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، وجد الدروز املقيمون يف ذلك اجلزء 1947/1948عندما أُسدل الستار على حرب 
، أنفســهم معزولين عن باقي أبناء طائفتهم يف لبنان إســرائيلمن فلســطين، الذي أصــبح 

الجئ فلسطيني، فإن أياً  750,000	وسورية. يف الوقت نفسه، وخالفاً ملا يزيد على الـــــــ
ل أو يطرد م العزلــة عن أبنــاء ديــانتهم  -		ن منزلــه. وهــذان العــامالنمن الــدروز مل يُرحــَّ

هما اللذان يحمالن بذور انفصــــــام الهوية لدى دروز  -	واالحتواء من قِبَل الصــــــهيونيين
اليوم، ويفســــران اإلحســــاس باملأســــاة أو الكارثة (املصــــيبة كما يســــميها قيس  إســــرائيل
  ل.)، والذي يتخلل نظرتهم إىل املاضي واملستقب248	فِرّو، ص

يف دراسته املدهشة، يصحح فِرّو السجل (التاريخي): فما يُصوَّر رسمياً أنه تعايش 
) إنما يخفي يف احلقيقة واقعاً بشــــعًا 71		ناجح (بين "بني شــــعيب" و"بني إســــرائيل"، ص

قوامـــه االمتيـــازات لعـــدد حمـــدود واإلكراه والســـــــــــيطرة. وكون الصـــــــــــهيونيين مل يطردوا 
ألن عــددهم مل يكن يتعــدى  1948ان ذلــك ممكنــاً ســـــــــــنــة من نــاحيــة "فنيــة" كــ -		الــدروز

نســـمة، وقتئذ، بل إن فِرّو يعرض بإيجاز "خطة ترانســـفير صـــهيونية" تعود إىل  13,000
 -	26	الثالثينات لنقل الدروز املقيمين بالدولة الصـــــــــــهيونية العتيدة إىل ســـــــــــورية (ص

  ين.سببه أن استغالل ضعفهم اعتُبر أكثر فائدة للهدف الصهيو -	)32
سعى الصهيونيون، من وراء عزل الدروز عن باقي الطوائف العربية، إليجاد صورة 
للعرب مكوّنـــة من عرب "طيّيبين" وعرب "أشـــــــــــرار"، وبـــذلـــك "حتويـــل الـــدروز إىل واجهـــة 

د احلديثة العه اليهوديةالذي كانت الدولة  )املوقف النبيل(عرض تبيّن للعامل بأســـــــــــره 
). ومن األســـــــاليب 4	داخل أراضـــــــيها" (ص )غير املعادية(ت راغبة يف تبنيه جتاه األقليا

التي اســــــــــتعملها الصــــــــــهيونيون لتحويل الدروز إىل أقلية "غير معادية" أســــــــــلوب "معركة 
حصـــــــــــاد احملاصـــــــــــيل". ويقتبس فِرّو عن يغئيل يادين، رئيس األركان العامة يف حينه، 

لســـــــــيطرتنا. وكل حقل ال قوله: "علينا أن نحصـــــــــد كل حقل معاد يف املنطقة اخلاضـــــــــعة 
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نستطيع حصاده علينا إتالفه. ويف جميع األحوال، يجب منع العرب من جني ثمار هذه 
".55 -	54	احلقول!" (ص   ). ومن ثم مُنح الدروز "خياراً

   اإلسرائيليوكان من األساليب األُخرى "إنشاء وحدة أقليات" خاصة يف اجليش 
ن التحقوا بــاخلــدمــة بــدافع الضـــــــــــــائقــة ، تــألّفــت من جنود غير نظــاميي1948منــذ ســـــــــــنــة 

. وكان بينهم  "من الســــــــوريين الدروز فرّوا من جيش التحرير  80االقتصــــــــادية أســــــــاســــــــاً
العربي [جيش اإلنقــاذ] واجليش الســـــــــــوري." وكمــا اعترف أول قــائــد لتلــك الوحــدة "كــان 
هناك ســـياســـة متعمدة لتجنيد أكثر عدد ممكن من الدروز الســـوريين الفارين من اخلدمة 

). أو، على حد تعبير 57	العســـــــــــكرية من أجل تقويض ثقة الدول العربية بالدروز" (ص
ي آخر، كان اســـــتخدام الدروز يهدف إىل جعلهم "نصـــــل الســـــكين إســـــرائيلموظف حكومي 

). و"طبعـــاً، دمر هـــذا العمـــل كـــل طرق 57	احلـــاد لطعن الوحـــدة العربيـــة يف الظهر" (ص
  ).58	" (صالعودة [بالنسبة إليهم، أي إىل الدروز]

وكي ينجح هذا النوع من التعاون مع العدو احملتل، كان ال بد من أن يكون هناك 
من هو راغب يف التعاون. وعلى املرء أن يعترف بأن فِرّو هنا صـــــــــــريح إىل حدٍّ مؤمل يف 
حتليل خمتلف الطبقات الهرمية الدينية والســـــــــــياســـــــــــية للطائفية، ويرجع يف حتليله إىل 

ويف حين أصـــــــــــر الكثيرون من الشـــــــــــيوخ على أن الدروز يجب أن يبقوا بداية الثالثينات. 
حمايدين نظراً إىل أن الطائفة "أصــــــغر حجماً وأشــــــد فاقة من أن تتحمل نتائج أي تورط 

)، وجــــد آخرون يف االنحيــــاز إىل الصـــــــــــهيونيين فرصـــــــــــــــة لتحقيق 42		يف النزاع" (ص
طلع اخلمســــينات) تلقّب (يف م اإلســــرائيليةمطاحمهم. وســــرعان ما أخذت االســــتخبارات 

"القوى اإليجابية، وهو مصـــطلح أصـــبح راســـخاً إىل حد 	الدروز الراغبين يف التعاون بــــــــــــــ
، أي الــدروز الــذين )القوى الســـــــــــلبيــة(أنــه ال يزال يُســـــــــــتخــدم حتى اليوم، بــاإلضــــــــــــافــة إىل 

  ).91	الرسمية ويعملون ضدها" (ص اإلسرائيليةيجاهرون بمعارضتهم للسياسة 
 اإلســـــــرائيليةو وصـــــــفاً تفصـــــــيلياً لألســـــــلوب الذي شـــــــرعت الســـــــياســـــــة كذلك يورد فِرّ

الرسمية عن طريقه يف مصادرة األراضي العائدة ملكيتها إىل العرب من خالل "برنامج 
)، والذي مل يوفّر ال 128	مصــــــــادرة أراض صــــــــارم [يدعمه] جهاز قضــــــــائي حمكم" (ص

 دياليهوة" تابعة لالقتصـــــــاد مســـــــلماً وال مســـــــيحياً وال درزياً، لتكوين "بروليتاريا عربي
). وهنا تكمن أيضـــــــــــاً جذور املأزق الذي وجد الدروز أنفســـــــــــهم فيه منذ 151، 140	(ص

أواســــط الســــتينات. والحقاً، يف أواســــط الســــبعينات، جرى تغيير النظام التعليمي "لغرس 
ي." ومل يمض وقت طويل قبل أن يكتب أحد املوظفين الصغار من إسرائيل -		وعي درزي

: "إن الــدروز يختلفون عن العرب، ال يف اإلســـــــــــرائيليــةالعــاملين يف وزارة التعليم  الــدروز
مظهرهم اخلارجي ولباســـــــــــهم التقليدي فقط، بل أيضــــــــــــاً ألن لديهم خصــــــــــــائص مميزة 
وخصــــاالً حمددة. إنهم مهذبون، ومضــــيافون، ونشــــيطون، وشــــجعان، ومنتصــــبو القامة، 

هجة الســـــاخر التي ينتقل إليها فِرّو ). إن الل241	وذوو شـــــعر أشـــــقر وبشـــــرة بيضـــــاء" (ص
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فجأة إنما تعمق اإلحســـــــــاس باملصـــــــــيبة، الذي يختتم به دراســـــــــته املوثقة توثيقاً دقيقاً 
  واملشوقة.

  حممود يزبك
  أستاذ مساعد يف تاريخ فلسطين
  العثماين واالنتدابي يف جامعة حيفا



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


