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ملخص: 

عا�ص الدروز يف �سمال فل�سطني يف قرى فقرية منعزلة وقريبة من التجمعاتال�ستيطانية 
اليهودية ؛ فن�ساأت علقة بني العمال الدروز وبني هذه التجمعات. واأدى قيام اليهود ب�رشاء 
وبقيت  التجمعات.  هذه  بفائدة  الدروز  �سعور  اإىل  والزراعية،  احليوانية  الدروز  منتجات 
يكون  اأن  دون  حمدودة،  وعائلت  ب�سخ�سيات  حم�سورة  1936م  عام  حتى  العلقة  هذه 
الفل�سطينية الكربى  الثورة  اأن اندلع  الطائفة بتْنميتها. غري  هناك قرار درزي من م�سايخ 
)1936- 1939م( ، وحدوث م�سايقات لبع�ص القرى الدرزية، قد ت�سبب يف تعاون �رشيحة 
اأكرب من الدروز مع اليهود حتت �سعار التحالف اليهودي الدرزي. وجت�سد هذا التحالف لحًقا 
يف حرب عام 1948م، من خلل التن�سيق يف �ساحات القتال، والتطوع اإىل جانب القوات 
اليهودية �سمن ما يعرف بوحدة الأقليات. لكن ذلك ل يعني تورط الطائفة الدرزية باأكملها 
العربية يف قتال  القوات  اإىل جانب  الدروز  اأعداد من  �ساركت  اليهود، فقد  التعاون مع  يف 

اليهود، بينما وقف اآخرون على احلياد.  



301

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والعشرون - تشرين األول 2010

Abstract: 

The Druze lived in northern Palestine in isolated poor villages close to the 
Jewish communities. This gave rise to the relationship between Druze workers 
and these communities. As the Jews bought Druze livestock and agricultural 
products, the Druze naturally felt the usefulness of the Jewish communities to 
them. Until 1936, there was no decision from the Druze community sheikhs to 
develop this relationship, and so it remained confined to some individuals and 
families. However, the outbreak of the great Palestinian revolution (1936 – 
1939) which caused harassment to some Druze villages resulted in a greater 
cooperation between the Druze and the Jews under the banner of the Druze- 
Jewish alliance. This alliance was represented in 1948 through coordination 
in the battlefield and volunteering to fight side by side with the Jewish troops 
within what is known as the minority unit. However, this does not mean that 
the whole Druze community was involved in the Jewish- Druze co- operation. 
A number of the Druze fought alongside the Arab forces, whereas others 
stood on the fence.  
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مقدمة: 
فرتة  خلل  فل�سطني  يف  الدرزية  اليهودية  العلقات  مو�سوع  الدرا�سة  هذه  تعالج 
الدرا�سة، يف معاجلتها لعلقة  اأهمية هذه  النتداب الربيطاين )1918- 1948م(. وتكمن 
طائفة يف فل�سطني باليهود خلل فرتة النتداب الربيطاين على فل�سطني، وتتّبعها لظروف 

تطور هذه العلقة من م�ستوى العلقات القت�سادية اإىل العلقات الأمنية والع�سكرية. 
وتك�سف الدرا�سة حجم هذه العلقات ا�ستناداً اإىل م�سادر تاريخية متنوعة، بعيًدا عن 
اأية مبالغة؛ فالدرا�سات التي قدمها باحثون يهود بالغت كثرياً يف ت�سوير حجم هذه العلقة. 
اأو اأنها دافعت  وتاأثرت بع�ص الدرا�سات التي قدمها باحثون دروز بامل�سادر ال�سهيونية، 

عن موقف الدروز معتمدة على معلومات �سفوية متداولة يف اأو�ساط الطائفة الدرزية. 
الْجتماعي  الو�سع  كان  كيف  الآتية:  الت�ساوؤلت  على  الإجابة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
بني  التقارب  على  ذلك  تاأثري  وما  فل�سطني،  يف  الدرزية  للطائفة  وال�سيا�سي  والْقت�سادي 
اجلانبني اليهودي والدرزي؟ وكيف بداأت العلقات بني القرى الدرزية والتجمعات اليهودية 
الطائفة  العلقة؟ وما هو مْوقف م�سايخ  ال�رشائح املتورطة يف هذه  . وما هي  املجاورة؟ 
الكربى  الفل�سطينية  الثورة  خلل  العلقات  هذه  منت  وكيف  العلقات؟  هذه  من  الدرزية 
اليهودية  العلقات  الثوار؟ وكيف كانت  العلقة مع  ذلك على  وتاأثري  )1936- 1939م( 
الدرزية خلل حرب العام 1948م؟ وما اأثر ذلك يف عدم طرد الدروز من قراهم اأ�ْسوة ببقية 

ال�سكان من م�سلمني وم�سيحيني؟ . 
الدرا�سة احلالية، مل يجد  العلقة مبتغريات  ال�سابقة ذات  اإجراء م�سح للدرا�سات  وبعد 
لذا  اأجنبية.  اأم  عربية  اأكانت  �سواء  احلالية  الدرا�سة  متغريات  تناولت  درا�سة  اأية  الباحث 
�سيتناول الباحث اأبرز الدرا�سات ال�سابقة القريبة من مو�سوع الدرا�سة، وتاأتي يف مقدمتها 
بني  فر�سية  للرد على  اإ�رشائيل«، وجاءت  ومولد  »الدروز  بعنوان:  بار�سونز(  )ليلى  درا�سة 
الدوائر  مع  تعاونهم  ب�سبب  الدرزية؛  القرى  �سكان  يهجروا  مل  اليهود  اإن  القائلة:  مور�ص 
ال�سهيونية. اأما الدرا�سة الثانية، فكانت للباحث الدرزي )Zeidan Atashi( ، وهي بعنوان: 
(Druze and Jews in Israel: A shared destiny) وحتدث فيها عن و�سع الطائفة الدرزية 

 the Druzes in the( :بعنوان (Kais Firro) يف اإ�رشائيل. وتوجد درا�سة ثالثة للباحث الدرزي
Jewish State: A Brief History( ، ا�ستعر�ص فيها و�سع الطائفة يف ظل الدولة اليهودية، 

مع متهيد للعلقات بني الطائفة الدرزية واليهود خلل النتداب الربيطاين. 
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ا�ستملت الدرا�سة على اأربعة اأق�سام على النحو الآتي: 
اأ�سل الدروز. 1 .

م(.  العلقات اليهودية الدرزية يف فل�سطني خلل الفرتة )1918- 1936. 2
 - العلقات اليهودية الدرزية يف فل�سطني خلل الثورة الفل�سطينية الكربى )1936. 3

1939م(.
م(.  العلقات اليهودية الدرزية يف فل�سطني خلل الفرتة )1940- 1948. 4

أصل الدروز: 
ع�رش  )احلادي  الهجري  اخلام�ص  القرن  من  الأول  الن�سف  يف  الدروز  جماعة  تكونت 
اخلليفة  عهد  يف  القاهرة  من  انت�رشت  لدعوة  ا�ستجابة  الوجود  اإىل  برزت  وقد  امليلدي(. 
هذه  انت�سار  واأعقبها   )2( /1017م  هـ   408 �سنة   )1( اهلل  باأمر  احلاكم  ال�ساد�ص  الفاطمي 
اأَيّ معتنق جديد  الفاطمية. ولكن عدم تقبل  للدولة  التابعة  الدعوة، وبخا�سة يف املناطق 
بعد اإغلق باب الدعوة اإليه عام 435 هـ /1043م، والرتداد عنه، و�سنوات املحنة يف زمن 
اخلليفة الفاطمي الظاهر )3( ، وقيام الدولة الأيوبية التي اأعادت �سيطرة املذهب ال�سني اإىل 
هذا  كل  الأخرى،  الإ�سلمية  املذاهب  اأتباع  مع  املماليك  دولة  وت�سّدد  وم�رش،  ال�سام  بلد 
قّلل عدد اأتباع املذهب الدرزي، حتى اإن م�رش التي كانت مركز الدعوة خلت منه، واقت�رش 
اأتباعه الذين يعرفون با�سم الدروز )4( على بلد ال�سام، التي حظيت بق�سط وافر من الن�ساط 
املبذول لن�رش الدعوة، بدليل كرثة الدعاة املر�سلني اإليها، وكرثة الر�سائل الواردة اإىل اأمرائها 

وم�سايخها، ومنهم م�سايخ فل�سطني. )5( 
 Henry( مندرل  هرني  من  كل  فذهب  الدروز،  اأ�سل  حتديد  يف  املوؤرخون  اختلف 
Maundrell( وبيجيه دو�سان بيار )Puget Desaint- Pierre(  اإىل اأنهم من اأ�سل فرن�سي)6( 

)kont draw( الذي جلاأ مع فر�سانه ال�سليبيني  ون�سبوهم اإىل القائد ال�سليبي الكونت درو 
بعد معركة حطني 1187م اإىل �سفوح جبل ال�سيخ، وامتزجوا مع الدروز الذين نا�رشوهم �سد 
العدو امل�سرتك من الأعراب. )7( ومن املوؤرخني َمْن قال اإن الدروز يرجعون اإىل اأ�سل اإجنليزي، 

واأنهم ينحدرون من القائد ال�سليبي ريت�سارد الأول (Richard 1st) قلب الأ�سد. )8( )9( 
اأما املوؤرخ اللبناين فيليب حتي، فذهب اإىل اأبعد من ذلك عندما عدَّ الدروَز مزيًجا من 
عنا�رش فار�سّية وعراّقية وعربّية اتخذت طابًعا فار�سًيا، واأنهم انتحلوا العروبة تقيًة؛ لأنهم 

كانوا اأقلية يف و�سط اأكرثية عربية. )10( 
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ويف املقابل، اأعاد موؤرخون اآخرون الدروز اإىل الأ�سل العربي، وي�سار اإىل اثنني. يقول 
حممد كامل ح�سني بعد اأن يتحدث عن اأ�سهر اأ�رش الدروز وتاريخهم: »اإن الدروز من اأ�سل عربي 
خال�ص، واإن كل ما قيل باأنهم من اأ�سل فار�سي اأو اآرامي اأو فرن�سي اأو اإجنليزي هو كلم قيل 
ل�سبب ا�ستعماري، ليبعدوا هذه الطائفة عن اإخوانهم العرب وعن امل�سلمني خا�سة«. ويقول 
الأمري �سكيب اأر�سلن )11( »اإن الدروز يف الن�سب عرب اأقحاح، ل يوجد يف العرب احلاليني من 
جزيرة العرب اأ�سلح عروبة منهم«. لكن ذلك ل ينفي –براأيه- وجود عائلت درزية وجيهة 

من اأ�سول كردية اأو تركية. )12( 

استيطان الدروز يف فلسطني: 

املتوافرة  الآراء  فل�سطني؛لأن  الدروز  فيها  ا�ستوطن  التي  الفرتة  حتديد  ال�سعب  من 
ال�سوي�رشي  الرحالة  ويذكر  ا�ستوطنوا،  متى  يعرفون  ل  املحليون  وال�سكان  مت�ساربة، 
اأنهم  1812م(   -1810( الفرتة  يف  املنطقة  زار  الذي   )13(  )Burckhardt( بريكهاردت 
يجيبون »من قدمي اأو من زمان« دون اأن يقدموا معلومات دقيقة عن فرتة ا�ستيطانهم )14( 
الأوىل  مت�ساربة.  معلومات  واجهتهم  ال�سوؤال  هذا  عن  الإجابة  الباحثون  حاول  وعندما   .
اأفادت اأن بدايات ا�ستيطانهم تعود اإىل الفرتة التي مت فيها تبني مبادئ الدعوة الدرزية من 
قبل ال�سكان )1017م( . اأما الإجابة الثانية ذات البعد التاريخي، فتفيد اأنهم مل ي�ستوطنوا 
فل�سطني قبل �سللة املعنيني )15( التي ب�سطت نفوذها يف القرنيني ال�ساد�ص وال�سابع ع�رش 

على مناطق يف فل�سطني. )16(  
اإىل  التاريخية، ورمبا يرجع ذلك  فل�سطني باهتمام كبري يف امل�سادر  مل يحظ دروز 
فل�سطني- ف�سل  �سكنوها يف  التي  املناطق  واأن  ولبنان،  �سوريا  الدروز كان يف  اأن مركز 
عن وعورتها- مل تكن حكًرا عليهم، بل �سكنها م�سلمون وم�سيحيون. اأ�سف اإىل ذلك اأن مبداأ 
الُتَقية التي قامت عليه دعوتهم، دفعهم اإىل عدم الإف�ساح عن حقيقة اأو�ساعهم. ويعّد ما 

نه الرحالة يف مذكراتهم عن تلك الفرتة، امل�سدر الرئي�ص ملعلوماتنا عن الدروز. )17(  دوَّ
يتوزع الدروز يف فل�سطني على 18 قرية، اثنتني يف جبل الكرمل )هما: ع�سفيا، ودالية 
الكرمل( ، و�ست ع�رشة قرية يف اجلليل هي: �سفا عمرو، واملكر، وجول�ص، واأبو �سنان، وجت، 
ويركا، ويانوح، وكفر �سميح، وك�رشى، والبقيعة، وحرفي�ص، وبيت جن، وعني الأ�سد، والرامة، 

و�ساجور واملغار. )18( 
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ويوضح الجدول اآلتي أعداد الدروز في فلسطين 
)للسنوات 1922م، 1931م، 1945م، 1947م( 

 الأعدادال�سنة
19226928 م
19318823م
14858 )19( 1945م
16000 )20( 1947م

العالقات اليهودية الدرزية يف فلسطني يف الفرتة 1918- 1936م: 
مرت العلقات الدرزية اليهودية خلل هذه الفرتة مبرحلتني: الأوىل من العام 1920م 
اإىل العام 1930م، ومتيزت بعلقات �سخ�سية اقت�رشت على عدد من ال�سخ�سيات الدرزية 
الدرزية  ال�سخ�سيات  بع�ص  بني  والقت�سادي  ال�سخ�سي  الطابع  عليها  وغلب  واليهودية، 
والتجمعات اليهودية، دون وجود اإجماع درزي على تنميتها، واإ�رشار م�سايخ الطائفة )ولو 

نظرًيا( على حياد الطائفة يف ال�رشاع بني العرب واليهود.  )21( 
اأما املرحلة الثانية- ومتتد من 1930م اإىل 1936م-  فكانت خمتلفة عن املرحلة 
الدروز، ف�سًل عن تخطيها  اأكرب من  لت�سمل �رشيحة  العلقات  الأوىل، و�سهدت تطوًرا لهذه 
لطابع العلقات القت�سادية )ال�سخ�سية والعائلية( لت�سبح علقات اأمنية وع�سكرية علنية، 
اأخرجت الدروز )عملًيا( من حالة احلياد املعلنة يف ال�سابق اإىل حالة امليل العلني ل�سالح 

اليهود. )22( 
اخلا�سة  تف�سرياتهم  فر�ص  املو�سوع  هذا  عاجلوا  الذين  الدروز  الباحثون  ويحاول 
 Druze( كتابه  يف  ذكر  الذي   )Zeidan Atashi( الدرزي  فالباحث  العلقات؛  هذه  لتربير 
and Jews in Israel( اأن ال�سبب الرئي�ص وراء منو هذه العلقات هو عزلة الطائفة الدرزية، 
نحو  اندفاعها  يف  ت�سبب  مما  ا�ستقطابها،  يف  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  وف�سل  وفقرها، 
اليهود. ويعتقد الباحث اأن تقاع�ص العرب )ب�سكل عام( عن دعم ثورة الدروز يف جبل العرب، 
قد ترك اآثاراً �سيئة يف نفو�ص دروز فل�سطني، وت�سبب يف جتاهلهم ملا يجري يف فل�سطني من 

تطورات �سيا�سية )23( . 
الحتلل  ظل  يف  )الدروز  كتابه  يف  م�سلح  اأبو  غالب  الدرزي  الباحث  يخرج  ومل 
الإ�رشائيلي( عن الفهم ال�سابق؛ »فالعزلة وفقر القرى الدرزية عزل �سكانها عن ال�رشاع بني 
اأخرى«. ويحمل  الوطنية من جهة  ال�ستقللية  وال�ستعمار من جهة، واحلركة  ال�سهيونية 
وتنظيمًيا  �سيا�سًيا  فكًرا  »حتمل  فهي  جرى،  ما  م�سوؤولية  الفل�سطينية  والأحزاب  القيادات 



306

العالقات اليهودية الدرزية في فلسطني خالل
1948م(   - )1918م  البريطاني  االنتداب  د. مروان جرارفترة 

اآخرا  �سببًا  الباحث  ويذكر  الدرزي«.  الريف  ومنها  الفل�سطينية  الأرياف  يخرتق  مل  متخلفًا 
ال�سيا�سية  بالتطورات  فل�سطني  دروز  اهتمام  وهو  فل�سطني،  يف  ال�سيا�سية  الدروز  لعزلة 
فل�سطني.  يف  ال�سيا�سية  التطورات  من  اأكرث  ولبنان  �سوريا  يف  الطائفة  مب�ستقبل  املرتبطة 
ال�سورية  الثورة  يف  الفاعلة  امل�ساركة  عن  فل�سطني  دروز  تغيب  حقيقة  الباحث  وجتاهل 
)1925- 1927م( ، واأن هدوء مناطقهم جعلها مق�سًدا مَلْن يبحث عن الهدوء والأمن من 

دروز �سوريا ولبنان. )24(  
ل �سك يف اأن وقوف الدروز على احلياد مما يجري يف فل�سطني من تطورات �سيا�سية 
بدءاً من الحتجاج على وعد بلفور1917م اإىل ا�ستباكات العام 1920/ 1921م، قد لفت 
اأنظار القيادات ال�سهيونية التي رغبت يف ن�سج خيوط تعاون مع الدروز، اأمًل يف ا�ستخدام 
الدروز يف احلفاظ على اأمن التجمعات اليهودية يف اجلليل والكرمل، و�سق وحدة املجتمع 
اأفراد  وباقي  الدروز  بني  وال�سيا�سية  املذهبية  اخللفات  بتكري�ص  الفل�سطيني،  العربي 
)26( وهو »عدو    (Ben- Gurion) )25( تطبيقا ملبداأ كرره بن غوريون  الفل�سطيني،  املجتمع 
عدوي �سديقي«. وقد علََّق اأحد اأع�ساء الوكالة اليهودية على التوجه اليهودي نحو الطائفة 
الدرزية بقوله: »اإنها حماولة خللق نقاط من ال�سوء والأمل و�سط البحر العربي املظلم من 

حولنا«)27( . 
لقد �ساعد قرب التجمعات الدرزية واليهودية من بع�سها، ووجود م�سالح اقت�ساّدية 
بني اجلانبني على بدء هذه العلقات، وفقا ملا اأكده اأحد ال�سهيونيني الأوائل الذين لعبوا 
 .)29( )28(  )Yitzhak Ben Zvi( العلقات وهو يت�سحاق بن ت�سفي  دوًرا رئي�ًسا يف بناء هذه 
احلقول  يف  الدروز  والفلحني  اليهودية  الور�سات  يف  الدروز  العمال  بني  علقات  وبداأت 
وبني التجمعات اليهودية، وبخا�سة بني اليهود يف كيبوت�ص ياجور )عند اأقدام جبل الكرمل( 
والدروز يف قرى دالية الكرمل وع�سفيا. واأدى �رشاء اليهود الذين يعي�سون يف منطقة حيفا 
ملنتجات الدروز من خ�رشوات وبي�ص وحنطة اإىل حت�سني م�ستوى معي�سة الدروز، واإح�سا�سهم 
بفائدة التجمعات اليهودية لهم. وزاد يف هذا الإح�سا�ص �سماح اليهود يف كيبوت�ص ياجور 
للثوار الدروز الفارين من الفرن�سيني باملرور فيه، واأحياًنا البقاء فيه لأيام عدة يف �سيافة 

اليهود. )30( 
و�رشعان ما تطورت العلقات بني اجلانبني لتتجاوز علقة العمل واجلوار اإىل حد قيام 
اأعقبها م�ساعدات �سخّية  الدرزية،  للقرى  اليهودية بزيارات ر�سمّية  الوكالة  �سخ�سيات من 
العائلت  ولقاءات جرت بني وجهاء عدد من  زيارات  )Attashi( عن  القرى. وحتدث  لهذه 
الدرزية وقيادات �سهيونية )31( يف مقدمتها اآبا حو�سي )�سنيلر( )Abba Hushi( )32( والياهو 

�سا�سون )Eliyahu Sasson( )33( ويت�سحاق بن ت�سفي )34( . 
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اأن الطائفة الدرزية باأكملها )اأفراداً ووجهاًء( قد تورطت يف هذه  ول يفهم مما �سبق 
املرحلة بعلقات مع اليهود، فهناك اإ�سارات تعود اإىل الع�رشينيات تفيد بقيام بع�ص الدروز 
باإطلق النار على جتمعات يهودية ل�سبب اأو لآخر )35( ، وم�ساركة الدروز يف جماعة الكف 
اليهود يف  اأحمد طاف�ص، ون�سطت �سد  العام 1929م بزعامة  التي �سكلت يف   )36( الأخ�رش 
�سفد وطربيا. )37( ول يعني ذلك قراًرا ر�سمًيا من م�سايخ الطائفة الدرزية يف امل�ساركة يف 
الربيطاين  ال�سامي  املندوب  اإىل  لر�سالتهم  وفًقا  احلياد  على  حري�سون  فهوؤلء  املقاومة؛ 
ت�سان�سلور )Lord Chancellor( يف اأعقاب حوادث الرباق لعام 1929م، يف حماولة منهم 

للتن�سل مما قام به بع�ص الدروز من هجمات �سد اليهود يف �سفد وطربيا. )38( 
العرب  بني  ال�رشاع  يف  الدرزية  الطائفة  بحياد  مبدئًيا  ال�سهيونية  الدوائر  رحبت 
والكرمل،  اجلليل  اليهودية يف  التجمعات  ال�سغط على  يعني �سمًنا تخفيف  فهذا  واليهود، 
لكنها تطلعت اإىل اإخراج الطائفة عن حيادها وعزلها عن و�سطها العربي وا�ستثمارها �سد 
العمل املقاوم يف فل�سطني. وي�سار هنا اإىل حادثتني. الأوىل: قيام ال�سيخ ح�سني »اأبو ركن« 
من ع�سفيا، بتوزيع من�سور بطلب من منظمة الهاجاناة )Haganah( )39( ، دعا فيه الدروز 

اإىل عدم دعم الثوار يف فل�سطني، وتوثيق علقاتهم مع منظمة الهاجاناة )40( . 
الدروز من لبنان  الثانية فقد وقعت بعد قدوم جمموعة من املتطوعني  اأما احلادثة، 
اإىل الطلب من الدروز  اإ�سماعيل عبد احلق للن�سمام للثوار، حيث �سارع بن ت�سفي  بقيادة 
فل�سطني  دروز  من  بتاأثري  اأنكر  الذي  احلق،  عبد  واإ�سماعيل  حو�سي  اآبا  بني  لقاء  لرتتيب 
قدومه للعتداء على امل�ستوطنات اليهودية، بل دعم اإخوانه الدروز يف وجه ال�سغط العربي 

عليهم)41( .
اليهودية  ومع نهاية الع�رشينّيات وبداية الثلثينّيات توثقت العلقة بني التجمعات 
والقرى الدرزية التي تعر�ص بع�سها مل�سايقات من الثوار؛ ب�سبب تعاون بع�ص �سكانها مع 
َفْت زياراُت القيادات ال�سهيونية لهذه القرى.  الدوائر ال�سهيونية. )42( وكنوع من الدعم، كَثّ
واأ�سري هنا اإىل زيارة بن ت�سفي يف العام 1930 م اإىل قريتي الرامة واملغار الدرزيتني، حيث 
الدروز؛  جارفًا نحو  �سعوراً  نف�سه  ترك يف  الدرزية، مما  للتقاليد  وفًقا  ال�سيافة  ُح�ْسن  لقي 
التي  ال�سغوط  مواجهة  يف  لدعمهم  م�ستعدون  وهم  �سداقتهم،  اإىل  بحاجة  براأيِه  فاليهود 
يتعر�سون لها من امل�سلمني وامل�سيحيني )43( . وتاأكيًدا لهذا التوجه، اأوعز بن ت�سفي ملمثله 
وتدخل  للقانون.  اأعمال خملة  املتورطني يف  الدروز  ال�سجناء  بع�ص  ال�سمال مب�ساعدة  يف 
بن ت�سفي بنف�سه ل�سالح درزي من قرية املغار )يدعى منر وها�ص( متورط يف قتل �رشطي 
ال�سجن. كما تدخل ل�سالح عائلة درزية من حرفي�ص �سد مفتي  واأطلق �رشاحه من  م�سلم، 

�سفد. )44( 
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ووعد بن ت�سفي باأن تكون م�سلحة القرى الدرزية يف املقام الأول، عند تقدمي م�ساريع 
يهودية بناءة ؛ »ففي القرى الدرزية يجد اليهود الإخل�ص والرجال املتعلمني امل�ستعدين 
القانونية  املجالت  فيها  مبا  كافة،  املجالت  يف  لدعمهم  م�ستعدون  واليهود  للتعاون«. 
بتخ�سي�ص حمام لهم يف حيفا، ورمبا يف �سفد وطربيا. وطلب بن ت�سفي من )اآبا حو�سي( 

اإطلعه على التفا�سيل كافة املتعلقة بالعلقة مع الطائفة الدرزية )45( . 
هذه  �سعت  بل  احلد،  هذا  عند  الدرزية  بالطائفة  ال�سهيونية  الدوائر  اهتمام  يقف  ومل 
الدوائر اإىل التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للطائفة برتجيح كفة عائلة على اأخرى، تبًعا ملوقف 
تلك العائلة من التعاون مع اليهود. ودليل ذلك، تلك اجلهود التي بذلتها القيادات ال�سهيونية 
للإطاحة بنفوذ عائلة طريف الدرزية لتحفظها على التعاون مع اليهود، واإبراز عائلة خري 
التي �سعت لإبعاد الطائفة عن قوميتها العربية، بت�سكيل جمل�ص قومي درزي موحد، وحماكم 

�رشعية درزية ل علقة لها باملحاكم ال�رشعية الإ�سلمية.  )46( 
ومع مرور الوقت وازدياد التوتر بني العرب واليهود، بداأت امل�سالح امل�سرتكة تنمو بني 
اجلانبني، واأ�سبح الدروز اأكرث جراأة يف طلباتهم؛ فهم يريدون حترك القيادات ال�سهيونية 
 )47( الأطر�ص  با�سا  ل�سلطان  بال�سماح  الفرن�سيني  لدى  للتو�سط  الربيطانية  ال�سلطات  لدى 
ورفاقه، بالعودة من املنفى يف الأردن اإىل �سوريا، وتقدمي م�ساعدات اقت�ساّدية وع�سكرّية 
للطائفة الدرزية يف فل�سطني، مقابل متكني اليهود من التغلغل يف القرى العربية يف فل�سطني، 

والو�سول اإىل الدروز يف �سوريا ولبنان و�رشق الأردن. )48( 
 )Eliyahu Cohen( وجت�سيًدا لهذا الدور، رتبت �سخ�سيات درزية لقاء بني الياهو كوهني
)من املكتب العربي يف الوكالة اليهودية( وزيد الأطر�ص )�سقيق �سلطان با�سا الأطر�ص(، يف 
اأثناء زيارته لطربيا يف اأواخر العام 1934م )49( ، ومكنت اآبا حو�سي واآخرين من الو�سول 
اإىل الدروز يف �سوريا واإقامة علقات ا�ستخبارية مع بع�سهم من اأمثال يو�سف العي�سمي )50(، 

ون�سج علقة مع بع�ص الدروز يف �رشق الأردن. )51( 
بعيدة عن  ال�سهيونية  والقيادات  الدرزية  ال�سخ�سيات  الت�سالت بني  تكن هذه  ومل 
اأعني احلركة الوطنية الفل�سطينية؛ فهناك معار�سون من الدروز ملثل هذه العلقات، اإ�سافة 
اإىل �سكان القرى الدرزية من امل�سلمني وامل�سيحيني، الذين ر�سدوا هذه الت�سالت، وبعثوا 
بها اإىل قيادات هذه احلركة، التي عدتها جرمية وخيانة عظمى. )52( ورمبا كان ذلك �سبًبا 

رئي�ًسا ملعاناة القرى الدرزية خلل الثورة الفل�سطينية الكربى )1936م - 1939م(. 
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العالقات اليهودية الدرزية يف فلسطني خالل الثورة الفلسطينية الكربى 
1936- 1939م: 

�سهدت الفرتة املمتدة من 1936- 1939م قيام الثورة الفل�سطينية الكربى، التي بداأت 
�رشارتها يف 15 ني�سان 1936م )53( ، وامتدت ب�سورة اأو اأخرى اإىل العام 1939م. وكان 
الق�سم  اتخذ  الثورة،  انطلق هذه  فمع  ؛  اجلديدة  التطورات  من  موقفهم  الدروز حتديد  على 
الأكرب منهم موقًفا حمايًدا من ال�رشاع بني العرب واليهود )54( ، بينما انخرطت جمموعات 
اإىل �سفوف  الدروز  ان�سمت جمموعات من  )55( فقد  الفل�سطينية.  الوطنية  منهم يف احلركة 
الثوار يف اأيار1936م، وبداأت العمل يف منطقة طربيا وحيفا، كما ان�سمت جمموعات اأخرى 

اإىل القائد فخري عبد الهادي )56( ، ون�سطت قرب البقيعة. )57( 
وذلك  الثورة،  قبل  بداأوه  ملا  ا�ستكماًل  اليهود  جانب  اإىل  مالوا  فقد  الدروز  بقية  اأما 
ل�سببني رئي�سنْي: اأولهما؛ اأدرك الدروز اأن املجتمع العربي مل يحقق اأي جناح يذكر يف مواجهة 
اليهود. وثانيهما اأن الدروز اأنف�سهم عانوا من تبعات هذه الثورة )58( ، ووقعوا �سحية ملخطط 
ال�سهيوين  )59( )اأمًل يف حتقيق احللم  الثورة  العربي وعن  �سهيوين لف�سلهم عن جمتمعهم 

بنقلهم اإىل جبل العرب يف �سوريا، وال�سيطرة على اأرا�سيهم( . )60( 
وكان ال�سيخ ح�سني )اأبو ركن( من دروزع�سفيا اأول من اأر�سلته الدوائر ال�سهيونية يف 
اأواخر العام 1936م، اإىل �سلطان با�سا الأطر�ص يف منفاه يف الكرك؛ لل�ستف�سار عن علقته 
باملتطوعني الدروز، وفيما اإذا كان باإمكانه منعهم من القتال اإىل جانب الثوار يف فل�سطني. 
ج ال�سيخ ح�سني »اأبو ركن« خلل زيارته للم�ساألة اليهودية ولأهمية التحالف اليهودي  وروَّ
ا بحاجة لدعم  الدرزي يف هذه الظروف لتخفيف ال�سغط على دروز فل�سطني الذين هم اأي�سً
اإخوانهم الدروز يف البلدان العربية.  )61( كذلك اأوفدت الدوائُر ال�سهيونيُة لبيب )اأبو ركن( اإىل 

�سوريا ولبنان للغر�ص نف�سه. )62( 
ومل يكن �سلطان با�سا الأطر�ص م�ستعًدا للتدخل ملنع الدروز من القتال اإىل جانب الثوار 
اإذا ما قرروا ذلك، وهو غري م�ستعد لإ�سدار اأي ت�رشيح للتاأثري عليهم )63( ، مما اأوجد قناعة لدى 
الدوائر ال�سهيونية للعتماد على دروز فل�سطني اأنف�سهم للتاأثري على املتطوعني الدروز)64( 
وكلفت هذه الدوائر يو�سف نهم اإ�سدار من�سور يف اأيلول 1936م، دعا فيه الدروز اإىل عدم 
الن�سمام اإىل ما اأ�سماها بالع�سابات العربية )يف اإ�سارة اإىل الثوار العرب( . )65( ورافق ذلك 
قيام ال�سيخ ح�سني )اأبو ركن( وال�سيخ ح�سني عزام، واآبا حو�سي بزيارة مدينة الرملة، لإقناع 
املتطوعني الذين جاءوا من خارج فل�سطني بالعودة وعدم التفكري يف مهاجمة التجمعات 

اليهودية )66( . 



310

العالقات اليهودية الدرزية في فلسطني خالل
1948م(   - )1918م  البريطاني  االنتداب  د. مروان جرارفترة 

اأُُكَلها، فرتك القائد حمد �سعب )من املتطوعني الدروز  اأَتت هذه اجلهود  و�رشعان ما 
ال�سلطات  اعتقلته  الذي  الغ�سبان  قا�سم  القائد  من  التخل�ص  ومت  فل�سطني،  ال�سوريني( 

الربيطانية. )67( 
من  للن�سحاب  العرب  املتطوعني  على  التاأثري  حد  عند  الدروز  املتعاونون  يقف  ومل 
اليهودية. وبرز يف هذا  التجمعات وامل�سالح  الدروز حلرا�سة  فل�سطني، بل �سكلوا فرًقا من 
اليهودية،  الوكالة  ا�ستحق على جهوده مكافاأة من  الذي  )اأبو ركن(،  ال�سيخ ح�سني  املجال 

متثلت بجهاز راديو هو الأول من نوعه يف قرية ع�سفيا.  )68( 
ومل يكن تعاون الدروز مع الدوائر ال�سهيونية، وما ترتب عليه من ان�سحاب املتطوعني 
الدرزيتني؛  الكرمل  ودالية  العرب؛ فهاجموا قرى ع�سفيا  الثوار  به من  فل�سطني مرحًبا  من 

ب�سبب تعاون عدد من �سكانهما مع اليهود )69( . 
جهة،  من  الدروز  من  كثرياً  تن�سف  قد  التي  الأمور،  بع�ص  اإىل  الإ�سارة  جتدر  وهنا 
وتربىء ق�سًما من الثوار من جهة اأخرى. فعند احلديث عن تعاون الدروز مع اليهود خلل 
العام 1936م، يلحظ اأن املتعاونني ينتمون اإىل ال�رشيحة الدنيا يف الطائفة الدرزية، ول 
و�سمعتها، وورطوا �رشائح  الطائفة  وا �رشف  م�سَّ لكن هوؤلء  فيها.   الهرم  راأ�ص  اإىل  ينتمون 
الدرزية،  القرى  ال�سهيونية، وت�سببوا يف هجمات على بع�ص  الدوائر  التعامل مع  اأكرب يف 
وبخا�سة ع�سفيا ودالية الكرمل. ووقع معظم هذه الهجمات بعد العام 1936م، ولي�ص خلل 
دعنه  ون�سيم  زيدان عط�سه  اأمثال  )من  الدروز  الباحثني  على  رداً  ي�سكل  وهذا  نف�سه.  العام 
وغريهم( الذين برروا تعاون الدروز مع الدوائر ال�سهيونية خلل الثورة، مبا عاناه الدروز 
من اعتداءات وح�سية على اأيدي الثوار مع بداية الثورة اأي يف العام 1936م. فتعاون ق�سم 
من الدروز مع الدوائر ال�سهيونية، كان يف معظمه قبل هجمات الثوار على القرى الدرزية 
ولي�ص بعدها. لكن ذلك ل ينفي اأن ردود فعل الثوار الع�سوائية وغري امل�سوؤولة قد ت�سببت يف 
الدوائر ال�سهيونية حتت ذريعة النتقام من  التعامل مع  الدروز يف  اأكرب من  اأعداد  توريط 
الثوار. فهل ميكن النظر اإىل هذا املو�سوع بعفوية، اأو اأنه اأمر خمطط له من الدوائر الأمنية 
ال�سهيونية التي ا�ستثمرت هجمات الثوار التي نظمها القائد يو�سف اأبو درة )70( على بع�ص 
الدرزية عن  الطائفة  الأعوام 37 و 38 و 39، خلدمة م�ساحلها، وعزل  الدرزية يف  القرى 
ذريعة  حتت  العرب  جبل  اإىل  الدروز  نقل  عن  للحديث  متهيًدا  الثورة،  وعن  العربي  و�سطها 

اعتداءات الثوار عليهم وفقدان الأمن يف مناطقهم.    
الدرزية،  للطائفة  درة  اأبي   )71( اإ�ساءات  عن  احلديث  يف  الدروز  الباحثون  اأ�سهب  لقد 
لتربير اندفاع الدروز نحو اليهود، فتارة يتحدثون عن �رشائب جائرة فر�سها الثوار على 
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اإىل مداهمات همجية لقريتي  الردع،  الدروز، ومن يتهرب منها يتهم باخليانة وي�ستوجب 
ع�سفيا ودالية الكرمل الدرزيتني )72( واإىل قتل عدد من الدروز ل ل�سيء، اإل لأنهم من الكرمل، 
اأو فلحني ب�سطاء يحرثون حقولهم بعيدين عن ال�سيا�سة )73( ، اإىل ال�سغط على دروز ع�سفيا 
وجتريد   ،  )74( اخلا�سة  نفقتهم  على  وت�سليحها  خلية  ت�سكيل  خلل  من  بالثورة  للنخراط 
وتخريب  باقتنائه،  طالبوهم  اأن  للثوار  �سبق  الذي  ال�سلح  من  الكرمل  دالية  يف  الدروز 
ب�رشقة  الدرزي  املذهب  بقد�سية  وامل�سا�ص   ،  )75( درزية  امراأة  واغت�ساب  الدروز،  ممتلكات 

كتاب« احلكمة ال�رشيفة« )76( من اإحدى خلوات ع�سفيا. )77( 
القطيعة بني  اإىل  واليهود  الربيطانيني  قبل  ال�سابقة وتعزيزها من  اأدت احلوادث  لقد 
الثوار والطائفة الدرزية، التي �سعرت با�ستهداف وجودها، واأن ل خيار اأمامها اإل الرمتاء 
يف اأح�سان اليهود )78( . واأعلنت عائلة برياين الدرزية )من دالية الكرمل( وقوفها اإىل جانب 
لفرد  الثوار  اعتقال  اأعقاب  ال�رشاع. وجاء هذا املوقف يف  النظر عن نتائج  اليهود، بغ�ص 
من العائلة واتهمامه بتعليق جنمة داوود. وعلى الرغم من تاأكيد العائلة عدم وجود علقة 
)احلقيقة،  الدرزي  املعتقد  رمز خما�سي ملبادئ  ال�سكل هو  واأن  داوود،  ال�سكل وجنمة  بني 
وال�سجاعة، والنف�ص، وال�سرب، وال�سلم( ، فاإن الثوار حكموا بالإعدام على هذا ال�سخ�ص، لكنه 

مل ينفذ بحقه، فقد افتدي الرجل بعدد من الأبقار. )79(  
العام  اأواخر  يف  فاأوفدت  ؛  الأحداث  هذه  ا�ستغلل  اإىل  ال�سهيونية  الدوائر  و�سارعت 
1937م، كًل من ال�سيخ ح�سني )اأبو ركن(، وال�سيخ زايد )اأبو ركن( اإىل �سوريا ولبنان لإطلع 
قيادات الدروز على اعتداءات الثوار على الطائفة، واإقناعهم بالتاأثري على دروز منطقة بلن 

لوقف دعم الثوار؛ لأن ذلك مي�ص العلقة مع اليهود والربيطانيني )80( . 
وبادرت الدوائر ال�سهيونية اإىل ت�سليح الدروز يف ع�سفيا )81( بحجة متكينهم من �سد 
هجمات الثوار وحماية التجمعات اليهودية )82( . واأعقب ذلك ت�سليح جمموعات من الدروز 
يف دالية الكرمل، وتوىل ال�سيخ �سالح خنيف�ص قيادة جمموعة منهم ملطاردة الثوار و�سجن 
بع�سهم، وت�سليم اآخرين لل�سلطات الربيطانية انتقاما ملقتل والده. وفعل ال�سيء نف�سه مرزوق 

معدي من يركا بالتن�سيق مع الدوائر ال�سهيونية وال�سلطات الربيطانية. )83( 
وهذا يعني توحد الطائفة الدرزية للت�سدي للثوار من جهة، وتو�سيع تعاونها مع الدوائر 
ال�سهيونية من جهة اأخرى. وتوج هذا التوجه بر�سالة وقعها ع�رشة من م�سايخ الدروز يف 
وتاأكيد  خا�ص،  ب�سكل  حو�سي  واآبا  عام،  ب�سكل  اليهودية  للم�ساألة  دعًما  ت�سمنت  ع�سفيا، 

الأخوة بني الدروز واليهود، وا�ستعداد الدروز للت�سحية يف �سبيل راحة اليهود واأمنهم. )84( 
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اآبا حو�سي يطلعه على الأثر  وعلى الفور كتب يو�سف العي�سمي )من جبل العرب( اإىل 
ال�سيء، الذي تركته هجمات الثوار على الطائفة يف نفو�ص الدروز يف جبل العرب، ويدعوه 
اإىل ا�ستثمار هذه الحداث لت�رشيع خطة نقل الدروز اإىل جبل العرب. )85(، واتفق هذا الراأي 
مع نا�سطي الق�سم العربي يف الوكالة اليهودية، الذين اأكدوا اأن تدهور العلقات بني الدروز 
 ،  )86( حقيقية  فر�سه  يوفران  العرب،  جبل  يف  اليهودي  والن�ساط  فل�سطني،  يف  وامل�سلمني 
لتهجري الدروز اإىل جبل العرب، وال�سيطرة على اأرا�سيهم )87( ، والتفكري باإقامة دولة درزية 

يف جبل العرب تكون حليفة للدولة اليهودية يف فل�سطني. )88( 
وبالرغم من ف�سل م�رشوع جلنة بيل )Peel Commission( )89( لتق�سيم فل�سطني للعام 
اإىل  الدروز  اأن فكرة نقل  اإل   ،  )90(  )Wood Head( 1937م، وف�سل م�ساريع جلنة وودهيد 
)91( ويت�سحاق بن   )Chaim Weizmman( اأذهان حاييم وايزمان  �سوريا بقيت ن�سطة يف 

ت�سفي واآبا حو�سي. )92( 
اآبا  هو  للخطة  املدبر  الراأ�ص  اأن  حو�سي(  اآبا  )ملف  الهاجاناة  وثائق  اإحدى  وتك�سف 
حو�سي ودوف هوز )Dov Huz( )93( و�سليم الفيه )�سكرتري اآبا حو�سي( الذي كان على ات�سال 
مع يو�سف العي�سمي، الذي طرد من قبل �سلطان با�سا الأطر�ص؛ فاأقام بجوار حيفا، واأ�سبح 
مل�سقا لآبا حو�سي. وكان ال�سخ�ص الذي عرفه على اآبا حو�سي هو ال�سيخ لبيب« اأبو ركن«. 
وقدم العي�سمي نف�سه للطرف اليهودي على اأنه ال�سكرتري وامل�ست�سار ال�سيا�سي ل�سلطان با�سا 
الطرف  من  يتلقاها  مكافاأة  مقابل  عليه،  الدروز  نقل  خطة  عر�ص  باإمكانه  واأن  الأطر�ص، 

اليهودي. )94( 
ويف اأواخر اآب 1938م قام اآبا حو�سي بزيارته الأوىل اإىل �سوريا. وكان من املفرت�ص 
اأن يقوم العي�سمي برتتيب لقاء بينه وبني �سلطان با�سا الأطر�ص )الذي كان قد عاد من منفاه 

يف الكرك( ، لكن العي�سمي ماطل يف حتديد املوعد، واأجله اإىل 27 ني�سان 1939م )95( . 
التي لقيها.  ال�سيافة  ُح�ْسن  اإىل  الزيارة  الذي كتبه بعد  التقرير  اآبا حو�سي يف  واأ�سار 
ر�َص التقرير اإىل كلمة العي�سمي اأمام �سلطان با�سا وتركيزه على رغبة اليهود يف تاأ�سي�ص  وتعَّ
علقات طيبة مع �سكان ال�رشق الأو�سط، مبا فيهم الدروز الذين دفعتهم معاناتهم على اأيدي 
الثوار العرب، اإىل التفكري مبغادرة فل�سطني والقدوم اإىل اجلبل )96( . اأما �سليم الفيه، فتحدث 
عن اأهمية التعاون بني اليهود والدروز يف املجالت كافة وبخا�سة املجالت القت�سادية 

وال�سحية. )97( 
وتعر�ص تقرير اآبا حو�سي اإىل حديث �سلطان با�سا الذي اأكد على اأهمية ال�سداقة بني 
ال�سعوب، وحياد الطائفة الدرزية يف ال�رشاع القائم يف فل�سطني، ورغبته يف التو�سل اإىل 
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حل من�سف للعرب واليهود، واأنه ل يعار�ص قدوم الدروز برغبتهم اإىل جبل العرب )98( . لكنه 
يخ�سى اأن تواجههم بع�ص امل�سكلت املتعلقة بال�سكن والتمويل، كما يخ�سى اأن ت�سيء اخلطة 

اإىل علقته بامل�سلمني، وتت�سبب يف اتهامه باخليانة. )99( 
وبالرغم من موقف �سلطان با�سا املتحفظ على اخلطة، فقد �سجل �سليم الفيه ملحظة 
عى اأن �سلطان  يف 30 ني�سان 1939م حول �رشورة بقاء الت�سال مع يو�سف العي�سمي، وادَّ
با�سا طلب منه جتهيز قائمة بالقرى املهجورة يف جبل العرب لإعادة ترميمها، وحت�سري 

جوازات �سفر لتمكينه من القدوم اإىل فل�سطني للبدء بتنفيذ اخلطة.  )100( 
اأمر غري دقيق، فلم يكن �سلطان  ويبدو اأن ت�سوير الأطر�ص، وكاأنه يوافق على اخلطة 
با�سا هو َمْن طلب من العي�سمي جتهيز قائمة بالقرى املهجورة يف جبل العرب، بل هو اآبا 
اأبو جمره  النقل لي�ص الأطر�ص، بل هو يو�سف العي�سمي وهايل  حو�سي، واأن من دعم خطة 
اب�ستني      اإلياهو  اإليه  اأ�سار  ما  وهذا   )101(  )Yousif Nahmani( نحماين  يو�سف  من  املقرب 
بعد خم�سة  اأي  اأيار 1939م،   3 كتبها يف يف  التي  املذكرة  )102( يف   (Eliyahu Epstein)
اأيام من عودة الوفد من �سوريا.  )و�سكك فيها يف اإمكانية دعم الربيطانيني خلطة النقل لأَن 

الدروز هم حلفاوؤهم، لكنه اأ�سار اإىل اإمكانية دعم الفرن�سيني لها( .  )103( )104( 
ويف احلقيقة اأن العي�سمي واآبا جمره كانا يعملن فقط من اأجل احل�سول على املال، 
ويت�سح من خلل ر�سائل العي�سمي اأنه مل يكن خمول ل من �سلطان با�سا، ول من اأية �سخ�سية 
�سم�ساًرا  كونه  عن  يخرج  ومل  مًعا،  والدروز  اليهود  خدع  واأنه  عنه،  بالنيابة  تعمل  درزية 

للأرا�سي، كما يت�سح من ر�سائله املوؤرخة يف22 اآب 1939م. )105( 
ومل يكن العي�سمي واأبو جمره هما الوحيدان اللذان تاآمرا على الدروز، فراأ�ص املوؤامرة 
والثوار  الدرزية  الطائفة  بني  اخللف  اإبقاء  على  حر�ص  الذي  حو�سي،  اآبا  ال�سهيوين  هو 
العرب، ون�سط لإف�سال م�ساعي ال�سلح بني اجلانبني. ففي بداية ت�رشين اأول 1939م، حكمت 
ال�سلطات الربيطانية بالإعدام على �ستة من الثوار املتورطني يف الهجمات على الدروز. )106( 
دروز  لرتتيب �سلح بني  الربيطانية  ال�سلطات  �سعت  وانتقام،  اأعمال عنف  ولتجنب حدوث 
�سفا عمرو وامل�سلمني بح�سور وفد من دروز �سوريا )107( . ومل تكن هذه الفكرة حمبذة من 
القيادات ال�سهيونية؛ لأن التوفيق بني اجلانبني وهدوء الأو�ساع يعني و�سع عقبات اأمام 
ال�ساغل  ال�سغل  التي بقيت  الدروز  التي ت�ستهدف اجلانبني، وبخا�سة خطة تهجري  خططهم 
لهذه القيادات. لذا طلب اآبا حو�سي من ال�سيخ لبيب »اأبو ركن« وال�سيخ �سالح خنيف�ص و�سع 
عراقيل اأمام حتقيق ال�سلح من خلل الت�سال بالعي�سمي وتكليفه بالعمل على اإلغاء ت�سكيل 
وفد دروز �سوريا اأو تاأخري قدومه. )108( وجنح العي�سمي يف تاأخري قدوم الوفد، لكنه مل ينجح 
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باإلغاء ت�سكيل الوفد ل�سبب رئي�ص، وهو اهتمام �سلطان با�سا بهذا الأمر بعد تلقيه ر�سائل من 
لتهدئة  التحرك  واأكرم عبيد، يطلبون منه  اأمثال: منر احللبي  �سخ�سيات درزية وطنية من 
الأو�ساع، وال�سغط على دروز �سفا عمرو لوقف تعاونهم مع اليهود، )109( لذا اأر�سل الأطر�ص 
وفًدا برئا�سة عبد الغفار با�سا الأطر�ص، ا�ستقبله ال�سيخ اأمني طريف الذي كان قد زار م�سايخ 

الدروز يف اجلبل، للت�ساور حول كيفية تهدئة الأو�ساع بني الطائفة والثوار )110( . 
ايفان�ص                       امل�سرت  حيفا  حاكم  بح�سور  ال�سلح  مت  1940م  ثاين  كانون   15 ويف 
-Mo ( مونتغومري  الربيغادير  فل�سطني  يف  الربيطانية  للقوات  العام  والقائد   )Evans(

tegemry) وممثلني عن العرب والدروز )111( )112( . وو�سع هذا ال�سلح حًدا لل�رشاع الدموي 
بني الدروز وامل�سلمني، ووجه �رشبة اإىل خطة نقل الدروز اإىل جبل العرب. )113( 

العالقات اليهودية الدرزية يف فلسطني خالل الفرتة 1940- 1948م:
اأدى اندلع احلرب العاملية الثانية 1939م، والتوقيع على ال�سلح بني الدروز والعرب 
يف بداية عام 1940م اإىل هدوء يف العلقات بني امل�سلمني والدروز من جهة، وفتور يف 
الدروز مع  . ول يعني ذلك وقف تعاون   )114( اأخرى  واليهود من جهة  الدروز  العلقة بني 
ويو�سف  خنيف�ص  �سالح  وال�سيخ  ركن(  )اأبو  لبيب  ال�سيخ  وا�سل  فقد  ال�سهيونية،  الدوائر 
العي�سمي تعاونهم مع الوكالة اليهودية عرب اآبا حو�سي، الذي ا�ستخدمهم للتغلغل يف حوران 
املعركة  يف  اليهود  بدعم  كافة  فل�سطني  دروز  يلزم  موقف  باتخاذ  با�سا  �سلطان  لإقناع 

القادمة )115( . 
ومن خلل تقدمي اأنف�سهم كممثلني ل�سلطان با�سا الأطر�ص، �سعى “اأبو ركن” وخنيف�ص 
الطائفة  و�سط  مبكانتهم  ال�سهيونية  الدوائر  يف  واآخرين  حو�سي  اآبا  اإقناع  اإىل  والعي�سمي 
الدرزية يف الداخل واخلارج، وقدرتهم على التاأثري عليها خدمة للم�سالح ال�سهيونية. ويف 
احلقيقة ل يعد اأحد من الثلثة ممثًل ر�سمًيا ل�سلطان با�سا الأطر�ص، ولي�ص لهم تاأثري على 
ًل عن اأنهم ل ي�سكلون بديًل اأو مناف�ًسا ل�سلطة ال�سيخ اأمني طريف )116( ،  الطائفة الدرزية، ف�سْ
الذي حتفظ على العلقة مع الدوائر ال�سهيونية، وبقي حتى العام 1948م رافًعا �سعار حياد 

الطائفة الدرزية يف فل�سطني. )117(  
وبداأ املتعاونون الدروز يبحثون عن مكا�سب مادية خارج اإطار الوكالة اليهودية، وادعوا 
اأن اآبا حو�سي �رشق اأمواًل كانت خم�س�سة لهم، وحولها اإىل ح�سابه اخلا�ص. وكمحاولة من 
اآبا حو�سي ل�ستعادة مكانته يف العلقة مع الدروز، �سعى اإىل الت�سال بالعي�سمي لإحياء 



315

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والعشرون - تشرين األول 2010

خطة نقل الدروز، لكن امل�سكلة اأن القياديني يف الوكالة اليهودية )الياهو اب�ستني والياهو 
�سا�سون( اأ�سبحا غري مقتنعني باإمكانية جناح اخلطة، و�سككا يف جدوى العلقة مع الدروز 

يف �سوريا. واأعقب ذلك قطع راتب العي�سمي، ودفن خطة نقل الدروز اإىل جبل العرب )118(  
يف  الدرزية  والطائفة  ال�سهيونية  الدوائر  بني  الت�سالت  وقف  يعني  ل  ذلك  لكن 
فل�سطني ؛ فاحلديث عن قرب اإنهاء النتداب الربيطاين على فل�سطني، تطلب تكثيف التعاون 
ومن  الطائفة.  يف  القرار  �سناعة  على  ال�سيطرة  اليهودية  للدوائر  ي�سمن  ب�سكل  الدروز  مع 
اأجل ذلك التقى اثنان من الق�سم العربي يف الوكالة اليهودية هما اإليا�ص �سا�سون وياكوف 
وطلبا  وال�سيخ �سالح خنيف�ص،  ركن(  )اأبو  لبيب  ال�سيخ  مع   (Yaacov Shimoni( �سمعوين 
منهما ت�سكيل جمعية درزية برئا�سة توفيق حمدان. لكن )اأبو ركن( وخنيف�ص مل ينجحا يف 
عار�ست  قد  ومعدي(  خري،  )طريف،  الرئي�سة  الدرزية  العائلت  لأن  اجلمعية؛  هذه  ت�سكيل 
ت�سكيلها، وف�سلت البقاء على احلياد بانتظار املواجهة القادمة بني العرب واليهود. وبينما 
معدي(  اآل  )�سيخ  معدي  جرب  ال�سيخ  تراجع  املعلن،  مبوقفهما  وخري  طريف  عائلة  مت�سكت 
اأواخر �سباط 1946م عن موقفه، واأكد دعمه لل�سيخ �سالح خنيف�ص وال�سيخ لبيب )اأبو  يف 
ركن( يف جهودهما، ملنع ان�سمام الدروز اإىل اأي من الأحزاب اأو اجلمعيات العربية، خدمة 

للم�سالح ال�سهيونية. )119( 
الفل�سطينية للح�سول على دعم  القيادات  ال�سابق يف وقت تطلعت فيه  وجاء املوقف 
الدروز ال�سيا�سي والع�سكري، لكن هذه القيادات ف�سلت يف جهودها؛ لأن بع�ص م�سايخ الدروز 
على  الدروز  بقاء  ف�سلوا  واآخرين(،  طريف  اأمني  وال�سيخ  من�سور  جنيب  ال�سيخ  اأمثال  )من 
هذا  لكن  كربى.  م�سكلت  يف  التورط  على  تقدر  ول  وفقرية،  �سغرية  اأقلية  لأنهم  ؛  احلياد 
املوقف مل يكن ملزًما للدروز كافة، فقد �سارك بع�ص الدروز من اأمثال: ح�سني عبيد وقا�سم 
احللبي يف جتنيد الدروز ل�سالح العرب، ويف الهجوم امل�ساد الذي نظمه العرب على اليهود 

يف اأعقاب قتل اليهود 16عربًيا يف كانون ثاين 1947م. )120( 
ويف املقابل تطلعت الوكالة اليهودية اإىل التو�سل اإىل تفاهم �رشي مع الدروز، وفقا 
ملقرتح النا�سط يف الوكالة جوزيف فن )Josef Finn( الوارد يف ر�سالته اإىل الدائرة ال�سيا�سية 

يف الوكالة اليهودية يف 23 كانون ثاين 1948م، وين�ص على ما ياأتي: 
عدم م�ساركة الدروز اأو ت�سجيعهم لأي عمل عدائي �سد اليهود.  1 .

عدم مهاجمة اليهود للدروز على الرغم من وجود بع�ص الع�ساة بينهم.  2 .
تعاون الدروز مع اليهود يف حفظ الأمن يف مناطقهم.  3 .

التي  الدرزية  ال�سلح ودفع رواتب للقوة  الدعم املايل للدروز ل�رشاء  اليهود  يقدم  4 .
�ستن�سم لحًقا اإىل قوات الهاجاناة. )121( 
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الدروز  املتطّوعني  الع�ساة(:  بع�ص  )وجود  املقرتح  من  الثانية  النقطة  يف  وق�سد 
متطوع،  الفوج500  و�سم  وهاب-  �سكيب  بزعامة  العرب(  )جبل  فوج  �سمن  ال�سوريني 
ي�سكلون اأربع �رشايا هي: �رشية املزرعة بقيادة اأبو اخلري ر�سوان، و�رشية امل�سيفرة بقيادة 
واكد عامر، و�رشية الكفر بقيادة نايف عزام، و�رشية الفالوج بقيادة نايف حمد(  )122( - 
وجمموعة نهاد اأر�سلن )من دروز لبنان(  )123( ودروز ع�سفيا ويركا الذين انخرطوا يف فوج 
عربي، )وجبهته من �سفا عمرو اإىل نقطة قريبة من حيفا( ، اأو يف فوج الريموك الثاين بقيادة 

اأديب ال�سي�سكلي )124( )وجبهته اجلليل الأو�سط: �سفد، عكا، النا�رشة(  )125( . 
هعيمك                                     م�سمار  م�ستعمرة  على  الهجوم  يف  الدروز  املتطوعون  و�سارك 
يوحنان                    رامات  معركة  ويف  وحيفا،  جنني  بني  الطريق  على   )126(  (Mishmar Haemik(

عمليات  قائد  قيادة  حتت  م�ساد  يهودي  هجوم  ذلك  واأعقب   .)127(  (Ramat Yohanan(

القوات الإ�رشائيلية يف اجلبهة ال�سمالية مو�سيه كرمل )Moshe Carmel( ، الذي متكن من 
ال�سيطرة على موقعي هو�سة وك�ساير )جنوب �سفا عمرو(  )128( . 

ويف ذلك يقول اليهود »عهدنا باحتلل هو�سه اإىل ال�رشية )ب( وقامت ثلث وحدات 
مقاتلة مبهاجمة الك�ساير، وعندما دخلنا القريتني وجدناهما خاويتني، وما كنا لننجح يف 
احتللهما بهذه ال�سهولة لول اأن املقاتلني كانوا قد ان�سحبوا منهما. وكانت الأنباء قد اأتتنا 

باأن عدد املدافعني عنهما ما كان يزيد عن مئة مقاتل معظمهم من الدروز« )129( . 
العرب، و�سلم 47  ان�سحب 212 عن�رًشا من فوج جبل  ال�ستباكات،  اأعقاب هذه  ويف 

اآخرين اأ�سلحتهم اإىل املقاتلني العرب يف قرية طمرة. )130( 
�سكيب  وقائده  الدروز  فوج  ان�سحاب  على  العارف  عارف  الفل�سطيني  املوؤرخ  وعّلق 
وهاب من القتال بقولِه »ويحدثك املطلعون على بواطن الأمور يف ذلك القطاع اأن �سكيب 
وهاب ما كان لين�سحب من ذلك القطاع )�سفا عمرو و�سواحيها( لول الختلف الطائفي 
اإن طائفة كبرية من �سكان �سفا عمرو ما كانت يف ذلك  الذي كان �سائًدا فيهما. ويقولون 

احلني ترغب يف القتال« )131( . 
اأما الباحث الدرزي �سلمان فلح، فله راأي اآخر. ويوؤكد اأن م�ساركة الفوج الدرزي اأ�سًل 
جاءت من ال�سعور باخلوف على م�ستقبل الطائفة، واأن �سكيب وهاب قرر العودة بعد اأن اأكد 
وي�سري  فل�سطني.  يف  الدروز  م�ستقبل  على  خطر  وجود  عدم  فل�سطني،  يف  الدروز  زعماء  له 
فلح اإىل اأن انزعاج �سكيب وهاب من ت�رشفات بع�ص القادة الفل�سطينيني، قد دفعته اأي�سا 

للتفكري بالن�سحاب.  )132( 
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وهناك رواية مغايرة قدمها الباحث اليهودي ياوؤوف جلرب )Yaov Gilber( ، اأفادت 
بوجود ات�سالت متت يف البداية دون علم القائد �سكيب وهاب، بني عدد من ال�سباط الدروز 
فوج  من  للن�سحاب  درزٍي  اقرتاٍح  ملناق�سِة  ؛   )133(  )Moshe Dayan( ديان  مو�سيه  وبني 
هذه  يف  وهاب  �سكيب  م�ساركة  ذلك  واأعقب  الهاجاناة.  قوات  اإىل  والن�سمام  العرب  جبل 
الع�سكري.  الهاجاناة دون امل�سا�ص بكرامته و�رشفه  التن�سيق مع  الت�سالت، حيث ا�سرتط 
وتطبيًقا لذلك جتاهل وهاب نداءات املقاتلني العرب يف عكا للم�ساعدة يف قتال اليهود، ثم 

تغيب عن القتال عندما هاجمت قوات الهاجاناة قرية �سفا عمرو العربية. )134( 
ومل يقت�رش التعاون بني اليهود والدروز على ان�سحاب الدروز من القتال، بل انخرط 
بع�سهم يف ذروة العمليات الع�سكرية يف وحدة الأقليات )135( ، التي اقرتح ت�سكيلها مو�سيه 
دايان )136( يف اأوائل �سيف1948م )137( . وكانت هذه الوحدة تابعة لفرقة عوديد، و�ساركت 

يف ت�رشين ثاين 1948م يف عملية حريام )138( . 
وعلقت الباحثة )ليلى بار�سونز( على ت�سكيل وحدة الأقليات بقولها »اإن تكوين وحدة 
الأقليات كان خطوة متطرفة بالن�سبة للإ�رشائيليني، وكان لها من املرامي ال�سيا�سية اأكرث 
مما لها من الأهداف الع�سكرية. فمن الناحية الع�سكرية كانت وحدة بهذا احلجم ل ت�سكل اأي 
اأما من الناحية ال�سيا�سية فاإن وجود وحده تتحدث  فرق يف املجهود احلربي الإ�رشائيلي. 
العربية يف جي�ص الدفاع الإ�رشائيلي كان كثري من اأفرادها يقاتلون يف اجلانب الآخر فقط 
قبل ب�سعة اأ�سهر، كان ميثل )�رشبة معلم( من الناحية الدعائية. كما اأن املزايا ال�سيا�سية لهذه 

الوحدة، وخا�سة من ناحية تقوية اأوا�رش التحالف الدرزي اليهودي كانت عظيمة«)139(
وَقلَّل الباحث الدرزي نبيه القا�سم من اأهمية تطوع الدروز يف هذه الوحدة، واأ�سار اإىل 
اأن تطوع بع�ص الدروز يف �سفوف القوات اليهودية ل يعني بال�رشورة خيانة كل الدروز.  
وقلَّل من الدور الع�سكري لهذه الوحدة؛ ب�سبب قلة اأعداد الطائفة الدرزية يف فل�سطني يف تلك 

الفرتة، والتي ل تزيد عن ثلثة ع�رش األفًا )140( . 
ويظهر تعاون الدروز مع اليهود باأجلى �سوره يف العملية الع�سكرية املعروفة بعملية 
والكتيبة  ال�سابع  اللواء  العملية، حترك  الأوىل من هذه  املرحلة  . ففي   )141(  )Dekel( ديكل 
الواحدة والع�رشون من لواء كرملي �رشقًا من منطقة )عكا- نهاريا( باجتاه منحدرات جبال 
اجلليل الغربي، اأي املناطق الدرزية؛ فاحتلت هذه القوات قرى: عمقه وكويكات وكفر يا�سني 
واأبو �سنان وجول�ص واملكر وعبلني و�سفا عمرو. وكان �سكان هذه القرى م�سلمني وم�سيحيني 
القرى املحتلة يف قراهم، بينما هرب معظم  ودروًزا، وبقي معظم امل�سيحيني والدروز يف 
ذلك  على  تعقيًبا  ال�سمالية  اجلبهة  قائد  )كرمل(  وكتب   )142( قراهم.  من  امل�سلمني  ال�سكان 

قائًل« اأنه وجد كثريين من الدروز الذين قدموا للقوات اليهودية معلومات م�سبقة« )143( . 
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واأثناء عملية ديكل التي حقق فيها اليهود مكا�سب كربى، قام اليهود باحتلل قرية 
ال�سهيوين،  الأر�سيف  وثائق  وُتبنَيّ  ودروز.  وم�سيحيون  م�سلمون  ي�سكنها  التي  عمرو،  �سفا 
وكذلك مذكرات امل�ساركني فيها اأن الفرقة اليهودية التي احتلت القرية يف �سيف 1948م، 
كانت قد عقدت اجتماعات �رشية مع زعمائها الدروز. وخلل هذه الجتماعات وافق الدروز 
اكت�ساح حيهم  اليهودية  للقوات  القرية، بحيث ميكن  بالدفاع عن حيهم يف  التظاهر  على 
ب�رشعة ل يتوقعها امل�سلمون وامل�سيحيون املدافعون عن القرية. وح�سب تعبري قائد الفرقة 
اليهودية امل�ساركة: »م�سى كل �سيء ح�سب اخلطة، فبينما كان يتم ق�سف حي امل�سلمني، 
النار مع  اإطلق  اأ�سوار املدينة، وقامت بتبادل  الهجوم تقرتب من  القوات يف بداية  كانت 
املدافعني الدروز على نحو �سكلي غري �سار، بحيث تطي�ص الطلقات فوق روؤو�ص اجلانبني. 
وقام املهاجمون باملرور عرب خطوط الدروز، حيث دخلوا القرية وهاجموا حي امل�سلمني 

من اخللف، ويف زمن ق�سري كانت القرية باأيدينا«. )144( . 
1948م  العام  حرب  يف  الدروز  موقف  على  موري�ص  بني  اليهودي  املوؤرخ  وعقب 
اأن يف ذلك ظلمًا  )145(، واعتقد  اليهود  القتال �سد  الدرزية مل ت�سارك يف  القرى  »اإن  بقوله: 
ابتعادهم عن  وبالرغم من  القريتني،  �سباب هاتني  اإن  اإذ  الدرزيتني؛  يانوح وجت  لقريتي 
جمريات ال�سيا�سة وتعلقهم بالأر�ص وفلحتها، هبوا للدفاع عن قراهم �سد هجوم القوات 

اليهودية«)146( . 
قوة  النا�رشة  مدينة  واحتلل  املزيفة  عمرو  �سفا  معركة  اأعطت  فقد  يكن  ومهما 
دافعة للتحالف الدرزي اليهودي. واأ�سبحت هناك حاجة ملناق�سة هذا التحالف لي�ص فقط 
وزارة اخلارجية  ال�سيا�سي )يف  امل�ستوى  بل على  ال�سباط(،  )بني  الع�سكري  امل�ستوى  على 
النتداب  فرتة  خلل  كانوا  الذين  اخلارجية  وزارة  يف  امل�سوؤولون  واأ�سبح  الإ�رشائيلية(. 
»اأ�سبحوا  اليهودي،  الدرزي  باحللف  واثقني  غري  للحرب  الأوىل  الأيام  ويف  الربيطاين، 
�سمعوين  ياكوف  مذكرة  من  ذلك  ويظهر  احللف«.  لهذا  الع�سكرية  الفوائد  يظهرون  الآن 
�سيلوا                                                 ريفوف  اإىل  الإ�رشائيلية(  اخلارجية  وزارة  يف  الأو�سط  ال�رشق  دائرة  مدير  )نائب 
مل  )اإننا  فيها:  وجاء  اخلارجية(  وزارة  يف  ال�سيا�سية  )الدائرة  يف   (Reuvon Shilaoh) 
�سفا  اأية مفاجاآت ع�سكرية يف اجلليل، والف�سل يعود جلمع املعلومات، وملعركة  ن�سادف 

عمرو التي كانت حم�سلة للعلقات الطيبة مع الدروز، وتنظيم العملية يف الداخل(. )147( 
)من   )Yitzhak Avira( اأفريا  يت�سحاق  بني  املتبادلة  الر�سائل  يف  اأي�سا  ذلك  ويظهر 
وزارة  يف  العربية  ال�سوؤون  )م�ست�سار   )Ezra Danin( دانني  وعزرا   ، الهاجاناة(  خمابرات 
اخلارجية الإ�رشائلية( . وكتب اأفريا: )قمت بزيارة ق�سرية اإىل �سفا عمرو، وتطلعت اإىل وجوه 
الدروز هناك، حيث مل يكونوا فقط يتحركون بحرية هناك، واإمنا ظهروا مبتهجني بامل�سيبة 
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التي حلت بامل�سلمني الذين طردوا و�ساعت ممتلكاتهم. عزرا ل ت�سك يف اإنني ا�سعر بالغ�سب 
من جراء عمليات الحتلل التي قام بها جي�سنا والطريقة التي اأدار بها عملياته. اإنني فقط 
امل�سلم  واأن  عقيدتنا  اإىل  ينتمي  امل�سيحي  اأو  الدرزي  اأن  افرتا�ص  يف  خطًرا  هناك  اأن  اأرى 
لي�سوا  فهم  وخيانتهم،  الدروز  موقف  »بخ�سو�ص  بالقول:  دانني  واأجاب   ، كذلك.(  لي�ص 
خمتلفني عن امل�سلمني، ورمبا هم اأ�سواأ. ولكن ما يحدد موقفهم هو: هل لديهم اخليار اأم ل؟. 
فامل�سلمون هناك من يقف وراءهم، اأما الدروز فاإنهم �سعفاء، ون�ستطيع اأن ن�ستغل افتقارهم 

اإىل اخليار«)148( 
وراأى بني مور�ص اأن تعاون الدروز مع اليهود خلل حرب عام 1948م، اأدى اإىل عدم 
قيام اليهود بتهجري الدروز من قراهم، وي�ست�سهد بني مور�ص مبقابلة مع اأحد القرويني من 
قرية الرامة، حيث قال: »لقد اأمر اأهايل الرامة بالتجمع يف �ساحة القرية، وخاطب ال�سابط 
الدروز طالًبا منهم العودة اإىل منازلهم، واإخباره عن اأية ممتلكات مفقودة تعود لهم، بينما 

طلب من الآخرين التوجه اإىل لبنان«. )149( 
اأن ال�سبب يف  اإليه بني مور�ص، واأكد  اأبو م�سلح ما ذهب  ونفى الكاتب الدرزي غالب 
عدم تهجري �سكان القرى الدرزية، يرجع اإىل اأن القرى الدرزية تقع يف منطقة اجلليل، وهي 
منطقة مل مت�سها �سيا�سية التهويد ب�سكل جدي قبل بداية ال�ستيّنيات، وبقيت منطقة �سكنية 
الزراعة  التي تعتمد على  الفقرية الرتبة  الوعرة  الدرزية تقع يف اجلبال  القرى  عربية، واأن 
البعلية والرعي، وهذه الأرا�سي قليلة اجلاذبية بالن�سبة لل�ستيطان اليهودي. لهذه الأ�سباب 
ل جند دروًزا بني اللجئني الفل�سطينيني والعدد ال�سئيل الذي جلاأ اإىل �سوريا ولبنان، كان 

من اجلنود الفارين من اخلدمة يف اجلي�ص الإ�رشائيلي. )150( 
ويف اأعقاب النت�سارات التي حققها اليهود على العرب يف حرب عام 1948م، اأعلن 
للتحالف  دعمهم  اليهود  مع  التعاون  يف  مرتددة  كانت  التي  الدرزية،  القيادات  من  عدد 
اأبرز هذه ال�سخ�سيات ال�سيخ اأمني طريف )151( ، الذي رحب بزيارة  الدرزي اليهودي، ومن 
وزير الأقليات الإ�رشائيلي اإىل قرية جول�ص بعد احلرب، واأكد على ال�سداقة التاريخية بني 
الروابط  »اإن  وقال  القدم..  يف  املوغلة  ال�سداقة  تلك  اليهودي،  وال�سعب  الدرزي  املجتمع 
العائلية التي بداأت يف الأيام املبكرة للتاريخ الإ�رشائيلي، توطدت اأوا�رشها يف اأيامنا هذه 

من خلل امتزاج دماء الدروز والإ�رشائيليني يف معركتهم للدفاع عن الأر�ص.« )152( 
ويف هذا املعنى كتب يت�سحاق بن ت�سفي بعد احلرب قائًل: »اإن ال�سداقة الدرزية مع 
اإليها بتقدير  اأن ننظر  اليهود ال�ساربة بجذورها يف املا�سي البعيد ووحدة امل�سري، يجب 
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لأّمة  منوذج  هي  الدروز  فق�سية  التاريخية،  الروابط  هذه  اأوا�رش  تتوطد  اأن  ويجب  كبري، 
�سغرية تكافح اأعداء األداء، ويف الوقت نف�سه تقدر اأ�سدقاءها وَمْن يكنَّ لها الوّد، دعونا ل 

نتعامل مع هذا الأمر على اأنه �سئيل الأهمية«. )153( 
اليهودي  التحالف  اإىل  ينظروا  اأن  الإ�رشائيليني  على  اأن  هو  ت�سفي  بن  اإليه  اأ�سار  ما 
الدرزي خلل حرب 1948م باأنه ذو عمق و�سياق تاريخي. واإحدى الدلئل التي يوردها بن 
 Benjamin of( ت�سفي تتمثل يف الفقرة التي اقتب�سها من الرحالة ال�سباين اليهودي بنيامني
Todela( من القرن الثاين ع�رش،  وتفيد بوجود علقات جتارية طيبة ربطت الدروز باليهود، 

لأن الدروز براأيه مثل اليهود.  )154( 
الذي  الأول  الكني�ست  الدروز يف  �سيا�سة خا�سة جتاه  احلرب  بعد  لإ�رشائيل  يكن  ومل 
اأُنتخب عام 1949م. ومل يكن هناك مر�سح درزي يف وقت ر�سح حزب املاباي )155( ع�سوين 
اأمني  الآخر م�سيحي وهو  الزعبي م�سلم �سني، والع�سو  الدين  للكني�ست هما: �سيف  عربيني 
الثانية 1951م.  النتخابات  اإل يف  الكني�ست  اإىل  دروز  اأع�ساء  اإدخال  يبداأ  جرجورة. ومل 
اثنني يف  اأو  بنائب  الدروز  الإ�رشائيلية ت�رش على متثيل  ال�سلطات  كانت  ذلك احلني  ومنذ 

الكني�ست. )156( 
الع�سكري  للحكم  العرب  املواطنني  من  كغريهم  احلرب  انتهاء  بعد  الدروز  وخ�سع 
ال�ستبدادي، وكان اجلنود الدروز يف مرحلة خدمتهم يف اجلي�ص يعفون من ت�ساريح التنقل، 
اخلدمة  اإنهاء  حال  البلد  يف  التنقل  يخوله  ت�رشيحًا  يحمل  اأن  الدرزي  على  كان  ولكن 
حقيقته  على  فهو  بعدها  اأما  عربي،  غري  الع�سكرية  اخلدمة  اأثناء  كان  اأنه  اأي  الع�سكرية، 
اأنهت تطبيق القانون الع�سكري على مناطقهم  اأن ال�سلطات الإ�رشائيلية  اإل  عربي م�سطهد. 
اأربع �سنوات من اإنهائه على بقية املناطق العربية، وا�ستثنت الدروز  يف 1962م، اأي قبل 
قبل ذلك من ت�ساريح ال�سفر )التنقل الأمنية( ، التي فر�ستها على الآخرين. ويف 1956م 
فر�ست ال�سلطات الإ�رشائيلية اخلدمة الع�سكرية على الدروز، وا�ستخدمتهم يف طرد بدو النقب 
نحو الأردن، ويف اإطلق النار على اللجئني الفل�سطينيني الذين حاولوا العودة من احلدود 
امل�رشية. ويف اأعقاب العدوان الإ�رشائيلي على م�رش يف عام 1956م، �سجلت ا�ستباكات بني 
الدروز وغري الدروز من العرب. وكانت النتيجة اأن رف�ص بع�ص الدروز اخلدمة يف اجلي�ص 
الإ�رشائيلي، اإل اأن المتيازات املادية التي منحها اجلي�ص، للذين جندوا يف �سفوفه �سهلت 

عملية التجنيد، وو�سعت الفجوة بني الدروز وغريهم من العرب. )157(    
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االستنتاجات: 
ا بالطائفة  متيز مذهب الدروز وتاريخهم بالغمو�ص، ورمبا كان ذلك �رًشا خا�سً 1 .
فالعروبة  عدمها؛  اأو  الدروز  عروبة  عن  احلديث  ا�ستمرار  من  فائدة  ول  نف�سها، 
ثقافة ول�سان، ول بد من ا�ستيعاب الطائفة الدرزية يف حميطها العربي مع احرتام 

خ�سو�سيتها الدينية والجتماعية والثقافية. 
تاأثرت امل�سادر الدرزية التي حتدثت عن دروز فل�سطني خلل النتداب الربيطاين  2 .
بامل�سادر ال�سهيونية التي اعتمدت رواية الدوائر الأمنية ال�سهيونية حول العلقة 

مع الدروز. 
ظهور  من  مبكرة  فرتة  منذ  الدرزية  الطائفة  ا�ستهدف  �سهيوين  خمطط  وجود  3 .
امل�رشوع ال�سهيوين. ومل تكن �سيا�سة الدوائر الأمنية اليهودية اإزاء الطائفة الدرزية 
يف فل�سطني وليدة ال�سدفة، بل تطبيقًا ملخطط �سابق. ونظرت الدوائر ال�سهيونية 

اإىل الطائفة الدرزية يف فل�سطني على اأنها حلقة و�سل مع دروز �سوريا ولبنان. 
فل�سطني، وتقوقعهم يف قرى منعزلة  العربي يف  الدروز عن و�سطهم  ابتعاد  اأدى  4 .
فقرية وقريبة من التجمعات اليهودية اإىل �سهولة جناح املخطط ال�سهيوين بن�سج 
�سيا�سية  مواقف  بَتّبنيها  العربي،  و�سطها  خارج  و�سحبها  الطائفة،  مع  علقات 

واأمنية تخدم امل�سالح ال�سهيونية. 
ف�سلت التنظيمات واجلمعيات العربية يف فل�سطني منذ بداية ت�سكيلها يف ا�ستقطاب  5 .
للطائفة  متثيل  اأي  من  والأحزاب  اجلمعيات  هذه  وخلت  جلانبها،  فل�سطني  دروز 
اإىل  ذلك  ويرجع  ال�سهيونية.  الدوائر  من  الطائفة  تقرب  يف  �ساهم  مما  الدرزية، 
اأ�سباب عدة: منها طبيعة الولءات التقليدية امل�سيطرة يف الريف، وتخلف القرى 
الدرزية، وفقرها مما عزل �سكانها عن مراكز ال�رشاع بني ال�سهيونية وال�ستعمار 
القيادات  وطبيعة  اأخرى،  جهة  من  الوطنية  ال�ستقللية  واحلركة  جهة،  من 
والأحزاب الفل�سطينية، وتخلف فكرها ال�سيا�سي والتنظيمي الذي جعلها غري قادرة 
العربية  اجلماهري  واإىل  عام،  ب�سكل  النائية  الريفية  اجلماهري  اإىل  الو�سول  على 
ب�سكل خا�ص، وارتباط دروز فل�سطني بدروز لبنان و�سوريا الذين كانوا يقارعون 
الحتلل الفرن�سي، وبع�سهم نال العطف من قبل ال�ستعمار الربيطاين يف الأردن 

وفل�سطني. 
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و�سعور  اليهودية  والتجمعات  الدرزية  القرى  بني  اقت�سادية  م�سالح  وجود  اأدى  6 .
على  البداية  يف  اقت�رشت  علقة  وجود  اإىل  التجمعات  هذه  بفائدة  القرى  هذه 
العمال واملزارعني، ثم امتدت لت�سمل عدًدا من �سيوخ العائلت الذين ل ينتمون 

اجتماعًيا ودينًيا اإىل راأ�ص الهرم يف الطائفة الدرزية، بل اإىل �رشائح دنيا فيها. 
يف  الدرزية(  الطائفة  يف  الهام�سية  العائلت  )من  الدروز  من  كبري  عدد  تورط  7 .
علقة مع الدوائر ال�سهيونية خلل الثورة الفل�سطينية الكربى )1936- 1939م( 
. وكان �سعور هوؤلء بخطر الثورة عليهم، ورغبتهم يف النتقام من الثوار ل�سبب اأو 
لآخر دافًعا لذلك. و�سهدت هذه الفرتة حتوًل يف العلقات من علقات اقت�ساّدية 
من  وْحدات  ت�ْسكيل  خلل  من  ع�ْسكري  وتعاون  اأْمنية،  علقات  اإىل  واجتماّعية 

الدروز ملطاردة الثوار. 
على  الثوار  �سنها  التي  الع�سوائية  الهجمات  ال�سهيونية  الأمنية  الدوائر  ا�ستّغلت  8 .
بع�ص القرى الدرزية وخا�سة ع�سفيا ودالية الكرمل، لتوريط الطائفة الدرزية يف 
حلف مع اليهود. وا�ستّغلت هذه الدوائر علقتها مع الدروز للفتك بالثوار من جهة، 
ومترير خطة نقل دروز فل�سطني اإىل جبل العرب، وال�سيطرة على اأرا�سيهم من جهة 
التدقيق يف هذه الهجمات وامل�سوؤولني عنها، لفهم دوافعها  اأخرى. لذا ل بد من 

احلقيقية، وفهم الظروف التي اأحاطت بتطور العلقات اليهودية الدرزية. 
وبلغ  م،  9 .1948 حرب  يف  والدروز  اليهود  بني  والع�سكري  الأمني  التعاون  تعزز 
من  جزًءا  اأ�سبحت  التي  الأقليات  وحدة  يف  الدروز  من  اأعداد  انخراط  يف  ذروته 
التي  الهزائم،  م�سوؤولية  الدرزية  الطائفة  لكن ل يجوز حتميل  ال�سهيوين.  اجلي�ص 
منيت بها القوات العربية يف اجلليل والكرمل؛ فاأعداد الدروز املنخرطني يف هذه 
الوحدة قليلة، ودور الوحدة الع�سكري حمدود، اإل اأن دورها الدعائي كبري بالن�سبة 

للدوائر ال�سهيونية. 
م اإىل اإبقاء ال�سكان الدروز  اأدى تعاون الدروز مع اليهود يف اأثناء حرب العام 1948. 10

يف قراهم وعدم تهجريهم اأ�سوة بامل�سلمني وامل�سيحيني من �سكان فل�سطني. 
نوًعا  اليهود،  مع  الدروز  تعاون  ال�سهيونية  الدوائر  يف  القياديني  بع�ص  اعترب  11 .
القوي  ي�سايرون  »تقية«  اأ�سحاب  فهم  م�سداقيتهم،  يف  و�سككوا   ، )اخليانة(  من 

ويتاآمرون على ال�سعيف، وهم ل ميلكون خياًرا اآخَر غري التعاون مع اليهود. 
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 - الطابع العام للعلقة بني اليهود والطائفة الدرزية خلل الفرتة ما بني 1920. 12
1948م هو طابع تعاوين م�سبوه، لكن ذلك ل يعني غياب اخلط الوطني والقومي 
يف الطائفة، فقد كان هناك �سخ�سيات درزية رف�ست العلقة مع اليهود. و�سارك 
العام  ثورة  قبل  فل�سطني  يف  ال�سهيوين  امل�رشوع  مقاومة  يف  الدروز  من  ق�سم 
1936م وخللها، وقاتلوا اإىل جانب القوات العربية يف حرب العام 1948م، واإن 
كان دورهم حمدوًدا. لذا ل يجوز التنكر لهوؤلء املنا�سلني الذين رمبا فقد بع�سهم 

ع�سًوا اأو اأكرث من ج�سده، والرتكيز فقط على املتعاونني. 
من  اأو�سع  �رشيحة  ان�سمام  اإىل  م  13 .1948 عام  اليهود  حققها  التي  النتائج  اأدت 
العلقة  لهذه  م�سوغات  عن  البحث  وبداأ  اليهودي.  الدرزي  احللف  ل�سالح  الدروز 
ب�سورة مغايرة عن ال�سابق؛ ففي ال�سابق، كان امل�سوغ هو امل�سلحة القت�سادية 
هو  فامل�سوغ  ال�سهيوين  الكيان  قيام  بعد  اأما  للثوار،  امل�سرتك  والعداء  واجلوار 

التاريخ امل�سرتك، والن�سب اإ�سافة اإىل حلف الدم. 
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اهلوامش: 
اهلل  لدين  املعز  بن  باهلل  العزيز  بن  املن�سور  علي  اأبو  هو  الفاطمي:  اهلل  باأمر  احلاكم  1 .
الفاطمي امللقب باحلاكم باأمر اهلل. اأمه اأم ولد ح�سبما تقول الرواية الكن�سية املعا�رشة، 
انظر: عنان،   / الثانية ع�رشة.  فهي جارية رومية ن�رشانية. توىل اخللفة حدًثا دون 
)القاهرة، مكتبة اخلاجني،  الفاطمية.  الدعوة  واأ�رشار  اهلل  باأمر  احلاكم  اهلل،  حممد عبد 

ط2، 1983م( ، �ص 86- 95. و�سي�سار اإليه: عنان، احلاكم باأمر اهلل. 
اأبو عز الدين، جنلء، معاناة املوحدين الدروز يف الأرا�سي املحتلة )بريوت، دار الكاتب،  2 .

ط1، 1990م( ، �ص9. و�سي�سار اإليه، اأبو عز، معاناة. /انظر: 
Firro. Kais. M. , A History of The Druzes. , (Brill Academic Publishers. , New 
York. , 1992) . ,pp5- 15

 Firro. , A History of the Druzes :و�سي�سار اإليه
اخلليفة الفاطمي الظاهر( الظاهر لأعز دين اهلل اأبو احل�سن علي ): مل يتول اخلليفة الظاهر  3 .
احلكم مبا�رشة بعد اختفاء اأبيه، بل انتظر �سهًرا اأمًل يف عودة اأبيه احلاكم. فلما حتقق 
اأقاموا ولده الظاهر وكان عمره �سته ع�رشه عاًما، وقامت عمته �ست  النا�ص من موته 
امللك بالو�ساية عليه، وبعد وفاتها انتقلت ال�سلطة اإىل يد فئة اأو حلف من كبار رجال 
اإليه  الو�سول  الدولة  اأحد من رجال  ي�ستطيع  الدولة، وبقي اخلليفة بعيًدا عن احلكم ل 
غري هوؤلء. /انظر: العبادي، احمد خمتار، يف التاريخ العبا�سي والفاطمي. )الإ�سكندرية، 
موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، ط 1، 1993م(، �ص 294- 295، و�سي�سار اإليه، العبادي، يف 

التاريخ العبا�سي والفاطمي. 
ل يرد ا�سم الدروز يف خمطوطاتهم الدينية، اإذ اإن اأئمتهم اأطلقوا على مذهبهم ا�سم مذهب  4 .
التوحيد، وخاطبوهم باملوحدين وامل�سلمني والإخوان. اأما ب�ساأن ت�سميتهم بالدروز، فقد 
تعددت الآراء، واأدقها الراأي الذي يقول اإنهم حملوه منذ بداية الدعوة ن�سبة اإىل ن�ستكني 
الدرزي الذي ن�سب الدروز واأهله اإليه. / انظر: البعيني، ح�سن اأمني. دروز �سوريا ولبنان 
يف عهد النتداب الفرن�سي 1920- 1943م: درا�سة يف تاريخهم ال�سيا�سي واملذهبي. 

)بريوت، املركز العربي للأبحاث والتوثيق، ط1، 1993 م( ، �ص 31. 
و�سي�سار اإليه: البعيني، دروز. 

امل�سدر نف�سه، �ص33- 34. 5
 ( العربي.  امل�رشق  يف  ال�سيا�سي  الدروز  املوحدين  تاريخ  �سامي،  ومكارم  �سالح،  اأبو  6 .
، �ص 15- 61.  والإمناء، ط2، 1981م(  للبحوث  الدرزي  املجل�ص  من�سورات  بريوت، 
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و�سي�سار اإليه: اأبو �سالح ومكارم، تاريخ املوحدين. / انظر: 
Maundrell. , Henry. , A Journey from Aleppo to Jerusalem. , at Easter. , A. D. 
1697. S. G. Simpkins. , Boston 1836 . ,PP 65- 66   

 Maundrell. , A journey :و�سي�سار اإليه
البعيني، دروز، �ص31. 7

ريت�سارد الأول )قلب الأ�سد( )1157- 1199م(/ ملك اجنليزي، ولد يف اأك�سفورد يف 8. 8 
�سبتمرب 1157م وهو البن الثالث للملك هرني الثاين ملك اإجنلرتا.  وبعد وفاته، ورث 
لتكوين  التاج  له  اأتاحها  التي  الرثوات  وا�ستغل  واإجنلرتا،  نورماندي  عر�سي  ريت�سارد 
الثالثة ل�ستعادة الأر�ص املقد�سة من امل�سلمني.  اإىل احلملة ال�سليبية  جي�ص ان�سم به 
ال�رشائب  وفر�سه  املمتلكات  ببيعه  اإجنلرتا  اإفل�ص  يف  تقريًبا  ريت�سارد  ت�سبب  وقد 
القادة  لأكرث  ت�سنيف  ع�سكري:  قائد   100 يل،  مايكل  لننج،  انظر:   / حملته.  لتمويل 
الع�سكريني تاأثرًيا يف العامل عرب التاريخ. )اأبو ظبي، مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث 

الإ�سرتاتيجية، ط1، 1999 م( ، �ص 307- 308. و�سي�سار اإليه: لننج، 100 قائد. 
البعيني، دروز، �ص31. 9

/ انظر:  اأبو �سالح، ومكارم، تاريخ املوحدين، �ص16- 18. 10
Philip K. Hitti. , 2007. , Origins of the Druze People and Religion (with ex-
tracts From their sacred writings) . Published by Forgotten Books. ,p18 

 Hitti. , Origins :و�سي�سار اإليه
م( منا�سل �سيا�سي قومي عربي و�ساعر وكاتب متاألق  �سكيب اأر�سلن: )1869- 1946. 11
اأْطلق عليه اأمري البيان. ولد يف ال�سويفات من اأعمال لبنان. دعا اإىل اجلامعة الإ�سلمية 
جمل�ص  يف  نائًبا  عمل  واإنكلرتا.  فرن�سا  وخا�سة  الغرب  مع  التعاون  وجه  يف  ووقف 
الفل�سطيني  ال�سوري  للموؤمتر  �سكرترًيا  وانُتخب  حوران،  وعن  اللذقية  عن  املبعوثني 
الذي عقد يف جنيف 1921م. / انظر: الكيايل، عبد الوهاب، مو�سوعة ال�سيا�سة، )بريوت، 
اإليه:  و�سي�سار  �ص488.  ج3،   ، 1983م(  ط1،  والن�رش،  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة 

الكيايل، مو�سوعة ال�سيا�سة. 
انظر:  الدروز/  عروبة  حول  للمزيد   /  . 12 .32 �ص31-  ولبنان،  �سوريا  دروز  البعيني، 
اأعلمهم. )دم�سق، دار علء  اأ�سهر  الرتابي، جميل، من هم املوحدون الدروز: ن�ساأتهم- 
الدين للن�رش والتوزيع والرتجمة، ط1، 2003م( ، �ص5. و�سي�سار اإليه: الرتابي، من هم 

املوحدون. 
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وم�ست�رشق  رحالة  م(:   13 .1817  -1784(  )Burckhardt., John Lewis( بريكهاردت 
�سوي�رشي ولد عام 1784م وتويف عام 1817م. كتب ر�سائله بالفرن�سية ووقعها با�سم 
لوي�ص. تعلم العربية يف جامعة كامربدج وطاف يف البلد العربية با�سم ال�سيخ اإبراهيم 
بن عبد اهلل. له جمموعة من الكتب: رحلت يف بلد النوبة، ورحلت يف م�رش والأرا�سي 

املقد�سة، ورحلة يف اجلزيرة العربية. / انظر: 
Johann Ludwig Burckhardt

http: //en. wikipedia. org/wiki/Johann_Ludwig_Burckhardt

 14 .Burckhardt, John Lewis (1995) .  Travels in Syria and the Holy Land.
Plain Label Books , 1995p 382

  Burckhardt, Travels :و�سي�سار اإليه
ربيعة.  ا�سمها  عربية  قبيلة  من  اأيوب  بن  معن  الأمري  اإىل  املعنيون  ينت�سب  املعنيون:  15 .
جاءوا اأول اأمرهم اإىل الفرات ثم تركوها اإىل حلب ومنها اإىل لبنان ؛ فنزلوا بني اأبناء 
الدين،  زهر  /انظر:  الأرا�سي.  بع�ص  فاأقطعوهم  1120م،  عام  تنوخ  اآل  من  عمومتهم 
�سالح.  تاريخ امل�سلمني املوحدين الدروز. )بريوت، املركز العربي للأبحاث والتوثيق، 

ط2، 1994م( ، �ص96- 97، و�سي�سار اإليه: زهر الدين، تاريخ
Falah. , Salman. , History of the Druze Settlements in Palestine dur- 16 .
 ing the Ottoman Period: In Studies on Palestine during the Ottoman Period,
 Edited by: Moshe Ma’oz, The Magnes Press. , Jerusalem. ,1975. , p34

 Falah. , History of the Druze  : و�سي�سار اإليه
  Burckhardt. , Travels,P 382 :انظر /

 17 .Falah. , History of the Druze. ,pp 31- 33

 Westheimer. , Ruth and Sedan. ,Gil. , the Olive and the Tree: the Secret :انظر
   Strength of the Druze. Lantern books. , London. ,2007,p5

  Westheimer. ,the Olive and the Tree :و�سي�سار اإليه
اأبو م�سلح، غالب، الدروز يف ظل الحتلل الإ�رشائيلي، )بريوت، مطبعة الراأي اجلديدة،  18 .

ط1، 1975م ( ، �ص50. و�سي�سار اإليه: اأبو م�سلح، الدروز/ انظر: 
Dana. , Nissim. , the Druze in the Middle East: their Faith ,Leadership, Iden-
tity and status. Sussex Academic Press. , Eastbourne. uk. ,2003. ,PP (99- 
102)   

Dana. , The Druze in the Middle East  : و�سي�سار اإليه
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. )عمان، دار اجلليل  نفاع، �سعيد. العرب الدروز واحلركة الوطنية الفل�سطينية حتى اآل48. 19
العرب  نفاع،  اإليه:  و�سي�سار   ،20 �ص   ، 2009م(  ط1،  الفل�سطينية،  والدرا�سات  للن�رش 
الدروز. / انظر: حلبي، اأ�سامة، الدروز يف اإ�رشائيل: من طائفة اإىل �سعب. )اجلولن، اإ�سدار 

رابطة اجلامعيني، ط1، 1989م( ، �ص 20. و�سي�سار اإليه: حلبي، الدروز. 
 20 .Stendel. ,Ori. , the Arabs in Israel. Sussex Academic Press. , Eastbourne.
  .,uk 1996. , p 47

 Stendel. ,Ori. , the Arabs in Israel  :و�سي�سار اإليه
 21 .Atashi. , Zeidan. , Druze and Jews in Israel (A shared destiny) . Foreword
 by Gabriel Ben Dor. , Sussex Academic Press. , Eastbourne. ,uk, 1997.
   , pp19- 20

 Atashi. , Druze and Jews in Israel  : و�سي�سار اإليه
 22 .Westheimer. ,the Olive and the Tree. ,p26   Firro. ,Kais. , M. , the  :انظر
 Druzes in the Jewish State: A Brief History. Leiden. ,  Brill,Boston. , 1999.
    ,pp23- 24

 Firro. , the Druzes in the Jewish State :و�سي�سار اإليه
. / ل يتفق ما ذكره اأبو م�سلح مع ما اأ�سار اإليه �سعيد  اأبو م�سلح، الدروز، �ص 62- 63. 23
نفاع يف كتابه العرب الدروز واحلركة الوطنية الفل�سطينية، حيث اأ�سار اإىل زيارة ر�سيد بك 
طليع اإىل احلاج اأمني احل�سيني يف القد�ص بتكليف من �سلطان با�سا الأطر�ص وال�سهبندر 
لريه  األف  بتقدمي  بادر  الذي  املفتي  من  املعونة  وطلب  ال�سورية،  الثورة  اندلع  قبيل 
ذهبية لدعم الثورة، اأعقبها جولة للمفتي على مكاتب الفتاء كي يدعو ال�سعب للم�ساركة 
يف الثورة فرتك كثري من اأ�سدقائه وظائفهم وعائلتهم كي يقاتلوا يف �سوريا، ومل يدع 
املفتي حيلة يقدم فيها امل�ساعدات املالية وال�سلح اإل جلاأ اإليها “. ولحًقا �سكل جلنة 
عبد  حلمي  اأحمد  يراأ�سها  التربعات  جمع  على  لي�سهروا  فل�سطينية  �سخ�سيات  عدة  من 
الباقي، وقد بلغت امل�ساعدات التي قدمتها اإىل الثورة يف �سنواتها الثلث مائة األف لريه 

ذهبية/ انظر: نفاع، �سعيد، العرب الدروز، �ص181
24 .Atashi. , Druze and Jews in Israel. ,pp23- 24

انظر: حلبي، اأبو غالب. مقال بعنوان: من بطون التاريخ: يا ديرتي وموقف الأمري زيد 
الأطر�ص من الذين خانوا الثورة. جملة العمامة، )حترير �سميح الناطور( ، دار اآ�سيا لل�سحافة 

والن�رش، فل�سطني املحتلة، العدد 82. 
http://www.al-amama.com/index.php?option=com_content&task= 
view&id=965 
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م. كان  بن غوريون، دافيد: ولد يف بولندا عام 1886م، وهاجر اإىل فل�سطني عام 1906. 25
اأول رئي�ص لأول حكومة يف اإ�رشائيل يف 1948/5/14م. / انظر: البابا، عبد احلميد، 
 .178  -177 �ص   ، 1992م(  ط1،  نا�رش،  دون  مكان،  )دون  اإ�رشائيلية.  �سخ�سيات 

و�سي�سار اإليه، البابا، �سخ�سيات. 
م.  بار�سونز، ليلى، الدروز ومولد اإ�رشائيل يف: حرب فل�سطني: اإعادة كتابة تاريخ 1948. 26
ايوجني روجان واآيف �سلمي )حمررون( ترجمة نا�رش عفيفي، الكتاب الذهبي )القاهرة، 
اإليه: بار�سونز، الدروز. / انظر:  موؤ�س�سة روز اليو�سف، ط1، 2008( ، �ص68، و�سي�سار 

اأبو م�سلح، الدروز، �ص 62
الدولة  روؤ�ساء  ثاين  �سهيوين،  �سيا�سي   : م(  27 .1963  -1884( ت�سفي  بن  يت�سحاق 
اأوكرانيا وهاجر اإىل فل�سطني عام 1907م و�سارك يف الن�ساطات  ال�سهيونية. ولد يف 
املختلفة واأ�سبح �سديًقا حميًما لدافيد بن غوريون، ورحل معه اإىل نيويورك يف مطلع 
احلرب العاملية الأوىل ليوؤ�س�سا جمعية الرواد عام 1915م. اأ�سهم يف جتنيد اليهود يف 
الفيلق اليهودي وعينه هربرت �سموئيل ع�سًوا يف املجل�ص ال�ست�سارّي للحكومة. ويف 
عام 1920م انُتخب ل�سكرتارية اله�ستدروت، واملجل�ص القومي اليهودي عام 1931م. 
وانتخب عن املاباي يف الكني�ست الأول والثاين، ثم انُتخب رئي�ًسا للدولة عام 1956م. 
/ انظر: املو�سوعة الفل�سطينية. )دم�سق، موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، ط1، 1984م( ، 

الق�سم العام، املجلد الرابع، �ص565- 566. و�سي�سار اإليه: املو�سوعة الفل�سطينية. 
 28 .Westheimer and sedan. , The Olive and the tree. ,p26 :انظر

Atashi. , Druze and Jews in Israel. ,p27

     29 .Westheimer and sedan. , The Olive and the tree. ,p26

 30 .Atashi. , Druze and Jews in Israel. ,p27

 31 .Atashi. , Druze and Jews in Israel. ,p27

م  اإىل فل�سطني عام 1920. 32 العام 1898م. هاجر  اآبا حو�سي: ولد يف توركا- غالت�سيا 
وكان من موؤ�س�سي كيبوت�ص بيت األفا واله�ستدروت العامة. انتقل يف العام 1926م اإىل 
حيفا، وعمل يف امليناء ثم حتول اإىل الن�ساط ال�سيا�سي واأ�سبح من موؤيدي حزب )مباي( 
يف  منها  ا�ستقال  اأنه  اإل  الأوىل  الكني�ست  ودخل  اله�ستدروت،  يف  وظائف  عدة  توىل   .

اأعقاب تعيينه رئي�ًسا لَبلّدية حيفا خلًفا ل�سبتاي ليفي وذلك يف العام 1951م. /انظر: 
)بنك معلومات مدار( )حو�سي، اآبا(  

http://databank.madarcenter.org/databank/TopicView.asp?CatID= 
1&SubID=8&TopicID=448
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العربية يف  ال�سوؤون  اإلتحق بالهاجاناة وكان م�سوؤول  الياهو �سا�سون: ولد. 33 يف دم�سق، 
م�سلحة املعلومات )�ساي( التي كانت مبثابة جهاز الأمن للهاجاناة قبل قيام اإ�رشائيل. 
كان له دور بارز يف ن�ساط الوكالة اليهودية. ا�سرتك يف مفاو�سات رود�ص مع امل�رشيني 
الأو�سط يف وزارة اخلارجية  ال�رشق  واللبنانيني 1949م حيث كان ي�سغل مدير دائرة 
الإ�رشائلية. �سغل من�سب وزير يف حكومة املباي يف الفرتة من 1961- 1966م، كما 

عمل وزيًرا لل�رشطة 1967- 1969م. / انظر: البابا، �سخ�سيات، �ص 18 
 34 .Atashi. , Druze and Jews in Israel. ,pp27- 28

35 .Ibid. ,p27

جماعة الكف الأخ�رش: حركة ثورية وطنية فل�سطينية م�سلحة، ت�سكلت على اأثر اأحداث  36 .
الرباق 1929م بقيادة اأحمد طاف�ص. وتعد جماعة الكف الأخ�رش اأول تنظيم م�سلح يف 
املقاومة الفل�سطينية. واأثار ظهورها قلق �سلطات النتداب الربيطاين وعملئها اليهود؛ 
العمليات  حول  حكومته  اإىل  مف�سل  تقرير  باإر�سال  ت�سان�سلور  ال�سامي  املندوب  فقام 
التي قامت بها. وكانت اأوىل عملياتها ذلك الهجوم الذي �سنته على احلي اليهودي يف 
�سفد يف ت�رشين ثاين 1929م. / انظر: الكيايل، عبد الوهاب، تاريخ فل�سطني احلديث. 
)بريوت، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش، ط1، 1990م( ، �ص 220- 221، و�سي�سار 

اإليه: الكيايل، تاريخ 
امل�سدر نف�سه، �ص20- 21. 37 

اأحداث الرباق: وقعت يف فل�سطني ب�سبب اخللف بني العرب واليهود على ملكية حائط  38 .
العرب  قرر  اأعقابها  ويف  فل�سطني.  اأنحاء  اإىل  ال�ستباكات  وامتّدت  املبكى،  اأو  الرباق 
اإر�سال عدة جلان حتقيق  اإىل  اأعقابها  مقاطعة اليهود اقت�سادًيا، وجلاأت بريطانيا يف 
منها جلنة �سو و�سمب�سون وجلنة الرباق الدولية. / انظر: فل�سطني تاريخها وق�سيتها، ) 
اإليه،  ، �ص 74- 79. و�سي�سار  الفل�سطينية، ط1، 1983(  الدرا�سات  نيقو�سيا، موؤ�س�سة 

فل�سطني تاريخها وح�سارتها. 
منظمة الهاجاناة: اأدى تعر�ص امل�ستعمرات ال�سهيونية يف فل�سطني للهجمات العربية  39 .
ب�رشورة  وال�سهيونية  اليهودية  والأحزاب  الفئات  خمتلف  لدى  الإح�سا�ص  تزايد  اإىل 
بالعربية(  )هاجاناه  الدفاع  �سوؤون  تتوىل  الي�سوف  عن  للدفاع  موحدة  منظمة  اإيجاد 
عن كافة امل�ستوطنني ال�سهاينة يف فل�سطني، وتخ�سع لقيادة موحدة وتدريب موحد. 
وبعد �سل�سلة من املحاولت، عقد حزب اأحروت هعفوداه اجتماًعا يف طربيا يف الفرتة 
الواقعة بني 13- 15 حزيران1920م، وقرر ت�سكيل منظمة للدفاع )هاجاناه( تتوىل 
الهاجاناه  الدفاع عن امل�ستوطنات. /للمزيد انظر: بدر، حمدان. دور منظمة  م�سوؤولية 
يف اإن�ساء اإ�رشائيل. )عمان، دار اجلليل، ط1 ، 1985( ، �ص17- 18، و�سي�سار اإليه، بدر، 

دور الهاجاناه. 
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 اأبو م�سلح، الدروز يف ظل الحتلل، �ص 58. 40
41 .Atashi. , Druze and Jews in Israel. , pp28

    42 .Westheimer. ,the Olive and the Tree. ,p26 

 43 .Firro. ,Kais. , M. , the Druzes in the Jewish State: A Brief History. Leiden.
 , Brill,Boston. , 1999. ,p23

  Firro. , the Druzes in the Jewish State :و�سي�سار اإليه
44 .Atashi. , Druze and Jews in Israel. ,p29

تذكر الرواية ال�سهيونية اإن اعرتاف املتهم بجرمه مت حتت التعذيب، واأنه �رشعان ما 
تراجع عن اعرتافه اأمام القا�سي، فاأجلت املحكمة، وقبل �سدور احلكم مت التدخل من قبل 

ن�سيطي احلركة ال�سهيونية واأفرج عنه. / نفاع، العرب الدروز، �ص 135
نفاع، العرب الدروز، �ص133. 45 

 46 .Firro. ,the Druzes in the Jewish State. ,pp24- 25
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