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الحدث
على الغالف

ذبح دروز إدلب :ال شفاعة ألحد!
إرهابيو «جبهة النصرة
»ارتكب ّ
مجزرة بحق أهالي قرية قلب ّلوزة الدروز
في إدلب ،تزامنًا مع هجوم يشنه إرهابيو
«النصرة» على مواقع الجيش السوري
غرب مدينة السويداء .إرهاب الدروز
السوريين وتخويفهم ،يتناسب مع
ّ
الضخ اإلعالمي اإلسرائيلي عن ّنية إسرائيل
حمايتهم ،مقابل ّ
التمرد على الدولة
السورية
فراس الشوفي
لـ ــم ت ـن ـف ــع ت ـط ـم ـي ـن ــات الـ ـن ــائ ــب ول ـي ــد
جـ ـنـ ـب ــاط وزيـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـب ـع ــوث ـي ــه إل ــى
األردن وتركيا في حماية دروز جبل
ال ـ ّـس ـم ــاق ف ــي إدل ـ ــب (شـ ـم ــال س ــوري ــا)
مــن الــذبــح والـقـتــل .ي ــوم أم ــس ،حصل
م ــا كـ ــان بــال ـح ـس ـبــان :ذبـ ــح إرهــاب ـيــو

ُعرف من أسماء شهداء املجزرة:
الشيخ نديم شاهني ( 75عامًا)،
الشيخ رشيد سعد ( 75عامًا)،
م ـيــاد رزق ،ف ـخــرو الـشـبـلــي ،أح ـمــد فـخــرو
الشبلي ،فرج فخرو الشبلي،
م ـن ـعــم ف ـخ ــرو ال ـش ـب ـل ــي ،ابـ ــن أح ـم ــد ف ـخــرو
الشبلي ،فاخر الشبلي ،أنور الشبلي،
ب ــدرو الشبلي ،خـيــرو الشبلي ،حـيــدر فريد
الشبلي ،مؤيد الشبلي،
رهف الشبلي ( 8سنوات) ،نايف الشبلي،
محمد عقفلي ،رشيد سعد أجويد،
أحمد حسني محمد ( 70عامًا)،
محمد أحمد حسني،
ميالد انعم رزق ،محمد شريف محمد،
أيمن محمد شريف محمد ،ميمون محمد
شريف محمد،
منهل حسني محمد ،أحـمــد حسني محمد،
ملهم فايز شاهني.

«ت ـن ـظ ـيــم ال ـق ــاع ــدة ف ــي بـ ــاد الـ ـش ــام ـ ـ
جبهة النصرة» عددًا كبيرًا من رجال
بـ ـل ــدة ق ـل ــب لـ ـ ــوزة ف ــي ج ـب ــل ال ـ ّـس ـم ــاق
أم ـ ــام ب ـيــوت ـهــم وفـ ــي شـ ـ ــوارع ال ـب ـلــدة.
وفـيـمــا تـتـضــارب األرقـ ــام ح ــول أع ــداد
شهداء املجزرة وأسباب الذبح بسبب
ال ـح ـصــار الـ ــذي يـفــرضــه اإلرهــاب ـيــون
ّ
عـلــى الـبـلــدة ،أك ــدت م ـصــادر فــي جبل
ّ
ال ـ ـسـ ـ ّـمـ ــاق ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن «ال ـ ـعـ ــدد
ً
الـتـقــريـبــي يـتـجــاوز  40رجـ ــا ،بينهم
مـ ـش ــاي ــخ وش ـ ـ ّـب ـ ــان ص ـ ـغ ـ ــار» .وق ــال ــت
ّ
امل ـصــادر إن أحــد أسـبــاب امل ـجــزرة هو
رف ــض رج ــال الـبـلــدة تسليم أوالده ــم
ال ــذي ــن تـ ــراوح أع ـمــارهــم ب ــن  10و14
عــامــا إلرهــاب ـيــي «ال ـن ـص ــرة» ،بـعــد أن
أصـ ـ ــدر «أم ـ ـيـ ــر» ال ـت ـن ـظ ـيــم اإلرهـ ــابـ ــي
ف ــي ج ـبــل ال ـ ّـس ـم ــاق امل ــدع ــو «أبـ ــو عبد
الــرح ـمــن ال ـتــون ـســي» قـ ــرارًا قـبــل نحو
معسكرات
أسبوع بسحب األوالد إلى
ُ
ت ــدري ــب مـغـلـقــة ملـ ـ ّـدة ش ـهــريــن ،وأب ـل ــغ
ال ـق ــرار لــأهــالــي بــال ـتــزامــن م ــع حملة
مصادرة األسلحة الفردية من القرى.
وقالت املصادر إن إرهابيي «النصرة»
مــن «املـهــاجــريــن» (األجــانــب والـعــرب)
«باتوا يطلبون الزواج بفتيات القرى،
حتى نثبت لهم اعتناقنا إسالمهم،
وه ـ ــذا م ــا ن ــرف ـض ــه» .وق ــال ــت م ـصــادر
أخرى إن السبب املباشر هو «صدور
ق ــرار مــن الـتــونـســي بـمـصــادرة مـنــازل
أهالي شهداء الجيش السوري ورمي
عائالتهم خارجًا ،ما دفع األهالي إلى
ّ
التمرد».
ق ـبــل ن ـحــو ع ـ ــام ،ان ـت ــزع ــت «ال ـن ـص ــرة»
السيطرة على قــرى جبل ّ
السماق من
إرهابيي تنظيم «داعش» ،بعد أن كان
ّ
«داع ــش» قــد كلف «شرعيًا» سعوديًا
يدعى سعيد الغامدي «تعليم الدروز
ّ
أص ـ ــول اإلسـ ـ ـ ــام» ،وإل ال ــذب ــح! ومــع
أن أه ــال ــي الـ ـق ــرى م ـنــذ ب ــداي ــة األزمـ ــة
بتوجيهات جنبالط
السورية ،عملوا ّ
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع «ال ـ ــث ـ ــوار» ،مـعــاكـســن
امل ــوق ــف الـ ـع ــام ألق ــرب ــائ ـه ــم ف ــي جـبــل
الشيخ والسويداء بالتمسك بالدولة
ّ
ال ـســوريــة ،إل أن ــه بـعــد ف ـتــرة قصيرة
من سيطرة «الـنـصــرة» ،بــدأت معاناة
ممارسات اإلرهابيني
أهالي القرى من
ُ
ب ــاس ــم «الـ ـش ــريـ ـع ــة» ،ف ــأجـ ـب ــروا عـلــى
ت ـهــديــم م ـقــامــات ـهــم الــدي ـن ـيــة وتـغـيـيــر
أزيائهم التقليدية ،ونبش اإلرهابيون
قبور أوليائهم ورجال الدين.
ّ
وخــال العام املــاضــي ،تملق جنبالط
ك ـث ـي ـرًا إره ــاب ـي ــي «الـ ـنـ ـص ــرة» ،مــانـحــا
إياهم ستار «االعـتــدال» ،وأنهم «جزء
من النسيج الـســوري» ،وكـ ّـرر عشرات

امل ـ ّـرات دعــوتــه ال ــدروز فــي ســوريــا إلى
التعاون مع «الـثــورة» واالنشقاق عن
ال ـج ـيــش ،بــاإلضــافــة إل ــى رعــاي ـتــه في
الـســابــق ع ــددًا مــن الـضـبــاط املنشقني
واح ـت ـضــان مـعــارضــن مــن الـســويــداء
ف ــي عــال ـيــه وال ـ ـشـ ــوف .ح ـتــى أنـ ــه دعــا
أه ــال ــي راش ـي ــا خ ــال زي ـ ــارة ل ــه ال ـعــام
املـ ــاضـ ــي إلـ ـ ــى ال ـ ــذه ـ ــاب إلـ ـ ــى س ــوري ــا
والقتال إلــى جانب «الـنـصــرة» .ولدى
وص ــول «األخ ـبــار السيئة» إلــى دروز
لبنان عــن أح ــوال إخــوانـهــم فــي إدلــب،
ك ــان جـنـبــاط يـضـغــط عـلــى املـشــايــخ
وعلى بعض وسائل اإلعــام للتستر
ع ـلــى األم ـ ــر ،وال ـت ــروي ــج ب ــأن «األمـ ــور
م ـح ـل ــول ــة ،ول ـ ــن ي ـص ـي ـب ـهــم م ـ ـكـ ــروه»،
ً
وعلى ما ّ
ردد «االشتراكيون» طويال،
ب ــأن «األت ـ ـ ــراك سـيـحـمــون الـ ـ ــدروز في
إدلـ ـ ـ ــب ،ك ـم ــا س ـي ـح ـم ـي ـهــم األردن ـ ـيـ ــون
فــي ال ـس ــوي ــداء» ،بفعل «ت ـع ـهــدات» تم
ّ
الــتــرويــج بــأن جـنـبــاط حـصــل عليها
من املخابرات األردنية والتركية.
وفيما حــاول رئيس الحزب التقدمي
ّ
ومقربون منه ،طوال مساء
االشتراكي

مارس جنبالط الضغوط على المشايخ اللبنانيين لـ«لملمة القصة» (مروان طحطح)

ّ
إسرائيل تهول
على البلدات الدرزية
في سوريا
يحيى دبوق

(أ ف ب)

هـ ــل ت ـس ـت ـع ــد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل لـ ـت ــدخ ــل مــا
فـ ــي جـ ـن ــوب س ـ ــوري ـ ــا ،مـ ــن بـ ــوابـ ــة مــا
تـ ـسـ ـمـ ـي ــه «امل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازر امل ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــرة فــي
البلدات الــدرزيــة»؟ ام أنها تعمد الى
تخويف الــدروز السوريني وتضخيم
التهديدات ،لدفعهم التخاذ خيارات
تـ ـ ـص ـ ــب ف ـ ـ ــي مـ ـصـ ـلـ ـحـ ـتـ ـه ــا االم ـ ـن ـ ـيـ ــة
والسياسية؟
الـ ــواضـ ــح أن ت ــل أبـ ـي ــب ت ـت ـح ــدث عــن
ال ـشــيء ونـقـيـضــه ،وف ــي الــوقــت الــذي

أمـ ـ ــس ،ال ـت ـق ـل ـيــل م ــن شـ ــأن م ــا حـصــل
وم ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــوط ع ـلــى امل ـشــايــخ
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ل ــ«مل ـل ـمــة ال ـق ـص ــة» وع ــدم
ال ـق ـي ــام بـ ــأي تـ ـح ـ ّـرك ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ،لــم
يـقــم خـصــوم جـنـبــاط مــن الـ ــدروز في
ل ـب ـنــان كــال ـنــائــب طـ ــال أرسـ ـ ــان بــأي
ّ
تحرك بـ«انتظار معرفة مصير أهلنا
فــي الـقــرى األخ ــرى ،وحتى ال يحصل
ردود فعل ّ
ضدهم» ،كما تقول مصادر
الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي
ً
لـ ــ«األخـ ـب ــار» .ولـ ـي ــا ،ذكـ ــرت م ـصــادر
ّ
لـ«األخبار» أن الوزير وائل أبو فاعور
غـ ــادر إل ــى تــرك ـيــا أو األردن ملـتــابـعــة
األوضـ ــاع ،بـعــد أن أمـضــى يــومــن مع
تيمور جنبالط في اإلمــارات العربية
املتحدة.
ومـ ــن إدل ـ ــب إلـ ــى ال ـج ـن ــوب الـ ـس ــوري،
ح ـي ــث ت ـع ـي ــش م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـس ــوي ــداء
أوقاتًا صعبة بعد سيطرة تكفيريي
«ال ـن ـصــرة» و«ح ــرك ــة املـثـنــى» و«ل ــواء
شـ ـب ــاب الـ ـسـ ـن ــة» ع ـل ــى مـ ـق ـ ّـر «ال ـ ـلـ ــواء
 »52ش ـم ــال غ ــرب مــدي ـنــة ال ـس ــوي ــداء،
وق ـص ـف ـهــم امل ـس ـت ـمــر م ـنــذ ظ ـهــر أمــس

ع ـلــى م ـط ــار ال ـث ـع ـلــة ال ـع ـس ـكــري ،آخــر
م ــواق ــع ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ف ــي غ ــرب
ال ـ ـس ـ ــوي ـ ــداء ،الـ ـ ـ ــذي ي ـك ـش ــف امل ــدي ـن ــة
عسكريًا في حــال سقوطه .كذلك فإن
ت ـه ــدي ــدات إره ــاب ـي ــي «داعـ ـ ــش» لـقــرى
شرق املحافظة مستمرة ،انطالقًا من
نقاط سيطرة التنظيم التي ّ
توسعت
ف ــي الـ ـب ــادي ــة الـ ـس ــوري ــة ب ـع ــد س ـقــوط
مدينة تدمر وقبلها مدينة الرمادي
العراقية.
في السنوات املاضية ،لم يكن خطاب
ج ـن ـب ــاط ي ـل ـقــى رواجـ ـ ـ ــا فـ ــي أوس ـ ــاط
ّ
ال ـ ــدروز ال ـســوريــن ،إل أن الـتـطــورات
املـيــدانـيــة األخ ـيــرة واق ـتــراب إرهابيي
«داعـ ـ ـ ـ ــش» و«الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» مـ ــن ال ـش ــرق
وال ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــرب ،وحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات الـ ـتـ ـح ــري ــض
اإلع ــام ــي وال ـشــائ ـعــات ع ـلــى وســائــل
إعــام املـعــارضــة وال ــدول الــداعـمــة لها
ّ
لــدفــع األهــالــي إلــى التخلي عــن خيار
الدولة السورية والبحث عن تفاهمات
مع اإلرهابيني ،أحدثت حالة من القلق
ّ
والبلبلة في صفوف األهالي ،في ظل
حملة إعالمية إسرائيلية كبيرة ّ
تروج

ترجح ّفيه «االجتياحات واملـجــازر»،
ت ــؤك ــد أن ـ ـهـ ــا لـ ــن تـ ـت ــدخ ــل ع ـس ـك ــري ــا،
كـمــا تــؤكــد ان ـهــا لــن تـسـمــح بحصول
«املجازر».
وأم ـ ــس ،دخ ــل الــرئ ـيــس االســرائ ـي ـلــي،
رؤفني ريفلني ،على خط التصريحات
املحذرة من التهديد املاثل امام دروز
س ــوري ــا ،وك ــان ــت مـنــاسـبــة تصريحه
الفتة ،في حضور رئيس أركان القوات
األميركية املشتركة ،الـجـنــرال مارتن
ديمبسي ،الذي يزور إسرائيل حاليًا.
ّ
وق ــال ريفلني إن إســرائـيــل تتابع عن

كـثــب ت ـطــورات االحـ ــداث فــي املنطقة،
ّ
م ـح ــذرًا م ــن أن ن ـحــو خـمـسـمـئــة الــف
درزي ،قريبني جدًا من الحدود معنا
ولهم اقارب في إسرائيل ،يتعرضون
للتهديد هناك.
وتـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــل االع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــري أم ـ ــس
بتوضيح ما ورد على لسان الرئيس
االسرائيلي ،عبر تقارير بثتها قنوات
التلفزة ووردت فــي االع ــام املكتوب
ام ـ ـ ــس ،رمـ ـ ــت كـ ـم ــا يـ ـب ــدو الـ ـ ــى اثـ ـ ــارة
ال ـه ـلــع ف ــي اوس ـ ــاط الـ ـ ــدروز ودفـعـهــم
ال ـ ــى خـ ـ ـي ـ ــارات ت ـص ــب فـ ــي امل ـص ـل ـحــة
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ل ـي ــس اق ـل ـه ــا م ــد ال ـيــد
للتعاون مع االحتالل.
وبدأت القناة االولى العبرية نشرتها
االخ ـب ــاري ــة امل ــرك ــزي ــة ،ب ـعــرض مكاملة
هــاتـفـيــة قــالــت ان ـهــا اج ــري ــت م ــع احــد
«امـ ــراء» تنظيم «داعـ ــش» ،تـ ّ
ـوعــد فيه
سكان السويداء السورية باالجتياح
الوشيك .وبحسب «االمير الداعشي»،
فـ ــإن االالف م ــن ع ـن ــاص ــره ج ــاه ــزون
لـلـتـحــرك ف ــور صـ ــدور االوام ـ ـ ــر ،ليس
فقط باتجاه السويداء ،بل باتجاه كل

ً
املنطقة أي ـضــا ،وص ــوال ال ــى الـحــدود
وما بعدها ،وايضًا باتجاه إسرائيل.
القناة الثانية العبرية قاربت املسألة
بـ ـص ــورة مـ ـغ ــاي ــرة ل ــوس ــائ ــل االع ـ ــام
العبرية االخرى ،وعملت على توظيف
خالفات ماضية بني البلدات السورية
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــداء ف ـ ــي زي ـ ــادة
منسوب الخشية مما سمته املجازر
امل ـق ـب ـل ــة .وق ـ ـ ــال م ــراس ـل ـه ــا ل ـل ـش ــؤون
ّ
العربية إن «ما يجري ال يتعلق فقط
بـتـهــديــد داع ــش والـفـصــائــل املـتـمــردة
االخ ـ ـ ـ ــرى ل ـج ـب ــل ال ـ ـ ـ ـ ــدروز ،بـ ــل اي ـضــا
قبائل بدوية صغيرة تسكن البادية
الـ ـس ــوري ــة ،ول ــدي ـه ــا خـ ــاف تــاري ـخــي
وثارات مع الدروز في الجبل ،انضمت
(ال ـق ـبــائــل) اخ ـي ـرًا ال ــى تنظيم الــدولــة
االسالمية».
وب ـح ـس ــب الـ ـقـ ـن ــاة ،ال ي ـخ ـفــي زع ـم ــاء
م ــن ال ـطــائ ـفــة الـ ــدرزيـ ــة ف ــي اســرائ ـيــل
خ ـش ـي ـت ـهــم مـ ــن م ـ ـ ــآالت االم ـ ـ ـ ــور ،وق ــد
اجــروا في االسابيع االخيرة سلسلة
مـ ـ ــن االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات مـ ـ ــع مـ ـس ــؤول ــن
ام ـن ـي ــن وس ـي ــاس ـي ــن اس ــرائ ـي ـل ـي ــن،

