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القلق الأميركي و«الإ�سرائيلي»
من �إر�ساليات ع�سكرية رو�سية ل�سورية
} حميدي العبدالله
أب��دت ال��والي��ات المتحدة األميركية والكيان الصهيوني قلقهما
من إرساليات األسلحة والخبراء ال��روس إلى سورية ،علما ً أنّ ما
ت ّم إرساله إلى سورية شيء عادي ولم يتجاوز ما كان يحدث على
امتداد أكثر من نصف قرن باستثناء عقد التسعينات ،إذ إنّ الرئيس
األميركي اعترف بأنّ عدد الخبراء والفنيين الروس في سورية ال
يتجاوز  200فني وتقني ومستشار ،وفي أوق��ات سابقة كان هذا
العدد أكبر بكثير في سورية.
ال شك أنّ للقلق األميركي والصهيوني أسبابا ً أخرى غير تلك التي
يتحدّثون عنها في وسائل اإلع�لام وفي تصريحات المسؤولين،
فسر هذه اإلرساليات بقلق
وعلى رأسهم الرئيس األميركي الذي ّ
روسيا على «النظام» وعلى الرئيس بشار األسد.
وسائل اإلعالم األميركية والصهيونية فضحت الدوافع الحقيقية
للضجة المفتعلة والهستيريا األميركية – الصهيونية ،حول الوجود
العسكري الروسي المزعوم.
م�ص��در أم�ن��ي ف��ي الكيان الصهيوني أوض��ح أس�ب��اب قلق قادة
العدو ،فقد نسب إلى مصدر أمني رفيع المستوى في الكيان قوله
«إنّ وجود القوات الروسية في سورية من شأنه أن يغيّر موازين
القوى في المنطقة ،كما بإمكانه أن يشكل مصدر قلق إلسرائيل
ويح ّد من قدرتها على المناورة تجاه الساحة السورية» علما ً أنّ
المصدر ذاته أكد «أنّ التدخل العسكري الروسي ما زال في بدايته،
وال صحة للتقارير الصادرة عن المعارضة في هذا الشأن».
«معهد واشنطن» وصحيفة«نيويورك تايمز» توليا شرح األسباب
ال�ت��ي دف�ع��ت ال��والي��ات المتحدة الفتعال الضجة ح��ول إرساليات
األسلحة والخبراء الروس ،وأكد «معهد واشنطن» أنّ تداعيات قرار
تزويد سورية باألسلحة ووصول خبراء روس لتدريب العسكريين
السوريين إليها من شأنها أن تع ّمق مأزق «نوايا واشنطن بممارسة
ضغوط عسكرية على النظام السوري ،وتبعد مسافة التوصل لح ّل
أي
ديبلوماسي تقبل به الواليات المتحدة والمعارضة السورية»ّ .
أنّ سبب معارضة الواليات المتحدة لإلرساليات العسكرية هو قلق
واشنطن من أن تؤدّي هذه اإلرساليات إلى تحسين الوضع الدفاعي
للجيش السوري بما يساعد الدولة السورية على الصمود في وجه
الضغوط األميركية لفرض تسوية تلبّي مصالح الواليات المتحدة
والكيان الصهيوني عبر حجز مواقع لعمالء واشنطن وت��ل أبيب
داخل الدولة السورية وقبول التفسير األميركي لمفهوم «المرحلة
االنتقالية» في تفاهمات جنيف ،الذي يتعارض مع تفسير روسيا
والدولة السورية لها.
كما أنّ من بين األهداف التي تسعى إليها واشنطن وتل أبيب عبر
إثارة الضجة حول إرساليات األسلحة إحباط تشكيل تحالف دولي
إقليمي ف ّعال ض� ّد اإلره��اب من نتائجه حرمان ال��والي��ات المتحدة
وحلفائها من االستثمار في التنظيمات اإلرهابية.

ما بين طريق البلقان وكرواتيا
ال�سوريون بانتظار طريق دم�شق...
} سعدالله الخليل
أغلقت المجر حدودها وت�ش�دّدت شرطتها ب��اإلج��راءات ،وم��ا إن خرجت
عن بيت الطاعة األوروب��ي ،حتى أعلنت كرواتيا فتح حدودها أمام الراغبين
بالوصول إلى صدر األم الحنون ميركل وفردوسها المفقود ،ممن ذاق أو لم
يذق ويالت جحيم الحرب والمعاناة ،وما إن أبلغت السلطات المجرية قرارها
وقبل انتهاء موجات االستنكار والتنديد لقرار بودابست ،الح للمهاجرين
السوريين أمل جديد بإعالن كرواتيا فتح حدودها أمامهم لعبور أراضيها
ونقلهم إلى ألمانيا أو الدول اإلسكندنافية.
مع إغالق المجر حدودها أغلق طريق البلقان بوجه السوريين من تركيا
إلى اليونان ثم إلى مقدونيا فصربيا فالمجر ومنها إلى النمسا وبلدان أوروبا
الغربية الغنية كألمانيا والسويد بعد مرور أكثر من  140ألف مهاجر ،وبقاء
اآلالف عالقين في المجر لتفتح كرواتيا طريقها كممر لسلوفينيا ثم النمسا
كي ال تحرم السوريين نعمة الوصول إلى دول الرخاء األوروبي.
وج��د الالجئون ضالتهم وطريقهم وربما أوج��د األوروب �ي��ون وصفتهم
السحرية لإلبقاء على جداول النزوح السورية قائمة ،قبل أن يشعر الشباب
السوري باإلحباط من إمكانية الوصول إلى عالم الحرية والديمقراطية بعيدا ً
عن مآسي الشرق والحروب الداعشية الهوى إخوانية الهوية.
سريعا ً أوج��دت قيادات أوروب��ا طريق كرواتيا التي قدم رئيس حكومتها
لالجئين مغريات جمة من طيب االستقبال مهما تكن ديانتهم أو لون بشرتهم
إلى إمكانية نقلهم إلى الوجهات التي يرغبون في الذهاب إليها سواء كانت
ألمانيا أو الدول االسكندينافية.
كرواتيا التي انض ّمت لالتحاد األوروبي عام  2013والتي توصف بالطفل
المشاكس الذي قدم إلى بروكسل حامالً مشكالته السياسية واالقتصادية
والمجتمعية ،وج��دت ضالتها في تحسين أوضاعها االقتصادية من بوابة
الالجئين السوريين ،بما يتيح لها طلب المزيد من المساعدات المالية لتح ّمل
أعبائهم وفق النموذج اللبناني واألردن��ي في التعاطي مع الجهات المانحة
والمفوضية األوروبية التي سبق أن أعلنت بعد ستة أشهر من حصولها على
عضوية االتحاد األوروبي فتح دعوى قضائية ضدّها لمخالفة عجز ميزانيتها
البالغ  5في المئة لمعايير اتفاقية ماستريخت للوحدة األوروبية ،فيما تحت ّل
المركز  66في مؤشر الفساد المتنامي وارت�ف��اع الديون الوطنية الكبيرة
والمتنامية البالغة  89.1في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد.
ربما تمكن االوروبيون من فتح ثغرة في الخاصرة الرخوة للقارة العجوز
الستمرار تدفق الالجئين إلى أراضيها لضمان تجنيبهم ويالت الحروب وفق
الح ّد األدنى من ادّعاءاتهم ،إال أنّ الخطوة تع ّد تثبيتا ً للحلول القاصرة ألسباب
اللجوء الحقيقية والمتمثلة بغياب األم��ن وان �س��داد األف��ق أم��ام السوريين
بإمكانية السير بحلول سياسية لألزمة ،حيث تدفع أوروب��ا والغرب نحو
تسعير المواجهة العسكرية على األرض ودفع األطراف المعارضة بتالوينها
للتشبّث بمواقفها المتطرفة والرافضة للحوار مع السلطات السورية وهو ما
يضيّق مساحات األمل في نفوس السوريين.
أغلق طريق البلقان فكانت طرقات كرواتيا البديل األوربي الحاضر ،فمتى
تسلك سلطات القارة العجوز طرقات دمشق التي يراها السوريون معبّدة أمام
دور أوروبي حقيقي في ح ّل المسألة السورية ومعها معاناة السوريين؟
«توب نيوز

الأ�سد وخريطة الطريق
ـ رسم الرئيس السوري بشار األسد في حوارات متتالية خريطة طريق تجيب
على السؤال عن كيفية تحقيق الح ّل السياسي في سورية وكيفية ح ّل قضية
الالجئين ومواجهة اإلرهاب.
ـ وضع الرئيس األسد معادالت بسيطة تقوم على الدعوة لإلجابة عن سؤال
ماذا يتحقق لك ّل من االهداف الثالثة لو وصعنا أحدها أولوية؟
ـ التعاون في ح ّل قضية الالجئين ال يشكل تقدّما ً في الح ّل السياسي والحرب
على اإلرهاب.
ـ كان اإلرهاب والبحث عن الح ّل السياسي في األولويات قبل تفاقم قضية
الالجئين ،وحلها سيعيدنا إلى حيث كنا قبل تفاقمها ،ومواصلة اإلرهاب وغياب
الح ّل السايسي سيجلبان المزيد من الالجئين.
ـ السعي إلى الح ّل السياسي لن يوقف الحرب ،فالقوة الرئيسية للمعارك تأتي
من اإلرهاب ،وليس من المرشحين للح ّل السياسي واستمرار الحرب سيزيد
تدفق الالجئين وفشل جنيف كمسار للح ّل السياسي بسبب تعثر التفاهم على
الحرب على اإلرهاب.
ـ بينما التفاهم على الحرب على اإلرهاب سينجح الح ّل السياسي انطالقا ً من
كون هذا التفاهم أولوية ويتوقف تدفق الالجئين بالنصر في هذه الحرب ويعود
منهم الذين هاجروا.
ـ خريطة طريق تلقى اإلجماع الدولي.

التعليق السياسي

�سفير �أميركا ال�سابق في �سورية يدعو �إلى التعاون مع الإرهابيين
*

} د .محمد أشرف البيومي

نشرت جريدة «نيويورك تايمز» األميركية
في  25آب الماضي تقريرا ً هاما ً للصحافي بن
هابارد على صفحتها األولى بعنوان «حليف
مثالي للواليات المتحدة األميركية غير أنه
مرتبط بالقاعدة» وعنوانه باالنكليزية (منعا ً
أليّ لبس) هوIdeal Syrian Ally for» :
.»U.S.,Except for Qaeda Ties
تبرز أهمية تقرير «نيويورك تايمز» عندما
نربطه بمقال للبيب النحاس (أبو عز الدين)
رئيس العالقات الخارجية لـ«أحرار الشام»
اإلرهابية في «واشنطن بوست» في  10تموز
 2015بعنوان« :النتائج القاتلة للتصنيف
الخاطئ للثوار في سورية» ،نعم أفسحت
«واشنطن بوست» ،الصحيفة القريبة من
صانعي القرار االميركي ،صفحاتها لمقال
لممثل منظمة إرهابية مرتبطة بـ«القاعدة».
ال داعي للدهشة على ضوء التاريخ الطويل
لتعامل اإلدارة األميركية م��ع مجموعات
إره��اب��ي��ة مثل «ال��ك��ون��ت��را» ف��ي نيكاراجوا
و«المجاهدين» في أفغانستان الذين أصبحوا
إرهابيّي «القاعدة».
ال نستغرب أيضا ً نفي الخارجية األميركية
ل��وج��ود عالقة م��ع «أح���رار ال��ش��ام» ،وذل��ك
في محاولة فاشلة للتعمية على مثل هذه
ال��ع�لاق��ة ،كما أنّ ذل��ك ج���زءا ً م��ن األالع��ي��ب
السياسة .إذا ً ما هي دالالت ما جاء في هذا
التقرير ،خصوصا ً ما جاء على لسان مسئول
مه ّم سابق هو روبرت فورد السفير األميركي
السابق لسورية ،وشارلز ليستر «الخبير»
السياسي في مركز بروكنغز في الدوحة؟ وما
هو مغزى نشر جريدة مهمة مثل «واشنطن

بوست» مقاال ً لممثل منظمة إرهابية هو لبيب
النحاس؟ والسؤال الثالث ،ما مدى وتفسير
التطابق بين أقوال السفير فورد والنحاس؟

حول تقرير
«نيويورك تايمز»

يمهّد تقرير «نويورك تايمز» لتبرير التعامل
م��ع «أح����رار ال��ش��ام» اإلره��اب��ي��ة بالحديث
عن قوة المنظمة من حيث أع��داد مقاتليها،
أه ّميتها السياسية ،وارتباطاتها القوية بقوى
إقليمية (ربما يقصد قطر وتركيا والسعودية)
كما أنها تحارب تنظيم «داع���ش» وتنادي
بالتواصل مع الغرب .ثم يتحدث التقرير عن
الواقع السوري (ه��ذا الواقع ال��ذي يختلف
تماما ً اعتمادا على الجهة التي تقيّمه) ويؤكد
(معتمدا ً على محللين ومسؤولين لم يذكرهم)
على أن��ه م��ن الجلي انّ مواجهة «داع��ش»
والتأثير علي مستقبل البلد (سورية) يتطلب
على االق ّل التعامل بحيطة مع تج ّمعات مثل
«أحرار الشام».
يقول روب���رت ف��ورد «ه��م (يقصد أح��رار
الشام) في منطقة رمادية ولكن في حرب
أهلية (حرب أهلية رغم تواجد عشرات األلوف
من األجانب) إذا لم تكن مستعدا ً للحديث مع
مجموعات في المنطقة الرمادية ،ستجد قالئل
مه ّمين تتحدّث معهم» .يواصل ف��ورد« :أنا
ال أحبّذ اعطاءهم مساعدات ...ولكن في ظ ّل
أه ّميتهم في الجبهات الشمالية وفي الوسط
السوري يكون لهم دور مه ّم في أي محادثات
سالم ولهذا يجب إيجاد قناة للبدء بالحديث
معهم».
يتحدث التقرير ع��ن تفاهة م��ا يُس ّمى
بـ«المعارضة المعتدلة» ،وأنها ليست ذات

قيمة ،كما يذكر أنّ أحد المسؤولين األميركيين
أطلق تعبير «هجمة مغازلة» من قبل «أحرار
الشام».
يذكر التقرير مقال النحاس ال��ذي نشر
ف��ي «واشنطن ب��وس��ت» و«دي��ل��ي تلغراف»
البريطانية (تناسق له داللة) والذي ذكر فيه
النحاس «اننا جزء من المعارضة األساسية
ونمثل بديالً سنيا ً محلياً».

تقرير ليستر
من بروكنغز الدوحة

أم��ا السيد تشارلز ليستر «الخبير» في
بروكنغنز في قطر ،فيؤكد في تقريره المنشور
في  14تموز  2015على فشل إدارة أوباما
إزاء األزم��ة السورية ،ويشير إل��ي معرفته
الشخصية بالنحاس ويصفه بصفات تجعله
مقبوال ً لدى المجتمع االميركي .فيقول إنه
«حالق دقنه حلقة نظيفة ،يتحدث االنكليزية
بطالقة ،عاش في اوروبا وأميركا ،له قدرات
سياسية عالية .كما يب ّرر ليستر عالقة «أحرار
الشام» بـ«جبهة النصرة» ،وأنها قريبة من
فكر «اإلخ��وان المسلمين» ،وأنّ الحركة تم ّر
بعملية تدريجية نحو االعتدال وربما النضج
السياسي ،وأنها على درجة من االنفتاح على
الطوائف واالثنيات األخ��رى .يخرج القارئ
بأنّ «أحرار الشام» تمثل فرصة ذهبية ألميركا
السقاط سورية ومواجهة «داعش».
في المقابل ،هناك من يسعي إلى اسقاط
س��وري��ة وم���ن ي��ع��ارض ف��ي ن��ف��س ال��وق��ت
توجه «أحرار الشام» نحو أميركا .وبالفعل
نشرعثمان بخاش مسؤول في حزب التحرير
(اإلسالمي) مقاال ً يوم  22تموز  2015يدعو
فيه أح��رار الشام إلى االعتصام بحبل الله

ونبذ حبل أميركا .من المهم ق��راءة أسباب
معارضته ألنه يفضح حركة «أحرار الشام»
اإلرهابية.
اتهم بخاش حركة أحرار الشام «باإلسهاب
في تقديم أوراق اعتماد الحركة بوصفها
تنظيما ً معتدالً» ،واستطرد قائالً« :سرعان
ما جاء ر ّد اإلدارة األميركية على «العرض»
المقدم من قبل النحاس على لسان أحد أه ّم
الخبراء شارلز ليستر أثنى فيه على العرض
السخي المقدّم من قبل أح��رار الشام ،ودعا
ليستر للتوصل إلى برنامج عمل مشترك بين
الطرفين (اإلدارة األمريكية وأحرار الشام).
ويواصل بخاش بقوله« :لقد فات السيد
اللبيب ما جرى لحركة اإلخ��وان المسلمين
في مصر ...كما فاته ما جرى مع المجاهدين
األفغان الذين وإنْ نجحوا في هزيمة االتحاد
السوفياتي ،إال أنهم لم ينجحوا في االنفكاك من
حضن التبعية ألميركا وأدواتها في باكستان
والسعودية ،ثم وصل األمر بقادة األفغان إلى
دخول كابول على الدبابات األميركية».
ويضيف« :لقد تواصلتُ مع ك ّل من لبيب
وقائده أبو جابر الشيخ وأبو صالح طحان
م��ن��اش��دا ً إي��اه��م ال��ت��راج��ع ع��ن ه��ذا المنزلق
الخطير ال��ذي يسير فيه لبيب» ،كما أشار
إلى أن «مصادر لنا (تذكر) أن هناك خالفات
عاصفة بين «القادة» في الداخل و«المكتب
السياسي في الخارج».
هناك تطابق واضح بين فورد والنحاس
وليستر على أن التعامل مع «أحرار الشام»
وغيره من التنظيمات االرهابيين هو بديل
متاح ومقبول لدى أصحاب القرار االميركي،
وليس ه��ذا غريباً ،فما يُس ّمى البراغماتية
االميركية هي في الواقع ال أخالقية وال مبدئية،

بل التعامل مع المجرمين واالرهابيين لتحقيق
أهداف آنية ثم التعامل مع هؤالء اإلرهابيين
الحقا ً بالقضاء عليهم.
في السابق كان التعامل مع المجموعات
اإلرهابية يدور في الخفاء وهناك دالئل دامغة
على ذلك ،ولكن الجديد هو إزالة ورقة التوت
والتعامل علنا ً مع منظمة إرهابية مثل «أحرار
الشام».
هذا يمثل خطوة مهمة في اتجاه التوغل في
استخدام المنظمات االرهابية لتحقيق أهداف
آنية من قبل «اسرائيل» وتركيا وقطر واميركا
ودول غربية أخرى ،وهم جميعا مسؤولون
عن الدمار والذبح وتحطيم اآلثار والتشريد
والتخريب والمعاناة.
أت��س��اءل ،ه��ل نستغرب تعامال أميركيا
مع تنظيم «والي��ة سيناء» أو «أنصار بيت
المقدس» أو غيرها من المنظمات اإلرهابية
ف��ي سيناء وال��ت��ي تسعى الس��ق��اط النظام
المصري أسوة بنظرائها في سورية للضغط
على الدولة المصرية وللمزيد من ترويضها؟
وهل نفاجأ إذا نشر أحد قيادات تنظيم «والية
سيناء» االرهابي مقاال ً في «واشنطن بوست»
أو في نيويرك تايمز» أو في «ديلي تلغراف»؟
نفهم اآلن أهمية «داعش» لإلدارة األميركية
أو حلفائها فهي تجمل منظمات إرهابية أخرى
وتجعلها معتدلة وأك��ث��ر ق��ب��وال ً كما تج ّمل
الجرائم الصهيونية اإلرهابية .كما نستطيع
توصيف الموقف األميركي الداعم لالرهاب
بالمايسترو ال���ذي ي��ق��ود ف��رق��ة موسيقية
ويتحكم في وتيرتها صعودا ً وهبوطا ً ويحدّد
اآلالت التي تقوم بالعزف وتوقيتها.

*أستاذ الكيمياء الفيزيائية في جامعتي
اإلسكندرية ووالية ميشغن سابقا ً

ال خوف على دروز ال�سويداء ...وتجاربهم التاريخية الوطنية �شاهدة
} جودي يعقوب
لم يبق مجال للشك بأنّ الصراعات التي م ّر وال يزال يم ّر
بها وطننا ليست نتاج يوم وليلة أو حدثا ً موقتا ً م ّرت عليه
األيام ،بل هي عميقة عمق التاريخ منذ اليوم الذي حاول فيه
االستعمار وال يزال فرض انقسامات طائفية وفكرية وثقافية،
وإيجاد تركيبة طائفية لخلق مجتمع له أوجه عدة ،ك ّل منها
يبحث عن ذات��ه وكينونته من خالل التحالفات الخارجية
واستجداء الخارج لتكون هي السبب الرئيسي لنشوب هذه
الصراعات التي بدأت تنهش في جسد أمتنا السورية.
وك��ون الطائفة هي أفيون الشعوب فقد جهد االستعمار
لجعل قسمة وطننا شئنا أم أبينا االعتراف به أو تقبّله ،أمرا ً
واقعاً ،حتى بعد أن بات لهذه المكونات العرقية واإلثنية
والدينية المختلفة التي تعيش في سورية مع سيطرة الفكر
المتشدّد أثر سلبي ،لكنه ما زال يريد منها أن تكون هي المسيّرة
ألمتنا من أجل الحفاظ على التوازن األمني في مناطق الطوق
التي تحيط باألراضي المحتلة في فلسطين لضمان استقرار
األم��ن داخ��ل كيان العدو الصهيوني ،لذا هو ما زال يحاول
السعي إلى إشعال نار التطرف والطائفية بمختلف أشكالها
في سورية وبشكل فاضح لكي يقبل القسمة ويصبح دويالت
سياسية مختلفة على أساس طائفي ،كما سعى من قبل في
لبنان عندما فرض عليه االستعمار الفرنسي أن يحتكم إلى
الميثاق الوطني الذي أعدّه له قبل خروجه ،حيث يجرى وإلى
اليوم تقسيم الوظائف البرلمانية على أساس طائفي «عادل»،
وأرجو التركيز هنا على كلمة «عادل « ،ما أثر عليه سلبا ً وأغرقه
في كثير من الحروب والمشاكل.
اليوم هناك قرار دولي لتسهيل تفكيك المنطقة ،لكنّ األزمة
في سورية ع ّرت مؤامرة التقسيم هذه ،فالتمدّد الخطير لتنظيم
«داعش» ،وخصوصا ً على أراضي سورية والعراق ،وصمت
القوى الكبرى على مجازره وموبقاته ،عكس ما تخ ّبئه بعض
األطراف اإلقليمية وفي مقدّمتها «إسرائيل» ،ليظهر الحقا ً أنّ
هذه األطراف ساهمت في الوصول إلى هذه المآالت الكارثية
لتحصد مزيدا ً من المكاسب األمنية واالستراتيجية من وراء
تداعيات هذه األزم��ة ،وخصوصا ً أنّ استراتيجية تل أبيب
األمنية قد ُمنيت بفشل كبير على أثر االنتصارات العسكرية
التي حققها الجيش السوري وحزب الله في هذه المناطق،
والتي حالت دون تجديد طموح وحلم الكيان الصهيوني
في خلق طوق أمني ومنطقة نفوذ على طول حدود سورية
وفلسطين المحتلة ،والذي يهدف إلى عزل سورية عن حدودها
الجنوبية ـ الشرقية ،وتمركز مسلحي «النصرة» وغيرها
في هذه المناطق هي من أجل تبرير التدخل «اإلسرائيلي»
االستخباري والعسكري في هذه المنطقة ،بعد أن وصلت
نيران التطرف إلى بلدة داما وقرية شانية في ريف السويداء
وت��ع�� ّر َ
ض دروز المنطقة لهجو ٍم من عناصر مدعومة من
«جبهة النصرة» ،ما أدّى إلى مقتل ما بين  12إلى  16شيخاً،
وفق تقارير إعالمية ومصادر أهلية ،إضافة إلى بروز ظاهرة
تهريب النفط الخام الذي يستخرجه «داعش» من المحافظات
الشرقية ،وقيام عدد كبير من المه ّربين بالتعاون مع بدو
موالين للتنظيم ،باستخدام المحافظة كطريق عبور لبيع النفط
في درعا ،ال سيّما قرى ناحتة وصمة الهنيدات وملح ،كما يقوم
المه ّربون بسرقة القمح والمواد الغذائية من أسواق السويداء
السكان إليها ،ما دفع بعدد
وتهريبها إلى درعا ،رغم حاجة ّ
من عائالت المدينة إلى جانب المؤسسة الدينية إلى رفض
هذه الممارسات ومطالبة الدولة بمحاسبة المه ّربين الذين
يقومون بإيصال شحنات من حبوب «الكبتاغون» المصنعة
في مصانع «داعش» في مدينة الرقة إلى درعا وتوزيع جزء
منها في السويداء.
إنّ ما يتع ّرض له دروز إدل��ب هو ما تتع ّرض له جميع
األقليات في سورية ،ال فرق بين التع ّرض لهذه األقلية المسالمة
التي يبلغ عددها ما يقارب  16ألف نسمة موزعة على مزارع
وقرى آمنة ،وما يتع ّرض له المسيحيون واأليزيديون واألكراد
في ظ ّل مشروع «داعش» و«النصرة» التكفيري ،ولكنّ المسألة
هنا مختلفة عما حصل مع المسيحيين ،فهم هنا يحاولون أن
يفرضوا عليهم بعض المزايدات والمبالغات من خالل أسلمة
المسلمين ،حيث أنهم يريدون أن يفرضوا الدين اإلسالمي
عليهم مثلما يزعمون وهم ال دين لهم وال دنيا وال آخرة  ،هذا
بعد أن ق ّرر «أمير النصرة» أبو عبد الرحمن التونسي تطبيق
الشريعة اإلسالمية وأحكامها وفق فتاوى أصدرها ومنها
إزال��ة المقامات الخاصة بأولياء الموحدين ال��دروز ،ونبش
القبور وفرض الصالة عليهم في الجوامع ،وفصل الشباب
عن البنات في المدارس ،ومنع االختالط بين النساء والرجال،
ولباس النقاب األسود بدال ً من المنديل األبيض الذي تستر به
المرأة الدرزية وجهها حتى عينيها وااللتزام بتعليم القرآن.
وباختصار أجبرت «النصرة» المسلمين الدروز في إدلب على
«إشهار إسالمهم» من جديد ،متناسية أنّ الدروز مسلمون ولكن
لهم خصوصيّتهم ولديهم اجتهادات كك ّل المذاهب اإلسالمية
التي اجتهدت ،كما تناست الجبهة أنّ االجتهاد ال يلغي األصل،
فهم مسلمون لناحية توحيدهم الخالق واعترافهم بالنبي
محمد ،وهم يعتنقون طريقة وأسلوبا ً في العبادة تختلف
في شكلها عن طرق المذاهب اإلسالمية المحمدية األخرى،
والتأكيد على أنّ دين التوحيد هو مذهب إسالمي وأنّ الدروز
هم من الفاطميين وأولياؤهم هم من صحابة الرسول محمد
الذي به يؤمنون .إنهم يرفعون الصالة بالشهادتين ويتلون
القرآن ،وما فتوى األزهر التي صدرت في أواخر الستينات من
القرن الماضي ،والتي تق ّر بأنّ ك ّل من نطق بالشهادتين هو

مسلم ،إال دليل على أنّ الموحدين الدروز هم جزء ال يتجزأ من
اإلسالم ،فالدروز مسلمون ،واألزهر وهو أكبر مرجعية إسالمية
يعتبرهم مسلمين ،وهناك بعثات مشايخ دروز يدرسون ك ّل
عام في األزه��ر .ولكن هل فعالً «جبهة النصرة» و«داع��ش»
وغيرهما يمثلون اإلس�لام حقاً ،حتى تزايد على اآلخرين
باإلسالم؟ ومنذ متى كان اإلنسان مخوال ً بتوزيع شهادات
اإليمان ألخيه اإلنسان؟ أين أصبحت اآلية القرآنية« :ال إكراه
في الدين» ،فإشهار الدروز في ريف إدلب إسالمهم من جديد
تحت ضغط «جبهة النصرة» أمر مضحك وال يشكل أزمة عند
اإلس�لام الموحدين ،وكذلك الصالة واللباس وحفظ القرآن
وغير ذلك ،ك ّل هذه األحكام طبقها دروز جبل السماق ولم يكن
لديهم مانع ،باعتبار أنّ دينهم هو اإلسالم ومذهبهم هو المذهب
الفاطمي ،إال أنّ ما يقلقهم هو العادات والتقاليد وبعض األحكام
كوجوب تسليمهم ألطفالهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10
إلى  14عاما ً لمعسكر تدريب تابع لـ«ال ُنصرة» لمدة شهرين
تحت وطأة التهديد بقتل عائالت الذين يتخلّفون عن القتال،
كذلك إقدام الجبهة على طلب تزويج مقاتليها من فتيات القرية
الدرزيات كإثبات العتناق أهل القرية اإلس�لام وغيرها من
المسائل التي ال توجد لها حلول وال فتاوى ،فهذا الموضوع يجر
إلى الكثير من المواجهات التي ال تحمد عقباها ألنه ينعكس
سلبا ً على الناس ويش ّكل عامل إزعاج حقيقي للوضع الدرزي.
باإلضافة إل��ى أنّ مقاتلي «ال ُنصرة» شرعوا في عملية
مداهمات ومصادرة أسلحة أهل قرى جبل السماق ،إلى أن
أتت مجزرة قرية «قلب لوزة» لتكشف بالوقائع أنّ «ال ُنصرة»
ال تختلف كثيرا ً عن غيرها من التنظيمات التكفيرية ،فالمجزرة
التي تعرض لها أبناء قلب ل��وزة في جبل السماق والتي
ارتكبَتها «جبهة النصرة» ،يمكن وصفها على أق�� ّل تعبير
بالجريمة البربرية والوحشية والهمجية ،والمعلومات التي
ت ّم الترويج لها مغايرة للحقيقة ،فالخطاب الذي ردّدته مصادر
قريبة من «النصرة» ال يمكن تصديقه ،حيث هدف إلى حصر
المجزرة على أنها خالف بين المسلحين وبين عائلة ضابط
مؤيد للنظام السوري ،وعُ ّد ما حدث إشكاال ً بين سكان القرية
الدروز وبين عناصر «ال ُنصرة» ،وقد تطور إلى إطالق نار أوقع
عددا ً من القتلى ،قبل أن تصل تعزيزات من «جبهة النصرة»
لضبط التوتر وتتم إحالة القضية إلى المحكمة فيما بعد،
فجبهة «النصرة» التي ت ّم إدراجها على لوائح اإلرهاب الدولية،
وخصوصا ً من قبل الواليات المتحدة األميركية والمملكة
العربية السعودية ،وخصوصا ً بعد أن بايعت زعيم «القاعدة»
أيمن الظواهري وبالتالي اإلرهاب الدولي ،ال يمكن أن نحيّدها
عن اإلرهاب ونعتبر هذه المجزرة حادثة أو مشكلة فردية غير
متع ّمدة ،بل هي مذبحة ارتكبتها «النصرة» ّ
بحق األهالي  ،فال
يمكننا أن ننسى ما قامت به من أعمال قتل وذبح ،إضافة إلى
تفجيرات تب ّنتها بنفسها سابقا ً في داخل ك ّل من سورية ولبنان
والعراق أسفرت عن استشهاد وجرح المئات بل وربما اآلالف
من السوريين ،إضافة إلى احتجازها عسكريين من الجيش
اللبناني وإعدامها أحدهم ،ك ّل ه��ذا ،وهناك من يعتبرونها
حمامة سالم ويدعي أنها ليست تنظيما ً إرهابيا ً ألنها من
نسيج الشعب السوري كونها تضم سوريين ،كما يزعمون،
وكونها موجودة على األرض السورية .نحن نعتبر مثل هذه
الخطابات والتصريحات نوعا ًمن رؤية جديدة للواقع السوري
المعارض يبعد «جبهة النصرة» عن اإلرهاب ألنّ ما يحصل
للدروز اليوم ال يرتبط حصرا ً بموضوع ال��دروز بل يحصل
للطوائف األخرى أيضاً ،لذا ال يمكن أن نعتبر أنّ ما حصل في
ريف إدلب حادث فردي وليس مجزرة ،فمجزرة «قلب لوزة»،
كغيرها من المجازر والمآسي التي أصابت أمتنا السورية
تتحمل مسؤوليتها قطر وتركيا وأميركا والسعودية وغيرهم
من دول البترودوالر والصهيوخليجية التي تتحمل المسؤولية
الكبرى في دعمها وتمويلها للجماعات اإلرهابية التي تمارس
أبشع أن��واع الجرائم الدولية ،فالمسألة لم تعد ث��ورة على
نظام وحسب ،إنما المطلوب اليوم هو قيام «إسرائيليات»
حول «إسرائيل» لتبرير وجودها ،أي دول صغيرة متناحرة
مع بعضها البعض ،لنتحول إلى كانتونات ومقاطعات أمنية
وسياسية ثم إلى دويالت صغيرة تبدأ بنسج تحالفاتها ٌّ
كل

من منظارها الخاص ،ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقسيم
المنطقة ،وهذا ما حاولت «إسرائيل» فعله منذ القدم.
وفي هذا السياق ،لم تفوِّت تل أبيب الفرصة واستغلت هذا
الحادث في الترويج لمسألة الوصاية «اإلسرائيلية» على
دروز سورية ،وكان أبرز ما في هذا السياق هو تصريح الرئيس
«اإلسرائيلي» رؤوفين روفلين بأنّ تل أبيب تشعر بالقلق على
مصير األقلية الدرزية وأنه أعرب عن قلقه لإلدارة األميركية،
وذلك عقب لقاء جمعه بمارتن ديمبسي رئيس هيئة األركان
المشتركة األميركية ،فيما ذهبت القناة الثانية «اإلسرائيلية»
في تقرير مصور لها إلى أنّ التهديد الذي يحيط بدروز سورية،
وخصوصا ً في مناطق الجنوب يب ّرر التدخل «اإلسرائيلي»
االستخباراتي والعسكري في هذه المنطقة ،حيث تعمد األجهزة
األمنية «اإلسرائيلية» إلى التنسيق مع مسلحي «ال ُنصرة»
وغيرهم في هذه المناطق للضغط على القرى الدرزية ثم
مخاطبة أهل هذه القرى عن طريق رموز دروز فلسطين المحتلة
واإليعاز لهم بطلب الحماية من الدولة العبرية ،ألنّ دعم تل
أبيب للمعارضة السورية سيُضعف النظام في سورية ويؤثر
سلبا ً على وضع الدروز هناك وسيعمل على تحويلها إلى إمارة
تتعاون مع الكيان المحتل والدليل أنّ جرحى هؤالء يم ّرون عبر
الكيان الغاصب للعالج ،كما أنّ مرابض الجيش «اإلسرائيلي»
تقصف القرى لمنع تقدم الجيش السوري وهذا سيسبب تمادي
التنظيمات الجهادية وعدم تردّدها في مهاجمة القرى الدرزية.
خطر هؤالء واضح فهم يعتدون على الناس ويحاولون احتالل
القرى في السويداء وتهجير األهالي وتدمير القرى والمنازل من
دون أي مب ّرر إال السيطرة على المنطقة ،حيث تجدّدت الدعوات
التي كانت قد أطلقت منذ العام الماضي تطالب بإنشاء منطقة
إدارة ذاتية للدروز في سورية ،على غرار تجربة مثلث روج أفا
الكردي ،مع فارق أنّ المنطقة الدرزية لن تحظى بحماية ذاتية
مماثلة للتجربة الكردية ووحدات حماية الشعب ،الوحدات
التي سجلت انتصارات في كوباني على مقاتلي «داعش»،
التي نتجت عن تجربة اإلدارة الذاتية للمناطق السورية ذات
األغلبية الكردية ،ولكن يتم الحديث على أنّ المنطقة الدرزية
ستشمل برعاية وحماية من جانب أط��راف إقليمية ،سواء
األردن أو «إسرائيل» في السويداء ،أو «إسرائيل» حصرا ً في
المناطق المحاذية لهضبة الجوالن والتي يقطنها دروز أيضاً،
من أج��ل تحقيق حلم يغئال آل��ون أح��د القادة العسكريين
اإلسرائيليين القدامى ووزير العمل بين عامي 1967 – 1961
حيث كان قد قال في مذكراته« :زرت السويداء م��رات عدة
وحلمت بالجمهورية الدرزية التي تقع في جنوب سورية ،بما
في ذلك الجوالن ،في حلف عسكري مع «إسرائيل» ،كما بنيت
الكثير على الطائفة الدرزية في البالد ،التي كانت منظمة في
الجيش «اإلسرائيلي» في أن يشكلوا جسرا ً بيننا وبين الدروز
اآلخرين».
طبعاً ،وبفعل «ديمقراطية» و«حرية» «الدولة اإلسالمية
في العراق والشام» و«جبهة النصرة» ،أضحت اليوم األزمة
السورية أزم��ة لبنانية وعراقية وأردنية ،أي أزم��ة سورية
بامتياز ،وأخبار القتل وقطع الرؤوس التي تنتهجها الجماعات
التكفيريةفيأيمكانعلىاألراضيالسوريةكانتكافيةلتنهي
وبشكل رسمي فصول مسلسل الثورة السلمية ،فك ّل المآسي
التي تحصل في المنطقة بشكل عام ،ال تنعكس مضاعفاتها
على الدروز وحدهم ،ألنّ الدروز لم ولن يكونوا يوما ً من األيام
أقلية منعزلة عن المجتمع الذي ينتمون إليه ،وبالتالي ال
مشكلة درزية محدّدة ينظر إليها بل هي جزء من المشكلة التي
يعاني منها مجموع الطوائف في وطننا ،ألنّ مشروع دولة
الخالفة اإلسالمية ال يستند إلى أيديولوجيا إسالمية كما يُشاع
وإنما الهدف منه هو خدمة مشروع «إسرائيل» ،وإنّ ما يحصل
اليوم في السويداء هو أمر متوقع في سياق هذا المشروع
التوسعي لـ«داعش» الذي سيطال ك ّل الطوائف والمكونات
مسيحية كانت أم درزية أم يزيدية ،وخصوصا ً على المسلمين
المعتدلين الذين ال يق ّرون بما يق ّر به المتط ّرفون ،وتبقى تجربة
عدرا العمالية وريف سلمى وممارسات «النصرة» في بصرى
ّ
بحق السوريين ،س ّنة
الشام وق��رى درع��ا وري��ف الحسكة
وشيعة ومسيحيين وعلويين ،تضع أهالي السويداء أمام

خيار واحد وهو قتال الجماعات التكفيرية وااللتصاق بالدولة
السورية ألنها ضمانة السوريين.
وقد أثبتت التجربة عبر التاريخ أنّ دروز سورية الوطنيين
الشرفاء والذين ساهموا مساهمة كبرى في تحرير سورية
من الفرنسيين ،باستطاعتهم مواجهة مثل هذه التحديات،
وق��ادرون على الدفاع عن أنفسهم ويعرفون كيف يدافعون
عن كرامتهم وعن دينهم ومعتقدهم وأرضهم فهم يملكون إرادة
قتال عالية لمواجهة هذه الجماعات التكفيرية ،فهم سيقاتلون
حتى الموت دفاعا ً عن األرض والعرض ،ولطالما كانوا جزءا ً
أساسيا ً من النسيج السوري وسيبقون كذلك فهم مواطنون
سوريون وحتى النخاع في سورية الواحدة القوية ،وفي ك ّل
مكان يوجدون فيه يدعون إلى السلم والوحدة الوطنية ،ولن
يرضوا أن يدخلوا كغيرهم في هذه الفتنة العمياء التي تضرب
البلد و تسفك الدم وتدمر الوطن من أجل السلطة والمناصب،
ولم يفكروا يوما ً في تأسيس دولة لهم على أساس طائفي،
ألنهم لو أرادوا لكانوا أول من أخذوها عندما عرضت على
المجاهد سلطان باشا األطرش ،فهم من قدموا آالف الشهداء
من أجل وحدة سورية ولم يفرطوا بها ،فالدروز لم يكونوا يوما ً
خونة ألوطانهم وكانوا أول الرافضين للهوية «اإلسرائيلية» في
الجوالن المحتل ،وال يعجزون عن مواجهة أي معت ٍد والتاريخ
يشهد لهم بذلك فهناك حاالت مشابهة ومحن م ّروا بها ،فلن
يكون مصير «داع��ش» أفضل من مصير غيره من الغزاة من
عثمانيين وفرنسيين والذين طردوا وتكبدوا خسائر فادحة
على أيدي أبناء الجبل ،فهم من منعوا محمد باشا من دخول
أرضهم عقودا ً طويلة ،وهو الذي ج ّرد جيشين من خيرة قواته
تعص عليه
لغزوهم ،وس ّمم مياههم وج ّوعهم وهو الذي لم
َ
منطقة ،حيث كانت المناطق األخرى تدفع الجزية والضرائب
وفق نظام الملّة آن��ذاك ،لكن حتى لو كان تسليح «داعش»
أقوى واكبر من تسليحهم ،فشباب الجبل واجهوا مدافع فرنسا
وطائراتها بقبضاتهم ،وبالعصي والحجارة وانتصروا عليها
بقيادة المجاهد سلطان باشا األطرش ،وهم اليوم مثل آبائهم
وأجدادهم يواجهون اإلره��اب ومستعدون ل ّ
��ذل اإلرهابيين
وليسوا بحاجة إلى دروس في الدفاع عن أرضهم ألنهم ال
يخشون أحدا ً ويعرفون مصلحتهم جيدا ً وكيف يدافعون عن
كرامتهم ،فهم كسائر السوريين منخرطون إلى جانب الجيش
السوري في مواجهة هذه التيارات التكفيرية التي تقتل الس ّنة
كما الدروز ،كما قتلت األيزيديين والمسيحيين ،فالتكفيريون
يك ّفرون أهل الس ّنة والجماعة قبل غيرهم ،حيث أنّ تنظيم
«داعش» يحقد على طائفة الموحدين الدروز أكثر من غيرها
كونها منفتحة على جميع األدي��ان والمذاهب وتع ّد من أكثر
الطوائف المعادية للتطرف أيا ً كان شكله وسياسته ،فموقف
ال��دروز وطني قومي بامتياز وليس مذهبيا ً على اإلط�لاق،
فالدروز يحترمون ك ّل أهل الديانات وإنّ ك ّل تحريض مذهبي
أو طائفي لتشويه الدور الدرزي في جبل حوران هو تحريض
لسفك دم��اء السوريين على اختالف مشاربهم ومذاهبهم
ومعتقداتهم ،لذا يجب عدم تحميلهم أي صبغة مذهبية،
فالدروز كانوا دائما ً ج��زءا ً أساسيا ً من النسيج االجتماعي
والقومي في البالد ،وهم معنيون بالدفاع عن وحدتها قبل
غيرهم ،فهم جزء ال يتجزأ من الواقع السوري وإنه ال يمكن
فصلهم عما يدور في سورية ألننا نحن السوريين ال نعرف
وال نفقه األمور الطائفية ،ألننا مواطنون سوريون قبل االنتماء
إلى أي مذاهب أو دين ،وسورية استطاعت ،على م ّر العصور،
صهر عرب وكرد وتركمان وشركس وأشوريين وس ّنة وشيعة
وعلويين ودروز ،فسورية كانت دائما ً مكانا ً للجميع وستبقى
كذلك ،وما يحدث اآلن ليس ثورة وال ديمقراطية وال أخبارا ً
من تلفيق النظام في سورية ،بل هو تهديد لك ّل المنطقة وعلى
الوحدة السورية أيضاً ،لذا يجب أال نقبل أن يفرض على
سورية هذا المخطط ويجب أن يكون لك ّل منا قراره لمنع تمرير
سايكس ـ بيكو جديد.
هناك خشية حقيقية على المدى المتوسط والمنظور من
«داعش» ومشتقاته في سورية ،والتي إن وجدت موطئ قدم
لها في مناطق الجنوب خصوصاً ،فلن تتأخر «جبهة النصرة»
عن مبايعتها إذا استمر الزخم الحالي في سطوتها وتقدمها على
هذا المنوال ،ألنّ جغرافيا السويداء تش ّكل عقدة ربط رئيسية
التوسع مستقبالً باتجاه الحدود األردنية
إذا ما أراد التنظيم
ّ
ثم السعودية ،وخصوصا ً أنّ «داعش» بات يملك نقاطا ً ثابتة
على مقربة من المخافر األردنية ،بالقرب من معبر طريبيل بين
األردن والعراق ،باإلضافة إلى معلومات عن حشود للقوات
األردنية في المنطقة ،في الوقت الذي تقوم فيه االستخبارات
والسالح من غرفة
األردنية بم ّد المجموعات اإلرهابية بالمال
ّ
عمليات ع ّمان (موك) ،التي تض ّم ضباطا ً خليجيين وأردنيين
وغربيين و«إسرائيليين» ،لذا ال ب ّد من إيجاد صيغة توفر األمن
والحماية لمناطق الجنوب برمته في إطار وطني ال يساوم على
وحدة التراب السوري .لذا علينا جميعا ً أن نحكم العقل بما فيه
مصلحة سورية ووحدتها ألن ال ضمانة في سورية إال بوجود
دولة مركزية قوية ،فإذا سقط الحاكم ع ّمت الفوضى وخربت
البالد .علينا أن نتمتع بالحكمة والوعي فمصير سورية متو ّقف
على إرادة أبنائها ،إ ّما بالقتال أو االستسالم والخضوع للعقيدة
الوهابية التي قد تأتي ببالء على أمتنا أكبر بكثير من ذلك
الذي قد تأتي به هذه التنظيمات التكفيرية ونقف صفا ً واحدا ً
لمواجهة خطر التكفير لنجعل من أرضنا مقتالً لـ«داعش»
كمن سبقوه من الغزاة ،فمواجهة ك ّل أشكال التطرف الديني
أو اإلثني من أجل الحفاظ على الوحدة السورية بك ّل مكوناتها
الديمغرافية ال تكون إال في إطار وطني جامع وإقامة دولة
المواطنة التي تحقق العدل والمساواة لجميع أبنائها.

