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

تيجانا

1932 اٌخذت ھذه الصورة اثناء زيارة مشايخ فلسطين الى جبل العرب – قنوات
This Picture has been taken during the visit of the Palestine Masaheikh to
the Arab Mountains—Kanawat - 1932

“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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الموحدون الدروز

تحمي العرين فأين منه اآلبلقي
قلب العروبة واستعز المشرقي

ربضوا بباب الشرق خير ضراغم
غنت سيوفھم اناشيدأ شجت
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we are living out the legacy of our past and simultaneously creating the reality of
our future.
Our past does not equal our future, unless we choose in the present to
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reinforce the appropriate, positive connections, and to sever the negative ones,
between our past and our future. Within that outlook is every possibility
imaginable.
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B AK L E E N
مشاركة المرأة في الشأن العام ركيزةً أساسية
Women's Participation in Public Affairs is Essential

د .م .نھى الغصيني ابو عجرم

By: Mayor Dr. Nouha
Ghosseini

The first women to become a Mayor in Lebanon - Municipality of Baakline. Also a Professor at
the Lebanese University. President at Federation of Municipalities of Chouf Souayjani.
We are very proud Nouha and all she has accomplished, paving the way for women.

تعد مشاركة المرأة في الشأن العام ركيزةً
أساسية من ركائز التخطيط للتنمية اإلجتماعية
واإلقتصادية المستدامة والتي تنظر الى المرأة
كإنسان منتج وطاقة خالقة ،خاصة وأنھا تشكل
نصف المجتمع وتربي أجيال النصف اآلخر .وقد
أثبتت التجارب أن ما كان يسموه ضعفا ً من المرأة
ھو قوة وھو ركيزة الحياة وأساس البنية
اإلجتماعية.

شخصيتي أكثر فأكثر في ممارسة إنسانيتي كفرد
ضمن الجماعة ،وأضاءت على أھمية القيم الدينية
واالخالقية التي يتحلى بھا مجتمعنا الدرزي المميز
بصفات حميدة جمة تحترم العالقات االنسانية
والمجتمعية وتصون حقوق االنسان وواجباته ،ال
سيما المرأة .إن شعوري بمحبة وتقدير من آمن
بقدراتي وإختارني لھذه المسؤولية دفعني ،ورغم
الصعاب الجمة التي إعترضت طريقي ،الى العمل
مع المزيد من الوعي والمسؤولية والحرص على
عدم الخطأ.

أيام قليلة تفصلني عن تركي لمسؤولية
رئاسة بلدية بعقلين ورئاسة إتحاد بلديات الشوف
السويجاني ،بعد ثمانية عشر سنة من العمل البلدي
مع إعتزازي باالنتماء الى طائفة الموحدين
أردت إنھاءھا بعدم ترشحي من جديد بعد ثالث الدروز ،أكثر الطوائف ليبرالية من ناحية إعطاء
دورات بلدية ،كي أترك المجال أمام اآلخرين  ،ال المرأة حقوقھا ،يستوقفني بحسرة موقف بعض
سيما جيل الشباب ،كي يقولوا كلمتھم ويعملوا بما رجال الدين الذين يرفضون مشاركة المرأة في
االنتخابات البلدية المقبلة في حاصبيا
التي ترشح فيھا أربع سيدات .تعود بي
الذاكرة الى اإلنتخابات البلدية لعام
 ،1998حين قررت الترشح لمنصب
عضو في بلدية بعقلين ،ھذه البلدة التي
قدمت الى طائفة الموحدين الدروز ثالثة
مشايخ عقل من آل حمادة ،كما المرجع
الروحي االعلى للطائفة الكريمة ورئيس
ھيئتھا الروحية العليا السابق المرحوم
الشيخ أبو محمد جواد ولي الدين،
إضافة الى قضاة مذھب وقضاة شرع
الم ّعين أمثال المرحوم الشيخ حليم تقي
الدين.

لوالدتي( المرحوم الشيخ أبو علي محمد عامر
الذي كان عيّنا ً من أعيان أھل الدين البارزين في
التقوى وااليمان واالرشاد الديني .وكان لوقع
تدخل ودعم معالي االستاذ وليد جنبالط االثر الكبير
حين قال للشيخ الجليل أبو محمد جواد ولي الدين،
رحمه ﷲ ،احتراما ً لموقفه " :خليھا تجرب حظھا
 ،اذا نجحت نجحت ،واذا فشلت فشلت ،"..ما سمح
لي باإلستمرار في خوض ھذه التجربة .وأفضت
نتائج إنتخابات البلدية حينھا على فوزي بأعلى
أصوات الناخبين في بعقلين ،ما حملني مسؤولية
ھذه الثقة الغالية التي إكتسبتھا من وليد بيك
جنبالط ومن أھالي بلدتي  ،وزدت إصراراً على
تقديم أھم ما أملكه من علم ومعرفة كي أصون ھذه
الثقة وأخدم مجتمعي بكل شغف وإخالص.
ومع حلول انتخابات عام  ،2004تقدمت
بترشيحي لرئاسة مجلس بلدية بعقلين بدعم من
معالي االستاذ وليد جنبالط المؤمن بقدرات المرأة
وطاقاتھا كعامل تطوير وتغيير ،وحظيت حينھا
بمباركة كاملة  -أعتز بھا  -من مرجعنا الروحي
المرحوم الشيخ أبو محمد جواد ولي الدين
ودعواته المتتالية والمباركة للمجلس البلدي التي
أنارت طريقنا طوال السنوات الست ) -2004
 .(2010وإندفعت من جديد الى ترؤس مجلس عام
 2010واالستمرار فيه حتى العام .2016
أستفيض في الشرح كي أقول أننا وفي قرن
الواحد والعشرين ،ال نستطيع إرجاع عقارب
الساعة الى الوراء والتأثر بما يحيطنا من تيارات
مذھبية أصولية تشل عالمنا العربي وتعيده الى
القرون الوسطى ...لقد سمح قانون المجلس
المذھبي لطائفة الموحدين الدروز للمرأة بأن تكون
عضواً في المجلس المذھبي وأن تشارك في
إنتخاب شيخ العقل ،وھذا األمر ھو ديني بحت قد

تمنى حينھا المرحوم الشيخ الجليل
His Excellency President Michel Sleiman
 presents Dr. Nouha Ghosseini with Award at theأبو محمد جواد ولي الدين عدم
 Presidential Palace.التصويت إلمرأة ،دون أن يسميني،
بحيث كنت الوحيدة التي تق  َد َمت
يمليه عليھم ضميرھم من أجل مستقبل أفضل لھم
بترشيحھا للمجلس البلدي .وأحترتُ بأمري كيف
وللجميع.
لي أن أخالف رأي مرجعيتنا الروحية وأستمر
أقل ما يمكنني القول عن ھذه التجربة الغنية بالترشح وأُحرج أقاربي ،ومنھم رجال دين أكن
)(Continued on page 34
انھا أجرت تحوال كبيرا في حياتي ،وصقلت لھم كل االحترام والتقدير ،وعلى رأسھم خالي )أخ
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NIGERIA
GROWING UP AS A
DRUZE
حسيب فايز مكارم

By: Hasib Moukarim

 إلى نيجيريا لاللتحاق1975  أتم تعليمه في لبنان وغادر الجامعة األمريكية في بيروت حيث درس إدارة األعمال بعام، 1951  نيجيريا عام- مواليد كانو
 خالل وجوده في.  وأصبحوا األوائل في البالد في مجال صناعة وتسويق المفروشات واالنابيب الحديدية. بمؤسسات العائلة الصناعية في كانو والغوس
-  وانتخب نائبا لرئيس جمعية الصناعيين النيجيريين في ايكاجا، نيجيريا اختارته مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان معتمدا لھا في نيجيريا
.  وعودته إلى وطنه لبنان2015 حتى تقاعده بشھر ديسمبر عامMouka  تولى حسيب إدارة عدة شركات ضمن مجموعة. الغوس

I was 14 years old when I started
hearing my cousins and neighbours in
the village proudly say that our religion,
the Universal Mind, is the best in the
world, and its followers, who are known
as Druze and believe in the power of
the Mind and in the Oneness of God,
are the selected ones who will have
automatic entry into Paradise on
Judgment Day.
I was impressed by the praise of
our religion by the people in my
neighborhood who were all from the
Druze sect and became like every one
else proud to be a Druze. I was also
confident that mine was a superior
religion and firmly believed that we, the
Druze, are the privileged ones before
the Almighty God.
This was until my late father Sheikh
Faiz Makarem, who was humble and
well informed about the Druze religion,
put a stop to my arrogant emotions and
lifted my understanding of the Druze
call, which is known as the Tawheed
Faith, to a higher and deeper level.
My late father taught me
that in the eyes of God we
are all equal, regardless of
our religion, race and color.
He also taught me that
belonging to a particular
religion does not guarantee
automatic ticket to paradise
on Judgment Day.
My father took time to explain to me
that my attitude in life towards God and
fellow human beings as well as living
creatures and my application of God's
messages that came to us in different
forms and shapes during the ages, will
determine whether or not I deserve

God's love and people's love and behavior, even while expressing my
respect as an extension.
opinion and thoughts. When I asked
my parents are these learning's part of
My father encouraged me at the my religion , they smiled and confirmed
age of 14 to memorize by heart the that these advices are the essence, the
Mithak (Covenant ) that confirms my quintessence of any religion.
acceptance of the rules and regulations
of the order that was set by the High
I truly found happiness and
Imam of the Faith, Hamza bin Ali who satisfaction within my body and soul for
put it in writing in Cairo, Egypt, one being a student of such passionate
thousand years ago (year 1017).
Druze parents and preached to my
children and young relatives the same
Arrangements were also made by way as I was guided by my parents.
my late father to read certain books
about the history and ideology of the
The Tawheed Faith was my rock, it
Druze Faith which I did read it, and to was my backup that I used to support
listen to lectures by some educated myself in life. It taught me to be truthful
Sheikhs' which I happily attended .
at all times, to bond with my fellow
believers in God, to stay away from
I was told to learn and understand, felony, and to worship Almighty God
and to freely decide by myself as I was and believe in His work and miracles.
growing older and wiser, without
pressure or fear, if the Faith is
I respect my religion because it is
acceptable to my mind and logic . My logical. It asks me to deal directly with
father never put any kind of pressure on God without a middle man because
me to declare my acceptance of the God can hear me. It directs me to pray
Faith, it was left to me to find out the to God any time and anywhere without
greatness of believing in One God and obligations to use certain praying sites
obeying Him as or at certain hours of the day.
the Creator of
It obliges me to worship Only God,
the Universe.
and follow His messages that were sent
I was told by my to humans through prophets and
parents who are messengers.
Druze that as I
It warns me from worshipping any
grow older, I
other
god or human being. It asks me
must always ask
God for help and to live and let live, meaning respect
assistance, stay others' religions and thoughts without
healthy and fit, and that I should be kind challenging them. It asks me to be kind
to others and helpful, and also that I to my body, other creatures and nature,
should respect others' opinions and respect my parents and treat them well.
beliefs without needless arguments.
I love my Faith and thank God for
His
presence
in my heart and soul. 
I was taught to be generous and
respectful to the elders and polite in my

No amount of sophistication is going to allay the fact that all your
knowledge is about the past and all your decisions are about the future.
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DUBAI
GROW YOUR SOUL,
CLEAN YOUR SOIL
By: Soumana Ammar
Soumana is a hotelier living in Dubai but has taken her passion for photography to a different
level. Influenced by creating stories, photography to her is more than a passion but a reflection of words,
dreams, fears, romance and the mirror of the imagination where the secrets are exposed and the fantasies
are reality. Her personal impression of the photos is linked to association of words and quotes.
. Soumana is a strong believer of an inspired life. She believes that creativity can touch other people’s
lives and who of us hasn’t fallen in Iove with a Disney character we watched or imagined the fairy tale we
once read! In her own words: "Photography is the language of nostalgia." Her advice is: “Whatever
inspires you, build on that inspiration. Do what you love to do and what fascinates your heart. Unleash
your talent. Be dedicated and experiment. Don’t dwell into successes or failures. It’s all a step forward.
Reflect passion in the life of others and enjoy your creative journey.”

What is a Good Soil?

follows an individual path.

We are different and that’s the beauty of
it. We are unique. We come to this life
free as a baby, happy, simple, and
enjoying every moment, then we start
growing and suddenly that sense of
excitement stops. We face challenges,
A good soil can be created, and every
we get hurt, we start embracing fear,
experienced gardener knows the secret and we start hindering our abilities.
of building a great soil for a great
And here we are, we allow the external
garden. When the soil is ready, and
whether we are experienced planters or factors to mess up with our free soul,
and then our inner soil gets affected. It
not, and even if we think we are not,
and we did plant some seeds, the care gets intoxicated, filled with various
for them differs from watering habits to residues like anger, low self-esteem,
sadness, and negative self-talk. We
weather conditions and other factors.
We learn this with experience or the
lose our connection with freedom....
instructions given to us. We then start
That emotional freedom that used to
the schedule of when to water the
drive us to saying “The Sky is the limit.
You can do it.”
plants, when to add the fertilizers and
adjust it according to the needs of the
This is the wake up
plant.
call.
We want it to grow and become greener
Yes... You can grow
and bigger. We adapt to the change
your soul.... No
and feel the sense of achievement
matter what has
when we see the plant growing.
happened, no
matter what you’ve
Souls can grow
faced, no matter
Our souls can grow. They grow through how you acted, and
the journey of life. Through this journey, no matter how guilty
we feel that thirst, the thirst of our soul. you feel. You can
Is it as simple as growing a plant?
grow your soul.
We were taught that in order for
anything to grow, it needs a good soil.
What is a good soil? Is it only the good
soil that would help to grow a healthy
crop?

Given that we are all different. Do we
need different soils? Each one of us

You are the

Gardener of your Soul. You can create
the masterpiece of YOU.
Take a step back and enjoy a deep
breath. Do not underestimate what
would five minutes of closed eyes in
silence do to you. It shuts the mind,
cutting down the thoughts , keeping you
in complete relaxation> no rush no
pushing. You are only connecting with
the strong power in this universe. You
are being brought to awareness. You
can even take your soul for a walk. You
go with your body and you take the soul
with you. Your soul then will realize the
beauty of nature or anything that is
beautiful.
Improve the soil. Remove those
residues. It only starts by forgiving
yourself and letting go. Do
not let the past hold you. Is
the past going to change
your present? No. It won’t.
Accept it and Let go. Let go
of this past and whatever
pains it has caused or is still
causing, accept that it can’t
change the present.
Just tell yourself: “Dear
Past, Thank you for the
lesson. It has made me
what I am today. I choose to
let go and move on. I can
(Continued on page 28)
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The future lies before you, like paths of pure white snow. Be careful how
you tread it, for every step will show.

7

EMAIL: DRUZE@DRUZEWORLDWIDE.COM

V 10.3, ISSUE 55 - 2016

MOSCOW
Cry of an Emigrant

!صرخة مھاجر
د .غازي خالد المصري – موسكو

By: Dr. Ghazi Khaled Masri

من مواليد صليما انھى دراسته السنوية في فرع الرياضيات في ثانوية عاليه الرسمية سنة  1983وثم انھى دراسة ھندسة اآلتصاالت السلكية
واآلآلسلكية والراديو والتلفزيون في معھد اآلتصالت في موسكو سنة ...1998انھى دراسة الدكتورة في ادارة المشاريع الكبرى والبنية التحتية
في المدن في معھد الداقة موسكو سنة  2005متزوج ولديه ابن وحيد الدكتور امير المصري يدرس اختصاص طب داخلي في معھد الطب االول
موسكو .دكتور مصري حاليا يعيش في موسكو ويعمل في التجارة الحرة.

عودوا يا مھاجرين
دعوة يسمعھا كل مھاجر ،ولكنه يسأل الى
اين العودة؟

بلد فيه العاھرة او االزعر يف ّكون عن
المشنقة ،او يستطيعون توظيف أحد
الخريجين او إقالة احد الموظفين !

بلد يجذب تجار ومقامرين يعملون في
فھل بنيتم وطناً؟ او ھل سمحتم لمن بقي ان تھريب منتجات ،تزوير صناعات ،تجارة
اسلحة ومخدرات وتبييض األموال !
يبني وطنا؟!
بلد يحتكر انتاجه اقل من  %5من أبنائه
منذ ان اختار العثمانيون اعيان لبنان ولم
يفعلوا شيء لبناء الوطن اإلنسان  ...وبقيوا ويحتكر تجارته اقل من %10من
المواطنيين !
ھم ھم بالوراثة!

بلد ليس فيه اي اساس لبناء االنسان الفرد
بل المواطن وسيله وليس ھدفا!
بلد ذھنية ناسه التستير على العيب وعدم
كشف الحقيقة والكالم في الواقع!
بلد فيه المواطن يخدم السلطة وليس
العكس!
بلد ذھنية ناسه السمسرة و"الدكيشة"!
بلد ليس فيه آذان تسمع الفكر او الفلسفة او
خطط للمستقبل!

ومن خرج من السلطة خرج من الحياة ألنھم بلد يصفق شعبه للخالعة والشالحة  ...وال
يھتمون بالعب كرة سلة او كرة قدم او اديب
اعيان معينين وليسوا نواب منتخبين .
او فيلسوف ،إال من كان في الخارج ورأى بلد اعداؤه حكامه ،وناسه لم يرتقوا
لمستوى شعب بعد!
باقي الشعوب !
رغم صغر حجمه وعدد سكانه ،لم يفكروا
يوما ان يبنوا الوطن واالنسان!
بلد اتمنى ان يصبح ،على االقل ،مزرعة من
بلد يھتم ابناؤه بالـ "ھشك بشك" وال
الدرجة االولى !
يھتمون بمتحف او مكتبة او معرض
نريد اليوم ان يكون لبنان وطنا شبيھا اي
لالعمال الفنية!
وطن من القرون السابقة !!
ال تقولوا "ح ّل عنا" ولماذا تزور لبنان اذا
بلد فيه لالستاذ او معلم او طبيب او كاتب او كنت تراه بھذا القبح؟!
فال شيء فيه يستحق التضحية ...الن كل
مفكر او فيلسوف في الصفوف الخلفية وال
شي يذھب الى جيوب االقطاعيين
فمشكلتي انني ترعرت في ھذا البلد ومازال
والمافيويين من اولئك االعيان الموجودين يسمح لھم الكالم والسؤال!
ي احياء
والد ّ
في جمبع مرافق الدولة ...
بلد فيه المظاھر والظواھر أھم من شھادة
ال شيء في لبنان ّ
ھم وحدھم يحيون في داخلي حب لبنان
جذاب اليوم ،إذ الحياة فيه المدرسة والجامعة واالكاديمية!
أغلى من أغلى دولة آمنة مستقرة ،وفيھا
ولكن من اعتاد على حياة النظام والقانون
بلد ال يسأل فيه احد عن حالك إال اذا كنت
جميع حقوق اإلنسان.
والقيم اإلنسانية والحرية الفردية في الفكر
تريد شراء عقار او اي شيء آخر
واالختيار .
بلد لم ينتج ما يفخر به اال الذي بنوه سكانه بواسطته !
قبل العثمانية وقبل اإلستقالل وقبل ان يصبح
لن يعود الى لبنان على شكله الحاضر ..
بلد فيه الوظيفة والمنصب لعبد االقطاع
ھناك دولة لبنانية ..
حتما ً لن يعود! 
والبرجوازية الحزبية مھما كانت خبرته
وشھادته !
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You are the best author of your own future. So, the next time you sit down to write your own
story, remember that you are the creator of the best chapters that could ever be written.
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األردن JORDAN
حفظ اإلخوان

شيخ عقل طائفة الموحدون الدروز في األردن
سماحة الشيخ عجاج مھنا عطا
من الواجبات التوحيديه الرئيسه حفظ اإلخوان .
حيث ال يكمل اإليمان إال بحفظ اإلخوان ،حيث قيل :
فبحفظ إخوانكم يكمل إيمانكم .فمن شروط حفظ
اإلخوان  :أن ال تقول باخيك ما ليس فيه وال تحرف
عليه قوله وال تشككه في توحيد ﷲ سبحانه
وتعالى  .ووحدة الكلمه ولم الشمل وائتالف القول
 (1إن من أنكر على أحد من الناس عبادته وعاداته
ألن االختالف يؤدي الى الفشل وكذلك من شروط
وتقاليده فإنه ينكر عليه بمثل ذلك ،وﷲ سبحانه
حفظ اإلخوان ،عادوا من ضامھم وانصروھم وال
وتعالى يقول ) لكل منكم جعلنا شرعة
تخذلوھم .فھذين الشرطين متالزمين .ألنه قيل :
ومنھاجا ( .قوله تعالى ) إن ھذه أمتكم أمه
أنصر أخاك ظالما أو مظلوما  ،قيل :أنصره مظلوما
واحده وأنا ربكم فاعبدون ( )االنبياء (29
فكيف أنصره ظالما ؟ قيل :تردعه عن ظلمه ..وإنما
الذي يضيمنا في ھذه األيام ويظلمنا  ،كثرة وسائل  (2ھناك من يبتدع آراء من عنده ليظھر وكأنه عالم
اإلتصال االجتماعي مثل الفيس بوك والواتس أب
 ،فكل بدعه ضالله.وكل ضالله في النار،رساله
وشبكات التلفاز وغيرھا .وھناك كثير من أبناء
) 103لعن وخاب من اختلق وابتدع (  )...من
الطائفه يدلون بمعلومات خاطئه،ال تمد لمبادئنا
ستر على صاحب بدعه بدعته فقد خان قائم
بصله .فيھا كثير من اإلجحاف بحقنا ويتقولون بما
الحق في دعوته ( رساله 76
ليس لھم فيه علم  .فتتناقل آراءھم الشبكات
المغرضة للنيل من مبادئنا .فھؤالء يجب علينا  (3وبعضھم يردون على مقاالت المعارضين بالقدح
والذم والسب واللعن  ،وھذا كله مرفوضا بالكليه
نصحھم وإرشادھم بأن يتركوا الكالم لذوي العلم
عندنا ) .الرساله ) (16من غير أن تلعن أحدا
والدرايه والفھم .فقد قالت الحكماء :إذا أراد ﷲ بعبد
ممن تقدم ذكره
خيرا ألھمه الطاعه ،وألزمه القناعه وفقھه بالدين
،ألن اللعنه
وعضده باليقين ..وثمرة العلوم العمل بالمعلوم ،إياك
التزيد في
وفضول الكالم فإنه يظھر من عيوبك ما بطن،
الدين وال
ويحرك من عدوك ما سكن..فعلى المرء القول
تنقص منه
السديد والعمل الحميد ،واإلعراض عما ال يعنيه ؛
وخاطب الناس
فإن اإلسالم واإليمان وسائر الشرائع واألديان ال
بالذي ھو
تكمل إال بالشروط واألعمال الصالحه ،ومن األعمال
أحسن ،فإن
الصالحه  :اإلعتصام بحبل ﷲ  ،وعدم التفرق
موالنا يحب
،واإلھتداء بصراطه المستقيم ،قوله تعالى ):وإن
المحسنين فإذا
ھذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل
فعلت ھذا مالت
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون (
قلوب الناس
)األنعام ) (153وإن تطع أكثر من في األرض
إلينا وارتفعت
يضلوك عن سبيل ﷲ ( )األنعام ... ( 116
ألسنتھم عنا (
إنما كتبت ھذه المقاله ليعلم الجميع بأن جميع أبناء
 ) .... 177ﷲ
الطائفه المنظوين تحت إسم  ،المسلمين الموحدين
يلعن من يطلق
الدروز  .منتشرين في جميع أصقاع األرض  .ولكل
بلد أو صقع له عاداته وتقاليده وأفكاره  .وبما أن
المدلي بآرائه من أبناء الطائفه يفسره الناس بأنه
من تعاليمنا وعقائدنا وبذلك يكون قد ظلمنا إفكا
وعدوانا – فأين منه حفظ اإلخوان وعليه !!

الذم على غير المستحق الذم وال يوجده شفاعه
من يرجو شفاعته (رساله 77
وأخيرا أقول لمن يجيب دوما عن األسئله
المطروحه بغير علم أو التأكد بنص صريح من
الكتب السماويه المنزله  ،أو األحاديث النبويه
الصحيحه فإنه آثم ظالم ...وقيل سئل اإلمام مالك
ابن أنس إمام المدينه المنوره وفقيھھا أربعين
سؤاال ،أجاب على  38سؤاال .ﷲ أعلم ..فليقلع
المدعين عن إدعائھم العلم وليخافوا ﷲ فينا
ويرحمونا من آرائھم وأفكارھم المسمومه
وﷲ يوفق من سعى في مرضاته ....
إمام المسلمين الموحدين  /الدروز
المملكه االردنيه الھاشميه  /األزرق
عجاج مھنا عطا
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DUBAI
THE DIFFICULT
COUNTRY
By: Celia Kurdab Hamadeh
Celia is a poet, author, political commentator, & business executive. She has published two books of Arabic
poetry Imraat kul Alousour and Rasael ila Adam, and was the recipient of the Dar al Sayad Saed Fraiha
prize for her poem “Ma Serruki Beirut”. Since the mid-90s, Celia has written a number of articles on sociopolitical issues. She started her professional life at the British Embassy, Riyadh, before moving into
advertising and marketing in 2001. After managing Eve, the first female advertising agency (women for
women) in KSA, Celia moved to Saatchi and Saatchi as the first woman employed by the agency in KSA.
She then focused on business development and freelance corporate events in Riyadh. Celia is AUB alumna,
married to Suleiman Hamadeh and have three loving and successful children: Samer, Bassem & Samantha.

When my dear friend Shauki Halime
asked me to write about a topic of my
choice and in a language of my
choosing, I chose to write in English this
time and I chose to write about a topic
which could be of interest to both the
younger and older generation as well.
Many years ago my younger son
said to me: “mom stop promoting
Lebanon to us I don’t feel it's home.” His
sentence which made my heart sink &
inspired me to write the closing verse in
my poem “the difficult country” (Alwatan
al Saab.)

 ما/  ولو يعلمون/ويقولون الوطن ليس فندقا
اقسى اال يكون الوطن بيتا

then. Now our children have ended up
I am writing about despair and lost
like us- living and working abroad.
hope among majority of the younger
generation to work or live in their
I thought we have ourselves to country ever, which means their own
blame because our children were born
raised abroad in a
m u l t i n a t i o n a l
community most of
their lives except for
the few years we spent
in Lebanon, where we
had decided to set up a
business. The result
was of course a
complete
loss
financially and we went
back to the gulf.

In comparison, my
(and they say your country is not a younger brother who
hotel/ I wish they only knew / how hard it refused to travel for
is to feel that your country is not home” work, set up his
business and stayed in
A few days ago at a family Lebanon where he
gathering, my young nephew said to raised his family so it was a greater
me: "Auntie, I feel like there’s no hope shock to hear his son speak as if he has
for us in Lebanon>when I was ten spent his whole life abroad like our kids.
years old I thought things will change
and would be better by now.”My heart
This is too familiar a story for
sank again and I felt really sad. I hundreds and thousands of Lebanese
remember The civil war outbreak was a families who are scattered around the
disaster for us as students and we world for many different reasons, but
attended our university years under mainly because of the constant threat of
shelling and bullets flying over our war and a general lack of stability; once
heads, even on the AUB campus you factor in corruption, not much is left
sometimes> Leaving our country for in terms of an appeal>
work was never on our minds when we
were kids, but we had no choice back

future families will most probably always
live abroad.
I am writing this with a feeling of
despair, enhanced by the fact that most
political leaders have turned Lebanon
into a private business for themselves
and their children. Corruption, theft and
bribery are at the highest ever point in
most governments sectors. This has all
led to the recent garbage crisis, which
besides being humiliating to the
Lebanese people, also brought with
(Continued on page 38)

The past is only an imaginary time or experience that is used to teach us
lessons for the future. The future is where you apply the lessons of the past.
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CANADA
وجھة نظر

كميل أمين شھييب

By: Camille Cheheyeb

مواليد مدينة عاليه – متأھل من السيدة جھاد محمود شھييب  ،أوالدھما :نزار و أسامه  ،منھما
أنعم ﷲ ستة أحفاد
نشط في عاليه ،بالحركة الكشفية والنوادي الثقافية واألجتماعية .عمل في لبنان في حقل المقاوالت
وفي أدارة شركة لتصنيع الصخر والرخام
ھاجر مع عائلته الى أدمنتن – كندا .ساھم في نشاطات الجالية اللبنانية األجتماعية والجمعية
الدرزية في أدمنتن.
بمراجعة لتاريخ الوطن لبنان والجوار بعد نھاية
الحرب العالمية الثانية وھزيمة المانيا وحليفتھا
تركيا التي أستعمرت بالدنا و مناطق شاسعة لما
يزيد عن األربعماية عام.
أرغمت تركيا على األنسحاب من بالدنا ليحتل
األنتداب الفرنسي مكانھا.
رفض الشعب اللبناني األنتداب و قاومه مطالبا
باألستقالل الذي حصل عليه بعد بثورات
ومقاومة شعبية ومفاھمة دولية تضمنت خسارة
فلسطين .
خلف األستعمار التركي في وطننا زعامات
األقطاع السياسي و الطائفي والتي أستغلھا
لتسھيل لجم الشعب وفرض سياسته ،
وعمت التفرقة الطائفية وتم تحريض كل
فريق من الطوائف ضد اآلخر باألضافة
ألبتداع تمايز طبقي بألقاب ورتب لرفع
مواقع المحاسيب واألزالم المتعاونين مع
األستعمار وھبتھم أمتيازات خاصة،و كانت
تلك األلقاب متوفرة أيضا لشرائھا من
الميسورين ماديا :أمراء ،مشايخ ،بكوات ،
أفندي  ،وغيرھم...

يعاني الوطن حاليا أزمات سياسية وأجتماعية و
الزمن وأنشغال الناس بتأمين معيشتھم
أقتصادية بسبب القتال واألجرام الدائر في
اليومية،وضلوعھم بمشاحنات طائفية،
تشرذمت العائالت وتھجرت من مدنھا وقراھا الجوار والذي يطاله منه نصيب مؤلم رغم جھد
األمن المحلي والدولي ،وكذلك يتخبط بعجز
نتيجة لتلك الحروب ،وتفككت األسرة لتلك
األسباب كما ألقبالھم على الھجرة البعيدة عن سير الدولة والفساد الذي شل كافة دوائرھا،
مما حرم المواطن حصوله وتمتعه بوسائل
طريق البحر ھربا من الظلم وحلما بتأمين
المعيشة الضرورية من ماء وكھرباء ومؤخرا
مستقبل أفضل.
تلوث ھوائه بسبب حرق النفايات،ھذا
مؤخرا تخلص المواطن اللبناني من بعض آفات باألضافة للبطالة والمھجرين وتفشي
األستعمارالتركي وللألسف بقي في أعماقه
المخدرات و األجرام والسرقات.
رواسب يغذيھا الجھل والتعصب أوالشعور
نوابنا وزعمائنا الذين يمسكون دفة الحكم ،و
بالنقص من دون زعمائه التقليديين
الذين جميعھم ومن غير أستثناء ومن كافة
الطوائف واألحزاب ضالعون بجرم الفساد
والسرقات والسمسرات ونھب مداخيل الدولة
والھبات والمساعدات الدولية وھم نفسھم تجار
الموت والدماء ،والمتواطئين مع دول خارجية
لجعل الوطن بيدرا لقتال الدول وتنفيذ أجندتھا.
ما أبتلى ﷲ بشر بمصيبة أال ورافقھا الحل،
ولن نلتقي الحل صدفة ،بل بالسعي الصادق من
غير محابات ،وبنية صافية مع نكران الذات
والعمل لمصلحة الوطن والجيل القادم.

تعايش اللبنانيين مع تلك البدع لسنوات يغمرھا وتوجيھاتھم والتردد برفض بعض تقاليد
وعادات األجداد رغم تأكدھم بطالن جدواھا .
الجھل واألمراض التي تتوالد من الفقر،
على
التامة
باألضافة لتعسف األقطاع وسيطرته
ساعد ببقاء رواسب الماضي نشوء األحزاب
ال يرجى خيرا وال أمل من الزمرة الحاكمة اليوم
مقدرات الوطن و المواطن وتسخيرھم البشر
والجمعيات الطائفية وتدخل رجال الدين في
ولن نحصل على الجديد المرجى اذا حل عقبھم
لخدمة أغراضھم وحروبھم  ،أو لقمع أية
السياسة المحلية واألقليمية كمندوبي ﷲ جل
وأوالدھم على كراسيھم  ،فھؤالء من نفس
مظاھرة أو محاولة للتغيير.
جالله لتحصيل حقوقه وحقوق األنبياء والرسل ،الطين والعجين ،ودافع ألستمرار السرقة
ظاھرة معظمھا مرتبط بأجندة ومصالح
 .ومع غياب وسائل التواصل األجتماعي
والفساد .
خارجية و منظمات المخابرات .
واألعالم ووسائل التنقل السريعة في ذلك
التغيير والألنتقال للألفضل يلزمه تضحية بما
درجنا عليه ،تحقيقا ألمكانية تثبيت البديل .
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Savor the moment. Most people fear the future. Sometimes you see yourself worrying about
what will happen. The best thing to do is to banish all your worries about the future.
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Bshamoun
SUCCESS
By: Lina El Kadi
Lina Issam El Kadi, is 25 years old from Dmeet Village, Shouf, Lebanon, she completed her Lebanese
Baccaleurettte Program at West Hill College and went on to pursue graduate and post graduate studies at
the American University of Beirut. In 2011, graduated with a BA in Elementary Education, in addition to a
minor in English where she was honored to be the student representative at the Annual Pledge Ceremony.
Lina was the recipient of two esteemed awards – Educator’s Award and Practice Teaching Excellence
Award. Lina is currently working on MA in Educational Administration and Policy Studies at AUB and will
graduate in the upcoming year. In 2012, she participated in establishing International Learning Community
(ILC), a private secondary school in Bshamoun, Lebanon. In 2016, Lina received the Employee of the Year
Award from ILC. Also, in 2016 she won the Golden first place Sapphire award, a program that joined
together 100 employees from different fields. Future projects include an ILC branch in the gulf area and
becoming a published author in the field of education.

Success , is not only defined by
achievements. It is what you achieve,
how you achieve it, the time and effort it
takes you to reach your goals with the
least costs and damages. To achieve
big dreams and become successful,
there are several factors to keep in
mind. Oscar Wilde once said that
“success is a science; if you have the
conditions, you get the result.”. The
conditions or ingredients of success are
relative, and have been presented in
varied ways in the literature. From my
personal perspective, which has been
influenced by various humble
successes that I have achieved in a
period of 8 years, success is passion,
motivation and skills.
“To be successful, you have to
have your heart in your business and
your business in your heart.” Thomas J.
Watson. To achieve success, a person
needs to be working with love. It is very
important to feel passionate about the
field one has chosen for their career.
Passion is the magic that makes you
ignore all the odds of your dream not
coming true and spurs the creative
juices in your mind to examine the ways
that can make it come true.
Like what you do and you will do it
well. Passion gets you through the
many tasks on your job description,
because you do them with love and
excitement. Passion strengthens your

skills to make wiser decisions, to
communicate better with colleagues, to
be a better listener and not complain.
When a task is done with passion, it is
going to stand out from the “well-done”
tasks. And you will shine.

Some people are born with stronger
leader characters than others. But
anyone can work on becoming a
leader. Challenging one-self to make
decisions, follow up and reflect on
these decisions helps a person become
a better decision maker. Setting an
We are all faced with opportunities example and aiming at influencing a
and chances on a regular basis. People group of people helps someone
who dare to take risks grab onto these become an influencer, a role model.
opportunities.
Bec om ing
a
They
work
decision maker
hard
and
and role-model
pursue their
makes
a
d r e a m .
successful
Succeeding
leader.
or failing in
t h e s e
Motivation is a
opportunities
must,
to
does have a
succeed
you
big effect on
need
to
be
these people;
driven
by
however,
it
something. The
never leads
drive
is
the
in giving up. Successful people are not energy, the fuel that you need along the
afraid on uncertainty and risks of way to reach your goal. This motivation
failure. Successful people are driven by can be emotional, financial, personal,
these risks and challenges.
etc. it can be anything that excites you
to excel.
Skills are important to achieve
success stories. Anyone can develop
Personally, I was told women don’t
any skill. Multi-tasking, decision make leaders, I was told women can’t
making, effective communication, succeed, women are too emotional,
reflection, and other skills can be women need simple jobs, little jobs, I
developed through experience and was told many things that put me down.
knowledge acquisition.
(Continued on page 38)
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ABU DHABI
قلة من شباب اليوم
يعلمون!!..

By: Rob Awar
Rob is a Self Employed Entrepreneur, studied Administration at Lebanese University. Currently lives in
Abu Dhabi, UAE. He is from Qurnayil, Mont-Liban, Lebanon. Married to Hala Sami Abou Saeed.

قلة من شباب اليوم يعلمون ماذا جرى وماذا يجري،
وبأن :البيك ،والباشا ،واآلغا ،واألفندي ،وغيرھا من
األلقاب العثمانية التي أعطيت ألناس كانوا مخلصين
وبشدة للعھد العثماني الذي استمر حكمه في المنطقة
لما يناھز الستمائه عام .ھذه األلقاب التي كانت تمثل
الحاكم العثماني ببطشه واستبداده وظلمه كان دورھا
الفعلي ھو- :
اوال :تقديم الخدمات والتسھيالت للحاكم بما فيھا
جمع الضرائب واجبار الشباب واالھالي على "
السخرة " اي الخدمه االجبارية المجانية للجيش
العثماني الحاكم ،وبالتالي كانوا بمثابة اليد التي
كان يضرب فيھا المحتل " بالنار والحديد " ليحكم
قبضته على المناطق ويسيطر عليھا
 ثانيا كانوا بمثابة السلطة الداخليه للمحلة اوالقرية او المنطقة " المقطوعه لھم" ومن ھنا
تاتي اساس التسمية والتي ُع ِرفَت "بالحقبة
االقطاعية" والتي سنأتي على ذكرھا فيما بعد
.ومن المؤكد بان االلقاب التي اعطيت لتسھيل
مھام ھؤالء كانت ايضا مرفقة بسلطات واسعة
وكاملة مكنتھم من ان يقمعوا ويقتلوا ويشردوا ك ٍل
من يخالف اوامرھم ورغباتھم التي كانت في الكثير
من األحيان لغرض التمتع بشھوات الجنس وھتك
االعراض وسبي بنات الفالحين الضعفاء او
لتوسيع سلطتھم وامالكھم وجبي االموال
واالستيالء على االراضي من السكان الفقراء.
وھم بذلك كانوا يتبعون عدة طرق واساليب قمعية
واستبداديه نذكر منھا على سبيل المثال :بانھم كانوا
يعطون الفالحين احيانا ديونا ً أو قروضا ً باھظة
الفائده مقابل غلة من االرض تجعلھم يعجزون عن
ردھا وال سيما بعد ان كانوا يتعمدون احراق
محاصيلھم الزراعية ليتم بعدھا االستيالء على
أرضھم مقابل الدين الذي ال يمثل باالساس عشر
قيمة االرض او اقل،
في وقت لم يكن ھناك من يجروء على عصيان
أوامرھم او رفضھا اال قلة قليلة كان شرفھم وعزة
نفسھم تمنعھم من االنصياع لھم في التخلي عن
ارضھم او اعراضھم أو يتمكنوا بالحد االدنى من رد
الدين تاركين انفسھم عرضة للجوع دون غلة ،
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إال أن ھؤالء الشجعان كانت تلفق لھم تھما ً باطلة ،والنسب ! في لبنان ال سيما بقرى الموحدين الدروز
ويتم اإليشاء بھم على اساس التھرب من دفع
وھو المعلم الشھيد كمال جنبالط الذي تمكن من
الضرائب او الھرب من خدمة السخرة االجبارية ،او منطلق حسه االنساني وحبه للفقراء اعادة الكثير من
حتى التمرد على السلطة والتآمر عليھا ولك يكن
االراضي المملوكة لدى عائلته واجداده االقطاعين
ومنحھا للمأجورين المستخدمين لديه كتعويض عما
ينجى احدا منھم.
اصابھم في تلك الحقبة المظلمة من التاريخ،
كل ھذا البطش مكن أصحاب ھذه االلقاب المذكورة
علما ان المعلم الشھيد قد واجه الكثير من المعارضة
من امتالك قرى ھائلة من األرض بمن عليھا حتى
البشر ،حيث بدأ "عھد اإلقطاعية" والذي ساد طيلة واالنتقادات من قبل اصحاب االلقاب ھؤالء لخوفھم
على مصالحھم ورفضا ً النقالب الشعب عليھم،
فترة الحكم العثماني ولالسف الشديد استمر حتى
وبالتالي محاكمتھم .ولقد عمد البعض منھم الى تغيير
يومنا ھذا ولكن بتسميات اخرى ومختلفة
تكتيكھم واستراتجيتھم الستعادة السيطرة واحكام
النفوذ بما يملكونه من مال وممتلكات منھوبة
اصال من الشعب ،وذلك باستغالل الدساتير
والقوانين والتشريعات الطائفية الذي ارستھا
دولتا االحتالل " بريطانيا وفرنسا " بحجة حماية
االقليات الدينية وباالخص المسيحيه منھا
ولتعطي ھؤالء االقطاعين من جديد وبحكم
المصلحة ايضا تشريعا ومبررا للبقاء كزعماء
على رؤوس طوائفھم وھذا ما قصدناه بان النظم
الجديدة لدول االستعمار لم يكن افضل حاال من
سلفھا العثماني ...
وھذا فعال ما حدث .ولكن السؤال الذي يطرح
نفسه وبغرابة ؟؟
اليوم وبعد مضي اكثر من قرن على استعباد
وبعد الحرب العالمية االولى وسقوط الدولة
الناس وقھرھم واذاللھم وبعد ان ذھب العثماني
تحت
العثمانية ،تم تقاسم الدول التي كانت تقع
وانسحب المستعمر وعصفت ريح الحرية العالمية،
بريطانيا
اي
سلطتھا كمستعمرات للدولة المنتصرة
لماذا أبى معظم الناس في منطقتنا من التحرر الفعلي
وفرنسا وحلفائھما من الدول الغربية.
من التبعية االقطاعية والتي تتمثل كما ذكرنا بزعماء
الطوائف وآثروا ان يبقى الزعيم بموقع الملك وأن
وتم وضع دساتير وقوانين جديدة ت ُسقط النھج
يبقوا ھم ملكا ً لھذه الزمرة من الحكام وعبيدا
العثماني وتحد من االستبداد والعبودية واستبداله
بنھج طائفي مذھبي لم يكن افضل حاال من سلفه على مستزلمون تابعون لھم !!!!
ٍ
اإلطالق ،ولكنه على االقل استطاع ان يخلق بعض
وقد يكون الجواب كعذر اقبح من ذنب ولكم
حركات التحرر والوعي لدى الطبقة المسحوقة من االستنتاج  .وللمالحضة فقط  :انا ھنا ال اقصد ان
الشعب التي قاد ثورة لالنعتاق من نير االقطاعية
استھدف شخصا بعينه ،وال حتى أي زعيم دون
والذي
ليقع فيھا من جديد عبرة االقطاعين الجدد
غيره ،وانما اكتب ھذا الكالم للمعلومات العامة
يتمثل اليوم بزعماء الطوائف
وبشكل عام وفقط  ......لالحرار الذين يتلقفون
اما جركات التحرر فقد كان اكبرھا تتمثل بالثورة
الرسالة .
التي قادھا احد كبار العائالت اإلقطاعيه االصل

Struggle and disappointment are necessary ingredients to success both in
the present and in the future.
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ENGLAND

By: Amir Khnifess, London. The British Druze Society annual boat trip was an extraordinary
successful event this year. Dozens of members and new families enjoyed the lovely weather up and
down the Thames River. Big thank goes to Mr. Rabih Hamze, Ms. Hoda Salman, Mr. Majed Ghanem,
Ms.Bayan Alawar and Mrs. Aida Abi Mershed. Also for our great singer Yahya Abu Sadda.
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ASFIYA - PALESTINE
حراك "أرفض ،شعبك بيحميك"
لمناھضة كافة أشكال القمع

بقلم :ھديّة ش ّروف -كيّوف

By: Hadiya Kayoof

س ِويﱠة ،ابنة قرية عسفيا في فلسطين المحتلة  -قضاء حيفا وتبلغ من العمر
*الكاتبة ،ھديّة ش ّروف-كيّوف ،ھي ناشطة سياسية ونِ ْ
 24عاما .ھديّة حاصلة على لقب أول في القانون وعلم النفس من جامعة حيفا ولقب ثان في القانون اإلداري من جامعة حيفا.
ھديّة فازت بعدّة جوائز منھا :جائزة "الطالب الجدير بالثناء" على اسم القاضي البروفيسور اسحاق زمير من كلية الحقوق في
سنة التعليميّة الثالثة( في جامعة حيفا ،وجائزة "بنات من أجل الحياة" العالمية
جامعة حيفا ،جائزة تفوق عميد كلية الحقوق )لل ّ
) (Daughters for Lifeعلى مساھمة بارزة في تحسين حياة الفتيات والشابات في الشرق األوسط.
ھديّة ھي من مؤسسات حراك "أرفض ،شعبك بيحميك"  -الحراك الشبابي لرفض الخدمة االجبارية المفروضة على الشبان
الفلسطينيين الدروز في فلسطين المحتلة ،وتقوم بدور منسقة شبكة الدعم لرافضي الخدمة العسكرية في الحراك.

"حراك نسوي وشامل"
انطلق حراك "أرفض ،شعبك بيحميك" ،في أواخر شھر
آذار  ،2014واضعًا نصب عينيه اسقاط التجنيد االجباري
المفروض على الشبان الدروز في الداخل الفلسطيني.
حراك "أرفض ،شعبك بيحميك" ھو حراك شبابي ،غير
حزبي ،غير محصور في إطار طائفي ،يضم شابات
وشباب من مختلف المناطق والمذاھب ،ويرتكز على قيم
إنسانية ،وعلى تثبيت الھوية العربية الفلسطينية.
حراك "أرفض ،شعبك بيحميك" يعمل على إعادة بناء
وتشكيل الھوية لدى الشبان العرب الدروز ،وشريحة
الدروز عامة ،وإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد ،بعد
تغييب وشرخ دام سنوات عدة ،قبل فرض التجنيد
اإلجباري على الشبان العرب الدروز وبعده.
من أھ ّم انجازات الحراك ھو بناء شبكة دعم للشبان
العرب الدروز
الرافضين او الممتنعين
عن اداء الخدمة
العسكرية ،كما ويضم
الحراك محامين
ومحاميات،
اخصائيين\ات
نفسيين\ات ،ومتطوعين
ومتطوعات ،ھدفھم
توحيد الجھود لمرافقة
الشبان نحو الحصول
على االعفاء من
المؤسسة العسكرية.
استطاع الحراك ،وفي
ھذه الفترة القصيرة من
الزمن مرافقة اكثر من
 70شاب درزي 7 ،منھم رافضين علنيين.
باالضافة الى ذلك ،قام الحراك بتنظيم العديد من
الورشات والندوات ،داخل فلسطين وخارجھا ،واشترك
مندوبون ومندوبات عن الحراك في العديد من المؤتمرات
حول العالم ،منھا تركيا ،قبرص ،األردن ،جينيف ،جنوب
أفريقيا ،قطر ،الواليات المتحدة ،تونس ،كينيا ،ومؤخرًا
في بيروت لبنان ،ليسمع صوت صرخة الرافضين عاليا.
ھؤالء الرافضون األبطال الذين يدفعون أثمانًا باھظة
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والعدالة ،ال سيّما احترام حقوق االنسان وتقبّل االخر
لتمسكھم بھويتھم العربية الفلسطينية ،ولتحدي المؤسسة
المختلف ،كما والقدرة على نقد الذات البنّاء حيال مفاھيمنا
العسكرية ،والتي تعتبر ذراع أساسي من أذرعة الفكر
الصھيوني الذي لطالما حاول فصل الدروز عن باقي أبناء االجتماعية.
شعبھم العربي الفلسطيني بھدف زعزته وإضعافه.
"خائن في مجتمعي وخائن في مجتمعھم"
ما يميّز حراك "أرفض ،شعبك بيحميك" عن غيره ھو
يحاول الحراك تسليط الضوء على الرواية التاريخية
كونه حراك نسو ّ
ي من الدرجة األولى ،حيث أن للنساء
المغيّبة والتي بموجبھا كان الدروز من أوائل من حاربوا
دور قيادي في الحراك ،باالضافة الى كونھن جزء ال
يتجزأ من أصحاب القرار .ليس ھذا فحسب ،بل ان نسويّة االستعمار البريطاني والحركة الصھيونية ما قبل الـ،48
بعكس ما تحاول الدولة الصھيونية ترويجه من خالل ما
الحراك تتجلّى من خالل الموقف الواضح والفعل
المناھض لكافة أشكال القھر واالستبداد والظلم ،ليس فقط يسمى "بحلف الدم" المزعم بين الدروز واليھود .كما
ويسعى الحراك الى رفع الوعي بخصوص األساليب
قمع المستع ِمر للمستع َمر ،بل نطلق صرختنا ايضا ضد
والطرق التي استخدمتھا الدولة الصھيونية لتغييب
القمع الذكوري والتمييز العنصري.
وتھميش ھذه الرواية ،ولتُ َذ ﱢوت في عقول الدروز ھوية
منفصلة عن باقي العرب الفلسطينيين .نذكر منھا :فرض
أمر آخر يتميّز فيه الحراك ھو شمولية رؤيته .حراك
"أرفض ،شعبك بيحميك" يرفض محاوالت تجزئة الشعب التجنيد االجباري سنة  1956على الشبان العرب الدروز
والذي فُرض بقوة الساعد وليس بطلب من القيادة الروحية
الفلسطيني ،سواء من خالل التجزئة الطائفيّة أو
الدرزية ،حيث انه وبالتزامن قامت الدولة بمصادرة اكثر
الجغرافيّة ،ولربما
يمكننا القول أن تجربة من  %65من أراضي الدروز ،الذين اعتمدوا الزراعة
كمصدر رزق اساسي ،وبھذا جعلت منھم فرقة مرتزقة.
الدروز القاسية ھي
بمثابة المحفز األول كما قامت ايضا بفصل المناھج التدريسية الدرزية دون
االخرى في أواخر السبعينات ،وإعادة صياغة الكتب
لتشديدنا على ھذه
النقطة .يرفض حراك التدريسية منھا اللغة العربية والتاريخ والمدنيات ،واضافة
حصص ما يسمى بالـ"تراث الدرزي" وحصة خاصة
"أرفض ،شعبك
بيحميك" كافة أشكال لتوطيد العالقات مع اليھود ولتحضير الدروز للخدمة
العسكرية ،بھدف غسل دماغ األجيال القادمة وتشويه
التجنيد لجميع أبناء
شعبنا الفلسطيني ،بما ھويّتھا وخلق ھويّة "الدرزي االسرائيلي" المتنكرة
في ذلك ما يسمى
لعروبتھا والنتمائھا لشعبھا الفلسطيني.
بالخدمة المدنية
كانت قد تكللت بعض جھود الدولة الصھيونية في فصل
وأيضا الخدمة
الدروز عن باقي أبناء شعبھم بالنجاح .اال ان الدولة
الطوعية ،ويدعو
الصھيونية لم تكتف فقط بخلق ھوية "درزية اسرائيلية"
دائما إلى محاربة
الطائفية وإلى الترفّع مشوّھة منفصلة عن العرب الفلسطينيين ،بل راحت
تستغل الدروز لتأجيج الطائفية والكراھية بين أبناء الشعب
عن االختالفات .ففي نھاية المطاف لجميعنا عدو واحد
الواحد من خالل موضعتھم وتثبيتھم في نقاط االحتكاك:
وھو الفكر الصھيوني االستعماري ،وھدف واحد وھو
الجندي على الحاجز ،المحقق في الشرطة ،وقاتل أبناء
تحرير شعبنا القابع تحت االستعمار.
شعبه في الصفوف االولى في الحروبات.
ال ينسى الحراك ان تحرير شعبنا من االستعمار يشمل
بالتالي ،كثيرا ما يجد نفسه الشاب الدرزي  -ذلك الذي
ايضا تحرير مجتمعنا من العادات والتقاليد البالية .تقع
على كاھلنا مسؤولية بناء مجتمع عادل ديموقراط ّي ،يوفر استطاع الصمود امام محاوالت تشويه الھويّة  -في
صا متساوية لجميع أفراده لتحقيق أنفسھم وللسعي وراء موضع الخائن من كافة الجھات .اوال ،وفي الدولة
فر ً
أحالمھم .علينا أن نغرس في االجيال الجديدة قيم المساواة
)(Continued on page 38
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CANADA

International day of the Lebanese Emigrant 2016,
British Columbia, Canada
The WLCU Council BC along with the Lebanese community in
the beautiful cities of Vancouver & Victoria, organized one of the
richest Lebanese Emigrant Days I have attended.
The festival of
the Emigrant
Day started on
Mar 5, 2016, at
the Lebanese
Square of
Elizabeth Park,
under the 60year-old Holy
Farid Makarim, Former World Vice President, WLCU Cedar Tree,
where two
Benches were commissioned in recognition of prominent early Lebanese
immigrants. The ceremony was attended by His Excellency the Consular
General of Lebanon in Ottawa, Mr. Sami Haddad, & His Excellency, the
former prime minister of Canada, the mayor of Vancouver, and elders from
the community. The ribbon cutting ceremony for the Benches was
performed by Dr. Abi Rashid, Mr. George Al Murr, Mr. Bill Vander Zalm BC,
former Prime Minister, and Mr. Farid Makarim.
On March 6th we visited Simon Frasier
University, where WLCU members and the
university's officials, helped His Excellency,
Mr. Haddad, plant a cedar tree next to
Gibran's statue. This was followed by a
cultural ceremony where there was a display
of documentaries and films about the rich
Lebanese culture.
On Mar 7th, the delegation travelled to
Victoria. We visited the house of government with His Excellency, Mr. Haddad,
to meet the Speaker of the House. The day ended with a dinner under the
hospitality of Mr. George Al Murr and his family.
I look forward to and hope that all of our WLCU communities in the North
America Region share in each other’s events & support each other to exemplify
the role of the Lebanese Diaspora worldwide.
Farid Makarim, Former World Vice President, WLCU California
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GOLAN HEIGHTS
الجوالن منطقة استراتيجية مھمة السرائيل
مقدمة من السيدة  -املي القضماني
رائدة الحركة النسائية في الجوالن المحتل

الجوالن المحتل
By: Amalie Kadimanee

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

تكتسب ھضبة الجوالن أھمية إستراتيجية لعدّة لتبقى  5قرى( .ودمر االحتالل اإلسرائيلي  131االستيطانية الواسعة التي اقامتھا على ارضه
قرية و 112مزرعة ومدينتين .كان عدد سكان وتلك المشاريع وجدت غطاء أمريكيا واروبيا
أسباب:
الجوالن قبل حرب حزيران  1967نحو  154ألف واسعا لھا من خالل الدعم السياسي والمادي
.ھضبة الجوالن تمثل موقعا استراتيجيا مھما
نسمة عاش  138ألفا ً منھم في المناطق الواقعة والعسكري،وخاصة أنھا دمرت القرى والمدن
وغزارة
السرائيل أمنيا وماديا لخصوبة تربتھا
التي كانت قائمة وسوتھا باألرض لتمحي اثار
حاليا ً تحت االحتالل ،ھ ﱢُجروا بالق ﱠوة ودمرت
وجود ناس كانو يعيشون على تلك األرض ،
مياھھا ومساحتھا الكبيرة التي افرغتھا اسرائيل قراھم ويبلغ عدد المھجرين حاليا ً قرابة 800
بالقوة عام )..(1967
من سكانھا
ﱠ
ومنھا الجوامع والكنائس والمدارس
ألف نسمة ويعيشون في دمشق وضواحيھا،
وبقي  8آالف مواطن في القرى الخمسة الباقية ،والمؤسسات،وغيﱠرت اسمائھا من العربية الى
ففي حرب الــ 67احتلت اسرائيل ما مساحته
ويبلغ عددھم حاليا ً 25000نسمة( ....ھضبة
العبرية
 1250كم
الجوالن..
من
مربع،واجزاء
وفي عام 1981
جبل الشيخ المھم
وخالل حرب تشرين /أكتوبر
 1973تم تحرير القنيطرة ،صرحت اسرائيل قائلة" :إن إسرائيل لن تتخلى
جدا لھا,,لكثرة المياه
عن الجوالن ولن تزيل أي مستوطنة أقيمت فيه.
الجوفيه به والتي
وبعض القرى
والحكومة ھي التي ستبت بشأن التوقيت
تصب في بحيرة
المناسب لتطبيق قانون الدولة وقضائھا وإدارتھا
وتبقى مدينة القنيطرة من
طبريا ولموقعه
السياحي الھام بسبب
أكبر الشواھد على بربرية على ھضبة الجوالن".
اإلسرائيليين وھمجيتھم .فقد
تراكم الثلوج فوقه
ھذا وكانت حكومة بيجن قد مھدت لضم الجوالن
أزال الجيش اإلسرائيلي
وبقائھا لفترة طويلة
المدينة من الوجود وجعلھا بسلسلة من التدابير كان أبرزھا:
مما يأتي بمردود
مالي ضخم جدا ألنه
كتلة من الخراب.
*  1حزيران /يونيو  :1979توقيع  73عضواً
موقع متفرد
في الكنيست يمثلون جميع األحزاب اإلسرائيلية
أطماع مؤسسي الدولة
للتزلج
باسرائيل
على عريضة تقول" :إن الجوالن جزء ال يتجزأ
العبرية في فلسطين لم
والتمتع بجمال الثلج
من إسرائيل"..
يكتفي بفلسطين بل كان
وروعته
مشروعھم ھو التوسع
ھذا وكانت حكومة بيجن قد مھدت لضم الجوالن
واالنتشار في الجوالن
)عدد قرى الجوالن
بسلسلة من التدابير كان أبرزھا:
واألردن ولبنان للسيطرة
قبل االحتالل بلغ
 164قرية و 146مزرعة .اما عدد القرى التي على منابع الليطاني والحصباني ونھر االردن
".تعديل قانون الجنسية اإلسرائيلية بحيث أصبح
واقامة امبراطورية صھيونية تسيطر على
وقعت تحت االحتالل فبلغ  137قرية و112
من حق وزير الداخلية "منح الجنسية
القرى
مزرعة إضافة إلى القنيطرة .وبلغ عدد
خيرات المنطقة وتُخضع سكانھا لھا ".
اإلسرائيلية لسكان من المناطق المحتلة في عام
التي بقيت بسكانھا  6قرى :مجدل شمس
 ،"1967وھكذا أخذت سلطات االحتالل في
واحالمھا تلك ترجمتھا في االحتالل الغادر
ومسعدة وبقعاتا وعين قنية والغجر وسحيتا
رحل سكان سحيتا في ما بعد إلى قرية مسعدة للجوالن منذ العام  ،1967وفي المشاريع
)(Continued on page 42
) ّ
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AUSTRALIA
State of Origin III - Victoria vs South Australia - Football Final

Congratulations Victoria Club on winning the 2016 Druze Cup in Melbourne
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YAR K A
THE FUTURE
By: Moran Kanaan

Greetings,
I would like to open this article by
introducing myself briefly since I’m a new
face on this screen. I’m Moran Kanaan,
I’m a 19 year old female who lives in a
Druze village that’s called Yarka, and it’s
located in the western Galilee area in the
northern part of Israel(as it’s called now).
I’m a very ambitious, curious person
that always loves to explore and to learn
new things while trying to be socially
involved in a lot of events that could
better my society and environment.
My identity is something that is very
important to me, it strengthens my sense
of belonging to the world, so I constantly
look for expanding my knowledge about
things and elements that can contribute
to make me closer to know more about it
so I can understand myself more, and a
part of my identity right now, is being a
young adult in the Druze society, and I
think that a lot of the young adults in the
Druze society are looking for elements
that can get them closer to fully
acknowledging and figuring out their
identity to the fullest.
As you all know, the youth is the
future of every society, and giving it the
attention and care can tribute to making
society in general a better place, and
Druze society isn’t any different.

I think that the biggest issue that all
communities and especially the Druze
community is suffering from is the
disconnection that is going on and
getting bigger between the older and the
younger generation, and I think that this
magazine and site are solving that
problem slowly, although I would like to
see more young people encouraged to
be a part of them so
we can expand the
benefit to even more
of the young people.

teenagers have in my country, if the right
effort and attention was aimed at finding
the right people with the right potential,
and persuading it.
And for the program, it is called
‘youth center’, which is distributed in 14
out of 16 villages that contain druze in
them, and it’s main target is to teach
young kids how to
form their identity
using
the
elements
that
they have, how to
be
socially
involved in their
society and care
f o r
t h e i r
surroundings, to
learn
how
to
polish
their
personalities by
getting to know their good and bad traits,
talents and abilities; and to how to
actually accept different people from our
society no matter what their social status
or differences were, because starting
from a small circle and expanding into
bigger ones is the healthiest way to
grow. Plus we had meetings with people
who were a part of the diverse society
that my country has, and it was very
beneficial to the program and people
who were involved in it.

The
ability
of
acceptance is one of
the most important and
powerful abilities that a
basic human being
should have, and it’s a
very important subject
that is close to my
heart as well, and I think that this ability
will allow a lot of things to get better in
our community and in the world in
general. It can solve the issue of the
misconnection between the age groups
that I talked about earlier, and it can
allow young adults to explore more
thoughts and opinions that can serve as
the ground for them to make the right
decisions and to be a part of society in
general, and in the light of this subject, I
would like to take this opportunity to talk
about a school and a program that I was
I volunteered there for a year, and I
in that target the younger part of the
was
responsible for 28 pupils that were
druze society.
between the age of 14-15 and it was one
The druze science and leadership of the biggest adventures that I’ve went
school that I went to, is a school of through.
excellence. It’s a school that opens up
And lastly, I would like to take this
the door and gives the opportunity to
young druze kids from all around my opportunity to thank Mr. Shauki Halime
country to be a part of a place that can for giving me this opportunity to be a
allow them to grow educationally and as person who can expand the knowledge
a person, it’s on the top 5 list of schools of the members about new parts, areas,
nationally, and it’s the biggest proof of and people of the druze society, it’s very
the enormous potential that the druze much appreciated. 

You can't stop the future -You can't rewind the past - The only way to learn
the secret...is to press play.”
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PALESTINE
من تراث الدروز
الشيخ الدكتور فايز عزام

By:

Dr. Sheikh Fayez Azzam

من مواليد سنة  1942في قرية عسفيا على جبل الكرمل .حاصل على شھادة الدكتوراه في اللغة العربية والتاريخ
من جامعة حيفا .عمل محاضرا للغة العربية والتاريخ الدرزي فيھا .شارك في إصدار وتحرير مجلة الھدى الدرزية
من سنة  1971حتى توقفھا سنة  .1985عمل مفتشا في وزارة المعارف لموضوع التراث الدرزي .كان من
المشاركين في وضع منھاج وكتب التراث الدرزي .أ ّلف كتاب المؤلفات الدرزية ومؤلفوھا ،حقق وأصدر كتاب عمدة
العارفين للشيخ محمد االشرفاني .أقام ويدير األرشيف الدرزي في جامعة حيفا الذي يحوي عشرات آالف الوثائق
والصور واألفالم واألشرطة والجرائد والمجالت عن الدروز في كل مناطق سكناھم
ال تطرف وال تكفير عند الدروز

اجمعين.

فھذا ما نفتحر به في
ال يوجد عند الدروز منظمات تكفيرية وال جھادية عنيفة كما داعش
ھذه االيام العصيبة.
وغيرھا.
فعلى مدار تاريخ
او كالمنظمات اليھودية المتطرفة كما حدث في حرق في كنيسة
الطائفة الدرزية وفي
الطابعة قرب بحيرة طبريا وحرق عائلة الدوابشة في قرية دوما .
كل مناطق سكناھم.
ان ھذه المنظمات تحتج بايات او فصول من الكتب المقدسة للقيام بھذه ولم يسجل التاريخ
حادث تعد درزي
االعمال االجرامية وھذا القتل وتكفير غيرھم من اتباع دينھم وغير
دينھم ويحللون قتلھم ،والدين براء منھم ومن تفسيراتھم واجتھاداتھم .على احد من دين
اخر الجل دينه ،وال
نحمد ﷲ ان شيوخ الدين عند الدروز والدروز عامة ينبذون التطرف تكفير الحد وال تعنيف وال قتل وال طرد وال سبي وال نھب.
الديني قوال وعمال ،ويحرمون التعدي على اتباع الديانات والعقائد
االخرى .فال تكفير لالخرين عند الدروز وال قتل على خلفية عقائدية .كلي امل وثقة ان يظل بنو معروف متمسكين بھذه الخصال الشريفة
التي تعمل على نشر السلم واحترام االخر والعيش المشترك والتقارب
بل يتبعون القول :كل على دينه ﷲ يعينه .وكلناعباد ﷲ .وان كل الكتب بين االديان والشعوب .
الدينية الھية ،وان والرسل واالنبياء من لدن رب واحد ،رب البشر
Below an assemblage of every middle eastern faction imaginable-Israeli government, Palestinian, Druze, Muslim, Arab, Christian,
Melkite Catholic, Orthodox. They convened to dedicate a new building—a remarkable Peace school in Ibillin in the hills of Galilee.
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D U B AI

مكافحة الفساد في قطاع النفط والغاز في لبنان
حزمة إصالحات قضائية وسياسية وإجتماعية
سامر صبح

By: Samer Sobh

يعمل سامر حاليا كمستشار تجاري في شركة غاز البصرة ،شركة مشتركة بين الحكومة العراقية ،شل وميتسوبيشي ،وھو مسؤول
عن التخطيط التجاري والمفاوضات .وقد تخ ّرج سامر في أذار/مارس  2016من كلية فالتشر للحقوق والدبلوماسية حيث أنھى
دراسة الماجستير في العالقات الدولية .ولد سامر في لبنان ،وتخ ّرج من الجامعة األميركية في بيروت حيث حصل على
البكالوريوس في ھندسة الكمبيوتر واالتصاالت ،مع درجة ثانوية في ادارة األعمال .بدأ حياته المھنية في شركة شل في دبي عام
 ، 2007ثم كازاخستان في عام  ، 2009ثم الى اسكتلندا في عام  ،2010قبل ان يعود الى دبي في  .2012خالل تواجده في اسكتلندا
 ،بدأ سامر التدرب على الكاراتيه حيث شارك في مسابقات وطنية قبل ان يشارك في بطولة العالم للكاراتيه في تشيكيا في أيار/مايو
 .2011وقد ركض سامر مرتين في الماراثون ،في دبي وفي بيروت عام .2014

لªªبªªنªªان أسªªيªªر نªªظªªام غªªريªªب الªªتªªكªªويªªن واألداء ،في لبنان :معركة اإلصالحات القضائية،
ُ
وبªنªيªت بªحªثªي عªلªى
فبالªرغªم مªن صªغªر مسªاحªتªه ،مªا زال يªتªآكªل السياسية واإلجتماعية"
ويصغªر أكªثªر فªأكªثªر بسªبªب تªركªيªبªة طªبªقªتªه سؤالين أساسيين ھما:
السياسسية المبنية على الطائفية والمذھبية .
 ما ھªو تªأثªيªر اكªتªشªاف الªغªاز فªي الªمªيªاه
ُ
االقليمية اللبنانية على مسªتªوى الªفªسªاد فªي
غادرت لبنان في العام  2007ألشªق طªريªق
لقد
ً
مستقبلي في قطاع الªبªتªرول بªدءا مªن دبªي ،ثªم
لبنان؟
كªªازاخسªªتªªان وصªªوالً الªªى الªªمªªمªªلªªكªªة الªªمªªتªªحªªدة
والعراق وغيرھا ،ولكن لم يªفªارقªنªي يªومªا ً حªلªم  ما ھو النموذج الªذي يªمªكªن تªطªبªيªقªه اآلن
لحماية قطاع النفط والغاز من الفساد؟
ومحاولة العودة الى لبنان للعمل واالستقرار فيه.
ªه
وجªªاء إكªªتªªشªªاف الªªبªªتªªرول والªªغªªاز فªªي مªªيªªاھ  ªوتªªتªªركªªز رسªªالªªتªªي عªªلªªى رؤيªªة خªªاصªªة
اإلقليمية مناسبة لي لتحقيق حلم العªودة آمªالً أن
لمواجھة واضحªة ضªد الªفªسªاد فªي قªطªاع
يتس ًع صدر لبنان لي ولغيªري ،وأن اسªاھªم بªمªا
النفط والغاز من خالل الصراع على ثªالث
أملك من خبرات في إزدھاره ونموه.
جªªبªªھªªات أسªªاسªªيªªة :قضªªائªªيªªة ،سªªيªªاسªªيªªة،
وإجتماعية .آخذاً بªعªيªن اإلعªتªبªار أن ھªذه
أكملت رسالة الماجستير ونªاقشªتªھªا فªي جªامªعªة
الªªمªªواجªªھªªة ھªªي رحªªلªªة طªªويªªلªªة ومªªلªªيªªئªªة
تافتس  Tufts Universityفي مدينة بوسطªن
بالمخاطر والخيبات ،لكنھا معارك تسªتªحªق
في أميركا في شھر آذار من العام  ،2016وھªي
التضحيات من أجªل حªمªايªة قªطªاع الªنªفªط
بعنوان "مكافحة الفساد في قطاع النفط والغاز
والغاز ،والبلد من الفساد ،ويمكªن بªل
يجب كسبھا ،ألجªل مصªلªحªة لªبªنªان
ومصلحة اللبنانيين.

ان مسيرة لبنان في الديªمªقªراطªيªة الشªكªلªيªة ھªي
مسيرة مليئة بالمطبات ،يحكمھا العنف ويªعªشªش
فيھا الªفªسªاد .وعªلªى صªعªيªد الªمªؤسªسªات فªھªي
ضعيفة ومشلولة ،وقد أدى عªدم تªفªعªيªل الªعªمªل
المؤسساسªتªي بشªكªل جªدي الªى زيªادة ضªعªف
المؤسسات في لبنان بعد تراجªع سªيªادة الªقªانªون
واإلستقرار السياسي منذ حوالي العشر سªنªوات،
بسªªبªªب مªªزيªªد مªªن ھªªيªªمªªنªªة الªªزعªªامªªات عªªلªªى
الªمªؤسªسªات والªتªفªكªك االجªتªمªاعªي والسªيªاسªي
واالقتصادي.

وقد ور َد في مؤشر مدركªات الªفªسªاد  CPIعªام
 2015ﱠ
أن لبنان ھو في المرتبة  123مªن أصªل
 168بªلªدا .كªمªا وان مªعªظªم مªؤشªرات الªفªسªاد
العالمية والمحلية تبيّن زيادة متسارعة للفساد فªي
لبنان .الخطر ،ھو القبªول الªعªام عªلªى اعªتªبªار
الفساد جªزء اسªاسªي فªي الªتªركªيªبªة الªلªبªنªانªيªة،
واألخطر ،انعدام ثقة المجتمع الدولي واللبنانªيªيªن
على إرادة و/أو قدرة الدولة على مكافحة الªفªسªاد
)  %68من اللªبªنªانªيªيªن يªعªتªبªرون ان األحªزاب
السياسية فاسدة ،و %89من اللبنانييªن يªعªتªقªدون
بªªھªªيªªمªªنªªة اشªªخªªاص مªªعªªدوديªªن عªªلªªى الªªدولªªة
الوضع السياسي والمؤسساستي ومؤسساتھا(.
ومستوى الفساد في لبنان:
بªªعªªد ھªªذه الªªلªªمªªحªªة السªªريªªعªªة الªªتªªي تªªثªªبªªت عªªدم
عند تحليل الوضع السياسي في لبنان ،نجد االستقرار في الحياة السياسية اللبنانية ،وضªعªف
أنه ومنذ استقالله في العام  1943لªم يªزل المؤسسات العامة ،وزيادة نسبة مستوى الªفªسªاد،
محكوما من طبقة سياسية تتقاسªم السªلªطªة بªªاالضªªافªªة الªªى وجªªود الªªعªªديªªد مªªن الªªبªªحªªوث
فيما بينھا وتتقاسم السيªطªرة عªلªى الªوطªن والنظريات التي تظھر عالقة قوية بين استخراج
وثªªرواتªªه و َمªªن فªªيªªه .كªªمªªا وان الªªوضªªع الموارد )مثل النفط او الغاز( والفªسªاد ،نسªتªنªتªج
ً
السياسي زاد سوءا في السنªوات األخªيªرة بانه إذا لم يتم التحªرك الªفªعªلªي ،فªإن اسªتªخªراج
أكثر
منذ
الرئاسية
االنتخابات
بسبب تأجيل
وتطوير قطاع النفط والغاز في لبنان سªيªؤدي ال
من سنتين ،وتمديد المجلس النيابي لªنªفªسªه محالة الى استمرار تصاعد نسبة الفساد.
حتى عام .2017
)(Continued on page 36
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رابطة سيدات فالوغا

بســـم ﷲ الرحمـن الرحيـــم ..

تحيّــة محبّــة و تقديــــر نح ّملھــا باقــات الشكــر و اإلمتنــان الھتمامكــم
بنشاطــات رابطتنــا المتواضعــة ..
بعــد سنــ ٍة مـن الغيــاب  ,نعــود إليكــم حامليــن ذكــرى لمح ّ
ت جميلــة و
طــا ٍ
قيّمــة قمنـا بھـا مـن خــالل رابطتنــا ..

العصرونيّـة السنويّـة الّتـي يعــود ريعھــا إلنجــاز المركــز
اإلجتماعـي في فالوغـا  .و قــد كانــت يـوم السبـت الـواقـــع في 13
حزيــران  .. 2015و قــد استضفنــا في ھـذه المناسبــة خمســة و
عشـــرين ولــداً من مؤسســة "الطفــل السعيــد" في عاليـــه ..

قامـت الرابطــة في احتفـا ٍل
لجمعيّـة "ثمارنـا" لصعوبـة التعلّــم
مركزھــا قرنايــل  ,بمساعـدة الجمعيّـة
بتوزيــع الھدايــا لحوالـي  150طفــل
صــة
بعــد عــرض مسرحيّــة خا ّ
باألطفــال ..

قامــت الرابطــة بالتعــاون مــع جمعيّــة "أھــل و
حبايــب" بزيــارة المسنّيـــن الموجوديــن في دار
العجــزة فـي الشبانيّـــة و توزيــع الھدايــا للمسنّيــن
من قبــل الرابطــة بمناسبــة عيــد األضحــى ..

مـن النشاطــات الثقافيّــة  ,قامـت رابطـة سيــدات فالوغــا اإلجتماعيّــة و برعايــة
معالـي وزيــر اإلعــالم األستــاذ رمــزي جــريــج في حفــل توقيــع كتــاب
"غربـــة" للكــاتبــة فريــدة الجوھــري سعيـــد  ..و ذلك نھــار الجمعــة الواقــع
في  11ايلـــول .. 2015
صــت ال ّرابطــة جميــع أ ّمھــات فالوغــا
و ألنّ الجنّــة تحــتَ أقــدام األ ّمھــات  ,فقــد خ ّ
بتكريــم الئــق من خــالل عصرونيّــة مميﱠــزة و توزيــع الھدايــا التذكاريّـــة  ..و خــالل
ٍ
الحفــل تـــ ّم تكريـــم أكبَـــر األ ّمھــات سنّــــا ً في البلـــدة مــع تقديــم الـــدروع و
األزھــار و الدعــاء لھــنّ بطــول العمــر و الصحــة و الرضــى ..

و تجــدر المالحظــة أنّ نشــاطــات الرابطــة لـم تقتصــر علـى مــا سبــق ذكــره
فقــط  ..فمــن عــادة الرابطــة إقامــة استقبــاالت عامــة للمعايدة بمناسبـة عيد
األضحـى المبارك في المركز اإلجتماعي  ..و ھــي تـدعــم بصــورة دائمــة و
أسبوعيّــة جمعيّــة "حلمنـــا" للمسنّين في بزبديــن بتقديــم المساعــدة في
كافــة المجــاالت  ..كمــا و إنّ الرابطــة ال تعنــى فقــط باألمــور الثقافيّــة و
اإلجتماعيّــة  ..فھـي قــد أنجــزت ترميـــم بيــت الوقــف في البلــدة بالتعــاون
مـع وزارة الشــؤون اإلجتماعيّــة  ..و لھــا اليــد ال ّ
ث من
طــولَــى في كـ ّل حــد ٍ
ً
شــانــه النھــوض بالبلــدة و أبنائھــا حضاريّــا ً و إجتماعيّـــا ..
و فــي النھايــة  ..لكــم منّــا جزيــ َل الشّكــر و اإلحتــرام لمجلتكــم الموقّــرة
نخــص بالشّكـــر
"الفجــر" التـي تغمرنــا باھتمامھــا  ..و
ّ
السيّــد شــوقــي حليمــة ألناقتــه و رقيّــه و دعمــه الدائــم لنــا ...

و بمناسبــة "عيــد الطفــل"  ..و بمــا أنّ
الطفــل ھــو فرحــة الحيــاة و نعمــة
البــاري تعالــى في ھـتذا الوجــود  ..كــان
لألطفــال نصيبھــم األكبَــر من اإلھتمـــام و
الترفيـــه  ..فقـد أقامـت الرابطــة حفــالً
ترفيھيّــا ً في  22آذار  2016دعـت إليــه
جميــع أطفــال البلــدة و استضافــت
حوالـي  50طفــالً من مؤسســة "الطفــل
السعيـــد" -عاليـه )لذوي اإلحتياجــات
الخاصــة( ..و قــد قــام أحــد الخ ّيــريـن
الكــرام و صاحـب االيــادي البيضـاء و من
بــاب دعمــه لرابطتنــا و زرع الفــرح في
قلــوب األطفــال  ..قــام بتقديـــم مسرحيّــة
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E ve n t s

It's amazing how a little tomorrow can make up for a whole lot of
yesterday.
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Doha, QATAR
أف ! حياتي معك شو صعبة !
By: Intissar Karame Ayache
Interior Architect—Intissar was born in Beirut , studied and worked there as an interior
architecture teacher in the Lebanese university. Once married she & her family moved
to Saudi Arabia, Intissar has two children. She currently resides in Doha, Qatar. Intissar
has a deep passion for arts and has participated in many art exhibitions.

يال يا ماما صحيتي ؟
أل عن جد امي ! كل يوم نفس السؤال وبوقع
بالحيص بيص ! شو بجاوب ؟ او بضل ساكتة
؟على الحالتين مش رح تتركني نام  ,ھلق بتجي
وبتنكزني لتسألني نفس السؤال ! ما النا ساعتين
طلعنا من الملجأ بعد ليلة حب طويلة من العيش
المشترك والسلم االھلي؟ سما Ïعليھا  ,من وين
جايبة ھالنشاط كلّو ؟
فيكي اليوم تف ّكي عني شوي وتتركيني نام  ,شو
موعييّكي وما النا تالت ساعات نمنا ؟
جايي جارتنا تنشرب قھوة ويمكن يكون
عندك جامعة  ,اعلنوا وقف اطالق نار .
جامعة شو وزفت شو ! ما تكوني مفكرة
انو اللي بج من شوي مرارتي !
دخلك بال ھضامتك عبكرة ھالصبح  ,ھيدا
جدار الصوت .
كمان !!! اشقنا وﷲ لطلعاتھم البھيّة ! فرد
مرة شي كم غارة عالماشي تيكمل النقش
بالزعرور !
ايه رزقا Ïعلى ھيدك االيام  ,صحيح ما
بروح يوم وبيجي متلو ! تجدد دائم
الساليب القضاء على ھالعبد الفقير .
الموقع  :منطقة الكوال
الزمان  :حزيران 1982
الزي  :طقم غير شكل اصفر وسكربينة  3سم
كعب شايفة حالي فيھا قد الدني ! صرتي كبيرة يا
بنت وصرتي تلبسي كعب !
منخار مرفوع  ,عيون ما شايفة حدا  ,اعتداد
بالنفس ,كأني على سجادة حمرا والكاميرات عم
تفقس واالوسكار ناطرني ! وبلشت الغارات
ودار الركض ! انو يقطع حظي انا وھاالصفر ,
بترصدوا الطيارة وھيي بعدھا بمطار تل

ابيب !.سيارت عسكرية مسرعة  ,مضادات
تسمع أخبار ومشغول بالھا !!! شر البلية ما
للطائرات عم تلعلع من كل حدب وصوب ,
يضحك ! انو كون انا قاعدة عالكنباية بشي بلد
,وبيفلت رشاش المضاد من ايد الرفيق المناضل تاني ومشغول بالي مش ارحم من عقورة الملجأ
وتحولت المعركة لرحلة صيد ھذا الصوص
؟ على القليلة اذا ما كنت بالوطن بقدر اسمع شي
ّ
الجبان الھارب من ارض المعركة  .وتح ّ
طم
غير اذاعة صوت الوطن  .دخلكن على
الكبرياء بحركة انبطاح بھلوانية ,وكدش االنف ھالسيرة  ,كلمة وطن من وين جايي ؟ ھل ھي
واو العطف وبعدين "طن" ؟ طن من طنين
المرفع الزفت االسود .
الذباب ؟ اكيد ! النه مزعج ومن وقت اللي وعيت
ولك يا ماما قومي  ,بردت القھوة !
على ھالدني وعم يطنطن ھالوطن على راسي
قھوة شو ! مش شعلة الذكا حكيمك طلع معو انو رصاص وقدائف ومتفجرات .بس ماذا عن
عندي توتر اعصاب  ,وما بدو يعطيني دواء النو التحصيل العلمي يا بنت ؟ قومي ياه  ,بال علم بال
بطيخ  ,مضطرة كتير روح ضح ّية العلم
والمعرفة  ,نشا Ïستين عمرو ما كان  ,بدي
عيش بشوية امان تلفوا اعصابي وبشھادة ط ّبية
كمان .
بس كلّو كوم وھالصرصور بالملجأ مبارح كوم
تاني  .جعلني ھدفو االول وھجم مصورخا
صرخ
باتجاھي  .معقول الدني خربانة وأنا عم ّ
من صرصور ؟ شو بيقولو الجيران ؟ ليك ھاالبن
الجيران شو صاير حلو ! تا قوم اعمل حالي عم
اتمشّى  ,بزيح عن الصرصور وبراقبو من بعيد ,
بركي ﷲ بيھدي وبفل من ذات نفسو .
مرة
دخلكن ھودي ساكنين عنّا بالبناية  ,اول ّ
بشوفن .
بعدني صغيرة ! قال شو  :ع ّمو  ,وقفي القھوة
شوي وخففي توتر  ,بكرة بصير عندك قرحة ! يا مدام بقلّھا حدا للماما  ,مش معقول بنتك شو
ونسة  ,عم تبرم وتتحدّث مع الكل !
صرت ف ّكر طبيّا ! ايھما اقل ضرر ؟ دواء
االعصاب او القرحة المعوية ؟ بعدين معو حق  ,يا حرام شو معتر وقلبك ابيض ! قال اللي دري
دري واللي ما دري قال كف عدس ! مش عارف
ليش يا بنت موترة والناس سعداء يسرحون
ويمرحون ؟ روح ريتك تضرب شو ھبيلة عبكرة انو الونس ما ھو اال " رھبة الصرصور".
ھالصبح .
فارة فارة !!! صرخت الجارة وعربشت على
الكرسي .
تا قوم اشرب شفة قھوة ﷲ ال يردني ! بركي
يكون
بتبصرلي وبتقللي جايكي عريس ! نشاÏ
ّ
يا سالم ! ومحسوبتكن ھلق وين بتروح ؟
بعز
!
بالملجأ
امي
خبرية
وتذكرت
عالمھجر
القذائف من امامكم والزواحف من ورائكم !
المعمعة والقصف متل الشتي ! قال شو يا حياتي
يا بنتي وھيدا عن اختي الكبيرة ھلق بتكون عم
)(Continued on page 27
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بيت مري
باختصار

)(Continued from page 26

حافظي يا فتاة على رباطة جآشك مش اليقة وخاصة كرمال
ابن ھالجيران .

By: Shafeek Slyman
من مواليد بيت مري في لبنان
جرى تكريمه من قبل بعض الھيئات األدبية والثقافية في لبنان.صحافي و اذاعي و
مؤرخ و صاحب كتاب تاريخ لبنان كما كان اضافة الى كونه مؤرخ بيت مري و
له كتاب عنوانه "بيروت العتيقة بيت مري في التاريخ"

يا للفليقة
الى اين المصير ؟ وكيف
يمكن للبنانيين الخالص من
سلطة الزعماء وقد تعودوا
تعود
الخضوع لھم ؟ ومن ّ
شيئا صعب عليه االقالع
عنه  .كالمدخن الذي ال
يستطيع االمتناع عن
التدخين ولو ادى ذلك الى
ھالكه .

وفجأة نط ابن الجيران كالفارس الشجاع وحمل السرماية
كالسيف القاطع وطج الفارة بالضربة القاضية وما عطست
وال عطسة  .وﷲ وعندي ذوق ورؤيا  ,من قليلة عجبني ,
مش منظر بس !قبضاي ومقاوم لالحتالل الزواحفي ! ما انا
سبحان الذي خلقني  ,واعية من يوم يومي .

يا فارس احالمي ! عمول معي ھالخدمة وقتول
ھالصرصور  ,ھلكت انا وواقفة !
كآنو راق القصف  ,حدا يفتح شي باب ! دخلكن شكلوا الكل
اخدوا برد وبلّش القصف الكيمائي .
ح ّ
طولنا ھاالخبار على صوت لبنان  .اذا بعد في قصف على
الشرقية  ,منضل بالملجآ الن رح يردّوا .
يا دللي صرخت جارتنا المسيحية ! ھبّطوا االشرفية  ,ﷲ ال
يوفقھم !
ردّت جارة  :عندك حدا باالشرفية؟  ,بتعرفي
انو القصف اللي عم يجي علينا جايي من
االشرفية ؟ فا اذا تھبطت االشرفية يعني رح
يھبطوا الدني على راسنا اليوم  ,فا ما كتير
تعصبي وينشغل بالك  ,رح تموتي انت
ّ
واياھن بنھار واحد .

انتخابات بلدية تثير السخرية والھزء وتبعث على القرف والغثيان  .طوائف
متكارھة  .وعائالت متناحرة  .وقبائل متخاصمة  .وعقائد متنوعة ال نعرف فيھا
غير التباعد وال يبغى منھا سوى االنفعال والھياج .
زعماء يزعمون اتھم قادة وھم ليسوا بقادة  ,يوجھون الناس الى صناديق االقتراع
كاالغنام  .ھذا ھو الواقع اللبناني المخزي المذل الذييدل داللة واضحة على ان
اللبنانيين ما ما زالوا بعداء عن المدنية والديموقراطية بعد المريخ عن االرض .
وانھم يتصرفون كالبله .
في اوسترالية حيث ما زلت اقيم  ,برز اسم بول كيتنغ كرئيس للوزارة نظرا لتقربه
من الدول االسالمية وعزمه على ان تمنح اوسترالية استقاللھا التام عن التاج
البريطاني  .وقد قام بأعمال باھرة استحق عليھا االعجاب والتقدير  .ولكنه حينما
جاء وقت االنتخاب من جديد  .ترشح بصفة قائد الى جانب ان يكون رئيسا
للوزارة  .فكانت النتيجة انه خسر مقعده في النيابة والوزارة  .وكان السبب في
ھذه الخسارة ھو ان االوستراليين رفضوا ان يكون ھذا قائدا عليھم  .وھم يريدونه
فقط ان يكون خادما لھم  .اي ان يكون رئيسل للوزارة يقوم بواجبه في خدمة
الشعب .

يا دللي قولكن حنموت اليوم ؟ قولكن رح
نموت كلنا ؟ اذا حنموت نشا Ïنموت كلنا
بالعيلة احسن ما حدا يعيش حزين كل
عمرو ! يا دللي بركي كلن ماتوا وضليّت
اتشوه !
انا ! ما بتح ّمل ! كمان ما بتح ّمل
ّ
يا ع ّمي قومي ! تلّجت القھوة !
قمت ريتا تقوم قيامتي  ,صبيلي فنجان وعطيني سيجارة يا
جارة من عندك .
كم مرة قلتلك ما بحب ّ
تدخني ! شو بيقولوا عليكي الناس !
صحتك !
وبعدين
بتضري ّ
ّ
قصة الناس  ,موضوع جدلي عقيم
أل بشرفك شو ماما ؟ ّ
قصة حديثة على
ة
الصح
ة
قص
ّ
ّ
بيني وبينك  .بس ھيدي ّ
احاديث الصباح ! انو اذا طجتني قذيفة وراحت رواياي مية
شقفة بتفرق اذا نضيفة او أل ؟ وھل وجود النيكوتين
سيش ّكل مادة تزيد من اشتعال قدّي الميّاس ؟

اما في لبنان ھذا البلد التعيس  ,فالبنانيون يرتضون ان يكونوا بال رئيس
للجمھورية  ,وال يرتضون اال ان يكونوا عبدانا لزعمائھم  .يا للفليقة .

دخلك ماما ! خليني اشرب ھالسيجارة على رواق وبصريلي
بركي بتالقيلي شي باب ضو يخلصني من ھالعيشة
المكربة !

مؤرخ بيت مري _ لبنان 

انتھى جزء من صغير من حياتي الصعبة معك يا وطني !
انتصار كرامة عياّاش 

شفيق سليمان
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Achievement
LIFETIME ACHIEVEMENT
AWARD
Dr. & Mrs. Mark and Soha
Boukzam

(Continued from page 6) Put it in your calendar. Whether

and I will be kind to myself.
Myself is the only myself I got.
Practice the art of Kindness
Yes it is an art. What kind of
vibes do you want to be
surrounded with? Vibes of
kindness is what your soul
nurtures on. Practice kindness to
yourself first. Take care of you.
Your body requires healthy food
and exercise, so does your soul,
it needs kindness and love.
Change any negative self talk
into positive affirmations of
kindness.
Pay it forward
Help someone in need or do
some volunteer work. There is
nothing more self-fulfilling than
creating a cycle of giving. You
create it in the receiver too. It
makes us connect to each other
as humans. We feel with one
another. We give, the receiver
gives, and the cycle continue. It
spreads gratefulness and
appreciation.

Congratulations!

you want to learn how to dance
or you want to learn how to cook
a special dish. Find the time for it
and while you are in the process,
befriend only who encourages
you more towards your passion.
Use your vibe to attract your
tribe
One line I personally enjoy
hearing is:” Your vibe attracts
your tribe.”, so be around
people who share the same
passion or who are playing a role
in pushing you forward. Research
where and how you can work
towards your passion. Giving
time to your passion is a sign of
self-love and of nurturing your
soul.

In the buzz of the high tech life,
the busy life we ended up having,
do more of what you are
passionate about.
Fuel your passion
Passion: a big word, which we
need to dwell more into. Fuel that
passion. Do more of what you
like to do.
Ask yourself: “What am I
passionate about?” By now you
probably know the answer to that
question. A better way of asking
though is: “If I had a day to do
what I like, what would I spend
the day doing?”. The answer to
this question is key. Remove the
excuses of I am too busy or I
don’t have time. Make time for it.

YES. You can grow your soul.
That’s the only soul you have.
Take care of it. I personally have
been working on developing my
passion, my passion towards
photography.
Allow me to show case few of my
photography work and I hope you
all will enjoy it. 
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Real generosity towards the future lies in giving all to the present.
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W istinguishedW ruze
Casey Kasem
GROWING UP
DRUZE IN AMERICA
By: Julie Kasem
Growing up in Los Angeles was
an education in and of itself. I was
surrounded by a diverse group of
friends from varying backgrounds,
nationalities and races, exposing
me to a multitude of cultural
traditions and cuisines. I am of a
mixed background myself, with a
Lebanese father and IrishAmerican mother and therefore
could relate well to those around
me. However, living in a city and a
country that is so large and
culturally diverse can lend itself to a
feeling of isolation, finding one-self
struggling to “fit in”, to belong to a
larger community that shares the
same cultural norms, traditions and
holidays.
I often found myself
telling people that I was something
that I wasn’t just to avoid people
asking me what “Druze” is. I often
got responses such as, “Oh, you
are Jewish>” or “What is Druish?”

As I reached adolescence, and
this sense of needing to have a
foundation within an ever changing
sea of friends and acquaintances
had matured, I started to
really
understand,
gravitate
to
and
appreciate my Druze
heritage thanks to my
dad, Casey Kasem.

honesty, hard work and altruism.
My dad was very proud to be Druze
and wanted to exemplify these
traits in his daily life through his

My dad was born in
1932 and raised in
Detroit,
Michigan
amongst many Druze
families. His parents
made it a priority to visit
these families on the
weekends and holidays
work, his personal life and his
and attend yearly conventions. humanitarian efforts.
During this time he was exposed to
and had deeply ingrained the
When it came to his career, he
fundamental tenants of the Druze was a diligent perfectionist. He
Faith including integrity, loyalty,
(Continued on page 31)
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(Continued from page 30)

started working in high school at
the school radio station announcing
the baseball games. This is where
he discovered and nurtured his
love of radio and went on to work at
The Armed Forces Radio Station in
Korea during the Korean War.
Upon his return, he graduated from
Wayne State University with a
degree in English and went on to
work as a radio actor and then on
to working at numerous radio
stations throughout the country.
Thereafter, he and his best friend,
another Lebanese radio
personality, Don Bustany, created
American Top 40. My dad always
dreamed big but knew the only way
to accomplish his goals was
through hard work and
perseverance. He knew that he had
to start from the bottom and work
his way to the top without
compromising his values or putting
anyone down to lift himself up. He
often spoke of how his Druze
values helped him accomplish his
goals with integrity. For example,
when my dad was just starting to
become successful, he auditioned
for a very popular TV show and
booked the part. However, when he
read the script, he felt that the
content was inappropriate and did
not align with his value system.
Knowing that this show would have
propelled his career, he still chose
not to take the part. A couple of

days later he was asked to be the
voice of NBC which was not only a
more prestigious job, the paycheck
was exponentially greater. If he
would have compromised his
standards and taken the first job,
he would have missed out on an
even greater opportunity.
Throughout his career, my dad had
many job offers that would have
compromised his core beliefs. He
turned these down one-hundred
percent of the time. I truly believe
that growing up Druze and having a
s t r o n g v a l u e s ys t e m w a s
instrumental in shaping my dad’s
very successful
career
and
reputation
as
b e i n g
a
hardworking,
modest
and
honest man.
In addition,
my dad strongly
believed in being
humble. He would always tell us
growing up, “If you have to say who
you are>..you ain’t”. In other
words, work hard and let the results
speak for themselves. If you are
successful, people will know and
you don’t have to brag or boast.
He never used his fame to ask for
any favors or get a leg up.
When it came time for my dad
to start a family of his own, he
knew what it took to raise his
children with the same set of

values and sense of belonging with
which he was raised. My brother
Mike, my sister Kerri and I feel so
lucky to have been raised by such
an exemplary Druze man.
He
valued, above all else, family. He
always told us that you could have
all of the money in the world but if
you don’t have family, you don’t
have anything.
My dad was
dedicated to his children and no
matter how busy he was with his
career, he prioritized our wellbeing. His ability to love had no
bounds and it was evident in how
he loved and cared for us. This

type of familial dedication stemmed
from growing up as a Druze.
The Druze way is rooted in
family and community and he
always explained to us that
although our nuclear family was our
core, we also had a very large
extended family in the Druze
community. 

Stop acting as if life is a rehearsal. Live this day as if it were your last. The
past is over and gone. The future is not guaranteed.
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RAMAH
أنا اإلنسان
شيرين قاسم من قرية الرامة التي تقع في الجليل األعلى
من فلسطين حاصلة على شھادة دبلوما في السكرتارية
الطبية وعملي مديرة مركز للمسنين في قريتي
المتواضعة الرامة عروس الجليل وحاليا اعمل على
إصدار مولودي االول في الشعر والخواطر واسمه
) حروف العوسج( وقريبا سيخرج الى النور وقد أطلقت
عليه ھذا االسم ألنني لم أقم بتصنيف المضامين أو
ترتيبھا ترتي ًبا زمنيًّا ،وإنّما تركتھا تتزاحم مع بعضھا
بعضا ،فتنسجم أحيانًا وتتباين أخرى ،فھل يستوي األمل
ً
مع األلم؟ أو الموت مع الحياة؟ أو الفرح مع التّرح؟ فكانت كنبات العوسج في مراحله،
وغضه وجفافه.
بربيعه وخريفه ،وألوانه وأزھاره ،وتداخله وتناثره،
ّ

True beauty is everywhere
In everything and everyone
If everyone is beautiful
%o one should we shun

Sheren Kassim is from Ramah, a village located in the upper Galilee region of
Palestine, she holds a Degree, is currently the Director of the Center for the
Elderly.

**أنا اإلنسان **
أنا لن أزر َع ال ُكرهَ
وال أرضى سوى
اإلحسانْ
س أحبابي
فك ﱡل النّا ِ
س لي إخوانْ
وك ﱡل النّا ِ
أطوفُ بك ﱢل أوطاني
وك ﱡل
الكون لي بستانْ
ِ
به تسمو أمانينا
س َع ُد قلبُنا ال ّريّانْ
وي َ ْ
أنار ﷲُ ھذا الكونَ
بالتورا ِة والقرآنْ
أنار ﷲُ ھذا الكونَ
باإلنجي ِل والقرآنْ
الناس قاطبةً
وأھدى
َ
جما َل
العقل والوجدانْ
ِ
س ًال
وأرس َل للھدى ُر ُ
فبالحكمة والتّقوى
ّرب باإليمانْ
أناروا الد َ

لماذا نعتلي قِ َم ًما
لننث َر في الورى
األضغانْ
ضنا َج ْو ًرا
ونقت َل بع َ
ونرضى ال ّزو َر
والبھتانْ
ند ﱢم ُر ُجھ َد َمنْ سبقوا
ومن تَ ِعبوا
ومن كانوا لنا العنوانْ
ونحيا العم َر في نَ َك ٍد
ضيق
وفي
ٍ
وفي أشجانْ
ألسنا ك ﱡلنا ندعوكَ
يا ربّاهُ
واألبواب ُمؤصدةٌ
ُ
صبيانْ
بروح براء ِة ال ّ
ِ
سما األيدي
ونرف ُع لل ّ
وأدعيةً
يف واأللوانْ
بشتّى الطّ ِ
ونذرفُ أدم ًعا َح ﱠرى

يف
كقي ِظ ال ّ
ص ِ
حينَ العج ِز واألحزانْ
ونحزنُ ُكلﱠما الحتْ
العين مأساةٌ
أما َم
ِ
فَتُدمي
القلب واألجفانْ
َ
ت
سئِمنا من متاھا ٍ
َ
وجھ ٍل ظلّ َل األوطانْ
الخلق في الدّنيا
فك ﱡل
ِ
لھم َمأوى لھم عنوانْ
ع األيّا َم
تعالَ ْوا نزر ُ
أنغا ًما من األلحانْ
وننسج للورى قِيَ ًما
ُ
األخالق
من
ِ
ننسى الحق َد واألَضغانْ
نطوفُ بك ﱢل عال ِمنا
ونبني الخير
واإلحسانْ
لنعلن َعودةَ اإلنسانْ
شيرين قاسم 

We all have imperfections
That no one can deny
But that’s what makes us
different
Uniqueness is what we
imply
True beauty can be found
In the smallest of things
Like a smile or a glance
Or when a bluebird sings
The thing about true beauty
Is that sometimes it may
hide
So never judge a book by its
cover
Because most times true
beauty comes from inside
32
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I’m choosing happiness over suffering, I know I am. I’m making space for
the unknown future to fill up my life with yet-to-come surprises.
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BAKLEEN
)(Continued from page 4

يؤثر في مسار طائفتنا أكثر بكثير من إنتخابات
بلدية...
وإذا نظرنا جميعا ً الى ماضي المرأة الدرزية
في مواقع سياسية قيادية ،ستشرق صورة الست
نظيرة جنبالط  ،المرأة القديرة والذكية التي تميزت
بجرأة وجسارة ال مثيل لھا بين النساء ،والتي
تخطت حدود العائلة والطائفة بمواجھة قدرھا
بقوة وعزم على إستالم الزعامة بعد استشھاد
زوجھا فؤاد بك جنبالط .،كان عمرھا آنذاك 32
سنة ،فأضحت زعيمة الشوف قرابة نصف قرن
من الزمان كان مليئا ً باألحداث الجسام والمھمات
الصعبة ،خصوصا ً عند وقوع الثورة السورية
العربية الكبرى  .1927-1925لقد أضحت ھذه
السيدة العظيمة محط آمال الكثيرين من أبناء
شعبھا وبني وطنھا ،رجاالً ونسا ًء ،مع محافظتھا
على تراث مجتمعھا وأجدادھا وصون آدابھم
وعاداتھم وتقاليدھم .ستبقى سيرة الست نظيرة
صعة في تاريخ طائفة الموحدين
جنبالط أيقونة مر ّ
الدروز الكريمة ،نعتز بھا نحن النساء ونقتدي
بحكمتھا وصفاتھا الحميدة.
أما في العمل البلدي  ،ومن أرض راشيا
بالذات ،تشع صورة عميدة رئيسات البلديات،
السيدة الفاضلة سليمى درغام التي كانت أول إمرأة
في لبنان تفوز برئاسة بلدية بيت كيفا عام ،1963
بلدتھا النائية عن العاصمة وعن االنماء .لقد
أدارت السيدة درغام ،خالل خمسة وثالثين سنة،
بلدتھا ،من خالل بلديتھا ،بنجاح باھر ومنقطع
النظير عبر إھتمامھا باألمور اإلدارية واإلنمائية
ومتابعتھا للمشاريع ولإلنجازات وتھدئة النفوس
خالل فترة الحرب .وال شك إن سيرة ھذه المرأة
المقدامة في العمل البلدي واالنمائي ال تنتظر
شھادتي ھذه كي تبرز للعيون ،فبصماتھا البيضاء
ال تزال مجسدة في مشاريع إنمائية عدة تخطت
إطار بيت كيفا الى خارجھا.

مما ال شك فيه أن االنتخابات البلدية تشكل
نقطة إنطالق حقيقية نحو تفعيل إلتزام المرأة
سياسيا ً ومجتمعيا ً وتشجيعھا على اإلنخراط في
العمل السياسي أكثر فأكثر .إذ لم يعد دور المرأة
في مجتمعنا مقتصرا على التقليدي لجھة التفر ّغ
لتربية األوالد والشؤون المنزلية ،بل تعدّاه للجمع
بين الدورين التقليدي والعصري المھني بعد
النجاحات الكبرى التي حققتھا في شتى ميادين
العلم والعمل ،حتى باتت النساء اليوم تش ّكل نسبة
كبيرة من القوة العاملة في مجتمعنا ،ومن الطبيعي
ان تلعب دورھا ً
كامال حتى النھاية ،وتتوافر لھا

الفرص السياسية نفسھا المتوفرة للرجل . .وفي
صحي يعكس حقيقة
ذلك تناغم إجتماعي وتوازن ّ
ما يمثلّه لبنان )ونحن الدروز نشكل جزءاً اساسيا ً
من مجتمعه( في ھذا الشرق من تقدّم إجتماعي
وإلتزاما بحقوق االنسان فيه.
أكرر فخرنا كنساء بإنتمائنا الى طائفة
الموحدين الدروز التي تصون حقوقنا وتحفظھا،
على الصعيدين الديني والدنيوي عبر قوانين
وأحكام شريعة يتولى تطبيقھا قضاتنا الشرعيين
بعدل ورحمة .فكيف لنا العودة الى الوراء وعدد
النساء المتعلمات الواعيات لحقوقھن وواجباتھن
يكبر ويزداد ،وتكبر معه المسؤوليات العائلية
والمجتمعية التي ال تسمح ابداً ببقاء أكثر من
نصف المجتمع مشلوال وعلى عاتق ومسؤولية
النصف اآلخر .إن إختراق تحدي الحداثة بالنسبة
للمرأة وللمجتمع يتطلب ھو اآلخر إختراقا للذات
التقليدية للمرأة ولمنظومة قيم المجتمع وبعض
موروثاته اإلجتماعية ،فالحداثة ال تبنى من فوق،
بل من الداخل )فرديا ً وجماعة(.

جميعا ً للمشاركة في اتخاذ القرار على نطاق
واسع ،وفي المساءلة والمحاسبة .كما إن الحاجات
المتزايدة للسكان المتعلقة بالنواحي اإلجتماعية
والصحية ھي بإزدياد مستمر في ظل أوضاع
إقتصادية خانقة في لبنان ،مما يشكل ضغطا ً على
البلدية التي يجب أن تتخطى الدور التقليدي السائد
في اإلقتصار على التعاطي مع المواطن من
النواحي اإلدارية والقانونية والتنظيمية المتعلقة
بالمدينة ،وأن تشكل اإلطار األساسي إلرساء
مفاھيم التنمية المحلية عبر العمل على تنمية
القدرات والموارد البشرية ...ھكذا أفھم التنمية

المحلية كمھندسة معمارية متخصصة بالتخطيط
اإلقليمي وتنظيم وتجميل المدن .وقد وجدت موقعي
في رئاسة بلدية بعقلين ورئاسة إتحاد بلديات
الشوف السويجاني مختبرين خصبين لتحقيق ما
أطمح له من تنمية مستدامة لمجتمعي ،علني أكون
قد وفقت في زرع بذور وتحقيق ما أصبو إليه من
إنسانيتي...
البلدية ھي ركن أساسي في تنمية المجتمع
المحلي تكرس أھمية الدور الذي بإستطاعة المرأة
أن تقوم به كعنصر رئيسي من عناصر التنمية
المستدامة :إن اإلھتمام بالشأن المعيشي والبيئي
والتعامل مع النشاط اإلنساني في المجال العام
وتعزيز مفھوم المجتمع المدني ،كلھا أمور تصب
في اإلھتمامات األولى لھا وفي أي موقع كانت.
البلدية ھي إمتدا ٌد طبيعي للمساحة الخاصة بالمرأة
حيث بإمكانھا العمل على تحسين المحيط المباشر
لعائلتھا وألوالدھا وألھلھا .ثم أن تولي المرأة
مسؤولية العمل البلدي قد يحدث تغييراً في
مجتمعھا وعلى صعيد أنماط التعامل داخل المجلس
البلدي وخارجه .إن أشرف المواقع ھو موقع
تمثيل الناس و" خدمة الناس ھي قمة العبادة"
على حد قول ال ّعالمة السيد محمد حسين فضل ﷲ،
أتمنى أن ال تُحرم أي سيدة درزية من ھذا الحق
وأن تحظى بالدعم الكامل من أجل تحقيق إنسانيتھا
خدمةً لمجتمعھا.

لقد تطور مفھوم التنمية في العالم ،ولم يعد
يقتصر على تنمية الموارد والنمو االقتصادي
فحسب ،بل أصبح يشمل الموارد البشرية وطاقات
المجتمع .وتعددت أبعاد التنمية المستدامة ،ورتب
ذلك مسؤوليات ج ّمة ،ليس على السلطة المركزية
وحسب ،وإنما على السلطات المحلية أيضا ً وعلى
المجتمع الـمدني ،ضمن إطار توزع المھام د .م .نھى الغصيني ابو عجرم
واألعباء ،ومن أجل إفساح المجال أمام المواطنين
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DUBAI
)(Continued from page 23

نموذج التشريع والمبادرة لمكافحة الفساد:
اذاً ماھو النموذج الذي يمكن تطبيقه لحماية قطاع
النفط والغاز الناشئ في لبنان من الفساد؟
أھتممت في دراستي بنموذج التªشªريªع والªمªبªادرة
لمكافحة الفساد الذي تقترحه الخبيرة الرومانية فªي
العلوم السياسية د .ألينا مونجيو بيبيدي ،والªتªي
تصنف األنظمة الحاكمة إلى :نظام شªمªولªي
 ،Universalismاو نªªظªªام خصªªوصªªي
 ،Particularismاو نªªظªªام خصªªوصªªي
تنافسي ،Competitive Particularism
وھي المجتمعات التي فيھا ثقافªة الªمªصªالªح
واالمتيازات .النظام الشمولي يسوده معاييªر
الªعªªدالªªة الªªفªªرديªªة والªمªªسªªاواة فªªي الªªحªªقªªوق
والواجبات بغض الªنªظªر عªن االنªتªمªاءات.
الªªنªªظªªام الªªخªªصªªوصªªي ھªªو عªªكªªس الªªنªªظªªام
الشمولي ،وتسوده االمªتªيªازات الشªخªصªيªة
وعدم المساواة.

العدالة و النزاھة فªي الªحªيªاة الªعªامªة ،والªتªي اإلصالحات القضائيªة والسªيªاسªيªة واالجªتªمªاعªيªة
يجب ان تكون جزء أساسªي مªن اي بªرنªامªج المطلوبة لمكافحة الفساد في قطاع النªفªط والªغªاز
في لبنان.
سياسي.
ان ھªذه الªمªعªارك يªجªب ان تªبªدأ اآلن مªن أجªªل
تحسين مستوى الشفافية وتخفªيªض نسªبªة الªفªسªاد.
وكل تأخير في ذلك يزيد من صعوبة الوصول الى
تحقيق الھدف .ھناك ترابط كبير بين ھذه المعªارك
الثالث،

 .3الضªªغªªط مªªن أجªªل اعªªتªªمªªاد "الªªمªªنªªھªªجªªيªªة
الªªمªªؤسªªسªªاتªªيªªة" Institutional Approach
والتي يمكªن اسªتªخªدامªھªا مªن الªقªوة الªفªاعªلªة
الواعيªة ضªد الªفªسªاد .وتشªمªل ھªذه األسªلªحªة
تشريعات الشفافية واإلفصاح اإللزامي لªلªثªروة
من قبل السياسيين وموظفي الªخªدمªة الªمªدنªيªة
والقضاة .وھنا مطلوب الªدعªم الªدولªي لªنªجªاح )حيث انه ال يمكن الفوز بالمعركة الªقªضªائªيªة مªن

دون الفوز بالمªعªركªة السªيªاسªيªة .كªمªا وانªه ال
يمكن الفوز بالمعركة السياسية مªن دون الªفªوز
بالمعركة االجتماعية .وبالتالي ،فªان الªمªعªركªة
االجتماعية ھي األھم واألصعب(.
على المستوى القضائي:

ان رؤيتي لكسب المعركªة الªقªضªائªيªة يªتªم مªن
خالل العمل بالتوصيات التالية:
· وضع وإقرار وتطبيق قوانين مكافحة
الفساد بشكل عام ،والتي إن طُبﱢقت سªتªؤثªر
مباشرة في مستويات الفساد في قطاع النفªط
والغªاز ،وھªي :قªانªون حªق الªوصªول الªى
المعلومات العامة ،قانون حمايªة الªمªبªلªغªيªن
عن الفساد ،مراسيم تطبªيªق قªانªون االثªراء
غير المªشªروع ،وقªانªون رفªع الªحªصªانªة،
وغيرھا...

وتعتبر د .بيبيبدي انه في المجتمªعªات ذات
النظام الخصªوصªي الªتªنªافسªي ،ان تªوزيªع
السلطة غير متكافئ ومتنازع عليه ،وملكيªة
الªªدولªªة ھªªي مªªحªªل خªªالف بªªيªªن أشªªخªªاص
مªªعªªدوديªªن ،وتªªوزيªªع األمªªالك والªªثªªروات
العامة غير متكافئ وفªيªه تªحªيّªز ،والªتªمªيªيªز بªيªن
· أخذ قرار وتطبيق المناقصة التدريجية
ھذه الخطوة.
االمالك الخاصة والعامة ضعيف جدا ،لكن التقªبّªل
للبلوكات البحرية ،بدل من طرحªھªا جªمªيªعªھªا
االجتماعي للفªسªاد مªنªخªفªض .وتªنªطªبªق كªل ھªذه
 .4خلق حوافز للجھات المªعªنªيªة لªتªكªون شªفªافªة،
للمناقصة في وقت واحد .والفائدة من ذلك ھªي
المعايير على لبنان .ان نسبة الªفªسªاد ھªي األعªلªى
والتي يتم توفيرھا من قبل الªتªدقªيªق الªمªسªتªمªر
استخالص الدروس المستفادة من كªل مªرحªلªة
في المجتمعات ذات النظام الخصوصي التنافسي.
والمساءلة.
وتطبيقھا على المرحلة المقبلة ،باإلضªافªة إلªى
كسب المزيد من الوقت بين مªنªاقصªة وأخªرى
وتشير د .بيبيدي إلى أن سر بقاء المجتمعات ذات
معظم التحركات لمكافحة الفساد تبدأ مªن الªخªطªوة
من أجل تحªديªث الªقªوانªيªن فªي قªطªاع الªنªفªط
النظام الخصوصي التنافسي ھي من خالل قªنªوات
الثالثة ،باعتماد التشريªعªات والªقªوانªيªن لªمªكªافªحªة
للتحرك العامودي من مستوى اجتماعي معين الªى
والغاز وجعلھا فعّالة وعملية.
الªªفªªسªªاد ،لªªكªªنªªھªªا تªªفªªشªªل بسªªبªªب االعªªتªªمªªاد عªªلªªى
مستوى اعلى ،ومثال علªى ذلªك ھªو الªزواج الªى
عائلة سياسية ،او العمل مªع أو اإللªتªحªاق بªزعªيªم المتحكمين في الشأن السياسي للتصديق علªى ھªذه · تعزيز دور التدقيق الحكومي ومثال على ذلك:
التشريعات ،وبسªبªب عªدم وجªود وعªي وتªحªرﱡ ك
اعتماد تغييرين رئيسيين على الھيكªل الªحªالªي
سياسي .وھكذا يكون طªمªوح الشªبªاب ھªو دخªول
اجتماعي فاعل ،او معايير واضحة متفق عليھا.
لديوان المحاسبة:
ھذه القنªوات بªدال مªن الªتªغªيªيªر االجªتªمªاعªي ،او
الثورة على المتحكمين بثروات البالد والشعب.
نموذج المعارك االصالحية الثالثة لمكافحة  oفصل المدققين عن الªقªضªاة ،وجªعªلªھªم فªي
الفساد في قطاع النفط والغاز في لبنان:
قسمªيªن مªخªتªلªفªيªن :قسªم الªتªدقªيªق والªقªسªم
ال بد من موافقة د .بيبيبدي رأيھا بأن التشªريªعªات
القضائي.
األنªظªمªة
وحدھا ليست كافية لمكافحة الªفªسªاد فªي
بªªنªªاء عªªلªªى تªªجªªربªªتªªي فªªي قªªطªªاع الªªنªªفªªط والªªغªªاز
ً
ªد
ª
وأؤي
ªيªة،
ذات الªªطªبªªيªªعªة الªخªªصªªوصªيªªة الªªتªªنªافسª
ومعرفتي بلبنان والمجتمع الªلªبªنªانªي ،واسªتªرشªادا  oتغيير التراتبية الªمªتªبªعªة حªالªيªا فªي ديªوان
اقتراحھا للخطوات األربعة لمكافªحªة الªفªسªاد ،مªع بنموذج الدكتورة بيبيدي ،أقªتªرح تªركªيªز جªھªود
المحاسبة ،وھي رفªع تªقªاريªر الªديªوان مªن
بعض التعديالت برأي لتصبح:
مكافحة الفساد في قطاع النفط والغªاز ،مªن خªالل
قسم التدقيق والقضاة الى مªجªلªس الªوزراء،
محاور إصالحية على الفساد ،والقيام بجھود جديªة
لتصبح من قسم التدقيق الى القسم القضائي،
 .1بناء قوة فªاعªلªة ،او جªيªش اجªتªمªاعªي واعªي
لإلصالحات في المªجªاالت الªتªقªنªيªة ،الªقªضªائªيªة،
للبدء بالمجريات القضائية مªن دون تªأخªيªر
مقابل الزعامات المتحكمة Insurrectional
السياسية واالجتماعية .المعركة التقنية مھمة جªدا،
عن قصد او عªن غªيªر قصªد مªن مªجªلªس
 ،Armyمكوّ ن من الواعين لªجªريªمªة الªفªسªاد
وھي خارج نطªاق ھªذه األطªروحªة ،لªذلªك أضªع
الوزراء
ومن الذين يتكبّدون الخسائر بسبب الفساد.
النموذج المقترح التالªي ،تªحªت تسªمªيªة "نموذج
 .2إقامة معايير الشموليªة )دولªيªة(  Norms ofالمعارك االصالحية الثالثة" Three-Battles
)(Continued on page 40
 ،Universalismوتشمªل بªبªسªاطªة مªعªايªيªر  Anticorruption Modelالªªªتªªي تªªªتªªنªªªاول
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Dr. Wael Khaled Abiassaf
weds
%ataly Mounir Abilmouna
on the 9th of July 2016.
The gala ceremony was celebrated at the
very majestic hall of the Hilton Habtoor
Hotel in Beirut, amongst friends and
relatives, many of them from Venezuela
where both of the wedding couple were
born. The main artist was Marwan Al Shami
who did an excellent performance with the
most famous Lebanese and Arabic songs.

Congratulations from California
Shauki & Sarah Halime

Attitude is the way you mentally look at the world around you. It is how you view
your environment and your future. It is the focus you develop toward life itself.
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diseases that will
not be combated
easily. Electricity,
water, and more
add to the list of
go v er nm en t
shortcomings.
Traffic is the worst it has been in years
thanks to the extraordinary numbers of
refugees coupled with no new roads or
rules to alleviate this daily stress of
driving. Unemployment rate is at the
highest its been in decades and
salaries at the lowest points, etc>
When a very high percentage of
Lebanese youth seek jobs abroad and
live abroad, do you trust a political
system or group which pushed them
away?
When the youngsters sink in
despair that they will never have a
future in their own country, would you
trust those who run the country? And
moreover, would you ever give them
your vote or support in any way?
No this is not a message of
despair; it is rather a call to appreciate
the country you live in any continent
and keep working hard, but also to
fight for the rights of your children and
grand children in their own country
even if they end up deciding to live
abroad.
It's a call to hold accountable those
who made the country a business for
them
and
their
children and left it
sinking in despair
a n d
e v e n
disgracefully
in
garbage!
It's a call to hold
your
vote
but
always keep your
voice heard and
loud for a better
future and hope for
our people and our
Lebanon.
To follow Celia :
www.facebook.com/
CeliaHamadehPoetry

(Continued from page 17)

SUCCESS
(Continued from page 14)
The latter was my motivation, my
fuel, which wanted to prove to
everyone that women can achieve big
dreams and can pursue big careers.
Motivations can change along the
way.
Yes, you get tired, bored,
overwhelmed, stressed, and
sometim es underappreciated.
Sometimes you get yelled at and feel
like quitting. It is motivation that will
remind you of your goal and purpose.
Motivation will whisper in your head,
tomorrow is another day and you will
shine. Motivation is contagious. One
motivated busy bee can infect the
whole hive.

Throughout my life, I was
presented with big opportunities. I
was told not to travel, not to go; I was
told to settle and look for something
easier- but I didn’t.
Taking
chances
such as traveling to
underdeveloped
countries
where
women were seen
as less, helped me
a c c o m p l i s h
something that was
bigger
than
the
initial
project
purposes. I was
able to prove to
myself
and
my
society that I am a
young
Lebanese
woman who has yet
achieved so much.



 أي يُميّز ضده على أساس، ھو عرب ّي،الصھيونية
 يتعرّض ھذا الشخص للمضايقات داخل، ثانيا.عنصري
 يعتبره، وثالثا.مجتمعه من قبل مؤيدي الدولة الصھيونية
الفلسطين ّي خائنًا العتقاده ان الدروز يتجندون للجيش
 شعبك، يعمل حراك "أرفض، لذلك.بارادتھم الحرة
بيحميك" على كسر الصورة النمطية للدروز الموجودة
 وذلك من خالل،لدى البعض من أبناء شعبنا الفلسطيني
طرح سرد تاريخي وقراءة واقع بديلة عن تلك التي
.تحاول الصھيونية الترويج لھا
""بيحطوا علي نقطة سودا
 حيث.عملية رفض التجنيد ھي ليست بالعملية السھلة أبدا
يواجه الرافض او الممتنع عن التجنيد صعوبات كثيرة
الى جانب الصعوبة في التعامل مع المؤسسة العسكريّة
 ومواجھة امكانية الدخول،لكونھا مؤسسة بيروقراطية
 الحاجز الذھني ھو بمثابة احد االمثلة لھذه.إلى السجن
 يولد الشاب الدرزي في بيئة صھيونية تھلّل.الصعوبات
للخدمة العسكرية وتطرحھا كمحطة ال بد منھا في المسار
 ھنالك الكثير من األقاويل، باالضافة لذلك.الحيات ّي
واالشاعات حول كل ما يتعلق برفض الخدمة العسكرية
ً ،واالمتناع عنھا
مثال ان الرافض سيلقى صعوبة في
 وحتى في، او القبول للتعليم االكاديمي،إيجاد عمل
 غير انه.حصوله على رخصة قيادة او قرض اسكان
 كل ھذه المقوالت ال تمت للواقع،وفي الحقيقة
 وھدفھا ترھيب الشاب،بصلة في وقتنا ھذا
الذي ينوي رفض الخدمة العسكرية من خالل
اقناعه أنه اذ لم يقم بالخدمة العسكرية سوف
 وھنا يجدر التشديد على.يدمر حياته ومستقبله
 على،أن الشاب الدرزي العربي سوف يواجه
 التمييز العنصري في شتى،أي حال
المجاالت وذلك لكونه عربي فلسطيني مواطن
في الدولة الصھيونية اليھودية والتي تتغلغل
العسكرة في جميع الجوانب الحياتية والمھنية
.فيھا
يشكل "الضغط االجتماعي" وسيلة ضغط
أخرى الجبار الشاب العدول عن قراره باالمتناع عن
 يواجه الشاب، كما سبق وذكرت.اداء الخدمة العسكرية
الرافض وابال من التحريضات ويتعرض للكثير من
المضايقات لقراره برفض الخدمة العسكرية على يد
 ال، ثم انه في بعض االحيان.مؤيدي السلطة والمنتفعين
 حيث يُترك،يتلقى الرافض دع ًما من عائلته المقرّبة
 يدخل حراك، ومن ھذا الباب.وحيدا في سيرورة الرفض
 شعبك بيحميك" وفي ھذه المرحلة على وجه،"أرفض
 وبمساعدة المتطوعين والمتطوعات في.الخصوص
 قانونيًا، يقوم الحراك بتوفير مرافقة للشاب،شبكة الدعم
 كي يحصل في نھاية المطاف على االعفاء من،ومعنويًا
.المؤسسة العسكرية
كلمة أخيرة
. شعبك بيحميك" يمثّل فكرة تح ّرريّة،حراك "أرفض
، التحرر من الطائفية،أملنا ھو التحرّر من االستعمار
 والتحرّر من كافة اشكال القمع،التحرر من الذكورية
 حيث يجمع ما، حراكنا يتمثّل برؤيته الشمولية.والظلم
 ابنة غزة وابنة مخيمات،بين ابن عسفيا وابن رام ﷲ
 كلنا يد واحدة نھدف إلى، ابن صفد وابنة جنين،الالجئين
، مجتمع خال من االستعمار،إعادة بناء مجتمعنا من جديد
.واألھم من ذلك خال من ترسبّات لنفسيّة وفكر المستع َمر
نطمح ونسعى إلى بناء مجتمع يمارس العدالة االجتماعية
 من اجل بناء وطن ح ّر – قلبا.والسياسية بين جميع أفراده
 .وقالبا
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Look at your past. Your past has determined where you are at this moment. What you do
today will determine where you are tomorrow. Are you moving forward or standing still?

39

EMAIL: DRUZE@DRUZEWORLDWIDE.COM

V 10.3, ISSUE 55 - 2016

DUBAI
)(Continued from page 36

 oكال التغيرين يعطيان وظيفة التدقيق لمدققªي
الحسابات الذين ھم الخبراء في ھذا المجال،
الذين يرفعون تقاريرھم إلى القسم القضªائªي
للعمل الفوري بدال مªن انªتªظªار الªمªؤسªسªة
السياسية لبدء العمل.
· توظيف شركات استشارية القªتªراح قªوانªيªن
جªديªªدة وتªªحªديªªث الªªقªوانªªيªن الªقªªائªمªªة ،وزيªªادة
التواصل مع اللبنانيين لفھم سبب عدم االمتثªال
للقوانين.

النھائي على وجود المكونات ،والªذي يªمªكªن ولذلك على المجتمع المدني ان يغªيّªر فªي طªريªقªة
تأكيدھا فقط عªنªدمªا يªتªم حªفªر آبªار الªتªقªيªيªم التحªركªات مªن اجªل زيªادة فªعªالªيªتªھªا .ان كسªب
الªªمªªعªªركªªة االجªªتªªمªªاعªªيªªة يªªتªªم مªªن خªªالل الªªعªªمªªل
األولية.
بالتوصيات التالية:
ثانيا :ان خبز قالب الحلوى قد ال يكªون مªمªكªنªا
إذا لªªم يªªتªªم تªªأكªªيªªد وجªªود الªªغªªاز بªªالªªكªªمªªيªªات
 لمثابرة على بناء القوة الفاعلة
الضاغطة ضد المتحكمين السياسيين،
االقتصادية التي تªمّ ªكªن إسªتªخªراج وتªطªويªر
والمكوّ نة من الفئة الªطªلªيªعªيªة الªواعªيªة.
الحقول بشكل مربح.
ويتم ذلك بنشر الوعي ،والتركيز عªلªى
لذلك كسب المعركة السياسية بطرق اقل راديكاليªة
الخسائر الªتªي يªتªكªبّªدھªا الªنªاس بسªبªب
من ثورة عامة وشاملة من وجھة نظªري يªتªم مªن
الفساد ،بدالً من التركيز فقط على فسªاد
خالل العمل بالتوصيات التالية:
الطبقة السياسية التي ما زالت تستªقªطªب
المؤيدين رغم فسادھا.
· استئناف عمل المؤسسات السياسية ھªي
الخطوة األولى لتحقيق اي تغيير سياسي.
 زيادة التمثيل االجتماعي ضد الفساد،

)المعركة القضائية ال يمكن كسبھا دون الªمªعªركªة
السياسية ،حيث ان الªجªسªم السªيªاسªي ھªو الªمªمªر
الرئيسي لإلصالحات القضائية(.
· توفير موظفين أكفاء ومخصصين لھيئة ادارة
قطاع البترول في لبنان.

على المستوى السياسي:
ان الطبقªة السªيªاسªيªة قªد صªادقªت عªلªى قªانªون · االلتزام بالجداول الزمنية للªمªنªاقصªات ومªنªح
العقود.
الموارد البترولية في المياه البحªريªة عªام ،2010
وعلى إنشاء ھيئة ادارة قطاع البتªرول  LPAفªي · رعاية ودعم الجھود المبذولة لبناء اإلطار
 ،2012لكنھا فشلت في تحقيق اي تقدم في القطاع
القانوني الصحيح لªكªافªة اقسªام قªطªاع الªنªفªط
منذ ذلك الحين .ويشبﱢه اللبنانيون الغاز الªمªكªتªشªف
والغاز
في المياه البحرية على انه قªالªب حªلªوى يªتªنªافªس
السياسيون والزعماء على تقسيªمªه ،وانªه لªن يªتªم )المعركة السياسية ال يمكن كسبھا دون المªعªركªة
التقدم بھذا القطاع اال بعد ان يكتمل تقسªيªم الªقªالªب االجتماعية ،حيث يجب ان يكون المجتمع الªمªدنªي
فيما بينھم .لكن ھناك حªقªيªقªتªان أسªاسªيªتªان يªجªب الفعﱠال ھو الممر الرئيسي لإلصالحات السياسية(.
اخذھما بعين االعتبار:
على المستوى اإلجتماعي
أوال :حتى االن لم يªتªم تªأكªيªد وجªود مªكªونªات على الرغم من تحركات المªجªتªمªع الªمªدنªي الªذي
قالب الحªلªوى ھªذا .ان الªتªصªويªر الªزلªزالªي يشھده لبنان فªي اآلونªة األخªيªرة ،اال ان الªطªبªقªة
 Seismic Imagingغªªيªªر كٍ ª
ªاف لªªلªªتªªأكªªيªªد السياسية ما زالت ھي القوة المحركة في ھذا البلد.

عن طريق تªركªيªز الªمªزيªد مªن الªوقªت
على التفاوض ونشر الوعي مع مªمªثªلªي
مختلف أطªراف الªمªجªتªمªع الªمªدنªي .ان
تكريس الجھود يجب ان يكون عªلªى لªم
شمل جميع األطراف المختلفة مªن أجªل
زيادة الضغط على المؤسسªة السªيªاسªيªة
لتحقيق تقدم في قطاع النفط والغاز.

 زيادة الجھود المبذولة لبناء "النضوج
البترولي" فªªي الªªمªªجªªتªªمªªع الªªلªªبªªنªªانªªي،
بªªالªªتªªوازي مªªع زيªªادة تªªدريªªجªªيªªة فªªي
الشفافية .يوميا ً نجد تقاريªر عªن الªفªسªاد
التي ال يتم متابعتھا ،وبالتªالªي الشªفªافªيªة
في قطاع الªبªتªرول مªن دون الªنªضªوج
البترولي لن تؤدي الى النتيجة المªرجªوة
لمكافحة الفساد في القطاع .
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The future is literally in our hands to mold as we like. But we cannot wait
until tomorrow. Tomorrow is now.
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GOLAN HEIGHTS
) (Continued from page 19شديدة االنحدار ترتفع بين  500 – 250متر
الجوالن تفرض الجنسية اإلسرائيلية على
المواطنين السوريين ،وتوزع عليھم الھويات
اإلسرائيلية
 .وقد قوبل بالرفض من مواطني الجوالن
واعلنوا اضرابھم
الشھير الذي دام ستة
اشھر واسقطوا بذلك
قانون الضم..

باالضافة انھا أي الھضبة من الوجھة
اإلسرائيلية ثروة زراعية ،سياحية فارغة
السكان تقريبًا بعد عملية الترحيل العرقي
الصھيوني لسكانھا عام  1967وتمتلك أراضي
زراعية خصبة ،وتضم في ثناياھا السطحية

}أما عن مضمون قانون
ضم الجوالن والذي
قدمته الحكومة
اإلسرائيلية إلى الكنيست
يوم  14كانون األول/
ديسمبر  1981فقد جاء
في مادته األولى "يسري
قانون الدولة وقضاؤھا
وإدارتھا على منطقة
مرتفعات الجوالن" .وقد
حاز المشروع ،بعد
مناقشة قصيرة وسريعة
في الكنيست ،على تأييد
 63عضواً ومعارضة
21

مساحة  280كيلومترا مربعا من الغابات
الطبيعية بتربتھا الكستناوية الحمراء الغامقة
وقد قدم بيجن المشروع بخطاب قال فيه" :لن
نجد في بلدنا أو خارجه رجالً جاداً درس تاريخ الغنية بأكاسيد الحديد .وعليه ومن الوجھة
الصھيونية يمكن استيطانھا بأكثر من نصف
أرض إسرائيل في وسعه أن يحاول إنكار أن
ھضبة الجوالن كانت على مر أجيال كثيرة جزءاً مليون مستعمر يھودي وزيادة ھذا العدد مع
ال يتجزأ من أرض إسرائيل .لقد كان من الواجب مرور الوقت مع استمرار تدفق اليھود القادمين
إذن أن يمر خط الحدود الشمالية ألرض إسرائيل بغرض االستيطان االستعماري إلى فلسطين
المحتلة”.
التي دعيت باللغة األجنبية باسم فلسطين ،في
تصريح بلفور وفي االنتداب الدولي ،بھضبة
في األونة األخيرة “وخالل األزمة في سوريا
الجوالن{".
والحرب الدائرة فيھا حاولت اسرائيل استغالل
الوضع لركوب موجة االصوات الداعية تقسيم
* ھذا القانون وغيره ،تلته سلسلة من
سورية  ،واقتسامھا،
اإلجراءات الصھيونية الخطيرة وسعت من
وتفتيتھا ،من قبل بعض
االستيطان في الجوالن واألخطر قيام إسرائيل
بدفن نفايات نووية في الھضبة ـ األمر الذي مثل األطراف اإلقليمية
خطراً صحيا ً واقتصاديا ً كبيراً على من تبقى من والدولية ،وكأن الشعب
السوري بات يتي ًما،
أھل الجوالن الشرفاء المقاومين الذين لم
وقاصرا ،بال قرار وال قاع،
ً
يغادروھا.
واألرض السورية
” ..يمثّل الجوالن بموقعه الجغرافي مجاال دفاعيا ُمستباحة بال أصحاب وبال
ھوية.لكنھا لم تنجح ولن
ھاما ،وجدارا استناديا ،عن غور األردن،
والجليل الشرقي وإصبع الجليل ،وجميع أنحاء تنجح فسورية عصية على
المناطق الشمالية لفلسطين المحتلة عام  .1948التقسيم ولن يسمح
ً
فضال عن إشرافه على سھل الحولة الذي يُعتبر مواطنوھا بكافة انتماءاتھم
سلة الغذاء .وإطالل الجوالن على بحيرة طبريا وميولھم وقناعاتھم
السياسية فكرة التقسيم..
عند أقدامھا الغربية والجنوبية بحافات قاسية

السلوك “اإلسرائيلي” األخير بعقد جلسة مجلس
الوزراء فوق أرض الجوالن السوري المحتل،
ت
خطوة خطيرة تحمل في فحواھا عدة مؤشرا ٍ
قاطعة بشأن الموقف “اإلسرائيلي” من مصير
الجوالن المحتل ورفض إعادتھا لسوريا األم في
أي عملية سياسية تفاوضية مھما كان الثمن ،في
ظل الموقف ال ُمعلن منذ العام  1981عندما
أصدرت حكومة مناحيم بيجن
قرارا بضم الھضبة
في حينھا
ً
السورية ،وقد أدان ورفض
مجلس األمن الدولي تلك
الخطوة في حينھا وأعاد التأكيد
على رفضه لھا أكثر من مرة
}.وجاءت تصريحات نتنياھو
بعد االجتماع ال ُمعلن لمجلس
الوزراء في الجوالن ،لتزيد من
وقاحة وفجاجة الموقف
“اإلسرائيلي” .فنتنياھو أعلن
بأنه “اختار أن يُقيم الجلسة
بمناسبة عام على تشكيل
الحكومة في الجوالن لتأكيد أن
إسرائيل لن تنسحب منه إلى
األبد ،وأن ھضبة الجوالن
ستبقى تحت السيادة
ً
اإلسرائيلية” .مضيفا “أن
الوقت قد حان ألن يعرف المجتمع الدولي أنه
بغض النظر عن ما يحدث في سوريا ،ستبقى
الحدود على ما ھي ،وأنه بعد خمسين سنة يجب
أن يقبل المجتمع الدولي أن تبقى إسرائيل
صاحبة السيادة على ھضبة الجوالن{
لكن التاريخ يثبت أنﱠ ال حتالل دام ,,وأنﱠ الحق ال
بد من أن يعود الى حضن األم عاجال أم آجال
اعداد"أملي القضماني"مجدل شمس

الجوالن العربي السوري المحتل 
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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
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What we are about …
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

We are at The Dawn (Al-Fajr) of our time
to make a difference and create an identifiable
culture that will be impossible for anyone to
to preserve those extinguish. We want to hear from everyone
elements
which on their ideas and thoughts.
have defined our
We have the widest Druze network
past, & bring it’s
relevance
& available & the magazine is posted on the
significance to our www.DruzeWorldwide.com website for it to
be accessible around the globe for all to
future generations.
read & enjoy. It is also supported through
This magazine is social media websites such as Druze
an attempt to stem Worldwide Group on Facebook and others.
the tide and assist
Everyone is welcome to submit an article
with the evolution of
our culture, as the or opinion for publication consideration. All
world will surely ages are included & encouraged. We reserve
dilute us if we are the right to review, edit, accept or decline
unable to define articles as well as revise for clarity, content &
ourselves
in
a space.
manner that will
Until the very exciting next issue,
uphold our unique
destiny into the 21st wishing the best to everyone!!
century.
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المواد الوارده ال تعبر باالضروره عن موقف

الفجر

Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people
who prepare for it today.
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