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جوانب من حياة الدروز 
يف ضوء كتابات رحالة غربيني

د. مروان جرار

   أستاذ مشارك في تاريخ العرب الحديث والمعاصر/ منطقة جنين التعليمية/ جامعة القدس المفتوحة.



118

جرارجوانب من حياة الدروز في ضوء كتابات رحالة غربيني د. مروان 

ملخص: 
عاجلت �لدر��سة جو�نب من حياة �لدروز يف �سوء كتابات رحالة غربيني، �أي �إنها مل 
تعالج �لق�سايا �لتي حتدُّث عنها �لرحالة كافة، بل ركزت على �أ�سولهم ،ومناطق �نت�سارهم، 
تعتمد  ومل  و�لع�سكرية.  و�لقت�سادية  �لجتماعية  حياتهم  من  وجو�نب  ومعتقد�تهم، 
وفرن�سيني،  )بريطانيني،  منهم:  متنوعة  مناذج  �عتمدت  بل  كافة،  �لغربيني  �لرحالة  على 
�لدروز يف فرت�ت تاريخية  و�إ�سبان( ممن ز�رو� مناطق  و�أمريكان، و�سويديني، و�يطاليني، 

خمتلفة: )�لقرن �لثاين ع�رس، و�ل�سابع ع�رس، و�لثامن ع�رس، و�لتا�سع ع�رس، و�لع�رسين( . 
بنية  حول  و�تفقو�  معتقد�تهم.  وطبيعة  �لدروز  �أ�سول  حتديد  يف  �لرحالة  و�ختلف 
جمتمعهم �لذي ي�سم طبقيتني: �لعقال و�جلهال، �أو �لعامة و�خلا�سة.ولحظو� �أن جمتمعهم 
،�سجعان، كرماء، م�سيافون  �لبنية  �أقوياء  باأنهم  �لدروز،  جمتمع طبقي وذكوري.وو�سفو� 
،مرتبطون بالأر�ص، لكنهم غد�رون. وو�سفو� لبا�سهم ،وميزو� بني لبا�ص �لعقال و�جلهال، 
وبني لبا�ص �لرجل و�ملر�أة.وحتدثو� عن �لزو�ج و�لطلق وطقو�ص �لولدة و�لطعام و�ل�رس�ب. 
وحياتهم  �حلرب(،  �إعلن  و�إجر�ء�ت  وتدريبهم،  )ت�سليحهم،  �لع�سكرية:  حياتهم  يف  وبحثو� 
�لدخان  وزر�عة  �لقز،  دودة  لرتبية  �لتوت  زر�عة  وخا�سة  �لزر�عة،  وعمادها  �لقت�سادية، 
�لزر�عية  �ملنتجات  على  تعتمد  �لتي  جتارتهم  وو�سفو�  باأنو�عها.  و�لفو�كه  و�لقطن، 

و�حليو�نية.
وكان للحياة �لعمر�نية ن�سيبها يف كتابات �لرحالة ، لكنهم ركزو� على م�ساكن كبار 
�لقوم من �حلكام و�ل�سيوخ، وهي �أ�سبه بالق�سور �لفخمة . �أما م�ساكن بقية �لقوم فهي ب�سيطة 

ل تقيهم برد �ل�ستاء.
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Abstract: 
This study focuses on certain aspects related to the life of Druze in 

the eyes of Western writers- travelers; aspects that recount their origin, 
distribution, beliefs, socioeconomic and military ones. This paper relies on 
studies by a miscellany of Western travelers (British, French, Americans, 
Swedish, Italians and Spanish) who visited Druze in different historical epochs 
(twelfth’s century, sixteenth’s century through the twentieth’s century) .  

Even though they differed on their origin, critics in general agreed 
that Druze are of two classes: the knowledgeable and the ignorant, who, 
collectively, constituted a patriarchal- based society. On the one hand, Druze 
are described as fearless, well- built, welcoming, hospitable and connected 
to their land; on the other hand, they are marked as treacherous, crafty and 
deceitful. 

Western travelers wrote about Druze’s customs, traditions and norms 
that are related to their social life: marriage, divorce, food, clothing and 
gender; they also marked their economic life of their methods of farming, 
harvest and all kinds of trade. Travelers also viewed Druze military tactics 
of recruiting, training and waging wars. Demography of Druze also took its 
share in the study of Western travelers: while luxurious houses, travelers 
noted, were built for the rich and the monarch, poor houses were built for the 
poor and the deprived. 
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مقدمة: 
تعالج هذه �لدر��سة »جو�نب من حياة �لدروز يف �سوء كتابات رحالة غربيني«. �أي �أنها 
ل تعالج �لرحالة �لغربيني كافة، بل تعالج مناذج خمتلفة من هوؤلء �لرحالة ويف فرت�ت 

خمتلفة )�لقرن �لثاين ع�رس ، و�ل�سابع ع�رس ، و�لثامن ع�رس ، و�لتا�سع ع�رس ، و�لع�رسين( .
هدفت �لدر��سة �إىل ��ستعر��ص ما جاء يف كتابات �لرحالة �لغربيني حول �أ�سل �لدروز 
�لثقافية و�لجتماعية  ، وحياتهم  �لدينية، وبنية جمتمعهم  ، وحياتهم  �نت�سارهم  ومناطق 
�لقت�سادية  وحياتهم   ، و�لطعام(  و�للبا�ص،  و�لطلق،  و�لزو�ج  و�أخلقهم،  )�سفاتهم، 

و�لع�سكرية.
يجد  مل  �حلالية،  �لدر��سة  مُبتغري�ت  �لعلقة  ذ�ت  �ل�سابقة  للدر��سات  م�سح  عمل  وبعد 
ة در��سة تناولت متغري�ت �لدر��سة �حلالية �سو�ء �أكانت عربية �أم �أجنبية. لذ� �سوف  �لباحث �أَيرّ
يتناول �لباحث �أَقرب �لدر��سات �إىل �ملو�سوع ، وياأتي يف مقدمتها در��سة للباحث �لدرزي 
بع�ص  باأقو�ل  باإيجاز  فيها  ��ست�سهد  �لدروز(  �ملوحدين  هم  )من  بعنو�ن:  تر�بي  �أبو  جميل 
�لرحالة �لغربيني حول عاد�ت �لدروز وتقاليدهم ، و�لدر��سة �لثانية للباحث �لدرزي ح�سن 
�لبعيني بعنو�ن: )دروز �سوريا ولبنان يف �لعهد �لفرن�سي 1920- 1943م( رد فيها على 
�إ�سلمهم.  �لدروز و�لت�سكيك يف  �لعربي عن  �لغربيني نفي �لأ�سل  �لرحالة  حماولت بع�ص 
فيها  فنَّد   ، �لدروز(  �ملوحدين  �مل�سلمني  )تاريخ  بعنو�ن:  �لدين  ل�سالح زهر  ثالثة  ودر��سة 
بع�ص ما قدمه �لرحالة �لغربيني عن �لدروز. ودر��سة ر�بعة لعبا�ص �أَبي �سالح و�سامي مكارم 
�أقو�ل  باإيجاز  ��ستعر�ص  �لعربي(  �مل�رسق  يف  �ل�سيا�سي  �لدروز  �ملوحدين  )تاريخ  بعنو�ن: 
و�لثقافية  �لجتماعية  �لدروز ومعتقد�تهم وحياتهم  �أ�سول  �لغربيني يف  �لرحالة  عدد من 

و�لقت�سادية و�لع�سكرية. 
��ستملت �لدر��سة على متهيد و�سبعة مباحث. ُخ�س�ص �لتمهيد للتعريف بالدروز وظروف 
�لرحالة  قدمها  �لتي  �لفر�سيات  و�أهم  �أ�سولهم  عن  �لأول  �ملبحث  وحتدث  دعوتهم.  ن�ساأة 
�لغربيون يف هذ� �ملجال. وُخ�س�ص �ملبحث �لثاين للحديث عن ديارهم، بينما ركز �ملبحث 
جمتمعهم  بنية  �لر�بع  �ملبحث  و��ستعر�ص  �لدينية.  وحياتهم  دعوتهم  حتليل  على  �لثالث 
)�ملكانة و�لدور( .وناق�ص �ملبحث �خلام�ص حياتهم �لثقافية و�لجتماعية من خلل �حلديث 
عن �أخلقهم و�سفاتهم، و�لزو�ج و�لطلق، و�للبا�ص و�لطعام. �أما �ملبحث �ل�ساد�ص، فُكر�ص 
�ل�سابع،  �ملبحث  �ص  وُخ�سرّ  . )زر�عة، و�سناعة،وجتارة(  �لقت�سادية:  للحديث عن حياتهم 
ل�ستك�ساف حياتهم �لع�سكرية: )�لإعد�د، و�لت�سليح ، و�لتموين ، و�لتدريب، ودعو�ت �حلرب، 

وفنون �لقتال وغريها( .
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و�لفرن�سيني،  )�لربيطانيني،  �لرحالة:  كتب  من  متنوعة  جمموعة  �لدر��سة  �عتمدت 
تْخدم  متكاملة  �سورة  تقدمي  بهدف  و�لأمريكان(،  و�ل�سوي�رسيني،  و�لإ�سبان،  و�ليطاليني، 
�لرحالة يف  �ملنطقة، كون هوؤلء  �إز�ء  �ملختلفة  �لغربية  �ل�سيا�سات  ��ستك�ساف  �لدر��سة يف 

معظمهم مثلو� مقدمات مل�ساريع ��ستعمارية غربية �إز�ء �ملنطقة �لعربية.

متهيد:
ن�ساأ مذهب �لدروز يف �أح�سان �لدعوة �ل�سيعية �لإ�سماعيلية �لفاطمية )1( ،و�أُعلن عنه 
يف عهد �حلاكم باأمر �هلل )2( �ساد�ص �خللفاء �لفاطميني، حني ُقِرىء �سجٌل من �لإمام �حلاكم 
عام 408 ه/ 1017م دعا �لنا�ص �إىل �إعلنه دون خوف �أو ت�سرت )3( .وكان �لد�عي حممد 
بن �إ�سماعيل �مللقب بن�ستكني �لدرزي )4( من �أو�ئل �لعاملني على ن�رس �لدعوة يف بلد �ل�سام 
ب�سكل عام وو�دي �لتيم )5( ب�سكل خا�ص. ولكن �ملكانة �لتي �حتلها كبري �لدعاة و�إمامهم 
حمزة �لزوزين )6( لدى �حلاكم باأمر �هلل �أدى �إىل تقليده �لإمامة، مما ت�سبب يف غ�سب ن�ستكني 
و�رتد�ده عن �ملذهب �لدرزي )7( �لذي �نت�رس يف �ملناطق �ملمتدة من �إفريقيا �ل�سمالية �إىل 
ا يف �ملناطق �لتابعة للدولة �لفاطمية. ولكن عدم تقبل �أي معتنق جديد بعد  �لهند خ�سو�سً
)8( و�لرد�ت عنه، و�سنو�ت �ملحنة يف عهد  �إليه عام 435 ه/ 1043م  �إغلق باب �لدعوة 
�خلليفة �لفاطمي �لظاهر )9( ،وقيام �لدولة �لأيوبية �لتي �أعادت �سيطرة �ملذهب �ل�سني �إىل 
بلد �ل�سام وم�رس، وت�سدد دولة �ملماليك مع �أتباع �ملذ�هب �لإ�سلمية �لأخرى، قل�ص عدد 
�ملوؤمنني به، و�قت�رس �أتباعه �لذين يعرفون �ليوم با�سم �لدروز على بلد �ل�سام �لتي حظيت 
وكرثة  �إليها  �ملر�سلني  �لدعاة  كرثة  بدليل  �لدعوة،  لن�رس  �ملبذول  �لن�ساط  من  و�فٍر  بق�سٍط 

�لر�سائل �لو�ردة �إىل �أمر�ئها وم�سايخها ومنهم م�سايخ فل�سطني )10( .
و��سم �لدروز �لذي ��ستهر به �ملوحدون ل يرد على �لإطلق يف خمطوطاتهم �لدينية، 
وو�سفوهم  معروف  ببني  وكنوهم  و�لإخو�ن،  و�مل�ْسلمني  باملوِحدين  �أئمتهم  وخاطبهم 

بالأ�رس�ف )11( .
�أما ب�ساأن ت�سميتهم بالدروز فقد تعددت �لآر�ء، و�أ�سدقها �لر�أي �لذي يقول �إنهم حملوه 
منذ بد�ية �لدعوة ن�سبة �إىل ن�ستكني �لدرزي �لذي ن�سب �لدروز �إليه. وهناك ر�أي يقول �إنهم 
ت�سمية  �لدرزية  و�أن   )12( �لدزبري  �لدرزي  ن�ستكني  �ملظفر  ��سمهم هذ� من قائدهم  �كت�سبو� 
ع�سكرية ل مذهبية. كما �أن هناك ر�أًيا �آخر يقول: »�إن �إمام �ملوحدين حمزة بن علي )13( كان 
�سون، وبعد �أن  هم ُمتدِررّ ي�ساأل تلميذه �ملبتدئني عما �أ�سابوه من علوم �حلكمة، فيجيبونه �إنَّ
�أ�سبحو� علماء، ويف حلظة �إعجابه بهم. قال: �أنتم متدِرزون ل متدِر�سون، �أي �أنكم �أ�سبحتم 

ُمدرزين بالعلوم و�لعقيدة دخلت فيكم كما يدخل �خليط يف �لن�سيج« )14( .
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ز�دت  فرقة  ولبثو�  بهم،  خا�سة  دينية  بتاأويلت  دعوتهم  بد�ية  منذ  �لدروز  متيز 
خ�سو�سيتها و�سوًحا وتكري�ًسا مع �لزمن. وحجبهم لتعاليمهم هو من باب �لتقَية، ويربرون 

ذلك بظروف �ل�سطهاد و�خلوف �لتي �أَحاطت بهم كونهم �أقلية و�سط �أغلبية )15( . 
لقد �سكل �لدروز بغمو�سهم مادة د�سمة للرحالة �لغربيني �لذين ز�رو� مناطق �نت�سارهم 
يف �سوريا ولبنان وفل�سطني، ونظمو� �لعديد من �لدر��سات دون �أن يتمكنو� من فهم �أ�رس�ر 
حميطه  عن  بعيد  كج�سم  �لدروز  مع  للتعامل  دفعتهم  مغالطات  يف  ووقعو�  �لطائفة،  هذه 

�لعربي )16( ي�سهل ف�سله وت�سكيله ككيان �سيا�سي م�ستقل وتابع للغرب )17( .

املبحث األول- أصوهلم: 

�لفر�سية  وقالت  �لدروز،  �أ�سول  حول  خمتلفة  فر�سيات  �لغربيون  �لرحالة  قدَّم 
جاءت  �لتي  �ل�سليبية  �جليو�ص  بقايا  وبالتحديد  �أوروبية،  �أ�سول  من  �لدروز  �إن  �لأوىل: 
مندرل                                      هرني  �لجنليزي  �لرحالة  �لفر�سية  هذه  �أ�سحاب  ومن  �ملقد�سة.  �لأر��سي  لتحرير 

. )19( )18( )Maundrell Henry(

و�نق�سم دعاة هذه �لفر�سية �إىل فريقني.�لأول: ويرجع �لدروز �إىل �أ�سل فرن�سي )20( ، 
 )21(  )François Vicomte( د هذ� �لر�أي �لرحالة و�لكاتب �لفرن�سي فر�نكو�ص فيكومتي  و�أَيَّ
)22( ، بينما عار�سه �لرحالة �ليطايل �لأب جيوفاين ماريتي )( )Giovanni Mariti23( حيث 

ت�ستند  ل  �لفكرة  هذه  لكن  بد�ئية،  فرن�سية  �سعوب  من  ينحدرون  �لدروز  يكون  »رمبا  قال: 
�إىل �أ�سا�ص تاريخي، بل م�سدرها بع�ص �لتجار �لفرن�سيني �لذين �أقامو� علقات مع �لدروز 

و�قت�ست م�ساحلهم �لقول بذلك« )24( .
هريون           روبرت  �ل�ْسكتلندي  و�لرحالة  �لكاتب  موقفه  يف   )Mariti( ماريتي  و�أيد 
)Robert Heron ( )25( �لذي ��ستند �إىل معلومة �أوردها �لرحالة �ليهودي �ل�سباين بنيامني 

�لطليطلي )Benjamin of Tudela( )26( ومفادها �أن �ملعتقد�ت �لدرزية كانت موجودة قبل 
�حلروب �ل�سليبية )27( .

 )John Burckhardt( أما �لفريق �لثاين ويتزعمه �لرحالة �ل�سوي�رسي جون بريكهاردت�
)28( فريجعهم �إىل �أ�سول �جنليزية )29( . و�أَيد هذ� �لر�أي �ل�سيا�سي و�لرحالة �لجنليزي لورن�ص 

�أوليفانت )Laurence Oliphant( )30( ، فالدروز بر�أيه »�جنليز بكل تف�سيلت حياتهم« )31( 
.كما �أيده �لرحالة �ل�سكتلندي وليام ول�سون )William Wilson( )32( )33( و�لكاتب و�لرحالة 

. )35( )34( )Charles Warner( لأمريكي ت�سارلز و�رنر�
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�أَمر  ح�سم   )Richard Bockocke(  )36( بوكوك  ريت�سارد  �لجنليزي  �لرحالة  وجتنب 
�لدروز فيما �إذ� كانو� فرن�سيني �أو �جنليز، و�كتفى بالقول: »�إن �لدروز خمتلفون يف و�سف 
�أنف�سهم ، فبع�سهم يقول �إنهم ينحدرون من �أ�سول �جنليزية و�آخرون يقولون �إنهم ينحدرون 

من �أ�سول فرن�سية« )37( .
�أما �لرحالة �لفرن�سي ق�سطنطني فولني )volney Constantin( )38( فقد رف�ص فر�سية 
�لطليطلي  قبل  من  �ستخدمت  �لدروز  كلمة  لأن  �أوروبية،  �أ�سول  من  يْنحدرون  �لدروز  �أن 
�أن من�ساأ   )volney( )Benjamin of Tudela( قبل �حلروب �ل�سليبية )39( .و�فرت�ص فولني 

ق فيها فخر  �لتي وثَّ �لفرتة  �إىل  �لدروز باجليو�ص �ل�سليبية تْرجع  �لقائلة بعلقة  �لفر�سية 
�هتم  و�أَنه هو من  فلورن�سا،  �لأوروبيني وخا�سة مع  )40( علقته مع  �لثاين  �ملعني  �لدين 

باإبر�ز هذه �لعلقة)41( .
�لطليطلي            �لرحالة  وكان  �لعربية.  �لأ�سول  �إىل  �لدروز  �لثانية  �لفر�سية  وُتْرجع 
با�سم                          �مليلدي  ع�رس  �لثاين  �لقرن  يف  يذكرهم  رحالة  �أول   )Benjamin of Tudela(

)Dogziyin( ، وذكر �أن �لدروز ينحدرون من �سللت عربية )42( و�أن �لقائد �لروماين بومبي 

)pompous( �أنزلهم لبنان عام 64 ق.م )43( .

ماك�ص  �لأملاين  �لرحالة  من  كل  لها  تطرق  �لدروز  بعروبة  �لقائلة  و�لفر�سية 
نيبور  كار�ستني  �لأملاين  و�لرحالة   )44(  )Max von Oppenheim( �أوبنهامي  فون 
 )47(  )Burckhardt( بريكهاردت  �ل�سوي�رسي  و�لرحالة   )46(  )45(  )Carsten Niebuhr(

�لأمريكي  و�لرحالة   )49(  )48(  )Robinson) George �لأمريكي جورج روبن�سون  و�لرحالة 
. )51( )50( )William Thomson( وليام ثوم�سون

فيلك�ص فون  �لنم�ساوي  �لرحالة  ، كما رف�سها   )52( �لفر�سية  )Volney( هذه  ورف�ص 
. )54( )53( )Felix von Luschan( لو�سان

�أ�سول فار�سية. وقال بها وليام ول�سون  �لثالثة باْنحد�ر �لدروز من  �لفر�سية  وتقول 
)William Wilson( )55( لكن ماريتي )Mariti( رف�ص ذلك )56( .

�أما �لفر�سية �لر�بعة، فرُتْجع �لدروز �إىل �أ�سول يهودية �أو �سامرية، وقال بها ماريتي 
. )59( )58( )Henry Tristram( و�لرحالة �لجنليزي هرني تري�سرت�م )57( ) Mariti(

�دو�رد  �إليه  �أملح  ما  وهذ�  م�رسية.  تكون  قد  �أ�سولهم  �أن  �خلام�سة  �لفر�سية  وتقول 
باأ�سولهم  توحي  قد  للعجل  عبادتهم  »�إن  قال:  عندما   )60(  )Edward Clarke( كلرك 

�مل�رسية«)61(.
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وتقول �لفر�سية �ل�ساد�سة �أن �لدروز قدمو� �أ�سل من �ل�سني، و�أنهم و�سلو� �إىل حم�ص 
�لفر�سية وردت عند �لرحالة �لجنليزية غريتورد  وحماة )يف �سوريا( وجبل لبنان. وهذه 

. )63( )62( )Gertrude Bell( بيل
وميكن �لقول �إن �لفر�سيات �ل�سابقة كانت �لأكرث �سيوًعا، لكن وجدت �آر�ء �أخرى رددها 
رحالة وهي كثرية، ومنها ما قاله �لفرن�سي جوزيف بارفت )Joseph Parfit( من �أن �لدروز 

خليط من �أ�سول عربية وفار�سية وهندو�سية )64( .

املبحث الثاني- ديارهم: 
، وذكر  �سوريا ولبنان وفل�سطني  ينت�رسون يف  �لدروز  �أن  �لرحالة  ُي�ست�سف مما كتبه 
بع�سهم م�رس.ويبدو �أن بع�ص ما ذكروه منقول عن �آخرين، ولي�ص بال�رسورة �أن يكونو� قد 

ز�رو� جميع مناطق �لدروز يف �لبلد�ن �ملذكورة.
قال عنهم �لطليطلي )Benjamin of Tudela( : »�إنهم ي�سكنون �جلبال و�سقوق �ل�سخور 
يف �ملناطق �لعالية، ومتتد مناطقهم �إىل جبل حرمون )�ل�سيخ( )65( و�أنهم ُي�سْيطرون على 

�جلبال �للبنانية وم�سكن �أمريهم قرب بريوت« )66( .
�سوريا  و�ساحل  وفل�سطني  م�رس  يف  �لدروز  �نت�سار  مناطق   )Volney( فولني  وحدد 
و�جلبال �للبنانية )67( . وذكر بعلبك و�سور وعكا وبريوت يف لبنان )68( . و�أْطلق على لبنان 
�لثاين  �ملعني  �لدين  تو�سع يف عهد فخر  �لدروز  نفوذ  �أن  �إىل  .و�أ�سار   )69( �لدروز  ��سم بلد 
»�لذي �أ�سبح �سيد �لبلد من عجلون �إىل �سفد« )70( . وحتدث فولني )Volney( عن �جلليل 

و�لكرمل يف فل�سطني وو�سفهما باأنهما �ر�ص �لدروز )71( .
ُي�سْيطرون على مناطق مْتتد من  �أن �لدروز يف وقته  )Mandrel( فقد ذكر  �أما مندرل 
�لثاين  �ملعني  �لدين  فخر  ق�رس  وو�سف   )72( فل�سطني.  يف  �لكرمل  �إىل  لبنان  يف  ك�رسو�ن 
باأنه يقع يف �لز�وية �ل�سمالية �لغربية لبريوت، وله مدخل بو�بة باأعمدة من �لرخام ، وفيه 
 )Mandrel( مْندرل  وعدرّ  �لأخرى.  �ملفرت�سة  و�حليو�نات  للأ�سود  وجحور  للخيول  ��سطبل 

زخرفة �لق�رس دليل على �أن فخر �لدين مل يكن متحم�ًسا للإ�سلم )73( .
وذكر  �للبنانية،  �جلبال  على  �لدرزية  �لقرى  ��سطفاف   )Tristram( تري�سرت�م  ولحظ 
جبل �سنني �أعلى قمم جبال بريوت )74( وبعبد� )75( ور��سيا يف لبنان )76( .وذكر �أنه قابل 

بع�ص �لدروز يف منطقة �حلولة قرب عني ملحة )77( ويف ع�سفيا يف فل�سطني )78(.
وكان بريكهاردت )Burckhardt( �أكرث دقة وتف�سيل يف تتُبع مناطق �نت�سار �لدروز، 

وذكر مناطق عدة يتو�جد �لدروز فيها منها جبل لبنان، وركز على بلدة دير �لقمر )79( . 
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وذكر �أن �لدروز كانو� د�ئًما يف �رس�ع مع و�يل دم�سق لل�سيطرة على �لبقاع )80( . و�أ�سار 
�إىل وجود �لدروز يف ر��سيا وحا�سبيا )81( و�إقليم �لتفاح و�إقليم �ل�سوف وجزين وك�رسو�ن 
و�ملنت و�لغرب �لفوقاين و�لغرب �لتحتاين و�جلرد و�ل�سمار و�خلروب و�ملنا�سيف و�ل�سوف 
و�لعرقوب يف لبنان، وجبل �لعلي وحور�ن يف �سوريا )82( وقرب �أبو�ب مدينة دم�سق ود�خلها 

ويف قرى مرجان و�أم �لزيتون ودير علي )83( .
و�هتم �دو�رد روبن�سون و�إيلي �سميث )Edward Robinson & Eli Smith( )84( بدروز 
حور�ن )85( ، و�أ�سار� �إىل وجود دروز يف �لقنيطرة )86( ُي�سْيطرون على �لطريق من �حلولة �إىل 
دم�سق )87( ويف و�دي �لتيم ومرج عيون وحا�سبيا و�ل�سقيف يف لبنان وبانيا�ص يف �سوريا 

)88( وبيت جن و�جلرمق يف فل�سطني )89( . 

ل  �لدروز  وجود  و�أن  �ملنت،  يف  يقيم  �لدروز  �سيخ  �أن   )Robinson( روبن�سون  وذكر 
يقت�رس على جبل لبنان، بل يْنت�رسون يف حور�ن يف �سوريا )90( .

�لرتك منهم،  �نتزعها  �إىل بريوت كمدينة درزية  )Wilson( بالإ�سارة  و�كتفى ول�سون 
لذ� قليل ما يرتددون عليها. وذكر �أن �لدروز ي�سكنون جبل لبنان ول َي�ْسمحون للمحمديني 

)�مل�سلمني( بالإقامة يف مناطقهم )91( . 
باعتباره  �لعرب  جبل  عن   )James Buckingham(  )92( باكنجهام  جيم�ص  وحتدث 

م �لدروز �إىل �رسقيني وغربيني )94( . مركًز� للدروز )93( ، وق�سرّ
ذكره  ما   )Van Egmont & John Heyman( هيومان  وجون  �يجموند  فان  وكرر 
�إىل  بالإ�سارة  �نفرد�  لكنهما  وفل�سطني،  ولبنان  �سوريا  يف  �لدروز  �نت�سار  حول  �لآخرون 
وجودهم يف م�رس قرب �لقاهرة وحول �سفاف �لنيل )95( .وح�رس� �نت�سار �لدروز يف جبال 
لبنان �ملطلة على �لبحر �ملتو�سط، ويف �ل�سهول �ل�سيقة بني �جلبل و�ل�ساحل، ويف �ل�ساحل 
و�عترب�   .  )96( وفل�سطني  �سوريا  من  متفرقة  ومناطق  بعلبك  ويف  �سيد�،  وحتى  جبيل  من 
�لإقامة يف  ُيف�سلون  �لعادة  �أمر�ئهم �سكنو� فيها، لكنهم يف  �لدروز، »فكل  بريوت عا�سمة 
بلدة دير �لقمر يف �ملنت« )97( .وذكر� �أن �جلبال �للبنانية و�ملناطق �ملحيطة ببريوت هي 
موطن �لدروز، »�إل �إننا جند متطرفني منهم وجماعات من�سقة يف كل بقاع �لأر��سي �ملقد�سة 

خا�سة يف �جلليل و�لنا�رسة وطربيا«، ويف �سوريا )98( .

املبحث الثالث- دعوتهم وحياتهم الدينية: 
�أَجمع �لرحالة �لغربيون على غمو�ص �ملعتقد�ت �لدرزية، و�أن �لدروز ُيْظهرون عك�ص 
�لرحالة  وقدم  بدقة.  �لدينية  �أفكارهم  ح�رس  �أو  ديانتهم،  حتديد  �ل�سعب  ومن  ُيْبطنون  ما 
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و�أ�سحاب  عجل،  وعبدة  وم�سيحيون   )99( وحممديون  وثنيون  فالدروز   . متعددة  �أفكاًر� 
فل�سفات قدمية، وعبدة للحاكم باأمر �هلل �لفاطمي، وبل دين وغري ذلك. وكانت هذه �لآر�ء �إما 
�نعكا�ًسا مل�ساهد�ت معينة �أو �نعكا�ًسا ملا �سمعوه، �أو نتيجة لفهم خاطئ لبع�ص �لطقو�ص عند 
يات  �لدروز. وقدم �لو�حد منهم معلومات متناق�سة، جعلت من �ل�سعب �سياغتها يف فر�سِ
حمددة. �أ�سف �إىل ذلك �أن �لرحالة �أنف�سهم ذكرو� �أن �لق�سم �لأكرب من معلوماتهم جاءت �إما 
من م�سادر غري درزية �أو �سمعوها من دروز دون حتديد م�ستوياتهم �لدينية، ولرمبا عجز 
هوؤلء عن تو�سيح ديانتهم للرحالة. ومن هنا جند �لرحالة َي�ْستخدمون عبار�ت )وروي يل، 
و�سمعنا، وُذكر( يف �إ�سارة �إىل �أَنهم مل ي�ساهدو� كثرًي� من �لطقو�ص �لتي و�سفوها، مما يقلرّل 

من دقة ما جاء يف كتبهم.
لقد كان �لطليطلي )Benjamin of Tudela( �أول رحالة �أوروبي حتدث عن حياة �لدروز 

�لدينية، فهم بنظره »وثنيون ل دين لهم ، غارقون يف �لزنا« )100( .
وبالرغم من و�سفه �لدروز باأن ل دين لهم �إل �أنه ناق�ص نف�سه يف موقع �آخر، وذكر 
�أنهم من �ل�سيعة �لإ�سماعيلية )101( و�أنهم يت�سابهون مع �لن�سريية )102( يف معتقد�تهم مع 

فو�رق ب�سيطة )103( .
وربط فولني )Volney( بني ظهور �ملعتقد�ت �لدرزية، و�خللف �لذي ن�سب بني معاوية 
بن �أبي �سفيان وعلي بن �أبي طالب، و�أدى �إىل ظهور �لفرق �لإ�سلمية )104( . فالدروز بنظره 
�إ�سلمية �رسعان ما �رتبطت ب�سخ�ص �حلاكم باأمر �هلل �لفاطمي �لذي ظهر يف م�رس  فرقة 
من  �لرغم  على  للعجل  �لدروز  عبادة  حقيقة   )Volney( فولني  يوؤكد  ومل  �لإلوهية.  عى  و�دَّ

�إ�سارته �إليها ��ستناًد� �إىل ما �سمعه من غري �لدروز )105( .
و�لدروز عند �يجموند وهيومان )Heyman & Egmont( »يعبدون �هلل متفرًد� بذ�ته«، 
�آلهة عدة يف  �آلهة متعددة، بل كذلك ملن يجمعون  وهذ� لي�ص فقط لتمييزهم عمن يعبدون 
�إله و�حد. وَتْرجع هذه �ملعتقد�ت )بر�أيهما( �إىل فرتة ما قبل جميء- حممد �سلى �هلل عليه 
و�سلم- ور�سالة �لإ�سلم ،وهي �أفكار وجدت يف م�رس �لقدمية و�رتبطت بنزعة �إلهية تخيلية 
با�سمه  يحكم  �هلل  باأمر  �حلاكم  �أن  ُيْفرت�ص  �لذي  �إلههم  يف  بوجودها  �عتقدو�  )فل�سفية( 

بال�سيف. ويْنتظر �لدروز رجعة �حلاكم، وهذ� يف دينهم مقدم على �لأَفكار �لأخرى )106( .
و�نطلق بريكهاردت )Burckhardt( يف حديثه عن معتقد�ت �لدروز �لدينية من حقيقة 
�أن معتقد�تهم غام�سة و�أن قلة منهم حتتفظ بكتب مقد�سة حتتوي على �رس عقائدهم. ومما 
�مل�سلمني  مع  فهم  ُيبطنون،  ما  عك�ص  ُيظهرون  �أَنهم  ديانتهم  ت�سخي�ص  �سعوبة  من  يزيد 
يف  �لأقوى  ديانة  �تباع  عليهم  تفر�ص  وديانتهم  م�سيحيون،  �مل�سيحيني  ومع  م�سلمون 
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»�إنهم  عنهم:  .وقال   )107( حولهم«  موجود  هو  ملا  �نعكا�ص  هو  حجابهم  »وحتى  �ملنطقة، 
�لفاح�سة  ملمار�سة  �ل�سنة  �أيام  بع�ص  يجتمعون  و�أنهم  �لفرج،  ويقد�سون  �جلن�ص  يع�سقون 

و�لبغاء وتبادل �لن�ساء، لكنهم يْخفون ذلك عن �مل�سلمني« )108( .
وحتدث بريكهاردت )Burckhardt( عن �أماكن �لعبادة )�خللو�ت( )109( عند �لدروز يف 
لغري  �ل�سماح  �إىل عدم  و�أ�سار   ،  )110( �لعقلء؟  مر�قبة  تتم حتت  �لعبادة  �أن  حور�ن، وكيف 

�لدروز بدخولها )111( .
يف  توجد  حيث   ، للخلو�ت  و�سًفا   )Robinson & Smith( و�سميث  روبن�سون  وقدم 
�ملناطق �ملرتفعة �ملنعزلة على طرف غابة مثل- ومن موقعها �أخذت �لت�سمية- لكن من 

�ل�سعب متييزها عن �لبيت �لعادي )112( .
ولحظ ماريتي )Mariti( �ختلف مبادئ �لدين �لدرزي عن تلك �ملوجودة عند �لأتر�ك 
)�مل�سلمني( و�مل�سيحيني »فهي مبادئ غريبة وكتبهم �لدينية )113( غام�سة ومليئة بالأخطاء 
وحتى �لدروز �أنف�سهم ل يتمكنون من فهمها،ول يتحدثون عنها لأن �أ�سيادهم )م�سايخهم( 
�لدروز يْعقدون  �أن م�سايخ  ُيْقِنعونهم باأَنهم �لوحيدون �مللمون باأَ�رس�ر هذه �لكتب«. وذكر 
حلقات ملناق�سة �لأمور �لدينية، وي�سيفون كثرًي� من �ل�سخافات �إىل كتبهم �لدينية. و��ْستنتج 
ماريتي )Mariti( �أن عباد�تهم وطقو�سهم �ل�رسية مناق�سة يف جوهرها لروح �لإ�سلم )114(.

وقدم كلرك )Clarke( معلومات متناق�سة عن حياة �لدروز �لدينية، فتارة يْذكر �أن 
لهم نبيًا خا�سًا ُيْدعى )Jonas( )�سعيب( ، وتارة �أخرى يوؤكد �أنهم يعبدون كل �لأنبياء لكن 
جذورهم وثنية ، فق�سم منهم يعبد �لعجل، مما يدل- يف ر�أيه- على علقة هذه �ملعتقد�ت 

مب�رس �لقدمية )115( .
�لدروز.  معتقد�ت  على  م�رس  يف  �لقدمية  �لفل�سفات  تاأثري   )Wilson( ول�سون  ولحظ 
ومفادها  ذلك،  �ملنت�رسة حول  �لآر�ء  �إحدى  ونقل  �لدروز.  عند  �لتنا�سخ  فكرة  �إىل  وتعررّ�ص 
�أن �أرو�ح �لنا�ص �لذين عا�سو� حياة �أخلقية تنتقل عند �ملوت �إىل �خليول �لتي ُتْطعم جيًد� 
�إىل  تنتقل  �أرو�حهم  فاإن  �ل�رسيرة،  �ملبادئ  �أ�سحاب  �أما  �لدروز.  قبل  من  بلطف  وُتعامل 

�حليو�نات �جلائعة �لتي ُيعاملها �أَ�سحابها بق�سوة )116( )117( .
عن  يختلفون  �أنهم  وكيف  حور�ن  دروز  عن   )Buckingham( باكنجهام  وحتدث 
و�أكد  لي�سو� مب�سلمني، لكنهم ي�سومون رم�سان.  �أنهم  �أي  �ل�سكان �ملحمديني يف �لعتقاد، 
كرههم للمحمديني )�مل�سلمني( )118( . وتكررت فكرة عدم حتم�ص �لدروز للإ�سلم عند مندرل           

. )119( )Mandrel(
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و�أ�سار روبن�سون )Robinson( �إىل وجود نزعة وثنية عند �لدروز تتمثل يف عبادتهم 
للحاكم باأمر �هلل �لفاطمي. وذكر �أَن هذه �مللحظة وردت عند �لعديد من �لرحالة، لكنها رمبا 

تكون بعيدة عن �لو�قع لأَن �لدروز ُيْنكرون ذلك )120( .
وَعدرّ ثوم�سوَن )Thomson( �لدروز يف �سوريا جزًء� من �مل�سيحيني �لربوت�ستانت، و�أكد 
على �إميانهم بالأناجيل )121( . وتكررت هذه �لإ�سارة عند تري�سرت�م )Tristram( �لذي قابل 
بع�ص �لدروز يف فل�سطني، و��ْستنتج من حركاتهم �أنهم م�سيحيون ،لأنهم ��ستْخدمو� عبارة 

)sowa sowa( �سو� �سو� )all alike( تعقيًبا على قوله لهم باأنه م�سيحي )122(.

وعدَّ �أوليفانت )Oliphant( �لدروز جماعة �نبثقت عن �ل�سيعة ،و�أن �ملوؤ�س�ص �حلقيقي 
�أنه  للمعتقد �لدرزي هو �حلاكم باأمر �هلل �لفاطمي �لذي »َيْحظى بعبادتهم وتوقريهم على 
�آخر و�أف�سل �لتجليات �لإلهية على �سكل �إن�سان«. وحتدث عن �إميانهم بتنا�سخ �لأرو�ح، و�أن 

�لأئمة ل ميوتون، و�إمنا يت�سرتون يف �أ�سخا�ص مزودين ب�سفات متعددة )123( .
�هلل  باأمر  �لدروز مببادئ �حلاكم  �إميان  �لرحالة من  )Warner( ما ذكره  و�رنر  وكرر 
و�أُلوهيته من خلل جتلي �هلل به. وذكر �أنهم يدرّعون حوزتهم للحكمة، ويتظاهرون بالإ�سلم 

مع �مل�سلمني، وبامل�سيحية مع �مل�سيحيني )124( .
ويبدو �أن �ل�رسية �لتي مار�سها �لدروز يف �إخفاء حقيقة مذهبهم وممار�ساتهم لتعاليمه 
�لف�سق  ميار�سون  �إنهم  �لقائلة  و�لفرت�ء�ت  �لتهم  �إطلق  �إىل  �لغربيني  �لرحالة  دفعت  قد 
و�لفو�ح�ص و�ملنكر�ت يف خلو�تهم ليلة �جلمعة �لتي يقد�سها �لدروز لأ�سباب عدة )125()126(.

املبحث الرابع- بنية جمتمعهم )املكانة والدور( :  
، وكاأنهم  نفوًذ�  �لأكرث  �لفئات  �لدرزي وبالتحديد  �لرحالة بتف�سيلت �ملجتمع  �هتم 
خو� للقوى �لرئي�سة يف �لطائفة �لدرزية. ولحظو� �أن �ملجتمع �لدرزي ي�سم �لعامة و�خلا�سة  �أررّ
�أ�سوة ببقية �ملجتمعات و�لطو�ئف. و�ختلفو� يف �لأ�س�ص �لتي �عتمدو� عليها يف حتليل بنية 
�لعامة-  �إىل  �لدروز  م  وق�سرّ )�مللكية(  �لرثوة  على   )Volney( فولني  �عتمد  فمثل  �ملجتمع. 
�لذين جتاهل �حلديث عنهم- و�لنخبة )�أ�سحاب �لف�سيلة و�مللكيات( �لذين ُي�سمْون �ل�سيوخ 
�إىل �لرجال �لأكرث عدًد�  �أن �ل�سلطة يف �ملجتمع �لدرزي توؤول  �إىل  . و�أ�سار  �أو �حلكام )127( 
وثروة ونفوًذ�، لكن �خلطوة �لأوىل هي نيل مو�فقة �لأتر�ك �لذين ُيْطلقون عليه ��سم �حلاكم. 
وللحاكم مكتب يهتم بتطبيق تعليمات �لدولة �لرتكية، ويحول دون �سن �لأمر�ء و�لعائلت 
و�لقرى حرًبا على بع�سهم بع�سًا. وهو ر�أ�ص �لقوة �ملدنية، وُي�سمي �حلاكم )�لقا�سي( ، وهو 

�لذي يحكم بحق �حلياة و�ملوت، ويْجمع �ل�رسيبه �ملفرو�سة للبا�سا �سنوًيا )128( .
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�لدينية كاأ�سا�ص للتمايز،  �لدور و�ملكانة  )Robinson( فقد �عتمد على  �أما روبن�سون 
ومفردها  �حلكام(  �أو  )�حلكماء  �لعقال  طبقة  كبريتني:  طبقتني  �إىل  ينق�سمون  �أنهم  ووجد 
عقل، وطبقة �جلهال. ويْخت�ص �لعقال بالت�رسيعات و�لأو�مر �لدينية ولهم دور تعليمي، فهم 

ُيعلمون �لقر�ءة و�لكتابة وُيدفع لهم من قبل �لتلميذ. )129( .
�لبي�ساء،  بعمائمهم  يتميزون  �لذين  �لعقال  �سفات   )Robinson( روبن�سون  وحدرّد 
)رمز �لطهارة و�لنقاء( ، ول ُي�ْسمح لهم بالتدخني ول يْحلفون، وهم حري�سون يف كلمهم 
تنتقل  �أن  بال�رسورة  ولي�ص   ، �ملنت  يف  �سيخهم  وي�ْسكن  بالزو�ج.  لهم  وُي�سمح  و�أخلقهم، 
�إىل عمر  �أي �سخ�ص درزي ي�سل  �إىل  �إىل �لبن بل قد تنتقل  �لأب  �لقيادة و�لمتياز�ت من 

معني �رسيطة �أن ل يكون قد لطخ ��سمه برذيلة )130( . 
وتعر�ص روبن�سون )Robinson( لطبقة �جلهال، »فهم �لأكرثية ولي�ص لهم دور ديني �إل 
�إذ� ُطلب منهم ذلك خلل �لحتفالت للظهور مبظهر �مل�سلمني. ففي هذه �ملنا�سبات َيْدخلون 

�مل�سجد لل�سلة مع �مل�سلمني« )131( .
وُي�ْسبه ما ذكره روبن�سون )Robinson( ما ذكره بريكهاردت )Burckhard( عند حديثه 
عن طبقة �لعقلء �أو �لعقال ، فاأ�سا�ص �لتمايز هو �لأهمية �لدينية و�لدور �لديني. لكن �جلديد 
و�لعا�رسة( بني  �لثامنة  )بني  �سن  )Burckhard( عن وجود �سغار  هو حديث بريكهاردت 
�لعقال يف حور�ن. ور�أى �أنه من غري �ملمكن �متناعهم عن �لق�سم و�لتدخني طبًقا لل�رسوط 
�ملطلوبة من �لعقال )132( ،لكنه �رسعان ما تد�رك ذلك، وذكر �أن بني �لعقال درجات ومر�تب 

. )133(

»و�لعقال  بقوله:  �لعقال  عن   )134(  )Charles Churchill( ت�رس�سل  ت�سارلز  وحتدث 
يْحر�سون على �أكل مال �حللل، ول ي�ساركون يف �لولئم �لتي ُينظمها �ل�سيوخ، لأن طعامهم 
�أن يكون لدى  �أملكهم �ملحللة لهم. لذ� من �ملاألوف  �أن يك�سبوه بعرق جبينهم ومن  يجب 
�إن كل ما يجري �رس�وؤه مبال  �إذ  �لعقلء،  �ل�سيخ خمزنان، و�حد منهما خا�ص باملوحدين 

�لدولة �لرتكية �أو من مبيعات �أ�سلب �حلرب ُيْعترب حر�ًما« )135( .
وعدرّ ت�رس�سل )Churchill( هذ� �لتدقيق مبنيًّا على مبادئ تعاليم ديانة �لتوحيد �لتي 
مْتنع بحزم �أي �ختلط مع غري �ملوؤمنني �لذين هم من �لدروز غري �ملدققني. وملا كان هذ� 
�لعلقات  على  �سلُبا  ُيوؤثر  �مل�سايخ  مو�ئد  على  �لطعام  لتناول  �لعقال  من  �لقاطع  �لرف�ص 
�مل�سبوهة  غري  للمو�رد  خمازن  �إيجاد  يف  �لعقلء  لرغبة  �مل�سايخ  ��ستجاب  لذلك  �ليومية، 

وبذلك �رتفعت �ل�سبهات )136( . 
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�أولويات ل  �لقيادية تخ�سع لنظام  �أن مر�تب عائلتهم   )Churchill( ولحظ ت�رس�سل 
يجوز تخطيه ، و�أن »جمرد تقدمي فنجان من �لقهوة على غري ما يقت�سيه نظام هذه �لأولويات 
ا باًتا. وكم هي �سديدة �لدقة �أمور �ملد�خلت مع �لدروز  ل بد و�أن ُيْعرف �سببه �أو ُيْرف�ص رف�سً
فيما يتعلق مبر��سيم �لحرت�م و�لتقدير، حتى �أن �لعامة من �لفلحني بينهم، عرف عنهم يف 
ُيف�سلون  كانو�  �إنهم  �مل�سيحيني.  وبني  بينهم  خلفات  ن�سوب  �إىل  توؤدي  قد  �لتي  �حلالت 
�لوقوف يف موقف �ملْعتدي، ويعاملون كذلك ويدخلون �ل�سجون �أحياًنا على �لعرت�ف باأن 

م�سيحًيا جتر�أَ على �لتعدي عليهم، وم�ص كر�متهم دون �أن يكونو� هم �لبادئون« )137( .
�ملجتمعات  �ساأن  �ساأنه  �أنه  على  �لدرزي  �ملجتمع  بنية  حللو�  �لذين  �لرحالة  و�تفق 
�ل�رسقية جمتمع ذكوري �لدور و�ملكانة حم�سورة بالرجل و�ملر�أة تابعة ومن�ساعة له )138( 
)139( ، وحمرومة من �لتوريث يف �لق�سايا �ل�سيا�سية و�ملدنية )140( .ويظهر ذلك مما ذكره 

م بالت�ساوي بني �لذكور، ول  ت�رس�سل )Churchill( : »فكل ما لدى �لأبوين من ممتلكات ُيق�سرّ
تاأخذ �لإناث �أي �سيء �إل يف حالت نادرة. و�لأرملة ل تنال ن�سيبها من �لرتكة �إل �إذ� �أو�سى 

�لرجل لها بذلك« )141( . 
�أمر�ء  �ُسْغل زوجات  �إىل  �أ�سار  �لت�سخي�ص عندما  هذ�  )Mariti( خرج عن  ماريتي  لكن 
نقل  �إىل  �إ�سارة  )يف  �أبنائهن  ن�سوج  حلني  �أزو�جهن  موت  بعد  �حلكومة  يف  مقاعد  �لدروز 
�لكر�سي �إىل �لأبناء( .وهذ� ل يتناق�ص مع ما ذكره من �أن هنالك �ختلفًا يف طريقة معاملة 

�ملر�أة يف �أوروبا عن تلك �ملعاملة �ملوجودة عند �لدروز )142( . 
ودلل �أوليفانت )Oliphant( على �أن �ملجتمع �لدرزي جمتمع ذكوري بقوله: »�إن ن�ساء 
�لدروز ل تفرح وتغني وتزغرد وتهاهي لولدة �أنثى. ولو ولدت �أنثى فاإن �لطو�بري �لتي تاأتي 

�إىل �لأب �ستنقلب �إىل طو�بري تعازي على ولدتها« )143( . 
و�أكد ت�رس�سل )Churchill( على ما �سبق بقوله: »�أما منا�سبات �لولدة- �إل يف �أحو�ل 
�أفر�د  على  �لبتهاج  ويْقت�رس  �لعامة.  بالحتفالت  ُت�ْستقبل  فل   ، �ل�رسورة-  وعند  نادرة 
من  مبالغ  �أو  هد�يا  يقدرّمون  وقد  �لبتهاج.  يف  ي�ساركون  �لذين  �للو�زم  و�لأقرباء  �لأ�رسة 
ل يف �لعادة ليتم ردها يف �مل�ستقبل. بيد �أنه �إذ� كان �ملولود �أنثى ُتعدُّ �لولدة  �ملال ُت�سجرّ

غري �سعيدة ول ُتْعطى �أي �هتمام كما ل ُتقدرّم �لهد�يا« )144( .
وذكر يف �لوقت نف�سه ما ُيدلل على مكانة �ملر�أة �لدرزية ودورها يف �حلياة �لعامة. 
ويف �لتاريخ �لدرزي �سو�هد على ذلك ومنها بروز �أمرية درزية من عائلة �أر�سلن يف �لقرن 
�لثامن ع�رس حيث ��ستطاعت �أن حتكم جزًء� من لبنان، و��ستمعت للق�سايا و�أ�سدرت حكمها 

فيها ،«و�أحكامها مو�سع قناعة ور�سا �ملتخا�سمني« )145( .
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وذكر �أوليفانت )Oliphant( �أن �ملر�أة �لدرزية تتحدث بكل جر�أة بعيًد� عن �ل�ستحياء 
تاأثرًي�  �أكرث  قد عزز موقعها وجعلها  و�حدة  بزوجة  �لكتفاء  و�أن   )146( و�لتو��سع  و�حلياء 

باملقارنة مع �ملجتمعات �ملجاورة �لتي ينت�رس فيها تعدد �لزوجات )147( .
م �رسي وقوي ولديهم  وخل�ص �أوليفانت )Oliphant( �إىل �لقول �إن �لدروز جمتمع ُمنظرّ

�إ�سار�ت �رسية للتعرف على بع�سهم )148( .

املبحث اخلامس- حياتهم الثقافية واالجتماعية: 

- صفاتهم وأخالقهم: 

كان فولني )Volney( من �لرحالة �لأو�ئل �لذين و�سفو� �ل�سخ�سية �لدرزية، فالدروز 
�أقوياء �لبنية، يكرهون �حلر�رة بحكم �أن مناطقهم مرتفعة وباردة ، �سجعان ، جريئون �إىل 
 )150(  )149( و�لعتد�ل  بالزهد  يتمتعون  لقادتهم،  مطيعيون  �لت�ساوؤم،  �رسيعو  �لتهور،  حد 
،منتمون لأر�سهم )151( ، كرماء، م�سيافون لكل متو�سل �أو م�سافر، »فالفلح �لدرزي يقدم 
�أخر ك�رسة خبز يف بيته للم�سافر �جلائع. و�إذ� ما تعاقدو� مع �ل�سيف فاإن �لرباط �ملقد�ص 
)�خلبز و�ملاء( ل ميكن نق�سه؛ لأن هذ� مرتبط ب�رسف �لدرزي« )152( )153( .و�لدروز ل ُي�سلمون 
من ي�ستجري بهم ،ول ي�سمحون مب�ص �سعرة منه و�إن تطلب �لأمر ��ستخد�م �لقوة. ويف حال 

عدم متكن �لدروز من حماية �مل�ستجري بهم يتم تهريبه �إىل خارج مناطقهم )154( .
و�أكد ت�رس�سل )Churchill( ذلك بقوله: »�أما �لأجانب و�لغرباء من خمتلف �جلن�سيات؛ 
جلاأَ  �أن  �سدف  ولو  و�حرت�م.  بكرم  ويعاملون  بالرتحاب  �مل�سايخ  قبل  من  يلقْون  فاإنهم 
�إليهم معوز �أو متجول كما هي �حلالة، فاإنهم يقومون بجمع �ملال له بفر�ص مبلغ على كل 
�سيخ منهم بالن�سبة لإمكانيته �ملالية. و�لقهوجي هو �لذي يقوم بجولت لتح�سيل �ملبالغ 
�ملطلوبة يف �ملنا�سبات �ملتعاقبة وُتْدفع فوًر�. ويف حال �للجوء �إىل حمى �ل�سيخ من قبل 
خائف �أو لجئ، فاإن منزل �ل�سيخ �لدرزي ل يجوز �نتهاك حرمته، ولي�ص من �سيء ميكن �أن 
يقنعه بت�سليم من �سمله بحمايته، �أو يدل على مكان وجوده عنده ، و�إنه لُيعررّ�ص نف�سه لأ�سد 

�لأخطار و�خل�سائر حفاًظا على �لثقة و�لطمئنان« )155( .
يف  �لعرب  �ساأن  �ساأنهم  )قومهم(  جلن�سهم  �لدروز  تع�سب   )Volney( فولني  ولحظ 
ذلك)156( . وهم بر�أيه بعيدون عن �لعنف و�لإهانات وَيْعتربون �أنف�سهم �أف�سل من جري�نهم. 
�أكرث حيوية وفاعلية )157( .وهم ح�سا�سون لق�سية �ل�رسف �لتي ل  فلديهم ثروة و�سخ�سية 

حتل عندهم �إل بالدم )158( .
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�إىل  و�أ�سار   . �لدروز  )Burckhardt( ما ذكره فولني عن خ�سائ�ص  وكرر بريكهاردت 
ح�سن معاملة �لدروز للرحالة )159( و�سجاعتهم )160( وعدم �أكلهم �أو قبولهم �أي �أمو�ل �إذ� ما 
�سكو� �أن حيازتها غري �سحيحة. لذ� هم حري�سون على تبديل �أي مبلغ يح�سلون عليه بعملة 
رم عليهم خد�ع  �لدروز هو �ل�سيافة �لتي حُترّ �أف�سل �سيء عند  �أن  �أخرى قبل تخزينه.وذكر 
�ل�سيف �أو ت�سليم من يلجاأ �إليهم. و�إذ� ما تعر�ص �لأمري لإغر�ء و�سغط لت�سليم لجئ، فعلى 

ا على �ل�سمعة �لعامة للدروز )161( . �لدروز جميًعا �لتحرك ملنع ذلك حر�سً
�لرحالة  مع  �ملعاملة  �أَح�سنو�  حور�ن  دروز  �أن   )Burckhardt( بريكهاردت  وذكر 
�لدروز  وجهاء  بح�سور  بيته  يف  ��ستقبلهم  �سيخهم  و�أن  �لديرة،  يف  )غ�سيمني(  باعتبارهم 
وحثرّهم على طلب ما يريدون من ُم�سيفيهم .ويرف�ص �لدروز يف �لعادة قبول �أي مبلغ من 
عند  �لدرجات  �أعلى  يحتل  �لذي  هو  و�لكرمي  �مل�سياف  �ل�سخ�ص  �أن  .و�أكد   )162( �لرحالة 

�لدروز)163( .
 )Burckhardt( ويف مقابل �ل�سفات �حل�سنة �لتي �خت�ص �لدروز بها، ذكر بريكهاردت
و�لده، ول يرتدد يف  �لبن على  يتاآمر  »وقد  قيمة عندهم.  و�ل�سد�قة  �لدم  لرو�بط  لي�ص  �أن 

�لعتد�ء على �أفر�د �أ�رسته« )164( .
)Tristram( �لدروز باأنهم نظيفون وموؤدبون باملقارنة مع �لعرب  وو�سف تري�سرت�م 
ذوي �لطباع و�ملظهر �خل�سن، وهم و�سيمون وجن�سهم نقي )165( . وهذ� يتعار�ص مع ما ذكره 

هريون )Heron( عندما قال: » قليل من �لدروز �لذين قابلتهم موؤدبون ونظيفون« )166( .
وعدرّهم باكنغهام )Buckingham( �لأكرث »ت�ساحًما بني �ملحمديني« )167( ، و�عتربهم 

روبن�سون )Robinson( ريفيو �لطباع )168( .
�لأجنا�ص  �أف�سل  من  �لدروز  �أن   )Egmont& Heyman( وهيومان  �يجموند  ولحظ 
�لإهانة  ين�سون  ل  لأنهم  جًد�؛  خطريون  �أعد�ء  لكنهم  ب�سلم،  معهم  تعي�ص  عندما  �لب�رسية 
�إىل حد قناعتهم باأنهم  �أكرب درجة  �إىل  ُغرُيٌ على ن�سائهم  �أيديهم،  و�جلرح عند �لوقوع بني 
ن �إذ� ما حتدرّث �أًحد �إليهن بحر�رة �أو ب�سوء ُخلق )169( . وهذ�  ميلكونهن و�أنهم خمولون بقتلهرّ
�لدروز  �أن  من   )Burkhardt( وبريكهاردت   )170(  )Oliphant( �أوليفانت  ذكره  ما  مع  يتفق 
مثل جميع �ل�رسقيني غيورون على زوجاتهم من �لزنا وعقوبة �لز�نية �ملوت. لكن �لدروز 
يخافون من �لقتل جتنًبا للنتقام، ويْخ�سون من �نت�سار هذه �لعادة، مما يوفر فر�سة للحاكم 

�لرتكي لبتز�ز �لطرفني )�أهل �لقاتل و�ملقتول( )171( .
،وبر�أي   )172(  )Egmont & Heyman( منافقون  وهيومان  �يجموند  بر�أي  و�لدروز 
ول�سون )Wilson( »�أكرث �لنا�ص تخلًفا و�نغما�ًسا يف �لوثنية و�خلطاأ، و�أخلقهم كاليهود فل 

ُيحبرّذون م�ساركة �لآخرين لهم يف �ل�سكن« )173( .
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و�أ�سار ماريتي )Mariti( �إىل �أنهم �أقوياء �لبنية ومن �أ�سول نبيلة، وعندما يولد �لطفل، 
فان �لأم ل ت�سع و�سادة حتت ر�أ�سه كما يفعل �لآخرون و�إمنا ت�سعه على )ذر�عها( لإبقاء 
خمل�سون   )Mariti( ماريتي  بر�أي  و�لدروز  �لكرب.  يف  �ل�سجاعة  مينحه  مما  معلًقا  �لر�أ�ص 
و�سارمون يف �لوقت نف�سه، يْكرهون �حتيال �لرتك و�بتز�ز وج�سع �لعرب�نيني )174( . وتكررت 

هذه �لإ�سارة عند هريون )175( . 
وي�ستهرون  وحادون،  منفتحون  �لبنية  �سخام  باأنهم   )Clarke( كلرك  وو�سفهم 

بالفر��سة و�لنبل و�لكرم )176( .
من  ذلك  �لدرزية.ويظهر  لل�سخ�سية  مف�سل  حتليل   )Oliphant( �أوليفانت  وقدم 
و�لرجولة  بال�رس�حة  �ملت�سم  �خلارجي  مظهرهم  »وحتت  قال:  حيث  �لآتية  �لقتبا�سات 
في �لدروز �أق�سى درجات �لرقة وحدة �لذهن و�ملكر �لبارع و�خلد�ع. ول �سك  و�ل�سلفة ُيخرّ
�جلوهر.ويتم  عن  �ملظهر  فيه  يتباين  �لذي  �لباطني  �لفن  هذ�  يف  لعقيدتهم  مدينون  �أنهم 
�مل�سلمني  وخمادعة  جهة،  من  �حلقيقة  يف  �لقت�ساد  على  �أظفارهم  نعومة  منذ  تدريبهم 
و�مل�سيحيني من جهة �أخرى« )177( . ويف ر�أيه �أن هناك مقيا�ًسا معنوًيا و�حًد� يحكم �لدروز 
يف تعاملهم فيما بينهم، ومقيا�ًسا �آخر يحكم �ت�سالتهم وتعاملهم مع بقية �لعامل. وقال: 
»�أما �لرياء و�لإخفاء فهو �أمر يْعرتف به دينهم على �أنه مكت�سبات و�جناز�ت جديرة بالثناء«. 
و��ست�سهد �أوليفانت )Oliphant( مبثل يتد�وله �لدروز وُيعرب عن ميولهم و�عتقاد�تهم فيقولون 

»�إن قمي�ص �لإن�سان ل يغري لون جلده« )178( .
وعلل �أوليفانت )Oliphant( ذلك بقولة: »ول �سك �أن حاجتهم �إىل ذلك قد ُفر�ست عليهم 
ما  �إذ�  و�لذين  خا�سة،  بعقيدة  �ملوؤمنني  من  حفنة  فهم  �ل�ساذ.  و�سعهم  خ�سو�سية  ب�سبب 

ُعرفو� و�نك�سفو� �أمام �مللأ فاإنهم �سيتعر�سون للهجوم و�ل�سطهاد« )179( .
�لدرزي، فقد يكون ماكًر�  )Oliphant( على ذلك بقوله: »وهكذ� �ساأن  �أوليفانت  وعلرّق 
مر�وًغا كالثعلب لكنه لي�ص جباًنا، و�أن عينيه �ل�سلفتني ووجهه �ملفتوح �ملتدفق بالتحدي 
�أنو�ع �خلجل لديه مما ميار�سه من بر�عة يف فنون  ُت�سكلن دليل على �نعد�م �أي نوع من 
�لطر�ز  �أن يكونو� دبلوما�سيني من  �لدروز  لهوؤلء  ، ميكن  �لتمرين  لذلك، بقليل من  �خلد�ع. 

�لأول« )180( .
ويف �ل�سياق نف�سه قال ت�رس�سل )Churchill( : »�أما يف �سعورهم �لد�خلي، فهم ُيْلقون 
نظرة �زدر�ء على كل �لذين لي�سو� منهم. �إنهم يعرفون متاًما حقيقة مكانتهم �إذ �إنهم حماطون 

بجماعات لي�ص بينها وبينهم ود« )181( . 
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- الزواج والطالق:

�لزو�ج  عن  حتدث  �أوروبي  رحالة  �أول   )Benjamin of Tudela( �لطليطلي  كان 
و�لعلقات �جلن�سية عند �لدروز. فهم بنظره »غارقون يف �لزنا، �لأخوة يتزوجون �لأخو�ت 

و�لآباء يتزوجون بناتهم«. )182( .
فتحدث   ،)Benjamin of Tudela( �لطليطلي  ذكره  ما  مع   )Wilson( ول�سون  و�تفق 
با�سمئز�ز عن �لزو�ج عند �لدروز، »فل قانون ينظمه ويتبادلون �لزو�ج من �أن�سابهم )�لبدل(، 
�لإخوة  بني  بالزو�ج  �لدروز  عند  وُي�ْسمح  عندهم،  �جلن�سية  �لعلقات  م  ينظرّ ما  يوجد  ول 

ز �لعز�ب )غري �ملتزوجني( بلب�ص �لعمائم �لبي�ساء )183( . و�لأخو�ت«، ومُييَّ
ولحظ بريكهاردت )Burckhardt( �أن �ملهور �ملدفوعة �إىل �لفتاة عند خطبتها ترتبط 
ز بناتها بامللب�ص و�ل�سيغة  مبكانة و�لد �لفتاة، فاإذ� كانت عائلة �لفتاة غنية، فاإنها جُتهرّ
�أن هذه �لعادة موجودة  �أو عقد يو�سع حول رقبة �لعرو�ص( .و�أ�سار �إىل  )�أ�ساور من �لف�سة 

ا عند �مل�سيحيني يف لبنان وعند �لعائلت من �أ�سول تركية )184( . �أي�سً
وتعررّ�ص تري�سرت�م )Tristram( �إىل �إ�سكالية بني عائلتني درزيتني �سببها �أن فتاة درزية 
بها لأخر دفع مهًر� �أكرث ، فحدث �قتتال بني عائلة  كانت خمطوبة جلار لها، لكن �لأب خطَّ

�خلطيبنْي مما ��ستدعى �سْجنهما و�سْجن �لفتاة وو�لدها على �أمل �أن تقرر من تريد)185(.
و�أ�سار ماريتي )Mariti( �إىل �أن تعدد �لزوجات م�سموح به عند �لدروز، لكن يف �لو�سع 
�لطبيعي يكتفي �لرجل بزوجة و�حدة يختارها من �ل�سعب �لدرزي. و�إذ� عدرّد �لزوجات من 

خارج �لطائفة ، فاإن �لزوجة �لأخرى تكون مبثابة عبده للزوجة �لأوىل )186( .
وحتدث ت�رس�سل )Churchill( عن تبادل �لزو�ج عند �لدروز بني عائلت معينة. ويحظر 
على هذه �لعائلت �أن تْطلب لها علقة رحم مع عائلت �أخرى. وقال: »�إن مبد�أ زو�ج �سيخ 
من و�سط �أقل مكانة من و�سطه غري معمول به يف �لوقت �لر�هن .�إن زو�ج �سيخ من �بنة درزي 
َيْقدم على  ذ�ت طابع خطري على من  نتائج  له  تكون  رتبة  �أقل  و�سط  ملالها وغناها ومن 
مثل هذ� �لعمل �لذي ُيْعترب �حتقاًر� لعرقية �لعائلة. ولو �أن �لزوج )�ل�سيخ( جنا من �لعقوبة، 
فالزوجة لن ُتكتب لها �لنجاة« )187( .و�أ�ساف: »ولي�ص من �نتقاد ملثل هذ� �لت�سدد يف بلد 
بد من  ل  �إذ  �لأحو�ل،  مكانتها يف جميع  على  حُتافظ  �أن  فيها  �لأر�ستقر�طية  على  ُيْفر�ص 
�لنا�ص.  �لنبلء وعامة  �لتي تْر�سم �خلطوط بني طبقة  �لإقطاعية تلك  �حلفاظ على �ملر�تب 
يد به كل  ولن يكون هناك ت�ساهل �أو غ�ص نظر عن ت�رسف فيه �نتقا�ص لحرت�م �أو تقدير يتقرّ
�لأر�ستقر�طيني يف جميع مر�حل �حلياة ومتطلباتها . فقد ت�سطر بنت �ل�سيخ للبقاء عزباء 

طول حياتها ول ُتْعطى يدها ملن يقل عنها نبل« )188( .
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وعندما يريد �سيخ �أن يتزوج- وفًقا ملا ذكره ت�رس�سل )Churchill( - فاإنه ُير�سل ر�سول 
�إىل و�لد �لفتاة �لتي وقع عليها �ختياره طالًبا �ملو�فقة. فاإذ� كان و�لد �لفتاة ر��سًيا َيْطرح 
�لأمر على �بنته �لتي ترْتُك م�سريها رهًنا بحكمته وم�سيئة �لأبوية . لكن لو �أنها كانت ل 
ت�سعر مبيل لطالب يدها، فاإن ر�أيها ماأخوذ به ولن يْجري زو�ج بغري قبولها ور�ساها)189(.

ويف  وُحلي.  ملب�ص  من  �ملوؤلفة  بهد�ياه  �خلاطب  يْبعث  �لزو�ج  على  �ملو�فقة  ولدى 
�ليوم �لذي ُيحدرّد للزو�ج يتوجه بع�ص �لعقال و�أقرباء �لعري�ص �إىل بيت �لعرو�ص، وُيْعقد �لعقد 
ويوقعه �سيخ �لعقال وبع�ص �ل�سهود. وعندئذ متتطي �لعرو�ص فر�ًسا معدة لذلك، وي�سري يف 
ركابها جْمع كبري من �لرجال و�لن�ساء بينهم عدد من �أقاربها �إىل منزل زوجها )190( .وعندما 
بالنف�سال  و�إذ� ق�سى ظرف ما  له،  �أن يعترب زوجته م�ساوية  يتوجب عليه  يتزوج درزي 
جتري �لتحقيقات حول �مُللم. فاإذ� ظهر �أن �لزوجة كانت غري مطيعة لزوجها بينما �سلوك 
�لزوج نحوها ل �سائبة فيه وكانت ُت�رس على �لفر�ق ، يكون من حقه �أن يحتفظ بن�سف ما 
متلك )ملب�ص ، �أو حلي ، �أو ممتلكات �أخرى( . �أما �إذ� كان �لعك�ص فاإنه يحق لها �لحتفاظ 

بكل ما متلك )�ملتوجب على �لزوج �أو ما ��سطحبته من بيت �أهلها( )191( .
�إذ�  . فمثل«  �أجمع غالبية �لرحالة على �سهولة �لطلق عند �لدروز )192(  وب�سكل عام 
بح طالقة  طلبت �لزوجة من زوجها �خلروج خارج �لبيت، وقال لها �ذهبي دون تعليق ُت�سْ
كنها �لزو�ج مره ثانية وفًقا للقانون  بعد عودته �إىل �لبيت. ول ي�ستطيع زوجها �إرجاعها ومُيْ
�لرتكي« )193( . �أو �أن ُيقال لها كما ذكر �أوليفانت )Oliphant(: »�إن من �لأف�سل لها �لذهاب 
�إىل  �لعودة  �سوى  �أي خيار  �أمامها  يبقى  تكر�ر هذه �جلملة ثلث مر�ت ل  �أمها. وبعد  عند 

�أهلها« )194( .
- لباسهم وطعامهم: 

 . �للبا�ص  يف  و�لن�ساء  �لرجال  بني  وفرقو�  �لدروز  لبا�ص  �لغربيون  �لرحالة  و�سف 
وُي�ْست�سف من جممل ما دونوه �أن لبا�ص �لرجال عبارة عن �سرته ق�سرية- نادًر� ما ت�سل �إىل 
ركبهم- م�سنوعة من �سعر �ملاعز و�سوف �ل�ساة وتكون خمططة باألو�ن متعددة. وي�سعون 
على �أج�سادهم ع�سبات مذهبة ويلب�سون حتت هذه �ل�سرتة رد�ًء تركًيا جميًل ي�سل �إىل �لكوع. 
ويلب�سون �لقم�سان �لبي�ساء، وتكون بكم طويل بدًء� من �خلريف. ويوجد زنار فوق �لقمي�ص 
يدفع �لقمي�ص ب�سدة �إىل �جل�سد. ويف �لعادة يلب�سون �أكرث من قطعة قما�ص، ويربطون روؤو�سهم 
ل عمائمهم. وحتى �أحذيتهم تختلف عن تلك �مل�ستخدمة يف �ل�رسق، وت�سبه  برباط جميل ُي�سكرّ
تلك �مل�ستخدمة يف �لغرب لكنها تختلف يف �للون حيث تكون يف �لعادة �سفر�َء �أو حمر�َء 

وتكون م�سنوعة من �جللد �ملغربي وتكون طويلة �ل�ساق )195( 
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لبا�ص  يْلب�سون  حور�ن  منطقة  يف  �لدروز  �أن   )Burckhardt( بريكهاردت  ولحظ 
�لفلحني نف�سه دون �أن يو�سح ما هو هذ� �للبا�ص )196( .

وركز روبن�سون )Robinson( على و�سف لبا�ص �ملر�أة �لدرزية �لذي يتكون من �لقبعة 
نًا  �لتي ت�سعها على ر�أ�سها وُت�سمى �لتنطور وي�سبه �لأنبوب طوله 18 �أن�ص تقريًبا، ويكون مزيرّ
بالأ�سكال، ويختلف من �مر�أة �إىل �أخرى ح�سب ثروة �ملر�أة )ف�سة �أو نحا�ص( ، وُيثبت على 
�أ�سطوري  �إىل �لأمام على هيئة لبا�ص  �إىل �خللف وكاأنه بوق يْن�سدل  �لر�أ�ص كو�سادة تتدىل 
ميتد �إىل �لوركني وُي�ْستخدم يف تغطية �لوجه عند �خلروج �إىل �لأفر�ح. وهناك فروقات يف 
�مل�سيحيني  عند  موجود  هو  ما  ي�سبه  ل  �أخرى،وهو  �إىل  منطقة  من  و�سعه  وطريقة  �سكله 

�لأرذثوك�ص )197(.
�لدرزية على �خلمار. وقال:   �ملر�أة  لبا�ص  )Oliphant( يف حديثه عن  �أوليفانت  ز  وركرّ
»ترتدي �لن�سوة خماًر� �بي�َص ل ترى منه �إل عيًنا و�حدة، وذلك لأن �حُلْكم على بقية �ل�سحنة 
وجمال �لوجه يجب �أن ُتوؤخذ من هذه �لنظرة. وت�ستطيع �ملر�أة �لدرزية �أن ُتعربرّ عن جمالها 

ومكنونات نف�سها بعني و�حده �أكرث مما ُتعربرّ عنه �ملر�أة �لأوروبية بعْينني �ثنتنْي« )198(.
�أما بالن�سبة لطعام �لدروز فقد وردت معلومات مقت�سبة حوله،ومنها ما ذكره فولني 
�أرغفة �خلبز، و�لب�سل، و�لزيتون، وقليًل من �لفاكهة  �أن غذ�ءهم يتكون من  )Volney( من 

و�لنبيذ )199( .ومنها ما ذكره بريكهاردت )Burckhardt( حول بع�ص عاد�ت �لدروز يف دير 
�لقمر يف لبنان يف رم�سان حيث يذبح �سيخ �لعائلة �ساة �أو �أكرث وُيْطعمها لأفر�د عائلته وُيقدرّم 
�أو حلم �ملاعز �لكبري«  �أيام �ل�سنة �لربغل، »ونادًر� ما ُيقدرّم لهم حلم �لبقر �لكبري  لهم بقية 
»فحيثما  �لني  �للحم  باأكل  مغرمون  �لدروز  �أن   )Burckhardt( بريكهاردت  ولحظ   .  )200(

ُتقتل �ساة فاإنهم يتناولون �لكبد �لني و�لقلب باعتبارهما من �لأكلت �لطيبة«)201(.
وذكر �يجموند وهيومان )Egmont & Heyman( �أن �لدروز ل ياأكلون �لأيل ول �لطري، 

ولكنهم ُيْكرثون من �أكل حلم �خلنزير )202( )203( ،ويْكرثون من �رسب �خلمر )204( .
وكل  و�لبط  و�لبجع  و�لوز  �للقلق  ياأكلون  »�إنهم   :  )Thomson( ثوم�سون  عنهم  وقال 

�أنو�ع �حلمام و�حلجل وطري �لقرب وكل �لطيور �ل�سغرية« )205( .
وقدم �أوليفانت )Oliphant( و�سًفا �آخًر� ملائدة �لدروز لكنها من �لو��سح �أنها مائدة 
و�لكو�سا   ، �للنب  و�ل�سنوبر، وطبيخ  بالأرز  �ملح�سية  و�خلر�ف  �حل�ساء،  �لقوم و�سمت  كبار 
و�حللوى  و�خل�سار،  �للحم  من  �أخرى  و�أطباق  و�لفريكة،  �ملح�سي،  ،و�لباذجنان  �ملح�سية 
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�ل�سعبية )مل يحدد ما هي( ، »وياأكلون �ملك�رس�ت م�سحوبة بال�رس�ب« )206( . وحدد يف موقع 
�أخر �أن �ل�رس�ب هو )�لقهوة و�ل�ساي( ، ومل يذكر �لنبيذ كغريه من �لرحالة )207( .

املبحث السادس- حياتهم االقتصادية: 
ُي�ْست�سف مما ذكره بريكهاردت )Burckhardt( �أن حياة �لدروز �لقت�سادية ل تختلف 
عن بقية �سكان �ملناطق �ملجاورة لهم، و�أنهم َيْعتا�سون من ب�ساتني �لكروم و�لتوت، ومن 
�لقم�سان  �سناعة  يف  ُي�ستخدم  �لذي  �لقطن  حياكة  مثل  �حلرف  وبع�ص  �خلر�ف  جتارة 
�لبي�ساء �لتي يْلب�سها �لدروز )208( ويف �سناعة �لأحزمة )209( . وذكر �أن هذ� �لقطن ُيْنتج يف 
بع�ص �ملناطق من قبل بع�ص �لعائلت �لدرزية )210( �أو يتم �رس�وؤه من بلد �سفد ونابل�ص 
)211( .و�أ�سار �إىل �أن جزًء� من ثروة �لدروز ياأتي من تربية �ملو��سي و�لأبقار )212( ومن تربية 

دودة �لقز )لإنتاج �حلرير( ومن �لدخان )�لتوباكو( )213( . 
وذكر بريكهاردت )Burckhardt( �أن �لدروز فلحون مهره خا�سة يف قرية مرجان قرب 
دم�سق، فقد �أنتجو� كميات وفرية من �لقمح و�ل�سعري و��ستخرجو� �مللح �ل�سخري، و��ستفادو� 
يف قرية �أم �لزيتون قرب دم�سق من م�سادر �ملياه بعد توقف �لأمطار )214( . ولحظ �نت�سار 

حقول �حلنطة يف مناطق �لدروز، بينما �لأر��سي �ملجاورة لهم بل زر�عة )215( . 
وحتدث بريكهاردت )Burckhardt( عن ��ستخد�م �لعبيد �ل�سود من قبل م�سايخ �لدروز 
يف فلحة �لأر�ص، بينما بقية �ل�سكان ي�ْستخدمون �ل�سكان �ملحليني. وذكر �أن �لفلح �لذي 
يزرع �لأر�ص عند �لدروز يْح�سل على ربع �ملح�سول بعك�ص من يعمل عند �لآخرين فيْح�سل 

على ثلث �ملح�سول )216( .
ولحظ كلرك )Clarke( وجود وفرة من �خليول و�لبغال و�جلمال لل�ستخد�م �خلا�ص 

يف �لزر�عة و�لتجارة )217( .
و�عترب تري�سرت�م )Tristram( �أن حياة �لدروز �لقت�سادية تْعتمد يف �ملقام �لأول على 

�لع�سل وزيت �لزيتون، وزر�عة �لكرمة )218( .
يف  �لأبي�ص  �لتوت  �سجر  من  تاأتي  �حلقيقية  �لدروز  ثروة  فعدرّ   )Volney( فولني  �أما 

�ملقام �لأول، و�لكرمة �لتي 
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ُت�سنرّع �إىل نبيذ �بي�ص و�حمر يف �ملقام �لثاين )219( يليها �لتوباكو و�لقطن و�حلنطة. 
�أيدي عدد قليل من �لعائلت �لإقطاعية، مما منحها قوة  ولحظ تركز معظم �لأر��سي يف 
مو� �لأر��سي �إىل قطع ُوزِّعت  بكل مقايي�ص �لقوة عند �لأمم وذكر �أن بع�ص كبار �مللك ق�سرّ

على م�ستاأجرين بهدف حت�سني �إنتاجية �لأر�ص وربط �مل�ستاأجرين )�لفلحني( بها. )220( .
و�أ�سار فولني )Volney( �إىل �أن طبيعة مناطقهم �لوعرة حالت دون فلحة م�ساحات 
كبرية وحالت دون �إنتاج كميات وفرية من �لقمح و�ل�سعري. فاإنتاجهم ل يكفيهم �إل لثلثة 
�أ�سهر ولي�ص لديهم م�سنوعات كثرية. ومعظم ت�سديرهم �حلرير و�لقطن ومردودهما يتجاوز 
من  و�لأرز  و�لقهوة  فل�سطني،  من  و�لزيت   ، حور�ن  من  �لقمح  من  �سادر�تهم  ثمن  قليل 
�أو قطاعات تتميز كل و�حده  �إىل مناطق،  �لدروز مق�سمة  �أن بلد  �إىل  و�أ�سار   . بريوت)221( 
بطبيعة خا�سة و�إنتاج خا�ص. فاملناطق �ملمطرة يف �ل�سمال �أكرث وعورة وتزخر باحلديد. 
، و�ل�سوف  �لتوت و�لكرمة  ُيْنتج  �ل�سنوبر، و�ل�سهل  �أكرث �ملناطق جمال وُيْنتج  و�لغرب من 

�حلرير، و�إقليم �لتفاح �لفاكهة، و�ل�سقيف �لدخان )�لتو باكو( )222( . 
وحتدث فولني )Volney( عن م�ساألة �إيجاد �آثار �أو ذهب يف بلد �لدروز. وذكر �أن �أي 
�سخ�ص يْعرث على قلدة ذهب �أو هلل �أو غريه عليه �أن يخفيه ب�رسية؛ لأن �ل�سيوخ و�لأمر�ء 

َيْبحثون عن ذر�ئع، ويلتزمون باإعادته )223( . 
وخُل�ص فولني )Volney( �إىل �لقول: »�إذ� عرفنا عدد �ل�سكان مع �مل�ساحة �ل�سيقة �لتي 
�إنهم على  يعي�سون فيها، فاإننا نكت�سف �ل�سبب �حلقيقي لوهج �حلرية يف �سماء هذ� �لقطر. 
عك�ص �لرتك يعي�سون ب�سلم و�ن�سجام تام يف �أر��سيهم علًما �أن فلحيهم لي�سو� باأغنى من 
�لفلحني يف �ملناطق �ملجاورة �إل �أنهم ي�سعرون باحلرية، فل خوف لديهم كما يحدث عند 
�لآخرين حيث �سمعت �أن �لبا�سا يبعث جنًد� لنهب بيوتهم و�سلب ن�سائهم. فالأمن �لكامل هو 

�ملهيمن ، �إنهم مرتاحون يف حياتهم ومن �ل�سهل �حل�سول على رزقهم« )224( .
)Robinson( - �لذي ز�ر مناطق  لكن هذ� �لو�سف ل ين�سجم مع ما ذكره روبن�سون 
�لعاملني  ��ستغلو�  �لدروز  �أن �مللك  �لتا�سع ع�رس- من  �لقرن  �لأول من  �لن�سف  �لدروز يف 
عندهم )�لفلحني( و�ساهمو� يف فقرهم )225( .وقال: »�إن بني �لدروز طبقة فلحني وطبقة 
�أنف�سهم  يْكفون  لكنهم  فقر�ء  �ملعظم  وهم يف  باأيديهم  يعملون  �إنهم  �لرثو�ت.  �أ�سحاب  من 
ب�ساأن حاجات �حلياة« )226( . و�أ�سار �إىل خلو بع�ص �ملناطق يف حور�ن من زر�عة �لفاكهة؛ 

لأنها ُت�رْسق من قبل �لغرباء و�لعرب يف �إ�سارة �إىل �لبدو )227( . 
و�أ�سار �يجموند وهيومان )Egmont & Heyman( �إىل �أن جزًء� من ثروتهم تاأتي من 
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�لزر�عة و�لتجارة. فهم مُيار�سون جتارة �حلرير )228( ،وهناك تبادل جتاري كبري بينهم وبني 
�لفرن�سيني يف هذ� �ملجال . وهم جادون يف جتارتهم ويف �لبحث عما يحقق �لفائدة لهم، 
 Benjamin( وذكر �لطليطلي. )ويدفعون للأتر�ك جزًء� من �لأمو�ل �لتي يح�سلون عليها )229

of Tudela( �أن حرفيني يهود وباعة متجولني ياأتون �إليهم للتجارة ويعودون )230( . 

)Pierre Puget de st( عن  �لفرن�سي بيجيه ده �سان بيري  �لرحالة و�لكاتب  وحتدث 
و�لربتقال  �حلام�ص  و�أ�سجار  �لعطرة  �لأ�سجار  فعندهم  �لدروز.  عند  �لقت�سادية  �حلياة 
و�لدر�ق و�لتفاح و�لأجا�ص و�للوز و�لزيتون و�لقطن. لكن �سجرة �لتوت تتبو�أ �ملركز �لأول 
بفائدتها لأن �حلرير هو �كرب ثروة للبلد . وَتْكرث عندهم �أ�سجار �لغابات �لتي ُت�ْستخدم يف 
�إنتاج �خلمر  ُت�ْستخدم يف  �لتي  �لكْرمة  )�ل�سفن و�ملقاعد وغريها(. وعندهم  �سناعات عدة: 
�لذي ُيلقي رو�ًجا بني �لأجانب. و�أ�سار �إىل �إنتاج كميات كبرية من �لقمح تزيد عن حاجة 
�لطبية  �لنباتات  وبع�ص  �لبارود  وملح  �ملن  تو�فر  عن  فلورن�سا.وحتدرّث  �إىل  ُت�سدرّر  �لبلد 
ومنها نبات �لريبا�ص �لذي ي�سنرّع منه �رس�ب ُيفيد يف علج �سعف �ملعدة و�أمر��ص �لكبد. 
وتوجد عندهم كميات كبرية من �لع�سل و�سمع �لع�سل و�ملعادن )�حلديد( و�أنو�ع خمتلفة من 
�لطيور وحيو�نات �لنقل مثل �خليل و�حلمار و�لبغال و�جلمال و�لثري�ن و�ل�ساه و�ملاعز )231(. 

وذكر متاجرة �لدروز بجلود �لدببة و�لنمور و�خليول )232( .
املبحث السابع- حياتهم العسكرية: 

 )Oliphant( و�أوليفانت   )Volney( فولني  با�ستثناء  �لغربيون  �لرحالة  قدم 
�لطليطلي                               �أ�سار  �حل�رس  ل  �ملثال  �سبيل  فعلى  �لع�سكرية.  �لدروز  حلياة  خمت�رًس�  و�سًفا 
لأنهم  عليهم،  �حلرب  �سن  �ل�سعب  من  حماربون  �لدروز  �أن  �إىل   )Benjamin of Tudela(

يترّخذون من �جلبال ح�سوًنا لهم )233( .
�لدروز  �لبالغني  ثلث  و�أن  ع�سكري  جمتمع  �لدروز  �أن   )Robinson( روبن�سون  وذكر 
يْحملون �ل�سلح )234( . وعدرّهم �يجموند وهيومان )Egmont & Heyman( حماربني �سجعان 
�سلحهم يف �لأ�سا�ص بنادق �أوروبية قدمية، ومن ثم �سنرّعو� �أ�سلحتهم وذخائرهم من �لفحم 

و�مللح �ل�سخري و�لكربيت لكنها لي�ست بفاعلية �لذخائر �مل�سنعة يف �أوروبا )235( .
�ل�سابع  �أق�ساها يف �لقرن  )Volney( عن قوتهم �لع�سكرية �لتي بلغت  وحتدث فولني 
ع�رس يف عهد فخر �لدين �ملعني �لثاين �لذي حاول تو�سيع مناطق نفوذه على ح�ساب �لرتك 
)236( . ولحظ �أن �حلاكم ل ي�ستطيع تخ�سي�ص فرق ع�سكرية نظامية، بل يحتفظ فقط بقو�ت 

حلر��سة بيته وبع�ص �لعبيد �ل�سود. وعند �حلرب ُيْدعى �جلميع للم�ساركة يف �لزحف بغ�ص 
قليلة من  فيها كميات  �سلحه وحقيبة �سغريه  )ويحمل معه  �أو فلًحا:  �سيًخا  كان  �لنظر 
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�لطحني وبع�ص �لر�سا�سات وكميات من م�سحوق �لبارود �مُل�سنع يف قريته( . و�إذ� كانت 
�أجل  من  �أ�سلحتهم  يحملون  و�لرعاة  و�خلدم  �لفلحني  فان  يح�سل،  كان  كما  �أهلية  حرب 
�سيخ عائلتهم. ويف �حلروب �لأهلية ل يكون �لهدف �لتدمري �لكامل للخ�سم، ففي كثري من 
�لهدف  �لتوتر بني جهتني بينما يف �حلروب �خلارجية يكون  �لتو�سط و�إنهاء  �لأحيان يتم 

�إلغاء �لطرف �لأخر وتدمريه �أو �لتو�سل �إىل معاهدة مذلة قد يقبلها �أو ل يقبلها )237( .
�لأمري  يقررّر  »عندما  فقال:  �حلرب،  �إعلن  لإجر�ء�ت  و�سًفا   )Volney( فولني  وقدم 
�ل�ساأن  �لقدمية يف هذ�  �لعاد�ت  ي�ستح�رسون  فاإنهم  �إعلن �حلرب،  �لقمر  و�ل�سيوخ يف دير 
وتنطلق �ل�رسخات من �أعايل قمم �جلبال: �إىل �حلرب �إىل �حلرب ، ُخذ �سلحك ور�سا�ساتك، 
�هلل،  حما�سة  �لقمر،  دير  يف  غًد�  �للقاء  �أنف�سكم،  �سلحو�  �لنبلء،  �ل�سيوخ  م�سد�ساتكم،  خذو� 
وَيْنتقل  �لقرى و�ملناطق �ملجاورة،  ُت�ْسمع يف  �ل�رسخات  �أن هذه  حما�سة �ملعركة«. وذكر 
�ل�ساكن و�ل�سدى �لكبري  �لليل  �إىل �حلدود. وقال: »هذه �لند�ء�ت و�سط  �لند�ء خلل �ساعات 

ُتثري �لفزع«. )238( . 
�لأوروبية، وقال: »ل ميكن  �لدروز و�لقو�ت  )Volney( بني �ملتطوعني  وقارن فولني 
�إنهم  لها ول تعليمات.  لها ول نظام  لبا�ص موحد  تت�سابه مع قو�تنا، فل  �أن  �لقو�ت  لهذه 
و�ل�سيوخ  �لأمر�ء  با�ستثناء  م�ساة  جميعهم  وهم  عارية.  و�سيقان  ق�سرية  مبعاطف  قو�ت 
ولحظ  �جلبال«.  وعورة  ب�سبب  �سعب  ��ستخد�مها  لأن  قليلة  وهي  �خليول  مْيتطون  فاإنهم 
طون �أنف�سهم يف قتال �ل�سهول. فلي�ص لديهم ما ي�ْستطيعون من خلله وقف  �أن �لدروز ل ُيوررّ
زحف �لطرف �لآخر. �إنهم يجيدون �إطلق �لنار و�لقن�ص مما جعلهم خطريين ومتمر�سني فهم 
بر�أيه »�سيادون مهرة يحققون جناحات مفاجئة، لديهم عن�رس �ملفاجئة �لليلي ويجيدون 
ن�سب �لكمائن و�للتحام �ملبا�رس مع �خل�سم، وي�ستطيعون تطوير جناحاتهم و��ستثمارها 
نحو �لأف�سل. وهم مطيعون جيدون لقياد�تهم، يتمتعون بالزهد و�لعتد�ل و�ل�سحة �جليدة«. 
فقد �م�سو� ثلثة �أ�سهر يف �لهو�ء �ملفتوح دون خيام ول �أغطية با�ستثناء جلد �ل�ساه، وكانت 

�ل�سحايا يف �سفوفهم كاأنهم بقو� يف بيوتهم )239( . 
وحتدث فولني )Volney( عن ز�د �ملقاتلني �لدروز، وقال »�نه يتكون من بع�ص �لأرغفة 
و�لب�سل و�لزيتون وقليل من �لفاكهة و�لنبيذ«. وذكر �أن لي�ص لدى �لدروز �أي معرفة بالعلوم 
�لع�سكرية �حلديثة بجميع حالتها، لكن ذلك ل ينفي وجود بع�ص �لدروز ممن لديهم معرفة 
�لتدريبات  �لدروز مْي�سون فرت�ت طويلة يف  �أن  �لع�سكرية. ولحظ  للعلوم  �لأولية  بالأ�س�ص 
هذه  بع�ص  �ساهد  �لذي   )Oliphant( �أوليفانت  ذكره  ما  مع  يتطابق  .وهذ�   )240( �لع�سكرية 
و�ل�سيوف  و�لبنادق  �خليول  فيه  ُت�ْستخدم  ع�سكري  »��ستعر��ص  باأنها:  وو�سفها  �لتدريبات 
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و�خلناجر و�لرماح وتدل على مهارتهم. ففي كل حلظة تخرج جمموعة من �لرجال من و�سط 
�حل�سد ليطلقو� �لنار من بنادقهم باجتاه حو�ص �ملاء يف �ل�ساحة. جو ُينتج منطًا من �لدخان 
و�لن�ساز  �ملو�سيقى  مرتفع،  ب�سوت  �لغناء  حيث  بالنابل  �حلابل  �ختلط  لقد  بالزبد.  �ل�سبيه 
على  يبعث  برمته  �جلو  جعل  مما  �لن�ساء  و�سياح  �لأيدي  وت�سفيق  للنار  �لد�ئم  و�لإطلق 

�ل�سمم« )241( .
جتهيز�تهم  توفري  يف  �أنف�سهم  على  �لدروز  باعتماد   )Oliphant( �أوليفانت  و�أ�ساد 
�لع�سكرية و�ن�سباطهم حيث قال: »�إن جميع �لتجهيز�ت �لع�سكرية هنا هي من �سْنع حملي 
د�خل �لق�رس. ور�أيت بع�ص �خلياطني �لذين يقومون مبهماتهم بجد ون�ساط د�خل �ملخازن 
يكون  �أن  و�لغبطة  �ل�رسور  دو�عي  ملن  �نه  �لع�سكرية.  �حلامية  وعتاد  �أ�سلحة  حتتوي  �لتي 
�أن �لدرك �لكردي،  �ل�سعب نف�سه.كما  �ل�سخ�ص يف منطقة حيث �حلياة و�ملمتلكات يحميها 

و�جلنود �لذين ل يْر�سخون لل�سْبط و�لرْبط �لع�سكري غري معروفني هنا« )242( .  

االستنتاجات:
�هتم �لرحالة بتف�سيلت �ملجتمع �لدرزي، وبالتحديد �لفئات �لأكرث نفوًذ�، وكاأنهم  1 .
خو� للقوى �لرئي�سة يف �لطائفة �لدرزية. ولحظو� �أن �ملجتمع �لدرزي ي�سم �لعامة و�خلا�سة  �أررّ
�أ�سوة ببقية �لتجمعات و�لطو�ئف. و�ختلفو� يف �لأ�س�ص �لتي �عتمدو� عليها يف و�سف بنية 
و�لنخبة:  �لعامة  �إىل  �لدروز  م  وق�سرّ )�مللكية(،  �لرثوة  على  )فولني(  �عتمد  فمثل  �ملجتمع. 
)�أ�سحاب �لف�سيلة و�مللكيات( �لذين ُي�سمْون �ل�سيوخ �أو �حلكام. بينما �عتمد )بريكهاردت( 

و�آخرون على �ملكانة �لدينية وق�سمو� �لطائفة �لدرزية �إىل طبقة �لعقال وطبقة �جلهال.
�أ�رس�ر  �لطائفة  وكل  �رس،  و�لأ�سول  �رس،  فاملعتقد�ت  بالغمو�ص،  �لدروز  يت�سف  2 .
حم�سورة بفئة حمددة للحفاظ على وجود �لطائفة وهيبتها ومتا�سكها . وي�سعب فهم هذه 
�لتي  �ل�رسية  �أن  �إىل تف�سيلتها لأنها �رس وجودها. ويبدو  �لتعرف  �أدق  �أو مبعنى  �لطائفة 
مار�سها �لدروز يف �إخفاء حقيقة مذهبهم وممار�ساتهم لتعاليمه، قد دفعت �لرحالة �لغربيني 
�أو دللت هذه  فهم طقو�ص معينة  قدرتهم على  ب�سبب عدم  و�لفرت�ء�ت،  �لتهم  �إطلق  �إىل 

�لطقو�ص.
�لدروز  لدى  �أ�سا�سية  للطائفة �سفة  و�لتع�سب  �لطائفة  �لقد��سة على  �إ�سفاء طابع  3 .
.وي�ستند ذلك �إىل �عتقاد�ت دينية وعرقية معينة �أفرزت ثقافة ب�سمات خا�سة )ثقافة �لتفوق 
مع  �لندماج  على  �لدروز  قدرة  عدم  يف  رئي�ًسا  �سبًبا  ذلك  كان  .ورمبا  و�لتميز(  و�لهيبة 
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�لآخرين.ورمبا نفهم �ختيارهم للمناطق �ملرتفعة �ملعزولة على �أنه جت�سيد لهذه �لثقافة ، 
بالرغم من وجود �أ�سباب �أخرى منها �لتعر�ص للأذى يف فرت�ت متباعدة.

�لدروز جمتمع طبقي حمافظ ل يقبل �لثقافات �لو�ردة على �لطائفة ويتقوقع على  4 .
ثقافته ) لت�سبح ثقافة مقد�سة( .و�ملجتمع �لدرزي جمتمع طبقي �تفق �لرحالة كافة على �أنه 
طبقتان: �لعقال وهم �أ�سحاب �ملكانة و�ل�سلطة ��ستناًد� �إىل �لعرق )�لن�سب( و�لدين و�لرثوة، 
و�جلهال �لذين ُي�سكلون �لأغلبية �ملنقادة يف �لق�سايا �لدنيوية و�لدينية. و�لعقال )�ل�سيوخ( 
بتفا�سيل  و�مللمون  �لت�رسيع  م�سدر  وهم  و�لنفوذ.  �لدينية  و�ملرتبة  للرثوة  طبًقا  مر�تب 
�ملعتقد�ت �لدرزية ويقررّرون �ل�سلوك �ملقبول و�ملمنوع يف �لطائفة، وهم حلقة �لو�سل مع 
�لعامل �خلارجي، طاعتهم و�جبة و�لولء لهم ق�سية يف غاية �لأهمية، وهناك ت�سل�سل هرمي 

يف �ل�سلطة.
�لطائفة �لدرزية نظام مْغلق، و�حلر�ك �أفقي )من دور �إىل دور( ولي�ص حر�ًكا ر�أ�سًيا،  5 .
ول ير�فقه تغيري يف �لهيبة.و�مللكية حم�سورة بفئات حمددة ، و�لتوزيع للإنتاج يف �لطائفة 
�لدروز ميلك  �ل�سلطة عند  مْيلك  �مل�ساركة. ومن  ولي�ص فقط على  �عتماًد� على �حلاجة،  يتم 

�لرثوة و�لنفوذ، ول ُي�ْسرتط مبن ميلك �ل�سلطة �أن ميلك �لرثوة.
�حلياة �لثقافية و�لجتماعية مغلقة. فعاد�تهم وتقاليدهم وقيمهم مقد�سة ي�سعب  6 .
�لطائفة  يجمع  �لذي  و�لرباط  و��ستمر�ريتها.  �لطائفة  متا�سك  على  للحفاظ  عليها  �خلروج 
رباط �سعوري �أي �أن �لفرد يف �لطائفة ل يتمتع باإر�دة �سخ�سية حرة، بل تنبع �إر�دته من 

�إر�دة �جلماعة، ول قيمة للفرد عند �لدروز �إل من خلل طائفته.
لبا�سهم تكري�ص لثقافة �لتفوق و�لهيبة �لتي ُي�رس �لدروز عليها، وهو علمة فارقة  7 .

يف �ملر�تب �لجتماعية و�لدينية )مميز �أ�سا�سي للمرتبة( .
ُي�سنف �لدروز على �أنهم طبقة و�سطى، تخ�سى من �لنزول �إىل �لطبقة �لدنيا، ولديها  8 .
مو�قفهم  على  يوؤثر  وهذ�  �لأخرى  �لطو�ئف  �ساأن  �ساأنها  �لعليا  �لطبقة  �إىل  بالرتقاء  رغبة 
�ل�سيا�سية �لتي يلرّفها غالبًا �لرتدد و�ل�سك و�خلوف. فل يثقون مبن حولهم، لكنهم يتحالفون 

مع �لأقوى على مر �لزمان.
�لدروز جمتمع ذكوري �ساأنه �ساأن �ملجتمعات �ل�رسقية. فالدور و�ملكانة حم�سورة  9 .
يف �لرجال يف �ملعظم، و�ن وجدت حالت �ساذة لأ�سباب خا�سة. وعلى �لرغم من م�ساركة 

�ملر�أة يف �لإنتاج، فاإن ذلك ل مينحها مكانة م�ساوية للرجل.
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�لزو�ج عند �لدروز حم�سور بالطبقة �لو�حدة وباملرتبة و�ملكانة وهي �لتي حتدد  10 .
�لقيمة )�ملهر( ، وهم جمتمع طبقي مقيد، ول �سحة للدعاء بوجود �مل�ساو�ة يف �لطائفة، 

وح�رس �لزو�ج يف �ل�رسيحة �لو�حدة منبعه �جتماعي و�قت�سادي وثقايف.
�لزر�عي  لل�ستخد�م  �حليو�نات  برتبية  �هتمام  ير�فقه  زر�عي  �لدروز  �قت�ساد  11 .
وطبيعة  �لزر�عية.  �ملنتجات  على  جتارتهم  وتعتمد  للرثوة.  م�سدر  وهي   ، بها  و�ملتاجرة 
مناطقهم حددت طبيعة �قت�سادهم، لكن �ل�سمة �لعامة هي حماولة �لكتفاء �لذ�تي �ن�سجاًما 

مع ثقافة �لعزلة عن �لآخرين.
�أن كونهم  للتفاخر، ويبدو  �لع�سكرية هي مدعاة  �لدروز جمتمع ع�سكري و�لثقافة  12 .
تلك   . �مل�ستمرة  �لقتالية  �جلاهزية  على  للإبقاء  دفعهم  قد  بهم  حتيط  �أغلبية  و�سط  �أقلية 
. وتلبية دعو�ت  �لإعد�د �جليد  �عتماًد� على  �لقتال ملدة طويلة  �لتي مُتكنهم من  �جلاهزية 
و�لإح�سا�ص  �لتطوع  على  قائم  معظمه  يف  فالقتال   . فيها  للرتدد  جمال  ل  عندهم  �لقتال 
باخلطر �ملحدق و�لطاعة �لع�سكرية للأمري �أمر و�جب . لذ� باإمكان �لأمري �أو �لقائد زجهم يف 
�لقتال لفرت�ت طويلة لأ�سباب �سخ�سية، و�لتمرد يف �سفوفهم �سبه معدوم، وح�سم �ملعركة 

ق�سية �إ�سرت�تيجية لل�ستمر�رية و�لبقاء.
نْفهم �سفة  وقد  بالهيبة.  مرتبطة  �جتماعية  �لدروز وظيفة  عند  و�لبذخ  للإ�رس�ف  13 .
�لكرم و�لنبل �سمن هذ� �لإطار. وحماية �ل�سيف و�مل�ستجري ق�سية �أ�سا�سية �رتبطت بالهيبة 

و�ل�سمعة و�ملكانة، وهي ق�سية �تفق عليها �لرحالة �لغربيون.
فاإن  �أحياًنا،  دقيقة  �لغربيون من معلومات غري  �لرحالة  �أورده  �لنظر عما  بغ�ص  14 .
�ل�سيا�سية  �ملعامل  من  كثري  لفهم  بها  �ل�سرت�ساد  كن  مُيْ �أخرى  معلومات  ت�سمنت  كتبهم 
م�سدر  وهي  �ملختلفة.  �لطو�ئف  بني  �لعلقة  وفهم  و�لدينية،  و�لجتماعية  و�لقت�سادية 

رئي�ص عند �لكتابة عن �لدروز يف �لتاريخ �حلديث. 
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اهلوامش: 
ية ينت�سبون �إىل »�إ�سماعيل بن جعفر �ل�سادق«، ويتفقون مع  طائفة من �ل�سيعة �لإمام. 1
�لإثني ع�رسية يف �لأئمة �إىل »جعفر �ل�سادق« ومن بعده �بنه »مو�سى �لكاظم«./ �نظر: 
�أبو زهرة ، حممد. تاريخ �ملذ�هب �لإ�سلمية. )�لقاهرة،د�ر �لفكر ، ط1، ب .ت( ، �جلزء 
�لأول )يف �ل�سيا�سية و�لعقائد( ، �ص63- 64 . و�سي�سار �إليه: �أبو زهرة، تاريخ �ملذ�هب./ 
للمزيد �نظر: علم �لدين، �سليمان. تذكر يا مرو�ن: �ملد�ر�ص �لفكرية و�لتيار�ت �ل�سيا�سية 
، د�ر نوفل للن�رس، ط1، 1998م( ، �ص27. و�سي�سار  �لدرزية. )بريوت  �لتوحيد  ودعوة 

�إليه: علم �لدين، �ملد�ر�ص �لفكرية.
هو �أبو علي �ملن�سور بن �لعزيز باهلل بن �ملعز لدين �هلل �لفاطمي �مللقب باحلاكم باأمر  2 .
�هلل./ �نظر: عنان، حممد . �حلاكم باأمر �هلل و�أ�رس�ر �لدعوة �لفاطمية. )�لقاهرة ، مكتبة 

�خلاجني ، ط2، 1983م( ، �ص 86- 95 . و�سي�سار �إليه: عنان، �حلاكم باأمر �هلل.
م:  �لبعيني، ح�سن �أمني. دروز �سوريا ولبنان يف عهد �لنتد�ب �لفرن�سي 1920- 1943. 3
و�لتوثيق،  للأبحاث  �لعربي  �ملركز  )بريوت،  و�ملذهبي.  �ل�سيا�سي  تاريخهم  در��سة يف 

ط1، 1993م( ،�ص31- 32.و�سي�سار �إليه: �لبعيني، دروز �سوريا ولبنان
من �أ�سل فار�سي، و�لدرزي كلمة فار�سية معناها خياط./ �نظر: زهر �لدين،�سالح. تاريخ  4 .
�مل�سلمني �ملوحدين �لدروز. )بريوت، �ملركز �لعربي للأبحاث و�لتوثيق، ط2 ،1994م(، 

�ص37.و�سي�سار �إليه: زهر �لدين، تاريخ.
بني دم�سق وبانيا�ص ، و�سمي كذلك ن�سبة �إىل قبائل ُتْنت�سب �إىل تيم �هلل بن ثعلبة./ �نظر:  5 .
فرو، قا�سم. �لدروز: من هم وما قيل فيهم بالقرن �لع�رسين. )جنني، مطبعة �ل�سلم، ط1 

، 1978م( ، �ص10. و�سي�سار �إليه: فرو، �لدروز
م يف مدينة زوزن يف خر��سان، و�أغلب �لظن �أنه ن�ساأ فيها �إىل  ولد �سنة 375هـ/ 985. 6
بد�ر �خللفة فُعرف بحمزة  �إىل م�رس و�لتحق  �لع�رسين من عمره، ثم هاجر  �أن قارب 
�لفاطمي./ �نظر: �أبو �سالح، عبا�ص، ومكارم �سامي. تاريخ �ملوحدين �لدروز �ل�سيا�سي 
 ، ط2  و�لإمناء،  للبحوث  �لدرزي  �ملجل�ص  من�سور�ت  )بريوت،  �لعربي.  �مل�رسق  يف 

1981م(، �ص 60- 61. و�سي�سار �إليه: �أبو �سالح ومكارم، تاريخ �ملوحدين.
�أبو �سالح ومكارم، تاريخ �ملوحدين، �ص  /. �نظر:  زهر �لدين، تاريخ، �ص27،�ص 30. 7

 .64 -63
من  �لرتكي  �حلكم  ظل  يف  و�ملو�رنة:  �لدروز  بني  ت�سارلز.  ت�رس�سل،  �ل�ساأن:  بهذ�  ر�جع  8 .
ط1،  و�لن�رس،  للطباعة  �ملروج  د�ر  )بريوت،  �ل�سعار.  فندي  ترجمة  1860م   -1840

1984م( ، �ص 16- 17. و�سي�سار �إليه: ت�رس�سل ، بني �لدروز و�ملو�رنة.
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�أبو �حل�سن علي. �متد حكمة من )411- 427. 9 هجري( ./ �نظر:  �لظاهر لأعز دين �هلل 
�سباب  موؤ�س�سة  )�لإ�سكندرية،  و�لفاطمي.  �لعبا�سي  �لتاريخ  يف  خمتار.  �أحمد  �لعبادي، 
�جلامعة، ط1، 1993م( ، �ص 294- 295. و�سي�سار �إليه: �لعبادي، يف �لتاريخ �لعبا�سي 

و�لفاطمي.
. �ملرجع نف�سه ،�ص32. 10
. �ملرجع نف�سه ،�ص24. 11

قائد �جلي�ص �لفاطمي يف معركة �لأقحو�نه 1029. 12 م./ �نظر: �أبو �سالح، ومكارم، تاريخ، 
�ص77.

طائفة من �ل�سيعة �لإمامية منت�رسة يف �أقاليم متفرقة من �لبلد �لعربية وو�سط �إفريقيا  13 .
 /.  64 �ص63-   ، �ملذ�هب،ج1  تاريخ  زهرة،  �أبو  �نظر:  وباك�ستان./  و�لهند  وجنوبها 

للمزيد �أنظر: علم �لدين ، �ملد�ر�ص �لفكرية،�ص24 
�لبعيني ، دروز�سوريا ولبنان ،�ص24. 14
�ملرجع نف�سه ، �ص32. 15
�ملرجع نف�سه ، �ص51- 54. 16
�ملرجع نف�سه ،�ص82. 17

م. �أكادميي   (Henry Maundrell )1665–1701: ولد عام 1665م وتويف عام 1701. 18
ل بني حلب و�لقد�ص وو�سف �لأماكن �لو�ردة يف �لكتاب  �جنليزي ذو خلفية دينية. َتنقرّ

Henry Maundrell : ملقد�ص./ �نظر�
http: // en.wikipedia.org/ wiki/ Henry_Maundrell
 19 .Mandrel, Henry. A Journey from Aleppo to Jerusalem, at Easter, A.D.
1697. S. G. Simpkins: Boston, 1836. pp65- 66

  Mandrel , A Journey from Aleppo to Jerusalem :و�سي�سار �إليه
 20 .Ibid,pp 32- 34

(François- René, vicomte de Chateaubriand )1768 –1848. 21 : كاتب ودبلوما�سي 
ورو�ئي فرن�سي. ُيْعترب موؤ�س�ص �حلركة �لرومان�سية يف �لأدب �لفرن�سي. ز�ر مناطق عدة./ 

 :François- René de Chateaubriandhttp :أنظر�
// en.wikipedia.org/ wiki/ Fran%C3%A7ois- Ren%C3%A9_de_Chateaubriand
 22 .Vicomte, François- René Chateaubriand. Travels to Jerusalem and the
 Holy Land: through Egypt and the Holy Land. Translated from the French
by Frederic Shoberl. H. Colburn, London, 1835,p31
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Vicomte, Travels to Jerusalem :و�سي�سار �إليه
Giovanni Mariti:. 23 رجل دين ورحالة �يطايل. ز�ر قرب�ص و�سوريا وفل�سطني، ون�رس نتاج 

 Giovanni Mariti :رحلته عام 1769م ./ �نظر
www.cyprusexplorer.globalfolio.net/ eng/ bibliography/ .../ mariti/ index.php
 24 .Mariti, Giovanni Travels through Cyprus, Syria, and Palestine with a   .
 General History of the Levant. Translated from the Italian .vol, 1. Printed
 for P. Byrne. Dublin, 1792,p255

  Mariti, Travels through Cyprus, Syria, and Palestine :و�سي�سار �إليه
(Robert Heron )1764 –1807. 25 كاتب ورحالة �سكوتلندي، عمل �أ�ستاًذ� ومرتجًما من 

Robert Heron :للغة �لفرن�سية./ �أنظر�
http: // en.wikipedia.org/ wiki/ Robert_Heron
 : 26 .] , pronounced [binjamin mitudelaְנָיִמין ִמּטּוֶדָלה Benjamin of Tudela Hebrew: בִּ
رحالة يهودي من �لقرون �لو�سطى ز�ر �أوروبا و�أ�سيا و�أفريقيا، وبد�أ رحلته من ��سبانيا 

Benjamin of Tudela :عام 1165م./ �أنظر
http: // en.wikipedia.org/ wiki/ Benjamin_of_Tudela
Heron, Robert. A collection of Late Voyages and Ttravels: Chiefly Transn 27 .
 lated and Abridged from the French and other Foreign Bublications of
 Niebuhr, Mariti, Beauchamp, &c.The Whole Forming A Body of Important
 and A musing Information, Concerning the Present State of Society and
 manners, of arts and ...Published by Watson and Co., London, 1797. pp
238- 239

  Heron, A collection of Late Voyages and Ttravels :و�سي�سار �إليه
 28 .Johann Ludwig )also known as John Lewis, Jean Louis) Burckhardt 1784
1817 - : جوهان لودوينج، )جون لوي�ص �أو جني لوي�ص( بريكهاردت. رحالة وم�ست�رسق 

�سوي�رسي ولد عام 1784م وتويف عام 1817م./ �نظر: 
Johann Ludwig Burckhardt
http: // en.wikipedia.org/ wiki/ Johann_Ludwig_Burckhardt
 29 .Burckhardt, John Lewis. Travels in Syria and the Holy Land. Published
 by the Association for Promoting the Discovery of the Interior. Plain Label
Books .London, 1823, p88

   Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land : و�سي�سار �إليه
ن�رس  بريطاين،  ��ستعماري  و�سيا�سي  مغامر   : 30 .Laurence Oliphant  )1888  -  1829(
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كتابني عن فل�سطني هما �أر�ص جلعاد وحيفا ./ عو�ص، عبد �لعزيز. مقدمة يف تاريخ 
فل�سطني �حلديث )1831- 1914( . )بريوت، �ملوؤ�س�سة �لعربية للدر��سات و�لن�رس، ط1، 

1983( ، �ص 70 ، و�سي�سار �إليه: عو�ص، مقدمة
 31 .Oliphant. Laurence.Memoir of the Life of Laurence Oliphant and of Alice
Oliphant, His Wife.Ayer Publishing, New York, 1976,p242

Oliphant , Memoir  : و�سي�سار �إليه
بيا�سلي  �سكوتلندي م�سهور. ولد يف  : رحالة   32 .)Wilson, William Rae) 1772–1849

عام 1772م. �أظهر �هتماًما بالرحلت و�ل�ستك�سافات يف فل�سطني/ . �أنظر
William Rae Wilson
http: // www.electricscotland.com/ history/ other/ wilson_william.htm

 33 .Wilson, William Rae. Travels in Egypt and the Holy Land. Longman,
Brown, Green, and Longmans, London, 1824,p483

 Wilson, Travels in Egypt and the Holy Land :و�سي�سار �إليه
(Charles Dudley Warner )1829 –1900. 34 : كاتب �أمريكي من ومو�ليد ما�سات�سو�ست�ص، 
للمعهد  ورئي�ًسا  �ل�سحف  لإحدى  حمرًر�  ،وعمل  بن�سلفانيا  جامعة  يف  �حلقوق  در�ص 

Charles Dudley Warner :لوطني للفنون و�لآد�ب./ �أنظر�
http: // en.wikipedia.org/ wiki/ Charles_Dudley_Warner  

 35 .Warner, Charles Dudley. In the Levant, Travels in Palestine, Lebanon and
 Syria. Gorgias Press LLC.U.S.A, 2002,p258

 Warner, In the Levant :و�سي�سار �إليه
: م�ْست�رسق �إجنليزي وعامل بالكتاب �ملقد�ص./  36 .)Richard Bockocke )1704- 1764((
ط2  للمليني،  �لعلم  د�ر  )بريوت،  �مل�ست�رسقني.  مو�سوعة  �لرحمن.  عبد  بدوي،  �نظر: 

1989( ، �ص90. و�سي�سار �إليه: بدوي، مو�سوعة.
 37 .Falah, Salman. History of the Druze Settlements in Palestine during the
 Ottoman Period in: Moshe Ma’oz )Editor) , Studies on Palestine during
the Ottoman Period. The Magnes Press, Jerusalem., 1975, pp 32- 34

Falah, History of the Druze Settlements :و�سي�سار �إليه
 : 38 .Constantin François de Chassebœuf, comte de Volney )1757- 1820)
�أظهر  م.   1820 عام  وتويف  1757م  عام  ولد  فرن�سي  وم�ست�رسق  وفيل�سوف  موؤرخ 

�هتماًما بالتاريخ و�للغات. ز�ر م�رس و�سوريا./ �نظر: 
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Constantin- François Chassebœuf
http://en.wikipedia.org/wiki/Constantin-Fran%C3%A7ois_Chasseb%C5%93uf
 39 .Volney, Constantin. Travels through Syria and Egypt, in the years 1783,
 1784, and 1785: Containing the Present Natural and Political state of
 those Countries, their Productions, Arts, manufactures, and Commerce,
 with Observations on the Manners, Customs, and Government of the
 Turks and Arabs. Translated from the French in two volumes vol, 2, G.G.J,
and J.Robinson London , 1788,pp 44- 45

 Volney, Travels through Syria and Egypt :و�سي�سار �إليه
�إىل لبنان فحدود  �أمري عربي �متدت �سلطته من حدود حلب  فخر �لدين �ملعني �لثاين:  40 .
�لقد�ص غرًبا. وهو �بن قرقماز بن فخر �لدين �لأول./ �نظر: �لكيايل، مو�سوعة �ل�سيا�سية، 

ج4، �ص 475.
41 .Volney, Travels through Syria and Egypt, vol 2,pp 44- 45

 42 .Hitti, Philip. Origins of the Druze People and Religion )with extracts from
 their sacred writings) . Published by Forgotten Books, Charleston, South
Carolina, 1928,pp30- 31

Hitti, Origins of the Druze People : و�سي�سار �إليه
زهر �لدين ، تاريخ ، �ص78. 43

: موؤرخ وعامل �آثار �أملاين ولد عام  44 .Max Freiherr von Oppenheim )1860- 1946) 
1869م وتويف عام 1946م. �ن�سم يف �حلرب �لعاملية �لأوىل �إىل �ملخابر�ت �لأملانية 

 Max Freiherr von Oppenheim :ق�سم �ل�رسق( ./ �نظر(
http: // en.wikipedia.org/ wiki/ Max_von_Oppenheim

: عامل ريا�سيات ور�سام  45 .Carsten Niebuhr or Karsten Niebuhr )1815– 1733(
مبهمة  �لدينمارك  ملك  �خلام�ص  فردريك  من  بتكليف  قام  �أملاين.  وم�ستك�سف  خر�ئط 

��ستك�سافية يف م�رس و�جلزيرة �لعربية و�سوريا ./ �نظر: 
Carsten Niebuhr or Karsten Niebuhr  
http: // en.wikipedia.org/ wiki/ Carsten_Niebuhr

46 .Hitti, Origins of the Druze People,pp30- 31
47 .Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land ,p200

: موؤلف وعامل بالكتاب �ملقد�ص .  48 .George Livingston Robinson )1863 – 1958) 
�سافر �إىل �أوروبا و�ل�رسق.ح�سل على �سهادة �لدكتور�ه من جامعة برلني يف مو�سوع 
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�للغات �لقدمية،و�سغل وظائف عدة منها وظيفة يف كلية بريوت./ �أنظر
Georg Livingston Robinson  
http: // en.wikipedia.org/ wiki/ George_Livingston_Robinson

 49 .Robinson, George. Travels in Palestine and Syria, vol 2. Henry Colburn
publishers, London,1837,p272

   Robinson, Travels in Palestine and Syria :و�سي�سار �إليه
: رجل دين �أمريكي.در�ص يف �ملدر�سة  50 .William McClure Thomson )1806- 1894)

�للهوتية يف جامعة برين�ستون. �أُر�سل مب�رًس� �إىل �سورية وفل�سطني ./ �أنظر: 
William McClure Thomson
http: // en.wikipedia.org/ w/ index.php?title=Special%3ASearch&search=Wil
liam+McClure+Thomson 

 51 .Thomson ,William . The Land and the Book, or, Biblical illustrations drawn
 from the Manners and Customs, the Scenes and Scenery of the Holy
Land, T. Nelson, London,1861,p169

  Thomson , The Land and the Book :و�سي�سار �إليه
52 .Volney, Travels through Syria and Egypt, vol 2,pp33- 34

: طبيب،�أنرثبولوجي،م�ستك�سف،عامل �آثار.  53 .Felix Ritter von Luschan )1854 – 1924)
ولد يف �لنم�سا عام 1854م وتويف يف برلني عام 1924م./ �أنظر

Felix Ritter von Luschan 
http: // en.wikipedia.org/ wiki/ Felix_von_Luschan  

54 .Hitti, Origins of the Druze People, pp30- 31
55 .Wilson, Travels in Egypt and the Holy Land,pp481- 482
56 .Mariti, Travels through Cyprus, Syria, and Palestine,vol, 1, p255
57 .Ibid, p255,p255

�لكتاب �ملقد�ص،  ، وباحث يف  : رجل دين   58 .Tristram, Henry Baker )1822–1906)
ورحالة �جنليزي. ولد عام1822 م وتويف عام 1906م./ �نظر: 

:Henry Baker Tristram
http: // en.wikipedia.org/ wiki/ Henry_Baker_Tristram
 59 .Tristram, Henry. The land of Israel: a Journal of Travels in Palestine,
 Undertaken with Special Reference to its Physical Character. Gorgias
Press LLC. Piscataway, U.S.A.,1882,p113
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Tristram ,The land of Israel :و�سي�سار �إليه
(Edward Daniel Clarke )1769- 1822. 60 : رحالة بريطاين، و�أ�ستاًذ� يف علم �ملعادن 
يف جامعة كمربدج. بد�أ كلرك رحلته من جزيرة قرب�ص يف �أيار 1801./ �نظر: جر�ر 
�لقرنني  يف  �لرحالة  م�ساهد�ت  من  )�سور  جر�ر  �آل  وتاريخ  �سانور  قلعة  �سلح.   ،
�لثامن ع�ص و�لتا�سع ع�رس( . �أعده وترجم ن�سو�سه �لدكتور �سلح جر�ر . )عمان ، د�ر 

�ملاأمون للن�رس و�لتوزيع ،ط1 ، 2010( ،�ص 47 ، و�سي�سار �إليه: جر�ر ، قلعة
Clarke, Edward. Travels in Various Countries of Europe, Asia, and Afn 61 .
 rica Communsing, January 1, 1801. Published by Whiting and Watson,
New York.,1813,pp224- 226

 Clarke, Travels in Various Countries :و�سي�سار �إليه
كاتبة،رحالة،حمللة   :  62 .Gertrude Margaret Lowthian Bell )1868 –1926)
1926م.�لتحقت  عام  وتوفيت  1868م  عام  ولدت  �جنليزية.  �آثار  عاملة  �سيا�سية، 

باجلي�ص �لربيطاين خلل �حلرب �لعاملية �لأوىل./ �نظر: 
Gertrude Margaret Lowthian Bell 
http: // en.wikipedia.org/ wiki/ Gertrude_Bell 
 63 .Bell ,Gertrude. the Arabian Diaries )1913- 1914) : Contemporary issues
 in the Middle East. Edited by Rosemary. Syracuse University Press.
Syracuse, New York,2000,p152

   Bell, the Arabian Diaries :و�سي�سار �إليه
�أبو �سالح ومكارم،تاريخ،�ص16. 64

 65 .Benjamin of Tudela,The Itinerary of Benjamin of Tudela. BiblioBazaar,
LLC, Charleston, SC, U.S.A,2009, ,vol,2p37

 Benjamin of Tudela, The Itinerary of Benjamin : و�سي�سار �إليه
66 .Benjamin of Tudela , the itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, vol 2. ,p73 
67 .Volney, Travels through Syria and Egypt,vol,2,p38
68 .Ibid,p43
69 .Ibid, PP,292- 295
70 .Ibid,p43
71 .Ibid.P302

  72 .Maundrell , A Journey from Aleppo to Jerusalem,p73

73 .Ibid- pp67- 69
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 74 .Tristram, The land of Israel,p7
  75 .Ibid,p,18 ,p23.p.25

76 .Ibid,p610
 77 .Ibid,p588

78 .Ibid,pp112- 114
 79 .Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land, p26

80 .Ibid,pp 32- 33
 81 .Ibid,pp 32- 33-

 82 .Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land, p 205-
 83 .Ibid,p218-

من  وتخرج  نورثفورد  يف  ولد  �أمريكي  ومب�رس  عامل   :  84 .)Eli Smith) 1801- 1857
جامعة ييل عام 1821م. عمل يف مالطا حتى �لعام 1829م، ومن ثم ز�ر �أرمينيا 
�دو�رد روبن�سون  وجورجيا وفار�ص و��ستقر يف بريوت عام 1833م حيث قام مع 

 Eli Smith :برحلة �إىل �لأر��سي �ملقد�ص ./ �أنظر
http: // en.wikipedia.org/ wiki/ Eli_Smith

: (-Edward Robinson ) 1863 1794 �أمريكي ،عامل بالكتاب �ملقد�ص وعرف باأب 
Edward Robinson :جلغر�فيا �لتور�تية/ �أنظر�

http: // en.wikipedia.org/ wiki/ Edward_Robinson_%28scholar%29
 85 .Robinson, Edward& Smith, Eli. Biblical Researches in Palestine,  
 Mount Sinai and Arabia Petraea: A Journal of Travels in the year 1838,
vol, 1.Published by Crocker & Brewster, Boston,1841, ,PP 365- 366

Biblical Researches, Smith& Robinson، : و�سي�سار �إليه
 86 .Ibid, PP274- 276

87 .Ibid,PP337- 338
 88 .Ibid,PP 380- 397

89 .Ibid,p75
90 .Robinson, Travels in Palestine and Syria, ,PP 13- 14
91 .Wilson, Travels in Egypt and the Holy Land.pp 481- 483

تعليمه  �جنليزي.  ورحالة  موؤلف   :  92 .James Silk Buckingham  )1855  -  1786(
�أ�س�ص  �إىل �ل�ستقر�ر يف �لهند حيث  �أم�سى �سبابه بالبحر و�نتهى به �لأمر   . حمدود 
�إكمال م�ساريعه �ل�سحفية.ز�ر  جملة كالكوتا. ُطرد من �لهند لكن ذلك مل مينعه من 



152

جرارجوانب من حياة الدروز في ضوء كتابات رحالة غربيني د. مروان 

  James Silk Buckingham :أوروبا و�أمريكا و�ل�رسق./ �نظر�
http: // en.wikipedia.org/ wiki/ James_Silk_Buckingham 

93 .Buckingham, Travels among the Arab Tribes,P66
94 .Ibid, P 189
95 .Van Egmont, &Heyman , Travels, Vol 2, P 294
96 .Mariti , Travels through Cyprus, Syria, and Palestine.Vol, 1,P 252
97 .Ibid,PP 256- 257
98 .Clarke, Travels in Various Countries,PP224- 225

�مل�سلمني./  �لإ�سلمي على  بالدين  �مل�ست�رسقني ممن ل يعرتفون  �أطلقه بع�ص  لفظ  99 .
�نظر: �خلطيب، م�سطفى. معجم �مل�سطلحات و�لألقاب �لتاريخية، )بريوت، موؤ�س�سة 

�لر�سالة، ط1، 1996م( ،و�سي�سار �إليه: �خلطيب، معجم.
 100 .Benjamin of Tudela .The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, vol
 2. Translated and edited by A. Asher .Hakesheth pub. New York,
1841,p37, p 62,p81

 Benjamin of ,The Itinerary of Rabbi Benjamin : و�سي�سار �إليه
 / فرقة �سيعية ُتن�سب �إىل �إ�سماعيل بن جعفر �ل�سادق./ �نظر، �خلطيب، معجم، �ص30. 101
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