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 كلمة العدد

 

 الطائفة الدرزية تزود العالم

 كغابات األمازونباألخالق 

 ده باألكسجينالتي تزو  
 

ان أحد  الشيخ أبي محمد صالح الجرماني )ر( ُروي عن

املوحدين أحضر له كمية من القمح من شهبا وعندما وصل 

فسأله  ،فتح له البوابة ولم يكن يعرف الشيخ من قبل

فأجابه  ،الجمال: أين الشيخ أبو محمد صالح الجرماني

خبره حتى يأتي ويستلم أذهب و افقال الجمال ، الشيخ: قريب

هاب القمح. وبدأ ينزل القمح معه فألح عليه الجمال بالذ

والشيخ يجيبه بكل هدوء بأنه  ،وإعالم الشيخ بوصول القمح

 ،وقال له ،واستمر بمساعدته فغضب منه الجمال ،قريب

 ،ذهب وأحضر الشيخ في الحالا ،لست بحاجة ملساعدتك

فأجابه باطمئنان وهدوء أعصاب: يا بعدي أنا الذي يقولون 

فكسف الجمال نظره واستحى وأطرق رأسه خجال  ،لي شيخ

 عتذار للشيخ مع طلب صفاء الخاطر.م ال وقد

الطائفة الدرزية زاخرة بالشخصيات الدينية التقية 

تحظى بنعمة كبيرة ليست  املستقيمة املتواضعة. لذلك

موجودة عند أي طائفة أخرى وهي أنها مشمولة برعاية رّبانية 

دائمة. هذه الطائفة هي أنقى وأرقى وأطهر شعوب العالم. 

بالصفاء والبراءة والستقامة والعفوية فهي وألنها مجبولة 

حس  
ُ
ن يتراءى له ت ب ألول وهلة فريسة سهلة املنال يطمع بها م 

أنه يملك القوة والبأس، حيث يتهافت كل من يتصّور له أن 

في حوزته قدرة معّينة أنه يستطيع أن يستحوذ على هذه 

رها ملصالحه ،الطائفة
ّ
وأن يسّير أمورها، وكأنه  ،وأن يسخ

تب على الطائفة الدرزية أن تظّل دائما مهددة دينيا، 
ُ
ك

ر كل
ّ
 من سياسيا، اجتماعيا، فكريا، واقتصاديا حيث يفك

يملك الوسائل واإلمكانيات أن يحاول أن يستولي عليها 

رها ملصالحه. ومنذ ظهرت هذه الطائفة على مسرح 
ّ
ويسخ

التاريخ كمجموعة ممّيزة لها فوارق وعالمات، غدت هاجس 

ر وكل ديكتاتور وكل معتٍد وكل معتوه راكب رأسه. مستعم  كل 

والتاريخ يشهد أن القوة عند الشعوب واألمم ل تكون عادة 

عند أصحاب الفكر والعقل والطيبة والخصال النقية فهذا 

التاريخ زاخر بقبائل وشعوب شرسة اجتاحت بلدان الكرة 

 حاجة ل األرضية في فترات مختلفة وعاثت بها فسادا وخرابا. و 

للتحدث عن الكثيرين يكفي ذكر البعض مثل الفاندال، 

عتبر  الهون،
ُ
الجرمان، التتار، وما شابههم.  حتى شعوب ت

اليوم متحضرة أو اّدعت أنها كذلك مّرت في تاريخها بظلمة 

الوحشية والهمجية واستغالل القوة الفاحشة في التنكيل 

رزية على بشعوب أخرى.   وعلى ضوء ذلك ظهرت الدعوة الد

نة من أفكار سديدة  ،ومبادئ أخالقية ،مسرح التاريخ مكوَّ

ب وتعّدل وتخفف من فظاظة ما كان  ،ومناقب سلوكية
ّ
تهذ

بعا حتى ذلك الوقت
َّ
ت طريقها  ،مت

ّ
ولكون الدروز أمة شق

نة رسالتها قائلة جئت  ،شامخة برأسها، رافعة كلمتها ،معل 

افس أحدا أو أصحح الناموس ملصلحة الجميع ولم آتي ألن

لكن األديان والشعوب التي ظهر املوحدون إلى  ،لتحطيم أحد

 جانبها لم يفهموا هذه اللغة وتعاملوا معها بلغتهم، 

الطائفة الدرزية هي من أكثر الطوائف واملجموعات 

ومن أطماع ومن  ،ومن عداء ،البشرية التي عانت من مطاردة

بل  ،دهاجرائم إبادة وقتل استمّرت خالل ألف سنة وجو  من ق 

وبدون أي  ،ومصادر معادية بدون أي سبب ،أطراف مختلفة

بل الطائفة نفسها اتجاه أي مصدر طمع  عمل عدواني من ق 
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 في القضاء عليها. إن كل مشكلة الطائفة الدرزية هي أنها تضم

مجموعة من أصحاب املبادئ املثاليين الذين يؤمنون بنقاء 

ويعتبرون الفضائل الدينية  ،الجنس البشري وطهارته

أمورا يجب  ،واملبادئ الروحية والوصايا العشر وغير العشر

وليس مجّرد شعارات  ،تنفيذها وتطبيقها والعمل بموجبها

ى بها املجتمع ويدعو إليها
ّ
 ولكنه ل يبذل أي ،يمكن أن يتغن

ذ كل أمر أو نهي أو 
ّ
جهد في تطبيقها. كل درزي متدّين ينف

أو فرض أو توجيه مصدره الكنوز الروحية وصية أو موعظة 

التوحيدية الدرزية. وهذه الكنوز الروحية هي مصادر غنّية 

مليئة بكل الحلول لكل أنواع املشاكل التي يمكن أن يواجه 

ّم الدين الدرزي يهت ،وبعكس األديان األخرى  ،املرء أثناء حياته

 ويعتقد املوحد الدرزي أن هللا ،بالدرجة األولى باإلنسان

سبحانه وتعالى خلق كل هذا الكون العظيم بروعته وفخامته 

جة
 
نت

ُ
ل هذا ك ،وغناه بالثروات وبمصادر الطاقة الطبيعية وامل

ان واإلنس ،الكون خلقه هللا سبحانه وتعالى ليخدم اإلنسان

 أو ذلك الفقير الذي يعاني من املرض في جنوبي 
 

هو أنا أو أنت

 ،اينة التائهة في أدغال أفريقيأو تلك املرأة املسك ،شرقي آسيا

أو ذلك الشاب الهائج املتمّرد الذي ترك القصور في باريس 

وطبعا كل رجال  ،ولندن وخرج للطبيعة ليعيش على هواه

وكل طبقات املجتمع البشري التي خلقها هللا لتعيش  ،الدين

ر لها املاء والغذاء  ،على وجه األرض فوق الكرة األرضية
ّ
وسخ

كسجين وكافة العناصر الحياتية. دين التوحيد والحرارة واأل

الدرزي يراقب ويحاسب ويعاقب امللوك واملسئولين والقادة 

وا وظلم أي واحد منهم الرعّية
ّ
وفي نفس  ،والزعماء إن شذ

الوقت يعاقب الفرد إذا ظلم نفسه ولم يحترم العهود 

 عنها وقام بعمل غير لئق 
ّ
بعة وشذ

ّ
واملوازين واألصول املت

نكره املجتمع. ونحن نرى أن أكبر الجرائم وأصعب يست

ر بسرعة وبدون جهد في كافة األديان طبعا بعد 
 
غتف

ُ
الخطايا ت

القيام بعملية مألوفة ومعروفة في هذا املجتمع إل في الدين 

غتفر أبدا
ُ
وكل إنسان يشذ  ،الدرزي هناك الكبائر التي ل ت

ة ته من نتيجوخطئ ويقوم بعمل مناٍف لألخالق يعاني كل حيا

م 
ّ
أعماله ول يخلد إلى الراحة أبدا، كل ذلك من أجل أن يتعل

عظ
ّ
وأن يدخل إلى وعيهم أن هناك أشياء  ،او اآلخرون وأن يت

اها الجنس البشري 
ّ
 وعليه أ ،غير إنسانية ل يمكن أن يتبن

ّ
ل

 ،وبعض األديان تدعو إلى قتل الكافر في نظرها ،هاليفع

كونوا في ،نته أو أخته وكذلك أولدهوالستالء على زوجته أو اب

سبايا ومحظيات لدى أولئك الذين يّدعون الشرف والرفعة 

 والوقار. وباملقارنة هناك خطيئتان إذا اقترف أي إنسان

واحدة منهما فإنه يدفع الثمن طاملا هو موجود على وجه 

ويكفي أن نقول إن ذوي  منزلة رفيعة في إحدى  ،األرض

لون أل 
ّ
د الديانات يحل نفسهم إيواء سبايا ومحظيات بينما تشّد 

وتحذر الشريعة التوحيدية الدرزية املؤمنين وتقول لهم إن 

ومن ،أي شيخ إذا كان جالسا ومّرت أمامه فتاة أو امرأة 

عا بالجمال 
ّ
طبيعة الجنس البشري أن يطيل النظر بها تمت

ألن  ،مثل إذا نظر إلى صورة أو لوحة أو زهرة أو ثوب متقن

لكن الشيخ أو اإلنسان  ،وضات الجميلة تلفت وتجذباملعر 

الدرزي ل يسمح لنفسه نظرة أخرى ألنه يعتبر هذه النظرة 

 ،هي عبارة عن إثم كبير ناتج عن شهوة جنسية يجب أل تكون 

فكثيرا ما يجلس مشايخ في أماكن عامة وتراهم يغضون 

وإذا نظروا مرة أخرى رغما عن  ،الطرف إن مّرت أمامهم فتاة

رون أنهم فعلوا خطيئة ما  ،عدم إرادتهم ذلك فإنهم يعتب 

فيسارعون إلى طلب العفو والسماح واملغفرة من هللا سبحانه 

واضعين كل وعودهم عدم تكرار هذا العمل مرة  ،وتعالى

 أخرى.

مشايخ الدروز حريصون على تجنب كل خطيئة، يمتازون 

الشيخ أبو مثلهم مثل    بالقة والتواضع والعفة وكبر النفس

تحّدث عنه بعض اإلخوان من بلدته  الذي حسين علي شجاع

حاصبيا أنه كان كثير اإلقامة في خلوات البياضة الزاهرة 

وبينما كان في خلوته برفقة حرمه املصون رآها تنظر إلى ناحية 

من الخلوة فوجدت عنقودا من العنب فتقّدمت إليه وأخذته 

ا العنقود؟ فقالت: أريد بيدها فقال لها الشيخ: ملا أخذت هذ

ه لولدنا حسين. قال لها: ل، إن مأن أحمله إلى البيت وأطع

 ما جاء إلى البياضة يبقى في البياضة. 

هؤلء هم شيوخنا وقادتنا وبفضلهم نشعر بالقوة 

كل عام وأنتم و     ظر قدما بتفاؤل، ونن ونتمسك باإليمان

  .بخير

 كل عام وأنتم بخير 

 سميح ناطور

 الكرملدالية 

 2020 نيسان
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  الزيارة السنوية للمقام تعّزز ثقتنا وإيماننا
  الشيخ أبو حسن موفق طريف فضيلةبقلم 

  الرئيس الروحي للطائفة الدرزية
  

  
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ي التاريخ، وهو  يمّر العالم اليوم، بأزمة لم يشهد مثلها 
ى القرار، ال  مذهول حائر، وألول مّرة يبدو فاقدا القدرة ع
يعلم كيف ستتطور األمور، وكيف ستنته هذه األزمة، وما 
ي األشهر القادمة. وهذا هو العاَلم،  الذي سيحّل بالبشرية 
ى  راق طبقات الجو العليا، وإ ى اخ الذي وصل بعلمه إ
راع أفتك القنابل  ى اخ اكتشاف أبعد الكواكب واملجّرات، وإ

ى اإلن ى إبداع أر جازات التقنية، الذرية والهيدروجينية، وإ
ي القرن املا أقس وأشنع وأبشع  هذا العالم، الذي شهد 
ي التاريخ، هذا العالم الذي رأى شعوب  وأشرس الحروب 
ى  آسيا وإفريقيا، تتحّرر وتكّون دوال مستقلة لها، وتنضّم إ
الركب الحضاري، هذا العالم، الذي أوجد األمصال الواقية 

يتخّبط اليوم، ويّتخذ ألصعب األمراض، هذا العالم، 
ي حياته، من أجل تفادي جرثومة  إجراءات لم تمّر عليه 
ي الكرة األرضية،  ن املجّردة، تفّشت  رة، ال ترى بالع صغ
ن  ن املتحّضر واملتأّخر، ب ن الشرق والغرب، ب وجمعت ب
ن،  ر املؤمن، حيث يقف الجميع عاجزين، مرتبك املؤمن وغ

ر.يحاولون ويحاولون وال أحد    يدري ماذا سيكون املص

ي هذه الظروف القاسية، ونحن ما   ي هذه األجواء، و و
ي قلق ووجل  ي أوج هذه العاصفة الهوجاء، و زلنا 

ى حل هذه املشكلة، أقول لكم:   واضطراب، ولهفة ع

ن  ى، يدير هذا الكون منذ مالي " إن هللا، سبحانه وتعا
ن، ويراقب، ويْعَلم، ويشاهد ما يجري عند ب البشر،  السن

برأفة، ورحمة، وكجماعات، وهو يتعامل مع الناس، كأفراد 
ى أن يكون كل إنسان مع كل إنسان آخر انسانا. وأن  ع

 اوية،يتعامل الواحد مع اآلخر، بما تنّص عليه الكتب السم
رة، تمّرد  ي اآلونة األخ واألديان، والتعاليم، واملنطق والعدل. و
ى إنجازات علمية هائلة،  ر اختياال، ووصل إ ّ اإلنسان، وتك
ى األرض من أنكر وجود هللا، ومن اعتقد أن العقل  فتواجد ع
ر اإلنساني، هو الذي  البشري، هو مدّبر الكون، وأن التفك

ادة اإللهية، والقدرة العليا، معتقدا أن يدير العالم، ناسيا اإلر 
ى قّمة اإلنجازات العلمية، وباستطاعته أن  اإلنسان وصل إ

ى التعاليم اإلنسانية  د ع ء، فحصل التمرُّ يفعل كل 
ي التنكر  ي البذخ، و األولية، وبدأنا نشاهد البطر واملبالغة 

  الواحد لآلخر.  

رة، مّر اإلنسان ب ي العشر سنوات األخ تجربة قاسية، و
راع  ا ح اآلن كما يجب، وهو اخ لم يشعر بضررها ومرار
التلفون النقال الذي سلب عقول البشر، وحّطم العالقات 
ي  ره ونظراته  االجتماعية، وأصبحَت ترى كل فرد، صاّبا تفك
ى الشاشة  ر، معزوال عّما حوله، منغلقا ع جهازه الصغ

ن األهل، و ي البيوت، وُفقد أمامه، فانقطع الحديث ب
ي، وبدل أن نكون مجتمعا متعاونا  التواصل االجتما
ومتشابكا، أصبحنا مجموعة من األفراد كل واحد قائم بذاته، 
م، وإن تحدثَت مع أحدهم،  ال يأبه لآلخرين، وال ينتبه إل
يتكرر توّجهك إليه عّدة مّرات، ح ينتبه ملا تقول، فيجيبك 

ر أنه مشغول  ء مهّم، وال وقت لديه لك. بحركة ما، تش ب
ي تنّكر اإلنسان لإلنسان، واآلن جاءت  ى  وكان هذا مرحلة أو
جرثومة الكورونة، لكي يصحو املرء من غفلته، ولكي ينتبه 
ى درء الخطر، وتخّطي  ى بيئته، وليتعاون الجميع ع كل فرد إ
ى، فقط  األزمة، ففي اعتقادنا وإيماننا، أن هللا سبحانه وتعا

ى العالقات األخوية األسرية يحّذ  ى الصواب، وإ رنا ويعيدنا إ
ي العصور الغابرة،  األهلية السليمة، ال عاشها اإلنسان 
ر  بدون أن ينعم بالتكنولوجيا الجديدة ال جعلته، يعتمد أك
ى اآللة، فقّل الجهد الجسماني، وارتخت العضالت،  ر ع وأك

ء، هو أن التفك ر البشري قّل، ووهنت العظام، وأخطر 
ي  فبدل أن يجهد اإلنسان نفسه، ليعرف نتيجة ضرب رقم 
ى الجواب، وأخذ  ى اآللة، ليحصل ع رقم، تراه يكبس ع
ر، وقّل  ي جهازه، فقل التفك ى املعلومات املخزونة  يعتمد ع
ر  ى جهاز ميكانيكي، يس ى روبوت، وإ اإلبداع، وتحّول اإلنسان إ

، وال يس   تمتع بلذة الخلق واإلبداع. بال هدف، وال مع
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ى، أن هذه  ى هللا سبحانه وتعا وإني واثق، واالعتماد ع
ى نتيجة،  ى حّل، وإ األزمة ستنفرج، وأن اإلنسان سيصل إ
ّ كل كيانه، وبعد أن  وأنه سيتعّلم درسا قاسيا، بعد أن 
ر مما أنجزه، وأنه  يفقد ثقته بنفسه، وبعد أن يخسر الكث

ى بذل م ى الوضع الذي سيضطر إ ر، لربما يعود إ جهود كب
كان عليه، كل هذا كي يرتدع، وكي يفهم اإلنسان، أن له 
ا مرهونة بإرادة رّبانية، هو  رة، لك حدود، وأن قدراته كب
ى،  ى، وبإذنه تعا ه للعالم فقط، بعونه تعا ر واملوّجِ ِ

ّ املس
  وبتوجيه منه. 

ى الديانات السماوية املختل ى األنبوهذا يعيدنا إ ياء فة، وإ
اج  ى ان رية، وإ ى تقديس األعمال الخ والرسل واألولياء، وإ
ر معاجز أنبيائنا وأوليائنا،  ى تذكُّ الطرق السوية القويمة، وإ
رة من أصحاب األيكة، ومن قبائل عاد وثمود،  ى أخذ الع وإ
ومن قوم لوط، ومن عبدة البعل، ومن مؤّله األصنام، ومن 

ر  ة ال انقرضت. وهنا نعتقد أن اإلنسان، الشعوب الكث
ى  ى اّتباع طرق الهدى، وإ م وسيتعّهد، وسيعود إ سيل
ى  ى الخوف من هللا، وإ ى الحمد والشكر، وإ الصالة، وإ
ر ذلك من الفرائض الدينية، ال  محاسبة النفس، وغ
ى  ، ومن ديانة إ ى ن ر التاريخ، من ن إ ا اإلنسان ع اكتس

رة من ديانة، ح رة، خزائن كب ي اآلونة األخ يث تراكمت لدينا 
ا، كي نكسب  العقيدة، ومن التعاليم، يكفي أن ننّفذ بعضا م
ي هذا العالم املتبّدل  رة صحيحة للبشرية واإلنسانية،  مس

ر. ّ رب من الزيارة السنوية، ملقام  واملتقّلب واملتغ وعندما نق
ي نفوسنا، و  سيدنا شعيب عليه السالم، نعّزز الثقة  واألمل 

ا،  ا ّ نكتشف أننا كطائفة توحيدية معروفية، لها م
ا، وفضائلها، وخصائصها، لنا كيان، ولنا حضور، ولنا  ومناق
ى األقل، واضعون كل  ي هذا الكون الواسع، ونحن ع وجود 
ى، وبأنبيائنا، نحمد ونشكر، ونحاول  ثقتنا باهلل سبحانه وتعا

 وبالعقل السليم، وبالفكر الثاقبق، دائما التقّيد باملنط
ونتمّسك بكل ما يفيد البشرية كمجموعة، ونكّرس طاقاتنا 
وأفكارنا للتسامح، ودعم األوساط الضعيفة بيننا، وليس 
ر، ونكران الجميل، والتسّلط، كما يفعل البعض.  للتك
ن جدران املقام،  وعندما يقف الواحد منا، صاغرا، منفعال ب

قّدس، نشعر أن جذورنا قوية، وأن عقائدنا وأمام الضريح امل
ثابتة، وأن إيماننا راسخ، وأن كل ما يشهده اإلنسان، هو 
ي  ن أوضاع اإلنسان، و ي تحس حكمة رّبانية، ورغبة إلهية، 

ر والفضيلة.      ترّفعه عن الشّر والرذيلة، وتمّسكه بأهداب الخ

 ي ومن هذا الوقع، أتم لجميع أبناء الطائفة الدرزية
م جميعا،  ر، والنجاح، والصحة، طالبا م كل مكان، الخ
ى اآلخر، والتمسك بالدين، والعقيدة،  املحافظة واحدهم ع
والتعامل مع بعض، ومع اآلخرين، بأدب وحشمة، والتيّقن أن 
ى، يقّدر العمل الحسن، وينه عن املنكر.  هللا سبحانه وتعا

ر.     وكل عام وأنتم بخ
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 الكورونا في ظل عياداأل
   عضو الكنيست السابق امل نصر الدين بقلم

 رئيس مؤسسة الشهيد الدرزي والكلية قبل العسكرية
 

وأن  ،أن نرى األمور  ،تعّودنا خالل عشرات السنوات

وأن نحلم أحيانا بوقائع أجمل وبتطورات  ،نتفّحص األحداث

 ،تحقيقه وتنفيذهالوصول إلى ما نبغي من تأملنا و  ،أنفع

فكان امامنا طموح، أحيانا كبير  ،وكانت املعادلة بسيطة

وكانت لدينا معطيات ومعلومات ووقائع  ،واحيانا صغير

 ،ولم يكن ذلك قيد التنفيذ ،ننطلق منها لتحقيق هذا الطموح

ا واقعية، من السهل الوصول إليها هداففكنا نحدد أ

أو  ،نام املسئولين عث ،وتحقيقها كي نرض ي في البداية أنفسنا

 ،أن يتم التحقيق فعال توقعون ،الذين يرصدوننا ويراقبوننا

هكذا حققنا على مستوى دولة، و  ،وأن ننتقل ملرحلة جديدة

بنينا كيانا جديدا استوعبنا األالف كمواطنين في الدولة 

الفتية، طّورنا قرانا، ورويدا رويدا كبرنا مع الدولة وأصبحنا 

بالرغم من قلة عددنا  ،ورسخت جذورنا فيها ،منها اجزء

 أن إال  ،وبالرغم من نسبتنا الضئيلة من بين السكان ،كدروز

برنا  ،ا كان ملموسانوتأثير  ،كبيرا وال يزال  وزننا النوعي كان
ُ
واعت

ونظر غالبية سكان  ة،قوة وعنصرا ال بأس بهما في الدول

ن ساهمنا كمكا ،الدولة من الدروز إلى هذا اإلطار السياس ي

ة نا كأغلبينووضعنا نصب أعي  ،وسعدنا بوجوده ،في بنائه

نبني هذا الكيان وأن ندعمه وان نحميه وأن أن  ،ساحقة

نحافظ عليه. ومن طبيعة املواطنين الدروز أنهم إذا أخلصوا، 

ل وباملقاب ،بالغوا في إخالصهم، وإذا دعموا تفانوا في دعمهم

كثر من سبعين أمّرت دوا لم يتواجد حد لحقدهم. و إذا حق

سنة والعالقة بين الطائفة والدولة تتوثق وتكبر وتتحسن 

فمن بداية فيها بعض التردد والتخّوف والتفكير إلى  ،وتتطور 

 ،االنتقال ملرحلة جديدة هي االندفاع إلى التواصل والتعامل

ي والشعور بأن هذا الكيان 
ّ
واملرحلة الثالثة هي االندماج الكل

ر إال 
ّ
هو الكيان الذي يرغبه املواطن الدرزي في الدولة وال يفك

به وال يقبل له بديال. وكإنسان رافق هذه املسيرة منذ بدايتها 

حتى اآلن وكان عنصرا نشيطا فيها أقول: إن كل مواطن درزي 

 ،مد ربه ويشكره ألف مرة كل صباحفي هذه البالد يجب ان يح

على اتخاذ  ،وقبل ذلك 1948انه ألهم القيادة الدرزية عام 

خذته والطريق الذي سلكته
ّ
والوقوف إلى  ،املنهج الذي ات

واالندماج فيها ودعمها. وهذا يأتي بعد  ،جانب دولة إسرائيل

 1925ففي عام  .تجربة مريرة إلخواننا الدروز في سوريا ولبنان

طوفة قاد ع

سلطان باشا 

األطرش ثورة تحررية شاملة مقدسة للتخلص من نير 

من املواطنين الدروز في  وحظي بدعم ،االستعمار الفرنس ي

وُهدمت وخربت كافة القرى  ،سوريا واستمرت الثورة سنتين

عدد و  ،واستشهد حوالي ثالثة آالف مقاتل ،ية في سورياز الدر 

واضطر قادة  ،دروزمماثل لهم من املواطنات واملواطنين ال

الثورة إلى تحّمل اآلالم واملآس ي في املنفى في صحاري 

في حين كان ما يسمى زعماء  ،السعودية خالل عشر سنوات

ينعمون بملذات االستعمار في  ،طوائف أخرى في سوريا

ويتعاونون مع األجنبي ويضمونه  ،شوارع دمشق وبيروت

روز هناك داخل بيوتهم. وعندما تحقق االستقالل بدأ الد

وبمنح الدروز حقوقهم لكن  ،يطالبون باملساواة وبالعدالة

روا للثوار 
ّ
الذين نعموا باألمن والطمأنينة وقت الحرب وتنك

واملجاهدين بدعم من االنتداب الفرنس ي ليس من السهل 

عليهم أن يقّدروا تضحيات الثوار وأن يمنحوهم االمتيازات 

عماء الدروز وفي الالزمة. وقد شاهدنا تذمر وشكاوى الز 

مقدمتهم الباشا سلطان واألمير حسن وحمزة درويش ويوسف 

مير عادل أرسالن وعشرات القادة الذين لم العيسمي واأل 

يبدون سخطهم وتذمرهم من تصرف  ،يستشهدوا أثناء الثورة

التي لم تقّدر مساعيهم وتضحياتهم من اجل  ،األغلبية معهم

ير مبنان حيث قام األ االستقالل. وقد حدث نفس الش يء في ل

مجيد أرسالن وخاطر بحريته ومقامه ورفع علم االستقالل 

خب وفي نفس الوقت كان هناك  ،وألهب الجماهير
َ
رئيس منت

املواطنون الدروز يالحظون رويدا رويدا  أوحكومة برملانية وبد

 
 
حق

ُ
ع املناصب وامليزانيات عندما كيف ت

ق العدالة وتوز 

  تكون في البالد قيادة حكيمة. ونفستستأثر زمرة بالسلطة وال 

صوات صدرت عن دروز لبنان يطالبون اللهجة ونفس األ 

بحقوقهم الكاملة ويضغطون لتحقيق املساواة بين الذين 

لهذا ليس من املستغرب أن تصدر  .ضّحوا والذين لم يضحوا

بعض األصوات التي تتذمر من عدم  ،عندنا هنا في البالد

لدرجة أن هناك مجموعة  ،املساواة بين الدروز وبين اليهود

 وتقول أريد ،من الدروز يئست من مطالبة املساواة مع اليهود

املساواة مع العرب ومع أبناء دير حنا وأم الفحم وعيلبون. 
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والحقيقة هي أن هذا الوضع هو واقع الدروز األليم في كل 

وقوتها وحجمها  ،قليلة العددهي الطائفة الدرزية مكان، ف

ة أكثر بكثير من تعداد سكانها، لكن في اآلون ،وبأسها وإمكانياتها

من لديه عدد أكبر من  ييدأب قوى موجودةال ،األخيرة

 %6األصوات، فمثال نسبة عدد سكان الدروز في سوريا هي 

ت وعندما تجري انتخابا %1.7وفي إسرائيل  %5وفي لبنان 

حين. 
ّ

ة الذين يستطيعون أن يزّودوا أصواتا للمرش
ّ
ترجح كف

حيث أحيانا يكون  ،وهنا تبرز أزمة ومشكلة الطائفة الدرزية

لكن الصندوق  ،وزن كل رجل فيها أكثر من عشرة رجال آخرين

قف ن أي أهمية ملن يبدو  ،يعترف بكل صوت كصوت مطلق

حين م
ّ

ن خارج وراءه. وهذا يفسح املجال أمام أحزاب ومرش

ال يقّدرون الخدمات الحقيقية والوزن النوعي  ،الطائفة

 للطائفة الدرزية. 

تستطيع الطائفة  ،وفي هذه األحوال ،وفي هذا الوضع

 ،الدرزية أن تعّوِّض عّما تخسره من الدول التي تعيش فيها

بأن تعمل على تحسين وتطوير قدراتها  ،وضّحت من أجلها

ر تخرج منها أكبكل عائلة ان ي، وأن تحاول الثقافية والعملية

مين في كافة الفروع وأن ي عدد من
ّ
تكاتف أفراد من املتعل

وأعمال تجارية  ،ويقوموا بمبادرات اقتصادية ،الطائفة

وتبرز أهمية الطائفة وتثبت أن لديها  ،ينجحون فيها أحيانا

كفاءات ومواهب وقدرات. ونحن هنا في بالدنا نفتقر إلى وجود 

تعود بالخير على الطائفة واملجتمع  ،مبادرات اقتصادية كبيرة

الدرزي. حقا لدينا والحمد هلل، أغنياء وأصحاب رؤوس 

صرا يبني قهو ف ،لكن التفكير لدى غالبيتهم هو ذاتي ،أموال

ر أمواله على ما يترك انطباعا ويش
ّ
تري أغلى السيارات ويبذ

رون باستثمار األموال في مشاريع 
ّ
على اآلخرين، وقليلون يفك

فيها تشغيل وتوفير أماكن عمل ألبناء الطائفة، فمثال في لبنان 

ن كل واحد بنكا مستقال كبيرا له كو يوجد أربع أشخاص يمل

 همد أشخاص لديويوج ،فروع في لبنان وفي العالم العربي

 ، لها شبكات توزيع في كل الدول شركات تجارية أو صناعية

وهنالك مغتربون دروز مكّونون من عائلة  ،العربية واإلسالمية

لكنهم يملكون مرافق اقتصادية  ،صغيرة أو بضعة أفراد

 ،هائلة، وهذا يدل أن الطائفة التي أنجبت أشجع الشجعان

قى االقتصاديين وأهم ، تستطيع أن تنجب أروأكرم الكرماء

املبرمجين وأعظم الناجحين،  علينا فقط أن نؤمن بذلك وأن 

وأن نتحلى  ،وأن نشّجع واحدنا اآلخر ،نيأسنحاول وال 

 فإننا في نهاية الطريق سنحقق ما نريد ونفوز. ،بالصبر

ربما سيكون هناك من يستغرب أني أقول أو أكتب هذه 

وهذه األفكار في الفترة العصيبة التي نعيش فيها في  ،الكلمات

الذي جّمد كل ش يء، لكني أقول بالعكس  ،ظل وباء الكورونا

 ،ناونتعّمق بتفكير  ،ألن نهتز ونتحّرك ،هذا هو الوقت املناسب

ط ونجرأ على اتخاذ القرارات
ّ
 ألن هللا بطريقة إرساله  ،ونخط

 ،ام القوي والضعيففتح الطريق أم ،إلى البشروباء الكورونا 

 ةأن ينطلقوا من نقط ،والخامل والنشيط ،موالغبي والحكي

وحقبة من  ،هي وجودنا في فترة ضباب غامض ،واحدة

وربما يكون هذا الوضع  ،وحالة من عدم اليقين ،الجمود

 ،من يملك فندقا كبيرا ،ففي هذه الظروف ،عكس ّي للمنطق

ألن  ،يملك شيئاينتابه القلق أكثر ممن ال  ،أو شركة عظيمة

،أما الثاني فهو مجرد ولديه ما يخسر  ،األول يتحّمل مسئولية

لكنه ال  ،يستطيع ان يأكل ويشرب وهو   ،اٍل من كل قلقوخ

إذن علينا ان نتعلم مما  .يسجل مقدار  خسارته كل يوم

أن نتبارك بالفرصة التي  ،أن نستغل الظروف ،يحدث حولنا

منحنا إياها هللا سبحانه وتعالى ألن ننطلق ألننا اليوم 

 موجودون في درجة الصفر وال يمكن أن ننزل أكثر من ذلك.

ومنتدى السلطات املحلية  ،وأنا أشكر الرئاسة الروحية

يمات لتعلالوسط الدرزي على سرعة تنفيذهم  واملسئولين في

في الحفاظ على أرواح وأجسام  ،ةالسلطات الرسمية في الدول

وفي القضاء على هذا الوباء الخبيث الذي حل  ،أبناء الطائفة

الشكل الذي ، بالزيارة الرسمية ، مما سبب عدم قيامبنا

ومع كل هذا أتوجه إلى جميع أبناء  ،به في السابق امتق

أحييهم و  ،الطائفة الدرزية باملباركة بهذه الزيارة وبهذا املوعد

يوم ذكرى الشهداء األبرار الذي ضحوا من ناسبة كذلك بم

 عيد االستقالل،أجل الدولة والطائفة وجعلونا نحتفل ب

ما  كل ، وداعيا لهم أن يوفر لهم هللاا لهم حسن تعاونهمكر شا

   يحتاجون.

 

 
 فضيلة الشيخ موفق طريف مع السيد امل نصرالدين في

 عسفياحفل ذكرى الشهداء في المقبرة العسكرية في 
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المقام الشريف هو الِقْبَلة التي 

 يتمنى الوصول إليها كل مواطن درزي
 الشيخ أبو صالح رجا نصر الدين بقلم

 

عندما نبحث تاريخ الزيارة املباركة للمقام الشريف، نرى 
هجت الزيارة السنوية الحالية عام 

ُ
، بعد 1885أنه منذ أن انت

ه املقام، وتأهلي ترميمان بادر الشيخ مهنا طريف، بمشروعه ل
عداد كبيرة من الزوار، انتظمت الزيارة كل سنة، أالستقبال 

باشتراك جموع الطائفة الدرزية، من كافة التجمعات والقرى 
واملدن الدرزية في سوريا ولبنان وبالدنا في موعدها، الذي 
ُحدد في حينه وحوفظ عليه. لكنها توقفت أثناء الحرب 

. أما 1948وأثناء حرب التحرير عام العاملية األولى والثانية، 
جريت زيارات منتظمة بحضور آالف 

ُ
باقي األوقات، فقد أ

الزوار، وتحّولت في اآلونة األخيرة إلى زيارات جماعية، يصل 
عدد الزوار املشتركين من أبناء الطائفة الدرزية وضيوفهم، 
إلى آالف الزائرين في األيام األولى من الزيارة، وقد تحّولت 

رف به من ِقبل الدولة، يضم عطلة الز 
ُ
يارة إلى عيد رسمي، اعت

 تستغرق أربعة أيام.

ومع الوقت ظلت مكانة النبي شعيب)ع( لدى املشايخ 
األفاضل بشكل خاص، ولدى أبناء الطائفة الدرزية في البالد 
بشكل عام، ولدى املواطنين الدروز خارج دولة إسرائيل على 

ة كبرى، واعتبار عظيم، حيث املدى التاريخي، ظلت ذات أهمي
يرى الجميع في هذا املقام، وكأنه الِقبلة التي يتمنى الوصول 
إليها كل مواطن درزي، يريد ان يعّبر عن إيمانه وتعلقه 
بالتوحيد الدرزي، وانبيائه وتعاليمه. ونحن نرى أن الشاعر 
الكبير الزعيم شبلي الطرش، حينما كان في منفاه، بعيدا عن 

ر مقام النبي أهله وعشير 
ّ
ته وخلوته ومقّدساته، تذك

شعيب)ع( الشريف، وتغنى به، وأخذ يواس ي نفسه بأن يتحرر 
من منفاه يوما ما ويقوم بزيارته. وفي الفترات القريبة من 
ذلك، وفي بداية القرن العشرين نرى أمير البيان شكيب 

بزيارة املقام الشريف، ويكتب  1903أرسالن، يقوم عام 
طويلة عن املقام، عن بحيرة طبريا، وعن  قصيدة عصماء

ويزور املقام  1937الجليل. ونراه يعود مّرة أخرى عام 
الشريف، ويعلن عبارته املشهورة في حضرة فضيلة سيدنا 
املرحوم الشيخ أمين طريف التي قال فيها: "مثلما يحق 
للمسلمين أن يفتخروا بالكعبة الشريفة، ومثلما يحق 

ا بكنيسة البشارة، يحق للدروز أن للمسيحيين أن يفتخرو 
يفتخروا بمقام النبي شعيب عليه السالم". ونرى الوفد 
الدرزي عندما قِدم للصلح في البالد، برئاسة عبد الغفار باشا 
األطرش، واألمير زيد األطرش، واملجاهد البطل حمزة درويش 
وغيرهم، يقوم بزيارة املقام الشريف، والصالة والتبرك بالنبي 

يم، متيمنا أن الكر 
ينجح في مسعاه، 
والحمد هلل، نجح في 

تحقيق الصلح في مدينة شفا عمرو، وكذلك في دالية الكرمل 
وأماكن أخرى. وقد قام بزيارة املقام الشريف، فضيلة الشيخ 
حسين حمادة، شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان في 

م اوفي األربعينات شارك في الزيارة الرسمية ع الثالثينات،
، فضيلة الشيخ أبو حسين محمود فرج، والذي قام 1946

بزيارات أخرى للمقام فردية، حينما كان يتجّول في بالدنا في 
النصف األول من القرن العشرين. وليس فقط الدروز، هم 
الذين اهتموا باملقام وقاموا بزيارته، بل نجد السير لورنس 

اسع من القرن الت أوليفانت، يزور املقام وفي أوائل الثمانينات
ة، األمريكية واالنجليزيعشر ،ويبعث بانطباعاته إلى الصحف 

لتنشر عن الدروز، وعن املقام، وقد ُجمعت انطباعاته هذه 
شرت في الصحف، في كتاب صدر فيما بعد. 

ُ
 التي ن

وقد رسخت مكانة املقام في نفوس أبناء الطائفة الدرزية 
زيارات خاصة الذين يتقاطرون منذ عشرات السنين في 

للمقام، إما إليفاء النذور، أو للتبرك. وهناك يشعرون 
باالعتزاز والفخر، بتواجدهم بجوار املقام الشريف، ويقومون 
أمام الضريح الكريم بالدعاء لهم وألبنائهم بالتوفيق والنجاح، 
راجين من سيدنا النبي شعيب )ع( أن يحقق أمانيهم، وأن 

يمان، حينما يقف اإلنسان يفرج كربتهم، وهذا هو قمة اإل 
أمام ضريح نبي، ويشعر بعجزه وضعفه، ويتوّجه إلى خالقه 
عن طريق النبي أو الولي، راجيا أن تتحسن أحواله. ومع 
الوقت أصبح املقام الشريف جزءا من كياننا هنا، في هذه 
البالد، نزوره بين الفينة واألخرى ونتبرك به، ونسر بالوصول 

في هذه األيام، بأي نقص، أن وباء  إليه، لذلك، ال نشعر 
الكورونة الخبيث، الذي شل كل الحركات الجماعية في 
العالم، أقعدنا، ومنعنا من تنظيم الزيارة الرسمية الجامعة 
كما تعّودنا، فنحن نشعر أننا قريبون ومرتبطون ومتعلقون 

وقيل إن الهموم  باملقام الشريف، حتى ونحن على بعد منه.
ة عن اآلفاق السماوية، يصعب االحتراز منها، العامة الحادث

ألنها سماوية، ويسهل التسلي عنها بكونها تعم الناس كلهم، 
فالصبر عليها يعجل في كشفها، جعلنا من الصابرين، ورحم 

العودة إلى نفوسنا لنيقظها، هللا من نذر فاعتبر، ويجب علينا 
عد ة مباركة عن بزيارة روحاني وأخيرا ونسأله تعالى العفو واملسامحة.
   ومقبولة، وكل عام وأنتم بخير.
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 في التاريخللمقام  حاشدة ةزيارأول قصة 
  عيسمي -سيدة سهام ناطور ال بقلم

 

رنا موضوع إلغاء الزيارة السنوية الرسمية ملقام النبي  ِّ
 
ُيذك

شعيب عليه السالم بأول زيارة رسمية جرت في التاريخ بجوار 

عد االنتصار وذلك ب ،املقام الشريف قبل حوالي ألف سنة

ّالعظيم الذي 
 
قه األمير رافع بن ابي الليل في معركة حق

 بين ،األقحوانة التي جرت عند مخرج نهر األردن من البحيرة

الحلف الفاطمي وبين املرتدين صالح بن معه األمير رافع ّو

وفيه زال خطر انقراض  1029مرداس وزمرته وذلك عام 

وتم  توحيد كافة القوى التي  ،املوحدين الدروز فيما لو خسروا
ّ.والدفاع عن الدين الجديد ،لت دعوة التوحيدتقبّ 

وشارك  1029أيار عام  12تاريخ وقد وقعت هذه املعركة ب 

 1فيها من بين القوى الدرزية القائد الكبير أنوشتكين الدزبرّي

الذي كان من كبار قادة الخالفة الفاطمية في زمن الحاكم 

التوحيد اعتنق دعوة كان قد ّو ،بعدهخليفتين بأمر هللا ّو

بالرغم من أنه عاصر  ،وساند الدروز وحارب معهم ،الدرزية

في موعد املعركة خالفة فاطمية لم تكن راضية عن الدعوة 

                                                           
قائد من الدولة الفاطمية،  )عن موسوعة التوحيد الدرزية( أنوشتكين الدزبري:   1

هو األمير املظفر، أمير الجيوش، عدة اإلمام، سيف الخالفة، عضد الدولة، شرف 

. مولده فيما وراء النهر، في بلد الترك في البلد املعالي، ابو منصور، أنوشتكين

املعروف ب"ختل" وقد ُسبي وُحمل إلى كاشغار، وهرب إلى بخارى، واسُتعبد مرة 

 1009هجري،  400أخرى، وُحمل إلى بغداد ثم إلى دمشق، وكان وصوله إليها عام 

ن األذى، م م، فاشتراه القائد تزبر بن أونيم الديلمي، وندبه لحماية أمالكه وصونها

فأظهر شهامة وصرامة، وقام الديلمي بإهدائه إلى الحاكم بأمر هللا في جملة غلمان 

م فارتض ى الحاكم مذهبه في الخدمة، وزاد في واجبه  1012هجري،  403عام 

م  1015هجري،  406وقّواه، وسّيره مع سديد الدولة في العسكر إلى الشام سنة 

ولزم الخدمة بالحضرة، ولزم بعلبك واليا  ودخل البلد دمشق، ثم عاد إلى مصر،

عليها، ثم والية قيساريا، وبعدها والية حلب. وقد عّين الخليفة الظاهر، الدزبري 

قائدا لحملة ملحاربة صالح بن مرداس وحسان بن مفرج، اللذين انشقا عن طاعة 

الفاطميين، لكنهما حاربا املوحدين واضطهداهما ونكال بهم كثيرا، لذلك كانت 

 420محاربتهما من مصلحة املوحدين. وبرز أنوشتكين في معركة األقحوانة عام 

تل صالح بن مرداس، وفر حسان بن مفرج، فاستولى  1029هجري، 
ُ
م، حيث ق

معززا مكرما. وقد أوقف انتصار الدزبري الدزبري على املنطقة كلها ودخل دمشق 

ة، االضطهاد الشنيع الذي لحق األقحوان ورفيقه، القائد رافع بن ابي الليل في معركة

 م. 1041هجري،  433باملوحدين في تلك الفترة. توفي عام 

م( أبو الفوارس معضاد 1040أمير من لبنان )توفي  أبو الفوارس معضاد: األميّر 2

بن يوسف بن علي بن الخضر بن همام بن صالح بن هشام بن حسن بن حسين 

بن عبد هللا بن تنوخ الجميهري من بني فوارس، ولد ونشأ في قرية فلجين قرب 

عاليه، يعود بنسبه إلى امللك املنذر بن ماء السماء اللخمي. كان من أركان دعوة 

كبار  أحد ،الدرزية. وكان قائد املعركة األمير رافع بن أبي الليل

لة في تاريخ الطائفة الدرزية ن بعد أركا ،الشخصيات املبج 

م مع  2معضاد التوحيد. واشترك كذلك األميّر الذي قدِّ

فرسانه من وادي التيم ليدافع عن الكيان التوحيدي 
الذي كان له  3ارّيالعريق، واشترك كذلك املقاتل طريف الفزّ 

شرف قتل صالح بن مرداس أحد الذين ارتدوا عن مذهب 

التوحيد وكان السبب في رجحان كفة املوحدين الدروز في 

الشيخان التقيان املعركة وهو جد آل طريف، وشارك كذلك 

 وأبّو 4و الدرع جوشنمن أقطاب دعوة التوحيد في بالدنا أب

قى
ُّ
ة هاء قريتي داما والسافرية في منطقمن وج 5ثابت الل

 مفرق جوالنيمن  الحمى وهذه املنطقة تقع في املوقع شرقي

شرف ي يوقع لوبيا الذا بما في ذلك ميّرحتى مشارف بحيرة طب

وكان هاذان التقيان من  .السالمعلى مقام النبي شعيب عليه 

رة ألهل التوحيد اللذين كانا جزًء من 
 
املجموعة املعط

زة من دعاة التوحيد عملت في منطقة  بة ممي 
َ
مجموعة منتخ

الحادي عشر في لبنان، وهو واحد من أعيان آل عبد هللا املذكورين في توحيد في القرن ال

 األصول التوحيدية.

أحد أبطال معركة األقحوانة  )عن موسوعة التوحيد الدرزية(طريف، الفزاري:    3

م التي دارت بين القوات الفاطمية بقيادة أنوشتكين الدزبري واألمير رافع 1029عام 

ليل من جهة املوحدين، وبين صالح بن مرداس، أمير حلب وكبير أعداء بن أبي ال

املوحدين آنذاك. وكان طريف أحد املقاتلين وهو ينتمي إلى قبيلة فزارة فقام طريف 

بالهجوم في املعركة وضرب صالح بن مرداس على رأسه ورماه أرضا، فقطع رأسه 

ُمنح طريف فرس صالح بن  وأخذه إلى األمير رافع الذي أرسله إلى القاهرة. وقد

مرداس، تقديرا لعمله. وقام الخليفة الفاطمي بتقديم املكافأة لطريف واألمير رافع 

ف األمير رافع طريفا ببعض املهمات في وادي التيم، وأثناء 
ّ
على هذا العمل. وقد كل

تجواله في املنطقة أعجبه أهل حاصبيا فعرض رأيه على األمير رافع وعّينه معتمدا 

ي حاصبيا وضواحيها، وهناك تزوج وبنى بيتا وامتلك أرضا وكّون أسرة أصبحت له ف

 مع الوقت عائلة طريف.

شيخ من الجليل، عاش زمن  )عن موسوعة التوحيد الدرزية( بو الدرع جوشن:أ 4

الدعوة التوحيدية، وكان من أقطابها في الجليل، وهو من أهل الحما، ومن سكان 

كفركنا وطبريا، وكان من أعيانها في تلك الفترة. ذكر في قرية داما الواقعة بين 

 املصادر التوحيدية.

شيخ من الجليل،  )عن موسوعة التوحيد الدرزية( ثابت، الداعي )ر(: ىأبو اللق 5

عاش في عهد الدعوة التوحيدية، وكان من كبار نشطائها في الجليل في فلسطين، 

، وهي قرية تقع شرقي قرية كفر كنا، هو الشيخ أبو اللقا ثابت من قرية السافرية

في اتجاه مدينة طبريا وليس بعيدا من مقام النبي شعيب )ع(. وكان الشيخ أبو اللقا 

 )ر( من أعيان القرية ومن الذين تقبلوا الدعوة وعملوا من أجلها.
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أبو سنان ويركا وفي منطقة الحمى وفي الجرمق ومنطقة 

البقيعة لتثبيت أركان دعوة التوحيد هناك. وكان الشيخان 

ا من ضريح النبي شعيب عليه جوشن وثابت بحكم قربهم

السالم يزوران الضريح ويشرفان عليه ويجريان الصلوات مع 

نا  مشايخ آخرين من املنطقة بجانب الضريح الشريف تيم 

بحضرة النبي الكريم. وعندما هدأ القتال في معركة األقحوانة 

وهي السهل الذي يخرج منه نهر األردن من بحيرة طبريا ويجري 

ر امليت. وكان هذا السهل ليس بعيدا عن جنوبا إلى البح

حطين حيث يوجد ضريح نبي هللا شعيب في واٍد غير نافذ وإلى 

زة. وفي فترة الدعوة برز في بالدنا دعاة  جانبه عين املاء املمي 

نشيطون لفتوا أنظار أقطاب الدعوة فأطلق عليهم موالنا بهاء 

ا وتبجيال وهو من أكثر األلقاب احترام 6الدين لقب "آل تراب"

وتنظيم شرف على مسيرة الذي أ را وكان موالنا بهاءوتقدي

ر ويعرف وإدارة دعوة التوحيد بعد غ ياب موالنا الحاكم يقد 
 بّوان البطالن أبو الدرع جوشن وأالدور الذي قام به التقيّ 

قى ثابت. وقد كان القائد الكبير أنوشتكين الدزبري حريصا 
ُّ
الل

خ جذور دين التوحيد أن يحافظ على أهل التوحيد  وأن يرس 

د كل ش يء وبذل كل ما يمكن ليترجم هذا االنتصار إلى 
 
فجن

انجاز ساحق لجماعته املوحدين الدروز. وقد دعا أبو اللقى 

ثابت وأبو الدرع جوشن القوات العسكرية املنتصرة لزيارة 

الضريح الواقع بجانب قرية حطين قبل أن تنتشر القوات 

قت من قبائل عربية مختلفة وقبل أن التوحيدية التي انبث

ر لقيام باحتفال كبيليعود كل محارب إلى قبيلته أو جماعته 

هت جيوش املوحدين ف .كهنا ى نة إلمن األقحوااملنتصرة توج 

 وهناك وبجانب ،ضريح سيدنا شعيب عليه السالم في حطين

بقايا القبر الشريف أقسم الجنود يمين الوالء واإلخالص 

وآل كل  ،للدين الدرزي وعقدوا حلف دم قوي فيما بينهم

واحد على نفسه أن يستميت من أجل طائفته ودينه 

، كل ذلك في ظل الضريح الشريف وفي نشوة وعشيرته

أن ثبت للموحدين الدروز أنفسهم  داالنتصار العظيم وبع

                                                           
سم أطلقه املقتنى بهاء الدين )ع( على ا )عن موسوعة التوحيد الدرزية(تراب:  آل 6

يوخ الذين عاشوا في منطقة الجليل من فلسطين بين عكا وطبريا، بما جميع الش

في ذلك منطقة الجليل األعلى والقرى الواقعة بين الناصرة وطبريا، في عهد دعوة 

التوحيد في القرن الحادي عشر ميالدي، تقديرا لهم على أصالتهم وعراقتهم وقربهم 

عوة ونجاحها وبسطها من األرض والجذور، وتضحيتهم من أجل استمرار الد

وشمولها. وكانت املراسالت مستمرة بين القاهرة والدعاة من املنطقة. وقد ُعرف 

معظمهم بالكني دون األسماء. وورد ذكر آلل تراب في املصادر التوحيدية وفي رسائل 

الدعوة وفي الكتب التي وضعت في وقت الحق، وأهمها كتاب "عمدة العارفين" 

، وجاء فيه أن آل تراب هم "شيوخ املواضع من األهل للشيخ محمد األشرفاني

 واألصحاب". 

 يتحدث املؤلف عن ثالثة مراكز للدعوة التوحيدية في شمالي فلسطين هي: 

الساحل: وهي املنطقة التي تضم القرى يركا، جث، الكويكات، ميماس، إكليل 

والحنبلية. ويرد فيها ذكر شخصيات دينية بارزة كانت قيمة على نشر الدعوة 

واإلشراف على شؤون املوحدين، وعلى رأسهم الشيخ أبو السرايا غنايم من يركا، 

أنهم يستطيعون أن يشكلوا طائفة موحدة مستقلة وأن هم 

أهل لتقبل مبادئ دعوة التوحيد ويمكنهم أن يدافعوا عنها. 

اريخية إلى الوراء طولها ويمكننا القول هنا وعلى مدى نظرة ت

لف سنة، أن البركة التي حصل عليها املوحدون الدروز تقريبا أ

السالم ما زالت ب عليه من قبل نبينا وموالنا وسيدنا شعي

 وكانت حمي وترعى وترافق أبناء التوحيد حتى أيامنا هذه.ت

هذه الزيارة األولى ألبناء الطائفة الدرزية حيث مكث الجنود 

حوالي يومين تم  فيها تضميد الجروح وتهذيب النفوس وإلقاء 

بعض املواعظ والشروحات من أركان التوحيد وتم بعد ذلك 

زية في وادي التيم حوالي جبل الشيخ االنتشار في املواقع الدّر

 الوقت للموحدين ذلكوفي منطقة حلب وفي الجليل وكان في 

مركز كبير في مدينة الرملة واللد.  ومنذ ذلك الوقت جرت 

ونعتقد أنه جرت زيارة  ،زيارات فردية أهلية للمقام الشريف

فعندما  ،بعد معركة حطين 1281رسمية أخرى للمقام عام 

صالح الدين تفاني الدروز وتضحيتهم في  شاهد السلطان

 وبعد ان أبلوا بالء حسنا في ،املحافظة على كيانهم وعائالتهم

معركة حطين قام ببناء مقام للنبي شعيب عليه السالم مرتبا 

 للمبيت وضم قاعة لتناول الطعام في النذور وقاعة للصالة وغرف

عملت فيما بعد للزيارات 
ُ
ّ  .الفرديةومجموعة أبنية صغيرة است

 
ّالسويداء -قرية سليم  -( ر)مزار األمير رافع أبي الليل 

املنطقة، يتداولون في  وكان هؤالء الشيوخ يجتمعون تحت شجرة وارفة تقع في

شؤون دينهم ونشر الدعوة في املنطقة، عندما كانت تصلهم تعليمات من كبير 

الدعاة، الداعي بهاء الدين )ع(. وجدير بالذكر أن معظم األضرحة التي تضم هؤالء 

 املشايخ ما زالت قائمة حتى اليوم، وهي تعتبر مزارات مقدسة يؤمها الزوار. 

ي الجليل األعلى، حيث جاء ذكر قرية عين عاث وهي بجانب الشاغور: وهي منطقة ف

قرية شيزورة بالقرب من ساجور، وكان زعيمها الشيخ أبو الشبل الذي حظي 

بأوصاف مبجلة، وتم توصية املشايخ باحترامه وتقديره ملا هو عليه من الديانة 

هة من ر والفضل. وكان الشيخ أبو الشبل قد سافر إلى مصر وعاش مع املقتنى )ع( ب

 الدهر، ثم عاد إلى مكانه بين أقرانه وانضم بعد ذلك إلى قافلة الواحات. 

الحما: وهي تضم منطقة الجليل األسفل من ساحل عكا حتى مشارف قرية كفر 

كنا، وكان أهم قريتين فيها، داما والسافرية وقد ترأس مشايخ الدين هناك من آل 

 ابت ووصفا بالشيخين السيدين. تراب الشيخان أبو الدرع جوشن وأبو اللقا ث

ويضم اصطالح آل تراب كذلك السكان الدروز الذين تواجدوا في بالد فلسطين في  

 منطقة صفد والجرمق، وفي منطقة البقيعة، وفي منطقة ساجور ومنطقة املغار. 



 

 11 

 

 خمسونو والثاني العدد المائة   

 

التي  العمامة الخضراءقصة 

 جت هامة سيدنا األمير )ق(تو  
  الشيخ أبو زيدان يوسف زيدان حلبي بقلم

 

العمامة الخضراء هي التي يعتمرها األشراف العرب علّية 

القوم، بل هي التاج الذي يمّيزهم ويشير إلى مكانتهم، وفي عصر 

القبائل صاحبة ما قبل اإلسالم كان األشراف هم زعماء 

الشأن والجاه، وبيدهم تصريف أمور القبيلة وتدبير شؤونها، 

وعندما جاءت الدعوة املحمدية، صار االنتساب إلى النبي 

 عالمة شرف خاصة سواء عن طريق اآلباء أو األمهات.

م( 1505-1445ونقل عن املؤّرخ جالل الدين السيوطي )

في  ُيطلقشريف كان املسّماة "الزينبية" أن لقب  في رسالته

 من ينتسب إلى بيت الرسول. أول عهد اإلسالم على كل

وعندما ازداد عدد األشراف أقاموا نقابة خاّصة بهم تدعى 

"نقابة األشراف" صاحبة املكانة العالية في نظر العالم 

اإلسالمي، ملا لها تأثير عظيم على إصالح أحوال البيوت 

لزمن أصبحت "العمامة ومع مرور ا النبوية وتدبير أمورها.

الخضراء" شعارا يتمّيز به األشراف وخاصة في مصر أيام 

م( أحد ملوك الدولة 1363السلطان األشرف شعبان )

ويقول املؤرخ والرحالة ابن عساكر الدمشقي  "القالوونية".

د منصب نقابة األشراف في 1105-1176)
ّ
م( إن أول من تقل

قتدر با هل هو دمشق كان من ِقبل الخليفة العباس ي امل

م. ومن 925"إسماعيل بن الحسين بن أحمد" املتوفى سنة 

حسن  بندوا هذا املنصب "أبو يعلى حمزة جملة الذين تقل

الذي ُولي قضاء  ،الطالبي الفاطمي" املعروف بفخر الدولة

وناظرا على  ،دمشق ونقابة األشراف بها وبالديار املصرية

. ومنهم أيضا "األمير وهو من أعيان املّزة ،الجامع األموي 

م( والذي 1474-1417السيد جمال الدين عبد هللا التنوخي" )

ّيته 
ّ
ل
ُ
ُعرف عنه تجّرده عن زخارف الدنيا ومباهجها، ليكون بك

لدينه ومجتمعه محاوال إفهامنا ان للدين باإلضافة إلى وظيفة 

 التعّبد وظيفة أخرى هي "العلم والعمل".

رسالة املوسومة "بنهر ولقد ُدّوِن على هامش كتاب ال

الجمان في شرح غريب آيات القرآن" لألمير السيد عبد هللا 

فها نقيب األشراف في دمشق 
ّ
التنوخي، املخطوطة التي أل

ي الدمشقي" "عالء الدين أحمد بن شهاب الدين الحسين

 م 1504املتوفى سنة 

 نقباء"مقالة بعنوان ب

 وهذا نّصها:  "دمشق

سر املنسوبة آلل أل راف بعض ا"كانت تتوارث نقابة األش

ة شؤون أبناء عمومهم بالنسب، من ر ادالبيت النبوي، إل 

ة 
ّ
ن خالل عالقاتهم الخاصة والعاّمة، بحدود الشرع والسُّ

ر 
ّ
ح إلشغال هذا املنصب، يجب أن تتوف

ّ
املطهرة. وكان املرش

فيه شروط التقى والفضيلة والصالح على ان يكون عامِلا في 

واإلفتاء، وخبيرا في األنساب والفرائض القضاء واملواريث 

 واألوقاف ومن كبار العلماء، ذا عقل راجح وهيبة ووقار وإباء."

وبهذا ندرك ونستوعب ونفهم أن أهمية هذه املخطوطة 

الشهيرة تكمن في كونها "وثيقة تاريخية" تبّين على لسان 

فها النقيب عالء الدين الحسيني، تلميذ األ 
ّ
)ق(  مير السيدمؤل

تأثير أستاذه على املجتمع اإلسالمي بثقله من عالم الفوض ى 

ومن عالم الجهل إلى نور العلم، بعيدا عن  ،إلى رقي األخالق

الخرافات التي دخلت على الدين الحنيف عن طريق أعدائه 

 
ّ

  لبث
ُ
ل على نز الفرقة بين أبنائه وتشكيك الناس بدينهم امل

 رسول هللا )ص(.

السيد جمال الدين عبد هللا  ليس غريبا أن يكون لألمير 

التنوخي هذا التأثير الجم على املجتمع اإلسالمي صاحب 

املقام السامي والذي وصفه الشيخ أبو صالح فرحان 

ف كتاب "مناقب األعيان" والقاض ي األستاذ  ِ
ّ
العريض ي مؤل

 ربيع زهر الدين بما يلي:  

"الزاهد جمال الدين عبد هللا التنوخي رحمه هللا: "هو 

نه من  أحد
ّ
من أظهر هللا إلى الخلق، وصرفه إلى الوجود، ومك

كه األسرار، وخرق له العادات "تجاوزها 
ّ
األحوال "الرقي" ومل

ب له العيان "جعلهم في خدمته" وأظهر على 
ّ
ونقصها" وقل

يديه العجائب، وأنطقه باملغيبات، وأجرى على لسانه لطائف 

 الصدور، والهيبةسرار "الفهم" وأوقع له القبول التام في األ 

قين وعلما 
ّ
العظيمة عند الخاص والعام. وجعله إماما للمت

وهدى وهو أحد أركان هذه الطريق" إلى هللا" وأجّل أئمتها 
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البارعين ورؤسائها وساداتها املحققين، انتهت إليه نقابة 

مر في تربية، األشراف "سيد القوم" في وقته وله غدا األ 

شار إليه املشايخ والعلماء، السالكين الصادقين بدمشق، وأ

 ورجعوا إلى قوله وأقّروا بمكانته وبّرزوا عدالته".  

ر ميإن هذه الصفات السامية التي تجّسدت في شخص األ 

 بأعيان دمشقالسيد جمال الدي
ْ

وأشرافها  ن التنوخي، حدت

ر 
ُّ
على تتويج رأسه الشريف "بالعمامة الخضراء" وذلك لتوف

نصب نقيب األشراف السامي الشروط املطلوبة إلشغال م

 والذي أثبته األمير السيد قوال وفعال.

وقد نقل عن نقيب األشراف يحيى الحسيني الحمزاوي 

م( الدمشقي الذي كان من أصدقاء ومحبي 1397-1469)

مير السيد في عصره انه اجتمع مع "علماء وأعيان وأشراف األ 

يه فقدمشق" على تتويج العاِلم الفاضل العاقل الحكيم وال

املتبّحر والسائس اللبق )عبد هللا التنوخي( نقابة األشراف 

نه من اللغة العربية.
ّ
 تقديرا منه لعلمه وآياته النورانية وتمك

وبحضور جمع غفير من األشراف واألعيان والعلماء 

واألمراء والفقهاء والقضاة والسادة تم تتويج رأسه الشريف 

 ل إلى بلده عبيه في لبنان.بالعمامة الخضراء واعتمرها إلى أن وص

وبهذا التتويج في العقد السادس من القرن الخامس عشر 

امليالدي يكون أميرنا وسيدنا جمال الدين عبد هللا التنوخي 

أول من يتولى منصب "نقابة األشراف" في دمشق ممن ال 

 ينتسبون لبيت النبوة. 

وج األ 
ُ
 مير السيد بالعمامة الخضراء قال: "اللهموعندما ت

امأل قلوبنا من حبك وال تجعل منه موضعا لحب رئاسة 

وغيرها أو ش يء، يشغلنا عن حبك وعبادتك، اللهم إال أن 

يكون عمال فيه مرضاة وجهك الكريم، يخدم فيه اإلسالم على 

اختالف ألسنتهم وتحفظ به األوطان، ويكون بعيدا عن 

 ".وساوس النفس.

ت على ش يء فإنما تدل ع
ّ
لى مدى بعد هذه الكلمات إن دل

مير السيد عن حب الرئاسة وعلى رغبته في خدمة اإلسالم األ 

وحب األوطان.  وبعد التتويج قام أحد األشراف ومدح األمير 

 السيد بقوله:

 لكم
ّ
 آل التنوخي ُبشراكم فإن

 لم ينلها ِمثلكم أحُد 
ٌ
 مزية

م عريٌق والسخا لكم
ُ
 املجد فيك

 وراثة يقتضيها االبن والولُد 

 في كل آونة نزيل بلدتكم

 ال يعتريه بكم همٌّ وال نكد

 
ْ

ْم نقابة أشراِف الشام َسَمت
ُ
 ِبك

 وزاد رونقها واستبشر البلد

 إذ بالتقى نلتموها حسُبكم شرفا

كم بيت فخر ما له أحد.
ُ
 فبيت

هام بتنفيذ وتطبيق امل)ق( وبعد التتويج قام األمير السيد 

دت له على أحسن وجه، وأا كان  هر في دمشق ماظلتي ُحّدِ

مر باملعروف والنهي عن الشهوات يظهره في لبنان من األ 

والشبهات والخمور واملنكرات، وساس الرعية بالعدل، ساهرا 

 زمانه وقبلوامع الخدمة العامة وصلح املتخاصمين فعال أهل 

مو 
ّ
هم.  نشأنه وضعف مقام ُحّساده وبان خذال اأمره وعظ

الفضيلة واملزية وأشار إليه  )ق( وظهرت لجمال الدين

املشايخ والعلماء والفقهاء، ورجعوا إلى قوله في جميع األحكام 

هر أمره في الديار الشامية 
ُ

واقّروا بمكانته وأظهروا عدالته وش

ثم عاد إلى حرمه ومحله املأنوس عبيه في لبنان،  واملصرية.

 نولم يزل أمره في علو ورجحا ،سافل والرؤوسودانت ألمره األ 

حتى ظهرت فضيلته على سلفه من األمراء ومن كان بعده إلى 

هذا األوان وصار خلفا ملن سلف وإماما ملن خلف وحجة في 

أما ألقابه: الشيخ، اإلمام، العالم، العلم، الوِرع،  الزمان.

التقي املفيد، الزاهد، العابد، املخلص، الرباني املحقق، 

 مراء النجباء، جمالالفاضل، اللبيب، السيد الكبير، أمير األ 

 الدين والدنيا.

ان نذكر أنه عندما لّبى سيدنا األمير  ،ومن الضروري جدا

نداء الخالق، ذهب أشراف الشام وعلماؤها إلى )ق(  عبد هللا

بلدته عبيه في لبنان ألداء واجب التعزية. وبعد االنتهاء من 

هذا الواجب طلبوا من أمراء وأعيان ومشايخ البالد تسليمهم 

 حتى يحتفظوا بها تبركا بالسيد عبد هللاالخضراء لعمامة ا

 وقى هللا شرها،وكادت تحصل فتنة  ،، فرفض القوم ذلك)ق(

ل العقالء من الفريقْين، وبعد عودتهم إلى 
ّ
العباد، عندما تدخ

دمشق بفترة وجيزة، أرسلوا جماعة ملفاوضة القوم على 

ة، قام تسليم العمامة، وخشية من حصول الفتنة مرة ثاني

أمراء البالد واعيانها من الطائفة املعروفية في لبنان بتسليمها 

 للوفد املفاوض )على أن ُيحتفظ بها في مكان معلوم يليق بها(.

 بي يحيىفوعد القوم بأن توضع بجانب حجرة سيدنا )الن

وللحفاظ  اسه الشريف لتعّم البركةر عليه السالم( داخل غرفة 

 عليها. فاتفق الجميع على ذلك وهم في غاية الغبطة والسرور. 

تفقد العمامة لوقد تعاقبت على فتح هذه الغرفة 

وتنظيفها املشايخ واألعيان من الفريقْين، منهم الشيخ شمس 
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الدين يوسف بن عبد البّرة، فكان ينزل إلى دمشق على فترات 

 املفتاح من آلمتقاربة لتنظيف وتفقد العمامة، فيستلم 

الحمزاوي ويقوم بمهّمته على أحسن وجه، وكان قبله كثير من 

حادا ومجتمعين
ُ
فون بذلك أ

ّ
 منهم ،سادات وكبراء القوم يكل

مشرف  ،الشيخ شرف الدين علي بن ابي ريدان زهر الدين

البالد وخليفة األجواد والداعي إلى سبيل الرشاد. ومنهم أيضا 

هو صاحب املؤلف املعروف و  ،الشيخ محمد بن عبد امللك

-1641بعمدة العارفين وعبد الغني النابلس ي الدمشقي )

( والذي كان يزور ضريح السيد في عبيه باكيا ومشتاقا 1721

 وقد مدحه وأثنى عليه بقوله:

   لك في النفوس مهابة ال تنجلي

 يوم املجامع ساعة الخطب الجلي

   يا ابن امليامين الكرام ذوي العال

 الشهامة تلك والقدر العليأهل 

   ال عار إن نقموا عليك فطاملا

 نقموا على عثمان قبلك بل علي

 البدور وإن شهدت كسوفها
ّ
   إن

 هي في السما ال في الحضيض األسفل

ثم يمدح آل الحمزاوي الذين تشرفوا بأن ألبسوا السيد 

 عبد هللا العمامة الخضراء فيتابع:

 أوالد حمزة يا كواكب

 املجد أشرف منزِل  يا من لهم

 يا آُل بيِت نبّينا نسٌب لُهْم 

لي
َ
 كالشمس منها كل طرف ُمْمت

ْد 
َ
هم وهللا ق ديُن ِبُحّبِ

َ
 يا َمْن ن

رَسِل 
ُ
 أوص ى لهم بلسان طه امل

 
 
 وعليك من عبد الغني تحّية

 تسري إليك مع الصبا والشمأل

 ق()اميرنا وسيدنا عبد هللا التنوخي أوّ ليس غريبا أن يتب 

هذا املقام السامي والذي سيظل محل تقديرنا وإعزازنا 

واحترامنا له. صاحب املكانة املرموقة واملشّرفة بين أوساط 

املجتمع العربي قاطبة والطائفة املعروفية خاصة. قدس هللا 

   روحه ونّور ضريحه.

أسمى آيات التهاني وأعطر التحيات مفعمة 

تنا  ها إلى كن   الغاليةبأطيب التمنيات نزف 

 إيمان

بنيلك شهادة الترخيص لمزاولة العمل في 

تدقيق الحسابات، وبهذا تكونين ممن ُأعطي 

القوس باريها بعد أن تكونين من أوائل الالتي 

اعتلين عرش تدقيق الحسابات في الطائفة 

 الدرزية في إسرائيل

نتمنى لك النجاح في هذا المسلك الشاق 

كفؤ لذلك والذي يحتاج إلى مهارة خاصة أنت 

 نتمنى لك مزيدا من اإلنجاز واالرتقاء.

 .دمت لنا وللمجتمع ذخرا ورصيدا

مقدمة من يوسف زيدان حلبي والعائلة األبناء 

والبنات واألحفاد

 

مقام االمير السيد 

 )ق( في عبيه
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عندما تباركت قرية حرفيش 

بمرور سيدنا الشيخ علي 

 فيها فارس )ع(
  حرفيش -نعيم نسيب بدر الشيخ أبو  بقلم

 

 بمكانة حرفيش قرية وتعالى سبحانه هللا حبى لقد

 وهي أهمية، أكثر  تاريخية مكانة أكسبتها هامة، جغرافية

 كثر أ وكونها بالدنا، من الشرقية الشمالية الزاوية في وجودها

 معبرا جعلها وبذلك ولبنان، سوريا حدود من قربا القرى 

 من ولكل بالدنا، إلى ولبنان سوريا من يأتي من لكل وممّرا

 هكذاو  سوريا، وفي لبنان في الدروز  إخواننا إلى بالدنا من يخرج

 والشخصيات األفاضل واملشايخ الزعماء من كبير  عدد مرّ 

 حتى كوذل حرفيش، بقرية بالدنا وإلى من طريقهم في املعروفة

 السيارات، استعمال بدأ حيث العشرين، القرن  منتصف

 طريق عن أو  الناقورة رأس طريق عن إما الطرق، وتغّيرت

ه الذي التقليدي الطريق أما. أخرى  طرق  أو  طبريا مدينة
ُ
 جانت

 للخيول  كطريق يستعمل كان فقد التاريخ، هذا قبل

 يصل أن يرغب ملن الطرق  قصر أ ُيعتبر  كان بحيث والدواب،

 بين من وكان. بالدنا من التيم وادي وإلى الشام إلى مباشرة

 سفار  علي الشيخ سيدنا فضيلة الطريق هذا سلكوا الذين

 كما العامرة، البّياضة خلوات بزيارة مّرات عدة قام الذي( ر)

م دمشق بمدينة حّل  أنه
ّ
 نهأ حياته سيرة في وورد. فيها وتعل

 الكرام القرية أهالي كان وقد حرفيش، قرية في يمرّ  كان

ون به، ويرّحبون  يستضيفونه
ّ
خذ وقد بوجوده، ويعتز

ّ
 هل ات

 كان الذي بدر  علي الديان التقي الشيخ فضيلة صديقا،

 قيافيلت الزاهرة، البياضة إلى أحيانا ويرافقه بقدومه يرّحب

 ورةمشه زيارة وأكثر . األفاضل واملشايخ الدين بأقطاب هناك

 حصل حينما هي البياضة، إلى الشيخ لفضيلة عنها ُعرف

 ساعات في ينشد وهو  جولس، قرية في فضيلته مع إشكال

 حا،صبا القرية فترك الرائعة، قصائده إحدى الباكرة، الفجر 

 واستضافوه، برعايته، قاموا الذين طريف، آل يعلم أن دون 

 نا معتادين وكانوا شؤونه، بكل واهتموا الخلوة، له وفتحوا

 .يسافر

. د كتاب في وجاء

 غادر : "القول (" ر)فارس علي الشيخ" بعنوان مكارم سامي

 الخاطر  مكسور  املّرة هذه كان لكنه...  البياضة إلى الشيخ

 ورد) بدر  مصطفى بالشيخ طريقه في ويمرّ  الرجاء، محبط

 مصطفى الشيخ. بدر مصطفى الشيخ اسم الكتب في خطأ

 1740 عام كانت الزيارة هذه ان وُيعتقد 1720 عام ولد

 الشيخ أن أي 1753 عام توفي فارس علي الشيخ ففضيلة

 يخالش ان هي والحقيقة شبابه، ريعان في زال ما كان مصطفى

 ينيةد منزلة له كانت الذي بدر، علي الشيخ هو  استقبله الذي

 ينالحالت كال  وفي. لفضيلته مناسبة سن في وكان كبيرة،

 فاصطحبه حرفيش، بقرية مر  أنه هي التاريخية الحقيقة

 خالشي سيدنا أن الشيخ واستشّم  البياضة إلى علي الشيخ

 الخبر  عن ويستفسره طريف، آل على الخاطر  مكّدر  عليا،

 الكريمان الشيخان وصل وقد. كان بما علي الشيخ ويعلمه

قبال  البياضة إلى
ُ
 علي خالشي فغادر  واإلكرام، بالترحيب واست

 طريف آل وأخبر  جولس، إلى متوجها مسرعا، البياضة بدر 

 عوق علي الشيخ سيدنا استياء خبر  عليهم وقع وقد باألمر،

 خاطره، صفو  وسألوه البياضة إلى حال  فغادروا الصاعقة،

 وقبل خاطرهم الشيخ فطّيب ومسامحته، رضاه وطلبوا

 .".اعتذارهم

 هللا عبد الشيخ املرحوم كتاب في الكالم، نفس وورد

 وسيدنا طريف أمين الشيخ سيدنا سيرة" بعنوان طريف،

 الشيخ أن خطأ، يذكر  كذلك وهو " فارس علي الشيخ املرحوم

 وقد هذا.  بدر مصطفى الشيخ هو  البياضة إلى رافقه الذي

 منزل  في حاصبيا في طريف أمين الشيخ سيدنا فضيلة سكن

   .حاصبيا من بدر  سلمان الشيخ للمرحوم
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 مواقف الدروز في لبنان عبر التاريخ
 كمال صليبي دكتورال بقلم

 لمعهد الملكي للدراسات الدينية في عّمانعن نشرة ل
 

... وثبت الدروز في مواطنهم الشامية الوعرة في القرون 

يجمع بينهم األمل في عودة الحاكم لكي املتعاقبة وما تخللها، 

يثّبت الدين الحق. وساعد على ثباتهم النظام االجتماعي الذي 

ساروا عليه. لقد تمّيز املجتمع الدرزي، تاريخيا، بدرجة عالية 

من الثقة واالحترام بين أفراده قّل مثيلها. وفي ذلك يكمن سر 

هم، تمعاستمراره وصموده. وانطالقا من ثقتهم في تماسك مج

لم يتردد الدروز، في أي وقت، في التعاون االجتماعي او 

السياس ي مع غيرهم، شرط ان يكون هذا التعاون مبنيا على 

أساس التساوي وحسن النية واالحترام املتبادل. علما بأن 

الدروز ُيعتبرون مضربا للمثل في التهذيب وإظهار االحترام في 

ه غيرهم من املعاملة. أضف إلى ذلك تسامحهم اتجا

الجماعات الدينية، لكونهم طائفة ال تسعى إلى فرض 

 معتقدها على غير أتباعها.

كان أول ظهور واضح للدروز في تاريخ بالد الشام خالل 

(، وذلك في منطقة 1291-1099فترة الحروب الصليبية )

ة على بيروت، والتابعة للدولة 
ّ
الغرب من جبال الشوف، املطل

ة. البورية بدمشق، وملو 
ّ
ن ك هذه الدولة من املسلمين السُّ

، فوجد امللوك 1110احتلوا بيروت عام  قد وكان الفرنجة

البوريون في دروز الغرب محاربين اشداء يناهضون الفرنجة 

املسيطرين على الساحل، ويمنعونهم من التغلغل عبر الجبال 

 دضدروز الغرب في مناصرة ملوك دمشق إلى الداخل. واستمر 

-1174( واأليوبي )1174-1154العهدين الزنكي ) الفرنجة في

(. واضعين خبرتهم 1516-1260( ثم في عهد املماليك )1260

العسكرية تحت تصرف الدولة اإلسالمية القائمة في كل دور. 

حكم الفرنجة على  فساعدوا املماليك في إنهاء ما تبقى من

سواحل الشام، وبعد ذلك في حماية هذه السواحل من 

البحرية التي شّنها الفرنجة عليها. )وُيذكر أن فرقة الغارات 

إلى  1425عسكرية من دروز بيروت والغرب انضّمت عام 

الحملة البحرية التي قام بها املماليك على قبرص، آخر معاقل 

الفرنجة في بالد املشرق. وقد انتهت هذه الحملة بإخضاع 

 لملوك قبرص من الفرنجة لدولة املماليك بمصر.( وبمقاب

ي قّدمها دروز بيروت تهذه الخدمات العسكرية القّيمة ال

والغرب لنصرة اإلسالم ضد الفرنجة، منحهم املماليك قدرا 

 كبيرا من الحرية في إدارة شؤونهم الداخلية.

)تاريخ دروز الغرب خالل عهد الفرنجة واملماليك معروف 

من خالل أعمال اثنين من املؤرخين الدروز، هما: صالح بن 

( وحمزة بن أحمد بن سباط 1435ى )توفي حوالي عام يحي

(. وال يوجد مثل هذا التوثيق فيما يتعلق 1523)توفي عام 

بالدروز في مناطق أخرى من الشام. ويبدو أن دروز حوران 

كانوا في جملة الفالحين ورجال القبائل في تلك املنطقة الذين 

هكوها ( وأن1147تصّدوا لجيوش الحملة الصليبية الثانية )

خالل مسيرها من فلسطين إلى دمشق بغية االستيالء عليها. 

ل للدروز انهم وضعوا مواردهم العسكرية تحت  ومما ُيسجَّ

نية ضد الفرنجة دون تحفظ او  تصرف الدولة اإلسالمية السُّ

تردد، في الوقت الذي كانت فيه املؤسسة الدينية السنية 

 بدمشق تدينهم شر إدانة بسبب معتقداتهم(.

م، وبخالف املماليك ثم جاء دور العثمانيين في حكم الشا

يكن هؤالء مستعدين للسماح بالحريات املحلية التي اعتاد  مل

عليها دروز الغرب وسائر بالد الشوف سابقا. وبالتالي شهد 

القرنان السادس عشر والسابع عشر للميالد ثورات درزية 

ت الحمال  متتالية ضد الحكم العثماني، قابلتها سلسلة من

العثمانية الشرسة ضد الشوف، نتج عنها هبوط كبير في عدد 

سكان املنطقة وتدمير العديد من القرى. لكن هذه اإلجراءات 

العسكرية، على قسوتها، لم تنجح في إخضاع دروز املنطقة 

، مر. فاضطرت الدولة العثمانية، آخر األ ةإل الدرجة املطلوب

ل بم
ّ
وجبه إدارة املناطق أن توافق على ترتيب خاص توك

املختلفة من الشوف إلى أحد األمراء املحليين عن طريق 

االلتزام، فيكون هذا األمير مسئوال عن ضبط هذه املناطق 

وجمع الضرائب من أهاليها. ومن هذا الترتيب جاء الوضع 

املميز الذي صار يتمتع به جبل لبنان في بالد الشام أيام 

ناطق الدرزية في الجنوب أو العثمانيين الحقا، سواء في امل

املسيحية في الشمال. وتاريخ دروز الشوف في العهد العثماني 

املوارنة  خالل أعمال املؤرخين املحليين منمعروف من 

وغيرهم من املسيحيين، وكذلك من خالل مصادر محلية 

 وعثمانية أخرى ومن خالل املحفوظات العثمانية الرسمية. 

دروز الشوف حملوا السالح ضد )ُيالَحظ باملناسبة، أن 

الحكم العثماني عندما كانت الدولة العثمانية في اوج قّوتها. 

وابتداء بالعقود الوسطى من القرن التاسع عشر هّب أهالي 
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جبل الدروز بحوران ملقاومة الدولة العثمانية عندما بدأت 

هذه الدولة تحاول تشديد قبضتها على والياتها الشامية 

تصف العشرينات من القرن العشرين، ثار وفي من .عموما

دروز حوران ضد الفرنسيين، بعد ان خرجت فرنسا من 

الحرب العاملية األولى منتصرة وتم منحها االنتداب على 

سوريا ولبنان. وهذه الثورة الدرزية بقيادة سلطان باشا 

طرش كانت الشرارة لثورة سورية عامة ضد االنتداب األ 

 أعوام.الفرنس ي استمرت ثالثة 

ويعود تاريخ الروابط بين الدروز واملسيحيين في جبل 

لبنان إلى القرن السادس عشر، عندما بدأ املسيحيون 

يفدون إلى املناطق الدرزية من مناطقهم األصلية في الشمال. 

وكان دروز الشوف يعتمدون اقتصاديا على انتاج الحرير 

وارنة ففتحوا بالدهم لهجرة أعداد كبيرة من الفالحين امل

وغيرهم من املسيحيين ليساعدوا في هذا اإلنتاج. ولتشجيع 

راي ي للوافدين األ هذه الهجرة قّدم زعماء الدروز في املنطقة 

املسيحين من أجل بناء األديرة والكنائس عليها. وصارت 

القرى الدرزية التي استقّر فيها املسيحيون تسّمى "الضيع 

ء ثناء، تّمت السيطرة لألمرااملشّرفة" على ما يقال. وفي تلك األ

الدروز في الشوف على منطقة كسروان عن طريق االلتزام، 

وبعد ذلك على ما يلي كسروان شماال من املناطق املارونية، 

 فأصبحت إدارة شؤون جبل لبنان شراكة بين الدروز واملوارنة. 

ولم يطل الوقت حتى صارت للموارنة اليد الطولى في هذه 

تفّوقهم في العدد وصالتهم مع الدول الشراكة، بسبب 

املسيحية الكاثوليكية في أوروبا. ولم يظهر الدروز قلقا ُيذكر 

من هذا التطور في مراحله األولى. لكن توتر العالقات بينهم 

، 1840وبين املوارنة ما لبث أن بدأ في الظهور، وابتدأ بعام 

وبتحريض ودعم من فرنسا، بدأت الزعامات الدينية 

طاعية املارونية تسعى إلى السيطرة الكاملة على جبل واإلق

لبنان، مما جعل الدروز يشعرون بأن الخطر يتهّددهم في عقر 

، جاء الرد الدرزي أخيرا على التحدي 1860دارهم. وفي عام 

ت القيادات املسيحية عن 
ّ
املسيحي بشكل عنيف، فتخل

أتباعها في املناطق الدرزية وتركتهم يواجهون مصيرهم 

 حدهم.و 

والواقع أن مدى العنف الذي أظهره الدروز ضد جيرانهم 

م ومناطق ، في الشوف كما في وادي الني1860املسيحيين عام 

ي صورة. لكن هذا العنف جاء في أأخرى، ال يمكن تبريره ب

ثارتها عقود من أر عن انفجار ملشاعر عداء مكبوتة وقته يعبّ 

ينطبق أيضا على االستفزاز املسيحي غير املبّرر وهذا ما 

التي جاءت نتيجة الستفزازات  1982أحداث الشوف عام 

مسيحية طالت الدروز في أطراف معزولة من املنطقة، 

وبخاصة في نواحي املتن والشّحار، ولم تحسب حسابا للنتائج، 

فجاء الرد الدرزي عليها آخر األمر غاية من العنف، بحيث 

ّجر الناجون من أهلها. ُدّمرت القرى املسيحية في املنطقة، وُه 

وفي كال املثالين، كان لجوء الدروز للعنف خروجا عن 

تصّرفهم التاريخي املعهود القائم على مبدأ التعايش السلمي 

مع غيرهم على أساس الشراكة العادلة وتبادل النوايا 

الحسنة. ومن أجل املحافظة على حسن التعايش مع 

ودهم أوال، وذلك اآلخرين، كان على الدروز أن يضمنوا وج

باالستبسال في الدفاع عنه إذا بدا لهم أنه في خطر، وذلك 

سواء جاء هذا الخطر من الجار أو من قوى خارجية، وسواء 

 كانت الظروف مواتية لهم أو ضدهم.

يبقى القول إن الدروز فخورون بهويتهم وتماسك 

مجتمعهم، وشديدو التعلق بترابهم، ومن ذلك أن العائالت 

نفسها عاشت في القرى والبلدات نفسها، إن لم يكن  الدرزية

البيوت نفسها، على مدى قرون دون انقطاع. لكن هذا 

التمسك بالهوية واألرض لم يعق الدروز عن االشتراك الفّعال 

في شؤون املجتمعات األوسع التي انتموا إليها، ولم يمنعهم 

مع  اعن االلتزام بالهوية العربية األشمل التي اشتركوا فيه

مجتمعات مسلمة ومسيحية أخرى في الشرق األدنى وفضال 

عن ذلك، وبالرغم من كونهم مجتمعا محافظا في األساس، 

أظهر الدروز انفتاحا ملحوظا على تأثيرات الحضارة الغربية 

في العصور الحديثة. ففي القرن التاسع عشر وأوائل القرن 

رية ات التبشيالعشرين، رّحب زعماء الدروز اللبنانيون بالبعث

البريطانية واألمريكية التي قدمت لتأسيس املدارس والكليات 

في جبال الشوف كما في بيروت، وقّدموا لها الحماية. ولم 

يترددوا في إرسال أبنائهم وبناتهم إلى هذه املؤسسات 

التعليمية، فأصبحوا في تصّرفهم هذا قدوة لغيرهم. ونتيجة 

 
ّ
را عند الدروز بجبل لبنان لذلك انتشر التعليم الحديث مبك

إلى درجة لم تقّل عن انتشاره عند املسيحيين. وفي تلك الثناء 

وا التعليم في وطنهم او في الخارج، 
ّ
صار الدروز الذين تلق

يعتبرون من ُرّواد التقدم االجتماعي واالقتصادي والثقافي في 

 املجتمع اللبناني واملجتمع العربي األوسع.

رات تجعل تراث املجتمع الدرزي إن جميع هذه االعتبا

ا جديرا ببحوث جادة تبدأ بفهرسة شاملة ملا للدروز عموضو 

من تراث مكتوب قديما وحديثا، وملا كتبه غيرهم عن 

مجتمعهم على مدى تاريخهم، سواء من ِقبل مناصريهم او 

مناوئيهم. والغرض من هذه الفهرسة، التي رعتها مؤسسة 

ملعهد امللكي للدراسات الدينية التراث الدرزي بالتعاون من ا

ر املادة 
ّ
قة باملوضوع، في عّمان، هو أن توف

ّ
األساسية املتعل

   يكون حافزا على مزيد من الدراسات فيه.  نوا
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العقل البشري بين 

 العلوم المادية والروحية
  ركن أبو جبر. د بقلم

 

ما زال العقل البشري منذ بدء الخليقة وحتى اليوم، يمّر 

في مراحل اكتشاف واستيعاب املعلومات واملعارف والتجارب 

خالل مسيرته األبدية عبر العصور والدهور. من السهل على 

فهم العلوم التي تخضع اإلنسان استيعاب وإدراك و 

للمقاييس املادية، مثل الحواس والقدرات، وهذه العلوم هي 

انتاج العقل ذاته، خالل مراحل تطّوره في تاريخ العالم 

والبشرية والحضارات. وما زالت تواجه العقل البشري مسألة 

-ما بعد املادة والطبيعة-كيفية التعامل مع العلوم غير املادية

 وحانية واإللهية.الر -امليثافيزيقي

باته في الوجود املادي 
ّ
احتار اإلنسان في أدواره وتقل

والروحاني بين اإليمان والكفر بالعلوم والظواهر الروحانية 

التي ال تخضع ملقاييس مادية للحواس، أو حتى القدرات 

العقلية الطبيعية مثل التفكير والتحليل واإلدراك واللغة 

ين والفلسفة والروحانيات من والكالم. استعان اإلنسان بالد

أجل الوصول إلى الجواب الشافي وراحة العقل والنفس بما 

ق بالعلوم الروحانية. و يخ
ّ
اء في اإليمان كوسيلة جّص ويتعل

إلسعاف اإلنسان ومساعدته في بحثه عن املجهول ولغز 

 الكون والحياة والوجود.

 ما زال اإلنسان محتارا منذ القدم حتى اليوم حول مسألة

الوجود. ما هو؟ ما أنواعه؟ واحد، أم متعدد؟ مادي أم 

عبر الزمن؟ ثابت أم  دروحاني؟ أم االثنين معا؟ زمني أم خال

متغّير؟ محسوس أم مدَرك؟ ما هي الوسائل واملقاييس 

 ملعرفته وإثباته؟ نسبي أم مطلق؟

ينكر علماء املادة وجود غير مادي. املوجود عندهم هو كل 

ركيبه حسب معايير الطول والعرض ما يمكن تحليله وت

واالرتفاع والوزن والحجم والكثافة، وما نعرفه بالحواس 

والقدرات العقلية وال وجود عندهم لإلنسان بعد موت 

الجسد. مع املوت يفنى اإلنسان وينتهي وجوده املادي. أما 

دون وجود ظواهر ومظاهر غير 
ّ
علماء الطاقة وغيرهم يؤك

خلوق مادي وروحاني وعقالني. مادية وأن اإلنسان هو م

الجسد املادي هو العناصر واملركبات الطبيعية الزمنية 

الفانية مع املوت. وأما العناصر واملركبات الروحية والطاقية 

فهي باقية ال تفنى ألن مصدرها من الوجود الروحاني 

وهو مصدر وأساس الوجود املادي  ،السماوي واإللهي األبدي

السفلى من الكون واألرض، أحد هذه  والطبيعي في العوالم

العوامل املادية الطبيعية، وهذا ما يعتقد به املتدينون في كل 

الديانات وبعض الفالسفة وعلماء الروح والطاقة. باإلضافة 

للوجود املادي املحسوس توجد درجات من الوجود الروحاني 

العلوي املدرك وغير املحسوس وهي ال تخضع لقوانين املادة 

بيعة التي نعرفها في عاملنا األرض ي. مثال أنواع الطاقة في والط

الطاقة -الوجود والكون وهي عديدة ويعرف اإلنسان بعضها

 الشمسية والذرية والحركة والحرارة.

واملفهوم الحديث ينسب كل الوجود الروحاني بما في ذلك 

الروح وهللا واملالئكة والجنة إلى الطاقات الكونية األولية 

ة ومنها تكّونت كل أشكال الوجود والعوالم العليا واألزلي

 الروحانية والسفلى املادية.

تشمل مصادر املعرفة القديمة والحديثة في حضارات 

مختلفة عالمات وإشارات وأدلة على ظهور وتجلي الطاقات 

الروحانية الكونية اإللهية في العالم املادي، بما في ذلك عاملنا 

وفي أماكن عدة إلثبات حقيقة األرض ي في عصور مختلفة، 

الوجود الروحاني اإللهي لبني البشر، مثل الالهوت 

إلى -العلوي  –والناسوت وتجلي الباري تعالى من الالهوت 

الناسوت السفلي. الالهوت هو كل ما يتعلق باهلل تعالى وهي 

 حالة ال تدرك بالحواس والقياس ليس كمثله ش يء.

الالهوت بالناسوت،  أما الناسوت فهي حالة ظهور وتجلي

أي بشكل إنسان على األرض، إلثبات وجود الالهوت 

 السرمدي األبدي الذي هو مصدر الوجود والخلق.

جاء في مصادر روحانية عرفانية وصوفية: "أراد هللا أن 

يظهر ذاته الجامعة في صورة جامعة فأظهرها في صورة 

ورة ص اإلنسان، وأراد أن يظهر األسماء والصفات واألفعال في
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كاملة مفّصلة، فأظهرها في صورة العالم" من األقوال 

 الصوفية.-العرفانية

فاق آياته". "يا من ال تدرك األفهام جالله، يا "يا من في ال 

فسهم، فاق وفي أنوهام كنهه، سررههم آياتنا في ال من ال تنال األ 

ورد التجلي اإللهي كمصطلح في مصادر التصوف والعرفان 

 بعدة معاٍن.

لتجلي السلوكي والتجلي امليثافيزيقي )معرفة الوجود( في ا

هو انكشاف الذات والصفات واألفعال  :املعنى السلوكي

اإللهية لباطن السالك )عقل العابد( وفي املعنى الثاني عالم 

هو تجلي الحق سبحانه لنفسه. التجلي الذاتي وهو  :الوجود

 ا وال رسما.إذ لم يكن اسم-إلهي ذاته بذاته على ذاته تجّلٍ 

وهو تجلي ذاته في اسمائه الحسنى  :التجلي الصفاتي

 وهو تجلي ذاته بفعله. هو  :وصفاته العليا. التجلي االفعالي

تعالى بكل ش يء محيط. واملحيط ال يصير محاطا، والعالم كله 

 هو تصنيف هللا )الغزالي(.

جاء في كتاب صوفي فلسفي:" من طالع الكتاب االفاقي 

على ما هو عليه، تجلى الحق تعالى في صور مظاهره االسمية 

ر عنها باملوجودات  املسماة بالحروف والكلمات واليات املعبَّ

العلوية والسفلية واملخلوقات الروحانية والجسمانية، ألنه 

ل عاله، فالكسماؤه وأفأليس في الوجود سوى هللا وصفاته و 

هو ومنه وإليه. وهللا تعالى يتجلى لعباده املؤمنين من األنبياء 

واألولياء والصالحين، ويتجلى لجميع الخلق حتى تكون له 

الحجة عليهم. والتجلي في اصطالح الصوفية هو ما ينكشف 

للقلوب )الفكر والعقل( من أنوار الغيوب )العوالم الروحانية 

در الروحانية والفلسفية والدينية تزخر واإللهية العليا(. املصا

بالتأمالت والشواهد الروحية والعقلية التي تؤكد أن هللا 

 
 
ه في عدة تجليات وأدوار وعصور. ق  تعالى تجلى في العالم وخل

من بين تلك التجليات للقدرة اإللهية الكونية في عاملنا 

 األرض ي نذكر ثالث حاالت في أماكن وحضارات مختلفة:

لحضارة الهندية القديمة: قبل حوالي خمسة في ا -1

آالف سنة كان ظهور القوة والطاقة املطلقة في الوجود )الرب 

. ما زالت تعاليمه -هللا–أو هللا( باسم كرشنا بمقام ملك 

 وعقائده الروحاني تؤثر على حياة الهنود حتى أيامنا هذه.

–في الحضارة اليونانية القديمة: كان امللك اإلله  -2

يمثل القوة العليا في الوجود وهو مصدر كل ش يء. ظهر -سزيو 

في منطقة جبل األوملبوس بجانب أثينا قبل حوالي ثالثة آالف 

 سنة.

-في الحضارة الفرعونية في مصر: امللك اإلله أمون  -3

ظهر في مدينة طيبة القديمة وما زالت آثاره قائمة ومنتشرة 

 حتى أيامنا هذه. 
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 الدكتور طريف بدرالعميد 
  رئيس قسم الطب والصحة في جيش الدفاع اإلسرائيلي

 وباء الكرورونا جابهونالذين يإبن الطائفة الدرزية ومن قادة الدولة 
 

 

ُيعتبر الدكتور طريف بدر اليوم، أحد الشباب الناجحين 

قين في الطائفة الدرزية في إسرائيل، وبالتالي في الطائفة 
ّ
املتأل

الدرزية ككل. فقد اعتمد على مواهبه، وقدراته، ونشاطه، 

وإمكانياته الذاتية، وطموحاته، وشّق طريقه إلى القّمة، 

 قط، وإنما فيوحصل على مكانة رفيعة، ليس في الطائفة ف

الدولة كلها، حيث درس مهنة الطب، وتخّرج بتفّوق، والتحق 

م 
ّ
بالخدمة العسكرية، وضّحى، وسهر الليالي، وتقّدم في سل

الدرجات، إلى ان وصل إلى درجة عميد، ونال ثقة اإلدارة 

لقيت على عاتقه، مهّمة 
ُ
العسكرية العليا واملسئولين، وأ

 ية كبيرة، وهي رئيس قسمإنسانية صعبة، فيها تحّمل مسئول

ة 
ّ
الطب والصحة في جيش الدفاع اإلسرائيلي، وهذا يضّم كاف

فروع الصّحة والطب والسالمة، سواًء في الحروب، وفي 

التدريبات، وفي الضغوطات النفسية، وفي األوبئة، وفي الحياة 

اليومية، لكل جندي أو جندية، أو ضابط أو ضابطة، 

 ئيلي. يخدمون في جيش الدفاع اإلسرا

عا أبدا، ووصل 
ّ
وفي اآلونة األخيرة، حّل ما لم يكن متوق

إلينا وباء الكورونا الهّدام، الذي شّل كل حركة في العالم، 

وأقعد الناس، وفرض جّوا من الرهبة والخوف من عمل أي 

 يتعّرض اإلنسان للمرض. وكل إنسان مهما كان 
ّ
ش يء، لئال

ما، يخش ى دا
ّ
ئما املجهول واملخفي، جّبارا، أو خبيرا، أو متعل

صدر أي هيئة 
ُ
فا بالغموض، ولم ت

ّ
وما زال هذا الوباء مغل

بة موثوقة عنه بشكل كامل حتى اآلن، وكل ش يء 
ّ
معلومات مرت

خذ يظل دائما في طور املحاولة، أو التجربة، او التخفيف. 
ّ
ُيت

لقيت على عاتق العميد طريف 
ُ
وفي هذه الظروف الصعبة، أ

ة، ف
ّ
هو املسئول األول واألخير عن سالمة بدر، مهمات شاق

ومعالجة أول وآخر جندي، أو ضابط، او موظف في نطاق 

جيش الدفاع اإلسرائيلي. وها هو يواجه املشاكل والصعوبات 

التي يعاني منها العالم بأسره، ولم نسمع حتى اآلن، عن أي 

مشكلة، أو تقصير في تقديم الخدمات الالزمة ملكافحة هذا 

الدفاع اإلسرائيلي، مما يدل أنه مهما كانت  املرض في جيش

كبر وأوسع من أمة شاقة وصعبة، فإن كتفي العميد امله

املهمة، وباستطاعته أن يقوم بهذا الواجب، مستخدما خبرته 

املهنية، وحنكته، وتجاربه، وثقته بنفسه، واعتماده على هللا، 

سبحانه وتعالى، حيث نشأ العميد طريف، في بيئة دينية 

نة، وفي دوحة معروفية عريقة، فهو سليل لعائلة من أكثر مؤم

العائالت احتراما في الطائفة الدرزية، تمتد جذورها إلى 

سوريا ولبنان، وهي في البالد تسكن عدة قرى، ونشأ منها مع 

التاريخ، شخصيات دينية عريقة، منها مشايخ من أركان 

رزية، البياضة الزاهرة، أهم مؤسسة دينية في الطائفة الد
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وبرز مشايخ من حرفيش، كان لهم مكانة بارزة في املجتمع، 

وفي الكيان السياس ي الذي ساد في حينه، ويكفي أن الشيخ 

مصطفى بدر ،تحدى في أواخر القرن الثامن عشر، أشرس 

حاكم، وأقس ى مسئول، ظهر في الشرق األوسط على مدى 

قرون، وهو أحمد باشا الجزار، الذي ُعرف بشراسته، 

شه، وفظاظته، لكنه كان صغيرا أمام الشيخ التقي، وبط

بينما ذبح وأعدم اآلخرين من  مصطفى بدر، واتخذه صديقا له،

 الطوائف األخرى.

 
 مع والده الشيخ سلمان بدرد. طريف بدر 

والعميد طريف، هو نجل إحدى الشخصيات املرموقة  

في الطائفة الدرزية والدولة، فوالده الشيخ سلمان بدر، أنهى 

عمله قبل سنوات، كمدير للمحاكم الدينية الدرزية. فقد 

م هذه الوظيفة، في فترة من أصعب الفترات، حيث انتقل 
ّ
تسل

في  ايخأوائل القضاة في املحكمة الدينية، وكانوا أكبر املش

الطائفة الدرزية في حينه، وُعّينوا قضاة في املحكمة، بسبب 

تضلعهم ومعرفتهم بالقوانين الدينية، عندما تأسست 

، فقد انتقل غالبيتهم إلى رحمته تعالى، في 1963املحاكم عام 

أوائل الثمانينات، عندما تسلم الشيخ سلمان بدر إدارة 

م الشيخ أمين املحاكم، فاستطاع مع فضيلة سيدنا املرحو 

طريف، أن يتغلبا على الضغوط الصعبة، والنقص في ملكات 

القضاة، وتجاوزا هذه الفترة، مع القاض ي املرحوم الشيخ نور 

الدين حلبي، والقاض ي الشيخ أبو كامل نعيم هنو، أطال هللا 

في عمره، وتم بعد ذلك، انتخاب قضاة، وإكمال النصاب 

الصعبة الحرجة، استطاع  القانوني للمحاكم. وفي هذه الفترة

 الوالد الشيخ أبو طريف، أن يؤّمن مسيرة املحاكم على أحسن وجه.

 
 نجله وسام انهاء دورة الضباط دل  قيد. طريف بدر 

وتزخر عائلة بدر في حرفيش بشخصيات هامة، كما أن 

العميد طريف، كان األول بين إخوته، فوراءه طبيب ومحاٍم، 

طب األسنان ويسير في نفس  كما أن نجل العميد طريف درس

لون الوجه 
ّ
الطريق. ويمكن القول إن طريف والعائلة، يمث

الجديد للطائفة الدرزية، الذي بدأ يلمع ويتألأل في العهد 

األخير. ففي السابق، كان اهتمام الطائفة الدرزية بالفروض 

الدينية، وبالتبحر في الدين واألمور املذهبية، وبرزت العائلة 

ي تلك الفترات، اتسم الدروز بصفة الشجاعة في ذلك. وف

والكرم، وبرزت العائلة بذلك كذلك. أما اليوم، فالتوّجه 

الرئيس ي لجميع أبناء الطائفة، هو التعليم، والثقافة، 

والهايتك، والتكنولوجيا، وتدخل عائلة طريف هذه املجاالت، 

العميد طريف، ونشاطاته، من أوسع األبواب، بفضل 

  ماله ومكانته في الدولة.وشخصيته، وأع

، تعلم في املدرسة 1967ولد طريف في قرية حرفيش عام 

االبتدائية في حرفيش، وفي املدرسة الثانوية في ترشيحا، 

وحصل على تأجيل من الخدمة العسكرية، في نطاق تنظيم 

بل لدراسة الطب 
ُ
التاجيل األكاديمي )عتودا أكاديميت(، وق

 يفي جامعة بئر السبع، ولم يكن هذا من السهل، على شاب ف

سنه، يعيش في أقص ى الشمال، ان يدرس في الجنوب، لكنه 

بل لفترة 
ُ
تغلب على كل املشاكل، وأنهى دراسته بتفّوق، فق

تدريب في مستشفى برزيالي في أشكلون، وتخصص بعد ذلك 

رسل في  2001بطب األطفال في مستشفى نهاريا. وفي عام 
ُ
أ

ند ال بعثة كطبيب باحث إلى املعاهد الوطنية للصحة في ميري

في الواليات املتحدة، واكتسب هناك خبرة كبيرة، وعاد للبالد، 

ودرس للقب الثاني في موضوع إدارة هيئات صحية في جامعة 

بن غوريون، وتخّرج بتفّوق، كما درس للقب ثاٍن آخر في 

جامعة حيفا، موضوع األمن القومي، وتخرج بتفوق أيضا. 

ركز الطبي هيليل ُعين نائب مدير امل 2011و 2009وبين السنين 

يافي في الخضيرة. وكان طريف قد أنهى في الجيش دورة ضباط 
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بتفوق، وبدأ خدمته العسكرية كطبيب  1993طب عام 

عسكري في لواء جوالني، وتقدم في الدرجات بين السنين 

وكان قائد الخدمات الطبية في لواء الشمال،  2014و 2011

سرائيلي، وفي هذه الفترة أقام باسم جيش الدفاع اإل 

مستشفى ميدانيا ملعالجة الالجئين السوريين، وجرحى الحرب 

األهلية السورية. كما ُعين ضابطا رئيسيا في ألوية وفرق 

عسكرية كبيرة، حتى تم تعيينه نائب ضابط الطب الرئيس ي 

في الجيش، وبعد ذلك ضابط الطب الرئيس ي. وقد كان 

دس، ية في القمحاضرا كبيرا في كلية الطب في الجامعة العبر 

في نطاق مسار القمة لتأهيل طالب الطب املجندين. وقد 

اشترك كعضو، وكرئيس، في عدة بعثات طبية إسرائيلية في 

العالم، لتقديم مساعدات طبية للمنكوبين من حوادث 

طارئة، ابتداء من تايالند بعد الهزة األرضية والتسونامي عام 

نة ميداني في مدي وُعين رئيس قسم األوالد في مستشفى 2004

ف برينس في هاييتي، بعد الهزة األرضية 
ُ
، وُعين 2010بورت أ

قائد البعثة الطبية واملستشفى امليداني ملساعدة  2015عام 

في نقل املصابين  2016املنكوبين في نيبال. وشارك عام 

اإلسرائيليين جراء الهزة األرضية في تركيا إلى البالد. وقام في 

إلقاء سلسلة محاضرات في الواليات ، ب2019شهر شباط 

، تقرر تعيينه ضابط الطب 2016املتحدة، وفي شهر تموز 

 2019الرئيس ي في الجيش، ورقي لدرجة عميد. وفي شهر آذار 

ألقى كلمة باسم دولة إسرائيل في املؤتمر الوزاري الذي ضم 

قوى السالم في األمم املتحدة والجمعية العامة. وكان أول 

ي يقوم بهذا العمل.  وعندما تسلم وظيفته ضابط إسرائيل

كمسئول أول عن الطب في الجيش، أجرى إصالحات 

وتغييرات، مؤمنا أن أي جندي مصاب، يجب أن يتلقى أول 

عالج له في البيئة التي يعمل فيها في الجيش، فوضع خطة 

لتأهيل أكبر عدد من الجنود والضباط وأصحاب الوظائف، 

م اإلسعافات األولية، وأن يعرفوا متى أن يكونوا خبراء في تقدي

وكيف يستعملون الضمادات وأمور أخرى، لسد األوردة 

والشرايين، وتخفيف األوجاع، وإعطاء حقن مخففة. ويضع 

العميد طريف كل ثقله واهتمامه، في أن يحافظ الجندي 

والضابط اثناء خدمته على اتزانه النفس ي، وليس فقط على 

م بكل هذه األمور، ويطلب سالمته الصحية، فهو يهت

امليزانيات واإلمكانيات لكي تتوفر ألفراد جيش الدفاع 

اإلسرائيلي الشروط القصوى للمحافظة على سالمة الجنود 

رت في 
ّ
والضباط اإلسرائيليين. وكانت إدارة الجيش قد فك

األشهر قبل تسلمه الوظيفة، في خصخصة الخدمات الطبية 

ق املرض ى في البالد، لكن العسكرية، وتحويلها إلى صنادي

العميد طريف، وقف كاألسد، شارحا للمسئولين ان ذلك 

يضر بسالمة الجنود، وأن امليزانيات سترهق، ولن تكون هناك 

جدوى من هذا املوضوع، وأقنعهم بأن يقووا األجهزة الطبية 

في املعسكرات، وفي أماكن قريبة من تجمعات الجيش، وهذه 

سالمة الجنود، فكل مصاب في  أفضل طريقة للمحافظة على

نطاق خدمته العسكرية، يعتمد نجاح عالجه على السرعة في 

تقديم هذا العالج. ولذلك ُيعتبر طريف شخصية مهنية 

مرموقة في الجيش، ويحظى بدعم القادة العسكريين 

واملسئولين عنه في قيادة أركان الجيش. وقد برز في األشهر 

وهو بال شك أحد الشخصيات األخيرة، في مواجهة الكورونا، 

املركزية في مكافحة هذا الوباء في البالد، وسوف يتم التغلب 

والتحرر من هذا املرض، الذي تفش ى في كل العالم، والذي 

أثبتت دولة إسرائيل، أنها من الدول الراقية واملتقدمة علميا 

في مواجهته. وسيبقى العميد طريف بعد الكورونا، املسئول 

الدفاع اإلسرائيلي، عن سالمة جميع الذين  األول في جيش

يخدمون في نطاق الجيش اإلسرائيلي، كما أنه سيستمر في 

  تقديم مساعدات دولية، في أماكن منكوبة في العالم إن حصلت.

 

وال يمكننا أن ننهي هذا املقال، إال بذكر حادثة مما حصل 

ي ف للعميد طريف في مساعدته في الخارج، ال ينساها، وهو أنه

أول مهّمة دولية له في جزيرة هاييتي، كان عضوا في إدارة 

البعثة، واستطاعوا هناك خالل أربعة أيام، إقامة مستشفى 

 1100ميداني، وأجرى عشرات العمليات، وعالج أكثر من 

مصاب. وهو ال ينس ى حدثا وقع هناك، وهو أنه حينما كانوا 

نقاض، يحفرون األنقاض بحثا عن مصابين أحياء تحت األ 

وصل إلى طفل صغير، كانت يده تحت األنقاض، وال يستطيع 

ان يسحبها. فبذلوا جهدا كبيرا في معالجته، وفي سحب يده 

من األثقال التي كانت عليها، وعاد الطفل إلى بيته معافى، وهو 

يقول إن صورته مع هذا الولد الصغير ما زالت حتى اليوم في 

ود في بلد منكوب، بعيد مكتبه، ذاكرا وضعا غريبا، انت موج

آالف الكيلومترات، وأنت طبيب وضابط ومندوب دولة 

ب، وشعور األبوة هذا، أئيل، ولكن أنت في الدرجة األولى إسرا

   يجعلك تبذل املستحيل إلنقاذ هذا الطفل، كأنه ابنك.



 

 22 

 

 خمسونو والثاني العدد المائة   

 

 كورونا الحالكةالغيمة ِعَبر من 
  الشيخ أبو إيال حميد حديد بقلم

 

هذا بالغ للعاملين، وإشارة تلفت األنظار، وعالمة من 

عالمات الساعة، ورسالة إلى أولي األلباب، وامتحان في قراءة 

الواقع األكيد، واإلثبات القويم على قدرة الخالق تعالى في 

و قبضة يده، وهوالكون وما يحتويه بملكه السماوات واألرض 

البالغ للبشر أجمع، املتسارع في النفوذ  نالقدير العظيم. إذ

بقوة عقله وإدراكه وتفسيراته وتقديراته وعلمه وقدراته التي 

تجاوزت األحالم، للوصول إلى الغايات الكبرى، والتفّوق 

باإلبداع واالختراعات، والصراع املقيت الذي يدور بين 

رين الالمعين، للتطاول على عظمة الخالق في 
ّ
األدمغة واملفك

 لكوته، وهو العلي القدير سبحانه.م

حه إياه باريه، وفّضله على نأنجز اإلنسان بعقله الذي م

سائر أحياء الكون، وأبحر في سياق الحياة، وحصل على 

مهارات عديدة، واختراعات جّمة، تعود بالفائدة لرفاهية 

البشر والناس، وتجعل حياتهم هنيئة على املستوى العالي وال 

ينقصهم ش يء من كل ما يشتهيه املرء في تخّيالته، وكأنه في 

كله بتوفيق من رب العاملين، هذه النعم جنة الفردوس، وهذا 

رة بجهد اإلنسان واجتهاده في مصارعة الحياة التي تأتي 
ّ
املتوف

بالعناء والتعب، فالطائر املخلوق وكل مخلوق له رزقه من 

ه 
ّ

رّبه، ولكن يجب عليه أن يسارع لكسبه، ولو مكث في عش

ة الحياة، السعي 
ّ
 كسب لقمةللن يصله رزقه إليه، وهذه ُسن

وهكذا يدور مشوار الحياة  ،لعيش لكي يتسنى الوصول إليها

للحصول على العيش الكريم الذي يصبو إليه كل مخلوق على 

 عز وجل لكي ينال هذه األرض. هذا السعي مبارك بذكر هللا

قه في سعيه، ومحاوالته  اإلنسان
ّ
رض ى خالقه لكي يوف

عمة نهذه ال للوصول إلى هذه الغاية الكبرى، ولكي يديم عليه

والتوفيق في مهّمات  ،التي وصل إليها بعد العناء والشقاء

بالحمد والثناء على باعث األرزاق والنعم،  ةالحياة مشروط

مرهون ،ال تزول  فمن حمده زاده، فالحفاظ على النعمة لكي

ع اإلنسان ف ،بذكر الرازق الكريم
ّ
لها،  صر ح نعم كبيرة ال بيتمت

 ونعم في ذريته، ونعم كثيرةنعمة في عافيته، ونعم في دخله، 

 ،وإن تعّد نعمة ربك لن تحصاها، وهذا فضل للباري تعالى

يعيش في رغد عميم وإمكانيات ال  2020فالبشر في سنة 

يتخّيلها العقل، ونس ي الحمد والشكر ملن ُيشكر، وتناس ى 

واجباته األساسية البسيطة في تقويم األمور، وأعماه البصر 

عن رؤية الواقع وما 

ته البصيرة طال

بإدراك الحقيقة، 

ومال به التفكير إلى 

ه 
ّ

املنحدرات، وغش

التقدير في صراع 

البقاء، وراوغه 

الوهم بأن الصراع 

هّين ولّين، وهذا كله غرور.       وفي شهر يناير بعث هللا لعبده 

وكانت منحصرة في  ،إشارة كان قد بعث عّدة إشارات قبلها

ر وبراكين وحرائق، وتخيل من أعاصي ،مكان ما في هذا الكون 

لكل بعيد عن هذه الكوارث أنها مبعوثة لفئة معّينة في هذا 

العالم، ولم يتيقظ أحد. وهذه املّرة بعث إشارة للعالم 

 ،محّيرين ،عاجزين ،حائرينوالناس وقف العالم  ،بأجمعه

ات ر التي تزهق األرواح بالعش ،كيف يتعاملون مع هذه املحنة

تدارك اآلفة التي تشّل الحياة ب مع العجز ، واملئات أو األلوف

وكيف الحيلة إلى وقف هذا الهيجان في نفوس  ،بأركانها

الذي بات حبيس األنظمة والدول واألمم عامة. حالة  ،الخلق

 معجزة ،لم يشهدها األنام بحكوماتها ومسئوليها وخبرائها

القرن والتاريخ، أرغمت جميع دول الكرة األرضية إغالق 

الحجر املواطنين وفرضت على الحدود بين الدول واألنام، 

الصحي في بيوتهم بقوة القانون، وإصدار تعليمات على 

تحركات البشر واآلليات، ووقف العمل في أغلب مجاالت 

 في الحياة، وإرغام الناس على املكوث في بيوتهم كالنمل

الجحور، وإجبارهم بقوة الشرطة والقانون عدم التجّول 

والسفر ، حالة غريبة لم يعهدها اإلنسان على وجه البسيطة 

بسبب جرثومة ال تراها العين املجّردة، حبست بني البشر 

لتخّوفهم من العدوى التي تنتقل من شخص إلى آخر، 

ي ّد ملقاومتها والتص محاولةفوض ى عارمة عند العلماء في ال

دون رحمة وال تمييز. ونحن وهي تنتشر ب ،ي دواء أو عالجأإليها ب

ارقناها تي فلفي هذه املحنة بين جدران املنزل نتوق إلى الحرّية ا

ا  ،قبل أيام قالئل
ّ
نقف مع أنفسنا ونتأمل ونتساءل أين كن

كان  كيف ،يأخذنا التفكير إلى املاض ي القريب ،وأين أصبحنا

نا هل هذا معقول أو هل يقبله العقل وال نصّدق أنفس ،الحال

هنا في البارحة  .واإلدراك
ّ
كنا مسافرين إلى الدولة الفالنية وتنز
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حسب لآلتي أي حساب أو تخّيل، سبحان أماكن عدة ولم يُ 

ر األ    حوال وهو على كل ش يء قدير.مغّيِّ

الدّوامة مستمرة ونحن على هذا الحال ما يقارب 

 ،تضيق علينا الدنيا بالتعليمات والتقّيد وااللتزام ،الشهرْين

ونحن في حيرة ال سابقة لها. الدول في حيرة واملوت قريب من 

 ،كل مخلوق أكثر من اإليمان بأن الساعة آتية ال ريب فيها

 خيبةب مصحوبا قابل على شتى األمم، ،ولكن الظالم دامس

  عن تفادي األخطار.اآلمال من اإلدارات الدولية والوزارات العاجزة 

التشديد على املخالطة والتقارب الجسدي بين الناس 

اللتقاء أكثر من شخصين حتى عشرة سبب في عدم التجمع وا

الكنائس والجوامع ودور و  سّبب غلق املعابدو  ،شخاصأ

عدا املجمعات والحوانيت  ،العبادة على شتى أنواعها

ن اهفكل خوري أو ك .لتفادي انتشار العدوى  ،واملطاعم كافة

ه لرب العاملين من محرابه ءاو شيخ بات يبعث صلواته ودعا

 ،فيرسل ويطلب الرحمة والغفران من القادر ،في بيته

البشر ويزيل هذه بليرأف  ،الرحمن الرحيم ،العادل ،الحاكم

وينقذهم من الهالك  ،الغيمة الحالكة من فوق رؤوس العبيد

 وهو على كل ش يء قدير.

ان إلى بيته الذي عّمره ليسكن بين جدرانه عاد اإلنس

ليجلس بينهم  ،بأمان واطمئنان، عاد إلى أفراد عائلته

ويتبادلوا جميع أنواع األحاديث، وهذه فرصة نادرة في 

عصر الصراع في مهام الدنيا الواسعة املتنّوعة،  ،عصرنا

أن كل الحضارة في هذا الكون  ،فرصة ليعيد اإلنسان النظر

كل املباني الضخمة شوهدت وكأنها  ،هة ضئيلةقد تزول ببر 

جبال ال يسكنها بشر، كل السيارات واآلليات باتت ساكنة عن 

، والذي يصعب التفكير به وتفّهمه ال حاجة لها الحركة وكأن

هو املفاجأة املذهلة في ظهور الوباء، وقبوله في هذه املحنة 

المة تدل او ع ،أو دليل ،قدر فاجأ البشرية دون إنذاروكـأنه 

له اإلرادة  ،سبحان مالك امللكف .على هذا الواقع الغريب

 وما على العبد ،يرحم من يشاء ،والكون بين يديه ،واملشيئة

نهاية العلم والتعليم. فلطفك يا قاهر  ،إال الرض ى والتسليم

الحي الذي ال يموت، أغثنا وارفع عنا مصائب  ،عباده باملوت

 ،ونجنا برحمتك وشفقتك وصونك ،الدهر والكوارث

أنت الغفور الكريم، عودوا بضمائركم  ،وسامحنا واشفع لنا

لقتم للعبادة
ُ
   .إلى ربكم ألنكم خ

 درزية خاصة جديدة على نمط االشراق  مدارس
  سليمان سيفأبو توفيق  األستاذ الشيخ بقلم

 

ثون وثاللقد عملت في حقل التربية والتعليم مدة ثمانية 

وبعد إحالتي . 2010-1972عاًما خلت. وذلك من سنة 

 للتقاعد أجلس 
ً
مام عيني شريط أا مع نفس ي حيث يمر أحيان

( عاًما من العمل الدؤوب 38وأرصد ذكريات ) ،العمر والعمل

ى مستغرًبا ال ،واملخلص واملمتع في حقل التربية والتعليم

التغّيرات الكبيرة والسريعة التي حدثت في  ،أقص ى الحدود

فبعد التشخيص والتمييز وصلت الى نتيجة إن  هذا الحقل.

أي مجال التربية والتعليم ينقسم الى ثالث فتراٍت  ،هذا املجال

 متفاوتة من حيث السلوكيات.

بداية الثمانينات من  ىفترة األولى: منذ قيام الدولة حتال

العملية التعليمية والتربوية  حيث تمركزت ،القرن املاض ي

واكساب  ،وتمحورت حول التشديد على القيم واألخالق

واملحافظة على  ،الطالب السيرة الطيبة والسلوك الحسن

 كسابهم املزيد من الصفاتإشباع الطالب و إو  ،تراثنا الشعبي

الحميدة والحسنة مثل: األمانة، التآخي، الصدق، النزاهة في 

التحاش ي واالبتعاد  ةثممن و  وغيرها... التعليم واالمتحانات

ن الصفات ع

املذمومة مثل: 

الخيانة، العداوة، 

الكذب، الغش 

وغيرها من 

الصفات السيئة. 

وكم نتوق نحن 

معشر املعلمين 

ا كان  واملعلمات ملِّ

يتمتع به املعلمون 

في تلك الفترة من 

بل كافة من قِّ  ،مكانة اجتماعية مرموقة واحترام بال حدود

فكانت املدارس في تلك الفترة عبارة عن دفيئٍة  ،املجتمعفراد أ

كما  ،علمًيا وأخالقًيا ،للعلم والتنافس الشريف بين الطالب

من أسرة  ون ويشمخون بكونهم جزءً كان املعلمون يتباه

 التربية والتعليم في هذه البالد.
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الفترة الثانية: من بداية الثمانينات حتى بداية األلفية 

طرأ على املجتمع اإلسرائيلي انقالب اقتصادي  حيث ،الثالثة

دث وح ،نت األحوال االقتصادية في البالدبحيث تحّس  ،كبير

ن الظروف املعيشّية ،انتعاش معيش ي جيد وشعرنا  ،مما َحسَّ

استمر مجتمعنا  ،وملزيد الحظ .بقفزٍة ايجابية نحو األفضل

نا ثوهي املحافظة على ترا ،باملحافظة على القاعدة األساسية

والتمسك بالعادات والتقاليد واالحترام املتبادل  ،األصيل

واملحافظة على القيم واألخالق الحميدة. ولكن مع انتهاء 

فترة بدأت تزهر براعم ال األلفية الثانية وبداية االلفية الثالثة

 ها.رّ والتي نعيشها اليوم بحلوها وُم  ،الثالثة

هذا،  ثة وحتى يومناالفترة الثالثة: منذ بداية األلفية الثال

هذه الفترة التي نعيشها اليوم ونعاني منها في كثيرٍ من األحيان. 

 فترة العجائب والغرائب.

ا كبيًرا من مكا
ً
نته االجتماعية حيث فقد املعلم قسط

وتحولت هذه املهنة بنظر قسم  ،يتمتع بها ناملرموقة التي كا

 خالقية مقدسة أن املعلمين من رسالٍة اجتماعية و م
ّ
يعتز

من  ال تزيد ةالى رسالٍة اقتصادية معيشية بحت ،ويتفاخر بها

 
ّ
ا بقسٍط من اإلهانة وقل

ً
ا ال بل يشعر أحيان

ً
 .ة االحتراماحترامه شيئ

 ،أما بالنسبة للطالب فأصبح  يتمتع بحصانٍة ال حدود لها

ف والجهل  الى 
ّ
وكأنه خرج من غياهب الظالم  وعالم التخل

ستقالل. فاملعلم تسري عليه كل عالم النور والحرية واال 

املمنوعات والقيود بينما الطالب يتمتع بكل الحقوق وال  

 امما جعل قسًما كبير  ،تسري عليه أي قيوٍد من املمنوعات

من الطالب يتجرؤون على معاندة ذويهم وعدم الطاعة 

في  كذلك ،واالنصياع الى توجيهات األهل والسماع لنصائحهم

م الكافي للمعلمين واالنصياع لتوجيهات املدارس عدم االحترا

عمَّ االستخفاف واالستهزاء بالقيم و ونصائح املعلمين. 

والتقاليد األصيلة التي كانت تميز مجتمعنا املعروفي، ازدياد 

ظواهر العنف الكالمي والجسدي سواء في املدارس أو 

سيطرت اآلليات  ، فقدالشوارع وحتى داخل البيوت

الة وغيرها على عقول  ،التكنلوجية الحديثة
ّ
كالهواتف النق

ولألسف الشديد في أغلب األحيان  ،الطالب واستعمالها

التي تجلب عليهم وعلى ذويهم املشاكل  ،بأشكالها السلبية

ا الى عواقب جنائّية بقصٍد أو  وتجرّ  ،واملصائب
ً
هم أحيان

 ءطالٍب توّرط بسبب االستعمال الس يفكم من  ،بغير قصد

  ،للجوال بمشكلٍة هنا وهناك
َ
وكم من طالٍب أضاع وفقد

 زاهًرا كان ينتظره هو وذو مس
ً

ه بسبب كثرة اللهو و تقبال

 باحوسوء االستعمال لهذه اآللة الخبيثة. منذ ساعات الص

ن الى مدارسهم وجّواالتهم على يالباكر ترى الطالب متوجه

رى عّما ومع من يتحّدثون؟!أذن
ُ
د كذلك الحال عن هم، ت

عودتهم الى بيوتهم، وربما بعضهم خالل الدوام. باختصار 

 ولألسف هذا هو الحال في مدارسنا ومجتمعنا.

اختلط الحابل بالنابل واختلط الصالح بالطالح وال 

ن فأكو  ،يسعني أن أقول بأن هذا الوضع ينطبق على الجميع

 قسًما كبيًرا من طالبنا وطالباتنا
ُ

ألنه ال شك  ،قد ظلمت

واٍع ملصيرهِّ واثٌق من  ،أن هناك جزًءا ال بأس به ،والحمد هلل

ُق آمال كبيرة 
ّ
عل

ُ
نفسه ينهل من ينابيع العلم بشغٍف وعليه ن

. وجّمة. وهنا
ً

أليس من  أخي القارئ الكريم أطرح سؤاال

الصعوبة بمكان أن يعيق هذا الجو الشائك مسيرة طالبنا 

الطابع  كل هذا وناهيَك عن املشاكل ذات      املتميزون؟!

الخاص التي تحصل بين الجنسين بنين وبنات في املراحل 

 اعدادي وثانوي.-الدراسية الثالث ابتدائي

ا القارئ الكريم على ضوء ما ذكرنا أخي
ً
أود أن أطرح  ،آنف

 اولكن ربما يكون جدير  ،اقتراًحا ربما توافقه وربما ترفضه

 بالتفكير والبحث.

ة والهيئة املسؤولة عن أن تقدم القيادة الدينّية والزمنيّ 

بالتوجه الى  ،جهاز التربية والتعليم في الوسط الدرزي

مدارس  ثالثزارة التربية والتعليم ببناء ولو  ،السلطة املركزية

اللواتي يرغبن التعلم في  والبنين قليمّية خاّصة للبناتإ

وذلك من الصف  ،دينية على نمط مدارس اإلشراقمدارس 

األول حتى الثاني عشر. وعندها يكون لألهل وللطالبات حرّية 

االختيار اما أن تتعلم بمدرسة خاّصة للبنات أو بمدرسة 

 مختلطة بنين وبنات.

 بما يجري في باقي األوساط في الدولة لدى 
ً
وذلك أسوة

رنا على أنفسنا بعًضا 
َّ
الطوائف األخرى. وبذلك نكون قد وف

تعترض طريق طالبنا وطالباتنا  ت واملعضالت التيمن العقبا

م التقّدم والرقي والتمّيز.ال
َّ
ق على ُسل

ّ
 ذين يصبون الى التسل

 يفاالفاضل برفقة المشايخ  طريف موفق الشيخ فضيلة

  عسفيا في التوحيدية االشراق مدرسةل زيارة
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  إشراق الكرمل يشّجع إشراقات أخرى
 اإلشراق طالبالهالي  الناطق بلسان اللجنة المركزية – الشيخ ربيع نصر الدين بقلم

 

كان لي الشرف العظيم، أن أكون منذ سنوات، مرافقا 

ومواكبا لتقدم مدرسة اإلشراق التوحيدية في الكرمل، وكنت 

رسميا، واعتمادها شاهدا عن قرب، على عملية االعتراف بها 

مدرسة رسمية من ِقبل وزارة املعارف، تتقن تعليم املواد 

العامة، وتتقن كل شؤون التربية التوحيدية لطالبها 

عضوا في لجنة أولياء أمور  وما زلت وطالباتها. وغالبا، كنت

 الطالب،  وقريبا من مجريات األمور في املدرسة،

نجاز كبير قبل ومن تطّوراتها وقد حصلت املدرسة على إ 

سنتين حيث تم تخريج اول فوج من طالب وطالبات الصف 

الثاني عشر، ومعنى ذلك ان املدرسة اكتمل نصابها القانوني، 

وهي مؤّهلة الستيعاب الطالب من املرحلة االبتدائية مرورا 

باإلعدادية ونهاية بالتخرج في الصف الثاني عشر مع شهادة 

بالشكر لطاقم إدارة  بجروت.  وهنا يطيب لي أن أتوجه

املدرسة على مختلف مراحلها، ولجهاز املعلمين واملعلمات، 

ولرؤساء السلطات املحلية في الكرمل، الذين دعموا مسيرة 

اإلشراق، وللطالب والطالبات وذوي الطالب جميعا وبصورة 

خاصة على لجنة أولياء الطالب، التي حاربت وكافحت بقوة 

أجل أن تصل املدرسة إلى ما  وبشدة في مختلف املراحل من

وصلت إليه. وبهذه املناسبة اشكر أهل الخير والكرم والجود 

تبرعوا وغمروا املدرسة من أبناء القريتين، الذين ضحوا و 

وأشكر فوق رأس الجميع، فضيلة الشيخ أبو حسن بفضلهم، 

الدرزية، الذي بذل  موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة

ملصلحة املدرسة. كما  دعما معنوياو  كبيرة ومساع   جهودا

أشكر املفتشين وأصحاب الوظائف واملراكز من الطائفة 

الدرزية، الذين ألقوا محاضرات أو دعموا او سّهلوا او عملوا 

أي ش يء ملصلحة املدرسة. وأنا بدوري أكّن التقدير واالحترام 

 لكل إنسان اهتم باملدرسة وسعى من أجلها وأقول: 

ويهنأ ويشمخ ويتباهى بهذا الصرح الثقافي "ليعتز الكرمل 

الديني األصيل، الذي بزغ في سماء الكرمل، رويدا رويدا، 

ق فيه، وهو يض يء لنا الدروب والطرق كي نبني ونربي 
ّ
وتأل

أجيال جديدة، تمسك باليد الواحدة العلم والثقافة واملعرفة 

والتكنولوجيا والتقنيات، وتمسك باليد األخرى الدين 

قب واألصول والعادات واملسالك التوحيدية الراقية، واملنا

التي حافظت على الطائفة على مّر العصور. وقد أثبتنا في 

املدرسة، أن الواحد يكمل اآلخر، وال يتناقض مع اآلخر، كما 

أثبتنا أنه يمكن أن يدرس طالب وطالبات في مختلف املراحل 

، فصلةالدراسية، في إطار دراس ي واحد، ولكن في صفوف من

وأن نحافظ على اآلداب 

واألخالقيات واالستقامة بشكل 

ملحوظ. وكمواطن ابن الطائفة 

الدرزية في البالد، وكمسئول في 

املدرسة، كنت أود وأحلم وأتمنى 

أن نترجم هذه التجربة الناجحة 

ا في معنالتي تباركنا بها بالكرمل، إلى مناطق أخرى في مجت

ديدة على األقل واحدة في شراق جإالبالد، وأن نقيم مدارس 

منطقة يركا، واألخرى في الجليل األعلى، وثالثة في هضبة 

الجوالن، ورابعة للمغار والرامة وساجور وعين األسد. وقد 

اثبت طالبنا وطالباتنا، أنهم يتقّيدون ويلتزمون باملسلك 

التوحيدي نهجا، وأنهم يطمحون ويتوقون إلى تحقيق 

 اتهم.اإلنجازات العلمية في دراس

 

قد علمت من فضيلة الشيخ أبو حسن موفق طريف،  

أنه وضع في برنامجه تحقيق هذه األمنية، وأود أن يعلم أن 

التجربة يمكن ان تكون صعبة، لكن النتائج محققة، بعونه 

تعالى فكلي أمل أن يسعى في أقرب وقت إلى فتح مدارس 

 إشراق جديدة في القرى الدرزية األخرى، وبذلك نكون قد

أعطينا الطائفة الدرزية حقها من ناحية املحافظة على تراثها 

وعاداتها العريقة والنبيلة، وفي نفس الوقت، السير والتمش ي 

ومجاراة العصر بأخالقيات وبآداب وبمحافظة تجعلنا نعتز 

ونفتخر بمتعلمينا ومتعلماتنا حتى ولو وصلوا على أعلى 

   .الجامعات في العالم."

 
 طالب اإلشراقألهالي  المركزية اعضاء اللجنة
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 يدي اليمنى
  البقيعه -أبو فاضل جمال يوسف علي الشيخ  بقلم

 

ال  ،قابلت وصافحت على مر السنين التي نعم يدي اليمنى

عود بها الى سنوات الثالثينات أ التي ،بل قل من ذكرياتي

حيث كنت مراهقا  ،عافيا ،نت طفالعندما ك ،تواالربعينا

ر أخي الكبي ،والدي املرحوم يوسف بك حسين علي املدلل عند

 وأنا في ،كمال يتعلم في مدرسة املطران الداخليه في عمان

درعا حيث ينتقل الضابط في  ،اربد ،مدارس معان الزرقاء

حيث سكن  ،تنتقل معه ةاألردن والعائل يشرقلقوة الحدود 

من صافحت  وفي هذه او تلك األيام اسأل يدي اليمنى ،وعمل

  يها من ذكريات لتقول:عل

 ،في الصفوف األوائل ةقاء وعند عودتي من املدرسفي الزر 

وكان يعمل فيه  ،عمي سلماناعتدت أن أعرج على دكان 

 ،نذاك السيد نجيب مداح ابن البقيعه أطال هللا في عمرهآ

في و .ليعطيني حبة ملبس في كل يوم ،وهو ابن املائه اليوم

وضربت  ،سلم على الباشا ،أحد األيام قال لي نجيب مداح

 ،حيث كانوا سلطان باشا األطرش ،لكل املوجودين كفا حاميا

 ،نايف علي امللحم ،عبد الغفار باشا األطرش ،زيد بك األطرش

ومحمد  ،بك القطامي الذي كان الساعد األيمن للباشا ةعقل

 قلهم الى عمانتتظروا السياره التي حيث ان ،باشا عز الدين

ت ذا تباركوهك ،األمير عبد هللا بن الحسين الجتماع خاص مع

 ونسكن هناك وفي ولنذهب الى معان ة،يدي اليمنى في البداي

ي الى محطة اصطحبني املرحوم والد تقريبا 1936سنة 

 مبراطور إ ،مبراطور هيال سيالس يالقطار حيث استقبل ال 

وعند نزوله من القطار سلم عليه  .في ذلك الوقت شةالحب

وعندها  ،مبراطور ضرب كف لل أجمال  ،ليوقال  ،والدي

 
 
في  اينوبق،مت وصافحت ذلك الضيف الهام بيدي اليمنى سل

 ةبي وفي نفس املحطأوأذكر تماما أن  ،أخرى  ةمعان سن

 ةيالذي زار القوات البريطان ،استقبل السير ونستون تشرتشل

بي أذاك ودعاه نآللمستعمرات البريطانيه  وزيرافي معان وكان 

 ،ةوتناول القهو  ةاحلالستر  ةبيتنا الذي كان في املحطالى 

 صبح ونستون تشرتشلأثم  ة،وعندها قدمت له بنفس ي القهو 

عنا ود ة،الثاني ةللوزراء وربح الحرب العاملي يسابعد ذلك رئ

ريطانيا قدار أن أزور بمام حيث شاءت األلى األ إ ةنقفز قفز 

من الورود على قبر ونستون تشرتشل  وأضع اكليال  2015سنه 

مات يوم  الذي 

أما  .24/1/1965

 ،املرحوم شكيب  وهاب

 كلما أعود منفكنت 

ان لني حيث كويقب   املدرسه أدخل بيته وأضرب له كفا حاميا

ث كنا نسكن في حي ،يسكن مع عائلته في نفس فناء الدار

 بيت كر أنه كان فيوهنا ال بد لي أن أذ ة،معين ةالزرقاء ملد

الى  في رقبتها لتذهب ةيربونها ليضع السل ةشكيب وهاب كلب

 من دكان العميل ةاألغراض املطلوب ةفيها كتبوا ورقالسوق و 

ب من لحم وخبز ويضع صاحب الدكان املطلو  ،الخاص بهم

 ،الى البيت حاملة األغراض بدون نقص ةوخضار لتعود الكلب

عاد األمير عبد  ةوفي نفس السن ،تماما ةوأنا أذكر هذه القص

حيث استقبله والدي مع حرس الى العراق  ةهللا من رحل

 وبعد نزول ،الشرق في مركز بوليس الزرقا واصطحبني معه

طلب والدي مني أن اسلم على  ةواالستراح ةاألمير من السيار 

 ذلكوهنا ك ،لنيحتى أنه قب   ،األمير فصافحته بيدي اليمنى

وكان  .1946في سنة  مير ملكاالى االمام حيث توج األ  ةنقفز قفز 

 ةالخاص ةتسلم الدعو  ولكنه ،والدي قد تسرح من الجيش

وأخذني معه الى عمان لحضور  ،لحضور مراسيم التتويج

في  ولكني أبقى ،لم أصافحه ةولكن هذه املر  .مراسيم التتويج

وأسكن في بيت عمي  ،الزرقاء ملدة حيث أتابع تعليمي هناك

للضيوف القادمين من  وكان بيته مرجعا .سلمان رحمه هللا

 وأذكر أنني ،سوريا ولبنان وفلسطين في طريقهم الى عمان

 ،في بعض املناسبات مع نسيب مكارم ةنمت في نفس الغرف

 ةوقد زار عمي سلمان في تلك السن .وعجاج نويهض وغيرهم

ى ولنرجع ال .ال جنبالط وسلمت على الجميع طبعااملرحوم كم

ة درعا الى مدين ةانتقل والدي مع العائلحيث  1941 سنة

 ول غوأذكر أن شارل دي .وهناك تعلمت في مدرستها ةالسوري

من ة متأخر  ةوبقيا حتى ساع ،حضر لعند والدي الى البيت

وقدمت له  ،سلمت عليه طبعا .الليل يخططان ويتحدثان

 أنه كان تخطيطا ،وقد فهمت من الحديث ،بنفس ي ةالقهو 

 انملألل فيش ي منها والذي كان مواليا ماعةلدخول سوريا وج

ن م الحظت أن جنودا ةفي تلك الليل .نجليزلل  ول موال  غيدو 

تواجدوا في  ةشرق األردن وهم من أبناء البقيع حدود ةقو 
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ع م ةالى الحدود السوري ليال  ةم سيار التخطيط حيث نقلته

الى الحدود  ةفوق أسالك التلفون الداخل ،وا بهاليمر حبال 

الى  ةاملؤدي لقطع وتعطيل التلفونات ،ويشدوا بها ةالسوري

وبعدها دخل الجيش النجليزي الى  ،داخل وخارج سوريا

جنود الذين قطعوا وكان من بين ال 6/1941سوريا بشهر 

 سلمان ،كل من سعيد صالح خير "صويلح "أحبال التلفون 

 .وانتصر االنجليز ،وغيرهم ال أذكرهم ،فارس أسد ة،بكري

 ةكشفي ةبعث أذهب في 1984 ففي سنة ،أقفز الى االمام ودعني هنا

هور من الز  يال اكل ضعأوفي باريس طلبت وسمح لي بأن  ،الى فرنسا

 .ه وذكرى اللقاء مع املرحوم والديول لذكراغعلى ضريح شارل دي

 

ولم أذكر هنا عدة  ،فقط 1948هذا كله قبل سنة 

وب لغمثال  ،أشخاص صافحتهم بيدي اليمنى في ذلك الوقت

في  ةالقبائل البدوي رشادإباشا والذي عمل والدي معه في 

حيث كان يأتي الى بيت والدي وسمير باشا الرفاعي  ،األردن

والذي استضافه  ةان رئيس وزراء األردن لفترة طويلالذي ك

 والدي في بيتنا في الزرقاء وغيره الكثير.

عقدة ال يستطيع أحيانا ان يتخلص من  ننساوما دام األ

ن يدي اليمنى التزال ترافقني إفدعني أقول  ،نا وحب الذاتاأل 

 1948قول بعد سنه وأنا ابن التسعين أل ،حتى اليوم باذن هللا

ة سنففي  ،كذلك صافحت وقابلت الكثير من زعماء العالم

م للكشاف العاملي وليو  ةخاص ةاشتركت في أثينا في دور  1963

ها و  ،في ذلك اليوم .نواحد مع امللك قسطنطين ملك اليونا

رحوم لدي املمثل تاريخ واأل  ،أنا في كل سنتين أسافر الى لندن

قابل وأضيف وأتصور أل ةبريطاني ةوالذي يحمل عدة أوسم

ولي  ،شارلزتمراء والوزراء وأحدثها صورتي مع األمير مع األ 

لى أعلى وسام كشفي من وهناك حصلت ع ،العهد البريطاني

 والذي أنا عضو رسمي ،بيت الكشاف العاملي ،ول ابيت بادن ب

   .وقد أكتفي بهذه الذكريات وهللا ولي التوفيق ،فيه

 

 عائلة عزة التي اشتهرت بمضافتها المعروفة في جبل الدروزضيفا ل زعيم فرنسا الجنرال شارل ديغول
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ا خالل الفترة  ْتِري،ُمقتطفاٌت ِمن كتاباِت جاك ِدي ڤ ُمطراِن عكَّ

اِن ُمحيِطها؛  اِنها، وُسكَّ ة وُسكَّ ا وَأوضاِعها االجتماعيَّ ة، حوَل عكَّ ليبيَّ الصَّ

ن يِّ اِشين والوثِنيِّ ُروز والحشَّ ن والُمسلمين والدُّ يِّ ن المحليِّ يِّ  الُمسيحيِّ
ر علي البروفيسور بقلم   الصغيَّ

 

طران "جاك ِدي 
ُ
مل
َ
ِري ڤأ

ْ
، باسمه (Jacques de Vitry)"، ت

وُبْوس
ُ
ِزسڤ الفرنس ي، و "ِإَياك

ْ
اِكن ريَّ

ْ
و  "ت

َ
وُبْوس أ

ُ
 ِدي "ِإَياك

وڤ
ُ
َياك ِ

ر 
ْ
( Iacobus Vitrriacensis  ،Iacobus de Vitrriaco)" ت

 بين الَعاَمْيِن 
َ
ْيِن، ُوِلد التينيَّ

َّ
للميالد  1170 و  1160باْسَمْيِه ال

ِري ڤببلدة "
ْ
واپِآن -ت

ْ
(، ِبٌمقاطعة "ِرْيم" Vitry-en Perthois" )ْيْرت

(Reims َي عام ِ
 
ُوف

ُ
ِبمدينة ُِروما.  1240(، ِبشمال شرق فرنسا، وت

الُهوت في جامعة 
َّ
ا  1214عام  ريس،اپدرس ال

ً
 ُمطران

َ
ن ِ

ُعي 

ون  ليبيُّ ا، التي دعاها الصَّ
َّ
ي Saint–Jean d'Acre"ملدينة عك

َ
"، أ

ي"، والتي كانت في حيِنِه عاصمة  ِ
 
ا الَعك

َّ
يس يوحن ِ

"مدينة القد 

ولة  انية )الدَّ
َّ
ة الث ليبيَّ ه لم  1291–1191الصَّ

َّ
للميالد(، ولكن

ابع من شهر تشريٍن   يوم الجمعة، الرَّ
َّ

يصل ِإلى هذه املدينة ِإَّل

اني عام 
َّ
. بين 1228عام  ى، وبقي في وظيفته هذه حتَّ 1216الث

شارك في حصار مدينة ُدْمَياط بمصر  1220و  1218العاَمْيِن 

ليبيَّ    1228ة الخامسة. عام في نطاق الحملة الصَّ
ً

 كارِدْيناَّل
َ
ن ِ

ُعي 

َراْسكاِتي"( ِبِإيطاليا، 
ْ
ا مدينة "ف وم" )حاليًّ

ُ
ول

ُ
وْسك

ُ
بمدينة "ت

َهُم من وثيقٍة من عام 
ْ
نَّ البابا  1240وُيف

َ
اسع  وْريچُيرِ چْأ

َّ
الت

 العاَمْيِن 
َ
: بين

ُ
لوَّلدة

َ
لوفاة: عام 1170و  1145)أ

َ
 1241، أ

ُ
؛ فترة

ة:  التيِن على 1241-1227البابويَّ
َّ
 على طائفِة ال

ً
ُه كاْرِديناَّل

َ
ن ( عيَّ

و آلخَر، لم يستلم هذه 
َ
ُه، ولسبٍب أ

َّ
دس، ولكن

ُ
مدينة الق

  الوظيفة.

طران
ُ
مل
َ
ِري ڤجاك ِدي  أ

ْ
  ت

ً
ة ، دينيَّ

ً
فاٍت عديدة

َّ
وضع ُمؤل

 
ُ
اريخ

َّ
و "الت

َ
رقي"، أ

َّ
 الش

ُ
اريخ

َّ
لت

َ
، من بينها كتاَباُه "أ

ً
ة وتاريخيَّ

ورشل
ُ
ة(؛األ التينيَّ

َّ
 Historia Orientalis, Historia) يمي" )بال

Hierosolymitana،)  "الغربي 
ُ
اريخ

َّ
لت

َ
 Historia)و"أ

Occidentalis ة والحمالت ليبيَّ (، في تاريخ الحركة الصَّ

ة ِإلى حيِن عصره. ليبيَّ  الصَّ

لرَّساِئل
َ
طران جاك ِدي  أ

ُ
نها امل ِري ڤالتي دوَّ

ْ
ا ت

ً
 حينما كان ُمطران

ة، َجَمَعها  التينيَّ
َّ
لغة ال

ُّ
ها بال

ُّ
ل
ُ
ا، وهي سبع رساِئل، وك

َّ
على عك

ز چِيهالباحث ُروبْرت 
ْ
 Robert Burchard Constantijn) ين

Huygens ة مٍة لها وتعليقاٍت عليها بالفرنسيَّ (، ونشرها مع مقد 

شر "ْبرْيل" ) 1960عام 
َّ
ِبُهولندا، ( بمدينة َّلْيِدن Brillبدار الن

ِري ڤتحت اَّلسم: "رساِئل جاك ِدي 
ْ
 Lettres de Jacques" )ت

de Vitry خرى الباحث
ُ
 أ

ً
ة مَّ نشرها مرَّ

ُ
ون چَا( ، ث

ُ
 -ُدوِشْيه  ْست

و )
ُ

 - Gaston Duchetُسِوش

Suchaux مع 1998( عام ،

مٍة وترجمٍة لها ِإل  ىمقد 

ة وتعليقاٍت عليها،  الفرنسيَّ

شر "ْبر
َّ
سپيبدار الن

ْ
 "ْول

(Brepols ببلجيكا، تحت )

ِري،ڤاَّلسم: "جاك ِدي 
ْ
ة الخامسة"  ت ليبيَّ رساِئُل الحملة الصَّ

نوات   Jacques deللميالد() 1221-1217)دامت بين السَّ

Vitry, Lettres de la Cinquième Croisade.)  

ِري ڤِدي  جاك
ْ
 قسَمها  ت

َ
ن ُروز في رسالٍة له َدوَّ يتطرَّق ِإلى الدُّ

وُرو
ُ
ا قادًما من أ

َّ
 بعد ُوُصوِله ِإلى مدينة عك

ً
ل ًمباشرة وَّ

َ
 اپاأل

اني عام 
َّ
 قسَمها  1216بمطلع شهر تشريٍن الث

َ
ن للميالد، وَدوَّ

ما خالل شهر أذار عام  اني ًربَّ
َّ
ن انتهى من 1217الث

َ
، وبعد أ

  ِنهاتدوي
َ
رسلها أل

َ
 فترة ُحكم أ

َ
ان صدقاٍ  له في وطنه، وكان ذلإ ِإبَّ

انية، بالبالد 
َّ
ة الث التينيَّ

َّ
ولة ال و الدَّ

َ
انية، أ

َّ
ة الث ليبيَّ ولة الصَّ الدَّ

ُروز كذلإ في كتابه  1191-1292) للميالد(، وهو يتطرَّق ِإلى الدُّ

ورشليم
ُ
 األ

ُ
اريخ

َّ
و "الت

َ
رقي"، أ

َّ
 الش

ُ
اريخ

َّ
لت

َ
رُ ي"أ

ُ
م ُه "، وهو َّل يذك

ما يدُعوُهم )
َّ
 باسِمِهم؛ وِإن

ً
ُوو (Occulte Legisصراحة

َ
ي "ذ

َ
، أ

ي 
َ
ِي"، أ

ر  ِ
يني الس  ِ

ون الد 
ُ
ُوو القان

َ
ِي"، بمعنى "ذ

ر  ِ
ون الس 

ُ
القان

 
ُ
ون

ُ
ة"، وهو يك يَّ ِ

ر  ِ
يانة الس  ِ

تباع الد 
َ
و "أ

َ
ة"، أ ِيَّ

ر  ِ
يانة الس  ِ

ُوو الد 
َ
"ذ

ور 
ُ
واِئِل األ

َ
ينپوبذلإ من أ ِ

ُروز في كتاباِتِهم،  ي  الذين ذكُروا الدُّ

ي عام من بداية 
َ
 قد حصل بعد مائت

ُ
ون

ُ
نَّ ذكَره لُهم يك

َ
مَع أ

ة، وحوالي مائٍة وسبعٍة  وحيد في مصر الفاطميَّ
َّ
دعوة الت

 عاًما على انغالِقها )
َ
  للميالد(. 1043-1017وثالثين

طران
ُ
ِري ڤجاك ِدي  امل

ْ
 العلميَّ  ت

َ
صَّ الحقيقة

َ
ق

َ
مورٍ لم َيت

ُ
 في أ

َ
 ة

ة في مواضيَع كثيرة،  اريخيَّ
َّ
قة الت ِ

ُه تنقُصها الد 
ُ
عديدة، وكتابات

يًضا في 
َ
وهام الَعُصور الُوسطى، وَّل شإَّ أ

َ
وهي َّل تخلو من أ

 عدٍد 
َ
ن

ْ
يني، شأ ِ

ُب الد  عصُّ
َّ
حاُمُل القومي والت

َّ
وُبها الت

ُ
ُه يش

َّ
ن
َ
أ

ة، من ليبيَّ خي الفترة الصَّ ِ
ي ِ  غير ِ قليٍل من ُمؤر  ِ

ن وشرقي  ِ
ي  ِ
ن غربي 

ا، 
ً
ن دقيق

ُ
ُروز لم يك ٍ َسوا ، ولذا فِإنَّ ما كتبه عن الدُّ

على حد 

لبيب.
َّ
  وبه ُمغالطاٌت كثيرة، وهي َّل تخفى على القارئ ال

ورو وتجُدر 
ُ
َل أ وَّ

َ
نَّ أ

َ
 ُهنا ِإلى أ

ُ
  ي ٍپاإِلشارة

ً
ُروز صراحة ذكر الدُّ

ند
َ
 اليهوديُّ األ

ُ
ياِمْين ِبن ُيْونا باسِمِهم كان الرَّحالة

ْ
س ي ِبن

ُ
ل
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ِطْيِلي )
َّ
ָלהالت ּטּודֵּ ן יֹוָנה מִּ ין בֵּ ְנָימִּ للميالد(،  1130-1173) (בִּ

رق ب
َّ

 1167و  1165العاَمْيِن  ينوهذا الرَُّجل قام ِبرحلٍة في الش

مَّ 
ُ
ة، ث خبار رحلته بالعبريَّ

َ
 أ

َ
ن للميالد زار خاللها البالد، وَدوَّ

غاٍت 
ُ
ة، وفيما بعد ِإلى ل التينيَّ

َّ
ِحلة ِإلى ال

ْرِجَمت تلإ الر 
ُ
ت

ِحلة، 
ُروز َيِرُد في تلإ الر  ُه عِن الدُّ

ُ
ة. قول عديدِة، من بينها العربيَّ

ة واملسلإ  ابهولكنَّ املعلوماِت التي كت رزيَّ حول العقيدة الدُّ

ين استقاها، غيُر صحيحة 
َ
رزي، ونحُن َّل ندري ِمن أ اَّلجتماعي الدُّ

بًدا. 
َ
ٍ أ

ي  ِ
ُروز بشكٍل َجد  إ  بالدُّ

َ
ُه لم َيْحت

َّ
ن
َ
ة، ويبدو من حديِثِه أ رَّ

َ
 بامل

ِري ڤنعرُض فيما يلي ما كتبُه جاك ِدي  نحن
ْ
  ت

ً
َّل وَّ

َ
ُروز، أ عن الدُّ

صَّ  في رسالِتِه 
َّ
 الن

ً
َّل وَّ

َ
ُم أ ِ

مَّ في كتاِبِه املذكور، ونقد 
ُ
تلإ، ث

ة. رجمة ِإلى العربيَّ
َّ
مَّ الت

ُ
التيني، ث

َّ
  ال

 
ِري ڤ"جاك ِدي 

ْ
ا خالَل الفترةت

َّ
 عك

ُ
 للميالد. 1228 – 1216 "، ُمطران

انية(.
َّ
ة الث ليبيَّ ولة الصَّ  )خالَل فترِة تواُجد الدَّ

((Jacques de Vitry 
(Évêque de Saint – Jean d’Acre, 1216 – 1228). 

وُبْوس
ُ
ِزس"ڤ باسِمِه الفرنس ي و "ِإَياك

ْ
اِكن ريَّ

ْ
و  ت

َ
وُبْوس أ

ُ
ر ِ ڤ ِدي "ِإَياك

ْ
و"ت

ُ
 َياك

Iacobus Vitrriacensis)  ،Iacobus de Vitrriaco ) .التيني
َّ
 باسِمِه ال

 

صُّ 
َّ
  الن

ُ
صلي ِلعدٍد من الفقرات في رسالة

َ
التيني األ

َّ
طال

ُ
 رانامل

ِري ڤجاك ِدي 
ْ
 للميالد 1217و  1216ِمَن العاَمْيِن  ت

 جاك ِدي  في
ُ

ث ِري،ڤهذه الفقرات يتحدَّ
ْ
وبِإيجاٍز شديد، عن  ت

د 
ْ
ا في الِعق

َّ
 ِبعك

ً
ديئِة التي كانت ساِئدة ِة الرَّ وضاع اإِلجتماعيَّ

َ
األ

عمال الُعنف 
َ
الث عشر، وعن أ

َّ
اني من القرن امليالدي الث

َّ
الث

 ِ
زواج ِلَزْوَجاِتِهم،  ر  وفي العالنية،والقتل، في الس 

َ
وقتل األ

ْوَجاتوا ُموم، ُسُموم قتل  لزَّ ، وعن انتشار السُّ َوِاِجِهنَّ
ْ
ز
َ
أل

اِنياِت  ى، وكثرِة الزَّ
َ
ِن
نواِعها، وعن انتشار الفساد والز 

َ
البشر، بأ

نحاِ  تلإ املدينة، وهو يذكُر عدًدا من الِفَرق 
َ
في جميع أ

ة التي كا ينيَّ ِ
ا بشكٍل خاص، وفي الد 

َّ
نت ُمتواجدة في ُمحيِط عك

راض ي ا
َ
ولةأ ر الفئات  لدَّ

ُ
ة بشكٍل عام، وهو يذك ليبيَّ الصَّ

ة،  ِ
ة املحلي  ِ

 املسيحي 
َ
ا، والِفَرق

َّ
تواجدة ِبعك

ُ
ة امل ة الغربيَّ املسيحيَّ

 شيِخ الجبل، وهو الَحَسُن 
َ
تباع

َ
ين أ

ُ
اش

َّ
لحش

َ
سلمين، وأ

ُ
وامل

اح ) بَّ ة لل 1124-1037الصَّ  ِإلى اإِلسماعيليَّ
َ
ميالد(، وُهم ينتُمون

زا ِ
 
ة،الن  ُهنا  ريَّ

ُ
ين. وتجُدُر اإِلشارة ِ

ُروز، والوثني  يًضا الدُّ
َ
ويذكُر أ

ث عنها جاك ِدي  زرية التي يتحدَّ
ُ
حواَل امل

َ
نَّ األ

َ
ِري ڤِإلى أ

ْ
يت بق ت

شرف 
َ
لطان اململوكي األ ن سقطت ِبَيِد السُّ

َ
ا ِإلى أ

َّ
ساِئدة ِبعك

ار عام خليل بن  يَّ
َ
امن عشر من شهر أ

َّ
 1291قالُوون بتاريخ الث

ولة  اريخ، زالِت الدَّ
َّ
 في الت

ٌ
وِطها، كما هو معروف

ُ
للميالد، وِبُسق

ا من البالد.  ة نهاِئيًّ ليبيَّ  الصَّ

ُه جاك ِدي  هذا
ُ
ِري ڤما يقول

ْ
 : ت

شخاص
َ
أل

َ
ِسالة: أ

 ِإليهم الر 
ُ
هة وجَّ

ُ
 امل

Viris venerabilibus et in Christo karissimis magistris 
Parisiensibus Guillelmo du Pont des Arches et 
Radulfo de Namuco et Alexandro de Corcon et 
Philippo Noviomensi archidiacono Iacobus, divina 
permittente mesiricordia Acconensis ecclesie 
minister humilis, sancte terre promissionis domini 
cum effectu subvenire. 

Domne Ligardi de sancto Trudone, amice sue 
spiritualissime, et conventui de Awiria Iacobus, 
divina miseratione Acconensis eccelesie minister 
humilis, ascendere de virtute in virtutem, donec 
videant deum deorum in Syon . 

..... 

ة: مدينة ها اإِلجتماعيَّ
ُ
حوال

َ
ا وأ

َّ
 عك

Cum autem monstruosam civitatem ingressus 
fuissem et eam innumeris flagitiis et iniquitatibus 
repletam invenissem, mente valde confusus sum, 
timor et tremor venerunt super me et contexerunt 
me tenebre, quia tam grave et inportabile onus 
susceperam et pro his districto Iudici redditurus 
eram rationem. Fiebant autem singulis fere diebus 
et noctibus homicidia tam manifesta quam occulta: 
viri de nocte suas iugulabant uxores cum eis 
displecerent, mukieres ex antiqua consuetudine 
venenis et potionibus mariots suos ut aliis nuberent 
permebant. Erant in civitate homines toxicum et 
venenum vendentes, vix aliquis alii se credebat, et 
inimici hominis domestici eius. Quidam autem nobis 
confessus est quod quedam animalia in domo sua 
nutriebat, ex quorum fimo potions ita artificiose 
temperabat, quod qui vellet inimicum perimere 
inveniebat pro voluntate sua unde posset eum 
occidere, ita tamen, quod langueret per annum, si 
vellet, vel per mensum vel, si vellet mortem 
accelerare, non viveret nisi per diem. Erat autem 
prostibulis passim repleta civitas: nam quia 
meretrices carius hospitia quam alii conducebant, 
non solum laici, sed persone ecclesiastice et quidam 
regulares in publicis scortis hospitia sua per totam 
civitatem locabant. Quis enumerare posset omnia 
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alterius Bablionis flagicia, in qua christiani servis suis 
Sarracenis baptismum negabant, licet ipsi Sarraceni 
instanter et cum lacrimis postularent ? Dicebant 
enim domini eorum, in quorum consilio non veniat 
anima mea: si isti christiani fuerint, non ita pro 
voluntate nostra eos angariare poterimus. 

حالمُ 
َ
ِري ڤجاك ِدي  أ

ْ
ا:  ت

َّ
ُدوم جيٍش صليبيَّ ِإلى عك

ُ
 ِبق

Acconensis autem absentiam meam moleste 
ferentes frequenter de civitate exibant dum 
diceretur eis quod ego reverti deberem. Cum autem 
per dies pluris michi obviam exirent, postquam 
certum nuntium de adventu meo acceprerunt cum 
mulieribus et parvulis michi obviam occurrerunt. 
Nunc autem in civitate Acconensi frequenter ad 
mare respicio cum lacrimis et desiderio magno 
expectans adventum peregrinorum: credo enim 
quod, si IIII milia militum armatorum haberemus, 
per gratiam Dei qui nobis resistere valeret non 
inveniremus. Est enim magna discordia inter 
Sarracenos et multi, pro certo errorem suum 
cognoscentes, si auderent et haberent auxilium 
christianorum, converterentur ad Dominum. 

ملسيحُيون 
َ
ون )يقصد  أ رقيُّ

َّ
ن( والش ِ

ي  َحِليُّ
َ
ن امل ِ

ي  )يقصد املسيحيُّ

سلمين(: 
ُ
 امل

Credo autem quod christiani habitantes inter 
Sarracenos plures sunt numero quam Sarraceni. 
Multi autem reges christiai habitantes in partibus 
Orientis usque in terram prsbyteri Iohannis, 
audientis adventum crucesignatorum, ut eis veniant 
in auxilium movent guerram cum Sarracenis. 
Sarraceni autem, quia multas et varias habent 
sectas, valde inter se sunt divisi: quidam autem 
legem Machometi tenant, alii parvipendent, unde 
contra mandata Machometi vinum bibunt et carnes 
porcinas comedunt, nec se more aliorum 
Sarracenorum circumcidunt. 

  
َ
ون

ُ
اش

َّ
لحش

َ
تباُع شيِخ الجبل: أ

َ
 أ

Vetulus Mantanus abbas est religonis Fratrum 
Cutellorum, cui non tenent aliam legem nisi quod 
credunt per obedientiam salve fieri, quicuid eis 
percipiatur, et hii dicuntur Assasi, qui occidunt tam 
christianos quam sarracenos . 

روز لدُّ
َ
 : أ

Sunt alii Sarraceni, qui dicuntur occulte legis: legem 
enim quam tenent nulli, nisi filiis suis quando iam 
sunt provecte etatis, relevant, ita quod uxores 
eorum quod mariti earum credunt ignorant, qui 
prius permittunt se interfici quam alicui nisi filiis suis 
secreta legis sue manifestant . 

ون  لَوثنيُّ
َ
 :أ

Sunt alii miserabilis et sine aliqua lege homines, qui 
dicunt quod in die iudicii, quando dominus queret : 

"Quare non servastis legem Iudeorum?" 

respondebunt: "Domine, non tenebamur eam 
servare, quia non eam suscepimus nec Iudei 
fuimus ." 

"Quare non custodistis legem christianorum  "?  

"Domine, non tenebamur, quia christiani non 
fuimus, similiter nec legem Sarracenorum debuimus 
servare, quia non fuimus Sarraceni." 

Et ita per privationem aliorum in die iudicii credunt 
evadere, cum tamen dicat Dominus: 

"Qui non est mecum, contra me est ." 

Inveni alios qui dicunt animas mori cum corpore, 
unde quidlibit agunt tanquqm bestie pro sua 
pessima voluntate. 

ة: فيما  يلي ترجمة هذه الفقرات ِإلى العربيَّ

ادة  لسَّ
َ
ا ِباملسيح، أ ريَن والعزيزيَن جدًّ

َّ
وق

ُ
ِجاِل امل

"ِإلى الر 

ناپلا ِ
ي  ِ
يام ُدو  ريسي 

ْ
تپِول

ْ
اُمْور  ون

َ
ِدي َّلْرك وَراؤول ِدي ن

ْون 
ُ

وْرش
ُ
در ِدي ك

ْ
َسن

ْ
ِلك

َ
وُيْون،  ؛يليبفو وأ

ُ
َماِمسة ن

َ
رئيس ش

 
َّ
ة، الفقير َجاك، رئيس كنيسة عك انيَّ بَّ  ،اوبسماِح الرَّحمة الرَّ

نفيذ. 
َّ
ِ مع الت

ب  سة ِبوعِد الرَّ قدَّ
ُ
راض ي امل

َ
جل مساعدة األ

َ
 ِمن أ

و ِإلى
ُ
دة ل ِ

ي  ْيِر  ْرد،اٿچالسَّ
َ
ْوح، وِلد ا بالرُّ وِإلى صديِقِه الغالي جدًّ

ا، من 
َّ
، رئيس كنيسة عك ِ

ب  ْيِوِوْير، الفقير َجاك، برحمة الرَّ
َ
أ

 .
َ
ن َيَرْوا ِإله اآلِلهة ِفي ِصْهَيْون

َ
ٍة، ِإلى أ وَّ

ُ
ى ق

َ
ٍة ِإل وَّ

ُ
ن يرتفعوا ِمْن ق

َ
جِل أ

َ
 أ

..... 

خيفة )يقصد 
ُ
ا. "عندما دخلت ِإلى هذه املدينة امل

َّ
مدينة عك

 
ٌ

ْوف
َ
ى. خ ْحص َ

ُ
ِيرٍة َّل ت

عماٍل ِشر 
َ
 ِبأ

ً
كاتب املقالة( وجدُتها مليئة

 على وشإ إعطاِ  
ُ

نت
ُ
ِشَيِني ُرْعٌب، وك

َ
، َوغ يَّ

َ
َيا َعل

َ
ت
َ
 أ

ٌ
ة

َ
َوَرْعد

ارم )يقصد هللا تعالى.  حساَب هؤَّلِ  األشخاص للقاض ي الصَّ

عماُل قتٍل تحدث، في العالنيِة وفيملقالةكاتب ا
َ
، ك (. أ ِ

ر  ِ
لَّ الس 

نَّ 
ُ
ليل حينما ك

َّ
 زوجاِتِهم في ال

َ
ون

ُ
ق

ُ
زواُج يخن

َ
يوٍم وكلَّ ليلٍة. األ

ا لعادٍة 
ً
ُموِم طبق زواِجِهنَّ بالسُّ

َ
َن أ

ْ
ل
ُ
ساُ  َيقت ِ

 
لن

َ
 ِإليهم. أ

َ
ن

ْ
ُيِسئ

ْجَن من رجاٍل آخرين. ُه  ن يتزوَّ
َ
مِل أ

َ
رجاٌل  نالَإ قديمٍة على أ

ربات ال
َّ

ُموم والش  يبيُعون السُّ
ُ
قاتلة في املدينة. ِبُصُعوَبٍة َيْجُرؤ

ْهُل َبْيِتِه. 
َ
َساِن أ

ْ
اُ  اإِلن

َ
ْعد

َ
ِ ِإنساٍن آخر، َوأ

ي 
َ
ن َيِثَق ِبأ

َ
يُّ ِإنساٍن أ

َ
أ

نة ببيِته،  ه كان يطعُم حيواناٍت ُمعيَّ
َّ
ن
َ
د لنا أ

َّ
ك

َ
ِجال أ

حد الر 
َ
أ

رباِت )يقصد  حيواناِت وِمن َرْوِث تلإ ال
َّ

هو يصنع الش

ربات 
َّ

ون الش
ُ
 يك

ُ
ٍة، بحيث

َ
ة. كاتب املقالة( بحذاق امَّ لسَّ

َ
أ

تي 
َّ
ريقة ال

َّ
ن يجد الط

َ
ه أ ر عدوَّ ِ

م 
َ
ن ُيد

َ
يُّ شخٍص يبغي أ

َ
بمقُدوِر أ

راد، فسوف 
َ
ه بها كيفما شا . وهكذا، ِإذا أ

َ
ل
ُ
ن يقت

َ
يستطيع أ
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و لشه
َ
ة سنة، أ دَّ

ُ
ه، مل  عدوُّ

ُ
 في  ر،يضُعف

َ
ن ُيْسرِع

َ
راد أ

َ
وِإذا أ

ْن 
َ
ل
َ
اِنياِت موته، ف  بالزَّ

ٌ
 مليئة

ُ
ملدينة

َ
كثَر ِمن يوم. أ

َ
ُه أ يعيَش عدوُّ

ْعَن ُمقابَل 
َ
انياِت َيْدف ولِئَإ الزَّ

ُ
نَّ أ

َ
ِ مكان، ونظًرا أل

ل 
ُ
في ك

ى  َحتَّ
َ
عب، ف

َّ
ة الش ا تدفُعُه عامَّ على ِممَّ

َ
ُسكناُهنَّ ِإيجاراٍت أ

 مساكنهم جالرجال الكنيسة ور 
َ
رون ِ

ج 
َ
ن ُيؤ ِ

ي  ين العاديُّ ِ
 الد 

ن 
َ
نحا  املدينة. َمْن يقِدُر أ

َ
ات في جميع أ للزانياِت الُعموميَّ

 
َ
ون انية هذه، التي يرفُض املسيحيُّ

َّ
لَّ جراِئِم َباِبل الث

ُ
َل ك ِ

ُيَسج 

م 
َ
د

َ
ى كان هؤَّل  الخ ن، حتَّ ِ

ي  ِ
رقي 

َّ
َمُهم الش

َ
د

َ
ُدوا خ ِ

ن ُيَعم 
َ
بها أ

ي ِ  ِ
نَجد  ِ

ُموع، وَ  ي   ِبالدُّ
ً
ة

َ
و َرَجْوُهم ؟ وكانت ُعُيوُنُهم مليئ

َ
ى ل حتَّ

ن. كاتب املقالة(  ِ
ي  ِ
ليبي  ا ِمَن الصَّ

َّ
ان عك

َّ
سياُدُهم )يقصد ُسك

َ
أ
َ
ف

ي س ِ
ْ
ف

َ
ُل ن

ُ
ْدخ

َ
 ت

َ
وا: ِفي َمْجِلِسِهَما َّل

ُ
ول

ُ
ن يق

َ
هؤَّل   "ِإذا كان-ُمعتاُدون أ

ون قادرِ 
ُ
ْن نك

َ
ل
َ
ن، ف ِ

ي  ِ
اس مسيحي 

َّ
 على استغالِلِهم كما نشا  ؟". يَن الن

..... 

وا 
ُ
حيان كان

َ
ا انزعُجوا من غيابي وفي كثيٍر ِمَن األ

َّ
ان عك

َّ
"ُسك

 على وشِإ 
ُ

ني كنت
َّ
ن
َ
 أ

َ
َبُرْون

ْ
وا ُيخ

ُ
يخرُجون ِمَن املدينة حينما كان

ة عدٍد  قابلتي ملدَّ
ُ
وا قد خرجوا مل

ُ
ن كان

َ
الُوصول ِإليها، وبعد أ

ن ُوصولي، عندها 
ْ
 بشأ

ً
خباًرا صحيحة

َ
ْوا أ

َّ
ام، تلق يَّ

َ
ِمن األ

سرعوا
َ
ا  أ

َّ
نا في مدينة عك

َ
وَّلِدِهم. أآلن، وأ

َ
قابلتي مع نساِئِهم وأ

ُ
مِل

ُدوَم 
ُ
ًعا ق ِ

 
 ِإلى البحر ِبُدُموٍع وشوٍق عظيم ُمتوق

ً
نظر عادة

َ
أ

ورو
ُ
ن القادمين من أ ِ

ي  ِ
اج املسيحي  اج )يقصد الُحجَّ  في اپالُحجَّ

 
َّ
ن
َ
ؤمن أ

ُ
ي أ

َّ
ة. كاتب املقالة(، ألن ليبيَّ و ل هنطاق الحمالت الصَّ

حًدا 
َ
 آَّلِف فارٍس ملا َوَجْدنا أ

ُ
ربعة

َ
، أ ِ

ب  كان لدينا، ِبرحمة الرَّ

 بين 
ٌ
ُه توجُد انقساماٌت كثيرة

َّ
ن
َ
 أ

ْ
نا، ِإذ وف ضدَّ

ُ
قادًرا على الُوق

ون من 
ُ
ق

َّ
 منهم، في الواقع، عندما يتحق

َ
ن، وكثيرون ِ

ي  ِ
رقي 

َّ
الش

، هذا إِ  ِ
ب   ِإلى الرَّ

َ
ون

ُ
ل  يتحوَّ

َ
ُرِقِهم، سوف

ُ
كانِت لديِهم  ذاخطأ ط

نا 
َ
ن. أ ِ

ي  ِ
الُجرأة لذلإ، وِإذا حصلوا على مساعدٍة ِمَن املسيحي 

كثُر 
َ
ن ُهُم أ ِ

ي  ِ
رقي 

َّ
نون بين الش

ُ
ذين يسك

َّ
ن ال ِ

ي  ِ
يًضا املسيحي 

َ
ؤمن أ

ُ
أ

 في 
َ
نون

ُ
ون كثيرون يسك وٌك مسيحيُّ

ُ
ن. ُمل ِ

ي  ِ
رقي 

َّ
عدًدا ِمَن الش

راض ي الكاهن ُيوَح 
َ
ى أ رق حتَّ

َّ
ا،مناطق الش

َّ
وحينما يسمُعون  ن

 
َ

 ِبُمساعدتهم، وسوف
َ
 يقوُمون

َ
ن سوف ِ

ي  ِ
ليبي  ُدوم الصَّ

ُ
ِبق

ن. ِ
ي  ِ
رقي 

َّ
 حرًبا مع الش

َ
 ُيْجُرون

ون  رقيُّ
َّ

لش
َ
نفِسِهم بسبب ُوُجود ِفَرٍق  أ

َ
 كثيًرا على أ

َ
ُمنقِسمون

د، وبعُضُهم اآلخُر  عديدٍة عندُهم. بعُضُهم يلتزُمزن ِبديانِة ُمَحمَّ

 
َ
ون

ُ
لون  يتعامل

ُ
ك
ْ
معها باحتراٍم قليل، فُهم يشرُبون الخمر ويأ

 
َ
ون

ُ
د، وُهم َّل يخٍتن لحم الخنزير على العكس من تعاليم ُمَحمَّ

نف
َ
ن اآلخرين.  َسُهمأ ِ

ي  ِ
رقي 

َّ
ا لعادة الش

ً
 طبق

 
ُ
تباُعها َّل  شيخ

َ
ْين"، وأ ِ

 
ك ِ

خوة الس 
ُ
الجبل يتبع لعصابة "أ

 
َ
وٍن عدا ِإيماِنِهم بأ

ُ
ِ قان

ي 
َ
 يلتزمون بأ

َ
 آمنين

َ
ُهم سوف يكونون نَّ

تي يفرُضها 
َّ
وامر ال

َ
ظر عن األ

َّ
ِ الن

ض 
َ
عن طريق ِإطاعِته، ِبغ

ون 
ُ
اس ُيْعَرف

َّ
اِشْين" ) بـعليِهم. هؤَّل  الن

َّ
لحش

َ
 Assasi"أ

التين
َّ
ة،ِبال لفظة  يَّ

َّ
قابلة، ومن هذه ال

ُ
ة امل لفظة العربيَّ

َّ
من ال

لفظة 
َّ
تت ال

َ
ة أ التينيَّ

َّ
ة، باَّل، Assassinال

َ
ل
َ
ت

َ
ة،چنِبمعنى الق  ليزيَّ

ورو
ُ
ةپوِبلغاٍت أ   يَّ

َ
ن ِ

ي  ِ
ون املسيحي 

ُ
عديدة. كاتب املقالة(. ُهم يقتل

ٍ َسوا . 
 على حد 

َ
ن ِ

ي  ِ
رقي 

َّ
 والش

ة"  هنالإ ِيَّ
ر  ِ

يانة الس  ِ
صحاب الد 

َ
 "أ

َ
 ُيْدَعْون

َ
 آخرون

َ
ون شرقيُّ

(Occulte Legis حٍد
َ
ها أل

َ
 َّل يكشفون

ٌ
بناِئِهم (. لُهم ديانة

َ
 أل

َّ
ِإَّل

نَّ 
َ
تيجة أ

َّ
، مع الن ِ

ن  ِ
ُموا في الس   هؤَّل  قد تقدَّ

ُ
حينما يكون

. ُهم يس زواِجِهنَّ
َ
ا عن عقيدِة أ

ً
َن شيئ

ْ
 زوجاِتهم َّل َيْعِرف

َ
 محون

ِ شخٍص 
ي 
َ
سراَر ديانِتِهم أل

َ
وا أ

ُ
ن يكِشف

َ
ِلوا قبَل أ

َ
ت

ْ
ن ُيق

َ
نفِسِهم أ

َ
أل

بناِئِهم. 
َ
 عدا أ

ناٌس آخرون هنالإ
ُ
 أ

َ
ة ديانة، وهؤَّل  سوف يَّ

َ
عسا  بدوِن أ

ُ
، ت

 : بُّ ُهم الرَّ
ُ
 "يوم الحساب"، عندما يسأل

َ
 يقولون

 "ملاذا لم تلتزُموا بشريعة اليُهود" ؟

 ُيجيُبون: ُهم
َ

 سوف

ها ونحن 
ْ
نا لم نقبل

َّ
ن
َ
باعها، أل ِ

 
 بات

َ
، نحُن لسنا ملُزومين بُّ ها الرَّ يُّ

َ
"أ

 لسنا يُهوًدا".

َصارى" ؟"وملاذا لم تلتزُموا 
َّ
 بشريعة الن

نا لسنا  آه،
َّ
ن
َ
باعها، أل ِ

 
 بات

َ
ِزمين

َ
ت
ْ
ن ُمل

ُ
، نحُن لم نك بُّ ها الرَّ يُّ

َ
أ

ن  ِ
ي  ِ
رقي 

َّ
باِع شريعِة الش ِ

 
 بات

َ
ِزمين

َ
ت
ْ
ن ُمل

ُ
َصاَرى، وكذلإ نحُن لم نك

َ
ن

ن )يقصد  ِ
ي  ِ
نا لسنا شرقي 

َّ
ن
َ
)يقصد اإِلسالم. كاتب املقالة(، أل

 ة(. لسنا ُمسلمين. كاتب املقال

نفِسِهم عن اآلخرين، ُهم  بهذه
َ
ريقة، عن طريق فصل أ

َّ
الط

 "يوم الحساب". 
َ
 ينُجْون

َ
ُهم سوف نَّ

َ
 ُيؤمنون أ

بَّ يقول:   ولكنَّ الرَّ

 ."  "َمن ليس معي فهو علي 

 
ُ

 مع  وجدت
ُ

رواَحُهم تموت
َ
نَّ أ

َ
 أ

َ
ون

ُ
ناًسا آخرين يقول

ُ
أ

 غراِئِزِهم
َ
سوأ

َ
 أ

َ
جساِمِهم، ولذا فُهم يتبُعون

َ
يَّ أ

َ
 أ

َ
ون

ُ
، وُهم يفعل

 ش يٍ  ُيرُيدون، تماًما كالحيوانات". 

***** 
لفقرات

َ
دخلها جاك ِدي  أ

َ
تي أ

َّ
ِري ڤال

ْ
س  ت قدَّ

ُ
ِمَن الكتاِب امل

ة:  صوِصها بالعربيَّ
ُ
ة في رسالِتِه َمَع ن التينيَّ

َّ
 ِبال

"de virtute in virtutem, donec videant deum deorum 

in Syon." 

ر 
ْ
َزاِمير، مزُمور  ِسف

َ
 : 7، الفقرة 84امل

."
َ
اَم هللِا ِفي ِصْهَيْون دَّ

ُ
 ق

َ
ٍة. ُيَرْون وَّ

ُ
ى ق

َ
ٍة ِإل وَّ

ُ
 ِمْن ق

َ
َهُبون

ْ
 "َيذ

***** 
"timor et tremor venerunt super me et contexerunt 

me tenebre ".  

ر 
ْ
َزاِمير، مزُمور  ِسف

َ
 :5، الفقرة 55امل
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َيا عَ 
َ
ت
َ
 أ

ٌ
ة

َ
 َوَرْعد

ٌ
ْوف

َ
ِشَيِني ُرْعٌب"."خ

َ
، َوغ يَّ

َ
 ل

***** 
"tam grave et inportabile onus susceperam." 

إِلصحاح  ِإنجيل
َ
ى، أ  :4، الفقرة 23َمتَّ

َحْمِل". 
ْ
 ال

َ
 َعِسَرة

ً
ة

َ
ِقيل

َ
 ث

ً
ْحَماَّل

َ
 أ

َ
ُهْم َيْحِزُمون ِإنَّ

َ
 "ف

***** 
"et inimici hominis domestici eius." 

إِلصحاح  ِإنجيل
َ
ى، أ  :36، الفقرة 10َمتَّ

ْهُل َبْيِتِه".
َ
َساِن أ

ْ
اُ  اإِلن

َ
ْعد

َ
 "َوأ

***** 
"in quorum consilio non veniat anima mea." 

ر 
ْ
إِلصحاح  ِسف

َ
كوين، أ

َّ
 :6، الفقرة 49الت

ي".  س ِ
ْ
ف

َ
ُل ن

ُ
ْدخ

َ
 ت

َ
 "ِفي َمْجِلِسِهَما َّل

***** 
"Qui non est mecum, contra me est." 

إِلصحاح  ِإنجيل
َ
وقا، أ

ُ
 :23، الفقرة 11ل

." يَّ
َ
ُهَو َعل

َ
ْيَس َمِعي ف

َ
 "َمْن ل

***** 
 بها جاك ِدي  وفيما

ُ
ث ِري ڤيلي نصُّ الفقرات التي يتحدَّ

ْ
ن ع ت

اريخ 
َّ
لت

َ
خرى في كتاِبِه "أ

ُ
ُروز، وعن عدٍد من الِفَرِق األ الدُّ

بعة التي 
َّ
ة(، وقد نقلناها عن الط التينيَّ

َّ
لغة ال

ُّ
رقي" )بال

َّ
الش

 الغربي" مًعا،
ُ
اريخ

َّ
رقي" والت

َّ
اريخ الش

َّ
لت

َ
 كتاَبْيِه "أ

ْ
 قدو  َجَمَعت

بعة عام 
َّ
ِبَعت هذه الط

ُ
ت على َيِد ف.1596ط

َ
ق ِ

 
 ُمْوْسِكي. ، َوُحق

(Orientalis et Occidentalis Historia. ed. F. Moschi, ex 
Officina Typographica Balthazaris Belleri, Douai, 
1596.) 

"De His Qui Legem Habent Occultam" 

"Sunt insuper quidam alii miserabiles in montanis 

homines, circa iuga Libani in partibus Tripolitanis 
commorantes, qui licet ex parte magna Mahometi 
lege obseruent: dicunt tamen se legem quandam 
aliam occultam habere, quam no licet alicui 
reuelare, nisi filiis eoru cum ia adulte sunt aetatis, ut 
se secreta pueriliter no reuelent: vel mortis periculo 
iminente cum patres in extremis laborantes spem 
euadende non habent. Uxores autem eoru et filie in 
lege maritorum et parentum suorum, ignorates 
legem illam, dicut se credere. Quod si forte filius 
leuitate aliqua legem illam, quam vocat occultam, 
matri sue reuelaret, uxor a marito, et filius a patre; 
ulla retardatione necaretur. Hi autem praeter 
morim alioru Paganorum vinum bibut, et carnes 
porcinas edut, et ab omnibus aliis tanquam haeritici 
legis reprobantur. Hi autem pessima et 
abominabilia et seuxi foemineo cotraria in occulto 
turpiter operates, sicut illis narrantibus qui ab eis 
recsserunt cognitu est, timentne uxores eorum eos 
relinquerer, vel contemptui haberent, si execrabilis 

ritus eorum et immundicias secte peruesissime 
cognoscerent." 

 هذه الفقرات هي كما يلي:  وترجمة

ة" يَّ ِ
ر  ِ

يانِة الس  ِ
صحاِب الد 

َ
 "َحْوَل أ

رب مدينِة 
ُ
بنان، ق

ُ
"ِباإِلضافة ِإلى ذلإ، يوجد في جبال ل

 بشكٍل كبيٍر بديانة 
َ
 يلتزُمون

َ
س، بعُض رجاٍل باِئسين

ُ
طرابل

 
ً
يًضا ديانة

َ
نَّ لُهم أ

َ
 أ

َ
غم من ذلإ، يقولون ُهم، وبالرَّ نَّ

َ
 أ

َّ
د، ِإَّل ُمحمَّ

حٍد، 
َ
ِ أ

ي 
َ
وها أِل

ُ
ن يكشف

َ
 َّل ُيْسَمُح لُهم أ

ً
نة  ُمعيَّ

ً
ة يَّ ِ

اِسر 
َ
بناِئه َعد

َ
م أ

سراَرها وهم في 
َ
وا أ

ُ
وغ، كي َّل يكِشف

ُ
 مرحلة الُبل

َ
ون

ُ
غ

ُ
عندما يبل

 على شفا املوت، وَّل يبقى 
َ
و حينما ُيصبُحون

َ
فولة، أ

ُّ
مرحلة الط

َن 
ْ
التي َيْجَهل

َّ
ُهم وبناُتُهم ال

ُ
َسٌع من الوقت للحياة. ِنساؤ

َّ
لديهم ُمت

ُهنَّ  نَّ
َ
َن أ

ْ
ل
ُ
يانة تماًما، َيق ِ

ِمنَّ هذه الد 
ْ
.  ُيؤ زواِجِهنَّ وآباِئِهنَّ

َ
بديانِة أ

سراَر ديانِته، التي 
َ
ِه أ ِ

م 
ُ
فش ى أِل

َ
 وأ

ً
بنا  ُصدفة

َ
حُد األ

َ
َر أ َهوَّ

َ
وِإذا ت

ُل على َيِد زوجها، واإِلبُن 
َ
ت

ْ
ق

ُ
مُّ ت

ُ
ة"، فاأل يَّ ِ

ر  ِ
يانة الس  ِ

ى "الد 
َ
دع

ُ
ت

ي ِ  ِ
بيه، بدوِن رحمة. وُهم، وبعكِس الوثني 

َ
ُل على َيِد أ

َ
ت

ْ
 ن،ُيق

ي 
َ
ة )أ

َ
ق

َ
 َهْرط

َ
 لحم الخنزير، وُيِقْيُمون

َ
ون

ُ
ل
ُ
 الخمر ويأك

َ
يشرُبون

سلمين. كاتب املقالة( 
ُ
ن )يقصد امل ِ

ي  ِ
رقي 

َّ
ر. كاتب املقالة( الش

ْ
كف

عماٍل ُمخزيٍة وبغيضٍة وِضدَّ 
َ
ا في أ  سرًّ

َ
ون

ُ
ِهم. وُهم ينخرط ِ

 
كل

ْن هجُروا  ا لقصٍص سمعناها ِممَّ
ً
سا ، وُوفق ِ

 
مصلحِة الن

ْزَدِريَنُهم،  مجتمعهم،
َ
ن ت

َ
و أ

َ
ُهنَّ زوجاُتُهم، أ

ُ
ن تترك

َ
 أ

َ
ْون

َ
فُهم يخش

نحرفة 
ُ
 امل

ُ
وَس الفساِد التي تقوُم بها هذه الِفئة

ُ
ق

ُ
َن ط

ْ
ِإذا َعَرف

 ِبال ُحُدود".

 
ِري ڤجاك ِدي ختُم 

ْ
ا خالل الفترة  ، ت

َّ
 للميالد. 1228 – 1216ُمطراِن عك

ة(:كتابة ُمختصرة  ألوجه: التينيَّ
َّ
  EPI ACON IACOBI. S . ┼ .)ِبال

لكتابة كاملة:
َ
 SIGILLUM IACOBI ACCONENSIS EPISCOPI . ┼ . أ

وب 
ُ
ا( "جاك")ختُم يعق

َّ
 ُمطران عك

هر:
َّ
لظ

َ
ة(: أ التينيَّ

َّ
 ( HOC SIGNUM CRUCIS ERIT IN  (CELO┼كتابة ُمختصرة )ِبال

 ُمختصرة للجملة اآلتية:
ٌ
 وهذه هي كتابة

(Hoc signum cruces erit in caelo cum dominus ad judicandum 
venerit, tunc manifesta erunt abscondita cordis nostri, alleluia 

alleluia). 

بُّ كي  ماِ  حينما يأتي الرَّ ليِب هذه سوف تظهُر في السَّ  الصَّ
ُ
)عالمة

وبنا،
ُ
ل
ُ
سراُر ق

َ
 تظهُر ِبوضوٍح أ

َ
م، عندها سوف

ُ
وَيا(. يحك

ُ
ل ِ
 
وَيا َهل

ُ
ل ِ
 
 َهل
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 !!! خوان إلاحفظ 
  ألطائفة الّدرزية ال تحتاج الى مصداقية ال من حزب وال من فئة وال من أي إطار آخر

  أبوسنان –نجيب سلمان صعب  د. بقلم
 

 ند الى ركائز تست الدوحة العريقة،الطائفة الدرزية، هذه 

ألمانة، بالكرم والكرامة، األنها محّصنة بدينها، ب زعزعتال ت

 في كينونتاأكثر  والذود عن امللهوف، والدفاع عن
ً
، هاألمور ثباتا

بجميع  وتعتز  عتزتوقد ا الدين، االرض، العرض والشرف.

قادتها من مشايخ دين ومن رجال سياسة وأرباب مناصب 

التي تتجلى واضحة للعيان ان موضوع  والحقيقة  .أينما كانوا

يث ، حوخوان سسطع كنور الشم  ودون عنا حفظ اال 

الغيرة والنخوة املعروفية الصادقة التي قام بها  شاهدنا

الرئي  الروحي للطائفة  ،فضيلة الشيخ موفق طريف

الدرزية في السنوات االوخيرة لدى محنة جبل الدروز عند 

ذل اوختطاف النسا  وما آلت اليه هذه الحادثة االليمة من ب

على الصعيد املحلي من اتصاالت فورية مع جهود جبارة 

ملسؤولين في البالد وجمع تبرعات سخية وايصالها الى اركان ا

والتأكد من وصولها بتوثيق صريح من ممثلي  ،الدين في الجبل

ذلك  وتصديق دنية املحلية في نواحي القرى واملالهيئات الدرز 

والتي حفظت جميعها في ملف وخاص لدى فضيلة  ،من قبلهم

عات سخية الشيخ بشكل موثق وواضح , كما انه جمعت تبر 

  ضا.أيالطائفة وارسلت الى الجبل  اوخرى من جهات مختلفة في

هذا ناهيك عن استمرار الرئي  الروحي للطائفة بمواكبة 

االمور بشكل دائم والقيام بلقا ات مكثفة مع ذوي الشأن في 

البالد وزيارات وخاطفة الى روسيا وفرنسا ولقا ات مع ممثلين 

واكبر دليل على متابعة مبدأ حفظ  لهيئات اوخرى دولية.

االوخوان االتصاالت التي اجراها فضيلته مؤوخرا مع املسؤولين 

الروس الذين لهم تأثير على االحوال الدائرة في منطقة الجبل 

وخاصة والقطر السوري عامة بعد الهجمة االوخيرة التي اودت 

بارواح عدد ال بأس به من املعروفيين من ابنا  الجبل واصدار 

ان وخاص والتواصل مع املشايخ واالعيان في الجبل بي

والسؤال واالستفسار عن االحوال هناك ونقل تعازي 

املعروفيين في البالد الى ذوي وعائالت الشهدا  واالمنيات 

بالشفا  العاجل للمصابين والجرحى حيث طالب فضيلته في 

البيان باعادة املخطوفين قبل تدهور االوضاع واعادة االمن 

, هذا التدوخل انما هو مان الى املنطقة ولجم املعتدينال وا

استمرار لحفظ االوخوان والوقوف الى جانب بني معروف في 

وحفظ  .ه في منطقة الجبل وادلب في سورياهذه املحن

وخوان يتجلى اال 

بمعانيه بقول 

ك جنبالط وليد ب

مؤوخرا ) لن اسمح 

بان تجوع عائلة 

درزيه طاملا 

املختارة موجودة 

ررت ولو اضط

لبيع كل امالكي 

وحتى املختارة لن اقبل بان تجوع عائلة درزية او تطلب 

وقال لالوخوة الدروز  .اعدة وال استطيع تلبية حاجاتها (املس

عد رض, ازرعوها ومستلضيق الحال "عليكم العودة الى األ و 

مح والبطاطا , ازرعوا القالن اقدم االراض ي التي املكها

يراد بذار البطاطا والقمح . وبادر جنبالط باستوالحمص"

 ،والحمص من الخارج وقام بتوزيعها مجانا على كل من يريد

علما بان املساعدات تشمل كل من يقصد املختارة حتى من 

وحصة اقليم الخروب "حصة االسد اهالي الجبل املسيحيين 

وتوزيعها على القرى ما قام ايضا باستيراد جرارات زراعية ك" 

جنبالط وخزينة املختارة وقدم , وفتح لفالحة االرض

, واكد بوضوح انه ساعدات بقيمة اربعة ماليين دوالرامل

سيستمر بالدفع لسنوات الن االزمات االقتصادية لسنوات 

طويلة قائال "اموال املختارة للدروز" باالضافة لتأمين االدوية 

للمحتاجين ووخصوصا اصحاب االمراض املستعصية ودفع 

, وجهز لضمان االجتماعيت وزارة الصحة وافروقا

مستشفيات ) عين وزين , االيمان, عاليه , وخالود, الشويفات, 

بشامون راشيا وحاصبيا( بكل املعدات مع مئة الف دوالر لكل 

مستشفى هذا اضافة لباقي الخدمات مؤكدا بالرد شخصيا 

 .ساعة 24 على طلبات وتوجهات الناس على مدار 

 مرافقيه ومرافقي وكذلك لم ين  جنبالط كبار السن من

بيت جنبالط حيث يتفقدهم في الليالي وكذلك متابعة اهالي 

شهدا  الحرب والكوادر السياسية والعسكرية ومدهم 

هم وعن احوالهم في فترة باملساعدات الالزمة والسؤال عن

 350, وللتسهيل على الناس اقتنى املختبرات بقيمة الكورونا

  طالب الجامعات نالف دوالر ملستشفى عين وزين ولم ي
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وتضيف وسائل االتصال انصافا للحقيقة  .واقساط التعليم

ايضا بان الوزير السابق وئام وهاب رغم امكانياته املالية 

الضعيفة مقارنة بجنبالط واالوخرين فتح بيته ومد يد العون 

لكل محتاج مع مساعدات طبية وغذائية شملت كل الدروز 

يتوانى عن فعل اي شيئ بدون استثنا  مع تأكيده بانه لن 

د وهناك من يؤك ةطلبات الناس في هذه االزمة الصعبلتلبية 

 .تقاسم لقمة الخبز مع كل من يقصدهبانه ي

  وخوانل ا حفظ 
ً
 وفعال

ً
وال يمكن ان  يكون في االساس قوال

، ألن الزمن قد يكشف كل ش ي ، وان 
ً
يكون فقط قوال

االنسان مهما كبر ونما وعال شأنه في معظم مجاالت الحياة، 

الدينية، السياسية واالجتماعية والثقافية وحتى التجارية 

 مع نفسه قبل كل ش ي ، ال يمكنه ان 
ً
منها، ان لم يكن صادقا

 ال مع أقرانه وال مع مح
ً
يطه وال مع مجموعته يكون صادقا

وحتى ال مع طائفته، وعندها يكون مبدأ حفظ أألوخوان منه 

 برا .. نعم برا  وألف برا  ودون ريب!!

 يمقت كل تالعب في العبارات ا  وخوانل احفظ 
ً
ة، لرنانحقا

 عما يخفيه صاحبه،  وفي الكالم املعسول الذي
ً
يكون بعيدا

 من الصميم بكل
ً
أمانة وصدق  فإن لم يكن هذا الكالم نابعا

ناس ال يمكنه ان يدوخل اي صميم كان حتى لو كان من أعز ال

ألمور من جديد وعدم التظاهر اعليه، لذا أفضل بكثير تقييم 

ر البعض لخدمة 
ّ
بمن ال سعرف كل ش ي ، وقد يفتخر بأنه ُسسخ

مآربه الشخصية وكل ما سشاع او يطلق هنا وهناك ال سستند 

شأنه تدعيم هذه من الى حقيقة او الى تصرف موضوعي 

غير شريف، ، وانما قد يكون من منطلق الدوحة املعروفية

 وهللا أعلم بخفايا النوايا ونوعيتها..

ينادي بحق وحقيق باالبتعاد عن الصلف  وخوانل ا حفظ

لو 
ّ
، ينادي بصيانة روح ، ينادي باملوضوعية الصحيحةن والت

وال ينادي بالتشرذم ألن هذا وغيره ال سعود على  ،الطائفة

الطائفة بالصالح، وال يصب في مصلحة اي معروفي على 

ي ألطر الفّعالة فايتطلب الذود والدفاع ومساندة كما االطالق.

 ملا فية وخ
ً
 الى جنب معا

ً
ير ومصلحة هذه الطائفة ويعمل جنبا

مر ال أن اال نفرادية وذر الرمل في العيون وكاال الطائفة، وينبذ 

.
ً
 يدري به أحد لغايات قد تكون مكشوفة سلفا

م على كل معروفي اينما كان ومهما وخوان ل ا حفظ
ّ
يحت

كانت هويته السياسية اآل يخلط السياسة بالعمل املوضوعي 

الشريف، وان يترفع عن كل امليول واملناظرات الشخصية 

مزق او الى تفريق القوم الى أقوام ، ف
ّ
هذا  الهادفة الى الت

؟؟ فتوحيد 
ً
بمصلحة من بربكم؟؟ وماذا نجني من ذلك جميعا

الصفوف من جميع الفئات ومن كل االطر سعود بالفائدة على 

 
ً
الجميع، هذا ما اثبتته أأليام في السابق وما تثبته حاليا

 في املستقبل.
ً
 وبدون ريب هذا ما يثبت ايضا

نثى ودرزي نقي  وخوانل ا حفظ 
ُ
يفرض على كل ابن أ

بصدق الوالدين ان يكفكف على الدوحة املعروفية بكل ما 

 امام كل 
ً
 منيعا

ً
أوتي به من قوة وامكانيات،  ويقف سدا

التحديات التي يمكنها ان تعمل على التفكك واالنقسام، 

ا  والعمل املشترك 
ّ
حيث انه يمكن تحقيق املزيد بالتعاون البن

لالنفراد هنا وهناك، واالمر يتطلب في هذا دون الحاجة 

السياق التعالي عن الخصوصيات ، وعدم العيش في االوهام، 

وال بأحالم السراب الن املاض ي أعطى ما فيه الكفاية من كل 

، واليوم يحن حسب 
ّ
 وعمل فيه كما طاب ولذ

ً
من تبوأ منصبا

أوامر االنا االعلى لديه على ما كان لديه من صالحيات، 

 ان العجلة تدور متن
ً
 ايضا

ً
 الكبر في السن ومتناسيا

ً
اسيا

والدهر دوالب ، وان لكل أمر توجد بداية ونهاية، فالقناعة 

 عرف مقدار نفسه 
ً
ايها االوخوان كنز ال يفنى، ورحم هللا امر ا

 وقف عند حّده.
ً
 ورحم هللا كذلك امر ا

يوص ي بتوطيد العالقات والعيش وخوان ل ا حفظ

دل بمحبة وتآخي مع جميع الفئات والطوائف واالحترام املتبا

كما هي، ونبذ كل شاذ وال يليق بالّسمات التي نشأت ونمت 

عليها عشيرة بني معروف في كل مكان من ُحسن الجوار الذي 

  هو إحدى هذه الّسمات االوخالقية ، وعلى سبيل املثال قال 

 
ً
فما من ريب االمر يحتم على الجميع أألنصياع طوعا

ة متناهية، وبعمل دؤوب دون كلل أو ملل وتحّمل وبإستقام

كل ما يمكن تحّمله من أجل صيانة هذا الصرح وضرب كل 

املسببات عرض الحائط من أجل مصالح هذه الطائفة 

 وترسيخها في ظل إحترام وكرامة ال غبار عليهما.

وأود ان انوه في هذه السطور الى ان الطائفة يجب ان 

ال تتأثر بأألهوا  الشخصّية والعبث تبقى قوية متينة راسخة وا

بمصالحها لغرض او ألغراض في نف  سعقوب، ففي الطائفة 

الدرزية قيادة دينية ممثلة باملجل  الديني الدرزي برئاسة 

فضيلة الشيخ موفق طريف، والذي يضم مشايخ أجال  من 

وكذلك ال يمكن ان سغيب  جميع قرانا وتقوم بواجبها وخير قيام.

ود منتدى رؤسا  املجال  املحلّية الدرزية، عن الخاطر وج

هذا ناهيك عن نواب البرملان الدروز من مختلف االحزاب 

وامللقاة على عاتقهم مهمات صعاب، إذ بتظافر جميع االطر 

الفاعلة يمكن النهوض بالطائفة نحو االفضل وبتظافر جميع 

املسؤولين في جميع املؤسسات واملواقع بدون تمييز والعمل 

 . كما هووامانه واحترام وقبول الغير  بصدق
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 نشاطات بيت الشهيد الدرزي
  د. جبر أبو ركن دادإع

السيد أمل نصر الدين يحيي السيد إيلي بن 

الختياره إليقاد الشعلة في يوم  شيم

 الذكرى تكريما للشهداء

اختارت اللجنة الوزارية املختصة بذلك، السيد إيلي بن 

شيم، رئيس مؤسسة ياد ليبانيم القطرية منذ عشرين سنة، 

ليوقد الشعلة في عيد االستقالل، احتراما لذكرى الشهداء 

األبرار، الذين استشهدوا من أجل الحفاظ على الدولة 

والشعب. وقد اتصل السيد أمل نصر الدين، رئيس مؤسسة 

هيد الدرزي، ورئيس الفرع الدرزي ملؤسسة ياد ليبانيم، الش

أه بهذه املناسبة، وحّياه وشكره على 
ّ
بالسيد إيلي بن شيم، وهن

العمل املثمر الذي يقوم به، لخدمة العائالت الثكلى، 

ولتقديم كل مساعدة لهم، وكذلك تخليد ذكرى الشهداء على 

لسيد إيلي أحسن وجه. وقد نّوه السيد أمل نصر الدين، أن ا

ف، حيث قام وإياه بسن 
ّ
بن شيم، تعاون معه بشكل مكث

قوانين ملصلحة العائالت الثكلى واألرامل واأليتام، وذكر 

السيد أمل أن السيد إيلي بن شيم، حافظ على النهج الذي 

تقرر وهو أن معاملة الدولة واملؤسسات للعائالت الثكلى، هي 

منح نفس املعاملة بالنسبة ألبناء جميع الط
ُ
وائف، حيث ت

نفس الحقوق لكل الشهداء بنفس الدرجة واملقدار. وذكر 

السيد أمل، أنه يطيب له أن يتعاون دائما مع السيد إيلي بن 

شيم، الذي يبدي دائما كل استعداد وكل نخوة، ويهتم بكل 

مل السيد ا وصرح كبيرة وصغيرة لدى أبناء الطائفة الدرزية. 

 ، ذو أب ثاكلمميز وإداري ناجح، و إنسان : إيلي هو نصر الدين 

أحدث انقالبا في مؤسسة ياد ليبانيم في العشرين  قلب كبير،

معالجة العائالت الثكلى، وفي تخليد  مواضيع  سنة األخيرة، في

واملبادئ الرفيعة، واهتم قيم الذكرى الشهداء. لقد امتاز ب

لي إي ومعالجة شئون العائالت الثكلى،التواصل مع الناس ب

الذي فقد ابنه الغالي كوبي في حادثة الطائرات املروحية، 

العائالت الثكلى، التي معاملة ن يحسفوضع كل ثقله في ت

ف األعباء 
ّ
تعاني يوميا من الفقدان والشوق األبدي.  وقد خف

الضريبية عن العائالت الثكلى، وأدخل معالجة نفسانية 

طوع ومساعدة الغير. التإلخوان الشهداء، وكان قدوة ومثاال في 

وقام بمواساة كل أب ثاكل وساعده على تخطي األزمة، وهو يستحق 

وقد انهالت التحيات  أن يوقد الشعلة باسم الشهداء.".

واملباركات على السيد إيلي الختياره لهذا الشرف العظيم. وقد 

أجاب قائال: إنه يشكر كل من اتصل به، وخاصة رؤساء فروع 

قائال لهم: أنتم شركاء في العمل، وكل مؤسسة ياد ليبانيم 

واحد منكم قّدم أكثر مني، وكلنا معا ساهمنا في نجاح املنظمة 

في أداء واجباتها، وأضاف إني أرى بنفس ي رسوال لكم، 

ويسعدني أنه في يوم الذكرى، حيث نكون أول مرة ليس 

وقد شكر بجانب قبور أعزائنا أن أوقد الشعلة كرامة لهم.  

يد ايلي بن شيم نتخابها السال للجنة الوزارية السيد امل ا

  .يقاد الشعلةإل 

في عقيد هشام إبراهيم يوقد شعلة ال

  سرائيلييوم الذكرى ممثال لجيش الدفاع اإل

اتصل السيد أمل نصر الدين بالعقيد هشام إبراهيم 

وهنأه على انتخابه ممثال لجيش الدفاع اإلسرائيلي في إيقاد 

اع لجيش الدفالشعلة في يوم الذكرى وكذلك تقديرا واحتراما 

وقد أبلغت وزيرة الثقافة السيدة ميري ريغيف  اإلسرائيلي.

خابه العقيد هشام عن اختياره، وأعلنت عن سرورها النت

معلنة أنه يرمز بشخصيته للحلف والعالقة العميقة بين 

 الطائفة الدرزية ودولة إسرائيل ومواطنيها.   

وجاء في توصية رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف 

كوخابي، بمناسبة منح العقيد هشام إبراهيم، حق إيقاد 

ل هشام إبراهيم بشخصه 
ّ
شعلة يوم االستقالل قوله: "يشك

دي طوال السنين، رمز تواصل فرق ومجمعات ونشاطه القيا

مختلفة تخدم في جيش الدفاع اإلسرائيلي، هشام ضابط 

متفّوق، قدوة ونموذج لكون جيش الدفاع اإلسرائيلي جيش 

الشعب بأكمله، الذي يمنح فرصا متساوية لكل من يخدم 

به. وأضاف أن هشام يسعى دائما أن يتطوع ليعمل ويخدم 

وهو يوّجه تطوعه للمواقع الضعيفة  أكثر من نطاق وظيفته،

من السكان، وفي التواصل مع املجتمع اإلسرائيلي والجيش. 

وأعرب رئيس األركان عن فخره واعتزازه بأنه أوص ى بانتخابه 

هذه السنة لهذا الدور املهم. وصّرح هشام قائال: هناك 

لحظات تمتلئ فيها حياتك فخرا ومعنى، أن تكون قائد كتيبة 

لراهن، وأن تكون جزًءا من جيش الدفاع في الوضع ا

اإلسرائيلي في األيام التي يساعد الجيش ويعمل على القضاء 

على وباء الكورونا، في هذه األيام يختارني الجيش الذي أفتخر 

له في احتفال إيقاد الشعل التقليدي، 
ّ
بانتمائي إليه، أن أمث

له باعتزاز وبمشاعر فياضة حيث أن الثقة التي أ
ّ
الني و وسأمث

كسب املعاني الكبيرة للعمل وتمنح القوة لالستمرار. ".
ُ
 بها ت

في قرية املغار، ويسكن قرية  1977ُولد العقيد هشام عام 

املغار اليوم. تجند للخدمة العسكرية والتحق بسالح 

وتّم تأهيله كمحارب،  7في كتيبة  77املدّرعات وانضم إلى لواء 
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كضابط  77، عاد للواء ثم التحق بدورة ضباط وقادة دبابات

وُعين قائد فرقة، وحارب مع فرقته في جنوب لبنان وخاصة 

وبعدها  77في موقع البوفور، ُعّين بعد ذلك نائب قائد لواء 

ضابط العمليات في كتيبة البقاع، ثم ضابط عمليات في 

 82ُعين مقدما، وُعين قائد لواء  2010، وفي عام 7كتيبة رقم 

، وفي 460في كتيبة  532ك قائد لواء ، وبعد ذل2012حتى عام 

ُرقي لدرجة عقيد، وُعين قائد كتيبة "القبضة  2015عام 

، وبعدها ُعين نائب فرقة الجليل، 2017الحديدية" حتى عام 

 .64ُعين قائد كتيبة  2019أيار  26وفي 

 نشاطات الكلية قبل العسكرية

تستمر الكلية قبل العسكرية في برنامجها حتى اليوم، وفي 

طالبا، وهم خريجون من املدارس الثانوية  45كل فوج يدرس 

طالبا، وتخّرج من بينهم  328في البالد. وقد تخّرج حتى اآلن 

ضابطا يخدمون في كافة وحدات جيش الدفاع  45حتى اآلن 

اإلسرائيلي في مراكز ومهمات قيادية. تضم األفواج األخيرة 

ونة األخيرة طالبا دروزا ويهودا. وقد قام الطالب في اآل 

زت كل فعالية من هذه 
ّ
باالشتراك بدورة "معرفة البالد" وترك

يهودي   الفعاليات، بإلقاء الضوء على بطل شهيد درزي أو 

من جيش الدفاع اإلسرائيلي، مثال العقيد نبيه مرعي، الرقيب 

لطفي أمل نصر الدين، الرقيب عنان قدور، الرائد إيلي راز 

ل بيرتس أبناء السيدة مريم بيرتس وأخيه النائب أوري أي

بيرتس، املقدم ميم من حرفيش وغيرهم رحمهم هللا. وتتم في 

هذه اللقاءات دراسة شخصية وأعمال ونشاطات وبطولة 

الضابط أو الجندي الشهيد، وماذا يمكن للجنود والضباط 

 أن يتعلموا من تراثه العريق.

 
 طالب الكلية مع فضيلة الشيخ موفق طريف

 
الكلية في زيارة لغرفة الذكرى للمرحوم العقيد نبيه طالب 

 مرعي  لقاء مع شقيق المرحوم العقيد مفيد مرعي

توجد روابط كثيفة وكثيرة بين الكلية قبل العسكرية، 

وبين سالح الجو في جيش الدفاع اإلسرائيلي، وقد قام في املدة 

، ةاألخيرة قائد سالح الجو الجنرال عميكم نوركين بزيارة للكلي

وألقى محاضرة للطالب. وجاء بعد ذلك عدد من الطيارين 

من سالح الجو، وقاموا بنشاطات مع طالب الكلية، ضّمت 

حربية في املحرقة كرمز تقدير واحترام للكلية إنزال طائرة مروحية 

 وطالبها. 

 

وكان طالب الكلية الدرزية قبل العسكرية قد فازوا في 

التربوي في أعقاب املحاربين الذي املكان األول في املشروع 

بادرت به وزارة الدفاع في هضبة الجوالن. وقد زار الكلية قبل 

العسكرية وبيت الشهيد الدرزي في اآلونة األخيرة، مديرة عام 

وزارة العدل املحامية سيغال يعقوبي، يرافقها نائب عام 

وزارة العدل السيد مفيد غانم وطاقم اإلدارة العامة، كما 

بزيارة الكلية أعضاء دورة القادة واألركان وقام كذلك  قام

بزيارة الكلية العميد عالء أبو ركن السكرتير العسكري لرئيس 

، وقام باستقباله واالحتفاء به السيد أمل نصر الدين الدولة

 رئيس املؤسسة، والسيد منير ماض ي مدير الكلية قبل العسكرية.

 
 ير العسكري لرئيس الدولة للكليةزيارة العميد عالء أبو ركن السكرت

 
طالب الكلية في لقاء مع والد الشهيد المرحوم عنان قدور 

 السيد نزيه قدور
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ملخص جلسات وتوصيات الهيئة الدينية ومنتدى رؤساء  

 المجالس المحلية في موضوع فيروس الكورونا
 

قام فضيلة الشيخ موفق طريف منذ بداية اجتياح 

فيروس الكورونا لعاملنا، باتخاذ كافة اإلجراءات املطلوبة التي 

أوصت بها مؤسسات الدولة لتطبيقها بين الناس، تفاديا 

ألخطار هذا الوباء. وقد قام فضيلته بتنسيق كافة اإلجراءات 

ية، درز مع السيد جبر حمود رئيس منتدى السلطات املحلية ال

ومع رؤساء املجالس ومسئولين آخرين، من أجل تطبيق 

وتنفيذ التعليمات بكاملها، ملصلحة الجمهور. وكانت الطائفة 

الدرزية ومؤسساتها، من أوائل من تقيد بالتعليمات، 

فأغلقت الخلوات واألماكن املقدسة واملدارس ومراكز 

عليهم  يز الشبيبة وغيرها، كما أن اوالئك الذين نكبوا بوفاة عز 

نفذوا التعليمات ومنعوا التجمهر مشكورين. فيما يلي 

للمناشير التي صدرت عن الرئاسة الروحية تسلسل األمور وسرد 

 ومنتدى املجالس الدرزية:

 -)ع( في مقام النبي الخضر أولى جلسة 

 2020 آذار 11

 
ت الهيئة الدينية املمثلة بالرئيس الروحي للطائفة عجتما

ي ف ،فضيلة الشيخ موفق طريف وسياس الخلوات ،الدرزية

أعقاب انتشار فيروس الكورونا في معظم بلدان العالم 

وإثر إعالن  ،وإحصاء أكثر من مائة حالة مرضية في البالد

ام مق في اجتمعت ،امنظمة الصحة العاملية عن الكورونا وباء عاملي

 .2020 اذار  11بتاريخ  النبي الخضر علية السالم في كفر ياسيف

االستماع الى محاضرة ألقاها الدكتور  خالل االجتماعتم 

، ر مستشفى " زيف " الحكومي في صفدسلمان زرقا مدي

حيث شرح عن الفيروس وعوارض املرض وعن انتشاره في 

على أن  ،مختلف دول وقارات العالم. شدد الدكتور زرقا

الفيروس غير مرئي وغير ملموس ومن هنا تنبع خطورته 

جة الى التوجه الفوري للمستشفى في حالة ظهور والحا

عوارض املرض، أما في حالة االقتراب من مريض بالكورونا 

يتوجب  -دقيقة  15متر أو املكوث بجانبه مدة  2مسافة 

 يوم. 14التواجد في الحجر الصحي ملدة 

هذا وتم خالل املحاضرة واالجتماع عرض سبل 

ستماع الى ما آلت اليه وبعد اال  ومقترحات للوقاية من املرض.

األمور على مستوى البالد واملنطقة حتى اليوم، وبعد املشاورة 

تم االجماع على إصدار بيان توصيات للجمهور في جميع 

 القرى تداركا لألوضاع ووقاية مما قد يحدث.

وجاء في توصيات الهيئة الدينية واجب االلتزام واتباع 

واالختصار في بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة 

املناسبات والتجمهرات العامة إن كان على مستوى كل قرية 

وقرية أو على صعيد القرى كافة، خاصة في حاالت الوفاة 

 حيث تمت التوصية بتخفيف النعوات.

َي بإلقاء السالم والتحية مقابلة في جميع  وص ِ
ُ
الى ذلك أ

املناسبات وعدم املصافحة. وفيما يتعلق بموسم االفراح 

قبل في األسابيع القادمة فتوجهت الهيئة الدينية بتخفيف امل

 العزائم قدر اإلمكان.

هذا وتم القرار على متابعة املشاورات بشكل دوري 

وإصدار توصيات حسب واقع الحال مع نهاية الشهر الجاري 

ومطلع نيسان، خصوصا فيما يتعلق باملناسبات 

 واالجتماعات الطائفية والعامة.

الذي تم تعميمه مساء اليوم الخميس  مرفق نص البيان

 على مجالس الخلوات وعلى أفراد املجتمع:

"                                                                         11.03.2020     

 بسم هللا الرحمن الرحيم    

 الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على األنبياء واملرسلين.

ِدم  اللهم،
َ
عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وأ

 علينا ثوَب العافية ولباَس الصحِة والسالمة وبعد:

حرًصا على جماعة األهل واإلخوان، من أبناء الطائفة 

الكريمة واملجتمع، محفوظين مكلوئين على أفضل أحوال 

السالمة، إجتمعت الهيئة الدينية للطائفة املعروفية في البالد 

انتشار املرض الفيروس ي الكورونا، والذي بات  على ظل

 بما يلي:
ً
ا للجميع، مناشدة

ً
 معروف
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 : متابعة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة 
ً
أوال

 والتقّيد بها والتي تهِدف إلى سالمة الفرد والجماعة .

ثانًيا : اإلقتصار في النعوات، اجتناًبا ملا يوجبه االحتشاد 

 ى وانتشار املرض.والتجمع من سرعة الَعدو 

ا :  اإلختصار من عزائم األفراح  للسبب املذكور أعاله.
ً
 ثالث

 
ً
نساًء، و رابًعا : التقيد بسالم املقابلة دون املصافحة، رجاال

 في األفراح واألتراح واملناسبات العامة وأماكن العبادة.

خامًسا : من آداب املريض باألمراض املعدية أن ُيمسك 

في املناسبات العامة والخاصة وأماكن عن مخالطة الناس 

 "العبادة حتى يتعافى بإذنه تعالى .

تعليق وتوقف الصالة في الخلوات الشعار 

 2020 آذار 15 -اخر

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم"

 بيان عاجل إلى املّصلين والخلوات 

الحمد هلل رّب العاملين والّصالة والّسالم على األنبياء 

 واملرسلين وبعد،

ي وباء الكورونا حول أرجاء العالم ووصوله الى 
ّ

مع تفش 

اس واملجتمع إلى خطر العدوى واالنتقال 
ّ
بالدنا، معّرًضا الن

س 
ّ
نف

ّ
الّسريع من إنسان إلى آخر، وذلك عبر الهواء والت

ا لألوضاع 
ّ
مس وغير ذلك. وبعد متابعة دقيقٍة من

ّ
والل

عليمات واستمراًرا ملنشور الهيئة الّدينّية
ّ
ذي صدر ع والت

ّ
ا ال

ّ
ن

خاذ املشورة مع مشايخ البالد وسّياس 
ّ
قبل أّيام عّدة، وات

فاق الخواطر في ضرورة الحفاظ 
ّ
الخلوات منذ الّصباح، وات

 
ً
على صّحة الفرد والجماعة، وفي كون املجتمع الّدينّي قدوة

عليمات والقوانين الواردة من الجهات 
ّ
 في تطبيق الت

ً
ومثاال

 وزا
ً
 رة الّصحة، تقّرر ما يلي:  املختّصة وخاّصة

ين من رجال ونساء إلى  
ّ
ف حضور املصل

ّ
ق ويتوق

ّ
ُيعل

الخلوات من هذا اليوم حتى إشعار آخر، على أن تقام 

ْم 
ُ
ك

َ
وا ُبُيوت

ُ
 في قوله تعالى: ﴿َواْجَعل

ً
الّصلوات في البيوت، عمال

اس، 
ّ
﴾. كّل ذلك منًعا لتجمهر الن

َ
الة قيُموا الصَّ

َ
 َوا

ً
ة

َ
ِقْبل

 لومساهم
ً

ا في عدم انتقال العدوى وامتثاال
ّ
 من

ً
لقرار الّصادر ة

 حة.عن وزارة الّص 

 "15-03-2020األحد 

 آذار 16 -لى اهالي جولس خاص إبيان 

2020 

 بيان إلى أهالي جولس       16.3.2020" 

عليمات الّصادرة عن حكومة إسرائيل، 
ّ
ا للت

ً
وفق

ي جولس، تّم 
ّ
نسيق بين املجلس الّدينّي واملجلس املحل

ّ
وبالت

ا على أمنكم وصّحتكم:
ً
عليمات اآلتية حفاظ

ّ
فاق على إطالق الت

ّ
 االت

 . في األفراح:1

ذي يمنع تجمهر أكثر من  -
ّ
ا لقرار وزارة الّصّحة ال

ً
وفق

 املحّبذ تأجيل موعد العرس.عشرين شخًصا، سيكون من 

في حال أقيم العرس، ُيمنع أن يزيد عدد املشاركين عن  -

عشرين شخًصا في قاعة مغلقة، مع الحفاظ على مسافة 

 مترين بين كّل مشارك وآخر.

 . في املآتم:2

ذي يمنع تجمهر أكثر من  -
ّ
ا لقرار وزارة الّصّحة ال

ً
وفق

عوات على أهل ا
ّ
 لقرية.عشرين شخًصا، ستقتصر الن

يوم تشييع الجنازة، سيتّم االخذ بالخاطر في بيت  -

 دون املكوث هناك.
ً
عب مقابلة

ّ
 الش

بعد الّدفن يتّم التجّمع واألخذ بالخاطر في بيت أهل الفقيد  -

تي تمنع تجّمع أكثر من 
ّ
عليمات ال

ّ
، مع التقّيد بالت

ً
 عشرةمقابلة

 "آخر.أشخاص، مع الحفاظ على مسافة مترين بين كّل مشارك و 

 23 -)ع( جلسة في مقام النبي الخضر 

 2020 آذار

مع تفاقم وتفش ي فيروس الكورونا في البالد واالرتفاع 

آذار  24 امللحوظ في عدد املصابين ، ُعقدت مساء االثنين

جلسة في مقام النبي الخضر عليه السالم في كفر  2020

ياسيف بحضور الرئيس الروحي للطائفة الدرزية فضيلة 

الشيخ موفق طريف وسياس خلوات ومشايخ ورئيس منتدى 

السلطات املحلية الدرزية السيد جبر حمود. ودارت الجلسة 

حول آخر ما آلت اليه االوضاع وسبل التعاون والجهود 

ة الدينية والسلطات املحلية لحث الجمهور املشتركة للهيئ

بتعليمات وزارة الصحة والبقاء في البيوت وعدم على االلتزام 

 التجمع أو التجمهر.

لص املشاركون الى قرار يقض ي الى استمرار تعليق 
َ
وخ

الصلوات في الخلوات ، منع النعوات في حاالت الوفاة 

العزاء واالكتفاء بالتعميم على مستوى القرية واختصار 

 وتأجيل االفراح.

رِح خالل الجلسة التي استمرت حتى منتصف الليل 
ُ
وط

موضوع العائالت املستورة والعائالت التي تدهور وضعها 

االقتصادي بشكل كبير خالل االزمة وسبل مساعدتها اذا 

اقتضت الضرورة. حيث تبين أن مكاتب الرفاه االجتماعي 
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م كل من هو بحاجة والسلطات املحلية لديهم الجاهزية لدع

 ولتوفير املستلزمات االساسية في حاالت الضرورة.

كما وتباحث املجتمعون تطورات سلبية ووفيات نتيجة 

الفيروس ، ال سمح هللا، وطرق التعامل حينها، واجمعوا على 

 التحضير لكل طارئ.

هذا وصدر في الجلسة بيان مشترك موجه الى أبناء 

 :الدينية والسلطات املحلية الطائفة واملجتمع باسم الهيئة

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم" 

قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا هو موالنا وعلى هللا 

 فليتوكل املؤمنون )صدق هللا العظيم(.

سبحان مسبب األسباب وممتحن العباد واملجازي على 

 االعمال وهو اللطيف العليم الغفور الّرحيم.

الث واستمراًرا بعد دخول أزمة وباء 
ّ
الكورونا أسبوعها الث

للمناشير الّسابقة عقدت جلسة مساء االثنين املوافق 

في مقام سّيدنا الخضر "ع" بحضور الهيئة  23.03.2020

الّدينّية وممثلي منتدى الّسلطات املحلية واملحاكم الّدينّية، 

 وتقرر ما يلي:

م علينا ا .1
ّ
ابتة بالقضاء والقدر تحت

ّ
خذ ال عقيدتنا الث

وكل، فعلى الجميع االلتزام بهذا املنشور واال 
ّ
باألسباب قبل الت

 عواقب األمور تكون على ذمة املخالف.  

قيد  .2
ّ
ائفة واملجتمع عامة الت

ّ
على جميع أبناء الط

 وااللتزام بتعليمات وزارة الّصحة.

استمرار تعليق الّصلوات في الخلوات وإقامتها في  .3

ى إشعار آخر.البيوت بشكل فردّي على 
ّ
 نطاق أصحاب البيت حت

برك في  .4
ّ
قتصر للدعاء والت

ُ
زيارة املقامات املقدسة ت

الحاالت الخاصة. يطلب القدوم بلباس الئق ومحتشم من 

 البيت ألداء الّزيارة )املالبس واالغطية غير متوفرة في املقامات(.

نظرا لألوضاع الّراهنة، من املحّبذ تأجيل مواعيد  .5

املقّررة إلى موعد الحق. في حال تقرر اقامة املناسبة االفراح 

في هذه الفترة، يجب اقتصار املراسيم على مستوى البيت 

رة، مع ترك العزائم والتمش ي مع تعليمات 
ّ
والعائلة املصغ

وتحديد عدد الحاضرين في آٍن واحد بأن ال يزيد عن وزارة الّصّحة 

 عشرين شخص.

عوات خارج القرية  .6
ّ
في حاالت الوفاة، َمنع الن

عميم على مستوى القرية، واجراء مراسيم 
ّ
واالكتفاء بالت

تواجد الّدفن بموجب تعليمات وزارة الّصحة، القاضية بعدم 

أجير مقابلة  20أكثر من 
ّ
شخص في آن واحد في بيت العزاء، ويكون الت

ساء(.
ّ
 دون مكوث املعزين في بيت العزاء )األمر يعم الرجال والن

ت وفاٍة، ال سمح هللا، نتيجة فيروس في حاال  .7

الكورونا أو االشتباه فيه سببا للوفاة، يجب إعالم سائس 

الخلوة ورئيس املجلس املحلي بشكل فوري إلعالم الجهات 

عليمات الخاصة الّصادرة املختصة لتدبير 
ّ
مراسم الجنازة وفق الت

 .عن وزارة الّصحة

 كاتب الّرفاهالهيئة الّدينّية والّسلطات املحلّية وم .8

االجتماعّي، سيعملون كّل ما بوسعهم من أجل تقديم يد 

 العون للعائالت املحتاجة إذا أوجب األمر.

الهيئة الّدينّية والّسلطات املحلّية يواكبون  .9

تداعيات األمور ويتحسبون لكّل طارئ، ويطلبون من 

وارئ 
ّ
الجمهور التّوجه في حاالت الّضرورة الى مراكز الط

ابع
ّ
 ة للمجلس املحلّي في كّل قرية أو الى سائس الخلوة.الت

تعليمات وزارة الّصحة واملختصين ملزمة للجميع   .10

من حيث املبدأ واملضمون. من منطلق املسؤولّية الفردّية 

والجماعّية على كّل عاقل أن يلتزم بها ويعمل بحسبها دون 

ا على نفسه، عائلته ومجتمعه.
ً
 تهاون، وذلك حفاظ

مام وتعّم نسأله 
ُ
جّل ثناؤه وعّز سلطانه أن ينجلي هذا الغ

ائفة الى مألوف 
ّ
الّسالمة والّسالم ربوع العالم وتعود الط

عاداتها الكريمة ومن تلمح حالوة العافية هانت عليه مرارة 

 الّصبر.

إدارة معالجة المتوفى من الطائفة الدرزية 

 2020 آذار 25 - نتيجة فيروس الكورونا

عليمات الّصادرة عن وزارة الّصّحة والحكومة، شًيا مع تم
ّ
الت

 ألسئلة كثيرة حول تعليمات الجنازات والوفّيات في ظّل 
ً
واستجابة

عليمات هذا، آملين من الجميع ُحسن 
ّ
الكورونا، نقّدم لكم مرشد الت

ا على صّحة املجتمع
ً
ّمة وحفاظ

ّ
 للذ

ً
قّيد، مراعاة

ّ
  :الت

 يجب إجراء األمور التالية:"... 

 تحديد الوفاة بواسطة طبيب -1

 التأكد من هوية املتوفى بواسطة العائلة. -2

 دعوة الطاقم املعاِلج من ِقبل الدولة يرافقه فرد من العائلة. -3

ي الطاقم املعاِلج الجثة بكيس البولي إيثلين  -4
ّ
يغط

 وغطاء فوق املالبس.

ال حاجة لغسل الجثة بسبب الظروف اعتمادا على  -5

 الطائفة.أمر رئيس 

نقل لبيت الشعب. -6
ُ
 توضع الجثة في التابوت وت

نقل الجثة للدفن بعد الصالة بحضور العدد  -7
ُ
ت

 املسموح به من املشّيعين.
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 متوفى في مؤسسة طبية

 يتم إجراء األمور التالية:

 حاجة لغسل الجثة بأمر من الرئاسة الروحية.ال  -1

غطى الجثة بكيس -2
ُ
 البولي إيثلين وغطاء فوق املالبس. من ت

 توضع في تابوت ُيحضر للمؤسسة الطبية -3

 ُينقل التابوت لبيت الشعب إلجراءات الجنازة. -4

 تعليمات خاصة 

 يعالج جثة رجل رجال وجثة امرأة نساء. -1

 يتم كل إجراء بحضور فرد مرافق من العائلة.  -2

على الطاقم املعالج من ِقبل الدولة ان يحضر  -3

بسرعة قصوى للمكان ألن أفراد الطائفة يعرفون واحدهم 

اآلخر وذلك من أجل منع التجمهر أو معالجة الجثة من ِقبل 

 أشخاص غير مؤّهلين لذلك. 

يتم إبالغ رئيس السلطة املحلية عن كل وفاة بسبب  -4

 لس الديني.الكورونا وكذلك الرئاسة الروحية واملج

تبعث الرئاسة الروحية والسلطة املحلية طاقما  -5

 "محليا خاصا يساعد في كل العمليات.

بياٌن حول الّتعليمات المتعّلقة بمراسم 

 2020 آذار 31- الجنازة في ظّل الكورونا

قة بمراسم الجنازة في ظّل 
ّ
عليمات املتعل

ّ
بياٌن حول الت

ا لقرار الهيئة 
ً
 :الّدينّية ومنتدى الّسلطات املحلّيةالكورونا، وفق

 بسم هللا الرحمن الرحيم"

 توجيهات وتعليمات ألداء مراسيم الجنازة في ظّل فيروس الكورونا

تي صدرت عن الهيئة 
ّ
ا على املنشورات الّسابقة ال

ً
عطف

الّدينّية ومنتدى الّسلطات املحلّية الدرزية، وذلك في أعقاب 

طّورات األخيرة وتوجيهات 
ّ
وزارة الّصّحة والجهات املختّصة الت

للحّد من انتشار وباء الكورونا والقضاء عليه، تكون مراسم 

الي:
ّ
حو الت

ّ
 الجنازة واألخذ بالخاطر على الن

عوات خارج القرية.  -1
ّ
منع الن

ُ
 ت

ى في ساعات   -2
ّ
يتوّجب اإلسراع في عملّية الّدفن، حت

رة.
ّ
 املساء املتأخ

أقّل عدٍد ممكن من  تقتصر مراسم الجنازة على .3

األشخاص، ال يتجاوز أكثر من عشرين شخًصا في آٍن واحد، 

 شامل للرجال والنساء.

قام مراسم الّصالة على الجنازة في منطقة مفتوحة  .4
ُ
ت

عب(.
ّ

 )خارج بيت الش

 فقط، دون  .5
ً
عزية مقابلة

ّ
يكون األخذ بالخاطر والت

مات تعلياملكوث أو الجلوس في بيت الشعب، مع الحفاظ على 

وزارة الّصّحة في منع تجاوز عدد املتواجدين عن عشرين 

 شخًصا، شامل للرجال والنساء.

عازي عبره  .6
ّ
ي الت

ّ
يفّضل وُينصح نشر رقم هاتف لتلق

كليف وراحة ألهل العزاء.
ّ
واصل، وذلك منًعا للت

ّ
 أو عبر وسائل الت

قّيد وااللتزام  .7
ّ
د ونشّدد على ضرورة الت

ّ
نعود ونؤك

ا عن وزارة  املطلق عليمات واألوامر الّصادرة يوميًّ
ّ
ة الت

ّ
بكاف

 الّصحة والحكومة.

مام وتعّم 
ُ
نسأله الباري َعّز وجَل أن ينجلي هذا الغ

ائفة الى 
ّ
الّسالمة والصحة والّسالم ربوع العالم وتعود الط

 "2020، آذار 31   مألوف عاداتها الكريمة.

بمراسم بياٌن حول الّتعليمات المتعّلقة 

األفراح وإبرام عقود الّزواج في ظّل 

 2020 نيسان 06 - الكورونا

استمراًرا للبيانات الّصادرة عن مكتب الّرئاسة الّروحّية حول 

ق 
ّ
وجيهات في ظّل الكورونا، نضع بين يديكم البيان املتعل

ّ
الت

ا لقرار الهيئة الّدينّية
ً
 :بمراسم األفراح وإبرام عقود الّزواج وفق

 هللا الرحمن الرحيم بسم"

ق بمراسم األفراح وعقود 
ّ
توجيهات وتعليمات فيما يتعل

 الّزواج في ظّل الكورونا

تي صدرت عن الهيئة 
ّ
ا على املنشورات الّسابقة ال

ً
عطف

طّورات األخيرة وتوجيهات وزارة 
ّ
الّدينّية، وذلك في أعقاب الت

ا الّصّحة والجهات املختّصة للحّد من انتشار وباء الكورون

ق 
ّ
وجيهات اآلتية فيما يتعل

ّ
والقضاء عليه، نعلمكم بالت

 ّي:أبريل الحال -بمراسم األفراح واألعراس املقّررة لشهر نيسان

.   يحّبذ تأجيل موعد الفرح إلى موعد الحق، وذلك رفًعا 1

ا على صّحة وسالمة املجتمع.
ً
اس وحفاظ

ّ
 للكلفة عن الن

ائع في من2
ّ

ا للرأي املغلوط الش
ً
ع وتحريم إبرام عقد .  خالف

ه ال يوجد أّي 
ّ
الّزواج في فترة ما بين العيدين، نوّضح وننّوه أن

 مانع دينّي أو شرعّي من إبرام العقد طيلة أّيام الّسنة.

. في حال تقّرر إجراء مراسم الفرح في موعدها املقّرر خالل 3

هر الجاري، تتّم املراسيم بشكل مختصٍر، وسط مشاركة 
ّ

الش

كن من األشخاص، مع الحفاظ على تعليمات أقّل عدد مم

وزارة الّصّحة في منع تجاوز عدد املتواجدين عن عشرين 

 شخًصا في آن واحٍد.

كور واإلناث على 4
ّ
. تعليمات هذا املنشور موّجهة ألعراس الذ

 حّد سواء. 
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قّيد وااللتزام املطلق5 
ّ
د ونشّدد على ضرورة الت

ّ
ة بكا . نعود ونؤك

ّ
ف

ا عن وزارة الّصحة والحكومة.  عليمات واألوامر الّصادرة يوميًّ
ّ
 الت

 .داعين بزوال هذه الغمامة قريًبا

لمقام سّيدنا  بيان الغاء الزيارة السنوية

 2020نيسان  16  -( ع)الّنبي شعيب 

 بسم هللا الرحمن الرحيم"

بي شعيب 
ّ
 معليه الّسال بيان حول الّزيارة الّسنوّية ملقام سّيدنا الن

تي تشهدها البالد منذ انتشار وباء 
ّ
نظًرا لحالة الطوارئ ال

عليمات الّصادرة عن وزارة 
ّ
وجيهات والت

ّ
 للت

ً
الكورونا، ومتابعة

صة للحّد من انتشار هذا الوباء، ومع 
ّ
الّصّحة والجهات املخت

قليدية ملقام سّيدنا النبي 
ّ
اقتراب موعد الّزيارة الّسنوية الت

السالم، وبعد إجراء املشاورات مع الهيئة شعيب عليه 

نسيق مع منتدى الّسلطات املحلّية وأعضاء 
ّ
الّدينّية والت

الكنيست، نعلمكم بقلوٍب محزونٍة مضطّرة، ونفوٍس 

موجوعة متحّسرٍة عن القرار الّصادر بإلغاء مراسم الّزيارة 

قة بالّزيارة لهذا العام بما يشمل: 
ّ
ة الفّعالّيات املتعل

ّ
 وكاف

 نيسان.   24. إلغاء الّسهرة الّدينّية مساَء 1

 نيسان.   25. إلغاء مراسم االستقباالت الّرسمّية يوم الّزيارة في 2

بي 3
ّ
بابّية إلى مقام الن

ّ
عبّية والش

ّ
ة املسيرات الش

ّ
. إلغاء كاف

 شعيب عليه الّسالم. 

افة داخل القرى 4
ّ

بيبة والكش
ّ

ة فعالّيات الش
ّ
. إلغاء كاف

قة 
ّ
بي شعيب عليه الّسالم. املتعل

ّ
 بزيارة مقام الن

شاطات الّرسمّية وغير الّرسمّية 5
ّ
ة الفّعالّيات والن

ّ
. الغاء كاف

بي شعيب عليه الّسالم. 
ّ
قة بزيارة مقام الن

ّ
 داخل القرى املتعل

 الحسرة واألسف في 
ُ

ال شّك أن هذا القرار الّصادر يبعث

ه حتمّي في ظ
ّ
روف نفوس أبناء الطائفة أجمع، ولكن

ّ
ّل الظ

 
ً
ا لصّحة املجتمع وأفراده، ووقاية

ً
الراهنة حرًصا وصون

ا عن وزارة الّصّحة.  عليمات الّصادرة يوميًّ
ّ
 بالت

ً
 لجمهور الّزائرين عمال

نبتهل إلى هللا تبارك وتعالى أن ترتفع هذه الغمامة قريًبا عن 

البشرّية جمعاء، وأن نجتمع وإّياكم في العام املقبل والجميع 

ة وعافية وهدأة بال، لنجّدد مراسم الزيارة وما تحمله في صّح 

 من معاٍن توحيدّية وإنسانّية جليلة.

ائفة الّدرزّية - موفق طريف أخوكم
ّ
 الّرئيس الّروحّي للط

 "15.4.2020جولس، 

بيان لاللتزام باوامر وزارة الصحة 

 2020نيسان  16والمناشير 

 بسم هللا الرحمن الرحيم"

ائفة الّدرزّية في البالدبيان عاجل ألبناء 
ّ
 الط

رض عليه من تحكيم 
ُ
 أن يترك اإلنسان ما ف

ُ
ليس اإليمان

سليم في فتح أبواب البالء وترك 
ّ
العقل والوقاية، وليس الّرض ى والت

 الحماية.

ببالغ األسف والقلق، تشهد قرانا الّدرزّية في األّيام األخيرة 

ا في تطبيق تعليمات وزارة   الّصّحة، ومخالفاٍت تراخًيا مستمرًّ

 في اتّباع ما صدر عن الهيئة الّدينّية ومنتدى الّسلطات 
ً
كثيرة

عامل مع األتراح 
ّ
ّية خالل هذه الفترة من توجيهات في الت

ّ
املحل

واألفراح واملناسبات، معّرضين أبناء املجتمع لخطر التعّرض 

ذي يهّدد أمن البالد.
ّ
 لوباء الكورونا ال

عليمات الّصادرة لقد نّوهنا في أكثر من 
ّ
 االلتزام بالت

ّ
بيان، أن

ه واجٌب 
ّ
خالل هذه الفترة هو أمٌر ُملزم بشكٍل مطلق، وأن

أخالقّي، قانونّي ودينّي، يفرض علينا تحّمل املسؤولّية الفردّية 

من أجل املصلحة الجماعّية، خاّصة في أعقاب ورود األنباء 

 
ُ
بلداتنا رانا و األخيرة عن تزايد عدد املصابين باملرض في بعض ق

راخي 
ّ
 للت

ً
وانتشاره الّسريع واملقلق في املجتمع العربّي، نتيجة

عليمات وعدم أخذها على مستوى كاٍف 
ّ
باع الت

ّ
والّتهاون في ات

ا 
ً
ذي جعل انتشار هذا املرض خطًرا محدق

ّ
من الجّدّية، األمر ال

 يهّدد صّحة مجتمعنا وقرانا. 

ياء واملرسلين، أن من هنا نعوُد ونطالبكم، بجاه كّل األنب

ا 
ً
طّورات على محمل الجّد، وأن تكونوا عون

ّ
تأخذوا هذه الت

ا على 
ً
صّدي لهذا الّداء املستشري الخطير، حفاظ

ّ
ودرًعا في الت

 سالمتكم، سالمة عائالتكم، وعلى الّسالمة العاّمة.

صال في األّيام األخيرة صوًرا 
ّ
مع األسف، تناقلت وسائل االت

 
ُ
 عن مجتمعنا ومقاطع مصّورة من ق

ً
 سلبّية

ً
رانا، تعكس صورة

وجيهات 
ّ
الّدرزّي كمجتمع غير مسؤول وغير متقّيد بالت

نا نهيُب بكم للحفاظ على الّصورة 
ّ
عليمات، وعليه فإن

ّ
والت

ائفة الّدرزّية أن تخرج بها إلى العلن، 
ّ
تي اعتادت الط

ّ
اإليجابّية ال

ظام والتق
ّ
 ُيقتدى به في االنضباط والن

ً
عللنكون مثاال

ّ
 يمات.ّيد بالت

  ،
ً
متّدينين وغير متّدينين، شيًبا وشباًبا، نساًء وأطفاال

عليمات والبيانات 
ّ
قّيد بالت

ّ
نناشدكم جميًعا مّرة أخرى بالت

 في مخالفتها وإهمالها تحميٌل 
ّ
دين ومشّددين أن

ّ
الّصادرة، مؤك

ّمة وكسٌب لإلثم.
ّ
   للذ

 باحترام

الّرئيس الّروحّي  - طريفأخوكم موفق  -باسم الهيئة الّدينّية

ائفة الّدرزّية
ّ
 للط

ّية
ّ
رئيس  - أخوكم جبر حّمود - باسم منتدى الّسلطات املحل

 املنتدى ورئيس مجلس ساجور 

 " 2020، نيسان 16
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 نشاطات طائفية
 الشيخ أبو حمزة توفيق سالمة إعداد

 سكرتير المجلس الديني

المئات من مشايخ الطائفة الدرزية في 

زيارة لمقام النبي شعيب عليه السالم 

 لذكرى تحرير الشحار وزيارة أهالي حضر 

 
زيارة خاصة  2020آذار  7أقيمت صباح اليوم السبت 

ملقام النبي شعيب عليه السالم لذكرى زيارة أهالي قرية حضر 

وإلحياء ذكرى تحرير الشحار  1974للمقام الشريف عام 

ومقام السيد االمير )ق( في جبل الشوف، ابان الحرب االهلية 

بوع السفي لبنان. وتقام هذا الزيارة منذ عشرات السنين في ا

االول من شهر آذار، وفق قرار شيخ الجزيرة املرحوم سيدنا 

الشيخ أمين طريف، ويعود القرار ملا تحمله هاتان املناسبتان 

 من معاٍن واركان لجميع املوحدين الدروز في دول الشرق االوسط.

وقد تحدث فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي 

التي اجراها في العاصمة  للطائفة، أثناء الزيارة عن اللقاءات

الروسية موسكو هذا األسبوع، وعن االوضاع في جبل الدروز 

وجبل السماق وجبل لبنان، وعن ضرورة الحفاظ على 

الكيان الدرزي في كل دول املنطقة. وقال الشيخ طريف أيضا 

ان أبناء وقيادات الطائفة ملزمون بالحفاظ على بعضهم 

نطلق فريضة حفظ البعض في كل أنحاء العالم، من م

وما  االخوان، وأن ما حصل في الشوف في ثمانيات القرن املاض ي،

 فعله ويفعله دروز البالد خالل األزمة السورية، خير دليل على ذلك.

وكان قد قدم للزيارة املئات من مشايخ البالد من الجليلين 

والكرمل والجوالن من مختلف القرى ومنهم سياس الخلوات 

 ت وقضاة املحاكم املذهبية.واملشايخ الثقا

وأكد الشيخ طريف خالل الزيارة على 

موقف أبناء الطائفة املوحد في كل أرجاء 

العالم حول مصالح الطائفة العليا، مع 

 حفظ خصوصيات كل بلد ودولة. 

فضيلة الشيخ موفق طريف 

يجتمع بنائب وزير خارجية 

 روسيا 

في العاصمة  2020آذار  4بعد ظهر اليوم االربعاء  إجتمع

الروسية موسكو فضيلة الشيخ موفق طريف، رئيس طائفة 

املوحدين الدروز بنائب وزير الخارجية الروس ي واملبعوث 

ميخائيل بوغدانوف. ودار اللقاء  -الخاص للشأن السوري 

حول قضايا عديدة تخص كيان الطائفة في دول الشرق 

األخص االوضاع في سوريا حيث تدور في هذه  االوسط، وعلى

االيام معارك ضارية في الشمال السوري. عرض الشيخ 

طريف على السيد بوغدانوف ورقة عمل تتعلق باملواضيع 

التي يجب تناولها في املرحلة االنتقالية في سوريا، وأهمها 

حفظ مكانة االقليات الدينية وتمثيلها وحقوق أفرادها من 

ضات الجارية التي ترعاها روسيا حول نص خالل املفاو 

 الدستور.

 
أكد الشيخ طريف للسيد بوغدانوف على دور الدروز 

في الدولة السورية وأهمية اعادة بناء مؤسسات  ومركزيتهم

الدولة وبسط سيادتها على كافة املناطق، حيث صرح أن 

الطائفة تحرص على وحدة سوريا أرضا وشعبا، ولهذا يجب 

العمل على اعادة فتح املعابر وإزالة الحواجز واحياء الحركة 

-التجارية والصناعية وتعزيز األمن الشخص ي في جبل الدروز 

 ل العرب وفي كافة املحافظات السورية.جب

وقال السيد بوغدانوف معقبا إن للدروز دور مركزي وهام 

في كل دولة يقطنون فيها وانه سيحرص على متابعة ومواكبة 

القضايا التي طرحها الشيخ طريف مع مكتب الرئاسة 

 الروسية ومع وزيري الخارجية والدفاع.
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لخارجية الروسية هذا وشارك في االجتماع كبار موظفي ا

 والوزير السابق صالح طريف.

يذكر أن لقاء الشيخ طريف وبوغدانوف ُعقد في مقر 

الخارجية الروسية في موسكو، والتي تستعد للقاء قمة 

مصيري بين الرئيس الروس ي فالدمير بوتين والرئيس التركي 

 أردوغان واملقرر عقده في أعقاب تدهور االوضاع في منطقة إدلب. 

 

  بشأن االخبار المؤسفة من جبل الدروز بيان

صدر البيان التالي عن مكتب الرئاسة الروحية لطائفة 

 :املوحدين الدروز

 -"تلقينا ببالغ االسف االخبار الواردة من جبل الدروز 

القريا واستشهاد شباب لبوا نداء االستغاثة للدفاع عن 

 مزارعي املنطقة وحماية أراضيها من غزاة معتدين.

سماع االخبار عن االشتباكات تواصل فضيلة الشيخ فور 

موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة مع املشايخ واألعيان في 

الجبل والسؤال واالستفسار عن االحوال هناك ونقل تعازي 

أبناء الطائفة في البالد الى ذوي وعائالت الشهداء واألمنيات 

 بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

اتصاالت مع الخارجية الروسية لتدخل وأجرى فضيلته 

قيادات الجيش الروس ي في جنوب سوريا إلعادة املخطوفين 

قبل تدهور االوضاع أكثر مما هي عليه اآلن وطالبهم بالعمل 

الفوري على إعادة األمن واألمان الى املنطقة ولجم كل 

  املعتدين مسببي القالقل واملناوشات.

سوريا  بيان توضيحّي لألهل واألخوة في

 بشأن التبرعات

اصدر فضيلة الشيخ موفق طريف بيان توضيحّي لألهل 

 واألخوة في سوريا بشأن التبرعات جاء فيه:

 " بسم هللا الرحمن الرحيم

 بيان توضيحّي لألهل واألخوة في سوريا بشأن التبرعات

 وتناقل بعض األقاويل وانتشارها في مواقع 
ّ

نظًرا لبث

واصل االجتماعّي في األيام االخيرة حول موضوع التبرعات، 
ّ
الت

ا  ا واضًحا وجليًّ
ً
وضيح الّصريح بالغ

ّ
نضع بين يديكم هذا الت

 لدحض االشاعات وعدم الوقوع في االلتباس:  

ائف .1
ّ
تي قّدمها أبناء الط

ّ
بّرعات ال

ّ
 أموال الت

ّ
ة الّدرزّية من إن

الكرمل والجليل والجوالن إلى األهل واإلخوة في سوريا على عدة 

 مراحل خالل سنوات الحرب، تنقسم إلى ثالثة أنواع:

ء في سوريا،  -
ّ

م إلى مشايخ العقل األجال
ّ
األّول منها هو ما ُسل

وتم تفويضهم بتوزيعها للمصلحة في الجبل كما يرونه 

 
ّ
ا. مناسبا، وهي ذات املبالغ ال

ً
 العقل علن

ُ
 تي صّرح بها شيوخ

اني منها هو ما أرسل بشكل مباشر إلى جميع املناطق  -
ّ
الث

واللجان الفاعلة في سوريا )جبل الدروز والسويداء، قرى 

جبل الشيخ، جرمانا والقرى حولها وقرى جبل السماق( 

ة وشعبية في كّل  يَّ
ّ
حيث تم استالم املبالغ من قبل لجان َمَحل

دن واملناطق الّدرزّية الّسورّية، ليتّم توزيعها على القرى وامل

ائفة في تلك املناطق او القيام بنشاطات ملصلحة 
ّ
أبناء الط

د الّرئاسة 
ّ
القرى والتجمعات الدرزية. في هذا الّصدد، تؤك

برعات للجان القرى والبلدات 
ّ
الّروحّية تسليمها ملبالغ الت

ا كان.  وليس لفرٍد أو لشخٍص معّين أيًّ

وصل لقسم كبير من العائالت والبيوت  -
ُ
الث منها هو ما أ

ّ
الث

، تّم بعثها بشكٍل فردّي 
ً
 وفردّية

ً
 خاّصة

ً
 وصدقة

ً
الّسورّية، أمانة

ي 
ّ
من ِقَبل أقارب هذه العائالت في بالدنا، مع تحديد اسم املتلق

 بشكٍل خاّص ودقيق. 

الّرئاسة الّروحّية تستنكر بشكٍل تاّم وقاطع، ما  . 2

شيع حول إقامة "فرن مجدل شمس" لصاحبه تناقل 
ُ
وأ

د 
ّ
يخ أبي يوسف حكمت محمود من أموال التبّرعات. نؤك

ّ
الش

 الّرئاسة الّروحّية لم ترسل ولم تتبرع بأي مبلٍغ كان 
ّ
ونشّدد أن

 في عملّية إقامة أو تشغيل هذا الفرن. 

بدي تأكيدها وتشديدها على  . 3
ُ
الّرئاسة الّروحّية ت

باع الحيادّية املوقف الواضح م
ّ
نذ بدء الحرب في سوريا، بات

ائفة الّداخلية، حيث أن كل 
ّ
ل في شؤون الط

ّ
دخ

ّ
وعدم الت

 عمل قامت به كان من منطلق "حفظ االخوان". 

رأت وترى الرئاسة الروحية أن وحدة أبناء الطائفة   .4

ووحدة الصف واملوقف هم السبيل الوحيد لقيادة الطائفة 

 ومصالحها.   في سوريا وحفظ كيانها

د وقوفنا الّدائم إلى جانب إخواننا 
ّ
ه نؤك

ّ
إلى جانب هذا كل

وأهلنا في سوريا، وإنا على استعداد للقيام بكل ما يلزم من 

مساعدة ومساندة حتى تعود األوضاع الى سابق عهدها بعونه 

تعالى، ونضرع دائما الى عودة األمن واألمان والسالم إلى كافة 

 بجميع أهلها وسكانها. ربوع الدولة السورية

 "2020نيسان  11جولس،  -مكتب الرئاسة الروحية -باحترام
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معايدة فضيلة الشيخ في عيد الفصح 

ألبناء الّشعب اليهودّي وأعياد الفصح 

 المجيدة ألبناء الّطوائف المسيحّية 

أرسل فضيلة الشيخ أبو حسن موفق طريف الرسالة 

 الطوائف املسيحية: التالية ألبناء الشعب اليهودي ولرؤساء

عب اليهودّي، وأعياد 
ّ

"مع حلول عيد الفصح ألبناء الش

وائف املسيحّية، نتقّدم بأصدق 
ّ
الفصح املجيدة ألبناء الط

بريكات إلى عموم املحتفلين، داعين لكم جميًعا 
ّ
الّتهاني والت

 بالّصّحة والّسالمة ودوام العافية.

اء غمامة الوب كما ونتضرُع إلى هللا تبارك وتعالى أن يبعد

ان بالدنا ودول العالم أجمع، لتعود الحياة إلى مجراها 
ّ
عن سك

بيعّي وتقام صلوات األعياد في دور العبادة من جديد.
ّ
 الط

 كل عام والجميع بخيٍر وصّحة وعافية!

ق طريف
ّ
يخ موف

ّ
ائفة الّدرزّية" - الش

ّ
  الّرئيس الّروحي للط

فضيلة الشيخ يشارك في دعاء خاص 

 ز وجل إلزالة خطر وباء الكورونا للباري ع

 
فضيلة الشيخ  2020آذار  26شارك ظهر اليوم الخميس 

موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في لقاء خاص 

عقده رئيس بلدية القدس بحضور رؤساء األديان حيث 

 أقاموا دعاء خاص للباري عز وجل إلزالة خطر وباء الكورونا

وإبعاده عن شعوب العالم، وذلك في ظل األزمة التي تعصف 

 في العالم منذ أشهر وزادت حدتها في األسابيع االخيرة.

قال الشيخ طريف إن الكورونا هي جرثومة خطيرة 

تعصف بالبشرية جمعاء وال تفرق بين دولة وأخرى وبين 

 
ً
إنسان وآخر، وعليه يجب على العالم بأجمعه أن يتعاون معا

الفيروس الذي أدى الى أزمة لم تحدث منذ أكثر اد حل لهذا إليج

 من قرن من الزمن.

وأكد فضيلة الشيخ أن رجال الدين هم قدوة ومثال 

للمجتمع وعليه فان الطائفة الدرزية ارتأت منذ بدء األزمة 

أخذ دور فعال في نقل التوصيات للجمهور وااللتزام بها وإلغاء 

 في الخلوات منذ عشرة أيام. التجمعات وحتى تعليق الصلوات

كما وأثنى فضيلته في معرض كالمه على األطباء الذين 

يعملون على مدار الساعة إلنقاذ حياة االخرين، مؤدين رسالة 

إنسانية معرضين أنفسهم للخطر، ونوه على الجهود املشتركة 

لجميع مواطني الدولة، يهودا وعربا، لدرء مخاطر الفيروس 

 اعة سكان البالد العيش معا بسالم ووئام.مما يؤكد أن باستط

يذكر أنه شارك في اللقاء الى جانب الشيخ طريف بطاركة 

وحاخامين وشيوخ وشددوا على دور قادة األديان في التأثير 

 على املواطنين وااللتزام بتعليمات وزارة الصحة بحذافيرها.

 دعاء فضيلة الشيخ:

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم"

ي م
ّ
 تّوجٌه في هذا الّدعاِء إليك  اللهم إن

 يديك  
َ
قِة بين

ّ
 ضارًعا بالث

حقيِق دوًما عليك  
ّ
 في الت

ً
كال

ّ
 مت

هم فافُرش  لنا برحمتَك درًوبا من نور  
ّ
 الل

 من سرور  
ً
احبِة بسمة

ّ
 وارُسم  على الوجوِه الش

وفيَق في كّلِ األمور  
ّ
ب  لنا الخيَر والت

ُ
 واكت

هم اجَعل  برحمِتَك لكّلِ 
ّ
 الل

 
 مهموٍم راحة

 
 
 ولكّلِ حزيٍن سعادة

 ولكّلِ مريٍض ِشفاء  

 ولكّلِ داٍء دواء  

روب   نا وقد َعمَّ وباُء الكورونا الدُّ
َ َ
 عامل

 
نِقذ

َ
هم أ

ّ
 الل

روب  
ُ
 الك

ُ
 أصوات

 
مت

َ
وُل أبواَبها وتعاظ  الدُّ

 
 وأغلقت

عوب  
ّ

 بَك الش
 

 أماَم ُحكِمَك واستغاثت
ُ
 اإلنسان

ُ
ُعف

َ
 وض

ر إلينا برحمٍة 
ُ
لوب  فانظ

ُ
هَم الق

ّ
 واصِلح  الل

 اللهم ها نحُن ذا ندعوَك اليوَم ُدعاَء الــُمضطّرين  

 
 
لين

ّ
 ونرجوَك َرجاَء املتوك

 
 

 خوف
َ
ا بعد

ً
 أمن

َ
 طالبين

 ابتالء  
َ
 بعد

ً
 وصّحة

 تفريق  
َ
 وجمًعا بعد

 ُبعد  
َ
رًبا بعد

ُ
 وق

 
 
 اللهم بارك  َمن تسهُر عيوُنُهم  من أجِل الّرعاية

َسُهم
ُ
 أنف

َ
  ُمعّرِضين

 
 للخطِر من أجِل توفيِر الحماية

 
 
 تشفي املرض ى واملوجوعين

ً
 رحمة

 
هم ابَعث

ّ
 الل

 
 
 والّرضا إلى قلوِب الخائفين

َ
عيد الّسكينة

ُ
 وت

 
 

لقت
ُ
نائِس قد أغ

َ
 أبواَب الخلواِت والك

ّ
 اللهم إن

 
 

قفلت
ُ
ِس قد أ

ُ
ن
ُ
 َومداخَل املساجِد والك
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ت
َ
سكت

َ
 ف

َ
ين

ّ
 وحكَم الّداُء على أصواِت املصل

 
ّ
 الل

 
ِرَجت

ُ
 فف

َ
ت  أمر 

 
 إن

ّ
 هم ولن  تعوَد إال

هم اجعل الّسماَح في هذه األّياِم أقوى خصاِلنا
ّ
 الل

 والّرض ى في أقواِلنا وأفعاِلنا
َ
دق قنا الّصِ

ُ
 وارز

ى نسامَح ونعفو
ّ
 واعِطنا القّوة حت

نا ويصفو
ُّ
ا يسُعنا كل

ً
 ونلزُم باملحّبِة بيت

هم أنت الّسالُم ومنَك الّسالم  
ّ
 الل

 
َ

 يا ذا الجالِل واإلكرام   تباركت

 ."آمين آمين يا ربَّ العاملين

بوادر لحل إشكالية صورة اإلمرأة الدرزية 

 المتدينة في بطاقات الهوية 

بعد سلسلة لقاءات عقدت في األسابيع األخيرة بين 

فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية 

وبين وزير الداخلية أريه درعي واملدير العام لسلطة السكان 

كن من  البروفيسور شلومو مور يوسف تم بلورة مقترح ُيمَّ

حل االشكال القائم حول وجوب صورة شخصية لحامل 

تكشف مالمح الوجه وفق ما يعرف بقانون الهويات  الهوية

املقترح ستكون صور النساء الدرزيات البيوميترية. ووفق 

الهوية وفق التقاليد التوحيدية املتبعة، مع  املتدينات امللثمات في

 غطاء الفم، دون حاجة للسفور.

حين تم إقرار قوانين دولية وكانت املشكلة قد استعصيت 

عامة لشكل الصورة في البطاقات الشخصية، مما حدا 

برجاالت الدين في البالد ورئيس الطائفة برفض القانون 

البيومتري فيما يتعلق بصور النساء املتدينات امللثمات في 

حيث رفضن عشرات النساء الحصول على بطاقة  –الهوية 

ليد املتبعة. وكان اشكال هوية جديدة تمس باملشاعر والتقا

أزمة  مشابه قد حدث في لبنان في السنوات األخيرة مما أدى الى

 حكومية بين الداخلية اللبنانية والقيادات الدينية الدرزية في لبنان.

بوادر الحل بانت بعد تدخل وزير الداخلية بشكل 

شخص ي والذي تفهم مطلب الرئاسة الروحية للطائفة 

عليه زار الوزير درعي دارة الشيخ و  –وتداعيات القضية 

طريف في جولس والتقى بالرئيس الروحي والشيوخ الدروز 

وبعد ذلك عقدت لقاءات عمل في القدس بحضور كبار 

السيد مفيد  –موظفي وزارة الداخلية ومستشار الوزير 

 عثمان إليجاد صيغة متفقة.

 يذكر أن وزير الداخلية ومدير عام الوزارة عملوا في األشهر 

األخيرة على تذليل عقبات عديدة في تخصيص وتوزيع 

ميزانيات للسلطات املحلية الدرزية في البالد، في ظل عدم 

وجود ميزانية مصادق عليها في الدولة وأجروا لقاءات مع 

 ممثلي منتدى السلطات املحلية الدرزية.

هذا وشكر الشيخ طريف وزير الداخلية على مساعيه 

لية وطالب بالشروع الفوري لحل أزمة السلطات املح

لتخصيص ميزانيات تطوير للقرى الدرزية ووضع خارطة 

 –طريق للسنوات القادمة تضمن تطور القرية الدرزية 

  خاصة فيما يتعلق بتوسيع مناطق النفوذ.
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 عالج بالزهورال
 الدكتور منير عطا الله بقلم

 

العالج بالزهور، هو طريقة طبية شائعة في العالم منذ 

القدم، حيث اعتقد الخبراء واملهتمون آنذاك أنه توجد في كل 

زهرة نواة ملعالجة شيئ ما في جسم اإلنسان. فاألزهار بغالبيتها 

الشمس تؤثر على املواد التي تتألف  معرضة للشمس، وقوة

منها الزهرة، ويستطيع اإلنسان أن يستعمل هذه املواد في 

معالجة مرضاه. وتمكن اإلنسان في السابق من أن يستعمل 

أنواعا كثيرة من األزهار في عالج بعض العوارض املرضية. لكن 

الطريقة القت رواجا ونجاحا وانتشارا في مستهل القرن 

اسطة الخبير والطبيب اإلنجليزي الدكتور باخ ، العشرين، بو 

الذي قام بإعداد عصارات من الزهور واستعملها في مداواة 

بعض الظواهر املرضية النفسانية والجسدية في مرضاه، 

 والقت الطريقة النجاح الكبير وانتشرت وهي مستمرة بذلك.

 وجاء في موقع ندى عن العالج بالزهور قولها:

هو أحدث صيحة للتغلب على األمراض  "العالج بالزهور 

النفسية التي تصيب األفراد، ورغم الطفرة التي سجلها 

الطب النفس ي على مستوى الدواء وعلى مستوى الجلسات 

النفسية، فإن العالم أجمع، وعلى رأسه الواليات املتحدة 

والدول األوروبية، اتجه مرة أخرى وبقوة نحو العالج الطبيعي 

لجسد والنفس على حد سواء، واآلن بعد طب ملحاربة أوجاع ا

األعشاب يجيء عالج األزمات النفسية بواسطة رحيق الورود 

 واألزهار.

واملدهش أن أجدادنا الفراعنة كانوا أول من اكتشف 

سحر الزهور، فاستخدموها في أمور كثيرة في حياتهم، في 

الزينة والعطر والعالج من األوجاع البسيطة، ومنذ سنوات 

 ”إدوارد باخ“ة أعاد الطبيب البريطاني األملاني األصل عديد

اكتشاف سر الورود، ولكن هذه املرة كوسيلة للعالج من 

املشاكل النفسية اليومية، فعكف الطبيب البريطاني 

املتخصص في العالج الطبيعي في معمله شهورا طويلة يخلط 

وردة مختلفة، تم انتقاؤها بعناية فائقة؛ ليضمها  39رحيق 

ي مزيج واحد، مؤكدا أن مزيجه السحري كفيل بعالج ف

وكشفت دراسة علمية  وتضميد الجراح النفسية املختلفة.

حديثة أجراها باحثون في قسم املحاصيل الزراعية والغابات 

في جامعة "كنساس" بالواليات املتحدة األميركية، أن للزهور 

فوائد صحية ال يمكن 

حصرها، فهي تحتوي على 

ص كيميائية مواد وخصائ

قاتلة للبكتيريا 

والفيروسات والفطريات. 

وأشارت الدراسة الى أن الزهور غنية بالفيتامينات 

واألحماض األمينية األساسية واألمالح املعدنية ومضادات 

األكسدة وبزيوت طيارة تفيد كمادة مطهرة ومسكنة لآلالم 

وتبث الهدوء والطمأنينة في جميع أنسجة الجسم. وأضافت 

اسة أن الزهور تضم صيدلية دوائية متكاملة تريح الدر 

 الجسد والنفس.

وكتب في منتديات ستار تايمز مقال مستفيض عن 

"على الرغم من التقدم العلمي والثورة  املوضوع جاء فيه:

العالجية الهائلة في مختلف التخصصات الطبية، فإن 

استخدام أحد روافد الطب البديل وبخاصة الزهور 

داة عالجية ناجحة مازال يحتل مكانة متقدمة الطبيعية كأ

بين الوسائل العالجية املختلفة، ليس في عاملنا العربي فقط، 

بل في مختلف دول العالم املتقدمة، ففي أوروبا وأميركا هناك 

مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في العالج بالزهور. ويتبع 

ريق ن طخبراء الطب البديل أكثر من طريقة في العالج سواء ع

استنشاق روائح الزهور أو كشراب سائل يؤخذ عن طريق 

 الفم أو كزيت يتم وضعه على موضع املرض أو األلم.

 

 ـ:للحصول على الموسوعة يرجى االتصال ل

2-660-660-053 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لكل فرد من أبناء الطائفة الدرزية

  للمهتم للمطالع، للباحث ، للمثقف ،للطالب  ،للشيخ 

 ولكل عضو في األسرة الدرزية من الجنسين

 

 تضم معلومات أساسية هامة عن

المشايخ ، الصوفيين ،أقطاب التوحيد ،األنبياء، األولياء

 األفاضل عبر التاريخ،

الكبار، الزعماء، الشخصيات الفاطمية، الشخصيات  القادة

 الشخصيات البارزة،  النسائية،

 القرى والمدن، العائالت،  ،المقامات 

  الجاليات الدرزية، المؤسسات والجمعيات،

 الفضائل، ، العادات ،األحداث ،التاريخيةاألعمال 

 الشخصيات العالمية وعالقتها بالدروز،

 معاملة الدروز لآلخرين،

وتفاصيل كثيرة أخرى عن تاريخ الطائفة الدرزية 

 وإنجازاتها...

 

 في خمسة مجلدات مقواة حسب األلف باءالموسوعة مرتبة 

 وللشموخ، للمعلومات، لإليمان، للبركة وهي

 وال يكتمل البيت الدرزي إال بوجودها!

 ويمكن أن تقدم لغير الدروز كشهادة فخر واعتزاز!

 

 

 

 

 

 

 فقط اتصل بنا
او  يبالبريد اإللكترون

نؤمن سوبالتلفون 
 نسختك إليك

 
 دار آسيا

 30056دالية الكرمل 
 107 ص.ب.

 8394103-04تلفون: 
 5510230-050نقال: 

druze.encyclop@gmail.com 
alamama25@gmail.com 

 

 
 

 

 تابعونا على صفحة الفيسبوك:

@DruzeEncyclopedia  
ش 500: عر خاصس  






