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بــن مشــايخ الــدروز بســبب املامرســات اإلجراميــة التــي ارتكبهــا الضابــط 

ــم  ــام دفعه ــن، م ــر الدي ــام زه ــد عص ــام العمي ــش النظ ــدرزي يف جي ال

لتحذيــره مــن مغبــة الــزج باســم الــدروز يف عمليــات القمــع التــي 

ميارســها النظــام، ودخــل بشــار األســد دائــرة الجــدل عندمــا قابــل وجهــاء 

الجبل وهاجم مواقف جنبالط بصورة مبارشة.

ورد جنبــالط عــى ذلــك الهجــوم بتصعيــد حملتــه اإلعالميــة ضــد النظــام 

الســوري، حيــث أجــرى مقابلــة مــع مجلــة املجلــة يف 10 ديســمرب 2011 

أكــد فيهــا أن:  »زج الــدروز يف أعــامل القتــل خطــأ تاريخــي«، وأضــاف: 

»إىل جانــب منطقــة جبــل العــرب )ذات الغالبيــة الدرزيــة( هنــاك 

منطقــة تنــزف دمــاً يف ســوريا، وهــي منطقــة درعــا، وال يجــوز أن ينخــرط 

الــدروز يف محــور ضــد الغالبيــة«، مؤكــداً أن: »النظــام الســوري يســتخدم 

ــل وقمــع ضــد  ــل العــرب يف أعــامل قت ــن أهــل جب ــن م بعــض املجندي

املتظاهرين يف حمص وحامة ودرعا«.

وأســفر الجــدل الدائــر حــول مشــاركة الــدروز يف حمــالت النظــام ضــد 

املعارضــة عــن تنامــي االحتقــان وانــدالع حركــة احتجاجــات يف صفــوف 

ــوام،  ــر الع ــم تام ــى، أبرزه ــن القت ــدد م ــا ع ــى إثره ــقط ع ــدروز س ال

ــه  ــاء تغطيت ــب أثن ــل يف حل ــذي قُت ــوري ال ــدرزي الس ــالم ال ــع األف صان

األحداث لصالح »الجيش الحر«.

ــى  ــدروز، وع ــاط ال ــوف الضب ــقاقات يف صف ــرة االنش ــرزت ظاه ــام ب ك

رأســهم: املــالزم أول خلــدون زيــن الديــن الــذي شــكل املجلس العســكري 

ــش  ــع جي ــات عســكرية ضــد مواق ــدة عملي ــاد ع ــوري للســويداء وق الث

النظــام، والعقيــد حافــظ الفــرج، والنقيــب شــفيق عامــر، والعقيــد مروان 

الحمــد، واملالزمــن مهنــد العيســمي وفضــل زيــن الديــن، تبعهــم اللــواء 

طيــار فــرج املقــت الــذي يعتــرب الضابــط األعى رتبــة يف صفوف املنشــقن 

مــن جبــل العــرب، وأســهم العديــد مــن أبنــاء الجبــل يف تشــكيل فصائــل 

عســكرية ككتيبــة »ســلطان باشــا االطــرش«، وكتيبــة »فدائيــي بنــي 

معروف«.

ــل  ــة أهــل الجب ــل غالبي ــورة مل يتوافــق مــع مي ــد للث لكــن الحــراك املؤي

ــائر  ــهدها س ــت تش ــي كان ــة الت ــداث الدامي ــن األح ــهم ع ــأي بأنفس للن

املحافظــات الســورية، حيــث ظهــرت يف أوســاط الــدروز جدليــة الحيــاد 

القامئــة عــى نبــذ ترصفــات النظــام ضــد الســورين مــن جهــة، واالمتنــاع 

ــة  ــن جه ــورة م ــوى الث ــامم لق ــات أو االنض ــاركة يف االحتجاج ــن املش ع

ــن  ــم وب ــن بعضه ــع ب ــذي وق ــر ال ــاعر التوت ــك املش ــذى تل ــرى، وغ أخ

»جبهــة النــرصة« إثــر اعتقالهــا أعضــاء كتيبــة »ســلطان األطــرش« وإصدار 

الحيــاد الســلبي وطموحــات االنفصــال 

)مارس -2011مايو 2015(
ــه  ــرش، أن ــا األط ــلطان باش ــة س ــرش، ابن ــى األط ــطة منته ــرت الناش ذك

عندمــا اندلعــت الثــورة الســورية يف حــوران وبــدأت أصداؤهــا تــردد يف 

ــم  ــدروز وحذره ــاء ال ــن وجه ــة م ــد ثالث ــار األس ــع بش ــويداء؛ جم الس

قائــالً: »الــدروز والعلويــون أقليــات يف هــذا البلــد، فــال تشــاركوا يف 

االحتجاجات«.

ــة  ــة بشــار األســد لطبيع ــل رؤي ــارة ال متث ــة هــي أن هــذه العب والحقيق

ــن  ــد م ــة العدي ــل رؤي ــل متث ــب؛ ب ــوري فحس ــوب الس ــرصاع يف الجن ال

القــوى اإلقليميــة والدوليــة  ملجريــات األحــداث منــذ انــدالع الثــورة عــام 

.2011

ــدروز وعــى  ــاء األســد مــن ال ــذي يتحــدث حلف وهــو الطــرح نفســه ال

رأســهم رئيــس حــزب »التوحيــد العــريب« وئــام وهــاب الــذي دأب عــى 

إذكاء الخطــاب الطائفــي، ودعــوة دروز ســوريا لتشــكيل »جيــش الدفــاع 

عن السويداء« عى أسس طائفية.

لكــن املــزاج العــام يف جبــل العــرب يف مــارس 2011 كان يختلــف كثــراً 

عــام يطرحــه بشــار األســد وحليفــة اللبنــاين وئــام وهــاب؛ فقــد اســتهل 

بشــار األســد عهــده عــام 2000 بحالــة مــن التوتــر يف الســويداء إثــر قمــع 

ــرش، ومل  ــا األط ــلطان باش ــم س ــن الزعي ــل تأب ــام حف ــتخبارات النظ اس

يتمكن طوال فرة حكمه من تصحيح العالقة مع أبناء املحافظة.

ولــدى انــدالع الثــورة؛ أعلنــت مجموعــة مــن املحامــن وبعــض النخــب 

ذات التوجــه اليســاري عــن تضامنهــا مــع الحــراك الثــوري، وأصــدرت يف 

ــوا  ــام نظم ــوريا، ك ــن يف س ــع املعتقل ــن م ــان تضام ــارس 2011 بي 27 م

ــرز يف  ــة، وب اعتصامــاً يف الفــرة نفســها احتجاجــاً عــى اإلجــراءات األمني

هــذه الفــرة عــدد مــن املعارضــن، مثــل: منتهــى األطــرش وميثــة 

األطرش، والفنان سميح شقر، ورميا فليحان. 

يف هــذه األثنــاء نشــط الزعيــم الــدرزي اللبنــاين وليــد جنبــالط يف حــث 

ــن  ــاع ع ــد واالمتن ــار األس ــم بش ــن دع ــأي بأنفســهم ع ــى الن ــدروز ع ال

قمــع املحتجــن، وأبــدى امتعاضــه مــن أن بعــض الــدروز: »ينشــط مــع 

الشبيحة«.

ــد  ــوريا؛ فق ــن دروز س ــة ب ــن مكان ــالط م ــه جنب ــى ب ــا يحظ ــراً مل ونظ

ــكرية،  ــة العس ــراط يف الخدم ــل االنخ ــاء الجب ــض أبن ــرة رف ــت ظاه تنام

حيــث تحدثــت منظمــة »هيومــن رايتــس واتــش« عــن تنامــي الســخط 
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التشكيالت األصغر حجامً مثل ميلشيا  »عامر بن يارس«.

وبحلــول عــام 2014؛ ظهــر وحيــد البلعــوس كأحــد أبــرز قــادة امليلشــيات 

املناوئــة للنظــام، حيــث تؤكــد دراســة ملعهــد واشــنطن أن وحيــد: »كان 

يتلقــى التمويــل الــالزم لــراء األســلحة مــن جهــات خارجيــة، مبــا يف ذلــك 

ــوريا«،  ــم يف س ــر إخوانه ــى مص ــن ع ــن القلق ــدروز اإلرسائيلي ــن ال م

النظــام  بانتقــاد  املجاهــرة  عــى  والتمويــل  الدعــم  ذلــك  وشــجعه 

واالعــراض عــى غــالء املعيشــة واســتراء الفســاد وتجنيــد الرجــال 

ــام  ــدروز«، م ــل ال ــة خــارج »جب ــال عــى الخطــوط األمامي ــدروز للقت ال

أدى إىل اغتياله يف ظروف غامضة يف 5 سبتمرب 2015. 

وذهبــت دراســة نرهــا معهــد واشــنطن يف أكتوبــر 2016 إىل أن اغتيــال 

البلعــوس جــاء كــرد فعــل مــن قبــل النظــام إزاء تنامــي طموحــه يف فصــل 

»جبــل العــرب« عــن الدولــة، حيــث وقــف عــى الحيــاد عندمــا هاجمــت 

قــوات املعارضــة مطــار »الثعلــة« يف يونيــو 2015، وبــادر بعــد ذلــك إىل 

االســتيالء عــى مواقــع الجيــش ومبــاين الحكومــة عوضــاً عــن صــد هجــوم 

املعارضة.

وجــاءت حادثــة اغتيــال البلعــوس لتلقــي الضــوء عــى مخــاوف الــدروز 

مــن ربــط مصرهــم بيــد األســد الــذي ســيؤدي  ســقوطه لركهــم يف مهــب 

ــة  ــة منطق ــة إقام ــن إمكاني ــرة ع ــث يف هــذه الف ــح، وجــرى الحدي الري

مســتقلة يف »جبــل الــدروز« وفتــح حدودهــا مــع األردن ووضعهــا تحــت 

ــق  ــة تحقي ــدت إمكاني ــث ب ــام، حي ــر النظ ــل تقهق ــة يف ظ ــة دولي حامي

ــن  ــام م ــش النظ ــحب جي ــا انس ــّراً عندم ــر تي ــدو أك ــار تب ــذا الخي ه

املنطقة يف ربيع عام 2015.

موســكو وتقــدم  دمشــق   تراجــع 

)يونيو -2015يوليو 2016(
مثلــت هزميــة النظــام مبعــارك الجنــوب يف يونيــو 2015 نقطــة فاصلــة يف 

ــر مطــار  ــث أدت هجــامت املعارضــة إىل تحري محافظــة الســويداء؛ حي

ــوات  ــام ق ــا، وقي ــواء »52« يف درع ــار الل ــر انهي ــكري إث ــة« العس »الثعل

ــن  ــبوقة م ــر مس ــة غ ــه حال ــج عن ــي نت ــحاب كيف ــذ انس ــام بتنفي النظ

الفــوىض، نتيجــة قيــام قــوات النظــام بإفــراغ البنــوك مــن األمــوال، ونهــب 

اآلثــار مــن املتاحــف، وإفــراغ الصوامــع مــن محتوياتهــا االحتياطيــة مــن 

الحبوب واملواد الغذائية.

ــويداء،  ــة الس ــب يف محافظ ــن الرع ــة م ــداث حال ــذه األح ــاعت ه وأش

حكــم بإعدامهــم، لكــن الجبهــة عدلــت عــن ذلــك وافرجــت عنهــم فيــام 

بعــد، مــام دفــع بأعضــاء الكتيبــة لحــل التشــكيل والفــرار بأرواحهــم نحــو 

األردن. 

ولقيــت دعــوات عقــال الــدروز لقطــع جميــع العالقــات مــع »مــن يحمل 

ــاً صاغيــة لــدى أبنــاء محافظــة الســويداء  الســالح مــن أي جانــب« آذان

ــة »واشــنطن  ــدرت صحيف ــث ق ــة العســكرية، حي ــن رفضــوا الخدم الذي

بوســت« عــدد الــدروز الرافضــن للخدمــة العســكرية يف الجيــش مطلــع 

2013 بنحو مثانية آالف.

إال أن الحاجــة لوجــود قــوى أمنيــة رديفــة أســفرت عــن تشــكيل 

ميليشــيات تابعــة للنظــام وقيــام مجموعــة أخــرى مــن امليلشــيات عــى 

أســس طائفيــة بحتــة، فظهــرت مليشــيا »الدفــاع الوطنــي« أو »اللجــان 

الشــعبية« كأحــد أبــرز املليشــيات التــي شــّكلها النظــام، وتضــم حــوايل 

خمســة آالف مســلّح تتمتــع قيادتهــم بعالقــة وطيــدة وتنســيق دائــم مــع 

فروع األمن املختلفة وجيش النظام.

ــدد  ــاوز ع ــي تج ــث« الت ــل البع ــيا »فصائ ــارت ميلش ــاكلتها س ــى ش وع

أفرادهــا أربعــة آالف شــخص، حيــث أقامــت عالقــة مبــارشة مــع فــرع 

الحــزب يف الســويداء، وتــم تشــكيلها مــن خــالل الشــعب الحزبيــة، 

ــن:  ــا كل م ــي موله ــتان« الت ــة »البس ــة لجمعي ــيا التابع ــك امليلش وكذل

رامــي مخلــوف، وزوجــة عصــام زهــر الديــن، بقيــادة نزيــه جربــوع، ابــن 

شيخ عقل الطائفة السابق. 

ودخــل »حــزب اللــه« اللبنــاين عــى الخــط عــرب تشــكيل مليشــيا تابعــة 

لــه يف الســويداء بقيــادة العقيــد الطيــار املتقاعــد جــامل الحلبــي، كــام 

ــت يف  ــار، وتأسس ــمر قنط ــة لس ــرة تابع ــوة صغ ــا ق ــرت إىل جانبه ظه

الفــرة نفســها تشــكيالت أصغــر حجــامً مثــل: »درع الســويداء«، وحــزب 

ــي  ــزب القوم ــة للح ــة تابع ــاب، ومجموع ــام وه ــع لوئ ــد« التاب »التوحي

ــا  ــك ي االجتامعــي الســوري، وميلشــيا أطلقــت عــى نفســها اســم: »لبي

سلامن«.

ويف مقابــل املليشــيات التابعــة للنظــام؛ تشــكلت مليشــيات أخــرى عــى 

أســس طائفيــة، أبرزهــا: ميلشــيا »شــيوخ الكرامــة« التــي قــدر تعدادهــا 

بنحــو ألفــي شــخص بزعامــة وحيــد البلعــوس، و«جامعــة بشــنق« التــي 

بلــغ تعدادهــا نحــو ثالثــة آالف شــخص، ويــأيت اســم الجامعــة مــن شــيخ 

قديــم كان لــه حضــور دينــي ســابق. كــام تأسســت مليشــيا تتبــع لشــيخ 

عقــل الطائفــة الحــايل يوســف جربــوع، تعــرف باســم »مليشــيا يوســف 

جربــوع«، يبلــغ تعــداد أفرادهــا نحــو ألــف شــخص، وعــدد مــن 
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حيــث اندفعــت ميلشــيات الــدروز للســيطرة عــى األســلحة التــي حاول 

جيــش النظــام ســحبها مــن املخــازن أثنــاء إنســحابهم، يف حــن طالبــت 

ــوا  ــي يؤمن ــالزم ل ــالح ال ــم بالس ــام مبده ــش النظ ــة جي ــادات درزي قي

ــد  ــرصة« بع ــة الن ــش« و«جبه ــم »داع ــامت تنظي ــن هج ــم م مناطقه

حادثــة قريــة »قلــب لــوزة« بريــف إدلــب والتــي قتــل فيهــا أكــر مــن 

20 درزياً عى يد »جبهة النرصة«.

ــن  ــر م ــدد كب ــف ع ــة تخل ــام بحج ــض الت ــم بالرف ــام قابله إال أن النظ

الشــبان الــدروز عــن الخدمــة العســكرية، والذيــن قــدر عددهــم بنحــو 

ــاع عــن دعــم زعــامء  ــل، وكان األســد يهــدف مــن االمتن 27 ألــف مقات

العســكرية وتفكيــك  للخدمــة  الــدرزي  الشــباب  إىل دفــع  الجبــل 

ــان مســتقل  ــه، ومنعهــم مــن إنشــاء كي ــة ل ــة املناوئ امليلشــيات الدرزي

ــة الشــعب«  ــه »وحــدات حامي ــل علي ــت تعم ــذي كان ــط ال ــى النم ع

الكردية يف الشامل. 

لكــن الــدروز قاومــوا محــاوالت النظــام اعتقــال رافــي الخدمــة 

العســكرية مــن أبنائهــم، وأصــدر شــيوخ الطائفــة فتــاوى تحظــر 

مشــاركتهم يف الجيــش وفرضــت عقوبــات »الحــرم« عــى املخالفــن، يف 

حــن حــارص األهــايل ســجون النظــام الــذي أذعــن ملطالبهــم وأفــرج عــن 

مساجينهم.

ويف ظــل الفــراغ األمنــي وانتشــار الفــوىض يف محافظــة الســويداء؛ طالب 

ــم يف  ــاعدة إخوانه ــرك ملس ــب بالتح ــل أبي ــة ت ــل« حكوم »دروز إرسائي

ســوريا، حيــث طلــب زعيــم الطائفــة الشــيخ موفــق طريــف مــن قائــد 

األركان ومــن رئيــس الحكومــة بتــل أبيــب التحــرك ملنــع حــدوث مجــازر 

يف القــرى الدرزيــة، وطالبــت حكومــة نتنياهــو بدورهــا مــن الواليــات 

املتحدة مد العون للدروز يف سوريا عرب الحدود األردنية.

ووفقــاً ملوقــع »أملونيتــور« )يوليــو 2015( فــإن الضبــاط الــدروز يف 

ــم  ــة إخوانه ــب بحامي ــل أبي ــة يف ت ــوا الحكوم ــي طالب ــش اإلرسائي الجي

الــدروز يف ســوريا مــن »خطــر التنظيــامت املتطرفــة«، وأرســلوا معونــات 

من أجل تسليح الدروز يف الداخل السوري. 

ومثــل التدخــل الــرويس يف ســوريا )30 ســبتمرب 2015( فرصــة لتــل أبيــب 

يف  الوضــع  حــول  الكرملــن  مــع  مكثفــة  مفاوضــات  يف  للــروع 

املحافظــات الســورية الجنوبيــة، حيــث أرســلت وزارة الدفــاع وفــداً إىل 

ــت  ــوب، وســبل تثبي ــات القصــف يف الجن ــار عملي موســكو ملناقشــة آث

الوضــع الخــاص لــدروز الســويداء، حيــث طلــب الوفــد اإلرسائيــي مــن 

موســكو تقديــم ضامنــات بعــدم التعــرض للســويداء، وتوفــر الحاميــة 

ــل  ــي بالفع ــد اإلرسائي ــل الوف ــة، وحص ــل املحافظ ــداد أله ــبل اإلم وس

عــى ضامنــات مــن املســؤولن الــروس بــأن العمليــات العســكرية 

ــورة  ــة بص ــة والدرزي ــة والكردي ــات العلوي ــة األقلي ــتهدف إىل حامي س

خاصــة، وذلــك بالتزامــن مــع ترصيحــات أطلقهــا الفــروف حــول رضورة 

حامية األقليات وعدم السامح للسنة يف سوريا باالنفراد يف الحكم.

ــاء عــن خطــة طموحــة  ــروس يف هــذه األثن وتحــدث اإلســراتيجيون ال

لدعــم األكــراد يف الشــامل، وتعزيــز اســتقالل الــدروز يف الجنــوب، 

ــة  ــة انتقالي ــات مرحل ــن ترتيب ــرب، ضم ــوي يف الغ ــب عل ــيس جي وتأس

ــات يف هــذه  ــدرايل يضمــن ملوســكو دعــم األقلي تقــوم عــى أســاس في

املناطق.

ــوات  ــت الق ــث عمل ــى األرض؛ حي ــك ع ــذ ذل ــم تنفي ــا ت ــان م ورسع

الروســية عــى عــزل جبــل الــدروز بصــورة كاملــة عــن العمليــات 

العســكرية، وتعهــدت بتوفــر الحاميــة لهــم مــن أيــة هجــامت محتملــة 

لتنظيــم »داعــش« أو جبهــة النــرصة، كــام ركــزت عملياتهــا يف املناطــق 

الرقيــة مــن الجنــوب الســوري بهــدف دفــع املقاتلــن وعائالتهــم 

لالتجاه نحو معرب القنيطرة الحدودي »عن زيفان« مع إرسائيل.

لكــن املفاوضــات األمريكية-الروســية مل تكــن تســر كــام يرغــب نتنياهو 

الــذي احتــج لــدى موســكو عــدة مــرات مــن حشــود الحــرس الثــوري 

اإليــراين وميلشــيا »حــزب اللــه« اللبنــاين يف الجنــوب الســوري، فبــادرت 

إرسائيــل إىل قصــف أهــداف للحــزب وللنظــام يف مواقــع مختلفــة، 

ــوالن إىل  ــن الج ــحب م ــن تنس ــا ل ــل 2016 أنه ــهر أبري ــت يف ش وأعلن

ــوية  ــى أي تس ــرض ع ــبة: »ال نع ــذه املناس ــو به ــد نتنياه ــد، وأك األب

سياســية مســتقبلية مــع ســورية، بــرط أن ال يكــون ذلــك عــى حســاب 

ــن  ــر ع ــو التعب ــالن ه ــذه اإلع ــن ه ــدف م ــل«، وكان اله ــن إرسائي أم

امتعــاض إرسائيــل مــن الرتيبــات التــي كانــت تتــم يف الخفــاء بــن كــري 

والفــروف، وخاصــة فيــام يتعلــق باملحافظــات الجنوبيــة، حيــث عــربت 

حكومــة تــل أبيــب عــن خشــيتها مــن أن متتــد العمليــات العســكرية إىل 

الحــدود  داخــل  الجــوالن  دروز  نــزوح  إىل  يــؤدي  مــام  الســويداء 

اإلرسائيليــة، وطأمنــت يف الوقــت نفســه املجتمعــات الدرزيــة املحليــة 

أن التحالــف معهــم يتجــاوز الحــدود اإلرسائيليــة، يف حــن أكدت دراســة 

ملعهــد »رانــد« )يوليــو 2016( أن تــل أبيــب اســتمرت يف إجــراء اتصاالت 

رسيــة مــع دروز ســوريا لتأمــن اإلمــدادات لهــم يف ظــل تنامــي الــرصاع 

يف الجنوب.
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الــدور اإلســراتيجي للــدروز يف مفاوضات 

العمليــات«  تنســيق  »غرفــة  تأســيس 

الجنوبية )يوليو-أغسطس2016(
ــاء  ــن إنش ــو 2016 ع ــية يف يولي ــات األمريكية-الروس ــفرت املفاوض أس

»غرفــة عمليــات مشــركة« يف عــاّمن، تتضمــن صالحياتهــا اإلرشاف عــى 

العمليــات العســكرية جنــوب ســوريا، وحــرص وزيــر الخارجيــة األمريي 

جــون كــري عــى إبــالغ نظرائــه األوروبيــن شــخصياً )18 يوليــو 2016( 

باتفاقــه مــع الفــروف عــى مبــدأ تجزئــة التعامــل مــع األزمــة الســورية، 

مؤكــداً أنــه احتــاج مــع نظــره الــرويس إىل 12 ســاعة إلقــرار مهــام غرفــة 

العمليات املشركة يف العاصمة األردنية.

يف هــذه األثنــاء كانــت أجهــزة االســتخبارات الروســية واألمريكيــة تدرس 

ــام  ــوات، واقتس ــف الق ــد مختل ــق تواج ــول مناط ــة ح ــط مفصل خرائ

مناطــق النفــوذ، وآليــات مراقبــة وقــف إطــالق النــار، وتحديــد األهداف 

املشركة ضد تنظيم »داعش« و«جبهة النرصة«.

ووفقــاً ملوقــع »إنتلجنــس أون اليــن«؛ فــإن رئيــس مكتــب األمــن 

الوطنــي اللــواء عــي مملــوك لعــب درواً أساســياً يف تلــك املفاوضــات، 

حيــث  شــارك يف ســائر الرتيبــات املتعلقــة بالغرفــة املشــركة بــن 

موســكو وواشــنطن، وتــم اســتدعاؤه عــدة مــرات إىل موســكو للتشــاور 

بشــأن التحضــرات التــي كان الكرملــن يعدهــا لإلعــالن عــن االتفاقيــة، 

حيــث اجتمــع مملــوك مــع وزيــر الدفــاع الــرويس ســرغي شــويغو، كــام 

.)GRU( التقى مع مسؤولن من جهاز االستخبارات الرويس

ويف الوقــت نفســه؛ نشــط مملــوك يف دبلوماســية »إســتخباراتية« مكثفة 

ــة،  ــة املقبل ــات املرحل ــول ترتيب ــرص ح ــا واألردن وم ــران وتركي ــع إي م

مســتفيداً مــن عالقاتــه املميــزة مع رئيــس جهــاز االســتخبارات الخارجية 

ــوالي باتروشــيف،  ــس الجهــاز الســابق نيك ــوف ورئي ميخائيــل فرادك

اللذان يجاهران بدعمه لتبوء منصب رفيع يف املرحلة االنتقالية.

ــف  ــذي كان يق ــو ال ــوك ه ــي« أن ممل ــن بولي ــة »فوري ــدت مجل وأك

خلــف تريبــات االتصــاالت الجاريــة بــن دمشــق وأنقــرة مــن خــالل 

جهــاز األمــن الوطنــي الــريك )MIT( ومكتــب األمــن الوطنــي الســوري، 

ــع  ــة م ــات الخارجي ــب امللف ــوري يف ترتي ــدور مح ــوم ب ــه يق ــرباً أن معت

ــن أن  ــة ميك ــل إىل اتفاقي ــدف التوص ــران، به ــكو وطه ــنطن وموس واش

يُعّن مبوجبها رئيساً للوزراء يف املرحلة االنتقالية.

ــكا«  ــع »ديب ــره موق ــر ن ــدث تقري ــات تح ــك االجتامع ــر تل ــى إث وع

)يوليــو 2016( عــن قيــام مجموعــة مــن عنــارص االســتخبارات الركيــة 

بزيــارة رسيــة إىل دمشــق، للتباحــث مــع مملــوك حــول قضايــا تتعلــق 

بتأمــن الحــدود بــن البلديــن، كــام ُعقــدت اجتامعــات رسيــة أخــرى يف 

إقليــم »هاتــاي«، وأشــار التقريــر إىل أن االتصــاالت الركيــة مــع النظــام 

تجــري ضمــن عمليــة التقــارب مــع روســيا وتهــدف إىل تحييــد عوامــل 

التوتر بن موسكو وأنقرة.

جديــر بالذكــر أن عمليــة تلميــع اللــواء عــي مملــوك يف تلــك الفــرة مل 

ــض  ــنطن وبع ــت واش ــل قام ــب؛ ب ــكو فحس ــى موس ــرص ع ــن تقت تك

حلفائهــا بالــدور نفســه، حيــث تحدثــت مصــادر أمنيــة يف واشــنطن عــن 

ــدويل ضــد  ــف ال ــه الخــاص يف التحال ــي مبعوث ــس األمري ــف الرئي تكلي

تنظيــم »داعــش«، بريــت ماكجــورك، بفتــح خــط تفــاويض خلفــي مــع 

ــي  ــة ألســد، والتواصــل مــع رئيــس مكتــب األمــن الوطن ــرة املقرب الدائ

ــي  ــة الت ــة الري ــل الصفق ــن تفاصي ــك ضم ــوك، وذل ــي ممل ــواء ع الل

عرضهــا أوبامــا عــى بوتــن يف األســبوع األخــر مــن شــهر يونيــو إلنشــاء 

غرفة مشركة بن البلدين. 

ــرب  ــم األك ــي الداع ــة ه ــة اإليطالي ــها أن الحكوم ــادر نفس ــد املص وتفي

لفكــرة إعــادة تأهيــل اللــواء عــي مملــوك يف املرحلــة االنتقاليــة، حيــث 

رسب موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« )13 يوليــو 2016( معلومــات دقيقــة 

حــول زيــارة قــام بهــا مســؤولون يف االســتخبارات الســورية إىل رومــا يف 

3 يوليــو املــايض، وتناولــت فــرص تبــادل املعلومــات االســتخباراتية حــول 

الجامعات اإلرهابية مقابل تطبيع العالقات بن روما ودمشق.

وأكــد التقريــر أن رئيــس جهــاز االســتخبارات الخارجيــة اإليطــايل ألربتــو 

ــز  ــبل تعزي ــة س ــق ملناقش ــة إىل دمش ــارة رسي ــام بزي ــد ق ــايت ق مانين

التعــاون األمنــي بــن البلديــن، وأنــه يتمتــع بصــالت وثيقــة مــع رئيــس 

مكتــب األمــن الوطنــي عــي مملــوك الــذي يحظــى بتأييــد واســع لتــويل 

املرحلــة االنتقاليــة يف األروقــة األوروبيــة، وعــى رأســهم املبعــوث 

ــي  ــي الت ــاد األورويب موغرين ــة االتح ــرة خارجي ــوريا ووزي ــي لس األمم

كانــت مســؤولة عــن ســتافان دي مســتورا أثنــاء عملهــام بــوزارة 

الخارجيــة اإليطاليــة قبــل انتقالهــام للعمــل يف االتحــاد األورويب واألمــم 

املتحدة تباعاً. 

يف هــذه األثنــاء انخرطــت أجهــزة أمنيــة عربيــة وغربيــة بصياغــة 

خرائــط )مل يكشــف عنهــا بعــد( حــول وضــع محافظــة الســويداء خــالل 

املرحلــة االنتقاليــة وترتيبــات الوضــع النهــايئ، حيــث تؤكــد التريبــات 

أن واشــنطن قــد تفاوضــت مــع  الــروس عــى منــح الــدروز اســتقاللية 

كاملــة، وإنشــاء كانتــون مســتقل بهــم عــى مختلــف الصعــد السياســية 

واإلداريــة واألمنيــة ضمــن مــروع متكامــل لتوطن امليلشــيات املســلحة 

يف مختلــف املحافظــات الســورية وإخضاعهــا للجنــة عســكرية يرأســها 
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وزير الدفاع السابق العامد عي حبيب.

وتهــدف الخطــة إىل متكــن األقليــات مــن الدفــاع عــن نفســها يف املرحلــة 

االنتقاليــة، ودعمهــا لتشــكيل قــوات خاصــة بهــا يف مناطقهــا وخاصــة يف 

الجيــوب: العلويــة بالالذقيــة والكردية بالحســكة والدرزية يف الســويداء، 

والتــي اتفقــت موســكو وواشــنطن عــى إنشــائها ضمــن مــروع 

فيدرايل متعدد األبعاد.

ــروع  ــذا امل ــع ه ــة م ــر الغربي ــز الفك ــاوب مراك ــة تج ــن مالحظ وميك

الطمــوح، حيــث ظهــرت عــدة دراســات تعــزز مفهــوم »التجزئــة داخــل 

ــم  ــات، وت ــذايت يف مناطــق األقلي ــب الحكــم ال الحــدود«، وتدعــم مطال

الركيــز بصــورة أساســية عــى األهميــة اإلســراتيجية للــدروز يف املرحلــة 

املقبلة.

ومــن ضمــن هــذه الدراســات، بحــث نــره معهــد واشــنطن، وتحــدث 

فيــه فابريــس بالونــش )20 أكتوبــر 2016( عــن »املكانــة اإلســراتيجية« 

للــدروز يف املنطقــة الجنوبيــة الجبليــة والتــي متنحهــم النفــوذ والقــدرة 

عــى التأثــر لــدى الجهــات الطامحــة إىل الســيطرة عــى مســتقبل 

ــى أن  ــد ع ــام 2010 للتأكي ــات ع ــث إىل إحصائي ــتند البح ــوريا، واس س

عــدد دروز ســوريا يبلــغ حــوايل 700,000 مواطــن درزي، أي مــا يعــادل 

3 يف املائــة مــن إجــاميل عــدد الســكان، معظمهــم يف محافظــة الســويداء 

ــم  ــة منه ــمة، 90 باملائ ــذاك 375,000  نس ــكانها آن ــدد س ــغ ع ــي بل الت

دروز، باإلضافــة إىل وجــود نحــو250,000  درزي آخــر يقيمــون يف 

دمشــق وضواحيهــا )جرمانــا، صحنايــا، وجديــدة عرطــوز(، ونحــو 

30,000  درزي عــى الجانــب الرقــي مــن »جبــل حرمــون«، و25,000  

يف أربعة عر قرى يف »جبل السامق«، شامل رشقي إدلب. 

ويف تأكيــده عــى األهميــة اإلســراتيجية للــدروز يف معادلــة تــوازن 

ــة املحيطــة  ــش إىل أن الضواحــي الدرزي الســلطة بدمشــق؛ أشــار بالون

بالعاصمــة تضطلــع بــدور رئيــي يف الدفــاع عــن املدينــة كونهــا تحيــط 

ــع  ــالً يقط ــزاً فاص ــكل حاج ــوار، وتش ــيطرة الث ــة لس ــدات الخاضع بالبل

االتصال بن املناطق السنية يف الغوطة الرقية والغوطة الغربية. 

ــة يف جبــل حرمــون معقــالً  ــل، تشــكل القــرى الدرزي وعــى نحــو مامث

للموالــن للنظــام عنــد األطــراف الجنوبيــة الغربيــة للعاصمــة وتســمح 

لجيــش النظــام بالبقــاء عــى اتصــال مــع مرتفعــات الجــوالن، كــام متنــع 

ــون شــاميل  ــك يف القلم ــع أولئ ــا م ــن يف محافظــة درع ــاط املتمردي ارتب

رشقي دمشق. 

ويف الوقــت نفســه، يشــكل »جبــل الــدروز« منطقــة عازلــة يف جنــوب 

العاصمــة، كــام يحافــظ عــى الرابــط الــربي الرمــزي بــن ســوريا واألردن، 

يف حــن تســهم القواعــد الجويــة العســكرية يف املنطقــة يف الدفــاع عــن 

مواقع النظام مبحافظة درعا. 

وأملــح الباحــث إىل االســتقاللية العســكرية للــدروز مــن خــالل التأكيــد 

عــى أن جيــش النظــام ال يشــارك بقــوة يف الدفــاع عــن »جبــل الــدروز«؛ 

ــق حــواىل10,000  ــل يقــع الجــزء األكــرب مــن هــذه املهمــة عــى عات ب

ــداً، ولديهــا  ــة التــي تعــرف املنطقــة جي عنــرص مــن امليليشــيات املحلي

ــر الرســمي  ــاق غ ــداً أن االتف ــا، مؤك ــن منطقته ــاع ع ــرب للدف ــز أك حاف

الــذي توصــل إليــه األســد مــع الزعــامء الروحيــن للطائفــة الدرزيــة أو 

»شــيوخ العقــل« نــّص عــى إبقــاء املجنديــن الــدروز يف محافظــة 

الســويداء، مــع اإلشــارة إىل أن األســد يعتمــد اعتــامداً كبــراً عــى هــؤالء 

الزعامء للتحكم بالدروز.

ويف دراســة ســابقة )2 أغســطس 2016( نرهــا املعهــد نفســه؛ تحــدث 

ــدروز يف مســاعدة بشــار األســد عــى  ــدور األســايس لل بالونــش عــن ال

إحــكام ســيطرته عــى دمشــق، ففــي جنــوب غــرب العاصمــة ســهلت 

ــا  ــة فيه ــيحية املكتظ ــات الدرزية-املس ــكرية واملجتمع ــات العس الثكن

مهام حامية الطرق املؤدية إىل بروت والقنيطرة ودرعا. 

أمــا املناطــق الســنيّة مثــل املعضميــة وداريــا ومخيــم الرمــوك فيحّدهــا 

مــن الجنــوب الحــزام الدرزي-املســيحي املعــّزز منــذ الســبعينيات 

ــويب  ــري الجن ــق الدائ ــن الطري ــالً ع ــن، فض ــن العلوي ــرة م ــداد كب بأع

الّــذي أصبــح خــّط دفــاٍع مهــّم لدمشــق ضــّد الضواحــي التــي يســيطر 

عليهــا الثــوار، وعــزا الباحــث ســبب فشــل املعارضــة يف دمشــق بشــكل 

ــة  ــة والرقي ــن: الغربي ــد الغوطت رئيــي إىل عــدم قدرتهــم عــى توحي

وقطــع الطريــق املــؤّدي إىل املطــار الــدويل، يف حــن دافــع جيــش النظــام 

وقــوات محليــة درزيــة مــن »قــوات الدفــاع الوطنــي« املــوايل للنظــام 

عن جرمانا بكّل قّوة. 

وعــى الصعيــد نفســه نــر موقــع »ديــي بيســت« تقريــراً )3 أغســطس 

2016( تحــدث فيــه الباحــث نــري زيلــرب عن الــدور اإلرسائيــي  املرتقب 

يف الجنــوب الســوري، وعــن احتــامل دعــم إرسائيــل لبعــض األطــراف يف 

الــرصاع الدائــر هنالــك منــذ أكــر مــن خمســة أعــوام، مؤكــداً أن إرسائيل 

ــت  ــوري، ويف الوق ــتنقع الس ــل يف املس ــب التدخ ــة تجن ــل سياس تواص

ــا  ــف القــوى عــى األرض، إذ إنه ــات مــع مختل ــاء عالق ــوم ببن ــه تق ذات

أبقــت معــرب القنيطــرة مفتوحــاً لطــالب الجامعــات مــن القــرى الدرزية، 

والعاملــن يف حقــول التفــاح، خاصــة وأن: »جبهــة الجــوالن متثــل 

املنطقــة األكــر ديناميــة وتعقيــداً، وتجــد إرسائيــل يف التعقيــد فرصــة، 

حيــث يدعــو ضبــاط مرموقــون تــل أبيــب ألداء دور نشــط يف الحــرب 

السورية، والتخي عن موقفها املتمثل بعدم التدخل«.

ــا  ــد فيه ــو 2016( أك ــة )25 يولي ــور« دراس ــع »أملونيت ــر موق ــام ن ك
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الباحــث نــور ســامحة قيــام إرسائيــل يف شــهر مايــو 2016 بإنشــاء وحــدة 

اتصــال للتنســيق مــع الســورين املقيمــن يف األرايض الخاضعــة لســيطرة 

املعارضــة جنــوب ســوريا، ونقــل عــن كــامل اللبــواين )املعــارض الســوري 

املؤيــد إلنشــاء منطقــة آمنــة يف جنــوب ســوريا( قولــه: »متــت املوافقــة 

عــى إنشــاء منطقــة آمنــة يف الكنيســت وهــم مســتعدون للمســاعدة 

ــؤولن و  ــار املس ــن كب ــدداً م ــى ع ــه التق ــاً أن ــك«، مضيف ــا ذل إذا طلبن

ــة بعمــق 10  ــب لدعــم فكــرة إنشــاء منطقــة آمن الدبلوماســين األجان

كــم داخــل األرايض الســورية وحــوايل 20 كــم عــى طــول الحــدود، بــدءاً 

مــن جنــوب هــدار )قريــة درزيــة مواليــة للحكومــة( وصــوالً إىل جنــوب 

ــغ عــدد ســكانها حــوايل  ــة يبل ــا نحــو 17 قري القنيطــرة، وتضــم داخله

15000 نسمة.

وتشــر املصــادر إىل إنشــاء وحــدة لالتصــال تعمــل عــى تنســيق 

ــط  ــوريا، وتنش ــوب س ــكان يف جن ــة للس ــانية والطبي ــاعدات اإلنس املس

هــذه الوحــدة التــي قامــت عــى أســاس تجربــة وحــدة »يــاكال« 

اإلرسائيليــة جنــوب لبنــان خــالل الحــرب األهليــة اللبنانيــة يف صفــوف 

الدروز.

وأكــد مــويت كاهانــا الــذي يعمــل بشــكل وثيــق مــع اللبــواين واملؤســس 

اإلرسائيي-األمريــي ملنظمــة »أماليــا« غــر الحكوميــة يف الواليــات 

املتحــدة والتــي تــروج لفكــرة إنشــاء منطقــة آمنــة، أن الحكومــة 

ــة  ــة اآلمن ــن املنطق ــل ضم ــر للعم ــوء األخ ــه الض ــة أعطت اإلرسائيلي

املحــددة، موضحــاً أن املرحلــة األوىل تقــي بجلــب األدويــة واملعــدات، 

فيــام تســعى املنظمــة يف املرحلــة الثانيــة لفتــح املــدارس والركيــز عــى 

ــوات  ــاء ق ــاعدة يف إنش ــة إىل املس ــة الثالث ــدف يف املرحل ــم، وته التعلي

الرطة املحلية وتجهيزها. 

ونقــل الباحــث عــن عصــام الزيتــون، املعــارض الســوري الــذي يتمتــع 

ــل  ــن إرسائي ــة ب ــة رسي ــود عالق ــده وج ــل، تأكي ــع إرسائي ــات م بعالق

وعــدد مــن قــادة األلويــة، وتحديــداً تلــك التــي تشــارك يف مركــز 

العمليــات العســكرية يف األردن. وأشــار الزيتــون إىل أن املنطقــة اآلمنــة 

املقرحــة: »تبــدأ مــن جباتــا الخشــب ]جنــوب هــدار[ ومتتــد إىل صيــدا 

الجوالن وتل الحارة«.

ــدروز  ــرة لل ــة تقــدم تســهيالت كب ــر بالذكــر أن الســلطات األردني جدي

وتنســق مــع تــل أبيــب يف تأمــن الحاميــة لهــم منــذ ربيــع عــام 2015؛ 

ــار  ــقوط مط ــر س ــد إث ــدروز بالتهدي ــا ال ــعر فيه ــي ش ــرة الت ــي الف فف

ــح  ــا بفت ــن قيامه ــة ع ــادر إرسائيلي ــت مص ــكري، تحدث ــة« العس »الثعل

ممــر آمــن لــدروز ســورية إىل األردن، مؤكــدة أن حكومــة بنيامــن 

نتنياهــو توصلــت إىل تفاهــامت إقليميــة تضمــن عــدم املســاس بأبنــاء 

الطائفــة املعروفيــة يف ســوريا، وقالــت إن هــذه التفاهــامت متــت 

ــح ممــر آمــن مــن  ــم فت ــث ت ــات املتحــدة، حي بواســطة األردن والوالي

ــوب ســوريا إىل األردن، لينتقــل  ــل العــرب ومحافظــة الســويداء جن جب

ــرب  ــك إىل األردن يف حــال اضطرارهــم لله ــون بذل ــدروز الراغب عــربه ال

من بلداتهم.

وتحدثــت املصــادر نفســها بعــد شــهر مــن تلــك األحــداث عــن زيــارة 

قــام بهــا الحاخــام اإلرسائيــي يحيائيــل أكشــتاين، رئيــس مؤسســة 

ــة  ــالت الدرزي ــارة العائ ــدف »زي ــة«، إىل األردن؛ به ــدوق الصداق »صن

الســورية املوجــودة يف مخيــامت الالجئــن يف اململكــة، مــن أجــل 

تزويدهــم باملســاعدات اإلنســانية«، يرافقــه الرئيــس الروحــي للطائفــة 

ــع  ــام »م ــع الحاخ ــث اجتم ــف، حي ــق طري ــل، موف ــة يف إرسائي الدرزي

ــم  ــّدم له ــورية يف األردن«، وق ــة س ــة درزي ــن عائل ــن خمس ــن ع ممثل

قســائم رشاء مــواد غذائيــة، كمســاعدة منــه للعائــالت، مؤكــداً أن: 

ــدة  ــرة واح ــة مل ــر مخصص ــة غ ــالت الدرزي ــة للعائ ــاعدة املقدم »املس

فقط، بل هي مساعدة متتد عى األقل لستة أشهر مقبلة«.

ــواء  محــاوالت نظــام دمشــق إعــادة احت

»دروز الجبل« )سبتمرب-أكتوبر 2016(
ــوريا،  ــأن س ــية بش ــات األمريكية-الروس ــار املحادث ــر انهي ــى إث ع

بــادرت موســكو إىل تصعيــد املوقــف يف مختلــف الجبهــات؛ حيــث 

أعربــت مصــادر عســكرية إرسائيليــة يف نهايــة شــهر ســبتمرب 2016 

ــن خــالل  ــة م ــة الجنوبي ــات إشــعال الجبه ــن توجه ــا م عــن قلقه

ــة  ــف صاروخي ــقوط قذائ ــار س ــد أث ــج، فق ــد ممنه ــة تصعي عملي

ــوالن،  ــة الج ــن هضب ــل م ــه إرسائي ــذي تحتل ــزء ال ــورية يف الج س

وإطــالق النظــام صاروخــي »إس-200 »؛ تســاؤالت حــول احتــامل 

انهيــار الهــدوء الــذي يســود الحــدود وحصــول تصعيــد مفاجــىء 

هناك ميكن أن يجر إرسائيل اىل التورط يف دائرة الرصاع.

وأكــد تقريــر نــره موقــع »ديبــكا« األمنــي )23 ســبتمرب 2016( أن 

الــروس وجيــش األســد وحــزب اللــه وامليليشــيات املواليــة إليــران 

يحشــدون يف القنيطــرة متهيــداً لشــن هجــوم واســع النطــاق قــرب 

الحــدود  مــع إرسائيــل واألردن، وذلــك وفــق خطــة ترمــي إىل دفــع 

الســكان املدنيــن باتجــاه الحــدود اإلرسائيليــة واألردنيــة، مــام دفــع 

ــتباقية  ــراءات اس ــاذ إج ــش األردين التخ ــي والجي ــش اإلرسائي بالجي

بهــدف التعامــل مــع أزمــة اللجــوء التــي ميكــن أن تنتــج عــن هــذا 
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الهجوم.

وأضــاف التقريــر أن موســكو تخطــط لعمليــة واســعة يف القنيطــرة 

ــراين و«حــزب  ــوري اإلي ــوات النظــام والحــرس الث بالتعــاون مــع ق

ــو  ــع نح ــدف دف ــك به ــه« وامليلشــيات األخــرى املســاندة، وذل الل

120 ألــف مــن ســكان املحافظــات الجنوبيــة إىل املناطــق الحدودية 

مــع األردن وإرسائيــل، حيــث تــم حشــد مقاتــي الفرقــة الرابعــة يف 

القنيطــرة وتزويدهــم بدبابــات )T-90( الروســية التــي تــم ســحب 

بعضهــا مــن حلــب للمرابطــة يف مواقــع بالجــوالن تقــع عــى بعــد 

8 كــم مــن الحــدود مــع إرسائيــل، وتزامنــت الحشــود الســورية مــع 

الــزج بفرقــة مــن الحــرس الثــوري اإليــراين وقــوة مــن فرقــة 

»الرضوان« التابعة لحزب الله للمشاركة يف العمليات املرتقبة.

ويبــدو أن الــدروز قــد شــكلوا أســاس عمليــة التحشــيد التــي 

نفذهــا النظــام يف شــهر ســبتمرب؛ حيــث تــم تعيــن الــدرزي العميــد 

الركــن أســامة زهــر الديــن رئيــس فــرع »سعســع« التابــع لألمــن 

العســكري )شــقيق العــامد عصــام زهــر الديــن(، قائــداً لعمليــات 

قــوات النظــام يف املنطقــة بهدف طأمنــة دروز املنطقة وتشــجيعهم 

ــة،  ــه يف املنطق ــد النظــام ل ــذي يع ــع املخطــط ال ــاون م عــى التع

حيــث عملــت قيــادة األركان عــى حشــد وتجنيــد عــدد كبــر مــن 

الــدروز يف كل مــن: الســويداء وجرمانــا وصحنايــا، مــن أجــل إعطــاء 

املعارك يف القنيطرة طابعاً طائفياً.

وتوقــع التقريــر أن تدفــع املواجهــات املرتقبــة عــرات اآلالف مــن 

املواطنــن الســنة إىل الحــدود مــع إرسائيــل واألردن، حيــث رشعــت 

كالً مــن إرسائيــل واألردن يف التنســيق بينهــام ملراقبــة وتأمــن 

منطقــة مثلــث الحــدود مــع ســوريا، حيث تقــوم طائــرات إرسائيلية 

بــدون طيــار بإجــراء طلعــات جويــة فــوق الحــدود األردنيــة 

ــات  ــب األردين يف الحصــول عــى معلوم الســورية، ملســاعدة الجان

استخبارية.

تــأيت عمليــة التحشــيد تلــك ضمــن محــاوالت تبذلهــا كل مــن 

ــدروز يف مــروع طائفــي يهــدف إىل  موســكو ودمشــق لحشــد ال

تعزيــز دور امليلشــيات الدرزيــة يف الجنــوب الســوري يف مواجهــة 

فصائــل املعارضــة، وذلــك مــن خــالل تشــكيل قــوة درزيــة يطلــق 

امليلشــيات  ســائر  احتــواء  إىل  وتهــدف  الوطــن«  »درع  عليهــا 

الدرزيــة يف قــوة موحــدة عــى غــرار ميلشــيا »الحشــد الشــعبي« يف 

مدنيــن  التشــكيل ضــم  ذلــك  مــن خــالل  وترغــب  العــراق، 

وعســكرين باإلضافــة إىل  املتخلفــن عــن الجيــش والفاريــن، 

ــويداء، يف  ــة الس ــاً يف محافظ ــو 22 ألف ــم نح ــغ عدده ــن يبل والذي

فصيــل واحــد يتزعمــه العقيــد املتقاعــد نايــف العاقــل كونــه 

شخصية معروفة، ولديه حظوة يف السويداء.

وعــى الصعيــد نفســه نــر موقــع »يوراســيا ريفيــو« دراســة )18 

ــة  ــل: مليشــيا نســائية درزي ــوات الجب ــوان »لب ــر 2016( بعن أكتوب

مواليــة لألســد«، نفــت فيــه الدراســة اقتصــار سياســة تجنيــد 

النســاء يف الــرصاع الدائــر بســوريا عــى املليشــيات الكرديــة التــي 

»االتحــاد  لحــزب  اليســارية  العلامنيــة  العقيــدة  مــع  تتــواءم 

ــعب«  ــة الش ــدات حامي ــيات »وح ــوري« وميلش ــي الس الدميقراط

التابعــة لــه، مؤكــدة تفــي هــذه الظاهــرة يف العديــد مــن 

التشــكيالت التابعــة للنظــام، أبرزهــا ميلشــيا »لبــوات الجبــل« 

الدرزيــة يف الســويداء والتــي تــم تشــكيلها مــن قبــل العميــد وفيــق 

نــارص رئيــس فــرع األمــن العســكري جنــوب ســوريا، وتضــم حــرصاً 

النساء الدرزيات يف محافظة السويداء.

ــت  ــد أعلن ــل« ق ــوات الجب ــيا »لب ــة إىل أن ميليش ــارت الدراس وأش

عــن فتــح بــاب التجنيــد لضــم متطوعــات جديــدات للــدورة 

الرابعــة والتــي تتضمــن التدريــب عــى الســالح واللياقــة البدنيــة 

والدعــم والتوجيــه املعنــوي عــى يــد مختصــن مــن ضبــاط 

املخابــرات العســكرية، مــع التأكيــد عــى أن دورهــن يقتــرص عــى 

املحافظــة دون الــزج بهــن يف املناطــق املشــتعلة يف مناطــق أخــرى 

مــن البــالد، لكــن مصــادر درزيــة نفــت ارتبــاط امليلشــيا النســائية 

باالســتخبارات العســكرية، حيــث نقــل التقريــر عــن مــازن األطــرش 

قولــه إن: »لبــوات الجبــل ليســت فصيــالً عســكرياً، بــل تعتــرب مــن 

مبــادرات مركــز مضافــة الوطــن وكالهــام يعــرب عــن الحــراك 

الوطني الشعبي وليسا تابعن ألية جهة«.

ــة  ــا النظــام يف اآلون ــي يتبعه ــدروز الت وتســلط سياســة تحشــيد ال

األخرة الضوء عى ظاهرتن رئيستن:

أوالً: ســعي روســيا لتنفيــذ خطــة طموحــة تفــي إىل توطــن 

امليلشــيات العلويــة والكرديــة والدرزيــة كقــوى محليــة تتبــع 

للجنــة عســكرية يف املرحلــة االنتقاليــة يرأســها العــامد عــي حبيب، 

ومــن امللفــت لالنتبــاه أن العديــد مــن الــدول الغربيــة قــد وافقــت 

ــدت  ــة أب ــدو أن اإلدارة األمريكي ــروع، ويب ــذا امل ــى ه ــاً ع ضمني

عــدم مامنعتهــا لتلــك الخطــة مــن خــالل اإليعــاز ملبعــوث أوبامــا 
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حبوث و دراساتالدروز يف اجلنوب السوري: صمت املدافع وحديث الطوائف

الــدويل ضــد تنظيــم »داعــش«، بريــت  الخــاص يف التحالــف 

ماكجــورك بالتواصــل مــع اللــواء عــي مملــوك بشــأن الــدور الــذي 

ميكن أن يضطلع به العامد عي حبيب يف املرحلة االنتقالية.

ــات  ــوف الجامع ــتعرة يف صف ــات املس ــاكلة الخالف ــى ش ــاً: ع ثاني

مختلــف  بــن  عنيفــة  رصاعــات  تندلــع  والعلويــة؛  الكرديــة 

امليلشــيات يف محافظــة الســويداء، حيــث ميكــن تتبــع صــدور عــدد 

ــف هــذه  ــام تختل ــل، ك ــال الجب ــن عق ــاوى املتناقضــة م ــن الفت م

املجموعــات بحســب تبايــن أجنــدات املمولــن الخارجيــن ومصالــح 

املجموعــات الفاعلــة عــى األرض، فقــد نقــل موقــع »يوارســيا 

ريفيــو« عــن الشــيخ مــروان كيــوان  مــن فصيــل »بيــارق آل 

كيــوان« التابــع  لحركــة »رجــال الكرامــة« قولــه: إن لبــوات الجبــل 

هــن: »شــبيحات عــدوات تابعــات للمجــرم الطائفــي وفيق نــارص... 

وكافــرات«، وأشــار إىل أن العديــد مــن الفصائــل تختلــف مــع هــذا 

التشــكيل النســايئ، حيــث تندلــع رصاعــات طائفيــة وإيديولوجيــة 

وعشــائرية يصعــب مــن خاللهــا تصــور قيــام قــوة موحــدة يجمــع 

عليها أبناء »الجبل«.

املعارضة وغياب املرشوع الوطني
ــار  ــر 2016( أش ــرب )فرباي ــات الح ــد دراس ــا معه ــة نره يف دراس

الباحثــان باتريــك مارتــن وســتيفان كــوزاك إىل أن أحــد أكــرب 

املخاطــر التــي تواجههــا واشــنطن يف االعتــامد عــى أكــراد ســوريا يف 

ــردي،  ــالف الكردي-الك ــن يف الخ ــش« يكم ــم »داع ــة تنظي محارب

حيــث يندلــع االقتتــال بــن مختلــف امليلشــيات، وتقــوم »وحــدات 

حاميــة الشــعب« الكرديــة بحملــة قمــع العتقــال الجامعــات 

الكرديــة املناوئــة لهــا، يف حــن يعتــرب زعــامء إقليــم كردســتان 

ــاً  ــداً وجودي ــل تهدي ــراق أن »حــزب االتحــاد الدميقراطــي« ميث الع

لهم.

وميكــن مقارنــة املشــهد االنقســامي الكــردي مــع املشــهد يف 

»املــوك«  غرفــة  خرائــط  تعجــز  حيــث  الســويداء،  محافظــة 

اســتيعاب  عــن  األمريكيــة  املركزيــة  االســتخبارات  ومــدواالت 

املشــاكل املجتمعيــة الكامنــة يف مشــاريع تجنيــد املجموعــات 

اإلثنيــة  املجموعــات  فبخــالف  ســوريا؛  يف  والطائفيــة  اإلثنيــة 

ــة  ــورية أي ــات الس ــك األقلي ــراق، ال متتل ــان والع ــة يف لبن والطائفي

زعامــة قبليــة أو مرجعيــة سياســية معتــربة داخــل القطــر الســوري، 

ــد إىل  ــام آل أس ــد نظ ــي عم ــة الت ــة الدرزي ــدى الطائف ــة ل وخاص

اســتنزافها ســكانياً وتحييــد نخبهــا العشــائرية عــرب أدوات التطهــر 

والقمع.

ــراد خــارج  ــدروز واألك ــة لل ــادات التاريخي ــز القي ــل، ترك ويف املقاب

حــدود ســوريا؛ مــام يرهــن أي مــروع تشــكل فيــدرايل بقيــادات 

غــر ســورية ويربــط فكــرة الحكــم الــذايت مبرجعيــات عابــرة 

للحــدود، بحيــث ســيكون مــن املتعــذر تنفيــذ عمليــة الفــرز 

الطائفــي دون إعــادة رســم خارطــة للمنطقــة يف ظــل انتشــار 

امليلشــيات الطائفيــة العابــرة للحــدود، وهــو أمــر تعارضــه جميــع 

دول الجــوار، مــام يجعــل حلــم الحكــم الــذايت للطوائــف واإلثنيــات 

داخل حدود الدولة حلامً بعيد املنال.

ويف الوقــت نفســه؛ تشــتي العديــد مــن الدراســات الغربيــة مــن 

عــدم أهليــة النخــب اإلثنيــة والطائفيــة لتنفيــذ مشــاريع التجزئــة 

أو مناطــق الحكــم الــذايت، فعــى الرغــم مــن تبايــن أفكارهــا 

ــرؤ  ــعبية ال تج ــوى الش ــف الق ــا؛ إال أن مختل ــالف منطلقاته واخت

عــى طــرح مشــاريع التقســيم بصــورة معلنــة يف جبــل العــرب، وال  

يوجــد حــراك انفصــايل منظــم أو حــركات فئويــة تســتجيب لهــذه 

املشــاريع التــي يتــم التعامــل بحساســية مفرطــة معهــا مــن قبــل 

ــدرزي  ــيد ال ــرى يف التحش ــي ت ــان الت ــة يف لبن ــوار، وخاص دول الج

بســوريا مخاطــر مجتمعيــة ميكــن أن تعــود بعواقــب وخيمــة عــى 

مستقبل نظام الرويكا املعمول به يف لبنان.

وال شــك يف أن غيــاب األطروحــات الناضجــة للمعارضــة حــول 

املــروع الوطنــي الجامــع، وســبل إدارة العالقــات البينيــة يف 

ــهد  ــرار املش ــذر بتك ــراغ، وين ــة الف ــزز حال ــوري يع ــع الس املجتم

العراقــي مــا مل تتحــرك النخــب الســورية للتقــدم مبعطيــات متوازنة 

الســوري  املواطــن  مصلحــة  وتحقــق  البــالد  وحــدة  تصــون 

وتســتجيب ملتطلبــات األمــن املحــي واألمــن اإلقليمــي عــى حــد 

سواء.


