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تشكيل هوية أقليات متصهينة:

الحالة الدرزية في إسرائيل

1- تمهيد1

تناقلت الصحف مؤخرًا أخبار صدامات ونقاشات مستعرة 

مقتل اجلندّيني  إثر  اجلليل،  والدروز في  املسلمني  بني بعض 

كميل شنان وهايل ستاوي في مدخل احلرم القدسي على يد 

ثالثة شباب مسلمني من أم الفحم. تعالت أصوات تخوين الدروز 

من جديد بني صفوف بعض املسلمني على خلفية خدمتهم في 

اجليش، كما جرى احلديث عن تهديد بعض الدروز لالنتقام من  

املسلمني، واالعتداء عليهم، األمر الذي عبر عن نفسه في األحداث 

التي شهدتها قرية املغار مثالً.2 وبعد شهر من هذه األحداث 

ثارت جداالت ونقاشات في قرية كفر قرع في أعقاب فوز إيال 

إدارة  الكرمل، مبناقصة  دالية  عيسمي، وهو شاب درزي من 

املدرسة الثانوية هناك. من بني جملة األصوات املختلفة التي 

ارتفعت، ثارت مسألة االنتماء الديني لعيسمي بني فئة معينة 

من السكان، ولكن العديد من هذه األصوات استخدمت كلمة 

درزي كمرادف حلقيقة خدمة عيسمي في اجليش اإلسرائيلي 

وعمله احلالي فيه )كمرشد تربوي(. بعد تخلي عيسمي عن 

العربي  املجتمع  نحو  االتهام  أصابع  بتوجيه  قام  املنصب، 

برمته، كما جاء على لسانه في معرض مقابلة مع الصحافي 

اإلسرائيلي يوسف الغازي ضمن برنامجه الصباحي في راديو 

صوت اجليش )27 آب 2017(، بعد أن صرّح أنه فخور بخدمته 

املعارف أن  في اجليش اإلسرائيلي، أردف: »يجب على وزارة 

تستفيق، فإن ما يجري في املدارس العربية في إسرائيل يعتبر 

أمرًا خطيرًا!«، وهو يقصد، على ما يفهم من كالمه، وإن لم يقل 

ذلك بصريح العبارة، أن هذه املدارس »املمولّة من قبل دولتنا« 

ت
اال

مق

نبيه بشير*

* محاضر جامعي وباحث متخّصص في دراسة الثيولوجيا اليهودية.
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سنحاول في معرض اإلجابة على هذا التساؤل إلقاء بعض الضوء على محطات 

محورية ومركزية في تطّور »المسألة الدرزية« في المجتمع الفلسطيني، والكشف 

ا 
ً

عن مضامين »الوعي الدرزي اإلسرائيلي« الذي سعت الحركة الصهيونية، والحق

أجهزة دولة إسرائيل، إلى تشكيله. فقد سعت دولة إسرائيل منذ نشأتها، أسوة 

التربية والتعليم كأداة لشحذ  الحال، إلى استخدام  الدول واألمم بطبيعة  ببقية 

ز 
ّ

ة وتشكيل وعي األفراد والمواطنين والجمهور. ترك
ّ

وعي جديد لدى سكانها كاف

الدروز في  الطالب  المفروضة على  المضامين  الحالية بصورة خاصة على  المقالة 

إسرائيل في منهاج »التراث الدرزي«، وهو منهاج مقابل لمنهاج التربية اإلسالمية 

للطالب المسلمين والتربية المسيحية للطالب المسيحّيين،

تربي األوالد مبا ال ترغب به مؤّسسات الدولة، كالتربية على 

أسس القومية العربية واستعداء دولة إسرائيل.٣

من نافل القول إن البالد قد شهدت في العقود األخيرة اعتداءات 

وصراعات متفرقة بني مختلف السكان الفلسطينّيني، بني الدروز 

واملسيحّيني واملسلمني، في بعض البلدات العربية في اجلليل )كاملغار، 

وذلك على  وعيلبون(،  ياسيف  وكفر  والرامة،  وشفاعمرو، وطرعان، 

خلفية طائفية.٤ برغم شّح الدراسات حول مسألة الصراعات العربية 

التي  احملدودة  الصراعات  هذه  إن  القول  أنه ميكننا  إاّل  الداخلية، 

تظهر للسطح بني الفينة واألخرى في مجتمعنا ما هي إاّل متثيالت 

آلفات اجتماعية ووطنية أكبر، أهمها االحجام عن التعامل بجدية 

مع املظالم االجتماعية لفئات سكانية مستضعفة، والتركيز على 

الصراعات اخلارجية على حساب اجلبهة الداخلية. وأود التأكيد في 

مستهل املقالة على أن مسألة »شذوذ« أقليات معينة في املجتمعات 

نفسه بجميع شرائحه  املجتمع  األولى على  بالدرجة  تقع  العربّية 

وأعني  فيه،  والقوّية  املسيطرة  األطراف  وخاصة  وقياداته،  ونخبه 

حتديًدا فئة األكثرية، وسوف أعود إلى هذا املوضوع في اخلامتة.

2- مقدمة   

العثماني،  العهد  نهايات  منذ  الفلسطيني،  املجتمع  انتقل 

النظام  من  يتغّذى  واجتماعي  واقتصادي  سياسي  نظام  من 

اإلمبراطوري التعّددي الال مركزي )العثماني( إلى نظام أقرب ألن 

يكون نظام الدولة القومية احلديثة التي ترى بالتعّددية االجتماعية 

أو اإلثنية آفة أو إشكالية كبيرة يتعنّي التعامل معها واستئصالها. 

بالغة على سيرورة  آثارًا  ترك  قد  االنتقال  أن هذا  في  ال نشك 

تشّكل املجتمع الفلسطيني في القرن األخير، ومن ضمن ذلك 

التعامل مع التعّددية االجتماعية والدينية )الطائفية(. إضافة إلى 

ذلك، ال ميكن فهم ما آل إليه املجتمع الفلسطيني برمته، ومن 

ضمن ذلك الدرزي في فلسطني، في العقود األخيرة مبعزل عن 

تاريخ بالد الشام عموًما في ظل اإلمبراطورية العثمانية، إاّل أن 

هذا املوضوع شائك ال حتتمل املقالة احلالية التعامل معه، وأتركه 

لذوي االختصاص. كذلك، فإن محاولة البعض التركيز على فترة 

االنتداب والنكبة كمصدر رئيس لتشكيل هويتنا جتافي احلقيقة 

وتنتقص من األبعاد التاريخية القائمة في الهوية. 

استخدمتها  التي  املعهودة  الكولونيالية  اآلليات  إلى  إضافة 

االنتماءات  مختلف  مع  الحًقا،  وإسرائيل  الصهيونية،  احلركة 

والدينية في فلسطني بصورة عامة، ومع  والطبقية  االجتماعية 

السكان الدروز بصورة خاصة،5 فقد سعت احلركة الصهيونية إلى 

مراجعة »التاريخ الدرزي«، وخاصة ذلك املتعلّق بالعالقات الدرزية 

اليهودية، وتشكيله بغية تشكيل واقعه ومستقبله بالتالي كأداة 

للتحّكم باملجتمع الدرزي برمته. تسعى املقالة احلالية إلى توضيح 

مراحل عملية التشكيل هذه واألساليب املستخدمة إلدخالها ضمن 

ما ميكن أن نصطلح عليه تعبير »التصّور الذاتي« الدرزي.6 كما 

تسعى املقالة، على هامش ذلك، إلى تعزيز طرح أهمية وحيوية 

الصراع  طغيان  حاالت  في  وخاصة  للمجتمع  الداخلية  اجلبهة 

احلركة  أولويات  بشأن  حادة  نقاشات  شهدنا  لطاملا  اخلارجي. 

الوطنية، هل يتعنّي التعامل بداية مع الصراعات الداخلية وفّضها 

من أجل بناء جبهة داخلية متينة خلوض الصراعات اخلارجية، أم 

رمبا العكس هو الصحيح؟. يبدو أن احلركة الوطنية الفلسطينية 

قد اختارت، منذ نشوء بوادرها في مطلع الثالثينيات، أن تؤّجل 

الصراعات الداخلية والتركيز على الصراعات اخلارجية ومنحها 

جّل جهدها. تعتبر حالة دروز فلسطني حالة دراسية رائعة لفحص 

هذه اإلشكالية،7 أما السؤال املركزي للمقالة احلالية فيتلّخص 

السلطات  وأذرع  بداية،  الصهيونية  احلركة  جناح  تفسير  في 
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اإلسرائيلية الحًقا، في اختراق فئة سكانية فلسطينية أصيلة، 

العربي  ومحيطها  ي  احمللّ الفلسطيني  معدنها  عن  وسلخها 

واإلسالمي، وإعادة تشكيلها بوصفها مجموعة إثنية خالصة تلعب 

دورًا حيوًيا في تعزيز منظومة االحتالل والنظام الصهيوني اجلديد.      

بعض  إلقاء  التساؤل  هذا  على  اإلجابة  معرض  في  سنحاول 

الضوء على محطات محورية ومركزية في تطّور »املسألة الدرزية« 

الفلسطيني، والكشف عن مضامني »الوعي الدرزي  في املجتمع 

دولة  أجهزة  والحًقا  الصهيونية،  احلركة  الذي سعت  اإلسرائيلي« 

نشأتها،  منذ  إسرائيل  دولة  سعت  فقد  تشكيله.  إلى  إسرائيل، 

التربية  استخدام  إلى  احلال،  بطبيعة  واألمم  الدول  ببقية  أسوة 

والتعليم كأداة لشحذ وعي جديد لدى سكانها كاّفة وتشكيل وعي 

خاصة  بصورة  احلالية  املقالة  ترّكز  واجلمهور.  واملواطنني  األفراد 

في  إسرائيل  في  الدروز  الطالب  على  املفروضة  املضامني  على 

منهاج »التراث الدرزي«، وهو منهاج مقابل ملنهاج التربية اإلسالمية 

للطالب املسلمني والتربية املسيحية للطالب املسيحّيني، وذلك بغية 

الكشف عن تفاصيل ومركبات الوعي الدرزي الذي ال تزال إسرائيل 

تسعى إلى تشكيله وتعزيزه. وعليه، فقد رأيت ضرورة االستفاضة 

في اخللفية لفهم بعض أوجه الواقع القائم حالًيا، ولسّد هذا اجلهل 

ولو بلمحة سريعة، وتسليط الّضوء على أهم نتائج األبحاث السابقة 

التي رصدت لهذا الغرض، والتي تلّخص العديد من القضايا التي 

من شأنها تعزيز حتليلنا ودعم اخلالصات التي يتوّصل إليها.8 

يرّكز القسم األخير من املقالة على نتائج مراجعتي املتواضعة 

دين الدروز للمدارس  للكتاب الّتدريسي املعتمد »من تراث املوحِّ

الثانوية )الوحدتان األولى والثانية(« )وزارة املعارف والثقافة – قسم 

املناهج  التربية، قسم  كلية   – الدراسية، وجامعة حيفا  املناهج 

لسنا  إننا  القول  نافل  ومن   .)199٣ األولى  الطبعة  الدراسية، 

لتحفيز  ودفعة  فاحتة  مجرد  وإمّنا  وافية،  دراسة  كتابة  بصدد 

الباحثني للخوض في غمار املناهج العربية املعتمدة في املدارس 

العربية في البالد بصورة عامة، ومناهج الدين اإلسالمي والدين 

التربية والتعليم  املسيحي و»التراث الدرزي« املعتمدة في دوائر 

في إسرائيل بصورة خاصة. 

٣- خلفية تاريخية: اختراق الحركة الصهيونية 
صفوف قيادة الطائفة الدرزية 

لم يشارك سكان فلسطني الدروز بوجه عام في ثورة البراق 

ـ ٣6، ألنهم فهموا من اخلطاب السياسي  )1929( وال في ثورة ال

املشبع باللغة والغايات الدينية أن الصراع القائم بني املسلمني 

واليهود إمنا هو صراع ديني. لذلك، نظرت زعامات الدروز إلى 

هاتني الثورتني بوصفهما متثيلني للصراع الديني بني املسلمني 

وبني اليهود وال عالقة لهم بها، لهذا فقد اتخذوا من احلياد موقًفا 

مبدئًيا دائًما.9 

لفت  قد  احليادي  املوقف  هذا  أن  البحثية  األدبيات  تطلعنا 

انتباه دوائر صهيونية معينة، وخاصة تلك القائمة ضمن الوكالة 

أهمها  في سنة 1929(،  تأّسس  )الذي  فلسطني  فرع  اليهودية 

الوكالة  في  السياسية  الدائرة  القائمة ضمن  العربية«  »الدائرة 

اليهودية في فلسطني، منذ مطلع الثالثينيات، وسعت إلى دراسة 

األوجه املركزية في حياة الدروز بغية استقطابهم واستخدامهم 

في النشاط الصهيوني في لبنان وسورية إلى جانب استعمالهم 

لهدم أسس املجتمع الفلسطيني.10 أخذ إسحق بن تسفي )رئيس 

دولة إسرائيل الثاني، ت. 196٣(، الذي شغل منصب مدير القسم 

العربي القائم ضمن الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية في 

قام بن تسفي  وبالفعل،  الدراسة.  فلسطني، على كاهله مهمة 

بدراسة احلياة الدرزية – تاريخ ومعتقدات وحياة اجتماعية – وكتب 

التقارير وخّلص بعضها في مقالة »أكادميية«، نشرها في العدد 

الثالث لدورية عبرية جديدة )»تربيتس«، صدر عددها األول في 

تشرين األول 1929، وال زالت تصدر حتى يومنا(. سعى بن تسفي 

في هذه املقالة إلى تأسيس بعض الروايات التي ستتعزّز شيًئا 

فشيئا في اخلطاب الصهيوني وأنشطتها الدعائية بشأن العالقة 

املتبادلة بني اليهود والسكان الدروز والتقارب املتّصل بني اليهودية 

و »الديانة« الدرزية.11 ومن أهم هذه الروايات نذكر بداية رواية أن 

العرب هم بحقيقة األمر جماعة ميزّقها التحارب الداخلي الدائم 

منذ قدمي الزمان، وأنهم يتشّكلون من مجموعات عرقية مختلفة، 

وأن األقليات العديدة املقيمة بني ظهراني العرب تخضع إلى هيمنة 

املسلمني. أما الرواية املركزية الثانية فتتمّثل في القول إنَّ هناك 

رابطة قوية بني الدروز واليهود. وللتدليل على هذا، استشهد بن 

تسفي بجملة يتيمة وردت في كتاب الرّحالة اليهودي )بنيامني 

التطيلي، تطيلة – األندلس، ت 117٣( جاءت في معرض وصفه 

ملدينة صيدا اللبنانية: »صيداء هي صيدون الواردة في التوراة. 

وفيها نحو عشرين يهودًيا. وعلى بعد عشرة أميال ]منها[، تقيم 

طائفة الدروز وهي في خصام مستمر مع أهل صيداء. وهؤالء 

عبدة أوثان ال دين لهم أبًدا. يعتصمون فوق قمم اجلبال وشعاب 

الصخور، وال يخضعون حلكم ملك أو أمير. ]...[ وال يوجد بينهم من 

اليهود سوى بعض أرباب احلرف والصباغني، يقيمون عندهم ردًحا 

ثم يعودون إلى أهلهم. ومعاملة هؤالء لليهود حسنة«.12 يستند 

بن تسفي إلى هذه العبارة األخيرة، ويبني عليها مستفيًضا في 
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القول، بأن سكان لبنان اليهود لم يأمنوا السكن إاّل في البلدات 

الدرزية أو مبحاذاتها. يختتم بن تسفي مقالته بالكلمات التالية: 

»إن حقيقة إقامة اليهود في البلدات الدرزية بالذات تعتبر حقيقة 

مميزة، ال تفسير واف لها بعد. ومن اجلدير االنتباه إلى أننا أمام 

مشهد مشابه في »أرض إسرائيل« كذلك، إذ إن جميع البلدات 

الزراعية اليهودية القدمية، التي صمدت إلى وقت قريب، تقع إلى 

جانب البلدات الدرزية، كالبقيعة وشفاعمرو وكفر ياسيف وبيت 

جن. يبدو أن هذه األمة )الدروز(، التي اختبرت على مدار سنني 

أبناء أمة  طويلة حياة شقاء وإكراه، تعاملت بتسامح أكبر مع 

األحوال،  وعلى جميع  واملالحقات.  الباليا  مثلهم  اختبروا  أخرى 

جتدر اإلشارة إلى أنه باستثناء حاالت شاذة، مثل الهجوم على 

صفد في سنة 18٣7، فقد استمرت العالقات الودية بني هذين 

الشعبني، وهي عالقات لم يطلها الفساد«.1٣  

عاد بن تسفي، حني شغل منصب رئيس الدولة، ونشر في سنة 

195٤ مقالة أخرى قصيرة باللغة اإلجنليزية.1٤ تكمن أهمية هذه 

املقالة في كونها خّلصت جميع الروايات الصهيونية التي طّورتها 

أساسية  ركيزة  وشّكلت  الثالثينيات،  مطلع  منذ  الدرزية  حول 

لتطوير روايات إضافية وتعزيزها بغية سلخ الدروز عن محيطهم 

العربي، ومعدنهم اإلسالمي، واستعدائهم للقضية الفلسطينية. 

فيما يلي أهم الروايات الواردة في هذه املقالة:15 

الدروز  يتمّتع  إذ   ،)nation( شعبا  أو  أمة  الدروز  يشّكل   )1

بخصوصية ومصير ممّيز؛ 

املثال،  سبيل  فعلى  أوجه،  عدة  في  اليهود  الدروز  يشبه   )2

فإن الهوية القومية واالنتماء الديني منصهران عند الدروز 

واليهودية على حد سواء، وال ميكن فصل الواحد عن اآلخر؛ 

أما الشبه الثاني فيكمن في شتات الدروز وشتات اليهود 

بني األمم املختلفة؛ وبالرغم من ذلك، فقد جنح اليهود على 

الهوية  على  باحلفاظ  والتمّزق  الشتات  سنني  مئات  مدار 

اليهودية املميزة واملنفصلة، وكذلك جنح الدروز باحلفاظ على 

هويتهم الدرزية املميزة واملنفصلة على مدار السنني وبرغم 

جميع سنني تشتتهم بني عدة بالد. 

العتيدة، وال  الدولة  بذاكرة  الدروز  يتمّتع  لليهود، ال  خالًفا   )٣

بكتاب مقّدس خاص بهم، وال بلغة خاصة لهم متّيزهم عن 

جيرانهم، كما وأنهم ال يشّكلون »عرًقا« قائًما بذاته، ألنهم 

العربي كذلك يسري في  الفرس واألكراد والدم  خليط من 

عروقهم. وبالرغم من ذلك، يستطرد بن تسفي، أنه ال شك 

أنهم يشّكلون مجموعة مميزة ومنعزلة تختلف عن السكان 

اآلخرين الذين يعيشون بينهم. ويضيف: خضع الدروز على 

مدار السنني لسلطة أمراء عرب، وبتأثير هؤالء األمراء قام 

الدروز باعتبار أنفسهم عرًبا، ولكنهم باحلقيقة »ليسوا من 

أصول عربية«؛ 

يخضع الدروز حتى يومنا لنظام إقطاعي، إذ يقف على   )٤

رأس السلم االجتماعي واالقتصادي »حكيم« أو »أمير«، وهو 

صاحب القرار في حياتهم. يأتي الشيوخ بعد احلكيم، أو 

األمير، في هذا السلم الهرمي، وبعدهم تأتي الطبقة األخيرة 

التي تتشّكل من الفالحني الدروز. 

ه بن تسفي في مكان آخر الدروز باليهود، ألن كليهما  يشبِّ  )5

موّجًها  وأضاف  وبغضهم،  العرب«  »طغيان  من  يخشيان 

كالمه للسكان الدروز: »ال تنسوا أنكم أقلية في هذه البالد، 

إليكم مصدرها  املوجهة  واالتهامات  املصائب  والكثير من 

جيراننا العرب«.16 

يعتبر مقام النبي شعيب من أكثر األماكن قدسية لدى الدروز،   )6

وهو مكان مقّدس لليهود كذلك، كما أن كافة السكان احمللّيني 

في فلسطني كانوا يقّدسون املقام ويزورونه. ويؤّكد بن تسفي، 

الرسمي  االعتراف  قبل  املسلمني  لسلطة  خضع  املقام  أن 

بالدروز كطائفة دينية في دولة إسرائيل الحًقا، ويردف: »ولكن، 

بعد إنشاء السلطة اإلسرائيلية كان من املالئم حتويل املقام 

في حطني إلى أتباع يثرون«.17 النبي شعيب هو يثرون )أو 

يترو( كاهن مدين حمو النبي موسى.18 وجتدر اإلشارة إلى 

أن التراث الديني اليهودي يعتبر يثرون، من بني جملة األمور، 

كاهًنا ينتمي إلى عبادة األوثان، وأحد مستشاري فرعون مصر 

الذين أشاروا إليه مبشورة ذبح املولودين الذكور بني اليهود، 

ولم يشر الكاتب إلى ذلك طبًعا.19 

يكّن الدروز مشاعر االحترام لليهود. أقام اليهود بني الدروز   )7

وإلى جانبهم منذ حمالت الفرجنة في القرن الـ11 وحتى 

القرن الـ19 على أقل تقدير، وتعاونوا فيما بينهم في مجاالت 

التجارة والزراعة وحتى بلغ األمر في بعض احلقب بانضمام 

الشيخ أمني طريف.
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اليهود إلى صفوف الدروز في معاركهم. أقدم الدروز في 

اليهود أسرع  الـ18 على فتح قراهم وبلداتهم أمام  القرن 

اليهودية  التجمعات  إن  الطوائف.  بقية  فعلت  بكثير مما 

الزراعية التي جنحت باالستمرار في لبنان واجلليل كانت 

مجاورة لبلدات درزية، وحني اختفت البلدات الدرزية ألي سبب 

كان اختفت معها كذلك التجمعات اليهودية املجاورة لها. 

هنالك رابطة طويلة األمد جتمع اليهود والدروز مًعا، وخاصة   )8

على  الواقع  النبي سبالن،  )كمقام  املقّدسة  األماكن  حول 

قمة جبل سبالن جنوب قرية حرفيش(. تعتبر جميع أماكن 

»حجيج الدروز« أماكن »حجيج« كذلك بالنسبة لليهود، »وقد 

وضع اليهود صلوات خاصة لهذه األماكن«.20 

إن هذه األمة التي اختبرت الباليا على مدار عقود طويلة،   )9

لم  عليهم،  واملسيحّيني  املسلمني  املتطرفني  بسبب هجوم 

تسع، ال عن قريب وال عن بعيد، إلى االحتاد فيما بينها 

واالنفصال لتشّكل إطارًا سياسًيا خاًصا بها. يشّكل الدروز 

أقلية ولم مُينحوا »الـسيادة«، ال في بلدان إسالمية )حوران 

السورية وجبل الشيخ(، وال في لبنان املسيحية. 

نشهد مصيرًا واحًدا يجمع بني اليهود والدروز.   )10

سنرى الحًقا أن جميع هذه احملاور والنقاط األساسية التي 

منهاج  في  وانعكست  تعزّزت  قد  تسفي  بن  مقالة  في  ظهرت 

»التراث الدرزي«.

ولكن قبل املضي قدًما في اخللفية التاريخية، ال بد لنا من 

اخلطاب  في  محورًيا  يعتبر  العرقي  اخلطاب  أن  إلى  التنويه 

من  شريحة  استبطنته  الذي  اخلطاب  ذات  وهو  الصهيوني، 

املتعاونني الدروز في احلركة الصهيونية في تعاملها مع خصائص 

الدروز في الواقع واملاضي على حد سواء. فقد أّكدت التقارير 

البعد  للدروز، وهو ذلك  املميز  »العرقي«  البعد  الصهيونية على 

الكامن في التساؤل الذي ال يزال سائًدا بني العديد من الشرائح 

االجتماعية والعديد من الباحثني بشأن »عروبة« الدروز. وهو ال 

لفلسطني  واحلضارية  الثقافية  البيئة  عن  غريب  خطاب  شك 

وبالد الشام، فهو خطاب مستورد من القارة األوروبية، وهو جزء 

ال يتجزأ من خطاب »تشكيل األمة اليهودية«، وهو نفس اخلطاب 

الدرزية«.  األمة  »تشكيل  على صعيد  استخدم صهيونًيا  الذي 

لم ينج أحد من شرك هذا اخلطاب، إذ استولى على اخلطاب 

لها  واملناهضني  الصهيونية  احلركة  مع  للمتعاونني  السياسي 

على حد سواء. فقد أّكد الناشطون الدروز في مناسبات عديدة 

على أن الدروز هم »عرب أقحاح« وهم »عرب العرب«. وهكذا يتبنى 

الطرفان اخلطاب العرقي هذا، بينما كانت النظرة السائدة في 

املنطقة ما قبل االستعمار األوروبي هي رؤية العروبة بوصفها 

ثقافة، ال عرًقا، باألساس.21 

وفق العديد من الدراسات، أهمها دراسة الباحث قيس فرّو 

ودراسة الباحثة ليلى بارسونز،22 ال شك أن ثورة الـ٣6 وأحداثها 

املختلفة السلبية واإليجابية، واملوقف احليادي للزعامات الدرزية 

احمللية، واالعتداء على جتمعات درزية، وقتل بعضهم إما بسبب 

خلفية  على  وإما  الصهيونية  الدوائر  مع  بالتخابر  االشتباه 

الدروز  بالغة في نفوس السكان  آثارًا  جرمية، كل ذلك قد ترك 

التعاون فعاًل  إلى  بالتالي بعضهم  في فلسطني عامة،2٣ ودفع 

في  جتّند  أن  ببعضهم  األمر  بلغ  وقد  صهيونية.  دوائر  مع 

قبل  العربية  اجليوش  ومحاربة  الصهيونية  العصابات  صفوف 

دوائر صهيونية  دأبت  فقد  أخرى،  ناحية  ومن  وأثناءها.  النكبة 

وجهاء  من  التقرّب  وسياسية،  وعسكرية  استخباراتية  عديدة، 

دروز مركزّيني، ومن ضمنهم زعماء الطائفة الدينّيني والتقليدّيني. 

ولكن قبل المضي قدًما في الخلفية التاريخية، ال بد لنا من التنويه إلى أن الخطاب 

استبطنته  الذي  الخطاب  ذات  وهو  الصهيوني،  الخطاب  في  محورًيا  يعتبر  العرقي 

شريحة من المتعاونين الدروز في الحركة الصهيونية في تعاملها مع خصائص الدروز 

دت التقارير الصهيونية على البعد »العرقي« 
ّ

في الواقع والماضي على حد سواء. فقد أك

المميز للدروز، وهو ذلك البعد الكامن في التساؤل الذي ال يزال سائًدا بين العديد من 

الشرائح االجتماعية والعديد من الباحثين بشأن »عروبة« الدروز. وهو ال شك خطاب 

الثقافية والحضارية لفلسطين وبالد الشام، فهو خطاب مستورد  البيئة  غريب عن 

من القارة األوروبية، وهو جزء ال يتجزأ من خطاب »تشكيل األمة اليهودية«، وهو نفس 

الخطاب الذي استخدم صهيونًيا على صعيد »تشكيل األمة الدرزية«.
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كذلك، من الضروري التنويه إلى أن الدروز بغالبيتهم العظمى 

قد عاشوا في فلسطني في قرى منغلقة اجتماعًيا، ولم ينكشفوا 

إلى األوجه الثقافية والقومية احلديثة التي سادت غالًبا في املدن 

الكبرى، كحيفا ويافا والقدس. زد على ذلك، أن املجتمع الريفي 

العائلية  العصبية  متلكته  مجتمًعا  كان  بالعموم  الفلسطيني 

واجلهل والفقر، إضافة إلى كونه عاش على مدار مئات السنني 

في ظل نظام إقطاعي يقوم بالضرورة على املظالم.2٤  

تشير بعض املراجع التاريخّية إلى أن بعض الثوار وقّطاع 

الطرق قد قاموا بالتعّدي على جتمعات وقتل شخصيات درزية، 

بعضهم كان متهًما من طرفهم بالعمالة مع العصابات الصهيونية 

والوكالة اليهودية. ونالحظ أن مثل هذه األعمال والتعديات قد أّدت 

ببعض الدروز إلى إقناع الوجهاء لالنتقال من موقف احلياد إلى 

موقف التعاون فعاًل مع الدوائر اليهودية والصهيونية، وإن كان 

ليس بصورة نشطة في السنني القليلة األولى في اخلمسينيات.25 

فعلى سبيل املثال، تعامل حسن أبو ركن من قرية عسفيا مع 

الدوائر الصهيونية في الثالثينيات، ولكن الثّوار قاموا بالهجوم 

على القرية وقتله )يوم 27 تشرين الثاني 19٣8(،26 ويبدو أنهم 

تركوا خوًفا في نفوس سكان القرية بكاملها. وحتى لو أنهم لم 

يعتدوا على أشخاص آخرين هناك، إاّل أن األثر الذي تركته هذه 

العملية كان كبيرًا ومتّثل في انتهاك حرمة هذه البلدة »الدرزية«، 

وبالتالي فهو اعتداء على كامل الدروز. كذلك، فإن ما حصل مع 

صالح خنيفس من شفاعمرو، الذي كان ال يزال طالًبا في مدرسة 

دينية درزية حني قتل بعض الثوار والده )الشيخ حسن خنيفس 

في ٤ كانون الثاني 19٣9(، األمر الذي أّدى به في أعقاب ذلك 

وطلب  اجلليل،  في  الدروز  املتعاونني  أبرز  إلى  يتحّول  أن  إلى 

احلماية من اجلهات الصهيونية، ومساندتها في إقناع شخصيات 

الطرف  جانب  إلى  للوقوف  وسورية  ولبنان  اجلليل  في  درزية 

الصهيوني، وجتنيد بعض الشباب الدروز من األسر الفقيرة إلى 

صفوف العصابات الصهيونية وااللتحاق الحًقا بصفوف اجليش 

اإلسرائيلي. بعبارات أخرى، إذا تعامل بعض األفراد من الدروز مع 

الدوائر الصهيونية، كما جرى مع بقية األشخاص املنتمني إلى 

الطوائف األخرى، وهو أمر ال شك فيه كما تؤّكد لنا العديد من 

الدراسات،27 فإن ردود أفعال الثوار على ذلك أفضت إلى ابتعاد 

نسبة أكبر من الدروز عن موقف احلياد وتقرّب بعضهم شيًئا 

فشيئا إلى الطرف الصهيوني.28 كما وأفضى ذلك بالتالي إلى 

جتّند البعض طوًعا في العصابات الصهيونية، كما جرى فعاًل 

منذ مطلع سنة 19٤8، وانضمامهم الحًقا إلى »وحدة األقليات« 

في  أكبر  أعداد  تطوّع  وكذلك   ،)19٤8 متوز  في  أنشئت  )التي 

كانون األول 19٤8، إذ تطوّع عدد من الدروز إلى صفوف اجليش 

اإلسرائيلي منذ حلظة تشكيله، إضافة إلى انتقال جزء من وحدة 

درزية )بقيادة القائد العسكري شكيب وّهاب( منطوية حتت لواء 

جيش اإلنقاذ إلى صفوف اجليش اإلسرائيلي )في أيار 19٤8(. 

ومن األهمية مبكان اإلشارة إلى حقيقة أن سكان قرى درزية )كقرية 

بيت جن( احتضنوا أثناء النكبة مهّجرين مسلمني ومسيحّيني من 

بعض القرى في اجلليل، ومارسوا، إلى جانب بعض املتعاونني 

الدوائر  على  كبيرة  ضغوًطا  معّدي(،  )كجبر  كذلك  الدروز 

الصهيونية حلماية سكان قرى عديدة من املسلمني واملسيحّيني 

والعمل على عدم طردهم من البالد وإعادتهم إلى قراهم.29  

هذه  )يعقوب شمعوني( هدف  األقليات«  »وحدة  قائد  خّلص 

الوحدة في حينه باستخدام الدروز »كخنجر سام لطعن الوحدة 

»وحدة  على  القائمني  أن  على  فرّو  ويؤّكد  الظهر«.  في  العربية 

األقليات« قاموا باستخدامها ألغراض دعائية والترويج لها في 

كافة وسائل اإلعالم املتاحة كقصة جناح »لتوطيد عالقات األخوّة 

بعكس التفرقة والشقاق القائم بني املسلمني واألقليات في الدول 

العربية«. ويضيف أن هذه الدعاية »قد تركت أثرًا سلبًيا بالًغا 

على الدروز في البالد«، واستشهد بقول أحد القادة اإلسرائيلّيني: 

»لقد أّدت هذه الدعاية بالطبع إلى تدمير جسور العودة )عودة 

الدروز إلى املجتمع الفلسطيني أو إلى حضنهم العربي(«.٣0 ويبد 

أنه هذا حتديًدا معنى اصطالح »حلف الدم« السائد في املعجم 

الصهيوني والدرزي في البالد، والذي يشير إلى مشاركة بعض 

املتطوّعني الدروز في معارك 19٤8 إلى جانب القوات الصهيونية، 

وسقوط العشرات منهم قتلى، وربط ذلك مع »مصير« الدروز.٣1 

ولكن، يجب أاّل نبالغ باألمر، فقد تطوّع حتى منتصف سنة 19٤9 

نحو ٤00 شاب درزي، ونحو 200 بدوي مسلم، ونحو 100 شركسي 

فقط، وشّكلوا سوية، إضافة إلى نحو 150 جندًيا يهودًيا، »وحدة 

 وجهاء الطائفة الدرزية يحيون اجلنود الدروز في جيش االحتالل االسرائيلي.
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األقليات« في اجليش اإلسرائيلي.٣2 وجتدر اإلشارة إلى أن جّل 

هؤالء املتطوعني انتموا إلى الشرائح االجتماعية الضعيفة والفقيرة 

في املجتمع، مبا في ذلك املتطوعني الدروز املنتمني بصورة كبيرة 

الغالبية  ولكن  بارسونز.٣٣  ليلى  تخبرنا  كما  حلبي،  عائلة  إلى 

العظمى للسكان الدروز، ومن ضمنهم القيادات والشيوخ، عارضت 

هذه اخلطوات وإن كانت معارضتها هذه لم تتخذ غالًبا دورًا نشًطا 

أو فاعالً، حتى منتصف اخلمسينيات على أقل تقدير. وهناك 

من يّدعي أن الدوائر الصهيونية واإلسرائيلية النافذة حرصت، 

منذ حلظة إعالن االستقالل، على استحداث قيادة درزية بديلة 

للقيادة الروحية التقليدية املتمّثلة بالشيخ أمني طريف، إلى جانب 

املشايخ جبر معدي وجنيب منصور وقفطان عزام. هدفت هذه 

التقليدية وإخضاعها،  القيادة  إلى بسط سلطتها على  الدوائر 

ومن ضمن ذلك استخدام أدوات الترغيب والترهيب ضد القيادة 

التقليدية وجتاهلها لها، والسعي إلخضاع جميع األصوات الدرزية 

املعارضة لألهداف الصهيونية واإلسرائيلية، أهمها فصل الدروز 

عن بيئتهم العربية واإلسالمية وفرض قانون التجنيد اإلجباري 

على الشباب الدروز وفرض عالقة تبعية السكان الدروز وقياداتها 

وقد  اإلسرائيلي.  العمل  وسوق  واحلكومية  الصهيونية  بالدوائر 

أبو ركن وفرحان  ولبيب  البديلة صالح خنيفس  القيادة  ضّمت 

طريف. ويضيف كمال كيوف، »إن هذا اجلو وضع الشيخ أمني 

في مأزق حرج، حيث رسمت خطة حملاصرته وإقالته من الرئاسة 

الروحية إذا لم يخضع إلمالءات املعسكر اآلخر ويؤدي الدور املناط 

)بصفته  بلمون  ويهوشوع  احلكومة  رئيس  مكتب  من  بدعم  به 

مستشارًا لرئيس احلكومة لشؤون األقليات( واحلاكم العسكري، 

فاضطر أن يلجأ إلى دعم أبا حوشي رئيس بلدية حيفا أكثر 

شخصية مؤثرة آنذاك في الوسط العربي«.٣٤ كذلك، يردف كيوف، 

للتجنيد اإلجباري، فقد كانت احلرب ضارية من  بالنسبة  »أما 

قبل املعسكر اآلخر الداعم للتجنيد في جميع القرى باالجتماعات 

واملناشير وضغط الشرطة واملخابرات واحلكم العسكري، ورغم كل 

ذلك قال الشيخ )أمني طريف( كلمته أمام املشايخ، إن التجنيد 

ويحرج  أخالقهم،  ويفسد  الدروز،  الشباب  شخصية  يصهر 

إخوانهم في سورية ولبنان، وميس بانتمائهم القومي وبعالقاتهم 

مع الطوائف األخرى، وعّبر عن ذلك في رسالة لرئيس احلكومة 

ووزير الدفاع، وعندما دعا الجتماع مشايخ الدين سنة 195٤ في 

مقام سبالن لبحث مسألة أبعاد جتنيد الشباب الدروز إجبارًيا، 

اضطرت الشرطة واحلكم العسكري إلى احتجازه لعدة ساعات 

التقليدية  القيادة  عقده«. حاولت  املزمع  االجتماع  أفشلت  حتى 

مقاومة جميع هذه املساعي حتى سنة 195٤، إاّل أنها فشلت في 

نهاية املطاف، ومّت التوّصل إلى حل وسط مفاده يضمن اعتراف 

إسرائيل بالقيادة التقليدية الدرزية بزعامة الشيخ أمني طريف بكل 

ما يتعلّق بالشؤون الدينية، وإعفاء الشابات الدرزيات والشباب 

املتدين الدروز من اخلدمة العسكرية، وإعفاء الشيخ طريف من 

التوقيع على قانون التجنيد اإلجباري، وإبقاء الوقف الدرزي حتت 

والية القيادة التقليدية وإدارتها له.٣5 

 

4- الخدمة العسكرية بين الدروز

لم يعارض )ال بل ويرى البعض أنهم طالبوا( أعضاء الكنيست، 

العرب واليهود، املنتمني للحزب الشيوعي اإلسرائيلي )ماكي( في 

مطلع 1950، وعلى رأسهم توفيق طوبي، فرض اخلدمة العسكرية 

اإلجبارية على أبناء البقية الباقية من الشعب الفلسطيني التي 

تسّنى لها البقاء فيما أضحى يسّمى »دولة إسرائيل« أسوة ببقية 

سكان الدولة اآلخرين.٣6 ويّدعي الشاعر حنا أبو حنا، الذي انتمى 

في حينه إلى عصبة التحرّر، أن توفيق طوبي حمل فكرة جتنيد 

الوحدة في حينه  ص قائد »وحدة األقليات« )يعقوب شمعوني( هدف هذه 
ّ

لخ

د فّرو على أن 
ّ

باستخدام الدروز »كخنجر سام لطعن الوحدة العربية في الظهر«. ويؤك

القائمين على »وحدة األقليات« قاموا باستخدامها ألغراض دعائية والترويج لها في 

التفرقة  بعكس  األخّوة  عالقات  »لتوطيد  نجاح  كقصة  المتاحة  اإلعالم  وسائل  كافة 

هذه  أن  ويضيف  العربية«.  الدول  في  واألقليات  المسلمين  بين  القائم  والشقاق 

ا على الدروز في البالد«، واستشهد بقول أحد القادة 
ً

الدعاية »قد تركت أثًرا سلبًيا بالغ

اإلسرائيلّيين: »لقد أّدت هذه الدعاية بالطبع إلى تدمير جسور العودة )عودة الدروز إلى 

المجتمع الفلسطيني أو إلى حضنهم العربي(«.
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عدد من الشباب العرب ملساعدة القوات الصهيونية لطرد جيش 

اإلنقاذ من اجلليل.٣7 ويؤّكد أسامة حلبي، استناًدا إلى خطب 

وتصريحات أعضاء الكنيست العرب،٣8 على »عدم وجود معارضة 

جدية معلنة وموّحدة من قبل الزعماء والقادة السياسّيني وأعضاء 

للخدمة في اجليش اإلسرائيلي في السنوات  الكنيست العرب 

األولى التي تلت قيام الدولة. فعلى سبيل املثال، لم جند بني أعضاء 

الكنيست العرب من عارض اخلدمة في اجليش اإلسرائيلي مبدئًيا 

خالل مناقشة مشروع قانون اخلدمة األمنية« في دورة الكنيست 

منذ مطلع أيلول 19٤9 وحتى كانون الثاني 1950، »بل أن هناك 

من رأى، آنذاك، أن اخلدمة في اجليش تدل على املساواة وعدم 

السماح للمواطنني العرب باخلدمة في اجليش يحمل في طياته 

التمييز ضّدهم«. ويضيف حلبي »أن هذا الوضع، أي عدم اتخاذ 

ممثلي األقلية العربية موقًفا واضًحا وحاسًما ضد التجنيد، سّهل 

على السلطة العمل بني الدروز إلى جانب العوامل املساعدة«.٣9

شاريت  موشي  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  أن  إلى  ويشار 

كان قد أعلن في 7 شباط 195٤ عن ضرورة »جتنيد األقليات 

للجيش اإلسرائيلي«، لضمان »مساواة حقوق وواجبات أبناء كل 

الطوائف في الدولة«، وحترير السكان العرب »من الشعور بالتمييز 

ضّدهم«. نشر مرسوم التجنيد هذا الحًقا )9 متوز 195٤(، وفرض 

على ٤.520 شابا عربيا، َمُثل منهم نحو ٤.000 شاب، غالبيتهم 

من املسلمني، إاّل أن بن غوريون ألغى املرسوم بعد أشهر قليلة 

)في معرض سنة 1955(.٤0 كل هذا يشير إلى أن األجواء التي 

جتّند في ظلها الدروز في اجليش اإلسرائيلّي، ومستوى الوعي 

القومّي والشعور باالنتماء الفلسطينّي، كانت تختلف متاًما عما 

هي عليه الوضع اليوم، وأن موقف التجنيد لم يكن في حينها 

موقًفا شاّذًا كما هو حالًيا.

بتحريض من دائر إسرائيلية، بادر النائب الشيخ جبر معّدي 

- الذي انتمى سابًقا إلى معسكر الشيخ أمني طريف - سوية 

وصالح  معدي  كمال  )ضّمت  الدروز  وجهاء  من  مجموعة  مع 

خنيفس ولبيب أبو ركن وفرحان طريف وسلمان طريف وتوفيق 

يوسف وفايز يوسف(، إلى توجيه رسالة في يوم 12 كانون األول 

1955 إلى بن غوريون يطالبونه مجدًدا بفرض قانون التجنيد 

الشارع  الرسالة سخط  هذه  أثارت  وقد  الدروز.  على  اإلجباري 

كانون  في  العسكري  احلكم  على  القائمون  خلص  الدرزي.٤1 

الثاني 1956 هذا الوضع، وأشاروا إلى أن غالبية أبناء الطائفة 

الدرزية يعارضون التجنيد، ال بل وأن أولئك الذين وّقعوا على 

ذلك،  من  بالرغم  عليها.  بتوقيعهم  االعتراف  يخشون  الرسالة 

تذرّعت احلكومة في نهاية كانون الثاني 1956 مبطالبة بعض 

على  اإلجبارية  يفرض اخلدمة  قرارًا  باتخاذها  الدروز  الوجهاء 

الدروز. إاّل أن هذا القرار أثار غضب املجتمع الدرزي، وقد دعا 

الشيخ جنيب منصور، العضو السابق في مجلس إدارة جمعية 

حيفا(  في   19٤٤ سنة  تأّسست  )التي  الدرزي«  الفقير  »إغاثة 

واملنتمي ملعسكر الشيخ أمني طريف،٤2 إلى عقد اجتماع لبحث 

األركان واحملافظة  رئيس  إلى  احتجاج  إرسال عريضة  مسألة 

على الوضع القائم، أي إبقاء التجنيد طوعًيا ال إجبارًيا. وبالفعل 

نشرت هذه العريضة في ٣ أيار 1956، وحملت توقيعني لناشطنْي 

درزّينْي بارزْين في هذا املضمار، أال وهما فرهود قاسم فرهود 

واألستاذ سلمان شحادة من قرية الرامة، وأرسلت إلى املعنّيني 

فرهود  فرهود  الشيخ  دعا  كذلك،  اإلسرائيلية.٤٣  احلكومة  في 

وجهاء  جلميع  الدعوة  وأرسل  ياسيف  كفر  في  اجتماع  لعقد 

الدروز، طالب فيه إلغاء التجنيد اإلجباري. كذلك أرسل العديد 

رئيس  إلى  احتجاج  برقيات  الشخصية  بصفاتهم  الدروز  من 

الدولة وإلى أجهزة اجليش، وبعضهم التجأ إلى دور القضاء. 

توّجه أحد هؤالء، احملامي محمد منر الهواري، في يوم 22 آذار 

1956 برسالة إلى رئيس احلكومة بتوقيع 16 شاًبا درزًيا من 

شفاعمرو فرض عليهم القانون، جاءت فيها أسباب رفض اخلدمة 

العسكرية. وبالرغم من املعارضة الواسعة، تقرّر في وزارة الدفاع 

تطبيق قانون اخلدمة اإلجبارية. عند بداية تطبيقه، في مطلع 

آذار 1956، تزايدت أعداد الشباب الدروز الذي توجهوا إلى دوائر 

التسجيل، شيًئا فشيئا.٤٤ وسعت أجهزة الشرطة إلى التعبير 

عن صرامتها في تطبيق القانون، متّثل ذلك في مطاردة عشرات 

الرافضني للخدمة، إلى جانب الضغط على زعماء الدروز لتعزيز 

تعاونهم أكثر مع أجهزة األمن املختلفة.٤5 

وحدة اجلنود الدروز في جيش االحتالل اإلسرائيلي.
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5- مقاومة السياسات اإلسرائيلية ونشر الوعي: 
لجان عربية درزية

بدأت عملية رفض التجنيد اإلجباري مباشرة في أعقاب نشر 

أمر التجنيد – إذ وّقع حوالي 1.500 درزي على عريضة بادر 

إليها الشيخ فرهود وآخرون )في آذار 1956( موّجهة إلى رئيس 

الدولة بن تسفي يعلموه فيها أن تلك املجموعة املؤلفة من 19 

من الوجهاء الدروز الذين وقعوا على أمر التجنيد غير مخّولني 

بالتوقيع باسم كافة الدروز. ونتيجة للضغوط التي وقعت على 

وجهاء الطائفة، أصدر الشيخ أمني طريف الرئيس الروحي للطائفة 

الدرزية في إسرائيل »حرًما« )مقاطعة( ضد كل مجّند درزي ميارس 

أعمااًل ال إنسانية خالل خدمته. 

ويشير نبيه القاسم إلى أن سنة 1960 تعتبر سنة حتّول 

في وعي الشارع الدرزي في البالد بكل ما يتعلّق بالعالقة مع 

لسياسة  والتصّدي  التحّدي  »عملية  وبداية  اجلديدة،  الدولة 

السياسات  مع  وتعامله  الدروز«،  عند  العربية  الروح  طمس 

اإلسرائيلية املعتمدة.٤6 ويبدو أن هذا التحّول جاء نتيجة تراكم 

األحداث وخيبات األمل املتالحقة. فقد صودرت غالبية أراضي 

ولم  العرب؛  السكان  ببقية  أسوة  منها  يستثنوا  ولم  الدروز، 

تتبّدل األحوال االقتصادية للسكان وال لسلطاتها احمللية، كما 

ولم تتحّقق جميع الوعود باالزدهار والرخاء ومنحهم االمتيازات 

اخلاصة. اعتقل الشاعر سميح القاسم بسبب رفضه اخلدمة 

الهيئات  إلى مختلف  العسكرية )متوز 1960(، تالها رسائل 

احلكومية وردود أفعال دوائر وشخصيات صحافية )كنسيم 

اليوم، من جهة أركان النظام؛  رجوان رئيس حترير صحيفة 

وفوزي األسمر ونعيم مخول وسلمان شحادة وراشد حسني 

وغيرهم من جهة الشخصيات الوطنية الفلسطينية(. أّكدت هذه 

النشاطات واملقاالت عدم انصياع الدروز للمشاريع اإلسرائيلية،٤7 

ولكنها باملقابل نّبهت الدوائر احلكومية إلى ضرورة استمرار 

العمل لفصل الدروز بالكلية عن بيئتهم الثقافية واالجتماعية 

خصائص  على  يقوم  جديد  درزي  وعي  بلورة  على  والعمل 

دينية درزية معينة وعناصر مبتكرة تساهم في تطويع الدروز 

وتعزيز عزلتهم عن محيطهم العربي والفلسطيني، كالعنصر 

األسطوري »عهد أبدي« و»حلف الدم«. إاّل أن هذا التحّول لم يتخذ 

اجلمعيات  بعض  ظهور  باستثناء  منظًما،  جماهيرًيا  طابًعا 

سنشهد  ولكننا  قليلة،  شهور  بعد  اختفت  التي  املتواضعة 

بداياته بعد عقد من الزمان. 

اجتمع عدد من الشباب الدروز يوم 10 آذار 1972 في بيت 

للتجنيد  الشيخ فرهود فرهود - املعروف مبقاومته الشديدة 

وملساعي فصل الدروز عن مجتمعهم العربي كما جاء أعاله - 

بعد أن ملسوا ضرورة ملحة إلنشاء كيان للتصّدي لسياسات 

الدولة من جهة، ولنشر الوعي بني السكان بشأن خطورة هذه 

السياسات عليهم.٤8 اجتمع أعضاء اللجنة على األربعة أهداف 

املركزية التالية لعمل اللجنة: 1- إلغاء التجنيد اإلجباري وجعله 

األراضي  وإعادة  األراضي  مصادرة  عن  الكف   -2 اختيارًيا؛ 

املصادرة؛ ٣- عدم التدّخل في شؤون الدروز الدينية والقومية 

سياسية  منصة  إلى  الدينية  املناسبات  حتويل  عن  والكف 

وقد ظهر الحًقا هدف  التامة.  باملساواة  املطالبة  حزبية؛ ٤- 

»التراث  منهاج  ملشروع  التصّدي  في  متّثل  إضافي  مركزي 

الدرزي«. شاركت اللجنة وأعضاؤها منذ انطالقتها في العديد 

واملسيرات  واملظاهرات  )كيوم األرض(  الوطنية  املناسبات  من 

إغاثة  حمالت  إلى  واملبادرة  املختلفة،  الشعبية  واملهرجانات 

وتضامن مع األهالي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وال تزال 

اللجنة نشطة حتى يومنا، ولها فروع عدة منتشرة في العديد 

من القرى العربية الدرزية ومقرّها الرئيس في قرية يركا.٤9 

بدأت عملية رفض التجنيد اإلجباري مباشرة في أعقاب نشر أمر التجنيد – إذ 

ع حوالي 1.5٠٠ درزي على عريضة بادر إليها الشيخ فرهود وآخرون )في آذار 1956( 
ّ

وق

موّجهة إلى رئيس الدولة بن تسفي يعلموه فيها أن تلك المجموعة المؤلفة من 

19 من الوجهاء الدروز الذين وقعوا على أمر التجنيد غير مخّولين بالتوقيع باسم 

كافة الدروز. ونتيجة للضغوط التي وقعت على وجهاء الطائفة، أصدر الشيخ أمين 

الدرزية في إسرائيل »حرًما« )مقاطعة( ضد كل  للطائفة  الروحي  الرئيس  طريف 

 ال إنسانية خالل خدمته. 
ً
د درزي يمارس أعماال

ّ
مجن
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الشباب  فقد ظهرت مجموعة من  املبادرة،  إلى جانب جلنة 

في  العرب  الطالب  جلان  ضمن  الناشطني  اجلامعّيني  الدروز 

اجلامعات، وضمن فروع جلنة املبادرة. نشط هؤالء بصورة خاصة 

للخدمة،  الدروز الرافضني  في مقاومة سياسة اعتقال الشباب 

ومساندة دروز اجلوالن في إضرابهم العام في سنة 1981 رفًضا 

لفرض املواطنة اإلسرائيلية عليهم وضّم اجلوالن إلى حدود السيادة 

اإلسرائيلية. أما املجال األهم الذي نشط فيه هؤالء الطالب فيتمّثل 

في مقاومتهم ملنهاج التعليم املنفصل للطالب الدروز في املدارس 

ولسياسة »التدريز«.50

دالية  ظهرت في سنة 1982 جلنة اخلريجني مقرّها في 

ساهموا  وثانوّيني،  جامعّيني  دروزا  طالًبا  وضّمت  الكرمل، 

وفضح  »التدريز«  سياسة  مخاطر  بشأن  الوعي  نشر  في 

الواردة في املنهاج املخّصص للطالب الدروز، من  املضامني 

خالل نشاطاتهم املختلفة كإرسال البرقيات وتوزيع املناشير 

وكتابة املقاالت الصحفية وإصدار نشرات ملرة واحدة.51 توّقفت 

هذه اللجنة عن العمل في سنة 200٣، 52 ولكن ظهرت باملقابل 

»حركة احلرية للحضارة العربية«، يقف على رأسها إحسان 

كامل مراد، ومقرّها في قرية بيت جن، لالستمرار في هذا 

النشاط املقاوم لسياسة فصل الدروز عن بيئتهم األم العربية 

ومقاومة التجنيد القسري. 

 ٤05 على   2009 سنة  في  أجري  رأي  استطالع  ويفيد 

مستطلَعني من السكان الدروز، يقيمون في 18 بلدة عربية 

الدروز بغالبيتهم ال يزالون يرفضون اخلدمة  البالد، ان  في 

في  اجلندية  يؤيدون  منهم  فقط   %٣6 نحو  وأن  العسكرية، 

زلنا  فال  ذلك،  من  وبالرغم  اإلسرائيلي.5٣  اجليش  صفوف 

مفادها  البيانات،  لهذه  مناقضة  تبدو  مثيرة،  حقيقة  أمام 

سنة  بيانات  وفق  إسرائيل،  في  الدروز  املجّندين  نسبة  أن 

2011، تتراوح بني 80% و 85%، وهي نسبة تفوق بكثير نسبة 

املجّندين اليهود )نحو 67%(.5٤ ميكن فهم هذه الهوة الكبيرة 

بالقول إن هناك اختالًفا بني التعبير عن املوقف املبدئي، وبني 

ترجمة هذا املوقف على أرض الواقع، ألن ثمن رفض اخلدمة 

سيكون جسيًما، خصوًصا في ظل حقيقة أن العمل ضمن 

للعمل  رئيًسا  يعتبر مصدرًا  أعاله،  كما جاء  األمن،  أجهزة 

بني السكان الدروز. 

وبالرغم من األهمية البالغة للتجربة العسكرية في شحذ وعي 

الشباب الدروز واستعدائهم للمحيط العربي والفلسطيني، يبقى 

الدرزي  الوجدان واملعتقد  التربية والتعليم في صقل  دور جهاز 

وتهيئة األطفال وتنشئتهم هو الدور األهم واألكثر حيوية.    

6- تشكيل الهوية الدرزية-اإلسرائيلية عبر 
تشكيل المنهاج 

نتيجة تسارع مظاهر االحتجاج املتراكمة بني السكان الدروز 

إلى   197٤ العام  في  الدولة  جلأت  السبعينيات،  مطلع  حتى 

تأسيس جلنتني، األولى جلنة برملانية برئاسة رئيس جلنة الداخلية 

في الكنيست )سمّيت جلنة شخطرمان(، والثانية جلنة أقامها 

مستشار احلكومة لشؤون العرب برئاسة جبرائيل بن دور. ومن 

نتائج جلنة شخطرمان  الاّلفت في هذا السياق أن إحدى أهم 

اخلاصة بالتربية والتعليم، وهي التوصية الوحيدة املطبقة فعلًيا 

فريق  تشكيل  في  تتمّثل  اللجنتني،  توصيات  جملة  بني  من 

خاص ملعاجلة ملف التربية والتعليم بني السكان الدروز. جاءت 

هذه التوصية بهدف زرع مفهوم »الوعي الدرزي-اإلسرائيلي« في 

مناهج التربية والتعليم اخلاصة املزمع استحداثها لتكون األداة 

الرئيسة في املدارس الدرزية. وقد تفرّع من هذه التوصية الرئيسة، 

توصيات إضافية جاءت لتعزيز هدفها هذا، أالَ وهي: دعوة ضباط 

جيش متقاعدين، وذوي اإلعاقات من الدروز )الذين أصيبوا خالل 

خدمتهم العسكرية(، إللقاء محاضرات أمام طالب املراحل العليا 

حول جتاربهم في اخلدمة العسكرية، بوصفهم املثال األعلى الذي 

يتعنّي على الطالب الدرزي السعي نحو بلوغه؛ وإنشاء مدارس 

»درزية«، وتقليص عدد املعلّمني غير الدروز في املدارس الدرزية، 

وتقليص نسبة الطالب الدروز في املدارس العربية غير الدرزية 

عموًما، وفي مدرستي كفر ياسيف الثانوية واملدرسة األرثوذكسية 

في حيفا خاصة؛55 ودمج جميع املدارس في القرى الدرزية في 

املنّظمة شبه العسكرية اجلدناع )حركة الشبيبة العبرية(؛ وزيادة 

عدد الطالب الدروز في معاهد إعداد املعلّمني؛ ومنح تسهيالت 

خاصة للشباب الدروز الذين أنهوا خدمتهم العسكرية اإلجبارية. 

أما جلنة بن دور فقد أوصت صراحة بضرورة فصل املدارس 

ووضع  العربي،  التعليم  جهاز  عن  الدرزية  القرى  في  الرسمية 

مناهج خاصة بالدروز واستحداث موضوع جديد متّثل في »التراث 

الدرزي«، كبديل عن تعليم العقيدة الدينية الدرزية، وذلك »لتعزيز 

الوعي الدرزي«، أي تشكيل خصوصية طائفية وتعزيز هوية درزية 

منفصلة عن محيطها العربي الفلسطيني واإلسالمي، من جهة، 

وعن احمليط اليهودي من جهة أخرى.

والدروز،  اليهود  بني  املمّيزة  العالقات  تعزيز  إلى  إضافة 

واستحداث جذور تاريخية وهمية وأسطورية وتسويقها، وتوسيع 

املعارف بالثقافة اليهودية وبلورة الكيان الدرزي اإلسرائيلي، فقد 

خّلصت وزارة املعارف في العام 1975 األهداف املتوّخاة من إقامة 

جهاز التربية والتعليم الدرزي، أهّمها: اعتماد قيم الثقافة الدرزية، 
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وسعي إسرائيل الدائم إلى إحالل الّسالم مع جيرانها، وحّب الوطن 

والوالء لدولة إسرائيل. 

للمنهاج  الهدف األسمى  أن  أعاله،  يبدو من جميع ما جاء 

الدرزية، يكمن في تعزيز والء اجليل الّصاعد  اخلاص باملدارس 

للدولة، والتأكيد على اخلصوصية الدرزية، وتعزيز الهوية الطائفية 

احليوي  واإلسالمي  العربي  محيطها  من  وانتزاعها  االنطوائية، 

وعزلها عنه. واجلدير بالذكر، أّن منهاج التراث الدرزي قد اعتمد 

في املدارس الدرزية في السنة الدراسية )1978/1977(.

قام يسري خيزران ببحث منهاج تدريس اللغة العربية املعتمد 

في املدارس الدرزية، بدًءا من الصف الثامن وحتى الثاني عشر.56 

وأرى أّنه ميكننا من خالل تسليط الّضوء على أهم نتائج هذه 

الدراسة أن نوجز اآللية التي اعتمدتها إسرائيل في تشكيل الهوية 

اإلسرائيلية الدرزية، إضافة إلى أّن نتائج دراسته تعزّز العديد من 

نتائج مراجعتنا احلالية ملنهاج »التراث الدرزي«.

وجد خيزران أّن تعليم اللغة العربية في املدارس الدرزية في 

إسرائيل يعتبر جزًءا ال يتجزّأ من سياسة تشكيل هوية درزية 

إقصائية ومنطوية على ذاتها، وهو ما يصطلح عليه استناًدا إلى 

أسامة حلبي تعبير »التدريز«، وهي سياسة معتمدة كما ملسنا 

أعاله منذ اللحظات األولى للعالقة بني الدوائر الصهيونية وبني 

السكان الدروز واختراقها الحًقا. وتنعكس هذه السياسة بشكل 

واضح في هوية النصوص األدبية املختارة، والتي تّتسم بطمس 

البعد العربي والفلسطيني، وتهميش املدلوالت القومية والثقافية 

الرئيسة  الثقافية  الوصل  – صلة  العربية  اللغة  للغة. تستخدم 

أجل  من   – والفلسطيني  العربي  الدروز مبحيطهم  تربط  التي 

تعزيز النزعات الطائفية االنعزالية املعادية حمليطها، إذ تسعى 

كتب تدريس اللغة العربية، املعتمدة منذ البدء بالعمل وفق املنهاج 

اجلديد في السنة الدراسية )1978/1977(، إلى استعداء األجيال 

املبّطنة  التربوية  الرسائل  خالل  من  محيطهم  على  الصاعدة 

واملؤدجلة، وتفريغ اللغة العربية من مضامينها القومية الثقافية 

والتاريخية، وعزلها إلى حّد بعيد عن مداها احليوي.  

وميكن تلخيص نتائج بحث خيزران بالنقاط التالية: 

جتاهل مطلق جلميع النصوص التي تتناول مسألة الهوية   .1

العربية القومية، واجلذور التاريخية واألواصر الثقافية التي 

تربط الدروز باحمليط العربي واإلسالمي.

جتاهل مطلق جلميع األعمال األدبية والفكرية ملفّكرين وأدباء   .2

فلسطينّيني، وفي احلاالت االستثنائية اليتيمة، يقع االختيار 

انتمائه  ملجرد  وذلك  القاسم،  لسميح  »أبي«  قصيدة  على 

للطائفة الدرزية.  

جتاهل مطلق جلميع أعمال املفّكرين واألدباء الدروز الذين كتبوا   .٣

في مجاالت القومية والعروبة واإلسالم، كشكيب أرسالن وكمال 

جنبالط وفؤاد اخلشن، واختيار تلك النصوص التي ال تنطوي 

على رسائل قومية أو ثقافية أو ثورية أو إصالحية.

ملفّكري  والفكرية  األدبية  األعمال  جلميع  مطلق  جتاهل   .٤

عصر النهضة العربية، مثل بطرس البستاني، وسليمان 

البستاني، وأديب إسحق، وأحمد فارس الشدياق، وجورجي 

أنطون،  وفرح  اليازجي،  وناصيف  الريحاني،  وأمني  زيدان، 

وعبد الرحمن الكواكبي، ومحمد عبده، ومحمد رشيد رضا 

وغيرهم. وفي احلاالت االستثنائية يتم انتقاء نصوص خالية 

من املضامني والرسائل الثقافية والقومية.

ملؤلّفني   )%25( ا  نسبّيً عالية  نصوص  نسبة  على  احلفاظ   .5

احلاالت،  بعض  وفي  الدرزية.  للطائفة  ينتمون  ومفّكرين 

أضيفت نصوص لشخصيات ال تنتمي إلى احلقل األدبي 

أو الفكري. ويشير خيزران إلى املثال الّصارخ التالي: يضّم 

أما لجنة بن دور فقد أوصت صراحة بضرورة فصل المدارس الرسمية في 

القرى الدرزية عن جهاز التعليم العربي، ووضع مناهج خاصة بالدروز واستحداث 

الدينية  العقيدة  تعليم  عن  كبديل  الدرزي«،  »التراث  في  ل 
ّ
تمث جديد  موضوع 

وتعزيز  طائفية  خصوصية  تشكيل  أي  الدرزي«،  الوعي  »لتعزيز  وذلك  الدرزية، 

هوية درزية منفصلة عن محيطها العربي الفلسطيني واإلسالمي، من جهة، 

وعن المحيط اليهودي من جهة أخرى.
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كتاب املنتخب من األدب العربي للصفني العاشر واحلادي 

عشر 1٤ نًصا منها 6 نصوص ملؤلفني دروز، ال ميكن اعتبار 

بعضهم بأي حاٍل من األحوال بوصفهم أدباء محلّيني أو 

على املستوى العربي. وأبرز مثال على ذلك، قصة »الّشيخ 

مع  جنب  إلى  جنًبا  وضعت  التي  فالح  لسلمان  سليم« 

ومارون  البستاني  وسليمان  واملازني  للمنفلوطي  قصص 

عّبود، وغيرهم. 

ا؛ تستغل قضايا  اختيار نصوص دينية بوصفها أدًبا دينّيً  .6

حّساسة، مثل قضية حترمي الزواج من غير الدروز، أو اختيار 

نصوص تهدف إلى تعزيز »حلف الّدم التاريخي« بني الدروز 

بعنوان  إلى نص  ذلك، يشير خيزران  واليهود. مثال على 

»نصيحة يترو ملوسى«، وينوّه إلى أّن الهدف من وراء هذا 

النص هو »إعادة إنتاج الوعي حول تاريخية وأقدمية حلف 

الّدم ما بني الدروز والدولة اليهودية، فما ُيراد من هذا النص 

هو إعادة احللف إلى ما قبل ثالثة آالف سنة إلى الوراء« 

عندما قدَّم »يترو«، وهو االسم العبري التوراتي للنبي شعيب، 

وهو والد صفورة زوجة موسى، كما ذكر أعاله، نصيحته 

ملوسى. أما بشأن استخدام االسم العبري التوراتي للنبي 

شعيب، فهي إشارة صريحة إلى استبعاد املدلول العربي 

لالسم واعتماد االسم التوراتي.  

اختزال اللغة العربية كلغة تواصل فقط، وجتاهل مضامينها   .7

احلضارية والتاريخية، باّدعاء أنها ال تلعب دورًا في تكوين 

خصوصية اجلماعة واحلفاظ عليها. 

وكما سنرى فيما يلي، فقد خلصت مراجعتي ملنهاج التراث 

الدرزي إلى استنتاجات قريبة من استنتاجات خيزران. يتشّكل57 

دين الدروز للمدارس الثانوية« موضوع املراجعة  كتاب »من تراث املوحِّ

احلالية من وحدتني دراسّيتني،58 تتألّف الوحدة األولى من أربعة 

فصول، »التراث منهج ودراسة«، »أدب الدين«، »من وحي التوحيد«، 

»املرأة الدرزية« )ص 1٣-112(؛ أما الوحدة الثانية فتتألّف من ثالثة 

فصول ال حتمل عناوين رئيسية، ويتشّكل الفصل األول من ثالثة 

نصوص هي »األخالقيات عند الدروز«، و»مشيخة العقل«، و»سبل 

هو  طويل  واحد  نّص  من  فيتشّكل  الثاني  الفصل  أما  التوبة«، 

»محاولة في تفّهم مصادر وأصول احلكمة والعرفان« )كذا يظهر 

في األصل، كمال جنبالط، ص 1٣6-15٤(؛ ويضّم الفصل الثالث 

الفكرية  واملدارس  التيارات  بعض  تلّخص  أبواب  ستة  واألخير 

)مأخوذة عن كتب أخرى( هي: »العرفانية«، »األفالطونية احملدثة«، 

»املعتزلة«، »الصوفية«، »إخوان الصفا«، و»اإلسماعيلية« )ص 155-

188(. وقد نشرت نواة هذا الكتاب باألصل في كتاب تدريس سابق 

حمل العنوان )من عيون تراث بني معروف للمدارس الثانوية( بجزأيه 

صدرا في العامني 1982-198٣، وصدرت طبعة جتريبية معّدلة 

دين الدروز« )إصدار وزارة  في العام 1987 بعنوان »من تراث املوحِّ

املعارف وجامعة حيفا(، إعداد سلمان فالح وفايز عزّام. 

 

٧- هندسة الهوّية: خصائص الشخصية الدرزية

أقدم فيما يلي قراءة معّمقة ومفّصلة للنصوص الواردة في 

الثانوية«  للمدارس  الدروز  دين  املوحِّ تراث  »من  التدريس  كتاب 

كي أشير إلى خصائص شخصية الدرزي الذي يسعى الكتاب 

إلى بلورتها كمثال أعلى يتعنّي أن يصبو إليه الفرد الدرزي. أما 

ى على  بشأن هوية الدروز وممارساتهم واعتقاداتهم، كما تتجلّ

أرض الواقع فأتركها حالًيا لباحثني آخرين. تتعاظم أهمية هذا 

التساؤل في ضوء طرح الباحث قيس فرّو القائل إن التفاعل بني 

القيادات الدرزية التقليدية وبني أذرع احلركة الصهيونية هو مبثابة 

املأمولة،59  الدرزي  بلورة شخصية  عن  املسؤول  املباشر  الوكيل 

وهي شخصية تشترك بالعديد من عناصرها وخصائصها مع 

هوّية  لبلورة  صناعتها  معرض  في  إسرائيل  واجهت  التي  التحّديات  من 

ا للعديد من بقية الطوائف والديانات، يحرم الطالب 
ً

درزّية هي حقيقة أنه خالف

الدروز من االطالع على النصوص الدينية أسوة ببقية الدروز وغيرهم، باستثناء 

ة قليلة من األشخاص الدروز الذين وهبوا حيواتهم لدراسة العقيدة )العقالء 
ّ

قل

بتعليم  الّسماح  الدروز  الدين  رجال  معارضة  أعقاب  في  الجّهال(.  مقابل  في 

عاون مع شخصيات 
ّ

العقيدة الدرزية في المدارس، توّصلت وزارة المعارف بالت

درزية في العام 19٧5 إلى توليفة يمكن من خاللها كشف الطالب والطالبات 

الدروز على بعض الّسمات العامة للعقيدة الدرزية، بغية استثمارها في بلورة 

»الهوية الدرزية« الجديدة المبتغاة. 
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شخصية »اليهودي اجلديد« الذي دأبت الصهيونية على تشكيله، 

كما وتتغّذى هذه الشخصية الدرزية من »التراث الدرزي« الذي 

ابتكرته أجهزة صهيونية مبساندة مؤّسسات بحثية صهيونية، 

واستوعبته أذرع درزية، وخاصة أفراد ينتمون إلى عائالت درزية 

هامشية، وقامت بنشره في املجتمع الدرزي عبر »املنهاج« التربوي. 

التي واجهت إسرائيل في معرض صناعتها  التحّديات  من 

لبلورة هوّية درزّية هي حقيقة أنه خالًفا للعديد من بقية الطوائف 

والديانات، يحرم الطالب الدروز من االطالع على النصوص الدينية 

أسوة ببقية الدروز وغيرهم، باستثناء قلّة قليلة من األشخاص 

الدروز الذين وهبوا حيواتهم لدراسة العقيدة )العقالء في مقابل 

اجلّهال(. في أعقاب معارضة رجال الدين الدروز الّسماح بتعليم 

العقيدة الدرزية في املدارس، توّصلت وزارة املعارف بالّتعاون مع 

شخصيات درزية في العام 1975 إلى توليفة ميكن من خاللها 

العامة  الّسمات  بعض  على  الدروز  والطالبات  الطالب  كشف 

الدرزية«  »الهوية  بلورة  في  استثمارها  بغية  الدرزية،  للعقيدة 

اجلديدة املبتغاة. 

1.٧ -  مشارب العقيدة الدرزية المعيارية

بغية تبيان املشارب الفكرية والعقدية التي تقوم عليها العقيدة 

الدرزية املعيارية، يقوم معّدو الكتاب في تقدميهم بتلخيصها على 

النحو التالي:

»إّن مسلك التوحيد في تكّشفه )باألصل: تكشفة( األخير، كما 

ظهر في القاهرة في أوائل القرن الرابع الهجري، احلادي عشر 

ا، هو استمرار للعقيدة التوحيدية املستبطنة في الشرائع  ميالدّيً

اإللهية عبر العصور، وتطّور ملسالك العرفان التي نشأت في بالد 

اإلغريق، ومصر القدمية، وسورية، وبالد ما بني النهرين، والهند 

والّصني« )ص 7-8(. من اجللي جًدا هنا االبتعاد بالكلية عن 

اإلسالم ونشأته، وكأننا أمام دين منفصل ظهر مع آدم وحواء. 

يعود كمال جنبالط إلى هذا األمر في خطبته )ص 20-25( مع 

تأكيده على الرابط الهامشي مع اإلسالم: »مورد احلكمة والعرفان 

كان منذ بدء الزمان ولم يزل على حاله دون تغيير وال تبديل - جوهرًا 

وشكاًل – وإْن تعّددت الفروع واجلداول واملجاري... نحن ورثة مسلك 

عرفان الهرامسة وحكماء اليونان والّصوفية العارفني في اإلسالم«، 

و«فمن األكيد الذي ال يرقى إليه الّشّك أّن املسلك األحادي الدرزي 

هو استمرار تراثي وروحي للمسلك العرفاني الهرمسي عند قدماء 

املصرّيني وملذهب احلكمة اليونانية... وبعد ذلك على منائر احلكمة 

الهيلينية  اإلسكندرية  مدرسة  وفي  القدمي  اليونان  في  اليونانية 

)مدرسة أفلوطني( عن طريق الدين النصراني املنتشر... وهذا التراث 

احلكمي ليس وليد املرحلة الفاطمية في اإلسالم، وال تلك املرحلة 

من النصرانية، بل هو تركة األجيال الغابرة كلها من التاريخ، منذ 

أن نشأ اإلنسان على هذه األرض« )ص 20، 22، 25-2٤(. 

وخالصة القول؛ إنَّ العقيدة الدرزية، التي تشّكلت في القرن 

ي املمأَسس لعقيدة  الـ11م في الدولة الفاطمية، ما هي إاّل الّتجلّ

إلى عصور قدمية، »منذ أن نشأ  تاريخها  يعود  التي  الّتوحيد 

اإلنسان على هذه األرض« في أماكن متعّددة. ومن أكثر سمات 

العقيدة الدرزية متّيزًا هي سريتها وكتمانها، كما يشّدد معّدو 

الكتاب: »إّننا في كل هذا )نشر النصوص( لم نكشف سرًّا ولم 

نأت بجديد، ألّننا ملتزمون بالّسرّية اعتقاًدا واقتداًء« )ص 8(.

واج المختلط بين الدروز وغير الدروز
ّ
2.٧-  تحريم الز

تكمن إحدى أكثر ممّيزات العقيدة الدرزية، دون أدنى شّك، في 

حترميها الشديد »الزواج املختلط«. جاء في وصية الشيخ محّمد 

»مشيخة  منصب  الذي شغل   ،)1991-1910 )لبنان،  أبو شقرا 

العقل« وهو أرفع منصب ديني درزي، بعد البسملة التي حذفها 

معّدو الكتاب وبعد وصيته بأن »يتذّكر كل فرد منكم دائًما أصله، 

وتراث الطائفة الدرزية وتاريخها...« والتحذير من الهجرة، وقبل 

التحذير من »حمأة املخّدرات وتعاطيها«، يحّذر الدروز بالكلمات 

التالية: »أحّذركم الزواج من األجانب، ملا في ذلك من تنّكر ملبادئ 

الّشريفة،  تقاليدها وعاداتها  التوحيدية وخروج عن كل  العقيدة 

فضاًل عّما يتولّد عن ذلك من طمس لهذه العادات والتقاليد، ووأد 

ما يّتصل بها – مّما نفتخر به – من تاريخ وتراث، ال تقتصر 

نتائجه عليكم، بل تتعّداكم إلى أبنائكم الذين يصبحون في غربة 

تامة عن كل تلك القواعد الصلبة« )ص 17-18(.60 وقد تناول فايز 

عزّام في مقالة له بالغة األهّمية ملوضوعنا حتمل العنوان »تدريس 

التراث الدرزي احلّل األمثل لتعزيز الّذات الدرزية« )ص ٣7-٤2(، 

سنعود إليها الحًقا. ويعترف فايز عزّام هناك بأنَّ بعض العوامل 

تضافرت مًعا »في بلورة الدرزية« وتشكيل الكيان الدرزي، أال وهي 

النظام األبوي احلمائلي وحترمي الزّواج من خارج إطار الطائفة: 

»على مدى ألف سنة حفظ الكيان الدرزي وصّفاه وكّثف شبكة 

الّدم، فجعلهم عائلة  النسب واملصاهرة بني أفراده وعّمق أخوّة 

واحدة )كل الدروز قرايب(«. 

ات الدرزية 
ّ
3.٧-   محورية المظالم في الذ

يؤّكد فايز عزّام، في معرض مقالته »تدريس التراث الدرزي احلّل 

األمثل لتعزيز الّذات الدرزية« )ص ٣7-٤2(، على اجلوهر املأساوي 

في الّذات الدرزية املهّددة دائًما من »األعداء في الّداخل واخلارج«، 
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»التاريخ الدرزي احلافل باملعاناة واحملن والّثورات ضّد االضطهاد 

الديني والّسياسي التي فّجرت شعور الّتضامن واالحّتاد« )ص 

٣8(، ويضيف: »وال أبالغ إْن قلت إنَّ هذه القضية هي مشكلة 

في  واألقليات  املجتمعات  عاملنا احلاضر، وخاصة  في  األقليات 

العالم الثالث املهّددة بالغزو الفكري الوافد من اخلارج« )ص ٣7(. 

ويحاول الكاتب الحًقا تشخيص املشكالت التي تواجه الدروز أفرًدا 

وجماعة وبعد ذلك وصف الّدواء. ويقول في سياق الّتشخيص: 

»أّما أّول وأهّم عامل في خلق الهوية والكيان الدرزينْي وحفظهما 

فهو الدين بال منازع« )٣7(. 

وقد جاء في مقالة حلافظ أبو املنى حتمل عنوان »الدروز في 

الواجبة«  »الّتقية  ناجمة عن  الدرزية  العقيدة  بأنَّ سرّية  املهجر« 

)ص ٣2(، إاّل أّن كمال جنبالط يرى أّن الّسبب اجلوهري لهذه 

السرّية »ليس هو الّتقية مبعنى اخلشية«، بل أنَّ الناس ال ميكنهم 

ا(، إذ  فهم املعرفة اإللهية باستثناء نخبة من الصفوة )الدروز حالّيً

»حتظر الكتب املقّدسة على الصّديقني الروحانّيني أن يتحدثوا عن 

احلقيقة كما هي إلى األفراد الذين يسيطر عليهم فكرهم فقط 

)أي: األفراد الزّمانّيني(، ألّن احلقيقة تتأّذى من جرّاء ذلك وتتشوّه، 

ألّن أولئك األفراد يفهمونها من مواجهة النسبية العرضية العادية 

التي يعيشون فيها دون سواها« )ص 1٣8-1٣9(. وقد استشهد 

معّدو الكتاب بقول للشيخ حافظ أبو مصلح )من لبنان(، جاء فيه: 

»مصيبتنا نحن الدروز، وباألخّص الشبان مّنا، أّننا نرّدد دائًما 

قواًل مأثورًا، ليس فيه دروس وال َتَقص وال روية، نقوله هرًبا من 

تخلّفنا، وفرارًا من كسلنا... الدين بعيد عّنا، وال نعرف عنه شيًئا« 

)ص 115(. ومن هنا تأتي أهّمية تعليم »التراث الدرزي« للشبيبة 

الدرزية لتعريفهم ببعض جوانب هذه العقيدة. إاّل أّن هذا الّتعريف 

الذي نحن بصدده يأتي في سياق أيديولوجي يسعى إلى نزع 

الطائفة الدرزية عن محيطها احليوي والثقافي والتاريخي، وبالتالي 

جتنيدهم أداة بيد مؤّسسات الدولة وأيديولوجياتها الصهيونية 

استغالل  خالل  من  األقليات  حلف  تشكيل  إلى  تسعى  التي 

مظلوميتهم حملاربة املجتمع الفلسطيني واحمليط العربي. وفي هذا 

الّسياق نشير إلى أّن كلمة »إسرائيل« - وكذلك األمر بخصوص 

الّتوصيف »دروز إسرائيل«- ترد في نصوص الكّتاب الدروز من 

البالد، ولم ترد كلمة فلسطني أو عربي في نصوصهم هذه، بل 

ترد في نصوص كّتاب دروز من خارج البالد فقط )على سبيل 

املثال، ص 26، ٣٤، ٣6(.61 وحني يضطّر الكاتب الدرزي من البالد 

لإلشارة إلى اسم املكان )فلسطني( ما قبل احلركة الصهيونية 

أو قبل إنشاء دولة إسرائيل فإّنه يعتمد التعبير الالفت لالنتباه 

»بالد صفد«)!( )ص 1٣0، 1٣1(. 

4.٧-  الدروز قوم متمّيز ال ينتمي إلى الهوية العربية

ال بّد لنا من اإلشارة إلى ورود مفردات في جميع نصوص 

الكتاب، لكّتاب دروز من فلسطني وخارجها، تتضّمن مقولة ضمنية 

مفادها أنَّ الدروز ليسوا عرًبا بل شعب قائم بذاته. على سبيل 

اجلمعية:  الدرزية  الهوية  لتوصيف  التالية  املفردات  ترد  املثال، 

 ،)٣8  ،٣٤ )ص  عشيرة   ،)٣1 )ص  عرق   ،)107  ،26 )ص  قوم 

شعب )ص ٣5(، يرتبط الدروز فيما بينهم برابطة »أخوّة الّدم« 

)ص ٣8(، ومن خالل استخدام تعبير »التراثان الدرزي والعربي« 

ا وأصحاب هوية  )ص ٣6(، والدروز بوصفهم أقلية وكياًنا خاّصً

خاصة وطابع خاص )ص ٣7، ٣8(. وغالًبا يستخدم غالبية كّتاب 

النصوص تعبير »اإلخوان«، ويستخدمون في أحيان قليلة تعبير 

للداّللة على الدروز. تأتي غالبية هذه االصطالحات  »املوّحدين«، 

والتعابير لتعزيز »اخلطاب العرقي« القائل إن الدروز ليس عرًبا 

عرقًيا، بل هم »قوم« متميز تفصله »عالقات الدم« مع محيطه 

احليوي العربي، وتربطه، كما يبدو من نصوص الكتاب، باليهود 

واملصير اليهودي الصهيوني في املنطقة. 

5.٧-  االنتماء الطائفي الدرزي فوق كل اعتبار

اعتماًدا على نصوص الكتاب، ينتج أنَّ االنتماء الوحيد الذي 

يتعنّي على الفرد الدرزي اعتماده هو االنتماء الدرزي فقط، فهو 

ال ينتمي إلى مجتمع أو بلد أو شعب سوى املجتمع والطائفة 

واألقلية والشعب والعرق الدرزي فقط، وإسرائيل طبًعا، وال يجمعهم 

أي تكافل سوى الّتكافل الذي يربط الدروز فيما بينهم وحدهم 

عماًل بفريضة »حفظ اإلخوان«. وبشأن العبارة األخيرة )كل الدروز 

هذا  تفيد  درزية  دينية  فريضة  وجود  وبرغم   ،)٣8 ص  قرايب، 

املعنى، وهي الفريضة الثانية )حفظ اإلخوان( من أصل الفرائض 

تأخذ  أنها  أعتقد  أّنني  إالَّ  سابًقا،  عندها  توّقفت  التي  الّسبع 

داللة إضافية عندما نعرف أنها أحد أهم اخلصائص الثقافية 

الصهيونية لليهود، والتي تلّخصت في العصر احلديث في عبارة 

»كل يسرائيل حبرمي« )جميع أبناء إسرائيل إخوة/أقارب(، ولعّل 

الكاتب وجدها في ذهنه بصيغتها العبرية عندما أشار إليها هنا.

يضيف فايز عزَّام أّن الدروز قد أقاموا في املناطق اجلبلية 

النائية »ليزيد هذا النظام متاسًكا بعيًدا عن املؤّثرات اخلارجية«؛ 

والتاريخ »احلافل باملعاناة واحملن«، و»غلق باب الدرزية«، وفريضة 

»حفظ اإلخوان«، و»عقيدة التقّمص«، كل ذلك طبع »في النفوس أّن 

كل درزي ودرزية أخ أو أخت لكل درزي ودرزية ماضًيا أو حاضرًا 

أو مستقبالً« )ص ٣8(. هذه هي العوامل التي شاركت في بلورة 

هذه الّذات أو الكيان الدرزي، وفق الكاتب، ويختم في تشخيصه 
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هذا بالقول: »فإذا جمعنا كل هذه العوامل مًعا، كان احلاصل 

وال  تنفّك  ال  ووشائج  أواصر  أفرادها  بني  تربط  كبيرة  عشيرة 

باته إاّل قوة ومتانة تتعّدى املكان  تنفصم، وال يزيدها الّدهر وتقلّ

والزمان« )ص ٣8(. أما املشكلة فهي زعزعة الكيان التقليدي هذا، 

»فحّل االنفتاح بدل العزلة واالنغالق، وتفّسخت الوالءات القدمية 

احلمائلية والطائفية لتحّل محلّها والءات جديدة حزبية أو وطنية 

األب  سلطة  الفردية  احلرية  وضعضعت  عقائدية،  أو  قومية  أو 

والعائلة« )ص ٣9(.

جلنة  إنشاء  في  الكاتب-  -حسب  فيتلّخص  الدواء  أما 

املعارف والثقافة اخلاصة بالدروز، ألّن هذه املبادرة قد »وضعت 

التراث هو اجلواب  ألّن  الدرزي،  الكيان  وترسيخ  األسس إلحياء 

القاطع للّتساؤالت التي طرحناها وهو العالج الشافي للداء الذي 

شخصناه، وهي عجينة الكيان الدرزي املتجّدد دائًما« )ص ٤2(. 

ويختم الكاتب مقالته املهمة هذه بنبرة تفاؤلية، رمبا مبالغ بها)!(: 

»شاء الباري أن يقوم في إسرائيل من يحّقق أمنية الّشهيدين 

كمال جنبالط وحليم تقي الدين في بعث التراث الدرزي، وألول 

مرة يصبح دروز إسرائيل على قلّة عددهم وإمكانياتهم مصدر 

إشعاع إلخوانهم في مناطق جتّمعهم« )ص ٤2(.

وعليه، يدعو الكاتب كما في باقي النصوص األخرى املضمومة 

بني دفتي الكتاب إلى تشديد االنطواء الدرزي على الّذات وانفصاله 

عن املجتمعات العربية وثقافتها، وفي املقابل يدعو الكاتب إلى 

صهينة املجتمع الدرزي، ألّن من شأن هذه الصهينة تعزيز التقوقع 

الدرزي على الّذات! ليس واضًحا ما هي املعادلة التي يقترحها 

الكاتب لتحقيق هذا التقوقع على الذات وصيانتها في ظّل االنفتاح 

على املجتمع اإلسرائيلي، واخلضوع لسياسات احلكومة، وتربية 

األطفال الدروز وتعليمهم على أساس كهذه مناهج، وشحذ وعي 

الشباب الدروز في آلة العسكرية اإلسرائيلية. 

 

8 -  الخاتمة

ال زلنا نتعامل مع »املسألة الدرزية« في املجتمع الفلسطيني 

بكونها مسألة سياسية مرتبطة بالدرجة األولى بخطاب التخوين 

وجتّند قطاعات واسعة من الشباب الدرزي في مختلف أجهزة 

التاريخ  على  نظرة سريعة  أن  إاّل  اإلسرائيلية.  والعسكر  األمن 

االجتماعي والسياسي للمجتمع الفلسطيني في العصر احلديث 

احملورية  اخليوط  بعض  ملالمسة  وعميقة  مثيرة  زوايا  متنحنا 

للمسألة، خاصة في ظل الطرح املقنع القائل إن الهويات تتشّكل 

على مدار فترة طويلة من الزمان، وتترك احلقب واألحداث التاريخية 

آثارها عليها، وال شك أن احلقبة العثمانية الطويلة تركت آثارًا 

بالغة على هوية كل فئة من الفئات املركبة للمجتمع الفلسطيني. 

وبالعودة إلى »املسألة الدرزّية، أعتقد أنه ال بد من التأكيد على 

أن مسؤولية »خيانة« الدروز للمجتمع الفلسطيني تقع بالدرجة 

األولى على كاهل املجتمع الفلسطيني نفسه، بنخبه وقياداته، 

وحتديًدا على األطراف القوية واملسيطرة فيه، أعني الفئات املسلمة 

أن  علينا  ثانًيا،  فيه.  الفاعلة  السياسية  األطر  إلى جانب  منه، 

بغالبيته، كان يقبع حتى وقت  الفلسطيني  نتذّكر أن املجتمع 

قريب حتت نظام أقرب إلى اإلقطاعية، يعتدي فيه القوي على 

الضعيف من دون حياء، وال قيود، وال محاسبة اجتماعية، وتسوده 

ثقافة سياسية تقوم على العصبية الضيقة، واحلمائلية والقروية 

والفئوية والطائفية. ثالًثا، عانت األقليات في املجتمع الفلسطيني 

من النظام االجتماعي والسياسي الهرمي الصارم، في العصر 

العثماني بداية، وبعده في ظل نظام االنتداب الذي اعتمد سياسة 

»فرّق تسد«، واستغّل هذه الهرمية على آفاتها املختلفة لتعزيز 

سيطرته على املجتمع كافة. 

تركت ثورة الـ٣6 آثارًا سلبية بالغة على املجتمع الفلسطيني 

كافة بسبب االغتياالت والصراعات العنيفة الداخلية خاصة على 

القيادات  جميع  اختفت  خامًسا،  فيه.62  املستضعفة  األطراف 

القوات  احتلته  الذي  اجلزء  من  تقريًبا  والثقافية  السياسية 

الصهيونية وأنشأت عليه دولتها. وعليه، فقد وجدت البقية الباقية 

من الفلسطينّيني في حدود ٤8 نفسها بقايا قرى منهكة، إلى 

جانب شرائح ضعيفة في بعض املدن، من دون قيادة وال نخب. 

التحرّر واحلزب الشيوعي )ماكي(،  حتّول بعض أعضاء عصبة 

العرب بني ليلة وضحاها، إلى قيادة وحيدة تقريًبا. إلى جانب قلة 

قليلة من املثقفني. وجتدر اإلشارة إلى أن هذه القيادة اجلديدة، 

املتمثلة في أعضاء الكنيست العرب، حملت - في السنني األولى 

لقيام إسرائيل على أقل تقدير - فكرًا معادًيا للمحيط العربي 

وثقافاته على وجه العموم بوصفه محيًطا متخلًفا ورجعًيا، بينما 

رأت بإسرائيل دولة حديثة وتقدمية، دولة مواطنة ومساواة مدنية.6٣ 

أنفسهم  الدروز  وجد  إسرائيل،  دولة  نشوء  عن  اإلعالن  مع 

لبنان وسورية،  الدرزية في  منفصلني ومنعزلني عن حواضرهم 

وكان يتعنّي على وجهائهم التقليدّيني اتخاذ قرارات مصيرية تكفل 

احلفاظ على األنفس، وتضمن عدم التهجير عن الديار، ومتنح 

فرص العمل ألرباب البيوت بعد مصادرة أراضيهم ومجال رزقهم 

التقليدية  القيادات  الزراعة. سابًعا، متّتعت  في  املتمّثل  الوحيد 

بالبعيدة، مبكانة  الدرزي، حتى قبل سنني ليست  في املجتمع 

رفيعة ال يجرؤ الكثيرون على معارضة قراراتها، وهي القيادات 
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ذاتها التي كان يتعنّي عليها تلبية بعض االحتياجات احلياتية 

لرعاياها. وأخيرًا، علينا أن نتعامل مع الذاكرة اجلمعية لكل فئة 

الفلسطيني بجدية كبيرة، ألنها  للمجتمع  املشّكلة  الفئات  من 

تشّكل واقعه ورؤيته املستقبلية، وتساهم في بلورة سبل تعامله 

مع بقية مرّكبات املجتمع، وال شك أنها تؤثر بالتالي على املجتمع 

الفلسطيني كافة وتوّجهاته ومآاله.

 يطلعنا التاريخ الشفوي على بعض املقوالت التي ميكن من 

خاللها أن نتعرّف على بعض السمات املهمة لكل فئة من هذه 

الفئات. على سبيل املثال، يطلعنا هذا التاريخ على مقولة »يركا 

تزرع والبروة تقلع« السائدة على ألسن العديد من كبار السن في 

منطقة اجلليل، وهي مقولة تشير إلى أحد أهم املظالم التي عانى 

منها أهالي القرى العربية التي سكنها الدروز في اجلليل قبل 

النكبة، حني كان أهالي القرى املجاورة، وخاصة السكان املسلمني، 

يتعّدون عليهم وعلى أمالكهم، وهي املظالم التي يستخدمها الدروز 

الصهاينة وأجهزة دولة إسرائيل لتمرير مخّططات سلخ الدروز عن 

محيطهم العربي والفلسطيني واستعدائهم إياه. كذلك، يخبرنا 

هذا التاريخ الشفوي غير املوّثق أن العديد من الدروز كانوا يعملون 

بأجور زهيدة جًدا، وصلت أحياًنا إلى حد السخرة، عند عائالت 

مسيحية إقطاعية تسكن نفس البلد أو في بلدان مجاورة.6٤ 

اآلفات  هذه  مثل  عن  بالتغاضي  مستمرون  نحن  وطاملا 

واملسائل، التي تبدو ظاهرًيا وكأنها تقع ضمن خانة »املسألة 

ال  لها  عالقة  ال  بامتياز  طبقية  اجتماعية  ولكنها  الطائفية«، 

مستمرون  نحن  وطاملا  األول،65  باملقام  بالطائفية  وال  بالدين 

بتجاهل املظالم التي ال تزال تعاني منها األقليات الداخلية في 

املجتمع الفلسطيني، أسوة باألقليات في املجتمعات العربية 

عموًما، فال ميكن فهمها ومعاجلتها بصورة سليمة، كما حصل 

بالعديد  الدروز في اجلليل وحتّول بعضهم، أسوة  مع قضية 

من املسلمني واملسيحّيني، إلى التعاون مع احلركة الصهيونية 

قبل النكبة وبعدها. ال شك أن اآلفات االجتماعية تقضم أسس 

أذرع  مع  والتعاون  العمالة  آفة  هي  كما  وتضعفه،  املجتمع 

في  واخلدمة  املخابرات،  ودوائر  املختلفة،  الصهيونية  احلركة 

اجليش اإلسرائيل القائمة في املجتمع الفلسطيني عامة. فلو 

قضية  أنها  سريًعا  سنكتشف  جذورها  عند  التوقف  حاولنا 

اجتماعية باألساس، وصادرة عن مظالم ال تزال تعاني منها 

وقتنا  في  نسبًيا  أقل  بصورة  وإن  نفسه،  املجتمع  في  فئات 

الراهن.66 وبالطبع، تقوم القوى املعادية باستغالل هذه اآلفات 

لتسريع دمار املجتمع والتغلّب عليه وتعزيز سطوتها عليه.67 

وبطبيعة احلال، ال يعفي كل ذلك قيادات وشيوخ الطائفة الدرزية 

من املسؤولية، إذ إن معارضتهم احلّقة كانت كفيلة على أقل 

تقدير مبنع فرض اخلدمة اإلجبارية على الشباب الدروز، كما 

أنه ال يعفي النخب والقيادات العربية والفلسطينية في البالد 

وخارجها من مسؤولياتهم بشأن ما آل إليه املجتمع الدرزي في 

فلسطني. كذلك، ال بّد من التأكيد على أن اخلطاب اإلسالموي 

التي  اإلسالمية  الفئات  تكفير جميع  يعتمد  الذي  التكفيري، 

تعتمد التفسير الباطني، فضاًل عن الديانات األخرى، يخيف 

اجلميع ويساهم في إقصاء فئات واسعة من مجتمعنا، ويدفعها 

دفًعا إلى أحضان جهات مناوئة، وهو ذات اخلطاب الذي يخلق 

التفتيت والتشرذم املجتمعي.  
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نيسان 19٤9 إلى حدث مركزي في مراسيم العبادة بني الدروز، بتشجيع 

من السلطات اإلسرائيلية وزعماء عائلة طريف بغية تعزيز سلطتهم الدينية 

التي تزعزعت حالًيا، وشارك فيه وزراء ووحدات من اجليش اإلسرائيلي 

 .)Firro, The Druzes.., pp. 95-96( التي يخدم فيها الشباب الدروز

سفر اخلروج 2: 16- 22؛ 18؛ ويطلق اسم رعوئيل على يثرون كذلك   18

هناك 2: 18، وهو أب صفورة زوجة النبي موسى، استناًدا إلى ما جاء 

في سفر اخلروج هناك، علًما أن الدروز ال يعتقدون بأن النبي شعيب كان 

متزّوًجا أصاًل. 
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ُينظر، على سبيل املثال، وفق ما جاء في املدراش اخلروج ربا 27: 6؛   19

ليفي غنسبورغ، أساطير اليهود، ط2 )القدس، 2009(، املجلد ٣، ص 

158 ]بالعبرية[؛ وكذلك املوسوعة التوراتية תיארקמ הידפולקיצנא، املجلد 

 Aaron Rothkoff, “Jethro – In the٣، ص 95٤- 957 ]بالعبرية[؛

 . Aggadah,” Encyclopedia Judaica, 2nd ed., vol. 11, p. 252
تظهر في التراث اليهودي القدمي تأويالت مفادها أن شخصية يثرون تتمّتع 

بوجهني: وجه صالح أوى النبي موسى وزّوجه ابنته وأرشده بعد النبوة، 

ووجه شرير وعابد األوثان. لم يشر طبًعا بن تسفي إلى هذه املصادر 

القدمية واحلديثة ولكنه بدل ذلك اعتمد على مصدر لرّحالة يهودي )غرشوم 

بن آشر، أصدر كتابه في سنة 1561، وأعاد أبراهام موشيه لونتس نشره 

من جديد في القدس في سنة 1896، حتت عنوان كتاب نسب األولياء 

الصاحلني املدفونني في أرض إسرائيل والقدس )بالعبرية(، ويظهر احلديث 

عن يثرون ومقامه هناك ص 9٣- 96. وجتدر اإلشارة كذلك إلى أن الكاتب 

قد اشار إلى هذين الوجهني، ولكن بن تسفي لم يذكر ذلك طبًعا.

يعتبر هذا االدعاء مستغرًبا جًدا إذ ليست هناك صلوات يهودية خاصة كهذه!،   20

وعلى أقل تقدير فإنها ليست قائمة في كتب الصلوات املعتمدة يهودًيا.

أورد جميع الباحثني العديد من األمثلة حول استيعاب اخلطاب العرقي في   21

تناول املسألة الدرزية. ُينظر، على سبيل املثال، ,..Firro, The Druzes، في 

صفحات عديدة متفرقة في الكتاب؛ نبيه القاسم، واقع الدروز في إسرائيل، 

في صفحات عديدة متفرقة في الكتاب. وحول الهوية العربية، ُينظر:

 Yasir Suleiman, The Arabic Language and National 
Identity: A Study in Ideology (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2003).   

22 Firro, The Druzes..  ؛ Persons, The Druze….

.Persons, The Druze…, pp. 27-29 ،ُينظر  2٣

العقدين  في  الصادرة  الرائدة،  الفلسطينية  الدراسات  بعض  ترصد   2٤

األخيرين، حتّوالت بنيوية وثقافية في فلسطني منذ أواخر العهد العثماني 

وفترة االنتداب )كدراسات سليم متاري وبشارة دوماني وشيرين صيقلي(. 

إاّل أن جميع هذه الدراسات ترّكز على مدّن فلسطينية وال تولي أهمية 

للمناطق الريفية. وقد أقام سكان فلسطني الدروز في املناطق الريفية في 

اجلليل واعتمدوا الزراعة، وكانوا يشّكلون مجتمًعا منغلًقا على ذاته وغير 

منفتح على احلراك الثقافي والسياسي أو االقتصادي القائم في املدن 

)كحيفا ويافا والقدس ونابلس(، لهذا فإنه من العسير جًدا التعامل مع 

نتائج هذه الدراسات لتحليل ودراسة املجتمع الدرزي الفلسطيني.     

مبساندة صالح خنيفس وجبر داهش معّدي )ُينظر، مناع، نكبة وبقاء...،   25

ص 150(.

. Firro, The Druzes.., p. 26  26

ُينظر، على سبيل املثال، كوهن، العرب الصاحلون.   27

كما حصل في شفاعمرو، على سبيل املثال )ُينظر، مناع، نكبة وبقاء...،   28

ص 151(. 

ُينظر، مناع، نكبة وبقاء...، ص 108، 151، ٣69.  29

٣0   Firro, The Druzes.., pp. 50-51, 57, 58 ؛ مناع، نكبة وبقاء...، 

ص 150، 151. 

31 Eduardo Wassim Aboultaif, “Druze Politics in Israel: 
Challenging the Myth of ‘Druze-Zionist Covenant,” Journal 
of Muslim Minority Affairs, vol. 35, no. 4 (2015): pp. 533-555.

32 Firro, The Druzes.., pp. 50-51, 57. 

Persons, The Druze…, p. 152  وكذلك احلاشية 26 في كتاب بيرسون.  ٣٣

كيوف، »كيف اضمحلت...  ٣٤

حول حيثيات هذا املوضوع، ُينظر Firro, The Druzes.., ch. 3؛ وُينظر   ٣5

مؤخًرا، كمال محمد كيوف، »كيف اضمحلت...«.

مناع، نكبة وبقاء...، ص ٣٣٤؛ وُينظر خطاب توفيق طوبي في الكنيست   ٣6

)من يوم 16 كانون الثاني 1950، وقائع جلسات الكنيست، املجلد ٣، ص 

5٣٤(، واملرفق كذلك عند أسامة حلبي، الدروز من طائفة إلى شعب..، 

امللحق ٤، ص 100.  

مناع، نكبة وبقاء...، ص 175- 176.  ٣7

ُينظر، على سبيل املثال، سيف الدين الزعبي، وقائع جلسات الكنيست، 1   ٣8

أيلول 19٤9، املجلد الثاني، ص 1525؛ خطاب النائب أمني جرجورة،  وقائع 

جلسات الكنيست، ص 1528-1529؛ خطاب النائب توفيق طوبي، وقائع 

جلسات الكنيست، 11 كانون الثاني 1950، املجلد الثالث، ص 5٣٤.

إلى شعب..، ص 1٣ واحلاشية 6، ص ٤٤.  الدروز من طائفة  حلبي،   ٣9

لتفسير هذا املوقف املستهجن الذي كان سائًدا بني القيادات العربية في 

ماكي، ُينظر، مناع، نكبة وبقاء...، ص ٣٣٤، ٣٣5. 

٤0   Firro, The Druzes..,p. 67؛ مناع، نكبة وبقاء...، ص ٣٣٤، ٣٣7.

41 Firro, The Druzes..,p. 67.  

رجا سعيد فرج. دروز فلسطني في فترة االنتداب البريطاني )1918-  ٤2

19٤8( )دالية الكرمل: مطبعة الكلمة، 1991(. 

سميح القاسم، »اجلرمية الناجزة والطريق إلى العقاب«، عند نبيه القاسم،   ٤٣

واقع الدروز في إسرائيل، مصدر سابق، صفحة ح.

حول تطّور فكرة التجنيد الطوعي أو اإلجباري للشباب الدروز وموقف   ٤٤

شيوخ وقيادات الطائفة، ُينظر حلبي، من طائفة إلى...، ص 12- 16؛ 

  Persons, The Druze…, pp.؛Firro, The Druzes..,pp. 124-127 
 . 102-106

حول مختلف أوجه مقاومة السياسة اإلسرائيلية بني الشباب الدروز، ُينظر   ٤5

 Firro, The Druzes..,pp. حلبي، من طائفة إلى...، ص 80-88 وكذلك

  .170-177

القاسم، واقع الدروز...، ص ٣6- 59.  ٤6

القاسم، واقع الدروز...، ص ٣5- ٤8.   ٤7

املصدر السابق، ص 111- 112.  ٤8

ُينظر: حلبي، من طائفة إلى ...، 81- 8٣؛ شكري عّراف، »جلنة املبادرة   ٤9

الدرزية«، موسوعة املصطلحات واملفاهيم الفلسطينية، محمد إشتيه )إعداد 

وحترير( )عمان: دار اجلليل للنشر، 2011(، ص ٤81- ٤8٤.

حلبي، من طائفة إلى...، ص 8٤- 86.  50

حلبي، من طائفة إلى...، ص 8٤- 86.  51

أخبرتني الصديقة داليا احللبي، زوجة الصديق مرزوق احللبي الذي كان   52

من بني املؤّسسني والناشطني البارزين ضمن هذه اللجنة، في معرض 

محادثة تلفونية )2٤ متوز 2017( بشأن توّقف عمل اللجنة. 

لم أجنح بالوصول إلى اإلصدار نفسه، ويبدو أنه لم ينشر أبًدا، ولكن   5٣

العبرية  باللغة  البيان  ُينظر:  للصحافة-  بياًنا  عّمموا  عليه  القائمني 

http://wordpress.haifa. :الصادر عن جامعة حيفا في الرابط التالي

الرابط  على  إيالف  موقع  نشره  بالعربية  نص  وُينظر   ،ac.il/?p=912
 .http://elaph.com/Web/Politics/2009/4/427893.htm التالي: 

)متت الزيارة األخيرة للموقعني في تاريخ 27 آب 2017(
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العميد  مع  ربابورط  عمير  الصحافي  مقابلة  املثال،  سبيل  على  ُينظر،   5٤

في  البشرية  القوى  تخطيط  شعبة  رئيس  روغوبسكي،  أمير  العسكري 

اجليش  ينشرها  إلكترونية  في صحيفة  املنشورة   اإلسرائيلي،  اجليش 

)ُينظر في  ليوم 2٤ متوز 2011  Israel Defense في عددها  بعنوان 

مقالة  وُينظر  كما   http://www.israeldefense.co.il" التالي:  املوقع 

جاكي خوري، »اجليش اإلسرائيلي للدروز: أنتم ملزمون بحماية الشعب 

https://www. :اليهودي«، هآرتس 11 تشرين الثاني 2011 )في الرابط

.)haaretz.co.il/news/education/1.1563891

55 Firro, The Druzes..,p. 226.  

وحتديًدا، فقد رّكز خيزران في بحثه على النصوص األدبية من الصف   56

الثامن وحتى الثاني عشر املعتمدة في املنهاج، وتلك التي تضمها كتب 

التدريس التالية والتي ال تعتبر إلزامية: املنتخب من النصوص األدبية 

للصف الثاني عشر، جامعة حيفا، كلية التربية- فرع املناهج الدراسية 

1997؛ املنتخب من األدب العربي ونصوصه للصفني العاشر واحلادي 

عشر، جامعة حيفا، كلية التربية- فرع املناهج الدراسية 1996؛ املنتخب 

من النصوص األدبية للصف التاسع، جامعة حيفا، كلية التربية- فرع 

للصف  األدبية  النصوص  من  املنتخب  كتاب  الدراسية 1996؛  املناهج 

الثامن، جامعة حيفا، كلية التربية- فرع املناهج الدراسية 1996.

قام كل من إميل توما وأسامة حلبي مبراجعة هذا املنهاج منذ حلظة فرضه   57

في سنة 1978. لم تتغّير األهداف الرئيسية في هذا املنهاج منذ ذلك 

احلني وحتى يومنا، كما سنالحظ عبر هذه الدراسة ومقارنتها بدراسة 

توما وحلبي اآلنفتني )ُينظر، توما، مصدر سابق؛ حلبي، مصدر سابق(. 

ُينظر كذلك القاسم، واقع الدروز في...، مصدر سبق ذكره؛ وكذلك القاسم، 

الدروز في إسرائيل، مصدر سبق ذكره.

أعضاء فريق اإلعداد: فايز عّزام )مركز(؛ علي أبو شاهني؛ كمال كّيوف،   58

منير توبة. إلى جانب هذا الفريق هناك »جلنة أهلّية« برئاسة سلمان فالح. 

استشارة تربوّية: يهوديت قيس؛ واستشارة علمّية: فارديت ريسبلر.

59 Firro, The Druzes..,. 

بادر معّدو الكتاب إلى حذف البسملة الّتي تظهر في النص األصلي الذي   60

ُنشر في مجلة الّضحى )عدد خاص، كانون الثاني 1992(، ما يشير إلى 

هدف تعزيز فصل الدروز عن املسلمني، ومتييز العقيدة الدرزية وأساليب 

الكتابة املعتمدة، بينما نشهد أن استخدام البسملة ال تزال سائدة بني 

عامة الدروز وخواصهم خارج فلسطني.

التالية:  النصوص  املثال، استخدام كلمة »إسرائيل« في  ُينظر، على سبيل   61

املقّدمة )ص 7(؛ »تدريس التراث الدرزّي« لفايز عّزام )ص ٤1، ٤2(؛ أضاف 

معّدو الكتاب في ذيل مقالة »املرأة الدرزّية« لنجالء أبو عّز الّدين فقرة حول 

»فاطمة أم نسيب« استناًدا على ما يبدو إلى الّشيخ علي فالح من كفر سميع 

)ص 112(؛ »مشيخة العقل: الّرئاسة الّروحّية في إسرائيل« لفايز عّزام وكمال 

كّيوف )ص 1٣0، 1٣1(. أّما كلمة فلسطني فتظهر، على سبيل املثال، في 

للقاضي  البالد، مثل »مشيخة العقل«  لكّتاب من خارج  ا  نصوص قليلة جّدً

أمني طليع )ص 121، 122، 12٣(، ونّص حلسن البعيني )ص 12٣(. 

ال زال البحث األكادميي الفلسطيني يخشى اخلوض في التبعات السلبية   62

لهذه الثورة. ُينظر، بيان نويهض احلوت، القيادات واملؤّسسات السياسية 

في فلسطني، 1917- 19٤8، ط٣ )بيروت: مؤّسسة الدراسات الفلسطينية، 

1986(، ٤00- ٤09؛ بولس فرح، من تاريخ الكفاح الفلسطيني املسلّح: 

إضراب وثورة 19٣6- 19٣9 )حيفا: جمعية التطوير االجتماعي، 1991(؛ 

بولس فرح،، من العثمانية إلى الدولة العبرية )الناصرة: »الصوت« – جمعية 

لنشر وتعميق الوعي الفلسطيني، 1985(. وُينظر:

 Rashid Khalidi, The Iron Cage: The Story of the Palestinian 
Struggle for Statehood (Oxford: Oneworld Publications, 2007).

وقد استخدمت مختلف األذرع الصهيونية، واإلسرائيلية الحًقا، مسألة   

التنّوع الثقافي واألقليات الطائفية في املجتمع الفلسطيني وحولتها إلى 

سيف  بغية تقويض أسس املجتمع الفلسطيني وهزمية قياداته، وبالتالي 

العمل على وضع عراقيل أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية. ُينظر، كوهن، 

جيش الظل، مصدر سابق؛ نفس الكاتب، العرب الصاحلون. 

يعاني هذا املوضوع من شح األبحاث األكادميية، ولكن أشار الباحث أحمد   6٣

سعدي إلى بعض جوانب هذا املوضوع في دراسته التالية: أحمد سعدي، 

»اخلطاب التحديثي وتفسير العالقات الصهيونية-الفلسطينية«، سلسلة مقاالت 

وأبحاث، املقال رقم ٤، )حيفا: مركز اجلليل لألبحاث االجتماعية، 2000(.

تستند هاتان املقولتان إلى ما أخبرني به مرة قبل نحو عشر سنوات األستاذ   6٤

والشاعر املرحوم سليمان مرقص من كفر ياسيف في حديث شخصي.

ال زال الباحثون الفلسطينيون عموًما يرتابون من خوض »املسألة الطائفية«   65

الطائفية  التعامل معها بوصفها »شرًكا«. ولكن احلقيقة، أن  ويحجمون عن 

موجودة وبشكل صارخ، وأن هذه الريبة وهذا االحجام إمنا يساهمان في 

استفحالها أكثر فأكثر. وال أعتقد فعاًل أن االنتماء الديني املختلف لألفراد هو 

مصدر االحتقان والصراع وإثارة النزعات، وإمنا يعود باألساس إلى اآلفات 

االجتماعية املرتبطة بالنظام االجتماعي واالقتصادي الظالمي وضعف الروابط 

القومية اجلامعة بسبب خصائص النظام العثماني. فها هو رباح حلبي يعزي 

مثل هذه املضايقات ضد الدروز قبل عام 19٤8 في جملة واحدة يتيمة إلى 

مجرد االنتماء الديني للدروز ال آلفات اجتماعية وثقافية: »بسبب كونهم )الدروز( 

أقلية صغيرة تعيش بيت ظهراني األغلبية املسلمة، فقد عانى الدروز أحياًنا 

من مضايقات ومالحقات على خلفية دينية« )رباح حلبي، مصدر سابق، ص 

21، وفق املصدر العبري الصادر عن الكيبوتس املوّحد سنة 2006(.   

قامت الزميلة هداية أمني قبل سنني طويلة بإجراء بعض املقابالت مع ناشطني   66

ينتمون للجالية األفريقية في القدس القدمية، وتبنّي لها أن هذه اجلالية كانت 

تقيم في منطقة محّددة داخل األسوار قبالة مقر املجلس اإلسالمي األعلى، 

وتخضع ملعاملة سيئة من جانب األكثرية املسلمة في البلدة القدمية، وكان 

يتعني على أبناء وبنات هذه الفئة الدخول إلى هذه املنطقة عند املغيب وإقفال 

البوابة عليهم حتى ساعات الصبح. وعليه، فقد أفضى االحتالل اإلسرائيلي 

للبلدية القدمية في القدس إلى حترير هذه اجلالية من هذه املظالم )هداية أمني، 

»الفلسطينيون األفارقة في القدس: فلسطيني وأسود«، رؤية ُأخرى - مجلة 

تصدر عن مركز املعلومات البديلة، القدس وبيت حلم، السنة اخلامسة، العدد 
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