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سياسة
تحقيق

دروز لبنان عن دروز سوريا:

صمتنا أو تحركنا رهن الزعيم
كتلة فيها امراض بقية النسيج
من يراقب الدروز من بعيد يخرج معجبًا بتضامنهم الطائفي .لكنهم
ّ
اللبناني ،من العنصرية والطبقية وصوال الى التبعية العمياء للزعيم .يؤكد البعض أن الدرزي «بياخذ
ثأره ولو بعد خمسين سنة» .إال أن من يصغي آلراء آخرين إثر مجزرة «قلب لوزة» السورية ،يخلص إلى
أن وجود استثناءات ،وهي مرتبطة باأللعاب السياسية
ضحى شمس
بـصـعــوبــة ،ت ـص ـ ّـدق ،وأن ــت تـقــف على
الـطــريــق الـعــام عند مــدخــل عــالـيــة ،أن
هــذه املدينة مصنفة كمصيف .تكاد
ّ
ثيابك تتشح بسواد مخلفات عوادم
ال ـص ـه ــاري ــج والـ ـش ــاحـ ـن ــات لــوقــوفــك
م ـ ـجـ ــرد عـ ـش ــر دقـ ـ ــائـ ـ ــق ،فـ ـيـ ـم ــا ي ـصــم
أذن ـي ــك ضـجـيــج م ــروره ــا ال ـصــاخــب.
ض ـج ـيــج ي ــدف ـع ــك ف ــي اتـ ـج ــاه ال ـب ـلــدة
الـ ـق ــديـ ـم ــة ،ح ـي ــث امل ـ ـحـ ــات م ـف ـتــوحــة
ع ـش ـي ــة شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان .وهـ ـ ــو شـهــر
ي ـع ـن ــي هـ ـن ــا ،ال ـ ـنـ ــازحـ ــن الـ ـس ــوري ــن
أو ال ـع ـم ــال امل ـص ــري ــن ف ـق ــط .مـحــات
قــديـمــة وج ــدي ــدة ،ت ـت ـنـ ّـوع بضائعها
ب ــن م ـن ـت ـجــات الـ ـعـ ـط ــارة واألعـ ـش ــاب
واألوانـ ــي املنزلية وت ـجــارة أسـلـحــة...
الصيد ،مبدئيًا .
ما هو صــدى مجزرة قرية قلب لوزة
ال ـســوريــة ه ـنــا ،وإل ــى أي م ــدى دروز
لبنان معنيون به؟ أهو حــادث فردي
كما صرح النائب وليد جنبالط؟ ومن
األهم في ظرف وجودي كهذا :الزعيم
أم العشيرة والطائفة التي يصنفها
العارفون كطائفة مقاتلة؟
تختار املنطقة ألنها معروفة بنفوذ
قوي للعصبية الجنبالطية .وإن كان
ً
ل ـيــس س ـه ــا اس ـت ـص ــراح الـ ـ ــدروز عن
أح ــوال ـه ــم ،خـصــوصــا عـنــدمــا ترتبط
بموقف معلن لزعيم بحجم جنبالط
م ــن ق ـض ـيــة ح ـ ُس ــاس ــة ك ـم ـج ــزرة قـلــب
لوزة .يضيع املستفتون بني «واجب»
تـبــريــر ت ـصــري ـحــات الــزع ـيــم م ــن دون
الـ ـتـ ـط ــرق إلـ ـ ــى «األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار» ،وواجـ ـ ــب
«مؤازرة اإلخوان».
«ال ــدروز طائفة واحــدة أينما كانوا»،
ي ـ ـقـ ــول شـ ـ ـ ــادي عـ ـب ــد ال ـ ـخـ ــالـ ــق ال ـ ــذي
أرشــدنــا أصــدقــاء إليه ألنــه «صريح».
ويتابع« :هم املوحدون الذين يموتون
ويــولــدون مــن بعضهم ،بغض النظر

«جنبالط مع
التهدئة ،وكل
تاريخه يؤكد
أنه يرى إلى
األمام ،وال
يمكنه أن يقول
في اإلعالم إال
أن الموضوع
حادث فردي»
(هيثم
الموسوي)

عـ ــن زعـ ـم ــائـ ـه ــم» ،وهـ ـ ــو ي ـق ـص ــد هـنــا
معتقد التقمص.
ما الذي حصل في قلب لوزة؟ يجيب:
«الحرب في سوريا مذهبية ...الغرب
واليهود واألميركان ماشيني بتفتيت
البلدان العربية مذاهب وقوميات .في
ح ــدث قـلــب ل ــوزة ،لـكــل رأي ــه .الرئيس
جـنـبــاط مــع الـتـهــدئــة ،وك ــل تــاريـخــه
يــؤكــد أن ــه ذك ــي ي ــرى إل ــى األم ـ ــام ،وال
ي ـم ـك ـنــه أن ي ـق ــول ف ــي اإلع ـ ـ ــام إال أن
امل ــوض ــوع ح ـ ــادث ف ـ ــردي .ل ـكــن واق ــع
ّ
الـ ـح ــال أن ه ـن ــاك  25ألـ ــف درزي في
ّ
جـبــل ال ـســمــاق ،وه ــم أقـلـيــة بالنسبة
إلــى محيطهم السني .وفــي ظــل حكم
ال ـن ـصــرة وداع ـ ــش ،م ــن الـطـبـيـعــي أن
يـكــونــوا مضطهدين :فــرضــت عليهم
الشريعة ثم هدمت أضرحتهم ...جزء
رحــل وج ــزء بـقــي .لجنبالط مساعيه
مع األردن وقطر وتركيا ،لكن املساعي
شيء وما يحصل ميدانيًا شيء آخر».
وهل تكون حمايتهم بالقول إنه حادث
فـ ـ ـ ــردي؟ يـ ـعـ ـت ــرف« :م ـ ــا ب ـي ـح ـم ــي ،بــس
(جـنـبــاط) عمل الـلــي عـلـيــه» .وي ــردف:
«ك ـ ـ ــان ي ـس ـت ـط ـيــع أن ي ـخ ـط ــب خ ـطــابــا
يميل إلى التهدئة غير خطاب الحادث
ال ـف ــردي .شــو هــالـحــادث ال ـفــردي ببلد
بيوقع كل يوم فيه مائة قتيل! طيب إذا
بإدلب ،خلينا نشوف شو
حادث فردي
َ
صار بـ(بلدتي) َحضر وعرنة وشو عم
يصير بجنوب الـســويــداء .كمان هيدا
حادث فردي؟».
وع ـن ــدم ــا ت ـق ــول ل ــه أن ال ـ ـشـ ــارع ي ـبــدو
متقبال ملقولة جنبالط ،يجيب« :الدروز
مــش متقبلني .هــم ح ــذرون ليحافظوا
على بقائهم .ليس لنا إال أرضنا مهما
كــانــت اللعبة الــدولـيــة .نعمل واجبنا،
ساعتها ممكن نفلح بتغيير اللعبة،
ويمكن اليهود والغرب ّ
يحيدوا عنا».
كـيــف سـيـفـلــح؟ «بــال ـق ـتــال وال ـب ـقــاء في
األرض والتمسك بقوميتنا العربية».

لكن متى و«ه ــم» يستفردون ال ــدروز؟
ي ـق ــول« :قــري ـبــا جـ ـدًا بـتـتـغـيــر امل ـعــادلــة
وب ـت ـشــوف ــي ش ــو ب ـي ـط ـلــع م ــن ال ـ ــدروز.
ك ــل أبـ ـن ــاء ال ـطــاي ـفــة ب ـكــل ان ـت ـمــاءات ـهــم
السياسية ،حني يتعرضون النتهاكات
ي ـص ـب ـحــون ي ـ ـدًا واح ـ ـ ــدة .دروز لـبـنــان
أيـضــا م ـهــددون! هــل تظنني أن داعــش
والـنـصــرة ستبقيان فــي ســوريــا؟ شو
بيضمن انو بكرة ما يكونوا بلبنان؟».
أال يعني ذلــك ضــرورة وضــع اليد بيد
ّ
فيرد« :والله املرحلة واصلة
املقاومة؟
ّ
ان ــو ك ــل واحـ ــد ي ـح ــك ج ـل ــده .بيكفيها
همومها .ع كل الــدروز هونيك عددهم
كبير مــش بـحــاجــة إلعــانــة .والتمويل
الجــل شــراء السالح يرسله املغتربون
ال ـ ــدروز بــال ـعــالــم» .ي ـقــول بـثـقــة« :أكـتــر
م ــا ب ـت ـت ـصــوري مـهـتـمــن بــال ـلــي صــار
بقلب لــوزة ،ولكن في الكواليس» .وما
الذي يفعلونه؟ يجيب« :هلق املقاومة
ب ـت ـق ــول ش ــو ع ــم ت ـع ـمــل بــال ـكــوال ـيــس؟
ب ــس وض ـعـهــا م ـبــن ع ال ـج ـب ـهــة» .كــان
هـ ـ ــذا الـ ـح ــدي ــث قـ ـب ــل اع ـ ـت ـ ــراض دروز
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن لـ ـسـ ـي ــارة إس ـ ـعـ ــاف تـقــل

ّ
مستشار دريان يحقر العلماء!
تقرير

آمال خليل
اف ـت ـتــح م ـف ـتــي ال ـج ـم ـهــوريــة الـشـيــخ
عبد اللطيف دريان ،السبت الفائت،
مؤتمر «مفاهيم الـحــريــات الدينية

ّ
األسف
مع
اك:
السم
ّ
عندما يكون الفكر مسكرًا باللفة
ما بيعود في رأس!

ال ـ ـثـ ــاب ـ ـتـ ــة» الـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـت ــه ج ـم ـع ـيــة
امل ـق ــاص ــد ال ـخ ـي ــري ــة اإلس ــامـ ـي ــة فــي
بـيــروت .وتخللت فعالياته حلقات
نـ ـق ــاش ع ـ ــدة ح ـ ــول «عـ ـم ــل امل ـقــاصــد
في مجال االعتدال الديني» حاضر

فيها رئيس جامعة املقاصد هشام
نـ ـش ــاب ــة ،ون ـ ـ ـ ــدوة حـ ـ ــول «امل ـف ــاه ـي ــم
الـخــاطـئــة ف ــي ال ـعــاقــات اإلســامـيــة
امل ـس ـي ـح ـي ــة» ح ــاض ــر ف ـي ـه ــا رئ ـي ــس
اللجنة الوطنية للحوار اإلســامــي
املـ ـسـ ـيـ ـح ــي مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاك ،إل ــى
جـ ــانـ ــب ن ـ ـ ـ ــدوة ح ـ ـ ــول «إشـ ـك ــالـ ـي ــات
الفكر اإلسالمي املعاصر ،وبخاصة
مـســألــة ال ـحــريــات الــدي ـن ـيــة» حــاضــر
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا رض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــد .ض ـم ــن
مداخلته ،رأى السماك أنه «ال يصح
القول عن اليهود والنصارى بأنهم
ك ـ ــاف ـ ــرون ألنـ ـه ــم ي ــؤمـ ـن ــون ب ــوج ــود
الـلــه حـتــى يـمـكــن ال ـقــول عـنـهــم إنهم
ً
مسلمون» .رأيه أثار جدال في القاعة
ب ــن رجـ ــال ال ــدي ــن ال ــذي ــن انـتـفـضــوا

م ــرة واح ــدة وانـسـحـبــوا مــن الـقــاعــة
م ـح ـت ـجــن .ق ـطــع ال ـس ـمــاك مــداخـلـتــه
ع ـن ــد ان ـس ـح ــاب ـه ــم ،م ـع ـل ـقــا ب ــال ـق ــول:
«املشايخ انسحبوا ألنه ،مع األسف،
ّ
عندما يكون الفكر مسكر باللفة ،ما
بيعود في رأس» .الالفت أن تعليقه
أثــار ضحك البعض والقــى تصفيقًا
حارًا من الحضور.
تعليق السماك الساخر من العلماء
أث ــار اسـتـيـ ً
ـاء أكـثــر مــن آرائ ــه« .كيف
يسمح مستشار مفتي الجمهورية
لـنـفـســه ب ــأن ي ـهــن رجـ ــال ال ــدي ــن؟!»،
تـســاء ل كـثـيــرون .كــان الرئيس فــؤاد
الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة قـ ــد أوعـ ـ ـ ــز إلـ ـ ــى دريـ ـ ــان
بـت ـع ـيــن ك ــل م ــن ال ـس ـم ــاك وال ـس ـيــد،
أح ــد أركـ ــان فــري ـقــه ،مـسـتـشــاريــن له

عـنــد انـتـخــابــه مفتيًا .الـشـيــخ أحمد
ن ـصــار وض ــع «ك ــام الـسـمــاك بــرســم
دريـ ـ ــان ،مـسـتـهــزئــا ب ــأه ــل ال ـع ـمــائــم،
عـلـمــا ب ــأن ــه مـسـتـشــار امل ـف ـتــي وأح ــد
أه ـ ــم امل ـن ـظ ــري ــن لـ ـلـ ـش ــؤون الــدي ـن ـيــة
ل ـل ـطــائ ـفــة والـ ـت ــي ال ي ـعــرف ـهــا ال هــو
وال الـ ــذيـ ــن مـ ـع ــه ،ويـ ـح ــاض ــر تـحــت
مسمى جمعية املقاصد اإلسالمية
الـ ـت ــي أص ـب ـح ــت م ـق ــاص ــد ال ـع ـل ـم ـنــة
م ـ ــن ض ـ ــواب ـ ــط وث ـ ــواب ـ ــت اإلس ـ ـ ـ ــام».
ورأى ن ـص ــار «انـ ـن ــا ك ـل ـنــا م ـس ــؤول
ومدعو إلى موقف في وجهه ووجه
أمـثــالــه ومـشــروعـهــم تـجــاه وجــودنــا
وهويتنا اإلسالمية».
من جهته ،استنكر لقاء الجمعيات
والشخصيات اإلسالمية في لبنان،

ف ــي ب ـي ــان لـ ــه ،كـ ــام ال ـس ـم ــاك ،ودع ــا
دري ـ ـ ــان إل ـ ــى «إق ـ ـصـ ــاء الـ ـسـ ـم ــاك مــن
موقعه» .الشيخ خضر الكبش وجد
أن كــام السماك «نــابــع مــن معتقده
املاسوني الــذي نشأ عليه ،وهو من
ب ـقــايــا ال ـح ــري ــري ــة ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
كانت تهيمن على دار الفتوى».
مـ ـ ـص ـ ــادر م ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل دار الـ ـفـ ـت ــوى
أوضحت لـ»األخبار» أن دريان أحال
م ــداخ ـل ــة م ـس ـت ـشــاره إلـ ــى أمـ ــن عــام
الــدار ملناقشتها وإبــداء الــرأي فيها،
فجاء الــرأي باالعتراض على إدراج
مــا ورد فيها فــي توصيات املؤتمر
ال ـت ــي أل ـق ـيــت ف ــي اإلفـ ـط ــار ال ـس ـنــوي
لجمعية املقاصد الذي نظم االثنني
الفائت برعاية الرئيس تمام سالم.

