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 حرر ھذه الورقة باللغة العربیة یاسر الزیات.
 

 جزٌء من مشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع في سوریا" الذي یمّولھ االتحاد األوروبي،  ھي منشوراتنا
 ضمن مركز روبرت شومان للدراسات العلیا بالجامعة األوروبیة بفلورنسا. "مسارات الشرق األوسط"ھو مشروع بحثي في برنامج و

سة العامة تحلیالٍت عملیةً  یقدّم مشروع "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوریا" سیا ستراتیجیةً لآلفاق، والتحدّیات، والتوّجھات، وخیارات ال  وا
 في زمن الحرب، وفي إطار التحضیر لمرحلة ما بعد الصراع في سوریا.

 
  .من مسؤولیة المؤلّفین حصراً  ى منشورات المشروع ھومحتوإن 
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شرف في برنامج مسارات الشرق األوسط، والذي ی "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوریا"باحث سوري یعمل ضمن المشروع البحثي  ∗

 ق سیطرة النظام.علیھ مركز روبرت شومان للدراسات العلیا بالجامعة األوروبیة في فلورنسا. یركز عملھ على اقتصاد الحرب في سوریا ومناط
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 ص تنفیذيملخّ 

حالة من الفوض�����ى والقلق، وتراجع لدور الطبقة الوس�����طى والزعامات  ۲۰۱۱دروز الس�����ویداء منذ العام یعیش 
 التقلیدیة والسیاسیة، وسط انكشاف خطیر على التدخل اإلقلیمي.

على لدیھم التاریخي كإثنیة تحمل س��متي العش��یرة والطائفة، بدأ یتغیر لص��الح تعاظم الدور الطائفي  تكوین الدروز
العش���ائري. في اآلونة األخیرة، تبدو الزعامة األكثر تماس���كاً للدروز، على مش���اكلھا وتناقض���اتھا جزء الحس���اب 

 .الزمنیةالداخلیة وضعفھا، ھي المشیخة الروحیة، في حین یكاد یختفي أثر الزعامة السیاسیة 

حالة فریدة من تراجع  وس���ط نتاجاإلنتیجة تغیّر عالقات  كجماعة بال رأس س���یاس���ي،یبدو دروز الس���ویداء الیوم 
في إنتاج قیادات س��یاس��یة لھا خالل الس��نوات تعثّرت مص��ادر الدخل المحلیة وزیادة التدخالت اإلقلیمیة. الجماعة 

 بھا. رغم تاریخھا الطویل الحافل  ،الماضیة

قائمة، لكنھا تخض�����ع أكثر فأكثر للتدخل  ، ما زالتحالة الحیاد التي عاش�����تھا الس�����ویداء خالل الحرب الس�����وریة
بین التمویل اإلیراني وإنش�����اء مجموعة واس�����عة من تراوحت الخارجي وللتش�����تت الداخلي. التدخالت الخارجیة 

تص��ارع دروز إس��رائیل والملیش��یات الموالیة إلیران، وبین محاولة روس��یا اس��تقطاب بعض الفص��ائل المحایدة، 
 اء واستخدامھم في صراعاتھم المحلیة.ولبنان على استقطاب دروز السوید

وبینما تعتبر الفوض��ى األمنیة خدمة للنظام على المدى القریب، تتیح لھ اس��تعادة الس��یطرة األمنیة على الس��ویداء، 
إال أنھ یبقى عاجزاً عن تأمین بدائل اجتماعیة وحلول اقتصادیة لمنطقة مّرت الحرب بجوارھا فأرھقتھا. فالسویداء 

د خطوط تھریب المخدرات باتجاه الحدود األردنیة، حیث یعمل حزب هللا اللبناني على الس������یطرة تحولت إلى أح
 علیھا، في حین تمثل عملیات الخطف لطلب الفدیة أحد أھم موارد دخل العصابات والملیشیات.
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 مةمقدّ 

لدرزیة في األبرز لألقلیة ا الموطنوتُعَدّ حافظت محافظة الس����ویداء، التي تقع في الجنوب الش����رقي من دمش����ق، 
ال أن المشھد الثورة وما أعقبھا من صراع متعدد الطبقات. ورغم استمرار الحیاد، إ خاللسوریا، على حالة حیاد 

 واإلقلیمیة. یھ دینامیات الحرب وأبعادھا المحلیةعل ھیمنتالداخلي الیوم یبدو شدید التشرذم والتفكك، بعدما 

ومعارضة، وحیادیون  ،مواالة :ثالث كتل رئیسیةإلى ، انقسم الدروز ۲۰۱۱ آذار في مع انطالق الثورة السوریة
ساحقة.  سام التقلیدیة، ولم یتمكن أي من ھذا االشكلوا الغالبیة ال سام لم یتوافق مع أي من خطوط االنق من  ممثّلیھنق

زعامة  إنتاجخطاب س�����ائد، ما أنتج حالة ص�����فریة من توازن القوى المحلیة. وإذ لم تتمكن المعارض�����ة من  تاجإن
ُكلّفت  ،من ص������فوف المواالة طبقة من الزعماء الجدد المرتبطین بأجھزة األمن خرجتمحلیة على األرض، فقد 

ضمن النظام حاول كسب الدروز إلى صفھ . ف۲۰۱۱العام  بعد بإدارة المنطقة مع االنسحاب التدریجي للنظام منھا
المناطق  ظاھراتتواجھ بالعنف العاري كما  س���قاطھإالمطالبة بظاھراتھم ت فلم یواجھ"حمایة األقلیات"،  س���یاس���ة

سنیّة. ومع الوقت، خفّضت أجھزة األمن حضورھا في السویداء لصالح متعاقدین محلیین إدارة الحالة  مفضلةً  ۱،ال
 األمنیة من خلف الكوالیس.

للثورة  األعوام األولى فيترافق ذلك مع انھیار اقتص��ادي طال معظم ش��رائح المجتمع، خاص��ة الطبقة الوس��طى. 
من  س��اھم فیھا نزوح أكثر ،اقتص��ادیة أش��بھ بفورة، عاش��ت الس��ویداء مرحلة قص��یرة ۲۰۱۳وحتى منتص��ف العام 

فات المالیة زیادة التوظیإلى زاد فیھا الطلب على اإلیجار، ما دفع وقیة ودرعا، ألف الجئ من الغوطة الش���ر ۳۰۰
الس��ویداء  النازحین من بوتس��رّ لمغتربي الس��ویداء في س��وق العقارات. ومع االنھیار المتواص��ل في قیمة اللیرة، 

ل االقتص��ادیة المفاعی ىیعود إلأعقبھا ركود اقتص��ادي  وس��رعان ما أن الفورة كانت مؤقتة تبیَّن، ۲۰۱٥منذ نھایة 
ذلك مع  وترافقبما فیھا الزراعة.  اإلنتاجیةكل األعمال  لیص��یبللحرب الس��وریة على أص��حاب الدخل المحدود، 

في ني الماضیة، تراجع عمل مؤسسات الدولة التنفیذیة والقضائیة والخدمیة إلى حدودھا الدنیا طیلة السنوات الثما
ي الخدمات ردّ وت ،نقطاع المتواصل في التغذیة الكھربائیة، وتراكم النفایاتواال ،العجز عن تأمین المحروقات ظل

 الصحیة.

. وإذا كان الس��ویداء في قوات النظام حدود ض��منواالحتیاطي  اإلجباريقد س��اھم بوقف التجنید كان حیاد الدروز 
لبالد الشام، فقد  الحكم المصريعالقة الدروز بالسلطنة العثمانیة و واجھتالتجنید اإلجباري العقدة الرئیسیة التي 

 ، كانوا قد زادوانيوحلیفاه الروسي واإلیرا النظام،في تعاملھم مع الدولة السوریة.  األكبراألزمة یشكل بات الیوم 
 الخدمة المتخلفین عنعشرات آالف الشبان الدروز على السویداء إلنھاء قضیة  ۲۰۱۸منذ منتصف العام الضغط 

عة التي . المجازر المری۲۰۱۱ العام الوض������ع "الخاص" لدروز الس������ویداء منذإنھاء یاً فعل یعنيالعس������كریة، ما 
غط على تس��ببت بتأجیل النظام، بش��كل مؤقت، الض�� ۲۰۱۸تموز  ۲٥في  )داعشتنظیم الدولة اإلس��المیة (ارتكبھا 

 الشبان الدروز للخدمة العسكریة اإلجباریة واالحتیاطیة. سوقالسویداء بخصوص 

للض��غط على دروز الس��ویداء لالنض��مام إلى قواتھ، وس��ط رفض بعض  ۲۰۱۹ومع عودة النظام منذ مطلع العام 
شرة من خالل  ساؤل مشروعاً عن إمكانیة وشروط عودة ھیمنة النظام المبا القوى المحلیة المسلحة لذلك، یبدو الت

                                                 
۱  ً  على مالك الجھاز األمني. متعاقد مدني مع األجھزة األمنیة أي یعمل بعقد خارجي، ولیس موظفا ثابتاً محسوبا
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في محاولة لإلجابة على ھذا  .تعیق ذلك العوامل المحلیة التي وماھیةمؤس����س����تیھ األمنیة والعس����كریة للس����ویداء، 
تغیّر الطبیعة اإلثنیة للدروز عبر العالقة بین القیادات المحلیة الس����یاس����یة عوامل الس����ؤال، تبحث الورقة أوالً في 

والدینیة، وفي أس��باب اس��تمرار الزعامة الروحیة وتالش��ي الزعامة الزمنیة. كما ترس��م الورقة خریطة التدخالت 
ومدى تأثیرھا  ،لبنان وإس���رائیل، وتش���ابك عالقاتھا مع القوى المحلیة تدخالت دروز، وكذلك وس���یةاإلیرانیة والر

في إعادة ترتیب النظام االجتماعي المحلي في السویداء. وأخیراً، تطرح الدراسة السیناریوھات المحتملة لمستقبل 
 ھذه المنطقة.

مع مجموعة مختلفة من  ۲۰۱۹نیس����ان وحزیران  مقابلة موس����عة أجراھا الباحث بین ۲۳الدراس����ة على  اعتمدت
على  اعتمدتدین وأعض���اء في فص���ائل مس���لحة. كما  ، باإلض���افة إلى رجالالمراقبین والناش���طین والص���حافیین

 األرشیف الشخصي للباحث. وأخیراً  ،والمصادر المفتوحة في وسائل التواصل االجتماعي المقاالت المنشورة
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 محلیة و تناقضاتھاأزمات القوى الالجزء األول: 

للجماعات  الكبیر التش�����رذمال تبدو قاعدة التص�����نیف القائمة على ثنائیة المواالة والمعارض�����ة قادرة على تفس�����یر 
ألفاً.  ۳٥۰ ع مش��اربھا وأغراض��ھا، في منطقة ش��بھ معزولة ال یتجاوز عدد س��كانھاوتنوّ  ،۲۰۱۱ العام منذاألھلیة 
فقد ة الموروثة. األھلی لحزازاتبادة السیاسة، لكنھا بقیت محكومة جزئیاً حضور الدولة أتاح المجال الستعا تراُجع

كتل الروحیة في تناقض������اتھا الداخلیة، في حین تراجعت الزعامات الزمنیة، وظھرت حركات و غرقت الزعامة
 بعضھا أھلي، وبعضھا أمني یدور في الفلك الروسي أو اإلیراني. ؛جدیدة

  دیدة تتخبطالزعامات القدیمة تتالشى و الج

نَین، ۲ دروز الس����ویداء إثنیة یش����كل ً  ۳،عش����ائري ومذھبي ذات مكّوِ إذ أن الجماعة.  في حفظدوراً تاریخیاً  لعبا معا
ھذه فقد ترحلت الدروز التاریخي كتحالف عش������ائري، قبل اعتناقھم مذھب التوحید، ھو ما میزھم كإثنیة.  تش������كل

ومن جبل لبنان، نزح  ٤.وتعتنق المذھب الدرزي في القرن الثاني عشرالعشائر كثیراً قبل أن تستقر في جبل لبنان 
 ٫۱۷۱۱٥ عامفي عین دارة  الدروز القیس������یینمع  نيالبیّ من الدروز إلى جبل حوران بعد االقتتال  الیمنيالقس������م 

مساواة مشیخیة شبھ إقطاعیة، أتاحت نوعاً من ال-وفي جبل الدروز تأسس النظام االجتماعي على قاعدة عشائریة
تنازع النفوذ الس�یاس�ي واألرض في بین كل رجال العش�یرة، وفي الوقت ذاتھ أعطت ش�یوخ العائالت القویة الحق 

 ٦.الصالحة للزراعة، مقابل تأمین الحمایة للفالحین

كما تجس��ده العالقة  – بین العش��ائري والمذھبي تش��كلت عبر المزج قدرة الدروز على االس��تمرار ككتلة موحدة إن
ال" من غیر المت��دینین و"العُق��ال" المت��دینین مجتمعَيالزمنی��ة والروحی��ة، أو التم��ازج بین  الزع��امتَینبین   "الُجھ��ّ

كنھجبل الدروز منذ بدء حكمت التقلیدیة الزمنیة  فالمش����یخاتاالجتماعیة.  وتراتبیّاتھم نھایة القرن الس����ابع في  س����ُ
للزعامات العش��ائریة،  مس��انِداً لھ الحمایة واالس��تمراریة. وغالباً ما لعبت المش��یخات الروحیة دوراً  مؤّمنةً عش��ر، 

وكادت تتطابق مع تقس��یمات مناطق نفوذھا ومواقفھا الس��یاس��یة. فھذا التركیب الس��یاس��ي البس��یط للدروز في جبل 
من التمرد على العثم�انیین  نھمكّ ملھ�ا،  زع�ام�ة مركزی�ة ال ،بال رأس "أكیف�الی�ة"حوران، كجم�اع�ة عش�������ائری�ة 

 في مواجھة الدولة "الوطنیة" منذ االستقالل حتى الیوم. یساعدھموالمصریین والفرنسیین، لكنھ لم 

د بحروب دفاعیة  ،قتالي-فّالحي ترافق تاریخ تش������كل النظام االجتماعي لدروز الس������ویداء مع نمط حیاةٍ  تجس�������ّ
تدریجي ومدید  یاس���ي القائم على زعامة عش���ائریة عائلیة، مع س���حبٍ ما أنتج تكریس���اً للنظام الس��� ۷،متواص���لة عدة

" في القرن التاسع عشر كانت قد أضعفت الدور االقتصادي العاّمیّةفاالنتفاضات الفالحیة " .لممیزاتھا االقتصادیة
ِرن َمقالكبار مالكي األرض من ش���یوخ القرى، لكنھا أبقت على دورھم الس���یاس���ي كزعماء عائالت تس���یطر على 

                                                 
 .۱۳)، ۲۰۰٤ للنشر، النھار ارد (بیروت: ،االستقالل دولة إلى العثماني العھد من حوران-الدروز جبل انتفاضات شیبلر، بریجیت ۲
 الحادي القرن أوائل هللا بأمر الحاكم مصر في الفاطمي الخلیفة عھد في إلیھ الدعوة تمت اإلسماعیلي، المذھب عن منشقّ  إسالمي مذھب الدرزیة ۳

 المیالدي. عشر
 .۱٥ تاریخ)، ال واإلنماء، للبحوث الدرزي المجلس (بیروت: ،السیاسي الدروز الموحدین تاریخ كارم، وسامي صالح أبو عباس ٤
ً  الدروز انقسم ٥  المعسكرین. رایتي تحت وعسكریة سیاسیة معارك خاضا والیمانیین، القیسیین :سیاسیین حزبین إلى دارة عین معركة قبل تاریخیا

 اإلثني بالمعنى التقسیم ذاھ تأكید جداً  الصعب ومن العربیة. الجزیرة شبھ شمالي من القیسیة أن حین في الیمن، من الدروز ھم الیمنیة أو والیمانیة
 السابق. المرجع انظر: الدرزي. النزاع طرفي إلى انضموا ومسلمین مسیحیین وجود بداللة سیاسي تقسیم فھو التاریخي، أو

 .۷۱ ،حوران-الدروز جبل انتفاضات شیبلر، ٦
لعشرین، وحمالت اضد غزوات البدو المتكررة، وضد محاوالت السلطنة العثمانیة إخضاع الجبل طیلة القرنین الثامن عشر والتاسع عشر ومطلع  ۷

 .۱۹۲۳-۱۹۲٥، وحرب االستقالل ضد الفرنسیین ۱۸۳۱-۱۸٤۰ابراھیم باشا المصري 
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تبدأ بش����یوخ القرى  ،الس����یاس����ي لمدة طویلة على تراتبیة عش����ائریة-ھذا النظام االجتماعي وقد اس����تقر .۸)مناطق(
 ۹.المرتبطین بمشیخة عائلیة في مراكز "المقارن"

 تراجع الزعامات الزمنیة

س�����بق طویلة،  تاریخیةٍ  ھو في الواقع نتیجة عملیةٍ  ،۲۰۱۱عام ال بعدالذي برز  ،تراجع دور الزعامات الزمنیة إن
عام في النظام حافظ األس��د  تكریسبعد  خاص��ة، ۱۹٦۳عام في المع وص��ول حزب البعث إلى الس��لطة  أن تعّمقت

حكم  في مواجھةلكنھم وجدوا أنفس���ھم ، ۱۹٤٦عام الأنفس���ھم َعّرابي اس���تقالل اعتبر دروز الس���ویداء فقد . ۱۹۷۰
لیص��ھا إلى حجمھا الطبیعي المتناس��ب مع عدد الس��كان وموقعھم امتیازاتھم وتق إنھاءدمش��ق المركزي الذي حاول 

، دعمت حكومة ش�كري القوتلي الحركة الش�عبیة من عائالت مدینة الس�ویداء وریفھا ۱۹٤۷ العام فياالقتص�ادي. 
سفرت المواجھة  تخسركانت التي  ۱۰الزعامة الطرشانیة القویة لمواجھةالجنوبي والشرقي  سیة. ثم أ سیا زعامتھا ال

عن ھزیمة سیاسیة للشیشكلي، لكنھا  ۱۹٥٤عام في اللمسلحة بین نظام الرئیس أدیب الشیشكلي ودروز السویداء ا
 لإلص���الح الزراعي، أخذ ۱۹٥۸عام في الالمص���ریة -ومع تطبیق الوحدة الس���وریةلتطویع الدولة للدروز.  مّھدت

ً ، في مجتمع یتض��عض��ع دور الزعامات العش��ائریة االقتص��ادي وش��بكات المحس��وبیة المرتبطة بھا على  كان مبنیا
 ۱۱إقطاعیة.فالحیة شبھ  أُُسس

الذي أوص���ل حزب البعث إلى الس���لطة، إال  ۱۹٦۳ آذاربعض العس���كریین والحزبیین الدروز في انقالب  ش���ارك
محاولة االنقالب الفاش���لة  فبعدأنھم س���رعان ما وقعوا ض���حیة التص���فیات الداخلیة بین أجنحة البعث المتص���ارعة. 

ومنذ العام  ، تّم طرد ممثلي الدروز من الجیش واألمن والحزب.۱۹٦٦ في العام قادھا الرائد س������لیم حاطومالتي 
على العصبیة العشائریة والعائلیة العلویة، والمبنیة على السلطة الظاھریة  القائمة، شّكلت الدولة الشمولیة ۱۹۷۰

للدروز، إذ بالكاد شملت  تحدّ سكریة النخبویة، أكبر لحزب البعث والسلطة المطلقة لألجھزة األمنیة والوحدات الع
عام في الوحتى وفاة حافظ األس�د  ۱۹٦٦ العام عن الدروز منذ ممثّلینقوائم القیادة القطریة والقومیة لحزب البعث 

٫۲۰۰۰۱۲ 

بعد مقتل ، ۲۰۰۱، تم التعبیر األول عنھ في انتفاض��ة العام الس��تینیاتالتھمیش الذي طارد دروز الس��ویداء منذ إن 
اقتحام قوات النظام للس���ویداء،  خالل الس���نة األولى لحكم بش���ار األس���د. وقد جاء ش���اب درزي على ید رعاة بدو،

مؤش��راً أولیاً على الطریقة التي س��ینتھجھا  ۱۳،ظاھرات الس��لمیة بالرص��اص الحيتال ومواجھتھاعن العالم،  وقْطعھا
، والتي انتص����ر فیھا النظام ۲۰۰۱ عامفي الاجھة القص����یرة . تلك المو۲۰۱۱ العام النظام لمواجھة الس����وریین في

 عن محیطھا السوري. وُعزلتَھابسھولة فائقة بعد حمام دم سریع، كّرست ھامشیة السویداء 

مرحلة موت س��ریري، بعدما وجدت أن تأثیرھا في المجتمع  ۲۰۱۱ العام دخلت الزعامات العش��ائریة الزمنیة منذ
                                                 

 ولیس تقسیماً إداریاً. ؛ الشرقي والقبلي والغربي والشمالي، وھو تقسیم تاریخي وشعبي"مقارن"تقسم السویداء إلى المدینة، وأربعة مناطق تسمى  ۸
 بھرمیة االرتقاء األطرش آل من ئھمخلفا حاول حین في ،۱٦۸٥-۱۸٦۹ الحمدان آل بزعامة المشایخ لشیخ مركزیة زعامة السویداء تاریخ شھد ۹

 .٦۱ ،حوران - الدروز جبل انتفاضات شیبلر، نظرأ مركزیة. إمارة وتشكیل السلطة
 السویداء مدینة في نالطرشا زعماء بقیة نفوذ استمرار مع القریا، دارة في األطرش باشا سلطان إلى االستقالل بعد الطرشانیة الزعامة انتقلت ۱۰

 ."القبلي المقرن" وقرى
 /XnrYHS2https://bit.ly "، ال تاریخ، ۱۹٥۸لعام  ۱٦۱"قانون اإلصالح الزراعي، رقم موقع مجلس الشعب السوري،  ۱۱
 .۳۲۰)، ۲۰۱٤، (بیروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، فالحو سوریاحنا بطاطو،  ۱۲
 النظام قوات بین متكافئة غیر مواجھة إلى الرعي، أحقیة على خالف بعد المسلحین والبدو العّزل الدروز بین سرعان ما انتقلت المواجھات ۱۳

األول  تشرین ۲۳ ،الجوالن ،"السوریة الثورة في الدروز واقع" رافع، سعدو صفوفھم. في القتلى عشرات بسقوط تسبب ما الدروز، والمتظاھرین
۲۰۱۱  TNI39R2https://bit.ly/ 

https://bit.ly/2XnrYHS
https://bit.ly/2R39TNI
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قضیة زعیم  ولعلغیر جوھریة في المناسبات االجتماعیة والمصالحات العشائریة.  إضافة وأنھا باتتتھّمش، قد 
ز المؤش����رات على انتھاء دور ھذه الش����ریحة من المجتمع الدرزي. ففي رأحد أب ،الحلبي عزالدینجمال  ۱٤،الحلبیّة

بینھم  ،الثعلة-طریق الس����ویداء علىدرزیاً  ۱٦مجموعة مس����لحة متطرفة من درعا  َخَطفت، ۲۰۱۱كانون األول 
إلنقاذ لم تتحرك العص������بیة العش�������ائریة  إال أنالش������یخ جمال، أبرز زعماء بلدة الثعلة والمقرن الغربي عموماً. 

قة حتى   ،حوارنة من الكرك في درعا ،، عندما خطف وحید البلعوس۲۰۱٥المخطوفین، وظلت قض������یتھم معل
في الجیش  لعنصرین درزیَّینوفین الدروز باإلضافة حینھا أن جبھة النصرة كانت قد اشترت المخط تبینللمبادلة. 

 ردات فعل عنیفة.قابلھا الدروز بحوادث مماثلة سابقة  ۱٥.الحر وأعدمتھم

لمكانة الزعامات  ما بدأه حزب البعث قبل نص���ف قرن من تحطیمٍ  إنھاءلكن الس���نوات الماض���یة س���اھمت فقط في 
لص��الح المش��یخة الروحیة وزعامات أخرى مس��تجدة موالیة وذلك الزمنیة للدروز ودورھا الوظیفي في العش��یرة، 

للبعث. الزعامات التي ص��نعھا البعث س��رعان ما س��قطت مع الثورة الس��وریة، في حین تعیش المش��یخة الروحیة 
 أدواتھا لجمع الدروز تحت رایتھا. عدم كفایةأزمة بنیویة حادة بین أقطابھا الثالثة، في ظل 

 تھا الداخلیةالزعامة الروحیة في تناقضا

ستثناء أن ال یبدو  سویداء الیوم با سنوات  "،مشیخة العقل"ھناك قوى اجتماعیة فاعلة في ال التي تعرضت خالل ال
في المش���یخة الروحیة على المركز األول فیھا،  البَینيالنزاع  ۱٦.بین ش���یوخھا الثالثة حادّ القلیلة الماض���یة النقس���ام 

مھا إلى الھیئة الروحیة العلیا لل  "العقل و"مش���یخةبرئاس���ة الش���یخ حكمت الھجري في قنوات،  ۱۷موحدین الدروزقس���ّ
وّحدا قواھما لتكریس "دار الطائفة" في مقام عین الزمان  ، اللذَینممثلة بالشیخین یوسف جربوع وحمود الحناوي

 ۱۸.في السویداء كمركز ثقل الطائفة الدرزیة

الس��نوات ن احتواء األوض��اع المتفجرة في الس��ویداء خالل ورغم تكریس النظام لھا، لم تتمكن الزعامة الروحیة م
ویعود ذلك جزئیاً إلى كثرة تناقض����اتھا  .دة للطائفة، أو حتى تیاراً س����ائداً الماض����یة، وال ش����ّكلت قیادة موحّ  الثماني

، بدأ ابن أخیھ حكمت، وریث المش������یخة األولى، ۲۰۱۲ آذارالداخلیة. فمع وفاة ش������یخ العقل أحمد الھجري في 
ً االبتعاد عن المش������یختین الثانیة والثالثة، ب موقفاً وخطاباً متماھیاً بالكامل مع النظام، في حین حافظ جربوع  متبنّیا

للمناورة، وأخذ الحناوي موقفاً حیادیاً. الش������یخ حكمت الھجري واظب على دعوة أبناء الس������ویداء  على ھامٍش 
باإلض�����افة حض�����ر الھجري،  .۲۰۱۷نیس�����ان  في ظامالمتخلفین عن الخدمة العس�����كریة لالنض�����مام إلى قوات الن

 ً رفع الغطاء عن عن بقیة مش��ایخ العقل، اجتماع "باب الش��مس" للمطالبة بـ��������" لمس��ؤولین أمنیین وحزبیین ودونا
 ۱۹حسب عائلتھ".بالمطلوبین لألجھزة األمنیة كلٌّ 

حاوالت الھجري التفرد بقرار وذلك بعد م، ۲۰۱٤عام إلى الالخالف ض����من المش����یخة الثالثیة یعود فعلیاً غیر أن 
                                                 

 وتدل منھا جاءوا مناطق أسماء تحمل عائالت وھناك المیالدي، عشر السابع القرن من اعتباراً  متعددة مناطق من السویداء إلى واؤجا الدروز ۱٤
 الشوف. من والشوافنة حلب من والحلبیة صفد من كالصفدیة التاریخي، أصلھا على

 .۲۰۱۹ أیار ۳۰ السویداء، ،۲٤ السویداء شبكة مع یعمل حقوقي ناشط مع سكایب عبر مقابلة ۱٥
ً  بل والثالثة، الثانیة العقل مشیختي من أعلى مرتبتھا أن األولى"" العقل مشیخة تعني ال فعلیاً، ۱٦  العقل مشیخة كانت إذ الزمني. لظھورھا ترتیبا

 ظھرت عشر التاسع القرن نھایة وفي بالطة. سھوة في للحناوي والثالثة السویداء، مدینة في جربوع آلل والثانیة قنوات، في الھجري آلل األولى
 .۱٦۷)، ۲۰۱٥ معن، دار (بقعاتا: ،الموحدین عقل مشیخة البعیني، حسن نظرأ بسرعة. ذوت لكنھا فخر أبو آلل رابعة عقل مشیخة

 بدار الخاص "األول العقل شیخ" منصب على الھجري حكمت العقل شیخ أطلقھ جدید اسم مجرد ھي "الدروز للموحدین العلیا الروحیة الھیئة "۱۷
 الھجري. وآل قنوات

 عدة الماضیة واتالسن خالل فیھا تشكلت رسمیة، غیر مؤسسة وھي الدروز، الموحدین لطائفة دار بمثابة السویداء في الزمان عین مقام یعتبر ۱۸
 ثقافیة ومكتبة ،معوناتال لتوزیع تطوعي وفریق للنساء عمل توفیر ولجنة الطائفة دار ودیوان مالیة ولجنة النزاعات لحل لجنة منھا ولجان: أقسام

 نع الكشف عدم طلب ناشط مع سكایب عبر مقابلة جربوع. یوسف الشیخ ھو الزمان عین مقام عن االول والمسؤول مجاني. صحي ومركز
 .۲۰۱۹ أیار ۲٦ السویداء، ھویتھ،

      /sFe09X2https://bit.ly ،۲۰۱۲ أیار ۲۸ ،المدن ،"الدولة؟ قبل ما إلى بالسویداء العودة ..أم.ذاتیة إدارة الدم: طرش" الخطیب، ھمام ۱۹

https://bit.ly/2X09sFe
https://bit.ly/2X09sFe
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الطائفة والسیطرة على مقام عین الزمان، الذي ترعاه تاریخیاً مشیخة آل جربوع، ویمّر عبره مال الوقف الدرزي 
 والتبرعات الداخلیة والخارجیة، وجزء من أموال اإلغاثة المقدمة من ھیئات األمم المتحدة والمنظمات الدولیة.

بیاناتھ بش����كل  یُص����ِدرفي دارة قنوات، وبات  وانكفأ ۲۰إس����رائیل،برعات من دروز الھجري رفض حینھا اس����تالم ت
رافض��اً االعتراف بلقب ش��یخ  ،مس��تقل، في البدایة كـ��������"ش��یخ العقل األول"، ثّم باس��م رئیس الھیئة الروحیة العلیا

آلل أبو  "الرابعش��یخ العقل "أنھ "ص��نیعة االنتداب الفرنس��ي". وفش��ل الھجري في اس��تعادة منص��ب  ، معتبراً العقل
 ۲۱.فخر لیكون سنداً لھ في مواجھة جربوع والحناوي

المش�����ترك بحق مؤس�����س  ۲۲الُحرم الدینيإال ، ۲۰۱٤منذ العام لم یص�����در موقف موحد من ش�����یوخ العقل الثالثة، 
ص���ورة  وثمةبعدما ص���عّد موقفھ ض���د النظام. ، ۲۰۱٥ العام مطلع ۲۳حركة رجال الكرامة، الش���یخ وحید البلعوس،

األمن العس����كري في المنطقة الجنوبیة العمید وفیق ناص����ر، الرجل المش����ایخ الثالثة، مع رئیس فرع تجمع ة نادر
ذلك الُحرم تنازالً دینیاً بطلب أمني لتس������ھیل التخلص من البلعوس،  رواعتُبِ األقوى حینھا في الجنوب الس������وري. 

 ۲٤.اسفةبتفجیر عبوة ن لقُتِ حتى على الُحرم شھور قلیلة  تمِض الذي لم 

 حركة رجال الكرامة

شیخ وحید البلعوس  فتح، ۲۰۱۲منذ العام  زعامة زمنیة،  إنتاجإلعادة  مجاالً صعود حركة رجال الكرامة بقیادة ال
حركة البلعوس حیاد دروز السویداء في الصراع السوري ضمن معادلة "ال نتعدى  كّرستوإن بإطار دیني. كما 

فمش������یخة العقل، بأقطابھا الثالثة المتناقض�������ة، رأت في حركة البلعوس خطراً  ۲٥".على أحد ونحّرم التعدي علینا
علیھا، بعدما تمكن من الجمع بین زعامة زمنیة كقائد فص����یل مس����لح، وبین زعیم دیني اس����تقطب عدداً كبیراً من 

 العام يفوحتى اغتیالھ  ۲۰۱۳ العام نھایةفي رجال الدین الدروز إلى ص���فوف حركتھ منذ بروزھا كقوة مس���لحة 
تحدیاً للمش���یخة الدینیة الرس���میة، باعتباره  لیحمل ش���عار "الكرامة" الذي اتخذتھ حركة البلعوس وقد جاء. ۲۰۱٥
 للنظام. بفعل ارتھانھاطت بھ "مشیخة العقل" وغیرھا من الزعامات ما فرّ  في استعادةرغبة 

وى دینیة درزیة كـ�������"مشایخ الخاطر" بال سند دیني تماماً، بل حصلت على دعم مراكز ق لم تكن حركة البلعوس
تتدخل  ، المجموعة متدینة درزیة أش��بھ بالمتص��وفةھذه التي ال تعترف أص��الً بمش��یخة العقل. و"مش��ایخ الخاطر" 

المؤس�س�ین الفعلیین لحالة الحیاد الدرزي وفق "ال مع وال  ض�عیفاً، فإنھم یعتبرونأثرھم الیوم  وإن كانبالس�یاس�ة. 
ً وقف الدیني بتجاوز "الثنائیات الضدیة"، انطالقاً من الم "،ضد  ۲٦.الحمایة الذاتیة للدروزتأمین بغرض  وأیضا

، اللتین دمیةي خریطة القوى المحلیة إلى حدّ الفوضى والعتشظّ في ، ساھم اغتیال البلعوس ۲۰۱٥العام في أواخر 
ھم بس����بب أجندات یرانیین والروس،لم یتمكن النظام وحلفاؤه من اإل إذ الیوم.حتى على المش����ھد  ما تزاالن غالبتَین

ما لم یتمكن تھیمن على الوضع في السویداء. ك واقعٍ  المتناقضة وضعف أدواتھم االقتصادیة، من تشكیل قوة أمرٍ 
 ورثة البلعوس المتخاصمین من إحیاء مشروع جامع.

                                                 
 إال في حال اقتباس قول. "دروز إسرائیل"ستعتمد الورقة على تعبیر  ۲۰
  /WOs1KE2https://bit.ly،۲۰۱۹أذار  ٥، المدن، "، "السویداء: أبعد من قضیة الشیخ الغریب"زین الحلبي،  ۲۱
 لھ. الخاضع للشخص الدروز المتدینین مجتمع مقاطعة على ویقوم الكنسي، المسیحي الحرم یشبھ ۲۲
 التجنید یةعمل وأوقفت السوریة الحرب في الدروز حیاد موقف تبنت وقد ، والتي۲۰۱۱العام  في الكرامة رجال حركة البلعوس الشیخ أسس ۲۳

 النظام بین الدروز.  قوات لصالح اإلجباري
 .۲۰۱۹ حزیران ٥ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب ناشط مع سكایب عبر مقابلة ۲٤
  /XwKcvq2https://bit.ly ،۲۰۱٥تموز  ۲۲، لجمھوریةا، "دروز السویداء: جمر التنازع"مازن عزي،  ۲٥
 .۲۰۱۹ أیار ۲۱ بیروت، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب ناشط مع سكایب عبر مقابلة ۲٦

https://bit.ly/2KE1WOs
https://bit.ly/2XwKcvq
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وس الكاریزما الكافیة البلع خلفاءعدم امتالك ؛ أوالً، تض���عض���ع حركة رجال الكرامة لثالثة عوامل رئیس���یةیعود 
اعتماد البلعوس  نفور العائالت الكبیرة بس���ببثانیاً، و. وال الش���خص���یة "القدریة" التي كان یتمتع بھا ،لالس���تقطاب

في األص��ل على عائالت ص��غیرة أو ض��عیفة الش��أن في القرى والمدن لتش��كیل بیارق الحركة، األمر الذي اتض��ح 
 .منھاالتس����رب  تس����عى لوقفكانت  فبالكادالحركة على اس����تقطاب العائالت المؤثرة،  عجزمع أكثر بعد اغتیالھ 

 ً غیر منس����جمتین، أعقبھا  ُعْمریتینإلى مجموعتین  ،بعد اغتیال البلعوس ، مباش����رةً الحركة انقس����ام، بس����بب وثالثا
 ۲۷.الحقاً فصائل الشریان الواحد لتشّكل انشقاق البیارق األكثر شباباً عن الحركة

شیخ رأفت البلعوس، قائد حركة رجال الكرامة َعقَد ۲۰۱۷ار في أی  شیخا العقل جربوع والحناوي مصالحة مع ال
 ۲۸العمید ناص���ر حین نُِقلَ  ۲۰۱۸العس���كري واس���تمر إلى مطلع  واألمن، فتص���اعد الخالف بین دار الطائفة حینذاك

على مس������ؤولین  ۲۹،جھاد األطرش جربوع والحناوي، برفقة "أمیر جبل الدروز" الش������یخینإلى حماة بعد جولة 
من المحافظة "المتص����اص غض����ب الش����ارع من  نقل ناص����ررفیعین في النظام في دمش����ق إلقناعھم بض����رورة 

 ۳۰".ممارساتھ

برئاس���ة رأفت البلعوس، كان قد  متخطبّةبعد فترة انتقالیة تّزعم حركة رجال الكرامة الش���یخ یحیى الحجار، الذي 
لیظھر بعدھا  ،العس���كري لألمنبدورھا  س���لّمتھلیم أحد النش���طاء لملیش���یا محلیة من قبل ش���باب الحركة بتس��� مھِ اتُّ 

انس����حبت مجموعة  "،" فیھا بقتل البلعوس. ومع عدم تص����دیق تلك "االعترافاتاعتََرفبتص����ریحات تلفزیونیة "
البلعوس. المؤس��س، لیث أخرى أبرزھا قوات ش��یخ الكرامة بقیادة نجل مجموعات وتأس��س��ت  ،بیارق من الحركة

الً عدم المواجھة مع النظام وحمایة ، مفض���ّ البلعوس من الراحل اً ھدوءلكن الش���یخ یحیى الحجار أخذ مقاربة أكثر 
مرتفع نس����بیاً  عْمري. ومع احتفاظھ بمعظم رجال الدین في الحركة، وبمتوس����ط " التي تض����عض����عت بقوةالحركة

وأقام من خاللھا تحالفات جدیدة،  ،أعاد علیھا البناء عاماً)، تأّمنت لھ كتلة ص������لبة ۳٥لمجمل مقاتلیھا (بحدود 
 ۳۱.خاصة مع الجانب الروسي

 ملیشیات وعصابات

واالحتیاطي في قوات النظام، حتى بلغ عدد  في وقف تجنید أھل الس������ویداء اإلجباريحیاد الدروز لقد س�������اھم 
ً  ٥۰المتخلفین المطلوبین للخدمة العس������كریة بحدود  ، زاد النظام ۲۰۱۸منذ منتص������ف العام  ۳۲.ألف ش�������اب حالیا

وحلیفاه الروسي واإلیراني الضغط على السویداء إلنھاء قضیة المتخلفین عن العسكریة، وسط عروض متنافسة 
تأجل دعماً كبیراً لقوات النظام المتھالكة. ولكن ھذا المش��روع  س��یش��ّكللقوات الفیلق الخامس والفرقة الرابعة، ما 

 في قرى السویداء الشرقیة.  ۲۰۱۸داعش في تموز تنظیم بھا مع المجازر التي ارتك

إلى مروحة واس����عة من الملیش����یات والعص����ابات لقاء الرواتب  واانض����مكثیر من المطلوبین للخدمة العس����كریة 
                                                 

 .۲۰۱۹ أیار ۲٦ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب ناشط مع سكایب عبر مقابلة ۲۷
، وھو متھم باغتیال البلعوس، إلى جانب اثارة الفتنة بین السویداء ۲۰۱۸وحتى نقلھ  ۲۰۱۱ظل العمید ناصر بمثابة الحاكم الفعلي للسویداء، منذ  ۲۸

ریض ودرعا، وبین الدروز والبدو. ومتھم بقصف السویداء مراراً بقذائف الھاون، عند كل جولة قتال بین قوات النظام والمعارضة في درعا، لتح
الدروز ضد الحوارنة. العمید ناصر، متھم بالمسؤولیة عن تشكیل وتمویل عصابات أمنیة في السویداء، وباالثراء غیر المشروع من اقتصاد 

عنب الحرب وإدارة خطوط التھریب بین درعا وبادیة السویداء الشرقیة التي كانت تسیطر علیھا داعش. أنظر، "وفیق ناصر طّوع السویداء"، 
 /V6LtZc2https://bit.ly ،۲۰۱۸الثاني كانون  ۲۳ ،بلدي

 .متوارث لقب مجرد ،فعلیة إمارة بال أمیر ۲۹
  /V8xckc2https://bit.ly، ۲۰۱۸األول  كانون ۱۰ ،المدن ،"للدروز؟ الروحیة الرئاسة على الھجري سیطر كیف" الحلبي، زین ۳۰
 .۲۰۱۹ أیار ۲٦ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب ناشط مع سكایب عبر مقابلة ۳۱
 .۲۰۱۹أیار  ۳۰، السویداء، ۲٤مقابلة عبر سكایب مع ناشط حقوقي یعمل مع شبكة السویداء  ۳۲

https://bit.ly/2LtZc6V
https://bit.ly/2xckc8V
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الیوم على المش������ھد في الس������ویداء مجموعات عائلیة مس������لحة وملیش������یات  وتس������یطر والحمایة التي تقدمھا لھم.
ھذه اش تبل تعیجمعھا أنھا ال تمثل المص���الح االقتص���ادیة والس���یاس���یة ألي طبقة اجتماعیة.  أبرز ما ۳۳،وعص���ابات

الجم�اع�ات، بمعظمھ�ا، على التموی�ل الخ�ارجي، أو على التموی�ل ال�داخلي من اقتص�������اد الحرب. وال تكفي ھ�ذه 
تداماً في عملیة المس���ارب التمویلیة ألكثر من إعاش���ة عناص���ر المجموعات المس���لحة، من دون أن تترك أثراً مس���

إلى لھا تحوّ  ص�����ارمنفص�����لة طبقیاً عن مص�����الح الناس، ال بل وكأنھا المحلیة. لذا، تبدو ھذه المجموعات  اإلنتاج
 .خطراً ماثالً  أدوات تنفیذیة لرغبات القوى اإلقلیمیة في صراعاتھا المحلیة

 ۲۰۱۹ العام ملیشیات وفصائل عائلیة مسلحة مسیطرة عسكریاً في السویداء في

 مالحظات تابعیتھا اسم المجموعة المسلحة

النظام، وعالقتھا جیدة مع حزب  الدفاع الوطني
 هللا اللبناني.

تغلب  ،أكبر مجموعة مسلحة في السویداء
 علیھا الفوضویة والتسرب من صفوفھا.

ال���ح���زب الس���������وري ال���ق���وم���ي 
 االجتماعي

النظام، وعالقتھا جیدة مع حزب 
 .اللبناني هللا

والتنظیم، وتتمتع بھرمیة  شدیدة االنضباط
 قیادیة حزبیة.

عاني من الترھل وس������وء  النظام. كتائب البعث یة وت فوض������و
 القیادة.

النظام، وعالقتھا جیدة مع حزب  جمعیة البستان
والحزب الس������وري  اللبن��اني هللا

 القومي االجتماعي.

یمولھا رجل األعمال رامي مخلوف، ابن 
 خال الرئیس بشار األسد.

 جماعة أھلیة مسلحة في مدینة السویداء.  .النظام الدیارحماة 

فصیل أھلي مسلح، یعتقد بالحیاد  حركة رجال الكرامة
اإلیجابي، أي ال یص��نف نفس��ھ ال 

 معارضة وال نظام.

 ً  ،أكثر الفص����ائل األھلیة تنظیماً وتس����لیحا
 "بیرقاً".  أو مجموعة ۲٦تضم 

عداء الشریان الواحد جاھر ب ھا ت  بعض مجموعات
 النظام.

تح���الف فض������ف���اض لمجموع���ات أھلی���ة 
مس���لحة، منش���قة بغالبھا عن حركة رجال 

تع���اني من س������وء التنس������یق  .الكرام���ة
 والفوضویة.

                                                 
ر من عائالت مختلفة لحمایة العائلة وتشمل بضعة مسلحین بسالح خفیف. الملیشیا أو الفصیل، أكبر وتشمل عناصالمجموعة المسلحة العائلیة ھي  ۳۳

عیة، غالبا بسالح وقد یكون لھا ایدیولوجیا وممول، وقد یكون لدیھا سالح ثقیل. العصابة تتألف من مجموعة أفراد، تمتھن األعمال غیر الشر
 فردي خفیف.
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مجموعة أھلیة مس����لحة ص����غیرة في بلدة  مقربة من الجانب الروسي. قوات الفھد
 قنوات. كانت مرتبطة بـالشریان الواحد.

 مكونات الشریان الواحد.أبرز  .ضد النظام قوات شیخ الكرامة

 الباحث من خالل مقابالت مصدر:ال

والمجموعات المس����لحة العائلیة، تتواجد مجموعات أمنیة متعاقدة مع فروع األجھزة  الملیش����یاتإض����افةً إلى ھذه 
 والفرقة الرابعة، باإلضافة إلى مجموعات أمنیة مرتبطة بمكتب أمن الفرقة ۱٥األمنیة، وقوات نظامیة من الفرقة 

ب��دأت تظھر مجموع��ات  ،مؤخراً  ۳٤.هللا ومجموع��ة لحزب التوحی��د اللبن��اني لحزبالرابع��ة، وخالی��ا محلی��ة ت��ابع��ة 
 ۳٥.أمنیة مرتبطة بالقوات الروسیة

 خریطة: مجموعات مسلحة و میلیشیات في محافظة سویداء و تبعیتھا

 
 ۲۰۱۹الباحث. تصمیم: لورا بجنري. حزیران : المصدر

 وأمدّھاویرتبط كثیر من المجموعات العائلیة المس�����لحة باألجھزة األمنیة، خاص�����ة األمن العس�����كري الذي س�����بق 
یة المص�������الح ۲۰۱۱منذ العام  بالس������الح والمھام لذاتیة وحما یة ا تأمین الحما . وبعض تلك المجموعات ظھر ل

أس��س��ھا ابن ش��یخ عقل س��ابق في العام التجاریة. ومن المجموعات المس��لحة في مدینة الس��ویداء حماة الدیار التي 
                                                 

 اإلیراني. بالجانب جیدة وعالقتھ وھاب، وئام السابق اللبناني للوزیر تابعال للحزب فرع ھو ۳٤
 .۲۰۱۹ أیار ۲۲ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب صحافي مع سكایب عبر مقابلة ۳٥
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۲۰۱۲. 

فرع األمن العس�كري وھو الحاكم الفعلي، والمخابرات  :وتتركز في مدینة الس�ویداء فروع األجھزة األمنیة الثالث
واألمن الس������یاس������ي. ومع تراجع حض������ور المتعاقدین المدنیین مع المخابرات الجویة، تبدو المجموعات  ،الجویة

مجموعات  تأس���یسفرع أمني  فقد س���بق لكل ۳٦.من العس���كري ھي األكثر انتش���اراً وحض���وراً األباألمنیة المرتبطة 
ن بالسالح والدعم والسلطة، معتمداً على أشخاص من "القاع االجتماعي، ممَّ  یمدّھاأمنیة من المتعاقدین المدنیین، 

 ۳۷ف لھم مھن مستقرة أو أوضاع اجتماعیة حمیدة".عرَ لم تُ 

شیات المتعددة ر الدفاع الوطني أكبر مجموعة مسلحة في المحافظة، ولھا حواجز ونقاط عسكریة عتبَ تُ  ،وبین الملی
، بعدما ۲۰۱۸نھایة العام  ، فيفي تلول الص��فا داعش المعارك ض��دّ في في ریف الس��ویداء الش��رقي، وقد س��اھمت 

 ۳۸.من السلمیة والقلمون وحمص بقیادة حزب هللا تّم ردفھا بمجموعات الدفاع الوطني

ً عتبَ حركة رجال الكرامة فتُ أما  البیارق بیرقاً؛ و ۲٦وتض�����م  ۳۹،ر من أكثر الفص�����ائل األھلیة قوة وتنظیماً وتس�����لیحا
 ،بیرق الھرم التابع لقائد الحركة الش������یخ یحیى الحجار وأكبرھاھي مجموعات مس������لحة على امتداد الس������ویداء، 

 ومركزه قریة شنیرة.

أو الش���ریان الواحد، وھو تحالف قلق من البیارق الخارجة أو  ، تأس���س ش���ریان الكرامة۲۰۱۸وفي كانون األول  
ن عن المنش����قة عن حركة رجال الكرامة، أكبر فص����ائلھ قوات ش����یخ الكرامة بقیادة لیث وحید البلعوس، التي أُعلِ 

بیارق صغیرة في معظم مناطق السویداء، یتركز نفوذھا في ھي . ومجموعات الشریان ۲۰۱۸تأسیسھا في آذار 
 ٤۰.لخد وبلدات المزرعة وعتیل وقنواتمدینة ص

ة كما تنتش�����ر عص�����ابات ص�����غیرة تمتھن الخطف واالبتزاز والتھریب، وتكاد تتداخل مع جمیع القوى العس�����كری
لعصابات سبق االمنتشرة، حیث تشكل منطقة رمادیة یلجأ إلیھا الجمیع لتنفیذ األعمال القذرة. ومعظم عناصر ھذه 

ر الفوض����ى ولھم ارتباطات أمنیة. وتلعب ھذه العص�����ابات دوراً مركزیاً في نش����� وتنقلوا بین الفص�����ائل المختلفة،
 الراھنة، وتوفّر أحیاناً ذراعاً ضاربة تحت الطلب.

اض����رة تدیر حاألجھزة األمنیة  فبینماالغائب األكبر في كل اللوحة الس����ابقة ھو "الدولة" بالمعنى المؤس����س����اتي، 
ستار، تعاني مؤسسات الدولة عموماً من تردّ  لجوء لى الإي وانقطاع خدماتھا، ما حدا بالبعض المشھد من خلف ال

 إلى مؤسسات بدیلة في بعض القطاعات، كالقضاء.

 القضاء البدیل

في الس�ویداء على نطاق واس�ع. وعلى ال یبدو أن أفكار اإلدارة الذاتیة أو االس�تقالل أو حتى الالمركزیة مطروحة 
تأس��یس مؤس��س��ات إلى عكس اإلدارة الذاتیة الكردیة ش��مال ش��رقي س��وریا، لم تس��َع قوى األمر الواقع لدى الدروز 

                                                 
 ذاتھا. المقابلة ۳٦
 ذاتھا. المقابلة ۳۷
 ذاتھا. المقابلة ۳۸
 .۲۰۱۹ أیار ۱٤ (سوریا)، صلخد ھویتھ، عن الكشف عدم طلب ناشط مع سكایب عبر مقابلة ۳۹
 ذاتھا. المقابلة ٤۰
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 وانقطاع خدماتھا المتكرر. أدائھابدیلة عن مؤسسات الدولة السوریة رغم تعثّر 

خاصة في مدینة شھبا  ،مع مدني بحضور قويسیاق الوجود الضعیف لمؤسسات الدولة، تحظى منظمات مجت في
بعدما ض��مت إلیھا ممثلین عن  واقعٍ  ش��مالي الس��ویداء. لجان المواطنة والس��لم األھلي تمكنت من التحّول لقوة أمرٍ 

 في حین أنكل األطیاف المجتمعیة، وسط قدرتھا على تلبیة احتیاجات ضروریة من مساعدات ووساطات أھلیة. 
تتعثر خارج دائرة مؤس������س������یھا من المعارض������ین  ال تزال الھیئة االجتماعیة للعمل الوطني في مدینة الس������ویداء

 ٤۱.التقلیدیین

ن عاود وعدا عن بعض المنظمات اإلغاثیة ومش�����اریع التكافل االجتماعي، یبدو أن القض�����اء العش�����ائري وحده مَ 
 ُمرافقالقض���اء العش���ائري لة العش���ائریة عموماً. والظھور خالل الس���نوات الماض���یة، على الرغم من تراجع الحا

دور القضاء  يتناملسكن الدروز األوائل في الجبل، ولكنھ غالباً ما اختص بالمصالحات في حوادث القتل. ویعود 
ن ال یس��تطیعون دخول العش��ائري حالیاً إلى كثرة أعداد المطلوبین ألجھزة النظام األمنیة أو للخدمة العس��كریة، ممَّ 

 ٤۲.تراجع الثقة بنزاھة القضاء السوري إلىكمة الرسمیة خوفاً من االعتقال، وكذلك المح

وعلى عكس المحكمة المذھبیة المنص������وص على قوانینھا وھیئاتھا، باالس������تناد إلى التش������ریع الدرزي، والتابعة 
نصوص واضحة، بل لمؤسسة القضاء الرسمیة، فإن القضاء العشائري ال جسم ثابتاً لھ، وال مرجعیة قانونیة وال 

 ٤۳.یعتمد على األعراف والتقالید

دار الطائفة على حل الخالفات الش�����خص�����یة والعائلیة، من مش�����اجرات إلى كما تعمل لجنة حل النزاعات العائدة 
من ش����یخ العقل  بقرارٍ  تئَ أُنش����ِ وقامت اللجنة، التي  ٤٤.ى "قعدة حق"س����مّ وس����رقات، بجمع الخص����وم ض����من ما یُ 

قضیة بإشراف أمانة السر بالتراضي بین األطراف المتنازعة واستیفاء الحقوق  ۲۲٥الـ�� جربوع، "بحل ما یقارب
ز لجنة حل النزاعات نش������اطھا ركّ وغالباً ما تُ  .۲۰۱۹وأیار  ۲۰۱۸ما بین حزیران  ٤٥،إن كانت مادیة أو معنویة"

 في مدینة السویداء وضواحیھا.

وتضم وجھاء ومشایخ  ،ئري بالتوافق بین طرفي النزاعوخارج المدینة، تتشكل لجنة الحل أو لجنة القضاء العشا
، تطور خالف على الرعي بین ۲۰۱۹وقادة فص�����ائل محلیة كجھة تنفیذیة، وتنحل بعد انقض�����اء مھمتھا. في آذار 

مس��لح. وطلب أھل المش��قوق من قائد حركة رجال الكرامة التدخل  إلى اش��تباك أھل قریة المش��قوق ومدینة ص��لخد
 یَُحلّ  اً. "الحل تّم بس��رعة، في حین یأخذ س��نوات ض��من مؤس��س��ات النظام. وأي خالف باتلحل القض��یة عش��ائری

 ٤٦.ضمن ھذه البنیة القضائیة العشائریة"

وقّع وجھاء وزعماء عائالت وثیقة عشائریة اسمھا "طرش الدم"، لمحاسبة المتورطین بعملیات ، ۲۰۱۷في أیار 
ت في الس��ویداء، انبثق عنھا لجنة عش��ائریة مفوض��ة بإص��دار الخطف والقتل واالعتداء على األعراض والممتلكا

جمع إلى أحكام، خاصة اإلعدام. ولمنع حاالت الثأر من قبل ذوي المحكومین باإلعدام، سعى القائمون على اللجنة 
                                                 

 .۲۰۱۹ حزیران ۱۲ (لبنان)، بیروت ھویتھ، عن الكشف عدم طلب ناشط مع ماسنجر عبر مقابلة ٤۱
 ۲۰۱۹ أیار ۲۷ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب حقوقي مع آب واتس عبر مقابلة ٤۲
 ذاتھا. المقابلة ٤۳
 ذاتھا. المقابلة ٤٤
 وتوجیھي دوري باجتماع جربوع یوسف الدروز الموحدین المسلمین عقل شیخ سماحة التقى" سوریا، في الدروز الموحدین المسلمین طائفة دار ٤٥

    /k7LkCI2https://bit.ly، ۲۰۱۹نیسان  ۲۹ فیسبوك، ،"الطائفة دار في )االجتماعیة النزاعات (حل بلجنة
 .۲۰۱۹ أیار ۳۰ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب ناشط مع سكایب عبر مقابلة ٤٦

https://bit.ly/2LkCI7k
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عائالت الجبل كل  فإن  ٤۷.تواقیع  ھا،  عائالت علی عدم توافق جمیع ال عدا عن  یذ، إذ  ھا للتنف قة طریق جد الوثی ولم ت
دارة عرى المفاجئ المرافق لطرح وثیقة  انبعاثتراجع الدور العش����ائري في حیاة الدروز أفقد المبادرة محتواھا. 

"طرش الدم"، س������رعان ما خبا بعد ذلك "بالتزامن مع انتھاء معارك درعا"، إذ اس������تثمر النظام دور دارة عرى 
"بعدما كان قد كلّس المبدأ العش���ائري وقض���ى على التیار األخالقي  ٤۸،العش���ائري في لحظة س���یاس���یة ض���روریة لھ

 ٤۹.فیھ"

لم تلَق العكس، فإن حاالت متعددة من االنتقام الدموي العنیف، ظھرت خارج إطار وثیقة "طرش الدم"، و على
 ۳تل ق ردّ فعل حتى من أجھزة القض������اء الرس������مي. أحد قادة المجموعات األمنیة في مدینة الس������ویداء أقدم على

ي في قوات شیخ بقتل القیاد مینالُمتھَ أشخاص، ورمي جثثھم في دوار المشنقة، بعدما اتھمھم بخطف ابنتھ. كما أن 
 ي الشارع.فالكرامة وسام العید، تم إعدامھم میدانیاً من دون اللجوء إلى القضاء العشائري، وأُلقیت جثثھم 

 االنكشاف على الخارجالجزء الثاني: 

ألولى في لخارج كما ھي الحال الیوم. للمرة اعلى اوز الس������ویداء مرحلة كانوا فیھا مكش������وفین على در لم یمرّ 
عش������ائریة، على تاریخھم یبدو الخارج اإلقلیمي ھو المقرر والمحرك للنزاع األھلي في الداخل. انھیار الھرمیة ال

ام االجتماعي باالعتماد على النظ مراكز قوى محلیة إنتاجمر العقود الس��ابقة، س��اھم بجعل الداخل غیر قادر على 
رھا وحده. كما لم تتمكن المذھبیة الدینیة في الوقت نفس�������ھ من تش������كیل حالة توازن داخلیة، بل خض������عت بدو

 لالستقطاب الخارجي، والتدخالت اإلقلیمیة من إیران وإسرائیل ولبنان.

جیوسیاسیاً  ولةمشم یداء تستند إلى كونھاكما یتضح أن المقاربة الروسیة واإلیرانیة واإلسرائیلیة للوضع في السو
-الروس��ي ى س��ابقاً بمنطقة "خفض التص��عید". االتفاقس��مّ ما كان یُ  ض��من إقلیم أوس��ع یش��مل درعا والقنیطرة، في

 اعتبرا، ۲۰۱۷ األولتش������رین  األمیركیة في-لروس������یةا-، ثم اللجنة الثالثیة األردنیة۲۰۱۷األمیركي في تموز 
ایة أمنھا آلیة ردع لـ�������"حم سرائیلإلفیھا  تعطىذ مختلط، تجمع الروس واإلیرانیین، الجنوب السوري منطقة نفو

، یبدو ۲۰۱۸الحیوي". ومع اس��تعادة الروس بالقوة العس��كریة و"المص��الحات" لدرعا والقنیطرة، منتص��ف العام 
تمویل حلفاء دعم و إلىتسعى جمیع األطراف  لذا،أن الضمانات الروسیة بإبعاد اإلیرانیین عن المنطقة قد فشلت. 

 محلیین لھا في المنطقة.

 حلفاء إیران: األمن والمخدرات

تمّول إیران عش���رات المجموعات المس���لحة والخالیا األمنیة والملیش���یات في الس���ویداء، باإلض���افة إلى تأس���یس��ھا 
شجرة االنشقاقات  مركزاً للدراسات، ودعمھا لھیئات دینیة. وتتقرب إیران من الدروز مذھبیاً باعتبارھم أقرباء في

 اللبناني ي التوترات بینھم. ویبدو أن لحزب هللاعش����ائریاً، وفي الوقت نفس����ھ تغذّ تتقرب منھم اإلس����المیة، وكذلك 
                                                 

 األطرش، جھاد راألمی وجربوع. الحناوي العقل شیخي بحضور عرى، بلدة في "اإلمارة دار" في ُعقد اجتماع في "الدم طرش" وثیقة احیاء جاء ٤۷
 بھم وستنزل ،الحضور أمام للمتھمین عاجلة شعبیة محاكمات ستجري" الجبل، ووجھاء العقل مشایخ قبل من التفویض على الحصول بعد إنھ قال

 ."عرى بلدة في اإلمارة دار في المیداني، اإلعدام عقوبة
 تساعده أن النظام توقع إذ الشرقي، درعا ریف بقرى الجیدة التاریخیة عرى دارة عالقة بسبب ،۲۰۱۸ درعا معركة مع بالتزامن الدار إحیاء تم ٤۸

 یحدث. لم ما وھذا درعا، وجھاء مع المصالحات ترتیب في
 بوتوم عبر مقابلة ،الحق وإحقاق المستضعف وحمایة والعدل والكرم الملھوف اغاثة كعشیرة؛ الدروز بھا یعتز التي االخالقیة الصفات ھنا یقصد ٤۹

 .۲۰۱۹ حزیران ۲ (اإلمارات)، دبي ھویتھ، عن الكشف عدم طلب ناشط مع
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أجندة متفارقة نسبیاً عن إیران بخصوص السویداء، إذ بات الحزب یعتبر السویداء خطاً لتھریب المخدرات باتجاه 
 ٥۰.األردن والخلیج

في دمش��ق  ومقّره، ۲۰۱٤ولدعم تقربھا المذھبي من الدروز، أس��س��ت إیران مركز الدراس��ات التوحیدیة في آذار 
ولدیھ مكتب في مدینة الس���ویداء، برئاس���ة مس���تش���ار في محكمة أمن الدولة وأمین فرقة حزب البعث فیھا. ویعمل 

ویج أال خیار لھم إال بااللتص������اق بإیران الوتر الطائفي لھم، وتر المركز على الجانب االجتماعي للدروز، وش������دّ 
یدتھم" لدافئ لھم ولعق وعدا عن توزیع المعونات وعقد المؤتمرات، فلیس معروفاً عن المركز أي  ٥۱."الحض������ن ا

بالذي  ٥۲نش���اط بحثي. وحاولت إیران أیض���اً اختراق الدروز كعش���یرة، عبر مجلس العش���ائر العربیة "أمیراً  نص���ّ
 ٥۳.ساف، من دون أن یكون لھ أي وزن شعبي أو حیثیة تاریخیةعلى جبل العرب" من آل أبو ع

تأسیس ملیشیا درزیة یمكن من خاللھا نشر التشیّع في السویداء. واستقطبت لذلك  ۲۰۱۳حاولت إیران في العام 
عش��رات من المقاتلین الدروز، وعملت على إقامة دورات عقائدیة مذھبیة وعس��كریة لھم في إیران. الملیش��یا التي 

ق علیھا في مرحلة مبكرة اس����م "لبیك یا س����لیمان"، س����رعان ما انفرط ت جزءاً من حزب هللا الس����وري وأُطلِ كان
ستمرار  ،۲۰۱٥عقدھا في  شیّع" كان وراء عدم ا رغم الحوافز المالیة المرتفعة. ویبدو أن "النفور الدرزي من الت

 ٥٤.لھم وباعوه، وباتوا الیوم مطلوبین لحزب هللا"الملیش���یا، كما أن "عدداً من أفرادھا اس���تولوا على الس���الح المقدم 
أحد المقاتلین الدروز الذین تلقوا تدریبات في إیران، انشق عن الصف اإلیراني وأسس بیرق أحرار القریا، وبات 

 ٥٥.الیوم الناطق الرسمي باسم الشریان الواحد، أبرز القوى المناھضة للوجود اإلیراني في السویداء

ران یتمحور حول دعم الملیش������یات والمجموعات األمنیة، عبر حزب هللا، إذ "لیس إلیران الحض������ور األكبر إلی
وقد  ٥٦.لھا في ما یش���بھ ارتباطاً مالیاً ارتزاقیاً"، بل ھناك خالیا تتبع الُحس���ینیات أو المتش���یّعینعبر  حض���ور ظاھر

وة المس���لحة الملیش���یاویة في من الق في المئة ٦۰عن  "تض���خمت المجموعات المرتبطة بالحزب، وبات ما ال یقلّ 
دار مباشرة منھ"، حتى أصبح "أقوى قوة في الجنوب السوري بما فیھ في السویداء". ویضاف محافظة السویداء تُ 

 ٥۷.إلى ذلك ارتباط الحزب بعالقة وثیقة مع األمن العس������كري، ما یعطیھ نفوذاً إض�������افیاً على مجموعاتھ األمنیة
شیات الموالیة للنظام، كـ�������الدفاع الوطني التي جدد دعمھا  حزب هللا أیضاً على مجموعةویھیمن  سعة من الملی وا

وباإلض��افة إلى نقاطھ العس��كریة في بادیة الس��ویداء الش��رقیة، بات لحزب هللا نقاط عس��كریة  ٥۸.المالي واللوجیس��تي
اً على في مطاَري الثعلة وخلخلة، وفي قریتَي الس����اقیة وش����نوان ش����مال ش����رقي الس����ویداء. الحزب یھیمن أیض����

 المجموعة األكبر في ملیشیا الحزب السوري القومي اإلجتماعي.

وما  ،في درعا ۲۰۱۸وكانت السویداء قد شھدت فورة في سوق األسلحة، بعد اتفاق "المصالحة" منتصف العام 
                                                 

 الكشف عدم طلب ناشط مع ماسنجر عبر مقابلة .۲۰۱۹ أیار ۱۹ (كندا)، تورونتو ھویتھ، عن الكشف عدم طلب صحافي مع واتساب عبر مقابلة ٥۰
 .۲۰۱۹ حزیران ۳ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب صحافي مع سكایب عبر مقابلة .۲۰۱۹ حزیران ۱۲ (لبنان)، بیروت ھویتھ، عن

 /Bbbd9X2https://bit.ly ،۲۰۱۷ الثاني كانون ۲۱ ،المدن ،"للدروز إیرانیة واجھة التوحیدیة الدراسات مركز" الخطیب، مجد ٥۱
 دمشق. في ،۲۰۱۲ السعدي، عباس العراقي أسسھ ٥۲
 /v35QtO2https://bit.ly ،۲۰۱۷ نیسان ۱ ،المدن ،"سوریا في الخفیة إیران منظمات" الخطیب، مجد ٥۳
 .۲۰۱۹ أیار ۱٥ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب باحث مع سكایب عبر مقابلة ٥٤
 ذاتھا. المقابلة ٥٥
 ذاتھا. المقابلة ٥٦
 .۲۰۱۹ أیار ۱۹ (كندا)، تورونتو ھویتھ، عن الكشف عدم طلب ناشط مع واتساب عبر مقابلة ٥۷
  /6TYfZn2https://bit.ly ،۲۰۱۹آذار  ۲٥ ،المدن ،"هللا حزب برعایة المقبل داعش ھجوم یكون ھل السویداء:" الحلبي، زین ٥۸

https://bit.ly/2X9Bbbd
https://bit.ly/2QtO35v
https://bit.ly/2TYfZn6
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واحتكر حزب هللا س��وق الس��الح الثقیل، بش��راء  ٥۹.أعقبھ من بیع فص��ائل المعارض��ة لس��الحھا إلى تجار الس��ویداء
ملیشیات الحزب في إلى ل الحقاً مكثف لھا بأسعار مرتفعة عبر مھربین وتجار من بدو اللجاة في ریف درعا، لتُنقَ 

 اللجاة وریف درعا الشرقي والقنیطرة.

كذلك یس��یطر الحزب على طرق تجارة المخدرات عبر الحدود األردنیة مع الس��ویداء، وھو "أمر أس��اس��ي لتمویلھ 
ش�����خص، وتتركز في ریف  ۳۰۰على "مجموعات درزیة وبدویة یتجاوز عددھا الـ����������� الذاتي"، ویعتمد في ذلك

 ٦۰.السویداء الجنوبي. ومھمة تلك المجموعات ھي نقل المخدرات وتأمین الطرق"

عقبة التي ویس�����تثمر الحزب الص�����راع الراھن بین الخالیا األمنیة للنظام ومجموعات الش�����ریان الواحد، إلزاحة ال
عات تھریب المخدرات باتجاه األردن. فقد أقدمت قوات ش������یخ الكرامة، أبرز مجمو یمثلھا الش������ریان على خط

بإدارة أكبر  الشریان، على إعدام أحمد علي جعفر "أبو یاسین"، أحد أقوى رجال الحزب في السویداء، بعد اتھامھ
لیستقّر  ۲۰۱۳عام في الإلى السویداء  منھاشبكة للمخدرات في السویداء. وأبو یاسین، الشیعي من بصرى، نزح 

 في بلدة القریّة.

وتعمل إیران حالیاً على دعم مجموعة رجال دروز أعمارھم فوق األربعین، لھم مكانتھم االجتماعیة، وبعض������ھم 
تفعیلھا. ومن أبرز المجموعات التي  وقتر تأس��یس��اً لخالیا نائمة لم یحن بعد یُعتبَ  ما فيیقود مجموعات مس��لحة، 

تدعمھا إیران في الس�����ویداء ھي الھیئة الدینیة الوطنیة، والتي تحص�����ل أیض�����اً على تمویل من دروز إس�����رائیل. 
وتش�����كلت المجموعة في األس�����اس كھیئة دینیة، بعد زیارة لقائد س�����ابق في الحرس الجمھوري ألحد رجال الدین 

تض������م حالیاً مجموعات مس������لحة متعددة، إحداھا تتبع لمكتب أمن الفرقة  ، لكنھا باتت۲۰۱۷ العام الدروز في
 ٦۱.الرابعة

باألحرى  وإن كانت إیران قد أّسست ومّولت بشكل مباشر مجموعات أمنیة وملیشیات، فإن الحلیف الروسي اعتمد
ن روس��یا عف الفیلق الخامس. ولم یُعرَ  ،على ملیش��یات موجودة محاوالً اس��تقطابھا إلى تش��كیلھ العس��كري األبرز

 تمویلھا ألي فصیل على امتداد الساحة السوریة.

 لفیلق الخامس؟إلى احلفاء روسیا: االنضمام 

عام أول ما ظھر من الروس، مطلع نازحین إلى الس������ویداء، ۲۰۱٦ ال بال على توزیع  حیث عملوا، ھو االھتمام 
في المنطقة الجنوبیة المرتبط بقاعدة مركز المصالحة الروسي في  الروسيّ المساعدات علیھم عبر مركز التنسیق 

"تس���ویة" في الس���ویداء بتوجیھ من حمیمیم لض���بط عناص���ر  تأُجریَ ، ۲۰۱٦قاعدة حمیمیم العس���كریة. في أیلول 
 ة"لتس����ویالملیش����یات الموالیة المتمردة على النظام، خاص����ة من المتعاقدین المدنیّین مع فروع األجھزة األمنیة. "ا

سلمیّین المدنیّین".  ضاً "المجرمین والمعارضین ال سان  فيشملت أی ، عقد الروس أول اجتماع أھلي في ۲۰۱۷نی
السویداء حول الدروز المتخلفین عن الخدمة العسكریة، وھو الموضوع الذي سیصبح محور التدخل الروسي في 

یدة في المحافظة، بـ������"امتیازات" مالیة السویداء. محاوالت الروس لم تنقطع باإلعالن عن تشكیالت عسكریة جد
أي من ھذه العروض إلى أمر ولم یتحول ین من قوات النظام. وض���مان ص���حي واحتس���اب س���نوات الخدمة للفارّ 

                                                 
 /NbFQVF2https://bit.ly ،۲۰۱۹ شباط ۱۳ ،المدن ،"الثعلة بمطار یتمركز هللا حزب السویداء:" الحلبي، زین ٥۹
 .۲۰۱۹ أیار ۱۹ (كندا)، تورونتو ھویتھ، عن الكشف عدم طلب صحافي مع واتساب عبر مقابلة ٦۰
 .۲۰۱۹ حزیران ۳ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب صحافي مع سكایب عبر مقابلة ٦۱

https://bit.ly/2NbFQVF
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 ٦۲.واقع

اإلص�رار الروس�ي على أولویة قض�یة التجنید اإلجباري، س�رعان ما أص�بح موض�وعاً لالش�تباك مع بعض القوى 
ت قوات ش�����یخ الكرامة بیاناً اتھم روس�����یا بأنھا "قوة احتالل"، وذلك بعدما ، أص�����در۲۰۱۸المحلیة. في حزیران 

عقل أن المناطق التي تس���یطر علیھا قوات ش���یخ الكرامة خاض���عة  ھ وجھاء وش���یوخئلقااعتبر وفد روس���ي خالل 
بلدة  قد رفضت تمركز ملیشیا قوات النمر الموالیة لروسیا في كانت لسیطرة "تنظیم إرھابي". قوات شیخ الكرامة

وس��رعان ما أعاد الروس فتح باب "تس��ویة أوض��اع" للمتخلفین عن الخدمة  ٦۳.معارك درعا األخیرة إبّان المزرعة
على أن تكون خدمتھم في عموم المنطقة الجنوبیة ال الس������ویداء فقط، وتّم تعیین تاجر  ،الخامس بالفیلقلاللتحاق 

 ٦٤.وز والجانب الروسيكھربائیات ومتعاقد مع األمن العسكري منسقاً بین الدر

 ، الذي۲۰۱۸تموز  ۲٥اللھجة الروس���یة المرتفعة ض���د الدروز المتخلفین عن الخدمة ھدأت بعد ھجوم داعش في 
راح ضحیتھ المئات. إذ كان لروسیا دور كبیر في التفاوض على نقل مئات الدواعش من مخیم الیرموك إلى بادیة 

وب الدمشقي. ومنذ ذلك التاریخ، تغیرت معاملة روسیا مع دروز السویداء الشرقیة الستكمال السیطرة على الجن
موض���وع المتخلفین عن الجندیة أس���اس���یاً بالنس���بة لھا. الجانب الروس���ي بدأ بإظھار تفھم أكبر  ظلالس���ویداء، وإن 

للمجتمع المحلي، وتواترت زیارات المس�����ؤولین العس�����كریین الروس لوجھاء ومش�����ایخ العقل، وبدأت تلعب دور 
عملیات قوات النظام ض��د داعش ش��رقي الس��ویداء،  تعثّروالمجتمع المحلي. وبعد  ،بین النظام واإلیرانیین الوس��یط

ً أدخل الروس مجموعات من فص������ائل "التس������ویة" في درعا المنض������ویة في الفیلق الخامس ومھّ   ٦٥.دت لھا ناریا
محتجزاً لدیھا من بدو  ٦۰وتوس���طت روس���یا لدى مش���یخة العقل للض���غط على حركة رجال الكرامة لإلفراج عن 

عش����ائر ریف الس����ویداء الش����رقي والس����ماح للعش����ائر باالنتقال إلى درعا، مقابل التس����ریع بحل ملف المختطفات 
 ٦٦.لدى داعش الدرزیات

 ۲۰۱۷لمنش��قة عن حركة رجال الكرامة منذ نھایة ا ،الروس على قوات الفھدعرض ، ۲۰۱۸ األولوفي تش��رین 
 ،في محاولة الس����تمالة بعض القوى المناوئة للنظام في الس����ویداء ،في بلدة قنوات، االنض����مام إلى الفیلق الخامس

شیخ الكرامة مصنفة كـ�������"جھات  وقوات قوات الفھدأن وللتعرف على قادتھا والتنسیق معھم. وأشار الروس إلى 
علیھم "تس��ویة أوض��اعھم وأوض��اع أي فص��یل  عارض��ةً ظام "لكن الص��ورة تغیرت بعد لقائھم"، إرھابیة" لدى الن

رفض����ت قوات الفھد العرض الروس����ي بالقتال  ،وبعد مش����اوراتھا مع قوات ش����یخ الكرامة ٦۷.محلي یرغب بذلك"
 نب الروس����ي.تزال تحتفظ بعالقة جیدة مع الجا الخارج الس����ویداء وتس����لیم أس����لحتھا المتوس����طة والثقیلة، لكنھا 

الروس  وتجاوبعن معتقلین دروز لدى النظام،  لإلفراجوتواصلت قوات الفھد مع الجانب الروسي أكثر من مرة 
 ٦۸.األمر ذاتھ ینطبق على عالقة حركة رجال الكرامة بالجانب الروسي .إیجابيمعھا بشكل 

                                                 
 /h2xonc2https://bit.ly ،۲۰۱۷ حزیران ۲٦ ،المدن ،"إیران مع النفوذ على الصراع السویداء: في روسیا" الخطیب، ھمام ٦۲
ً " صنفتھم بعدما …إحتالل قوة روسیا یعتبرون الكرامة مشایخ "السویداء: ،المدن ٦۳  ،۲۰۱۸ حزیران ۲٤ ،"إرھابیاً" تنظیما

lvqlXT2https://bit.ly/ 
 .۲۰۱۹ حزیران ۳ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب صحافي مع سكایب عبر مقابلة ٦٤
 بحثي مشروع تقریر ،"سوریا جنوب درعا، فيالفیلق الخامس  جنود: إلى متمردین من" الجباسیني، عبدهللا ٦٥

)From Insurgents to Soldiers: The Fifth Assault Corps in Daraa, Southern Syria( فلورنس)زمن" مشروع إیطالیا: ،ا 
  /z5hx9J2http://bit.ly  ،۲۰۱۹ایار  ۱۳األوروبیة)،  الجامعة ،"سوریا في الصراع بعد وما الحرب

  /HgI8Fx2https://bit.ly،۲۰۱۸األول  تشرین ۱ ،المدن ،"البدو المخطوفین عن تفرج الكرامة رجال" الشوفي، یامن ٦٦
  /B3C1U31https://bit.ly،۲۰۱۸األول  تشرین ۱۲ ،"الخامس الفیلق إلى الفھد قوات لضم تسعى روسیا" ،المدن ٦۷
 .۲۰۱۹ أیار ۳۰ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب ناشط مع سكایب عبر مقابلة ٦۸

https://bit.ly/2xonc2h
https://bit.ly/2lvqlXT
http://bit.ly/2J9hx5z
https://bit.ly/2Fx8HgI
https://bit.ly/31U1C3B
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 العالقة مع دروز إسرائیل ولبنان

ً التمویل الخارجي، والوص��ایة الس��یاس��یة أح الداخلي في  من دروز إس��رائیل ولبنان، س��اھما باس��تدامة الش��قاق ،یانا
ائیلي واللبناني الس��ویداء نتیجة دعم مجموعات متنافرة. ویبدو أن االنقس��ام والتنافس في المجتمعَین الدرزي اإلس��ر

لبینیة إلى م ا. إذ نقل الممولون وأص����حاب المش����اریع الس����یاس����یة نزاعاتھ۲۰۱۱ العام قد انتقال إلى الس����ویداء منذ
 السویداء.

 ،ما بینھم ظھر النزاع بین األفرقاء الدروز في لبنان وإس��رائیل في مواقف متعددة، وتحول إلى اش��تباك مفتوح في
شیخ .اء واألعداء فیھتصعب معرفة الحلف سالح على وھو ظھر في أكثر من موقف،  ، كان قدالبلعوس فال یوزع ال

. البلعوس فّضل التعاون مع دروز إسرائیل وتلقّي فلسطین"تبرعات دروز "من  م قد اشتروهویقول إنھ ،مناصریھ
من دروز لبنان. كما أن عالقة البلعوس اآلتي التمویل منھم ألنھ غیر مش������روط س������یاس������یاً، على عكس التمویل 

 ٦۹.بالزعیم الدرزي اللبناني ولید جنبالط كانت شبھ مقطوعة، رغم توافقھما بالمعنى السیاسي

شیخ الدرزي  ۲۰۱۹في آذار  َصَر النظام الموافقة على تبادل زیارة وفود المشایخ الدروز بین لبنان وسوریا بال َح
اللبناني ناص��رالدین غریب، المحس��وب على األمیر اللبناني طالل أرس��الن المقرب من النظام. ویعود ذلك جزئیاً 

یخ الھجري أوالً، وإلخراج الزعیم إلى تحالف ش������یخ العقل جربوع مع األمیر اللبناني أرس������الن، لمواجھة الش������
المعارض بش���دة للنظام الس���وري، من دائرة التأثیر في الس���ویداء ثانیاً. وعلى رغم  ۷۰،اللبناني الدرزي ولید جنبالط

شیخ العقل اللبناني نعیم قاسم،  معالتناقض الكبیر بین جنبالط والھجري في السیاسة، إال أن الھجري ظّل متحالفاً 
یبدو أن التبرعات المالیة التي حّولھا شیخ العقل اللبناني نعیم قاسم إلى الشیخ الھجري، لتوزیعھا حلیف جنبالط. و

على ض��حایا مجزرة داعش في قرى الس��ویداء الش��رقیة، فّجرت األزمة مع جربوع، ألنھا لم تمّر عبر مال الوقف 
 ۷۱.الدرزي الذي تُشرف علیھ دار الطائفة

دفع لص��عود نجم رئیس  ۷۲،موفّق طریف ،بین النظام وش��یخ عقل دروز إس��رائیل المتوترةالعالقة  من جھة أخرى،
. وفي الوقت الذي تجمع فیھ ۲۰۱٤لجنة التواص�����ل الدرزیة في إس�����رائیل، علي معدي، الموالي للنظام منذ العام 

ي لجنة التواص�������ل الدرزیة التبرعات من دروز إس������رائیل، فإنھا تس������تخدمھا لتمویل جماعات محلیة متنافرة ف
س���عت الھیئة لدعم  ،لھیئة الدینیة الوطنیة المقربة من ملیش���یا مكتب أمن الفرقة الرابعة. وفي المقابلاالس���ویداء، ك

تسمیة علي معدي شیخاً للعقل لدروز إسرائیل. وفي أثناء زیارتھ إلى السویداء برفقة وفد درزي إسرائیلي نظمتھ 
اللبناني ناص��رالدین غریب، من طرف واحد، أن مش��یخة  ، أعلن الش��یخ۲۰۱۸لجنة التواص��ل الدرزیة في أیلول 

ومن جھتھا منعت الس����لطات اإلس����رائیلیة علي معدي  ۷۳.العقل لدروز فلس����طین ھي لعلي معدي، ال لموفق طریف
 من مرافقة الوفد إلى سوریا.

، وأیضاً في وبعد ھجوم داعش الدموي، تنافس الطرفان الدرزیان في لبنان وإسرائیل في جمع التبرعات للسویداء
التواص���ل مع الجانب الروس���ي إلطالق المفاوض���ات بغرض اإلفراج عن المختطفات الدزریات لدى التنظیم. في 

                                                 
 ."التنازع جمر السویداء: دروز" عزي، ٦۹
 وعدم لمعارضةا ضد القتال النظام مشاركة عدم على السوریة الثورة بدایة منذ السویداء دروز جنبالط، ولید اللبناني الدرزي الزعیم حض ۷۰

 األقلیات. حلف لفكرة والرافضة السوري للنظام المناھضة الدرزیة األصوات أعلى جنبالط ومثّل السوریین. دم في التورط
 ".الغریب الشیخ قضیة من أبعد السویداء:" الحلبي، ۷۱
 .۷۰الـ إسرائیل عید في الرسمیة الشعلة طریف موفق الشیخ أضاء ۷۲
 .۲۰۱۹ أیار ۳۰ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب ناشط مع سكایب عبر مقابلة ۷۳
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زار موفق طریف روسیا والتقى المبعوث الخاص للرئیس بوتین لشؤون الشرق األوسط، وطالب ، ۲۰۱۸أیلول 
الوزیر اللبناني وائل أبو فاعور،  أكدحین . في روس���یا بحمایة دروز س���وریا واإلفراج عن المختطفین لدى داعش

ال عالقة  فراج عن المختطفات، أن، عش�����یة اإل۲۰۱۸في تش�����رین الثاني المقرب من ولید جنبالط، من موس�����كو 
النائب تیمور جنبالط والحزب التقدمي االش����تراكي اللبناني كانوا على تواص����ل یومي مع  نأبتحریرھم، وللنظام 

 ۷٤.راحھمسالقیادة الروسیة إلطالق 

ولفھم التشابك والتعقید بین مختلف األطراف الدرزیة المحلیة واإلقلیمیة، تبدو قضیة المعتقل لدى النظام السوري 
بالض������غط على النظام  ۲۰۱۹لیث مراد، الدرزي األردني، مثاالً جیداً. فقد نجحت حركة رجال الكرامة في أیار 

قد  تجس���س لص���الح الكیان الص���ھیوني". وكان األمن الوطنياعتقالھ بتھمة "ال على أش���ھر ٥إلطالق س���راحھ بعد 
حركة رجال الكرامة، في حین أصّرت شعبة األمن إلى رفض تسلیم مراد لجھة "خارجة عن القانون"، في إشارة 

، وذلك "حفاظاً على االستقرار في السویداء". وبعد صدور قرار بإطالق سراحھ، لحركةالعسكري على تسلیمھ ل
االتحاد الدیموقراطي اللبناني لدى األمن الوطني الس��وري، لیظھر اإلفراج عنھ إنجازاً للنائب اللبناني تدخل حزب 

إمھال إلى ذلك استیاء رجال الكرامة، ودفعھا  وأثارفي السویداء ممثالً للخط اإلیراني. ر ، الذي یُعتبَ طالل أرسالن
ة في الس��ویداء، ما س��ّرع بإطالق س��راحھ وتس��لیمھ س��اعة وتھدیدھا بالتص��عید وحص��ار الفروع األمنی ٤۸النظام 

للحركة. حركة رجال الكرامة أص����درت بیاناً اعتبرت فیھ مس����الك طالل أرس����الن "تثیر الش����رخ بین الدروز في 
 ۷٥.إلى "تعیین أرسالن شیخ عقل ثانیاً للطائفة في كل من لبنان وفلسطین" سائر بالد الشام"، مشیرةً 

جماعات لإس��رائیل، كل على حدة، ترى في دعمھا والدرزیة المتص��ارعة في لبنان  إذا كانت القوى في الخالص��ة،
ة في الس��ویداء نفوذھا واس��تخدامھ في االش��تباك المحلي، فإن القوى الدرزیة المحلی محلیة في الس��ویداء فرص��ة لمدّ 

مح ح فیھ مالتس���تخدم ھذا الدعم الخارجي أیض���اً في معرض ص���راعاتھا الداخلیة. وفي الوقت الذي بدأت تتوض���
 تحالفات درزیة عابرة للبلدان الثالثة، فإن الخصومات بدورھا بدأت تأخذ امتداداً إقلیمیاً.

لموقف اإلیراني الواض������ح في التمویل والدعم العس������كري االدرزي، فإن -ولیس بعیداً عن االش������تباك الدرزي
كثر یھا، یقابلھ موقف روس���ي ألمجموعات وملیش���یات درزیة مس���لحة في الس���ویداء، بغرض الس���یطرة األمنیة عل

س، وحل مشكلة تحفظاً یضغط باتجاه استعادة النظام للسیطرة ولو شكلیاً وضم بعض الفصائل المحلیة للفیلق الخام
ة عن فرض رؤیة أو بقواه الذاتی عاجزاً وھنا یبدو النظام العس�كریة والتحاقھم بقوات النظام. الخدمة المتخلفین عن 

، ومحكوماً لیھ األمور في الس���ویداء، إذ یبدو موزعاً بین الجانبین الروس���ي واإلیرانيخطة واض���حة لما س���تؤول إ
فرض��ھا قوى تبتناقض��اتھما. كما أن النظام انس��اق في عملیة رس��م التحالفات والخص��ومات الدرزیة اإلقلیمیة التي 

 ضاً ضد أخرى.األمر الواقع على األرض، داعماً لجھات منھا ومحرّ 

 راع على السویداءالثالث: الصالجزء 

، وانقالب المزاج الش����عبي المحاید إلى حالة اس����تیاء وغض����ب من ۲۰۱۸في تموز  لداعشمنذ الھجوم اإلرھابي 
النظام وتحمیلھ مس���ؤولیة المجزرة، بدأت األحداث في الس���ویداء تأخذ منحى مختلفاً. الفص���ائل المحلیة زادت من 

ال  بأنلمؤطر بالفصائل، تخوفاً من ھجمات جدیدة، وسط قناعة وتیرة تسلیحھا، وزادت نسبة السالح األھلي غیر ا
                                                 

 /L62w9X2https://bit.ly ،۲۰۱۸ الثاني تشرین ۸ ،"لبنانیة ووساطة روسیة برعایة داعش.. لدى المختطفین استعادة السویداء:" المدن، ۷٤
 /aOcE6J2https://bit.ly ،۲۰۱۹ أیار ۲٥ ،المدن ،"درزي؟ أردني معتقل سراح طالقإ أرسالن طالل عّطل لماذا السویداء:" الحلبي، زین ۷٥

https://bit.ly/2X9w62L
https://bit.ly/2J6aOcE
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مطلباً  خارج الس��ویداء عاد لیص��بحالتجنید في ص��فوف قوات النظام  رفضأحد س��یدافع عن الدروز غیر أنفس��ھم. 
 شعبیاً.

ً یبدو المس����تقبل  لئنو مس����توى  زیادة :أحد اتجاھینفي  ھاراألوض����اع الحالیة إلى إمكانیة تطوّ تش����یر حالیاً،  غائما
شعبیاً، أو فیھا عودة ھیمنة النظام األمنیة والعسكریة المباشرة مطلب تُصبِحُ الفوضى األمنیة إلى حدود قد  اً مقبوالً 

توجب ی ،انتقال الص����راع بین بعض مجموعات الش����ریان الواحد والمجموعات الموالیة إلیران إلى مرحلة متقدمة
 اضح لصالح أحد الطرفین.معھا على بقیة األطراف المحلیة اتخاذ موقف و

 كیف یعود النظام: ترك األمور تتدھور

ن یستغرق وقتاً في حال قرر النظام استخدام القوة العسكریة المباشرة لفرض سلطتھ الكلیة في السویداء، فاألمر ل
لیات" التي الذي س���یتس���بب بخس���ارة س���یاس���یة لفكرة "حمایة األق ،طویالً، لكنھ ال یبدو مس���تعجالً الس���تخدام العنف

فة مع المحافظة بالفوض������ى، وإدارتھا من الخلف عبر ش������بكتھ األمنیة المتحال إغراقفالنظام یفض�������ل  .عیھایدّ 
 المجموعات اإلیرانیة.

 ،ة إدلببمعركانشغال الروس  مع، ۲۰۱۹منذ أیار التوتر في السویداء بین مختلف المجموعات المسلحة یتصاعد 
لقة، التي وانس��حاب معظم ملیش��یاتھم من الجنوب الس��وري. المواجھة المفتوحة بین مجموعات الش��ریان الواحد الق

ي فتعرضت لبعض االنشقاقات، وبین تحالف فضفاض یضم مجموعات أمنیة، ھي عنوان المرحلة في السویداء، 
بات الجریم أماحین تنزع حركة رجال الكرامة للحیاد.  یة بین ة المنظمة التي تعمل في المنطقة الرمادعص�������ا

 طرفین.الفوضى الراھنة للتربح من اقتصاد الحرب وتغذیة الفتستغل الشریان الواحد والمجموعات األمنیة، 

ال قدرة ذاتیة للمجتمع المحلي في المدى المنظور على ض����بط الفوض����ى، التي تتجس����د بش����كل رئیس����ي  أنویبدو 
واالنتش��ار العش��وائي للس��الح، وتأمین خطوط تھریب المخدرات وتجارتھا المحلیة.  بالخطف بقص��د طلب الفدیة،

، جعل من الخطف اإلنتاجیةوتدھور جمیع القطاعات  ،وغیاب مص���ادر الدخل قغیر المس���بواالقتص���ادي  الركود
في ملین عدد العا زادقد و .أھم األعمال المربحة أحدو ،الس�����نوات الماض�����یة طوالمقابل الفدیة ممارس�����ة مكررة 

 إلى منتس�������بلبما في ذلك المجموعات األمنیة وبعض الفص�������ائل المحلیة. وبات الوص������ف النمطي ل ،الخطف
ن مرتزق یبیع نفس��ھ لمَ  ،المجموعات المس��لحة بأنھ "عض��و عص��ابة یبحث عن مجده الش��خص��ي بال أي مرجعیة

 ۷٦.یدفع"

فظة، مس���تغالً الس���تعادة الس���یطرة على المحا حالة الفلتان األمني كمدخل النظام على اس���تخدام یُص���رّ  ،في المقابل
ي وانتش�������ار حالة التذمر األھلي ومطالبات مش������یخة العقل بتدخل "الدولة". في الوقت ذاتھ، یؤمن الفلتان األمن

ق أھدافھ. الس��الح، واس��تخدام الخطف المض��اد، حالة من الردع تس��تخدمھا الفص��ائل المحلیة لمنع النظام من تحقی
قابل حل أزمة روس�ي في النظام یدعم ھذه الحالة من الالس�الم الھش لتجنب التوتر والص�دام، مویبدو أن الجانب ال

ظام باتجاه الن داخلالجانب اإلیراني  یدفعالعس������كریة واحتواء الفص������ائل المحلیة، في حین  الخدمة المتخلفین عن
 ً ة لمواجھة أمین الخطوط الخلفیوت ،تھریب المخدارت لحمایة خطبما یؤمن لھم قاعدة  ،تطویع الس����ویداء عس����كریا

تیجة ظروف نعس����كریة محتملة مع إس����رائیل. في الحالتین، ال یبدو النظام قادراً على اس����تعادة الس����لطة الكاملة، 
 لألھالي. المعیشیةحلول لألزمات  إیجادھا عجزه عن موضوعیة، لیس أقلّ 

                                                 
 .۲۰۱۹ حزیران ۱۲ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب صدیق مع سكایب عبر مقابلة ۷٦
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قطع رأس بدوي ورمیھ في باحة مس��جد  ، مع إقدام عص��ابة على۲۰۱۸بدأ الخطف یأخذ اتجاھاً خطیراً في أیلول 
تبیّن أن بعدما الغاضبة ضد داعش  الدروز مشاعروقد استغلت العصابة  .المقوس بعد عجز عائلتھ عن دفع الفدیة

كانوا من البدو. قائد ھذه العص������ابة كان متعاقداً مع المخابرات  تموز على الس������ویداء ۲٥ ھجومكثیراً من منفذي 
د أن ویُعتقَ  ۷۷.قوات ش����یخ الكرامة من ص����فوفھا بس����بب "خروجھ عن مبادئ التش����كیل"الجویة، وس����بق أن طردتھ 

الجویة لجزء من العقود مع المتطوعین المدنیین تسبب بخلق أزمة تمویل لدى بعض العصابات،  إلغاء المخابرات
إلى ھا مس��لحاً، وینتمي عناص��ر ۱٥فض��اعفت عملیات الخطف لحس��ابھا الخاص. العص��ابة التي ال تض��م أكثر من 

 ۷۸.ھاجمت حي المقوس الذي تقطنھ عش������ائر البدو في الس������ویداء بھدف إثارة فتنة مع الدروز "،االجتماعي "القاع
، ھاجمت عص��ابة أخرى، زعیمھا أیض��اً متعاقد س��ابق مع المخابرات الجویة، حواجز للنظام في ۲۰۱۹ش��باط  في

 ۷۹.وخطفت عناصرھا واستخدمتھم للمبادلة مع معتقل لھا لدى النظام ،السویداء

وتقوم استراتیجیة النظام على "التھدئة ونشر . عزیز تواجده العسكري واألمنيبدأ النظام باستغالل ھذه الحوادث لت
شویھ سمعة الفوضى، والتنصل من مسؤولیتھا، من مبدأ: أیھا الدروز حلوا مشاكلكم، لتعزیز الشروخ األھلیة، وت

 ۸۰.الفصائل المحلیة"

تعلیمات للتعزیزات األمنیة والعس������كریة الجدیدة للنظام، بالرد على أي "اعتداء" تتعرض لھ بغرض  تعطیَ وأُ 
"إعادة ھیبة الدولة". فص���ائل الش���ریان الواحد اعتبرت تحركات النظام تص���عیداً لألوض���اع، وأرس���لت تحذیرات 

دم تنفیذ أي اعتقاالت أو مداھمات ض���د عناص���ر الفص���ائل أو الش���بان للمس���ؤولین بض���رورة "التزام حدودھم، وع
وفي حین التزمت حركة رجال الكرامة الحیاد، فقد  ۸۱المطلوبین للخدمة العس���كریة، أو المعارض���ین الس���یاس���یین".

 أعطت مشیخة العقل "موافقة ضمنیة" النتشار قوات النظام، "شریطة التعامل بلیونة مع المواطنین وعدم مالحقة
 ۸۲.المطلوبین للخدمة العسكریة في الوقت الراھن"

، س��رب النظام الئحة تض��م أس��ماء "أخطر المجرمین" من عص��ابات الجریمة المنظمة ووزعھا ۲۰۱۹في ش��باط 
على الحواجز وفروع األجھزة األمنیة، بھدف "القبض علیھم في أقرب وقت ممكن، واس����تخدام القوة ض����دھم إذا 

من  خففإال أن ص���دورھا  ،الالئحةمن عدم اعتقال األش���خاص الواردة أس���ماؤھم في على الرغم و  ۸۳لزم األمر".
االحتقان في الس�����ویداء. من جھتھا، رحبت قوات ش�����یخ الكرامة وقوات الفھد بتواجد قوات النظام "إذا كان ھدفھا 

غیر معنیة وس�����رعان ما تبین أن قوات النظام  ۸٤.الحقیقي محاس�����بة العص�����ابات التي رعتھا جھات أمنیة فاس�����دة"
. نفس��ھا ، تقف وراءھا العص��ابات اإلجرامیة۲۰۱۹بمالحقة العص��ابات، إذ اندلعت موجة خطف جدیدة في نیس��ان 

ثرھا إلى مستشفى خاص وسط المدینة بالقرب من أھم أمتزعم إحدى العصابات تعّرض لمحاولة اغتیال نُِقَل على 
 ۸٥.د أبرز المطلوبین على قوائمھامراكز النظام األمنیة، التي لم تحرك ساكناً رغم أنھ أح

وتكمن إحدى األزمات الرئیسیة في أن مجموعات الشریان الواحد تضم عناصر غیر منضبطة، بعضھم یمارس 
الخطف للتمویل الذاتي، ما یجعل األمور ض������بابیة تدور في منطقة رمادیة. ففي الوقت الذي یردع فیھ الش������ریان 

                                                 
ً  تُعِدمُ  النظام میلشیات" الشوفي، یامن ۷۷  /ZHxtTc2https://bit.ly ،۲۰۱۸ أیلول ۱٤ ،المدن ،"الدرزي/البدوي لالقتتال السعي ثانیاً: بدویا
 ،۲۰۱۸ األول كانون ۲٦ ،المدن ،"تتكشف "الجویة" وعصابات.. "الكرامة بـ"شریان توّحدٌ  السویداء:" الحلبي، زین ۷۸

YaRGAw2https://bit.ly/ 
 /Necaah2https://bit.ly ،۲۰۱۹ شباط ۱۹ ،المدن ،"صانعیھا؟؟ على "األشرار" عصابات انقالب السویداء:" الخطیب، ھمام ۷۹
 .۲۰۱۹ أیار ۲٤ (فرنسا)، باریس ھویتھ، عن الكشف عدم طلب ناشط مع واتساب عبر مقابلة ۸۰
 .۲۰۱۹ أیار ۳۰ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب ناشط مع سكایب عبر مقابلة ۸۱
 .المقابلة ذاتھا ۸۲
 /UsZdW31https://bit.ly ،۲۰۱۹ شباط ۲۷ ،"المجرمین بأخطر قائمة یعمم النظام" ،المدن ۸۳
 . "المجرمین بأخطر قائمة یعمم النظام"  ۸٤
 .۲۰۱۹ أیار ۱۳ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب حقوقي مع سكایب عبر مقابلة ۸٥

https://bit.ly/2ZHxtTc
https://bit.ly/2YaRGAw
https://bit.ly/2Necaah
https://bit.ly/31UsZdW
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وق الواحد عودة بعض ممارس�������ات النظام من اال قال والس������َّ یارقھ مُ إلى اعت فإن بعض ب بانتھاج ھَ تّ لجندیة،  مة 
ممارس��ات اقتص��اد حرب من تھریب للس��الح والمخدرات، وفي أحیان قلیلة القیام بعملیات الخطف. إذ بات بعض 

 ۸٦.لھم تأمین الحمایة الذاتیةذلك من  فيبیارقھا جاذباً للمطلوبین جنائیاً للنظام، لما 

تعلق بعجز النظام عن ض��بط الفوض��ى والفلتان األمني، حتى لو س��یطر أمنیاً. فأموال العص��ابات المعض��لة الثانیة ت
كان فیھا الطلب على اإلیجارات  ت بش��راء عقارات في فترةٍ رَ لة من الممارس��ات غیر الش��رعیة اس��تُثمِ س��تحص��َ المُ 

ت ض������َ ُعرِ  ۸۷،مرتفعاً. وبعد خلّو المحافظة تقریباً من النازحین، الذین ھربوا خوفاً من عملیات الخطف لطلب الفدیة
تلك العقارات للبیع بنص��ف القیمة. إذ لم یتم اس��تثمار أموال التمویل الخارجي، أو تلك الناتجة عن ممارس��ات غیر 

عص����ابة أو إلى الخروج عن القانون واالنتماء  لذا، فإنتحمل طابع االس����تمراریة.  إنتاجیةٍ  ش����رعیة، في عملیاتٍ 
ً طریقیبدو مجموعات مس��لحة  ً  ا لش��ریحة من الش��باب العاطل عن العمل، بس��بب انعدام اآلفاق وفرص العمل.  جاذبا

س��تعقد مص��الحة فع الحزب، ل الیوم، وبعد اتص��ال مع الروس أو األمن العس��كري أو فروإذا "كنت مطلوباً س��تُعتقَ 
 ۸۸.ممارسة األعمال غیر الشرعیة"إلى وتسویة وضع. ومن بعدھا، ستعود 

 المخطط اإلیراني؟ :المواجھة بین العصابات األمنیة والشریان الواحد

شاره في المحافظةعلى وقع الخطف والجریمة المنظّ  ستقدامَ  ، وواصلمة، أعاد النظام انت ت العسكریة ھ للتعزیزاا
دیدة من جنیة. االنتش���ار األمني والعس���كري لم یض���ع حداً للخطف، ال بل ترافق مع دخول الس���ویداء مرحلة واألم

 الفوضى األمنیة المتمثلة باالغتیاالت والتصفیات لقادة میدانیین في مجموعات الشریان الواحد.

خد بخطف عض��و في ، اتھمت مجموعات أمنیة في الس��ویداء قوات ش��یخ الكرامة في مدینة ص��ل۲۰۱۹في نیس��ان 
التص��عید یأخذ ش��كالً مناطقیاً بین مدینتي  وبدألجنة المص��الحة التي یتزعمھا قائد عص��ابة أمنیة ومجموعة خطف. 

العقل الحناوي فش��ل في إیجاد مخرج للقض��یة، في حین اص��طف ش��یخ العقل جربوع مع  ش��یخص��لخد والس��ویداء. 
تصعید إلى اشتباك مسلح، وقطع الطریق بین المدینتین، بعض عائالت السویداء ضد قوات شیخ الكرامة. انتقل ال

سویداء. وبعد اجتماع في دار الطائفة، أصدر كلٌّ وُمنِ  شیخ جربوع ع أھل صلخد من دخول ال وقادة فصائل  ،من ال
وممثلي بعض الع��ائالت بی��ان��اً عبروا فی��ھ عن وقوفھم خلف الجیش الس������وري  ،ومجموع��ات أمنی��ة من الم��دین��ة

في االجتماع مجدداً مص���طلح "طرش الدم" للتبرؤ من دم  وحض���رلـ���������"محاس���بة المجرمین".  وأجھزتھ األمنیة
 ۸۹.القتلى

فاصطفت مجموعات أمنیة وفصائل  .نظام ومعارضة االصطفاف: حیّزفي ھذه المرحلة، انتقل الصراع فجأة إلى 
تورطھا العمیق في عملیات محلیة من الس������ویداء مع النظام مقدّمةً نفس������ھا بأنھا تكافح "الفلتان األمني"، رغم 

بعض���ھم إثارتھم في الخطف. وص���ار واض���حاً أن "الطریقة الوحیدة لتخلص النظام من خص���ومھ في الجبل تكمن 
 ۹۰.وتأجیج الخالفات بینھم" ،على بعض

لفص����ائل ومجموعات أمنیة  فض����فاٍض  بلورة تحالفٍ في الخالف المتص����اعد مع فص����ائل الش����ریان الواحد س����اھم 
 ۲وعصابات تدور في الفلك اإلیراني. وھذا ما اتضح مع اغتیال القیادي في قوات شیخ الكرامة، وسام العید، في 

أن أسود  دویُعتقَ ق على نفسھا اسم أسود التوحید. تُطلِ  مجھولةٌ  في مدینة صلخد. وتبنّت االغتیال جھةٌ  ۲۰۱۹أیار 
                                                 

 ذاتھا. المقابلة ۸٦
ً  أما نازح، ألف ۳٥۰ بوجود ۲۰۱۳ العام في كانت الذروة ۸۷  طلب ناشط مع سكایب برع مقابلة ألفاً. ۱٥ السویداء في النازحین عدد یتعدى فال حالیا

 .۲۰۱۹ أیار ۲۷ شھبا، ھویتھ، عن الكشف عدم
 .۲۰۱۹ حزیران ۱۲ (لبنان)، بیروت ھویتھ، عن الكشف عدم طلب ناشط مع سكایب عبر مقابلة ۸۸
 /ZKqmJJ2https://bit.ly ،۲۰۱۹ نیسان ۱٦ ،المدن ،"االشتباك خط على وصلخد السویداء" الحلبي، زین ۸۹
 .۲۰۱۹ حزیران ٥ السویداء، ھویتھ، عن الكشف عدم طلب صحافي مع سكایب عبر مقابلة ۹۰

https://bit.ly/2ZKqmJJ
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وعن خطف معارض  ۹۱،تمثلھا ھي المس������ؤولة عن اغتیال قیادي آخر في الش������ریانالتوحید أو المجموعات التي 
 ۹۲.سیاسي

عن حركة رجال الكرامة لیؤس���س  ۲۰۱۸ العام وكان وس���ام العید من المقربین من وحید البلعوس، وقد انش���ق في
عناصر من بخطف ضباط و وساھمقوات شیخ الكرامة مع لیث البلعوس. والعید من مناوئي النظام في المحافظة، 

 ۹۳.عملیات غیر مش������روعةفي تورط ُمتَّھٌم باللمبادلتھم بمعتقلین من الس������ویداء. كما أنھ  ،قواتھ في حوادث مختلفة
ً  ۳وبعد اغتیالھ، ألقت قوات ش�����یخ الكرامة القبض على  بعد "اعترافاتھم خالل  ،عناص�����ر منھا، وأعدمتھم میدانیا

 قتل العید.في التحقیق" بالتورط 

لعید مفص��الً مھماً في تطور األحداث في الس��ویداء، إذ یبدو أنھ ذروة انكش��اف الص��راع بین بعض اغتیال ا ش��ّكل
شیخ الكرامة. فقد كان  شیعي أبو  العیدالمجموعات اإلیرانیة وقوات  شر عن قتل تاجر المخدرات ال المسؤول المبا

رانیة في ص���لخد، التي تس���تخدمھا وقد تمكن العید من إعاقة نش���اط المجموعات اإلی. جعفر، المقرب من حزب هللا
ت فیھا مَ طة اس���تُخدِ خطَّ كمركز لتوزیع المخدرات بین الس���ویداء والبادیة واألردن. ویبدو أن اغتیالھ كان "عملیة مُ 

 ۹٤.أموال ومجموعات أمنیة وخالیا لحزب هللا الختراق الشریان"

ة، بعد ات النظام واألجھزة األمنیلعناص������ر قو حملة خطفٍ  ۲۰۱۹مطلع حزیران  تحالف الش������ریان الواحد أَطلقَ 
ورفض مھند ش������ھاب الدین بغرض المبادلة. إال أن النظام لم یعترف بخطف ش������ھاب الدین،  ضالُمعارِ خطف 
التوس�����ط، وكذلك رئیس ش�����عبة األمن العس�����كري. وبعد أیام من التوتر، أفرجت فص�����ائل الش�����ریان عن  الروس

القلق  من دون معرفة مص��یر ش��ھاب الدین. تحالف الش��ریان ش��یخ العقل جربوع،إلى المخطوفین لدیھا، وس��لمتھم 
 ة قویة بعد إعالن قوات الفھد، المقربة من الروس، انسحابھا منھ.سرعان ما تعرض لھزّ 

أمراً متوقعاً، إذ لم یتمكن من إنتاج حالة توازن بین المجتمع والنظام، فھم بدورھم كان تفكك الش������ریان الواحد 
ویسعى بعضھم وراء مصالحھ الشخصیة. وإذا كانوا مقبولین في لحظة ما وقادرین على منع "مفككون اجتماعیاً" 

بممارسات غیر شرعیة، كلھا  بعضھموتورط  أفعالھمتنظیم، وسرعة ردود -االعتقال التعسفي، فإن الفوضى والال
 زادت من توجس الشارع الدرزي منھم.

 

 

 

 

 

                                                 
ً  یرید ال األسد بشار" المدن، ۹۱  /9Wrpb31https://bit.ly ،۲۰۱۹ نیسان ۱۰ ،"السویداء في دما
 /sX8i9N2https://bit.ly ،۲۰۱۹ حزیران ۲۰ ،"الدین؟ شھاب خطفت "كفاح سفینة" السویداء:" المدن، ۹۲
 .۲۰۱۹حزیران  ۸مقابلة عبر سكایب مع صحافي طلب عدم الكشف عن ھویتھ، السویداء،  ۹۳
 المقابلة ذاتھا. ۹٤

https://bit.ly/31Wrpb9
https://bit.ly/2N9i8sX
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 خاتمة 

إلى الزعامة الروحیة لم تكن یوماً قادرة على قیادة الدروز لوحدھا في األزمات التاریخیة، بل كانت تابعة دائماً 
لزعامات الزمنیة. ومع تراجع دور الزعامة العشائریة، بالتزامن مع تحّول المؤسسة الروحیة إلى وظیفة رسمیة ا

ما یش��بھ س��یاس��ة عدم جواز الخروج على  لف الس��لطة، فيف عن المش��یخة مواقف تخافي الدولة الس��وریة، لم یُعرَ 
 الحاكم.

وقد تعثرت خالل الس��نوات الماض��یة كل محاوالت إنتاج زعامات س��یاس��یة زمنیة جدیدة، باالس��تناد إلى الظروف 
الموض����وعیة وتدخالت الخارج. وتحاول حركة رجال الكرامة إبقاء موقع لھا في ھذه الخریطة المتش����ابكة، على 

 صفھا جسراً بین الحالتین الزمنیة والروحیة.األقل بو

المجموعات الش����ابة المنش����قة عن رجال الكرامة تغلب علیھا الفوض����ى والتس����رع والعش����وائیة، ولم ینجح العداء 
شیخ وحید البلعوس، في خلق بوصلة واضحة لھا. أما المجموعات األمنیة الدائرة في فلك  للنظام، وحملھا لرایة ال

االتجاه في اع في الس����ویداء ٤على تحریك األوض قادرةھي واألكثر قوة وتنظیماً،  تبدوفیراني، النظام وحلیفھ اإل
الذي تختاره. إال أن عدم اس��تقاللیة ھذه المجموعات، وارتھانھا للنظام، وتورطھا بممارس��ات غیر ش��رعیة ض��من 

 اقتصاد الحرب، لن یمّكنھا من إنتاج أي زعامة موازیة ذات صدقیة.

تھ، فإن التحالفات والخصومات اإلقلیمیة للدروز، التي تتضح معالمھا في السویداء، ال تساھم فقط في الوقت ذا في
ً ، بل حالھالتش������تت الداخلي الراھن على  إبقاء توجیھ الدعم الذي تحص������ل علیھ الجماعات المحلیة في في  أیض������ا

المحاور  مثل ھذهالسویداء باتت تستند إلى المحلیة في  السویداء لصالح محاور سیاسیة إقلیمیة. وبالمثل فإن القوى
 لمواجھة منافسیھا المحلیین.

لالس��یطرة على الس��ویداء،  الس��تعادةاألمني كمدخل  وأخیراً یحاول النظام التركیز على الفلتان الروس  بینما یُفض��َ
 فيعلى المنطقة أمنیاً.  للس��یطرةاإلیرانیون الص��راع المحلي  دفي حین یُص��عّ تجنب الص��دام المباش��ر مع الدروز، 

غیر قادر على احتواء السویداء حالیاً نتیجة عجزه الموضوعي عن تقدیم حلول لألزمات  فإن النظام ،كل الحاالت
 المعیشیة واالقتصادیة.



 

 

 

 بحثي  مشروع تقریر
 ۲۰۱۹ آب ۱
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