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   "إلى شهداء الجنوب"

 
في السالم) (علیه الخلیل إبراهیم أبینا مقام إلى للوصول تلهُّفي یشبه ما أجد لم                
إلى الحنین أشعار في العتیق البیت إلى المشتاقون بّثه ما سوى المحتلة شبعا 1              مزارع

منذ هواه في وقعُت الذي المقام إلى الشوق لوعة أكابد وأنا األیام ومّرت               مكة،
تیقُّني ضاعف وقد لبنان. جنوب في التیم وادي ناس حكایات من قرأُت مّما 2              سنواٍت

شماًال وجهي یمُّمت كّلما ة خاص إلیه، الشوق تباریح المقام إلى الوصول             باستحالة
مقام في البخور إیقاد طقوس في شاركُت كّلما أو بعیٍد، من شبعا مزارع لي                وتراءت
إبراهیم أبینا لمقام والمقابل الُمهّجرة، العاِملیة یوشع النبي قریة في یوشع             النبي

 الخلیل من الجهة الفلسطینیة.
 

صادرًا إعالنًا أطالع أن األحوال ُمبّدل شاء أن إلى الحال، استمّرت الحال هذه               على
طقٍس وإقامة البالد لمعرفة رحلٍة عن الجوالن في صهیونیٍة حقلیٍة مدرسٍة             عن
إذٍن على حصولها بعد الصهاینة، عند المقام ُمسّمى هبتریم" "بین جبل في              تلموديٍّ

 خاصٍّ من "الجهات المختّصة" للوصول إلى المقام بمناسبة األعیاد الیهودیة.
 

  تقع على السفح الجنوبي الغربي لجبل الشیخ، تبدأ من قّمة الزلقا (ثاني أعلى قمة في جبل الشیخ) حتى مغر1
 شبعا، وبعرٍض یتراوح بین 7 و 10 كلم، ابتداًء من بلدة كفرشوبا حتى وادي العسل، وعددها 14 مزرعًة:

 جورة العقارب، مغر شبعا (سوریة)، خّلة غزالة، رویسة القرن، ظهر البیدر، جورة، فشكول، زبدین، رمثا،
 الربعة، بیت البراق، برختا التحتا، برختا الفوقا، مراح الملول. ( بحسب دراسة عصام كمال خلیفة) . احُتّلت
 جمیعها بالتدریج بعد حرب حزیران 1967، وهذه أمّیات المزارع؛ أّي المزارع الكبیرة التي یتبعها عشرات

 المزارع الصغیرة. وبحسب روایات الشباعنة (أهل شبعا) فإّن هذه المزارع نشأت قبل حوالي 500 عاٍم
 كمنتجعاٍت شتویٍة یلجأ إلیها الشباعنة بطروشهم (األغنام) لدفئها مقارنًة بجّو قریة شبعا القارص، وشّكلت
  مراعي خصبًة واسُتغّلت سهولها للزراعة الحقلیة ومدرجاتها لغرس أشجار اللوزیات والزیتون والكروم.

  وادي التیم هو االسم التاریخي لقضائي حاصبّیا وراشّیا، واالسم نسبًة إلى قبیلة التیم التي هاجرت من2
  الجزیرة العربیة واستقّرت فیه.
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بأبناء تكتظُّ حافالٍت ثالث من نة مكوٌّ قافلٌة كانت بالمفارقات، ُمتخٍم ربیعيٍّ صباٍح              في
سلیل معها حاملًة الجبل تصعد التوراتّیة، األسطورة تقول كما المحظّي"،            "إسحق

  إسماعیل "المنبوذ" إلى مقام جّده إبراهیم الخلیل…

 
 (الطریق إلى المقام، خالد عودة اهللا، نیسان 2019 )

 
  "ُخذ أربعًة من الطیر"

روافُد التقت حیُث التاریخ، عبر العظیمة الهجرات وادي التیم، وادي طرف             على
حكایاتها معها حاملًة ومصر، الرافدین بالد ومن العرب جزیرة من            بشریٌة
والسندیان، الملول من المقّدسة العظیمة األشجار َنَمت وحیث ومعتقداتها.           وأساطیرها
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الُعّباد إلیه صعد الذي الجبل ذلك المقّدس، الشیخ) (جبل حرمون جبل كتف 3             على

ّهاد في رحلتهم األبدیة نحو الُمطلق الُمتعالي.. نحو اهللا…  والزُّ
  

كتف الروس، جبل على حكایًة الخلیل إبراهیم ألبینا إّن التیم وادي حكایات              تقول
إبراهیم أبانا أّن األولى: األجیال، تتناقلهما نسختان وللحكایة (الشیخ)، حرمون            جبل
الروس جبل قمم من قمٍّة على الترحال به حّط قد المتسائل، المهاجر              الخلیل،
نادى السماوّي، الُمرتقى ذلك على ومن الشیخ. جبل كتف على العلم)             (رویسة
َكْیَف َأِرِني ((َربِّ ودالٍل: عشٍم من النفس في الخّلة تبعثه بما ربَّه الخلیل               إبراهیُم
ُتْؤِمۖن ((َأَوَلْم السماء: من القریب المكان ذلك في السماء فأجابته اْلَمْوَتٰى)).              ُتْحِیي

َعَلٰى اْجَعْل ُثمَّ ِإَلْیَك َفُصْرُهنَّ ْیِر الطَّ َن مِّ َأْرَبَعًة َفُخْذ َقاَل َقْلِبۖي لَِّیْطَمِئنَّ َولَِٰكن َبَلٰى                 َقاَل
ْنُهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َیْأِتیَنَك َسْعًیا)).  ُكلِّ َجَبٍل مِّ

 
على المطّل الروس جبل على الصخرّي الجرف ذلك اسُم صار ما، زماٍن في               وهكذا
وادي قرار حتى الممتّد الجبل سفح اسُم وصار الطیر"، مشهد "جبل العسل              وادي
وتوزیع الطیور ذبح قّصة حول التراثیة المروّیات وفي المشهد". "درجات            العسل
قّمة على ووقف الطیور رؤوس حمل إبراهیم أبانا أّن المخلوطة، المسحوقة             أجسادها
هذا یكون ورّبما رأسه، إلى جسٍد كلُّ وانضّم المبعثرة أجساُدها فأتت فناداها،              الجبل

  هو أصل تسمیة ذلك الجبل بجبل الروس، أي الرؤوس.

  حرمون: االسم الكنعاني القدیم لجبل الشیخ، والذي سرقه الصهاینة، وحرمون من الحرم؛ أّي المكان3
 المقّدس حیث بنى الكنعانیون قدس األقداس اإلله "بعل حرمون". وُعِرف الجبل أیضًا باسم طور ثلجا وجبل

  الثلج وصوًال إلى جبل الشیخ، ومنهم من قال إن االسم هو شیخ الجبل.
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 (مقام إبراهیم الخلیل، خالد عودة اهللا، نیسان 2019)

  وأرضعتُه الغزالة …
كما المزارع، في إبراهیم جّدنا مقام إّن الوادي: حكایات من الثانیة النسخة              وتقول
جوفها في لتلد هاجر أمُّنا إلیها لجأت التي المغارة فوق ُأقیم الحقًا، تسّمى               صارت
نمرود الملك بطش من علیه خوفًا الشیخ) (جبل حرمون جبل على إبراهیم              أبانا
الحكایة هذه ترتبط الكهف. ذلك في إلرضاعه تأتي كانت الغزالة وإّن             الجّبار،
أّنها القریبة، اآللهة) (بیت لهیا بیت قریة عن األخبار كتب توِرُدها أخرى 4             بحكایٍة

إبراهیم ابنه إلى ویدفعها األصنام فیها یصنع وكان إبراهیم، أبي "آزر"             موطن
سمعُته كما الشعبّي، الموروث إلى إضافًة هذا علیه. فیكسرها حجٍر إلى فیأتي              لیبیعها
الصبیبة قلعة ُیسّمي الذي المجاورة، الُمحتلة السوریة قنیة عین قریة أهالي             من
اهللا ورمى ُبرٍج على وقف الجّبار الملك إّن ویقولون النمرود. قلعة باسم              القریبة

   قریة لبنانیة قضاء راشّیا، في محافظة البقاع.4
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لیسّلط اهللا)، (تعالى اهللا دم فحِسَبه طیٍر، بدم خا ُملط السهم إلیه فعاد بسهٍم، اهللا)                (تعالى
 علیه بعوضًة دخلت أنفه حتى صرعته.

 
المتمّرد المؤرخ دربه رفیق بصحبة زارها والتي القلعة، عن زیادة نقوال             ویقول
لضخامة القلعة على النمرود اسم أطلقت المحلّیة األسطورة إّن المقدادي،            درویش
أقنعت هذه الصفات كّل األسوار. وحصانة األبراج وارتفاع البناء وعظم            الحجارة
اإلنسان؛ عمل من ال القدماء الجبابرة بناء من القلعة هذه بأّن أجیاٍل منذ               الناس
شبعا أّن الشهّیة" "األخبار صاحب ویذكر نمرود. الجبابرة بطل إلى 5            فنسبوها

واألسیاد. الظالم من الهاربین ملجأ التاریخ عبر كانت المنعزل القصّي            بموقعها
في المزارع بمنطقة مّر الخلیل إبراهیم أّن سوسة، كأحمد البّحاثة، بعض             وُیوِرد

6  طریقه من دمشق إلى فلسطین.

 
  إبراهیم الخلیل على جبل حرمون

حرمون لجبل المقّدس التاریخ حفظت التي الشعبیة الذاكرة كانت إذا ما أدري ال               
رأى الشعبّي المخیال أّن أم الجبل، ذلك على إبراهیم أبینا تاریخ ومنه الشیخ)،               (جبل
أبانا فأمشت منها؛ نصیٌب األنبیاء ألبي یكون أن دون تكتمل ال الجبل قداسة               أّن
جبل نحو رحلته في سبقه الذي "جلجامش" قبله من الرافدین ابن ُخطى على               إبراهیم
جبل “أرض ذكره: على جلجامش ملحمة تأتي كما األساطیر. تسّمیه كما             الرؤى،

  األرز حرمون، هي أرض الخالدین”.
 

ر لهم في المنطقة؛ اعتمدوا اسم النمرود لقلعة5   سطا الصهاینة على األسطورة الشعبیة لصناعة تاریٍخ ُمزوٍّ
  الصبیبة المملوكیة وشّیدوا مستوطنًة قریبًة أسموها نمرود.

  مما تجدر اإلشارة إلیه أّن المؤرخین من مدرسة العّالمة كمال الصلیبي یقولون إّن جزیرة العرب هي6
  مسرح قّصة أبینا إبراهیم كما توردها النصوص التوراتیة.
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 (مقام إبراهیم الخلیل، وتبدو أمامه بركة الماء، خالد عودة اهللا، نیسان 2019)

 
قریٍب عهٍد حتى یخرجون كانوا الوادي أهل أّن التیم وادي بتاریخ العارفون              وینقل
الدینیة الطقوس بین ما یجمع موسمًا وُیْحُیون الربیع فصل في إبراهیم أبینا مقام               إلى
السندیان بأشجار الشرائط یعّلقون وكانوا والرقص. والغناء النذور ذبائح ذبح            من
أطفالهم أیدي على وربطها بشرطها الزائرون یقوم والتي بالمقام، المحیطة            المعّمرة
والسالمة، الشفاء في أمًال المقام سندیانات على الُمعتّلین قمصان وُتعّلق بها.             للتبّرك
األقدام ُحفاة المقام إلى یسیروا أن عاداتهم ومن السبیل. لعابري الطعام             ویقّدمون
تقتصر ولم بالنذر، اإلیفاء أو الحاجة طلب في األنبیاء أبي مقاَم قصِدهم              أثناء
شملت وإّنما والولد الشفاء طلب على خلیله مقام عند اهللا إلى المرفوعة              الحاجات

 أیضًا طلب عودة المهاجرین والمغتربین في هذا اإلقلیم المجروح بالغربة.
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 ( من جبل الروس، أطراف قریة الِخیام تلیها قلعة شقیف، التي ُیشیر إلیها السهم األحمر، خالد عودة اهللا،

  نیسان 2019 )
 

كما بالتحدید، حمود آل من القادریة، الطریقة أتباُع اره وزوَّ المقاَم یخدم كان وقد               
السوق". إلى االنتقال وسوسیولوجیا "القریة كتابه في دیب صالح اهللا فرج             ُیوِرد
ِبجاه القبلة، "ِبجاه بالمقام: ُیقِسمون الوادي أهل زال وال بالقول: المؤّلف             وُیرِدف
نحو ه ُیوجَّ كان الجنائز محمل وأّن المقام. باتجاه یده المقِسم وُیوّجه إبراهیم"،              الخلیل
بموكٍب ُمشیَّعًا شوبا كفر قریة به ُیطاف أن بعد التراب المتوّفى ُیوارى أن قبل                المقام
(موالنا القادر عبد لجّدي ومدائح أدعیٍة مع والطبول والدفوف السناجق حملة             یتقّدمه
اسمها یفیض كما والَشبع الوفرة أرِض شبعا، أهالي كان وقد الجیالني). القادر              عبد
المأكل في للبركة طلبًا المقام في الفخاریة الطعام آنیة یضعون بالمعنى،             اآلرامّي

  والمشرب.
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  ( في األفق الثلج على جبل الشیخ، خالد عودة اهللا، نیسان 2019)

  المقام: المكان والزمان
إبراهیم أبینا مقام یرتفع شبعا، مزارع في الشیخ) (جبل حرمون جبل كتف              على
ُیطّل البحر) سطح عن م 1296) صخريٍّ نتوٍء على البیضاویة الثالثة بقبابه              الخلیل
یقول كما عسًال صخوُره تسیل الذي النحل موطن حیق؛ السَّ العسل وادي 7            على

مترًا 14 اإلجمالّي طولها ُمقبٍّبة حجراٍت ثالث من الحالي المقام یتكّون             الشباعنة.
الُحجرة یتوّسط األطراف، على القبتین من أعلى الوسطى والقّبة أمتاٍر، 5             بعرض
المقامات معظم حال كما منخفٍض باٍب من المقام إلى الزائر یدخل محراٌب،              القبلیة
1355 سنة األول ربیع 11 في المقام هذا إصالح "تّم : ساكفه فوق ُنِقش بالدنا، 8               في

على رابعٍة بُحجرٍة وتوسعته المقام لترمیم النقش یؤّرخ میالدّیة). 1937)            هجریة"

  یشّكل وادي العسل الحّد الفاصل ما بین قضاء حاصبّیا اللبناني والقنیطرة السوري.7
   الساكف: العتبة العلیا للباب8
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المحسن نفقة على وذلك الزوار، لجلوس متقابلتین مصطبتین تحوي المقام            مدخل
 الكبیر خالد عطوي، الذي عاش وُتوّفي في الوالیات المتحدة.

 
 ( المقام من الداخل، خالد عودة اهللا، نیسان 2019)

المولد بذكرى االحتفال مع لتتزامن جاءت المقام إصالح عملیة إتمام اّن             ویبدو
عند األول ربیع 17) األول ربیع شهر من 12 في به ُیحَتفل الذي الشریف                النبوّي
یقصدون الطوائف ُمختلف من التیم وادي وقرى شبعا أهالي كان حیث             العاملیین)،

  المقام لالحتفال والتبّرك والتنّزه تحت ظالل أشجار السندیان في هوائه العلیل.
 

لبناٍء قدیٍم محراٍب بقایا مشاهدة ویمكن المملوكیة، الفترة إلى فیعود المقام، معمار              أّما
للعصر یعود قدیٍم بناٍء على بدوره أقیم والذي أنقاضه، على الحالّي البناء ُأقیم               سابٍق
هي ورّبما المقام. فوقها ُأقیم التي القدیمة المصطبة/المنّصة بذلك تشي كما             البیزنطّي
من العدید حال هو كما المحیط، في تنتشُر التي الغساسنة أدیرة من دیٍر               بقایا
صمویل النبي مقام مثل من سابقٍة أدیرٍة مواقع على ُبِنیت والتي بالدنا، في               المقامات
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هذه وكانت شمویل". بـ"دیر المقدسّي الدین شمس موالنا یسّمیه الذي القدس             شمال
المعابد هذه في المؤمنین مّدخرات لحفظ اسُتخِدم قبٍو على تحتوي القدیمة             المعابد
الممارسات في صدًى العتیقة والممارسة االعتقاد ولهذا قداستها، بسبب           اآلمنة
على ُیؤّمن "خزنٍة" كـ تستخدم كانت حیث التیم؛ وادي في بالمقامات المتعّلقة              الشعبیة

  الغالل والمحاصیل في حرم المقام وتحت أشجاره فال یعتدي علیها أحٌد بسرقتها.
 

 
 ( النقش فوق باب المقام "تّم إصالح هذا المقام في 11 ربیع األول سنة 1355 هجریة"، خالد عودة اهللا،

 نیسان 2019)
 

على كبیرة بحجارٍة المبنیة القدیمة القبور من عدٌد یوجد المقام، من الجنوب              وإلى
الحفریات كشفت وقد بالخرسانة، ُبني العهد حدیثة وبعضها جملونّي، َعقد            شكل
باإلضافة والمملوكّي، البیزنطّي العصر من اریة فخٍّ أواٍن عن المقام حول            األثریة
الدین زین العادل الملك السالطین من لكلٍّ بدمشق ُصّكت مملوكیٍة معدنیٍة نقوٍد              إلى
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فضًال برقوق، الدین سیف والظاهر قالوون بن محمد الدین ناصر والناصر             كتبغا،
  عن قطعة نقٍد عثمانیٍة من زمن السلطان عبد الحمید الثاني.

 
 (شجرة بلوط ُمعمرة في جوار المقام، خالد عودة اهللا،نیسان 2019)

 
ُمشرٍف، األرض من مرتفٍع على المقام ُبني فقد المقامات، معظم في المعتاد هو               وكما
البلوط من معمٌّرة أشجاٌر به وتحیط مستدیرٍة، ماٍء بركة في تصّب نبعٍة              بجوار
الذي الفحم لصناعة الحّطابین فؤوس من المقام حرمة حَمتها السنین، مئات             عمرها
أّن المسلمین الرّحالة كتب تخبرنا البلوط، ذكر وعلى دمشق. في لبیعه ُینقل              كان
بیسان أكواخ سكنت المتصّوفة من لجماعٍة ا ُمسَتقر كانت بالمقام المحیطة 9           المناطق

  أكواخ بیسان هي مساكن للُعّباد ورواة الحدیث النبوي الشریف بالقرب من بیسان، أوردها الرّحالة9
 والجغرافیون المسلمون كابن جبیر وغیره. وقد حفظت قریة الِخصاص المهّجرة بالقرب من بیسان هذا

  االسم، (الخصاص جمع ُخّص وهو البیت المصنوع من القصب).
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منها المرار إلزالة نقعها بعد البلوط، بثمار یتقّوتون وكانوا البلوطیین، باسم             ُعرفت
 وطحنها، ومن ثّم یصنعون من دقیقها ُخبزًا.

 

 
 (إطاللة على وادي العسل، خالد عودة اهللا، نیسان 2019)

 
سیاسیٍة حربیٍة بوظیفٍة بالدنا، مقامات كمعظم المقام، لبناء المكان هذا اختیار             ویرتبط
بؤرًة شّكل الذي بانیاس ثغر على یطّل حیث الصلیبیین؛ مع المواجهة سیاق 10             في

وقد االستراتیجي. موقعه ألهّمیة نظرًا اإلفرنج؛ الغزاة مع الطویل للصراع            مكثفة
الثورة ففي الحدیث؛ الزمن في الحربّي الدور هذا بلعب المقام منطقة             استمّرت
معروف بني مجاهدي من فرقٌة رابطت ،1926 آذار في وتحدیدًا الكبرى،             السوریة
"كلیمان الفرنسّي الكولونیل قادة هجوم من شمس مجدل عن للدفاع الطیر مشهد              في
قواعد الروس جبل من اّتخذوا الذین الفدائیین عملیات إلى وصوًال            غرانكور"،

   یقع المقام على بعد 4.5 كم شمالّي بانیاس الحولة.10
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المستمّرة اللبنانیة المقاومة بعملیات وانتهاًء النكسة، ُبَعید الصهاینة لمهاجمة           حصینًة
  إلى یومنا هذا ….

 
حرمون جبل عبر بدمشق الحولة بانیاس تربط التي الطریق على المقام             ویقُع
تمّر أخرى طریٍق عن بعیٍد غیر دمشق، إلى صفد من القدیم الطریق وعلى               (الشیخ)،
عبرها التي الطرق هذه عنها. مزارعها أبعد شبعا)؛ (مغر ُمُغرها إلى شبعا              من
جبل من الثلج ُجّالب "الثّالجین"؛ إلى باإلضافة والمهّربین والثّوار والرعاة ّراع            الزُّ
حفظًا لیًال منه والهابطین نهارًا الشیخ جبل إلى الصاعدین األسواق، في لبیعه              الشیخ

 للثلج من حرارة الشمس.
 

   "وقفّیة مشهد الطیر"
من الثاني وفي السنین. مئات منذ وقفیٌّة أرٌض غاباٍت من به یحیط وما المقام                وأرض
الشرعیة، السّنیة حاصبیا محكمة قرار العلیا الشرعیة المحكمة ثّبتت ،1949            شباط
محمد المقاوم القاضي برئاسة 1944 سنة الثاني تشرین من الثالثین في             الصادر
اإلبراهیمّي الطیر بمشهد الُمسّماة األرض قطعة وقفّیة اهللا، رحمه الدین جالل             سلیم
وأشجاٍر قدیٍم مسجٍد على تحتوي والتي لحاصبیا، التابعة شبعا قریة خراج في              الكائنة
الخلیل ومقام شبعا قریة مسجدي على ریُعها والموقوف العدد كثیرة السندیان             من
اّدعاء حول اللبنانیة والدولة ني السُّ الوقف بین النزاع الحكم هذا حسم             إبراهیم.
المحكمة وثائق وتعّد دولة)، (أرض أمیریًة أرضًا المقام أرض بكون            األخیرة
الحكومة تقّدمها التي الرئیسّیة الوثائق من الطیر مشهد بوقف الخاصة            الشرعّیة
االّدعاءات ودحض شبعا مزارع لبنانّیة إلثبات الدولیة المحافل في           اللبنانیة

11 الصهیونّیة. 

 

   ُانظر الملحق رقم (2)11
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12 " بین َهبتریم هو ما یسمیه االسماعیلیون بمشهد الطیر"

الحركة ألطماع محال عمومًا الشیخ وجبل شوبا كفر ومرتفعات شبعا مزارع             كانت
البارون أرسل وقد فلسطین، في االستیطانّي نشاطها بدایات منذ           الصهیونیة
التي الیهودیة الجالیة مع بالتعاون المنطقة، إلى للمساحة بعثًة 1913 عام             "روتشیلد"
أعضائها غالبیة انتقل والتي األولى، العالمیة الحرب حتى حاصبّیا في ُتقیم             كانت
قریة أراضي على أقیمت التي بینا"، "روش مستوطنة في لالستیطان            الحقًا
ُمداوالت أثناء الصهاینة سعى وقد استیطانیٍة. فرٍص عن بحثًا المهّجرة؛            الجاعونة
المزارع منطقة ضّم إلى والبریطانّي الفرنسّي االحتاللین بین ما الحدود            ترسیم
االنتدابیة؛ فلسطین حدود إلى شماًال اللیطاني نهر إلى وصوًال الشیخ جبل             وسفوح

 تحضیرًا إلقامة كیانهم الَمْسخ برعایة اإلنجلیز.
 

وزارة ووكیل الحاخام اضطلع ،1969 العام في وتحدیدًا المزراع، احتالل وبعد             
الطیر". "مشهد لـ توراتيٍّ تاریٍخ اختالق بمهّمة كهانا"، "شموئیل الصهیونیة،            األدیان
ُأطلق ما في المنصب، هذا فیها شغل عامًا 20 خالل مركزیًا، دورًا "كهانا"               ولعب
المزارع، منطقة وفي فلسطین". في الیهودیة المقّدسة األماكن "تطویر مشروع            علیه
قدیم في المنطقة وسكنوا تهّودوا الیطوریین،الذین العرب تاریخ من الصهاینة            اّتخذ
في الستیطانهم، مزعومًا تاریخیًا سندًا التاریخیة، الروایات بعض بحسب           الزمان

  حین فشلت محاوالت عدٌّة خالل الثمانینیات في زرع مستوطناٍت لهم فیها.
 

تعاظمت المزارع، منطقة في االستیطانّي "المدّني" التواجد في الفشل هذا إثر             وعلى
لهذا التوراة نصوص من سنٍد بتلفیق إبراهیم، أبینا مقام في یهودّي إرٍث خلق               أهّمیة
االستیطانّي التواجد فشل عن كتعویٍض لزیارته دوریا تقلیدًا یخلق بحیث            المقام؛

بالكالم: 13 الدائم. وبدأ "المدریخ" 

   ُیقصد باالسماعیلّیین هنا المسلمون المنحدرون من نسل اسماعیل، ابن سیدنا إبراهیم علیه السالم.12
  "المدریخ": المرشد السیاحي باللغة العبریة، ویحمل مدلول الكلمة عند الصهاینة مضامین أیدیولوجیًة13

  استیطانیًة مكثفة.
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التوراتّي الموقع إال هو ما إبراهیم، النبّي مقام أو الطیر بمشهد األغیار ُیسّمیه ما                 إّن
الربُّ وعد هنا הבתרים)، בין (ברית األجزاء" بین "العهد لـ أو القطع" "عهد               لـ
قائًال عهدًا إبراهیم مع الربُّ بّت الیوم ذلك "في المقّدسة: باألرض إبراهیم              النبيَّ
(سفر الفرات". نهر الكبیر النهر إلى مصر نهر من األرض هذه ُأْعِطي              لَنْسِلَك

 التكوین 15 :18)
 

في مذكوٌر قدیم یهودّي مقاٌم األصل في هو اإلسالمّي المقام بأّن "المدریخ"              وأردف
كانت المقام هذا زیارة وأّن الیهودیة، المقّدسة واألضرحة للمقامات الزیارة            كتب

 ممارسًة ُمتبعة عند یهود صفد منذ العصور الوسطى.
 

مع المقّدس" النّص "مطابقة على دلیًال "المدریخ" یِجد لم الوثوقیة، الدیباجة هذه              بعد
معه حامًال حماره على الراكب اللبنانّي العجوز ذلك قّصة سوى الحالیة             الجغرافیا
احتالل بعد 1969 عام في الصهاینة الجنود اعتقله والذي الِخرج، في             دجاجاٍت
یوردها كما حرمون، جبل منطقة في العاملة 890 الكتیبة قائد إلى واقتادوه              المزارع

را ! ماتان فلنائي" صاحب كتاب "وعرفُت بالدي" الصادر مؤخ" 
 

 سأل الجنرال: ما الذي تفعله في هذه المنطقة المحظورة؟
 قال العجوز: جئُت من شبعا ألقدّم نذراً عند مقام أبینا الخلیل إبراهیم.

على یدلّه أن العجوز من وطلب واقفاً هّب حتّى (إبراهیم) كلمة "فلنائي" سمع أن                فما
  المكان، وهكذا صار المقام موقع أسطورة "بین هبتریم" .

 
فلنائي"، "زئیف أبیه طلب فهو الثمین بالصید فرحًا یطیر الكتیبة قائد جعل الذي               وأّما
إبراهیم عهد موقع عن البحث إسرائیل"، أرض "معرفة بــ ُیسّمى ما رموز أهّم               أحد

  في جبل حرمون (الشیخ)، والذي تذكره كتب الزیارة لیهود صفد.
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یدعم ما وقال: الروس جبل صْوب بنظره "المدریخ" جال القّصة، لهذه سرده               بعد
كتف على المقام علیه ُبِني الذي الموقع هو اإلسالمّي للمقام الیهودیة باألصول              القول
ذاتها، الجبل قّمة على ولیس ،( الصهاینة عند דב הר دوف (هار الروس 14             جبل

هو كما القمم على ُتبنى تكن لم والتي الیهودیة المقامات بناء تقلید مع یتوافق ما                 وهذا
  حال المقامات اإلسالمیة إّنما على أكتاف الجبال !

سّري: في وقلُت ضحكُت "المدریخ"، لسان على األخیرة المنّمقة التلفیقة هذه             بعد
  تخّیر أیها اللعین بین وصٍف كاذٍب أو جاهٍل …

  
  

 
  (المقام من الجهة الغربیة، خالد عودة اهللا، نیسان 2019)

  ُیطلق الصهاینة اسم "هار دوف" على جبل الروس (رویسة العلم)، تخلیدًا لذكرى الضابط الصهیوني14
  "دوف رودبیرغ" الذي ُقتل هناك على أیدي المقاومة الفلسطینیة في آب عام 1970.
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الطیر مشهد ُتوِرد والتي والمقامات، لألضرحة الیهودیة الزیارة ألدبیات مراجعٍة            من
یزوروا لم األدبیات هذه كاتبي أّن المؤكد من فإّنه التوراتي، األطراف لمیثاق              موقعًا
األدبیات من مة ُمنظٍّ نقٍل بعملیة قاموا وإّنما موقعه، یعرفوا ولم ُمطلقًا             المقام
الحالة هذه في ُمعتمدین لها، یهوديٍّ تاریٍخ الختالق البالد ألهل الشعبیة             والُممارسات
ذكر على یأتي الذي التوراتي بالنّص ومقاربته الطیر" "مشهد المقام اسم تأویل              على

  الطیر:
 

فأخذ وحمامًة، ویمامًة ثالثیًا، وكبشًا ثالثیًة، وعنزًة ثالثیًة، عجلًة لي "ُخذ له:              قال
فلم الطیر وأّما صاحب  ه. مقابل واحٍد كّل ِشّق وجعل الوسط، من وشّقها كّلها               هذه
لهم، لیست أرٍض في غریبًا سیكون نسلك أّن یقینًا إعلم ألبرام: فقال              یشّقه…
وبعد أدینها، أنا لها یستعبدون التي األمة ثّم سنٍة، أربعمائٍة فیذّلونهم لهم،              ویستعبدون
بشیبٍة وُتدَفن بسالٍم آبائك إلى فتمضي أنت وأّما جزیلٍة، بأمالٍك یخرجون             ذلك
أبرام مع الرّب قطع الیوم ذلك في هُهنا، إلى یرجعون الرابع الجیل وفي               صالحٍة،
نهر الكبیر، النهر إلى مصر نهر من األرض، هذه أعطي لنسلك قائًال:              میثاقًا

15 الفرات. (سفر التكوین، اإلصحاح 15). 

لونه صار الشیخ جبل فإّن الجوالن، مستوطنو یتداولها التي األسطورة            وبحسب
والعبودیة بالغربة اسحق من إبراهیم نسل على الرّب قضاء سمع أن بعد حزنًا               أبیضًا

  لمدة 400 عاٍم.

إبراهیم السلطان مقام یعتبرون كانوا الصهاینة المستوطنین أّن هنا ذكره یجُدُر             ومّما
على الشبعاوّي ذلك جاء أن إلى األجزاء "، بین "العهد موقَع بانیاس في أدهم               بن
إال هو ما أدهم بن إبراهیم مقام إّن قالوا بعدها الطیر، مشهد مقام عند للنذر                 حماره
إلى زالوا وال یختلقون، كما داوود الملك خزائن نقیب غرشوم"، بن "شفوئیل              ضریح

  في االختالق الصهیوني ألرض المیعاد، توجد عّدة مواقع لقّصة"العهد بین األجزاء" (ברית בין15
 הבתרים) في الخلیل ونابلس، وال یتوافق تحدیدها في مزارع شبعا مع التسلسل الزمني للروایات المتعّلقة

 بقصة سیدنا إبراهیم التي توردها التوراة. لذلك، یلجأ الصهاینة إلى القول "ال یوجد سابٌق والحٌق في
  نصوص التوراة"؛ أي أّنها ال تخضع للتسلسل الزمنّي، كمخرٍج لحّل هذه التناقضات.
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بالمرصاد لهم یقُف فیه. تلمودیٍة طقوٍس وتأدیة المقام اقتحام على یداومون هذا              یومنا
إبراهیم مقام بأّن حّدثني و الذي قنیة، عین من بشارة" الدین "علم المقام على               القائم

 بن أدهم أمانٌة حّملها أهُل بانیاس أهَل عین قنیة بعد التهجیر إلى حین عودتهم.

 

 (أطالل مزرعة رمتا، خالد عودة اهللا، نیسان 2019)
 

 عودٌة إلى صباح ذلك الیوم الربیعّي
إلى شوٌق متناقضٌة، مشاعُر فني تتخطُّ الفجر، صالة بعد القدس من بسیارتي             سافرُت
الشباعنة، ُمُغر مزرعة عند الصعود رحلة بدأت إلیه، الطریق من وجزٌع             المقام
في جلسُت باالضطراب، َیقُدر وباطني بالسكینة یشّع ظاهري الحافلة، إلى            صعدُت
في والسّماعات أحٌد، المقعد یشاركني لئال بجانبي حقیبتي ووضعُت الخلفّي            المقعد

 أذنّي لكي ال أسمع الصخب التلمودّي من حولي.
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األربعة طیورك كما أشواقي أشتات ألُلّم إلیك، صاعٌد أنا ها الخلیل: إبراهیم               جّدي
تُعد لم الَوَنس، روحي في بعثت زبدین مزرعة وكروم بیوت أطالل مقامك،              عند
وصار شخصیة، روحیة تجربًة صارت وإّنما وقضیًة اسمًا لي بالنسبة شبعا             مزارع
وقفْت رمتا مزرعة عند منها. المهّجرین أهلها ذكریات مع تتواشج ذكریاٌت فیها              لي
ج أتحجُّ القافلة في السائرین آخر كنُت األقدام، على سیرًا الرحلة وبدأت             الحافلة
عّما أبحُث المقّدس، التراب وأشّم الشجر جذوع ألمُس عنها. ألتخّلف            بالتصویر
رائحة من هذا قلُت صدئًا، حدیدیًا إزمیًال وجدُت تذكارًا. بیتي إلى معي              سأحمله
تصُله ال الدرب صار فشیئًا شیئًا حولي. أتلفُّت وأنا حقیبتي في وخّبأته              األحباب
المقام انبثق حتى لحظاٌت إال هي وما الملتّفة، السندیان أشجار ظالل بین              الشمس

 أمامي فارتعشُت:
  "تتجاذُب األشواق وْجد نفوسنا       بین خاٍف في الضلوع وباد"

 

 
  (إشاراٌت إلهیٌّة في الطریق إلى المقام)
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حرمون ثلج األُفق وفي أمامه، الماء وبركة المقام أتأّمل سندیاٍن شجرة تحت              جلسُت
لُیكِملوا النشاز طقسهم من الغزاة فراغ َنطرُت ، سماويٍّ ببیاٍض المشهد            یكّحل
من آیاٍت أتلو خاشعًا المقام دخلُت بالمقام، ألختلي المعّمرة األشجار نحو             مسیرهم
ّهاد وأصحاب الحاجات المخبوءة في المقام.  القرآن فیرجع إلّي الصدى بأصوات الزُّ

 
   أتلو وأسمُع حتى رأیت…

  فسالٌم على إبراهیم،
 وسالٌم على الشهداء من ذّریته إلى یوم الدین.

 
 

***** 
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 المالحق:

  
  خریطة وادي التیم1.
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  خریطة مشهد الطیر المرفقة بالوقفیة2.
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  خریطة لمزارع شبعا ومرتفعات كفر شوبا المحتلة3.
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 مخطط المقام4.
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الصهیوني" اآلثار عالم ید على المقام عند ُوجدت مملوكیٌة فخاریٌة أوانَي -5            
  شمعون دار"
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العام في افُتتح والذي شوبا، كفر قریة في السالم علیه إبراهیم الخلیل مسجد -6              
 2016 استمرارًا للوفاء لذكراه في المنطقة
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 7- صورٌة جویٌة توّضح موقع مقام مشهد الطیر ومحیطه
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