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السر الرباني في قلوب األولياء 

 هو نصف الطريق..   الصالحين 
 

 

ا ملعارضته بعد أن لم يفلح بقدرة قادر في تنفيذ حكم اإلعدام فيه نظر  
الشديدة له وقام بالعفو عنه، طلب األمير بشير الشهابي الثاني من شيخ  
الذي  أبو رسالن  بردويل  يوسف  علي  أبو  الشيخ  حينه سماحة  في  العقل 

اقعة بين األعوام   ، كما ورد في كتاب تناول  1828و  1726عاش في الفترة الو
طلب أن يواظب    –سيرته الفاخرة الزاخرة للكاتب فؤاد سليم أبو رسالن  

الحضور   مر  إعلى  الدين  بيت  قصر  بشير  لى  األمير  وكان  أسبوع،  كل  في  ة 
 
 
ا  ا شديد  ما وصل فضيلة الشيخ أبو رسالن، الذي كان معارض  الشهابي كل

  
ا للشيخ بشير جنبالط آنذاك، الى أسفل درج قصر بيت  د  له ولسياسته ومؤي 

 له.  إو   اا وتقدير  ام  الدين يترك مجلسه على التو ويسرع ملالقاته احتر 
 
جالال

لى القصر أن حدثت املالقاة  إات التي أتي فيها فضيلته  حدى املر  إوصدف في  
كليروس، وهو النظام الكهنوتي الخاص بالكنائس  بحضور بعض رجال اإل

ب هؤالء من سلوك األمير بشير،  ة، حيث استغرب واستهجن وتعج  املسيحي  
ل الشيخ  ذلك  يكون  عساه  ن  عم  الكبير  وتساءلوا  االهتمام  بهذا  يحظى 

 الفائق منه، وبعد أن لم ير  
 
   ق

 
ف لهم األمر قاموا بإقناع األمير بشير بالتوق

ات املقبلة عند أسفل درج القصر وأن ينتظره في مجلسه  عن مالقاته في املر  
د من األسبوع التالي حضر كاملعتاد الشيخ ليه. وفي اليوم املحد  إحتى يصل  
ى  ر، وما كادت عصاه تطرق األرض عند أسفل الدرج حت  لى القصإأبو رسالن  

مسرع   بشير  األمير  به  قام  والترحيب  واستقباله  ملالقاته  منه  دون شعور  ا 
بشير   األمير  عاد  ا 

 
ومل الذين إكالعادة.  االكليروس  رجال  سارع  ديوانه  لى 

ليتراجع عن وعده  إتواجدوا هناك   به  الذي حدا  لى سؤاله باستغراب ما 
أدري ما الذي يحدث لي مع هذا الشيخ، إن بداخله ق  لهم فرد   : لست 

 
ائال

 ا فرض علي  باألمس العفو عنه واليوم أمرني ملالقاته واالحتفاء به.ا رباني  سر  

ة كان الشيخ أبو علي يوسف بردويل أبو رسالن صاحب مكانة روحي      
ولي  رفيعة جد   أولياء هللا الصالحين زاهد  ا،    ا من 

صاحب موقف   اد  ا متعب 
  سديد في أمور الدين والدنيا عارض سياسة األمير بشير وكان أو  

دين  ل املؤي 
تاريخي  للشيخ بشير جنبالط رافض   أن يكون جزءا من مرحلة  في  ة هام  ا  ة 

ل  ة في لبنان وهو شيخ عقل مؤمن شجاع واملدافع األو  تاريخ الطائفة الدرزي  

املهتم   وأكثر  الطعن قضاياها  تبقى  بأن  الدرزي  ين  متراص  ائفة  في حينه  ة ة 
موح    الصفوف 

 
مت  ح  دة 

 
ومسؤوليا مقامه  خالل  من  لوال دة  أنه  رغم  ته، 

 
 
اإللهي  تدخ العناية  وتجم  ل  املعجزة  السي  ة وحدوث  يد  وتراج  د  األمير اف  ع 

الجبري   اإلقامة  تحت  بوضعه  واستبداله  اإلعدام  حكم  تنفيذ  عن  ة  بشير 
الدفع فضيلته ثمن تمس    قفه هذه بحياته.  كه بمو

أوليائنا  ونسمع قصص  نقرأ  أن  طويلة،  سنين  مدار  على  تعودنا  لقد 
 
 

األجال مشايخنا  وكبار  أم  الصالحين  تاريخ  في  برزوا  الذين  والقياديين  ة  ء 
وتضحياتهم   وبطوالتهم  الفاخرة  سيرتهم  تناولت  والتي  املجيد،  التوحيد 

سعيهم الدؤوب لوحدة  ة و وتواضعهم وغيرتهم على أبناء عشيرتهم املعروفي  
 
 
على    الصف وترعرعنا  كثيرة،  واألمثلة  داهم  خارجي  خطر  أي  ومواجهة 

وبحق   املجيد   السماع  تاريخنا  في  ظهرت  التي  الالمعة  األسماء  هذه  عن 
الناس   وعقول  قلوب  في  وبطوالتها  وأعمالها  ومباهجها  بصماتها  وتركت 

 
 
 وشك

 
للتعل قدوة  خير  للتقوى  لت  مثال  وخير  واملصير  الهدف  وتحديد  م 

 ة الغير.والتواضع واألخالق الرفيعة السامية واملعاملة الحسنة ومحب  

ال شك  ومم   الزمني  ف  ا  الفترة  هذه  في  فإننا  ماس  يه  بحاجة  رص  ة  الى    ة 
املعروفي   عشيرتنا  صفوف  في  والوحدة  من الصفوف  سلسلة  ملواجهة  ة 

التي تعاني منها قرانا جميع   الديني  الصعاب  ة ا وااللتفاف ودعم قياداتنا 
وتحقيق كامل املساواة    ة، التي تبذل كل جهد مستطاع إلحقاق الحق  والدنيوي  

 ا مع الجماعة. الالزم كما ينبغي أن يكون. ويد هللا تكون دائم    وتحصيل 

ز الطائفة الدرزي   جدت،  امنا هذه أينما و  ها في أي  ة وال يزال يميز  إن ما مي 
 
 
خرين، سواء كان  وغيرة كل فرد فيها على أبناء طائفته ال   هو وحدة الصف

على وجه املعمورة،  ذلك في البالد أو في لبنان أو سوريا أو في أي مكان أخر  
خلودها نابع، بضمن أمور كثيرة أخرى، من العاطفة الشديدة التي    وأن سر  

يشعر بها كل فرد ومن الجذور العميقة الراسخة بعيدة املدى الكامنة في  
   ة بغض  النفوس التوحيدي  

 
  أو متدي  النظر إذا كان هذا التوحيدي جاهال

 
ا أو  ن

   اوزعيم    اقائد  
 
إنسان الراسخةاعتيادي    اأو  فجذورنا  تبارك    ، ا  هلل  والحمد 

وتعالى السنين  آتعود    ،اسمه  اإليمان  إالف  من  كنوز   تربطها  الوراء،  لى 
وخيوط ال تنقطع من الصدق والتضحية   ، ة الراسخةوالعقيدة التوحيدي  

والحنكة والصبر التي تضمن صمود الطائفة حتى في األوقات التي تبدو فيها  
و وكأن   واهنة،  ضعيفة   ها 

 
األجال ومشايخنا  القيادة  حكمة  بفضل  ء  ذلك 

املعجزات   تخلق  التي  الصالحين  واألولياء  األتقياء  من  املختارة  والصفوة 
و شيخ  أ كما سبق وأسلفنا في حديثنا عن شيخ العقل   وجل   بمشيئة هللا عز  

 
 
 ال كما أسماه البعض سماحة الشيخ أبي علي يوسف بردويل أبو  رسالن. العق

 وهنا من  
 
ة الجدير أن يدرك القاص ي والداني بأنه باإلمكان معالجة كاف

ة، فالطائفة القضايا العالقة التي نعانيها بالطرق املألوفة والديموقراطي  
وقاداتها  الدرزي   وزعمائها  األجالء  شيوخها  وجهود  وبفضل  دائما  أثبتت  ة 

بأنها طائفة كريمة معز   مجاد  أ عريق و   لة لها ماض  زة مبج  ورجالها ونسائها 
 
 
 إوال تحص ى، وما علينا  عد  ومفاخر وبطوالت ال ت

 
 أن نتعاون ونتفاهم فيما ال

والضغينة  ، بيننا األحقاد      ، ونبتعد عن 
اعتدنا على  ونوح  كما  الصفوف  د 

مدار عشرات القرون وكما فعل في حينه سماحة الشيخ أبو علي يوسف  
الواسعة لتكون  د، وتنازل عن أمالكه  البردويل الذي سعى للوحدة والتعب  

 
 
   ار مواجهة األمير حرص  وقر    ، لعباد هللا   اأوقاف

 
ا متاع  على مصالح طائفته تارك

  
في صومعة صخري  الدنيا وشهواتها مفض  العيش   

 
القصور  ال املنازل  ة بدل 

 وتمس  
 
اقفه صون  .   ناسه وملا يمليه اإليمان والضميرا لك بمو

 من الفخر واالعتزاز بما قام به أولياؤنا الصالحون  
 
مشايخنا و وانطالقا

كبار القادة في طائفتنا الكريمة، والتاريخ املنير الحافل باألحداث  االجالء و 
حققتها   التي  الكبيرة  السنينالدرزية  لطائفة  ا واإلنجازات  مر  أطلق    ، على 

الشيخ ناطور   املرحوم  أر   سميح  قبل  األيام  هذه  مثل    في 
 
عاما مجلة  بعين 

لنشر    
 
مميزا  

 
وصرحا املشرق  الطائفة  لوجه  هاما   

 
منبرا لتكون  "العمامة" 

وفق فضائلها   وقد  املجيد،  العريق  ماضيها  وأنوار  تاريخها  هللا    هومباهج 

 كلمة العدد 
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وتعالى   الكبير ف سبحانه  الهام  الفريد  املشروع  هذا  أسرة    ، ي  ارتأت  والذي 
فيه   " العمامة "  لذكراه   االستمرار   

 
و   تخليدا البالغة  ألهميته   

 
لتبقى  ونظرا

مرآة للوجه الحلو للطائفة، وستبقى  الراحل  "العمامة" كما سبق وكتب مؤسسها  
وهنا وفي هذه املناسبة تتقدم اسرة مجلة "العمامة"    . ه ومشيئت   كذلك بعون هللا 

   نشرها. ة  د وساهم في استمراري  بجزيل شكرها وامتنانها لكل َمن دعم وأي  

أفضلي   لها  التي  املجيدة  املباركة  العشر  ليالي  إطاللة  خاصة ومع  ة 
 عن باقي أيام السنة األخرى، والتي نسهر  ة مميز  ة وديني  روحاني    ومعان  

 
ة دونا

واالبتهال   والصالة  الذكر  من  أوقاتا  ونعيش  خلواتنا  في  جل  إفيها  هللا  لى 
األضحى    ، جالله عيد  حلول  ومع  املعروفية،  عشيرتنا  ويصون  يحفظ  كي 

لفة حيث  املبارك عيد التفاني والتضحية واملحبة والتسامح والوحدة واأل
التضحي   عَ تبقى  العيد  هذا  ومباهج   لم  ة 

 
خف  ا 

 
للبشري  اق نتقد  ا  جمعاء،  م ة 

التهاني   وأطيب  بأجمل  مكان  كل  في  املبارك  العيد  بهذا  املحتفلين  لجميع 
التبريكات، ونسأل العلي القدير أن يعنينا على سلوك دروب الخير والعطاء و 

ا وعلى جميع  الطائفة  أبناء  كافة  على  يعيده  وأن  واألمل،  ملؤمنين  والكرم 
والبركات واليمن  فبالخير  لنا  ويطيب  كما  السعيد.  املناسبة  هذه  أن    ةي 

بمناسبة عيد (  2019عام  )في  الشيخ سميح ناطور  املرحوم  لمة  كنستذكر  
  االضحى املبارك اعاده هللا على الجميع بالخير واليمن والبركات..

 ال تيأسي يا امة التوحيد..

 كلما هل أضحى جديد..

 نرنو بأبصارنا إلى الشرق..

 وقلوبنا متشوقة لقدومهم..  

 نفرح إن أتوا، وال نحزن أن أعطونا عاما جديدا..

ن هنا سعداء، مكرمون، أقوياء..  فنح

 نا شامخة، مرفوعة..رؤوس

 بشيوخنا وأوليائنا وزعمائنا وشبابنا ونسائنا..

 نجتمع في ليالي العشر المباركة..

 للتصافي والتسامح ونسيان األحقاد..

 ونحتفل بعيد األضحى..

ن..  رمزا لإليمان والتقوى والمحبة والطهر ومساعدة اآلخري

شيد   الفسيح،  الشرق  هذا  وفي 

 معروف وأوالده عشا دافئا..

أوال في جبال الشوف، وفي الكرمل  

 والجليل..

 وفي صحارى حوران..

صناعة    وساهم  في  معروف  أبناء 

 التاريخ، في األلف سنة األخيرة.. 

 فقد حكموا لبنان خالل ثمانية قرون.. 

 وأسسوا حضارة راقية..

كغابات   المنطقة  في  وأصبحوا 

 األمازون..

 التي تزود العالم باألوكسجين النقي.. 

والشجاعة   الطهر  يصدرون 

 والنقاء..

 واعتمادا على تعاليمهم ومناقبهم ومبادئهم..

ن في لبنان..  قاموا بحماية المسيحيي

 وتقاسموا معهم بيوتهم وأمالكهم..

ن.. ن المسلمي ن جبل الدروز آالف الالجئي  واحتض

 في عدة مناسبات وغمرهم بالكرم..

 والكرمل..واستوعبت القرى الدرزية في الجليل 

ن.. ن الالجئي  أضعاف اضعاف سكانها م

 ومنعت تهجيرهم بنفوذها..

ن.. ن كل ذلك حافظوا على المرأة عندهم وعند اآلخري  وأهم م

 وحاولوا دائما بناء مجتمع فاضل عادل..

ن سهال وواجهوا الصعوبات.. ن طريقهم لم يك  لك

ن.. ن والبلوى تطارد الموحدي  وهكذا ما زالت المح

 ء وأصحاب ضمير وأبطال وشجعان..ألنهم أتقيا 

 ال بأس يا أمة التوحيد، هذا ما ُكتب عليك..

 استمري في طريقك السوي القويم..

 اهلل معك، يحميك ويرعاك ويبعث لك دائما..

 شيوخا وقادة وفرسانا وعمالقة..

ن والريان والجرمق.. ن الحرمون وصني  أقوى م

 حيد..ونصحح انفسنا فال نقول. ال تيأسي يا أمة التو

 إنما نقول: هنيئا لك يا أمة التوحيد..

 ❖ .. بخير وأنتموكل عام 

 كل عام وأنتم بخري  
 وهللا ويل التوفيق  

 أرسة "العمامة" 
 2022 تموز  -دالية الكرمل 
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 وأّي بوصلٍة أخالقّيٍة أكثر هدًى  

 .. من عيد األضحى المبارك 

 سماحة الشيخ أبو حسن موفق طريف    بقلم:

ائفة الّدرزّية ورئيس المجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى 
ّ

 الّرئيس الّروحي للط
 

 
م  بسم هللا الرّحمن الرّحي

ا عزيًزا، بعد سنٍة كاملٍة 
ً
علينا ضيف املبارك يحّل  ها هو عيُد األضحى 

على زيارته األخيرة. يطّل علينا بنسائم جمِعه وبركته، ويسألنا عّما صنعناه  

فس وتحسين املجتمع وبناء  
ّ
وقّدمناُه خالل هذه الّسنة في سبيل تطهير الن

 اإلنسان. 

كحالنا ونهجنا املتواتر في كّل عاٍم، نستقبل هذا الّزائر الكريم بعد أّيام  

 حقيقّية 
ٌ
تي هي في الحقيقة فرصة

ّ
العشر الفضيلة، هذه األّيام الّروحانّية ال

وبة والّرجوع إلى هللا، بعد محاسبة  
ّ
لطرق باب الخلوات، وسبيٌل لتجديد الت

ّيات واأل 
ّ
دقيق في الن

ّ
ات والت

ّ
فس والذ

ّ
 عمال. الن

ر  
ّ
هبة التذك

ُ
أ أوتينا من روحانّيٍة وفرحٍة، ونحُن على  نستقبله، بكّل ما 

وحيدّي املعروفّي، عبر زياراٍت أخوّيٍة  
ّ
راثنا الت

ُ
واالستعداد، من أجل إحياء ت

حاد، لنستعيد 
ّ
 كداللٍة على املحّبة واملشاركة واالت

ُ
يتبادلها األهُل واملعارف

 املوروث
َ
ريفة

ّ
تي هي منبُع كّل خيٍر، وعنوان كّل فضٍل  معها تقاليدنا الش

ّ
ة، وال

 وتقّدم أصلّي حقيقّي. 

الّسعادة   إلى  ُه 
َ
وصول املؤمِن  لإلنساِن  يضمُن  ذي 

ّ
ال قّدم 

ّ
الت هذا 

في   وهي  عنها  البحِث  سبيل  في  املرُء  يتعُب  تي 
ّ
ال  

ُ
الّسعادة هذه  الحقيقّية. 

بتبنّ  ُص 
ّ
تتلخ قلبه،  في   

ٌ
مغروسة فيه،   

ٌ
مودوعة األمِر  األخالقّيات  حقيقِة  ي 

واألديان   املذاهب  جميُع  إليها  دعت  تي 
ّ
ال تلك  دينّية،  الفوق  اإلنسانّية 

اء  
ّ
واملعتقدات، مثل محّبة اإلنسان ألخيه اإلنسان، وفتح باب الحوار البن

عاطي مع الغير، بغير تمييٍز دينّي أو عرقّي أو لونّي.
ّ
عامل والت

ّ
 املتسامح في الت

رنا    وأّي بوصلٍة أخالقّيٍة أكثر 
ّ
ذي يذك

ّ
هدًى من عيد األضحى املبارك، ال

تي هّي  
ّ
ضحية، ال

ّ
بالواجب األكبر امللقى على عاقتنا نحُن البشر، أال وهو الت

ونفِسِه من   بين شيخ يضّحي بشهواِت دنياه  الفضائل وأرقى الخصال،  أّم 

وبناء   ِم 
ّ
عل

ّ
الت أجل  من  عمره  بشباب  يضّحي  دارٍس  وبين  رّبه،  رض ى  أجل 

 ضٍل لنا جميًعا! مستقبٍل أف

نعم أّيها اإلخوة، فال تقّدم ملجتمع بال تضحيٍة، وال دوام لطائفٍة أو لدين  

تي  
ّ
وابت الحقيقّية واألصول، تلك ال

ّ
دون تمّسٍك بالعادات، والّرجوع إلى الث

اريخ.
ّ
راث والت

ّ
نّصل من املاض ي والت

ّ
غيير األعمى والت

ّ
 صارت تهّددها رياُح الت

ضحى املبارك، ندعوكم جميًعا لنجعله عيًدا عليه، ومع حلول عيد األ 

وحيدّية، 
ّ
نعوُد به إلى ذواتنا، وننير معه مشاعل قيمنا اإلنسانّية منها والت

األنبياء  بها  طالَب  تي 
ّ
ال ريفة 

ّ
الش ضحية 

ّ
الت ة 

َ
أمان أّدينا  قد  بذلك  لنكون 

رون. 
ّ
 واملفك

ُ
 واملرسلون، ونادى إليها الفالسفة

املناسبة،   هذه  في 

يكم جميًعا أّيها  نتوّجه إل

وندعوكم   الكرام،  األهل 

نهَجه  العيد  لهذا  لنعيد 

في   املتوارث،  راثّي 
ّ
الت

زيارات نحمُل معها املحّبة ونوّزعها بين البيوت، وفي طّي لصفحات املاض ي،  
اقف  املو في  واالختالف  واملشاحنات  الّضغينة  من  للقلوب  وتصفية 

واملفرقع العنف  استعمال  عن  وامتناع  الّزخارف  واألفكار،  تبّني  أو  ات، 

تي التصقت بشكٍل دخيٍل وخاطئ  
ّ
واملظاهر الّسطحّية عديمة القيمة، وال

 بعادات هذا العيد املبارك املقّدس. 

 هذه املطالب في ظّل ما صرنا نعيشه لألسف من انتشار  
ٌ
كم هي جليلة

مقلٍق لوباء العنف املستشري، واالنزالق األعمى األثيم نحو مهاوي الجهل  

 
ّ
تي  والت

ّ
الم، ال

ّ
ا أليادي الفتن والظ

ً
ف والعصبّية، شاهدين ارتفاًعا مقلق

ّ
خل

ما   الحائط  عرَض  ضاربين  مهارة،  الّسالح  ورفُع  تجارة  عندها  القتل  صار 

الغضب   مغّبة  ومتناسين  واألذى،  عّدي 
ّ
والت والقتل  اإلفك  من  حّرمه هللا 

واآلخ الّدنيا  في  وفاعليه  راسميه  على  واالجتماعّي  ذي الّرّباني 
ّ
ال األمر  رة. 

  
ً
 اجتماعّية

ً
م علينا أن نقف وقفة املجتمع الواحد املوّحد، لنقود ثورة

ّ
صحت

مع  يتعاطف  أو  معه  يتعامل  من  كّل  وننبذ  واإلجرام،  العنف  فيها   
ّ
نجتث

ذي صار مفقوًدا  
ّ
بعيه. فقط هكذا نستطيُع استرجاع األمن ال

ّ
أصحابه ومت

تي صارت تعّج يو 
ّ
ا بوابٍل من الّدماء والّدموع.في بلداتنا وحاراتنا، ال  ميًّ

قبل الختام، وبأمٍل معقوٍد في القلوب لغٍد مشرٍق أفضل، ال بّد لنا في  

ائفة الّدرزّية في دول العالم  
ّ
هذه املناسبة أن نتوّجه إلى إخواننا أبناء الط

ودول   واألردن  لبنان، سوريا  في  أهلنا  بمباركتنا وسالمنا،  مخّصين  أجمع، 

الحم بعيًدا عن  املهجر، وسط من 
ّ
اشدتنا لهم بوحدة الكلمة، وقّوة الّصف، والت

ائفة وأبنائها في كّل مكان. 
ّ
رات، وذلك من أجل مصلحة الط

ّ
 الخالفات والتوت

األّمة  أبناء  جميع  إلى  والّتهاني  بريكات 
ّ
الت آيات  بأسمى  نتقّدم  كذلك 

ا مب روًرا وسعًيا  اإلسالمّية في كّل مكان، راجين لُحّجاج بيت هللا الحرام حجًّ

بدوام   وائف 
ّ
الط جميع  من  املعّيدين  ولجميع  مغفوًرا،  وذنًبا  مشكوًرا 

وفيق.
ّ
 الّسعادة والت

ريف،  
ّ
يالي العشر املباركة، ومعاني هذا العيد الّسعيد الش

ّ
ببركِة هذه الل

نبتهُل إلى هللا تبارك وتعالى أن يعود هذا العيُد علينا وعليكم، والجميع في 

دأة بال، مبتهلين إليه جّل وعال بانقشاع غمام الحروب  صّحٍة وعافيٍة وه

الّسالم  بعدها  من  ليحّل  أجمع،  والعالم  الحبيب  شرقنا  عن  لم 
ّ
والظ

 املنتظر، ويجتمع على املحّبِة كلُّ البشر. 

 ❖ أضحاكم مبارك وكّل عام وأنتم بألف خير!
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 حول العيد الكبير " األضحى"
  لبنان  – الشيخ ماجد أبو سعد فضيلة   بقلم:

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

ه يعود بالفرح والسرور، وكّل يوم ال ُيعص ى هللا تعالى فيه  
ّ
ُسّمي العيد عيًدا ألن

عيد، أي يوم فرح حقيقي ألّن فيه مرضاة َمن هو قادر على إسعادك وعلى  فهو يوم  
 أشقائك إن رض ي أو سخط وفي رضاه والق رب منه أعظم السعادة. 

والدنيا مزرعة اآلخرة والجائزة التي ُوعد بها الصالحون منذ فجر الدنيا هي مكافأة  
 مصّدقون وبيوم الجزاء موقنون. اآلخرة، وهو يوم غائب عن حّسهم، ولكّنهم بالغيب  

وفي الدنيا فرح للطائعين بطاعتهم كفرح املسافرين في صحراء التيه في ركٍب  
فر، ونور يستضيئون به في الليلة املوحشة، وأعالم   جمعتهم رحلة ومعهم زاد السَّ

رى.  هم على املسير حّتى يطلع الصباح، ويحمد القوم السُّ
ّ
 تدل

بهم، وأعالمهم علماؤهم، فهم على بصيرة  وزادهم أعمالهم، ونورهم كتا
أنهم يسلكون درب النجاة، فهم في خبر اليقين باملوعود  من أمرهم ويقين 

 واآلخرة عين اليقين بتحقيق الوعود.

ر عنها بأيام مباركات أقسم   ُعّبِّ
َ
فكان ال بّد لرحلة الجهاد السعيدة من تجسيد، ف

َول من ذي الحّجة كما قال  هللا تعالى بحرمتها وفضيلة العمل فيها، وهي ا 
ُ
لعشر األ

ي في دار الدنيا. 
ّ
ل مسيرة الترق

ّ
 تعالى "ولياٍل عشر". فهذه األّيام تمث

ر عنه بالعيد الذي   ي ُعّبِّ
ّ
ويوم التتويج وقطف الثمار، وإعالن الفرح الكل

م الصعود  
ّ
يتكّرر في الدنيا كل عام ترتقي النفس الطائعة فيه درجة على سل

ى تبلغ ذروة ع  طائها في القيامة فتنال الخير العميم من رّبها الكريم.   حتّ

 إّنا أعطيناك الكوثر 

إنّ   وانحر  ارّبك  فصّلِّ  الكوثر  أعطيناك  ا 
ّ
إن األكرم:  لنبيه  تعالى  قال 

شانئك هو األبتر" هي دعوة للنبي بالصالة والنحر شكًرا على ما تقّدم من  
ّي في اآلخر 

ّ
ة ما ال أذن سمعت وال عين عطّية املنعم عربون ثقة بالعطاء الكل

ل االبتدائي إلى   رأت وال خطر على قلب بشر. ويعود املوّحدون بهذا التفضُّ
 برّبكم قالوا بلى." 

ُ
ي املولى الكريم في زمن الفطرة "ألست

ّ
 تجل

األضحى   عيد  صالة  والنحر  الصالة  بأّن  البيضاوي  ومنهم  املفّسرون  وقال 
هي خيار أموال العرب. وقد قال تعالى في حديث  خالصة لوجه هللا والنحر بالُبْدن التي  

دس ّي: يا عبدي أنا كريم فكن كريًما، أنا رحيم فكن رحيًما، أنا شكور فكن شكوًرا. 
ُ
 ق

فإذا كان تفّضله سابق منه تعالى على الطاعات والقربان أي قّدم لنا 
إحسانه قبل أن نشكره على إحسانه، وأوعد باملجازاة في قوله: أنا شكور  

شكرتم  فكن   لئن  تعالى  قوله  وما  املجازاة،  تعالى  منه  الشكر   
ّ
ألن شكوًرا 

منه  إحسان  من  تقّدم  ما  على  الشكر  بعد  للزيادة  اشتراط  إال  ألزيدنكم 
 كعربون ثقة ليقوى التصديق باإلحسان الجميل املنتظر.

لي   ا لسورة الكوثر بقوله تعالى: "ًمن أهان 
ّ
وجاء الحديث القدس ّي مطابق

ا   ما بارزني باملحاربة، وما تقّرب إلّي عبدي بأفضل مّما افترضت عليه  وليًّ
ّ
فكأن

افل حّتى أحّبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي   ولم يزل عبدي يتقّرب إلّي بالنو
 يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ..." 

باملفترضات،  إليه  تقّرب  بأنها  تعالى  له  الوالية  القدس ي فّسر  ولكن    الحديث 
الذي يذوق طعم العبادة يتوق إلى الزيادة بالنوافل التي بها يتحّبب إلى هللا فيعبده  

ا وأنًسا ملجالسته: أنا جليس َمن ذكرني.  ا وحبًّ
ً
 رغبة وشوق

فصالة الحّب وقربان الوّد ال شرط  
العطاء   لهما إال إحساس عميق بقيمة 
عيد  أي  به  وفرح  واغتباط  والتذاذ 

عاٍم   كّل  وفي  املزيد  سعيد  بنيل  جديٍد 
 مّمن ال تنفذ عطاياه. 

يه تعالى بصالة العيد  
ّ
ا أعطيناك الكوثر حصرت تول

ّ
وإذا كانت اآلية الكريمة: إن

ونحر الُبْدن الذي هو التضحية، فاملوحدون ُجّل حياتهم تضحية وختام أوقاتهم  
 أعياد متجّددة وهذا هو األضحى بأسمى معانيه. 

قر  وكل  عيد،  هي  طاعة  معنى  كل صالة  يفقه  ملن  عيد  هو  طاعة  يان 
القرب بالذكر والبذل في سبيل هللا، ألنه استيداع في خزائن امللكوت يراه  
قين وعنهم قال رّب العاملين:  

ّ
بعين اليقين من كل من املعنيين وهي سمة املت

قين في جنات وعيون".  
ّ
 "إّن املت

م كانوا قبل  جنات علوية وعيون كوثرية روحّية آخذين ما أتاهم رّبهم إنه
يستغفرون   وباألسحار  يهجعون  ما  الليل  من  قليال  كانوا  محسنين  ذلك 

 وأموالهم حّق للسائل واملحروم". 

ّرهم بإخوانهم ايًضا إحسان   فتهجدهم وصالتهم إحسان ألنفسهم، وبِّ
خفي لهم من  

ُ
ى يفيض اإلحسان العميم عليهم "فال تعلم نفس ما أ لهم حتّ

 عملون." قّرة أعين جزاًء بما كانوا ي 

 أنفس القرابين 

اإلنسانّية   تاريخ  في  السالم  عليه  الصديق  يوسف  سيدنا  قّصة  كانت  لقد 
رة، وفيها ثالثة قرابين تمّس حاجتنا لها في كل حين.   أحسن القصص املعّبِّ

قربان التوبة: توبة إخوة يوسف الذين تحّولوا بفضل باريهم من األنا  
والتضحية   اإليثار  إلى  رة 

َ
أحدنا  واألث "خذ  بنيامين  أبقى  عندما  له  بقولهم 

مكانه إنا نراك من املحسنين" ففدوه بأنفسهم بعد أن أغراهم الشيطان  
ا خاطئين ". 

ّ
ا كن

ّ
 بإبعاده ليستأثروا بحّب أبيهم وقالوا تائبين: إن

قريان يعقوب: أعلى منه، قربان الصبر الجميل دون اعتراض أو شكوى  
الصبر والثبات كرامة اللقاء في عّز وهناء  مع عظم البلوى، وأثمرت مسيرة  

على   كالقابض  ديننا  على  نقبض  أن  الفترة  هذه  في صعوبة  لنا  دعوة  إنها 
ا لنظفر بكنز الجنة.  

ً
 الجمر املضرم صبًرا ويقين

وقربان يوسف: أعلى القرابين بالعفو واملسامحة "ال تثريب عليكم اليوم يغفر  
معما ألحقوا به من أذى انه خلق ربوبي رفيع يرفع  هللا لكم وهو أرحم الراحمين"  

ق به إلى األشرف األعلى كما ُرفع يوسف على اخوته وأبيه وأمه متبّوًءا  
ّ
َمن يتخل

ْل من قطعك وأعطِّ من حرمك   عرش العّز األسنى. يوافقه الحديث الشريف "صِّ
 عّمن ظلمك وفي كل واحدة منها عيد اضحى يفوق كل تقدمة. 

ُ
 واعف

سيح عليه السالم الذي جاء بشريعة الرجاء قال: "كما تدينوا  والسيد امل 
ص دعوته املباركة بكلمة  

ّ
دانوا وبالكيال الذي به تكيلون ُيكال لكم". وكأنه لخ

ُ
ت

املباركة   النور  سورة  في  العزيز  الكتاب  في  نورها  أضاء  املسامحة  هي  واحدة 
 ور رحيم". وليعفوا وليصفحوا أال تحّبونه أن يغفر هللا لكم وهللا غف 

 ❖ فليقتدِّ العباد برّبهم في العفو والصفح عن املسيئين إليهم ونعم أجر العاملين. 
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  أيام تاريخية في لبنان -  من عبق التاريخ 

 دالية الكرمل  –عضو الكنيست السابق امل نصر الدين    بقلم:

  رئيس مؤسسة الشهيد الدرزي والكلية قبل العسكرية
 

 إلى رأس الناقورة   1981 عاممن حزيران   17 يحة يوم الفي صب
ُ
توّجهت

إلّي سيارة جيب بقيادة ضابط برتبة رائد، وسيارة جيب   وهناك انضّمت 
الحدود   حرس   من 
ُ
 أ

ّ
برك قوّ انيطت  من  مهمّ بها  األمن  على    ةات  الحفاظ 

ا. السيد سليم حمادة  التي سافرنا فيها  ارة  وقد تولى قيادة السيّ   سالمتي أمنيًّ
ر املشهور في  السّيد مزيد أبو صالح اا  يض  ورافقني أ   ، وهو أحد أقربائي  ملصّوِّ

واثن الحدودااملنطقة  حرس  جنود  من  أمنيّ تقرّ ،  ن  لدواعي  يكون ة  ر  ا  أن 
  نا أثناء سفر و   وحرس الحدود.الدفاع  جيش    ي  سّيارتي باإلضافة لجيب  داخل

اإلسرائيلي   الراديو  الشوف  بسمعت  إلى  سفري  خبر   
ّ
يبث العربية  اللغة 
أن   وقبل  بعقلين.  مدينة  في  أقاربي  على  ا 

 
طريق ضيف بسلوك  جبل    نبدأ 

 الطريق  الرائد الذي تقّدمني في جيبه  ضّل الباروك  
 

ق  ، وبدل
ّ
 من أن يتسل

الباروك    جبل 
ّ
غزة    نحو   جهات البقاع  قرية  منطقة  فيها التي  في    تواجدت 

ب  قوات الجيش السوري،آنذاك   الجبل في حين تواجد  املقابل على سفح 
راخ  صال النداءات و الذين شرعوا بإطالق    جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي

الرائد ل انتباه  باتجاه إعادته  إو   لفت  السفر  وعدم  الصحيح  املسار    لى 
السوري ُبعد  سيّ   وقفتناأ وقد    ،الجيش  على  القّوات    متر   200ارة  من 

   فقط، السورّية  
ّ
الإأدراجنا    ونعودالصعداء    سلنتنف الصحيح لى  طريق 

الذي كان من    لحدثثناء السفر بدأنا نشعر بهول االباروك، وأ  باتجاه جبل
برفقة كل من تواجد داخل سيارتي  املمكن أن يزّجني في سجون السوريين  

ومدنيين،   جنود  والحكومة  من  الطائفة  سيدخل  كان  الذي  األمر 
 .للغايةرة ي ائيلّية في مشكلة خطاإلسر 

بلوغنا الباروك،  قمّ   ولدى  جبل  للمرحوم  النصب  ال  حيثة  تذكارّي 
م كمال جنب

ّ
 من سّيارتي نحوه  املعل

ُ
 بجانبه مجموعة  ت كانوقد  الط، ترّجلت

اإلسرائيليجنود  من   لزيارتهم،  تُسرّ   ، الجيش  كنيست  عضو    لقدوم 
الجنود  الصور   ناالتقط  ،  مع 

ُ
تابعت بعقلين   ثّم  إلى  افقياملمع    السفر    نر

الحفاظ على    بهدف ورجال األمن الذين ساروا في سّياراتهم أمامي وخلفي  
أن  إ  ناسالمت في  لى  لبنان  الثاني حاكم  الدين  األمير فخر  إلى ساحة  وصلنا 

 أهالي  
ُ
املدينة ينتظرون  القرن السابع عشر في مدينة بعقلين.  وهناك وجدت

أن بعد  مجيئي    قدومي  عن  إسرائيل    عبر سمعوا  صوت  اللغة  بإذاعة 
ت خبر توّجهي إلى مدينة بعقلين  ، العربية

ّ
لزيارة أهالي   ،كما أسلفت  ، التي بث

مكانتها  ولها    ،ي التي تنتمي إلى عائلة حمادة والتي تتبّوأ زعامة املدينةوالدت
ة في بعقلين والعشيرة التوحيديّ   ة املرموقةوالدينيّ   ةوالجتماعيّ   ةالسياسيّ 

املرحوم حسين  فضيلة الشيخ  أبنائها  و   أبرز شيوخها  الدرزية في لبنان، ومن 
   حمادة

ّ
تول الالذي  عقل  مشيخة     ةالدرزيّ طائفة  ى 

 
سماحة خلف لوالده  ا 

   1946-1915بين األعوام    الشيخ محمد قاسم حسين حمادة،
 
بل سماحة  ق

أشغل منصب رئيس   قحطان بك حمادة  والسيدشيخ محمد أبو شقرا،  ال
 بلديّ 

 
 نطقة الشوف. عن مالبرملان اللبناني  في  اخب عضو  ة بعقلين وأنت

سّيارتي أحد الوجهاء عّرفني عن تقّدم من  لى بعقلين،  إولدى وصولنا  
ت ضيفي. وبعد  نفسه وقال أنا رفيق حمادة وبناء  على اتفاق في العائلة أن 

  وقد تّم   ادة بالقيام بمصافحتي وتقبيليالوجهاء والس   هذا اإلعالن استمرّ 
ذهبت مع املضيف واألقارب إلى ديوان رفيق بيك  ، و استقبالي بحفاوة بالغة

التهاني واملصافحة مع األقارب الذين    ره العامرةدا  ت في حيث استمرّ حمادة  

وفي   بقدومي.  ا  جدًّ فرحين  كانوا 
أقام املضيف و  جبة ساعات املساء 

فاخرة،    150حضر ها حوالي  عشاء 
 ، و وجهاء املدينة واملنطقة  من

ُ
ة ي أن أتحّدث عن العالقات الدرزيّ لب منّ ط

يت كلمة دامت  ألقفوأحوال الدروز في إسرائيل،    ة وعن شؤوناإلسرائيليّ 
الدرو  بين  القائمة  الحميمة  العالقات  إلى  فيها   

ُ
تطّرقت ساعة،  من  ز  أكثر 

وأ  تأسيسها.  منذ  بوالدولة  طلبي  بلغتهم  على  الحكومة  رئيس  افقة  مو
ام عسكريين

ّ
ُحك حتّ   لتعيين  تجاهدروز  بواجباتهم  يقوموا  على م،  هى  وبناء 
يتان بتوظيف إرفائيل    آنذاك   رئيس األركانقام  رئيس الحكومة    طلٍب من 

دروز،   عسكريين  ام 
ّ
حاكم    ني عيت   وتّم ُحك الحق  عبد  سعيد  الكولونيل 

في   عسكري  حاكم  فارس  سعيد  والعقيد  الشوف،  منطقة  في  عسكري 
  والعقيد إسماعيل قبالن حاكم عسكري في منطقة حاصبيا.  خلدةمنطقة  

خذ  ذلك فقد  باإلضافة الى  
ُّ
بناء  على طلب تقّدمت به إلى رئيس  آخر  قرار  ات

إسرائيل   السالح من  في حينه  حكومة  بعدم جمع  بيجين  مناحيم  السيد 
الدرزية،   الطائفة  تماماأبناء  العكس  على  عند   بل  بالسالح  تزويدها 

 . بالرض ى والترحابهذه  لي قوبلت أقواو الضرورة إذا طلبوا،  

 
 وبعض الشباب  مع قحطان بك حمادة الشيخ أبو صالح فرحان العريض 

في صباح اليوم التالي وعند بزوغ الفجر، دخل إلى غرفتي املضيف رفيق 
محمد   أبو  الشيخ  فضيلة  وصل  لقد  انهض  قائال:  وأيقظني  حمادة  بيك 

عليك   للتعّرف  الدين  ولي  بيته.    ودعوتكجواد  في  الساعة لزيارته  ورغم 
  ،شيخ مشايخ البالدنهضت للقاء    الشديد  رهاق املبكرة ومشقة السفر واإل 

 مت نحو الديوان وهناك رأيت شيوتقّد 
 
 خ

 
 ا جليال

ّ
ازه  يجلس ويتك

ّ
ئ على عك

العباءة البيضاء،    يرتدي  والعمامة  مة 
ّ
 و املقل

ُ
الشيخ  قمت أيادي    ، بتقبيل 

طلب مّني القيام بزيارته في  ثم    ، وتبادلنا أطراف الحديث  ، بجانبهوجلست  
وبأنني سأفعل ذلك    ، هيشّرفني أن أقوم بزيارة فضيلتفأبلغته بأنه  منزله،  

 
 
وضعت الترتيبات مع رجال األمن للذهاب  قد  العتذار كوني  مت له  وقّد   ا، لحق

 ه. وبعدها سأتشّرف في ضيافت   ، ملقابلة األمير مجيد أرسالن   خلدة إلى مدينة  

مدينة   باتجاه  د سافرنا  املحدَّ الوقت  على    خلدةفي  مشارف  املوجودة 
لشاطئمدينة   واملحاذية  املتوسط،    بيروت  األبيض    اعترض  وقدالبحر 
املشرف   طريقنا بلدة  اإلسرائيلي    في  الجيش  بأنهأ و أحد ضّباط  ل    بلغني 

ألن املدافع اإلسرائيلية تقصف املنطقة بدون  لى خلدة  إيمكنني الوصول  
،  للخطر  حياتي  يعّرض  مما قد،  فيها   ات تقوم بغارات جوّيةانقطاع والطائر 
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يس الحكومة السيد مناحيم بيجن الذي  عندها قّدمت للضابط كتاب رئ 
اإلسرائيلي   الجيش  قّوات  من  فيه  مهيطلب  قّوات    متيتسهيل  ووضع 

إلى قائد مجنزرة  فوصولي إلى هدفي،  حتى  لحمايتي   أوامره  أصدر  الضابط 
للسفر أمامي لغاية وصولي إلى قصر األمير مجيد أرسالن في مشارف مدينة  

 وهكذا حصل.  خلدة

 
الشيخ أبو والشيخ أبو حنس عارف حالوة مع فضيلة   األمري مجيد أرسالنفي بيت 

 األمري مجيد أرسالن وعفيف 

 قاعة   لىإحتى قدومه  دخلت إلى قصر األمير مجيد أرسالن وانتظرته    
افقيند من ا عد  ةصحبب  الستقبال   انوا يساعدونه على السير الذين ك   ملر

 أة  بسبب وعكة صحيّ 
ّ
القهوة، وبعدها  واحتسينا  . تقابلنا وتعانقنا  ت بهمل

مع قحطان    بقيتو وملا خرج الجميع  ضور ترك قاعة الضيافة  طلب من الح
بأنني    األمير   أبلغني ك،  يب جيدا  يدرك  بأنه  نشيطمجيد  برملاني  له   نائب 

ال  ة واسعة  شعبيّ  صديق    يإسرائيل كون  حكومة  داخل  تأثير  وقدرة على 
الحكومة،  ل  رئيس 

ّ
لكونيوبأن مسرور  الطائفة   درزي   ه  مصالح  على  غيور 

مصادبأقوم  أن    ا طالب    ،وقضاياها ألن منع  الدروز  من  األسلحة  ذلك    رة 
 وجودي جسيم بالنسبة للطائفة وأن أجد  طر  ينطوي على خ

ًّ
 للخالف   حال

الذي   لشيخ أبو نبيه محمد أبو شقراوي وااملشايخ أبو حسن عارف حال   بين
الطائفة،  ا  لىإأدى   في صفوف  األيام  اوخصوص  نقسام  العصيبة    في هذه 

 التي تستوجب وحدة الصف والرأي. 

 
ُ
بأن   أبلغت األوّ طلب  األمير  له ه   

 
قد لقى حال السالح  ل حول عدم جمع 

على  حيث املوضوع  ال  طرحت  الحكومة  بيجنرئيس  مناحيم  الذي    سيد 
أبناء من  السالح  بعدم جمع  أوامره  أمّ   أصدر  لبنان،  في  الدرزية  ا  الطائفة 

الثاني    بالنسبة الصلحللمطلب  املشايخ  عقد  بين   طلبت ف   واملصالحة 
منه كونه    إعفائي  األمير  إ  .مسألة داخلية محضةبحكم  أن    أصرّ مجيد  ل 

 ِّ
ّ
معل مطلبه  بأن  على  ذلك  و ال  محنة  في   الدروز 

ّ
ال  نيبأن بإمكانه الوحيد  ذي 

هذه    األقوى فيشخصّية  كوني الل  انظر    الصعب   ذا الوضعإنقاذهم من ه
 
ّ
ألن لبنان   نيالبالد  إلى  رأس   ، جئت  وعلى  طائرا  ي وفوق  الفانتوم  يميني ت 

نت خالل أسبوع   ، املدّرعات اإلسرائيلّية 
ّ
لوصول إلى مشارف بيروت  ا   من   التي تمك

 الجندي اإلسرائيلي   ي وعلى يسار 
 
لى جانبي  إ ا ردا على سؤال لي بأنه سيقف  ، مضيف

وبضمنهم قحطان بك وآل    جميع املشايخ والوجهاء   من وسيطلب    ة في هذه القضيّ 
ن  أت حتى    يد العون   مّد   حمادة 

ّ
 . من إجراء الصلح املطلوب واملنشود مك

 
ّ
كانتمحط القادمة  بعذران    تنا  وصلنا  بلدة  الساعة إوالتي  عند  ليها 

 للقاء 
 
 وهناك  ،همقرّ في    ة الشيخ أبو نبيه محمد أبو شقراسماح  العاشرة ليال

ل    اوجسم    اقامة ووقار  منحه الباري    اشخص    ،في باحة دار سماحته  وجدت
الذين   الزعماء  بين  له  التحيّ ،  بهم التقيت  مثيل  واجب  وبعد  وتقديم  ة 

   الضيافة، 
ُ
مع  طلبت انفراد    سماحته  الجلوس  بك  على  قحطان  برفقة 

أبو نبيه الطمئنان الشيخ    أرادإلى غرفة املذاكرات    الدخول قبل  فقط، و 
لية الكرمل وهّن سعدة ووداّد.  جات في بلدي داتزوّ من النساء امل اثنتين  على  
 
ّ
خالتي ووداد هي أمي، فما  هي  بأن سعدة    بلغتهأ و ،  سؤالهمن  ا  رت كثير  تأث

 
ّ

إل منه  وقّبلني  كان  صدره  إلى  ضّمني  أن  يدعو لبنه  وأوعز    املشايخ    بأن 

البرملان اإلسرائيلي  ليواألقارب   ابنتهمعلمهم بأن عضو    الضيف هو نجل 
ح تجّمعوداد  ساعة  نصف  حوالي  وبعد  الشيخ   مادة،  سماحة  دار  في 

   .بوا بي بحفاوة بالغةرّح املشايخ والشباب الذين من عشرات ال

األمير مجيد لقائنا بما دار بيني وبين    يخ خالل لقد أبلغت سماحة الش
من الطائفة وكذلك  شأن عدم جمع األسلحة ومصادرتها  ومطالبه بأرسالن  
ة في الطائفة الدرزية في لبنان ات الدينيّ بين الشخصيّ   الصلحإجراء    ضرورة

ما  محمد بو شقرا    سماحة الشيخ  ؤالسا على  وردًّ   ها.اأحدسماحته    أنبو 
ك  يقحطان ب  بحضور   أعلمته؟  في هذا العمل الهامّ   سيساندني األمير    إذا كان 

األمير   بأن   حمادة 
ّ
التامّ أك دعمه     د 

ّ
وبأن املشايخ    ه لي  جميع  من  سيطلب 

تحقيق  اوالوجهاء   أجل  من  املصالحةلتعاون  ا  خصوص    ، ةالتاريخيّ   هذه 
قال سماحته: عندها    اليها، جة  بأمّس الحا  وأن الطائفة الدرزية في لبنان

افق وسيقف إلى جانبك فأنا  " سأقف إلى جانبك وأطلب  ما دام األمير مو
   ."تأييد مطلبكمن الجميع 

 و 
ّ
متأخ ساعة  في  بعذران  بلدة  تركنا  أن  الليل  بعد  من  إلى  رة  جهين 

ّ
مت

بعقلين،   ب  اقترحمدينة  بيروتبأن  ك  ي قحطان  إلى  التلفاز   نتوّجه  دار  إلى 
توفيق من  ة التي لقت صعوبات وعدم  املهمّ   في هذه   ي نجاح  واإلذاعة لنعلن

وزع الدروز  جبل  واملسيحيةزعماء  اإلسالمية  الطوائف  لم    ، ماء  أنني  ال 
 ي  نألنمعه،  الرأي  أتفق  

ّ
إنجاز هذا الحدث     يتّم اعتقدت بأنه من األفضل أل

و التاري اإلعالم،  وسائل  وقائد  تحت  خي عن طريق  الكنيست  رعاية عضو 
 أيض    عسكري في املنطقة

ّ
أنه تحق ق تحت ضغوطات  ا، كي ل يرى البعض 

وعسكريّ سياسيّ  قِّ ة  من  اة  البرملان  في  درزي  نائب  و سرائيليإل بل   . 
ّ
  دت أك

بالعودة   إسرائيل  رغبتي  الحكومة  لطالع  إلى  الروحي  رئيس  والرئيس 
فضيلة الشيخ أمين طريف على هذا اإلنجاز غير املسبوق.  للطائفة الدرزية  

  ح إلى بعقلين، وفي صبا  عدناعلى مضض و اقتراحي  ك  يقبل قحطان بوقد  
بيته وأعلمته   في  أبو محمد جواد  الشيخ  التالي قمت بزيارة فضيلة  اليوم 

  خلدة سافرت إلى    ثم  ّم،بهذا العمل الها به و رّحب  ف  جمع األسلحة   قرار عدم ب
محمد أبو شقرا    الشيخسماحة  حصل بيني وبين  األمير مجيد بما  وأعلمت  

افق على تأييد قد  بأنه  و  غبطته  مجيد  لم يخف األمير  ف  املصالحة  وتحقيق  و
 . إسرائيلقبل أن أغادر خلدة عائدا الى  ، التوفيقوتمنى لي 

عودتي       إلىبعد 
ُ
التقيت القدس    في   البالد  الحكومة بأورشليم  رئيس 

لي    وتمّنى  الهامّ   على هذا اإلنجاز   شكرني و بما حصل،    ن وأخبرته جمناحيم بي
يف في قرية جولس  الشيخ أمين طر   فضيلة  توّجهت إلى دار ثّم    النجاح التام.
عن الشيخ   ليتوصّ   وأعلمته  وسماحة  أرسالن  مجيد  األمير  مع  اتفاق  إلى 

وا شقرا  أبو  بلسيد  محمد  إجراءيقحطان  على  حمادة  بين    صلحلقاء    ك 
أن  من وجهاء دروز إسرائيل وطلبت منه    وفدباشتراك  األطراف املتنازعة  

الوفد.   س 
ّ
من يترأ الفرح  دموع  هذاته  فضيلعيني    انهمرت  سماعه   لدى 

فقت معهذا  الخبر و 
ّ
من الوجهاء قمت    ا اسم    21على    هالنجاز التاريخي، وات

ا للمشار  ي السفر إلى لبنان لعقد راية الصلح بمشاركة  كة فبدعوتهم رسميًّ
ل زعماءو 

ّ
 ❖ في لبنان. لدرزية في إسرائيل والطائفة ا ومشايخ تدخ
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عيد األضحى المبارك رمز التضحية '

 والعطاء والتسامح والمصالحة

  دالية الكرمل  –الشيخ أبو صالح رجا نصر الدين    بقلم:
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

هدنا الصراط املستقيم  أ ام املباركة العناية،  سألك في هذه األي  أ   الهداية   يا ولي  

ر قلوبنا بنور التوحيد، بك نستعين وأنت العليم السميع القدير    ونو 

يحل   التي  الفترة،  هذه  التضحية   في  رمز  املبارك  األضحى  عيد  فيها 

 
 
ة البلدان والعطاء والتسامح واملصالحة، وتلتئم فيها ماليين النفوس في كاف

يسعني   ال  العيد   إلتأدية صالة 
 

أرفعال أن  والتبريكات      التهاني  آيات  بأسمى 

لجميع املحتفلين به أينما وجدوا وأخص بالذكر أبناء عشيرتنا املعروفية في  

 
ً

سائال والخارج،  والسعادة  البالد  بالخير  عليكم  يعيده  أن  القدير  العلي   

 والهناء.

لى  إ والذي يعيدنا    ، بعد أيام العشر الفضيلة  إن هذا العيد الذي يحل  

ا إبراهيم عليه السالم في حينه حين رأى في منامه نداًء من  دنبه سي    ما مر  

بيه أن يستجيب  أ هللا تعالى يأمره بالتضحية بابنه إسماعيل الذي طلب من  

وتعالى   ،ألمر هللا    ، سبحانه 
ً
كبش هو  فأنزل هللا  ما  له،  فداًء   إا 

 
لبني  ال عبرة   

ا   ، البشر
 
من واحد  كل  لدى  النفس  ملحاسبة  كل    ، وفرصة  واستبدال 

والتصر   املحمودةالظواهر  غير  يدعو    ،فات  التوحيد،  إبأخرى  دين  ليها 

ا من املتدي  وترب  
 
نين، فاألخالق  و غير املتدي  أ نين  ينا وترعرعنا عليها سواء كن

هللا  ، الحميدة وجل  ،ومخافة  واملسامحة    وحب    ،عز  والتسامح  الغير 

ا  ليست حكرً   ، فات الالئقةواملعاملة الطيبة والتفاني وكرم النفس والتصر  

واالبتعاد عن   ، ويريد منهم صالح القلوب  ، عباده   على أحد، وهللا تعالى يحب  

ومحب    والجد    والكد    ، الشهوات  وااللتزام  والصدق  واالستقامة  ة والعطاء 

تتم  ال  ولن  ال  األمور  هذه  وجميع  افقة  خر،  واملو والقبول  الطاعة    ، بدون 

 إوالحياة لن تستقيم 
 

 ان الثابت والعقيدة الراسخة. باإليمال

  ،جل جالله  ،لى هللا إلقد جاءت فترات األعياد في حياة بني البشر للرجوع  

اإلنسانية معاني  أسمى  ولتحمل  ونسيان    ، والتوبة  الخير  بعمل  والقيام 

نتحد   عندما  بالحري  وكم  البغضاء،  عن  والترفع  عيد األحقاد  عن  ث 

والتي يقض ي    ، سة واملباركة الذي تسبقه ليالي العشر املقد    ، املبارك   األضحى 

د وطاعة وورع بين البيت والعائلة والخلوة، ثم  املرء فيها فترة سعادة وتعب  

األ   يحل   اتجاه  واجباتنا  بتأدية  لنقوم  العيد  واأل علينا  واألقارب  سرة  هل 

بهذا درب ال    ،لحباء واألجداد والسلف الصاواملعارف واألصدقاء ونسلك 

ونقوم به في الحاضر من انتباه    ، ألن ما قاموا به في السابق في هذا الشأن 

املجتمع في  املستورة  والعائالت  واألقارب  واألصح    و  له    ، لألهل    ، الصحيح 

  ،فتعالوا لنعيد لهذا العيد السعيد تراثه الذي ورثناه عن سلفنا الصالح

 
 
كل  ولنصف والبغضاء  ي  الضغينة  من  ر   ،القلوب  الوحدة  ولنرفع  اية 

  ، اء لها ا أو أعز  ولنقف بجانب عائالت كثيرة فقدت هذا العام عزيزً   ،ة واألخو  

 إ خرين بهذا العيد السعيد، فما هذه  ى لها أن تحتفل كال ولن يتسن  
 

 نزرا  ال

 قليال من أخالقيات التوحيد.

في كل    ةأن أبناء العشيرة املعروفي  

مكان، ينتظرون حلول هذا العيد من 

 ومع ذلك، أرى لزامً   ،عام لعام
ً
ا علينا أن  لتجسيد كل ما سبق ذكره آنفا

نحذو حذو املجلس الديني األعلى والرئيس الروحي للطائفة الدرزية فضيلة 

  
 
ات  ر من بعض السلوكي  الشيخ أبو حسن موفق طريف في سنين خلت، ونحذ

واملتمثلة باللجوء في السنوات األخيرة    ، ام العيدل أي  ذة قبل وخالغير املحب  

ة واالستخدام املفرط والخطير للمفرقعات واأللعاب الناري  ،  الى إطالق النار  

 
 
كاف قراناعلى  مختلف  في  أنواعها   وخاص    ،ة 

 
املتأخ الليل  ساعات  في  رة  ة 

اقبها و    ،رةفة الخطياالبتعاد عن هذه ال   ارها. إن  ر ض أ بدون التفكير في عو

 وضمان لسالمتكم وسالمة املجتمع.  ، فيه راحة لكم ولعائالتكم 

ة ملقام سيدنا أبو إبراهيم  ا نحتفل بالزيارة السنوي  ام أيضً وفي هذه األي  

السالم     ، عليه 
 
تشك روحاني  التي  فسحة  هام    ،ةل  مشايخنا  ولقاًء  يجمع  ا 

 األفاضل  
 

والشبابء  األجال الطائفة  كل    ،وقيادات  من  افدون  يتو   الذين 

وقرانا   الكرمل  ىإل مدننا  دالية  في  الشريف  املقام  شعور  باحة  وسط   ،

 د.والتعب   ، والورع ،والطهر ، ةي  سبالقد

شك  ومم   ال     ا 
 
فإن  فيه 

 
سك الكرملنا  دالية  قرية  بأن  ، ان  هللا    ،نشعر 

لنتبارك    ، نا بوجود هذا املقام الشريف في بلدتنا قد خص    ، سبحانه وتعالى 

ونلجأ   واإل إبه  والطمأنينة  بالقداسة  لنشعر  الحقيقي  ليه  واللحمة  ة يمان 

 
 
كاف املقام  بين  هذا  أمام  خاشعين  الجميع  يقف  حيث  املجتمع  أطياف  ة 

أنتهز هذه    والبركة.   ، واملغفرة   ، والتوفيق  ،الرحمة  الشريف طالبين بدوري 

تنان للشيخ أبو منير م بالشكر والتقدير واالمالفرصة كما في السابق، ألتقد  

  
على ما قام ويقوم به لصيانة ورعاية   ، م املقام الشريفقاسم نصرالدين قي 

السالم عليه  إبراهيم  أبو  الزوار   ، والحفاظ على مقام سيدنا  أمور  وتيسير 

افدين    ك به وإيفاء النذور فيه.ليه للتبر  إالو

 ❖ .بخيروكل عام وأنتم  مباركة وسعيدةامكم ليجعل هللا كل أي  

   

فضيييلة المرم م  

الشيييا اب  ي  يي   

  ييييليييمييي    يييي    

الييييدييييي    نصيييييير 
 

 

 1932-2022 
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مشايخ االفاضل في تهنئة خاصة ال نخبة من 

 للطائفة الدرزية بمناسبة عيد األضحى المبارك

 

 ذياب   سليمان أبوفضيلة الشيخ أبو علي 
 لبنان  - الجاهلية 

علي   أبو  الشيخ  فضيلة  خّص 
ذياب  أبو  الروحي  سليمان  املرجع   ،

والبركات   الفضائل  وشيخ  املعتمد 
النقي   التقي  الورع  الدّيان  والحسنات، 

االخوان   مجلة املفضال،  وعضد 
الخاصة  "العمامة" التهنئة    بهذه 

  وم عيدبمناسبة قد  والكلمات النفيسة
 األضحى املبارك:  

والعصمة،   النعمة  ولّي  الكريم،  اِن 
ّ
املن الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 

 بِل الفضل والرحمة، جّل ثناؤه. وُمس

وألبناء  واإلخاء  واملكارم  والوالء  الفضل  أهل  يا  لحضرِتكم  نبارك 
 الطائفة التوحيدية ولألمة املكرمة اإلسالمية والعائلة اإلنسانية.

مِلا في هذا العيد من معاٍن   نبارُك لكم جميًعا في عيد األضحى املبارك 
والتآلف  واملحبة  والتضحية  البركة  عيد  ُه 

ّ
إن مكان.  أّي  في  اإلنسان  تعني 

ي، وطلب  
ّ
ي، وعيد اإليثار والبذل وجمع الشمل، وترك الظلم والتوق

ّ
ق
َ
ن
ّ
والت

العظيم   الخالق  من  من    واالستغفار العفو  ت  إن خصَّ معان  إنها  ي. 
ّ
رق

ّ
والت

وأخالق   راسخ  إيمان  من  فيها  مِلا  األنام  جميع  تخصُّ  فإُنها  ا 
ً
خلق الخلق 

ب  وأمن وأمان وسالم.  ، اقيةر  ُيبنى عيُد األضحى على تضحيِة نبّي  بنِه  اوأن 
 .
ً
مٌر عظيٌم ودرٌس للبشريِة عامة

َ
 الغالي عليه ألجِل مرضاِة خالِقه أل

ال اُن 
ّ
املن في رحرزقنا  بها  والعمَل  الحق  املعانَي  وقبلنا   يم  ُيرضيه،  ما 

الهادي   ِه  نبّيِ بحّقِ  ِرضاه  دواَم  مًعا  ومنَحنا  ورأفِته  بعنايتِه  نا 
ّ

وأنبياه  وتوال
    ال إلَه غيُره وال معبوٌد سواه.  ئُم صلواِته جّل مجُده وجّل ثناه دا عليهم

   فضيلة الشيخ أبو علي حسين حلبي
 دالية الكرمل 

نور  من  والتقوى،    قبٌس  اإليماِن 
عامٌل  وعالٌم  مباَرٌك،  ورٌع  تقٌي  وشيخ 
الوفاق،   كثير  األخالق،   

ُ
دمث فاضٌل، 

الزاهد  الواعظ  اإلختالق،  عن  بعيد 
حسين   علي  أبو  الجليل  الشيخ  العابد 

الثمانين من  الثمانية و الحلبي الذي ناهز  
السديدة   بأقواله  يباركنا  عمره ولم يزل 

فيسة الفريدة. ومع إطاللة  ومواعظه  
ّ
الن

عيد األضحى املبارك أعاده هللا على الجميع بالخير والبركات يعايدنا شيخنا  
لتروَيها   القلوب  مجاري  وشقت  الّصافية  جداوله  ترقرقت  بكالم  الجليل 
أينما   األعزاء  طائفتنا  أبناء  يا  عيدكم  "مبارك  والحكمة:  واألدب  بَمعين 

هذا العيد الذي يدعونا اليوم وفي كل يوم    حللتم، عيد األضحى املبارك،

وساعة الى ذبح األنا من ذواتنا على مذبح الوفاء واإلخالص هلل عّز وجّل وأن  
املوحدين،  إلخواننا  والتصافي  والتآلف  املحبة  قربان  والخشوع   نقّدم 

رين بدثار    والسجود
ّ
يًدا واحدة على األشرار، متدث هلل عّز وجّل وأن نكون 

اء واألدب، متآلفين على التصافي في الدين، محّصنين مجامع  الحياء والصف
صلواتنا  هللا  ليتقّبل  إلخواننا،  الطوّية  وإخالص  النّية  بصفاء  قلوبنا 
ويبارك أعيادنا . ونسأله سبحانه أن يجعل أيامكم كلها أعياًدا تسمو بالخير  
وباملذاكرة   والسموات،  األرض  لرب  السادق  بالوالء  وترقى  والبركات، 

دائمة مع اإلخوان األفاضل الثقاة التي فيها الخير والبركات". تلك كلمات  ال
ببركاته  نفعنا هللا  الفاضل  الجليل  بها علينا شيخنا  تكرم  كالّدر املنضود، 
وبالدنا   ربوعنا  في  الكريم  املولى  وأدامه  دعواته،  صالح  من  علينا  وأعاد 

ا من دعواته
ً
 وبركاته.  نستقي من معين علمه الصافي، ونستزيد يمن

   حسن غنامزين الدين  الشيخ أبو فضيلة   
 لبنان - دميت الشوف 

هذا  إطاللة  قرب  ومع  األعزاء  إخواننا 
العيد املجيد عيد األضحى املبارك نسأل  

قتداء  هللا عّز وجل أن يلهمنا التعلم واال 
أدبا   فأحيوه  العيد  معنى  عرفوا  بمن 
ونخوة   العزيز  للكتاب  وتالوة  وخشوعا 
ومروءة ومحافظة ألهل الدين محافظة 
مشايخنا   أعني  سادقة  مخلصة 
بالذكر سيدنا   األفاضل األطهار وأخّص 
رحمة  طريف  أمين  يوسف  أبي  الشيخ 
الكرمل   في  األعزاء  وشيوخنا  إخواننا  يا  وأنتم  ببركاته،  ونفعنا  عليه  هللا 

ملبارك  ا   قتفائكم آثار سلفكم الصالح والجليل والجوالن أيامكم كلها أعياد ال 
بغيرتكم  وسنت  سمت  العيد  معاني   

ّ
وإن جميعا.  فيكم  هللا  وكرمكم    فبارك 

القادمة   األيام  هذه  في  املبارك  دعائكم  من  تخلونا  وال  ومحبتكم،  وعطفكم 
 أعاده هللا عليكم باليمن والخير والسعادة.   . املجيدة وعيد األضحى املبارك 

 فؤاد علي خنيفس  و الشيخ ابفضيلة 
 شفاعمرو

ن هذا الشيخ علطاملا تسائل الكثير   
بجميع  يشارك  الذي  البشوش 

الطائفية اب؟  املناسبات  الشيخ    و انه 
شفاعمرو مدينة  فؤاد علي خنيفس من  

وبساطته  عنصره،  بطيبة  امتاز  الذي 
ولد  الجميع،  بوجه  املبتسم  ومحياه 

 1933عمرو سنة  شفا  فيالشيخ ابو فؤاد  
نهج  ببيت متدين نشأ منذ صغره على امل 

الحميدة  بالصفات  والتعلق  القويم 
منذ  هللا  بيت  على  الزم  حيث  والنبيلة 
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ذاك امثال الشيخ ابي يوسف  نآخالق املشايخ املعتبرين  أ الصغر وتخلق ب
والشيخ صالح طربيه وقد    سلمان نصر والشيخ ابو صالح عبد هللا حسون 

الخلوة  خنيفس الزم  احمد  ابي  الشيخ  بكريمة  اقترن  ذلك  اجل  ومن   ،
بشفاعمرو  ودينية  اجتماعية  مكانة  كان صاحب  الذي  وخارجها    خنيفس 

عمل الشيخ ابو فؤاد باول حياته بالزراعة وعلى الرزق    .وكّون اسرة محترمة
الحالل ثم عمل في مجال الحديد وعدة اشغال اخرى وقد قام بزيارة لبنان  

بي حسن منهال عبد هللا والشيخ أ قربائه الشيخ  بعضها برفقة أ عدة مرات  
الشيخ ابي  فضيلة    مثال أ وقد زاروا عدة مشايخ    ، الدين بي صالح وهيب نصر أ 

الشيخ ابي ريدان يوسف شهيب والى البياضة  فضيلة    الدين و   محمد جواد ولي 
  أيضا. الزاهرة  

الزم على خلوته يوما  أطال هللا عمره امل   علي خنيفس  الشيخ ابو فؤاد
واالجتماعية الدينية  الفرائض  من  ش يء  يفوته  وال  لجميع   ، بيوم  يتقدم 

املبارك،   األضحى  بعيد  واملسلمين  املعروفية  العشيرة  أبناء  من  املحتفلين 
والخالفات   النزاعات  وفض  واملحبة  والوفاء  والتسامح  التضحية  عيد 
 من هللا العلي  

ً
واملسامحة وااللفة والتعبد بأسمى التهاني والتبريكات راجيا

القدير أن يعيده على الجميع وهم يرفلون بالصحة والسعادة والهناء وكل  
 عام وأنتم بخير.  

 الشيخ أبو غازي أحمد فارس فضيلة 
 عة يالبق

ات النعيم  
ّ
قين عند رّبهم جن

ّ
 إنّ للُمت

طلب  الشيخ أبو غازي أحمد فارس  
هللا   وخاف  صغره،  منذ  رّبه  رض ى 

نعومة   منذ  وذلك  افظاوأطاعه  ره، 
أصحاب   أهله  له  وهبها  تربية  لحسن 
فيه  التربية  هذه  ترّسخت  الفضل، 
وحافظت عليه طيلة حياته، فترّبى ورّبى 
الدينّية  القيم  على  بعده  أتى  من 

اإلنسانّية اذ آمن بأن أدب الدين قبل و 
رب الدين.   رض ى    ورض ى  من  العاملين 
وإعطائهم  خلقه   وحبهم  واحترامهم 

ا  1933ُولد في البقعية في شهر شباط من سنه  .  حقوقهم
ً
، كان والده شيخ

 من ساللة مشايخ أعيان، اشتهر بتدّينه وورعه وكرمه وحّبه للناس،  
ً

جليال
ألنيس ملا كانوا يأنسون به وبمعاشرته، كان  فأطلق عليه الناس اسم أبو ا

وقلب   دامعتْين  بعينْين  الدينّية  والقصص  واألحاديث  هللا  آيات  من  يتلو 
خاشع، وما البكاء من كثرة الذنوب وإنما من صفاء القلوب، وأّمه زليخة 
ا 
ً
فارس من قرية حرفيش التي شاء القدر بزواجها من والده، فكان توفيق

وتالؤًما م ا  تركت،  دينيًّ متدّينة شريفة عفيفة  فكانت منذ صغرها  ا،  نهجيًّ
   . الدنيا وزخارفها ولجأت لدينها وملرضاة باريها

في هذا البيت تربى الشيخ أبو غازي فنهل منه صفاته الحميدة، واستقى 
آمن بأن لكّل  و منه حّب عمل الخير، ونهل منه التربية الدينّية والقَيم العلّية  

انسان في الحياة رسالة يجب أن يؤّديها وعنوانها إفادة املجتمع والبذل من  
ا للتعليم إليما  هذه طريقة ملساعدة  نه  أجله ومساعدته لذلك كان ُمحبًّ

ّ
بأن

الدكتور غازي فارس مدير قسم في مستشفى الكرمل، أخّصائي    ابنه،  الغير
اإلنسانية   بصفاته  الناس  بين  ا  جدًّ محبوب  ماهر  جّراح  بولية،  مسالك 

 وحّبه لعمل الخير ومساعدة الغير.

يقوم   وكان  البلد،  في  ا 
ً
مأذون طويلة  لسنوات  غازي  أبو  الشيخ  كان 

على   وجه،  بواجباته  مسلكه  و أكمل  ليتمم  املشايخ  بعض  اليه  توجه 
وهيئته   هيبته  من  زادت  بكريمة  فتكمل  مستجيبا  لهم  وكان  بالكمال، 

 الدينية وزادت من قربه للدين والقيم.  

بمناسبة حلول عيد األضحى املبار ك ينهئ الشيخ أبو غازي أحمد فارس  
أن يعيده على الجميع عموم املحتفلين بالعيد السعيد ويبتهل الى هللا تعالي 

 بالخير واليمن والبركات وأن ينعم علينا بالصحة والسعادة واألمن والسالم.

 أبو صالح رفيق مقلدة الشيخ  فضيلة 
 دالية الكرمل 

مقلدأ الشيخ   رفيق  صالح    ة، بو 
صغره   من  تميز  الراجح  الدين  صاحب 

في اسرة  تربى  نشأ و هله  أ بمحبة الدين و 
الشيخ   يناملرحومه  اد جدأ بكنف  ديانة،  

حلبي  عزام  حسين  محمد  وأبو    ابو 
عبدهللا نجيب مقلدة ووالده أبو توفيق 

املعلوم    ،عبدهللا مقلدة الشريف درس 
الواجب    اشباب  وأنجب قيام  في  اعانوه 
ويقيم مذاكرات لعشرات املشايخ    الديني 

له    الكرمل.   في خلوة الشيخ العابد في دالية 
الدرزيّ  القرى  جميع  في  باملعروف  و   ة اصدقاء  االمر  التوحيد  اهل  الى  رسالته 

 ة. صيل األ ّية  والتقاليد الدرز   ت والحفاظ على القيم والعادا   والنهي عن املنكر 

ويتقد للجميع  بالخير  رفيق  صالح  أبو  الشيخ  التهاني يدعو  بأخلص  م 
والتبريكات المة التوحيد وللمحتفلين بعيد األضحى املبارك، عيد االيمان  
النفس واإلحسان والبر   الطيبة ومحاسبة  والتعبد وتصافي القلوب واملعاملة 

 .  كل عام وانتم بخير  واحترام الغير والتأمل والتفكير في عالقاتنا بكل ما يحيطنا. 

 ة سعيد سعيدفضيلة الشيخ ابو محمد 
 البقيعة  

الشيخ أبو محمد سعيد سعيدة من  
منذ 1929مواليد   الدين  على  نشأ   ،

صغره، كان يتيم األب، تعلم الدين عند 
أبو فرحان نايف سويد   الشيخ املرحوم 

سلمان أسعد    وعند الشيخ املرحوم أبو 
فضول، وحين بلغ الخامسة عشر امتثل 
له  وصية  وكتب  األمير  السيد  ملرسوم 

عند املرحوم الشيخ أبو علي    1944سنة  
محمد نايف خير. التحق بكوكبة مشايخ  
افقا مدة طويلة   عصرنا وكان خادما ومر
فضيلة  العشيرة  ولشيخ  الجزيرة  لسيد 
الشيخ أمين طريف وللشيخْين األخوْين املرحومْين الشيخ أبو علي مهنا فرج  

بأحلى التبريكات للطائفة يتقّدم الشيخ   والشيخ أبو محمد إسماعيل فرج. 
عاّمة بمناسبة حلول عيد األضحى املبارك ويوص ي هذه الطائفة الكريمة بأن  

 حول بعضها البعض وتحافظ على هذه القيادة الروحانّية الحكيمة. 
ّ
 ❖  تلتف

 مع الشكر الشيخ أبو رضا حسين حلبيساهم في اعداد هذا المقال * 
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 مع األولياء الصالحين..

يخ أبو حسن عارف حالوة
ّ

 المرحوم سّيدنا الش
عيد في عيد األضحى المجيد  الُع السَّ

َّ
 الط

 لبنان   –االستاذ الشيخ غسان يوسف أبوذياب  بقلم:
 

وحلِمِه،   أدِبِه  في  سعيٌد  طالٌع 

وفهِمِه.   وحكمِتِه  وعزِمِه،  وورِعِه 

 
ٌ
ة زكيَّ ونفٌس  رحمانّية،   

ٌ
ة
َّ
من

  ،
ٌ
ة رضيَّ  

ٌ
سامية وأخالٌق   ،

ٌ
ة روحانيَّ

والعالٌم    ،
ُ
امليمون  

ُ
السادق الولّي 

املرحوم العاِمُل    
ُ
صون

َ
سّيدنا    امل

حالوة   عارف  حسن  أبو  يخ 
ّ
الش

من   علينا  وأعاد  ببركاته  هللا  عنا 
ّ
نف

 صالح دعواتِه.

في    
ً
الجليل مدرسة نا 

ُ
كان شيخ

أقواِله ومسلِكِه ونهِجه، كالُمُه ذكٌر  

ِفكٌر  ُه 
ُ
أقواله   .وصمت فمن 

حفظ 
ْ
ي بيحافظ بين

ّ
ي بيهمل بيْنهمل" كلمات    ، املباركة:" ال

ّ
ُدَرٌر    معدودة بلوال

على  منضود يحافظ  ذي 
ّ
فال باآلدابة.  والفضائل    نفسه  التوحيدية 

تهم،  
َّ
ذي يحافظ على إخوانه املوّحدين بترك غيبتِهم وسّد خل

ّ
العفّية، وال

بإفشاء    على مجتمِعه ووطِنِه 
ُ
ذي يحافظ

ّ
وقضاء حاجاتهم، ونصرتهم. وال

القوانين   واحترام  واملساواة  العدل،  أساس  على  الغير  وتقّبل  الّسالِم، 

التعصب األعمى، وحسن الجوار، واملحافظة على املصالح  الع ادلة ونبذ 

 الوطنية املشتركة يحفظه هللا العزيز القدير حتًما من كل سوء ومكروه. 

 

 

دستور   هي  هذا  قوله  في  الجليل  شيخنا  رسمها  التي  املعادلة  فهذه 

ص  
ّ
يلخ وهو  واألمان،  السعادة  شاطئ  على  بصاحبه  ي  ُيرس ِ رفيع  أخالقي 

ه  رسال 
َ
سالك وُيوِصل  واألنبياء  الحكماء  أقوال  و السماوية  األديان  ت 

ة العالية
ّ
فعاملنا اليوم متخّبط في بحر الضياع والفوض ى   .ومتّبَعه الى الجن

فيه  اإلنسان  يحفظ  فما  والفساد،  والقلق 

إلهه   خدمة  في  وإخالصه  وصفاه  تقواه  إل 

}من   العزيز:  كتابه  في  هللا  قال  وقد  وموله. 

 ل    يتِق هللا
ُ
ه من حيث

ْ
يجعْل له مخرًجا ويْرزق

آ: )الطالق  تصِبُروا    .(3-2يحتسُب{  وإْن 

ْم كيُدُهم شيًئا{  
ُ
وا ل يضّرك

ُ
ق
َّ
آل عمران آ:  )وتت

(. فأكرم بشيٍخ جليٍل حكيٍم فصيح. وقد  120

 قلت فيه شعًرا: 

ه
ُ
    غاب الحكيُم ومن بانت فصاحت

ه ُدَرٌر   
ُ
 قد حاكها األدُب   ألفاظ

تِفين آثاَر الّرسل واألنبياء.  
َ
ق
ُ
ُه فكان مسلك الّزهاد األولياء، امل

ُ
وأّما مسلك

وكان رحمة هللا عليه مخلَص النّية هلل عّز وجل، كثيَر الصمت والتفكر. ومن  

ام  
ّ
ية، ونّية املؤمن خير من عمله". وقد هاَبُه الحك

ّ
ركيز على الن

ّ
أقواله: "الت

إلخال  نّيتهوالعلماء  وهزم   ،ص  األبرار،  شمَل  وجمَع  طوّيتِه،  وسادق 

 فيه شعًرا
ُ
ت

ْ
ل
ُ
 : املستكبرين الفّجار. وقد ق

ٍب طاَب مورُِدُه 
ْ
ل
َ

َت املعالي ِبق
ْ
        نل

لهِب  
ّ
ــَوْهٍج دائــِم ال

َ
 فــيه الّصفاُء ك

 
ً

ك خاِشعة
ْ
نى جاءت ك أهُل الدٌّ

ْ
  هابت

َسِب منها الّرئيُس وأهُل العـلِم  
ّ
 والن

َضٍب 
َ
ريُد األمَن ِمْن غ

ُ
بغي رضاك ت

َ
  ت

ِب     
َ
افــي ِمــن الَعط

ّ
سُم الش

ْ
ـك البل

ّ
 ألن

لي   رواها   
ً
نبذة وسأذكر 

الشيوِخ   األفاضل  بعُض 

 
َ
سدق رِجم 

َ
ت
ُ
ت خلِصين 

ُ ْ
نَية   امل

  " الطاهر:  الجليل  شيخنا 

أبو   الجليل  الشيخ  كان 

بزيارات   يقوم  عارف  حسن 

املتن   رأس  ضيعة  في  دينية 

بذلك   علم  وقد  اللبنانية، 

األشخاص   أحد 

من أبناء وطننا،    ،املسيحيين

الشيخ  نحو  إلــى  فسارع 

ساحات   أحد  في  ولقــاه 

وقال له:    ، الضيعة املذكورة

نا 
ْ
شّرف الجليل  شيخنا  "يا 
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ووعده  بز  "تكرم".  الشيخ:  له  فقال  بيتنا".  يتبارك  كي  يارة 

افقين للشيخ وقال    .بالزيارة ل بعض األشخاص املر
ّ
فتدخ

والوقت    له: "يا شيخنا هناك زيارات كثيرة بعد ملزمين بها

ضاق". فأجابه الشيخ الجليل: " قد وعدناه ونوينا زيارته".  

ن ولم يكن شيخنا الجليل يعرف شيئا عن هذا الشخص إ

موقعه   أو  منصبه  حيث  من  وصل  الجتماعي كان  ا 
ّ
ومل  .

أمام   لقاه  النصراني  الشخص  بيت  إلى  الجليل  شيخنا 

ت  
ّ
 له: " يا شيخنا الجليل حل

ً
مدخل البيت مرّحبا به قائال

وأنا مدير شركة في بلد    ،البركة بزيارتك هذه في بيتي ورزقي
ستون    الغتراب عندي  الشركة  اوفي  درزيًّ ا 

ً
ف
ّ
ركة  وبب  موظ

سبحان من أّيد    .زيارة حضرتك سأجعلهم ستمائة موظٍف"

    شيخنا الجليل وسّدد خطاه وقّواه.

أيام الحرب   :ومن كراماته   ،عندما كانت ضيعة "معصريتي" محاصرة 

بالنزوح من الضيعة الى    جاء قرار من القيادات العليا في طائفتنا الكريمة

ا علم شيخنا الجليل رح  ، مكان أكثر أمانا
ّ
مة هللا عليه بذلك القرار طلب  ومل

ل   أنهم  مطمئنهم  النزوح  وعدم  أماكنهم  في  البقاء  "معصريتي"  أهالي  من 

ا بدأ القصف العنيف على معصريتي   يحتاجون "قطنة
ّ
فإذا    ، سبيرتو ". ومل

والقذائف   بالقنابل املتساقطة تهوي بقدرة الرب الحكيم في أسفل الوادي

الشيخ   سيدنا  بيت  فوق  نزلت  كعلب  التي  تساقطت  عارف  حسن  أبي 

الفارغة أعزّ   .الكرتون  من  للدنيا    سبحان  منارة  وجعلهم  املتقين  أولياءه 

 والدين. 

ولو أرْدنا ذكر مناقب الشيخ الجليل وتعداد مآثره وكراماته على الكمال  

. ولكن جعلنا هذه  
ُ
والتمام لضاقت بطون األوراق، وأعيا األقالَم اإلرهاق

أينما  الصفحات   األعزاء  طائفتنا  وأبناء  إلخواننا  نفيسة  هدية  املباركة 

جعله هللا سبحانه عيدا مباركا على    .كانوا مع إطاللة عيد األضحى املبارك

وبالدنا أوطاننا  ربوع  في  والوئام  السالم  حامال     .الجميع 
ُ
أت

ّ
هن قد  وكنت 

-10ي  شيخنا الجليل الراحل بقصيدة في عيد األضحى املبارك في الباروك ف

 م أذكر منها:  3-2000

ه
ُ
 والعيُد آٍت وأنت اليوَم فرَحت

 يا وجَه سعٍد على التوحيِد قد ُجِبال 
 ُمبارٌك عيُدكم يا ليَت نشعُرُه 

هارِ قْد أثال 
ْ
ِة الّسادِة األط

َ
ق

ْ
 في رِف

ه بقصيدة ِمداُدها دموُع األس ى الجاري على صفحات ِ القلِب  
ُ
وقد وّدْعت

 املنفعة وهلل الفضل وبه املستعان: أذكر منها شارًحا    .الكسير
َ
قا، قصد

ّ
 ومعل

 غــاب العــفيـف ومــن فاحت طهـارتـه
 في روضة القدس حيث املجد والحسب       

صفاء   فحاكى  الباروك.  نبع  كصفاء  جداولها  صافية  املكان  فعفته 

وقد سمعت من بعض تالمذته الشيوخ األفاضل    ذاك العلم الديان.  صفاء

منه  األعيان:   نر  فلم  ثالثين سنة  أبا حسن عارف  الشيخ  "عاشرنا سيدنا 

موقفا فيه حظ نفس" واملقصود بحظ النفس حب الثناء والرياسة والجاه  

 وغير ذلك من الصفات املذمومة.

 غــاب الـحكيم ومــن بــانت فـصاحــته
 ألـــفـاظــه درر قــــد حـــاكــها األدب 

وأرخت جدائلها على  فحكمته أشرقت في سماء عقله  

لسانه فسطعت معاني الفصاحة والبالغة بألفاظ موجزة  

بعض   شاهد  عندما  منها:  املعاني.  من  الدر  كنوز  تحمل 

شيخنا   لهم  فقال  الزمان  صعوبة  من  قلقين  اإلخوان 

والي   بينحفظ  بيحافظ  الي  بالكم  تشغلوا  ما   " الجليل: 

بينهمل" الدين    .بيهمل  فرائض  لخصت  موجزة  كلمات 

 .وواجباته

 غـــاب الشكور ومن نجواه قد حرست 
وب 

ّ
 أهـــل التقى فــنأت عــن ربعنا الن

شكر املخلص الديان    شيخنا الجليل هلل تعالى  فشكر   

الوفي األبي. فبعد حرب الجبل في العقد الثامن من القرن  

انتصار  وكان  والعدوانالطائفة    التاسع عشر  الجور  أهل    ،املعروفية على 

مض ى شيخنا الجليل شهورا عدة متضرعا خاشعا في الليالي حامدا شاكرا.  

الّدين إخوان  أمام  بعون    ويردد  الجبل  "انتصرنا بحرب  الشهيرة:  مقولته 

إذا ما قدرناها تتحول   النعم  للنعم؟  التقدير منا  أين  هللا وفضله وكرمه. 

 منه نفعنا هللا ببركاته لإلخوان على حمد  علينا نقم" وهذا الكالم في
ٌ
ه حث

هللا وشكره كي يكون ذلك الشكر قربان وفاء وتقديرا للنعم التي يبقى الشكر  

من   الكوكبة  بهؤلء  علينا  وأنعم  جاد  من  فسبحان  ايفائها.  عن  عاجزا 

أفضل وتكرم    ليكونوا لنا حرزا مصونا نفعنا هللا ببركاتهم.  ،السادة األطهار و

 الـحليم ومــن راقت سريــرتــه غــاب 
 أغــنت مواردهـــا أسيـــادنا الـــنجب 

 

 

العقول الفواحة   فحلم شيخنا الجليل كنحلة هانئة حطت على أزهار 

لته بجميل 
ّ
ذت منها غذاء نافعا صق

ّ
أعطتها من زادها املبارك ما يحييها، وأخ

بمبانيها ومعانيها. ومن حلمه رحمة هللا  صنيعها ولطيف سياستها ففازت 

عليه ما ذكره بعض الثقات األفاضل عندما قام سيدنا الشيخ أبو حسن  
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اوي وقال له: " شيخنا هل  عارف بزيارة ضيعته، فدنا منه األخ الفاضل الر 

فأجابه سيدنا الشيخ: " نيتنا في    . حضرتك حصة بزيارة نتبارك بها؟"  لنا من

امتثل  الجليل  فشيخنا   ." بحقنا  منهم كالما  للذين سمعنا  الزيارات  هذه 

األفاضل العلماء  كبار  أحد  من    :لقول  تصل  أربعة:  اإلخالص  درجة   "

تجازي   ول  من شتمك،  على  ترّد  ول  من  قطعك،  إلى  وتحسن  من ظلمك، 

 أساء إليك". 

 

 

 غــاب البصير ومــرآة الـحجى ثكـلت 

 تبكــي أنيـسا لهــــا أنــواره الشهــب 

وطهرها     فهذبها  بنفسه  بصير  الجليل  فشيخنا 

بصير   تعالى،  هلل  الحقة  العبودية  درجة  في  ووضعها 

تتويجه   وكان  منازلهم،  بصيرته  بعين  مميز  بإخوانه 

محمد  أبي  الشيخ  األفاضل  للشيوخ  املدورة  العمامة 

الدين   ولي  جواد  محمد  أبي  والشيخ  العنداري  صالح 

ع دليال  شهيب  يوسف  ريدان  أبي  نقاء  والشيخ  لى 

الشفافة  السادقة    ، بصيرته  ومحبته  وإخالصه 

 : بعون هللا وفضله  إلخوانه. وقلت فيه أبيات ثناء ووفاء

هم أدٌب 
ُ

ْجت أهَل التقى من سلـك  توَّ
ا منهال عـلال  نا شرابً  مــنه ارتويْ

 ما أجمَل السهَل حين النبُت مرتفٌع 
 ما أجمَل الخلَق السامي بما فعال 

 سكـــون الليل هيــبتهغــاب الــوقور  
 فـــي بحـرها لجـج األفكار تضطرب 

كان شيخنا الجليل سمير الليل مناجيا ربه خاشعا، متضرعا، مبتهال الى  

ربه بصفاء سره أن يحفظ إخوانه وأبناء طائفته من كل سوء. وقد قلت  
 : فيه شعرا

 النــجم يــكشف أستــارا مــخّبـأة 
ها مستشفعا خجال   كم ليلٍة قمتَ

 الدهماء منتصبا لبدرِ في الليلة كا
 تحمي الحقيقة ل تبغي لها بدل 

ه 
ُ
 غــاب الوسيم الــذي تشفـيك بسمــت

ه كــالبـدر ينـتـصب 
ُ
 تــرضيـك طـلعــت

في     املسؤولين  أحد  ذكر  وقد  اإليمان،  بنور  هللا  جّمله  هللا  فشيخنا 

غرفته فرآها   البرملان اللبناني أنه زار سيدنا الشيخ في املستشفى ودخل الى 

 وجه الشيخ الجليل فيها 
ّ

فاستدّل على مكانه من    مضيًئا كالبدر.  معتمة ال

وقد ذكر ذلك على التلفاز أثناء مقابلة    .نفعنا هللا ببركاته   . نور وجهه البهي

 أجريت معه. 

 غاب الــوجيه وكّل الناس تقــصده 
 كـــأنــمـــا ســره يــهــدي ويجــتــذب 

الفاضل العالم    شيخنا الجليل في أيامه األخيرة املرحوم وكان قد زار     

ق من إخواننا أن  
ّ
ا تحق

ّ
العامل سيدنا الشيخ أبو حسين محمد حناوي ومل

املرحوم الشيخ أبو حسن عارف يلفظ أنفاسه األخيرة وضع سيدنا الشيخ 

إنّ الُزمان  : "قائال: هيهاِت أن يأتي الزمانُ بمثِله  ابو حسين محمد يده عليه

بخيُل بم
َ
 ."ثِله ل

للتبارك      الناس  يقصدها  املجتمع  في  منارة  أولياءه  جعل  هللا  إن 

للناس    والستفادةوالتعلم   كان مقصدا  أبو حسن عارف  الشيخ  وسيدنا 

 للتبارك والتماس الدعاء منه لهم وألبنائهم. 

أفلت      رحمة هللا على شيخنا الجليل الطاهر، شمس أضاءت البالد و

 أنواره تض يء دروبنا وتحيي قلوبنا إلى األبد
ُ
  ❖.وستبقى قبسات
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  ( في بيت جن ع)مقام سيدنا بهاء الدين  
ن –صاللحة  حسين  الكاتب والشاعر مالك    بقلم:  بيت ج

جن عبر التاريخ  ن كتابه: بيت    1993بحث تاريخي، جغرافي واجتماعي،   –ع
 

يقع مقام النبي بهاء الدين )ع( على قمة جبل حيدر جنوب قرية بيت  
اب.  جن، ويمتاز املكان بهوائه ونسيمه النقّي العذب، ومنظره ال

ّ
 جذ

 وقد كتب بعض الرّحالة عن هذا املقام املقّدس ما يلي: 

مقّدس   مكان  الدروز،  من  انها 
ّ
سك التي  جن  بيت  من  بالقرب  "يوجد 

الجنوبية   الجهة  في  ويقع على رأس جبل حيدر  الدين"،  ُيعرف باسم "بهاء 
قّبة بيضاء، يؤّمها   للقرية املذكور، واملكان عبارة عن مغارة صغيرة عليها 

، حيث  الدروز للتبّرك منها، وينزل الزائر إليها بضع درجات من جهة الشمال 
يدخل إليها من باب صغير، ويوجد من حوله مساحة منبسطة من األرض،  
ويمكن   األشجار،  من  مجموعة  وبداخلها  الحجارة،  من  بجدار  محاطة 
بة من جبال وسهول وأدوية.. كما  

ّ
للزائر أن يتبّين من هذا املكان مناظر خال

جليل يشاهد البحر املتوسط في الغرب، وبحيرة طبريا في الشرق وجبال ال
 األسفل في الجنوب. 

قرية  أقربها  و الطوائف،  انها من مختلف 
ّ
عّدة قرى سك أمامه  وتظهر 

الرامة الرابضة عند قاعدته، كما وتكسو الجبل أشجار باسقة من املّل  
 والسنديان.

 

إن هذا املقام الشريف لم تقتصر حسناته مع اإلنسان فحسب، بل   
إنسان   من  فكم  كثيرة،  العينّية  والشواهد  ايًضا،  الحيوانات  إلى  تعّدتها 
أصيب بداء عضال، أو ُضرب بالفالج )إلتمس( وقد شفي عندما زار املقام  
فيت عندما كان أصحابها  

ُ
وبات في رحابه، كذلك الحيوانات املريضة قد ش

صعدون للمبيت في أرض الوقف التي تحيط باملقام، كل ذلك بعونه تعالى  ي
وبفضل شفاعة صاحب هذا املزار الكريم، مّما يدّل على منزلة صاحبه عند 
هللا سبحانه وتعالى. وخير دليل على ذلك القصة التي ما زالت محفورة في  

عن وذلك   ، جد  عن  أبا  يتناقلونها  األهالي،  من  رين  املعّمِّ كانت  ذاكرة  دما 
ا  
ً
هنالك زيارة للوفاء بنذر إلحدى العائالت في القرية، وقد كان الوقت صيف

املرج   وفي  األراض ي  في  والشعير  القمح  من  ة 
ّ
الغل يحصدون  األهالي  وكان 

املترامي عند أقدام الجبل من الجهة الشمالية، فما كان من هللا سبحانه  
الشمس عن املقام  وتعالى، إال وقد أرسل سحابة سوداء، حجبت أصحاب 

والجبل، وأخذت السماء تبرق وترعد، وانهمرت السماء بزخات شديدة من  
القرية،   نحو  فاّرين  املكان  مغادرة  على  الزيارة  أصحاب  أجبر  مّما  البرد، 
تاركين من خلفهم طعامهم على النار، حيث كانت الشمس في ذات الوقت  

الالهب،   بحّرها  القرية  فوق  تسطع 
با منهمكة  مزاولة والناس  وفي  لحصاد 
 أعمالها في الحقول. 

ومنزلة  املكان  قدسية  على  هذا  من  أكبر  ودليل  إثبات  من  هناك  وهل 
 صاحبه الرفيعة عند هللا.

بهاء  سيدنا  مقام  أنه  على  ح  ُرّجِّ وكيف  التسمية،  جاءت  أين  من  أّما 
ا يثبت صّحة هذا  أمام القّراء دليال منطقًيا وتاريخيًّ الدين، فإنني أعرض 

ما  التر  الناس  أن  إذ  الناكرون لقدسّيته عن غّيهم.  يتراجع  أن  جيح، عس ى 
رين، عن قّصة   زالوا يتناقلون الحديث عن اسالفهم، خلّصة املشايخ املعّمِّ
العتبة التي ُوجدت على باب املغارة، حيث كان عليها كتابات محفورة بقي  

تقياء من مشايخ  منها هاتان الكلمتان )علي املكّنى...( من هنا ربط األهالي األ
الدين قديًما في بيت جن، هذه التسمية بسّيدنا بهاء الدين عليه السالم،  
وأنني على اقتناع تاّم بأن هذه الحجرة لها ارتباط بسّيدنا بهاء الدين )ع( 
دعوة   بداية  منذ  كان  )ع(  الدين  بهاء  سّيدنا  أن  إذ  كر، 

ُ
ذ ما  ضوء  على 

في نهاية القرن العاشر امليالدي  التوحيد من أركان هذه الدعوة التي بدأت  
الدرزي،  996) باملذهب  ب خطأ 

َّ
امللق التوحيدي  املذهب  س  ّسِّ

ُ
أ م(، حيث 

 أسوة باملذاهب اإلسالمّية األخرى كاملذهب الشافعي والحنبلي واملالكي ألخ. 

ا فمن هو بهاء الدين )ع( وما عالقته باملذهب التوحيدي؟   
ً
 إذ

لي ابن أحمد الضيف كان حاكًما "هو األمير سديد الدولة أبو حسن ع
ه تركها عندما 406على أفاميا سنة  

ّ
ه، ثّم ُعّين بعدها والًيا على حلب، ولكن

ذي    15ه، وفي يوم  407استولى عليها املرداسّيون، في شهر رمضان من سنة  
ه دخل األمير سديد الدولة دمشق بوصفه حاكما عليها 408القعدة سنة  

بأمر هللا، و  الحاكم  بل  قِّ الثاني سنة من  فيها، وفي ربيع  أمره  لم يطل  لكنه 
للخليفة 413 الخطبة  فيها  علنت 

ُ
وأ حلب  الدولة  سديد  األمير  دخل  ه 

ها.        415الفاطمي، وفي العام 
ّ
 ه ُعّين والًيا على الشام كل

أما اسمه الكامل فهو أبو الحسن علي ابن أحمد الطائي السموقي نسبة 
ى باملقتنى بهاء الدين،  إلى )سموقة( وهي قرية تقع بالق

ّ
رب من حلب، املكن

به اإلمام حمزة بن عليه السالم ب)املقتنى(، كناية على أنه في قنية 
ّ
وقد لق

م دعوة التوحيد. وكان هذا   اإلمام أي من أتباعه، وقد اختاره كي ُيكمل ويتّمِّ
أحد ألقابه. وقد اشتهر سّيدنا بهاء الدين )ع(في كتب التاريخ باسم علي ابن  

)عمدة أح كتاب  في  جاء  وحسبما  الضيف،  بن  بعلي  أو  الضيف،  مد 
أفاميا في شمال   ى على 

ّ
العارفين( للشيخ األشرفاني فيكون املقتنى قد تول

بل الخليفة الفاطمي موالنا الحاكم بأمر هللا، حيث استطاع  سوريا من قِّ
وقد  409أن يأخذ حلب عنوة من الحمدانيين سنة   إلى واليته،  ه وضّمها 

امل  في  كان  السالم  الذين قاتلوا مع اإلمام حمزة عليهما  السبعة  قتنى أحد 
ا من أعداء املذهب، في  

ً
مسجد ريدان، عندما هاجمهم ـأكثر من عشرين ألف

افق  409آخر يوم من أيام سنة   م مقاليد 1019أّيار     8ه )املو
ّ
م(، وقد تسل

غياب  بعد  السالم،  عليه  علي  بن  حمزة  اإلمام  من  ونشرها  الدعوة 
م 1047حتجاب الحاكم بأمر هللا، وبقي يعمل على نشر الدعوة حتى سنة  وا

قفل باب الدعوة. ومن الجدير بالذكر أن املوّحدين تعّرضوا ألكبر  
ُ
أ حيث 
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الخالفة  عرش  األخير  اعتلى  عندما  الظاهر  الخليفة  زمن  لهم  محنة 
الحاكم،   اإلمام  بعد  بإمامته  يعترفوا  لم  املوحدين  ألن  وذلك  الفاطمّية، 
وغيبته   الحاكم  باحتجاب  انتهت  الفاطمية  اإلمامة  أن  املوحدون  واعتبر 
والتي  غيابه  بعد  للموّحدين  الحاكم  اإلمام  تركها  التي  للرسالة  استناًدا 
إجرامّية  حملة  أكبر  لشّن  الظاهر  دعا  الذي  األمر  الغيبة،  برسالة  عرف 

ُ
ت

و  االضطهاد  أنواع  أبشع  املوحدين  ليوم  التاريخ،  في  التعذيب  انتقامّية 
ُوصفت   التي  املحنة  هذه  وصلب،  وجر  وسبي  وحرق  قتل  من  والتنكيل، 
أن   لقسوتها )بأنه يشيب لهولها األطفال( و)وتسقط الحامل حملها دون 
هذه  أمام  والثبات  والصبر  الصمود  استطاعوا  املوحدين  أن  إال  تدري(. 
أمو  والقّيمين على  )ع(  الدين  بهاء  وسياسة سّيدنا  ر  املحنة بفضل حنكة 

 الدعوة وحمايتها، حيث تقّبلوا املحنة بصبر وثبات إيمانا بدنو الفرج.

ومن املدافعين عن الدعوة كان األمير رافع أبي الليل )ر(، أحد القادة  
العسكريين لدى الظاهر، ومن املقّربين إليه، حيث كان يحظى بمقام رفيع 

برة  في نفسه، كذلك سّيدنا بهاء الدين )ع( الذي كان ذا حنكة سيا  سّية وخِّ
أهاليها   نفسّية  يعرف  من  وأكثر  الشامّية،  السورّية  الساحة  بات 

ّ
بتقل

من   ويمنعه  والتقدير،  االحترام  له  يكّن  الظاهر  جعل  مّما  وتفكيرهم، 
االستغناء عن خدماته ومشورته، فاستغّل االثنان )األمير رافع )ر( وسّيدنا  

م واملوحدين  الدعوة  لحفظ  مركزهما  )ع((  الدين  الظاهر بهاء  شّر  ن 
ى سنة   ا، حيث استمّرت املحنة حتّ الدعوة سرًّ تهما من نشر 

ّ
م،  1026ومك

 القليل. فقد تابع  
ّ
وفي هذه الفترة لم ُيعرف عن نشاط الدعوة وُدعاتها إال

وذلك   ا،  سرًّ الدعوة  بنشر  إليه  املوكلة  املهّمة  )ع(  الدين  بهاء  موالنا 
مستنًد  الظاهر،  أعين  عن  بعيد  أعوانه  قادتها  بمساعدة  مساعدة  إلى  ا 

السياسّية والعسكرّية، وذلك بوحي من مصلحة هذه الجماعة )املوحدين(  
أعدائه  من  ص 

ّ
للتخل الظاهر  يساندون  كانوا  فقد  كيانها.  عن  والدفاع 

السياسيين، الذين كانوا بنفس الوقت أعداًء لدعوة التوحيد مّمن كانوا  
 هم. نيالحقون املوحدين ويضطهدو 

في تشرين    وقد عاد سّيدنا  الدعوة عالنّية  متابعة  إلى  )ع(  الدين  بهاء 
إلى  1037سنة   أن كان قد اضطّر  إلى سابق نشاطها بعد  أعادها  م، حيث 

 أنه بعد موت الظاهر سنة  
ّ
إيقافها نتيجة للوشايات عليه لدى الظاهر، إال

والتقدير 1036 االحترام  ايًضا  يكّن  كان  الذي  باهلل،  املستنصر  جاء  م 
لمقتنى بهاء الدين، وكان للمقتنى املقام الرفيع لديه مّما ساعده  الكبيرْين ل

ض ي بموجبها على ألّد أعدائه، مصعب التميمي الذي  
ُ
على إصدار فتوى ق

الظاهر،   أّيام  العذاب  أنواع  املوّحدين شّتى  العداء، ويسوم  يناصبه  كان 
في  وكان لتغيير سياسة الفاطميين في هذا العهد الجديد، أن عادت الدعوة  

عهدها،   سابق  إلى  وفلسطين  الشام  وبالد  لبنان  وجبل  التيم  وادي 
سفر عن وجهها، فأرسل الدعاة إلى مختلف األقاليم في  

ُ
ت واستطاعت أن 

 العالم. 

أحد   ، معضاد  األمير  من   الدين  بهاء  املقتنى  طلب  األثناء  هذه  وفي 
لبنان، بتجريد حملة عسكرّية سنة   في جبل  الدعوة  م على  1038أقطاب 

عداء املذهب، حيث استطاع أن يلحق الهزيمة النكراء بهذه الشرذمة التي أ 
كان يرأسها ُسكين وأبي جمعة، حيث تّم القضاء عليهم ، وأراح املوحدين  
ل  

ّ
من شّرهم، وفي هذه األثناء كان سّيدنا بهاء الدين )ع( بفضل مركزه يتنق

نان( كيف ال بين مركز الخالفة في مصر وبالد الشام )فلسطين، سوريا ولب
وهو الذي كان والًيا على أفاميا في سوريا، زمن الحاكم، ووزيًرا لدى الظاهر 
أتباع   من  رعاياه  د 

ُّ
بتفق يقوم  كان  أنه  فيه  شّك  ال  ومّما  واملستنصر، 

الظاهر،   زمن  جابهتهم  التي  املحن  زمن  خاّصة  أزرهم  من  ويشّد  املذهب، 
ت من إيمانهم بمعتقدهم   ومذهبهم، ومن هنا فإن من  وُسكين وغيرهم لُيثّبِّ

ا بعيًدا عن أعين الظاهر وأعوانه،   الته كانت سرًّ
ّ
الطبيعي أن قسما من تنق

وهذا مما يجعلنا نعتقد ونميل للتأكيد من أن هذا املكان املقّدس على جبل  
الته بين مصر ولبنان وسوريا،  

ّ
أثناء تنق حيدر هو أحد األماكن التي مّر بها 

 ن وسوريا يجب أن تمّر بفلسطين. حيث أن الطريق إلى لبنا

الدعوة   مراكز  من  كانت  خاّصة،  والجليل  بالد صفد  أن  نعلم  ونحن 
وكان للدعوة أتباع كثيرون فيها ومنهم الشيخ أبو السرايا في يركا، وقد أطلق  
على مشايخ هذه املنطقة اسم مشايخ آل تراب، وقد جاءت التسمية من 

الت معهم، ومّما ال شّك فيه أنه كان  سّيدنا بهاء الدين )ع(، وكان له مراس
البالد،   في هذه  الفئة املؤمنة ومشايخها  له عالقات واجتماعات مع هذه 

 أمثال محمد الجرمقاني من قرية الجرمق.

أعين   عن  بعيًدا  ا  سرًّ تتّم  كانت  االجتماعات  هذه  أن  الطبيعي  ومن 
وأعمل العداء  املوّحدين  ناصب  الذي  الظاهر،  السي  الحليفة  ف فيهم 

نا  
ّ
ال بهم شّر تنكيل )ألنهم لم يعترفوا به إماًما بعد موالنا الحاكم( وكل ِّ

ّ
منك

من   امتّد  قد  فلسطين  بالد  في  )الدرزي(  التوحيدي  االستيطان  أن  نعلم 
الجليل شماال، حتى الرملة وعسقالن جنوبا، وكانت بالد صفد عامرة بقرى  

مة وشجرة املوحدين أمثال الجرمق والزابود ويركا والكويكات وو 
ّ
داي سال

 ولوبية وإكليل وغيرها. 

د على أن هذه الجرة قد تكون إحدى  
ّ
كل هذه األمور اآلنفة الذكر تؤك

األمكنة التي كان يلجأ إليها أو يمّر بها ليستريح فيها سّيدنا بهاء الدين )ع(،  
األماكم   حفظ  إلى  الداعي  التوحيدي  اإليمان  ومن  املنطلق  هذا  ومن 

ة  
ّ
وديانة كانت خاّصة الديانات املساوية. قام أهالي القرية املقّدسة ألي مل

ضيفت  
ُ
القدماء بالحفاظ على املكان وبنوا فوق الحجرة قّبة حجرية، ثم أ

عّدة حجرات بفضل املرحومة أنيسة دّبور التي قامت على خدمة املزار، إال  
هدمها   أو  الحجرات  هذه  لترميم  هنالك حاجة  أصبح  الزمن  مرور  مع  أنه 

مقام مالئم أكثر. وقد جاءت املبادرة في حينه من األخ جمال صاللحة  وبناء 
ب مسيرة كشفية من 

ّ
ز منظمة الكشاف الدرزي في البالد، حيث دعا ورت

ّ
مرك

سنة   نيسان  في  وذلك  املقام،  باحة  حتى  جميع 1984القرية  باشتراك   ،
املقام إلعمار  املناسبة  تلك  في  ودعا  الدرزية،  القرى  في  الكشفية    الفرق 
وقام   للتطّوع،  استعدادهم  الجميع  وأبدى  التبّرعات  فانهالت  وترميمه، 
جاء   أن  إلى  د،  جّمِّ املشروع  أن  إال  الفكرة،  بتبّني  حينه  في  املحلي  املجلس 

الجديدة سنة   بإدارته  امللي  ببناء سور وجدران حول    1989املجلس  فقام 
فعال إقامة املقام خالل أسبوع العمل التطوعي ثم بوشر بالبناء، وقد تّم  

سنة   أول  تشرين  شهر  في  الحديثة  جهود  1992البناية  بفضل  وذلك   ،
رين وعلى رأسهم األخ حرب حرب الذي كان له الجهد األكبر  في إنجاح   الخّيِّ
املسيرة الكشفية في حينه، واأليادي البيضاء في جمع التبّرعات والسهر على  

جه هللا عّز وجّل باإلضافة  إتمام املشروع والسير به قدًما، كل ذلك تبّرًعا لو 
هللا   فجازى  دبور  كامل  الشيخ  يرأسها  املشايخ  من  لجنة  مساعدة  إلى 

 ❖ املحسنين خيًرا وأكثر من أمثالهم في ديارنا.

 المصادر: 
 . 126-125البيطار أمينة، موقف أمراء العرب، ص  .1
 . محمد، مؤّلف عمدة العارفني، الجزء الثالث الشيخ األرشفاني  .2
 . عّمار يحيى حسني، تاريخ وادي التيم واألقاليم المجاورة .3
 .د. أبو عّز الدين نجالء، الدروز في التاريخ .4
)ع(  .5 الدين  بهاء  سيدنا  مقام  تدشني  الكلمة،  جريدة  بتبين   ملحق 

 . المحامي يوسف قبالن رئيس مجلس بيت جن المحل 
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 " الّذاكرة الّدرزّية "متفّرقات من 

 المرحوم الشيخ سميح ناطور جمعها 

ن كتاب شرع بإعداده قبل وفاته تحت عنوان: "الذاكرة الدرزّية"    تي ستصدر قريًبا ضم
ّ

   وال

ن تراث وتاريخ أهل التوحيد  ن ونشر قصص م  وهو مشروع لجمع وتدوي
 

دي سايس  سلفسرت لماذا اهتم المسترشق 
 بتأليف كتاب عن الدين الدرزي؟ 

إيزاك   أنطوان  البارون 

م   ساس ي،  دي  ستشرق  سلفستر 

( كبار  1838-1785فرنس ي  من   ،)

 
 
لق الغرب،  في  به  املستشرقين 

بدوي "شيخ    الرحمنالدكتور عبد  

فقد   الفرنسيين".  املستشرقين 

باريس مركز   أن يجعل من  ا  حاول 

اإلسالمي   والعربي  للدراسات  ة  ة 

والشرقي  والفارسي   اهتم  ة  دي    ة، 

كثير   فهمه  ساس ي  ومحاولة  الدرزي  املذهب  بدراسة  ويعود  ا  وتفسيره، 

ما لفت نظره محاولة نابليون  ة، ورب  ام الثورة الفرنسي  اهتمامه بالدروز إلى أي  

بونابارت طلب املساعدة من الدروز، عندما حاصر مدينة عكا في فلسطين  

منهم   يطلب  الدروز  إلى  رسالة  ه  وج  قد  نابليون  وكان  فتحها.  يستطع  ولم 

ه ألهب  وقد  عكا.  مدينة  فتح  في  دي  املساعدة  الباحث  خيال  املوقف  ذا 

وعاداتهم   وأصلهم  وتاريخهم  جذورهم  عن  البحث  يحاول  فأخذ  ساس ي 

 
 
سة. وقد وصل إلى علمه أن طبيبا سوريا اسمه الدكتور نصر  تبهم املقد  وك

هللا ابن جلدة، كان قد حصل بطريقة ما، على أربعة كتب من كتب الدروز،  

ا إلى امللك لويس الرابع عشر  وأهداه  1700تموز عام    15سافر إلى فرنسا في  

ة بتي دي  ( وقام أستاذ اللغة العربي  205ص   1)تشرشل، جبل لبنان مجلد  

العربي   بترجمتها من  الفرنسي  ال كرواه  إلى  وي  ة  اعتمد  ة.  دي ساس ي  إن  قال 

ف كتاب    على هذه الكتب األربعة، واهتم  
 
ا بهذا  بدراسة الدين الدرزي، وأل

 الخصوص بالفرنسي  
 
 من مجلدي    فا ة، مؤل

 
ن شر في  ن بعنوان "دين الدروز" 

عام   تفسير  1838باريس  يحوي  مستفيض  ،  ساس ي  ا  دي  نظر  وجهة  من  ا 

ا اعتمد  ا أساسي  ة أصبح، فيما بعد، مرجع  للدين الدرزي والعقائد الدرزي  

 ثوا عن الدروز وديانتهم.  عليه الخبراء والباحثون عندما تحد  

 103العدد   - المرجع: مجلة "العمامة" 

 كيف احُتِفَل بعيد األضحى في المايض? 
ا، فقد كانت تجري له التحضيرات قبل أيام وأسابيع،  كان العيد حقيقي  

ا قادم علينا. فكان  ا هام  بيت يشعرون أن هناك شيئ    وكان الجميع في كل  

ة أي    يعيش أجواء العيد قبل العيد. وكان للعيد طعم ونكهة تظل    الكل   ام  عد 

فكان   قليال،  السكان  وكان عدد  القرى صغيرة  كانت  لقد  نعم  العيد.  بعد 

العائالت األخرى يوم العيد، وهذه الزيارة لم    عائلة أن تزور كل    بإمكان كل  

مجر   شديدةتكن  رغبة  كانت  وإنما  التزام،  أو  فرض  أو  واجب  كل    د    عند 

 
 
يتفق أن  الزيارات  إنسان،  وكانت  بلده.  وأبناء  وجيرانه  أقاربه  و أهله  د 

 
 
 ت

 
وأحيان عائالت.  أو  أفراد  على مستوى   نتظم 

 
ت كانت  أكبر  ا  عات  تجم  نتظم 

 تقوم بزيارة غالبي  
 
ها، فكان هذا العمل  ة البيوت في القرية، إذا لم يكن كل

كس   ، ومن االبتعاد عن هموم الدنيا ةا من االحتفالي  ا إضافي  ب العيد جو  ي 

وتكريمهم. وكثير   ا ما كان  ومشاكلها، والتفرُّغ الستقبال الضيوف ولقائهم 

جو   ر    يسود 
يعب  والسرور،  الفرح  من  نوع      القرية 

املتحم  الشباب  س عنه 

 ة بريئة مقبولة. ة عفوي  بدبكات أو بلقطات فني  

أكثر عالمات العيد ودالئله، كان كعك العيد،   الذي كان هاجس ومن 

 ة بيت في األي  رب    كل  
 
بين البيوت حيث تصدر    تمر    ام التي تسبق العيد. فكنت

الشوارع    عنها روائح لذيذة ألنواع الكعك املختلفة، التي كانت تعبق في كل  

العيد من عالمات ودالئل مثل رائحة    والبيوت. وكان هذا يضيف إلى جو  

أي  اللحوم املشوي   د كل  ام  ة في  البيوت بعد    الوقفة الكبيرة، التي كانت توح 

املتدي    عودة 
 
إيذان الخلوة،  من  كل  نين  وكان  العيد.  احتفاالت  ببدء  كبير    ا 

ن يعيشها في الخلوة  رجل وامرأة، يعيش أجواء العيد. فاملتدي   وصغير، وكل  

  
ة،  بقعة من القري ن يعيشها في كل  وفي البيت وفي شوارع القرية. وغير املتدي 

  أن تجري هناك عملي    حيث ال بد  
 
قة بالعيد. وكانت الشوارع تغص   ة متعل

ة إلى الد    ، ين باملار   هون مئة مر   واألوالد يلهون ويلعبون، ويتوج 
 
ان القريب،  ك

ر  
 عن فرحتهم في هذا العيد.  ليشتروا ما يحلو ويطيب لهم من أشياء تعب 

 103العدد   - المرجع: مجلة "العمامة" 

 قيل عن الست فاخرة البعيين؟ ماذا 
قال املرحوم الشيخ أبو زين الدين حسن العقيلي: "كانت الست أم علي  

أفضل نساء عصرها، وكان أمرها يمش ي في البالد   ، رحمها هللا تعالى   ،فاخرة

م عليها" ومثلما كانت تنفرد    . كالشيوخ الكبار، وما كان أحد في وقتها يتقد 

قة على الكثير من شيوخ عصرها، كان لها الرأي  ة اجتماعي  بشخصي   ة متفو 

ما يؤول إلى الخير والصالح، فمن    النافذ في أمر الدين وأمور الطائفة، وكل  

أ  الفا على مطحنة ماء وقع بين أهالي مجدل شمس  ذلك  بأن  خ  مت  ل 
نها ع 

قباه، فأرسلت   حمد ع 
 
إلى ما ال ت ر  وأهالي بقعاثا في الجوالن، وكاد أن يتطو 

 الخير إلى مشايخ البي  
 
عاة اضة ومشايخ جبل الدروز، مصحوبة برسائل  س 

ال فتالقت  أرادت  ما  لها  تم   وقد  صام،  الخ  حل   على  فيها  هم 
 
قلوب،  تحث

)ق(   األمير  السيد  وصف  كما  وكانت  روب، 
 
الك وزالت  األيدي  وتصافحت 

ة  السي   نقي  القلب،  سليمة  النفس،  طاهرة  العقل،  راجحة  الرئيسة،  دة 

اإللهي   التعاليم  درجات  في  سافرت  عفيفة.  شريفة   ،  السر 
 
وات خذت  ة 

ة. لنفسها املسالك الروحاني   ر ي 
د الب  دى سي   ❖ ة، على ه 

 "مناقب األعيان" للشيخ فرحان العريض  المرجع: كتاب
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 الشيخ أبو علي حسين الصيفيالمرحوم 

 الحصن في لبنان وخلوات( 2021- 1924)

  حرفيش -الشيخ أبو نعيم نسيب بدر    بقلم:
 

، وترتفع عن سطح البحر  تلة الحصن تقع بين قريتي إغميد ومشقيتي 

ال   يفوق  قرية    هايحد  متر،    900ما  الشرق  ومن  إغميد  قرية  الغرب  من 

  ةواملساف  في محافظة جبل لبنان   مشقيتي وهما قريتان صغيرتان وادعتان

   كم،   4بينهما  
 
سك الصوكل  آل  عائلة  من  قرية انهما  من  أتوا  الذين  يفي 

 وتالمس قضاء الشوف.  وكالهما قضاء عاليه ةالسمقاني

ا  ةبخلوات البياض  ةشبيهفهي  خلوات الحصن  أما   آل    بناهاا،  في  جغر

الحديث طيلة  د فيها الشيخ املرحوم أبو علي حسين في العصر  تعب  و الصيفي  

 حياته
 
شيخ كان  وقد  زاهدا  ا،  عابدا   

 
تلك  كر  ،  جليال لخدمة  حياته  س 

وكان  وأيضا    الخلوات،  إغميد  قريته  قرية  أهالي  املجاورة    مشقيتي أهالي 

 الخلوات.   في  ةدائم ة بصور  يزوروه

الشيخ بزيارته في هذه الخلوات  ا  دائم  الذين كانوا يقومون  ومن رفاقه  

حالو  عارف  حسن  جواد  ي  أبو  محمد  أبو  والشيخ  الباروك  قرية  ولي  من 

 . بعقلينبلدة  من الدين 

خلوات   في  البناء  توسيع  أراد  كراماته:  الحفر  ومن  وأثناء  الحصن، 

رجٍل   لرفاة  عظام  هناك  وجدت 

ووضعوها  العظام  أخرجوا  مجهول، 

 
 
قوها في داخل كيس من القماش وعل

موجودة   سنديان  غصن شجرة  على 

يظهر   الطيار  النمل  بدأ  وفجأة  هناك 

ولم  الجراد  كأسراب  فوقهم  ويحوم 

يبالوا من هذا األمر، وفي اليوم التالي  

األ هب   وتساقطت  الرياح  مطار  ت 

في غير أوانها، وفي اليوم الثالث    ةبغزار 

وكان هذا في    والزوابع األمطار    تاشتد  

أيلول  أب  ،شهر  الشيخ  أدرك  و  وعندها 

 من   عود هذه الرفاة ت علي الصيفي بأن  
 
لرجٍل صالح، وفي الحال أرسل رجال

ي الذي كان يبعد مسافة قصيرة عن  له إلى الشيخ أبو حسن عارف حالو بق  

عارف حالو وعن  األمر، بليبلغه  املكان   أبو حسن  الشيخ  أتى  تشاورا    ي دما 

 لرجٍل صالٍح.  ة باألمر وتوصلوا إلى نتيجة بأن تلك الرفاة تابع

و   عارجإ  تم   ودفنها،  مكانها  إلى  الحادثبعد  العظام  تلك    ةهذه  يبست 

 ا   د، فعقةالسنديان
 
وتداولوا في األمر  لقاء     ةرى املجاور ء من القملشايخ األجال

ا على قبره، وأطلقوا  روا بأن هذا الرجل صالح ويجب عليهم أن يبنوا مزار  وقر  

 . اسمهمزار الولي الصالح لعدم معرفة  اسمعليه 

  كان ات التي  حدى املر  إأنه في  ا  ومن كرامات الشيخ أبو علي الصيفي أيض  

شعر  فيها  يعصر   العنب  ثمر  صحي  من     ،ةبوعكة 
 
إلى  ن أثرها  على  قل 

بيروت  في  الطبي كوكب    ، املستشفى  للطاقم  املستشفى ظهر  ا  وعندما دخل 

لوا يديه ويطلبوا رضاه، ومن ضمن طاقم املمرضات  ا وأخذوا يقب  نور    يهل  

نت في  وحين رأته تابت وتدي    ، تعمل في املستشفى   ةدرزي    ةكانت هناك شاب  

 الحال. 

عندما ترك عصر  جدير بالذكر أنه  

العنب بسبب دخوله املستشفى، أراد  

لظرفه و باملقر   مساعدته  منه  ن 

بتصفية العنب، فقال لهم ال    الصحي  

بهم   وإذ  األمر،  أتركوا  عليكم 

   يتفاجؤون
 
تصف قد  العنب  ى بأن 

لوحده. وتعالى  سبحانه  هللا    بقدرة 

ان أبو علي رحم هللا الشيخ التقي الدي  

 
 
 ❖ . ركاتهعنا من بحسين الصيفي ونف
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 ردن الدروز في األلمحة عن 
  األردن -األزرق   –  سلمان حمود محمد عطا، السيد غسان توفيق محمد عطاالشيخ  بقلم:

 

باسم    اشتهر الدروز في األردن بين العشائر األردنّية، وفي املجتمع األردني

 دون الدروز.  بنو معروف املوّح  وهم " "عشيرة بني معروف

من مناطق مختلفة من البالد العربية مثل  الى األردن  لقد قِدم الدروز  

سوريا، لبنان وفلسطين. وكان الشيخ أبو رشراش محمد سلمان عطا. أول  

لوجود   األّول  س  واملؤّسِ الدائمة،  لإلقامة  ا 
ً
مكان األزرق  قلعة  خذ 

ّ
ات من 

ن الثامن عشر، حيث ارتحل املغفور له، بإذن  الدروز في األردن في أواخر القر 

جّد  في  هللا،  العانات  قرية  من  عطا  سلمان  محمد  رشراش  أبو  الشيخ  نا 

األزرق،   إلى  إخوته  أبناء  وبعًضا من  أبنائه  مع  العرب  وحضر  جنوب جبل 

برفقة الشيخ محمد عطا كل من الشيخ فؤاد القاض ي ومحمد العيد من  

 إتها  لبنان رحمها هللا. لم تدم إقام
ّ

لبنان.   ثّم   ا فترة قصيرة جد  ل عادوا إلى 

مكثوا فيه فترة من الزمن وعادوا إلى الزرق مع أسرهم مثل كثير من أسر  

    األزرق  لم يكن فيو ،  بني معروف وعائالتهم لإلقامة الدائمة فيها
ّ

أّي بنيان إل

عن   تبعد  والتي  األردنّية  الصحراء  في وسط  الزرق(  )قصر  األثرّية  قلعتها 

خذ من القلعة مكان إقامة دائمة   120ان شرقا حوالي  العاصمة عمّ 
ّ
كم. وات

مع   فيها  واستقّر  األزرق  سكن  من  أّول  عطا  محمد  الشيخ  يكون  وبهذا 

في   الدروز  ووجود  الستقرار  بداية  هذه  وكانت  معروف.   بني  من  أقربائه 

)بأزرق   واألراض ي  الحكومية  السجالت  في  بعد  فيما  والتي سميت  األزرق. 

عت 
ُ
ت هذا.  يومنا  إلى  اليوم  الدروز(  بر 

في  للدروز  الرئيس ي  األردن.     املقّر 

 ويتوّسطها ديوان العز والكرامة. 

الشيخ ابو ررشاش  المرحوم  
اول من    -   محمد سلمان عطا 

اتخذ قلعة االزرق مكان لإلقامة  
الدائمة والمؤسس لوجود الدروز  

في االزرق. وهجرة آل عطا من  
فلسطني عرب لبنان وسوريا إىل  

 األردن  االزرق في  
 

 لمحة تاريخية
في بداية عشرينات القرن املاض ي بدأت عائالت من بني معروف الدروز 

من سوريا   الزرق.  إلى   بالنتقال 
ّ
تت القلعة  تعد  ولم  ولبنان  سع  وفلسطين 

ل بيت خارج القلعة وذلك  وّ أ بو صياح هزيمة عطا ببناء  أ لهم. فقام الشيخ  

 في ثالثينات القرن املاض ي. ثم توالى خروجهم من القلعة والبناء خارج أسوارها. 

في   ة 
ّ
مك من  القادم  العربي  الجيش  ُمستِقبلي  طليعة  في  الدروز  كان 

نح،  الحجاز الكبرى  والزاحف  العربّية  الثورة  خالل  سوريا.  في  دمشق  و 

س اململكة  ك العرب )الشريف الهاشمي الحسين  بقيادة مل بن علي، ُمؤِسّ

ل من نادى باستقالل   الحجازّية الهاشمّية، في مطلع القرن العشرين، وأوَّ

 م ضد األتراك العثمانيين(. 1916العرب من حكم الدولة العثمانّية عام 

بني   نشامى    كان 

برفقة   األبطال  معروف 

املغفور   الكبير  املجاهد 

الذين  طليعة  في  الجبل  وزعماء  األطرش،  باشا  سلطان  هللا،  بإذن  له، 

جنو  معان  مدينة  في  العربي  الجيش  األمير استقبلوا  بقيادة  األردن.   ب 

بن الحسين الذي كان يزحف بجيشه على ساحل البحر األحمر،  )فيصل  

الشمال   إلى  ًما  احتّل متقّدِ حّتى  اآلخر،  تلو  الواحد  النتصارات  ق  ِ
ّ
ويحق

خذها قاعدة للعملّيات العسكرّية في الشمال، فلم تقم  
ّ
منطقة الوجه وات

أي بعد أحد    1917للعثمانيين بعد ذلك قائمة في الحجاز.  وفي يوليو سنة  

ه   رت قّوات األمير فيصل العقبة. ثم توجَّ عشر شهًرا على إعالن الثورة، حرَّ

ة الحديد،  العر  ِ
ّ
ع العثمانيين لوقوعها على خط سك ب إلى معان مركز تجمُّ

وا جرف الدراويش والطفيلة ووادي موس ى، وقد أصبح األمير فيصل  
ّ
فاحتل

فت  
ّ
إلى ان تكش ا على سوريا بعد تحرير دمشق من األتراك. 

ً
فيما بعد ملك

ت فرنسا سور 
ّ
يا  مؤامرات وغدر الحلفاء "فرنسا وبريطانيا" بالعرب. احتل

ا على  فغادر امللك فيصل دمشق بعد معركة ميسلون. إلى بغداد ليُ 
ً
باَيع ملك

اتفاقّية  بموجب  العربي  الوطن  تقسيم  بعد  ا 
ً
لحق ُعرف  بما  العراق(. 

 )سايكس بيكو( الستعمارّية بين بريطانيا وفرنسا ملناطق النفوذ بينهما.

األردنيّ  الصحراء  في  األزرق  واحة  إلى  العربي  الجيش  خذ  وصل 
ّ
وات ة. 

العربّية والثّوار من   العشائر  القّوات والتحاق  ع  لتجمُّ ا 
ً
قلعتها األثرّية مكان

ى اكتمل تجميع القوّ  ات في منتصف  مختلف بالد العرب بجيش الثورة. حتّ

 م. 1918شهر أيلول عام 

دمشق  نحو  معروف  بني  ثّوار  النشامى  األبطال  انطلق  األثناء  هذه  في 

ل الجيش العربي إليها.  ورفعوا ألّول مّرة بعد  ودخلوها منتصرين قبل وصو 

 عام العلم العربي على سرايا دمشق.  400

بداية  في  البارزة  الشخصيّات 
   تأسيس الدولة األردنّية 

لقد كان لدروز األردن دوًرا بارًزا في تأسيس  

عام(. ومن رجالت    100الدولة األردنّية قبل )

في  كبيرة  بصمات  لهم  كانت  الذين    الدروز 

  مسيرة بناء الدولة األردنية:

طليع:   - 1 حنس  عيل  رئيس    رشيد  أّول 

من   وهو  معروف  بني  من  أردنّية  حكومة 

عام   ُولد  لبنان.  في  الشوف  م  1876جديدة 

وفي عام  
ُ
في قرية الشبكي/جبل العرب  1926وت

 وُدفن فيها. 

سليم  - 2 حنس  يوسف  في    : فؤاد  ُولد 

من أسرة أصلها من جباع    1894بعقلين عام  

الشوف/ لبنان. التحق بثورة الشريف حسين  
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. حارب األتراك وحارب الفرنسيين، وعندما أعلن األمير 1916بن علي عام  

 
ّ
ى منصب رئيس أركان  عبد هللا بن الحسين تأسيس مملكة شرقي األردن، تول

شهد في    حرب الجيش العربي األردني، وهو أّول قائد 
ُ
جيش في األردن. است

أن ترك قيادة الجيش والتحق   1925/ 12/ 3معركة مجدل شمس في   بعد 

  باملجاهد سلطان األطرش.

النجار:  -3  سليمان  والجّراح  من    الدكتور  تخرج  لبنان،  من  طبيب 

عام   بيروت  في  األمريكية  فيها  1917الجامعة  م  ليقّدِ عمان،  إلى  انتقل   .

الطبّية   في  الخدمات  الطبية  للخدمات  مدير  أّول  وكان  للمواطنين. 

ة تضميد ميدانّية، تحّولت فيما بعد إلى   1947/ 12/ 17
ّ
وقد أقام أول محط

 مستشفى عسكري. 

ن عام    العقيد الدكتور فريد طليع:  - 4 ثاني مدير للخدمات    1954ُعّيِ

ثابتة  مستشفيات  أّسس  وقد  الهاشمّية،  األردنّية  اململكة  في  الطبّية 

 لة منها مستشفى الزرقاء.ومتنق

النجار:  - 5 سعيد  الطبيب  الطبية   العقيد  للخدمات  مدير  ثالث  ن  ُعّيِ

توفير   1957/ 4/ 7بتاريخ   في  ص  تخصَّ ثم  الهاشمّية،  األردنّية  اململكة  في 

حة األردنّية.
ّ
 خدمات طبّية للقوات املسل

( ُولد 1971  -1894طبيب من لبنان )  :الدكتور محمد أمني تلحوق  - 6

في عيتات، انتقل لألردن والتحق بالجيش األردني، ووصل إلى درجة عميد.  

 . ة أوسمةوهو قائد مستشفى عّمان الرئيس ي في األردن. نال عّد 

ذبيان:  -7 حسيب  هللا    القائد  عبد  امللك  لجاللة  الشخص ي  افق  املر

األردنّية   للمملكة  س  املؤّسِ ملدينة  األّول  عسكري  قائد  وأّول  الهاشمّية، 

عام   في  1921السلط  وفي 
ُ
ت األطرش.  باشا  سلطان  املجاهد  رفاق  ومن   ،

 .1969مدينة الرصيفة عام 

والقائمة تطول بكبار شخصّيات بني معروف الذين كان لهم بصمات  

 كبيرة وبارزة في مسيرة بناء وتأسيس األردن. 

البع بدأ  األردنية،  اإلمارة  تأسيس  مع بعد  معروف  بني  أبناء  من  ض 

في   ولبنان وفلسطين. والستقرار  األردن من سوريا  إلى  افد  بالتو عائالتهم 

ا  
ً
السبعة مكان الجبل األخضر أحد جبال عّمان  واتخاذ  العاصمة عّمان، 

للعاصمة  التابعة  ماركا  لواء  في  اليوم  منهم  قسم  ويتواجد  لتواجدهم.  

الرصيفة ولواء الهاشمّية التابع عّمان. وفي بعض مناطق مدينة الزرقاء و 

كم. وبعض األسر في مدينة العقبة   25ملحافظة الزرقاء التي تبعد عن عّمان  

 الساحلّية في جنوب الردن. 

 في األردن  عائالت بين معروف 
لإلقامة  األماكن  هذه  خذت 

ّ
ات التي  الكريمة  معروف  بني  عائالت  من 

فيها: حمدان    الدائمة  طريه    -الدبيس ي    -الحلبي  -الصفدي    -أبو   - أبو 

اوي    -جوديه    -سمور    -القضماني  
ّ
  - غبرة    -الغرز    -بالن    -أبو عاص ي  -الحن

الباروكي  - سعيفان    -النداف    - الشوفي    - الخطيب    -نادر    -حسان     -العلي 

  - الطويل    - املقت    -الشمندي    - أبو جابر    - الغصيني    - األطرش    -العطواني  

غانم  --رمضان    -صار  الب   - الصالح    -أبو صالح    - الحذوة    -الجردي    -أبو 

القنطار    - املنور    - النجم    - سكيكر    - جريرة    - الحجلي    - حسان    - ذبيان    - خضر    - الدبس  

 حرب.   - رمضان    - غالب    -- روند    - الراشد    - مسعود    - نفاع    - عبد الصمد    - 
 ر أسماؤها لضعف في الذاكرة مع كل الحترام(. )نرجو املعذرة من العائالت الكريمة التي ان لم تذك

     

 االزرق الشمال و الدروز في شمال األردن  
ين، التي كانت قديًما 

ّ
ط

ُ
وقد تواجد الدروز في شمال األردن في بلدة أّم الق

فيها منذ  التين  لكثرة أشجار  القطين  أم  وُسّميت  التين(  مشهورة )بأشجار 

تتبع   وهي  بعيد.  األردنيّ زمن  املفرق  في  ملحافظة  العرب  لجبل  املحاذية  ة 

سوريا، وقد كانت هذه القرية تتبع إلى جبل العرب قبل معاهدة )سايكس  

 . بيكو(. ومن عائالتها الكريمة: البريحي، نادر، الصفدي، الصريخي، أبو الطيف 

زرق الشمالي وهو املركز الرئيس ي لبني معروف في  وتواجدوا أيًضا في األ 

األردنية  اململكة  في  الشرقية  الصحراء  في  تقع  منطقة  واألزرق  األردن. 

عرف منذ زمن بعيد بأنها واحة صحراوّية خضراء جميلة وسط  
ُ
الهاشمية. ت

اآلثار   من  عدد  وبها  واملعدنّية  العذبة  باملياه  غنّية  األردنية،  الصحراء 

و  الرطبة،  لألراض ي  األزرق  محمّية  أهّمها  السياحّية  محمّية واملناطق 

الشومري لألحياء البّرِّية، كما يوجد عدد من القصور الصحراوّية منها قصر  

نائية   صحراوية  منطقة  في  مهّمة  مستوطنة  األزرق  كان  وطاملا  األزرق. 

)قصر   وقلعتها  للمدينة  اإلستراتيجية  القيمة  وتندرج  األردن.  في  وقاحلة 

املصدر  وهي  األزرق،  واحة  وسط  في  تقع  أنها  في  الوحيد   األزرق(  الدائم 

 . فيها للمياه العذبة في األردن لوجود الحوض املائي الكبير 

أكبر ثالث عائالت من بني معروف في األردن والتي يقيم معظم أبنائها في  

 األزرق هي: 

 وهضبة الجولن.  وفلسطين آل عطا /سوريا  -1

 قماش(.   - العكري   - آل أبو الطيف/ سوريا ولبنان من فروعها )القصير   - 2

 آل األعور /سوريا ولبنان -3

إلى   في    74باإلضافة  تقيم  التي  الكرام  معروف  بني  عائالت  من  عائلة 

(. سوريا،  األزرق. ومنها آل العفير )زين الدين( من سوريا، البلعوس )شلغين

سوريا ولبنان،    -وهضبة الجولن، آل اسعيد، القاض ي    -سوريا    -الصبرة  

  -سوريا، الحسنية    -لبنان، الحلح    - سوريا، أبو زكي    -لبنان، حرب    -العيد  

رباح   الصفدي    -لبنان،  وفلسطين،  الحمود   -سوريا  وفلسطين،  سوريا 

كيوان   وفلسطين،  عاص ي    -سوريا  أبو  طرب  -سوريا،  سوريا    -يه  سوريا، 

سوريا،    -سوريا، الشاعر    -سوريا، العيسمي    -ولبنان والجولن، السلمان  

طرية    -حاطوم   أبو  ولبنان،  والي،     -سوريا  زويهد،   العقباني،   لبنان، 

الشومري،  الحريشة، عامر، أبو هدير، املعاز، سويد/عامر، أبو رشيد، أبو  

، قطرب، نفاع، النجم،   مدين/الصفدي، البحري، الحلح، املنور ، العقيلي

واعتذارنا  مع  فاعور،  غزلن،  مسعود،  الدين،  سراي  البحري،   ، البصار 

 الشديد لجميع عائالت بني معروف الكرام التي لم ترد أسماؤها لضعف الذاكرة. 
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لقد بنى الرومان قصر األزرق )القلعة األثرّية( من حجارة البازلت، وهو 

يغلقان   اثنان  مدخالن  له  بازلتّية موقع حصين  بوابات حجرّية  بواسطة 

سميكة. وهو يقع في واحة األزرق بالقرب من البرك املائّية التي كانت تكثر  

بها الينابيع العذبة واملستنقعات وتكثر فيها الحيوانات املفترسة وهو موقع 

 عاملي للطيور املهاجرة.  

 

العرب عندم الخلفي الحصين لجبل  املوقع  ا  كان قصر األزرق األثرّي 

الستعمار   ضد  معاركهم  في  معروف  بني  ثّوار  على  تشتّد  الظروف  كانت 

باشا   سلطان  الكبير  )املجاهد  هللا،  بإذن  له،  املغفور  بقيادة  الفرنس ي 

 األطرش( رحمه هللا إّبان الثورة السورية الكبرى. 

 هجرة آل عطا إىل االزرق واإلقامة الدائمة فيها 

 
ذوقان االطرش    االمري عيل لشيخ ابو ررشاش محمد سلمان عطا مع  ا 

 مع بعض الثوار األطرش  شقيق سلطان باشا  
من بالد صفد   هاجر آل عطا من جبل الجرمق الذي كانوا يقطنون فيه

ثار بيوتهم موجودة الي اليوم في هذا الجبل في  آوالتي ل زالت    فلسطينمن  

املعروفة الجبل  املنطقة  بمزرعة   من 

مجدل شمس في هضبة   إلى.  بيت جن

ثم لبنان  الجولن  قرية   .إلى  واتخذوا 
   عين عطا في جنوب لبنان

ً
ا لهم  مسكن

والتي سميت في ذاك   .لفترة من الزمن

وكانت هناك عين    . اسمهم  الحين على 

قديمة الشتاء   ماء  في  غزير  نبعها 

 
ً
صيف هذا   . اويضعف  بجوار  وسكن 

 
ً
شيخ عطا النبع  آل  شيوخ  من  ا 

بفضل    .األتقياء املاء  عين  فأصبحت 

الشيخ وتقوى  العاملين  في  رب    ثابتة 

يت العين بعين عطا مِّ وُس   . غزارة نبعها

التقي الشيخ  هذا  في    ملكانة  وورعه 

بعد سنوات عادوا منها إلى مجدل شمس في هضبة   .الدين في ذاك الزمن

السورية في   .الجولن  ويوجد  الزمن  من  فترة  فيها  أقاموا  مجدل  خلوة    و

الدينية املواعظ  في  كتاب  هذا  يومنا  لغاية     .شمس 
ُ
ِ أ
ّ
 ل

ّ
بخط من    ف  اثنان 

األتقياء عطا  آل  هللا  شيوخ  الخلوة    .رحمهما  في  األفاضل  الشيوخ  زال  ل 

ارتحلت العائلة برئاسة الشيخ سلمان عطا من مجدل  (.  ن عليهيمحافظ

ة في جبل  إلى بلدة القريّ   (محمد سلمان عطا)لد فيها الشيخ  شمس والتي وُ 

سنوات لعّد   العرب العربجفي  .  ة  األ   بل  آل  حكم  بداية  للجبلفي    ،طرش 

ا  لم يتجاوز الثالثة عشر عامً   ابو رشراش محمد عطا فتى يافعً أ وكان الشيخ  

عمره سلمان  من  الشيخ  والده  انتقلوا .  برفقة  بعدها     ومن 
ّ
بك قرية    اإلى 

قرية   إلى  انتقلوا  ثم  سنوات  فيها  جبل    قص ىأ في    العاناتومكثوا  جنوب 

 ستقّروا في األزرق. ، إلى أن ا العرب

 من شخصيات وإعالم بين معروف في االردن اليوم

 

الشيخ  - 1 عطا  أ بو  أ العالمة    سماحة  عجاج  املوّح   -رشف  دين  شيخ 

   .ردنفي األ  املسلمين الدروز 

نائب رئيس وزراء الحكومة    -  يمن حسني الصفديأستاذ  معال األ   - 2

 . ةة األردنيّ ات السياسيّ ومن أبرز الشخصيّ  .ة األردنياألردنية ووزير الخارجيّ 

الذي   .عور ستاذ المحامي فيصل نايف األ سعادة النائب السابق األ   - 3

 . يال في مجلس النواب األردنكان له حضور فعّ 

اط من رجالت بني معروف  اء واملثقفين والضبّ وهناك العديد من األطبّ 

 الذين  
ّ
الطيّ   نعتز بذكرهم  تطول  والقائمة  جميعا  بهم   الذين   . بونفتخر 

قياديّ و ؤ يتبوّ   ن مراكز 
ّ
كاف في  كبيرة  دوائر ومؤّس ة ومناصب  الدولة ة  سات 

 مكوِّ  الذي نعّد   .وأطياف املجتمع األردني  كباقي العشائر   .ة الحديثةاألردنيّ 
ً
  ا ن

 ❖ .الجتماعي والوطني نات نسيجه من مكوِّ  ارئيسي  
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 مذكرات الوفد الدرزي في شفاعمرو 

 جولس  –  المحامي الشيخ أمل سعد ماضي   :بقلم
 

كانون    1بعد اغتيال املرحوم الشيخ أبو صالح حسن خنيفس، في تاريخ  
شاهين  1939ثاني حسين  الشيخ  معه  اغتيل  )كذلك  هللا  ،  عبد  والشيخ 

تأزّ  األمور شوفانّية(  الفترة   ، مت  تلك  في  شديد  ضيق  الطائفة    ،وأصاب 
ا منهم  شخص    18وحكم باملوت على    ، عمرو   ا من دروز شفا شخص    12جن  وس  

عمرو من الحكومة    ة العليا في الشام، فطلب دروز شفا من الهيئة العربيّ 
التي استعص ى على  ة حضور وفد من جبل الدروز لحل املشكلة،  البريطانيّ 

 أ 
ّ
 ال م وفد من ها. فقد  هل البالد حل

ّ
ار باشا  جبل برئاسة املغفور له عبد الغف

األطرش وزيد بك األطرش )شقيق سلطان( وحمزة بك درويش والشيخ جبر  
و   أ مراد 

ّ
حل حيث  صالح،  أبو  كنج  بك   سعد 

 
ضيوف الحكومة  وا  على  ا 

وفد  البريطانيّ  مع  املباحثات  وبدأت  من  أ ة  املؤلف  البالد  ا  شخص    24هل 
 أ برئاسة الشيخ  

ّ
 سعد أفندي قدورة مفتي صفد. إل

 
سفر   إن املحادثات لم ت

 عن إظهار املجرم القاتل. 
 

 
أعضاء الوفد الدرزي السوري ويظهر في وسطها المسرت إيفانس مساعد حاكم  

يد بك األطرش فحمزه بك الدرويش، اللواء الشمايل، وعن يمينه عبد  الغفار باشا، ز
وجلس عن يساره أسعد بك كنج أبو صالح، فالشيخ جرب مراد فالشيخ أمني حمزة، 

ووقف من اليسار إىل اليمني، شاعر الدروز سلمان مايض من جولس، مزيد أفندي  
سعد قائمقام حيفا، الدكتور نايف حمزة، حمد بك الربادعي، حاكم الصلح حسني  

فندي عبد الصمد، القائم مقام رفيق بك بيضون فالسيد داود العيىس. أخذت هذه  أ
 . 1940الصورة من بيت الدكتور نايف حمزة طبيب مستشفى الحكومة في حيفا 

 

 
ّ
ة املغدور،  ليرة، ديّ   250عت بدفع مبلغ  ة وتبرّ لت الحكومة البريطانيّ تدخ

 
ّ

املر أ   إل نجل  رفض  ن  الشيخ صالح خنيفس  ل    العرضحوم  قبل  أ وقال: 
 
ّ

إل الديّ   ن يدفع مسلمو شفاأ  بعد  الصلح  ع زيد بك األطرش  ة. فتبرّ عمرو 
 لليرة أخرى، فرفض الشيخ صالح ذ  250بمبلغ  

 
وقلت )أي الشيخ   ك. فقمت

ن املرحوم شيخ دين، يجب ان تكون ديته ضعفين،  أ "بما    سلمان ماض ي(:
   نأي يدفع نصفها ال 

 
 أ د وفد فلسطين  يتعهّ عقد راية الصلح، ثم  وت

ّ
ق  ن يحق

 ة."عمرو بقية الديّ  يدفع أهالي شفا وعندها ،ة القاتلليكشف هويّ 

افق ثم عرض القتراح على الجتماع  فرض ي الشيخ صالح خنيفس وو
ع    العامّ  شفا الذي  في  الوفدي    قد  بحضور  وشخصيّ عمرو  النتداب ن  ات 

فتباط ف  أ البريطاني،  فقام  افقته،  مو بإعالن  صفد  بك  مفتي  خري 
هل البالد،  أ نني افتخر بتلك الوصمة التي وصموني بها  إ" النشاشيبي وقال:

إني نعم  إني خائن..  والوطني هو من قتل،    اقتل أحد  أ لم    ألننيخائن    وهي 
  أف

ّ
 ة." ة الديّ ل بدفع بقيّ نا متكف

افق املفتي على ذلك، وقال زيد بك األطرش:  في  إ"  فعندها و ن الثورة 
لم   وبعدهافلسطين  الفشل."  نتيجتها  كانت  فلذلك  السلوك،    تحّسن 

اقعة بين    1940كانون ثاني    14قدت راية الصلح في تاريخ  ع   في الساحة الو
شفا   الكنيسة في  الدرزي  أ بعد    عمرو".  والجامع  الوفد  رجع  جبل  إن  لى 

ة، فحضر فخري بك النشاشيبي  ة الديّ الدروز، رفض مفتي صفد دفع بقيّ 

فقام الشيخ صالح وقال:   ."ن املبلغ حاضر وموجودإوقال: "رو  عم لى شفاإ
 . " ةد ولفخري بك، فإننا نسامح بالديّ ا للوفكرام  إ"

لى العراق فاغتيل في  إلى القدس، وسافر  إرجع فخري بك النشاشيبي  
 .1941تشرين الثاني  9أمين الحسيني، منافسه، في  بغداد على يد أنصار 

الشيخ أبو شفيق سلمان ماضي الشاعر  نبذة عن حياة المرحوم 

 )الملقب: بشاعر الدروز(:  ألشعبي
 

سنة  و   شفيق  أبو  الشيخ   1888لد 
 1973نيسان    5وتوفي في تاريخ  

 
وفي والده  . ت

عمره   وكان  أمه ةسن  14سعد  أرسلته   .
نبواني(   ةزهر  يوسف  الشيخ  )ابنة 

يتام التابعة للجالية للدراسة في مدرسة األ 
و الروسيّ  الناصرة  في  )املسكوبية(  تقن  أ ة 

الروسيّ   اللغة 
ّ
تعل حيث  اللغة  ة،  آداب  م 

 ة وقواعدها وعلوم أخرى. العربيّ 

ر إرساله إلكمال دراسته تقرّ   ،بعد إنهاء دراسته في املدرسة بتمّيز وذكاء 
بال الثانويّ  في  بعثة  ضمن  الغرب،  والهيئة ةتعليميّ   ةد  املدير  أن  حيث   ،

يتّم التدريسيّ  لم  ولكن  ذلك،  على  افقوا  و تزوّ   ة  بديعذلك.  من  سليم    ة ج 
 حسن، أم شفيق، وأنجبا ولدين وستة بنات. 

إلى   املاض ي، رغم صغر سنه،  القرن  بداية  في  أألرجنتين وجزيرة  سافر 
 ،  1905كوبا سنة  

 
 بحث

ّ
تنق الرزق.  عن  البلدان  ا  بين  ألرجنتين،  ا:  األربعةل 

كوبا، أملانيا وتركيا. حيث كان يتمّيز بذكاء شديد وأتقن خمس لغات وهي:  
 العربية، األملانية، اإلنجليزية، التركية واإلسبانية. 

افقهم في املناسبات الدينيّ كان محب   ة. طالع أألدب  ا لرجال الدين وير
ال في  املقالت  من  الكثير  وكتب  الحكوميّ العربي  قصائده  جرائد  ونشر  ة 

لها مكانتها    ةدينيّ   ةأدبيّ   ةوأشعاره قيلت في املناسبات املختلفة. كان شخصي
ب  

ّ
ق
 
ل ولهذا  واألشعار،  القصائد  من  العديد  كتب  العربي.  املجتمع  في 
حّدث في املجتمع ويدلي من معلوماته الشّيقة.  "بشاعر الدروز"، كان ي 

األنباء جريدة  في  مقالته  األخباركتب  الهدى،  للدائرة    -،  التابعة 
الدينيّ  الشؤون  وزارة  في  والدرزية  التحاد  اإلسالمية  الستقالل،  ة، 

اللبنانيّ  الشخصيّ والصفاء  العديد من  رثى  الزعماء ورجال  ة وغيرها.  ات، 
 
ّ
 ة الطوائف.الدين من كاف

  إلحالل الصلح في شفا   1940عند قدوم الوفد الدرزي السوري سنة  
ة مكوثه في البالد واستضاف الوفد في بيته )العقد(  الوفد مّد   عمرو، رافق

 في جولس. 

 م ودفن بجوار ابنه املرحوم الشاب شفيق. 1973توفي في الخامس من نيسان  

     بحبكم  
ً
 إن غبت عنكم فال تنسوا مساهمتي       فقد    كنت    مشغوفا

 وتبقى الروح عندكم  إن طال هجري فال أنسى مودتكم         الجسم يفنى 

- 1888المقال من مذكرات المرحوم جّدي الشاعر الشيخ ابوشفيق سلمان مايض ) *  
يبًا  1973 م( ، الذي رافق الوفد مدة مكوثه في البالد واستضافه في بيته في القرية. قر

 ينرش كتاب عن قصائده ومذكراته. 



 

 22 

 

 ستون واحد وو العدد المائة   

 

 المرأة الدرزية في مذهب التوحيد 

 يانوح  –الشيخ أبو توفيق سليمان سيف    بقلم:
 

الِعْرض في اللغة هو النفس، وجانب الكرامة والشرف، وفي اصطالح  
بني معروف هو املرأة، صيانتها عندهم أعّز من صيانة النفس، يستميتون 
في الدفاع عنها، ويفاخرون بها الشعوب. كّل عشيرة منهم في زمن الفروسّية،  
باسم   املعارك،  خوض  عند  النخوات،  ستهّل 

ُ
ت كانت  قريب،  بها  وعهدهم 

ة والذكاء، تختارها مباهاة معتّزة في إثارة  
ّ
"أخت" اشتهرت بالشجاعة والِعف

ًيا: "أنا   ُمَسّمِ الغمرات منهم،  يال، فيصيح خائض  للنزال والّصِ "النشامى" 
 أخو فالنة" ثم يبيع النفس وال يهّمه أن يعود. 

في حرب اللجاة ضد إبراهيم باشا املصري، بعد انهزام الدروز ولحاق  
إلى داخل الوعور حيث استؤمنت العيال، تصايحت النساء:    الجيش بهم

ة عددهم، وزهيد زادهم 
ّ
قل فارتّدوا على  الدروز"،  يا نشامى  تتركوننا  "ملن 

تاريخ   في  "اللجاة"  الجيش شّر هزيمة ُوضعت  يهزمون  بالسيوف  وُعّدتهم، 
 الفروسّية إلى جانب "مارثون" و"ثيرموبيلي".  

التعريض  نظرهم  في  إهانة  ذلك    أكبر  في  عندهم  تستوي  بالِعرض، 
ى األعداء، ويوجبون له ى    ّن نساؤهم ونساء غيرهم، حتّ الصون واالحترام، حتّ

بة الذي ثار على الفرنسيين في عهد انتدابهم  
ّ
ال إنّ قاطع الطريق منهم، كالسَّ

على لبنان، وأطلق الناس عليه لقب "روبن هود"، كان يرفع يده عن املرأة  
 رفقاء السفر، حين رأوه،  ة باحترام الفرنسيّ 

 عّما معها، وهو يعلم أنّ
ّ
ويعف

 خّبأوا محافظ نقودهم في مطاوي ثوبها. 

نا نذكر كلمة سلطان باشا األطرش يوم كان قائًدا للدروز في ثورتهم  
ّ
وكل

ومعهم   الفرنسيين  نحارب  ال  "نحن  قال:  حين  الفرنس ي،  االنتداب  على 
خرجهّن لنريهم كيف يكون شرف ال

ُ
وا عن قتل نساؤهم، أ

ّ
قتال، فهم لم يُعف

النساء   وفيها  املنازل  على  بالطائرات  قصفهم  إلى  ًحا  ُملّمِ نسائنا...". 
ثّم زحف سلطان   القتال.  في ساحات  الرجال خارجها  واألطفال حين كان 
العاملّية   الحرب  وكانت  السورّية.  للثورة  العاّم  القائد  وأصبح  سوريا  على 

بإعجاب   لقومه،  األلوف من  األولى قد سّجلت  إيواّءهم عشرات  وإكبار، 
الزاخر  الدروز  جبل  إلى  بالدهم  عن  املجاعة  شّردتهم  الذين  اللبنانيين 
ًبا واسترضاًء. ثم عادت   بالحنطة التي لم تمتّد إليها يد الجيش العثماني تهيُّ
لم  األعراض،  ساملة  املنكوبة،  ديارها  إلى  الحرب  انتهاء  بعد  األلوف  تلك 

ف منها امرأة
ّ
     واحدة. بينما تزّوج من الدرزّيات الالجئات هناك عدد كبير.   تتخل

في   األّول  الجامعة األمريكّية  املؤّرخون ومنهم دانيال بلس رئيس  يقول 
إّن املرأة من خصوم الدروز كانت تمّر    1860بيروت عن الحرب األهلّية سنة  

، وهذا ما ال في معسكراتهم آمنة، ال ُيرفع إليها طرف، وال يقع على أذنها كالم 
ر في الحروب  تستطيع أن تّدعيه جيوش أمم غربيّ 

ّ
ة تتبّجح بمدنّيتها، ثم تتنك

 ها الشهامة العربّية في ذروتها عند بني معروف. لحضارتها، إنّ 

ق باملرأة فهناك 
ّ
ا النظر في تعاليم املذهب التوحيدي بما يتعل

ّ
فإذا أمَعن

 املرأة على املحافظة على شرفه
ّ
 ا وِعرضها. عّدة رسائل تحث

ر وتنهي   ِ
ّ
وصيانة العرض من أشّد وأهّم الواجبات عند املرأة، كما تحذ

ارتكاب   من  واملؤمنات  املؤمنين  ة 
ّ
كاف الشريفة  الحكمة  في  الرسائل  تلك 

املنكرات، وذلك من أجل   باع 
ّ
وات البهيمّية  األهواء والفواحش والشهوات 

 صيانة العرض والشرف. 

الحفاظ  هكذا يتشّدد املذهب في  
والتحّوط   الحذر  وفي  األعراض،  على 
استبعادا   باملرأة،  عالقة  له  ما  لكّل 
 للشبهات، وتحاشًيا للظنون السّيئة.

التاريخ جماعة أحرص   وال يعرف 
والتهذيب   اآلداب،  على  الدروز  من 

قوا هللا الذي  
ّ
الجنس ي، وطهارة األعراض وصراحة األنساب عمال بقوله تعالى: "وات

ساءلون به أم 
َ
 سورة النساء{.   1}اآلية    ام األرحام، إّن هللا كان عليكم رقيًبا" ت

عن   بالنهي  حافلة  الشريفة  الحكمة  في  وردت  التي  الرسائل  جميع 
نّية...  وعن التهمة في األبدان، والفساد في األديان   الفواحش والشهوات الدَّ

يفوقون  األبدان  ونحائز  الغرائز  نزوات  أنفسهم  يصونون  الذين  أّن    ترّدد 
 .
ً
هًرا وكماال

ُ
 املالئكة ط

لعقده،   الفتاة شرط  وبتولّية  الزواج،  املرأة فشرط لسالمة  ة 
ّ
ِعف أّما 

افق عليه. واملرأة بعد ذلك سّيدة املنزل، آمنة فيه من  وُيفسخ إذا هي لم تو
قبل  عنه  نهى  الذي  الزوجات  د  تعدُّ ومن  ا، 

ً
اعتباط الزوج  به  ينفرد  طالق 
جّد  لدين هللا  املعّز  وحّرمه حمزة )ص(  القرآنّية  التعاليم  بروح  الحاكم،   

املذهب، الستحالة العدل معه، وفقا لآلية الكريمة: "... ولن تستطيعوا أن  
{. وهي جواب  128النساء اآلية  4تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" }السورة 

}اآلية   فواحدة..."  تعدلوا   
ّ
أال ِخفتم  "فإن  نفسها{،    3اآلية:  السورة  من 

 األحزاب{. 33السورة  4جعل هللا لرجل قلبْين في جوفه" }اآلية  واآلية: "ما
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قة إلى  
ّ
د الزوجات، وعدم إعادة املطل ال يحرص املذهب على تحريم تعدُّ

زوجها وحسب، بل يحصر الزواج بين املوّحدين وينهى عن ابتغاء النساء  
ن أن  باألموال وعن االستمتاع بهّن ولو أوتين أجورهّن فريضة. أي أنه نهى ع

في امرأة  الرجل  ويجعل  و يأتي  بدراهم معلومة،  افقها على شهور معلومة 
ذلك فريضة عن رض ى منها، فإذا تّم ذلك وقبضت تلك الفريضة، فإذا أراد  
أن يصرفها صرفها... وإن أراد جّدد لها فريضة أخرى وأقامت عنده أو تأتيه لتمام  

ه، ويأمر أن  
ّ
 فقد    "كونوا محّصنين غير تلك الفريضة!!! نهى عن كل

ّ
ُمسافحين... وإال

 بطلت من قلوب اآلباء صحة األوالد، والتبست أنساب العباد". 

األنام   في  فليس  األمثال،  مضرب  أصبحت  مبالغة  الحصانة  في  بالغ 
ت ألف سنة ونيف لم ُيصْبها الِخالط، ولنسائها ميثاق 

ّ
جماعة كالدروز ظل

م "التبّرؤ  و  والصيانة  ة 
ّ
الِعف ورجس،  يفرض  وعيب  ونجس  دنس  كل  ن 

الروحّية  الرسالة  تأدية  املرأة  والشبهات"، ويوجب على  الشهوات  ب 
ُّ
وتجن

واملرأة حاضنة العقائد في التاريخ. فقد كان لها دور كبير في التوجيه الروحي  
 كما ورد في بعض الرسائل في الحكمة الشريفة.

ة،  أّما حقوق املرأة في الزواج والطالق واإلرث، فإنها  
ّ
ن تختلف عن السُّ

ا في القانون الذي ُسّن   بقانون األحوال الشخصّية، وورد ذلك واضحا وجليًّ
، وما لم يشمل هذا القانون ُيعاد فيه 1948شباط سنة   42لدروز لبنان في 

ه  
ّ
ٌع فيما تنّص عليه كتب املذهب. فأن إلى املذهب الحنفي. والقانون توسُّ

للفتاة وإنزالهما سنتْين بإذن    17للفتى و  18يحّدد األهلّية للزواج بين سن  
الزواج بعد   للفتاة حرّية  وُيطلق  ا  ت طّبيًّ التثبُّ بعد  الولي واملرجع املذهبي، 

 بلوغها الحادية والعشرين، بشهادة صحّية لها وللخاطب. 

لهذا القانون أحكام في الطالق، فيها مراعاة "لشرط اإلمام" الذي ُيعّد 
 املرجع األساس ي للتشريع. 

التراض ي في الطالق جائز، ومنها أن الزوجة   نوفيها تكملة للشرط، منها أ
 
ّ
تطل أن  أو  تستطيع  املساكنة،  دون  تحول  ة 

ّ
بعل مصابا  كان  إذا  زوجها  ق 

بالجنون، أو إذا كان محكوما عليه بالسجن عشر سنوات ولو قض ى منها  
ثال  إذا اختفى  أو  في السجن،  أو  خمسا  النفقة،  انقطعت معها  ث سنوات 

مس سنوات تباًعا ولو أنفق، أو كان حاضًرا ولم ينفق على الزوجة سنتْين  خ
 متتابعتْين، وما إلى ذلك من تعويض يقّدره القاض ي عن الضرر املادي واملعنوي. 

وفي زمن املعّز لدين هللا، وهو في املنصورّية جمع شيوخ كتامة إلى خلوة  
بالتنسُّ  يعيش  كيف  وأراهم  لهم  وصف  أن  وبعد  قصره،  والقنوت  في  ك 

ا إلى شؤون الرعّية، قال: "وإني ال اشتغل بش يء من مالذ الدنيا...  
ً
منصرف

اقبلوا بعدها على نسائكم،   فافعلوا يا شيوخ في خلواتكم مثل ما أفعله... و
والزموا الواحدة التي تكون لكم، وال تشرهوا إلى التكثير منهّن والرغبة فيهّن  

عليكم املضّرة  وتعود  عيشكم  ص 
ّ
قّوتكم    فيتنغ وتذهب  أبدانكم  وتنهكوا 

 فحسب الرجل الواحد الواحدة". 

حقوق   من  الزواج  يتبع  وما  الزوجات،  تعّدد  شأن  في  هذا،  من  يبدو 
املساكنة والطالق، أن النهضة اإلصالحّية سبقت دعوة التوحيد، وقامت  
تفسيًرا   املذهب  اعتقده  ما  على  اطالقها،  وضبط  ة، 

ّ
ن السُّ من  عها  تفرُّ في 

على  صحيًحا   وانطباقه  صّحته،  دالئل  من  آياته.  ومغزى  القرآن  ألحكام 
اليوم من تعّدد   في تطّورها، إن املسلمين قاطبة يشمئّزون  املدنّية  حاضر 
التطّور  هذ  رائد  كان  مذهبهم  أن  الدروز  اعتزاز  بواعث  ومن  الزوجات، 

 الصحيح، منذ ألف سنة ونيف. 

ال تمنع  إسالمّية  دول  في  قوانين  سّن 
ُ
ت شؤون  واليوم  وتضبط  تعّدد 

الرجل   بين  التساوي  ضرورة  عن  األتراك  شاعر  "ضيا"  ويقول  الطالق. 
العلماء... فالتساوي   القرآن كان من  في تفسير  الخطأ  أن  واملرأة: "ال شّك 
 ضروري". وهؤالء العلماء اليوم، كما نرى في مصر، يقولون بهذا التطور.

أّما عن صَحة األنساب عند الدروز وصيانة األعراض فيكفينا بشهادة  
في   حسين  كامل  محمد  الدكتور  املؤّرخ 

يقول:   إذ  الدروز"  "طائفة  "املرأة  كتابه 
 نساء العالم وأشّدهّن طهارة  

ُّ
الدرزية أعف

 ❖   ومحافظة على شرفها". 

 

   "حساب مشوارك َه الميزان"شعر:  
 دالية الكرمل  – ايال حميد حديدالشيخ أبو    بقلم:

 

عيييييييييميييييييييران  اليييييييييقيييييييييليييييييييبيييييييييو  اليييييييييو   نيييييييييييييييييييّ

مييييييييش   هييييييييادي   قييييييييلييييييييقييييييييان رايييييييييق 

 شييييييو طالب من الدنيا اإلنسييييييان

الييييييييبيييييييينيييييييييييييييييان    ّ يييييييييعييييييييال   مييييييييهييييييييمييييييييا 

ان
ّ
املييييييييييينييييييييييي ييييييييييييحيييييييييييكيييييييييييم   ييييييييييييرجيييييييييييع 

ان 
ّ
فيييينيييييي يييييييا   بييييتييييعييييبييييييد جسييييييييييييييييمييييييك 

والييرحييميين  نييفسييييييييييييييييييك   وبييتيينسيييييييييييي ييى 

الينييييييدمييييييان  عيويييييييل  بييينيفيع   شيييييييييييييو 

الييييييييحيييييييييييييييييران  نييييييييار  بيييييييييييييييييطييييييييفييييييييي   ال 

هيييييييييييان
ّ
بييييييالييييليييي عييييمييييرو   بيييييييييقضيييييييييييي ييييي 

سييييييييييييييييييييييييان ِ
ّ
الييييين بيييييحييييير  فيييييي   سييييييييييييييييييارح 

والسيييييييييييييييكيييران الصيييييييييييييييييياحيييي   ميييثييييييل 

 
بيييييييييييييييييييكيييييييييفيييييييييو  مييييييييياليييييييييو  عيييييييييْ ي 

ّ
 واليييييييييلييييييييي

عييييييييييييم   ووحييييييييييييواسييييييييييييييييييييييييو 
ّ
 يييييييييييييدفيييييييييييي

و 
ّ
بيييييييييييييكيييييييييييييفييييييييييييي و 

ّ
حيييييييييييييظييييييييييييي قيييييييييييييرا   ييييييييييييييِ

و 
ّ
يصيييييييييييييييييييطييييييييفيييييييي لييييييييو   وسيييييييييييييييييييكييييييييانييييييييو 

حيييييييييتيييييييييفيييييييييو  بسيييييييييييييييييييياعييييييييية   لييييييييي رض 

وعيييييييطيييييييفيييييييو و  حيييييييبيييييييّ  وبيييييييتيييييييطيييييييليييييييب 

و 
ّ
كييييييييييفيييييييييي فييييييييييي  روحييييييييييك   وعييييييييييارف 

و 
ّ
كييييييييييييييفيييييييييييييي جييييييييييييييثييييييييييييييمييييييييييييييانييييييييييييييو  ا 

ّ
 مليييييييييييييي

و 
ّ
بيييييييييييييييييييييوفيييييييييي مييييييييييا   وحسييييييييييييييييييييييراتييييييييييو 

و 
ّ
ِوَدفيييييييييييييي الييييييييييييييّدهيييييييييييييير  طييييييييييييييول   عييييييييييييييَ

بييييييييييلييييييييييهييييييييييفييييييييييو  الييييييييييجييييييييييايييييييييييع   مييييييييييثييييييييييل 

و
ّ
صيييييييييييييييييييفيييييييي الييييييييي  قييييييييداحييييييييو   يييييييييعييييييييّد 

اآلذان سييييييييييييييييييييييمييييييييييع  مييييييييييا   بيييييييييييييييييييييوم 

اليحيرمييييييا مين  نيفسييييييييييييييييييك   ن ِانيقييييييذ 

ريييييييييان
ّ

الشييييييييييييييييييي فييييييييي  أمييييييييانيييييييية   هييييييييذه 

ميييييييكيييييييان  تيييييييركيييييييت  ميييييييا  ل  سيييييييييييييييييييُ  اليييييييرُّ

الييييييييبيييييييييييييييييان    َ تييييييييطييييييييرح   تشيييييييييييييييييييرح 

ان 
ّ
الييييييييييحيييييييييينيييييييييي ولييييييييييذنييييييييييب  ار 

ّ
 غييييييييييفيييييييييي

تيييييييييينييييييييييهييييييييييان  ال  حييييييييييالييييييييييك  ق  ِ
حييييييييييّ
ُ
 ليييييييييي

ربيييييحييييييان بيييييييييييطيييييليييييع  اليييييليييييي  اليييييو   نييييييييييييّ

فيييييييييييييييالن ابييييييييييييييين  فيييييييييييييييالن   فييييييييييييييياز 

بييييييييأمييييييييان  الييييييييهييييييييادي   
َ
ع وا 

ّ
ليييييييي  صيييييييييييييييييييَ

اإلخييييييوان  جييييييميييييييييييييع  عييييييميييييينييييييا 
ْ
 يييييييطيييييي

امليزان   َ مشييييييييييييوارك   حسيييييييييييييييييياب 
 

و 
ّ
صيييييييييييييييييييييييفيييييييييييي أوالد  ع   ومضييييييييييييييييييييييييييييييييييييّ

و 
ّ
بشييييييييييييييييييفييييييي اليييييييعسييييييييييييييييييل  قيييييييهيييييييا   وذّوِ

بييييييييلييييييييطييييييييفييييييييو  الييييييييبيييييييياري   هييييييييداهييييييييا 

وامليييييييييييعيييييييييييميييييييييييورة  
ّ
ليييييييييييفييييييييييي هيييييييييييا 

ّ
 كيييييييييييلييييييييييي

و  
ّ
بيييييييييييييغييييييفيييييي املييييييا  لييييييعيييييييييييييون  د   اعييييييبييييييُ

 
ُ
ف عيييييييييييييْ ييييييييييييييَ أن  اليييييييييييييقيييييييييييييادر   هيييييييييييييو 

فيو  َوصيييييييييييييْ بييصيييييييييييييعييييييب   اليجيجيالن 

قيييييييفيييييييوا  و  املصييييييييييييييييييطيييييييفيييييييى  ّدام 
ُ
 وقييييييي

رفييييييييوا عييييييييِ هييييييييم 
ّ
كييييييييليييييييي  وإخييييييييوانييييييييك 

وا
ّ
الييييييتييييييفيييييي الييييييلييييييي  حييييييدودو   وعييييييلييييييى 

ليييييييييفيييييييييوا  حيييييييييِ اليييييييييرا يييييييييي   بييييييييياسيييييييييييييييييييييم 

و 
ّ
كيييييفييييي را يييييح  ييييييكيييييون   إنشييييييييييييييييييا  
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ن بلدي  ..شخصية م

 الشيخ صالح أسعد طراد بحصاص
 1924\04\20من مواليد قرية امتان في جبل الدروز بتاريخ 

 دالية الكرمل  –  السيد توفيق حلبي    بقلم:
 

القدرة على سرد قصص   لم يفقده  الوهن،  في السن، وبعض  مه  تقدُّ

كتب عنها  عاصرها، وأحداث كان شاهًدا على جزء منها، سبق للبعض أن  

 إليه وإلى حديثه الشّيق، هو الشيخ 
ُ
في السابق. قابلته في منزله، واستمعت

في   الدروز  جبل  في  امتان  قرية  مواليد  من  بحصاص  طراد  أسعد  صالح 

، يقترب من سن املئة، أمّد هللا في عمره، ويقيم  1924\ 04\ 20سوريا بتاريخ 

وات حياته فيها  منذ عقود طويلة في قرية دالية الكرمل، وعاش معظم سن

صراعات   من  له 
ّ
تخل وما  البريطاني  االنتداب  عهد  في  الدولة،  قيام  قبل 

في  املختلفة  والقرى  العائالت  بين  وخالفات 

حينه  في  نشطت  التي  والعصابات  املنطقة، 

دولة  قيام  وبعد  السكان،  بمضايقة  وقامت 

كل   على  شاهًدا  ويبقى  ليكون  إسرائيل 

ة منذ ذلك الحين  التطّورات التي طرأت في املنطق

القصيرة، سوف   املقالة  هذه  في  هذا.  يومنا  إلى 

عاشه   مّما  بسيط  جزء  على  الضوء  ط  ِّ
ّ
أسل

ل   ِّ
ّ
ويمث د  يجّسِّ والذي  بحصاص،  صالح  الشيخ 

واملصير   التوحيدّية،  والبيئة  الدرزي،  اقع  الو

التي   الفترة  في  التوحيد  أبناء  لجميع  املشترك 

 . 1948سبقت عام 

صالح الشيخ  قّصة  التي    بداية  بحصاص 

العام   في  أمام كاميراتنا كانت  في  1914سردها   ،

الحرب   ظواهر  فيها  تنتشر  بدأت  التي  الفترة 

شرعت   حيث  منطقتنا  في  األولى  العاملية 

قرى   فيها  بما  القرى،  تغزو  العثمانّية  السلطات 

العسكرّية   للخدمة  شبابها  لتجنيد  الكرمل، 

علي  القصرّية، مّما أضطّر عدد من اإلخوة أبناء  

قاسم الحلبي، الذي ُعرف بعلي الشاويش، لالنتقال من دالية الكرمل إلى  

عوض  عائلتي  من  أقاربهم  وبعض  زمّرد  وأختهم  أّمهم  مع  الدروز،  جبل 

الحلبي وحمزة الحلبي، قاصدين قرية امتان في جبل الدروز، حيث قوبلوا  

 ا عندهم. بالترحاب والتأهيل في تلك القرية، من قبل عائلة بحصاص وقد نزلو 

ل جبل  
ّ
الشيخ صالح بحصاص، شك يقول  الزمنّية،  الحقبة  تلك  وفي 

الخدمة  عن  أبناؤه  وامتنع  العثماني،  الحكم  عن  استقّل  الذي  الدروز 

الجليل  من  الدروز  للشباب  ومالذا  ملجأ  العثماني،  الجيش  في  العسكرّية 

الجيش    والكرمل، وأماكن أخرى الذين رفضوا االلتحاق بالخدمة العسكرّية في 

 التركي، وبالتالي تجنّبوا زّجهم في الحرب العاملّية األولى التي اندلعت آنذاك. 

امتان   قرية  إلى  األخرى  العائالت  مع  الحلبي  قاسم  عائلة  وصول  بعد 

يضيف الشيخ أبو طراد صالح واستقرارها لدى عائلة بحصاص تزّوجت  

أ  ثالثة  وأنجبت  بحصاص  طراد  أسعد  من  حينه  في  زمّرد  والد:  األخت 

والدهم  وفي 
ُ
ت قصيرة  بفترة  صالح  والدة  وبعد  وصالح.  يوسف  محمود، 

الدولة  انكسرت  حيث  حينه  في  وتبّدلت  األحوال  تغّيرت  وقد  أسعد. 

العثمانّية، واحتلت فرنسا سوريا، ونشبت الثورة السورّية الكبرى التي كان  

ي الجبل،  للدروز دور محوري فيها، وترّدت األوضاع االقتصادّية واألمنّية ف

إلى   بالرجوع  قرار  خاذ 
ّ
ات إلى  الحلبي،  قاسم  علي  أبناء  اإلخوة  ر 

ّ
اضط مّما 

بلدهم، وعندما علمت أختهم زمّرد أم األوالد بقرارهم هذا، تساءلت كيف  

ا علم أعمام 
ّ
تتركوني لوحدي، فأخبروها بأنها ستذهب هي واألوالد معهم. ومل

وأخب لألّم  توجهوا  باألمر،  واألقارب  روها  األوالد 

بأّنهم لن يسمحوا لها بأن تصطحب األوالد معها.  

ابنها   وبعد جدال طويل سمحوا لها بالعودة مع 

الكرمل لصغر سنه، حيث كان   إلى دالية  صالح 

عام   العام    1925رجوعهم  يتجاوز  ال  وعمره 

 والنصف ليعيش ويكبر مع أمه وأخواله.

يزال   ال  هذا،  يومنا  إلى  الحين  ذلك  ومنذ 

د صالح بحصاص الذي تجاوز ال  الشيخ أبو طرا

من العمر يعيش في قرية دالية الكرمل، بين    98

ر  
ّ
ويتذك ومعارفه،  أقربائه  و الكريمة،  أسرته 

في جبل   امتان  قرية  في  أقربائه  و أهله  إلى  ويحّن 

الدروز، وقد حاول بعد أن كبر أن يعود إلى سوريا  

ذلك،   تحقيق  في  ينجح  لم  ه 
ّ
أن  

ّ
إال أهله،  إلى 

ا وأن  نشوب  خصوًصا  بعد  غلقت 
ُ
أ قد  ملعابر 

فاستقّر في دالية الكرمل وتزّوج ابنة   1948حرب  

أوالده الذين ما زالوا يسكنون  خاله مزيد، وأنجب  

جواد،   فؤاد،  أسعد،  طراد،  وهم  الكرمل  دالية  في 

   أحمد، زياد وفرحة. 

وخالل حديثه عن قرية دالية الكرمل في عهد االنتداب، أشار الشيخ 

إلى أن سكا لت مصادر  صالح 
ّ
ن القرية كانوا يعملون في ثالثة مجاالت شك

لصنع  واملشاحر  املواش ي  تربية  والحصيد،  الفالحة  وهي  ان 
ّ
للسك رزق 

ان كانوا يملكون ويفلحون األراض ي في منطقة 
ّ
الفحم، وأن قسًما من السك

ر 
ُّ
املنصورة ويبيتون فيها، وبسبب كثرة أعمال السلب والنهب آنذاك اضط

ح إلى  ن 
ّ
ساعات  السكا في  وخصوًصا  واملواش ي،  واألمالك  البيوت  راسة 

إلى   حينه  في  الكرمل  دالية  قرية  في  الحّراس  عدد  وصل  حيث    70الليل، 

والسلب   النهب  أعمال  ومنع  ن 
ّ
السكا أمن  على  للحفاظ  تعاونوا  حارًسا 

ا  
ً
أحيان السطح  كانت تطفو على  التي  الشديدة  الخالفات  والسرقة. ورغم 

 أّنهم ذهبوا جميًعا إلى الخلوة الوحيدة التي كانت  بين العائالت في الق
ّ

رية إال

ا ليس فقط للعبادة والتعبد والصالة،  
ً
لت أحيانا مكان

ّ
في القرية، والتي شك

ما لتصافي النفوس والقلوب والتقارب والوحدة
ّ
 ❖.وإن
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  1948ا خالل حرب االستقالل ي قرية عسف      
 جولس   -كبيشي  ماضي  السيد مهنا    بقلم:

 

وهي احدى قرى جبل الكرمل. تقع   ،قرية عسفيا، قرية قديمة العهد 
مترا عن  520كم وعلى ارتفاع  16من الجهة الشرقية ملدينة حيفا على بعد 

مواطن معظمهم من السكان    1800ما يقارب    آنذاك  ها سطح البحر. قطن
 شخص من أبناء الطائفة املسيحية.   500الدروز ومنهم 

الكرمل منطقة  دخلت  إسرائيل  دولة  قيام  إثر  الدولة   على  نطاق  في 
في باقي القرى. لقد   حصلهناك حكم عسكري كما    فرضالجديدة. فلم ي  

بب جهد من  بحياة الدولة الجديدة بس  نخراط نجحت قرية عسفيا في ال 
 املختار الشيخ نجيب منصور والشيخ لبيب أبو ركن.   نخص بالذكر وجهاء القرية،  

وفي عام    عسفيا،في قرية    1905ولد املختار الشيخ نجيب منصور عام  
وظيفة    1931 هذا    ، لبلدا  ار ختماستلم  عمله  في  امتاز  لوقد   

ً
سماته  نظرا

الطيبو ته اإلنسانية  احكمته وقدر و الخاصة   الناس. ونتيجة   تعامله  مع 
لذلك اقام عالقات جيده مع البريطانيين أيام حكم النتداب ومع أعضاء  

 .للقريةالوكالة اليهودية ومع جيرانه من مخاتير القرى العربية املجاورة 

عام   امقدم    1945في  الى  ندوب  الشمال  منطقة  في  البريطاني  لجيش 
هات خط  اول  بافتتاح  وقام  عسفيا  رقمه  قرية  كان  الكرمل.  جبل  في  ف 

و 6088 ال  ةاستعمل لخدم،  ودالية  في عام  القريتين عسفيا   1956كرمل. 
منصور   انتخب نجيب  قريته.  ئ ر   الشيخ  في  املحلي  للمجلس  قام  و يسا 

عام   للقرية  املياه  عام    1960بتوصيل  مدرسة 1963وللكهرباء  افتتح  و  ,
 .1989ابتدائية حتى الصف السادس لتعليم األولد في القرية، توفي عام 

ر  مع  اجريتها  مقابله  كنج ئوفي  بهيج  أبو  املرحوم  السابق  املجلس  يس 
أخبرني ان املرحوم املختار نجيب منصور اتفق مع املرحوم   منصور، فقد 

صيف   في  ركن  أبو  لبيب  ال  ،1947الشيخ  افقعلى  وتوحيد  ي  بالرأ   تو
تو الصفوف   البلد  مصلحة  ا ألجل  من   

ً
األتية  خيا كانت  و ألحداث  التي 

 . 1948مع عاصفة متوقعة 

قدم   املاض ي  القرن  من  العشرين  سنوات  أواخر  كيبوتس في  مختار 
اليجوري  -يجور  الى  نوح  و وزوجته  والد و ضي  حلواقرية عسفيا  بيت  في  فا 

الفتى جميل العينين، حسن الهندام   ذلك  اثار الشيخ لبيب أبو ركن. وقد  
الشخصية "عاده"  و   دهشته،   جذاب  زوجته  ارادت 

فتى    ، عين ام ب   هلياجور. فقد رأتليترعرع في ا  هان تتبنا
كبر وترعرع    ، بقي في عسفيا ال أنهبل ناجح. مستق اذ

في    " الهاجاناه"رجل    وأصبح وقاض ي  كنيست  وعضو 
ذلك الفتى هو الشيخ لبيب أبو ركن. ولد    الدرزية، املحاكم  

أن بذل جهودا كبيرة  بعد    1989وتوفاه هللا عام    1911عام  
 قرية عسفيا خاصة. و   ة صلحة أبناء الطائفة الدرزية عام مل 

لقريتي  و  اإلسرائيلي  الجيش  قوات  دخول  بعد 
ا  في  سريه  تمركزت  الكرمل،  ودالية  ملدرسة  عسفيا 

في   عنهما  للدفاع  الكرمل  دالية  قرية  في  البتدائية 
تعرضهم ال   ا حال  جيش  قبل  من  .  ذ نقالهجوم 

اإلسرائيليوانضم   الجيش  مكتب    لقوات  موظفو 
 األقليات لتقديم الخدمات املدنية للبلدين.

أقيم عسفيا  قرية  سميت    تففي  محليه  لجنه 
املحلية".   عسفيا  من    ضمت"لجنة  أعضاء  خمسة 

وجهاء القرية. رئيس اللجنة كان الشيخ لبيب أبو ركن  
عن   عائلته،    300ممثال  أبناء  من  املختار و شخص 

شخص من    500نجيب منصور ممثال عن  
عائلة منصور، مهنا سابا ممثال عن عائلته 

 باإلضافة الى السيدشخص    60املكونة من  
الشيخ هذه    صالح  مهام  احدى  روحانا.  مبدا  املسيحية  الطائفة  وممثل 
املواد الغذائية بالتساوي بين أبناء القرية والعمل على  وزيع  اللجنة كانت ت

إيجاد معلمين للمدرسة في القرية. وألجل افتتاح املدرسة في القرية، بعث  
ف معلمين  توظيباملختار نجيب منصور برسالة لوزارة املعارف يطالب بها  

تقرر    30.08.1948بعد الجلسة األولى التي عقدت في تاريخ    .من أبناء القرية
طريق    تباع  أن  عن  الدولة  مخازن  من  للقرية  تنقل  التي  الغذائية  املواد 

  منها األرباح  أن تستخدم  مكتب األقليات بأسعار رخيصة لسكان القرية، و 
 األقليات فكانت  ية من مكتب  في صيانة املدرسة. أما مطالبهم الرئيس

ً
  أول

  على توصيل املياه للقرية، وثالثاالعمل    وثانيا  ، املساعدة في افتتاح املدرسة
ال ان املختار نجيب منصور ولبيب أبو ركن    ،توصيل الكهرباء لبيوت القرية

فبعثا  بذلك،  يكتفيا  ال  لم  لوزارة  اللجنة  باسم   ولوزارة  دفاع برسالة 
ابيب،   تل  في  القرية ب طالبين  ماألقليات  وتزويد  األمنية  األوضاع  تحسين 

للزراعة با  والقمح  الدقيق  من  الع   رميم ت و   ملزيد  للمواصالت  تزويد  و   امة طريق 
 الصناعية.   املهن املزارعين باآلليات الزراعية والعمل على تعليم شبان القرية  

الى قرية خالل املعارك في الحرب دخل لجئون من قرى عربيه مجاوره  و 
أبناء قرية مثل سكان الطيرة، العسفيا   ذين كانوا على عالقة حميمة مع 

ال يقارب  )ما  )ما    80  - عسفيا  السويطات  عرب  من  ولجئون  شخص(. 
شخص(. فقام سكان عسفيا بإيوائهم في غرف بيوتهم او في    20-يقارب ال
وبت الغربية"  زويدهخيمه،  "العين  من  باملياه  في  وبم  طعام  من  توفر  ما 

 كأبناء قريتهم.  عاملوهمبيوتهم، حيث 

ذاك كانوا يعملون في زراعة الدخان الذي كان يباع سكان قرية عسفا آن
وا الخضار  اما  "بجارنو".  تباع  لشركة  فكانت  الزراعية  وادي  في  ملحاصيل 

ملخازن اتحاد حزب العمال في ارض إسرائيل  أو  النسناس في مدينة حيفا  
ت الدكتور نايف حمزة للمرض ى استفاد اهل القرية من زياراو   كمافي حيفا.  

في    ةبرفق معه  يعمل  كان  الذي  مشعالني  الطبيب 
ط الى  اضافه  حيفا.  يدعى  مستشفى  بريطاني  بيب 

كنيسة )دار  وأحيانا كانت الراهبات في ال   ،"رانويك" 
. القريةالستات( يقدمون الخدمات الطبية لسكان  

بعد   إسرائيل،  قيام  اما  طبيبان  قد  فدولة  كان 
القرية   وهماي مرتيزوران  األسبوع،  في  الطبيب    -  ن 

 راميجولسكي وبشينسكي. 

لنظام  على اقرية عسفيا مثال اعلى    أعطت لقد  
افق،  او  احدى القرى التي استطاعت    حيث كانتلتو

تقديم مطالب بشكل منظم عن طريق لجنه محليه 
القرية   املرحوم  و مكونه من وجهاء  املختار  باألخص 

أبو   لبيب  الشيخ  واملرحوم  منصور  نجيب  الشيخ 
الدولةوقد  ركن.   نطاق  في  القرية  الجديدة   ادخلوا 

ن في بيوتهم  ي، واستقبلوا الالجئها وحافظوا على سكان
ب أرباح  وقاموا  طريق  عن  وصيانتها  مدرسه  افتتاح 

 ❖ ..كما أسلفنا  من بيع مواد غذائية لسكان القرية

نشرت   ومستندات  وثائق  على  يستند  المقال  هذا   * 

 . بعضها مرفق في المقال.من أرشيف الدولة
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 عين عسفيا  -عين البلد 
  عسفيا  – د. جبر أبو ركن   بقلم:

 

شمال    للبلدة  ةالشرقي    -ةالشمالي    الجهةيقع في    ،نبع ماء بجانب عسفيا

. عين  البلدة حياء في  ال   أحدواليوم بمحاذاة حارة العين    ،القديمة  الحارة

  ،ابد  أ تنقطع    ل   ، السنةأيام  تجري مياهه خالل كل    ، البلد هي نبع ماء طبيعي

في   النبع  وادي  أ يقع  الشومر(  شومري  عالي  لنبتة  وادي    بالعبرية   -)نسبة 

خليج ) نيشر  -في نهاية الوادي في سهل حيفا  (،ياجور   ياجور )نسبة لكيبوتس

رض من حيث الجيولوجيا وطبقات ال   -  حيفا(. نبع عين البلد هو نبع طبقي  
املياه على طبقة صخور دولوميتي   الى   ةصلب  ةوالصخور. تجري  املنبع  من 

  قناة حيث تجري املياه في    ،راستيها ك   ةبركة تجميع املياه. بداية النبع في مغار 

العصور   ة،مبني من صخور صلب  ،داخل خندق قديم  على    ، القديمة  منذ 

 البركةى  طول ستين مترا من املنبع حت  
 
نسان من دخول الخندق ن اإل. يتمك

ال  حسب  املنبع.  مغارة  حتى  العلوي  قسمه  في   -الثريةبحاث  واملش ي 

استيطان    ةيولوجي  كر ل ا تاريخ  يعود  البلد،  عين  منطقة  في  جريت 
ُ
ا التي 

وقد  سنه.    4000-3200قبل حوالي    ةلى عصور قديمإنسان في هذا املكان  اإل

شفت  
ُ
وبقايا  أ اكت استعملها    ةدوات حجري  أ و   ، كالفخار  ةقديم  ةثري  أ دوات 

 عين البلد.  ةنسان في حينه في مغارة النبع ومنطقإلا

هو   املياه  ال أ مصدر  الرئيسي  حد  وازدهار    ةسباب  نشوء  تاريخ  في 

البشري   ةنواع الستيطان من قرى وبلدات مختلفأ قامة  إو   ، الستيطان 

مر    التاريخ  على 
ُ
أ قديم  ،  البلدات  مياهقيمت  مصدر  بجانب  بحير   :ا  ،  ة نبع، 

، ومن  ةمن جه  ةمني  أ   ةمن ناحي،  و على القممأ نهر، على منحدرات الجبل  

لل   ةزراعي    -ة  اقتصادي    ةحينا السهول  واملحاصيلاستغالل  الزراعي    نتاج 

أخرى  الحال،  من جهة  كانت  منذ   ةوهكذا  الكرمل  في  الدروز  استيطان  في 

ى العصر  من القرن السابع عشر وحت  ،  عاما  400العهد املعني قبل حوالي  

البلد  ، الحاضر عين  تعتبر  الرئيسي    -عسفيا-لذلك  العوامل  نشاء  إل  ةمن 

في عسفيا في مكانها الحالي. وما زالت    ةالقديم  ةولى والحار قامة البيوت ال إو 

القديم ال   ةالبيوت  املحيطر ومعظم  البلد وخاص    ةاض ي  في مجرى  بعين  ة 

تتبع    على، أ لى  إوبدون مجهود كبير لنقلها    ةالوادي لستغالل املياه بسهول

ال  الدروز  لبنان مثل: وهب،  وبملكية املستوطنين  الذين قدموا من  وائل 
شروف،   ركن،   بو أ عزام،   كيوف،  بو أ فارس،    بو أ سابا،    زاهر،    سعدى، 

علو،   صقر،  شخيدم، أبو  منصور،  فرو،  مرزوق،  من    الزلف،  وغيرهم 

وانتقلوا   هاجروا  لحقإالذين  فترات  في  عسفيا  والخرب    ةلى  القرى  من 

 و من سوريا ولبنان.  أو الجولن، أ و من الجليل أ  ةالقديم ةالدرزي  

، كان نبع عين البلد املصدر الرئيس ي للمياه في عسفيا،  1960حتى سنة  

البيوتمبار لتجميع مياه ال لى ال إ  ةضافباإل  السن،  طار بجانب  تلك   ة منذ 

و  تراجع  مرحلة  البلدإبدأت  عين  ال ،  همال  عنها تسبسبب  لربط  ،  غناء 

القطري   املياه  بشبكة  الدول  ةالبيوت  الحاجة،  في  بسبب    ة ولزيادة  للمياه 

من عين البلد حسب فصول    ةتختلف كمية املياه املتدفق. و زيادة السكان

ال ة،  السن بعد  والربيع  الشتاء  نهاية فصل  ،  مطارفي  في  املياه  تصل كمية 

لى ما بين نصف  إوفي الصيف تقل  . ةالواحد ةليترا في الثاني 5-4الشتاء الى 

للشرب    . واحد  ليتر   –ليتر   عسفيا  لسكان  املياه  البلد  عين  دت  زوَّ وقد 

ال  ولري  املنزل  الزراعي  وحاجات  املحيط  ةراض ي  واملزارع  ،  بها   ةوالكروم 

املواش ي  ةوللسباح  ،ولقطعان 

والسجاد  ،  ولدلل  الفرش  ولغسل 

بمحاذاة   واسع  صخري  مسطح  على 

   .والنبع  ةالبرك
ُ
السابق  قيمتأ السنوات  وترميم   ة خالل  لصيانة  مشاريع 

 ة املحلي    ةوالسلط  ةوالبيئ  ة وجوارها بمساهمة وزارة السياح  ةالنبع والبرك

 وخارجها.   ةومتطوعين من البلد

ا  من عسفيا وبعضها ما زال جاري    ةبعض الينابيع القريبأن  الذكر  يجدر  

 منها: ، في الكرمل ة واملنتشر ى ايامنا هذه باملياه حت  

 . (ع) هللا عبدأبو سيدنا عين العلق بجانب مقام  ▪

-جنوب قمة الكرمل   ةالغربي    ةعين الحايك في وادي الحايك في الجه ▪

 . ةالدرزي   ةلقبوعا

البيضا ▪ الغربي    عين  الحي  اسمها  في  اكتسبت  وجود التي  بسبب 

 . البيضاء حولها ة الكلسي   ةوالترب ةالصخور الكلسي  

 ،في الحي الغربي جنوب بيت بني معروف عين الُجَور  ▪

الزرَّاع ▪ النبع    ةعين  وادي  ةبالعبري    "لون أ عين  ")  -رأس  مجرى  في   )

اع قديم  -ةالشالل-  ةالزرَّ درزيه  وقرى  مزارع  الى    ة اسم  الكرمل،  في 

 ،الغرب من عسفيا ودالية الكرمل

قف  ▪
ُ
 .غرب دالية الكرمل -عين ام الش

انه   للرياضيذكر  مسارات  البلد  عين  وضواحي  منطقة  في   ةتوجد 

حراش  أمنها    ةات طبيعي  وملعب كرة القدم ومحمي    ، والستجمام  ةوالسياح

على السفح ،  ةالشرقي    ةوالخرب  ةالشمالي    ةوالخرب  ةي  الكرمل ووادي الشومر 

حيث تطل شمال على الجليل وسهل  ، لجبل الكرمل  ةواملنحدرات الشمالي  

والناقور  وعكا  والجولن    ةحيفا  الشيخ  جبل  الى  وشمال  شرقا  امتدادا 

 ❖ .وجبال جنوب لبنان
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 نفاع  -دعاء عصام عليالمهندسة   نساء رائدات:  
 طالبة ل
 
 التخنيون  - ةمعهد العلوم التطبيقيفي  والطب ةالكهربائي  سةالهند موضوع قب الثالث في  ل

ن    دالية الكرمل – السيدة سهام ناطور )عيسمي(   :عدادإزاوية م
 

 

مثالّعلىّا،ّهيّّنفاّعّّ-عليّّدعاءّعصاّمّّدةسيّ لا لنساءّالرائداتّّخيّر

ّ ويدركنّ يعرفنّ اللواتيّ والناشطاتّ بينّّالطموحاتّ التوفيقّ أهميةّ

فيّّوترعرعتّالسيدةّدعاءّلدتّوّ ّالحياةّاألسريةّوالتعليميةّواالجتماعيةّ،

البقيّع عائّلّّّةقريةّ ّّّّةفيّ نةّ ومكو  مّ والتقد  للعلمّ وأخوْين،ّّّّأختْيّنمنّّداعمةّ

 ّّّّ.ريماّووساّمّّلولدْينّ،ّّّمّأّّ،ّوهّيمنّالسيدّحسينّنفاعّمنّقريةّبيتّجّنّّّةّجمتزوّ ّو

ّ
 
فّيتعل بّّّ،الثانويةّّاملرحلةىّّحت ّالقريةّّّّمتّ التحقتّ ثمّ تعليمّّالومنّ

ّّ العلوم معهدّ فيّ حيفاّّ-ّّةالتطبيقيّ الجامعيّ مدينةّ فيّ ّّالتخنيونّ حيثّّ،

ّ
 
ّتعل

ْ
ّّّمت ّّّموضوعّالطب  فيّّّّلّانخرطتوّ للقبّاأّلاّّءّتعليمنهاإّّوفوّرّّ،املخبري 

مستشف فيّ عملتّ حيثّ العملّ ّوّّيّيسوقّ تسيونّ مدينةّبنيّ فيّ الكرملّ

ّّ.اتقريبّ عوامّّّأ6ّّمدةّّّ،حيفا

ّّ،الجامعيّ ّّهاتعليميّّةتابعمّلنفسهاّّتّّقاتّّّ،ريماّّالغاليةّّةبناّلبعدّوالدةّاّ

الثاني اللقبّ فاختارتللحصولّعلىّ قّ ّّ،"الوراثة"علمّّموضوعّّّّ،ّ بلّّمنّ

ّ تلّ وجامعةّ حيفاّ فارسّّبإرشاّدبيبّّّأجامعةّ فؤادّ وقدّّالبروفيسوّر ّ.
بحّثتطرّ  خاللّ منّ ّهاقتّ ّهذاّ وراثيّ إّ مشاكلّ ّةلىّ ّّ ّّألدىّ ّالطائفةبناءّ

ّّّّرغّمّوّّّ،الدرزية الوقتّّنتّّاّكأنها ّاّّعمّلتفيّنفسّ فيّّّّالوراثةفيّمعهدّّّّأيض 

قّ.الكرملمستشفىّ  ،ّإالّأنهاّأنهتّدراسةّاللقبّالثانيّبتفو 

حيثّّّّّّّّ العلميّ التحصيلّ منّ الحدّ هذاّ عندّ دعاءّ السيدةّ تتوقفّ لمّ

زالتّّّادائمّ كانتّّ ّّّّوماّ الدرجات أعلىّ الرتقاءّ اقةّ تو  ّّطموحةّ ّّليحصّتفي

رتّّوقدّقرّ ّّّ،ةالطبيّ بحاثّّاّفيّمجالّاأّلخصوصّ ّّّ،والثقافةّّاملزيدّمنّالعلم

ةّأخرىّللحصوّلعودّلاللتحاقّباّلّتنّّّأ  ّ.اللقبّالثالثّالدكتوراّهعلىّّّّجامعةّمر 

العوّفّّّّّ ّعادتّلكراس يّ
 
العلومّّّّدراسةال التخنيونّّّّ-ّّالتطبيقيةفيّمعهدّ

طبّ ّّالهندسّةّّموضوّعّّواختارت دانيالّّّّبإشراّفّّةيّ البيّو رامّز البروفيسوّر

الثالث. اللقبّ علىّ أصبحتّوّّللحصولّ السنّّاآلنّّقدّ بدايةّ ّّفيّ ّّالثالثّةة

الثالث اللقبّ ّ،منّ ّّوّ ّّتهيّ ّعملّ ّمختبّرفيّ ّّ 
املجاالتمتعد  ّدّ ّيجمعّ بينّّّ

ّّةالكهربائيّ ّالهندسة  ّّ.امعّ ّوالوراثةمجالّالسرطانّّفّيوتبحثّّّوالطب 

ّالسيدةّدعاءّّشاركتّّّّّّ
 
فيّّرّ مؤخ كبيّر فيّمؤتمّر الوالياتّّّّبحثهاّّجالماّ فيّ

ّّّّ،كاليفورنياّفيّمدينةّسانّفرانسيسكّوّّواليةفيّّاملتحدةّّ  
 
خرّّآعلىّّّّالّعلالط

املؤتمّرّّاتّفيّهذاّاملجالاملستجد ّ ّ ّّ"مجالّالسرطانّوالوراثة"،ّوقدّضم 

جميعّّ منّ العالّمّأباحثينّ وّأّّ،رجاءّ ا،ّ قيّمخصوص 
 
أ مّنّّنهّ سنتينّ ّّبعدّ

ةّبسببّّ ّّ،الكوروناّّجائحةتفش يّّاالنقطاعّواالمتناعّعنّاللقاءاتّالفعلي 

ّّّالقادمّةشهرّّشاركّفيّاأّلتسوفّّإنّشاءّهللا،ّّّو وروباّّّأةّمؤتمراتّفيّّفيّعد 

ّّّّاّفيّهذاّاملجاليضّ ّأ
 
حيثّتوليّالسيدةّدعاءّهذاّالشأنّأهميةّكبرىّنظرا

مةّوالفوائدّالجمةّالتيّتنطويّعليهاّمثلّهذهّاملؤتمراتّ.  ّّللمعلوماتّالقي 

ّوّوّّّّ ّ
 
الحث املستمر ّبفضلّ ّّ،الدعمّ ّّ الدائمّ ّوالتشجيعّ المنّ بلّ زوجّّق 

واألواّلاّو طموحّّهلأّلدّ زادّ ماّّّوأكثّرّّأكثّرّّهاوشغفّّهاواملحيط،ّ لتحقيقّ

 صبّواليهّمنّإنجازاتّعلىّكافةّالصعدّ.ت

ّ دعاءّ ّةناشطالسيدةّ عد ّّ ّفيّ ّوةّ للطالبواّرلجانّ ّبطّ الجامعيينّّّ

ّتّوّنصّحت،ّّوواألكاديمّيالصعيدّالشخص يّىّلدعمهمّومساعدتهمّعل  
عّّشج 

ّّ
 
والشبابّّوتحث الشاباتّ كلّّعلىّّجميعّ فيّ الجامعيّ تعليمهمّ مواصلةّ

يريدونه ّّ،مجالّ ّّوّ ّعلىّ أّلعدمّ ّاالستسالمّ ظرفّ ّيّ كان،ّ ّّّمهنألمهماّ

ّ
 
 ّّ.اّرفيهّكلّش يءّتقريبّ موجودونّفيّزمنّمتوف

ّّكّو
 
ّأ ّّهتوج ّتمّ دعاءّ ّالسيدةّ ّّ

 
األ ّومّ لجميعّ ّّ:قوّلتهاتّ ّإ"ّ

 
ش يءّن الّ هّ

ّّّءالش يبالعكسّتماماّهذاّّّّ،ّبلمّأّوّّةكزوجّّهامستحيلّحتىّمعّظروف
 
هاّّحث

عها ّّ."الحدودّألبعدّهادائماّعلىّمواصلةّمشواّرّوشج 

ىّّّّ”العمامة“أسرةّّ لهاّّتشمخّوتفخّروتعتّزبأمثالّالسيدةّدعاء،ّوتتمن 

قّواالمتياّزفيّتعليمها،ّوأنّتحققّذاتهاّوطموحاتها،
ُّ
تصلّّّوّّالنجاحّوالتأل

قّفيّمتابعةّمشوارهاّالتعليمي،ّّ
َّ
وف

 
م،ّوأنّت ّوالتقد  إلىّأعلىّدرجاتّالرقي 

تكونّّجتازهّّوت وأنّ عالية،ّ اتّ ومعنوي  ثابتة،ّ ومثاالّبخطىّ قدوةّ اّ دائم 

 ❖للنساءّالطموحاتّاملجتهداتّالفاضالت.
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ن ريف الجليل  …ِشّدة ما دامت  قّصة شعبّية م

 يركا  – شهربان معّديالكاتبة    بقلم:

ن كتاب  ن أجل أمومة مشرقة وأطفال ُسعداء.. "ال تترك يدي" الجديد: ها قّصة ُمختارة م  م
 

يخ 
ّ
الش أسرج  الّرب"  عند  من  كّب  تا 

ّ
"والش الّدامسة  يلة 

ّ
الل تلك  في 

نحو   ُمسافًرا  وعياله،  بيته  ترك  قّرر  أن  بعد  مكان،  ال  إلى  ومض ى  داّبته، 

الحياة،   في هذه  بالعيش  وكيف سيستمّر  أحًدا.   يخبر  أن  ودون  املجهول، 

ة  
ّ
أّيامه بطمعه وقل الم طيب عيشه، وصفاء 

ّ
الظ له جاره  د 

ّ
نك دينه؟ وقد 

تي بينهما،  
ّ
يخ بشأن حدود األرض ال

ّ
تي قّدمها له الش

ّ
نازالت ال

ّ
ولم يكتِف بالت

تي تفصل بينهما 
ّ
خرى عالمات الحدود ال

ُ
فقد تجاسر أن يغّير بين الفترة واأل

ه ُملكه، وكّل شعرة على جسد هذا 
ّ
ليسرق في كّل مّرة متًرا جديًدا، ويّدعي أن

أّنها   تعرف  كانت  الم 
ّ
الظ جٍد.  الّرجل  عن  أٌب  ورثها  تي 

ّ
ال جاره  تابعة ألرض 

تي صانها برموش عينه ودفء قلبه، ولطاملا  
ّ
"أْي، نعم!" هي أرضه الغالية ال

تي ذابت أثناء ترميم 
ّ
أدمت الحجارة واألعشاب الّضاّرة أطراف أصابعه ال

وال   "كوشان"  يحترم  لم  ذي 
ّ
ال الم 

ّ
الظ الجار  بهذا  ابتلي  ه 

ّ
ولكن سناسلها، 

ى جيرة طّيبة تربطها عالقة خبز وملح، حيث وضع ضميره على  "طابو" وال   حتّ

ى من أرض  
ّ
 عتيق، واّستغل نفوذه عند الحاكم لكي يضع يده على ما تبق

ّ
رف

جاره املسكين بمستندات زائفة كان يبتدعها بالغّش واالحتيال، مّما دفع  

يخ املظلوم إلى أن يترك داره وعياله دون أن يشكو ألحٍد. 
ّ
 هذا الش

ه  
ّ
ة؟ وهو لم يقنط من رحمة هللا، ولكن

ّ
كوى لغير هللا مذل

ّ
أليست الش

والخيبة   األس ى  الكثير من  قلبه  في   
ً

املعركة حامال االنسحاب من هذه  قّرر 

 والخذالن. 

من  هارًبا  قصدها،  تي 
ّ
ال املجاورة  القرية  ة 

ّ
أزق في  وحيًدا  يمش ي  كان 

ذي لم يعد بمقدوره الّصبر عليه.
ّ
 همومه واالضطهاد ال

واألخرى،    الفينة  بين  تحِرن  كانت  غزالة  وداّبتُه  ا، 
ً
عاصف كان  الجّو 

ذي شّوش  
ّ
لج ال

ّ
ه لم يأبه بالث

ّ
تساقط، ولكن

ُ
لج امل

ّ
وتمتنع عن املش ي بسبب الث

تي كانت تلسع وجنتيه. فهي أهون عليه  
ّ
رؤيته وال بلفحات البرد القارس ال

ذين سحقا روحه. 
ّ
لم والجور الل

ّ
 من لسعات الظ

يل، ومع انبالج الفجر الّساحر، أدهشه صوت شجّي ينشد   في سكون 
ّ
الل

 من وراء أحد الجدران. 

ه أتى من طّيات الغيب.  
ّ
ا وكأن

ً
ا عميق

ً
 كان صوت

حظات   
ّ
الل هذه  وفي  خالقها،  ناجي 

ُ
وت لطفلها  ل 

ّ
ُتهل امرأة  صوت  ه 

ّ
إن

قاب عن وجه الّنهار،  
ّ
تي كانت فيها يد الفجر تكشف الن

ّ
الخالدة املفصلّية ال

ل:  
ّ
 سمعها تهل

"نام يا يّما نام نومة الهنّية... نومة الغزالن في البّرّية... عينك نامت يا  

يّما وعين هللا ما نامت، وُعمرا ِشّدة على مخلوق يا يّما ما دامت، عينك قّرت  

اس 
ّ
ت، وإن نامت عيون الن

ّ
وعين هللا ما قّرت، ُعمرا ِشّدة على مخلوق ما ظل

امت، وما في ِشّدة يا يّما على مخلوق دامت، وإن دامت  يا يّما، عيون هللا ما ن

دة يا يّما، ما دام صاحبها... نام يا يّما نام نومة الهنّية...نومة الغزالن   ِ
ّ
الش

 في البّرّية..." 

الحجرّي    الجدار  ناتئ من  الّرسن بحجر  داّبته، وربط  يخ عن 
ّ
الش نزل 

رخيًما نساب 
ُ
امل للّصوت  يصغي  مشدوًها  ووقف  اي،    العتيق، 

ّ
الن كصوت 

ا كصوت املاء. 
ً
 حنون

ذي راوده عندما َسِمع هذه الكلمات، وهو  
ّ
لم يستطع ُمقاومة الخجل ال

 من رحمة هللا وعدله وأوعز لنفسه بترك  
َ
ِنط

َ
يخ املؤمن الّدّيان، كيف ق

ّ
الش

الم؟ كيف سمح لنفسه بالهروب  
ّ
زوجته وعياله، تحت رحمة هذا الجار الظ

 من مواجهته وردعه  
ً

كل على هللا ويشكوه إليهبدال
ّ
 -عن ضاللته؟ وملاذا لم يت

إنصافه على  وقضاتها  األرض  محاكم  كّل  اجتمعت  لو  أليست  -وحّتى  ؟ 

 عدالة هللا ورحمته تفوق كّل عدالة؟

جأٍش   برباطة  وامتطاها  داّبته،  يفّك  وهو  ا 
ً
عميق ًسا 

َ
ف
َ
ن يخ 

ّ
الش س 

ّ
تنف

ًما أمره لخالق
ّ
ذي ال يخلف ميعاًدا. وعاد إلى عياله وقريته راضًيا ُمسل

ّ
 ه ال

لوج  
ّ
ّحلت الث

َ
بزغ الّصبح كقطعة مرمر عندما دخل لقريته الحبيبة، إذ ك

العنب   وجفنات  الّصغيرة  البيوت  وعتبات  الباهتة  الحجرّية  افذ  و
ّ
الن

 العارية.

ة القرية الّسابحة في ُسبات شتوّي ساحر تعبق برائحة  
ّ
حين كانت أزق

ا صوت  أعاد  ازج، 
ّ
الط الّصاج  الجريح خبز  يخ 

ّ
الش هذا  لقلب  نادي 

ُ
مل

مأنينة والّسالم، وهو يعلن عن موت أحدهم. 
ُّ
 الط

اس،   
ّ
كانت نبرة صوته قوّية حاّدة تدّل على أنّ امليت ليس من عاّمة الن

الم  
ّ
الظ الجار  هذا  موت  عن  املنادي  أعلن  عندما  مكانه  في  يخ 

ّ
الش تسّمر 

يخ
ّ
ه ُيعلن عن انتهاء مأساة هذا الش

ّ
ه ما    الجشع، وكأن

ّ
ن أن

ّ
ذي تيق

ّ
الجليل ال

من ِشّدة على صاحبها تدوم، وإْن دامت فإّن صاحبها ال يدوم بفضل عيون  

تي ال تغفل وال تنام...
ّ
 ❖ هللا ال
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 رعدآل  نتعّرف على عائالت درزية وشخصّياتها البارزة:    

 

عائلة معروفية نشأت من آل بدر، سكنت بلدة  )أبو رعد( هي  آل رعد  

الرحيل وتغيير االسم،  طر قسم من آل بدر  ة وحصل قتال، واض  السمقاني  

التيم وادي  في  منهم  قسم  بلبنان وخاص    ، سكن  وميمس  حاصبيا  في  ة 

بالتدي   شفاواشتهروا  مدينة  اليوم  العائلة  تسكن  في    ن.  الجليل  في  عمرو 

العائلة   أفراد  أصل  لبنان.  في  التيم  وادي  في  حاصبيا  ومدينة  إسرائيل، 

كذلك في ميمس وفي  وللعائلة فروع    ، عمرو من حاصبيا  الساكنين في شفا

ة. كان  ين في جبل الدروز التي هاجروا إليها عندما تركوا السمقاني  قرية ذيب  

م   رعد  أبو  القز  لعائلة  دودة  لتربية  كبيرة  في    زارع  الحرير  لصناعة  لبنان  في 

هم طوردوا من قبل األمير ملحم الشهابي. أنجبت  القرن الثامن عشر، لكن  

ار، كانوا من أركان خلوات البياضة الزاهرة ا من املشايخ الكبالعائلة عدد  

في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ولهم هناك ثالث خلوات،  

   وبعد انتقال املشايخ إلى رحمته تعالى، تم  
 
ضة وهم املشايخ:  دفنهم في البيا

لشيخ أبو علي حسين رعد، الشيخ أبو قاسم محمد رعد والشيخ أبو علم ا

 الدين يوسف رعد.  

 من شخصّياتها البارزة: 

  :الشيخ أبو عيل حسني عيل رعد 
 اشيخ من لبنان، ولد ونشأ في مدينة حاصبيا،  

 
ا لفضيلة الشيخ أبو بن

البي   مشايخ  أحد  رعد،  علي  التاسع  حسين  القرن  أواخر  في  الزاهرة  اضة 

 
 
وتسل وشجاعة،  وتقوى  وعلم  دين  بيت  في  نشأ  خلوات  عشر.  إدارة  م 

بعد أن انتقل سائسها الشيخ حمد قيس إلدارة خلوة    1901اضة عام  البي  

استقال من إدارتها وقيل إن    ة ثماني سنوات، ثم  ا، فقام بإدارتها ملد  حاصبي  

السبب كان أنه حضر مأتم األمير محمد ابن األمير مصطفى أرسالن، الذي  

 
 
وفي في اسطنبول، وقيل إن الجماهير الغفيرة التي حضرت املأتم، طلبت  ت

 من
 
ه رضخ ألمرهم، وعندما عاد وجد أن  ه أن يسير في املقدمة، عارض لكن

خلوات   إدارة  فترك  للنفس،  والغرور  الجاه  من  نوع  هو  الحضور  هذا 

   1909البياضة عام  
 
  ى إدارتها مكانه الشيخ أبو علي حسن شجاع، وظل  وتول

ملتزم   حسين  علي  أبو  يتعب  الشيخ  البياضة،  في  بخلوته   ا 
 
ويصل ويرشد  د  ي 

م.  و 
 
 يعل

  أبو حسني عيل رعد:الشيخ 
ين  شيخ من لبنان، و   لد ونشأ في مدينة حاصبيا في بيت دين وتقوى، وع 

اضة الزاهرة، إثر وفاة  ا لخلوات البي  في منتصف القرن التاسع عشر سائس  

علي   حسين  أبو  الشيخ  رف  ع  شجاع.  حسين  يوسف  أبو  الشيخ  املرحوم 

تعاليمه وأحكامه، وكان ال يخاف لومة الئم،  بوقاره وشجاعته وصرامته في  

ب "بنمر البياضة" لشد  وال يحسب حساب  
 
ق
 
كر  ة قيامه بالحق  ا ألحد، فل

 
، وذ

أنه في حوادث الستين، حدث بينه وبين الست أم علي نايفة جنبالط، زوجة  

فأمسك    د الشيخ خليل شمس، وزعيمة عصرها، خالف ووج عليها حق، 

أبو حسين  عليها ومنعها من دينها،   الشيخ  إلى بيت  نايفة  الست  هت  فتوج 

ه إلى  علي تطلب صفو خاطره، وعند وصولها سألت عنه فقيل لها، إنه توج  

فور   فذهبت  البي  البياضة،  إلى  مشي  ا  خاطر  اضة  بت  وطي  األقدام،  على  ا 

اقف، وكان الجميع ى رض ي عنها. وقد أظهر شجاعته في عد  الشيخ حت   ة مو

يهابه ويحسب حسابه. وكان له ثالثة أوالد هم: الشيخ أبو علي حسين رعد،  

من   ثالثتهم  رعد،  محمد  قاسم  أبو  والشيخ  رعد،  فارس  علي  أبو  والشيخ 

 األتقياء.  

  أبو قاسم  الشيخ
 محمد رعد: 

في   حاصبيا  من  شيخ 

)توفي   من  1951لبنان   )

في   عاشوا  الذين  األجاويد 

وخدموا   البياضة  خلوات 

ضليع   كان   فيها. 
 
متعمق ا  ا 

الديني   لطيف  باألمور  ة، 

  
ومحد   املعشر 
 
بارع  ث زار  ا  ا. 

في   أقاربه  و فلسطين  بالد 

عمرو في الثالثينات من    شفا

القرن العشرين، ضمن وفد  

 مشايخ لبناني كبير.  

 محمود رعد:  أبو حسني  الشيخ 
 شيخ من لبنان، ولد وترعرع في 

 
م فيها، وملا نشأ أصبح من  حاصبيا وتعل

  
 
الشيخ موقف بطولي حدث عام  مين والخد  املعل ذكر عن  وي  في ربوعها،  ام 

نزاع  1910 أن  مع  ، حيث  وغيرهم  والشراكسة  الجوالن  بين عشائر  ا ظهر 

 م هؤالء على القضاء كلي  الدروز، وصم  
 
طوا الهجوم على  ا على الدروز، وخط

مك حملة  فجمعوا  غرب  حاصبيا،  الشيخ  جبل  ت 
 
تخط اآلالف،  من  نة  ا،  و 

وتمركزت على مشارف مدينة حاصبيا. وقد فوجئ الدروز بتلك الحملة، ولم 

  
متهي  مجابهة  يكونوا  على  م  وصم  الداهم،  بالخطر  الشيخ  فعلم  لها،  ئين 

ا، وتجلبب به فوق  املوقف الرهيب، فنزل من الخلوة والتمس لنفسه سالح  

الناصعة على رأسه. وملا شاهد شباب بني معروف   ثيابه البيضاء والعمامة

الجميع،  رؤوس  في  النخوة  عصفت  السالح،  شاكي  الجليل  شيخهم 

  
املتأه  الجموع  أمام  الشيخ  ووقف  لتقاتل.  الجموع  كقائد  فاندفعت  بة 

دفاع   حاسمة  معركة  على  مقبلون  "أنتم  وقال:  العرض  عسكري  عن  ا 

و  الشهادة،  كتب 
 
ست ملن  نعلم  وال  كتبنا  والدين،  وقد  النجاة،  كتب 

 
ت ملن 

حج  جميع   أنفسنا  على  بد  ا  ال     ة 
 
نتذك أن  الساعة،  لنا  هذه  مثل  في  رها 

وتال   الشريفة".  الحجة  هذه  لنتلوا  هللا  بركات  على  صفوفكم  فاجمعوا 

دها ا، ورد  القائد الشيخ على مسامع ذلك الجمع املستميت الفاتحة جهار  

الق صاح  وعندها  الحاضرين.  جميع  واآلن  وراءه   " األشاوس:  برجاله  ائد 

ليرحم هللا جاهلكم مثل عاقلكم، سيروا على بركات هللا". وانطلقت جموع 

ولم   منهزمة،  املهاجمة  الحشود  فانسحبت  الجارف،  كالسيل  املعروفيين 

 
 
قتل أي شخص، وتحق  ❖ .ق النصر بعونه تعالى.تقع معركة ولم ي 
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 موجز الفكر في مفهوم سعادة البشر 

 مأذون في دالية الكرمل  -الشيخ وجدي خليل حسون  :بقلم
 

املعاني •    من  ملعنى  اإلنسان  يولد  لم  الحكيم:  هرمس  في حكمة  جاء 

املستقيم، وهما سبيل  سوى للعلم والعمل به )العلم والعمل هما الصراط  

 . (النجاة للعاقل وصوال إلى السعادة في الدارْين

ومن أقوال فيثاغورس الحكيم: َمن كان بعيًدا عن الكذب والغضب  •  

وبعيًدا عن الحقد والحسد فهو بخير )درب السعادة يبدأ باجتناب الرذائل 

 واكتساب الفضائل(. 

باعه كافيان وحدهما وقال أيًضا: إّن معرفة هللا سبحانه وتعالى  •   
ّ
وات

 أن يغبطا اإلنسان )وهذه قّمة السعادة الروحّية(. 

ومن أقوال الفيلسوف أبيقور: ال يمكن لإلنسان أن يحيا سعيًدا دون  •   

 .
ً

 وعادال
ً
 أن يكون حكيًما شريفا

ومن أقوال أفالطون الحكيم: املقياس الحقيقّي لإلنسان الكبير هو •   

د
ُ
 رته على السخرية من املتاعب. ابتسامته وروحه املرحة وق

هادئة،  •    ونفس  حّي،  ضمير  السعادة  من  حسبك  املنفلوطي:  وقال 

 وقلب شريف، وأن تعمل بيدك. 

وقال روسو: السعادة حساب جّيد في املصرف، طّباخ ماهر، وجهاز  •   

 هضمّي جّيد. 

من  •    السعادة  كانت  ذلك  تّم  ومتى   
ً

أّوال أنفسنا  لنصلح  أيًضا:  وقال 

 نصيبنا. 

مورافيا: بقدر ما يكون اإلنسان سعيًدا  البرتو  الكاتب االيطالي  وقال •   

 يقّل اهتمامه بسعادته. 

التسامح،  •    من  وقليل  اإلدراك،  من حسن  قليل  وقال صمر سيت: 

ة الروح، وتجد نفسك أسعد إنسان على األرض. 
ّ
 وقليل من ِخف

 وقال سيروس: اإلنسان الصبور الجسور يصنع بنفسه سعادته. •  

 وقال الفونتين: ال الذهب وال العظمة يجعالننا سعداء. •  

 وقال بندار: لن يكون سعيًدا من يسلك الطرق امللتوية. •  

 وجاء في حكمة عربية: قوام السعادة في الفضيلة. •  

وقال حكيم: ليست السعادة الفسق، وال الفجور، وال شرب الخمور،  •   

مصنوع وصنيع  موضوع،  طعام  السعادة  ما 
ّ
ولسان  وإن مرفوع،  ومكان   ،

 معسول، ونائل مبذول، وعفاف معروف، وأذى مكفوف.  

وقال حكيم: أركان السعادة ثالثة: أن تجد شيًئا تحّبه، وشيًئا تعمله،  •   

 ترجو تحقيقه. 
ً

 وأمال

ف •   
ّ
وقال حكيم: لقد وجدت أّن نصيب اإلنسان من السعادة، يتوق

 عند رغبته الصادقة في أن يكون سعيًدا. 

الذين  و •    هم  السعداء  حكيم:  قال 

النهاية  في  وعرفوا  املعرفة،  إلى  سعوا 

 كيف يكّرسون حياتهم لخدمة البشرّية.

لم  •    الناس  ألّن  حكيم:  وقال 

روا فيها،   ِ
ّ
 يفك

ّ
بوا على املوت والبؤس والجهل، قّرروا أال

ّ
يستطيعوا أن يتغل

 ليعيشوا سعداء. 

ية في األوطان والجلوس  وقيل ألعرابي: ما السعادة؟ فقال هي الكفا •   

 مع االخوان. 

م الجسم وال تخاف النفس. •  
ّ
 وقال حكيم: السعادة عندما ال يتأل

 وقال حكيم: السعادة هي شجاعة وعمل وقوة، وفوق كّل ش يء خيال.•   

القلب،    •    في  الخوف  السعادة:  عالمات  من  خمسة  حكيم:  وقال 

في  والرغبة  الدنيا،  في  الزهد  العمل،  في  اإلخالص  الجوارح،  في  الخشوع 

 اآلخرة. 

وقال حكيم: كّل تعريف للسعادة يبقى مفتقًرا لعنصر الخلود، وعليه •   

 السراب. 
ّ

 فالباحث عن السعادة ال يجد إال

أرى  •    ولست  الُحطيئة:  هو وقال  التقي  ولكن  مال،  جمع  السعادة 

 السعيد.

ا •   وقال أبي ماض ي: والذي نفسه في غير جمال    ال يرى في الوجود شيئً

 .جميال

وقال أحد الشعراء: يا اهل لذة دار ال بقاء لها   إن اغتراًرا بظّل زائل  •   

 .حمق

من •    املتبّرِمين  الناس  نصيب  من  السعادة  تكن  لم  نقول:   
ً

إجماال

اء، الزمن
ّ
م دوره اإليجابي البن اقعي املتفّهِ ، بل هي من نصيب اإلنسان الو

مسلك   ويتجاهل  والتفاؤل،  بالبشاشة  كثرتها  على  الصعاب  فيقابل 

مستقّر  دار  ال  ممّر  دار  فالدار  والتشاؤم،  التخاذل  أصوات  إلى  اإلصغاء 

فلنعبرها بحكمة وتقوى وصبر كي نحظى بالسعادة، وهنيًئا لكّل عاقل من  

قين.الب
ّ
 ❖ شر عرف حّده فوقف عنده والعاقبة للمت

 



 

 31 

 

 ستون واحد وو العدد المائة   

 

 فريضة حفظ اإلخوان..   فضائل التوحيد من 

  دالية الكرمل –  السيدة سهام ناطور )عيسمي(   :إعداد
 

تأتي فريضة حفظ اإلخوان في ترتيبها في موجبات التوحيد وفضائله،  

كتبنا عن الصدق في  بعد معرفة هللا ورسله، وبعد فريضة الصدق، وقد  

العدد السابق تحت عنوان "الصدق جوهرة تاج التوحيد"، أي في الدرجة 

، وال يمكن  
ً
 وفعال

ً
الثالثة، و هذه الفريضة يجب أن تكون  في األساس قوال

، كما جاء على لسان جعفر ابن محمد: "اإليمان قول  
ً
أن تكون فقط قوال

ف  باألركان"،  والعمل  بالجنان  وتصديق  تأتي عمال باللسان  اإلخوان  حفظ 

اقتران   جاء  هنا  ومن  بالجنان،  والتصديق  باللسان  القول  بعد  باألركان 

 بحفظ  
ا

التوحيد بحفظ اإلخوان، فال إيمان وال توحيد وال جزاء وال ثواب إال

جميع  يشمل  وهو  اإلخوان  بحفظ   
ا

إال اإليمان  يكمل  ال  ه 
ا
ألن اإلخوان، 

ة، ا ة، السياسيا ة، وتكون هذه  مجاالت الحياة: الدينيا ة والثقافيا الجتماعيا

تعاطي   دون  املعاملة،  في  والصدق  لهم  ة  واملودا أفة  بالرا عادة  الفضيلة 

والكراهية   والبغضاء  والضغينة  والحقد  والحسد  والنفاق  الكذب 

 والنميمة والغيبة.

بة، كاملؤازرة في األفراح واألتراح   ِّ
إن شروط حفظ اإلخوان كثيرة ومتشعا

واملس  املشاركة  للنساء  أي  العون  يد  ومد  الجنائز،  وفي  األعراس  في  اعدة 

حاجاتهم  وقضاء  اإلخوان،  دعوات  وتلبية  )النفاس(  حديثا    ، الوالدات 

ا   وقبول معذرتهم، وتقديم األعذار لهم في حال وجود أعذار، والوقوف سدًّ

ى   شتا في  عليهم  يتآمرون  أو  ا،  شرًّ بهم  يريدون  الذين  األعداء  أمام  منيًعا 

ُيلحقوا بهم ضرًرا، فيجب املناصرة لهم، والدفاع والذود عنهم،  املجاالت ل

ودفع الضيم عنهم في الشدائد واملضرات واملصائب، ثم يجب عيادة وزيارة  

على   هم 
ا
وحث وتشجيعهم  وأوجاعهم،  آالمهم  من  خفيف 

ا
للت منهم،  املرض ى 

الصبر واالحتمال، وتذكيرهم بأنا وراء هذا الصبر واالحتمال أجر وثواب في  

في   الحال،  ومستوري  منهم  واملحتاجين  واملعسرين  الفقراء  رُّ  بِّ ثم  اآلخرة. 

أحد   لقول  الدنيا،  حطام  من  وغيره  باملال  عليهم  ن  والتحسُّ الصدقة 

ة وحفظ   وا
ُ
خ
ُ
الحكماء: "لو تعامل اإلخوان مع بعضهم كما توجبه شروط األ

ظاملي مناصرتهم  يجب  ثم  محتاج".  أو  فقير  بينهم  ُوجد  ملا  أو  اإلخوان  ن 

ي عنهم.  
ا
 مظلومين والوقوف إلى جانبهم، وعدم خذلهم والتخل

ة في   ل التضحيا ِّ
ا
د فريضة حفظ اإلخوان وتمث وهنا قصة حقيقية تجسا

 أسمى معانيها  

"قبل أمٍد بعيد، قبل تسعة مائة سنة على وجه التحديد، كان الجبل 

ه
ا
أن ى  حتا  ، الروحيا ومركزهم  الدروز  معقل  اقع قرب حلب،  الو كان    األعلى 

دين"، وقد نشأ في هذا الجبل نفٌر صالٌح   ِّ
ُيعرف في تلك الفترة "بجبل املوحا

 من أسالفنا البررة. 

ت املحنة، وهي أحلك فترة في تاريخ 
ا
ال اللعين، ومع ظهوره حل جا وظهر الدا

ت   دين وعقيدتهم. واشتدا ِّ
ال القضاء على املوحا جا دين. فقد حاول الدا ِّ

املوحا

ت العذارى  في  املحنة، فكانت  أنفسهن  ويرمين  بأيدي بعض  مسك بعضهن 

تل خاللها من الشيوخ خلق  
ُ
ا ق

ً
ا على عرضهن. وطالت الفتنة زمن

ً
النهر، خوف

كثير. منهم من فرا إلى إخوانه في جبل لبنان والجليل، أو تواروا عن األنظار  

ى تهدأ العاصفة.   حتا

وا عن ة، فقد نكثوا وارتدا
ا
ل عاف النفوس واإليمان وهم قِّ ا ضِّ  دينهم. أما

ا تحت جنح الظالم  ه عاش في تلك الفترة أخوان صالحان، فرا
ا
وُيحكى أن

 لينُجَوا بحياتهما وبدينهما من ظلم الوالي. 

آثاًرا   تترك  أقدامهما  و بالثلوج،   
ً
ة مكسوا واألرض  شتاء،  الطقس  وكان 

ُل لرجال الوالي اقتفاء أثرهما. ِّ
سها

ُ
 واضحة ت

ه مقبوض عليهما ال 
ا
نا أن

ا
 محالة.وتيق

دعسة  محلا  يدعس  أن  على  األكبر،  خلف  األصغر  يسير  أن  فقا 
ا
فات

ر هللا ولحقت   إذا ما قدا ى   واحًدا، حتا
ً

أمامهم رجال  
أنا الُجند  أخيه، فيظنا 

 بهما العصابة أمسكت واحًدا ونجا اآلخر. 

ٍد، وقد أنهكهما التعب والجوع والبرد،   ِّ
وصل األخوان إلى بيت أميٍر ُموحا

عر  إليه،  مشاكل  فلجآ  من  عُه 
َّ
يتوق ما  رغم  بهما  ب  فرحَّ األمير  فهما 

 ومضايقات. 

األمير  من  وطلبت  األخَوْين،  أثر  في  الوالي  عصابة  وصلت  أن  لبث  وما 

ية إلى عتبة الدار   ِّ
 أن آثار األقدام املؤدا

ا
تسليمها الهارب املستجير، فأنكر، إال

ش عن مخرٍج، فر  ِّ
ا
ا، يفت

ً
 أى وسمع عجًبا:لم تسعفه. ودخل داره محتاًرا حزين

 
َ
األخ . وسمع يو رأى 

ً
ال أوا يخرج  أن  يحاول  منهما  كلٌّ  الباب،  يستبقان  ن 

وأوالد   امرأة  ِّج وعندك 
لهم، فأنت متزوا أخرج  أحدهما يقول لآلخر: دعني 

ا أنا فأعزب لن أترك ورائي أرملة وال أيتاًما، ولن   عليك واجب إعالتهم، أما

ْبَق لعائلتك ي ا، اِّ
 ا أخي، بجاه هللا عليك. يخسر أحد بموتي شيئً

 رسالتي  
ُ
ْيت ويقول الثاني: ال يا أخي، بل أنا الذي سيخرج لهم، فأنا قد أدا

َب  
َّ
َعق

ُ
ت لِّ ج 

وتزوَّ أنت  ْش  عِّ اسمي،  يحملون  بنين   
ُ
وُرزقت  

ُ
جت تزوَّ الحياة،  في 

ا صالًحا يحمل اسمك، استحلفك باهلل أن تدعني أفديك بنفس ي.
ً
 خلف

عل وبدا  وارتبك،  األمير  هل 
ُ
فوجدها ذ امرأته  إلى  والتفت  ك،  التلبُّ يه 

، فقالت من بين الدموع: "العلم عند هللا،  
ً

تنتحب، ونظر في عينيها متسائال

تعالى   الباري  إلينا  أرسلهما  وقد  الخير،  أهل  من  فاضالن  رجالن  هما  أنا

 ليمتحننا، فاغتنم الفرصة واشترِّ آخرتك بدنياك". 

ُجند بصدر عامٍر باإليمان، وقلٍب  واستعان األمير باهلل، وخرج ملقابلة ال

كًرا اختفاء أحد عنده. 
ْ
ًرا ما قال في البداية، ُمن ِّ

 طافٍح بالصبر، ُمكرا

دوه بقتله  فقبض الُجند على ابن األمير، وهو طفل بعمر الورود، وهدا

عُه نظرات  ِّ
إن لم يستجب ملطالبهم على الفور، وأصرا األب على اإلنكار، تشجا

 . األما الصابرة املؤمنة

وسيطر حبا االنتقام على العصابة، فذبحوا الطفل على عتبة الدار،  

ْيه، وساح دم الشهيد أحمر قانًيا. 
َ
 أ مام ناظريا والد

م من زوجها أن يمسَّ دم وليدها بطرف بنانه، ففعل وأخبرها 
ُ
وطلبت األ

ات  
ا
 الدم بارد، فقالت: "الحمد هلل لقد بردت املحنة". ودخل أربعتهم جن

أنا

 ❖ .بمشيئة العزيز الحكيم." النعيم 
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ّ ّاألشع   ّةةّالكوني 

 يركا ّ–د.ّمنيرّعطاّاهللّّّّّبقلم:

ن موسوعة  “العقل البشري وقدرات جسم اإلنسان”   :ع
 

)األشعّ  الكونيةّ Cosmic Rayّةّ
 
مرك مجموعةّ هيّ إشعاعاتّّ(ّ منّ بةّ

الفضاءّالخارجي.ّّةّمنّمناطقّمختلفةّفيّّلىّالكرةّاألرضيّ إمختلفةّتصلّّ
تناّةّمصدرهاّكواكبّمجرّ وهناكّأشعّ ّّ،ةّمصدرهاّالشمسفهناكّأشعّ 

التبّ  نّّنّاألخيريّ ةّعقولّالعلماءّفيّالقرنيّ انة.ّوقدّشغلتّهذهّاألشعّ دربّ
بّ  فلكيّ ولذلكّ مراصدّ قويّ نيتّ األشعّ ةّ اقبةّ ملر الكونيّ ةّ ّةّ وتقص   يّّةّ

ّمصادرهاّوتحليلّمحتوياتهاّ.

ّّ
 
ّة:ّّةّفيّاملوسوعةّالحرّ تبّعنّاألشعةّالكونيك

الكونيّ "األشعّ  ج ّةّ عنّ عبارةّ هيّ منّسيّ ةّ تأتيّ عاليةّ ذاتّطاقةّ ماتّ

الجوي ّ للغالفّ العلياّ بالطبقاتّ وتصطدمّ من90ّّّّلألرض.ّّّّالفضاءّ ّ%
الكونيّ األشعّ  ونحوّّةّ بروتونات،ّ عنّ عبارةّ هيّ عن9ّّّّةّ عبارةّ هيّ منهاّ ّ%

ّج ّ ونحّو هيليوم(ّ ذراتّ أنويةّ )أيّ ألفاّ ج 1ّسيماتّ بيتاّّس%ّ يماتّ

شائع ّ استخدامّ هّو "أشعة"ّ مصطلحّ استخدامّ ّ)إلكترونات(.ّ ولكنهّّ
األشعّ  أنّ حيثّ الكونيّ خاطئ،ّ هيّّةّ ةّ

ماديّ  وليسّجسيماتّ منفردّ بشكلّ تصلّ ةّ
ّزمّمنّالجسيمات.ةّأّوح ّعلىّشكلّأشعّ 

األشعّ  هذهّ مثالّّمصادّر فمنهاّ عديدة،ّ ةّ

أشعةّمصدرهاّالنتوءاتّالتيّتبرّزمنّقرصّ

ّّ وتبلغ ّّالشمس،ّ في200060ّّّّسرعتها كيلومتّر
ويّ  الشمسيّ الثانية،ّ الرياحّ عليهاّ ة،ّطلقّ

خاطفةّّوأشعّ  وتكونّ النجوم،ّ مصدرهاّ ةّ
ةّالناتجةّفيّالسدم،ّوهناكّّاّوتنشأّمنّاندماج،ّوهيّاألشعّ ةّجد ّاّقويّ هلكنّ 

ةّتأتيّمنّمصادّرمجهولةّفيّأقاص يّالجزءّاملنظوّرمنّالكون.ّّأشعةّكونيّ 
األشعّ  ّمساّر ّالكونيّ ةّ

 
يت الفضاءّ فيّ املغناطيسيّ ةّ القوىّ خطوطّ ةّبعّ

األشعّ  أنواعّ وبدراسةّ والكواكب،ّ الكونيّ للشمسّ يمكنّّةّ املختلفةّ ةّ
ّةّتكونّالنجومّونشوءّالكونّ.معرفةّكيفيّ 

جد ّ عاليةّ طاقةّ الكونيةّ األشعةّ تحملّ ّقدّ تفوقّ 1000ّاّ ّّجيجاّ

ّرمماّاستطاعّّ(،ّوهذاّقدّرمنّالطاقةّأكبّربكثي1000ّّGeVإلكترونّفولتّ)

ىّوقتّقريب،ّّسيماتّإليهّفيّمعجالتّالجسيماتّحتّ العلماءّتعجيلّالج ّ

املبنيّتحتّاألرضّباتساعّّ كيلومتّر27ّّوقدّبدأّمصادمّالهدروناتّالكبيّر

جيجاّإلكترون7000ّّّّقربّمدينةّجينيف،ّوهّويسرعّالبروتوناتّإلىّنحوّّ

ّفولتّ.

طاقةّعظيمةّّ معّذرةّمنّوعندماّيصطدمّشعاعّمنّأشعةّجاماّذّو

اّل العليا،ّينشأّعنّهذاّ الجّو فيّطبقاتّ الهواءّ تفتتّّمنّّصطدامّّذراتّ

ّ
 
ّرّ للذ

 
وتتشت علة،ّ أجزاءّ منهاّ ج ّّّىتّ وامليزونّّهيئةّ اإللكترونّ مثلّ سيماتّ

وكل ّوأشعّ  جاما،ّ قدرّ ّّةّ معهّ يحملّ يزالّ لّ هؤلءّ الطاقة،ّّّّامنّ منّ ّ
 
كبيرا

اتّالهواءّوينتجّعنّذلكّجسيماتّسريعة،ّوأشعةّّفيصطدمّهّواآلخّربذرّ 

علىّّ قياسهاّ يمكنّ الجسيمات،ّ تلكّ منّ شاللّ أّو سيلّ هيئةّ علىّ جاماّ

ّة"ّ.اداتّاملعمليّ األرضّبالعد ّ

وكتبّاألستاذّمازنّعبدّاملجيدّشفيقّفيّّ
السعوديّ  "القافلة"ّ فيهّّمجلةّ ذكّر مقالّ ةّ

الت هذهّاريخيّ البحوثّ حقيقةّ لكتشافّ ةّ
ّةّقائالّ:األشعّ 

" هيس"،ّ "فكتوّر العاِلمّ قامّ املوضوعّ 17ّّّّ–1883ّّيونيو2ّّّّ"ولحسمّ

هيسّحدوثّكسوفّشمس يّشبه1964ّّديسمبرّّ انتظّر فقدّ بتجربة؛ّ م"ّ

ّ
 
ّك
 
يّ"عندماّيكونّالقمّربينّاألرضّوالشمسّفيحجبّضوءهاّعنّاألرض"ّّل

احتماليّ  التأيّ ليستبعدّ أشعّ ةّ بسببّ وضعّّّّّةنّ الكسوفّ وعندّ الشمس،ّ
التأيّ  قياسّ جهاّز خمسةّهيسّ منّ أكثّر إلىّ يرتفعّ وجعلهّ بالونّ فيّ نّ

نّعندّهذاّالرتفاعّقدّّكيلومتراتّعنّسطحّاألرض،ّفوجدّأنّنسبةّالتأيّ 
ة.ّافترضّهيسّأنّسببّهذهّّازدادتّإلىّأربعةّأضعافّالنسبةّالعتياديّ 

ةّجداّعلىّاختراقّغالفناّقويّ اّخارجّاألرضّذاّقدرةّّالزيادةّمصدراّإشعاعيّ 

عندّّ أخرىّ تجاربّ أجريتّ وبعدهاّ الجوي؛ّ

ّ
 
ّدتّنظريةّهيس.ضعفّهذاّالرتفاعّفأك

لّهيسّلستالمّجائزةّّ هذاّالكتشافّأه 

ّفيّسنةّّ م1925ّّم.ّوفيّسنة1936ّّنوبلّللفيزياء

وضعّعالمّالفيزياءّاألمريكيّ"روبرتّمليكان"،ّّ

"22ّ ّّ 1968ّمارسّ ّ–ّّ ّ19ّ م"1953ّديسمبرّ

الكونيّ األشعّ ّّمصطلّح أنّّةّ ثبتّ أنّ بعدّ ة،ّ

عنّّ عبارةّ إنهاّ وقال:ّ األرض.ّ خارجّ مصدرهاّ

فوتوناتّوإلكتروناتّذاتّطاقةّعالية؛ّلكنّعالمّالفيزياءّاألمريكيّ"آرثرّّ

أن1962ّّمارس15ّّّّّّ–1892ّّسبتمبر10ّّّّكومبتون"،ّ" أثبتّفيماّبعدّ م"،ّ
الكونيّ األشعّ  ج ّةّ عنّ عبارةّ هيّ نوويّ ةّ ذاتّّسيماتّ وأثبتتّّةّ شحنة.ّ

اّمنّبروتوناتّّنّغالبّ ةّتتكوّ ةّاألوليّ ةّالكونيّ التجاربّوالبحوثّأنّاألشعّ 

أم ّ األثقل،ّ النوىّ بعضّ منّ صغيّر ومقداّر »ألفا«ّ األشعّ وجسيماتّ ةّّاّ
ةّفهيّعبارةّعنّمجموعةّمنّاإللكترونات،ّوالفوتونات،ّوامليونات،ّّالثانويّ 

نتّأنّاألشعّ وتوالتّالتجاربّفيّالنصفّاألولّمنّالقرنّالع ةّّشرين،ّفبي 
ةّذاتّطاقةّعالية،ّتخترقّالغالفّالجويّفتتفاعلّمعّنوىّّةّاألوليّ الكونيّ 

عناصّرالهواء،ّفتحدثّماّيدعىّبشاللّالجسيماتّاملنهمرة،ّوهذهّبدورهاّ

ّتتفاعلّلتنتجّزخاتّكثيفةّمنّاألشعةّالثانويةّتهطلّعلىّسطحّاألرض.

سنةّّ اأّل2007وفيّ أسراّر منّ املزيدّ كشفّ الكونيّ شعّ مّ فعرفتّّةّ ة،ّ

ِّ
 
ةّوكشفتّعنّحواليّسبعةّوعشرينّّةّالكونيّ دةّلألشعّ بعضّاملصادّراملول

ّمصدرّ 
 
وات عالية،ّ طاقاتّ ذيّ "نوىّّاّ بـّ يعرفّ بماّ الصلةّ وثيقةّ أنهاّ ضحّ

اقعّالنشطةّملراكّزاملجرّ اتّالفعّ املجرّ  اتّالتيّتحتويّعلىّّالة"،ّوهيّاملو
يّ  إذّ هائلين،ّ وحجمّ كتلةّ ذيّ أسودّ املغناطيس يّّثقبّ املجالّ بأنّ عتقدّ

الةّّاتّالفعّ الهائلّاملحيطّبالثقوبّالسوداءّالعمالقةّفيّمراكّزنوىّاملجرّ 

تزيدّّ أّو يقومّبتسريعّوقذفّالبروتوناتّإلىّأصقاعّالفضاءّبطاقاتّتبلغّ

 ❖ إلكترونّفولط".1020ّعلىّ"
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 نشاطات بيت الشهيد الدرزي 
 عسفيا  –   د. جبر أبو ركنبقلم:  

 

 مراسم يوم ذكرى الشهداء 
 
 
كبير في رحاب   ، اجتماع جماهيري  2022أيار  3قيم ليلة يوم الشهداء بتاريخ  أ
العائالت  املدر   بمشاركة  الكرمل،  دالية  في  الدرزي  الشهيد  بيت  في  الحديث  ج 

وال  واملؤسسات  الثكلى  الدوائر  ومندوبي  البالد  ة  والحكومي    ة الرسمي  هالي  في 
 غفير. وجمهور  

 

      

  
   وفي بيت الشهيد  يوم ذكرى الشهداء في القرى الدرزية

 
 
ة )عسفيا، املغار، بيت  ة في القرى الدرزي  املقابر العسكري  قيمت في  وقد أ

يانوح  يركا،  حرفيش،  الرسمي  -جن،  املراسم  الشهداء  جث(  لذكرى  ة 
 
 
 لي الحكومة والجهات الرسمي  بحضور العائالت الثكلى وممث

 
أ قيم  ة. حيث 

العسكري   املقبرة  في  املركزي  الشيخ الحفل  فضيلة  بحضور  عسفيا  في  ة 
عضو الكنيست السابق  ئيس الروحي للطائفة الدرزية،  الر   ، موفق طريف

ة،  ة قبل العسكري  رئيس مؤسسة الشهيد الدرزي والكلي  و مل نصر الدين  أ 
ساعر،    وزير  جدعون  رئيسالعدل  منصور  بهيج  عسفيا  مجلس    السيد 

حلبي  د. رمزي  ،  املحلي  جلس دالية الكرملم رئيس  رفيق حلبي  ، السيد  املحلي
  بيت الشهيد الدرزي،  رئيس إدارة مؤسسة  

امليجر  عمال الحكومة في املناطق  أ ق  منس 
 الشرطة والهيئات الخرى. غسان عليان وضباط من جيش الدفاع و جنرال  

في    املشاركةبعد   الشهداء  ذكرى  يوم  في    ةاملركزي    ةالعسكري    املقبرةفي 
ة في دالي  نيماد لباسة ي، قام وزير العدل جدعون ساعر بزيارة مؤس  عسفيا

مل نصرالدين عن نشاطاتها  أ السيد  سة  الكرمل واستمع من رئيس املؤس  
وخاص  وفعالي   تواجهها  التي  واملشاكل  وانجازاتها  في   ةالبيروقراطي  ة  اتها 
وشارك  الحكومةمكاتب   كما  ال .  حلبي  رمزي  الدكتور  االجتماع  رئيس في 

 
 
واملنتخ ا ب  الجديد  عضو    كل   املؤسسةزار  و   كما .  سةملؤس  إلدارة  من 

افقه السيد عطا فرحات.    الكنيست نير بركات ومر

   املراسيم   إطار وفي  
 
أ ا لذكرى شهداء حروب ومعارك  قيمت تخليد  التي 

يوم    ، سرائيلإ صباح  الكرمل  ائي  دَّ ع  من  العديد  ذكرى  إحياء  شارك 
الكرمل   دالية  بلدة  شوارع  في  بسباق  ومدر    لىإوصوال  الشهداء  ج  ساحة 

يمؤس   لباسة  الشهيد  ا  تخليد  انيم  د  رئيس أ لذكرى  نجل  حلبي   دارة إ  مير 
 .  سة الدكتور رمزي حلبياملؤس  

      
شعل  وفي   إيقاد  االستقالل مراسم  لدولة   عيد  والسبعين  الرابع 

ة  الكلي  قام مدير  إسرائيل الذي أقيم على جبل هرتسل في أورشليم القدس،  
 ة. ماض ي بإيقاد شعلة باسم الطائفة الدرزي  منير  ة السيد  قبل العسكري  

يارة إدارة رشكة "شوارع إرسائيل" لبيت الشهيد   ز
اعضاء   يشركة    إدارةزار  مؤس  نتيفي  يسرائيل  لباسة  دالية   نيم اد  في 

د سة بيت الشهيد الدرزي السي  من رئيس مؤس  شرح  لى  إاستمعوا  الكرمل و 
    ملأ 

تقد  التي  والخدمات  النشاطات  عن  الدين    لبناء   سةاملؤس  مها  نصر 
    ةتربوي  الات  فعالي  الالعائالت الثكلى و 

 
 على مدار    مهااملختلفة التي تنظ

 
 ة السن

في    . لهم اللقاء  وشارك  حلهذا  رمزي  املؤس    بي الدكتور  إدارة  سة  رئيس 
 نصرالدين.لطفي  السيد ومديرها العام  

يرة الرتبية والتعليم لبيت الشهيد  يارة نائب وز  ز
والتعليم   التربيةقام عضو الكنيست مئير يتسحاك هليفي نائب وزيرة  

يملؤس    بزيارة لباسة  واستمع  اد  الكرمل  دالية  في  الكنيست  نيم  من عضو 
املؤس   ورئيس  عن  مل  أ د  السي  سة  السابق  املشاريع  نصرالدين  أهم 

مكانيات  إ  درس الجانبان، كما و سةملؤس  ا   خيرة فيال رات  التغييرات والتطو  و 
 في  التعاون 

 
 واضيع والقضايا ذات االهتمام املشترك.امل  عدد من مستقبال

 للعائالت الثكىل في المغار  ارشادي   اجتماع 
  
 
ظ

 
في  ن م 

شهر   نهاية 
أي   ار  مايو 

في    ، املاض ي 
مقام  

سيدنا  
الخضر  

يوم دراس ي لبناء العائالت الثكلى في فرع    ،عليه السالم في قرية كفر ياسيف
مؤس   في  الدرزياملغار  الشهيد  بيت     ،سة 

 
ممث مع  بالتعاون  عن  وذلك  لين 

وبحضور رئيس إدارة    حياء الذكرى والتراث في لواء طبرياإقسم العائالت و 
ال الدرزي  الشهيد  بيت  حلبيمؤسسة  رمزي  اليوم دكتور  هذا  وشمل   .

    ، الدراس ي
شي  التوازن  محاضرات  موضوع  حول  عقلي  والالعاطفي  قة 

جراء حوار مفتوح بين أبناء العائالت الثكلى إلى إة باإلضافة وندوات عالجي  
  كةاملشار  

 
 ❖ حياء الذكرى والتراث في لواء طبريا.إ لي قسم العائالت و وممث
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 نشاطات طائفّية
 قسم العالقات العاّمة  – المجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى  :اعداد

 

 إفراد معرض للّصور الّتوحيدّية
 في مقام سّيدنا اّلنيّب شعيب )ع(  

بّي شعيب عليه الّسالم، تّم  مع اقتراب موعد الّزيارة الّسنوّية ملقام سّيدنا  
ّ
الن

صّورتها   ريف، 
ّ
الش املقام  حول  افّية  الفوتوغر للّصور  خاّصٍ  معرٍض  افتتاح 

ائفة من مختلف القرى الّدرزّية. 
ّ
افّيين من أبناء الط  مصّورين احتر

ُ
 عدسات

موقع   أّما 
تّم   فقد  املعرض، 
العقد   اختيار 
القسم   في  التأريخّي 
املقام،   من  القديم 
الواقع جنب شجرة  
تي  

ّ
ال املباركة  الّزيتون 

أن   املشايخ  اعتاد 
ها  

ّ
ظل تحت  يرتاحوا 
 منذ قديم الّزمان.  

ائفة الّدرزّية عن سعادته  
ّ
أثناء االفتتاح، عّبر سماحة الّرئيس الّروحّي للط

ائفة على تاريخ  
ّ
ذي جاء ليعّرف الّزائرين من أبناء الط

ّ
بافتتاح هذا املعرض، ال

ور للمّرة  
ّ
الّزيارة واملقام، وذلك عبر عرٍض صور تراثّية مختلفة، يرى بعضها الن

 مراحل إعمار املقام ومشاهد توحيدّية أخرى. 
ً
 األولى، متناولة

وسعادتهم بهذه  من جهتهم، أعرب املصّورون أصحاب املعرض عن فخرهم  
ا  
ً
تي تعّزز عندهم روح االنتماء والعطاء، وتسهُم إسهاًما ملحوظ

ّ
وعّية، ال

ّ
املبادرة الن

ريفة. 
ّ
وحيدّية الش

ّ
 في مّد الجسور بين مختلف األجيال مع تذويت الهوّية الت

ب املدارس    
ّ

ا من ِقَبل طال
ً
ف
ّ
هذا، وشهد املعرض يوَم االفتتاح حضوًرا مكث

ة القرى، ومنهم شخصّيات رسمّية وقيادّية نذكُر منهم  وجمهور الّزائرين م 
ّ
ن كاف

ّية  
ّ
، ورئيس منتدى الّسلطات املحل

ّ
أعضاء الكنيست علي صاللحة وفطين مال

 الّدرزّية الّسّيد جبر حّمود. 

أيال   املصّورين:  عدسات  صّورتها  املعروضة  الحديثة  الّصور   
ّ
أن ر 

َ
ُيذك

شادي مقلدة، أيمن خرباوي، سمير  عامر، نصر سعد، زوهر فّرو، وديع حّمود،  
ار. 

ّ
 حمزة، رفعت معّدي، أنيل صعب، جمال علي، وسام خطيب ووجدي خط

ا خالل  هذا  ستمّر  وأ  تح سنويًّ
َ
 أسبوعين، في حين تقّرر أن ُيفت

َ
املعرض مّدة

 شهر نيسان. 

فّعالّيات توحيدية مكّثفة عشية الّزيارة الّسنوّية لمقام  
 تحت عنوان "نيسان الخري"   ( ع ) سّيدنا الّنيّب شعيب  

بّي شعيب عليه الّسالم 
ّ
، استمّر  مع اقتراب الّزيارة الّسنوّية ملقام سّيدنا الن

طريف   موفق  يخ 
ّ
الش سماحة  من  بتوجيه  األعلى  الّدرزّي  الّدينّي  املجلس 

تي  
ّ
ائفة الّدرزّية، بعقد سلسلة فّعالّيات "نيسان الخير" ال

ّ
الّرئيس الّروحّي للط

ائفة على مختلف األجيال، في  تضّم فّعاليّ 
ّ
ات دينّية توحيدّية تثقيفّية ألبناء الط

ين وفي مختلف القرى املعروفّية في البالد. 
ّ
ريف في حط

ّ
 املقام الش

تي انطلقت تحت عنوان "نيسان الخير"  
ّ
وحيدّية ال

ّ
قد  وكانت الفّعالّيات الت

ة أيام األسبوع 
ّ
 و   استمّرت على مدار كاف

ً
إقباال كبيًرا من ِقَبل أبناء    القت تجاوًبا و

ذين عّبروا عن اهتمامهم بزيادة الوعي الّروحّي الّدينّي.  
ّ
ائفة ال

ّ
 الط

 

يارة الّسنوّية لمقام سّيدنا الّنيب  إحياء مراسم الّز
 شعيب )ع( في حّطي 

موفق طريف،   يخ 
ّ
الش الّدرزّية  ائفة 

ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  ر سماحة 

ّ
حذ

ُعقدت   تي 
ّ
ال شعيب  النبي  سيدنا  مقام  لزيارة  الّرسمّية  املراسم  في  خالل 

ريف من تداعيات قضايا األرض واملسكن في    25.4.22تاريخ  
ّ
في املقام الش
ة القرى الّدرزّية في البالد.  

ّ
 كاف

بحضور  سماحته  أقوال  يتسحاك    وجاءت  الّدولة  رئيس  من  كّلٍ 
ورئيس   ساعر  جدعون  العدل  وزير  جانتس،  بيني  الّدفاع  وزير  هرتسوغ، 

 املعارضة بنيامين نتنياهو.  



 35 

 

 ستون واحد وو العدد المائة   

 

بّي  
ّ
الن سّيدنا  مقام  من  أطلقها  تي 

ّ
ال تحذيراته  أّن  سماحته  د 

ّ
أك وقد 

شعيب عليه الّسالم، هي تذكيٌر وتأكيٌد لكّل الجهات الّرسمّية بما فيها رئيس  
لّدولة وممثلي الحكومة، إلى ضرورة العمل الّسريع لحّل هذه القضّية قبل ا

 فوات األوان.  

 
عشرات   خالل  ائفة 

ّ
الط جهود  الى  كلمته  أثناء  سماحته  وتطّرق  هذا 

بّي 
ّ
صف األّول من القرن املاض ي، في تثبيت ملكّية مقام الن

ّ
الّسنوات في الن

ا مق
ً
ا ومكان

ً
ائفة شعيب عليه الّسالم، ليكون وقف

ّ
ا به ألبناء الط

ً
ّدًسا ُمعترف
ائفة الّدرزّية بأرضها.  

ّ
 الّدرزّية، تنويًها وتنبيًها لعالقة الط

ين، قد  
ّ
ريف في حط

ّ
قيمت في رحاب املقام الش

ُ
تي أ

ّ
وكانت املراسم الّرسمّية ال

إلى    
ً
إضافة الّدولة،  في  والّدينّية  عبّية 

ّ
والش الّرسمّية  القيادات  ة 

ّ
كاف جمعت 
لين رسم 

ّ
ر من الّسلك الّدبلوماس ّي، في حين حضرها أيًضا الوزير في وزارة  ممث

ُ
ث
ُ
ّيين ك

األمن   وزير  فريج،  عيساوي  اإلقليمّي  عاون 
ّ
الت وزير  عّمار،  حمد  الّسّيد  املالّية 

رئيس القائمة العربّية املوّحدة د. منصور عّباس، نائب    ، ڤ الّداخلّي عومر بارلي 
وزير االقتصاد يائير چوالن، الّسفير الّروس ّي أناتولي فيكتوروف، وفٌد تمثيلّي من  

أعضاء الكنيست    نبّية، الّسلطة الفلسطينّية، وفٌد تمثيلّي من سفراء الّدول األج 
 ومفيد مرعي وعلي صاللحة، رئيس منتدى الّسل 

ّ
ّية الّدرزّية  فطين مال

ّ
طات املحل

ا 
ّ
ى رئيس أبرشّية عك

اصرة    الّسّيد جبر حّمود، املطران د. يوسف متّ
ّ
وحيفا والن

أمير   وسائر الجليل، النائب البطريركّي املطران رفيق نهرا، األمير محّمد شريف 
رئيس مجلس دير األسد أحمد ذّباح، رئيس مجلس كفركما    ّية، الجماعة األحمد 
ركسّية زكرّيا نابسو، رئيس  والقائم بأعمال ر 

ّ
ئيس منتدى الّسلطات الّدرزّية والش

من   العديد  والعديد  نعامنة،  محّمد  املحامي  مال 
ّ
الش لواء  في  املحامين  نقابة 

ة أنحاء ال 
ّ
مثيلّية من كاف

ّ
 .  بالد الوفود والهيئات الّرسمّية الت

بلسان    يذكر  والناطق  املغار  بلدية  رئيس  غانم،  فريد  املحامي  أّن 
تي حضرها اآلالف.الّس 

ّ
افة املراسم ال ى عر

ّ
ّية الّدرزّية تول

ّ
 لطات املحل

فّعالّيات نوعّية لّطالب الّتعليم العايل الّدروز تحت 
 "مرشوع "نيسان الخري 

   
بّي شعيب عليه 

ّ
الن ضمن نشاطات األسبوع األخير لزيارة مقام سّيدنا 

الب 
ّ
لط نوعّية  فّعالّيات  ُعقدت  الخير"،  "نيسان  مشروع  تحت  الّسالم 

ب وطالبات  
ّ

عليم العالي الّدروز، وذلك عبر يوم توعيٍة ومحاضرات لطال
ّ
الت

وعية
ّ
خنيون(، بادر إليها قسم الت

ّ
طبيقّية )الت

ّ
وحيدّية   معهد الهندسة الت

ّ
الت

في   الّدرزّي  عليم 
ّ
الت قسم  مع  عاون 

ّ
بالت األعلى،  الّدرزّي  الّدينّي  املجلس  في 

تّم  املعارف، حيث  إلى    وزارة  تطّرقت  عملّية  وورشاٍت  محاضراٍت  تخطيط 
املوّحدون   يواجهها  تي 

ّ
ال حّديات 

ّ
الت  

ً
مناِقشة والّدين،  العلم  بين  العالقة 
ا على

ً
باب في معترك الحياة حفاظ

ّ
 هوّيتهم.  الش

حيفا،   جامعة  حرم  في   
ً
نوعّية مسائّيٍة  محاضرٍة  عقد  تّم  فقد  كذلك 

تّم من خاللها طرُح   "بنا"  الجامعة  في  الّدروز  ب 
ّ

ال
ّ
الط لجنة  مع  نسيق 

ّ
بالت

وعالقتهم   الّصاعد  الجيل  بتحّديات  ق 
ّ
تتعل هاّمة  مسائل  وعرض  أسئلٍة 

وحيدّية. 
ّ
 بالهوّية الت

يخ مو 
ّ
د سماحة الش

ّ
ائفة من جهته، أك

ّ
ق طريف الّرئيس الّروحّي للط

ّ
ف

الهوّية   تعزيز  في  تسهُم  تي 
ّ
ال الفّعاليات  هذه  مثل  أهمّية  على  الّدرزّية 

العالقات   أواصر  تثبيت  وفي  والحداثة،  العوملة  ظّل  في  وحيدّية 
ّ
الت

 ة والجامعّيين. يبوالحوارات بين رجال الّدين وبين الشب

 تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد 

 

 في مؤتمر رؤساء األديان في البالد يشارك  سماحة الّشيخ  
"العنف   الّدرزّية:  ائفة 

ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  يخ موفق طريف، 

ّ
الش سماحة 

 املستشري في املجتمع هو إرهاٌب وتهديد إستراتيجي يجب استئصاله وقمعه".  

في  الّدرزّية  ائفة 
ّ
للط الّروحّي  الّرئيس  يخ موفق طريف، 

ّ
الش   شارك سماحة 

الثاء  
ّ
هر اليوم الث

ُ
ذي ُعقد ظ

ّ
في  (  10.5.2022) مؤتمر رؤساء األديان في البالد، وال

املركز البهائّي العاملّي في حيفا، تحت شعار "العنف ليس من ديني"، وذلك بحضور  
وزيرة الداخلية "أيليت شاكيد"، املدير العاّم للوزارة "يائير هيرش"، رئيسة بلدّية  

وائف واألديان.  حيفا "عينات كاليش" ورؤ 
ّ
ة الط

ّ
لين عن كاف

ّ
 ساء وممث

على   البالد،  في  املستشري  العنف   
ّ
أن يخ 

ّ
الش د سماحة 

ّ
أك خالل خطابة، 

اختالف أسبابه ودوافعه وحيثّياته، هو إرهاٌب خطير يجب قمعه واستئصاله،  
ا   استراتيجيًّ تهديًدا  ل 

ّ
تشك تي 

ّ
ال مة 

ّ
املنظ الجريمة  محاربة  ضرورة  جانب  إلى 

، تتآلف فيها 
ً
 جذرّية وفورّية

ً
 حلوال

ً
ة الوزارات واملؤّسسات    للّدولة، مستوجبة

ّ
كاف

عليم وسيادة القانون.  
ّ
ربية والت

ّ
 تلك العاملة في مجاالت الت

ً
 الّرسمّية، وخاّصة

من  دين  رجاالت  بين  ُمثريٍة  عمل   
ُ
ورشات املؤتمر  خالل  وُعقدت  هذا 

الّدينّي   الّدروز من املجلس  األئّمة  فيها عدٌد من  الّديانات، شارك  مختلف 
ق بالعنف وُسبل منعه  الّدرزّي األعلى، نوقش

ّ
 مواضيع تتعل

ُ
ت خاللها عّدة

وصيات على رؤساء األديان ووزارة  
ّ
عن طريق الحوار، ليتّم عرض هذه الت

 الداخلّية للعمل بها بشكٍل ممنهٍج مدروس. 
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 المصادقة واإلعالن عن قرار تعديل أجور األئّمة الّدروز 
 
ّ
ق طريف الّرئيس الّروحّي للط

ّ
يخ موف

ّ
ائفة الّدرزّية بحضور سماحة الش

تّمت   عّمار،  حمد  املالّية  وزارة  في  والوزير  ليبرمان  أفيغدور  املالّية  ووزير 
عن قرار تعديل أجور األئّمة الّدروز   11.5.2022في تاريخ    املصادقة واإلعالن 

ْين والكرمل والجوالن. 
َ
 في الجليل

القرار  هذا  ويأتي 
ملساعي   استمراًرا 
خالل   املالّية  وزيَرْي 
األشهر األخيرة، بعد  
ومداوالت   جلسات 
إلى   هدفت  عديدة، 
لتقديم   ا 

ً
تمكين األعلى،  الّدرزّي  الّدينّي  املجلس  في  األئّمة  تحسين ظروف عمل 

ائفة على أحسن وجه.  
ّ
 خدماتهم الّدينّية واالجتماعّية والتربوية ألبناء الط

سياق آخر، كان وزير املالية أفيغدور ليبرمان والوزير حمد عّمار قد  وفي
الثّية 

ّ
ة الث

ّ
ق بتنفيذ قرارات الحكومة وبينها الخط

ّ
صّرحا اليوم، فيما يتعل

ّية 
ّ
ه تّم حّتى اليوم تحويل املبالغ املستحق للّسلطات املحل

ّ
للقرى الّدرزّية، أن

ة.
ّ
 الّدرزّية كما نّصت عليه الخط

يخ موفق طريف على العمل املنهّي للوزيرين  
ّ
من جهته، أثنى سماحة الش

منتدى  مع  ا 
ً
تنسيق باملجالس  قة 

ّ
املتعل ة 

ّ
الخط إنجاز  في  وعّمار  ليبرمان 

تنفيذ  على  الوزارات  باقي   
ّ
بحث إّياهم  مطالًبا  الّدرزّية،  ّية 

ّ
املحل الّسلطات 

ة االقتصادّية، ملا فيه مصلحة القرى املعرو 
ّ
ة  بنود الخط

ّ
انها في كاف

ّ
فّية وسك

عليم. 
ّ
ربية والت

ّ
ق باإلسكان والت

ّ
 فيما يتعل

ً
 الجوانب الحياتّية، وخاّصة

ّية   تداعيات  حول نّية المس بحقوق الّطائفة الّدرز
 فيما يتعّلق باألماكن المقّدسة

صال االجتماعّي "أخبار" حول    االخيرة  ةفي اآلونتناقلت  
ّ
في وسائل االت

ا
ّ
ابعة  نّية املس بحقوق الط

ّ
الت ق باألماكن املقّدسة 

ّ
ئفة الّدرزّية فيما يتعل

 مع آخرين. إيضاًحا للحقائق ومنًعا لخلق بلبلٍة 
ً
لها في البالد وجعلها مشتركة

د ما يلي:  
ّ
 بالغنى عنها، نوّضح ونؤك

من ١ د 
ّ
التأك دون  وتحليالت  أخبار  ونقل  عاطي 

ّ
الت عدم  ُيرجى   ،

ً
بداية  .

 مصدرها أو حقيقّيتها.  

٢  
ً
الّدرزّية، وخاّصة املقّدسات  في  للمّس  أو محاولة  نّية  أّي  . ليست هناك 
ثابتة لوقف    

ٌ
ملكّية مطلقة ذي هو 

ّ
ال الّسالم،  عليه  النبي شعيب  مقام سيدنا 

ائفة الّدرزّية، وذلك باعتراف رسمّي ومسّجل في كافة الّدوائر واملؤّسسات.  
ّ
 الط

واملقّدسات٣ املقامات  ة 
ّ
كاف فإّن  للعلم،  بشكٍل    .   

ٌ
مسّجلة الّدرزّية، 

أّي   دون  ومقاٍم  قرية  كّل  في  ّية 
ّ
محل وقف  لجان  طريق   عن 

ٌ
ومدارة رسمّي، 

 تدخل خارجي من أي جهة كانت.  

ا ال يمكن املس به أو التعّدي  ٤ ا أساسيًّ
ًّ
عتبر ملكّية األرض حق

ُ
ا، ت . قانونيًّ

نه
ّ
أ ائفة، من البديهّي 

ّ
يستحيل   عليه، وكون أرض املقام تحت ملكّية الط

 املساس بها وبحّق ملكّيتها القانونّي. 

ذي حاول البعض تحليله )من دون إبداء موقف ٥
ّ
. مسّودة القانون ال

تجاهه حاليا(، تشير بصورة واضحة إلى وجود أماكن مقّدسة خاّصة بأبناء  
امللكية والحفاظ   في  الكامل والخالص  الحّق  الّدرزّية فقط ولهم  ائفة 

ّ
الط

بّي شعيب عليه الّسالم ومقام سّيدنا   عليها وتطويرها، 
ّ
مثل مقام سّيدنا الن

ومقام   السالم  عليه  الدين  بهاء  النبي  سيدنا  ومقام  الّسالم  عليه  سبالن 
سيدنا يهودا عليه السالم ومقام سيدنا اليعغوري عليه السالم وسيدنا أبو  
يا  ابراهيم عليه السالم وسيدنا أبو عبدهللا عليه السالم ومقام سيدنا زكر 

ابراهيم  والسلطان  السالم  عليه  الخضر  سيدنا   ومقام  السالم  عليه 
والست سارة وغيرها من املقامات في القرى املعروفية وفي مناطق عديدة في  

 مكان االطالع عليها(.  البالد )القائمة الكاملة متواجدة وباإل 

باإلضاف مثل    ةهذا  وديانات  لعّدة طوائف  مقّدسة  أماكن  وجود  إلى 
ور ا

ّ
بّي أّيوب وجب يوسف ومغارة الخضر عليه الّسالم في حيفا وغيرهم  تن

ّ
لن

زيارتها   وائف 
ّ
الط أبناء  من  وغيرهم  للّدروز  ويحّق  البالد،  أنحاء  كافة  في 

 والقيام بالطقوس الّدينّية في هذه األماكن.  

بلبل ٦ لوقوع  ومنًعا  والوضوح،  فافّية 
ّ
للش ُيرجى    ة .  ابل، 

ّ
والن الحابل  وخلط 

بك  وّجه 
ّ
الّدرزّي  الت الّدينّي  للمجلس  املواضيع  هذه  حول  واستفسار  سؤال  ّل 

بّي شعيب عليه  
ّ
ق بوقف مقام سّيدنا الن

ّ
األعلى، أو للجنة إدارة األوقاف فيما يتعل

والّرسمّي،   الكافي  الجواب  وذلك العتماد  القرى،  في  االوقاف  للجان  أو  الّسالم 
عاطي مع أخبار ومعلومات غير مو 

ّ
 ثوقة.  واالمتناع عن الت

بّي شعيب عليه الّسالم منذ ترميم املقام عام  ٧
ّ
. إّن وقف مقام سّيدنا الن

عهد    1884 في  العشرين  القرن  وخالل  طريف،  ا 
ّ
مهن يخ 

ّ
الش املرحوم  عهد  في 

دي  
ّ
 األحمر ال

ّ
يخ أبي يوسف أمين طريف، كان وال يزال الخط

ّ
املرحوم سّيدنا الش

إ  في  ونجحت  عنه  الّروحّية  الّرئاسة  أبناء  دافعت  ة 
ّ
لكاف ا 

ً
وقف ملكّيته  ثبات 

طوير والبناء تحت رعاية سماحة  
ّ
ا بأعمال الت ائفة، وهو ما نراه اليوم مستمرًّ

ّ
الط

ائفة الّدرزّية ولجنة الوقف.  
ّ
يخ موفق طريف الّرئيس الّروحّي للط

ّ
 الش

الّدائم بعونه تعالى   هكذا كان في املاض ي وهكذا سيكون في املستقبل 
 ا هوّيتنا وأمانتنا وهي في أتّم الحفظ والّصون. وتوفيقه. مقّدساتن

يوٌم درايسٌّ تاريخّي حول وضع ومكانة الّدروز في  
 دول الرّشق األوسط 

األحد  مساء  تاريخّي    23.5.2022  عقد  دراس يٌّ  يوٌم  أبيب  تل  جامعة  في 
القرون   مدى  على  األوسط  رق 

ّ
الش دول  في  الّدروز  ومكانة  وضع  حول 

 املاضية وحّتى يومنا هذا.  

علمّي   أكاديمّي،  تعاون  ضمن  األسبقّي  الدراس ّي  اليوم  هذا  وجاء 
ومركز   الّدرزّي  راث 

ّ
الت مركز  األعلى،  الّدرزّي  الّدينّي  املجلس  بين  وحصرّي 

أبحاث "ديان" في الجامعة تل أبيب، بحضور واشتراك رجال دين وباحثين  
 كبار ورجاالت مجتمع وجمهور أكاديمّي متنّوع. 

سماحة   وكان 
ق  

ّ
موف يخ 

ّ
الش

الّرئيس   طريف 
ائفة  

ّ
للط الّروحّي 

قد   الّدرزّية 
إلى   ا 

ً
متطّرق العاّمة،  ائفة 

ّ
الط أوضاع  حول  شاملٍة  مداخلٍة  مع  املؤتمر  افتتح 

ائفة الّدرزّية وقياداتها في بالد  و لقيام بأبحاث جّدّية ونوعّية ح ضرورة ا 
ّ
ل دور الط

ًدا إخفاق الباحثين املستشرقين في إنصاف  
ّ
ام خالل القرنين املاضَيين، مؤك

ّ
الش

اريخ.  
ّ
ائفة خالل الكتابات واإلصدارات على مّر الت

ّ
 الط

عليم العالي لك 
ّ
د سماحته على ضرورة الت

ّ
أبناء في هذا الّسياق، أك ة 

ّ
اف

صوٌن   فيها  تي 
ّ
ال قاليد 

ّ
والت العادات  على  الحفاظ  جانب  إلى  ائفة، 

ّ
الط

قّدم األعمى.
ّ
 لإلنسان من ظلمة الجهل والت
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يًضا إلى النقاش الّدائر خالل هذه األّيام حول  أ هذا، وتطّرق سماحته  
لضمان   القانون  تعديل  على  العمل  ضرورة  ًدا 

ّ
مؤك القومّية،  قانون 

ائفة الّدرزّية  
ّ
إقرار مكانة الط املساواة واملواطنة الكاملة ملواطني الّدولة، و

 في البالد بشكل دستورّي واضح. 

وتحّدث خالل املؤتمر مدير مركز أبحاث "دّيان" البروفيسور عوزي رابي 
ائفة 

ّ
ذي اعترف بضرورة املبادرة لكتابة أبحاث جامعّية أكاديمّية عن الط

ّ
ال

راث الّدرزّي واملحامي   الّدرزّية، تاله
ّ
الّسّيد نزيه صالح رئيس إدارة مجلس الت

يخ واملجلس 
ّ
ان مدير عام املركز، حيث أشادا بدور سماحة الش

ّ
محمود شن

ة املجاالت، والتعاون  
ّ
ائفة في كاف

ّ
الّدينّي الّدرزّي األعلى في إعالء شأن الط

ائفّية.  
ّ
ة املؤّسسات الط

ّ
 مع كاف

م املؤتمر  جلسات  لت 
ّ
الباحثين  وتخل من  ملجموعٍة  مختلفٍة  حاضراٍت 

ائفة: الّسفير د. رضا منصور، د. يسري خيزران، د. عنان وهبة ود.  
ّ
أبناء الط
ان.  ص انشراح 

ّ
 غّير شن

وكانت املحاضرة املركزّية في املؤتمر من نصيب البروفيسور أيال زيسر  
رق 

ّ
  نائب رئيس جامعة تل أبيب وصاحب االختصاص العاملّي في شؤون الش

إلى   ا 
ً
متطّرق اريخ 

ّ
الت مر  الّدرزّية على  القيادات  تحّدث عن  األوسط، حيث 
 دورها في التأثير على مجريات األمور حّتى الفترة املعاصرة. 

ذي أّدته القيادات  
ّ
وخلص املؤتمر إلى عّدة نقاط أهّمها الّدور املركزّي ال

ى يومنا   الّدرزّية في سوريا ولبنان والبالد منذ بدايات القرن العشرين  وحتّ
على  الحفاظ  مع  الّدرزّي،  التوحيدّي  الكيان  على  الحفاظ  في  هذا 

 خصوصّيات كّل بلد وبلد.  

الّدراس ّي   اليوم  عقد  والّدولّي  وتزامن  اإلقليمّي  االهتمام  تزايد  ظّل  في 
ة دول 

ّ
 العالم.   امللحوظ في وضعّية ومكانة طائفة املوّحدين الّدروز في كاف

دراسّية عىل أربعٍة من الّطلبة الّدروز توزيع منح 
 الباحثي في الجامعة

 
رق األوسط في  

ّ
ائفة الّدرزّية في الش

ّ
ا مع انعقاد املؤتمر حول وضع الط

ً
تزامن

راث  
ّ
جامعة تل أبيب، قام املجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى، باالشتراك مع مركز الت

لبة الّدروز الباحثين في الجامعة.  
ّ
 الّدرزّي بتوزيع منح دراسّية على أربعٍة من الط

سم  د 
ّ
أك املنح،  تسليم  الّروحّي  خالل  الّرئيس  طريف،  موفق  يخ 

ّ
الش احة 

مّسك  
ّ
وحيدّي، إلى جانب الت

ّ
ائفة الّدرزّية على أهمّية دور العلم في املذهب الت

ّ
للط

د سماحته أيًضا على  
ّ
قاليد والهوّية. كما وأك

ّ
ابت من العادات والت

ّ
باملتوارث الث

ائفة في جميع املجاالت  
ّ
الّدراسّية،  ضرورة زيادة عدد الباحثين من أبناء الط

ما  وهو  الجامعّي،  األكاديمّي  الّسلك  إلى  الّدرزّي  مثيل 
ّ
الت وصول  وضمان 

ناشد به سماحته رئاسة الجامعة، ُمطالًبا إّياها بالعمل على إعطاء فرصٍة 
ائفة.

ّ
  متساوية للباحثين من أبناء الط

 
ّ
جنة  أّما املنح األربع فقد تّم منحها بعد عملّية استقصاء وتدقيق قامت بها الل

الّدرزّي،   راث 
ّ
الت الّدرزّي األعلى ومركز  الّدينّي  بين املجلس  األكاديمّية املشتركة 

لبة اآلتيين:  
ّ
ا ملعايير علمّية أقّرتها جامعة تل أبيب، ليتّم اإلعالن عن فوز الط

ً
 وفق

في   ▪ الثالث  قب 
ّ
لل بحث  ان عسفيا، وهو طالب 

ّ
رياض منصور من سك

ص عند البيرونّي في  كلّية الفلسفة، وتتناول أطروحته  
ّ
موضوع املتخل

 مع العارف عند الّصوفّية.  "كتاب الهند"
ً
 مقارنة

قب   ▪
ّ
لل بحث  طالبة  وهي  الكرمل،  دالية  ان 

ّ
سك من  حلبي  فالح  هالة 

البنيوّي   الجانب  أطروحتها  وتتناول  العربّية،  غة 
ّ
الل قسم  في  الث 

ّ
الث

عبّية الّدرزّية.  
ّ
 للقّصة الش

قب الثاني في كلّية  ▪
ّ
 بحث لل

ُ
ان بيت جن، وهي طالبة

ّ
سارة فارس من سك

رسال في  موضوع  أطروحتها  وتتناول  موضوع الفيزياء،  املاجستير  ة 
قوب الّسوداء. 

ّ
 االضطراب املّدّي في الث

اني  ▪
ّ
قب الث

ّ
ان عين األسد، وهي طالبة بحث لل

ّ
كارين راض ي علي من سك

في كلّية صّحة الجمهور، وتتناول أطروحتها موضوع تقييم اإلصابات  
رّي.  

ّ
ابعة عن بتر األطراف عند مرض ى الّسك

ّ
 واملخاطر الن

اإلعالن عن فوزهم   موفق طريف  بعد  يخ 
ّ
الش قام سماحة  املؤتمر،  أثناء 

ًدا على  
ّ
 إلى املنح الدراسّية، مؤك

ً
لبة الفائزين، إضافة

ّ
بتقديم شهادات تقدير للط

 أسس العلم، واملساهمة  
ّ
 أعلى للجيل الّصاعد في دق

ً
 ومثاال

ً
كون الفائزين قدوة

تي من شأنها خدمة املجتمع واإلنسانّية. 
ّ
 في تطوير األبحاث ال

يارة الّسنوّية لمزار الّسّت شعوانة )ر( بالقرب من الزّ 
 عي قنيا الجوالنّية

ائفة الّدرزّية من  30.5.2022  حضر صباح اإلثنين 
ّ
، مئاٌت من شيوخ الط

  
ّ
الّست ملزار  الّسنوّية  الّزيارة  في  للمشاركة  والجوالن،  والجليلين  الكرمل 

 )ر( بالقرب من عين قنيا الجوالنّية.  شعوانة

الّرئيس  طريف  ق 
ّ
موف يخ 

ّ
الش سماحة  أ 

ّ
هن الزيارة،  طقوس  بداية  مع 

ضرورة   على  ًدا 
ّ
مؤك الحاضرين  يوخ 

ّ
الش وفوَد  الّدرزّية  ائفة 

ّ
للط الّروحّي 

الّرسمّية  وقياداته  املجتمع  ة شرائح 
ّ
كاف بين   

ّ
الّصف الحفاظ على وحدة 

ا لغة  وتعزيز  عبّية، 
ّ
االخوان".  والش "حفظ  مبدأ  إلى  الّراجع  اء 

ّ
البن لحوار 

خالل   املتداولة  القضايا  إلى  حديثه  خالل  أيًضا  سماحته  وتطّرق  هذا، 
خطيط والبناء    األشهر األخيرة

ّ
ائفّية، ومنها قضايا الت

ّ
على طاولة البحث الط

 إلى املتناقل حول مسّودات  
ً
فوذ الّدرزّية، إضافة

ّ
ة القرى ومناطق الن

ّ
في كاف

ائفة الّدرزّية في الكنيست.  ال
ّ
 قوانين املطرحة بشأن الط

تي  
ّ
وحيدّية ال

ّ
الت خوة 

ّ
أن، عّبر سماحته عن تقديره وتثمينه لدور الن

ّ
في هذا الش

ًدا أّنها خير دليل على مكانة  
ّ
ارع املعروفّي بعد األحداث األخيرة، مؤك

ّ
شهدها الش

ائفة. هذا وك 
ّ
ة أبناء الط

ّ
ّرر سماحته تأكيده على استمرار  املقامات الهاّمة لدى كاف

ة املقّدسات الّدرزّية ضمن  
ّ
املجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى في تثبيت وتسجيل كاف

خطيطات الهي 
ّ
لّية للمقامات  ك القوانين الّرسمّية، والعمل الحثيث على إنجاز الت

العمل   في  لالستمرار  الوقف  لجان  داعًيا  القرى،  ة 
ّ
كاف في  والخلوات  واملزارات 

شترك املنهّي  امل 
هذا   في 

 املضمار. 

فيما   أّما 
يخّص األمور  
ائفّية، 

ّ
الط

تحّدث على   فقد  ًدا 
ّ
مؤك املنطقة،  دول  في  الّدرزّية  ائفة 

ّ
الط أوضاع  عن 

هناك  الّدرزّية  الّزعامات  وبين  بينه  تجمع  تي 
ّ
ال صاالت 

ّ
االت ودوام   أهمّية 

 اقتض ى األمر. وذلك ملطالعة وتتّبع األوضاع والقيام بما يلزم في حال 
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الّسّيد  ابنة   شعوانة )ر( 
ّ
الّست الّزيارة تعديد مناقب  هذا وتّم خالل 

ائفة   الحّزوري 
ّ
الط أبناء  لدى  الهاّمة  الّدينّية  مكانتها  والحديث حول  )ر(، 

بناًء على   الّسنين،  الّزيارة ملقامها منذ عشرات  انتهاج  تّم  في حين  الّدرزّية، 
يخ أبي يوسف أمين  

ّ
قرار سّيد الجزيرة وشيخ العشيرة سّيدنا املرحوم الش
بدة الّصابرة، وتأكيًدا  طريف )ر(، لتأتي هذه الّزيارة تكريًما لسيرة هذه العا

 على املساواة إزاء مكانة املرأة املوّحدة في املذهب الّدرزّي. 

يارة تاريخية ل  لمكتبة الوطنّية في القدس ز

      
تاريخّية   زيارٍة  تاريخ  في  طريف  1.6,2022في  موفق  يخ 

ّ
الش سماحة  ضّمت 

لين عن  
ّ
ا من رجال ديٍن وتربيٍة وممث

ً
ائفة الّدرزّية ووفًدا مرافق

ّ
الّرئيس الّروحّي للط

لي  
ّ
املجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى، فتحت املكتبة الوطنّية في القدس أبوابها ملمث

دات  
ّ
ومجل كتب  عرض  أجل  من  وذلك  األولى،  للمّرة  الّدرزّية  ائفة 

ّ
الط

ائفة  و 
ّ
بالط قة 

ّ
متعل هاّمة  وثائق  تتضّمن  تي 

ّ
وال وتاريخّية،  أصلّية  مخطوطات 

 الّدرزّية وتاريخها.  

ليها،  
ّ
وممث املكتبة  بإدارة  املرافق  الوفد  مع  التقى سماحته  الّزيارة،  خالل 

ور  
ّ
غة العربّية، يرى بعضها الن

ّ
مستعرضين أمامه كتًبا ومخطوطاٍت أصلّية بالل

اني. هذا وتداول سماحته  للمّرة األولى، تعوُد 
ّ
إلى عهد األمير فخر الّدين املعنّي الث

ائفة، من أجل  
ّ
مع هيئة اإلدارة حول إيجاد آلّية عمٍل مشتركٍة بين املكتبة والط

عليم  
ّ
والت ربية 

ّ
الت مواّد  ضمن  إدراجها  على  والعمل  املعلومات  هذه  نقل  تهيئة 

ثرية لألجيال الّصاعدة.  
ُ
 امل

اريخّية، مشيًرا  هذا وتطّرق سماحته أث 
ّ
ناء الّزيارة ألهمّية مثل هذه املبادرة الت

نبّي شعيب  
ّ
ال إلى تقّدم العمل من أجل إنشاء مكتبٍة توحيدّية في مقام سّيدنا 

الكتب   ة 
ّ
كاف رفوفها  بين  وتجمع  واجتهاد،  وبحٍث  علم  دار  لتكون  )ع(، 

ل مرجًعا ومركزً 
ّ
ائفة الّدرزّية، وتشك

ّ
قة بالط

ّ
ا  واملخطوطات املتعل  رئيسيًّ

ً
ا توحيديا

ائفة والباحثين املهتّمين بدراسة تاريخها وثقافاتها على مر التاريخ  
ّ
ة أبناء الط

ّ
 لكاف

 عن القرار باملبادرة إلى إقامة جوالٍت إرشادّية  
ُ
ضت الّزيارة

ّ
كذلك فقد تمخ

ب الجامعات الّدروز، وذلك من أجل  
ّ

دريسّية وطال
ّ
ب املدارس والهيئات الت

ّ
لطال

ي عن الحقائق.  تشجيع رو  قص ّ
ّ
 ح البحث والقراءة والت

وخاصّيتها،   أهمّيتها  عن  أعربوا  قد  الّزيارة  في  واملشاركون  املضيفون  وكان 
 لتعاوٍن علمّي وثقافّي وحضارّي في مجاالت ثقافّية  

ً
ا جديدة

ً
وذلك كونها تفتح آفاق

 ( املكتبة الوطنية.   - تصوير: أوري بركت  )   عديدٍة ومتنّوعة. 

مناقشة قضايا  ل برنامج يشارك في سماحة الّشيخ 
ّية    مدنّية تخّص الّطائفة الّدرز

يخ موفق طريف،  
ّ
ائفة الّدرزّية الش

ّ
شارك سماحة الّرئيس الّروحّي للط

األحد مساء  ُعقد  برنامج  خالله    12.6.2022  في  تّمت  أبيب،  تل  مدينة  في 
عليم،  

ّ
ربية والت

ّ
ائفة الّدرزّية في مجاالت الت

ّ
مناقشة قضايا مدنّية تخّص الط
عليم العالي.  

ّ
ّي والت

ّ
 الحكم املحل

قة  
ّ
د سماحته على ضرورة وضع القضايا املدنّية املتعل

ّ
في معرض حديثه، أك

ائفة الّدرزّية على طاولة البحث، مشيًرا إلى أهم 
ّ
ّية احتضان مدينة تل أبيب  بالط

خالل   الكبرى  الّدرزّية  املظاهرة  احتضان  في  دورها  بعد  قاء، 
ّ
الل هذا  ملثل 

 بعد إقرار قانون القومّية. 2018صيف 

البلدات     بين  تساٍو  خلق  ضرورة  على  كلمته  خالل  سماحته  وشّدد  هذا 
وحرفيش عن قرية  الّدرزّية ونظيراتها اليهودّية، إذ ال يجوز أن تختلف بيت جّن  

الّدولة   م على 
ّ
يحت ذي 

ّ
ال األمر  يوكنعام.  عن  الكرمل وعسفيا  دالية  أو  الورود، 

ة مؤّسساتها ووزارتها العمل على إصدار قرار استراتيجّي فورّي  
ّ
والحكومة بكاف

راها  
ُ
ائفة ومنع بعض حاراتها وق

ّ
إلحالل هذه املساواة، إذ ال ُيعقل تغريم أبناء الط

والبُ  الكهرباء  التحتّية،  من  نى 
 الفشل املتعاقب لهيئات  

َ
نتيجة

خطيط على مّر الّسنين. 
ّ
  الت

ُعقد   قد  البرنامج  وكان 
بحضور رئيس الّدولة يتسحاك  
هرتسوغ، رئيس بلدّية تل أبيب رون خولدائي، الوزير في وزارة املالّية حمد عّمار،  

ّية الّدرزّية جبر حّمود، عضو الكنيس 
ّ
ت مفيد مرعي،  رئيس منتدى الّسلطات املحل

هيسيغ  صندوق  أعضاء  بوشينسكي،  أفيف  الّسّيد  عامر،  مفيد  يخ 
ّ
الش

ربية ورجال تربية وتعليم وأصحاب قرار ومناصب رفيعة في منطقة تل  
ّ
للت

هذا، الطائفة.  أبناء  ومن  تلخيصات   أبيب  عرُض  البرنامج  خالل    وتّم 
عليم والحكم امل

ّ
ربية والت

ّ
تي ُعقدت حول أوضاع الت

ّ
ّي. للجلسات ال

ّ
يذكر    حل

 أن االعالمي شبل كرمي منصور أدار البرنامج. 

سماحة الّشيخ في اجتماع مع رئيس الحكومة حول  
  قضايا الّتخطيط والبناء

  13.6,2022في تاريخ  التقى  
يخ  

ّ
الش سماحة  القدس  في 

منتدى   ورئيس  طريف  موفق 
جبر   الّدرزّية  ّية 

ّ
املحل الّسلطات 

ياسر   املنتدى  وسكرتير  حّمود 
غضبان ورئيس مجلس دالية الكرمل رفيق حلبي ورئيس مجلس كفر كّما زكريا  
بينيت والوزير في وزارة املالّية حمد عّمار ووزيرة   نفتالي  نابسو برئيس الحكومة 

وكبار  الداخلّية   بينيس  يائير  الحكومة  رئيس  مكتب  عام  ومدير  شاكيد  أيليت 
في ديوان رئيس الحكومة ووزارة الداخلّية. 

ّ
 موظ

العمل   ضرورة  على  الجلسة  ومشاركي  الحكومة  لرئيس  سماحته  د 
ّ
وأك

خاذ قرار 
ّ
ق بالقرى الّدرزّية، وذلك تحديًدا  ا الجّدّي من أجل ات

ّ
ٍت جّدّية فيما يتعل

 واإلسكان والخرائط الهيكلّية وتوسيع مناطق النفوذ.  في قضايا البناء  

 توصيات لجنة قلعجي بشأن مناطق  
ّ
في هذا الخصوص، صّرح سماحته أن

تنتظر تبّني قرار رسمّي منذ أكثر من أربع سنوات،    نفوذ دالية الكرمل وعسفيا 
خاذ هذا القرار حّتى يتسنى ملجالس دالية الكرمل وعسفيا  

ّ
وعليه آن األوان الت

خطيط املطلوب. كذلك، تطّرق سماحته أيًضا إلى وجوب ضّم األراض ي  
ّ
إنجاز الت

ّية ال 
ّ
ة القرى الّدرزّية ملناطق نفوذ املجالس املحل

ّ
ّدرزّية، مطالًبا  الخاّصة في كاف

الّدروز   القرى  ان 
ّ
سك بحّق  والغرامات  القانونّية  اإلجراءات  وتجميد  بوقف 

ذين قاموا ببناء بيوتهم فوق أراضيهم الخاّصة.  
ّ
اّبة ال

ّ
 واألزواج الش

ه شارك في الجلسة أعضاء الكنيست مفيد مرعي وعلي صاللحة.  
ّ
 ُيذكر أن

قاء واصفين إّياه
ّ
ص املشاركون الل

ّ
باإليجابّي، على أن تشهد    هذا، ولخ

فيما   
ً
وخاّصة اقع،  الو أرض  على  فورّية  إيجابّية  تحّركات  املقبلة  األّيام 

ق بقرى الكرمل. 
ّ
 يتعل
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المصادقة والّتوقيع عىل توسيع مناطق نفوذ دالية  
 الكرمل وعسفيا 

 
وقيع    في دالية الكرمل وعسفيا   14.6,2022  في تاريخ ُعقد  

ّ
حفُل املصادقة والت

من   بأكثر  القريتين  نفوذ  مناطق  األراض ي    7,000على توسيع  يشمل  بما  دونم، 
أخرى،  ومناطق عديدة  الخاّصة  انّية 

ّ
 على توسيع    الّسك

ُ
لتكون هذه املصادقة

ا للعقود املستقبلّية القادمة. هذا مع العلم أّن   ا وأساسيًّ حات إنجاًزا هامًّ
ّ
املسط

ا واألّول من   فوذ الحالّية ُيعتبر تاريخيًّ
ّ
ذي ُيضاعف مناطق الن

ّ
مثل هذا القرار ال

 نوعه على صعيد الّدولة.  

حات هذا قد جاء بعد سن 
ّ
ضال  وكان قرار توسيع املسط

ّ
وات عديدة من الن

املستمّر، ليتّم صقله في أعقاب جلسة خاّصة ُعقدت أمس مع رئيس الحكومة  
طريف   موفق  يخ 

ّ
الش وسماحة  شاكيد  أيليت  الّداخلّية  ووزيرة  بينيت  نفتالي 

الّسلطات   منتدى  ورئيس  عّمار  حمد  والوزير  الّدرزّية  ائفة 
ّ
للط الّروحّي  الّرئيس 

حّم  جبر  الّدرزّية  ّية 
ّ
ورؤساء  املحل حلبي  رفيق  الكرمل  دالية  مجلس  ورئيس  ود 

ّية وأعضاء كنيست.  
ّ
 سلطات محل

األراض ي   كون  على  طريف  موفق  يخ 
ّ
الش سماحة  د 

ّ
أك االحتفال،  خالل 

ان املوّحدين الّدروز  
ّ
قافّي للّسك

ّ
اريخّي والّدينّي والث

ّ
ل البعد الت

ّ
فوذ تمث

ّ
ومناطق الن

اني، وعليه فهناك رمزّية خاّصة  في الكرمل منذ حكم األمير فخرالّدين امل 
ّ
عنّي الث

 سارة وغيرها،  
ّ
ه يتضّمن أراض ي عين أّم الشقف والّست

ّ
 وأن

ً
لهذا القرار خاّصة

الكرمل   دالية  في  الّسكن  أزمات  لحّل  أّولّية  بشائر  من  يحمله  ما  إلى   
ً
إضافة

ة مرافق الحياة.  
ّ
ر إيجاًبا على كاف

ّ
 وعسفيا، مّما سيؤث

ّية الّدرزّية جبر حّمود، فقد تحّدث خالل  أّما رئيس منتدى الّس 
ّ
لطات املحل

وتحصيل   املساواة  إلنجاز  الّدرزّية  ّية 
ّ
املحل الّسلطات  نضال  عن  االحتفال 

ائفة  
ّ
للط ثمر مع سماحة الّرئيس الّروحّي 

ُ
امل فت 

ّ
عاون الال

ّ
بالت الحقوق، مشيًدا 

ه لن يهدأ له باٌل 
ّ
 حّتى تتّم املصادقة على  الّدرزّية ومع الوزير حمد عّمار، مصّرًحا أن
ة القرى الّدرزّية.  

ّ
 توسيع مناطق نفوذ كاف

العمل   عن  املالّية،  وزارة  في  الوزير  عمار،  حّمد  الوزير  تّحدث  جهته،  من 
ة  
ّ
الخط تنفيذ  أجل  الّدرزّية من  ّية 

ّ
املحل مع منتدى سلطات املجالس  املشترك 

ق بمجال اإلسكان وال 
ّ
حديد فيما يتعل

ّ
حتّية، شاكًرا كّل  الحكومّية، وبالت

ّ
بنى الت

 من عمل وسعى لتحقيق هذا القرار.  

ّي رفيق حلبي ورئيس مجلس عسفيا  
ّ
الكرمل املحل أّما رئيس مجلس دالية 

ذي يأتي بعد عمل دؤوب  
ّ
ي بهيج منصور، فقد وصفا هذا القرار بالتاريخّي ال

ّ
املحل
ائ ر ومؤاز 

ّ
ظير من سماحة الّرئيس الّروحّي للط

ّ
فة الّدرزّية والوزير  ة ودعم منقطع الن

ّية الّدرزّية جبر حمود، وأعربا عن أملهما أن  
ّ
عّمار ورئيس منتدى الّسلطات املحل

عجلة   تقديم  عام  القريتين  ان 
ّ
سك بين  عاون 

ّ
للت  

ً
فاتحة اليوم  هذا  يكون 

ي توصيات  
ّ
خطيط، معربان عن ثنائهما لقرار وزيرة الّداخلّية الحاسم في تبن

ّ
الت

جنة الجغرافّية. 
ّ
   الل

بالتزامها بتحقيق املساواة   أيليت شاكيد فقد صّرحت  أما وزيرة الّداخلّية 
عاون مع منتدى رؤساء املجالس، دعًما  

ّ
بالت للقرى الّدرزّية، والعمل على ذلك 

اّبة والجيل الّصاعد في شّتى املجاالت الحياتّية. 
ّ
 لألزواج الش

لّطواقم الّتمريضّية من لأمسّية توعوية توحيدّية  
 المعروفّيةالقرى 

ائفة  
ّ
يخ أبي حسن موفق طريف الّرئيس الّروحّي للط

ّ
بتوجيٍه من سماحة الش

مساء   أقيمت  مقام    16.6.22الخميس  الّدرزّية،  في  توحيدّية  توعوية  أمسّية 
أستضيفت  كفرياسيف،  في  الّسالم  عليه  الخضر  واقم    سّيدنا 

ّ
الط فيها 

مريضّية من مختلف القرى املعروفّية. 
ّ
 الت

الهوّية   وتذويت  اإليمانّية  العلوم  في  البحث  زيادة  إلى  األمسية  وهدفت 
ا في العمل اليومي داخل املجتمع، في حين ُعقدت هذه  

ً
 وسلوك

ً
وحيدّية معرفة

ّ
الت

الّدرز  الّدينّي  املجلس  في  تربوّي جديد  األولى ضمن مشروع  ّي األعلى،  األمسية 
اّبة والعاملة. 

ّ
ط لتثقيف الفئات العمرّية الش

ّ
ط

ُ
 خ

يخ أبو رواد مالك بيسان واملرّبية سهام شّواح،  
ّ
قاء، تحّدث الش

ّ
في مستهّل الل

الّدينّي وأهدافه،   في املجلس  وحيدّية 
ّ
الت وعية 

ّ
الت إلى نشاطات قسم  متطّرقان 

ة البرنامج وأهمّية أثره 
ّ
ائفة    ساردين على أسماع الحضور خط

ّ
في نفوس أبناء الط

 الّدرزي. 

شمس،     نورالّدين  سليمان  أبو  يخ 
ّ
الش ألقاها  قد  األولى  املحاضرة  وكانت 

ا  معلوماته  خالل  من  ا 
ً
من متطّرق اإلنسان  جسم  في  ما  إلى  معجزاٍت    لغنّية 

ا بين تالقي املنظور الّدينّي مع  
ً
وإشارات تشير إلى عظمة الخالق جّل وعال، رابط

بّ 
ّ
 ي العلمّي.  املنظور الط

"كابلن" ومستشفى   بدر مدير مستشفى  البروفيسور طريف  بعد ذلك  تالُه 
"هيرتسفيلد" في مدينة رحوفوت، حيث قام بتقديم محاضرة قّيمة عن بعثات  
اإلنقاذ اإلنسانّية حول العالم في أعقاب وقوع كوارث وزالزل طبيعّية، مشيًرا إلى  

ع 
ّ
واصل والت

ّ
ا للت

ً
ّب جسًرا متين

ّ
عوب.  كون الط

ّ
 ارف بين الش

وه خاللها من  
ّ
هذا، وأعرب املشاركون في نهاية األمسية عن سعادتهم بما تلق

معلومات هاّمة تنويرّية، مشيدين بدور املجلس الّدينّي في رصد هذه املحاضرات  
وعوّية 

ّ
وحيدّي.    الت

ّ
قريب بين شرائح املجتمع الت

ّ
 والت

الجديد   ربوّي 
ّ
الت البرنامج  أنّ  الّدينّي  ُيشار  املجلس  إدارة  رؤيا  يندرُج ضمن 

الّدرزّية على   ائفة 
ّ
الط أبناء  ة 

ّ
لكاف الفرصة  وإتاحة  األجيال،  تالقي  إلى  الّساعية 

 
ّ
الت وحيدّية 

ّ
الت البرامج  في  للمشاركة  أجيالهم،  بناء  ث اختالف  أجل  من  قيفّية، 

 اإلنسان املوّحد، تصويب بوصلته املعرفّية وتعزيز الهوّية واالنتماء. 

انعقاد "الكونغرس الّدرزّي الّشبابّي األّول" تحت  
 عنوان "الّتوحيد بوّحدنا"

يو  ُعقد  في  وممّيز،  مبتكر  نوعّي  يوم  ٍم 
افق    الجمعة  سّيدنا    24.6.22املو مقام  في 

قاء  
ّ
الخضر عليه الّسالم في كفر ياسيف، الل

ورعاية   بحضور  األّول،  وحيدّي 
ّ
الت بابّي 

ّ
الش

الّرئيس   طريف،  موفق  يخ 
ّ
الش سماحة 

شعار   تحت  الّدرزّية،  ائفة 
ّ
للط الّروحّي 

وعّي  
ّ
الن قاء 

ّ
الل وحضر  بوّحدنا".  وحيد 

ّ
"الت

ائفة األكاديمّيين  
ّ
 من الكرمل والجليلين والجوالن.  العشرات من أبناء وبنات الط

بادرة  
ُ
ا قيام هذه امل

ً
قاء مبارك

ّ
يخ موفق طريف قد افتتح الل

ّ
وكان سماحة الش

أجل   من  الواعد،  املوّحد  باب 
ّ
الش وهمُم  سواعُد  صّممتها  تي 

ّ
ال االستثنائّية 

باب كانوا و 
ّ
ائفة الّدرزّية في البالد وفي كّلِ مكان، ُمشيًرا إلى أّن الش

ّ
ال  مصلحِة الط

يزالون حملة األمل لغٍد مشرق، واضعين فوق أكتافهم رسالة إنسانية رفيعة  
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ذين  
ّ
باب ال

ّ
ا عالًيا دور وجهود الش

ً
كافل االجتماعّي، مثّمن

ّ
 إلى الوحدة والت

ً
داعية

م   عملوا على تأسيس وإطالق هذا املشروع الّريادّي ُمخاطًبا إّياهم بقوله:  
ُ
"نريدك

ف 
ّ
 في  أّيها األبناء واثقين مثق

ٌ
 الّسماء، وجذوركم مضروبة

َ
م سقف

ُ
ين، تطاُل أفكارك

وحيدّي املشّرف العريق."  
ّ
اريخ الت

ّ
 عمق األرض. أرض الهوّية والت

رضا   د.  الّسفير  وقام 
محاضرة   بإلقاء  منصور 
أسهب   ُملهمة،  تحفيزّية 
عبرها في الحديث عن دور  
في   الّدرزّي  املوّحد 
املجاالت   مختلف 
باب  

ّ
 الش

ً
ة فئات املجتمع الّدرزّي وخاّصة

ّ
عاون بين كاف

ّ
الحياتّية، وعن ضرورة الت

قّدم والحداثة العاملّية 
ّ
بصورة مدروسة، مع  وذلك في قيادة املجتمع ومجاراة الت

ل خطًرا على الوجود والكيان. وعليه،  
ّ
ذي يشك

ّ
قليد األعمى ال

ّ
ي االنجراف والت

ّ
توخ

ر تحت رعاية ودعم سماحة الّرئيس  
ّ
بابّي املؤث

ّ
فإّن قيام مثل هذا املشروع الش

ائفة بخطى واثقة وثابتة.  
ّ
ائفة الّدرزّية هو العربون األكيد لتقّدم الط

ّ
 الّروحّي للط

قاء، قام املدير العام للمجلس الّدينّي الّدرزّي األعلى املحامي رائد  خالل ال 
ّ
ل

ذي قام لتأسيس  
ّ
وحيد بوّحدنا"، وال

ّ
ان بعرض أهداف وسيرورة مشروع "الت

ّ
شن

ف، وتمكينه من وضع بصمة تأثير إيجابّي على  
ّ
دور ومكانٍة للشباب الواعي املثق

طّوع من أجل املجتمع  مستوى طائفّي وقطرّي وعاملّي، وذلك عبر تنمية ق 
ّ
يم الت

وحيدّي على املدى القريب والبعيد.  
ّ
 الت

هوّية   خاللها  نوقشت  عملّية  عمل  ورشات  قاء 
ّ
الل خالل  أقيمت  و هذا، 

بابّية في مجاالت العمل، األكاديميا، مكانة املرأة والعالقات  
ّ
املوّحد الّدرزّي الش

، ليتّم بعد ذلك 
ً
ة
ّ
وحيدّي كاف

ّ
عرض تلخيصات الورشات    بين شرائح املجتمع الت

على أسماع الحاضرين، وتقديم أوراق عمل أّولّية لضمان قيام بحوثات وأّيام  
 دراسّية مستقبلّية.  

ور بعد عمل مشترك ومثمر  
ّ
وحيدّي خرج إلى الن

ّ
بابّي الت

ّ
قاء الش

ّ
ُيذكر أنّ الل

ضّمت   واعدة  شبابّية  مجموعة  مع  األعلى  الّدرزّي  الّدينّي  املجلس  إدارة  بين 
يخ د. موران أمير صالح، صابرين فضل عرايدة 

ّ
اّب الش

ّ
خليل من املغار،  - الش

مالك مهنا خيزران من يركا، هشام حسين سعد من يانوح، لورينا عماد خطيب  
قاء.  

ّ
ى عرافة الل

ّ
ذي تول

ّ
ق فارس سعد ال

ّ
اّب املتأل

ّ
 إلى الش

ً
 من كفر سميع، إضافة

قاء عن شعو 
ّ
رهم اإليجابّي امللموس في  هذا وأعرب املشاركون في ختام الل

الّدرزّي األعلى لعرض ومناقشة ما   الّدينّي  إعطائهم الفرصة عبر منبر املجلس 
رة. 

ّ
 يجول في خواطرهم، ضمن جلسات حوارّية راقية ومؤث

يارة  لمقام سّيدنا الّنيّب الّسنوّية  إحياء مراسم الّز
 في بقعاثا الخرض "الغربّي" 

صباح   زيارة    23.6.22املوافق    الّسبت أقيمت  الجوالنّية،  بقعاثا  قرية  في 
يوخ من الكرمل  

ّ
بّي الخضر "الغربّي"، حيث حضر مئاٌت الش

ّ
 ملقام سّيدنا الن

ٌ
دينية

قوس الّدينّية املعتمدة. 
ّ
 والجليلين وقرى الجوالن لتأدية املراسم والط

الّرو  الّرئيس  طريف،  موفق  يخ 
ّ
الش سماحة  بارك  الّزيارة،  مستهّل  حّي  في 

هذا   الّدرزّية  ائفة 
ّ
للط

ا  
ً
الجمع املبارك، متطّرق

من   الّزيارات  في  ما  إلى 
دينّية،   روحّية  معاٍن 
حلول   بيل 

ُ
ق  

ً
وخاّصة

تي  
ّ
ليالي العشر املباركة ال

األضحى   عيد  تسبق 
كلمته،   خالل  املبارك. 
تطّرق سماحته أيًضا إلى  
على   الحفاظ  أهمّية 
والكلمة    

ّ
الّصف وحدة 

املصير  القضايا  ّية  في 
جّدد   عليه،  وتعّددت.  اآلراء  اختلفت  وإن  والخارج،  البالد  في  ائفة 

ّ
الط ألبناء 

ا صعبة  
ً
ذين يعانون ظروف

ّ
ال سماحته نداءه إلى األخوة في سوريا وجبل الّدروز 

نتيجة الحرب هناك، داعًيا من املقام لزوال الهموم واملحن عنهم وعودة الجبل  
احته لألخوة في جبل لبنان للحفاظ على  وسوريا إلى سابق العهد. كذلك، دعا سم 

 استقرار الوضع عندهم، والتعاضد فيما بينهم الجتياز املرحلة الحالّية.  

فضيلة   طريف،  موفق  يخ 
ّ
الش سماحة  بحضور  أحييت  الّزيارة  أّن  ُيذكر 

يخ أبي يوسف صالح قضماني، سّياس الخلوات واألئّمة ولفيف من  
ّ
شيخنا الش

ة القرى، حيث كا 
ّ
يخ أبو أحمد طاهر أبو صالح،  شيوخ كاف

ّ
ن في استقبالهم الش

يخ أبو  
ّ
يخ أبو صخر عاطف شعالن والش

ّ
يخ أبو سليمان فارس شمس، الش

ّ
والش

حسين هايل حلبي، وشيوخ بقعاثا والجوالن. يذكر أّن تاريخ الزيارة يعود في تاريخ  
ائفة إلى خمسينّيات القرن املاض ي. 

ّ
 الط

المرحوم  بوفاة سماحة الشيخ يربق برسالة تعزية 
 من لبنان سليمان غالب جبور ي الّشيخ أب

 






