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تحقيق

مشيخة العقل تحت عمامة السياسة
تعود قضية توحيد
مشيخة عقل طائفة
املوحدين الدروز إلى الواجهة،
بعيدًا عن
هناك ٍ
مساع حثيثة ّ
اإلعالم إلى معالجة مشرفة،
وجديدها اليوم اقتراحات
عملية ،ووضع آليات حل
في انتظار املخارج املقبولة
من كل األطراف ،وارتفاع
منسوب الحديث عن كيفية
االستفادة من مقدرات
األوقاف
عامر مالعب
م�ش�ي�خ��ة ال �ع �ق��ل ،ال� �ي ��وم ،ت �ت��أرج��ح بني
شرعيتني :قانونية وروحية ،بني واقع
ان�ت�خ��اب الشيخ نعيم حسن القانوني
وال � �ش� ��رع� ��ي ب ��ال �ن �س �ب ��ة إل� � ��ى اإلدارات
الرسمية ،ومبايعة شعبية ذات أكثرية
ف��ي اإلط � ��ار ال ��روح ��ي وال��دي �ن��ي للشيخ
ن �ص��ر ال ��دي ��ن ال �غ��ري��ب ،ال �ت��ي ج ��رت في
خ�ل��دة ردًا ع�ل��ى ان�ت�خ��اب ال�ش�ي��خ حسن
بحضور النائب طالل أرسالن والوزير
وئ ��ام وه ��اب وال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل الداوود
يومها.
يرفض النائب م��روان ح�م��ادة أي «كالم
ّ
يخص
ع ��ن ت �س��وي��ة أو غ �ي��ره��ا ،ف ��ي م ��ا
مشيخة العقل» .ويسأل« :ملاذا التسوية
وهناك مجلس مذهبي منتخب وشرعي
وي ��راع ��ي األص � ��ول ال �ق��ان��ون �ي��ة ،وق ��د ّ
أقر
ق��ان��ون��ه ف ��ي امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي .وهناك
ش �ي��خ ع �ق��ل ش ��رع ��ي ،ه ��و ال �ش �ي��خ نعيم
ّ
ح �س��ن ،ن�ف�ت�خ��ر ب ��ه ،وي � ��ؤدي دوره على
نحو طبيعي ،فما الداعي لكل ذلك؟».
وفيما ينفى حمادة علمه «بأي كالم عن
ت�س��وي��ة أو م��ا ش��اب��ه» ،م��ؤك �دًا أن «هذه
املسألة خ��ارج البحث ،على حد علمي»،
ي �ك �ش��ف م� �ص ��در ف ��ي امل �ج �ل��س املذهبي
ال � ��درزي (رف� ��ض ال�ك�ش��ف ع��ن اس �م��ه) أن
«ه�ن��اك مساعي للتقارب وجمع الشمل
وت��وح �ي��د األم� ��ور وال�ج�م�ي��ع ي�س�ع��ى من
أجلها نتمنى أن تصل إل��ى خواتيمها
وال ب� � ��د م� � ��ن خ� � �ط � ��وة «ت � �ج � �ب� ��ر خاطر
الجميع» ،وخصوصًا عند الفريق اآلخر.
وه �ن��اك ش�خ�ص�ي��ة ت�س�ع��ى ل�ل�ع�م��ل على
إي�ج��اد امل�خ��ارج امل�ش��رف��ة ،لكن ليس كما
يصل خيال البعض إلى حدود تنازالت
كبيرة».
ّ
يصر رئيس تيار التوحيد
وس��ط ه��ذا،
وئ ��ام وه ��اب ع�ل��ى أن «ال �ح��ل والخروج
م��ن األزم � ��ة ه��و ف��ي اس �ت �ق��ال��ة الشيخني
والتوافق على شيخ عقل واحد ينتخبه

ّ
شيخان درزيان خالل مصالحة الشويفات في كانون الثاني الفائت (أرشيف ــ بالل جاويش)
املجلس املذهبي ،وال مانع من أن يكون
أح��د الشيخني أو غيرهما في املنصب،
ل�ك��ن ب�م�ب��ارك��ة ج�م�ي��ع ال �ق��وى» .يضيف:
«م ��ن امل�ن�ط�ق��ي أال ي�س�ت�ط�ي��ع أح ��د حسم
امل �ش �ك �ل��ة ال �ق��ائ �م��ة ،وخ ��اص ��ة أن الشيخ
ن�ص��ر ال��دي��ن ال �غ��ري��ب ق��د ط��ال��ب النائب
طالل أرسالن غير مرة بمعالجة وضعه،
وعليه لم ُيعرف بعد ما إذا كان أرسالن
ق��د ت �ح��دث وال �ن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط في
األمر أو ال».
«استقالة الشيخني هي الحل الوحيد»،

تسوية مع بري
رغم أن موقع شيخ العقل في طائفة املوحدين هو كمفوض شرعي من
الطائفة تجاه السلطات الرسمية وواجهتها اإلعالمية ،إال أنه ال يمثل
املرجعية الروحية في الطائفة ،وإنما يتمتع بالتقدير واالحترام .بينما
ّ
الروحية للطائفة تقع على عاتق املشايخ أصحاب العمائم
املرجعيات
املناسبات االجتماعية ف��ي قرى
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املكولسة.
ّ
ً
الجبل يربك املنظمني من أبناء الطائفة ،وخاصة في املآتم حني يستلزم
حضور املرجعيات الروحية ،إذ نادرًا ما يلتقي املرجعان في مناسبة
واح��دة ،وهنا تبرز إشكالية وج��ود شيخي عقل .بينما كانت األمور،
حني كانت املواقع مشرعنة وكانت
في السابق ،تسير على نحو أفضل ُ
مشيخة العقل بثالثة م��واق��ع .وال�ي��وم ،تجمع ك��ل ال�ق��وى على ضرورة
توحيد املرجعية ،واملفارقة أنه للمرة األولى منذ االستقالل توحد النواب
الدروز في إطار مرجعية النائب وليد جنبالط بعد انتخابات عام 2005
باستثناء النائب أنور الخليل الذي ينتمي إلى كتلة التحرير والتنمية،
ّ
وصوت ملصلحة إقرار قانون
لكن جرت التسوية مع الرئيس نبيه بري
املجلس املذهبي.

في رأي وه��اب« ،ألن ال أح��د من الدروز
ي� �ق� �ب ��ل ب� �ع ��د اآلن ب �م �ن �ط ��ق الشيخني
أو ب �ت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون مل�ص�ل�ح��ة وجود
ش �ي �خ�ين ل �ل �ع �ق��ل ،وف ��ي ك ��ل األح� � ��وال إن
التابعة
�ات
ً
ال �ش �ك��ل ال �ح��ال��ي ل �ل �م��ؤس �س� ً
مل�ش�ي�خ��ة ال�ع�ق��ل ل�ي��س م�ق�ب��وال وخاصة
موضوع األوق��اف» .ويقول إن��ه «يحمل
م �ش��روع��ًا وي �ط��رح��ه ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع من
دون اس �ت �ث �ن��اء وه� ��و س �ه��ل التحقيق
إذا ت�ض��ا ّف��رت ال�ج�ه��ود وص�ف��ت النيات،
ب � ��أن ت� �ك ��ل ��ف ل �ج �ن��ة م ��وث ��وق ��ة لتحرير
األرض ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�أوق ��اف ف��ي منطقة
ب�ع��ورت��ة ـــــ ق�ض��اء عاليه ب�م�ح��اذاة بلدة
ال ��دام ��ور ال �ت��ي ت�ب�ل��غ م�س��اح�ت�ه��ا مئات
آالف األمتار ،والبدء ببناء عشرة آالف
م �س �ك��ن ع �ل �ي �ه��ا ت� �ك ��ون ب �م �ث��اب��ة مدينة
س�ك�ن�ي��ة م��ع ك��ل م�س�ت�ل��زم��ات�ه��ا ،ع�ل��ى أن
ي �ح �ص��ل ك� ��ل ش � ��اب أراد ال � � � ��زواج على
ش�ق��ة س�ك�ن�ي��ة ي��دف��ع ث�م�ن�ه��ا ب �ح��دود 20
أو  30ألف دوالر ّ
مقسطة على سنوات.
وتوضع لها اآللية القانونية ،وتتولى
األوقاف تغطية الباقي عبر أموالها أو
بالتعاون مع مؤسسات أخرى ،على أن
ي�ج��ري تسهيل امل�ع��ام�لات وتبسيطها
وت� �ك ��ون ال �ش �ق��ق م �ل��ك أول ع �ش��رة آالف
شاب يتقدمون للشراء».
وم � ��ن أج � ��ل ذل � � ��ك ،ب ��اش ��ر وه � � ��اب حملة
ات �ص��االت «م��ن أج��ل إي �ج��اد م�ن��اخ داعم
لهذه الفكرة كي ال تستمر مشيخة العقل
م �ك��ان��ًا ل �ل �ت �ن��اح��ر ال �ح��زب��ي والسياسي
ج��اه��ة االجتماعية
غ�ي��ر امل �ج��دي أو ل�ل��و ً
الفارغة ،فكفانا إشغاال للناس بقضايا
ال ت �ع��ود ع�ل�ي�ه��م ب��ال �ن �ف��ع ،وإذا ل ��م نقم
بذلك فما معنى وجود كل املؤسسات».
وي�ع�ل��ق وه ��اب« :ال يمكننا امل�ق��ارن��ة مع
م��ا ت �ق��وم ب��ه امل��ؤس �س��ات ع�ن��د الطوائف
األخرى من مشاريع مع واقع مؤسسات

يرفض حمادة
أي كالم عن تسوية:
عندنا مجلس مذهبي
منتخب وشرعي وشيخ
عقل نفتخر به

الطائفة الدرزية ،رغم أن ذلك من واجب
ال��دول��ة ك��ي ال تصبح ال�ط��وائ��ف كيانات
مستقلة ،لكن علينا العمل بالحد األدنى
في انتظار قيام الدولة».
وي ��رى ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق فيصل الداوود
أن «م �ص �ل �ح �ت �ن��ا األس� ��اس � �ي� ��ة توحيد
مشيخة ال�ع�ق��ل ،ل�ك��ن ع�ل��ى أس��س ثابتة

وأه �م �ه��ا االخ �ت �ي��ار ع �ل��ى ن �ح��و جماعي
ودي �م ��وق ��راط ��ي ،وع �ل��ى أس� ��اس توحيد
ال��رؤي��ة الدينية واالستراتيجية ملذهب
املوحدين الدروز ودور الدروز السياسي
ف� ��ي ل �ب �ن��ان وامل� �ن� �ط� �ق ��ة ،ك� ��ي ال ن �ق��ع في
محظور ال�ت�ف��رد واالس ّ�ت �ف��راد» .يضيف:
«ه� �ن ��اك ش �ي �خ��ان ن� �ك ��ن ل �ه �م��ا االحترام
والتقدير ،لكننا بحاجة إلى آلية قانونية
وسياسية من أجل حل هذه اإلشكالية،
وم�ش�ي�خ��ة ال�ع�ق��ل م �ق��ام ي�ج��ب احترامه،
وأن � ��ا ح��ري��ص ج � �دًا ك �ش �خ��ص وكفريق
سياسي على مقام سماحة الشيخ نصر
الدين الغريب ،وأي طرح للتسوية يجب
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى م �ق��ام��ه وك��رام �ت��ه ودوره
الرائد في أصعب الظروف».
وي �ت �ن ��اول ال � � ��داوود إش �ك��ال �ي��ة األوقاف
«وم��ا يجري فيها وحولها ،إذ إن هناك
م� ��ا ب �ي�ن  20إل � ��ى  30م �ل �ي ��ار دوالر من
ّ
تخص طائفة
األمالك العينية واملنقولة
ّ
املوحدين وال نعلم أين تذهب عائداتها
وأي��ن تصرف ه��ذه األم ��وال؟ وم�ث��ال ذلك
مقام «الست شعوانة» في قضاء راشيا
أو غيره» .ويتابع «هناك تسييس ألموال
األمالك العامة واألوقاف وإرضاء الناس
ب��ال �ق �ش��ور وال �ف �ت��ات واألم � � ��وال الطائلة
مختفية .املقامات الدينية ملك الطائفة
ككل ،ال ملك أشخاص ،وعائداتها يجب
أن ت ��وزع ب��ال�ع��دال��ة ع�ل��ى ف �ق��راء الطائفة
وم� � ًح� �ت ��اج� �ي� �ه ��ا ،وه� � � ��ذا م � ��ا ال يحدث.
م �ث�لا ف��ي راش �ي��ا امل�س�ت�ش�ف��ى الحكومي
يغطي ب��ال�ك��ام��ل ن�ف�ق��ات ال �ع�لاج لبعض
األشخاص املنتمني سياسيًا إلى فريق
ال�ن��ائ��ب ج�ن�ب�لاط ،بينما يختلف األمر
ف��ي ال�ت�ع��اط��ي م��ع امل�ن�ت�م�ين إل ��ى فريقنا
بمختلف تنوعاته ال�س�ي��اس�ي��ة» .وسأل
عن مصير «الصكوك والوثائق الخاصة
بالعقارات العامة لألوقاف الدرزية ،أين
هي ،وبعهدة من توضع ،ومن يتصرف
بمسؤولية تجاهها؟».
وي � �ط ��ال ��ب ال� � � � � ��داوود «ب �ت �غ �ي �ي��ر شامل
ل�ل�ه�ي�ك�ل�ي��ة ال �ع ��ام ��ة وال �ك��ام �ل��ة ملشيخة
العقل واألوق ��اف ،وذل��ك عبر لقاء درزي
عام بعيدًا عن اإلعالم واملشاحنات ،رغم
أنه حتى اليوم لم يفاتحني أحد بملف
م�ش�ي�خ��ة ال�ع�ق��ل ج��دي��ًا ،وه ��ي ت�ب�ق��ى في
إطار املناقشات العامة».
م��ن ج�ه� ٍ�ة أخ ��رى ،ي��ؤك��د م�س��ؤول اإلعالم
ف ��ي ال� �ح ��زب ال��دي �م��وق��راط��ي اللبناني،
س�ل�ي��م ح� �م ��ادة ،وه ��و ع �ض��و س��اب��ق في
املجلس املذهبي ال��درزي ،أن «ال تسوية
ف��ي م��وض��وع مشيخة العقل قبل نهاية
األزم��ة السياسية التي تعصف بالوطن
عمومًا وبطائفة املوحدين الدروز ،وربما
التهدئة الحالية بني املير طالل أرسالن
وول � �ي� ��د ب �ي��ك ت �ف �ي��د ال �ت �س��وي��ة وتسرع
ب �ه��ا ،رغ ��م أن امل �س��أل��ة ق��د ط��ال��ت كثيرًا،
ل�ك��ن امل�ش�ك�ل��ة ال �ي��وم تكمن ب��أن املجلس
املذهبي الحالي قد قضى على التعددية
السياسية بداخله وهو ذات لون واحد».
ي� �ض� �ي ��ف «ال � � �ح� � ��زب ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط� ��ي ال
يبحث موضوعًا مذهبيًا داخل املجلس
ال�س�ي��اس��ي ل�ك��ون��ه ح��زب��ًا ع�ل�م��ان�ي��ًا ،لكن
م��وق��ع رئ�ي��س ال�ح��زب ودوره يفترضان
منه التدخل ف��ي ملفات خاصة بطائفة
امل��وح��دي��ن ،ول�ي��س ه�ن��اك أي ط��رح جدي
حتى اليوم في هذا املجال ،وعلينا العمل
أكثر فأكثر من أجل قضايا الناس بعيدًا
عن املشاحنات بني السياسيني ،وربما
يأتي الحل بالتسوية السياسية الشاملة
في لبنان وبني األطراف السياسيني في
داخل الطائفة».

