
 



 
 

 

 

  



 
 

 

 غاُة الشامالهُّصرييَّة ُط
 تاريٌخ يقُطر دًما وخيانة

 تارخيهم –أفكارهم  –عقائدهم 
 

 

 مجع وإعداد

 حممَّد أبو الهَّصر

 
 

 هـ 7341الطبعة األوىل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كييسمح بإعادة طبع كنشر الكتاب لألغراض غير الربحيػة  .جميع الحقكؽ محفكظة لممؤلؼ© 
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 كعمػس للػه كصػحبه كمػف كاوب، كب ػد الحمد هلل، كالصػةة كالسػةـ عمػس رسػكؿ اهلل، بسـ اهلل، ك 
 (أهػػػؿ السػػػن ةالمسػػػممكف )الهجمػػػة الشرسػػػة التػػػي يت ػػػر ض لهػػػا هػػػذب  مػػػعفـ( َُِٔ -هػػػػُّْٕ)

 -حػػػزب اهلل المبنػػػاني -ركسػػػيا –النُّصػػػيرم الميجػػػـر كحمفارػػػه )إيػػػراف  ـؿ النظػػػابىػػػف قً ًمػػػ فػػػي الشػػػاـ
بػؿ  ،كفػي ظػؿص صػمتو كتكاطػؤو  (... راقيػة كاففاانيػة كالباكسػتانيةالطارفيػة الالشي ي ة المميشيات 

يػػة أمريكي،ػػة، تهػػدؼ إلػػس المحافظػػة عمػػس مصػػالح الاػػرب مػػف خػػةؿ رسػػـ غرب كتكجيػػهو كم كنػػةو 
التركيبة الديمكغرافيػة  كتاييرى في بقاء التفٌكؽ اإلسراريمي، مى ضٍ خريطةو جديدةو في الشرؽ افكسط تى 

فػي إطػار كػؿص هػذا تسػتمرُّ الحػرب  ...فيهػا أقمصيػةن  (أهؿ السػن ةالمسممكف )ليصبح في بةد الشاـ 
االحقيقي ػػة  الػػدكافعً  يسػػتطيع اسػػتي ابى  و كقػػد أتم ػػت عامهػػا الخػػامس، كمػػازاؿ الػػب ضي  ،السػػكري ةي 
الشػػػ ب السػػػكرم الجػػػرارـ الفظي ػػػة فػػػي بهػػػذب  لمقيػػػاـالتػػػي تدف ػػػه النظػػػاـ الب  ػػػيص النُّصػػػيرمص لهػػػذا 

 رو بالذنب!كسبب جيرأًة أعكانه عمس ارتكاب الجرارـ دكف أدنس ش ك ، السُّنصي ة()بأغمبي ته الميسًممىة 

ال كرة كالجهاد عمس أرض الشاـ، فقد بػرزت الحاجػةي لمػادةو  بً كٍ كمع لحاؽ جيؿو جديدو صايرو برى 
ػػػعمميػػػةو تكعكي ػػػةو مختصػػػرة، تي  ػػػدد، طبي ػػػة ال ػػػدكص الػػػذم نقاتمػػػه كدكاف ػػػه الذاتيػػػة  حي كضص لمشػػػباب الجي

تػاري  هػذب الطارفػًة  مػس)الدينية كال قاردية( لهذا اإلجراـ الذم يرتكبػه، باإلضػافة إلػس الت ػرُّؼ ع
 طريقًة تفكيرها، بشكؿو ي يننا عمس م رفة الطريؽ افم ؿ لمت اميؿ م ها ...ك )القديـ كالحديث( 

هػذب افسػرمة ب يػدنا  عػفدنا في عيجالةو إلخراج هذا الكتػاب الصػاير، الػذم يجيػب هً كلهذا فقد جى 
ػػر الميًخػػؿ،  ضػػم ناب مػػكجزنا فهػػـ اففكػػار التػػي يجػػب أف تكػػكف لبنػػةن فعػػف التطكيػػؿ الميًمػػؿ كالًقصى

، كعٌززنػػا الكتػػاب حاًضػػرةن فػػي ذهػػف كػػؿص مي ق ػػًؼ ك ػػاررو مجاهػػدسياسػػي ةن( عقاردي ػػةن  قافي ػػةن  فكري ػػةن )
ػػة ربطنػػا بهػػا  بػػذكر المراجػػع كالمصػػادر لمػػف أراد التكسُّػػع، كنب هنػػا فػػي الحكاشػػي إلػػس لفتػػاتو مهم 

 ؿو فمػفلىػز  مػف تكفيػؽو فمػف اهلل كمػا كػاف مػف ... كمػا كػافالماضي بالحاضر، كالن ظرم  بال ممي
 ، كلخر دعكانا أف الحمد هلل ربص ال الميف.أنفسنا

 
 كالسٌُّنة الكتابً  خادـي ككتبهي  
 صرالن   أبو دمحم  

 كلمشايخه كلكالديه له اهلل غفر
 في  اهلل رسكؿ شاـ

 ـَُِٔ/ أيار/ٖهػ المكافؽ ُّْٕ/ش باف/ُ
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 ةي  يرِ صَ النُ 

 اهسػػػػمؤسص الهجػػػػرم، ظهػػػػرت فػػػػي القػػػػرف ال الػػػػث  ،باطنيػػػػة ة حركػػػػةه صػػػػيري  النُّ  أصللللل النصلللليرية 
ػػأبػػك شػػ يب محمػػد بػػف ني  وجللودًا إليي لل  زعمػػكا  هػػكى كأتباعػػه .( هَِٕميػػرم )ت صػػرم النُّ ير البى صى

 كاسػػتحمُّكا مػػا حػػر ـ اهلل كأسػػقطكا التكػػاليؼ الشػػرعي ة، ،بللو وهُ ُيللوأل   بللن أبللع ط للل   فللع يمللع
 .فرض المسمميف ؿ غازو راب، كهـ مع كص عي  كنقضي  اإلسةـ دهـ هدـي مقصً 

 و صػيرييفالني  فػإف هػذا كمػع ،، كهك اسػمهـ افصػمي(ةي  يرً صى النُّ )فكا تاريخيان باسـ رً عي   تسميتيم
، كلهػػػػـ كتكفيػػػػر كتشػػػنيع ذـ،  مػػػػفه بػػػ تاريخيػػػػان  ؽعًمػػػ مػػػػال منػػػه كيتضػػػػايقكف بػػػه كاسػػػػم  يي  أف كفحبُّػػػيي 

 غربػػػػػي فػػػػػي( ابكفالحط ػػػػػ)، (ةي ػػػػػجً تى خٍ الت  )محمصيػػػػػة تختمػػػػػؼ بػػػػػاختةؼ المنػػػػػاطؽ منهػػػػػا   تسػػػػػمياته 
باإلضافة إلس أسماء أخرل تت مػؽ  ،ككردستاف كتركستاف فارس في (إلهية ال مي)ك ،افناضكؿ

قػػػكا طكارػػػؼ شػػػٌتس فػػػي مراحػػػؿ زمنيػػػة مختمفػػػة ) الكة   زيػػػة، بنسػػػبتهـ لمشػػػاي  طػػػارفتهـ فن هػػػـ تفر 
 فة ....(ياصً الماخكسية، الن  

يطمقػػه النػػاس عمػػيهـ كينسػػكا مػػا عػػداب كف أف كهػػـ يتمن ػػ( )ال مكيػػكف إلػػيهـبػػة حب  مػػف أسػػمارهـ المي ك 
بػف أبػي  ذت مػف عبػادة هػؤوء ل مػيًخػمف أسػمارهـ، كقػد ذكػر ب ػض ال ممػاء أف هػذب التسػمية أي 

 .كتأليههـ له  طالب
فػػي  -زمػػف اوحػػتةؿ الفرنسػػي )الكتمػػة الكطنيػػة(  عنػػدما شيػػكصؿ حػػزب سياسػػي فػػي سػػكريا باسػػـك 
سػػبهـ حػػزب أف يقػػرصب النصػػيرية إليػػه ليكأراد ال -صػػؼ افكؿ مػػف القػػرف ال شػػريف المػػيةدم النص 
لحقيقػػػتهـ  تمكيهػػػان كتاطيػػػةن  ؛كػػػاف ذلػػػؾ بتكجيػػػه مػػػف فرنسػػػاقػػػد ك  (العملللويين)عمػػػيهـ اسػػػـ  ؽى طمى فػػػأى 

ـن  شػػػتيمة باتػػػت هػػػافن  " صػػػيرييفالنُّ " التاريخيػػػة تسػػػميتهـف خػػػةؿ تاييػػػر ًمػػػالخبي ػػػة  الباطنيػػػة  ،لهػػػ
لكػػي  ان بهتانػػك  زكران  الراشػػديف الخمفػػاء رابػػع اسػػـ كراء كالتخفػػي لمتمكيػػه" ال مػػكييف" تسػػمية اختػػاركاف
ـٌ ، يتامامكف فػي أجهػزة الدكلػةج متهـ بدكرها ، حيث البرلماففرنسا هـ مى دخً تي  أقامػت فرنسػا لهػـ  ػ
ت قىػأطمى ( ـُّٔٗـ إلػس سػنة َُِٗة مػف سػنة يماستمرت هذب الدك ) في الساحؿ السكرم مةيدك 

ػػرً في فى )دكلػػة ال مػػكييف(  اسػػـفرنسػػا  عميهػػا  دة احػػتةؿالتسػػمية عمػػس الشػػ ب السػػكرم طيمػػة ميػػ تضى
 .حتس شاع اوسـ المكذكب كطاس عمس التسمية افصمية لهـ لسكريا الفرنسييف
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 أبرز الشخصي ت بعض يس و للللالتأس

  ُرقللللة( مؤسللللس ىلللل ه ال ِ  ىٕٓٚ)ت  ميللللريصللللري الن  صللللير البَ أبللللو شللللعي  محمللللد بللللن ن  
 نػزاع إ ػر عنهـ انفصؿ  ـٌ  عشرية، او ني الشي ة مف كاف ، نميرمٌّ مكاوةن،فارسيُّ افصؿً  كهك
اإلمػػػػاـ الحسػػػػف  أنػػػػه كارثي عمػػػػـاٌدعػػػػس  حيػػػػث ،(ُ)لػػػػه البػػػػاب صػػػػفة  بػػػػكت عمػػػػس كبيػػػػنهـ بينػػػػه

يبػة ة كالمرجع لمشي ة مف ب دب، كأف صفة المرج ية كالبابية بقيت م ػه ب ػد غى ج  ال سكرم، كالحي 
( اإلمػػػاـ المهػػػدم الشػػػي ة  لػػػه رٌ ًقػػػتي  فمػػػـ ،المهػػػدم ككػػػةءمػػػف ي تبػػػرهـ الشػػػي ة  ارن نًكػػػمي  ،)المزعػػػـك

 .هػَِٕ سنة ؾمى هى  أف إلس هال زعيمان  ظؿ   كقد ،طارفةن  له ككٌكف عنهـ فانفصؿ ،بذلؾ اإلمامي ة
                                                           

ب أ ػران ًقػدكف عى  -اإلمػاـ الحػادم عشػر لة نػي عشػرية - هػػ(َِٔ-ِِّ) تركت كفاة الحسف ال سكرم ُ))
لمحسػػف  لمقػػكؿ بكجػػكد ابػػفو  فرقػػة تقريبػػان بػػيف مؤيػػدو  /ُْ/ظػػاهران كخةفػػان حػػادان بػػيف الشػػي ة، فقػػد اختمفػػكا إلػػس 

فػي م تقػداتهـ  - ا كاف الزمػافكلم  . لكجكدب أصؿن  كناؼو  ،)المهدم المنتظر عندهـ( اس محمدن سم  ال سكرم يي 
و لت طمػػت الحيػػاة بػػزعمهـ، ككػػاف هػػذا ؤ م صػػـك يتػػكلس تصػػريؼ شػػ و يخمػػك مػػف كجػػكد إمػػاـو  - كف النػػاس كا 

حمقػة  يكػكفي  ص آلؿ البيػتً خًمػشػخص مي  اإلماـ غير ظاهر، فأكجدكا في أذهانهـ فكػرة )البػاب( إليػه، كالبػاب
   غيبت ن الميدي إلم ميم أن   الشيعةُ  يد يعحيث )المياي ب( راؿ بيف الناس كبيف اإلماـ المستك اوتص
 ال سػكرم الحسػف اإلمػاـ كالػدب بكفػاة أك( هػػ ِٓٓ) سػنة بكودته بدأت ،(ارلالاىيبة الصُّ   )افكلس اىيبةال 
 (.ق ِّٗ) سنة المهدم( ككةء) سفراء مف الرابع السفير بكفاة كانتهت( هػ َِٔ) سنة

( سػػنكات خمػػس عمػػرب كػػاف) كالػػدب مػػكت منػػذ المنتظػػر المهػػدم إمػػامهـ بػػأف   فالشػػي ة او نػػا عشػػري ة يػػد عكف
 !الناس كبيف بينه الكصؿ حمقة ليككنكا( نك اب - سفراء) ككةء أربع له كعي ف الناس عف احتجب
 الرابػػػػػع السػػػػػفير بكفػػػػػاة( هػػػػػػِّٗ) سػػػػػنة بػػػػػدأت أن هػػػػػا م تقػػػػػدهـ كفػػػػػي ،(الكبػػػػػرل الاىيبػػػػػة  )ال انيػػػػػة الاىيبػػػػػة 
 !!.سػًػردابه مف بالخركج المزعكـ لمهديصهـ اهلل يأذف حتس كستستمر اآلف حتس مستمرة تزاؿ كو

  

 زمن االنتدا  ال رنسع يمى سوري  مة العمويةييمم الدو  مة العمويةيط بع بريدي لمدو 
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عػػس افلكهيػػة لألرمػػة كل مػػي بػػف أبػػي طالػػب، كاد  بػػكة كالرسػػالة، لنفسػػه النُّ  ابػػف نيصػػير عػػساد  كمػػا 
ػػػػككػػػػاف ابػػػػف ني  ػػػػصى  كالشػػػػذكذ الجنسػػػػي شػػػػرب الخمػػػػر كالخةعػػػػةته بً ير إباحيػػػػان م ركفػػػػان لػػػػدل خاص 

 تفصػػيةن فػػي مبحى ػػيسػػيأتي بيػػاف ذلػػؾ ك  ] .يمملل ا السللن ة والشلليعة وُ أتب َيلل وك  للرَ  هُ ك  للرَ وقللد 
 [ (الشي ي النصيرم التقارب))حكـ النُّصيرية عند عمماء المسمميف( ك 

ف اختمفػػػػػػػػػػػػت ال بػػػػػػػػػػػػارة فيمػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػنهـ   كلػػػػػػػػػػػػـ يخرجػػػػػػػػػػػػكا جمػػػػػػػػػػػػي هـ عػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػكؿ التػػػػػػػػػػػػالي كا 
ػػكقالػػت فرقػػة بنبػػكة محمػػد بػػف ني  »  كرسػػكؿ كأف   ه نبػػيٌّ ه ادعػػس أن ػػير الفهػػرم النميػػرم كذلػػؾ أن ػػصى

ػػ اعمينػػ ) عمػػي بػػف ككػػاف يقػػكؿ بالتناسػػ  كالامػػك فػػي أبػػي الحسػػف  ،أرسػػمه (ُ) ال سػػكرم دو بػػف محم 
الرجػػػاؿ ب ضػػػهـ نكػػاح  ؿي كيحمصػػػ ،ـكيقػػػكؿ بإباحػػػة المحػػارً  ،كيقػػكؿ فيػػػه بالربكبيػػة( أبػػي طالػػػب 

ا في أدبارهـ ك   مػف هكأن ػ ،بػه المف ػكؿ فػي ؿً كالتػذلُّ  خبػاتكاإل التكاضػع مػف ذلػؾ أف   "  زعيـيب ضن
ه رأل ر أن ػكذيًكػ "...ذلػؾ فًمػ اشػيرن  ـيحػرص  و كجػؿ   عػز   اهلل كأف   باتكالطيص  الشهكات إحدل الفاعؿ
ف الم ػذات هػذا مػ إف  " ، فقػاؿ  ػاتبكبف ،محمد بف نصير عياننا كغةـ له عمس ظهػرب الناسً  ب ضي 

   (ِ)« كافترؽ الناس فيه ب دب فرقنا "،رترؾ التجبُّ كهك مف التكاضع هلل ك 
  محمللد بللن اهلل يبللد محمللد أبللو ـ   يػػ .نللد جُ  بللن محمللد الطارفػػة رراسػػة عمػػس شػػ يب اأبػػ ؼى مىػػخى 

 كالزاهػػػػدً  ال ابػػػػدً ييمق ػػػػبي عنػػػػدهـ بك  بفػػػػارس، نػػػػبةجي  مػػػػف  (ه ٕٚٛ للللل ٖٕ٘) نبالنللللعالجُ  الجنلللل ن
 .يصيبً الخي  إلس دعكته عرض كهناؾ صرمً  إلس سافر ،كالفارسيص 

 افصػػؿ مُّ صػػرً مً  (ه ٖٙٗ- ٕٓٙ)  حسللين بللن يمللع بللن الحسللين بللن حمللدان الخصلليبع، 
نبةنػػػػػي مػػػػػف مصػػػػػر جػػػػػاء مػػػػػع أسػػػػػتاذب عبػػػػػد  .، كخمفػػػػػه فػػػػػي رراسػػػػػة الطارفػػػػػةاهلل بػػػػػف محمػػػػػد الجي

أنشػأ لمنصػيرية مركػزيف أكلهمػا فػي حمػب ك  ،دانيػة بحمػبفي كنؼ الدكلػة الحمى الخيصيبي، عاش 

                                                           

فف  المحم ػة  بال سػكري اف الحسػف( نفسيهي اإلماـ ال اشر عند الشػي ة كالممقػب بػػ )الهػادم( كيمق ػب هػك كابنػه ُ)
 .ال سكرم منهما كاحد لكؿ قيؿ فمذلؾ (سكرعى ) تسمس كانت (رأل فمى  ر  سي مدينة سامر اء )ب التي سكنا فيها 

 نػػػػػذكر عمػػػػػس سػػػػػبيؿ الم ػػػػػاؿ و الحصػػػػػر مػػػػػف أرمػػػػػة الرافضػػػػػة الػػػػػذيف ذكػػػػػركا مػػػػػا قمنػػػػػا عػػػػػف النصػػػػػيري ة  (ِ)
 شػهر ابػفة(، ك يبىػفػي كتػاب )الاى  ( هػػ َْٔكسػي )ت كالط(  الكشػي رجػاؿفي كتػاب ) ( هػ َّٓ)ت يالكشٌ 

(، كمحمػػد تقػػػي الاػػةة عمػػس الػػردٌ  فػػي طالػػب أبػػي لؿ مناقػػبهػػػ( فػػي كتػػاب )ٖٖٓراني  )ت المازنػػدً  لشػػكب
هػػػ( ُُّْي )ت الخػػكر المكسػػكم أكبػػر عمػػيهػػػ(  فػػي كتابػػه )قػػامكس الرجػػاؿ(، ككػػذلؾ ُُْٓالتسػػترم )ت 

 في كتابه )م جـ رجاؿ الحديث(
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مركػز باػداد  انقػرضى كقػد ، سػرمآلخر في باداد كرريسػه عمػي الجً كا ،يمص كرريسه محمد عمي الجً 
ػػمػػات الخي كقػػد  ب ػػد حممػػة هكوكػػك عميهػػا. يبي فػػي حمػػب كلػػه مقػػاـ م ػػركؼ فػػي  كنػػة هنػػانك صى

ـ  ، ككػػاف يقػػكؿ بالتناسػػ  كالحمػػكؿ (ُ)ال سػػكرية  انتقػػؿ مركػػز حمػػب إلػػس الةذقيػػة كصػػار رريسػػه ػػ
 .( ى ٕٚٗ-ٖٛ٘)أبو سعد الميمون سرور بن ق سم الطبرانع 

 عنهـ كأس س طارفة جديدة  إلس النُّصيري ة ال مكي ة كمف  يـ  انشؽ  كمٌمف يينػػػػػػػسب )في افصؿ( 

  الطارفػػػػػة  الػػػػػذم تينسػػػػػب إليػػػػػه) درِشللللل ن المُ يمسلللللم
احتضػػػػػػػنه بقػػػػػػػر،  كػػػػػػػاف راعػػػػػػػيى كقػػػػػػػد  :رشػػػػػػػدية(المي 

بمجمكعػػة  ةكأعػػانكب عمػػس ادعػػاء الربكبي ػػ كفالفرنسػػيص 
ػػػػػػػدىع ػػػػػػػااتخػػػػػػػذ لػػػػػػه رسػػػػػػػكون كلقػػػػػػد ، (ِ)مػػػػػػف الخي  أيضن

 .)سميماف الميدب( كهك راعي غنـ
مػػع سػػميماف افسػػد )جػػدُّ حػػافظ( كقػػد كػػاف المرشػػد 

الػذيف كق  ػكا عمػس ًمػف كغيرب مػف زعمػاء النصػيرية 
 (ّ)لب فرنسا ب دـ الخركج مف سكريااك يقة تط

 ،هيصػػػػغى  عمػػػػس الميرًشػػػػد بقػػػػي الفرنسػػػػيكف رحػػػػؿ اكلٌمػػػػ
 الػكطني الحكػـ فػي الداخمية كزير دعا الذم افمر

 عمػػػػػس دكمتمػػػػػرص  محاكمتػػػػػه إلػػػػػس" ال سػػػػػمي صػػػػػبرم"
 /.ـُْٕٗ/ عاـ صيؼدمشؽ  في كـالحي  به ذفص كني  باإلعداـ عميه ـكً حي ف لأللكهية عو كمدٌ  السمطة

                                                           

أهػػؿ السػػن ة الػػذيف و ي رفػػكف حقيقتػػه يػػزكركف مقامػػه كيتبر كػػكف بػػه كهػػـ و يػػدركف مػػف  كك يػػره مػػف جه ػػاؿ (ُ)
كهػك يقػع داخػؿ  كنػة ب د أف قاـ النظاـ النصيرم في سكريا زمف لؿ افسد بزخرفته كتزيينه كبالذات  يككف،

 هنانك ال سكرية في مدينة حمب.
 كصػػؿ فػػإذا بػػافزرار متصػػمة صػػايرة بطاريػػة جيبػػه فػػي كيحمػػؿ ،كهرباريػػة أزرار فيهػػا  يابػػان  يمػػبس كػػاف (ِ)

 يسػجد كػاف الػذم الفرنسػي المستشػار كم هػـ سػاجديف، أنصػارب لػه فيخػر افزرار مف افنكار أضاءت التيار
كيقكؿ له يا إلهي !!! ككذلؾ اسفنجات يض ها تحت إبطه لتقطر يدب ماءن، حيثي لـ تكف تمؾ  الساجديف مع

 في سكريا. طاءالبس افمكر م ركفة حينها لمقركييف
 .النصيرٌية في القرف ال شريف اتسنتحد ث عنها تفصيةن في فقرة خيان (ّ)

 
 أحد القرويين يقبل يد سميم ن المرشد
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  ادعػس افلكهيػة،  كقػد ،دية(رِشل)المُ  وُيعتبلر المؤسلس الرسلمع لمل ى  مجي ج ا بعده ابنو و
 الشيشػكمي أديػب عهػد فػي ال سػكرية الشػرطة لمػر "شػحادة الحػؽ عبػد" يػدؿ أيضان عمس تً ه قي ن  لكً 

 ..ـ، كمػػػػػػا تػػػػػػزاؿ فرقػػػػػػة )المكاخسػػػػػػة( النصػػػػػػيرية يػػػػػػذكركف اسػػػػػػمه عمػػػػػػس ذبػػػػػػارحهـ.ُِٓٗ عػػػػػػاـ
وقد أصبحت المرشدي ة ط ئ ة مستقمة ين الط ئ ة العموية بحكم خالف ت من طقية وك ن بين 

  .الط ئ تين ح الت اقتت ل ويداوة
  افكؿ المرجػػػػع المرشللللد م نيسللللم سلللل جع أصػػػػبح ـُِٓٗ عػػػػاـ درًشػػػػالمي  جيػػػػبمي  مقتػػػػؿ ب ػػػػدك 

 ب ػػدب مػف فحػػد باإلمامػة يػػكصً  كلػـ، ـُٖٗٗ عػػاـ مػف افكؿ تشػػريف فػي تػػكفي كقػد، لممرشػدية
 .بب دى  ةه ديني   ةه مرج ي   المرشدية عند تكجد و لذلؾ
أسد زمف خةفػه ا طارفتهـ تقؼ بالكامؿ مع حافظ استطاع أبناء سميماف المرشد أف يج مك لقد ك 

 الطارفػػة مػػف –جنػػكد سػػرايا الػػدفاع  -ك يػػره ًمػػف جنػػكد رف ػػت  ت( ب ػػد أف كػػافف ىػػمػػع أخيػػه )رً 
كسػػاهمكا فػػي إذوؿ كمحاربػػة أهػػؿ  (،فػػي الجػػيش كغيػػرب)الميرشػػدي ة، فحػػازكا امتيػػازات كمناصػػب 

ػػا مػػف الػػزمف فػػي سػػكريا)  أسػػد، حػػافظ عهػػد فػػي ـطقكسػػه ممارسػػة اسػػتطاعكاكمػػا (. ُالسػػن ة ردحن
 بالمرشػدييف اوعتػراؼ يػتـ لػـ لكػف الجبريػة، اإلقامػة مػف كأخكيػه سػاجي إمامهـ عف إفراجه ب د

ي تبػػركف أنفسػػهـ أتبػػاع ديانػػةو  أنهػػـ كرغػػـ. ال بكتيػػة افكراؽ فػػي باإلسػػةـ أبنػػاؤهـ ؽى كأيلًحػػ رسػػميان،
 .(عمكي ةنيصيري ةو ) أصكؿ مف ينحدركف ،)المراًشدة( المرشدييف م ظـ أف إوٌ  ،مختمفة

  كلػػػد فػػػي أنطاكيػػػة سػػػنة   (ٕ)عِنلللسلللميم ن أفنلللدي ا  ُ  شخصػػػي ات النُّصػػػيري ة المشػػػهكرة الكمػػػف
ريف كهػرب إلػس بيػركت حيػث شص بى ر عمس يد أحد المي ه تنص  كتمقس ت اليـ الطارفة، لكنٌ   (قَُِٓ)

ـ   (ّ)(في كشػؼ أسػرار الدصيانػة النُّصػيري ة ميمانيةالباككرة السي )ه أصدر كتاب  هاسػتدرج ب ػد ذلػؾ  ػ
  .ه في إحدل ساحات الةذقيةتى    عاد ك بكا عميه كخنقكب كاحرقكا جي  افمم   ،كطمأنكب صيريكفالنُّ 

                                                           

 .(سكرية تهز   أشهرو   ة ة) طةس طفسصم كتاب راجع أك ر المرشدية الطارفة دكر إلس تت رؼ كيل ُ))
نىة( في تركيا.نسبة إلس )أىذىنىة( ( ِ)  التي تسمس اليكـ )أضى
فكػػػدنا نيػػػأس مػػػف  -مطبكعػػا أك مصػػػك رنا بشػػػكؿو إلكتركنػػػي  -قػػد جهػػػدنا ك يػػػرا فػػػي البحػػػث عػػػف الكتػػػاب ل (ّ)

 سيػرصبتالكصكؿ إليه في إطار سياسةو دكلي ة ساعدت النُّصيري ة عمس إخفاء حقيقتهـ عقكدنا مف الزمف، حتػس 
افمريكيػػة. ي مكتبػػة جام ػػة تكرنتػػك مطمػػع ال ػػكرة السػػكري ة نسػػخةه إلكتركنيػػةه لطب ػػةو قديمػػةو لمكتػػاب محفكظػػةه فػػ

 [  www.do3atalsham.com] كهي مكجكدة عمس مكق نا اإللكتركني  .خيرنا اهلل مف نشرها جزل

http://www.do3atalsham.com/
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ػػػػحي  مػػػػف أهػػػػـ الكتػػػػب كيي ػػػػدُّ كتػػػػاب )البػػػػاككرة السػػػػميماني ة(  ؛حقيقػػػػة الديانػػػػة النُّصػػػػيري ة التػػػػي تكضص
، عمػػس مػػا عنػػد كحقيقػػة عقارػػدها ككيفي ػػة الػػدخكؿ فيهػػا أسػػرار هػػذب الطارفػػة مؤلصفيػػه يكشػػؼ فيػػه إذ

 .ديانتهـ، كلهذا كاف مصير مؤلصفه ما ذكرنا عف حقيقةهذب الطارفة مف تكتُّـو شديدو 

 ليلمِمم لن  وأ والصلح فة اإليلالم ىمزُ بلرِ يُ  نمم ل)المع ِصلرة  النصيري ة شخصي تال وِمن أشير
 - ال يسػػػس سػػػميماف الشػػػاعر - الجبػػػؿ بػػػدكمٌ  الشػػػاعر - أدكنػػػيس الشػػػاعر   (وكتللل  مؤل للل ت
!! ال مػي صػالح الشػي  الفرنسػييف ضػدالمزعػـك  المناضػؿ - كسكنُّػ اهلل سػ د المسرحي المؤلؼ

ك كرتػه مجػر د حػرب  قػاطع طريػؽ كاف كك يره مم ف عاصر تمؾ الفترة أخبرنا بأف  صالح ال مي)
 رريس سكريا كفرعكنها افكؿ حافظ أسد كابنه بشار..  –( جيرانهـ مف الطارفة اإلسماعيمية مع

  
 الش ير سميم ن العيسى

 مٖٕٔٓ – ٕٜٔٔ
 ص لح العمع

 مٜٓ٘ٔ-ٖٛٛٔ

 االنتش ر ومواقع الن و  
فػػي الةذقيػػة، كلقػػد انتشػػركا مػػؤخران فػػي  كيػػة(مى ة )ال ى صػػيريكف منطقػػة جبػػاؿ النصػػيرييسػػتكطف النُّ 

( ب ػد اسػتةمهـ )دمشػؽككػذلؾ  طرطػكس( –الةذقيػة  –)حمػص  المدف السػكرية المجػاكرة لهػـ
( أنطاكيػا كمػا حكلهػا) غربي افناضػكؿ تركيا كبير منهـ في يكجد عدده كما  .السُّمطة في سكريا
، ؿ باشػيه(طمػؽ عمػيهـ شػرقي افناضػكؿ اسػـ )القػزى فيمػا يي  ف(يابة كالحط  ي  جً ختى كي رفكف باسـ )الت  

مػنهـ  اهنػاؾ عػددن كقػد ذكرنػا أف    رفكف في أجزاء أخرل مف تركيػا كألبانيػا باسػـ )البكتاشػية(.كيي 
 مػػنهـ ي يشػػكف فػػي لبنػػاف كفمسػػطيف. كعػػدده ، فػػي فػػارس كتركسػػتاف كي رفػػكف باسػػـ )ال مػػي إلهيػػة(
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  (ٔ) لمُنصيِري ة الج ور ال كرية والعق ئدية

 كالمجػػػكس  اليهػػػكد كالنصػػػارل كالبكذيػػػة كالفةسػػػفةك الشػػػي ة مػػػف عقارػػػد  خمللليط عقارػػػد النصػػػيرية
بأسماء إسةمي ة فيرصغػت مضػامينها، فهػـ يؤمنػكف بت ػدُّد  خمطكا بينها كلب سكها ،كالك نية القديمة

أطػػػكارو فػػػي ك ختمفػػػة خمقػػػه بأشػػػكاؿ مفػػػي إللػػػه كبحمػػػكؿ ااآللهػػػة كبمػػػا يشػػػبه  ػػػالكث النصػػػارل، 
 كيؤمنكف بفكرة تناس  افركاح كينكركف الب ث كالنشكر كالحساب. ،ت دصدةم

  طم كنػػػه عمػػػس م ػػػه الخمػػػر كيي  ا يجالسػػػكنه كيشػػػربكفا مؤمننػػػصػػػيرين عنػػػدهـ و يصػػػير ني  رجػػػؿي الك
  وحقيقللللللة الخطلللللل   ينللللللدىم ،مػػػػػػهأسػػػػػػرارهـ كيزكجكنػػػػػػه مػػػػػػف نسػػػػػػارهـ حتػػػػػػس يخاطبػػػػػػه م مص 

سػمما كعمػس أف و ينصػح مي  ،خه كأكابر أهػؿ مذهبػهيفكب عمس كتماف دينه كم رفة مشاحمص أف يي )
مامه بظهكرب في أنكارب كعمس أف ي رؼ رب   ،كو غيرب إو مف كاف مف أهؿ دينه  .(كأدكاربه كا 

   ينتشػػر  ة بحيػػث ومػػعقارػػدهـ قارمػػة عمػػس اونطػػكاء الػػداخمي كالسػػرية الكام تملل ن ية والكِ السللر
 القتؿ. ه يستحؽُّ إن  كمف يف ؿ ذلؾ فمنها شيء لمخارج 

 ؛بػػدينها ال ػػالـ نسػػاء أجهػػؿ مػػف ت تبػػر - ت ػػاليمهـ عػػف خرجػػت مػػف إوٌ  - النصلليرية المللرأة 
 المػػذهب؛ أسػرار مػف سػر،  أم عمػس المػرأة اطػةع جػكاز ب ػدـ تقضػي النصػيرية الت ػاليـ إف إذ

 ،اكمكػػرن  احتيػػاون  كأك ػػر الرجػػؿ مػػف اشػػرن  أك ػػر كفنهػػا كاإلرادة، ال قػػؿ ضػػ يفة نظػػرهـ فػػي فنهػػا
 (ِ)"الشػريؼ الهفػتمػا يسػمكنه كتػاب "  بػذلؾ حصػر   كمػا -شر كؿص  سببفالمرأة في م تقدهـ 

[ك ] لها ديف و إذان  النصيرية فالمرأة ، -عندهـ سالمقد    .سيأتي بياف ذلؾ تفصيةن

   وال كري ة العق ئدي ةدي نتيم   ىم  مرتكزات ت صيمع وفيم  يمع توضيحٌ 

                                                           

 ركحة تفصيةن في الفقرات التالية.مش (ُ)
ػالمي  أتباع الاةة، فرؽ مف كهـ ة،يص مً ض  فى المي  الطارفة عند سةالمقد   الكتب مف كهك ،(ةم  كافظً  الهفت) ِ))  ؿفض 

 -رحمػػػه اهلل – الصػػػادؽ ج فػػػر اإلمػػػاـ عػػػف يػػػٌدعكف كمػػػا يركيػػػه ليػػػه،إ منسػػػكب كالكتػػػاب الج فػػػي، عمػػػر بػػف
 ب نػكاف غالػب مصطفس د بتحقيؽ ـ،ُْٔٗ سنة كفي ـ،َُٔٗ سنة تامر عارؼ بتحقيؽ الكتاب رشً ني كقد 
كهك محشكٌّ بالتناقضات كالخرافػات التػي و تمػتُّ إلػس اإلسػةـ بصػمة، كك يػره مػف عممػاء  (.الشريؼ الهفت)

 الشي ة يط نكف فيه كبنسبته.
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 د اآلليةب إلض فة لقوليم بتعد   فع يمع اهلل حلّ  قوليم بألوىية يمع بن أبع ط ل  وأن    أوالً 
الركحػػاني بالجسػػد الجسػػماني الفػػاني كظهػػكر جبريػػؿ فػػي صػػكرة  اإللػػه ظهػػكر قػػالكا بػػأف  حيػػث 

كو  ،(1)) أشػػػػهد أف و إلػػػػه إو حيػػػػدرة افنػػػػزع البطػػػػيف حتػػػػس قػػػػاؿ قػػػػارمهـ  ،ب ػػػػض افشػػػػخاص
 كو طريؽ إليه إو سمماف ذك القكة المتيف(  ،الصادؽ افميف ب عميه إو محمدحجا

 إو  لػـ يكػف  - الصػكرة البشػريةأم  – ظهػكر )اإللػه عمػي( فػي صػكرة الناسػكتكهـ يػد عكف أف  
هػػـ فن    قاتػػؿ عمػي بػػف أبػي طالػػب (ـمًجػعبػد الػػرحمف بػػف مي مػػكف ) ظص يي ، ك إيناسػان لخمقػػه كعبيػدب

 فػي حػؿ   -بػزعمهـ  –اهلل  فٌ ف ؛ص الةهػكت مػف الناسػكتمي فقد خى  اعمي   ؿى تى عندما قى بأن ه يقكلكف 
ر مػف الجسػد ، الػذم لػـ يسػتطع التحػرُّ الجسػد كبقػي اإللػهما قتؿ ابف ممجـ إن   همتى عمي، كعندما قى 

 !!كبػػػػػػػػذلؾ تخمػػػػػػػػص الةهػػػػػػػػكت مػػػػػػػػف ظممػػػػػػػػة الجسػػػػػػػػد ككػػػػػػػػدرب ،رب ابػػػػػػػػف ممجػػػػػػػػـ بخنجػػػػػػػػربفحػػػػػػػػر  
 .عمك ا كبيرنا(كت الس اهلل عف ذلؾ  نز ب)ت

 ت ػػالس اهلل أف   يػػد عكف هػػـف كت تقػػد النصػػيرية بحمػػكؿ افلكهيػػة فػػي البشػػر منػػذ أكؿ الخميقػػة،هػػذا 
إذ ي تقػدكف أف  الػرب  فػي كػؿص زمػاف وبػد  لػه  مختمفػة، أزمنػة فػي بشػرم، ظهػكر مف بأك ر ظهر

الظهكر يسػػػمكنه الظػػػاهر، فػػػمػػػف كجػػػكد )وهػػػكتي( يسػػػمكنه الجػػػكهر ككجػػػكد )ناسػػػكتي( بشػػػرم 
جكهر الصامت هك الحقيقػة اإللهي ػة )الةهػكت( الناطؽ الن اسكتي البشرم هك الرسكؿ عادةن، كال

فػػي كػػؿ دكر كظهػػكر رسػػكون سػػب ة أدكار لمظهػػكرات اإللهيػػة، اتخػػذت  اهـ بكجػػكدكمػػف ذلػػؾ دعػػك 
ككػاف لدـ هػك الرسػكؿ النػاطؽ، م لدـ( )كلىػدى يث  ػـ شىػ ،ؿ كػاف فػي هابيػؿفػالظهكر افك   " ناطقان 
 ػـ  ،ي قػكبة إلػس كالنبػك   يكسػؼة إلػس ة إلػس نػكح، كب ػدها انتقمػت افلكهي ػانتقمػت النبػك   ب ػدبكمف 

ـ  انتقمػػػػت النبػػػػك ة إلػػػػس سػػػػميماف كافلكهي ػػػػة ة إلػػػػس مكسػػػػس،كالنبػػػػك   يكشػػػػعة إلػػػػس افلكهي ػػػػانتقمػػػػت    ػػػػ
                                                           

 فالناصية كناصية، نزعتاف إنساف فمكصؿ جبهته، جانبي عف الش ر انحسر مف بها ييكصؼ اةن لي  (افنزع) (ُ)
 عػف المكضػ اف همػا كالنزعتػاف الجبػيف، تتكسػط التي لمجبهة محاذينا الرأس مقدـ في يككف الذم الش ر هي
ػافى ) كييقابمػه (عافنػزى )  لػه ييقػاؿ شػ ر نزعتيػه عمػس يكػف لـ فمف الرأس، مقدـ في كشمالها الناصية يميف  (ُـّ غى
ػػ.. .جبينػػه حػػد بالانػػا الشػػ ر كػػاف مػػف كهػػك  مػػكارد فمػػف م نػػس، مػػف أك ػػر عمػػس فيتطمػػؽ (البطػػيف) كممػػة اكأم 

ف البطف ال ريض لمرجؿ كصؼه  أن ه ال رب لساف في منظكر ابف أفادب ما إطةقها  .البطف منتف  يكف لـ كا 
 ال مػـ ك ػرة عػف كنايػة ( البطػيف)ك، فيه الشرؾ امتناع عف كناية ( افنزعكب ض عمماء الشي ة يقكلكف أٌف )

 .كاليقيف يمافكاإل
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ة إلػس شػم كف الصػفا الم ػركؼ عنػد  ػـ انتقمػت افلكهي ػ إلس لصؼ الذم أتس له ب رش بمقيس،
عيسس، كظهر لممػرة افخيػرة فػي عمػي بػف أبػي طالػب كالنبػكة فػي  ة إلسالنصارل ببطرس كالنبك  

  (ِ) جكفيف حمداف كاسمه شيكخهـ أحد يقكؿ  كفي هذا"(1 )محمد 

 اإلظهػػػػػػارً     صمػػدية     ػػػةً يػ  ػأزل           ةو ي  أحدً  عمكية ػػػب ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػ في
 رمحيد  الصفا م كفػكش لصؼي   عه ػػػػػػكيكش يكسؼه  يثه ػػػػش هابيؿي 
 مافبصار  ذكم  ي قكبه  ك  نكحه   لدـه  لم انيا بعػػػػػػػػػالس ةجبى كالحي 
 مالمختار   دمحمي  ال ميص   ـػػػػػػػػػػػػاس  بب دى  كعيسس سميماف سػػػػمكس

ر مػف ظهػكر بشػرم، اهلل ت ػالس ظهػر بػأك  بأف   كفيؤمن النصيري ة كالطكارؼ الباطني ة كك يره مف
يػػؤمف بػػأف  رريسػػهـ  ب ضػػهـكلهػػذا ف -غيػػر الظهػػكرات السػػب ة لًنفػػة الػػًذكر -فػػي أزمنػػة مختمفػػة 

 تم ُّؿه بشرم تقمص اهللي به!! ـبزعمهإٌنما هك  ،)بشار كمف قبمه أبكب حافظ( الذم يداف كف عنه
ذا مػر   ،ي تقد ب ضهـ أف عميان يسكف السحاب ب د تخمصه مػف الجسػد الػذم كػاف يقيػدبك  بهػـ  كا 

 ...الرعػػػد صػػػكته كالبػػػرؽ سػػػكطه كيقكلػػػكف إف   (،السػػػةـ عميػػػؾ يػػػا أبػػػا الحسػػػف)السػػػحاب قػػػالكا  

 فػػػي حػػػاؿٌّ  أنػػػه إلػػػس يػػػذهبكف ةزي ػػػةى كالك ،القمػػػر فػػػي حػػػاؿٌّ  إنػػػه  يقكلػػػكف مػػػنهـ الشػػػماليةالطارفػػػة ك 
 .النجـك كسارر كالقمر الشمس سكفى قدص يي  فهـ كلهذا الشمس،

كهػك رمػز  (ال مكيػة سػر  )مػا ييسػم س أك  صػياة )ع. ـ. س(هي أف تشير إلس   لدييم الشي دةو 
 أك (س ـ ع)   قػػرأكتي  (("س" سػمماف ك "ـ" كمحمػد "ع" عمػي))  النصػيرية عنػد اإللهػي م ػالكثل
  مةفص  المي  كم انيهمع عقارد النصارل[  في هذا ]وحظ التشابه .(عمس)

 (.افكؿ دكالمكجً  الخالؽ اإلله)  الم نس  يمع
 نػػكري  ري ظًهػػيي  كمػػا الكجػػكد، إلػػس الم نػػس أظهػػر الػػذم هػػك( ك اوسػػـ) أك (الحجػػاب)  محمللد
( المكػاف) ك(  جػابالحً )  كهػك السػماء فػي عةمتػه البػرؽ يظهػر ككمػا ها،قرصى  الشمس

 !!م ان  لف في ايبكيى  الم نس ظهريى  حيث(  المقاـ) ك
 (.اوسـ) بكاسطة(  الم نس)  إلس المدخؿ أم اإللهي،( الباب) فهك  ال  رسع سمم ن

                                                           

 .ُّافمريكية ببيركت رقـ لجام ة . عف مخطكط في اُّْالحركات الباطنية لمخطيب، ص( انظر  ُ)
 .ُِٔ ص، الباطنية مكاجهة في اإلسةـ  (ِ)
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و  وفع كت بيم المجموع نجدُ   م  نص 

 سمسػؿه  فهػك. كتابػه كحامػؿى  هبابىػ كج مه نكرب نكر مف سمماف السيد خمؽ محمد السيد أف أشهد" 
 !! "ال الميف ربُّ  بالحقيقة كهك كاليقيف، الهدل كهك كجبراريؿ، جابر كهك كسمسبيؿ،

 كو قتػػؿيي  كلػػـ تٍ يميػػ كلػػـ يكلػػد كلػػـ يمػػد لػػـ"  الظػػاهر، فػػي إمػػاـه  ،البػػاطف فػػي إلػػه نظػػرهـ فػػي يٌ ًمػػف ى 
 .!! "نهاران  عنه منفصؿ ليةن  به متصؿ فهك لذا ناطقان  محمدان  اتخذ الذم كهك يشرب، كو يأكؿ

إف الذم رأيناب بالصكرة المررية هك الميـ، كالميـ كعمػي كسػمماف شػيء  " كمما نجدب في كتبهـ 
ػػػا ... كاحػػػد كنػػػكر كاحػػػد  إف الم نػػػس ظهػػػر بحجابػػػه، ... كالجميػػػع يظهػػػركف مػػػف ب ضػػػهـ ب ضن
  " !!كهك ت الس و يحكؿ كو يزكؿ ابه.كظهر حجابه بب

 كالبػػاب كاوسػػـ فػػالم نسكفػػي هػػذا نجػػد تشػػابهنا بػػيف عقيػػدتهـ كعقارػػد ب ػػض طكارػػؼ النصػػارل 
 .الف ػػؿ حيػػث كمػػف المصػػدر حيػػث مػػف ال ة ػػة بػػيف فرقنػػاأف   وإ. كاحػػد إلػػه فػػي (ُ)أقػػانيـ  ة ػػة

   -اسمها الفتح  -مٌما جاء في كتابهـ المجمكع في سكرته الخامسة ك 

... ككرسػيه كعرشػه كنفسػه اسػمه كسػماب ذاتػه، نػكر مػف امحمػدن  اختػرع الػذم النػكر هػك الم نس"
ف أظهػرب بػالظهكر عمػي شاء إف  نػكر مػف سػمماف السػيد خمػؽ كمحمػد... هبىػغي   بالمايػب شػاء كا 
 "الكراـ افيتاـ الخمسة خمؽ سمماف كالسيد... كتابه كحامؿ بابه كج مه نكرب

كأف محمدان خمؽ سمماف الفارسي كأف سمماف الفارسي قػد   اي تقدكف أف عميان خمؽ محمدن فهـ 
 الذيف هـ  (ٕ)الخمسة خمؽ افيتاـ 

 

                                                           

 ال ػػػػػالـ مبػػػػػادئ أحػػػػػد(  ةطػػػػػكفأف عنػػػػػد كاصػػػػػطةحا) كافىصػػػػػؿ كالشػػػػػخص، الجػػػػػكهر، )لاػػػػػةن(  افيٍقنيػػػػػكـ (ُ)
 ...يةمص الكي  كالنفس كال قؿ، الكاحد،  كهي افيكلس ال ة ة

 (لخػر مػف كلػيس ذاتػه مػف أعمالػه يسػتمد أنػه مأ) بذاتػه قػارـ حػي كػارف ( المسػيحي الةهػكت في) افيٍقنيكـك 
 .القدس كالركح كاوبف، اآلب،  كهي ال ة ة افىقانيـ أحدكهك 

 .عس ت دد اآللهةالتشابه بيف عقاردهـ كعقارد اإلغريؽ كاليكناف كالمجكس ككؿ مف اد   وحظ فيما يمي (ِ)
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 الناس كخالقهـ كالمككؿ بالرعكد. كي دكنه رب   المقداد بن ا سود  .ُ
.المكك    ري أبو  ر الغ َ  .ِ  ؿ بدكراف الككاكب كالنجـك
 بالرياح كقبض أركاح البشر.ؿ المكك   يبد اهلل بن رواحة  .ّ
 ؿ بالم دة كحرارة الجسد كأمراض اإلنساف.المكك   يثم ن بن مظعون  .ْ
 ؿ بنف  افركاح في افجساـ.المكك   ر بن ك دان بَ نْ قَ  .ٓ

 .ر خادـ عمي بف أبي طالببى نٍ قى ك  –رضي اهلل عنهـ  – مف الصحابة (ربى نٍ قى )عدا  مامي هـ جك 

 كل م ػه لهػذا  اهلل رسػكؿ صػحابة مػف افصػؿ فارسػي سػمماف أف  المقل م ىل ا فلع  كرُيل  ومم  
 فنهػـ، كأسػمارها عقارػدها اخػتةؼ عمػس الشػي ة طكارػؼ جميػع عنػد كجميةن  اعظيمن  امكانن  يحتؿُّ 

 حيػػاة فػػي جانبػػه إلػػس ككقفػػكا اعمينػػ كشػػاي كا ناصػػركا الػػذيف القةرػػؿ الصػػحابة مػػف هأن ػػ يزعمػػكف
 فػي كاضػح افمػر كهػذا كع مػاف كعمػر بكر أبي عهد في ككذلؾ كالسةـ الصةة عميه الرسكؿ
 سػمماف الحقيقػي بطمهػا تػاريخي أسػاس أم لهػا لػيس ةقىػختمى مي  بقصػص تأتي التيك  ؛الشي ة كتب
 كمػػا  اهلل رسػػكؿ صػػحابة مػػف أعدارػػه ضػػد  طالػػب أبػػي بػػف عمػػي عػػف الػػدفاع مكقػػؼ فػػي
 .صالقصتمؾ  رتصكص 

 أخػػذت كقػػد ،الشػػي ة كػػؿ عنػػد مػػيف ظ  المي  مػػف أيضػػا فهػػـ ذكػػرهـ كرد الػػذيف الخمسػػة افيتػػاـ أمػػا
 هػـ الخمسػة كافيتػاـ سػمماف اعتبػار كهػك  لخػر بكجػه كلكػف الت ظػيـ هػذا الشي ة عف النصيرية

   .بأمكرب فيكالمككم ال الـ خمقكا الذيف

 …عشػػر نقيبػػان ) أرمػػػة الشي ػػػة او نػػا عشػػرية (  يكمػػا ذهبػػكا إلػػس أف  " الخمسػػة افيتػػاـ، كاو نػػ
عمػػػس الػػػدكاـ  اا سػػػرمدن كالبػػػاب فػػػي كػػػؿ كػػػكر كدكر أبػػػدن  كالحجػػػابً  يزالػػػكف يظهػػػركف مػػػع الػػػربص و 

 ديني ػة، كاعتقػادات فمسػفي ة مػذاهب ةً عػد   مػف دخيػؿه  عالكاًقػ فػي اوعتقػاد كهػذا...   !!"كاوستمرار
 عػػف فاضػػت المكجػػكدات أف عمػػس تقػػـك التػػي  الحدي ػػة اففةطكنيػػة بالفمسػػفة نربطػػه أف فػػيمكف
 رافػاطً   اصػانً  لم ػالـ فإ  يقػكؿ الػذم الصػابرة ديفبػ كػذلؾ كنربطػه، مختمفة مراتب كلها ،الكاحد
 أيضػا كهػـ لػديهـ المقدسػكف المطهػركف فك الركحػاني كهـ لديه المقربيف طاتبالمتكسص  إليه نتقرب
 !! المخمكقات هكفيكجص هـ الذيف ك  افرباب ربص  اهلل عند)الكسطاء(  كالشف اء كاآللهة افرباب
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   خ ا رواحللللللللللتن س   ني ً ث

ػػلخػػر كتتقم   اافركاح عنػػدما تفػػارؽ الجسػػـ تػػدخؿ جسػػمن  ف  بػػأ ؤمف النُّصػػيريةيػػ كهػػي عنػػدهـ ه صي
 .أربع أنكاع مف التناس 

كهك انتقػاؿ ركح اإلنسػاف   سخالن  افكؿ  
 .خرب د مكته إلس إنساف ل

كهك انتقػاؿ ركح اآلدمػي   سخالمَ ال اني  
 .ب د مكته إلس جسد حيكاف

كهك انتقػاؿ ركح اآلدمػي   سخال َ ال الث  
 .ب د مكته إلس حشرة

كهػػك انتقػػاؿ ركح اآلدمػػي   سللخالر  الرابػػع  
ب ػػد مكتػػه إلػػس افشػػجار أك افحجػػار أك 

فهذب أرب ة أنػكاع يؤمنػكف بهػا  .الجمادات
 كهػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػرتبطه فيمػػػػػػػػا يخػػػػػػػػص التناسػػػػػػػػػ  

 ال ػػػكاب أف   يػػػركفك  ،يؤمنػػػكف بالب ػػػث كاليػػػـك اآلًخػػػر و فهػػػـ  والعقللل   الثلللوا  فلللع عقيلللدتيمب
ن   ،كالنػػػػار الجنػػػػة فػػػػي ليسػػػػا كال قػػػػاب  صػػػػاتكالتقمُّ  التراكيػػػػب حسػػػػب عمػػػػس الػػػػدنيا هػػػػذب فػػػػي مػػػػاكا 
   .بها كفرب أك بديانتهـ الشخص هذا إيماف حسب عمس الركح تصيب التي سكخيةكالمي  الناسكتية

 مف يخرج حتس كالمراتب الدرجات في ارتقاؤب هك نظرهـ في لممؤمف بالنسبة افركاح صكتقمُّ 
 المؤمنكف هـ فالنجـك. النجكـ كهي افنكاع قمصاف سي كيمبى  المحمية القمصاف هذب

 فيحؿ الكافر اأمٌ  حؿ" أم أمير النجكـ،الن   أميرى " -  - اي  كف عمً سمُّ كلهذا يي  (1)كالصالحكف
 دنيرة رديرة بقمصافو  يأتي ؛كافدكار افككار مرص  عمس كذلؾ فيبقس، كالنس  المس  عميه

أك نحك  حجر أك م دف مف جمادو  بصكرة يأتي أف أك تذبح و التي كأ تذبح التي كالحيكانات
 [صص طريفةه عنهـ و ت دُّ كو تحصسكفي هذا تركل قً ]  .بكبردى  الحديدً  حر   بذلؾ ذاؽى فيي ذلؾ 

                                                           

، دراسػات ّٕٓ-ّٔٓ، الحركػػات الباطنيػة لمخطيػب، ص ٖٗ، ٖٖ، ٕٗانظػر  طارفػة النصيريػػة، ص (1)
 . َُُفي الفرؽ كالمذاهب، ص
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 في اإلسةـ قبؿ ساردة كانت ك يرة باعتقادات مرتبط التناس  ف  إ تأكيد بكؿ نقكؿ أف كنستطيع
 بمذهب عةقة ال قيدة لهذب فإف    "حسيف كامؿ محمد الدكتكر يقكؿ. كاليكناف كالهند فارس

 هيرة عمس(  بكذا ) ظهر البكذية الديانة ففي، يةسالهندك  كالديانة، البكذية الديانة في التناس 
 ( شيفا ) ظهر الهندككية الديانة كفي، مرة ألؼ حكالي نسيةإ كصكر كشجر كطيكر حيكانات

 ي تقدكف ككانكا اليكناف فةسفة عند التناس  مذهب ظهر كذلؾ. عديدة إنسانية صكر عمس
 بؿ، فتباعه الفكرة هذب سي درص يي  فةسفتهـ أحد في اغكرس ككاف، مختمفة بصكرة للهتهـ بظهكر

 ا.هػ "كالحيكاف اإلنساف بقرابة يؤمف كاف هإن  

  -رضع اهلل ينيم جميًع   - مع داة الصح بة  ث لث ً 

كالم ػػف كالشػػتـ كوسػػيما أبػػك بكػػر كعمػػر  يحقػػدكف عمػػس الصػػحابة كيمطػػركنهـ بالسػػبص  النُّصػػيري ةف
 هػػـ اغتصػػبكا الخةفػػة مػػف عمػػين  إ  كيقكلػػكف –رضػػي اهلل عػػنهـ  -المػػؤمنيف عارشػػة كأـص كع مػػاف 

. هػػـالصػػحابة  هػؤوء أف    كهػػك كاضػػح، الصػحابة مػػف افخيػػار هػؤوءل باضػػهـ فػػي كالسػبب 
 فكيػؼ كالك نيػة، المجكسػية جحافػؿ بيف خفاقة اإلسةـ راية كنشركا المجكسية نار كاؤ أطف الذيف
 )دكلة الفرس(؟! كأسقطكا ممكهـ حكمهـ كفي ديانتهـ في ركهـكتى  قد كهـ هؤوء عنهـ يرضس

 يأبػ ركح ففٌ  ت ذيبها؛ في كتفننكا البريرة الحيكانات إلس دكاعمى  أف كالحقد السفه بهـ بمغ قد بؿ
ـ   كعمػػرى  بكػػرو   عػػف تمػػؾ الحيكانػػات بػػزعمهـ فػػي تحم ػػ - عػػنهـ اهلل رضػػي - عارشػػة المػػؤمنيف كأ

 هفن ػػ ال ػػذاب، سػػكء ليػػذيقكب حمػػاران  أك باػػةن  يأخػػذكف فهػػـ ذا المنطمػػؽهػػ كمػػف!! التناسػػ  طريػػؽ
 المػػؤمنيف بػأـ تنكػيةن  كػػذلؾ كي ػذبكنها غنمػة يأخػػذكف أنهػـ كمػا عمػػر، أك بكػر أبػي ركح تقمػص
 !! المجكسية أحقادهـ عف كتنفيسان  عارشة

  )النور( يسم وني و مرة، ويحتسوني  مون الخَ عظ  يُ   رابًع 

كهػي  ،هـ كأعيادهـ كحفةتهـاساتً د  في قي  اة فهـ يستخدمكنهخاص   عند النصيرية مكانةه  مخمرةكل 
ػػ شػػ يرةه   كلػػذلؾ يمػػدحكنها ك يػػران فػػي أشػػ ارهـ كيقكلػػكف ،صػػيرييفسػػة فػػي حيػػاة كػػؿ النُّ كمقد  ة مهم 

مػػػػػكف شػػػػػجرة ال نػػػػػب ي ظص كلهػػػػػذا  ،مهػػػػػا لهػػػػػـ فنهػػػػػـ أكليػػػػػاؤب الػػػػػذيف لمنػػػػػكا بػػػػػه كعرفػػػػػكباهلل حم   إف  
 . كف قم ها أك قط هاكيستفظً 
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ػػػ يقكلػػػكف عنػػػدما يشػػػربكف الخمػػػر مػػػاقيػػػؿ بػػػأن هـ ك  ه ه ككٌرمتىػػػحٌممتىػػػار النػػػكر شػػػخص الن ػػػ ه  "نصُّ
 [المسػػمميف]أم ه عمػػس أعػػدارؾ الجاحػػديف متىػػه فكليارػػؾ ال ػػارفيف بػػؾ حػػةون مطمقػػا كحر  كفٌضػػمتى 

متػػه لنػػا ارزقنػػا بػػه افمػػف كافمػػاف كالصػػحة كمػػا حم   [ا ينػػادكف عمي ػػ]المنكػػريف لػػؾ المهػػـ مػػكوم 
 ." مف افسقاـ ككافي به عنا الهـ كافحزاف

  النصيرية يندوالتك ليف الشريية العب دات   خ مًس 

ةؿ كقيػكد كضػػ ت أغػػ ت تقػد النصػػيرية أف التكػاليؼ الشػػرعية مػف فػػرارض كعبػادات مػػا هػي إوٌ 
عمػػػس الجهمػػػة المقصػػػريف كهػػػـ أهػػػؿ الظػػػاهر، كذلػػػؾ ل ػػػدـ اعتقػػػادهـ بأسػػػرار الحقيقػػػػة اإللهيػػػػة 

لػػػذا فهػػػـ  لتقصػػػيرهـ، كظهكراتهػػػػا، فكضػػػع اهلل عميهػػػػـ هػػػػذب الفػػػرارض كال بػػػادات كقيػػػكد كأغػػػةؿ
، ء أشخػػػاص م ينيػػػفي تبػػػركف جميػػػع الفػػرارض كال بػػادات بالنسبػػػة إلػػيهـ عبػػػارة عػػػف ذكػػػر أسمػػػا

 .  (1كنكع مف الحب كالطاعػة كالكوء فرمتهـ كرؤسارهـ)
الػذم يتم ػؿ فػي تأكيػؿ افحكػاـ كالتشػري ات  نهجهـ في ذلؾ نهج سػارر فػرؽ القرامطػة الباطني ػة

ؿ منهػػػػا كعػػػدـ القيػػػاـ جهػػػا عػػػف مفهكمهػػػا الشػػػرعي، كينتهػػػي إلػػػس التحمُّػػػاخر بػػػدأ بإتػػػأكيةن باطنيػػػان ي
 و ي رفهػػػاألفػػػاظ الشػػرع حقػػػارؽ  بكاجباتهػػا، كالهػػػدؼ هػػػك إنكػػار شػػػرارع اإلسػػػةـ، كالتظػػاهر بػػػأف  

  تأكيةتهـ تمؾ، كمف غيرهـ

o افضداد كالجهؿ بال مـ الباطني. لجنابة  هي مكاوةا 
o كم رفة ال مـ الباطني. كالخيصـك الطهارة  هي م اداة افضداد 
o .الصياـ  هك حفظ السر المت مؽ ب ة يف رجةن ك ة يف امرأة 
o   الم نػػات عمػػس الخصػػـك كفيشػػاة افسػػرار صػػبُّ إخفػػاء ديػػانتهـ عػػف غيػػرهـ ك الجهػػاد 

 رضي اهلل عنهـ. الصحابة مف كغيرهـ كع ماف كعمر بكر أبي عمس الشتارـ كري ذً ك 
o .الكوية  هي اإلخةص لألسرة النصيرية ككراهية خصكمها 
o  )القػػػرلف  هػػػك مػػػدخؿ لت مػػػيـ اإلخػػػةص ل مػػػي، كقػػػد قػػػاـ سػػػمماف )تحػػػت اسػػػـ جبريػػػؿ

 !!لمحمد هبت ميم
                                                           

  َّٗص لمخطيب، (  انظر  الحركات الباطنيةُ)
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o أم  –هػي  عمػي كحسػف كحسػيف كمحسػف كفػاطـ أسػماء ةالصةة  عبػارة عػف خمسػ
المػرأة  ر فف  بصفػة المذك   هايسمكنك   بنت رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنها  – فاطمة

 ، ك)محسف( هػذا هك)السػر الخفػي( إذ -ليست مف أهؿ الديف كالم رفة في نظرهـ 
جػػػزئ عػػػف كػػػر هػػػذب افسػػػماء يي ذً يزعمػػػكف أف  ك  يزعمػػػكف بأنػػػه سػػػٍقطه طرحتػػػه فاطمػػػة،

 .!!!الاسؿ كالجنابة كالكضكء

و يتنافس مع كجكد ب ػض الطقػكس التػي لم بادات كالتكاليؼ الشرعي ة كما ذكرنا مف التأكيةت 
كسػػػػيمةه لممحافظػػػػة عمػػػػس مشػػػػاعر  كل م هػػػػا (كدرجػػػػاتهـ ب ضػػػػهـ )بػػػػاختةؼ مػػػػراتبهـكمصفػػػػكف بهػػػػا يي 

 ، كسنذكيري فيما يمي ب ضها اونتماء لمطارفة

 النصيري ة  طقوس بعض

  مخصكصػػػػػػػة صػػػػػػػةةن و تشػػػػػػػبه صػػػػػػػةة المسػػػػػػػمميف فػػػػػػػي شػػػػػػػيءأكقػػػػػػػاتو كف فػػػػػػػي صػػػػػػػمُّ يي 
ف كاف فيها نكعه )  (.مف رككع أحيانان  تختمؼ في عدد الرك ات كو تشتمؿ عمس سجكد كا 
  ككف بالطهارة مف كضكء كرفع جنابة قبؿ أداء الصةة.كف الجم ة كو يتمس  صمُّ و يي 
  الخرافات. بتةكةً  كف في بيكتهـ، كصةتهـ مصحكبةه صمُّ ليس لهـ مساجد عامة، بؿ يي 
   ػػقػدٌ  اسػات النصػػارل مػف م ػؿ لهػـ قد اسػات شػبيهة بقد كر فػي ركح مػا يػدكر فػػي اس البخُّ

 ....اس افذاف كباهلل المست افقدٌ ، الفرح كالسركر محؿص 
  كعبػػػادة أصػػػناـ !! مػػػا هػػػك كفػػػره إلػػػس مكػػػة إن   الحػػػج   ، كيقكلػػػكف بػػػأف  و ي ترفػػػكف بػػػالحجص، 

 ييكمصفكف عكامهـ به فهك زيارة ساداتهـ ككبرارهـ.أم ا الحجُّ الذم 
  ن   ،المسػػػػمميف عنػػػػدو ي ترفػػػػكف بالزكػػػػاة الشػػػػرعية مػػػػا يػػػػدف كف ضػػػػريبة إلػػػػس مشػػػػايخهـ كا 

 مس ما يممككف.مقدارها خي  زاعميف بأف  
  هػػك اومتنػػاع عػػف م اشػػرة النسػػاء طيمػػة شػػهر ب ضػػهـ يصػػكمكف زاعمػػيف بػػأف  الصػػياـ

 رمضاف.
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 (معبيت الجَ )سم ى يندىم لمنصيرية وتُ دار يب دة 

 فع شعاصالة المسممين ُيشبو  ون طقوسيم رج اًل ونس ًا بشكل اليؤد   حيث
 )الصورة لبيت جمع لمط ئ ة النصيرية البكت شي ة فع تركي (

 أيي د النصيري ة   س دًس 

 أعيػػػاد مػػػف خمػػيط فهػػي، لهػػـ أعيػػاد ك يػػرة تػػدؿ عمػػس مجمػػؿ ال قارػػد التػػي تشػػتمؿ عميهػػا عقيػػدتهـ
    كمنها كالمسمميف كالشي ة كالفرس النصارل

 ؿ  عيػػد المهرجػػاف، ك أكؿ الربيػػع عيػػد - بػػالتقكيـ الشػػرقي نيسػػاف الرابػػع مػػف - عيػػد الرابػػع أك 
 )كهذب مف أعياد كمكاًسـ الفرس المجكس(.الخريؼ ... 

  استشػػهاد اشػػر مػػف محػػـر ذكػػرل عيػػد الاػػدير، كعيػػد الفػػراش، كزيػػارة يػػـك عاشػػكراء فػػي ال
 .)كهذب ًمف أعياد كمكاسـ الشي ة(... الحسيف

 اس، كعيػػد القديسػػة بربػػارة، كعيػػد المػػيةد، كعيػػد الصػػميب الػػذم يتخذكنػػه تاريخػػان عيػػد الاطٌػػ
 ...لبػػػػػػػػدء الزراعػػػػػػػػة كقطػػػػػػػػؼ ال مػػػػػػػػار كبدايػػػػػػػػة الم ػػػػػػػػامةت التجاريػػػػػػػػة كعقػػػػػػػػكد اإليجػػػػػػػػار 

 .)كهذب ًمف أعياد كمكاسـ النصارل(
 اليػػػـك التاسػػػع مػػػف ربيػػػع افكؿ كيقصػػػدكف بػػػه مقتػػػؿ عمػػػر بػػػف  يحتفمػػػكف بيػػػـك )دوـ( كهػػػك

 به. فرحان بمقتمه كشماتةن  - رضي اهلل عنه -الخطاب 
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  )المرأة يند النصيري ة( تحميل نك ح المح رم وىم يقولون بشيويية النس اس بعً   

 البنل ت متحلر   ال المعتقلد مجوسلية مر وللة ممعونلة ط ئ لة وىع"  (ُ)كقد قاؿ عنهـ القمقشندم
 ."حك ي ت ى ا فع ينيم حكىويُ   ق ل ،ا مي ت وال ا خوات وال

 كتحٌمػؿ الػديف بتمقػي جػديرة ليسػت فهػي لػذا إنس نع ايتب رأي   صيريينالن   يند لممرأة ليسإ  
 .السػػػػكرية القػػػػكانيف من تهػػػػا حتػػػػس الماضػػػػي فػػػػي مباحػػػػةن  عنػػػػدهـ المحػػػػاـر كلقػػػػد كانػػػػت، كاجباتػػػػه

 كتػػأجيرهف   بنػػاتهـ عمػػس الحفػػاظ فػػي تسػػاهمهـ بػػأف - عقارػػدهـ عمػػس اوطػػةع قبػػؿ - كلكػػـ ظنٌنػػا
 المػػرأة قػػدر مػػف تحػػطُّ  التػػي ديػػانتهـ نصػكص كلكػػف، لفقػػرهـ يرجػػع اف ريػػاء بيػػكت فػػي كخادمػات

 كتابػػه فػػي قػػاؿ اعمي ػػ أف  ررالػػدُّ  ةر  دي  مػػف السػػادس الفصػػؿ فػػي كرد فقػػد ،الظػػاهرة هػػذب لنػػا تفسػػر
 كال بػاد لمخمػؽ رتهىػظى  مػاإن   نيأنٌ  كاعمـ "  الفارسي سمماف مخاطبان ( الساعة تقـك حتس الطاعة)

 فػي كسػكف النػداء سػمع مػف فمػنهـ ،كالشػر الخيػر لهػـ أبػٌيف حتػس [اإلنساف]أم  التأنيس بصكرة
 إنكػارب عمػس فػنـ   ضميرب في يسكف كلـ ديؤك   كلـ النداء سمع مف كمنهـ، إقرارب عمس فنـ   ضميرب
 ذلػؾ فمػف، اإلنػاث كسػارر النسػاء كهػـ النػداء يسػمع لػـ هـ مػفكمن، كافككار افدكار مدل عمس
 اإلنػػػػػػػػػاث لحػػػػػػػػـك أكػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػؤمنيف عمػػػػػػػػس مػػػػػػػػتكحر   فػػػػػػػػةالم رً  النسػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػس مػػػػػػػػتي حر   اليػػػػػػػػـك

، نفسػه عمػس إسػراريؿ ـحػر   ما إو إسراريؿ لبني حة   كاف الط اـ ككؿُّ  قمت لهذا [الحيكانات مف]
 ..قا "اسمي إسراريؿ أف سمماف يا كاعمـ

 كػػالحيكاف فهػي، المػػؤمف غيػر يصػػيب الػذم المسػ  أنػػكاع مػف نػػكع النصليرية نظللر فللع  لمرأةفل
 بمػػػكت تمػػػكت النسػػػاء نفػػػكس أف ي تقػػػدكف فهػػػـ لػػػذلؾ، الناطقػػػة الػػػنفس كجػػػكد عػػػف دةمجػػػر   فنهػػػا

 ب ضػػػهـ بنسػػػاء الزنػػػا يسػػػتبيحكف فهػػػـ السػػػبب لهػػػذا، بهػػػف خاصػػػة أركاح كجػػػكد ل ػػػدـ أجسػػػادهف
 و أف اشػترطكا ذلؾكلػ، المػؤمف خيهػاف فرجهػا بإباحػة إو   إيمانهػا يكمؿ وعندهـ  المرأةف ب ضا
لهػػـ ليمػػة يخػػتمط فػػيهـ الحابػػؿ بالنابػػؿ ك  ،ديػػنهـ فػػي داخػػة لػػيس هػػك لمػػف كو لألجنبػػي ذلػػؾ يبػػاح

 ..  كشأف ب ض الفرؽ الباطنية.

                                                           

 ،(هػػػػػػ ُِٖ - ٕٔٓ) ، أحمػػػػػد بػػػػف عمػػػػػي القمقشػػػػػندم ُّ/ِْٓصػػػػبح افعشػػػػػس فػػػػػي صػػػػناعة اإلنشػػػػػا  (ُ)
 ـُٕٖٗتحقيؽ   د. يكسؼ عمي طكيؿ، طبع دار الفكر بدمشؽ  
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ػػػيي  مػػػا تقػػػد ـك  الػػػدخكؿ فػػػي أسػػػرار  ر لنػػػا ظػػػاهرة كػػػكف المػػػرأة جػػػزءا مػػػف الضػػػيافة المقدمػػػة عنػػػدفسص
 .(ُ)أك لتحقيؽ أم مصمحة كلك كانت تافهة دة،ال با

كجػكد  عنػدى  يحرمكنهػا مػف الميػراثً مػف حقكقهػا الدينيػة، ك  كما أف المرأة عنػد النصػيرية محركمػةه 
ـى  ، بؿ إف  الذككرً  خكةً اإل  ـ.هي عندى  مزـو مي  كغيري  كاجبو  ه غيري م  كي  المكاريثً  نظا

  ةلل  يللقِ لللل  تلللال  ث مًن 

بطنػكف، فهػـ حيث يتظاهركف أمػاـ النػاس بايػر مػا يي  ،تهـخفاء عقيدتهـ عف غير أهؿ مم  إكهي 
 .كهـ مف أكذب الناس "م مكـ نصـك كنصمي اأن  "  نةيحمفكف فهؿ السُّ 

ية كتكمة، و تجيز البكح بأسرار دياناتهػا كم تقػداتها، فف الحقيقػة اإللهيػة النصيرية طارفة سرص ف
 و تكضػػػػػػػع كتبػػػػػػػذؿ بػػػػػػػيف أيػػػػػػػدم ال امػػػػػػػة الػػػػػػػذيف يجهمػػػػػػػكف هػػػػػػػذب الحقيقػػػػػػػة كأسػػػػػػػرارهاكأسػػػػػػػرارها 

فتبػاعهـ بضػركرة كتمػاف  الكصايا في رسارمهـ ككتبهـ السرية تكلذلؾ ك ر  –زعمهـ  حسبى  –
، كالتهديػػدات التػػي تخػػكصؼ كتزجػػر كتبػػيصف عقػػاب مػػف يفشػػي شػػيرا مػػف ديػػنهـ إلػػس أسػػرار مػػذهبهـ
 كتػػػػػػػػابهـ   )الهفػػػػػػػػت الشػػػػػػػػريؼ( حيػػػػػػػػث كرد فيػػػػػػػػهفػػػػػػػػي مػػػػػػػػا كمػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ تهـ، م ػػػػػػػػغيػػػػػػػػر بنػػػػػػػػي مً 

مػت عممػان باطنػان ف ميػؾ بكتمػاف سػر اهلل، فػة تطمػع عطيػت فضػةن ك يػران، كت م  ؿ  لقد أي فض  " يا مي 
 .  (ِعميه إو كليان مخمصان، فإف أفشيته إلس أعدارنا فقد أعنت عمس قتؿ نفسؾ ")

ػػا صػػاحب البػػاككرة السػػميمانية، الػػذم  ػػا مػػف كقػػد ذكػػر هػػذا أيضن قتمػػكب كحرقػػكب فن ػػه فضػػح ب ضن
كلهذا و يجيزكف طبع كتب ديػانتهـ بػؿ يتػداكلكف ذلػؾ مشػافهةن ككتابػةن  ديانتهـ كما مر  م نا...

رسػارمهـ  " كقػػد كشػفت لػؾ فػػي هػذب الجكابػػات مػا لػػـ يكػف يجػػػب  إحػػدلكمػا جػػاء فػي باليػد ... 
 (.ّ") اؼ عميه أحدن كقً كو تي … أذف لمف يك ؽ به كهك عندؾ أمانة  سكشفه إو مف لساف إل

                                                           

ـ   (ُ) لػػيقمف المراهقػػات كالشػػابات  ـات مػػف بنػػاتهصػػيرية جم ي ػػس النُّ يسػػتارب الػػب ض فػػي زماننػػا كيػػؼ أس ػػ  ػػ
الػذيف اسػت انكا بهػـ فػي ي كالمميشػيات افجنبيػة الركسالجيش  مقاتميلمترفيه عف بتحقيؽ الرغبات الجنسي ة ك 

 ، كلك عرؼ الناس حقيقة مقاـ المرأة في الديانة النُّصيري ة لما استاربكا.عمس ش ب سكرياحربهـ 
 .ُِٔالهفت الشريؼ، ص النصيري ة المسم س  ، عف كتاب ْْ-ّْ، ص(  طارفة النصيرية لمحمبيِ)
 .  ٓٔ-ْٔ، عف رسارؿ نصيرية ، ص ْْ(  نفس المرجع ، صّ)
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طريقة تحميفهـ الشػاب  ًمفعمس ذلؾ  ؿ  أدهاـ مف أصكؿ عقيدتهـ، كو  التستر كالكتماف أصؿه ف
عمػس الشػاب، ليػأتي ب ػد  طي رى شػتى ؿ الشػركط التػي تي ـ أك  عند الدخكؿ فػي ديػنهـ، حيػث يكػكف التكػتُّ 

قبػؿ ج تػه، كصػكرته سػكؼ فافرض لف تى ، ذلؾ التهديد الشديد كالكعيد المخيؼ لمف باح بالسرص 
ٌطع إف ف ػػؿ ذلػػؾ، فهػػك محػػاط بال قكبػػة فػػي الػػدنيا كاآلخػػرة إف قى تمسػػ  إلػػس صػػكرة حيػػكاف كسػػيي 
 (.نكضحه في الفقرة التاليةما سكهذا ). (ُ)ديانتهـ المخفي ةحرؾ شفتيه لاريب عف أسرار 

، ككاجػب إٍربنػا ابنػع إرٍ كلػك قيطصػ دكمػان بالتسػتر كالكتمػاف -عنػدهـ  – مطالػبه  النصػيرم إف  كلذلؾ فػ
كلػػك كػػاف بػػالزكر كالبهتػػاف، فنػػه بػػػذلؾ  عميػػه أيضػػان أف يشػػهد دكمػػان لصػػالح إخكتػػه النصػػيرييف

 –الكاتػب النصػيرم الم اصػر  –يتستر كيتكتـ عميهـ مف أعدارهـ كهذا مػا ف مػه هاشػـ ع مػاف 
عنػدما حػاكؿ أف ينفػي كػؿ مػا كيشػؼ عػف  –صاحب كتاب )ال مكيكف بيف افسػطكرة كالحقيقػة( 

ف كتػب عػف النصػيرية النصيرية م تمدان أسػمكب الكتمػاف كطريػؽ الخػداع  ػـ هػاجـ بشػدة كػؿ مػ
فػػي الماضػػي كالحاضػػر ابتػػداءن مػػف اإلمػػاـ الشهرسػػتاني كمػػركران باإلمػػاـ ابػػف تيميػػة الػػذم ي تبػػرب 

عبػػد  بالػػدكتكر مصػػطفس الشػػك ة كالػػدكتكر همػػان كو يي تػػد بأقكالػػه ل ػػدـ ال قػػة بػػه، كانتهػػاءن ت  رجػػةن مي 
 (.  ِالرحمف بدكم)

شػػهد بػػذلؾ تارهـ حتػػس كلػػك كػػاف نصػػيريان ك ؼ أسػػر مػػف يحػػاكؿ كشػػ د النصػػيريكف مػػع كػػؿص كيتشػػد  
   ، كغيرها.التي ذكرناها سميماف أفندم افذنيقصة 

  مراسم وطقوس الدخول فع يقيدة النصيريةت سًع   

ا كانت ال قيدة النصيرية مف أردأ المذاهب كأشدها تكغةن فػي الباطػؿ، لػـ يأنسػكا مػف إظهػار لم  
 مػف خةلهػا ؿُّ ذب ػد ت قيػدات كاختبػارات شػديدة ييػ مذهبهـ صراحة حتػس مػف ب ضػهـ لػب ض إو

 أنكاع اإلذوؿ كاإلهانة. ع أشد  كيتجر   الداًخؿي إليهـ
إذ يػػػتـ دخكلػػػه فػػػي المػػػذهب بطريقػػػة فاحشػػػة يػػػتـ مػػػف خةلهػػػا القضػػػاء عمػػػس كػػػؿ عػػػرؽ ينػػػبض 

 بالرجكلة كالشهامة فيه، كتداس كرامته كينتهؾ عرضه.
                                                           

 .  ّٖٖ-ّٖٓ، صانظر   الحركات الباطنية لمخطيب ( ُ)
 .  ّٖٖ-ّٕٖ(  الحركات الباطنية لمخطيب، صِ)
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ذم سػػػيةزمه مػػػف بػػػيف مجمكعػػػة المشػػػاي  المكجػػػكديف فحينمػػػا يحضػػػر التمميػػػذ يختػػػار الشػػػي  الػػػ
كيسمكنه الكالد الركحي أك الكالد الديني،  ػـ يارسػكف فػي نفػس التمميػذ تقػديس شػيخه كالتكاضػع 

   ت بيف يدم الااسؿ(.له تكاض ان مطمقان أشبه ما يككف بالقاعدة الصكفية، )كالميص 

ػػ ينمػػا يػػدخؿ يقػػؼ فػػي ناحيػػة كهػػك مكف بهػػا إلػػس إذوؿ الشػػخص، أنػػه حكمػػف الطػػرؽ التػػي يتكس 
سػػػاكت و يػػػتكمـ بشػػػيء كأحذيػػػة المشػػػاي  مرفكعػػػة فػػػكؽ رأسػػػه،  ػػػـ يػػػتكمـ شػػػيخه لبقيػػػة المشػػػاي  

ه المشػػاي  مىػػبً مكب فػػي زمػػرتهـ، فػػإذا قى دخً مػػكا هػػذا الشػػخص الما ػػؿ أمػػامهـ كييػػقبى كيتكسػػؿ إلػػيهـ أف يى 
ـ  ، أيػػدم كأرجػػؿ الحاضػػريف مػػف المشػػاي   ػػـ يأخػػذ فػػي تقبيػػؿ أنزلػػت افحذيػػة مػػف فػػكؽ رأسػػه،   ػػ

يقؼ فػي مكانػه كيكضػع عمػس رأسػه خرقػة بيضػاء،  ػـ يأخػذ الشػي  فػي قػراءة ال قػد الػذم سػيتـ 
بػػيف التمميػػذ كبػػيف المشػػاي ، كهػػك أشػػبه مػػا يكػػكف ب قػػد الػػزكاج، كي تبػػركف هػػذا بم ابػػة الخطبػػة، 

ال مػـ عػنهـ بم ابػة الحمػؿ، فػإذا  كي تبركف الكػةـ الػذم يسػم ه بم ابػة النكػاح، كمػا يتحممػه مػف
 كب ػػػد أف تػػػتـ هػػػذب المرحمػػػة يقػػػاؿ لمتمميػػػذ  ـ كأراد الت مػػػيـ فػػػإف ذلػػػؾ يكػػػكف بم ابػػػة الكضػػػع. مٌػػػت

لمػػدة يحػػددكنها،  ػػـ ب ػػد ذلػػؾ  (ع. ـ. س بحػػؽص )ة يجػػب عميػػؾ أف تكػػرر فػػي اليػػـك خمسػػمارة مػػر  
بكػؿ شػيء حتػس كلػك بإهػدار  يأتي إليهـ ليتـ ت ميمه المذهب ب ػد اختبػارات قاسػية يرضػس فيهػا

 ت ميـ المذهب النصيرم  كمراحؿشركط كفيما يمي نشير إلس  ...هرجكلت

أف يمػػر بالمراحػػؿ ك  يشػػترطكف فػػي مػػف يمقػػس إليػػه ت مػػيـ المػػذهب أف يجتػػاز سػػف التاسػػ ة عشػػرة،
 اآلتية عمس التدريج 

لقبػػكؿ كحمػػؿ رػػكف مػػف يقػػع عميػػه اوختيػػار مػػف أبنػػاء الطارفػػة كفيهػػا يهيص   مرحمػػة الجهػػؿ .ُ
 أسرار المذهب.

كفي هذب المرحمة يمقنكنه شيران مف ت اليـ المذهب، كيبقس مدة سنة إلػس مرحمة الت ميؽ   .ِ
طم ػػه عمػػس شػػيء مػػف أسػػرار المػػذهب سػػنتيف تحػػت إشػػراؼ شػػي  مػػف شػػيكخ الطارفػػة ليي 

ومكا فيه القبكؿ كالن  بالتدريج، فإذا تكس     طردكب.جابة نقمكب إلس المرحمة ال ال ة اآلتية كا 
كهػػػػي الدرجػػػػة ال ميػػػػا، كيطم كنػػػػه فيهػػػػا عمػػػػس أك ػػػػر أصػػػػكؿ المػػػػذهب مرحمػػػػة السػػػػماع   .ّ

النصػػػػيرم،  ػػػػـ ي قػػػػد الرؤسػػػػاء الركحيػػػػكف لمطارفػػػػة مجم ػػػػان خاصػػػػان لتمقينػػػػه بقيػػػػة أسػػػػرار 
 المذهب،  ـ ينقمكنه إلس درجة أعمس يطمقكف عميه درجة الشي  أك صاحب ال هد.
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يشهدكف باست داد الرجؿ لقبكؿ السر كمحافظته عميػه،  ػـ ذلؾ بحضكر الكفةء، كالشهكد  كيتُـّ 
. كب ػػد حصػػكله عمػػس هػػذب هي ميػػدى  ريػػؽى يحمػػؼ اليمػػيف المقػػررة عنػػدهـ أف يحػػافظ عمػػس السػػر كلػػك أي 

 ..الدرجة يصبح شيخان مف شيكخ الطارفة.

مقػس إليػه شػػيء و يي النصػيري ة مشػػاي   أف التمميػػذ دارمػان كهػك بػيف أيػدم  كممػا يجػدر التنبيػه إليػه
مػػف ت ػػاليـ المػػذهب الممتكيػػة إو فػػي غيػػاب عقمػػه كتفكيػػرب عنػػه؛ ليقبػػؿ تمػػؾ ال قارػػد التػػي تشػػمرز 

 -عنػدهـ  تسػمية الخمػرً  - د النػكرب ػال قؿ كتأنؼ منهػا الفطػرة السػميمة، ف هاجُّ منها النفس كيمي 
 كهالػػػة مػػػف المكقػػػؼ، كتهديػػػدات مػػػػف هنػػػا كمػػػف هنػػػاؾ، ككػػػػؿ هػػػذب افهػػػكاؿ ي يشػػػها الشػػػػخص

فػػػػػػػػي جػػػػػػػػك غيػػػػػػػػر طبي ػػػػػػػػي القػػػػػػػػـك المنحػػػػػػػػرفيف ت تفهيمػػػػػػػػه مػػػػػػػػذهبإجػػػػػػػػراءا ؿى مى كٍ سػػػػػػػػتى حتػػػػػػػػس تي 
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 يند يمم ا الُمسممين ُحكُم الن صيري ة

رقة و كأف يخرج بنتيجة كاضحة كهي أف هذب الفً  بد  لدارس ل قارد كأفكار النصيرية وا إف  
ها تخالؼ م تقدات كتشري ات اإلسةـ، ة، حيث إن  عةقة لها باإلسةـ كو بالمسمميف البت  

. كما ت تقد بالتناس  كتنكر الب ث  لذات اإللهية في عمي بف أبي طالبفتقكؿ بحمكؿ ا
ككاحد فقط مف أف الهـ  ...مات كشرب الخمر كالزناالمحر   كتبيح... ة كالنار، ن  كالحساب كالج

 ؟!!منا سابقنافيما فص  اإلسةـ فكيؼ لك اجتم ت مع ب ضها  ةً م  هذب كفر صريح مخرج مف مً 

  ة بيم(قَ قيية المتعم  كميم وبعض الت صيالت ال ِ )حُ  فع النصيريةأىل الس ن ة يمم ا  فت وى

 (ُ)فػػي "حاشػػيته"  -خ تمللة المحققللين فللع الملل ى  الحن للع رحمللو اهلل،  – ي بللديننقللل ابللن 
النصػػيرية و يحػػؿ إقػػرارهـ فػػي ديػػار اإلسػػةـ بجزيػػة كو  أف عممػػاء المػػذاهب افرب ػػة يػػركف أف  

كو  ؽ عمػػػػيهـ اسػػػػـ الزنػػػػديؽ كالمنػػػػافؽ كالممحػػػػددي ٍصػػػػنػػػػاكحتهـ كو ذبػػػػارحهـ كيى غيرهػػػػا، كو تحػػػػؿ مي 
 كو يصػح إسػةـ أحػدهـ ظػاهرا إو  ييصمس عمػس مػف مػات مػنهـ كو يػدفف فػي مقػابر المسػمميف، 

 بالشػػػػهادتيف كفى رُّ ًقػػػػعكف اإلسػػػػةـ كيي فنهػػػػـ يػػػػد   ؛بشػػػػرط التبػػػػرم عػػػػف جميػػػػع مػػػػا يخػػػػالؼ اإلسػػػػةـ
  .كب د الظفر بهـ و تقبؿ تكبتهـ أصة

  فع فتلواه المعروفلة -رحمو اهلل -( ىلٕٛٚ-ٔٙٙ)شيخ اإلسالم ابن تيمية  وقد ق ل فييم
ػػػهػػػؤوء القػػػـك المي " مػػػف اليهػػػكد  كفػػػري صػػػناؼ القرامطػػػة الباطنيػػػة أى أة هػػػـ كسػػػارر ي  صػػػيرً كف بالنُّ م  سى

ػػهي ري كضػػرى  ،كالنصػػارل بػػؿ كأكفػػر مػػف ك يػػر مػػف المشػػركيف ة محمػػد أعظػػـ مػػف ضػػرر ـ عمػػس أم 
اؿ المسػمميف ه ػهؤوء يتظاهركف عند جي  ف  إف ،الكفار المحاربيف م ؿ كفار التتار كالفرنج كغيرهـ

كتابػه كو بػأمر كو و يؤمنػكف بػاهلل كو برسػكله كو كهـ في الحقيقػة ، البيت ع كمكاوة أهؿً بالتشيُّ 
ة مػػف م ػػكو بمً  ة كو نػػار كو بأحػػد مػػف المرسػػميف قبػػؿ محمػػد قػػاب كو جن ػػعً  كو كو  ػػكابو  يو نهػػ
بػػؿ يأخػػذكف كػػةـ اهلل كرسػػكله الم ػػركؼ عنػػد عممػػاء المسػػمميف يتأكلكنػػه عمػػس  ،مػػؿ السػػالفةالمً 

    هؤوء ف  أ عمماء المسمميف عمس اتفؽكقد ...  مـ الباطفها عً عكف أن  يفتركنها يد   أمكر
                                                           

نػػػػة كالنصػػػػيرية حكػػػػـ الػػػػدركز كالتيامً   – ْ/ِّٓ -ابػػػػف عابػػػػديف  -رد المحتػػػػار عمػػػػس الػػػػدر المختػػػػار  (ُ)
 .كاإلسماعيمية
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 .كو يتزكج منهـ امرأة ،ف ينكح الرجؿ مكوته منهـأو تجكز مناكحتهـ كو يجكز 
 .هـحي ذبارً  احي بى كو تي 
 .رمةمف مذاهب اف ؼى رً فكأكاني المجكس كمةبس المجكس عمس ما عي أكانيهـ كمةبسهـ  اكأمٌ 

 .س عمس مف مات منهـصم  مقابر المسمميف كو يي  يكو يجكز دفنهـ ف

 ...لممسمميف  عدك،  كهـ دارمان مع كؿص 
كهػػك كأمػػا اسػػتخداـ م ػػؿ هػػؤوء فػػي  اػػكر المسػػمميف أك حصػػكنهـ أك جنػػدهـ فإنػػه مػػف الكبػػارر 

النػػاس لممسػػمميف كلػػكوة أمػػكرهـ كهػػـ  فػػإنهـ مػػف أغػػشص  ؛زلػػة مػػف يسػػتخدـ الػػذراب لرعػػي الاػػنـبمن
كهػػـ أحػػرص النػػاس عمػػس تسػػميـ الحصػػكف إلػػس  ... أحػػرص النػػاس عمػػس فسػػاد المممكػػة كالدكلػػة

خراجهـ عف طاعته  (ُ) عدك المسمميف كعمس إفساد الجند عمس كلي افمر كا 

ذا أظهركا التكبة فف  ...   بكلها منهـ نزاع بيف ال مماءقى  يكا 
 ،مػػػػػػػػرهـأككتمػػػػػػػػاف ة ي ػػػػػػػقً صػػػػػػػؿ مػػػػػػػػذهبهـ الت  أ ف  فكف التكبػػػػػػػػة ر ظًهػػػػػػػػهـ يي ن  إذكا فػػػػػػػًخػػػػػػػػأي ذا إهػػػػػػػؤوء ف

تركػكف فػة يي  ؛مػرهـأ يحتػاط فػف يي أذلػؾ  يكفيهـ مف ي ػرؼ كفػيهـ مػف قػد و ي ػرؼ فػالطريؽ فػ
 ،]أم فػػػػػػي الجػػػػػػيش[ مػػػػػػةالمقاتً نػػػػػػكف مػػػػػػف حمػػػػػػؿ السػػػػػػةح كو أف يككنػػػػػػكا مػػػػػػف ك  مى جتم ػػػػػػيف كو يي مي 
سػةـ اإل مهػـ مص تػرؾ بيػنهـ مػف يي سةـ مػف الصػمكات الخمػس كقػراءة القػرلف كيي مكف شرارع اإلمزى كيي 
 .[المنحرفة ]أم أرمة طريقتهــ مهحاؿ بينهـ كبيف م مص كيي 

قامػػػة الحػػػدكد عمػػػيهـ مػػػف أعظػػػـ الطاعػػػاتً  هػػػؤوءً  جهػػػادى  كو ريػػػب أف   كهػػػك  ،كأكبػػػر الكاجبػػػات كا 
جهػػاد هػػؤوء مػػف  فػػإف   ،المسػػمميف مػػف المشػػركيف كأهػػؿ الكتػػاب ؿي قاتًػػأفضػػؿ مػػف جهػػاد مػػف و يي 

الصػػحابة بػدأكا بجهػػاد المرتػػديف قبػؿ جهػػاد الكفػػار  كسػػارري   يؽي كالصػدص  ،جػنس جهػػاد المرتػػديف
 دخؿ فيػػه مػػف أرادح مػػف بػػةد المسػػمميف كأف ييػػتً لمػػا فيػػ جهػػاد هػػؤوء حفػػظه  فػػإفٌ  ،ف أهػػؿ الكتػػابًمػػ

 كحفػظي  ،الػديف ركيف كأهػؿ الكتػاب مػف زيػادة إظهػاركجهاد مف لـ يقاتمنا مف المش ،الخركج عنه
ا يقػدر عميػه ذلػؾ بحسػب مػفػي ف يقػـك أكيجب عمس كؿ مسمـ  ... عمس الربح ـه رأس الماؿ مقد  

 ...مف الكاجب
                                                           

 تتحدث عف جرارمهـ قديمنا كحدي نا.انظر الفقرة التالية التي  (1)
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المسػػممكف حقيقػػة  ف يكػػتـ مػػا ي رفػػه مػػف أخبػػارهـ بػػؿ يفشػػيها كيظهرهػػا لي ػػرؼأ حػػدو ف فػػة يحػػؿُّ 
السػككت  حػدف ؿُّ ميف كو يًحػالجنػد كالمسػتخدى  فػيف ي اكنهـ عمس بقػارهـ أ حدو ف ؿُّ كو يحً  ،حالهـ

مػػر اهلل بػػه أف ينهػػس عػػف القيػػاـ بمػػا أحػػد مػػر اهلل بػػه كرسػػكله كو يحػػؿ فأمػػا عػػف القيػػاـ عمػػيهـ ب
سػبيؿ اهلل ي لجهػاد فػعػف المنكػر كا يمػر بػالم ركؼ كالنهػبػكاب افأعظـ أف هذا مف إكرسكله ف

اًهًد اٍلكيف ارى كىاٍلمي )ت الس لنبيه  كقد قاؿ اهلل ،ت الس مىٍيًهـٍ يىا أىيُّهىا الن ًبيُّ جى و  كهػؤوء (نىاًفًقيفى كىاٍغميٍظ عى
 (ُٗٓ-ُْٗ/ّٓ)باختصار مف مجمكع فتاكل ابف تيمية ا.هػ. " يخرجكف عف الكفار كالمنافقيف

ق( أف نجػد ُّْٕبػؿ كيينػدم الجبػيف فػي زماننػا ) ،القمب كييدمع ال يفكل ؿ  ًمف أشدص ما يحزف 
ػا مػف  عمماءً ك يرنا ًمف  افم ة المحمدي ة المتصدصريف كالمشهكريف قد سػكتكا عػف هػذب الطارفػًة ردحن
خشػػية مػػف ك  ،تػػارةن  (ُ) اسػػتهتارنا بخطرهػػا فمػػـ يػػذكركها بسػػكء كلػػـ يبيصنػػكا حقيقتهػػا لمنػػاس، الػػزمف،

الحػػديث عػػف تمػػؾ  ن ػػتالتػػي مى تػػارةن أخػػرل، تمػػؾ افنظمػػة  الحاكمػػًة فػػي بمػػدانهـ بطػػش افنظمػػة
بضػػاطو كتكجيػػهو مػػف الصػػهيكني ة ال الميػػة كالمحافػػًؿ الماسػػكني ة، التػػي لػػـ يمػػر   الطارفػػة المرذكلػػة

 ... عمس الشاـ طارفةه قد مت لها ما تقدصمه الطارفة النصيري ة مف خدماتو جميمة
ـ  أتس مف زاد الطيف بٌمة فػي بػةد الشػاـ  تمػؾ كا عممػاء أهػؿ السػن ة ككالىػبػزمص  كاأكلرػؾ الػذيف تزي ػ 

لهػا  كاها كرك جػك ها كأعانك ظاهر  فجؿ مصالحهـ الدنيكي ة بالسككت عنها، بؿ كاالطارفة فمـ يكتف
ػف، كمناصػرته عمػس المسػمميف النػاس إلػس الخضػكع لرايػة زعيمهػا كمجرًمهػا كاكدع ػمُّ ضى  ٌمكاكا كأضى

ذٍ الك ير مف عكاـً المسمميف، ) ػذى  كىاً   تىٍكتيميكنىػهي  كىوى  ًلمن ػاسً  لىتيبىيصنين ػهي  اٍلًكتىػابى  أيكتيػكا ال ػًذيفى  ًمي ىػاؽى  الم ػهي  أىخى
ٍكا ظيهيكًرًهـٍ  كىرىاءى  فىنىبىذيكبي  ا فىًبٍرسى  قىًميةن   ىمىننا ًبهً  كىاٍشتىرى كفى  مى  (ُٕٖلؿ ًعمراف  ) (يىٍشتىري

عم ا يت مؽي التي كصمت لزماننا كًمم ا تجدري اإلشارة إليه، أن نا حاكلنا البحث في كتب الفقه 
شي  فمـ نجد ما يشفي الاميؿ إو  فيما نقمنا عف ابف عابديف، كعف  ،بحكـ هذب الطارفة
الذم عاصر أحدا نا و تختمؼ عف أحداث اليـك إو  في أسماء  اإلسةـ ابف تيمي ة

 ة، ككأن ه في زماننا... تفصيمي   ، فكانت فتاكاب ككتاباته جمي ةن كاضحةن لشخصياتا
مق في كيرهه زمف حكـ الب ًث ني كفي المساجد  ةف رفنا حينها لماذا كن ا في المدارس الشرعي  

 رحمه اهلل كرفع قدرب. م ه،هي كذى اضى كبي 
                                                           

 كة مف يد عي المشيخة!!حت س حكمكنا كذبحكنا بمبار ستهترنا بتحذير الصادقييف، فافمنا عف النصيرية ا (ُ)
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 ُحكُم الن صيري ة يند يمم ا الشيعة 
أف  النصيرية كسارر الفرؽ الباطنية، خرجت مف تحت عباءة الشي ة  مطًمع الكتاببي ن ا 

 داتهـ حكؿ سيدنا عمي بف أبي طالب كتنط  ت عميهـ في م تق كغمكصهـ، فبارزتهـ بالامكص 
غير ب ض افسماء كالتسميات الماايرة  ًمفى اإلسةـً ا ليس فيه حتس بمات ديننا جديدن 

المراجع الشي ية القديمة تكفصر الطارفة  كؿ   كلذلؾ فإف  لمضمكنها كلم انيها اإلسةمي ة، 
عاة الضةؿ هـ مف دي كتذكر حقيقة ابف نيصير ميد عي النبك ة كسارر أرمة النصيرية كأن   النصيرية

 عف جمي هـ عمماء الشي ة يخرج كلـ، هللكا ما حر ـ اف كفىركا بديف اهلل كأحمُّ مف الميمحديف مم  
كبالمقابؿ فقد  [ (ٓ)] انظر صفحة ع الكتاب كمؤسصسها بي ناب مطمً في النُّصيري ة  كاحدو  قكؿ

رة()ككانكا يمقصبكنهـ بالمي  شي ةمتبادؿو لم كتكفيرو  قابؿ النُّصيري ة ذلؾ ب داءو كاتصهاـو  كقد تاي ر  ،قصص
لمصالح كأسبابو سياسية  سنت ر ؼ إليها  -ؿ عمس مراحً  -ذلؾ ظاهرنا مينتصىؼ القرًف ال شريف 

 .((الشي ي النُّصيرم التقارب حقيقة))مبحث   في  لخر كتابناتفصيةن 

 ( ؟ةي  رِ يْ صَ الن   لط ئ ة ب يتعمق فيم  قميمةً  العمم أىل نصوص ك نتلم  ا  ) كل ؿ  الب ض يسأؿي 
 أهمُّها  عديدةكالجكاب في الحقيقة مرتبطه بأسبابو 

 فشي شيرنا منها.لكؿص مف يي  كقم هـ كقتمهـ ،كت اهد أتباعها عمس كتمانها ال قيدة هذب يةسرص  .ُ
نيف الجباؿ في كسكناهـ ؤهـ عمس أنفسهـانطكا .ِ  .المسمميف عف اب يدن  متحصص
 مسممكف بأن هـ أماـ المسمميف، كتظاهرهـ ال قيدة هذب م تنقك يمارسها التي ةقي  الت   .ّ

مف قميمي اإلطةع .( مم ا حدا بب ض أصحاب الكرع البارد ..ك صكمكفكيى  كفصمُّ يي ) 
 إلس السككت عنهـ. بيف أهؿ السن ة في مرحمةو مف المراحؿ تصد ركا لممشيخة الذيف

 صفاء ال قيدة. تصدُّر ب ض المشاي  بيف أهؿ السن ة مف مدارس فكرية و ت نس بجانب .ْ
صحيفتهـ كالت تيـ عمس تاريخهـ افسكد  القكل اوست مارية تبييضى حمفارهـ مف محاكلة  .ٓ

خفا  ، كتكميـ اففكاب كافقةـ التي تتحد ث عنها. م ظـ ما يت م ؽ بتاري  هذب الطارفةء كا 

ا   ،تاريخها افسكد كعمس ،جرمةالمي  ةالضال   الفرة هذب كممارسات عقارد عمس عاطمى  مففإف   ختامن
 كفر مف أشد   افرن كي ديننا كعقةن كًحس ا،  )النُّصيري ة( تكفير إلس يصؿحٌتس  عالـ فتكلإلس  يحتاج فل

حه في الفقرات التالية بإذف اهللهك هذا افسكدي تاريخهـ ك ) ... كالمشركيف الكتاب أهؿ  .(ما سنكضص



 الٌصيشيّح

 
 

 وخياًح دًها يقطش تاسيخ  

 

28 

 ر دًم  وخي نةرية ... ت ريٌخ يقطُ الن صي
 (مف تاري  إجرامهـ كب ضه ة هـ عمس افم  ري هـ كضرى شرُّ )

قيامهػا كنشػأتها ت طيػؿ أهػداؼ باطنيػة خبي ػة نبتػت فػي بػةد المسػمميف، كأبػرز  النصيرية فرقةه  
لممسػػػمميف فػػػي  مػػػع كػػػؿ عػػػدك،  يقفػػػكف كلػػػذلؾ نجػػػدهـركانػػػه، شػػري ة اإلسػػػةـ، كهدمػػػه كتقػػػكيض أ

كييف، كمػػػع القػػػديـ كفػػػي الحػػػديث، كمػػػف ذلػػػؾ كقػػػكفهـ مػػػع الصػػػميبييف، كمػػػع التتػػػار، كمػػػع الصػػػفى 
 ...الفرنسييف، كمع الصهاينة

ففػػػػي أكاخػػػػر القػػػػرف الخػػػػامس 
 كمطمػػػػػػػع السػػػػػػػادس الهجػػػػػػػرم،
كانت النصيرية أ ناء الهجمػة 
الصػػػػػػػػػػػػػػميبية عمػػػػػػػػػػػػػػس ال ػػػػػػػػػػػػػػالـ 

مي عكنػػػػػان لمصػػػػػميبييف اإلسػػػػػة
عمػػػس المسػػػمميف منػػػذ أف كطػػػأ 
الصػػػػػػػػػػػػػػػميبيكف أرض الشػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

)مدينػػػػػػػػػة فحاصػػػػػػػػػركا بكابتهػػػػػػػػػا 
سػػػػػب ة أشػػػػػهر كمػػػػػا  (أنطاكيػػػػػة

كانكا ليستطي كا احتةلهػا لػكو 
حد أبػراج خيانة "فيركز" قارد أ

المدينػػػػػػػة الػػػػػػػذم فػػػػػػػتح أبػػػػػػػكاب 
هػػػ( فػػدخمكها كقتمػػكا افلػػكؼ المؤلفػػة ُْٗبرجػػه لمصػػميبييف كأعػػانهـ عمػػس اقتحػػاـ المدينػػة )سػػنة 

 ؤرصخيف يػػذكركفالمػػب ػػض ، ك كف مػػكا اففاعيػػؿ مػػف المسػػمميف كسػػبكا مػػ مهـ مػػف النسػػاء كافطفػػاؿ
مكهـ ت ػػػاكنكا مػػػع الصػػػميبييف كسػػػم   ـ  كمػػػف  يػػػ مػػػف النُّصػػػيرية ... كػػػافى  "فيػػػركز" الػػػذم أعػػػانهـ أف  

  -رحمه اهلل  – بف تيميةاساحؿ الشاـ، كفي هذا يقكؿ شي  اإلسةـ 
 "كمػػػػػػف الم مػػػػػػـك عنػػػػػػدنا أف السػػػػػػكاحؿ الشػػػػػػامية إنمػػػػػػا اسػػػػػػتكلس عميهػػػػػػا النصػػػػػػارل مػػػػػػف جهػػػػػػتهـ

ػػ)أم جهػػة النصػػيريف(   فهػػـ مػػع النصػػارل عمػػس المسػػمميف ،لممسػػمميف ا مػػع كػػؿ عػػدك، كهػػـ دارمن

 
 رسم من العصور الوسطى لمخطوط أوربع يوضح حص ر أنط كية
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بػػػؿ كمػػػف أعظػػػـ  ،كمػػػف أعظػػػـ المصػػػارب عنػػػدهـ فػػػتح المسػػػمميف لمسػػػكاحؿ كانقهػػػار النصػػػارل
كمػػف أعظػػـ أعيػػادهـ إذا اسػػتكلس النصػػارل  ،المصػػارب عنػػدهـ انتصػػار المسػػمميف عمػػس التتػػار

ركا حينرػذ بالسػكاحؿ كف هلل كرسػكله ك يػفهؤوء المحادُّ  ...كال ياذ باهلل ت الس عمس  اكر المسمميف
 فاسػػتكلس النصػػارل عمػػس السػػاحؿ،  ػػـ بسػػببهـ اسػػتكلكا عمػػس القػػدس الشػػريؼ كغيػػرب فػػإف  كغيرهػػا 

 .(ُُٓ-َُٓ/ّٓ)ًمف مجمكع الفتاكل  ا.هػ أحكالهـ كانت مف أعظـ افسباب في ذلؾ"

 (ْٔ/ُه تػاري  المػذاهب اإلسػةمية)فػي كتابػ -رحمػه اهلل  –كمما ذكرب الشي  محمد أبػك زهػرة 
 ا لمصػػػميبييف ضػػػد  الهجػػػـك الصػػػميبي عمػػػس ال ػػػالـ اإلسػػػةمي عكننػػػ"كانػػػت النصػػػيرية عنػػػد  قػػػاؿ 

]فػي القػرنيف السػادس كالسػابع  البةد اإلسةميةعمس ب ض  كلما استكلس الصميبيكفى  ،المسمميف
كعنػدما تكحػدت الجبهػة اإلسػةمية فػي  ،(ُ)اا مرمكقنػقربكهـ كأدنكهـ كج مكا لهـ مكاننػ الهجري يف[

 الديف محمػكد الزنكػي كصػةح الػديف الجهاد اإلسةمي أم اؿ نكر كجه الصميبييف عمس يد قادة
 عتصػػمكا بجبػػالهـ كاقتصػػر عممهػػـ عمػػساختفػػس هػػؤوء عػػف افعػػيف كا -رحمهػػـ اهلل  – افيػػكبي

 ار ب ػد ذلػؾ عمػسكلمػا أغػار التتػ ،المسمميف كقكادهـ ال ظػاـ براءً تدبير المكايد كالفتف كالفتؾ بكي 
 حتػسنػكا لمتتػار مػف الرقػاب فمك  الشاـ مافهـ أكلرؾ النُّصيريكف كما مالؤكا الصميبييف مف قبػؿ، 

 في أصدافها لينتهزكا فرصة أخرل" إذا انحسرت غارات التتار قب كا في جبالهـ قبكع القكاقع

فػػي و ننسػػس محػػاكوت تمػػؾ الطكارػػؼ الباطنيػػة كسػػ يها وغتيػػاؿ قػػادة الجهػػاد كفػػي هػػذا الصػػدد 
بمػػػه نػػػكر الػػػديف ذاؾ الزمػػػاف كفػػػي كػػػؿص زمػػػاف، كمحاكلػػػة اغتيػػػاؿ صػػػةح الػػػديف افيػػػكبي كمػػػف قى 

زنكي، الذم حاكلكا قتمػه أك ػر مػف مػر ة قبػؿ أف يمقػس رب ػه مػذبكحا عمػس فراشػه مػف ًقبػؿ خادمػه، 
ة بأف  م  كقد رج ح ك يره مً   الباطنية. أكلرؾكاف مف  القاتؿ ف ذكر القص 

أمراء المسمميف الميصمحيف في إصةح هذب الطارفػة كردصهػا عػف م تقػداتها كلقد س س ك يره مف 
ػػ ـدة إلػػس اإلسػػةػػػػػػػػالفاس ، كمػػف أكلرػػؾ  لهػػا كعقابػػا عمػػس خيانتهػػا كت مرهػػا اب ػػد أف حاربكهػػا لجمن

ر القػػػػدس، هػػػػػ( ٖٗٓصػػػػةح الػػػػديف افيػػػػكبي )ت   بطػػػػؿ عػػػػيف جػػػػالكت كالمظف ػػػػػر قػطػػػػػز محػػػػرص
 هػػػػ(، كقػػػد غػػػزا افخيػػػر منػػػاطؽ كجػػػكد تمػػػؾ الطارفػػػةٕٔٔت بػيػبػػػػرس ) كالظػػػاهر ،هػػػػ(ٖٓٔ)ت 

                                                           

 الكبير ب قارد الن صارل )الت ميث( كبأعيادهـ كب اداتهـ. نيصيري ًة بةًد الشاـ رً كهذا ييفسصر مدل تأ ُّ  (ُ)
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ألزمهـ بنػػػاء فػػػتحػػػت سػػػيطرة الصػػػميبييف، هػػػا ك يػػػره من فػػػي سػػػاحؿ الشػػػاـ ب ػػػد رد  الماػػػكؿ، ككػػػاف
فكػػػػانكا يتظػػػػاهركف ببنارهػػػػا فػػػػإذا غػػػػاب سػػػػمطاف  ،المسػػػػاجد كمػػػػف قبمػػػػه صػػػػةح الػػػػديف افيػػػػكبي

عنػػدما مػػا شػاهدب فػي سػػكاحؿ الشػاـ ابػف بطكطػة  يػػذكركفػي هػذا  مكها كحر قكهػػا،المسػمميف، هػد  
 هػػـ السػػكاحؿ هػػذب أهػػؿ كأك ػػر  "قػػارةن  رحمتػػه الشػػهيرة أ نػػاءالقػػرف ال ػػامف الهجػػرم مػػر  بهػػا فػػي 

 ركفيتطه ػ كو كفصمُّ يي  و كهـ إله،  طالب أبي بف عمي أف   ي تقدكف الذيف النصيرية الطارفة
 ب يػدان  مسػجدان  قريػة ؿص بكيػ فبنػكا بقػراهـ، المسػاجد بنػاء ألػزمهـ الظػاهر الممؾ ككاف. يصكمكف كو
 الاريػػب كصػؿ مػاكرب   ،هػػـكدكابُّ  مكاشػيهـ إليػه أكت مػاكرب   ،ركنػػهي مي  كو يدخمكنػه كو ال مػارة عػف
 ".ا.قك يػػر كعػددهـ (يأتيػػؾ عمفػؾ تنهػػؽ و) فيقكلػكف الصػةة إلػػس فكيػؤذص  بالمسػػجد فينػزؿ إلػيهـ

 (ّْص  ُج –رحمة ابف بطُّكطة )

جرامهـ الدمكم النصيرية كمم ا جاء في تاري   رحمػه اهلل -ابػف ك يػر مػا نقمػه  تجاب الميسمميف كا 
هػػػ خرجػػت النصػيرية عػػف الطاعػػة ككػػاف ُٕٕفػػي سػنة ))   فػي كتابػػه البدايػػة كالنهايػة، قػػارة -

عمػػي بػػف أبػػي  سدعمػػف بيػػنهـ رجػػؿ سػػمكب محمػػد بػػف الحسػػف المهػػدم القػػارـ بػػأمر اهلل كتػػارة ييػػ
أنػه محمػد  يعكتػارة يػد   -ا كبيػرا مػك  ا يقكلػكف عي ت الس اهلل عم ػ -طالب فاطر السمكات كافرض 

 إنسػػػاف مػػػنهـ ف لكػػػؿص صػػػيرييف الضػػػةؿ كعػػػي  مػػػف كبػػػار النُّ  كخػػػرجى  ،اهلل صػػػاحب الػػػبةد بػػػف عبػػػد
فػػػدخمكها كقتمػػػكا خمقػػػا مػػػف أهمهػػػا  (جبمػػػة)رػػػة ألػػػؼ كبػػػةدا ك يػػػرة كنيابػػػات كحممػػػكا عمػػػس مدينػػػة م

كا كسػػػػػبُّ  "و إلػػػػػه إو عمػػػػػي كو حجػػػػػاب إو محمػػػػػد كو بػػػػػاب إو سػػػػػمماف"  كخرجػػػػػكا منهػػػػػا يقكلػػػػػكف
فمػـ يكػف لهػـ يكمرػذ ناصػر كو ... كا إسػةماب كا سػمطاناب كا أميػراب   الشيخيف كصاح أهؿ البمد

اؿ افمػػكاؿ فقسػػمها عمػػس فجمػػع هػػذا الضػػ ،كجػػؿ منجػػد كج مػػكا يبكػػكف كيتضػػرعكف إلػػس اهلل عػػز  
كو دكلػػة كلػػك لػػـ  كػػره كقػػاؿ لهػػـ لػػـ يبػػؽ لممسػػمميف ذً  - حهـ اهلل أجم ػػيفقػػب   -أصػػحابه كأتباعػػه 

 (ُ)شػػركنػادل فػػي تمػؾ الػػبةد إف المقاسػمة بال ي  ،هػام  يبػؽ م ػي سػػكل عشػرة نفػػر لممكنػا الػػبةد كي 
ػػػليي  و غيػػػر ػػػ ،فيػػػه بى رغى ارات ككػػػانكا يقكلػػػكف لمػػػف كأمػػػر أصػػػحابه بخػػػراب المسػػػاجد كاتخاذهػػػا خم 
 ]يقصػػدكف القػػارـ بػػأمر اهلل[ كاسػػجد إللهػػؾ المهػػدم ،و إلػػه إو عمػػيٌ )  ف المسػػمميف قػػؿأسػػركب ًمػػ

   ...(الذم يحيي كيميت حتس يحقف دمؾ كيكتب لؾ فرماف
                                                           

 أم يدف كف له كفرمتهـ ال يشر فقط كليس الخمس كما هك في أصؿ ديانتهـ.  (ُ)
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ػػ امػػكا أمػػكرا عظيمػػة جػػد  كتجهػػزكا كعمً  ا ا ك يػػرن دت إلػػيهـ ال سػػاكر فهزمػػكهـ كقتمػػكا مػػنهـ خمقنػػرص فجي
 ا.هػػػػػػػػػ ((ـ إلػػػػػػػػس عػػػػػػػػذاب السػػػػػػػػ يرهي مى د  قىػػػػػػػػهـ كيػػػػػػػػـك القيامػػػػػػػػة يكػػػػػػػػكف مي  ي المهػػػػػػػػدم أضػػػػػػػػمى ؿ تًػػػػػػػػكقي 

 (ُْ/ْٖ-ّٖ)البداية كالنهاية  

كقػع فػي عصػرنا لمدينػة حمػاة عنػدما احتمهػا  فم ػؿي هػذا  بف ػالهـ افمػس اليـككما أشبه ف الهـ 
 –الكحػػػدات الخاصػػػة كسػػػرايا الػػػدفاع  - السػػػكرم النصػػػيريكف الطػػػارفيكف ككحػػػدات مػػػف الجػػػيش

ػػػ ألفنػػػا، بأسػػػاليبى  و يقػػػؿُّ عػػػف  ة ػػػيفـ( كقتمػػػكا مػػػف أهمهػػػا مػػػا ُِٖٗ)سػػػنة  مػػػف هكلهػػػا  رُّ  ً تقشى
افبداف، كهٌجركا زهػاء مرػة كخمسػيف ألفػا مػع أعػداد كبيػرة مػف المفقػكديف، كوسػي ما ًمػف الشػباب 

ػ كالشاب ات، لرحيػؿ، أك كقػع فػي افسػر، فكػاف البياػاة ز عػف اأما مف بقػي عمػس قيػد الحيػاة، كعجى
)اركػع لألسػد(،  شكف يض كف أمامه صكر حػافظ أسػد أك أخيػه رف ػت كيقكلػكف لألسػير حص المتكى 

حتػس فضػحهـ اهلل  ،مؤيػدك نظػاـ اإلجػراـ ابهكقد تػكاترت الركايػات كافخبػار بػذلؾ كمػع ذلػؾ كػذ  
مػداكمتهـ  -بالصكت كالصكرة عبر كسػارؿ اوتصػاؿ الحدي ػة  -جهارنا نهارنا كشاهد ال الـ كمه 

ـ( فػرأل النػاس كيػؼ كػاف َُُِالتػي انطمقػت سػنة ) عمس ف ؿ ذلؾ فػي  ػكرة الشػ ب السػكرم
 لهػـ قػارميف ميف، كيأمركنهـ بالسجكد لصكرة )بشػار أسػد( قى  تى جنكد الطارفة المجرمة ي ذصبكف المي 

لػيس مجػر د مبالاػة لفظي ػةو مػنهـ فػي ت ظػيـ زعػيمهـ، بػؿ كهػذا  " افسػد قكلكا  و إله إو بشػار "
فػػي مختمػػؼ افزمنػػة  ؿُّ فػػي أجسػػاد زعمػػارهـ ككبػػرارهـم تقػػدهـ بػػأف  اهلل يًحػػحقيقػػة جػػزء مػػف  هػػك
 .كأحؿ  بهـ ما يج مهـ عظةن كعبرةن لمف سار عمس نهجهـ ت الس اهلل عف ذلؾ عمك ا كبيرنا ...

  
 إكراىيم المعتقمين يمى السجود لرب يم المزيوم سجود أتب ع بش ر أسد لصورتو
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ركهػػا كقتمػػكا كخربكهػػا كنهبكهػػا كدم   (ُ)القػػرف التاسػػع الهجػػرم غػػزا التتػػار بػػةد الشػػاـ مطمػػع كفػػي
حيػث كػاف حينها قصب السبؽ في م كنتهـ كدولتهـ،  فيها مرات اآلوؼ، كقد كاف لمنصيرييف

التتػػار يحممػػكف عقيػػدة الشػػي ة الػػركافض بػػؿ إف  ك يػػرنا مػػنهـ كػػاف فػػي عقيدتػػه أقػػرب لمنصػػيرية 
 ...كسارر الفرؽ الباطنية التي انتشرت حينها

ر جػػػرارم هكتابػػ صػػيرية )محمػػػد أمػػيف غالػػب الطكيػػػؿ(  فػػيكمػػؤرخ النُّ  هـ، )تػػػاري  ال مػػكييف( يبػػرص
ػػػ  كخيػػػانتهـ فهػػػؿ بمػػػدهـ قػػػارةن  ا كػػػاف و بػػػد لمضػػػ يؼ المظمػػػـك مػػػف التكسػػػؿ بالخيانػػػة لكػػػي "كلم 

كػػاف ال مكيػػكف  -كهػػذا أمػػر طبي ػػي يسػػاؽ إليػػه كػػؿ إنسػػاف  -يحػػافظ عمػػس حقكقػػه أك يسػػتردها 
 ا.هػ  مكف بادر السنييف عند سنكح الفرصة"يكف أمكالهـ كحقكقهـ يتكس  نص ما غصب السص م  كي 

بجيػكش و  لنػؾجػاء تيمكر " فػي كتابػه قػارةن  الطكيػؿ يحػد نا القرف التاسػع الهجػرم مطمع كعف 
 "( هػ َّٖ – َِٖ)ها كاستكلس عمس باداد كحمب كالشاـ في سنة ار ؼ مقد رى يي 

محضػا مػف جهػة ال قيػدة إذ تكجػد  صػيريالنؾ كاف ني تيمكر  أف   محمد أميف غالب الطكيؿعي كيد  
له أشػ ار دينيػة مكافقػة آلداب الطريقػة الجنبةنيػة )النصػيرية( كأسػباب دخكلػه فػي الطريقػة هػك 

 ....   " صيرم )السيد بركة( مف خراساف إلس افمير )تيمكر( كهك في بمدة بمٍ ذهاب النُّ 

                                                           

 هكوكػك فػي القػرف السػابع الهجػرمهذب حممػةه أخػرل تختمػؼ عػف الحممػة الماكليػة التػي قادهػا مةحظة   (ُ)
ـ  تكجػه ب ػدها إلػس حمػب كدمشػؽُِٖٓهػػ   ٔٓٔيكـ خرب باداد عاصمة الخةفة ال ب اسػية سػنة ) ، ـ(،  ػ

هػػػ( التػػػي انتصػػػر فيهػػػا ٖٓٔب ػػػد فتػػػرة كجيػػزة مػػػف م ركػػػة عػػيف جػػػالكت بفمسػػػطيف )تمػػػؾ الحممػػة انتهػػػت كقػػد 
كأبػػػادكا جيشػػػهـ كتػػػاب كهـ ب ػػػدها فػػػي تمػػػؾ السػػػنة  ،عمػػػس الماػػػكؿ ز المممػػػككيطيػػػالمسػػػممكف بقيػػػادة المظف ػػػر قي 

 يف لػػـ يػػدخمكا اإلسػػةـكػػاف الماػػكؿ حينهػػا ك نٌيػػ ... كقػػدكطهػػركا الشػػاـ مػػنهـ مػػف فمسػػطيف حتػػس نهػػر الفػػرات.
ة الكزير ابف ال مقمي احتةؿ بةد المسمميف عمس، فأعانهـ الشي ة ب د ممػف كغيػرب  الرافضي الشػي ي )كقص 

ـى ب ػػػضي كبػػػرارهـ كزعمػػػاؤهـ ...( مشػػػهكرةأعػػػانكا الماػػػكؿ  ػػػا ت ػػػر ؼ الماػػػكؿ إلػػػس محاًسػػػف اإلسػػػةـ، أسػػػم  فمم 
 .رقيصػػػػػة قكميػػػػػة..كعً  ؿ سياسػػػػػيةو بحكػػػػػـ عكاًمػػػػػ س الشػػػػػي ةإلػػػػػ قػػػػػربفتب ػػػػػتهـ قبػػػػػارمهـ كلكػػػػػن هـ ب ػػػػػد ذلػػػػػؾ كػػػػػانكا أ

د الماكؿ فػي المػذاهب الرافضػية كالباطني ػة، متنف سنػا يمكصػنيهـ مػف البقػاء عمػس فجػكرهـ الػذم عيًرفػكا بػه  كقد كىجى
 سابقنا عمس الرغـ ادعارهـ اإلسةـ وحقنا، فضمُّكا كأضمُّكا.
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ر لنكشكل تيمور   ومدفنو فع سمرقند المتصو 

  ، كخةصػػػة كةمػػػههػػػػ( َّٖ)سػػػنة  بحمػػػمدينػػػة ل (ُ) لنػػػؾتيمكر تػػػدمير عػػػف الطكيػػػؿ  نا ي حػػػدص كيي 
ػػا سػػم كا بمقػػدىـ تيمػػكر اجتم ػػكا كعزمػػكا عمػػس الػػدفاع عػػف مػػدينتهـ  أف   " أعيػػافى حمػػب كقاداتهػػا لم 

 ةن فيىػػػصػػػؿ بتيمكرلنػػػؾ خً ات  فصػػػيرم( تمكرطػػػاش افميػػػر ال مػػػكم )النُّ يكمهػػػا  نارػػػب حمػػػبكقػػػد كػػػاف 
أم ػف فػي القتػؿ ك  فهاجمهػا بالف ػؿ كدخمهػا عنػكة ...  لنؾ حمػبكاتفؽ م ه عمس أف يداهـ تيمكر 

جميع القػكاد  ؿى تً كقد قي  ... عظيمةن  ةن طكيمة حتس أنشأ مف رؤكس البشر تم   ةن د  كالنهب كالت ذيب مي 
كدب لنػؾ حمػب لجنػاح تيمكر كقػد أبػ ينة كانحصرت المصارب بالسنييف فقػط!!"المداف يف عف المد

   مف الجرارـ ما ي جز القمـ عف كصفه.فف مكا 
                                                           

لنػؾ كػاف ة ت نػي "افعػرج". كمػع أف  تيمكر أٌما "لنؾ" فهػي زيػادة فارسػيرؾ ت ني "الحديد" "تيمكر" بماة التُّ ( ُ)
يظهر اإلسةـ كيحضر الجم ة، كيصمي قارمان رغـ عرجه، كتقػاـ شػ ارر اإلسػةـ بػالبةد التػي يحكمهػا فقػد 

هػا ـ قكاعد جنكيز خػاف كيج مدص قى قاؿ ابف ال ماد في كتابه )شذرات الذهب(  "كاف يي  أجمع ال مماء عمس كفرب.
ٌـّ بكفػػرب مػػع أف شػػ ارر اإلسػػةـ فػػي بػػة لنػػؾ دب ظػػاهرة". انتهػػس. كقػػد مػػات تيمكر أصػػةن، كلػػذلؾ أفتػػس جمػػع جػػ

 سفي مدينة "أكترار" بكازاخستاف، كلكنه دفف في مدينة سمرقند حيث كاف قد بن ـ(َُْٓ -ق  َٕٖسنة )
مقبرتػػه حتػػس قبيػػؿ الاػػزك لنفسػػه مقبػػرة عظيمػػة، كقػػد دفػػف فيهػػا أيضػػا حفيػػدب محمػػد سػػمطاف، كلػػـ يفػػتح أحػػد 

ككضػػع عمػػس أسػػاس عظامػػه ـ حيػػث فػػتح ال ػػالـ الركسػػي "جيراسػػيمكؼ" المقبػػرة، ُُْٗالنػػازم لممدينػػة عػػاـ 
حه في الصكرة()مقبرة تيمكر .   كهك التصكر المتداكؿ حتس يكمنا ،تصكرا لشكمه  لنؾ كشكمه المتصك ر مكض 
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 أسػػػدالمجػػػـر بشػػػار  بف ػػػؿً  إلػػػس حمػػػب صػػػيرم التتػػػارى النُّ  ؾ افميػػػرً ذلػػػ قمػػػتي  كمػػػا أشػػػبه إدخػػػاؿى  ]
 شػػػ بهكليقتيػػػؿى بهػػػـ  ؿى تًػػػاليق كأدخمهػػػـ سػػػكريا الػػػذم أتػػػس بالمرتزقػػػة الشػػػي ة مػػػف مختمػػػؼ البمػػػداف

 [ لجؿأراحنا اهلل منه عاجةن غير  كمكاطنيه ...

كقبػػػؿ سػػػفرب جػػػاءت إليػػػه  ]دمشػػػؽ[ لنػػػؾ إلػػػس الشػػػاـ ػػػـ سػػػافر تيمكر "   (ُ) كييتبًػػػع الطكيػػػؿ قػػػارةن 
 ة الصػػػدؼ بنػػػت سػػػ د افنصػػػار كم هػػػا أرب ػػػكف بنتػػػا بكػػػرا مػػػف ال مػػػكييفر  دي  [صػػػيريةالنُّ ]ال مكيػػػة 

 )ِ(ـ بايا لمشػػاػػػػػػس كيبكػػيف كيطمػػبف اونتقػػاـ فهػػؿ البيػػت كبنػػاتهـ الةتػػي جػػيء بهػػف   فى حٍ ني يىػػ كهػػف  
 -(ّ) ةب ػػفكقػػه قي   د افنصػػار هػػذا مػػف رجػػاؿ الممػػؾ الظػػاهر كهػػك مػػدفكف بحمػػب كلػػه قبػػره كسػػ -

فكعػػػدها تيمػػػكر بأخػػػذ ال ػػػأر كمشػػػت البنػػػات ال مكيػػػات مػػػع تيمػػػكر كهػػػف يػػػنحف كيبكػػػيف كينشػػػدف 
افناشػػيد المتضػػمنة لمتحػػريض عمػػس افخػػذ بال ػػأر فكػػاف ذلػػؾ سػػببا فػػي نػػزكؿ أفػػدح المصػػارب 

 ."التي لـ يسمع بم مها بأهؿ الشاـ

مػػف المسػػيحييف كأمػػر تيمكرلنػػؾ بقتػػؿ  كلػػـ يػػنج مػػف بطػػش تيمكرلنػػؾ بالشػػاـ إو عارمػػةه "   ػػـ يقػػكؿ
      ا.هػ "أهؿ السنة كاست ناء ال مكييف )النصيرييف(

 كبهذا استقكل النصيريكف بتيمكرلنؾ كتسمطكا عمس أهالي دمشؽ...

ػػػحفػػػي  مػػػف دركس  مهػػػـدرسه كهػػػك ...  كيػػػؼ دخػػػؿ تيمكرلنػػػؾ دمشػػػؽ؟! المبحػػػث التػػػالي نكضص
ػػػػػة الجهػػػػػاد تػػػػػدمير صػػػػػفحات مػػػػػف سػػػػػكداء صػػػػػفحةه ك  التػػػػػاري  .الشػػػػػرعي ة السياسػػػػػة بػػػػػدعكل كافم 

                                                           

 .ِّٖصفحة  مازاؿ النقؿي مف كتاب )تاري  ال مكييف( لمحمد أميف غالب الطكيؿ (ُ)
هػػ( مستنصػريف بتتػار هػذا  ُّْٕوحظ كيؼ أف  نصيرية سكريا ي يدكف نفس الكذبة في هػذا الزمػاف ) (ِ)

لشػػاـ الزمػػاف ًمػػف الػػركافض الػػذيف أتػػكا إلػػس سػػكريا مػػف ال ػػراؽ كلبنػػاف كأفاانسػػتاف كباكسػػتاف، لينهبػػكا بػػةد ا
 !!"لف تيسبس زينب مر تيف" !كهتافهـ  ،ماية مزارات لؿ البيتهـ بدعكل حً الً ه  ميتذرصعيف لجي 

تبرُّكػا، هػي لزعمػاء  -فػي بػةد الشػاـ  -مةحظة  الك يػر مػف المػزارات التػي ي ظمهػا النػاس كيزكركنهػا  (ّ)
قبػػة السػػكداء يػػكـ تكالػػب عمػػس أهػػؿ السػػن ة غػػزك كمشػػاي  الطكارػػؼ الباطنيػػة كقػػد انتشػػرت فػػي الشػػاـ زمػػف الحً 

، كتػركهـ م هػـالصميبييف كغػزك التتػار، كتسػمطت تمػؾ افقمصيػات الباطنيػة عمػس السػمطة، ب ػد تسػامح النػاس 
 يتامامكف في مجتم ات المسمميف، كتقصير ال مماء حينها في التحذير مف شركرهـ، كفضح عقاردهـ.



 الٌصيشيّح

 
 

 كيف دخل تيوىسلٌك دهشق؟

 

35 

 كيؼ دخؿ تيمكرلنؾ دمشؽ؟!
 (ُ)مع ابف مفمح مفاكضات تيمكر

 الشرعي ة صفحةه سكداء مف صفحات تدمير الجهاد كافم ة بدعكل السياسة

 
 المسجد ا موي الكبير فع دمشق

) تيمكرلنػؾ ( مػف لسػؼ الحػكادث التاريخيػة؛ لمػا كقػع  تتػرمحاد ة سقكط دمشؽ في يد القارد ال
فيها مف قتؿ كتدمير كنهب إلحدل أعظـ عكاصػـ افمػة اإلسػةمية ) دمشػؽ (، كقػد كقػع ذلػؾ 

بػػةد الشػػاـ فيهػػا افميػػر  ؽى رى هػػػ(  "كطىػػْٖٓ)تيػػزم رحمػػه اهلل قرً هػػػ(، حتػػس قػػاؿ المى َّٖسػػنة )
، فخٌربهػػا كمهػػا كحٌرقهػػا، كعمهػػا بالقتػػؿ كالنهػػب كافسػػر، حتػػس فيقػػد منهػػا جميػػع أنػػكاع تيمكرلنػػؾ

الحيكانػات، كتمػػز ؽ أهمهػا فػػي جميػع أقطػػار افرض،  ػػـ دهمهػا ب ػػد رحيمػه عنهػػا جػراد لػػـ يتػػرؾ 
ػػبهػػا خضػػراء، فاشػػتٌد بهػػا الاػػةء عمػػس مػػف تراجػػع إليهػػ مػػكتهـ، كاسػػتمٌرت بهػػا  عى ني ا مػػف أهمهػػا، كشى

 .[(ُِْ/ّ" المكاعظ كاوعتبار " ) ] ا.قمع ذلؾ الفتف" 
                                                           

ػػف مكقػػع ًمػػمنقػػكؿ بتصػػرُّؼ  (ُ) د(، ب نػػكاف  )اإلسػػةـ سػػؤاؿ كجػػكاب( بإشػػراؼ الشػػي  )محمػػد صػػالح المنجص
 "افب كليس اوبف، الحنبمي مفمح ابف مع تيمكرلنؾ مفاكضات"
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، حضكر ظاهر فػي قصػة سػقكط دمشػؽ (ُ)محفابف مي قاضي القضاة تقي الديف كقد كاف وسـ 
بػػف مفمػػح، أدرؾ مػػا فػػي حػػكادث التػػاري  مػػف عظػػة اكمػػف يطػػالع تمػػؾ المحنػػة التػػي تػػكلس أمرهػػا 

جهة الخيانة التػي ت رضػت لهػا دمشػؽ بسػبب رجػكع ال سػكر المصػرم إلػس القػاهرة  كعبرة، مف
قبػؿ اقتحػاـ تيمكرلنػػؾ لدمشػؽ، بػػدعكل الخػكؼ مػػف حػدكث انقػػةب هنػاؾ، كفيهػػا عظػة عظيمػػة 
في مقدار الخدي ة ال ظيمة التي ت رض لها قاضي القضػاة تقػي الػديف ابػف مفمػح، فقػد اطمػأف 

كمتػػػس كػػػاف لمباطني ػػػًة الػػػركاًفض  بالسػػػمـ فػػػي دخػػػكؿ المدينػػػة، بً طمأنينػػػة بالاػػػة لتيمكرلنػػػؾ كعهػػػدً 
الػذم مػا  متجبصػركقد كاف افكلس أف يستفاد الػدرس مػف سػيرة ذلػؾ ال كالنُّصيرية  عهده أك ذم ة؟!!

 ب ػػػػػػػػػػػد، لػػػػػػػػػػػـ تجػػػػػػػػػػػؼ  قارمػػػػػػػػػػػةن كدمػػػػػػػػػػػاء أهمهػػػػػػػػػػػا زالػػػػػػػػػػػت ل ػػػػػػػػػػػار كار تػػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػػػة حمػػػػػػػػػػػب 
 ...   كعهدب ف يطمرف أهؿ دمشؽ إلس كعدبفمـ يكف مف الم قكؿ أ

الظػرؼ بقػدر مػا اطم نػا  ري دص قى ما ني كلكننا في الكقت نفسه نمتمس لقاضي القضاة ال ذر، فنحف إن  
شػػػيء، كقػػػد كانػػػت المخػػػاكؼ ال ظيمػػػة عمػػػس  مػػػف أخبػػػار فػػػي كتػػػب التػػػاري ، كهػػػي و تنقػػػؿ كػػػؿ  

التكاطػؤ مػع ، كلػيس (ِ) المدينة هي الدافع افكؿ إلبراهيـ بف مفمح لمقبكؿ بذلؾ الصمح كال هد
اهلل بػأس الطاغيػة بالصػمح كالسػمـ كلػك عمػس  ؼ  كيػلنؾ، كو الخيانة فمته كدينه، فرجا أف يى تيمكر 

كفػار قػريش فػي الحديبيػة، كلكػف لػـ يكػف اجتهػادب صػكابا، نسػأؿ اهلل  ماؿ، كما صالح النبي 
مػػػف ا كعنػػػه، كأف يػػػرحـ جميػػػع مػػػف قضػػػس فػػػي تمػػػؾ الكاق ػػػة، كفػػػي غيرهػػػا ت ػػػالس أف ي فػػػك عن ػػػ

  .الككارث التي ت رضت لها افمة عمس يد أعدارها
                                                           

لػػػيس هػػػك شػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف مفمػػػح الفقيػػػه الحنبمػػػي  ( يجػػػب التنبيػػػه إلػػػس أف  ))ابػػػف مفمػػػح(( المػػػذككرُ)
ككتاب "الفػركع"، ككتػاب "اآلداب  الحنبمي كصاحب الكتب الم تمدة في المذهب الم ركؼ تمميذ ابف تيمية،

هػػ(، كلػـ يػدرؾ تيمكرلنػؾ كو سػقكط دمشػؽ، ّٕٔسػنة ) حنػة أصػةالشرعية"، كغيرها، فهذا قد تكفي قبؿ المً 
بؿ المقصكد هك ابنه قاضي القضاة، تقي الديف،  .)ِٗٔ/ٓينظر ترجمته في " أعياف ال صر " لمصفدم )

( ُٓٔ/ُجػاء فػي ترجمتػه فػي "المنهػؿ الصػافي" ) هػػ(،َّٖ – ُٕٓإبراهيـ بػف محمػد بػف مفمػح الحنبمػي )
هػػػ(  "كػػاف إمامػػا فقيهػػا عالمػػا فاضػػة دينػػا، كلػػي قضػػاة دمشػػؽ، كحمػػدت ْٕٖاػػرم بػػردم )تليكسػػؼ بػػف تى 

 .سيرته إلس أف امتحف في كاق ة تيمكرلنؾ، كمات في ش باف سنة  ةث ك مانمارة" انتهس
(ِ(  ، شػية ت طُّػؿ كحاؿ ب ض مشػاي  الشػاـ اليػـك ػة الخػكؼ مػف الػدمار كخى ج  الػذيف يينفصػركف عػف الجهػاد، بحي

 الصناعة كالتجارة.
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 كنحف ننقؿ هنا ما حصؿ في تمؾ السنة، مف كتاب "النجـك الزاهرة في ممكؾ مصػر كالقػاهرة" 
، فقػػػد كػػػاف قريػػػب (هػػػػْٕٖ)ت  مدً رٍ م بىػػػاػػػرً ( فبػػػي المحاسػػػف يكسػػػؼ بػػػف تى ِْٔ-ِّٖ/ ُِ)

  هذا بالتفصيؿ، فقاؿ رحمه اهللال هد مف تمؾ الكاق ة، كتحد ث عنها في كتابه 

لٌمػػا أصػػػبحكا يػػـك الجم ػػػة كقػػد فقػػػدكا السػػمطاف كافمػػػراء كالنارػػب غٌمقػػػكا أبػػكاب دمشػػػؽ، كركبػػػكا "
أسػػكار البمػػد، كنػػادكا بالجهػػاد، فتهٌيػػأ أهػػؿ دمشػػؽ لمقتػػاؿ، كزحػػؼ عمػػيهـ تيمػػكر ب سػػاكرب، فقاتمػػه 

خندؽ، كأسركا منهـ جماعة ممػف الدمشقيكف مف أعمس السكر أشٌد قتاؿ، كرٌدكهـ عف السكر كال
كػػػاف اقػػػتحـ بػػػاب دمشػػػؽ، كأخػػػذكا مػػػف خيػػػكلهـ عػػػٌدة كبيػػػرة، كقتمػػػكا مػػػنهـ نحػػػك افلػػػؼ، كأدخمػػػكا 

افمػػػر يطػػػكؿ  هـ، كعمػػػـ أف  أمػػػري  رؤكسػػػهـ إلػػػس المدينػػػة، كصػػػار أمػػػرهـ فػػػي زيػػػادة، فأعيػػػا تيمػػػكرى 
دمشؽ فػي أشػٌد مػا كبينما أهؿ  .عميه، فأخذ في مخادعتهـ، كعمؿ الحيمة في أخذ دمشؽ منهـ

يكػػكف مػػف القتػػاؿ كاوجتهػػاد فػػي تحصػػيف بمػػدهـ، قػػدـ عمػػيهـ رجػػةف مػػف أصػػحاب تيمػػكر مػػف 
تحػػت السػػكر، كصػػاحا مػػف ب ػػد  افميػػر يريػػد الصػػمح، فػػاب  كا رجػػة عػػاقة حتػػس يحٌد ػػه افميػػر 

 .في ذلؾ
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   -الكػػػػػػػةـ وبػػػػػػػف تىاػػػػػػػرم بػػػػػػػردم – قمػػػػػػػت
هػػػػػذا الػػػػػذم كػػػػػاف أشػػػػػار إليػػػػػه الكالػػػػػد عنػػػػػد 

 إف   بػة دمشػؽ، كقكلػه استقرارب باػٌزة فػي نيا
أهػػؿ دمشػػػؽ عنػػػدهـ قػػٌكة لػػػدفع تيمػػػكر عػػػف 
 دمشػػػػػػػؽ، كأف دمشػػػػػػػؽ بمػػػػػػػد ك يػػػػػػػرة الميػػػػػػػرة
كالػػػٌرزؽ، كهػػػي فػػػي الاايػػػة مػػػف التحصػػػيف، 
كأنػػػه يتكٌجػػػه إليهػػػا كيقاتػػػؿ بهػػػا تيمػػػكر، فمػػػـ 
يسػػمع لػػه أحػػد فػػي ذلػػؾ، فم مػػرم لػػك رأل 

و أعجبه كةـ الكالد قتاؿ أهؿ دمشؽ مف 
اآلف، كشػػٌدة بأسػػهـ، كهػػـ بايػػر نارػػب، كو 
مػػدٌبر فمػػرهـ، فكيػػؼ ذاؾ لػػك كػػاف عنػػدهـ 

هـ بمماليكػػػػػه، كأمػػػػػراء دمشػػػػػؽ متػػػػػكلي أمػػػػػرً 
كعسػػػػػاكرها، بمػػػػػف انضػػػػػاؼ إلػػػػػيهـ، لكػػػػػاف 

 ا.هػيحؽ له الندـ كاوعتراؼ بالتقصير. 

 يح كقػػػع اختيػػػارهـ فػػػي إرسػػػاؿ قاضػػػكلمػػػا سػػػمع أهػػػؿ دمشػػػؽ كػػػةـ أصػػػحاب تيمػػػكر فػػػي الصػػػم
مػف سػكر دمشػؽ إلػس افرض،  يى رخً القضاة تقي الٌديف إبراهيـ بػف محمػد بػف مفمػح الحنبمػي، فػأي 

كتكٌجػػه إلػػس تيمػػكر، كاجتمػػع بػػه، كعػػاد إلػػس دمشػػؽ، كقػػد خدعػػه تيمػػكر بتنميػػؽ كةمػػه، كتمطٌػػؼ 
صػػحابة، كقػػد أعتقتهػػا م ػػه فػػي القػػكؿ، كترفػػؽ لػػه فػػي الكػػةـ، كقػػاؿ لػػه  هػػذب بمػػدة افنبيػػاء كال

نقػػي مػػف ) سػػكدكف ( نارػػب دمشػػؽ عنػػد قتمػػه صػػدقة عٌنػػي كعػػف أكودم، كلػػكو حي  لرسػػكؿ اهلل 
 لرسكلي ما أتيتها، كقد صػار ) سػكدكف ( المػذككر فػي قبضػتي كفػي أسػرم، كقػد كػاف الاػرضى 

، كلكػػف و بػػٌد مػػف أخػػذ عػػادتي مػػف ةإو ال ػػكد فػػي مجيرػػي إلػػس هنػػا، كلػػـ يبػػؽ لػػي اآلف غػػرضه 
ككانػت هػذب عادتػه إذا أخػذ مدينػة صػمحا يخػرج إليػه أهمهػا مػف كػؿ نػكع مػف ... قدمة الٌطقزاتت

كالٌطقػز ، (( طقزات ))تس ة؛ يسٌمكف ذلؾ أنكاع المأككؿ كالمشركب كالدكاٌب كالمةبس كالٌتحؼ
 .، كهذب عادة ممكؾ التتار إلس يكمنا هذابالٌماة التركٌية   تس ة
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يخػٌذؿ النػػاس عػػف القتػاؿ، كي نػػي عمػػس تيمػكر كدينػػه كحسػػف  فممػا صػػار ابػػف مفمػح بدمشػػؽ شػػرع
اعتقادب  ناء عظيما، كيكٌؼ أهؿ دمشؽ عف قتاله، فماؿ م ه طارفة مف الناس، كخالفػه طارفػة 
أخرل، كأبكا إٌو قتاله، كباتكا ليمة السبت عمس ذلؾ، كأصػبحكا نهػار الٌسػبت كقػد غمػب رأل ابػف 

لصػػمح، كنػػادل فػػي النػػاس  إنػػه مػػف خػػالؼ ذلػػؾ قيتًػػؿى مفمػػح عمػػس مػػف خالفػػه، كعػػـز عمػػس إتمػػاـ ا
 اوستسةـ عمس الناس!![ م اهدة ]فرض                .دمه؛ فكٌؼ الناس عف القتاؿ رى دً كهي 

ح، فًمػ، فبػادر ابػف مي المػذككرة كفس الحاؿ قدـ رسكؿ تيمكر إلس مدينة دمشؽ فػي طمػب الطقػزات
بحسػػب حالػػه، فشػػرعكا  حمػػؿ ذلػػؾ كػػٌؿ أحػػدو لكاسػػتدعس مػػف القضػػاة كالفقهػػاء كافعيػػاف كالتجػػار، 

فػػي ذلػػؾ حتػػس كمػػؿ، كسػػاركا بػػه إلػػس بػػاب النصػػر ليخرجػػكا بػػه إلػػس تيمػػكر، فمػػن هـ نارػػب قم ػػة 
دمشؽ مف ذلؾ، كهٌددهـ بحريؽ المدينة عميهـ إف ف مكا ذلػؾ، فمػـ يمتفتػكا إلػس قكلػه، كقػالكا لػه  

أخرجػػػكا هػػػكا، ك أنػػػت احكػػػـ عمػػػس قم تػػػؾ، كنحػػػف نحكػػػـ عمػػػس بمػػػدنا، كتركػػػكا بػػػاب النصػػػر كتكج  
الطقزات المذككرة مف السكر، كتدٌلس ابف مفمح مف السكر أيضػا كم ػه ك يػر مػف أعيػاف دمشػؽ 
كغيرهـ كساركا إلس مخػٌيـ تيمػكر، كبػاتكا بػه ليمػة افحػد، كعػادكا بكػرة افحػد، كقػد اسػتقٌر تيمػكر 

 ]مناصػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي الحككمػػػػػػػػػة اونتقاليػػػػػػػػػة المكهكمػػػػػػػػػة[بجماعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػنهـ فػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػٌدة كظػػػػػػػػػارؼ  
لقضػاة، كالػكزير، كمسػتخرج افمػكاؿ، كنحػك ذلػؾ، م هػـ فرمػاف مػف تيمػكر لهػـ، ما بيف قضاة ا

كهػػك كرقػػة فيهػػا تسػػ ة أسػػطر يتضػػٌمف أمػػاف أهػػؿ دمشػػؽ عمػػس أنفسػػهـ كأهمػػيهـ خاٌصػػة؛ فقػػرئ 
الفرمػػاف المػػذككر عمػػس منبػػر جػػامع بنػػي أميػػة بدمشػػؽ، كفػػتح مػػف أبػػكاب دمشػػؽ بػػاب الصػػاير 

يػه لػيحفظ البمػد مٌمػف ي بػر إليهػا مػف عسػاكر تيمػكر، فقط، كقدـ أمير مف أمراء تيمكر، جمس ف
فمشس ذلؾ عمس الشامٌييف كفرحكا به. كأك ر ابف مفمح كمف كػاف تكٌجػه م ػه مػف أعيػاف دمشػؽ 
ال ٌناء عمس تيمكر كبٌث محاسنه كفضارمه، كدعا ال اٌمة لطاعته كمكاوته، كحػٌ هـ بأسػرهـ عمػس 

لػؼ ألػؼ دينػار، كفػرض ذلػؾ عمػس النػاس كٌمهػػـ، جمػع المػاؿ الٌػذم تقػٌرر لتيمػكر عمػيهـ، كهػك أ
فقػامكا بػه مػف غيػر مشػٌقة لك ػػرة أمػكالهـ، فمٌمػا كمػؿ المػاؿ حممػػه ابػف مفمػح إلػس تيمػكر ككضػػ ه 
بػػيف يديػػػه، فمٌمػػا عاينػػػه غضػػػب غضػػبا شػػػديدا، كلػػـ يػػػرض بػػػه، كأمػػر ابػػػف مفمػػح كمػػػف م ػػػه أف 

ا بحمػؿ ألػؼ تكمػاف، كالتكمػاف يخرجكا عنه، فأيخًرجكا مف كجهه، ككٌكؿ بهـ جماعة حتس التزمػك 
عبارة عف عشرة لوؼ دينار مف الٌذهب، إٌو أٌف س ر الذهب عنػدهـ يختمػؼ، كعمػس كػٌؿ حػاؿ 

 ،، فػػػػػالتزمكا بهػػػػػا]عشػػػػػرة مةيػػػػػيف دينػػػػػار ذهبػػػػػي[كف جممػػػػػة ذلػػػػػؾ عشػػػػػرة لوؼ ألػػػػػؼ دينارفيكػػػػػ
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 ، كألزمػكا كػؿ  كعادكا إلس البمد، كفرضكها  انيا عمس الناس كٌمها عػف أجػرة أمةكهػـ  ة ػة أشػهر
، فنػزؿ جي  لهي  ماؿو  بحمؿً  كقؼو  ؿص كي  ري مباشً  ـى لزً كعبد ب شرة دراهـ، كأي  ر، كأن س حي  إنساف مف ذكرو  ـر

ب ك يػػر مػػنهـ بالٌضػػرب، فامػػت افسػػ ار، عظػػيـ، كعكًقػػ بالنػػاس باسػػتخراج هػػذا مػػنهـ  انيػػا بػػةءه 
إلػس أرب ػيف درهمػا فٌضػة، كت ٌطمػت  -كهك أرب ة أقػداح  -القمح  مدُّ كات، كبمغ كعٌز كجكد افق

تقػػـ بهػػا جم ػػة إٌو مػػرتيف، حتػػس دعػػي بهػػا عمػػس منػػابر دمشػػؽ  صػػةة الجم ػػة مػػف دمشػػؽ، فمػػـ
 لنػػؾ، ككػػاف السػػمطاف محمػػكد مػػع تيمػػكر للػػةن كد، كلػػكلي عهػػدب ابػػف افميػػر تيمكر لمسػػمطاف محمػػ

 عميهـ إٌو مف يككف مف ذٌرية الممكؾ. في مطى سى تى يى  ، ككف عادتهـ و[ أيل كبةن  ]
 .ـ ) شػػػاب ممػػػؾ ( أحػػػد أمػػػراء تيمػػػكر إلػػػس مدينػػة دمشػػػؽ عمػػػس أنػػػه ناربهػػػا مػػػف قبػػػؿ تيمػػػكردً  ػػـ قىػػػ

ـٌ ب ػػػػد جم تػػػػيف ميًن ػػػػكا مػػػػف إقامػػػػة الجم ػػػػة بدمشػػػػؽ لك ػػػػرة غمبػػػػة أصػػػػحاب تيمػػػػكر بدمشػػػػؽ،   ػػػػ
كػػػػػػػٌؿ ذلػػػػػػػؾ كنارػػػػػػػب 
القم ػػة ممتنػػع بقم ػػة 
دمشػػػػػػػػػػؽ، كأعػػػػػػػػػػػكاف 
تيمكر تحاصرب أشػٌد 
حصػػػػػػػػػػػػػػار، حتػػػػػػػػػػػػػػس 
سػػػػػٌممها ب ػػػػػد تسػػػػػ ة 
كعشػػريف يكمػػا، كقػػد 

بمػػػدافع  عميهػػػا ريمػػػيى 
كمكاحػػػػػػؿ و تػػػػػػدخؿ 
 تحػػػػػػػػػػػػػػت حصػػػػػػػػػػػػػػػر،

ـ مػػا أعيػػاهـ أمػػر قم ػػة دمشػػؽ بنػػكا تجػػاب القم ػػة قم ػػة ظىػػمػػف عً  د تيمػػكر[ك ]جنػػ ةي ػػمرص يكفيػػؾ أف التٌ 
فػػراغهـ مػػف بنارهػػا كأرادكا طمكعهػػا ليقػػاتمكا مػػف أعةهػػا مػػف هػػك بالقم ػػة، رمػػس ف نػػد  مػػف خشػػب،

كا قم ػػة  انيػػة أعظػػـ مػػف افكلػػس كطم ػػكا ؤ ا فأحرقكهػػا عػػف لخرهػػا، فأنشػػفطنػػأهػػؿ قم ػػة دمشػػؽ نً 
هذا كليس بالقم ة المػذككرة مػف المقاتمػة إٌو نفػر يسػير دكف افرب ػيف  .عميها كقاتمكا أهؿ القم ة

 .عمػػػػػػػيهـ افمػػػػػػػر، كيرسػػػػػػػكا مػػػػػػػف الٌنجػػػػػػػدة، كطمبػػػػػػػكا افمػػػػػػػاف، كسػػػػػػػٌممكها بافمػػػػػػػافنفػػػػػػػرا، كطػػػػػػػاؿ 
  .. رحمهـ اهلل ت الس! هؤوء هـ الرجاؿ الشج افأيديهـٌمت قمت  و شي 
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 ]تجفيؼ مصادر الدعـ كالتمكيؿ[
كلمػػا تكامػػؿ حصػػكؿ المػػاؿ الػػذم هػػك ألػػؼ تكمػػاف، أخػػذب ابػػف مفمػػح كحممػػه إلػػس تيمػػكر؛ فقػػاؿ 

] ة ػة  مػا هػك يسػكل  ة ػة لوؼ ألػؼ دينػاركأصحابه  هذا المػاؿ بحسػابنا إنتيمكر وبف مفمح 
  .، كقػػػػػػػػػد بقػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػيكـ سػػػػػػػػػب ة لوؼ ألػػػػػػػػػؼ دينػػػػػػػػػار، كظهػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػي أنكػػػػػػػػػـ عجػػػػػػػػػزتـمةيػػػػػػػػػيف[

ككػػاف تيمػػكر لمػػا اتفػػؽ أٌكو مػػع ابػػف مفمػػح عمػػس ألػػؼ ألػػؼ دينػػار يكػػكف ذلػػؾ عمػػس أهػػؿ دمشػػؽ 
افمػػكاؿ يكػػكف لتيمػػكر، فخػػرج إليػػه ابػػف خاصػػة، كالػػذم تركتػػه ال سػػاكر المصػػرية مػػف السػػةح ك 

مفمػػػح بػػػأمكاؿ أهػػػؿ مصػػػر جمي هػػػا، فممػػػا صػػػارت كمهػػػا إليػػػه، كعمػػػـ أنػػػه اسػػػتكلس عمػػػس أمػػػكاؿ 
المصػػرييف ألػػزمهـ بػػإخراج أمػػكاؿ الػػذيف فػػٌركا مػػف دمشػػؽ، فسػػارعكا أيضػػا إلػػس حمػػؿ ذلػػؾ كمػػه، 

 ...كتداف كا عندب حتس خمص الماؿ جمي ه
فمما كمؿ ذلؾ ألزمهـ أف يخرجػكا إليػه جميػع مػا فػي البمػد مػف السػةح جميمهػا كحقيرهػا، فتتٌب ػكا 

 ...ذلؾ، كأخرجكب له حتس لـ يبؽ بها مف السةح شيء
ذولهـ في كؿص زماف يككف نزع السةح مف المسمميف أك ون تمهيدنا لذبحهـ]  [ ..كا 

طػػط دمشػػؽ كألػػزمهـ أف يكتبػػكا لػػه جميػػع خً  فمٌمػػا فػػرغ ذلػػؾ كمٌػػه قػػبض عمػػس ابػػف مفمػػح كرفقتػػه،
ها، فكتبكا ذلؾ كدف ػكب إليػه، ففٌرقػه عمػس أمرارػه، كقسػـ البمػد بيػنهـ، فسػاركا إليهػا كى كى كحاراتها كسي 

بممػػاليكهـ كحكاشػػيهـ، كنػػزؿ كػػٌؿ أميػػر فػػي قسػػمه، كطمػػب مػػف فيػػه، كطػػالبهـ بػػافمكاؿ، فحينرػػذ 
ؤتس بالرجػؿ فتػكطا امرأتػه كاف يي ككصفيهي  أن ه  صؼ...  ]بأهؿ دمشؽ مف البةء ما و يك  حؿٌ 

ـ  ييقتؿ[ ...  كتفضُّ بكارة ابنته كيةط بكلدب كيؤخذ ماله كتحرؽ دارب أماـ عينيه  
 ػػػػامف ال، لخرهػػػػا يػػػػـك ال ة ػػػػاء هػػػػؿ دمشػػػػؽ تسػػػػ ة عشػػػػر يكمػػػػاكاسػػػػتمٌر هػػػػذا الػػػػبةء كال ػػػػذاب بأ

فػي هػذب المػٌدة بدمشػؽ بال قكبػة  ، فهمػؾلمهجػرةسنة  ػةث ك مانمارػة لشهر رجب  مف  شريفكال
 ..هػاكالجكع خمؽ و ي مـ عددهـ إٌو اهلل ت الس " 

***** 
*** 
*
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 ال  ماني ةالخةفة دكلة زمف خيانةي النُّصيري ة 

 

ضػػد الفيػػرس كييف صػػيريكف مػػع الصػػفى النُّ  كػػذلؾ كقػػؼ
عقارػػديان دكا الصػػفكييف؛ ورتبػػاطهـ بهػػـ كأي ػػال  مػػانييف 

 كفكريػػان كماديػػان، كلٌمػػا كػػاف هػػذا حػػالهـ فػػي م كنػػة كػػؿص 
مػػف يقصػػد الشػػاـ بسػػكء، فقػػد كػػانكا فػػي المقابػػؿ زمػػف 

 –صػػيرية الػػذيف ذاقػػكا غػػدر النُّ  -انتصػػار المسػػمميف 
نكف فيهايسكنكف أعالي جبالهـ   .كيتحص 

 

الكسطس  الساحمي ة كجكد جبمي افكراد كالتركماف في المنطقة السكريةوبد  أف ن مـ بأف  كهنا 
 - كبأس الجبميف مف شد ة كؼ به مقاتم رى عمس ما يي  - ال مكييفجباؿ ما ييسم س اليـك بجكار 

جد تمؾ بجكار أماكف تكا لهؤوء المقاتميف الشج اف سمميفالمي  افمراءً  يفً تكطإٌنما جاء نتيجة 
أتت ك  بافكراد فك افيكبيفأتس  مف الطكارؼ الباطني ة( كشابهها نهاساكى ف مى ك ) ارةالطارفة الاد  

ككطنكهـ في  ،التركمافالمقاتميف ب كًمف قىبمها المماليؾ (ُ)السمطاف سميـ() ال  مانية الدكلة
كف يُّ صير ا عدكانها كغدرها، إذ كاف النُّ كليصدُّك تمؾ الطكارؼ  شر  سمميف كا المي ليقي تمؾ الجباؿ 

أزمنة اعتصامهـ كاختبارهـ في جبالهـ ييايركف عمس القرل المجاكرة لهـ فيسمبكف كينهبكف  ـ  
نيفي كدكف إلس   .فيها جبالهـ مختبريف متحصص

أعػػالي جبػػالهـ، ب ػػد قػػاتمهـ كدحػػرهـ إلػػس  -رحمػػه اهلل  - ق( ِٔٗافكؿ )ت  فالسػػمطاف سػػميـ
جرامهػػا ككجػكب قتالهػػا لػدفع فسػػادها كاعتػػدارها،  فتػكل عممػػاء المسػمميف لػػه بكفػر هػػذب الطارفػة كا 

ا لب ػػكا أف كلكػػن هـ ب ػػدب مػػ ،فهػػزمهـ السػػمطاف كحػػاكؿ إصػػةحهـ ببنػػاء المسػػاجد كالمػػدارس لهػػـ
ا ما ف مه عادكا إلس سالؼ عهدهـ  (د عمػي باشػازمػف محمػكالي مصر )إبراهيـ باشا  كهذا أيضن

                                                           

 (ُّٔصفحة  ٔ)الجزء  ـ.ُِٓٗخطط الشاـ، محمد كرد عمي ػ ط دمشؽ  (ُ)
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عنػػدما سػػيطر عمػػس منػػاطؽ النصػػيرييف، فحػػاكؿ جاهػػدنا إصػػةح منطقػػتهـ كت بيػػت افمػػف فيهػػا، 
ـ  وف لهػـ  كحٍمؿى أبناء تمؾ الطارفة عمس ترؾ الم تقدات الفاسدة، فاست مؿ الشد ة أكؿ افمر،  ػ

كهػػاجمكا  ـ/ُّْٖ/كبيػػرة عػػاـ  كبنػػس لهػػـ المػػدارس كالمسػػاجد، غيػػر أف  النُّصػػيري ة قػػامكا ب ػػكرةو 
براهيـ باشا حممة كبيرة كعػاقبهـ بشػد ةو كحػر ؽ بكها كفتككا بأهمها، فجر د لهـ إمدينة الةذقية، كنه

ػػػػػػػا زالػػػػػػػت دكلتػػػػػػػه رج ػػػػػػػكا إلػػػػػػػس مػػػػػػػا كػػػػػػػانكا عميػػػػػػػه.قػػػػػػػراهـ   فاستسػػػػػػػممكا كأظهػػػػػػػركا الطاعػػػػػػػة، فمم 
 –رحمه اهلل  – السمطاف عبد الحميد ال انيأكاخر عهد  مطمع القرف ال شريف الميةدم عفك 

نشػبت فػتف فػي جبػاؿ "  ( قػارةن ّ/َُٓمحمد كرد عمػي فػي كتابػه خطػط الشػاـ ) عنهـ يحدص نا
هػػؤوء لػػـ يتػػأت لهػػـ نصػػير مػػف الاػػرب كمػػا قػػاـ  النصػػيرية فف  

بنانييف يأخذ بأيديهـ إلس الس ادة التػي يتخيمهػا لهػـ، ملممكارنة ال
كيسػػكقهـ إلػػس طريػػؽ الحكػػـ الػػذاتي كلػػك عمػػس صػػكرة ابتداريػػة، 

ة المجػػػاكريف لمنصػػػيرية ينظػػػركف إلػػػيهـ نظػػػر ن  ككػػػاف أهػػػؿ السُّػػػ
ذ كانكا كف قكة يي دُّ  ى اوزدراء، كهـ في جبالهـ يي  حسب حسابها، كا 

طكع إرادة مشايخهـ كرؤساء قبارمهـ كانت سمطة الدكلة عمػيهـ 
ذا كتػػب لمدكلػػة أف أحػػرز  ت ب ػػض سػػمطاف عمػػيهـ فػػي قميمػػة. كا 

الشكاطا البحرية أك في افماكف القريبػة مػف ضػفاؼ ال اصػي 
ػ تى مف جهػة الػداخؿ، فػإف أعػالي الجبػاؿ كانػت مي  ـ، كربمػا هي مى صى

كػػاف فيهػػا أمػػاكف لػػـ تدسػػها حػػكافر الخيػػكؿ التركيػػة لكعػػكرة مضػػايقهـ، كقػػد أرسػػؿ السػػمطاف عبػػد 
ذا هػػ أمتصػػرفان عمػػس لػػكاء الةذقيػػة فػػي مبػػدج مػػه  "ضػػيا باشػػا"الحميػػد رجػػةن مػػف خاصػػته اسػػمه 
مػػكف يت م  فأخػػذكا ، كأنشػػأ لهػػـ جكامػػع كمػػدارس كتػػأل ؼ قمػػكبهـ القػػرف فرفػػع عػػف النصػػيرية الظمػػـ

كب ػػػد أف تػػػرؾ هػػػذا  كف كيصػػػكمكف، كأقنػػػع الدكلػػػة بػػػأنهـ مسػػػممكف فمػػػـ ي صػػػكا لػػػه أمػػػران،صػػػمُّ كيي 
ع أك دينسػػت، قػػت الجكاًمػػرص المػدارس كحي ت بىػػرص المتصػرؼ ال اقػػؿ منصػػبه الػذم داـ بضػػع سػػنيف خي 

ككانػػت الدكلػػة فػػي أك ػػر أدكارهػػا و تأخػػذ مػػف م ظػػـ إقمػػيـ النصػػيرية شػػيران يػػذكر مػػف الضػػرارب، 
ؽ لػه الدكلػة صػفص كالقارـ مقاـ الذم يجبي مػنهـ ضػريبة السػنة أك بقايػا ضػرارب السػنيف السػالفة تي 

كمراتبهػا، ككانػت جبايػة خمسػيف ألػؼ قػرش مػف ب الدكلػة تىػه بري فكنى كيناؿ تقدير كوة افمر فيشػرص 
 " ا.هػعميهـ ينفؽ عميها ما يقرب مف المبمغ المجبي أحيانان  صيرية تستمـز إعداد حممةو النُّ 

 
 السمط ن يبد الحميد الث نع

 م ٜٛٔٔ-ٕٗٛٔ
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 كخيانات النُّصيرية التي و تنتهي فال شرك القرف 

كب د أف تجزأ الكطف ال ربي في مطمع القرف ال شريف عمس يد المحتمصيف، بحث المحتمكف 
كأدنكهـ، كمكنكهـ؛ فكاف النصيريكف عند حسف ظف الفرنسيكف عف النصيرييف في سكريا، 

 تمرتالتي اسك  في الساحؿ السكرم فأقامت فرنسا لهـ دكلة ال مكييفأسيادهـ المست مريف، 
 ـُّٔٗـ إلس سنة َُِٗمف سنة 

 

 
 

زمن االنتدا  ال رنسع يمى سوري   يمم الدويمة العموية ط بع بريدي لمدويمة العموية
 ويظير فع وسطو رمز النور ال ي يرمزون بو إلى معبودىم
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في  )كم هـ سارر افقميات الديني ة( إلس غمامتهـ دت فرنسا خةؿ فترة حكمهاعمى حيث 
فيما  زماـ السمطة في سكريا همهـ وستةـكي تؤ مفاصؿ الدكلة، كبالذات ال سكرية، لمختمؼ 

ـ ُّٔٗكفي عاـ ، الكطنية في سكريا  اتً ا إلس التجمُّ مك أف يتسم   استطاع النيصيريكفف، ب د
إلس ذركته كطالبت الكتمة الكطنية بذهاب كفد  السكرم بمغ الحراؾ الكطني السياسيحيف 

ناء كجكد في أ ... ك ـ ُّٔٗ/ّ/ُِكحصؿ هذا في  عمس استقةؿ سكريا فرنسا لمتفاكض
عةف دكلة الكفد السكرم في فرنسا، ك  دة، ح  مك عندما ظهرت بقكة احتماوت الكحدة السكرية كا 

نكف النصيرية كب  كا برسالة صارخة إلس رريس الحك ( كمة الفرنسية جيف  جي )اليهكدم ليكف بمـك
مستامصيف انتشار في محاكلة مستميتة إلبقاء اونتداب كالمحافظة عمس استقةلهـ عف سكريا 

برقـ في أرشيؼ الخارجٌية الفرنسية محفكظة  الرسالةك ) ،خبر ت  ُّر المفاكضات حينها
 (.ـُّٔٗ/ٔ/ُٓبتاري   /ّْٕٓ/
 

 الفرنسية لمحككمة )الٌنصيرٌية( ال مكية الطارفة كجهاء قدمها التي الك يقة نصُّ كفيما يمي 
  فرنسا عف لةستقةؿ رفضان 

 الفرنسية الحككمة رريس بمكـ، ليكف دكلة
 زعماء ككجهاء الطارفة ال مكي ة نحف نتشٌرؼ، كسكريا، فرنسا بيف الجارية المفاكضات بمناسبة

  التالية النقاط إلس حزبكـ كنظر نظركـ نمفت أف سكريا في

 كالتضحيات يرةالاى  مف بك ير فسنة، سنة استقةله عمس حافظ الذم ال مكم الش ب إفٌ  -ُ
 المسمـ الش ب عف كتاريخه كعاداته الدينية بم تقداته يختمؼ ش به  هك النفكس، في الكبيرة
 .الداخؿ مدف لسمطة خضع أف افياـ مف يـك في يحدث كلـ. السني

 ديف  تبريي  اإلسةمي الديف فف المسممة، بسكريا ؽمحى يي  أف يرفض ال مكم الش ب إفٌ  -ِ
 نظركـ نمفت لذا. كافران   تبريي  اإلسةمي، الديف إلس بالنسبة ال مكم، كالش ب الرسمي، الدكلة
 بسكريا اولتحاؽ عمس إرغامهـ حالة في كفظيع مخيؼ مصير مف ال مكييف ينتظر ما إلس

 المستمدة كافنظمة القكانيف تطبؽ أف إمكانها في كيصبح اونتداب مراقبة مف تتخمص عندما
 .دينها مف
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لااء استقةلها سكريا منح إفٌ  -ّ  سكريا، في اوشتراكية لممبادئ اطيبن  م ة يؤلفاف اونتداب كا 
 في ال مكم الش ب عمس المسممة ال ارةت ب ض سيطرة ي ني المطمؽ اوستقةؿ أفٌ  إوٌ 

 .النصيرية كجباؿ( ُ) كاسكندركف كيميكيا
 عبارة البرلماني الحكـ هذا إفٌ . الفردية الحرية ظهريي  فة دستكرية كحككمة برلماف كجكد اأمٌ 
 الديني الت صب يسكدب نظاما الحقيقة في يخفً يي  بؿ قيمة، أي ة لها ليس كاذبة مظاهر عف
 في ليمقكب ال مكم الش ب عمس المسمميف يسمطكا أف الفرنسيكف القادة يريد فهؿ. افقميات عمس

 البؤس؟ أحضاف

 هك ما كؿ نحك ال رب المسمميف صدر في هاجذكرى  تزى غرى  التي كالت صب الحقد ركح إف -ْ
 تتبدؿ أف في أمؿ هناؾ فميس. الدكاـ عمس اإلسةمي الديف ياذيها ركح هي مسمـ غير

 لخطر م رضة اونتداب إلااء حالة في تصبح سكريا في افقميات فإف لذلؾ. الكض ية
 .كالم تقد الفكر حرية عمس يقضي اإللااء هذا ككف عف النظر باض كالفناء، المكت

 ـيهً ظهرانى  بيف القاطنيف اليهكد مكفرغً يي  المسمميف دمشؽ مكاطني أف كيؼ اليـك نممس إٌنا كها
 في المنككبيف اليهكد إخكانهـ إلس الاذارية المكاد إرساؿ ب دـ بها يت هدكف ك يقة تكقيع عمس

 القضية عنؼ عمس المممكسة الكاضحة افدلة أقكل هي فمسطيف في اليهكد كحالة. فمسطيف
 . اإلسةـ إلس ينتمي و مف لكؿ المسمميف ال رب عند التي الدينية
 فكؽ كن ركا كالسةـ، بالحضارة المسمميف ال رب إلس جاؤكا الذيف الطيبيف اليهكد أكلرؾ فإف

 أعمف ذلؾ كمع بالقكة، شيرا يأخذكا كلـ بأحد افذل  كاكقً يي  كلـ كالرفاب الذهب فمسطيف أرض
 مف بالرغـ كنساءهـ أطفالهـ يذبحكا أف في يترددكا كلـ سة،قد  المي  الحرب ضدهـ المسممكف

 كافقميات اليهكد ينتظر أسكد مصيرا فإف لذلؾ .سكريا في كفرنسا فمسطيف في إنكمترا كجكد
 هك التكحيد هذا. المسممة فمسطيف مع المسممة سكريا كتكحيد اونتداب إلااء حالة في افخرل
 .المسمـ لم ربي افعمس الهدؼ

                                                           

لحاقه سكريا عف ـُّٗٗ في سمخه تـ اإلسكندركف لكاء( ُ)  .بتركيا كا 
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 في الرغبة كعمس السكرم الش ب عف الدفاع عمس يحممكـ الذم الش كر نيبؿ رقدص ني  إننا -ٓ
 الذم الشريؼ الهدؼ عف ب يدة الحاضر الكقت في تزاؿ و سكريا كلكف اوستقةؿ، تحقيؽ
 الفرنسية الحككمة أفٌ  نظفُّ  كو. الدينية قطاعيةاإل لركح خاض ة تزاؿ و فنها إليه، تس كف
 تطبيقه عند م ناب يككف استقةون  السكريكف حمنى يي  بأف يقبةف الفرنسي اوشتراكي كالحزب
 .كالفناء المكت لخطر افقميات كت ريض ال مكم الش ب است باد

 تكافقكا أك به، تقبمكا أف المستحيؿ فمف سكريا إلس ال مكم الش ب بضـ السكرييف طمب أما
 ش ب يس س بأف تقبؿ أف يمكنها فة الحرية، فكرة تؤيد كانت إذا النبيمة، مبادركـ فف عميه،
 .إليه اونضماـ عمس إلرغامه لخر ش ب حرية خنؽ إلس

 نحف أما الم اهدة، بنصكص كافقميات ال مكييف حقكؽ تأميف الممكف مف أف تركف قد -ٔ
 أف استط نا كهكذا. سكريا في اإلسةمية ال قمية إزاء قيمة أية لمم اهدات ليس أف لكـ دفنؤكص 
 ذبح مف ال راقييف تمنع التي ال راؽ مع إنكمترا عقدتها التي الم اهدة في قبة نممس

 .كاليزيدييف اآلشكرييف
 يستصرخ المذكرة، هذب عمس كالمكق يف المتجم يف نحف نم مه، الذم ال مكم، فالش ب
 ضمف كاستقةله لحريته اضمانن  كيسألهما، الفرنسي اوشتراكي كالحزب الفرنسية الحككمة
 أنه مف كا ؽ كهك اوشتراكييف، الفرنسييف الزعماء أيدم بيف كيضع الصاير، محيطه نطاؽ
 بالمكت مهدد عظيمة خدمات لفرنسا قٌدـ صديؽ، مخمص لش ب أمينان  قكيان  سندان  لديهـ كجد

 .كالفناء
 سميماف جديد، لغا محمكد المرشد، سميماف جنيد، بؾ محمد الهكاش، لغا عزيز  الموّقعون

 (ُ).[افحمد] سميماف محمد أسد،
                                                           

 نشرت هذب الك يقة في أكاخر  مانينيات القرف ال شريفالمصري ة صحيفة "افهراـ" مةحظة   (ُ)
ـ( رد  بها كزير خارجي ة فرنسا "لكراف فابكس" في َُِِ-ٖ-ُّا ... كفي )كنشرها اليكـ ليس جديدن 

عندما اعترض افخير عمس - المتحدة افمـ لدل الدارـ سكريا مندكبمجمس افمف عمس )بش ار الج فرم( 
 أف كاجبي فمف الفرنسي، اوحتةؿ فترة عف تحد ت ؾأن   بماقارةن  "  -تأييد فرنسا )الشىكمي( لم كرة السكرية

 بمكجب كذلؾ اوستقةؿ، منحها كعدـ سكريا عف الرحيؿ ب دـ فرنسا طالب افسد رريسكـ جد   بأف   ؾرى ذكص أي 
ف الفرنسية، الخارجية كزارة في محفكظةهي ك  ،عميها عكق   رسمية ك يقة  ".!! عنها نسخة عطيؾأي  أحببت كا 



 الٌصيشيّح

 
 

 تٌتهي ال التي وخياًاتهن العششوى القشى

 

48 

ي  
قدم

ع 
 الت

يقة
لوث
رة ا

صو
ة وي 

العم
 ة 

ط ئ
ا ال

يم 
ز

 
س  

 رن
ل

فع
ظة 

ح و
ع م

وى
 

سية
 رن
ة ال

رجي
لخ 

ف ا
رشي

أ
 

 



 الٌصيشيّح

 
 

 تٌتهي ال التي وخياًاتهن العششوى القشى

 

49 

كب د إرساؿ زعماء النصيري ة لتمؾ الرسالة التي تفضح حقيقتهـ، ـ( ُّٔٗ)كفي نفس ال اـ 
 ش ر النصيريكف، عندها إلس حؿٌ  الكصكؿً  ربً كقي  المفاكضاتً  انفراجً  ما لبث أف سرل خبري 

 بد   كصار و ،ءسركا ما ظهركا به مف مظهر سيص كأف يايص  ،بخطرهـ الفادح فأرادكا أف ييصًمحكب
فأصدركا بيانان باسـ مشاي  الطارفة يؤكدكف أنهـ مسممكف  (ال ميصالح )مف است مار سيم ة 

 !!عمكٌيكف يشهدكف شهادة اإلسةـ كيؤمنكف بالقرلف كيقيمكف افركاف الخمسة

محاكليف  ـ/ُّٔٗ-ٕ-ِ/عكسية لمخارجية الفرنسية في أقؿ مف شهر  انيةن رسالةن  كاأرسمكما 
ارفة أخرل مف زعمارهـ مف بينهـ صالح ط س البياف كالرسالةع عمككق   ما أفسدكب إصةح
كأٌنهـ ضٌد اونفصاؿ  ،دكا أٌنهـ عمكٌيكف كأٌنهـ عرب شي ة أصمهـ مف ال راؽأك   ، حيثال مي

كأٌف ترا هـ كتقاليدهـ كما تكار كب عف أسةفهـ يؤٌكد  ،هـ جزء مف ش بهاكأن   ،الكامؿ عف سكريا
 ية )أشبه بالفدرالية(.هذا اونتماء، كطالبكا برسالتهـ بةمركزية إدار 

ب د أف  رد ا (ُ))سكريا في قرف( أكرد الدكتكر منير الاضباف في كتابه كعف هذا المكضكع
  س برسالتهـ ال انية مفادب مختصرناأت
ض السامي فك  ٌف النصيرية لـ يكف في يكـ مف افياـ اسمهـ )عمكييف( حتس أتس المي إ"  .ُ

 فاودعاء بأنهـ شي ة ادعاء و أصؿ له. ،الفرنسي كأطمؽ عميهـ هذب التسمية

 ،كاف المسافر يقطع جبالهـ فة يرل مسجدان كو يسمع أذانان كو يرل حتس طقكس الشي ة .ِ
كعندما فرضت عميهـ الدكلة زمف حكـ الشيشكمي بناء المساجد ما لب كا أف هجركها 

 لكاف ال ذاب.لكف بمف يسمـ منهـ أنزً كحكلكها لحظارر لدكابهـ، عدا أٌنهـ كانكا يي 
/ عامان مف اونفصاؿ لـ يسمع لهـ صكت ينادم بأٌنهـ مسممكف ُٔكاؿ /النصيرية طى  .ّ

كانسحاب الحامية  ،كيريدكف الكحدة حتس ش ركا بأف المفاكضات ستفضي لكحدة سكريا
 الفرنسية منها كأنه أتس الكقت لحسابهـ عمس خيانتهـ.

ٌما و يختمؼ عميه ا ناف أف  ميجرمي فمً  ،بقكله كلك صدؽ ب ضهـ في دعكاهـ رمنييختـ د. .ْ
سكريا الذيف حكمكها في النصؼ ال اني مف القرف ال شريف هـ أحفاد أكلرؾ اونفصالييف 

 ا.هػ نفسهـ جزء مف هذب افمة كهذب أسماؤهـ كتكقي اتهـ تشهد"أالذيف و ي تبركف 
                                                           

 ـَُِّعٌماف ط  –دار عٌمار  –منير الاضباف  –تاري  سكرية في قرف  (ُ)
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كاف لمطارفة النُّصيرٌية حضكره كبير في الجيش  ،مف سكريا اوحتةؿ الفرنسيٌ كب د خركج 
 زمف الكجكد الفرنسيٌ  "جيش المشرؽكاف اسمه "ك  -تخريجى السكرم الذم شكمته فرنسا قبؿ أف 

كج مت مختمؼ ن ة فيه، السُّ  أهؿً  المسمميف فهم شت كجكدت فرنسا هذا الجيش حيث بنى  -
اإلسةـ، فاستممكا إدارة الكمصي ات ة الب يديف عف م ة بيد أبناء افقمصيات الطارفي  هً المي مفاصمه 

زكا كجكد   ...  تمهيدنا لمرحمةو وحقة في الجيش طكارفهـأبناء الحربي ة كعز 

فقد كاف  ،مف خيانةو كعمالةو  قبمهما زمف اوحتةؿ الفرنسيص ك هـ منكعمس الرغـً ًمف كؿص ما بدر 
 هـ دكف أدنسي امم ،مف تسامحو  اؼ عنهما عيرً السنصي ة ك بأغمبي ته المسممة الش ب السكرٌم 

فاستطاعكا أف يصمكا ، قكقنا ككاجباتحي  المكاطنيف في الدكلًة السُّكري ة جميع ـ شأفي هي شأني  ،تمييز
 .فيه حساسةالمراكز ك يرو مف السيطركا عمس يك  ،إلس أعمس الرتب ال سكري ة في الجيش

 عمس السمطة عسكرم نقةباب النُّصيرية في الحيكـ حيث قامكا اشتد  نفكذي ـ/ ُّٔٗ/كمنذ عاـ 
–)دركز  بم كنة ضباطو مف أقمصي اتو ديني ةو أخرل ،باسـ حزب الب ث ال ربي اوشتراكي

 كبةن بيد المتحكصميف كانت أل اف نفكذهـ أكؿ افمر بكاجهة سينصيةكلقد ك، اسماعيمييف(
 ـ/ُٔٔٗ/سنة   ـ  ما لًبثى النُّصيرٌيكف، الجيش الحس اسةالذيف أمسككا بمفاصؿ افساسييف 

لتصبح السمطة بيد الطارفة  ف( الذيف أعانكهـ،يسماعيمياإلك أف انقمبكا عمس رفاقهـ )الدركز 
فمف كالجيش كا )حزب الب ث ال ربي اإلشتراكي( كالتي سيطرت عمس الحزب ،النُّصيرية فقط

  .(صةح جديد – حافظ أسد -)محمد عمراف النُّصيرم مف خةؿ ال ة ي 
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أف تخم ص مف رفيقيه كمناًفسىيه عمس السمطة، كمف الكاجهة السنصي ة  حافظ أسدما لبث   ـ  
كمف حينها بدأت ًحقبةه سكداء  ـ/َُٕٗ/ الحاًكمة بانقةبو سيمصيى الحركة التصحيحيصة عاـ

 مظممة عانس فيها أهؿ السن ة في الشاـ مف جرارـ تمؾ الطارفة بحؽص المسمميف كخيانتها لهـ.

 استثم ر فكرة القومي ة العربية لت كيك المجتمع 
كهنا و بد  لنا مف أف ننبصه إلس الفاردة الكبيرة التي 
مها أكلرؾ الطارفيكف مف ركاج فكرة القكمي ة  حص 

 حيث استامُّكا ركاجها مستفيديفال ربي ة في تمؾ الفترة، 
كالذم  ،اإلشتراكي ة القكمي ة الدعكةً مف حزب الب ث ذك 

مطي ةن لهـ  لج مهما لب كا أف سيطركا عميه بالكامؿ 
مف خةؿ التركيج لفكر ، ك ككاجهةن سياسي ةن لنشاطهـ

 تستقطبأف استطاعت الطُّامةي الطارفية حزب الب ث 
 اليككنكا عكننا له تحتاجهـالذيف ا يكفي ًمف المنافقيفى مى 
ف بديةن كمركصجيف لها لتكك  )ظاهرنا( مسيطرة عمس البةد، متبنصيفى فكرة الت صُّب لمقكمي ة ال ربي ةل

كالتي عممكا جاهديف  عف المشاعر كاففكار اإلسةمي ة الاالبة بالفطرة عمس الش ب السكرم،
ا عنها، مف خةؿ مجمكعة مف  عمس تاييبها كزرع أفكارهـ ال ىممانية القكمية اإلشتراكية عكضن
 المؤسسات كالمنظ مات التاب ة لحزب الب ث كالتي تستهدؼ مختمؼ شرارح المجتمع

منظمة طةرع الب ث لطةب المرحمة اإلبتدارية كشبيبة ال كرة لطةب المرحمة   م ؿ)
 غيرها...(اإلعدادٌية كال انكي ة كاتحاد الطمبة ك 

ا ال ربي ةقكمي ة ملالت صُّب لفكرة التركيج كلقد سب ب  داخؿ المجتمع السكرمص  خطيرنا شرخن
مم ا حدا ب ض سفهارهـ  - اإلسةـ كالكطفإخكة  -مع اإلخكة افكراد الميسمـ، كبالذات 

مف  ،بم مه مف الت صُّب لمقكمي ة الكردي ة ،لمقابمة سفاهة كضةؿ الت صُّب لمقكمي ة ال ربي ة
الب  ي خةؿ تشكيؿ أحزابو يساري ةو قكمي ةو كيردي ة، ما لبث أف استطاع النظاـ السكرم 

مزيد مف القمعو لمش ب الكردم المسمـ، كلتككف اختراقها كتطكيقها لتساهـ في الالنُّصيرم 
 .ري بها النظاـ النُّصيرمُّ أن س شاءخنجرنا في خاصرة الدكؿ المجاكرة لسكريا، ككرقةن ييتاجً 

 
 العربع االشتراكع حز  البعثوأىداف شع ر 
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 الصي ينةالنصيري ة حك  م سوري  الجدد فع خدمة 

 كسيطرتهـ عمس افمف كالجيش إلس السمطة في سكريا، الطارفة النصيرية منذ كصكؿك 
حافظ أسد إلس كاجهة كمف  ـ  تفردهـ بالحكـ بكصكؿ ـ ُّٔٗ/لذار/ ٖبانقةب الب ث في 

كبقاره رريسنا لسكريا  /ـَُٕٗ/السمطة عاـ 
تكري ه مف  ـ  ك  ـ/َََِعاـ /مكته حتس 

الحكـ وبنه بش ار الذم استمر  في السمطة 
مست يننا بطارفته  هذا كرريس حت س يكمنا

القمع الهمجي ضد   كمستخدمنا كؿ  أساليب
 ...الش ب السكرم 

التي جاكزت نصؼ  هذب الفترة المذككرة ؿى اك طى 
مع يقؼ حك اـ سكريا كطارفتهـ  قرف مف الزمف،

 كؿ   ةه كاضحكخدماتهـ الجميمة لهـ  ،الصهاينة
مك التنازوت التنازوت تً ها أبرزى  كل ؿ   ،الكضكح
في مقابؿ ما  قدمها النصيريكف لمصهاينةيالتي 

المجاكرة لمكياف الدكؿ  لمش ب السنصي في كتهجيرو  مف قتؿو كتصفيةو كتجزرةو يمارسكنه 
مةن كاضحةن لفترة حكـ كانت هذب السياسة سً  حيث فمسطيف( - لبناف –)سكريا  الصهيكني

بصمكف كيزمصركف به إعةمي ا طى افسد افب )حافظ( كمف ب دب كلدب )بشار(، عمس ما كانكا يي 
 محكر المقاكمة كالممان ة ضد  ال دك الصهيكني!! عيف بأن هـ كم هـ إيراف الرافضيةد  مي 

سراريؿ لـ ت رؼ م نس افماف كاوستقرار إبأف    عمننا (ُ) كتذكر الصحؼ اإلسراريميةهذا 
  ب د استةـ لؿ افسد السمطة في سكريا كاستتبابها لهـ...كالنماء اوقتصادم إو  

                                                           

 ممك ا سد" ب نكاف ـَُُِ/ّ/ِٗفي  اإلسراريمية "ه رتس" صحيفة هنشرتكمف ذلؾ التقرير الذم  (ُ)
 بشار نظاـ سقكط احتماؿ مف" اإلسراريمية" افكساط تنتاب التي القمؽ حالة عف كالذم تحدث "إسرائيل
 سةمة يحفظ بأف لمرب قمكبهـ مف كفصمُّ يي  أبيب تؿ في الك يركف  "التقرير قاؿحيث  .دمشؽ في افسد
 ".لها الظاهر كعداره المستمرة ش اراته رغـ ـُّٕٗ عاـ منذ" إسراريؿ" يحارب لـ الذم السكرم النظاـ
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سكريا مف خدمات لميهكد، كل ؿ  مف  كبالذات ب د ما قدمته السمطة النصيرية الحاكمة في
مف تبقس  اآلوؼ كتشريدي عشرات  إخكاننا الفمسطينييف في لبناف كقتؿي  مخيماتً  أهمها مهاجمةي 

غةؽي ، منهـ عمس أمف  سراريؿ مف لبناف كما جاكرب، كالسهري إالفداري ضد  ال مؿً  بابً  كا 
لمسمميف، أعداء اليهكد أهؿ السن ة ا كتحكيؿي  في سكريا كلبناف حدكدها حمايةي سراريؿ ك إ

القهر كالقمع  نتيجةى  )عف سكريا كلبناف( تهجير الك ير منهـالحقيقييف إلس أقمصي ة في لبناف ك 
أسد )في  كرة  مانينيات القرف ال شريف( كمف  ـ  تهجير أك ر مف عشرة حافظ حكـ زمف 

زمف الحرب التي ن يشها اآلف منذ عمس يد كلدب بشار  مف المسمميف السن ة السكرييفمةييف 
 ـ كحتس كتابة هذب افكراؽ ....َُُِعاـ 

 ،لميهكد كانت أك ر مف أف تيحصس قد متها الطارفة النُّصيري ة التيكمع أف الخدمات 
  فيما يمي باختصار محط اتها أبرزب ض نذكر لكٌننا س

 
 بش ر وأبوه ح فظ أسد

 مختم  ن إلجراٍم واحد االبن وا   وجي ن
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  نم  ج ِمن وقوف النصيرية مع الصي ينة وخدم تيم ليم
 (ٔ)((جرائميم بحق  السوريين والمبن نيين وال مسطينيين))و 

 ُٕٗٔ التي قاـ بها ك لميهكد،  اتها الحصينةكممرٌ  السكرية لجكوفمهزلة تسميـ مرتف ات اـ
حيث أعمف سقكط المناطؽ قبؿ سقكطها،  -يـك كاف كزيرنا لمدفاع  - حافظ أسد النصيرم

كأعطس أمرنا باونسحاب الكيفي لمجيش السكرم مف مرتف ات حصينة يمكف الصمكد فيها 
 .صدؽ عمالته كدليؿى  عربكف بقاره في السمطة ذلؾ كافقد ك فشهر، 

 ُّٕٗالسادس التي انطمقت في  مسرحية حرب تشريف ـ
)قرابة سيمصمت فيها عشرات القرل كالتي  افكؿتشريف  مف
إلس ككاد اإلسراريميكف أف يصمكا  لمصهاينة قرية( ّٗ

انسحب اإلسراريميكف ... كفي نهايتها  مشارؼ دمشؽ
صنع استممكا أض اؼ مساحتها، ليب د أف مف القنيطرة 

 !!حربو منتًصر ف حافظ أسد بطؿى مً  اإلعةـي 
 ُْٕٗ ب فك خاص مف حافظ أسد اإلفراج عف تـ  ـ 

باإلضافة لسجف كقتؿ ضابط / جاسكسنا إسراريمينا ِّ/
)إيمي  المخابرات الذم كشؼ الجاسكس اإلسراريمي

 ككهيف(.
 ُٕٗٓ كبمباركة  ،كبقرار مف الجام ة ال ربية ،ميمى بقرار أي  ؿ الجيش السكرم إلس لبنافك دخـ

بالقضاء عمس  -خةؿ عشر سنكات  -بحٌجة فرض السمـ افهمي، فقاـ  ،إسراريمية أمريكية
كأنهس القكل الفمسطينية الفدارية التي أر قت إسراريؿ،  ،كتحكيمهـ إلس أقمصيةفي لبناف  أهؿ السن ة

 ،ةة حقيقية فهؿ السن  كأباد أم قك   ،اجديدن تشريدنا كشر د الفمسطينييف في شت س أصقاع افرض 
كدعـ كأنشأ الجماعات الشي ية المدعكمة  ،في الحرب افهميةمنهـ لذيف لـ يشارككا حتس ا
 فصؿو  زى كحاجً  إسراريؿ لحدكدكما النظاـ السكرم حارسنا أميننا كالتي غدت فيما ب د  ،إيرانينا
 ، باإلضافة لما و يي دُّ مف الجرارـ كاونتهاكات بحؽص الش ب المبناني.كبيف أهؿ السن ةبينها 

                                                           

مة كمكض حة أك ر في كتابنا )أهـ محطات كمفاصؿ تاري  سكريا في القرف ال شريف( (ُ)  .تجدها مفص 

 
 القنيطرةح فظ أسد يرفع العمم فع 
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 ُٕٗٔ ا قي  ِٓب د حصارب لمدة  اقتحاـ مخيـ تؿ الزعترـ ت عف المدنييف فيه المياب  ى طً يكمن
فكا بمختمؼ أنكاع صً كقي حٌتس اضطركا فكؿ لحكـ الًقطط كالكةب، كالكهرباء كالط اـ كافدكية 

المدعكمة مف  ت اكف مع الميمشيات الصميبية الماركنيةمالجيش السكرم ال مف قبؿ، افسمحة
اكبالطبع النظاـ الب  ي )كية كاسراريؿ يالكويات المتحدة افمر   .(النُّصيرم في سكريا أيضن

لبناني  /0َََُْ/فمسطيني، باإلضافة إلس /0ََََِ/نحك يضُـّ كقد كاف المخي ـ حينها 
يقضي  ـ/ُٕٔٗ لب ٔي المخي ـ، تـ تكقيع اتفاؽ في /كب د صمكد أسطكرم فهال .مسمـ

بإخراج مف في المخي ـ مف المدنييف كالمقاتميف دكف أف يستسممكا لمقكات الماركنية، عمس أف 
يتكف ؿ الصميب افحمر كقكات الردع ال ربية )الجيش السكرم( بنقمهـ، كلكف ما لب ت أف 

 ـ/.ُٕٔٗلب  ٕغدرت القكات الماركنية بالمخي ـ كأهمه في/

كفيما كانت المدف ية السكرية 
البحرية ك المخيـ،  تدؾُّ 

اإلسراريمية تحاصرب مف البحر 
كانت كتطمؽ القنابؿ المضيرة، 

 (ُ) الماركني ةقكات الكتارب 
ورتكاب المجزرة التي تتقد ـ 

 /0َََّ/راح ضحيتها نحك
قتيؿ كعدة لوؼ مف الجرحس 

 فيه كارتيكبت، ر المخيـمص كدي 

                                                           

يصػػؿ، كميميشػػيا النُّمػػكر ( أبػػرز القػػكات الماركنيصػػة المشػػاركة فػػي الجريمػػة  ُ) حػػزب الكتارػػب بزعامػػة بييػػر الجمى
بزعامة طكني )المرىدىة( ميؿ شم كف، كميميشيا جيش تحرير زغرتا التاب ة لحزب الكطنييف افحرار بزعامة كى 

 ،(المطمكب بمػذكرات تكقيػؼ كالمقػيـ حاليػا فػي إسػراريؿ)ه، كميميشيا حراس افرز بزعامة إتياف صقر فرنجيص 
ؿ عػكف فػي سػياؽ ينطػكاف بركػات، كمػا أقػر الجنػراؿ ميشػأككحدات مف الجيش المبنػاني كانػت تتبػع لمجنػراؿ 

ه كػاف كقتهػا برتبػة رارػد، بأنه قاتؿ في تؿ الزعتر، عممػا أن ػ -الذم ب ته قناة الجزيرة  -رب لبناف" ح ك ارقي"
 .ككاف مسؤكو عف منطقة الدككانة

 
 عد مجزرة تل الزيترجثث المسممين تمأُل ا رض ب
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ؿ التتار، قتةن كسمبنا كبقرنا لبطكف الحكامؿ، كاغتصابنا اف أفظارع و تقؿُّ إجرامنا عم ا ذكرنا مف 
كانت قكات الكتارب كما  (الخمسيفسفص  في ف  ه مف إلس ال اشرة دكفالتي  الطفمة مف) لمنساء

 تراكح أعمارهـالماركنية عمس حكاجزها تقتؿ الناجيف الذككر مف الفمسطينييف الذيف ت
 القيادة النصيرية. مالجيش السكرم الب  ي، ذ ؿً اككؿُّ هذا مف  مار ف عاما(  ْٓ -ُِ)
 ٔ/جيش الككصكؿ  ،مع النظاـ السكرمبتنسيؽو  اوجتياح اإلسراريمي لمبنافـ ُِٖٗ/حزيراف

كترؾ  ،ؿ ال مكية النصيرية بترؾ بيركت بة تمكيفإلس حصار بيركت، حيث تكف  اإلسراريمي 
 الفمسطينييف في البقاع بال راء أماـ ال دك فكانت خساررهـ البشرية فادحة. 

 ٗ/ُِٖٗبصمت كانسحاب سكرم أماـ مات صبرا كشاتية في مخي  مدنييف ال يز ؿ ملمذبحة  ـ
التي  الجنكبي لبناف كجيش كقكات الكتارب الماركنية التي حاصرت المخي ـ القكات اإلسراريمية

هـ ف ساكنى ًمم  راح ضحيتها أك ر مف خمسة لوؼ مسمـ مف الفمسطينييف ك  التي نف ذت المذبحة
ت قبؿ ارتكبأك رهـ نساءه كأطفاؿه كشيكخ، كقد كانت هذب القكات قد  ،مف ال ارةت المبنانية

 حجمان في مخيمات صيدا الفمسطينية. مجازر كحشية أقؿ   ذلؾ
 ٓ/ُٖٗٓمخي مي صبرا  ةمجزر  ـ

كشاتية )ال انية( فيما سيمصي حرب 
بترتيب مع ال مكية ف ،المخي مات
 ،منبيه برٌ ًمف بأكامر ك النصيرية 
قكات حركة أمؿ الشي ية اقتحمت 
المكاء السادس لمجيش ك  الباطنية
 صبرا كشاتية ب د يمخيم المبناني
المسمميف إلس حصار ألجأ قصؼو ك 

فذت حيث ني  .أكؿ القطط كالكةب
مجزرة تحت سمع كبصر الجيش ال

ر،  /َََُٓ/قتيؿ كجريح،  /ََُّ/ حصيمتهاككانت ، السكرم كحككمته النصيرية مهج 
% مف مباني المخيـ، فضة عف سجؿ مرعب مف فظارع استباحة َٗ دمارباإلضافة ل

  .كجرارـ الحرب، التي فاقت ما يسم س جرارـ ضد  اإلنساني ة المخيـ

 
 مخيم ت صبرا وش تيال صور القتمى المدنيين فع
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 َُ /ُٖٗٓأقدمت القكات السكرية عمس حصار كدؾ مدينة طرابمس عاصمة أهؿ السنة  ـ
.. ككانت .طرابمست اكف مع مميشيات الحي النصيرم في جبؿ محسف في بالفي شماؿ لبناف 

يكمان ذكرت ككاوت  َِ دلبأسبكع كعمس مقد ارتكبت مجزرة في مخيمات بيركت قبؿ ذلؾ 
افنباء أف أك ر مف مميكف صاركخ كقذيفة دمرت أك ر مف نصؼ مباني المدينة كج متها 
م زكلة عف ال الـ، كساهمت القكات المبنانية الكتاربية النصرانية في الحصار كمنع الكقكد 

 ََّمف المدينة أك ر مف كقد قتؿ في هذب المجزرة عدة لوؼ، كفر   ،كالدقيؽ عف طرابمس
م ت افحزاب اإلسةمية كتـ تكقيع اوتفاؽ عمس نزع سةحها بكاسطة إيراف ، ألؼ نسمة كحي

  منها لـ ييشارؾ في الحرب افهمية. اأف  ك يرن بممنا عً 

بادةو ل كتجكيعو  حصارو كما ف مه حافظ أسد ًمف  طارفته المدني ة بم كنة  ممناطؽ السينصي ةكا 
السكرم ال قاردم، مازاؿ ابنه بش ار يف مه  الجيشالب  ي ة في الرفاؽ كاوب مف كمف النُّصيرية 

القممكف كداري ا كالزبداني كحصاري كتجكيع المدنييف في مضايا ك ـ( ... َُِٔ) إلس يكمنا هذا
 كغيرها مف مناًطؽ سكريا، أكبر شاهدو عمس ذلؾ كقد رلب القاصي كالداني.كحمص 

 

  
 وقد غدو ىي كل يظمية أىل مض ي  والقممون شيًب  وشب ًب  يموتون جوًي 

 لمدنيم  والمميشي ت الشيعية المق تمة معيات ا سد نتيجة حص ر قو 
 م(ٕٙٔٓوقطعي  الطع م والدواا ين المدنيين يمى مسمع ومرأى دول الع لم أجمع )
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 أىل الش مِمن إجرام النصيرية بحق   إض في ة ين وينُ 

 هذا البابكما أسمفنا فك  ،كلبناف كفمسطيف سكرية إجراـ النصيرية بحؽص ش بكمازلنا مع 
في هذب الفقرة سنذكر ب ض لكننا ك  ،لشرحه كتكضيحه يحتاج ألكفنا مؤل فة مف الصفحات

زة فيه فقط، كل ؿ  ما شهدناب منذ انطةؽ ال كرة السكرية ال انية مي  عناكينه كب ض التكاري  المي 
استمر ت أك ر مف  ةو بى قٍ فكيؼ بحً  عشراًت المجم دات،كحتس يكمنا ..( كحدب يحتاج  –ـ َُُِ)

كأهؿ  – عام ةن  الش ب السكرمفيها س عانكانت كما زالت كباون عمس أهؿ الشاـ  ،نصؼ قرف
ة ةنحطاط التركيج لمف التمييز الطارفي كالقتؿ كاإلرهاب كالتراجع اوقتصادم ك  -السن ة خاص 

 .أسد كابنه بٌشارف عمس يد حافظ افخةقي كمحاربة اإلسةـ عشرات السني

بحممة إب اد كتصفية لكؿ القيادات  كاؤ بد في سكرية عمس الحكـ سيطر النصيرية فمنذ أف 
السياسية كالحزبية كال سكرية السنصية عف مفاصؿ اتخاذ القرار كالمراكز الحساسة في الدكلة، 

الجيش كافمف ) افجهزة السمطكية افساسيةمع سيطرة كاممة لم نصر النصيرم عمس 
الب ث الذيف كانكا يكض كف في  منتسبيبحيث غدا أبناء الطارفة السنصية مف  (كاوستخبارات

بة أم سمطة ف مية حقيقةن... إذ كانت السمطة  -ظاهرا  –مناصب كزارية أك سمطكية 
 كمازاؿ –لهـ كقد كاف لهـ جمي نا الحقيقية فبناء الطارفة النصيريصة كلب ض افقمصي ات المكالية 

، كسكء اإلدارة، كتفتيت البنية كالرشاكل، كسرقة أمكاؿ الش ب سجؿٌّ أسكد كحافؿ  بالفساد، -
التحتية لمجيش كاوقتصاد السكرم، كربط داررة كبار التجار بشركات مشتركة مع كبار 

اط النصيرية، مم ا أدل لتدمير اوقتصاد السكرم تدريجينا كتقمُّص حجـ الطبقة الكسطس ضب  ال
يمة مف اف رياء المرتبطيف ك يرنا، كانقساـ المجتمع إلس طبقتيف أساسيتيف، طبقة القم ة القم

بشراكة مع السمطة الحاكمة، كالطبقة الفقيرة الكادحة التي تشكصؿ أغمبية الش ب السكرم، الذم 
ا كتخريب قيمه افخةقيةت السمطة النصيرية الحاقدة عمس دى مى عى  ، لتتناسب إفساد دينه أيضن

تصفية ال مماء كالدعاة كالمشاي  دت إلس  مى ، فكطبي ة الطارفة اإلباحي ة الباطني ة الحاكمة
المساجد  ـ  شؿص مف ي ؽ الناس بهـ، كًمف  ي الم ركفة م سىرً كالخطباء الصادقيف مف أبناء افي 

 كالسيطرة عميها سيطرة تامة مف خةؿ جيؿو جديدو ممف درسكا في مدارس الب ث.
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صفكؼ الجيؿ  كال صياف فيف ذلؾ مع س يو ح يث لنشر اإلباحية كالفساد كالفسكؽ كتزامى 
، الفسادعف طريؽ مؤسسات تربكية تشكصب الديف كتينشا عمس  ، كت كيدب عميهاالمسمـ الناشا

كصكون إلس  ،في اإلعدادية كال انكية  كرةالشبيبة  يـ   ،مف طةرع الب ث في المرحمة اوبتدارية
 عندمف خةؿ المداكمة عمس شتـ اهلل كرسكله أماـ الجنكد ال مني مرحمة الت كيد عمس الكيفر 

 فتمك نكا بذلؾ مف إفساد شريحة كاس ة مف شباب كبنات المسمميف. ...الخدمة اإللزامي ة أدارهـ

  
 شع ر منظمة طالئع البعث شع ر اتح د شبيبة الثورة

كجه السمطة الب  ي ة كنتيجة هذب ال كامؿ المتضافرة قامت عد ة مكاجهات كتحركىات في 
، يندل لها جبيف اإلنسانية، كانت تتـ رهيبةو بمت جمي ها بمجازر همجي ةو ك قي  النُّصيرية الحاكمة

باإلضافة إلس ما ذكرنا في الفقرة السابقة مف ك ، بمباركة الدكؿ ال ظمس كبصمتو أيممي ميريب
 نذكر ما يمي  إجراـ بحؽص الش ب الفمسطيني كالمبناني،

 ٕ/ْ/ُْٗٔب د اضراب أهؿ حماة كاحتجاجهـ عمس حكـ  ،حماة في السمطاف جامع أحداث ـ
قكؿ  سبُّكرة صفصهكتب عمس  مدرسةو  لمدصة عاـ مع غرامة مالية لطالب الب ث بالسجفً  سمطةً 

كفى ) اهلل ت الس  ـي اٍلكىاًفري ا أىٍنزىؿى الم هي فىأيكلىًرؾى هي ـٍ ًبمى ـٍ يىٍحكي مىٍف لى اعتصـ الناس  (ْْ الماردة) (كى
 كتدميرب بالدبابات المسجد قصؼاعتصامنا سممينا في جامع السمطاف فقابمت السمطة ذلؾ ب

ـ  أي  ،فيه مف عمس سراح مف  ؽى طمً فاستشهد الب ض كاعتيًقؿ الباقكف، كحكمكا بأحكاـ مختمفة  
 .الكجهاء كالمشاي  بقي منهـ بكساطات
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 حيث اعتصـ الناس في المسجد  بدمشؽ افمكم الجامع أحداث ـُٓٔٗ ال اني كانكف
إو  أف فما كاف مف السمطات الب  ي ة الطارفية  لةعتراض عمس سياسات الب  ي ة اونقةبييف

اقتحمت باحة المسجد افمكم بالدبابات كداست المصمصيف كالم تصميف كاقتادت مف بقي منهـ 
كـ عميهـ باإلعداـحي ا إلس سجف المز ة ال سكرم حيث قضس ك يره   .منهـ تحت الت ذيب أك حي

 ُّٕٗبها عشراتي جف بمكجى سي ف ،مماءمماني بيف الحككمة كال ي ال ى ر نشبت م ركة الدستك  ـ 
 .وحقة فتراتو عنهـ في  جً أفري كقد يكمها  لمشاي ً ا
دكره بارزه في تحريًض ال مماء يكمىها  –رحمه اهلل  – مشي  س يد حٌكل الحمىكملكاف قد ك 

الدستكر فرض ذلؾ  مشركعي بصري عف مكقؼو حازـو رافضو لكدعكًتهـ إلصدار بيافو رسمي 
 ،بديف الدكلة كديف رريسهاكاف الخةؼ عمس المكاد المت مقة حيث  ؛عمس الش ب السكرم

ـ  تمؾ المكاد مفإلس إلااء صفة اإلسةـ ها ت الطُّامةي النُّصيري ة الحاكمة حينى دإذ عمى    ،
 ،استجابةن لمضاط الش بيٌ ، فقط الدكلة رريس إلس الماد ة المت مصقىًة بديفلفظنا بة م نس  عادكهاأ

 كمف ـُّٕٗعاـ  الصدر مكسسفتكل ) مراجع الشي ة كلابفت امسممن  أسد حافظ اعتبار ب د
. الشي ة المسمميف طكارؼ ًمف النُّصيري ة عد ت التي ـ(ُِٕٗعاـ  الشيرازم مهدم حسف قبًمه
 أكلرؾ المجرميف لم دكًؿ أك تأخيرً  دف ت هاأن   ،كاف مف فكارد تمؾ المجابهة التي حصمتك 
عادةً ك يرو مف خيطًطهـ، ال  .سمـالمي  سكريا ش ب حساباتهـ فيما يت م ؽ بس يهـ لتايير هكي ةً  كا 

 ُٕٗٓـ  لمسمطةالمناهضة  -رحمه اهلل  – ـ تشكيؿ جماعة الشي  مركاف حديد ، كمف  
 .ـُٕٔٗاعتقاله كتصفيته في السجف عاـ 

 ُٕٕٗ-ُٕٗٗ ـ حممة اغتياوت كاعتقاوت لمناشطيف
اإلسةمية كغير  المناهضيف لمسمطة مف كؿ التيارات

  .اإلسةمية
 ُٕٗٗ-ُِٖٗ التي  ال كرة السكرية اإلسةمية افكلسـ

القتؿ  تصد رتها جماعة اإلخكاف المسمميف، ب د أف بمغ
فقابمها النظاـ  ،طاؽمبمانا و يي  كالت ذيب كالخطؼ لمناشطيف

ـ   المجـر بإجراـو كمجازر لف تمحس مف ذاكرة أبناء سكريا ت
 ارةت المسممةمف خةلها دفع أبرز أبناء ال 
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رهابها، كتم ت مف خةلها  ( الميمتًزمة ديني اية نص ػ) السُّ  لماادرة البمد خكفنا مف بطش السمطة كا 
عمميصة تصفية لنخب الش ب السكرم مف سياسييف كأكاديمييف أيعًدمكا بافلكؼ في سجكف 

في ساحاتها  سكريا ها قرل كمدفي شهدتالفظي ة التي مجازر الباإلضافة إلس النظاـ النصيرم، 
  بيؿ الم اؿ و الحصر ػػػػػػػكشكارعها، نذكر منها عمس س

 َُ/ّ/َُٖٗمجزرة جسر الشاكر ـ.  
 ُِ/ْ/َُٖٗمجزرة حماة افكلس. ـ 
 ُّ-ُٓ/ٓ/َُٖٗ مجازر جبؿ الزاكية.ـ 
 ُِ/ٓ/َُٖٗ مجزرة حماة ال انيةـ. 
 ِٕ/أك ر مف ألؼ كمرتي شاب كرجؿ مف ، التي قتؿ فيها مجزرة سجف تدمر ـَُٖٗ/حزيراف

طاررات المركحية الجنكد مف دمشؽ ها حممت اليكم...  كدمكٌيةو  أبناء سكريا بكحشي ةو خيرة 
فأنزلتهـ المركحيات في سجف تدمر الصحراكم كدخؿ الجنكد  !!ليقكمكا بمهم ةو كطني ةو عظيمة

كأخذكا يرمكف عميهـ القنابؿ كيطمقكف الرصاص، ليتـ  ب د ذلؾ دفف  ال يز ؿ مهاجع المساجيف
الج ث في مقابر جماعية في صحراء بادية الشاـ، كقد بقي هذا السجف لسنكاتو طكيمة يشهد 

 إعداماتو أسبكعٌية ل شرات الناشطيف المناهضيف لمسمطة النصيري ة.

 
 سجن تدمرمجزرة حم ة و  ةسراي  الدف ع وير ا  مجزر من اليمين ))ح فظ أسد(( وأخوه ))رفعت(( ق ئد 
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 َُ/ٖ/َُٖٗ مجزرة المشارقة بحمب.ـ 
 َُ/َُ/َُٖٗ ال ال ة. ة حماةمجزر ـ 
 ت رؼ أف دكف الشكارع، في المكاطنيف تقتؿ السمطة صارتـ ُُٖٗ-َُٖٗ يعام كخةؿ 

 كفي الشاكر، كجسر ادلب كقػرل كحمب حماة في مرات عدة ذلؾ ف مت كقد ،حت س أسماءهـ
 مف تبمياي، سمفي، صكفي، إخكاف، طمي ة،) إسةمي كؿ فصار المرات، تقتؿ كانت ةمر   كؿ

 .لمقتؿ مستهدفان ( ...ال مماء طةب
 هدفان [ امسيحي  ] نصرانينا أك ب  يان  كاف لك حتس مك حمى  كؿ صار ـُِٖٗ-ُُٖٗ يعام كفي 

 .افبرياء المكاطنيف لوؼ ت السمطة النصيري ةقتمف لمقتؿ
  المجزرة الرهيبة التي قاـ بها النصيريكف في مدينة تمؾ   ـ مجزرة حماة الكبرلُِٖٗشباط

بالمدف ية كالطاررات حماة فدم ركا جزءنا كبيرنا منها كصبُّكا عميها نيراف حقدهـ فقصفكها 
في ظؿ صمت مطبؽ مف  -حيث راح ضحية تمؾ المجزرة الرهيبة  كراجمات الصكاري 

مف المدنييف ال يز ؿ مف  ألؼ/ إنسافو  َّ/ ما و يقؿُّ عف –اإلعةـ ال ربي كال المي 
ا (ةالسن   أهؿي المسمميف ) "بأف  عدد المقاتميف  أف  كزير داخمية النظاـ عدناف دباغ صر ح ب، عممن

" كب د تدمير المدينة كتكقؼ المقاكمة فيها استباح  ة مرة مقاتؿفي المدينة لـ يكف يتجاكز 
 النُّصيريكف المدينة، فأعممكا فيها قتةن كنهبان كتنكيةن كهتكنا لألعراض ًل د ة أشهر ..!!

   
 البعثيون والنصيريون صور من دم ر مدينة حم ة، تظير فيو العب رات الك رية التع يستخدمي 

 )وم  أشبو الصوَر بصوِر مدينة حم  اليوم( من   لك اليوم وحتى يومن  ى ا إلى نة المسممين
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 َُٗٗ- ُُٗٗفي المتحدة الكويات بزعامة لم راؽ المناكئ اورتةؼ إلس تنضـ سكرية ـ 
 كالمبنانييف الفمسطينييف بحؽ ف مه الذم بكؿ أسد حافظ يكتؼً  لـإذ  .افكلس الخميج حرب

 البارد كالنهر انكالكرنتي الزعتر تؿ في سفحها التي الدماء هذب كؿ مف كً رتى يى  كلـ كالسكرييف،
 التحالؼ في ليشارؾ جيشه استنفر بؿ كحماة، كحمب كدمشؽ كطرابمس كبيركت اكمكالبد  
 .ال راؽ في افشقاء ضد المتحدة الكويات قادته الذم

  ـَََِ/ٔ/َُفي ات في القرف ال شريف كحت س مكت حافظ أسد ي  مف مطمع التس ين  
قمقه داخؿ سكريا، استتب  الكضع كاستقر ت السمطة لحافظ أسد دكف منازعو أك مناهضو يي 

ؿ أجهزة افمف  كالقمع كالقهر، التمييز الطارفي،بة، ك المرعً  ت السجكف كالم تقةتكانف كتدخُّ
ذوؿ المسمميف، كمحاربة اإلسةـ كأهمه، كنشر  كتكميـ اففكاب، في مختمؼ مفاصؿ الحياة، كا 

 جكف، كالكصكؿ فبشع درجات الفساد المالي كالسياسي كاإلدارمكالمي  الرذيمًة كالفجكر
ؿ ) كتفريغ البمد مف الم ق فيف ، (شبه المافيات كال صاباتما يي الدكلة لً  مؤس ساتالذم حك 

 أغمبهـ مف أبناء الطارفة النصيري ة(اوست اضة عنهـ بالرفاؽ الب  ية )ك كافكاديمييف ك 
ال يميا مكا ب  اتو خارجي ة إلس دكؿ اوتحاد السكفييتي ليشتركا الشهادات الجام ية الذيف أيرسً 

 بزجاجات الفكدكا كعمب السجارر،
اونهيار التدريجي يضاؼ إلس ذلؾ 
)التي  ممتهاعي ة لقيمى وقتصاد سكريا ك 

بدأت تتدهكر بسرعة ب د عاـ 
 الك ير ًمف بهر مم ا سر ع  ،ـ(ُِٖٗ

إلس خارج  الكفاءات كرؤكس افمكاؿ
 هاتي التي لـ تكفصر حككمى  ،البةد

ة في كى المشارى  النُّصيرية في تمؾ الفترة
 اإلسةـ عمس الدكلية المؤامرات ختمؼم

يف كانت ذب كمُّها ك ناك ه ...كالمسمميف
 .حافظ حكـ استقرارً  لفترةً  مميصزةن  سماتو 

 
 مٜ٘٘ٔسورية ي م بنوك صرف العمالت فع  إحدى نشرات
 مع المق رنة بسعر الصرف اليوم يك ع لتتعرف إلى التمع ن فيي 

  مى االقتص د السوري فع نصف قرنتبع ت سي س ت المجرمين ي
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 مرحمة االبن بش رم / ٕٓٓٓ/
 ُٕ/ٕ/َََِ افسد رريسنا لمجمهكريصة بشكؿ رسمي ب د ت ديؿ دستكرم إذ أف  يصبح بش ار ـ

 السف القانكني لمترشيح لمنصب رريس الجمهكرية.عمرب كاف أقؿ مف 
 َََِ-ََِِبسبب الب  ي ة النصيري ة؛ حصؿ انفراجه بسيط لقبضة السمطة القم ي ة  ـ

 -، فتـ  إطةؽ سراح مراتو مف الم تقميف السياسييف الخةفات الداخمي ةض فها كبسبب ب ض 
بيايةى تخفيؼ احتقاف الشارع قميةن  -في السجف  اعامن  َِقضس أك ر مف كاف قد ك يره منهـ 

 كإليهاـ الناس بأف  تاييرنا سكؼ يحصؿ في عهد الطبيب الذم درس في إنكمترا )بشار(...
 ََِّ بمساعدة دكؿ حميفة لمكويات المتحدة افمريكية كبريطانيا  م راؽافمريكي ل ازكالـ

، فاست مر النظاـ ظاهرنا بالتأـز في كقت اتسمت فيه ال ةقات السكرية افمريكية كاستراليا....
فة كصي  السكرم خبرته الطكيمة في اختراؽً  فاست ممها ب ضها،  نعً الجماعات اإلسةمية المتطرص

 سببنا في إض اؼ أهؿ السن ة في كجه المدص  كسيمةى ضاطو عا ت فسادنا في ال راؽ، ككانت
 اإليراني الشي ي، الذم سيطر عمس ال راؽ وحقنا.

 ُْ/ ـ اغتياؿ رريس كزراء لبناف افسبؽ ََِٓ/ شباط
كم ظـ افدل ة تشير بأصابع اوتهاـ إلس رفيؽ الحريرم، 

تكرُّط النظاـ السكرم كأجهزته اوستخباراتية القم ية في 
لبناف بهذب الجريمة، بالت اكف مع )حزب اهلل( صني ة 

يراف، كالذم استطاع مف خةؿ الدعـ النظاـ السكرم  كا 
السكرم كاإليراني السيطرة عمس الك ير مف مفاصؿ 

ككانت سياساتيه سببنا لتخريب لبناف  ،السمطة في لبناف
كتدميرب عمس مختمؼ المستكيات... كعمس أ ر عمميصة 
اوغتياؿ، عم ت لبناف مظاهرات كاحتجاجات ش بية 

ًز( طالبت بجةء الجيش فيما سيمصي يكمها ) كرةى افىرٍ 
انسحب الجيش السكرم مف كب د ضاطو ش بي، كدكلي )أمريكي فرنسي(  ،السكرم عف لبناف

جندم عدا  /َََُْفي لبناف بػ / هحيث كانت تقد ر قكاتـ ََِٓ/ْ/ِٕلبناف بتاري  
مت  ال ناصر  مفاصؿ الدكلة كالمجتمع. كؿاوستخباراتية التي عا ت فسادنا في لبناف كتدخ 

 
 رفيق الحريري وزراا لبن ن ا سبقرئيس 
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 م ... لم  ا ث ر السورّيون؟؟ٕٔٔٓالسنوات العشر قبل ثورة 

ـ كانت بشكؿ عاـ فترة َُُِ-َََِ
الذم استبد   لحكـ اوبف بشار، استقرارو 

 الداررة المحيطةي ك هك  -ككالدب  –بالسمطة 
 يؤخذاف و كال اـ الفردم الرأمبه، ف

 لمفرد قرار ةف همامي تٍ كى  يجرم بؿ ،بالحسباف
بؿ القرار لمقارد افكحد قارد  المجتمع أك
زب افكحد، كالداررة المحيطة به، الح

 بفرراف التجارب، فكالناس أشبه ما يككنك 
فكـ ككـ شهدنا )عمس سبيؿ الم اؿ( 

، لـ تمبث أف عيدصلت كغييصرىت بطريقًة التجريب، ب يدنا أناسو كي يرتشري اتو كقكانيف دم رت حياة 
مات الدراسة كالتخطيط ، في ظؿص سياسةو رسمي ة كانت منذ زمف افسد افب عف أدنس مقكص

حياته  نهكنا في تأميف مستمزماتكاستمر ت في عهد اوبف تهدؼي فف يبقس المكاطف مي 
  ف حكـ بشارمً  تمؾ الفترةبه تمي زت ما  أهـٌ ًمف كاف ك  جكصع كمبؾ بيمحقؾ(نظريصة  ) افساسي ة

عةقات دكلي ة متايصرة كمتقمصبة مر ت بأزمات مختمفة مع افكربييف عمس الص يد الخاًرجي  
متماشيةن )كبالذات فرنسا( كافمريكاف كدكؿ الجكار ال ربي، كلكن ها بقيت كما زمف حكـ افب، 

، حصؿ في لخرها حدكدها مستقر ة مع إسراريؿ كمحاًفظةن عمس أمفً مع السياسة اإليراني ة، 
 ـَُُِداءن شديدنا مع انطةؽ ال كرة السكرية عاـ كقطر لـ يمبث أف انقمب عً تقارب مع تركيا 

إضافةن لما حصؿ زمف افسد افب مف تدميرو كقمع، عاد ذلؾ اإلجراـ   عمس الص يد الداخمي
باإلضافة ك بحؽص الش ب بشكؿو أشد  مما كاف عميه ب د انقضاء أكؿ سنتيف مف حكـ بشار، 

 كالفكرية كافخةقية اوجتماعية المتناقضاتمختمًؼ ب ياصُّ السكرم  المجتمعكاف لذلؾ فقد 
الناتجة عف السياسات التي اتب ها النظاـ النصيرم  كاونقسامات ،كالسياسيةقتصادية كاو

كاوجتماعية الحاكـ، كالتي كاف لها ل ار مدمصرة عمس المجتمع السكرم مف الناحية اوقتصادية 
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 كال مؿ كالفكر كالم رفة ال مـ) شيء كؿ عمس سيطرا كالفساد التخمؼف ،كال قافية كال ممية
 ريففق  كالمي  بالفقراء تغص   التي المدف في ال شكارياتانتشرت ف ...(كال يش كالسياحة كاإلنتاج
 ...بالية كالتشري ات، جدا فاسده  القضاء.. .هممةالمي  الفقيرة افرياؼ مف كالنازحيف

 فأصبحت ...شيء ؿص بكي  تتحكـٌ  كالمحسكبيات كالمخابرات افمفأجهزة ك  كالمنصب كلاالرش
  ص ب اقتصادم كاقعو في ظؿص  ةن حاد   كطبقاته المجتمع أطياؼ بيف التناقضات

 الضيصقة الداررة مف أغمبهـ كاف الذيف الكبار الماؿ حيتاف بظهكر بش ار اوبف زمف تمي زحيث 
 )لؿ مخمكؼ كافخرس كشاليش ك ... (م هـ كيت امؿ يتب هـ كمف سريبالر  المحيطة
 الطبقة إنهاء في أساسي دكر لسياساتهـ ككاف اوقتصاد مفاصؿ مختمؼ عمس فسيطركا
 المجتمع كانقساـ -التي كانت سمةن غالبة عمس المجتمع السكرم قبؿ حكـ بشار ك  - الكسطس
 ال دد تشكصؿ ميجه مة ق رةفى مي  كال انية بالسمطة، مرتبطة متنفصذة غنيصة ال دد قميمة افكلس لطبقتيف
 بالكاقع تصطدـ المتناقضات راحتف ،السكرم الش ب عمـك مف افعظـ كالسكاد افكبر
 الكسبة كصاار الشباب يمنح و مترٌنحباقتصادو ، كالمجتمع كال ارمة كافسرة الفرد كتصدـ

 شهادات ...كلممت مميف لممهنييف كاضح مستقبؿ فة كالمكاسب؛ الفرص تاتفي  سكل كالحرفييف
  .ال يش لتأميف كفساده  كاحتياؿه  نصبه  ،بطالةه  ،عمؿ بة ةسى كد  مي 

كهي في افصؿ أيفًرغت مف أك ر  مفاًصمها،م ظـ ينخر  كاف الفسادي الديني ة  حٌتس المؤس سةي 
، فقاـ النظاـ باستبدالهـ رمكزها ب د هجرة الك ير منهـ في أحداث  مانينيات القرف ال شريف

قيصًة المحسكبًة  بمامكريف مف شباب الب ث أيدًخمكا كمي ة الشري ة أك درسكا في المداًرس الطيري
لـ ، فسقطت المؤسسة الديني ة في أعيف الناس إذ عكا عمس المساًجد الكبيرةً عمس النظاـ ككزص 

فاء ضت د تمارس دكرها اإلصةحي كالتكجيهي، بؿ غدت كسيمةن لتبرير سياسات النظاـ، كا  
طابع الشرعي ة الديني ة لمختمؼ تجاكزاته، بحيث تمهج افلسنة بحمد النظاـ كرريسه كت ظيمهـ، 

عكدة مجد هذب افم ة  عف الباحث الشباب قمع فيفساهمت المؤس سة الديني ة الرسمية 
مركصجةن لممنهج القارـ عمس  أفسدت عقكلهـف كالتب ي ًة التقميدي ة،مخركج عف الجمكد الساعي ل

كالقارمة  مف مضامينها ةً تحكيؿ الديف اإلسةمي إلس مجمكعةو مف الطقكس كالمناسبات المفر غى 
ةمي ب يدنا عفػػبحيث يككف الديف اإلس ،في ك يرو مف افحياف عمس مجمكعةو مف البدع
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في ظؿص هيمنةو كؿُّ ذلؾ السياسة، ما خة فكرةى ت ظيـً الحاكـً بايًر ما أنزؿ اهلل كالتبريًر له. 
 كالذيفعمس هذب المؤس سة،  - مف المتشيص يف الميجاًهريف كالمستكريف -متزايدة فتباع إيراف 

ـي الحاًكـ مختمؼى التسهيةت ميطًمقن  يدهـ لنشر التشيُّع في المجتمع، كبالذات في  اقدـ لهـ النظا
 المناطؽ الفقيرة كالمجه مة، في مقابؿ قمعو كقهرو طاؿ ميختمؼ الدعاة المخمصيف الصادقيف

 .كالذيف غدك بيف قتيؿو كسجيفو كمهاجرو طريدو أك م تزؿو في دارب، يريد أف يسمـ بنفسه

ـى ُكؿُّ هذب ال ناكيف مجتم ة) انطةقة  كرات الربيع ال ربي في  (، مع ما أتس مف بصيًص أمؿو وزى
 ـَُُِالسكري ًة المباركة في لذار /  تكنس كمصر كليبيا، أٌدت ونطةؽ ال كرة

ي ة والكرامةٕٔٔٓ  م ثورة الُحر 
ـي بسممي تها  سممي ةن شهدـ  كرةن َُُِالسكري ة منذ انطةقتها في لذار  ال كرةكقد كانت  ال ال

كبأحقصي ًة مطالبها، كبما قابمها المجرمكف الطارفيكف النُّصيريكف مف حقدو كقتؿو كقمعو لـ ييراعكا 
يفو كو لـ ييراعكا حيرمة د ،اعكا فيه حيرمةن ومرأةو كو شي فيه حيرمةن لكبيرو كو صاير، لـ ير 

لنصؼ قرفو  نة قيًم ت كعاشت بقهرو كذؿلـ ييراعكا حيرمةن فغمبي ةو مكاطً دار عبادة، مسجدو كو 
ي ة كالكرامة فقط )ث النصيرم  ـ  خرجت تطالب بػ )مف حكـ الب  ؿ  (( الحيرص كلـ تطالب أك 

السمطة كو بمحاكمة المجرميف المسؤكليف عف عشرات السنكات مف إسقاط النظاـ ك افمر ب
ية تقاًبؿي ذلؾ ميستخًدمةن مختمؼ السمطة النصير فإذا ب ...كاإلجراـ كالم تقةت كالقتؿ الضياع 

ية كم ظـ قياداتها مف ) مست ينةن بقكات افمفلقتؿ المتظاهريف كقم هـ،  أنكاع افسمحة البرص
مف  ع كأصحاب السكابؽ اوت المجتمى لها مف حي  كبقكات رديفة مساعدةو ، (الطارفة النُّصيرية

مكا مصالح الناس ط  ف  ،اسـ )الشٌبيحة(وحقنا ؽ عميهـ طمً الذيف أي  الميستأجريف المجرميف
 ...انهارن  اقكا المصاحؼ ككفركا باهلل جهارن المساجد كمز  كدن سكا كاعتدكا عمس حرماتهـ 

 ،بدأت المناطؽ تخرج عف سيطرة النظاـك  ،اوحتجاجات فما لب ت أف تفاقمت
 قك اته ارتكبتك في قصؼ المناطؽ الخارجة عف سيطرته،  الجكص  سةحى  ـى خدى فاستى 

                                                           

ػػػػا ذكرنػػػػا يمكػػػػف أف نسػػػػكؽ فجمهػػػػا كػػػػؿُّ  (ُ) مػػػػنهج   م مػػػػة كالشػػػػكاهد، كلكن نػػػػا التزمنػػػػامػػػػف اف الك يػػػػرى  فكػػػػرىة مم 
 اوختصار في هذا الكتاب.
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 ،دف كالقرل عمس أهمهامف خةؿ قصؼ المدنييف كتدمير المي  أبشع المجازر بي كً كما تزاؿ ترتى 
ع إدخاؿي الط اـ كالاذاء مينً حكًصرت ك  كاممةو  في مناطؽى اآلوؼ كحصار كتجكيع عشرات 

كالدكاء إليها، ييضاؼ إلس ذلؾ عشرات اآلوؼ مف السجناء كالمفقكديف كالمخطكفيف الذيف 
 حقيقة ما يجرم لهـ. ار لم الـ المتكاطً ظهً سيرصبت ب ض الصكر لتي 

يتااضس عم ف ك  اؿ أكلرؾ المجرميف، ه يبارؾ فً مُّ كال الـ كي كؿُّ هذا يجرم كالمجتمع الدكلي 
نكران إو ف مكب بأهؿ ترككا مي ما  كهـ الذيفالاطاء السياسي، يؤمصف لهـ هـ بالماؿ كالسةح ك يمدُّ 
مستخدميف كؿ  أنكاع  مكا البيكتمكا بالج ث كهد  ركا كم   فقد قتمكا كاغتصبكا كهج   ؛ةالسن  

 المكاطنيفى  النصيرمٌ  السكرم النظاـ به استهدؼ الذم السةح الكيماكمبما فيها افسمحة 
 ما بمقتؿ تسببف (ـَُِّ/ٖ/ُّ) بتاري ( كالاربي ة الشرقية) دمشؽ غكطة في افبرياء ال يز ؿ
 المصابيف لمرات باإلضافة)م ظمهـ مف افطفاؿ كالنساء(  مكاطف/ ََُٔ/ عف يزيد

 المجتمع تكاطأ كالتي اإلنساني ة ضد   الجرارـ أفظع مف حاد ةو  في افعصاب، غاز بأعراض
تةفها، الكيماكٌية ترسانته بتسميـ الٌسكرم النظاـ يقـك أف ؿى مقابً  عميها التستُّر عمس الدكلي  كا 
 .إسراريؿ أمف بيد مف قد يهدصدي  افياـ مف يكـو  في تقع أف خشية

  
 البعثع  الن صيرينم  ج من الصور المسر بة آلالف الجثث التع قضت فع معتقالت النظ م 

ح حقيقة م  يجري لممعتقمين فع أقبية النظ م السوري  ... حيث تظير يمى الجثث اآلث ر التع توض 
 ييُد اهلل لن ننس كم



 الٌصيشيّح

 
 

يَّح ثىسج م3122  والكشاهح الُحشِّ

 

69 

 
ز لدينا ما ، سردناب مف تاريخهـ افسكد كل ؿ  ما نراب كنسم ه مف إجراـ هذب الطارفة إن ما ي زص

كا ؤ الك بة المشرفة حتس مم حكؿالمسمميف  تاري  التتار كالقرامطة الباطنييف الذيف قتمكا
ما سردنا ًمف ما أشبه حاؿ الٌةحقيف النُّصيري ة بإذ ... مف أشةء المسمميف الحراـ المسجد 

قدو تجاب ه مف حً كنى كنص يي  لمشؾص مابما و يدع مجاون ظهر جمي ا  كقد، أسةفهـ حاؿ السابقيف مف
أبناء الشاـ المسمميف )أهؿ السن ة(، تمؾ الشاـ التي أعمف أبناؤها تمسُّكهـ بدينهـ كاست دادهـ 

يةن   كصدحت حناجرهـ ،لمتضحيًة مف أجمه، يكـى خرجت مظاهراتهـ مف المساجًد ميدكص
اكمة مطالبهـ السممي ة قتةن كتنكيةن كتشريدنا ة الحبمفظ الجةلىة مكبصرةن كميهمصمىة، فقابمت الطُّامى 

ـي  فما زادى  ،كعقابنا جماعي ا لكؿص المناطؽ التي انتفض شبابها  السمطًة الب  ي ًة النُّصيري ةً  إجرا
عمس محافظيف  ،مف قيكد تمؾ الطارفة الخبي ة رً لمتحرُّ  منهـ إٌو  باتنا كاندفاعنا س ينا الشبابى 

فيها يزداد بحؽص المتظاهريف كالناشطيف السممييف كاف إجراـ النظاـ  رنا عديدةن سممي ة  كرتهـ أشه
بدأت بكادر ال مؿ المسم ح ف كاف وبد  منه، باتجابو جديدمم ا دفع ال كرة كال ك ارى  ،كو ينقيص

فشيرنا ( تطك رت شيرنا بالظهكر بإمكانياتو بسيطةو متكاض ة )بنادؽ الصيد، كافسمحة الفردية...
 إلس ما هي عميه اليـك مف جيكشو كفصارؿ )نسأؿ اهلل أف يجمع كممتهـ عمس الحؽص كالهدل(.

 
 م ٖٕٔٓ/ٛ/ٖٔصور من ضح ي  استخدام السالح الكيم وي فع غوطة دمشق بت ريخ 



 الٌصيشيّح

 
 

يَّح ثىسج م3122  والكشاهح الُحشِّ

 

71 

ي ة كالكرامة فحسب لم ا كلكن ها  ،كصحيحه أف   كرة الشاـ في بدايتها كانت  كرةن لممطالبًة بالحرص
كعف  شاـ،الطالت كاف وبد  لها ًمف أف تدخؿ في السياؽ الصحيح الذم يي بصر عف أهؿ 

فكانت ذكا فيه سنكاتو طكيمة، ك بكا كعكدكا كأي الذم حكرً  كالديني مكرك هـ الحضارٌم كال قافيص 
مةن الدعكة لممطالبة بت زيز دكر الشري ة اإلسةمي ًة كتحكيمها في مختمؼ مناحي ال كرة سً 

( هي هلل هيى هلل – هاتفيف ) يا اهلل مالنا غيرؾ يا اهلل الشاـ ب كرتهـ أبناء فانطمؽ، مميصزةن لها
كلكف  هذب السمة كهذب الصحكة اإلسةمية كانت في الكقت ذاته سببنا في محاربة ال كرة 

كانت كمازالت محاكوت ف .مختمؼ دكؿ افرض مع النظاـ الٌنصيرم ضدها.. ؤكتكاطي 
قة مف شرص أجهزة  تيارات الامكص  أخطرها ًمف اختراقها بأشكاؿو كأساليب مختمفة، كاف الميخترى

التي ، تمؾ التي ارات المخابرات في افرض، كعمس رأسها مخابرات النظاـ السكرم كاإليراني
 !!في سكرياالتيار اإلسةمي ك  الحراؾ المم صؿ كالم بصر عفبأن ها حاكؿ افعداء تصكيرها 

ليشكصهكا صكرة التي ارات  النظاـ ال الميُّ ذلؾـ هً مفً فاست مر النظاـ السكرم كحمفاؤب كًمف خى 
ة النظاـ الجزاررم في اإلسةمي ة كلينفصركا الناس عف المشركع اإلسةميص مستفيديف مف تجرب

إنهاره لم كرة الش بية التي تصد رتها الجبهة اإلسةمي ة لإلنقاذ في مطمع تس يني ات القرف 
 ..ال شريف.

. كالمسرحية لـ تكتمؿ فصكلها ... الجريمةي لـ تنتهي ..جد ا ... ك كالحديث في هذا طكيؿه 
ا ب د يـك  كاحده  فهؿ الشاـ ت بت أف  الحؿ  كمجريات افحداث المتشابكةي كالم ق دة كالمتايصرةي يكمن

 ...بمفتاحيف و  الث لهما )أمراف مفتاحا القضي ة إسةمنا كالبندقي ة( كال اقبة لممتقيف
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 الشيعع الن صيريالتق ر  حقيقة 
 (ٔ)!العمويون والشيعة  تك ير م ىبع والتق ا سي سع

الشػػي ية كمؤسػػػس الحمػػػؼ -ال مكيػػػةلطالمػػا اعتبػػػر الجميػػػع أف حػػافظ افسػػػد هػػػك رارػػد ال ةقػػػات 
كويػػة  بػػدعكلينػػي إلػػس حكػػـ إيػػراف مى اوسػػتراتيجي بينػػه كبػػيف إيػػراف الشػػي ية، منػػذ أف كصػػؿ الخي 

قػات هػذا الحمػؼ، قػة فػي سمسػمة حمٍ مٍ اقػع لػـ يكػف حػافظ افسػد أك ػر مػف حالفقيه... لكػف فػي الك 
سػػك هػػذا التحػػالؼ هػػـ مؤسص الػػذم بػػدأ منػػذ مطمػػع القػػرف ال شػػريف، كلػػـ يكػػف حػػافظ رارػػدب بػػؿ كػػاف 

مػػػػف دكؿ اسػػػػت مار  كتخطػػػػيطو  مشػػػػاي  كرجػػػػاؿ ديػػػػف مػػػػف الطارفػػػػة ال مكيػػػػة كالشػػػػي ية، بمسػػػػاعدةو 
 !  (بيكك - سايكس)

 ! وتك  ُرىم مراجع الشيعة تزدري النصيرية
 هػػ(، كاسػـ النُّصػيرييفَِٔميػرم )مػكلس لهػـ( )ت صػير النُّ ينتسب النصيريكف إلػس محمػد بػف ني 

هػػػك اوسػػػـ الرسػػػمي الم تمػػػد لم مػػػكييف فػػػي كػػػؿ المصػػػادر الشػػػي ية منػػػذ أف ظهػػػرت هػػػذب الفرقػػػة 
 أكاسط القرف ال الث الهجرم.

،  ػـ الشػػاـ، لػػـ ينظػػر رقػة كشػػاعت كإحػػدل ًفػػكمنػذ أف ظهػػرت هػػذب الفً  رؽ الاػةة فػػي ال ػػراؽ أكون
كتػػب الرجػػاؿ الشػػي ة او نػػي عشػػرية إلػػيهـ عمػػس أنهػػـ مػػف الشػػي ة، فمػػـ يسػػجؿ أم مصػػدر مػػف 

بػػيف الطػػرفيف، أك اعتػػراؼ مػػف جانػػب الشػػي ة  كالتػػاري  الشػػي ية القديمػػة، مػػا يػػكحي بكجػػكد كد، 
هػػا مػػف فػػرؽ الشػػي ة، كيتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػةؿ مػػا كتبػػه الشػػي ة عػػف رقػػة النصػػيرية عمػػس أن  بالفً 

)محمػػد بػػف نصػػير( رأس الفرقػػة النصػػيرية )ال مكيػػة(، فقػػد أجمػػع كػػؿ مػػف الطكسػػي كالنػػكبختي 
ف عمػػس أف يكابػف أبػي الحديػػد كابػف داككد الحمػي كالخاقػػاني كالكشػي كابػف شػػهر لشػكب... كلخػر 

ـ... كلػػـ يخرجػػكا جمػػي هـ عػػف القػػكؿ ة كأبػػاح المحػػارً بػػك  عػػس النُّ د اد  ًحػػمٍ مي  اب غػػاؿو ابػػف نصػػير كػػذ  
ف اختمفت ال بارة فيما بينهـ   التالي كا 

                                                           

 .عمي جماؿ ركاء  نت فكرينت كتبه ممؼًمف بسيط بتصرُّؼ  (ُ)
 مةحظػػػػة  لقػػػػد اسػػػػتخدـ الكاتػػػػب فػػػػي دراسػػػػته التسػػػػمية الدارجػػػػة لمنصػػػػيرييف فػػػػي سػػػػكريا كهػػػػي )ال مػػػػكييف(.

زنا الدراسة بصكر أبرز الشخصيات المذككرة فيها لتماـ المنف ة.  كلقد عز 
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عمػي  كرسػكؿ كأف   ه نبيٌّ ه ادعس أن  ير الفهرم النميرم كذلؾ أن  صى رقة بنبكة محمد بف ني كقالت فً »
ككػػاف يقػػكؿ بالتناسػػ  كالامػػك فػػي أبػػي الحسػػف كيقػػكؿ فيػػه بالربكبيػػة  ،أرسػػمه ال سػػكرم بػػف محمػػدو 

ػػػا فػػػي أدبػػػارهـ ك يقػػػكؿ   ؿي حمصػػػكيقػػػكؿ بإباحػػػة المحػػػاـر كيي  إنػػػه مػػػف "نكػػػاح الرجػػػاؿ ب ضػػػهـ ب ضن
كذيكػر أنػه رأل  "الفاعؿ كالمف كؿ به أحد الشهكات كالطيبات كأف اهلل لـ يحـر شيرنا مػف ذلػؾ...

إف هػذا مػف "لػه عمػس ظهػرب فػرلب عمػس ذلػؾ، فقػاؿ   ننا كغػةـه ب ض الناس محمد بف نصير عيا
   (ُ)«كافترؽ الناس فيه ب دب فرقنا "الم ذات كهك مف التكاضع هلل ك ترؾ التجبر

كبالمقابؿ فإف أعةـ ال مكييف ب د ابف نصير بادلكا الشي ة او ني عشرية نفػس المكقػؼ كنفػس 
ػرة( قػاد كك يػرنا مػا يشػيركف إلػيهـ باسػـ )المي الكيرب كاعتبػركهـ عمػس ضػةلة كتقصػير فػي اوعت قصص

ػػػكلربمػػػا ل نػػػكهـ كشػػػتمكهـ كمػػػا نةحػػػظ فػػػي أشػػػ ار الخي  هػػػػ( الػػػذم يشػػػبههـ ّْٔ-َِٔيبي )صى
ػػقى بالحيكانػػات كيمػػدح الاػػةة )النصػػيرييف( كيم ػػف المي  ػػة )الشػػي ة( حتػػس أف الخي رى صص يسػػخر  يبيصى

مف طقكس المطـ كالنكاح التي يؤديها الشي ة يـك عاشػكراء فػي ذكػرل مقتػؿ الحسػيف بػف عمػي، 
 بقكله 

 زبهاهلل مف حً  بحمدً  تي ػػػلس          ه  ػػػػػػػػصػػس ربػمػػػػػػػػكي عػػبػػي  اؾو ػػػػػػػكب
 ؼ الرحمف ًمف كرًبهو خف   في كربةء           بكس عمس المقتكؿً 

، كحتػس هػـ مػف الشػي ةً مػنهـ، ككػذلؾ لػـ ي تبػر ال مكيػكف أن   ال مكييفى  لـ ي تبر الشي ةي  كبالمجمؿ
باوعتماد عمس المنهج ال ممي البحت؛ فإف أصكؿ ال قيدة ال مكية )السصػرية( ليسػت هػي أصػكؿ 

ف كانػػػت كتػػػب التػػػاري  ذكػػػرت عػػػف عةقػػػة جم ػػػت الخصػػػيبيال قيػػػدة او نػػػي عشػػػرية.  شػػػي   كا 
 ؛ةعشػػػػػػري   ي نػػػػػػمػػػػػػف الشػػػػػػي ة اوالطارفػػػػػػة النصػػػػػػيرية، بسػػػػػػيؼ الدكلػػػػػػة الحمػػػػػػداني الػػػػػػذم كػػػػػػاف 

                                                           

 الرافضػػػػػة الػػػػػذيف ذكػػػػػركا مػػػػػا قمنػػػػػا عػػػػػف النصػػػػػيري ة نػػػػػذكر عمػػػػػس سػػػػػبيؿ الم ػػػػػاؿ و الحصػػػػػر مػػػػػف أرمػػػػػة  (ُ)
 شػهر ابػففػي كتػاب )الايبػة(، ك  ( هػػ َْٔكسػي )ت كالط(  الكشػي رجػاؿفي كتػاب ) ( هػ َّٓ)ت يالكشٌ 

(، كمحمػػد تقػػػي الاػػةة عمػػس الػػردٌ  فػػي طالػػب أبػػي لؿ مناقػػبهػػػ( فػػي كتػػاب )ٖٖٓراني  )ت المازنػػدً  لشػػكب
هػػػ( ُُّْي )ت الخػػكر المكسػػكم أكبػػر عمػػيهػػػ(  فػػي كتابػػه )قػػامكس الرجػػاؿ(، ككػػذلؾ ُُْٓالتسػػترم )ت 

 مف هذا الكتاب[ ٓ -ْ]انظر الصفحة   .في كتابه )م جـ رجاؿ الحديث(
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ه شي ي ا نا عشرم بدليؿ أف كؿ المؤلفػات التػي قدـ نفسه لسيؼ الدكلة عمس أن   يبيصى فإف  الخي 
 أهداها لسيؼ الدكلة كانت في باب التشيع او ني عشرم و الباطني النصيرم. 

ػالخي كما يقاؿ عػف عةقػة  يبي بسػيؼ الدكلػة يقػاؿ عػف عةقتػه المفترضػة ب ػز الدكلػة كعضػد صى
 عشرييف. يهييف الذيف كانكا شي ة ا نيٍ الدكلة كعمـك البكى 

 

 يالق ت ت ريخية مقطوية وصمي  البعث! 

ـ فػػي بػػدأت الػػركابط بػػيف ال مػػكييف كالشػػي ة تنقطػػع مػػع هجػػرة النُّصػػيرييف مػػف ال ػػراؽ إلػػس الشػػا
، كخػةؿ الفتػرة بػيف القػرف الحػادم عشػر كنهايػة (ال اشػر المػيةدم)نهاية القرف الرابع الهجرم 

القػػرف التاسػػع عشػػر المػػيةدم لػػـ يكػػف مػػف عةقػػات ربطػػت ال مػػكييف الػػذيف ان زلػػكا فػػي جبػػاؿ 
يراف كأصبحكا عمس هامش التاري ، ب د أف  الساحؿ الشامي بالشي ة الذيف تركزكا في ال راؽ كا 

 اء.ر  إمامهـ المفترض في سرداب سامي  غابى 
كالتمكػيف لهػـ فػي ال صػر الحػديث و ينفصػؿ البتػة  ال مكم فػي بػةد الشػاـ، كالتمهيػدى  الب ثى  إف  

بب ضػػهما تحقيقػػا لسياسػػة  كػػة الطػػرفيف عػػف الب ػػث الشػػي ي فػػي إيػػراف كال ػػراؽ كلبنػػاف،  ػػـ ربػػطً 
السياسػػية لمدكلػػة ال  مانيػػة كمػػف  ػػـ تقسػػيـ التركػػة كربيػػة اوسػػت مارية فػػي إنهػػاء الكحػػدة الػػدكؿ اف

منهمػػا بإيجػػػاد ركػػارز وسػػػت مار  كػػػؿ،  ال  مانيػػة بػػيف فرنسػػػا كبريطانيػػا فػػػي سػػايكس بيكػػػك، كقيػػاـً 
المشػػرؽ ال ربػػي اعتمػػادنا عمػػس إضػػ اؼ الاالبيػػة المسػػممة، كالتمكػػيف لألقميػػات الطارفيػػة لتكػػكف 

 ي حكـ المنطقة. الكريث كالخميفة لهذا اوست مار ينكب عنه ف
مرحمػػػة  كلػػػـ تكػػػف فكػػػرة اسػػػت ماؿ افقميػػػات فكػػػرة طاررػػػة فػػػي ال قميػػػة السياسػػػية افكربيػػػة ذلػػػؾ أف  

ػا فػي عقميػتهـ يػدؿ عمػس ذلػؾ مػا قالػه  الحركب الصميبية في القػركف الكسػطس كانػت ما مػة تمامن
كمػا قالػه المصنبػي  "ها قد جرتػؾ يػا صػةح الػديف منتصػرنا" ديف غكرك عند قبر صةح الالجنراؿ 

 ب د أخذ اإلنكميز القدس مف ال  مانييف  "اآلف فقط انتهت الحركب الصميبية".
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 الجنرال ىنري غورو

 مٜٙٗٔ – ٚٙٛٔ
 إدموند ألنبع

 مٖٜٙٔ-ٔٙٛٔ
فمف خةؿ تػاري  الحػركب الصػميبية ن مػـ أف بػةد الشػاـ عنػدما أخػذها الصػميبيكف أخػذكها مػف 

كاؿ فتػػػرة كجػػػكد الفػػػاطمييف بمصػػػر كانػػػت طىػػػافقميػػػات الدينيػػػة الباطنيػػػة، ك مػػػف الفػػػاطمييف كهػػػـ 
أكضاع الصميبييف عمس أحسف ما يككف، كلـ يكاجهكا مقاكمة تذكر، كلـ تظهػر حركػة التحريػر 

، كظهػرت دكلػة جديػدة تنتمػي لماالبيػة المسػممة التػي (الطارفػة) إو عندما تػـ إسػقاط هػذب الدكلػة
 ت يش في المنطقة.

المسػػت مر الحػػديث كػػاف عمػػس يقػػيف مػػف أف بقػػاءب فػػي المنطقػػة هػػك مسػػألة كقػػت، كمػػا كبمػػا أف 
ػػػكػػػاف بقػػػاء الصػػػميبييف مسػػػألة كقػػػت، فقػػػد خططػػػكا منػػػذ كقػػػت مي  يق ػػػكا فيمػػػا كقػػػع بػػػه  لكػػػي ور بكص

صميبيك القركف الكسطس، لذلؾ كانت فكرة اعتمػاد افقميػات الدينيػة المكجػكدة فػي المنطقػة هػي 
 ]نظريصػػػػػػػة  مسػػػػػػػمار جحػػػػػػػا[ خيػػػػػػػر كسػػػػػػػيمة لبقػػػػػػػاء النفػػػػػػػكذ كاوحػػػػػػػتةؿ بشػػػػػػػكؿ غيػػػػػػػر مباشػػػػػػػر...

 ف أكربػا،هذب افقميػات قػد عيػرؼ عنهػا منػذ قػركف أف و مشػكمة جكهريػة بينهػا كبػي أف  ك ما ي  سً كو 
   منهػػػػػػا فػػػػػػي عػػػػػػد ة أم مػػػػػػةكمػػػػػػا أ بػػػػػػت التػػػػػػاري  ذلػػػػػػؾ، كبيػػػػػػرة كك يػػػػػػرة بػػػػػػؿ المصػػػػػػالح المشػػػػػػتركة 

 الشػػػي ة الصػػػفكيكف كدكرهػػػـ فػػػي فػػػؾ الحصػػػار ال  مػػػاني عػػػف فيينػػػا - فك ف كالصػػػميبيك الفػػػاطمي)
 الدركز كالحمؼ الذم ربط فخر الديف الم نػي بإيطاليػا ضػد الدكلػة ال  مانيػة -عاصمة النصمسا 

كالبكتاشية إحػدل طيػرؽ النُّصػيري ة ] افلباني افصؿ (ُ)محمد عمي باشا البكتاشيفي مصر  -
 .(...كعةقاته مع فرنسا كانكمترا كت مرب عمس الدكلة ال  مانية كمحاكلة إسقاطها [الباطني ة

                                                           

 ـََِٓبحث مقد ـ لمكتبة اإلسكندري ة  –د.محمكد سيد الدغيـ  –محمد عمي باشا كجهة نظر ع مانية (ُ)
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 االىتم م ال رنسع بربط العمويين ب لشيعة! 

 ؿى   ػػمى سػػايكس بيكػك، كتى  اتفاقيػةلػذا فقػد بػػدأت اوهتمامػات الفرنسػػية بػال مكييف فػػي الشػاـ مػف قبػػؿ 
ذلػػؾ فػػي الدراسػػات الجارافيػػة كاوجتماعيػػة كالدينيػػة لمنطقػػة جبػػاؿ السػػاحؿ السػػكرم منػػذ نهايػػة 

 ، أك التػػػػػي كضػػػػػ ها(كػػػػاهكف)كتمػػػػػؾ التػػػػػي كضػػػػ ها الضػػػػػابط الفرنسػػػػػي  ؛القػػػػرف التاسػػػػػع عشػػػػر
أم قبػؿ دخػكؿ  ـُُٗٗ... كقد دخمػت القػكات الفرنسػية منطقػة السػاحؿ منػذ عػاـ (رينه دكسك)

 غكرك لمشاـ بنحك سنة.
فػػػي سػػػكريا ب ػػػد  فرنسػػػا لقػػد كانػػػت الخطػػػة الفرنسػػػية فػػػي ب ػػػث ال مػػكييف كتهيرػػػتهـ ليككنػػػكا ذراعك 

كتقػػديمهـ مػػف خػػةؿ ربطهػػـ  زلتهـ كتممػػي هـعيػػ اوحػػتةؿ تقػػـك عمػػس إعػػادة إنتػػاج ال مػػكييف كفػػؾص 
 كتأميف القبكؿ لهـ بيف أهؿ السنة مف جهة أخرل.  ،مف جهة بالشي ة

 رينوقللللد مللللر تلللل ريخ العالقلللل ت بللللين العمللللويين والشلللليعة منلللل  مطمللللع القللللرن العشلللل 
 وحتى يومن  ى ا بأربع مراحل 

 زلة العُ  مرحمة فك  أو ال  
اوحػتةؿ الفرنسػي بمحاكلػة الفرنسػييف إبػراز كبدأت قبيؿ اوحتةؿ الفرنسي، كظهرت جمية مػع 

 ،الشخصػػػػػية ال مكيػػػػػة كقطػػػػػع صػػػػػمتها بماضػػػػػيها فػػػػػي أذهػػػػػاف الم اصػػػػػريف مػػػػػف غيػػػػػر ال مػػػػػكييف
لمػػا لػه مػف اوحتػػراـ   فاسػتحد ت لهػـ اسػـ )ال مػػكييف( لػربطهـ بشػخص عمػػي بػف أبػي طالػب

المشػتؽ مػػف محمػد بػػف كالتقػدير عنػد السػػنة كالشػي ة ليكػكف اوسػػـ بػديةن عػف اسػػـ )النُّصػيرييف( 
نصػػير الميكىف ػػر عنػػد الشػػي ة كالسػػنة،  ػػـ أكجػػدت لهػػـ دكيمػػة فػػي منطقػػة السػػاحؿ كأطمقػػت عميهػػا 

ج أكؿ كتػاب نػتً ال مكييف(  ـ دف ت أحد مكظفيهػا ال مػكييف )محمػد غالػب الطكيػؿ( ليي  اسـ )دكلة
 عف تاري  النصيرييف باوسـ الجديد كهك )تاري  ال مكييف(...

 " سػػػميماف افحمػػػد"اـ بػػػه أحػػػد الشػػػيكخ النصػػػيرييف كهػػػك كبػػػر كافب ػػػد تػػػأ يرنا فقػػػد قػػػأمػػػا الجهػػػد اف
الػػذم كقػػع عمػػػس كاهمػػه عػػبء التسػػػكيؽ لم مػػكييف فػػي افكسػػػاط الشػػي ية عمػػس أنهػػػـ شػػي ة ا نػػػا 

 .عشرييف منذ مطمع القرف ال شريف
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ر أف سميماف افحمد لػذم كصػؿ إلػس ال مكم ا-هك رارد التحالؼ الشي ي (ُ)لذا نستطيع أف نيقرص
.  ما كصؿ إليه اليـك

بػػؿ كػػاف عنػػد قكمػػه أحػػد  لػػـ يكػػف سػػميماف افحمػػد مجػػر د سياسػػي كأديػػب كفقيػػه ج فػػرم ...إذ 
ككػػاف  ،أعظػػـ شػػيكخ الػػديف ال مػػكييف فػػي ال صػػر الحػػديث كيطمقػػكف عميػػه لقػػب "الشػػي  افمجػػد"

مف بدأ في إنشاء ال ةقات مػع الشػي ة كالتسػكيؽ لم مػكييف بػيف الشػي ة عمػس أنهػـ ا نػا  ؿى هك أك  
لػذلؾ درس الفقػػه الج فػرم كانشػأ عةقػات ك يقػة مػع م اصػػريه  ،عشػرييف كليسػكا طارفػة باطنيػة

قاءات كالزيارات كالتفاهمات التي حد ت بينػه كبيػنهـ، كقػد ممف مراجع الشي ة يدؿ عميها تمؾ ال
 (ـُُْٗ/هػػ ُِّّ)فػي عػاـ  ( جانبنا منها فقاؿ  "ـُِٖٗ-َُّٗر )لرحمف الخيص ذكر عبد ا

براهيـ عبد المطيؼ مرهج بزيارة إخكانهما مف عممػاء المسػمميف  قاـ ال ةمتاف سميماف افحمد كا 
ػػ دة أسػػفرت عػػف ت ػػارؼ مػػذهبي كتفػػاهـ أخػػكم ًعػػ االج فػػرييف فػػي لبنػػاف كدامػػت المحاد ػػات أيامن

 .كمكدة صادقة"
ر غير مػا يػبطف، فهػك نصػيرم ال قيػدة بػة ظهً ة فكاف يي ي  قً قاـ نشاط سميماف افحمد عمس الت  لقد 

مكاقػػؼ أهػػػؿ السػػنة كالشػػي ة مػػػنهـ  رى يصػػاى ه حػػاكؿ اسػػػتاةؿ الظػػركؼ لمصػػمحة قكمػػػه ليي شػػؾ لكن ػػ
لهػػـ قبػػكون فػػي تمػػؾ افكسػػاط عمػػس طريػػؽ الكصػػكؿ إلػػس حكػػـ سػػكريا الػػذم أصػػبح كاق ػػا  في كيػػؤمص 

فيما ب د، كلػـ يكػف حػافظ افسػد هػك أكؿ مػف أكجػد الحمػؼ اوسػتراتيجي بػيف ال مػكييف كالشػي ة 
بػػؿ كػػاف افسػػد مػػف منجػػزات هػػذا التحػػالؼ الػػذم عمػػؿ عميػػه سػػميماف افحمػػد، كاعتمدتػػه فرنسػػا 

نش  اء الدكلة ال مكية.منذ احتةؿ سكريا كا 

ػا ب قارػد افجػداد كاآلبػاءسميماف افحمد كاف مما يؤكد أف ل ؿ  ك  كأحػد  ال قيػدة نصػيرم   ،محككمن
 الم ػػادم لةحػػتةؿ الفرنسػػي كمػػا أشػػاعكا عنػػه هػػك  الػػكطني كلػػـ يكػػف ذلػػؾ الشػػي ي ،شػػيكخها

                                                           

محافظػػػة الةذقيػػػة( عػػػاش فػػػي  -ـ( مػػػف قريػػػة الجبيميػػػة )قضػػػاء جبمػػػة ُِْٗ-ُٖٔٔسػػػميماف افحمػػػد ) (ُ)
 صػػػػػػيدا كالنجػػػػػػؼ كأقػػػػػػاـ فػػػػػػي ب ضػػػػػػها. درس الفقػػػػػػه الج فػػػػػػرم كالنحػػػػػػك،ك الةذقيػػػػػػة كزار كيميكيػػػػػػا، كبيػػػػػػركت 

ػػػػا لمحكمػػػػة اوسػػػػترناؼ فػػػػي عهػػػػد ال ػػػػيف رريسن  فيصػػػػؿ،ممػػػػؾ كاشػػػػتاؿ بػػػػالت ميـ فػػػػي قريػػػػة ديفػػػػة كالسػػػػةطة. كعي
أنجب أرب ة مػف افكود   كانتيخب عضكنا في المجمع ال ممي ال ربي في دمشؽ. ، ـ أصبح مع حزب الكتمة

 كم الجبؿ(، كأحمد، كعمي، كفاطمة.محمد )الشاعر بد
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 ال ريضػػػػػة التػػػػػي رف هػػػػػػا أعيػػػػػاف الطارفػػػػػػة ال مكيػػػػػة لحككمػػػػػة ررػػػػػػيس كزراء فرنسػػػػػا اليهػػػػػػكدم أف  
( كالتػػػي تطالػػػب حككمػػػة فرنسػػػا ب ػػػدـ اونسػػػحاب مػػػف سػػػك  ريا كتتبػػػاكس عمػػػس يهػػػكد )ليػػػكف بمػػػـك

أحػػد أبنػػاء  - إلػػس جانػػب سػػميماف افسػػد جػػد حػػافظ -كػػاف مػػف المػػكق يف عميهػػا  .. (ُ)فمسػػطيف
 ،"محمػػػػػد سػػػػػميماف افحمػػػػػد"باسػػػػػـ  "بػػػػػدكم الجبػػػػػؿ"م ػػػػػركؼ الشػػػػػاعر الكهػػػػػك سػػػػػميماف افحمػػػػػد 

فػي نفػس الكقػت يكػكف ابنػه فعػكانهـ ك كو ندرم كيؼ يكػكف سػميماف افحمػد م ادينػا لمفرنسػييف ك 
إذا كػػاف يجػػكز لمشػػاعر مػػا و  إوٌ  ،المطػػالبيف ببقارػػهمػػف الاػػارقيف فػػي هػػذب ال مالػػة لممسػػت مر ك 

 !!لايرب يجكز

، ظهػػػر فػػػي (الشػػػي ي - ال مػػػكم)فػػػي الكقػػػت الػػػذم كػػػاف سػػػميماف افحمػػػد ي مػػػؿ عمػػػس التقػػػارب 
 عةقػػػة كتكاصػػػؿ مػػػع سػػػميماف افحمػػػد، افكسػػاط الشػػػي ية ال ربيػػػة شخصػػػيتاف كانتػػػا سػػػمفنا عمػػػس

محسف افمػيف ال ػاممي الػذم هػاجر مػف جبػؿ عامػؿ فػي لبنػاف ليقػيـ فػي دمشػؽ فػي حػي  هما 
هنػاؾ لي مػؿ عمػس جم هػا كتكعيتهػا، كالشخصػية ال انيػة هػي عبػد  اليهكد حيػث افقميػة الشػي ية

الحسيف شرؼ الديف، الذم هاجر مػف ال ػراؽ إلػس جبػؿ عامػؿ فػي لبنػاف فػي نفػس كقػت هجػرة 
افميف لي مؿ عمس جمع الشي ة فػي لبنػاف كتػكعيتهـ هنػاؾ، كبشػكؿ أكيػد كػاف هنػاؾ مراسػةت 

 .يةعممؼ ال ة ة تناكلت أمكرنا شخصية ك بيف افطرا
 

   

 سميم ن ا حمد
 مٕٜٗٔ - ٙٙٛٔ

 يبد الحسين شرف الدين الع ممع
 مٜٚ٘ٔ - ٖٚٛٔ

 محسن ا مين الع ممع
 مٕٜ٘ٔ - ٘ٙٛٔ

                                                           

 (.ْٓمف هذا الكتاب )انظر صفحة الك يقة كاممةن نقمناها كناقشنا محتكاها في الفقرات السابقة  (ُ)
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ف كاف سميماف افحمد هك رارػد النهضػة ال مكيػة الحدي ػة فػإف محسػف افمػيف هػك رارػد الب ػث  كا 
كنهضػػتهـ الم اصػػرة دكف الشػػي ي فػػي سػػكريا، كو يمكػػف الكػػةـ عػػف تػػاري  الشػػي ة فػػي لبنػػاف 

  اإلقػػػػػػرار بػػػػػػأف عبػػػػػػد الحسػػػػػػيف شػػػػػػرؼ الػػػػػػديف هػػػػػػك باع هػػػػػػا. كلػػػػػػـ يكػػػػػػف ظهػػػػػػكر هػػػػػػذا ال ة ػػػػػػي 
فػػي كقػػت كاحػػد كقيػػاـ الصػػةت فيمػػا بيػػنهـ محػػض صػػدفة  (شػػرؼ الػػديف - افمػػيف – افحمػػد)

 في فترات متقاربة. (شرؼ الديف - افميف – افحمد)أبدنا، كقد مات ال ة ي  

قػػد أكجػػد التكاصػػؿ بػػيف النصػػيرية كالشػػي ة كػػاف ـ، ُِْٗا مػػات سػػميماف افحمػػد سػػنة عنػػدمك 
كأقنع م اصريه مف مراجع الشي ة كافميف كشرؼ الػديف كمحمػد  ،خب الفكريةعمس مستكل النُّ 

كحصػػؿ مػػف عبػػد الحسػػيف شػػرؼ  !!!ه كقكمػػه ج فريػػكف ا نػػا عشػػريكفحسػػيف كاشػػؼ الاطػػاء أٌنػػ
 الديف عمس إجازة بالركاية عنه. 

ـ فقػػد أ مػػرت فػػي ربػػط أكبػػر أقميػػة دينيػػة فػػي ُِٓٗحسػػف افمػػيف الػػذم تػػكفي سػػنة مأمػػا جهػػكد 
سكريا )ال مكيكف( مع أصار أقميػة دينيػة )الشػي ة( كنػتج عػف ذلػؾ أف أصػبح لمشػي ة كزيػر فػي 

 . كفيمػػا يخػػصُّ صػػيرم حػػافظ أسػػد يمػػ مهـ()إذ أصػػبح النُّ  ـُٔٔٗحككمػػة الب ػػث الطػػارفي عػػاـ 
 الامػكص  ـً هىػصػير كالخصػيبي كالنصػيرية مػف تي ابف ني  أمف بر   ؿى أك   حسف افميفم النصيرية فقد كاف

التػػي كصػػمتهـ بهػػا كػػؿ المصػػادر الشػػي ية، كألحقهػػـ بالشػػي ة فػػي مكسػػكعته الم ركفػػة  كاإللحػػاد
كوحقنا مع مطمع السب ينيات ظهر رجػؿ ديػف شػي ي عراقػي هػك حسػف .. باسـ "أعياف الشي ة".

يحيي مػزار السػيدة نتقؿ مف ال ػراؽ إلػس سػكريا ليتػابع مػا بػدأب افمػيف حيػث سيػامهدم الشيرازم 
 ـ(ُٕٓٗهػػ المكافػؽ لػػ ُّٓٗسنة ) أكؿ حكزة شي ية )الحكزة الزينبية( في سكريا ازينب كينش

ذم أصدرب ب د زيارتػه لمنػاطؽ ال مػكييف فػي سػكريا كلبنػاف، كهك قبمها صاحب البياف الشهير ال
هػػػػػػ( أف  كممتػػػػػي )الشػػػػػي ة( ك ُِّٗ/ذك الق ػػػػػدة/ُُحيػػػػػث اعتبػػػػػر فػػػػػي بيانػػػػػه المػػػػػؤر خ بتػػػػػاري )

 )ال مكييف( كممتيف مترادفتيف كما كممتي )اإلمامية( ك )الج فرية(.

كعنػػدما حانػػت كفاتػػه أمػػا عبػػد الحسػػيف شػػرؼ الػػديف فقػػد بػػذر فػػي لبنػػاف بػػذكر الصػػحكة الشػػي ية 
دعي اسػػتي  هػػك مكسػػس الصػػدر الػػذممػػف أصػػكؿ لبنانيػػة  هػػػ أكصػػس أف يخمفػػه إيرانػػيُٕٓٗسػػنة 

ػػػػػػػػمػػػػػػػػف إيػػػػػػػػراف عمػػػػػػػػس عى   كأعطػػػػػػػػي الجنسػػػػػػػػية المبنانيػػػػػػػػة بمرسػػػػػػػػـك رراسػػػػػػػػي بشػػػػػػػػكؿ مريػػػػػػػػب ،ؿجى
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، حيػػث كػػاف لػػه دكر نػػةة فػػي لبنػػاف مػػف حظػػر التجنػػيس إو عمػػس المكارً  ىػػبى ت  خةفنػػا لألصػػكؿ المي 
كبيػر فػي تنظػػيـ كتطػكير الكجػكد الشػػي ي فػي الجنػػكب المبنػاني، فأنشػأ مجمكعػػة مػف الجم يػػات 

، كأنشػػأ المجمػػس اإلسػػةمي الشػػي ي افعمػػس اوجتماعيػػةكالمػػدارس لمختمػػؼ افعمػػار كالشػػرارح 
أمؿ في أفكاج المقاكمة المبنانية الم ركفة بحركة  كمف أبرز أعماله تأسيسـ، ُٗٔٗفي ال اـ 

 .ـُْٕٗال اـ 

  
 موسى الصدر موسى الصدر مع ح فظ أسد

  علمتشي   )االنتس  ( مرحمة تحقيق النسبةث نًي   

د مع بداية الستينيات مف القرف الماضي حد ت تايػرات سياسػية متزامنػة فػي المنطقػة، فقػد تمػر  
ا  ةةلي الشػي عصػر ال ػكرة التػي ستسػقط الشػاب كتػأتي بػالمى  الخميني في إيراف عمس الشاب مفتتحن

الػذم أكصػػؿ ال مػكييف إلػػس  /ـُّٔٗ/كحػػدث اونقػةب الطػػارفي فػي سػػكريا نهايػة السػب ينيات. 
خمػػس فػػي عبػػاءة حػػزب الب ػػث. كقبمػػه ب (مػػاخكس –افسػػد  – عمػػراف -جديػػد)الحكػػـ بشػػخص 
فػػي الكقػػت الػػذم بػػدأ فيػػه محمػػد بػػاقر  يػػةكً حػػدث انقػػةب ال ػػراؽ الػػذم أسػػقط الممى  سػػنكاتو تقريبنػػا

الصػػدر عممػػه فػػي ب ػػث الشػػي ة فػػي ال ػػراؽ، كفػػي لبنػػاف بػػدأ نجػػـ مكسػػس الصػػدر بػػالبزكغ خمفنػػا 
ه الشي ة، كما كاف سميماف افحمد قد أسسه مف عةقات مػع م اصػريه رً ف كرالشرؼ الديف كمً 

ر كعمػػي عزيػػز مػػف جػػاء ب ػػدب م ػػؿ عبػػد المطيػػؼ مػػرهج كعبػػد الػػرحمف الخيصػػ االشػػي ة اسػػتمر بهػػ
راهيـ... مػػػف جانػػػب ال مػػػكييف كم اصػػػريهـ مػػػف الشػػػي ة  مكسػػػس الصػػػدر، كمحسػػػف الحكػػػيـ، بػػػإ

 كحسف مهدم الشيرازم، كمحمد حسيف فضؿ اهلل... 
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تمػؾ الفتػرة  كقد ذكر الشي  ال مكم عمي عزيز إبراهيـ جانبنا مػف تمػؾ ال ةقػات كالمراسػةت فػي
رشػػادات مػػف مراجػػع شػػي يية  كالتػػي تضػػمنت فػػي ب ضػػها م كنػػات ماليػػة كب ضػػها تكجيهػػات كا 

 ...رفة النصيرية، كب ضها مديح ك ناءسها مكسس الصدر لشيكخ الطاأعراقية كلبنانية عمس ر 

كقد نتج عف تمؾ المقاءات كالزيارات التي بدأ بها سميماف افحمد كسػار عمػس خطاهػا مػف جػاء 
تمؾ الفتاكل الشي ية التي اعتبػرت ال مػكييف مػف الشػي ة او نػي عشػرية ب ػد أف كانػت كػؿ ب دب 
 .ر الشي ية ت تبرهـ فرقة خارجة عف التشيع كعف اإلسةـدالمصا

ـ. ُِٕٗكمف أم مة هذب الفتاكل تمؾ التي أطمقها المرجع الشي ي حسػف مهػدم الشػيرازم عػاـ 
باعتبػػارب ال مػػكييف مػػف المسػػمميف كأنهػػـ طارفػػة مػػف ـ ُّٕٗك مػػا أفتػػس بػػه مكسػػس الصػػدر عػػاـ 

الشػػي ة او نػػي عشػػرية لي طػػي المشػػركعية كقتهػػا لحكػػـ حػػافظ افسػػد ال مػػكم فػػي سػػكريا بج مػػه 
مسممنا شػي ينا كمػا يػنص الدسػتكر السػكرم كقتهػا مػف أف يكػكف ديػف ررػيس الدكلػة هػك اإلسػةـ. 

ـ ُِٕٗدر مشػاي  الطارفػة ال مكيػة عػاـ كلـ تأت الفتاكل الشي ية سالفة الذكر إو ب ػد أف أصػ
عشػػرية كتت بػػد اهلل عمػػس  ابياننػػا أجم ػػكا فيػػه عمػػس أنهػػـ طارفػػة شػػي ية تػػؤمف بمػػا يػػؤمف بػػه او نػػ

  .مذهب ج فر الصادؽ

 

كبفتػػػكل الصػػػدر كغيػػػرب مػػػف مةلػػػي الشػػػي ة مطمػػػع السػػػب ينيات زالػػػت تمػػػؾ الجفػػػكة التػػػي امتػػػدت 
سبة لمشي ة، كأقكؿ النسبة و اونتسػاب بيف او ني عشرية كالنصيرية كحقؽ ال مكيكف النص  لقركفو 

مػػػا أف ن  ا  مػػػف النصػػػيرية إلػػػس او نػػػي عشػػػرية ك  إلػػػيهـ، ذلػػػؾ أنػػػه لػػػـ يكػػػف هػػػدؼ ال مػػػكييف التحػػػكؿ
 يينسىبكا إلس الشي ة ليحققكا المشركعية لطارفتهـ كيربطكا طارفتهـ بأصؿ ديني م ترؼ به.
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 مرحمة التش رك والتع ضد   ث لثً 

ف كالشػي ة بػالتكارم ك ينيات حيػث أخػذ رجػاؿ الػديف ال مكيػايفتتحت هذب المرحمة منذ مطمع السػب 
، فب ػػػد أف مشػػػاي  الطػػػارفتيف ؿً بىػػػف قً ركف ًمػػػسػػػي  هـ مي ر المشػػػهد سياسػػػيكف كعسػػػكريكف لكػػػن  كتصػػػد  

سيطر ال مكيكف عمس حكـ سكريا، ايصطن ت الظركؼ في لبناف لتسػميمها إلػس الشػي ة، فكانػت 
، لصػالح ةي  نص هػا تفريػغ لبنػاف مػف أم قػكة سيػرالتي أرادكا مف كرا ـُٕٓٗمنذ عاـ الحرب افهمية 

 إفساح المجاؿ لمشي ة... 
مػؿ( منػذ أس مكسس الصػدر حركػة المحػركميف كجناحهػا المسػمح )حركػة كخةؿ هذب الفترة أس   

ممانيػػة مسػػيرة مػػف رجػػؿ ديػػف هػػك كػػأكؿ تنظػػيـ شػػي ي مسػػمح فػػي لبنػػاف بكاجهػػة عى  ـُٕٓٗعػػاـ 
م عنػدما ح بػه وحقنػا نبيػه بػرص برعاية عمكية مف قبؿ حافظ افسد، كهػذا مػا صػر  ك مكسس الصدر 

حركػػة امػػؿ لػػـ تتسػػمـ شػػيرنا عمػػس اإلطػػةؽ مػػف أم إنسػػاف خػػارج سػػكريا التػػي حصػػمنا  إف  "قػػاؿ  
مػداداتي ال سػكرية كمهػا مػف سػكريا، أنػا  منها عمس السةح، أخذنا أسمحة كدبابػات مػف سػكريا كا 

 ."ذلؾ ري نكً و أي 
 

كب ػػػد تأسػػػيس )أمػػػؿ( بػػػدأت مرحمػػػة احػػػتةؿ بيػػػركت 
الاربية ذات الاالبية السنية مف قبؿ الشي ة بتخطيط 
مػػػف الصػػػدر، كعنػػػدما زاد الضػػػاط مػػػف قبػػػؿ الشػػػي ة 

 كفػػده  اعمػػس بيػػركت الاربيػػة فػػي السػػنكات التاليػػة، شػػك
سػػني مػػف بيػػركت لحػػافظ افسػػد مػػا يقػػـك بػػه الشػػي ة 
مػػف اسػػتيةء عمػػس افراضػػي كالممتمكػػات، فقػػاؿ لهػػـ 

ػػػػػا أطػػػػػاح بسػػػػػمط ة كجهػػػػػاء إنػػػػػه هػػػػػك نفسػػػػػه كػػػػػاف فةحن
المػػػدف. كعنػػػدما دخمػػػت القػػػكات السػػػكرية لبنػػػاف عػػػاـ 

كانػػػػػػػت افكامػػػػػػػر كاضػػػػػػػحة كصػػػػػػػريحة مػػػػػػػف  ـُٕٔٗ
 مكسػػػس الصػػػدر لمشػػػي ة بػػػأف و يقػػػؼ أحػػػد مػػػع الجبهػػػة الكطنيػػػة التػػػي يقكدهػػػا كمػػػاؿ جنػػػبةط

 افسد.  ضد  

 
 يمم أفواج المق ومة المبن نية )أمل(
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 مرحمة التوحدرابًع   

ػػا مػػف افسػػد أف يقػػيـ فػػي  ،مػػف أراضػػيه الخمينػػي   أخػػرج ال ػػراؽي  ـُٖٕٗفػػي عػػاـ  فتمقػػس عرضن
ػ ،سػكريا . حػدث هػذا ب ػد شػػهر بي ف كراءى لكػف الخمينػي ل ػر فرنسػا لاايػة فػي نفسػػه أك فػي نفػس مى
فػػي ليبيػػا التػػي ادعػػت أن ػػه غػػادر ـ/ ُٖٕٗ لب ُّ /مكسػػس الصػػدر الػػذم كقػػع فػػي اختفػػاءمػػف 

، كب د هذا الحدث بستة شػهكر كػاف الخمينػي عمػس مػتف أراضيها، كلـ يي  ر له عمس أ ر ب دها
ا عصر كوية الفقيه.طاررة فرنسية متكجهة إلس طهراف ليككف عمس قمة السمطة   هناؾ مستفتحن

مكسػس الصػدر كالهػدؼ هػك  اختفػاءة كراء ي ػفً أخػرل خى  مف افسد كالقػذافي كأطػراؼو  اف كؿه لقد ك
إفساح المجاؿ لمخمينػي، ذلػؾ أنػه فػي ذلػؾ الكقػت كػاف الصػدر أشػهر شخصػية شػي ية ككانػت 

الشي ة فػي ال ػالـ، كلػـ يكػف مػف طريقػة إلزاحػة  شي ة لبناف إلس زعامةً  طمكحاته تت دل زعامةى 
فسػػاح المجػاؿ لمخمينػػي سػػكل بػالتخمص مػػف الصػػدر كهػذا مػػا ذلػػؾ ب ػػد  عى بًػكتى .. .كػػاف الصػدر كا 

مينيػػكف عػػف فانشػػؽ الخي  ،«مػػؿأ»ر بػػد ار د ص تىػػمػػؿ لصػػالح التيػػار الخمينػػي المي أفتػػرة تفكيػػؾ حركػػة 
بزعامة حسيف المكسكم  ـ لـ يمب ػكا أف غيػركا اوسػـ « مؿ اإلسةميةأ»كشكمكا « مؿ الصدرأ»

اهلل الخمينػي، كػاف ه يتبػع كويػة الفقيػه المم مػة ب يػة ن ػأالذم أعمنها بػة مكاربػة « حزب اهلل»إلس 
 .ذلؾ عشية اوجتياح اإلسراريمي لبيركت

مف افسد كتسػهيةت منػه أدارت السػفارة اإليرانيػة )عمػي محتشػمي( فػي دمشػؽ حػزب  كبمكافقةو 
مح لهػػا افسػػد أف تفتػػتح اهلل كمكلتػػه كدربتػػه مػػف خػػةؿ قػػكات الحػػرس ال ػػكرم اإليرانػػي التػػي سػػ

فػػي لبنػػاف كأصػػبح الحػػزب الشػػي ي  جيػػبه  يػػرافى فصػػار إل ،شػػي ة فػػي البقػػاعتػػدريب لمم سػػكرات 
ػػا لهػػا اسػػتطاعت اعتمػػادنا عميػػه السػػيطرة عمػػس لبنػػاف كتحكيمػػه إلػػس محميػػة إيرانيػػة  الخمينػػي ذراعن

 .شي ي ة

مػػع  ـ(َُٖٗ) انػػدل ت الحػػرب اإليرانيػػة ال راقيػػةكعمػػس الجانػػب اآلخػػر مػػف سػػكريا مػػف الشػػرؽ 
حػزب الب ػث الحػاكـ فػي سػكريا  مبػادئتقتضػيه ، كخةفنػا لمػا ـ(ُٕٗٗ) مينػي لمسػمطةـ الخي مقدى 

حػػزب الب ػػث فػػإف افسػػد ال مػػكم  مبػػادئكال ػػراؽ مػػف ضػػركرة مػػؤازرة افخ ال ربػػي انسػػجاما مػػع 
 أف ال امػػػػػػػؿ ال قارػػػػػػػدم )الػػػػػػػديني( ل ػػػػػػػر الخمينػػػػػػػي الفارسػػػػػػػي الشػػػػػػػي ي عمػػػػػػػس ال ربػػػػػػػي كو شػػػػػػػؾ  
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يػػػراف ضػػػد صػػػداـ حسػػػيف كا  ل ػػػراؽ، كلػػػـ يكػػػفكػػػاف أحػػػد ال كامػػػؿ المهمػػػة كراء دعػػػـ الخمينػػػي كا 
 دعػػػػػػػـ افسػػػػػػػػد إليػػػػػػػػراف مقتصػػػػػػػػرنا عمػػػػػػػػس اإلعػػػػػػػػةـ بػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػارؾ فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػرب بشػػػػػػػػكؿ مباشػػػػػػػػر
فتحكلػػت سػػكريا إلػػس ممػػر لألسػػمحة السػػكفيتية المتكجهػػة إلػػس إيػػراف، كقاعػػدة وسػػتقطاب الشػػي ة 

عمػس  لةقتصػاد اإليرانػي كتدريبهـ قبؿ عبكرهـ إلس إيراف، كتحكؿ اوقتصاد السكرم إلس مؤازرو 
، كقيػػؿ أف الطػػاررات السػػكرية الػػرغـ مٌمػػا كانػػت ت انيػػه سػػكريا حينهػػا مػػف أزمػػةو اقتصػػادي ةو خانقػػة
 .شاركت في نهايات الحرب في قصؼ أهداؼ عراقية لصالح إيراف

 
 الس بق مرشد إيران الخمينع

 م(ٜٜٛٔ-ٕٜٓٔ) 
 س بقرئيس العراق الصدام حسين 

 م( ٕٙٓٓ – ٖٜٚٔ)

 العراقية اإليرانيةصور من الحر  

جسػػرنا إلػػس قمػػب ال ػػالـ  ة أف تمػػد  ني ػػميٍ كهكػػذا كبرعايػػة كمسػػاعدة مػػف افسػػد اسػػتطاعت إيػػراف الخي 
ال ربػػي لتصػػبح ركننػػا أساسػػيا فيػػه، كمػػا ف مػػه افسػػد كػػاف نظيػػر مػػا ف مػػه الشػػي ي ابػػف ال مقمػػي 

ال ربػي ناشػرة الخػراب غرل هكوكػك باجتيػاح ال ػراؽ فانسػاحت قػكات الماػكؿ فػي ال ػالـ أعندما 
   يدنا نفس الخراب.يراني اليـك مي كما انساح النفكذ اإل
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 ىيمنة إيرانية وحمف استراتيجع!

إف مػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػدأب شػػػػػػػػػػػػيكخ 
ال مػػػػػػكييف كالشػػػػػػي ة مػػػػػػف 
عةقػػػػات كركابػػػػط مطمػػػػع 
القرف ال شػريف أ مػر فػي 
فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ال مانينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
كالتسػػػ ينيات عػػػف حمػػػؼ 
اسػػػػتراتيجي ب يػػػػد المػػػػدل 
جمػػػػػػػع الشػػػػػػػي ة مم مػػػػػػػيف 

ؿ ب ػد هػذا الحمػؼ تحػك   سػكريا، اـً ك ػحة فػي المنطقػة، كال مػكييف مم مػيف بحي سم  بإيراف كأحزابها المي 
 إلػػػػػػػػػػس هيمنػػػػػػػػػػة إيرانيػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػس سػػػػػػػػػػكريا بمكافقػػػػػػػػػػة كرضػػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػػار افسػػػػػػػػػػد /ـَََِ/ال ػػػػػػػػػػاـ 

ة إيرانية يتبادؿ فيها ال مكيكف كالشي ة أسباب كجػكدهـ كبقػارهـ، لت سكريا إلس محمي  بحيث تحك  
كنفػػكذ فػػي المشػػرؽ ال ربػػي يػػرتبط إلػػس حػػد ب يػػد  إيػػراف كمشػػركعها الشػػي ي الصػػفكم كقػػكةو فبقػػاء 

ببقاء ال مكييف حاكميف كمهيمنيف عمس سكريا، كبقاء ال مكييف في حكػـ سػكريا يسػتمد بقػاءب مػف 
سػػراريمينا فػػأف تيحكػػـ المنطقػػة قػػكة إيػػراف ككجكدهػػا،  كهػػذا الكضػػع مكافػػؽ عميػػه أكربينػػا كأمريكينػػا كا 

ت طارفيػػة هػػك الكضػػع افم ػػؿ الػػذم يضػػمف أمػػف إسػػراريؿ كمصػػالح الاػػرب اوقتصػػادية بأقميػػا
 بقي المنطقة في حالة تكتر دارـ يستنزؼ إمكانياتها كيمن ها مف النهكض. كيي  ،كال سكرية

إسػػراريؿ تػػرل افقميػػات حمفػػاء    إف  ( ل بػػة الشػػيطاف)صػػاحب كتػػاب « ركبػػرت دريفػػكس»يقػػكؿ 
لهػػا م ػػػؿ المكارنػػػة كالػػػدركز كال مػػػكييف كالشػػػي ة... كهنػػػاؾ دراسػػػات عديػػػدة فػػػي مراكػػػز افبحػػػاث 

ةؼ اإلسػػػةمييف هػػػـ يمكػػػف الك ػػػكؽ بهػػػـ عمػػػس خػػػتكصػػػي بالت امػػػؿ مػػػع اإلسػػػةمييف الشػػػي ة فن  
السػػػنة.. بػػػؿ يػػػدعك بػػػاح كف م ػػػؿ ريتشػػػارد بيػػػرؿ كدانييػػػؿ بميتكػػػا لقيػػػاـ جمهكريػػػات شػػػي ية فػػػي 

سػػػت مار الػػػذم عممػػػت المنطقػػػة ... كتسػػػميـ المنطقػػػة لألقميػػػات بصػػػفتهـ حمفػػػاء مك ػػػكقيف هػػػك او
 كو مجػػاؿ إلسػػقاط هػػذاكربيػػة منػػذ احتةلهػػا لممنطقػػة كقػػد أصػػبح اليػػـك حقيقػػة، عميػػه الػػدكؿ اف

المشركع إو بكسر ال مػكد الفقػرم إليػراف )ال مػكييف( أك كسػر ال مػكد الفقػرم لم مػكييف )إيػراف(.
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 مراجع ومص ِدر لمتوس ع

 (سياسي كالتقاء مذهبي تكفير  كالشي ة ال مكيكف)مبحث  مصادر

  ًمكتبة جام ة ككلكمبيا. - طب ة حجرية - يشص رجاؿ الك 
 ـََِٗمؤسسة محمد بف راشد  -الخصيبي ديكاف  - المكسكعة الش رية ال ربية 
 مخطكط -ُِٕص - شرح ديكاف المنتجب-إبراهيـ مرهج 
 سيد قطب، ال دالة اوجتماعية في اإلسةـ، دار الشركؽ 
 المكقع اإللكتركني لم جـ البابطيف لش راء ال ربية في القرنيف التاسع عشر كال شريف 
 مخطكط-َِّص-ال اني شرح ديكاف المنتجب-إبراهيـ مرهج 
  ـُِٗٗ-ّط - عقيدتنا ككاق نا نحف المسمميف الج فرييف-رعبد الرحمف الخيص 
 ٔج - خطط الشاـ - محمد كرد عمي 
 افدلة النقمية-إبراهيـ س كد- 
  ُٓتاري   ّْٕٓسجةت كزارة الخارجية الفرنسية رقـ /ٔ  /ُّٗٔ 
  المراسةت بيف افحمد ك ير مف المكاقع ال مكية في اإلنترنت نشرت جانبا مف

 .كم اصريه مف عمماء الشي ة
 الم هد الدكلي لمدراسات السكرية -ِٕص - الب ث الشي ي في سكريا. 
 حزب اهلل رؤية ماايرة - عبد المن ـ شفيؽ 
 ُِٗٗبيركت - الدار اإلسةمية – ال مكيكف كالتشيع - عمي عزيز إبراهيـ 
 ُط- مؤسسة البةغ -يؼ منير الشر  – المسممكف ال مكيكف مف هـ كأيف هـ-ُْٗٗ 
 الب ث الشي ي في سكريا 
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  كروا فع ال قرة ا خيرة ةيّ يعلللللشن وكت  ومؤل  

  ًق َّٓمحمد بف عمر بف عبد ال زيز الكشي، تكفي بحدكد عاـ ، عمرك بكأي  شص الك 
جام ػػة مشػػهد سػػنة مػػف طب ػػة مؤسسػػة النشػػر فػػي  /َِٓص /رجػػاؿ الكشػػي كتػػاب  )

 .هػ ( ُّْٖالنشر  
   أبػػػػػػػك ج فػػػػػػػر محمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف الحسػػػػػػػف الطكسػػػػػػػينصػػػػػػػير الػػػػػػػديف الطكسػػػػػػػي 

 هػػػػػ  َْٔهػػػػػ ك تػػػػكفي عػػػػاـ  ّٖٓكالم ػػػػركؼ باسػػػػـ نصػػػػير الػػػػديف الطكسػػػػي، كلػػػػد عػػػػاـ 
 – ِٕٔص /  بػاب المػذمكميف الػذيف اٌدعػكا البابيػة ل ػنهـ المٌػه كتاب الايبة لمطكسي) 

 قُُّٖكلػػػس أكبػػػر غفػػػارم كبهػػػراـ الج فػػػرم طب ػػػة أ  عمػػػي ؽ عميػػػهه كعم ػػػقىػػػحق  / ِٖٔ
 ايراف(. -دار الكتب اوسةمية طهراف  
   أحمػػد بػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب الطبرسػػي، أبػػك منصػػكر تػػكفي أمػػيف اإلسػػةـ الطبرسػػي

 .ه َِٔعاـ 
 (.، تكقي ات الناحية المقٌدسةِجزء   ال) كتاب اوحتجاج

 مشير الديف أبك ج فر، محٌمػد بػف عمػي بػف شهرلشػكب بػف ندراني  بف شهرلشكب المازً ا
 هٖٖٓك تكفي عاـ ه ْٖٗي كلد عاـ أبي نصر بف أبي حبيشي السركم المازندران

، تحقيػػػػػؽ لجنػػػػػة النجػػػػػؼ ( فػػػػػي الػػػػػرٌد عمػػػػػس الاػػػػػةةِِٖ/ ُلػػػػػب )) مناقػػػػػب لؿ أبػػػػػي طا
 .ـ (ُٔٓٗ -هػ ُّٕٔال راؽ،  –لنجؼ افشرؼ، نشر المكتبة الحيدرية، ا

 ليػػة اهلل ال ظمػػس السػػيد أبػػك القاسػػـ عمػػي أكبػػر المكسػػكم   يعمػػي أكبػػر المكسػػكم الخػػكر
هػػ كدفػف  ُُّْهػػ ، ك تػكفي عػاـ  ُُّٕالخكرس كلد فػي مدينػة خػكم فػي ايػراف عػاـ 

 .بالنجؼ
 ـ(ُِٗٗ – ُُّْ، الطب ة   الخامسة ، سنة الطبع   ) م جـ رجاؿ الحديث
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 عمراجع لمتوس  

 .الممؿ كالنحؿ، أبك الفتح الشهرستاني 
 الظػػػػػػاهرم القرطبػػػػػػي افندلسػػػػػػي حػػػػػػـز بػػػػػػفا - كالنحػػػػػػؿ كافهػػػػػػكاء الممػػػػػػؿ فػػػػػػي الفصػػػػػػؿ 

 القاهرة - الخانجي مكتبة- (هػْٔٓ ت)
 لمدكتكر محمد حسف بخيت -التاري  اإلسةمي  في الًفرىؽ القديمة كالم اصرة. 
  دار الفكر ال ربي )القاهرة( – الشي  محم د أبك زهرة –تاري  المذاهب اإلسةمي ة 
 اإلسػةـ شػي  - كالمتكممػيف كالحكمػاء ال ممػاء مف كالمتأخريف المتقدميف أفكار محصؿ 

 (هػَٔٔت) الرازم الديف فخر
  هػ(ْٖٓالمقريزم )ت –المكاعظ كاوعتبار 
 هػ(ٕٕٗ)ت بطُّكطة ابف رحمة – افسفار كعجارب افمصار غرارب في ارظ  النُّ  تحفة   
 (هػػػ َُٖٗ- َُِّ) الحنبمػػي ال مػػاد ابػػف -فػػي أخبػػار مػػف ذهػػب  الػػذهب شػػذرات – 

 ـُٖٔٗدار ابف ك ير ط -( افرناؤكط محمكد - افرناؤكط القادر عبدتحقيؽ  )
  ـُٖٖٗدار إحياء التراث ط  – (هػْٕٕ ت)ابف ك ير –البداية كالنهاية 
   دار الكتب ال ربية ػ  القاهرة.شرح نهج البةغة، ابف أبي الحديد ػ 
  بيركت –دار افندلس  –تحقيؽ الدكتكر مصطفس غالب  –الهفت الشريؼ 
 رسالة في الرد عمس النصيرية.  - رسارؿ ابف تيمية 
 لمطباعػة الفكػر دار -)حاشػية ابػف عابػديف(  - المختػار الػدر عمػس المختػار رد حاشية 

 .ـَََِبيركت -كالنشر
 بيػركت – كشؼ أسرار الديانة النصيرية، سػميماف أفنػدم افذنػي الباككرة السميمانية في 

 ـ.ُْٖٔ -
  طبػع فػي الةذقيػة عاصػمة دكلػة ال مػكييف مػكييف، محمػد أمػيف غالػب الطكيػؿ ػ تاري  ال

 ـ.ُِْٗعاـ 
 ـُِٓٗ، محمد كرد عمي ػ ط دمشؽ خطط الشاـ. 



 الٌصيشيّح

 
 

 هصادس وهشاجع

 

88 

  اوعتصػػاـ ػ  القػػاهرة الجػػذكر التاريخيػػة لمنصػػيرية ال مكيػػة، الحسػػيني عبػػد اهلل ػ  دار
 ـ.َُٖٗهػ / ََُْ

 .داررة الم ارؼ اإلسةمية، مادة نصيرم 
   ـ.ُُٔٗإسةـ بة مذاهب، د. مصطفس الشك ة ػ  ط دار القمـ ػ  القاهرة ػ 
 نشػػػرته مكتبػػػة أميػػػؿ ليػػػكف كبداخمػػػه   ،دة النصػػػيرية، المستشػػػرؽ رينيػػػه دكستػػػاري  ال قيػػػ

 كتاب المجمكعة بنصه ال ربي.
  ـ.ُٔٓٗ -بيركتط  – كميافعةـ لمزر 
 ـ.ُِٔٗ ط دار الم ارؼ-تاري  افدب ال ربي لبرككمماف 
 .أحمػػد محمػػد الخطيػػب، مكتػػب افقصػػس، الحركػػات الباطنيػػة فػػي ال ػػالـ اإلسػػةمي، د 

 عماف.
 الػػػػدار السػػػػمفية  – الحمبػػػػي سػػػػميماف الػػػػدكتكر - كعقارػػػػدها تاريخهػػػػا النصػػػػيرية طارفػػػػة–

 ـ.ُْٖٗالككيت 
  الجام ػػة  –د. محمػػد حسػػف بخيػػت  –الفػػرؽ القديمػػة كالم اًصػػرة فػػي التػػاري  اإلسػػةمي

 ـَُِْ/ْاإلسةمية غز ة ط
  تقي شرؼ الديف –النصيرية دراسة تحميمية 
  ـُٖٓٗدار الصحكة  –أبك هي ـ  –اإلسةـ في مكاجهة الباطنية 
 هػَُُْالم ارؼ ػ  الرياض  دراسات في الفرؽ، د. صابر ط يمة ػ  مكتبة. 
  دار اآلداب بيركت –مصطفس خميفة  – القكق ةركاية 
 مركػػز  – محمػػد سػػميـ حمػػاد –مػػذك رات م تقػػؿ فػػي سػػجكف افسػػد  تػػدمر شػػاهد كمشػػهكد

 الدراسات السكرية
 دار اإلعةـ –المهندس سميماف أبك الخير  – "الصحراء في كهؼ" تدمر إلس الطريؽ   
  عبد اهلل الناجي  –حم امات الدـ في سجف تدمر 
  هبة الدباغ –خمس دقارؽ كحسب! تسع سنكات في سجكف سكرية 
  محمد عادؿ فارس –فنهـ قالكا  و 
  ـَُِّط  –عم اف افردف  –دار عٌمار  –د.منير الاضباف  –سكريا في قرف 
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 ( ُُٗٗالب ث الشي ي في سكريا-ََِٕ )الم هد الدكلي لمدراسات السكرية. –ـ 
  َُِِط –دار النكاعير بيركت  –د.عبد اهلل الدهاشمة  –سكرية مزرعة افسد 
 عمػػر عبػػد الحكػػيـ  – اليهػػكد ك كالصػػميبية النصػػيرية مكاجهػػة فػػي الشػػاـ فػػي السػػنة أهػػؿ

 .أبك مص ب السكرم
 هػػػ(ْٕٖ)المتػػكفس  يكسػػؼ بػػف تاػػرم بػػردم ، النجػػـك الزاهػػرة فػػي ممػػكؾ مصػػر كالقػػاهرة 

 ُٔعدد افجزاء   - الناشر  كزارة ال قافة كاإلرشاد القكمي، دار الكتب، مصر
 ـُُٕٖكمكتا سنة  - هػ(ْٖٓ تابف عربشاب ) - عجارب المقدكر في أخبار تيمكر 
  ػة  –الصبركتيرشيدة ترجمة   –أبرار كريـ اهلل  -مف هـ التتار؟ الهيرػة المصػرية ال امص

 .لمكتاب
 السػػػرجاني راغػػػب - زنكػػػي الػػػديف نػػػكر حتػػػس البدايػػػة مػػػف الصػػػميبية الحػػػركب قصػػػة – 

 ََِٖط -القاهرة  -مؤسسة اقرأ 
 القػاهرة  -مؤسسػة اقػرأ  – السػرجاني راغػب - جالكت عيف إلس البداية مف التتار قصة

 ََِٔط -
  )د.محمػػكد سػػيد  –محمػػد عمػػي باشػػا كجهػػة نظػػر ع مانيػػة )عةقتػػه بالبكتاشػػي ة الباطني ػػة

 ـََِٓـ لمكتبة اإلسكندري ة سنة مقد  حث ب –الدغيـ 
   يكميػػػات طبيػػػب فػػػي تػػػؿ الزعتػػػر، الػػػدكتكر يكسػػػؼ عراقػػػي. الناشػػػر  منظمػػػة التحريػػػر

 . ُٕٕٗالفمسطينية، اإلعةـ المكحد، بيركت، 
  قصػة المكارنػة فػي الحػرب، سػيرة ذاتيػػة. جكزيػؼ أبػك خميػؿ، شػركة المطبكعػات لمتكزيػػع

 الطب ة ال ال ة.، َُٗٗكالنشر، بيركت، 
 دريفػكس ركبػرت – اإلسةمي التطرؼ نشأة في المتحدة الكويات دكر الشيطاف ل بة – 

 ـََُِ –مركز دراسات اإلسةـ كالارب  –ترجمة أشرؼ رفيؽ 
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 فهرس المحتويات
 الميقىدصمىة ُ
 (أبرز الشخصيات -التأسيس  –الن شأة الٌنصيري ة ) ّ
 الجذكر الفكرية كال قاردية لمنيصيًري ة ٗ
 قكلهـ بألكهية عمي بف أبي طالب َُ
 تناس  افركاح ُْ
 م مكمات عف ب ًض عبادات النصيري ة ُٔ
 المرأة عند النصيري ة ُٗ
 النصيرية عقيدة في الدخكؿ كطقكس مراسـ ُِ
كـي  ِْ  الميسمميف عمماء عند النُّصيري ة حي
ا يقطر تاري ه ...  النُّصيرية ِٖ  كخيانة دمن
 اإلسةمي ال الـ عمس الصميبية الهجمة أ ناء النصيرية ِٖ

 النصيرية زمف الازك التترم لبةد الشاـ في القرف التاسع الهجرم ِّ 
 ال  ماني ة دكلةال زمف النُّصيري ة اتخيان ِْ
 (عمس السمطة اونقةب –)زمف فرنسا  تنتهي و التيهـ كخيانات ال شركف القرفي  ْْ
 الصهاينة خدمة في الجدد سكريا حك اـ النصيري ة ِٓ
 كالفمسطينييف كالمبنانييف السكرييف بحؽص  كجرارمهـ الصهاينة مع كقكفهـ ًمف نماذج ْٓ
 )التاري  الحديث( الشاـ أهؿ بحؽص  النصيرية إجراـ ًمف إضافي ة عناكيفي  ٖٓ
 مجازر النُّصيرية في الشاـ فترة حكـ افسد افب ُٔ
 السكرٌيكف؟؟  ار لماذا...  ـَُُِ  كرة قبؿ ال شر السنكات ٓٔ
ي ة  كرة ـَُُِ ٕٔ  كالكرامة الحيرص
 الشي ي النُّصيرم التقارب حقيقة ُٕ
 لمتكسُّع كمصاًدر مراجع ٖٓ
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