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  تمهيد
  

م ومسلكهم وسرِّيَّتها، يف ردَّة فعٍل طبيعيٍَّة على االضطهاد الذي  حرص املوحِّدون الدروز على خصوصيَّة معتقدا
ومسلكهم، هذا كلُّه ساهم عرفوه عرب تارخيهم، باإلضافة إىل إمهاهلم التساؤالت املشروعة والفضوليَّة حول هوِّيَّتهم 

م. ج حيا م التوحيديَّة و   يف إطالق العنان ملخيِّلة الفضوليِّني يف رسم صورٍة مشوَّشٍة عن معتقدا
 خبنجرٍ  مقاتلني مسلَّحنيالدروز سوى املوحِّدين  يروا يفاملستشرقني الذين مل  عملُ وعزَّز نشوء هذه الصورة 

  وقد آن األوان لرتميم هذه الصورة.حني.  يف كلّ  نيلذبح املسيحيِّ  ينومستعدِّ 
وأبناء عشريته، عمًال بوصيَّة أوليائه يف  بالتأكيد، عندما يقتضي األمر الدفاع عن مصاحل طائفته مقاتلٌ املوحِّد 

م ومصاعبهمُأسوًة بالدروز، ، للموحِّدين لكن ».  حفظ اإلخوان « قون إىل وهم يتشوَّ  ،باقي الطوائف، حاجا
م يف املواطنيَّة. وعادلةٍ  مةٍ مالئ حياةٍ    ومستقرٍَّة يف عالقتهم بإخوا
َّ  نعزلًة عن العاَمل، بلم » جزيرةً   « ونلال يشكِّ فهم  مثلهم مثل  ،م يعانون من مجيع مشكالت اجملتمع اللبناينّ إ

م أتباع ضً أي نقاط ضعفٍ وتُعيبهم ة، نقاط قوَّ ب ميتازون خرى.فات الطوائف األُ رون بتصرُّ اآلخرين، ويتأثَّ  ا. وكو
  ههم.املنطق، ال جيوز أن يتوهوا أو يفقدوا توجُّ العقل و ا على يرتكز أساسً  توحيديٍّ  مذهبٍ 

من  خاليةٍ  لةٍ يأص مات وتقدمي صورةٍ األفكار املسبقة وحتطيم األساطري ورفع احملرَّ  إىل تبديد ، أسعىهذا الكتابيف 
أن يشعروا بالفخر  الدروز للموحِّدين ما يتيح ،ني على السواءاللبنانيِّ روز ولباقي للموحِّدين الد، الرياء والتزلُّف

وقد ساهم البعض ِمَن اللبنانيِّني بتعقيد هذه املهّمة إذ أنه مبناسبة أّي خالف  .» اآلخر املختلف «بانتمائهم جتاه 
التـَِّهم الزائفة وحماولة تظهري يف السياسة ال يتَورَّع البعض عن حماوالت التشويه والتشويش ال بل اإلساءة بإلصاق 

  صورة مسيئة عن مواطنيهم الدروز.    
مثانيٍة ، منذ القضايا الدرزيَّة والوطنيَّة اليت اعرتضتين يف بداية التزامي كالتاملش أنَّ  أكثر ما يدهشين هو لكن،
َّ تالكة هلذه املشرخييَّ باملتابعة التا الحظتُ و  ة نفسها.باحلدَّ و  ،زالت تطرح نفسها اليوم ماا، عامً  وثالثني ا تطرح ، أ

 ةٍ مبشاكل بنيويَّ  آخر شيءٍ  ق قبل أيّ األمر يتعلَّ ف ا بعد قرن.تلو سنة، ال بل، وبدون مبالغة، قرنً  نفسها سنةً 
  ا.ا أكثر تعقيدً ا عامًّ مشهدً  ترسمة، مرحليَّ  تٌ مشكال تضاف إليهاة، أساسيَّ 

 قرَّ أن أُ  لكن، ال بُدَّ يلال أنفي ضلوعهم به.  كما،  كاملةً   هذا األمر ةة مسؤوليَّ من السهل حتميل القيادات السياسيَّ 
البحث عن حلول هلذه يف  بةٍ قصوى، أصبحت شبه مغيَّ  ةً يَّ كمال جنبالط أمهِّ   َأوالهاة اليت ة الدرزيَّ النخبة الثقافيَّ  بأنَّ 

تنشئتهم  خصوصيَّة ، بسببهذا العبءوحِّدين وحدهم رجال الدين امل حتميله من غري املمكن كما أنَّ   .املشكالت
م أو زهدهم   .ونسكهم وانتمائهم وإميا
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، وإن مل يتساَو َمن بيدهم احلّل والربط والناس خمتلفة، عن الوضع الراهن نا مسؤولون، على مستوياتٍ كلُّ ا،  إذً 
ر قد يربِّ  وظيفةٍ  والوصول إىل أيّ  عمل، ة أيّ مصداقيَّ  يعوققد  منصبٍ  بلوغ أيّ  نَّ العاديُّون يف حتمُّل املسؤوليَّة، إذ إ

  اته.خصوصيَّ  التزامٍ  بل إفقاد أيّ ال اخلضوع 
  : هذا الكتاب إنتاٌج جديٌد، وإن اقتبسُت بعض مضامينه من كتايب، بالفرنسيَّة

« Les Druzes : vivre avec l'avenir »،  والذي سرعان ما نفذت 2005الصادر عن دار النهار، سنة ،
  . 2006طبعته األوىل لكي ُتصدره دار النهار بطبعٍة ثانيٍة، سنة 

يتوجَّه هذا الكتاب إىل شرحيٍة أوسع من اليت وجَّهُت إليها كتايب بالفرنسيَّة. مثَّ إنَّ هذا اإلصدار باللُّغة العربيَّة يُلقي 
م املعنيَّة مباشرًة باإلرث عليَّ مسؤوليًَّة مزد وجًة هي، أوًَّال، أن حيظى باستحسان شيوخ املوحِّدين الدروز ومرجعيَّا

  ؛ وأن يلقى من ناحيٍة ثانية، اهتمام اآلخر املختلف أكان لبنانيًّا أم عربيًّا، مسلًما أم مسيحيًّا. الثقاّيف والديينّ 
وآراء ُوجِّهت إىل كتايب الفرنسّي، وعمدُت خباصٍَّة إىل  لذا سعيُت يف إعداده، إىل أن أستفيد من مالحظاتٍ 

وهذه هي التسمية اجلديدة اليت كرَّسها القانون  -استكمال مراحل جديدٍة دخلت فيها طائفة املوحِّدين الدروز 
 . ولطاملا حتسَّرُت يف كتابايت السابقة على عدم تنظيم شؤون الطائفة فوجدُتين- 9/6/2006اجلديد الصادر يف 

هذه املرَّة، أمام تنظيٍم جديٍد قد ال خيلو من النواقص، لكنَّه يشّق طريًقا جديدة، ومينح فرصًة إضافيًَّة ملعشر 
  املوحِّدين ليواجهوا احلداثة عرب املؤسَّسات.

تفقد  ظننُت أحيانًا أنَّ القيادات السياسيَّة ال ترغب يف تنظيم شؤون الطائفة أو على األقّل ال تستطيع، حىتَّ ال
ا املطلقة على القرار. واليوم، َأجُدين ُأكِرب فيها هذه املبادرة بتسهيل إنتاج فرصٍة جديدٍة لتنظيم  إحكام سيطر
الشؤون املذهبيَّة. ولعلَّ هذه املناسبة سُتتيح، مستقبًال أيًضا، فرصَة تنظيم الشؤون الدينيَّة اليت حتتاج إىل حتديٍث 

فرتًة طويلًة من الزمن، حرَّكتها أحيانًا بعض احملاوالت الصادرة عن جهاٍت ال  ومراجعٍة وجتديد، بعد أن ركدت
تتمتَّع بالصدقيَّة الدينيَّة، أو هي قامت بذلك بدافع االندفاع الزائد إلخراج املعتقد من أسره التارخيّي، دون األخذ 

  اًرا فكريًّا وثقافيًّا متدرًِّجا ومدروًسا.باالعتبار أنَّ االنتقال من حالٍة إىل ُأخرى يقتضي، لصحَّته وسالمته، مس
لقد حتدَّثُت عن العيوب يف التنظيم، والتسيُّب يف اإلدارة، والتشتُّت يف حفظ أمانة األوقاف، واخللل يف الرئاسة 

على وقع الروحيَّة، وغياب املرجعيَّة املذهبيَّة والزمنيَّة، وسواها من األمور اليت غابت عن بال أجياٍل جديدٍة تربَّت 
املأساة عندما يلحظون الفرق بني التاريخ احلافل باملآثر واملكرمات وبني واقع احلال املنبئ بصورٍة قامتة. وعلى الرغم 
ا رهٌط من رجال الدين الذين يعون خماطر ابتعاد هذا  من حماوالت تقريب اجليل اجلديد من معتقده، واليت يقوم 

زال كبريًة إلعادة إحياء الرتاث والتجديد فيه لضمان مصاحلة املوحِّدين الدروز اجليل عن مسلكه، فإنَّ احلاجة ال ت
  مع العصر الذي يعيشون فيه. 

هذا من جهة، ومن جهٍة ثانية، وضعُت يف هذا الكتاب مالحق حتمل كتاباٍت أو مقاالٍت أو كلماٍت على صلٍة 
فاستكملُت مهمَّة االعرتاف بفضلهم. وسعيُت بأعالٍم دروٍز أُتيحت يل فرصة الكتابة عنهم أو عن أعماهلم، 

ؤالء  خصوًصا إىل تعريف القارئ إىل أعماهلم وشخصيَّتهم وسلوكهم. ولعلَّنا حباجٍة اليوم، إىل تعزيز التعريف 
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األعالم يف سياق معهٍد أو جامعٍة تُعىن بالدراسات التوحيديَّة، فتشكِّل مركًزا إلعداد رجال الدين على قاعدة العلم 
  حلقيقّي واملعرفة العرفانيَّة، وتسعى أيًضا إىل إعادة إحياء تراث السلف الصاحل ومواكبة التطوُّر واملستقبل.ا

ا اتَّصلت باملنهجيَّة واملضمون، لكنَّها  َّ وقد تلقَّيُت بعد صدور كتايب باللغة الفرنسيَّة، انتقاداٍت قليلًة متنَّيُت لو أ
ا تستحّق الذكر. وعبثًا حاولُت إقناع املتَّصلني بأنَّ منطق حصرت اهتمامها بعدم ذكر بعض األمس اء اليت رمبَّ

الكتاب حال دون ذلك، من دون أيِّ موقٍف سليبٍّ جتاه البعض اآلَخر. كما أنَّ عدم االستفاضة بالناحية العقيديَّة 
ئفة، وليس كتابًا دينيًّا. ويف شكَّل موضوع نقد البعض، دون أن يدركوا أنَّ الكتاب يهدف إىل تقدمي حملٍة عن الطا

الوقت الذي راعيُت فيه هذه الناحية، تـََتبَّعُت حركة التأليف واإلصدار فوجدُت أنَّ أعماًال كثريًة صدرت يف تلك 
الفرتة وحتدَّثت بإسهاٍب عن هذه النواحي، ولسُت هنا يف معرض تقييمها أو تصديقها أو نفيها، ومؤلِّفوها 

  وز. موحِّدون دروز وغري در 
ومن الناحية السياسيَّة، حاولُت قدر املستطاع وصف الواقع دون إبداء موقٍف شخصّي، ويف كتابايت   

ا عن هذا الكتاب كي أحفظ للعرض موضوعيََّته، وللنّص  املنشورة العديد من هذه املواقف، حاولُت أن أنأى 
  هدفه وغائيَّته.

، أهل التوحيد واحلقيقة، وقد كرَّسُت حيايت ووقفُتها » بين معروف «إينِّ أشعر بالرضى والسعادة عندما أكتب عن 
م ومصاحلتهم مع احلداثة. وقد دخلُت هذا املعرتك يافًعا متأثـًِّرا برتبيٍة منفتحة،  للمسامهة يف تقدُّمهم وإعالء شأ

ال، والتزمُّت ظاهرٌة غري طبيعيٍَّة حاولُت بثَّها يف عائليت الصغرية، ألنَّ التقوقع واالنغالق مرض فتَّاك، والتعصُّب قتَّ 
  يف هذا العامل املنفتح على الثقافات واحلضارات والتفاعل اخلالَّق، دون إنكار اجلذور الصلبة واالنتماءات األوَّليَّة.

وقد أتاحت يل فرصة املشاركة يف املؤمترات والندوات يف لبنان والعامل، فرصَة االنفتاح دون التخلِّي عن الثوابت 
ا ثورٌة على التقليد والتكليف. وتكرب معانايت عندما  َّ الدينيَّة والثقافيَّة، مستقًيا من العقيدة التوحيديَّة وفهمي هلا أ

  أرى أنَّ بعض َمن هو مؤمتٌن على هذه الثورة يعمد إىل الرضوخ إىل واقٍع سياسيٍّ وديينٍّ أليم.
ة ة والسياسيَّ التارخييَّ و ة سسها الفقهيَّ ا بطائفيت وأُ ا جدًّ قً متعلِّ  ، أصبحتُ 1969منذ سنة  درزيٌّ  ومبا أينِّ ناشطٌ 

الدروز   املوحِّدين ني بإبرازرفاقي وأنا، منذ ذلك التاريخ، مدفوعني باحلماسة نفسها، مهتمِّ  ،وأصبحنا ة.والثقافيَّ 
، أو على األقّل يف وسطلشرق األيف ا وتوازنٍ  استقرارٍ كعامل و  لبنان واستقالله وسيادته، وحدةل ضامنٍ  كعنصرٍ 

  ». بالد الشام «حميط ما ُمسِّي تارخييًّا 
  

  سنة ثمانيٌة وثالثونعمرها  مسيرةٌ 
يف بنك بريوت والبالد العربية  نائب رئيس جملس إدارة واملستشار القانوينّ منصب  احاليًّ أشغل و  ،قاٍض سابق
 يف لبنانلإلدارة  ملعهد الوطينّ جملس إدارة اعضو ة بصفيت ا يف جتديد الوظيفة العامَّ أنشط أيضً و  ش.م.ل.،

)Liban-ENA ُا يف أيضً  لقد شاركتُ  عدَّة اتٍ ويف تأسيس مجعيَّ  ،من النشاطات العديدا يف أيضً  ). لقد شاركت
عدَّة ثقافيَّة وصحيَّة وتربويَّة ورياضيِّة. وقد ال  ختلو مؤسَّسٌة درزيٌَّة  اتٍ ويف تأسيس مجعيَّ  ،من النشاطات العديد
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، تـُوِّج نشاطي بانتخايب يف اجمللس املذهّيب 2006قاِئمٌة من نشاٍط سامهت فيه، تأسيًسا أو تفعيًال. ويف أيلول 
عرب تويلِّ مهمَّاٍت والقيام »  اآلَخر « اجلديد، وإسناد رئاسة جلنة األوقاف إّيل. كما مل أغفل أمهِّيَّة االنفتاح على

املسيحّي على الصعيَدين اللبناّين والعرّيب. هذا، عدا العديد من املهمَّات –بنشاطاٍت يف ميدان احلوار اإلسالميّ 
  اليت تدخل يف حيِّز اهتمامايت املصرفيَّة والقانونيَّة.

م، واحملافظة على املوحِّدين ا جتاه حياة ، أحرص على البقاء يقظً واملهامّ  إىل هذه الوظائف باإلضافة الدروز وحاجا
، حماوًال دوًما تنشيطه ودعمه لكي يف اجملتمع املدينّ  فاعلٍ  ولعب دورٍ  ،مع رجال الدين يف الطائفة وطيدةٍ  عالقةٍ 

  دوائرها التنظيميَّة. يؤدِّي دوره بفاعليٍَّة حىتَّ ال يبقى مهمًَّشا بسبٍب من ثقل القيادات السياسيَّة التارخييَّة وبعض
 نة، وأمام غياب الدور الذي من املفرتض أيَّ نخرى يف احلياة الوطة األُ الطوائف اللبنانيَّ دور لة بيات املتمثِّ أمام التحدِّ 

م نيللسياسيِّ  الدور الطاغيميشها بسبب  ة اليت َمتَّ ة الدرزيَّ تقوم به النخبة الثقافيَّ  وحِّدين طائفة امل ، فإنَّ وسطو
ا من أجل إبراز تراثها التارخييّ  لكلّ  حباجةٍ    .والوطينّ  طاقا

وتأمني مستقبلهم يف  ،من أجل احملافظة على وجودهم يف الشرق األوسط ومتييزٍ  التفكري حبكمةٍ  ى املوحِّدينعلو 
  .أيًضا املعتدلة كثريَّاتاألال بل ات، يَّ ف األقلِّ د التطرُّ هدِّ ياملنطقة والعامل حيث 

يف بقوين سن مجيع مَ إىل  ةً ه حتيَّ وجِّ ين أُ وإنَّ فهًما عميًقا. و  ادً جيِّ  ابة، ترحيبً طيِّ  ةٍ هذا املوضوع بنيَّ ى كتايب لقآمل أن ي
نقٍص قد  ا عن أيّ وأعتذر مسبقً  .من األشكال شكلٍ  ال أنتقص من عملهم بأيّ ، و الدروزاملوحِّدين كتابة عن ال

  السهو. ، وهو  بفعلهذا الكتابحيويه 
ين أنَّ  خرى. إالَّ استقاؤها من مراجع أُ  َمتَّ  ةً ا توصيفيَّ ربز أوجهً تُ  وشجاعةٍ  بعزمٍ  معظم فصول هذا الكتابلقد ُوضعت 

فقد ُوضعت ة األقسام التحليليَّ  أمَّا .أحًدا سوايلزم هايت اليت ال تُ خربايت وتوجُّ و  ةإليها من جتربيت الشخصيَّ  ضفتُ أَ 
ات كما أراها وكما تراها النخبة املستقبل وطرح اإلشكاليَّ  الستشراف ، يف حماولةٍ ةالتارخييَّ رات بالتوازي مع التطوُّ 

  ما جرى طرح النقاش.ة، كلَّ الثقافيَّ 
ا يف هذا شخصيًّ  لعدم تسميتهم مشرتكةٍ  ا من مجيع األشخاص الذين ارتبطوا معي بنشاطاتٍ أعتذر مسبقً وأيًضا، 

 عمنطق الكتاب الذي ال يسيف سياق  بل ،من ِقَبلي شخصيٍّ  كموقفٍ قص  فهم هذه النواأالَّ تُ الكتاب. جيب 
 االبتعاد حاولتُ ا، لذناهيك عن خطر إغفال بعض األمساء وما يستتبعه من ردود فعل. ات. مجيع الشخصيَّ  لذكر

 مل يكن يف أيّ  يف نشاطات طائفيت قمُت بهالعمل الذي  من أجل إثبات أنَّ  إالَّ  َأجلأ إليهاع، ومل ا عنها قدر املستط
  آخرون.  ا، بل شاركين به أشخاصٌ عمالً فرديًّ  من األوقات وقتٍ 

وعدم  املبادرةن عملوا معي. وأطلب من اجليل اجلديد أخذ زمام من القلب وخالص الشكر جلميع مَ  ةً ه حتيَّ وجِّ أُ و 
ا، والعمل ملصلحة اجلذور واألصول اليتنسيان  اليت ينتمون إليها، ولو يف الطوائف وطنهم، دون إغفال  نفتخر 

  من ذي قبل. اأكثر تعقيدً  جوٍّ 
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 جيتو صرب ز  ،اي أيضً حيِّ أُ و ة. م التوحيديَّ يَ ا للقِ تنشئيت وفقً  أحسنتوالديت اليت  املرحومة لروح ةٍ أريد توجيه حتيَّ كما 
امالحظا كلّ  على وأشكرها اليت تشاركنا فيها احللو واملّر، طوال هذه املسرية الطويلة ،رنده ، مستقًيا ا واقرتاحا

ا النقيَّة عزًما وقوًَّة ورغبًة يف اخلدمة العامَّة.    من جوهر سرير
وقد وقد يكربون.  تها وهموثقافطائفتهم  تراثحول  األسئلة اليت طرحوها عليَّ على أوالدي  ،اأشكر أيضً و 

املظلَّل دوًما  رأس املنت، مسقط رأسي يف»  لساجمل «ا برفقتهم إىل جلسات مرارً  هتُ توجَّ تسلَّحُت بفضوهلم و 
هلم وألوالد عمومهم، مع املشايخ الدروز يف ليلة عيد  ةً خاصَّ  زيل جلساتٍ ـيف من متُ ، ونظَّ بالصنوبرات العتيقة

  األضحى.
 ، ليس ضمن طائفةثقايفّ  عملٍ  أليّ  ةً ها موجِّ دومً  تكان  يتستذكر روح كمال جنبالط الا، أَ وليس آخرً  اوأخريً 
  . واإلسالميّ  ا يف لبنان والعامل العريبّ ، بل أيضً فحسب زو الدر  ديناملوحِّ 

  صافية.  ةٍ ونيَّ  خباطٍر طيِّبٍ وه أيدي أصحاب النوايا الصافية، آمًال أن يتلقَّ  بنيأضع هذا الكتاب 
  
  
  

  عبَّاس الحلبيّ 
  

  2007متُّوز  20رأس املنت، يف 
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  مقدِّمة

الدميوغراّيف اخلاّص بطائفة املوحِّدين الدروز يف لبنان، عائًقا عن أن يؤدِّي أبناؤها دورًا بارزًا على مل يكن التكوين 
واقتصاديٍَّة وثقافيٍَّة واجتماعيٍَّة وروحيَّة. وكان من أبرز  امتداد مراحل التاريخ اللبناّين، وعلى الصعد كافَّة من سياسيَّةٍ 

م اخنراطهم يف الرؤية التأسيسيَّة ِلما ُيسمِّيه األب يواكيم مبارك  ، أي التفكري بدولٍة » الفكرة اللبنانيَّة «إسهاما
عارضة كّل أشكال االستعمار لبنانيٍَّة مستقلَّة. وقد تالقى هذا االخنراط مع متيُّز املوحِّدين خالل تارخيهم مب

واالنتداب والوصاية، ويف املشرق العرّيب حتديًدا. فقد قاوم املوحِّدون الصليبيِّني واملغول واملماليك والعثمانيِّني، 
وصوًال إىل املنتِدب الفرنسّي، ويف يومنا هذا، ناهضوا الوصاية السوريَّة، ما دفع بالغرب، عرب العصور، إىل توصيفهم 

  احملارب واملتمرِّد والعنيد.بالشعب 
وإذا ما صحَّ التوصيف املقاوم فقد الزمه جهٌل عميٌق باحلقيقة التارخييَّة هلذه الطائفة. وَمَرّد اجلهل قائٌم يف تعمُّد 
اخلصوم التشويه بقصد التنكيل من ناحية، ويف حرص سلطة الطائفة الدينيَّة على إخفاء العقيدة بغية احلفاظ عليها 

  يف، كما محاية أتباعها من االضطهاد، من ناحيٍة ُأخرى.من التحر 
وعقيدة التوحيد ذات طابٍع عرفاّين، تنفرد بِسماٍت متمايزٍة عن اإلسالم التقليدّي (الرمسّي أو الشرعّي) يف نواٍح 

اه جعل  العقيدة الدرزيَّة على متعدِّدة، وحتديًدا لناحية الشرائع العباديَّة واألدبيَّات املسلكيَّة. كّل ذلك دفع يف اجتِّ
قدٍر نافٍر من السرِّيَّة، بل ُقْل الباطنيَّة، يقتصر االطِّالع على حقائقها على خنبٍة خمتارٍة من العارفني الُعقَّال. وقد 
مسحت هذه الباطنيَّة بدرء كّل حماوالت التحريف عن العقيدة التوحيديَّة، كما باستمرارها حيًَّة على مّر عصوٍر 

امه بالبدعة واهلرطقة.متتالية، و  ِّ   وسط حميٍط معاٍد ُيضريه كّل تسامٍح يظنُّه خمالًفا ملعتقده، حىتَّ ليصل إىل حّد ا
َُكىنَّ بـ 

، أدَّى إىل شيوع ختميناٍت وشائعاٍت » قيَّةالتَّ  «غري أنَّ احلرص املبالغ فيه على اعتماد النهج الباطّين امل
اماٍت باطلٍة حول املوحِّدين ال ِّ م وا دروز، كوَّنت عنهم يف أذهان الكثريين، صورًة دينيًَّة زائفًة، ُتضاف إىل صور

التارخييَّة املشوَّهة. من هنا، استحالت فرادة معتقدهم مربًِّرا لطرح التساؤالت حول مدى انتمائهم إىل اإلسالم، 
ومعتقدهم. ومل تزل هذه التساؤالت خصوًصا جلهة انتشار العديد من املطبوعات املضلِّلة اليت تتناول هوِّيَّتهم 

معاصرة، وحتتّل حيـًِّزا مهمًّا من السِّجاالت، مستنِفرًة بالتايل ردود األفعال. ما يؤشِّر إىل املكانة اليت حيتلُّها 
  املوحِّدون الدروز يف املشهد الطوائفّي ليس يف املشرق العرّيب فحسب، بل على امتداد اخلريطة العامليَّة.

رفة املبتورة، وتشويه الوقائع وترويج األساطري وتلفيق الشائعات، ناهيك عن خالصات السجاالت اجلهل واملع
واجلداالت التارخييَّة، كّل هذا أحاط باملوحِّدين الدروز، وفاقم عندهم احلاجة لرفع ستار السرِّيَّة والغموض، ودحض 

  اح مقاربٍة ثقافيٍَّة معاصرة.اُألسطوريَّة، وإعادة احلقيقة إىل جوهرها عرب اقرت  املبالغة يف
ذه املقاربة تعوزه إعادة رسم اإلرث التارخيّي والديّين والثقاّيف واالجتماعّي لطائفة املوحِّدين  وكّل سعٍي للقيام 
الدروز مبجملها، دون َقْصر ذلك على دروز لبنان وحدهم. مع التأكيد على أنَّه من األعقل متييز دروز لبنان عن 
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م يف  سوريا وفلسطني، يف املراحل املعاصرة، بالرغم من أنَّ ذلك ال ينسحب بالضرورة على املراحل التارخييَّة إخوا
زمنيًَّة تسمح لنا، دون سواها، بُكنه الروح -السابقة، بل من املستحيل أن ينسحب عليها. مثَّ إنَّ مقاربًة تارخييَّةً 

ا تندرج يف سياقاٍت مفهوميٍَّة احلقيقيَّة لطبيعة إميان املوحِّدين، وبالتحديد مع َّ م، خصوًصا وأ م وسلوكيَّا تقدا
صيغت منذ نشوء طائفتهم يف العصور الوسطى، وُجسِّدت يف رَُقٍع جغرافيٍَّة متعدِّدة، منها لبنان. من هذا املنطلق، 

يث سلسلة إسناٍد متَّصلٍة يتبدَّى املسلك التوحيدّي الدرزّي وريَث سلسلٍة من االنقسامات اإلسالميَّة من جهة، وور 
من نـََقَلة املفاهيم الدينيَّة القدمية واخلاصَّة من جهٍة ُأخرى، ما ُحيتِّم الشروع بتفصيل هذين اإلرثني كمدخٍل 

  تأسيسيٍّ ملقاربتنا.
  

  الِفَرق اإلسالميَّة السابقة لنشأة العقيدة التوحيديَّة الدرزيَّة
لها عايش اإلسالم عرب تارخيه انقساماٍت إىل  اهات، أدخلت كلٌّ منها، على الرغم من  تيَّارات، وافرتاقاٍت إىل اجتِّ

من معٍني واحد، عدًدا من االجتهادات الدينيَّة والعقائد اجلديدة. وشكَّلت مسألة اخلالفة الشرعيَّة للرسول حممَّد 
تكاثف تأويالٍت تعرتف بشجرة صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، السبب الرئيس هلذه االنقسامات، واليت تعدَّدت حبسب 

  أنساب هذا أو ذاك من األئمَّة واخللفاء.
وقد مسح إدخال نظريَّاٍت دينيٍَّة جديدة، كما إجناز صياغاٍت حاذقٍة بل غامضٍة لبعض املعتقدات القدمية، بإضفاء 

الة اإلسالم، وحبسب العقيدة شرعيٍَّة دينيٍَّة هلذه أو تلك من األنساب. ومبعزٍل عن االعتبارات السياسيَّة، فإنَّ رس
اهات، حىتَّ اكتملت يف املسلك التوحيدّي  الدينيَّة للموحِّدين الدروز، قد تبلورت من خالل تكامل التيَّارات واالجتِّ
ا، ولو  اهات من حيث ِفَرقها وإسهاما الدرزّي. ويبدو لنا من املفيد مبكاٍن، اإلطاللة على هذه التيَّارات واالجتِّ

  جزة.بلمحٍة مو 
النموذج الذي تركه الرسول (صلعم)، من اللَّه وحده، وختضع -تستمّد الدولة اإلسالميَّة مشروعيَّتها، وفق املفهوم

بالتايل للقانون اإلهلّي دون سواه. وهكذا، ومنذ البداية، مل تنفصل السلطة السياسيَّة عن السلطة الدينيَّة، وهذا 
واملسيحيَّة. وحتوَّل بالتايل، كّل اختالٍف سياسّي، أيًّا كانت أسبابه وُأصوله، إىل خمتلٌف بالتمام عن املفاهيم الغربيَّة 

اختالٍف ديّين، والعكس صحيح. وراح كّل حزٍب معارٍض يتمنطق خبطاٍب عقيديٍّ كالميٍّ جيعل منه قدرًة على 
  تغيري النظام القائم، قانًعا خبصوصيَّة انتظام جمموعاته دينيًّا.

ن األربعة اُألوىل للهجرة نشأَة العديد من األحزاب اإلسالميَّة وانتشارها، انطالقًا من عوامل وقد شهدت القرو 
اجتماعيٍَّة وسياسيٍَّة وثقافيٍَّة خاصٍَّة بكلٍّ منها. مع اإلشارة إىل أنَّ إطالق هذه األحزاب املستحدثة خلطاٍب عقيديٍّ 

اُألوىل، انسجم كّل االنسجام مع احمليط والرتاث التارخييَّني اللذين  جديٍد رغًما من تفرُّعه من اإلسالم األوَّل وِفَرقه
اية القرن العاشر وبداية القرن  ا. من هنا، وجدت العقيدة الدرزيَّة، واليت صيغت وتبلورت ما بني  احتضنا نشأ

ائيًّة ملبادئ دينيَّةٍ  ا إجناًزا مكتمًال وحصيلًة  وأفكاٍر قدمية، كان اإلسالم قد  احلادي عشر امليالدّي، وجدت يف ذا
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محلها أو استعادها، لكنَّها نضجت وحتدَّدت أكثر من خالل التشيُّع، مرورًا بالدعوة اإلمساعيليَّة الفاطميَّة، ووصوًال 
  إىل الدعوة التوحيديَّة.

ا من وفاة النّيب م.، أي بعد فرتٍة وجيزٍة  632أمَّا االنقسام األكرب واألهّم الذي عرفه اإلسالم فقد وقع عام  جدًّ
حممَّد (صلعم). وفيما مل يوِص النّيب ِمبَن سيخلفه، نشب خالٌف حول هوِّيَّة القائد اخلََلف. وكان ميكن هلذه األزمة 
أن ُمتزِّق مجاعة املسلمني احلديثة الوالدة والطريَّة العود، لو مل ُجيمعوا، وبعد توتٍُّر شديد، على ترئيس أقدم صحابة 

  ثرهم احرتاًما، أيب بكر الصدِّيق.الرسول وأك
محل الصحاّيب أبو بكر لقب اخلليفة، أي خليفة رسول اللَّه، ما وهبه سلطًة دينيًَّة وسياسيًَّة على السواء، وكرَّسه 

بـ  فكان سيِّد اجلماعة املسلمة، وأوَّل َمن أرسى دعائم املؤسَّسة اإلسالميَّة التارخييَّة املعروفة».  أمريًا للمؤمنني «
، .)م 634 - 632/ ه.  13- 11(مل حيكم أبو بكر إالَّ سنتني وثالثة أشهٍر ونصف الشهر ».  اخلالفة «

-13م. ( 644لكنَّه حرص على تعيني خليفٍة له قبل وفاته، هو عمر ابن اخلطَّاب. حكم عمر حىتَّ اغتياله عام 
يني خليفٍة له. فانتدب هلذه الغاية جملًسا من م.). وُعين على غرار سلفه، بابتكار آليٍَّة لتع 643- 634ه. /  23

م إليه، فانتخبوا عثمان ابن عفَّان، من بين أُميَّة، خليفًة  ستَّة أشخاٍص اختارهم من بني أقدم صحابة الرسول وأقر
 م.). 656-643ه. /  35-23جديًدا للمسلمني (

 إىلا شرعً  من أن تؤول ة ال بدَّ هذه املسوؤليَّ  نَّ أ ،من املؤمنني وجدت مجاعةٌ  ،وىل للخالفةومنذ اللحظات األُ لكن، 
يف دفاعه تقيٌّ وشجاٌع  .ه وصهرهبن عمّ وعليٌّ قريب الرسول، ا عليه السالم. يب طالبأبن  سلم، عليٍّ أَ ن ل مَ وَّ أ

بدايتها  تكن يف مل ». الشيعة « ي حزبه ومجاعته، مثَّ أ»  شيعة عليّ  « ُمسِّيت هذه اجلماعة بدايًة،سالم. عن اإل
على اختيار  ،مراعرتاضه يف بداية األ . ومل يُظهر عليٌّ ةو دينيَّ أ ةٍ ديَّ يعق عاءاتٍ ادِّ  أيَّ ال حتمل  ةٍ سياسيَّ  سوى مجاعةٍ 

بني  إالَّ أنَّ تنامي الالَّعدالة بكر وعمر. يبأحكم اخلليفتني  ميَّزاىل العدل واملساواة اللذين إا غريه من اخللفاء، نظرً 
ة املكاسب واالمتيازات بسبب احملاباة واحملسوبيَّ بة ميَّ أُ بين  استئثارة املسلمة، على عهد عثمان، و بناء اجلماعأ

 ليُنصَّب م.، 656عثمان عام  اغتيالعديدة، انتهت ب ىل احتجاجاتٍ إ هذا أدَّى كلّ   ،ظهرها عثمانأَ ة اليت العائليَّ 
االضطرابات ونشوب  مزيًدا من ).م 661 -655/ ه.  41-35(خليفة. شهدت مرحلة خالفة علّي  عليٌّ 

ا بعداوة بين خصوصً  ظهرت وسط املسلمني. واصطدم عليٌّ  كثريةٍ   ةٍ ودينيَّ  ةٍ سياسيَّ  بسبب انقساماتٍ  ةٍ هليَّ أ حربٍ 
كرب يف حكمه أ ةً قوَّ  ام عمر، والذي استمدَّ أيَّ بالد الشام منذ  حاكمفيان يب سُ أوعلى رأسهم معاوية ابن  أُميَّة،

  .للمسلمني خليفةً  عثمان. وقد رفض معاوية االعرتاف بعليٍّ على عهد 
 أشَّرو  ربعة.مبوته حقبة اخلالفة الراشدة واخللفاء الراشدين األفانتهت  م.، 661عام عليه السالم،  غتيل عليّ إ

وتشجِّع  ،سلمنيستفاقم من االختالالت والفروقات بني امل ةٍ وراثيَّ  ةٍ ملكيَّ  بداية مرحلةٍ إىل كم ىل احلُ إوصول معاوية 
الدولة  نَّ أاملسلمني والحظ الكثري من  .اسيطر على بسط و ، كمهل احلُ أ عند جديدةٍ  ةٍ رستقراطيَّ أامتيازات على 

كان ال  ة للدولة،ل املسؤولون فيه العقيدة الرمسيَّ ين وميثِّ حيكمه الدِّ  ويف جمتمعٍ  سالم الصحيح.احنرفت عن طريق اإل
الذي  وكان حزب عليٍّ  .متثِّل مالًذا واعًدا وآمًنا للمحرومني ةٍ دينيَّ  حزابٍ أ إنشاءخذ االحتجاج شكل ن يتَّ أ بدَّ 
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ففي  .نيسالم فريقَ اإل ، فانقسمةة والدينيَّ ة واالجتماعيَّ لتقدمي املزيد من املطالب السياسيَّ  الً بعد وفاته، مؤهَّ  استمرَّ 
 إىل صفوفهم ونيضمُّ  » الشيعة « برزة، (املستقيم) والسلطة الرمسيَّ  ذكسيّ و ثر ميان األُ نصار اإلأ، » ةنَّ السُّ  «مواجهة 

 بناء عليٍّ أصغر أ، عليه السالم تل احلسنيقُ  م.، 680ني واملعارضني. ويف معركة كربالء عام املزيد من احملتجِّ 
الشهداء  األُموّي. فسقط أوَّلوأُبيدت بالكامل مجاعٌة كبريٌة من الشيعة على يد اجليش وفاطمة بنت الرسول، 

الصالبة يف ، معزَّزًة بمن العذاب والقهر ةٍ دَّ مستم ةٍ دينيَّ  ومحاسةٍ  ةٍ ع بقوَّ حركة التشيُّ وانطلقت  هل البيت،أالكبار من 
ارتباط  وتكاثف ،ةمويَّ سرة األُ حقاد حيال األُ ة العداوات واألضاعفت حدَّ ت منذها، ين الصحيح.ود عن الدِّ الذَّ 

كم بين ه حُ حملَّ  ، ليحلّ م. 750ني عام مويِّ وانتهى حكم األُ  ل البيت.آمن  حفاد عليٍّ أمن املؤمنني ب الكثري
الرتاث اإلبقاء على روا هلم واختاروا م سرعان ما تنكَّ َّ أ الَّ إالسلطة بفضل دعم الشيعة،  إىلاس الذين وصلوا العبَّ 
مكشوفة.  ثورةٍ  وحركةَ  ةٍ يَّ سرِّ  اعرتاضٍ  حركةَ  ،امعً  نٍ آع نفسه يف التشيُّ  دكَّ أ ،وبالتايل للدولة. ةً رمسيَّ  عقيدةً  ينّ السُّ 

هذه  كلُّ   غذَّت .هل البيتأمن رجال  التفاف الناس حول واحدٍ ب ،عداخل التشيُّ عدَّة  حزابٌ أنشأت  بعدها،
، وبسبٍب اية القرن الثامنويف ودعمت بلوغ َمن التفَّت حوله إىل اُحلكم.  م،اكَّ على احلُ أتباعها  حزاب نقمةَ األ

  من صراٍع حاسٍم حول شخص اإلمام، اهتزَّت حركة التشيُّع بعنف.
هل أاملستودع يف  هليّ لم اإلحيمل العِ  ديينٌّ  وقائدٌ  هو زعيمٌ شخصيٌَّة مركزيٌَّة، و مام اإلبالنسبة إىل العقيدة الشيعيَّة، 

ني مويِّ أُ سلطة املغتصبني من صارعت املسلمني اليت  مجاعة على ةالسلطة الشرعيَّ ميتلك و ، البيت من نسل عليّ 
ة ة الستَّ ئمَّ فق الشيعة على األوفيما اتَّ  .من نسل عليّ ، عن جدّ  أبًامتسلسلني  ،ةئمَّ ألا واىلوقد ت ني.اسيِّ وعبَّ 

زين  وعليّ  ،)680 (ت.عليهم السالم  واحلسني ،)673 (ت. واحلسن ،)661 (ت. عليّ :   األوائل، وهم
نشب خالٌف )،  765 (ت. عليهم السالم وجعفر الصادق ،)732 د الباقر (ت.وحممَّ  ،)714 (ت. العابدين
، موت هذا االبن ولكنَّ  مساعيل املبارك خلالفته.إ ابنه مام جعفر الصادق الذي عنيَّ خالفة اإل ما خيصّ  بينهم يف

 ابنه الثاين موسى ه عنيَّ نَّ إة ة االثين عشريَّ (يقول الشيعوأبوه بعُد حيٌّ يُرزق، مل حيمل الوالد على تعيني بدًال منه 
ا هلا، وبولده من مامً إخر موسى الكاظم ة الشيعة بابنه اآلاعرتفت غالبيَّ  ة اإلمام الصادقا من بعده). وحني وفامامً إ

ا هلذه الفرقة اليت وفقً  ،ة منذ عليّ ئمَّ وهو الثاين عشر يف سلسلة األ ،د ابن احلسن العسكريّ ىل حممَّ إ بعده وصوالً 
ت تعرتف من الشيعة استمرَّ  صغريةً  طائفةً  ة. لكنَّ ذلك بالشيعة االثين عشريَّ  من يت بسببٍ وُمسِّ  ؛ ةغلبيَّ األ شكَّلت

ىل إ نسبةً  ،ةمساعيليَّ هذه الفرقة اإل ُمسِّيتو  خلالفته. ادً ى ابنه حممَّ مسَّ  ،ه قبل وفاتهنَّ أ عيةً دَّ مُ  ،مساعيل املتويفّ إمامة إب
  .ةب اخلالفة الفاطميَّ سَ مساعيل سلسلة نَ إمن نسل  االتزموا  يتة الئمَّ سلسلة األصارت و  مامها.إ

ة يَّ ىل السرِّ إتباعه أ انتقلفيما  .لالختفاء هماضطرَّ الحق العبَّاسيُّون حممَّد ابن إمساعيل وأصحابه، واضطهدوهم ممَّا 
م و  هدافهم عن أغراضهم و أخفاء إة حركتهم وضرورة يَّ سرِّ  منعلى الرغم و  عماهلم.أيف ممارسة شعائرهم وحيا

 ةمساعيليَّ العقيدة اإلأمَّا  وشديدة التنظيم. متماسكةٍ  ةٍ دينيَّ  ل كحركةٍ ون يف التشكُّ مساعيليُّ عني، فقد جنح اإلاأل
يف  اإلمساعيليَّة وقد انتشرت العقيدة من التفسري والتأويل.عدَّة مستويات  بقيامما مسح  ،دمعقَّ  بشكلٍ  فصيغت
   رسالتها. صاغوامام و دعوة اإلبشَّروا بعاة الذين عرب الدُّ  سالميّ العامل اإل
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تلك البالد البعيدة عن  نَّ أذلك  فريقيا.أيف مشال  ةٍ مستقلَّ  قامة مملكةٍ إة يف مساعيليَّ عظم جناحات احلركة اإلأ وتتمثَّل
ا منسكَّ  كان  واليت العبَّاسيَّة، مركز اخلالفة  خصبةً  هيَّأت أرًضا ام،كَّ امليل للثورة على احلُ  شدَّ أالني ميَّ و  الرببر ا

من هو و  ،املهديّ  اللَّهبيدة لقيام عُ رضيَّ ون األمساعيليُّ عاة اإلالدُّ  حضَّرفقد  ،ة. وهكذالرسائل املعارضة االحتجاجيَّ 
 خليفةً  اللَّهبيدعلن عُ أُ يف مطلع القرن العاشر للميالد. و  ،عالن عن دعوته يف العلنباإل مساعيل،إاملغرب ومن نسل 

ا يف ا فشيئً ون شيئً مساعيليُّ ن جنح اإلأبعد  ،ة يف تونسسرة الفاطميَّ ا عهد األُ مفتتحً  م.، 909ا يف العام مامً إو 
م و أو  ،فريقياأالسيطرة الكاملة على مشال  م إعطوا عقيد ية التمايز وبغ الدولة اليت صارت دولتهم. مانَ أميا

. »  على خري العمل حيَّ  «عبارة  التقليديّ  سالميّ ذان اإلىل اآلإون ضاف الفاطميُّ أَ نضاهلم  على ةٍ شرعيَّ  إضفاءو 
نشأ فيها أ، جرى فتح مصر اليت املهديّ داللَّه بيوهو اخلليفة الرابع املنحدر من نسل عُ ن اللَّه، لدي املعزّ  عهدويف 
 ،سالميّ يف العامل اإل مدَّة قرنني، املدينة اُألوىل هذه املدينةوظلَّت  ليها عاصمة اخلالفة.إونقل  ،مدينة القاهرة املعزّ 
 فكريٍّ  شعاعٍ إة يف بغداد، ومكان اسيَّ للخالفة العبَّ  سةً مزدهرة، ومنافِ  ةٍ قويَّ  لدولةٍ  وعاصمةً  ،لخالفةل امركزً  ممثِّلةً 

  .ةمساعيليَّ الدعوة اإل انطلقت منه
 1021-996(اللَّه مر أالسادس، احلاكم ب كم اخلليفة الفاطميّ يف مصر خالل حُ فتطوَّرت ة الدرزيَّ الدعوة أمَّا 
  » احلاكم «مام اخلليفة واإل نَّ أعلنت وأة، ة الرمسيَّ ني عن العقيدة الفاطميَّ مساعيليِّ من اإل جمموعةٌ ، حني متيَّزت )م.

ا وقد غالت هذه اجملموعة ة.مة العاديَّ مااها منصب اإليَّ إتفوق تلك اليت يعطيه  ميلك طبيعةً  القول  ىل حدّ إ يف دعو
ا بنشر  عينها، ةة والرمسيَّ ة التقليديَّ مساعيليَّ ساليب الدعوة اإلأ ، مستخِدمةً للحاكم ةٍ هليَّ إ بطبيعةٍ  حني قام دعا

ا ا وتأييدً ات اجلديدة لقيت جتاوبً النظريَّ  نَّ أ من رغمبالو  ىل اهلند.إ وصوالً  ،قطار والبلداناأل عقائدها اجلديدة يف كلّ 
ومع  غياب اخلليفة  .دانتهاأال بل  ،ة يف القاهرة مل توافق عليهاالدعوة الرمسيَّ  نَّ أ الَّ إوساط بعض الفئات، أيف 
إىل  هما اضطرَّ ، ممَّ زيّ رَ نشتكني الدَّ  ،عاةحد الدُّ أىل إ بالدروز نسبةً  وُمسُّواتباع الدعوة اجلديدة أ اضطُهد ،» احلاكم «

مأل لتقبُّ  أةً البالد اليت كانت مهيَّ  والتيمُّم شطر اهلرب من مصر   .فكارهم ودعو
  
  الدرزيّ  التوحيد لعقيدة والدينيّ  رث الروحيّ اإل

 نَّ أة. غري مساعيليَّ ة واإلللحركات الشيعيَّ  والديينّ  للرتاث التارخييّ  ز نفسها حاملةً و الدر  املوحِّدين وجدت طائفة
 وتياراتٍ  ديانٍ ا ألا واستمرارً امتدادً  ،حبسب بعض املصادر أتت، ة هلذه احلركاتة والتأثريات الروحيَّ اجلذور احلقيقيَّ 

ق رَ االنقسامات املتتالية للفِ  نَّ أ من رغمبالو  .ىل مرحلة العصور القدميةإال بل تعود  سالم،إلل سابقةٍ  ةٍ فلسفيَّ 
بعض تلك املفاهيم القدمية قد  نَّ إ، فجديدةً  ةً دينيَّ  تٍ وصياغا ضافاتٍ إ ،منهجيٍّ  وبشكلٍ  قدَّمت،ة سالميَّ اإل

هذه السلسلة من  ومن املمكن تفسري ة.لى قلب العقائد الدرزيَّ عوجدت طريقها اىل اخللود من خالل النفاذ 
 ةٍ مرباطوريَّ إبناء  من العرب كَّنمت ،من الفتوحات خالل قرنٍ ، و هنَّ أالَّ ننسى أينبغي ، إذ بسهولة ب الفكريّ سَ النَّ 
على ضفاف  ة املمتدّ مرباطوريَّ هذه اإل قلبُ شكَّل الصني. و  غريبّ  ىل مشايلّ إسبانيا إ ه مشايلّ من البريينِّ  متتدّ  ةٍ سالميَّ إ

 بالتايل لتأثريات اهلند وفارس يف الشرق، ، ما َأخضعهقدم احلضاراتأالتقاء  مكانَ  ط،للبحر املتوسِّ  احلوض الشرقيّ 
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مع حركة  يف تناسقٍ ، كلِّه  طعلى امتداد حوض املتوسِّ  ةٍ يَّ حبرِّ  تمّ تفكار انتقال األ وكانت عمليَّةواليونان يف الغرب. 
  انتقال الشعوب. 

 توحةراضي املفما يف تلك األ ىل كلّ إف للتعرُّ  ةً حقيقيَّ  وإرادةً  اشديدً  فضوالً عهم ظهر العرب خالل مرحلة توسُّ قد أو 
ا الفكريَّة والعقيديَّةتنتمي  خيشوا من استيعاب عناصر جديدةٍ ن أا، دون حديثً  وبالتوازي مع هذا  .إىل منظوما

لوان جناس واألاأل من كلّ  دخلت اإلسالَم واجلماعَة املسلمة شعوبٌ  الذي عرفه العرب، والفكريّ  االنفتاح الثقايفّ 
فكار لأل فهمٌ اندماج هذه الشعوب  وحقوقهم نفسها. وقد رافق متيازات الفاحتني العربا ، واكتسبتواحلضارات
 ،ة)ة واملسيحيَّ (اليهوديَّ  سالمإللة السابقة ديان التوحيديَّ ىل اإلإعناصر تنتمي  نَّ إف ،وهكذا .واستيعاٌب هلا اجلديدة

ة سالميَّ اإل حلضارةَ امجيعها ة، دخلت ة اليونانيَّ الت الفلسفيَّ والتأمُّ  ،ساطري القدميةاألو  ،ةىل الديانات الفارسيَّ وإ
   ة.غة العربيَّ اللُّ  ، وتشكَّلت يف قالبة والنفوذيَّ مهِّ من األ متفاوتةٍ  وبدرجاتٍ  ،سالميّ اإل والنسق الفكريّ 

قد انتقلت من خالل الشيعة  ،سالمواليت استوعبها اإل ،ةسالميَّ من هذه العناصر القدمية غري اإل ابعضً  نَّ وإ
ا َّ وعلى الرغم من أ .الدرزيّ  ديّ يلكي جتد نفسها يف قلب النظام العق من الزمن ت ما يكفيواستمرَّ  ،ةاإلمساعيليَّ 

ا يف تلك األل عمليَّ سهِّ يُ  صيغت بشكلٍ  ا   ة اجلديدةديَّ ينساق العقة ذوبا  ةٍ مستقلَّ  كعقيدةٍ وُيسهم يف تكوُّ
ع ا واملوروثة عن التشيُّ مً دَ  جانب العناصر األكثر قِ فإىل .سهل املنال ثر جذورها وحتديدهاأاقتفاء  نَّ أ الَّ إمتماسكة، 
ارات هذه التيَّ  كلّ   امتلكتو  ة.ا عناصر توحيديَّ ضً ، وأي2ةوهرمسيَّ  ،1ةة، وفارسيَّ هنديَّ  ةٌ دينيَّ  تأثرياتٌ  بانت، اإلمساعيليّ 

و أ طابعها التوليفيّ  وَأال وهبينها،ة فيما ديَّ يالتنويعات العق على الرغم من ،اا واحدً ا ناظمً رة موضوعً ة املؤثِّ الدينيَّ 
قدمني، و اليونان األأو مصر أكانوا حكماء اهلند أة، ارات الدينيَّ ة هلذه التيَّ ات املركزيَّ الشخصيَّ  وشكَّلت .التوحيديّ 

 .ةهليَّ وحاملي الرسالة اإل ،3» نواراأل الذي هو ينبوع كلّ ... ة من النبعمشعَّ   انوارً أ «ة، نبياء الديانات التوحيديَّ أ أو
  . وجلّ  عزَّ  لَّهة لىل طريق املعرفة احلقَّ إ داةً هُ  فأمسى هؤالء

مام الذي يلعبه اإل بالدور اخلاصّ  ،بال ريب ،ىل التفكريإات الشخصيَّ  تلكمن  واحدٍ  كلّ بة الطبيعة اخلاصَّ وتدفعنا 
جتعل  ،سالمة واإلة واملسيحيَّ اليهوديَّ  ،ة الثالثالتوحيديَّ ذا كانت الديانات إف ة.مساعيليَّ ة واإليف احلركات الشيعيَّ 

ة األئمَّ قد جعلت  ،مهاغري أم  ةً ثين عشريَّ اكانت أم   ةً إمساعيليَّ  ،ةالعقيدة الشيعيَّ  نَّ إف ة،هليَّ الرسالة اإل ُمبَـلِّغينبياء األ
املستوحى من  الباطينّ  والتوليفيّ  بالطابع العرفاينّ  وثيقٍ  ويرتبط هذا الدور بشكلٍ  تلك الرساالت. » مستودع «

اتعترب  اليتة الغنوصيَّ  وخباصَّةٍ بعض الديانات القدمية،   ، يف تركيزهاةهليَّ لة اىل احلقائق اإلة املوصِ املعرفة احلقيقيَّ  ذا
  .ة اخلري والشرّ على ثنائيَّ 

 هدٍ وزُ  فٍ عرب حياة تقشُّ  إالَّ ن بلوغها اليت ال ميك اللَّه،ىل معرفة حقيقة إو الكدح أوتقوم قواعد العرفان على السعي 
للحقائق  صحيحةاملعرفة البي أ ،العرفانبنسان خالص اإل ، يتحقَّقوبالتايل ة واجلسد.ر النفس من شهوات املادَّ حترِّ 

                                                            

  ثنائيَّة اخلري والشّر.حيث  .1
  اهلرمسيَّة هي توليفٌة غنوصيٌَّة باطنيَّة، من العناصر اليونانيَّة واملصريَّة. رمزها األساس هرمس رسول اآلهلة. .2
  .121(باإلنكليزيَّة)، ص ، 1993، ليدن،  » الدروز «جنال عّز الدين،  .3
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 ينِّ وبغية التمايز عن املعتقد السُّ  مَّا خيتربه مجهور الناس أو العوام، وتسمو عليه.ختتلف ع معرفةٌ  العرفان هوو  .ةهليَّ اإل
ة املعرفة احلقَّ  نَّ أة، فكرة مساعيليَّ ا اإلة، وخصوصً رت العقائد الشيعيَّ ن، طوَّ آالذي حيرتم املعىن الظاهر للقر  الرمسيّ 

وهم  ،نصّ ة الكني حبرفيَّ ة املتمسِّ نَّ من هنا التمييز بني السُّ  - و الباطنأ يف املعىن اخلفيّ  تكمنة هليَّ للحقائق اإل
 مام املعنيَّ اإل من هذا املنطلق يتمتَّع -»   أهل الطريقة «كني بالتأويل وهم الشيعة املتمسِّ و  ؛ » هل الشريعةأ «

د مستويات ن وفق تعدُّ آة تفسري القر أهليَّ ب ،لم التأويل الصحيح للمعىن الباطينّ ليه عِ إواملوكول اللَّه، من قبل وحده 
ن ينقل هذه أ، هة للَّ ىل طريق املعرفة احلقَّ إا ي هاديً أ ،اا روحيًّ بصفته قائدً يتوجَّب عليه و  .، ومراتبهماقراءته وفهمه
ة هليَّ ي الرسالة اإلتلقِّ  نَّ على أ ي.لفهم والتلقِّ ل استعدادهمو  ا ملستواهم الروحيّ تباع وفقً ة ويشرحها لألهليَّ الرسالة اإل
ة ق املنبثقة عن العقيدة الشيعيَّ رَ ة الفِ غالبيَّ  نَّ إف ،من هنا ؤمن.لدى امل مسبقةً  ومستلزماتٍ  اشروطً  انستوجبيوفهمها 

من االستعداد  خمتلفةً  تباعها درجاتٍ أعلى  تة، فرضباطنيَّ  ةً دخلت يف تعاليمها عناصر عرفانيَّ أواليت  ،ةاعيليَّ مسواإل
  .ىل احلقيقةإطريق الوصول  يفة ومن اجملاهدة الروحيَّ  ،املعنويّ  الذايتّ 

ا ةة واملسلكيَّ ة الباطنيَّ بالغت يف دمج العناصر العرفانيَّ  ،علدت من رحم التشيُّ ة اليت وُ مساعيليَّ اإلو  ما أدَّى  ،واستيعا
 همني ة واخللفاء الفاطميِّ ئمَّ األ نَّ إسب عقائد هذه الفرقة فحبو  الة الشيعة).غُ  وأفة (ة املتطرِّ بالشيعيَّ  غالًبا إىل ومسها

ن و اس احلقيقيُّ ، واحلرَّ الباطينّ  ينّ آلوحي القر ان ملعىن و لاملؤوِّ و ن و ر ة مجعاء، واملفسِّ ن للبشريَّ و املعصومداة القادة اهلُ 
ة مساعيليَّ قد نشأ وتبلور داخل اإل الدرزيّ  املسلك التوحيديّ  نَّ أومبا  ة يف بغداد.يَّ نـِّ سالم يف وجه اخلالفة السُّ لإل

ة الباطنيَّ  ،ةالغنوصيَّ -ةضافات العرفانيَّ على اإل اخلاّص، حمافظًا روحيّ رث الىل هذا اإلإارتكز  قدة، فالفاطميَّ 
 نَّ أغري  مغالية. ةٌ باطنيَّ  ةٌ توليفيَّ  ا ديانةٌ َّ أة مسعة الدرزيَّ  منحمر الذي تها، األيَّ مهِّ أا و من قوَّ  مضاعًفاة، ال بل واملسلكيَّ 
أيًضا استندوا بل ن فقط، آللقر  على املعىن الباطينّ  وحبثهم عنها، ةهليَّ احلقيقة اإل إىلالدروز مل يبنوا سعيهم  املوحِّدين

وهي  ،تباعىل األإعاة الدروز من الرسائل كتبها الدُّ جمموعٌة وهي . كتب احلكمةمن مثل  م،  ةٍ خاصَّ  ىل كتبٍ إ
 ة من جهةٍ سفة اإلغريقيَّ وعلى الفل ،ف من جهةمع االعتماد على التصوُّ  وتأويٍل له، لرتاث اإلبراهيميّ ل مبثابة تفسريٍ 

 نَّ أكما وُحيظَّر على غري املوحِّدين الدروز االطِّالع على هذه الكتب.  . الباطينّ  ا للرتاث اإلسالميّ باعً تِّ ا ،خرىأُ 
اها إىل بل تعدَّ  ،ةة اإلسالميَّ مل يقتصر على الباطنيَّ  عرفاينٌّ  صويفٌّ  وهذا أثرٌ  .للسالكني منهمإالَّ تفسريها ال جيوز 

ي أال قَّ أو العُ ، 4»  رارسقبور األ حرارصدور األ « ه يف مشكاة األنوارقولو ة كالغزايل مثًال، نَّ رين السُّ املفكِّ  بعض
نة يف تلك الكتب املتضمَّ  » احلقائق « نَّ إ، حبيث تطلِّباتهم مع كلّ  اخلاصّ  الداخلني املقبولني يف املسلك العرفاينّ 

دة احملدِّ  الشروط وإنَّ  مستويات مسلكهم.وتقدَّموا يف  وغلوا يف مسعاهم الروحيّ أما ا، كلَّ ا رويدً ف هلم رويدً تتكشَّ 
بعة عند  القاعدة املتَّ  نَّ أو  خصوًصاة، مسلكيَّ  من ضروراتٍ  ال) مستوحاةٌ قَّ ىل املسلك (العُ إ » الدخول « ن له حقّ مَ لِ 

 للتوازن الروحيّ  مثرةً  يتأتَّىق التحقُّ و وك، ي وحدة املعرفة والسلأوحدة القول والعمل،  قائمٌة على » املشايخ «كبار 
  .الناجم عن هذه الوحدة

                                                            

  . 2006، لندن، مؤسَّسة الرتاث الدرزّي، »  العرفان يف مسلك التوحيد (الدرزيَّة) «الدكتور سامي مكارم،  .4
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شرط أن يعتمد  ،ةة اليت وضعها األئمَّ تفسري النصوص الدينيَّ لكّل شيٍخ احلّق يف  نَّ إة، فمساعيليَّ وبعكس الشيعة واإل
 كلّ   يستطيع بل ،ماماإل مقصورًة على تالدروز ليس املوحِّدين ة لدىالرسالة الدينيَّ و  .يف تفسريه على النصّ 

 الَّ إ ةٌ ئمَّ أالدروز املوحِّدين ه مل يكن لدى نَّ ، تأويَلها. من هنا، يتأكَّد أالطريقة سالكٍ عاقٍل  مؤمنٍ  وكلّ  » شيخٍ  «
مل حيمل هذا اللقب سوى احلدود و السادس.  تمت باإلمام الفاطميّ ة خُ اإلمامة التأويليَّ  نَّ إإذ  ،ةٍ استثنائيَّ  بصورةٍ 

، د القريشيّ حممَّ  هبو عبداللَّ أ، و د التميميّ مساعيل بن حممَّ إ، و محزة بن عليّ  : وهم، لعقيدة احلاكم وَّلنياألَ اخلمسة 
اء اب السابق،بو اخلري ابن عبد الوهَّ أو  يف مطلع  ،ةوىل من الدعوة الدرزيَّ وذلك طوال املرحلة األُ ، الدين املقتىن و

يف القرن اخلامس عشر  وخيّ التنُّ  هد مجال الدين عبداللَّ السيِّ  أيًضا،. ومحل اللقب القرن احلادي عشر للميالد
مري وقام األ اب اخلمسة للحاكم.وائل، النوَّ ة األئمَّ الدروز قواعد التفسري عن هؤالء األاملوحِّدون وورث  للميالد.

وليس لغرض فقط، ات دف توضيح املسلكيَّ  ،ةبتفسري العقائد التوحيديَّ  ،ءجالَّ وغريه من املشايخ األ وخيّ التنُّ 
  ه.التفسري بذات

 .قطيعًة كاملة ةة الفاطميَّ مساعيليَّ ة واإلبني الدرزيَّ  جعلالذي  الديينّ  الدروز املبدأُ  املوحِّدين لدى ةٍ ئمَّ غياَب أ ويفسِّر
م  طبيعةٍ  يّ أعاء ادِّ  عجزواني لفاطميِّ ة ائمَّ اخللفاء واأل نَّ إف ،ومعصومني هليّ اإل نني بالنصّ معيَّ  وعلى الرغم من كو

ة عن الدعوة الفاطميَّ  ،الذين سيؤلِّفون ما سُيعرف الحًقا بالدرزيَّةتباع جمموعة األانشقَّت  ،ويف زمن احلاكم ة.هليَّ إ
مامة إاالعرتاف بفوا عن وتوقَّ  ة،ئمَّ ة األمسى من طبيعة بقيَّ أ احلاكم له طبيعةٌ  نَّ أعلنوا أحني  ،ة يف القاهرةالرمسيَّ 

 ة.هليَّ للرسالة اإل ومستودعٍ  مام كرسولٍ ة لإلدوار العاديَّ األ ا لبعض التفسريات،هذه الدعوة، وفقً  وجتاوزت فه.لَ خَ 
وحني غاب اخلليفة احلاكم محلت الدعوة الشيعيَّة فاإلمساعيليَّة، ومن َمثَّ الدرزيَّة بُعًدا جديًدا ُعرف بـ 

  ». املهدويَّة «ة انتظار قدوم املسيح املخلِّص يف آِخر الزمان، ويقابلها لدى الشيعة ، وهي عقيد» املسيحانيَّة «
ة تبلورت حول شخصيَّ  ،ةيف العقيدة الشيعيَّ  ةً مركزيَّ  ، فكرةً سيحيّ امل- يهوديّ ال إِ نشامل وعودة املسيح، ذ وحتوَّل انتظار

 وينتظره املؤمنون ليوم اخلالص. ،طبيعةال تفوق حيمل صفاتٍ  روحيٍّ  هذا املعتقد على مقولة عودة قائدٍ  يقوم مام.اإل
لكي ميأل  ة، قبل قيام الساعة،ة من بيت النبوَّ ئمَّ خر األآ، وهو ة قدوم املهديّ ق الشيعيَّ رَ معظم الفِ  ترقَّبتوهكذا 

ني مويِّ من قبل األُ  ديناملؤمنني الشيعة املضطهَ  أعطىا. هذا املعتقد الذي ا وجورً ن امتألت ظلمً أبعد  الدنيا عدالً 
 .مايزاتة مع بعض التىل العقائد الدرزيَّ إ ومن َمثَّ  ،ةمساعيليَّ ىل اإلإمان والراحة، قد دخل ا باألني، شعورً اسيِّ والعبَّ 

الذي قالوا  حول شخص اخلليفة احلاكم محوريت ، عند املوحِّدين الدروز،و املهدويّ أ صار االنتظار املسيحاينّ و 
 و الفناء.أن يعين ذلك املوت أدون  ،حياء هذاوالغيبة تعين مغادرة عامل األ ». غاب «ا منَّ إو  ،قتلو يُ أمل ميت بأنَّه 

حبصول ا بنهاية الزمان و يذانً إ يومنا هذا، ستكون الدروز حصوهلا حىتَّ  املوحِّدون واليت ينتظر ،كيدةعودته األ نَّ إو 
  .نياملؤمنني احلقيقيِّ  اخلالص لكلّ 
ة دجمت يف تعريفها ة والدرزيَّ مساعيليَّ ارات اإلالتيَّ  نَّ إ، فقدمية العهد اراتٍ ة املأخوذة من تيَّ العناصر الدينيَّ ىل باإلضافة إ

ة األفالطونيَّ ما من  وإىل حدٍّ  ،ةة واألريسطوطاليسيَّ ة األفالطونيَّ من الفلسفة اليونانيَّ  للكون عناصر مستقاةً  اخلاصّ 
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رأت و . غةو اللُّ أو الفكر أالذي ال يدركه العقل  يف صورة املطلق املتعايل اللَّهَ  ونيَّة احملَدثَةفقد متثَّلت األفالط .5ةثَ احملدَ 
دهم رفوا بتشدُّ ون الذين عُ مساعيليُّ وكان اإلاللَّه. من  نابعةٍ من مبادىء  تتابع فيوضاتٍ ليسا سوى الكون واخللق  أنَّ 
م الالَّهويتّ عطي أُ فكار وذلك التعريف الذي ا حيال تلك األاسني جدًّ مور التوحيد، حسَّ أيف   للَّه. من هنا، استيعا
 من أسباب اة سببً ة اإلمساعيليَّ أفالطونيَّ  مثَّلتا ورمبَّ  .ةن تدركه العقول البشريَّ أواستحالة  ه،فكرة التسامي املطلق للَّ ل

   دفع املوحِّدين الدروز إىل االنشقاق عنها.
ا داخل  هواليت تصف اللَّ  ،فالطونأىل املصطلحات اليت استخدمها إ ضافةً إ ،ةالدرزيَّ  وجدت هذه العقائد مكا

بالتعريف  ِإ،من حيث املبد ،الدروز املوحِّدون واحتفظ ة.ا ما جندها يف املصادر الدرزيَّ و اخلري، واليت غالبً أبالواحد 
 حبسبفاللَّه، صل الكون واخللق والوجود. ة أليناسب رؤيتهم اخلاصَّ الصقل لللكون، مع بعض احملَدث  فالطوينّ األ

على لدت . وهكذا وُ » ةيَّ النفس الكلِّ  «عطى بدوره أالذي  » العقل الكليّ  «ة رادته اخلاصَّ إخلق ب العقيدة الدرزيَّة،
ولدت  ،ةيَّ والنفس الكلِّ  فبعد العقل الكليّ  منها من سابقه. واحدٍ  كلّ أتى   كربى،  ةٍ مخسة مبادىء كونيَّ  التوايل

 يّ ىل العامل املادِّ إ وصلت وتتابعت هذه الفيوضات حىتَّ  ،» التايل « ، مثَّ » السابق «، ومنها » الكلمة «
﴾. إنَّ نسبة  لطََّف ذاَتُه َفَسمَّاَها حقًّا وَكثََّف ذاَتُه َفَسمَّاَها َخْلًقا اللَّهُ  ، واخللق بدُو احلّق ﴿والكائنات اليت تسكنه

ا يقوُل َلُه ُكْن  الواحد األحد كنسبة الدائرة إىل نقطة مركزها ﴿التجلِّي الوجودّي إىل  وإذا قضى أمًرا فإمنَّ
ا أمرُُه إذا أراَد شيًئا  . فمعرفة العلَّة األوىل ومعرفة علل الكائنات هي أمر اللَّه وإرادته وقضاُؤه وقوله ﴿6﴾ فيكون إمنَّ

أو إرادة شيء، ومصدر فعل شاء واملشيئة مها النفس الكلِّيَّة،  . العقل الكلِّيُّ هو أمرٌ 7﴾ أن يقوَل َلُه ُكْن فيكون
من تأثري الفلسفات  سالم، وبسببٍ ة واإلعكس املسيحيَّ على و والقول هو الكلمة، وُكن السابق، فيكون التايل. 

مليون سنة ما بني خلق هذه املبادىء  343 ه مرَّ نَّ أا، و جدًّ  العامل قدميٌ  نَّ أالدروز  املوحِّدونعترب اة، غريقيَّ اإل
 اخلمسةحدود الوجود م طابقوا ما بني هذه املبادىء اخلمسة و َّ مثَّ إنسان. وىل وخلق اإلة اخلمسة األُ الكونيَّ 

م،   .واملقتىن السابقو  القريشيّ و  التميميّ  : عاةوهم الداعية الكبري محزة، ومساعدوه الدُّ  وُدعا
ويف  وحده الذي ميوت. يّ واجلسد املادِّ  ،النفس خالدة نَّ بأة الدرزيَّ  قالت العقيدةعريف للكون ا من هذا التوانطالقً 
 استوعبت العقائدُ  كان أنف ص.ىل الكالم عن التقمُّ إل البعض توصَّ  الكرمي نآيات القر لبعض آ خاصٍّ  تفسريٍ 
ص بعد موته ن يتقمَّ أ ال بدَّ  بشريٍّ  كائنٍ   كلّ   نَّ أ ، مع التأكيد علىسيويّ صل اآلانتقال الروح ذات األ ةَ ة نظريَّ الدرزيَّ 

 همالروح عند أنَّ مبا  ،صون داخل مجاعتهمالدروز يتقمَّ  فاملوحِّدون بالتحديد.و  ،ايضً أ جديدٍ  بشريٍّ  يف جسد مولودٍ 
ال ميكن  كاملعىن من العبارة. كما أنَّ املعىن  لذلك فهي من اإلنسان، 8﴾ أمر ريبِّ  من ﴿ ،القرآن ورد يفكما   ،هي

                                                            

 م.)، كامتداٍد للرتاث الفلسفّي اليوناّين القدمي، وتطويٍر له، وبشكلٍ  270ي فلسفٌة تأسَّست يف القرن الثالث امليالدّي، على يد أفلوطني (ت. ه .5
  خاّص للفلسفة األفالطونيَّة.

  .117سورة البقرة،  .6
  .82سورة يس،  .7
  .﴾ ريبِّ وما أُوتيتم من الِعْلم إالَّ قليال من أمرِ  الروحُ  ُقلِ  عن الروحِ  كَ ويسألونَ  ﴿:  85سورة اإلسراء،  .8
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إالَّ أن يتمظهر بعبارٍة ما، يعتقد املوحِّدون الدروز أنَّ هذا املعىن أي الروح، جيب أن يتمظهر باجلسد لريتقي 
 يبلغ حىتَّ  ،ة يف حيواته املتتاليةهليَّ يواصل حبثه عن احلقائق اإليستأهل كّل مؤمٍن فرصًة جديدًة لوبذلك باملعرفة. 

ن يعتقد فقد استخلص مَ  ،التوحيد هو أرقى درجات املعرفة دين يعتقدون أنَّ املوحِّ  خر الزمان. ومبا أنَّ آخالصه يف 
ا عناوين الكرامة مَّ أة. ا بالقوَّ دً أن يولد موحِّ  يتوجَّب عليهيف ارتقائه  ، وإن أراد االستمرارداملوحِّ  ص أنَّ بالتقمُّ 
ا املؤمنونن يتحلَّ أ ينبغي الصفات اليتأي  ،ةي احلقائق املخفيَّ ة لتلقِّ ة، والقابليَّ البشريَّ  ر الدرجات واليت تفسِّ  ،ى 

  .ةمن الفلسفة الفيثاغوريَّ  ، فنجدها مستلَّةً ىل املسلك عرب طريق العرفانإة التأهيل والدخول املختلفة لعمليَّ 
على  ،ةوقواعد توحيديَّ  إٍ ذي منش امسيحانيًّ  اا عرفانيًّ ا باطنيًّ ا صوفيًّ مسلكً  اخلالصة،يف ، ةالعقائد الدرزيَّ وتشكِّل 
م تتويجٌ  نَّ أة تباع الدرزيَّ أويعتقد  ة.غريقيَّ من الفلسفة اإل وجود عناصر مستقاةٍ  الرغم من للعقائد  ائيٌّ  عقيد
ا أتلك العقائد اليت  ،القدمية ا الحقً وطوَّ  ،سالماإل ومن َمثَّ  اليهوديَّة واملسيحيَّة،خذ ا ة وحدَّ الشيعيَّ  ةا الدعو ر د

البحث عن  دف إىلوهي عقيدة  الدروز. املوحِّدين لكي جتد خامتتها وكماهلا عند ،ةمساعيليَّ كثر الدعوة اإلأ
ة يَّ ة القوِّ تلك العناصر التوحيديَّ  ىل كلّ إا حد. ونظرً بالواحد األ ،ةالذي يوصف يف املصادر الدرزيَّ ه ة للَّ املعرفة احلقَّ 

م ، ومن غري اإلمكان إجياد تسميٍة »  نيداملوحِّ  «نفسهم اسم أا على دومً طلق الدروز أفقد  ،الشاخصة يف عقيد
فقد مسُّوا ميان الصحيح، املكتمل واإل لة املسلك الديينّ نفسهم محََ أم يعتربون َّ وأل يف كتب احلكمة.ُأخرى هلم 

  .» ةالطريق هلأ « الشيعة، و » هل الشريعةأ «ة نَّ السُّ ُأسوًة بتسمية  » هل احلقيقةأ «ا يضً أ أنفسهم
 وسط حىتَّ الشرق األ ون على نشر هذه العقائد يف كلّ عمل الدعاة الفاطميُّ  ،يالديّ امليف مطلع القرن العاشر و 
ويف دمشق  ة،الشرقيَّ  السلسلةكما يف مناطق من جبل لبنان و   ،ةا يف سوريا الشماليَّ جيابيًّ إى وجدوا صدً فهلند. ا

من  : حمدَّدة خالل مرحلةٍ  الَّ إفتح  يُ مل اجلديد الدخول يف املسلك الديينّ باب الدعوة و  نَّ أفلسطني. غري  ومشايلّ 
م.)،  1043ه. ( 434 عام ة، وحىتَّ عن العقائد الدرزيَّ  عالن العلينّ ، وهو عام اإلم.) 1017ه. ( 408 سنة
اية هذه املرحلة  تباعه.أىل إرسال الرسائل إني عن الدعوة والتبشري و عاة الرئيسيِّ ر الدُّ خِ آف توقَّ  هاحين وعند 

 رف باسم العهد يف الرتاث التأويليّ عُ ، اة ميثاقً على نفسه وأمام اجلماعة الدرزيَّ  دٍ موحِّ  خذ كلُّ أ ،والدعوة النشطة
  . عودة احلاكمي حىتَّ أر الزمان، خِ آ ىل اجلماعة حىتَّ إرمز انتمائه  ن يظلّ أومن املفروض ، الشيعيّ 

  بالكتا الغاية من
فكار املسبقة من الصور اجلاهزة واأل عددٌ  الناسذهن  حىتَّ يراودز و الدر  املوحِّدين ذكر اسم طائفة اليوم،يكفي 

ومن بني  .واالجتماعيّ  م بواقعها التارخييّ أمبعتقدات الطائفة  أَتعلَّق ذلك، من الصحَّة ساس هلاأواملعطيات اليت ال 
ا املوحِّدون الدروز  ة املفرطة يف يَّ السرِّ  : عن غريهم نورد على سبيل املثال ال احلصراخلصائص املميِّزة اليت يشتهر 

 سلطة، يّ تباع الطائفة ألأعدم خضوع و  االنتشار يف اجلبل،، و 9صاالعتقاد بالتقمُّ و  وعدم كشفها، دعقائالحراسة 
إىل ذلك تشتهر طائفة املوحِّدين بالشخصيَّات التارخييَّة اليت ومست السريورة  باإلضافة اء.شدَّ أومسعتهم كمحاربني 

                                                            

  ينبغي التمييز يف التقمُّص بني ما هو اعتقاٌد شعيبٌّ، وما هو معتقٌد شرعّي. .9
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السياسيَّة يف هذه املنطقة من مثل األمري فخر الدين، والزعيم كمال جنبالط وجنله وليد، وهؤالء على أمهِّيَّتهم ال 
  ميكن أن خيتزلوا تاريخ املوحِّدين الدروز وواقعهم املعاصر.

حقيقة عن  احلجاب الثقايفّ ه املقاربات التبسيطيَّة، ورفع هذ تصويبي املسامهة يف فه هذا الكتابمن غاية أمَّا ال
 عيد بكلّ تُ ن أو أمكان، قدر اإل هاكشفتو  احلقائق، ددِّ حتُ ن حتاول أ معاصرةٍ  ةٍ ثقافيَّ  مقاربةٍ عرب ، املوحِّدينطائفة 
 وتتحقَّق هذه املقاربة من خالل اإلضاءة على .اجلاهزةفكار ومتييزها عن الصور املسبقة واأل هاتوضيح ،بساطةٍ 

هداف أليس من ف ة.ة والتارخييَّ ة والسياسيَّ ة والقانونيَّ ة واالجتماعيَّ الثقافيَّ :  املوحِّدين يف خمتلف أوجهها حياة طائفة
 مةٍ مبقدِّ  استهالله بتتطلَّ  هغايات نَّ من أرغم على ال ا لفروض العقيدة نفسها،ة، احرتامً الكتاب تناول العقيدة الدرزيَّ 
ا،و  ،مساعدته على فهم روح الطائفةدف  ،للطائفة والروحيّ  رث الديينّ تضع القارىء يف صورة اإل  التعريف 

 تفصيليٍّ  تارخييٍّ  تقدمي سردٍ  ،وسط. ولن يكون من غاياتنا بالطبعوحتديد موقعها على خارطة طوائف الشرق األ
وعلى  ،اعلى لبنان املعاصر عمومً  مهمٌّ  عند تلك اليت كان هلا تأثريٌ  بالتوقُّف بل سنكتفيحداث والوقائع، باأل

  ا.ز خصوصً و الدر  املوحِّدين طائفة
دف إيضاح ،يف اخلتامو   عادة اكتشاف اجملتمع الدرزيّ إتسمح له ب معطياتٍ   نضع هذا املؤلَّف بني يدي القارئ، 

من املوضوعات عوجلت  مجلةً  ا املبتدئون فيقدِّم هلم هذا املؤلَّفأمَّ  .بصورٍة أفضل فهم حقيقته وواقعهبو  ،املعاصر
ومنافذ  مقارباتٍ  باإلضافة إىلة، ة اللبنانيَّ لطائفة الدرزيَّ با لتعريفهمما يكفي من املعلومات بأسلوٍب منهجيٍّ حيمل 

الكتاب فيطرح يق احلقيقة ا السالك طر مَّ أق يف بعضها. التعمُّ يف  وايف حال رغب والبحث العلميّ  للتفكري النقديّ 
  .فضل جملتمعهمأ ني وفهمٍ الدروز اللبنانيِّ  املوحِّدين واقعل جديدةٍ  ثراء حبثه وسعيه من خالل نظرةٍ إعليه 
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  لوَّ الفصل األ
 

  ة البشريَّ  االجغرافي
  

ا مسلكً  ة ببطءٍ ، انتقلت الدرزيَّ ه.) 434-408( » فتح باب الدعوة «طوال مرحلة  ا لتصبح ا دينيًّ من كو
من انشقاقهم عن  قصريٍ  ة. وخالل زمنٍ يف اجلبال اللبنانيَّ  ،اساسً ، استقرَّت أدة املالمح واخلصائصحمدَّ  ةً بشريَّ  مجاعةً 

ا يف السرّ  ةً ميانيَّ إ عقيدةً  للموحِّدين الدروزة مطلع القرن احلادي عشر، صار ة الفاطميَّ مساعيليَّ الدعوة اإل  ،احتفظوا 
َّ ة. ومع دينيَّ  ةٍ يَّ ما مسح هلم باحلياة واالستمرار كأقلِّ  ،10ةالتقيَّ  إِ بدمب عمالً   واحدةٍ  لوا منذ البداية كطائفةٍ م تشكَّ أ
ا مع نشوء الدول ذات احلدود بات الدهر وظروف الزمان واملكان، خصوصً تقلُّ  نَّ أ الَّ إومتجانسة،  دةٍ موحَّ 

 ةٍ وسوريَّ  ةٍ لبنانيَّ  ةٍ درزيَّ  بني مجاعاتٍ  التمايز التدرجييّ  فرضا. و انتشارهم جغرافيًّ  توزُّعتهم و ت إىل تشتُّ دَّ املرسومة، أَ 
 وبغضّ  ،ذلك من رغمعلى الة. و ة والسياسيَّ ة والقانونيَّ ا على خمتلف املستويات التارخييَّ ا فشيئً شيئً نفسه  ةٍ وفلسطينيَّ 

من حيث العقائد  ،واحدةً  ةً دينيَّ  طائفةً دوًما لون يشكِّ فهم ة، ة للجماعات الدرزيَّ ات الوطنيَّ يَّ النظر عن اهلوِّ 
   .شكال التنظيم االجتماعيّ أوالعادات و 

 ،سريعةٍ  ن نعرض بلمحةٍ أ من املفيد، بدايًة، وجدنا فإنَّنا وملَّا كانت موضوعات هذا املؤلَّف تتعلَّق بدروز لبنان،
صني الفصل األوَّل للبحث يف اجلغرافيا البشريَّة للموحِّدين للموحِّدين الدروز عموًما، خمصِّ  والديينّ  لرتاث الروحيّ ا

دف أن تُتاح  وأوضاعهم على حقيقتها، ة فهم دروز لبنانلقارئ إمكانيَّ ل الدروز على امتداد اخلريطة العامليَّة، 
بغية  ني،وغرافيَّ الدميوتوزُّعهم مدى انتشارهم  ، استهالًال،دن حندِّ أ ضمن إطار الشرق األوسط. ومن الضرورة مبكانٍ 

طائفة املوحِّدين الدروز يف لبنان، متهيًدا لدراسة خمتلف خصائصها. وسنتناول يف الفصل األوَّل أيًضا،  موضعة
م السوريِّ إة اليت يتشاركون فيها مع ة والدينيَّ يعرض بنيتهم االجتماعيَّ  ، يف قسمٍ لبنانيف دروز املوحِّدين ال ني خوا
ا ةٍ دينيَّ  ةٍ يَّ قلِّ أ يّ أة يَّ هوِّ  كمتاس مؤكِّدين على أنَّ ، نيوالفلسطينيِّ   .ىندان من خالل تلك البُ تتحدَّ  وقوَّ

  
  ثنيّ صل اإلاأل .1

 كبريةً   نشر الدعوة جناحاتٍ  ونفمن مصر واملكلَّ  ونلعاة املرسَ ق الدُّ حقَّ  ،ل من القرن احلادي عشروَّ يف النصف األ
ة ىل اجلماعات الدرزيَّ أُو لت وقد تشكَّ  .ردنّ سوريا ولبنان وفلسطني واأل دول املنطقة اليت تشمل أييف بالد الشام، 

                                                            

م إمَّ  ،ة والشيعة وغريهم على السواءنَّ عند السُّ  عامٌّ  إسالميٌّ  ديينٌّ  هو مبدأٌ  .1 ديد، وإما خوفًا اا خوفً وإمَّ  ،ا منها خوفً بأن يكتموا إميا إذ  ،عليه من 
 تسمح التقيَّةُ و له.  عطىا مبا يُ ا وعرفانيًّ ك يف ما يعتقده دون أن يقتنع روحيًّ يجعله يشكِّ ف ،باملعطى ها يضرّ ن ال يستحقُّ مَ إعطاء املعرفة لِ  إنَّ 

م حني يكون إب ،ا الشيعة منهموخصوصً  ،للمؤمنني راجع د. سامي  .منهمأا لتهديد سالمتهم و سببً  معادٍ  ظهارها وسط حميطٍ إخفاء معتقدا
  . 2004، لندن، منشورات مؤسَّسة الرتاث الدرزّي، » التَّقيَّة يف اإلسالم  «مكارم، 
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ة ثنيَّ اإل ُأصوهلم تعودو  ىل اليوم.إ ةٍ رين فيها بقوَّ ما زالوا متجذِّ  أبناؤهاو  ،ة احملاذية للساحل السوريّ يف املناطق اجلبليَّ 
ا تارخيهم. إىل حلظة سوى  مكتملةً  » مجاعة«لوا مل يشكِّ  أنَّ هؤالءجتدر اإلشارة إىل و  تلك املناطق اليت ارتبط 

م  ،ةقبوهلم الدعوة الدرزيَّ   ،هايل بالد الشامأمن  مجاعةً وقد كانوا قبل ذلك . ىل مسلكها وجمموع عقائدهاإوانتسا
انت ك  ،تح باب الدعوة يف مطلع القرن احلادي عشروحني فُ  ة.عدَّ  جيالٍ أم مقيمني فيها منذ أني صليِّ أا انً سكَّ 

  . سالميَّةة والفتوحات اإلام اهلجرة النبويَّ أيَّ  ما قبل وذلك منذ ،يف سوريا كبريٍ   ت بشكلٍ لة قد تغلغالقبائل العربيَّ 
واسع. ومتيل  بت بشكلٍ تعرَّ قد كانت   وسط قبائل و، أةعربيَّ القبائل الوسط  إًذا،وىل ة األُ ست اجلماعات الدرزيَّ تأسَّ 

ة الكبرية ساسيَّ ة األىل القبائل العربيَّ إالدروز ينتسبون مبعظمهم  املوحِّدين نَّ أىل التأكيد على إة الدراسات التارخييَّ 
قد و  ،من قبيلة خلم الكبرية ، بدورها،رةحدِّ توخ املتنُّ  قبيلة رون منحدَّ تهم يعلى وجه التحديد ، و ةاالثنيت عشر 

ا من فخاذً أ نَّ إة فسب بعض املصادر الدرزيَّ حب. و سالموائل عهود اإلأبني حلب ومحاه يف  استوطنت هذه القبيلة
وخ ىل اجلنوب من جبل لبنان، واجلبال احمليطة ببريوت. ومن تنُّ إمنطقة الغرب  ،زمن الرسول ،ني استوطنواوخيِّ التنُّ 

ة طوال العصور تان كبريتان بقيتا على رأس الطائفة الدرزيَّ قطاعيَّ إآل حبرت، ومها عائلتان  ون مثَّ رسالنيُّ جاء األ
  الوسطى. 
ون من الصليبيُّ  احني طردهاليت و  ،اليت منها جاء آل معن ةمن قبيلة ربيعة العربيَّ  ،ايضً أالدروز  املوحِّدونوينحدر 

 ة بني القبيلتني. وصار آل معن قادةنشأت عالقات قويَّ و وخ، جبل لبنان حيث آل تنُّ  ىل جنويبّ إسوريا جلأت  مشايلّ 
ال الدين الثاين. و  فخر  مري ام األيَّ أىل ذروة جمدها إووصلت سلطتهم  ،يف القرن الرابع عشر الدروز املوحِّدين

 ،اسابقً  ة مسكونةً ة الدرزيَّ قطاعيَّ ة اليت دخلتها تلك العائالت اإلى كانت املناطق اجلبليَّ مدً  يّ أىل نستطيع اليوم إ
ا.ة لسكَّ ثنيَّ صول اإلاأل كما ا ما ال يدعو إىل الشّك  هو أنَّ  ا  كما حصل لكلّ   حتًما بواان تعرَّ هؤالء السكَّ  إمنَّ

 .ةا الدعوة الدرزيَّ وقبلوا الحقً  ،بالد الشام

  
  موحِّدين الدروزللالحالّي  لتوزيع الجغرافيّ ا .2

رئيسيٍّ ضمن ُكَتٍل دميوغرافيٍَّة ظلَّ املوحِّدون الدروز، وعلى الرغم من توزُّعهم يف كّل أحناء العامل، يتمركزون بشكٍل 
كثيفٍة يف الشرق األوسط، يف لبنان وسوريا خصوًصا، وبنسبٍة أقّل يف فلسطني واُألردّن. أمَّا من الناحية التارخييَّة 

م سكنوا غالًبا املناطق اجلبليَّة الوعرة الصعبة املنال، وشكَّلوا فيها مجاعاٍت متجانسة. و  َّ تيار اخفتشري املصادر إىل أ
ن حتفظ نفسها من العامل ألها، بومنذ تشكُّ  ،املالجىء مسح هلا-اجلبال استيطانة ات الدينيَّ قليَّ العديد من األ

ة املوازية املناطق اجلبليَّ  زد على ذلك أنَّ ة. تها السلطات الرمسيَّ ن تفلت من محالت االضطهاد اليت شنَّ أو  ،اخلارجيّ 
سيَّما البيزنطيَّة مثَّ الصليبيَّة، حيث  ال ةا يف وجه الغزوات اخلارجيَّ ا حقيقيًّ ا طبيعيًّ حاجزً  شكَّلت للساحل السوريّ 

ات يَّ قلِّ األالطبيعيَّة و املوانع  تكامل نَّ مثَّ إ .توىلَّ املوحِّدون الدروز الدفاع عن الثغور يف اجلبال الغربيَّة ضدَّ اهلجمات
عن حصًنا منيًعا يف الدفاع ل ، شكَّ بينها ة مراسدَّ وحِ  كثر شجاعةً األالدروز املوحِّدون واليت كان  ،ةة املستقلَّ اجلبليَّ 

   على مّر العصور. ةميَّ اإلسال-ةالدولة العربيَّ 
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 ط، من مشايلّ للبحر املتوسِّ  على امتداد سلسلة اجلبال املوازية للساحل الشرقيّ اليوم،  الدروز املوحِّدين مواطن تنتشر
ة الذي يتجاوز احلدود الرمسيَّ  ع اجلغرايفّ طلق على هذا التجمُّ ا بلبنان. ويُ مرورً  ،ةفلسطني احملتلَّ  ىل مشايلّ إسوريا 
 اق، حدود جبل السمَّ حىتَّ  مشاالً هذه البالد  متتدّ . و ل قلب الطائفة التارخييّ ميثِّ هو و  ،» بالد الدروز «اسم  للدول،

اليت تصدَّت هلجمات  ةقرى الدرزيَّ حيث ال تزال توجد بعض ال نطاكية،أة تقع بني حلب و وهي سلسلة جبليَّ 
 سفوح جبل م حىتَّ يْ ة لوادي التـَّ ا من القرى السوريَّ وسط انطالقً األ ايف قطاعه تتمدَّدكما   البيزنطيِّني يف حلب،

حيث شكَّل  ىل منطقة صفد على سفوح جبل الكرملإو  ،ىل الغرب من اجلليلإىل فلسطني إ وصوالً  ،حرمون
مجاعات  أمَّا. بٍة يف الدفاع عن القدس والداخل اإلسالمّي (الدفاع عن دار اإلسالم)املوحِّدون الدروز رأس حر 

ة جلبل يف املناطق اجلنوبيَّ  فتنتشر الضاربة جذورها يف تاريخ املنطقة وجغرافيَّتها وسياستها وثقافتها،»  بالد الدروز «
تان م حيث تقع البلدتان الدرزيَّ يْ وادي التـَّ ىل منطقة إ ضافةً إ ،ا يف مناطق الشوف واملنت وعاليهحتديدً و  ،لبنان

منطقيت الغوطة  يف اوخصوصً  ،يف حميط دمشق غري كبريةٍ  ةٌ درزيَّ  وتعيش جمموعاتٌ . اا وراشيَّ الكبريتان حاصبيَّ 
ات من ومنذ الستينيَّ . ومن الضرورّي اإلملاح يف هذا السياق، إىل أنَّه، حناء حلبأخرى يف أُ  وجرمانا، وجمموعاتٌ 

ومثَّلت بريوت ودمشق، وما زالتا، مركز استقطاٍب  .ىل حياة املدينةاملوحِّدون إون القرويُّ  اجنذب ،ن العشرينالقر 
   هلم.

شرف على الذي يُ  –»  جبل الدروز «ا وهو تارخييًّ  – »  جبل العرب  «ة يف كرب اجلماعات الدرزيَّ تعيش اليوم أو 
 املوحِّدونن وسط. وتوطُّ الشرق األ موحِّدينصف عدد  انه حواىلل سكَّ دمشق. ويشكِّ  جنويبّ  ،سهل حوران
عام  وقعتاليت  » عني دارة «نتج عن معركة  إذ إنَّه ،» بالد الدروز «ن يف من التوطُّ  كثر حداثةً أالدروز هناك 

 ن يفوالتوطُّ  ،زوح عن مناطق جبل لبنانـاختار املهزومون الن. بعدها، نذاكآني بني احلزبني الدرزيَّ  م. 1711
شكَّلوا الدروز  املوحِّدين نَّ أمن  وبسببٍ  .ا وطيب مقامانً ا وسكَّ عمرانً  قلَّ أة من حوران اليت كانت املناطق اجلبليَّ 

جبل  « ُتستبدل تسميتها بـ ومل».  الدروزجبل  « بـ فقد درجت العادة على تسميتها ،املنطقةتلك ان سكَّ غالبيَّة 
 االنتداب الفرنسيّ  ضدّ  إبَّان ثورة الدروز الكربىو . 1946عام  ،يف عهد االستقالل السوريّ  الَّ إ » العرب

  ان والزرقاء. يف عمَّ  ساسيّ أ بشكلٍ  لُتقيم ردنّ ىل األُ إ ،جبل العرب هممنكبريٌة  ) هاجرت فئةٌ 1927- 1925(
 ،التاسع عشروسط بسبب اهلجرة اليت بدأت يف القرن خارج الشرق األ انتشرت عديدةً  ةً درزيَّ  مجاعاتٍ  نَّ أكما 

 ىلإ ،فراد من سوريا ولبناننـزوح أهذه اهلجرة اليت بدأت بحتوَّلت فريقيا. و أ سرتاليا وغريبّ أني و تَ مريكيَّ ىل األإا وخصوصً 
ا يف ويقيم دروز املهجر حاليًّ  دون أن تفقد متاسكها. وسطصوهلا يف الشرق األأُ ا من عددً  قلَّ أ مجاعاتٍ  حركة

زويال ـا يف فنوخصوصً  ،ةتينيَّ مريكا الالَّ أيف  كبريةً   أنَّ هناك جالياتٍ كما . سرتالياأة وكندا و كيَّ مري حدة األالواليات املتَّ 
وفرص العمل  ر االقتصاديّ يف التشيلي وكولومبيا. وقد جذب التطوُّ  قلّ أ رجنتني واملكسيك، وبنسبةٍ والربازيل واأل

  .فريقياأ ىل غريبّ إ ضافةً إ ،ةاخلليج والسعوديَّ ىل بالد إالدروز للهجرة  املوحِّدين العديد من املتاحة،
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  الموحِّدين الدروز ياديموغراف .3
الدروز  املوحِّدين لعدد أيَّ إحصاٍء تدقيقيٍّ  نَّ إف ،ةيف معظم البلدان العربيَّ  حديثةٍ  اتٍ حصائيَّ إ بالنظر إىل عدم توافر

ملختلف  وبالتايل على الوزن الدميوغرايفّ  ،في لبنان الذي يقوم حكمه على التوازن الطائفيّ . فايبقى تقديريًّ 
 أنَّ غري . 1950ملنتصف عام  ةٍ حكوميَّ  تقديراتٍ تعود آِخر ، و 1932جرى عام  حصاءٍ إخر آ نَّ إالطوائف، ف

دف دراسة نسب ا للعائالت والقرى الدرزيَّ مسحً  ،1980للبحوث واإلمناء أطلق منذ عام  اجمللس الدرزيّ  ة 
ا جرى رمسيًّ  إحصاءً  أنَّ  إالَّ . 1956ان جرى عام للسكَّ  للتوزيع الطائفيّ  خر تقديرٍ آ ،ورياويف س الوالدات واهلجرة.

ويف  ة.سالميَّ ة اإلغلبيَّ ة الطوائف يف األيف حني دمج بقيَّ  ،ة على حدةفصل الطوائف املسيحيَّ  ،1960عام 
يف  إمكانيَّة ورودهم يف اإلحصاء الرمسّي. أمَّاما ينفي  منفصلةً  الدروز مجاعةً  املوحِّدين الدولةُ  ال تعترب ،ردنّ األُ 

هاجس ىل إ فنجد أنَّ التقدير الرمسّي للسكَّان الدروز يتّم بصورٍة منتظمة، ويعود هذا االنتظام ةفلسطني احملتلَّ 
  . ةات يف فلسطني احملتلَّ يَّ قلِّ األدميوغرافيا ة يف مراقبة سرائيليَّ اإل احلكومة
 الواقعَ  تعكس إًذا،ال و  ،اجدًّ  الدروز هي على وجه العموم قدميةٌ  املوحِّدين قة بعددتعلِّ رقام املاأل نَّ إف ،من هنا
حصاءات واستخدام معطيات اإل ،على التحليليقوم سوى ة ال لتقديرات احلاليَّ ل فإنَّ أّي بناءٍ  ،وبالتايل. الفعليّ 

على كما   ة،وسط الطائفة الدرزيَّ  مباشرٍ  ميداينٍّ  حبثيٍّ  سقاط نتائجها على عملٍ إميكن  نةٍ دة كعيِّ القدمية املتعدِّ 
ٍة إحصائيٍَّة زاروها وأالدروز  املوحِّدين يعيشون يف مناطق شخاصٍ أل شهاداتٍ  . وعلى الرغم من صعوبة إجناز مهمَّ

دروز ال املوحِّدين أنَّ  املؤكَّد مناالختالفات بني التحليالت والدراسات، فبالتحليل واالستنتاج، وعلى الرغم من 
وهم ال . ومنسجمة دةٍ موحَّ  متاسكهم يف مجاعاتٍ من رغم على ال ةً دينيَّ  ةً يَّ قلِّ ألون يف البالد اليت يعيشون فيها يشكِّ 
على التقديرات يبلغ عدد أسب حبان سوريا. و من سكَّ  % 4ىل إ 3ان لبنان، ومن سكَّ  % 7كثر من ألون يشكِّ 

نسمة  500،000ىل إ 400,000من مليون نسمة، منهم  قلّ أوسط ما جمموعه الدروز يف الشرق األ املوحِّدين
يف  ادرزيًّ  350،000ىل إ 250،000 وحواىل؛  رباعهم يعيشون يف جبل العربأكثر من ثالثة أيف سوريا، 

 225،000 ر عددهم حبواىلقدَّ  ،1980للبحوث واإلمناء عام  حصاء الذي بدأه اجمللس الدرزيّ واإل. لبنان
، نسمة 20،000و 5،000، ترتاوح التقديرات حول عددها ما بني ردنّ يف األُ  صغريةٍ  ةٍ يَّ قلِّ أوليسوا سوى نسمة. 
  ة.نسم 75،000عددهم هناك يبلغ  نَّ أىل إة تشري ة يف فلسطني احملتلَّ ات الرمسيَّ حصائيَّ اإل نَّ يف حني أ

  
  ة ة واالجتماعيَّ نى الدينيَّ البُ 
وخيلق  ،لديهم يَّةة الشعور باهلوِّ عضائها، ويضاعف من قوَّ أبني  والتضامنَ  التماسكَ  ةٍ دينيَّ  ةٍ يَّ قلِّ أىل إ االنتماءُ  يعزِّز

 ًىن بُـ  ،ز متتلك بالتايلو الدر  املوحِّدين وطائفة. دحمدَّ  ديينٍّ  ىل مذهبٍ إو  ،واحدةٍ  ةٍ ثقافيَّ  ةٍ ىل مرجعيَّ إىل االستناد إ حاجةً 
 املوحِّدين كظهر متسُّ ة تُ ىن الدينيَّ ذا كانت البُ إو . ةيَّ قلِّ ة األيَّ ملشاعر هوِّ  واقعيَّةالرتمجة ال جتسِّد ةً خاصَّ  ةً واجتماعيَّ  ةً دينيَّ 

 طائفتهمأبناء ظهر جتانس ة تُ ىن االجتماعيَّ البُ  نَّ إ، فو مذهبهم الديينّ أتهم ومسلكهم يَّ الدروز بثقافتهم وهوِّ 
  ما بينهم.ي، وتكشف عن طبيعة عالقات التضامن القائمة فومتاسكهم
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  ةنى الدينيَّ البُ 
  

 اخللوات .1

تسميته  كما سيلي بيانه، ال يسمح بالقول إنَّ لديهم ما ميكن  الدروز املوحِّدينوجود بعض املساجد عند إن 
عن املسلمني. عند املوحِّدين الدروز و املساجد أ عند املسيحيِّنيلعبادة مثل الكنائس باة ة اخلاصَّ ماكن الدينيَّ باأل

ْحَبسة ليست مبعىن واخللوة، واخللوة تعبٌري صويفٌّ مأخوٌذ من الطرق الصوفيَّة. مجع خلوة وهي ،خلواتٌ 
َ
حيث  امل

واخللوايت غري احلبيس. ويعترب املوحِّدون  .رافًعا الصالة ومتعبًِّدا يف كتب الدين،متفرًِّغا للتأمُّل عن العامل  املرء ينعزل
ملقتضيات بغية االستطالع الكامل  متواضعةٍ  بسيطةٍ  النفس يف ظروفٍ بلالختالء  اخللوات خري مكانٍ الدروز 

  .ة املالزمة لهاملسلك والتنشئة الدينيَّ 
. وقواعد احلياة يف يؤمِّن فيها كلٌّ منهم نفقاته اخلاصَّة ،على الرجال مقصورةً  رتاهاف خاّص. داخليٌّ  وللخلوات نظامٌ 

مع اإلشارة إىل أنَّ أّي خمالفٍة للقواعد جزاؤها  الكامل. ملطلقة والسموّ ة ايَّ ز باجلدِّ تتميَّ  ،وصارمة اخللوة دقيقةٌ 
  لقاصديها موقعهم ومستوى تشريفهم.عمال تضمن ألوحدها ااإلقصاء. وليس يف اخللوة رئيٌس ومرؤوس. 

الطقوس حياء إم قواعد السلوك الورع، و للخلوة على حفظ كتب احلكمة، وتعلُّ  التعليميّ  النظام الرتبويّ ويقوم 
 حنو الفضاء الروحيّ  املسلكيّ  املمرّ  – لتاريخ التأويل تتويجٌ وهي  –قراءة كتب احلكمة . وتُعترب ةوالفروض الدينيَّ 

للخلوات يتبع طريق  التعليميّ  النظام الرتبويّ  نَّ إ، فوغايته الدرزيّ  وبالتطابق مع روح املسلك الديينّ . ينّ آالقر  للنصّ 
ة منهجيَّ تبيان د، و ح واجبات املوحِّ ية توضة العلوم الدينيَّ مهمَّ من و ، وُسنَّتهم. تقياءالناس الورعني الزاهدين األ

ل النور التوحيد يرتكز على تأمُّ  نَّ أطاملا  م عقالينٌّ التقدُّ  نَّ أراط املستقيم والطريق الوسط، وهي تقوم على اعتبار الصِّ 
راجعة سرية مب ت،دين الذين خيتارون حياة اخللواة للموحِّ الدينيَّ م والتنشئة ة التعلُّ عمليَّ  تمّ ختاًما، تو . اوالعقل معً 

  .م منهم ومن املعارف اليت لديهموالتعلُّ  ،مني والسابقني يف املسلكتباع املخلصني املتقدِّ األ
ا اخلاصَّ  ةٍ درزيَّ  منطقةٍ  كلّ ل  اضةوخلوات البيَّ  ،خلوات القطالب يف الشوف ،يف لبنان . ومن أبرز اخللواتةخلو

على يد الشيخ  ، القرن السابع عشريفاضة يف البيَّ  ل خلوةٍ وَّ . تأسَّست أاغرب حاصبيَّ - جنوب ةٍ املوجودة على تلَّ 
ويف  يف الطريق الذي ختتاره،هذه ز وتتميَّ . على اخلمسني ،اضة اليومعدد خلوات البيَّ ، وينوف سيف الدين شعيب

بني  كثر شهرةً ة األاملراكز الروحيَّ  ، هياضة اليومخلوات البيَّ ف الذي تقرتحه. ويف التوجيه الروحيّ  ،ةبراجمها الدينيَّ 
قامة الدائمة ا لإلمَّ إو  ،تةقامة املؤقَّ ا لإلمَّ إليها إات، يأتون اجلنسيَّ  دين من كلّ يف العامل، وهي تستقبل موحِّ  املوحِّدين

و أكانوا من لبنان أء، جالَّ اد واملشايخ األهَّ اك الزُّ سَّ النُّ و  .اسكً نعزاًال عن اجملتمع أو نُ ادون أن تكون هذه اإلقامة 
. كما أنَّ هناك اضةىل البيَّ إجل الدراسة والعبادة، يأتون أوالذين يبحثون عن حياة العزلة من  و فلسطني،أسوريا 
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 م بكلّ واملرحوم كمال جنبالط كتب عنهم يصفهخلوات جرنايا يف خراج دير القمر، يف بلدة كفرحيم الشوفيَّة. 
  .11» القداسةيسعون إىل   وطيبةٍ  وسالمةٍ  ةٍ هل صحَّ أا و بسطاء جدًّ  ناسٌ أُ  «م َّ أ بساطةٍ 

  
 اجملالس .2

يلتقي فيها  ،» اجملالس «َأمسوها  للصالة ماكن مشرتكةً باإلضافة إىل أماكن العبادة الدينيَّة الرمسيَّة، أنشأ املوحِّدون أ
. ة دون استثناءالقرى الدرزيَّ  اجملالس يف كلّ وتتوزَّع  املبتدئون والسالكون مساء كّل مخيس، ابتغاًء للصالة والتأمُّل.

 زينةٍ  يّ أفيه  ليسا و جدًّ َقِشٍف  مبًىن  ، بل هو كناية عنللعبادة دةٍ حمدَّ  ا بصورةٍ صً هذا املكان ليس خمصَّ  نَّ أىل إ اونظرً 
  .12الدروز املوحِّدينمن منازل  يٍّ أعن  كبريةٍ   ه ال يتمايز بصورةٍ نَّ إما شابه، فو أ رسومٍ  وأ

  
 ملقامات واملزاراتا .3

 مشهورٍ  دٍ موحِّ  رُفات وأ، هفاتو حضنت رُ نيبٍّ من األنبياء أا شهدت مرور َّ بأ تتميَّز ماكن عبادةٍ أاملزارات هي 
و أ ها لشفاعة اللَّ طلبً  املقاماتويزور املؤمنون  .ولياء الصاحلنيمن األ و ويلٍّ أال، العقَّ  من كبار السالكني ومعتربٍ 
م العميق وحبّ إعن  اتعبريً  . وال يقتصر زوَّار املقامات على أبناء طائفة وجلّ  عزَّ  ههم الصادق ووالئهم للَّ ميا

ا. أمَّا   تأيتف على املستوى الروحيّ املوحِّدين الدروز، بل إنَّ املؤمنني كافَّة، ومن كّل األديان والطوائف، يقصدو
املقامات . و ةهليَّ جالل للحقيقة اإلكما عن االحرتام والتبجيل واإل،  ميان والرجاءعن اإل اماكن تعبريً زيارة هذه األ

م إلتعبري عن با ، كماهم وخضوعهم لهوالتعبري عن حبّ  هاالستسالم للَّ مكاٌن يسمح هلم ب موحِّدين،بالنسبة لل ميا
ع، وهو قام به الشيخ فندي شجا  غري منشورٍ  حصائيٌّ إ عملٌ التالية والئحة املقامات . ملذهبهم الديينّ احرتامهم و 

  أحد مشايخ خلوات البياضة. 
  

  : نمقامات لبناأشهر 
  .يف عبيه ،وخيّ التنُّ  هد عبداللَّ مري السيِّ ألمقام ا –
  .يف عني عطا ،يب هاللأد حممَّ  الفاضل مقام الشيخ –
  .ابل السقي قرب حاصبيَّ يف إ ،ارمقام الداعي عمَّ  –
  ف.جبال نيحا يف الشو  من على جبلٍ أوب الكائن يف يُّ أ مقام النيبّ  –
  .يف البقاع الغريبّ  ،مقام الست شعوانه –
  .لبنان يف بالط جنويبّ  ،حزقيال مقام النيبّ  –
 .املقام الشريف يف مشليخ قرب شارون –

                                                            

  .84ص  (بالفرنسيَّة)، 1978، باريس، » من أجل لبنان « .2
  ائفة الدرزيَّة، يف الفصل الثالث، احلديث عن اجملالس بالتفصيل.سنتناول يف القسم املخصَّص للتنظيم الديّين للط .3
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  : امقامات سوري

هذا االنتشار الكبري يعود و  معظمها يف التالل واملرتفعات والسهول.. تنتشر يف يف جبل العرب وهي كثريةٌ 
قد أثار هذا احلادث . و ةىل مكَّ إهني ا متوجِّ حاجًّ  سبعونتها اليت راح ضحيَّ  ،1730ىل جمزرة إة للمقامات الدينيَّ 

. منةاحملفوفة باملخاطر وغري اآل حيال سلوك طريق احلجّ  ،دون منذ ذلك احلنيخماوف املؤمنني الذين صاروا يرتدَّ 
، بسبٍب ةإىل مكَّ  احلجّ  يتعذَّر عليهمة عندما يَّ ان جبل العرب وسوريا يكتفون بزيارة املقامات احمللِّ سكَّ ومنذها، راح 

م. ة نيَّ ات الدييَّ قلِّ األ ضدّ  ،ة يف القرن الرابع عشرفتوى ابن تيميَّ  نَّ أواحلال  من املخاطر اليت كانت حتّف بتنقُّال
ِّ  ،هةٍ ومشوَّ  خاطئةٍ  نيت على معطياتٍ ا بُ َّ أ معالدروز، و  املوحِّدونومن بينها  ،» الرافضة « عمادها  اماتٍ وعلى ا

ة سالميَّ ات اإليَّ قلِّ مع األ يف تعاملها السليبّ فقد استندت إليها السلطات السُّنـِّيَّة  ات،يَّ قلِّ اجلهل حبقيقة هذه األ
م إا عدم يضً ألون ويفضِّ  ،كثر من القيام بفريضة احلجّ أكثر فأفرادها خيافون أصار ف .ةاملعنيَّ  ظهار معتقدا

ة ات الدينيَّ يَّ قلِّ تباع تلك األأض هلا االضطهادات اليت تعرَّ  هوبالتايل، وبسبب هذ. نفسهمأة حلفظ مستخدمني التقيَّ 
ا، يومنا هذ حىتَّ وحوفظ عليها  ،ةت واملزارات السوريَّ قيم العديد من املقاماأُ و الرافضة، فقد أة املخالفة سالميَّ اإل

  : وهي
  .سوريا مشايلّ  ،ويسأار ابن ياسر قام عمَّ م –
  .يف عريقة ،ار ابن ياسرعمَّ  مزار –
  .الدم اروامسه مق ،يف جبل قاسيون ،هابيل مقام النيبّ  –
  .صلخد جنويبّ  ،مقام مار عبدا –
  .يف قنوات ،وبيُّ أ النيبّ  زارم –
  .يف السويداء ،عني الزمان زارم –
  .ايف قريَّ  ،الشيخ البلخيّ  زارم –
  .يف مردك عليه السالم، املهديّ  زارم –
  .بني مقحلة وشهبا ،د املسيحسيِّ ال زارم –
  .وة اخلضر وملحوسه شعفو يف قرى متان  ،اخلضر النيبّ  زارم –
  .ماصيف قي ،شعيب النيبّ  زارم –
  .شهبا يّ شرق عليه السالم، املالك جربائيل زارم –
  .ني يف دمشقمويِّ يف مسجد األُ  ،ا املعمدان)حيىي (يوحنَّ  مقام النيبّ  –
  .اجلوالن هضبة يف ،اليعتوري زارم –

  
  : مقامات فلسطنيأشهر 
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  .نيعلى سهل حطِّ  ةاملطلّ  ضبةا على اهلعايل طربيَّ أيف  ،ُشعيب مقام النيبّ  –
  .يف جولس ،ادً ا متعبِّ مضى حياته ساجدً أالذي  العابد فارس مقام الشيخ عليّ  –
  .اجلليل جنويبّ  عليه السالم اخلضر مزار –

  
  : ةمقامات بغداد واجلزيرة العربيَّ أشهر 

  . يف بقيع القرمد ،مقام املقداد –
  .يف الربذة بالعراق ،نادةدب بن جُ نْ جُ  رْ بو ذَ أمقام  –
  .بغداد يف املدائن جنويبّ  ،مقام سلمان باك –

  
  دينمساجد املوحِّ  .4

سالم يف ىل اإلإبغية تأكيد انتمائهم  ،من املساجد العديدَ  ،من تارخيهم خالل حقباتٍ ، الدروز املوحِّدونبىن 
ا من دراسة يضً أ والالئحة التالية مأخوذةٌ ، يف مرحلٍة ثانية. غري متسامح سالميٍّ إ التأقلم مع حميطٍ و وىل، أُ  مرحلةٍ 

  :  الشيخ فندي شجاع
  .يف عرمون ،رسالنأمري مسعود مسجد األ –
  .عني عرمون قرب ،مسعود األمري مري عمر بناأل مسجد –
  .بريوت -س دريإيف باب  ،وخيّ منذر التنُّ  األمري مسجد –
  .يف الشويفات ،ةمسجد العمروسيّ  –
  .يف منطقة الناعمة ،قربهبفنت رسالن اليت دُ أمرية حبوس مسجد األ –
  .وخيّ مري نصر الدين التنُّ مسجد عبيه الذي بناه األ –
  .يف دير القمر ،معن آلمراء مسجد األُ  –
  .يف صيدا ،مسجد الشمعون الذي بناه الشيخ حسني جنبالط –
  .مري بشري الشهايبّ األ هدمهمسجد املختارة الذي  –
  .مسجد عاليه –

  ةنى االجتماعيَّ البُ 
  
از و الدر  املوحِّدين ثبتت طائفةأَ  ا ةٍ مستقلَّ  ةٍ  اجتماعيَّ ًىن بُـ  تكوينعلى  قدر كما يف سهرها على مصاحل   ،يف إدار
 أيّ  اجلامعة بني أبناء د على متاسك الروابطتؤكِّ  ،قاعدة التضامن اجلماعيّ  إىل املستندة أوَّالً ىن البُ . وهذه عضائهاأ
ة ة واجلنوبيَّ مريكا الشماليَّ أا يف وخصوصً  ،ة يف املهجراجلماعات الدرزيَّ  من هذا املنطلق، أقامت ة.دينيَّ  ةٍ يَّ قلِّ أ
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الدروز املقيمني يف تلك البالد،  املوحِّدين الت بنيالروابط والصِّ متتني نشطت على جبهة  اتٍ مجعيَّ  ،سرتالياأو 
  .ةعربيَّ  صولٍ أاملهاجرين من و 

م، حمافظني فيها على روح التكافل االجتماعّي، ويف لبنان ، أسَّس املوحِّدون الدروز مؤسَّساٍت عدَّة، وهي بإدار
والعناية االستشفائيَّة الصحِّيَّة، إضافًة إىل ة جتماعيَّ اال الرعايةمن اخلدمات ذات الصلة ب مجلةٍ وهي تُعىن بتقدمي 

  إيالء اهلّم الرتبوّي اهتماًما خاصًّا.
العائالت معيلها، فقد تكفَّل على صعيد فقدان العديد من  سٍ آة من مة اللبنانيَّ هليَّ فته احلرب األما خلَّ ونظًرا لِ 

ون من أبناء الطائفة ة، يف هليَّ بناء شهداء احلرب األأل تحت مدرسةٌ وافتُ عد كافَّة. على الصبتأمني رعاية هؤالء  اخلريِّ
 ةهليَّ جلرحى واحلرب األ اسة فرح معهدً مؤسَّ  ،يف عبيهأنشأت و . اا تقنيًّ معهدً  وهي تضمّ  ،ةٌ درزيَّ  بعقلني تديرها عائلةٌ 

ومعوَّقيها. وإن دلَّت هذه املبادرات على السعي لشّد أواصر أبناء األقلِّيَّة الدينيَّة الواحدة، فهي تؤشِّر إىل األمهِّيَّة 
  القصوى اليت يوليها هؤالء حلماية تاريخ املوحِّدين الدروز، كما حاضرهم، ومستقبلهم.

وهذا امليتم . على يد املرحوم عارف النكدي ،1930 عام يف عبيه حواىل درزيٌّ  س ميتمٌ تأسَّ ويف السياق عينه، 
م بناء الطائفةأمساعدات  تسانده يف أداء واجبه اإلنساينّ الذي   من كلّ يتيٍم   لف تلميذٍ أ اليوم حواىل ، يضمّ وهبا
ىل إ ضافةً إنان، ة يف لبلوزارة الرتبية الوطنيَّ  مني تتبع املنهاج الرمسيّ عداد املعلِّ إل مدرسةٍ  مؤلٌَّف منوهو  عمار.األ

. أمَّا الشأن الرتبوّي فتشهد على تنامي تطوُّره مدارُس  ب يف خمتلف املهن واملهاراتن ختريج الطالَّ يؤمِّ  تقينٍّ  معهدٍ 
 ةيف السمقانيَّ  من مخس مدارس مركزها الرئيسيّ  سلسلةً التوحيديَّة سات العرفان مؤسَّ كربى تستحّق التنويه. وتضّم 

 مخسة آالفكثر من . يقصدها أاا (ضهر األمحر) وحاصبيَّ ار وراشيَّ ع يف صوفر والشحَّ تتوزَّ  الباقيةالشوف، و يف 
وهي تتبع املرحلة االبتدائيَّة حىتَّ الثانويَّة. من  ،ى ممتازمستوً  اا ذن تعليمً وتؤمِّ  ،الطوائف من كلّ  وتلميذةٍ  تلميذٍ 

. التوحيديّ  املسلك الدرزيّ  عنا ا دينيًّ تعليمً  املوحِّدينتالمذة لل نفسه ن يف الوقتوتؤمِّ  ،ةبرامج وزارة الرتبية الوطنيَّ 
شراق يف سة اإلمؤسَّ أمَّا  املؤلَّفات املدنيَّة والدينيَّة.قامت بنشر العديد من  ةٌ دينيَّ  دائرةٌ  ،ايضً أسة العرفان مؤسَّ  ويف
ج هيف ،عاليه هي املدرسة املعنيَّة.  ةوقاف الدرزيَّ لأل مباشرةً  تابعةٌ  مدارس العرفان. ويف بريوت مدرسةٌ  تنهج 
عمال اخلري ورعاية ص ريعها ألمالك املخصَّ دارة األإتها ومهمَّ  ،سات الطائفةخرى من كربى مؤسَّ وقاف هي األُ واأل

  .قامة الفتيات القادمات من اجلبل للدراسة يف جامعات العاصمةإل مكانٌ  ،ايضً أاحملتاجني. ويف بريوت 
كبرية   بنائها بفضل مبادرةٍ ة أليَّ الطائفة على تأمني الرعاية الصحِّ سهرت  ،ناية الكبرية بالتعليمىل هذه العإضافة باإل

فالطائفة متلك وتدير يف منطقة عني وزين  لسماحة شيخ عقل الطائفة الراحل حممَّد أبو شقرا. الشأن يف هذا اجملال
ة ة التقليديَّ ة واالستشفائيَّ يَّ اخلدمات الطبـِّ  على. عالوًة 1989عام  هلعمل فيبدأ او  ،1978س عام ى تأسَّ مستشفً 

ُسنِّنيللتمريض و  مدرسةً  املستشفى يضمّ  نَّ إف
 كاملٍ   بدوامٍ  طبيبٍ  ثالث مئةاملستشفى  . ويستخدممركًزا لرعاية امل

حيث  يف القسم االستشفائيّ  مريضٍ مئة  استقبال حواىل. ويستطيع افً موظَّ  ثالث مئٍة ومخسني ، وحواىلوجزئيّ 
مركز الرعاية الذي يُعمل اآلن على يف  مثانني شخًصا حواىليضّم و  ألف شخٍص سنويًّا، 20يعاَجل حواىل 

وتيل ديو أمثل مستشفى  ذات شأنٍ  ساتٍ مع مؤسَّ  ات تعاونٍ فاقيَّ ارتبط باتِّ قد و استحداث مركٍز جديٍد له. 
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، ىل التوأمة مع مستشفى فرساي يف فرنساإ ضافةً إة، واجلامعة اللبنانيَّ  ،ةمريكيَّ ومستشفى اجلامعة األ ،الفرنسيّ 
  ومستشفى بروكا للُمسنِّني.

ويف السياق عينه، أنشأت جمموعٌة من رجال الدين مستشًفى آَخر يف عاليه، هو مستشفى اإلميان. يقدِّم خدماته 
  ألبناء منطقيت عاليه وبعبدا.  

تمراريًَّة فال بدَّ من أن تسوسها رؤيٌة مؤسَّساتيَّة. وقد كرَّس ال ريب يف أنَّ الُبىن االجتماعيَّة، إن نشدت متاسًكا واس
  املوحِّدون الدروز جهودهم يف البناء املؤسَّساّيت ولو تفاوتت أحجام املؤسَّسات.
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  الفصل الثاني
   

  )1943-1017(ز و الدر الموحِّدين تاريخ 
  

ا، هةمن األفكار اخلاطئة واملشوَّ العديد ات، من شيوع يَّ غريهم من األقلِّ كالدروز،   املوحِّدون يعاين حول  وسياد
م الدروز  املوحِّدين يرى الغرب يف. ففي حني ، من جهٍة ُأخرىتهم وتارخيهميَّ حول هوِّ و  من جهة، حقيقة عقيد

م الرئيسيَّ من خالل صورة شخصيَّ  إالَّ عرض ال يُ  همتارخي نَّ إا، فدً ا متمرِّ ا قاسيً شعبً  وكمال  ،الدين الثاين فخر:  ةا
نفسهم حيال  أ املوحِّدينىل موقف إالدروز فيعود  املوحِّدينفكار املسبقة حول ا سبب استمرار تلك األمَّ أجنبالط. 

الدفاع عن  علىجهودهم  الدروز كلّ  املوحِّدونز ، ركَّ من طبيعتهم ومن وضعهم اجلغرايفّ  فبسببٍ . كتابة تارخيهم
 انصبّ ، فا، لكتابة تارخيهم اخلاصّ أيضً  لذلك ةا مل يكن عندهم النيَّ ا، ورمبَّ بدً أم الفرصة ح هلتَ طائفتهم ومل تُـ 

  أكثر منه على كتابته.اهتمامهم على صنع التاريخ 
 املوحِّدونبدأ أمَّا يف املرحلة الراهنة، فقد أخذ هذا اإلمهال بالتالشي لصاحل إطالق مشروع تدوين تارخيهم. ف

بل هو  ،فحسب تهمويَّ هل اساسيًّ أ انً ه ليس مكوِّ نَّ أباعتبار ِلَما عايشوه على مّر العصور، ا ا كبريً الدروز يولون اهتمامً 
، من خالل املنشورات وتظهري حقائقه غوار هذا التاريخأسرب يف منهم  بعضٌ مكوٌِّن أساسيٌّ يف تاريخ لبنان. وشرع 

دف تصحيح الصور الزائفة و والكتب الشائعات الرائجة حول الطائفة، ما قد يسمح للمؤرِّخني باالنكباب على ، 
يٍَّة حقيقيٍَّة وواقعيَّة. إالَّ أنَّ   املوحِّدين فكار املسبقة الرائجة حولاستمرار تلك الصور واألصياغة مقارباٍت جدِّ

ومهما  .ةتلف الدراسات التارخييَّ من التناقضات بني خم ىل ظهور عددٍ إ ،غري مباشرة وبصورةٍ  ،يقودغالًبا ما الدروز 
ان حبيث يظهر  ،وتاريخ لبنان العامّ  ،الدروز اخلاصّ  املوحِّدين د بني تاريخيوحِّ  صالً ا متَّ خطًّ  نَّ إفيكن من أمر، 

 َّ يف املعارضة  ثابتةٌ  هو يف احلقيقة سياسةٌ  الدراسات التارخييَّةفما يرتكز عليه جمموع هذه . ما ال ينفصالنوكأ
ويف مواجهة صورة الشعب . االستقالل لتحقيقوالدائم السعي الدؤوب ة، و جنبيَّ شكال السيطرة األأ الدائمة لكلّ 

م ىل اجلميَع إ الدروز املوحِّدون دعا ،د واملشاكساملتمرِّ  َّ ، على يف آٍن مًعا سالم والعروبةاة اإلمحُ التأكُّد من أ
الوطّين. وقد حدَّدت خضاع، على املستوى ة يف وجه القهر واإليَّ اة االستقالل واحلرِّ محُ ، و سالميّ واإل املستوى العريبّ 

على دورهم والتزامهم يف حياة  حامسةٍ  رت بصورةٍ وأثَّ  ،ةالدروز السياسيَّ  املوحِّدينة مالمح رسالة الثابتة التارخييَّ هذه 
  . 1943لبنان املعاصر منذ العام 
ة يف مصر منذ تبلور العقيدة الدرزيَّ  ،الدروز املوحِّدين ة يف تاريخرسم املراحل الرئيسيَّ عادة إالغاية من هذا الفصل 

  .1943تشرين الثاين  22عالن استقالل لبنان يف إ مطلع القرن احلادي عشر، وحىتَّ 
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  مرحلة العصور الوسطى
 
  ةصول المصريَّ األُ 

لباب  تاريخ االفتتاح الرمسيّ ، أي يف ان القرن احلادي عشربَّ إة ىل مصر الفاطميَّ إز و الدر املوحِّدين صول طائفة تعود أُ 
ة ة اليت جتد جذورها يف عقيدة االنتظار املهدويَّ . وقد ارتبطت العقائد الدرزيَّ ه 408ة يف العام الدعوة التوحيديَّ 

 1021-996ه. /  411-386(ه وسلطته مر اللَّ أاحلاكم ب مام الفاطميّ بشخص اخلليفة واإل ،ةاإلمساعيليَّ 
ه.  408ة احلاكم عام لوهيَّ أُ ىل إتدعو  م محلةً ن نظَّ ل مَ وَّ هو أ » خرماأل « مساعيليّ اإل والداعية الفاطميّ . )م.
 حركته.نشوء على  شهرٍ أخرم بعد بضعة األ اغتيلو  ة يف القاهرة هذه الفكرةَ الرمسيَّ  رفضت الدعوةُ ). فم. 1017(

الدعوة  يهبليقود تلك احلركة و  محزة بن عليّ  يُدعىر من خراسان آخَ  يةٌ خرج داع م.)، 1019ه. ( 410وعام 
ا الالَّ  تباع والدعاة من األ كبريٌ   يف ذلك عددٌ  ، وساعدهمتماسكةً  ةً قويَّ  ر محزة دعوةً طوَّ  ة.ة النهائيَّ ة الكالميَّ هوتيَّ صور

ظهر بعد  ثالثٍ  ينبغي ذكر شخصٍ هنا، و . التوحيديّ  للمسلك الديينّ  الفعليَّ  سَ ملؤسِّ ا أمسى من القاهرة، حىتَّ 
إنَّه الداعية الدََّرزّي، وهو أحد  استناًدا إىل ذلك ادِّعاء اإلمامة، اولحو  ،ةيف الدولة الفاطميَّ محزة، ولعب دوًرا بارًزا 

ىل قيادة مذهب إخذ يطمح أو  ،ا لهمنافسً و ا خصمً  يف وقٍت الحق، ، لكنَّه ما لبث أن استحالتالمذة محزة
وجنح يف جذب الكثريين من  هم،مع ال بل يف تعارضٍ  عن رؤسائه، ةٍ مستقلَّ  بصورةٍ  َرزيّ عمل الدَّ  .اجلديداحلاكم 

ة يف القاهرة، ة الرمسيَّ من الدعوة الفاطميَّ  كلٌّ   هدانت. فأة احلاكملوهيَّ أُ ن أعلن وأظهر القول بل مَ وَّ أوكان  .تباع محزةأ
فُأطلق على تـُبَّاع املسلك الديّين التوحيدّي  ،ه. 410من سنة يف اليوم األوَّل  زيّ رَ تل الدَّ قُ . دعوة محزة بن عليّ و 

سخرية القدر  نَّ أ الَّ إ يها،ا علوخارجً عن الدعوة ا يعتربونه منشقًّ  املوحِّدين ومع أنَّ ، جورًا. »  الدرزيّ  «تسمية 
اسم حتمل الدعوة ما زالت و  ». لدروزا : « زي فيحملون امسهرَ ىل ذلك الدَّ إتباع دعوة التوحيد أنسب ن يُ أشاءت 

  . ىل يومنا هذاإ » ةالدرزيَّ  «
وحني اختفى اخلليفة ودحضها.  ة اجلديدةعن نقض العقائد التوحيديَّ  البتَّة،ة يف القاهرة ف الدعوة الرمسيَّ مل تتوقَّ 

ا يف خصوصً  ،اا شديدً تباعه وقمعهم قمعً أقامت سلطات القاهرة باضطهاد  )،م. 1021ه. ( 411احلاكم عام 
ا مصر،ة خارج العقائد التوحيديَّ . فانتشرت اجلديد الظاهر اخلليفة الفاطميّ  ظلّ  . بفضل عمل دعوة التوحيد ودعا

ا يف بالد الشام واجلليلأوعرفت  ىل احلجاز واليمن واهلند من إت سوريا، وامتدَّ   مشايلّ حىتَّ  وصوالً  ،كرب جناحا
ة دَّ و الرِّ أليها إاالنتماء ستحالة ىل اإى دَّ أا م، )م. 1043ه. ( 434لدعوة عام غلق باب اأُ و . يرانإخالل العراق و 

ا، متامً  ةً مستقلَّ  ةً وسياسيَّ  ةً ثنيَّ إ اعتبارهم جمموعةً  ،ان فصاعدً مكان من اآلالدروز الذين كان باإل املوحِّدونا مَّ . أعنها
  .مغلقة وا طائفةً أضحف
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  الدروز في بالد الشامالموحِّدون 
وسليمان  ،يف الغرب ها، ومنها قبائل العبداللَّ جيابيًّ إ احتضانًااجلديدة  الدعوةَ  عديدٌة يف سوريا، ةٌ ربيَّ عقبائل  إحتضنت

 من خلم هي فرعٌ  قبيلة تنُّوخ كانت أوَّل من انضمَّ إىل الدعوة. وتنُّوخ نَّ أغري . وتراب يف اجلليل ،ميْ يف وادي التـِّ 
 .وخحبراء وتغلب وتنُّ  هي، و ةة املسيحيَّ من العائالت العربيَّ  ذٍ فخاأثالثة  اليت كانت تضمّ  ة الكبريةالعربيَّ  القبيلة

وضواحي بريوت منذ مطلع عهد الفتوحات  ة من لبنان،سوريا واملنطقة الغربيَّ  مشايلّ األخرية  هذه ستوطنتإ
ا  وأَمتَّت )،م. 741ه. ( 165 سالم عامىل اإلإانتقلت هذه العائالت مثَّ . 13ةالعربيَّ  ة يف ىل العقيدة الدرزيَّ إانتسا

سالم ىل اإلإوانتمائها  ةتها العربيَّ يَّ من استمرار الدفاع عن هوِّ هذا االنتساب مل مينعها و  ،مطلع القرن احلادي عشر
قيادة  ،ل حبرتآرسالن و أل على التوايل، آ تانوخيَّ ت عائلتان تنُّ وطوال مرحلة العصور الوسطى تولَّ  .أخصّ  على وجهٍ 
  . زو الدر  املوحِّدين طائفة
 ،ن ينتقلواأسوريا قبل  مشايلّ  ،ون بدايةً رسالنيُّ أقام األ. وائلني األاسيِّ العبَّ  اخللفاء ة معرسالنيَّ سرة األتاريخ األُ  يبدأ
دف الدفاع عن إم.)  775-754ه./  159-137املنصور ( اسيّ وامر اخلليفة العبَّ أل بناءً  ىل منطقة بريوت 

، الفيل ت بني الدامور وسنّ امتدَّ  مارةً إنشأوا هلم هناك أوسرعان ما . ةة البيزنطيَّ مرباطوريَّ يف وجه اإل الساحل
ا وضمَّت م إ بلغترسالن أمري نعمان وحتت قيادة األ ،ويف القرن التاسع. مدينة بريوت واجلبال احمليطة  مار

  .منطقة صفد يف فلسطني
إلحكام ة ة والدينيَّ على املستويات السياسيَّ  ،ا ال هوادة فيهاة حربً اسيَّ والعبَّ ة اخلالفتان الفاطميَّ  وفيما خاضت

م  مدّ  يراهنون على إمكانون الفاطميُّ ، استمّر سالميّ على العامل اإلالسيطرة الكاملة والشرعيَّة  ىل العراق إسيطر
بالد الشام  تعرَّضت ،يف قلب هذا الصراع. ةتراك السالجقلأل » ةً حمميَّ  « حتوَّلتة اليت اسيَّ سقاط اخلالفة العبَّ إو 

يف  فقد وجدوا نيُّو لفاطمأمَّا ا .املمالك ا لكلّ يًّ إلزاما ممرًّ  ا شكَّلتكو  مطامعها،و  تلك القوى املتامخة، لضغوطات
اية القرن احلادي عشر، إني  وصول جيوش الصليبيِّ وحىتَّ . حنو بغداد مفتوحةً  ابةً بوَّ بالد الشام  ت عاشىل سوريا يف 

مراء يف حني كان األُ  ،مراء وقادة جيوش أتراكأُ ني، يِّ مراء عرب حملِّ أُ قبائل و :  البالد حتت سلطة فسيفساء من القوى
 مراءاألُ  نَّ أ بداويف معمعة هذا الصراع على املنطقة . ون يتنازعون السيطرة على بالد الشامالسالجقة والفاطميُّ 

م كانوا يتبعون فعليًّا إلمارة السالجقة يف دمشق. على احلياد ني قرَّروا الوقوفوخيِّ التنُّ  َّ ون تُّ أَ ويف . مع اإلشارة إىل أ
دِّ القوى اخلارجيَّ  النضال ضدَّ   تنُّوخل آسياسة  مالت، وسالمتها ة يف املنطقةمن اجلماعات العربيَّ أد ة اليت كانت 

وقد بادل أمري دمشق هذا امليل إجيابًا، إذ درج على تسمية أمٍري للمنطقة من  تأييد احلكم يف دمشق. إىلة التقليديَّ 
  آل تنُّوخ.

ني وخيِّ  سياسة التنُّ مل تتغريَّ  ة يف الشرق،ربع ممالك التينيَّ أسوا سَّ أسة و راضي املقدَّ ون على األحني استوىل الصليبيُّ و 
 معارك ضدَّ  ،مريهم عضد الدولةأبقيادة  واوخاض. جنيبّ الغازي األ النضال ضدَّ  وقويٍّ  ثابتٍ  ساندوا بشكلٍ  ، إذابدً أ

                                                            

  .67 ص ،1935 ني،باء اليسوعيِّ مطبعة اآل، ، بريوت ثارهاآتارخيها و :  بريوت ، ب لويس شيخونظر كتاب األأ .1
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، وساروا )م.  1110ه. ( 503 ة عاموخيَّ مارة التنُّ داخل اإل. إالَّ أنَّ الفرجنة توغَّلوا ا جليوش دمشقدعمً  ،الفرجنة
ذبح . و املقاومة الضارية اليت قادها عضد الدولة ا مناستولوا عليها رغمً  والبحر، مثَّ  حاصروها من الربّ و اه بريوت باجتِّ 

مري تل األقُ . ونوخيُّ ة اليت يسيطر عليها التنُّ ىل املنطقة اجلبليَّ إ الشرق،اه موا باجتِّ ن يتقدَّ أالفرجنة أهايل املدينة قبل 
ه ن آل عبداللَّ مري صيدا جمد الدولة مأيف القيادة  هخلف. فونرسالنيُّ األ وتضعضعهذه املعارك  خاللعضد الدولة 

مري حبرت ابن الدروز األ املوحِّدين قيادة ليتوىلَّ )، م. 1137( ه. 532 مع الفرجنة عام يف مواجهةٍ  بدورهتل قُ الذي 
طلب طغتكني حاكم احلقبة لك تيف  ة اليت صارت حتمل هذا االسم.قطاعيَّ س العائلة اإلعضد الدولة ومؤسِّ 
جبل لبنان مع  القدوم لالستيطان يف جنويبّ  ،ة الكبريةمن قبيلة ربيعة العربيَّ  ،ل معنآمن  دمشق السلجوقيّ 

م ل معن يف منطقة الشوف آقام أوهكذا . ا بسبب املواجهاتني الذين ضعفوا كثريً وخيِّ وضع التنُّ ل اتدعيمً  ،عائال
ل تلحوق آل نكد و آخرى مثل أُ  ةً درزيَّ  عائالتٍ  نَّ أكما  وخ.ل تنُّ آعالقات املصاهرة والتحالف مع  ونسجوا بسرعةٍ 

فقاد  .على الغرب. وعنيَّ حاكُم دمشق حبرت أمريًا الكبري ىل التحالف الدرزيّ إت حناء وانضمَّ استوطنت تلك األ
م.)، يف معركة عني التينة  1151ه. ( 549حبرت املواجهة ضدَّ الفرجنة أسياد بريوت اجلدد، وانتصر عليهم عام 

ر الغدير، جنويبّ    بريوت القدمية. قرب 
اية القرن الثالث عشر  ةٍ مضادَّ  حياء روح اجلهاد وتنظيم محلةٍ إعادة إ األيُّويبّ  صالح الدين استطاع الكرديّ  ،ويف 

مل أحّجي ابن كرامة على  الشابّ  وخيّ مري التنُّ ليه األإ وحني حاصر بريوت انضمَّ بالد الشام. الفرجنة يف  ضدَّ 
ىل إ ضافةً إ ،مري حّجيني عليها بشخص األوخيِّ ت صالح الدين والية التنُّ استسالم بريوت ثبَّ وبعد . استعادة املدينة

 طيلة حقبةمارة راضيهم وعلى لقب اإلأل حبرت وسلطتهم على آحكم  واستمرَّ . على الغرب تثبيت لقبه كحاكمٍ 
 ةٍ ضمان وجود قوَّ بالتايل و  هلم، حبرتل آام دمشق على تأمني استمرار والء حكَّ  عملو . ني يف سورياوبيِّ يُّ حكم األ

م على حدود املمالك الالَّ  ةٍ سالميَّ إ   .ةتينيَّ حتمي خاصر
قبل  الرتكّي السلجوقّي يف دمشق واحلكم ،ةوخيَّ مارة التنُّ العالقات بني اإل نَّ القارئ، استناًدا إىل ما سبق، أ يظنّ قد 

االضطرابات  نَّ كذلك، إذ إمر مل يكن  األ نَّ أواحلال  على الدوام. زةً يَّ ومم ةً ، كانت حصريَّ بيَّةو يُّ األ انتقاله إىل اُألسرة
ز و الدر  املوحِّدين فطائفة وحلظات ضعف. حرجةً  اوقاتً أوخ ل تنُّ آ فرضت علىبات السلطة يف دمشق ة وتقلُّ الداخليَّ 

ومدن بريوت  ،املسلمون على حدود الصراع بني عاملني، وجدت نفسها بني مدينة دمشق حيكمهاالواقفة ة يَّ قلِّ األ
 ال حبرت حذرً آوقد أظهر ، ما أرغمها على مراعاة التوازنات السياسيَّة القائمة. الفرجنةحيكمها وصيدا وصور 

للسيطرة على بالد الشام، خالل النصف الثاين من القرن الثالث  حني تواجه املماليك واملغول يف صراعٍ  اسياسيًّ 
عام يف معركة عني جالوت احلامسة  املماليكىل جانب إبل حاربوا  ،الطرفني من يٍّ أعشر. فلم يقطعوا الصلة ب

بواب بالد الشام أغلقت يف وجههم أو  ،م املغولا لتقدُّ وهي املعركة اليت وضعت حدًّ )، م. 1260ه. ( 658
متميـًِّزا املماليك ىل جانب إالذي حارب وفتوحاته، وهو زين الدين صاحل  مري البحرتيّ األ وتقديًرا إلجنازات ا.ائيًّ 

، الدروز املوحِّدون ة واحلرية اليت وقع فيهازدواجيَّ االالطرف عن تلك  السلطان اململوكيّ  غضَّ ، بالشجاعة واإلقدام
ا يف ا كبريً ازدهارً  حلقت مع مدن بريوت وصيدا بوالية دمشق،أُ ة اليت وخيَّ مارة التنُّ وهكذا عرفت اإل حىتَّ إنَّه كافأه.
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اية عهدهم.للماليك حىتَّ  ةً حبرت وفيَّ  قادها آلة اليت ت الطائفة الدرزيَّ وظلَّ  ة الكبرية.ة اململوكيَّ مرباطوريَّ قلب اإل   
مملكة الفرجنة يف قربص عام  ة ضدَّ وشاركت يف احلملة اململوكيَّ  ،م. 1401تيمورلنك عام  وسامهت يف املعارك ضدَّ 

  م. 1425
  

  ةالمرحلة العثمانيَّ 
 

  مير فخر الدين الثانيحكم األ
عت نتشرت وتوسَّ إ ناضول.من األ انطالقًاني تراك العثمانيِّ سلطة األنشأت يف الشرق  ،يف مطلع القرن الرابع عشر

ا وركَّ  ون املماليك يف عام ى العثمانيُّ وحتدَّ  منه. ا ال مفرَّ رً أمن صارت املواجهة مع املماليك أىل إزت قواها وسيطر
م واجتاحوا بالد الشام م.، 1516 وانتقلت رئاسة  .يف جبل لبنان. ففقد آل حبرت األوفياء للمماليك امتيازا
ومل يلبث العثمانيُّون أن اصطدموا  يف الشوف.املستقرِّين ل معن آىل إوخ ل تنُّ آز من و الدر  املوحِّدين طائفة

  خاضها هؤالء ضدَّ السلطنة العثمانيَّة.باملعنيِّني. وشهد التاريخ من َمثَّ على املقاومة العنيفة اليت 
َحنَّك )م. 1635- 1590مري فخر الدين الثاين (ني هو األمراء املعنيِّ شهر األُ أ نَّ ال شكَّ يف أ

ُ
، الديبلوماسّي امل

 ثيثةً جهوًدا حوبذل  للموحِّدين، اكبريً   اثبات نفسه قائدً إجنح يف واإلدارّي املوهوب ذو الطبيعة الليرباليَّة املتساحمة. 
ىل خارج إسلطته  أن ميدّ  ،الً ستطاع أوَّ وا ة.ة العثمانيَّ مرباطوريَّ يف قلب اإل ةً ومستقلَّ  متجانسةً  س دولةً لكي يؤسِّ 

على مناطق  م.، 1610فسيطر منذ العام القلب النابض حلكمه.  الشوف ظلّ  نَّ من أرغم بال ،حدود جبل لبنان
يف  وقد حتالف فخر الدين .رّ لقب سلطان البَـ  ع اجلغرايفّ هذا التوسُّ ، فمنحه ردنّ يف سوريا وفلسطني واألُ  عديدةٍ 

ني، مع وايل حلب علي باشا جنبالط حلكم العثمانيِّ  َتنيله واخلاضع َتنيطرابلس ودمشق املنافس ضدَّ دينَيت صراعه 
لشعب، وحاول أن جيد وتأمني رفاهة العيش ل باالزدهار االقتصاديّ  واهتمَّ . 14ني يف لبنان)آل جنبالط احلاليِّ  (جدّ 

اأعادت مراىفء بريوت وصيدا وعكَّ  ،حكمه ويف ظلّ لبالده موقًعا متوسِّطيًّا.   .ة مع الغرباالقتصاديَّ  ا ربط عالقا
يف  سنواتمخس مضى ، حيث أةوروبيَّ ة مع بعض الدول األُ ة والعسكريَّ نسج العالقات السياسيَّ فخر الدين عاد وأ

معه الكثري من  وعاد حامالً . ةوروبيَّ عناوين النهضة األم.)، مستلهًما  1618- 1613توسكانا يف إيطاليا (
، نيالعديد من اخلرباء والتقنيِّ قد رافقه من توسكانا و  .ا يف جمال اهلندسة والعمرانخصوصً  ،جنازات واالخرتاعاتاإل
الذي جعل  قطاعيّ قام النظام اإلأو  د.ة يف البالة والزراعيَّ حتديث القطاعات االقتصاديَّ عمليَّة ن يساعدوا يف أرادهم أ

  ه.جراء عندحني أُ رض وجعل الفالَّ ا لألمنه مالكً 
ة وقد مشلت سياسته االجتماعيَّ لعب فكر فخر الدين املوسوعّي، وانفتاحه وتساحمه دورًا أساسيًّا يف جناح إمارته. 

االزدهار  وحتت رعايته، ويف ظلّ  الدين.و أيف املذهب  رعاياه دون متييزٍ  الصارخ، كلّ  ذات املنحى العلماينّ 
. ومل يتواَن من أن ا من التسامح املتبادلا ذهبيًّ عصرً  ،الدروز يف جبل لبنان املوحِّدون، عرف املوارنة و االقتصاديّ 

                                                            

  علًة قبل جميء علي باشا جنبالط إىل لبنان.األرجح أنَّ عائلة جنبالط كانت فا .2
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عيم ، وبغية تدوتوجيٍه منه ، وبدافعٍ املوحِّدينني قطاعيِّ اإل مثَّ إنَّ  .ةة الشرقيَّ الطوائف املسيحيَّ  معصداقته يعلن 
 ة والتجارة.املهن احلرفيَّ  دف تأمنيراضيهم أىل إني ان املسيحيِّ ة، عملوا على اجتذاب السكَّ سياسته االقتصاديَّ 

 دير الناعمة املاروينّ :  منها على سبيل املثال ال احلصرو ديرة، الكنائس واأل تشييدلتمكينهم من  ًياراضأ فوهبوهم
وقد استفاد املوارنة من ني امللكيِّني الكاثوليك، يف جون، يف قضاء الشوف. دير اآلباء املخلِّصيِّ بريوت، و  جنويبّ 

ة يف اجلنوب وعلى الساحل راضي الدرزيَّ واستوطنوا معظم األ ة.ة واالقتصاديَّ هذا التحالف لتدعيم مواقعهم السياسيَّ 
مري فخر الدين من العدالة جعل األو  ني.كني عقاريِّ ا مالَّ يضً أ صاروا هم وضاعهم حىتَّ أ، واغتنوا وازدهرت اللبناينّ 

 ة.احلقيقيَّ  ة لبنانمات عظمقوِّ ملخني، وفق بعض املؤرِّ  ،اسً ومؤسِّ  ،زمانه متجاوزًا ،واملساواة بني رعاياه املثال واهلدف
 َمن ق فخر الدين على كلّ متجانس، تفوَّ  جمتمعٍ  وبناء ،االقتصاديّ  النموّ و  سياسة االنفتاح الطموحة هذه، بفضلو 

يف السياسة واالقتصاد  ةٍ استقالليَّ  اهاتٍ هذه النجاحات مع اجتِّ وترافقت  ام بالد الشام.حكَّ  كما وعلى كلّ   ،هسبقو 
   .نيالعثمانيِّ  ما أثار حفيظة

مري األ ضدَّ  كبريةً   ةً وحبريَّ  ةً يَّ برِّ  ةً عسكريَّ  محلةً  د السلطان العثماينّ جرَّ ، فةرادة االستقالليَّ اإل مل يتقبَّل العثمانيُّون هذه
 ق التقينّ التفوُّ ، بسبب ذا احلجم ىل عدم القدرة على مواجهة محلةٍ إا ونظرً  شارك فيها والة بعض املدن. ،املعينّ 

كم عليه باملوت عام وحيُ ستانة ىل األإا سريً أقل لُينىل وايل دمشق، إل فخر الدين االستسالم فضَّ  ،والعسكريّ 
وتالشت عىن املعاصر للكلمة، فكان رياديًّا يف هندسة الفكرة اللبنانيَّة. أسَّس فخر الدين رؤية دولٍة بامل. م 1635
ا بعصر االحنطاط يذانً وبان موته إ .يّ لالستقالل احمللِّ  ةٍ يَّ جدِّ  حماولةٍ  كلّ   ،من التاريخ العثماينّ  طويلةٍ  ولفرتةٍ  ،من بعده
  ة.ة واليمنيَّ القيسيَّ ا االنقسام بني ز اليت شهدت الحقً و الدر  املوحِّدين لطائفة السياسيّ 

  
 1860و  1840والحرب األهليَّة في عاَمي  االنحطاط السياسيّ 

أدَّت االنقسامات والصراعات الداخليَّة إىل إضعاف طائفة املوحِّدين الدروز بشكٍل كبري. فحني تويفِّ آِخر أمٍري 
الصراع إىل مطلع القرن الثامن عشر، ، انتقلت السلطة إىل آل شهاب من القيسيَّة. واستمرَّ م. 1697معينٍّ عام 

، اليت قلبت معادلة التنظيم اإلقطاعّي يف لبنان. م. 1711وانتهى بانتصار القيسيَّة يف معركة عني دارة عام 
وبنتيجة اهلزمية اليت حلقت باليمنيَّة، هاجر قسٌم كبٌري منهم من الشوف ليستقرَّ يف جبال منطقة حوران، اليت محلت 

  ».  جبل الدروز : « الطائفةفيما بعد اسم 
وفيما بسط األمري الشهاّيب سلطته يف لبنان، ازداد عدد املشايخ احملليِّني بصورٍة كبرية. ونشأت صراعاٌت قبليٌَّة 
عشائريٌَّة أدَّت إىل انقسام القيسيَّة نفسها إىل احلزَبني اليزبكّي واجلنبالطّي اللذين استمرَّا إىل يومنا هذا ليشكِّال 

. وقد استغلَّ األُمراء الشهابيُّون هذه الصراعات الداخليَّة الدرزيَّة 15بني الرئيسيَّني للموحِّدين الدروز يف لبناناحلز 

                                                            

  .للموحِّدين الدروزأنظر الفصل الثالث املخصَّص للتنظيم االجتماعّي والطائفّي  .3
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، اعتنقوا وكلُّ أفراد م. 1764لتدعيم سلطتهم بالرغم من استمرار ضغوطات احلكَّام العثمانيِّني عليهم. ويف عام 
م املسيحيَّة وأصبحوا موارنة، فاحت   ني الباب أمام حرٍب أهليٍَّة تلوح يف األُفق.عشري

وصل األمري بشري شهاب الثاين إىل احلكم يف الربع األخري من القرن الثامن عشر، وأوَّل عمٍل قام به كان تصفية 
مشايخ آل نكد مبعاونة خمتلف األحزاب القيسيَّة، قبل أن يتوصَّل إىل إضعاف احلزَبني اليزبكّي واجلنبالطّي. ويف 

، وجَّه ضربًة عسكريًَّة قاسيًة للشيخ بشري جنبالط الذي أعدمه الحًقا وايل عكَّا. وخالل ذلك م. 1825م عا
الوقت، عقد بشري شهاب الثاين حلًفا مع حاكم مصر حممَّد علي باشا الذي استطاع التخلُّص من اهليمنة 

علي باشا، على احتالل بالد الشام، بدًءا من العام  العثمانيَّة. ومبساعدته لقوَّات إبراهيم باشا، االبن البكر حملمَّد
، توصَّل بشري شهاب الثاين إىل أن يصبح حاكم لبنان املطلق. يف بادئ األمر، استقبل اللبنانيُّون م. 1830

 الدروز دفع املوحِّدين القوَّات املصريَّة بالرتحاب، إالَّ أنَّ املشاكل وقعت حني حاول إبراهيم باشا أن يفرض على
بالكامل. فقامت ثوراٌت ضدَّ إبراهيم باشا وبشري  الضرائب الباهظة، واخلدمة العسكريَّة اإللزاميَّة، ونزع السالح

  الثاين، يف آن. ورافقت هذا الوضع اخلطري أزمٌة ُأخرى على مستوى العالقات الدرزيَّة املارونيَّة.  
سامهت هبات األراضي للمسيحيِّني يف عهد فخر الدين املعّين الثاين، واليت استمرَّت من بعده، يف تعميق اهلوَّة 

الدروز واملوارنة. ومحل هذا الوضع يف طيَّاته بذور حرٍب أهليَّة.   املوحِّديناالقتصاديَّة واالجتماعيَّة أكثر فأكثر بني 
 جبل لبنان، مطلع القرن التاسع عشر، أخذ يف الواقع أبعاًدا طائفيًَّة حني كما أنَّ الصراع السياسّي الذي نشب يف

: ففي  16قام بشري الثاين بتجنيد املوارنة يف جيش إبراهيم باشا. وعزَّزت التدخُّالت األجنبيَّة أيًضا إذكاء نار النـزاع
ن هلم موطىء قدٍم يف بالد الشام من حني دعم اإلنكليز العثمانيِّني آملني تعزيز نفوذهم، سعى الفرنسيُّون ليكو 

، ويف الوقت الذي كان فيه اإلنكليز يشجِّعون اللبنانيِّني،  م. 1840خالل دعمهم حممَّد علي باشا. ويف عام 
ا على سوريا. واضطُرَّ بشري الثاين إىل  مبَن فيهم املوارنة، على الثورة، استطاعت القوَّات العثمانيَّة أن تُعيد سيطر

  م أمام السلطان واإلنكليز، والذهاب إىل املنفى.االستسال
أعمال بشري الثاين هذه واالحتالل العسكرّي املصرّي لسوريا زعزعا البنية اإلقطاعيَّة يف لبنان، وزادا يف الوقت عينه، 

ة سياسيًّا، سامهت الدروز واملوارنة. كما أنَّ جهود بشري الثاين لتقويض الطائفة الدرزيَّ  املوحِّدين من حدَّة العداء بني
بشكٍل خطٍري يف نسف أُسس فكرة لبنان الواحد املستقّل اليت أُرسيت يف عهد األمري فخر الدين الثاين. وعلى 

ا.  املوحِّدينالرغم من هزمية بشري الثاين ونفيه، فإنَّ التوتُّرات والنـزاعات بني  الدروز واملوارنة استمرَّت ومل ختفت حدَّ
م على لبنان. وهكذا اندلعت حرٌب أهليٌَّة ال بل استغلَّها  العثمانيُّون وزادوا من استعارها، بغية إحكام سيطر

، نظام القائمقاميََّتني الذي م.  1842، ساعدت العثمانيَّني ليضعوا، عام م. 1841دمويٌَّة رهيبٌة بني الطرفني عام 
قسَّم لبنان إىل منطقتني أو إدارتني، واحدٍة مارونيٍَّة، وثانيٍة درزيَّة. إالَّ أنَّ هذا التقسيم السيِّئ وغري الناجز، والذي 

 املزيد من ترك مناطق مارونيًَّة داخل القائمقاميَّة الدرزيَّة وُأخرى درزيَّة داخل القائمقاميَّة املارونيَّة، أدَّى إىل

                                                            

  .1، امللحق رقم )2002فرنسا (أيَّار  ،، املنعقد يف ليون»  فرنسا واملشرق «مؤمتر أنظر يف هذا الصدد، نّص املداخلة يف  .4
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ذت هذه املواجهة طابًعا اقتصاديًّا واجتماعيًّا إىل جانب  الصراعات والنـزاعات العنيفة بني الطائفتني. وقد اختَّ
طابعها الطائفّي، إذ حاول املزارعون املوارنة التخلُّص من ِنْري اإلقطاع الدرزّي. وانتهت تلك االضطرابات إىل 

  ة، وإىل توجيه ضربٍة قاضيٍة لإلمارة اللبنانيَّة. تفكيك امللكيَّات الدرزيَّة الكبري 
محلت هذه احلرب األهليَّة أبعاًدا كارثيًَّة جململ الطوائف اللبنانيَّة، باإلضافة إىل التأثري اهلائل على وضع البالد يف 

الدروز واملوارنة، ومهما  املوحِّدين املرحلة اليت تلت. إالَّ أنَّ العوامل الداخليَّة، أي النـزاعات الطائفيَّة واالقتصاديَّة بني
عُظمت، ال تكفي وحدها لتفسري حدَّة ذلك الوضع واتِّساعه. فتدخُّالت القوى األجنبيَّة قد زادت مرًَّة ُأخرى من 

ا  املوحِّدين: اإلنكليز دعموا  استعار تلك النـزاعات الدروز، والفرنسيُّون املوارنَة. ووصلت شرارات العنف إىل ذرو
، وأصابت بشكٍل خاصٍّ الطوائف املسيحيَّة. ويف بداية األحداث، سرَّع تدخُُّل 1860و 1858عاَمي  بني

، م. 1860القوَّات الفرنسيَّة إىل جانب املوارنة املهزومني عسكريًّا، عمليََّة تفكيك اإلقطاع الدرزّي. فشكَّلت سنة 
اية لبنان األوَّل.   تاريخ 

املاروّين إالَّ حني قامت الدولة العثمانيَّة، وبضغٍط من القوى األوروبيَّة وعلى -الدرزيّ مل يتوقَّف الصراع الطائفّي 
رأسها فرنسا، بتوحيد القائمقاميََّتني يف منطقٍة إداريٍَّة واحدٍة ُعرفت باسم املتصرِّفيَّة، حتت سلطة حاكٍمٍ اتُّفق على 

الدروز فيه سوى عدٍد قليٍل  املوحِّدوناجلديد الذي مل حيتّل أن يكون مسيحيًّا، ولكن غري لبناّين. واجلهاز اإلدارّي 
الدروز باألرجحيَّة  املوحِّدونمن املراكز، أَمَّن الصعود السياسّي واالقتصادّي للنُّخب املارونيَّة. ولئن اعرتف 

بالرغم من هذا االنقالب املسيحيَّة يف هذا اجملال، إالَّ أنَّ العائالت الدرزيَّة الكربى استطاعت أن حتفظ مواقعها. و 
  فإنَّ اهلدوء عمَّ يف جبل لبنان واستمرَّ التعايش السلمّي بني الطائفتني ملدَّة قرنني ونصف.

ضًة ثقافيًَّة انطلقت بفضل البعثات التبشرييَّة األجنبيَّة. فالبعثات الربوتستانتيَّة م. 1860ومنذ عام  ، شهد لبنان 
، يف حني أسَّس اليسوعيُّون جامعة م. 1864بريوت األمريكيَّة احلاليَّة عام  ساكسونيَّة أسَّست جامعة- األنكلو

الدروز بديناميٍَّة يف هذه النهضة، وخصوًصا يف  املوحِّدون وقد شارك م. 1875القدِّيس يوسف يف بريوت، عام 
  .17جماالت األدب واللُّغات والعلوم، باإلضافة إىل اإلعالم والصحافة

  
  فرنسيّ مرحلة االنتداب ال

يف احلرب العامليَّة اُألوىل، انضمَّت الدولة العثمانيَّة إىل أملانيا، يف حني قام الفرنسيُّون واإلنكليز بدعم     الثورة 
العربيَّة ضدَّها. وعرف لبنان يف تلك املرحلة، أيَّاًما سوداء، فأضحى مسرًحا ملواجهاٍت بني خمتلف أطراف النـزاع. 

الدروز من ويالت تلك احلرب وجلأ بعضهم إىل سوريا، إىل جبل الدروز. ويف عام  املوحِّدونوقد عاىن 
، صار سلطان باشا األطرش املتحدِّر من ُأسرٍة كبريٍة يف جبل الدروز، أوَّل زعيٍم درزيٍّ يدخل دمشق م. 1918

اية احلرب، ساند  ٍة عربيٍَّة، معارضني بذلك فكرة الدروز بقوٍَّة فكرة قيام حكوم املوحِّدونمع قوَّات احللفاء. ويف 
                                                            

ملنعقد ، ا» فرنسا واملشرق «بصورٍة موسَّعٍة، يف نّص مؤمتر  ُعوجلدور البعثات التبشرييَّة يف لبنان، واملتضمِّن حتليًال للعالقات بني الدروز وفرنسا،  .5
  .1)، امللحق رقم 2002فرنسا (أيَّار  يف ليون،
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الدروز والنُّخبة املثقَّفة أن تقوم  املوحِّدون االنتداب اإلنكليزّي يف دمشق والفرنسّي يف بريوت. وتوقَّع الزعماء
م يف إنشاء دولٍة  ًدا لصاحلهم يف جبل لبنان. وَأعربوا عن رغبتهم وإراد حكومة فيصل بقلب موازين القوى جمدَّ

ا يف مراحل معيَّنٍة من تارخيهم، لبنانيٍَّة م ستقلٍَّة تشكِّل بالنسبة إليهم الضمانة للحرِّيَّة اليت طاملا عرفوها ومتتَّعوا 
وخصوًصا إبَّان احلكم العثماّين. ولكن، وحتت ضغط احللفاء األوروبيِّني، سقطت حكومة فيصل العربيَّة 

وَمتَّ بعدها وضع لبنان وسوريا حتت سلطة  ).1920) وانتهت مع هزمية فيصل يف ميسلون (1920- 1919(
  االنتداب الفرنسّي.

الدروز، شكًال جديًدا من أشكال  املوحِّدينشكَّل إرساء اإلدارة االنتدابيَّة الفرنسيَّة يف جبل لبنان بالنسبة إىل 
فٍة، وعلى قواعد مناطقيٍَّة اهليمنة املارونيَّة املدعومة من الفرنسيِّني الذين قسَّموا سوريا إىل دويالٍت صغريٍة خمتل

من ضّم الساحل وجبل لبنان وسهل »  لبنان الكبري «وطائفيٍَّة. وَأسَّسوا يف الفرتة نفسها، وحبسب املبدِإ نفسه، 
البقاع. وصار جبل لبنان، الذي هو املعقل التارخيّي للموحِّدين الدروز، مركز الدولة اجلديدة. واقتنعت النُّخب 

فرنسيِّني شكَّلوا لبنان الكبري هذا حتت ضغٍط من املسيحيِّني وملصلحتهم، وبأنَّ هذه الدولة اجلديدة، الدرزيَّة بأنَّ ال
الدروز املزيد  املوحِّدونومهما كان حجمها، ستوفِّر، على الدوام، إطاًرا لضمان األرجحيَّة املارونيَّة. وبالفعل، فـََقَد 

حتلُّوا مركًزا رمسيًّا سوى مركز قائمقام الشوف، وهو منصٌب إداريٌّ من استقالهلم السياسّي لصاحل املوارنة، وما ا
  ثانوّي. 

أدَّت سياسة االنتداب الفرنسّي هذه إىل استياٍء عامٍّ مشل غالبيَّة أهايل سوريا ولبنان. فتقسيم هذين البلدين 
طات االنتداب مل ترتك للسلطات احمللِّيَّة بالشكل الذي َمتَّ فيه َمنَّ عن قلَّة إدراٍك وانعدام حصافة. كما أنَّ تدابري سل

ا الداخليَّة بنفسها. ال بل عمدت إىل تعيني مفوَّضني فرنسيِّني كبار، حصروا بأيديهم  أّي فسحٍة لكي تدير شوؤ
كلَّ السلطات. وأدَّى تفاقم القهر والشعور بالظلم واملهانة إىل اندالع الثورة الدرزيَّة الكربى يف منطقة جبل 

ز. وقد أطلق الشرارة اليت أشعلت الثورة هجوٌم قامت به قوَّات االنتداب على منـزل سلطان باشا األطرش الدرو 
الدروز بثورٍة مسلَّحٍة  املوحِّدونالذي جلأ إليه أدهم خنجر الشيعّي، املطارد بدوره من قبل الفرنسيِّني. وهكذا، قام 

 املوحِّدوناألجنبيَّة بقوٍَّة وعنٍف كبريين، إىل أن رضخ )، ثورٍة قمعتها السلطات 1927- 1925ضدَّ االنتداب (
  .18الدروز بداعي التسليم بالعيش يف ظّل السلطة الفرنسيَّة املنتِدبة وكبت محاسهم الوطينّ 

الدروز، وعلى الرغم من كّل شيء، يف االنتساب إىل خمتلف األحزاب الوطنيَّة  املوحِّدونبني احلربني، استمرَّ 
قالل لبنان. وقد فتحت احلرُب العامليَّة الثانية أبواَب االستقالل، حني بدأت سلطة االنتداب الفرنسّي املطالبة باست

. واعرتف الدستور اللبناّين الذي وضعته احلكومة اللبنانيَّة، على الرغم 1941يف سوريا ولبنان، ترتنَّح منذ العام 
يف لبنان من خالل توزيع املقاعد يف اجلمعيَّة الوطنيَّة، كما يف من معارضة سلطات االنتداب، بالتعدُّديَّة الطائفيَّة 

، عمدت سلطات االنتداب 1943تشرين الثاين  11خمتلف املراكز العليا يف الدولة، بني خمتلف الطوائف. ويف 
                                                            

)، امللحق رقم 2002فرنسا (أيَّار  ، املنعقد يف ليون،» فرنسا واملشرق «متر نظر أيًضا نّص املداخلة يف مؤ لتحليٍل أوسع عن تلك الثورة الدرزيَّة، أُ  .6
1.  
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الصلح، وعدٍد  إىل اعتقال كبار املسؤولني يف الدولة اللبنانيَّة، رئيس اجلمهوريَّة بشارة اخلوري ورئيس الوزراء رياض
م يف قلعة راشيَّا. وقد أفلت من محلة االعتقاالت هذه، وزير الدفاع األمري  من الوزراء والقادة السياسيِّني، واحتجز
الدرزّي جميد أرسالن ومعه عدٌد من القادة اللبنانيِّني، فلجأوا إىل معقل الوزير يف بشامون حيث أعلنوا تشكيل 

وحتت ضغط اإلنكليز واملظاهرات الشعبيَّة، اضطرَّت سلطات االنتداب الفرنسّي إىل إطالق حكومٍة لبنانيٍَّة مؤقَّتة. 
. والشهيد الوحيد الذي سقط 1943تشرين الثاين  22سراح هؤالء الزعماء. وهكذا، أُعلن استقالل لبنان يف 

  يف معركة االستقالل كان الدُّرزي سعيد فخر الدين من بلدة عني عنوب. 
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  الفصل الثالث
  

  التنظيم المذهبّي والتنظيم االجتماعّي 
  

ا ليست علمانيَّة، لذلك قامت على نظاٍم سياسيٍّ طائفّي. هذا يعين أنَّ  َّ لبنان دولة متعدِّدة الطوائف، أي أ
االنتماء إىل الوطن، وبالتايل ليس مثَّة عالقة اللبنانيِّني حيدِّدون أنفسهم أوًَّال نسبًة إىل انتمائهم إىل طائفٍة دينيٍَّة، قبل 

مباشرٍة بني الدولة واللبنانيِّني. وعليه، فإنَّ حقوق املواطنني ترجع أوًَّال إىل الرتاث الفقهّي والقانوّين  مواطنيَّةٍ 
العثماّين القدمي.  لطوائفهم. غري أنَّ الطوائف الدرزيَّة واإلسالميَّة تنتمي إىل جهاز الدولة، يف حمافظٍة على التقليد

لذا، جند عدًدا من متوّيل مراكزهم الدينيَّة يتقاضون رواتبهم من الدولة، يف حني أنَّ الطوائف املسيحيَّة مستقلَّة عن 
  الدولة وترجع يف ذلك إىل كنائسها املختلفة.

ل. وقد َمتَّ تأسيس التنظيم املذهّيب الدروز اللبنانيِّني أيَّ تنظيٍم مذهيبٍّ مستقلٍّ قبل االستقال املوحِّدينمل يكن لدى 
املستقّل بتأثٍري من سائر الطوائف اإلسالميَّة وبالعالقة معها. فبعد أن حصل السُّنَّة يف لبنان على حّق تشكيل 
جملسهم اخلاّص وانتخاب مفيت اجلمهوريَّة، وقبل أن حيصل الشيعة وبقيَّة املسلمني على احلّق يف تنظيٍم خاصٍّ 

م، وأبرزها قانون  املوحِّدونا، استطاع مستقلٍّ كهذ ، 1962متُّوز  13الدروز إقرار عدٍد من التشريعات املتعلِّقة 
الذي  09/06/2006الذي وضع ُأسس تنظيمهم الديّين واالجتماعّي قبل صدور القانون اجلديد بتاريخ 

  استوحى الكثري من أحكامه من القانون األوَّل.
  

  ◌ّ التنظيم المذهبي
ا  الطائفة ا من قبل الدولة اللبنانيَّة، ُأسوًة ببقيَّة الطوائف اللبنانيَّة. وهي مستقلٌَّة يف شؤو الدرزيَّة طائفٌة معرتٌف 

ا وتديرها بالتوافق مع التزاما ا الداخليَّة ومؤسَّسا ا تنظِّم شؤو َّ ا اخلرييَّة. وبالتايل، فإ ا الدينيَّة وأوقافها ومؤسَّسا
االمتيازات الطائفيَّة، وقوانني الطائفة، وكّل ما ينتج عن ذلك من نظٍم وقوانني. وحتكم شوؤن الطائفة الدينيَّة، و 

الدرزيَّة وتنظِّمها القوانني اخلاصَّة باجمللس املذهّيب الدرزّي، وجملس أُمناء األوقاف العامَّة وانتخاب شيخ العقل. أمَّا 
لتنظيم القضائّي املذهّيب اخلاّص بالطائفة الدرزيَّة فسيتّم عرضها يف الفصل القوانني املتعلِّقة باألحوال الشخصيَّة وا

  اخلامس من هذا الكتاب.
  

  : المجلس المذهبّي ومشيخة العقل  قانون تنظيم شؤون طائفة الموحِّدين الدروز الجديد
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، وعلى إثر التحوُّل الكبري غداة اغتيال الرئيس الشهيد 2005أَدَّت االنتخابات النيابيَّة اليت جرت يف ربيع سنة 
، أَدَّت إىل حصريَّة 2005نيسان  26رفيق احلريري وإجبار اجليش العرّيب السورّي على االنسحاب من لبنان يف 

 
ُ
اليت يرأسها وليد جنبالط. أصبح النوَّاب »  اللقاء الدميوقراطيّ  «َسمَّاة التمثيل النياّيب الدرزّي يف الكتلة النيابيَّة امل

املوحِّدون الدروز الثمانية بنتيجة هذه االنتخابات يدينون بالوالء للزعيم اجلنبالطّي، مع سقوط سائر املرشَّحني 
  لسابق عن راشيَّا فيصل الداوود.الذي ينتمون إىل التيَّار األرسالّين، وعلى رأسهم األمري طالل أرسالن والنائب ا

شكَّل انتماء هؤالء النوَّاب املوحِّدين الثمانية إىل الكتلة اجلنبالطيَّة حافًزا إلعداد قانوٍن جديٍد لتنظيم شؤون طائفة 
، وُنشر يف اجلريدة الرمسيَّة بتاريخ 09/06/2006املوحِّدين الدروز ودراسته وإقراره، وقد صدر بتاريخ 

12/06/200619.   
ا، وَأوجد  ودخل القانون اجلديد حيِّز التنفيذ فور نشره، وتضمَّن يف ما تضمَّنه إلغاء القوانني اليت كان معموًال 
تنظيًما جديًدا بَأحكاٍم استندت إىل القوانني السابقة، وحافظ على وحدانيَّة مشيخة العقل، كما نصَّ على آليَّة 

  .التنفيذ على النحو الذي سنفصِّله الحًقا
، » الطائفة الدرزيَّة «. فبينما كانت التسمية 2000، للعام 208أكَّد هذا القانون ما أوَرده القانون الرقم 

واستعاد القانون اجلديد نصوًصا كثريًة من القوانني السابقة تتحدَّث عن ».  طائفة املوحِّدين الدروز «أصبحت 
ا الدينيَّة وأوقافها اخل ا بنفسها، استقالليَّة الطائفة بشؤو رييَّة، واجلديد أنَّه أَوالها تشريع أنظمتها وإدارة مؤسَّسا

ا املذهبيَّة والقوانني واألنظمة املستمدَّة منها، ُأسوًة بسائر الطوائف  طبًقا لألحكام الروحيَّة الطائفيَّة واميتازا
  اإلسالميَّة املنظَّمة مبوجب قوانني وضعيَّة.

ل شيُخ العقل الطائفَة يف األمور الدينيَّة لدى السلطات العامَّة والطوائف اُألخرى، فبموجب القانون اجلديد، ميثِّ 
ا الروحيَّة ومصاحلها الدينيَّة واالجتماعيَّة يف خمتلف مناطق اجلمهوريَّة اللبنانيَّة. وعّدل القانون  ويتوىلَّ رعاية شؤو

ايخ الدِّين املعروفني بعلمهم الديّين، على أن يكون اجلديد عدد أعضاء اهليئة االستشاريَّة ليصبح ستَّة من مش
أحدهم من خلوات البيَّاضة. ويتّم تعيينهم من قبل شيخ العقل يف مهلة شهٍر من تاريخ تسلُّمه مهامه. وقد منع 

قابلٍة  القانون أّي صلة ُقرىب بشيخ العقل، وحدَّد السّن خبمٍس وثالثني سنًة على األقّل، ومدَّة التعيني ثالث سنواتٍ 
  للتجديد.

كما حدَّد القانون صالحيَّات شيخ العقل، وأبرزها ترؤُّسه اجمللس املذهّيب لطائفة املوحِّدين الدروز، مستعيًدا 
، واليت عمدنا إىل ذكرها ههنا نظًرا لالقتباسات الكثرية منها. وأوجد ةصالحيَّاته اليت حدَّت منها القوانني السابق

  وظَّفي املشيخة.القانون مالًكا دائًما مل
أما يف ما خيّص اجمللس املذهّيب لطائفة املوحِّدين الدروز فقد استعاد القانون اجلديد عدًدا من صالحيَّاته الواردة يف 
القوانني السابقة، ال سيَّما انتخاب شيخ العقل واإلشراف على األوقاف التابعة للطائفة. وجدَّد القانون منع اجمللس 
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رهن مجيع أو بعض األوقاف، أو إجياد حقٍّ عيينٍّ عليها، وأجاز له حّق االستبدال وتغيري البناء.  من بيع أو شراء أو 
كما منع القانون من إجراء أّي عقٍد على أموال األوقاف مع أحد أعضاء جلنة األوقاف أو أحد موظَّفيها أو أّي 

  ضاء اجمللس املذهّيب أنفسهم.شخٍص آَخر ينتمي إىل هيئٍة متارس سلطة الوصاية عليها، مبا فيها أع
وقد أناط القانون باجمللس االهتماَم بشؤون أبناء الطائفة واملدارس واجلامعات واجلمعيَّات، ومراقبَة املواّد التعليميَّة 
ا إذا الحظ تقصريًا أو  عن طريق اللجنة الدينيَّة. كما منحه سلطة توجيه العقوبات إىل مجعيَّات الطائفة ومؤسَّسا

  زًا للقانون واألنظمة.جتاو 
وكما يف القانون السابق، يتألَّف اجمللس من أعضاء دائمني هم شيخ العقل والوزراء احلاليُّون والنوَّاب احلاليُّون 
والسابقون، مستثنًيا الوزراء السابقني خبالف ما كان معموًال به يف السابق هلذه اجلهة. وأضاف إليه مجيع قضاة 

  عداد أعضاء كّل من اجمللس الدستورّي وجملس القضاء األعلى.املذهب وعضوين مها يف 
املنتَخبني، استعاد القانون الفئات نفسها اليت نصَّت عليها القوانني السابقة، مضيًفا إليها فئة  ءبالنسبة إىل األعضا
َجازين. 

ُ
  احملاسبني امل

ذهّيب، فقد أضاف فئًة جديدًة هي املؤلَّفة من رجال أمَّا يف ما خيّص األعضاء املنتَخبني وممثِّلي املناطق يف اجمللس امل
الدين، حبيث جعل منهم أربعة أعضاٍء عن كلٍّ من قضاَءي الشوف وعاليه، وعضَوين عن كلٍّ من أقضية بعبدا 

الناخبة  وحاصبيَّا وراشيَّا، وعضًوا واحًدا عن بريوت، وعضًوا واحًدا ميثِّل بقيَّة املناطق غري املذكورة. وتتشكَّل اهليئة
  هلؤالء من املسؤولني يف اخللوات العامَّة واجملالس الدينيَّة (السائسون).

والية اجمللس املذهّيب سّت سنوات. عند انتهائها، ويف حال ختلَّف شيخ العقل عن الدعوة إىل االنتخاب، ينعقد 
  سه يف هذه احلالة، أكرب األعضاء سنًّا.اجمللس املذهّيب ُحكًما يف أوَّل يوم عمٍل يلي بدء مهلة الثالثني يوًما، ويرأ

ختضع انتخابات اجمللس املذهّيب إلشراف جلنٍة انتخابيٍَّة من سبعة أعضاء من خارج اجمللس، برئاسة قاٍض درزيٍّ 
  متقاعد. وتُعنيِّ احملكمة االستئنافيَّة املذهبيَّة العليا هذه اللجنة، وهي نفسها تشكِّل املرجع الصاحل للنظر بالطعون.

وأضاف القانون إىل الشروط الواجب توافرها يف املرشَّح ملشيخة العقل، أالَّ تقلَّ مدَّة ممارسته للواجبات الدينيَّة 
التوحيديَّة عن اخلمس سنوات، وفق الُعرف السائد. وال يُعفى شيخ العقل من مهامه إالَّ بناًء على طلبه أو 

ا، دِّد كرامة الطائفة ووحد يٍَّة متنعه من القيام مبهامه أو لبلوغه  ألسباٍب خطريٍة  ومتّس بسمعتها، أو ألسباٍب صحِّ
  اخلامسة والسبعني من عمره. أمَّا واليته فهي مخس عشرة سنة.

: أمني السّر، وأمني الصندوق، ورؤساء للِّجان اإلداريَّة  ينتخب اجمللس يف جلسته األوىل جملَس إدارٍة مؤلٍَّف من 
  ة واالجتماعيَّة والقانونيَّة والدينيَّة واألوقاف وشؤون االغرتاب. ويرأس هذا اجمللس شيُخ العقل.واملاليَّة والثقافيَّ 

وحدَّد القانون أعضاء كلٍّ من هذه اللجان. فبينما تتألَّف اللجان اإلداريَّة واملاليَّة والثقافيَّة والدينيَّة من مخسة 
ضاء، وكلٌّ من جلنَيت األوقاف والشؤون االجتماعيَّة من تسعة أعضاء أعضاء، تتألَّف اللجنة القانونيَّة من ثالثة أع

ا. وَمتَّ  ينتمون مجيعهم ِمبَن فيهم رؤساء اللجان، إىل اجمللس. وعنيَّ القانون لكلِّ من هذه اللجان مهامها وصالحيَّا
  إنشاء جهاٍز إداريٍّ للمجلس املذهّيب، وملديريَّة األوقاف الدرزيَّة.
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اإلشارة إىل أنَّ ميزانيَّات اجمللس ومشيخة العقل واألجهزة اإلداريَّة التابعة تندرج يف املوازنة العامَّة للدولة ومن املفيد 
  اللبنانيَّة.

وحدث أنَّه، ضمن املهلة احملدَّدة يف القانون وهي شهران من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسيَّة، وبعد أن أحجم 
جت غ يث عن الدعوة إىل انتخاب اجمللس املذهّيب، أصدر رئيس احملكمة االستئنافيَّة قائمقام شيخ العقل الشيخ 

اد حريز قرارًا بالدعوة إىل انتخاب اجمللس املذهّيب، وبتشكيل جلنٍة لإلشراف على تنظيم  املذهبيَّة العليا الشيخ 
، يف 2006أيلول  24اريخ اإلنتخابات برئاسة القاضي املتقاعد الشيخ سجيع األعور. وقد جرت االنتخابات بت

؛ ويف كلٍّ من األقضية الختيار ممثِّلي  بريوت، النتخاب أعضاء متثِّل أصحاب الشهادات اجلامعيَّة واملهن احلرَّة
  املناطق، زمنيِّني ورجال دين.

، وانتخب مساحة الشيخ نعيم حسن شيخ عقٍل 05/11/2006وعقد اجمللس املذهّيب جلسته اُألوىل بتاريخ 
ية، وهو قاٍض مذهيبٍّ يف حمكمة عاليه املذهبيَّة الدرزيَّة، ومن رجال الِعْلم والتُّقى والقانون والتضامن، وسليل بالتزك

عائلٍة معروفٍة بالتزامها الديّين وتُقاها. واستكمل اجمللس انتخاب أعضاء جملس اإلدارة ورؤساء اللجان وأعضائها. 
، حبيث باشرت طائفة املوحِّدين الدروز عهًدا جديًدا قائًما 2006اين فاكتمل عقد التمثيل املذهّيب يف تشرين الث

على قاعدٍة قانونيٍَّة وانتخاٍب حّر، مفتتحًة عصرًا جديًدا من التعاطي الدميوقراطّي والتنظيمّي لشؤون الطائفة، بعد 
يار والتسيُّب والفوضى.   فرتٍة من اال

واستكمال هيئات اجمللس، ختلِّي طائفة املوحِّدين الدروز عن صيغة  ميثِّل إقرار القانون احلديث وإجراء االنتخاب
لبنان القدمي، لتنتقل إىل مرحلٍة عصريٍَّة جديدٍة وواعدٍة، يؤمل معها أن تُثمر ملصلحة مجيع أبناء الطائفة، وخباصٍَّة 

  ملصلحة الوطن.
  

  تاريخ إنشاء المجلس المذهبّي الملغى بالقانون الجديد
، ومهمَّته التعريف حبقوق الطائفة 1962متُّوز  13املذهّيب لطائفة املوحِّدين الدروز وفًقا لقانون تأسَّس اجمللس 

ا االجتماعّي، ويشرف  وحفظها. وهو يتوىلَّ إدارة الشؤون الزمنيَّة واملاليَّة للطائفة، وميثِّلها يف األمور اليت متّس كيا
سات اخلاصَّة بالطائفة، ومينحها الشرعيَّة القانونيَّة، كما يطَّلع على على انتخابات جمالس إدارة اجلمعيَّات واملؤسَّ 

ميزانيَّات وحسابات هذه األخرية. وهو يتدخَّل أيًضا حلّل النـزاعات الناشئة بني مسوؤيل تلك اجلمعيَّات 
ائيًَّة ونافذة. وأخريًا، فإنَّ شراء كّل موجودا ت األوقاف التابعة للطائفة واملؤسَّسات، فتكون قرراته يف هذا اجملال 

أو جزٍء منها، أو بيعها أو تبادهلا أو رهنها أو تأجريها ال يتّم دون موافقة اجمللس. كما أنَّ نيل حقٍّ ثابٍت أو تغيري 
بناٍء من موجودات األوقاف ال حيصل دون موافقته. لذا، نرى اجمللس يلعب دورًا بالغ األمهِّيَّة بالنسبة إىل الطائفة، 

  ا على مستوَيي املال وإدارة األوقاف.خصوصً 
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:  يتشكَّل اجمللس، على السواء، من أعضاء منتخبني وأعضاء دائمني، ويشمل متثيلهم للطائفة مستوَيني خمتلَفني
يها ؛ ومستًوى ثاٍن تتمثَّل فيه املناطق اللبنانيَّة اليت يتواجد ف مستًوى أوَّل يتمثَّل فيه اجلامعيُّون وأصحاب املهن احلرَّة

  الدروز، أي بريوت والشوف واملنت وعاليه وحاصبيَّا وراشيَّا. املوحِّدون
لكنَّ هذا اجمللس تعطَّل عمليًّا منذ مطلع سبعينيَّات القرن العشرين، بسبب الصراعات واالختالفات يف الرأي 

دف تصحيح هذ ا الوضع الشاّذ، والتفسري بني خمتلف الزعماء والوجهاء. وقد ُوضعت مشاريع قوانني كثرية، 
وإعادة تنشيط اجمللس املذهّيب كسلطٍة مرجعيٍَّة ُتشرف على أداء جملس أُمناء األوقاف وتراقبه، لكنها مل تفِض، إىل 

  أن صدر القانون اجلديد.  
  

  مجلس أُمناء األوقاف وفق القانون الملغى
. يف حني أنَّ اجمللس 1999األوَّل تشرين  25، بتاريخ 127تأسَّس جملس أُمناء األوقاف وفًقا للقانون رقم 

املذهّيب هو املخوَّل اإلشراف على إدارة موجودات األوقاف الدرزيَّة ومواريثها، فإنَّ جملس األُمناء يتوىلَّ اإلدارة 
ا واملشاريع املناسبة لتطويرها، ويُعّد مشاريع لالستثمار  اليوميَّة هلذه األوقاف. وهو يضع السياسات اخلاصَّة 

ِتج، ودراسات اجلدوى، وكلفة وتقديرات األرباح وما إليها، ويضعها موضع التنفيذ بعد أخذ موافقة اجمللس املن
  املذهّيب. وهو يدير أيًضا اخلدمات ويراقبها، كما يستثمر املوارد ويعنيِّ جلان املناطق.

منذ مطلع سبعينيَّات القرن  يتشكَّل جملس أُمناء األوقاف من مخسة وعشرين عضًوا، يعيِّنهم اجمللس املذهّيب.
املاضي، وبسبب الغياب الفعلّي للمجلس املذهّيب الذي هو أساٌس يف تعيني كّل املؤسَّسات الدرزيَّة واإلشراف 
عليها، فقد جلأت الطائفة إىل احلكومة اللبنانيَّة، بصورٍة استثنائيَّة. وبعد إقرار قانوٍن خاصٍّ يف اجمللس النياّيب، ووفًقا 

، الصادر عن احلكومة اللبنانيَّة، فقد جرى تعيني أعضاء جملس أُمناء األوقاف من قبل 1767رقم للقرار 
  .1999تشرين الثاين  29الدروز يف الربملان، يف  املوحِّدينأشخاٍص من خارج الطائفة، ومبوافقة كّل نوَّاب 

فعليًّا بسبب الصراعات واخلالفات ويا لألسف، مرًَّة ُأخرى، أصبح جملس األُمناء يف حكم املشلول وال يعمل 
السياسيَّة داخل الطبقة السياسيَّة الدرزيَّة. فاخلالف بني رئيس اجمللس ومديره، والذي ضاعف من حدَّته صراع 
املصاحل داخل القيادة السياسيَّة الدرزيَّة والتدخُّالت السياسيَّة اخلارجيَّة، قد عطَّل عمل اجمللس واستهلك كّل وقته 

نتهاء واليته. وبعد مرور مخس سنوات على تعيينهم مل يكن أعضاء اجمللس قد تسلَّموا مهامهم فعليًّا. أضف حىتَّ ا
موا السياسيِّني باستغالل جملس األُمناء املوحِّدينإىل ذلك أنَّ بعض املعارضني  َّ ، وخصوًصا من رجال الدين، قد ا

رجال الدين، وهو الشيخ أمحد أمني الدين (ت. ليضعوا يدهم على األوقاف اليت أنشأها يف األصل أحد 
دف خدمة رجال الدين. وهؤالء  1809ه. /  1224 م.)، وقبله األمري السيِّد مجال الدين عبداللَّه التنُّوخّي، 

السياسيُّون أنفسهم مل ينشِّطوا عمل اجمللس املذهّيب الذي ينبغي أن يكون مصدر كّل املؤسَّسات الدرزيَّة، وبالتايل 
جت غيث، قائمقام شيخ العقل آنئٍذ، وقد ف إنَّ جمموع أمالك الطائفة ومواريثها أدارها دون توافٍق فعليٍّ الشيخ 

عيَّنه يف هذا املوقع شيخ العقل السابق املرحوم حممَّد أبو شقرا، بصورٍة مؤقَّتٍة ولفرتٍة زمنيٍَّة حمدَّدة، حلني انتخاب 
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جمللس املذهّيب سرعان ما احتدم بينهما اخلالف، وكذلك بعض األشخاص شيخ عقٍل أصيل. وعاونه موظٌَّف يف ا
ا، يعكس يف  احلائزين دعم الزعماء السياسيِّني أو املشايخ. هذا الوضع الذي ال عالقة له باحلرب األهليَّة وخملَّفا

فاذ القانون اجلديد أُلغي قانون جملس احلقيقة اجلوَّ السياسّي السائد آنئٍذ يف الطائفة الدرزيَّة اللبنانيَّة. ولكن، وبعد ن
أُمناء األوقاف العامَّة وأصبحت مهمَّة األوقاف منوطًة بأحكام قانون تنظيم شؤون طائفة املوحِّدين الدروز الصادر 

  . 09/06/2006بتاريخ 
  

  مشيخة العقل وفق القانون السابق الُملغى
َظ القانون، يف األساس، وجود شيَخي عقل للطائفة الدرزيَّة بسبب االنقسام السياسّي بني يزبكيَّة وجنبالطيَّة، حلََ 

يف لبنان، واحد لكّل حزٍب من احلزَبني. وحدث أنَّه، عقب وفاة الشيخ اليزبكّي رشيد محاده، بقي الشيخ 
فكِّر . ومل ي1991اجلنبالطّي حممَّد أبو شقرا هو الزعيم الروحّي الوحيد للطائفة، لفرتٍة طويلٍة وحىتَّ وفاته عام 

الدروز مبعارضة هذا الوضع نظرًا لشخصيَّة الشيخ ومكانته وهيبته اليت فرضت االحرتام على اجلميع،  املوحِّدون
الدروز منذ ذلك الوقت، أن يكون هلم زعيٌم  املوحِّدون وتقديًرا لدوره الكبري يف التاريخ املعاصر للطائفة. ال بل قرَّر

م السياسيَّة الداخليَّة، ولتجاوزها.روحيٌّ واحٌد فقط. أتى هذا القرار خ   طوًة إجيابيًَّة لتخفيف حدَّة انقساما
، 2000حزيران  8، وتعديالته يف 2000أيَّار  26، يف 208وبعد مشاوراٍت طويلٍة، صدر القانون رقم 

لطائفة ، وحيدِّد انتخاب شيخ عقٍل واحٍد ل1962الصادرة بناًء على أحكام اجمللس الدستورّي، لُيلغي قانون 
الدرزيَّة. وقد لقي هذا القانون إمجاًعا عامًّا إىل حّد أنَّ اليزبكيَّة واجلنبالطيَّة اتَّفقا على نظام املداورة يف انتخاب 
شيخ العقل، ليتسَّىن للحزَبني املشاركة يف املسؤوليَّة. وحبسب القانون اجلديد، كما القدمي، فإنَّ شيخ العقل يتمتَّع، 

ّين، باالحرتام واحلقوق واالمتيازات نفسها اليت للزعماء الروحيِّني يف سائر الطوائف اللبنانيَّة. أمَّا على املستوى الوط
: باإلضافة إىل كونه درزيًّا، جيب أن يكون لبنانيًّا، وقد جتاوز  املرشَّح هلذا املنصب فينبغي أن يتمتَّع ببعض الصفات

االنتماء إىل املسلك (عاقًال)، ومبمارسة الشعائر الدينيَّة، وبسريته األربعني من عمره، واشُتهر بالتقوى والصالح و 
املثاليَّة وسلوكه وصفاته احلميدة واألخالق الرفيعة وُحسن املعاشرة، حبيث يتجاوز كّل ما قد ُيسيء إىل الدِّين 

ليد والعادات الدرزيَّة. والية وشرف مسلكه الديّين. وينبغي أن يكون عارفًا عاِلًما يف الشؤون الروحيَّة، وأيًضا بالتقا
  شيخ العقل مخس عشرة سنًة قابلًة للتجديد، إىل أن يبلغ اخلامسة والسبعني من عمره. 

يعاون شيَخ العقل جملُس مشيخٍة مؤلًَّفا من أربعة شيوخ، يدير جممل شؤون الطائفة الروحيَّة، حبيث يصبح هناك 
. وقد استعاد القانون اجلديد نصوًصا من القانون جلهة ترؤُّس شيخ العقل يرأس 20جملس مؤلَّف من مخسة أعضاء

اجتماعات اجمللس املذهّيب، ومتثيله الطائفة على الصعيد الروحّي أمام السلطات الرمسيَّة وسائر الطوائف. وهو 
ا. كما أنَّ مسؤوٌل عن كّل ما له عالقٌة بالشؤون الدينيَّة والطقوس واألماكن املقدَّسة وحفظ حرِّ  يَّة املشايخ وصو

                                                            

ًدا أما الرقم حنن  .2 ا يف الرمزيَّة الدرزيَّة. راجع الفصل الرابع، عن الثقافة  5هنا جمدَّ   املوحِّدين الدروز. التقليديَّة، ومعىن عيد األضحى عنداملهّم جدًّ
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، 21سلطاته تشمل كّل احلقول اليت هلا عالقة بالطابع الديّين للطائفة. فهو يشرف على إدارة املقامات واملزارات
واجملالس الدينيَّة واحللقات واالجتماعات ذات الطابع الديّين العاّم. ومينح املوافقة على طبع املؤلَّفات ذات الطابع 

لعقائدّي ونشرها، ويالحق املخالفني أمام احملاكم. كما أنَّه يوافق على برامج التعليم الديّين وعلى تطبيقها الديّين وا
ا. ويعنيِّ األشخاص املكلَّفني مبمارسة الطقوس الدرزيَّة، بغية السماح بإعفائهم من اخلدمة العسكريَّة  قبل العمل 

وا مذهبهم ويودُّون العودة إليه، يف سجالَّت  ديناملوحِّ اإللزاميَّة. ويوافق على إعادة تسجيل  الدروز الذين سبق وغريَّ
األحوال الشخصيَّة. وهو يصادق على تشكيل البعثات املكلَّفة مبهمَّاٍت دينيٍَّة يف اخلارج، ويعنيِّ ممثِّلي الطائفة يف 

ا ليست ذات طابٍع دويلٍّ الدروز غري ا املوحِّدينبلدان االغرتاب. غري أنَّ سلطته الدينيَّة ال تشمل  َّ للبنانيِّني، أي أ
م اخلاصَّة ومشايخ عقل (ثالثة يف سوريا وواحٌد يف فلسطني). أمَّا أبناء  طاملا أنَّ دروز البلدان اجملاورة هلم مؤسَّسا

  التجمُّعات الدرزيَّة يف اخلارج فهم يتبعون ممثِّلي شيوخ العقل يف بلدهم األُّم. 
من حيث املبدِإ، سلطًة رمسيًَّة ال تُعاَرض. كما أنَّ بعض مشايخ العقل، وبتأثٍري من بقايا ويبقى شيخ العقل، 

صوفيَّة، حيظون بتبجيٍل واحرتاٍم وتقديٍر كبٍري من أتباعهم أو مواطنيهم، حبيث تتخطَّى سلطتهم حدود الديار أو 
قرن اخلامس عشر، ومن املعاصرين املرحوم الشيخ ، يف ال22البالد. هذه كانت حال األمري السيِّد عبداللَّه التنُّوخيّ 

أبو أمني يوسف طريف شيخ العقل يف فلسطني، واملرحوم الشيخ أبو حسن عارف حالوي يف لبنان، الذي متتَّع 
الدروز، سلطٍة جتاوزت سلطة شيخ العقل يف  املوحِّدونبسلطٍة معنويٍَّة كبريٍة يف خمتلف أحناء العامل حيث ينتشر 

بح مدفنه املوجود يف الباروك، يف قضاء الشوف، َحمَجًّا للمؤمنني. أمَّا يف الوقت الراهن فلم يبَق َمن لبنان. وأص
يتمتَّع بسلطٍة روحيٍَّة مماثلٍة لدى كّل دروز العامل سوى الشيخ أبو حممَّد جواد وّيل الدين الذي يعيش يف خلوته 

صريٍة إىل إلباس بعض املشايخ املشهود هلم بالتقوى والورع اخلاصَّة يف بعقلني يف الشوف، والذي عمد منذ فرتٍة ق
  ». تِيجان العرب «املسمَّاة يف الُرتاث التوحيدّي  ،»  اللَّفة املدوَّريَّة «واحلكمة، 

) بعد صدور قانون تنظيم شؤون طائفة املوحِّدين 26/5/2000، بتاريخ 208وقد أُلغي أيًضا هذا القانون (رقم 
ا ما زالت ترتك آثارًاً  الدروز اجلديد، إالَّ  أنَّنا آلَْينا على أنفسنا ِذكر بعض أحكامه األساسيَّة اليت تُركت، ورمبَّ

  اجتماعيًَّة حىتَّ اليوم، أو تلك اليت استعادها القانون اجلديد.  
  

  المجلس الدرزّي للبحوث واإلنماء
، إثر اغتيال كمال جنبالط، ومببادرة عدٍد من الشخصيَّات، منها وليد جنبالط، 1977تأسَّس هذا اجمللس عام 

مروان محاده، حليم تقّي الدين، عبَّاس احلليب، خالد صعب، ندمي معضاد، عادل محّيه، عمر محزة، عدنان 
ليد تقّي الدين، أنور اخلليل، مكرم علم عريضي، أكرم محاده، خالد جنَّار، سامي مكارم، عبَّاس أبو صاحل، و 

الدين، وجميد جنبالط. َهَدَف إنشاء هذا اجمللس الذي يضّم شخصيَّاٍت تشكِّل فريق عمٍل وحبٍث، وتنحدر من 
                                                            

  .وزالدر  املوحِّدين لطائفة واالجتماعيَّة راجع يف هذا الصدد الفصل األوَّل، عن الُبىن الدينيَّة .3
  يف الفصل السادس. ،أنظر نبذة عن سريته الذاتيَّة .4
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اختصاصاٍت خمتلفة، إىل التعاطي مع الوضع الصعب الذي واجه بدايات العمل السياسّي لوليد جنبالط، وإىل 
يه والتضليل اليت تعرَّضت هلا طائفة املوحِّدين الدروز. وضع اجمللس برامج عدَّة مثل النضال ضدَّ محالت التشو 

م وتقاليدهم، 1980مشروع اإلحصاء عام  ، ونشر ُكُتًبا عديدًة تتعلَّق بتاريخ املوحِّدين الدروز وعقائدهم وعادا
اب الدرزّي من خالل إنشاء اجمللس إضافًة إىل األدب والشعر الدرزيَّني. كما حاول اجمللس تنظيم شؤون االغرت 

  الدرزّي العاملّي.
  

  رابطة العمل االجتماعيّ 
، وهي تؤمِّن من ناحيٍة منًحا تعليميَّة، وتنظِّم 1958وُمسِّيت أيًضا، رابطة اجلامعّيني الدروز. تأسَّست عام 

  نشاطاٍت ثقافيَّة، من ناحيٍة ُأخرى.
  

  مؤسَّسة التراث الدرزيّ 
ليم خري الدين يف لندن. تُعىن بإحياء الرتاث الدرزّي االجتماعّي والتارخيّي واإلنساّين والديّين، وفق أسَّسها وموَّهلا س

منهجيٍَّة علميٍَّة. وقد َأصدرت حىتَّ اليوم، العديد من املؤلَّفات القيِّمة يف العديد من اجلوانب اليت تتَّصل بنشر 
  الرتاث والفكر الدرزيـَّْني.  

  
  يّ التنظيم االجتماع

حافظت طائفة املوحِّدين الدروز يف تنظيمها االجتماعّي، طوال تارخيها وحىتَّ يومنا هذا، على النظام اإلقطاعّي. 
الدروز يعتمدون حىتَّ  املوحِّدون وهي مل تبدأ بالتطوُّر على هذا الصعيد، إالَّ يف بدايات القرن العشرين. مل يكن

على ما جتود به الطبيعة من خريات، دون االهتمام بالتجارة أو ذلك التاريخ سوى على عملهم يف الزراعة، و 
الصناعة. وخضعت كّل قريٍة لسلطة شيٍخ خيتاره األمري أو البيك الذي كان ظابطًا حصل على اللقب من الدولة 

الديّين القدمي، العثمانيَّة، إمَّا باملال، وإمَّا باستحقاقه عن جدارة. وقد خضع أعضاء طائفة املوحِّدين الدروز للنظام 
م أطاعوا شيخ قريتهم دون سواه، ومل يعرتفوا بأّي سلطٍة ُأخرى غري سلطة أمري الطائفة، أي السيِّد  َّ أي أ
اإلقطاعّي. وقد خاضوا احلروب حتت إمرة هذا األخري، عن خضوٍع له، كدليٍل على طاعتهم العمياء. ومثَّة أمثلٌة 

رب األهليَّة األخرية، وعلى سبيل املثال نذكر أنَّه حني حضر كمال مذهلٌة عن هذا الوالء حصلت يف خضّم احل
جنبالط لتقدمي واجب العزاء لعائالت رجاٍل سقطوا وهم يقاتلون يف صفوف احلزب التقدُّمّي االشرتاكّي، قالت له 

  أُمُّ أحد الضحايا إنَّ أبناَءها الثالثة اآلخرين هم رهن إشارته.
الدروز ُيظهرون طاعًة حقيقيًَّة لزعيم الطائفة، بسبب النظام السياسّي الطائفّي.  ملوحِّدوناوحىتَّ يومنا هذا، ما زال 

م إالَّ من خالل انتمائهم  والدولة اللبنانيَّة تشجِّع هذا النوع من الزبائنيَّة، إذ ال تعرتف باألفراد وال تعرِّف 
مّي بني أّي مواطٍن لبناينٍّ وأّي مؤسَّسٍة أو معاملٍة يف الطائفّي. فُيمسي زعماُء الطوائف الوسيَط أو املمرَّ اإللزا
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الدولة. وبالتايل، يصبح من مصلحة كّل فرٍد أن حيافظ على أحسن العالقات مع زعيم طائفته. أمَّا اهليبة واالحرتام 
ما زعيم طائفة املوحِّدين الدروز فيعودان إىل أمَرين اثنني اعة واالحرتام مها مثرٌة : أوَّهلما أنَّ الط اللذان يتمتَّع 

: عقدة األقلِّيَّة، وبقايا النظام اإلقطاعّي. ففي األساس، كان الزعيم قائًدا حربيًّا، أمريًا للجيش  مزدوجٌة لعامَلني
؛ واألمر الثاين هو أنَّ زعيم الطائفة  ميشي على رأس أنصاره للدفاع عن وجودهم ومصاحلهم أو لتأمني سالمتهم

وكّل ما له عالقة باخلدمات أو التعيينات يف جهاز الدولة. فباستثناء أمثلٍة نادرة، ال توافق  يستحوذ على السلطة
احلكومة على أّي ترشيحاٍت لوظائف اإلدارة العامَّة أو القضاء أو اجليش أو غريها من مراكز الدولة، إذا مل يَرِد 

قابل، حيصل الزعيم دون سواه، على حّق توزيع كّل اسم املرشَّح يف الالَّئحة اليت يقدِّمها زعيم الطائفة. ويف امل
اخلدمات العامَّة اليت تؤمِّنها الدولة عادًة، من مثل شّق الطرقات اجلديدة، وتعيني املعلِّمني واملدرِّسني يف املدارس، 

جهاٌز  أو نقل موظٍَّف من مركٍز إىل آَخر... وباإلضافة إىل هذين األمرين، هناك الدور املتعاظم للحزب، وهو
حقيقّي إلدارة االنتخابات وقيادة كّل املظاهرات واملناسبات. فاحلضور الدائم للحزب يعزِّز بشكٍل كبٍري، سلطَة 

الدروز اللبنانيِّني. هذه العالقة اجلدليَّة بني حاجة الدولة إىل دعم الزعماء  املوحِّدينزعيم الطائفة ونفوَذُه على 
الطائفة، ومصلحة الزعماء اإلقطاعيِّني يف االشرتاك يف اُحلكم ليستفيدوا من  اإلقطاعيِّني الذين خيتزلون متثيل

االمتيازات اليت يؤمِّنها هلم، هذه اجلدليَّة تفسِّر إصرار الزعماء على املشاركة، شخصيًّا، يف الوزارات وعدم إعطاء 
االجتماعّي للدروز هو يف آٍن مًعا،  الفرصة لغريهم ملمارسة هذا الدور. وبناًء على كّل ما سبق، جند أنَّ التنظيم

  ديينٌّ ومدّين.
  

  التنظيم الدينيّ 
خبالف التنظيم الديّين يف الطوائف اإلسالميَّة واملسيحيَّة، ال يرتكز التنظيم الديّين الدرزّي على هرميٍَّة متسلسلٍة 

ٍة من موازيٍة لتلك اليت حتدِّدها القوانني الكنسيَّة أو الشريعة القرآنيَّة، بل هو  يقوم على أعراف وتقاليد مستَمدَّ
م. وبناًء عليه، يتوزَّع ُعقَّال أو   «الدروز على املستوى الديّين، إىل  املوحِّدون املسلك العرفاّين الذي يوصي به إميا

، أي الذين مل يدخلوا » ُجهَّال أو جسمانيِّني « ، أي أولئك الذين تعرَّفوا إىل العقائد التوحيديَّة، و»  روحانيِّني
بعد يف مسلك العرفان واملعرفة. وينطبق هذا التقسيم أيًضا على النساء، إذ إنَّ وضعهنَّ مساٍو متاًما لوضع الرجال 
نَّ، يفصله حجاٌب عازٌل عن قسم الرجال. كما حيّق  على الصعيد الديّين. فهنَّ حيضرن اجمللس، يف قسٍم خاصٍّ 

  . » شيخات «دخول املسلك، وحىتَّ أن يصبحَن  هلنَّ استالم الدِّين، أي
، أي الذين دخلوا املسلك أو استلموا دينهم، مساء كّل مخيٍس يف اجمللس، وهو مكان الصالة » الُعقَّال «جيتمع 

وحِّد اجلماعيَّة. غري أنَّ هذا املكان ليس خمصًَّصا حصًرا للطقوس الدينيَّة، وليس احلضور إليه إلزاميًّا، إذ بإمكان امل
أن يصلِّي حيث يشاء، طاملا أنَّ مسلكه الديّين الروحّي ناجٌم عن جهٍد وخياٍر شخصيَّني. ولكّل جملٍس 

؛ وهذه املرحلة مفتوحٌة  » املقدِّمات «: تبدأ أوًَّال، بقراءة  يقود الصالة اليت تتّم على ثالث مراحل » سايسٌ  «
؛  رحلة الثانية، تُقرأ خمتارات من نصوٍص إسالميٍَّة، وخباصٍَّة صوفيَّةالدروز حبضورها. يف امل املوحِّدينوُيسمح جلميع 
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؛  وهي خمصَّصة حصًرا لبعض السالكني الُعقَّال. أمَّا املرحلة الثالثة فتقوم على دراسٍة أكثر عمًقا لتأويل العقيدة
  وهذه ال حيضرها إالَّ كبار الُعقَّال.

أن يتفرَّغ ملسلكه الروحّي واملذهّيب من خالل الُعزلة لفرتٍة من  باإلضافة إىل جلسات اجمللس، بإمكان الدرزيّ 
. وُيسمح للُعقَّال مبمارسة مهٍن معيَّنٍة، على غرار التعليم والزراعة واحلَِرف، وتلك املرتبطة 23الوقت، يف اخللوات

ة، تالفًيا الحتمال أن تكون بالطّب والصحَّة. وال جيوز هلم تقاضي أيَّ َأجٍر من الدولة أو ممارسة أّي وظيفٍة عامَّ 
األموال العامَّة ذات منشٍإ حرام. إنَّ هيبتهم ومكانتهم ومسلكهم الديّين تفرض عليهم، يف الواقع، عدم االشرتاك 
يف استخدام أّي مدخوٍل أو منتوٍج ُيشتبه أنَّه حرام. ورغًما من ذلك، فإنَّ شيخ العقل يتقاضى ُمَرتـًَّبا من الدولة، 

صبه جزٌء من جهاز الدولة ويتبع مباشرًة لرئاسة جملس الوزراء. وهناك جسٌم إداريٌّ كامٌل من املوظَّفني حيث إنَّ من
  يتقاضون ُأجورًا من الدولة وخيضعون لسلطة شيخ العقل.

ا، ولباسهم األسود، باإلضافة إىل حلَِ  » اللَّفَّة «وميكن متييز الُعقَّال من العمامة البيضاء أو  اهم اليت يعتمرو
. غري أنَّ الُعقَّال الذين يعملون »  الساية «الطويلة. يف حني أنَّ الشيخات يرتديَن حجابًا أبيض ورداًء يُعرف باسم 

م غري ملزمني بارتداء الزّي الديّين اخلاّص، إفساًحا يف اجملال الرتداء ما تقتضيه أعماهلم  َّ يف املؤسَّسات اخلاصَّة فإ
فيستطيعون الوصول إىل مرتبة الُعقَّال بعد النجاح يف اختباٍر صعٍب يقوم على ضبط النفس، من لباس. أمَّا اُجلهَّال 

وقمع الشهوات والغرائز املادِّيَّة لفرتٍة طويلٍة من الزمن، وصوًال إىل تعذيب الذات، وهذا نادر احلصول، ألنَّ كّل ما 
. ومثاًال على ذلك، يُعترب التدخني من الشهوات اليت يضّر اجلسد ممنوٌع إذ إنَّ اجلسد هو آلة الروح عند املوحِّدين

ينبغي ضبطها، وبالتايل، على املدخِّن ترك هذه العادة إن إراد حقًّا دخول املسلك. وبعض الُعقَّال أو السالكني 
الختبار خيتارون العفاف والبتوليَّة حىتَّ بعد الزواج، بغية ممارسة نوٍع من تعذيب الذات. وإخضاع السالكني اجلدد ل

م صاروا مهيَّئني لالطِّالع على حقيقة معتقدهم.  َّ   قد يستغرق أحيانًا أكثر من سنة، إىل أن يتأكَّد املشايخ من أ
إنَّ سلوك هذا الطريق هو خياٌر ُحرٌّ ومبادرٌة شخصيَّة، وبالتايل يعود االرتقاء يف الرتاتبيَّة الدينيَّة إىل املثابرة واجلهد 

، وسلوكه الشخصّي واالجتماعّي. وإن كان املبتدئ ابًنا لرجل 24» اجلويِّد «ذكاء املبتدىء أو الشخصيَّني، وإىل 
ديٍن فهذا ال يعين أنَّه بذات الفعل، رجل دين. وطلب الدخول أو استالم الدين يبقى متاًما، خياًرا شخصيًّا 

أن يكون قد  25لكن ينبغي على املبتدئوإراديًّا. وما من شرٍط بالنسبة للحّد األدىن من العمر لدخول املسلك، 
بلغ سّن الرُّشد، حىتَّ يقرِّر دخول هذا املسلك عن إرادٍة حرٍَّة ووعٍي وتصميم. وحده املرشَّح ملنصب شيخ العقل 

  يُفرتض أن يكون قد بلغ األربعني من عمره.

                                                            

  ز.و الدر  املوحِّدين أنظر الفصل األوَّل، الُبىن الدينيَّة لطائفة .5
  ملها املوحِّدون تواضًعا.، يستع» جيِّد «اجلويِّد هو تصغري  .6
من ذلك  غريخيتار  ينه إىل أناملبتدئ هو َمن بلغ سّن الرُّشد، إالَّ إذا كان ابن جويٍِّد أو ُمرتبـًِّيا يف بيت األب واألُّم أو األُّم فقط، فُيعترب مكمًِّال د .7

  األمور.
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».  شيخ البالد «يُعرفان باسم إىل جانب شيخ العقل ظهرت سلطٌة روحيٌَّة ُأخرى تضّم، يف أيَّامنا هذه، شيَخني 
الدروز يف كّل األماكن والبالد، الزعَمني الروحيَّني احلقيقيَّني، مبا يتجاوز إىل حدٍّ كبٍري سلطة شيخ  املوحِّدونيعتربمها 

العقل ومرجعيَّته. وهذان الشيخان مها أبو حسن عارف حالوي الذي عاش يف الباروك، وأبو حممَّد جواد وّيل 
  ». اللَّفَّة املدوَّريَّة «ما زال يعيش يف بعقلني. ومها يتميَّزان عن بقيَّة املشايخ باللَّفَّة املميَّزة، وهي  الدين الذي

  
  التنظيم المدنيّ 

، 1711: قيسيَّة ومينيَّة. وعلى إثر معركة عني دارة عام  الدروز إىل حزَبني املوحِّدون يف القرن السابع عشر، انقسم
ًداهاجر اليمنيُّون إىل : القيسيُّون الذين يدعمون   املنفى يف جبل الدروز، يف سوريا، يف حني انقسم القيسيُّون جمدَّ

آل جنبالط شكَّلوا احلزب اجلنبالطّي، وَمن يساندون آل العماد بقيادة يزبك ابن العماد، صاروا احلزب اليزبكّي. 
ل أحزابًا سياسيَّة يف البالد. وعلى الرغم من أنَّ وهكذا، أمسى آل جنبالط وآل العماد يف الباروك، أوَّل َمن شكَّ 

م وطوائفهم، توافقوا  هذه التشكيالت السياسيَّة هي يف الواقع حتالفاٌت إقطاعيَّة، إالَّ أنَّ اللبنانيِّني، على خمتلف فئا
ّل الطوائف. فقبل الدروز، عناصر من ك املوحِّدينعلى جعلها أوَّل تشكيالٍت سياسيَّة. وقد ضمَّت، باإلضافة إىل 

احلرب األهليَّة كان من الشائع رؤية بعض اجلماعات اجلبليَّة، وخصوًصا املسيحيَّة منها، تساند هذا احلزب أو ذاك،  
كعالمٍة إلرث اإلمارة اللبنانيَّة. كما أنَّ بعض العائالت املسيحيَّة، يف عدٍد من القرى، ما زالت تشدِّد حىتَّ اليوم، 

  اسّي إىل اليزبكيَّة أو اجلنبالطيَّة.على انتمائها السي
أمَّا اليوم فيقود آُل أرسالن اليزبكيَّة، وآُل جنبالط اجلنبالطيَّة. وينتسب الدرزّي منذ والدته، وبصورٍة حتميَّة، إىل 
 أحد هذين احلزَبني، حبسب انتماء ُأسرته. ووالؤه لزعيم احلزب هو والٌء مطلق، ويشمل عائلة الزعامة السياسيَّة،

ا عند الدروز انتماَءهم  املوحِّدونالدروز. ويعيش  املوحِّدين حبيث يبدو وكأنَّ عبادة الزعيم ما زالت منتشرة جدًّ
م غالًبا ما جيعلون منه مسألًة  َّ السياسّي وكأنَّه هوِّيٌَّة ثانيٌة، ويرفعونه إىل مصاّف االنتماء العائلّي أو القروّي. كما أ
شخصيًَّة دون أن يسألوا أنفسهم ملاذا ينتمون إىل هذا احلزب وليس إىل ذاك. والتنافس السياسّي بني اجلنبالطيَّة 

الدروز مرجعيًَّة انتمائيًَّة غري تلك املستمدَّة من  املوحِّدين ة، وهو من ُخمَلَّفات الرتاث اإلقطاعّي، يعطيواليزبكيَّ 
العائلة أو القرية. غري أنَّ هذا االنتماء إىل أحد هذين احلزَبني قد ضعف يف الفرتة األخرية، وصار هامشيًّا، 

  خصوًصا يف أوساط النُّخب املتعلِّمة.
فت أنَّ احلزَبني اجلنبالطّي واليزبكّي ال يقومان يف احلقيقة على إيديولوجيَّاٍت خمتلفٍة متصارعٍة. وقد حاول  ومن الالَّ 

الدروز جنحوا يف حتويل  املوحِّدينكمال جنبالط خلق حزٍب سياسيٍّ مؤسٍَّس على اإليديولوجيا االشرتاكيَّة، إالَّ أنَّ 
 اًما أكرب للزعيم منه لإليديولوجيا أو النظريَّات السياسيَّة. غري أنَّ بعضصرف، مولني اهتم»  جنبالطيٍّ  «حزبه إىل 
الدروز ذوي التفكري الليرباّيل والعلماّين وجدوا مكانًا هلم يف أحزاٍب سياسيٍَّة ُأخرى غري طائفيٍَّة، مثل  املوحِّدين

سه حديثًا األمري طالل أرسالن. وعلى احلزب القومّي السورّي أو احلزب الشيوعّي أو احلزب الدميوقراطّي الذي أسَّ 
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م  املوحِّدونالرغم من هذه االختالفات السياسيَّة فقد أثبت  م على جتاوز انقساما الدروز، أكثر من مرَّة، قدر
اد يف جبهٍة واحدٍة حني يتهدَّد وجود الطائفة.   الداخليَّة واالحتِّ

دون الدروز اجتماعيًّا يف العائلة والقرية، ومها مفهومان متقاربان وباإلضافة إىل هذا االنتماء السياسّي، ينتظم املوحِّ 
متكامالن. فاملوحِّد الذي ينتمي إىل عائلٍة حمدَّدٍة، ينتمي يف الوقت نفسه، إىل قريٍة ما. ومبا أنَّ معظم العائالت 

له ِصالت ُقرىب وإن بعيدة، مع  ترتبط فيما بينها بعالقات مصاهرٍة وحلٍف ووالٍء، فبإمكان كّل موحٍِّد درزيٍّ أن جيد
أيِّ فرٍد من أفراد الطائفة. كما أنَّ عقيدة التقمُّص القائلة بأنَّ كّل موحٍِّد يولد من جديٍد يف جسد موحٍِّد آَخر، 
 تعزِّز روابط الدم بني أعضاء اجلماعة. وبناًء عليه، ما من داٍع الدِّعاء رفعة الشأن بني العائالت طاملا أنَّ أيَّ فردٍ 

  ميكن أن يولد من جديٍد يف عائلٍة ُأخرى.
الدروز، كما هي احلال عند سائر الطوائف، ليست حاضًنا عاطفيًّا فحسب، بل هي يف  املوحِّدينوالعائلة عند 

ا يُعَرف ويُعرَّف طوال حياته. ومهما بلغ مستوى الفرد االجتماعّي بفضل  األساس، قاعدة ارتكاز كّل فرٍد منها، 
».  بيت فالن «، ووفًقا ملنشئه األصلّي وقريته »  ابن فالن «املهنة، فإنَّه يُعَرف وفًقا لَنَسبه وعائلته  التعليم أو

ُتذكِّرنا هذه احلقيقة بأنَّ االختالفات النامجة عن الوالدة واملنشِإ، ذات أثٍر حاسٍم يف الطائفة الدرزيَّة. ففي مقدِّمة 
يف الرتاتبيَّة االجتماعيَّة والتارخييَّة آل نكد والعماد وتلحوق وعبد امللك  العائالت الدرزيَّة ذات املوقع األوَّل

وجنبالط وأرسالن. غري أنَّ عائالٍت ُأخرى بدأت تظهر خارج السياق اإلقطاعّي، حبيث إنَّ اجملتمع الدرزّي صار 
  مييل إىل الدميقراطيَّة وجتاوز التعلَّق بالرتاتبيَّة التارخييَّة واالجتماعيَّة.

يتمتَّع كّل شخٍص مبوقٍع مميَّز ودوٍر خاّص به داخل عائلته، حيث تلعب الزوجة دورًا مركزيًّا. فإىل جانب مسوؤليَّة 
ا نشأت وتربَّت  َّ اذ كّل القرارات املهمَّة يف البيت والعائلة. ومبا أ تنشئة األطفال هي تشارك زوجها مسؤوليَّة اختِّ

ا مدعوَّة إىل لعب دورها دون أّي اعرتاٍض على فكرة هرميٍَّة على رؤية الرجل يلعب دور املرشد و  َّ املوجِّه والقائد، فإ
  بطريركيٍَّة يف العائلة.

أمَّا األوالد فيمثِّلون مستقبل الطائفة، وهم يعاَملون على قاعدة املساواة دون تفرقٍة بني اجلنَسني. فيحظى الفتيان 
األولويَّة أحيانًا للصّيب، يف العائالت املتواضعة. وتعلُّق األبناء بأهلهم والفتيات بالتعليم نفسه، بالرغم من أنَّ 

واحرتامهم والوالء هلم هي من األمور املعروفة واحملمودة. كما أنَّ الكثري من العائالت تستمّد الدعم من أوالدها 
ئفة على املستويات االجتماعيَّة الذين يعملون يف لبنان أو اخلارج. ويلعب الشباب دوًرا مهمًّا يف ديناميَّة الطا

والثقافيَّة، باإلضافة إىل دورها على صعيد األعمال اخلرييَّة. من ناحيٍة ُأخرى، حيتّل الكبار يف السّن مكانًة مميَّزًة يف 
  اجملتمع الدرزّي، فُيحاطون بكّل كرامٍة واحرتاٍم ورعايٍة يف منازهلم، وبني أوالدهم وأحفادهم.
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  الفصل الرابع
  

 ة ومعنى عيد األضحى الثقافة التقليديَّ 

  
اية القرن التاسع عشر الدروز من النهضة الثقافيَّة يف لبنان إفادًة مجَّة، فربعوا يف عدٍد من  ، أفاد املوحِّدونيف 

امليادين العلميَّة والتجاريَّة واألدبيَّة، منفتحني على العامل اخلارجّي ومشاركني بزخٍم وحيويٍَّة يف حياة لبنان ومهومه 
ا، يف ظاهرٍة الفتٍة ما زالت إىل اليوم، يف الدروز ظلَّت متعلِّقًة بتقاليد املوحِّديناملعاصرة. غري أنَّ غالبيَّة  ها وعادا

، أي رجال الدين يف اجملتمع »  الُعقَّال «التجمُّعات القرويَّة اجلبليَّة عامَّة، ووسط احللقات الدينيَّة خاصًَّة. ويبقى 
عقائدهم العرفانيَّة الباطنيَّة ونظام  الدرزّي، هم احلرَّاس احلقيقيُّون للرتاث والتقاليد، وبالتايل للهوِّيَّة الدرزيَّة. وبفضل

م وتقاليدهم وأمناط عيشهم وسلوكهم التقليديَّة.  املوحِّدونالِقَيم الثابتة، حافظ  الدروز على عدٍد كبٍري من عادا
ا غري موجودة يف املدن  -وتعكس اجلماعة الدينيَّة اجلبليَّة  َّ هذا الطابع الثقاّيف أكثر منه  -وهذا ال يعين أ

  الدروز وِقَيمه التقليديَّة. املوحِّدينجلماعات املدينيَّة، وتعطينا منوذًجا عمَّا كان عليه جمتمع ا
 

  األركان السبعة 
يَعفي املذهب الدرزّي كما صاغه محزة، يف القرن احلادي عشر، أتباعه من التقيُّد بأركان اإلسالم السبعة، لكنَّه 

الباطّين. فهي حتدِّد اإلميان التوحيدّي ومستلزماته الروحيَّة، وأيًضا يدعوهم يف الوقت عينه، إىل فهم معناها 
العالقات بني أبناء الطائفة. لذا، هي تشكِّل قاعدة اجملتمع وُحلمته. ويعلِّم محزة ابن علّي أتباعه أنَّ الدعائم 

  : اإلسالميَّة ال تصّح وال تكتمل إالَّ باتِّباع معانيها احلقيقيَّة، وهي
 ن، أو الصدق يف القول والعمل وااللتزام الدائم باحلّق واحلقيقة، وهي الصالة.صدق اللسا .1

م .2 م يف حضورهم ويف غيا   أدب الصحبة، وهي الزَّكاة. : حفظ اإلخوان ومساعد
ترك عبادة العدم أو البهتان، أي التربُّؤ من العقائد السابقة للتوحيد، واليت تُبعد السالك عن طريقه،  .3

  القلوب من الشِّرك.وهي صيانة 
الرباءة من األبالسة والطغيان، أي عدم خمالطة أتباع الديانات اُألخرى ممَّن مينعون املوحِّدين من  .4

  الوصول إىل احلقيقة اإلهليَّة.
  وهي الشهادتان.  توحيد اللَّه على أنَّه واحٌد أحٌد ال شريك له، .5
  اد) والتسليم (الوالية). : الرضى (اجله الرضى التاّم بكّل أمٍر يأيت من اللَّه .6
  التسليم الكامل ألوامره تعاىل، يف السرَّاء والضرَّاء. .7
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  التضامن الداخليّ 
حيلو للشيخ أبو حممَّد جواد وّيل الدين، أبرز مشايخ الطائفة يف لبنان، أن يشبِّه اجملتمع الدرزّي مبجتمع النَّْحل، 

االجتماعّي والتوزيع الطبقّي، ودور كّل فرٍد يف العمل على وجيد الكثري من أوجه الشبه، وأبرزها أشكال التنظيم 
ما زعيم  أساس التناغم واالنسجام يف الطائفة، وأخريًا، وعلى وجٍه خاّص، االحرتام والتبجيل اللذان يتمتَّع 

ا تالحق َّ مهامجها إذا ما  الطائفة. ويشري الشيخ وّيل الدين أيًضا، إىل أنَّ النحلة ال تسعى إىل أذيَّة أحد، إالَّ أ
ا ذلك إىل حتفها. وتؤكِّد مراحل تاريخ الدروز املختلفة، واليت متيَّزت مبعارك  املوحِّدين هومجت، حىتَّ ولو أدَّى 

خاضوها ضدَّ القوى األجنبيَّة من أجل حفظ األرض واحلرِّيَّة واالستقالل، هذه الصفة املتعلِّقة بالرّد املنهجّي 
خارجّي. وهذه الصفة تتأصَّل بوحي الركن الثاين من أركان الدرزيَّة، والداعي إىل حفظ الثابت على كّل عدواٍن 

اإلخوان والتضامن واملساندة املتبادلة بني أبناء الطائفة. كما أنَّ هذا الركن حيمل دعوًة واضحًة إىل التعبئة 
ا جند غريزة الدفاع هذه لدى كّل األقلِّيَّات، واالستنفار العاّم للطائفة يف وجه أّي خطٍر يتهدَّدها. وميكن القول إنَّن

، ال ميكن أن يتحقَّق إالَّ بالتضامن والتالحم بني أفرادها  إذ إنَّ بقاء أّي أقلِّيٍَّة وصمودها يف وجه أّي عدواٍن خارجيٍّ
واحي احلياة مجيًعا دون استثناء. ويتجلَّى هذان التعاون والتساند املتبادل يف كثٍري من األمور، ويشمل خمتلف ن

ا. كما أنَّ العديد من املؤسَّسات اليت تديرها الطائفة تقوم على هذا املبدِإ  االجتماعيَّة الدرزيَّة وتقاليدها وعادا
ا االجتماعيَّة البارزة. ونعين بذلك أوًَّال، املستشفيات واملدارس ومربَّات األيتام . 26وتستجيب ملتطلِّباته بفضل غايا

م تركِّز على عمق الروابط  املوحِّدينك اخلدمات االجتماعيَّة فإنَّ ِقَيم وباإلضافة إىل تل الدروز وتقاليدهم وعادا
  القائمة بينهم، وتتَّجه وجهة التضامن والتالحم وحفظ الذات واالستمرار وصيانة مستقبل الطائفة.

  
  االحترام المتبادل بين األفراد

املوحِّدون الدروز هم من أكثر األشخاص احرتاًما وتقديًرا بعضهم لبعض، ولكّل َمن يشكِّل جسم الطائفة وقلبها. 
م  م، وكذلك املرأة وكبار السّن، أي كّل َمن جيسِّد، يف آٍن مًعا، حيا وهم خيصُّون العائلة مبكانٍة مميَّزٍة يف حيا

ت العائلة متثِّل مستقبل الطائفة، فإنَّ املرأة هي قلب العائلة، وتلعب دورًا واستمرارهم وثقافتهم وهوِّيَّتهم. إن كان
ا، لذا نراها حتظى باحرتام زوجها وأوالدها. كما  أساسيًّا يف تنشئة األطفال وتربيتهم، ويف توجيه شؤون البيت وإدار

جتاه آبائهم، ومن ناحيٍة ُأخرى، يف أنَّ احرتام كبار السّن يتجسَّد من ناحيٍة، يف االحرتام الواجب من األبناء 
االحرتام الواجب حيال األعضاء البارزين يف الطائفة، وهو أمٌر واجٌب على كّل موحٍِّد درزّي. واألعضاء البارزون 
م  َّ هم أولئك الذين يتمتَّعون مبهابٍة معيَّنٍة نظرًا لسنِّهم، وخصوًصا بفضل أَملعيَّتهم الفكريَّة والروحيَّة، حبيث إ
ذه  م وتقواهم وورعهم. واملعنيُّون  يفرضون احرتامهم على أبناء طائفتهم بسلوكهم الشخصّي وتواضعهم وإميا

                                                            

  الفصل األوَّل.ز، يف و الدر  املوحِّدين نظر القسم املخصَّص للُبىن االجتماعيَّة لطائفةأُ  .1
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الصفات هم رجال الدين الذين يشكِّلون خري حافٍظ للهوِّيَّة الدرزيَّة. وهم يتميَّزون ليس برتبهم الدينيَّة، بل 
م.   حبكمتهم ومعرفتهم وعلمهم ومواقفهم وسلوكيَّا

  
  التمسُّك باألعمال التراثيَّة وجذور الطائفة

الدروز على وسائل بقاٍء واستمراٍر جّد بسيطة، مفضِّلني مهنهم احلرفيَّة والعمل يف  املوحِّدونعرب تارخيهم اعتمد 
إىل األرض، على التجارة والصناعة. وتشكَّلوا يف جمتمعاٍت جبليٍَّة زراعيٍَّة، وحمارِبة حني تدعو احلاجة، منصرفني 

الزراعة، وتربية املواشي والنَّْحل ودود القّز وأعمال املقالع والكسَّارات لبناء منازهلم بأيديهم، وحياكة احلرير 
ا يف اجلبل، إىل يومنا هذا. املوحِّدون ملالبسهم... وهذه كّلها أعماٌل تقليديٌَّة ال يزال   الدروز ميارسو
الدروز،  املوحِّدونل البسيطة اليت تكفيهم مؤونة العيش، فقد شارك وعلى الرغم من هذا التعلُّق باألرض واألعما

وبنشاٍط كبٍري يف النهضة الفكريَّة واالجتماعيَّة للبنان املعاصر. وبفضل التعليم والرتبية واإلعداد اليت أَمَّنتها املدارس 
ا البعثات التبشرييَّة األجنبيَّة يف القرن التاسع ع شر، استطاعت خنبٌة أن حتظى بالعلم واملؤسَّسات اليت أَنشأ

الدروز من جهٍة ُأخرى، من  املوحِّدون. واستفاد 27والثقافة، لتشكِّل طبقًة من سياسيِّني ومفكِّرين وفنَّانني وُكتَّاب
حركة اهلجرة واالغرتاب، متاًما مثل بقيَّة الطوائف، حيث تراكمت الثروات وَمتَّ استثمارها عرب تأسيس شركاٍت 

  .28ٍت صناعيٍَّة وجتاريَّة، يف مشاركٍة كاملٍة يف احلياة االقتصاديَّة والصناعيَّة والتجاريَّة للبنانومؤسَّسا
يف الوقت احلاضر، ظلَّ املوحِّدون الدروز املقيمون يف قراهم ميارسون األعمال احلرفيَّة والتقليديَّة املرتبطة باألرض. 

، وأولئك الذين ينتمون إىل النُّخبة املثقَّفة، والذين تبوَّأوا املناصب ودروز االغرتاب الذين أنشأوا أعماًال جتاريَّةً 
ٍة، جبذورهم وأرضهم. ويبقى هاجسهم األوَّل  السياسيَّة والفكريَّة، هؤالء كّلهم ما برحوا متعلِّقني ومرتبطني، بشدَّ

ذلني يف سبيل ذلك أمواًال تعكس حني يسافرون بعيًدا أو يعيشون يف اخلارج، بناء أو امتالك منـزٍل يف القرية، با
م لن يستطيعوا العودة أبًدا للسكن فيه. فهم  َّ شدَّة تعلُّقهم جبذورهم وهوِّيَّتهم، حىتَّ ولو كانوا على يقٍني بأ
ينطلقون من مبدِإ أنَّه إذا مل يسكنوه هم فإنَّه سيؤول ألوالدهم أو لألجيال الالَّحقة. فبعض قرى اجلبل اليت تنتشر 

  لبيوت الفخمة واخلالية من السكَّان، تشهد على هذا التعلُّق الثابت باألرض واجلذور.فيها ا
  

  مناسبات الطائفة
يرافق حياة كّل فرٍد درزيٍّ، منذ والدته وحىتَّ وفاته، عدٌد من املناسبات. أمَّا املناسبتان األكثر أمهِّيًَّة واللتان تنظِّمان 

  عالقات االجتماعيَّة تُنسج وتتواصل بني هاتني املناسبتني.حياته فهما الزواج واملأمت، ومعظم ال
  الزواج .1

                                                            

  ». : االنتشار واإلشعاع الثقايفّ  املوحِّدون الدروز  «نظر الفصل السادس، أُ  .2
  ».  : االنتشار واإلشعاع الثقايفّ  املوحِّدون الدروز «الفصل السادس، أيًضا، نظر أُ  .3
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الزواج الشرعّي أو القانوّين هو، حبسب طبيعته وشكله، عقٌد بني طرفني راضَيني مها الزوج وأهله من جهة، والزوجة 
مذهبيَّة. ويف كلتا . ويتّم هذا العقد أمام شهوٍد يف منـزل أهل الزوجة أو أمام حمكمٍة 29وأهلها من جهٍة ُأخرى

احلالَتني، فإنَّه من الواجب تسجيل العقد أمام قاٍض مذهيبٍّ يف احملكمة. هذا الطابع التعاقدّي للزواج الدرزّي جيعله 
شبيًها بالزواج املدّين، من الناحية القانونيَّة الشرعيَّة. أمَّا مراسم الزواج فتأخذ أشكاًال خمتلفًة، وتربز فيها اختالفاٌت 

ٌة تبًعا ملكان حصوهلا. ففي مدينٍة كبريٍة مثل بريوت أو نيويورك، ال ختتلف مراسم الزواج الدرزّي عن مراسم واضح
حفل عشاء واستقبال... أمَّا يف القرية فإنَّ املراسم حتمل كّل التقاليد والعادات  :  الزواج عند أّي طائفٍة ُأخرى

ق منٍط واحٍد متكرٍِّر على الرغم من وجود بعض االختالفات البسيطة الدروز يف اجلبل، وتتّم وف املوحِّديناخلاصَّة ب
  اليت تعود إىل الفروقات يف املستوى االجتماعّي واالقتصادّي للعائالت.

بصورٍة  عامَّة، ميكننا إجياز مراسم الزواج الدرزّي القروّي باملراحل التالية: تبقى العروس يف منـزل أهلها منعزلًة يف 
ني يستقبل أهلها املدعوِّين. أمَّا العريس فإنَّه حيتفل مع أهله وأصحابه قبل أن يتوجَّه معهم، يف وفٍد  غرفتها، يف ح

كبٍري حممٍَّل باهلدايا واحللويات، إىل منـزل أهل العروس. لدى وصوهلم، تقف العائلتان يف حلقتني متقابلتني 
احللقتني منتظًرا قدوم والد العروس وابنته معه ليقدِّمها له. وتتبادالن التحيَّات والتمنـِّيَّات. مثَّ يقف العريس وسط 

بعدها يستئذن العروسان الضيوف وينتقالن إىل منـزل العريس. وجتدر اإلشارة هنا إىل أنَّ والدة العريس ال ترافق 
ل املهنِّئني الذين قد ابنها إىل منـزل أهل العروس وال تشارك أبًدا يف املراسم املذكورة، بل تبقى يف منـزهلا لكي تستقب

يأتون يف غياب ابنها، ولُتِعدَّ املنـزل وجتهِّزه الستقبال العروس. وميكن أن ختتلف تقاليد العرس من قريٍة إىل ُأخرى 
اختالفًا بسيطًا للغاية. فمثًال، يُقيم وفد العريس، وقبل التوجُّه إىل منـزل أهل العروس، حلقات الدبكة واألغاين 

العريس وإظهاره عريس العرسان وزينة الشباب وخري األنام، مثَّ تنتقل املدائح إىل العروس نفسها  املخصَّصة ملدح
ا...   فتجعل منها وحيدة زما

  
  المأتم .2

الدروز، وهي تطبع حياة الطائفة بطابٍع  املوحِّديناملأمت هو املناسبة األعمق تعبريًا عن الرمزيَّة العقائديَّة والدينيَّة لدى 
أعمق من أّي شيٍء آخر. فهي ال تشمل عائلة الفقيد فحسب، بل العائلة األكرب، أي القرية كّلها. ويتجلَّى فيها، 
بصورٍة واضحٍة، التضامن االجتماعّي بني أبناء الطائفة. فإذا كان من املمكن تربير الغياب عن مراسم زواٍج ما، إالَّ 

حضور كّل اجلنائز ليس أمًرا مستحبًّا فحسب، بل هو األفضل تعبريًا عن اهتمام الفرد بشوؤن اجلماعة،  أنَّ 
  ومشاركته يف األوقات الصعبة. 

الدروز إىل حدٍّ بعيٍد، تلك اليت لدى سائر املسلمني، مع  املوحِّدين على املستوى الديّين، تشبه مراسم اجلنازة عند
ات متيُّزها خبصائص عدَّة،  على املستوى االجتماعّي، جتعلها تشبه أكثر مراسم اجلنازة املسيحيَّة. هذه التشا

                                                            

  ». عند املوحِّدين الدروز األحوال الشخصيَّة «نظر الفصل اخلامس، أُ  .4
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واالختالفات هي اليت ُتسهم يف رسم اخلصوصيَّة الدرزيَّة. فالصلوات اليت تُتلى لراحة نفس امليت هي آياٌت من 
ا. كما أنَّ مراسم الصالة القرآن الكرمي، وتتبع التقليد السُّينِّّ، وختتلف عنه يف ترتيب اآليات واخت يارها وكيفيَّة تالو

أطول من تلك املعتمدة عند السُّنَّة. أمَّا طريقة دفن امليت فهي أشبه بأسلوب املسيحيِّني يف اجلبل. فبعد أن يُلبس 
جثمان امليت أمجل ثيابه ويوضع يف تابوت، يُدفن يف غرفٍة خاصٍَّة أو يف قٍرب فوق مستوى األرض. لكنَّ بعض 

م املوحِّدين ، فيدفنون امليت حتت األرض، بعد غسله 30الدروز ُيصرُّون على اتِّباع طريقة السُّنَّة يف دفن أموا
وتطهريه وتكفينه يف كفٍن أبيض طويل. ويف اجلنازة، حيضر رجال الدين املوحِّدون وينتقلون يف وفوٍد كبرية. ومبا أنَّ 

م أنَّ  م يتصرَّفون بتواضٍع  األجر على قدر املشقَّة، ويف عقيد َّ األجر الروحّي واملعنوّي ال عالقة له باملادِّيَّات، فإ
م يفقدون   َّ وزهٍد كبريَين، إىل حّد االمتناع حىتَّ عن شربة ماٍء خالل مراسم اجلنازة. ويف حال فعلوا عكس ذلك فإ

قرُّب إىل اللَّه تعاىل. ينبع هذا السلوك كّل األجر، ألنَّ حضورهم اجلنازة، ومشاركتهم يف الصالة وكّل املراسم هو ت
م، كما من تضامنهم االجتماعّي، وهم مييلون إىل املشاركة يف اجلنازات بقدر ما تكون بسيطًة  من عقيد

  ومتواضعة.
م، ليس سوى مرحلٍة انتقاليٍَّة إىل  املوحِّدون ويتعامل الدروز مع املوت يف معناه الروحّي والديّين، فهو حبسب عقيد

التقمُّص. وُهم يؤمنون بأنَّ الروح، بعد موت صاحبها، تتجسَّد وتعرف حياًة جديدًة أفضل وأكثر تـًُقى وقُربًا من 
م ال خيافون املو  َّ ذا األمر، فإ م يعتقدون  ، قبل موته، متديـًِّنا وتقيًّا وعاقًال سالًكا. وألَّ ت. اللَّه، إذا ما كان املتوىفَّ

ألحباب أو األقارب مدعاًة لألمل واحلزن، فإنَّ رجال الدين يوصون بعدم البكاء عليه خوفًا وملَّا كان فقدان أحد ا
من أن يكون البكاء اعرتاًضا على مشيئة اللَّه وإظهارًا لعدم اإلميان به والثقة فيه. وهناك حادثٌة تارخييٌَّة توضح لنا، 

، ورسوخ التسليم املخلص للَّه تعاىل والرضى باملوت  يف آٍن مًعا، مقدار الثبات الذي قد تبلغه التقوى الدرزيَّة
: يف القرن اخلامس عشر، قُتل عبد اخلالق ابن األمري السيِّد عبداللَّه التنُّوخّي، عن طريق اخلطإ، ليلة  كمشيئٍة إهليَّة

عهم على ما زفافه. أخفى والده األمري السّيد األمر عن الناس، واستمّر يف إمتام واجباته جتاه ضيوفه دون إطال
  حدث، وحني استعدَّ الضيوف للمغادرة أَبلغهم األمري بوفاة ابنه يف خطاٍب ُمَعربٍِّ أبلغ تعبٍري عن عمق إميانه.

الدروز عن تضامنهم ومتاسكهم االجتماعيَّني، حبضورهم مناسبات فرٍح أو حزٍن. ولتأكيد قوَّة  املوحِّدونإًذا، يعربِّ 
م حيضرون مع َّ   ظم املناسبات، ويأتون إليها وفوًدا كبريًة مبقدار أمهِّيَّة الشخص أو املناسبة.هذا الشعور فإ

  
  التدُّين

تندر الطقوس الدينيَّة اخلاصَّة مبذهب التوحيد الدرزّي، إذ إنَّ العقائد تركِّز بصورٍة خاصَّة، على القيم املعنويَّة 
إىل عقيدة التقمُّص حيث االلتزام املتواصل بالِقَيم  واألخالقيَّة واملسلك الروحّي الشخصّي. والفضل يف ذلك يعود

  األخالقيَّة السامية ُحيدِّد مستوى الرُّقّي أو السمّو الروحّي.
                                                            

للجسد بعد مغادرة الروح له. فالصالة هي على  ةً يَّ الذي ال يعطي أمهِّ  ملفهوم الصويفّ ا إىل وهي تعود، املسلمون عادةً ال يتبعها  بعض التقاليد .5
  نفس الفقيد ذاته. 
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. خالل هذه اجللسات تُقرأ الكتب املقدَّسة 31من أبرز الطقوس الدينيَّة الدرزيَّة اجتماع املشايخ مساء كّل مخيس
ا مع الوقت يف العشيَّات، حبيث حيّق للُعقَّال وحدهم االستمرار يف أمام األتباع، ويتقدَّم مستوى القراءات  وتأويال

اجللسات. وليس كّل الُعقَّال، بل أولئك املتقدِّمون منهم. وتظهر بقايا من الطرق الصوفيَّة يف هذه اجللسات، 
ّز الرؤوس على إيقاع الصلوات.   خصوًصا حني يقوم املشايخ 

شأٌن تعبُّديٌّ شخصيٌّ جدًّا، إذ إنَّ كلَّ فرٍد يسري يف مسلكه للتعمُّق يف تفاصيل العقيدة  التديُّن الدرزّي إًذا، هو
على طريقته ووفق إيقاعه اخلاّص، ومبقدار انفتاح عقله واتِّساع علمه وعمق تقواه، ومبقدار تعلُّقه بالقيم األخالقيَّة 

للتدُّين أنَّ مذهب التوحيد الدرزّي ال يفرض على أتباعه  واستعداداته الروحانيَّة لعيشها. ويعزِّز الطابَع الشخصيّ 
معرفة العقيدة التوحيديَّة، واكتساب تلك املعرفة ال يأيت إالَّ نتيجًة لسعٍي وجهاٍد شخصيَّني. فكّل درزيٍّ ُحرٍّ يف 

عون التعمُّق الذهاب إىل جلسات الصالة يف اجملالس واخللوات، أو عدمه. وباملقابل، فإنَّ أتباع املذهب يستطي
م مستعدُّون لذلك ومستحقُّون. وإذا كان على اُجلهَّال  َّ والتقدُّم يف معارفهم الروحيَّة إذا اعترب الُعقَّال املتقدِّمون أ
م ال يعتمدون الطريقة نفسها. فغاية املذهب أو املسلك التوحيدّي،  َّ وأتباع املذهب االستعداد لتلقِّي املعرفة، فإ

، إالَّ أنَّ طرق الوصول إليها متعدِّدة. ويف كّل األحوال، التقدُّم الروحّي » واحدة ووحيدة «ه، هي أي معرفة اللَّ 
  ؛ وكّل ما يضاّد األخالق والفضيلة هو حرام. للموحِّدين ال يتّم بدون األخالق والفضيلة

. من 32اعي ويستجيب ألدعية املؤمننييقول اللَّه، عزَّ وجّل، يف القرآن الكرمي، إنَّه حاضٌر وقريٌب يُليبِّ دعوة الد
هنا، تتأسَّس اخللوة والعزلة الروحيَّة والتعبُّد لوجه اللَّه على التقوى والثقة باللَّه والصرب والنور والطريق اإلهليَّة. وهذه  

رُّبًا منه تعاىل. كلُّها تدفع املؤمن إىل تسليم روحه وماله وولده وكّل ما ميلك يف هذا الكون بفرٍح وثقة، جملد اللَّه وتق
. غري أنَّ هذا اخلالص 33﴾  نور السماوات       واألرض ﴿واللَّه يدلُّه على الطريق وجيذبه إىل ذلك النور الدائم 

وذلك التوجُّه ال ميكن أن يكونا ُجمزَيني إالَّ إذا أرفقهما املؤمن بالصفات احلميدة واألخالق الرفيعة اليت حدَّدها 
على املؤمن أن يكون خملًصا للَّه يف السّر والعلن، ويسلِّم إليه كّل أمر،  : « ن الثامن عشرالشيخ الفاضل، يف القر 

ويثق به يف اخلري والشّر، ويتقبَّل عقابه، ويتحمَّل بصٍرب أوقات احملن والبالء، ويشكره على نعمه ويعرتف خبطاياه 

                                                            

 يف اإلسالم، يبدأ اليوم اجلديد بغياب الشمس، فيكون مساء اخلميس هو بدء يوم اجلمعة املبارك. لذلك يبدأ املسلمون هذا اليوم بالصلوات .6
، املوافق يوم اجلمعة. كما يقدِّس الدروز ليلة األحد ه. 408حمرَّم  األوَّل مناألدعية وتالوة القرآن. أمَّا بالنسبة إىل الدروز فقد بدأت الدعوة يف و 

ار االثنني ألسباٍب سياسيٍَّة وعقائديَّة. فقد ُعلِّقت الدعوة طوال سنة  ار األحد وبدء ، املو ه. 410، لتعود يف أوَّل حمرَّم ه. 409و افق لغياب 
  يوم االثنني.

؛ ﴾ وندُ رشُ هم يَ ستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلَّ ليف إذا دعاين ياعالدَّ  دعوةَ  جيبُ أُ   قريبٌ  فإينِّ ادي عينِّ بَ عِ  وإذا سألكَ   ﴿ 186نظر سورة البقرة، أُ  .7
مثَّ  روهم فيها فاستغفِ كُ َر واستعمَ  م من األرضِ كُ نشأَ هو أَ  هُ غريُ  ن إلهٍ ما لكم مِ  ي اعبدوا اللَّهَ يا قوم ا قالَ خاهم صاحلً أَ  ودَ وإىل مثَ  ﴿ 61وسورة هود، 

  .﴾ توبوا إليه إنَّ ريبِّ قريٌب ُجميبٌ 
  .35؛ وسورة النور،  18-17سورة الذاريات،  .8
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م ويغفر  وقصوره،... وإذا أحسن الناس إليه فعليه أن يظّل متواضًعا. وإذا أساُءوا إليه فعليه أن حيتمل إساء
  .34» هلم

اد النور بالنور، واحلّب املوجَّه للمحبوب،  جند وصف هذه الطريقة يف الكتابات الصوفيَّة. وحبسب القرآن، هي احتِّ
ينامون، بل والعشق املخصَّص ِلَمن نسهر الليل بطوله ألجل لُقياه. وأصحاب تلك املسامرات الليليَّة نادرًا ما 

  َيِصلون الليل بالنهار ُمستغرِقني يف الصالة وطلب الرمحة واملغفرة من اللَّه.
يبدأ املقام الروحّي باالستغفار ويتواصل بالتقوى والزُّهد والفقر والصرب، وال بُدَّ أن ينتهي إىل الثقة املطلقة باللَّه 

ٌة جدًّا، وتشكِّل درجًة عاليًة وَخِطرًة إىل حدٍّ ما. والتسليم الكامل له. هذه الثقة باللَّه هي مرحلٌة روحيَّ  ٌة مهمَّ
وحبسب السيِّد عبداللَّه التنُّوخّي، َأكَّد بعض العلماء على ضرورة عشق اللَّه والتحلِّي بالثقة املطلقة به، وعلى أنَّه ال 

غب فيه، ولكن باملقابل، علينا أالَّ ُعْذَر ملخالفة ذلك، وال مفرَّ من املوت. نستطيع أن نطلب إىل اللَّه كلَّ ما نر 
خناف أمام قدرنا احملتوم. وأعلى درجات هذه الروحانيَّة هي إًذا، التسليم والرضى واخلالص. واملؤمنون الذين يبلغون 
م يتحرَّرون من الرغبات َّ  هذه الدرجة يعيشون يف تقشٍُّف وُزهٍد، وأحيانًا يف الفقر بُبعَديه املادِّّي واملعنوّي. إ

والشهوات املادِّيَّة وحيتقرون اجملد اخلارجّي واملال وشهوات احلواّس، وال حييون إالَّ حبسب ما ُمتليه الطريق الصحيح، 
ذه العبارات م  « :  متاًما مثل أولئك الصوفيِّني القدماء الذين وصفهم كمال جنبالط  َّ م بسيطٌة ونظيفة. إ ثيا

م م وأقربائهم. يسافرون عرب الفكر والروح حبثًا عن احلقيقة املطلقة غرباء حىتَّ حني يكونون بني أقرا   .35» وجريا
ا مل تكن مفتوحًة للعموم،  أمَّا عقائد التوحيد الدرزّي فتحوَّلت عقائَد سرِّيًَّة وباطنيًَّة بسبب طبيعتها اخلاصَّة : ألَّ

يَّأوا واستعدُّوا متاًما هلا. من هنا، فإنَّ كتب احلكمة ال ُتطبع أبًدا، لكي ُحيصر انتشارها  بل فقط للخاصَّة الذين 
 وُحيّد من سوء تفسري رسالتها وتشويهها على يد أتباٍع غري مهيَّئني مبا فيه الكفاية لفهمها. لذلك تنتقل كتب

عمًال ُجمزيًّا الدروز الدينيَّة بالنسخ اليدوّي فقط. وبعض األشخاص الذين ختصَّصوا يف هذا اجملال، يُتمُّون  املوحِّدين
  يف خدمة العقيدة التوحيديَّة، ويبذلون فيه الوقت الكثري واجلهد الكبري والعناية الثمينة.

  
  رمزيَّة األلوان والعدد خمسة

يرتدَّد العدد مخسة كثريًا يف الثقافة الدرزيَّة، كما يف املسلك الديّين. وهو حيمل رمزيًَّة قويًَّة تستمّد جذورها من 
: العقل الكلِّّي والنفس الكلِّيَّة والكلمة  حيديَّة اليت تقول بأنَّ مخسة مبادىء كونيٍَّة كربى تنبع من اللَّهالعقائد التو 

الدروز، هم األئمَّة الوحيدون الذي قاموا يف زمن الدعوة  املوحِّدين والسابق والتايل. والدُّعاة اخلمسة الكبار لدى
وقد تعلَّق بكّل واحٍد من هؤالء مبدٌأ كوينٌّ من املبادىء اخلمسة  ،م. 1043و  1017التوحيديَّة، بني عام 

ى صورها وأشرف معانيها، باإلضافة إىل   الكربى، حبسب تراتبيَّة ظهورهم. وقد مثَّل احلاكم العناية اإلهليَّة يف أ
؛ يف حني أنَّ أهل  يف آٍن مًعا الدروز أنَّ اللَّه موجوٌد ومنـزَّهٌ  املوحِّدون كونه مصدر وجود العقيدة والفضيلة. ويعترب

                                                            

  ». ثالثة علماء من شيوخ بين معروف «عارف أبو شقرا،  .9
مة كمال جنبالط لكتاب سامي مكارم،  .10   .1966، بريوت، » على مسلك التوحيد أضواء«من مقدِّ
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الظاهر يعتربون اللَّه منـزًَّها فقط، وأهل الباطن يعتربونه موجوًدا فقط. وكّل فكرٍة تنفي واحدًة من هاتني احلالتني هي 
بالتوحيد عرفُت مجيع األشياء، َأال باألشياء يُعرف  : « ِبْدَعٌة وَهْرطقة. ويقول محزة بن علّي يف التوحيد

وأوَّل الديانة باللَّه معرفته، وكمال معرفته نظام توحيده، ونظام توحيده نفُي صفات املخلوقني  «؛  » التوحيد
م، فهم أهل التوحيد، ودينهم هو ».  عنه وهلذا السبب ُمسِّي أتباع محزة باملوحِّدين، وهو االسم األحّب إىل قلو

م هي دعوة التوحيد، وذروة التوحيد ا لتنـزيه، فاخلالق يسمو على الوصف واإلدراك، وال يدخل دين التوحيد، ودعو
  حتت األمساء والصفات.

وإىل الدُّعاة واألئمَّة اخلمسة ُأضيفت األلوان اخلمسة اليت تشكِّل الَعَلم الدرزّي احلاّيل. وهذه الرمزيَّة هي مثرة 
  املعتقدات الشعبيَّة، وال تستند يف احلقيقة إىل أّي نصٍّ ديّين.

  : ة الدرزيَّة يف العدد مخسة تصبح كما يليفاملتوالي
  العقل الكلِّّي = محزة = اللون األخضر –
  النفس الكلِّيَّة = التميمّي = اللون األمحر –
  الكلمة = القريشّي = اللون األصفر –
  السابق = السابق = اللون األزرق –
  التايل = املقتىن = اللون األبيض –

  الفصاحة واللياقة
م  املوحِّدينيُعرف عن  َّ دًة للتعبري عن مشاعرهم أو نقل  «الدروز أ شديدو اللياقة ويستخدمون كلماٍت حمدَّ

ما فنًّا مميـًَّزا، على الرغم من غياب أّي نصٍّ ديينٍّ 36» أفكارهم . وهم يقدِّرون كثريًا اللياقة والفصاحة ويعتربو
ما أو حىتَّ يتكلَّم عنهما ما ليسا من العادات يوصي  َّ الدروز احلرص الشديد  املوحِّدون الشعبيَّة. ويبدي ؛ كما أ

على خماطبة الناس بطريقٍة لبقٍة ورقيقة، خشية صدم النفوس أو استثارة احلساسيَّات. وقد فسَّر كمال جنبالط هذا 
الدروز.  ناملوحِّدي إذ إنَّه من الضرورّي هنا أن نقول بأنَّ احلذر هو أيًضا من طبع « : األمر بطريقٍة بسيطٍة ورقيقة

ال يُلقي الكالم على عواهنه. فهو دائًما حذٌر متيقِّظ، يراقب  : الدرزيّ  وهذا أيًضا ما مييِّز درزيًّا عن شخٍص آَخر
  .37» احمليط لتقدير ما ميكن أن يُقال، وما ينبغي أن يُقال، وما يُقال أو ال يُقال

  
  عيد األضحى

حيتفل رجال الدين الكبار أيًضا برأس السنة  –الدروز سوى بعيٍد واحٍد هو يوم األضحى  املوحِّدون ال حيتفل
. ُحييي املوحِّدون هذه املناسبة بالصالة والصوم والصدقة طوال النهار، وبالدراسة يف الليل. –اهلجريَّة وعيد الفطر 

حلدث ال يقتصر، يف نظرهم، على لبس الثياب وهم يستقبلون العيد مبعرفٍة كاملٍة ملعناه ومضامينه وغاياته. فهذا ا
                                                            

  .84ص ، ، (بالفرنسيَّة)1978، باريس، »  من أجل لبنان «كمال جنبالط،  .11
  .91السابق، ص املرجع  .12
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اجلديدة وعقد الوالئم الكبرية فحسب، بل هو يف األساس، وقفة حقيقٍة وصدٍق أمام الواحد األحد األعلى، 
  يعرتف العبد خالهلا بطاعته ويطلب الرمحة واملغفرة من خالقه.

جة املقدَّمة كُأضحيَّة. ويقع يوم األضحى يف يف اللُّغة العربيَّة التضحية، أي تلك النع»  األضحى «تعين كلمة 
العاشر من شهر ذي احلجَّة، وهم يسمُّونه عيد األضحى، وعيد األضاحي، أو العيد الكبري. يف هذه املناسبة، 
يقوم احلجَّاج يف مكَّة بتقدمي أضاحيهم يف وادي ِمىن، فجر اليوم العاشر من ذي احلجَّة، وإىل مغيب آخر أيَّام 

أي من اليوم احلادي عشر إىل الثالث عشر من ذي احلجَّة. وقد ُمسِّيت بأيَّام التشريق ألنَّه يتّم خالهلا التشريق، 
  تقدمي األضاحي عند طلوع الفجر، وألنَّ حلومها تُقطَّع قطًعا وتوضع يف الشمس.

احللم، وأراه نفسه وكأنَّه عيد األضحى هو استذكاٌر لقصَّة أبينا إبراهيم اخلليل الذي امتحنه ربُّه حني جاَءه يف 
يذبح ابنه لتقدميه ُأضحيًَّة للَّه. وقد مثَّلت األحالم لألنبياء اإلشارَة والدليَل على وحٍي من اللَّه أو أمٍر مباشٍر منه، 

ه لذا استجاب إبراهيم ومعه ابنه طائًعا خمتاًرا ألمر اللَّه. وفيما مها يستعدَّان لتقدمي هذا الذبح العظيم افتداه ربُّ 
بذبيحٍة ُأخرى، كبش، حلَّ حملَّ ابنه. وتنقل اآليات القرآنيَّة يف سورة الصافات، هذه القصَّة بالتفصيل، وحتكي عن 

. واألضحى هي تذكٌري 38إبراهيم أنَّه أراد التضحية بابنه، وقد قيل إنَّه إمساعيل الذي منه ينحدر الرسول العريبّ 
م نعمة التق رُّب إىل اللَّه، والتضحية يف سبيله، ونيلهم رمحًة ومغفرًة منه. وعلى املؤمنني للمؤمنني ليحفظوا يف ذاكر

: اُألضحيَّة  استخالص الِعربة من هذه احلادثة أو القصَّة، وهي أن يقوموا باألعمال الصاحلة للتقرُّب من اللَّه
واملساكني وعابري السبيل، وشكر اللَّه دائًما املقدَّمة واملوزَّع حلمها على الفقراء، والصدقة وأعمال الِربّ جتاه الفقراء 

  على نعمه وكّل ما يوفِّره من إنعاٍم وحيواٍن ووسائل حلفظ اإلنسان وحياته.
  

  معنى عيد األضحى 
ما حّج املسلمني إىل مكَّة املكرَّمة.  املوحِّدينيكتسب عيد األضحى عند  الدروز، األمهِّيَّة والقيمة اللتني يتمتَّع 

ما إن يبلغون سّن احلِْلم والعقل واحلرِّيَّة واإلدراك  39يعملون على استكمال دينهم بااللتزام بأركانه السبعة فاملسلمون
والقدرة، وهي الشروط الواجبة للعمل يف طريق اللَّه. ويفقد املؤمن كّل امتيازات شعرية احلّج إن هو مل ميارس بقيَّة 

ام الثالث. واإلحرام هو حالة تفرٍُّغ تامٍّ لفريضة احلّج تقوم على أركان الدين. لذا، هو ميارس مستلزمات اإلحر 
ْحرِم أن ُخيِلص النيَّة أوًَّال، ويرفعها للَّه عزَّ وجّل، خالصًة نقيًَّة صافية، بغية 

ُ
االمتناع عن بعض املباحات. فعلى امل

اد به. وعليه ثانًيا، إطاعة أوامر اللَّه بصدٍق واالمتناع عن كّل حمَُ  رَّم، وذلك حني يرمي من النافذة حجارًة ترمز االحتِّ
ْحرِم لباس اجلهل واملعصية، ويلبس لباس التواضع واخلشوع والطاعة لكي يكون سعيه 

ُ
إىل إرادته. وأخريًا، خيلع امل

                                                            

ت أمَّا اسم إمساعيل فقد ورد الحًقا يف الروايا».  ركْ ابنك البِ  «د يف القرآن اسم إمساعيل وال اسم إسحق، بل كما يف التوراة، قول اللَّه رِ ال يَ  .13
  اإلسالميَّة املتأخِّرة.

كاة، احلّج، اجلهاد، األمر : الشهادة، الصالة، الصوم، الزَّ  قه تفصيٌل إىل سبعة. وهييقال عادًة إنَّ األركان يف اإلسالم، مخسة، ويف كتب الفِ  .14
  ر.باملعروف والنهي عن املنكَ 
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اته الصاخبة، وركضه للعبوديَّة أمام خالقه، عشيَّة العيد، خالًصا جمرًَّدا من كّل أنانيَّة. إنَّه ُيسكت أناه العميقة ورغب
طالًبا املعروف واملغفرة والرمحة واملساحمة، وباحثًا بكّل ما عنده من نقاء السريرة وصالبة اإلميان وثباته، عن جتديد 
العقد والعهد مع اللَّه عزَّ وجّل، من خالل صعود درجات إميانه دون نكوٍص أو شكٍّ أو تردُّد. وعليه أيًضا، أن 

غفرة والعفو لكي يقدِّم إىل خالقه كّل ما ميلك، روحه وجسده وممتلكاته املادِّيَّة يستوحي من نعمة الرمحة وامل
  وأوالده، فذلك وحده يؤكِّد على ِكَرب أخالقه ومعىن سعادته، ويضمن له النجاة يف الدنيا واآلخرة. 

لباًسا أبيض فقط، هذا هو  يلبس احلاّج يف مكَّة، : أمَّا املعىن الرمزّي لإلحرام فيتجسَّد مبمارسة أعماٍل حمدَّدة
؛ وذلك لكي ُمتحى االختالفات ويتساوى اجلميع أمام اللَّه، وهذا هو معىن خلع لباس اجلهل واملعصية  اإلحرام

؛ ويرمي اُحلجَّاج احلجارة على الشيطان يف إشارٍة إىل التخلُّص من اآلثام واملعاصي  ولبس لباس التواضع والطاعة
  ذا ما يعنيه رمي أحجار إرادته من النافذة.واألشياء املادِّيَّة، وه

وخالل احلّج إىل مكَّة، وكما يف عيد األضحى، فإنَّ املوحِّدين، املسلمني والدروز، يتطلَّعون إىل اللَّه ويتوجَّهون إىل 
م أن يواصلوا السعي واجملاهدة يف طريق الوصول إىل م ومؤكِّدين إراد  اخلالق. طاعته، خملصني النيَّة ومعاهدين رَّ

يكمن سّر هذا السعي التوحيدّي وسّر عدم القدرة على احلّد منه أو إضعافه أو التشكيك فيه، يف أنَّ اإلنسان يرى 
فيه صعود النفس األبديَّة الكادحة يف مسعاها حنو اللَّه، دون اجلسد الفاين الذي هو أصًال ال يستحّق الذكر أو 

ا حبثًا عن معرفة حقيقة اللَّه واللقاء به، وهو احلفظ. هذا اليقني يُنري طريق املؤمنني  املظلمة واملوحشة اليت يسلكو
ا نيبٌّ  يشكِّل العروة الوثقى يف سلسلة النور، أي طريق املعراج الروحّي حنو اللَّه، وأيًضا خمتلف الدوائر اليت يبشِّر 

  َدوٍر يف تاريخ البشريَّة.ما، ويوم القيامة، أي الوصول إىل اللَّه، كنهايٍة آلخر دائرٍة أو 
إًذا، عيد األضحى، يف معناه التوحيدّي، يقابل احلّج إىل مكَّة لدى عامَّة املسلمني. وباملقابل، فقد احتفظ 
اإلسالم بذكرى األضحى وأكَّدها كواجٍب سنويٍّ أو فرٍض ديّين. ومعىن األضحى، مثله مثل كّل الفهم التوحيدّي 

 جميء اإلسالم، مثَّ صياغة عقيدة التوحيد الدرزّي، تطوَّر هو أيًضا وانتقل من كونه الذي تطوَّر عرب العصور حىتَّ 
طقًسا دينيًّا واجتماعيًّا عاديًّا إىل حقيقٍة جمرَّدة. ففي الواقع، يؤكِّد التوحيد الدرزّي على املعىن العميق للواجب أو 

م ومسعاهم البشريّ  ، والذي غايته معرفة اللَّه. واملوحِّدون امللتزمون الفرض الذي على املوحِّدين تتميمه يف حيا
  أبديًّا يف مسلك التوحيد مبوجب العهد أو امليثاق، هم أحراٌر من كّل شكٍّ وحمرَّرون من الشِّْرك والظلم.

  
  العشور

 املوحِّدونييها العشور هي األيَّام العشرة اليت تسبق عيد األضحى، أي األيَّام العشرة اُألوىل من شهر ذي احلجَّة. حيُ 
الدروز باجللسات واالجتماعات املسائيَّة الدينيَّة املخصَّصة لالستعداد للعيد الكبري، يف تركيٍز على التوبة، حيث 
 تُتلى الصلوات واألدعية واملواعظ والقصائد واآليات الدينيَّة، وتوزَّع الصدقات والزكوات الشرعيَّة. وميتنع العديد من

الدروز عن الطعام والشراب والشهوات والرغبات، احرتاًما وتقديًسا هلذه األيَّام املباركة. كما أنَّ أبناء  املوحِّدين
الطائفة يستذكرون يف هذه املناسبة، يوم القيامة واحلساب األخري، إذ إنَّه يتوافق حبسب العقيدة الدرزيَّة، مع يوم 
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، حىتَّ الصباح، يف التأمُّل والصالة. أمَّا املفاهيم التوحيديَّة األضحى. ويقضي رجال الدين عشيَّة العيد بكاملها
األهّم، واليت متيِّز هذا العيد، هي من ناحيٍة أُوىل الطاعة والتسليم املخلص للَّه، ومن ناحيٍة ثانية، التوبة واملغفرة 

واملادَّة، من أجل التقرُّب من اللَّه  والتضحية، أي التخلِّي عن األفكار السيِّئة والرغبات والشهوات الدنيويَّة واملال
  تعاىل وحيازة رضاه.

الدروز، إىل السعي الروحّي حليواٍت  املوحِّدينبالنسبة إىل املوحِّدين الدروز، ترمز العشور واألضحى بالنسبة إىل 
اجملاهدات اليت متثِّل  عدَّة، ويتّم أمام اإلنسان يف أيَّاٍم معدوداٍت هي األيَّام العشرة اليت تسبق يوم العيد، مع كلّ 

السعي املخلص حنو هدٍف أو غايٍة ثابتة. كما ميثِّالن املرحلة التمهيديَّة واإلعداديَّة للسعادة املطلقة يف لقاء اخلالق. 
الوصول إىل اللَّه. هذه السعادة تشكِّل العيد  : ويرمز عيد األضحى يف ذاته، إىل يوم القيامة، وميثِّل اهلدف األخري

ّي، وال ميكن بلوغها إالَّ بالعمل واملعرفة واجملاهدات املتواصلة. ويؤكِّد رجال الدين على هذه النقاط، معتربين احلقيق
العيد مناسبًة سنويًَّة لتجديد التوبة وإدراك وجود اللَّه يف انتظار يوم القيامة. وحني يصل موعد العيد فإنَّه حيمل معه 

لًنا بصوٍت عاٍل قيامًة ال شكَّ فيها، جيد فيها املؤمن الراحة والسعادة احلقيقيَّة، الفرح والبهجة والبشرى الطيِّبة، مع
وجيين أفضل اخلريات وأغناها، يف حني يندم فيها العاصي، غري املؤمن، ذارفًا الدمع أسًفا على كّل شرٍّ ومعصيٍة 

  ارتكبهما.
  

  تعليٌق لألمير السيِّد جمال الدين عبداللَّه التنُّوخيّ 
هذا الفصل بتعليٍق لألمري السيِّد مجال الدين عبداللَّه التنُّوخّي الذي قام جبهٍد لتفسري كتب احلكمة وتقدميها  نُنهي

  :  إىل معاصريه من املوحِّدين، حماوالً يف الوقت نفسه، تعريف معىن العشور وعيد األضحى
  هذا هو العيد، وهذه عشوره، مواسم للطاعة واخلري والربكة.  «
فاللسان هو أبو الكبائر، والكاسر الذي ال ينفع َمن كسره شدُّ اجلبائر، فيجب على العبد أن حيفظه من  «

الكذب بالكلِّيَّة، وما حتلَّى اللسان وال اإلنسان مبثل الصدق... وجيب أن حيفظه من املواعيد الكاذبة، فإنَّ 
ٌن بوعودها، وإخالف الوعد ضرٌب من الكذب...    اإلنسان مر

ا يف  « ا ُخلقت للعبد ليستعملها يف النظر باالعتبار يف حكمة اللَّه، وقدرته، ومصنوعاته، ويهتدي  والعني إمنَّ
ا إىل عجائب ملكوت األرض والسماوات، ويعترب مبا فيها من  ا يف احلاجات، وينظر  الظلمات، ويستعني 

  اآليات، ليكون اعتبارها بذلك سبًبا للوصول إىل خالقها...
واألُُذن يستعملها يف مساع حكمة الباري واإلصغاء إليها واإلنصات احملض لوعي احلّق والصدق، ألنَّ األُُذن هي  «

القمع الذي يتشرَّب املسموعات إىل القلب، فاحذر أن متأله بشيٍء ُيَكدِّر عليك قلبك، فإنَّ له آفاٍت كآفات 
ا إىل 40﴾ القوَل فـََيتبُعوَن َأْحَسَنُه...ِمَن الذيَن َيستِمُعوَن  ﴿العني بل أكثر... وُكْن  ، واحفظها من أن ُتصغي 

                                                            

  .18سورة الزَُّمر،  .15
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ا كالَم اللَّه  ا ُخلقت لك لتسمع  َّ الِبْدعة أو الغيبة أو الفحش، أو اخلوض يف الباطل أو ذكر مساوئ الناس، فإ
  سبحانه، وحكمَة رسوله وأوليائه...

ا ماًال حراًما، أو  « ا أمانًة أو وديعة، أو واليد فاحفظها عن أن تتناول  ا أحًدا من اخللق، أو ختون  تؤذي 
ا ما ال جيوز النطق به، فإنَّ القلم أحد اللساَنني، فاحفظ القلم عمَّا جيب حفظ اللسان عنه... فال متدَّها  تكتب 

 تقبضها عن بسطة إىل ُحمَرَّم، وال تبسطها كلَّ البسط إىل حملَّل، وال جتعلها مغلولًة إىل عنقك عن العطايا، وال
م...   املكارم، وال متدَّها باملسألة إىل غري اللَّه، واستعملها يف مساعدة إخوانك يف ضرورا

ا يف غري مرضاة اللَّه عزَّ وجّل، وتبديل نعمة اللَّه منها ُكفًرا، بكثرة الركوب ترفـًُّعا عن  « والرِّْجل فُيْجتَـَنب السعي 
ا يف عيادة املرضى وشهادة اجلنائز، املشي، فأقّل ما يف ذلك أنَّ قو  ا صرت إىل الزَّمانة، وعليك  اك تضعف، ورمبَّ

ا لك ال عليك... فاحفظها عن أن متشي  ا، وباجلملة، فلتكن مساعيك  ويف حاجة أخيك إذا أمكنك السعي 
ا إىل باب سلطان، فاملشي إىل السالطني من غري ضرورٍة معصية، ف إنَّه تواضٌع وإكراٌم ا إىل حرام، أو متشي 

؛ وهو تكثٌري لسوادهم وإعانٌة هلم على ظلمهم، وإن كان ذلك لسبب   هلم، وقد أمر اللَّه تعاىل باإلعراض عنهم
  طلبة ما هلم فهو سعي إىل حرام...

والبطن فاحفظه عن تناول احلرام والشبهة، واحرص على طلب احلالل، فإذا وجدته فاحرص على أن تقتصر  «
  ن الشبع، وطلب احلالل فريضٌة على كّل ُمسلم، والعبادة والِعلم مع أكل احلرام كالبناء على السَّْرِقني... على ما دو 

  41» ومن احلرام أيًضا ما يؤكل من األوقاف من غري شرط الواقف...
فاسدٍة ونيٍَّة  أمَّا القلب الذي هو البحر واجلوارح منه تستقي، فالطاعة الواجبة عليه هي التربُّؤ من كّل عقيدةٍ  «

خبيثٍة وفكٍر مكدِّر. مثَّ التنوُّر بنور التوحيد واإلميان، وال شكَّ أنَّ مثرة مثل هذه الطاعة اجلامعة هي حتًما اخلري، 
  هي السعادة، هي الربكة. 

ة مخريًة صاحلًة فهلمَّ بنا مجيًعا، نَِلُج أبواب التوبة املفتوحة، هلمَّ حناسب ذواتنا، وجنعل من تلك األيَّام املبارك «
لسائر أيَّام عمرنا، ولنحاول جعلها أيَّاًما مميَّزًة عن سائر أيَّامنا، فنعفَّ َعمَّن أساء إلينا، ونُدخل السرور إىل قلب 
مصاٍب أو حمتاٍج من خالل زيارٍة أو هديٍَّة أو َصَدقة، وال ننام حىتَّ نتصفَّح أعمالنا فنتوب عن فكر السوء وعمل 

  الشّر...
ًجا ومسلًكا، سنتيقَّن دون أيِّ شّك، أنَّ حقيقية العيد إنَّ  « نا مىت تدرَّجنا يف الرتقِّي مبعارفنا، ومىت التزمنا الصدق 

ًة عابرًة  هي فعل كّل ما يُرضي ضمائرنا احليَّة، وبالتايل يُرضي خالقنا. فليست هي أبًدا فرًحا مؤقـًَّتا مومسيًّا، وال لذَّ
  .42» فٍس عن احلّق مائلةحبطام دنيا زائلة، وهوى ن

  
                                                            

  . 157-151 ص ،1963 ،دار الصحافة، بريوت، » لَّهعبدال األمري مجال الدين وخيّ التنُّ   « عجاج نويهض، .16
  ، غري منشورة. »  كيف حنيا العيد وعشوره «ة، سة العرفان التوحيديَّ من دراسة مؤسَّ  .17
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  الفصل الخامس
  

  حوال الشخصيَّة األ
  

الدروز فقد  املوحِّدينتتمتَّع كّل طائفٍة دينيٍَّة يف لبنان باستقالليٍَّة وقانوٍن خاصٍّ لألحوال الشخصيَّة. أمَّا قانون 
، وهو حيدِّد خصوصيَّة أبناء الطائفة يف موضوع األحوال الشخصيَّة، الذي خيتلف 1948شباط  24صدر بتاريخ 

  عن أوضاع أعضاء الطوائف األخرى، ومن بينها طبًعا الطوائف اإلسالميَّة.
ريها. ويستند منذ بداية التاريخ يضّم قانون األحوال الشخصيَّة الدرزّي التشريعات املتعلِّقة بالوصيَّة واإلرث، وغ

ة آلياته. غري أنَّ التشريعات القرآنيَّة هذه جتدَّدت يف  الدرزّي، إىل النصوص القرآنيَّة واملعاين الواضحة وغري املتشا
أسلوب فهمها كما تطوَّرت يف أسلوب تطبيقها، وفق ضرورات املكان والزمان. يتغذَّى قانون األحوال الشخصيَّة 

يف خمتلف جماالت تطبيقه، من دراساٍت واجتهاداٍت تستند، مع بعض االختالفات البسيطة، إىل املذاهب  الدرزّي،
اإلسالميَّة الُفقهيَّة اُألخرى، وحتديًدا احلنفّي والشافعّي واملالكّي واحلنبلّي واجلعفرّي. وهذه املذاهب معتَمدة يف 

الدروز اليوميَّة والعائليَّة، كما  املوحِّدين الجتهادات يف حياةلبنان وسائر الدول العربيَّة. دخلت هذه الدراسات وا
م االجتماعيَّة، واستحالت جزًءا ال يتجزَّأ منها . تسهر احملاكم املذهبيَّة الدرزيَّة اليوم، على تطبيق قانون 43يف عادا

دروز هو من اختصاصها ال املوحِّدين، حبيث تؤكِّد على أنَّ كّل ما يتعلَّق باألحوال الشخصيَّة عند 1948
؛   وصالحيَّتها. وكّل ما هو خارج هذا اجملال وحقول تطبيقه، يعود أمره إىل احملاكم املدنيَّة واجلزائيَّة للدولة اللبنانيَّة

  حاهلا حال الطوائف اللبنانيَّة كافًَّة. 
عجالة، التنظيم القضائّي باإلضافة إىل دراسة بعض أوجه قانون األحوال الشخصيَّة الدرزّي سنتناول يف هذه ال

  للطائفة الدرزيَّة يف لبنان.
  

  األحوال الشخصيَّة للموحِّدين الدروز
يها. حتتّل مسألة األُبوَّة واألُمومة أمهِّيًَّة خاصًَّة ومميَّزًة بالنسبة إىل اُألسس الشرعيَّة واألبعاد االجتماعيَّة اليت ترتكز عل

آية. وتتجلَّى يف  112آية، واألب واآلباء يف  28واألُّم واألُمَّهات يف  آية، 18فالقرآن يذكر األب واألبوين يف 
ا.  هذه اآليات القواعد التشريعيَّة األساسيَّة اليت حتدِّد نظام األُمومة، وبالتايل أشكال احلياة الزوجيَّة حبقوقها وواجبا

  أي األجداد، واهلابط أي األوالد. ويتفرَّع من هذا النظام تنظيم النواة اُألسريَّة وفق النََّسب الصاعد
الدروز، باالستناد إىل الدين والعقيدة، على جتديد اإلطار التشريعّي لقانون األحوال  املوحِّدون وقد حرص

الشخصيَّة لديهم، وحتديد احلقوق والواجبات ضمن اُألسرة يف الزواج ومظاهره، والطالق ومربِّراته. وشدَّدت يف 

                                                            

  .1981، بريوت، » األحوال الشخصيَّة عند الدروز «، راجع كتاب الشيخ حليم تقّي الدين .1
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ملبادىء املستمدَّة من التشريعات واألعراف الدرزيَّة املستمرَّة عرب األجيال، حىتَّ دخلت الوقت عينه، على حفظ ا
م الفردّي واالجتماعّي. وبسبب نقص النصوص القانونيَّة، كانت عودة إىل  يف صلب حياة املوحِّدين الدروز وكيا

يف تشريعهم وفُقههم اخلاّص، ويف إطار الدروز  املوحِّدوناملذهب احلنفّي يف التشريع اإلسالمّي. من هنا، جلأ 
قوانني األحوال الشخصيَّة، إىل تفسري بعض اآليات القرآنيَّة وتأويلها. وعلى سبيل املثال، يبتعد املوحِّدون الدروز 

؛ والتقليد الذي اتَّبعوه منذ مطلع القرن احلادي عشر، قد ترسَّخ يف النصوص القانونيَّة  عن إباحة تعدُّد الزوجات
تعدُّد الزوجات ممنوٌع وال حيّق للزوج أن يتزوَّج بامرأتني، ويف حال حصول  : « وضعيَّة اخلاصَّة بتشريعهم املذهيبّ ال

الدروز بأنَّ من  املوحِّدين وَمْنُع تعدُّد الزوجات جاء استناًدا إىل قناعة».  ذلك فإنَّ الزواج الثاين يف ُحكم الباطل
ون فيها كرامة اإلنسان وثقته يف الوقت الراهن كما يف املستقبل، حرًَّة من أّي واجب األزواج أن يعيشوا حياًة تك

م يعتربون أنَّ تعدُّد الزوجات يقطع أواصر احملبَّة والوفاق بني األوالد، وُحيّل حملَّها عوامل  َّ قيوٍد أو عوائق. كما أ
م نواة اُألسرة واجملتمع.احلسد والبغضاء، يف الوقت الذي يُعترب فيه األوالد مثرَة الزواج وك   ماله، باإلضافة إىل كو

العادات واألعراف، كما التشريعات الدرزيَّة، قد تأكَّدت وثبتت يف نصوٍص واضحٍة ورمسيٍَّة يف قانون األحوال 
  :  . وهنا عرٌض لفهرس هذا القانون وحمتواه، نورده على سبيل اإليضاح1948شباط  24الشخصيَّة الصادر يف 

  22-20: املواّد  الزواجيف أحكام  –
  27- 24املواّد  : يف املهر املعجَّل واملؤجَّل –
  36- 28املواّد  : يف النفقة –
  49-37املواّد  :  يف املفارقات (التفريق أو فسخ العالقة الزوجيَّة بالرتاضي) –
  53- 50: املواّد  يف الِعدَّة –
  66-54املواّد  : يف احلضانة –
  74- 67املواّد  : ءيف النفقة الواجبة لألبناء على اآلبا –
  80-75: املواّد  يف النفقة الواجبة لألبوين على األبناء، ويف نفقة ذوي األرحام –
  125-119املواّد  : يف اَحلْجر ومفاعيله –
  136-126املواّد  : يف املفقود والقيِّم عنه –
  144-137املواّد  : يف النََّسب –
  169- 145املواّد  : يف الوصيَّة واإلرث –
  171-170املادَّتان :  يف األوقاف –

ويف اخلالصة، تتبدَّى الرغبُة يف متتني أواصر العالقات اُألسريَّة املبدَأ األساس حملتوى القانون. ويؤكِّد تشريعاٍت عدَّة 
متعلِّقة بالنفقة أو مدَّة الِعدَّة بعد الطالق، على أنَّ اجملتمع الدرزّي يبحث عن محاية اُألسرة. أمَّا ما يلي فسيأيت 

ًة لروح قانون األحوال الشخصيَّة الدرزّي وتوجُّهاته، انطالقًا من الزواج والطالق من جهة، والوصيَّة واملرياث معاجل
  من جهٍة ُأخرى، يف عودٍة إىل العقيدة والقانون الوضعّي على حدٍّ سواء.
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  التشريع المتعلِّق بالزواج والطالق، بحسب العقيدة

الشرط  «لتنُّوخّي رسالًة ثقافيًَّة إىل معاصريه من أبناء املذهب، حيثُّهم فيها على تتميم وجَّه األمري السيِّد عبداللَّه ا
، فُيمسي املوحِّد مسؤوًال عن املوحِّدة، ويعتربها بالتايل مساويًة له، ويتقاسم معها كّل ما » امللزِم من اإلمام

  .44ميلك
اعهم االجتماعيَّة، أنَّ الكثريين منهم ينبذون نّص الحظ األمري السيِّد، وقد عاش بني أبناء طائفته وعرف أوض

اإلمام، متحاشني عن تطبيقه، ومتجاهلني حقوق الزوجة، معاملني إيَّاها بغري واجب املساواة الذي أمرهم به 
 اإلمام. ومبا أنَّه مل يتوفَّر نصٌّ مكتوٌب يتناول مسألة العالقات بني الزوج والزوجة، وحقوق وواجبات كلٍّ منهما،

عكف األمري التنُّوخّي على صياغة تشريٍع يلتزم العدل واملساواة. فأتى التشريع على أساٍس ديّين، واجًبا مفروًضا 
من اللَّه، وركًنا من أركان اليقني، عنينا به الرضى املتبادل واالختيار احلّر لدى الزوجني. واستحال هذا الشرط 

املودَّة والتسامح والعفو بني الزوجني. واستند يف ذلك إىل أمٍر إهليٍّ أساسيًّا من أجل التوافق واالنسجام واحلّب و 
وِمن آياتِِه أن َخَلَق لكم من أنفِسكم أزواًجا لتسكنوا إليها وَجَعَل بيَنكم مودًَّة ورمحًة إنَّ  ﴿ : ينقله القرآن الكرمي

  .45﴾ يف ذلك آلياٍت لقوٍم يتفكَّرون
  

  الزواج
ه وأنبيائه، قواعد الزواج بغية أن ُمتسي هذه املؤسَّسة، أي العائلة، الوسيلَة األساسيَّة وضع اللَّه تعاىل بواسطة رسل

ما جتاه بعضهما بعًضا، وحيمل يف ذاته التشريعات اليت  لِصلة الرجل باملرأة. فالزواج جيسِّد التزامهما باحرتام واجبا
ياته،  حتدِّد العالقة بني الزوجني. ودون هذه التشريعات، يفتقد كلٌّ  من الزوجني شبكة أماٍن تقيه ظلَم الشريك وتعدِّ

وال يعود الزواج وسيلًة للتعاون واملشاركة يف محل أعباء احلياة الزوجيَّة واالجتماعيَّة. أُعجب األمري التنُّوخّي بالزواج 
ىل التبتُّل والعفاف، بل وشجَّع عليه للحفاظ على النسل الذي هو أساس اُألسرة واحلياة اجملتمعيَّة. ومل يكن ليدعو إ

على العكس، كان حيّث َمن يرفض الزواج، خوفًا من الوقوع يف شبهة اخلضوع للشهوات، على اإلقبال عليه، دافًعا 
اه االقرتان بامرأٍة واحدة. وقد شاعت عادة الزواج اُألحادّي قبل زمانه، عمًال بتعاليم القرآن اليت ال ترى  باجتِّ

 املوحِّدينزوجات. كما أنَّ كتب التاريخ تؤكِّد على شيوع هذه العادة أو هذا التقليد لدى إمكانيَّة العدل بني ال
الدروز. فعلى سبيل املثال، يذكر تاريخ صاحل بن حيىي ملدينة بريوت، أنَّ األُمراء التنُّوخيِّني مل يكونوا ليتزوَّجوا بأكثر 

  من امرأٍة واحدة.
التنُّوخّي العروَسني بتوفري عدٍد من الشروط حىتَّ يصبح زواجهما ممكًنا  أَلزمت التشريعات اليت أصدرها األمري

  : ومقبوًال، ومنها أن يكون الزوج
                                                            

  عن سريته الذاتيَّة، يف الفصل السادس. نظر النبذةذلك يف خمطوطة شرح األمري السيِّد. أُ ورد  .2
  .21سورة الروم،  .3



 64

  بالًغا، أي يف اخلامسة عشرة من عمره، مع تفضيل بلوغه العشرين. –
وقادًرا على تأمني مستلزمات العيش الكرمي ُألسرته، ويف حال كان فقريًا فأن يصرب إىل أن يرزقه  –

  اللَّه.
  ومتعلًِّما، ومن أصٍل محيٍد حىتَّ يستحّق زوجته املقبلة. –
  أكرب سنًّا من الفتاة، ولو بقليل. –
  وبكامل صحَّته اجلسديَّة والعقليَّة، وخالًيا من أّي مرٍض مانٍع للزواج. –

  :  وباإلضافة إىل خضوعها لشروٍط مماثلة، على الفتاة أن تلتزم بواجباٍت ُأخرى
بعد سنتني من بلوغها، لكي يكون عقلها وإدراكها كاملني، فتستطيع تربية أطفاهلا  أالَّ تتزوج إالَّ  –

  وإدارة شؤون بيتها.
ٍة عقليٍَّة وجسديٍَّة جيِّدٍة وخاليٍة من أّي أمراٍض مانعٍة للزواج. –   أن تتمتَّع بصحَّ

  
  إحتفال الزفاف والعالقات بين الزوَجين

، بعد التأكُّد من تأمني الشروط السالفة الذكر، وخصوًصا بلوغ ينعقد الزواج وجتري احتفاالته حبضور األهل
الزوَجني السّن احملدَّدة. وال يتّم الزواج إالَّ بعد موافقة العروَسني الصرحية وغري املقيَّدة وغري اخلاضعة ألّي ضغٍط أو 

وقد أَوصى السيِّد التنُّوخّي بعدم  إكراه، وأيًضا بعد موافقة أهلهما. ويسبق ذلك حتديد قيمة املهر املقدَّم واملؤخَّر.
املبالغة يف قيمة املهر، أكان الزوج غنيًّا أم فقريًا. واشرتط أن توافق املرأة اليت يتقدَّم إليها فقٌري أن تسمح له 

ا دون موافقتها ا   ملسبقة.باستعمال أراضيها دون ِمنٍَّة أو َجْرب، على أن يتعهَّد بأالَّ يبيع أّي جزٍء منها أو يتصرَّف 
، ما يؤمِّن عالقاٍت زوجيًَّة قائمًة 78وحبسب تشريعات األمري السيِّد، ينبغي على املرأة أن تتحلَّى خبصاٍل عددها 

: على املرأة أن  على الوفاق واالنسجام واملودَّة والسكىن. ومن بني هذه اخلصال نذكر على سبيل املثال ال احلصر
؛ ال تكذب وال حتلف، وتتوقَّع أن تُزَجر إذا  ب، مهذَّبة، مؤدَّبة، حليمةتكون مؤمنة، عفيفة، خاليًة من العيو 

زجرت وأن ُتؤمر إذا أمرت. كما عليها أن ُختلص لزوجها وتعتين به وتعامله برفٍق وحنان، فال تفارقه وقت الشدَّة أو 
ا، وتصرب إذا فضَّل عليها امرأًة ُأخرى.   جره وقت الفقر، وتساحمه إذا أها

مت تشريعات األمري السيِّد الزوَج الرجَل خبصاٍل مماثلٍة من مثل أن يُعامل زوجته كندٍّ له على املستوَيني املادِّّي وأَلز 
والديّين، فُتساويه يف الشأن الروحّي، ومينحها ثقته واحرتامه، ويعاملها بنبٍل وكرامة، ويُلبسها من نفس ما يلبس، 

يلها مسؤوليَّات أكثر ممَّا حتتمل، ويناقشها ويأخذ رأيها باالعتبار، ويُطعمها من نفس ما يأكل، ويتفادى حتم
ويكشف هلا أسراره وال ُخيفي عنها شيًئا، وينبذ كّل تكربٍُّ أو غروٍر حياهلا، وإذا كانت أُمِّيًَّة عليه تأمني تعليمها 

قتنيات املادِّيَّة وهي من األمور الفانية القراءة والكتابة، حىتَّ ولو كلَّفه ذلك جزًءا من ثروته. ويف شأن األمالك أو امل
يف هذا العامل بنظر مذهب التوحيد، فيتوجَّب على الزوَجني التعاطي معها على قدر املساواة. فإذا كانت املرأة غنيًَّة 

ما.   وزوجها فقريًا التزمت التعاون معه يف السرَّاء والضرَّاء من أجل تأمني حياٍة هادئٍة وسعيدٍة ُألسر



 65

  
  تنظيم اُألَسريّ ال

أَلزمت تشريعات التنُّوخّي الزوَجني باالكتفاء بولدين اثنني أو ثالثة يف حال التعارض، وأربعة يف حاالت الضرورة 
القصوى. أمَّا الفقري فعليه أن يكتفي بولٍد واحد، مع اإلجازة له بأن يكون أبًا الثنني، على أن متضي أربع سنواٍت 

يع األُّم أن متنح الولَدين نوعيَّة الرعاية والرتبية نفسها. وحتافظ اُألسر الدرزيَّة، حىتَّ اليوم، بني الوالدتني، حىتَّ تستط
على هذا التقليد، وخصوًصا يف اجلبل. وقد يفسَّر هذا األمر على أنَّه رّد فعٍل ثقايفٍّ شعيبٍّ ما زال واسع االنتشار 

  الدروز. املوحِّدين ومتأصًِّال بني
  

  الطالق
التنُّوخّي الطالق انفصاًال مطلًقا بني زوَجني اجتمعا وفق األصول الشرعيَّة واالجتماعيَّة. وقد اعرتف السيِّد يعترب 

األمري حبّق املرأة كما الرجل، يف طلب الطالق، نظًرا لألسباب والظروف والدواعي اليت تربِّر انفصاهلا. وال يقوم 
ودَّة بني الزوَجني مستحيلًة، وحلَّ حملَّها الشقاق واخلالف. وحدَّد الطالق إالَّ مىت أضحى الوفاق واالنسجام وامل

  األمري األسباب والدواعي املؤدِّية إىل الطالق، من ناحية الطرف املرتكب.
ا، يتلخَّص بالزِّىن، والسرقة، وعصيان الزوج،  من جهة املرأة، فإنَّ ما يربِّر طالقها ويُفقدها نصف مهرها وممتلكا

ريان دون موافقة زوجها، واستالب مؤونة البيت لتعطي اجلريان من دون علم زوجها، والسلوك الشائن أو وزيارة اجل
  الطبع العنيف.

أمَّا من جهة الرجل، فإنَّ ما يربِّر للمرأة طلب طالقها منه يتلخَّص بالسلوك الشائن، والطبع العنيف، والبخل، 
زوجته القيام بأعماٍل ال حتتملها، والتعرُّض المرأته بالضرب بقسوة، والظلم أو عدم العدل مع زوجته، والطلب من 

وأذيَّتها، واحتقارها، والتعامل معها بتكربٍُّ وفوقيٍَّة متفاخًرا بأصله وممتلكاته، وإصابته باجلنون أو اُجلَذام أو العجز 
  اجلنسّي.

  
  : األهليَّة للزواج الزواج في القانون

نونيَّة والشرعيَّة. ولصالح العقد ال بُدَّ من أن خيلو من أّي عيب، ويتمتَّع املتعاقدان الزواج عقٌد يف أبعاده القا
باألهليَّة املطلوبة، حتت طائلة عدم القبول أو اإللغاء. ووفًقا للعقائد التوحيديَّة، ليس الزواج جمرَّد استمتاٍع أو إشباٍع 

ه علينا لتأمني حفظ اجلنس البشرّي واستمراره. من هنا، لرغبٍة أو شهوة، بل هو أحد قوانني هذا الوجود فرضه اللَّ 
نستنتج أنَّ صحَّة الزواج ُتستّل من القانون الشرعّي، وأّي عيٍب يشوب أّي شرٍط من الشروط يعرِّض الزواج 

  للبطالن.
وىل من قانون األحوال من ناحيٍة أُوىل، ينبغي أن يكون الزوجان يف سّن البلوغ، وهذا ما ُحدِّد قانونًا يف املادَّة األُ 

سنة للخطِّيبة (الزوجة املقبلة). غري أنَّ القانون نفسه يلحظ  17سنة للخطِّيب (الزوج املقبل)، و 18:  الشخصيَّة
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بعض االستثناءات، إذ بإمكان قاضي املذهب أن يسمح للفىت بالزواج بعد بلوغه السادسة عشرة من عمره (املادَّة 
ما على حتمُّل أعباء الزواج، ويتّم زواجهما 3امسة عشرة (املادَّة )، وللفتاة بعد بلوغها اخل2 )، شرط أن يُثبتا قدر

ُمينع بكّل األحوال تزويج  : « ، يُلغي أّي شرٍط آخر متعلٍِّق بالسنّ 5 مبوافقة أبويهما. كما أنَّ البند األوَّل من املادَّة
  ».  السادسة عشرة أو اخلامسة عشرة من العمرالفىت أو الفتاة اللذين ال يكونا قد بلغا على التوايل 

ويربِّر التشريع الدرزّي اشرتاطاته هذه بواقع أنَّ الزواج عقٌد يلزم فيه اإلجياب والقبول من الطرفني، وعليه يتوقَّف 
ة، عن مصري اُألسرة، وبالتايل مصري الوطن. وصحَّة العقد تؤكِّدها املرأة من خالل تعبريها، حبرِّيٍَّة وصراحٍة جليَّ 

موافقتها، على أن تكون بالغًة سنَّ الرشد، ومالكًة لكّل قواها العقليَّة. وإن مل تكن قد بلغت السّن املطلوبة أو مل 
ا على التمييز واالختيار، تبقى موافقتها وقبوهلا دون أّي قيمة.   تتمتَّع بكامل قدرا

ذ ال حيّق للموحِّدين الزواج إالَّ من داخل طائفتهم، ومبا أنَّ كما أنَّ هناك شرطًا إضافيًّا ُحيدِّد صحَّة عقد الزواج، إ
االختالَف الديّين مانٌع شرعيٌّ لصحَّة الَعقد، وباَب الدعوة قد أُقفل يف القرن احلادي عشر، فإنَّ أّي انتساٍب 

  جديٍد إىل مسلك التوحيد غري ممكن.
  

  الوصيَّة بحسب العقيدة 
ا كّل ما نأمر بتنفيذه يُعرِّف األمري التنُّوخّي الوصيَّ  َّ يف حياتنا وبعد »  نـَُورِّثه «، وكّل ما نرتكه » نُوصي به «َة بأ

موتنا. وقد ترك للموحِّد الدرزّي احلرِّيَّة الكاملة واملطلقة يف أن يُوِرث ما ميلكه لوارٍث مباشٍر أو لوارٍث غري مباشر، 
درزيٍّ يتمتَّع حبرِّيَّة التصرُّف بأمواله وأمالكه ومقتنياته، بيًعا أو هبًة حىتَّ لو كان أجنبيًّا أو من طائفٍة ُأخرى. فكّل 

أو هديًَّة أو استخداًما على هواه. غري أنَّ األمري فرض على كّل شخٍص ميلك ماًال أو أمالًكا أو أّي مقتنياٍت 
افَّة. قد يتبادر إىل ذهن العامَّة أنَّ إطالق مادِّيٍَّة ُأخرى، أن يكتب وصيَّته طاملا هو يف صحٍَّة جيِّدٍة ومالًكا لقواه ك

يد املوصي يف وصيَّته خمالٌف للشرع احلنيف، غري أنَّ احلقيقة خبالف ذلك، إذ إنَّ املوحِّدين الدروز يعتمدون يف 
ِن واألقربَني ُكِتَب عليكم إذا َحَضَر أحدَُكم املوُت إن تـََرَك خريًا الوصيَُّة للوالَدي  : ﴿ تشريعهم هذا على قوله تعاىل
ُتَّقني

46﴾ باملعروِف حقًّا على امل
. 47هذه اآلية املعروفة بآية الوصيَّة هي آيٌة ُحمَْكَمٌة غري منسوخٍة بآيات املواريث .

. لكنَّه حدَّد أيًضا، أنَّه ليس بإمكان املوصي أن يُوِرث 48ويف هذا، املوحِّدون على مذهب الكثري من املسلمني
ما مل يسدِّد كّل ديونه ويستحصل على إشعاٍر بذلك. وفرض أيًضا على املوصي أن يُوِرث  شيًئا من ماله أو ثروته

  أشقَّاَءه عمل الصدقة، حىتَّ يصبح هذا العمل عادًة وتقليًدا.
أو اشرتطه أو حدَّده، وصار مثاًال ُحيتذى إلخوانه، فقد أَوصى لوارثني غري ومبا أنَّ األمري التزم دائًما بكّل ما أمر به 

مباشرين، ُألسرٍة مسيحيٍَّة من آل سركيس، وأَورثهم منـزًال وأراضًيا وقسًما من حمصول الزيتون وَرْيع الزيت يف 
                                                            

  .180سورة البقرة،  .4
  .14- 11سورة النساء،  .5
   . 1983 ،متهيد د. سامي مكارم ،» دين الدروزة واملرياث عند املوحِّ لوصيَّ ا «الشيخان حليم تقّي الدين ومرسل نصر، راجع  .6
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أراضيه. وأورث كذلك أشخاًصا آخرين مثل الشيخ زين الدين جربائيل ابن نصر، وأعطى زوجته وكّل َمن قرأ 
امَّة يف توريث أمالكهم ِلَمن يشاؤون دون قيٍد أو شرط. وقد وصيَّته اليت أعدَّها قبل أشهٍر من وفاته، احلرِّيَّة الت
. واعتىن التنُّوخّي على وجه اخلصوص بأن يُوِرث ماًال 1948دخل هذا تشريع الحًقا يف القانون الوضعّي عام 

بني  لبعض النساء، باإلضافة إىل أرٍض المرأٍة كانت تعيش يف جرمانا من ضواحي دمشق، منطلًقا من مبدِإ املساواة
الرجل واملرأة، فليس من العدل إًذا أن يرتك الرجُل املرأَة ضحيَّة الفاقة أو اجلوع أو ظلم األهل واألشقَّاء، بعد وفاته. 
لذا، شدَّد األمري على أن يوزِّع املوصي َترَِكَتُه بطريقٍة عادلة، بني زوجته وأوالده، وَحِرص أيًضا على مساواة البنت 

خّي، ال يصّح للموصي كتابة وصيَّته إالَّ بعد التأكُّد من حصول زوجته وبناته على كامل باالبن. وحبسب التنُّو 
حقوقهّن. وقد جسَّد بنفسه تعهُّده هذا مع زوجته عائشة أُّم ابنه الذي تويفِّ حبادٍث يوم زفافه، فرتك هلا قسًما كبريًا 

ا مبشيئتها، على أن ُتديرها مبساعدة رجاٍل مؤمنني أتقياء من أمالكه وبيوته وأمواله، ماًحنا إيَّاها حرِّيَّة التصرُّف 
  خملصني.

وطلبت تشريعات التنُّوخّي من قضاة املذهب أن يعوِّضوا خسارة املرأة اليت اضطرَّت لرتك منـزهلا وأوالدها، بدفع 
  نصف ثروة زوجها هلا.

مقابلًة حلقوق الرجل، واعرتف هلا بوضٍع اجتماعيٍّ  األمري التنُّوخّي هو أوَّل مشرٍِّع يف التاريخ، أعطى املرأة حقوًقا
مساٍو للرجل، وحبّقها يف املساواة مع الرجل من خالل متلُّكها نصف ما ميلك. وهو بذلك يسبق الغرب بقروٍن 
ا  عدَّة. مع اإلشارة إىل أنَّه أعطاها حّق الطالق وحّق توريث أمالكها حبرِّيَّة، واالستقالل يف رعاية شوؤن ُأسر

  ومنـزهلا.
  

  الوصيَّة في القانون
  

  في صحَّتها وصيغتها .1
(املادَّة »  اختالف الدين أو املذهب ال يُبطل صحَّة الوصيَّة «وفًقا لقانون األحوال الشخصيَّة الدرزّي فإنَّ 

أم لناحية  ). وباملقابل، القانون املتعلِّق بالوصيَّة خيتلف عن ذلك املتعلِّق باملواريث، أكان لناحية املبدإِ 151
  ». ففي غياب وصيٍَّة يكون اختالف الدين أو املذهب مانًعا للتوريث : « االنعكاسات املرتتِّبة

وتبقى الوصيَّة صحيحًة يف كّل ما يتعلَّق باهلبة أو الصََّدقة أو َترِكة األوقاف أو املؤسَّسات اخلرييَّة أو املؤسَّسات 
  ).150التعليميَّة (املادَّة 

ا تفرتض وجودها مكتوبًة، حرًصا على ال حتدِّد ال َّ تشريعات الدرزيَّة أّي صيغٍة خاصٍَّة بكتابة الوصيَّة، إالَّ أ
على املوصي أن جيهِّز  : « استمراريَّة األقوال واألعراف املوروثة عن األجداد، واملكرَّسة يف قانون األحوال الشخصيَّة

تبقى الوصيَّة بعد إثبات صحَّتها عند  «ا حبسب القانون فـ ، حبسب الُعْرف. أمَّ » وصيَّته مكتوبًة قرب رأسه
قٍة عنها   ، وما يليها).158(املادَّة »  القاضي، يف حني حيتفظ املوصي بنسخٍة مصدَّ
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  وما يليها) 155في موت الموَصى له (المستفيد) قبل موت الموصي (المادَّة  .2

له وريٌث أو أكثر. فتعود حصَّة املتوىفَّ إىل وريثه أو ورثته. أمَّا إذا تبقى الوصيَّة صاحلًة إذا كان لدى املتوىفَّ املوصى 
  مل يكن للمتوّىف املوصى له وريث، تُلغى احلصَّة العائدة له يف الوصيَّة، ويتّم توزيعها على سائر املوَصى هلم.

  
  وما يليها) 158في أنواعها (المادَّة  .3

الوصيَّة الواجبة يف حياة املوصي، أي املسجَّلة أمام  : من الوصيَّةيسمح قانون األحوال الشخصيَّة بأربعة أنواٍع 
والوصيَّة غري املسجَّلة اليت ال تصبح نافذًة إالَّ بعد أن حيكم القاضي بصحَّتها  ؛ )158قاضي املذهب (املادَّة 

ا (املادَّة  ضعها املوصي ضمن غالٍف )، أي تلك اليت ي164؛ والوصيَّة املستورة (املادَّة  )158ولزومها والعمل 
؛ والوصيَّة احملرَّرة خارج لبنان  خيتمه بالشمع األمحر خبامت احملكمة أمام القاضي، ويوقِّعه مع القاضي وأربعة شهود

  ).161(املادَّة 
  

  في شروطها ومستلزماتها .4
يف ذلك فرض توريث حدٍّ أدىن يتمتَّع املوصي باحلرِّيَّة الكاملة واملطلقة يف حتديد َمن يورث، وكيف، دون أن يقيِّده 

  ).148من َترِكته إىل َوَرثته أو تفضيل وريٍث على آَخر (املادَّة 
غري أنَّ هلذه احلرِّيَّة التامَّة يف الوصيَّة، وجًها آَخر حيث ميتلك املوصي حّق إسقاط أحد َوَرثته من الرتَِّكة، فحرِّيَّة 

ملعضلة، ُتطبِّق الطوائف اللبنانيَّة اُألخرى مبادىء االحتياط العطاء هي أيًضا حرِّيَّة حرمان. ولتجاوز هذه ا
. دًة جزًءا من الرتَِّكة يعود إىل الَوَرثة الشرعيِّني للمتوىفَّ   والتخصيص، حمدِّ

املوصي، واملوصى له، والرتَِّكة. ولكلٍّ من هذه العناصر مستلزماته اخلاصَّة  : وتتألَّف الوصيَّة من ثالثة عناصر هي
  ة اليت تتوافق مع تلك اليت عند الطوائف اإلسالميَّة، وأحيانًا ختتلف.والعامَّ 

  
  التَّرِكة والمواريث في التشريع اإلسالميّ 

حني وفاة موحِّد مل يدوِّن وصيَّته، أو يف حال إبطال الوصيَّة من قبل قاضي املذهب، تُعتمد تشريعات املذهب 
الثُّْمن ألهله، والربع لزوجه،  : ممتلكات املتوىفَّ وثروته على األساس التايل). فتتّم حينئٍذ قسمة 168احلنفّي (املادَّة 

من القانون  169والباقي ألوالده، علًما بأنَّ البنت ال تنال سوى النصف من مقدار حصَّة الصّيب. غري أنَّ املادَّة 
. فيأخذ التشريع الدرزّي يف  الدرزّي، تُلغي من التشريعات اإلسالميَّة تلك املواّد اليت تستثين بعض فروع املتوىفَّ

االعتبار مبدأ التمثيل، على خالف باقي املذاهب اإلسالميَّة. وبعبارٍة أُخرى، إذا ما تويفِّ االبن قبل أبيه تعود 
هم. حصَّته مباشرًة إىل أوالده. ووفًقا هلذا التشريع، ال حيّل األوالد حمّل أبيهم، بل ميثِّلونه وخيلفونه يف َترِكة َجدِّ 

يٍَّة من قبل بقيَّة املذاهب  دف العدل واملساواة، املبدأان اللذان مها اليوم، موضع دراسٍة جدِّ وتُعتمد هذه القاعدة 
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م. وهناك حاليًّا مشروع تعديٍل يف نظام األحوال الشخصيَّة الدرزّي يهدف  اإلسالميَّة، متهيًدا إلقرارها يف تشريعا
  كثر عدًال، حملَّ احلنفّي، يف موضوع الرتَِّكة دون وصيَّة، وهو ال يزال قيد الدرس.إىل إحالل الفقه اجلعفرّي األ

ومبعزٍل عن كّل تلك التشريعات، ُحتصر سلطة إصدار أحكاٍم حول آثار وفاة ومرتتِّباته، وإقرارها، أو حول توزيع 
  الرتَِّكة، يف يد القضاء املذهّيب الدرزّي.

  
  تنظيم القضاء المذهبيّ 

ف هيكليَّة القضاء املذهّيب الدرزّي الذي تتبع له خمتلف أوضاع األحوال الشخصيَّة للدروز يف لبنان، من مخس تتألَّ 
  حماكم ابتدائيَّة أو مذهبيَّة، ومن حمكمة استئناٍف عليا.

  
  تشكيل المحاكم االبتدائيَّة وسلطاتها (قضاة المذهب)

  :  هياحملاكم االبتدائيَّة يف القضاء املذهّيب الدرزّي 
حمكمة بريوت، ومركزها بريوت، وتشمل سلطتها حمافظة بريوت، وحمافظة الشمال، وأقضية املنت  .1

  وكسروان وجبيل. 
  حمكمة عاليه، ومركزها عاليه، وتشمل سلطتها قضاء عاليه فقط. .2
  حمكمة بعقلني، ومركزها بعقلني، وتشمل سلطتها قضاء الشوف. .3
  طتها حمافظة البقاع.حمكمة البقاع، ومركزها راشيَّا، وتشمل سل .4
 حمكمة اجلنوب، ومركزها حاصبيَّا، وتشمل سلطتها حمافظة اجلنوب. .5

  حمكمة املنت ومركزها القلعة، وتشمل سلطتها قضاء بعبدا. .6
  ويرأس كالًّ من هذه احملاكم قاٍض مذهيبٌّ منفرد، ولكلٍّ منها قـََلٌم يتألَّف من رئيس قلٍم وكاتٍب وُمَباِشر وحاجب.

  
  االستئناف العليا وسلطاتها تشكيل محكمة

ا كّل األراضي  تتشكَّل حمكمة االستئناف العليا من رئيٍس ومستشاَرين اثنني. مركزها بريوت وتشمل سلطا
اللبنانيَّة. وهلا قلٌم يتألَّف من رئيس قلٍم وكاتٍب وُمَباِشٍر وحاجب. كما هلا ديواٌن إداريٌّ مرتبٌط برئيس احملكمة القائم 

  العاّم واختصاصاته، ومؤلٌَّف من رئيس دائرٍة وحماسٍب وكاتٍب ومستكتٍب وخادم.  مبهام املدير
  

  المميِّزات الحاليَّة للقضاء المذهبّي الدرزيّ 
يتميَّز القضاء املذهّيب الدرزّي، اليوم، بوجود تشريعاٍت وقوانني، بلغت مستًوى عاٍل من الدقَّة والوضوح القانونيَّني. 

منصب قاٍض مذهّيب، أُسوًة بأّي قاٍض يف حماكم الدولة العدليَّة، أن حيوز إجازًة يف احلقوق، وعلى الراغب بتبوُّؤ 
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ومن املستحسن أن حيوز أيًضا، شهادة دبلوم من معهٍد قضائيٍّ مماثٍل من حيث التنظيم واإلعداد والتدريب ملعهد 
  ل الدبلوم من املعهد القضائّي نفسه.القضاء الذي يدرس فيه قضاة احملاكم العدليَّة ويتدرَّبون، أو أن ينا

ُيصنَّف القضاء املذهّيب الدرزّي جزًءا من اجلهاز القضائّي اللبناّين، وبالتايل فهو يقع حتت سلطة قانون املوظَّفني، 
اية اخلدمة اليت حدَّدها القانون اللبناّين، وجعلت سّن التقاعد  . 64بدل  68وخصوًصا جلهة التقاعد وتعويض 

ذا،  فإنَّ القضاء املذهّيب الدرزّي يشبه من حيث حتديد احلقوق والواجبات تنظيم جسم احملاكم العدليَّة. ويف و
ا، يشابه القانون اإلجرائّي املدّين املطبَّق  السياق عينه، ُتطبِّق حماكُم القضاء املذهّيب الدرزّي قانوَن إجراءاٍت خاصٍّ 

ة. أمَّا رواتب القضاة واملوظَّفني يف القضاء املذهّيب الدرزّي فُتدفع من املاليَّة العامَّة،  يف احملاكم العدليَّة للدولة اللبنانيَّ 
  كما أنَّ النفقات القضائيَّة ُتستوىف لصاحل املاليَّة العامَّة.

لثوب يلبس قضاة احملاكم املذهبيَّة الدرزيَّة الثوب الديّين يف احملكمة، كما يلبس قضاة حماكم الدولة العدليَّة ا
م ال ُتطبَّق إالَّ يف حدود األمور املتعلِّقة باألحوال  القضائّي يف احملكمة. غري أنَّ صالحيَّات قضاة املذهب وسلطا
الشخصيَّة للموحِّدين الدروز. فعلى سبيل املثال ال احلصر، ال حيّق لقضاة املذهب تطبيق سلطتهم وصالحيَّتهم 

، ويستحيل عليهم ذلك إذا كان الزواج خمتلطًا. ويُنتدب قاٍض درزيٌّ من على زوَجني إالَّ يف حال كانا درزيَّني
احملاكم العدليَّة ملنصب املدَّعي العاّم أمام حمكمة االستئناف العليا، وآَخر لتويلِّ مهمَّات التفتيش لدى احملاكم 

 املذهبيَّة الدرزيَّة.
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  الفصل السادس

  
  الثقافيّ االنتشار واإلشعاع 

 
  االنتشار

يصعب كّل حتديٍد دقيٍق حلجم االنتشار الدرزّي بسبب غياب اإلحصائيَّات الرمسيَّة يف لبنان، على أنَّ االغرتاب 
يبقى جزًءا ال يتجزَّأ من االغرتاب اللبناّين والسورّي عموًما، وهو يقع ضمن خريطة هذين االغرتاَبني. يُقدَّر عدد 

ألًفا)، مثَّ يف   30دروز حبواىل مئة ألف، يعيش معظمهم يف الواليات املتَّحدة األمريكيَّة (حواىل ال املوحِّديناملغرتبني 
  ألًفا)، ويتوزَّع الباقون يف فنـزويالَّ ونيجرييا وأسرتاليا ودول اخلليج واململكة العربيَّة السعوديَّة. 25إىل  20كندا (

ة يف مطلع القرن العشرين، واليت استقطبها احللم األمريكّي ومنط يتحدَّر دروز الواليات املتَّحدة من حركات اهلجر 
الدروز يف الواليات املتَّحدة إىل حّد اختيار األمساء األمريكيَّة مثل روجر  املوحِّدون احلياة يف بالد العّم سام. واندمج

كا بنشاٍط مميَّز. ففي منتصف بدل عجاج، وراي بدل رامز، أو راندي بدل رياض. واتَّسمت اجلالية الدرزيَّة يف أمري 
القرن العشرين تأسَّست اجلمعيَّة الدرزيَّة األمريكيَّة، ومقرُّها لوس أجنلس للمقيمني على الساحل الغرّيب، وواشنطن 
العاصمة للمقيمني على الساحل الشرقّي. يُنتخب رئيسها ملدَّة سنتني. تنظِّم اجلمعيَّة مبناسبة العيد الوطّين األمريكّي 

اهات واملناطق، ويعاجل مواضيع ثقافيًَّة  4( متُّوز)، مؤمتًرا سنويًّا جيمع العائالت الدرزيَّة من خمتلف الفئات واالجتِّ
واجتماعيًَّة وعقائديَّة، ونادرًا ما يتعرَّض للمواضيع السياسيَّة. يدير املؤمتر كّل عاٍم رئيٌس ينتخبه األعضاء. وعام 

للبنانيَّة، أطلق دروز أمريكا اللجنة األمريكيَّة الدرزيَّة للشوؤن العامَّة، فأخذت على ، إبَّان احلرب األهليَّة ا1982
الدروز يف العامل. وقد أثَّرت هذه اللجنة  املوحِّدينعاتقها إعالم السياسيِّني ووسائل اإلعالم األمريكيَّة حبقيقة واقع 

إىل حدٍّ بعيٍد يف السياسة األمريكيَّة حيال طائفة املوحِّدين الدروز يف لبنان، وخصوًصا إبَّان األحداث املؤملة يف 
أيًضا، عنيَّ الرئيس رونالد ريغان السيِّدة روزفلت املولودة سلوى  1982). وعام 1984-1983حرب اجلبل (

  أرصون يف لبنان، وزوجة السفري روزفلت، يف منصب رئيس الربوتوكول يف اإلدارة األمريكيَّة.شقري من 
ليست هذه احليويَّة تفرًُّدا درزيًّا، بل هي خاصِّيٌَّة عامٌَّة عند العرب املسيحيِّني واملسلمني املقيمني يف أمريكا، طالعًة 

ا املها جرون يف بالد االغرتاب، تشجِّع كّل َمن هو من ذوي األصول العربيَّة من طابع اهلجرة. فاحلرِّيَّة اليت يتمتَّع 
ِجلُّون يف شىتَّ 

ُ
والشرق أوسطيَّة، على االنفتاح وإثبات الذات واإلبداع اخلالَّق، فيربز منهم العلماء وامل

ا بُيْسٍر وبساطة، دون االختصاصات واالهتمامات. ويتعامل دروز أمريكا مع مفردات احلرِّيَّة والدميقراطيَّة ومفاهيمه
خوٍف من قمٍع أو زجر. فرتاهم ال يشعرون باخلوف أو الرهبة يف التعبري عن أنفسهم أو عن إظهار أصالتهم، حىتَّ 

، 2001/ أيلول  على مستوى العقيدة، دون أن ننسى أنَّ الوضع الذي استجدَّ بعد احلادي عشر من سبتمرب
أساوّي، أَدَّى إىل تصاعد موجة التمييز العنصرّي جتاه العرب، وتقييد حرِّيَّة واالنقالب الذي َأحدثه هذا الزلزال امل
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 التعبري والعمل يف الواليات املتَّحدة. بيد أنَّ برامج اجلمعيَّة الدرزيَّة األمريكيَّة ومشاريعها ما فتئت تعربِّ عن جناح
، »  تراثنا «و »  عاملنا « : ة جملََّتني فصليََّتنيالدروز يف االندماج يف جمتمعات اإلقامة. وتنشر اجلمعيَّ  املوحِّدين

  وأنشأت أيًضا موقًعا إلكرتونيًّا لإلعالم والتواصل.
م يف أمريكا. وحبسب إحصاءات السفارة الكنديَّة يف لبنان لعام  املوحِّدونال يقّل  الدروز يف كندا عدًدا عن إخوا
منهم. ففي  % 10الدروز  املوحِّدون لًفا، يشكِّلأ 250، يبلغ عدد اللبنانيِّني يف كندا حواىل 2002

  جاليٌة درزيٌَّة كبريٌة جاء معظم أفرادها من البقاع الغرّيب وراشيَّا، وحتديًدا بلدة ينطا يف قضاء راشيَّا.»  أدمنتون «
هم مع يف هذا اإلطار، يدين العرب يف اندماجهم باجملتمع الكندّي جلهود الدرزّي حممَّد سعيد مسعود الذي سا

الكنديَّة، وترأَّسها فيما بعد. وقد مسح له هذا املوقع -عدٍد من املهاجرين، يف تأسيس مجعيَّة الصداقة العربيَّة
باالنطالق يف شرح القضيَّة الفلسطينيَّة للشعب الكندّي، داحًضا ُأسس السياسة الصهيونيَّة. وأُتيحت له مدَّة 

العربيَّة اليت نشر فيها -ة للشوؤن اخلارجيَّة، وتأسيس جملَّة الصداقة الكنديَّةرئاسته اجلمعيَّة، خماطبة اللجنة الكنديَّ 
العديد من املقاالت املؤيِّدة للقضيَّة الفلسطينيَّة، ودأب على توزيعها جمَّانًا لعشرات اآلالف من األشخاص يف كندا 

  والواليات املتَّحدة، وصوًال إىل عصبة األُمم وخمتلف برملانات العامل.
أمَّا اجلالية الدرزيَّة يف فنـزويالَّ فقد تغذَّت من اهلجرات املتتالية من جبل لبنان، وجبل الدروز، منذ مطلع القرن 

م من حاملي اجلنسيَّة العثمانيَّة حني هاجروا، » توركوس «العشرين. وُمسِّي أبناء اهلجرات  ، أي أتراك، نظرًا إىل كو
ة العثمانيَّة عن ديارهم. وساهم هؤالء بقوَّة، يف دعم القضايا العربيَّة ومواجهة وذلك قبل زوال سلطة اإلمرباطوريَّ 

  محالت التضليل والتشويه.
الدروز يف جنوّيب غرّيب البالد، ابتداًء من مدينة كانبريا، مرورًا بسيدين وأديالييد.   املوحِّدونأمَّا يف أسرتاليا فيرتكَّز 

يف غرب أفريقيا وحتديًدا يف نيجرييا. وتعود هجرة هؤالء إىل حركات اهلجرة اللبنانيَّة كما توجد جالياٌت درزيٌَّة كبريٌة 
  والسوريَّة الواسعة والكثيفة يف مطلع القرن العشرين.

ويف اململكة العربيَّة السعوديَّة وبلدان اخلليج، يشكِّل االغرتاب الدرزّي ظاهرًة حديثًة نسبيًّا، إذ إنَّه نشأ إثر دعوٍة 
من تلك الدول إىل اللبنانيِّني للقدوم إليها، للعمل واستثمار األموال، ليتطوَّر منذ النصف الثاين من القرن العشرين 

وقد برز يف هذا االنتشار فؤاد محزة الذي شغل منصب وزير اخلارجيَّة يف عهد مؤسِّس  على إيقاع التطوُّر النفطّي.
  اململكة امللك عبد العزيز آل سعود.  

الدروز حيويًَّة فائقًة داخل اجلمعيَّات االغرتابيَّة اللبنانيَّة والعربيَّة، ومل يكتفوا بتأسيس  املوحِّدونهذا، وأظهر 
م والسعي إىل اندما جها يف البلدان اليت استقبلتهم، بل أسهموا إسهاًما الفًتا يف تأسيس اجلامعة الثقافيَّة مجاعا

للمغرتبني يف العامل يف الستِّينيَّات، وكان مركزها بريوت. ورئس اجلامعة أنور اخلليل، كما رئس فرعها اللبناّين، توفيق 
مواقفهم وأوضاعهم وصانوا مصاحلهم، آخذين بعني عسَّاف. وبرز االثنان يف عمليَّة تنظيم املغرتبني، فوحَّدوا 

الدروز يف بالد االنتشار مجعيَّاٍت الستقبال مواطنيهم  املوحِّدين االعتبار مصاحل بالد املنشِإ. وقد َأسَّس بعض
  القادمني من لبنان ولتسهيل عمليَّة اندماجهم يف اجملتمعات اجلديدة. 
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  العلميَّة في القرن التاسع عشر: المساهمة في النهضة  اإلشعاع الثقافيّ 

  
  مدارس البعثات البروتستانتيَّة

َأجنبت حقبة االستقرار السياسّي واالقتصادّي يف مرحلة املتصرِّفيَّة، أواخر القرن التاسع عشر، حياًة ثقافيًَّة وفكريًَّة 
 املوحِّدونة لقيام النهضة، فقد استفاد . وعلى الرغم من أنَّ املسيحيِّني أَلَّفوا األعمدة األساسيَّ 49وعلميًَّة يف البالد

ا البعثات التبشرييَّة اإلجنيليَّة يف مناطقهم. وقامت شخصيَّاٌت درزيٌَّة   الدروز منها أيًضا، بفضل املدارس اليت أنشأ
 كبرية الشأن، بسبب من هواها الربيطاّين وخالفها مع فرنسا، بتشجيع البعثات الربوتستانتيَّة يف اجلبل، ومحاية
مسؤوليها من الضغوط اليت مارستها املؤسَّسات الكاثوليكيَّة اليت تدعمها فرنسا. وبرز منهم آل تلحوق يف تقدمي 
األرض اليت أُقيمت عليها اجلامعة األمريكيَّة يف رأس بريوت، إمَّا وهًبا وإمَّا بيًعا بأسعاٍر خبسة. أمَّا أقدم تلك 

. وتبع ذلك تأسيس مدارس إجنيليَّة يف عرمون وبتاتر 1843يٌَّة يف عبيه، عام املدارس وأمهُّها فَأسَّستها بعثٌة أمريك
. وبغية دعم مدرسة بتاتر قام مشايخ آل عبد امللك بتسجيل حواىل 1854، ويف بتخنيه عام 1853عام 

، سليمان العشرين من أوالدهم فيها، ومنذ سنتها اُألوىل. وأُسوًة مبشايخ القرى، حثَّ مشايخ آل تلحوق يف الغرب
. وقامت مبادراٌت مماثلٌة يف العديد من القرى يف 1855الصليـيب على إنشاء مدرسٍة يف عاليه، فكان ذلك عام 

  الغرب، يف عيناب وبشامون ورأس املنت ودير قوبل.
  

  المدرسة الداووديَّة
الدروز إىل  ديناملوحِّ ، عرض الشيخ سعيد تلحوق على حاكم املتصرفيَّة يف لبنان، حاجة 1862يف مطلع عام 

ا من  بناء مدارس جديدة. واقرتح عليه إنشاء مؤسَّسٍة ُتدرِّس الثقافة العربيَّة واللُّغات األجنبيَّة، وتستويف نفقا
عائدات األوقاف الدرزيَّة، على أن يتمَّ حتويل منسك الشيخ أمحد أمان الدين يف عبيه، إىل مدرسة. وافق املتصرِّف 

نسبًة إىل »  املدرسة الداووديَّة «، وُمسِّيت 1862سَّست املدرسة الدرزيَّة اُألوىل عام على هذه الطلبات، وتأ
ا لألوقاف.   املتصرِّف داوود باشا الذي رعى إقامتها، وُعهد بإدار

  
  تأثير المدارس

َأسهمت املدارس اليت أُنشئت يف املناطق الدرزيَّة، يف تعليم أبناء الطائفة. غري أنَّ متخرِّجي هذه املدارس مل ينحوا 
م املسيحيِّني الذين َأسَّسوا مدارس جديدة، بل اكتفوا بإرسال أبنائهم إىل املدارس اليت تعلَّموا فيها.  حنو أقرا

فني أَدَّت دورًا أساسيًّا يف النهضة العربيَّة يف لبنان، يف حقول اللُّغة واألدب وبرزت من بني هؤالء خنبٌة من املثقَّ 
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ل من وَّ والعلوم والصحافة. ومن بني خرِّجيي الدفعة اُألوىل يف كلِّيَّة الطّب يف جامعة بريوت األمريكيَّة، يف العقد األ
ا، أربعة موحِّدين دروز م وداوود سليم. وقد تألَّق اسم الدكتور أسعد أمني احلليب وأسعد سليم ويوسف سلي : حيا

. أمَّا شقيقه داوود 1899سليم بفضل أحباثه العلميَّة املختلفة، وحتديًدا كتابه عن تربية دود القّز، الصادر عام 
الن فهاجر إىل أمريكا الشماليَّة، واشتهر بأحباثه عن العلوم الكهربائيَّة. ويف جمال العلوم، رئس األمري حممَّد أرس

، ومن أهدافها نشر العلوم 1868، وأُعيد تأسيسها عام 1847اجلمعيَّة العلميَّة السوريَّة اليت أُنشئت عام 
ذه اجلمعيَّة فانتسب إليها العديد من رجال الفكر والقلم، من خمتلف  والفنون. واعرتفت السلطات العثمانيَّة 

طفى أرسالن والشيخ سعيد تلحوق. ويف احلقبة عينها، أنشأ األمري مص : البلدان العربيَّة، وملع منهم درزيَّان
الدروز مجعيَّة مدارس املعارف العموميَّة، ومن اختصاصها الشؤون الثقافيَّة والرتبويَّة للطائفة. ويف جمال  املوحِّدون

  ، جريدة الصفا.1868اإلعالم، برز األمري علي آل ناصر الدين الذي َأسَّس عام 
  

  ز واليقظة العربيَّةالموحِّدون الدرو 
اية القرن التاسع عشر، بفضل البعثات األجنبيَّة واملدارس العموميَّة العثمانيَّة  أدَّى التعليم الذي تنامى انتشاره منذ 
واملدارس اخلاصَّة األهليَّة، إىل والدة حركاٍت سياسيٍَّة إصالحيٍَّة ووطنيٍَّة يف كّل بلدان املشرق. وبانت الثقافة اليت 

ا مدارس البعثات الفرنسيَّة، تش ا تالمذة تلك املدارس مشبعًة بالتوجُّهات السياسيَّة. وأَمَّنت الربامج اليت اعتمد رَّ
الدروز  املوحِّدونالعمل والوظائف داخل جهاز املتصرفيَّة اإلدارّي، أوًَّال وقبل كّل شيٍء للمسيحيِّني. وأرسل 

أو اإلسالميَّة العثمانيَّة الرمسيَّة واخلاصَّة. من هنا، مل تكن النُّخبة املثقَّفة الدرزيَّة أوالدهم إىل املدارس الربوتستانتيَّة 
خارج النهضة الفكريَّة يف لبنان. وقد عرف لبنان صحوًة سياسيًَّة تبلورت حول حساسيَّة موقعه داخل اإلمرباطوريَّة 

ا مطاِلب باإلصالح السياسّي داخل اإلمرباطوريَّة، العثمانيَّة. وأخذت هذه الصحوة السياسيَّة شكَلني، أوَّهلم
وثانيهما يقظٌة قوميٌَّة عربيٌَّة تدعو إىل إحياء الثقافة العربيَّة من ناحية، وإىل االستقالل عن الدولة العثمانيَّة، من 

  الدروز فاحنازوا بشكٍل واضٍح إىل معركة االستقالل.  املوحِّدونناحيٍة ُأخرى. أمَّا 
  

  ن الدروز والفنّ الموحِّدو 
م باحلقيقة اإلهليَّة الواحدة املنـزَّهة  املوحِّدون يُظهر الدروز حساسيًَّة جتاه الفّن حبسب احلقول وامليادين. إالَّ أنَّ إميا

واخلالقة لكّل شيٍء، منعهم من رسم الكائنات احليَّة واألشياء املادِّيَّة أو متثيلها، كما أنَّ هذا األمر ليس مستساًغا 
الدروز عن الفنون التصويريَّة، ليس بداعي قلَّة االهتمام  املوحِّدونعند املسلمني وبعض املسيحيِّني. وهكذا، ابتعد 

أو التحرمي، بل بداعي احرتام الواحد األحد. بيد أنَّ عدًدا من الفنَّانني اشتهروا بالفّن التشكيلّي وفّن احلروفيَّات  
؛ مع العلم بأنَّ التنُّوخيِّني متيَّزوا أيًضا بفّن اخلّط العرّيب  » طَّاط امللوكخب «كالشيخ نسيب مكارم الذي لُقِّب 

الدروز يف الفنون البالغيَّة والشعريَّة واألدبيَّة، حىتَّ صاروا مضرب مثل. فالشعر   املوحِّدونالقرآّين. ويف املقابل، برع 
كما الرواية اللذان تراجعا يف أيَّامنا حتت تأثري ضغط وسائل اإلعالم والتواصل احلديثة، ما زاال حيظيان بشعبيٍَّة  
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ملناسبات املختلفة. وترتبط املوضوعات اليت الدروز، وميارسها الكثريون منهم يف القرى، ويف ا املوحِّدينكربى عند 
الدروز الثقاّيف والتارخيّي. وهي يف غالب األحيان، كنايٌة  املوحِّدينتعاجلها هذه الفنون بشكٍل وثيٍق ومحيٍم برتاث 

حية عن قصائد حبٍّ وحنني، أو ختليٍد حملطَّاٍت بارزٍة يف تارخيهم من معارك تؤكِّد على حّب الوطن. وتربز هذه القر 
الشاعريَّة خصوًصا يف املناسبات الكربى املميَّزة، وتتبدَّى مسرًحا ملبارزاٍت بالغيٍَّة وفصاحيَّة، فتتشابه من حيث 

ا حتمل أمساء خمتلفًة باختالف املناسبات. ففي حفالت الزفاف، ميارس َّ الدروز اِحلداء  املوحِّدون املضمون ولو أ
لشعر ميدحان العروَسني، يُردِّدمها احملتفلون طوال السهرة. ويف مناسبات الذي يقوم على بيَتني عفويَّني من ا

االنتصار السياسّي أو العسكرّي تسود احلوربة، وهي عبارة عن بضعة بيوٍت من الشعر العفوّي تتغىنَّ بأجماد 
لوعة على فقدانه، وذلك يف الدروز إىل الندب لبكاء املتوىفَّ وإظهار ال املوحِّدوناملنتِصر. أمَّا يف اجلنازات فيلجأ 

  بيَتني أو ثالثٍة فقط.
الدروز املوسيقى حبسٍّ فينٍِّّ ُمْرَهف. ويتميَّزون بالعزف على آالٍت تقليديٍَّة تراثيٍَّة مثل الناي  املوحِّدونكما يقدِّر 

جة . ويبقى عزفهم للموسيقى ذا طابٍع شعيبٍّ، فيمارسه الراعي يف وحدته يف اجلبا50والربابة واجملوز ل، ويُكمل 
سهرات الليل يف االحتفاالت العائليَّة واخلطوبة والزواج، ويتجلَّى أكثر ما يكون يف الدبكة، تلك احللقة الشهرية 

  اليت يرقص فيها الناس على إيقاع املوسيقى.
  

  مجاالت التميُّز 
أواخر القرن التاسع عشر، كما من لقد استفادت طائفة املوحِّدين الدروز من النهضة الفكريَّة اليت عرفها لبنان 

حركة اهلجرة واالغرتاب، ما مسح، منذ أواخر القرن التاسع عشر، بنشوء خنبٍة مثقَّفة. وَتستمّر هذه احلالة إىل اليوم، 
دَّى إذ ما زالت الطائفة ُخترِّج الفنَّانني، والُكتَّاب، واملفكِّرين يف كّل حقول املعرفة والعلوم والسياسة واألعمال. وتتب

من الصعوبة مبكاٍن يف حدود كتاٍب مماثٍل، تغطية كّل ذلك وإيفاء املوضوع حّقه، يف حني أنَّ االقتصار على ذكر 
بعض الشخصيَّات أو املواقف سيؤدِّي، ال حمالة، إىل عشوائيٍَّة يف االختيار، أو إىل النسيان واإلمهال. لذا، ستأيت 

جملاالت اليت برع فيها املوحِّدون الدروز ومتيَّزوا، منذ القرن املاضي وإىل حتًما احملاولة لرسم صورة بعض احلقول وا
ٍد  يومنا هذا، ستأيت غري مكتملٍة، بل مقتصرًة على أمثلٍة خمتارٍة لشخصيَّاٍت حلَّقت مبِدعًة يف جمال اختصاٍص حمدَّ

دف هذه احملاولة إىل إ براز مدى اإلشعاع الفكرّي دون أن ختتصره، ونوردها على سبيل املثال ال احلصر. و
والثقاّيف للدروز، ال إىل متيُّز أفراٍد أو أشخاٍص، على أن ُتضيء على خمتلف العناوين اليت كنَّا قد تطرَّقنا إليها 

  سابًقا.
  

  القانون والسياسة .1

                                                            

  ؛ واجملوز آلة نفٍخ مؤلَّفٌة من َقَصبَتني فيهما ثقوب.  واحد الربابة آلُة وتريٌَّة ذات وترٍ  .2
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السياسيَّة اللبنانيَّة.  بقدر ما برز املوحِّدون الدروز أوفياء لرتاثهم التارخيّي، بالقدر عينه متيَّزت مشاركتهم يف احلياة
ومتيَّز يف هذا اجملال نظرية جنبالط وابنها كمال، وشكيب وعادل أرسالن، وعلّي ناصر الدين، وعجاج نويهض، 
يج تقّي الدين، وبشري األعور، وتوفيق عسَّاف، ومروان محادة، وكثريون غريهم. ويظهر دور  وجميد أرسالن، و

م يف حياة لبنان السياسيَّة، وقد احتلَّ هؤالء أعلى املناصب الوزاريَّة والقضائيَّة. غري املوحِّدين الدروز الفاعل وتأثريه
أنَّ األمهِّيَّة السياسيَّة للموحِّدين الدروز تدين اليوم، ويف آٍن مًعا، للموقع الذي تعطيها إيَّاه طبيعة النظام السياسّي 

، يف جماَيل 51خرىاللبناّين من جهة، ولوزن ممثِّلي الطائفة، من جهٍة أُ  . كما اخنرط املوحِّدون الدروز بوجٍه خاصٍّ
احلقوق والقانون. ومن بني الشخصيَّات الكثرية اليت متيَّزت عندهم يف هذا اجملال، يربز األستاذ أمني عبَّاس احلليب 

ي ) الذ1978-1892)، الذي كان من أوَّل احملامني الدروز يف لبنان، وشفيق بك احلليب (1948- 1900(
  ».   بلديًَّة ممتازة «توىلَّ رئاسة جملس شورى الدولة وكان حمافظًا ملدينة بريوت ورئيًسا لبلديَّتها، وقد جعلها 

  
  االقتصاد .2

هاجر املوحِّدون الدروز إىل الواليات املتَّحدة األمريكيَّة وكندا وأمريكا الالتينيَّة وأسرتاليا، ومن َمثَّ إىل أفريقيا 
والكويت وبلدان اخلليج. واستثمروا يف لبنان الثروات اليت راكموها يف بالد االغرتاب، خصوًصا يف والسعوديَّة 

، تأسَّست أوَّل شركة درزيَّة، 1951املرحلة اليت تلت االستقالل، كما أسَّسوا الشركات التجاريَّة الكبرية. ويف عام 
صاحبة امتياز بيبسي كوال يف لبنان، وُسجِّلت يف السجّل ، » الشركة العصريَّة اللبنانيَّة للتجارة املسامهة «وهي 

الدروز بزخٍم يف القطاع التجارّي والصناعّي والسياحّي يف لبنان،  املوحِّدون التجارّي باسم توفيق عسَّاف. واخنرط
له ممارسني نشاطهم أوًَّال، يف قطاع الفنادق واملصارف والصناعة. ونتذكَّر هنا سرية توفيق عسَّاف وأعما

) الذي كان يدير سلسلة فنادق فينيسيا والفندوم الكبرية 1980 ، وجنيب صاحلة (ت.52)1996 (ت.
والشهرية، وشركة ليكو (الشركة اللبنانيَّة للصناعة والتجارة)، والشركة الشرقيَّة لإلعالم، ورجا صعب مؤسِّس فندق 

  السمرالند.
ادّي اللبناّين، مثلهم مثل بقيَّة اللبنانيِّني من الطوائف اُألخرى. الدروز اإلفادة من االزدهار االقتص املوحِّدونوعرف 

م الدميوغراّيف. لكنَّهم ما  وحقَّقوا يف هذا اجملال كسًبا كبريًا، إذ كانت حصَّتهم من السوق االقتصادّي تفوق وز
ا، ما أَفقدهم ال كثري من الثقل االقتصادّي الذي متتَّعوا لبثوا أن تأثَّروا، كسائر اللبنانيِّني، باحلرب األهليَّة وتداعيا

  به.
  اإلذاعة والصحافة واإلعالم .3

باإلضافة إىل ما سبق ذكره، فقد َأظهر العديد من املوحِّدين الدروز مواهب وكفاءاٍت يف الكتابة، وسيلًة للتعبري 
َأسهموا يف تأسيس العديد ومنربًا حرًّا يؤمِّن جسر تواصٍل مع اآلخرين. فطبعوا عامل الصحافة بطابعهم اخلاّص، و 

                                                            

  ز.و الدر  املوحِّدين طائفةخصيَّات التارخييَّة األبرز يف نظر نبذات السري الذاتيَّة لكمال جنبالط وجميد أرسالن، يف القسم املخصَّص للشأُ  .3
  ة األبرز يف طائفة املوحِّدين الدروز.التارخييَّ نظر النبذة عن سريته الذاتيَّة يف القسم املخصَّص للشخصيَّات أُ  .4
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) 1937-1884من الصحف اليوميَّة. فعلى سبيل املثال، شارك الكاتب والشاعر والصحاّيف أمني تقّي الدين (
) يف 1919» ( القلم «) يف تأسيس جملََّيت 1976-1898، وَأسهم عبداللَّه النجَّار (» الزهور «يف حترير جملَّة 
ُسمَّى زمًنا رئيًسا 1984-1922الدين ( وحليم تقيّ ».  اجمللَّة « دمشق، و

)، األستاذ اجلامعّي السابق، وامل
حملكمة االستئناف العليا، قبل أن يُنتخب يف جملس أُمناء اجمللس الدرزّي للبحوث واإلمناء، يف السنوات العشر 

ته كان هلا تأثٌري حاسم األخرية من حياته، وله الكثري من املقاالت يف صحٍف خمتلفة. وعلى األرجح أنَّ جرأة مقاال
يف اغتياله. ويف أيَّامنا، مروان محاده النائب والوزير، هو يف الوقت نفسه سياسيٌّ بارٌز وكاتٌب يف جريدة النهار 

  اللبنانيَّة.
أبعد من الصحافة واإلعالم، سامهت بعض الشخصيَّات الدرزيَّة، عرب مبادراٍت ملموسٍة، يف تطوير وسائل اإلعالم 

) الراديو إىل بيوت اللبنانيِّني 1966- 1902، أَدخل سليم عبَّاس احلليب (1928ل والتواصل. ففي عام واالتِّصا
. وأثناء احلرب األهليَّة اللبنانيَّة، وقبل أن يصبح وزيًرا لإلعالم، كان غازي العريضي 53» راديو وستنكهاوس «عرب 

  احلزب التقدُّمّي االشرتاكّي. مسؤوالً عن اإلعالم ومديرًا إلذاعة صوت اجلبل اليت أطلقها
  

  المجال األكاديميّ  .4
الدروز صفحات اجلرائد واجملالَّت، وَأصدروا الكتب املختلفة اليت تتناول املواضيع  املوحِّدون مَأل املثقَّفون والُكتَّاب

دف التعريف بالطائفة، كما بالقضايا والشوؤن العامَّة الدروز  املوحِّدين تاريخ؛ غري أنَّ قضايا  الدرزيَّة الداخليَّة 
:  الدروز : « وعقائدهم تبقى األكثر تناوًال. وُتضيء الكثري من الدراسات التارخييَّة على هذا الواقع، نذكر منها

التاريخ السياسّي  « ؛ و (باإلنكيزيَّة)، تأليف جنال أبو عّز الدين»  دراسٌة جديدٌة لتارخيهم ومعتقدهم وجمتمعهم
، تأليف عبَّاس أبو صاحل، األستاذ يف اجلامعة اللبنانيَّة يف بريوت. كما » وتاريخ اإلمارة الشهابيَّة للموحِّدين الدروز،

م  أصل الدروز  « و»  التقمُّص «اعتىن الُكتَّاب الدروز باألمور العقائديَّة الدرزيَّة، ونذكر من مؤلَّفا
العرفان يف مسلك  «(بالعربيَّة واإلنكليزيَّة)، »  مسلك التوحيد « ؛ )1989-1911ألمني طليع (  » ومعتقدهم
لسامي مكارم، األستاذ يف جامعة »  لبنان يف مهد األُمراء التنُّوخيِّني «، » التقيَّة يف اإلسالم «، 54» التوحيد

ات بريوت األمريكيَّة ورئيس قسم الدراسات الفلسفيَّة واإلسالميَّة فيها، واملتخصِّص بالتصوُّف، وصاحب املؤلَّف
(ت.  55، باإلضافة إىل كتاٍب يف اللُّغويَّات، حملمَّد باشا» معجم أعالم الدروز « ، و» التقمُّص «؛  العديدة
  )، الذي انكّب على شرح اجلوانب التارخييَّة والعقائديَّة للموحِّدين الدروز.2003

                                                            

، الصادر عن دار النهار، ذكٌر هلذه املبادرة كواحدٍة من األحداث املؤثِّرة يف تاريخ لبنان » 2000-1900: قرٌن يف صور   لبنان «يف كتاب  .5
  ». ستنكهاوسراديو و  «املعاصر. وقد ُخصِّصت هلذا احلدث صورٌة مأخوذٌة من إعالٍن ظهر يومها لشركة 

  . 2006ة، سة الرتاث الدرزيَّ مؤسَّ لندن، ، »  ة)العرفان يف مسلك التوحيد (الدرزيَّ  «عن كتاب  ،3نظر ملحق رقم أُ  .6
  ». بنوره د خليل الباشا، املشعّ حممَّ  « ،8نظر ملحق رقم أُ  .7
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الدروز اهتمامهم حنو العالقات  املوحِّدوناب يف جمتمٍع ختتلط فيه الشوؤن الدينيَّة واملدنيَّة بشكٍل كبري، وجَّه الُكتَّ 
، أو القاضي أمحد » مشيخة العقل والقضاء املذهّيب الدرزيّ  «بني هذين القطاعني، كما فعل أمني طليع يف كتابه 

وبرز حليم تقّي ».  شرح قانون املخاتري وجمالس مشايخ القرى «) يف كتابه القانوّين 1935تقّي الدين (ت. 
القضاء عند املوحِّدين الدروز، ماضًيا   «تاباته اليت ركَّزت على اجلوانب القانونيَّة والقضائيَّة، ومنها يف ك 56الدين

 قانون األحوال الشخصيَّة عند «أمَّا مؤلَّفه عن ».  الوصيَّة واملرياث عند املوحِّدين الدروز « ، و»  وحاضًرا
فهو كنايٌة عن دراسٍة مقارنٍة ممتازٍة مع قوانني األحوال »  الدروز، وأوجه تباينه مع السُّنَّة والشيعة املوحِّدين

اإلسالميَّة. وقد نشر الشيخ مرسل نصر، رئيس احملاكم املذهبيَّة للموحِّدين -الشخصيَّة لباقي املذاهب العربيَّة
  بالربهان على عمق انتساب املوحِّدين الدروز إىل اإلسالم. ليدلّ »  املوحِّدون الدروز يف اإلسالم «الدروز كتابه 

  
  دعم القضيَّة العربيَّة .5

ا، انطالقًا من وعيهم لواقعهم كأقلِّيٍَّة هلا  املوحِّدون دعم املثقَّفون الدروز القضيََّة العربيَّة بالكتابة عنها والتعريف 
م العرب. وبرز شعورهم دورها وموقعها يف الشرق األوسط، وشعورًا منهم بعمق اال نتماء العرّيب واملشاركة مع إخوا

القومّي العرّيب منذ أواخر القرن التاسع عشر، يف خضّم النهضة العربيَّة الفكريَّة والثقافيَّة اليت شهدها لبنان، ما كان 
م. وقد أثار أمني تقّي الدين غضب األتراك بكتاباته ا م ومؤلَّفا لسياسيَّة، وأفلت من له أبلغ األثر يف سياسا

الدروز يف حكومة فيصل العربيَّة  املوحِّدينُحكم اإلعدام واملوت ملَّا قرَّر اختيار املنفى طوعيًّا. وشارك عدٌد من 
) الذي ترأَّس قسم الرتمجة يف 1976-1898االستقالليَّة اليت ساندوها بقوَّة. نذكر منهم عبداللَّه النجَّار (

مري عادل أرسالن معاون احلاكم العسكرّي. ولعب النجَّار فيما بعد دوًرا مهمًّا يف حّل احلكومة العربيَّة، واأل
الدروز والفرنسيِّني. ومل يتوقَّف أبًدا عن اإلضاَءة التأليفيَّة على األمور القوميَّة والوطنيَّة اليت  املوحِّدين النـزاعات بني

نذ منتصف القرن العشرين، تسىنَّ للحماس والوعي العربيَّني أن ختّص سوريا ولبنان وسائر بلدان املشرق العرّيب. وم
ُيرتَمجَا بالدعم الكامل وغري املشروط للقضيَّة الفلسطينيَّة. وكنَّا قد َأسلفنا ذكر حممَّد سعيد مسعود املناضل يف وجه 

ا. ويذكر التاريخ مثقَّفني آخرين ، واجملاهد للتعريف بالقضيَّة الفلسطينيَّة يف كند1943الدعاية الصهيونيَّة منذ العام 
الدروز مل يبخلوا بالغايل والرخيص يف سبيل قضيَّة فلسطني، ومنهم عبداللَّه النجَّار مؤلِّف  املوحِّدينمن 

إحنطاط اليهوديَّة  « ، و» أسرار املؤامرة الصهيونيَّة « (باإلنكليزيَّة)، و»  االنتهاكات يف األراضي املقدَّسة «
أعالم  « ، و57» نفاق اليهود «) من رأس املنت مؤلِّف كتاب 1982-1896وعجاج نويهض ( ؛  » املعاصرة
  ». فتح القدس « ، و» فلسطني

  
  التقارب مع اإلسالم .6

                                                            

  .»  ةشخصيَّ  شهادةٌ . لملم بالتقوى والعمل باحلِ رجل العِ الدين،  الشيخ حليم تقيّ  « ،2نظر ملحق رقم أُ  .8
  الكتاب للمصلح لوثر، وقد عرَّبه نويهض. .9
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الدروز، باإلضافة إىل تضامنهم العميق مع الوطن العرّيب وقضاياه، إىل حتقيق الوحدة اإلسالميَّة  املوحِّدونسعى 
وتوحيد اخلطاب اإلسالمّي، مع االحتفاظ بأفضل العالقات مع املسيحيِّني. وعمل حليم تقّي الدين من أجل 

رع فيه الشيخ حممَّد أبو شقرا. ويف عام تثبيت الوحدة بني املذاهب اإلسالميَّة املختلفة، مستكمًال العمل الذي ش
، شارك تقّي الدين، إىل جانب مفيت اجلمهوريَّة اللبنانيَّة الشيخ حسن خالد، ونائب رئيس اجمللس الشيعّي 1983

ا، وهي الوثيقة اليت َأكَّدت على عروبة  اإلمام حممَّد مهدي مشس الدين، يف وضع الثوابت اإلسالميَّة العشر وإعال
ائيٍّ جلميع بنيه. وشارك يف العام نفسه، مع مروان محادة وعبَّاس لبنان و  استقالله، وعلى الكيان اللبناّين كوطٍن 

  احلليب وغريمها من الشخصيَّات، يف صالة عيد الفطر يف امللعب البلدّي ببريوت.
رسالن، وما احتوت كتاباته يف السياق عينه، ال يغيب عن بالنا الدور الكبري والتارخيّي الذي لعبه األمري شكيب أ

عن وحدة العامل اإلسالمّي والتقريب بني مذاهبه. وما زال األمري حيظى باحرتام كّل العرب واملسلمني وتقديرهم، 
وخصوًصا يف بالد املغرب العرّيب حيث لعب الدور األبرز يف استنهاض العامل اإلسالمّي ومواجهة مشاريع 

ضويًّا بكَّر يف معاجلة »  ؟ ملاذا تأخَّر املسلمون وتقدَّم غريهم «االستعمار والتغريب. ويبقى كتابه  َمْعَلًما حضاريًّا 
  أسباب األزمات يف العامل اإلسالمّي.

  
  المجال الفنِّّي واألدبيّ  .7

اية القرن التاسع عشر، حني أسهم بعض  املوحِّدينغابت الفنون التصويريَّة متاًما عن اهتمامات  الدروز حىتَّ 
الرسَّامني والفنَّانني يف إثراء النهضة الفكريَّة والثقافيَّة والفنـِّيَّة اليت شهدها لبنان. ويف الوقت احلاضر، وبالرغم من أنَّ 

إنَّ بعضهم متتَّع بشهرٍة عامليٍَّة يف تلك الدروز، على غرار املسلمني كافًَّة يرتكون الفنون التصويريَّة عموًما، ف املوحِّدين
 املوحِّديناجملاالت. نذكر منهم خصوًصا عارف الريِّس ووهيب بتدِّيين ومجيل مالعب. وفرض بعض املبدعني 

  الدروز أنفسهم يف النَّحت مثل سلوى روضة شقري.
الدروز حتًما املوسيقى والشعر. فباإلضافة إىل شيوع هذين الفنَّني شعبيًّا، إالَّ أنَّ العديد من أبناء  املوحِّدونيفضِّل 

م نطاق الطائفة ولبنان. فمن أمري البيان شكيب أرسالن الذي  الطائفة متيَّزوا يف هذين احلقَلني، وجتاوزت شهر
، إىل مسيح القاسم، شاعر املقاومة القادم من 1938انُتخب رئيًسا للمجمع اللُّغوّي العرّيب يف دمشق، عام 

الدروز يف الشعر حىتَّ التألُّق. ويف جمال املوسيقى، برز كلٌّ من ديانا تقّي الدين، عازفة البيانو  املوحِّدوناجلليل، متيَّز 
واملمثِّل السينمائّي، )، املغينِّ وامللحِّن وعازف العود واملخرج 1974- 1916ذات الشهرة العامليَّة، وفريد األطرش (

) املغنِّية واملمثِّلة، ودكتور مجال أبو احلسن يف املوسيقى الكالسيكيَّة 1944-1917وُأخته أمسهان (
  األوركسرتاليَّة.

أمَّا الكاتب الكبري سعيد تقّي الدين فأبدع يف جمال الرواية والقصَّة القصرية واملقالة بأسلوبه الساخر والشخصّي، 
. وتبقى الكاتبة والشاعرة 1969كونه من أعمدة املسرح اللبناّين، وقد ُنشرت مؤلَّفاته الكاملة عام باإلضافة إىل  

  ناديا محادة تويين اليت اكتسبت شهرًة واسعًة، وطنيًّا وإقليميًّا وعامليًّا، السيَّما يف األوساط الفرنكوفونيَّة.
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  في التضامن االجتماعيّ  .8

املوحِّدين الدروز، كما قانون األحوال الشخصيَّة، على الوضع املميَّز للمرأة، سبق أن عرضنا كيف شدَّدت عقائد 
صميم اُألسرة، تاركًة هلا واسع احلرِّيَّة ورحابة املساحة للتعبري عن نفسها. األمر الذي دفع بالعديد من الُكتَّاب إىل 

 : وط غري املنشور للسيِّد أمني طليعختصيص عدٍد من الدراسات واألحباث ملعاجلة هذا الواقع، نذكر منها املخط
من هنا، مل يكن مستغربًا اخنراط العديد من النساء الدرزيَّات، بدافٍع من شعورهنَّ ».  دراسة حول املرأة الدرزيَّة «

رية باحلرِّيَّة واملساواة، يف النشاطات االجتماعيَّة واإلنسانيَّة. برزت يف هذا اجملال، وعلى وجه اخلصوص، السيِّدة نظ
)، اليت َأسَّست أوَّل فيدراليٍَّة عربيٍَّة للمرأة، وصارت اليوم عضًوا يف الفيدراليَّة الدوليَّة. 1976زين الدين (ت. 

؛  سيَّما يف ما خيّص احلّق يف عدم لبس احلجاب وكانت السيِّدة زين الدين أيًضا أوَّل َمن طالب حبقوق املرأة، ال
الفتاة  « ، و» السفور واحلجاب «أس يف كلمة احلجاب. ولعب كتاباها وهي قصدت النِّقاب وليس لباس الر 

يئة النفوس واألذهان لتحرير املرأة من العديد من القيود االجتماعيَّة. أمَّا جنال صعب »  والشيخ دوًرا خطريًا يف 
راليَّة العربيَّة للمرأة ) اليت شاركت يف تأسيس بيت اليتيم يف عبيه، وكانت لفرتٍة من الزمن رئيسة الفيد1971(ت. 

اليت َأسَّستها نظرية زين الدين، فسامهت مسامهًة كربى يف معركة استقالل لبنان. وحني قرَّرت سلطات االنتداب 
، نظَّمت جنال، على رأس احلركة النسائيَّة، مظاهرًة نسائيًَّة 1943الفرنسّي سجن قادة البالد االستقالليِّني عام 

ين يوًما، وجالت على كّل السفارات الغربيَّة يف لبنان. وبرزت أيًضا، زهيَّة سلمان يف عملها استمرَّت أكثر من عشر 
ا.   من أجل األُمومة والطفولة. وتواصل اليوم أنيسة جنَّار محل املشعل يف اجلبل، مناضلًة من أجل رِْفعة املرأة وسعاد

العمل العاّم، دوَر املرأة الدرزيَّة. إذ ينبغي إالَّ ننسى أنَّ املرأة ال خيتزل التزام الشخصيَّات النسائيَّة هذه، واخنراطها يف 
الدرزيَّة تبقى األُّم والزوجة واُألخت واالبنة، وقد َأظهرت شجاعًة ُأسطوريًَّة خالل فرتة احلرب األهليَّة، بتحمُّلها 

  دفاع الذاّيت عن اجلبل والطائفة.شىتَّ الصعاب واآلالم والنكبات عند فقدان األحبَّة واألهل، وبدعمها أعمال ال
  شخصيَّاٌت تاريخيَّة

ال يسعنا يف ختام هذا الفصل إالَّ أن نطّل بنبذٍة مستقلٍَّة عن بعض الشخصيَّات الدرزيَّة املدنيَّة والدينيَّة، واليت ال 
  ميكن جتاهلها.

  
  58م.) 1476-1417ه. /  884- 820السيِّد جمال الدين عبداللَّه التنُّوخّي (

اهات والفئات، يزورونه  ُعرف السيِّد التنُّوخّي بسماحته وحكمته، ما جعل منه مرجًعا للناس من شىتَّ املناطق واالجتِّ
لالستشارة واملراجعة. قام بتشييد وإعادة تشييد العديد من املساجد، وأمر بقراءة القرآن بصورٍة دائمٍة وصحيحٍة، 

واحلّض عليه، ناهيك عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والتحلِّي وحترمي احلرام واجتنابه، وممارسة احلالل 

                                                            

  .  » وخيالتنُّ  األمري السيِّد مجال الدين عبداللَّه -إحياء مسلك التوحيد (الدرزيَّة)  «، 9نظر امللحق رقم أُ  .10
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باألخالق الفاضلة والسلوكيَّات احلميدة. وخصَّص يوًما يف األسبوع لتدريس تالمذته وتنشئتهم وإعدادهم ليصريوا 
ة، إذ اعترب مجيع مبشِّرين ووعَّاظ يف قراهم. وفاضت طيبته وشعَّت على كّل َمن حوله لتشمل كّل الطوائف الدينيَّ 

الناس أبناء اللَّه. وبالرغم من أنَّ جناحه وعلمه وصيته احلسن قد أثارت احلسد وغضب األشقياء، فهو مل يبحث 
أبًدا عن الوقوف يف وجه حاسديه أو معارضتهم، بل اختار السفر والسياحة يف بالد الشام حىتَّ ينشر حكمته 

واستمرَّ يف ترحاله هذا مدَّة اثين عشر عاًما، كان خالهلا موضع احرتام كّل ويرافق رجال القانون والعلم واملعرفة. 
خمطوطة. كما وضع مؤلَّفاٍت عدَّة،  340َمن عرفه أو مسع به، وتقديرهم. وأَنشَأ األمري مكتبًة عامرًة وغنيًَّة حوت 

تفسري املوسومة بكشف «و جملًَّدا، 14، ويقع يف » شرح السيِّد «يبقى أشهرها وأّمهها الكتاب املوسوم بـ 
  .»احلقائق

  
  م.) 1558-1495ه. /  965-900زين الدين عبد الغفَّار تقّي الدين (

جعلت خربة زين الدين عبد الغفَّار تقّي الدين، وكفاءته ومهَّته يف األمور الدينيَّة، باإلضافة إىل مستوى معرفته 
وحكمته ومساحته، َعَلًما كبريًا يأيت يف املرتبة الثانية بعد السيِّد األمري التنُّوخّي. وُعرف عن تقّي الدين أنَّه عرض 

 املوحِّدوننسان املادِّّي والعقلّي على هذه األرض وفًقا للعقيدة التوحيديَّة، حىتَّ اعترب بطريقٍة المعٍة نظريََّة وجود اإل
، » النقط والدوائر «الدروز نظريَّته تسبق وتتجاوز نظريَّات داروين والمارك وسبنسر. ووضع تقّي الدين 

  ». شرح الشهادَتني  «به ، وشرح بعض آيات القرآن، وخصوًصا يف كتا» خمتصر البيان يف جمرى الزمان « و
  

   59م.) 1640 ه. / 1050، (ت. » الشيخ الفاضل «الشيخ محمَّد أبي هالل المعروف بـ 
صائحه وعظاته وإحسانه وحمبَّته. َمسَت مهَُّته، وَعَلت نُعرف بالشيخ الفاضل ملناقبه احلميدة وُحسن معاملته و 

غال بعبادته. مثَّ نزل تاجلبال واالنقطاع إىل اللَّه تعاىل واالشد يف ادرجته، وأخذ يف الزُّهد والورع والعفاف واالنفر 
الشيخ الفاضل إىل بريوت أو إحدى مدن ساحل لبنان أو دمشق، فطلب الِعْلم يف الِفقه والتجويد والنَّحو 

ة. احلديث الشريف. من آدابه صيانة كتاب اللَّه العزيز عن غري أهله، وإيصاله إىل أهله حسب التمييز والطاقو 
ا وانتهاج  شروحاتووقف على  السيِّد األمري مجال الدين عبداللَّه التنُّوخّي، ملتزًما حدودها حاضًّا على العمل 

اق فعن اإلسراف والتبذير، واستحسن الرِّْفعة واإليثار بني اإلخوان والر  ىا. وحثَّ على القناعة والكفاف وهج
طريق اآلخرة يف اختيار لبس األزرق من الثياب دون غريه ألنَّ اللباس األسود  والعائلة، حاذيًا حذو الزُّهَّاد ُسالَّك

خمالٌف للسُّنَّة اإلسالميَّة، وكذلك األبيض فإنَّه ال حيتمل الوسخ والدرن. وقد شرح بعض األحكام مثل زواج غري 
وأالَّ يُدفن  ووصيَّته يف أالَّ يُنعى ب،رأًة مبنَكر، واملرأة اليت عاقت أهلها وفـَرَّت مع غريامالبالغ، والرجل الذي رمى 

                                                            

  .1963بريوت، مطابع دار الصحافة،  ،» وخيّ التنُّ   «عجاج نويهض،  .11
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، » شرح اخلصال «وحتديده مال الصََّدقة، وماله اخلاّص، واحرتامه لنسائه. ومن أبرز مؤلَّفاته  خمصَّص،يف قٍرب 
  ». احلسان خلمسالغرر ا « و
  

  60م.) 1635- 1590ه. /  1044-998فخر الدين الثاني (
  

  م.) 1809ه. /  1224أحمد أمان الدين (ت. 
يُعرف عن شيخ العقل املمتاز هذا أنَّه َأَمتَّ الصلح بني األمري بشري شهاب الثاين والشيخ بشري جنبالط. وكان 

غري أنَّ نزاًعا فرَّق بينهما وتفاقم أمره، خصوًصا وأنَّ ».  الشيخ احلنون «األمري بشري الشهاّيب حيرتمه كثريًا ويلقِّبه بـ 
الدروز على وجه العموم. وعقب وفاة الشيخ أمحد، حبث األمري بشري عن  املوحِّدين األمري الشهاّيب احتقر مشايخ

شيخ عقٍل جديٍد ميكن أن يدعمه، ووقع اختياره على الشيخ أيب حسني شبلي. وما إن علم هذا األخري بغايات 
ف يف خلوة البيَّاضة، تارًكا  األمري حىتَّ اعتذر، بل حىتَّ إنَّ بعض املصادر تشري إىل أنَّه اعتزل مشيخة العقل ليعتك

  كلَّ أمالكه لوقف طائفة املوحِّدين الدروز.
  

  م.) 1824- 1768ه. /  1239-1182حبوس أرسالن (
تولَّت هذه السيِّدة الفاضلة شؤون احلكم إثر وفاة زوجها األمري عبَّاس ابن فخر الدين. فحكمت نواحي سهل 

وعرفت كيف تواجههم وتقارعهم، وتتعامل مع كّل الشؤون بريوت والغرب حبكمٍة وشجاعٍة أذهلت خصومها، 
املتعلِّقة باُحلكم واإلدارة. وقد خضعت احملاكم املدنيَّة واجلزائيَّة ألحكامها املباشرة. وحني ُسجن األمري بشري شهاب 

مري واهتمَّت الثاين والشيخ بشري جنبالط وشقيقه، قامت السّت حبوس بإرسال كمِّيَّاٍت كبريٍة من األموال إىل األ
بعائلته. لتسافر من َمثَّ إىل عكَّا لُتقنع الوايل أمحد باشا اجلزَّار بإطالق سراح السجناء الثالثة مقابل مبلٍغ كبٍري من 
املال فديًة عنهم. وهكذا استطاع األمري بشري أن يعود إىل اُحلكم، إالَّ أنَّه سرعان ما خلعه اجلزَّار من جديٍد 

مريَين الشهابيَّني حسن وسليمان. رافقت حبوس أرسالن بشري شهاب وبشري جنبالط إىل جبل ليُنصِّب مكانه األ
ا واجهت يف تلك املناطق غزوات البدو ضدَّ القرى الدرزيَّة،  َّ ما. وُحيكى أ الدروز، ومل توفِّر املال يف مساعد

سياستها بتوثيق ُعرى  وهزمتهم. وحني عاد بشري شهاب وبشري جنبالط إىل احلكم واصلت السّت حبوس
الصِّالت معهما، وخصوًصا يف كّل ما يتعلَّق بالشؤون العامَّة. أمَّا حني قام بشري الشهاّيب باستغالل دعم حممَّد 
علي باشا لالنقالب على بشري جنبالط، تصدَّت له السّت حبوس وساندت األخري. وحني رأت استمرار 

ًا ملصريه، قرَّرت االعتكاف يف بشامون عام املؤامرات ضدَّ الشيخ جنبالط وأَيقنت مصري  . لكنَّ 1823ها مشا
ا ابنها األمري أمحد أرسالن. كما حاول  األمري الشهاّيب عمل على إهانتها، فأَبعدها عن احلكم، ومسَّى مكا

                                                            

  لدور األمري فخر الدين يف صياغة الفكرة اللبنانيَّة، فإنَّنا ُحنيل القارئ إليها.مبا أنَّنا عرضنا يف الفصل الثاين،  .12
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ا، اليت نضبت بسبب ما َسَخت به سابًقا. وتقول بعض املصادر إنَّ األمرية حبوس  مصادرة ما تبقَّى من ثرو
ا األمري بشري، هي اليت مل تبخل بالغايل  1824توفِّيت عام  م.، بسبب األمل واملعاناة واإلهانات اليت تعرَّض هلا 

  والرخيص يف مساعدته يوم كان بأمّس احلاجة للعون.
  

  خطَّار العماد (النصف الثاني من القرن التاسع عشر)
اللتني َأظهرمها وهو شابٌّ صغٌري يف صفوف اجليش العثماّين،  تعود شهرة خطَّار العماد إىل البطولة والشجاعة

. وحني عاد إىل 1840وذلك إبَّان الصراع ضدَّ إبراهيم باشا. ذهب العماد إىل مصر حيث بقي هناك حىتَّ عام 
ا، يف حني أنَّ والده حممَّد علي باشا كان ينتظره   لبنان كان إبراهيم باشا يقاتل مرتاجًعا بعد هزميٍة كبريٍة ُمين 

ليعطيه أكرب األومسة واأللقاب التارخييَّة الفضفاضة. واستوىل حممَّد علي باشا على بيت الدين وجعلها مقرًّا له، 
وأقام فيها حكومته اجلديدة، مفوًِّضا خطَّار العماد سلطًة كبرية. فاستحال األخري صاحب نفوٍذ قوّي، حىتَّ توافرت 

  ون اليت كانت تعرض على احلكم اجلديد يف بيت الدين.له الكلمة الفصل يف خمتلف الشؤ 
، هذه 1873كانون األوَّل   28ونقل القنصل الفرنسّي يف بريوت، عن خطَّار العماد، يف تقريٍر رفعه بتاريخ 

يه. ال تنَسوا أبًدا أنَّ عدوَّنا الوحيد هو اُحلكم الرتكّي. فبسبب األتراك وصلنا إىل الوضع الذي حنن عل : « العبارات
دوا معهم وال تثقوا أبًدا بكلمة أّي تركيّ    ».  املسيحيُّون هم خصومنا، وليسوا بأعداٍء لنا، تقرَّبوا منهم واحتَّ

  
  م.) 1946- 1869ه. /  1365-1286شكيب أرسالن (

سبق أن ذكرنا كيف تصدَّر األمري شكيب أرسالن طليعة العاملني من أجل وحدة املسلمني، ووحدة العرب، 
يًا للتدخُّالت األجنبيَّة السافرة يف الشرق األوسط. كان األمري رجل فكٍر وقلٍم وعمٍل وممارسة، يف آٍن مًعا.  متصدِّ

اإلسالميَّة. ودرس اللُّغة الرتكيَّة، والِفقه، والتوحيد على يد كبار -واخنرط مبكًرا يف كّل احلركات والنضاالت العربيَّة
  ث التقى بالشيخ حممَّد عبده والزعيم سعد زغلول.، إىل مصر حي1890أساتذة عصره. سافر عام 

، وانُتخب رئيًسا للمجمع » أمري البيان «ومتيَّز األمري بأسلوبه األدّيب الرفيع وبالغته وفصاحته وشعره، حىتَّ ُمسِّي 
. وترك عشرات الكتب واملؤلَّفات املطبوعة، ناهيك عن املخطوطات 1938العلمّي العرّيب يف دمشق، عام 

ملاذا تأخَّر املسلمون وتقدَّم  «، » املسألة السوريَّة «سائل واملقاالت الصحفيَّة. من مؤلَّفاته الشهرية نذكر: والر 
، » شوقي أو صداقة أربعني سنة «، » تاريخ الفتوحات العربيَّة يف فرنسا وسويسرا وإيطاليا واجلزائر «، » ؟ غريهم

كما ترك ».  سرية ذاتيَّة  «، » الوحدة العربيَّة «، »العامل اإلسالميّ حاضر  «، » تعليق على مقدِّمة ابن خلدون «
النـزاع بني العلم  «، » الفوضى اإلسالميَّة  «، » تاريخ لبنان «، »تاريخ اجلزائر« : خمطوطاٍت عدَّة نذكر منها

  ». والدين
  

  م.) 1954-1887ه. /  1373-1305عادل أرسالن (
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يار مجعيَّة املنتدى العرّيب عام  ، 1909كان األمري عادل أرسالن عضًوا يف اجلمعيَّة القحطانيَّة اليت تأسَّست بعد ا
، إىل دمشق حيث عيَّنه امللك فيصل مساعًدا للحاكم العسكرّي. 1919مثَّ عضًوا يف مجعيَّة العهد. توجَّه عام 
، نصح اجلنرال أللَّنيب الذي 1920بعد مستشاًرا سياسيًّا لإلمارة. ويف عام  غري أنَّه استقال الحًقا ليتمَّ تعيينه فيما

كان يف فلسطني، امللَك فيصل باالستجابة لرغبة اجلنرال غورو قائد القوَّات الفرنسيَّة يف املشرق، بعدم دخول 
زمية القوَّات الفرنسيَّة إىل دمشق دخول الفاحتني. غري أنَّ عدم استجابة فيصل أَدَّى إىل  معركة ميسلون اليت انتهت 

  اإلمارة العربيَّة الوليدة، ما دفع باألمري عادل إىل املغادرة فالسفر إىل أوروبَّا.
إثر عودته إىل شرقّي األُردّن عيَّنه األمري عبداللَّه، شقيق فيصل وملك شرقّي اُألردّن الحًقا، على رأس حكومته 

ما اختلف األمري عادل مع امللك اهلامشّي، فاضطُرَّ إىل اختيار املنفى  ليصري من َمثَّ مستشاره اخلاّص. وسرعان
الطوعّي يف احلجاز، حيث انضمَّ من هناك إىل الثورة السوريَّة الكربى، وُكلِّف بقيادة جبهة اجلوالن. ُحِكم عليه 

، 1936ضايا العربيَّة. عام باملوت ثالث مرَّات. وبعد انتهاء الثورة، عاد إىل أوروبَّا ووجَّه جهوده حنو دعم الق
وبعد تشكيل حكومٍة وطنيٍَّة يف سوريا، رجع األمري إىل دمشق لُيعنيَّ سفريًا يف أنقره. غري أنَّ سقوط احلكومة 
الوطنيَّة السريع أدَّى إىل اعتقاله على يد الفرنسيِّني ونفيه إىل تدمر. تبوََّأ األمري عادل خالل تارخيه السياسّي، 

منها وزارة املعارف (التعليم العمومّي) مرَّتني، ووزارة اخلارجيَّة واملقعد النياّيب عن اجلوالن يف الربملان مناصب كثريًة 
السورّي. وُكلِّف مرَّتني بتشكيل احلكومة السوريَّة، فرفض يف املرَّتني. وانُتِدب لتمثيل سوريا يف املؤمتر الدوّيل حول 

من َمثَّ رئيًسا للبعثة السوريَّة يف األُمم املتَّحدة. إستقال األمري من منصبه فلسطني الذي انعقد يف لندن، لُيسمَّى 
هذا، احتجاًجا على سياسات الدول العربيَّة جتاه قضيَّة فلسطني. ومل يعد إىل وطنه لبنان إالَّ بعد تقاعده من 

مذكَّرات األمري  «شرت يف ثالثة أجزاء العمل السياسّي. وضع األمري مؤلَّفاٍت كثريًة منها مذكَّراته اخلاصَّة اليت نُ 
  ، إىل مذكَّراته عن حسين الزعيم.» عادل أرسالن

  
  م.) 1975-1887ه. /  1395- 1304عارف نكد (

عارف نكد رجٌل وطينٌّ وشخصيٌَّة علميٌَّة خالَّقة. درس الِفقه اإلسالمّي على املشايخ عبَّاس األزهرّي وحسن 
املدوَّر، ونال أيًضا دبلوًما يف احلقوق. ُعنيِّ مديرًا للتموين خالل احلرب العامليَّة اُألوىل، مثَّ َحنَّاه الفرنسيُّون عن 

اذ موقٍف موحٍَّد يف  املوحِّدينسياسيٍَّة. حثَّ  منصبه بعد احتالهلم لبنان، ألسبابٍ  الدروَز يف مؤمتر عيناب، على اختِّ
كراين، بغية دعم إعالن استقالل لبنان داخل حكومة فيصل العربيَّة. وانُتخب عضًوا يف اجملمع -مواجهة بعثة كينغ

، » العدالة يف اإلسالم : « ق. من مؤلَّفاتهالعلمّي العرّيب يف دمشق، مثَّ عضًوا مساعًدا يف اجملمع العلمّي يف العرا
 1841احلركات اللبنانيَّة الثالث يف  « ، و» حياة حممَّد : « ومن خمطوطاته غري املطبوعة».  املسألة الشرقيَّة « و
أمَّا على املستوى االجتماعّي فقد َأسَّس عارف نكد ».  الواليات املتَّحدة األوروبيَّة « ، و» 1860و 1845و

اليتيم الدرزّي يف عبيه، واملدرسة التنُّوخيَّة للبنات، يف عبيه أيًضا، وقام بتجديد املدرسة الداووديَّة، باإلضافة  بيت
  إىل خدمة الكثري من القضايا كاألوقاف الدرزيَّة.
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  م.) 1982-1891ه. /  1402-1308سلطان باشا األطرش (

- 1925لها، تلك الثورة املعروفة باسم الثورة السوريَّة الكربى (سلطان األطرش هو قائد الثورة ضدَّ الفرنسيِّني وبط
). وهو املناضل األوَّل من أجل وحدة دولة سوريا العربيَّة، يوم قسَّم االنتداب الفرنسّي سوريا إىل دويالٍت 1927

وبانسحاب القوَّات  طائفيَّة. وعارض السياسة الفرنسيَّة يف لبنان وسوريا، مطالًبا باستقالٍل ذايتٍّ أكرب للدروز،
ا عن مساع مطالبه، يف حني بدأ االحتجاج والتمرُّد الدرزيَّان  الفرنسيَّة. وبالطبع َصمَّت سلطاُت االنتداب آذا
يتصاعدان شيًئا فشيًئا، إىل أن جاءت القشَّة لتقصم ظهر البعري، يف حادثة اعتقال سلطات االنتداب للشيعّي 

منـزل سلطان باشا األطرش. سبَّبت هذه احلادثة انطالقة الشرارة اُألوىل للثورة  أدهم خنجر الذي كان قد جلَأ إىل
الكربى يف جبل الدروز، حيث انتفض اجلبل بأكمله خلف أمريه الذي رأى يف اعتقال ضيفه انتهاًكا لقواعد 

انسحاب القوَّات األجنبيَّة الضيافة العربيَّة والدرزيَّة. وشارك سلطان باشا شخصيًّا، يف املعارك اليت قادها من أجل 
  وحترير سوريا، ُمظِهًرا شجاعًة َأضحت ُأسطورًة لألجيال.

  
  
  

  م.) 1983-1908ه. /  1403-1326مجيد أرسالن (
دخل جميد أرسالن العمل السياسّي، وملَّا يتجاوز بعُد الثامنة عشرة من عمره، بعد أن عدَّل شهادة والدته لُيقبل 

، وأُعيد انتخابه عن املقعد نفسه حىتَّ وفاته. توىلَّ 1931خب نائًبا عن جبل لبنان عام مرشًَّحا لالنتخابات. إنتُ 
ميش  وزاراٍت عدَّة، وظلَّ امسه مالزًما على وجه اخلصوص لوزارة الدفاع. وحني تعمَّدت سلطات االنتداب 

فرنسّي، أعلن األمري جميد معارضته لتلك الدروز عن أّي متثيٍل يف احلكومة اليت عيَّنها املفوَّض السامي ال املوحِّدين
احلكومة. وحني اعتقلت السلطات الفرنسيَّة رئيس اجلمهوريَّة ورئيس احلكومة وعدًدا من الوزراء والسياسيِّني عام 

، اعتصم جميد أرسالن ومعه عدٌد من الوزراء والنوَّاب واألنصار يف معقله يف بشامون، حيث أعلنوا 1943
َُعاِرضٍة لسلطات االنتداب، ليصبح بطل االستقالل األوَّل وأحد رموزه الكبار. شارك عام استمراريَّة الشرع

يَّة امل
، بصورٍة عمليٍَّة وفاعلٍة يف احلرب مع الفلسطينيِّني ضدَّ القوَّات الصهيونيَّة، وخصوًصا يف معركة املالكيَّة. 1948

الدروز، على الرغم من معارضته لسياسة كمال  ديناملوحِّ ، عمل أرسالن على ترسيخ وحدة 1958وإبَّان حوادث 
  جنبالط. وخلفه اليوم، ابنه األمري طالل يف زعامة البيت األرسالّين.

  
  م.) 1991- 1910ه. /  1411- 1328محمَّد أبو شقرا (

. والشيخ أبو شقرا شخصيٌَّة ساحرٌة موهوبة، لعبت دوًرا بارزًا يف 1949إنُتخب حممَّد أبو شقرا شيخ عقٍل عام 
الدروز املعاصر، يف مرحلٍة شديدِة اخلطورة والتعقيد. كان مهُّه األساس وحدة الطائفة، فاجتنب لعبة  املوحِّدينتاريخ 
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له حيظى حىتَّ باحرتام أولئك الذين خالفوه الرأي. ومتيَّز على االنقسامات وصراعات األحزاب والعشائر، ما جع
والثاين، كونه رجل مؤسَّسات. لعب الشيخ أبو شقرا دورًا  ؛ : األوَّل، جتديده للخطاب الديّين الدرزيّ   مستوَيني

ًضا إىل التعايش الدروز واملسلمني. ودعا أي املوحِّدينأساسيًّا على الصعيد الوطّين، يف الدعوة إىل السعي لوحدة 
الدروز واملسيحيِّني يف اجلبل. أُنشئت أثناء تولِّيه مشيخة  املوحِّدين السلمّي بني الطوائف اللبنانيَّة، وحتديًدا بني

العقل، احملاكُم املذهبيَّة الدرزيَّة، وتأسَّس اجمللُس املذهّيب الدرزّي الذي انتخبه رئيًسا له. وبادر مع عدٍد من 
إنشاء دار الطائفة يف بريوت، باإلضافة إىل املؤسَّسة الصحِّيَّة يف عني وزين اليت صارت تضّم  الشخصيَّات، إىل

ُسنِّني، ومعهًدا للتمريض، وكلِّيًَّة للطّب تابعًة للجامعة اللبنانيَّة.
  مستشًفى، ومركًزا لرعاية امل

  
  61م.) 1996-1915ه. /  1416-1333توفيق عسَّاف (

مميـٌَّز ورجٌل سياسيٌّ من الطراز األوَّل. هاجر إىل فنـزويالَّ حيث أمضى ثالث عشرة  توفيق عسَّاف رجل أعمالٍ 
، فرًعا لشركة بيبسي كوال العامليَّة. فكانت أوَّل شركٍة لبنانيٍَّة 1951سنة، قبل أن يعود إىل لبنان ليؤسِّس عام 

، وأسهم يف النهضة االقتصاديَّة اللبنانيَّة ، أسَّس بنك بريوت والبالد العربيَّة1956مغفلة يؤسِّسها درزّي. وعام 
لتلك السنوات. وأسَّس شركاٍت ُأخرى، يف جماالٍت خمتلفٍة، مثل الصناعات البالستيكيَّة، والتأمني، إىل خوضه 
جمال العقارات واإلعالم، وغريها من القطاعات. أمَّا يف السياسة فقد انُتخب نائًبا عن عاليه، وكان مؤسًِّسا لوزارة 

لصناعة والنفط. وَأسهم عسَّاف يف صياغة وثيقة الطائف وإقرارها، بصفته املمثِّل الدرزّي الوحيد يف ذلك املؤمتر ا
  التارخيّي.

  
  62م.) 1977-1917ه. /  1397-1336كمال جنبالط (

ولوجّي والسياسّي كمال جنبالط قائٌد مجاهرييٌّ وزعيٌم سياسيٌّ لبناينٌّ وعرّيب، بكّل ما للكلمة من معًىن. هذا اإليدي
َحنَّك، اعتربه البعض أفضل رجاالت الفكر والسياسة واملعرفة والثقافة يف املشرق العرّيب بأسره. وضع كمال 

ُ
امل

جنبالط فلسفته اخلاصَّة وبلورها من توليفٍة خمتارٍة مجعت الفكر اهلندّي إىل الفلسفة اليونانيَّة والرتاث العرّيب 
عن ِسَعة اطِّالعه على الثقافة الغربيَّة احلديثة، وعمقه، ما انعكس يف ثقافته العامَّة كما واإلسالمّي الدرزّي، ناهيك 

ذيبه وتواضعه.   يف أفكاره الثاقبة وأدبه الواسع و
، إثر 1957، تتاىل انتخاب جنبالط نائًبا عن الشوف يف الربملان اللبناّين، وسقط عام 1956 و 1943بني 

، اجلبهة 1951، َأسَّس احلزب التقدُّمّي االشرتاكّي وترأَّسه. كما َأسَّس عام 1949العام مؤامرٍة سياسيٍَّة. ويف 
. أَمضى جنبالط حياته السياسيَّة 1952االشرتاكيَّة الوطنيَّة اليت َأسقطت سلميًّا ُحكم الرئيس بشارة اخلوري سنة 

اخلارج. ودعا دوًما إىل التعاون العرّيب، معارًضا يف النضال ضدَّ الفساد واحنرافات السياسة اللبنانيَّة يف الداخل و 
                                                            

  ». توفيق عسَّاف رجٌل بألف رجل « ،10نظر امللحق رقم أُ  .13
  ».  ال جنبالط، رجل احلوار مع الشباب. شهادٌة شخصيَّةكم « ،4نظر امللحق رقم أُ  .14
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ومقاوًما األحالف الغربيَّة اليت متنع العرب من االنفتاح على العامل. ترأَّس العديد من اهليئات الداعمة للقضيَّة 
  الفلسطينيَّة، وقد يكون التزامه الشديد بالقضيَّة الفلسطينيَّة هو أحد أسباب اغتياله.

مارس كمال جنبالط الطّب الطبيعّي وطّب األعشاب مستقصًيا آليَّة عمل أعضاء اجلسم  من ناحيٍة ُأخرى،
البشرّي. وَأسدى النصائح الصحِّيَّة املستندة إىل معاجلاٍت طبيعيٍَّة، ودعا إىل استخدام عشب القمح يف عالج 

اته، ومنها يتبنيَّ كم هو عظيٌم الكثري من األمراض. نشرت جلنة ختليد تراث كمال جنبالط فهرًسا حيوي جممل مؤلَّف
حجم مسامهته يف كتابة االفتتاحيَّات واملقاالت الصحفيَّة باللغَتني العربيَّة والفرنسيَّة، باإلضافة إىل األعمال الفكريَّة 

وشعبيٍَّة  واخلطابات يف مناسباٍت وطنيٍَّة وعربيٍَّة ودوليَّة، والكلمات والبيانات داخل الربملان، ويف مناسباٍت سياسيَّةٍ 
عامَّة، ناهيك عن الدراسات املتعلِّقة باحلزب التقدُّمّي االشرتاكّي، واجلبهة االشرتاكيَّة الوطنيَّة، وغريها من األحزاب 

، » غاندي والعامل اجلديد : « اللبنانيَّة والعربيَّة. ونشر كمال جنبالط بعض مؤلَّفاته باللُّغة العربيَّة والفرنسيَّة، ومنها
».  من أجل لبنان «، » املسيحيَّة االشرتاكيَّة «، » فرح «، » الدميوقراطيَّة اجلديدة «، » ن وحرب التسويةلبنا «

أن تكون أو ال  « ، لكريشنا موريف، و» احلياة والنور « ، و» النور «كما ترجم بعض املؤلَّفات ومنها نشيد 
ئاسة احلزب التقدُّميّي االشرتاكّي، ويشار إليه حبقٍّ على أنَّه لفون روبنسكي. أمَّا اليوم فيتوىلَّ ابنه وليد ر ، » تكون

  ». ابن أبيه «زعيٌم وطينٌّ، استحقَّ توصيف 
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  الفصل السابع
  
  إلى يومنا هذا 1943الدور السياسّي من العام 

  
، بتميٍُّز وصالبة، ولو أنَّ 1943إخنرط املوحَّدون الدروز وزعماؤهم يف احلياة السياسيَّة اللبنانيَّة منذ استقالل 

اخنراطهم أتى يف سياق الوضع الدوّيل كما األحداث اليت عرفها الشرق األوسط يف تلك املرحلة. وبسبٍب من 
–النفوذ الفرنسّي على املوارنة على سبيل املثال  –عض طوائفه نظامه الطائفّي، وتأثري بعض القوى اخلارجيَّة على ب

، تبدَّى لبنان مرآًة عكست كّل القضايا واملشاكل الشرق أوسطيَّة والدوليَّة. ووجدت كلُّ الصراعات اإلسالميَّة 
هشاشة بُنية النظام املسيحيَّة يف أوروبَّا أو آسيا، صداها يف العالقات اإلسالميَّة املسيحيَّة يف لبنان، بسبٍب من 

، بدا أنَّ تاريخ لبنان عاجٌز عن حتييد جمريات النـزاعات الدائرة بني الدول العربيَّة أو 1943السياسّي. فمنذ عام 
  بني احملاور اإلقليميَّة املختلفة. وكان لعدٍد من األحداث الدوليَّة وقعها املدوِّي والفعَّال على لبنان. 

لفرنسّي اإلنكليزّي يف الشرق األوسط، إىل فتح أبواب االستقالل أمام لبنان. وعام ، أدَّى الصراع ا1943فعام 
، َأحدث تأسيس دولة إسرائيل انقالبًا خطريًا يف املشهد السياسّي الشرق أوسطّي، وكان له األثر األعمق 1948

معمعة عاصفٍة إقليميٍَّة دوليٍَّة على لبنان، ألنَّ هذا البلد الصغري احلديث االستقالل واهلّش النظام، وجد نفسه يف 
ابتدأت مبأساة النكبة الفلسطينيَّة، واضطرار لبنان، على إثرها، الستقبال آالف الالَّجئني الذين تركوا وطنهم 
وأرضهم بفعل اإلرهاب الصهيوّين، ما انعكس على التوازن الدميوغراّيف والسياسّي احلسَّاس يف األصل. وعام 

ا ضمَّ اململكة العربيَّة السعوديَّة والعراق واُألردّن، يف مواجهة حموٍر بقيادة مصر عبد ، دخل لبنان حمورً 1956
، يف حرب حزيران 1967. وأَدَّت نكسة 1958الناصر، ما أفرز ثورًة ضدَّ ُحكم الرئيس كميل مشعون عام 

ركزهم على األراضي اللبنانيَّة وانطالقهم ، إىل بروز حركة الفدائيِّني الفلسطينيِّني ومت63واحتالل إسرائيل ألراٍض عربيَّة
ًدا يف املنطقة، خصوًصا جلهة 1970منها. وعام  ، خلط انقالب الرئيس حافظ األسد يف سوريا األوراق جمدَّ

التوازن يف الصراع العرّيب اإلسرائيلّي. من هنا، وجد لبنان ذاته بني سوريا وإسرائيل، يف وضٍع شديد التعقيد 
دمت كّل إمكانيٍَّة إلعادة التوازن يف السلطة بني خمتلف طوائفه، كما لرسم ُسُبل مشاركٍة حقيقيٍَّة واخلطورة حبيث انع

حتقِّق التوافق واالستقرار. ما لبث أن انفجر النظام اللبناّين ومتزَّق، وجرَّ البالد والعباد إىل حرٍب أهليٍَّة مدمِّرٍة، بدأت 
ا. وانسجاًما مع إرثها التارخيّي، حاولت طائفة املوحِّدين الدروز، ، واستمرَّت حواىل مخسة عشر عامً 1975عام 

                                                            

  تلَّة، وسيناء املصريَّة اليت انسحب منها االحتالل.الضفَّة الغربيَّة وغزَّة واجلوالن اليت ال تزال حم .1
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وسط هذه الفتنة األليمة، أن تلعب دورًا حيقِّق، على السواء، سيادة لبنان واستقالله من جهة، كما حيفظ املصاحل 
  العربيَّة، من جهٍة ُأخرى.

  
  : األداء السياسّي  1943

م منذ القرن السابع عشر، من صانعي فكرة لبنان املستقّل، بلغ   1943الدروز العام  املوحِّدونعلى الرغم من كو
، إىل إضعافهم أمام تقدُّم املوارنة املدعومني من 1860 و 1841مستنـَزفني وضعفاء سياسيًّا. فقد أَدَّت فتنتا 

ف القوَّة السياسيَّة لإلسالم يف الشرق األوسط، لصاحل فرنسا. وعملت سلطات االنتداب األوروبيَّة على إضعا
باقي الطوائف. ففي حني ُوضع العراق واُألردّن وفلسطني حتت االنتداب الربيطاّين، أُوِكل شأن لبنان وسوريا إىل 

 )، َأعلن املفوَّض السامي الفرنسّي، من قصر الصنوبر يف بريوت،1920االنتداب الفرنسّي. ويف السنة عينها (
وأمام حشٍد من الوجهاء اللبنانيِّني من كّل الطوائف، إنشاَء دولة لبنان الكبري. وعمل الفرنسيُّون على تفضيل 
الطوائف املسيحيَّة، واملوارنة حتديًدا، ماحنني إيَّاها امتيازاٍت يف اجلهاز اإلدارّي للدولة اجلديدة، على حساب بقيَّة 

روز وحدهم َمن عرف احلرمان واالستضعاف، بل على مثال املسلمني كلِّهم، الد املوحِّدونالطوائف أيًضا. مل يكن 
، واستمرَّت طوال عهد االنتداب حىتَّ استقالل 1926صاروا ضحيَّة سياسٍة فرنسيٍَّة ترسَّخت يف دستور 

انتخاب رئيٍس للجمهوريَّة ملدَّة سّت سنوات غري قابلة للتجديد. ويف املرحلة  1926. حلظ دستور 1943
الفاصلة بني احلربني العامليَّتني اُألوىل والثانية، سيطر على احلياة السياسيَّة اللبنانيَّة تنافٌس بني شخصيََّتني مارونيََّتني 

: إميل إّده ممثِّل الكتلة الوطنيَّة، وبشارة اخلوري ممثِّل الكتلة الدستوريَّة. ويف حني التزم  تنحدران من عائلَتني عريقَتني
  اسًة مؤيِّدًة لفرنسا، انتهج الثاين سياسًة أكثر قربًا من اإلنكليز فدعموا فكرة استقالل لبنان. األوَّل سي

شكَّل هذا االنقسام السياسّي اللبناّين استمراًرا لالنقسامات اإلقطاعيَّة القدمية لدى املوحِّدين الدروز، وبالتايل 
ة، وبني يزبكيٍَّة وجنبالطيَّة. ففي الواقع، مل يكن انقساًما طائفيًّا لذلك اإلرث التارخيّي من االنقسام بني قيسيٍَّة ومينيَّ 

بقدر ما هو تنافٌس بني حزَبني ضمَّ كّل واحٍد منهما فئاٍت من كّل الطوائف. فوقفت نظرية جنبالط، والدة كمال 
ف جميد أرسالن إىل جنبالط، إىل جانب إميل إّده، مع حلٍم بالعودة إىل لبنان صغٍري كما يف املاضي. يف حني وق

  ، انُتخب إميل إّده رئيًسا للجمهوريَّة.1936جانب كتلة بشارة اخلوري. وعام 
جاءت احلرب العامليَّة الثانية لتفتح الباب، بطريقٍة غري مباشرة، أمام استقالل لبنان. فانقسمت فرنسا اليت احتلَّتها 

سا احلرَّة بقيادة اجلنرال ديغول، ما جعلها تفقد املبادرة يف القوَّات األملانيَّة، بني أنصار حكومة فيشي، وأنصار فرن
ا املنتِدبة انقسمت هي أيًضا تبًعا لالنقسام احلاصل يف  السياسة اخلارجيَّة، وخصوًصا يف منطقة املشرق. وقوَّا

الذي  فرنسا نفسها، فوجد االنتداب الفرنسّي نفسه يف أزمٍة، حيث ضعفت هيبته وسيطرته على البالد، األمر
ساعد اإلنكليز يف سياستهم اخلارجيَّة، واستفاد حلفاؤهم أيًضا على املستوى احمللِّّي بانتخاب بشارة اخلوري، من 

. مل تتأخَّر حكومته اجلديدة برئاسة صديقه رياض الصلح، يف 1942الكتلة الدستوريَّة، رئيًسا للجمهوريَّة عام 
نكليز على حساب الفرنسيَّني. وأتى الدستور اجلديد للبالد يعكس إعالن استقالل لبنان وسيادته، بدعٍم من اإل
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الواقع التعدُّدّي الطائفّي ويُِقّر به وحيرتمه، مرتكًزا يف ذلك على ميثاٍق وطينٍّ َمتَّ التوافق عليه على أساس ختلِّي 
بالوحدة السوريَّة أو العربيَّة. املسيحيِّني عن فكرة دعم االنتداب الفرنسّي هلم، مقابل ختلِّي املسلمني عن املطالبة 

َبني. وإذا ما ُبين امليثاق الوطّين على معادلة النفَيني، فإنَّ السيادة اللبنانيَّة مل تتأمَّن نظريًّا إالَّ مبوافقة الطوائف يف اجلان
إنَّ  «، قال فيها وقد عربَّ الصحفّي جورج نقَّاش عن شكوكه يف ثبات معادلٍة مماثلٍة يف مقالٍة له يف جريدة األوريان

  .1975، غري أنَّ هذا امليثاق الوطّين أَمَّن سيادة لبنان، ومل يتعرَّض الهتزاٍز حىتَّ العام »  نفَيني ال يصنعان وطًنا
، تبًعا للوزن العددّي 95حلظ الدستور اجلديد يف املادَّة  ، توزُّع مقاعد احلكومة وجملس النوَّاب على أساٍس طائفيٍّ

وافق اللبنانيُّون منذها، ُعْرفًا، على أن تُناط رئاسة اجلمهوريَّة باملوارنة، ورئاسة احلكومة بالسُّنَّة، لكّل طائفة. وت
الدروز منسيِّني يف هذا التوزيع الدستورّي، على الرغم من  املوحِّدونورئاسة جملس النوَّاب بالشيعة. وهكذا، بدا 

لفكرة اللبنانيَّة واستقالل لبنان. ويف نظر كمال جنبالط، وجب أن دورهم التارخيّي املعروف واملعرتف به يف حتقيق ا
، اليت أدَّت إىل زوال اإلقطاع رمسيًّا. فخاب أمل 1864ميثِّل لبنان الكبري استمرارًا لإلمارة، وليس لربوتوكوالت 

ن أنَّ بعض بنود الدستور جنبالط يف دستوٍر جديٍد يطبع لبنان طائفيًّا بَأرجحيٍَّة مسيحيَّة. وملَّا وجد الفرنسيُّو 
، 1943تشرين الثاين  11تناقض مصاحلهم، رفضوا االعرتاف باستقالل لبنان. فقام املفوَّض السامي، يف 

باعتقال بشارة اخلوري، ورئيس وزرائه رياض الصلح، وعدٍد من الوزراء والنوَّاب واملسؤولني، وسجنهم يف قلعة 
ديد وعنيَّ إميل إّده رئيًسا للدولة. على إثر هذا االنقالب اخلطري، َعمَّت راشيَّا. مثَّ أَوقف العمل بالدستور اجل

موجٌة عارمٌة من السُّخط واالحتجاج الشعبيَّني لبناَن بأسره، فقامت مظاهراٌت واندلعت صداماٌت عنيفٌة يف كّل 
ن، وَأعلنوا حكومًة مؤقَّتًة املدن، وخصوًصا بريوت، يف حني جلَأ أعضاء احلكومة الذين جنوا من االعتقال إىل بشامو 

بقيادة جميد أرسالن. وأمام عمق واتِّساع موجة املعارضة واالحتجاج اضطُرَّ الفرنسيُّون للرضوخ ملطالب 
  .1943تشرين الثاين  22االستقالليِّني، فَأطلقوا سراح أعضاء احلكومة، واعرتفوا باستقالل لبنان يف 

  
  )1975-1943السياسيَّة اللبنانيَّة (الموحِّدون الدروز في الحياة 

ال ميكن مقاربة الدور السياسّي لطائفة املوحِّدين الدروز مبعزٍل عن دور زعيمها األبرز الشهيد كمال جنبالط. 
فجنبالط زعيٌم رفيع املستوى على صعيد النشاط السياسّي كما على صعيد الفكر والثقافة، ما مسح للموحِّدين 

ينبغي أالَّ ننسى  أنَّه سياسيٍّ متميٍِّز يف الشؤون اللبنانيَّة، كما يف اإلطاَرين العرّيب والدوّيل. بيد الدروز باستعادة دورٍ 
الدروز اآلخرين، سياسيِّني وروحيِّني، يف مواجهة استحقاقات تلك املرحلة  املوحِّدينيف السياق عينه، دور زعماء 

  ّي الذي أظهر حيويًَّة ونشاطًا بارَزين يف تلك احلقبة.الدقيقة واخلطرية، أو دور اجملتمع املدّين الدرز 
، يف طيَّاته، بذوَر العاصفة اليت اجتاحت الشرق األوسط، وتسبَّبت الحًقا 1948محل إنشاء دولة إسرائيل عام 

املتعلِّقة  بأحداٍث خطريٍة يف لبنان. ظهر كمال جنبالط، يف بداية األمر، ميَّاًال إىل القبول بقرارات األُمم املتَّحدة
بتقسيم فلسطني دولَتني مستقلََّتني، واحدًة لليهود وُأخرى للعرب. ورأى يف قرار التقسيم حالًّ مؤقـًَّتا أو انتقاليًّا 
يسمح للفلسطينيِّني باالستفادة من إقامة دولتهم كقاعدٍة الستكمال النضال ضدَّ االحتالل الصهيوّين وحترير 
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أنَّ قرار التقسيم سيسمح على األقّل بوقف موجة النـزوح واللجوء الفلسطيّين،  أراضيهم بأنفسهم. واعترب أيًضا،
وخصوًصا إىل لبنان، بعد أن صارت قضيَّة الالَّجئني قضيًة إنسانيًَّة مقلقًة نتيجة حياة البؤس والتشرُّد يف املخيَّمات 

  اليت استقبلتهم، وما زالت قائمًة حىتَّ يومنا هذا.
، 1949دراسته يف فرنسا بالتيَّارات االشرتاكيَّة واليساريَّة، األمر الذي جعله يؤسِّس يف العام تأثَّر جنبالط خالل 

احلزَب التقدُّمّي االشرتاكّي، على قاعدة فلسفة االشرتاكيَّة األكثر إنسانيًَّة من املاركسيَّة الرمسيَّة، واألقرب إىل 
ط اخلروج من َأْسر السياسات واالنقسامات الطائفيَّة وقيود التحقُّق يف الوضع العرّيب واللبناّين. وأراد جنبال

العشائريَّة، ناهيك عن إرث اإلقطاع العائلّي واحمللِّّي، إىل رحاب اإلنسان وقضاياه، طاًحما إىل استقطاب املناضلني 
 له، إىل جانب غريه من من كّل الطوائف واملناطق. وقد لعب احلزب دوًرا بارًزا يف احلياة السياسيَّة اللبنانيَّة، وتسىنَّ 

الدروز، لُيطلق حركًة ثقافيًَّة  املوحِّديناألحزاب كالقومّي والشيوعّي، أن يستفيد من الروح الليرباليَّة الغالبة لدى 
  وسياسيًَّة تتكيَّف مع اإليديولوجيَّات اُألمميَّة والقوميَّة.

السياسيَّة والنـزاعات بني الطوائف والعائالت الكربى. وشهد لبنان يف أواخر األربعينيَّات، تفاقًما يف املشاحنات 
، ليأيت مبجلٍس نيايبٍّ مؤيٍِّد له، ما يسمح بتعديل 1947فعمد بشارة اخلوري إىل تزوير االنتخابات يف أيَّار 

دف متديد عهده، بدًءا من عام  ة. ، خالفًا لُألصول الدستوريَّة واألعراف السياسيَّة اللبنانيَّ 1948الدستور 
اهات والطوائف واملناطق،  وفقامت معارضٌة ُحلكمه يف عهده الثاين، بدعم شخصيَّاٍت بارزٍة من خمتلف االجتِّ
وبقيادة كمال جنبالط وبيار إميل إّده وكميل مشعون وغسَّان تويين. وأدَّت الثورة البيضاء يف تلك األيَّام، إىل 

، وانتخاب كميل مشعون 1952وإىل إجراء انتخاباٍت نيابيٍَّة عام استقالة بشارة اخلوري قبل انتهاء عهده املمدَّد، 
  رئيًسا للجمهوريَّة. 

رئس كمال جنبالط اجلبهة الوطنيَّة االشرتاكيَّة اليت تشكَّلت خلوض الصراع ضدَّ حكم بشارة اخلوري حىتَّ َأسقطته. 
ضًة وأضحى جميد أرسالن احلليف الرئيسّي للرئيس اجلديد كميل مشعون. وعلى ال رغم من أنَّ عهد مشعون شهد 

ا اقتصاديًَّة واستقرارًا أمنيًّا وازدهارًا يف شىتَّ امليادين، إالَّ أنَّ قطاعاٍت واسعًة من شرائح اجملتمع اللبناّين َأْعَلت صو
لك، عمد  ضدَّ كميل مشعون، خصوًصا جلهة قساوته يف التعامل مع بقيَّة الزعماء السياسيِّني يف البالد. وبنتيجة ذ

كمال جنبالط الذي دعمه يف البداية، إىل فكِّ التحالف معه، قبل أّي زعيٍم آَخر. إالَّ أنَّ ما عجَّل باندالع 
الصراع املسلَّح يف البالد أَنتجته سياسة مشعون اخلارجيَّة، وخصوًصا انضمامه إىل حلف بغداد الذي أنشأته أمريكا 

اد السوفياّيت يف الشرق من العراق وإيران وتركيا، بغية الوقوف  يف وجه عبد الناصر بطل القوميَّة العربيَّة وصديق االحتِّ
األوسط. وتالزمت األحالف الغربيَّة واألمريكيَّة الباحثة عن ُسُبل منع امتداد النفوذ السوفياّيت يف املنطقة، مع 

اليت محل عبد الناصر لواَءها. ما أَدَّى إىل انقساٍم سياسة العداء للقوميَّة العربيَّة والنمّو االقتصادّي للبلدان العربيَّة 
ا العربيَّة. ومع تصاعد النفوذ األمريكّي  عميٍق يف الطبقة السياسيَّة اللبنانيَّة حيال املوقف من مصر الناصريَّة وسياسا

كميل مشعون ، تراَءت ل1956على حساب النفوَذين الفرنسّي والربيطاّين، بعد العدوان الثالثّي على مصر عام 
ا، وخصوًصا يف  مصلحة لبنان يف تأييد األمريكيِّني. يف حني ظلَّ كمال جنبالط وفيًّا ملنطق القوميَّة العربيَّة والتزاما
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، حاول الرئيس كميل مشعون أيًضا، 1957جّو االصطفاف اإلسالمّي الواسع خلف عبد الناصر. ويف انتخابات 
ه معارضًة واسعًة حتوَّلت مسلَّحًة على خالف املعارضة السلميَّة يف ثورة عام تعديل الدستور والتمديد لعهده، فواج

على يد القوميِّني العرب اللبنانيِّني املدعومني من عبد الناصر، وشارك  1958البيضاء. واندلعت ثورة  1952
بنان. وعلى الرغم من التدخُّل الدروز فيها بقوٍَّة وفاعليٍَّة انطالقًا من تراثهم يف احلفاظ على عروبة ل املوحِّدون

األمريكّي على شواطىء لبنان، انتهى عهد مشعون يف وقته احملدَّد، وانتخب جملُس النوَّاب قائَد اجليش فؤاد شهاب 
  .1958رئيًسا جديًدا، يف أيلول 

ا، مركًِّزا على البناء والتطوير لتحقي ق االزدهار عمل الرئيس شهاب على حتديث جهاز الدولة وجتديد مؤسَّسا
للبنان. وعرف عهده حتديثًا كبريًا يف اإلدارة والعدل واألمن الداخلّي، وجتديَد بناء املؤسَّسات املختلفة، والسهر 
على احرتام الفصل احلقيقّي للسلطات. حاول شهاب كسب والء الطوائف عرب احلفاظ على التوازنات الدقيقة، 

امليثاق الوطّين من ناحية، كما من خالل تركيز حكوماته على دعامَتني  وتأمني التوافق فيما بينها من خالل احرتام
: الكتائّيب املاروّين بيار اجلميِّل، والدرزّي االشرتاكّي كمال جنبالط. فأيَّد هذا  من دعامات السياسة اللبنانيَّة

ل وقوفه إىل جانب عبد ناصر األخري الشهابيَّة حبماسٍة واندفاع، كما كسب موقًعا عربيًّا ودوليًّا مميـًَّزا بفع
  . هذا كلُّه جعله زعيًما وطنيًّا وإسالميًّا، وليس فقط درزيًّا.1958والسوفيات، وقيادته لثورة 

جه وسياسته. وعلى الرغم من كفاءاته وقدراته 1964وعام  ، خلف شارل حلو فؤاد شهاب يف الرئاسة ليواصل 
السياسّي. فشهد عهده سيطرة األجهزة األمنيَّة وتدخُّلها يف الشؤون  الثقافيَّة إالَّ أنَّه كان أضعف على املستوى

  السياسيَّة الداخليَّة، األمر الذي أساء إىل إجنازات شهاب قبل أن يُنهيها.
، عاد الوضع اإلقليمّي والدوّيل ليضغط بثقله على لبنان، بعد أن أَدَّت حرب األيَّام الستَّة ونكسة 1967عام 

إىل هزميٍة قاسيٍة ملصر، واحتالل إسرائيل لسيناء وغزَّة والضفَّة الغربيَّة وهضبة اجلوالن. تال ذلك  اخلامس من حزيران
استقالة عبد الناصر، مثَّ رجوعه عن االستقالة بفعل املظاهرات الشعبيَّة الضخمة اليت عمَّت العامل العرّيب، ولبنان 

زمية العربيَّة السهلة شكَّال عامل اختالٍل واضطراٍب للشرق من ضمنه. هذا التقدُّم اإلسرائيلّي السريع، وتلك اهل
األوسط. ومن أبرز نتائج نكسة حزيران انطالقة املقاومة الفلسطينيَّة املسلَّحة، بعد أن قرَّر الفلسطينيُّون االضطالع 

م. وكوَّن  باسرتداد حقوقهم بأنفسهم. فتحوَّل لبنان قاعدًة أساسيًَّة للفدائيِّني، انطلقوا من أراضيه لتنفيذ عمليَّا
أعدادهم، وتصاعد الوجود الفلسطيّين املسلَّح تزايد استمرار تدفُّق الالَّجئني إىل لبنان من األراضي احملتلَّة حديثًا، و 

على أرض لبنان، عامل انقساٍم جديٍد يف الطبقة السياسيَّة اللبنانيَّة، ُأضيف إىل العوامل اُألخرى امللتهبة، ما زاد من 
وا  اشتعال األزمة. ويف حني وجد الفلسطينيُّون يف لبنان دعًما من اليسار وغالبيَّة الطوائف اإلسالميَّة والدرزيَّة، ُجوِ

الدروز، خصوًصا يف ما يتعلَّق بالوجود املسلَّح. واندلعت  املوحِّدينبعدائيٍَّة يف الوسط املسيحّي، كما عند بعض 
سطينيِّني من جهة، واجليش اللبناّين واألحزاب املارونيَّة، من جهٍة ُأخرى. واستمرَّت االشتباكات بني الفدائيِّني الفل

األزمة تتصاعد بشكٍل خطٍري، طارحًة مسألة الوجود الفلسطيّين املسلَّح وانتشاره خارج املخيَّمات قضيًَّة تتعلَّق 
للبناّين على السواء، األمر الذي حتوَّل مع الوقت إىل بالسيادة الوطنيَّة اللبنانيَّة، ومعنويَّات اجليش واألمن الداخلّي ا
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، ليضع 196964نزاٍع مكشوٍف ُقدِّر له أن يشكِّل بداية الكارثة اللبنانيَّة فيما بعد. مثَّ جاء اتِّفاق القاهرة عام 
  حالًّ هلذه املشكلة. 

املذكور، والذي عارضه رميون إّده بشجاعة، هو  غري أنَّ األمور مل تتوقَّف عند هذا احلّد، إذ تبنيَّ الحًقا أنَّ االتِّفاق
خطٌأ جسيٌم على حساب لبنان وأمنه واستقراره، ألنَّه جعل من منظَّمة التحرير الفلسطينيَّة دولًة داخل الدولة. ومل 

سلَّح يعد لبنان بعد ذلك قادرًا على ضبط أعمال الفدائيِّني من أراضيه أو مراقبتها، وحتوَّل الوجود الفلسطيّين امل
ٍة تفوق قدراته وإمكاناته. وحصل أن تشكَّلت  مشكلًة خطرية، وضعت لبنان يف مأزٍق جتاه إسرائيل، يف جما
حكومٌة جديدٌة على إثر توقيع اتِّفاق القاهرة، وطُلب من كمال جنبالط أن يتوىلَّ فيها حقيبة الداخليَّة، كونه 

أليَّام، وعلى إقناع الفدائيِّني بعدم تعكريه أو اإلساءة إليه، نظًرا الوحيد القادر على حتقيق األمن الداخلّي يف تلك ا
إىل حتالفه مع الفلسطينيِّني وعالقاته العربيَّة والدوليَّة. جنح جنبالط يف محل هذه املسؤوليَّة، ويف حفظ لبنان والثورة 

اية عهد الرئيس حلو، انُتخب ابن زغرتا الشم ، 1970اليَّة سليمان فرجنّية، عام الفلسطينيَّة يف آٍن مًعا. ومع 
رئيًسا جديًدا للجمهوريَّة، ليكون أوَّل رئيٍس ماروينٍّ يأيت من خارج جبل لبنان. ومتيَّز الرئيس فرجنّية بكونه شخصيًَّة 

لٍة تسري تنتمي إىل الزعماء اإلقطاعيِّني، والفرسان النبالء، والزعماء الطائفيِّني، أكثر منه رئيس مجهوريٍَّة على رأس دو 
صوتًا مقابل  50يف طريق التحديث. وهو مل يـَُفز يف الرئاسة، يف وجه املرشَّح الشهاّيب سوى بفارق صوٍت واحد (

). وعكست هذه النتيجة عمق االنقسام الذي عاشته البالد يف تلك اآلونة. وحظي فرجنّية بدعم كمال 49
  منها شيٌء خالل عهده.جنبالط مقابل وعوٍد بتحقيق عدٍد من املطالب مل ينفَّذ 

) سنة التغيري السياسّي األساسّي الذي جاء بالرئيس حافظ األسد إىل 1970شكَّلت سنة انتخاب فرجنّية (
السلطة يف سوريا. واألسد هو صاحب الفضل يف سياسة النفوذ السورّي يف لبنان، إذ رأى فيها دفاًعا عن هوِّيَّة 

ائيلّي يف الشؤون اللبنانيَّة، والعالقات اليت نسجها بعض السياسيِّني املسيحيِّني لبنان العربيَّة يف وجه التدخُّل اإلسر 
السياسيَّة اللبنانيَّة جلهة تشكيل هيئٍة للحوار  ةمع الكيان الصهيوّين. وقد دفع السوريُّون، يف مرحلٍة أُوىل، بالطبق

الدروز يف تلك اهليئة بكمال  املوحِّدونالوطّين هدفها ختفيف حدَّة التوتُّرات الطائفيَّة وحتصني امليثاق الوطّين. ومتثَّل 
اإلمساك باجليش جنبالط وجميد أرسالن. يف تلك األيَّام، سيطر املوارنة على جهاز الدولة وتعزَّزت مواقعهم بفعل 

م. فشعر املسلمون بالتهميش واالستبعاد عن املشاركة يف اُحلكم، ورأوا يف  ووجود ميليشياٍت مسلَّحٍة ألحزا
  الوجود الفلسطيّين وسيلًة إلعادة التوازن يف السلطات داخل البالد.

  
  )1989-1975الموحِّدون الدروز إبَّان الحرب األهليَّة (

، الشرارة اليت َأشعلت احلرب األهليَّة بعد اشتباٍك 1975نيسان  13لبنان حني انطلقت، يف بلغ التوتُّر أقصاه يف 
قتيًال يف صفوف الفلسطينيِّني، يف ما ُعرف حبادثة البوسطة الشهرية.  30بني فلسطينيِّني وكتائبيِّني َأوقع حواىل 

                                                            

هلؤالء حبمل السالح يف مناطق حدَّدها االتِّفاق، الذي رعاه  ،سمح مبوجبه، يُ ينيِّنيبني احلكومة اللبنانيَّة والفلسط إتِّفاق القاهرة هو بروتوكولٌ  .2
  ة وفاته.الرئيس مجال عبد الناصر شخصيًّا عشيَّ 
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لت تشكَّ ًدا مل يتوقَّع استمرار النـزاع مخس عشرة سنة. وبالرغم من أنَّ البالد اشتعلت باملعارك املتنقِّلة، إالَّ أنَّ أح
؛  ذات الغالبيَّة املارونيَّة واملعاِرضة للوجود الفلسطيينّ »  اليمني «: ضمَّت اُألوىل حتالف أحزاب  ان يف احلربجبهت

املوحِّدين الدروز والقوَّات ، تكوَّنت من الطوائف اإلسالميَّة السُّنـِّيَّة والشيعيَّة وطائفة » اليسار «واجلبهة الثانية 
الفلسطينيَّة اليت شكَّلت القوَّة املسلَّحة هلذه اجلبهة، إىل جانب ميليشيا حركة أمل الشيعيَّة. غري أنَّ املسيحيِّني 
الذين سيطروا على احلكم وتفوَّقوا عسكريًّا واستعدُّوا للمواجهة، امتلكوا أَرجحيََّتني أساسيََّتني عنينا األرجحيَّة 

  لسياسيَّة واألرجحيَّة امليدانيَّة. ا
أمَّا كمال جنبالط فظلَّ ميثِّل نصف البالد على املستوى السياسّي، إذ قاد، إضافًة إىل طائفة املوحِّدين الدروز، 
معظم املسلمني، ناهيك عن حتالفه املتني مع الفلسطينيِّني، ومن خالهلم مع الدول العربيَّة، والدول الشرقيَّة 

كيَّة)، دون أن ننسى املسيحيِّني التقدُّميِّني واليساريِّني وغريهم ممَّن التفُّوا حوله أيًضا. مهَّشت هذه الوضعيَّة (االشرتا 
السياسيَّة املميَّزة الناشئة عن احلرب األهليَّة إىل حدٍّ كبري، بقيَّة الزعامات الدرزيَّة طوال فرتة احلرب. ذلك أنَّ 

داء الشعور باخلطر على اجلماعة واهلوِّيَّة فالتفُّوا حول زعيٍم وحيد، كمال جنبالط يف مرحلٍة الدروز لَبَّوا ن املوحِّدين
  أُوىل، وبعد اغتياله حول ابنه وليد.

واملسيحيِّني يف  املوحِّدينومع اتِّساع الصراع وتصاعد خطورته شعر كمال جنبالط بضرورة إنقاذ التعايش بني 
اجلبل. وكان التاريخ القريب والبعيد ماثًال أمام اجلميع، يذكَّرهم باجملازر املتبادلة بني الطائفتني خالل القرن التاسع 
عشر، كما بإرث التعايش الثمني، ما يستدعي تضافر جهود اجلميع حلفظه وإنقاذه. وأَدرك جنبالط أنَّ األرجحيَّة 

ال تربِّر حربًا أهليًَّة قد متتّد إىل قلب اجلبل. فعمل على حفظ السلم لفرتٍة من الزمن قبل أن  املارونيَّة يف اُحلكم
ُيضطرَّ ألن يطلب من الرئيس حافظ األسد التدخُّل لدعم حتالف اليسار والفلسطينيِّني يف وجه املسيحيِّني، 

تورَّط السوريُّون بصورٍة غري مباشرٍة يف هذا وعادت األيَّام لتُثبت املشروع السورّي إلرساء وصايته على لبنان. ف
 ،الصراع، من خالل قوَّات الصاعقة الفلسطينيَّة املوالية هلم، واليت قاتلت إىل جانب التحالف اليسارّي الفلسطيينّ 

اٌت كثريٌة جعلت كمال  يف حني وجدت فئٌة من الطرف املسيحّي يف إسرائيل حليًفا موثوقًا، إىل أن حدثت متغريِّ
  بالط يغريِّ من سلوكه السياسّي. جن

ونشب خالٌف بينه وبني السوريِّني حني طلب منهم عدم التدخُّل يف الشؤون الداخليَّة اللبنانيَّة، وعدم دعم املرشَّح 
الدروز  املوحِّدينمن ناحية، وحني اضطُرَّ إىل إدخال  1976الشهاّيب الياس سركيس لالنتخابات الرئاسيَّة عام 

صراع حىتَّ ال يقال إنَّه حياول جتنيب طائفته أمثان صراٍع هو قائده وحمرِّكه، على حساب بقيَّة املسلمني، طرفًا يف ال
من ناحيٍة ُأخرى. وحصلت القطيعة بني جنبالط وسوريا حني قرَّرت هذه األخرية التدخُّل املباشر، وعلى املستوى 

التكهُّنات حول أسباب هذا املوقف السورّي، حبيث إنَّه العسكرّي، إىل جانب املوارنة. وقد تعدَّدت التحليالت و 
ا  َّ يصعب التحديد إن كانت سوريا قد تدخَّلت تلبيًة لطلب هذه أو تلك من الفئات اللبنانيَّة املتصارعة، أم أ

دف إىل محاية املصاحل السوريَّة يف لبنان واملنطقة. ويف كّل األحوال، وعى ال رئيس األسد فعلت ذلك مببادرٍة واعيٍة 
  أنَّ استمرار األوضاع على ما هي عليه، سيؤدِّي إىل انفجار لبنان وتقسيمه، وإىل تدخٍُّل إسرائيليٍّ أوسع يف شؤونه. 
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عارض الفلسطينيُّون واحلركة الوطنيَّة اللبنانيَّة برئاسة كمال جنبالط التدخُّل العسكرّي السورّي ودخول القوَّات 
الدروز التصدِّي هلذا التدخُّل ميدانيًّا، يف حني وجَّه كمال  املوحِّدون. وحاول 1976السوريَّة لبنان يف حزيران 

يه إىل إيقاف التدخُّل السورّي يف الشؤون اللبنانيَّة، دون أن يلقى جوابًا جنبالط نداًء إىل العامل العرّيب دعاهم ف
حازًما، مبا أنَّ سوريا حسمت أمرها يف التدخُّل ولن تعود عن قرارها. وحاولت قمَّتان عربيَّتان يف الرياض والقاهرة، 

ما معتربًا أنَّ سور  يا لن تنفِّذ منها شيًئا، ولن تتخلَّى عن وضع حدٍّ للحرب يف لبنان، إالَّ أنَّ جنبالط رفض قرارا
ًدا أنَّ معارضته للسوريِّني  حترُّكها داخل لبنان. وبسبب معارضته العنيفة، نصحه البعض مبغادرة لبنان، فَأىب حبزٍم مؤكِّ

خلارجيَّة على ال تعين أبًدا رفًضا للوجود العرّيب يف لبنان، أكان سوريًّا أم فلسطينيًّا، بل معارضته هي رفٌض للوصاية ا
البالد. وقد اعرتف الرئيس األسد، بعد انتهاء احلرب اللبنانيَّة، بأنَّ كمال جنبالط الذي اطَّلع بعمٍق على جمريات 
السياسات اللبنانيَّة الداخليَّة، عرف مسبًقا وبعكس سوريا، أنَّ إسرائيل تستخدم املسيحيِّني وتدفعهم ألخذ موقٍف 

  ُمعاٍد للوجود السورّي.
، بالتأكيد بسبٍب من مواقفه يف الدفاع عن السيادة اللبنانيَّة. وتوىلَّ ابنه 1977آذار  16تيل كمال جنبالط يف إغ

وليد زعامة الطائفة ورئاسة احلزب االشرتاكّي من بعده، فأَلبسه الشيخ حممَّد أبو شقرا، أثناء جنازة والده، عباءة 
  وراثة الزعامة وفًقا للتقاليد اإلقطاعيَّة.

م على مناطق لبنانيَّة. وما ب م يفقدون بلدهم، كلَّما توسَّع الفلسطينيُّون يف سيطر َّ عدها زاد شعور اللبنانيِّني بأ
عاد الوجود الفلسطيّين املسلَّح يزعج املسيحيِّني وحدهم، بل بات مزعًجا أيًضا للطوائف اإلسالميَّة. فنشبت 

  ني، خصوًصا يف اجلنوب وضاحية بريوت اجلنوبيَّة.اشتباكاٌت متفرِّقٌة بني الشيعة والفلسطينيِّ 
، قرَّر اإلسرائيليُّون التدخُّل مباشرًة يف لبنان، بعد أن اتَّسع نطاق الوجود الفلسطيّين، وتعاظمت 1982وعام 

يف لبنان.  قوَّته، وأصبح ميثِّل خطًرا كبريًا يستوجب بالتايل تدمري القاعدة األساسيَّة ملنظَّمة التحرير الفلسطينيَّة
وهكذا اجتاح اإلسرائيليُّون جنوّيب لبنان خالل أيَّاٍم قليلٍة، ووصلوا عرب الشوف إىل مشارف بريوت وفرضوا عليها 
م ما كانوا  َّ م مل يقاوموا التقدُّم اإلسرائيلّي داخل مناطقهم، علًما بأ َّ م املوحِّدون الدروز بأ ُّ حصارًا قاسًيا. فا

إىل عدم امتالكهم أدىن قوٍَّة تسمح هلم مبواجهة تقدُّم أحد أقوى اجليوش يف العامل وَأحدثها، ليستطيعوا ذلك نظًرا 
دون أن يؤدِّي عملهم إىل جمزرٍة وإبادٍة للطائفة القليلة العدد. وقامت القوَّات اإلسرائيليَّة مبحاصرة وليد جنبالط يف 

وقت الذي أصدرت فيه ثالث شخصيَّات درزيَّة بيانًا من املختارة، ومنعته من الوصول إىل منـزله يف بريوت. يف ال
منـزل جنبالط يف بريوت، تدعو فيه إىل إطالق حرِّيَّة حركته وانسحاب قوَّات االحتالل اإلسرائيلّي من اجلبل، 

ل إىل : حليم تقّي الدين ومروان محادة وعبَّاس احلليب. مل يتمكن جنبالط من مغادرة املختارة، إالَّ بعد التوصُّ  وهي
  تفاهٍم مع السفري األمريكّي يف بريوت روبرت ديلون. 

دف طرد الفلسطينيِّني منها. بإزاء هذا  يف املقابل، شارك املوارنة بقيادة بيار اجلميِّل وابنه بشري يف حصار بريوت 
انيَّة إقناع الفلسطينيِّني الضغط العنيف، وبغية محاية املدنيِّني وإنقاذ البلد من االنفجار، حاولت بعض القيادات اللبن
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باالنسحاب من لبنان. فوافق ياسر عرفات يف النهاية، وغادر وقوَّاته لبنان إىل تونس. من َمثَّ انسحبت القوَّات 
  اإلسرائيليَّة من بريوت  لتتمركز يف أجزاء واسعٍة من اجلنوب.

اإلسرائيليَّة احملتلَّة للموارنة باالحتفاظ بعدها، بدأ االحتكاك املاروّين الدرزّي يف اجلبل، إذ مسحت القوَّات 
م املسلَّحة، وإقامة حواجز بني القرى الدرزيَّة، ويف داخلها. وقد طمح املوارنة إىل السيطرة على جبل  مبيليشيا

؛ وهؤالء يعتربون تلك املنطقة موطنهم التارخيّي.   الدروز منه املوحِّدينلبنان األوسط، ولو كلَّف ذلك طرد 
دف منع نشوب نزاٍع مسلٍَّح بني الطرَفني، نذكر منها على سبيل املثال ما وحصلت  حينها مبادراٌت شعبيٌَّة عدَّة 

قام به املكتب الدائم للمؤسَّسات الدرزيَّة الذي يضّم ممثِّلني عن كّل مؤسَّسات الطائفة، فوضع خطَّة حترٍُّك باشرها 
ات، توجَّهت من بيت الطائفة يف فردان إىل مقّر رئاسة الوزراء يف بتنظيم مسريٍة إىل بريوت ضمَّت مئات الشخصيَّ 

دئة اخلواطر عرب  املوحِّدينالصنائع للمطالبة بدخول اجليش اللبناّين إىل مناطق التوتُّر بني  الدروز واملوارنة، و
  انتشاره القوّي يف مناطق اجلبل.

الدروز، واندلعت حرٌب أهليٌَّة ثانيٌة ُعرفت باسم  املوحِّدونوما إن انسحبت إسرائيل من اجلبل حىتَّ انتفض 
. وقد محلت آثاًرا كارثيًَّة ومدمِّرًة للتعايش بني الطائفتني، هذا التعايش العزيز 1983، يف أيلول » حرب اجلبل «

على قلب كمال جنبالط، واملبّين خيطًا خيطًا بصٍرب وأناٍة من الطرفني، على مدى قروٍن طويلٍة بالرغم من 
 املوحِّدينخلالفات والشقاقات والنـزاعات الَعَرضيَّة. فسقطت يف يوٍم واحٍد، حواىل سبعني قريًة مسيحيًَّة يف أيدي ا

الدروز، وقُتل أهاليها أو ُأجربوا على الفرار يف هجرٍة كثيفة، ما أفرغ اجلبل متاًما من املسيحيِّني، وشكَّل ما ُعرف 
بثت أن قامت حماولتان إلقامة حواٍر وطينٍّ بغية وضع حدٍّ للحرب األهليَّة، يف بقضيَّة املهجَّرين من اجلبل. وما ل

  لوزان وجنيف يف سويسرا، مل ينتج عنهما أّي توافٍق أو مشروع حّل.
واستمرَّت األوضاع يف التدهور، وخصوًصا داخل الصّف املسيحّي الذي شهد خالفاٍت وصراعاٍت مسلَّحًة بني 

، عالمًة فارقًة بني مرحلتني، واضًعا 1989نـزفت اجلميع، إىل أن أتى اتِّفاق الطائف عام مجاعاٍت وتيَّاراٍت است
ا ملرحلة االقتتال والنـزاعات املسلَّحة، ومؤسًِّسا ملرحلة السلم األهلّي والتوافق. يف الطائف، قام النوَّاب  حدًّ

والفاتيكان وجامعة الدول العربيَّة، بصياغة وفاٍق وطينٍّ  اللبنانيُّون، برعايٍة سوريٍَّة سعوديٍَّة، ودعٍم كبٍري من أمريكا
جديٍد وبلورته، وفاٍق يُعيد التوازن إىل الدستور من خالل اإلفساح يف اجملال أمام مشاركٍة يف السلطة ملختلف 

ملساواة، والتوازن يف الطوائف. فشكَّل اتِّفاق الطائف خطوًة بالغة األمهِّيَّة، إذ إنَّ مطلب املشاركة، وعدالة التوزيع، وا
  السلطة، هو يف أساس املطالب اإلسالميَّة اليت َسبَّبت احلرب األهليَّة بعد شعور املسلمني بالتهميش واإلبعاد. 

عن مؤمتر الطائف، غاب وليد جنبالط ألنَّه مل يكن نائًبا منتخًبا. غري أنَّ لقاء بيت الدين الذي تأسَّس عام 
ا إىل الطائف ليدافع عن املوقف الدرزّي. وقد ترأَّس اللقاء شيخ العقل حممَّد أبو شقرا، ، مسَّى مندوبًا درزيًّ 1988

م. ومثَّل املوحِّدينوضمَّ وليد جنبالط وطالل أرسالن وتوفيق عسَّاف، وعدًدا كبريًا من وجهاء   الدروز وأعيا
اب اللبناّين يومذاك، ورافقه صهره عبَّاس الدروَز توفيق عسَّاف، النائب الدرزّي الوحيد يف جملس النوَّ  املوحِّدين

احلليب بصفته عضو األمانة العامَّة للِّقاء ومستشاره اخلاّص. إتَّفق النوَّاب إًذا، يف الطائف، على انتخاب برملاٍن 
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اللبناّين،  الدروز على أّي جديٍد يف بُنية النظام السياسيّ  املوحِّدون جديٍد على قاعدٍة وطنيٍَّة ال طائفيَّة. ومل حيصل
  باستثناء تشكيل جملس شيوٍخ برئاسة درزّي. 

قدَّم عمل توفيق عسَّاف عرب مشاركته الفاعلة يف الطائف، مسامهًة بارزًة يف الوفاق الوطّين اللبناّين، وحفظ خري 
يَّة، والعمل على مجيع اللبنانيِّني، بعد متسُّكه بإقامة توازٍن ومساواٍة يف توزيع السلطات، وإلغاء الطائفيَّة السياس

  تفعيل مشاركٍة أوسع يف القرارات اإلداريَّة والعسكريَّة وإقرار مبدِإ اإلمناء املتوازن.
  

  مرحلة ما بعد الحرب األهليَّة
الدروز خالل احلرب يف لبنان، إرادًة صلبًة يف الدفاع عن عروبة لبنان واستقالله وسيادته، وقدَّموا  املوحِّدونَأظهر 

م وقُراهم للدمار واخلراب. بعد توقُّف احلرب  الكثري من الشهداء واجلرحى واملعوَّقني واملهجَّرين، وتعرَّضت مد
ا خالهلا. انصرفت الطوائف اللبنانيَّة إىل استخالص نتائجها وإعادة    التفكري يف سلوكها وممارسا

خرج املسيحيُّون ممزَّقني، إذ خاض اجليش اللبناّين بقيادة العماد ميشال عون أعنف املعارك ضدَّ القوَّات اللبنانيَّة 
 بقيادة الدكتور مسري جعجع، ما شتَّت الوحدة املسيحيَّة، وخلَّف خسائر بشريًَّة وماديًَّة فاقت بكثٍري تلك اليت

فقدوها خالل سنوات احلرب األهليَّة. إستجاب البابا يوحنَّا بولس الثاين إىل طلب الكنيسة الكاثوليكيَّة يف لبنان، 
وميَّزهم يف الدعوة إىل عقد سينودوس خاصٍّ من أجل لبنان. ذلك أنَّ جمامع مماثلة ال تُعقد إالَّ من أجل قارٍَّة كاملٍة 

بانت يف  – وصفه البابا بالبلد الرسالة –ة لعقده من أجل بلٍد صغٍري مثل لبنان أو قضيٍَّة كربى، وبالتايل فالدعو 
  تلك الظروف أكثر من استثنائيَّة.

، وتـُوِّجت باجتماع األساقفة الكاثوليك اللبنانيِّني يف 1991إبتدأت األعمال التحضرييَّة للسينودوس عام 
ى السينودوس إىل السماح للمسيحيِّني، والكاثوليك منهم . رم1995الفاتيكان بني تشرين الثاين وكانون األوَّل 

م واإلفادة من دروس احلرب، وإعادة النظر يف أفكارهم وأعماهلم ومراجعة ما قاموا به  حتديًدا، بتجديد خطا
  خالل تلك األحداث.

ف اإلسالميَّة والدرزيَّة، كما إىل وبالنظر إىل اخلصوصيَّة اللبنانيَّة، وجَّه البابا يوحنَّا بولس الثاين الدعوة إىل الطوائ
باقي الطوائف املسيحيَّة غري الكاثوليكيَّة، للمشاركة يف هذا اجملمع وانتداب ممثِّلني عنها. على إثرها، جرت 

الدروز، لتحديد املوقف املناسب وطبيعة التمثيل  املوحِّدينمشاورات بني الزعماء السياسيِّني والدينيِّني املسلمني و 
ٍه أساًسا إىل املسيحيِّني. فرحَّبوا بدعوة البابا وأعلنوا قبوهلا تأكيًدا على وحدة العيش واملصري اليت  يف جممعٍ  موجَّ

جتمع بني اللبنانيِّني، على الرغم من االختالفات الطائفيَّة واملذهبيَّة والسياسيَّة. فمثَّل حممَّد السمَّاك مفيت اجلمهوريَّة 
ئيَس اجمللس اإلسالمّي الشيعّي األعلى، وعبَّاس احلليب طائفة املوحِّدين الدروز بتوافٍق بني اللبنانيَّة، وسعود املوىل ر 



 98

م 65زعيَميها الرئيسيَّني وليد جنبالط وطالل أرسالن َّ . حضر الثالثة يف السينودوس بصفة مراقبني، مع العلم بأ
  . 66شاركوا يف جلساته وأعماله

املاروّين الكاردينال مار نصراللَّه بطرس صفري إىل منطقة الشوف، انعقدت ، ومبناسبة زيارة البطريرك 1999وعام 
، أنَّ  املوحِّدينيف املختارة مصاحلٌة وطنيٌَّة كربى بني  الدروز واملوارنة، أعلن خالهلا وليد جنبالط يف خطاٍب تارخييٍّ

ه ال عودة إىل الوراء، مع ، قد ُطويت وأنَّ 1982كما   1860صفحة األحداث املؤملة والدامية اليت وقعت عام 
رفض كّل النـزاعات والقالقل بني الطائفَتني، أو بني املسلمني واملسيحيِّني يف لبنان. وبدا واضًحا أنَّ حقبات 
التساُمل بني الطوائف اليت جسَّدت فكرة العيش املشرتك، كانت أكرب وأهّم من فرتات احلرب والصراع. وخالل هذه 

ح البطريرك املاروّين بأنَّ كمال جنبالط، رجل املبادىء والقناعات، قد اغتيل بسبب صالبته املصاحلة الوطنيَّة، صرَّ 
وإميانه والتزامه جتاه نفسه وجتاه طائفته. وَأكَّدت هذه املصاحلة أنَّ الوحدة الوطنيَّة احلقيقيَّة ُجتسِّد وحدها خشبة 

  خالص لبنان وباب عبوره إىل املستقبل.
  

  راهنالوضع السياسّي ال
مثَّل كمال جنبالط، خالل احلرب األهليَّة، مثله مثل غريه من كبار الزعماء اللبنانيِّني، آمال طائفة املوحِّدين الدروز 
ا. وأدَّت الظروف املأساويَّة اليت رافقت وفاته، وبفعل غريزة حفظ الذات والدفاع عن النفس، إىل  وطموحا

فضل تراث والده، على رأس حركٍة وطنيٍَّة ال تعرف الفوارق الطائفيَّة. االلتفاف حول ابنه وليد الذي وجد نفسه ب
ومسحت حرب اجلبل لوليد جنبالط بإثبات قدرته على الدفاع عن الطائفة من جهة، وتكريس نفسه قائًدا سياسيًّا 

حممَّد أبو شقرا، وعسكريًّا، من جهٍة ُأخرى. مثَّ إنَّ تراجع سلطة شيخ العقل ونفوذه بعد وفاة شيخ العقل الشيخ 
وخفوت قوَّة الزعيم األرسالّين، إضافًة إىل قدرة احلزب االشرتاكّي على التحوُّل ميليشيا مسلحٍة تقاتل يف كّل 

  املعارك واجلبهات ضدَّ املسيحيِّني، كّل ذلك أسهم يف منح وليد جنبالط حجًما سياسيًّا عظيًما.
ا مشل لبنان والشرق األوسط، على الرغم من قلَّة عددهم. غري أنَّ انتهاء الدروز دورًا سياسيًّا  هامًّ  املوحِّدونولعب 

احلرب غريَّ املعادلة وأفقد هذا الدور الكثري من وهجه. ومع تصاعد املّد اُألصوّيل وغياب شخصيٍَّة عربيٍَّة من حجم 
ارت احلركة القوميَّة العربيَّة. مثَّ إنَّ تطبيق الدستور اللبناينّ  ، بالشكل الذي حدَّده امليثاق الوطّين لعام عبد الناصر ا

، أعطى طوائف معيَّنًة حصًَّة ودوًرا أكرب على حساب 1989، وأعاد جتديده اتِّفاق الطائف يف العام 1943
اتِّفاقًا بني املوارنة والسُّنَّة، يف حني أنَّ  1943طوائف ُأخرى، السيَّما مع جتاوز مبدِإ فصل السلطات. جاء ميثاق 

مشل كّل الطوائف، ليتحوَّل تفامهًا بني السُّنَّة والشيعة واملوارنة. وَحْصُر السلطات واملواقع األساسيَّة  1989فاق اتِّ 
: رئاسة اجلمهوريَّة للموارنة، ورئاسة احلكومة للسُّنَّة، ورئاسة الربملان للشيعة، أَدَّى إىل  يف يد الطوائف الثالث

الدروز واألُرثوذكس واألرمن، فاسُتبعدوا عن حكم لبنان اجلديد وإدارته. كما أنَّ  املوحِّدينميش األقلِّيَّات ك
                                                            

  .12و  11راجع امللحقني رقم  .3
  ، نّص كلمة عبَّاس احلليب يف السينودوس.6نظر يف امللحق رقم أُ  .4
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ُخطط اإلمناء والتطوير املناطقيَّة اليت وضعتها احلكومات املتعاقبة، انصبَّت على العاصمة بريوت، وبعض مناطق 
ت يعاين أزمًة اقتصاديًَّة تنمويًَّة اجلنوب، على حساب بقيَّة املناطق اللبنانيَّة، وعلى  وجه اخلصوص اجلبل الذي با

  خانقة.
اية احلرب والشروع يف تطبيق اتِّفاق الطائف وليد جنبالط زعيًما حملِّيًّا لبنانيًّا، بعد أن ورث عن أبيه  حوَّلت 

الدروز بسبٍب من هذه الظروف، إىل االنكفاء حنو السياسة  املوحِّدونزعامًة دوليًَّة وعربيًَّة راسخة. واضطُرَّ 
الداخليَّة اللبنانيَّة، يف وقٍت مل يؤمِّن هلم الدستور اجلديد سوى مشاركٍة حمدودة. فبانت اهلوَّة بني تراثهم التارخيّي 

  وواقعهم السياسّي الراهن، جالبًة معها شعوًرا باإلحباط والقهر.
الدروز لنفوذهم إىل عجزهم عن جتديد طبقتهم السياسيَّة وُخنَِبهم، مبا أنَّ وزن اإلرث  ديناملوحِّ ويعود أيًضا فقدان 

اإلقطاعّي والنظام العشائرّي حافظا على عائلة جنبالط على رأس الطائفة، دون أن تتعرَّض سلطتها وهيمنتها ألّي 
ئفة ووالئها له، وال حىتَّ من زعامته أو ُمَساَءلٍة أو إعادة نظر. ومل يفقد وليد جنبالط أّي قدٍر من عطف الطا

قيادته هلا. يف هذا اإلطار، تبدو الطائفة فاقدًة أيَّ مقاربٍة نقديَّة. غري أنَّه ينبغي االعرتاف أيًضا، بأنَّ قوَّة وليد 
رخييَّة جنبالط ووزنه السياسّي اللذين جعال الطائفة كّلها تصطّف خلفه، ليسا نتاج الرتاث اإلقطاعّي والظروف التا

فحسب، بقدر ما جاَءا أيًضا وليد حنكته السياسيَّة ومهارته وصفاته الشخصيَّة. فإذا حاز كمال جنبالط على 
ُجرَّب واخلبري يف الشأن الداخلّي 

حنَّك وامل
ُ
حجٍم دويلٍّ وعرّيب، فيستأهل ابنه وليد لقب القائد والسياسّي اللبناّين امل

  وم زعيًما أوحد لطائفة املوحِّدين الدروز، ُممسًكا بتمثيٍل سياسيٍّ شبه حصرّي.اللبناّين. لذا، فهو يفرض نفسه الي
أمَّا القوى السياسيَّة اليت سارت مبحاذاة الزعامة اجلنبالطيَّة داخل الطائفة، فقد خسرت إشعاعها ونفوذها خالل 

دَّدت مصريهم ووجود املوحِّدوناحلرب األهليَّة حني واجه  هم، وجعلتهم يتَّحدون متجاوزين  الدروز حمنًة كربى 
م العائليَّة واحلزبيَّة، ليقفوا وقفة رجٍل واحٍد خلف كمال جنبالط. فالتيَّار الدرزّي السياسّي الثاين  كّل انقساما
ا. وكرَّس استمراُر احلرب األهليَّة الزعامَة اليت ورثها وليد عن كمال، يف البيت  املمثَّل باحلزب اليزبكّي، ضعف جدًّ

نبالطّي. لكن، ما إن حلَّت السياسة حمّل احلرب واضمحلَّت التهديدات اخلارجيَّة، عادت املعارضة الداخليَّة اجل
لتأخذ مداها. وعلى الرغم من أنَّ احلزب اليزبكّي ما زال ضعيًفا ويشكِّل أقلِّيًَّة، إالَّ أنَّه وجد اليوم، يف شخص 

، إىل حدٍّ كبٍري الصورة 2000وخلَّصت نتائج انتخابات عام  األمري طالل ابن جميد أرسالن حامًال لرايته.
السياسيَّة للوضع السائد حاليًّا داخل طائفة املوحِّدين الدروز. فمن أصل مثانية نوَّاب منتخبني أَتت حصَّة جنبالط 

فهما مستقالَّن من مخسة مقابل واحٍد فقط ميثِّل التيَّار اليزبكّي، هو األمري طالل نفسه. أمَّا االثنان اآلخران 
  مناطق ليس االنقسام السياسّي اليزبكّي اجلنبالطّي ذا أمهِّيٍَّة فيها.

إالَّ أنَّ اخلالف السياسّي احلقيقّي الذي فرَّق بني جنبالطيَّة ويزبكيَّة، اختفى يف هذه األيَّام. ففي حني مثَّل كمال 
جميد أرسالن بسياسٍة لبنانيٍَّة تقليديَّة، وباملدرسة املارونيَّة يف جنبالط التيَّار القومّي العرّيب يف لبنان، ارتبط األمري 

شؤون اُحلكم. إختفت هذه اإليديولوجيَّات اليوم، وستظّل غائبًة طاملا بقي وليد جنبالط وطالل أرسالن خيضعان 
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ما جنبالطّي ليس سوى قضيَّة لنظاٍم سياسيٍّ لبناينٍّ تسيطر عليه سوريا. واالنقسام بني تيَّارين أوَّهلما يزبكّي وثانيه
  أشخاص ومصاحل فرديَّة ال عالقة أليٍّ منهما بالنظريَّات السياسيَّة.

وجتدر اإلشارة إىل أنَّ وزن زعيم طائفة املوحِّدين الدروز السياسّي األساسّي، خيتزل اليوم وزن الطائفة السياسّي، 
الدروز من احلرب منهوكي القوى على الرغم من انتصارهم العسكرّي يف  املوحِّدونعلى ما يبدو. فبعدما خرج 

اجلبل، والعدد املرتفع للخسائر، ناهيك عن اهلجرة الكثيفة للمسيحيِّني من الشوف وعاليه، قد أضعفا احليويَّة 
ن يلعبوا أّي دوٍر جدِّيٍّ والنشاط االقتصادّي والثقاّيف واالجتماعّي لتلك املناطق. وما عاد مبقدور املوحِّدين الدروز أ

على الصعد السياسيَّة واالجتماعيَّة واالقتصاديَّة والدميوغرافيَّة يف لبنان. وحده حضور وليد جنبالط يعوِّض هذا 
  الضعف العاّم، من خالل التعبئة االجتماعيَّة اليت يولِّدها.

  
  مرحلة ما بعد سنة ألفين

االحتالل اإلسرائيلّي للمناطق اجلنوبيَّة، نتيجة املقاومة الوطنيَّة اللبنانيَّة ، افتتح حترير لبنان من 2000أيَّار  25يف 
احملتَضنة شعبيًّا من قبل مجيع الفئات السياسيَّة، وبتضامن اجليش اللبناّين ومساعدته هلا، افتتح مرحلًة جديدة. 

سالٍم مع العدّو اإلسرائيلّي، يف سبيل  وبفضل هذا اإلجناز الوطّين الكبري الذي مل ُيضطرَّ لبنان إىل توقيع معاهدة
حترير أرضه، قـُيِّض للبنان أن ينتقل من حالة احلرب إىل حالة السالم والرخاء. وقد أدَّى هذا التحرير إىل املطالبة 

سوريا بتنفيذ بعض بنود وثيقة الوفاق الوطّين املتعلِّقة بانسحاٍب تدرجييٍّ للجيش العرّيب السورّي من لبنان، طاملا أنَّ 
حرصت على القول إنَّ وجودها العسكرّي فيه يوازن إسرتاتيجيًّا االحتالل اإلسرائيلّي، وقد أَفقد هذا اإلجناُز 
السوريِّني أيَّ مربٍِّر للبقاء. وجاء بيان املطارنة املوارنة يف أيلول من السنة نفسها، ليطالب صراحًة وجهاًرا، السوريِّني 

بنانيِّني يتدبَّرون أمرهم باستقالٍل تاّم. وزكَّى وليد جنبالط هذا الطلب يف خطاٍب يف باالنسحاب من لبنان وترك الل
  جملس النوَّاب، متمايًزا عن املطارنة املوارنة بطلب إعادة التموضع وفق اتِّفاق الطائف. 

على إثر  هنا، بدأت مرحلٌة عاصفٌة تشوب العالقات بني بعض القيادات اللبنانيَّة وسوريا من جهة، خصوًصا
، حىتَّ إذا ما حصل الزلزال الكبري الذي أَدَّى إىل 2004التمديد لرئيس اجلمهوريَّة العماد إميل حلُّود، يف أيلول 

، َعَلت األصوات املطالِبة باالنسحاب الفورّي للجيش 2004شباط  14استشهاد الرئيس رفيق احلريري يف 
ني، يف هذا الطلب. وقد َأحدث هذا االغتيال لشخصيٍَّة مسلمٍة السورّي، وتوحَّد اللبنانيُّون، مسلمني ومسيحيِّ 

معتدلٍة ومنفتحة وحائزٍة على شعبيٍَّة واسعٍة لدى مجيع الطوائف، وهلا عالقاٌت شخصيٌَّة بأكثر املسؤولني والرؤساء 
تزال آثارها مستمرًَّة إىل الدوليِّني شأنًا ورِْفعًة، َأحدث موجة غضٍب عارٍم يوم التشييع ويف األيَّام اليت تلت، وال 

  اليوم. 
ا شرارة عمليَّة االغتيال، إالَّ أنَّ صدور قراٍر عن جملس األمن الدوّيل حتت الرقم  ، 1559هذه األزمة املفتوحة فجَّر

والتمديد القسرّي لرئيس اجلمهوريَّة العماد إميل حلُّود، والذي أدَّى إىل خروج رفيق احلريري من رئاسة الوزارة، 
  ال السبَبني املباشَرين هلا.شكَّ 
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على وجوب انسحاب القوَّات السوريَّة من لبنان، وإزالة السالح من أيدي امليليشيات  1559وقد نصَّ القرار 
املسلَّحة على األراضي اللبنانيَّة. فانقسم اللبنانيُّون حول هذا القرار وإن َبَدوا موحَّدين على استنكار جرمية 

  االغتيال.
، تعرَّض الوزير والنائب الدرزّي مروان محاده، حملاولة 2004ابق، يف األوَّل من تشرين األوَّل عام يف وقٍت س

  اغتياٍل كادت تودي حبياته، ذهب ضحيَّتها مرافقه الشهيد غازي بو كرُّوم ابن مزرعة الشوف.
ة األوىل بعد احلرب األهليَّة، ضمَّت وقد تشكَّلت نتيجَة هذه األحداث جبهٌة وطنيٌَّة لبنانيٌَّة عابرٌة للطوائف، للمرَّ 

إىل وليد جنبالط جمموعًة من الشخصيَّات املارونيَّة واملسيحيَّة ممَّا ُعرف بلقاء قرنة شهوان، والقوَّات اللبنانيَّة والتيَّار 
عد الدين، كما الوطّين احلّر الذي يتزعَّمه العماد ميشال عون، وتيَّار املستقبل الذي يتزعَّمه جنل رفيق احلريري س

َضمَّ عدًدا من الشخصيَّات الشيعيَّة املستقلَّة. تدرَّج خطاب هذه اجلبهة من اعتبار أنَّ سوريا حوَّلت لبنان دولًة 
بوليسيَّة، إىل القول بتحوُّل الوجود السورّي إىل انتهاٍك صريٍح لسيادة لبنان واستقالله، وتوصَّلت يف النهاية، إىل 

ا من مجيع األراضي اللبنانيَّة.املطالبة باالنسحاب ا ا املسلَّحة وأجهزة خمابرا   لفورّي لقوَّا
ا  َّ ام إىل سوريا أ أدَّى اغتيال رفيق احلريري إىل استشهاد عشرة لبنانيِّني آَخرين، وجرح املئات. فُوجِّهت أصابع االِّ

اللبناّين، ما طرح عالمات استفهاٍم حول دورها  وراء العمليَّة، هي املعروفة بدهائها السياسّي وُحسن معرفتها بالواقع
ا جمموعٌة يف النظام السورّي.   يف عمليَّة االغتيال اليت ُشبِّهت بعمليَّة انتحاٍر قاد

آذار الذي دعا إليه حزب اللَّه، يف ساحة رياض الصلح، والذي شاركت فيه مئات األلوف من  8يف مقابل جتمُّع 
ٌع املواطنني، وغالبيَّتهم من ا ا للمقاومة، حصل جتمُّ لطائفة الشيعيَّة، لشكر سوريا على دورها يف لبنان واحتضا

آذار، وهو األكرب يف تاريخ التجمُّعات الشعبيَّة يف لبنان، يف ساحَيت رياض الصلح والشهداء اليت  14آَخر، بتاريخ 
سيَّما من السُّنَّة واملسيحيِّني واملوحِّدين  أصبحت ساحة احلرِّيَّة. وقد طالبت اجلموع املنتمية إىل مجيع الطوائف، ال

الدروز وبعض الشيعة، باحلرِّيَّة واالستقالل والقرار احلّر وانسحاب اجليش السورّي. وما لبث أن َمتَّ هذا االنسحاب 
، وخاصًَّة من قبل 1559، نتيجة الضغط الشعّيب والضغوط الدوليَّة بعد صدور القرار 2005نيسان  26يف 

  الواليات املتَّحدة األمريكيَّة جورج بوش يف إطالالته اليوميَّة، مطالًبا خبروج اجليش السورّي.رئيس 
، دون وجود قوَّاٍت أجنبيٍَّة على 1975بعد اخلروج السورّي، جرت انتخاباٌت نيابيَّة، وهي األوىل منذ عام 

ر إقرار قانوٍن انتخايبٍّ جديٍد، يف الفرتة ، بعدما تعذَّ 2000األراضي اللبنانيَّة، على أساس قانون انتخاب سنة 
  القصرية اليت تـََلت االنسحاب السورّي وَسبَـَقت االنتخابات.

شهد اجلميع، ِمبَن فيهم بعض املراقبني األجانب، على حرِّيَّة أجواء العمليَّة االنتخابيَّة ونزاهتها وُحسن سريها، وقد 
النواقص اإلداريَّة، عن إنتاج أكثريٍَّة نيابيٍَّة تشكَّلت من تيَّار أسفرت، بالرغم من بعض الثغرات اللوجيستيَّة و 

املستقبل بزعامة سعد الدين احلريري، واللقاء الدميقراطّي بقيادة وليد جنبالط، وحلفائهما من القوَّات اللبنانيَّة، 
ل للساحة الشيعيَّة، واالستئثار . كما أَدَّت النتائج إىل اجتياح حزب اللَّه وحركة أمنوالكتائب، وجمموعة قرنة شهوا

  سيَّما حمافظَيت البقاع واجلنوب. بالتمثيل الشيعّي يف املناطق حيث يتواجد الشيعة بكثافة، ال
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 ولئن استفاد تيَّار املستقبل وحلفاؤه من عطف اللبنانيِّني بسبب التغييب املريع لرفيق احلريري، إالَّ أنَّ االنتخابات
  ل لبنان وسيادته وحتريره من الوجود العسكرّي واملخابراّيت السورّي.جاءت استفتاًء على استقال

الذي حاز على أعلى رصيٍد نتيجة االستشارات النيابيَّة  بعدها، تشكَّلت احلكومة اللبنانيَّة برئاسة فؤاد السنيورة
ْلزِمة، ما عكس واقع التمثيل النياّيب املدعوم شعبيًّا. يف املقابل، تصاعدت الضغو 

ُ
اه تشكيل حمكمٍة امل ط الدوليَّة باجتِّ

 دوليٍَّة حملاكمة اجملرمني الذين ارتكبوا عمليَّة االغتيال. إالَّ أنَّ التأثري السورّي على الوضع السياسّي واألمّين اللبناّين مل
أمثال مسري َخيُْفت، واستمرَّت االغتياالت حاصدًة جمموعًة من الشخصيَّات السياسيَّة والفكريَّة والصحافيَّة من 

قصري الصحاّيف املوهوب، وجورج حاوي أحد كبار الشيوعيِّني الوطنيِّني، الذي انقلب يف سياسته ضدَّ السوريِّني، 
وباسل فليحان الوزير الواعد الذي كان برفقة رفيق احلريري ساعة االغتيال، وجربان تويين السياسّي الشاّب الذي 

جلميِّل القيادّي البارز والواعد يف الصّف املسيحّي، ووليد عيدو النائب جسَّد أمل جريدة النهار، وبيار أمني ا
اجلريء والقاضي السابق وجنله، وآخرهم النائب الكتائّيب يف كتلة اللقاء الدميقراطّي أنطوان غامن، وآَخرين. هذا، 

 ّر، وقبلهما مروان محاده.عدا حماوالت االغتيال اليت اقتصَّت من اإلعالميَّة مي شدياق، ووزير الدفاع الياس امل

أمَّا الظاهرة األبرز على الصعيد الدرزّي فتمثَّلت باجتياح وليد جنبالط التمثيل الدرزّي الذي اقتصر عليه حصريًّا، 
وعلى احلزب التقدُّمّي االشرتاكّي يف سبعة مقاعد من أصل مثانية، والثامن احتلَّه حليفه أنور اخلليل يف حاصبيَّا. 

 .2000لتُثبت ما بدأه الزحف اجلنبالطّي وبدت مؤشِّراته يف انتخابات العام  2005بات فجاءت انتخا

إنَّ انتماء مجيع النوَّاب املوحِّدين الدروز إىل كتلة اللقاء الدميقراطّي، باستثناء أنور اخلليل الذي ينتمي إىل كتلة 
الط، سهَّل إصدار قانوٍن جديٍد لتنظيم شؤون التحرير والتنمية بزعامة رئيس جملس النوَّاب نبيه برِّي حليف جنب

ى حالة الرتدُّد والضياع اليت 67طائفة املوحِّدين الدروز ، الذي أَلَّف اجمللس املذهّيب، وانتخب شيخ عقٍل جديد، وأ
  املدّين. ععاشتها طائفة املوحِّدين الدروز منذ سنوات، بسبب غياب هيئاٍت متثِّل اجملتم

دروز يف أيَّامنا هذه، وبعد اجتيازهم امتحان إقرار القانون وإجراء االنتخاب وُحسن االختيار، يتطلَّع املوحِّدون ال
م ُأسوًة بسائر الطوائف اللبنانيَّة،  م، على قاعدة قيام املؤسَّسات اليت تُعىن بشؤو إىل مرحلٍة جديدٍة يف حيا

م الروحيَّة واإلسالميَّة منها على وجٍه خاّص، مرحلٍة تضع اُألُسس للمزيد  من التشاور والتحاور يف إدارة شؤو
والزمنيَّة، مقدِّرين لوليد جنبالط مبادرته يف تسهيل قيام هذه املؤسَّسة اليت تشكِّل القاعدة األساس ألّي عمٍل 

بني سيَّما يف موضوع األوقاف الذي أثار وال يزال جتاذباٍت كثرية،  مؤسَّسيٍّ داخل طائفة املوحِّدين الدروز، وال
دٍة بسبب الفوضى والفساد.   جهاٍت متعدِّ

ويأمل املوحِّدون الدروز أن تفتتح هذه اخلطوة مرحلًة جديدًة يف جتميع حمافظ األوقاف املبعثرة، وحصرها 
واستثمارها مبا يُعني الفئات املستفيدة منها، وفق شرط الواقف من جهة، واملؤسَّسات العاملة اليت حتتاج إىل دعٍم 

ا.مايلٍّ ومع   نويٍّ الستمرارها يف أداء خدما
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  آفاٌق مستقبليَّة

ا دفعت خالهلا أمثانًا باهظة. ذلك أنَّ سوريا تعمل  َّ مل تستفد الطوائف اُألخرى من دروس احلرب ونتائجها، مع أ
أدوارهم، بل حتجيمها.  يف سبيل حتقيق توازٍن يف اللعبة السياسيَّة الداخليَّة اللبنانيَّة، على جلم كّل الزعماء وحتديد 

كان من املفرتض، نظريًّا، أن يؤدِّي ذلك إىل قيام دولٍة قويٍَّة يف لبنان، غري أنَّ الواقع ُيربز بوضوٍح تفوُّق الزعيم 
ََرضيَّة، إذ قال

:  الطائفّي على الدولة. وما تواىن اإلمام الراحل حممَّد مهدي مشس الدين عن وصف هذه احلالة امل
ون فيه الدولة أقوى من جمتمعها يؤدِّي إىل االستبداد، كما أنَّ وضًعا يكون فيه اجملتمع أقوى من إن وضًعا تك «

  ». دولته يقود إىل الفوضى
إنَّ غياب احلّس املؤسَّساّيت، وسعي كّل زعيٍم درزيٍّ لالستئثار بالقرارات السياسيَّة، واالستفادة احلصريَّة من 

ا، جعلت  من املستحيل استيالد فرصٍة لتجديد الطبقة السياسيَّة. كما أنَّ غياب اجمللس امتيازات الدولة وخدما
، واستمرار النـزاع حول شخص قائمقام شيخ العقل، وعقم نشاط جملس أُمناء األوقاف الدرزيَّة يف الفرتة 68املذهيبّ 

ز. مثَّ إنَّ مجود النُّخب الثقافيَّة السابقة، وهجرة الشباب والكفاَءات، أَدَّت إىل تراجع حضور طائفة املوحِّدين الدرو 
للطائفة، ناهيك عن غياب اإلرادة وعدم قدرة كوادرها السياسيَّة على املبادرة وحّل املشاكل، عرقلت أّي حماولٍة 

  إلعادة األمل إىل صفوف طائفة املوحِّدين الدروز.
داخليَّة اللبنانيَّة. فهم يطمحون أوًَّال مل يؤدِّ اإلضعاف السياسّي للدروز إىل إبعادهم عن االهتمام بالشؤون ال

وأخريًا، إىل العيش يف ظّل نظاٍم سياسيٍّ يضمن هلم حرِّيَّتهم وخصوصيَّتهم، من خالل ضمان حرِّيَّة كّل الطوائف 
ا. لذا، تبقى األغلبيَّة املطلوبة أغلبيًَّة نوعيَّة، ال أغلبيٌَّة عدديٌَّة دميوغرافيٌَّة حتتكر احلُ  كم والسلطة. ويؤيِّد وخصوصيَّا

املوحِّدون الدروز مبدأً سياسيًّا متطوِّرًا، هو الدميوقراطيَّة التوافقيَّة اليت ينبغي أن تشمل اجملال السياسّي، جمال حضور 
  اجلماعات على قاعدة ِقَيٍم أخالقيٍَّة واجتماعيٍَّة وثقافيَّة.

َر الفعَّال للموحِّدين الدروز يف الدعوة إىل احلوار اإلسالمّي املسيحّي ويفسِّر هذا التعلُُّق بالدميوقراطيَّة التوافقيَّة الدو 
على الصعيد اللبناّين، كما على الصعيد العرّيب. ذلك أنَّ العالقات اإلسالميَّة املسيحيَّة ليست اليوم يف أحسن 

ا يف لبنان، بل جتتاز حمنًة قويًَّة بسبب وجود مشكالٍت داخليٍَّة أوًَّال، وب سبب اخللط احلاصل بني الدِّين حاال
والسياسة ثانًيا، كما بسبب انعكاس املشكالت اإلسالميَّة املسيحيَّة يف العامل على لبنان، ثالثًا. وبغية تأمني وضوٍح 
ّي وشفَّافيٍَّة يف التعامل مع هذه القضيَّة ومواصلة حواٍر منتٍج وفعَّال، ال بُدَّ، بدايًة، من التمييز بني اجملال الطائف

واجملال الديّين. ففي حني أنَّ الدين أو التديُّن ليسا عامَلي فرقٍة ونزاع، غري أنَّ استخدام الدين يف السياسة يلد 
دف احلفاظ على مصاحلهم الشخصيَّة يف الصراع السياسّي  النـزاعات الطائفيَّة. إذ يستخدم السياسيُّون الطائفيََّة 
                                                            

وَمتَّ انتخاب . 09/06/2006بعد إقرار قانون تنظيمه يف اجمللس النياّيب ونشره بتاريخ  ،24/09/2006أُعيد انتخاب اجمللس املذهّيب يف  .6
 أشرفت على أوَّل انتخاب للمجلٍس فقد رئسها جبدارٍة، القاضي املتقاعد الشيخ سجيع أمَّا اللجنة اليت شيخ عقٍل هو الشيخ نعيم حسن.

   األعور. 
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ئفتهم. إًذا، ال تكمن مشكلة السياسة اللبنانيَّة األساس يف النظام كما الداخلّي، باسم احلفاظ على حقوق طا
حدَّده الدستور، بل يف طبيعة إدارة احلكم واملمارسة الزبائنيَّة والفساد السياسّي. وميثِّل املوحِّدون الدروز أكثر 

جل مشاركٍة أكثر عدالًة تعطي الفئات ابتعاًدا عن هذا الواقع، وأَقّلهم اهتماًما به، وهم يناضلون بالتايل من أ
ا الطائفيَّة.   الفرصة لكّل الكفاءات الفرديَّة لتثبت نفسها ومتارس أهليَّتها أيًّا تكن انتماءا

الدروز  املوحِّدينحاول املسيحيُّون القيام بنقٍد ذايتٍّ، ومراجعٍة لتجربتهم يف احلرب األهليَّة، ويبقى أنَّ املسلمني و 
مدعوُّون هم أيًضا للقيام بنقٍد مماثل، والتفكري مبستقبلهم. ولعلَّ الصراع الدائر حاليًّا بني السُّنَّة والشيعة يف لبنان، 

سيَّما يف العراق، وظهور الدور اإليراّين اهلجومّي الذي استفادت  والذي يتغذَّى من األحداث املماثلة يف املنطقة ال
عيَّة يف لبنان واملنطقة، لعلَّه ُحيَفِّز إجراء املراجعة املرجوَّة حىتَّ ال تنـزلق هذه الفئات إىل منه بعض الفئات الشي

املواجهات املسلَّحة واستحضار املآسي التارخييَّة يف الِفْرقة على أساٍس سياسيٍّ مغلَّفٍة ببعض االجتهادات الدينيَّة.  
اليت جعلت منهم أقلِّيًَّة هامشيًَّة بعد أن كانوا أسياد لبنان يف القرن  كما على املوحِّدين الدروز أن حيدِّدوا األسباب

دي ما ستؤول إليه هذه  السابع عشر. ويقتضي أن جتري هذه املراجعة الضروريَّة على ضوء رسالتهم التارخييَّة، و
ضع يف الشرق األوسط. واليوم، الرسالة يف املستقبل، آخذين بعني االعتبار طبيعة الواقع اللبناّين الراهن وطبيعة الو 

  يلوح يف األُفق بريق أمٍل بنتيجة عمليَّة انتخاب اجمللس املذهّيب اجلديد الواعد. 
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  الفصل الثامن

  
  ضمانة الوحدة والتعدُّد:  الدروز الموحِّدين رسالة

  
مك كّل الذين كتبوا عن طائفة  مل ُجتَْر حىتَّ يومنا هذا أيُّ مقاربٍة علميٍَّة لرسالة املوحِّدين الدروز يف العامل. إذ ا
املوحِّدين الدروز يف دراسة جوانب خمتلفة من التاريخ أو العقائد، أو سوسيولوجيا اجملتمع الدرزّي. وحده كمال 

ًقا جململ جوانب حياة جنبالط حاول يف مؤلَّفاته كما يف امل قابالت املختلفة اليت ُأجريت معه، أن يقدِّم حتليًال معمَّ
الدروز وواقعهم ومستقبلهم. من هنا، يستند هذا الفصل يف األساس إىل أفكاره ومالحظاته، وخصوًصا  املوحِّدين

. إالَّ أنَّه من 69 يف الشرق األوسطما مجعته برناديت شينك، ويشرح بعمٍق موقَع املوحِّدين الدروز ودورهم التارخييَّني
ذا التحليل، بل املطلوب حتديثه. وما سيلي يبقى حماولًة الستشراف املستقبل ورؤية ما ينبغي  غري اجلائز االكتفاء 

 أن تكون عليه رسالة املوحِّدين الدروز يف عامل اليوم.

فهم مضطرُّون للعيش يف حميٍط دويلٍّ ُمعاٍد، لكنَّه يواجه املوحِّدون الدروز كباقي العرب واملسلمني، أزمًة عميقة، 
مينح محاية حقوق األقلِّيَّات اهتماًما متزايًدا. وبات من الصعب، إن مل يكن من باب املستحيل، اضطهاد أّي أقلِّيٍَّة 

حادٍث  حتت أنظار وسائل اإلعالم ومنظَّمات حقوق اإلنسان واملدافعني عن احلرِّيَّات. فسرعان ما يتحوَّل أيّ 
مهما كان بسيطًا، قضيًَّة دوليَّة. ويتمثَّل أحد أشكال األزمة اليت يعيشها العامل العرّيب اإلسالمّي يف التناقص 
العددّي املستمّر للوجود املسيحّي يف لبنان والشرق األوسط، جرَّاء األوضاع االقتصاديَّة إىل حدٍّ ما. أمَّا السبب 

ا مهدَّدٌة يوًما بعد الرئيس فيكمن يف غياب الدميوقرا َّ طيَّة، وانعدام األمن واألمان، حبيث باتت األقلِّيَّات تشعر بأ
يوم، يف شخصيَّتها ووجودها، وخصوًصا تلك األقلِّيَّات املسيحيَّة اليت شكَّل وجودها على الدوام، عامل استقراٍر 

درة. وعلى وجه التأكيد، يهدِّد إضعاُف الوجود وأماٍن لباقي األقلِّيَّات، ُمضفًيا على الشرق األوسط خصوصيًَّة نا
املسيحّي يف الشرق العروبَة كمشروٍع حضاريٍّ قادٍر على استيعاب األقلِّيَّات اإلثنيَّة كاألكراد والرببر، واألقلِّيَّات 

ُكىنَّ بـ  الدينيَّة كاملوحِّدين الدروز والعلويِّني. كما تعاين العروبة أيًضا من خطر تنامي التطرُّف اإلسالميّ 
امل

وتتَّسم احلركات اُألصوليَّة بالنـزعة اإللغائيَّة لآلَخر، كما باالنغالق على الذات، ما ُيطيح بإمكان ».  صوليَّةاألُ  «
ا االنزالق يف دوَّامة اإلجهاز  اإلبقاء، ليس فقط على املوحِّدين الدروز، بل على كّل األقلِّيَّات اإلثنيَّة والدينيَّة، ورمبَّ

املسلمني املعتدلني. هذا الوضع الراهن يطرح إعادة حتديد دور تلك األقلِّيَّات وموقعها. فقوَّة املوحِّدين الدروز على 
على سبيل املثال، تكمن بالضبط يف ذلك الشعور املزدوج باالنتماء احملمَّل به تارخيهم، فمن جهٍة تراهم يتمسَّكون 

                                                            

؛ وطبعة بريوت  (باألملانيَّة) 1994، برلني، »  كمال جنبالط. اإلرث العرّيب اإلسالمّي ودور الدروز يف صياغة تاريخ لبنان «برناديت شينك،  .1
  الواردة يف هذا الفصل دون ذكر مصدرها، مقتطعٌة من املؤلَّف عينه.. إنَّ االستشهادات 2000العربيَّة عام 
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م من جهٍة ُأخرى، يشعرون بانتمائهم إىل منطقٍة وثقافٍة أوسع بكثري، خبصوصيَّتهم ويفتخرون بدرزيَّتهم، ولكنَّه
م باالخنراط يف حميطهم العرّيب اإلسالمّي.   ويؤكِّدون بالتايل إراد

وِّيَّتهم الثقافيَّة والدينيَّة، وخصوصيَّتهم املذهبيَّة والطائفيَّة املميَّزة، يقاومون  وبقدر ما يتمسِّك املوحِّدون الدروز 
لقدر عينه كّل طروحاٍت انفصاليٍَّة أو تقسيميَّة، رافضني تصنيفهم يف خانة هوِّيٍَّة سياسيٍَّة أو اجتماعيٍَّة حمدودٍة أو با

مشوَّهة. وإذ يرفضون كّل ادِّعاٍء قد يؤدِّي إىل وصمهم بسمٍة االنعزاليَّة أو االنفصاليَّة على املستوى السياسّي، أو 
حلاد على املستوى الديّين، وبغية احملافظة على خصوصيَّتهم، عمل املوحِّدون الدروز دوًما، الِبْدعة أو اهلرطقة أو اإل

ا لتكون مثاًال، وعلى اإلسهام يف القضايا العربيَّة من موقٍع وطينٍّ لبناينٍّ وقوميٍّ  على تعزيز الوحدة اللبنانيَّة والدفع 
ذلك رسالتهم يف اخلصوصيَّة الثقافيَّة واملذهبيَّة، ويف التجذُّر يف وديينٍّ حيفظ مصاحل العرب واملسلمني. وقد حقَّقوا ب

وِّيَّتهم الطائفيَّة  م من بُناته ومؤسِّسيه. ويؤكِّد املوحِّدون الدروز على أنَّ متسُّكهم  َّ أرض لبنان الذي يفخرون بأ
األوسع واألكرب للعاَلَمني العرّيب  اخلاصَّة ال يتعارض البتَّة مع املصاحل العليا للوطن، وال حىتَّ مع املصاحل

واإلسالمّي. بل على العكس، فإنَّ وعي هذه اخلصوصيَّة يرتافق ووعٌي تارخييٌّ ووطينٌّ أكثر قوًَّة دفعهم دائًما  
  كلبنانيِّني وعرب ومسلمني، إىل ممارسة دوٍر فاعٍل وحيويٍّ داخل الشرق األوسط.

م أقلِّيَّة، ما عاشوا يوًما عقدة األقلِّيَّة، على  وال بُدَّ من التشديد على أنَّ املوحِّدين الدروز، وعلى الرغم من كو
  عكس طوائف ُأخرى، وحتديًدا مسيحيَّة.

  
  الرسالة التاريخيَّة

يُظهر حتليل دور املوحِّدين الدروز التارخيّي يف الشرق األوسط، أنَّ رسالتهم حكمتها أربعة عناصر هي جزٌء من 
  بهم.طبيعة طائفتهم ومذه

فعلى املستوى الوطّين، شكَّل املوحِّدون الدروز أقلِّيًَّة حمارِبة، حسب عبارٍة لكمال جنبالط، وقد ارتبطوا باألحداث 
 اليت عايشتها الطائفة طوال تاريخ لبنان السياسّي، مروًرا بتاريخ بالد الشام والشرق األوسط املعاصر.

، كما من خالل أماكن انتشار 70العرّيب، من خالل ُأصوهلم وجذورهم وينتمي املوحِّدون الدروز إثنيًّا، إىل الشعب
دعوة التوحيد خالل العهد الفاطمّي يف بالد الشام، اليت تعرَّبت بالكامل حبيث إنَّ الدعوة لقيت استجابًة وقبوًال 

  بني قبائل عربيَّة أو متعرِّبة.
مسلكهم تتويٌج للرساالت الدينيَّة كافًَّة، ولكّل التيَّارات  أمَّا على املستوى الديّين، فيعترب املوحِّدون الدروز أنَّ 

تعطي فكرًة »  املوحِّدون «الفكريَّة حبيث يضحي وحده الطريق احلقيقّي للمسلك العرفاّين. كما أنَّ تسميتهم بـ 
  حامسًة عن طبيعة معتقدهم.

                                                            

  راجع الفصل األوَّل. .2
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م مع اإل خوة املسلمني بالرغم من عدم شيوع أو عمق وعلى املستوى الديّين، ال يين املوحِّدون الدروز يف مشل ذا
هذا القول يف أوساطهم، ومل يزل يلقى هذا الشمول اعرتاضات الكثريين من املوحِّدين الدروز أنفسهم، كما 

  حفيظة املسلمني أيًضا، حىتَّ لريفض العديد من املرجعيَّات اإلسالميَّة، االعرتاف بإسالميَّتهم.
األربعة، وإذا ما تعمَّقنا مبقاربتها، فهًما أفضل ملواقف املوحِّدين الدروز اإليديولوجيَّة  وبالتايل، تقدِّم هذه العناصر

  والسياسيَّة، خصوًصا جلهة فهم أثر الكثري من املراحل التارخييَّة احلامسة على حاضرهم السياسّي.
  
  وضمانة الوحدة»  أقلِّيٌَّة محارِبة «

م مؤسِّسني يظهر املوحِّدون الدروز خالل تارخيهم،  يف صورة العنصر القوّي واحليوّي على املستوى احمللِّّي، كو
م أيًضا عنصُر قوٍَّة يف الشرق األوسط. وال يعود فضل  َّ للتاريخ اللبناّين، كما على املستوى اإلقليمّي حبيث إ

ا، بل حىتَّ عسكريًّا يف بعض املراحل، إىل استمراريَّة املوحِّدين الدروز دميوغرافيًّا ودينيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وسياسيًّ 
ا إىل موقعهم اجلغراّيف وتصميمهم وصالبتهم من ناحية، وإىل وجود أرستقراطيٍَّة حمارِبة أَثبتت  تفوُّقهم العددّي، وإمنَّ

ا العالية على مستوى القيادة والسياسة. وعوَّض املوحِّدون الدروز بذلك عن وضعهم كأقلِّ  يٍَّة عرب األزمنة كفاَء
فَأوجدوا ألنفسهم موقًعا ضمن النسيج اإلثّين والسياسّي والديّين للشرق األوسط. وإذا ما راجعنا التاريخ جندهم مل 
يرضخوا أو يستسلموا أبًدا دون مقاومة، وال انغلقوا ضمن أسوار أّي شعوٍر بالدُّونيَّة، أو انعزلوا دينيًّا واجتماعيًّا. ما 

  وعًيا فرديًّا لرتاثهم الثقاّيف والديّين والسياسّي. أَنتج يف الوقت الراهن،
ولكون املوحِّدين الدروز أُمًَّة فخورًة عزيزة النفس واجلانب، تأىب الذُّلَّ واخلضوع، شديدة التنظيم واحليويَّة، ترى 

فلقد واجه الشديدة املراس ينطبق عليها بالتمام، حبسب تعبري كمال جنبالط. »  األقلِّيَّة احملاربة «توصيف 
دَّدت بالدهم ومجاعتهم على حدٍّ  املوحِّدون الدروز وتصدَّوا دوًما، بطريقٍة متماسكٍة وموحَّدٍة، لكّل األخطار اليت 
م الداخليَّة. ويؤشِّر هذا التضامن إىل ُحلمٍة اجتماعيٍَّة قوامها وعٌي  م وانقساما سواء، وعلى الرغم من كّل خالفا

في كلَّ تفسٍري حيصره بالرتاّص املذهّيب الطائفّي. وهم قانعون بأنَّ أيَّ ضعٍف يف حلقٍة ما من وسلوٌك مجاعيَّان، وين
ًدا  السلسلة اليت جتمعهم ُيضعف السلسلة مجعاء. وُتضاعف عقيدُة التقمُّص اليت يولد مبوجبها املوحِّد الدرزّي جمدَّ

الَّحم للجماعة، ما يؤمِّن اعتناًء باستمرار اجلماعة ضمن مجاعة املوحِّدين الدروز، من هذا الشعور األقلَّوّي ال
  ومحاية تارخيها وحاضرها ومستقبلها على مّر العصور.

وتشتّد غريزة الدفاع الذاّيت عند املوحِّدين الدروز، وتدفعهم إىل الرّد السريع على االضطهادات املتكرِّرة اليت عانوا 
يًّا يف املواجهات أكثر ممَّا يسمح به أّي كياٍن سياسيٍّ أو كتلٍة منها خالل التاريخ، فيتجلَّون موحَّدين عقائد

ما، كما  دميوغرافيَّة. فعلى سبيل املقارنة، يستطيع املسيحيُّون االتِّكال على دعم الفاتيكان والغرب ومساند
ى دعم مصر والسعوديَّة، كما باستطاعة السُّنَّة االتِّكال على العامل اإلسالمّي مبلياره من السُّنَّة، أو على األقّل عل

يعوِّل الشيعة على إيران. أمَّا املوحِّدون الدروز فليس هلم سوى أنفسهم ومجاعتهم وصالبتهم وتصميمهم وذكائهم 
دف احلفاظ على وجودهم. وباإلضافة إىل روحهم القتاليَّة وحكمتهم  يف املناورة السياسيَّة احمللِّيَّة واإلقليميَّة 
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متَّع املوحِّدون الدروز أيًضا، حبنكٍة سياسيٍَّة وبُعد نظٍر ومترٍُّس يف َجْبه الصعاب. وهم اعتادوا يف العسكريَّة، يت
تارخيهم الطويل كأقلِّيٍَّة حتارب من أجل البقاء واالستمرار، على أن حيذروا من حميطهم السياسّي بشكٍل عاّم، وممَّا 

م ومرمى كالمهم وأعماهلم جيري من حوهلم، متكيِّفني مع البيئة اليت هم في ها، وعلى أن يتنبَّهوا لدقَّة خيارا
م الديبلوماسيَّة. يف هذا املقام، جيدر أن نستذكر أنَّ وهج املوحِّدين الدروز التارخيّي وصدقيَّتهم ما استتبَّا  وعالقا

اربٍة الكثري من املعارك والشهداء، إالَّ بعد دفع مثٍن باهٍظ من الدماء. وسبَّبت مسعة املوحِّدين الدروز كأقلِّيٍَّة حم
أسياًدا ومشايخ وفقراء وبسطاء، سقطوا كلُّهم مًعا دفاًعا عن هوِّيَّتهم ومنازهلم ومناطقهم، ومل يرتدَّدوا حلظًة واحدًة 

الدروز لقوا  املوحِّديندائًما، أنَّ  71يف القتال دفاًعا عن هذه األهداف. ويُردِّد الشيخ أبو حسن عارف حالوي
ى الدوام الدعم واحلماية الربَّانيَّة، فهم دافعوا عن أَنفسهم وما اعتدوا يوًما على أحد. أَمَّنت هذه امليزات عل

للموحِّدين الدروز حضورًا سياسيًّا ومعنويًّا منذ نشوء الطائفة، إىل احتالهلم موقًعا مميـًَّزا ومهمًّا يف تاريخ لبنان 
  والشرق األوسط.

  
  لوطنيَّة اللبنانيَّةالمساهمة في الوحدة ا

فأتى تأسيس اإلمارة على ».  اإلمارة العربيَّة أقامها املسلمون وعلى رأسهم الدروز «بدايًة، ال بُدَّ من التذكري بأنَّ 
ة. وقد وضعت هذه اإلمارة الدروز يف مطلع القرن السابع عشر حجر األساس للوحدة اللبنانيَّ  املوحِّدينيد األُمراء 

مجلًة من الرتاكيب االجتماعيَّة واالقتصاديَّة يف إطاٍر سياسيٍّ ودستوريٍّ فرض على اللبنانيِّني شروط موضَع التنفيذ 
التطوُّر املشرتك، بل الواحد. وقد تشكَّل اللبنانيُّون كشعٍب واحٍد موحٍَّد يعيش يف ظّل دولٍة واحدٍة موحَّدة. 

القاعدَة األساس لنشوء لبنان احلديث. لقد حكمت  فشكَّلت اإلمارة، يف اإلطار اجلديد الذي رمسته حينها،
ٍة تزيد على القرنني، واضطلعت بـ  عبء املؤسَّسة السياسيَّة  «العائالت الدرزيَّة الكبرية وعلى رأسها آل معن، ملدَّ

ًدا ومميـًَّزا. أمَّا العثمانيُّون فاعرت »  لإلمارة ذه اإلمارة وَأعطتها لونًا سياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا حمدَّ ذات اللون  «فوا 
م مسَّوا جبل لبنان بـ »  الدرزّي الفاطميّ  َّ واحلديث هنا عن غري جبل الدروز  -»  جبل الدروز «رمسيًّا، حىتَّ إ

الليرباليَّة  «. أمَّا على املستوى السياسّي فقد سلكت اإلمارة الدرزيَّة منذ إنشائها، سبيل -الشهري يف سوريا 
».  لبنان املتعدِّد الطوائف  «، بغية االستفادة من الوقائع السياسيَّة لزمنها وأرضها، وتكريس فكرة » والعقالنيَّة

، وقائًما على التسامح حيال األفكار والعقائد املغايرة، ومشرًِّعا » روٍح علمانيَّة «وبالتايل، أتى النظام جتسيًدا لـ 
اخليار السياسّي الذي اختطَّه األُمراء املعنيُّون، دعائَم الوحدة اللبنانيَّة، حرِّيَّة ممارسة الشعائر الدينيَّة. وأَرسى هذا 

ًدا خصوًصا على العيش املشرتك السلمّي واحلضارّي بني خمتلف الطوائف  متجاوزًا القيود الطائفيَّة والدينيَّة، ومؤكِّ
  اللبنانيَّة، املسيحيَّة واإلسالميَّة.

                                                            

  ».  ِحْرز املوحِّدين. الشيخ أبو حسن عارف حالوي « ،7لحق رقم أُنظر امل .3
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السياسة اخلارجيَّة لإلمارة اللبنانيَّة على أساس قيام وضٍع مستقلٍّ عن الباب العايل، األمري فخر الدين الثاين وحدَّد 
».  الدولة الفاعلة املنخرطة يف كّل أمور الشرق األوسط «واحلفاظ على استمراريَّة هذا االستقالل، مع بلورة رؤية 

رٍة فاعلٍة مستقلٍَّة منخرطٍة يف سياسٍة خارجيٍَّة ناشطٍة نتاَج إما»  الوحدة اللبنانيَّة احلقيقيَّة «ويف هذا السياق، تبدَّت 
من جهة، وإمارٍة مؤسَّسٍة على صالبة املوحِّدين الدروز وعلمانيَّتهم، من جهٍة ُأخرى. وكان ال بُدَّ هلذه الوحدة 

وسيادته.  الناشئة من فكرة وطٍن مشرتٍك قائٍم على تعاون طوائفه وتكاملها، من أن تسعى لتحقيق استقالل لبنان
، متّج التعصُّب القومّي أوًَّال، وتواجه العدّو اخلارجّي الذي وجب » عقليٍَّة ليرباليَّةٍ   «وهذا مل يكن ممكًنا مبعزٍل عن 

ا،  على لبنان االستعداد له، ثانًيا. وقد أَمَّن املوحِّدون الدروز، بتأسيسهم اإلمارة العربيَّة وبتجسيدهم لوحد
على مدى قرنني من الزمن. واستحقُّوا لقب مهندسي لبنان املعاصر، إذ أرسوا الُبىن السياسيَّة  استقالًال جلبل لبنان

ا.    واالجتماعيَّة اليت ما قـُيِّض للوحدة اللبنانيَّة أن تتحقَّق من دو
وسياسيٍّ  ترسم هذه اللوحة، بشكٍل مثاّيل، دور املوحِّدين الدروز يف تأسيس اإلمارة العربيَّة على كياٍن جغرايفٍّ 

متماسك، ودورهم بالتايل يف إنشاء الدولة اللبنانيَّة املعاصرة السيِّدة املستقلَّة. ويؤكِّد املوحِّدون الدروز من خالل 
م جزًءا ال يتجزَّأ من الشعب اللبناّين ومكوِّنًا أساسيًّا يف تاريخ لبنان. وقد خلَّص كمال جنبالط  هذا الدور على كو

باسم لبنان الكبري، أُقيم على املبدِإ السياسّي للدروز  1917ما أصبح معروفًا بعد عام  : « ور بقولهأمهِّيَّة هذا الد
حول لبنان متعدِّد الطوائف، حتت السيطرة الدرزيَّة واإلسالميَّة، أي مفهوم اُحلكم الذاّيت الذي أعاد تاريخ اإلمارة 

سّي املطبَّق يف لبنان الكبري، وإنشاء نظاٍم طائفيٍّ يعتمد على والفرق الوحيد هو النظام السيا».  العربيَّة الصغرية
  .72» الناحية الدينيَّة أكثر منه على العلمانيَّة، ما أفسح اجملال للسيطرة املارونيَّة دون مربِّر. وكانت كارثة

ولئن وضع املوحِّدون الدروز هندسة البنية السياسيَّة واإليديولوجيَّة وهيكليَّتها اليت تأسَّس عليها لبنان املعاصر، إالَّ 
أنَّ االستمرار يف اإلمساك مبقاليد هذه الُبىن أَفلت متاًما من أيديهم يف وقٍت الحق. وعلى الرغم من انتصارهم يف 

، وهكذا 1860 تثمري هذه االنتصارات يف اجملال السياسّي. هكذا حصل عام معاركهم العسكريَّة فهم فشلوا يف
 املوحِّدونحيصل أيًضا اليوم. وتضعضع بناؤهم وقيمته على يد أولئك الذين ورثوا السلطة، ومن دون أن يتمكَّن 
بل. يف هذا الدروز من مواجهة ذلك أو منع حصوله، وهم يراكمون العجز والتآُكل التدرجيّي لسلطتهم على اجل

السياق، يدفعنا التاريخ إىل إعادة التفكري يف معىن لبنان احلاّيل، ويقدِّم لنا ِعبَـرًا تُفيدنا أنَّ لبنان ال ميكن أن حتكمه 
طائفٌة واحدٌة على حساب اآلخرين. وعلينا أن نتذكَّر أنَّ َمن ربح وَمن ينبغي أن يربح بنتيجة كّل الصراعات 

اض يف لبنان، هو الوطن، وليس هذه أو تلك من الفئات أو الطوائف. إالَّ أنَّ الواقع، واحلروب اليت خيضت وختُ 
  ! اليوم، وبكّل أسف، يشري إىل عكس ذلك

  
  المساهمة في تاريخ الشرق األوسط

                                                            

   .Philippe LAPOUSTERLE, Pour le Liban, Stock, Paris, 1978, p. 28:  راجع .4
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عربيٍَّة، وجزًءا  الدروز يف النضال العرّيب من أجل احلرِّيَّة واالستقالل، ما َأهَّلهم لُيشكِّلوا عنصَر قوَّةٍ  املوحِّدونَأسهم 
ال يتجزَّأ من التاريخ العرّيب اإلسالمّي للشرق األوسط. وبالقدر نفسه الذي حلَّ فيه جبل لبنان، أو جبل الدروز، 
حملَّ اإلمارة العربيَّة مع بقائه مركز سلطتها السياسيَّة، بفضل إشعاعه وحضوره القوّي يف وجه املناطق اُألخرى، 

الدروز مركًزا حيويًّا يف قلب الشرق األوسط. وخاض  املوحِّدون حتت حكم األُمراء بالقدر عينه استحال لبنان
دف استعادة احلقوق واملصاحل العربيَّة اإلسالميَّة، ومارسوا نفوًذا  هؤالء سلسلًة طويلًة من حروب التحرير الوطنيَّة 

رًا حموريًّا كأقلِّيٍَّة حمارِبٍة بعيدٍة كّل الُبعد عن أّي جعلهم ينخرطون بقوٍَّة وفاعليٍَّة يف شؤون الشرق األوسط، ويؤدُّون دو 
ِمسٍَة انعزاليَّة. وميَّز الدعُم الكامل والثابت للقضايا العربيَّة اإلسالميَّة زعماء املوحِّدين الدروز أمجعني ودون استثناء، 

  ما ساعد على تنمية الوعي الفردّي والوطّين لدى أبناء الطائفة.
اية القرن احلادي عشر وصوًال إىل الثالث عشر)، جلأ ُحكَّام دمشق العرب  73وب الصليبيَّةففي مرحلة احلر  (من 

م. وبسبب  املوحِّدينإىل طلب الدعم واملساندة من  الدروز لصّد محالت الفرجنة ومحاية الساحل السورّي من غزوا
يَّة، اختار املوحِّدون الدروز الوقوف بقوٍَّة إىل جانب موقعهم الوسط ما بني إمارات الفرجنة الالَّتينيَّة واملمالك العرب

محلته املضادَّة الستعادة القدس  األيويبّ  املسلمني ومحاية املصاحل العربيَّة، وخصوًصا حني أطلق صالح الدين
القوى واألراضي احملتلَّة، وأعلن نفري اجلهاد. ومنذ القرن الثالث عشر، ساندوا باستمراٍر املقاومة ضدَّ خمتلف 

األجنبيَّة اليت حاولت مدَّ نفوذها إىل بالد الشام. فشاركوا يف القتال ضدَّ املغول وقوَّات تيمورلنك، وضدَّ احلكومة 
الدروز الوطنيَّة حىتَّ القرن  املوحِّديناملركزيَّة العثمانيَّة، وضدَّ تدخُّالت القوى الغربيَّة الكربى. واستمرَّت حروب 

مبشاركتهم يف الثورة العربيَّة مع الشريف حسني وامللك فيصل ضدَّ اإلمرباطوريَّة العثمانيَّة. العشرين حيث افتتحوه 
انتفضوا وثاروا ضدَّ االحتالل الفرنسّي لسوريا، وَأسهموا، على الرغم من هزميتهم  1927 و 1925وبني عاَمي 

الثاين من القرن العشرين، ظلَّ دروز فلسطني العسكريَّة، يف تسريع عمليَّة استقالل سوريا ولبنان. وخالل النصف 
الذين مل يرتكوا أراضيهم وقراهم بعد إنشاء دولة إسرائيل، أوفياء للمصاحل العربيَّة اإلسالميَّة، متمسِّكني بثقافتهم 

م وانتمائهم. فشاركوا منذ  رة ، يف املقاومة العربيَّة اليت انطلقت ضدَّ االنتداب الربيطاّين واهلج1929وحضار
، لالستيطان الصهيوّين العسكرّي والسياسّي، وساندوا كّل 1948و  1936الصهيونيَّة، وتصدَّوا بني عاَمي 

الثورات الفلسطينيَّة. وها هم يواصلون اليوم إقامة أوثق العالقات مع قادة املقاومة الفلسطينيَّة واملقاومة اللبنانيَّة، 
، » عميد األسرى العرب «ياق اسم الدرزّي مسري القنطار امللقَّب بـ ويدفعون مثن ذلك غالًيا. ويربز يف هذا الس

الذي شارك يف عمليٍَّة عسكريٍَّة ضدَّ االحتالل الصهيوّين يف قلب فلسطني احملتلَّة، وَأسرته القوَّات اإلسرائيليَّة منذ 
  سنة. 25أكثر من 

نون عن بذل أّي جهٍد عسكريٍّ لتأكيد مشاركتهم يف وال يتوا»  بنبض القوميَّة العربيَّة «يشعر املوحِّدون الدروز 
مناصرة كّل القضايا العربيَّة. وجيدر بنا هنا، أن نذكر أنَّ النضال الذي َأطلقته اإلمارة اللبنانيَّة من أجل االستقالل 

                                                            

  لاللتباسات اليت حتكمها، وباتت تُعرف حبمالت الفرجنة. ما عادت هذه التسمية معتمدةً  .5
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النهضة الالَّحقة. َأسهم بطريقٍة غري مباشرٍة يف اليقظة العربيَّة للقرن التاسع عشر، وشكَّل بطريقٍة ما نقطة انطالق 
ذلك أنَّ اليقظة والوعي القوميَّني العربيَّني حيمالن واقعيًّا مالمح الرتاث السياسّي الذي محلته اآلمال واملطالب 
الدرزيَّة منذ مطلع القرن، واليت متثَّلت ببناء شرق أوسٍط مستقلٍّ عن اإلمرباطوريَّة العثمانيَّة. وقد ظّل املوحِّدون 

م السياسيَّة، أم الدروز تارخييًّ  اها ا، من أبرز املتمسِّكني بالرتاث العرّيب األصيل، أكان يف ثقافتهم أو فكرهم أو اجتِّ
م وتقاليدهم ولغتهم الفصيحة. وقد جسَّد هلم األمري فخر الدين الثاين، أحد األعمدة الثقافيَّة للنهضة  يف عادا

  العربيَّة، منوذًجا ُحيتذى به. 
ويبلغ اعتبار املوحِّدين الدروز أنفسهم يف الوقت الراهن، مهندسي القضيَّة العربيَّة ورأس حربتها، حدَّ اعتقادهم 
م أَدَّوا دورًا أكرب ممَّا أَدَّاه املسلمون السُّنَّة يف هذا اإلطار. حيث إنَّ السُّنَّة العرب مل يتحمَّسوا على غرار  َّ بأ

ضة يف وجه الدولة العثمانيَّة أو التمرُّد عليها. وجرى جتاوز هذه القناعة رويًدا رويًدا، منذ الدروز، لالنتفا املوحِّدين
مطلع القرن العشرين، مع دخول اهلامشيِّني حلبة معارضة العثمانيِّني ورفعهم لواء احلركة القوميَّة العربيَّة، األمر الذي 

امللك فيصل، مع بقاء فئاٍت كبريٍة متمسِّكة باخلالفة العثمانيَّة أدَّى إىل مشاركة فئاٍت من السُّنَّة العرب يف حركة 
يف األستانة. ومع صعود جنم مجال عبد الناصر، يف النصف الثاين من القرن العشرين، حتوَّلت الغالبيَّة العظمى من 

  السُّنَّة إىل صّف القوميَّة العربيَّة.
  

  اُألصول العربيَّة 
، وينتمون على مستوى القرابة، كما على مستوى » الدم والعقليَّة والنضال «برابطة  املوحِّدون الدروز عرٌب أقحاحٌ 

العقليَّة والوالء، إىل الثقافة العربيَّة. وقد حاول فيليب حيتِّ يف دراسٍة تارخييٍَّة قدمية، أن يُلقي نوًعا من الغموض على 
م ينحدرون من خلي َّ . غري أنَّ املؤلِّفني والُكتَّاب 74ٍط ُسكَّاينٍّ فارسيٍّ عراقيٍّ عريبّ اُألصول اإلثنيَّة للدروز، ُمدَّعًيا أ

الدروز الصافية، ولو اعرتاها بعض التشويش  املوحِّدينواملثقَّفني واملؤرِّخني والقادة املوحِّدين يؤكِّدون وجيزمون عروبة 
الدرزيَّة. ذلك أنَّ عقيدة التقمُّص كما حتدِّدها  على املستوى التارخيّي، إالَّ أنَّ هذا التشويش تُزيله الرؤية العقيديَّة

الدرزيَّة، والقاعدة املذهبيَّة اليت تقضي بعدم الزواج إالَّ من داخل املذهب والطائفة، جتعل اجملتمع الدرزّي حلقًة 
ة االثنيت عشرة، الدروز من القبائل العربيَّة الكبري  املوحِّدونمغلقًة منذ القدم. وحبسب الدراسات التارخييَّة، احندر 

م وجذورهم اإلثنيَّة على مّر  اليت استوطنت بالد الشام حىتَّ قبل الفتح اإلسالمّي، وبالتايل َمتَّ احلفاظ على أنسا
الدروز ُحجًجا إضافيًَّة لدعم  املوحِّدون العقود والقرون بفعل الزواج الداخلّي وعقيدة التقمُّص. ويقدِّم املؤلِّفون

هي حجٌج جتد تربيرها أيًضا على مستوى العقيدة، ومن أمهِّها اللَّفظ العرّيب الفصيح والصايف نظريَّتهم هذه، و 
  .75الدروز، والذي ال جياريهم فيه أحدٌ  املوحِّدين املعروف عند

                                                            

  .1928(باإلنكليزيَّة)، نيويورك، »  قدَّسةقتطفاٍت من كتبهم املُأصول الشعب الدرزّي وديانته مع م «راجع كتابه  .6
اجمللس الدرزّي للبحوث  وت،، بري » عروبة واإلسالمبنو معروف أهل ال : «  عن األمري شكيب أرسالنراجع يف هذا الصدد كتاب سعود املوىل .7

  .1990واإلمناء، 
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الدروز ونبذهم إالَّ أنَّ هذا االلتباس املفتعل والرّد عليه زاال تدرجييًّا على املستوى العملّي، مبا أنَّ انفتاح املوحِّدين 
أّي انعزاليٍَّة مناطقيٍَّة أو حملِّيٍَّة أو ما شابه، وواقع مشاركتهم واخنراطهم الكامل يف السياق الشرق أوسطّي األوسع، 
ا أقّل حسًما. كما أنَّ العديد منهم تزوَّج ويتزوَّج اليوم من خارج  جيعل مسألة اللُّغة العربيَّة الفصحى اليت ينطقون 

  الطائفة.
إنَّ اخللفاء العرب وُحكَّام دمشق طلبوا تارخييًّا، من آل تنُّوخ وخلم الذين تنحدر منهم كربى العائالت الدرزيَّة أن  مثَّ 

يستوطنوا جبل لبنان والساحل بغية صّد هجمات القوى اخلارجيَّة، عنينا البيزنطيَّة مثَّ الفرجنة. وميكننا هنا أن نلحظ 
كّل احلروب اليت خاضها املوحِّدون الدروز باسم القضيَّة العربيَّة، واليت استمرَّت   الدافع األصلّي الكائن يف أساس

وتتالت حىتَّ القرن العشرين، ما كان له أبلغ األثر على الوعي الفردّي واجلماعّي للموحِّدين الدروز. فأن تكون 
حسب، بل امتداًدا للوالء الثابت والصلب الدروز، عراقة األصل وفصاحة اللُّغة ف املوحِّدينعربيًّا ال يعين يف نظر 

الدروز تكون واحلالة هذه، تعبريًا عن وحدٍة لبنانيٍَّة متحقِّقٍة  املوحِّدون للمصاحل العربيَّة. فاإلمارة اليت َأسَّسها األُمراء
ا ا َّ ندرجت طبيعيًّا يف السياق عرب العائالت العربيَّة احلاكمة. مثَّ إنَّ استمرارها لفرتٍة طويلٍة من الزمن دليٌل على أ

  السياسّي والثقاّيف العرّيب للشرق األوسط، ونسيجه.
  

  : خالصة كّل التعاليم الدينيَّة وضمانة التعدُّديَّة واالختالف المسلك
، »  طريق احلكمة والتوحيد «يعترب املوحِّدون الدروز مسلكهم، وبسبٍب من جذوره الثقافيَّة وحمتواه الروحّي، 

التقاء كّل املذاهب واملعتقدات الدينيَّة. ويف حني يؤكِّدون على هذا األمر، فهم حياولون إبراز العناصر ومكان 
م يف اعتقادهم، املوحِّدون احلقيقيُّون واملؤمنون بوحدة كّل األديان وفًقا ملنطوق وحي  َّ املشرتكة بني كّل األديان. إ

َشرُِق واملغِرُب فأَينما تـَُولُّوا فـََثمَّ وجُه اللَِّه إنَّ اللََّه واسٌع عليموللَّ  : ﴿ من سورة البقرة 115اللَّه يف اآلية 
  ﴾. ِه امل

وممَّا ال ريب فيه أنَّ املسلك الدرزّي ولد، تارخييًّا وكالميًّا، من رحم اإلسالم، وحتتوي بُنيته التعليميَّة على العديد من 
ج احلنيفيَّة (الزُّهد والنُّسك والتوحيد احلقيقّي العناصر املستمدَّة من التصوُّف اإلسالمّي، والف كر القرآّين، و

ًة من  واألصلّي الذي ُعرف منذ عهد إبراهيم اخلليل). إالَّ أنَّ الصحيح أيًضا، أنَّ الدرزيَّة حتوي عناصر كثريًة مستمدَّ
املسلك الدرزّي، وبفعل مجع هذه العناصر املختلفة  الباطنيَّة العرفانيَّة واألفالطونيَّة احملدثة والديانة الفارسيَّة. مثَّ إنَّ 

  والتوليف بينها، أَثبت أنَّه خالصٌة للعديد من التيَّارات الروحيَّة والثقافيَّة.
ويعطي العيش اللبناّين املشرتك، وما مسح به من ِصالٍت وتواصٍل بني خمتلف الطوائف الدينيَّة، إطاللًة جليًَّة عمَّا  

ت الثقافيَّة والفكريَّة والدينيَّة احلتميَّة اليت عرفتها بالد الشام خالل التاريخ. ويرتك تراث خمتلف كانت عليه التبادال
الطوائف واملذاهب جماًال أيًضا للتفكري يف ما كانت عليه وما خلَّفته تلك الثقافات واحلضارات الكبرية اليت عرفتها 

لبنان والشرق األوسط. ويؤكِّد ذلك على  أنَّ العقيدة املنطقة، واليت تعايشت وجتاورت وتواصلت وتتالت يف 
م. كما أنَّ املسلك الدرزّي يتمايز عن غريه  الدرزيَّة تشتمل على تراٍث ماٍض ما زال حيًّا يف ضمري أتباعها ووجدا

وتفاعلها وتبلورها يف  من املذاهب الدينيَّة من حيث إنَّه التقاء كّل املعتقدات الدينيَّة والثقافيَّة والروحيَّة القدمية،
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ٌة جديدٌة أَنتجت نظاًما عقيديًّا جديًدا وفريًدا، ما جيعله يبدو أشبه  نوًعا ما باليونان القدمية،  «خالصٍة هي قمَّ
ا القدمية ، واليت كانت أماكن حواٍر ونقاٍش » الصغرية واإلنسانيَّة يف آٍن مًعا، أو إحدى الساحات العامَّة يف مد

  وفكريٍّ ثرّي. وتبادٍل ثقايفٍّ 
الزُّهد، وتصوُّر الواقع اجلوهرّي، وروحيَّة  «ومن بني العناصر الرئيسة اليت حتدِّد جوهر املعتقد الدرزّي وطبيعته، حيتّل 

مكانًة حامسة. وبنتيجة ذلك ال يتحدَّد املسلك الدرزّي »  أن ال شيء ميكن أن يقف يف طريق البحث عن املطلق
ا دين باعتباره دين شريعٍة وقو  ا ديانٌة بدون ».  تقوى روحيَّة «انني مثل اإلسالم واليهوديَّة، وإمنَّ َّ وما إن ُحتدِّدها أ

قوانني وشرائع، ُمتسي حينذاك حمرَّرة من أّي قيٍد أو فرض، ومن أّي تناقٍض مع الديانات التوحيديَّة اُألخرى، 
، ومسلكها هو العرفان الباطّين الذي ال حيدُّه زماٌن أو لتصبح بالتايل حيِّز التقاء خمتلف الديانات وتعاليم احلكمة

ام  ِّ م يشكِّلون وحدًة اجتماعيًَّة وسياسيًَّة،  املوحِّدينمكان. لذا، ال ميكن ا َّ الدروز بالطائفيَّة أو املذهبيَّة طاملا أ
أكثر منه إىل تعبٍري عن شعوٍر  وليس طائفًة دينيًَّة مغلقًة على نفسها. ويعود تضامنهم وحلمتهم إىل الشعور الوطينّ 

ا مكان التقاء كّل األديان، تؤكِّد الدرزيَّة على اجلذع املشرتك لكّل  باالنتماء احلصرّي إىل ديانٍة حمدَّدة. وبسبب كو
األديان. فعلى الرغم من تعدُّد أشكال هذه األديان وطقوسها تراها ترتكز على طرح أنَّ اإلنسان مدعوٌّ إىل التحرُّر 

ل حبثه عن احلقيقة املطلقة املتجاوزة حاجز املادَّة أو قيودها، متطلِّعًة كّلها لبلوغ احلكمة. وحده الزهد خال
والتقشُّف الديّين ميكنهما أن جييبا على األسئلة الكربى اليت يطرحها اإلنسان، وخصوًصا حول الوجود وسببه 

دعو املوحِّدون الدروز من خالل متسُّكهم بُسلَّم ِقَيٍم ومعناه وأصل احلياة ومفاهيم الوالدة واملوت واحلياة. وي
أخالقيٍَّة ثابتة، إىل جتاوز كّل االنقسامات الدينيَّة بغية الوصول إىل حقيقٍة إنسانيٍَّة أعمق، هي جوهر الروحانيَّة 

ٍر واحٍد وحيد.   احلقَّة. فاألديان يف نظرهم، روافد تصّب يف جمرى 
  

  ن اإلسالمالموحِّدون الدروز جزٌء م
على الرغم من أنَّه ثبت أنَّ مسلك التوحيد الدرزّي هو حيِّز التقاء كّل األديان، إالَّ أنَّه ولد من رحم اإلسالم، 
ويستلهم، روًحا وتطبيًقا، التعاليم اإلسالميَّة. ويرفض املوحِّدون الدروز رفًضا قاطًعا، التخلِّي عن األصل الذي منه 

م ومسلكهم. وتُ  راهم يؤكِّدون على العروة الوثقى اليت تربط عقائدهم بتيَّار الشيعة اإلمساعيليَّة الفاطميَّة، ولد إميا
 املوحِّدينواليت تعطي حتًما شرعيًَّة النتمائهم إىل اإلسالم بصلة قُرىب على الرغم من االنشقاق الذي حصل بني 

م يعتربون أنفسهم الورثة احلقيقيِّني والشرعيِّني الدروز واخلالفة الفاطميَّة يف القرن احلادي عشر للميالد. كما  َّ أ
لإلسالم، واحملافظني على روح ديانة إبراهيم، اجلذر احلقيقّي لإلسالم وتعاليم النّيب حممَّد. من هنا، إصرارهم على 

م جيسِّدون بشكٍل كامٍل ومطلٍق حقيقَة اإلسالم وقلبه وروحه، متباهني بانتمائهم إىل  َّ  احلقيقيِّني املسلمني «أ
م وفهمهم للتوحيد واحرتامهم الوحي القرآّين املصدر الرئيس ملنابع روحانيَّتهم.» األوائل   ، من خالل إميا
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  خالصٌة وخاتمة
 

جسَّد ُحكم األمري فخر الدين املعّين الثاين حالًّ مثاليًّا للمسألة اللبنانيَّة، إذ عرف هذا األخري حبكمته، كيف يقيم 
املساواة بني اللبنانيِّني ويعطيهم احلقوق والواجبات نفسها. فوحَّد كلمتهم دون أن يفرِّق بينهم على قاعدٍة طائفيٍَّة 

إنَّه احتقر املمارسات السياسيَّة السائدة يف زمنه واملستندة إىل االنقسامات بني  أو عشائريٍَّة أو غريها، ال بل
طبَّق فخر الدين نظاًما عادًال يف الشرق األوسط قبل أن يُطبِّق الغرب نفسه هذه كما مسلمني ومسيحيِّني.  

 املوحِّدينام، فلقيت هذه الفكرة دعم الفكرة. مثَّ نشأت فكرُة إقامة دولٍة عربيٍَّة موحَّدٍة مشتملٍة على كّل بالد الش
م ليسوا سوى أقلِّيٍَّة صغريٍة داخل دولٍة كهذه، إالَّ  َّ الدروز والتزامهم ومحاسهم. وبالرغم من وعي املوحِّدين الدروز أ

م مل يبخلوا بالغايل والرخيص يف سبيل هذا احللم، مقدِّمني التزامهم الوطّين والقومّي على شعورهم األقلَّ  َّ وّي أو أ
املذهّيب. ويُعترب املوحِّدون الدروز اليوم، أقّل اجلماعات الشرق أوسطيَّة خوفًا من وضعهم األقلَّوّي أو ضعفهم 
الدميوغراّيف. فهم مل يطالبوا طوال تارخيهم بأّي قوميٍَّة درزيٍَّة تعمل على حتويل خصوصيَّتهم إىل كياٍن سياسّي، حىتَّ 

ت ظروفًا مناسبًة لتحقيق مطلٍب مماثٍل، وحتديًدا يف ظّل حكم األُمراء التنُّوخيِّني يف تلك األوقات اليت شكَّل
  واملعنيِّني.

، خالل االنتداب الفرنسّي، ضروبًا من تعلٍُّق ال يضاهى بالقوميَّة العربيَّة حىتَّ على » جبل الدروز «وَأظهر موحِّدو 
الدرزيَّة ضدَّ السلطات الفرنسيَّة عربيًَّة بامتياز، وذلك بفعل  1925حساب مصاحلهم اخلاصَّة. وتُعترب ثورة عام 

ا وتفاصيلها كما دوافعها وأهدافها. فقد أظهر سلطان باشا األطرش تضامًنا مع بقيَّة املناطق السوريَّة بشكٍل  مسري
ولٍة درزيٍَّة مستقلَّة. منقطع النظري، رافًضا التقسيم اإلدارّي الفرنسّي، على الرغم من أنَّه يف روحه، يؤسِّس لد

ذت ثورته ضدَّ الفرنسيِّني ِمسًَة عربيًَّة قوميًَّة، الطائفيًَّة والمناطقيًَّة والدينيَّة. وقد رفض األطرش، يف قمَّة  فاختَّ
ا يف انتصاراته، التخلِّي عن املبادىء القوميَّة العربيَّة لصاحل امتيازاٍت اقرتحت سلطات االنتداب إعطاَءها للدروز. أمَّ 

التاريخ املعاصر، فنرى كمال جنبالط يناضل بدوره من أجل احلفاظ على هوِّيَّة لبنان العربيَّة، ناسًجا يف الوقت 
نفسه، ويف مرحلٍة أُوىل، أمنت العالقات مع سوريا، ومؤمًِّنا الدعم واحلماية للمقاومة الفلسطينيَّة إبَّان احلرب 

  األهليَّة.
ربز هوًَّة سحيقًة بني الرتاث التارخيّي للدروز ودورهم األساسّي يف بناء لبنان احلديث من غري أنَّ الواقع احلاّيل يُ 

جهة، وبني املوقع احملدود وشبه اهلامشّي الذي تُرك هلم اليوم يف لبنان، من جهٍة ُأخرى. مع اإلشارة إىل عدم جواز 
الدروز للدور  املوحِّدينتاسع عشر، يف سياق فقدان التقليل من قيمة التحوُّل والتغيري الذي عرفه لبنان منذ القرن ال

، مثَّ ميثاق 1943واملوقع. فنتائج السياسات اُألوروبيَّة واالنتدابيَّة من ناحية، وسوء تطبيق امليثاق الوطّين للعام 
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ات اجلاري 1990 ة يف الشرق من ناحيٍة ُأخرى، يشريان إىل أنَّ لبنان ما زال خيضع يف وضعه الداخلّي آلثار التغريُّ
األوسط، والعامل العرّيب بشكٍل عاّم. وقد أدرك املوحِّدون الدروز معىن هذا األمر، وتعرَّضوا لنتائجه ومفاعيله، 
وفقدوا بالتايل دورهم املميَّز بسبب تنامي نفوذ الطوائف اللبنانيَّة اُألخرى على املستويات الثقافيَّة واملاليَّة 

الدميوغراّيف حتديًدا. وقد لعبت الدميوغرافيا دورًا حامسًا يف لعبة التوازن الداخلّي يف واالقتصاديَّة، وعلى املستوى 
  الدروز وغريهم. املوحِّدينلبنان، مقلِّلًة من هامش املناورة الذي تتمتَّع به األقلِّيَّات ك

م أقلِّيًَّة مذهبيًَّة وطائفيَّةً  ، بالعقدة األقلَّويَّة على املستوى الوطّين مل يشعر املوحِّدون الدروز يوًما، على الرغم من كو
أو القومّي. فقد اعتربوا أنفسهم دوًما جزًءا ال يتجزَّأ من األكثريَّة العربيَّة واإلسالميَّة. فأمهِّيَّتهم يف تاريخ الشرق 

هذا التميُّز يف مسلكهم األوسط تنبع من التمييز بني شخصيَّتهم الدينيَّة وشخصيَّتهم الوطنيَّة والقوميَّة. وقد أَبرزوا 
م العقيدّي، وممارستهم السياسيَّة. ولو أنَّ سلوكهم السياسّي بدا حمكوًما على الدوام بِقَيٍم  األخالقّي، وإميا
وأخالقيَّاٍت حيدِّدها مسلكهم الديّين، بيد أنَّه مل يستطع أن يفرض نفسه لوال ترفُّع العقيدة الدينيَّة عن السياسة. 

سّي الطائفّي يف لبنان خيتلف عن الرتاث السياسّي واالجتماعّي والثقاّيف للموحِّدين الدروز، لكنَّهم فالنظام السيا
يتعاملون معه بواقعيٍَّة بغية احلفاظ على حقوقهم األساسيَّة. ويأيت هذا اخليار العقالّين، الذي صار سلوًكا سياسيًّا، 

وطينٍّ  76حِّدين الدروز يكونون أكثر توازنًا وانسجاًما يف ظّل نظاٍم علماينٍّ حالًّ مؤقـًَّتا، إذ إنَّ التاريخ أَثبت أنَّ املو 
الطائفّي. فنظاٌم وطينٌّ علماينٌّ يبقى وحده رادًعا ألّي شعوٍر باألقلَّويَّة، وحافًزا ملمارسة دوٍر أكثر فاعليًَّة على 

اه حتقيق املوحِّدين الد   روز لرسالتهم التارخييَّة منذ األسالف واألجداد.املستوَيني القومّي والعرّيب، ما يدفع باجتِّ
من هذا املنطلق، يربز جليًّا أنَّ املوحِّدين الدروز جيهدون يف سبيل البقاء أوفياء هلدفهم السياسّي التارخيّي املتمثِّل 

ة اليت كانوا بالدفاع عن عروبة لبنان واستقالله. وها هم حيملون يف الوقت نفسه، راية الدفاع عن الفكرة اللبنانيَّ 
م، أو القبول بتقسيم لبنان أو  ا منذ القرن السابع عشر، رافضني تكوين كياٍن جغرايفٍّ خاصٍّ  روَّادها وأصحا
ون اليوم خصوًصا، عن رغبتهم يف املشاركة الكاملة يف إدارة شؤون البالد، ويف العيش يف ظّل  جتزئته. وها هم يعربِّ

م ال توزيٍع أكثر عدالًة ومساواًة ل َّ لسلطات بني خمتلف الطوائف، حيقِّق شفَّافيًَّة أفضل يف احلكم واملؤسَّسات. مثَّ إ
يرون لبنان على غري صورته احلاليَّة بكيانه وحدوده وسيادته واستقالله، رافضني أّي تدخٍُّل أجنيبٍّ يف شؤونه، 

  ومصمِّمني على التصدِّي لكّل اعتداٍء إسرائيلّي.
ا. هكذا يتأكَّد انتماؤهم الصادق، دون  دوناملوحِّ إًذا، يشارك  اها الدروز األغلبيَّة املسلمة ِقَيمها ورؤاها واجتِّ

  مراوغٍة أو مساومة، إىل التيَّار القومّي العرّيب تارًخيا وحاضًرا، وحتًما مستقبًال.
  

 النسيج السياسّي والديموغرافيّ 

ليت يعيشها العامل العرّيب، ينبغي عدم االستهانة بوزن اجلماعات على الرغم من الظروف السياسيَّة القاسية والصعبة ا
ا تشكِّل شبكًة قويًَّة ومتينًة ومرتابطًة يف املنطقة.  َّ ا، باعتبار أ الدرزيَّة  يف الشرق األوسط، أو التقليل من شأ
                                                            

  الخاّص دون الحيِّز العاّم. ، حيث للدِّين موقعه في الحيِّزعلمانّي بمعناه المدنّي غير الطائفيّ  .1
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ى متسُّكهم بأرضهم وتراثهم ويُظهر املوحِّدون الدروز شعورهم الوطّين والقومّي أينما وجدوا، من خالل التأكيد عل
التارخيّي. وباإلضافة إىل لبنان حيث يقومون بدوٍر مؤثٍِّر يف احلياة السياسيَّة الوطنيَّة، يتواجدون يف اجلوالن السورّي 
الذي حتتلُّه إسرائيل، ويف فلسطني احملتلَّة حيث يشكِّلون مجاعًة ناشطًة ومتماسكة، ويف جبل الدروز حيث 

رايفٌّ كبري. ويكوِّن هذا االنتشار الدميوغراّيف يف خمتلف املناطق األساسيَّة من الشرق األوسط، قوًَّة تواجدهم الدميوغ
ًة يف التوازن اإلقليمّي يف صّف املصاحل العربيَّة، حبيث إنَّه يستطيع مواجهة النفوذ اإلسرائيلّي، وُحيجِّم  راجحًة ومهمَّ

  امتداداته.
   

  الموحِّدون الدروز وسوريـا
يتمسَّك املوحِّدون الدروز بعالقٍة متميِّزٍة مع سوريا، وهلم معها تاريٌخ طويٌل من العالقات الثابتة، جتعلها يف نظرهم 
البلد امللجأ بامتياز، واحلليف الذي ال يتزحزح. وهم أقاموا عالقاٍت سياسيًَّة وثقافيًَّة وثيقًة ومميَّزًة مع سوريا طوال 

اليت تَأسَّست يف القرن السابع عشر، على يد األمري فخر الدين. وشكَّلت سوريا أيَّام النـزاع  مرحلة اإلمارة اللبنانيَّة
م  زموا يف الصراع يف لبنان، كما ملجأ املوحِّدين الدروز الذين طارد بني القيسيَّة واليمنيَّة، ملجأ اليمنيِّني الذين ا

قلب  «، تسمية 1925ال الدروز يف لبنان وسوريا، عام السلطات العثمانيَّة أو سلطات االنتداب. واستحّق جب
، وقد ُعرفت بالثورة السوريَّة الكربى كما بثورة جبل الدروز. وقدَّم جبل الدروز يف سوريا، » الثورة على االنتداب

م يف لبنان إبَّان ثورة  )، 1990-1975(. وأثناء احلرب األهليَّة اللبنانيَّة 1958املقاتلني الذين انضمُّوا إىل إخوا
حاول السوريُّون جتنيب لبنان خماطر التقسيم، واحلفاظ على عروبته، ودعموا املوحَّدين الدروز كما غريهم من 
طوائف لبنان. وبقي املوحِّدون الدروز ممتنِّني هلذا الدعم والدور السورّي خالل حرب اجلبل والثمن الغايل الذي 

. وبسبٍب من هذه العالقات الثابتة، َمثَّن املوحِّدون الدروز الدوَر السورّي يف دفعه السوريُّون لوقف الغزو اإلسرائيليّ 
م  لبنان، مع تأكيدهم على استحالة املساومة على سيادة لبنان واستقالله، وعلى حرِّيَّة اللبنانيِّني يف إدارة شؤو

أنَّ الدور السورّي يف لبنان، يف فرتٍة من  الداخليَّة بأنفسهم دون أّي تدخٍُّل خارجّي. إذ يعترب املوحِّدون الدروز
فرتات احلرب، مثَّل عامَل توازٍن واستقرار، على الرغم من اخلالفات اليت نشبت بني بعض الزعماء املوحِّدين 

الدروز الدعم  املوحِّدونوالقيادة السوريَّة يف بداية احلرب األهليَّة. ويف خالصة اإلضاءة على هذه العالقة، يقدِّر 
  سورّي للمقاومة الوطنيَّة اللبنانيَّة والدور السورّي يف ترسيخ دعائم السلم األهلّي.ال

م، وبسبٍب من متسُّكهم بسيادة لبنان واستقالله وقراره احلّر، اعرتضوا على التدخُّل السورّي يف الشؤون  َّ إالَّ أ
ن تفسري املعارضة العنيفة اليت تُبديها أبرز القوى السياسيَّة اللبنانيَّة ويف كّل أوجه احلياة الوطنيَّة. من هنا، ميك

، واملطالبة بإعادة 2000السياسيَّة يف الطائفة ضدَّ استمرار الوجود العسكرّي السورّي بعد إجناز التحرير سنة 
رّي التموضع وفق اتِّفاق الطائف. وبعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري، اشتدَّت املعارضة الصلبة ضدَّ التدخُّل السو 

ا، والكّف عن التدخُّل يف سائر الشؤون  يف الشؤون اللبنانيَّة، وازدادت املطالبة بإخراج القوَّات السوريَّة وخمابرا
  الوطنيَّة.
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الدروز، عندما منعوا  املوحِّدينوقد جتلَّت إحدى مظاهر هذا التدخُّل السورّي يف شؤون الطوائف، ومنها طائفة 
فاق على قانون تنظيم شؤون الطائفة الذي يتيح، يف حال إقراره، انتخاَب جملٍس مذهيبٍّ القوى السياسيَّة من االتِّ 

شيخ عقٍل جديد، بعد أن استغلَّت بعض القوى هذا التدخُّل لتضييع أو تأخري فرصة قيام هيئاٍت درزيٍَّة  رواختيا
ا الداخليَّة وترتيب    ». شؤون البيت الداخليّ  «منتَخَبٍة لتويلِّ شؤو

ان، وما جيري حاليًّا هو مرحلٌة استثنائيٌَّة ألنَّ  الدروز ال غىن هلم عن  املوحِّدينإالَّ أنَّ اجلغرافيا والتاريخ ال يتغريَّ
يَّة واالحرتام وعدم التدخُّل، وفق عالقاٍت متوازنٍة ملصلحة البلدين. من هنا،  سوريا، شرط أن تتَّسم العالقة بالندِّ

  ىل إنشاء عالقاٍت دبلوماسيٍَّة طبيعيٍَّة بني البلدين مبا يكفل حسن اجلوار.مال املوحِّدون الدروز إ
  

  الدروز وإسرائيلالموحِّدون 
حرم احملتلُّون اإلسرائيليُّون أهل فلسطني حقوقهم األساسيَّة، وعلى رأسها احلّق يف قيام دولتهم املستقلَّة، النقطة 

ا،  والعيش يف ظلِّها ُأسوًة بكّل شعوب األرض. غري أنَّ املوحِّدين الدروز األساس للحفاظ على هوِّيَّتهم واملفاخرة 
م السوريِّني أو اللبنانيِّني، اضطرُّوا إىل التشديد على خصوصيَّتهم  الذين يعيشون يف فلسطني احملتلَّة، وخبالف إخوا

يف فلسطني بـ »   األقلِّيَّة «بسبٍب من رفضهم بناء أّي فسحٍة مشرتكٍة مع الصهاينة. وإذا ما متتَّعت هذه 
منحها إيَّاها االحتالل، إالَّ أنَّ ذلك ما أَلزمها التخلِّي عن هوِّيَّتها العربيَّة أو عن التضامن مع »  امتيازاتٍ  «

أشقَّائها الفلسطينيِّني. هنا، جيدر بنا االعرتاف بصعوبة الوضع الذي تعيشه تلك األقلِّيَّة، كما باجلهد والعمل 
يًا اللذين ت ما لالستمرار واحلفاظ على اهلوِّيَّة واألرض. ذلك أنَّ املوحِّدين الدروز يف فلسطني، يواجهون حتدِّ قوم 

هائًال، إذ إنَّ دولة إسرائيل حتاول سلخهم عن اإلسالم والعروبة، وعزهلم عن القضيَّة الفلسطينيَّة. فرتاها تعمد إىل 
يشكِّلون شعًبا قائًما بذاته مستقالًّ عن بقيَّة الفلسطينيِّني أو العرب، كما  تسويق فكرٍة تقول بأنَّ املوحِّدين الدروز
ا أيًضا.   يشكِّلون ديانًة خمتلفًة قائمًة بذا

م إىل اإلسالم.  املوحِّدونيتمرَّد  الدروز على هذه احملاوالت من خالل إعادة التأكيد على هوِّيَّتهم العربيَّة وانتسا
موحِّدو اجلوالن السورّي احملتّل حماوالت إذابتهم أو دجمهم بإسرائيل، جماهدين يف سبيل  وباألسلوب عينه يقاوم،

محاية هوِّيَّتهم الوطنيَّة والقوميَّة. ويعيش موحِّدو األراضي احملتلَّة على إيقاع نبض أشقَّائهم ومواطنيهم الفلسطينيِّني 
م خيضعون لظروٍف اقتصاديٍَّة وسياسيَّةٍ  َّ صعبة. مثَّ ال بُدَّ من اإلشارة إىل أنَّ أقلِّيًَّة صغرية احلجم ال  بالرغم من أ

ٍة ضخمٍة ومعقَّدٍة كتلك اليت تفرتضها مقاومة الكيان الصهيوّين. ويَِلجُّ اليوم  تستطيع وحدها حتمُّل عبء مهمَّ
كّل مساعي تذويبهم وحتييدهم إطالق وعٍي عريبٍّ لدعم األقلِّيَّة الدرزيَّة يف فلسطني واجلوالن احملتلَّني، يف وجه  

  والقضاء على عروبتهم. 
ليس صحيًحا أنَّ املوحِّدين دروز يف فلسطني احملتلَّة استكانوا للهجمة الصهيونيَّة، حيث كشف الشاعر الفلسطيّين 

سه الذي َأسَّ »  الكّف األخضر «الدرزّي مسيح القاسم أنَّ أوَّل تنظيٍم للكفاح املسلَّح يف فلسطني، هو تنظيم 
. وشاركه يف التأسيس سبعة وعشرون جماهًدا من أبناء العشرية 1929املناضل أمحد طافش من بيت جن، عام 
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زام جيش 1948و  1936املعروفيَّة العربيَّة. كما أبرز مسيح القاسم مشاركَتهم يف ثورة العامني  . وإذا سبَّب ا
م، إالَّ أ نَّ شعلة االنتفاضة املتصاعدة واملقاومة املستمرَّة تعطيان موحِّدي اإلنقاذ أمام القوى الصهيونيَّة إمخاَد ثور

  .77فلسطني احملتلَّة سبًبا إلشعال غضبهم جتاه احملتّل اإلسرائيليّ 
  

  الموحِّدون الدروز في مواجهة تحدِّيات الحداثة
داثة املعاصرة. فالشرق األوسط يواجه املوحِّدون الدروز، على غرار بقيَّة العرب واللبنانيِّني واملسلمني، حتدِّي احل

يعيش أصعب األوقات بسبب احلروب املتتالية وانعدام االستقرار السياسّي وتصاُعد موجة اُألصوليَّات الدينيَّة. كما 
يعاين مجوًدا سببه منع قيام آليَّاٍت دميقراطيَّة، وقمع احلرِّيَّات، وغياب اإلصالحات االجتماعيَّة والرتبويَّة 

نًا وغنيًّا، ميرُّ حاليًّا يف مرحلة احنطاط، ويواجه العوملة يف واالقتصاديَّ  ة، وغريها. فالعامل العرّيب الذي يعترب نفسه متمدِّ
معركٍة مفتوحٍة لتقسيم العامل إىل معسكَرين متحارَبني، مؤمنني وَكَفرة، ويف هذه القسمة استعادٌة لشعاراٍت وعناوين 

ا أنَّ اإلسالم يعاين هو اآلَخر من أزمة، حامًال صورًة ال تنسجم مع حقيقة ودعواٍت تعود إىل القرون الوسطى. كم
دعوته ورسالته. مثَّ إنَّ تراجع قوى االعتدال لصاحل تقدُّم التطرُّف واُألصوليَّة يُبعد اإلسالم عن طبيعته األصيلة اليت 

  هي السماحة والرمحة واالعرتاف باآلَخر املختلف.
دين الدروز الذين يعيشون يف الشرق األوسط، مدعوُّون إىل عدم االنغالق على أنفسهم، بل من املؤكَّد أنَّ املوحِّ 

إىل حماولة استعادة الدور التارخيّي الذي لعبوه يف املاضي، والتحرُّر من الُعَقد الدينيَّة والسياسيَّة. فهم ال يستطيعون 
تهم ومعتقدهم. فآِخر إصالٍح قاموا به يعود إىل أكثر مواجهة احلداثة واالستمرار يف محل خطاٍب مزدوٍج عن هوِّيَّ 

م عجزوا عن تنظيم أمرهم  َّ من مخسة قرون، ومل حيظوا منذها بإماٍم من طينة األمري السيِّد عبداللَّه التنُّوخّي، كما أ
عاقٍل وجويٍِّد درزيٍّ ملواجهة األسئلة والقضايا اليت َأوصلتهم إىل حالة ضياٍع دينيٍَّة عميقة. فرتى كّل حكيٍم وشيٍخ و 

يقوم بتأويل عقائد املذهب التوحيدّي مبا خيالف تأويالت غريه. كما أنَّ طائفة املوحِّدين الدروز يف لبنان، ال متلك 
تارخيًا يف التفسري املوحَّد للعقيدة. ويتغذَّى هذا الضياع والتخبُّط من غياب مرجعيٍَّة دينيٍَّة درزيٍَّة عليا متاثل تلك اليت 

سائر املذاهب اإلسالميَّة كاألزهر يف القاهرة بالنسبة للسُّنَّة، أو حوزات ُقم والنجف عند الشيعة. وقد حاول ل
م  ًرا بعض دروز املهجر، وخصوًصا يف أمريكا، أن يوضحوا ألنفسهم شيًئا من هذا الغموض والضياع بإعال مؤخَّ

م بطريقٍة حرٍَّة وعصريٍَّة، فَأسَّ  م يعيشون إميا َّ جهم أ سوا مواقع على الشبكة العامليَّة (اإلنرتنت) يشرحون عربها 
وِّيَّتهم  يف فهم العقائد الدرزيَّة. فاملوحِّدون الدروز الذين متكَّنوا من اجتياز املراحل التارخييَّة الصعبة، واالحتفاظ 

م، مدعوُّون أيًضا اليوم، مثلهم يف ذلك مثل بقيَّة الطوائف، إىل الت كيُّف مع روح العصر، ألنَّ العيش يف وعقيد
دائرٍة مغلقٍة ُمِضّر. وإنَّ أقلِّيَّة، كطائفة املوحِّدين الدروز، متتلك هذا الرتاث اخلصب، هلا كّل احلّق يف أن تفتخر 

  وِّيَّتها وتتحرَّر من كّل ُعَقدها جتاه اإلسالم والعرب.

                                                            

ة، ص ة أم عقدة خصوصيَّ يَّ : أزمة ھوِّ   1948ة عام ، دور دروز فلسطين المحتلَّ 2002 راجع كتابنا عن الحوار والمصالحة والسلم األھليّ  .2
161 – 165 .  
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  أيَّة رسالٍة اليوم ؟

، وخالل املؤمتر السنوّي للجمعيَّة الدرزيَّة األمريكيَّة الذي انعقد يف دورانغو من والية كولورادو، طُرحت 1987عام 
م، ووقف كّل أشكال »  مسكوينّ  «الدروز دعوٌة إىل تشكيل جممٍع  املوحِّدينعلى  يعمل على توحيد ُخطا

الطرُح السبيَل اَألسلم إىل التفكُّر والتدبُّر، وإعادة صياغة أفكار التأويل والتفسري الفرديَّة. يف اعتقادي، يبدو هذا 
املوحِّدين وجتديدها لكي تلعب دورًا إجيابيًّا وفعَّاًال على املستوى الوطّين اللبناّين، كما على املستوى اإلقليمّي 

  .78الشرق أوسطيّ 
فكر واخلطاب اإلسالميَّني، مبا يؤمِّن محايًة هلوِّيَّتهما تتعنيَّ رسالة املوحِّدين الدروز اجلديدة يف مشاركتهم يف جتديد ال

األصيلة. فمن خالل هذا التجديد وحده ميكن لإلسالم أن ُيسهم يف سعادة البشريَّة، ويف التخفيف من حدَّة 
 األفكار املسبقة حياله، واليت سبَّبتها تلك النـزاعات الدائرة بني مسلمني وغري مسلمني يف أكثر من مكاٍن يف

يه.   العامل، ويف وضع حدٍّ للتطرُّف من أّي جهٍة أتى وألّي فئٍة انتمى، إذ إنَّ التطرُّف يغتذي من التطرُّف ويُغذِّ
أمَّا على املستوى الوطّين، فعلى املوحِّدين الدروز متابعة النضال يف سبيل توزيٍع أكثر عدالًة إلدارة الشأن العاّم يف 

قيٍّ قائٍم على االحرتام والعدالة واملساواة بني الطوائف. كما على املوحِّدين لبنان، ومن أجل عيٍش مشرتٍك حقي
اٍه متطرٍِّف، يف سبيل أن يبقى لبنان أميًنا لرسالته األصيلة، بلًدا موحًَّدا وجمتمًعا متعدِّد  الدروز مقاومة كّل اجتِّ

نِتُج نزاعاٍت وصراعات. فتطوُّر لبنان كما باقي الطوائف، مربهًنا أنَّ التعدُّد الثقاّيف هو مصدر ثروٍة وغًىن، ال مُ 
البلدان العربيَّة، ال يستقيم إالَّ من خالل تسييد التوافق بني الطوائف املختلفة، على أن جتَِدَّ هذه مًعا يف بلورة رؤيٍة 

عاّم واملشرتك لصاحل متينة اُألسس ملواطنيٍَّة حقيقيٍَّة حتفظ لكلٍّ منها خصوصيَّتها، كما تُفسح يف اجملال لتعزيز ال
  اجلميع.

   

                                                            

  في المؤتمر المذكور. نّص مداخلة عبَّاس الحلبي ،5ق رقم أُنظر الملح .3
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  خاتمة
مل يكن األمري شكيب أرسالن الوحيد الذي عمل من أجل اندماج املوحِّدين الدروز يف قلب اجلماعة املسلمة، ال 
م مسلمون  َّ بل هو شكَّل تيَّاًرا داخل طائفة املوحِّدين الدروز. غري أنَّ بقيَّة أعضاء هذا التيَّار انتهوا إىل إعالن أ

نَّة، جاحدين درزيَّتهم، رافضني حىتَّ أن ُيسجَّل مذهبهم الدرزّي على بطاقة هوِّيَّتهم. ومل ُتستكمل جهود سُ 
ا. أمَّا كمال جنبالط فاخنرط بشكٍل أوسع يف  املوحِّدونشكيب أرسالن بعد وفاته، إذ مل يقتنع  الدروز متاًما 

ديد على إبراز اخلصوصيَّة اليت متيِّزهم. يبقى أنَّ العمل احلقيقّي إظهار الطابع اإلسالمّي للموحِّدين الدروز، مع التش
املطلوب إجنازه يتمثَّل يف العمل على تكريس وضٍع نعرتف فيه بعضنا ببعض، وحنرتم فيه كّل خصوصيَّات اآلَخر 

حتفيز املسلمني دون خوٍف أو عقد، ودعوة كّل املسلمني إىل االعرتاف باملوحِّدين الدروز واحرتامهم كما هم، كما 
  السُّنَّة على قبول األقلِّيَّات اإلسالميَّة اُألخرى كما هي واحرتام خيارها.

أمَّا املوحِّدون الدروز فيقع على عاتقهم أن يلعبوا دورًا رائًدا، ليس على مستوى احلوار بني الطوائف اإلسالميَّة 
الذي ينبغي أن يشمل كّل املسلمني. مثَّ يقع على واملسيحيَّة فحسب، بل على مستوى احلوار اإلسالمّي الداخلّي 

عاتقهم التخلِّي عن خماوفهم وعقدهم، لكي يقفوا كمسلمني، بثباٍت وثقٍة، وجًها لوجٍه مع بقيَّة املسلمني، يف 
حوار مصارحٍة ومكاشفة. فإنَّ تراثًا كالذي ميتلكونه ينبغي أن يدفعهم إىل العمل يف سبيل فتح قنوات احلوار 

صل مع بقيَّة املسلمني، وخصوًصا مع السُّنَّة الذين يشكِّلون األغلبيَّة يف الشرق األوسط. غري أنَّ جهًدا مماثًال والتوا
ًا يف عالقتهم بالتطرُّف السُّينِّّ. ويف هذا  ال يتعلَّق فقط باملوحِّدين الدروز، طاملا أنَّ الشيعة يواجهون وضًعا مشا

، أمانًة عامًَّة للقمَّة الروحيَّة اإلسالميَّة يف 1990يخ حممَّد مهدي مشس الدين عام اإلطار، أنشأ اإلمام الراحل الش
  لبنان، بغية تفعيل هذا احلوار.

ا يف إطار الفريق العرّيب للحوار اإلسالمّي املسيحّي، املشايخ  غالًبا ما كنُت أَدعو، خالل الرحالت اليت كنَّا نقوم 
ُرحِّبة اليت ملسناها املوحِّدين الدروز للحضور واملش

اركة يف املؤمترات اليت نعقدها. وقدَّمت ردود الفعل اإلجيابيَّة وامل
خَري دليٍل على ضرورة حواراٍت مماثلة. وقد شارك مشايخ املوحِّدين الدروز، وألوَّل مرَّة، يف مؤمترات حواٍر إسالميٍّ 

، يف القاهرة، حيث رافقين الشيخان فندي 2004مسيحيٍّ انعقدت خارج لبنان. ويف املؤمتر املنعقد يف متُّوز 
ىن، طلب مينِّ الدكتور حممَّد سليم العوا، وهو الشخصيَّة اإلسالميَّة البارزة، واملفكِّر الالَّمع، 

ُ
شجاع وسامي أبو امل

اّم، وصاحب الكلمة والنفوذ يف األوساط اإلسالميَّة، ونائب رئيس جتمُّع علماء املسلمني يف العامل، وأمينه الع
وعضو الفريق، طلب مينِّ العمل على تنظيم مؤمتٍر درزيٍّ إسالميٍّ ملناقشة ما يشغل الطرفني. قد يسمح مشروٌع 
مماثل باستعادة فكر شكيب أرسالن وعمله، واستكماله حبثًا عن الوحدة العربيَّة اإلسالميَّة. كما قد يؤدِّي إىل فتح 

هلواجس والشكوك وعوامل احلذر واخلوف، ويشكِّل بدايًة لوحدٍة الطريق أمام حواٍر جديٍد ُيسهم يف تبديد ا
إسالميٍَّة راسخٍة صلبٍة تعرتف ليس فقط خبصوصيَّة كّل طرٍف إسالمّي، بل أيًضا بالتعدُّد واالختالف الذي حتدَّث 

﴾، أو   عَلكم أُمًَّة واحدةولو َشاَء اللَُّه جلََ  : ﴿  ، من سورة النحل93عنه القرآن الكرمي كُسنٍَّة إهليٍَّة، كما يف اآلية 
  ». إختالف أُمَّيت رمحة : « كما جاء يف احلديث النبوّي الشريف
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يتأكَّد لنا، يوًما بعد يوم، أنَّ فكرة تبديد اهلواجس والشكوك وعوامل احلذر واخلوف، واجللوس مًعا للحوار 
سيَّما وأنَّ  احلوار اإلسالمّي املسيحّي. الوالنقاش، باتت أكثر من ضرورٍة لتطبيع العالقات بني املسلمني، وتسهيل 

هذا احلوار يُثبت ضمانًة وحيدًة حلياٍة سلميٍَّة يف الشرق األوسط العرّيب، وردًّا على اخلطاب اإلسرائيلّي اهلادف إىل 
إرساء  فرض جمتمٍع ُأحاديٍّ ال تعدُّد فيه وال اختالف. التحدِّي الرئيس الذي ينبغي التفكري فيه هنا، والعمل على

دعائم ِقَيمه، مع املسلمني واملسيحيِّني على السواء، هو القبول املتباَدل والتعاون يف األُمور املتَّفق عليها، وقبول 
االختالفات، واحلوار اجلاّد املخلص حوهلا. وهذا الطريق وحده سيساعد املوحِّدين الدروز على عيش هوِّيَّتهم 

  وخصوصيَّتهم بصورٍة أفضل.
 بُدَّ يل من اإلشارة إىل أنَّ ما تضمَّنه هذا املؤلَّف، استند إىل مفهومي للطائفة اليت أَنتمي إليها. وقد ختاًما، ال

تكون بعض اآلراء أو األفكار أو التحليالت، ممَّا ال يوافق عليه اجلميع. غري أنَّ غاية ما أردتُه هنا، هو نقل هذه 
رِّيَّة التامَّة يف التعبري عن آرائه وأفكاره، إذ يف هذا يكمن جوهر احلوار. األفكار واآلراء، تارًكا للقارىء العناية واحل

فاحلوار احلّق يتأسَّس على احرتام اآلَخر واحرتام الذات، ويتطلَّب الصدق والصراحة والثقة ونشدان احلقيقة 
دِّد احلواَر اللُّغُة املزدوجة والتناقض والنفاق بني املتحاورين. لقد  بذلُت كّل طاقيت لئالَّ أقع يف هذه والعدل. وُ

رأيي صواٌب  : « احملاذير، وأبقى صادق القول والعمل، مستنريًا مبا كان يُردِّده اإلمام الشافعّي الكبري، رمحه اللَّه
  . » حيتمل اخلطأ، ورأيك خطأٌ حيتمل الصواب

 وما التوفيق إالَّ من اللَّه.
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  1ملحق 
  

  79 : نظرة مغايرة األجنبيَّة في طائفة الموحِّدين الدروزثر التدخُّالت أَ 
  

  مقدِّمة
يٍَّة وجيِّدٍة يف التفكري مًعا يف موضوع  أُعربِّ عن سعاديت البالغة للمشاركة يف هذا املؤمتر، آمًال تقدمي مسامهٍة جدِّ
فرنسا واملشرق. وتأيت مشاركيت يف هذا اللقاء استجابًة لقناعة منظِّميه بأمهِّيَّة التمثيل الدرزّي فيه من ناحية، وإىل ما 

ن شهادٍة مغايرٍة حول تردُّدات املؤثِّرات اُألوروبيَّة على شعوب املشرق بشكٍل عاّم، قد يقدِّمه شخٌص درزيٌّ م
وعلى الطائفة الدرزيَّة بشكٍل خاّص، من ناحيٍة ُأخرى. وعلى وجه التأكيد، أّي مقاربٍة هلذا املوضوع ال تستقيم 

وحتديًدا منذ االعتداء اإلرهاّيب على مركز اليوم، دون التوقُّف عند األحداث اليت شهدها العامل يف األشهر املاضية، 
، حىتَّ تفاصيل الصراع السياسّي واإلنساّين خصوًصا على أرض املشرق بني 11/9/2001التجارة الدوّيل يف 

ا تؤكِّد  َّ الفلسطينيِّني واإلسرائيليِّني. وفيما تأيت مداخليت يف هذا السياق، خصوًصا وأنَّ األحداث اجلارية تبدو وكأ
ة صموئيل هنتنغتون حول صراع احلضارات، سنحاول من خالل عرض التجربة الدرزيَّة يف املشرق، أن نفهم مقول

  املاضي بصورٍة أفضل، ونشرح احلاضر بشكٍل أوضح، على أن نُلقي نظرًة جديدًة على املستقبل. 
ها يف السياق التارخيّي لإلسالم يف أُريد بدايًة، أن َأعرض لكم بشكٍل موجٍز َمن هي الطائفة الدرزيَّة، واضًعا إيَّا

املنطقة، ويف إطار احلضارة العربيَّة اإلسالميَّة كما املتوسِّطيَّة من جهٍة ُأخرى. مثَّ سأُقارب حدَثني تارخييَّني احتالَّ 
نـزاع الدرزّي املاروّين الدروز. عنيُت أوًَّال، ُحكم األمري فخر الدين الثاين، وال املوحِّدينأمهِّيًَّة خاصًَّة يف تاريخ لبنان و 

، ثانًيا. ومها حدثان ُيربزان على وجه اخلصوص دور املؤثِّرات اخلارجيَّة، والفرنسيَّة 1860  و 1840يف عاَمي 
الدروز، خالل مرحلة  املوحِّدينمنها حتديًدا يف تاريخ املشرق. وَأخلص يف اخلتام، إىل حتليل العالقات بني فرنسا و 

  ة اُألوىل، من خالل دراسة أسباب الثورة الدرزيَّة الكربى ضدَّ االنتداب الفرنسّي.ما بعد احلرب العامليَّ 

  الدروز الموحِّدون .1
،  الدروز الدينيَّة املوحِّدين هو االسم احلقيقّي للدروز. ال حتفظ كتب»  دوناملوحِّ  «:  أصل التسمية .1.1

الدروز يف مرحلٍة الحقٍة  ديناملوحِّ  سوى هذه التسمية. ُعرف أتباع هذا املذهب باسم كتب احلكمة،
م إىل الدعوة، وذلك نسبًة إىل نشتكني الدََّرزّي، أحد ُدعاة احلاكم بأمر اللَّه. وقد أَرسله  من انتسا

للهجرة، املوافق  408الداعية األكرب محزة بن علّي إىل بالد الشام لنشر دعوة التوحيد اليت افتُتحت عام 
  م. 1044ه. /  434لدعوة التوحيديَّة أُغلق يف العام ميالديَّة. غري أنَّ باب ا 1017

                                                            

  ).2002فرنسا (أيَّار  ، املنعقد يف ليون،» فرنسا واملشرق «نّص املداخلة اليت أَلقاها املؤلِّف يف مؤمتر  .1
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الدروز شكَّلوا  املوحِّدينظهرت األحباث التارخييَّة بوضوٍح أنَّ : أَ  التوزُّع الجغرافّي والديموغرافيّ  .1.2
جزًءا ال يتجزَّأُ من سكَّان بالد الشام، وهي املنطقة اليت تضّم سوريا ولبنان واُألردّن وفلسطني احلاليَّة. ما 
جيعل تارخيهم متماهًيا وهذه املنطقة. وُتطلق تسمية بالد الدروز على العديد من النواحي اليت استوطن 

 :  الدروز، من مثل املوحِّدينفيها 

التجمُّع اجلغراّيف الذي يضّم منطقة جبل السمَّاق والنواحي اجلبليَّة ما بني محاه وحلب وأنطاكية  –
  يف مشاّيل سوريا.

املنطقة الوسطى من سلسلة جبال لبنان، والقرى املنبسطة على سفوح جبل الشيخ، واليت تلتقي  –
  جنوبًا مع والية َصَفد عند سفح جبل الكرمل يف فلسطني.

  ق الداخليَّة يف ضواحي مدينة دمشق.بعض املناط –
  املنطقة الساحليَّة من لبنان والشوف واملنت وعاليه. –
أمَّا يف منطقة حوران فيعود التواجد الدرزّي فيها إىل مرحلٍة متأخِّرٍة الحقة، حتديًدا إىل األيَّام اليت  –

  ، وتصارع فيها احلزبان القيسّي واليمّين.1711تلت معركة عني دارة عام 
الدروز، طوال تارخيهم، بثابتٍة أساسيٍَّة حكمت أعماهلم ومتثَّلت بالدفاع عن اإلسالم والعروبة على  املوحِّدونز متيَّ 

املستوى اإلقليمّي، وبالنضال من أجل احلرِّيَّة يف وجه االضطهاد، ومن أجل االستقالل يف وجه االستتباع، على 
  املستوى اللبناّين.

أو الدرزيَّة يف القاهرة، يف  ولدت عقيدة التوحيد:  ُأصولهم التاريخيَّةعقيدة الموحِّدين الدروز و  .1.3
الشّر  «القرن احلادي عشر للميالد، حتت ُحكم اخلليفة الفاطمّي السادس. وتعترب العقيدة الدرزيَّة أنَّ 

. أمَّا اخلري أو هو أكثر األشياء جمانبًة حلقيقة األمور، وبُعًدا عن التوحيد وانسياقًا حنو الشُّرك والتعدُّد
اد احلقيقيّ    .80» السعادة الفضلى فهي يف التوحيد مع الواحد األحد الصََّمد، والسعي حنو االحتِّ

ولبلوغ هذه السعادة الُقصوى أو الُفضلى، على اإلنسان البحث عن معرفة حقيقة الوجود، والعمل مبوجب ذلك. 
هذه حالًة طبيعيًَّة يف ذاته أو طبًعا ذاتيًّا أصيًال فيه.  ما يعين سلوكه سلوك التقوى والفضيلة بشكٍل تستحيل فيه

اد بالواحد املطلق املنـزَّه.   فيتمكَّن اإلنسان من أن يتجاوز أنانيَّته ويسعى إىل بلوغ االحتِّ
وتعرتف عقيدة التوحيد باملساواة بني اجلنَسني، رافضًة كلَّ أشكال التمييز. فالبشر ُخلقوا على صورة اللَّه، وهم 

  متساوون فيما بينهم وأمام اللَّه.
كما تدعو عقيدة التوحيد أتباعها إىل التحرُّر من قيود األنانيَّة، وتدفعهم إىل البحث الدائم عن احلّق واحلقيقة، 
وإىل معرفٍة أفضل للذات واللَّه، على أن تتأسَّس املعرفة على العقل واملنطق، وتنسجم مع احلكمة املتعالية للعلم 

  األوسع أي العرفان. وكلَّما تعمَّقت املعرفة ازداد غناها مبعطياٍت جديدة.مبعناها 

                                                            

  .411، ص 1980، ، لبنان، منشورات جوكار»  اللَّه واإلنسان «راجع كتاب ج. كرم (بالفرنسيَّة)،  .2
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مثَّ إنَّ الدرزيَّة، اليت هي يف األساس مذهٌب إسالميٌّ، ُتشكِّل يف الوقت عينه، مسلًكا صوفيًّا يستخدم احلّب لبلوغ 
مع املسيحيَّة، تفاعله مع اإلسالم  احلّق أو احلقيقة املطلقة. وميتلك هذا املسلك الطاقة والقدرة ليقارب، بتفاعلٍ 

  بالقدر نفسه.

  المشرق وأوروبَّا قبل الحرب العالميَّة اُألولى .2
حني اجتاح األتراك العثمانيُّون بالد الشام عام :  ُحكم األمير الدرزّي فخر الدين الثاني في لبنان .2.1

ارت اإلمارة التنُّوخيَّة املوالية للماليك. وانتقل حكم 1516 الدروز إىل األُمراء املعنيِّني  ديناملوحِّ ، ا
املنحدرين من الشوف. َحِفل تاريخ اإلمارة املعنيَّة الدرزيَّة يف لبنان بالصراعات ضدَّ العثمانيَّني. األمري 

) هو َأشهر أُمراء املعنيِّني وال َمن يُنازعه، ما مسح له بتوسيع نطاق 1635- 1572فخر الدين الثاين (
واسعًة من بالد الشام. ومتتّد على أجزاء من سوريا وفلسطني، باإلضافة إىل األراضي إمارته ليشمل بقعًة 

وبغية تدعيم نضاله ضدَّ ».  سلطان البَـرّ  «اللبنانيَّة. وقد أَنعم هذا التوسُّع على فخر الدين بلقب 
سرة اجلنبالطيَّة العثمانيِّني حتالف األمري الدرزّي مع علّي باشا جنبالط وايل حلب، واجلّد األوَّل لألُ 

  احلاليَّة يف لبنان.
حاول فخر الدين الثاين أن يؤسِّس دولًة حديثًة ومستقلًَّة وحمرَّرًة من القيد الطائفّي والفئوّي واملناطقّي. وأَقام لذلك 

رته يف عالقاٍت سياسيًَّة واقتصاديًَّة وعسكريًَّة مع بعض الدول اُألوروبيَّة. وبفضل هذه الرؤية الطموحة طارت شه
ا مل يسبقه إليه أحد، ومل يبلغه بعده أحد من خلفائه أبًدا. غري أنَّ مشروع األمري فخر الدين  اآلفاق وبلغت حدًّ
االستقالّيل عن الدولة العثمانيَّة انتهى إىل الفشل حني وجَّه السلطان ضدَّه اجليوش والعساكر اجلرَّارة يقودها بعض 

امجت األمري من البَـّر والبحر، وهزمته قبل أن تأخذه أسريًا إىل األستانة حيث ُحكم ُحكَّام الواليات العثمانيَّة، فه
يٍَّة لتحقيق استقالٍل وطّين. 1635عليه باملوت عام    . بعد وفاته تالشى كّل حلٍم مبحاولٍة جدِّ

العباد واستقرارها كان فخر الدين رجل دولٍة من الطراز األوَّل مبواصفات زماننا هذا. محل همَّ ازدهار البالد و 
، حيث عاد منها بالكثري من اإلجنازات 1618  و 1613وتطوُّرها، مستفيًدا من رحلته إىل إيطاليا بني عاَمي 

ا، حماوًال تطبيق الكثري منها يف لبنان، وخصوًصا تلك املتعلِّقة بالعمران  اليت حقَّقتها النهضة اُألوروبيَّة لشعو
ضر معه من أُوروبَّا بعض اخلرباء والتقنيِّني ليعاونوه يف تطوير املرافق االقتصاديَّة الرئيسة واهلندسة املعماريَّة. كما َأح

يف البالد. وتتبدَّى عظمة فخر الدين، حبسب بعض املؤرِّخني، يف سياسته االجتماعيَّة الطليعيَّة اليت أَمَّنت العدالة 
ة نظري، دحًضا واضًحا لنظريَّة صراع احلضارات. فهذا واملساواة جلميع رعاياه. ويقدِّم مثال فخر الدين من وجه

رجٌل شرقيٌّ  ُمسِلٌم درزّي، يتحالف مع أوروبَّا من دون ُعقٍد أو حساسيَّات، ويقيم معها حوارًا ناجًحا ومميـًَّزا على 
ا بل باإلمرباطوريَّة الصعد االقتصاديَّة واالجتماعيَّة والسياسيَّة كما الثقافيَّة واحلضاريَّة. وهو مل يصطدم بأوروبَّ 

العثمانيَّة اإلسالميَّة. وكرجل دولٍة علماّين، وجد فخر الدين روابط تشدُّه إىل أوروبَّا املسيحيَّة أكثر من تلك اليت 
جتمعه بالباب العايل. أَليس واقعيًّا أن نقول إًذا، إنَّ الصدام املزعوم بني احلضارات ليس يف احلقيقة أكثر من صراع 
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 إنَّ فخر الدين الدرزّي، أقام شراكًة حقيقيًَّة مع املسيحيِّني كما مع بقيَّة الطوائف اللبنانيَّة، ما يؤكِّد ؟ مثَّ  مصاحل
  فرضيَّة التعايش النموذجّي أكثر منه صراع الثقافات.

  1860و  1840أحداث عاَمي  .2.2
م اضطرُّوا  املوحِّدونضعف  َّ إىل التنازل عن سلطتهم السياسيَّة لصاحل الدروز بعد إعدام فخر الدين الثاين، حىتَّ إ

  اُألسرة الشهابيَّة، وهي أُسرٌة ُسنـِّيٌَّة تنصَّر بعض كبارها يف حقبٍة الحقة.
يار السياسّي للزعماء الدروز، وخصوًصا يف ظّل ُحكم  املوحِّدين وشهد القرن التاسع عشر مرحلًة جديدًة من اال

يل والرخيص إلضعافهم. وجنح بشري الشهاّيب طوال فرتة ُحكمه، يف إبادة األمري بشري شهاب الثاين الذي بذل الغا
الدروز ذروته مع وصول طالئع  املوحِّدينمعظم زعماء اُألَسر اليزبكيَّة واجلنبالطيَّة. وبلغ الصراع بني األمري بشري و 

ن حىتَّ حتوَّل الصراع إىل حرٍب محلة إبراهيم باشا ابن وايل مصر حممَّد علي باشا، إىل بالد الشام. ومل َيُطل الزم
الدروز واملوارنة، بعد أن قام األمري بشري بتجنيد قسٍم من املوارنة يف جيش إبراهيم باشا  املوحِّدينأهليٍَّة طائفّيٍة بني 

 1840املصرّي، لقمع ثورة الدروز يف وادي التيم. وقد أَدَّت هذه النـزاعات إىل اجملازر الشهرية يف عاَمي 
  ما َأعطى املربِّر واحلجَّة للتدخُّالت الفرنسيَّة األبرز واألشهر يف تاريخ املشرق.  ،1860 و

أمهِّيًَّة خاصًَّة يف الذاكرة اللبنانيَّة ويف  1860 و 1840يكتسب تارخيا :  التدخُّل الفرنسيّ  .2.2.1
الالَّحقة بأكملها. تاريخ لبنان املعاصر، نظًرا إىل امتداد مفاعيل أحداث هذين العاَمني إىل املرحلة 

وسُأحاول بدايًة، اإلضاَءة على األسباب املباشرة وغري املباشرة لتلك األحداث اليت كان هلا وقع 
الكارثة واملأساة على كّل اللبنانيِّني، على اختالف طوائفهم، ألنتقل من َمثَّ لتشريح الدور الذي 

  ويف الطائفة الدرزيَّة بشكٍل خاّص.لعبته فرنسا، وتأثريه يف األحداث يف لبنان بشكٍل عاّم، 
َُحتَّم ترجيعها إىل حماوالت بشري الشهاّيب إضعاف القوَّة السياسيَّة 

بالعودة إىل أسباب تلك األحداث املؤملة فمن امل
للموحِّدين الدروز من خالل زرع الشقاق واالنقسامات يف صفوفهم. وقد جلأ الحًقا، إىل منتهى القسوة مستغالًّ 

قسامات ملزيٍد من اإلضعاف، مثَّ لتصفية زعماء اُألسر اجلنبالطيَّة والنكديَّة. وأتى تدخُّل القوى األجنبيَّة تلك االن
يف الشؤون الداخليَّة اللبنانيَّة ليضاعف من االحتقان والتوتُّر، خصوًصا مع تلقِّي الدولة العثمانيَّة الدعم من 

:  باشا وُأسرته احلاكمة يف مصر. واستهدف الدعم الفرنسّي أمَريناإلنكليز مقابل دعم الفرنسيِّني حملمَّد علي 
إضعاف السلطة العثمانيَّة وجعلها حتت رمحة اإلنكليز من جهٍة أُوىل، واالستفادة من طموحات حممَّد علي باشا 

ني إذ يبقى مديًنا امليَّال إىل بسط سيطرته على بالد الشام، من جهٍة ثانية. ولو أُتيح له ذلك لوقع يف َشْرك الفرنسيِّ 
هلم بالنجاح، فتكسب فرنسا بذلك عنصًرا إضافيًّا يف صراعها مع اإلنكليز لتقاسم السيطرة على املنطقة بشكٍل 

  يالئم مصاحلها بصورٍة أفضل.
وق ُتضاف إىل هذه األسباب اخلارجيَّة للحرب األهليَّة أسباٌب داخليٌَّة قويٌَّة اكتسبت طابًعا اجتماعيًّا متثَّل بت

ًة وامتداًدا، وطبع األحداث طائفيًّا،  املزارعني املوارنة إىل التحرُّر من ِنْري اإلقطاع الدرزّي، ما َأضفى على النـزاع حدَّ
زم املوارنة تدخَّلت فرنسا عسكريًّا لصاحلهم، موجِّهًة ضربًة حامسًة للملكيَّات  مؤدِّيًا بالتايل إىل تقسيم البالد. وملَّا ا
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ا، ال بل كارثيٌَّة على مستقبل البالد، إذ العقاريَّة  الدرزيَّة الكبرية ومفتِّتة إيَّاها. وحصلت تداعياٌت خطريٌة جدًّ
حطَّمت سياسة الشقاق الطائفّي اليت انتهجها األمري بشري الثاين فكرَة لبنان املستقّل اليت بناها األمري فخر الدين 

  نانيَّة اُألوىل. لنهاية الدولة اللب 1860الثاين. وأَرَّخ عام 
لكن، ال بُدَّ من التأكيد يف هذا اإلطار، على أنَّ األسباب الداخليَّة ما كانت لُتربِّر وحدها عنف ردود الفعل 
ا واتِّساعها وعدوانيَّتها لدى الطرفني املتحاربني. وينبغي أن نبحث عن أسباب ذلك يف واقع أنَّ الصراع  وشدَّ

ر تبلور الصراعات بني القوى اُألوروبيَّة واإلقليميَّة اليت وجدت يف االنقسامات الدرزيَّة الدرزّي املاروّين شكَّل حمو 
امات. قد يوحي النـزاع الدرزّي املاروّين والدعم الفرنسّي للموارنة  املارونيَّة حقًال خصًبا لتجييش األحقاد وتبادل االِّ

احلقيقة تؤكِّد على أنَّ األمر جمرَّد صراع مصاحل سياسيٍَّة  للوهلة اُألوىل، بصدام حضاراٍت أو ثقافات. إالَّ أنَّ 
واقتصاديَّة. فلو مل يُقم اخلالف الدرزّي املاروّين لََلجأت هذه القوى إىل إجياد حقول نزاٍع ُأخرى، وإىل اخرتاع 

الداخلّي وتفجري أشباٍح ُأخرى وتصويرها عدوًّا. لقد بدت الظروف اخلارجيَّة موائمًة ومهيَّأًة الستغالل الوضع 
األحقاد واحلساسيَّات. وحتوَّل يومها لبنان إىل ساحة صراٍع مكشوٍف تتنافس فيه القوى الدوليَّة. وجاء انسحاب 
قوَّات حممَّد علي باشا من بالد الشام ليخلق فراًغا سياسيًّا سعت القوى اُألوروبيَّة إىل ملئه، جاعلًة من لبنان حموًرا 

ا يف املشرق.  تصارعت فرنسا وبريطانيا والنمسا وروسيا إلجياد منطقة نفوٍذ هلا يف الشرق، انطالقًا من لسياسا
ا لتحقيق سياسة نفوذ   ؟ لبنان. فهل أفضل من الطائفيَّة وحرو

ة. أَقامت فرنسا عالقاٍت ودِّيًَّة تقليديًَّة مع املوارنة، ووجدت بعد رحيل حممَّد علّي واألمري بشري، أنَّ مصاحلها مهدَّد
أمَّا بريطانيا العظمى اليت حاولت هي أيًضا، شطب النفوذ الفرنسّي لتأمني طريقها إىل اهلند، وجدت يف لبنان 
ا على كّل الشرق. وقد شجَّعها على هذه السياسة انتشار أساطيلها على  املوقع املناسب لالنطالق لبسط سيطر

ا  يف العمليَّات العسكريَّة إلخراج قوَّات إبراهيم باشا من طول الساحل بني طرابلس وحيفا، بعد أن شاركت قوَّا
بالد الشام. وقضت مصاحل روسيا والنمسا مبنع فرنسا وبريطانيا من االستفراد بالسيطرة على املنطقة، فحاولت كلٌّ 
حل منهما فرض نفوذها. فَأقامت روسيا عالقاٍت مع كنيسة الروم األرثوذُكس وأعلنت أنَّ هدفها هو محاية مصا

ا حتاول محاية مصاحل الروم الكاثوليك واملوارنة، منافسًة بذلك  َّ هذه الكنيسة يف الشرق. يف حني أعلنت النمسا أ
فرنسا اليت كانت تعترب نفسها األُمَّ احلنون للكثلكة يف الشرق، وللموارنة يف لبنان. وقد جنحت بريطانيا بفضل 

بعض الزعماء املوارنة اإلقطاعيِّني، دون أن تنجح يف كسب والء  قنصلها الكاثوليكّي ريتشارد موريف، أن جتتذب
الكنيسة واإلكلريوس اللذين اعتربا الربيطانيِّني أعداء الكنيسة الكاثوليكيَّة. وجاء نشاط الكنائس الربوتستانتيَّة 

يبذلون أقصى اجلهود املمكنة الحًقا، لُيعزِّز موقف اإلكلريوس املاروّين املعادي للربيطانيِّني، األمر الذي جعل هؤالء 
اه جذب   الدروز إليهم. املوحِّدين يف اجتِّ

الدروز عن أّي حتالٍف مع بلٍد أُوروّيب،  املوحِّدون مل يبحث الزعماء : دور بريطانيا العظمى .2.2.2
م بقوا حذرين حيال أّي عالقٍة خارجيَّة. وباستثناء 1841حىتَّ عام  َّ . ال بل على العكس، فإ

دين الثاين مل يُِقم أّي زعيٍم درزيٍّ عالقاٍت مع الدول اُألوروبيَّة. من املؤكَّد أنَّ األمري فخر ال
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الدروز عقدوا، يف ظّل اُحلكم العثماّين، العديد من التحالفات السياسيَّة مع ُحكَّام، إالَّ  املوحِّدين
ختطَّى بعضها احلدود احمللِّيَّة أنَّ هذه التحالفات ظلَّت دوًما حتت سقف اإلمرباطوريَّة العثمانيَّة. وإذا 

فإنَّ ذلك مل يكن ليتمَّ دون موافقة الباب العايل ودعمه. من هنا، مل يكن مستغربًا أن ميتنع 
الدروز عن إقامة أّي عالقٍة مع روسيا على سبيل املثال، حني وصل الصراع الروسّي  املوحِّدين

من القرن الثامن عشر. وينسحب األمر  العثماّين إىل شواطىء بريوت وصيدا، يف النصف الثاين
الدروز إبَّان محلة نابليون بونابرت ضدَّ عكَّا. كما أنَّ ثورة دروز حوران  املوحِّديننفسه على موقف 

، هي خري دليٍل على هذه  ووادي التَّيم ضدَّ إبراهيم باشا املصرّي دون أّي دعٍم عسكريٍّ خارجيٍّ
  السياسة الدرزيَّة.

، أمام واقٍع جديٍد يف لبنان، يتمثَّل يف صراع القوى األجنبيَّة 1841الدروز وجدوا أنفسهم، عام  وحِّديناملإالَّ أنَّ 
على أرضه وحماولة كّل قوٍَّة أن جتتذب فريًقا لبنانيًّا على أساس االنتماء الطائفّي. وهذا بالضبط ما نقله أحد تقارير 

القنصليَّات يف بريوت قد تبنَّت عقليَّة الطوائف يف لبنان  إنَّ  : « 1841القنصل الفرنسّي إىل حكومته، عام 
. 81» وسوريا. فالكاثوليك وغريهم من أتباع الطوائف اُألخرى يذهبون إىل السفارة الفرنسيَّة وليس إىل القنصليَّة

ا لعالقات  وز بربيطانيا العظمى يف الدر  املوحِّدينجتدر اإلشارة هنا، إىل أنَّ معظم املؤرِّخني أعطوا أمهِّيًَّة مبالغ 
، فمن اخلطِإ املقارنة بني 1841تلك املرحلة. وبالنظر إىل أنَّه مل يكن هناك أّي عالقة بني بريطانيا ولبنان قبل عام 

، وبني تلك اليت أَقامتها فرنسا مع املوارنة قبل أمٍد طويل. والوثائق الربيطانيَّة 1841العالقات اليت أُقيمت بعد 
ذت يف معظمها طابع العالقات الشخصيَّة، يف حني  املوحِّدينلعالقات بني تؤكِّد أنَّ ا الدروز وبريطانيا العظمى اختَّ

دف العالقات الدرزيَّة الربيطانيَّة إىل خلق  أنَّ العالقات بني فرنسا واملوارنة متيَّزت بطابٍع مجاعيٍّ وعمومّي. ومل 
الدروز، كما هو احلال مع ما طمحت إليه فرنسا من عالقتها  دوناملوحِّ دولٍة مستقلٍَّة يف اجلبل يسيطر عليها 

ا اختلفت مع بقيَّة الدول  باملوارنة. َرَمت سياسة بريطانيا يف تلك املرحلة، إىل احلفاظ على الدولة العثمانيَّة ألَّ
الدروز واملوارنة يف اجلبل،  وحِّديناملواعتقدت أنَّ التوازن بني ».  الرجل املريض «اُألوروبيَّة حول كيفيَّة اقتسام َترِكة 

هو الطريق السليم حلفظ سلطة الدولة العثمانيَّة على بالد املشرق. مل يكن دعم الربيطانيِّني للدروز إًذا، سوى 
حماولٍة للحفاظ على التوازن السياسّي يف اجلبل، بعد أن مالت موازين القوى لصاحل املوارنة الذين استفادوا كثريًا من 

  لنمسا.دعم فرنسا وا
إقتصر دعم فرنسا للطوائف الكاثوليكيَّة يف لبنان على اجلانب السياسّي. إالَّ  : دور فرنسا .2.2.3

أنَّه ترافق مع دعٍم ماديٍّ لإلكلريوس، األمر الذي زاد من سلطة هذا األخري ونشاطه السياسّي 
يَّني والتجَّار بشكٍل غري مسبوٍق على اإلطالق. فتجاوزت سلطة اإلكلريوس املاروّين سلطة اإلقطاع

والوجهاء املسيحيِّني، حىتَّ إنَّ الرهبان الذين عاشوا يف أديرٍة غنيٍَّة باحملاصيل الزراعيَّة شكَّلوا مع 
                                                            

، 1964الواليات املتَّحدة األمريكيَّة، منشورات فرانك كاس وشركاه، الطبعة الثانية،  (باإلنكليزيَّة)،»  إنكلرتا والشرق األدىن «متربيل، ه. راجع  .3
  .439ص 
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اخلوارنة املنتشرين يف خمتلف القرى نوًعا من تنظيٍم سياسيٍّ يدير شوؤن الطائفة ويسيطر على 
سة، يف تلك املرحلة، مستًوى جديًدا بالنظر إىل اقتصادها. وبلغ تدخُّل اإلكلريوس املاروّين يف السيا

ات االقتصاديَّة والثقافيَّة اليت  الضعف الذي وصلت إليه سلطة اإلقطاعيِّني املسيحيِّني، حتَّمته التغريُّ
  عرفتها املناطق املسيحيَّة.

تعرفه البالد من قبل، استشعر اخلوارنة فيما غذَّى عمل اإلرساليَّات التبشرييَّة الكاثوليكيَّة تعصًُّبا دينيًّا طائفيًّا مل 
الدروز الذين ساعدوا اإلرساليَّات الربوتستانتيَّة يف املناطق الدرزيَّة. ويف  املوحِّدين املوارنة غضًبا وكراهيًة ضدَّ الزعماء

ل اخلوارنة املوارنة  الدروز اإلرساليَّات الربوتستانتيَّة على فتح املدارس يف اجلبل، بذ املوحِّدونالوقت الذي شجَّع فيه 
ًها أمره حىتَّ إىل األمري بشري  كّل اجلهود إلقفاهلا. وقد أَمر البطريرك املاروّين بإقفال املدارس الربوتستانتيَّة، موجِّ
نفسه، فأرسل رسالًة يف هذا اخلصوص إىل الشيخ ناصيف آل نكدي، يطلب فيها طرد الربوتستانت من دير القمر 

يًا هلم، وولَّدت عندهم  املوحِّدينأبًدا. َأزعجت هذه التدخُّالت  وعدم تأمني احلماية هلم الدروز الذين رَأوا فيها حتدِّ
شعورًا باخلوف على مستقبلهم السياسّي يف لبنان. وجاء تطوُّر مدى العالقات االقتصاديَّة والثقافيَّة والسياسيَّة بني 

الدروز من أن تؤدِّي سياسة  املوحِّدين الدرزيَّة. وخشي الزعماءفرنسا واملوارنة واتِّساعها، ليزيد من حدَّة املخاوف 
اإلكلريوس املاروّين هذه إىل تأسيس دولٍة مسيحيٍَّة يف جبل لبنان، تدعمها فرنسا وحيكمها املوارنة وحدهم، ما 

م الوجودّي يف اجلبل. وعزَّز من هذه املخاوف وَأكَّد صدقيَّتها نشر اليسوعيِّني مل علوماٍت تتحدَّث عن يُهدِّد كيا
الدروز متاًما من أنَّ األب اليسوعّي مكسيميليان ريلو دأب  املوحِّدونأُمٍَّة مارونيٍَّة كجزٍء مكوٍِّن من فرنسا. وتأكَّد 
الدروز. وأفادت جملَّة بعض البعثات التبشرييَّة األمريكيَّة أنَّ  املوحِّدينعلى حتريض القرى املارونيَّة على الثورة ضدَّ 

الدروز من  املوحِّديناليسوعيِّني واإلكلريوس املاروّين عملوا على خلق نزاعاٍت ُتسيء إىل البعثات الربوتستانتيَّة وطرد 
م يف وضٍع ال ميكن القبول به. فبعد 1841الدروز، عام  املوحِّديناجلبل، ممَّا َأشعر الزعماء  َّ ا، بأ ، وألوَّل مرٍَّة رمبَّ
م يواجهون الضربات القاسية اليت و  َّ جَّهها الشهابيُّون ضدَّ زعامتهم السياسيَّة ونفوذهم االقتصادّي أحسُّوا بأ

م مهدَّدون بفقدان كّل ما تبقَّى هلم من سلطٍة ونفوذ. وتضاعفت هواجسهم وخشيتهم حني تنامى  َّ أخطارًا، بل إ
  إليهم أنَّ اإلكلريوس املاروّين يطالب بعودة ُحكم األمري بشري الثاين.

على الرغم من ذلك، مل يعمل املوارنة على تبديد تلك املخاوف، أو عقد اتِّفاٍق مع اإلقطاعيِّني حول األراضي 
واالمتيازات اليت فقدها هؤالء، بل اختاروا على العكس من ذلك، سياسة التحدِّي والتحريض اليت ومست 

الدروز، يدعمهم أبناء الطائفة،  املوحِّدون عماءالعالقات الدرزيَّة املارونيَّة يف تلك املرحلة. وحني طالب الز 
باألراضي واالمتيازات اليت فقدوها، مثل جباية الضرائب ومسؤوليَّة السهر على األمن وممارسة السلطة القضائيَّة 

املاروّين االبتدائيَّة، عارضهم املسيحيُّون املقيمون يف املناطق الدرزيَّة بتشجيٍع من اإلكلريوس. حىتَّ إنَّ البطريرك 
نفسه وزَّع مناشري على املوارنة يف تلك املناطق، يدعوهم فيها إىل االعرتاض على السلطة القضائيَّة اليت لإلقطاعيِّني 

 املوحِّدونالدروز، حمرًِّضا إيَّاهم على ممارسة هذه السلطة بأنفسهم. وإزاء هذا الوضع اجلديد، وجد  املوحِّدين
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. ساندت قنصليََّتا 82جهة التحدِّي بالقوَّة، إذا اضطّر األمر، الستعادة حقوقهم املسلوبةالدروز أنَّه من الضرورّي موا
فرنسا والنمسا اخلوارنة املوارنة والفالَّحني املطالِبني بالسلطة. وأَثبت انطالق تلك احلركة الثوريَّة يف القائمقاميَّة 

زاعات. غري أنَّ بعض الباحثني يعتربون أنَّ الطائفة الدرزيَّة املسيحيَّة يف الشمال، الطابع االجتماعّي غري الديّين للنـ
امتلكت على خالف الفالَّحني املسيحيِّني، وعًيا سياسيًّا واجتماعيًّا. ويعود هذا الوعي إىل صالبة التنظيم 

ني، من جهٍة االجتماعّي الدرزّي ومتاسكه من جهة، وإىل أنَّ غالبيَّة الفالَّحني يف املنطقتني كانوا من املسيحيِّ 
ُأخرى، ما سهَّل على اإلقطاع واإلكلريوس استغالل الفالَّحني على قاعدة املبدِإ الطائفّي. فكان بالتايل اندالع 

  .1860احلرب الدرزيَّة املارونيَّة للعام 
ا سهًال وغري دقيٍق غري أنَّ اختزال تلك األحداث الطائفيَّة بثورٍة طبقيٍَّة فالَّحيٍَّة ضدَّ اإلقطاع فحسب، يبقى تبسيطً 

ألحداٍث معقَّدة. وحرفت التدخُّالُت احمللِّيَّة والدوليَّة األحداَث عن مسارها الصحيح، بتوصيفها حبصريَّة الثورة 
االجتماعيَّة. وتشري مصادر عديدة، حملِّيٌَّة وأجنبيٌَّة على السواء، إىل أنَّ تلك األحداث مل يكن هلا أن تنحو منًحى 

استغالهلا من قبل أطراٍف حملِّيٍَّة ودوليٍَّة َأضفت عليها ِمسَة الطائفّي. وتذكر بعض املصادر على سبيل  طائفيًّا لوال
املثال، التحالف غري املباشر الذي تشكَّل بني اإلقطاعيِّني من ِكال الطرَفني. ما يؤكِّد على أنَّ جوهر الصراع يف 

الدروز، وبني  املوحِّدين، أي بني اإلقطاعيِّني، وغالبيَّتهم من ، هو نـزاٌع بني طبقَتني اجتماعيََّتني1860أحداث 
  الفالَّحني، وغالبيَّتهم من املسيحيِّني.

توافقت التوتُّرات الطائفيَّة وخمطَّط الدولة  ،على املستوى اخلارجيّ :  الدور العثمانيّ  .2.2.4
على لبنان. وَأكَّد جتدُّد األزمة وجهة  العثمانيَّة. فاستغلَّتها بغية تطبيق سياستها يف إقامة إدارٍة مركزيَّةٍ 

النظر العثمانيَّة القائلة بأنَّ استقالل لبنان ليس قابًال للحياة، ما يضع موقف الوايل العثماّين حيال 
، ضمن هذا اإلطار. ففي الوقت الذي استعدَّ فيه الطرفان للحرب، مل حتاول 1860أحداث 

ق األسلحة إىل اجلانبني. ويف دمشق، هاجم املسلمون فجأًة السلطات العثمانيَّة حىتَّ أن متنع تدفُّ 
احليَّ املسيحّي، بعد بضعة أيَّاٍم فقط من التوصُّل إىل تسويٍة درزيٍَّة مارونيٍَّة يف لبنان. وقد أَثار هذا 
ا البحريَّة إىل  اهلجوم حفيظة احلكومة الفرنسيَّة اليت أَرسلت حواىل سبعة آالف جنديٍّ من قوَّا

َّمت السلطات العثمانيَّة يف دمشق، بإثارة هذا النـزاع، ومحَّلتها لبنا ن. كما أنَّ البلدان اُألوروبيَّة ا
أنَّ األتراك هم املسؤولون عن  «مسؤوليَّة اهلجوم على املسيحيِّني. ويروي قنصل فرنسا ما مفاده 

م عملوا منذ  امات 83» ، على إلغاء االستقالل اللبناينّ 1840هذه األحداث ألَّ . وُوجِّهت االِّ
هناك كارثَتني يف سوريا، مها املسيحيُّون  «خصوًصا، إىل أمحد باشا وايل دمشق الذي أعلن أنَّ 

                                                            

  .39- 38، ص 1862(باإلنكليزيَّة)، لندن، »  1860إىل  1840الدروز واملوارنة حتت احلكم الرتكّي من  «راجع س. تشرشل،  .4
، اجمللس الدرزّي للبحوث واإلمناء، 1980، لبنان، »  تاريخ املوحِّدين الدروز السياسّي يف املشرق العريبّ  «راجع عبَّاس أبو صاحل وسامي مكارم،  .5

  .261، ص 1980طبعة 
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. ودرج 84» ؛ وأنَّ القضاء على واحدٍة منهما سوف يكون مكسًبا للدولة العثمانيَّة والدروز
م الكولونيل تشرشل على السخرية من أولئك الذين اعتقدوا بعجز  َّ األتراك عن قمع الثورة. وا

م خطَّطوا للنـزاع وأثاروه وشاركوا فيه َّ . إالَّ أنَّ فؤاد باشا قرَّر تقدمي بعض 85تشرشل األتراك بأ
الدروز إىل القضاء إرضاًء للقناصل اُألوروبيِّني املتعاطفني مع املسيحيِّني، فدعا  املوحِّدينالزعماء 

الدروز لالجتماع به يف بريوت، وفيما كان هؤالء قد َخِربوا  املوحِّدين سبعًة وأربعني زعيًما من زعماء
مؤامرات الوالة العثمانيِّني وَأالعيبهم، مل يستجيبوا لدعوته، ومل حيضر منهم للقائه سوى اثين عشر،  
كان من بينهم سعيد جنبالط والقائمقام حممَّد أرسالن فجرى توقيفهما فيما فرَّ الباقون إىل 

الدروز أنفسهم يف خطٍر  املوحِّدونأمام هذا الظلم املزدوج، الفرنسّي والعثماّين، وجد حوران. و 
اه جبل الدروز يف سوريا.   داهٍم ما دفع بأعداٍد كبريٍة منهم إىل اهلرب باجتِّ

  الموحِّدون الدروز وفرنسا .3
ون منهم إىل ، فلجأ الكثري 1860عاىن دروز لبنان من نتائج حرب :   دور اإلرساليَّات األجنبيَّة .3.1

جبل الدروز يف سوريا. أمَّا الذين مكثوا فاستفادوا من االستقرار االقتصادّي أيَّام املتصرِّفيَّة. ساعد 
 املوحِّدوناالزدهار االقتصادّي على إطالق حياٍة ثقافيٍَّة وعلميٍَّة شكَّل املسيحيُّون عمادها. واستفاد 

ود مدارس اإلرساليَّة اإلجنيليَّة يف مناطقهم. واملعلوم الدروز بدورهم من هذه النهضة، خصوًصا بفضل وج
أنَّ شخصيَّاٍت درزيًة بارزًة شجَّعت البعثات اإلجنيليَّة على فتح مدارس هلا يف املناطق الدرزيَّة، وقدَّمت 
للمسؤولني عنها احلماية من ضغوطات املؤسَّسات الكاثوليكيَّة. ومن أقدم املدارس وأّمهها تلك اليت 

)، وبتاتر 1853. وتلتها مدارس اإلجنيليِّني يف عرمون (1843ستها البعثة األمريكيَّة يف عبيه، عام َأسَّ 
). وشجَّع مشايخ آل عبد امللك مدرسة بتاتر وسجَّلوا فيها حواىل عشرين 1854)، وبتخنيه (1853(

م مشايخ الغرب من آل تلحوق، وحثُّوا سليمان ال صليـيب على إنشاء من أوالدهم منذ تأسيسها. وحلق 
. وتواىل تأسيس املدارس يف عيناب وبشامون ورأس املنت ودير 1855مدرسٍة يف عاليه، افتُتحت عام 

  قوبل.
أَمَّن اتِّساع نطاق التعليم يف مدارس اإلرساليَّات األجنبيَّة، فاملدارس العموميَّة العثمانيَّة واملدارس األهليَّة اخلاصَّة، 

ٍة وقوميٍَّة يف املشرق العرّيب، خالل القرن التاسع عشر، ما جيعله ممزوًجا بالتوجيه السياسّي. بروَز حركاٍت إصالحيَّ 
وملَّا شكَّل التعليم يف املدارس التابعة للبعثات الفرنسيَّة مدخًال إىل بعض الوظائف يف اجلهاز اإلدارّي للمتصرِّفيَّة، 

الربوتستانتيَّة، وإمَّا يف املدارس اإلسالميَّة العثمانيَّة، الرمسيَّة  الدروز إمَّا يف املدارس املوحِّديندرس معظم أوالد 
الدروز املتعلِّمون يف النهضة الفكريَّة والثقافيَّة، وخصوًصا يف اليقظة السياسيَّة حيال  املوحِّدونواخلاصَّة. وقد ساهم 

                                                            

  .178  وَّل، القسم األوَّل، دون تاريخ نشر، ص، اجمللَّد األ»  )1861- 1860مراسالت حول األوضاع يف سوريا (  «وزارة اخلارجيَّة الربيطانيَّة،  .6
  .215 س. تشرشل، املرجع السابق، ص .7
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هت هذه اليقظة حن ا العربيَّة. واجتَّ و املطالبة بإصالٍح سياسيٍّ يف ظّل النظام العثماّين،  أوضاع الدولة العثمانيَّة وواليا
كما إىل تشكيل وعٍي قوميٍّ عريبٍّ حيّث على بعث الرتاث العرّيب وإحيائه، ما يغذِّي ميل االستقالل عن 

  الدروز للقضيَّة العربيَّة يف تلك املرحلة.  املوحِّدينالعثمانيِّني، ويُظهر خدمة 
املتعصِّبة، الطورانيَّة، تنامى عدد امللتزمني بالتيَّار العروّيب املنادي باالنفصال عن الدولة  مع ظهور القوميَّة الرتكيَّة

العثمانيَّة. ودفعت سياسة الترتيك القائمة على تفوُّق العنصر الرتكّي بالعرب إىل تأسيس اجلمعيَّات السرِّيَّة والعامَّة 
مجعيَّة الَعَلم  « ، و» اجلمعيَّة القحطانيَّة « ، و» العريبّ  مجعيَّة املنتدى «للدفاع عن قضيَّتهم، ومن بينها 

  ». مجعيَّة العربيَّة الفتاة « ، و» األخضر
اية احلرب العامليَّة اُألوىل، وقف  الدروز إىل جانب أولئك الذين طالبوا ُحبكٍم عرّيب مستقلٍّ موحَّد،  املوحِّدونويف 

االنتداب. لكنَّ بعض دروز لبنان َأعربوا عن رغبتهم يف إنشاء دولٍة وقاوموا قرار وضع بريوت ودمشق حتت ُحكم 
ا  لبنانيٍَّة مستقلٍَّة، وخصوًصا بعد سقوط حكومة امللك فيصل اليت عارضتها قوى احللفاء، مؤكِّدًة التزامها بقرارا

  رِّيَّة اليت خربوها أيَّام العثمانيِّني.تقسيم املنطقة فيما بينها. ورأى هؤالء يف قيام دولٍة لبنانيٍَّة مستقلٍَّة ضمانًة للح
 املوحِّدونبعد أن وضع الفرنسيُّون يدهم على جممل األراضي السوريَّة، بذل :  االنتفاضة في حوران .3.2

الدروز كّل جهودهم حلماية وضعهم التقليدّي. فتوتَّرت األجواء بينهم وبني السلطات الفرنسيَّة بسبب 
الدرزيَّة الكربى ضدَّ سلطات االنتداب، بقيادة  1927- 1925ت ثورة مظامل املنتِدبني. يومها انطلق

 سلطان باشا األطرش، فُقمعت باحلديد والنار. 

؟ اإلجابة على هذا السؤال تقتضي اإلشارة إىل أنَّه سبق لدروز جبل   الدروز ضدَّ الفرنسيِّني املوحِّدونملاذا ثار 
حوران أن شاركوا يف الثورة العربيَّة ضدَّ العثمانيِّني خالل احلرب العامليَّة اُألوىل، بسبٍب من عروبتهم كما املظامل 

الدروز تلك املؤامرات اليت حاكها  املوحِّدوننيِّني. مل ينَس الكثرية اليت عاناها دروز اجلبل على يد اُحلكَّام العثما
م، وال احلمالت العسكريَّة اليت ُجرِّدت عليهم يف جبل حوران. وقائد الثورة  اُحلكَّام العثمانيُّون لتصفية زعاما

عثمانيَّة على أكثر الدرزيَّة سلطان باشا األطرش واحٌد من الذين شاركوا يف ثورة الشريف حسني، وحارب القوَّات ال
الدروز بالتحرُّر مل تتحقَّق، إذ ما كادت الدولة العثمانيَّة تسقط حىتَّ حصلت  املوحِّدينمن جبهة. غري أنَّ آمال 

ا، بعد معركة ميسلون وهزمية امللك فيصل واحتالل القوَّات الفرنسيَّة  فرنسا على حّق وضع سوريا ولبنان حتت انتدا
م، البند لبالد الشام. وباإلضا من ميثاق عصبة األُمم، األمر  22فة إىل ذلك، جتاهل الفرنسيُّون، خالل انتدا

الذي جعل الناس يكتشفون بسرعٍة أنَّ االنتداب ليس سوى احتالٍل جديد. إذ مل متنع فرنسا إنشاء دولٍة عربيٍَّة 
ٍة وطائفيَّة. فبعد إنشاء دولة لبنان مستقلٍَّة فحسب، بل حاولت باألساس، تقسيم سوريا وإنشاء دويالٍت مناطقيَّ 

الكبري، جرى تقسيم سوريا إىل أربع دويالٍت مستقلٍَّة، َأال وهي دولة حلب، ودولة جبل العلويِّني، ودولة دمشق، 
، وإنشاء فيدراليٍَّة من ثالث دويالٍت، هي دمشق 1922ودولة جبل الدروز. وجرى تعديل هذا التقسيم عام 

. مثَّ قام اجلنرال ويغان بتعديل هذا التقسيم من خالل انتزاع دولة العلويِّني من التجزئة وحلب وجبل العلويِّني
الفيدراليَّة، ودمج حلب ودمشق يف دولٍة واحدٍة مسَّاها دولة سوريا، تارًكا جبل الدروز دولًة منفصلًة بغية التمكُّن 
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الوطّين والقومّي. أثارت هذه التقسيمات غضب  من تطبيق سياسة التقسيم الطائفّي ونزع األقلِّيَّات من إطارها
م، وُمين االقتصاد السورّي جرَّاَءها خبسائر كبرية. ومل تكتِف السلطات  الوطنيِّني السوريِّني والقوميِّني العرب، وثور

على املنتِدبة بذلك، بل أَقامت حدوًدا مجركيًَّة بني تلك الدويالت، وزادت الضرائب، وسهَّلت جتارة بضائعها 
حساب البضائع الوطنيَّة، ما أَدَّى، بعد مرور سنَتني، إىل حتوُّل هذه الدول الصغرية مستورِدًة حلواىل ضعف ما  

، وعمل » الشاردة والواردة «كانت ُتصدِّره. أمَّا على املستوى اإلدارّي فقد استفحل تدخُّل املفوَّض السامي يف 
لِّيَّة والبلديَّة. وعلى عكس ما يدعو إليه مشروع االنتداب، وبدل من للسيطرة املباشرة على اجملالس واإلدارات احمل

م ليحلُّوا حملَّهم  أن ترسل السلطة الفرنسيَّة إىل البالد موظَّفني أكفَّاء وأخصَّائيِّني يدرِّبون موظَّفني حمليِّني وحيضِّرو
عماريَّة، الذين أساءوا كثريًا إىل سكَّان بعد حني، عملت على إرسال الفاشلني والفاسدين وذوي العقليَّات االست

البلدان املنتَدبة. وعربَّ األهايل عن كرههم هلؤالء املوظَّفني، مطالبني برحيلهم واستبداهلم، بالرغم من أنَّه مل يكن من 
اماٍت عشوائيَّة، وَكمَّ األفو  ِّ اه احلرَّة، وخنق  ُجميب. كما شكا األهايل من قسم املخابرات الذي زرع الرُّعب، ولفَّق ا

كّل صوٍت يعارض االنتداب، معتمًدا منطَقي الرتهيب والرتغيب. وقد دفعت هذه السياسات الظاملة الشعب يف  
كّل الدول السوريَّة، إىل االنتفاض ضدَّ االنتداب الفرنسّي، حىتَّ أعلن الوطنيُّون السوريُّون أنَّ الطريق الوحيد 

السلطات الفرنسيَّة من قمع الثورة الدرزيَّة، كما جنحت يف السابق، يف قمع للخالص تكمن يف الثورة. ومتكَّنت 
احلركات املتمرِّدة والثائرة اليت انطلقت ضدَّها مؤسِّسًة للثورة السوريَّة الكربى الحًقا. مل تستطع الثورة الدرزيَّة حتقيق 

ة الثورة السوريَّة إالَّ بعد استخدامها لألسلحة أهدافها األساسيَّة من حتريٍر واستقالل. ومل ُختمد السلطات الفرنسيَّ 
الثقيلة واملدمِّرة خملِّفًة الكثري من الضحايا واخلسائر. ودفعت القرى الدرزيَّة مثًنا باهظًا من ستَّة آالف شهيٍد على 

  عدد سكَّاٍن ال يتجاوز الثالث مئة ألف نسمة. وفقد جبل الدروز ربع مقاتليه.
داعيات السلبيَّة أَمثرت الثورة إصالحاٍت يف اجلهاز اإلدارّي الفرنسّي للبلدان الواقعة حتت وعلى الرغم من تلك الت

االنتداب. فأوجدت السلطات املنتِدبة مؤسَّساٍت دستوريَّة، وصيغ دستور لبنان. وأَبصرت أوَّل مجهوريَّة لبنانيَّة النور 
مًة  .1926، مجهوريًَّة برملانيًَّة ختضع لدستور 1926يف خريف  فكانت هذه اإلجنازات الدستوريَّة يف لبنان مقدِّ

إلصالحاٍت يف سوريا. وَأسهمت يف إطالق تيَّاٍر معارٍض لسياسة االنتداب، حىتَّ داخل فرنسا. األمر الذي دفع 
انيا احلكومة الفرنسيَّة إىل املوافقة على مبدِإ عقد معاهدٍة مع لبنان وسوريا، على غرار تلك اليت ُعقدت بني بريط

والعراق. كما خلقت الثورة السوريَّة وعًيا وطنيًّا ووحدويًّا يف خمتلف املناطق، كنتيجٍة طبيعيٍَّة ملشاركة أبنائها يف 
ا السلطات املنتِدبة وحاولت  ائيًّا لسياسة التقسيم املناطقّي والطائفّي اليت اعتمد ا  الثورة. مثَّ إنَّ الثورة وضعت حدًّ

املتاحة. كما أَمنت الوعي الشعّيب يف مواجهة سياسات اإلقطاع والزعماء التقليديِّني املؤيِّدين  فرضها بكّل الوسائل
  لالنتداب.
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  خاتمة
وقف دروز لبنان وسوريا، على امتداد تارخيهم، إىل جانب القضيَّة العربيَّة وحقوق الشعب الفلسطيّين، ومارسوا 

التحرُّريَّة. وقد جعل الزعيم اللبناّين والعرّيب كمال جنبالط من طائفته قوًَّة سياسيًَّة دعًما فعَّاًال للحركات العربيَّة 
ومعنويًَّة كبريًة يف العصر احلديث. وجنح يف أن يُعيد للدروز دورهم التارخيّي على الصعيَدين اللبناّين والعرّيب. غري أنَّ 

لسياسّي. كما أنَّ االعتبارات الطائفيَّة عينها َأضعفت من اندفاع االعتبارات الطائفيَّة حدَّت من فاعليَّة هذا الدور ا
طموحات زعماء الطوائف األقلِّيَّة الباقية. واحلال أنَّ أّي أقلِّيٍَّة لن تتمكَّن من أن تلعب دورًا مهمًّا يف املستقبل، 

أقلِّيٍَّة عن احملافظة على حقوقها يف  دون إقامة جمتمٍع علماينٍّ ودميوقراطيٍّ يف املشرق. ال بل ُخيشى من أن تعجز أيّ 
ا اخلاصَّة يف خمتلف امليادين واجملاالت. فاحلّل  ظّل اجملتمعات الطائفيَّة احلاليَّة، إن مل تعمل على تطوير مؤسَّسا

ا وأنَّ العلماّين الدميوقراطّي ليس واقعيًّا اليوم، إالَّ أنَّه يستمّر احلّل األنسب واألفضل على املدى البعيد، خصوصً 
الدروز واحلكمة السياسيَّة اليت اكتسبوها منها طوال تارخيهم، تؤكِّد على أنَّ نظاًما وطنيًّا الطائفيًّا  املوحِّدين جتربة

هو الضامن حلقوق األقلِّيَّات. وسيدفع نظاٌم مماثٌل كلَّ األقلِّيَّات إىل املسامهة بفاعليٍَّة يف النشاط القومّي العرّيب، إذ 
الدروز  املوحِّدونن دون الشعور باالندماج الكامل واألمان واالطمئنان يف دولة قانوٍن ومؤسَّسات، لن يتمكَّن إنَّه م

  من مواصلة تطوير هوِّيَّتهم العربيَّة وتأدية دورهم القومّي يف قلب وطنهم، أمانًة ألسالفهم.
ا. واحلّق ال بُدَّ لكّل نظاٍم سياسيٍّ من تأمني حّق األقلِّيَّات يف االختال ف، وبالتايل حفظ خصوصيَّتها ومميِّزا

ة والتطابق، على ما قال أندره فروسَّارد هو حقٌّ ينبغي أن يُداَفع عنه باعتباره  : « باالختالف مياثل احلّق باملشا
االنتماء إىل . وليس االختالف حمالًّ للتحدِّي أو رفض 86» حقًّا أساسيًّا وفتًحا حضاريًّا وضمانًة للسالم بني البشر

األكثريَّة العربيَّة اإلسالميَّة، بل هو إغناٌء هلا. كما أنَّ على احلياة السياسيَّة واالقتصاديَّة أن تشجِّع على تطوير 
م أقلِّيًَّة مياثل خوف  املوحِّدينمساحات التبادل واحلوار والتفاعل. واليوم، يبدو أنَّ خوف  الدروز من كو

الدروز واملسيحيِّني مًعا، يف محاية هوِّيَّتهم املتمايزة عن جممل حميطهم  املوحِّدينمن هاجس املسيحيِّني. وانطالقًا 
م املسلمني ضدَّ كّل أشكال اُألصوليَّة، وللبنان دوٌر طليعيٌّ يف  اإلسالمّي، جندهم اليوم يف خندٍق واحٍد مع إخوا

  هذا السياق.
. 87با يوحنَّا بولس الثاين، قد َخصَّ لبنان بوصفه وطن الرسالةوتعالوا ال ننسى أنَّ قداسة احلرب األعظم البا
  ». رسالٌة ذات بُعٍد إنساينٍّ عامليّ  إنَّه : «  وبالفعل، ال ريب يف أنَّ لبنان هو أكثر من بلد

من كلُّ ما سبق ال ينفي حقيقة أنَّ نقاط التالقي واملشرتكات الوفاقيَّة بني اللبنانيِّني هي أكثر إىل حدٍّ بعيد، 
الدروز مرَّاٍت متعدِّدة يف التاريخ،  املوحِّدين انعكاسات االختالفات والصراعات واألزمات. مثَّ إنَّ تواجه املوارنة و

  مل يؤثِّر أبًدا على إجنازات كلٍّ منهما.

                                                            

  .1990(بالفرنسيَّة)،  ،» السؤال حول اللَّه «أندره فروسَّارد،  .8
  .1989، » أساقفة الكنيسة الكاثوليكيَّة حول الوضع يف لبنان رسالة إىل كلّ  «يوحنَّا بولس الثاين،  .9
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عالقاتنا معها  يف منطقتنا، ولو أنَّ تاريخ»  عاشت «ويف استنتاٍج ختامّي، تبدو أُوروبَّا القريبة، وبالذات فرنسا اليت 
مل يكن دوًما سلميًّا، مدعوًَّة إىل أن تتجنَّب كّل تبسيٍط لألمور أو اختزاهلا يف توصيف االنقسامات الطائفيَّة أو 
صراع احلضارات، فتشجِّع تراثَنا املتوسطّي املشرتك والِقَيم احلضاريَّة من مثل التسامح والعدالة واحرتام ُشرعة حقوق 

  قوق األقلِّيَّات. ومن غري املسموح به اإلساَءة إىل هذه الِقَيم أيًّا كانت املربِّرات والظروف.اإلنسان، وحتديًدا ح
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  2ملحق 
  

  الشيخ حليم تقّي الدين
  رجل الِعْلم بالتقوى والعمل بالِحْلم

  
وهو يف عّز عطائه ونضوجه. حياته الشيخ حليم تقّي الدين، واحٌد من كبارنا، امتدَّت إليه يد الغدر فَأردته 

  : هو شهيد الوحدة اإلسالميَّة. مليئٌة باملآثر واإلجنازات. شهيًدا سقط
إنتقل من قوس احملكمة إىل العمل السياسّي، مبعناه النبيل. ولكن، قبل القضاء اخنرط يف سلك احملاماة 

الدين اإلنسان، هو الذي ترىبَّ يف بيٍت عريٍق من والتعليم. فأَثَّرت كّل هذه املواقع يف شخصيَّة الشيخ حليم تقّي 
بيوتات املوحِّدين الدروز، ويف ظّل الوالد املرحوم القاضي الشيخ أمحد تقّي الدين الشاعر الفّذ. ولعّل هذه 

  الشخصيَّة املركَّبة طبعت أيًضا امليادين اليت عمل فيها الشيخ تقّي الدين، فحيثما نشط كان له املوقع املميَّز.
تعرَّفُت إىل الشيخ حليم تقّي الدين قبل أن أعرفه بصيته الَعِطر وحركته الدائمة. وعندما عملنا جمموعٌة من 
الشخصيَّات الدرزيَّة على تأسيس اجمللس الدرزّي للبحوث واإلمناء، إثر استشهاد الزعيم الكبري كمال جنبالط، 

نا الشيخ حليم تقّي الدين دون تردٍُّد إدراًكا منه ألمهِّيَّة تأليف متحلِّقني حول َخَلفه األستاذ وليد جنبالط، انضمَّ إلي
يف تلك الظروف املأساويَّة اليت كان لبنان فريسًة هلا من جهة، وملساعدة وليد جنبالط على القيام »  فريق تفكري «

يات االستشهاد على العالقات باألعباء املرتتِّبة عن الفراغ الكبري الذي َأحدثه الغياب املفجع للزعيم الكبري ولتداع
  املسيحيَّة نتيجة األحداث اليت تلت عمليَّة االغتيال يف اجلبل، من جهٍة ُأخرى.-الدرزيَّة

ا على املرء أن مييِّز يف أحاديث الشيخ حليم ونشاطه بني القاضي والسياسّي، هو الذي قال فيه،  يصعب جدًّ
لس النوَّاب، يف حفلة تأبينه اليت أَقمناها يف اجلامعة األمريكيَّة، يف وحبّق، الرئيس نبيه برِّي ومل يكن بعد رئيًسا جمل

  ». إنَّه حليٌم وتقيٌّ ورجُل دين : « بريوت
يف اجتماعات اجمللس الدرزّي للبحوث واإلمناء كان حليم تقّي الدين احملرِّك الدينامّي للعديد من النشاطات 

لَِبق، واضح اهلدف، عميق التفكري ال خيطر يف بَاله إالَّ ما يُفيد جمتمعه  واالقرتاحات، والساعي إىل تنفيذها. ُحمَدِّثٌ 
  ووطنه.

مؤلٌِّف غزير اإلنتاج، َأصدر العديد من الكتب، وله الفضل األوَّل يف تنظيم القضاء املذهّيب الدرزّي الذي 
الطرق وأوضح األساليب.  رئسه. وقد حرص على هذا التنظيم حرصه على تقدمي العدالة إىل أبناء طائفته بأسهل

فأعطى القضاء املذهّيب الدرزّي صورًة نقيًَّة يف كيف ُجتسِّد احملاكُم مثاًال يف النـزاهة والتنظيم، متكيًنا للمتقاضني 
واحملامني ولكّل العائلة القضائيَّة من احلصول على احلّق بال وساطٍة وال شفاعة. كان مثال القاضي النـزيه والعادل، 

أُطروحاٌت يف القانون شكَّلت على مدى الرتاكم اجتهاداٍت فسَّرت أحكام قانون األحوال الشخصيَّة وأحكامه 
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دٍة يف هذا اجملال قضاء املوحِّدين  : « للموحِّدين الدروز. وكان له الفضل يف شرح هذه األحكام يف كتٍب متعدِّ
الوصيَّة  «، » نَّة والشيعة، مصدًرا واجتهاًدااألحوال الشخصيَّة عند الدروز وأوجه التباين مع السُّ  «، » الدروز

هذا ».  ومقارنة مع املذاهب اإلسالميَّة اُألخرى ،ومئة مثاٍل يف تقسيم اإلرث ،واملرياث عند املوحِّدين الدروز
الكتاب األخري نشره باالشرتاك مع مساحة الشيخ مرسل نصر الذي خلفه يف رئاسة القضاء املذهّيب الدرزّي. وقد 

  يح يل شرف كتابة التوطئة هلذا الكتاب.أُت
عايشُت معاناته يف ضمان استقالليَّة القضاء املذهّيب الدرزّي وإبعاده عن أّي حماور سياسيٍَّة وتدخُّالٍت من 

ا لقضائهم. وكم من مرٍَّة،  أّي جهٍة أَتت، وذلك إلشاعة االطمئنان بني عموم املوحِّدين الدروز كسًبا لثقٍة يولو
ابن العدالة، تباهيُت بقضائنا املذهّيب ملَّا ذاع صيت نظافته ومهنيَّته مقارنًة مع بعض احملاكم الروحيَّة والشرعيَّة وأنا 

اُألخرى. كّل هذا بسبٍب من شخصيَّة الشيخ تقّي الدين احلّر الضمري واملستقّل، والذي أراد أن يكون القضاء على 
  مٍري واستقالٌل تاّم.: عدالٌة وحرِّيَُّة ض  صورة القائم عليه

والشيخ حليم تقّي الدين مل يكن قاضًيا ورجل قانوٍن واجتهاٍد فحسب، بل كان أيًضا رجل ديٍن يلبس الزّي 
احرتاًما لكونه القاضي الدرزّي األوَّل، وألنَّه يعترب نفسه يف صلب اهليئة الروحيَّة للموحِّدين. ورجل الدين يف حليم 

وال منـزويًا للفوز بنفسه، بل كان منطًا جديًدا من رجال الدين. إذ يعترب أنَّ مهمَّته  تقّي الدين مل يكن منعزالً 
األساسيَّة هي العمل داخل طائفته مبا ينفع أفرادها. منفتح اإلميان عميقه، متحرٌِّر من قيود املاضي، رجل علٍم 

لهام أحكام الشرع الدرزّي وفق وعمل، وكالمها يتكامالن يف سعيه لتحقيق سعادة جمتمعه. كما سعى إىل است
  العقيدة، يف إصدار أحكامه حيث يقصر أحيانًا النّص القانوّين إنصاف املتقاضني.

أمَّا ما توَّج الشيخ حليم تقّي الدين به حياته عندما اشتدَّ النـزاع املسلَّح يف لبنان، أنَّه ظهر داعية وفاٍق بني 
فعربَّت كلماته ومواقفه عن عميق إميانه بوحدة لبنان الدولة والشعب  اللبنانيِّني عامًال على نبذ العنف بينهم.

  واملؤسَّسات، وهذا اإلميان بالوحدة ينسحب أيًضا على مواقفه داخل طائفته ويف املدى اإلسالمّي العاّم.
عترب هذه لعب الشيخ حليم تقّي الدين دورًا بارًزا يف حتقيق الوحدة بني املذاهب اإلسالميَّة يف لبنان، وما ا

ا لفكرة التالقي بني  الوحدة إالَّ مدخًال لتحقيق وحدة اللبنانيِّني مجيعهم، مسلمني ومسيحيِّني. وحتمَّس جدًّ
  املسلمني، معتربًا أنَّ بعض االختالفات يف التفسري واالجتهاد ال تُفسد لوحدة املصدر قضيَّة.

قاء الذين شاركوا الشيخ تفكريه وعمله لقد رافقُت الشيخ حليم يف هذا السعي مع جمموعٍة من األصد
الدؤوب مع سائر املسلمني. فشكَّل رُكًنا بارزًا يف القمَّة الروحيَّة اإلسالميَّة، ومل تنقطع اجتماعاته مع املغفور هلما 
مساحة املفيت الشيخ حسن خالد واإلمام حممَّد مهدي مشس الدين، ومل يتخلَّف عن مشاركتهما موقًفا يدعو إىل 

الفتنة، والسعي إىل املصاحلة، واحلوار بني شرائح اجملتمع اللبناّين يف ظّل احلرب الدامية اليت عصفت بلبنان، نبذ 
واشتدَّت بعد االجتياح اإلسرائيلّي للبنان، وما َأعقبه ممَّا ُمسِّي حرب اجلبل. وقد بدا رُكًنا بارزًا وأحد واضعي الثوابت 

  ا من وفاق اللبنانيِّني الذي توصَّلوا إليه الحًقا، يف ما ُعرف بوثيقة الوفاق الوطّين.اإلسالميَّة اليت أَنتجت جزًءا مهمًّ 
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أراد الشيخ حليم تغيري نظرة بعض املسلمني إىل املوحِّدين الدروز، وبعض املشكِّكني يف إسالمهم، عن طريق 
م أيًضا. وعندما أَبلَغنا أنَّه  م وصال يرغب يف أن يشارك يف صالة عيد الفطر مشاركة املسلمني أعيادهم ومناسبا

، طلب منَّا أن نرافق هذا اليوم املشهود. وال أنسى أنَّنا اجتمعنا يف مكتب 1983يف امللعب البلدّي ببريوت، سنة 
يدرِّبنا الشيخ حليم  «الصديق العزيز يف جريدة النهار، مواطن الشيخ حليم يف بعقلني األستاذ مروان محاده، لكي 

ا ُأسوًة باملوحِّدين امللتزمني. وكان يوًما مشهوًدا مشاركته مساحة » فرائض الصالةويعلِّمنا  ، هو الذي طاملا قام 
املفيت املرحوم حسن خالد وأعيان املسلمني صالة العيد. إذ كان الشيخ حليم تقّي الدين مؤمًنا بوحدة املسلمني 

 عمله العاّم كانتا مشاركته يف وضع الثوابت اإلسالميَّة وصالته بالعقيدة والسياسة. ولعّل احملطََّتني األساسيََّتني يف
  املشرتكة يف عيد الفطر.

، تشاركنا مع الشيخ حليم تقّي » ميليشيات القوَّات اللبنانيَّة «وعندما اشتدَّ التأزُّم يف اجلبل نتيجة انتشار 
، وكان الشيخ » دائم للمؤسَّسات الدرزيَّةاملكتب ال «الدين يف الدعوة إىل تنظيم مسريٍة ضمن إطار ما ُيسمَّى 

أحد أركان هذه املسرية اليت انطلقت من دار الطائفة الدرزيَّة يف بريوت إىل السرايا (الصنائع)، حيث مقّر رئيس 
ر جملس الوزراء. ويف طليعة املسرية برزت املطالبة بدخول اجليش اللبناّين إىل مناطق اجلبل، درًءا للفتنة اليت مل تتأخَّ 

  بالوقوع وأحدثت ما أحدثت من نتائج مأساويَّة على العيش املشرتك القائم يف اجلبل منذ مئات السنني.
إقتنع الشيخ تقّي الدين بضرورة حفظ صيغة العيش املشرتك بني املوحِّدين الدروز واملسيحيِّني يف اجلبل، 

جلبل، لكّن السلطة السياسيَّة مل متكِّنه من ذلك، ومتثَّلت ضمانة هذه الصيغة وصيانتها دخول اجليش اللبناّين إىل ا
فوقع ما وقع من أحداٍث استمرَّت نتائجها لغاية حتقيق املصاحلة التارخييَّة الكربى بزيارة غبطة البطريرك مار نصراللَّه 

  بطرس صفري إىل املختارة ولقائه وليد جنبالط.
ا شكَّل ذلك سبًبا وقد برز الشيخ حليم من هذا التحرُّك قائًدا يدعو إىل  نبذ العنف وحتقيق الوحدة. ورمبَّ

الغتياله املفجع، ألنَّ املطلوب يف تلك الظروف القاسية أن يبقى لبنان فريسة التفرقة والقسمة واحلرب والعنف. 
وكّل َمن دعا إىل التهدئة واملصاحلة والوحدة تعرَّض لالغتيال أو حماولة الشطب، كما حدث فعًال لرفيق دربه 

  رحوم املفيت حسن خالد، وقبله لإلمام موسى الصدر.امل
أُقيمت الصالة عن روحه الطاهرة يف دار الطائفة الدرزيَّة، وقد أَمَّها مساحة املفيت الشيخ حسن خالد وإىل 

ني، جانبه اإلمام حممَّد مهدي مشس الدين. ورافقنا اجلنازة يف الطرق الوعرة لتعطُّل الطريق الرئيسّي بني بريوت وبعقل
واستقبل الشوف ابنه الباّر العائد إليه بعد أن أبلى البالء احلسن، لينام قرير العني يف تراب بعقلني الذي احتضنه 
غري بعيٍد عن كمال جنبالط. وال أنسى هذه املناسبة الوحيدة اليت شاهدُت فيها مساحة شيخ العقل املرحوم الشيخ 

  ا.حممَّد أبو شقرا يـَُؤمُّ صالة اجلنازة شخصيًّ 
هذا كّله أتى تقديًرا لعطاء الرجل، وتقدميه دمه بسخاٍء خدمًة لوطنه وألبناء عشريته ولوحدة املسلمني. فكان 

، الرجل التقّي والعامل ِحبْلم. رحم اللَّه مساحة الشيخ حليم تقّي الدين.   حبقٍّ
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  3ملحق 
  

  الِعرفان في مسلك التوحيد
  

، الصادر عن مؤسَّسة » الِعرفان يف مسلك التوحيد (الدرزيَّة) « كتاب العالَّمة الدكتور سامي نسيب مكارم
، يهدف، حبسب املؤلِّف، إىل تعريف القارئ مبسلك التوحيد (الدرزيَّة)، 2006لندن، سنة يف الرتاث الدرزّي 

التوحيديَّة من وخباصٍَّة يف بُعده العرفاّين اإلسالمّي من جهة، وإىل تعريف املنتمي إىل هذا املسلك حبقيقة العقيدة 
جهٍة ُأخرى. متيَّزت طريقته بالصدق والوضوح والعمق واتِّساع الرؤية، والسالمة والبالغة يف التعبري، مستنًدا إىل 
املفاهيم العرفانيَّة وفق عقيدة التوحيد، وإىل القرآن الكرمي واحلديث الشريف وتعاليم األولياء املوحِّدين وأقوال خنبٍة 

هل العرفان، حبيث يشكِّل هذا الكتاب وسيلًة للتواصل والتفاهم بني خمتلف العقائد واألديان. من العلماء وكبار أ
وهو من هذه الناحية، عبارة عن تعريٍف مبناٍخ روحيٍّ صاٍف مفعٍم حبّب اللَّه الذي هو ذروة التوحيد، على ما جاء 

  يف تعريف الكتاب.
جل النواحي الروحيَّة والعرفانيَّة اإلسالميَّة والصوفيَّة والتوحيديَّة، ولعلَّ تدرُّج املؤلِّف يف إصدار الكتب اليت تعا

جيعل هذا الكتاب تتوًجيا جلميع مؤلَّفاته، وعالمًة مضيئًة يف مناخ اجلهل والتشويه حلقيقة معتقده بسبٍب من تلكُّؤ 
ويش من قبل اجلاهلني حقيقة أصحاب املعرفة التوحيديَّة عن تقدمي أنفسهم، تاركني الباب واسًعا للتشويه والتش

  املعتقد ومراميه اإلنسانيَّة والروحيَّة.
فَمن أقدر من هذا العاِمل الذي كرَّس حياته ومعارفه لسرب غور الفضاء الروحّي والعرفاّين الذي نشأت دعوة 

التقيَّة يف  «ل التوحيد يف ظلِّه. وَمن أعمق منه معرفًة يف باطن املعتقد، هو الذي مل جيّف حرب كتابه اآلخر حو 
  ، لُيظهر أمام اجلميع أنَّ التقيَّة ليست وقًفا على الِفَرق الباطنيَّة فحسب.» اإلسالم

الصلة بني عقيدة التوحيد   «: إنَّه عمٌل على بيان  وقد أشار املؤلِّف إىل هدف الكتاب يف مقدِّمته
دى الكثري من الناس والناجتة عن فهٍم ، علَّه يستطيع أن يشارك يف تصحيح تلك النظرة السائدة ل» والعرفان

حمرتًما سرِّيَّة بعض املخطوطات القدمية واُألصول التوحيديَّة وقدسيِّتها ِلما  «سطحيٍّ أو خاطٍئ للتوحيد والعرفان، 
ا ووطَّد  العزم على فيها من فتوحاٍت عرفانيٍَّة ال تُنشر إالَّ ِلَمن عاينها وعاناها وكابدها واختربها أو اعتقدها وأيقن 

  ».  صدور األحرار قبور األسرار : « ، مستشهًدا بقوٍل أليب حامد الغزايل يف كتابه مشكاة األنوار»  ارتقاء مراقيها
مٍة، وستَّة فصوٍل، وملحٍق فيه ابتهاالٌت، وذِْكر بعض أعالم العرفان، واملصادر، واملراجع،  يقع الكتاب يف مقدِّ

  وفهرٌس لآليات القرآنيَّة.
الصعوبة مبكاٍن االستفاضة يف ذكر مجيع النواحي املهمَّة يف فصول هذا الكتاب، ما يوقع أحيانًا يف ومن 

خطر االجتزاء من موضوٍع متماسٍك يتدرَّج فيه املؤلِّف من التمهيد إىل الشريعة والطريقة واحلقيقة إىل املرآة، إىل 
  الرمحة والرمحانيَّة واحملبَّة.ُأسس التوحيد املعرفيَّة، إىل شروط التوحيد السبعة، إىل 
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ووضعها يف إطارها اإلسالمّي العاّم كفرقٍة إسالميٍَّة تفرَّعت عن »  الدرزيَّة «فبعد العرض التارخيّي لقيام 
م.) الذي  1017ه. /  408الشيعة اإلمساعيليَّة برعاية اخلليفة احلاكم بأمر اللَّه، وهو اخلليفة الفاطمّي السادس (

األصل على الِعلم الباطن، هادفًة إىل تأويل كالم اللَّه حسب مقتضى الزمان، والوصول بالشريعة  قامت دولته يف
فال مؤونة وال   «إىل الطريقة، مثَّ الوصول بالطريقة إىل احلقيقة، علًما وعمًال. وهذه املعرفة ال تُعطى ُدفعًة واحدًة 

ا املرء يكتسب املعرفة على قدر»   كلفة   يُّئه الفعلّي والقلّيب واخلُُلقّي. يف املعرفة، إمنَّ
والقيامة عند فرقة التوحيد خاصًَّة، هي إكمال الشريعة بالطريقة، وإكمال الطريقة باحلقيقة. وقد فرَّق القرآن 
بني مرتبة اإلسالم اليت هي اإلقرار، ومرتبة اإلميان اليت هي التصديق، وأضاف إليها احلديث الشريف مرتبة 

  اإلحسان.
ة الوحدة يف الكثرة والكثرة يف الوحدة، يشري املؤلِّف إىل أنَّ املرء ال يصل يف نظر أهل التوحيد إىل يف فقر 

التوكُّل على اللَّه والتسليم والرضى بقضائه والتفويض إليه إالَّ مبحبَّته سبحانه، فهذه املرتبة العليا هي اإلحسان كما 
ورد يف كتاب اإلمام علّي كرَّم اللَّه وجهه، واليقني كما جاء يف ورد يف احلديث الشريف، ولسان الوحدانيَّة كما 

قول املصطفى  أوَّل مقام التوحيد « حديث اإلماَمني حممَّد الباقر وجعفر الصادق. وهي مرتبة التوحيد احلّق و
باحملبَّة، واملوحِّد احلّق إذ حيقِّق  وهذه املرتبة ال حيقِّقها املرء إالَّ ».  : أن تعبد اللَّه كأنَّك تراه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم

طهارته يف حّب اللَّه، على حّد قول املوحِّدين. فاملعرفة يف نظر املوحِّدين، ال تصّح إالَّ إذا اقرتن علم التوحيد 
ع إليه تعاىل، والعمل به حبّب اإلنسان للَّه حبًّا خالًيا من كّل أنا، وصافًيا من كّل غايٍة إالَّ اللَّه. من هنا، كان التضرُّ 

أي اإلخالص يف الدعاء إليه، من ضروريَّات التوحيد. فما نفع الِعلم والعمل والرؤية والوقفة إن مل تكن للَّه وباللَّه 
ومن اللَّه، ذلك ما عناه مسلك التوحيد عندما أشار إىل أنَّ النظرة إىل الذات باإلعجاب هي مصدر الثنائيَّة، أي 

  حد األحد، وبالتايل مصدر احلياة يف الوهم والعدميَّة والفوضى والتضاّد.االحنراف عن اللَّه الوا
ليس احلّب يف مسلك التوحيد حالًة عقليًَّة أو فكريًَّة وحسب، وليس حالًة عاطفيًَّة أو ذوقيًَّة فقط، وليس 

ر من مظاهر الناسوتيَّة، حالًة روحيًَّة أو حسِّيًَّة فحسب، هذه كلُّها وجوٌه حلقيقٍة واحدٍة هي ذاتك اليت هي مظه
ا تتحقَّق باللَّه فتصبح مظهًرا له تتطهَّر حببِّه، وهذا هو سّر احلّب. لن ُحيَبَّ الواحد األحد  ألنَّ الذات اإلنسانيَّة إمنَّ

ت فعًال حبًّا حقًّا إالَّ إذا كان يف لطافة جتانس لطافة احملبوب اإلهلّي. هذه النعمة اإلهليَّة كما يعتقد املوحِّدون، ليس
ا هي شأٌن إهليٌّ حتميٌّ حبتميَّة وجوده، من هنا عدَّ الشيخ الفاضل الوجود اإلهلّي  ٍ، وإمنَّ إهليًّا حادثًا يف زمٍن معنيَّ

  نعمًة. ويبقى على املرء تقبُّل هذه النعمة أو عدم تقبُّلها.
، كما يتكلَّم على جتلِّي اللَّه على يف جتلِّي اللَّه الذي هو الوجود»   فصوص اِحلَكم «يسرد املؤلِّف مقطًعا من 

مرآة قلوب أولئك املتحقِّقني فيدركون حقيقة الوجود، ويتيقَّنون أنَّ هذا الوجود الذي هو جتلِّي اللَّه ليس قائًما 
:  آةبذاته، بل قائٌم باللَّه، ويف اللَّه، وللَّه الواحد األحد، فيمثِّل الكوُن انعكاَسُه كانعكاس األصل صورًة يف املر 

  ».  اللَّه لطَّف ذاته فسمَّاها حقًّا، وكثَّف ذاته فسمَّاها خلًقا «
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. هذه املشاهدة  يٍُّؤ عرفاينٍّ، وإالَّ ُصعق وخرَّ ومتاثل املشاهدة مماثلًة ال تزيد على ما هو عليه املشاهد من 
ا هي انعكاٌس للنور اإلهلّي، كما ِحّب العارف إمنَّ

ُ
ا امل الصورة داخل املرآة انعكاٌس ألصلها خارج  اليقينيَّة اليت ينعم 

ا إىل  املرآة. غري أنَّ الصورة يف املرآة ليست إالَّ تشبيًها ال ينطبق بكلِّيَّته على صورة التجلِّي الشهودّي، بل يُقّر 
لعارف الفاين يف اإلفهام تقريًبا. هذا التساّر بني سّر املشاهد وسّر احلّق هو هذا االنفعال النسّيب التائق إىل عرفان ا

وعيه لنسبيَّته والدوران حوهلا بالواحد األحد. إنَّه انفعال الكلمة باملعىن. هو تواصل هذا السّر الناسوّيت والسّر 
ا هو وحدة املعىن والكلمة. والناسوتيَّة لغٌة مشتقٌَّة من الناس  الالهوّيت، ومها باحلقيقة سرٌّ واحٌد، وإن بديا اثنني، إمنَّ

زاد »  أناها «، فكلَّما َصَفت هذه املرآة من » شهود األغيار باللَّه «نسان، ال من مفرده، واجلمع هو من مجع اإل
ذا اإلنسان الذي استحال حبًّا يوقن أنَّ مثل التجلِّي الوجودّي هو من الواحد  يـًُّؤا وتقبًُّال ومعرفًة. وإذا  املشاهد 

ا يقول وإذا ق األحد كمثل الدائرة يف نقطة مركزها ﴿ . فاحملبَّة يف املفهوم التوحيدّي 88﴾ ُكن فيكون  لهضى أمًرا فإمنَّ
ا العشقّي حولة النقطة األساسيَّة... واملوحِّد احلّق ال يكره أحًدا.  اد بنقطة البيكار يف دورا هي استشعاٌر باالحتِّ

ا يتربَّأ من شرِّه... وكيف يكرهه ووجوده قضت به احلكمة اإلهليَّة... ولكن،  حىتَّ الشرِّير مهما متادى يف الشّر، إمنَّ
وجبت على املوحِّد املقاومة واجملاهدة، فال خيضع لظلٍم وال يرضخ لعدواٍن وال يستسلم لشّر، حبًّا للخري وانتصاًرا 

  له.
ا أمره إذا أراد ش فمعرفة العلَّة اُألوىل ومعرفة علل الكائنات هي أمر اللَّه وإرادته وقضاؤه وقوله ﴿ يًئا أن إمنَّ

  .89﴾ يقول له ُكن فيكون
: الصدق، وحفظ حقوق أخيه اإلنسان، وهدايته على  أمَّا شروط التوحيد السبعة فيذكرها املؤلِّف، وهي

اخلري، وإرشاده على العدل، وإعانته على قيامه مبا هو حقٌّ وصالح، وخماطبته باليت هي أحسن، وال يصل املرء إىل 
ي عن عبادة العدم وعن السري يف طريق البهتان والظلمة والغيبة عن الوجود احلّق. فإذا َمتَّ له التوحيد احلّق إالَّ بالتخلِّ 

ذلك حقَّق التربُّؤ من اإلبليسيَّة اليت تعيقه عن التوجُّه إىل احلّق. وإن حقَّق هذه اخلصال دخل حالًة من السالم 
اللَّه يف وحدانيَّته هو اخلري احملض، وأنَّه حقٌّ وخٌري ومجاٌل الداخلّي نقلته إىل حالٍة من الرضى، إذ يكون قد أَيقن أنَّ 

  فُيسلم ذاته إليه، إذ يدرك أنَّه يف ملكوت اللَّه العاّل لكّل علَّة املوجود الواحد األحد الذي ال غري له وال حّد.
، فلكّل أُمٍَّة » فيستمعون القول فيتبعون أحسنه «تلك دعوة املؤلِّف إىل املوحِّدين إلدراك ُكنه معتقدهم 

شرعٌة ومنهاج. وهي دعوة الناس مجيًعا كي يُنعموا النظر ويروا كيف تتنـزَّل عليهم جواهر الَعَرض من العامل األمسى، 
  فجعلهم اللَُّه مساقَط الوجود احلّق فتشوَّقوا إىل الكمال وعشقوا مجاله وجروا يف حبار املشاهدة وقد امتألوا رًضى.

ب قارئه سدرة العرفان فينتشي باملعرفة الدينيَّة احلقَّة، فُتشرق قلوب العارفني بنور اللَّه. ولعلَّ الكتاب ُيكس
تلك حمصَّلة هذا الكتاب الذي فيه من اجلواهر الثمينة واملعرفة العميقة واإلضاءة على مسلٍك حاول اجلاهلون 

يَّة. يف هذا املنحى، نبارك للمؤلِّف قدرته تشويه صورته دينيًّا، كما حاول بعض الطغاة تشويه سرية أتباعه التارخي
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على الفهم ورغبته يف العطاء حىتَّ ال تبقى املعرفة أسرية االنعزال، بل تنتشر يف فضاء العامل سراًجا منريًا يهدي 
  املؤمنني إليه، فإنَّ خري الزاد التقوى.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 142

  

  4ملحق 
  

  الشبابكمال جنبالط، رجل الحوار مع 
  

يف الذكرى الثالثني لتغييب كمال جنبالط، ال يسعنا إالَّ أن نستذكر القائد الوطّين والعرّيب الذي سقط يف 
  سبيل الدفاع عن سيادة لبنان واستقالله وقراره احلّر.

ولعلَّ جوانب كثرية من حياة الراحل الكبري قد أصبحت معروفًة نتيجة اجلهد الذي بذله وليد جنبالط 
ب التقدُّمّي االشرتاكّي والدار التقدُّميَّة وسائر املهتمِّني يف نشر وإصدار العديد من الكتب واملؤلَّفات واحلز 

واملخطوطات. وقد أتاحت هذه اإلصدارات جليل ما بعد كمال جنبالط أن يتعرَّف إليه عن كثب. وعلى الرغم 
الكبري وفكره، إالَّ أنَّ جوانب كثريًة ال تزال قيد من وفرة الكتب اليت عاجلت جوانب متعدِّدة من شخصيَّة الراحل 

البحث والتنقيب للكشف عن سّر هذه الشخصيَّة االستثنائيَّة اليت جيتمع فيها النُّبل والوداعة، الفكر والروح، القوَّة 
  والتواضع، الرِّفعة وحماكاة أبسط الناس، الذكاء واملرح يف قالٍب فريٍد عزَّ نظريه.

ن ُأكرمُت بالتعرُّف إليه شخصيًّا، والتقرُّب منه يف أُوىل سنوات دخويل معرتك الشأن العاّم، وكنُت وأنا كنُت ِممَّ 
ال زال حينها طالًبا يف اجلامعة. ولعلِّي أكشُف يف هذه السطور بعًضا من جوانب هذه العالقة اليت بدأت سنة 

  واستمرَّت حىتَّ استشهاده. 1969
وذلك املثال الذي يطمح كّل شابٍّ إىل التقرُّب منه والسعي ملعرفته يف كمال جنبالط هو تلك املنارة، 

سيَّما فئة الشباب منهم، وهو  مواقفه السياسيَّة أوًَّال، ويف حرصه على االنتباه لنبض شرائح واسعة من اجملتمع، ال
عرب مئات السنني، من أن يكون زعيًما الزعيم الذي مل َحيُْل انتماؤه إىل عائلٍة سياسيٍَّة عريقٍة متتّد آثارها وأدوارها 

ا كان ذلك من قبيل السعي للمشاركة يف  شعبيًّا عابًرا للطوائف واملناطق. ولئن توىلَّ املناصب الوزاريَّة أو النيابيَّة فإمنَّ
ألب يواكيم مبارك السلطة السياسيَّة هلذه الدولة، ممثًِّال شرحيًة عربيًَّة لعبت وال تزال دورًا بارزًا يف صنع ما أمساها ا

  الفكرة اللبنانيَّة، وما وصفها البابا الراحل يوحنَّا بولس الثاين فيما بعد، بأنَّ لبنان هو رسالة يف التعدُّد واحلرِّيَّة.
يشّع حوله هذا االكتناه وهذا التكرمي للشخصيَّة البشريَّة من  «ومل تكن رسالة النيابة بالنسبة إليه سوى أن 

ا، وللحرِّيَّات العامَّة اليت ترتكز عليها حيث هي غايٌة حبدّ  : احلرِّيَّة الشخصيَّة، حرِّيَّة املناقشة، حرِّيَّة االجتماع،  ذا
حّق تأليف اجلمعيَّات، حّق العمل، حّق العيش،... هي أن يستوعب النائب بعقله وقلبه، وينشر حوله وبني أترابه 

رِّيَّة والسعي وراء السعادة، مبادئ هي فوق متناول الدولة والسلطة ومواطنيه مبادئ احلّق الطبيعّي يف احلياة واحل
  » ... البشريَّة بصورٍة عامَّة... وأن حيافظ على هذه احلقوق

لقد فـََقَد املوحِّدون الدروز دورهم السياسّي البارز بعد انتقال حكم اإلمارة من املعنيِّني إىل الشهابيِّني. ونتيجًة 
للدعم الفرنسّي للموارنة، يف القرن التاسع عشر، واحنياز الدولة العثمانيَّة ملسايرة الدول الغربيَّة فيما ُمسِّي عهد 
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الدروز مرحلة االنتداب الفرنسّي وهم أكثر ضعًفا ووهًنا.  املوحِّدون حبيث دخلالقناصل، احنسر النفوذ الدرزّي 
وقد تعزَّز هذان الضعف والوهن طيلة فرتة االنتداب، نتيجة السياسة املنحازة اليت انتهجتها فرنسا املنتِدبة ملصلحة 

بري ليؤكِّد حقيقة هذا الضعف املوارنة حتديًدا، على حساب العنصر اإلسالمّي. كما جاء إعالن دولة لبنان الك
السياسّي نتيجة الضعف الدميوغراّيف، حىتَّ إذا ما تسلَّم كمال جنبالط مقاليد الزعامة من ابن عّمه املرحوم 
 حكمت جنبالط، ويف ظّل الوالدة صاحبة العصمة السيِّدة نظرية جنبالط، عشيَّة االستقالل وخالل مرحلته، كان

من الضعف على كّل الصعد. وإذا شكَّلت هذه العناصر جمتمعًة حالًة فريدًة يف تقهقر  الدروز يف حالةٍ  املوحِّدون
الوضع السياسّي، لعب كمال جنبالط الدور األبرز يف استعادة هذه الدور املفقود مبا يفوق أمهِّيًَّة دور الطائفة اليت 

السياق أيًضا، بالرغم من أنَّ اتِّفاق الطائف ميثِّل، يف توزيع السلطة وتركيبها. ولعلَّ وليد جنبالط ينخرط يف هذا 
، حبيث هدف إىل ضمان اخنراط مجيع الطوائف 1943املارونيَّة اليت أَنتجتها صيغة -قد حلَّ حملَّ الثنائيَّة السُّنـِّيَّة

السورّي الذي  سيَّما الدور اللبنانيَّة يف هذه الصيغة الوفاقيَّة اجلديدة. وقد عمد َمن امتلك سلطة احلّل والربط، وال
: فئة الطوائف األساسيَّة اليت  مارس وصايًة على مرحلة تطبيق الطائف، إىل تقسيم الطوائف اللبنانيَّة إىل فئَتني

الدروز من هؤالء. يلعب  املوحِّدون، و » الطوائف املهمَّشة «، وفئة » الطوائف العظمى «َأمسيُتها يف غري مناسبة 
كمال جنبالط يف تلك احلقبة، تفوق أمهِّيَّته دور َمن ميثِّلهم، وهذا مرّده إىل   وليد جنبالط اليوم، دورًا كدور

ا الزعيمان كلٌّ على طريقته ووفق أسلوبه اخلاّص.   الشخصيَّة الفذَّة اليت يتمتَّع 
ا كمال جنبالط وطبعت احلياة السياسيَّة اللبنانيَّة بطابعه كان تأس يس احلزب ولعلَّ أبرز احملطَّات اليت أثَّر 

، والثورة ضدَّ 1952، والثورة البيضاء ضدَّ حكم الرئيس بشارة اخلوري سنة 1949التقدُّمّي االشرتاكّي سنة 
، والعمل على منع التجديد له. أمَّا مرحلة الرئيس فؤاد شهاب الذي 1958حكم الرئيس كميل مشعون سنة 

ٍة وقانونيٍَّة عصريٍَّة، فقد أتاحت لكمال جنبالط أن يربز حاول بناء مؤسَّسات الدولة اللبنانيَّة على قواعد حقوقيَّ 
فيها كرجل دولٍة مسؤوٍل ومشارٍك يف بناء مؤسَّسات الدولة. ويف ظّل سيطرة حكم املخابرات يف عهد الرئيس 

ا املنطقة العربيَّة، ولوقف اجنرار لبنان شارل حل للدخول و، وخوفًا من استدراج لبنان إىل حمور النماذج اليت شهد
يف منظومة األنظمة االستبداديَّة الشموليَّة اليت تتعطَّل فيها احلياة الدميقراطيَّة ويُقضى على دعائم العيش املشرتك، 
ا لتدخُّل العسكر يف السياسة، أيَّده كمال جنبالط، هو  وظنًّا منه أنَّ الرئيس الراحل سليمان فرجنيِّه قد يضع حدًّ

حلكم املخابرات. ويف موازاة عمله الرمسّي كوزيٍر ونائٍب، ولدى مالحظته أنَّ مؤسَّسات  العاشق للحرِّيَّة واملناهض
احلكم مل يعد باستطاعتها أن تلعب دور الناظم للحياة السياسيَّة، وعشيَّة االنزالق يف احلرب الداخليَّة، أسَّس 

تمدٍة على التمثيل الطائفّي سعًيا لتكوين كتلٍة احلركة الوطنيَّة وقادها. وقد ضمَّت قًوى وأحزابًا وشخصيَّاٍت، غري مع
تارخييٍَّة عابرٍة للطوائف واملناطق، تستطيع إنقاذ الوضع اللبناّين من التخبُّط يف مستنقعات الطائفيَّة البغيضة، ُأسوًة 

التارخييَّة اليت ، وبالكتلة 1943بالكتلة التارخييَّة اليت ضمَّت الدستوريِّني والكتلويِّني وأَنتجت االستقالل سنة 
مجعت النهج واحللف، وجنحت يف وقف تدخُّل األجهزة يف العمل السياسّي. هكذا شكَّلت احلركة الوطنيَّة قاعدًة 
وطنيًَّة بعيدًة عن الطائفيَّة، هدفها إصالح النظام السياسّي الطائفّي ووقف املمارسات البشعة اليت أدَّت إىل تعطيل 
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لو كنُت حرًّا خمتارًا لرتكُت السياسة جانًبا  : «  ت حملَّها املواجهات يف الشارع. وقد قال يوًمااحلياة الدميقراطيَّة وأحلَّ 
ا حىتَّ من تفكرييو    ». نبذ

ا احلزب التقدُّمّي االشرتاكّي، وحنن مجيًعا مدعوُّون  لقد قام وليد جنبالط بإعادة قراءة تلك املرحلة كما قام 
ا دروًسا لألجيال القادمة حىتَّ ال تنـزلق يف املواجهات إلعادة قراءة هذه املرحلة ونق دها من أجل االتِّعاظ من جتار

  والتناحر كما حيدث راهًنا.
والعربة من سرد هذه الوقائع اإلشارة إىل أنَّه عندما أُتيحت لكمال جنبالط فرصة املشاركة يف بناء مؤسَّسات 

ة. وعندما رأى أنَّ احلكم انتقل بعدها إىل أصحاب الدولة على عهد الرئيس فؤاد شهاب، ظهر رجل دول
كما كان يصف أفراد الطبقة السياسيَّة، كان هلم باملرصاد بقامة القائد الوطّين والزعيم »  التفاهة السياسيَّة «

  الشعّيب.
ذي ضمَّ قبل السرايا الكبري ال –لقد تعرَّفُت إىل كمال جنبالط يوم كان وزيرًا للداخليَّة يف مكتبه يف السرايا 

مبناسبة توجيه دعوٍة إليه إللقاء حماضرٍة يف كلِّيَّة احلقوق يف اجلامعة  –ترميمه وجتديده مكاتب وزارة الداخليَّة 
ا  َّ بًة بفتح منربها لكمال جنبالط مبا أ اليسوعيَّة بصفيت الطالبيَّة آنذاك. ومل تكن اجلامعة يف تلك الفرتة، مرحِّ

إالَّ أنَّ بعض الشباب املنفتحني، ومل يكونوا كثرة يف تلك األيَّام، فاحتوين ».  احللف «ي بـ شكَّلت معقًال ملا ُمسِّ 
بأمر توجيه الدعوة، مفرتضني أينَّ على عالقٍة بالزعيم، لكوين درزيًّا. مل أرغب حينها يف ختييب آماهلم ومل أَُبح هلم 

وزرناه يف مكتبه يف الوزارة. شكَّلت هذه الزيارة مناسبًة  بأنَّه ال يعرفين، فرتَّبُت موعًدا عن طريق أحد معاونيه،
للتعرُّف إليه. غري أنَّ اهتمام كمال جنبالط يب شجَّعين على تدعيم هذا االتِّصال بأن أطلب إليه مرافقته من منـزله 

ى احلرِّيَّات العامَّة، يف فرن احلطب إىل اجلامعة، يوم احملاضرة. وهكذا كان. وأَلقى رجل الدولة حماضرًة ركَّز فيها عل
ودور الشباب يف بناء الوطن، واالبتعاد عن التحزُّب والتطرُّف، والتعلُّق بالدميقراطيَّة خاصًَّة يف تعاطي الشباب فيما 

  ! بينهم. وكم حنن حباجٍة إىل مثل هذا الدرس يف ظروفنا احلاضرة
، ويف عّز خالفه مع أركان احللف 1972 وتوالت زيارايت له برفقة بعض األصدقاء من اجلامعة. وخالل سنة

ًدا إللقاء حماضرة. اد الطلبة يف اجلامعة دعوة كمال جنبالط جمدَّ   والرئيس صائب سالم، طلب احتِّ
ويوم املوعد املقرَّر، الحظُت حركًة غري اعتياديٍَّة يف اجلامعة، من قبل بعض اخلاليا احلزبيَّة الفاعلة، وتواجًدا 

احمليط. مثَّ بدأت تظهر يف حرم اجلامعة ويف حميطها، صوٌر للرؤساء صائب سالم وسليمان لعناصر قوى األمن يف 
فرجنيِّه وكميل مشعون وزعيم الكتائب الشيخ بيار اجلميِّل. أَيقنُت حينها أنَّ الظرف السياسّي امللتهب ال بُدَّ وأن 

لبيَّة املمثِّلة لبعض األحزاب املسيطرة يف ينعكس على أجواء احملاضرة. فسعيُت للحديث مع بعض أركان احلركة الطا
اجلامعة، فأكَّدوا يل أنَّ هذه احلركة هي حركٌة احتجاجيٌَّة وحمدودٌة، ولن تؤثِّر على سري احملاضرة. وأَبلغُت مرافقي  

 إنَّين «يف صورة ما حيدث. عرضُت عليه األمر فَأجابين »  املعلِّم «كمال جنبالط مبا جيري فطلبوا مينِّ وضع 
حضر الزعيم يف املوعد احملدَّد، وحميط اجلامعة يعّج بالطالَّب، حاملني ».  مدعوٌّ وال أستطيع إالَّ أن أُليبِّ الدعوة

صور بعض الرموز السياسيَّة اليت ناصبت اخلصومة لكمال جنبالط. أمَّا قاعة االحتفاالت الكربى يف اجلامعة 
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ى صوت الصيحات املستنكرة، باإلضافة إىل بعض اهلتافات فغصَّت باجلمهور. دخل كمال جنبالط القاعة عل
اد الطالَّب كلمته تعالت صيحات االستهجان واالستنكار، مثَّ دعا احملاضر إىل إلقاء  املؤيِّدة. وعندما بدأ رئيس احتِّ

رض ملنعه من التقدُّم. حماضرته. قام الراحل الكبري وتوجَّه حنو املنصَّة، حاول الطالَّب منعه، وعندما َأصرَّ افرتشوا األ
:  ، فأجابه»  إذا برتيد يا معلِّم، منـزحيهم «حاولنا مراًرا وتكرارًا لكن دون جدوى. وأذكر أنَّ أحد مرافقيه قال له 

رًا من استخدام العنف بوجه أيٍّ كان. تراجع  » هؤالء طالَّب والتعامل معهم جيب أن يكون باُحلسىن « ، حمذِّ
يف مقدِّمة الصالة، بعدما تعذَّر عليه الوصول إىل املنرب، وطلب مينِّ إحضار  كمال جنبالط ليأخذ مكانه

امليكروفون ليتوجَّه إىل الطالَّب من مقعده. وعندما بدأ احلديث قطعوا الشريط فتعطَّل امليكروفون. عندها قرَّرنا أنَّه، 
ل االجتماعّي يف فردان. فحضر مجٌع غفٌري نظًرا لالستحالة، جيب اخلروج من القاعة والتوجُّه إىل مركز رابطة العم

من الطالَّب املستنكرين أعمال شغب زمالئهم، واستمعوا إليه يف صفائه ونضوجه ورغبته يف فتح حواٍر مع الشباب 
، هو الذي اعترب أنَّ اُألسس األوَّليَّة » أرباب الرفض اجلديد «الرافض دون حقٍد أو ضغينٍة، مطلًقا عليها اسم 

 L’égalitéيَّة احلديثة هي حرِّيَّة اإلنسان يف املعىن احلاّيل هلذه الكلمة، واملساواة الطبيعيَّة أو اجلوهريَّة (للدميقراط

naturelle.(  
تكرَّرت جتربة االلتقاء بأشخاٍص على خصومٍة معه من حيث انتمائهم وتوجُّههم السياسّي. ففي يوٍم من 

النخبة املسيحيَّة املعرتضة على سياسة كمال جنبالط، إىل لقاٍء يف منـزله، األيَّام، دعا أحد أصدقائنا مجًعا من 
. ونظًرا حلدَّة النقاش وتعطُّل احلوار مرَّاٍت عديدٍة، واستعمال بعض 1975وذلك عشيَّة انفجار الوضع يف نيسان 

العدائّي اخلالص. ويف  العبارات القاسية أحيانًا، خشيُت أن يلومين على ترتيب مثل هذه االجتماعات ذات اجلوّ 
ا  َّ   ».  كسرت اجلليد «وقٍت انتابين هذا الشعور، رأيته راضًيا عن اجللسة وما دار فيها، معتربًا أ

وال يفوتين أبًدا أن أُدرج ضمن هذا السياق، وجًها آَخر هلذه العالقة الشخصيَّة يوم كنُت رئيًسا لرابطة العمل 
يِّني املوحِّدين الدروز، وتنظِّم سلسلًة من احملاضرات والندوات حول شعار االجتماعّي، وهي رابطٌة تضّم اجلامع

وكان كمال جنبالط من أبرز املشاركني فيها، يف مركز الرابطة ودار الطائفة. ».  املعرفة الدينيَّة للموحِّدين كافَّة «
اطِّالعه على املعارف اإلنسانيَّة وال أزال أحتفظ بنسٍخ عن حماضراته بصوته، حيث يبدو حملًِّقا يف روحانيَّته و 

ثًا عنهم بانسياٍب كبٍري وسهولة، وخاصًَّة يف حتديد دور كلٍّ منهم ومدى  والفلسفيَّة، مبحًرا بني الفالسفة، متحدِّ
ما أخذه مسلك احلكمة الدرزّي التوحيدّي مباشرًة من  فالعالقة قائمٌة إًذا يف «تأثريه على العقيدة التوحيديَّة 

  ...» ما استقاه من حكماء بالد اإلغريق مصر، ويف
هو كمال جنبالط احملاور اهلادئ واملستوعب، احلامل والعنيد يف مواقفه، الوديع مع اجليل اجلديد الذي ما 

كان  «انفكَّ يطالبه بأن يلعب دوره يف احلياة الوطنيَّة، كما دعا النُّخبة أيًضا لتلعب دروها، نابًذا العنف وإن 
  ». نًا على االستسالم والتخاذليفضِّله أحيا

الِعلم والعمل لديه متكامالن، ُأسوًة بأولياء املوحِّدين النسَّاك الذين يعتربون أنَّ اكتمال الِعلم بالعمل هو 
طلب وجٍه للحقيقة أعمق وأمشل وأقرب لوحدة احلّق يف هذا الوجود الظاهر مبا يؤذن  «الغاية والرسالة. وآمن بـ 
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أزمة الكفر والتكفري من النفوس، وتتالقى فيه املسيحيَّة حببِّها املتكامل يف نبعة  حيٍّ جديد، فتزولبعهٍد عقليٍّ ورو 
أصالتها اإلجنيليَّة باإلسالم املتجدِّد يف انفتاحه على ماضيه األوَّل وحكم خلفائه ومساحة قرآنه... فتزول عميًقا من 

ركب أزمة الكفر والتكفري النفيس تكون قد غادرتنا مجيًعا إىل النفوس جماري التمييز والتفريق ومصادره... ألنَّ م
  إنَّه مدرسٌة يف األخالق والوطنيَّة والقيادة.»...  غري عودة

بعد تغييبه منذ ثالثني سنة، ومضّي تلك احلقبة السوداء، فهم اللبنانيُّون سبب غيابه أال وهو االستئثار 
اًء ملرحلة االعرتاض واملقاومة بلبنان، وحكمه، وجتريده من ُخنَبه الوطنيَّ  ة القائدة. لذا، اعُترب اغتيال كمال جنبالط إ

  والسعي إلقامة نظام ُحكٍم تقدُّميٍّ وليربايلٍّ منفتح، وإيذانًا ببدء مرحلة التبعيَّة واالسرتهان واخلذالن.
، 2005آذار  14ني يف وعند بزوغ ربيع لبنان، على إثر استشهاد الرئيس رفيق احلريري، وجتمُّع اللبنانيِّ 

استعاد كمال جنبالط رسالته يف حفظ اهلوِّيَّة العربيَّة لبلده، وضمان سيادته واستقالله وقراره احلّر، على قواعد 
احلرِّيَّة والدميقراطيَّة والعيش املشرتك. وانطالًقا من حرصه على الشباب، طمح إىل حتويل لبنان مكانًا بإمكان 

بدع فيه، وحييا حياًة كرميًة منفتحًة على ثقافات الشرق والغرب. كما حرص على صيغة الشباب اللبناّين أن يُ 
التوافق بني اللبنانيِّني، وإن اهتمَّ بإقامة نظام ُحكٍم حيفظ للطوائف خصوصيَّتها، وللدِّين حيِّزه اخلاّص، وللدولة 

السياسيَّة يف مرحلٍة أُوىل، وصوًال إىل العلمنة الكاملة الواحدة اجلامعة إشغاهلا احليِّز العاّم على قاعدة إلغاء الطائفيَّة 
  الحًقا. لكنَّ هذه العلمنة بنظره، ليست ضدَّ الدين على ما يفسِّرها البعض، بل علمانيَّة حترتم األديان واملعتقدات.
 إنَّ نضال كمال جنبالط على مدى عشرات السنني، وقد عمَّده بدمه الزكّي الطاهر، يرتكز على إقامة
مشروع الدولة على قاعدة التنوُّع وحفظ اخلصوصيَّات، نابًذا الطائفيَّة ومآسيها يف التفرقة وإدخال الوهن إىل 
اجملتمع اللبناّين الفريد. لقد افتتح كمال جنبالط مآسي لبنان، ويف كّل يوٍم تتجدَّد أفكاره لتنتصر، فُيزهر ربيع لبنان 

ًدا، وإن بثمن باهٍظ دفعه كمال جن   بالط بدمه مع سائر الشهداء الذين شكَّلوا قوافل طويلة.جمدَّ
وهل من شيٍء أشرف من العبور فوق  «رحم اللَّه كمال جنبالط، وكم نفتقده يف أيَّامنا هذه، هو القائل 

دف إىل إحياء اآلخرين ترسيخ  وإىل إعطاء قضيَّتهم قوَّة االنتصار مع الزمن، وإىل ،جسر املوت إىل احلياة اليت 
  هذه هي وصيَّة كمال جنبالط.».  ال الصمود والتضحية يف نفوس املناضلنيمث

  لعلَّ يف هذه الوصيَّة عربٌة لألجيال.
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  5ملحق 
  

  إجتماع الجمعيَّة الدرزيَّة األميركيَّة في دورينغو
  كلمة باسم المكتب الدائم للمؤسَّسات الدرزيَّة

  
  األمريكيَّة،حضرة رئيس اجلمعيَّة الدرزيَّة 

  حضرات مدراء فروع وأعضاء اجلمعيَّة،
  أيُّها احلفل الكرمي،

  
  بكّل فخٍر واعتزاٍز أقُف يف هذا احلشد اجلامع ألحتدَّث باسم املكتب الدائم للمؤسَّسات الدرزيَّة يف لبنان.

ًة ملؤمتركم الذي أصبح حمجًّا حتيًَّة لكم أيُّها األفاضل، من اإلخوة واألخوات، وحتيًَّة جلمعيَّتكم الزاهرة، وحتيَّ 
للموحِّدين الدروز يقصدونه من خمتلف بقاع األرض، بفضل املكانة اليت حقَّقتها مجعيَّتكم يف خدمة أبناء اجلالية 
ا الطيِّب خلدمة األغراض العامَّة للموحِّدين الدروز يف لبنان وخارجه، وخباصٍَّة خالل  يف الواليات املتَّحدة، وتعاو

. وكنَّا حنن يف بريوت، على 1984و  1983و  1982نة الرهيبة اليت بلغت أوجها يف األعوام سنوات احمل
م ومعجبني حبيويَّتهم. وقد استمرَّت تلك  اتِّصاٍل شبه يوميٍّ مبسؤويل اجلمعيَّة، منسِّقني معهم ومقدِّرين لنشاطا

  ارها مستقبًال.العالقات املميَّزة على مدى السنني التالية، وال بُدَّ من استمر 
إخواين، لقد شاء اللَّه، موالنا الذي ال موىل لنا سواه، أن حنضر هذا املؤمتر املنعقد يف مدينة دورينغو بوالية  
كولورادو، يف هذا البلد العظيم املضياف، األخ عفيف خضر واألخ زياد محادة عن املكتب الدائم، واألخ عصام 

الزهريي عن معايل الزعيم وليد جنبالط. وأنا، وإن كنُت أحضر هذا  مكارم عن مؤسَّسة الرعاية، واألخ جهاد
اجلمع للمرَّة اُألوىل، فإينِّ لسُت غريًبا عن هذا النشاط، إذ إينِّ مع رفاقي يف اجمللس الدرزّي للبحوث واإلمناء كان 

ا يف العامل، بالدعوة إ ىل املؤمتر الدرزّي العاملّي الذي كان لنا شرف التعاون مع اجلمعيَّة الدرزيَّة األمريكيَّة ومثيال
، درج املكتب الدائم للمؤسَّسات الدرزيَّة على 1982. وبعد نكبة االجتياح اإلسرائيلّي عام 1981مقرًَّرا عام 

  إيفاد ممثِّلني عنه، سنويًّا، حلضور هذا املؤمتر. ويشرِّفين أن أكون اليوم يف عدادكم، وأن ُأكلَّف بالتحدِّث بامسهم.
ا متثِّل إطارًا لالجتماع واحلوار وحبث املشاكل والوصول إىل لطا ملا كانت فكرة املؤمترات عزيزًة على قلوبنا ألَّ

النتائج العمليَّة، هذا إىل جانب البديهيَّات األساسيَّة مثل حفظ العالقات بني اإلخوان، واستمرار الصداقة واأللفة، 
  ونقلها إىل األجيال اجلديدة.

متركم السنوّي يشكِّل منوذًجا ُحيتذى به، فإنَّ توقنا كان دائًما لتطوير الفكر املؤسَّسّي على قواعد وإذا كان مؤ 
سليمٍة حبيث تتجمَّع مجيع القوى احليَّة للموحِّدين الدروز ضمن إطار مؤمتٍر عامليٍّ دائٍم، له أمانٌة عامٌَّة دائمٌة، 
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جلمعيَّات والروابط والقوى احليَّة التعبري عمَّا جيول يف خاطرها، سعًيا وضمنه هيكليٌَّة تنظيميٌَّة تتيح للمؤسَّسات وا
جلمع الكلمة واملوقف يف العامل أمجع. حنن أبناء مذهب التوحيد أُعطينا منذ ألف عام، أمانًة يف أعناقنا حلفظ 

ا أجدادنا، وأُوصينا بالشورى    والعمل املشرتك.املبادئ الدينيَّة واخللقيَّة واالجتماعيَّة اليت نادى 
وإذا كانت فكرة املؤمتر قد عطَّلتها بعض الظروف اخلاصَّة غري اخلفيَّة على الكثريين منكم يف حينه، بالرغم 

، فإنَّ سعينا الدائم ما زال يتَّجه لتأسيس هذه الفكرة على 1980من جناح املؤمتر التحضريّي األوَّل يف شباط 
  قويضها.ُأسٍس ال تنجح الظروف املعطِّلة يف ت

إنَّ معاجلة قضايا االنتشار الدرزّي يف خمتلف أصقاع األرض ليست قضيًَّة سياسيًَّة، بل قضيٌَّة حضاريٌَّة 
واجتماعيَّة. فاملوحِّدون الدروز ال سياسة هلم إالَّ الدفاع عن احلّق العرّيب يف كّل جمال، ومحل مشاعله ضمن مؤمتراٍت 

  ة كما حيفل تارخينا.ومجعيَّاٍت، أو على األصعدة الفرديَّ 
ترانا اليوم نواجه مشكلًة تطرحها ظروف احلياة املستجدَّة، فنحن مل نُعد عشريًة حتمي الثغور اإلسالميَّة من 
غزوات اإلفرنج، بل أمسينا فئًة منتشرًة يف العامل يتوجَّب على أبنائها حفظ تراثهم القومّي واحلضارّي بشكٍل ال 

ا على الرغم من مسّو تلك املعتقدات يتعارض مع أنظمة البالد اليت  حلُّوا فيها. ومل نُعد فئًة منغلقًة يف معتقدا
التوحيديَّة، بل أضحينا مجاعًة عليها أن تقاوم حتدِّيات العصر وتنقل أفكارها إىل العامل على ضوء الفكر احلديث. 

ماعّي واحلوار الدميقراطّي الواعي والعمل وال ميكن أن يتوفَّر النجاح هلذا العمل إالَّ ضمن العمل املؤسَّسّي اجل
  املنظَّم.

إنَّ استمرار وجود املوحِّدين الدروز يف الشرق، ومتكُّنهم على الرغم من قلَّة عددهم، من حتقيق اإلجنازات 
حيَّة العسكريَّة واحلضاريَّة الرائعة على مدى قروٍن طويلٍة، حصل بفضل اعتماد العقل واملنطق والشورى وروحيَّة التض

اخلارقة اليت ال ميكن أن تصدر عن جهٍل أو تردُّد، بل عن إمياٍن حبقٍّ مقرَّر، ومتسٍُّك بعروبٍة أصيلٍة نالت دائًما 
إعجاب املؤرِّخني والشعراء. ومل تكن انتصارات املوحِّدين الدروز العسكريَّة يف معارك السنوات األخرية إالَّ مثاًال 

  قمَّة إىل القاعدة.على الرتاّص االجتماعّي من ال
معشر اإلخوان، وكما سبق أن توقَّعنا يف كلماٍت أُلقي بعضها يف مؤمتراتكم السابقة، فإنَّ املوحِّدين الدروز 
م للمصلحة القوميَّة واللبنانيَّة، ساعني إىل تطوير النظام اللبناّين وإخراجه من حال التسلُّط  وظَّفوا انتصارا

ر تقدُّميًَّة تتبىنَّ آمال املواطنني يف وطٍن حرٍّ متحرٍِّر قائٍم على العدل واملساواة. ولنا كّل الالدميقراطّي إىل حاٍل أكث
  الثقة بالقيادة الدرزيَّة املعقودة اللواء للزعيم الوطّين وليد جنبالط الستمرار الكفاح حىتَّ حتقيق هذا اهلدف.

نا إىل مؤمتركم التوق إىل رؤية مجعيَّتكم تقوم بدورٍ  رائٍد يف مضمار تأطري العمل املؤسَّسّي على صعيد  يشدُّ
املوحِّدين الدروز يف العامل، املنتشرين يف بقاع األرض كافَّة. وإذا وجَّهنا نداَءنا ملؤمتركم من أجل حتقيق هذه الغاية 

ة القول والتعبري. فإذا كان هذا فألنَّ وجودكم يف هذا البلد العامر مبُُثل احلرِّيَّة والدميقراطيَّة يفسح يف اجملال أمام حرِّيَّ 
شأن هذه البالد، فإنَّنا وال شّك ننظر بالكثري من األمل جلمعيَّتكم أن تبادر بدون إبطاٍء يف إعادة فتح امللفَّات اليت 
سبق للمجلس الدرزّي للبحوث واإلمناء أن طرحها أثناء التحضري للمؤمتر الدرزّي العاملّي الذي كان مقرَّرًا انعقاده 
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. وقد سعى هذا اجمللس، ومن َمثَّ املكتب الدائم للمؤسَّسات الدرزيَّة إىل تطوير هذه 1981يف صيف عام 
  األفكار.

  :  أمَّا املواضيع اليت ينبغي إعطاؤها العناية الالزمة لبحثها فهي
امللّف الديّين الذي يُعىن جبعل العقيدة يف متناول عامَّة املوحِّدين وليس خاصَّتهم فقط، لكي يبقى  –

 للموحِّدين الدروز هوِّيٌَّة يف خضّم الظروف اليت يعيشون فيها. 

مآثر امللّف التارخيّي الذي حيوِّل تاريخ املوحِّدين الدروز مادًَّة سهلًة يستسيغها النشء الطالع حبيث جيعل  –
اآلباء واألجداد دروًسا يف البطولة والشهادة، ويُزيل الظلم الذي َأوقع بعُض املؤرِّخني أبناَء عقيدتنا به، 

 بصفتهم بُناة الوطن وُمحاته وركًنا ضامًنا لوجوده واستقالله.

عامٍَّة دائمٍة  امللّف التنظيمّي للسعي إىل تأطري العمل املؤسَّسّي الذي َأشرُت إليه سابًقا، عن طريق أمانةٍ  –
جتمع الروابط واملؤسَّسات واجلمعيَّات يف الوطن األُّم واالغرتاب، ضمن بوتقٍة واحدٍة منظَّمٍة حلشد 
الطاقات وسهولة االتِّصال ومواجهة األعداء يف الداخل واخلارج. ولتحقيق هذه الغاية نتمىنَّ أن تصدر 

هلذا املؤمتر، مع حتديد أهدافه وجدول أعماله والصيغة  عن مؤمتركم توصيٌة بتأليف جلنٍة حتضرييٍَّة لإلعداد
 التنفيذيَّة املقرتحة.

االجتماعّي، وهو ما بدأ به إخوانكم يف الوطن األُّم يف سعيهم ملواجهة آثار احملنة - امللّف االقتصاديّ  –
من هنا، القاسية عن طريق املؤسَّسات اليت اهتمَّت برعاية عائلة الشهيد واملعاق واجلريح واملريض. 

ندعوكم بإحلاٍح إىل تقرير اخلطوات العمليَّة يف دعم املؤسَّسة الدرزيَّة للرعاية االجتماعيَّة اليت متثِّل بنظرنا 
دف مساعدة املتضرِّرين من آثار احملنة اللبنانيَّة اليت طال أمدها،  أمًال مضيًئا يف ليل لبنان احلالك، 

 صحِّيَّة للطائفة الدرزيَّة يف عني وزين.وكذلك من أجل إجناز مشروع املؤسَّسة ال

يه لكّل ما يقال -امللّف الثقايفّ  – اإلعالمّي الذي جيسِّده يوميًّا املكتب الدائم للمؤسَّسات الدرزيَّة يف تصدِّ
وما ُيكتب، عن طريق املتابعة اليوميَّة لألحداث اللبنانيَّة والعربيَّة والعامليَّة، وتوثيقها. كما يعمل عليه 

لس الدرزّي للبحوث واإلمناء الذي يرعى اإلنتاج الفكرّي عن طريق إصدار الكتب اليت ُتضيء سراًجا اجمل
منريًا يف معركتنا احلضاريَّة. ومن هذا املنرب، ندعو مؤمتركم لدعم صندوق املكتب الدائم لكي يتمكَّن من 

 متابعة رسالته بالزخم الذي ترغبون فيه.

رّي، ولو أنَّ مجعيَّتكم ال تتعاطى به مباشرًة، فإنَّ لكّل واحٍد منكم، على أمَّا امللّف السياسّي والعسك –
مستواه الشخصّي، دورًا مهمًّا يف دعم املوقف السياسّي والعسكرّي مبا تتوافر لديه من إمكانيَّات ليس 

وقف على الصعيد املادِّّي فحسب، بل وخصوًصا على صعيد شرح املوقف الدرزّي العاّم املنسجم مع امل
اإلسالمّي املوحَّد واملتالقي مع مجيع القوى الوطنيَّة بزعامة وليد جنبالط واحلزب التقدُّمّي االشرتاكّي. 
ا األستاذ وليد جنبالط واالتِّصاالت  وليس أَدّل على أمهِّيَّة هذا املوضوع من الزيارات املتكرِّرة اليت قام 

م به املكتب الدائم مرارًا وتكراًرا، يف السعي إلجياد صيغة عمٍل املتعدِّدة معكم، أفراًدا ومجعيَّة، وما طالبك
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مٍة تأخذ باالعتبار اإلمكانيَّات املتوافرة لديكم ضمن القوانني واألنظمة اليت ترعى وجودكم، واملهاّم  متقدِّ
طالب امللقاة على عاتقكم كمواطنني موحِّدين دروٍز يعنيكم ما جيري يف وطنكم األُّم مباشرة. من هنا، ن

مجعيَّتكم بالتجاوب مع كّل مسًعى تقوم به القيادة الدرزيَّة ال لتوفري اجلهد عنكم، بل لتأطري عملكم 
ضمن صيغٍة حتقِّق اآلمال املعقودة عليكم وعلى اإلمكانيَّات املتاحة لكم عن طريق االتِّصاالت اليت 

ا يف عاصمة القرار الدوّيل اُألوىل، مبا يعين و  ضع إخوانكم يف الوطن األُّم، وتأثري ذلك ميكنكم القيام 
  على مستقبلكم ومستقبل أوالدكم.

ومن ناحيٍة ثانية، وقد اطَّلعنا اليوم، ويف ما مضى من أعمال مؤمتراتكم، على اهلموم الدينيَّة اليت تواجهكم يف 
يَّة الواردة إليكم من اخلارج احلفاظ على هوِّيَّتكم، وأنَّكم فتحتم باب النقاش للعديد من اآلراء والتفسريات الدين

ومن بني ظهرانيكم، نعتقد جازمني أنَّ النقاش احلّر ال بُدَّ أن يُتيح بلورة األفكار. إالَّ أنَّ موضوًعا مبثل هذه األمهِّيَّة 
ا يف الوطن األُّم واالغرتاب، ب ل يتقرَّر ال يتقرَّر بصورٍة إفراديٍَّة من قبل أّي شخٍص أو هيئٍة مهما عال شأنه أو شأ

ا لالجتهادات الشخصيَّة، ألنَّ أيَّ عمٍل  من خالل صيغٍة مسكونيٍَّة معيَّنٍة تُتيح توحيد املفاهيم الدينيَّة، وتضع حدًّ
غري منظٍَّم ضمن هذه األفكار ُيضيف بُعًدا انشقاقيًّا على أحوالنا، وهذا ما ال يقصده أيٌّ منَّا، ال مسح اللَّه. لذا، 

تعاونني ومتحاورين وقابلني ألّي مسًعى وواضعني األمور عند نطاقها احملدود حىتَّ حيني موعد نطالبكم بالبقاء م
  التحضري هلذه الصيغة املسكونيَّة اليت هلا وحدها حّق تطوير املفاهيم وتوحيدها.

اد رائدنا، وبنو معروف مل يعتدوا يوًما على أحد، بل هم دائمً  ا وأبًدا معشر اإلخوان، الوحدة هدفنا واالحتِّ
م اليت خاضوها ودفع إخوانكم الشهداء األبرار مثًنا هلا من  م. وحر شوكٌة يف عيون أعدائهم وحربٌة تُغرز يف خاصر
م ومستقبلهم لكي يبقى لكم وطٌن ولطائفتكم كرامٌة، أتت دفاًعا عن النفس وحفاظًا على األرض  م وشبا حيا

  والَعْرض.
فألنَّ شؤوننا وشجوننا تستوجب انتهاز مجيع الفرص إليضاح موقفنا يف أيُّها اإلخوان، إن طال حديثنا 

وطنكم األُّم الذي ال يزال يرزح حتت وطأة االنشغال يف الدفاع عن النفس، متناسًيا ولو مؤقـًَّتا، سائر وجوه احلياة 
ا يف ربوع هذه البالد العظيمة اليت هي نرباٌس  ِلُمُثل احلرِّيَّة والدميقراطيَّة والعدالة، املدنيَّة العاديَّة اليت تنعمون أنتم 

ُثل ال متارس يف منطقتنا الشرق أوسطيَّة. ويقيننا أنَّ لبنان ال بُدَّ له أن خيرج منتصًرا يف آخر 
ُ
وإن كانت هذه امل

ائًما، املطاف، على مجيع العوائق اليت حتّد من طموحه وتقدُّمه وتطوُّره الدميقراطّي. ولئن كان هذا شأن األوطان د
أن تنبعث من جديٍد من بني الرماد كطائر الفينيق، فألنَّ يف وطنكم رجاًال إذا أرادوا ابتغوا اللَّه من وراء القصد، 

  والسالم عليكم ورمحة اللَّه وبركاته.
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  6ملحق 
  

  كلمٌة وجَّهها ممثِّل طائفة الموحِّدين الدروز إلى السينودس الخاّص بلبنان
  

  يوحنَّا بولس الثاين،قداسة البابا 
  أصحاب النيافة والغبطة والسيادة،

  اإلخوة واألخوات،
  

ُيشرِّفين أن أُمثِّل طائفة املوحِّدين الدروز لدى اجتماعكم املوقَّر املنعقد تلبيًة لدعوة صاحب القداسة البابا 
ا هلم، إىل أّي طائفٍة انتموا. ليس صدفًة أن يوحنَّا بولس الثاين الذي يعتربه كلُّ اللبنانيِّني ُقطًبا روحيًّا وصديًقا كبريً 

يعلِّق الفاتيكان األمهِّيَّة الكربى على التجدُّد يف لبنان. فصاحب القداسة عربَّ عن أمهِّيَّة لبنان بإعطائه صفة 
  وبالفعل، لبنان هو أكثر من بلد، إنَّه رسالٌة ذات أبعاٍد إنسانيَّة.».  الرسالة «

، تابعُت عن كثٍب األعمال التحضرييَّة على 1991هذا السينودس اليت تعود إىل عام منذ الدعوة اُألوىل إىل 
مدى شهور، غري غافٍل األمهِّيَّة اليت اكتسبتها الدعوة املوجَّهة إىل مجيع ذوي النوايا احلسنة. فالدعوة إًذا ليست 

لكنَّها موجَّهة ٌ إىل ذوي النوايا احلسنة كّلهم. موجَّهًة إىل اللبنانيِّني عامَّة، وال إىل املسيحيِّني على وجه اخلصوص، 
  فاملوضوع إًذا له بُعٌد إنساّين.

: تعميق الوفاق الوطّين، وإعادة النظر بالدور املسيحّي يف   يف الوقت املخصَّص يل سأتناول ثالثة مواضيع
  لبنان، وبعث العالقة بني املوحِّدين الدروز واملسيحيِّني.

 تعميق الوفاق الوطنيّ  .1

إنَّنا نشارك حبماٍس هذا التجدُّد يف الوعي الكامل للقضيَّة اللبنانيَّة، واإلميان بلبنان متنوٍِّع مع التأكيد على 
  مبدِإ املواطنيَّة الذي جيب أن يدعم والء مجيع اللبنانيِّني لوطنهم وانتماءهم إليه.
نَّ نقاط االلتقاء بني اللبنانيِّني تتجاوز فعلى الرغم من كّل ما عشناه وكّل ما مسعتموه عن لبنان ورأيتموه، فإ

إىل حدٍّ بعيد نقاط االختالف. فجميع اللبنانيِّني يعانون من املشاكل االقتصاديَّة واالجتماعيَّة نفسها... 
م اليوميَّة »  واحدٌ  «: فهم إًذا  ويطمحون من غري وعٍي منهم أحيانًا، إىل األهداف عينها يف مواجهة حاجا

م يبقون خمتلفني يف إدارة القضايا املتعلِّقة بأحواهلم الشخصيَّة.املعيشيَّة  َّ   والصحِّيَّة واالقتصاديَّة، إالَّ أ
لقد شكَّل اتِّفاق الطائف قاعدًة انتقاليًَّة يف التأسيس لنظاٍم سياسيٍّ جديد. لذا، حنن نعتقد أنَّه من املفيد 

ىل قانوٍن انتخايبٍّ يليبِّ طموحات الطوائف اللبنانيَّة املختلفة، مع املشاركة اجلماعيَّة يف النقاش السياسّي للوصول إ
األخذ بعني االعتبار خلصوصيَّتها. وإنَّنا نُطلق دعوًة إىل مجيع اللبنانيِّني، وإىل املسيحيِّني بصفٍة خاصَّة، للمشاركة 

  .1992سنة  يف االنتخابات املقبلة، حىتَّ ال تقع البالد يف املوقف الذي جنم عن املقاطعة
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إنَّنا نأمل، ويف أقرب فرصة، أن يصبح باالستطاعة معاجلة االختالفات ضمن نطاق جملس الشيوخ الذي ميثِّل 
الطوائف اللبنانيَّة ضمن احرتام املناصفة بني الطوائف اإلسالميَّة والطوائف املسيحيَّة، وحيث يُنتخب املمثِّلون على 

  قاعدة النظام االنتخاّيب الطائفّي.
من جهٍة ثانية، فإنَّ نقاط االتِّفاق تُعاَجل ضمن نطاق جملس النوَّاب الذي يضمن التمثيل الوطّين غري و 

الطائفّي، وحيث يُنتخب املمثِّلون على قاعدٍة وطنيٍَّة غري طائفيَّة. وهذا ما مينح األقلِّيَّات عنصًرا إضافيًّا للطمأنينة 
  ئفيَّة السياسيَّة اللبنانيَّة، من جهٍة ُأخرى.من جهة، ويشكِّل خطوًة يف سبيل إلغاء الطا

نعتقد أنَّ هذه اخلطوة هي حتميٌَّة لالنتقال من النظام الطائفّي البحت إىل نظاٍم يسمح بتعزيز الوفاق الوطّين، 
َعًة للتخلُّص من أمراضه الداخليَّة. هذا االنتقال ال ميكنه أن يتحقَّق بدون مشاركٍة فعليَّ  ٍة من مجيع ومينح لبنان ِمنـْ

 اللبنانيِّني على وجٍه عاّم، ومن املسيحيِّني على وجٍه خاّص.

 إعادة النظر بالدور المسيحّي في لبنان .2

إنَّنا نرحِّب بإطالق مبادرة جتديد الكنيسة املسيحيَّة يف لبنان. فهذا التجديد ضرورٌة تؤكِّدها دعوة قداسة البابا 
نَّ بعض التشكيالت السياسيَّة وبعض التيَّارات داخل الكنيسة نفسها لعقد هذا السينودس. حنن نعترب، ولألسف، أ

قد سامهت يف إيصال مسيحيِّي لبنان، وبالتايل كّل اللبنانيِّني، إىل الطريق املسدود. ولكن، من البديهّي القول إنَّ 
  هذا العامل ليس وحده املسؤول عن مأساة لبنان.

السياسّي الذي َأوصل البالد كما تعلمون مجيًعا، إىل مأساٍة  من غري املفيد تقدمي كشف حساب هذا اخلطّ 
جري سكَّان، هجرة،  حقيقيَّة. فكّل طرٍف يربِّر نقيضه ويعطيه شرعيَّة، واالثنان يتغذَّين من بعضهما البعض  :

  مذابح، بؤس،...
ب تشهٍري وتشويٍش قد قاد البعض إىل حّد خوض حر  –وأرجو أن تتفهَّموا صراحيت  –هذا اهلذيان اجلماعّي 

إعالميٍّ طالت مقدَّسات الطوائف، وخباصٍَّة طائفة املوحِّدين الدروز. فَتمَّ نشر كتٍب ومطبوعاٍت تطال عقائد 
م املسلمني. ومن نافل القول،  م يف تناقٍض مع إخوا َّ م باملسلمني، وُتظهرهم وكأ املوحِّدين الدروز وعالقا

دروز هم مسلمون. نعتقد أنَّ هذا االحنراف السياسّي مل يكن بأّي حاٍل ليحصل على تذكريكم هنا بأنَّ املوحِّدين ال
  حصريَّة متثيل املسيحيِّني.

هذا الوضع االنتحارّي الذي عاشه لبنان على مدى حواىل عشرين سنة، يستلزم إًذا، صحوًة حقيقيًَّة للوعي 
بادرة قداسة البابا يف دعوتنا مجيًعا للمشاركة يف التفكري حول هذه املسيحّي، وللبنانيِّني عموًما. وهو ما يربِّر أمهِّيَّة م

  املسألة.
وأنا نفسي كنُت طالًبا يف  –حنن املوحِّدين الدروز نعتقد، وهذا االعتقاد نابٌع من حياٍة مشرتكٍة طويلٍة مًعا 

ّي واالجتماعّي والسياسّي أنَّ هذا التصرُّفات السياسيَّة مل تكن تليق بالرتاث الروح –جامعة القدِّيس يوسف 
  والثقاّيف إلخوتنا املسيحيِّني يف لبنان.
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إنَّنا نعترب وجود املسيحيِّني يف لبنان ضرورٌة للعامل العرّيب وللبنان. فدورهم ومسامهتهم يف النهضة الثقافيَّة 
وض لبنان. العربيَّة أمٌر ال يُنكر. ال، بل أقول إنَّنا ننظر إىل موقع املسيحيِّني ودورهم على  ما مركزيَّان يف عمليَّة  َّ أ

 فإنَّ تارخينا املشرتك قد َأوصلنا إىل بناء صداقٍة متبادلٍة ووفاق، وكان أحيانًا صعًبا، لكنَّه ما احتمل يوًما الطالق.

 بعث العالقة بين الموحِّدين الدروز والمسيحيِّين .3

أقلِّيَّة. هذه الكلمة العزيزة على قلوب مواطنينا ال ُأخفي عنكم حني أُذكِّر بأنَّ املوحِّدين الدروز هم 
  املسيحيِّني، هي أيًضا مصدر قلٍق بالنسبة إلينا. فنحن إًذا، نشاطركم تطلُّعاٍت واحدة.

لقد كانت مراحل الوفاق يف تارخينا، وما نتج عنها من آثار أكرب وأهّم من مراحل األزمات. ودون أن أُطيل 
دف هذه اجلمعيَّة هو املشاركة يف التأسيس للمستقبل، فإنِّين أُريد أن أُذكِّركم ببعض االستشهاد بالتاريخ، ألنَّ ه

احملطَّات اجلديرة باالعتبار، واليت تساعدنا على فهم عمليَّة نشوء الطائفيَّة يف العالقات بني خمتلف اجلماعات 
، إىل حدٍّ   –آل اخلازن  –كبري، يف حضن عائلٍة مارونيَّة   املشرقيَّة. فعلى سبيل املثال، األمري فخر الدين الذي ترىبَّ

كان مؤسِّس الوجود املسيحّي يف اجلبل الدرزّي. وحني ُأجرب بالقوَّة على التنازل عن السلطة، وجد ملجًأ له عند 
آل مديشي يف توسكانة. وعند وفاة آخر أمراء آل معن املوحِّدين الدروز، اجتمع وجهاء املوحِّدين الدروز وعيَّنوا 

  أحد الشهابيِّني خلًفا له، وهو أمٌري ال ينتمي إىل طائفة املوحِّدين الدروز... واألمثلة عن التسامح والتعاون كثرية.
)، ال 1983 و 1860أمَّا النـزاعان اللذان وضعا املوحِّدين الدروز واملسيحيِّني يف مواجهة بعضهما البعض (

  للجماعَتني.ميكن أن ميحيا املكتسبات األساسيَّة 
، يف اجلبل. 1983ولكن، لبناء املستقبل ينبغي أن نتمتَّع باملوضوعيَّة ونعرتف باألبعاد الداخليَّة ملأساة عام 

وأمتىنَّ أن ال تصدمكم الكلمات حني أقول إنَّ قسًما من املسيحيِّني قد خرق عن وعٍي وإرادٍة، التوازن السياسّي 
 يف اجلبل. وخاض املوحِّدون الدروز حربًا دفاعيًَّة مشروعة. وجرت األحداث على بني املوحِّدين الدروز واملسيحيِّني

  أرض أجدادهم حيث سبق أن عاشوا، وألجياٍل وأجيال، بوئاٍم وانسجاٍم مع املسيحيِّني.
واليوم، يعمل القادة املوحِّدون الدروز بصدٍق وإخالص، وتدعمهم طائفة املوحِّدين الدروز بأكملها، 

الوسائل اليت أعطتها احلكومة اللبنانيَّة للمشروع، على العودة الكرمية والسريعة جلميع املسيحيِّني إىل  مستخدمني
  اجلبل.

م على حفظ  واليوم، خماوف املوحِّدين الدروز كأقلِّيَّة، شبيهٌة مبخاوف املسيحيِّني. وترتكَّز اهتماما
وضع املوحِّدين الدروز كأقلِّيٍَّة مل يطوِّر لديهم عقدة اخلوف من  خصوصيَّتهم يف إطاٍر من احلرِّيَّة التامَّة. غري أنَّ 

  األكثريَّة، رافضني كّل انعزاٍل ثقايفٍّ أو اجتماعيٍّ أو سياسّي.
لقد ناضل املوحِّدون الدروز لتأكيد عروبتهم وهوِّيَّتهم اللبنانيَّة مع مجيع الوطنيِّني اللبنانيِّني. ونعتقد أنَّ هذا 

نتماء الوطّين يساعدنا على جتاوز وضع األقلِّيَّة، وعلى مشاركة األكثريَّة التطلُّعات السياسيَّة والثقافيَّة الشعور باال
نفسها. من هذا املنظار، حنن واملسيحيُّون واملسلمون يف خندٍق واحٍد ضدَّ كّل أنواع اُألصوليَّة ألنَّنا نشاركهم 
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دِّدنا، وخباصٍَّة  حنن كشرقيِّني نتمسَّك ».  ُألصوليَّة الشرقيَّة، والعلمنة امللحدة الغربيَّةا «تشخيص األخطار اليت 
  بروحانيٍَّة عاقلة.

  
  خاتمة

يف هذا الشرق املعقَّد، علينا التمسُّك باألفكار البسيطة، ألنَّ خطر االحنراف كبٌري للغاية. لذا، فإنَّنا لسنا 
  متشائمني.

ع كّل اللبنانيِّني، وكّل إصحاب اإلرادات الطيِّبة. لبنان، وكما حنن نثق مبستقبل لبنان مع كّل الطوائف، م
  تقول وثيقة العمل اخلاصَّة بالسينودس، ليس بلًدا فحسب، بل هو أكثر من وطن، إنَّه مساحة حرِّيَّة.

ني. ويتمثَّ  ل ختاًما، أقول لكم يا إخويت، إنَّ اللَّه خلقنا خمتلفني، ومل يكن صعًبا عليه أن خيلقنا متشا
  التحدِّي املطروح علينا يف أن يُغين هذا االختالف حياتنا بدل أن يكون مصدر نزاع.

وحنن على ثقة، ونتطلَّع أن تشاركوننا هذه الثقة، أنَّ حّق االختالف مثل حّق التشابه هو حقٌّ أساسّي، وكما 
  رة وضمانًة للسِّلم بني البشر.يقول أندره فروسَّار، ينبغي النضال للدفاع عن هذا احلّق باعتباره فتًحا للحضا
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  7ملحق 
  

  ِحْرُز الموحِّدين
  90الشيخ أبو حسن عارف حالوي

  
الشيخ أبو حسن حالوي، هو ركن اهليئة الروحيَّة وشيخها، والزعيم الروحّي للموحِّدين يف لبنان وسوريا 

رأس هذه الشرحية العربيَّة فتقدَّم على أقرانه  وفلسطني وسائر أقطار العامل. لقد استوى على تواضعه وعفافه على
ْرعًة ومنهاًجا، ولطَّفها بالروحانيَّة، واستمع القول فاتَّبع أحسنه. تنـزَّل عليه جواهَر ببساطته، وجعل من حياته شُ 

بني  التوحيد من العامل األمسى، وتشوَّق للكمال، فلم يؤثره لنفسه، بل شارك الناس فيه، ما يُرى وما ال يُرى،
الَعَرض واجلوهر واللطيف واملركَّب، ففاض بنوٍر من عنده وزاد مسًُّوا حىتَّ أضحى نرباًسا مضيًئا وسراًجا منريًا يف 

  لطفه وبساطته.
وليس غريًبا أن يتحلَّق املوحِّدون الدروز من لبنان وسوريا وفلسطني والعامل، حول رمٍز من رموزهم امتاز 

ع املوحِّدين من كّل املشارب واألحناء، فبادهلم بالتواضع واحلنّو واإلميان، مكرًِّسا حياته بالوداعة والتقوى، وحاز إمجا 
  يف صدق اللسان وحفظ اإلخوان.

الشيخ اجلليل، الرمز الديّين، العارف باللَّه، املتقشِّف والعفيف الذي حيار املرء عند رؤيته ألنَّ يف طبيعته شيًئا 
بٌس من نوٍر إهلّي، ويف فكره إشعاع من روحانيٍَّة لطيفٍة جتسَّدت يف كثيف جسمه من العلّو والسمّو، ويف وجهه ق

فاستحال رقيًقا خفيًفا بسيطًا، تكاد ال تسمع وطأة قدَميه وال ترى له ظالًّ وال تلحظ حركته إالَّ من خالل وعيك 
يدٌة يف تاريخ املوحِّدين الدروز املعاصر. أنَّك يف حضرة شيٍخ جليٍل غري كّل الرجال واملشايخ واألعيان. إنَّه ظاهرٌة فر 

عاش ما زاد على املئة واألربع سنوات يف حركٍة دائمٍة جلمع الناس وتوحيد كلمتهم وتكريس وحدة صفِّهم خالل 
م العرفاّين. حمبَّته بالغٌة وعفَّته واضحٌة ولفتته  أيَّام السِّلم وأيَّام احلرب، ال فرق، وخصوًصا من أجل تثبيت إميا

: التضامن يف سبيل خري العمل، والتُّقى يف سبيل ربح اآلِخرة قبل وبعد باإلميان أنَّ هلذه الشرحية العربيَّة  ناجزة
َهج واألرواح، ألنَّ للموحِّدين الدروز رسالًة هي يف حفظ التوحيد إىل يوم 

ُ
تارخيًا وتراثًا جيب احلفاظ عليهما بامل
الم والعروبة مرفوعًة لكي نبقى أُمناء خلّط اآلباء واألجداد. وإنَّ لنا رسالًة يف الدِّين، ويف السياسة إبقاء شعلة اإلس

املستقبل هي جتديد اإلسالم باالنفتاح وتوفري فرص احلداثة لكي يستمّر وينمو، ويف الداخل حفظ اجلار. واجلميع 
ين كي يعود النسيج الوطّين إىل يستذكر دوره يف احلرص على العيش املشرتك خالل األحداث، ومباركة عودة املهجَّر 

  االلتحام.

                                                            

  .2003تشرين الثاين  16صحيفة النهار، يف  .1
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لقد طبع هذا الشيخ اجلليل واإلمام القدوة عصَرُه، فرافق أحداثًا كبريًة عاشها الوطن وعاشها بنو معروف. 
  وكان شعور اجلميع أنَّ هذا الشيخ الفاضل يشكِّل ِحرزًا حيمي ويرّد َكْيد املعتدي، وحيفظ الكرامة ووجود املوحِّدين.

ل طوال هذه السنوات، تراثًا روحيًّا، وأَثرى برؤيته أقرانه ومعشره باخلالد من املوروث، ناقالً إىل األجيال لقد مثَّ 
م الدِّين والدنيا. هو من األولياء املقدَّس أمرهم، حامل األمانة  حكمة الكبار الذين أسَّسوا وتوزَّعوا فوسعت دعو

تَّصل بسرِّه باحلضرة اإلهليَّة. على رأسه تاج العرب ويف عباءته يفء اإلميان التوحيديَّة وسليل النعمة الربَّانيَّة وامل
والثبات والعزَّة التوحيديَّة. هو جتسيٌد لشرح األمري السيِّد عبداللَّه التنُّوخّي، وِصْنو الشيخ الفاضل، ومتمِّم مكارم 

  سعيه ملرضاة اللَّه تعاىل.األخالق، ورمز العمل الصاحل والُبعد عن املعاصي، والزاهد إالَّ يف 
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  8ملحق 
  

  محمَّد خليل الباشا المشعُّ بنوره
  

أعزُّ ما يكون إىل قليب أن تُتاح يل فرصة الكتابة عن العالَّمة املرحوم األستاذ حممَّد الباشا رمحه اللَّه. هو 
اليت تعمَّقت مع السنني لتنتقل إلينا بعد وفاة الوالد الصديق القدمي للمرحوم والدي. تفتَّحت عيوننا على صداقته 

رمحه اللَّه. ال ميكن اإلحاطة مبزايا حممَّد الباشا وصفاته وكفاءته يف سطوٍر معدودة. هو اإلدارّي البارع الذي خدم 
وقد ترك مثله مثل  اإلدارة اللبنانيَّة ردًحا طويًال من الزمن، وكان فيها مثاًال للعطاء بسخاٍء، ولالستقامة واخلربة.

أعالم اإلدارة اللبنانيَّة، أثًرا مل متُحُه السنون، وال األحداث اليت أصابت هذا القطاع حىتَّ ما قبل احلرب وأثناءها 
  وبعدها.

ل من مصادر  إنصرف املرحوم حممَّد الباشا طوال حياته، إىل تتبُّع املعارف والتعمُّق بالفلسفة ومتابعة اللُّغة، و
حكمًة بالغة، ورؤيًة واضحة، حبيث إنَّه شكَّل يف كتاباته عالمًة فارقًة يف كيفيَّة مواَءمة حّب االطِّالع وحّب املعرفة 

العطاء، فكان غزير اإلنتاج متنوِّعه. مل حيصر علمه مبادٍَّة، وال حبثه بعلٍم، حبيث جاء هذا اإلنتاج الغزير انعكاًسا 
ٍة أنيسة، ومعشٍر حلو، وأخالٍق دمثة، وحضوٍر ُحمَبَّب. لقد زادته املعرفُة لشخصه املتنوِّع يف تركيبٍة مسحاء، وطلَّ 

  تواضًعا، واكتساُب اللُّغة فصاحًة، فكان متديـًِّنا بانفتاح، ومنفتًحا بإميان.
كتب عن التوحيد ».  معجم أعالم الدروز  «كتب عن األعالم واملشاهري، وهو يف عدادهم، يف كتابه 

ومظاهره. وهو مؤمٌن دون انغالق، وأصيٌل ُأسوًة باجملدِّدين يف حكمة بين معروف، وسليٌل وخصائصه، والتقمُّص 
روحاينٌّ ملسالك العرفان، ووريٌث شرعيٌّ حلكمة القدماء. نقَّب وسعى إىل الفهم واالستزادة. جدَّد يف طرح 

فقط، بل انفتح على املعارف األجنبيَّة  املفاهيم، مؤصًِّال للمصادر واملنابع. مل ينغلق على قضايا وطنه ولغته األُمّ 
فكانت له إطالالت ترجم من خالهلا كتًبا وأحباثًا أغنت املكتبة العربيَّة، ودقَّق باللُّغة ومعامجها، وحقَّق خمطوطاٍت 

فيها أُمراء  سيَّما السجّل األرسالّين الذي يتضمَّن سجالًّ للتاريخ اللبناّين والعرّيب يف حقبٍة كان املوحِّدون الدروز ال
  بالد الشام، واستخلص من كّل ما كتب معتقًدا خاصًّا به.

عرفُته عن كثب، وعاشرتُه عن قرب، ناجًحا يف عائلته، أمريًا يف تصرُّفه، عميًقا يف فكره، شيًخا يف حكمته. 
خاصًَّة، من وهو قبل وبعد، يعرف كيف يعطي بسخاٍء وال حيتفظ لنفسه مبا يعرف حىتَّ ُميكِّن جيل الشباب 

  االستفادة من معارفه ونتاج علمه وحبثه.
رحم اللَّه الشيخ حممَّد الباشا الذي نفتقده يف هذا الظالم الدامس، ألنَّه كان ُمِشعًّا بنوره، شغوفًا بعطائه، 

  شفَّافًا يف روحانيَّته، صامًتا يف معاناته، دائم الفرح الذي ال يستشعره إالَّ املؤمنون.
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  9ملحق 
  

  اء مسلك التوحيدإحي
  األمير السيِّد جمال الدين عبداللَّه التنُّوخيّ 

  
ا جلنتكم الكرمية، وسعيها احلريص والدؤوب على تقدمي  بادئ ذي بدء، أودُّ أن ُأحيِّي احليويَّة اليت متتاز 

  اجلديد إىل مدعوِّيها.
  املعرفة عن اآلَخر املختلف.ويزيدين شرفًا أن ُأحيِّي حضوركم، وقد اجتمعتم هنا الكتساب املزيد من 

يف إطار سلسلة املؤمترات اليت تناولت شخصيَّاٍت لبنانيًَّة تارخييَّة، وبناًء على طلب اللجنة املنظِّمة، أَنتهز هذه 
املناسبة ألعرض أمام حضوركم الكرمي، شخصيًَّة يف غاية األمهِّيَّة، سواء على املستوى التارخيّي أو على مستوى 

  ّي، أال وهي األمري السيِّد مجال الدين عبداللَّه التنُّوخّي.املسلك الدرز 
لكان األمر أسهل لو أينِّ اخرتُت شخصيًَّة لبنانيًَّة درزيًَّة ُأخرى، فالشخصيَّات التارخييَّة كاألمري فخر الدين 

اختيار شخصيَّة  الثاين وسلطان باشا األطرش، وتلك املعاصرة ككمال جنبالط تتبادر سريًعا إىل الذهن. بيد أنَّ 
يًا يل ومعضلًة، يف آن الدروز  املوحِّدين: يكمن التحدِّي يف أنَّ معظم اللبنانيِّني من غري  األمري التنُّوخّي شكَّل حتدِّ

ا املوحِّدون ال يعرفون الشخصيَّة اليت أُقدِّمها، وأحيانًا ؛ أمَّا املعضلة فهي يف تقدمي عمٍل  الدروز أنفسهم ال يعرفو
غري أكادميّي، حيث إنَّنا لسنا يف صدد عرض درٍس تعليمّي. وما يزيد املعضلة تعقيًدا أنَّ املراجع واملصادر حول 

ا إليكم اآلن، نادرة.   األمري التنُّوخّي يف اللُّغة الفرنسيَّة، اللغة اليت أتوجَّه 
  هذه، قبلُت التحدِّي الصعب، على أمل أن يُغنينا هذا االختيار مجيًعا. واحلال

: أوًَّال، سأتناول شخصيَّة األمري واإلطار التارخيّي حيث ولد وعاش  أمَّا الطريقة اليت سَأعتمدها فهي التالية
لشرعيَّة واملذهبيَّة. ويف اخلتام، وذاع صيته. ثانًيا، سأحتدَّث عن أعماله والتجديد الذي بثَّه على الصعد األخالقيَّة وا

  سأحاول أن أُقيِّم هذا البحث وفًقا مليزان النجاح واإلخفاق.
، ومبناسبة عيد األضحى منذ أسبوَعني،  ولكن، قبل أن أُباشر يف عرض موضوعي، ال بُدَّ من اإلشارة إىل أينِّ

، متحور حول التجديد الذي قام به األمري السيِّد الدروز املوحِّدينأجريُت حوارًا مثريًا لالهتمام مع عدٍد من مشايخ 
على صعيد العقيدة واملسلك الدرزيَّني. يبدو أنَّ املشايخ املتمسِّكني بُأصول الدعوة مييلون إىل استخدام تعبٍري آَخر 

ًيا يف إميان الناس غري التجديد، َأال وهو إحياء العقيدة الدرزيَّة. واإلحياء من وجهة نظر األمري، يأيت ألنَّه عاين تراخ
وأخالقهم بعد مرور مخس مئة سنٍة على الدعوة. فعمل على إيضاح هذه العقيدة، وعلى االلتزام باملسلك واتِّباعه. 

  ». جتديد «عوض »  إحياء «لذا، سأعتمد من اآلن فصاعًدا، تعبري 
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  أوًَّال، األمير
م.).  1417السيِّد مجال الدين عبداللَّه التنُّوخّي يف عبيه، يف القرن التاسع للهجرة (حواىل سنة  ولد األمري

هو سليل ُأسرٍة نبيلٍة عريقٍة تعود يف ُأصوهلا إىل آل ُحبرت وآل تنُّوخ. والنعمان بن املنذر ابن ماء السماء، أحد 
رب. أمَّا والدته األمرية رميا فتتحدَّر من العائلة نفسها. أجداده، كان من أعظم ملوك اِحلرية أبناء قحطان َجّد الع

ذ لقب مجال الدين فيما بعد.   ُمسِّي عبداللَّه، واختَّ
أَبصر األمري السيِّد النوَر يف بيٍت عريبٍّ أصيٍل ينتمي إىل طبقٍة اجتماعيٍَّة وسياسيٍَّة راقية، يف العاصمة السياسيَّة 

التنُّوخيَّة. وعلى الرغم من والدته يف عائلٍة عربيٍَّة نبيلة، إالَّ أنَّه ترعرع بكنف عائلة والدته على إثر لإلمارة البحرتيَّة 
  فقدان والده وهو بعد يافع.

ومنذ طفولته، متيَّز بذكاٍء حادٍّ وقدرٍة استثنائيٍَّة على التعلُّم، فتفرَّغ لدراسة العلوم والسَِّري الدينيَّة، حائًزا صيًتا 
  ًنا يف أعني رجال الدين الذين اكتشفوا فيه قدراٍت مثاليًَّة ومؤهِّالٍت استثنائيَّة.حس

حكم التنُّوخيُّون لبنان طوال القرون الوسطى، يف مناٍخ سياسيٍّ شائك. وكانوا من أوائل الذين استجابوا 
  لدعوة التوحيد والرسالة الدرزيَّة.

: حبراء، وتغلب، وتنُّوخ، اليت منها  ائالٍت عربيٍَّة مسيحيَّةففي الواقع، تشكَّلت قبيلة تنُّوخ من ثالث ع
التنُّوخيُّون الذين استوطنوا مشاّيل سوريا وغرّيب لبنان، يف نواحي بريوت، منذ بداية الفتوحات العربيَّة. إهتَدوا إىل 

م ما م.)، ومن َمثَّ اعتنقوا العقيدة الدرزيَّة مطلع القرن احل 741للهجرة ( 165اإلسالم عام  َّ ادي عشر، غري أ
  انفكُّوا، وعلى الرغم من كّل شيء، يدافعون عن هوِّيَّتهم العربيَّة وانتمائهم إىل اإلسالم.

م.)، ويف مصر الفاطميِّني، نشأت دعوة التوحيد. هذه احلقبة  1017ه. /  408يف القرن احلادي عشر (
خليفة بغداد اللذين تصارعا سياسيًّا ودينيًّا، مراهَنني على وتلك اليت تلتها، طبعتها خصومٌة بني اخلليفة الفاطمّي و 

ا  إحكام السيطرة التامَّة على العامل العرّيب. ويف قلب هذا الصراع، عانت بالد الشام من وطأة أطماع جريا
ا ممرًّا ال مفرَّ منه وسط العامل اإلسال مّي. فتنازع السيادة األقوياء، فشكَّلت للفاطميِّني بوَّابة عبوٍر إىل بغداد، كو

على بالد الشام، على التوايل، السالجقة، والصليبيُّون الذين وصلوا إىل سوريا يف أواخر القرن احلادي عشر، 
  واملغول، والتََّرت، حىتَّ وصول املماليك إىل السلطة. 

واحلروب يُظهِّر املشهد الذي استعرضناه األوضاع الشائكة يف العامل العرّيب حيث عمَّت الفوضى 
الدروز  املوحِّدينواالنقسامات. وتُتيح لنا هذه النبذة التارخييَّة فهًما أعمق النعكاسات هذا الوضع الصعب على 

الذين ما شكَّلوا بعد مجاعًة مستقلَّة. وباإلضافة إىل تأثري هذه الفوضى على الصعيد االجتماعّي، فقد تبىنَّ أتباع 
  يبًة عن مذهبهم.الدرزيَّة أنفسهم مفاهيم كثريًة غر 

يف خضّم احلالة الراهنة، اعُترب األمري السيِّد مرسًال من اللَّه، وَعُظم قدره نظًرا حلكمته ومتيُّزه، فتقاطر الناس 
من كّل حدٍب وصوٍب لالستنارة بنصائحه. فحثَّ الناس على بناء اجلوامع وترميمها، وأمر بتالوة القرآن حبسب 

   نبذ احلرام، واكتساب اخلصال احلميدة.القواعد واُألصول، كما دعا إىل
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وكرَّس لتالميذه يوًما يف األسبوع ليعظهم ويعلِّمهم املسلك الدرزّي، فيصريوا مؤهَّلني بدورهم لنشر الدعوة 
  والوعظ يف قراهم. ومشلت طيبته الفائقة اجلماعات الدينيَّة اُألخرى ألنَّه اعترب أنَّ البشر أمجعني هم أبناء اللَّه.

ه الباهر هذا، وِسَعة علمه أَثَاَرا حسد األشرار وغضبهم، غري أنَّه مل يسَع إىل معاكستهم، بل اختار أن جناح
ينتقل إىل بالد الشام من أجل نشر حكمته وإسداء النُّصح إىل رجال الشريعة ورجال الِعلم. أقام يف هذه البالد 

  اثنيت عشرة سنًة مكتسًبا احرتام اجلميع وتقديرهم.
ا حوت حواىل إمتلك  خمطوطًا، وكانت له مؤلَّفات عديدة. أمَّا أشهر  340األمري السيِّد مكتبًة غنيًَّة جدًّ

  جملًَّدا. 14، وهو مؤلَّف من » شرح األمري السيِّد «أعماله فُعرف حتت اسم 
سة األوقاف وحيتّل يف تاريخ بين معروف صدارة َمن وهبوا إرثهم إىل مؤسَّسٍة خرييَّة، وهو َمن أسَّس مؤسَّ 

  الدرزيَّة.
  ثانًيا، عمل األمير في إحياء المسلك التوحيديّ 

  يف البداية، سأعرض عمله يف مؤسَّسة األوقاف الدرزيَّة، مثَّ سأنتقل إىل إحياء املسلك الدرزّي.
 مؤسَّسة األوقاف الدرزيَّة  .أ 

أنَّ معظمهم مل تتيسَّر هلم ُسُبل  لفت انتباه األمري السيِّد ازدياد عدد األشخاص الراغبني يف التعلُّم، إالَّ 
العيش. فأثار هذا الوضع قلقه من أن يضحي الناس فريسًة للجهل والفساد واألُمِّيَّة، ومتلَّكه صراٌع بني إرادة إرواء 
عطش هؤالء الناس إىل الِعلم من خالل تأسيس مدارس يف القرى وما يستتبع ذلك من مصاريف ورواتب 

  وضع االجتماعّي والديّين يسري حنو اهلاوية. وهذا ما مل يرَض به أبًدا.للمعلِّمني، وبني ترك ال
وحال تعيينه زعيًما روحيًّا على مجاعته، انصّب اهتمامه على ِقَيم اجملتمع الذي يعيش فيه، معتربًا أن كلَّ 

  روحّي.إصالٍح ال بُدَّ أن ميرَّ بالرتبية يف املدارس واجلوامع، وبدعوة الناس إىل سلوك السبيل ال
ومن أجل تسديد املصاريف الباهظة املرتتِّبة على هذ املشروع، قرَّر األمري السيِّد أن يهب أمالكه، فنقل 
قٍة من احملكمة الشرعيَّة.  ملكيَّة ثروته إىل مؤسَّسة األوقاف، ومسَّى املستفيدين من حّق االنتفاع، مبوجب وثيقٍة مصدَّ

  ا ال مثيل له، وجترًُّدا كامًال عن األمور املادِّيَّة، واستعداًدا للعطاء قلَّ نظريه.فإن قرأنا هذه الوثيقة، نستشفَّ ُجودً 
فمثًال، يعربِّ األمري السيِّد عن رغبته يف تكريس منازله إلقامة الطالَّب الذين يرتادون املدرسة، وخباصٍَّة األيتام 

:  يسدُّوا عوزعهم. وأشار إىل الغاية من هباتهمنهم، ويف وهب حّق االنتفاع من أمالكه للفقراء والبؤساء حىتَّ 
تعليم القرآن، وترميم اجلوامع، وإقامة ينابيع ماء. كما حدَّد فئات األشخاص والشروط االستثنائيَّة اليت ختوِّهلم 

م، واألرامل اللوايت االستفادة من هذه اهلبات  مل : البؤساء واأليتام املسلمني بغّض النظر عن ُأصوهلم أو انتماءا
  يتزوَّجن ثانيًة، واألسرى واملسجونني.

 إحياء المسلك التوحيديّ   .ب 

بشخص اخلليفة ويرتبط  ،ةة اإلمساعيليَّ يف عقيدة االنتظار املهدويَّ  هُ جذورَ  املسلك الدرزيّ  دجي كما هو معلوم،
 1017ه. ( 408. عام )م. 1021-996ه. /  411-386(ه وسلطته مر اللَّ أاحلاكم ب مام الفاطميّ واإل
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ة يف رفضت الدعوة الرمسيَّ  ة احلاكم.لوهيَّ أُ ىل إتدعو  ل محلةٍ وَّ أ » خرماأل « مساعيليّ اإل الداعية الفاطميّ م.)، نظَّم 
   حركته.نشوء على  شهرٍ أخرم بعد بضعة األ اغتيلو  ،القاهرة هذه الفكرة

ليقود تلك احلركة  محزة بن عليّ  عىيُد فارسّي األصل،ر آخَ  يةٌ خرج داع م.)، 1019ه. ( 410وعام 
ا الالَّ  يهبو  من  كبريٌ   يف ذلك عددٌ  ، وساعدهمتماسكةً  ةً قويَّ  ر محزة دعوةً طوَّ  ة.ة النهائيَّ ة الكالميَّ هوتيَّ الدعوة صور
  .التوحيديّ  للمسلك الديينّ  الفعليَّ  سَ ملؤسِّ ابالتايل  أمسى تباع والدعاة من القاهرة، حىتَّ األ

َأال وهو الدََّرزّي، وهو تلميٌذ سابٌق حلمزة. ما لبث أن صار خصًما  ثالثٍ  شخصٍ  اإلشارة إىلهنا، جتدر 
منافًسا ملعلِّمه، طاًحما إىل استالم قيادة مسلك احلاكم اجلديد. فانضمَّ إليه الكثري من أتباع محزة، على الرغم من 

وكان أوَّل َمن أعلن أمام املِإل أُلوهيَّة احلاكم. إختفى  أنَّه عمل بصورٍة مستقلَّة عن رؤسائه، ال بل يف تعارٍض معهم.
م.)، بعد أن أدانته السلطة الرمسيَّة والدعوة الفاطميَّة ومحزة. ومن  1019ه. ( 410أثره بشكٍل غامٍض سنة 

  املرجَّح أنَّه اغتيل بأمٍر من اخلليفة.
ودحضها. فتعرَّض أتباع  ة اجلديدةالتوحيديَّ  عن نقض العقائد ة يف القاهرة للحظةٍ ف الدعوة الرمسيَّ مل تتوقَّ 

وبعد مرور قروٍن عدَّة على هذا الوضع املسلك الذي دعا إليه محزة لالضطهاد، وحتمَّلوا أقسى أنواع القمع. 
  الدروز أنفسهم مرتبكني أمام التفسريات املختلفة اليت وضعها أتباع عقيدة محزة األصيلة. املوحِّدونامللتبس، وجد 

هذا املستوى بالذات، ويف هذا اإلطار الدقيق، تبنيِّ أنَّ عمل األمري السيِّد أساسّي، إن على صعيد على 
  األخالق أو على صعيد األحوال الشخصيَّة الدرزيَّة أو على صعيد تنظيم املسلك التوحيدّي.

 على صعيد األخالق .1

ا للجميع ومن دون أّي  َأسهم بناء اجلوامع وإعادة تأهيلها، باإلضافة إىل تأسيس املدارس اليت فتحت أبوا
ضٍة تربويٍَّة حقيقيَّة. وعند استحالة بناء مدارس جديدة، أوفد األمري السيِّد تالميذه لتعليم األُمِّيِّني،  مقابل، يف 

  روحانيَّة.أطفاالً وبالغني. كما أرسلهم للقاء املشايخ واملسؤولني لتبادل املعارف املتعلِّقة بشؤون املسلك والعلوم ال
ا هو نفسه قبل غريه. فحرَّم الكذب،  وَأوصى األمري السيِّد ببعض قواعد السلوك، وحرص على االلتزام 
والَقَسم الكاذب، والسخرية، والزِّىن، والقتل، والكحول، والرِّىب، وخباصَّة اتِّباع احلكومات دون أّي معارضة. كما 

تاع املفرط مبكاسب زائلة، وحثَّ على التصرُّف بتواضٍع، وعلى عدم نصح بعدم ارتداء املالبس الفاخرة، واالستم
سيَّما عند فقدان أحد األقارب. ويف احملصَّلة، رسَّخ أُسس تسامٍح ديينٍّ يؤمِّن العدالة  االعرتاض على مشيئة اللَّه، ال

  االجتماعيَّة.
 املوحِّدونوبفضله تباهى  -ويف كتاباته  أمَّا على املستوى الديّين، فقد شدَّد على مبدِإ العدالة طوال حياته

م سيف اإلسالم  َّ على كّل »  اجلماعة خري «فأرسى نظاًما اجتماعيًّا للموحِّدين الدروز يقدِّم  -الدروز دوًما بأ
  االهتمامات واملصاحل، يف حتقيٍق لفكرٍة أطلقها النّيب حممَّد نفسه.

حصلت يف اإلسالم، ويعتربون أنفسهم مستودع اإلرث  الدروز من سلسلة انشقاقاتٍ  املوحِّدونيتحدَّر 
التارخيّي والديّين للحركات الشيعيَّة واإلمساعيليَّة. من هذا املنطلق، هم يعرتفون بشخص اإلمام، املؤمتن الوحيد على 
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خاصًَّة املسيحيَّة. الرسالة اإلهليَّة. وقد تشكَّل دور اإلمام بوحٍي من بعض الديانات القدمية الغنوصيَّة واألسراريَّة، و 
من بني هذه الديانات، متثِّل الغنوصيَّة املعرفة الصحيحة للحقائق اإلهليَّة، وتتأسَّس على ثنائيَّة اخلري والشّر. وهي 
تقوم على البحث عن حقيقة اخلري اليت ال ُتدرك إالَّ من خالل حياٍة طاهرٍة متجرِّدٍة عن املادَّة ورغبات اجلسد.  

صيَّة أنَّ خالص اإلنسان هو يف إدراك احلقائق اإلهليَّة إدراًكا ال يشبه معرفة املؤمنني العاديِّني، ال بل كما تعترب الغنو 
دف التميُّز عن السُّنـِّيَّة اليت حترتم املعىن الظاهر للقرآن وتأخذ به، طوَّرت  يتخطَّاها. على غرار الغنوصيَّة، و

ة، مبدًأ يعترب أنَّ املعىن اخلفّي أو الباطن يف القرآن هو املعرفة الصحيحة املذاهب الشيعيَّة، وخباصٍَّة اإلمساعيليَّ 
  للحقائق اإلهليَّة.

من وجهة نظر الشيعة عامًَّة، واإلمساعيليِّني خاصًَّة، اإلمام وحده دون سواه هو املؤهَّل لتأويل هذا املعىن 
الباطن، ويتمتَّع بالصفات اليت ختوِّله قراءة القرآن على مستوياٍت متعدِّدة. وبصفته املرشد واهلادي إىل معرفة اللَّه 

اإلهليَّة ويشرحها لألتباع، حبسب املرتبة الروحيَّة لكّل واحد، وقدرته على  احلقَّة، وجب على اإلمام أن ينقل الرسالة
قدَّس   «الدروز، األمري التنُّوخّي هو هذا اإلمام. لذا، عندما يذكرون امسه، يضيفون  املوحِّدينالفهم. وبالنسبة إىل 

 ». (اللَّه) سرَّه

 على صعيد األحوال الشخصيَّة .2

الشرط امللزِم من  «ثقافيًَّة إىل معاصريه من أبناء املسلك، حيثُّهم فيها على تتميم  وجَّه األمري السيِّد رسالةً 
مسؤوٍل عن موحِّدة، أن يعتربها مساويًة له، فيتقاسم معها كّل ما  . فينبغي على كّل درزيٍّ أو موحٍِّد،» اإلمام
  ميلك.

االجتماعيَّة، أنَّ الكثريين منهم ينبذون الحظ األمري السيِّد، وقد عاش بني أبناء طائفته وعرف أوضاعهم 
نّص اإلمام، ويتحاشون تطبيقه متجاهلني حقوق الزوجة، معاملني إيَّاها بغري واجب املساواة الذي أمرهم به 
اإلمام. ومبا أنَّه مل يتوفَّر نصٌّ مكتوٌب يتناول مسألة العالقات بني الزوج والزوجة، وحيدِّد حقوق كلٍّ منهما 

عكف األمري التنُّوخّي على صياغة تشريٍع يلتزم العدل واملساواة. فَأرسى التشريع على قاعدٍة دينيَّة، وواجباته، 
ا الرضى املتبادل واالختيار احلّر لدى الزوجني. واستحال هذا  وواجٍب فرضه اللَّه، وركٍن من أركان اليقني، عنينا 

  احلّب واملودَّة والتسامح والعفو بني الزوجني.الشرط أساسيًّا من أجل التفاهم والتوافق واالنسجام و 
ودون أن نفصِّل شرائع الزواج، نوّد أن نؤكِّد هنا، أنَّ هذه املؤسَّسة، أي العائلة، هي الوسيلة األساسيَّة لِصلة 

ما جتاه بعضهما البعض، وحرصهما على إمتامها. وهو  حيمل الرجل باملرأة. فالزواج جيسِّد التزامهما باحرتام واجبا
يف ذاته التشريعات اليت حتدِّد إطار العالقة بني الزوجني، واليت إن أُغفلت، ال يعود الزوجان مبأٍن من ظلم الشريك 

ياته، وال يبقى الزواج وسيلًة للتعاون واملشاركة يف محل أعباء احلياة الزوجيَّة واالجتماعيَّة.   اآلَخر وتعدِّ
تفكريه حنو موضوعاٍت ُأخرى يف األحوال الشخصيَّة. فقد حدَّد من جهٍة ُأخرى، وجَّه األمري اهتمامه و 

ا كّل ما نأمر بتنفيذه  َّ يف حياتنا وبعد موتنا. وقد ترك »  نورِّثه «، وكّل ما نرتكه » نوصي به «الوصيَّة على أ
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ا مباشًرا أم غري مباشر، للموحِّد الدرزّي احلرِّيَّة الكاملة واملطلقة يف أن يُوِرث أمالكه َمن يشاء، سواء أكان وارثً 
ًدا درزيًّا أم غريًبا، أم من طائفٍة ُأخرى.   موحِّ

ومبا أنَّ األمري كان يلتزم دائًما بكّل ما يأمر به بغية تقدمي قدوٍة صاحلة، حرص على إيراث بيٍت وأراٍض وقسٍم 
  ٍة من آل سركيس.من حمصول الزيتون وعائدات الزيت إىل أشخاٍص ال حيّق هلم ذلك، إىل عائلٍة مسيحيَّ 

سنة، قال بأنَّ املرأة  600: فمنذ  كّل ما سبق ُيربز الُبعد الرؤيوّي الذي متيَّز به هذا األمري الذي قّل نظريه
؛ ومنح احلرِّيَّة الكاملة  مساويٌة للرجل، يف حني مل يعترب اجملتمع األوروّيب، على سبيل املثال، النساء أهًال للمسؤوليَّة

ة واإلرث، مبوجب قاعدٍة ال مثيل هلا يف شريعة أّي مذهٍب آَخر، ويف وقٍت منعت سائر يف ما خّص الوصيَّ 
 املذاهب انتقال امللكيَّة إىل أشخاٍص ينتمون إىل طائفٍة ُأخرى، إالَّ يف حالة املعاملة باملِْثل.

 على صعيد تنظيم المسلك التوحيديّ  .3

تنظيم املسلك التوحيدّي وإحيائه. ودون التوسُّع يف هذا تركَّز عمل األمري السيِّد، بصورٍة أساسيَّة، على 
  : هذه»  اإلحياء «املوضوع، سأكتفي بذكر العناوين األساسيَّة اليت طالتها عمليَّة 

 وضع نظام تقييٍم روحيٍّ على املستوَيني السلوكّي واملعرّيف، استناًدا إىل املعىن الظاهر. –

 املدارس الفقهيَّة اإلسالميَّة. إيضاح مسألة عالقة املسلك الدرزّي بسائر –

 إعادة تفسري مفاهيم العقيدة الدرزيَّة، بصورٍة عامَّة، من خالل شروحاته وتأويالته. –

 تأسيس منهاج ثقافٍة شاملة، من خالل طريقته يف التأويل. –

 ا.التأكيد على إمكانيَّة بلوغ املوحِّد الدرزّي الكمال وسط اجملتمع والعامل، وليس باالنعزال عنهم –

 التشديد على التوازن الداخلّي للموحِّد إزاء سلوٍك خارجيٍّ جامد. –

وذُكر يف سريته أنَّ الدول يف عصره، ميَّزت بني التعلُّم املدرسّي، واحلفظ، والِعلم. وهذا يعين أنَّه َأطلق  –
  ضًة ثقافيًَّة رسَّخت دعائم اإلصالح الروحّي واالجتماعّي.

  
  خاتمة

الدروز األمري السيِّد إماًما عظيًما، وصديًقا للَّه. لذا يكرِّمونه وُجيلِّونه كأحد  املوحِّدونيف يومنا هذا، يعترب 
أوليائهم. فال أحد سواه بني معاصريه متتَّع حبدَّة ذكاٍء تؤهِّله نشر رسالة االجتهاد. فلقد دعا إىل انفتاح االجتهاد 

وفًقا لشروط زمان تطبيقها ومكانه، أي وفق تطوُّر عادات وأفكار  وحتريره ألنَّه اعترب أنَّ كّل شريعٍة جيب أن ُتؤوَّل
  عصرها وحميطها.

الدروز اليوم أبًدا إىل ابتكار تأويالٍت جديدٍة، وال حىتَّ يتقبَّلون هذه الفكرة  املوحِّدونولألسف، ال مييل 
  ؟  عهم إىل مواجهة احلداثةالبسيطة. فهل ينبغي أن ننتظر جميء إماٍم جديٍد بأمهِّيَّة األمري السيِّد ليدف

  بالنسبة إّيل، إنَّ طائفًة غنيًَّة بإرثها التارخيّي والروحّي، جيب أالَّ ختاف من التجديد. 
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فكٌر منغلٌق كهذا َأال يُغذِّيه هذا الشرق حيث يتغلغل بقوَّة، الفكُر اُألصوّيل واملتشدِّد، ُجمِهًضا كّل حماولة 
  ! ؟ جتديد

شيٍء آَخر، مسألَة أقلِّيَّاٍت يف هذا الشرق املعقَّد حيث ينبغي أن نتوجَّه إليه بأفكاٍر  َأوليست املسألة قبل كلّ 
  ! ؟ بسيطة
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  10ملحق 
  توفيق عسَّاف رجٌل بألف رجل

  
وغدره باآلمنني غداة قانا، رحل الشيخ توفيق عسَّاف ملالقاة ربِّه، حامًال يف ذاكرته وحشيَّة العدّو اإلسرائيلّي 

قوا أنَّ اللجوء إىل القوَّات الدوليَّة هو جسر العبور إىل السالمة من لؤم العدّو ومهجيَّته.   الذين صدَّ
وبقدر تألُّمه لصورة اجملزرة الرهيبة اليت ستبقى يف وجدان اللبنانيِّني، محلت هذه الذاكرة أيًضا الفرح بتضامنهم 

  يف مواجهة احملنة.
قد مضت على فقد هذا الرجل الذي َبَكته القلوب قبل العيون، وَأمجع على التنويه مبزاياه وها إنَّ سنًة 

وخصاله مجيع اللبنانيِّني إىل أّي طائفٍة أو منطقٍة انتموا، فاستحّق راحة الضمري ألنَّه أدَّى واجبه على أحسن ما 
  يكون أداء الواجب.

دى وصول جثمانه إىل املطار، ومحلوه على الراحات، ويوم استقبله أبناء بلدته عيتات، وأهل منطقته، ل
ُلمَّات. وقفوا 

استقبلوا ابنهم الباّر العائد إليهم، ورجلهم املثال الذي جسَّد هلم قدوًة، وللوطن َعُضًدا يف ساعات امل
ا عن خاشعني لعودة الفارس الذي مل يعرف الراحة مدَّة حياته، وهو جياهد يف سبيل الناس اجلهاد احلسن، دفاعً 

لقمة عيشهم وقضاياهم. لقد احتضنه تراب قريته الوديعة حتت السنديانة العتيقة اليت أَلقت بفيئها على العزيز 
  املفقود.
فماذا عسانا نقول البن القرية اليت مل َتَسْعُه بالده ».  كم رجٍل يُعّد بألف رجل، وكم رجٍل ميّر بال عداد «

  العمل والثروة.فسعى إىل االغرتاب ليحقِّق طموحه يف 
ِإستقبلته يف االغرتاب أحداث فلسطني منذ الثالثينيَّات، فقاوم وكابد حىتَّ ُعرف يف بيته وبني إخوانه َحبْمله 
راية الدفاع عن القضايا العربيَّة. وملَّا مل يطل املقام به يف االغرتاب عاد إىل وطنه فوجده معانًيا آثار االنتداب 

ل، فسعى كما سعى سواه إىل املسامهة يف إرساء القاعدة اُألوىل للنهضة ومصاعب تأسيس دولة االستقال
االقتصاديَّة يف لبنان املستقّل، فشملت مسامهاته القطاعات اإلنتاجيَّة كافًَّة، من عمرانيٍَّة وجتاريٍَّة وصناعيٍَّة ومصرفيَّة. 

ال األَب الصاحل والوالَد العطوف، يفهم املوظَّف ويف كّل مشروٍع يتأسَّس، وكّل شركٍة تعمل، مثَّل للموظَّفني والعمَّ 
والعامل، ويتعاطى معه بتواضع الواثق، وِكَرب النفس، وطيب القلب، حىتَّ إنَّه طيلة اخلمسني سنًة اليت قضاها على 

  رأس املؤسَّسات اليت أنشأها، ال يذكره أحٌد من العاملني معه إالَّ باخلري والتنويه والوالء.
له عن قضايا وطنه وأُمَّته. فكان يف طائفته صاحب الرأي، هو الذي اقتصر متثيلها عليه يف مل تشغله أعما

؛ ويف وطنه ما برح اجلنديَّ اجملهول  )1989أصعب الظروف، وخاصًَّة يف مرحلة والدة وثيقة الوفاق الوطّين (
أيَّار،  17يف إقرار اتِّفاقيَّة  املدافع عن قضاياه، وال سيَّما يف أحلك حمطَّاته، وخصوًصا يف رفضه االنسياق

  ؛ وشكَّل يف أُمَّته املؤمن بالعروبة والعالقة األخويَّة مع سوريا، ومل حيَِد. ومناهضته هلا
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، ومل يُطرق بابه إالَّ وانفتح، ومل يُطلب حلاجٍة إالَّ وسدَّها، معنويًّا ومادِّيًّا. وها إنَّ  ما راجعه ُمراجٌع إالَّ ولىبَّ
إلنسانيَّة واالجتماعيَّة والثقافيَّة والصحِّيَّة والرياضيَّة اليت اعتمدت عليه وعلى أمثاله األرحييِّني، تأسف املؤسَّسات ا

أيًضا لفقده، فقد عوَّدها، وبدون طلب، على مّد يد املساعدة إليها على قدر استطاعته، إالَّ أنَّه ما ختلَّف يوًما 
  عن املساعدة.

ا، يف ذكرى غيابك نستذكر معك األيَّام احللوة اليت زيَّنتها حبضورك، والِعَرب اليت نفتقدك يا أعزَّ الرجال وقد و
: قلٌب كبٌري وعقٌل راجٌح وإرادٌة ال تلني، صلبٌة كصخر جبل لبنان، شاخمٌة كشموخ جباله،  علَّمتها جليٍل من بعدك

د، مل تتعب اإلرادة فحمل جسده الوهن قويٌَّة حىتَّ العنف أحيانًا. وملَّا تعب هذا القلب الكبري وضعف اجلس
فقضى ».  فإذا كانت النفوس كباًرا تعبت من ُمرادها األجسام  «بسبب العمر واملرض، ما ال ِقَبَل له على حتمُّله، 

يف تلك الليلة املظلمة املوحشة اليت حماها ببياض عطائه الذي ال ينضب، بالقرب من رفيقة دربه وعمره، وابنته اليت 
  بعزِّه ومحلها يف وجدانه وعاطفته كما مل حيمل أٌب ابنته يوًما. َأعزَّها

رمحك اللَّه يا شيخ توفيق، والعزاء بالشباب الذين خلَّفت وهم حيملون بعدك الراية يف كّل مناحي حياتك 
ن القرية الوديعة الغنيَّة، وباألصدقاء واحملبِّني الذين تركت، وباألعمال املباركة اليت حتكي قصَّة ذلك الفىت النازل م

  إىل رحاب العاَمل واإلنسانيَّة.
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