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املوحدون »الدروز« يف جبل العرب 

مواجهات سياسية وحتديات وجودية

دراسة تارخيية سياسية مقارنة

مجال الشويف

ملخص الدراسة

تنحو الدراسات التي تتناول الوجود »األقلوي« للموحدين »الدروز« يف جبل العرب يف املعادلة 
الوطنية السورية -معظمها- باجتاه التوصيف السيايس أو العقائدي متخذة من فكرة التوجه املذهبي 
»األقلوي« سمة عامة يف التحليل، ما يظهر تباينًا بني حدي التوصيف املوايل للنظام أو املعارض. إذ 
تبنى الفرضية األوىل عىل عدم مشاركتها بفاعلية بصورة شعبية يف الثورة السورية، مكتفية باحلياد منها، 
بينم الثانية تستدل عليها من حراكها السلمي والسيايس، إضافة إليها رفض اخلدمة اإللزامية، وحركة 

رجال الكرامة العسكرية فيها. 

التحاق آالف من شباب  العسكرية وعدم  الكرامة  الطريق األوىل تفسري ظاهرة رجال  مل تستطع 
اجلبل باخلدمة العسكرية وما مثلته من خروج عن صفة املواالة الدينية والسياسية؛ والثانية يعيبها أهنا 
مل جتد إىل اليوم تفسري عدم خروج هذه األقلية عن النظام شعبًيا بشكل كامل كم حدث يف باقي املناطق 

السورية أو والئها الكيل له، وذلك من دون تفعيل املفردات املمكنة هلا. 

التحليالن مل يستطيعا تفسري هذه الظاهرة املتناقضة الذي يبدو أن مرده التحليل السيايس املكتفي 
الغريض والشكيل  التوظيف  أو  إىل هذه اجلهة من دون غريها،  بغية االستملة  بالتوصيف اإلعالمي 
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»ثورة وطنية  أو  الدامية والكارثية عىل سورية كلها،  األقليات«  إلحدى مقولتي: »اإلرهاب ومحاية 
لكل السوريني« من دون التدقيق يف توضعاهتا الواقعية وكيفية انتشارها وحتوالهتا. 

تتوخى هذه الدراسة املقارنة التارخيية السياسية لتموضع هذه األقلية املدّعمة بالوثائق التارخيية، 
متكن  بحيث  ومستقباًل،  اليوم  السورية  الوطنية  املسألة  تستهدف  حتليلية  نتائج  إىل  الوصول  بغية 
وكيفية  وإمكاناهتا،  املسألة،  هذه  معطيات  عىل  يدهم  وضَع  واملعريف  السيايس  احلقلني  يف  الفاعلني 
التعامل معها يف منطقة كجبل العرب، بأغلبيته املعروفية »الدرزية« مع باقي النسيج السوري فيه من 
عشائر البدو واملسيحني مع عدد من الوافدين من املهجرين السوريني من باقي املحافظات السورية 
املنكوبة متجاوزة املئة ألف، وبالرضورة طرح خياراهتا السياسية املمكنة، وبالرضورة كيفية توجهها 
االجتمعي  العقد  وحاجات  متطلبات  أو  الراهن،  الوضع  ظل  يف  واحلالية  التارخيية  معطياهتا  وفق 

املمكنة للمسألة السورية.

توطئة ومقدمة

تقطن يف  التي  املعروفية  األقلية  لدراسة موضوعة  املاضية حماوالت عدة  السبعة  السنوات  محلت 
جبل العرب املعروفة باملوحدين »الدروز« يف املعادلة السورية من حيث املوقعني السيايس واالنتمئي، 
هذه  طبيعة  تفكيك  يف  عميًقا  اخلوض  دون  من  السيايس  التوجه  مسألة  حتديد  باجتاه  يذهب  وجلها 
البنية ودراسة مقومات وجودها املوضوعي؛ إذ ما زالت الريبة هي احلاكمة يف اجتاه حتديد هذا املوقع، 
إبراز دور  أو  السياسية  التكفري من جهة، واالستملة  تأخذ موقع  القالب  وتنوس بني وصفة جاهزة 

احلياد يف التوصيف السيايس.

يذهب كثري من املحللني إىل تصنيف املوحدين »الدروز« سكان جبل العرب عىل أهنا أقلية موالية 
الوطنية  املالمح  إبراز  عىل  آخرون  ويدرج  السورية،  الثورة  يف  شعبًيا  تنخرط  مل  كوهنا  للنظام،  كلية 
حلراكها الوطني من خالل االستدالل عليه عرب مؤرشات حراكها السلمي والسيايس املعارض سواء 
عرب التظاهرات السلمية منذ بدء الثورة السورية، أو ما مثله بعض رموزها الوطنيني سياسًيا ووطنًيا. 

وعىل الرغم من أن هذين التصنيفني مل تكتمل فيهم مكونات البحث من حيث الفرضية والنتيجة:

الطريق األوىل مل تستطع تفسري ظاهرة رجال الكرامة العسكرية ذاتية التسليح وعدم التحاق 	 
الدينية  املواالة  صفة  عن  خروج  من  مثلته  وما  العسكرية  اخلدمة  يف  اجلبل  شباب  من  آالف 
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والسياسية، واالكتفاء بطلبها بإصالح احلياة السياسية ورفض التورط يف القتل والتمسك بالدفاع 
عن جبل العرب بم يعتقدون به من أخطار هتدده أثبتها الواقع، فـ))يف مواجهة قوة األمر الواقع 
يف السويداء، أي النظام، وعىل الرغم من أهنا ابتدأت عىل شكل حركة إصالحية، فحركة رجال 
الكرامة، »تدعو إىل اإلصالح وحماربة الفساد، وتنظيف املحافظة منه«، إال أهنا »اصطدمت مبارشة 

مع مؤسسة »مشيخة العقل« التي رأت فيهم خطًرا مبارًشا عىل إرثها التارخيي(()1).

الثانية يعيبها أهنا مل جتد إىل اليوم تفسري عدم خروج هذه األقلية عن النظام شعبًيا بشكل كامل 	 
كم حدث يف باقي املناطق السورية أو والئها الكيل له. هذا عىل الرغم من عملية اغتيال صف 
2015/9/4 ذهب ضحيته ما يزيد عىل  قيادة حرة رجال الكرامة األول بتفجريين متتاليني يف 
80 مواطنًا، من دون أن يكون هناك مسوغ واضح هلذه العملية سوى اخلروج عن صف املواالة، 
ما  إىل  إضافة  اليوم،  إىل  دليل واضح  دون  فيه من  األمنية  األجهزة  تورط  إىل  إشارة واضحة  يف 
تعرضت له هذه األقلية بعمومها من هتميش وظيفي ممنهج وإقصاء من احلياة السياسية السورية، 
وملا تعرضت له من عملية الدولة اإلسالمية يف العراق والشام »داعش« الغادرة يف 2018/7/25 
إىل رجال  إىل توجيه هتمة اإلرهاب  فيها، إضافة  النظام  الروس ومن خلفهم  ومؤرشات تورط 
الكرامة، أو مالحقة املعارضة السياسية فيها، إذ أفادت قيادة احلركة قبيل هذا االعتداء، رًدا عىل 
اللجنة الروسية يف ذلك ))أي اعتداء عىل أي شاب من شباب اجلبل هو إعالن للحرب التي كنا 

وما زلنا أهاًل هلا )))2). 

التحليالن كالمها إىل اليوم مل يستطيعا تفسري هذه الظاهرة التي يبدو أن مردها التحليل السيايس 
املكتفي بالتوصيف اإلعالمي بغية االستملة إىل هذه اجلهة من دون غريها، أو التوظيف الغريض 

والشكيل إلحدى مقولتي: 

»اإلرهاب ومحاية األقليات« الدامية والكارثية عىل سورية كلها. أ. 

انتشارها ب.  وكيفية  الواقعية  توضعاهتا  يف  التدقيق  دون  من  السوريني«  لكل  وطنية  »ثورة  أو 
وحتوالهتا. 

التوصيف وجمرياته، سيجري تقسيم  الدراسة وعدم اإلطالة يف  إجرائًيا، بغية وضوح مرمى 

))) موقع الجمهورية،

 https://www.aljumhuriya.net/ar/(688( 

))) سيد مصطفى، »رجال الكرامة؛ قصة مقاتلني دروز سوريني وصفتهم موسكو باإلرهابيني«، رصيف ))، 0)/8/6)0).

https://www.aljumhuriya.net/ar/36883
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للموحدين  السيايس  التاريخ  منها  احلالية  تأخذ  تباًعا،  تنرشان  منفصلتني  دراستني  إىل  الدراسة 
والعقد  منهجًيا  الباطنية  معاجلة  إىل  الثانية  وتذهب  تارخيًيا،  مقارنة  دراسة  شكل  يف  الدروز 
الدراسة  هذه  هدف  سيكون  وبالرضورة  تفكيكية.  بنيوية  مقاربة  يف  املمكن  الوطني  االجتمعي 
منظار  من  احلالية  السورية  الوطنية  املعادلة  الوقوف عىل  تارخيية حتاول  مقاربات سياسية  وضع 
املحيل  النسيج  لواقع  املمكنة  الدالالت  يف  املعرفية  القاعدة  تشكل  بحيث  »الدروز«،  املوحدين 
للوطنية  املمكنة  املحددات  األقلية وتوجساهتا، ووضع  الراهن وهواجس هذه  السوري بشكله 
السورية ومسامهتها فيها، إًذا فقط إذا حتققت املعادلة الوطنية عرب بوابة العقد االجتمعي الوطني 

املمكن. 

التاريخ السيايس والوجودي للموحدين الدروز يف جبل العرب

نشتكني  إىل  نسبة  »الدروز«،  بـ  خطأ  املكناة  املعروفية  األقلية  تسمية  عىل  املؤرخون  اختلف 
الدرزي امللعون لدهيم، واملطرود من املذهب واملتهم باإلحلاد، إذ يأيت يف رسائلهم وعقيدهتم اسم 
»املوحدين« الذين يفضلونه ألنفسهم، كون هذه األقلية تؤمن بعبادة اهلل الواحد، ومنها اشتق اسم 
األقلية،  هذه  تسمية  حول  كثريون  اختلف  بينم  كامل)3).  حسني  حممد  بحسب  وذلك  املوحدين 
وذلك ملرجعية الدراسة من حيث القبول أو الرفض لوجودهم باملبدأ. ويف احلاالت كلها، وبعيًدا 
عن التأويل، وبغية الدخول يف الشواهد والدالالت التارخيية إىل موقع هذه األقلية سياسًيا وجمتمعًيا، 
الفاطمي، يف  العهد  أتى يف  األقلية بوصفها طائفة مستقلة  أن ظهور هذه  املؤرخون عىل  اتفق  فقد 
زمن اخلليفة املنصور بن العزيز باهلل بن املعز لدين اهلل الفاطمي، امللقب بـ«احلاكم بأمر اهلل« )985-

قراءة  العمل عىل  قناعة برضورة  لديه  تشكلت  الذي  بدوي)4)،  الرمحن  عبد  يثبتها  كم  م،   )1025
بن عيل، وذلك يف  قدمها محزة  التي  العقلية  بالفلسفة  ربطها  قراءة عقلية من خالل  القرآين  النص 
املرحلة التي شهدت فيها احلركة املجتمعية يف احلضارة اإلسالمية حركة واسعة يف الرتمجة والنقل 
وتبادل املعرفة مع جوارها من فرس وهنود وأندلسيني وغريهم، مرتافقة مع انتشار واسع يف املدارس 
الفقهية والفلسفية املتنوعة التي حتاول قراءة النص القرآين قراءات متعددة يف زمن اخلالفة العباسية 

وبدايات اخلالفة الفاطمية يف مرص.

))) محمد كامل حسني، طائفة الدروز تاريخها وعقائدها، )مرص: دار املعارف، )96))، ص 8.

)4) عبد الرحمن بدوي، الدروز، فصل من كتاب مذاهب اإلسالميني، املجلد الثاين، ط)، )بريوت: د.ن، )97))، ص 508.
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 زمنًيا، يثبت عدد من املؤرخني أن تاريخ جبل العرب قد تعاقبت عليه حضارات متعددة، تشري 
فاألنباط  باألشوريني،  مروًرا  البازلتي  العرص  من  بدًءا  متعاقبة  حضارات  إىل  فيه  األثرية  املواقع 
املسيحني وعشائر  تارخيًيا)5)، وتعاقب سكانه بني  أبو عساف  التي وثقها عىل  والبيزنطيني  والرومان 
البدو، إىل أن أتت إليه عشائر املوحدين الدروز بداية القرن الثامن عرش قادمة من جبل لبنان يف عقب 
احلمالت العثمنية عليه واحلرب األهلية التي اجتاحته وقت ذاك مع املارونية املسيحية التي اضطرت 
سكانه إىل البحث عن مأوى آمن لعائالهتم فيه، وهبذا السياق يمكن تتبع التاريخ السيايس هلذه األقلية 

وفق اخلطوط العريضة اآلتية: 

يف التاريخ القديم
بعد أن انكفأت الدعوة التوحيدية يف مرص وذهبت إىل االستقرار يف لبنان عرب دعاهتا الرئيسني؛ 
واستقروا عند العشائر التنوخية العربية القاطنة فيه التي هي باألصل قبائل عربية هاجرت من اليمن 
أيًضا  القادمني من حلب  اللخميني  فيه بمشاركة  قراها  لبنان وبنت  استقرت يف جبل  ثم  العراق  إىل 
وسامهت  وأمنتها،  التوحيدية  الدعوة  استقبلت  القبائل  وهذه  بالتفصيل)6)(  الصغري  سعيد  )راجع 
يف حروب الصليبني مع الدولة األيوبية وبخاصة يف معركة حطني عام 1187م وأطلق عليهم صالح 
الدين  التي عىل أساسها حتالف مع مجال  القتال  الثغور لبأسهم وشدهتم يف  الدين األيويب لقب محاة 
النبي شعيب فيها، إذ ))مل  ببناء مقام  الدين  التنوخي، أحد أمرائهم حينها، أمر بعدها صالح  حجي 
يسأل صالح الدين األمري التنّوخي عن اخلالف املذهبي بني الدروز والُسنّة، ومل يسأل األمري التنّوخي 
صالح الدين كيف ينظر إىل الدروز، وإّنم سأَل االثنان عن حقيقة واحدة: كيف نكون أّمًة واحدة بكّل 
واملغول وبخاصة يف  التتار  املنطقة وشاركوا يف معارك  نفوذهم يف  التنوخيني  مّكن  ثم  أطيافها(()7)، 
معركة عني جالوت عام 1260م أيًضا مع اململيك بقياد سيف الدين قطز، الذي آلت إليه اخلالفة بعد 
مقتل سيف الدين قطز، ومع هذا مل يسلموا من هجمت الظاهر بيربس وسجن أمرائهم الحًقا، عىل 

الرغم من مقاتلتهم معه)8).

)5) عيل أبو عساف، اآلثار يف جبل حوران، ألف باء األديب، )دمشق، 009)). 

)6) سعيد الصغري، بنو معروف يف التاريخ، )د.م: مطابع زين الدولة، 984))، ص)6)- 75).

)7) هاشم األيويب، »صالح الدين األيويب والدروز، االنتامء لألمة أوالً«، الجمهورية، 7)/5/7)0).

)8) صالح بن يحيى، تاريخ بريوت، )د.م: املطبعة الكاثوليكية، 7)9))، ص 65.
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يف املرحلة العثامنية
شهد الدروز أشكااًل عدة من التمرد يف لبنان عىل حكم العثمنيني يف القرنني السادس عرش والسابع 
عرش، وذلك بعد معركة مرج دابق يف حلب 1516م، ونزوح آل احلمدان منها إىل لبنان، والحًقا اىل 
جبل العرب، حيث ))انفجر الّتمّرد مراًرا و تكراًرا بني 1518 و1697، وكان األمر دائًم مبعث قلق 
الّسلطات العثمنّية اإلقليمّية واملركزية عىل حّد سواء. ومن وقت إىل آخر كانت تلك الّسلطات تضطر 

إىل توجيه محالت تأديبّية ضّد املتمّردين الّدروز(()9).

جبل العرب
ثمة روايات تارخيية عدة عن سكنى جبل العرب من املوحدين الدروز، لكن املتفق عليه هو هجرة 
املعنيني حكام جبل لبنان إىل جبل العرب وتولية آل احلمدان حكاًما عليه، بعد انتصارهم عىل العشائر 
املنترشة فيه يف قرص قرية نجران، يؤرخ الباحث حنا أبو راشد ذلك باسم القرص املعروف بقرص »مقري 
العرب سوى  نافذة يف جبل  الدين بن معن، مل تكن هناك قوة  بزعامة األمري عمد  الوحش«، وذلك 
1685 م وعاد  قبائل العربان، أو البدو املنترشة فيه، فعنّي محدان احلمدان عىل حكم اجلبل بدًءا من 
هو إىل لبنان)10)، ليبسط آل احلمدان نفوذهم يف اجلبل بانتصاراهتم املتتالية عىل العشائر املوجودة فيه، 
ويستمر حكمهم به إىل حني ظهور خالفات داخلية يف اجلبل بني عائالته املختلفة بني عامي 1853- 
1857م بسبب سطوة آل احلمدان، ليؤول احلكم بعدهم إىل آل األطرش الذين مارسوا السطوة ذاهتا 
عىل فالحي اجلبل كحالة إقطاعية استثمرية، أدت إىل انتفاضة شعبية عامة عىل حكم اإلقطاع فيه، يف 

ما عرف بثورة العامية األوىل بني عامي 1888- 1890م)11).

من املفيد يف هذا السياق القول بأن اسم جبل العرب بقي عىل حاله هذا حتى عام 1853م، وبعد 
األملاين  املسترشق  يثبته  كم  الدروز،  جبل  اسم  العثمنيون  عليه  أطلق  العثمنيني  مع  1860م  معركة 

برجييت شيبلر)12).

)9) عبد الرحيم أبو حسن، »يف نشأة لبنان، عالقة العثامنيني بالدروز«، الحياة، 7/9/7)0).

)0)) حنا أبو راشد، جبل الدروز، )مرص: مكتبة زيدان العربية، 5)9))، ص 9).

)))) أحمد عيل القضامين، »االنتفاضة العامية يف جبل العرب 888)- 890)«، مجلة مجدل شمس، 006/6/4).

)))) بريجيت شيبلر، انتفاضات جبل الدروز- حوران، من العهد العثامين إىل دولة االستقالل )850)-949))، )د.م: دار النهار، بالتعاون مع املعهد األملاين 

لألبحاث الرشقية، 004))، ص 89.
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محلة إبراهيم باشا
واجه الدروز محلة إبراهيم حممد عيل باشا، الوايل املرصي الذي كان قد بسط سيطرته عىل الشام 
وحلب ووقف عىل أبواب اآلستانة، العاصمة العثمنية يف وقتها، مرات عدة بسبب رفضهم اجلندية يف 
جيشه وحماربة العثمنيني، وأرسلت محالت عدة إىل جبل العرب بني عامي 1836و1838 هزم فيها 
مرتني قبل أن يقود بنفسه محلة ثالثة عليه انتهت بنرص خافت للمرصين وإعفاء للدروز من اخلدمة 

اإللزامية)13).

أخرى، وذلك يف . 1 مرة  العثمنيني  مواجهة  الدروز من  ُيعَف  مل  املرصي،  اجليش  انحسار  بعد 
الدروز  فقد كان ملجأ  كلتيهم،  احلالتني  1851م يف معركة »ساري عسكر«)14). ويف  إزرع عام 
هو منطقة اللجاة الوعرة التي حيتمي هبا الدروز ومتكنهم من التغلب عىل أعدائهم سواء تلك التي 

حصلت مع محالت العثمنيني أم محالت إبراهيم باشا املرصية عىل جبل العرب.

مواجهة املد الشيعي
حتالف العثمنيني مع الدروز ملواجهة الصفويني وحكم آل حرفوش الشيعي، وبخاصة يف بعلبك 
وجبل عامل، إذ استطاع األمري فخر الدين املعنى االنتصار عليهم واسرتداد حتالفه مع العثمنيني ))فقد 
استعان العثمنيون هبم يف التصدي للتحدي الصفوي املتمثل يف أمراء آل حرفوش. وقد توىل املهمة آل 
معن بقيادة أمريهم فخر الدين الذي قام بشكل منهجي بتدمري خصومه، وجعل من الدروز أدوات أو 

حتى حلفاء اسرتاتيجيني للسلطنة(()15).

يف تاريخ سورية احلديث
وقبيل قيام احلرب العاملية األوىل قامت السلطات العثمنية بإعدام ذوقان األطرش )والد سلطان 
1911م)16)، وبعد  املحلية يف دمشق وعددهم ستة وذلك عام  الزعامات  األطرش( ومعه عدد من 
قيام احلرب العاملية عام 1914م، بادر الدروز باالتصال بدمشق لالنتفاض عىل العثمنيني. وقد حاول 
الوايل العثمين مجال باشا املعروف بالسفاح، إغراء الدروز واستملتهم لعدم االنتفاض ضده بينم يضمر 

 https://www.marefa.org/ ((8(8 -(8(6( ثورة الدروز يف حوران ((((

)4)) حنا أبو راشد، مرجع سابق، ص 49.

)5)) مكرم رباح، »الدروز »فرقة ناجية« من املتغرّيات التي أفنت وقد تفني مجموعات كثرية«، رصيف ))، 6/5/7)0).

)6)) د.م، أحداث الثورة السورية الكربى كام رسدها قائدها العام سلطان األطرش، ط)، )دمشق: دار طالس، 007))، ص 5).

https://www.marefa.org/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2
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هلم االنتقام خشية منهم، يذكر حممد جابر ما قاله مجال باشا ))إذا كان هناك ما أخشاه فهؤالء الدروز 
الذين أريدهم أن يبقوا بعيدين عن التفكري بإرضام الثورة ضدنا(()17)، ليدخل املوحدون الدروز يف 
حلف مع اجليش العريب بقيادة امللك فيصل بن الرشيف حسني يف احلرب العاملية األوىل ضد العثمنيني، 
متخذين من بلدة القريا مقًرا هلم، إذ رفع العلم العريب فوق دار سلطان األطرش لتلتحق فرق الدروز 

باجليش العريب يف العقبة بقيادة عدد من زعمء اجلبل وقتها)18).

يف زمن النتداب الفرنيس
يف عقب إسقاط الثوار لطائرة فرنسية يف قرية »عرمان«، وبعد اجتمعهم بقيادة سلطان األطرش 
»نورمان«،  بقيادة  الفرنسية  احلملة  وأبادوا  الكفر  بلدة  اىل  توجهوا   ،1925/7/21 يف  »العنّي«  يف 
وتابعوا منها إىل السويداء ملحارصة الناجني منها يف قلعتها حيث ))مل يفاجأ الفرنسيون بالثورة، وانم 
سقوط  احتمل  وأخافهم  الكفر،  يف  الكبري  وانتصارهم  املجاهدين  من  كبري  لعدد  استقطاهبا  أذهلهم 
قلعة السويداء املحارصة، فيصاب رشفهم بإهانة أخرى(()19). الحًقا تتالت اللقاءات بني السوريني 
فوزي  إرسال  بعد  تنامت يف محاة  التي  تلك  العرب، سواء  األطرش يف جبل  بقيادة سلطان  والثوار 
القوقجي هلم مظهر السباعي ومنري الريس، وعدد من الدمشقيني وعىل رأسهم عبد الرمحن الشهبندر 
للغرض ذاته بإعالن الثورة يف دمشق بعد تقدمها يف محاة والغوطة، ويف إثرها أصدر سلطان األطرش 
العرب  أحفاد  »يا  فيه:  جاء  الذي   1925(20( أغسطس  آب/   /23 يف  الكربى  السورية  الثورة  بيان 
األجماد، هذا يوم ينفع املجاهدين من جهادهم، والعاملني يف سبيل احلرية واالستقالل عملهم، هذا 

يوم انتباه األمم والشعوب، فلننهض من رقادنا ولنبدد ظالم التحكم األجنبي عن سمء بالدنا«. 

املبعث األكثر متيًزا يف هذه املسألة الوطنية هو ما جرى تنسيقه بشكل كبري بني الكتلة الوطنية يف 
دمشق بزعامة عبد الرمحن الشهبندر، بم متثله من البورجوازية الوطنية الناشئة، مع القيادة العسكرية 
أغسطس  آب/  أواخر  يف  للثورة  عاًما  قائًدا  األطرش  سلطان  تعيني  عىل  باالتفاق  ودشن  للثورة 
العلمنية السورية يف وقتها املجهضة  )21)1925، بشعار »الدين هلل والوطن للجميع« الذي يعّد نواة 

)7)) محمد جابر، أركان الثورة السورية الكربى 5)9)- 7)9)، ط)، )لبنان: مكتبة نهى، 4)0))، ص4). 

)8)) محمد جابر، مرجع سابق، ص5).

)9)) حسن أمني البعيني، »دروز سورية ولبنان يف عهد االنتداب الفرنيس 0)9)- )94)«، )لبنان: املركز العريب لألبحاث والتوثيق، )99))، ص 66).

)0)) رشيف صالح، »بطل الثورة السورية«، قطايف، ع: ))6)، 5)/8/))0).

)))) حسن أمني البعيني، مرجع سابق، ص 68).
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الحًقا بحكم السلطات العسكرية املتعاقبة بعد االستقالل عن الفرنسيني إىل اليوم. استمرت الثورة 
حتى 1927، نزح قادهتا إىل األردن لقلة الذخرية، من ثم إىل وادي الرسحان والنبك يف السعودية ومل 
يعودوا إال عام 1937 بعد العفو العام 1936؛ وقد قدم الدروز يف وقتها ما يزيد عىل 2200 شهيد 

من أصل 4213 شهيًدا من سورية كلها ممثلة النسبة الكربى لشهداء الثورة السورية يف وقتها)22).

مقاربات تارخيية وسياسية

إن قراءة احلدث التارخيي ذات جمازين، األول موضوعي يستهدف التوثيق من جهة وإلقاء   
الضوء عىل الصريورة وتوقع املستقبل احتملًيا بشكل منهجي، والثاين يأخذ جانب االنحياز إىل جهة 
توظيف احلدث تسويًغا لواقع اليوم واحلارض، وهذا اجلانب الثاين يربز بوضوح يف القراءات املنحازة 
إىل جهة خالف غريها، وقد مارسها كثر يف التاريخ حتى اليوم؛ ويف مسألتنا املطروحة حول املوحدين 
موضوعتي  إحدى  تربز  التي  القراءات  تلك  كثرية  السورية،  الوطنية  املعادلة  يف  ودورهم  الدروز 
التمجيد أو التكفري، وهذا املوضوع من جانبه املعريف والفكري سأدعه لدراسة متممة الحقة، وإن كان 
مقصد البحث هو سورية يف ما بعد 2011 عنواًنا وطنيًّا نجهد يف حماولة مقاربة قراءتنا له موضوعًيا، 

فمن الرضورة بمكان طرح النقاط اآلتية املستخلصة من املقدمة التارخيية أعاله:

مل يقم حوار عقيل بني محلة لواء املعرفة النصية بني املذاهب املختلفة اإلسالمية، بقدر االكتفاء . 1
بوابتي  فاحتة  املقدس  القرآين  النص  مركزية  كانت  فإن  الغائب،  نظر  وجهة  من  اآلخرين  بقراءة 
التأويل والتكفري مًعا، فان اكتفاء املوحدين الدروز باالنغالق كان معّوًقا معرفًيا وحوارًيا أيًضا، 
إذ ساقت املرحلة الفاطمية املفككة والرصاع الدامي فيها، وتنّكر كل من السنة والشيعة ملذهب 
التوحيد، ساقت محزة بن عيل مؤسس الدعوة فلسفًيا وعقلًيا وكاتب رسائلها معظمها، ومن بعده 
هباء الدين أحد أركان الدعوة، إىل ختم الدعوة وإغالقها مرات عدة، إىل أن ُأغِلقت هنائًيا 1043م 

بعد أن انترش دعاهتا يف بالد الشام يف لبنان وسورية)23).

مل يسجل التاريخ حالة اعتداء للموحدين الدروز عىل جرياهنم سواء يف لبنان أم سوريا، بقدر متسكهم . 2
بالروابط املشرتكة يف املعادلة السياسية ودفاعهم عن وجودهم ومتسكهم بأرضهم واستقرارهم فيها.

 https://ar.wikipedia.org/wiki/الثورة_السورية_الكربى  ((((

)))) أنور ياسني وآخرون، بني العقل والنبي، بحث يف العقيدة الدرزية، سلسلة الحقيقة الصعبة 6، )د.م: دار ألجل املعرفة، 985))، ص 75).

https://ar.wikipedia.org/wiki
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احلالة . 3 عن  خارجني  الدروز  املوحدين  إن  حيث  من  الفاضح،  التناقض  تفسري  يمكن  ال 
الكالمي من دون  بالتأويل  اليوم واملكتفية  املناقشة حتى  العقيدة غري  املركزية بسبب  اإلسالمية 
البحث والتنقيب من جهة، أو بسبب خالفهم مع العثمنيني وحروهبم املتكررة معهم، فهم أيًضا 
حتالفوا معهم ضد الصفويني »الشيعة«، الفرق الباطنية املتهمة من السنة بانتمء املوحدين الدروز 
التحالفات  باجتاه  ينحو  التفسري  جيعل  ما  دعوهتم.  وأصل  منبتهم  املرصيني  ضد  وأيًضا  إليها، 

السياسية بصورة حمورية.

تظهر الدراسات واملعطيات التارخيية كافة أن املوقف الثابت هلذه األقلية هو رصاعها للبقاء . 4
يف حدود استقرارها املكاين، من دون االعتداء عىل اجلوار، وعدم البدء يف حرب إال عند هتديد 
هذا االستقرار، ما يفرس التحالف الدرزي العثمين ضد الصفويني واملرصين، مع استمرار النزاع 
مع العثمنيني. وتشهد اللوحة السياسية النقطة األبرز يف هذا يف معادلتي الثورة السورية الكربى 
بالتحالف مع الكتلة الدمشقية الوطنية واحلموية ضد الفرنسيني، وقبلها يف الثورة العربية الكربى 
احلديث  العرص  يف  السورية  املسألة  يف  متاًما  الواضحة  الثانية  والنقطة  األوىل.  العاملية  احلرب  يف 
وبخاصة يف مقدمات نمو احلركة الوطنية السورية إبان االنقالبات العسكرية املتكررة يف املرحلة 
ما بني 1954 و1970، إذ نأى الدروز بنفسهم عن التورط يف الدم السوري عىل الرغم من وجود 

ضباط قادة هلم يف تلك املراحل.

يف جمموع احلوادث التارخيية التي مرت عىل املوحدين الدروز، يثبت املؤرخون أهنم يف كل . 5
مرة حيققون نرًصا عىل شكل االعتداء اخلارجي عليهم، عثمنًيا كان أم صفوًيا، مرصًيا، قبائل بدوية 
أو مارونية، يلجؤون إىل االستقالل النسبي يف قرارهم السيايس وشكل حكمهم املحيل، ويوثقون 
صلتهم بالنتيجة مع احلكم القائم وفق رشوط االستقالل النسبي هذا، وهم يدركون أنه لن يدوم 

طوياًل، وهذا ما أثبتته املسألة العثمنية بشكل رئييس كم املرصية والفرنسية أيًضا. 

الدروز يف سورية عنواهنا . 6 السورية الكربى مرجعية وطنية للموحدين  الثورة  قيادة  شكلت 
العريض الدين هلل والوطن للجميع، وشكلت تراًثا سياسًيا حاول العمل عىل نقاط وطنية عدة:

حرمة الدم السوري والبحث عن االنخراط يف املرشوع الوطني السيايس. ت. 

تعزيز مقومات الوجود الذايت واالستقالل بالقرار املحيل األهيل املنفرد من خالل املرجعية ث. 
التقليدية بشكلها الديني املذهبي، وهو ما جسد يف قانون األحوال الشخصية واملحكمة املذهبية 
اخلاصة يف معامالت الزواج والطالق واإلرث وغريها التي نص عليها الدستور السوري 1973.
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حماولة االكتفاء باحلياد جتاه العمليات العسكرية كلها اجلارية يف الساحة السورية من رجال ج. 
الشيشكيل  أديب  الرئيس  التي جرت عىل اجلبل يف عهد  العسكرية  العمليات  السلطة، سواء يف 
الدروز ومعدهتا يف محص وذنبها يف  الذي كان يقول »أعدائي يشبهون األفعى، رأسها يف جبل 

حلب« )24)، أم ختوين ضباط الدروز وترسيح عدد كبري منهم بعد انقالب 1966.

التمسك بوحدة األرض السورية عىل الرغم من التهميش السيايس والعسكري ألبناء الطائفة . 7
من  السوري  النظام  درج  فقد  اليوم،  إىل  واستمراره   1966 عام  من  بدًءا  السورية  املعادلة  من 
وقتها، عىل هتميش كل احلياة السياسية واملدنية السورية عامة وأبناء السويداء بخاصة. فالسويداء 
بقياداهتا العسكرية والسياسية كانت تشكل رعًبا حقيًقا لطبيعة نظام االنقالب العسكري الذي 
قام به ضباط اجلناح العسكري حلزب البعث يف 1963/3/8 بقالب براق وخادع وطني وقومي 
وهذا ما يثبته ميشيل سورا ))أعلنت حماولة سليم حاطوم البائسة، من خالل موجة االعتقاالت 
سياسية  ككتلة  الطائفة  تلك  هناية  الدروز،  الضباط  صفوف  يف  أثارهتا  التي  التطهري  وعمليات 

مستقلة ونافذة(()25).  

التمسك بالبوصلة الوطنية ومرجعية املوقف العرويب وذلك باستقالهلا عن احلالة الدينية ذات . 8
الدينية املخففة، جعل بوابة العمل السيايس متسعة يف جبل العرب ونمت فيه أشكال  املرجعية 
العمل احلزيب كلها، القومي واليساري التي هيمن عليها حزب البعث يف ما يسمى اجلبهة الوطنية 
األمنية  الدولة  بحكم  واالقتصادية  والعسكرية  السياسية  الدولة  بمفاصل  ممسًكا  الديمقراطية، 
التقليدي،  التسلطية كم فصّله خلدون حسن النقيب ))التسلطية هي التعبري املعارص لالستبداد 
وهي وليدة القرن العرشين، إذ نجح العسكر يف حتالفهم مع التكنوقراط يف تكوين نخبة حاكمة 

ومسيطرة عىل الدولة واالقتصاد واملجتمع(()26). 

)4)) شمس الدين العجالين، »اغتيال أديب الشيشكيل تفاصيل، خفايا، آراء 5-6«، األزمنة، 7/7/))0).

)5)) ميشيل سورا، الدولة املتوحشة، أمل سارة ومارك بيالو )مرتجامن)، )د.م: الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 7)0))، ص 7)).

العربية، 996))،  الوحدة  بنائية مقارنة، ط)، )بريوت: مركز دراسات  املعارص، دراسة  العريب  التسلطية يف املرشق  الدولة  النقيب،  )6)) خلدون حسن 

ص5))-7)).
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املسألة الوطنية السورية، والمتحان السيايس

تفسري مسارات املسألة السورية، وبخاصة يف موضوعة األقلية املوحدين الدروز، تتجاوز حدي 
التكفري املبني عىل باطنية املذهب معتقًدا كم حاول تفسريه علمء الرشيعة ومدارسهم، وبخاصة تلك 
املستمدة من نصوص التكفري املتتالية التي مرجعيتها عرص الرتاجع اإلسالمي يف هناية املرحلة الفاطمية 
النصوص  الواردة يف هذه  التفصيل يمكن مراجعة األخطاء  اململوكية )وملزيد من  املرحلة  وبدايات 
التكفريية غري املستندة إىل الوقائع التارخيية بقدر شبهة النص وتأويله وهذا مبحث آخر، كم يف دعوى 
مسألة  لتظهر  منهم،  والزواج  طعامهم  حرمت  التي  احلديثة)28)  األزهر  أو  السابقة)27)  تيمية  ابن 
املهجرين السورين يف الثورة السورية خالف ذلك أخالقًيا(، وحد السلطة السياسية يف استثمر موقف 
األقلية الدرزية منها ملصلحة مقولة حماربة اإلرهاب ومحاية األقليات فعلًيا وإعالمًيا عىل األقل.  لذلك 
وجب التنبيه برضورة تقيص احلقائق التارخيية واللحظية بمؤرشات وجودها وداللتها الوطنية ضمن 
موضوعة الوطنية السورية، وفق منهجية مقارنة تعتمد نقاط االرتكاز وقياساهتا املرشوعة وأبعادها 

وكيفية جتاوز معوقاهتا.

عموًما، يمكن وضع املحددات اآلتية يف الوضع السيايس واملجتمعي ألبناء جبل العرب تعتمد 
الوقائع التارخيية أعاله وهي:

إغالق الدعوة الدينية وحرصها يف طبقة رجال الدين جعل أبناء السويداء يف العرص احلديث أ. 
ذوي ميول علمنية ومدنية كنتيجة مبارشة لطبيعتهم الدينية املخففة نًصا، إضافة إىل تزاوجها مع 
والعلم  احلياة،  حمبي  من  جتدهم  لذلك  التارخيية،  قبائلها  بني  الشائعة  العربية  والتقاليد  العادات 
وأرسها  األمية،  من  خالية  مدينة   2008 عام  السويداء  ُأعلنت  اليونسكو  فحسب  والتعليم، 

معظمها حددت موضوع النسل مكتفية برتبية أبنائها وتعليمهم ملواجهة قسوة احلياة.

إضافة إىل التهميش السيايس املنبه إليه أعاله، فالنظام السوري مهش املدينة اقتصادًيا من أي ب. 
مرشوعات صناعية ذات قدرة إنتاجية تنموية، ما خال معميل الريان والسجاد يف منطقة متتد عىل 
ما يزيد عىل 5550 كم2 وبتعداد عام يقارب نصف مليون بحسب إحصاءات 2013، وهي ذات 
أعىل نسبة بطالة يف مستوى القطر، إذ بلغت 17.6 عام 2008 مقارنة بـ 12.3 بباقي القطر. هذا 

 https://ar.islamway.net/fatwa/8(86/ ،(006/((/( ،7)) »آراء العلامء يف الدروز«، طريق اإلسالم(

  املوسوعة الشاملة، موقع وزارة األوقاف املرصية، أيار/ مايو 996)، ومرجعية الفتوى عام 4)9) عن ابن عابدين، م)، الفتاوى اإلسالمية، ص )0)، )8))

http://www.islamport.com/b/(/alfeqh/fatawa/

https://ar.islamway.net/fatwa/8186/
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC %C7%E1%C3%D2%E5%D1/%DD%CA%C7%E6%EC %C7%E1%C3%D2%E5%D1 088.html
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ما يفرس موضوعًيا نسبة اهلجرة العالية بني شباهبا فحسب اإلحصائية ذاهتا أن 25 يف املئة من أبناء 
السويداء مقيمون خارجها بني مسافر موقت وطويل األمد. 

املحدود ت.  الدخل  رواتب  عىل  السكان  أغلب  اعتمد  إن  إذ  »الريعي«  الوظيفة  اقتصاد  اعتمد 
املهدد  الفرد مرتبًطا بشكل خفي بمورد رزقه  العسكرية جيعل  أم  املدنية منها  الوظيفة سواء  من 
باالنقطاع أي حلظة، وغري قادر عىل االنفكاك عن منظومة النظام املبنية عىل الوالءات الشخصية 
والتبعية وهذا ما درجت عليه األجهزة األمنية بفصل املعارضني السياسيني من وظائفهم، ومثلهم 
املتخلفني عن اخلدمة اإللزامية أو االحتياطية من الشباب. واملعروف بحكم القوانني االقتصادية 
العاملية أن اقتصاد الوظيفة ال يمكنه أن يبني اقتصاًدا تنموًيا أو مستقاًل بقدر ما يبني سياسية التبعية 
والفساد مع الزمن، لذلك جتد ظاهرة املخربين منترشة بكثافة يف مؤسسات الدولة اخلدمية وهم 
أنفسهم املستخدمون يف ترويج اإلشاعات وجتنيد غريهم يف مسريات التأييد، وبخاصة العاملني 

منهم يف أحزاب اجلبهة.

أمنية ث.  بطرائق  املفسدين  املحافظة  أبناء  من  كثريين  بتجنيد  وذلك  املجتمع  النسيج  تفكيك 
السلمي،  احلراك  بداية  املتظاهرين  املحافظة  أبناء  والتشبيح عىل  االعتداء  أعمل  بغرض  فاضحة 
البنية  تشظي  يف  ليزيد  الواحدة،  والعائلة  األرسة  أبناء  بني  وبينية  شخصية  نزاعات  خيلق  بحيث 
يف  الحًقا  جندت  ذاهتا  والفئات  الثورة؛  سورية  يف  املعنوي  وثقلها  قواها  وهيمش  االجتمعية 
ميليشيات الدفاع الوطني وكتائب البعث التي عملت يف التهريب بأصنافه، وبعضها يف اخلطف 

واالبتزاز وترهيب املجتمع املحيل.

ق هلا إعالمًيا يف سورية ج.  سياسة الرتهيب املتبعة من اجلمعات التكفريية واإلرهابية التي ُسوِّ
أغلبها عىل أهنا من صناعة الثورة وتعمل عىل اجتثاث األقليات، زادت يف حالة التقوقع املذهبي، 
ما أعاد اخليال اجلمعي إىل طبقة املتدينني عامة موضوعة »املحنة« أيام إغالق الدعوة التوحيدية 
يف بداية انتشارها كم أرشنا أعاله، ما جعل احلياد من جمريات املسألة السورية موقًفا دينًيا عاًما، 
عىل الرغم من كل ما حاولته السلطة والنظام من اإليقاع هبم مع جرياهنم يف درعا  فقد ))أفشل 
احلوراين. واألهم  واالقتتال مع حميطهم  عنه،  دفاًعا  احلرب  إىل  النظام جّرهم  الدروز حماوالت 
سياسًيا فضحهم مقولة النظام حول »محاية األقليات« إذ جعلوها هتتّز، وأظهروا أن النظام حيتمي 

باألقليات وجيّرها إىل حمرقة حربه اخلاصة للدفاع عن نفسه وامتيازاته(()29). 

)9)) خلدون سامق، »تحليل الوضع السيايس للنظام السوري، دراسة يف بنية ركائزه، وتحوالت املستقبل«، مركز حرمون للدراسات املعارصة، 9)  ترشين 

الثاين/ نوفمرب 6)0).
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اإلرهاب ح.  النظام مع دعوى  املمنهجني من  السيايس واالقتصادي  التهميشني  نتيجة  ظهرت 
العام املجتاح سورية، وموضوعة أسلمة الثورة املرتافقة مع االنغالق املذهبي؛ بصورة سلوك حميل 
بصبغة وطنية جتلت برفض اخلدمة العسكرية وهترب أغلب جيل الشباب منها، حتى بلغ عددهم 
ما يزيد عىل 50 ألًفا، إضافة إىل اكتفاء احلركات العسكرية التي ظهرت يف املحافظة من مثل حركة 
رجال الكرامة، بمفهوم الدفاع عن الوجود املتمثل يف مقولة محاية األرض والعرض وعدم القتال 

خارج املحافظة وحتريم الدم السوري أًيا كانت صفته السياسية معارضة أو موالية.

بذاهتا كم خ.  انفصالية  الرغم من هذا- حالة  اليوم -عىل  الدرزية إىل  املوحدة  مل تشكل األقلية 
احلالة الكردية، ومل يتورطوا يف الدم السوري سواء مع اجليش أم املعارضة، ومل يعتدوا عىل حميطهم 
احليوي يف درعا وريف دمشق، هذا عىل الرغم من املحاوالت اإلعالمية التي ركزت عىل بعض 
الضباط الدروز يف اجليش التي ال يمكن وصفها إال بمرجعية العمل العسكري للنظام بعامة كم 

هي باقي الطوائف السورية العاملة فيه.

التطرف والـدروز والرضورة اللحظية

وفًقا للسمت العامة املطروحة أعاله عن أبناء جبل العرب، وبخاصة تلك املتعلقة بجانبي املدنية 
ورفض القتل بعامة، وعدم التورط يف الدم السوري ونكبتها الكربى للعام الثامن؛ شكل موقف هذه 
للقتل  رفض  بني  الظاهرة  هذه  أسباب  تباينت  فسواء  املقدمة،  يف  أسلفنا  كم  حرية،  موضوع  األقلية 
بأساسه ومتسك باحلياة املدنية، أم حمافظة من األرس املعروفية عىل أبنائها قلييل العدد يف مستوى األرسة، 
إال أهنا شكلت قلًقا للنظام السوري فلجأ إىل سياسية الرتغيب والرتهيب، بحيث رغب كثريون يف 
تسوية أوضاعهم وخدمتهم داخل السويداء، وفتح البوابات أمام الفصائل التابعة أو الرديفة للتجنيد 

متعددة األغراض بغية استقطاب هذا اجليل من الشباب املراوح عمره بني 18و45 عاًما. 

ومن جانب آخر جلأ إىل ترهيب املحافظة بعامتها عرب ختليق ما يسمى بداعش عىل حدود املحافظة 
الرشقية منذ عام 2014، وبداية تشكلهم من املجموعات البدوية الرعوية غري العقائدية التي تربعت 
العسكري  يد األمن  أو متهيد، وتشري أصابع االهتام إىل  إنذار  بإعالهنا مبايعة داعش من دون سابق 
وقيادته يف املنطقة اجلنوبية يف ختليق ظاهرة كهذه تؤدي أكثر من غرض يف الوقت والسياق نفسيهم: 
فهي تشكل حالة ترهيب للمحافظة كأقلية دينية تقارن ما يمكن أن حيدث معها بم جرى مع الكرد 
يف عني العرب أو اليزيدين يف العراق، ومن جانب آخر جيري استثمرها يف عمليات التهريب املرهونة 
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لشخوص املتنفذين من النظام كأفراد. لتتابع سلسلة الرتهيب هذه ملوضوعة داعش التي نقلت من 
باديته  يف  السويداء  جوار  إىل  درعا،  يف  الريموك  حوض  من  والحًقا  بداية  دمشق  يف  الريموك  خميم 
2018، لتقتل يف غضون ساعات  25 من متوز/ يوليو عام  الرشقية التي هامجت قراها الرشقية يوم 
حمدودة ما يزيد عىل 250 شهيًدا وأكثر من 300 من اجلرحى شديدي اخلطورة، وخطف حواىل 30 
بأكملها؛ ذلك  املهامجة مع عدد من أطفاهلم، وسجلت حاالت جمازر مجاعية ألرس  القرى  نساء  من 
الرشقية  الشملية  املنطقة  قرى  كاملة،  السورية  املتنقلة يف األرض  القتل  آلة  »داعش«،  بعدما رضبت 
دمشق  طريق  عىل  شماًل  املتونة  قرية  إىل  وصواًل  السويمرة  دوما،  الرشحيي،  الشبكي،  السويداء:  يف 
السويداء وبعض جوارهم املحيط. ترافق هذا مع عدد من التفجريات داخل السويداء املدينة بلغت 
الستة راح ضحيتها ما يقارب مخسني ضحية كان أخطرها الذي رضب سوق اخلرضة صباًحا حيث 

يتجمع الباعة أمام بضائعهم ليوم عمل شاق طويل.

وتظهر وقائع األرض ومعطياهتا يف خلفية املشهد الدامي نقاًطا عدة بارزة مفادها:

ُنقل ما يزيد عىل األلف من »داعش« من خميم الريموك بباصات مكيفة إىل البادية الرشقية من أ. 
السويداء يف شهر أيار/ مايو املايض، وذلك برعاية روسيا والنظام بعد اتفاق خميم الريموك آنذاك.

حاول الروس ابتزاز السويداء ورجال الكرامة حرًصا برفع الغطاء عن شباهبا املتخلف عن ب. 
اخلدمة اإللزامية واالحتياطية ممن رفضوا االلتحاق باجليش، أتى هذا عرب رسائل نقلها جنراالت 
الذين رفضوا تصنيف رجال الكرامة باإلرهابني  التقليديني  املنطقة وزعاماهتا  روس إىل مشايخ 
البديلة عن اإليرانية  بحسب ما يزعم الروس، وذلك يف حماولة لتغطية العجز العددي للقوات 

بحسب االتفاق املعلن مع إرسائيل وأمريكا إلخراج إيران من املنطقة اجلنوبية متاًما.

ُسحب السالح من عدد من امليليشيات التي سلحها النظام يف املّدة السابقة قبل يومني فقط ت. 
من هذا اهلجوم. 

يف ما يتعلق برتتيب املنطقة اجلنوبية، أجرى رئيس األركان الرويس مباحثات مع مثيله من ث. 
100 كم، وكانت حجة الروس  الدفاع اإلرسائييل حول إبعاد إيران عن حدود إرسائيل مسافة 
أهنم ال يملكون العدد الكايف لتغطية حدود إرسائيل ومحاهتا وال سبيل إىل االستغناء عن امليليشيات 

اإليرانية إال بوجود بديل هلا.

صد ج.  ومن  األهايل،  محاية  يف  النظام  وال  الرويس  اجليش  يتدخل  مل  داعش،  هجمت  أثناء  يف 
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اهلجوم هم األهايل من قرى املحافظة كلها ومن حركة رجال الكرامة بشكل رئيس، وعدد من 
»الفزعات« التي أتت من أبناء الطائفة يف جرمانا وقرى جبل الشيخ.

إن املتتبع سرَي احلدث العسكري يف سورية ال جيد أي مسّوغ لداعش يف دخول السويداء كوهنا 
ال تشكل حاضنة هلا بحسب املفهوم العام املسوق له كقوة تطرف وإرهاب إسالمي يف العموم، 
وليس هبا أي مورد اقتصادي يمكنها االستفادة منه، كم أنه ال مصلحة اقتصادية لروسيا يف حمافظة 
الواقع الشعبي أن عملية  السويداء، إذ ال غاز فيها وال برتول، وبالرضورة أصبح واضًحا أمام 
اإللزامية  اخلدمة  يف  اجلبل  البرشي ألبناء  اخلزان  أمنية غرضها  عملية  ليست سوى  هذه  داعش 

فحسب، ومع هذا مل خترج املحافظة شعبًيا عن سيطرة النظام وال ضده.

يف  السلمي  بشكلها  سواء  عالوي)30)،  فراس  بدقة  فصله  الذي  الثوري  السويداء  فحراك 
الثورة، أم حماوالت بعض عسكرييها وما مثله املرحوم املالزم أول خلدون زين الدين  بدايات 
الواقع املحيل، وصواًل إىل احلالة املجتمعية األهلية يف استيعاب آالف  تشكيل حالة مفارقة عن 
املهجرين السوريني من دون أن تذكر حوادث تيسء إىل الطرفني فيه؛ ومع هذا مل يستطع الواقع 
املجتمعي األهيل الدرزي أن خيلق حاضنة شعبية له بني أبناء املحافظة سواء بمرجعيتها الدينية أم 
العسكرية، وبالرضورة مل تشكل السويداء بعد حدًثا ثورًيا هبذا املعنى، لكنها يف العمق شكلت 

حدًثا وطنًيا يمكن البحث يف مقوماته من خالل:

رفض القتل واخلدمة اإللزامية يف موقف مشابه تارخيًيا ملوضوعتي العثمنيني واملرصيني أ. 
والبحث عن االستقاللية النسبية يف القرار ما مل تفرض عليهم احلرب.

السيايس ب.  باخلطر  اجلمعي  الشعور  ومفادها  الديني،  األهيل  الداخيل  التمسك  حالة  نمو 
احلرب  آلة  فمضمونه  الداعيش،  التطرف  ظاهره  كان  وإن  تفاديه،  ورضورة  وجودًيا 

الروسية العسكرية التي اجتاحت املدن السورية باالستناد إىل جيش النظام.

)0))  فراس عالوي، »حراك السويداء الثوري يف جزأين ) و )«، عني املدينة، 9)/7/5)0).
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اخلامتة: العقد الجتامعي الوطني رضورات وحتديات

القتال،  يف  وشدة  بأس  ذوو  وهم  ووطنيتهم،  بعروبيتهم  احلديث  التاريخ  يف  املوحدون  عرف 
كم  الثغور،  محاة  فهم  حلفائهم،  قبل  ذلك  يف  والفرنسيني  العثمنيني  الرتك  من  خصومهم  هلم  شهد 
هزمتنا،  لكنها  ))حاربناها  األشهر  فرنسا  رئيس  ديغول  فيهم  وقال  األيويب،  الدين  صالح  وصفهم 
ومل يذلَّ اجليش الفرنيس إال أمام العشرية املعروفية فقط، عىل الرغم من كل االنتصارات التي حققها 
املبنية عىل  العربية هلم  السمت األخالقية  املعارك املصريي((، ويذهب عمر فروخ يف حتديد  أكرب  يف 
املذهب  يف  األخالق  حسن  ))فإن  والفلسفة«:  العلم  يف  العرب  »عبقرية  يف  للقول  التارخيية  املعاينة 
ومع هذا مل يكن  الفضائل((،  بالعفاف والصدق وإتيان  الدين، والدرزي متصف  الدرزي جزء من 
يتصور اخليال اجلمعي ألبناء لسويداء سواء بأغلبيته املدنية التي تأقلمت واستقرت مع طبيعة حياهتا 
املتسامح  الديني  بحقلها  أم  وحياتًيا،  علمًيا  املعوضة  لكنها  سياسًيا-  مهمشة  كانت  -وإن  الوظيفية 
تارخيًيا والرافض للقتل والتشدد أن ترى نفسها وقد باتت تقف مبارشة يف مواجهة حدي االستبداد 
التارخيي السيايس والديني مًعا مرة أخرى، لتجد نفسها مغلوبة عىل أمرها، ومهددة بحياهتا ووجودها 
الكيل سواء املرتبطني بالنظام جيًشا أم أمنًا، أم من املعارضني السياسيني املهددين بالتصفية واالعتقال 
والطرد من وظائفهم تعسفًيا، وتوظيف داعش من جهة وتغلغل امليليشيات الشيعية عرب النظام من 
جهة أخرى وفوىض السالح املنترش برعايته من بوابة أعرض، تطبق عىل أبناء السويداء عموًما، ويأيت 
املواطن  لتشغل مهوم  والبنزين والكهرباء  املازوت  بمثل  املحروقات  تقنني  الفاحش وسياسة  الغالء 
اليومية معظمها، املواطن الذي يرى بأم عينيه الغنى الفاحش للمهربني وعنارص احلمية املفرتضة من 
جيش الدفاع وغريهم وما يسببونه من حتريض دائم لزعزعة استقرار املحافظة التي مل تكن أبًدا حاضنة 

للنظام وال للثورة أيًضا مكتفية باحلياد ودرء الفتنة مع املحيط السوري.

عليه، يمكن االستنتاج أن املسألة الوطنية التي شوهت طوال سنوات ثمن من احلرب، قد حولت 
و«األقلمة«  الفوىض  ظاهريت  نمو  عززت  مناطقية،  حملية  موضوعات  إىل  السورية  املسألة  كامل 
بمحتواها الديني يف نموذج العالقات ما قبل الدولة، ما يدلل عىل تنامي النزعة اإلسالمية يف مناطق 
وجودها السني، كم »األقلوية« أيًضا سواء الكردية منها أم العلوية أم الدرزية؛ ما يشري بشكل بدهي إىل 
مستويي العنف املفرط واالنكفاء للمرشوعات املحلية بعد فشل املرشوع الوطني املمكن، وإىل شكلية 
الدولة احلالية وسلطويتها واكتفائها بمكاسبها السياسية واالقتصادية عىل حساب جمموع السوريني، 
ما جعل املجتمع السوري قاطبة ينحو وفق تصنيفات األكثرية واألقلية، اإلسالمية والعلمنية حمض 
صفات قرشية أيديولوجية تعكس مدى التشظي يف املستويات الوطنية سواء كانت سياسية أم جمتمعية 
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احلواجز  معدالت  وازدياد  كافة،  مستوياته  يف  والوحيش  القبيل  املوروث  تنامي  إىل  إضافة  دينية،  أم 
البينية بني مكونات املجتمع.  لتصبح بذلك موضوعة أقلية املوحدين الدروز ظاهرة تستحق التوقف 
عندها سواء بقدرهتا عىل املحافظة عىل تعايشها السلمي مع حميطها السوري معارًضا كان أم موالًيا من 
جهة، أم بتمسك نسيجها الداخيل واملتأقلم مع وجود األقلية املسيحية وعشائر البدو املسلمة إضافة 
إىل املهجرين من باقي املحافظات السورية، يف حماولة السرتجاع استقالهلا السيايس النسبي وتقويض 
هتميشها االقتصادي والسيايس بالرضورة، فم مل يتحقق احلل السوري املتكامل بشكله الوطني املتمثل 
الطائفة  أبناء  حياول  أخرى  خيارات  عليهم  تفرض  قد  الديمقراطي،  والتغيري  السيايس  االنتقال  يف 
النظام  إىل معارك عسكرية مع  باالنجرار  التاريخ، سواء  إذا فرضت عليهم، كم كانت يف  إال  جتنبها 
والروس، ومن الصعب أن يغامر هبا الروس درًءا خلساراهتم معادلة اإلرهاب العاملي وذلك بم متثله 
هذه األقلية من نموذج مغاير للتصنيف اإلرهايب، وبالرضورة ممارسة الضغوط السياسية واالقتصادية 

عىل املحافظة بدياًل هلا. 

مورثهم  يف  تارخيية  دالالت  ذات  الدروز  املوحدون  يراها  كم  هذه  السورية  املسألة  معطيات 
العقائدي قد يدفعهم إىل رضورة البحث عن إحدى نقاط االستناد املمكنة:

فرض رشوط احلرب، سواء بشكلها املبارش مع الروس وحلفائهم العسكريني أم غري املبارش عرب أ. 
اململكة  يف  واملتمثلة  املستقرة  اجلريان  معادلة  يف  البحث  وبالرضورة  الداعيش،  التطرف  أدوات 

األردنية اهلاشمية التي تسعى الستقرارها يف حميطها احليوي يف اجلنوب السوري.

فتح خطوط التنسيق السيايس وما تستلزمه رشوط احلمية الذاتية العسكرية مع البورجوازية ب. 
السورية الوطنية وبخاصة الدمشقية، يف معادلة وحدة املصري الواحد مع التمسك باالستقالل النسبي 
يف القرار الذايت، وهذا ما يمكن أن جينبهم مصائر احلرب التي يتفادوهنا دائًم، ومن املفيد هنا التذكري بم 
كتبه املؤرخ الفرنيس »بورون« حول حتالفاهتم يف هذه النقطة، وشكل وجودهم ضمن املعادلة الوطنية 
السياسية وبالرضورة العسكرية إبان االنتداب الفرنيس، ))إن الدروز مل يكونوا يفكرون يف أن يبقوا 
منفردين يف ساحة الوعى انفراًدا تاًما، وأن بعض الزعمء الوطنيني كانوا يعلقون عىل الثورة الدرزية 

أمهية كبرية(()31).

التزام احلياد املطلق والبقاء عىل الوضع الراهن يف ظل الترشذم السوري والسلطة املوجودة ت. 
فيه، أو أي سلطة أخرى حتمل الصفات األمنية والعسكرية ذاهتا، مع االكتفاء بتحسني رشوط 

)))) سعيد الصغري، مرجع سابق، ص ))6.
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استقالهلم النسبي ضمن معادلة جتنب السلطة احلاكمة، ما مل تضمن إحدى النقطتني أعاله. ليبقى 
نزعات  تزايد  يفرس  ما  السوري،  املشهد  الغائب عن  العامة، هو  الوطنية  واهلوية  املواطنة  سؤال 

احلمية الذاتية التي هي أسهل احللول املمكنة هلذه األقلية وقد مارستها تارخيًيا. 

السيايس  واحلذر  التوجس  العصبي،  االندفاع  الوجود،  عىل  املحافظة  الذايت،  االستقالل 
هي  الغريية،  والنزعة  والكرم  الدخيل  محاية  يف  العربية  األخالق  معادلة  إىل  إضافة  املحيط،  من 
املوضوعات ذاهتا األكثر شيوًعا يف صفات القبيلة العربية باألصل، ما يعني أن االنتكاسة العامة 
التدخل متعدد األطراف يف املسألة السورية وبخاصة  التي أصابت عموم الوضع السوري بعد 
واالقتتال  القرسي  التهجري  مع  املرتافق  املفرط  العنف  ظاهريت  واذكاء  منه،  واإليراين  الرويس 
صفاهتم  إىل  الدروز  املوحدين  من  اجلبل  أبناء  بالرضورة  أعادت  قد  الشيعي،  السني  املذهبي 
احلالة  اضمحالل  صفتي  لتضفي  الدولة،  قبل  ما  األهلية  العالقات  نموذج  يف  القبلية  العروبية 

املدنية وتنامي النزعة العسكرية احلربية بشكلها الدفاعي.

إمكان  حول  املرشوع  التساؤل  فتح  املستقبل  ويف  واألمس  اليوم  بمكان  الرضورة  من  بات 
القائم بالرضورة عىل فصل الدين ومن ثم العسكر عن الدولة  حتقيق العقد االجتمعي الوطني 
ومؤسساهتا واحلياة السياسية بعامها من جهة، ومن جهة أخرى رضورة فتح السؤال حول الباطنية 
السائدة حول املوحدين الدروز من حيث كوهنا منهًجا معرفًيا أم رضورة سياسية تفرضها رشوط 
الواقع ومعطياته؟ مضاًفا إليها حدود املذهب العامة الواردة يف رسائل احلكمة يف العقيدة الدينية 
توحيد  والشيطان،  األبالسة  من  الرباءة  اإلخوان،  حفظ  اللسان،  )صدق(  »سدق  يف  واملتمثلة 
التي يرى فيها الدكتور عبد الرمحن  املوىل، الرضا والتسليم بأمره، وترك عبادة العدم والبهتان« 
بدوي خصال الدعوة الرئيسة البديلة من األركان اخلمسة اإلسالمية)32)، يف ظل غياب تارخيي 
للدولة الوطنية من املنطقة، وأمام مركزية النزعة الدينية بقدسية نصها التارخيية، وهيمنة النظام 
السلطوي وسطوته األمنية العسكرية املطلقة عىل احلياة السياسية واستثمره يف موضوعتي الدين 
األهيل،  الرتابط  بمعنى  اإلخوان  حفظ  مسألتا  فتصبح  اهليمنة،  هذه  عىل  للمحافظة  واالقتصاد 
والرضا والتسليم بأمر الواقع قاعدة سياسية عامة يف عموم املسألة السورية وليست حالة درزية 
خاصة، ستقود هذه األقلية إىل البحث عن استقالهلا النسبي ضمن املعادلة الوطنية مع ازيد من 
بعد  عليها  درجت  التي  الوطنية  احلالة  ملسارات  معاكس  بشكل  عليه  والتمركز  الديني  التقوقع 

الثورة السورية الكربى وبدايات الثورة السورية احلالية.

)))) عبد الرحمن بدوي، الدروز، مرجع سابق، ص 0)5.



304

دراسات العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

الراهنة  اللحظة  سؤال  العرصية  الدولة  وموضوعة  الوطني  االجتمعي  العقد  سؤال  إن 
من  القبيل  مورثهم  عىل  وتقوقعهم  عزلتهم  من  كلهم  السوريني  خترج  التي  السياسية  برضوراته 
العرصية  بمفهوماهتا  متسع حوهلا  بفتح حوار  الوطنية  بنخبه  منوطة  معرفية  جهة، وهو رضورة 
املساواة وفق  الفرد يف  متثله من حق  بم  املواطنة  الليربايل: حق  احلقوق  بمثلث  املتعلقة  واحلديثة 
القانون وتكافؤ فرص العمل وحرية الرأي وإمكان اإلبداع وفتح اإلمكانات الفردية أمامه، وحق 
املشاركة السياسية وإبداء الرأي وحرية االنتخاب والتمثيل من دون خوف من اعتقال أو طرد 
من وظيفة، وحق ممارسة الشعائر الدينية حيث تعّد موضوعة األقلية أو األكثرية موضوعة دينية 
قابلة للممرسة العلنية يف أماكن العبادة وحالة ثقافية قابلة للحوار يف ما بني حواملها؛ وذلك بم 
التي تتجاوزه جدلًيا  الَقبلْية وموضوعة الدولة احلديثة  يردم اهلوة املعرفية بني مكونات املجتمع 
من دون حاالت قرسية مفروضة، أو استملة سياسية غرضية راهنة فحسب، بحيث يصبح مبدأ 
قبول اآلخر قاعدة وطنية وثقافية تتجسد عرب املؤسسات. وموضوعة فصل الدين عن الدولة، 
كم العسكر يف املبدأ، حالة ثورية ومعرفية يف املبدأ يف سياق املسألة السورية وثورهتا، تلك التي 
جتعل إمكان ممارسة الرشائع الدينية حًقا مرشوًعا يف أماكن العبادة، حق يضمنه الدستور ويصونه 
الوضعية،  القوانني  مرجعية  يف  أو  واملدين  السيايس  احليز  يف  وجودها  دون  من  وذلك  القانون، 
وهي القاعدة التي ستفتح الطريق واسعة أمام حرية االعتقاد وعدم التكفري وبالرضورة يمكنها 
أن تشكل حالة حوار مفتوح خيرج األقلية الدرزية، وباقي األقليات من هواجس اخلوف من كل 
من التكفري املذهبي دينًيا، والتهميش والتبعية السياسية لسلطة مركزية وبالرضورة تكريس ثقافة 

اخلوف املجتمعي، وسأفتح املجال هلذه األسئلة لدراسة معرفية بنيوية آتية متممة والحقة.
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