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ّ
ّ
سلطان باشا األطرش يتفقد الرعية
تحقيق

ّ
في السويداء ،تعددت نهاية األسبوع املاضي غرف البيت الدرزي .هناك وسط انفعال املشتاقني الوافدين إلى دار سلطان باشا األطرش من دويالت الشتات الدرزي ،تشارك
الحاضرون هواجسهم ،كاشفني ّ
عما يختلج في عقولهم من هموم
غسان سعود
ي �ت �غ �ي��ر امل �ش �ه��د ال � �س� ��وري ب��رم �ت��ه فور
الوصول إلى السويداء .تظهر فجأة على
ج��ان�ب��ي ال�ط��ري��ق م�ن��ازل ق��دي�م��ة ،رصفت
حجارتها السوداء بدقة الفتة ،تتالصق
ح �ي �ن��ًا وت� �ب ��اع ��د ب �ي �ن �ه��ا أش � �ج� ��ار التني
حينًا آخ ��ر .أح ��دث ه��ذه امل �ن��ازل ،تجاوز
ع�م��ره مئة ع��ام بحسب القاطنني فيها،
الذين يشيرون بقلق إلى زحف العمارة
ال�ح��دي�ث��ة ب��ات�ج��اه�ه��م .خ�ل��ف امل �ن��ازل من
الجهتني ،تنتصب هضبتان أشبه بتالل
احتضانهما أش�ج��ار التني
ال�ش��وف ف��ي
ّ
والتفاح وغيرها ،ما يمثل أساس الدخل
للدروز القاطنني في تلك املنطقة.
ّ
مسمى
ف ��ي ال� �س ��وي ��داء ،ال �ط��ري��ق ال �ع ��ام
ب��اس��م ال��رئ �ي��س ال ��راح ��ل ّح��اف��ظ األسد،
والصور على جدران املحال في األسواق
املكتظة تهتف «نعم بشار األسد لألبد».
أم��ا التماثيل ،ف�لا تنحت إال على شكل
سلطان باشا األط��رش .يقول ال��رواة إن
بعض أبناء املنطقة كانوا مترددين أيام
ال�ب��اش��ا ف��ي م�س��اي��رة ح�م��اس�ت��ه للثورة،
لكن الباشا يكاد اليوم يجاور في كالم
أهالي املنطقة األنبياء ،فهو «رافع رأس
ال � ��دروز» و«م �ث �ب��ت دوره� ��م ف��ي التاريخ
السوري».
بالقرب من منزل قائد ال�ث��ورة العربية،
أق � �ي ��م م �ت �ح��ف ج �م �ع��ت ف� �ي ��ه مقتنيات
األط � ��رش وب �ع��ض ت ��رك ��ات ال � �ث� ��ورة .إلى
ه�ن��ا ي�ح� ّ�ج ال� ��دروز م��ن مختلف أصقاع
العالم ،وخصوصًا من فلسطني ولبنان
وال �ج��والن وال�لاذق�ي��ة .فيتحول النقاش
إل��ى مشاركة ف��ي ال�ه��واج��س ،بحثًا ّ
عما
يضمن ّاالستمرارية الدرزية.
َ
ُي�س�ت��ه��ل ال �ك�لام ف��ي ال �ص��ال��ون الصغير
ق� �ب ��ال ��ة امل� �ت� �ح ��ف ،ح� �ي ��ث ك� � ��ان األطرش
يستقبل أن�ص��ار ال�ث��ورة ،بتأكيد تمسك
الدروز بثابتتهم في عدم التبشير ،األمر
الذي يفترض أن يريح نفسية الطوائف
األخرى.
وم � � ��ن ال � ��دي � ��ن ي �ن �ت �ق �ل ��ون ب� �س ��رع ��ة إلى
ال ��دن� �ي ��ا .ي �ت �ع��اي��ش دروز ف �ل �س �ط�ين مع
االقتصادي ،فيما يبدي
عدم االستقرار
ً
دروز س��وري��ا ت�ف��اؤال كبيرًا بأوضاعهم
االق �ت �ص��ادي��ة :ال �غ��ال �ب �ي��ة ف ��ي السويداء
تعمل في ال��زراع��ة ،وخصوصًا أنها من
«املالكني» لألراضي .يزرع هؤالء التفاح
وال�ع�ن��ب (ي�ع�ت��ز أب �ن��اء امل�ن�ط�ق��ة بالنبيذ
والعرق اللذين تنتجهما كرومهم ،وهما
األفضل في سوريا) والزيتون (أشجار
ال��زي �ت��ون ف��ي ال �س��وي��داء ه��زي�ل��ة مقارنة
بأشجار الزيتون في لبنان) والحمص
والعدس .ويستفيدون من مبدأ «الدولة
ال ��راع� �ي ��ة» ف ��ي ت �ص��ري��ف إن �ت��اج �ه��م .أما
الصعيد الوظيفي
املكانة الثانية على
ّ
الوظيفة
فتحتلها
�ا،
ّ
ع�ن��د دروز س��وري� ّ
الرسمية ،وخصوصًا أن نسبة املتعلمني
ف��ي ال �س��وي��داء ع��ال �ي��ة ،وال ي �ك��اد يخلو
منزل من مهندس أو طبيب .إضافة إلى
ذل��ك ،تستفيد السويداء من وج��ود أكثر
من خمسني ألف مغترب في دول أميركا
الالتينية ،معظمهم م��ا زال��وا يترددون
ع �ل ��ى ق� ��راه� ��م ،ح ��ام �ل�ي�ن م �ع �ه��م خيرات
االغتراب.
ب� �ع ��د ك� �ل��ام دروز س� ��وري� ��ا التفاؤلي،
ينخفض ص��وت املتحدثني اللبنانيني.
ي �خ �ب��ر أح� ��د ه � ��ؤالء أب� �ن ��اء ط��ائ �ف �ت��ه عن
تناسي الدولة ملنطقة الشوف .يروي لهم
ّ
عن ق��رى تصلها الكهرباء س��ت ساعات
يوميًا ،وبعضها يعيش أسابيع من دون
م �ي��اه .وي� ّت�ح��دث ع��ن م��زارع�ين يهجرون
األرض ألن محاصيلهم تفسد أمامهم.
ّ
فتفاح الشوف يدفن تحت األشجار بعد
تساقطه ،وزيت الزيتون يكدس بانتظار
أس� � ��واق ال ت �ف �ت��ح .وخ�ل�اف ��ًا ل �ث �ب��ات أهل
السويداء في منطقتهم ودروز فلسطني
ف��ي ق��راه��م ،ي��ؤك��د اللبنانيون أن حركة
النزوح الدرزية من الشوف إلى مناطق
أخرى في تصاعد مستمر نتيجة غياب

مقومات االستمرار االقتصادي .ويروي
أح��د امل�ش��اي��خ أن��ه زار منطقة الجرمانة
ق �ب��ل ب �ض �ع��ة أي � � ��ام ،وف ��وج ��ئ بعاصمة
درزية ال تعرف أسواقها النوم ،مؤكدًا أن
مقارنة الجرمانة ببعقلني أو الشويفات
مستحيل.
وس� � ��رع� � ��ان م � ��ا ي� �ن� �ت� �ق ��ل ال � �ح� ��دي� ��ث إلى
ال �س �ي��اس��ة .ل ��دى دروز ف�ل�س�ط�ين أخبار
كثيرة ع��ن املعسكرات السياسية داخل
الطائفة في فلسطني ،وعن الحروب بني
ّ
اللجان التي تدعي النطق باسم الدروز.

م� ��رة أخ� � ��رى ،ي �ت �ب�ين أن دروز فلسطني
ق�ل�ق��ون .أم��ا ال �س��وري��ون ،ف�ي�ش�ي��رون إلى
لعب النظام بذكاء في السويداء ،إذ قوي
ّ
وتحول إلى الوسيط
حزب البعث كثيرًا،
الوحيد بني ال��دول��ة واأله��ال��ي ،فتجاهل
معظم ه��ؤالء م�ن��ازل اإلق�ط��اع التقليدي
ليكتظوا ف��ي م�ق� ّ
�ار ح��زب البعث .وهكذا
بات فرع الحزب في السويداءّ من أقوى
فروع سوريا .أضف إلى ذلك أن «جينات
آل األط ��رش ك��ان��ت أق��رب إل��ى جينات آل
أرسالن منها إلى جينات الجنبالطيني»،

اللبنانيون
عبر
ّ
ّ
عن مخاوفهم من حركة
الدرزية من الشوف
النزوح ّ

الحفاظ على التقاليد
ي �ن �ق �س ��م امل� �ج� �ت� �م ��ع ال � � � � ��درزي في
السويداء ،كما في املناطق الدرزية
األخرى ،إلى مجموعتني أساسيتني:
امل �ش��اي��خ وغ �ي��ر امل �ش��اي��خ .ينتمي
الفرد إلى املجموعتني بالوراثة .في
املجموعة األول ��ى ،ثمة تقاليد تبدأ
من ارتداء الزي الديني واتباع بعض
السلوكيات الخاصة مثل االمتناع
ع��ن ال �ت��دخ�ين وت �ن��اول املشروبات
الروحية وغيرها ،واتباع سلوكيات

خ��اص��ة ف��ي ال �ت �ع��ام��ل االجتماعي
بعض املهن
واالمتناع عن ممارسة ً
(العمل في املصارف مثال).
م ��ع ال �ع �ل��م ب ��أن ال� �ش ��اب والصبية
في الخامسة عشرة من عمرهما
يخرجان عن «ذمة األهل» َّ
ويخيران
في البقاء على ما هما عليه ضمن
املجموعة األولى أو هجرهاّ .أما في
املجموعة الثانية ،فال ُمحرمات ،بل
سلوكيات اجتماعية تبقي املجتمع

الوزير السابق وئام وهاب في متحف سلطان باشا األطرش في السويداء (األخبار)

«محافظًا» ،ويسهر املشايخ على
محاولة تطبيقهاُ .
وي��ذك��ر هنا أنه
ليس للمشايخ سلطة فعلية على
غ �ي ��ر امل� �ش ��اي ��خ .ح� �ف ��اظ املجتمع
ال ��درزي ع�ل��ى ال�ت�ق��ال�ي��د أخ��ذ حيزًا
ك� �ب� �ي� �رًا م� ��ن ن� �ق ��اش ��ات املشايخ،
الدروز
وخصوصًا في ظل خروج ُّ
م��ن م�ج�ت�م�ع��ات�ه��م امل�غ�ل�ق��ة .واتفق
َّ
تخصص
ع �ل��ى إع� ��داد م��ؤت �م��رات
لبحث هذا امللف.

فعجزوا عن توفير استمرارية الزعامة
ال�ق��وي��ة .وأص �ب��ح أم�ي�ن ح��زب ال�ب�ع��ث في
السويداء ذا حيثية شعبية أكبر بكثير
م��ن ّ حيثية أب �ن��اء ال�ع��ائ�لات اإلقطاعية.
ل �ك��ن ط � ّ�ي ص �ف �ح��ة ال �ب �ع��ث ال �ع��راق��ي في
ال� �س ��وي ��داء وان� �س� �ج ��ام أه ��ال ��ي املنطقة
م��ع ال�ب�ع��ث ال �س��وري ،ال ي�ع�ن��ي أن دروز
س ��وري ��ا م �ط�م�ئ�ن��ون س �ي��اس �ي��ًا ،إذ يرى
هؤالء أنفسهم معنيني جدًا بما يحصل
م��ع دروز ل �ب �ن��ان ،ن �ظ �رًا إلي �م��ان الكثير
من السوريني بأن دروز لبنان وسوريا
يؤلفون جسدًا واح�دًا .وبالتالي ،يشرح
أحد املشايخ السوريني كيف كان يكفي
ال�ن��اط�ق�ين بلغة ال �ق��اف أن ي�ق��ول��وا كلمة
واح��دة خ��ارج السويداء ،حتى يسمعوا
عشرات الشتائم للزعيم اللبناني الذي
ّ
ّ
السورية .ويؤكد أن
تسلى بشتم القيادة
طائفتهم غالبًا ما وجدوا أنفسهم
أبناء
ّ
في موضع املتهم ،فاضطروا إلى املزايدة
ف ��ي ال �ت��أك �ي��د أن م ��واق ��ف أب ��و ت �ي �م��ور ال
ت�ع�ن�ي�ه��م وال ت�ع�ج�ب�ه��م ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن
م��واق��ف ال� ��دروز ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين املعارضني
لجنبالط ،وخصوصًا وئام وهاب ،كانت
تريح أبناء الطائفة الدرزية في سوريا
وت�س�م��ح ل�ه��م ب��ال�ق��ول أم ��ام ال ��رأي العام
إن جنبالط ليس لسان ال��دروز األوحد،
األم� � ��ر ال� � ��ذي ي �ف �س��ر اإلع � �ج� ��اب الدرزي
ال � �س ��وري ال �ك �ب �ي��ر ب ��وه ��اب ،وااللتفاف
الشعبي (بمباركة ودعم من النظام) غير
املسبوق حوله.
ي�ص��ل ال� ��دور إل ��ى امل �ش��اي��خ اللبنانيني.
ي �ظ �ه��ر ه � ��ؤالء ق �ل �ق��ًا ك �ب �ي �رًا .ي �ت �ب�ين منذ
البداية أن اجتماع وليد جنبالط وطالل
أرسالن ووئام وهاب في صالون واحد ال
الطائفة بخير .فالهواجس
يعني أبدًا أن ً
كثيرة :هناك أوال قرار جنبالط النهائي
توريث تيمور زعامته ،وهو أمر ينطوي
على مخاطر بحسب أح��د املشايخ؛ ألن
ّ
عدم تعمد تيمور بمعمودية نار ًيصعب
على الطائفة السير خلفه .فضال عن أن
زع��ام��ة ج�ن�ب�لاط ن�ف�س�ه��ا اه �ت��زت كثيرًا
�ذي فقد ثقته
لدى ال��رأي العام ال��درزي ال� َ
بجنبالط القائد الذي ال ُيهزم ،والزعيم
ال� ��ذي ي�ت�م�ت��ع ب��رؤي��ة س�ي��اس�ي��ة صائبة
مئة باملئة .ويقول أحد الشيوخ في هذا
السياق إن تمرد رئيس مؤسسة العرفان
الشيخ علي زي��ن الدين على أب��و تيمور
ل �ي��س ب��أم��ر ت �ف �ص �ي �ل��ي ،وك ��ذل ��ك تهافت
املشايخ على مرأى من جنبالط للسالم
على زين الدين في قصر املؤتمرات في
دم �ش��ق ،م��رددي��ن« :ن�ح��ن ن�ع��رف��ك جيدًا»
(ردًا ع �ل��ى إن� �ك ��ار ج �ن �ب�ل�اط ف ��ي حلقته
م ��ع اإلع�ل�ام ��ي م��ارس �ي��ل غ��ان��م معرفته
ب��زي��ن ال��دي��ن) .وف��ي م��ا ي�ش�ب��ه اإلجماع،
يقول الحاضرون اللبنانيون إن زعامة
جنبالط ال�ي��وم تحتاج إل��ى «شدشدة»،
فيما تحاول الزعامة األرسالنية بالحد
األدن ��ى وق��ف ت��آك��ل زع��ام�ت�ه��ا .وبموازاة
ال �ق �ل��ق ال� � � ��درزي ال �ط �ب �ي �ع��ي م ��ن تزعزع
الزعامتني األساسيتني ،يرى الحاضرون
أن وئ��ام وه��اب أثبت نفسه بعد مروره
ب�م�ع�م��ودي��ة ال �ن��ار ف��ي ال �س �ن��وات الست
املاضية ،لكنه ال يملك إمكان االستيعاب
أو آل � �ي � ��ة ال� � �خ � ��دم � ��ات ل� �ل� �م� �ض ��ي قدمًا.
وب��ال �ت��ال��ي ،ال ي�م�ك��ن ال�ط��ائ�ف��ة أن ّ
تعول
عليه .ويشير أح��د املشايخ إل��ى تنامي
النزعات الدينية ،مؤكدًا أن «ظاهرة أمني
الصايغ» تتزايد.
ي�ن�ت� ّب��ه ال � ��دروز امل�ج�ت�م�ع��ون إل ��ى تكاثر
ال �ن��ظ��ارات ال �س ��وداء م��ن ح��ول�ه��م .يشير
أحد املشايخ السوريني إلى رئيس الوفد
األخير خطيبًا ليعلن
الفلسطيني ،فيقف
ّ
أن دروز فلسطني ي�ع�ت��زون بالحج إلى
سوريا ـــــ كعبة الجهاد وقلعة العروبة.
ّ
يعلو التصفيق والهتاف .يتمعن دروز
لبنان ف��ي ال�ل��وح��ات ال�ت��ي ت� ّ
�زي��ن متحف
ُ
سلطان باشا األطرش ،وقد كتب عليها:
ُ
«م� ��ا أخ � ��ذ ب��ال �س �ي��ف ،ب��ال �س �ي��ف يؤخذ»
و«إل � ��ى ال �س�ل�اح إل ��ى ال� �س�ل�اح ،إن الحق
منتصر ال ريب فيه».

