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«المشايخ يتدربون ويتسلحون منذ  7أيار ،وإذا صار في إيعاز ،كلو بيطلع»! (هيثم الموسوي)

الدروز طائفة واحدة
أينما كانوا وهم
يموتون ويولدون من
بعضهم بغض النظر
عن زعمائهم

جرحى لـ»النصرة» إلــى إسرائيل! .في
السوبر مــاركــت ،يقول شــادي مسعود
الــذي كــان يشرب فنجان نسكافيه مع
رفيقه صاحب املـكــان ،وبعد أن قدمنا
أنفسنا على أننا من جريدة «األخبار»:
«اه ـ ـ ـ ــه! خ ـل ـي ـنــي اح ـك ـي ـك ــي أوس ـ ـ ــع مــن
دروز لبنان :نحن مع أي قــوة بتسقط
ن ـظــام ب ـشــار .دروز ســوريــا مــواطـنــون
س ــوري ــون مـثــل غ ـيــرهــم ،وطـبـعــا نتهم
م ـخ ــاب ــرات ب ـش ــار بــال ـلــي ص ــار ل ــدروز
قلب لوزة ،وبتحريك داعش في توقيت

مشبوه على حــدود الـســويــداء» .ولكن
إن كان األسد هو من يحرك «النصرة»
و»داع ـ ــش» ،فـمــن ي ـحــارب فــي ســوريــا؟
يجيب متراجعًا شيئًا مــا تجاوبًا مع
ابتسامة السخرية« :إذا مش النصرة
أك ـ ـيـ ــد داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .وع ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ــزرة ق ـلــب
لـ ــوزة؟ يـجـيــب« :نــديـنـهــا طـبـعــا ،ألنـهــا
مـ ـج ــزرة ب ـحــق ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري مثل
ب ــاق ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــات» .وي ـض ـي ــف ب ـنــوع
من االنتصار« :التعاطف درزيــا قليل،
ول ـك ـنــه م ــع ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري ك ـب ـيــر».
أليس هــذا مخالفًا للطبيعة الــدرزيــة؟
يجيب« :أنا عم احكي عن حالي».
هـ ــذا «الـ ـ ـح ـ ــوار» ي ـب ــدو أنـ ــه ل ــم يـشـجــع
صديقه عفيف سليقة على التجاوب.
يقول إنه «مضطر لالنصراف» .نسأله
إجــابــة ســريـعــة ،فـيـقــول« :نـحــن ال شك
متأثرون باللي صــار .لألسف لم نكن
نتوقع من جبهة النصرة هذا السلوك،
وأنا مع كل درزي بسوريا» .نسأله :إلى
أي حد؟ يعني إن قرع «طبق النحاس»
م ـ ـ ـ ــاذا تـ ـفـ ـع ــل؟ يـ ـجـ ـي ــب ف ـ ـ ـ ـ ــورًا« :ن ـح ــن
جاهزون» .ويضيف بعد لحظة تفكير:

« ...ملساندة أهلنا في سوريا».
في محالت «الغذاء األخضر» للعطارة
وأسـلـحــة الـصـيــد ،يـقــف شـيــخ بلباسه
الـ ــدي ـ ـنـ ــي إل ـ ــى جـ ــانـ ــب رج ـ ــل س ـت ـي ـنــي
ي ـ ـت ـ ـحـ ــادثـ ــان .ي ـ ـبـ ــدي الـ ـشـ ـي ــخ قــاب ـل ـيــة
للحديث« .بالعكس .كطائفة ،كيف ما
ضربتيها ب ـتــرن .بــس بـمــا ان ــو أخ ــذوا
األمـ ــور ع أس ــاس ح ــادث فـ ــردي ،واجــا
وعـ ــد بـتـسـلـيــم ال ـل ــي ع ـمــل هــالـشـغـلــة،
هديت .في متابعة من الكبار» .ويردف
مــع مـشــروع ابتسامة تــواطــؤ أضــاءت
ً
وج ـه ــه امل ـت ـج ـهــم« :أص ـ ــا ق ـتــل خمسة
مــن الـنـصــرة بــاإلش ـكــال .يـعـنــي راح ــوا
الخمسة قبل ما ينقتلوا جماعتنا».
يـتـبــدى أن ال ــرج ــل «امل ــدن ــي» بـجــانـبــه،
ش ـخ ـص ـيــة مـ ـع ــروف ــة .ي ـن ـفــي ال ــدك ـت ــور
شفيق باز أن يكون الهدوء في مناطق
ً
الدروز دليال على عدم االهتمام« .كانت
ردة ال ـف ـعــل ب ـ ــاألول شــام ـلــة وع ـنـيـفــة.
يعني في ناس طلبت التطوع بعالية
واملنطقة .حصلت فــورةُ .و ّجهت دعوة
الى عقد لقاء عاجل في جمعية الرسالة
االجتماعية ،لكن جاء الرد سريعًا جدًا

االجتماع
وتـحــذيــريــا ،بمعنى أن هــذا ُ
مشبوه ،ومــا حــدا بيحضروا فألغي».
ن ـس ـت ـف ـه ــم :ب ــاس ــم مـ ــن تـ ــم ال ـت ـح ــذي ــر؟
يجيب« :باسم مشايخ عالية واملنطقة
واألهالي» .حسنًا ،وماذا بعد؟ يجيب:
«املشايخ صراحة قطعوا شوطًا كبيرًا
ب ـه ــامل ــرح ـل ــة ،ح ـس ــب ع ـل ـم ــي ،تـنـظـيـمــا
وتدريبًا» .ومــاذا عن الخطوة التالية؟
ّ
«طلعوا (النصرة) بيان اعـتــذار ،وهذا
اس ـتــوعــب ال ـن ــاس ،لـكــن ال ـتــرابــط دائ ــم
بقضايا الوضع العام .يعني الظروف
تتحكم .فجبل السماق صعب الوصول
إليه ،وهذا ما ّ
هدأ املوضوع ،وناطرين
أخبار السويداء ،فالوضع هناك متقدم
وارت ــاح ــوا بـهــالـيــومــن ألن ـهــم رجـعــوا
ض ــرب ــوا داعـ ــش وال ـن ـص ــرة بـمـســاعــدة
الجيش واألهــالــي» .وهــل عــاد الجيش
وقدم السالح لألهالي؟ يقول« :الهيئة
رج ـع ــوا فـتـحــولـهــم .ي ـبــدو أن األص ــداء
جيدة».
فــي أحــد الـبـيــوت ،يفضل الـشــاب الــذي
استقبلنا على مصطبة البيت أن يحلل
الوضع اجتماعيًا .يعزو «رخاوة» ردة

سياسة

الفعل الدرزية التالية لبيان جنبالط،
إلــى العالقة البعيدة نسبيًا بني دروز
ل ـب ـنــان ودروز ح ـلــب وإدلـ ـ ــب :ال عـمــال
يأتون من هناك ،وال زيارات اجتماعية.
وي ـل ـفــت إل ــى أن «امل ـح ـبــة م ـف ـقــودة بني
دروز ال ـســويــدا ول ـب ـن ــان» .أم ــا السبب
فعنصرية لبنانية «طـبـيـعـيــة» تجاه
الـعـمــال مـقــابــل املـحـبــة لـلــزعـيــم« :هـيــدا
ً
موقف عنصري :أوال لبناني/سوري،
وتاليًا طبقي .يعني تاريخيًا الزعامة
والـسـيــاســة عـنــد الـ ــدروز هــي فــي جبل
لبنان ،أما دروز حاصبيا وراشيا فهم
فـئــة ثــانـيــة .فــي ســوريــا دروز جرمانا
(بالقرب مــن دمـشــق ،وهــم أكبر ّ
تجمع
بعد الـســويــداء) هم فئة ثانية ،ودروز
الـ ـس ــوي ــدا ف ـئ ــة ث ــال ـث ــة ،ي ـع ـنــي ع ـم ــال».
ويـسـتـشـهــد عـلــى ذل ــك بـمـحـطــات كــام
ع ــادي ــة درزيـ ـ ــا م ــن ن ــوع «إذا زع ــل من
مرتو بيقلها بطلع بجيب بدالك أربعة
من السويدا».
ك ــان ه ــذا ال ـك ــام ق ـبــل املـ ـج ــزرة ،ف ـمــاذا
بعدها؟ يجيب« :بالعربي ،دروز لبنان
ما بيعرفوا شي عن قلب لوزة ،لذا بنيت
مــواقـفـهــم عـلــى املــرجـعـيــات السياسية
الدينية الثالث :جنبالط/نعيم حسن،
أو طالل ارسالن /ناصر الدين الغريب،
أو وئام وهاب ومشايخه».
يـ ـق ــاط ــع شـ ـخ ــص آخـ ـ ــر فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة:
«يضاف إلى ذلك وضع السويداء :إنو
هلق على أبــواب معركة مع «النصرة»
على حــدود السهل (ح ــوران) وتنظيم
داعـ ــش ص ــار واصـ ــل م ــن ص ــوب تــدمــر
(نـ ـح ــو  700مـ ـق ــات ــل) وصـ ـ ـ ـ ــاروا عـلــى
ب ـع ــد  30كـ ـل ــم ،والـ ـخـ ـط ــاب ال ـس ـيــاســي
يقول خلينا بالسويداء (فيها أكثرية
دروز ســوريــا أي نحو  300أل ــف) .وملا
ط ـلــع خ ـبــر إن ــو ع ــم يـنـسـحــب الـجـيــش
ال ـس ــوري وع ــم يتخلى عــن ال ـســويــداء،
وكان في ذلك شيء من الصحة ،النهم
اعـ ـلـ ـن ــوا وق ـت ـه ــا ان ل ــدي ـه ــم اولـ ــويـ ــات
اخرى كتمكني سيطرتهم على دمشق،
«اسـتـخــدمــوهــا» هـنــا ،ال بــل طلع وئــام
وهاب يذكر النظام بأن السويداء طول
عـمــرهــا مـعــه .وح ــن يـقــول وه ــاب هــذا
ال ـك ــام فـمـعـنــى ذل ــك أن ال ــوض ــع سيئ
فوق» .ويستشهد بأنه «حني زار وزير
ال ــدف ــاع الـ ـس ــوري ال ـس ــوي ــداء ق ــال ــوا له
إنهم يــريــدون سالحًا ،فكان جوابه أن
فــي ال ـســويــداء  27أل ــف ش ــاب متخلف
عـ ــن الـ ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة .ف ــأج ــاب ــوه:
نحن مستعدون لتجنيد  50ألفًا لكن
للخدمة بمناطقنا ،على أســاس أنهم
ع ـل ــى ح ـ ــدود األردن ،وم ــديـ ـن ــة درعـ ــا
سقطت ،وفي األصــل الصراع ّتاريخي
بني الجبل والسهل (دروز/ســنــة) ،فلم
يقبلوا .عندها بدأ الجماعة اللي ضد
النظام تصرخ :شوفوهم ما سلحونا»!
وإذا حصل تصعيد في السويداء ،فهل
يبقى دروز لبنان محايدين؟ يجيب:
«إذا ح ـصــل حـيـنـهــا ص ـمــت سـيــاســي،
فمعنى ذلك إيحاء بالدخول في القتال،
أما الجهوزية؟ فمطلقة» .يعني؟ يقول:
«أن ــا اتكلم عــن املـشــايــخ ،هــم يتدربون
ويتسلحون منذ  7أيار ،وإذا صار في
إيعاز ،كلو بيطلع».
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