفرسان

 أثيرت لكن. صفد في حمود أبو  كرم وتعلم  حيفا في البرج

امة كانت املوضوع هذا في أخرى  قضية ت فقد هد 
 

 في تفش

 على الخارجي العالم يؤثر  أن وشكوك مخاوف الوقت ذلك
وا وأن الطالب

 
 بةبالنس الئقة غير  بتصرفات يقوموا وأن يشذ

 من الضغط واشتد الوقت، ذلك في الدرزي للمجتمع

 ة،القري إلى يعيدوهم أن الطالب أهالي على الدينية األوساط

 امسد ظالم في قريتنا ظلت وهكذا التعليم، عن يتوقفوا وان

 ياسيف كفر  إلى الذهب قررنا أن إلى العلم، ناحية من
ين  املظلمة واألجواء والشكوك املخاوف أهالينا، مع متحد 

 .    القرية خارج للتعليم بدأنا رافقت التي

ني أن القدر  شاء هكذا  حاد بوالد وجل عز  املولى خص 

 منو  املستقبلية والرؤية والشجاعة والجرأة والنباهة الذكاء

لوا الذين القالئل العصاميين  لومشاك املسئولية عبء تحم 
ها على الدؤوب والعمل واملجتمع الناس

 
م. حل

 
 مدرسة في تعل

 لىأع صف يكن لم إذ الرابع الصف حتى الكرمل دالية القرية

قه برز. ذلك من  بمدير  حدا بما أقرانه على الخارق  بتفو 

اه أن جبران بولص جبران أبو  املرحوم آنذاك املدرسة
 
 يتبن

 الصف إلى تعليمه ليكمل ياسيف كفر  إلى معه ويصحبه

 أبو  يحصل لم الحظ ولسوء الجامعة، إلى ثم ومن الثامن

 الصعب ومن يتيما كان حيث األهل، موافقة على جبران

 ام وقرأ اجتهد للعلم رغبته شدة من ولكن البيت، عن إيعاده

ى ك أنه حتى الكتب من له تسن 
 
 يراوتعب كتابة اللغة من تمل

 من النابلس ي الهادي عبد عوني املحامي رافق عندما وخاصة

لته والذي 1944 عام إلى 1933 عام
 
 أرض السترجاع العائلة وك

 يثح واالحتيال، والغش التزوير  بطريق بيعت التي الشقف أم

ر م تنو 
 
 في سنوات 10 دامت والتي القضية هذه من كثيرا وتعل

 غير و  الحكومية واملعامالت والرسائل والعقود السندات كتابة
 ىإل بادر  من أول  فكان واملعرفة، العلم في رغبة زاده مما ذلك

 . القرية مدرسة في 1949 سنة للكبار  العبرية اللغة لتعليم صف فتح

م القرية في الثامن الصف أنهيُت  وعندما  اقيالتح على صم 

 مدرسة وجود لعدم وذلك الثانوية ياسيف كفر  بمدرسة
 تقبليةاملس برؤيته تأكد أن وبعد حيفا في أو  الكرمل في ثانوية

م الوحيد السبيل هو  العلم بأن ر للتقد   دماق والسير  والتطو 

 .إسرائيل في العصرية الحضارة مع

 كنت التي رغبتك تحقق أن يوسف أبا يا مسرور  أنا كم"

 إلتمام يوسف ابنك بإرسالك عاما عشرين قبل تريدها

 ما اهذ  ،."لنفسك تحقيقها تستطع التي الثانوية دراسته
 ومالي في يوسف كفر  في بولص جبران أبو  والدي مدير  قاله

مت أنني القدر  عجائب ومن الثانوية املدرسة لدخولي
 
 اللغة تعل

 .بولص جبران األستاذ جبران أبو  والدي مدير  ابن يد على العبرية

لت  سعالتا للصف الثانوية ياسيف كفر  مدرسة في تسج 

 وأبو  حلبي رفيق أسامة أبو  املرحومين برفقة 1951 سنة
منا حيث بيراني، فرحات صفوت

 
 سيةوقا صعبة ظروف في تعل

 والكتب التعليمية واملواد واملختبرات البناء حيث من جدا

 تكاليف وكذلك عليها الحصول  الصعب من التي الدراسية

 حيث من أما. مجانيا التعليم يكن لم إذ الدراسة أجرة
ة، غير  بيوت ففي السكن  ماء ال و  كهرباء بال  صغيرة بيوت صحي 

 أو  األسبوع في مرة معنا نأخذ فكنا الزاد حيث من أما فيها،

 إلى نذهب كنا كما عشاء، دون  ننام كنا ما وكثيرا أسبوعْين،

 ر كف إلى السفر  عندما وكنا. أخرى  وحاجيات الخبز  لشراء عكا

ب كان ياسيف  اكمالح لدى تصاريح على الحصول  علينا يتوج 
 .أسبوعْين كل مرة ياسيف كفر  منطقة في العسكري 

لنا ان وبعد  الثاني الصف وإنهاء الصعوبات هذه تحم 

بلنا 1955 سنة البجروت شهادة على والحصول  عشر 
ُ
 للعمل ق

 في يناملتعلم أوائل من وكنا السنة نفس في التعليم سلك في

 سلك في األول  الرعيل ومن إسرائيل في الدرزية الطائفة
منا التعليم  .نومفتشي مدارس مديري  إلى وصلنا أن إلى وتقد 

 نوحيا قرية في األولى السنة في أعمل أن نصيبي من وكان

 لبيح رفيق واملرحوم جولس قرية في بيراني فرحات واملرحوم

 ملالع على رجعنا الثانية السنة وفي الكرمل، دالية قرية في
 البناء حيث من أيضا قاسية ظروف في وعملنا القرية في

 يد على القائل املثل بتطبيق قمنا حيث املدرسية واللوازم

" باألصول  ال  العلم تفاضل بالعقول : "ارسطوطاليس سيدنا

 من شعلة وجل عز  الباري  بفضل أيدينا على األمور فجاءت

 العلم ينبوع من سقيناهم أن بعد الشباب دروب أضاءت نور
مة، البذور  نوسهم في غرسنا أن بعد وذلك آداب

 
 بذور  املعق

 اإلنسانية بذور  الصالحة، التربية بذور  واملعرفة، العلم

 .واألريحية الفضيلة بذور  والتسامح،

 عقود أربعة مدى على البذور  هذه ورعينا واكبنا وقد

ف  وناضجة، يانعة اشجارا وأصبحت وترعرعت نمت حتى وني 
ار  جيش بظلها بأوي  الظالل وارفة  ينوالجامعي املعلمين من جر 

 بمناص في العاملين من وغيرهم واملثقفين املجالس ورؤساء

 سواء وسلكوا اهتدوا الذين الحياة مجاالت شتى في مرموقة

مت أن نصيبي من وكان. السبيل
 
 محلية مجالس رؤساء 7 عل

 الشيخ واملرحوم سيف محمود الشيخ وهم يانوح من اثنان

 مزي ر  حلبي، فهمي: األساتذة الكرمل دالية وفي سعد، هللا جاد

 نا وبما .حلبي رفيق الدين، نصر  كرمل حسون، أكرم حلبي،

 ياتأولو  من يظل الحاضر  يومنا في والتعليم التربية موضوع

 وصامدا اقوي جسرا للمستقبل بالنسبة ُيعتبر  والذي تطلعاتنا
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 هذا يبقى ان أتمنى زاهر، غد إلى املتطلعة أجيالنا عليه تعبر 
 نائناأب من كوادر  عليه تعبر  لكي متماسكا قويا واملمر  الجسر 

 نم نفعاه وكلما قلوبنا وحشائش أكبادنا فلذات هم الذين

 الصالح للمجتمع والعماد القاعدة هو  حاضرنا في أجلهم

 أن ريدن التي الشمولية التربوية العملية في إليه نصبوا الذي

 علىو  توطيدها على والبعيد القريب املستقبل وفي اآلن نعمل
د التي قواعدها تدعيم  يراها وشامخة عالية اعمدتها نشي 

 ضيئةامل الزاهرة األنوار  منه تشع   ونورا نبراسا والبعيد القريب

 في اعالي وصرحها شأنها ويرتفد قرانا تزدهر  حتى حياتنا دروب

 نلحق نوأ أوسطنا، شرق  وفي دولتنا وفي طائفتنا في محيطنا،
 مجاالت  جميع في الحاصلة والتجديدات التغييرات بركب

 الفاخت على التكنولوجي التعليم وخاصة والتعليم التربية

 الةالرس نؤدي وبهذا.  الحياة ملتطلبات بها واإلملام أقسامها

 .  وإخالص وأمانة بصدق كاملة

 الكرمل دالية في 6/10/1997 في جرى  احتفال في كلمتي
 سنة 360 مرور  احتفاالت بمناسبة املحلي املجلس من بمبادرة

 لك من املعلمين كافة دعوة تم   حيث الكرمل دالية لتأسيس

 مقدمتهم في وكان الكرمل بدالية اشتغلوا الذين القرى 

 املوسيقار  القاسم، سميح الشاعر  فالح، فارس القاض ي

 جيوس ي، جمال األستاذ جبران، سليمان. د رضوان، سهيل
 .وغيرهم عرايدة نعيم البروفيسور مرقص، نمر  السيد

فني يسعدني ب أن ويشر  م وأن بكم أرح   لحضراتكم أقد 

 :  والتعليم التربية جهاز  هم أحصاء  

تحت 
ُ
 سنة البريطاني االنتداب عهد في مدرسة أول  افت

 املرحوم دار ) سابقا حلبي خير  يوسف الشيخ دار  في 1924

 ماءأس حضراتكم وإلى(. حاليا حلبي نمر  خير  محمد أبو  الشيخ

مين
 
 الكرمل دالية في البريطاني االنتداب زمن عملوا الذين املعل

 سنة من ياسيف كفر  من سعيد جريس األستاذ -1

 1924 سنة – 1921

 سكان من ذياب ميخائيل ناصر  ميشيل أبو  األستاذ -2

 من عمل وقد الناصرة مدينة في وسكن انتقل ثم ياسيف كفر 

 1927 سنة-1924 سنة

 نم ياسيف كفر  من جبران بولس جبران أبو  األستاذ -3

 1932 سنة-1927 سنة

 من البقيعة من شداد يوسف مورس أبو  األستاذ -4

 1935 سنة-1932 سنة

ن الرامة من شاكر  موس ى األستاذ -5  مساعدا ُعي 

 1937 سنة-1936 سنة من مورس أبو  لألستاذ

 كثيراو  مستأجرة غرف في تتم الفترة هذه في الدراسة كانت

 العام خالل أخرى  إلى غرفة من تنتقل املدرسة كانت ما

 .خاصة بناية وجود لعدم وذلك الواحد

 الكرمل دالية في مدرسة أول  ُبنيت فقد 1937 سنة في أما
 .اسمه على واملسماة حسون  يوسف حسون  املختار  زمن

 من غطاس يوسف غطاس األستاذ لها مديرا ُعين وقد

 حتى غطاس يوسف جمال األستاذ له مساعدا وُعين الرامة

 .1939 سنة

 من خوري عيس ى األستاذ الكرمل دالية في عمل وكذلك
 .1942 سنة-1939 سنة

 سامي األستاذ للمدرسة مديرا عمل 1942 سنة وفي

 .1947 سنة حتى لها مديرا وبقي الناصرة من الخوري

 سامي السيد القرية مختار  استلم 6/10/1948 وبتاريخ
 حفت على باملوافقة اإلسرائيلية الحكومة من جوابا حسون 

 .واملعلمين للطالب جديد من املدرسة

 أبو  األستاذ لها مديرا ُعين 1949 سنة املدرسة فتح وعند

ان حبيب أديب  معلمين 7 املعلمين عدد وكان سنان أبو  من حز 

 292 الطالب عدد كان وقد هذا معلما، 277 فيوجد اليوم أما
 منهم طالبا 3962 فيوجد اليوم أما فقط، البنين من طالبا

 .البنين من %49و البنات من 51%

 وزارة ِقبل من الكرمل دالية مدرسة على أشرف وقد هذا

 األستاذ حيفا لواء مدير  البريطاني االنتداب زمن املعارف

 رةالفت تلك في املكتب سكرتير  كان وقد. الزنانيري  جميل
 سلك إلى انتقل ثم ياسيف كفر  من عوض إلياس األستاذ

ما وعمل بعد فيما التعليم
 
 ومن الكرمل، دالية في معل

 :املدرسة على أشرفوا الذين املفتشين

 مث إيراني رضا املفتش ثم عكا من خليفة أحمد املفتش
 .العباس ي الدين نور املفتش

 نزيه أبو  األستاذ املرحوم هو  الكرمل دالية في معلم أول 

 .خير أمين

 ناطور سهام السيدة هما الكرمل دالية في معلمتين أول 

 .بيراني رشدية والسيدة

 1955 سنة كان عشر  ثاني صف خريجي من فوج أول 

 حلبي صالح رفيق األستاذ املرحوم -1

 بيراني فرحات األستاذ املرحوم -2

 حلبي زيدان يوسف األستاذ -3

 .1955 عام الثانوية ياسيف كفر  مدرسة من تخرجوا جميعهم

 املرحوم الكرمل دالية سكان من مدرسة مدير  أول 

 . سنة من حلبي صالح رفيق األستاذ

 شهادات على والحاصلين العليا املعاهد خريجي عدد

 العليا املعاهد في الطالب عدد .112 هو  1997   سنة جامعية

  .طالبا 224 هو  1997 العام لهذا



 

 21 

 

 خمسونو العدد المائة   

 

 الظالم لعن من أفضل شمعة إشعال
  عسفيا - ركن أبو جبر. د بقلم

 

لة األولى الصحة والمرض: لحا  ا

 األمراض من تعاني ل  أجيال  عاشت بشرية مجموعة 

 حلو  األمراض تلك ملعالجة وطبية صحية معرفة بدون  واآللم

 مبكر  جيل في أطفال موت مشكلة منها الصحية مشاكلهم

  واألمراض
م
 املدنية الحضارة إليهم وصلت حتى عدية،امل

 أفراد أحد قال. الصحية واملراكز  والدواء األطباء مع الحديثة

 املرض ويشتم يلعن سابقا البعض كان: حديثا املجموعة

 إلى األمراض عصر  من انتقلنا أن وبعد اليوم أما... واآللم

 التغيير  هذا واألدوية، والعلم الطب بسبب الصحة عصر 

 طردت التي والدواء الطب شمعة إشعال بمثابة هو  والنتقال

 .واآللم األمراض ظالم

 : ع والغنىبالثانية الجوع والفقر مقابل الش الحالة

 تواجه زالت ما التي والقضايا املشكالت إحدى وهي

 دول  عدة في هذه أيامنا وحتى القدم منذ والعالم اإلنسان

 ،الغذائي اإلنتاج وزيادة القتصاد وتطوير  وعالجها ومناطق

 الكسل ومحاربة والعمل والجتهاد ،السكان تكاثر  من والحد

 ...الغير على التكال وعدم

 الطعام أجل من للصيد الثعلب يخرج لم يوم ذات

 لك لنفسه وقال الغابة في شجرة تحت ظهره على واستلقى

 نم نصيبي سأنتظر  واليوم الدنيا في ونصيب قسمة ش يء

 تمر  وكانت الساعات مّرت. فمي وإلى أمامي ليحضر  الطعام

 يأ صيد عن تماما وتكاسل ،وطيور صغيرة حيوانات بجانبه

 رفأش حتى اليوم، ذلك في نصيبه ويلعن يلعنها وكان ،منها

 بالجوع شعر  حيث الغروب عند والشمس النتهاء على هار الن

 كانت دجاجة آخر  على وانقّض  انتفض وعندها الشديد،

 كذل أقرر وأنا اآلن، ونصيبي قسمتي أنت  : وقال منه بالقرب

  نفسه وعاهد النهار  ذلك طعامه وكانت
ّ
 صيلتح في يتكاسل أل

 وإشباع الفريسة على ووثبته إرادته وكانت. وطعامه رزقه

 ولو  والفقر  الجوع ظالم طردت التي الشمعة بمثابة جوعه

 األحياء عالم بين طبيعي يعتبر  الغاب قانون . واحد ليوم

 (واألذكى لألقوى  األبقى)

لعلم والجهل: لثة ا لثا لة ا لحا  ا

 زالت ما أخرى  قضية 

 هي والعالم البشر  تواجه

 والعلم جهة من الجهل

 إن. ثانية جهة من واملعرفة

 حقيقتها على املور معرفة

 سهلة ليست وصّحتها

 سلوك على يؤثر  الجهل زال ما. والحالت املواضيع فيبعض

 ويؤدي. مختلفة بدرجات واملجمعات والدول  البشر  وقرارات

 العميان من جماعة. عديدة ومشاكل صراعات إلى أحيانا

لب
م
 وكل .فيل بأنه يعرفوا أن بدون  بجانبهم فيل ملس منهم ط

 ملست: أحدهم قال ملسه، الذي الش يء هو  ما يقول  واحد

 وآخر  حبل هذا وآخر  شجرة، جذع ملست آخر  وقال. جدار

 ومن املعرفة من أجزاء وكلها عمدان أربع من عريشة هذه

 صورةال تكتمل البصير  اإلنسان عند للش يء الكاملة الحقيقة

 للمعرفة وسائل والعقل الحواس املعرفة وتكون  الحقيقية

 في الجهل ظالم طرد الذي الشمعة نور بمثابة وهي والعلم،

 . البشر وعند العالم

بعة الحرب والسلم:  لرا لة ا لحا  ا

 واألمم اإلنسان تشغل زالت ما واملعضلة القضية هذه

 والطائفة والقبيلة العائلة عصر  منذ والدول  والشعوب

 حالة في... واإلمبراطوريات والدول  املمالك حتى والشعب

 وتكون  الحربي الحل إّما يكون  أكثر  أو  طرفْين بين الصراع

 ائر خس بدون  والصلح السلمي أو  األرباح، أو  الخسائر  نتيجته

 بين وسالم صلح أجل من ويعمل يسعى من كل. بينهما

 امليوالع والجماعي الفردي املستوى  في ومختلفين متنازعين

 حيث والهدوء واألمن السالم شمعة يشعل من بمثابة هو 

 رةكثي والخالفات والصراعات والحرب الشر  ظالم يطرد نورها

 على ومديريها أفرادها يعمل التي واملنظمات الجمعيات هي

 الحرب ظالم وشتم لعن بدل والصلح السالم شموع إشعال

 .والجهل واملجاعات والخالف والصراع

لة الخامسة الخوف واإليمان: لحا  ا

 بدرجات وعقولهم البشر  نفوس في إل  للخوف وجود ل 

 أو  ذاتها الخوف فكرة من أكثر  يخيف ش يء ل  مختلفة
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 مالقيا من اإلنسان يتمكن ل  وعندها ذاته بالخوف اإلحساس

 نواألحس فضلاأل  الوجه على وأعماله ونشاطاته بفعالياته

 اإلنسان نفس في اإليمان شمعة بإشعال يكون  الخوف عالج

. الخوف ظالم لطرد والشجاعة اإلرادة مع وقلبه وعقله

 يةالداخل الباطنية والقدرات بالنفس الثقة يشمل واإليمان

 عةوالطبي الحياة في املختلفة القوى  وكذلك... اإلنسان عند

 وأهمها. وعلمية وعقلية وروحانية طبيعية قوى  مه والوجود

 القوى  كل مصدر  تعالى الباري  في اإليمان وتطوير  تنمية

 وفي العالم وفي اإلنسان في والخارجية الداخلية والطاقات

 ليهع ويتوكل تعالى هللا من وقواه إيمانه يستمّد  وَمن. الكون 

 شعلة وتبقى حياته في الخوف يعرف فلن ورب قلب من

 ماتهوم حياته في له كدرع وعقليا روحانيا وسالحا نورا اإليمان

 ذاته وتحرير  والشكوك، والقلق الخوف طرد على يساعده

 الشمعة نور بمثابة اإليمان يكون  وهكذا منها، وشخصيته

 من بدل  واملشقات واملصاعب والشكوك املخاوف طرد الذي

 . اإلنسان حياة مسيرة وعرقلة وشتمها لعنها

لة السادسة مجلة العمامة  لحا  ا

 الوعي نشر  في كبير  وقسط هام دور  العمامة ملجلة

 في ز الدرو املوحدين بجماعة يتعلق ما بكل والثقافة واملعرفة

. هذه أيامنا حتى املاضية السنين عشرات خالل العالم

 لووسائ طرق  وتنير  أنارت التي الشموع بمثابة ومحتوياتها

 الدروز  املوحدين جماعة داخل والوعي والعلم املعرفة

  .والدول  الشعوب بين وخارجها

 الهدى، كلية رئيس صعب، نجيب. د انتخاب

 ائيلإسر في الكبار تعليم اتحاد لرئاسة نائبا
 

 

خب
م
 من الدرزية الطائفة ابن صعب نجيب الدكتور انت

 ملنصب باإلجماع 23/9/2019 املوافق الثنين يوم سنان أبو 

 سنوي ال اللقاء في البالد في الكبار  تعليم اتحاد رئاسة نائب

 .الدولة تاريخ في مرة ألول  وذلك إسرائيل في الكبار  تعليم لتحاد العام

 داني والسيد كوهين رينا السيدة من كل ويشغل هذا

 امياملح افتتح وقد. الكبار تعليم اتحاد رئاسة منصب أدرعي

 ومآثر  مناقب بتعداد السنوي  اللقاء رينا والسيدة داني

 إدارة كعضو  عاما ثالثين نحو  على صعب نجيب الدكتور

 داخل ونشاطات فعاليات من ويقّدمه قّدمه وما التحاد

 عليم اداتح لرئاسة نائبا انتخابه عن معلنا الكبار  تعليم اتحاد

 الطائفة ابن املنصب هذا يشغل مرة ألول  أنه حيث الكبار،

 على الحضور أثنى وقد عام، بشكل العربي والوسط الدرزية

 إدارة في صعب الدكتور بفعاليات مشيرين الخطوة هذه

 من العديد في اإلدارة بتمثيل أو  البالد في كان إن التحاد

 الكبار  تعليم مؤسسة أن إلى هنا ويشار  األوروبية، الدول 

 لذيا الكبار  لعليم العاملي التحاد في عضو  هي اإلسرائيلي

 األوروبي التحاد كذلك وعضو  العالم في دولة 163 نحو  يضم

 شارك قد نجيب الدكتور وكان. دولة65 من أكثر  يضم الذي

 .دول  دةع في والعالم أوروبا في الكبار  لتعليم السنوية املؤتمرات في

 بهذا أربيب ران السيد الكبار  تعليم عام مدير  وأشاد

 امل ذلك من أكثر  يستحق صعب الدكتور أن ذاكرا النتخاب

 هل نبارك ونحن والخارجي الداخلي الصعيدْين على به يقوم

 .التوفيق له ونتمنى

دا القرار  بهذا تفاجأ إنه: قائال صعب. د وصّرح
ّ
 أنه مؤك

 المج في الفاعليات تطوير  أجل من الجهد بمضاعفة سيقوم

 كذلكو  البالد في العمل نواحي مختلف في الكبار  تعليم اتحاد

 دول  مع الكبار  لتعليم اإلسرائيلية اإلدارة عالقات تعميق

. العالم    
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 إسرائيل أرض في الدروز تواجد
 صالح شكيب. د بقلم

 

 بداية منذ( فلسطين) إسرائيل أرض في الدروز  تواجد

 الذين املشهورين املشايخ بعض كان فقد. التوحيد دعوة

كروا
ُ
 يالغرب الجليل قرى  بعض سكن مّمن الدعوة رسائل في ذ

 ومنتعشة رائدة كانت التي القرى  وبعض. الدعوة مؤسس ي من

ل اليوم، حتى قائمة زالت ما الدعوة زمن وفعالة
ّ
 اتجّمع وتشك

 وهناك الغربي، الجليل في وجث يركا قرى  مثل هاّما، درزيا

 ليلإك كويكات، الحنبلية، قرى  مثل الدروز  وتركها خربت قرى 

 يلالجل في عاث عين قرى  وكذلك الغربي، الجليل في وميماس

 سائلر  من ونتعلم. األسفل الجليل في والسافرية وداما األعلى،

 بعضها أو  كلها، مأهولة كانت القرى  بعض أن الدعوة،

 والرملة، عكا مدينتا والقرى  املدن هذه ومن. دروز بمواطنين

 عضب وبين العائالت، بعض بين تربط تاريخية ملحات وهناك

 دةموجو  غير  ولكنها قائمة كانت درزية وقرى  ملدن التلميحات

  عسقالن، مدينة من منبثقة عساقلة عائلة مثال  اليوم،

 عمرو، شفا واحدة ومدينة قرية 17 في اليوم الدروز  يعيش

 األسفل، الجليل في وواحدة الكرمل على منهما قريتان تقع

 لقرى ا من ثمانية. الغربي والجليل األعلى الجليل في والباقي

 مع وغالبا مختلطة، قرى  هي والباقي محض، درزية قرى  هي

 دعد أن تدل تاريخية شهادات هناك وكانت. مسيحيين سكان

 خيةتاري فترات في بكثير  ذلك من أكثر  كان بالجليل الدروز 

مة الجرمق مثل كبيرة قرى  هناك كانت وأنه معينة،
ّ
 يوه وسال

 الدمشقي الدين شمس املؤرخ كتب فمثال  اآلن، موجودة غير 

 والبحر، البر  عجائب في الدهر  نخبة كتابه،( 1236-1327)

 يشرف الذي الزابود جبل: "قائال( 213 صفحة 1923 بغداد

 رى ق وحولها االسم، نفس تحمل قرية وفيه صفد، مدينة على

 في وجاء. الحاكمية الدروز  من هم الجبل هذا وسكان أخرى،

 صفد، قاض ي هو  عشر، الرابع القرن  من آخر  ملؤرخ كتاب

 قرية تتبع هنا إلى: "يكتب الذي العثماني، الدين شمس

 بلج وهنا كثيرة، سفرجل أشجار  جارية، مياه وفيها البقيعة،

 قرى، من حولها وما صفد مدينة على يشرف الذي الزابود

 قلعة وهي القرين قلعة اللواء هذا وفي وفيرة، ثمار  فيها

 الدروز  الحاكمية من هم املنطقة هذه سكان غالبية... ممتازة

 ويعتقدون  اإلسالمية، الفرائض ينقضون  فهم: الزنادقة

 ال و  الزكاة وال  الصوم وال  الصالة يؤدون  وال  األرواح، بتقمص

 قيام وال  مكة إلى الحج

 ما يحللون  وهم األموات،

 الزواج بشؤون محرم هو 

 يأكلون  واملشرب، واملأكل

 الخنزير، ولحم الجيف

 ويكثرون الخمور يشربون 

 وال  املحارم، زنا من

 املسكر  العشب يزرعون  وهم قذارتهم، من تغتسلون 

 ما راوكثي كثيرة، خمورا ويصنعون  الزابود، قرة في( الحشيش)

 لىع تقض ي كتيبة متدينا كان إذا دمشق، حاكم إليهم ُيرسل

 مرة لذلك يعودوا أال  يقسموا أن على وتجبرهم خمورهم

".  به وعدوا ما وينفذون  التزاماتهم، يحترمون  وهم أخرى،

 بعنوان لويس برنارد للمستشرق  مقال في ذلك جاء وقد)

 املجلد PSOAS مجلة في صفد لقضاء العربي الوجه"

 (.185-184 ص 1953) عشر  الخامس

 ينب البالد زار  الذي شلبي، إفلييه التركي الرحالة ويذكر 

 إلى وصلنا: "قائال الدرزية القرية هذه 1650-1648 السنين

 أحفاد أحد وهو ( ... يعقوب بن يهودا) يحود بن صياح قبر 

 الشعب الزنادقة، للدروز  كلها القبر  حول  والقرى ... يعقوب

 مختلفة، بلغة ويتحدث الجبال هذه يسكن الذي امللعون 

 ئهمآبا أيام من يعرفون  املنطقة هذه في الدروز  السكان عمليا

 كل على... الخاصة وأسمائهم واوالدهم األنبياء مدافن مواقع

 لغتهم متمرد، لشعب طائفة تصادق أن الصعب من األحوال

 جمة،تر  تتطلب وهذه مختلفة، لهجتهم لكن العربية، تشبه

 فلييها كتاب في ورد) خبز  كسرة بسبب مسلما يقتلون  قد وهم

 1980 القدس ،"عشر السابع القرن  في إسرائيل أرض" شلبي

 وأنه عنبتا، وهي والقرية، االسم شلبي يذكر (. 11-10 ص

 العتيق، السوق  قرية وكذلك درزية، عائلة مائة فيها يعيش

 مائتا تعيش وفيها عنبتا، من ساعة سير  مسافة بعد على

 . درزية عائلة

 ىأت وقد نسبيا، جديد هو  الكرمل في الدرزي االستيطان

 وأقاموا حلب، وضواحي لبنان جبل من الكرمل إلى الدروز 

 ُيعرف ال  الكرمل، ودالية عسفيا قريتنا منها ظل قرى، 8 فيه

 يف العائالت إحدى وتقول . االستيطان هذا بدأ متى بالضبط
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 حيث 1475 عام الكرمل استوطنت العائلة هذه إن: "عسفيا

 دبع لبنان في قريتهم تركوا وهب، عائلة من إخوان ستة جاء

 يف الشمالية، الكرمل جبل سفوح على وسكنوا عائلي، نزاع

طلق مكان
ُ
 موقع فوق  وذلك وهب، خرب اسم عليه أ

 اإلخوان اكتشف سنوات ست وبعد. الياجور مستوطنة

 ةدرزي عائالت ذلك بعد وقدمت عسفيا، قرية موقع بالصدفة

 .السكان من خالية كانت أماكن في قرى  ُبنيت وهكذا أخرى،

 ممكن وهب، عائلة ملجريات مكتوب تاريخي دليل أي يوجد ال 

 استوطنت التي األولى العائالت من وهب عائلة تكون  أن

 حّددته، الذي التاريخ على املوافقة يمكن ال  لكن الكرمل،

 ر األمي حكم عهد في حدث االستيطان هذا أن التفكير  وممكن

 املنطقي ومن وبتأثيره،( 1635-1590) الثاني املعني الدين فخر 

 محك بعد حدث الكرمل، في الدرزي االستيطان أن االفتراض

 ر األمي الشوف والية على حاكما ُعين فقد املعني، الدين فخر 

 حارب الذي اليمنية دروز  زعيم وهو  الدين، علم يوسف

 قامواو  القيسيون  يتنازل  ولم معن، آل تتزعمها التي القيسية

 نييناليم وحاربوا الدين، فخر  األمير  أخ ابن ملحم األمير  بقيادة

 داميا النزاع هذا وكان إليهم، الحكم إعادة بذلك وأرادوا

 عام كليا عليهم القضاء وتم اليمنيون  خسر  وقد وطويال،

 وقام قاسية، معركة في الطرفان اصطدم حيث ،1711

 جبل وأقاموا حوران، جبل في باالستيطان املغلوب القسم

 انضّم  حيث الكرمل، إلى بالتوّجه  آخر  قسم وقام الدروز،

 من الهجرة واستمرت حلب، منطقة من دروز  مواطنون  إليهم

 أراد وقد. هناك الدروز  املوحدين ظلم بسبب حلب منطقة

 مله مقر  إقامة والكرمل حوران في الجدد الدروز  املستوطنون 

 مع الوضع انتظم وقد عنها، الدفاع يمكن خاليةـ مناطق في

 دعد وكبر  الجبل، إلى الهجرات فتالحقت حوران، جبل سكان

 ألن اقّل، حظهم كان فقد الكرمل في أما. وقوي  السكان

 قريب وهو  حوران، جبل مثل طبيعيا محميا ليس الكرمل

 عدد وقّل  ضعف لذلك وعكا، حيفا في السلطة مركز  من جدا

 السلطات إلى وباإلضافة. الوقت مع الكرمل في الدروز 

 بوتخري تعّديات الكرمل في الدروز  واجه العثمانية، العدائية

 .املنطقة في املسلمين املواطنين من ونهب وسطو 

 يف إلخوانهم بالنسبة وكثر  أقوياء الجليل في الدروز  كان

طلق الكرمل
ُ
 في كان وقد.  صفد بالد دروز  اسم عليهم وأ

مة وادي منطقة
ّ
مة، قرية في كبير  درزي تجّمع سال

ّ
 ووقعت سال

 سالمة، وادي وسكان املسلمين عّرابة أهل بين مناوشات

لت
ّ
 الدرزي التواجد على وقضوا العثمانية، السلطات وتدخ

.أخرى  ومناطق والبقيعة املغار  إلى السكان وانتقل هناك،    
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ق( ) التنوخي عبدالله الدين جمال السيد األمير بركة

 قرون خمسة من اكثر قبل جن بيت على حلت
 علي صاللحة األستاذ بقلم

 

 ةسن وتوفي فيها ونشا عبية في م1392 سنة السيد األمير  ولد

1479. 

 اعالم من كبير  علم ،التنوخي عبدهللا الدين جمال األمير 

 والزهد والتقوى  بالورع االفاق شهرته طبقت ،املوحدين

 صدر وم املعدودين الطاهرين هللا أولياء من ولي فهو ،واإلصالح

 ألسمى كامل وعنوان والتشريع الفقه مصادر  من خصب

 .ولغوي  واديب وفيلسوف التوحيدي الخلق صفات

 سباط بن احمد الدين شهاب بن حمزة الشيخ املؤرخ اما

 ،املفيد التقي ،الورع ،العالم ،العامل بالشيخ فعرفه

 ،باللبي ،الفاضل ،املحقق ،الرباني ،املخلص،العابد،الزاهد

 والدنيا الدين جمال ،النجباء االمراء امير  ،الكبير السيد

 ختنو  بن خضر  بن يوسف بن محمد بن سليمان بن عبدهللا

 .السالم عليه ادم ابن.. .قحطان بن

 قليل ،متواضعا ،حميدة مناقب ذا ،خيرا عاقال  رجال  كان

 .لحزنهم ويحزن  لفرحهم يفرح ،واهله ألقاربه محبا ،الثروة

 لمف  الحسين الدين ناصر  األمير  عمه ابنة األولى امرأتين تزوج

 بشها األمير  ابنة ريمه والثانية عنه تلد ولم اقامتها تطل

 إبراهيم الدين وتقي ،عبدالخالق له فولدت ،احمد الدين

 .وبنات

 

 نب محمد الدين بدر  بن سليمان الدين علم األمير  والده توفي

 فربت العمر  مقتبل في زوجته كانت عندما الدين صالح

 ر االمي والتدين بالذكاء منهم واشتهر  حسنه تربية أوالدها

 الدين بجمال لقب ولكن عبدهللا الحقيقي اسمه ،عبدهللا

 لقبه فقد سباط ابن حمزة اما ،بالسيد دمشق في ولقب

 الدين بجمال

 ينسب ،والدنيا

 الى عبدهللا األمير 

 القبائل اشرف

 تنوخ بني العربية

 .والفخار باملجد تاريخهم الحافل اللخميين املناذرة

 األمير  راس مسقط عن املعلومات بعض نذكر  ان املفيد ومن

 مىاملس جبلها اسفل في تقع التي -عبيه بلدة وهي ،السيد

 رفيش ،االطالق على لبنان في املواقع اجمل من وهو " املطير"

 ومن عكا الى صيدا من املتوسط األبيض البحر  ساحل على

 استراتيجيا موقعا التنوخيون  واتخذها ،طرابلس ال بيروت

 األبيض البحر  شواطئ عن(  الصليبين) الفرنخ غارات لرد

 .املتوسط

 ،واملتانة بالفخامة اشهرها ومن الفخمة الصروح فيها بنوا

 ري البحت موس ى الدين شرف األمير  شيده الذي الكبير  القصر 

 هذان رتاجه فوق  بالطة على واملنقوش م1466 سنة التنوخي

 -: البيتان

 املنزل  الكتاب وآيات ومنى     مكة اباطح ضمت بما قسما

  املنزل  ألهل الدنيا زينة هي    وانما الخلود طمع شيدتها ما

 اخالق وبمكارم وبسلطتها ،بحكامها مزدهرة عبية بقيت

 لغتب فقد ،عبدهللا األمير  أيام وباألخص طويال  زمنا رجاالتها

 التوحيدية باإلمامة سعودها نجم وتألق وعزها مجدها ذروة

 صاحبها يرعاها ،القرن  ارباع ثالثة من ألكثر  دامت التي

 .التنوخي عبدهللا الدين جمال األمير  وامامها

 بلدنا في باملرور  عبدهللا الدين جمال األمير  علينا افضل وملا

 اهوتق وبركته بكرمه زاد ،جن بيت قرية وذويه باهله العامر 

 اباؤناو  اجدادنا فعاش والسعادة والخير  والبر  البركة بلدنا على

 .هذا يومنا وحتى االيام تلك منذ الهالة بهذه

 يالتنوخ عبدهللا الدين جمال األمير  قصة يعرفون  ال  للذين

 قاد عاقال  ،حكيما ،ورعا ديانا كان( ق) األمير  بان فاذكرهم

 زاياوم أسس على املبنية الحميدة الصفات بهم ونمى جماعته

 ،عالتواض منه لنكسب التوحيد دين ،الحنيف ديننا ومناقب
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 والحفاظ عنهم والذود واحترامهم االخرين محبة ،التسامح

 .االخوان وحفظ اللسان صدق وهو  اال  نملك ما اثمن على

 دين ىعل املبنية الشخصية األحوال قوانين شرع السيد األمير 

 بالرجل االمرأة ساوى  بحيث والعقل الحكمة على ،التوحيد

 لم وملا الزوجات تعدد منع ولذلك الحياة مرافق جميع في

 من بالرغم ،املغار قرية من املوحدين احد القرار  لهذا ينصع

 ان رفقر  امرأتين من زواجه في االستمرار  عن لثنيه املحاوالت

 يمر  ان االقدار  وشاءت املغار  قرية بزيارة بنفسه هو  يقوم

 وبالقرب الشامخ الزابود بمنطقة مارا الجرمق جبل بطريق

 ةشجر  بظل استراح قد كان الرواية وبحسب الزابود بركة من

 شموخ شامخة منتصبة ،والظالل الظل وافرة عامرة سنديان

 زالت ما مقدسة شجرة ،اغصانها تحت رفاقه مع جلس من

 الفترة تلك منذ أهلنا حاجة من بالرغم االن لغاية موجودة

 ئةالتدف في الستعمالها لألخشاب األيام هذه ولغاية الزمنية

 تصل واللذين الباردين والشتاء الخريف فصل في وخاصة

 الحطب استعمال الى وباإلضافة سنة لنصف مدتهم

 هذه بقاء ،االهل حاجيات من وغيره والخبيز  للطهو  والخشب

 أهلنا من القالئل ان من بالرغم بالصدفة تكن لم الشجرة

 ويمنع ليحجم باري  وحكمه قادر  قدرة لدينا اذا..ذلك يعرفون 

 تباركت التي العامرة الشجرة بهذه النيل من البشر  بني

 ير األم وحكماءنا عقالءنا وكبير  ديننا وشارح اميرنا بقدسية

 عبد أبو  هللا بعبد واملسمى الدين بجمال امللقب السيد

 ذاه على وابقى زفافه ليلة توفي الذي الوحيد ابنه الخالق

 لك اطعم ان الى سرا كاملة ليلة زوجته مع وباالتفاق الحدث

 وحيده ابنه وابن اخبرهم ثم ومن الزفاف لحضور دعي من

 كنلت بباريه وصلته وورعه العميق ايمانه عن تنم بكلمات

  تعلمون نردده درسا وليعلمنا باريه من له اختبارا الحادثة هذه

 حين ىال الفانية الدنيا مصائب على الجميل الصبر ،يوميا منه

     .الدين يوم بارينا لقاء

 الى طريقه اكمل األرض وهذه الشجرة هذه بارك ان بعد

 بارض مارا العقبة كعب الى نزل  ومنها العقبة راس منطقة

 الى منهاو  الزمنية الفترة تلك في قائمة تكن لم التي األسد عين

 املغار  قرية مشارف الى وصل وحين املغار  األسد عين مفرق 

 واالنقياد االنصياع رفض الذي الرجل ذلك بقدومه وسمع

 ومنذ زوجاته احدى طلق ان بعد فعرد وتعاليمه لتشريعه

 تعني التي عرد كلمة من عرايدة ال اتباعه سمي الزمن ذلك

 عبدهللا الدين جمال السيد األمير  يصل ان قبل بسرعة ترك

 انينوالقو  واالخالقيات اإلنسانية القيم علمنا الذي ،التنوخي

 سيدال األمير  بان بمعنى عام مئة خمس من ألكثر  استمرت التي

 على املبنية الحقيقية الديموقراطية أسس من اول  كان

 يبالغن الفقير  ،باألنثى الذكر  ومساواة االخر  وقبول  احترام

 .بالضعيف والقوي 

 ونقاوة قلوبهم طيبة كسبوا ،باهلها العامرة جن بيت

 جمال عقالئنا كبير  من الصحيحة ومعامالتهم ضمائرهم

 منو  وتقاه علمه من.ثراه هللا طيب التنوخي عبدهللا الدين

 ةاخو  لنبقى وعزيمتنا قوتنا ،ايماننا نستمد ودعاة بركته

 لمالع نستقي واخواننا ألخواتنا محبين ،ارضنا في صامدين

 متضرعين بارينا امام ونقف الساعة تزف حين الى واملعرفة

 ناسيئات من اكثر  الصالحة واعمالنا حسناتنا رصيد يكون  ان

 .ذرة بمثقال ولو 

 يرجع ان وكبير  صغير  ،وموحدة موحد كل على أتمنى وأخيرا

 فةواملعر  العلم لينهل سره هللا قدس السيد األمير  لتعاليم

 وبخصوص اما ،والصحيح القويم الطريق سنسلك وعندها

 توحيدية توعية برنامج بناء اال  علينا فما وبناتنا أوالدنا

 الدين جمال السيد األمير  وتشريع ومسلك تعاليم عمادها

 .سره هللا قدس التنوخي عبدهللا

 والتقوى  البر  ،الخير اهل مع وجل عز  الباري  يقدرني ان امل

 بالطائفة للنهوض السيد األمير  مركز  إلقامة ننجح ان

.تعالى بإذنه قريبا املعروفية   
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  للبك ابنا األردن، ربوع في
 علي يوسف جمال فاضل أبو الشيخ بقلم

 

 بمياهه، النابض األردن ولنهر  الهاشمية األردنية للملكة

 الدولة يف شبر  ولكل ومملكته، وبناته بأبنائه الصامد وللغور

 حياته جل   عاش والدي املرحوم ألن قلبي، في مكان األردنية،

 أواخر  وحتى املاض ي القرن  في العشرينات من هناك،

 فيما ،1921 عام اإلنجليزي  بالجيش التحق حيث األربعينات،

ى كان ة وبعد الفلسطينيين، الجندرمة يسم  ل تح سنوات عد   و 

 عر فوها ثم األردن، شرقي حدود قوة ليصبح والبيت االسم

 الوحدات هذه في الجندي لباس ألن" األحمر الزنار " ذلك بعد

ز  كان  لتيا بريطانيا حكومة يتبع طبعا وهو  أحمر، بحزام يتمي 

 . وفلسطين األردن ومنها الدول  بعض تستعمر  كانت

ج 1925 سنة وفي  بنجمة ضابط رتبة على وحصل والدي، تزو 

ب وكان واحدة،  مكان إلى عائلته مع ينتقل أن عليه يتوج 

ان، مثل خدمته،  ُرزق وهكذا وغيرها إربد معان، الزرقاء، عم 

 ،1930 سنة جمال ثم 1928 سنة كمال األول  بابنه والدي

ل وهنا ِّ
سج 

ُ
 مسيرة في لها شاهدا كنت التي املعلومات هذه أ

التها العائلة
 
 .وتنق

 
مت لقد

 
 قاءالزر مدينة في ثم معان، مدينة في األول  الصف تعل

 لناوص وقد ودرعا، إربد مدينتي في وبعدها الرابع، الصف حتى

 عم تحالفوا سوريا، استعمروا الذين الفرنسيين ألن درعا إلى

 من لطرده أملاني وهو  فيش ي حكومة نظام لطرد االنجليز،

 وكان آنذاك، الفرنس ي القائد ديغول  شارل  كان حيث سوريا،

ا وهكذا املنطقة، تلك في الحامية قائد والدي
 
 عادر  في سكن

نة فترة  .معي 

 ،حادثتين أذكر  وهناك فلسطين، إلى والدي انتقل ذلك بعد

 العقبة، في رشرش أم قاعدة مركز  وضع: بهما عالقة لوالدي

 سوريا مع الحدود عن الشمال في مسئوال  كان ذلك وبعد

 بنات جسر  وخاصة ولبنان،

 الحين ذلك وفي يعقوب،

 الدروز  بين معارك نشبت

 لبنان، في واملسيحيين

 إلى حاصبيا منطقة من خاصة للدروز  هجرة عنها نتجت

 مسؤولة الجنود من قوة وكانت ،1928 سنة حوالي فلسطين

 النساء تفتيش بعدم األوامر  والدي فأعطى املعبر، هذا عن

 .للنساء ممنوع ش يء أي بتسليم للرجال وأوعز 

 أمين الشيخ سيدنا فضيلة مسامع إلى الخبر  وصل وقد

 لىإ بنفسه فحضر  الدرزية، للطائفة الروحي الرئيس طريف،

 العبور، على الالجئين ساعد الذي الضابط عن وسأل الجسر 

 بالتوفيق، له وداعيا وشاكرا والدي، كتف على يده واضعا

ى البركة بهذه ننتفع نحن وها  .هذا يومنا حت 

ل  األردن وفي  اقتضت كما اململكة أنحاء في والدي تجو 

 اللغة أجاد أن بعد ميجر  رتبة على وحصل الحاجة،

 ولةالبط وسام فنال خدمته، في البطوالت وابدى اإلنجليزية،

 غلوب مع عمل وقد اململكة، في وسام ثاني وهو  جورج وتاج

 ياشخص حارسا كان حيث الحسين، بن هللا عبد واألمير  باشا

 لقب هللا عبد األمير  منحه وقد املناسبات، بعض في ورافقه له

 القصر  عن صادر  خاص، رسمي بفرمان( البيك) الباكوية

م التي السنة نفس وهي ،1938 عام امللكي
 
 صليب بها تسل

 كن عائلتنا عن مندوبين دعوة يتم هذا يومنا وحتى جورج،

 لمشاركةل لندن إلى سنتْين كل املالكة االنجليزية العائلة قبل

 يبوصل فكتوريا وسام حاملي الجنود ذكرى  إحياء مراسيم في

 .باستمرار العالقة هذه على تحافظ والعائلة جورج،

 فوراملغ استضافة بها، نفتخر  والتي املجيدة والدي أعمال من

 أرض يف الكبرى  العربية الثورة قائد األطرش، باشا سلطان له

ر  عندما األردن، في النبك
ُ
 ظلم نتيجة سوريا لترك اضط

نة لفترة الفرنسيين لا ولرجاله له والدعم املعونة وتقديم معي   .ألبطا

ِّج 1946 سنة في
و 
ُ
 مع وكنت األردن على ملكا هللا عبد األمير  ت

 يثح البقيعة، إلى ذلك بعد لنعود التتويج، مراسم في والدي

 .1958 عام املحلي للمجلس رئيس أول  منصب والدي شغل

بة السمعة على والدي حرص لقد  واإلحسان البر  وبذل الطي 

 حملت مكتبة أقمنا وقد عام، بشكل واملجتمع طائفته أجل من

لهمنا زالت ما التي وملسيرته لذكره تخليدا والدي اسم
ُ
  ...ت
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 في ذمة الله
 أبو رضا حسين حلبيالشيخ  بقلم

 

 أسعد صالح أبو الشيخ المرحوم

 صالح أبو

 

 أبو  الشيخ املرحوم الجوالن هضبة في الجماهير  ودعت

 الدين رجال كبار  أحد( 2019 -1927) صالح أبو  اسعد صالح

 .مسعدة خلوة وإمام ،متدينا املرحوم كان. الجوالن هضبة في

زكان من رجال الدين األفاضل املحترمين في هضبة الجوالن 

يشارك في كل األحداث الهامة في املنطقة ويجتمع باملشايخ 

األفاضل في الزيارات واملناسبات ويهدي ويدعو الشباب إلى 

التوبة وسلوك طريق الدين. وكان حلو املعشر، لطيفا، 

تضامن معهم ويحاول مؤدبا، وقورا، يشعر بألم اآلخرين وي

 إرشادهم ومساعدتهم. 

 ابوشب شيوخ من غفير  جمهور جثمانه تشييع في اشترك

 بسبب الرحمات عليه انهالت حيث وخارجها الطائفة

 إدارته وحسن الحسنة وأخالقه معاملته وحسن تواضعه

وألقى فضيلة الشيخ أبو حسن موفق طريف كلمة  .للخلوة

 تابين جاء فيها:

عرفنا املرحوم الشيخ ابا "..

 
ا

صالح خالل فترة حياته رجال

ا من هللا تعالى، امتاز وتميز بسدق ديانته وصفاء  ا قريبا
ا
مؤمن

ا بمواقف كثيرة مشرفة شهدت  يا
ّ
نيته واخالص محبته، متحل

 على الفضائل وتحريم الخبائث والّرذائل، 
ّ

له بقّوته في الحث

ا، وللمجتمع محب   ، فكان للحّق وأهله ناصرا
ا

ا عامال ا مخلصا

، صادق القلب واللسان، ومحبا 
ا

اس سائال
ّ
وعن حال الن

حافظا لإلخوان، كريم النفس واالخالق، متواضعا صغير 

النفس كبير الدرجة، قد حوى جوهُره الّروحّي الراقي على 

الخصال املحمودة والسجايا املرموقة، فكان االنسان الكثير 

باع،
ّ
مشغوال بإصالح نفسه  البساطة والبركة وليونة الط

 والتزود من أجل آخرته، سره عامر، وضميره أبيض زاهر.         

فق عليه، واأليادي تشير إليه، فتّم 
ّ
وهو ما جعل اآلراء تت

اعتماُده رحمه هللا ليخدم متطلبات خلوته وبلدته. تلك 

تي حملها املرحوم بمحّبة واخالص حتى العجز، 
ّ
األمانة ال

ا عليها. وقد ربطت مالزما للمصلحة الع
ا
ا ومحافظ امة غيورا

املرحوم الشيخ ابو صالح مع جدي املرحوم سيدنا الشيخ ابو 

يوسف امين طريف عالقة خاصة ومميزة، وكان قد حّل في 

قلب جّدي منزل املحّبين الّصادقين، لنسمع جدي يتحّدث 

  .".عن مزاياه الحسنة ويثني عليه بالخير، رحمة هللا عليه.

 سعيد أحمد أبو الشيخ المرحوم

  عواد أبو أمين حمد

وشيعت الجماهير كذلك في هضبة الجوالن جثمان 

املرحوم الشيخ أبو أحمد سعيد حميد أمين أبو عواد، أحد 

املشايخ األفاضل من قرية بقعاثا الذي عاش عمرا مديدا 

وعاصر كل األحداث التي وقعت في املنطقة وشارك فيها حيث 

ية الكبرى ومد هللا في عمره كي يرى كل ولد في الثورة السور

 التطورات التي وقعت في املنطقة.  

 ١٩٢٥ سنة في عواد أبو  أمين حمد سعيد أحمد أبو  الشيخ ولد

 زقر  على يعتاشون  عائلته كنف في وترعرع نشأ. بقعاثا في

 اشتد وما. الحراثة في العمل ومن أرضهم نتاج من الحالل

 اآلبار  وبناء الحجارة عمارة في العمل إلى إنبرأ حتى عوده
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 وشراء املال بجمع ليبدأ ،األرض ونكش بالحراثة والعمل

 في فعمل الحالل، القوت لعائلته ليؤمن الزراعية األرض

 مخلص بأنه عرف .رزقه ليؤمن مكان كلبو  ،والجوالن لبنان

 ،مديدا عمرا وعاش " الحالل رزق على تعيب" و عمله في

 قليل الذكر، مجالس حضور على مداوما شيخا وعرف

 القراءة يجد لم .الجميع من ومحبوبا ،أحدا يؤذي ال  ،الكالم

 طاعتاس ما الدين علوم من حفظ ذلك ورغم والكتابة،

 .30/12/2019في تاريخ  توفى. " سماعيا"

 

 وقد رثاه أحد الشعراء بقوله:

 سالم على الشيخ التقي املمجد

 ِبأسَعِد  ُيدعى اإليقاِن  صاِلِح  أبو 

ص    َوِرضوان    َسالم  
ُ
اَرَك  َيخ

َ
 ِوق

ِد   الَبَهاِء   َوجِه   على أضاءَ 
َّ
ل
َ
خ

ُ
 امل

 الّرحيم الّرحٰمِن  هللاِ  بسم ِبَجنَّ 

م  
َ

يِخ  على َسال
َّ

قّيِ  الش
َّ
ِد  الت َمجَّ

ُ
 امل

سعى صرَت   َعدن   اِت 
َ
وِرَك  ت

ُ
 ِبن

ِد  بحّب   َيحني  الوال   ُوطير   ِلُسجَّ

  ِنلَت  أَجل  
ا
  فوزا

ا
   رائدا

ا
قا

َّ
 َوُمَحق

ِد    َوُرشد    وإخفاء   لتقوى  يَّ
َ
 ُمؤ

يِن  َبهاءُ  َدَعاَك  ا الّدِ
 
ة   حق

َّ
 ِلَجن

    برؤيا تراهُ 
ا
ِد    ُمنِجدا  ِللُمَوّحِ

 
ا
يِثِه  َتهِمي   الرَّحماُت  لَك   هنيئا

َ
غ

َ
 ك

محاِء  ُروِحَك  على ترى   السَّ
َ
  ألسعِد  ت

المرحوم الشيخ أبو فادي عامر 

 عبد الله منصور

 

 خالشي الشاب عسفيا قرية في تعالى رحمته إلى انتقل

 فضيلة حفيد منصور، هللا عبد عامر  فادي أبو  املرحوم

 56 يناهز  عمر  عن منصور منهال حسن أبو  الشيخ املرحوم

ن وراءه تاركا مفاجئة دماغية نوبة إثر  عاما ن نجلي   ةوإخو  باّري 

 ر كبي حاشد مأتم له جرى  وقد طيبا وذكرا محزونين منه أكبر 

 الجوالن هضبة من الدين مشايخ كبار  بحضور القرية في

 نجليه أصدقاء الشباب من كبير  وعدد والكرمل والجليل

 ألكبر ا شقيقه وألقى. واملحيط الكرمل قريتي من غفير  وجمهور

 :هافي جاء كلمة منصور فاضل عنان أبو  الشيخ البروفيسور

 املنتِقل عامر  فادي أبا املرحوم الشيخ أخانا اليوم نودع"

 سنا أصغرنا وهو  عاما 56 يناهز  عمر  عن تعالى رحمته إلى

 من بد وال . باملعاهدة رحيله قبل يفي وكي باملجاهدة قضاها

 قصيرا عمرا نسبيا عامر  أخونا عاش: موقع في صدق كلمة

 في نفسه يجاهد الطاعة على وهو  أظفاره نعومة ومنذ

 ينالسن وفي. الدينية بواجباته قائما التوحيدية التعاليم

 صابرا شاكرا دائما كان لكنه عدة أمراض من عانى األخيرة

ما الضجر  يعرف لم قنوعا ِ
ّ
 بما راضيا باريه إلى أموره مسل

 يناآلخر  ومع نفسه مع صادقا مؤمنا سخيا كريما هللا له قسم

 ال و  كما الئم، لومة يخش ى وال  الحق كلمة يقول  جريئا صريحا

 وآدم فادي وأوالده منصور ناطور إيمان زوجته ذكر  من بد

 أجل من ورخيص غال   كل وبذلوا بإخالص خدموه الذين

.. "والتقدير الشكر  كل فلهم راحته    
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 ..قلبه إلى تسلل غريب نور
 معدي شهربان الكاتبة بقلم قصة

 

 مرغ جًدا، جميلة كانت للخروج؛ تستعد وهي يراقبها كان

ً زادها وقد وجهها، وشحوب نظراتها، شرود
ً
 ووقاًرا جمال

 الذي البياض الناصع ونقابها املحتشم، األسود لباسها

 راءًو صغيًر بدبوس وشّدته رأسها، فوًق وعناية بتمّهل وضعته

ً.املكتنزة وخدودها الدعجاوين عينيها ُحسن ليبرز أذنها،

 استولت التي أولده وأم الجميلة، الغالية زوجته هي نعم

 هدأةًو راحته سلبته ولكنها الزمن، من عقدين قبل قلبه على

 وهي اتخذته" نظره وجهة من" أجوف طائش، قراًر في باله؛

 قساب حتى أًو الجتماعّي، بمركزه تعبأ أن ودوًن عطائها، بأوج

ً.إنذار

 أقرب متهدج بصوت إليها توّسل بالخروج، هّمت وعندما

ّسمار،ا يقّصً الخارج في فالبرد البيت، في تبقى بأن للبكاء  ملم

 الراصد قال كما وثانية، دقيقة كل في تمطًر أن ومتوقع

 يًّالصوف بشالها تتدثًر وهي بحماس أجابته ولكنها الجوّي،

ً: وجمال روعة زادها الذي الناعم

ف ولًو حتى أفوتها ولن.. املباركة الجمعة ليلة إنها -
ّ
 نيكل

ً..كله عمرًي ذلك

 وكاد بعصبية، سيجارته ينفث النافذة بجانب وقف

 مسكب بجانب تقف شاهدها عندما الغيظ من يموت

 كفّيها بها وفركت حبق، قصفة قطفت حيث الزهورات،

 كأنهاًو كتابها تتأبط للخلوة، طريقها في ومضت.. العاجيتين

ريدها ًل ثمينة لقية تتأبط
ُ
ً..يدها من تفلت أن ت

 التي الفاخرة عطورها حتى! وعنادهن النساء لغباء تًبا -

 أجل ومن.. عنها تنازلت العاملية، املاركات أشهًر من لها ابتاعها

ً!بالية دينية بتقاليد التزامها أجل من ماذا؟

ً تفعل وًل املراس، صعبة عنيدة امرأة وهي عرفها منذ
ّ
 إل

 نهأ لدرجة العناد في بالغت املرة هذه ولكنها.. برأسها يدوًر ما

 املشهور العيوًن طبيب وهًو ردعها، باستطاعته يعد لم

 املستعصية؛ الحالت من املئات عالج الذي املعروف والجّراح

 الذي املفاجئ العارض هذا من زوجته مداواة عن عجًز ولكنه

ً.. أصابها

 لرج فهًو الطويل، مشواره في الباهًر نجاحه ينكًر أحد وًل

 والحياة بالخدم، محاط كأميًر ينشأ لم مثقف؛ عصامّيً

 وًلالد إحدى في دراسته وخالل كثيرة، ندوبا قلبه في حفرت

 ثماًر يقطف أن وأصرًّ صمد ولكنه الكثير، عانى الوروبية

 سبهااكت التي الجديدة العلوم تلك ولكن. يديه بكلتا نجاحه

 ظرتهن كل غيرت بل.. الكثير معتقداته من غّيرت ؟..الغربة في

 بتقل التي الحديثة املعرفية الثورة وهذه وللشرق، للحياة

 املفاهيم تلك أعماقه في عززت عقب، على رأًسا العالم

تها التي الثورية
ّ
 تيال الغربية، والحداثة اإللحاد نرجسية غذ

 على عزيمته وثبطت الدينية؛ واملؤسسات اإليمان أنكرت

 ينودارو ونيتشة وراسل وسارتًر ماركس نهج وفق قدًما املض يًّ

ً.وفرويد

 ؟..ش يء كل الحائط بعرض تضرب العزيزة زوجته هي وها

ً..الخلوة إلى وتذهب

 تنقصه بسيط مكان مجرد ؟..الخلوة في هناك يوجد ما

ً! الحياة مباهج كل

ً..الكلمات نفس يرددوًن الناس من وزمرة

 يئةالجًر وتفوهاته إلحاده على كثيًرا صبرت أنها وصحيح

ً..هللا من اإليمان من املجّردة

 يارةًز من الفاضحة وسخريته.. املأل على يعلنها كان والتي

ً..لها مرافقته وعدم املقدسة؛ األماكن

 ليكُمل رأيها، وصالبة عنادها على كثيّرا صبًر ولكنه

ً.. اآلخر أحداهما

 دىإح في مرة ألوًل بها التقى عندما فرحته ينس ى لن وقط

 منتهى في شابة الحفلة، عريفة كانت األدبية، األمسيات

 نها؛لسا وبالغة شخصيتها وقوة ُحْسنها بهره والكمال، الجمال

ً..الصغيرة قريته في يجدها أن يحلم لم أصلية، ماركة

 كانت وهي عائلة، أجمل كّونا.. سريًعا الزواج قراًر وكان

 منقطع بنجاح األكاديمية دراستها أنهت ّجادة، قوية، امرأة

ً مستوًى على وظيفة لنفسها وأّمنت النظير، ً..عال 
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 ناءواله السعادة من الكثيًر جعبتها في تحمل األيام ومّرت

 ملادّيًا وضعها لها سمح التي الصغيرة للعائلة الرغيد والعيش

 أرقى بخدمات وتنعم أوروبا دوًل معظم في تتجوًل بأن

ً..الفنادق

 عندما هو، نظره وجهة من املشؤوم اليوم هذا أتى حتى

 أجل ومن.. ش يء كل عن تتنازًل أن.. املحترمة زوجته قررت

 في ش يء كل الذي وهًو بها؛ يحلم لم جنة أجل من ماذا؟

 الرجل وهًو يوًما يخشاها لن وناًر ش يء، كل يديه متناوًل

 كل يفعل أن العلم بمقدوًر أن يؤمن الذي املغروًر العلماني،

ً يقف هللا دام ما! ش يء كل.. نعم ش يء؛
ً
 الوجود عن منعزل

 هبهذ ليتحكم البشرّي، للعقل الصالحيات هذه كل ليمنح

ً العلم من أوتيتم وما" أنه أدرك وليته.. الفسيح الكوًن
ّ
 إل

ً.."قليال

 أغدق الذي الجميل البيت هذا على عصيبة أيام مرت

 أحدى وفي البال؛ راحة وسلبه الحياة خيرات كل عليه هللا

 دفعة بينهما الوضع انفجًر املاطرة، الشتوية الصباحات

 ويوصل للعمل يوصلها أن زوجته، منه طلبت عندما واحدة،

 الرجل هذا بين الُزبى، بلغ قد السيل كان للمدرسة، األولد

 به لتفعل نفسها؟ تظن ومن العنيدة، املرأة وتلك العلمانًي،

ً! وباألولد ذلك كل

 ناداها.. هنا أمامي قفي.. تماًما هنا إلى.. هنا إلى تعالي -

ً بصوت ً..عالم

 نتبب تنبس أن دوًن ألولدها الزاد تحضيًر تابعت ولكنها

ً..إليه تلتفت أًو شفة،

 أن حتى دوًن القيادة رخصة تمزيق على تجاسرت كيف -

 الوقت من متسع هللا عند يوجد وهل كيف؟.. ها.. تخبريني

 رجل أنني تدركين أنت ؟..!ل ومن سيارة تقود من ليصنف

ا أملك ًل مشغول،
ً
 عليك ضحك من.. رأس ي جلدة ألحك وقت

 ..إليك الحاجة بأمّسً واألولد والبيت وأنا ذلك؟ لتفعلين

ً..بنا ذلك فعلت كيف

ً!بنفسك إًل تفكرًي لم وقاسية، أنانية أنت كم

ً:جّدية صارمة بنبرة وأجابته املرة هذه إليه التفتت

ً..الدنيا هذه أريد ًل! الجنة أريد ألنني بل -

ً ومن.. أخبريني هيا.. ها تتحدثين؟ جنة أي عن -  أعطاكم

 ناجح، زوج بيت، أحلى عائلة، أجمل لديك ؟..الجنة مفتاح

 أنت.. تكلمي.. سيدتي يا ينقصك ماذا محترمة؛ وظيفة

ً..جنة أجمل في تعيشين

ً..يءش  كل عن تغنيني ورحمته هللا رض ى.. هللا رض ى أريد -

فسا أخذ
َ
 ونظًر صدره؛ في بضيق أحّسً أن بعد عميقا، ن

ا كاملجنوًن عليها وهجم قاسية نظرة إليها
ً
 - :وّجهها في صارخ

حسم ؟..اليوم.. اليوم
ُ
! جنتكب تقنعيني أًو.. بيننا اإلمور كل ست

ً..بنارًي أقنعك أًو

ً..عملها وتابعت.. تسمعه لم أنها تظاهرت

ً..عنيدة امرأة من لك يا -

 هللا -: حنوًن هادئ، بصوت وأجابته بيدها ما تركت

ً.. يهديك

ً:صادقة عفوية بكلمات غضبه تطفيء أن وحاولت

 يهدي أن وجّلً عزًّ هللا يريد عندما.. قلبي يا أفهمني -

ً..هللا عند من الهداية.. يستشيره فاًل إنسان،

 نتقولي الفهمانة، األكاديمية أنت.. امرأة يا عاد خلصينا -

 استنسخت الذرة، جّزأت القمر، وصل العالم ؟..ذلك

ً..والنار الجنة وهم في تعيشوًن زلتم ما وأنتم.. البشر

فض أرجوك -
ّ
 إن.. األولد يسمعك أن أريد ًل.. صوتك أخ

 يوه ذلك قالت.. هللا على متكلة أنا.. خيًرا سيكوًن هللا شاء

 زوجها يره لم.. مجهوًل عالم.. أخر عالم إلى النافذة من تنظًر

ً..بصيرته أًو بصره خالل من ًل.. قط الحبيب

ً..يتجادلن وهما.. عليهما مّرت ثقيلة دقائق

ً إلحاد بين  الطاهرة، املرأة تلك روح ستصمد وكيف  ،زوج 

 والدّوامات.. الحديثة املدنية بعثرته ممزًق مجتمع وفي

ً..الكماليات وراء والركض.. السياسية

 ةالنوعي القفزة هذا مثقف، علمانّيً رجل ً سيتقبل وكيف

ً؟..قليلة أيام غضوًن في حياته مالمح كل غّيرت التي

 سرعان إذ.. طويال تستمًر لم ؟..الدرامية اللحظات تلك

 زوجته لتنقله هامدة، كجثة األرض، على الرجل سقط ما

ً..مستشفى ألقرب البرق، بسرعة وأولده

 تجلس وكانت.. الرجل يستيقظ  ولم مرت عصيبة أيام

 حًويص لن ربما الدماغية، الجلطة هذه.. بصمت تبكي بجانبه

ً..األطباء زمالؤه أخبرها كما لألبد، منها

.. بةبصعًو عينيه فتح عندما السعيد، اليوم ذلك في ولكن

خرًى مرة وأغمضهما.. اإلتجاهات لكل ونظًر
ُ
 أشعاًر ثمة.. أ

 لم شفيفة، روحانية، أشعاًر.. أذنيه تمأًل كانت سماوية
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 ًروشكسبي امللّوح بن وقيس هوميروس شعًر في قط يسمعها

ً..قباني نزاًر حتى وًل

ناجى.. ناعمة خافتة، تراتيل
ُ
ً.. القدير العليًّ  هللا ت

ً..قلبه أوتاًر على تعزف كانت.. غريبة ونوتات

خرًى مرة عينيه أغمض
ُ
 وحاوًل.. مرات عدة وفتحهما.. أ

ً..يفلح لم ولكنه يجلس، لكي قواه يستجمع أن

 ة،زكي جميلة، رائحة.. أنفه زكمت غريبة، رائحة ثمة ولكن

 اصبيًً كان عندما.. الوراء إلى.. طويلة.. طويلة سنوات أرجعته

 في ويقض ي.. املباركة الُعشًر أليام جّده مع يذهب يافًعا،

ره الساعات، أجمل الخلوة
ّ
عط

ُ
.. األفاضل املشايخ بركة ت

ً..الطاهرة أنفاسهم وتدفئه

ً إليها نظًر ًاآلن؟ الساعة وكم.. أنا أين -: وسألها بخوف 

ً..ًداج ثقيلة بل ثقيلة كانت يده ولكن.. يده رفع حاوًل ثم 

خرًى مرة سألها ؟..أنا أين-
ُ
 املرهقتين بعينيه يجوًل وهًو.. أ

ً..الصغيرة الغرفة أرجاء في

 تبزي وكفّيه جبينه تمسح وهي له قالت.. عمرًي يا إهدأ -

ًر مزّور،
ّ
ً.. الشريف املقام من ُمعط

 الجلطة بعد هنا إلى نجلبك أن سوًى مناص لنا يكن لم -

 قأشف هللا هلل، والحمد.. بحياتك تودي كادت التي الدماغية

ً..رجاءنا ُيخّيب ولم وعلينا، عليك

ًر.. نفسه ُمصّدق غيًر وهًو حوله نظًر
ّ
 يةالكالم املشاّدة وتذك

ً..شيًئا يذكًر يعد لم بعدها من والتي.. بينها حدثت التي

 كتبت مقّدسة آيات.. الحائط على املثبتة الصور تأّمل

 واملحبة بالخيًر تنبض ومشايخ أولياء صور الذهب، بماء

ً..واإليمان

.. بهقل ناًر يطفئان وسالم وبرد.. روحه تغمًر بسكينة شعًر

ً..قبل من به يحظ لم ذهنيًّ وصفاء

 لك ُيغطي كثيف أبيض وضباب الضريح، يغمًر النور كان

ً..حوله ش يء

ً..قلبه إلى تسلل غريب نور وثمة

ً..روحه ظلمات وطرد.. نفسه جوانب أناًر لطيف، خافت، نور

ً..صدره ثنايا في تشتعل اإليمان بجذوة شعًر مرة وألوًل

ً..بحرقة تبكي كانت التي زوجته إلى نظًر

ً:باهلل الواثق املؤمن بثقة وقال

ً..هلل الحمد.. ش يء كل على هلل الحمد -

 الفرح ودموع أجابته ش يء، كل على هلل الحمد نعم -

ً..تغمرها

 ها،زوج سالمة على سريرتها في وجّلً عزًّ هللا تشكًر وكانت

 تهُدم ادتك التي وأنانيتها قسوتها على وتستغفره له، وهدايته

 درجة السلم وصعود.. ورحمة مودة فالزواج  السعيد، بيتهم

 ..درجة   ً

ً
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 نشاطات بيت الشهيد الدرزي
  د. جبر أبو ركن دادإع

يدعو للقاء كبير السيد أمل نصر الدين 

لألعضاء الدروز واليهود في منظمة 

 الهاجانا

يسعى عضو الكنيست السابق ورئيس مؤسسة الشهيد 

لتنظيم لقاء كبير يضم  ،الدرزي السيد امل نصر الدين

 1948أعضاء منظمة الهاجانا الذين انتسبوا إليها قبل عام 

وكذلك  ،والذين ما زالوا على قيد الحياة ،من الدروز واليهود

أبناء وعائالت الذين انضموا في حينه وانتقلوا إلى رحمته 

 ةوذلك توثيقا للعالقات بين الطائفة الدرزية ودول ،تعالى

لئك الشكر والعرفان ألو تقديم  ن أجل، وذلك مإسرائيل

الطالئعيين الذين بدأوا بربط العالقات  األمنية واالجتماعية 

ه يث نرى اليوم أن هذح ،ك الفترة الحرجةبين الطرفين في تل

ووضعت القاعدة األساسية  ،العالقات حققت ثمارا كثيرة

ولدعم  ،من اجل املواطنة الصالحة ،للتعاون بين الطرفْين

خطار التي تواجهها. وجدير دولة إسرائيل من األ  وحماية

أنه يوجد من بين هؤالء شخصيات قيادية في الوسط بالذكر، 

ومن بينهم وزراء وأعضاء  ،الدرزي وفي الوسط اليهودي

قاموا في حينه بدور كبير من أجل  ،كنيست وضباط كبار

. وقد قام السيد أمل باالتصال توثيق العالقات بين الطرفيْن 

، فوجد لديهم حماسا كبيرا  لتحقيق نيا بعدد كبير منهمتلفو 

كي  تتعلم  ،أمام الجمهور اإلسرائيلي هذا املشروع وإشهاره

كيف عاشت الطائفتان وفي أي ظروف في  ،األجيال الجديدة

وكيف تمت العالقات وتوثقت حتى  ،تلك الفترة العصيبة

وصلت إلى قيام الشباب الدروز بالتطوع في صفوف منظمة 

 ،وبعد ذلك الخدمة في جيش الدفاع اإلسرائيلي ،الهاجانا

أن عملهم  ،حيث ساد الشعور لدى أبناء الطائفة الدرزية

أ ز أنهم جزء ال يتج ،هذا يعزز من شعورهم باملواطنة وبالكيان

ويقومون ببنائها وبالدفاع  ،من هذه الدولة في تأسيسها

الطائفة  والذود عنها.  وجدير بالذكر ان املئات من أبناء

وأنه يوجد مئات  ،سرائيلحاربي إنالوا وسام م ،الدرزية

 ،العتراف بهم، لغيرهم لم يتقدموا بطلب من وزارة الدفاع

وأن الدولة  ،لكنهم ما زالوا يشعرون أنهم فخورون بخدمتهم

من أجل  ،وهم مستعدون لتقديم كل ما ُيطلب منهم ،دولتهم

وذها في الحلبة واستمرار قوتها ونف ،وتقدمها ،انتعاشها

 الدولية. 

 
 السيد عوزي ديان في زيارة للسيد امل نصرالدين في بيت الشهيد الدرزي

كتوبر عام قد دعا في شهر أ ،د أمل نصر الدينوكان السي

جميع الحاصلين على وسام محاربي الدولة وأبناء  2017

ضم حوالي ألفي  ،لحضور احتفال كبير ضخم ،عائالتهم

تحت رعاية فخامة رئيس الدولة  ،مشترك من الدروز واليهود

 ،وأمام املأل ،ذا املوقفوقد تم في ه .السيد ريئوفين رفلين

 ة ودولةهدة التعاون الوثيق بين الطائفة الدرزيتوقيع معا

وذلك استنادا إلى حلف الدم الذي أعلن عنه عام  ،سرائيلإ

هيا فوُصرح عنه ش ،ادة الدولةبين زعماء الطائفة وق 1948

لكنه ما زال ساري املفعول منذ ذلك  ،دون تدوين او توثيق

الوقت حتى يومنا هذا، خاصة من ناحية الطائفة الدرزية 

 التي تشعر أنها تعيش في بالد ودولة لها تحميها وتحافظ عليها.    

يحث أعضاء السيد أمل نصر الدين 

الكنيست الدروز ورؤساء المجالس 

مساواة استنادا إلى لمحلية المطالبة بالا

 ن المساواةبشأ 373وثيقة 

لجميع املسؤولين  ،توجه السيد امل نصر الدين مؤخرا

يز يحثهم على املطالبة والترك ،والقياديين في الطائفة الدرزية
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ي تم إقراره ف ،في توجهاتهم على مستند قانوني وقرار حكومي

للحكومة الذي أعلنت فيه  373ار رقم وهو قر  ،الكنيست

املساواة بين أبناء الطائفة الدرزية والقرى  الحكومة تحقيق

خاصة من ناحية امليزانيات  ،التي تجاورهااليهودية واملدن 

والخدمات التي من املفروض أن تكون موّحدة ومتساوية بين 

بعد أن اثبتت الطائفة  ،كش يء واضح ومفروغ منه ،الطرفْين

 ووالءها للدولة ووقوفها إلى جانبها.الدرزية إخالصها 

وعندما يتحدث السيد امل نصر الدين مع أبناء الطائفة  

ن حكومة إسرائيل اتخذت قرارا رسميا، إ ،يقول لهم ،الدرزية

وتم تنفيذه عندما كان املرحوم  صادقت عليه الكنيست

اسحق رابين رئيسا للحكومة في التسعينات، لذلك يجب 

قق. باستمرار حتى تتحالبة بهذه املساواة املط املطالبة بهذه 

مام من بعض القادة ويالحظ السيد امل أن هناك اهت

ون إليه ويطلبون الوثائق فهم يلجؤ  ،والزعماء بهذا املوضوع

واملستندات املالئمة لكي يعتمدوا عليها في مطالبتهم ويستندوا 

فيقوم السيد أمل بتزويدهم  ،أنها مبنية على أسس صحيحة

بكافة القرارات في الحكومة والكنيست وكذلك بتصريحات 

ذ هذه سرؤساء الحكومة في حينه الذين كان ق
ّ
م منهم قد نف

 املساواة. 

مؤسسة الشهيد الدرزي كمصدر لبحوث 

 أكاديمية ومقاالت ومؤلفات

يتوجه في اآلونة األخيرة عدد من الباحثين اإلسرائيليين ومن 

دقاء الطائفة من اليهود ومن الصحفيين واملهتمين أص

بالعالقات بين الدروز واليهود إلى السيد أمل نصر الدين 

ليرشدهم ويهديهم إلى مراكز املعلومات الصحيحة عن 

مواضيع ونقاط في التاريخ املشترك للطائفة الدرزية والدولة 

وذلك لغرض أبحاث أكاديمية او محاضرات أو مقاالت يقوم 

هون  بها أكاديميين وضباط وصحفيين وهذا يضم  ،املتوّجِّ

د كل جهأمل وطالب جامعة وطالب ثانويين حيث يبذل السيد 

في الشرح لهم شفهيا او خطيا أو تصوير مستندات مناسبة 

يقّدمها لهم أو يهديهم الكتب التي أصدرتها املؤسسة أو 

يوجههم إلى مراجع متوفرة في املكتبات العامة وفي مراكز 

لبحوث وقد كثرت الظاهرة التي يقوم يها مثقفون يهود ا

بالتعاون مع أصدقاء لهم دروز من أجل توصيلهم إلى مؤسسة 

ت ومستندات وهناك الشهيد الدرزي للحصول على معلوما

ل عممل نصر الدين الذي يبذل كل جهد ويايلتقون بالسيد 

ويزودهم بالكتب والوثائق كل ش يء ليوفر لهم طلباتهم 

   ندات.واملست

 

 



 طائفيةنشاطات 

 

 

 
35 

 

 

 

 وخمسون العدد المائة   

 

 

 نشاطات طائفية
 الشيخ أبو حمزة توفيق سالمة إعداد

 سكرتير المجلس الديني

 السهرة الدورية في المقام

اجتمع املشايخ األفاضل مساء أول يوم سبت من شهر 

 )ع(، لسيدنا شعيب تشرين أول في قاعة املقام الشريف

وذلك إلجراء السهرة الدينية التقليدية، التي تقام كل شهرين، 

، تحت رعاية فضيلة شايخ الدين من كافة القرى بحضور م

الشيخ موفق طريف. وبعد االستماع إلى األشعار الروحانية 

، جرت التداول بشؤون الطائفةوبعض املواعظ، وبعد 

أن  )ع()ع( الصلوات التقليدية ودعا الجميل سيدنا شعيب

يوفق الشباب والشيوخ ونساء الطائفة وأن يهديهم إلى 

د وق اإلصالح والتقوى والدين وأن ينصر كل من يعمل الخير.

 قدم النقلية مشايخ إخوان من دالية الكرمل.

 خلوة مسعدةية في دينسهرة 

أجريت في خلوة مسعدة في هضبة الجوالن سهرة دينية 

بحضور مشايخ من هضبة الجوالن ومشايخ ضيوف من 

الجليل والكرمل يتقدمهم فضيلة الشيخ أبو حن موفق 

طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية وعدد من املشايخ. 

وتّم في هذه السهرة تالوة الصلوات واألشعار الدينية 

عن األوضاع الراهنة في الطائفة الدرزية  الروحانية والتحدث

والدعاء للباري تعالى أن يوفق إخواننا في سوريا بعد الحرب 

ت بهم وكذلك جميع أبناء التوحيد في 
ّ
 مكان.كل حل

رايي المقدسة ي في األسولالر قاصدال

والسفير البابوي في البالد في زيارة لفضيلة 

 الشيخ

رسولي في األراض ي القاصد ال 20/12/2019حّل في تاريخ 

ضيفا  ليوبولدو جيريلليلاملقدسة والسفير البابوي في البالد؛ 

س الروحي للطائفة على فضيلة الشيخ موفق طريف الرئي

 ه في جولس.الدرزية في دار 

وتأتي الزيارة بهدف تعزيز العالقات بين الكنيسة 

الكاثوليكية والحبر األعظم وبين طائفة املوحدين الدروز في 

حول دور رجاالت الدين من كافة الحديث دار ، و بالدال

الطوائف في األراض ي املقدسة بتنشئة أجيال 

 على قيم املحبة والتسامح والسالم.

وأشاد السفير البابوي بدور الشيخ 

طريف وأبناء الطائفة بتقريب القلوب 

وتجسيد العالقات األخوية في كافة أنحاء 

والشيخ البالد وخاصة في القرى املختلطة 

طريف عبر للقاصد الرسولي عن تمنياته 

وأبناء الطائفة لكافة املسيحيين في العالم ملناسبة حلول 

األعياد املجيدة ورأس السنة امليالدية، على أمل حلول 

السالم في أرض األنبياء والسالم، هذا وقال القاصد الرسولي 

أنه سينقل رسالة الشيخ طريف إلى حاضرة الفاتيكان 

 ة البابا فرنسيس.ولقداس

هذا ورافق السفير البابوي في الزيارة االب إندراوس بحوث 

 عمرو. راعي طائفة الروم الكاثوليك في مدينة شفا

 

 معايدة على المطران يوسف متى في حيفا

قام فضيلة الشيخ مع وفد من مشايخ الطائفة بمعايدة 

ة عيد بمناسب حيفااملطرانية في على املطران يوسف متى في 

امليالد ورأس السنة الهجرية استمرار لنهج اتبع منذ عشرات 

 السنوات في التزاور املتبادل في املناسبات واالعياد.

 

 لقاء مع مدير سلطة الجباية

لسيد عيران ضيلة الشيخ موفق طريف مع االتقى ف

وبحث معه مواضيع ي العاصمة القدس في مكتبه ف يعقوب

  .وطلب منه ترقية موظفين دروز واملواطنتتعلق بالدائرة 
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 لقاء مع سفير إسرائيل في األردن

قام فضيلة الشيخ موفق طريف، خالل زيارته للمملكة 

األردنية الهاشمية، بمقابلة سفير إسرائيل في عمان، 

السيد أمير فايسبرود، في مبنى السفارة، وبحث معه 

أمورا تتعلق بدخول املواطنين الدروز األردنيين للبالد، 

للسياحة أو زيارة األقارب أو للعمل، وبالتعاون الثقافي 
 األردن وإسرائيل وبمواضيع أخرى.بين 

 ناتان يسرائيليخ يوّدع العميد فضيلة الشي

رئيس القوى البشرية في سالح الجو 

  اإلسرائيلي 

ة في بيت الطائف فضيلة الشيخ موفق طريفاستقبل 

ناتان يسرائيلي رئيس القوى البشرية العميد في جولس 

هي سينفي سالح الجو في جيش الدفاع اإلسرائيلي الذي 

ه وشكر  ته هذه وينتقل لوظيفة أخرى خدمته في وظيف

على التعاون الوثيق الذي حصل بينهما في السنوات 

األخيرة وعلى استجابته لطلب فضيلته تجنيد أكبر عدد 

في سالح الجو على املستويات ممكن من الشباب الدروز 

 املختلفة. 

فضيلة الشيخ موفق يلتقي مع رؤساء 

 الجامعات في األردن

 
أثناء تواجده في زيارة  فضيلة الشيخ موفق طريفقام 

للمملكة األردنية الهاشمية بمقابلة عدد من رؤساء 

الجامعات األردنية والتي يدرس فيها عدد من الطالب 

والطالبات من بالدنا دروزا وغير دروز بناء على مكرمة ملكية 

تتيح لهم الدراسة في اململكة وكأنهم طالب أردنيون وبدأ زيارته 

رئيس جامعة اليرموك في إربد ثم في كفابالبروفيسور زيدان 

التقى مع الدكتور صائب خريشات رئيس الجامعة 

التكنولوجية في إربد كذلك وقابل أيضا إدارة الجامعة 

األملانية في عمان وقد تحدث في كافة هذه اللقاءات عن 

دراسة الطالب من إسرائيل طالبا أن تقوم الجامعات بتقديم 

ين من إسرائيل وشكرهم على كل التسهيالت للطالب القادم

ما فعلوه حتى اآلم مشيدا باملستوى الراقي الذي وصلت إليه 

 الجامعات األردنية.  

 

لة الشيخ مع رئيس مؤسسة الكيرن فضيلقاء 

 ييمت في إسرائيل ك

مع السيد داني عطار  وفق طريففضيلة الشيخ ماجتمع 

رئيس مؤسسة الكيرن كاييمت في إسرائيل التابعة للوكالة 

اليهودية والتي تملك قسطا كبيرا من األراض ي في البالد. وبحث 

معه موضوع توزيع قسائم للجنود املسرحين لتشييد بيوتهم 

 طالب بتخصيص مساحات تطوير للقرى الدرزيةو عليها 

م مؤسسة الكيرين كييمت واتفق في هذا االجتماع أن تقد

 دعما لترميم ساحة مقام النبي شعيب )ع( وتوسيعها.

فضيلة الشيخ يقوم بواجب التعزية للوزير 

 هانيجبي 

مع وفد من املشايخ بتقديم  الشيخ موفق طريف قام

واجب العزاء للوزير تساحي هانيجبي لوفاة والدته الوزيرة 

القديرة املعروفة السيدة جئولة كوهين وذكر فضيلته أن 

السيدة كوهين كانت قيادية تعرف معنى الزعامة بحد ذاتها 

وكانت لها مواقف مشّرفة في تاريخ البالد كما كان لها ماٍض 

 ديقة للطائفة الدرزية. عسكري هام وكانت ص

 لقاء فضيلة الشيخ مع مدير الطابو

ف مع السيد شلومي فضيلة الشيخ موفق طرياجتمع 

هويزر مدير سلطة تسجيل األراض ي وتنظيم حقوق ملكيتها، 
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مفيد غانم نائب مدير عام  السيدقه ف"مكتب الطابو" يرا

وزارة العدل واملحامي رائد شنان مستشار الشيخ واملحامي 

ل مال مدير املحاكم الدينية الدرزية واملحامي رامي طربيه كمي

مستشار قضائي للمحاكم الدينية. وتم بحث كافة املواضيع 

 املتعلقة بشراء وبيع وتسجيل األراض ي في القرى الدرزية

وتقرر في هذا اللقاء تسجيل الوقف الدري ليس على أسماء 

أن  أشخاص وإنما على اسم مقام أو خلوة أو مؤسسة بدل

 .يكون على اسم شخص

فضيلة الشيخ يجتمع مع قائد وحدة السايبر 

 في الشرطة

ر، القائد يارون يائي فضيلة الشيخ موفق طريفاستقبل و 

قائد وحدة سايبر في شرطة إسرائيل وبحث معه موضوع 

استيعاب عدد من الجنود املسرحين خريجي املعاهد العلمية 

في البالد في نطاق وحدة الشرطة هذه حيث تشهد الطائفة 

الدرزية اليوم موجة عارمة من الطالب والطالبات يتهافتون 

 على دراسة املواضيع العصرية.

يلة الشيخ يشارك في مؤتمر اتحاد أبناء فض

 إبراهيم

في مؤتمر "معرفة  ضيلة الشيخ موفق طريفشارك ف

. اآلخر" الذي قامت بتنظيمه جمعية اتحاد أبناء إبراهيم

والذي يبحث أمورا تتعلق بأوضاع ومشاكل الوضع االجتماعي 

  لدروز إسرائيل. 

فضيلة الشيخ يشارك في حفل تكريم السيد 

 الدينيوسف نصر 

في احتفال كبير في  فضيلة الشيخ موفق طريفشارك 

تكريم السيد يوسف نصر الدين الذي جرى في مؤسسة 

الشهيد الدرزي في دالية الكرمل من ِقبل الوكالة اليهودية 

زة يّ والكيرن كييمت إلسرائيل بحصوله على لقب شخصية مم

 بالد. للها أثر وبصمات وأتعاب في ا

قائد لواء الشاطئ  فضيلة الشيخ يجتمع مع

 يابطا وشرطيا 50في شرطة إسرائيل و

مع خمسين ضابطا  فضيلة الشيخ موفق طريفاجتمع 

من شرطة إسرائيل يرافقهم القائد كوبي نيف قائد لواء 

الشاطئ وسمعوا من فضيلته شرحا مسهبا عن أوضاع 

الطائفة الدرزية في إسرائيل وعن حوادث العنف وعن تسّيب 

ري في القرى نتيجة االنكشاف الهائل الشباب وعّما يج

لوسائل اإلعالم الحديثة. وبحث الحاضرون عن إيجاد حلول 

 ومعالجة لألوضاع الراهنة. 

 حيفا فضيلة الشيخ يجتمع مع إدارة جامعة

مع إدارة جامعة حيفا  فضيلة الشيخ موفق طريفاجتمع 

بما في ذلك رئيس الجامعة وعميدها والبروفيسور املسئول 

الدروز في الجامعة  عن الطالب. وتّم بحث أوضاع الطالب

وتم االتفاق  ما بعد يوم وخاصة الطالبات.الذين يزدادون يو 

بخصوص الطالبات املتدينات أن تقوم الجامعة بإيجاد حل 

في القرى وليس في الجامعة منعا لدراسة الطالبات املتدينات 

  لالختالط.

الرئيس الروحي يشارك في االجتماع مع رئيس 

 الحكومة

 اللقاء الكبير ريف حضور شارك فضيلة الشيخ موفق ط 

الذي تم في مكتب رئيس الحكومة بينه وبين السيد نتانياهو 

ووزير املالية ووزير التخطيط االجتماعي بحضور أعضاء 

كنيست ووزراء ومسئولين بينهم السيد هاشم حسين. وقد 

 أثار املسئولون موضوع امليزانيات وتأخرها بسبب االنتخابات.                                 

فضيلة الشيخ موفق طريف يشترك في 

 لهجثمان بهاء الاحتفال اإلخوة البهائيين بنقل 

 من حيفا إلى عكا

في االحتفال الذي  الشيخ موفق طريفشارك فضيلة 

جرى شرقي مدينة عكا والذي بادر إليه املسئولون في الطائفة 

مؤسس الديانة  جثمان بهاء هللاالبهائية الذين ينوون نقل 

ف حوالي مائة من حالبهائية 
ّ
يفا إلى عكا في مشروع دقيق يكل

 .مليون شاقل

ر  نداء الى المجتمع إلنقاذ حياة الشابة تما

 نجيب ايوب من قرية المغار

فضيلة الشيخ موفق طريف، الّرئيس الّروحي توجه 

ائفة الدرزية، إلى اصحاب الّضمائر الحّية، دائمة العطاء،
ّ
 للط

عاب " قائال:
ُ
ِة ل

َ
ن نهيب بكم، التوجه ملراكز الفحص والتبرع ِبَعِيّ

في مختلف القرى والبلدان، واالنضمام لسجل النخاع 

 ". العظمي على أمل إيجاد متبرع مالئم وإنقاذ حياة االخت تمار.
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صدور العدد األول من مجلة 

 "نهج الميثاق" 
 

 عن تصدر  اجتماعية تاريخية أدبية ثقافية مجلةوهي 

إسرائيل الذي بدأ مزاولة أعماله في  في الدرزي التراث مركز 

قرية يانوح مؤخرا وذلك قبل أن يتم تشييد بناية خاصة له 

تضم املركز الذي سيقيم متحفا ومعهد أبحاث ومكتبة 

ومرافق أخرى. ويجري اليوم النشاط في بيت مستأجر في يانوح 

حيث تم إكمال كافة الخرائط والتجهيزات لبدء عملية البناء. 

ركز بتنظيم عدة لقاءات ثقافية في مختلف القرى وقد قام امل

الدرزية ضّمت محاضرات وفعاليات قام بها مثقفون دروز 

باشتراك وبحضور جماهير غفيرة من األهالي في كل عمل. 

وسيستمر املركز بهذا النهج حتى يتم تشييد وتجهيز البناية. 

وقد قررت إدارة املركز إصدار مدورية دراسات أكاديمية تضم 

بحاث على نمط جامعي باللغات العبرية والعربية واالنجليزية أ

واسمها "أيدئا( أي املثل األعلى وكذلك مجلة ثقافية على 

مستوى راٍق ولكن غير مكتوبة بالنهج العلمي األكاديمي 

العادي وإنما بشكل أدبي علمي عادي واسمها "نهج امليثاق 

 عنان. دُعين وقد والتي يصدر منها هذه األيام العدد األول 

 يلاسرائ في الدرزي التراث مركز  في األبحاث معهد مدير |  وهبة

دب ا التحرير  هيئةل ارئيس
ُ
 ليقوم ناطور سميح لشيخوانت

املجلة. وشارك في كتابة العدد األول عدد كبير  وتحرير  عدادبأ

من املثقفين أبناء الطائفة الدرزية في البالد. يضم العدد 

 :األول املقاالت التالية

 عنان. د بقلم -" امليثاق نهج" ملجلة األول  العدد -

 يلاسرائ في الدرزي التراث مركز  في األبحاث معهد مدير  - وهبة

  ونبني بحاضرنا نفاخر  -
ا
 ر جذو  على راسخا مستقبال

 األمناء مجلس رئيس - شوفانيه محمد كمال. د بقلم - قوية

 يلاسرائ في الدرزي التراث ركز مل التنفيذية اللجنة ورئيس

 عامال املدير  كلمة - التوحيد أبناء رؤوس ليرفع معهد -

 شنان محمود املحامي - إسرائيل في الدرزي التراث ملركز 

 كلمة - بحوث مراكز  لعدة بحاجة الضخم تراثنا -

  طريف موفق الشيخ فضيلة

 السيد بقلم - الدرزي التراث بيت إقامة مشروع -

 جث-يانوح املحلي املجلس رئيس - سعد معضاد

 هللا عطا منير . د بقلم - املكّورة العمامة -

 شيخال األستاذ بقلم - هللا نبي السالم عليه الخضر  -

 حلبي زيدان يوسف

 أبو  الشيخ والكرامات الفضل أصحاب سير  من -

 توفيق أبو  الشيخ األستاذ بقلم - الهجري  أحمد حسين

 سيف سليمان

 ينأم الشيخ املرحوم سيدنا لفضيلة القيادي الدور  -

 ناطور سميح الشيخ بقلم - طريف

 املوحدين تواجه التي العصر  وتحديات تغيرات -

 صورمن فاضل البروفيسور الشيخ بقلم - اسرائيل في الدروز 

 - األوالد قرى ( م.ج) إسرائيل أوالد لتأهيل املشروع -

 عرايدة أسعد. د بقلم
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 لمبق - واستقرارها التوحيد لدعوة األولى االنطالقة -

 صالح شكيب. د

 الدعوة عصر  منذ وتوطنهم الدروز  املوحدين انتشار  -

 عزام فايز . د الشيخ بقلم -

 ابناء لدى والطالق الزواج في أساسية قواعد -

  كميل املحامي بقلم - الّدرزّية الطائفة
ّ

 مال

 بيحل رمزي . د بقلم - مجتمعنا في األسرة اقتصاد تخطيط -

 رؤية - الدرزي التراث مركز  في األبحاث معهد -

 مركز  في األبحاث معهد مدير  - وهبة عنان. د بقلم - وتوّجهات

 اسرائيل في الدرزي التراث

 خراطواالن الدرزي املجتمع في والتعليم التربية جهاز  -

 بصيص ربيعة. د بقلم - العالي بالتعليم

 عرفةم على التعليمية والبيئة العمرية املرحلة تأثير  -

 ةحال وصف - إسرائيل في الحضاري  ملوروثهم الدروز  الطالب

 صالح نجاة. د بقلم -

 جبر . د بقلم - والتوحيدي األخضر  الجبل.. الكرمل -

 ركن أبو 

 - واللغات الحضارات متعدد زيڤ؛ الطبي املركز  -

 زرقا سعيد سلمان د. بقلم

 األستاذ بقلم - املقّدسة األرض في درزّية مواقع -

 خطيب عقل صالح الشيخ

 الشيخ بقلم - مجيد وإرث التوحيد معدن تراثنا -

 زويهد خطيب جميل

 هادي. د بقلم - الدرزي للتضامن كأساس التراث -

 قاسم نسيب شكيب

 املهجر في الدروز  -

 بقلم - 2016-1935 فالح سلمان الدكتور املرحوم -

 شنان نورالدين األستاذ

 - األطرش باشا سلطان بشخصية القيادية املزايا -

 شاهين أبو  علي الشيخ األستاذ بقلم

 لذكرى  الحياة في أخوة" عامر  مفيد طريق جمعية -

 عامر مفيد احتياط العقيد الشيخ بقلم -" فالح صالح املرحوم

 جن بيت مدرسة - وطائفة بلد مدرسة، مسيرة -

 جن بيت  -  صاللحة علي األستاذ بقلم -  الثانوية

 أبو  الشيخ بقلم - والحاضر  املاض ي بين مجتمعنا -

 الدين نصر  علي حسين

 والعقل اإلبداعي العقل بين الدروز  املوحدون  -

 كيوف كمال األستاذ بقلم - االتباعي

  التوحيدية اإلشراق مدرسة -

اعر  - معروف بنو  نحُن : قصيدة -
ّ

 أبو الراحل  الش

  قويقس مفيد عائد

اعرة -"  العمائم بيض: "قصيدة -
ّ

 قزل  آمال الش

اعرة - بالدي حامي يا الخضر  سيدي يا: قصيدة -
ّ

 الش

 سنان أبو  -  هزيمه حياة

 روني الشيخ بقلم - الدرزي التراث مركز  نشاطات -

 .الدرزي التراث مركز  في التراثية املضامين مركز  - طريف    
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 ةوالنبو األنبياء
 الدكتور منير عطا الله بقلم

 

 يمنح قدسية، دينية، روحانية، ظاهرة هي Prophecy النبوة

 درةالق وقدسيته، جالله من وتعالى، سبحانه هللا بموجبها،

 سال ر  ليكونوا ويؤهلهم املميزين، األشخاص لبعض الربانية

 ير غ أعمال عن والنهي للتوعية، أو  رسالة، ألداء وذلك وأنبياء،

 هفإن األشخاص، هؤالء جالله، جل هللا، يختار  وعندما. الئقة

 اض يامل على االطالع وعلى الغيب، معرفة على القدرة يكسبهم

 العبرة أجل من وذلك الزمان، أحداث وعلى السحيق،

 هرتظ وقد. للمؤمنين بالنسبة النتائج واستخالص واملعرفة

 أماكن وفي مختلفة، شعوب ولدى التاريخ، مر  على النبوة

 دبال  وفي األدنى، الشرق  منطقة في وخاصة العالم، من منوعة

 تؤمن التي السماوية، األديان توالت وقد. العربية الجزيرة

 جميع في وانتشرت املواقع، هذه من وانطلقت بالتوحيد،

 توجه وإرشادات، وفضائل، بتعاليم، لتبشر  العالم، أنحاء

 دور ب األنبياء وقام. املنكر عن وتنهي الخير، عمل إلى اإلنسان

 وتحملوا، الكثير، الش يء وعملوا املضمار، هذا في كبير 

 في ولكن واملصادمات، والحروب املصاعب وواجهوا وعانوا،

 غتبلي األنبياء واستطاع الشر، على الخير  تغلب النهاية،

 . الرسالة

 :كذل ومن تفردها تؤكد عامة ومالمح تميزها خصائص للنبوة

 ارهواختي تعالى هللا اصطفاء على تقوم ربانية هبة النبوة ـ

ِ  تدرك ال  فهي سبحانه، وحده
 التن وال  والتعب، والكد   بالِجد 

 ال و  وانتقائهم، الناس باختيار  وال  والعبادة، الطاعة بكثرة

 ال و  األغنياء، بطبقة تختص وال  الوصية، وال  باإلرث تنتقل

 .والفقراء األيتام دون  من والسلطان والسمعة الثراء أصحاب

ل النبوة ـ مَّ
ُ
 وال  مستهتر، لعابث تكون  فال  الرجال، من للك

  وال  خبيث، ملاجن
 
 عديم الخلق سيئ القلب، غليِظ  ِلفظ

 حللصال  قدوة النبي ألن الفهم، ضيق العقل ضعيف املروءة،

 عبء يحمل للخير  وداعية

 والرسالة الربانية األمانة

 وةوالدع باهلل واإليمان السامي الخلق على القائمة السماوية

 .اآلخرة وسعادة الدنيا خير  إلى

 من ال و  املالئكة من ليسوا البشر  من ألفراد إال  تكون  ال  النبوةـ 

 األعراض كل تعتريهم آدميون  فهم البشر، غير  آخر  جنس

 وسقم، ومرض وعطش، وجوع وموت حياة من البشرية

 وخيار  الخلق صفوة لكنهم وتعب، وراحة ورهبة ورغبة

 وةوق والسداد الحكمة ووهبهم بالنبوة، هللا شرفهم الناس،

 خلقه، وبين بينه وسطاء وجعلهم التفكير، وسعة العقل

غون 
 
 وعذابه، غضبه ويحذرونهم وأحكامه، أوامره يبل

 .الدارين سعادة فيه ما إلى الناس ويرشدون 
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