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بني معروف
يا أل معروف ھذي ذمتي ويدي رھينة الود عن أبناء قحطانا
أنتم ملوك الوغي والبيض ناطقة وذي عمائمكم في  ...الھول

تيجانا

Turkia Al Attrach, the wife
of Sultan Pasha

السيدة الفاضلة واألم الحنون "أم منصور" تركية
أبو فخر ،حرم القائد العام للثورة السورية الكبرى
سلطان باشا األطرش
في يوم المرأة العالمي نتذكر نساءنا
المجاھدات،الالئي كن وراء عظماء صنعوا تاريخ
بالدنا ،فالسيدة "أم منصور" ھي من كانت وراء
ذلك العظيم .حملت ھموم الحل والترحال وشظف
العيش خالل الثورة وفي منفى األردن وصحراء
السعودية  ،ففتحت بيته وأكرمت ضيوفه ورعت
أوالده في أقسى ما يمكن أن تتحمله إمرأة
من ظروف صعبة.
وھي من أخاطت وطرزت مع نساء الثوار في
"القريا" العلم العربي الذي رفعه ابطال جبل العرب
على السراي الحكومي في دمشق إبان الثورة
العربية الكبرى التي انھت حكم األتراك لبالدنا.
فتحية إجالل لكن أيتھا المجاھدات اللواتي وقفن
وراء ثوار الثورة السورية الكبرى ،وألف تحية
إلى نساء ثورة سوريا الحرية والكرامة
مناضالت متميزات يتقدمن الصفوف ويشاركن
بقوة في صناعة مستقبل سوريا

لرجال ماتزينھا الباس دوم الحال للساس والساليل
Sultan Pasha Al Attrach with Husein
Murchid Radwan

With his daughter,
Mountaha Al Attrach

منتھى األطرش مع
أبيھا القائد العام
سلطان باشا األطرش .
Sultan Pasha Al Attrach with his
father (seated) in 1911

Sultan Al-Attrach in center with cane, on the left him
his late brother Zaid Al-Attrach & then his nephew
late Mohammad Al-Attrach surrounded by Druze
from the Arab mountains in Syria

“I shall pass through this life but once. Any good therefore that
I can do, let me do it now. Let me not defer or neglect it.
”For I shall never pass this way again
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T HE E DITOR ’ S D ESK
SHAUKI HALIME, USA

وما كان الدروز قبيل شر وان ُأخذوا بما لم يستحقوا
ولكن ذادة وقراة ضيف كينبوع الصفا خشنوا ورقوا
امير الشعراء
احمد شوقي

My Beloved Druze Society,
Everything in life is a process in motion. Where do we all come from? How did
we get to where we are today? Without movement, advancement and progression,
there is no life. Once a thing has stopped progressing, it is dead. In other words, as
long as we live, we are always going to be heading somewhere, and we should be
enjoying ourselves on the way. God created us to be goal-oriented visionaries.
Without a vision, we become bored and hopeless.
There's something about hope that makes people lighthearted and happy. We're
not going to be happy if we don't have hope. Hope believes everything is going to
turn out all right—hope is positive! To enjoy life we must maintain a good, positive
attitude.
As different as our life experiences may be, we all are born into the world, and
then pass from this world. We come out of a mystery and return to a mystery. Between
these poles, we move through time, we grow and mature, and this constitutes the story
of one’s life. If we reflect upon our story, we can see that it has episodes and phases,
lessons and mistakes.
Sometimes it best to take a deep breath, think about how far we’ve come, and start
to “enjoy the journey.”
So often we forget to take a step back and enjoy the day we’re having, the
conversation we are engaged in, the moment we are enjoying with our family or
friends. Too often we live in the future, worrying about the next meeting, the next
assignment, the next message we must get to. We are often so eager to get to the end
that we forget to appreciate what’s going on around us. In the words of Ernest
Hemingway: “It is good to have an end to journey toward; but it is the journey that
matters, in the end.”
“Enjoy the Journey” may sound pretty simple, and it probably is. But those three
words should remind us to keep things in perspective, to be fully present, and to make
sure we are headed in the right direction.
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LEBANON

ال لديمقراطية ملونة
By: Lina I. Alameddine

Lina Alameddine is the founder and Executive Director of the Partnership Center for Development
and Democracy, a Lebanese NGO that specializes in advocacy and electoral campaigns. She has
extensive experience in training political leaders and civil society practitioners throughout the Arab
world as an international consultant with far-reaching knowledge in strategic planning for
organizations and individuals. Alameddine is also a champion of women’s rights, with decades of
experience in female empowerment and activism acquired through her civil society work and
external advocacy endeavors. She has several publications on her various areas of expertise,
including “The ABC’s of Advocacy” and “Advocacy and the WTO Liberalization Policies”.

من خالل نظام انتخابي طائفي والتداول السلمي واالحتكام
تتحقق الديمقراطية على أيدي
لألغلبية .لنعترف بأن الديمقراطية
ديمقراطيين ،لذا تحتاج الدساتير يوفر لكل طائفة مقاعدھا في
والنصوص الميثاقية والقوانين في البرلمان ،بل تعيق عملية الدمج التي اختبرناھا في بلدنا ما ھي إال
ديمقراطية إبرام عقود وتقاسم
كتابتھا الى ديمقراطيين حقيقيين
في
المتعددة
الفئات
بين
في الممارسة والوجدان واألخالق.
مصالح وتوزيع غنائم.
والديمقراطية واضحة غيرمتلونة ،المجتمع وفرصة تمثيلھا في
يحتاج لبناننا الى نظام
البرلمان ،وبالتالي
وال تل ّون إال اذا عقول
سياسي ديمقراطي حقيقي غير
ھا نحن اليوم ،وبعد استبعادھا عن
وأخالق وأيدي
مضي عشرة أشھرأمام المسار الديمقراطي توافقي ،يحمي وجوده وتنوع
المسؤولين الذين
حكومة يسمونھا
الحقيقي وتھميشھا فئاته .كما يطمح إلى نظام يسمح
يعملون على تحقيقھا
لألكثرية بأن تحكم مع الحفاظ على
"توافقية" ،في الوقت وكتم صوتھا.
ھي ملونة!
ھي "تنازعية" ننتظر
التعددية واعتماد قانون انتخاب
بيانھا التوافقي بفارغ
ھا نحن اليوم ،منصف وتمثيلي لتعددية جميع
يكمن الخطر في
مضي
وبعد
الصبر وذلك للمجيء
المكونات اللبنانية ،بمعنى آخر الى
بلدنا في حصر
عشرة
برئيس جمھورية
ديمقراطية حقيقية غيرملونة لبناء
الديمقراطية
أشھرأمام
.
أيضا
توافقي
مجتمع متصالح مع نفسه.
بالتوافقية .تلك
يسمونھا
حكومة
فالديمقراطية تحتاج الى بيئة
الصيغة التي تكرس
ھي
الوقت
في
،
"
توافقية
"
نظيفة خالية من الفاسدين
المحاصصة ،وتوفر لھا اإلطار
التوافقي
بيانھا
ننتظر
"
تنازعية
"
والمفسدين الذين ال ينفكون من
القانوني الذي يمزق المجتمع
للمجيء
وذلك
الصبر
بفارغ
نحرھا في الوقت الذي تجھد
ويفرق أبناؤه ،وبالتالي تحول دون
.
أيضا
توافقي
جمھورية
برئيس
وتكافح دول أخرى على تعزيزھا
تأمين رؤيا موحدة تلبي
طموحاتھم .ھي وجدت في أوطان
كذبة ھي التوافقية! وما وجدت وتوطيدھا.
لينا علم الدين
ھشة ،تعشعش فيھا صقور وطغاة إال ليختبىء وراءھا أصحاب
ودعاة طائفية يعززون تفريغ
المصالح .ھي تقضي على أھم
مركز الشراكة للتنمية
الوطن من ھويته وتجريد المواطن عناصر الديمقراطية من التعددية
والديمقراطية
من مواطنيته .ال تكتفي التوافقية والتنافس السياسي الديمقراطي

بضرب الكيان في الصميم
4
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CALIFORNIA
THE JOURNEY
By: Judge James A. Kaddo
Judge James A. Kaddo was born in Zgharta, Lebanon and emigrated to the United States in 1950 to
join his family. Originally Jamal Kaddo Moawad, he graduated from UC Berkeley with a BA in 1956.
Drafted by the US Army—he served and was honorably discharged in 1958. Returning to LA he entered
the University of Southern School of Law. In 1959, he returned to Lebanon to marry his present wife.
Upon his graduation with a Juris Doctor Degree from USC School of Law in 1963, Judge Kaddo
immediately started the practice of law, at first with partners and later as his own firm until his
appointment as a Judge by Governor George Deukmejian in December 1990. As a lawyer, Judge
Kaddo distinguished himself as a trial and business lawyer & specialized in real estate developments & investments.
He is however just as proud of his active involvement in the American Lebanese community—socially & politically. He was a
founder, president or board member of practically all of the Lebanese & Arab American organizations both locally and nationally.
He was among others President of the William Neima Republican Club, President of World Lebanese Cultural Union, President
and Founder of the LA Chapter of the ADC, President and Founding member of the Arab American Lawyers Association and of
course Board and founding member of the Lebanese American Foundation and Honorary Founding Member of the Beirut-LA Sister
City Program. Among his proudest accomplishments however he counts the formation of the Lebanese Ladies Cultural Society.
Judge Kaddo lives in Los Angeles, California. He is married to Souad Kaddo and has 4 daughters, Emily, Muna, Nadia, Rima and
most gratifying of all 5 grandchildren. Since his appointment Judge Kaddo has successfully ran and been elected to the LA
Superior Court on several occasions. He presently sits in that capacity in the Unlimited Civil Division of that court in the Northwest
District, in Van Nuys, California.

F

rom birth to death life is a
journey.
At birth we are
created and given our
physical characteristics and the doors
of our lives are opened for us. What
we do with our gifts is up to us and
that is our life story. The history of the
Lebanese people shows that
genealogically we have been
blessed. For thousand of years
we have withstood wars by
different conquerors and we
have survived and overcame.
We also possess a spiritual side
that is ingrained in our
traditions and culture.
Our
resiliency as a people is due to
these two components. I am a
firm believer that what has
shaped the Lebanese character
is our geography, our environment and
the place where we have existed on
this earth-that small strip of land that
we call "Lebanon".
I am proud to be Lebanese and
proud of our people. I am equally
proud of America and to be an
American. America has given us the

opportunity to grow and excel
individually and as a people. I have
often said that Lebanese make great
Americans. And we are.
Our
contributions to our adopted country in
every field of human endeavor speak
for themselves and need no

elaboration.
Recently I had the
privilege to receive the "Ellis Island"
medal of honor. This award is given to
sons and daughters of immigrants who
have distinguished themselves by their
contributions to America and have lived
the "American Dream". At Ellis Island,
you can see the damaged pieces of
luggage, the photos of families

clutching each other, the documents
for entry and tears come to your eyes.
But more stunning is the courage of
our forefathers to risk their meager
belongings, their children and families
to come to these shores where they did
not know the language, the culture and
the people seeking a better life. And
look where we are today as a people
and as a community.
If I had to single out the proudest
moment of my life and success as an
American it is that I can say that I am
the first Lebanese born American
Judge.
It is my tribute to those
courageous pioneers who have
preceded me to these shores. It is my
hope that our future generations will
likewise honor their forefathers by
keeping our traditions, language and
culture alive and vibrant. Gibran Khalil
Gibran commanded us to lay our legacy
at the feet of America, for he believed
in America and in our legacy. We must
keep our roots because without them
we are not a people but drifters in the
wind. 

5

“Only a life lived for others is a life worthwhile.” - Albert Einstein
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JORDAN
الدروز في االردن

ريما كمال االعور By:
من مواليد بلدة االزرق في االردن عزباء ام لثالثة ابناء .انھت تعليمھا الجامعي وقد شغلت منصب نائب مدير بنك في
ثم عملت مع منظمة USAIDفي برنامج  .Save the Childrenثم تنقلت في عدة وظائف حتى استقريت منذ ٨
سنوات بمنصب مدير قسم الوثائق في شركة العبدلي للتطوير واالستثمار .كما انھا ساھمة في االعمال الخيرية في
المجتمع ,وقد استلمت رئاسة جمعية سيدات االزرق التعاونية لفترة من الزمن والتي كان لھا دور في تطوير المجتمع
المحلي ومساعدة السيدات من خالل تقديم المساعدات الفنية والمالية النشاء مشاريع صغيرة خاصة بھم لزيادة دخلھم
ولكي يكونوا اعضاء منتجين في المجتمع .امارس ھوايات متعددة منھا الرسم على الزجاج والفخار وتصنيع زھور
واشكال من السيراميك الى جانب السباحة والتنس ،ھوايتھا المحببة ھي الكتابة حيث كان لي عدة محاوالت للكتابة

وقد نشرت في الجرائد المحلية.

ب~~ع~~د إن~~ت~~ھ~~اء
ال~~ح~~ك~~م ال~~ع~~ث~~م~~ان~~ي
عام  ،1918ن~زح
عدد م~ن ال~ع~ائ~الت
ال~~~~~درزي~~~~~ة م~~~~~ن
سورية ولبنان ال~ى
ع~~دة م~~ن~~اط~~ق ف~~ي
االردن منھا عم~ان
وال~~~~~~~~~~~~~زرق~~~~~~~~~~~~~اء
واألزرق ،العائ~الت
الت~ي ات~ج~ھ~ت ال~ى
واحة االزرق غ~ي~ر
المأھولة ب~الس~ك~ان
ال~~~واق~~~ع~~~ة ش~~~رق
األردن وال~~ق~~ري~~ب~~ة
من جبل الع~رب ،اس~ت~ق~رت ف~ي قص~ر األزرق األث~ري
)وھ~~و قص~~ر أم~~وي م~~ب~~ن~~ي م~~ن ال~~ح~~ج~~ارة ال~~ب~~ازل~~ت~~ي~~ة
السوداء( حيث كانوا يضطرون للقيام بنوب~ات ح~راس~ة
واغ~~الق اب~~واب ال~~ق~~ص~~ر ل~~ي ~الً خ~~وف ~ا ً م~~ن ال~~غ~~زوات
والحيوانات المفترسة المنتشرة في المن~ط~ق~ة ف~ي ذل~ك
الوقت.
دخلت األزرق التاريخ بعد أن ات~م اخ~ت~ي~ارھ~ا م~ن
قبل األمير فيصل بن الحسي~ن ك~إح~دى م~راك~ز ال~ث~ورة
العربية الكبرى لبع~دھ~ا ع~ن ت~واج~د ال~ق~وات ال~ت~رك~ي~ة
وكمنطقة خلفية آمنة وھي الطريق األقصر إلى دمش~ق
عبر خط الصحراء ،ووصل إليھا العرب من كل األنحاء
بسھولة ويسر ،وحققت األزرق أھدافا ً استراتيجية ف~ي
ميدان الحرب ،فكان تواجد القوات العربية فيھا قد أف~اد
في إغ~الق ال~م~ن~ط~ق~ة ال~داخ~ل~ي~ة أم~ام
تحرك القوات التركية وق~دَّ م ال~ح~م~اي~ة
للجبھة الجنوبية المم~ت~دة م~ن األزرق
إلى درعا وحتى بحيرة طبري~ا .ك~م~ا ال
ننسى أنه قد مر م~ن~ھ~ا س~ل~ط~ان ب~اش~ا
االطرش قائد الثورة السورية الك~ب~رى
ھو ومن معه من المجاھدين ،ب~ع~د ان
اض~~ط~~ر ل~~م~~غ~~ادرة س~~وري~~ا ع~~ن~~دم~~ا
اصدرالفرنسيون بحقه ح~ك~م االع~دام،
ثم توجه الى الكرك وبقي ف~ي ض~ي~اف~ة
العشائر األردنية ال~ك~ري~م~ة ل~ح~ي~ن ت~م
اص~~دار ال~~ع~~ف~~و ع~~ن~~ه وع~~ودت~~ه ال~~ى
سورية.

كانت األزرق في تلك األيام منطقة ن~ائ~ي~ة ال ي~وج~د
فيھا أي نوع من المشاريع أو الوظائف الت~ي ت~در دخ~الً
على قاطنيھا ،وبما انھم لم يمتلكوا مصدر دخل ليعتاشوا
منه ھم وعائالتھم  ،فقد امتھن الدروز الزراعة البسيطة
وصيد الطيور والحيوانات واالسماك حيث كان~ت االزرق
عبارة عن برك ومستنقعات مائية شاسعة ومقصداً لكثير
من انواع الحيوانات وال~ط~ي~ور ال~م~ھ~اج~رة ،إل~ى ان ت~م
اكتشاف مادة الملح بالصدفة عندما حف~ر اح~دھ~م ح~ف~رة
الستخراج مياه الشرب ليجد في اليوم التالي ان الماء قد
جف وبقي الملح مترس~ب~ا ً ف~ي ال~ق~اع ،وب~م~ا ان ال~م~ي~اه
المالحة كانت متوفرة بكثرة ف~ي ت~ل~ك االي~ام ال~ى ج~ان~ب
المياه العذبة ولعدم وجود مصدر دخل لھم ،ف~ق~د ھ~داھ~م
تفكيرھم الستخراج الملح ع~ل~ى ال~م~س~ت~وى االق~ت~ص~ادي
وليصبح ھو مصدر دخلھم ورزق~ھ~م ،ف~ي ال~وق~ت ال~ذي
ع~~ان~~وا ف~~ي~~ه األم~~ري~~ن
ولسنوات طويلة اث~ن~اء
عملية االستخراج الت~ي
كانت تتم بطرق بدائ~ي~ة
ش~~اق~~ة ج~~داً وب~~ظ~~روف
مناخية حارة جداً خالل
اشھر الصيف الح~ارق~ة
م~~ع ال~~ع~~ل~~م ان االزرق
منطقة ص~ح~راوي~ة .ث~م
اخ~~~~~ذت ع~~~~~م~~~~~ل~~~~~ي~~~~~ة
االستخراج في الت~ط~ور
وت~~~~م ادخ~~~~ال اآلالت
ع~~ل~~ي~~ھ~~ا )وب~~اج~~ت~~ھ~~اد
ش~~خ~~ص~~ي م~~ن ب~~ع~~ض

االفراد اصبح است~خ~راج ال~م~اء ال~م~ال~ح ي~ت~م ب~ال~ط~اق~ة
الشمس~ي~ة( وال~ذي اخ~ت~ص~ر ال~ك~ث~ي~ر ج~دا م~ن ال~ج~ھ~د
والوقت ،وليحتل ملح االزرق لفترة طويلة م~ن ال~زم~ن
مكانة متقدمة في قائمة ص~ادرات االردن ويص~در ال~ى
معظم الدول العربية.
والجل تنظيم عملية استخراج ال~م~ل~ح وب~ي~ع~ه ت~م
تأسيس جمعية االزرق التعاونية بمساھمات من س~ك~ان
المنطقة والتي عرفت ك~واح~دة م~ن ان~ج~ح ال~ج~م~ع~ي~ات
التعاونية على مس~ت~وى الش~رق االوس~ط .وق~د انش~أت
الجمعية في الفترة الالحقة مصنع تكري~ر ال~م~ل~ح ال~ذي
كان المنافس االقوى النتاج الملح في المنطقة كما و ًف~ر
فرص عمل كثيرة ألبناء المنطقة والمناطق الم~ج~اورة،
ھذا باإلضافة لجم~ع~ي~ات ع~دي~دة أس~س~ھ~ا ال~دروز ك~ان
ھدفھا المساھمة في دمجھم بالمجتمع المحلي االردن~ي
وخدمة ابنائه من خالل تدريب الش~ب~اب
والشابات على مختلف المھن واالنشطة
الثقافية والرياضية واالجتماعي~ة ،وم~ن
ھذه الجمعيات ،جمعية س~ي~دات االزرق
التعاونية التي توليت رئاستھا فترة م~ن
الزمن ،ال~ج~م~ع~ي~ة ال~خ~ي~ري~ة ال~ع~رب~ي~ة/
عمان ،جمعية الحكمة الخيرية /ال~زرق~اء
ب~~~االض~~~اف~~~ة ل~~~ل~~~ن~~~وادي ال~~~ث~~~ق~~~اف~~~ي~~~ة
والرياضية.وال ننسى م~ھ~رج~ان االزرق
للث~ق~اف~ة وال~ف~ن~ون وھ~و ف~ك~رة واع~داد
وإش~~راف أب~~ن~~اء األزرق ال~~دروز ال~~ذي
اصبح ينافس كبريات المھ~رج~ان~ات ف~ي
)(Continued on page 25
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LOS ANGELES
American Druze Society in California & The Lebanese for Lebanon
Foundation held an Exhibition of Works by and about
Martyr Kamal Joumblatt (1917—1977) on March 23, 2014 at the
American Druze Society Cultural Center honoring his life and legacy.

احياء الذكرى السابعة
والثالثين الستشھاد
المعلم القائد
كمال جنبالط.

احتفلت الجمعية الدرزية اآلمريكية
في كاليفورنيا بالتعاون مع مؤسسة
ليبانون من اجل لبنان الذكرى
السابعة والثالثين آلستشھاد المعلم
كمال جنبالط
في قاعة المركز الثقافي الدرزي
في مدينة لوس انجلوس ,كاليفورنيا
حضرھا حشد غفير من ابناء
الجالية اللبنانية وممثلي اآلحزاب
والجمعيات .تخلل الحفل كتب
للمعلم الشھيد مع معرض كبير
للصور.
ومن الوفود التي حضرة ,وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ممثال
بالدكتور غسان بطرس والشيخ ادوار نحاس والسيد ادوار عبد الكريم
ووسيم مسعود ومؤسسة بيروت سيستر سيتي ممثلة بالسيد فارس
وھبي والسيدة اميره مطر ,والسيدة سوزان نحاس رئيسة جمعية سيدات
كاليفورنيا ,وحزب الكتائب اللبنانية ممثال برئيس الفرع السيد عبده
الحاج والسيد جورج مارديني والسيد فادي قربان ,وحزب القوات
اللبنانية ممثال بالرئيس السيد مازن قطان والسيد جمال الھبر ,والقاضي
جيمس كعدو وزوجته وممثل الحزب التقدمي اآلشتراكي السيد سامي
القاضي مع وفد من الحزب منھم نسيب الشعار ماجد االعور خليل الحلبي
اكرم عجيب ,وعن مؤسسة ليبانون من اجل لبنان السادة اكرم االعور
فريد زھر الدين شريف المصري سامر طربيه .ابتدا الحفل بالنشيد
الوطني االمريكي انشدته مايا زين الدين والنشيد اللبناني انشده اطفال
من مدرسة المركز الثقافي الدرزي.
7

قدم الحفل السيد فراس ابو الحسن مرحبأ بالحضورزاكرأ
مناقب المعلم الشھيد
كمال جنبالط ,تاله السيد فريد زھر الدين فقال ماذا اقول
عن كمال جنبالط
بذكرى استشھاده وھل تكفي دقائق قليلة للحديث عن المعلم الشھيد؟ لم اجد
بالكلمات اكثر تعبيرا مما قله الشاعر شوقي بزيع برثاء المعلم بيوم
استشھاده ..اي القصائد ھذا اليوم ادخر
امت حقا ,اذن فالقلب ينفطر اظنھا طلقات الغدر حين ھوت تكاد لو
ابصرت عينيك تعتذر
 .بدوره السيد سامي القاضي ممثل الحزب التقدمي اآلشتراكي
دعا الحضور لالستماع الى كلمة عبر الھاتف من لبنان مباشرة مع
الزعيم
وليد جنبالط الذي وجه تحية للحضور متحدثا عن استشھاد المعلم كمال
جنبالط وعن المصالحة الكبرى من غبطة الطريرك صفير .وعرض فلم
فيديو وثائقي عن حياة الشھيد الكبير العلم كمال جنبالط.
وفي الختام قرا الشيخ جھادوھبه سورة الفاتحة وسورة االخالص لروح
الشھيد الكبير كمال جنبالط وارواح كل شھداء الوطن


“If we all worked on the assumption that what is accepted as true is really
true, there would be little hope of advance.” Orville Wright
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تقي الدين :ال إيديولوجيا خاصة للدروز
]كيف يمكن اإلضاءة على تاريخ الموحدين الدروز
واعتدالھم سواء داخل بيئتھم أو من حيث عالقتھم
بباقي الطوائف؟

س¾¾ل¾¾ي¾¾م¾¾ا ن ت¾¾ق¾¾ي ا ل¾¾د ي¾¾ن ،

Submitted by Salah Takieddine

صالح تقي الدين
يتناول الكاتب السياسي المحامي سليمان تقي الدين،
االعتدال كسمة ثابتة في تاريخ طائفة الموحدين الدروز
باعتبار أن أتباع ھذا المذھب »ال يسعون إلى ضم
اآلخرين إليه أو إلى تغيير معتقدات اآلخرين وال يدعون
إلى التبشير« ،وھذا ما دفعھم إلى »االكتفاء بالتعايش مع
االتجاھات الدينية والفكرية المختلفة كما ھي«.
ويرى أن عدم وجود »عقل تحريمي« لدى الدروز ،جعلھم
يجدون أنفسھم دائما ً في موقع االعتدال ،مستشھداً بحقبة
ال يزال التاريخ يستذكرھا في كل محطة مفصلية ،ھي
أحداث العام 1860الطائفية والتي وجد الدروز أنفسھم
خاللھا في مواجھة المسيحيين ،وفور انتھاء تلك المحنة
»مسح الدروز من ذاكرتھم تلك األحداث وانخرطوا مع
الموارنة في بناء المتصرفية« ،مشيراً إلى أن معظم أبناء
النخبة من الدروز الذين لعبوا دوراً مميزاً الحقا ً في بناء
لبنان الكبير وك ّونوا مع المسيحيين تيارات سياسية
مشتركة ،كانوا »من خ ّريجي مدارس الحكمة والفرير
وعينطورة ،وھي المدارس المسيحية المارونية بامتياز«.
ويتطرق إلى وقائع ميّزت تاريخ الدروز من حيث
اعتدالھم ،مشدّداً على أن أبناء ھذا المذھب اإلسالمي
العربي أحسوا دوما ً بانسجام تراثي مع محيطھم لكنھم لم
يكونوا يوما ً من األيام »أسرى النتمائھم الطائفي لتحديد
مساراتھم السياسية«  ،مؤ ّكداً بالوقائع عدم وجود
»مشروع سياسي واحد للدروز في لبنان وفلسطين
وسوريا ،حيث أن أفراد الجماعة كانوا يعيشون في
البيئات المتواجدين فيھا من دون »أن يكون لديھم حوافز
صدامية مع اآلخرين«.
ويؤكد تقي الدين أن »ال إيديولوجيا خاصة للدروز وال
يملكون خطابا ً دينيا ً يواجھون به اآلخرين« وفي ھذا
اإلطار يستعيد ما رواه له أحد المفكرين المعاصرين بأن
»الدروز يدركون أنھم أقلية في ھذا الجزء من العالم وھم
مقتنعون بذلك« ،وھو ما يعتبر أنه دفع الدروز تاريخيا ً
الى االعتدال وعدم انتھاج أي موقف متط ّرف إال في حال
واجھوا خطراً على وجودھم.
ويعتبر أن ما حكي عن تنامي ظاھرة متطرفة داخل طائفة
الموحدين الدروز في الفترة األخيرة ،إنما »انطلق من
تفسير خاطئ لمذھب الموحدين الدروز ،لكنھم حالة
محصورة ولم تنتھج يوما ً خطابا ً متطرفا ً ضد اآلخرين ،بل
جل ما كانوا ينادون به ھو التشديد على تميّزھم
وخصوصيتھم وعدم القبول بفرض عادات وتقاليد غريبة
عليھم« .وفي ما يلي نص الحوار:

ـ»إذا أراد الدرزي أن يكون منسجما ً مع ھويته
التاريخية سواء المذھبية أو الدينية ،أو ما تراكم عبر
التاريخ من شخصية سياسية ومن إرث سياسي ،يجد
نفسه دائما ً في موقع االعتدال ،باعتبار أن مذھب
الدروز ھو مذھب يعتقد أن الحقيقة واحدة ،وأن
األديان ھي مسالك متعدّدة لھذه الحقيقة .وھذا المذھب
ال يسعى إلى ض ّم اآلخرين إليه أو إلى تغيير معتقدات
اآلخرين ،كما ال يدعو إلى التبشير ،بل يكتفي بأن
يتعايش مع ھذه االتجاھات الدينية والفكرية كما ھي،
وبالتالي ليس لدى الدرزي بھذا المعنى ،حافز ألن
يحكم على اآلخرين سلبا ً في اعتقاداتھم أو أن يعتبر
نفسه مالكا ً للحقيقة بينما
اآلخرون ھم على خطأ في
ھذا الموضوع.
ھذه البذرة الثقافية أعطت
الدروز تاريخيا ً طابعا ً
ليبرالياً ،فھم تعايشوا مع
كل الثقافات واألديان ،وھم
بصورة خاصة يعتبرون
أنفسھم جزءاً من منظومة
الثقافة العربية اإلسالمية،
وفي الوقت نفسه يعتقدون
في عمق مذھبھم أن
المسيحية م ّكون أساسي
بالمفھوم الديني والمفھوم
الحضاري العربي .ليس
لدى الموحدين الدروز إذاً،
عقل تحريمي بھذا المعنى.
طبعا ً الدروز في نظامھم
االجتماعي ،وھذا ظھر في
بعض األماكن بصورة
نافرة ،ال يقيمون تزاوجات
مع الطوائف األخرى ،لكن
ذلك أساسه في المجتمع
الريفي والزراعي التقليدي وھو موجود في كل
الطوائف األخرى تاريخياً ،أضف إلى ذلك أن البيئة
الدرزية لم تحاول في أي مرة أن تقفز إلى مستوى
مديني معيّن ،وبالتالي فھذا التقليد موجود لديھم.

اإلمارة استجلبت اآلخرين وجذبتھم إلى أحضانھا أكثر،
ولم تكن ھناك حواجز مع اآلخرين ،وأقامت نظاما ً من
التعايش يشھد الكثيرون أنھا كانت ذات طابع ليبرالي
ومتسامح ،وأسسوا لشراكة يُعتقد أنھا أسست للكيان
اللبناني .في ما بعد ،ادّت النزاعات االجتماعية
والسياسية ،وھي قائمة وموجودة وقوية في التاريخ،
إلى فترات تط ّرف ،سببھا أنه عندما شعرت الجماعة
بشكل عام أنھا مھدّدة في وجودھا ،أو عندما نشأت
بعض التيارات السياسية التي لديھا مصالح حادّة في
وجه اآلخرين ،وقعت بعض الصدامات.
لكن الالفت أنه ما أن انتھت أحداث العام  ،1860وھو
الحدث التاريخي الذي يُستحضر دائما ً في الصراعات
الطائفية ألن حربا ً طائفية وقعت في حينه ،فبعدھا فوراً،
مسح الدروز ھذه الذاكرة ،وانخرطوا مع الموارنة في
بناء المتصرفية بشكل مذھل ،إلى
درجة أن كل النخبة الدرزية التي
لعبت في ما بعد دوراً مميزاً في
لبنان ،كانت من خريجي
» الحكمة» و» الفرير» و» عينطورة» .
لقد انخرطوا في عملية واسعة،
وبالتالي فإن جزءاً من الحداثة
الدرزية له عالقة بصلة الدروز
آنذاك بالموارنة ،والحقا ً ك ّونوا
معھم تيارات سياسية مشتركة في
مطلع القرن العشرين ،وھذه تد ّل
على حقيقة بعضھا أو أساسھا
واقعي وليس لھا عالقة بالخيارات
فقط ،وھي أن ھذه الجماعة
الدرزية ليس لديھا ارتباط عضوي
بخيارات أكبر من موقعھا التاريخي
والديموغرافي،
والجغرافي
وبالتالي عاشت في ھذه البيئات،
وعرفت كيف تتكيّف معھا ،وھذه
ظاھرة من ظواھر االعتدال.
ولم يشعر الدروز رغم أنھم تح ّولوا
إلى أقلية أثناء عھد المتصرفية،
بقلق شديد من ھذا النظام ،فأسسوا
مع المسيحيين ھذه التجربة ،ويقول كل المؤرخين أن
الدروز في ھذه التجربة كانوا راضين بالوضع وأن
معظم النزاعات كانت درزية داخلية في ما بينھم ،أي
حول من يتولى القائمقامية أو من يكون الزعيم أو ما
إلى ھنالك .بعض ھذا الكالم قد يفيد أنه تحديد طموح
للدروز ،وھذا صحيح بمعنى أنھم ليس لھم مشروع
آخر .ويقول لي في ھذا المعنى صديق أن الدروز أقلية
ويعون أنھم كذلك في حين أن مشكلة الموارنة أقلية
لكنھم ال يريدون االعتراف بذلك.

وحتى ضمن الطائفة الدرزية ،كان نظام الزواج
االجتماعي خالل فترات تاريخية طويلة ،له عالقة
بالمراتبية .إذاً ،ھذه ظاھرة ليس لھا عالقة بعمق الفكر
المذھبي ،أو على األقل لنقل إن لھا عالقة ببعض
اتجاھات التفسير الخاطئة التي يمكن أن تكون موجودة
في المذھب .أ ّما سياسياً ،وھذا ھو األھم ،فالدروز لم
انسجام تراثي مع المحيط
يكونوا يحملون في أي يوم عبر التاريخ مشروعا ً
سياسيا ً خاصاً ،بمعنى لم يط ّور الدروز في يوم من المحطة الثانية ھي التحول الذي حدث في نھاية الدولة
األيام فكرة الربط بين الكيان السياسي وھويتھم العثمانية .إجماالً إذا قرأت تاريخ الدروز خالل مرحلة
الدولة العثمانية ،تجد أن الدروز شعروا بانسجام تراثي
الطائفية.
مع محيطھم ،وھذا كان يشاركھم فيه الجميع حتى
وإذا أخذنا التجربة القريبة من األذھان ،أي العمق الموارنة الذين ظلوا يتحدثون حتى اللحظة األخيرة
التاريخي لتجربة األمير فخر الدين ،فمعروف أن ھذه
)(Continued on page 30
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Swaida, SYRIA
The 10 Years of Exile of
Sultan Pasha Al-Atrash

سعود غالب األطرش  ،من مواليد مدينة السويداء في سوريا  .حائز على بكالوريوس في الصيدلة من جامعة دمشق  ،وھو حفيد القائد العام
.للثورة السورية الكبرى سلطان باشا األطرش -ألمه . -مقيم في مدينة لوس أنجلوس في الواليات المتحدة األمريكية مع زوجته وولديه

سعود غالب األطرش

By: Saud Ghaleb Al-Atrash

Saud was born in Swaida, Syria. Holds a B.S. in Pharmacy from the University of Damascus. He is the grandson of the
great Syrian revolution Sultan Pasha Al-Atrash. Resident of the city of Los Angeles, USA with his wife and his two sons.

قرأ الكثير منا عن الثورة السورية الكبرى عام
 1925التي قادھا البطل سلطان باشا األطرش ضد
المستعمر الفرنسي  ،وقرأنا عن بطوالت الثوار
وانتصاراتھم في معارك مشرفة سطرھا التاريخ
بحروف من ذھب  .لكن ھناك نضال وصراع بقاء
عاشه الثوار في المنفى بعد الثورة بين عام 1927
و عام  1937تاريخ عودتھم إلى الوطن تخفى
تفاصيله عن الكثيرين منا ،وال تقل أھميته عن
خوض معارك الثورة نفسھا  .لقد عاش الثوار حياةً
قاسية في منفاھم في  -النبك -في وادي السرحان
في المملكة العربية السعودية ،حاربوا فيھا الطبيعة
الصحراوية الجافة وقلة المياه وغضب رياح
الصحراء الرملية وعواصفھا الھوجاء التي كانت
تقطع عليھم انفاسھم وتھدم خيمھم وتعمي أبصارھم
 ،ناھيكم عن محاوالت غزوھم وسرقة مواشيھم من
قبل البدو الرحل الذين ما فتئوا يقتنصون كل فرصة
لإلنقضاض عليھم لكنھم كانوا يعودون في كل مرة
مھزومين مدحورين من قبل الثوار األشاوس .
كان ال بد من إختيار المنفى السعودي بعد حصار
االستعمارين الفرنسي والبريطاني للثورة ورفض
الثوار وقائدھم العام كل المغريات التي أعطاھا لھم
البريطانيون خاصةً  ،منھا العرض الذي أبلغه
المندوب السامي البريطاني لقائد الثورة وھو " :
أن حكومة صاحبة الجاللة البريطانية تتكفل بتقديم
قصر خاص بإقامتكم في مدينة القدس ،وراتب كبير
يضمن لكم العيش الھنيء والسعادة مدى
الحياة ".وكان رد سلطان األطرش ":إن سعادتنا
ھي بإستقالل بالدنا وحرية شعبنا  ،ولو كان العيش
في القصور غايتنا  ،لكن بقينا في ديارنا الرحبة .إن
طلبكم ھذا فيه مساس بكرامتنا وال نرضى أن تكون
المفاوضات معكم أو مع حلفاءكم الفرنسيين إال على
أساس إستقالل البالد ووحدتھا وجالء القوات
األجنبية منھا ".
لم يكن خيار اللجوء إلى السعودية باألمر السھل
نظراً لسوء العالقات بين السعودية واألردن الذي
رفض بقاءھم على اراضيه  ،فقد كان الصراع بين
الھاشميين وآل سعود على أشده ،وتخوف
السعوديون من أن الثوار سيدعمون الھاشميين
ضدھم  ،لذلك إضطر الثوار إلى إنتداب السيد شكري
القوتلي للذھاب إلى المملكة العربية السعودية من
أجل التفاوض مع الملك عبد العزيز آل سعود
لقبولھم الجئين سياسيين  .رفض الملك بادئ ذي

بدء قبول الطلب ،فكثرت الوسائط معه من الوطنيين
العرب في مصر واألردن وفلسطين حتى وافق على
عليه وأرسل برقية مقتضبة إلى سلطان باشا األطرش
ھذا نصھا" :قائد الثورة السورية سلطان األطرش ،
اقبلوا على الرحب والسعة  - .عبد العزيز ."-
بدأ رحيل الثوار وعائالتھم من األزرق في األردن في
صيف عام  1927إلى النبك في وادي السرحان
بالمملكة العربية السعودية لتبدأ رحلة طويلة من
العذاب والمعاناة وشظف العيش  .ومن الطبيعي ان
تبقى القضية السورية محور نضالھم واھتمامھم
حيث خاضوا أيضا ً نضاالً سياسيا ً مھما ً بمؤازرة
الوطنيين السورين والعرب طوال ھذه الفترة حتى
عودتھم للوطن حيث نالت سورية إستقاللھا.
وسأقدم لكم فيما يلي نماذج لصور يومية واقعية
لحياتھم في المنفى والتي إمتزج فيھا الكفاح في سبيل
البقاء مع النضال السياسي في سبيل القضية
السورية  ،وھذه
اليوميات
مأخوذة من
مفكرة المجاھد
الكبير صياح
األطرش بخط
يده حيث حرص
على التوثيق
اليومي لحياة
الثوار في
مختلف
نواحيھا .
الثالثاء 17
تموز - : 1928
في النبك  -ذھبنا
بصحبة سلطان
باشا لجلب الملح الذي ھو سلعة متوفرة يفيدنا في
المقايضة ،حيث نبيعه ونقايضه بسلع أخرى كالطحين
وما شابه  ،والحصول على الملح يتطلب جھداً كبيراً .
األربعاء  18تموز  : 1928حضر مساء رياض
الصلح وبصحبته كاتبة وصحفية بريطانية مشھورة ،
وسألت الصحفية سلطان باشا حول الملكية أم
الجمھورية في سوريا  ،فأجاب أن المھم أوالً ھو
تحقيق اإلستقالل الكامل ،وصيغة الحكم تعود لرأي
الشعب السوري الذي ھو سيد القرار .

اإلثنين  3آب  : 1928ابلغنا قائد الدرك األردني
برسالة أن الحكومة األردنية تنوي قطع الطريق بن
عمان والنبك بسبب ستو تم على سيارة حكومية
واتھموا الدروز بذلك  ،وھذا الطريق ھو الشريان
الحيوي الوحيد الذي تأتينا منه المعونات والمواد
الغذائية  ،وتباحثنا مع سلطان باشا بھذا الخصوص
وقرنة الذھاب إلى إلى عمان لمقابلة األمير عبدﷲ
ورئيس الحكومة األردنية وعدة رجاالت وطنية
لمساعدتنا بإقناع األمير عبدﷲ  .وبعد مباحثات
وجھود مضنية تم إلغاء القرار وإنتھت المسألة
والحمد . Å
األحد  3شباط  : 1929كنا في البرية شديدي الجوع
بعد أن مضى علينا ثالثة أيام بدون طعام  ،مرت علينا
قافلة صغيرة أعطتنا كمية قليلة من الطحين قمنا
بعجنھا وشيھا على النار ثم أكلناھا .
الجمعة  8آذار  : 1929جاء ريح غربي شديد جداً لم
يحدث مثله من قبل ھدم
أكثر البيوت ومنھا بيت
سلطان باشا  ،كما ومزق
العديد من الخيام وكسر
بعضا ً من اعمدتھا
ودخلت الرمال في
عيوننا وحلوقنا وتحت
مالبسنا .
األربعاء  3نيسان 1929
 :غادر األمير عادل
ارسالن مخيمات الثوار
في النبك بصحبة األمير
أمين ارسالن الذي جاء
ليأخذه بشكل نھائي ،
وكان وداعا ً حزينا ً لرفيق
نضالنا وثورتنا وفارس
مقدام ال يشق له غبار .
األحد  19ايار - : 1929النبك -حيث يصادف عيد
األضحى  ،ورغم أنه كان بسيطا ً فقد قمنا بتبادل
الزيارات ،وتذكرت كيف كنا نقضيه في بلدنا بالوالئم
واألفراح وكيف كنا في بحبوحة  ،أما اآلن لقد تبدل
كل شيء ،فھذا يھددنا بالطرد ويعتبرنا من الغرباء ،
وذاك يريد غزونا  ،وآخر يسحب البساط من تحتنا .
وعلى كل حال ال بد من الصبر ألنه مفتاح الفرج وكل
شيء يھون فداء الوطن .

)(Continued on page 32
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USA-New York
My Plea
By Dr. Anis Obeid, M.D., FACC
Poet, Author & Doctor. Born in Aley, Lebanon, he graduated with a MD degree from AUB School of
Medicine & his post graduate training was in the USA. He is a lifetime honorary member of the American
Medical Association along with numerous professional organizations. Dr. Obeid is also involved in many
social & cultural organizations. A founding member & past chairman of the American Druze Foundation,
& a lifelong member of the American Druze Society. During this time he has also received recognition &
numerous awards for distinguished service to his profession & community. He currently resides in
Syracuse, NY with his lovely wife, Nawal Najeeb Saab.

Whether the subject is a nation, an
ethnic group, a religious community, or
any other form of collective human
endeavor, what is carried from one
generation to the next falls under the
general heading of culture. This includes
all aspects of human endeavor, from art
to artifacts and from structure to
architecture, painting, poetry,
philosophy, science, mathematics and
all other disciplines that emanate the
explosive potential of the human mind.
In these endeavors, it is the written
word that preserves the cultural DNA
and transmits to future generations,
where it can evolve and grow. For
example cultures that rely only on oral
transmission from one generation to the
next suffer the attrition of time and the
distortion of content; they remain
stunted and in time disappear
altogether. Likewise cultures that that
are built on secrecy and circumspection
suffer deficiency in communication and
the capacity of renewal in synchrony
with the evolving realities of the
environment in
which
they
exist. But that
calls for a
separate
discussion.
We all know
and in many
ways
are
proud of the
philosophical underpinnings of our faith
which are primarily based on reason

and intuition in the virtual absence of continues at an alarming rate. But we
rituals and physical structures. However, should not despair.
the practice of circumspection
A major breakthrough was recently
(Takiyyah) has hampered
pioneered by Shauki and
the
continued
Sarah Halime in the field
development of Tawhid
We all know and in of communication and
philosophical thought many ways are proud of
network building. Relying
which, in its global
on the electronic media
the philosophical
context, rests upon the
they
single handedly,
capacity to adapt and underpinnings of our
established
the most
faith which are
evolve with the demands
extensive
web
of
of the day. Hence, until
primarily based on
communication among
recent times, we have reason and intuition in
the Muwahidoun Druze
suffered from the dearth the virtual absence of
individuals and groups in
o f do cum en t s an d
all parts of the globe.
rituals
and
physical
publications
by
They attend almost all
structures
Muwahidoun
Druze
major functions in the
writers,
thinkers,
USA and provide a
historians and researchers, on all
pictorial and a substantive
aspects of life that define culture. In the
documentary of most events, carrying
USA the ADS provide a nation wide
the entire investment in time and
community wide conventions promoting
expenses on their own. The wealth of
social and educational programs.
talent that their publication has brought
More recently initiatives aimed at
documentation and archiving were
launched.
The ADF is promoting
academic research with long term
perspective in mind such as the
establishment of post Doc program on
Druze studies at Georgetown University.
Members of the Council representing
“Mashyakhat al-Akl in Lebanon”
continue to offer their services at great
personal cost in time and expense, and
DOCO is offering vital support to the
orphanages in Lebanon and more
recently Syria. Yet we are barely
scratching the surface as the attrition

out among all ages, gender and location
in their magazine “Al Fajr The Dawn
Druze International Magazine” is truly
amazing.
Druze Worldwide is a stroke of luck
and a lively forum for the Muwahidoun
and they better not let it wither on the
vine. Neither Shauki nor Sarah had any
idea about the content of this message,
as I extracted a promise from them that
they will publish this plea as is. Druze
Worldwide is an unexpected piece of
luck that the Druze must capitalize on
and develop into an institution for future
generations. 
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BAYSSOUR/ALEY
كيف نضيف الحياة الى سنوات العمر
نه آذار ,شھر المحب ِة
والعطاء...
إنه شھر المرأة..
شھر الربيع والتجدد..
وما جمعية سيدات
بيصور االجتماعية
الخيرية ,الواعية
دائما" لدورھا الكبير
في قيام المجتمع
وتطويره ,إال خير
مثال على بناء الفرد
وتعزيز قدراته.
فجمعية سيدات
بيصور االجتماعية
الخيرية تسعى دائما"
من خالل نشاطاتھا
المتنوعة الى م ّد جسور التواصل وخلق
بيئ ٍة حاضن ٍة القطاب المجتمع كافة ً.
من بساتين الزيتون وأحراج الصنوبر,
مع معاول الفالحين ,وبنادق أبطلھا,
مع زھر اللوز المتكىء على حاشية مناديل نسائھا
مع عطر البيلسان يرافق بسمة ثغر اطفالھا
تحلق فراشة ٌ حاملة ٌعبير االصالةُ تنثر بذور
المعرفة والتقوى أينما ّ
حلت.
ھي إبنة بيصور اآلبية  ,تترجم سمفونية حياة وليدة
ثور ٍة داخلي ٍة ,مرآة تعكس وجة بيصور ,حكاية
أمل  ,إنشودة كبريا ٍء وعز ٍة .
ٍ
ھي ھيفاء..
س أرسلتھا أجنحة طائر
شم
كخيوط
تنساب
كلماتھا
ٍ
الوھن ,وحلق
رماد
نفض
فنيق ,
َ
في رحاب الحياة ..
وھا نحن نستضيفھا للمرة الثالثة
على التوالي ,لنغرف من َمعين
معرفتھا وعلى إيقاع إيمانھا
ترقص أروحنا..
ھي ھيفاء نايف مالعب,
مستشار تعليم في المجلس االعلى
للتعليم " دولة قطر.
االحد
بيصور
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CALIFORNIA
Marriage in Druze Societies
By: James Abed
James is a 23 year old student living in USA, spent the biggest part of his childhood in Saudi Arabia where he
earned his French baccalaureate then moved to London to graduate in Electrical Engineering. James is
currently finishing a Masters Degree while working as sales engineer for a trading company. Has a keen
interest in sports since his childhood which allowed him to travel to many countries including Ukraine where he
received a certificate as a gymnastics trainer from the Head trainer of the Olympics team of Ukraine.
I chose to write this
article knowing that
many will disagree
with my opinion
especially in the
delicate subject of marriage in Druze society.
I should start by saying I am a 23 & have
spent a good part of my life living abroad in
many countries while being exposed to
various cultures & different ways of thinking.
I came to realize I had “Druze obligations”
not so long ago after having lived my life
thinking I am just like everyone else.

Suddenly “Druze” started meaning
something & the fact that I was Druze meant
pressure on me & my family because this or
that does not comply with Druze rules; & yes,
the biggest restriction was marriage. I am
writing this article to review the pros & cons
of this society with thoughts about my way of
life & how it affected me. Unfortunately I
cannot talk about our religious beliefs simply
because I among many others know nothing
about Druze religion. In fact, how many
Druze individuals can actually explain the
Druze religion & the beliefs? And how many
people questioned these rules & their origin
as opposed to follow them blindly?
Many of us have been taught to accept
the fact that we are Druze & that we had to
stay within the society no questions asked. If
we don’t we will be rejected by our own
people; even worse, our own families (which
is crazy in every other society, yet I have
seen many Druze proudly saying they would
reject their own kids for marrying a foreigner)
& for what reason? I believe being
threatened to be rejected is actually pushing
me away from wanting to accept Druze as
my society rather than them accepting me. I
sometimes avoid saying I am Druze in front
of foreigners because of such mentalities.
I should share this classic eye opening
story that happens very frequently &
opposes many Druze “marriage traditions”: I
grew up with my neighbor who is from a
Druze family sharing the same mentality &

life style as me except for the fact that he
wanted to marry a Druze girl because he
was taught by his parents that this was the
right thing to do. Meanwhile I had a foreigner
girlfriend which he used to argue about the
fact that she was not Druze so I shouldn’t
consider marrying her. Time passed & I got
to meet his unofficial fiancée, & I didn’t have
the best impression about the type of girl she
was, but my opinion didn’t matter because I
was the one dating a foreigner non-Druze
girl. A few months later his father tells him to
take the next step & propose. I should stress
that his father asked him to do it because the
girl was Druze & I wonder if he considered
any other qualities in
her. Their relationship
lasted a while longer
until he discovered she
was not the best choice
& not trustworthy. The
next time I saw him, I
was the one arguing
that he & his father were
blinded by the fact that
she was Druze & need
to open their eyes to the other qualities that
mattered most in marriage. I am still until
now perfectly happy in my own relationship.
Not only him, but his father’s, for having
judged the girl suitable for his son based on
the fact that she is Druze. The next time I
saw this girl she had indecency written all
over her (tongue, eye brows & belly piercing
not to mention the wild stories in her life I got
to know at a later time).

after they meet?”. As usual the debate ends
by “you will find a good Druze girl” maybe I
will maybe not, but meanwhile I will trust my
own judgment & the logic of this world.

This story is one classic example among
numerous others which I feel Druze tend to
ignore. The first question I get asked when I
say I have a girlfriend is “is she Druze?”;
what happened to “is she from a good
family? Is she decent? Does she get drunk,
party till morning?”. The question I would like
to ask these people is “what are my chances
of ending up with the wrong girl if I was to
pick one based only on her religion? Just like
my friend did”, “is it right what people do
when they get married a couple of weeks

I should end by saying that in other
matters the Druze have achieved a lot of
success and the amount of accomplishments
they have made worldwide should not be
degraded by this article. The leadership they
offered to the world, the daily efforts and
numerous high rank positions attained
globally are a pride to our community. This is
only regarding the marriage issue and the
hope of becoming more aware of the “old
school mentality” that we have regarding this
matter. 

Some frequent quotes from the marriage
debates that often come up regarding my
relationship with a foreigner: “Other cultures
don’t have our values & traditions” I answer
“her values & traditions are better than mine. I
am the one with the least mature & ethical
manners in this couple” - “Our numbers are
decreasing because of people like you
wanting to leave the Druze community” I
answer “I am not leaving. I am being
rejected. As far as I am concerned
my priority goes to happiness within
the married couple then the
happiness of other people and the
community’s benefit” - “The number
of divorces is 10 times higher in
foreign societies” I answer “Although I
have seen societies that do not value
marriage like we do; I still think it is
because our number is a thousand
times less than foreign societies”
The debate is endless and can go on for
hours however by the end of the day I am
convinced about one thing: Druze are not
looking at the whole picture, not realizing
people are all the same and that some of our
traditions are not applicable in these times.
Cousins getting married or marriage in a few
weeks period based only on religion as
criteria are misleading for many future
generations.
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GOLAN HGTS
اآلحتالل اآلسرائيلي وقرار الضم

مقدمة من السيدة  -املي القضماني

الجوالن المحتل

رائدة الحركة النسائية في الجوالن المحتل

تعتبر السيدة ،أملي القضماني من بلدة ،مجدل شمس" أول من أسست حركة نسوية في الجوالن المحتل عام  1982مع مجموعة
من المثقفات ،لالعتناء بالجيل الجديد ،واالھتمام بشؤون المرأة وتفعيل دورھا ،فقد ساھمت مع مجموعة من النساء للعمل على
فتح طريق معبر "القنيطرة " أمام نساء الجوالن للتواصل مع أھلھم وذويھم في وطنھم األم .ورغم الظروف الصعبة التي منعتھا
من إكمال دراستھا الثانوية وما بعدھا إال أنھا اجتھدت على نفسھا لتغدو من مثقفي البلد فكانت لھا كتابات كثيرة ،في السياسية،
والحياة االجتماعية ،واألدب والشعر والنثر وھي زوجة ،أحمد علي القضماني ،األب الروحي للحركة الوطنية في الجوالن المحتل
وتعرضت لألذى الجسدي أثناء المواجھات مع جنود االحتالل في معركة رفض الجنسية اإلسرائيلية عام  ,1982ومنعتھا قوات
االحتالل من مغادرة الجوالن

إحتلت “إسرائيل” الجوالن خالل عدوانھا على الدول العربية في الخامس من
حزيران عام  1967وعملت منذ اليوم األول الحتالله على فرض سياستھا
التوسعية عبر تغيير معالمه الجغرافية والديمغرافية ،من خالل تدمير قراه
ومزارعه ،وإقامة المستوطنات وتشجيع االستيطان ،وتھجير سكانه والتالعب
بآثاره من خالل عمليات التنقيب والحفريات .كما بسطت سيطرتھا الكاملة على
مصادره المائية كافة )التي تمثل  %14من مخزون سوريا المائي قبل 4
حزيران  ،(1967وتش ّكل مسألة مياه الجوالن أحد أوجه الصراع ،والكيان
الصھيوني يرى في مياه الجوالن
أحد المكاسب االستراتيجية التي
تحققت بفعل احتالله.

ومع التطورات األخيرة في سوريا اتخذت “إسرائيل” خطوات لتسريع
الموضوع وأجريت جولة للجھات ذات الشأن في المنطقة المقرر أن يقام عليھا
لبدء تنفيذه.
ووفق خطط المشروع ،سيتم إقامة  41مروحية ھوائية بطول  130متراً ،ضعف
طول المروحيات القائمة حاليا ً في الجوالن ..وسيزود المشروع الكيان
اإلسرائيلي بـ  150ميغاوات فيما تكلفته تصل الى مئة مليون يورو.
واعتبر إيلي مالكا ،رئيس ما يسمى “المجلس
اإلقليمي -جوالن” ،المشروع استراتيجيا ً من
الدرجة األولى يؤكد من جديد تمسك
“إسرائيل” بالجوالن ،وتعزيز وجودھا فيه
وتحويل ھذه المنطقة المحتلة الى منطقة
ھامة من جميع النواحي االستراتيجية
واالقتصادية واالستيطانية.

وقامت قوات االحتالل بزرع األلغام
في المناطق الزراعية وحول
المناطق المأھولة بالسكان،
وحولت الكثير من المواقع والقرى
إلى مواقع عسكرية.
وبذلك مثّل احتالل الجوالن عام
 1967البداية العملية إلطالق
األھداف الصھيونية السياسية
واالقتصادية.
وبدأت قوات االحتالل بتنفيذ
مشروع توليد الكھرباء عبر
التوربينات الھوائية وھو واحد من
أھم المشاريع االستثمارية الذي
يحمل أھدافا ً استراتيجية لـ
“إسرائيل” .وسيقام المشروع على مساحة  400متر في واحدة من أھم
المناطق في الجوالن السوري المحتل ،والتي تحولت منذ عام  1967الى مزار
لمشاھدة مدرعات الجيش اإلسرائيلي التي شاركت في الحرب آنذاك.

تظاھرات احتجاج في مجدل شمس احتجاجا ً على السطو الذي قامت
به سلطات االحتالل على مخازن تبريد التفاح ومصادرة التفاح
المخزن فيھا.

ويجري الحديث عن مشروع كانت طرحته “إسرائيل” قبل سنوات وت ّم تجميده
بعد أن تقدمت وزارة الخارجية السورية برسالة الى األمم المتحدة ومجلس
األمن الدولي تطالب فيھا بمنع “إسرائيل” من تنفيذ المشروع لخطورته على
األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط وعلى مستقبل السالم فيھا ،كما
جاء في الطلب السوري آنذاك.

وت ّم ذلك عندما شرعت الحكومات الصھيونية
المتعاقبة عن طريق القوة الغاشمة بإطالق
برامجھا التوسعية عن طريق مصادرة المزيد
من األراضي الزراعية واالستيالء على
مصادر المياه في الجوالن والشروع بعمليات
“االستيطان العسكرية” فيه وصوالً الى
إجراء عمليات المسح الجغرافي والتنقيب
األثري لسرقة أراضي ومياه وثروات الجوالن
في محاولة يائسة لسرقة انتماء وتاريخ
وثروات ھذه المنطقة من انتمائھا العربي
السوري عبر آالف السنين.

من ھنا جاء قرار ضم الجوالن الى الكيان الصھيوني الذي اتخذ في عام 1981
ليجسد الشكل العملي في محاوالت ترسيخ ھذه األطماع واقعا ً ميدانيا ً بعد أن تم
دعمه مباشرة بعدد من اإلجراءات العدوانية األخرى وفي مقدمتھا توسيع
االستيطان حيث يبلغ عددھا اآلن حوالي  350مستوطنة مع إعطاء الحوافز
المادية لتشجيع حركة االستيطان في الجوالن في إطار خطة أعلن عنھا في
السنوات السابقة تقضي بزيادة عدد المستوطنين الصھاينة في الجوالن ليصل
ھذا العدد الى حوالي  17ألف مستوطن صھيوني ،أي ما يعادل تقريبا ً عدد
السكان العرب السوريين المقيمين في الجوالن العربي السوري.
)(Continued on page 33
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The three great essentials to achieve anything worth while are:
Hard work, Stick-to-itiveness, and Common sense.” Thomas Edison
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ﺍﻝﺠﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ

ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻏﺭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﻭﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ
ﺃﺒﺎﻥ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ،ﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ،ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺩﻭﻝﺔ
ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ .ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﻬﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .1914
ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺩﻭل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﺀ ﻤﺴﺎﺤ ﹰﺔ ﻭﺘﻌﺩﺍﺩﹰﺍ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ ،ﻜﻤﺎ
ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﺭﺓ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻝﻤﻐﺘﺭﺒﻭﻥ
ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﻭﻥ ﺍﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﻔﺭﺹ
ﺍﻝﺫﻫﺒﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺼﻌﺒﺔ ﺠﺩﹰﺍ .ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻴﻨﺘﻘﻠﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﺕ
ﺍﻝﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﻴل ،ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﺭﺏ ﻓﻲ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺒﻼﺩ ,ﻭﻗﺩ ﺃﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ
ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻐﺘﺭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻘﺎﺘﻠﺔ ﻜﺎﻝﺤﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﻼﺭﻴﺎ
ﻭﺍﻝﻜﻭﻝﻴﺭﺍ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﻐﺘﺭﺒﻭﻥ ﺼﻠﻑ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﺍﻝﻤ ﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﺤﺎﺭ.
ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﻭﻥ ﺍﻝﺩﺭﻭﺯ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻫﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺃﺤﻔﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻤﻭﻁﻨﹰﺎ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ
ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺎﻝﺕ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺒﻌﺎﻡ  ،1960ﻭﺃﺴﺴﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ
ﻻ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻻ ﺯﺍل ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻭﻗﻔﺕ
ﺃﻋﻤﺎ ﹰ
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ.
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺩﺭﻭﺯ ﺍﻝﺠﺒﺎﺒﺭﺓ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﺒل ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﺠﺒل ﺍﻝﻌﺭﺏ
ﻭﺤﺎﺼﺒﻴﺎ ﻭﺭﺍﺸﻴﺎ ﻭﺃﺜﺒﺘﻭﺍ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻨﻴﺠﻴﺭﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﺓ
ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﹰﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺼﺩﻗﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ
ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺒﻼﺩ.
ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﺘﺒﺩل ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﻭﺯ
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺔ ﻭﺤﻤﻠﻭﺍ ﺍﻝﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺍﻝﻨﻴﺠﻴﺭﻱ.
ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ
ﺇﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺇﻤﺎ ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻭﺭﻴﺔ،
ﻭﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻘﺩﻭﻤﻬﺎ
ﺇﻝﻰ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ،ﻭﻫﻲ:
ﺍﻝﺸﻌﺎﺭ ،ﺒﺭﻜﺎﺕ ،ﺍﻝﺨﻠﻴل ،ﺼﻴﻤﻭﻋﺔ ،ﻤﻜﺎﺭﻡ ،ﺃﺒﻭ ﺤﺴﻥ ،ﻏﺭﻴﺯﻱ،
ﺍﻝﺠﺭﻤﻘﺎﻨﻲ ،ﻋﻁﺎﷲ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ،ﺃﺒﻭ ﻜﺭﻭﻡ ،ﺯﻭﻴﻬﺩ ،ﺤﻼﻭﻱ ،ﺸﻌﺒﺎﻥ،
ﻜﺭﺍﻤﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺴﻴﻑ ،ﻨﺼﺭ ،ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ،ﺍﻝﻭﺭﻫﺎﻨﻲ ،ﺃﺒﻭ ﻤﻁﺭ ،ﻤﺩﺍﺡ،
ﺍﻝﺩﻨﻑ ،ﺍﻝﺴﻌﺩﻱ ،ﻓﺨﺭﺍﻝﺩﻴﻥ ،ﺍﻝﺸﺭﻴﻁﻲ ،ﺤﺭﻴﺯ ،ﻴﻘﻅﺎﻥ ،ﺍﻝﺤﻠﺒﻲ،
ﺍﻝﻐﻀﺒﺎﻥ ،ﺃﺒﻭﺯﻜﻲ ،ﺍﻷﻋﻭﺭ.
ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ

Hasib Moukarim & Janah Moukarim welcoming
Judge Shiekh Ghandi Makarem in Lagos

Judge Shiekh Ghandi Makarem surrounded from L to R by : Ziad
Saimua , Majeed Ghraizi , Deeb Jarmakani , H.E. Ambassador Shawki
Bou Nassar, Sami Abou Hassan , Hasib Moukarim & Faysal al Halabi .

During the launching of Lebanese-Nigeria Initiatives Hasib Moukarim,
Faysal el Khalil , Ambassador Shawki Bou Nassar and Ronald
Chagoury & others cutting the cake

ﺃﻨﺠﺯﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔﹰ ،ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺯﻴﺎﺩ
ﺼﻴﻤﻭﻋﺔ ،ﺍﻝﻘﻨﺼل ﺍﻝﻔﺨﺭﻱ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻻﻏﻭﺱ ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﺤﺴﻴﺏ ﻤﻜﺎﺭﻡ
ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﺸﻴﺨﺔ ﺍﻝﻌﻘل ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ .ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ
)(Continued on page 18
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LEBANON
كلمة لو سمحتوا  -وطني
المسروق ...أنا ھنا!

بقلم :أمل عربي

By: Amal Arabi

Amal is a graduate with a degree in English literature and also is able to speak French and
Italian. Currently works at Abougoush Studio in the Editing Department and as a teacher at Dar
Al Hayat. Her ambition is to be a journalist, enjoys reading, writing, and photography. From
”Kfarkouk, Rashya, Lebanon and believes “in every moment we live, we should make history

ويحدثونك عن الوطن...عن أي
وطن يتكلمون ،بر ّبك؟ وبأي وطن
يتباھون؟
قالوا إنه مالذنا وانتماؤنا ...قالوا
فيه الشعر والحياة واألمل ،وعنه
الراحة والحنين واألمان...أھذا ھو
الوطن؟
أنا لم أعرف إال أنه سرق أحالمنا
وطموحاتنا وھجرنا وأبعدنا قسوة
وانتحارا...
أنا لم أسمع عنه إال
سرقات وإغتياالت
وقتل وحروب...
أر فيه إال أبطاالً
أنا لم َ
في قبور ولصوصا ً
في قصور ،وأغنياء
على ذل الفقراء
يغتنون ،وحكاما ً على
جثث الناس يرقصون ،ونوابا ً ال
يتغيرون ،ووزرا َء في مواضيع
اإلنشاء يتنافسون ...وبعد الموت
يظلون يبتلعون ...وبالدين يقتلون
ويكفرون ...وغباء بالجملة،
وقطعانا ً يسيرون ...ومثقفين
15

يثورون ،يقومون ثم يح ّطون ،وعبثا يتفرجون واألمم تضحك.
يتكلمون...
رأيت اإلنسان ھنا يرخص ويعلو كل
شيء عداه ويموت ،ف ُينسى أسرع
لبنان ،باسم  شوھوه ...باسم
العرافين يتس ّللون
الحب قتلوه!
من الموت ...رأيت ّ
إلى بيوتنا ليحيكوا لنا قدراً أو ربما
أنا لم أعرف إال لبنانَ بال كھرباء
وطنا ً ما...
وبال مياه وبال دولة ...أخبارنا
رأيت أديانا ً تعلم كل ّ شيء إال
طقس ماطر أغرق البالد وإعالم
المحبة ...ورأيت وطنا ً متكرراً في
على ھرج ومرج ...فنانات
وعاھرات ومسلسالت بال معنى ال األغاني والمناسبات الحزينة...
مغزى .أنا عرفت
ً ھذا ما رأيته!
شھداء وشجونا
وأحزانا ً وشجعانا ً غرباء نحن في وطننا ...حتى
ُيغتالون .أنا رأيت وجودنا سرقوه واحتكروه!
وھما ً صدّقناه
أسموه حرية ...أتعرفون ما ھو الوطن؟؟؟
جعلناه "حرية
الوطن يا أصدقاء أال يحدث لنا كل
كارثية" ،ورأيت ھذا ...الوطن أن يحتاجنا ال أن
شعارات جديدة
نحتاجه ...الوطن أن يبكينا ال أن
وھتافات جديدة
نبكيه ،وأن ينتمي إلينا ال أن ننتمي
وبألوان قاتمة وبھزائم جديدة.
إليه ...أن يشھ َد بنا ال أن نشھ َد به،
أن يض ّمنا بعد الموت ال أن نض ّمه
تدرس،
أنا رأيت مدارس ال ّ
وجامعات ال تجمع ...رأيت متاريس ميتا ً!
َ
ً
وطوائف
َ
وأسلحة وأبنا َء وطن واحد إعذروني يا أصدقاء ،إني ألفتقد
ضھم بعضا ً ...والجميع
َينھش بع ُ
وطنا ً...

“He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in
life.” Mohammed Ali
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CALIFORNIA

Mr. & Mrs. Farid Makarem host a Pool Party for Consul General
Johnny Ibrahim of Lebanon in California, Judge Kaddo and Friends

We are all visitors to this time, this place. We are just passing through. Our purpose
here is to observe, to learn, to grow, to love, and then we return home.
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RAS EL METN
Mayor Issam Makarem donates all funds to build
Athletic Center in his town Ras El Metn
Thank you for your generosity Mayor Makarem,
Shauki Halime

رئيس بلدية رأس المتن الشيخ عصام فايزمكارم يتبرع ببناء
مجمع رياضي مسقوف على نفقته الخاصة لبلدته رأس المتن
حضرة رئيس األتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ األستاذ عبد vollyو basket ballأللعاب For multi purpose use
،ھبة محبة الى جميع أبناء رأس المتن تشجيعا tennisوball
الرحمن الريس السادة أعضاء الھيئة األدارية لألتحاد
مستمرا للرياضة
السادة رؤساء وأداري والعبي األندية المشاركة
ختاما،أشكر مدرسة المنار بأدارتھا الكريمة بشخص مديرھا
حضرة رئيس نادي ھالل النصر األخ الكريم رجا محمد
العام األستاذ فؤاد ابو رسالن على أستضافتھم لھذه الدورة
صالحة الموجود حاليا في الخارج اعاده ﷲ سالما
الرياضية وتشجيعھم للرياضة بشكل عام.
أعضاء الھيئة األدارية للنادي ....
اھال وسھال بالجميع في رأس المتن،بلدة الرحب والسعة
وتمنياتي للمتبارين بالتويق وحصد الميداليلت ..
سيداتي سادتي .في ھذا اللقاء الرياضي المميز لبطولة
والسالم عليكم
لبنان الذي يأتي بعد أنتصارات رائعة حققھا فريق نادي
ھالال النصر الذي رفع اسم النادي واسم رأس المتن عاليا عصام فايز مكارم
رئيس بلدية رأس المتن
في لبنان واليونان والواليات المتحدة األمريكية نتمنى
اھالي وبلدية رأس المتن لھم دوام النصر والتوفيق

أن للرياضة دور فعال في تنشئة األجيال الشابة
باألتجاه الصحيح ،يخلق منھم جسما سليما
وعقال متنورا
وقد باتت الرياضة مادة يومية في نشرات
األخبار في الصحف واألعلالم المرئي ولھا
جماھير غفيرة تتابعھا في كل أنحاء العالم.
إيھا الحفل الكريم،يسعدني في ھذه المناسبة
الرياضية المميزة،أن أزف أليكم خبر التحضير
لبناء مشروع مجمع رياضي مسقوف في رأس
المتن متعدد األھداف
17

“Imagination is more important than knowledge.” Albert Einstein
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ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27/3/2011ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻴﻜﺎﺠﺎ ،ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻭﻥ
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻝﻘﺩ ﺘﺄﻝﻔﺕ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﺩﺓ:
ﻓﺭﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺤﺴﻥ ﺭﺌﻴﺴﺎ ،ﻤﺎﺯﻥ ﺃﺒﻭ ﻤﻁﺭ ﻨﺎﺌﺒﹰﺎ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ،ﺠﻨﺎﺡ ﻤﻜﺎﺭﻡ
ﺃﻤﻴﻨﹰﺎ ﻝﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ،ﻭﺴﻤﻴﺭ ﺍﻝﺠﺭﻤﻘﺎﻨﻲ ﺃﻤﻴﻨﹰﺎ ﻝﻠﺴﺭ .ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻝﺴﺎﺩﺓ ﺴﻼﻡ ﺼﻴﻤﻭﻋﺔ ،ﻋﺎﺩل ﺍﺒﻭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ،ﺃﻜﺭﻡ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ
ﻏﺭﻴﺯﻱ ،ﻭﻤﻔﻴﺩ ﻜﺭﺍﻤﻲ .ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺸﺎﺀ
ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﻭﺯ ﻓﻲ ﻻﻏﻭﺱ ،ﻭﻓﺘﺤﺕ ﺼﻔﺤﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﻝﺩﺭﻭﺯ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺱ ﺒﻭﻜﻙ؛ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺁﺜﺭﺕ
ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻷﺨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺃﻫﺎﻝﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻭﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ.
ﺇﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﺒـ  650ﻓﺭﺩﹰﺍ
ﺒﻴﻥ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﻁﻔل.
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺍﻝﺩﺭﻭﺯ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻤﻊ ﺍﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺩﺭﻭﺯ ﻓﻲ
ﺍﻝﺠﺎﻝﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ،ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻝﻨﻴﺠﻴﺭﻱ ،ﻭﺃﺴﺴﻭﺍ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺯﺩﻫﺭﺓ.
ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻝﺩﺭﻭﺯ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻁ ﻭﺍﻻﺴﻔﻨﺞ
ﻭﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺸﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻙ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﺠﺎﺩ ﻭﺍﻻﺤﺫﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻝﺒﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻫﺯﺓ ،ﻭﺍﻝﻘﻬﻭﺓ ،ﻭﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ،ﻭﺍﻝﻌﻠﺏ ﺍﻝﻜﺭﺘﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻝﻤﺭﻁﺒﺎﺕ.
ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻤل ﺍﻝﺩﺭﻭﺯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﻓﻲ
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ.
ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﺁل ﺍﻝﺨﻠﻴل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺴﻔﻥ
ﺃﺏ ﻭﺒﻴﺒﺴﻲ ﺍﻝﺸﻬﻴﺭﺓ ،ﻭﺁل ﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﻔﺭﺸﺎﺕ
ﺍﻻﺴﻔﻨﺠﻴﺔ ﻤﺎﺭﻜﺔ  Moukaﺍﻝﺸﻬﻴﺭﺓ ﻜﺫﻝﻙ.
ﻭﺁل ﺃﺒﻭ ﺤﺴﻥ ﻭﻜﻼﺀ ﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻝﻤﺎﺭﻜﺔ  ، Power Horseﻤﺸﺭﻭﺏ
ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﻴﻥ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻋﻤﻠﻬﻡ.
ﻝﻘﺩ ﻭﻓﹼﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺩﺭﻭﺯ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻤﺌﺎﺕ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل
ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺠﻠﺩﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻭﺃﻝﻭﻑ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻨﻴﺠﻴﺭﻴﻴﻥ ﻤﺎ
ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺭﻤﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻝﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺔ.
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ  1975ﻭ  1990ﻭﻗﻌﺕ
ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ،ﻓﺠﺎﺀﻫﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﻭﺯ ﻭﻏﻴﺭ
ﺍﻝﺩﺭﻭﺯ ﻭﺴﻜﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﻤﺜل ﻻﻏﻭﺱ ،ﻭﺃﻴﺒﺩﺍﻥ ،ﻭﺃﺒﻭﺠﺎ ،ﻭﻜﺎﻨﻭ،
ﻭﻜﺎﺩﻭﻨﺎ ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺒﻌﺎﻡ  1990ﻋﺎﺩ ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ
ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ.
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﺍﻵﻥ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﻝﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ
ﺒﺩﺃ ﻴﺘﻜﺎﺜﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﻭﺯ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺒل ﺍﻝﻌﺭﺏ.

Shiekh el Akl Naem Hassan & his Representative in Nigeria
Hasib Moukarim

)(Continued on page 23
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LEBANON
إقرار قانون حماية النساء وسائر
أفراد األسرة من العنف األسري
بيروت  -أقرّ مجلس النواب ،قبل ظھر اليوم الثالثاء ،قانون
حماية العنف األسري ،في وقت كانت جمعيّة كفى تعتصم في
حديقة االسكوا ،للمطالبة بإقرار القانون معالتعديالت التي
تحمي المرأة بالدرجة األولة من ھذا العنف

19

”“Enthusiasm is everything. It must be taut and vibrating like a guitar string.
Pele
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PALESTINE
Druze women from all Carmel, Golan &
Galilee visit the Prophet Shueib Holy Site

نساء درزيات من جميع قرى الجليل والكرمل
والجوالن في زيارة النبي شعيب عليه السالم
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PALESTINE
الغاء لوائح االتھام
بقضية زيارة المشايخ
الدروز لسوريا
الصور بواسطة الصديق الصحافي يحى عامر
افادت مراسلة موقع بانيت وصحيفة بانوراما
الى انه تم التوصل الى اتفاق مع النيابة العامة
في قضية المشايخ الدروز وسفرھم الى سوريا ،
وبحسب االتفاق تم الغاء واسقاط لوائح االتھام
بحق المشايخ الدروز مقابل عدم زيارة سوريا
ولبنان  ،وكذلك طلبت ھيئة المحكمة من الرئيس
الروحي للطائفة الدرزية بتعميم بيان على ابناء
الطائفة الدرزية حول عدم السفر الى سوريا
ولبنان دون الحصول على اذن من السلطات
وذلك لمدة سنة .
واثناء انعقاد الجلسة اقيمت مقابل المحكمة في
نتسيرت عيليت  ،تظاھرة من قبل العشرات من
المشايخ والمسؤولين من أبناء الطائفة الدرزية ،
وذلك احتجاجا على محاكمة المشايخ الدروز.
وخالل التظاھرة  ،طالب المتظاھرون بإيقاف
اإلجراءات القانونية بمحاكمة المشايخ
الدروز.
كما وشھدت البلدات الدرزية اضرابا
احتجاجيا اليوم الثالثاء
سعيد نفاع :مثل ھذا القرار تاثير على كل
مجريات المحاكم
وفي حديث لمراسلة موقع بانيت وصحيفة
بانوراما مع عضو الكنيست السابق سعيد نفاع
)(Continued on page 22
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Press forward. Do not stop, do not linger in your journey, but strive for
the mark set before you
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PALESTINE
)(Continued from page 21

قال  ":القرار ھو انجاز كبير في المعطيات
الموجودة  ،وتراجعت النيابة عن ادانة
المشايخ الدروز وطالبت بامتناع المشايخ
خالل عام عدم السفر الى سوريا ولبنان ،
وحسب اقوال النيابة ان ھذا القرار ال يعد
سابقة قانونية  ،وانا اقول ان مثل ھذا القرار
تاثير على كل مجريات المحاكم" .
الشيخ كنج عزة :محكمة سياسية من الدرجة
االولى
وفي حديث اخر لمراسلتنا مع الشيخ كنج
عزة قال ":ھذه المحكمة ھي محكمة
سياسية من الدرجة االولى وضد العرب
الدروز  ،وھذه المحكمة ان وجدت فقد
وجدت لشق الصف في الداخل العربي
الفلسطيني  ،ولفسخ الدروز عن شعبھم في
الداخل والخارج  ،وانا اليوم لست سعيدا
بھذا القرار ولكن راض عن ھذا االتفاق الذي
تم التوصل اليه بين النيابة والمشايخ  .وفي
اعقاب التوصل الى ھذا االتفاق قد
يكون في المستقبل تفكير في كيفية
العيش المشترك وكيفية بناء الثقة بين
العرب واليھود  ،واالعتراف بحقوق
االنسان ونحن لنا اھل في لبنان
وسوريا ولنا المقدسات وال يمكن ان
نتنازل عنھم  ،ونحن ضحية سياسة
استعمارية قسمت البالد ونحن نتمنى
من حكام دولة اسرائيل مد جسور
السالم  ،واعطاء حقوق الشعب الفلسطيني
ومراعاة شعورھم من ناحية دينية ،
اجتماعية وغيرھا من االمور" .
واضاف لمراسلتنا  ":نتمنى افساح
الزيارات امام االقارب الذين شردوا  ،ونحن
دعاة سالم ومحبة ونتمنى مد جسور السالم
والعيش الكريم".
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NIGERIA

)(Continued from page 18

ﺇﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻝﺒﻨﺎﻥ ﺘﺤﻔﹼﺯ ﺍﻝﺸﺒﺎﻥ
ﺍﻝﺩﺭﻭﺯ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ،ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺃﺸﻐﺎﻝﻬﻡ ﻓﻲ
ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻝﺴﻭﺀ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﺤﻔﹼﺯﻫﻡ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ
ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ
ﻷﺠل ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل؛ ﻭﻤﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺯﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ
ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻻﻏﻭﺱ ﺴﻭﻯ ﻋﺎﻤل ﻜﺒﻴﺭ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻁﻤﺤﻭﻥ
ﺒﺎﻻﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻻﻏﻭﺱ ،ﻋﺩﺍﻙ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻝﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ
ﺨﺎﺼ ﹰﺔ.
ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﺕ ﺍﻝﺠﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻝﺩﺭﺯﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻀﺭﺕ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻝﺒﻨﺎﻥ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ
ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﺩﺭﺯﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ،ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻝﺩﺭﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺸﺎﻴﺦ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻨﺎﻨﻴﻥ.
ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺩﺭﻭﺯ ﻓﻲ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ
ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺴﻭﺭﻴﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻝﻬﻡ ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻁﻭﻝﻰ ﺒﺎﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ
ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺅﺴﺴﻴﻥ
ﻝﻠﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
Nigerian – Arab Association
Lebanese – Nigeria Initiatives
Lebanese Ladies Society
Syrian Club – Lagos
Lebanon Club – Kano
Lebanon International School – Lagos
Lebanese Community School – Kano
Lebanon Club – Ibadan
Syrian Ladies Society
ﺍﻨﺘﺨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻓﻴﺼل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﺭﺌﻴﺴﹰﺎ ﻝﻠﺠﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺘﺨﺏ
ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺫﻴﺏ ﺍﻝﺠﺭﻤﻘﺎﻨﻲ ﺭﺌﻴﺴﹰﺎ ﻝﻠﺠﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﺩﻱ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ،
ﻭﺍﻨﺘﺨﺏ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﻨﺎﺌﺒﹰﺎ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺔ
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ،ﻭﻨﺎﺌﺒﹰﺎ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﻏﺭﻓﺔ
ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻻﻏﻭﺱ.
ﻭﻗﺒﻠﻪ ﺍﻨﺘﺨﺒﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻤﻲ ﻓﻴﺼل ﺍﻝﺨﻠﻴل ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ
ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ،ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻨﺘﺨﺒﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺴﻭﺯﻱ ﺒﺎﺴل ﺃﺒﻭ ﻤﻁﺭ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ.
ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺃﻨﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﺭﺌﻴﺴﹰﺎ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻋﺼﺎﻡ ﻓﺎﻴﺯ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ.
ﺩﻤﺕ ﻝﻠﻤﺨﻠﺹ
ﺤﺴﻴﺏ ﻓﺎﻴﺯ ﻤﻜﺎﺭﻡ
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LEBANON
لبنان

المجلس المذھبي الدرزي
شجب القيود اإلسرائيل ّية
على أبناء الطائفة
بيروت  -شجب مجلس إدارة المجلس المذھبي
لطائفة الموحدين الدروز بشدة "كل التدابير
والقيود ال ُمدانة التي تفرضھا سلطات العدو
االسرائيلي على أبناء طائفة الموحدين الدروز
في فلسطين المحتلة ،وتحديداً لناحية تقييد
تواصلھم مع محيطھم العربي واإلسالمي"،
متھما ً اسرائيل بأ ّنھا تحاول "سلخ الموحدين
الدروز عن ھويتھم وانتمائھم وتاريخھم".
ونوه المجلس ،في بيان ،بـ"الخطوات التي
ّ
اتخذھا أبناء الطائفة في سبيل تمتين ارتباطھم
بجذورھم العرب ّية
واالسالم ّية ،وآخرھا
كانت حملة الرفض
الشعبية بمواجھة
محاكمة المشايخ الذين
زاروا لبنان عام
."2010
وأ ّكد المجلس "إيمانه
بأنّ الموحدين الدروز
في فلسطين المحتلة كما كل إخوتھم الفلسطينيين،
سيواصلون ھذه الطريق لضمان عروبة فلسطين"،
مضيفا ً أ ّنھم "ليسوا بحاجة إلى إذن من أحد
للتمسك بجذورھم ،ولن يمنعھم أحد من التواصل
مع أمتھم ،وليسوا بحاجة ألي صكوك "براءة"
مزعومة من سلطات العدو ،وشھادتھم األولى
واألخيرة نضالھم وصمودھم بوجه قھر االحتالل
االحتالل

اسرائيل
تحاول سلخ الموحدين
الدروز عن ھويتھم
وانتمائھم وتاريخھم
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JORDAN - CONTINUED
مھام مدي~ر ال~خ~دم~ات ال~ط~ب~ي~ة
الملكية مباشرة ب~ع~د س~ل~ي~م~ان
ال~~ن~~ج~~ار ،ك~~م~~ا ش~~غ~~ل اي~~م~~ن
الصفدي منصب رئيس الديوان
الملكي ل~ف~ت~رة م~ن ال~زم~ن ث~م
وزير االعالم والناطق الرسمي
ل~~رئ~~اس~~ة ال~~وزراء وال~~ج~~دي~~ر
بالذكر ان س~ن~ة  2013ك~ان~ت

)(Continued from page 6

المملكة ويتمتع بشھرة واسعة على مس~ت~وى
الشرق االوسط ويأتيه ال~زائ~رون م~ن ش~ت~ى
انحاء المنطقة للتمتع بفقراته المتن~وع~ة م~ن
ثقافية وفنية وترفيھية.
إض~~اف~ ً~ة الس~~ت~~خ~~راج ال~~م~~ل~~ح ،ول~~وج~~ود
األزرق ع~~ل~~ى ح~~دود االردن م~~ع ك~~ل م~~ن
السعودية والعراق وم~رور ال~ط~رق ال~دول~ي~ة
المؤدية لھاتين الدولتين منھا ،كان لھذا ال~م~وق~ع ال~دور
األك~~ب~~ر ف~~ي ازدھ~~ار ال~~خ~~دم~~ات الص~~ن~~اع~~ي~~ة وال~~ت~~ج~~اري~~ة
والسياحية مما وفر فرص عمل واستثمارات جديدة ذات
دخل ممتاز لس~ك~ان ال~ب~ل~دة ب~اإلض~اف~ة إلنش~اء ال~م~زارع
المروية إلنتاج شتى انواع المحاصيل خصوصا الزيت~ون
والعنب .والذي ادى بالتالي الى انتقال اعداد ك~ب~ي~رة م~ن
مختلف المناطق في المملكة لالقام~ة ف~ي االزرق س~واء
من الدروز او غيرھم سعيا ً وراء الحياة ال~رغ~ي~دة ال~ت~ي
عاشتھا بلدة األزرق في تل~ك ال~ف~ت~رة .ك~م~ا ع~م~ل دروز
االزرق ودروز باقي المناطق في شتى مج~االت ال~ق~ط~اع
الخاص كاإلنشاءات والتعھدات باالضافة ال~ى ال~وظ~ائ~ف
الحكومية والعسكري~ة ،وق~د اس~ت~م~ر ق~دوم ال~دروز ال~ى
االردن حتى وقتنا الحاضر حيث اصبحوا ينت~ش~رون ف~ي
كافة مدن المملكة .وإلن الدروز يندرجون ضمن ال~ع~رب
المسلمين في االردن فإن تعدادھم ال يتم ض~م~ن إحص~اء
منفرد س~وى ال~ت~ق~دي~رات ال~م~وج~ودة ل~دى ت~ج~م~ع ب~ن~ي
معروف والتي تشير لوجود أك~ث~ر م~ن  16ال~ف نس~م~ة
موزعين على كافة المناطق مع احتفاظ العاصمة ع~م~ان
واالزرق بالنسبة االكبر.

والھدايا وتفضيل اقام~ة ال~م~ن~اس~ب~ات ك~اف~ة ف~ي
قاعات الجمعيات التابعة ل~ل~دروز وال~غ~اء غ~داء
العرس لتخفيف العبء المادي ع~ل~ى ال~ع~ري~س،
واق~~ت~~ص~~ار الض~~ي~~اف~~ة ع~~ل~~ى ن~~وع واح~~د م~~ن
الحلويات ،ويفضل ان يكون ن~ق~وط ال~ع~روس~ي~ن
نقداً بدالً من الھدايا مع مراع~اة ع~دم االس~راف
في ذلك.
 « -العزاء :تحديد مدة العزاء ثالث~ة اي~ام
فقط بما فيھا يوم الدف~ن واق~ت~ص~ار ط~ع~ام
العزاء على المدة نفسھا ايضا.
 « -المناسبات العامة مثل التخرج :ال~ح~د
من االسراف في اقامة الحفالت وال~ھ~داي~ا
والتشديد على تفضيل اقامة الحف~الت ف~ي
قاعات الجمعيات التابعة للدروز.

سنة وصول اول نائب درزي لل~ب~رل~م~ان االردن~ي وھ~و
المحامي فيص~ل االع~ور ،ھ~ذا ب~االض~اف~ة ل~ل~ع~دي~د م~ن
الشخصيات الدرزية التي ساھمت في خدمة الوطن ف~ي
شتى ميادين العمل المدني~ة وال~ع~س~ك~ري~ة وال~ح~ك~وم~ي~ة
والقطاع الخاص والمشھود لھ~م ب~ال~ت~ف~وق واالخ~الص
لمواقعھم ولبلدھم االردن والقيادة الھاشمية.
الملفت ان اكثر ما يم~ي~ز ال~م~ج~ت~م~ع ال~درزي ف~ي
االردن ھو الت~ق~ارب ال~ط~ب~ق~ي وال~م~س~ت~وى ال~م~ع~ي~ش~ي
للغالبية العظ~م~ى م~ن اب~ن~ائ~ه ب~االض~اف~ة ال~ى ال~ت~ك~اف~ل

 « -االعياد والمناسبات العامة :اج~ت~م~اع
جميع افراد الطائ~ف~ة ال~رج~ال م~ن ج~م~ي~ع
االعمار ص~ب~اح اول ي~وم م~ن اي~ام ع~ي~د
الفطر وعيد االضح~ى ف~ي ال~ج~م~ع~ي~ات ال~ت~اب~ع~ة
للدروز لمعايدة بعضھم بعضا ً والتمنيات ب~ال~ع~ي~د
ولتمتين اواصر االخوه والمحبة بين الجميع مع
التاكيد على ال~م~ح~اف~ظ~ه ع~ل~ى ت~ب~ادل ال~زي~ارات
العائلية وصلة الرحم.
 « -ال~~ت~~ذك~~ي~~ر ب~~دور ك~~ب~~ار الس~~ن واح~~ت~~رام~~ھ~~م
والحرص على الحفاظ على م~ك~ان~ت~ھ~م ودورھ~م
في المجتمع ،حيث ال يزال ك~ب~ي~ر ال~ع~ائ~ل~ة ع~ن~د
الدروز كما ھو عند المجتمع األردن~ي ،ي~ت~م~ت~ع

م~~ن~~ذ إنش~~اء ال~~م~~م~~ل~~ك~~ة االردن~~ي~~ة ال~~ھ~~اش~~م~~ي~~ة ك~~ان
للشخصيات الدرزية الدور المم~ي~ز ف~ي ش~ت~ى ال~م~واق~ع،
حيث ان اول حكومة أردنية شكلت في  11ن~ي~س~ان ع~ام
 1921كانت برئاسة رش~ي~د ط~ل~ي~ع ال~ذي ع~اد ل~ي~ش~ك~ل
حكومة ثانية في  5ت~م~وز ع~ام  .1921وش~غ~ل ف~ؤاد
سليم م~ن~ص~ب رئ~ي~س ھ~ي~ئ~ة ارك~ان ال~ج~ي~ش االردن~ي،
واألمير عادل أرسالن ُعين رئ~ي~س~ا ً ل~ل~دي~وان األم~ي~ري،
وعجاج نويھض الذي ع~ي~ن م~دي~راً ل~إلذاع~ة ث~م م~دي~راً
للمطبوعات والنشر ،والدكتور سليمان النجار الذي شغل االجتماعي واالسري .كما أن وجودھم داخل ال~م~ج~ت~م~ع
باالحترام والتقدير من قبل جميع افراد العشي~رة
منصب مدير الخدمات الطبية ،ثم فريد طليع الذي تس~ل~م االردني العشائري المحافظ ،كان له اك~ب~ر االث~ر ب~ب~ق~اء
لما يمتلك من حكمة وخب~رة ُت~ل~زم األخ~ذ ب~رأي~ه
الغالبية منھم ملتزمين ب~ال~ع~ادات وال~ت~ق~ال~ي~د ك~الس~ل~وك
والتزام األحترام له حتى وإن إخ~ت~ل~ف~ت األراء.
واللباس ،مما حدا بھم الصدار وثيقة سن~ة 1990
)بما ان الدروز من ضمن المجتمع االردني ف~ق~د
 Azraq Oasisتحت مسمى وثيقة بني معروف االجتماعية وال~ت~ي
اطلق على الدروز اسم عشيرة الدروز(.
نادت بتمتين الروابط االجتماعية واالسرية وحددت
تسعون سنة ويزي~د م~رت م~ن~ذ ق~دوم واس~ت~ق~رار
االط~ر ال~~ع~ام~ة ل~ل~س~~ل~وك ال~~ع~ام ال~~ذي ع~ل~~ى اب~ن~~اء
المجتمع الدرزي االلتزام به في الحياة بش~ك~ل ع~ام الدروز في المملكة االردنية الھاشمية كان~وا وال زال~وا
يتمتعون بحقوق المواطن األردني ويعيشون مواطنتھم
ومن اھم بنودھا:
بكل الحب واالحترام ال~م~ت~ب~ادل ت~ح~ت ق~ي~ادة ھ~اش~م~ي~ة
 « -ال~~زواج  :ي~~ك~~ون م~~ق~~دم ال~~ع~~روس م~~ن عربية عرفت بالحنكة والحكمة و ُجل ھمھ~ا ان ي~ع~ي~ش
دينار واحد لغاية  300دي~ن~ار اردن~ي ك~ح~د المواطن االردني بكرامة وأمن واستقرار ،ھذه الع~ائ~ل~ة
اقصى حسب طلب اھل العروس واالغ~ل~ب~ي~ة التي جنبت االردن على مر السنين الحروب والنزاعات
تلتزم بالدينار وذھب العروس  500دي~ن~ار التي نخرت اجساد كافة الدول المحيطة .اللھم ادم نعمة
والم~ؤخ~ر  1000دي~ن~ار .واالق~ت~ص~اد ق~در االمن واالمان واحفظ االردن واحفظ قيادتنا ووفقھا لما
االمكان في نفقات جھاز العروس والحفالت ھو خير لنا جميعا ً .
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Mr. Sami Kadi holds the
phone for all to hear the live
message from H.E. Walid
Jumblat in Lebanon
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H.E. Rashid Taleeh
Submitted by: Salwa Abou Hamdan

(Continued on page 28)

“It’s lack of faith that makes people afraid of meeting challenges”
Mohammed Ali
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Druze Worldwide is delighted to be the only Voice of the Druze which has the honor to remember & publish our
Distinguished Druze personalities past and present. We are very proud to have many educated & accomplished Druze
individuals. If you would like to include a Druze with their history and achievements please submit the information to:
Druze@DruzeWorldwide.com
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Lebanon

]ماذا عن بروز حاالت من التطرف أو التقوقع لدى
باالتجاه العثماني على أساس الالمركزية واالحتفاظ الدروز بين فينة وأخرى؟
بامتيازات جبل لبنان ،وھذه أيضا ً كانت حال الدروز رغم
أنھم فُصلوا عن بعض مكوناتھم المحدودة أي إقليم البقاع ـ»في قراءة المذھب الدرزي ارتباك وتباين تاريخي،
ووادي التيم وبالد حوران رغم التواصل في المشاعر بين اتجاه ير ّكز كثيراً على الخصوصية والكيانية
والتضامنات الطائفية الموجودة والتي ھي أساسھا المذھبية الدرزية ويجعل من ھذا الشيء حاجزاً أمام
اجتماعي ليس طائفيا ً فقط حيث أن ھناك عائالت مندمجة ،التواصل مع اآلخرين ،ھذا موجود لكن ذلك ليس عدا ًء
لكن ھذا الشعور لم يكن أساسا ً في تحديد مساراتھم أو تطرفا ً .ھناك من يقول إن الدروز عالم خاص ال
السياسية ،لذا في الغالب يمكن القول على الرغم من عالقة له باآلخرين ،بمعنى أنني مذھب مستقل وبالتالي
التضامن الموجود ،ال يمكن القول إن ھناك مشروعا ً ال أتشارك مع اآلخرين ،لكن ذلك لم يؤثر إطالقا ً على
سياسيا ً واحداً للدروز في لبنان وسوريا وفلسطين ،المنحى العام للدروز ،حيث أن التيار الغالب في التاريخ
فمسارات الجماعة كانت تتكيّف مع اآلخرين وھم يعيشون الدرزي ھو الذي يميل الى أن الدروز جزء من مك ّون
في ھذه البيئات من دون أن يكون لديھم حوافز صدامية أوسع إسالمي وعربي وبالتالي أكثر رحابة في
مع اآلخرين ،وھذه من ميزات االعتدال الدرزي ،التعاطي مع اآلخرين في ھذا الموضوع ،لكن ھذا
التباين لم يكن يوما ً مؤثراً في الخيارات السياسية
وحساباتھم بُنيت على ھذا األساس.
الجذرية.
عندما طرحت فكرة لبنان الكبير ،كان الدروز ميّالين إلى
ھذه الفكرة بشكل عام مثلھم مثل المسيحيين الذين طرحوا لم يتحدث أحد يوما ً عن التطابق بين الھوية والكيان،
في البداية االتحاد السوري على أساس دولة مدنية أو أن لديه مشروعا ً متمايزاً عن اآلخرين .في
ومملكة مع االحتفاظ بخصوصيات جبل لبنان ،وھو ما التط ّرف ،ھناك ظاھرة شھدھا لبنان بعد االستقالل،
كرسه أول دستور عربي ،دستور الملك فيصل من حيث طبعا ً الدروز كانوا في التيار االستقاللي وبھذا المعنى
إقامة دولة مدنية دستورية مع االحتفاظ بخصوصيات كانت األكثرية الساحقة الدرزية مع ھذا االتجاه ،حتى
جبل لبنان .لم يكن الدروز بعيدين عن ھذه االتجاھات .اآلخرون الذين كان لديھم تحفّظ تجاه الفرنسي التحقوا
طبعا ً للدروز صراعات تاريخية عنيفة تذكر مع الدولة بسرعة مع االستقالليين .في أحداث العام ،1958
العثمانية عبر قرون عدة والحقا ً في مرحلة »التتريك« ،الجميع يعرف أن الدروز آخر من انخرطوا في ھذه
وكان سببھا الرئيسي الضغط السياسي واالجتماعي على الثورة وھو ما يؤخذ عليھم في بعض األوساط .الدروز
تكوينھم وبيئتھم ومجتمعھم ومحاولة السيطرة على كانوا دوما ً مع الوطنية اللبنانية والعروبة ،لكن في
مسارھم وتقاليدھم .فمثالً عندما نقول إن سلطان باشا ركائز التفكير الدرزي كان ھناك دائما ً توازن بين
األطرش ثار من أجل أدھم خنجر على سبيل المثال ،فلذلك الوطنية والعروبة ،أي االنسجام مع طموحات العرب
دالالت سياسية كثيرة لكن األساس ھو أن لديھم عادات وقضاياھم وشواغلھم من دون التفريط بمسألة الكيان
وتقاليد اجتماعية يريدون المحافظة عليھا في وجه اللبناني ،لم يتخذ الدروز يوما ً خيار إزالة الحدود
الوطنية اللبنانية .حتى أثناء
الضغوط وليس في وجه محاوالت التطور المسالم«.
الحرب األھلية اللبنانية فإن
الدروز رغم انخراطھم في
الدروز شعب مسالم
المعركة السياسية بقوة ،فإن
]بشكل عام يمكن القول إن الدروز لم يتطرفوا إال حين معركتھم الحربية تأخرت
كثيراً .وعندما فتحت ھذه
ھدّدوا أو شعروا بمخاطر في وجھھم؟
المعركة ،فإن األكثرية
»حتى في منتصف القرن التاسع عشر يقول المؤرخون الدرزية لم تشارك فيھا وھذا
والرحالون الذين قدموا إلى المنطقة بشكل خاص ،إن أمر معروف ،ففي حرب
الدروز شعب مسالم وھادئ كمجتمع .لكن في كل مجتمع الجبل في العام  1976من
اتجاھات سياسية ،واالتجاھات السياسية فيھا مصالح المعروف أن الدروز كانوا
تح ّركھا ،وعلى ھذا المستوى يمكن أن يكون ھناك تيارات أحجموا عن الدخول في التيار
تصادمية لدى الدروز ،لكن في اإلجمال ،فإن شعور ھذه التصادمي ،وكان لذلك نتائج.
المجموعة في ھذا التاريخ الممتد على مدى  400عام لم لم يعبأ الدروز لعمل ھجومي،
يكن تصادمياً ،وھذا له عالقة جزئيا ً بالھوية وجزئيا ً كانوا مترددين في ذلك،
بالموقع .ولكي نكون واقعيين ،فھذه المجموعة المحدودة بصرف النظر عن أن موقفھم
لم يكن لديھا طموح بأن تش ّكل محيطھا كما تشتھي ھي ،السياسي ھو مع التغيير
ألنھا تدرك حجمھا وھذا أساسي .والالفت ھنا وھو ما واإلصالح وأنھم متضامنون
جرى السكوت عنه تاريخيا ً ويجب أن يظ ّھر ،فإن جزءاً مع القضية الفلسطينية ،لكن
كبيراً من تراجعات الدروز من حيث الحضور والموقع شعورھم العام كان أن ذلك
والحجم له عالقة بالصراعات الدرزية الداخلية أكثر من يرتّب صداما ً أھليا ً كبيراً
الصراعات مع اآلخرين.فالصراع بدأ قيسيا ً ويمنيا ً وھذا وتباعداً مع طوائف أخرى.
ما ش ّكل حالة من حاالت التھجير.
في الثمانينات األمر كان له
والالفت أن الدروز قاوموا االنتداب الفرنسي لكن ذلك كان صلة بالعالقة الوجودية وھم استنفروا لدرجة أن
له عالقة بتطويعھم من سلطات قوية تعتدي على كيانھم ،الفواصل السياسية بينھم ذابت ،فتوحدوا حتى أن
وھو ما حاول الفرنسيون القيام به ،وبالتالي تم ّردوا .خالفاتھم الداخلية سقطت أمام ھذا التحدي .في تلك
عندما تشكل لبنان الكبير انخرط الدروز فيه لكن األحداث ھذا النوع من التشنجات يجلب تطرفا ً لفظيا ً
االختالفات في ما بينھم عكست الصورة نفسھا التي كانت وتطرفا ً في الممارسة لكنه أيضا ً عند الدروز لم ينم عن
لدى اآلخرين مثل المسيحيين من حيث التردد .بمعنى أن مشروع انفصالي ،بمعنى أن الجماعة قررت أن تعيش
االتجاھات السياسية المتعددة كان لھا عالقة بأفكار وحدھا أو أن تقطع جسورھا مع اآلخرين ،فما إن
مختلفة لكن من حسم األمر فيھا لم تكن الطوائف بل انتھى الصراع حتى عاود الدروز سعيھم ،وال نقول
القوى الدولية التي رسمت الحدود ورضخ الجميع لألمر» .إنھم وصلوا إلى نتيجة ،لكنھم سعوا إلى إعادة صياغة
ھذا الكيان اللبناني .في السنوات األخيرة التي شھدت
بعض موجات التطرف السياسي ،فإن ذلك ال يعكس
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أبداً مزاج األكثرية الدرزية .ھذه تيارات سياسية لھا
مواقف .إجماالً تجاوز خطابھا حتى في المأثور الثقافي
الدرزي ،ما يس ّمى اللياقات الدرزية ،فالدرزي معروف
عنه حسن أدبه في التعامل وحفظ اللسان .ھناك توتر
موجود وسببه االحتقان السياسي ،لكن أساس الموقف
كان ينم عن حالة ضيق رغم أنه تجلّى في اندفاع
باللھجة والحدة ،وال يمكن تسميتھا بالتط ّرف.فثالثون
عاما ً من الوصاية على لبنان أنشأت نظاما ً من الكبت
واالعتداء على الحرية ،وھذا شعور لبناني جامع،
بمعنى أن اللبنانيين يريدون الحرية ،ليس ذلك فقط بل
عندما طالبوا بھا ،تعرضوا لعملية دھس خطيرة،
فووجھوا بسياسة قمعية مثل الترھيب واالغتيال.
ھذا التوتر في الخطاب له عالقة بأساس موضوعي
بصرف النظر عن لغة الخطاب .ومع أن األمور ذھبت
بعيداً في شطحات سياسية لكن لم يكن لھا أفق ينم عن
قطع جذري مع اآلخرين ال في البلد أو حتى خارج البلد.
بعض ھذا الخطاب يريد أن يضع حداً لما يعتقدون أنه
حالة من التمادي في سياسة خاطئة ،لكنه ال يريد تغيير
العالم ويخضعه لمشروعه ،لذلك ال يمكننا تصنيفه في
خانة التطرف .ھناك بعض التعبيرات السياسية ذات
اليمين وذات اليسار وھي تعبيرات فطريات أكثر مما ھي
في عمق المسألة وتذھب في حالة التطرف لكنھا حالة
من االستثمار السياسي وال تنم عن شعور الجماعة
بأنھا تتخذ خيارات توصف بالتطرف.
في الفترة األخيرة حكي كثيراً عن تيار ديني س ّمي
أصوليا ً لدى الدروز ،وھو موجود ،ھذا صحيح ،ھو
موجود بالمعنى الفكري والثقافي منذ زمن بعيد .لقد
تعرفت عليه مثالً في الثمانينات ،وھو لديه اتجاه
تفسيري للمذھب له عالقة بشيء داخل النظام
االجتماعي وسلوكيات المذھب
الدرزي ولم يكن له بعد سياسي،
وكان موجوداً في بعض القرى.
صح التعبير،
إنه نزاع دعاة إذا
ّ
ولم يكن له يوما ً بعد سياسي،
لكنه تشرنق وتصلب في فترات
الحقة .وعمليا ً في السنوات
العشر الماضية أخذ بعداً تنظيميا ً
متشدداً .كونه يركز على الخاص
الصافي بالمذھب بالمعنى
األصولي ،أي أنه مذھب فكري
خاص ،كان له تعبير سياسي
الحقا ً تجاه اآلخرين ،عندما وقع
الصدام في  11أيار ظھرت ھذه
الجماعة إلى السطح بصفتھا
جماعة معتدّة بھويتھا ال بشيء
آخر ،لكنھا لم تفكر وال للحظة
واحدة ،في تجاوز حدودھا،
بمعنى التركيز على الخالصية
والمذھبية .لذلك ال تجد لديھا
تعبيراً سياسيا ً رغم أنھا شاركت
في أحداث  11أيار للدفاع عن
لكن جرى
بعض المناطق.
تضخيم ھذه الظاھرة وتوظيفھا
سياسياً ،سلبا ً وإيجاباً ،فأحدھم يقول إن ھذه الظاھرة
جزء من منظومة المقاومة لدى الطائفة ،فيما يرى
اآلخرون أنھا ظاھرة عدائية .بصراحة ھي ليست كذلك.
ما يس ّمى بجيش أبو ابراھيم أو غيره فتعبيرات إسقاطية
عرفت خالل الحرب مفھومھا أن رجال الدين انخرطوا
في الحرب وأخذوا اسما ً خاصا ً بھم .لكنھم لم يكونوا
يوما ً منفردين في قرارھم بل جزء من المنظومة
الدرزية العامة«.
الكيان اللبناني ضمانة
)(Continued on page 32
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If you judge people, you have no time to love them.” Mother Teresa
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الخميس  7تشرين ثاني  : 1929جائت رسالة من
الملك إبن سعود إلى سلطان باشا يدعونا فيھا للرحيل
إلى منطقة الجوف  ،وإذا كنا ال نريد فعلينا مغادرة
بالده  ،فاستنفرنا ،وبدأنا بكتابة الرسائل إلى
الرجاالت الوطنية السورية والعربية في عمان
وأرسلنا الوفود لمقابلتھم والتباحث باألمر  ،وجائت
رسالة دعم من فرع سلطان باشا في أمريكا )كان في
أمريكا أكثر من عشرة فروع لحزب سوريا  ،وفي كل
والية سمي الفرع بإسم أحد المجاھدين (  ،وبعثنا
رسالة إلى أعضاء الجمعية السورية في األرجنتين ،
وقررنا العمل على عدة جبھات ،منھا التباحث مع
األردنيين للسماح لنا باإلقامة في األردن  ،وإذا لم
ننجح  ،فسوف نذھب إلى العراق للتذاكر مع الملك
فيصل لإلقامة ھناك ،ألننا اصبحنا محاصرين نحن
وعائالتنا من كافة الجھات للضغط علينا كي نستسلم
للفرنسيين  .وطلبنا مقابلة الملك إبن سعود ،ولم
يسمح لنا أوالً  ،ثم وافق بعدھا ،ولكن قبل أن نشد
الرحال إلى الملك اثمرت الجھود من كافة األصقاع
بإقناع الملك بالعدول عن قراره  ،فتنفسنا الصعداء
بعد ھذه الجوالت المرعبة من المفاوضات .
الثالثاء  11شباط  : 1930ذھبنا مع سلطان باشا إلى
الصيد  ،فاصطدنا أربعة أرانب وضبع  ،وقد قمنا
بسلخ الضبع وتقطيعه على أنه لحم جمل من عند
البدو  ،وجئنا به إلى عيالنا فأكلت منه النساء
واألطفال الجياع .
السبت  9آب  : 1930حر شديد يزھق األرواح ،
وريح شرقي شديد مثل لھيب النار  ،حيث تمزق بيت
سلطان باشا بسبب العواصف وأمضى طوال النھار
في خياطته .
اإلثنين  29كانون األول  : 1930ذھبنا بصحبة
سلطان باشا لجلب الحطب  ،فكانت الدماء تسيل من
أيدينا من التحطيب  ،وليالً حصل رعد وأمطرت الدنيا
علينا إلى أن سالت األرض وانجرفت األدوات وأكوام
)(Continued from page 30

]كيف تقوم عالقة الدروز بباقي الطوائف خصوصا ً في
ظل المد المتطرف الذي يقترب من المنطقة؟
ـ»الشعور الدرزي العام ھو أن الكيان اللبناني يش ّكل
ضمانة لص ّد موجات التطرف الديني ،وبالتالي فالدروز
يشعرون اليوم أكثر من أي وقت مضى بانتمائھم إلى
ھذا المكان فليس لھم مكان آخر .وھذا أساسي في
تفكيرھم فالتوازنات اللبنانية ضامنة أساسية والدولة
اللبنانية ضامنة لھذا الشيء .على المستوى الرؤيوي
البعيد ،يرى الدروز في الطوائف األخرى أن التيارات
السياسية التي صعدت بقوة وكان لھم معھا اشتباكات،
ھي موجات سياسية مرحلية وليست موجات جارفة
للتركيبة اللبنانية برمتھا .ومن ھنا كان للدروز مواقف
مختلفة منھا ،فالدفاع عن منظومة الطائف الذي يعتبر
ميثاقا ً وطنيا ً تاريخيا ً أساسي ،ھو موقف طبيعي للدروز
الذين يعتبرون ھذا االتفاق إطار البقاء لھم .ھناك
تعاطف كبير مع المقاومة فالدروز يعتبرون أنفسھم
تاريخيا ً مقاومين للظلم ،لكنھم يعتبرون أن ما يفيض
عن حاجات مشروع المقاومة إلى توظيفات إقليمية
كبيرة أو إلى روحية ھيمنة على الدولة ھو أحد
التحديات ،لكن ھذا التحدي ال يواجه بمنطق الذھاب إلى
حروب داخلية جديدة بين الجماعات الطائفية.

الحطب مع السيل .
اإلثنين  8شباط  : 1932كان يوم شديد البرودة
خاصة في الليل حيث حصل جليد وتجمدت
األرض  .نسأل ﷲ أن يساعدنا على تحمل ھذه
القسوة ونظل قادرين على الصمود والثبات من
أجل قضيتنا التي نذرنا أنفسنا لھا  .وقد امضينا
أياما ً بعدھا نأكل التمر والبرغل المسلوق لعدم
وجود الخبز والطحين  ،وال أنسى ابنتي الطفلة
"أمينة " وھي تطلب بإلحاح شديد " فتفوتة خبز
" لجوعھا الشديد .
ھذا غيض من فيض  ،كل مثال سابق عن يوميات
الثوار تكرر مئات المرات  ،وصبروا وصابروا
وثبتوا بإيمان عميق وعزيمة فوالذية ال تقھر .
اإلنتقال إلى شرقي األردن
في أول تموز عام  1932تمت الموافقة على إنتقال
الثوار إلى شرقي األردن بعد مفاوضات مع "بيغ
باشا " اإلنكليزي الذي نقل رغبتنا إلى المندوب
السامي البريطاني حيث وافق على انتقالنا إلى بلدة
الكرك األردنية  ،واستقبلنا أھلھا أحسن إستقبال
وارتحنا من معاناة الصحراء وشظف عيشھا
وخطورة حياتھا  ،ولكن بقيت أحوالنا الماضية
ضيقة جداً  .وأذكر أن سلطان باشا بعث إلينا
رسالة مؤلمة ومحزنة مكتوبة على قفا مكتوب
قديم يقول بأنه ال يوجد لديه فلوس ليشتري ورقا ً
للرسائل مما اضطره للكتابة على قفا المكتوب
القديم .
بقي الثوار في األردن حتى عام  1937حيث عادوا
إلى الوطن األم سوريا عام  1937بعد المعاھدة
السورية الفرنسية التي ابرمت عام . 1936
قصة تسمية جبل الدروز ب "جبل العرب ":
أقيم في عمان مھرجان كبير لوداع الثوار
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السوريين وقائدھم سلطان باشا األطرش في قاعة
سينما البتراء يوم الثالثاء  18ايار  ، 1937حضره
رجاالت وشخصيات وطنية عربية ومن سوريا
واألردن وفلسطين ،وكان على رأس الوفد الفلسطيني
الحاج أمين الحسيني رئيس اللجنة العربية العليا
،ومن أعضاء الوفد كان عزة دروزة  ،صبحي
الخضرة  ،عجاج نويھض  ،عبد الحميد شومان .
وقف عجاج نويھض يدعو سلطان باشا بإسم مفتي
فلسطين إلى زيارة سوريا الجنوبية )فلسطين ( -كما
كانت تسمى حينھا ، -ثم قال  " :وجبل الدروز ال
يجوز أن يظل جبالً للدروز  ،إنه جبل العرب  ،وليكن
إسمه "جبل العرب"  .فدوى التصفيق الحاد
إستحسانا ً وإيذانا ً بالموافقة  ،وأصبح الجبل يدعى
رسميا ً وشعبيا ً " جبل العرب ".
وھكذا عاد الثوار إلى وطنھم سوريا واستقبلوا
إستقبال األبطال بحشود جماھيرية ال مثيل لھا ،
إبتدا ًء من محطة درعا حتى دمشق  ،التي ازدانت
شوارعھا بأقواس النصر والمسبح الكھربائية ،
وفرصه السجاد الفخر من محطة القدم وعلى طول
الطريق حتى مدخلھا الجنوبي  ،إضافة إلى اآلالف
المؤلفة من النساء والرجال وھم يھتفون بأصواتھم
المدوية وأناشيدھم الوطنية التي تمجد الوطن
ومجاھدي الثورة وقائدھا العام سلطان باشا
األطرش  .واستضافتھم الحكومة السورية في فندق
الشرق حيث استقبلوا أفواج المھنئين التي قدمت من
جنمع أنحاء سوريا ولمدة يومين كاملين  .وفي يوم
الجمعة  21ايار  1937أدى الثوار فريضة الصالة في
جامع بني أمية مع رئيس الجمھورية ھاشم األتاسي
وأقطاب الدولة ووجھاء المدينة  .وفي يوم األحد 23
ايار توجه سلطا ن ورفقة المجاھدين إلى السويداء
حيث استقبلوا إستقباالً منقطع النظير وكان يوما ً
تاريخيا ً مشھوداً ومؤثراً تعجز الكلمات عن وصفه
تقديراً لھؤالء الثوار الميامين الذين حفروا اسماءھم
على جبھة التاريخ وسطروا أروع صفحات الفداء .


ومن ھنا فالدروز إجماالً ،ورغم وجود ما أسميناه
»شطحات« بينھم ،ميالون إلى إعادة إنتاج حالة تسوية
واقعية بين اللبنانيين في خدمة مواجھة ھذه الموجات.
وبرأيھم ،ال يمكن معالجة ھذا النوع من الموجات
بالعنف فقط ،وال يمكن معالجته بالمزيد من الحرب،
فھم ميالون إلى القول أن على اللبنانيين أن ينتجوا
مرة أخرى تفاھمات داخل ھذا الكيان
اللبناني ال يكون عدائيا ً تجاه اآلخر داخل
ھذا الكيان ،للوصول إلى معالجة ھذا
]كيف يمكن حماية االعتدال؟
النوع من الظاھرات التي ھم غير
ـ»يمكن حمايته بالعودة إلى ما نسميه صياغة
مسؤولين عنھا وال اللبنانيين أيضا ً .نعم
التسويات اللبنانية .فعملياً ،منذ اإلمارة إلى
ھناك قلق موجود من الموجات الدينية،
اليوم ،وعلى الرغم من كل الشطحات
وفي وعي الدروز الجماعي ،فإن ھذا
والتطرف بالمعنى السياسي والفكري
التطرف الديني يشكل تھديداً وتحديا ً
والعسكري ،فھذا المجتمع التعددي أثبت أن
للجميع وليس للدروز وحدھم ،وليس
قوته ھي في تضامنه وعيشه مع بعضه،
للدروز خطاب ديني مقابل لمواجھة اآلخرين به ،وھم
لم يطوروا إيديولوجية خاصة بھم كما ھو حاصل في ويجب إيجاد صيغة لالجتماع اللبناني مرنة ورحبة ال
يكون فيھا غبن وافتئات لآلخر .يجب إيجاد حماية
الثقافتين السنية والشيعية.
داخلية تستجلب حمايات خارجية وليس العكس كما
طبعا ً في ھذا المجال ھناك مشكلة أساسية يجب لفت يوحى .أنا ضد المنطق الذي يقول إن التسويات
النظر إليھا ،ھناك فراغ ثقافي كبير وفراغ سياسي في الخارجية ستحل المشاكل الداخلية .فالخارج دائما ً يتطلع
الطائفة الدرزية وھو فراغ ملحوظ .ھناك ارتباك اآلن إلى مصالحه ومطامعه األكبر من مصالحك .إن إنتاج
في التعبير عن ھوية ھذه الجماعة ،ال يمكنك أن تفاھمات داخلية شرط لالستفادة من الخارج وإال تكون
تستطلع موقف الطائفة الدرزية ثقافياً ،فال يمكنك أن تغامر باالجتماع السياسي اللبناني ونحن اآلن في قلب
تعرف موقف الدروز من ھذه القضية الثقافية أو تلك .ھذه المغامرة« .

في السياسة ھناك حالة فراغ إذ ليست الطائفة في حالة
بلورة واضحة لخطابھا السياسي فأكثرية مواقفھا جزئية
وظرفية ال تعبر عن رؤية وليست خطابا ً متكامالً ،وھذا
له عالقة بعدم وجود مؤسسات دينية وثقافية
وسياسية.وھذه الظاھرة تطرح عالمة استفھام كما لو
أن موقف الدروز غامض مقابل وضوح في مواقف
الطوائف األخرى«.
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GOLAN HEIGHTS
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بعد حرب السادس من تشرين األول عام  1973وحرب االستنزاف التي
 في  14كانون األول  1981أقر الكنيست اإلسرائيلي ما يسمى بـ “قانون
تلتھا ،وقعت سوريا عبر األمم المتحدة على اتفاقية فك االشتباك عام 1974
الجوالن” وھو قرار ضم الجوالن حيث تم بموجبه “فرض القانون والقضاء
والتي تمت بموجبھا إعادة مدينة القنيطرة إلى السيادة السورية ،بعد أن قامت
واإلدارة اإلسرائيلية على الجوالن” .لكن مجلس األمن الدولي رد بسرعة
قوات االحتالل اإلسرائيلية بعملية تدمير ھمجية كاملة للمدينة .وفيما يلي
على الخطوة اإلسرائيلية عندما اتخذ قراره رقم  497بتاريخ  17كانون
بعض المعطيات واألرقام الخاصة بأوضاع الجوالن منذ االحتالل:
األول  1981والذي اعتبر فيه أن قرار “إسرائيل” بضم الجوالن الغيا ً
وباطالً وليس له أي أثر قانوني على الصعيد الدولي .وطالب مجلس األمن
 مساحة الجوالن )محافظة القنيطرة( 1860كم.2
“إسرائيل” بإلغاء ذلك القرار فوراً ،مؤ ّكداً في قراره أن االستيالء على
األراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق األمم المتحدة واعتبر قرار
 مساحة المنطقة التي احتلت في أعقاب عدوان  1967ھي  1250كم.2
إسرائيل ملغيًا وباطالً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي ،وطالبھا
باعتبارھا قوة محتلة ،أن تلغي قرارھا فو ًرا .مع ذلك لم يفرض مجلس
 مساحة المنطقة المحررة عام  1974حوالي  100كم.2
األمن العقوبات على “إسرائيل” بسبب قرار ضم الجوالن .كما صدرت
 مساحة المنطقة المتبقية تحت االحتالل اإلسرائيلي  1150كم.2
عشرات القرارات من الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان التي تؤكد
على بطالن قرار ضم الجوالن وتطالب “إسرائيل” بإنھاء احتاللھا له ،إال أن
 عدد قرى الجوالن  164قرية و  146مزرعة ،ومدينتان ھما القنيطرة
“إسرائيل” وكالعادة لم تنفذ أيا ً من تلك القرارات ،كما لم تنفذ القرارات
وفيق.
األخرى كافة المتعلقة
بالصراع العربي
 عدد القرى التي وقعت تحت
اإلسرائيلي بسبب حماية
االحتالل  137قرية و 112
بعض الدول لـ “إسرائيل”
مزرعة باإلضافة إلى مدينتي
خالفا ً للقانون الدولي
القنيطرة وفيق.
اإلنساني وميثاق األمم
 عدد القرى التي بقيت
المتحدة.
بسكانھا  6قرى :مجدل
من الناحية العملية أدى
شمس ،مسعدة ،بقعاثا ،عين
“قانون الجوالن” إلى إلغاء
قنية ،والغجر وسحيتا.
الحكم العسكري في الجوالن
ونقل صالحيته للسلطات
 عدد المستوطنات في
الجوالن  45مستوطنة
المدنية العادية .لم يتغير
منتشرة على أنقاض القرى
الوضع القائم في المنطقة
العربية السورية التي
بشكل ملموس بعد  1981إذ
أقر “قانون الجوالن”
دمرتھا “إسرائيل”.
السياسة التي طبقتھا
 عدد المستوطنين
“إسرائيل” منذ .1967
اإلسرائيليين في الجوالن
ويفھم من استمرار
 20ألف مستوطن.
“إسرائيل” في احتالل
 عدد اإلصابات منذ عام  1967حوالي  531إصابة منھم  202وفيات
الجوالن ،وتكريسھا لھذا االحتالل ،عدا عن كونه حلقة من حلقات التوسع
معظمھم من األطفال ،وھناك  329مصابا ً بإعاقات دائمة ومزدوجة.
االستعماري ،وركيزة أمنية استراتيجية ،معنى آخر بالنسبة لحكام “إسرائيل”
وھو محاولة ترويض سوريا وتطويعھا في فلك السياسة األميركية وأھدافھا في
 عدد السجناء والمعتقلين منذ العام  67وحتى اليوم نحو  700مواطن.
المنطقة ،والتسليم بحقيقة “إسرائيل” الواقعة في قلب الوطن العربي ضمن
 السجناء في زنازين االحتالل اإلسرائيلي يعدون حاليا ً بالعشرات ويقضي استراتيجيتھا التي تضمن ھيمنتھا على المحيط العربي والشرق أوسطي .فھذا
ما يعطى الجوالن بعداً سياسيا لعله أخطر وأھم بكثير من أبعاده األمنية
بعضھم أحكاما ً طويلة تصل إلى  37سنة.
واالقتصادية.
 عمل االحتالل اإلسرائيلي على تدمير ما يزيد عن  131قرية و 112
رفض قرار الضم
مزرعة ومدينتين في األعوام  .1972-1971وتم تھجير سكان سحيتا إلى
مسعدة ،ودمر االحتالل القرية وحولھا إلى معسكر.
اقتصرت جھود العالم أجمع ،والدول العربية ،على كونھا مبادرات كالمية
ونظرية وعاجزة عن ردع “إسرائيل” ،التي لم تتراجع عن قرارھا ،بل صعدت
 يوجد في الجوالن المحتل  76حقل ألغام وينتشر فيھا نحو مليوني لغم
من األنواع الفتاكة والقنابل العنقودية من مختلف األنواع ،بعضھا داخل من نقمتھا وإجراءاتھا القمعية بحق سكان المرتفعات السورية ،من اعتقاالت
القرى العربية المأھولة أو حولھا كبلدة مجدل شمس .ويوجد في الجوالن إدارية إلى حمالت تفتيش ومداھمة ،وإعالن منطقة الجوالن منطقة عسكرية
المحتل  60معسكراً للجيش اإلسرائيلي تقريباً ،أحد ھذه المعسكرات في مغلقة.
مجدل شمس وتحيط به البيوت من الجھات األربعة.

مجدل شمس -مواطنون غاضبون

//مواطنو مجدل شمس
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”“We shall never know all the good that a simple smile can do.
Mother Teresa
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Y OU T ELL U S ….
JEDDAH, SAUDI
ARABIA
Perfect magazine, it is
needed by every one in
our Druze Society to
help our kids moving
from Unconscious
status to awareness
environment.
With warmest regards,
Saleem Abed

MICHIGAN, USA
Dear Shauki & Sarah
What you have done and do for our
community is beyond just to thank you for.
Only our GOD will be able to reward you.
Wishing you health, happiness and the love
you deserve from all.
With admiration,
Dr. Ghaleb Hatem

KAUNAS, LITHUANIA
Dear Sir,

ALBERTA, CANADA

Love this international bridge of Thank you so much for your
thought and care that’s
continuous support to our
connecting us.
associations around the world.
Your efforts in bringing all of us
Best Regards,
together as one big family and
Anis Hilal
highly appreciated. Once again
thanks for the opportunity. This
subject is one that is very dear
NEW YORK, USA
to my heart as I believe healthy
My family and I are touched &
societies start at the core of
humbled by your kindness and each and everyone of us.
energized by the magnitude of
Regards to you and Mrs.
your commitment to improve
Halime.
the lot of our people and of
humanity at large. Mind is the
Raghda Azzam
over arching law of existence
and word is the vehicle of
NIGERIA
communication in life. May the
pioneering effort in the
الفضل الكبير لك اخي شوقي
electronic spread of the word
that you initiated continue to
على تالقينا ادامك ﷲ وجعل من
break the barriers of ignorance
ھذا المنبر منارة دائمة للموحدين
and suspicion among all of
God's children.
في العالم
With Best Regards,
Dr. Anis Obeid

TORONTO, CANADA

االستاذ شوقي حليمه
المحترم
تحية طيبة
اود ان اشكركم على
اھتمامكم ونشاطكم المستمر
في التعريف بالنشطات التي
تقومون بھا وفي توضيح
الكثير من المواضيع المتعلقة
.بالموحدون الدروز
كنت اتلقى منكم بأستمرار
عبر البريد اآلكتروني النشرة
الدوريةالتي تصدرونھا واعجب
بالمواضيع التي تنشروھا واتمنى لكم
 كما اتمنى ان.التوفيق في مسعاكم
.نبقى على تواصل دائم وشكرا لكم
محمود الحلبي
تورنتوا كندا
Mahmoud Halabi

What’s Your Thoughts?
Please send your comments to:

Druze@DruzeWorldwide.com
Please include your name, address,
(including Country) and phone number.
Comments chosen for publication may
be edited for length, clarity, &content.
Also, connect with us online, at:

www.DruzeWorldwide.com
Druze Worldwide Facebook Group

Hasib Moukarim
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ان ما نقوم به ھوعمل نابع من محبتنا
طائفة الموحدين الدروز.. لطائفتنا
، ولتواصلنا مع بعضنا البعض حول العالم
وقد حققنا نجاحآ كبيرآ بذلك
.بمشيئة ﷲ وبتشجيعكم
مع الف شكر
حفظ ﷲ طائفة الموحدين الدروز حول العالم

If you would like to receive notification when the next issue
of this Magazine is available online, please send us an email
to the address listed here or on the website, include your full
name, email address, & country in which you reside. This
magazine is primarily available on line though the website
www.Druzeworldwide.com or in print by special order only.
See website for ordering information & full disclaimer.
Please rest assured we will not share your email
address with anyone. This is a private email listing
which is not shared publicly or sold to anyone.
Please be sure to add DruzeWorldWide.com to your safe
list in order to receive our emails directly. Thank you.

،إذا كنت ترغب في ان تتلقى إعالم عندما يتوفر العدد المقبل من ھذه المجلة على اإلنترنت
الرجاء إرسال بريدك إلكتروني )ايى ميل( إلينا على العنوان المذكور ھنا أو على موقعنا ال الكتروني على
. والبلد الذي تتواجد به،( تتضمن اسمك الكامل وعنوانك اإللكتروني )اي ميل،شبكة اإلنترنت
ھذه المجلة تتوفر على موقعنا الكتروني من دون اي مقابل
. راجع موقعنا على شبكة اإلنترنت لطلب المعلومات,كما تتوفر طباعة بطلب خاص
www.Druzeworldwide.com
.عناوينكم خاصه لن نشارك بھا مع احد وليست للبيع
 إلى القائمة الخاصة بك لكي تتلقى رسائل البريدDruzeWorldWide.com يرجى التأكد من إضافة
.اإللكتروني مباشرة
Also see Magazine DISCLAIMER Notification

Email: Druze@DruzeWorldwide.com
.شكرا

What we are about …
th o s e
e l em en ts
which have defined
our past, & bring it’s
relevance
&
significance to our
future generations.

This complimentary Druze
Magazine is a non-political
communication vehicle for the
Druze community worldwide. It
is our pleasure to be part of
globally connecting our diverse
Druze societies with one another.
With our common roots we
have flourished & now reside in
every country around the world.
In an effort to keep our
uniqueness & traditions in a fast
paced and changing world; we
need to maintain a method to
transcend the requests for
conformity.
We have the ability to share
our unique culture & customs in a
very accessible cyber world while
maintaining the efforts required to preserve

This magazine is
an attempt to stem
the tide and assist
with the evolution of
our culture, as the
world will surely
dilute us if we are
unable to define
ourselves
in
a
manner that will
uphold our unique
destiny into the 21st
century.

to make a difference and create an identifiable
culture that will be impossible for anyone to
extinguish. We want to hear from everyone
on their ideas and thoughts.
We have the widest Druze network
available & the magazine is posted on the
www.DruzeWorldwide.com website for it to
be accessible around the globe for all to
read & enjoy. It is also supported through
social media websites such as Druze
Worldwide Group on Facebook and others.
Everyone is welcome to submit an article
or opinion for publication consideration. All
ages are included & encouraged. We reserve
the right to review, edit, accept or decline
articles as well as revise for clarity, content &
space.

Until the very exciting next issue,
We are at The Dawn (Al-Fajr) of our time wishing the best to everyone!!

Al Fajr The Dawn Druze International Magazine is prepared as a free service to the Druze community Worldwide & may contain advice, opinions, &
statements of various information providers. Al Fajr The Dawn makes no warranty, expressed or implied, or assumes any legal liability or
responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information disclosed. The opinions of the authors expressed herein do not
necessarily state or reflect those of the Editor. Articles are always welcomed & can be emailed directly as noted above. Please see our website
www.Druzeworldwide.com for further information and full disclaimer.

Reproduction of any part of this publication requires permission from the Editor.
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المواد الوارده ال تعبر باالضروره عن موقف

الفجر
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“It is a terrible thing to see and have no vision.” Helen Keller
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