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דרוזי זה אח
מחקר חדש של חוקר ישראלי מאוניבסיטת שפילד באנגליה מגלה:
הדרוזים קרובים יותר גנטית לקווקזים ,לטורקים וליהודי אשכנז מאשר
לכל קבוצה אחרת במזרח התיכון
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בארץ אנחנו רואים בהם אחים לכל דבר ,אבל מחקר חדש הולך לחזק את הקשר שלנו לבני העדה
הדרוזית בשאר המדינות.
במשך  1,000שנים ריתק המסתורין על אודות מוצאם של בני העדה הדרוזית סוציולוגים,
היסטוריונים ובלשנים ברחבי העולם .בני העדה — אשר התרכזו
לאורך השנים באזורים הרריים בסוריה ,בלבנון
ובצפון ישראל — זוהו בקרב ההיסטוריונים כתנועה באיסלאם שהושפעה מדתות אחרות ובהן
הינדואיזם ,נצרות ויהדות .דתם על פי רוב התגבשה במצרים בתקופת שלטונו של הח'ליף
הפאטימי השישי" ,אל־חאכם באמר אללה" ,בשנים  .1021-996לאחר היעלמותו המסתורית של
הח'ליף נשאו מאמיניו את בשורתו מחוץ למצרים ,והם תועדו לראשונה במאה ה־ 12על ידי
המטייל היהודי בנימין מטודלה.
בשנים האחרונות נכנסו גנטיקאים לחקר מוצאם של בני העדה .ב־ 2013התברר כי מוצאם של
הדרוזים באזור טורקיה .עתה מחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי היוקרתי Scientiﬁc
 Reportsמציע פתרון לתעלומה .על פי מחקרו של ד"ר ערן אלחייק ,חוקר ישראלי מהמחלקה
למדעי החי והצומח באוניברסיטת שפילד באנגליה ,מקורם של מרבית מבני הקהילה הדרוזית
בצפון טורקיה ,בדרום־מזרח ארמניה ובצפון עיראק.

תהליך המיפוי הגנטי של אלחייק וצוותו עובד בצורה דומה למערכת ה־ GPSהמוכרת לנו.
"ה־ GPSהגנטי מאתר את המיקום הגנטי של הדי־אן־אי בכך שהוא נמשך לדי־אן־אי שדומה לו
שלגביו יש לנו מידע אזורי" ,מסביר אלחייק" .ה־ GPSמיקם את הדרוזים בהרים הכי גבוהים
באזורי טורקיה ,ארמניה וצפון עיראק .בין הרי הזגרוס להר האררט".
החוקרים בדקו דגימות די־אן־אי של כ־ 400דרוזים מישראל ויותר מ־ 1,000דגימות מעמים
אירו־אסייתיים שונים במשך כמעט שנתיים .עד היום לא היה ברור כיצד רבים מבני הקהילה
הדרוזית בעלי צבע עיניים בהירות ועור בהיר בהתחשב בעמי האזור .המיפוי הגנטי הזה העלה
נתון מפתיע במיוחד :הדרוזים קרובים יותר גנטית לקווקזים ,לטורקים וליהודי אשכנז מאשר
לכל קבוצה אחרת במזרח התיכון.
ידוע שיהודי אשכנז גרו בכפרים בצפון־מזרח טורקיה בתקופת ימי הביניים .האזור אף כונה
"אשכנז העתיקה" .הם חיו בסמיכות זה לזה ,אך בעוד יהודי אשכנז נעו צפונה לממלכת
הכוזרים וחלקם מערבה לאירופה ,הדרוזים נעו דרומה לפלשתינה.
"את האשכנזים ה־ GPSניבא קרוב מאוד להרים בצפון־מזרח טורקיה ,באזור שבו מצאנו
ארבעה כפרים עתיקים שלא קיימים עוד ששמותיהם נגזרים מהמילה 'אשכנז'" ,מסביר אלחייק.
"שני העמים — הן היהודים מאותו אזור והן הדרוזים — חולקים מוצא משותף ,ובנימין מטודלה
כבר העיר על חיבתם היתרה של הדרוזים ליהודים .הגיוני להניח שהיו המרות דת לכל כיוון".
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