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يتوج�ه املعهد الدويل للدراس�ات الس�ورية 
بالش�كر اخلاص ل� »حرك�ة العدالة والبناء« 
الت�ي رع�ت ه�ذه الدراس�ة، وعمل�ت عىل 
إخراجه�ا إىل الن�ور بدافع ش�عورها النبيل 
باملس�ؤولية ولوضع الش�عب السوري أمام 
معرفة علمية بام جي�ري يف بلدهم. وقد متت 
ه�ذه الدراس�ة باس�تقاللية وش�فافية نادرة 

تستحق احلركة عليها التحية والتقدير.
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مقدمة

»سنهزم أمريكا وإرسائيل يف لبنان!«
خامنئي، متوز/يوليو 2006

م�ع ب�روز مفهوم اهلالل الش�يعي الذي يمتد من إي�ران إىل جنوب لبن�ان بعد االحتالل 
األمريكي للعراق، وبجوار مجلة من النش�اطات املتزايدة للمبرشين الش�يعة يف س�ورية 
واملؤسس�ات املتكاث�رة الت�ي أثارت الس�كان املحليني، أخذ موضوع النش�اط الش�يعي 
التبش�ري يف س�ورية حيظ�ى باهتامم حم�ي وإقليم�ي ودويل، وأصبح أح�د املوضوعات 
الت�ي جتت�ذب اهتامم الصحافة العربية والعاملية، ذلك أن خطورة التبش�ر الش�يعي ليس 
من كونه نش�اطًا دينيًا رصفًا، بل يف كونه جزءًا من فعل س�يايس يتعلق بتغيرات القوى 
التي أصابت املنطقة، والتطورات التي حلقت باملحور السوري اإليراين فحولته إىل حمور 
اس�راتيجي بالنس�بة إىل دمش�ق خصوصًا يف ظل التهديدات اجلدية التي تعصف بنظام 

األسد بعد مقتل رئيس الوزراء اللبناين رفيق احلريري. 
ويف بلد مثل سورية يمتلك موقعًا جغرافيًا سياسيًا بالغ األمهية يف الرشق األوسط - 
إذ يقع متامًا يف نقطة تقاطع القارات الثالث )آسيا، وأوروبا، وأفريقيا(، ولديه حدود مع 
مخس�ة بلدان ذات أمهية سياس�ية يف الرشق األوسط )فلس�طني، لبنان، العراق، األردن، 
تركيا( ويطل عىل رشق البحر املتوس�ط - فإن التأثر يف اس�تقراره أو السيطرة عليه متثل 
خطرًا كبرًا عىل منطقة حيوية وحساسة جدًا بالنسبة للمجتمع الدويل، وبالتايل فاحلديث 
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عن املخاوف من النفوذ اإليراين هو أمر طبيعي متامًا.
ومن الناحية الدينية فإن س�ورية )عاصمة الدولة األموي�ة تارخييًا( حتتل موقعًا بالغ 
احلساسية ومكانة دينية مهمة لدى املسلمني السنة والطائفة الشيعة يف الوقت ذاته، ففي 
حني يعتربها الس�نة معقل اإلس�الم وحصن�ه املنيع، ويعتق�دون - انطالقًا من نصوص 
ديني�ة - أهنا آخر قالع اإلس�الم )الس�ني( إذا ضاقت بالد املس�لمني ع�ىل أهلها)1(، فإن 
الشيعة يعتربونه - يف املقابل - البلد الذي بدأ فيه اضطهاد الشيعة منذ ظهورهم كطائفة 
دينية منش�قة بعد قرابة ثالثني س�نة من وفاة النبي حممد )ص(، ومن جهة أخرى يعتقد 
معظ�م الس�نة أن الش�ام ستش�هد ظه�ور »املهدي«، في�ام يعتقد الش�يعة أهنا الب�الد التي 

ستناهض »املهدي املنتظر«! 
ويف بل�د ي�كاد ينعدم فيه�ا الوجود الش�يعي االثني ع�رشي ديمغرافي�ًا حتى وقت 
قريب)2(، فإن فهم الظاهرة الش�يعية املتزايدة ودراس�ة خماطرها عىل املنطقة أمر يكتسب 
أمهي�ة حقيقي�ة إذا ُأخ�ذت بع�ني االعتبار مجل�ة املعلوم�ات املتدفقة حول ه�ذه الظاهرة 

وإطارها السيايس يف السنوات الثالث األخرة.
والواق�ع أن تفس�ر قضية النش�اط التبش�ري الش�يعي املتزايد يف س�ورية ال يمكن 
فهمه بشكل جيد بمعزل عن األسس السياسية التي حكمت العالقة بني املجال الديني 
والفضاء العام يف نظام األس�د األب واألس�د االبن، ذلك أن هذه القضية تتعلق أساسًا 
هبذين العهدين بش�كل خاص. فقد متيزت رشحية العلامء واملؤسسات الدينية باستقالهلا 
الواضح خالل احلقبة املمتدة بني 1919 – 1963، وبتأثرها يف املجال السيايس بشكل 
مبارش، وعىل الرغم من التأثر الكبر للخطوة التي وجهها الرئيس حس�ني الزعيم عام 

ثمة نصوص نبوية ش�ريفة كثيرة تش�ير إلى هذه األهمية االس�تثنائية للش�ام وتذكر عادة في هذا الس�ياق، أهمها:   )1(
�اُم«، و»إنَّ ُفْسَطاَط اْلُمْسِلِميَن َيْوَم اْلَمْلَحَمِة  »أال وإن اإليمان حين تقع الفتن بالش�ام«، و»َوُعْقُر َداِر اْلُمْؤِمنِيَن الشَّ

اِم«. بِاْلُغوَطِة، إَِلى َجانِِب َمِديَنٍة ُيَقاُل َلَها: ِدَمْشُق، ِمْن َخْيِر َمَدائِِن الشَّ

»بضع عش�رات من األلوف من الش�يعة االثني عش�رية« هم كل الش�يعة االثني عش�رية من الس�كان األصليين،   )2(
وعادة »ال يلتفت إليهم كمجموعة منفردة في بيانات اإلحصاءات السكانية السورية«.

ليفري�ت، فالينت، »وراثة س�ورية: اختبار بش�ار بالن�ار«، تر: عماد فوزي الش�عيبي، )الطبع�ة اإلنكليزية( مركز   
س�ابان لسياس�ة الش�رق األوس�ط في معهد بروكينز، نيو يورك، )الطبعة العربية( الدار العربية للعلوم، بيروت، 

ط1، 2005، ص26.
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مقدمة

1949 بإلغ�اء مؤسس�ة الوقف التي كانت متنح الطبقة الدينية ومؤسس�اهتا االس�تقالل 
االقتص�ادي، ف�إن عل�امء الدين واملؤسس�ة الدينية بقيت مس�تقلة وذات نفوذ واس�ع يف 

املجال العام.
وأدى انقالب البعث يف 8 آذار/مارس 1963 إىل دخول الدولة الوطنية يف نموذج 
الدول�ة األمنية، الوج�ه اآلخر جلمهورية »الرشعي�ة الثورية«، ويف دول�ة كهذه - حيث 
تصبح خيوط القيادة ممركزة بيد »قائد املس�رة« و»املجلس الثوري« - يصبح وجود أي 
ق�وى ع�ىل األرض »فاقدًا« للرشعية بش�كل تلقائي، ولتثبي�ت أركان مجهورية الرشعية 
الثوري�ة )وفق منطق الرشعي�ة الثورية( البد من تطهر اجلمهورية م�ن القوى املناهضة 
للثورة، وبالتايل جيب القيام بمواجهة شاملة لكل القوى، وعىل وجه اخلصوص املؤسسة 

الدينية »الرجعية«.
يف ه�ذا العه�د - وفي�ام خيص املج�ال الديني - ب�دأ التحول نحو ما يمكن تس�ميته 
ب�»رصاع التطويع« مع املؤسسة الدينية )وبموازاهتا سائر القوى السياسية( وطبقة علامء 
الدين، إلجبار مجيع القوى عىل اخلضوع واالمتثال لقائد املس�رة، القائد الواحد األحد 
يف دولة احلزب الواحد والرأي الواحد. وخالل ثامين س�نوات مل يستطع انقالبيو البعث 
تطويع املؤسسة الدينية وعلامء الدين بشكل كامل، وأدت التوترات الطائفية التي سببتها 
عملية تطييف )التحول إىل استئثار طائفي( اجليش واحلزب إىل ازدياد نفوذ علامء الدين 

وتقوية دورهم كمعارضة متزايدة ضد مجهورية البعث الثورية.
مل خي�رج األس�د - بعد انقالب�ه يف 16 ترشين األول/أكتوب�ر 1970 - عن نموذج 
مجهورية البعث، لكنه قام بمأسس�ة موقع الرئيس بش�كل رس�مي كموقع وحيد للقرار 
انطالقًا من تعديل الدستور 1973، ليجمع كل مراكز القوة بيده بدءًا من تعيينه األمني 
العام حلزب البعث بعد أن ُجعل حزب البعث القائد للدولة واملجتمع دستوريًا، مرورًا 
بجع�ل الرئيس هو القائد العام للجيش والقوات املس�لحة، وصواًل إىل إس�ناد تش�كيل 
احلكوم�ة إىل الرئي�س مبارشة. لكن األس�د م�ا كان قادرًا ع�ىل تطويع املؤسس�ة الدينية 
وطبقة علامء الدين التي تعاظمت قوهتا وبرزت بوصفها قوة متحدية يف أزمة االس�تفتاء 
ع�ىل الدس�تور، ح�ني اعرضوا عىل الدس�تور خللو م�واده من ذكر بع�ض القضايا التي 

هتمهم وتعترب حساسة بالنسبة هلم، مثل حتديد دين رئيس الدولة، أو دين الدولة.
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كان ال�راع م�ع املؤسس�ات الديني�ة وطبقة عل�امء الدي�ن يتصاعد بج�وار عملية 
تطيي�ف واس�عة أكم�ل فيها األس�د مس�رة التطيي�ف لدولة البع�ث من�ذ 1963 وقام 
بتعديتها إىل تطييف أجهزة األمن ومراكز القرار، إىل أن حدث االنفجار الكبر يف الفرة 

.1982-1978
بانته�اء أح�داث الثامنينياث أكمل األس�د إضعاف مجيع مؤسس�ات املجتمع املدين 
)بام فيها املؤسس�ة الدينية( وإقصاءها عن الفعل العام، وبش�كل خاص اس�تطاع حس�م 
الراع مع املؤسس�ة الدينية وعلامء الدين وإهناءه بش�كل كامل، ليس�تتب له ما كان قد 
أنجزه دس�توريًا من إقصاء كل مؤسسات املجتمع املدين عن التأثر يف املجال السيايس، 
وحتى يس�تطيع استتباعها وتطويعها والسيطرة عليها فقد اتبع سياسة املوافقات األمنية 
املس�بقة واملراقبة األمنية لكل نش�اطات مؤسس�اهتا ونش�طائها، وبذلك اس�تطاع حتقيق 

أقىص ما يمكن من الضبط االجتامعي.
وعرب سنوات ما بعد أحداث الثامنينيات من حكم األسد األب حرص الرئيس عىل 
ضبط رشاكة املؤسسة الدينية مع املؤسسة السياسية يف التأثر يف املجال العام الذي أصبح 
حمدودًا باسراتيجية االستئناس، القائمة عىل املنفعة املتبادلة. فاألسد القادم عرب انقالب 
عس�كري )وليس انتخاب ديمقراطي حقيقي( عانى من معضلة الرشعية بدءًا من أزمة 
الدس�تور وحتى أحداث الثامنينات، ثم هو بحاجة للمؤسس�ة الدينية لتحس�ني صورته 
التي انثلمت بعد أحداث العنف الوحيش الذي مارس�ته أجهزته بحق اإلسالميني. لقد 
كان األس�د يريد االلتفاف عىل املؤسس�ة الدينية لتكون جزءًا من قوته بداًل من أن تكون 

قوة مواجهة له.
كان األسد يعرف أن القوة التي يتمتع هبا علامء الدين تأيت من خالل إيامن الناس هبم، 
واعتقاداهت�م الدينية، وملعرفة األس�د أنه ليس بمقدور أح�د مواجهة احلقيقة االجتامعية 
اإلنس�انية املتمثل�ة يف الدين، فقد قرر اتباع اس�راتيجية االس�تئناس املبنية عىل نقطتني، 
أوالمها أن ال تكون املؤسسة قادرة عىل اختاذ قرار مستقل فيام خيص النشاط العام، وذلك 
بإخضاعه�ا يف كل صغ�رة وكبرة لنظام املوافق�ات األمنية واملراقبة املش�ددة. وثانيتهام 
ضب�ط النش�اط اخلاص هب�ا ومنعها من القيام بنش�اطات مس�تقلة من خ�الل خضوعها 
للقرارات اإلدارية املصممة بعناية يف »مؤسس�ة الرئاسة« )ممثلة يف نائب الرئيس لشؤون 
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الربية والتعليم( وأن يكون حمكومًا باخلطوط احلمراء املحرمة عىل مجيع السوريني، التي 
ترشح معنى عدم االقراب بأي شكل من األشكال من املجال السيايس.

ولتحقيق هذه االسراتيجية فقد كان البد من مقايضة املؤسسة الدينية وعلامء الدين 
ب�يشء يفرغ رغبته�م املكبوتة بمقاومة النظ�ام والتمرد عليه، وحيفزهم عىل االس�تجابة 
لرشوط اللعبة اجلديدة، بالس�امح هلا بالنش�اط العام، لكن هذا السامح سيكون مرشوطًا 
دوم�ًا ب��: إثب�ات والئها ودعمها للنظ�ام، وبإضف�اء وتثبيت رشعية النظ�ام كلام احتاج 
األمر، فقد كان األمر أش�به بمبدأ الرغيب والرهيب الديني، لكن هنا يس�بق الرهيُب 

الرغيَب.
ع�ىل أس�اس هذه االس�راتيجية تعامل األس�د األب بكث�ر من احلذر مع النش�اط 
التبش�ري الشيعي، فمن جهة ال يرغب األس�د إطالقًا باستفزاز املؤسسة الدينية السنية 
وعلامء الدين؛ إذ َخرِب األس�د مرارة املواجهة الدينية لنظامه، ومن جهة أخرى كان يريد 
للمؤسسة الدينية أن تبقى يف اخلط املرسوم هلا وضمن إطار حفاظها عىل استقرار النظام 

بالطريقة التي رسمها هلا. 
تويف األس�د األب وخلَّف وراءه مؤسس�ة دينية منضبطة بإيقاع النظام الذي رس�خ 
قواعده بنفس�ه، وخلف علامء دين زاهدين باملجال العام، أو منخرطني فيه وفق رشوط 
االس�تئناس الصارمة. وعندما ورث نجله بشار السلطة عام 2000، أغراه هذا الضبط 
الفائق للمؤسسة الدينية السنية، فلم ينلها اهتاممه اإلصالحي، وعىل العكس فقد تعامل 
ضة حس�ب قاعدة الرهي�ب والرغيب، بل  معه�ا ال عىل أهنا مؤسس�ة مستأنس�ة ومروَّ
بوصفها مؤسس�ة ملحقة بالنظام يس�تخدمها ألغراضه وال يمنحه�ا مقاباًل، عليه األمر 

وعليها الطاعة. كان هذا بمثابة حتول اسراتيجي يف التعامل مع املؤسسة الدينية.
عىل سبيل املثال فإن اختيار شخصية براغامتية فاقدة للشعبية ملنصب مفتي اجلمهورية 
)الش�يخ الواعظ أمحد حس�ون( بغض النظر ع�ن اعراض علامء الدي�ن ورأهيم القادح 
فيه ويف علمه كان عىل أس�اس النظر إىل مؤسس�ة االفتاء بوصفها مؤسسة تابعة للنظام، 
وليست مؤسسة أهلية تنتظم إدارايًا يف سلك حكومي. إن قوة املفتي هي يف كونه يمتلك 
ى بأهم صفة للمفتي وهي مصداقيته  مصداقية لدى مواطنيه، غر أن األسد االبن ضحَّ
الدينية والش�عبية )ثق�ة الناس به كمرجع دين�ي( فقط ملعيار والئه غ�ر املحدود للنظام 
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وتوافقه الشخيص مع األسد. 
يف الواقع إن هذا التحول االس�راتيجي ليس نامجًا عن ختطيط مس�بق، بل إن املنطق 
األمني الش�امل الذي حيكم التفكر الس�يايس لبش�ار األس�د - كام تشر مجلة األحداث 
السياسية خالل سنوات عهده السبع - هو الذي أفىض إىل هذا التحول. فبشار ال يمتلك 

رؤى اسراتيجية خمططة خاصة به، بقدر ما يمتلك مواقف اسراتيجية وحسب.
لق�د أدى هذا التحول االس�راتيجي إىل إمه�ال مطالب علامء الدين ب�ل والتصادم 
معه�م يف بع�ض األحيان، كام يف موضوع قانون التعليم الرشعي الذي مل يأخذ بحس�ابه 
موق�ف علامء الدين واملؤسس�ة الدينية، فاضطر علامء الدين الس�وريون إىل أن يصدروا 
بياهن�م يف متوز/يولي�و 2006 وفيه�م من هو حمس�وب ع�ىل النظام! ال ري�ب أن البيان 
وموقف علامء الدين أثار دهش�ة الرئيس الش�اب، إذ كان يتوقع من املؤسس�ة املستأنسة 
طاعة مطلقة، كام لو أهنا أي مؤسس�ة من مؤسس�ات الدولة، وكي�ف يتجرأ علامء الدين 
ع�ىل مواجهة ق�رارات حكومية ويتجهون للرئيس؟ ال ش�ك أن الرئيس أحس بش�كل 

واضح أن التعامل مع املؤسسة الدينية وعلامء الدين ليس أمرًا هينًا أبدًا.
عىل هذه القاعدة االسراتيجية يف النظر إىل املؤسسة الدينية ورجاالهتا سمح األسد 
االب�ن للمؤسس�ة الش�يعية بالعمل بكامل حريتها وبتس�هيالت غ�ر عادية - ألغراض 
سياس�ية وقناعات ش�خصية؛ كام ستوضح هذه الدراس�ة - عىل أساس أن ضبط العمل 
الديني ممكن يف أية حلظة عندما خيرج عن املسار املتاح له. ويبدو أن األسد االبن نظر إىل 
املس�ألة كام لو أهنا مس�ألة ختص النظام وحده، وبالتايل فقد أمهل من حس�ابه انعكاساهتا 

االجتامعية والدينية يف الوسط السني الذي يمثل األكثرية السكانية املطلقة يف سورية.
وعىل س�بيل املثال فإن إرصار األجهزة األمنية عىل االعتقال واحلكم بأحكام قاسية 
ملجرد االنتس�اب الفكري للتيار الس�لفي وب�دون أي عمل مادي ض�د النظام منذ تويل 
األس�د االبن السلطة وحتى اليوم، يف مقابل ترك املجال مفتوحًا أمام النشاط التبشري 
الش�يعي بدون حس�اب يف الوقت نفس�ه بام فيه من اس�تفزاز اجتامعي بالغ، وحساس�ية 
للمؤسس�ة الديني�ة وطبقة علامء الدين، ال يعني س�وى أن املنظور األمني االس�تلحاقي 

للمجال الديني ومؤسساته وعلامئه هو الذي يتحكم يف فكر صانع القرار.
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الدراسات السابقة

لق�د ُكت�ب وُنرش وأذي�ع الكثر من املقاالت والتقارير يف وس�ائل اإلع�الم املختلفة عن 
التمدد الش�يعي ونش�اط مبرشيه يف س�ورية، غر أن معظم ما كتب يقوم عىل مشاهدات 
جزئي�ة وتقاري�ر يغلب عليه�ا االنطباع واحل�امس العاطفي، وذلك ال يعن�ي بالرضورة 
أن ه�ذه التقاري�ر الصحفي�ة واملقاالت ال تتضم�ن مجلة كبرة من احلقائ�ق، غر أن هذا 

املوضوع مل حيظ ببحث منظم إال يف دراستني:

1- حتذير الربية من نشاط الشيعة يف سورية )عبد الستِّري آل حسني(�
وهي دراس�ة كتب�ت يف وقت مبكر نس�بيًا )11 ش�باط/فرباير 2004(، وش�ملت 
)دمشق، وحلب، وإدلب، والرقة، وديرالزور، والقامشي، ومحص، والساحل(، ويبدو 
أن اس�م املؤل�ف مس�تعار، وأيًا يكن فإن ه�ذا ال يبدو مهاًم فالظ�روف األمنية تربر ذلك 

بكل تأكيد. 
من جهة أخرى الدراس�ة موجودة فقط عىل شبكة اإلنرنت ويف مواقع عديدة، وال 
يش�ار يف أي من هذه املواقع إىل معلومات عن مكان الطباعة والنرش، ويبدو أهنا نرشت 

.pdf بشكل إلكروين وحسب عىل شكل ملف
هذه الدراسة أيضًا - التي جاءت يف 127 صفحة من القطع املتوسط - ال تستند إىل 
أصول علمية صلبة، فهي متيل ألن تكون تس�جياًل منظاًم النطباعات ومالحظات قائمة 
عىل أس�اس أيديولوجي. ومع ذلك تس�اعد هذه الدراس�ة - رغم ع�دم دقة املعلومات 
الواردة فيها وحاجتها للتوثيق والتأكيد، وخلوها من أرقام حمددة - عىل إمس�اك ببعض 

اخليوط الرئيسية يف التبشر الشيعي ومتدده يف املناطق السنية يف سورية.

2- عملية التشيع يف سورية 1985-2006: دراسة اجتامعية - إحصائية، 2006�
 The Shiitization Process in Syria 1985-2006: A Socio-statistic Paper

أرشف عىل هذه الدراس�ة منظمة »املجل�س الوطني للحقيقة واملصاحلة والعدالة يف 
سورية«، وقدم هلا رئيس املنظمة الطبيب واملعارض نزار نيوف. 
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وع�ىل الرغ�م من أن الدراس�ة - ك�ام ورد يف عرضه�ا عىل موقع اجله�ة املرشفة عىل 
اإلنرنت - تشر إىل متسك »صارم« باملنهجية والشكلية البحثية االجتامعية اإلحصائية، 
وأن الباحثني الذين أجروا الدراس�ة )تس�عة باحثني ميدانيني( هم باحثون متخصصون 
يف جم�االت علم االجت�امع وعلم االجت�امع الس�يايس واإلحصاء، ومجيعه�م »علامنيون 
ونشطاء يف حركات املجتمع املدين السورية« )عىل حد تعبر مقدم الدراسة(، كام زعمت 
هذه الدراسة أهنا اعتمدت عىل مصادر معلومات حمددة هي سجالت املحاكم الرشعية 
)املذهبي�ة( وبيان�ات الزواج والطالق، ومعطيات مس�تخلصة من س�جالت مديريات 
وزارة األوق�اف يف املحافظ�ات، ومقاب�الت ش�خصية ميداني�ة مع علامء دي�ن ووجهاء 
ومواطنني عاديني ينتمون إىل خمتلف املذاهب اإلس�المية املعنية، ومعطيات مس�تخلصة 
من س�جالت املراكز الثقافية اإليرانية واحلوزات واملدارس الش�يعية التي ترشف عليها 
وتدعمها، جزئيًا أو كليًا، الس�فارة اإليرانية يف دمش�ق، فإن الدراس�ة تستدعي عددًا من 

املالحظات نسجل أمهها ههنا:
أواًل - بغ�ض النظ�ر عن النتائج التي وصلت إليها الدراس�ة، فإن س�جالت وزارة 
األوقاف ال تتضمن معلومات تتعلق باملؤسسات الشيعية الدينية والتعليمية، وهي فقرة 
باملعلومات عن املؤسس�ات الش�يعية إىل حد مؤس�ف خصوصًا فيام يتعلق باحلس�ينيات 
واملؤسس�ات التعليمي�ة، وبالت�ايل فإن االس�تناد إىل مص�ادر مديري�ات وزارة األوقاف 
وحتى الوزارة نفسها أمر غر جمد وال يقدم كثر فائدة، وال يمكن أن يكون مصدرًا غنيًا 

للمعلومات قياسًا إىل املصادر األخرى. 
ثانيًا - إن النتيجة التي خرج هبا البحث بأن نِس�بَ تش�يع منطقة اجلزيرة السورية يف 
حمافظتي دير الزور والرقة والقنيطرة، كوهنا ال تشكل إال أجزاء عرشية متناهية الصغر - 
بضع عائالت تعد عىل أصابع يد واحدة، ولكون النشاط الشيعي فيها يبتعد عن الشكل 
»التبش�ري« ويقتر عىل اجلانب »الطقيس«، أمٌر ختالفه التقارير والوثائق والوقائع عىل 
األرض ك�ام س�توضحه فصول هذه الدراس�ة؛ فمعظم املد الش�يعي التبش�ري يف عهد 

َز يف الوسط االجتامعي الديني املوسوم بالسني. األسد االبن تركَّ
 كام أن نتائج البحث وتفس�رها تشر إىل حتيز أيديولوجي وتضخيم بالغ الوضوح، 
فمن جهة هي حترص عىل علامنية متطرفة، ومن جهة ثانية هي متحيزة طائفيًا للعلويني. 
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وقد أثبت البحث امليداين واجلوالت االستطالعية التي قمنا هبا أن الدراسة مفتقرة بشدة 
للمعلومات يف املجتمع السني، وبالتأكيد فإن ذلك سيؤثر يف مصداقيتها، خصوصًا جلهة 
األرقام التي أعلنتها، والتي حاولت كسب مصداقية واقعية فيها عرب زهوها بالشكليات 

املنهجية!
ونظ�رًا للظ�روف اخلاص�ة بالطائفة العلوية فيام يتعلق باحلساس�ية األمني�ة، فإنه من 
الصعوبة بمكان احلصول عىل معلومات دقيقة بالنسبة للباحثني، ومع ذلك فإن الدراسة 
أعاله ُتعترب أحد املصادر للمعلومات التي ختضع لعمليات االمتحان والغربلة واملقارنة، 
مع األخذ بعني االعتبار بكل التحفظات املذكورة، والتحفظات العلمية األخرى التي مل 

نتطرق هلا يف هذا االستعراض املختر للنقاط األساسية.

مجال البحث وحدوده

املقصود ب�»الش�يعة« يف البحث هم طائفة الشيعة »االثني عرشية«)3(، الذين يندرج   -1
معتقدهم حتت املعتقد الديني السائد يف إيران، والذي ينص عليه دستور اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية، ويستهدف البحث دراسة تبشر الشيعة االثني عرشية بالتحديد 

يف املجتمع السوري عمومًا، والشق السني بشكل خاص.

يش�مل البحث املحافظات الس�ورية الرئيس�ية: دمش�ق وريفها، حل�ب، الالذقية،   -2

طائفة إسالمية منشقة، ظهرت إثر الخالف الذي نشأ بين الخليفة الرابع للمسلمين علي بن أبي طالب )يعتقدون   )3(
أنه دفن في النجف( ومعاوية بن أبي س�فيان الذي كان واليًا على بالد الش�ام في عهد الخليفتين الراش�دين عمر 
بن الخطاب وعثمان بن عفان، ويؤمنون بأن الخالفة ال ترجع إلى إرادة المسلمين في تحديد مصالحهم، وإنما 
هي محددة سلفًا بنصوص من الوحي وباألسماء، وقد حددت النصوص اثني عشر إمامًا كلهم من نسل الخليفة 
الراب�ع عل�ي بن أبي طالب )ابن عم النبي وزوج ابنت�ه(، يمتلكون جميعهم العصمة اإللهية )الخطأ غير وارد في 

تصرفاتهم وأقوالهم(، واإليمان بهم أصل من أصول الدين لدى الشيعة.
انظر تعريف الشيعة االثني عشرية في: األمين، حسن، ثورة إيران في جذورها اإلسالمية الشيعية، ملف النهار،   

دار النهار، بيروت، 2 نيسان، 1979، ص ص 35-31.
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طرط�وس، إدل�ب، مح�ص، مح�اة، دير ال�زور، الرق�ة، احلس�كة، درعا. واس�تثنت 
الدراس�ة حمافظة الس�ويداء وحمافظة القنيطرة. فمن جهة ليس هناك تواجد ش�يعي 
يف حمافظة الس�ويداء التي يقطن غالبيتها ال�دروز، ومن جهة ثانية فإن القرى التابعة 
هل�ا أو للقنيطرة إذا كان جيري التش�ييع فيها فانطالقًا من درع�ا، وبالتايل فام ورد من 

معلومات تتعلق بريف القنيطرة والسويداء تم إحلاقه بريف درعا.

ز البحث بش�كل أس�ايس عىل الف�رة الزمنية املمتدة ب�ني 2000 - 2007، أي  يركِّ  -3
منذ تويل بش�ار األسد رئاسة اجلمهورية، لكنه يشمل أيضًا دراسة للوجود والتبشر 
الش�يعي احلديث ب�دءًا من ظهور الدول�ة الوطنية وحتى هناية عه�د الرئيس حافظ 
األس�د )1970- 2000(، ذل�ك أن م�ن غر املمك�ن فهم التغ�رات الديمغرافية 
وتفسر النشاط التبشري يف الفرة )2000 - 2006( بدون معرفة تاريخ الوجود 

الشيعي وتغراته قبل ذلك. 

تم حتديد بداية املجال الزمني يف هذه الدراسة عام 1919؛ ألنه العام الذي شهد قيام   -4
الدولة الوطنية الس�ورية، وكل ما قبل هذا املجال الزمني هو عبارة عن توضيحات 

تارخيية عامة جلذور الشيعة يف سورية بشكل خمتر ومركز للغاية.

منهج البحث 

استغرقت الدراسة ومجع املعلومات عامًا كاماًل )ترشين األول/أكتوبر 2006- ترشين 
األول/أكتوبر 2007(، وقامت عىل أساس تعدد منهجي:

اجلوالت امليدانية االستطالعية: التي شملت أكثر املحافظات املذكورة.  -1

حتليل املضمون: وثائق رس�مية حكومية وبيانات سياس�ية، ش�هادات شهود عيان.   -2
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مقدمة

وفيام خيص ش�هادات ش�هود العيان واملص�ادر املطلعة والتقاري�ر الصحفية فإنه تم 
التثبت من معلوماهتا عرب املقارنة، وغالبًا تم التأكد من املعلومة من مصدر مستقل، 
وم�ن أكثر من مصدر. أما الوثائ�ق احلكومية فقد تم التأكد من صحتها عرب مصادر 
متعددة مس�تقلة، وعرب تقاطع نصوصها مع بعضها البعض، وعرب تقاطعها مع سر 

األحداث والوقائع زمن صدورها.

املقارنة املستمرة مع معلومات ونتائج الدراسات خصوصًا تلك التي اعتمدت عىل   -3
سجالت األحوال الشخصية للمحاكم الرشعية اجلعفرية، مع مالحظة أن سجالت 
األحوال الش�خصية هلذه املحاكم ال حتتوي بالرضورة عىل أس�امء كل املتشيعني )أو 
»املس�تبرين« حس�ب التعبر الش�يعي(، وذلك يعني أن املعلومات التي تتضمنها 

عىل أمهيتها تعترب معلومات تقديرية.

مصادر المعلومات في الدراسة

اجلوالت امليدانية.  -1
وثائق رسميَّة.  -2

شهادات متشيعني وشهود عيان.  -3
الدراسات السابقة.  -4
التقارير الصحفية.  -5

املقابالت مع شخصيات ذات عالقة بموضوع الدراسة.  -6
الدراسات العامة عن التاريخ السيايس واالجتامعي لسورية بعد االستقالل.  -7

الدراسات السياسية املتخصصة بعهدي: حافظ األسد )1970-2000(، واألسد   -8
االبن يف الفرة )2000- 2007(.
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مالحظات على البحث

زات املذهبية والدينية، وتتعامل هذه الدراسة  ال تدخل هذه الدراس�ة يف إطار التحيُّ  -1
مع املصطلحات الدينية )مثل: »س�ني« أو »ش�يعي«... إلخ( بوصفها مصطلحات 
أداتيَّة جمردة، كام أن هذه الدراس�ة ليس�ت معنيَّة بتصحي�ح أو ختطئة ما يندرج حتتها 

من التصورات الدينية واأليديولوجية.

جتنبت الدراس�ة االعتامد عىل أس�اليب البح�ث االجتامعي يف تفري�غ البيانات نظرًا   -2
لصعوب�ة اإلحصاء امليداين واحلص�ول عىل أرقام حقيقية، وبالتايل اكتفت بالنس�ب 
التقديري�ة القائم�ة عىل تقاط�ع معلومات من املص�ادر املختلفة الت�ي اعتمدهتا هذه 

الدراسة.

إن دراس�ة ترص�د األرقام احلقيقية ال يمك�ن أن توجد يف ظل الظ�روف احلالية، وال   -3
يمكن لفرد أو بضعة أفراد القيام هبا، إذ ال بد لذلك من مؤسسة حكومية - أو دولية 
متخصصة يف جمال الدراس�ات األمنية واالجتامعية وبمساعدة حكومية - كي يمكن 
إنجازها بدقة وإعطاء صورة حقيقية ملا جيري يف الواقع. ومع ذلك فإن اجلهد املبذول 
يف هذه الدراسة يمثل عماًل قريبًا جدًا لوصف الواقع، وهلذا السبب تعترب النتائج التي 
توصلت إليها نتائج نسبية مهام كانت قريبة من احلقيقة. ومن املتعذر يف الوقت الراهن 

وجود نتائج إحصائية دقيقة، لكن هذا ال يعني أهنا أقرب ما تكون للواقع.

س�تغفل هذه الدراس�ة لرضورات تتعلق بأصحاهبا مصادر املعلومات الش�خصية،   -4
خصوصًا يف الشهادات العيانية ومصادر الوثائق.

توثي�ق املعلوم�ات من مصادرها التي تعت�رب مرجعًا أصليًا وموثوق�ًا يف موضوعها،   -5
فعىل س�بيل املثال تعتمد الدراسة يف توثيق األحداث التي تتعلق باألقلية الشيعية يف 

سورية والوجود الشيعي اجلديد عىل مصادر شيعية أو حكومية رسمية.
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مقدمة

المسار العام للدراسة

نظرًا لصعوبة فهم حركة التش�يع الراهنة بمعزل عن تاريخ الوجود الش�يعي يف سورية، 
فق�د ت�م ختصي�ص الفصل�ني األول والث�اين للتمهي�د التارخي�ي ع�ن الوجود الش�يعي 
والتغي�رات التي طرأت عىل بنيته االجتامعية والفكرية، فمن املهم للغاية وضع املعنيني 

هبذا املوضوع يف السياق التارخيي.
تتج�ه الدراس�ة يف الفص�ل الثال�ث لإلمس�اك بالبداي�ات الفعلية للمد الش�يعي يف 
عهد حافظ األس�د، وانعكاس�ها عىل التش�ييع يف الطائفة العلوية، وتأثر تشكيل املحور 
الس�وري اإليراين غداة قيام اجلمهورية اإلس�المية اإليرانية عام 1979، وعشية حرب 
اخلليج األوىل. ويف الفصل الرابع تصل الدراس�ة إىل غايتها يف الكش�ف عن أبعاد قضية 
التشييع ودور النظام السيايس واجلهاز األمني يف دعم ومحاية التبشر الشيعي يف املجتمع 
السوري، والظروف السياسية واالجتامعية املحلية والدولية التي أدت إىل انفجار قضية 
التشيع يف سورية، وتتناول بالبحث انعكاسات التحول االسراتيجي يف املحور اإليراين 
- الس�وري يف ظل أزمة امللف النووي اإليراين وخروج اجليش السوري من لبنان غداة 

انطالق التحقيق الدويل يف اغتيال رئيس الوزراء اللبناين رفيق احلريري.
ختتت�م ه�ذه الدراس�ة بعرض النتائ�ج الت�ي توصلت إليه�ا، وتوضي�ح خارطة املد 
الش�يعي، وداللتها السياس�ية واالجتامعية، والتقديرات الرقمية للمتشيعني يف املجتمع 
الس�وري كام هي عليه اليوم، والنس�ب التي تعترب من نتاج املرحلة اخلاصة بعهد بش�ار 

األسد 2000 – 2007. 

أخريًا���
تندرج هذه الدراسة يف إطار البحوث املتخصصة بموضوع الدين وعالقته باملجال 
الس�يايس، وانطالقًا من ذلك فهذه الدراس�ة تشكل جزءًا متماًم للدراسات التي درست 
احل�ركات اإلس�المية وتأثر املؤسس�ة الديني�ة وعلامء الدي�ن يف املجال الس�يايس، التي 
يمك�ن بمجموعه�ا أن تف�ر بش�كل أعمق عالق�ات القوة ونظ�ام اللعبة السياس�ية يف 

سورية اليوم.
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والب�د يف خت�ام مقدم�ة هذه الدراس�ة - الت�ي تداخلت فيه�ا جهود عدد م�ن أبناء 
الوطن املخلصني - من التوجه بالش�كر لكل الذين وفروا وثيقة من الوثائق التي تتعلق 
بالقضي�ة، ول�كل الذين قدموا ش�هاداهتم ومش�اهداهتم بأمانة، وألولئ�ك الذين أتعبوا 
أنفس�هم يف مراجع�ة النس�خ األولية من هذه الدراس�ة، ومل يبخل�وا بتقديم ملحوظاهتم 
القيمة وخرباهتم يف موضوع البحث؛ فكان هلا األثر يف حتس�ني صيغته وتصويب بعض 
ما جاء يف الدراسة، ولكل من ترمجها إىل لغة أجنبية، ولكل من بذل ومل يدخر جهدًا من 
أجل إخراجها، حيتس�به يف س�بيل اهلل ويف س�بيل هنضة األمة، لكل أولئك يتوجه املعهد 

الدويل للدراسات السورية بالشكر اجلزيل والتقدير الكبر.
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الفصل األول

المنبوذون

اإلحياء 1919 - 1969

»إننا مقبلون عىل تطور اجتامعي يعم أبناؤنا شئنا أم 
أبين�ا، فلنقطع الطريق عىل ما يرافق التطورات عادة 
من انحراف وهتور وضياع بإنش�اء مدرسة تزودهم 
بام يقيض به هذا التطور من صنوف املعرفة، وتبقيهم 

يف رعايتنا ضمن إرشافنا«� 
الشيخ حمسن األمني

عندما حدثت عملية تفجر مرقد اإلمام احلس�ن بن عي العسكري )260ه( يف سامراء 
ع�ام 2005، كان مدي�ر حمط�ة إذاعية حملية يف العراق يس�تفتي عىل اهل�واء مبارشة عمن 
يمك�ن أن يك�ون وراء هذا احلادث، وبحامس ش�ديد قال أحد املتصل�ني: »أنا أعرفه«!، 
املذي�ع يس�أل: »من ه�و؟«، جييب املتصل: »إهن�ام أبو بكر وعمر«! يقص�د أول خليفتني 

IISS-7.indd   21 15/12/08   17:04:39



22

البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

لإلس�الم. ه�ذه االس�تعادة للتاري�خ تعني بالضب�ط أن التاري�خ يفعل فعل�ه الرمزي يف 
التحش�يد الطائف�ي، ف�ام قاله الش�اب خيتزل - يف الواق�ع - املخيال اجلامعي الش�يعي يف 
العراق وغره؛ فغداة تفجر املرقد اندلعت حرب طائفية خميفة وغر مسبوقة يف العراق. 
ل الشيعة إىل أقلية مهمشة يف العامل اإلسالمي )السني( وعجزهم طوال التاريخ عن  وُّ حَتَ
التحول إىل أكثرية والنكبات التي منوا هبا يف رموزهم السياسية - الدينية جراء حماوالهتم 
السياس�ية السيطرة عىل األكثرية، خلقت وعيًا انتقاميًا مؤسسًا عىل رؤية نفسية سوداوية 
للعامل قائمة عىل الشعور العميق واملزمن بالظلم )عدم االعراف بحقِّ اإلمامة(، والنظر 
إىل الش�يعة بوصفه�م أقلية ضالَّة، يع�زز هذه الرؤية ويغذهيا جمموع�ُة الطقوس الدموية 
الندبية عىل مقتل احلسني يوم عاشوراء، وجمالس العزاء، والبكائيات اجلامعية، والرانيم 
الدينية املغرقة يف احلزن واألسى. باختصار، ثمة رؤية للعامل مكرسة طقوسيًا قلام توجد 
ل�دى أقليات دينية أخرى، تقوم عىل الش�عور باملظلومية واحلزن واألمل النفيس الش�ديد 

واملستديم نابع من االعتقاد بالظلم واحلرمان ألهل البيت وأتباعهم.
مجلة املصطلحات املستخدمة يف اخلطاب الشيعي الديني: »احلسينية«، »املظلومية«، 
»العزاء«، »الندب« وس�واها تؤس�س حلالة نفس�ية قابل�ة لالنفجار يف أي حلظ�ة انتقامًا 
من اجلامعة »الظاملة«. هلذا الس�بب فإن اس�تحضار التاريخ يبدو قويًا يف احلرب الطائفية 
الدائرة يف العراق اآلن؛ لقد ُقتل اإلمام احلسني عام 61ه )هناية القرن السابع امليالدي( 
يف كربالء عىل يد جند يزيد بن معاوية )اخلليفة األموي(، واآلن ُيعثر عىل جثث يف خمتلف 

أنحاء العراق انتقم من أصحاهبا للحسني! وُمثِّل هبا بعبارة: »يا لثارات احلسني«!!

أواًل: الوجود الشيعي في سورية )���� – 1919(

ي الش�هر( إىل دمشق  يف القرن الثالث اهلجري قدم اإلمام النََّس�ائي )عامل احلديث الس�نِّ
أيام الدولة العباس�ية، وجلس يف املس�جد األموي الكبر )وفق التقاليد العلمية يف ذلك 
الوق�ت( ل�روي احلديث عن النبي )ص(، فُس�ئل أن حيّدث الناس ع�ن فضائل معاوية 
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بن أيب سفيان )خليفة املسلمني اخلامس( فأجاب مستنكرًا: »أال يرىض معاوية أن ينجو 
ل؟!« فقام إليه الناس فرضبوه، حتى أخرجوه من املسجد، ليغادر  رأسًا برأس حتَّى ُيفضَّ
دمش�ق من فوره، ويموت إثر تلك احلادثة بوقت قليل! هذه القصة تكش�ف عن صالبة 

ني وحساسيته الدينية الشديدة من التشيُّع. الوعي السُّ
وحيث يقبع اليوم رضيح مؤس�س الدولة األموية معاوية بن أيب س�فيان يف دمش�ق 
تأسست جذور الوعي السني املفارق لالنشقاقات األخرى يف اجلسد اإلسالمي، والتي 
كانت قد بدأت بالظهور والتبلور ش�يئًا فش�يئًا مع مرور الوقت واألحداث. وما انتهت 
الدولة األموية بعد قرن من الزمان حتى كانت الشام)4( مركزًا سنيًا عصيًا عىل الزحزحة 

والتغير، ورث من العهد األموي تشدده إزاء االنشقاق الشيعي.
بقيت بالد الش�ام إقلياًم س�نيًا متمس�كًا بس�نيته ومذاهبه الفقهية احلنفية والش�افعية 
واحلنبلي�ة حت�ى ما بعد منتص�ف القرن الرابع اهلج�ري حني وفد احلمدانيون وأّسس�وا 
دولته�م يف مدينة حلب )ش�امل س�ورية( وهم ش�يعة ُوِصُفوا بأهنم غ�ر مغالني، وكان 
ال�راع بينهم وبني اإلخش�يديني )حكام مر( حول الس�يطرة عىل دمش�ق. ويف هناية 
الق�رن الرابع اهلجري اس�تطاع الفاطمي�ون )العبيديون( احتالل أجزاء من بالد الش�ام 
وخاصة مناطق من الس�احل الس�وري، وبقي األمر مضطربًا والراعات مستمرة بني 
الفاطمي�ني واملرداس�يني يف حلب ودمش�ق إىل أن جاء الس�الجقة األت�راك يف منتصف 
الق�رن اخلام�س اهلجري وكان من آثارهم صالح الدين األيويب الذي وحد بالد الش�ام 

ومر)5(.
ويب�دو أن التش�يع كان له أثر عىل بع�ض املناطق وخاصًة يف مدين�ة حلب، إذ يذكر 
املؤرخ�ون أن�ه ح�ني أراد القائ�د التارخيي النارص ص�الح الدين األيويب االس�تيالء عىل 
حلب اس�تنجد الوايل بأهلها، فاشرط عليه الش�يعة )ويبدو أهنم كانوا يشكلون وجودًا 
كب�رًا يف حل�ب( إن أجابوه أن يعيد يف األذان »حّي عىل خر العمل« يف مجيع املس�اجد، 

)4(  »إقليم الش�ام« يضم كاًل من: س�ورية وفلس�طين واألردن ولبنان، وإذا أطلق مصطلح »الشام« فعادة ما يقصد به 
سورية ولبنان معًا.

)5(  شاكر مصطفى: موسوعة دول العالم اإلسالمي، الجزء األول ص 353. 
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وينادي باسم األئمة االثني عرش أمام اجلنائز، ويكرب عىل امليت مخس تكبرات، ويفوض 
أمر العقود واألنكحة لش�يخ الش�يعة أيب املكارم محزة بن زه�رة )ت(، فقبل الوايل ذلك 

مكرهًا!)6(.
كان�ت ه�ذه هي املرة األوىل واألخرة التي يغزو فيها الفكر الش�يعي أرض الش�ام، 
فق�د اس�تعادت الدولة األيوبية - خصوصًا بعد صالح الدي�ن - ثم العثامنية حكم بالد 
الش�ام)7(، وأعادهت�ا إىل وضعه�ا األص�ي، لكن جيوب�ًا للتش�يع بقيت هن�ا وهناك متت 
حماربتها ودفعها إىل اجلبال، فقد كانت بمنزلة جيوب معارضة سياسية، فمعظمها يدين 
بال�والء للفاطمي�ني، هلذا الس�بب ما كانت املس�ألة تعصبًا س�نيًا بقدر ما كان�ت توطيدًا 
سياسيًا وعسكريًا لدولة استطاعت إخراج الصليبيني الغزاة من القدس بعد أن سقطت 

يف أيدهيم يف العهد الفاطمي.
الوالء الديني الس�يايس للش�يعة يف بالد الش�ام بع�د اهنيار الدول�ة الفاطمية حّوهلم 
إىل أقلي�ات ديني�ة باطنية منغلق�ة تغزوها األفكار الوثني�ة للديانات اإلحيائي�ة التقليدية 
يف منطق�ة الرشق األوس�ط وش�كلت انش�قاقات عن التش�يع )ال�دروز واإلس�امعيلية 
والعلويون )النصريون((، ومل يبق من الشيعة اإلمامية االثني عرشية سوى أقلية منبوذة 
اجتامعيًا وسياسيًا صغرة جدًا، تقطن بعض القرى الصغرة، وهي آخذة باالضمحالل 

والذوبان يف اجلسم السني الكبر.
 

انظ�ر: المقدس�ي، أبو ش�امة، الروضتي�ن في أخب�ار النورية والصالحي�ة، موقع ال�وراق على الش�بكة العالمية   )6( 
)www.alwarraq.com(، مرقم إلكترونيًا، ص 257.

بكثير من المغالطة يش�ير مبش�رو التش�ييع حتى اليوم إلى أن س�ورية كانت ش�يعية، وأن صالح الدين ثم الدولة   )7(
العثمانية حولوا أهلها بالقوة إلى العقيدة السنية! انظر مثاًل: مقابلة مع الشيخ جالل معاش )عراقي، مدير الحوزة 
الزينبية(، صحيفة الوطن الكويتية، 2007/06/01، الذي يصرح بأنه »كان هناك دولة ش�يعية في س�ورية على 
عه�د الدولة الحمدانية، وبالتالي س�ورية في األصل كانت دولة ش�يعية«! وكانت هذه إحدى األفكار الرئيس�ية 

التي روجت لها »جمعية المرتضى« )1981-1983(، انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة، ص32.
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ثانيًا: الشيعة في الدولة الوطنية )1919- 1969( 

ال تتوف�ر إحص�اءات دقيقة لعدد الش�يعة يف س�ورية عند قيام دولة س�ورية الوطنية عام 
1919، وال يبدو واضحًا كيف أصبح الش�يعة جزءًا من النس�يج االجتامعي الدمشقي. 
فللشيعة وجود يف دمشق، وهم األقلية الشيعية املدنية الوحيدة يف سورية، وباقي الشيعة 
- عىل الضآلة الش�ديدة لعددهم - مش�تتون يف بعض األرياف، قرب دمشق وحلب)8(. 
وقد يكون مفيدًا للغاية البحث يف الس�جالت العدلية العثامنية املحفوظة يف تركيا ملعرفة 
أعدادهم وأوضاعهم يف ظل الدولة العثامنية فيام إذا كانت هناك أساس�ًا وثائق تدل عىل 

وجودهم يف دمشق أو يف املناطق التي تدخل اآلن ضمن احلدود السورية.
يف »ح�ي األمني« و»اجلورة« )يس�مى اآلن: حي جعفر الص�ادق(، وعىل مقربة من 
اجلام�ع األموي الكبر يف دمش�ق وداخ�ل املدينة القديم�ة األثرية حي�ث األزقة املغلقة 
واحلواري الضيقة يقيم شيعة دمشق، يف منطقة تفصل بني األقليتني اليهودية واملسيحية، 
وه�ي املنطقة الوحيدة التي يوجد فيها أقليات دينية يف دمش�ق. ويف منطقة املهاجرين يف 
جبل قاس�يون يف دمشق يقيم الشيعة يف حي »زين العابدين« بمنطقة املهاجرين، ويطلق 
عليه�م أهايل دمش�ق وص�ف »املتاول�ة«، أو »األرف�اض«، وهي أوصاف ت�دل عىل نبذ 

املجتمع الدمشقي هلم.
ويش�ر بعض الباحث�ني إىل أن يف جوار دمش�ق، وحتديدًا يف الغوط�ة قرية عني ترما 
وقرية راوية )يف الدقانية، وفيها مقام الس�يدة زينب الصغرى(، دخلها التش�يع يف القرن 

الثامن للهجرة.
ل الصغ�رة، ولطاملا كانت هذه القرية  ويف ري�ف حلب يقطن بعض الش�يعة قرية ُنبُّ
موض�ع حساس�ية املجتم�ع املدين�ي احللبي، وه�و جمتمع مع�روف بتعصب�ه االجتامعي 
فضاًل عن الديني. ويف إدلب كان يقطن بعض الش�يعة قرية الفوعة. ويف محص يف »حي 

باس�تثناء ذلك فإن الوجود الش�يعي جميعه جديٌد وطارٌئ، يرجع في قس�م منه إلى إيمان شخصي، وجدل ديني   )8(
)كما هو الحال في قرية »زرزور« قرب جسر الشغور(، أو يرجع إلى فترة الحقة مثل الهجرة التي سببتها الحرب 

األهلية في لبنان كما في مدينة بصرى. 

IISS-7.indd   25 15/12/08   17:04:39



26

البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

البياض�ة«، ويف قريتي احلميدية وأم العمد يرجع الوجود الش�يعي فيهام إىل القرن الرابع 
اهلجري عىل أقل تقدير)9(.

ومل يك�ن بإمكاننا - بس�بب الوق�ت - البحث للتوصل إىل تاريخ ظهور الش�يعة يف 
ه�ذه املناط�ق مجيعها، وم�ا إذا كانت ترجع إىل ما قب�ل ظهور الدول�ة الوطنية يف العر 

احلديث أم بعده.
وحس�ب اإلحصاءات الرسمية فإن نسبة الش�يعة إىل عدد السكان يف سورية كانت 
يف عام 1953 متثل 0.4 %)10( من سكان سورية، وهذا يؤكد أن الطائفة الشيعية كانت 
صغرة للغاية. وقد طغى عىل املجتمع الش�يعي حالة من االنغالق الش�ديد، حتى أنه مل 
يكن قادرًا عىل اإلس�هام اجليد يف املجال العام؛ ال ثقافيًا وال اجتامعيًا وال سياس�يًا حتى 
الس�تينيات. وبينام كان يف عزلت�ه غارقًا يف طقوس عزائه املقي�م وبكائياته املتواصلة عىل 
»اإلمام املظلوم« احلسني بن عي وفد عليه الشيخ حمسن األمني احلسيني من جبل عامل 
يف لبنان، ليواجه هذا االنغالق وما صحبه من تصورات دينية سقيمة، ويبث فيهم روح 

احلياة.
انش�غل الش�يخ األمني بتصحيح »االنحرافات« التي أصابت الفكر الشيعي االثني 
ع�رشي يف دمش�ق، وأس�س هلذا الغ�رض »املدرس�ة العلوية« إلحي�اء التعالي�م الدينية 
الش�يعية »الصحيح�ة« ومواجه�ة »االنحراف�ات« األخالقي�ة الت�ي جيلبها الع�ر)11(، 
وه�ي أول مدرس�ة ش�يعية يف س�ورية للتعليم الديني، وم�ا تزال قائم�ة إىل اليوم، وهي 
معروفة باسم »املدرسة املحسنية« يف حي األمني. وعىل الرغم من أن الشيخ مل يواجه يف 

انظر: التأسيس لتاريخ الشيعة، م.س، ص251.   )9(

س�وريا باألرقام: دليل إحصائي شامل )المعطيات الجغرافية والسياسية والتربوية والعسكرية(، المركز اللبناني   )10(
للدراسات االستراتيجية، بيروت، ط1، 1985، ج1، ص125-124.

ينقل نجله هاش�م عن والده - بش�أن فكرة تاس�يس هذه المدرسة - قوله: »إننا مقبلون على تطور اجتماعي يعم   )11(
أبناءن�ا ش�ئنا أم أبين�ا، فلنقطع الطري�ق على ما يرافق التطورات عادة من انحراف وتهور وضياع بإنش�اء مدرس�ة 

تزودهم بما يقضي به هذا التطور من صنوف المعرفة، وتبقيهم في رعايتنا ضمن إشرافنا«. انظر:
األمين، هاش�م محسن، وبيضون، عباس. الخيبة والحزب والعزلة، جريدة السفير، بيروت، 1981-11-17،   

ص10. نقاًل عن: شرارة، وضاح. دولة حزب الله: لبنان مجتمعًا إسالميًا، دار النهار، ط4، 2006، ص27.
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إصالحاته ممانعة قوية من املجتمع الش�يعي الصغر؛ إال أنه نازع ش�يوخه عىل س�لطتهم 
الديني�ة واالجتامعي�ة، ولقي يف س�بيل ذلك الكثر م�ن التجريح كام يش�ر يف مذكراته؛ 
إذ يق�ول: »وجدن�ا جمال�س العزاء وم�ا يتىل فيها م�ن أحاديث غر صحيح�ة وما ُيصنع 
اة بأم كلث�وم يف قري�ة »راوية« من رضب  يف املش�هد املنس�وب إىل زين�ب الصغ�رى املكنَّ
الرؤوس بالس�يوف والقامات، وبعض األفعال املستنكرة، وقد صار ذلك كالعادة التي 
يعر اس�تئصاهلا؛ السيام أهنا ملّبس�ة بلباس الدين«. وعندما كان املجتمع الشيعي يذكر 
إنجازاته ف� »هو الذي ش�ّيد املجالس يف دمش�ق«، كان شيوخ الشيعة يكفرونه: »قد كان 

هذا عن أول أمره؛ لكنه بعد ذلك خرج من دين اإلسالم!« )املذكرات(.
تويف الش�يخ حمس�ن األم�ني ع�ام 1952، ودفن يف »احل�رضة الزينبية« خملف�ًا وراءه 
طائف�ة بدأت تدب فيها احلياة، متحفزة للمش�اركة يف املج�ال العام بعد أن كانت منبوذة 
ومغلقة عىل نفس�ها، يعلوها غبار مئات الس�نني من التاريخ املطوي؛ هلذا الس�بب حيظى 
السيد حمسن األمني لدى الشيعة السوريني باحرام كبر، فهم مدينون له بإحياء الطائفة، 

وتكرياًم له يطلق عىل أحد األحياء التارخيية التي يقطنها الشيعة اسم »حي األمني«.
يف الستينيات شارك الشيعة يف حكومة البعث يف الفرة ما بني شباط/فرباير 1966 
وترشي�ن الثاين/نوفم�رب 1970 عرب حقيبة وزاري�ة واحدة)12(، وبعد اس�تيالء الضباط 
العلوي�ني الكامل عىل الس�لطة، وهو أمر له داللته اهلام�ة، خصوصًا إذا عرفنا أن حزب 

البعث امتد إىل لبنان يف ذلك الوقت، وأن بني كبار قياداته يف لبنان شيعة)13(.
وعىل أية حال مل ُيسّجل للشيعة قبل هذا التاريخ أي مشاركة سياسية، يف وقت كان 
ال�دروز واملس�يحيون والعلويون يس�همون بقوة يف احلكوم�ات)14( وانقالبات اجليش، 

 Van Dam, Nikolaos. The Struggle for Power in Syria: Politics and Society under :انظر  )12(
 Asad and Ba’th Party, I. B. Tauris Publishers, London – New York, third published,

1996, p.83.

مثل »علي نادي«، وهو شيعي من بنت جبيل، انظر: شرارة، دولة حزب الله، م.س، ص73، ص83.  )13(

في فترة االنتداب الفرنس�ي وتحديدًا عام 1925 أس�س األخوان يوس�ف حيدر وس�عيد حيدر جريدة »المفيد«   )14(
الت�ي كان م�ن أبرز محرريه�ا نجيب الريس، وفي مكاتبه�ا انعقد االجتماع الذي تقرر فيه إرس�ال الوفد الوطني 
لمقابل�ة المفوض الفرنس�ي الس�امي الجديد الجنرال س�اراي وكانت منب�راً لحزب الش�عب )الوطني(، وعلى 
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وبرز منهم ضباط كبار أّدوا دورًا مهاًم يف تاريخ سورية يف مرحلة ما بعد االستقالل. 
حت�ى ذلك الوقت مل تك�ن هناك تغ�رات ديمغرافية ملحوظة للوجود الش�يعي يف 
سورية، وباستثناء بعض حاالت التحول )االستبصار( الفردية يف حلب)15( وإدلب)16( 
ورب�ام يف ري�ف درع�ا وغرها، فإن�ه ال يوجد تبش�ر ش�يعي باملعنى املنظ�م وال باملعنى 

السيايس؛ كانت املسألة يف ذلك الوقت جمرد قناعات نادرة دينية ومذهبية رصفة.

الرغم من أن اس�م األخوين قد يوحي بش�يعيتهما إال أنه ال وجود لهذه الكنية في العائالت الش�يعية في دمش�ق، 
وعلى األغلب هما من العلويين؛ فهذه الكنية تدل على أصول ريفية من جهة، ومن جهة ثانية فإن الكنية ش�ائعة 
ج�دا ًف�ي العائ�الت العلوية )انظر: األمين، حس�ن. غ�ارات على بالد الش�ام، دار قتيبة، دمش�ق، ط1، 2000، 

ص205(.

يعتب�ر الش�يخ محم�د مرع�ي األنطاكي )ولد س�نة 1314ه��/1897م في قرية عنص�و وهي من الق�رى التابعة   )15(
ألنطاكي�ة(، مؤس�س التش�يع الحدي�ث في مدين�ة حل�ب. كان ش�افعي المذهب، ث�م اعتنق المذهب الش�يعي 

الجعفري اإلمامي في ثالثينيات القرن المنصرم، ونشط بالدعوة للتشيع في حلب ومحيطها. 

ف�ي قري�ة زرزور - والتي تقع ش�مال جس�ر الش�غور )مدينة تابع�ة إداريًا لمحافظة إدلب( بحدود س�بعة عش�ر   )16(
كيلومت�رًا، ق�رب الحدود التركية - بدأ التش�يع على ي�د محمد ناجي الغفري، الذي كان قد تأثر بالش�يخ محمد 
مرع�ي األنطاكي وأعلن تش�يعه عام 1945، األمر الذي يدل على مدى التأثير والنش�اط الذي أحدثه األنطاكي 

في ذلك الوقت. 
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موطئ قدم

التحالف 1970 - 1990

»الطريق إىل الق�دس يمر عرب كربالء، والطريق إىل 
لبنان يمر عرب العراق«! 

هاشمي رفسنجاين، رئيس مكتب حركات التحرر 
اإلسالمية يف احلرس الثوري اإليراين، متوز/يوليو 1982

 »العلوي�ون«)17( هم فرع من غالة الش�يعة انش�قوا عن الطائف�ة اإلمامية االثني عرشية، 
يُنظ�ر إليه�م يف النصوص اإلمامية االثن�ي عرشية الفقهية باعتبارهم »كف�ارًا«، وهذا ما 
يقيم جدارًا ش�اهقًا بني األصل وانش�قاقه، ومل يكن من املحتم�ل أن تقوم أية عالقة بني 

ترجع تسمية الطائفة ب� »العلويين« إلى االنتداب الفرنسي، فقبل الحرب العالمية األولى كانت الطائفة تعرف باسم   )17(
»النصيرية«، انظر: سيل، باتريك، األسد: الصراع على الشرق األوسط، لندن، دار الساقي، ط1، 1989، ص32.
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العلويني والشيعة االثني عرشية ألسباب دينية حمضة حتى وقت قريب.
االنتامء إىل أقلية دينية)18( من هذا النوع كان له عمق كبر يف ش�خصية حافظ األس�د، 
وع�ىل الرغم م�ن انتامئه اليس�اري )فهو من الفصيل اليس�اري حلزب البع�ث( فإنه »كان 
يش�ارك أبن�اء طائفته عواطفهم يف الس�خط عىل امل�ايض )...( وكان علي�ه أن يعمل بجد 
إلقناع املتش�ككني بأنه قد خلف ُعَقَد األقلية وراء ظهره، وبأنه ملتزم جسدًا وروحًا، قلبًا 
وقالب�ًا بالتي�ار القومي الرئييس الع�ام«)19(. لكن األحداث أثبتت أن�ه كان غر ذلك، فقد 
كانت غريزته الطائفية أقوى من قوميته بام ال يقاس؛ إذ عمل األس�د ورفقاؤه يف »اللجنة 
العس�كرية« عىل علونة حزب البعث وعلَونة الس�لطة. وقد بدأت عملية تطييف اجليش 
م األسد وزارة  ت مع تس�لُّ والبعث منذ انقالب البعث يف 8 آذار/مارس 1963، واش�تدَّ

مؤس�س هذه الفرقة هو أبو ش�عيب محمد بن نصي�ر النميري البصري )توفي 260 ه�( ال�ذي عاش في العراق   
وادعى أنه الباب لإلمام الحادي عشر الحسن العسكري وهو الذي جمع عقائد الفرق الشيعية المتطرفة ليصوغ 
منه�ا المعتقدات النصيرية التي اتس�مت بالس�رية وأهمها تألي�ه الصحابي علي بن أبي طالب والقول بالتناس�خ 
وتأوي�ل كل األوامر الش�رعية بأن لها باطنًا يخرجها عن مفهومها الش�رعي، وجاء بع�ده محمد الجنبالني الذي 
رحل من إيران إلى مصر وهناك تبعه الحس�ين بن حمدان الخصيبي الذي حاول نش�ر مبادئ هذه الفرقة عندما 
اس�تقر في حلب أيام الدولة الحمدانية. انظر عبد الرحمن بدوي: مذاهب اإلس�الميين، ط دار العلم للماليين، 

بيروت 1997، وانظر أحمد محمد جلي: دراسة عن الفرق، الرياض 1988.
حول ش�خصية الخصيب�ي ومرجعيته للعلوية انظر كتاب: الخصيبي، أبى عبد الله الحس�ين بن حمدان، الهداية   

الكبرى، مؤسسة البالغ للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط4، 1991، ص 7، ص14، ص323.

الطائف�ة العلوية هي أكبر أقلية دينية في س�ورية، فنس�بتها - حس�ب اإلحصاءات الرس�مية حت�ى عام 1985  -   )18(
)11.5( ٪ األقلي�ات األخ�رى: الدروز )3 ٪( واإلس�ماعيليون )1 ٪( والمس�يحيون )8 ٪(، والش�يعة )قرابة 
0.4 ٪( ، والباق�ي مس�لمون س�نة )76.1٪(. انظ�ر إحص�اءات األع�وام 1952، 1960، 1963، 1975، 
1982، 1983 ف�ي: س�وريا باألرق�ام، المرك�ز اللبناني للدراس�ات االس�تراتيجية، م.س، ج1، ص ص124، 
125، ج2، ص ص 127، 128. وهناك بعض الباحثين من يشكك في دقة هذه النسب ويرى أن نسبة السنة في 

 Van Dam, The Struggle for Power, Ibid, p.1 :سورية التقل عن 80٪. وقارن أيضًا
وهو يعزو إلى:  

Gabriel Baer, Population and Society in the Arab East, London, 1964, p. 109.
 J.C. Dewdney, 'Syria: patterns of population distribution'. In J. I. Clarke & W.B. Fischer

(eds) Populations of the Middle East and North Africa, New York, 1972, pp. 130-42.
  E. Wirth, Syrien: Eine Geographische Landeskunde, Darmstadi, 1971, pp. 170. 171.

سيل ،األسد، م.س، ص45.  )19(
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الدف�اع يف عهد نور الدين األت�ايس )ظل صالح جدي�د( )1966-1970()20(، وبلغت 
ذروهتا بعد انقالب األسد، واستيالئه عىل السلطة، وكان لذلك أن يستثر الغريزة الطائفية 
الس�نية التي تتم عملية إزاحتها من اجليش والسلطة، ويفجر أسوأ أحداث عنف شهدهتا 

سورية يف تارخيها بني عامي 1978-1982 وما يزال أثرها قائاًم إىل اليوم.

أواًل: »القومي« الذي كان ضد القومية! )1970- 1982(

مل تلت�ق األقليت�ان الس�وريتان )أك�رب أقلية ديني�ة: العلوي�ون النصري�ون، وأصغر أقلية 
دينية: الش�يعة االثني عرشية( الواقعتان بحجمهام عىل طرفني متقابلني من املجتمع؛ فام 
تزال األصول االعتقادية النصرية - بالنس�بة للش�يعة عىل األقل - خارج دائرة اإليامن 
»الصحي�ح«. وتؤك�د الدراس�ة الت�ي أجراها »املجل�س الوطني للحقيق�ة واملصاحلة يف 
س�ورية« أن الش�يخ العلوي عبد الرمحن اخل�رِّ )1903-1982م/1322-1402ه( 
ع يف طائفته العلوية النصرية، غر  أول من بدأ حركة التش�ييع يف س�ورية عرب نرش التش�يُّ
ع وبني حركة إصالحية تتوس�ل  أن ه�ذا لي�س دقيقًا. فم�ن جهة جيب التمييز بني التش�يُّ
بأصوهلا الش�يعية لفك عزلتها، ووفقًا لتأريخ الش�يخ اخلرِّ »ليقظة العلويني« فإن تاريخ 

هذه احلركة يرجع إىل منتصف ثامنينيات القرن التاسع عرش!
ومن جهة ثانية فإن كتابات اخلرِّ أيضًا، وكتبه املنش�ورة ال تش�ر إىل تبش�ر ش�يعي 
باملعن�ى الدقي�ق، بقدر ما تش�ر إىل حماولة إكس�اء العقائ�د العلوية قدرًا م�ن الرشعية يف 
املجتمع الس�ني اإلس�المي الكبر عرب رشحها بمفاهيم ومصطلحات ش�يعية جعفرية، 

على س�بيل المثال: ش�كل الضب�اط من منطقة الالذقية أعلى نس�بة تمثيل بي�ن األعضاء العس�كريين في القيادة   )20(
الُقطري�ة لح�زب البع�ث، فقد وصلت إل�ى 49٪ بعد انقالب البعثيي�ن في 8 آذار/م�ارس 1963، وبالنظر إلى 
األقلي�ات الديني�ة فإن تمثي�ل الضباط العلويين ف�ي الفترة بعد انق�الب البعث في 8 آذار/م�ارس 1963 وقبل 
انقالب صالح جديد - بالقيادات الُقطرية الس�ورية كان على أش�ده حيث وصل في المتوسط إلى 37.7٪ يليه 
الدروز )9.4٪( ثم اإلسماعيليون )9.4٪(، وتم تمثيل الضباط السنيين بنسبة 43.4٪. ووصلت هذه النسبة 

إلى 63.2٪من ضباط الالذقية في عهد صالح جديد، انظر: 
Van Dam, The Struggle for Power, Ibid, p. 79.
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فمعظ�م مؤلفاته ه�ي تعريف بالعلوي�ني وعقائدهم، وه�ي ُتوزع بكثافة مث�رة لالنتباه 
يف األكش�اك العام�ة واملكتب�ات يف دمش�ق وبع�ض املدن األخ�رى. كل م�ا يمكن قوله 
بصدد الش�يخ اخلرِّ وجهوده، أنه عمل عىل حماولة كر اجلليد بني الطائفتني )النصرية 
واإلمامية االثنى عرشية(، وال يبدو أنه مارس تبشرًا شيعيًا رصفًا. فقد كان حريصًا عىل 
بقاء الطائفة العلوية واستمرارها عرب ضخ الدم الشيعي فيها، وحاول أن يمدها بأسباب 
البق�اء نظريًا، كام الكثرين قبله، مثل أس�تاذه الش�يخ س�ليامن األمح�د؛ وإن كان ذلك ال 
يعني أن هذه التصورات اجلديدة مل تؤدِّ إىل إعادة قس�م من الطائفة إىل أصلها الش�يعي، 

وأن الشيخ اخلرِّ ذاته ربام تشّيع رسميًا وإن ظل يتحدث باسم الطائفة النصرية.

األقليتان )العلوية النصيرية والشيعة االثنا عشرية(
يف مطلع الس�بعينيات ويف ظل استقطاب سيايس س�ني - مسيحي واحتقان طائفي نظر 
في�ه الش�يعة والدروز ألنفس�هم عىل أهن�م الطرف املحروم م�ن الكعكة السياس�ية التي 
ُحِرت بني الس�ّنة واملس�يحيني املوارنة يف لبنان كان األسد يرنو بنظره إىل هناك متطلعًا 
إىل نفوذ فيه، فلطاملا كان لبنان معقل ختطيط االنقالبات الس�ورية. ثم إن األس�د كان قد 
استفاد من دروس حريب 1967 و1973 مع اإلرسائيليني، فبعد خسارة اجلوالن عرف 
أن اخلارصة الرخوة لس�ورية بالنس�بة للعدو اإلرسائيي تكمن يف لبنان، هلذا السبب كان 

حريصًا عىل مد عالقاته مع القوى والزعامات الدينية والسياسية يف لبنان.
ال أح�د يع�رف بالضبط كيف تعرف األس�د عىل رئيس املجلس الش�يعي األعىل يف 
لبنان اإلمام موس�ى الصدر)21( )اإليراين اللبناين( وانعقدت بينهام صداقة محيمة، وليس 

)21(  عال�م دي�ن إيران�ي ،ولد في قم ،ودرس في النجف األش�رف، ق�دم لبنان عام 1959 بناء على طلب آل ش�رف 
الدين من أهالي جبل عامل لخالفة عالمهم الذي توفي ش�اباً عبد الحس�ين ش�رف الدي�ن )ت 1958(. أصبح 
أهم الزعامات الش�يعية في التاريخ اللبناني الحديث، وإليه يعود الفضل في تحش�يد الش�يعة للمطالبة بحقوقهم 
السياس�ية )فقد كانوا مهمش�ين ومحرومين من االمتيازات التي تتمتع بها الطائفتان الكبيرتان: السّنة والموارنة( 
وإدخاله�م في معترك الصراع على الس�لطة. أس�س لهذا الغ�رض »حركة المحرومين« السياس�ية عام 1974، 
والجن�اح العس�كري لها »أم�ل« )الحروف األولى من عب�ارة »أفواج المقاوم�ة اللبنانية«( ع�ام 1975. اختفى 
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( هي التي  من املس�تبعد أن تكون زعام�ات دينية من الطائفة العلوية )مثل الش�يخ اخلرِّ
كان�ت س�ببًا يف ه�ذه العالقة؛ فق�د كانت للص�در عالقات جي�دة هبم، وق�د زار جبال 
العلوي�ني م�رارًا. لكن من الواض�ح أيضًا أن العالق�ة كانت ذات أبعاد سياس�ية حياول 
األس�د من خالهلا دعم الش�يعة القتسام الكعكة السياس�ية وأخذ نصيبهم منها، فيام هو 
يس�عى لنفوذ داخل القوى الناقمة، فاألسد أقام عالقات صداقة مع املسيحيني املوارنة، 
ولدي�ه بطبيع�ة احلال عالق�ات مع بعض األطراف الفلس�طينية، وقد اس�تثمر ذلك كله 
يف الدخ�ول إىل لبن�ان عام 1976 )بموافقة أمريكية وتبعًا إرسائيلية، كام تش�ر الوثائق( 

عشية اندالع احلرب الطائفية. 
رسعان ما احتاج األس�د إىل موس�ى الص�در، ففي 31 كان�ون الثاين/يناير 1973 
دة الدستور السوري اجلديد، الذي صممه األسد ليكون أساسًا حلكم طويل  ُنرشت مسوَّ
املدى، ويعترب من أسوأ الدساتر التي وضعت يف تاريخ سورية منذ نشوئها كدولة وطنية. 
حذفت يف هذا الدس�تور املادة التي تش�رط أن يكون »رئيس اجلمهورية مس�لاًم«، فأثار 
ذلك موجة احتجاجات عمت س�ورية، ال س�يام يف مدينة محاة )التي س�يكون هلا تاريخ 
دموي رهيب مع قوات األس�د(، وعىل الرغم من تراجع األس�د عن حذف املادة إياها، 
فإن�ه واجه مش�كلة فيام بعد تتلخص يف أن العلويني ال يعتربون مس�لمني ال عند الس�نة 
وال عند الش�يعة!! وبالتايل فاألس�د ال ينطبق عليه الرشط الدس�توري للرئاس�ة، وعليه 
أن يتنحى! أصبح هذا حديث الش�ارع الس�وري )ذي األغلبية الس�نية( وأحد ش�واغله 
الرئيس�ية. جلأ األس�د إىل صديقه الزعيم الش�يعي اإلمام موس�ى الصدر، فأصدر له )يف 

متوز/يوليو 1973( فتوى تقول بأن العلويني مسلمون، وهم طائفة من الشيعة)22(.

أثن�اء زيارته ليبيا في آب/أغس�طس 1978. ومازال اللبنانيون الش�يعة إلى اليوم يطالب�ون بمعرفة حقيقة غياب 
الصدر.

انظر: سيل، األسد، م.س، ص441، ص573. ويستند سيل في معلوماته عن الصدر إلى: عجمي، فؤاد. اإلمام   
المختفي: موسى الصدر والشيعة في لبنان، طبع إيتاكا ولندن، 1986.

وانظر أيضًا: شرارة، دولة حزب الله، م.س، ص44.  

 J. Agha, Hussein & S. Khalidi, Ahmad, Syria and Iran: Rivalry and Cooperation, The :انظر  )22(
Royal Institute of International Affairs, London, 1995, p.3.

و: سيل ،األسد، م.س، ص279.  
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مه�ام كانت ق�وة أو ضعف أثر هذه الفتوى عىل الش�ارع الس�وري، إال أن مصطلح 
»ش�يعي« ب�رز ألول م�رة يف املج�ال الس�يايس الس�وري وطرق أس�امع الس�وريني هبذه 

الفتوى.

وفود عمائم الشيعة
يف مطلع الس�بعينيات جلأ إىل س�ورية عدد من علامء الدين الشيعة هربًا من بطش النظام 
العراق�ي )البعثي اليميني( إىل دمش�ق )حيث النظ�ام البعثي اليس�اري(! كان من بينهم 
الش�يخ حس�ن مهدي احلس�يني الش�رازي)23(، الذي عانى يف الس�جون العراقية إىل أن 
متكن من اخلروج إىل س�ورية بعد ألٍي. أقام الش�رازي يف قرية سنية بجوار مقام كان ال 
يزال غر معروف بش�كل واسع يف ذلك الوقت، هو مقام السيدة زينب بنت عي بن أيب 
طالب، الذي أصبح فيام بعد أش�هر مقامات الش�يعة وربام أمهه�ا بعد النجف وكربالء. 
وأس�س حس�ن مهدي الش�رازي ع�ام 1976 ح�وزة علمي�ة للتعليم الدين�ي، ُعرفت 

ب�»احلوزة الزينبية«، وهي أول حوزة للتعليم الديني )العايل( للشيعة يف سورية.

وكان الش�يخ الش�يعي )العراقي من أصل إيراني( حسن مهدي الشيرازي قد أفتى في شباط/فبراير 1973 )11   
ذي القعدة 1392ه( ب�»أن )العلويين( و)الش�يعة( كلمتان مترادفتان مثل كلمتي )اإلمامية( و)الجعفرية(، فكل 
ش�يعي هو علوي العقيدة، وكل علوي هو ش�يعي المذهب« وذلك في تقديمه لوثيقة ش�هيرة لثمانين ش�يخًا من 
الطائفة العلوية بينوا فيها »عقيدتهم« صدرت في ذلك الوقت. لكن حجم الش�يخ حس�ن الشيرازي لم يكن إلى 
حد يس�مع بمقارنته بحال الزعيم موس�ى الصدر، ولم يكن الشيخ الش�اب أساسًا في موقع مرجعية دينية تمكنه 

من الفتوى، لهذا لم يكن لما قاله صدى. وللتعريف بالشيرازي انظر الهامش التالي رقم 23. 

الش�يخ حس�ن الش�يرازي )1935-1980(: عالم دين عراقي من أصل إيراني، األخ األصغر للمرجع الشيعي   )23(
آية الله العظمى محمد الشيرازي، مناضل أصولي، اعتقل مرات عدة في العراق وانتقل إلى سورية. حمل فكرة 
أخيه في استعادة الفرع الشيعي )العلويين النصيريين( إلى المذهب األم )الجعفرية االثني عشرية(، ولعب دورًا 
رئيسيًا في تأسيس تيار للتشيع في أوساط الطائفة العلوية )النصيرية( في سورية بتوجيه من أخيه المرجع. اغتيل 

في لبنان عام 1981، وُينسب اغتياله إلى المخابرات البعثية العراقية.
ينحدر حسن الشيرازي من أسرة دينية إيرانية عريقة من منطقة شيراز، التي لعبت دورًا في تاريخ إيران الحديث،   
فمنها المرجع الديني الكبير الس�يد محمد حس�ن الشيرازي قائد ثورة التنباك الش�هيرة في إيران إبان االستعمار 
البريطاني، والمرجع الديني الميرزا محمد تقي الشيرازي أحد قادة ثورة العشرين التي اشترك بها السنة والشيعة 

ضد االحتالل العسكري البريطاني في العراق.
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كان تأسيس احلوزة - من وجهة نظر الشرازي - »يف سورية جربًا للّتاريخ األموّي 
والتاريخ املايض«)24(، و»إلحياء مذهب أهل البيت )عليهم السالم( يف عاصمة األموّيني 

أعداء أهل البيت )عليهم السالم(«!)25( عىل حد تعبر حسن الشرازي نفسه. 
تعت�رب احل�وزة الزينبي�ة اآلن أه�م احل�وزات العلمي�ة يف س�ورية وأكثره�ا نش�اطًا 
وتأثرًا، وطالهبا من لبنان، وش�يعة الس�عودية واخلليج، واألردن، والعراق، وس�ورية، 
وباكس�تان، وأفريقيا، وأفغانس�تان)26(. وكان الش�رازي املناضل األصويل واملبرش يرى 
أن »س�ورية ه�ي بواب�ة إىل العامل الع�ريب وإىل العامل بأرسه؛ فهي كان�ت وال زالت جرًا 
بني العاملني اإلس�المي والعريب«. فاس�تثمر الشرازي هذا املوقع االس�راتيجي بإنشاء 
احلوزة العلمية يف الس�يدة زينب. واليوم يرى الشيعة أن »يوم افتتاح احلوزة ]كان[ فتحًا 
للشيعة ولعلامئهم؛ حيث استطاعوا أن ينفتحوا عىل العامل )...( فعرب هذه احلوزة أنشئت 
حوزات يف السعودية وأفريقيا ولبنان، حيث استطاعت )...( أن توجد تيارًا من العلامء 

يقومون بأعامل التثقيف والتعليم ]الديني الشيعي[ يف خمتلف املدن السورية«)27(.
وإذا كانت احلوزة الزينبية بدأت متارس دورًا خطرًا يف التبش�ر الش�يعي يف سورية 
وجوارها منذ ذلك الوقت، فإنه ال يبدو أن الشرازي استطاع أن يوجه جهده التبشري 
للداخل الس�وري الس�ني بقدر ما وجهه للداخل الس�وري العلوي، وإىل دول اجلوار: 
لبن�ان ودول اخلليج ملس�اندة األقليات الش�يعية هناك، ولكنه قام برحالت تبش�رية إىل 
أفريقيا )سراليون وساحل العاج عىل وجه اخلصوص(، وتبنى »يف هذه الرحالت إيفاد 
جمموعة من الطلبة للدراسة يف احلوزات العلمية يف بروت و]احلوزة[ الزينبية ثم العودة 

مقابلة لموقع »الش�يرازي نت« )الموقع الرس�مي للمرجع الشيرازي وأخويه( مع تلميذه األفغاني »محمد علي   )24(
العلوي«. انظر المقابلة على الرابط:

http://www.alshirazi.net/leqaat/leghaat/legha/shahid/008.htm  

نقال ًعن تلميذه األفغاني، انظر المصدر السابق نفسه.   )25(

انظ�ر :مقابل�ة م�ع الش�يخ ج�الل مع�اش )عراق�ي، مدي�ر الح�وزة الزينبي�ة(، صحيف�ة »الوط�ن« الكويتي�ة،   )26(
.2007-6-1

 http://rabe3_ala7rar.tripod.com/Subject.html :انظر الرابط، والذي يتضمن أيضا ًسيرته الذاتية  )27(
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إىل إفريقيا لغرض التدريس وتأس�يس املش�اريع اإلس�المية«)28( هبدف التبشر وتنفيذًا 
لفكرة شقيقه يف استعادة الفروع العلوية إىل أصلها اجلعفري اإلمامي.

بالتأكيد إذًا ال يعود انكفاؤه عن التبشر يف الوسط السني السوري حلسن نواياه جتاه 
أهل البلد املضيف، بقدر ما كان الوضع يف املجتمع الس�وري هو الس�بب؛ فقد تزايدت 
نقمة األكثرية السنية بسبب العلونة املمنهجة للجيش واحلزب التي مارسها حافظ األسد 
ورفاقه منذ استيالء البعث عىل السلطة يف 8 آذار/مارس 1963 واستيالئهم عىل حزب 
البعث يف الوقت نفسه. ويف هذا الوقت الذي أخذ االحتقان الطائفي يتصاعد بشدة قدم 
الش�يعُة مساندهتم لألسد ممثلة بفتوى موسى الصدر عن العلوية والشيعة، وال يبدو أنه 
كان لدى حافظ األسد - يف ذلك الوقت - مانع من أي نشاط تبشري شيعي يف ظرف 
كان يدافع فيه عن شيعية الطائفة العلوية لرسيخ موقعه يف الرئاسة، وكان يأمل فيه ربام 
- ولكن عىل نحو أقل أمهية - بمس�اعدة الطائف�ة العلوية بإخراجها من عزلتها العقدية 

االجتامعية)29(.

المصدر نفسه.  )28(

يروي الش�يخ إبراهيم حس�ن النجار )أحد ش�يوخ العلويين( هذه القصة الدالة على عالقة األسد بشيوخ الطائفة   )29(
ذوي النزع�ة الش�يعية والمالل�ي الش�يعة في تلك الفت�رة: »كّنا خالل الس�بعينات، وذلك إّما في ع�ام 1975 أو 
1976 مع المرحوم األستاذ أحمد الخيِّر في سفرة إلى دمشق، ومنها قمنا بزيارة مقام السيدة زينب عليها السالم 
حيث التقينا هناك بس�ماحة المغفور له الش�هيد الس�يد حس�ن الش�يرازي قدس سره، فطلب الس�يد من األستاذ 
أحمد الخيِّر )علمًا أّن األستاذ أحمد الخيِّر هو أستاذ حافظ األسد( أن يحّدد موعدًا لزيارة الرئيس حافظ األسد. 

فقال: ال مانع؛ تفّضل، وسأحّدد لك موعدًا.
وفي اليوم التالي ذهبُت وأنا بمعّية المرحوم األس�تاذ أحمد الخيِّر وآية الله الش�هيد الس�يد حس�ن الشيرازي إلى   
زيارة الرئيس حافظ األس�د. فقال الس�يد الرئيس ضمن حديثه وهو يخاطب الس�يد الش�يرازي: يا سيد أنت في 
حمايتنا في سورية، ونحن في خدمتك واحترامك ونحافظ عليك، ولكن قّلل من ذهابك إلى لبنان، ففيها هناك 
مؤامرات عليك وخطر على حياتك، فابق عندنا. فأجابه الس�يد: »واس�حق جباه الملحدين مرّددًا   ال الس�جن 
يرهبن�ي وال اإلع�دام«! فقال الرئيس له: وعلى كّل حال فأنت من س�اللة أهل البي�ت الطيبين الطاهرين وقلبك 

قوي، ولكن هذا رأيي«.
الشيخ إبراهيم النجار )أحد العلويين المؤسسين للجمعية الجعفرية في الالذقية سنة 1950، وأحد موقعي بيان   
العلويين 1973(، مقابلة أجراها معه موقع »الشيرازي نت« بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2005. انظر اللقاء على 

http://www.alshirazi.net/leqaat/leghaat.htm :الرابط
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الثورة اإلسالمية في إيران والصدام مع إسالميي سورية

 »ال يشء حيرجنا يف هذا البلد، فقد جتاوزنا العقد وحتررنا منها منذ وقت طويل«)30(، كان 
هذا ما قاله األس�د ردًا عىل االنتقادات التي طالته؛ ألنه ذهب إىل لبنان ليواجه املس�لمني 
)الس�نة والفلس�طينيني( محاية للمس�يحيني يف لبنان. مل يكن بالتأكيد متحمسًا للمرشوع 
املس�يحي يف لبنان، كان متحمس�ًا فقط لوجود قوي وهيمنة سورية عىل لبنان. وعىل أية 
ح�ال لعب�ت ميوله الطائفي�ة دورًا مهاًم يف عالقته بآيات اهلل يف إي�ران، فقد كان »هلا أيضًا 
جذور يف خلفيته كأحد أبناء طائفة منش�قة من التش�يع، ويف شعوره بالتعاطف مع رجل 
دي�ن من أص�ول ريفية ومن أقلية كالش�يعة املحرومني يف لبنان« كام يقول كاتب س�رته 

وصديقه الشخيص باتريك سيل)31(.
يف صي�ف 1976 عندم�ا دخل جيش األس�د إىل لبنان أس�دى إليه موس�ى الصدر 
خدمة أخرى؛ إذ أبقى الطائفة الش�يعية اللبنانية خارج ائتالف كامل جنبالط اليس�اري، 
الذي كان األس�د حياول كبحه وإخضاعه آنذك)32(، أصبح األس�د مدينًا للصدر مرتني، 

وكان عليه أن يرد الدين يومًا ما.
لع�ب الصدر دور صل�ة الوصل بني املعارض�ة اإليرانية املتمثلة بمعس�كر اخلميني 
وبني األسد، فمدَّ هلم يد املساعدة)33(، وعرض عىل اخلميني النزول يف ضيافة سورية يف 
ل أن يستقر يف »نوفل  ترشين األول/ أكتوبر 1978 عندما ُأخرج من العراق، ولكنه فضَّ
لو شاتوه« قرب باريس. جاءت دعوة األسد يف وقت بدأ يواجه معارضة إسالمية سنية 

مسلحة.

سيل، األسد، ص461، نقاًل عن: ملخص اإلذاعات العالمية عن الشرق األوسط من محطة اإلذاعة البريطانية،   )30(
العدد 5185، يوم 14 نيسان/أبريل 1976.

سيل، األسد، ص572.  )31(

المصدر نفسه، ص573.  )32(

ساعد بعض المقربين من الخميني، مثل :إبراهيم يزدي، ومصطفى شمران، وصادق قطب زاده، فأعطى - على   )33(
سبيل المثال - قطب زاده جواز سفر سوريًا مكنه من القيام بنشاط معاد لنظام الشاه تحت مظلة العمل كمراسل 

صحفي في باريس لجريدة الثورة السورية اليومية.
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كان األس�د يش�عر باخلوف من املعارضة اإلس�المية الس�نية املتعاظمة يف الداخل، 
وكان يراقب بانتباه انقضاض اإلس�الميني الش�يعة عىل الش�اه بقيادة الشيخ الشيعي آية 
اهلل املوس�وي اخلميني، لكنه عىل الرغم م�ن أن دروس املعارضة الداخلية جعلته حذرًا 
من النوم مع اإلس�الميني حتت س�قف واحد، إال أنه مع ذلك أقام عالقات استثنائية مع 
�ني عبد احلليم  اخلمين�ي، فام إن انت�رت الثورة اإليرانية حتى أوفد وزير خارجيته السُّ
خدام يف آب/أغسطس 1979 مهنئًا وكان قد سبقه وزير اإلعالم العلوي أمحد اسكندر 

أمحد هبدية من األسد؛ هي نسخة من القرآن الكريم مزخرفة بالذهب.
وم�ع أن األس�د ظ�ل  ع�ىل الدوام يرف�ع الش�عارات القومي�ة، إال أن�ه كان ينقضها 
باس�تمرار وفقًا ملصاحل�ه ومصالح طائفته اخلاصة.  فقد مّتن عالقته باخلميني ألس�باب 
سياس�ية وغر سياس�ية)34( ختوفًا من عدوه الرئيس العراقي صدام حس�ني وطموحاته، 
واس�تثامرًا للتغرات االس�راتيجية التي حصلت يف املنطقة بعد س�قوط الش�اه وخروج 
مر من الراع العريب - اإلسالمي بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد. ويف الوقت نفسه 
كان األس�د بتحالف�ه م�ع اخلميني يفك�ر يف معاقبة الدول الس�نية التي دعم�ت انتفاضة 
اإلخ�وان املس�لمني التي ظل يعاين منها حتى ع�ام 1982، خصوصًا األردن التي آوت 

قيادات اإلخوان، والسعودية أيضًا.

فشل تصدير الثورة اإليرانية

»إنك�م تعرفون ماهي�ة حزب البعث الكافر هذا )...( ف�إذا أعطيتم الفرصة هلذا احلزب 
الكافر فس�وف ال يميض وقت طويل إال ويدمر أرضحة أئمة اإلس�الم ومش�ايخ وأئمة 
الش�يعة والس�نة، إن ع�دو هؤالء احلقيق�ي هو اإلس�الم والقرآن، وإن ه�ؤالء يعتربون 
اإلس�الم منافيًا وخمالفًا هلم وألهوائهم الش�خصية. إن عفل�ق ومؤيديه ال يعتقدون بأي 

)34(  انظر حول جملة األسباب السياسية واالقتصادية لموقف األسد: 
J. Agha, & S. Khalidi, Ibid, Syria and Iran, pp.9-10.

شرارة، دولة حزب الله، م.س، ص316.  
سيل، األسد، م.س، ص ص575-571.   
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دين ومذهب«)35(، كان هذا جزءًا من كالم اخلميني املفرض أنه حليف الرئيس األسد 
الذي حيمل صفة األمني العام حلزب البعث العريب االشراكي يف سورية!

الواق�ع أن األس�د - عىل ما يب�دو - مل يكن متحمس�ًا كثرًا للخمين�ي؛ إذ كان يرى 
في�ه أصوليَاً، واألس�د م�ا كان متدينًا أبدًا، ب�ل كان علامنيًا، وطائفيته طائفية سياس�ية ال 
تتعلق بأي قناعات دينية. هلذا السبب فبقدر ما كانت العالقة مع الزعيم الشيعي األكرب 
)اخلمين�ي( ذات وظائف سياس�ية كان�ت يف املقابل ال تتضمن بعدًا دينيًا، بل إن األس�د 

حرص عىل ضبط العالقة يف هذا اإلطار.
قام األس�د بمجازر وجرائم إبادة ضد ش�عبه يف املدن الس�ورية )وبش�كل خاص: 
حل�ب وإدلب ومحاة( يف س�ياق حماولة قمعه اإلس�الميني قمعًا وحش�يًا للتخلص منهم 
دون رجعة. وقد لقي األسد تغطية أمريكية؛ وهو الذي كان دخل لبنان بصفقة أمريكية 
إرسائيلي�ة. وقد أس�دى ماليل إيران خدمة لألس�د بصمتهم املطبق ع�ام فعله من مذابح 
وجم�ازر 1980-1982، وذل�ك عىل الرغم م�ن أن إيران رفعت ش�عار تصدير الثورة 
ومنارصة احلركات اإلس�المية التحررية)36( م�ن األنظمة الظاملة و»الكافرة« مثل النظام 

البعثي! وال بد أن األسد كان ممتنًا ومدينًا هلم بذلك بالتأكيد.
كيف يمكن للنظام أن يتبع سياسة يف محاة وسياسة أخرى يف طهران؟ أكان الراع 
م�ع اإلخ�وان املس�لمني بكامل�ه جمرد يشء ص�وري فارغ ب�ال التزامات عقدي�ة؟ أليس 
مش�ايخ إي�ران رجعيني ومتعصبني مثل اإلس�الميني الذين قاتلهم األس�د يف س�ورية؟

الخمين�ي )قائ�د الث�ورة اإليراني�ة(، خط�اب للش�عب العراق�ي والجي�ش العراق�ي، 6 ذي الحج�ة 1400ه��   )35(
)1980م(.

)36(  خصص قادة الثورة مكتبا ًفي الحرس الثوري )باسيج( لدعم حركات التحرر اإلسالمية باسم »مكتب حركات 
التحرر اإلس�المية« وكان يرأس�ه في البداية هاش�مي رفس�نجاني والذي أصبح فيما بعد رئيس�ًا للجمهورية. قد 
يكون باإلمكان تفس�ير موقف إيران تفس�يرًا مذهبيًا، فالخميني ومالليه متعصبون لشيعيتهم، ولكن األرجح أنه 
كان نفاق�ًا سياس�يًا لحفظ مصالحهم في التحالف مع األس�د ضد العراق ومن ورائ�ه األنظمة العربية؛ ألنهم في 

ذلك الوقت ليس لديهم موقف متشدد إزاء اإلخوان المسلمين. 
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 كانت هذه التس�اؤالت التي أطلقها اجلنرال رفعت األس�د)37( )نائب الرئيس، وعضو 
ى من مناصبه ش�يئًا  القي�ادة الُقطري�ة حلزب البعث، وقائد رسايا الدفاع( بعد أن بدأ ُينحَّ
ًا،  فش�يئًا إث�ر حماولته االنقالبية ع�ىل أخي�ه يف 30 آذار/م�ارس 1984. كان رفعت حمقَّ
ولكن حافظ األس�د - الذي اس�تفاد كثرًا م�ن دعمه إليران، عرب إقامة حمور »س�وري 
- إيراين«، باإلضافة إىل حموره املتمم »االس�وري - الش�يعي«)38( - كان يقظًا جدًا، فهو 
بالتأكي�د خيش�ى من فك�رة تصدير الثورة، خصوص�ًا وأن اخلمينيني يضم�رون أنه بعثي 
»كافر«. ورغم كل الود الذي أظهره اإليرانيون لألس�د، فإن األس�د بقي حذرًا ال يأمن 
جانبه�م. ومن املهم مالحظة أن عرش س�نوات من دولة مرش�د الث�ورة اخلميني مل جتعل 
األسد يزور اإلمام اخلميني)39( أو يلتقي به ألي سبب كان، عىل الرغم من التزايد املطرد 

يف تقوية املحور السوري - اإليراين.

ثانيًا: تشكيل المحور السوري اإليراني )1982- 1990(

حتى من الناحية السياسية مل يكن األسد واثقًا جدًا من آيات اهلل يف طهران، ف� »فضيحة 
إيران-كونرا« عام 1986 التي كش�فت عن صفقة تس�ليح إرسائيلي�ة إيرانية)40( بقيمة 
100 ملي�ون دوالر بدءًا من ع�ام 1980 )تاريخ اندالع حرب اخلليج األوىل( - والتي 
كش�ف األس�د نفس�ه خيوطها)41( - هزته بعنف، وش�ككته بقوة يف إمكان االعتامد عىل 

)37(  سيل، األسد، م.س، ص706.

)38(  المصدر نفسه ،ص.592

ولم يلتق األس�د أيًا من رؤس�اء إيران في عهد مرش�د الثورة )1979-1989(، س�واء الرئيس أبو الحس�ن بني   )39(
ص�در )1979-1981( أو الرئي�س علي خامنئ�ي )1981-1989( )مرش�د الثورة اإليراني�ة الحالي، وثالث 

رئيس للجمهورية(، باستثناء زيارة الرئيس خامنئي لسورية في أيلول/سبتمبر 1984.

)40(  انظر: سيل، األسد، م.س، ص ص789-780.

س�َرب األس�د خبر الصفق�ة الفضيحة عبر مجل�ة الش�راع )اللبنانية( التابعة لحركة أمل، ونش�رته في 3 تش�رين   )41(
الثاني/نوفمب�ر ع�ام 1986، وكان أصل القضية أن بعض كبار موظفي البيت األبي�ض في إدارة الرئيس رونالد 
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إيران يف املواجهة اإلرسائيلية مع ماليل ال يتورعون عن صفقات مشبوهة مع العدو، كام 
أن حادثة خطف الس�فر الس�وري يف طهران إياد املحمود )يف 2 ترشين األول/أكتوبر 
1986( من قبل مجاعة إيرانية ش�يعية متطرفة يقودها مهدي هاش�مي عززت املخاوف 

والريب لدى األسد من ماليل الشيعة.
مل يك�ن األس�د يف حقيقة األمر ُي�ر لرؤية اللحى الش�يعية الراديكالية الش�عثاء يف 
جبال لبنان وش�وارع طهران، بل إنه كان خيش�ى أن يراها يف شوارع دمشق؛ فهي تستثر 
خميلته لتسرجع أحداث الثامنينيات الدموية، وتنقله من جهة أخرى إىل مشهد انقضاض 
املاليل عىل ش�اه إيران العلامين. وبحس�اباته السياسية – يف االس�تفادة من النزعة الدينية 
العنيفة للعب أدوار ونفوذ يف املنطقة، وغريزته السياس�ية – قرر أن ال يسمح للماليل يف 

طهران وتابعيهم يف لبنان بتصدير ثورهتم إىل دمشق.
كان هذا أحد األس�باب التي جعلت األس�د حتى التس�عينيات ال يس�مح ألي من 
أعض�اء ح�زب اهلل وقياداته بدخول س�ورية؛ إذ كان يعرف جيدًا أهن�م مخينيون يؤمنون 
بتصدي�ر ث�ورة إمامه�م يف طهران، فضاًل عن أن »أس�اليبهم متحو خ�ط التمييز الفاصل 
ب�ني نض�ال العرب املرشوع من أج�ل التحرر الوطني، وبني اإلره�اب«، وإن كان يريد 
االستفادة »من كل ذرة من التصلب الشيعي«)42( يف مواجهة إرسائيل يف جنوب لبنان.

ع ملنع أفكار  كان األس�د يقظ�ًا للغاية، حي�اول بكثر من االنتباه منع التبش�ر بالتش�يُّ
الث�ورة اإليراني�ة من التق�دم إىل بالده، وكان بانتظ�ام وإرصار يلج�م التواجد اإليراين. 
ويف كل م�رة يش�عر بتزايد النش�اط اإليراين الش�يعي يعم�د إىل اختاذ إج�راءات ملواجهة 
تغلغل املؤسس�ات اإليرانية يف املجتمع الس�وري، كإغالق املعاهد واملؤسس�ات وحتى 

ريغان كانوا يأملون ببيع س�الح أمريكي عن طريق اإلس�رائيليين – وربما بالموافقة على بيع السالح اإلسرائيلي 
إل�ى إي�ران – اإلفراَج عن الرهائن األمريكيين ببيروت! وفي نهاية آب/أغس�طس من عام 1985 أقلعت من تل 
أبي�ب إل�ى طهران أول طائرة محملة بقذائف »تاو« ولكن هذه المرة بموافقة الواليات المتحدة، بعد أن كان يتم 
نق�ل الش�حنات من تل أبيب إلى طهران بإرادة إس�رائيلية متف�ردة منذ عام 1980. ولم ُيع�رف حتى اليوم ما إذا 

كانت األسلحة أمريكية الصنع أم معها أسلحة إسرائيلية الصنع أيضًا.
وكان تسريب األسد للخبر معاقبة لإليرانيين على سوء تصرفهم معه وعدم وقوفهم إلى جانبه في أزمة طائرة إل   

عال )1987-1986(. 

انظر :سيل ،األسد، م.س، ص759.  )42(
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املس�توصفات املمولة إيرانيًا دون أن يقدم األس�باب، وباستمرار كانت حتركات السفر 
اإليراين وامللحق الثقايف ومستشاره توضع حتت املراقبة. كان األسد حازمًا يف ذلك، فقد 
كان دقيقًا يف إدارة العالقة مع إيران الش�يعية: حمور سيايس خالص يلعب دور توازن يف 

القوى اإلقليمية ملصلحته ومصلحة النظام اإليراين وليس أكثر من ذلك.

جمعية المرتضى »قائد المسار«
بينام كان نظام األس�د يصارع من أجل البقاء إبان أحداث العنف التي اندلعت يف املدن 
الس�ورية، وبعد نجاح الثورة اإلس�المية اإليرانية وأثناء أزمة اإلخوان املس�لمني أنش�أ 
مجيل األس�د)43( )ش�قيق الرئيس( ع�ام 1981 مجعية إس�المية يف مدين�ة الالذقية لنرش 
الفكر الش�يعي باس�م »مجعية املرتىض اإلس�المية«. غ�ر أن اجلمعية الت�ي مل تكن حتمل 
أفكارًا ش�يعية رصفة، كانت حتاول أيضًا توس�يع نطاق النفوذ العلوي يف سورية، فعمد 
مجيل األس�د إىل افتتاح مقرات للجمعية يف خمتلف أنحاء س�ورية، وركز بش�كل أسايس 
ع�ىل القبائ�ل يف منطق�ة درعا واجلزيرة ومناط�ق األكراد يف منطقة القامش�ي، ويف مدينة 

الالذقية وقرى العلويني.

ولد جميل األس�د عام 1933. انتخب عضوًا في مجلس الش�عب عام 1973 وبقي عضوًا في مجلس الش�عب   )43(
حتى وفاته، وتمَّ اختياره عضوًا في المؤتمر القومي الثاني عش�ر لحزب البعث عام 1975 )مع ابن عمه عدنان 
إضافة إلى ش�قيقه رفعت(. تخرج من كلية الحقوق، ثم حصل على ش�هادة دكتوراه في الحقوق من روسيا عام 

 .1992
وكان جميل قد عمل موظفًا في األمن العام في ش�ركة نفط العراق في بانياس، ثم أصبح رئيس�ًا لبلدية القرداحة   
)مسقط رأس الرئيس األسد(. وتحول إلى رجل أعمال، واشتهر بممارسة الطرق غير المشروعة لكسب المال، 
فق�د وضع مف�ارز مرتبطة به في المرافئ والمنافذ الحدودية تفرض الرس�وم على كل بي�ان جمركي. عرف عنه 

الفساد المالي وممارسة التهريب على نطاق واسع. انظر: 
Van Dam, The Struggle for Power, Ibid, p.189, No. 38

توف�ي ف�ي كانون األول/ديس�مبر عام 2004 م في مستش�فى في فرنس�ا ،وخل�ف وراءه ثروة هائل�ة بمليارات   
ال�دوالرات )ما يقارب خمس�ة ملي�ارات دوالر في البنوك في الخارج، باإلضافة إلى قصور وأراض في فرنس�ا 
ولبن�ان وس�ورية(، ففج�رت صراع�ا ًعنيف�ا ًبي�ن ورثته وصل�ت فضائحه إل�ى العل�ن وبلغت أس�ماع المجتمع 

السوري.
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ة للوس�ط الس�ني إال أنه انتس�ب  وع�ىل الرغ�م م�ن أن أف�كار اجلمعي�ة كانت منفرَّ
للجمعية آالف من املواطنني الس�وريني يف املدن الس�ورية وأريافها املختلفة حتت وطأة 
اخلوف من القمع الدموي الذي مورس ضد اإلخوان املسلمني، وحتت اإلغراءات التي 
قدمته�ا اجلمعية. فأعضاء اجلمعية املهمون كانوا ُيس�لحون وتقدم هلم س�يارات احلامية 
من قبل رسايا الدفاع، األمر الذي كان يشر إىل صلة أكيدة بني اجلمعية ورفعت األسد، 
قائد الرايا؛ وعىل هذا فليس من املستغرب أن تكون اجلمعية باألساس من بنات أفكار 

رفعت يف سياق مواجهة اإلخوان املسلمني.
م�ا كان مجي�ل متدينًا، لكنه كان أقل علامنية من أخويه، وس�محت له ميوله الطائفية 
الدينية بالتفكر بجمعية دينية تبس�ط له النفوذ الس�يايس، أي إنش�اء »جتمع سيايس وراء 
واجهة دينية«)44(، كان زعيم اجلمعية يس�عى بش�كل خاص إىل علونة البدو واملزارعني 
من اجلزيرة واملناطق الصحراوية وش�به اجلدباء من محص ومحاة »بحجة أن س�كان هذه 
املناط�ق كانوا يف األصل علويني واضطروا حتت ضغط الس�لطات العثامنية أن يصبحوا 
سنيني«)45(. عملت اجلمعية بصورة علنية، وعقدت ندوات واحتفاالت ومهرجانات يف 
خمتلف املناطق السورية، ورفعت يافطات اجلمعية يف املدن السورية، ويف معاقل شديدة 
التعص�ب ض�د الش�يعة)46(، وأصدرت وثائق وش�هادات ملنتس�بيها. وانتس�ب إىل هذه 
اجلمعية - إضافة إىل املواطنني الس�وريني – عدد من املس�ؤولني العلويني داخل النظام، 
وبعض كبار التجار وزعامء العش�ائر ممن يس�تهوهيم التس�لط. واستطاع مجيل من خالل 
مجعيته أن ينش�ئ ش�بكة واس�عة من األتباع واملؤيدين، فكانت عرشات احلافالت تنقل 
مؤيدي�ه إىل الالذقية من ش�تى أنحاء س�ورية. ويف ظروف احل�رب الدموية مع اإلخوان 
املس�لمني م�ن الطبيع�ي أن تلعب ه�ذه اجلمعي�ة دورًا اس�تخباراتيًا مهاًم ع�رب اخراقها 

للوسط الديني السني.

 Ibid, p.122.  )44(

 Ibid, pp. 122, 123.  )45(

مثال ًفي مدينة دوما ريف دمشق معقل الحنبلية في سورية تزعم الشيخ الكردي أبو الحسن الميقري افتتاح مقر   )46(
للجمعية، وكان من أنشط مقراتها في دمشق وريفها.
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حش�د خلفه بالق�وة واملال والس�لطة الكثرين، وطال تأثره بش�كل خاص مناطق 
العلوي�ني واملناط�ق الكردية، وب�يشء من الدعم ال�ذي حظي به من قب�ل حزب العامل 
الكردي )PKK( القت مجعية املرتىض إقبااًل يف القامش�ي واحلسكة والقرى والبلدات 
الكردي�ة مث�ل بل�دة عفرين وجندي�رس )ش�امل مدينة حلب( الت�ي افتتح فيه�ا مقرات 
ج مجيل األس�د وع�ودًا باالهتامم بالش�أن الكردي يف س�ورية، وبتوزيع  جلمعيت�ه؛ إذ روَّ
األس�لحة الفردي�ة ع�ىل أنصاره، وكان تأثره يف األكراد قويًا قياس�ًا إىل الوس�ط الس�ني 

العريب)47(.
لق�د خلط مجيل األس�د بني الفك�ر العلوي والعقائد الش�يعية ربام ع�ىل نحو قريب 
من أفكار الش�يوخ اإلصالحيني يف الطائفة العلوية الذين كانوا يؤمنون ب� »عودة الفرع 
العلوي إىل أصله الش�يعي اجلعفري اإلمامي«، ومج�ع حوله علامء دين منتفعني من دور 
اإلفتاء يف دمشق وبعض القرى واملدن السورية، وخلع عىل نفسه لقب »اإلمام املرتىض«! 
ويف وقت الحق ومع تزايد أتباعه أطلق عىل نفس�ه »قائد املس�ار« )بموازاة اللقب الذي 
أطلقه حافظ األس�د عىل نفسه »قائد املس�رة«(. مل تكن شخصيته االنتهازية وال سمعته 
وممارساته السيئة والذائعة الصيت يف الساحل تسمح بالقناعة به كقائد متدين، ومل يكن 
هناك يشء من مظاهر التدين يدل عىل »تدينه« سوى حليته! هلذا مل يكن بني أتباعه سوى 
البسطاء والسذج واالنتهازيني، الذين سيكون هلم دور الحق وخطر يف الغزو الشيعي 

لسورية.
رسعان ما أقام »اإلمام املرتىض« عالقات مع اإليرانيني، وحظي بدعم ماليل الشيعة 
يف إيران. لكن النظام اإليراين الرس�مي نأى بنفس�ه، فعالقته بحافظ األس�د ال تس�مح 
له بالتورط يف هذا النوع من النش�اط التبش�ري ذي اخللفية السياسية. وكان اإليرانيون 
حياولون الدخول - بطرق شتى - إىل املناطق التي توجد فيها الطائفة العلوية، مستغلني 
م�ا يعتربون�ه تقارب�ًا مذهبيًا مع أبنائه�ا. ويف كل األحوال كان اإلم�ام اجلديد »املرتىض« 

بل�غ أعض�اء الجمعية آالفًا من األكراد ،وقد أخذ الحماس بعضهم ح�داً أقدم فيه أحد األعضاء األكراد القدامى    )47(
- وه�و رش�يد م�راد م�ن قرية كفر صف�رة - على اإلعالن عن تش�كيل حزب سياس�ي باس�م »حرك�ة التضامن 
الديمقراط�ي الك�ردي« متأثر بأفكار الجمعية، وأصدر نش�رة باس�م »التضامن«، وذلك بعد ح�ل الجمعية بفترة 

قصيرة، وانظر الهامش السابق رقم )54(.

IISS-7.indd   44 15/12/08   17:04:41



45

الفصل الثاين: موطئ قدم - التحالف 1970 - 1990

حيظ�ى بدعم مايل ومعنوي من قبل املرجعيات الش�يعية يف الع�راق وإيران التي اهتمت 
بشكل كبر بتشييع الطائفة العلوية وتصدير الثورة؛ وبالتأكيد مل يكن يتورع عن استثامر 
هذا الدعم لإلثراء غر املرشوع، ويف هذا السياق افتتح »اإلمام املرتىض« أيضًا عرشات 
احلسينيات يف أنحاء سورية، وبشكل خاص يف الساحل السوري حول مدينتي الالذقية 

وطرطوس)48(.
كان حافظ األسد يغض الطرف عن اجلمعية، وربام ألنه كان مستفيدًا منها فيام يتعلق 
بالش�ق االس�تخبارايت. إال أن انش�قاقات برزت يف صفوف الضباط إبان ظهور النقاش 
عىل خالفة الرئيس حافظ األسد، بعد تشكيله »اللجنة السداسية«)49( إلدارة البالد أثناء 
مرض�ه يف ترشي�ن الثاين/نوفم�رب 1983، حيث كان كثر من الضب�اط العلويني الكبار 
يرون يف رفعت الشخص األقوى ليحل مكانه أثناء مرضه. ومل خيف مجيل تأييده العلني 
لرفعت األسد، ويشر البعض إىل أنه أثناء مرض الرئيس أعلن تأييده له من خالل قيام 
عدد كبر من أتباعه بمظاهرة أمام قر الضيافة بدمش�ق تطالب بتنصيب رفعت األسد 

)48(  يق�در بع�ض مواطن�ي الالذقية عدد الحس�ينيات التي خلفتها جمعي�ة المرتضى بحوالي 76 حس�ينية في مدينة 
الالذقية وحولها فقط. وحسب شهادة أحد المواطنين فإن هذه الحسينيات آلت »إلى خرائب يأوي إليها الشذاذ 
للعب القمار وش�رب الخمور وأش�ياء أخرى يعف عن ذكرها القلم ..أكبر هذه الحسينيات كان في ضاحية »دم 
س�رخوب« وتنوف مس�احتها على ستة آالف متر مربع وأصغرها في قرية »عين التينة« ال تكاد تزيد عن 40 مترًا 
مربعًا«. غير أن هذا الرقم الذي قد يكون دقيقًا ال يعني أن هذه الحسينيات من إنجاز الجمعية، فهناك تيار شيعي 

في وسط العلويين البد أنه شيَّد عددًا منها قبل وجود جمعية المرتضى أساسًا.
الش�هادة منش�ورة على اإلنترنت، بعنوان: »رسالة من مواطن س�وري حول المد الصفوي في الالذقية«، يمكن    

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=62624 :مطالعتها على الرابط

)49(  أصدر األس�د وهو على فراش المرض أوامره بتش�كيل لجنة سداسية أناط بها إدارة األمور اليومية، مكونة من: 
وزي�ر الخارجي�ة عبد الحليم خ�دام، واألمين العام المس�اعد للقي�ادة القومية لحزب البعث عب�د الله األحمر، 
ووزير الدفاع مصطفى طالس، ورئيس األركان حكمت الشهابي، ورئيس الوزراء عبد الرؤوف الكسم، وزهير 
مش�ارقة األمي�ن العام المس�اعد للقي�ادة الُقطرية لح�زب البعث )جميعهم س�نيون(، بيد أن األم�ر غير الطبيعي 
هو عدم تعيين رفعت األس�د، والذي كان ترتيبه ضمن أعلى عش�رة مراكز بالحزب، في هذه اللجنة السداس�ية 
التوجيهية، ورغم أنه كان أقوى أعضاء القيادة الُقطرية بعد الرئيس نفسه، وكان يتمتع بقاعدة قوية داخل القوات 
المس�لحة المكونة من س�رايا دفاعه ذات األسلحة الثقيلة والبالغ عددها 55 ألفًا وربما كانت هذه السرايا نظريًا 
تتبع رئيس األركان أو وزير الدفاع، أما عمليًا فقد كانت هذه السرايا تتصرف كتشكيالت مستقلة؛ وقد يعود لهذا 
السبب بجانب تصرفات رفعت التي تتسم بالتهور وعدم الحنكة والفساد، أن تقاعس الرئيس عن اختياره عضوًا 

 Van Dam, The Struggle for Power, Ibid, p. 199 :في اللجنة السداسية. انظر
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رئيس�ًا للب�الد! وهذا ي�دل عىل أن اجلمعي�ة فعليًا تعود إىل رفعت األس�د؛ هلذا الس�بب 
وبمج�رد أن َأَب�لَّ الرئيس من مرضه قرر ح�ل اجلمعية تقلياًم ألظاف�ر رفعت وإضعافه، 

ها)50(. فأصدر يف منتصف كانون األول/ديسمرب 1983 قرارًا بحلِّ
وإث�ر حله�ا تم اعتقال عدد غر قلي�ل من أعضائها، خصوصًا األك�راد)51(، ودخل 
ر، حال�ة غياب وبقيت ل�ه بعض الصالت  »اإلم�ام املرت�ىض« و»قائد املس�ار« غر املظفَّ
بكث�ر م�ن أعضاء اجلمعية ما لبث�ت أن حتولت - مع انرافه لالهت�امم بالتجارة وجتارة 
التهريب ومزاولة االبتزاز يف املوانئ والنوافذ احلدودية اجلمركية - إىل عصابات مسلحة 
)عرفت باسم »الشبِّيحة«( يف العديد من املدن السورية، أثارت قالقل لألمن واالستقرار 
الداخي، وقد حتمل النظام أنواعًا خمتلفة من األنشطة غر املرشوعة املتسمة بالعنف التي 
كان يقوم هبا مجيل األسد وباقي األفراد األصغر سنًا من أرسة األسد املوسعة، بمن فيهم 
فّواز نجل مجيل، خاصة يف منطقتي الالذقية وطرطوس. وقد تم كبح هذه األنش�طة فيام 
بعد ولو جزئيًا، ولكنها بقيت مس�تمرة، حتى مطلع التس�عينيات، حيث َوّسَد إىل باسل 
األسد التصدي هلا. لكن اجلمعية خلفت وراءها عددًا من املنتفعني وربام املؤمنني الذين 

تربت إليهم بعض قناعات شيعية يف خمتلف أنحاء البالد.
لقد ش�كلت مجعية املرتىض أول نش�اط تبش�ري »ش�يعي« س�يايس واس�ع النطاق 
مورس عىل األرايض الس�ورية حتت س�مع وبر النظام، لكنه نشاط تبشري ألغراض 

سياسية حمليَّة وليست إقليمية تتعلق باملحور اإليراين أو هالله الشيعي.

تشييع الطائفة العلوية
بق�ي العلوي�ون يف عزل�ة وعقائده�م توغ�ل يف كن�ف األرسار واألس�اطر، ومل ت�دب 
اليقظ�ة يف الطائف�ة إال مع مطلع الق�رن اهلجري الثالث عرش )هناية القرن التاس�ع عرش 

Van Dam, The Struggle for Power, Ibid, p. 122 :50(  انظر :سيل، األسد، م.س، ص695. وأيضًا(

)51(  حس�ب رواية أحد ش�هود العيان لنا )طلب عدم ذكر اسمه( فإن االعتقال في صفوف أعضاء الجمعية كان كبيرًا 
في مناطق األكراد.
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املي�الدي( وعن�د بدايات ظه�ور الدولة الوطني�ة)52(، إال أن جذور اليقظ�ة قد تعود إىل 
س�نة 1271ه/1854م عندما وّقع مخس�ة عرش من زعامء العشائر العلوية اتفاق »إلغاء 

العشائرية«)53( بعد أن بقيت عهدًا طوياًل يف رصاع وتنافس مرير)54(.
وش�أن أي مجاع�ة دينية عندما تريد االنخراط يف الع�امل اجلديد واخلروج من عزلتها 
ويف الوق�ت نفس�ه ت�ود أن حتافظ عىل هويته�ا فإهنا تولِّد حركات إص�الح ديني، هي يف 
جوهره�ا حركة ملواجهة حتديات العر والبحث عن أس�باب البقاء واالس�تمرار. وال 
نع�رف بالضبط ما إذا ش�هدت الطائفة العلوية هذا النوع من احل�ركات من قبل، بل إن 

)52(  أرَّخ ليقظ�ة العلويين الش�يخ عب�د الرحمن الخيِّر، في سلس�لة مقاالت مهمة للغاية في »مجل�ة النهضة« – التي 
كانت تصدر في مدينة طرطوس – بين عامي 1937- 1938، ثم جمع المقاالت ونشرها نجله هاني الخيِّر في 
http://  :كتاب صغير مس�تقل عام 1996 تحت عنوان »يقظة المس�لمين العلويين«. انظر الكتاب على الرابط

alawi12.tripod.com/yaqaza.htm

)53(  ن�ص الوثيق�ة: »ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين س�بقونا باإليم�ان وال تجعل في قلوبنا غاًل للذي�ن آمنوا ربنا إنك 
رؤوف رحيم«. الباعث تحريره في يوم تاريخه: قد حضرنا ،الفقراء لله ،طلبة الِعلم ،المرقومة أسماؤهم أدناه، 
وق�د اجتمعن�ا مع بعضن�ا البعض وحصلت المكالم�ة بيننا، حيث أننا عبي�د الله ورعية الدول�ة العالية ،وكل منا 
قص�ده رض�اء رّبه ،وقد اتفقنا واعتمدنا على خيرة الله تعالى وصرنا عش�يرة واح�دة، وصار صالُح الدم والغيرة 
واح�دة عل�ى حق الله تعال�ى؛ وإذا أحد منا ادَّعى على أخي�ه بدعوى من جميع الدع�اوى يترافعان مع بعضهما 
البعض بالش�رع الش�ريف، وكما يثب�ت ويحكم يجري العمل، وَمن اتَّبع رأينا من عامة الش�عب ل�ه ما لنا وعليه 
ما علينا؛ فعلى هذا الوجه المش�روع تم الرضا وحصل االتفاق منا جميعًا برضانا واختيارنا، وتحرر هذا الس�ند 
لوقت الحاجة .تاريخ هذا الس�ند: 1271 ه� . الش�يخ حبيب عيس�ى - متور، الشيخ صالح علي - الحداديات، 
الش�يخ ديب األحمد - البيري، الش�يخ جابر عباس – الطليعي، الشيخ محمد يوسف - رأس الخشوف، الشيخ 
إبراهي�م مرهج، الش�يخ إس�ماعيل أوبين، الش�يخ الحاج عبد العال الحاج، الش�يخ حس�ين المس�قس، عمران 
حمدان - الزاوي، الش�يخ حس�ين أحمد – حمين، الش�يخ يونس ياس�ين - بيت الش�يخ يونس، الش�يخ صالح 

عمران - الصومعة، الشيخ سليمان عباس - كاف الحبش، الشيخ إبراهيم السعيد - البهلولية«.
أعد هذه الوثيقة ونش�رها على اإلنترنت س�ام محمد الحامد علي نقاًل عن مخطوط كتاب للش�يخ العلوي عبد   
اله�ادي حي�در بعنوان »المراجعات« )ج2، ص566( الذي يش�ير إلى أنه عثر على هذه الوثيقة في بيت الش�يخ 

العلوي يونس ياسين )في بلدة صافيتا(، ولم يتسَن لنا التأكد من صحة الوثيقة. انظر الوثيقة على اإلنترنت:
http://www.alaween.net/cms/modules/news/article.php?storyid=65

حول الصراع والتنافس العشائري في القرن التاسع عشر انظر: بن عبد الجليل، الفرقة الهامشية، م.س، ص ص   )54(
.114-113
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بع�ض الكتابات تش�ر إىل أن حرك�ة اإلصالح الديني ه�ذه جديدة كلي�ًا يف الطائفة)55( 
الغارقة يف س�بات منذ قرون طويلة جدًا. وعمومًا ف�إن حركات اإلصالح الديني تتجه 
غالبًا إلخراج اجلامعة من العقائد التي تتس�بب بعزهلا عن اجلامعة الكربى، وتدفعها ربام 
لتأويله�ا أو مده�ا بالتفس�رات العقلي�ة، وإذا عجزت ع�ن ذلك يف بع�ض العقائد تبدأ 
بالتخي عنها بطرق ش�تى حتت مس�ميات التقليد واخلرافات واالنحرافات عن العقائد 
األص�ل. ومن املنطق�ي أن تكون ُأوىل ُس�بل التأويل إعادة الفرع العق�دي إىل أصله، أو 
مقاربت�ه بأصله، ويف حال�ة العلوية النصرية يعني – بالطبع – إع�ادة الطائفة إىل أصلها 
الش�يعي اجلعفري االثني عرشي، فمن الطبيعي إذًا أن يبدأ التفكر باخلروج من العزلة 

بأفكار تصب يف النهاية يف سلة الشيعة اجلعفرية.

1- عودة الفرع إلى أصله
ه�ذا م�ا حصل رب�ام يف الطائفة العلوية م�ع بدء ظه�ور مصلحني ديني�ني يف هناية القرن 
التاس�ع عرش، وبافتتاح أول مس�جد يف جبل العلويني »يف بيت الشيخ يونس – صافيتا؛ 
الذي رشع يف ابتنائه كل من ... الش�يخ غانم ياس�ني والشيخ عبد احلميد أفندي – الذي 
ُنس�ب إلي�ه آنئذ أعامل سياس�ية فنفي إىل طراب�زون وتزوج منها وعاد مكرم�ًا -، ثم أتم 
اجلامع املذكور ... املرحوم الش�يخ ياس�ني يونس والش�يخ س�ليم الغانم سنة 1286ه� 
]1869م[. وقد قام املرحوم الش�يخ ياسني – اآلنف الذكر – بإمامة اجلامع طيلة حياته 
وخلف�ه ول�ده الويل العاّلمة الش�يخ حممد ياس�ني«)56(، وذل�ك يف وق�ت كان العلويون 

يمتنعون عن إعامر املساجد يف جباهلم)57(.

يش�ير عب�د الرحمن الخيِّر إلى أن »بدء الجمود ]ف�ي الطائفة[ كان في النصف األول م�ن القرن الثامن للهجرة،   )55(
حيث تكاد أعمال المؤلفين تقتصر في ذلك الحين وما يليه على إعادة وتكرير ما كتبه سابقوهم من العلماء دون 

أن يضيفوا شيئا يذكر«. انظر: المصدر السابق.

)56(  ُبني بعده مس�جدان في قضاء صافيتا: »مس�جد الخضر« في قرية »تلة الطليعي« واآلخر في قرية »ضهر بش�ير«، 
انظر: المصدر السابق. 

ية تقتضي االختب�اء حتى م�ن ذويهم وزوجاته�م وأوالدهم،  ل�م يك�ن ل�دى العلويين مس�اجد فصالتهم الس�رَّ  )57(
والجوامع باعتبارها إعالن للعبادة ونقض لسريتها، لم تكن جائزة في عقائد الطائفة، وهذا يعني أن بناء الجوامع 
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 أخذت يقظة العلويني بالنُّمو حتى قام الشيخ عي عباس و»افتتح يف أواخر احلرب 
الكونية ]األوىل[ مدرسة يف قرية العنازة بانياس مجعت أكثر من مائة وعرشين طالبًا وستة 
معلمني كلهم علويون«)58( درس فيها أصول الدين واللغة. بدأت يف هذه الفرة – عىل 
ما يبدو – تصعد أفكار اإلصالح الديني باجتاه الفكر الشيعي اإلمامي، ففي فتوى ألحد 
زعامء الطائفة النصرية الكبار )وهو من املنخرطني يف اإلصالح الديني( الشيخ سليامن 
األمح�د)59( يف مس�ألة جواز اجلمع بني البنت وعمته�ا أو خالتها يف ذمة رجل واحد)60(، 
ويالحظ يف الفتوى – التي صدرت يف أوائل العرشينيات املنرمة – ثالثة أمور غاية يف 
األمهية: أوهلا التأكيد عىل أن املذهب اإلمامي اجلعفري »هو األصل«، والطائفة العلوية 
النصرية »فرع منه« وعليه فإن رجوع الطائفة إليه »يف أصول الفقه وفروعه هو الواجب 

احلق الذي ال مندوحة عنه«.
وثانيه�ا أن هذا التأكيد عىل هذه العودة لألصل الش�يعي يبدو بدعة جديدة ابتدعها 
اإلصالحيون الدينيون؛ فثمة تأكيد عىل رضورة الصلة بني املذهب الشيعي والنصرية؛ 
إذ كان س�بب االنقطاع »بواس�طة السياس�ة من مئات الس�نني حتى انتبه إليها يف عرنا 

هذا« أي أن فكرة العودة لألصل جديدة كليًا حتى ذلك الوقت. 
وثالثها أن مرجعية العلويين الفقهية - أو بتس�مية الش�يخ األحمد »اإلرث وآداب 

جاء استنادًا إلى تأثير خارجي، سيتبين فيما بعد أنه كان شيعيًا جعفريًا. 
ومن الطريف أن يعزو أحد شيوخ العلويين عدم بناء المساجد والجوامع عند العلويين )النصيريين( إلى »الفقر،   
واالهتم�ام بالعم�ل مم�ا يمنع من التردد على المس�اجد«! انظر: س�عود، عبد اللطي�ف )ت 1935(، العلويون 
شيعيِّون، مجلة النهضة )عدد خاص عن العلويين( طرطوس، العدد 8، شهر تموز/يوليو 1938. نقاًل عن: بن 

عبد الجليل، الفرقة الهامشية، م.س، ص182. 

)58(  الخيِّر، يقظة المس�لمين العلويين، م.س. ويضيف الخيِّر إنه: »وألس�باب قاهرة لم تعمر – مع األس�ف – تلك 
المدرسة إال عامين فقط«.

)59(  الش�يخ س�ليمان األحمد، لغوي وعالم دين علوي، من كبار شيوخ الطائفة، درس الفقه علي يد الداعية الشيعي 
ع  الكبير عبد الحس�ين ش�رف الدين الموسوي )صاحب الكتاب التبشيري »المراجعات«(. كان عضوًا في مجمَّ

اللغة العربية في دمشق، وهو والد الشاعر السوري المعروف »بدوي الجبل«.

نص الوثيقة كامال ًورد في بيان ش�يوخ العلويين الش�هير: »المس�لمون العلويون... ش�يعة أهل البيت )ع(«، دار   )60(
الصادق، طرابلس، ط1، 1392ه� )1973م(، ص12.
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الش�ريعة« – حتى ذلك الوقت كانت »أهل الس�نة؛ بحكم الوقت واألحوال والرخصة 
المعطاة لهم من أئمتهم حسبما يسمح به التأويل« على حد تعبيره.

يف هذا املناخ الذي هتب عليه رياح اإلصالح الديني نشأ عبد الرمحن اخلر)61( الذي 
أس�س )مع بع�ض أصدقائه( يف ع�ام 1925م »مجعي�ة الالطائفي�ة« كجمعية إصالحية 
»ملكافح�ة التعص�ب العش�ائري والعزل�ة االجتامعي�ة، ومعاجلة حاالت اجله�ل والفقر 

واحلرمان التي خلفتها العهود من ظلم املتسلطني وجتاوزهم بحق أبناء الطائفة«)62(. 

2- الديانة في دولة العلويين المستقّلة
كانت حركة اإلصالح العلوي الديني قد بدأت تستقطب عددًا من مثقفي وعلامء الدين 
من نخبة املجتمع العلوي، ففي عام 1936 وقع عدد من رجال الدين العلويني بيانًا هو 
األول من نوعه؛ إذ يوضح يف بندين عقيدة العلويني بأهنا عقيدة إسالمية: »البند األول: 
كل علوي فهو مس�لم يقول ويعتقد بالش�هادتني، ويقيم أركان اإلس�الم اخلمسة. البند 
الثاين: كل علوي ال يعرف بإس�الميته، أو ينك�ر أن القرآن كتابه وأن حممدًا )ص( نبيه، 
ال يع�د يف نظر الرشع علويًا، وال يصح انتس�ابه للمس�لمني العلوي�ني«)63(. وهذا البيان 
مل ي�رح أبدًا بش�يعية العقي�دة العلوية، وإن�ام كان حريصًا عىل إس�الميته، وفيه مغازلة 

واضحة للمسلمني السنة، بالتأكيد عىل »الشهادتني« و»أركان اإلسالم اخلمسة«. 
ويب�دو أن ه�ذا البي�ان جاء يف س�ياق اخل�الف داخل الطائف�ة حول فك�رة »الدولة 
العلوية« التي أراد الفرنس�يون إنش�اءها، ففي مقابل إثبات إس�المية العلويني ويف إطار 
ه لدى بعض الشيوخ  تصاعد التيار الديني املتنامي واملنجذب نحو الشيعة كان ثمة توجُّ

)61(  الش�يخ عبد الرحمن الخيِّر )1903-1986(، والده الش�يخ محمد ديب الدرويش الخيِّر كان من كبار ش�يوخ 
الطائف�ة في قرية القرداحة، وعمه أحمد ديب الخيِّر، قاضي قضاة الطائفة أواخر الدولة العثمانية، تتلمذ على يد 
الش�يخ علي عباس، ودَرس في مدرس�ته، كما تأثر بش�كل خاص بأستاذه الشيخ س�ليمان األحمد )انظر هامش 

رقم 53(. يعتبر أبرز الشيوخ العلويين الذين جهدوا إلعادة الفرع النصيري إلى أصله الشيعي االثني عشري.

)62(  انظر موقع »المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب«، صفحة »من رواد التقريب«، على الرابط: 
www.taghrib.org/arabic/rowad/alkher.htm

)63(  من نص بيان »المسلمون العلويون... شيعة أهل البيت )ع(«، م.س، ص 9.
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والزعام�ات النصرية القويَّة للنأي بالطائفة عن اإلس�الم ذات�ه كدين بالكامل، واعتبار 
ة وأقلية دينية مس�تقلة، رغبة يف دعم الفرنس�يني هلم يف إقامة دولة مس�تقلة.  النصرية ملَّ
كان ه�ذا واضح�ًا يف العريضة التي قدمها ق�ادة نصريون إىل رئيس احلكومة الفرنس�ية 
لي�ون بل�وم يف 15 حزيران/يوني�و 1936، والت�ي يدع�ون فيها إىل اس�تقالل العلويني 
بدول�ة خاص�ة هبم، وجاء فيها أن »الش�عب العلوي - الذي حافظ عىل اس�تقالله س�نة 
فسنة؛ بكثر من الغرة والتضحيات الكبرة يف النفوس - هو شعب خيتلف يف معتقداته 

الدينية وعاداته وتارخيه عن الشعب املسلم ]السني[« )64(.
بعد ما يزيد عن ش�هر تقريبًا من تاريخ توقي�ع هذه العريضة، وحتديدًا يف 27 متوز/
يولي�و 1936: رفع رجال دين وزعامء عش�ائريون علوي�ون عريضة إىل وزارة اخلارجية 
الفرنس�ية حيتجون فيها عىل التبش�ر املسيحي الذي يقوم به اآلباء اليسوعيون يف أوساط 
العلوي�ني ب�دءًا م�ن ع�ام 1930، باعتب�ار أن »ه�ذه احل�وادث التبش�رية - التي تكون 
مع�ذورة ل�و أن الدافع هل�ا اليقني واإلي�امن - إال أن اليشء املش�ني يف ه�ذه احلوادث - 
وهنا موضع اس�تيائنا وعليه احتجاجنا - هو اس�تثامر واستغالل فاقة شعب فقر ورشاء 
ضامئر ضعيفة كام ُتش�رى الس�لع لتمُرق من دين إىل دين آخر«)65(، ويطالبون بالوحدة 

وثيقة محفوظات الخارجية الفرنسية رقم 3547، تاريخ 15- 6- 1936. الموقعون: محمد سليمان األحمد،   )64(
محمود آغا حديد، عزي آغا غواش، سلمان المرشد، محمد بيك جنيد، سليمان األسد.

وق�ع الوثيق�ة أكث�ر من 50 ش�خصًا م�ن وجهاء ورج�ال دين علويي�ن، باإلضافة إلى 21 ش�خصًا م�ن الوجهاء   )65(
والسياس�يين ورجال الدين المس�يحيين، إضافة إلى بعض السياس�يين الُس�نَّة، وهم: حليم بش�ور )من األعيان 
المس�يحيين(، أس�عد هارون )عضو البلدية، وزعيم الش�باب الوطني(، الدكتور ميخائيل بش�ور )عضو س�ابق 
بالجمعية التأسيس�ية(، الدكتور اس�كندر بش�ور، نقوال بش�ور، إس�بر بش�ور، عزيز عرنوق، إس�بر الطيار، رفيق 
البيط�ار، زاه�ي عرن�وق، إبراهيم خوري، األب يوس�ف بطرس، األب اس�طفان س�ابا، س�ليمان ش�دياق، عبد 
الله روفائيل، األب موس�ى ديب، ياخوس عركوش، عبد الواحد هارون )زعيم س�ني نائب س�ابق في البرلمان 
العثماني(، محمود عبد الرزاق )نائب(، فايز إلياس )نقيب المحامين(، عبد القادر ش�ريتح )زعيم س�ني ونائب 

سابق(. 
محفوظات وزارة الخارجية الفرنس�ية- س�وريا/لبنان، مجلد 492-493 »برقية المطالبين بالوحدة مع سورية   
في منطقة العلويين مرسلة من الالذقية في 2 تموز 1936«، انظر نص الوثيقة كاماًل على اإلنترنت على الرابط: 

http://www.alaweenonline.com/site/modules/news/article.php?storyid=15
وقد ذكر بياُن »المس�لمون العلويون... ش�يعة أهل البيت )ع(« )ص ص10-11( مقاطع من هذه الوثيقة دون   
تاريخ وال توضيح، وينسب للوثيقة مقطعان لم نجدهما في نسخة الوثيقة التي استطعنا الوصول إليها، وهو »إن 
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الس�ورية، ويؤكدون فيها بأن »العلويني شيعة مسلمون، وقد برهنوا طوال تارخيهم عن 
امتناعه�م ع�ن قبول كل دعوة من ش�أهنا حتوير عقيدهتم، فهم حيتفظون بش�دة بالعقيدة 
الش�يعية اإلس�المية«. كان هذا التريح اجلامعي هو األول م�ن نوعه يف تاريخ الطائفة 
النصرية، وقد جاء هذا البيان وسابقه يف سياق معرك سيايس وانشقاق بدأ يدب داخل 
الطائفة بس�بب قضية اس�تقالل العلوي�ني يف دولة وخيار االنضامم للدول�ة الوطنية عىل 

مشارف خروج االحتالل الفرنيس)66(.

العلويين ليس�وا س�وى أنصار اإلمام علي – عليه السالم – وما اإلمام علي سوى ابن عم الرسول )ص( وصهره 
ووصيه، وأول من آمن باإلسالم، ومن مكانه في الجهاد والفقه والدين اإلسالمي مكانه، وإن القرآن الكريم هو 
كتاب العلويين« والمقطع: »وما العلويون س�وى أحفاد القبائل العربية التي ناصرت اإلمام عليًا – عليه الس�الم 

– فوق صعيد الفرات«.
كم�ا أن هذا البيان )»المس�لمون العلويون... ش�يعة أه�ل البيت )ع(«( )ص11( يذكر - قب�ل هذه الوثيقة - أن   
قضاة الطائفة العلوية سبق وأن ردوا على رغبة الفرنسيين في أن يكون للمحاكم المذهبية العلوية تشريع خاص 
مباين للتش�ريع اإلس�المي، فرفض القضاة العلويون ذلك وأعلنوا أنهم مسلمون، وتشريعهم إسالمي جعفري. 
مما اضطر الفرنس�يين للتراجع عن فكرتهم وجعل القضاء في األحوال الش�خصية للعلويين على الفقه الشيعي 

الجعفري.

في 22 تموز/يوليو من عام 1922 أعلنت الدولة العلوية ضمن اتحاد سورية الفيدرالي، وفي مطلع عام 1924   )66(
ص�در ق�رار بإلغاء االتح�اد وإبقاء دولة العلويين مس�تقلة، وأصبحت تعرف ب� »دولة العلويين المس�تقلة«. كان 
 )H. Gouraux( إنشاء دولة علوية مستقلة مطلبًا نصيريًا صريحًا، ففي نص القرار الذي أصدره الجنرال غورو
يذك�ر »لم�ا كان النصيرية قد صرحوا جليًا ومرارًا بآمالهم بأن يكون لهم إدارة قائمة بذاتها تحت رعاية فرنس�ية؛ 
ألج�ل ذل�ك يج�ب أن تنش�أ مقاطعة تجم�ع أكثرية هؤالء لتتي�ح لهم أن يواصلوا الس�عي في س�بيل مصالحهم 

السياسية واالقتصادية تحقيقًا لألماني التي صرحوا بها«.
انظ�ر: الحكيم، حس�ن، الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية الس�ورية، بي�روت، 1974، ص 245، الوثيقة رقم   

43. نقاًل عن: بن عبد الجليل، الفرقة الهامشية، م.س، ص 119.
وعندما شعرت الطائفة النصيرية بأن سورية مقبلة على االستقالل وأن الفرنسيين سيغادرون )وبدون الفرنسيين   
لن تس�تمر »دولة العلويين المس�تقلة« التي ال تمتلك مقومات الدولة أساس�ًا( قرر العلويون الطلب من فرنس�ا 
إلح�اق الدولة العلوية بلبنان ال بس�ورية! ففي عريض�ة رفعها »المجلس التمثيلي النصي�ري« إلى وزير خارجية 
فرنس�ا ف�ي 24 حزيران/يونيو 1936: »نحن نرفض رفضًا قاطعًا أي اندماج بس�ورية، نحن نطالب باس�تقاللنا 
تحت وصاية فرنس�ا )...( إننا متمس�كون بش�دة بقرارن�ا بمقاومة الهيمنة الس�ورية بكل الس�بل، وحتى بالقوة. 
وس�تكون فرنسا مسؤولة عن الدماء التي ستسيل. وإن كان اس�تقاللنا مستحياًل دوليًا؛ فإننا نوافق على التباحث 
 Archive du Ministère :م�ع لبنان حول اتحاد يضمن اس�تقاللنا الذاتي الكامل تحت حماية فرنس�ا«. انظ�ر

des Affaires Etragères, Levant, Syria-Liban, 1930-1940, volume 493, p. 8.
نقاًل عن: بن عبد الجليل، الفرقة الهامشية، م.س، ص121.  
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ع أحد عرش من رجال الدين العلويني وشخصياهتم البارزة جوابًا  ويف عام 1938 وقَّ
ع�ىل س�ؤال عن عقي�دة العلويني، جاء فيه - عىل لس�اهنم - أن »مذهبنا يف اإلس�الم هو 
مذهب اإلمام جعفر الصادق )عليه الس�الم( واألئمة الطاهرين )عليهم السالم(«)67(، 
وه�ذه الوثيقة التارخيي�ة متثل ثاين بيان مجاع�ي ُيعلن فيه زعامء دينيون علويون انتس�اب 
الطائف�ة العلوية النصرية إىل الش�يعة اجلعفري�ة)68(، وهو بمنزلة إيذان بانتش�ار الدعوة 

الشيعية وحتوهلا إىل ظاهرة يف الطائفة.

3- الظاهرة
انتش�ار دع�وة األصل الش�يعي والع�ودة لألصل يف أوس�اط العلويني بلغ�ت حدًا دفع 
بالش�يخ عب�د الرمحن اخلرِّ - الذي نش�ط يف بناء املس�اجد واحلس�ينيات - إىل تأس�يس 
»اجلمعية اخلرية اإلس�المّية اجلعفرية« يف الالذقية س�نة 1950، والتي س�تكون قاعدة 

فيام بعد للنشاط الشيعي اجلديد يف الطائفة يف عهد حافظ األسد وما بعده.
وخالل عام 1952 وبعد مناقشات طويلة ومراجعات لشيوخ من الطائفة مع املفتي 

�ت الدول�ة العلوية لألراضي الس�ورية وأصبحت محافظة م�ن محافظات الدولة الس�ورية في10  وعندم�ا ُضمَّ  
كانون الثاني/يناير 1937 أصبح العلويون مضطرون لالنضمام لألكثرية في وجه االحتالل!

)67(  نش�رت الوثيقة في مجلة »المرش�د العربي« التي كان يصدرها الش�ريف عبد الله آل علوي الحس�ني ابن األمير 
الشريف حسن بن فضل باشا )أمير ظفار( من مطبعة اإلرشاد في الالذقية، عام 1357 ه�/1938م. 

انظر هذه الوثيقة أيضًا في: مقدمة محقق كتاب: الخصيبي، الهداية الكبرى، م.س، ص 19 وقد ورد هذا النص   
بجملته في بيان »المسلمون العلويون... شيعة أهل البيت )ع(«، م.س، ص10. ويشير البيان إلى أن ما كتب في 
هذه المناس�بة جمع ونش�ر أكثره الش�ريف عبد الله آل الفضل في كتيب عنوانه: »تحت راية ال إله إال الله محمد 
رسول الله«، وطبع في مطبعة اإلرشاد بالالذقية سنة 1357ه، ولعله نشره في كتيب بعد أن نشره في المجلة في 

العام نفسه.

في العام نفسه صدرت عدة وثائق جماعية بعد هذه الوثيقة ،منها رد عدد من رجال الدين في الطائفة العلوية في   )68(
بلدة صافيتا على مقال نش�ر في صحيفة »النهار« يتعرض لعقائد الطائفة. نش�ر الرد في 3 آب/أغس�طس 1938 
في نفس الصحيفة، وأصدر زعماء علويون بيانًا تعقيبًا على هذا الموضوع نفس�ه، اس�تمدوا فيه تعبيرات الفتوى 

السالفة، نشرته جريدة »النهار« أيضًا في العدد 1454، آب/أغسطس، عام 1938. 
انظر نص البيانين في مقدمة محقق كتاب: الخصيبي، الهداية الكبرى، م.س، ص ص23-20.  
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العام استمرت 20 يومًا يف دمشق استصدر العلويون مرسومًا ترشيعيًا)69( رقم 3 يف 15 
حزيران/يوني�و، ينص عىل تأليف »جلنة خاصة باجلعفريني من علامئهم يف مركز حمافظة 
الالذقية قوامها ثالثة أش�خاص من العلامء اجلعفريني ويضاف إليهم شخص واحد من 
كل قض�اء عندم�ا يتعلق البح�ث يف قضائه« وقرارًا من مفتي اجلمهورية الس�ورية )رقم 
8( يف 27 أيلول/س�بتمرب 1952، وتألف�ت اللجن�ة بموج�ب ه�ذا املرس�وم من علامء 
الطائفة العلوية، وقامت بفحص من تقدم إليها من شيوخ جعفريني، وأجازت بعضهم 

وسمحت هلم بارتداء الكسوة الدينية املنصوص عليها يف املرسوم الترشيعي.
بدأ املصلحون الدينيون العلويون املنش�ّدون بقوة لفكرة األصل الش�يعي ينسجون 
عالقاهت�م م�ع املراجع الدينية الش�يعية، وقد جذبت هذه العالقات املراجع الش�يعية يف 
العراق وإيران الستكش�اف احلرك�ة الدينية اجلديدة يف جب�ل العلويني النصريني، وقد 
يك�ون أوائل رجال الدين الذين زاروا اجلبل واطلعوا عىل أحوال الطائفة الش�يخ حممد 
ث ملرجعه  جواد مغنية س�نة 1961 )رجل الدين الشيعي اللبناين املعروف(، والذي حتدَّ
آية اهلل الس�يد حمس�ن احلكيم - بعد زيارته - عام ش�اهد وملس من »املصلحني«، و»عن 

املصلِّني واملؤمنني حقًا بكل ما يف معنى اإليامن ]الشيعي[ الصحيح«)70(.

ن�ص المرس�وم: »إن رئي�س الدولة بناء على األمر العس�كري رقم 3 المؤرخ ف�ي 1951/03/03. وبناء على   )69(
المرس�وم التش�ريعي رقم 257 بتاريخ 8 حزي�ران عام 1952، وبناء على قرار مجلس ال�وزراء رقم 3 / تاريخ 
1952/06/14. وبن�اء على المرس�وم التش�ريعي رقم 23 / المؤرخ في 2 ربي�ع الثاني هجرية ه / 30 كانون 
األول 1951 م. وعل�ى وج�وب عدد كبير م�ن أهالي محافظة الالذقية على المذه�ب الجعفري. وعلى اقتراح 
المفت�ي العام رس�م م�ا يلي: المادة األول�ى: يضاف إلى المادة الثالثة من المرس�وم التش�ريعي رق�م 33 الفقرة 
التالية: تؤلف لجنة خاصة بالجعفريين من علمائهم في مركز محافظة الالذقية قوامها ثالثة أشخاص من العلماء 
الجعفريي�ن ويضاف إليهم ش�خص واح�د من كل قضاء عندما يتعل�ق البحث في قضائه. ويس�مى أعضاء هذه 
اللجن�ة بق�رار من المفتي العام من العلماء األكفاء. مهمتها فحص حالة متدينين بالكس�وة الدينية على المذهب 
الجعفري والذين يرغبون ارتداء هذه الكسوة وإقرار من يحق لهم االحتفاظ بها ومن منح تتحقق اللجنة من أنه 
دخيل على س�لك رجال الدين من ارتدائها. المادة الثانية: ينش�ر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم. دمشق 

في 15 حزيران عام 1952 - الزعيم فوزي سلو«.

)70(  من نص رس�الة مؤرخة في23 /04/ 1961أرس�لها لش�يخ الطائفة س�ليمان األحمد، تحدث فيها مغنية عن 
زيارته للجبل. 

انظر الرس�الة في: النيس�ابوري، محمد البادياني، العلويون هم أتباع أهل البيت: فتاوى مراجعهم وش�رح نص   
بيانهم، دار اإلرش�اد، بيروت، ط1، د.ت، مج1، ص130. وقد نش�ر إلكترونيًا نص هذه الرس�الة س�ام محمد 
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يف الفرة بني 3-7 ش�عبان 1392/ترشين الثاين/نوفم�رب 1972 زار رجل الدين 
الش�يعي حس�ن الش�رازي - املبرش األصويل الذي س�يكون له فيام بعد دور تارخيي يف 
ع العلوي - ألول مرة جبل العلويني، »عىل رأس وفد من العلامء بأمر من س�امحة  التش�يُّ
اإلمام املجدد املرجع الديني ... السيد حممد الشرازي )دام ظله(« )71(، وذلك ل�»إجالء 
هم«)72(، الذي  اهلوية الدينية للعلويني، مسامهة منه يف إزاحة الضباب التارخيي الذي يلفُّ
كان »من�ذ تولي�ه مقام املرجعية )...( يفكر يف قضية العلويني، باعتبارهم جزءًا من العامل 

الشيعي الذي يشعر بمسؤولية عنه«)73(.
التقى الش�رازي بعدد من شيوخهم)74(، ويف 24 شعبان 1392ه اجتمع عدد كبر 
من شيوخ العلويني )74 سوريون، و6 لبنانيون( بتحريض من الشرازي وقرروا إصدار 
بي�ان)75( ينس�ب العلويني للش�يعة اجلعفري�ة االثني عرشي�ة، ويؤكد عىل أن »التس�مية: 
)الش�يعي والعلوي( تشر إىل مدلول واحد، وإىل فئة واحدة هي الفئة اجلعفرية اإلمامية 
االثنا عرشية«. طبع البيان يف طرابلس لبنان بعد ثالثة أش�هر من هذا االجتامع، يف )ذي 

http://www.alaweenonline.com/site/ :عل�ي الحام�د، على موق�ع »العلويون أونالي�ن«، عل�ى الراب�ط
modules/news/article.php?storyid=142

)71(  انظ�ر مقدم�ة الش�يرازي لبي�ان »المس�لمون العلوي�ون... ش�يعة أه�ل البي�ت )ع(«، م.س، ص3. ويضي�ف 
الش�يرازي: »فالتقيت بجماعة من أفاض�ل علمائهم ومثقفيهم، وبجموع من أبناء الم�دن والقرى في جوامعهم 

ومجامعهم«.

)72(  مقابل�ة مع حس�ن الش�يرازي، صحيفة »الحياة« )اللندني�ة(، 16 تموز/يوليو 1973. والن�ص التالي هو الجزء 
األه�م م�ن ه�ذه المقابلة: »]الحياة[: لق�د تبّنيتم قضية العلويين منذ س�نوات، فهل يمكن أن نع�رف الدافع إلى 
ذلك؟ ]الشيرازي[: ال بد من اإلجابة على هذا السؤال بشيء من التبسيط؛ فسماحة أخي المرجع السيد محمد 
الشيرازي منذ توليه مقام المرجعية كان يفكر في قضية العلويين، باعتبارهم جزءًا من العالم الشيعي الذي يشعر 
فني منذ ثالث س�نوات ]1970[ إجالء الهوية الدينية للعلويين، مس�اهمة منه في إزاحة  بمس�ؤولية عنه، وقد كلَّ
ه�م )...( فاالضطهاد الذي عانوه - كما عانته بقية الش�يعة في العالم - على مدى  الضب�اب التاريخ�ي الذي يلفُّ
ثالثة عش�ر قرنًا لم يكن اضطهادًا سياس�يًا فحس�ب، وإنما كان اضطهادًا فكريًا أيضًا، وهذا ما جعلنا ش�ركاء في 

المحنة، ومسؤولين جميعًا عن االشتراك في إزالة أسباب المحنة سياسيًا وفكريًا«.

)73(  المصدر نفسه.

)74(  انظر مقدمة الشيرازي لبيان »المسلمون العلويون... شيعة أهل البيت )ع(«، م.س، ص3.
صدر البيان في كانون الثاني/يناير 1973 عن دار الصادق بطرابلس لبنان.   )75(
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القعدة 1392ه/ املوافق لكانون الثاين/ديسمرب من عام 1972م(، وقدم له الشرازي 
بفتوى تتضمن أيضًا التريح بأن العلويني شيعة)76(.

بعد مخسة وثالثني عامًا من آخر بيان أصدره زعامء دين علويون يوضحون انتامئهم 
فقهي�ًا وعقدي�ًا للش�يعة اجلعفرية، يأيت ه�ذا البيان - ش�أن عريضة 27 آب/أغس�طس 
1936 للخارجية الفرنس�ية - يف س�ياق معرك س�يايس للطائفة. فقد كان احلديث عن 
الطائفية يف أوجه مع بداية عهد حافظ األسد الذي كان قد مارس علونة ممنهجة للسلطة 
واجليش واحلزب، وقد بدأ احلديث يدور فيه عن اس�تفتاء لدس�تور جديد للبالد، وكان 
الدستور حتى ذلك الوقت )قبل طرح مسودة الدستور اجلديدة( يشرط أن يكون رئيس 
اجلمهورية مس�لاًم، وبام أن العلوية يف الفقه الرس�مي لكل من الس�نة والش�يعة »كفارًا« 
وليسوا مسلمني، فقد أصدر هذا البيان يف سياق الدفاع عن موقع الطائفة وامتيازاهتا يف 

الرئاسة )والسلطة تاليًا( ملواجهة احلظر الدستوري.
وه�ذا بالضبط م�ا كان يقصده أرباب هذه »الوثيقة« ح�ني قالوا يف مقدمتها: »نحن 
اليوم حرصًا منا عىل متتني الصالت بإخواننا يف الدين والوطن، ووقاية هلم من االنخداع 
بام يدس�ه أعداء العروبة واإلس�الم، ويرجف به املفرون واحلاقدون من شائعات تفرق 

وهتدم بام توقظ من فتن«)77(.
وثمة مالحظتان مهمتان يف البيان، أوالمها أنه أسهب وبشكل ملفت للنظر وألول 
م�رة يف رشح العقائ�د - الت�ي أمجلها من قبل ببض�ع كلامت - كام لو أن�ه خمتر لكتاب 
تعليم�ي للعقائ�د اجلعفرية اإلمامي�ة، إىل احلد الذي ضمن فيه ذكر أس�امء األئمة االثني 

عرش مجيعًا! بل حتى عدد ركعات الصلوات الواجبة واملستحبة!!
املالحظ�ة الثانية أن البي�ان ذكر توضيحًا ملصادر الترشي�ع، فكانت مصادر الترشيع 
أربعة: »القرآن، الس�نة، اإلمجاع، العقل«، وهذه املصادر ليس�ت ش�يعية وال س�نية! بل 
هي تلفيق بني املصادر السنية والشيعية، فمن جهة تتجاهل هذه الوثيقة املصدر الشيعي 
األبرز »قول املعصوم« )النبي )ص( ومن بعده من األئمة االثني عرش( وتكتفي بالس�نة 

)76(  انظر الهامش رقم 24.

)77(  بيان »المسلمون العلويون... شيعة أهل البيت )ع(«، م.س، ص8.
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)ما ينسب للنبي وحده(، ومن جهة أخرى تذكر اإلمجاع كمصدر ترشيعي، وهو مصدر 
سني وليس شيعيًا! فالفقه الشيعي ال يعده مصدرًا، والداللة الوحيدة هلذه املالحظة هي 
أن البيان مل يكتب لتوضيح العقائد وإنام إلرضاء األكثرية السنية، ويبدو أن السيد حسن 
الش�رازي هو الذي أقنعهم بتضمينها يف البيان؛ فالش�رازي يعرف جيدًا أن »اإلمجاع« 
السني كان املستند السني األبرز إلخراج الشيعة من دائرة »أهل السنة واجلامعة« وأحيانًا 

من اجلامعة املسلمة برمتها.
يضاف إىل ذلك مالحظة ثالثة، وهي أن قائمة موقعي البيان ضمت اس�م 74 زعياًم 
ورجل دين من العلويني الس�وريني وس�تة من اللبنانيني، وه�ي أول قائمة تتضمن هذا 
العدد الكبر. وإذا كان هناك عدم شك بالدافع السيايس للبيان، فإن داللة كثرة األسامء 
تعني - فيام تعنيه - اتس�اع تيار اإلصالح الديني املندفع إىل األصل الش�يعي العلوي يف 

اجلبل)78(.
ك�ام أن�ه - ومن جهة أخرى - تش�ر قائم�ة املوقعني إىل أن عدد املس�اجد واجلوامع 

العلوية يزيد عن 13 مسجدًا وجامعًا كان خطباؤها وأئمتها من موقعي البيان. 

ع العلوي النصيري: من الظاهرة إلى التيار 4- التشيُّ
نش�ط حس�ن الش�رازي - منذ ذلك احلني وحتى تاريخ مقتله س�نة 1981 - يف اجلبل 
العلوي بش�كل مل يس�بق له مثيل من نشاط املاليل الش�يعة )اإليرانيني أو العراقيني( عىل 
األرايض السورية. فإضافة إىل الدروس واملحارضات التي كان حيرص عىل إلقائها وال 
يدع مناسبة دينية واجتامعية للطائفة إال ويشارك فيها فقد قام - وبمساعدة بعض شيوخ 
الطائفة املتحمسني لعودة األصل النصري إىل شيعيته )من أمثال الشيخ فضل غزال( - 

ببناء بعض املساجد واحلسينيات يف الالذقية ومنطقة الساحل السوري)79(.

انظر أيضًا مالحظات بعض العلويين على البيان، تحت عنوان »مع بيان علماء العلويين« على الرابط:   )78(
http//:www.alaweenonline.com/site/modules/news/article.php?storyid23=

كان أولها ربما »مس�جد اإلمام الحس�ن العس�كري« )1978م( الذي اش�ترى عقاره )ورقمه 742( الش�يرازي   )79(
نفسه، واليزال باسمه إلى اليوم في السجل العقاري في مدينة الالذقية )حي الزقزقانية(، واختيار اسم المسجد 
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س�ه لتش�ييع الطائفة العلوية حدًا جعله يؤسس حوزة  وبلغ احتفاء الش�رازي وحتمُّ
علمية يف مس�جد »اإلمام جعف�ر الصادق« الذي يقع يف مق�ّر »اجلمعية اجلعفرية« )التي 
كان قد أسس�ها الش�يخ عبد الرمحن اخلرِّ س�نة 1950( يف مدينة الالذقية، باسم »حوزة 
اإلمام الصادق«، وذلك بعد تأسيسه للحوزة الزينبية، لتكون قاعدة تبشرية يف الساحل 
السوري، عىل أساس أن خرجيي هذه احلوزة اجلديدة ينتقلون إىل احلوزة الزينبية إلكامل 
دراستهم، استمرت هذه احلوزة بضع سنوات، ودرس فيها جمموعة من خطباء املساجد، 
لكن الشرازي عدل عن الفكرة ويبدو أهنا مل تكن جمدية كام كان يأمل فالعلويون مل هيبوا 

أفواجًا إىل مذهب اإلمام جعفر الصادق!
حيظى الش�رازي باحرام خاص لدى التيار الش�يعي يف الطائفة العلوية؛ فهم يرون 
أن�ه أدى دورًا مه�اًم يف تبيض صورة العلويني لدى الش�يعة وعموم املس�لمني، وس�اعد 
الطائفة عىل إخراجها من عزلتها)80(، فقد عمل الشيخ ميدانيًا مع أبناء الطائفة ومل يكتف 

بالترحيات والبيانات.
يذك�ر بع�ض الباحثني أن�ه يف لقاء ألعيان يف الطائف�ة العلوي�ة يف القرداحة وحتديدًا 
يف صيف عام 1980 اخُتِذ قراٌر بإرس�ال قرابة مخس�امئة ش�اب من العلويني للدراس�ة يف 

له داللته الرمزية الخاصة بالنس�بة للطائفة النصيرية؛ فأبو ش�عيب محمد بن نصير )الذي تنسب إليه الطائفة( هو 
تلميذ »اإلمام الحسن العسكري« وأحد أصحابه.

ومس�جد »اإلمام الحس�ن المجتبى« في قرية البالطة )ناحية الصلنفة(، و»المس�جد الجام�ع« )في قرية حكر(،    
و»مسجد الخضر« )في قرية أوبين( ومسجد »فاطمة الزهراء« )بحمص(، ومسجد »اإلمام الحسين« )بصافيتا(، 
ومسجد »اإلمام الرضا« )بجبلة(. وأسس )الشيرازي( حسينيات عديدة في المدن والقرى منها الساحلية، ومنها 

حسينية في بانياس، وأخرى في حمص.
انظر: مقابلة مع الش�يخ: ذو الفقار فضل غزال، موقع »الش�يرازي نت«، بتاريخ 14 آب/أغسطس 2005، على   

http://www.alshirazi.net/leqaat/leghaat/legha/shahid/005.htm :الرابط
وانظر أيضًا مقابلة مع الش�يخ حس�ين الشريفي، موقع »الش�يرازي نت«، بتاريخ 14 شباط/فبراير 2006، على   

http://www.alshirazi.net/leqaat/leghaat/legha/shahid/023.htm :الرابط

بتعبي�ر الش�يخ ذو الفقار فضل غ�زال: »عندما كنا في هذه الجب�ال تعّرضنا للظلم ولالضطه�اد وللقتل والذبح،   )80(
وفتاوى التكفير التي تأتي يمنة ويسرة غّيبتنا عن المسلمين، وغّيبت المسلمين عنا، فكان هّمه قدس سره األول 
أن يعيدن�ا إل�ى الخط الذي كّنا عليه، وكان ال يألو جهدًا في إظهار هذه الصورة الحضارية عن إخوانه هنا، وعن 
إبراز الهوية الشخصية لنا التي تثبت إسالمنا وعقيدتنا كمسلمين في صميم اإلسالم« )المصدر السابق نفسه(.
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املعاه�د الديني�ة يف ح�وزات مدينة قم اإليراني�ة، ليتخصصوا يف املذه�ب اجلعفري)81(، 
وكان خيطط يف تلك الفرة إىل تشكيل حتالف شيعي إقليمي إثر نجاح الثورة الشيعية يف 
إيران، وس�واء صحت هذه الرواية أم ال، فإنه من املؤكد أن عددًا غر قليل من ش�باب 
العلويني املتدينني ذهبوا للدراس�ة يف قم والنجف، وخترجوا هنالك، منذ الس�بعينيات، 
ومنهم اثنان من موقعي بيان »املس�لمون العلويون... ش�يعة أهل البيت)ع(«)82(، أي يف 
مطلع س�نة 1973. كام أن الس�يد الش�رازي كان قد بدأ منذ اتصاله بالعلويني بتشجيع 

وترغيب وإرسال الناهبني العلويني للدراسة يف قم)83(.
وم�ن الطبيعي أن األفكار التي عاد هبا هوالء كانت ش�يعية رصفة أو ش�يعية ملفقة 
بالنصرية، وكان الش�يخ فضل غزال كام الكثرين من ش�يوخ تيار عودة الفرع إىل أصله 
- وحس�ب أحد تالمذته)84( - يلقن مريديه أو أتباعه »العقائد الش�يعية ذاهتا فيام يتعلق 
باألئم�ة االثني عرشية«، لكنه حياول أحيان�ًا اجلمع بينها )باعتبارها أصل الفكر العلوي 
النصري( وبني العقائد الش�يعية اجلعفرية. ومن ه�ذا املنطلق فإنه حيافظ - عىل ما يبدو 

أب�و رمان، محمد، التش�ييع في األردن: ظاه�رة يغذيها حزب الله، صحيفة الغ�د )األردنية(، 4- 10- 2006.   )81(
ام حسين. طبعًا لم يكن بإمكانهم الذهاب إلى النجف بعد قطع العالقات مع العراق في بداية عهد صدَّ

هم�ا: الش�يخ محم�ود مرهج م�ن قرية بحنين طرط�وس وهو أيضًا مجاز من النجف األش�رف، والش�يخ فضل   )82(
غزال من قرية تال قضاء الحفة، وهو مجاز من كلية الفقه في النجف األش�رف. والش�يخ فضل غزال ُعين إمامًا 
ل� »مس�جد ناعس�ة«، وهو المسجد الكبير الذي بناه األس�د في مدينة القرداحة وسماه باسم والدته، وافتتحه في 
مطلع التسعينيات، وفيه ُصلِّي على نجله باسل إثر وفاته بحادث سير مروع عام 1994، وتعرف السوريون على 
الشيخ فضل غزال الذي ظهر في شاشة التلفزيون السوري ألول مرة في تلك الحادثة، على الرغم من أنه أقصي 
ه شيخ سني،  عن أداء الصالة على نجل األسد بأمر من الرئيس نفسه؛ فاألسد قرر - ولتوازنات طائفية - أن يؤمَّ
كان هذا الش�يخ الس�ني هو شيخ بالط األسد الدكتور محمد س�عيد رمضان البوطي المفكر اإلسالمي السوري 

الكردي الدمشقي المعروف.

الش�يخ إبراهيم حس�ن النج�ار )أحد العلويين المؤسس�ين للجمعي�ة الجعفرية في الالذقية س�نة 1950، وأحد   )83(
موقعي بيان 1973(، مقابلة أجراها معه موقع »الشيرازي نت« بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2005، انظر المقابلة 

http://www.alshirazi.net/leqaat/leghaat.htm :على الرابط

مصدر طلب عدم ذكر اسمه.  )84(
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- عىل ما يمكن من شعائر الطائفة العلوية ومعتقداهتا)85(. 
ع العلوي يف السبعينيات من جمرد ظاهرة ليتحول إىل »تيار« واضح،  لقد انتقل التشيُّ
وس�واء أكان ذل�ك نامج�ًا ع�ن دعم األس�د ذات�ه يف تلك الفرة، أي ألس�باب سياس�ية 
داخلية تتعلق بدمج الطائفة وإخراجها من عقائدها الرية، )وتراجع األس�د عن ذلك 
بع�د الث�ورة اإليراني�ة، كام س�بق وأوضحن�ا(، أم كان بدعم املاليل والش�يوخ اإليرانيني 
والعراقي�ني واللبناني�ني)86( ف�إن النتيجة هي أنه تأس�س تياٌر ش�يعي واضح يف أوس�اط 

الطائفة العلوية. 
وما يزال إرس�ال العلويني إىل احلوزات الدينية يف حوارض الش�يعة التارخيية )إيران 
والع�راق( دارج�ًا إىل اليوم؛ وإن كان افتتاح احلوزات العلمية يف س�ورية قلل من ذلك. 
يف املقاب�ل فإن عرشات الطلبة العلويني خترج�وا يف جامعة األزهر)87( ويف كلية الرشيعة 
بجامعة دمش�ق)88( بدءًا من الس�تينيات املنرمة وما يزالون إىل اآلن يتخرجون يف كلية 
الرشيعة بجامعة دمش�ق، معظمهم يؤمن بالعقائد الش�يعية، أو عىل األقل هو قريب من 
التيار الشيعي يف الطائفة العلوية؛ ويف جو سني صارم مثل كلية الرشيعة كان من الطبيعي 
أن خيف�ي ه�ؤالء عقائده�م. ولعل الس�بب يف دخول كلي�ة الرشيعة لكثري�ن منهم هو 

على س�بيل المثال: كان الش�يخ فضل غزال يظهُر دومًا بلباس ش�يعي، ولكنه ظهر - في التلفزيون السوري أثناء   )85(
محاولته إلمامة صالة الميت أثناء التحضير لمراس�م دفن باس�ل حافظ األسد عام 1994 - حالقًا رأسه ومطلقًا 
لحيت�ه الطويل�ة على طريقة ش�يوخ العلويي�ن التقليديين، ولعل�ه كان يريد به�ذا المظهر تأدية رس�الة للطائفتين 

العلوية والسنية على السواء.

)86(  كان يأتي - وأحياناً ُيس�تدعى - ش�يوخ من إيران ولبنان وبعض دول الخليج فضاًل عن العراق إللقاء الدروس 
والمحاض�رات والمنتديات واالحتفاالت الدينية، مثل الش�يخ اللبناني الش�يعي هاني فحص، وبعض الش�يوخ 
ين من النظام العراقي البعثي مثل الشيخ العراقي علي البدري، والمستشارين الثقافيين اإليرانيين،  العراقيين الفارِّ

مثل محمد شريعتي.

من بين الذين تخرجوا في األزهر أحد موقعي بيان 1973، وهو الش�يخ مصطفى الس�يد من قرية بعمرة صافيتا،   )87(
كان مدرسًا دينيًا في قرية سمت قبلة قضاء جبلة. 

م�ن بي�ن الذي�ن تخرجوا اثنان من موقعي بيان 1973، هما: الش�يخ محمود مرهج من قري�ة بحنين قضاء مدينة   )88(
طرط�وس، كان مدرس�ًا ف�ي قرية دريكيش وهو مجاز من النجف األش�رف وكلية الش�ريعة بدمش�ق، والش�يخ 
يوس�ف حلوم من قرية ش�بطلية مجاز من كلية الشريعة بدمش�ق. ومن بين الدارسين في كلية الشريعة الشيخ ذو 

الفقار غزال نجل الشيخ فضل غزال. 
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حظهم »العاثر« الذي مل يتح هلم دراسة جامعية، فدخلوا كلية الرشيعة اعتامدًا عىل قانون 
»اإليف�اد احلزيب« اخل�اص بكلية الرشيعة - وال�ذي صدر عقب أح�داث العنف مطلع 
الثامنيني�ات - )خالف�ًا لكل كليات اجلامع�ة األخرى( من أجل إجي�اد فرص لاللتحاق 

بوظائف الدولة.
م�ن جهة أخرى يف ف�رة الثامنينيات )أي يف الفرة التي أصبح األس�د يتوجس فيها 
ع والتش�ييع يف  من تصدير ماليل الثورة اإلس�المية اإليرانية لثورهتم( عندما يذكر التش�يُّ
الطائف�ة العلوية فإن اس�م طبيب األس�نان املهلب حس�ن - الذي ينتم�ي إىل أرسة دينية 
علوي�ة عريق�ة يف ريف حمافظ�ة طرطوس - يربز إىل الواجه�ة. كان الرجل عىل صلة مع 
رجال الدين الش�يعة، وكان يبذل جهده إلقناع رجال الدين العلويني بالتش�يع باعتباره 
رضورة إلع�ادة تنظيم الطائف�ة العلوية وتقوية وضعها وإعادة تنظيم مؤسس�تها الدينية 
وفق نس�ق هرمي يؤس�س ملرجعية دينية قوية عىل غرار املرجعية الشيعية، وإنشاء جملس 
ميِّ أعىل للطائفة يمنحها القدرة عىل االس�تقالل عن قرار السياس�يني بل والتأثر فيهم 
وحيرمهم من اس�تغالهلا. ومل يمض وقت طويل عىل نش�اطه التبش�ري هذا حتى قامت 
املخابرات العس�كرية باعتقاله ومصادرة ما بحوزته من املنش�ورات الشيعية التي جلبها 

من إيران، ثم تصفيته جسديًا يف مكان اعتقاله يف الالذقية)89(.
وإذا كان ه�ذا ش�أن املتدين�ني يف خياره�م الدين�ي ف�إن األفندي�ة واملتعلم�ني كانوا 
يبحث�ون ع�ن كر للط�وق الديني الطائف�ي الذي وج�دوه يف الفكر القومي اليس�اري 
�ره زكي األرس�وزي، وتأثر ب�ه حافظ األس�د()90( أو حتى املاركيس.  )وال�ذي كان منظِّ

)89(  هذه على األقل هي الرواية التي تتعلق باختفائه لدى فرع المخابرات العسكرية ،والتي تنسب إلى أسرة المهلب 
حتى اآلن ،وإن كان المهلب ُيعد من الناحية الحقوقية والقانوينة »مفقوداً«، ش�أنه ش�أن ما يزيد عن س�بعة عش�ر 

ألف معتقل سياسي من اإلخوان المسلمين في السجون السورية في عهد حافظ األسد.

»لجأ األس�د إلى خصم عفلق القديم الفيلس�وف زكي األرسوزي، الذي ألهم األسد خطاه السياسية األولى عن   )90(
طريق الدكتور ]الطبيب[ وهيب الغانم. وكان األرسوزي حينذاك متقاعدًا منذ فترة طويلة، إال أن األسد أخرجه 
من عزلته وراح يصحبه معه في جوالته على معس�كرات الجيش، وجعله يحاضر في الجنود ويلتقي بالضباط. 
وقد ابتهج األرس�وزي العجوز باهتمام األسد، فراح يكتب مقاالت افتتاحية في صحافة الحزب والجيش، كما 
أنه أعطى األسد نفسه لمحات عقائدية كان لها أهميتها في تطوره في ذلك الوقت. وعمل األسد فيما بعد على 

تأمين معاش تقاعدي لألرسوزي ظل يتقاضاه حتى وفاته بدمشق في 2 تموز/يوليو 1968«. 
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وبالنس�بة للمجتم�ع العلوي الذي مل يعهد الكث�ر من التكاليف الديني�ة، والذي يتمتع 
بكثر من احلرية االجتامعية مل تغِره حركة اإلصالح الديني، فقد كانت تعني بالنس�بة له 
مزيدًا من األحكام والقيود الدينية، وهو املجتمع الريفي القيص الذي هبرته أضواء املدن 
وسحرته حياهتا، فبقي التيار الديني اإلصالحي )الشيعي( والتيار التقليدي )النصري( 

يتصارعان)91( يف حدود القلة القليلة املتدينة يف الطائفة.
ختم الش�يخ عبد الرمحن اخلرِّ مقاالته عن »يقظة املس�لمني العلويني« س�نة 1938 

سيل، األسد، م.س، ص ص 154-150.  

يلخص الش�يخ الخيِّ�ر في كتابه »يقظة المس�لمين العلويين« هذا الصراع، بالقول: »قامت ش�به حركة عداء بين   )91(
المتجددي�ن )ونعن�ي به�م النابهين من طاّلب الم�دارس الثانوية والعالي�ة ومن بعض المتعلمين على الش�يوخ 
المس�لمين العلويي�ن( وبي�ن المحافظي�ن )ونعن�ي بهم جمهور المش�ايخ من المتش�بعين بالتقلي�د( وبعض من 
الش�باب الدارس�ين على األساتذة العلويين، رجال اليقظة األولى؛ فقد أنكر المحافظون على المتجددين أمورًا 

نرتبها بحسب أهميتها كما يلي:
1- تقدي�م دراس�ة العل�وم العصري�ة على دراس�ة العلوم الدينية، واش�تغال بعضه�م من أبناء المش�ائخ باألدب   

والسياسة بداًل من التخصص للتعبد ودراسة اآلداب الدينية.
2- انتقاد بعض رجال الدين ومحاولة هدم بعض العادات المألوفة.  

3- خروج البعض على األخالق وارتكابهم بعض المكروهات العرفية.  
4- نظم الشعر العاطفي بداًل من الشعر الديني.  

5- تقليد األجانب باألزياء والعادات.  
وأنكر المجددون على المحافظين أمورًا منها:  

1- إغفالهم دراسة العلوم اكتفاًء بالفقه المذهبي، ورغبتهم عن كل األعمال االجتماعية والسياسية تواكاًل على   
القدر اإللهي.

2- عدم تنظيم األعمال الدينية بالضرب على يد كل منتٍم إلى المشيخة وهو ال يفهم منها شيئًا أو ال يتقن عمله   
فيها.

3- مبالغتهم في التقليد لكل مأثور سواء قّل حسنه أو بان عدم مالءمته للزمان والمكان.  
4- تسرعهم في الحكم على الظواهر والفلتات، وتعميم التهمة إذا عرض من البعض ما يدعو إليها.  

5- تعمد العزلة والتقشف بشكل يجعل مظهرهم مستهجنًا.  
وتط�رف بعض الش�يوخ المحافظين ف�ي التحمس، فرمى كثيرًا من المجددين بالمروق م�ن الدين، وقابله بمثل   
تطرف�ه بع�ض المتجددين فأعلن عدم صالح نفر عديد من المحافظين، ورمى هذا النفر بس�وء النية والتآكل في 

الدين واالنطواء على غير ما يتظاهر به من تدين وتقوى«.
انظ�ر: الخيِّ�ر، يقظة المس�لمين العلويين، م.س، ص. وغالب الظن أن ما يقوله الش�يخ عن حالة المجددين في   
أكث�ره ينطب�ق على تيار عودة الفرع إلى أصله الش�يعي اليوم، على أنه يأتي ف�ي صلب هذا الخالف - وهو األمر 

الجديد واألهم - قبول العقائد الشيعية وإحاللها محل العقائد النصيرية التقليدية.
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بالق�ول: »إن البصر املخلص يمكنه أن يتفاءل بأن املس�تقبل ]مس�تقبل العلويني[ يبرش 
بتحسن األحوال املعاشية واالجتامعية والفكرية، وأن يتشاءم بتأخر األحوال )العقائدية( 
�نها«. وبقي ما يقول�ه صحيحًا ربام إىل اليوم،  بس�بب عدم إعارهتا االهتامم الالزم لتحسُّ
فتي�ار عودة الفرع إىل أصله الش�يعي يف الطائفة العلوية النصرية مل يس�تقطب إال نوعية 
معينة من ش�باب العلويني املتدينني، ورشحية املتدينني يف الطائفة - كام أسلفنا - حمدودة 
جدًا باألس�اس. وبش�كل عام ال تنجح حركات اإلصالح الديني يف قلب املجتمع إذا مل 
َتُقْدُه�م من انغالق املجتمع وقيوده وأس�اطره إىل رحابة العقل واحلرية، فهي ال يمكن 
أن تتحول إىل حركة شعبية ممتدة، إذ تبقى تيارًا داخل الطائفة قد يتحول - إذا مل يستطع 
جر الطائفة وراءه - مع األيام إىل انشقاق جديد وطائفة داخل طائفة يف نوع من التشظي 

املستمر الذي اعتادت عليه الطوائف الدينية املنغلقة.
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الفصل الثالث

ظاهرة العمائم السود

البعث 1991 - 2000

»إن أحدًا مل يكن يعرف بأن مقام السيدة زينب سيجذب 
ه�ذه األعداد اهلائلة من الس�كان، و)���( إن اجلوالنيني 
عندم�ا نزح�وا إىل هنا بع�د ح�رب حزيران/يونيو عام 
1967 كان�ت املنطق�ة كلها م�زارع وبس�اتني مزدهرة، 
وكان�ت األرض رخيصة الثمن جدًا واألمر بقي كذلك 
حت�ى منتص�ف الثامنينات؛ عندما التف�ت اإليرانيون إىل 
أمهية املنطقة الدينية وبدأوا زيارهتا بأعداد كبرية جدًا«�

أحد النازحني من اجلوالن

أدت األحداث بني عامي 1989 و1991 إىل انعطاف مهم يف عالقة األسد بماليل إيران 
وتابعيهم اخلمينيني يف لبنان وس�ورية، وجعلته يسمح بمزيد من النشاط وحرية احلركة 
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ع، ولكن األسد - الذي خذله اإليرانيون لتوه يف  والتبشر يف املدن السورية لدعاة التشيُّ
حمنته عام 1986-1987 )قضية طائرة إل العال(، إذ كان مهددًا بالعقوبات االقتصادية 
الدولي�ة)92( - أصب�ح عىل يقني أن عالقته بإيران عالقة حتدها املصالح السياس�ية املؤقتة 

وليست عالقة اسراتيجية، وعليه أن يلعب اللعبة عىل هذا األساس.
انته�ت ح�رب اخللي�ج األوىل )1980-1988(، ويف ع�ام 1989 ت�ويف اإلم�ام 
اخلميني، وكان هذا احلدث أكرب حدث يف تاريخ »اجلمهورية اإلس�المية اإليرانية« بعد 
احل�رب العراقي�ة اإليرانية الت�ي مل يمض عىل انتهائه�ا عام واحد. وق�د انتخب »جملس 
اخلرباء« الرئيس عي خامنئي مرش�دًا للثورة خلف�ًا للخميني، فيام انتخب رئيس مكتب 
حركات التحرر اإلس�المية يف احلرس الثوري هاشمي رفس�نجاين رئيسًا للبالد. وكان 
اخلميني قد قبل عام 1988 بمضض شديد اتفاق وقف إطالق النار مع العراقيني ينهي 
احلرب العراقية اإليرانية ويوقف »تصدير الثورة«، وكان هذا من أكثر األشياء إيالمًا له، 

فقد كان بالنسبة له بمنزلة »رشب كأس السم«!)93(
ويف لبنان )اخلارصة السورية الرخوة(، حيث بدأت معامل اتفاق ينهي احلرب األهلية 
هبيمن�ة س�ورية ومباركة أمريكية - س�ارع اإليرانيون يف إبرام اتفاق ش�فهي مع األس�د 
يضع أتباعهم اللبنانيني )حزب اهلل( يف إطار السياستني السورية واإليرانية معًا يف لبنان، 

»في أعقاب محاكمة الهنداوي ]الشخص المتهم بالضلوع في تخطيط وتنفيذ عملية طائرة »إل عال« اإلسرائيلية[   )92(
مباش�رة )في تش�رين األول/أكتوبر 1986( عندما كان الضغط على األس�د في أوج قوته، كان األس�د حريصًا 
على تأمين إطالق رهينة واحدة على األقل ]من الرهائن األمريكيين المحتجزين في لبنان على أيدي جماعات 
موالية إليران[، وعلى أن يري العالم أنه أّمن ذلك، كي يبعد عنه التهديد بفرض عقوبات ضده، إن لم يكن شن 
هجوم مس�لح على س�ورية بالفعل. ولذلك كانت صفعة أن يتم بعد يومين إطالق س�راح ديفيد جاكوبس�ين من 
قبل مختطفيه المؤيدين إليران، مع عدم تركه في أيدي القوات الس�ورية، بل أمام الس�فارة األمريكية حيث نقل 

بسرعة إلى بيروت الشرقية المسيحية ومنها إلى لبنان. 
غضب األس�د، ولم يكن لديه شك في أن إطالق س�راح هذه الرهينة كان نتيجة صفقة مبادلة السالح بالرهائن.   
وهك�ذا ففي 3 تش�رين الثاني/نوفمبر )أي في اليوم التالي مباش�رة( وفي زجرة تس�تهدف توبيخ أمريكا وإيران 
معًا، س�ربت س�ورية خبر زيارة ماكفرلين لطهران واالتصاالت األمريكية – اإليرانية السرية إلى مجلة »الشراع« 
ف�ي بي�روت، وأدى ذل�ك إلى ما عرف بفضيحة »إيران - كونترا«. س�يل، األس�د، م.س، ص ص 792-791. 

وانظر أيضًا الهامش رقم )43(.

م«. نقل عن الخميني في وصف هذا االتفاق: »من جام زهر نوشيدم« أي بالعربية: »أنا شربت كأس السُّ  )93(
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لينه�ي خالفًا حادًا وصامتًا لدمش�ق مع إيران وحزهبا يعود خلمس س�نوات خلون عىل 
األقل من هذا التاريخ، ففي أواخر كانون الثاين/يناير من عام 1989 وبعد مفاوضات 
طويل�ة حرضها الطرف�ان اللبناني�ان املتذابح�ان)94( عىل اهليمن�ة الش�يعية »حركة أمل« 
و»ح�زب اهلل« و»وليامها« )س�ورية وإي�ران(، وبموجبه ُحرت حرك�ة أمل يف العمل 
الس�يايس، واحتكرت »املقاومة« املس�لحة حل�زب اهلل يف رشيط البق�اع اللبناين اجلنويب، 
حيث االحتالل اإلرسائيي، والعمل مع الس�وريني عىل اس�تقرار لبنان وفق الرشوط أو 
»الرؤية« السياس�ية الس�ورية )باإلضافة إىل الرؤي�ة اإليرانية(، التي ت�رى يف لبنان نقطة 

ضعف عسكرية وسياسية)95(.
وعىل الرغم من أن األسد تصادم مع حزب اهلل)96(، وكان حزب اهلل يتذمر من اهليمنة 
السورية يف لبنان ويقاومها)97(، إال أن األسد كان مدركًا أن يده الطوىل يف لبنان ستمنحه 

دارت بي�ن المنظمتي�ن )أمل وحزب الله( معارك طاحنة بين عامي 1988-1990 أقرب ما تكون إلى »حروب   )94(
تطهي�ر« أوقع�ت هذه المعارك في ش�هر أيار/مايو من عام 1988 في الضاحية وحدها خمس�ائة قتيل )حس�ب 
تقاري�ر ق�وى األم�ن الداخل�ي(! )انظ�ر: ش�رارة، دول�ة »ح�زب الل�ه«، م.س، ص366( وأص�ل التنافس بين 
المنظمتين الشيعيتين هو تنافس فكري - سياسي للسيطرة على الطائفة الشيعية في لبنان، وفيما يعتبر حزب الله 
نفسه )ويعتبره اإليرانيون الرسميون ومالليهم كذلك( امتدادًا للثورة اإليرانية فإن أمل تعتبر نفسها خيارًا محليًا 

وطنيًا وتستند إلى دعم السوريين في مواجهة حزب الله.

حول هذا االتفاق انظر: ش�رارة، دولة »حزب الله«، م.س، ص367. وأس�اس االتفاق أو الدافع له هو تس�وية   )95(
انطالق�ًا م�ن أن إي�ران لها اليد العليا معنى وموردًا، وس�ورية لها اليد العليا سياس�ة ووج�ودًا ماديًا على األرض 
ف�ي لبن�ان، وال يمك�ن إلي�ران أن تعمل عل�ى األرض اللبنانية خ�ارج اإلرادة الس�ورية )انظر: المصدر نفس�ه، 

ص362(.

في شباط/فبراير من عام 1987 وفيما كان بعض الجنود السوريين يعضدون دورية »للقوة النظامية« من الجيش   )96(
اللبناني وقوى األمن الداخلي والمنظمات )الميليشيات( في بيروت، وقع اشتباك بين الدورية وحراس مكتب 
»حزب الله« بمنطقة البسطة، فقتل أحد حراس المكتب، واحتجز زمالؤه الدورية )21 جنديًا وشرطيًا ومقاتاًل، 
بينهم 11 س�وريًا( وأحرقت خمس آليات، ولم يمض أس�بوعان على الحادثة )أي في 22 ش�باط/فبراير( حتى 
توجهت القوات الس�ورية - التي عادت لتوها إلى بيروت - إلى ثكنة عس�كرية وأمنية وسياس�ية لحزب الله في 

المنطقة ذاتها، فدخلت مصلى الثكنة وقتلت ب�»السالح األبيض« اثنين وعشرين مقاتاًل من حزب الله.
انظر تفاصيل الحادثة في: شرارة، دولة »حزب الله«، م.س، ص ص 361-360.   

سيل، األسد، م.س، ص 791.  )97(
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فرص�ة لتحوي�ل حزب اهلل إىل أداة سياس�ية س�ورية فعال�ة للمواجهة م�ع إرسائيل)98(، 
تؤمن اخلارصة الس�ورية هنالك، وتعزز موقفه التفاويض عرب سياسة »توحيد املسارين« 

السوري واللبناين يف مفاوضات السالم مع الدولة العربية.
جاء اتفاق الطائف بمباركة أمريكية عربية فرنس�ية لينهي االقتتال الطائفي يف لبنان 
وال�ذي اندلع س�نة 1976)99(، وقد أصبحت س�ورية فعليًا وقبل االتف�اق صاحبة اليد 
الطوىل يف لبنان. عزز هذا االتفاق وضع سورية ومنحها الرشعية للتواجد بقواهتا هناك، 
وال ش�ك أن ذل�ك منح األس�د وقتًا ألخذ النف�س، وقّوى وضعه إقليمي�ًا يف وقت كان 
يواج�ه فيه حص�ارًا اقتصادي�ًا وعقوبات دولية. وج�اءت حرب اخللي�ج الثانية )عملية 
ام من الكويت( لتمنح األس�د  »عاصفة الصحراء« للتحالف الدويل إلخراج جيش صدَّ
فرص�ة جديدة لالنخراط يف املجتمع الدويل، فق�د كان وقوفه يف صف التحالف الدويل 
واش�راك جيش�ه يف العمليات العس�كرية ض�د اجليش العراق�ي الفرص�ة الوحيدة ربام 
للخ�روج برعة من أزمة احلصار الدويل ال�ذي كان يعانيه منذ 1987، وبانتهاء حرب 

اخلليج الثانية ازدادت قوة األسد اإلقليمية.
كان ع�ىل إي�ران أن ت�درك ه�ذا الوضع اجلديد الذي جعل س�ورية ممس�كة بخيوط 
اللعب�ة يف لبن�ان ومضعف�ًا حاجتها للدور اإلي�راين فيام يتعل�ق بالسياس�ة اإلقليمية بعد 
ح�رب اخللي�ج؛ وقد أدرك�ت ذلك بالفع�ل. لقد أصبحت إيران بالنس�بة لألس�د جمرد 
طرف دويل فاعل يف إحدى طوائف لبنان، فاستثمر األسد ذلك بدهاء، إذ حر عالقته 
هب�ا يف ه�ذا الدور - وه�و دور يرتبط بش�كل أو بآخ�ر بمواقفها »املناهض�ة« إلرسائيل 
والواليات املتحدة - ودفع بفكرته لالس�تفادة من التش�دد الديني الش�يعي للماليل إىل 

كان على حزب الله أن ينهض بدور استمرار األعمال العسكرية المقاومة ضد إسرائيل والتي توقع خسائر ُيتوقع   )98(
أال تدف�ع الدولة العبرية إلى عملية عس�كرية كبيرة )كتلك التي حصل�ت فيما بعد في تموز/يوليو 2006(، وال 

تتركها في الوقت نفسه آمنة.

ُأق�رَّ اتف�اق الطائف، وانتخب الياس الهراوي رئيس�ًا، وأخرج ميش�ال ع�ون من مقري الرئاس�ة وقيادة الجيش،   )99(
دت األراضي اللبنانية على يد القوات السورية. ووحِّ
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احلدود القصوى عندما جعل حزب اهلل وحده يقاتل إرسائيل يف »خدمة السيدين«)100( 
)سورية وإيران(، بداًل من أن يتكبَّد اجليش السوري اخلسائر املادية واملعنوية وينرف 

عن ضبط اللعبة السياسية يف لبنان وفق اإليقاع السوري.

أواًل: الماللي المستأنسون )1993-1990( 

انعكس�ت العالقات مع حزب اهلل عىل حركة الش�يعة واإليرانيني ومالليهم يف س�ورية، 
وبمجرد حصول االتفاق انعطف حزب اهلل إىل موجه اإلرادة السورية، وسعى إىل متتني 
العالقة بالقيادة الس�ورية وكس�ب ثقتها عرب امليل إىل دور س�يايس وخطاب سيايس أقل 

تشددًا.
وخ�الل ه�ذه الف�رة كانت قي�ادات حزب اهلل ت�ردد إىل دمش�ق لتحدي�د مواقفها 
والتنس�يق مع القيادة الس�ورية، وما بلغوا عام 1992 حتى س�افروا مجيعهم للقاء وزير 
اخلارجي�ة الس�وري فاروق الرشع ونائ�ب الرئيس )يف ذلك الوقت( عب�د احلليم خدام 

مرتني يف غضون بضعة أسابيع!
وبج�وار هذه احلركة السياس�ية بدأ يس�مح ألنص�ار حزب اهلل باحلركة يف س�ورية، 
وب�دأت القي�ود عىل النش�اط التبش�ري باالنخفاض، فاألس�د مازال ي�رى واجبًا عليه 
إخ�راج الطائف�ة العلوية م�ن عزلتها العقدية، التي كانت قد اس�تجابت بش�كل واضح 
حلركة التش�ييع بوصفها حرك�ة دينية إصالحية يف الطائفة، وكان جيد يف الفكر الش�يعي 
حاًل للطائفة ولكنه كان يرى فيه أيضًا هتديدًا له يف الوقت نفس�ه! ومل يكن األس�د يبدو 

حمبذًا للفكر الديني أساسًا.
وكانت عالقة األس�د بالزعامات الدينية الش�يعية )العلوية األصل مثل الشيخ عبد 
، فض�اًل عن املاليل اإليراني�ني والعراقيني واللبنانيني( ممت�ازة للغاية، حتى  الرمح�ن اخلرِّ

انظ�ر: ش�رارة، دول�ة »حزب الل�ه«، م.س، الفص�ل الثالث »وجه�ا الخميني�ة اللبنانية أو: خدمة الس�يدين« ص   )100(
ص335-388، وبشكل خاص انظر: ص362.
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كان للشيوخ العلويني اإلصالحيني )الشيعة( دالَّة عىل األسد، وكان بإمكاهنم الوصول 
ل وصول ماليل الش�يعة إليه)101(. ولك�ن ما أن قامت  إلي�ه بس�هولة، وهو أمر كان يس�هِّ
الثورة اإليرانية حتى بدأت عالقاته تس�وء شيئًا فش�يئًا مع املاليل الشيعة، ومل يعد األسد 
يس�تقبلهم كام كان من قبل. ومل يبلغ عقد الثامنينيات منتصفه حتى مل يعد األس�د يستقبل 

أحدًا منهم، وبداًل من ذلك كان نائبه خدام يتوىل املهمة)102( عند احلاجة.

االستئناف

بعد حتفظ ش�ديد عىل حركتهم يف الثامنينيات بدأ ماليل الش�يعة يفدون إىل دمش�ق يلقون 
دروس�هم وحمارضاهتم وينشطون يف تبشرهم، فاس�تتباعًا للعالقة مع حزب اهلل أصبح 
بإمكان الس�يد حممد حس�ني فضل اهلل القدوم إىل ضاحية الس�يدة زين�ب وإلقاء دروس 
أسبوعية يف حوزاهتا، وفضل اهلل )املفكر الديني احلركي حلزب اهلل( كان وال يزال طاحمًا 
بحيازة مرجعية دينية شيعية. ومنذ ذلك التاريخ وبشكل منتظم)103( كان فضل اهلل يلقي 

كان لقاء األس�د بالش�يخ حس�ن الش�يرازي عن طريق أحد الش�يوخ العلويين )انظر هامش رقم 31(، وتوثقت   )101(
عالقة األس�د به حتى أصبح بإمكان الش�يرازي أن يكون على اتصال مباش�ر مع األس�د كلما أراد، وهذه القصة 
الت�ي يرويه�ا أحد موظفي�ه المقربين في الحوزة الزينبية ش�هادة على عمق وخصوصية عالقة األس�د بالش�يوخ 

العلويين المتشيعين والماللي: 
»في أحد األعوام اقترح السيد ]الشيرازي[ علينا بأن نذهب إلى الحج، وكان برفقتنا المرحوم الشيخ أبو الفضل   
أحمد الخيِّر ]علوي[، والمرحوم إس�ماعيل األس�د ]علوي، ش�قيق حافظ األس�د )مواليد 1913([، والس�يد 
محس�ن الخاتمي ]إيراني[، وبعد حصولنا على الفيزا رّن جرس التلفون من القصر الجمهوري، وذلك من قبل 
الس�يد الرئيس الراحل حافظ األس�د، الذي يقول فيه: »قمنا بإرسال برقية إلى الملك السعودي لكي تكونوا في 
ضيافته، وس�وف تس�افرون عبر الطائرة«. فاعتذر س�ماحة السيد وقال: »أنا ال أس�تطيع أن أتجّول في السيارات 
الخاصة الس�عودية، وإنما أريد أن أتجول وأزور البعثات بنفس�ي، وال أري�د أن أتقيد بالبروتوكوالت«، ولذلك 
قّرر السيد - وبرفقته إسماعيل األسد والشيخ أحمد الخيِّر - أن يذهبوا جوًا وعلى نفقتهم الخاصة، وأنا والسيد 
محسن الخاتمي نغادر برًا«. انظر مقابلة موقع »الشيرازي نت« مع تلميذه محمد شريف )هندي الجنسية(، على 

http://www.alshirazi.net/leqaat/leghaat/legha/shahid/027.htm :الرابط

انظ�ر: حس�ن صب�را )برلين(، مقابلة مع عبد الحليم خدام )الجزء الثاني(، مجلة »الش�راع« )أس�بوعية سياس�ية   )102(
عربية(، بيروت، العدد 1308، 1 تشرين األول/أكتوبر 2007.

يوم في األسبوع، هو يوم السبت.  )103(
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دروس�ه العامة واخلاص�ة يف احلوزة الزينبية واحليدرية، وه�ي دروس كانت يف معظمها 
تس�تهدف ترس�يخ املرجعي�ة الدينية لفضل اهلل خ�ارج لبنان، وخصوصًا يف ش�يعة دول 
اخلليج، وما لبث أن أس�س يف ضاحية الس�يدة زينب مكتبًا له خمصصًا للفتوى واخلمس 
ع�ىل ع�ادة املراجع الش�يعية التي لدى كل منه�ا مكتبه اخلاص. وكان فضل اهلل - ش�أن 
املرجعيات الش�يعية يف إيران والعراق التي لفت انتباهها تيار التش�يع يف الطائفة العلوية 
- مهت�اًم بتعميق صلته بالتيار الش�يعي )العلوي(، فكتب يف س�نة 1992 مقدمة لكتاب 
»العلويون والتش�يع«)104( يداف�ع فيها عن مظلومية الطائف�ة العلوية ورضورة تصحيح 

التصور »املغلوط« الشائع عنها واالنتباه إىل أهنا كانت ومازالت شيعية إمامية!
بعد »انتفاضة اجلنوب« الش�يعي يف العراق عام 1991 قدم عدد كبر من املهاجرين 
العراقيني معظمهم من النشطاء احلركيني وقياداهتم، واستوطنوا »حي األمني« و»السيدة 
زينب«. أسهم هذا يف بث النشاط الشيعي عىل نحو غر مسبوق، فقد خصص التلفزيون 
الس�وري الرسمي يف عام 1992 حلقة أسبوعية )يوم اجلمعة( للواعظ الشيعي العراقي 
عبد احلميد املهاجر، الذي كان ناشطًا من قبل يف العمل التبشري بشكل شبه علني)105(، 
نة  وكانت هذه هي املرة األوىل التي يظهر يف التلفزيون الس�وري، ومل يكن السوريون السُّ
خيفون حنقهم من هذا الدرس، فقد ش�عروا أن الفضاء الديني الس�ني انتهك بقوة عندما 

تألي�ف الش�يخ علي عزي�ز اإلبراهيم، أحد النش�طاء البارزين في تيار التش�يع العلوي في طرابل�س لبنان، وأحد   )104(
الموقعين على البيان الشهير »المسلمون العلويون... شيعة أهل البيت )ع(« 1973، )الدار اإلسالمية، بيروت، 

ط1، 1992(.

يذك�ر محم�د يوس�ف قمج�ي - موالي�د الضمير )ري�ف دمش�ق( 1952، والذي اعتنق التش�يع عل�ى يديه عام   )105(
1986 - قص�ة تأث�ره بالش�يخ المهاجر عندم�ا كان )القمجي( مقيم�ًا في قرية عدرا )ش�مال دمش�ق( التي دفن 
فيه�ا الصح�اب�ي الجلي�ل حجر بن ع�دي الكندي حيث اس�تمع إلى درس ألق��اه عند المق�ام ع�ن مقتل حجر 
ب�ن عدي الكن�دي. ويروي القمج�ي كيف أرس�ل عب�د الحمي�د المه�اج�ر الح�اج أب�و ميثم )صاحب مكتب�ة 
»دار الحس�نين«( والش�يخ عب�اس النوري )من الحوزة الزينبية( والحاج حس�ين الركابي لتلبي�ة حاجته للمعرفة 

الشيعية.
آل قطي�ط، هش�ام. المتحول�ون: حقائق ووثائ�ق، )دار المحج�ة البيضاء، باالش�تراك مع دار الرس�ول األكرم،   

بيروت، ط1، 2002( السيد محمد يوسف قمجي. انظر نص المقابلة في الكتاب على الرابط: 
http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book58/index.htm  
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ُسمح لشيخ شيعي بوعظ مجوع األكثرية السنية!)106(، وما أن أصبح املهاجر وجهًا معروفًا 
لدى السوريني حتى ذهب يطوف أرجاء سورية مبرشًا بالتشييع.

يف ه�ذا الوق�ت أيض�ًا كان املب�رش العراقي الش�يعي ع�ي الب�دري)107( )الذي تويف 
1998( ناشطًا يف املدن والقرى السورية )عىل وجه اخلصوص: حلب ومحص واحلسكة 
والقامش�ي والرق�ة والالذقي�ة ودي�ر ال�زور، وأريافها(، يفتت�ح العديد من احلس�ينيات 
واملكتب�ات الش�يعية فيه�ا )مثل: احلس�ينية الت�ي أقيمت ق�رب جامع عم�ر الفاروق يف 

دمشق(.
بدأت حركة تش�ييع واضحة تنمو وتتجه إىل القرى واألرياف، وإىل طالب العلوم 
الدينية بش�كل خاص، فالعروض بالدراس�ة يف قم أصبحت تنه�ال عىل كل من يقرب 
من املؤسسات الشيعية، بدءًا من املستشارية اإليرانية)108(، وصواًل إىل أصحاب املكتبات 
الش�يعية يف السيدة زينب يشاركون يف هذه العروض الدراسية لكل سوري هيتم بالفكر 
الش�يعي، ولكن قليلون أولئك الذين اس�تجابوا إلغراءات ه�ذه العروض، فقد كانت 

شبه حمصورة يف األوساط املثقفة ثقافة دينية وأوساط طلبة العلوم الدينية.

ع العمال تشيُّ
 بعد اتفاق الطائف بدأت العاملة الس�ورية بالتدفق إىل لبنان بش�كل غر مسبوق، وجزء 
كبر من هذه العاملة - التي كانت حتمل الكفاءة املهنية بدرجات متدنية وتعاين من بطالة 

أوقف بث الحلقة األسبوعية بضغط الشيوخ عام 1993م، أي بعد قرابة عام من بدئها.  )106(

الشيخ علي البدري: أحد كبار المبشرين الشيعة. امتد تبشيره إلى العديد من الدول العربية واألوروبية واألفريقية   )107(
مثل: اليمن والمغرب والجزائر ومصر والسودان وتنزانيا وغينيا وسيراليون وهولندا وألمانيا وبريطانيا والسويد 

والدانمارك وأسس فيها مكتبات ومراكز لتدريس الفكر الشيعي.

كان محمد شريعتي هو المستشار الثقافي إليران في ذلك الوقت، وشريعتي رجل دين إيراني انضم إلى الحركة   )108(
السياس�ية اإلصالحية في إيران منتصف التس�عينيات، وأصبح مستش�ارًا للرئيس خاتمي، وقد أرس�ل عددًا من 
الش�باب الس�وريين للدراسة الدينية في إيران بغرض التشييع، وهناك عدد من طلبة العلوم الدينية أكدوا لنا أنهم 
تلقوا هذا العرض من المستش�ار ش�ريعتي؛ وش�ريعتي أس�هم أيضًا في حملة التبش�ير هذه - بحكم منصبه على 

األقل - في عدد من المدن والقرى السورية، وخصوصًا في الشمال السوري ومنطقة الجزيرة. 
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مزمنة يف بلدها - عمل يف اجلنوب اللبناين. كان بني هؤالء اآلالف من األكراد، وبينهم 
مئات من األكراد »البدون« الذين حرموا اجلنسية السورية يف إحصاء احلسكة االستثنائي 
عام 1962. وقد سمحت اإلقامة الطويلة واللقاء اليومي بني العاملة السورية واملجتمع 
الش�يعي اللبناين باحتكاك غر مس�بوق مع السوريني، ربام مل يكن حيلم به مبرشو الشيعة 

من قبل.
ع عدد كبر م�ن العامل الس�وريني)109(، خصوصًا من  أدى ه�ذا االحتكاك إىل تش�يُّ
ع ودعم  األك�راد »البدون« الذين كانوا يأملون ربام باجلنس�ية اللبنانية عرب اعتناق التش�يُّ
حزب اهلل هلم، لكن أحالمهم هذه- التي مل تتحقق عىل الغالب - كانت إحدى الش�باك 
التي صيدوا هبا من أجل التحول الش�يعي. وعىل الرغم من أن الراث الش�يعي يتضمن 
عداًء فقهيًا وعقديًا خاصًا لألكراد)110(، إال ان ذلك مل حيل دون اجتذاب العامل البسطاء 
وذوي الثقافة املحدودة لعقائد الشيعة، من خالل حوارات سجالية تبشرية تستفيد من 

املعرفة الساذجة للعامل بالتاريخ اإلسالمي والفكر السني وتراثه العقدي والفقهي.
تش�يع مئات العامل الس�وريني، وتأثر بالتش�يع ربام أضعافهم. ونتيج�ة هلذه احلركة 
التبش�رية الت�ي ب�دأت ت�دب يف أرج�اء س�ورية ب�دأ الش�يعة الس�وريون )األصليون( 

من بين العمال المتش�يعين هش�ام آل قطيط )قضاء منبج في ريف مدينة حلب، يقطن مدينة رميالن في محافظة   )109(
الحس�كة( مؤلف كتاب »المتحولون: حقائق ووثائق« )م.س(، وهو كتاب غاية باألهمية صدر منه س�تة أجزاء 
حتى اآلن، وهو يشبه المعجم لمتشيعي السنة، ويتضمن مقابالت تقدم معلومات غاية في األهمية حول موضوع 
ع )أحد النشطاء البارزين في التبشير الشيعي  المتشيعين في سورية ودوافعهم للتشيع. ومثله الشيخ أبو النور موقِّ
في مدينة حلب(. والوجود الش�يعي في كثير من المناطق يرجع إلى العمالة الس�ورية وحدها، كما في قرية التل 
)قرب دمشق(. ويعد الشاعر سمعو عبد الكريم درويش )مواليد 1922، من قضاء الباب، قرية بزاعة( من أقدم 
من تش�يعوا بس�بب العمالة في لبنان، منتصف الس�تينيات، وأعلن تش�يعه في 1968، وكان ممن التقوا الزعيم 

الشيعي موسى الصدر. 
حول سبب تشيع سمعو درويش انظر: آل قطيط، المتحولون، م.س،و يمكن قراءته على الرابط:  

http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book58/index.htm

ثمة نصوص دينية في التراث الش�يعي )على س�بيل المثال لدى: الطوس�ي )ش�يخ الطائفة(، والحلي )يحيى بن   )110(
س�عيد(، والكلين�ي، والجوهري ، والحل�ي )ابن إدريس(، والطباطبائي )علي(، وغيره�م( تفيد بأن األكراد هم 
»حبس من الجن كش�ف عنهم الغطاء«. وهناك فتاوى فقهية أيضًا تقضي بعدم جواز مخالطتهم والزواج منهم. 
ولعل أصل هذه العقائد واألحكام يعود في معظمه إلى انعكاسات الحقبة التي قضى فيها صالح الدين األيوبي 

)الكردي( على الدولة الفاطمية ووحد مصر والشام.
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يقومون بنش�اطات ش�يعية علنية ربام للمرة األوىل، يف املدرسة املحسنية )يف حي األمني 
بدمش�ق(، مع حرص شديد لدعوة الش�خصيات والرموز الدينية السنية من أهايل البلد 
حلضوره�ا)111(. ونش�طت مجعياهت�م باحلركة، فبدأت مجعي�ة »النجم�ة املحمدية« بعقد 
»جملس الس�يدة زين�ب« يف اخلامس عرش من رجب عام 1993، وأصبح ينعقد بش�كل 

سنوي منذ ذلك التاريخ.

احتالل المقامات
باس�تثناء رضيح »الس�يدة زينب« وبعض مقامات آل البيت و»ش�هداء كربالء« يف باب 
الصغر و»مش�هد النقطة«)112( يف حلب، مل يكن للش�يعة أي مقام آخر يتبع لوصايتهم، 
فجميع املقامات تابعة لوزارة األوقاف، حتى املقامات التي كانت حتت رعاية اس�تثنائية 

من قبل مواطنني شيعة، إال أهنا كانت تابعة رسميًا لوزارة األوقاف ومديرياهتا.

عل�ى س�بيل المث�ال، كثيرًا ما ُدع�ي لهذه النش�اطات الدكتور وهبة الزحيل�ي، والدكتور مصطف�ى البغا من كلية   )111(
الشريعة، والدكتور محمود عكام )أحد شيوخ مدينة حلب(.

ي�روي الم�ؤرخ ياق�وت الحموي في معج�م البلدان أنه كان عند س�فح جبل الجوش�ن المطل عل�ى حلب دير   )112(
ر النصارى أطالله؛ حتى أقام المس�لمون في نفس مكانه مزارًا إسالميًا زعموا  يس�كنه النس�اك والناسكات ويوقِّ

أن الحسين بن علي رؤي وهو يصلي عنده!
و»مشهد النقطة« هو مقام أنشئ في عهد الدولة الحمدانية الشيعية الباطنية في القرن الرابع الهجري على أنقاض   
دي�ر نصران�ي كما هو مثبت في لوح�ة التعريف على جداره باللغتين العربية والفارس�ية: »هذا المش�هد كان في 
األصل ديرًا نصرانيًا يدعى »دير مارت مروثا« ولّما مر حَمُلة رأِس الحسين في طريقهم إلى دمشق من هذا الدير 
ع�ام 61 ه�� أخذ راهب الدير الرأس؛ فقطرت من دم الحس�ين قطرات؛ فصار الراهب يتبر ك بأثرها. وفي س�نة 
333ه� أشاد سيف الدولة عليه بناًء ضخمًا وأصبح مزارًا منذ القرن الرابع معروفًا ب� »مشهد النقطة« أو »مشهد 

اإلمام الحسين«. نقاًل عن: آل حسين، تحذير البرية، م.س، ص22-21.
اس�تعمل مش�هد النقطة أواخر الدولة العثمانية كمس�تودع لألس�لحة عام 1323ه�، وقد انفجر المس�تودع في   
الحرب العالمية األولى، ثم أعيد بناء هذا المقام ثانية عام 1337ه� من قبل الجمعية الخيرية الجعفرية بحلب، 

وجرى التوسع فيه بدعم من الجمهورية اإلسالمية في إيران.
انظ�ر: الش�مري، أب�و حي�در، مهرج�ان خطابي في الرق�ة إحي�اًء لذك�رى استش�هاد الصحابي عمار بن ياس�ر،   
http://www.ebaa.net/khaber/archev/ :الوكالة الش�يعية لألنباء، س�ورية، 4-6-2001، عل�ى الراب�ط

khaber022/khaber22.htm
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بدأ الش�يعة ينقبون عن مقامات مندثرة آلل البيت إلحيائها، وكان املاليل اإليرانيون 
قد اكتش�فوا هناية الس�بعينيات وعىل نحو مفاجئ عددًا من املقام�ات »املهمة« واملهملة، 
مثل »مقام الس�يدة زينب«، ومقام الس�يدة رقية يف حي الع�امرة اجلوانية حارة األرشاف، 
ومقام الصحايب حجر بن عدي الكندي يف قرية عدرا يف ريف دمشق، التي تتبع لإلرشاف 
السني، فقرر مالليهم احتالهلا!)113( وظاهرة املقامات لدى الشيعة ليست ظاهرة عادية، 
فالفك�ر الش�يعي يعبد التاريخ، وأحزانه ونظرته الس�وداوية املس�تمرة للع�امل جتعله مهتاًم 
بامل�آيس واألموات أكث�ر من اهتاممه باألحياء. وعىل أية حال ما إن انتهى عقد الثامنينيات 
حتى سطا الشيعة عىل األوقاف السنية التي تضمنت »مقاماهتم« املكتشفة. ويف هذه املدة 
بنيت األرضحة وتم اقتالع ما جياورها من أبنية، ففي حي العامرة اجلوانية - مثالً - كانت 
البيوتات الدمش�قية العريقة يف حارة األرشاف )س�ادة آل البيت الس�نة( واملجاورة ملقام 
الس�يدة رقي�ة تتعرض للخ�راب من أجل إقام�ة مبنى ضخم ملقام الس�يدة رقية، يتضمن 

مدرسة ومسجدًا كبرًا، وما انتهى إعامره حتى هناية عام 1990.
كان حافظ األس�د يراقب عرب أجهزته األمنية هذه النش�اطات عن قرب، وإذا كان 
األس�د مل جيد يف هذه النش�اطات ما يؤذي س�لطته، فإنه وجد يف الوقت نفس�ه أنه يمكنه 
االس�تفادة منها لدعم سلطته، فاألس�د بعد حرب اخلليج األوىل أصبح »متفرغًا« لتهيئة 
ي، وإذا أصبحت حركة التش�يع مستأنس�ة، ال تقوم عىل  خالفته والعمل هلا بش�كل جدِّ

ي�روي تلميذ الش�يرازي الش�يخ األفغاني محم�د بخش الحليمي جزءًا م�ن قصة االحتالل ه�ذه، والتي كان قد   )113(
ابتدأه�ا حس�ن الش�يرازي ولعب فيه�ا دورًا حاس�مًا، إذ يقول: »ف�ي حرم الس�يدة رقية )...( كان�ت تقام صالة 
الجماعة من قبل أهل الس�نة، والسيد ]حسن الش�يرازي[ استطاع أن يقيم صالة الجماعة فيها، وترك أهل السنة 

إقامة صالة الجماعة في حرم السيدة رقية«!
كما يذكر الحليمي أن من أهم إنجازات حس�ن الش�يرازي »إقامة صالة الجماعة في صحن مقام الس�يدة زينب   
عليها الس�الم، ووضع التربة الحس�ينية أثناء الصالة، حيث لم يكن يش�اهد تربة في المقام قبل ذلك. وفي الليلة 
األولى التي قمنا فيها بزيارة السيدة زينب عليها السالم كان صندوق التربة موجودًا أمام باب المقام، فجاء عدة 
نس�اء وقامت إحداهن بش�ّم التربة، وتذوقت األخرى التربة، والس�يد كان جالس�ًا فوق س�جادته ونحن خلفه، 
وكان بيننا ش�خص من باكس�تان متعصب جدًا، أراد أن يقوم ليمنع النسوة، ولكن السيد حسن منعه من التعرض 
لهن، وقال: »فليفعلوا ما يريدون، حتى يتيقنوا بأنه تراب، ويتعرفوا على التربة الحسينية«، علمًا أّن بعض النسوة 
أخذن التربة خفية، وقمن بكس�رها لكي تش�اهد ما في داخلها«. انظر: نص مقابلة »الش�يرازي نت« معه، م.س، 

http://www.alshirazi.net/leqaat/leghaat/legha/shahid/022.htm :على الرابط
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فكرة تصدير الثورة تلك التي انطلقت بقيام اجلمهورية اإلسالمية، فإن هذا ال يعني أن 
أهدافًا سياس�ية مل تكن يف خلد كل من األس�د واملاليل اإليرانيني؛ فاألس�د يريد استثامر 
هذه احلالة لتأمني الدعم الش�يعي يف الطائف�ة العلوية من جهة، وإيران من جهة أخرى. 
ويف الوقت الذي كان فيه ماليل إيران يفكرون بزيادة الوجود الش�يعي يف س�ورية لتقوية 
ش�يعة لبن�ان وتأمني عالق�ات اجتامعي�ة تتيح نف�وذًا مس�تقبليًا هلم يف الب�الد فضاًل عن 
الدواعي العقدية والتارخيية، كان األسد - يف املقابل - يفكر بتأمني انتقال سلس خلالفة 
ابنه باس�ل ل�ه، عرب دعم حكومة املاليل يف إي�ران له ودعم »تيار ع�ودة الفرع إىل أصله« 

الشيعي القوي يف الطائفة العلوية. 
انطالقًا من ذلك أمر األسد ببناء مسجد كبر يف قريته يف حمافظة الالذقية »القرداحة«، 
الذي اطلق عليه اسم والدته ناعسة عبود )مسجد ناعسة(، وحينام أراد افتتاحه )1991( 

عنّي الشيخ العلوي فضل غزال )أحد أبرز شيوخ تيار التشيع العلوي( إمامًا له. 

رون )2000-1994( ثانيًا: الماللي المبشِّ

ال ش�ك أن تأثر الثورة اإليرانية يف املتدينني املس�لمني كان كاس�حًا يف العامل العريب، فقد 
كان اإلسالميون »جياهدون« يف مر وسورية والسودان وغرها إلقامة »دولة إسالمية« 
طاملا دغدغت أحالمهم، وكان القوميون واليس�اريون العرب قد أرهقوا أنفسهم بلفظ 
»الثورة« دون أن يستطيعوا إنجاز يشء مما أملوه، فوجدوا مجيعهم انعكاس أحالمهم يف 
الثورة اإليرانية. وبحسابات ساذجة - ربام كانت مواتية لتلك الظروف التي كان يغرق 
فيه�ا الفكر العريب واإلس�المي باأليديولوجيا الثورجية - وج�د بعضهم يف قيام الثورة 
وإنجازها معاداًل لصحة األفكار والعقائد، فانتقل إىل التشيع حتت هذا التأثر، وهو أمر 

يصدق عىل معظم املتشيعني يف حقبة الثامنينيات)114(.

على س�بيل المثال: والد ياس�ر الحس�اني )متش�يع تأثرًا بأبيه( )منبج - ريف حلب(، والش�اعر المنبجي محمد   )114(
من�ال غزيل. وقد كان تأثر الش�يخ الصوفي حس�ين الرجا ف�ي قرية زغير )ريف دير الزور( بالثورة اإليرانية س�ببًا 
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ورسعان ما تش�كلت من هؤالء ش�بكة للتبش�ر الش�يعي ت�م حتفيزها )في�ام يتعلق 
بس�ورية( بالنشاط التبش�ري للماليل اإليرانيني والعامل املتشيعني يف لبنان، غر أن عامد 
هذه الشبكة الفعي كان العامل السوريون املتشيعون، الذين قام ماليل إيران بمساعدهتم 
ومتويله�م ع�رب جوالت آلي�ات اهلل واملستش�ارين الثقافي�ني اإليرانيني تص�ل إىل أعامق 
صحراء اجلزيرة والبادية وقراها الصغرة النائية شامل رشق سورية. ضمت هذه الشبكة 
- باإلضاف�ة إىل العامل�ة املتش�يعة يف لبن�ان - املتش�يعني القدامى واجلدد الذين تش�يعوا 
لقناعات عقدية بحتة)115(، وأبناء األقلية الش�يعية الس�ورية )بقايا العهد الفاطمي(، ومل 

ينته عقد التسعينيات حتى أصبحت الشبكة فاعلة وناشطة للغاية.

»ُقم« الصغرى في سورية!
حتى عام 1995 مل يكن يف سورية سوى حوزتني، األوىل »احلوزة الزينبية« أنشئت سنة 
1976، والثاني�ة: »ح�وزة اإلمام اخلميني« أنش�ئت عام 1981، وحت�ى عام 1991 مل 

ف�ي تحوله للتش�يع، وتأثيره على أبناء القرية، فحس�ب رواي�ة حمد الوكاع )ابن القرية الذي تش�يع عام 1996( 
فإنه في: »بداية الثورة اإلس�المية في إيران، تأثر األخوة في المنطقة وبالخصوص أس�رتي، ومنهم العم الس�يد 
محم�ود ال�وكاع، ويومذا كان تلميذًا في المدارس الصوفية التي كان يرأس�ها الس�يد حس�ين الرجا، وذهب إلى 
زي�ارة اإلمام الكاظم )عليه الس�الم( في عام 79 إلى العراق، والحضرة القادري�ة في بغداد، ورجع إلينا العالمة 
السيد حسين الرجا من العراق وهو يحمل فكر أهل البيت )عليه السالم(، فتأثر به العم محمود الوكاع، وبتأثيره 
ع في محافظة دير الزور  أثر على األس�رة كاملة«. وكان تش�يع الش�يخ حس�ين الرجا عام 1986 أول حالة تش�يُّ

حسب الوكاع. انظر: آل قطيط، المتحولون، م.س، مقابلة مع السيد حمد الوكاع، على الرابط:
 http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book58/index.htm

كم�ا أن »الميول« الش�يعية للدكتور محم�ود عكام هي نتاج هذا التأثر بالث�ورة اإليرانية، الذي صلى عام 1989   
صالة الغائب على اإلمام الخميني في جامع التوحيد الكبير بحلب، وظن الناس أنه تشيَّع، واستطرادًا فإنه كثيرًا 
ما ُيستدل بهذه الحادثة على تشيع العكام، واألمر على ما يبدو ال يتجاوز الميول والمصالح، وال يصل إلى حد 

ع. انظر مثاًل: آل حسين، تحذير البرية، م.س، ص26.  التشيُّ

مثل الشيخ ناجي الغفري )اعتنق التشيع 1945( والشيخ ناصر ديلو )اعتنق التشيع سنة 1986( في قرية زرزور   )115(
)محافظة إدلب(، والسيدة لمياء حمادة )دمشقية( التي اعتنقت التشيع عام 1985. انظر عن »الغفري« الهامش 

رقم 17، وحول »ديلو« و»لمياء«. انظر: آل قطيط، المتحولون، م.س، على الرابط:
http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book58/index.htm
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تك�ن أي م�ن احلوزتني تابع�ة للوزارة. ووفق�ًا لنص اخلطاب الذي أرس�له نائب رئيس 
اجلمهورية لش�ؤون الربية والتعليم الدكتور زهر مش�ارقة يف 2 حزيران/يونيو 1988 
إىل وزي�ر األوقاف عبد املجي�د الطرابليس فإن احلوزتني ال تتبعان لوزارة األوقاف)116(، 
وإن�ام أحلقت�ا باألوقاف - وس�ائر املؤسس�ات الش�يعية التعليمي�ة والديني�ة - يف كانون 
الثاين/يناير 1991 وفق ما يثبته خطاب آخر من نائب الرئيس مشارقة إىل الوزير نفسه، 
ين�ص عىل »أن احلس�ينيات واحل�وزات تتبع وزارة األوقاف إرشافًا عليها، ش�أهنا ش�أن 
اهليئات اإلس�المية األخرى، ومتارس وزارة األوقاف صالحيتها كاملة عىل احلسينيات 
واحل�وزات«)117(. ويعك�س هذان اخلطابان التحول الذي طرأ عىل سياس�ة األس�د فيام 

يتعلق بالشيعة بعد 1989 كام تم توضيحه يف الفصول السابقة ومطلع الفصل احلايل.
وبدءًا من عام 1995 ش�هدت »السيدة زينب« تش�ييد وتأسيس عدد من احلوزات 
لتبدو كام لو أهنا تسر لتصبح مدينة »قم«)118( سورية! ففي الفرة ما بني 2000-1995 
تأسس ما يزيد عن مخس حوزات علمية)119(. وال يبدو واضحًا مل تأسست هذه احلوزات 

ش�وال   17 بتاري�خ   ،14 رق�م  تح�ت  الرئي�س  نائ�ب  مكت�ب  ع�ن  ص�ادرة  وثيق�ة  ف�ي  ج�اء  الخط�اب   )116(
1408ه�،1988/06/02م، وموقع من قبل نائب رئيس الجمهورية الدكتور زهير مشارقة.

الخط�اب جاء ف�ي وثيقة صادرة عن مكتب نائب الرئيس تحت رقم 1 بتاري�خ 1991/01/12، من قبل نائب   )117(
رئيس الجمهورية الدكتور زهير مشارقة.

تعتبر مدينة قم المقدس�ة مدينة التعليم الديني في إيران، وهي المدينة الوحيدة للعلوم الدينية الش�يعية التي تشبه   )118(
بلدة الس�يدة زينب بنت علي قرب دمش�ق، فقد ش�يدت حوزتها ومدارسها بجوار مقام س�يدة من آل البيت هي 

السيدة المعصومة بنت اإلمام موسى بن جعفر أحد األئمة االثني عشر كما شيدت الحوزات هنا.

أهمه�ا: »حوزة المرتضى« أسس�ها الس�يد محمد حس�ين فضل الل�ه )لبناني( عام 1995، و»ح�وزة المصطفى   )119(
للعلوم القرآنية« أسس�ها الش�يخ جمال الوكيل )عراقي(، األمين العام ل�»حركة الوفاق اإلسالمي« عام 1995، 
و»حوزة اإلمام القائم« أسسها المرجع الديني محمد تقي المدرسي )عراقي( عام 1996، و»حوزة أهل البيت« 
التي أسس�ها الس�يد محمد الموس�وي )إيران�ي( عام 1996، و»ح�وزة اإلمام السيس�تاني« أسس�ها بالنيابة عن 
السيس�تاني الش�يخ حليم البهبهان�ي )وكالهما إيرانيان( ع�ام 1996، وقد يكون هناك ح�وزات أخرى لم يكن 
باالستطاعة التوصل إلى تاريخ تأسيسها، وغالب الظن أن بعضها أسس في الحقبة نفسها )أي في الفترة الممتدة 
بي�ن 1994-2000 مح�ل الدراس�ة اآلن( وعلى أية ح�ال فإن هذه الح�وزات جميعها غير مس�جلة في وزارة 
األوق�اف طبق�ًا لألم�ر الصادر عن مكتب نائ�ب الرئيس تحت رق�م 1 بتاري�خ 1991/01/12 )انظر الهامش 

122(، من قبل نائب رئيس الجمهورية الدكتور زهير مشارقة. 
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َد  بني عامي 1995-1996 بل وُرخص يف العام نفسه جلمعيات ثقافية شيعية)120(، ومُجِّ
تأس�يس احلوزات بعد ذلك ومل يس�تأنف حتى عام 2001! قد يكون الر يف قرار اختذ 
بمن�ع الرخيص األمني )وليس القانوين()121( للح�وزات بعد ذلك)؟(. ولكن إذا كان 

ذلك صحيحًا فام الذي جيعل األسد يتخذ قرارًا بذلك؟
بع�د توقيع منظم�ة التحرير الفلس�طينية »اتفاق أوس�لو« )1993( بأش�هر، أي يف 
كان�ون الثاين/يناي�ر عام 1994 تويف نجل الرئيس حافظ األس�د األعز باس�ل )مواليد 
1962( الذي كان يعده خلالفته)122( بحادث أليم، وكان هذا يعني بالنسبة لألسد األب 
ما يش�به اهنيار مرشوع االحتفاظ املؤبد بالسلطة عرب التوريث. أصبح األسد بحاجة إىل 
دع�م من الطائفة الس�نية هيدئ »الش�امتة« املضمرة التي يعرفها جي�دًا يف عيون ضحاياه 
السوريني، وكان أول ما فعله هو جعل الشيخ البوطي )السني الكردي( إمامًا يف صالة 
اجلنازة. كانت إمامته دالة إىل حاجة األس�د املاس�ة للدعم السني، وذلك عىل الرغم من 
أن هذه اإلمامة شهدت تدافعًا واعراضًا من قبل إمام مسجد ناعسة الشيخ فضل غزال 
أم�ام مرأى الس�وريني الذين تابعوا باهتامم اس�تثنائي هذا احلدث ع�رب البث املبارش عىل 

وقد تم تدشين جمعية »بيت النجمة المحمدية« يوم الثالثاء 1995/04/11 الموافق ل� 11 ذي القعدة 1415   )120(
ه�� )ي�وم والدة اإلم�ام علي بن موس�ى الرضا( أحد األئم�ة المعصومين )مدف�ون في مدينة مش�هد في إيران(، 
وأقيمت نش�اطات »النجمة المحمدية« خالل األعوام الماضية مثل »ندوة اإلمام الحس�ن العس�كري« السنوية 
التي تنعقد منذ عام 1996 )في العاش�ر من ربيع الثاني من كل عام( ونش�اطات ثقافية واجتماعية متعددة وكان 

التدشين قد حضره عدد من رجال الدين األفاضل ووجهاء من المجتمع السوري والعراقي.
www.al-najma.org :انظر موقع »النجمة المحمدية« على اإلنترنت على الرابط  

ل�م تمن�ح أي من الحوزات ترخيصًا قانونيًا، واكتفت بالترخيص األمني وغض النظر عن نش�اطها. والفرق بين   )121(
الترخي�ص األمني والترخيص القانوني هو أن الترخي�ص األمني يعني عدم وجود مانع من قبل األجهزة األمنية 
بقي�ام هذه الح�وزات، أما الترخيص القانوني فيعني انطباق قوانين وزارتي التربية والتعليم ووزارة األوقاف، أو 
وزارة التعليم العالي عليها، وتبعيتها لها، وهو أمر لم يحدث ألسباب عديدة، منها رغبة األسد ببقائها في وضع 
مؤق�ت وتحت عصا القانون، ومنها أيضًا عدم وجود قانون س�وري يس�مح بإنش�اء المعاه�د الدينية األهلية أو 
مؤسس�ات التعليم العالي )الديني وغير الديني( الخاصة، هذا فضاًل عن أن رغبة الماللي ذاتها وطبيعة التعليم 

الحوزوي ال تقبل االنصياع لمثل هذه القوانين. 

في طريق مطار دمشق الدولي مسرعًا، ويقال بأن باسل كان في طريقه لزيارة أخيه مجد المختل عقليًا في مصحة   )122(
نفسية في ألمانيا. انظر: ليفريت، وراثة سورية، م.س، ص141، ص188، هامش رقم 12.
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شاش�ة القناة األوىل للتلفزيون السوري الرسمي. وحاجته للدعم السني كانت تعني - 
يف املقابل - رغبته يف عدم اس�تغالل الفرصة لتأجيج طائفي يس�تهدف العلويني، الذين 

انترشت بينهم إشاعات تتهم السنة باحلادثة!
يف هذا الظرف بدأ األسد يفكر جديًا يف دفع املفاوضات مع اإلرسائيليني، ألسباب 
عدي�دة، أمهها أن�ه ليس بإمكانه توريث ابنه الطبيب بش�ار )مواليد 11 أيلول/س�بتمرب 
1965( - ال�ذي أقل ما يتصف به قل�ة احلنكة والدهاء وضعف اخلربة - وتركه عرضة 
هل�زات سياس�ية حمتمل�ة يف املس�تقبل بس�بب هذا املل�ف. قرر األس�د امل�يض قدمًا حلل 
ه�ذا »املل�ف« إذا كان ممكن�ًا، فهو املل�ف األكثر تأثرًا يف احلياة السياس�ية الس�ورية منذ 
االس�تقالل. ج�رت ثالث جوالت من املفاوض�ات املكثفة واملبارشة م�ع اإلرسائيليني 
يف مرك�ز املؤمت�رات يف »معهد إس�بن« يف »واي ريفر« حتت رعاي�ة أمريكية )يف 1994، 
و1995، ويف أواخ�ر 1995 وأوائل 1996(، وكان األس�د ج�ادًا إىل احلد الذي أبدى 
رغبت�ه للمفاوض�ني الس�وريني بالتعام�ل م�ع قضايا األم�ن والتطبيع م�ع اإلرسائيليني 

»بشكل بنَّاء«)123(.
كان الرتيب للملفات الداخلية واخلارجية اخلِطرة يف هذه األجواء عىل قدم وساق، 
فاألس�د كان معني�ًا بتهيئة كل الظروف م�ن أجل توريث »اجلمهوري�ة« لنجله! وبدا أن 
األس�د يميل إىل دعم إيراين يف هذه الظروف، لكن اإليرانيني امتعضوا من األس�د؛ فقد 
كانت فكرة سالم سوري إرسائيي تصيبهم يف مقتل وتطيح بنفوذهم يف الرشق األوسط 

وكان األس�د ق�د انطل�ق ف�ي مفاوضاته اعتم�ادًا على ما صرح ب�ه رئيس الوزراء اإلس�رائيلي إس�حاق رابين أنه   )123(
يوافق على مفاوضات تؤدي لالنس�حاب من مرتفعات الجوالن إذا تم تحقيق المطالب اإلس�رائيلية في األمن 
والتطبيع. ورابين كان يعتقد أّن إنجاز »اتفاقّية السالم مع سورية هي وسيلة الوقاية الفضلى من التهديدات التي 
تأتي من إيران والعراق؛ فتنحية إس�رائيل عن هذين البلدين وبناء ائتالف إقليمّي مش�ترك ضّدهما، وعزلهما في 
المنطق�ة، يتوّقف كله على إيجاد قضّية مش�تركة مع س�ورية«. ولعل رابين طرح عرضه مس�تغاًل اإلحباط الذي 

أصاب األسد نتيجة اتفاق أوسلو، انظر:
 THE MISSING PEACE: The( ،روس، دينيس. السالم المفقود: خفايا الصراع حول سالم الشرق األوسط  
 Inside Story of the Fight for Middle East Peace( دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 2004. انظر الرابط:

 http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=28&issue=9444&article=258881
وانظر أيضًا: ليفرت، اختبار بشار، م.س، ص98.  
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ولبنان عىل وجه اخلصوص، فاالتفاق املعروض عىل األس�د سيحتوي بالرضورة ضامن 
أمن شامل إرسائيل عىل احلدود السورية واللبنانية)124(.

كان األس�د يف الوقت نفسه يفاوض اإلخوان املسلمني، فهم املعارضة التي خيشاها 
األس�د إىل ح�د كبر، فاإلرث الدموي ال�ذي خلفته أحداث الثامنيني�ات واملجازر التي 
أسال هبا األسد دماء آالف األبرياء جديرة أن تثر خماوفه دومًا وتقلقه عىل استقرار العهد 
لوريث�ه. لكن األس�د أوقف مفاوضاته فج�أة بعد أن وصلت إىل صيغ�ة اتفاق واضحة 
مقبولة من الطرفني املفاوضني!)125( لس�نا بصدد تفس�ر هذا التوقف، الذي مازال حمط 
تكهنات اإلخوان أنفسهم إىل اليوم، إنام ما يعنينا هو أن امللف كان مرتبطًا بجملة ملفات 
أخرى كانت بالنسبة لألسد تؤدي إىل املرشوع املصري )توريث اجلمهورية(. ويبدو أن 
تراجع األس�د عن امليض قدمًا يف حل امللفني الداخي )اإلخواين(، واخلارجي )الس�الم 
اإلرسائيي( يرجع إىل شعوره بعدم حاجته للرعة هبذين امللفني، وربام بإمكانية استغنائه 

عنهام، فتكلفتهام قد تطيح بالتوريث برمته، وربام أكثر من ذلك وأبعد.

وقد أكد دينيس روس المبعوث األمريكي للسالم في الشرق األوسط ذلك حين ذكر في كتابه أن األسد كان قد   )124(
اتفق مع باراك بشكل غير مباشر وأولي )عن طريق رجل األعمال األمريكي رونالد الودر القناة السرية لبنيامين 
ناتنياهو من خالل وليد المعلم( على عش�ر نقاط لتوقيع اتفاق الس�الم، كانت النقطة الرابعة حسب الودر تنص 
على أن »يبذل الس�ورّيون أقصى الجهود لضمان عدم القيام بمزيد من األنش�طة ش�به العسكرّية أو العدائّية ضّد 

إسرائيل انطالقًا من لبنان«، انظر: 
روس، السالم المفقود، م.س، على الرابط:  

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=28&issue=9447&article=259355
وبالفعل فإن األس�د عمل على كبح حزب الله والضغط عليه أثناء مفاوضاته مع اإلس�رائيليين كبادرة حس�ن نية   
لتش�جع اإلس�رائيليين على المضي قدمًا فيها في حين كان اإليرانيون يضغطون على حزب الله باتجاه معاكس. 

انظر:
J. Agha, & S. Khalidi, Ibid, Syria and Iran, pp.77-82.

توقف�ت المفاوضات مع اإلخ�وان عام 1996، والبدء بالمفاوضات مع اإلخ�وان كان في منتصف الثمانينيات   )125(
تمهيدًا لتوريث االبن باس�ل. كانت المفاوضات تدور بش�كل متقطع، لكنها استؤنفت بشكل واضح وقوي بعد 

وفاة باسل عام 1994. 
انظ�ر: كليب، س�امي. علي البيانوني: مفاوضات اإلخوان والس�لطة/2، موقع »الجزيرة.ن�ت«، برنامج »زيارة   

خاصة« )القناة الفضائية( 3-12-2005، على الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5E34C6DF-C34E-4E6A-B01E-6725A02774A0.

 htm?wbc_purpose=basic_current_current_current_Current_Current_Current
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ال بل إن األس�د ذهب أكثر من ذلك المتصاص النقمة الس�نية وإضعاف اإلخوان 
املس�لمني للتفكر بإجياد حزب س�ني منافس لي�س له تاريخ مأس�اوي مماثل لإلخوان، 
وذلك عندما اس�تهوته فكرة إنش�اء »حزب إس�المي معت�دل«)126( بعد اتف�اق مدريد، 
والس�ر نحو أوس�لو الذي كان خييف األس�د ويضيق عليه اخلناق يف »لعبة« السالم مع 
اإلرسائيليني، لكنه رسعان ما ختىل عنها عندما مل جيد هلا صدى؛ إذ بدت فكرة املفاوضات 

مع اإلخوان أكثر جدوى ورضورة ال بد منها)127(.
ويبدو أن الس�امح بحرية نس�بية للش�يعة يف هذه الفرة والرخي�ص األمني ملكاتب 
املراج�ع واحلوزات العلمية الذي جرى بني عام�ي 1994-1996 كان - يف جزء منها 
عىل األقل - بمنزلة رش�وة مل جيد األس�د هلا صدى لدى املاليل يف إيران، الذين يملكون 
مفاتيح حزب اهلل ومصادر قوته. وعىل العكس كان املوقف اإليراين املتشدد جتاه السالم 
الس�وري مع إرسائيل يعني رضورة احلد من نش�اطهم وأتباعهم عىل األرايض السورية 
قدر اإلمكان، ويف الوقت نفسه االستفادة من حزب اهلل كأداة ضاغطة عىل اإلرسائيليني، 

ذكر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي )الشيخ السني المقرب من األسد األب والمعروف بعدائه لإلخوان(   )126(
أن�ه ُع�رض علي�ه إقامة حزب إس�المي؛ فرف�ض لقناعته أنه س�يكون حزبًا يحتكر اإلس�الم لوح�ده، وينفيه عن 

اآلخرين، وهو أمر ال يتفق معه. انظر: 
البوطي، محمد سعيد رمضان. الجهاد كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟، دار الفكر، دمشق، ط2، 1999 )الطبعة   

األولى كانت عام 1993(، ص ص 66-65:
»قي�ل ل�ي ذات يوم: أال ت�رى أن من الخير إضافة كرس�ي آخر إلى كراس�ي الجبهة الوطنية التقدمية في س�ورية   

اليوم؟ وكانت اإلشارة إلى كرسي يمثلهم أن أكون أنا الممثل لهذه القوى اإلسالمية«.

يفس�ر الباحث األمريكي فالينت ليفرت عدول األس�د عن فكرة حزب إسالمي معتدل، بخشيته من »أن ينتحل   )127(
ال ويجعل ح�زب البعث يبدو الإس�الميًا، ويصبح بالتالي  ]ه�ذا الحزب فيما بعد[ ش�عار اإلس�الم الُمقنع الفعَّ
قن�اة لمعارض�ة حقيقية«! ومع تقديرنا لهذا التفس�ير فإنه يفتقر لمعرفة عميقة بتفكير األس�د، والحالة السياس�ية 
الت�ي كان�ت قد انتهت إليها البالد في مطلع التس�عينيات، ف�ي ظل المفاعيل التأديبية أله�وال وفظائع النظام في 
معتقلي أحداث الثمانينيات، في ذلك الوقت يصعب تصديق أن األس�د كان يش�عر بالخوف من تحول الحزب 
إلى قوة منافس�ة تنازع حزب البعث أو تضعفه، فالحزب كان س�يبقى تحت الس�يطرة بس�هولة، والرقابة األمنية 
االس�تثنائية، وبإمكان األس�د أن يحله في أي لحظة عندما يش�عر بخطره، ويجر أعضاءه بس�هولة إلى الس�جون 
المعتم�ة، خصوصًا وأن أيًا م�ن بقايا المعتقلين بأحداث الثمانينيات لم يكن قادرًا على التفكير )مجرد التفكير( 

بأي عمل سياسي إسالمي. انظر: 
ليفريت. وراثة س�ورية، م.س، ص120. ويعزو ليفريت أيضًا إلى: هينبوش، ريمون، س�ورية: سياس�ة الس�الم   

وبقاء النظام، سياسة الشرق األوسط، 3، رقم 4، 1995، 83.
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وقع األسد - يف احلقيقة - يف معادلة صعبة، جعلته خيفف من مؤسسات املاليل ونشاطها 
يف سورية، ويف الوقت نفسه يدعم حزب اهلل ويمرر السالح له الستثامره يف املفاوضات 
التي مل تنته بمقتل رابني، واس�تمرت إىل عهد باراك، الذي - بدوره - مل يكن أقل محاس�ًا 
م�ن راب�ني إلنجاح مفاوضات س�الم مع س�ورية وفق ال�رشوط الرابيني�ة. وبقي األمر 
كذلك حتى مفاوضات جنيف عام 2000، أي قبيل وفاة حافظ األس�د بأشهر قليلة يف 

10 حزيران/يونيو 2000.
 

طالئع الغزو الشيعي
ت احلوزاُت الش�بكَة التبش�ريَة النش�طة - التي تش�كلت لتوها بأم�وال املرجعيات  مدَّ
و»املحسنني« اخلليجيني )الكويتيني بشكل خاص( ودعمهم املعنوي - بالسند الفكري 
والكادر التبش�ري املؤس�يس؛ فوجود احلوزات عىل األرايض الس�ورية يتطلب أساتذة 
ومدرس�ني منتدب�ني من قب�ل املرجعيات. وإن�ه ألمر ذو دالل�ة أن تكون مجي�ع إدارات 
احل�وزات وكوادره�ا التدريس�ية والتعليمي�ة - التي أسس�ت يف ذل�ك التاريخ )وحتى 
اليوم( - من جنس�يات غر س�ورية )معظمها عراقية وإيرانية وبعضها لبناين(، وإن كان 
ه�ذا يدل عىل يشء فإنام يدل ع�ىل هيمنة املرجعية الدينية اإليراني�ة والعراقية عىل الفكر 
الش�يعي، وأن األقلية الش�يعية الس�ورية الصغرة جدًا ليس لدهي�ا مرجعيات دينية وال 

مدرسني أكفاء؛ وهلذا السبب كانوا دائاًم منفعلني باخلارج.
وش�هد عام 1995 - بموازاة املد احلوزوي - زيارات متكررة من قبل املرجعيات 
الديني�ة )اإليراني�ة والعراقي�ة( واملستش�ارين الثقافي�ني اإليراني�ني والوع�اظ الش�يعة 
»األجان�ب« إىل أماك�ن التواج�د الش�يعي الضعيف بغ�رض دعمه وتوس�يعه يف أنحاء 
خمتلفة يف س�ورية، خصوص�ًا يف مناطق اجلزيرة ومحص ودرع�ا، ويف كل هذه اجلوالت 
حظ�ي مقاما ع�دي بن حجر الكندي )عدرا( وعامر بن يارس )الرقة( باهتامم اس�تثنائي، 
فعيون الش�يعة مش�دودة الحتالهلا عىل غرار مافعلوا بمقام الس�يدة زينب والسيدة رقية 

من قبل.
وعىل سبيل املثال، يف هناية 1995 كان الواعظ الشيعي العراقي عبد احلميد املهاجر 

IISS-7.indd   82 15/12/08   17:04:44



83

الفصل الثالث: ظاهرة العامئم السود - البعث 1991 - 2000

جيوب املحافظات وهيتم بشكل خاص باملقامني املذكورين)128(، ويف زيارته هذه إىل مقام 
عامر بني يارس أمرت الس�لطات آنذاك أئمة املس�اجد واخلطباء والطالب بحضور حفل 
خط�ايب يلقي في�ه املهاجر كلمة عن الصحايب اجلليل عامر؛ وألن مقتل عامر يمثل عالمة 
ع�ىل االنحياز »للحق« مع ع�ي بن أيب طالب، فإن احلديث عنه يعن�ي بالرضورة حديثًا 
ناقدًا وطائفيًا عن الصحابة اآلخرين الذي وقفوا باملقابل لعامر وعي. استفز حديثه هذا 
الش�يوخ، ودار لغط كثر يف األوساط الدينية ربام وصل صداه إىل املدن املجاورة، وكان 
تصاعد احلديث ينذر بتش�كيل احتجاج ديني ال خيدم األس�د، األمر الذي أجلأه إىل منع 
املهاجر من زياراته للمقامات وضبط حركته التبشرية؛ فاألسد ليس مستعدًا اآلن ألي 
تأجيج للمش�اعر الدينية، وهو بطبيعة احلال كان حذرًا جدًا من اس�تفزاز الطائفة السنية 
- تل�ك الت�ي كان قد عانى منها وأذاقه�ا األمرين - يف الوقت ال�ذي يمهد فيه لتوريث 

اجلمهورية.
وافق حافظ األس�د ع�ام 1988 عىل طلب احلكومة اإليرانية بالس�امح هلا باالعتناء 
بمقام الصحايب عامر بن يارس)129(، والذي يضم فضاًل عن رضيح عامر بن يارس رضيح 
كل من الصحايب أيب بن قيس النخعي والتابعي أويس القرين)130( يف الرقة، و»اإلرشاف« 
ع�ىل ترميمه وتوس�عته وبن�اء جامع كبر عليه كأحد املقامات املقدس�ة للش�يعة، وذلك 
»بالتعاون بني اجلمهورية العربية الس�ورية ووزارة اإلس�كان يف اجلمهورية اإلس�المية 
اإليرانية« حيث ينجز اجلانب اإليراين لوحات الفسيفس�اء والقيش�اين وينفذ السوريون 

احلجر املفرز والبالط )131(.

)128(  حول اهتمام المهاجر بمقام حجر بن عدي خصوصًا، انظر الهامش رقم )109(.

قة«  )129(  انظ�ر: الحجي، اس�ماعيل، مقام عمار بن ياس�ر: معلم هام من معالم الس�ياحة الدينية في الرق�ة، موقع »الرَّ
http://www.eraqqa.sy/__print.php?filename=2007051516510310 :الرسمي، انظر الرابط

وعلى الرغم من وجود قبر الصحابي الجليل وابصة بن معبد األسدي - الذي روى عن النبي )ص( 11 حديثًا   )130(
- ف�ي المقب�رة ذاته�ا، إال أنه »م�ا زال قبره مهماًل ف�ي الجامع القديم« ول�م يدخل في مش�روع التجديد وإعادة 

اإلعمار إياه!

الحجي، مقام عمار بن ياسر، م.س، على الرابط:  )131(
http://www.eraqqa.sy/__print.php?filename=2007051516510310.
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ع،  ولكن األرضحة كانت يف مقربة س�نية ومدينة سنية مل يسبق أن عرف أهلها التشيُّ
وملا كان من مقتضيات التوسعة)132( جتريف القبور - كام جرى من قبل يف مقربة آل البيت 
يف باب الصغر)133( يف دمشق - فقد رفض األهايل نقل موتاهم، و»عندما رفض الناس 
رف�ع جثث موتاه�م؛ أصدر املحافظ أم�رًا تنفيذيًا بإلزام املواطن�ني بنقل اجلثث وإخالء 
املق�ربة حتت طائلة دثرها. وقد بن�ي عىل أطالل املقربة مركز ش�يعي وجامع كبر«)134(. 
وبدأ العمل يف املقام بش�كل بطيء خالل الف�رة 1988-2000 وكانت حركة اإلعامر 
ووترهتا الباردة خالل هذه الفرة تعكس يف الواقع السياسة التي انتهجها حافظ األسد 

جتاه اإليرانيني.
والطري�ف أن للصح�ايب عامر بن يارس مقامًا آخر يف س�ورية يف قرية عريقة )حمافظة 
ر اإليراني�ون الحقًا يف  الس�ويداء(، عىل تل مس�مى باس�مه ش�اميل القرية!)135( وربام فكَّ

احتالله ليصبح له مقامان، فقد اعتاد املاليل عىل احتالل املقامات وتعددها)136(.
ويبدو احتالل املقامات الس�نية املتعلقة بالصحابة والتابعني وآل البيت أمرًا مستفزًا 
طائفيًا، فاملوجة الكبرة من االحتقان ضد الش�يعة يف س�ورية والتي أثارها تدش�ني مقام 
عامر بن يارس )عام 2004( مل هتدأ حتى اليوم، ومع ذلك يبدو احتالل مقامات موجودة 

كان المطل�وب مس�احة 50 ألف متر مرب�ع للضريح واألبنية الملحق�ة له، والصحن، يش�كل البناء وحده )عدا   )132(
الصحن( مساحة 17 ألف متر مربع. انظر: المصدر السابق نفسه.

والثابت تاريخيًا أن ما تبقى من أسرة الحسين رضي الله عنه وبعد القدوم إلى دمشق بعد حادثة كربالء لم تستقر   )133(
في دمشق بل رجعت إلى المدينة المنورة.

المحامي عبد الله الخليل )ناش�ط حقوقي من أهالي مدينة الرقة(، انظر: صحيفة »الوطن العربي«، اس�تراتيجية   )134(
إيران لنشر التشيع في سورية، 12 حزيران/يونيو، 2006. 

وعريقة هي قرية صغيرة تقع في جنوب سورية وتتبع لريف محافظة السويداء، ُسكانها قرابة 7 آالف نسمة وتقع   )135(
في منطقة اللجاة المنخفضة عن سفح الجبل. تبعد عن مركز مدينة السويداء حوالي 30 كيلومترًا. 

وانظر: عريقة )قرية(، ويكيبيديا )الموسوعة الحرة(، على الرابط:  
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%28%D9

%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%29

عل�ى س�بيل المثال: للحس�ين مقام في دمش�ق )حيث دفن رأس�ه(، وآخر ف�ي كربالء )حيث قت�ل(، وثالث في   )136(
القاهرة! وللس�يدة زينب مقام في ريف دمش�ق، وآخر في القاهرة! والس�يدة س�كينة بنت الحس�ين لها مقام في 

دمشق )مقبرة باب الصغير( وآخر في القاهرة!
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واالس�تيالء عليها أمرًا مفهومًا يف بنية الوعي الشيعي الغارق يف التاريخ املأساوي ملوتاه 
املظلوم�ني، واحت�كار »أهل البيت« ل�ه، و»نف�ي« أي رشعية لعالقة اآلخرين )الس�يام 
الس�ّنة( هب�م! كل ذلك - رغم عدم أخالقيته - يبدو مفهوم�ًا إىل حد ما، إال أنَّه من غر 
املفهوم اختالق مقامات ال أساس تارخييًا هلا، كام يف مقام السيدة سكينة بنت عي بن أيب 
طالب يف مدينة داريا، ومقام حمس�ن بن احلس�ني بن عي بن أيب طالب)137( قرب مش�هد 

النقطة يف حلب.
فف�ي أح�د أي�ام عام 1999 اس�تيقظ أه�ايل مدين�ة داري�ا - املدينة الس�نية املعروفة 
بتمس�كها بس�نيتها، والواقعة يف الغوطة الغربية ملدينة دمشق - عىل الفتات )عند حتويلة 
أوتوس�راد امل�زة ملدخل املدينة، ويف مرك�ز املدينة عند اجلامعة »املقربة«( تش�ر إىل مقام 
َد حديثًا يف منطقة قريبة من مبنى البلدية باس�م »مقام السيدة سكينة بنت عي  صغر ُش�يِّ
)ع(«، بن�ي عىل عقار يتب�ع للملكية العامة. واألهايل عىل يق�ني إىل اليوم بأن مقامًا كهذا 
مل يك�ن موج�ودًا يف داريا من قبل، وحتى كتب التاري�خ الكثرة التي اعتنت بتاريخ هذه 

ومقام »ُمحِسن بن الحسين« الذي بدأ يتردد على ألسنة الشيعة مؤخرًا في الحقيقة هو ما يعرف لدى أهالي حلب   )137(
ن هذا أحد األولياء الصالحين. ن«. ويعتقد أهل حلب أن الشيخ مَحسِّ ب� »مقام الشيخ مَحسِّ

يقع المقام داخل مسجد سني تاريخي عريق مسمى باسمه )مسجد الشيخ محسن(، يبعد بضع مئات من األمتار   
عن مش�هد النقطة الش�يعي، ولم ُيذكر هذا المقام حتى في دولة الحمدانيين، وال توجد فيه أية إش�ارة تدل على 
عالقته بأهل البيت، لكن الماللي حاولوا ربطه بمشهد النقطة - الذي يقال إن السبايا مررن به مع رأس الحسين 

- تمهيدًا الحتالله واالستيالء عليه.
وبما أنه لم يرد في أي من كتب التاريخ )بما فيها كتب الش�يعة( اس�م »محس�ن بن الحسين«؛ فقد ابتكروا نظرية   
مفادها أن »الش�يخ محس�ن« ما هو إال س�قط ألحد نس�اء الحسين الالئي أخذن كس�بايا إلى يزيد بن معاوية عام 
61ه! وبالتأكيد اس�تعاروا هذه االفتراض من اعتقاد س�ائد لدى الش�يعة بوجود س�قط باس�م »محسن بن علي« 
ش�قيق للحس�ين الذي يعتقدون بأنه كان جنينًا حين أراد أهل السقيفة الدخول عنوة إلى بيت علي وفاطمة ألخذ 
البيعة منهم رغمًا، فقاسوا عليه وابتكروا نظريتهم. وثمة مساٍع متزايدة لالستيالء عليه واحتالله وهي مساع تثير 
قل�ق أهالي مدينة حلب وتبعث على التوت�ر الطائفي، خصوصًا وقد أصبح مزارًا يتكاثر زواره يومًا بعد يوم، مع 

تزايد انتشار نظرية »السقط« وشيوعها لدى الشيعة ومروجي السياحة الدينية في إيران والعراق ولبنان.
حول هذا التفس�ير انظر ما ورد في تقرير: الش�مري، مهرجان خطابي في الرقة، م.س، الوكالة الش�يعية لألنباء،   

http://www.ebaa.net/khaber/archev/khaber022/khaber22.htm :على الرابط
وحول اعتقاد الش�يعة بالس�قط »محسن بن علي« انظر: مجلة »المنبر«، الكويت، العدد الرابع عشر، ربيع اآلخر   
1422ه، تقري�ر بعن�وان: »الس�لطات اإليراني�ة تعتقل منظم�ي مجلس عزاء للمحس�ن الس�قط! )عليه الصالة 

http://www.14masom.com/menbar/16/2.htm :والسالم(«. يمكن قراءته على الرابط
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املدين�ة)138( ال تذك�ره، عىل الرغم من اش�تهار وجود عدد م�ن األرضحة فيها، كرضيح 
التابع�ي اجلليل أبو مس�لم اخل�والين )51 ه()139(. ويف حني ينفي األهايل بش�كل قاطع 
وج�ود أص�ل هلذا املقام يزع�م املاليل أن هذا املقام وجد »ضمن عقار مس�تقل مس�جل 
ل بفتحة  يف الس�جالت العقاري�ة منذ أيام االحت�الل الفرنيس والعثامين قدياًم، وقد ُس�جِّ
ساموية حتوي بئر ماء وشجرة كينا وشجرة رمان ومقامًا يدعى »سكينة بنت اإلمام عي« 
ك�رم اهلل وجه�ه، وكان لغرفة املقام زقاق ضيق بجانبها، وهل�ا نافذة حجرية يضع الناس 

عليها بعض الشموع أو أشياء أخرى«)140(. 

مث�ل كت�اب »تاريخ داريا« لعبد الجبار بن محمد بن مهنا الخوالني وهو أش�هر وأه�م الكتب التاريخية وأوثقها   )138(
عند المؤرخين عن مدينة داريا، ولم يذكر أي من كتب التاريخ األخرى وجود مقام في بالد الش�ام لس�كينة بنت 

علي بن أبي طالب.
إنما ذكر بعض المؤرخين احتمال وجود مقام لس�كينة بنت الحسين )وليس بنت علي( في ظاهر دمشق، ولكن   
رجح ابن عس�اكر ما ذهب إليه س�ائر المؤرخين أن س�كينة بنت الحس�ين ُدفنت في المدينة المنورة، وعلى هذا 
األس�اس يقول المؤرخ ابن عساكر: »والصحيح أنها ماتت بالمدينة وأمرهم الوالي أال يدفنوها حتى يحضرها، 
ورك�ب إلى بع�ض أحواله بنواحي المدينة وكان اليوم ح�ارًا، فتغيرت رائحتها، واش�ُتري لها طيب كثير ليغلب 
الرائح�ة فلم يغلب، ثم بعث إليهم أن ادفنوها فإني مش�غول، فدفنت ولم يحض�ر«. انظر: ابن منظور اإلفريقي، 
  http://www.alwarraq.com مختص�ر تاري�خ اب�ن عس�اكر، ج1، ص ص111-112 »موق�ع ال�وراق«: 

والكتاب مرّقم الكترونيًا، وغير موافق للنسخ المطبوعة.
والبد من اإلشارة إلى أن للسيدة سكينة مقامًا في »مقبرة باب الصغير« ذكره ابن جبير في رحلته، وهو قائم إلى   
اليوم، وبالتأكيد هو الذي ذكره ابن األكفاني، وقد شاهدناه أثناء زيارتنا للمقبرة في تشرين األول/أكتوبر 2006 
)انظر الهامش رقم 137(، وهو مقام يعرفه الشيعة جيدًا، وخصوصًا شيعة دمشق؛ ألن مسؤولية العناية به رسميًا 

في عهدتهم، والمقام مجدد وعليه لوحة تذكر تاريخ التجديد، واسم الذي تكفل بتمويل تجديده. 

يعقوب بن عوف أو: ابن عبد الله، أدرك الجاهلية، وأس�لم في حياة النبي )ص(، وقيل في عهد الخليفة الراش�د   )139(
أبو بكر، وقيل في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، أصله من اليمن، قدم المدينة المنورة في عهد أبو بكر، وسكن 

الشام في عهد معاوية؛ فنزل بداريا، وهو قارئ أهل الشام.

م�ن كالم المهن�دس المش�رف على إعمار المق�ام، انظر: عرابي، أحمد. إعادة بناء مقام الس�يدة س�كينة: إحياء   )140(
جديد لرمز ديني وتاريخي عريق. تقرير في موقع »عكس السير«، بتاريخ الثالثاء 7 آب/أغسطس 2007. انظر 
6dac www.aksalser.com/?page=view_articles&id=09d0ce08fe485cbce6c1ce2974d :الرابط

c&ar=296247042
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ُش�يد املقام املختلق - والذي ال تعرف به أي من كتب التاريخ ووقائعه - وأصبح 
ع جديدة تسمح  اآلن واقعًا ش�اء من ش�اء وأبى من أبى! وبذلك أوجد املاليل بؤرة تش�يُّ
هلم بالتمدد ماديًا ومعنويًا، وليس الخراع املقام - وهي عادة متأصلة للماليل أيضًا)141(

� واحتالل املركز الس�ني )داريا( س�وى هذا املغزى، ومن غر املستبعد إطالقًا أن تكون 
ثمة فكرة تداعب خياهلم يف حتويلها إىل قم ثالثة عىل غرار السيدة زينب. 

 

االستيطان
تنش�أ املقامات، ويتم بعثها أو اختالقها، األمر س�يان، فهي حتتفظ بنفس التأثر وتؤدي 
ج  ال�دور نفس�ه، ويب�دأ ال�زوار يتقاطرون م�ن إي�ران والعراق ولبن�ان واخللي�ج، وتروِّ
املرجعي�ات واملبرّشون ومكاتب الس�ياحة الدينية لزيارهتا، وتصب�ح الصور واملقتنيات 
ار املتكاثري�ن رسعان ما يكتش�فها األهايل، فينش�أ م�ع األيام -  التذكاري�ة حاج�ة لل�زوَّ
وبرعة كبرة تواكب تزايد التدفق - س�وق يف املباين واملحال املجاورة، وش�يئًا فش�يئًا 

يصبح بقاء املقام جزءًا من معاش األهايل!
يعاد بناء املقام عىل هيئة مكان مهيب أو يتم توسعته، ليزيد ذلك من اجتذاب الزوار 
املتربك�ني ومن كادره اخلدمي، ويبدأ بالتحول إىل مركز تبش�ري، ويبدأ س�عي املتدينني 
واملرجعي�ات الديني�ة لإلقامة بج�وار املقام، ويتح�ول األمر إىل وجود ش�يعي اجتامعي 
واقع�ي م�ع م�رور األيام. وم�ن الطبيع�ي أن تنترش الفارس�ية )لغ�ة احلج�اج والزوار( 

يمث�ل اختالق »مش�هد النقطة« بحلب مث�ااًل نموذجيًا لذلك، فهو بحد ذاته مبني على فكرة أس�طورية )نقطة دم   )141(
سقطت من رأس الحسين!(، وقصة بنائه أيام الحمدانيين تدل بوضوح على ذلك كما تثبت الروايات التاريخية. 

انظر هامش رقم )117(.
وأيضًا مثله ما ذكره ابن جبير في رحلته، من »مسجد للشيعة قرب دمشق، ينسب لعلي بن أبي طالب، فيه »حجر   
عظيم، قد ُشقَّ بنصفين والتحم بينهما، ولم يبن النصف عن النصف بالكلية، يزعم الشيعة أنه انشق لعلي رضي 
الله عنه إما بضربه بس�يفه أو بأمر من األمور اإللهية على يديه. ولم يذكر عن علي، رضي الله عنه، أنه دخل قط 
ه�ذا البل�د، الله�م إال إن زعموا أنه كان في النوم، فلعل جهة الرؤيا تصح لهم إذ ال تصح لهم جهة اليقظة. وهذا 
الحجر أوجب بنيان هذا المش�هد!«. ويضيف ابن جبير: »وهذا من أغرب مختلقاتهم«. انظر: ابن جبير، محمد 

بن أحمد الكتاني، رحلة ابن جبير، بيروت، دار التراث، 1968، د.ت، ص240، وص252.
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ع�ىل األلس�نة وواجه�ات املح�ال التجاري�ة املج�اورة للمقام، ورسع�ان ما تب�دأ فكرة 
»احلس�ينيات« و»احلوزات« بجوار املقام »املقدس« تستحوذ عىل تفكر املراجع الدينية، 

الذين سيتنافسون عىل وجود مؤسساهتم بجواره تنافسًا أساسه التنافس عىل األتباع.
عق�د م�ن الزمن كفيل ب�أن جيعل أي م�كان من األماكن التي يش�يدون فيه�ا مقامًا 
ك�ي يتح�ول إىل مركز تبش�ري واجتامعي ش�يعي، لتب�دو منطقة املقام كام ل�و أهنا قطعة 
أرض هارب�ة من بالد فارس! أو أبنية من أجواء قصص ألف ليلة وليلة! فش�كل األبنية 
والقب�اب ع�ىل األرضحة وملحقاهتا ُيبنى دوم�ًا وفق النمط الفاريس ح�رًا، وبالتاكيد 
فإن هذا األمر له داللته الرمزية والنفس�ية للش�يعة العرب وعالقته�م االعتقادية بإيران 

اجلمهورية اإلسالمية املمهدة لظهور »اإلمام املهدي«.
هذا التسلس�ل لقصة االس�تيطان يصدق ع�ىل كل املقامات املقامة حت�ى اآلن، بدءًا 
من مقام الس�يدة زينب)142( الذي بدأ احتالله يف الس�بعينيات، وصواًل إىل مقام الس�يدة 
رقي�ة ال�ذي احُتل يف تلك الفرة أيضًا، مرورًا بمقام عامر بن يارس اآلن، والقصة نفس�ها 
أيضًا جتري اآلن يف مدينة دارّيا حيث مقام السيدة سكينة اجلديد ويف عدرا حيث رضيح 

الصحايب حجر بن عدي.

)142(  »إن أحدًا لم يكن يعرف بأن مقام السيدة زينب سيجذب هذه األعداد الهائلة من السكان، و)...( إن الجوالنيين 
عندما نزحوا إلى هنا بعد حرب حزيران/يونيو عام 1967 كانت المنطقة كلها مزارع وبساتين مزدهرة، وكانت 
األرض رخيص�ة الثم�ن جدًا واألمر بقي كذلك حت�ى منتصف الثمانينيات؛ عندما التف�ت اإليرانيون إلى أهمية 

المنطقة الدينية وبدأوا زيارتها بأعداد كبيرة جدًا«.
م�ن كالم ألح�د النازحين من الجوالن، انظر: حول الس�يدة زينب وتحولها مدينة للس�ياحة الدينية - تقرير من   

دمشق:
خضر، محمد. الس�يدة زينب... ش�و صاير؟: بلدة الس�يدة زينب التي يؤمها حوالى مليون زائر سنويًا ..ضاحية   

دمشق المزدهرة رغم فقرها وعتبة الزوار العراقيين واإليرانيين. صحيفة »الحياة«، لندن، 2006/10/16.
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ش�هدت الفرة ه�ذه )1990-2000( وفود أعداد كبرة م�ن املهاجرين العراقيني 
الش�يعة كانع�كاس لظروف احلص�ار الدويل املف�روض عىل الع�راق، وانعكاس لبطش 
النظ�ام العراق�ي إث�ر انتفاضة اجلن�وب الش�يعي )1991(؛ لك�ن أعداده�م حتى هناية 
التس�عينيات مل تكن من الكثرة بحيث تضاهي ال�زوار اإليرانيني، إال أن العراقيني كانوا 

مقيمني، يف حني كان اإليرانيون زوارًا ال يلبثون أن يرحلوا بعد وصوهلم بأيام.
انخ�رط ط�الب العل�وم الديني�ة م�ن العراقي�ني الش�يعة ومالليه�م يف احل�وزات 
العلمية)143( القائمة يف الس�يدة زينب وسامهوا يف تأسيس حوزات وحسينيات جديدة، 
وأموا وأداروا حس�ينياهتا، ووفقًا لش�هادة خمتار البغدادي مدير »ح�وزة املصطفى« فإنه 
»بعد اس�تقرار مجع كبر من األخوة العراقيني يف بالد الش�ام، وبالذات يف منطقة السيدة 
زينب )عليها الس�الم( وم�ن خمتلف الكفاءات واملحافظ�ات العراقية تبلورت مجلة من 
التص�ورات يف أذه�ان العل�امء واملتصدي�ن للقضية الديني�ة يف رضورة بناء املؤسس�ات 

ًا«)144(. صيِّ الدينية التي تتبنى مسؤولية بناء شخصية اإلنسان املؤمن بناًء ختصُّ
وب�دأت مع�امل الس�وق واملح�ال التجاري�ة تتل�ون بالصبغ�ة العراقي�ة من�ذ هناي�ة 
التس�عينيات)145(، أي بع�د احلظر الذي فرض ع�ىل العراق إثر عملي�ة ثعلب الصحراء 
يف عه�د الرئيس كلينتون، والذي يق�وم عىل مبدأ »النفط مقابل الغ�ذاء« والدواء طبعًا، 
وبكل مقتضيات البيئة االجتامعية واالقتصادية الشيعية العراقية صبغت األزقة الرئيسية 

معظم مدراء الحوزات هم من الشيعة العراقيين المهاجرين، مثل: جالل معاش )مدير الحوزة الزينبية(، ومختار   )143(
البغدادي )مدير حوزة المصطفى(، وقد س�بقه في إدارتها بين 1995 )تاريخ اإلنش�اء( و2000 كل من: الشيخ 

جعفر الحائري والشيخ صفاء الخطيب والسيد مصطفى السادة.

انظ�ر: الس�المي، حيدر. ح�وزة المصطفى للعلوم القرآنية في دمش�ق... صرح علمي ش�امخ، ح�وار مع مدير   )144(
»حوزة المصطفى« مختار البغدادي، ُنش�ر في 18 تموز/يوليو 2007. موقع »الوكالة الش�يعية لألنباء« )إباء(، 

http://www.ebaa.net/hewarat/013/013.htm :على الرابط

خضر، السيدة زينب، صحيفة »الحياة«، ، م.س.  )145(
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للس�يدة زينب، وذل�ك بجوار احلضور اإلي�راين املحصور يف إطار انتش�ار اللغة وجتارة 
الس�ياحة الديني�ة، ولتلبي�ة االحتياجات املتزايدة ملرك�ز ديني تعليمي ب�دأ عدد كبر من 
املكتبات ينش�أ لتسويق الكتب الدينية التبشرية واحلوزوية التعليمية يف الشارع الرئييس 
للسيدة زينب، ورسعان ما ظهرت - بطبيعة احلال - بعض دور النرش الشيعية يف سورية 

)مثل: مكتبة دار احلسنني()146(. 

المكتبات تقوم بطبيعة الحال بدور تبش�يري، وصاحب »دار الحس�نين« أبو ميثم )محمد علي اليوسفي/إيراني   )146(
الجنس�ية( مبش�ر نش�يط، لعب دورًا في تشييع محمد يوسف قمجي )أول من تش�يع من أهالي الضمير في ريف 
دمشق(. وحسب شهادة عدد من األشخاص الذين تمت مقابلتهم فإن أبو ميثم )مدير »دار الحسنين«( كان ممن 
يع�رض عل�ى طلبة العلوم الدينية الس�نة والمثقفين المتديني�ن الذين يأتون إلى مكتبته الكبيرة في الس�يدة زينب 

الدراسة الحوزوية في قم.
واليوسفي ولد في عام 1955 في مدينة كربالء العراقية، وغادر العراق عام 1967م متوّجهًا إلى طهران، حيث   
عمل كمحاس�ب في أحد البنوك اإلس�المية، إضافًة إلى عمله في مجال الّطباعة والّنشر. وانتقل في عام 1981 
إلى سورية، حيث عمل في الكادر اإلداري للحوزة العلمّية الّزينبّية. وأثناء إقامته في سورية قام في الثمانينيات 
بتأس�يس »مؤّسس�ة الب�الغ« في بي�روت التي تعنى بطباعة ونش�ر الكتب الش�يعية، حيث طبع مئ�ات الكتب من 

أّمهات الشيعة.
حول دوره في تشييع القمجي الذي أدخل التشيع إلى بلدة الضمير في ريف دمشق، انظر: آل قطيط. المتحولون،   

م.س، مقابلة مع السيد محمد يوسف قمجي. نص المقابلة في الكتاب على الرابط:
 http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book58/index.htm

وحول السيرة الذاتية لمحمد علي اليوسفي، انظر مقابلة معه في موقع »الشيرازي.نت«، بتاريخ: 18-9-2005م   
http://www.alshirazi.net/leqaat/leghaat/legha/ الراب�ط:  عل�ى  ه،   1426 ش�عبان  ل��13  المواف�ق 

shahid/010.htm
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احتالل المركز

الزحف 2000 - 2007

»ه�ذه احل�وادث التبش�ريية التي تكون مع�ذورة لو 
أن الداف�ع هل�ا اليقني واإليامن، إال أن اليشء املش�ني 
يف ه�ذه احل�وادث - وهن�ا موض�ع اس�تيائنا وعليه 
احتجاجنا - هو استثامر واستغالل فاقة شعب فقري 
ورشاء ضامئر ضعيفة كام ُتش�رى السلع لتمرق من 
دين إىل دين آخر��� ويا لألس�ف حالتنا أن يصادف 
املرء بني قومه أناسًا يتخذون أقدس العقائد بضاعة 

لالجتار هبا يف سوق التجارة السياسية«�
من عريضة لبعض شيوخ وزعامء الطائفة العلوية إىل 
اخلارجية الفرنسية، بتاريخ 27 متوز/يوليو 1936
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ال يشء يفل�ت م�ن قبض�ة التاري�خ، وال يشء م�ن التاري�خ يبقى عىل حال�ه، وثمة 
منعطفات يف التاريخ ليس�ت أكثر من نتائج تراكم تاريخ س�بقه، عىل هذه القاعدة تس�ر 
قصة التش�ييع يف س�ورية، فحركة التش�ييع التي مارس�ها ماليل إيران الس�رداد علويي 
اجلب�ل النصري�ني إىل أصله�م، م�رورًا بالتبعيث الش�يعي الذي مارس�ته مجعي�ة اإلمام 
املرتىض ألغراض سياسية حملية، وصواًل إىل التمدد الشيعي وزراعة املقامات و»املراكز 
الدينية« يف أواخر التسعينيات أمر كان له أن يسمح بانعطافة نوعية هلذه القضية يف عهد 
الوريث غر الرشعي للجمهورية بلغت حدًا جذبت فيه اهتامم املجتمع الدويل والقوى 

الفاعلة يف الرشق األوسط.

أواًل: وراثة الحلفاء )2000 - 2003(

توريث العالقات السياسية جزء من توريث »امُللك«؛ عىل هذا األساس بدأ نجل األسد 
)بشار( بمقابلة القادة األجانب الذين يزورون دمشق منذ 1999. ووجد األب رضورة 
بن�اء صلة لنجله م�ع جاره امللك اجلديد عب�د اهلل الثاين بعد وفاة وال�ده العاهل األردين 
امللك حسني بن طالل يف كانون الثاين/يناير 1999، فُأوِفَد بشار يف شهر شباط/فرباير 
)الش�هر الت�ايل( معزيًا امللك عبد اهلل، وكان�ت هذه الزيارة هي الزي�ارة اخلارجية األوىل 
للقادة والسياس�يني. تتال�ت بعدها الزيارات إىل الكويت، والس�عودية، وقطر، وإيران، 
وع�دد م�ن األقط�ار والبلدان األخ�رى، ع�ىل رأس وفد من كب�ار الصناعي�ني ورجال 
األعامل وبعض من املس�ؤولني من الصفوف الثانية يف وزارات الدولة)147(، وكان األمر 

واضحًا ومعلومًا لكل الذين زارهم أن زيارته ليست إال تسويقًا للرئيس املقبل.
قوب�ل الرج�ل عىل هذا األس�اس باحرام واضح )مس�تمد باألس�اس م�ن احرام 
وال�ده(، وحظ�ي بحفاوة خاص�ة لدى اإليراني�ني، الذين قدم إليهم وقد أصبح ممس�كًا 

حظيت هذه الزيارات جميعها بتغطية غير مسبوقة من قبل اإلعالم المحلي المرئي والمسموع والمكتوب، وبما   )147(
أن بشار األسد ال يحمل أي صفة رسمية في هذه الزيارات، فقد كان اإلعالم ينعته بلقب »الدكتور« وحسب.
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باملل�ف اللبناين وحزب اهلل عىل وجه اخلص�وص)148(؛ إذ كان القادة اإليرانيون مهتمني 
بمعرف�ة الرجل عن قرب، وببناء عالق�ة جيدة معه، فلدهيم مصاحلهم يف لبنان وهو منذ 

اآلن بات يملك مفاتيحها.
لكن هذا التسويق اخلارجي جاء بعد تسويق داخي وتوريث للعالقات مع أطراف 
املجتمع املحي واللبناين )الذي كان يعامل كام لو أنه جزء من املجتمع املحي(، ويف هذا 
الس�ياق حاول األسد كسب ش�عبية البنه، عرب كر الصورة النمطية )تلك التي أسسها 
بنفس�ه( للرئي�س القابع يف قره عىل مس�افة من »ش�عبه« ومواطنيه، بزي�ارات متكررة 
للمدن الس�ورية الرئيسية، وحضور بعض املحارضات العامة)149(، لكن األهم يف ذلك 
كله - بالنس�بة هلذه الدراسة - كانت عالقة األسد االبن مع ماليل الشيعة، تلك العالقة 
التي س�عى لتوطيدها كل منهام لألسباب نفسها التي دعت حافظ األسد ليمنحهم قدرًا 

من احلرية مل يعهدوها من قبل.
يمث�ل التيار الش�يعي )تي�ار عودة الفرع إىل أصل�ه( القوي يف الطائفة العلوية س�ندًا 
قوي�ًا وداع�اًمً لألس�د، فلطامل�ا كان األس�د األب مؤيدًا هل�ذا التيار إلخ�راج الطائفة من 
عزلته�ا الفكرية واالجتامعية، وكان زعامات التيار تبادله التأييد واملؤازرة. وعىل الرغم 
من صغر حجم األقلية الش�يعية األصلية يف س�ورية وكوهنا ليس�ت مغناًم بالنسبة لبشار 
األسد، إال أن قوة التيار الشيعي يف الطائفة العلوية جتعل التودد وإنشاء العالقة اإلجيابية 
معها ذا معنى بالنس�بة ملس�تقبله الس�يايس يف طائفته )العلوية( التي متلك نفوذًا استثنائيًا 
يف تركيب�ة الس�لطة واجليش واحلزب وق�وى األمن)150(، فضاًل ع�ن عالقة ذلك بماليل 

تس�لم بش�ار األس�د الملف اللبناني من عب�د الحليم خدام نهاية ع�ام 1998، وكان خدام مس�ؤواًل عن الملف   )148(
اللبناني خالل ما يزيد عن عشرين عامًا.

انظر: ليفريت، وراثة سورية، م.س، ص204.  

مثل المحاضرات األس�بوعية ل� »منتدى الثالثاء االقتصادي« في »المركز الثقافي« في منطقة المزة في دمش�ق،   )149(
خصوصًا بين عامي 1999-1998.

ب�دءًا بعه�د الرئيس »أمي�ن الحاف�ظ« )1963-1966( مرورًا بعهد »ن�ور الدين األتاس�ي« )1970-1966(،   )150(
كان هن�اك عمل مس�تمر لتطييف الجيش وحزب البعث وعلونته، وفي عهد »حافظ األس�د« )2000-1970( 
اس�تمرت ه�ذه العملي�ة ولكن أضي�ف إليها علونة الس�لطة واألجه�زة األمنية. ح�ول عملية التطيي�ف العلوي 
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إي�ران ولبنان، وكلهم يمتلكون أمهية غر عادية، فامللف الش�يعي ملف يتعلق بالداخل 
واخلارج عىل السواء، وعليه )الرئيس املقبل( أن حيسن معرفته وموادته.

من املؤكد أن باسل األسد كان يلتقي شيخ بالط والده ورجل الدين الُسّني الدكتور 
حممد سعيد رمضان البوطي)151(، باإلضافة إىل الشيخ مروان شيخو، ومفتي اجلمهورية 
الش�يخ أمحد كفتاور، ويتودد إليهم بأسئلة واستفتاءات دينية فقهية! كان األسد يف ذلك 
الوقت مازال قريبًا من أزمة الثامنينيات وتداعياهتا، ويريد جلم األحقاد السنية، فالطريق 
إىل توريث آمن هو ضامن تسكني عواطف األكثرية السنية وتأمني عدم ثورهتا االنتقامية 
عرب ش�يوخ يكتس�بون قدرًا وافرًا من الثقة الشعبية، وإن كان هذا ال ينفي أن األسد كان 
مهت�اًم بالتيار الش�يعي العل�وي وإن بقدر أقل، فقد كان يعتمد ع�ىل توريث نجله القوي 
)باس�ل( عىل مفاصل اجلي�ش ويمهد له األمن. لكن الوريث »الضعيف« بش�ار جاء يف 
غر ميعاد، إثر حادث مفاجئ أودى بحياة ش�قيقه باس�ل هناية عام 1994، األمر الذي 

اضطر األسد األب لتغير اسراتيجيته للتوريث.
كان عىل األسد أن يتبع اسراتيجية متكنه من إحراق املراحل لتحقيق هذا الغرض، 
فاملطلوب حل رسيع للملفات املزمنة واخلطرة أو س�يطرة رسيعة وقوية عليها، وبالتايل 
�ني، علي�ه التف�اوض مبارشة مع  ب�داًل م�ن العالقة مع الش�يوخ لتس�كني اجلمهور السُّ
اإلخوان، وبداًل من االعتامد عىل الس�يطرة األمنية والعس�كرية يف لبنان للتحكم بملف 
ح�زب اهلل ال ب�د من عالقة مبارشة وش�خصية مع زعامات حزب اهلل )وزعيمه حس�ن 
نر اهلل عىل وجه التحديد(، وباملاليل والزعامات السياس�ية اإليرانية، وبداًل من إمهال 
الطائف�ة العلوي�ة، جيب أن حيظ�ى بدعمها ودعم التي�ار القوي فيه�ا يف مواجهة مطامع 
ش�قيقه رفعت األس�د الرجل القوي الذي حيظى بش�عبية كبرة يف الطائفة العلوية، ويف 
الوقت نفسه فإن هذه العالقة مع التيار الديني الشيعي القوي يف الطائفة ستدعم عالقته 

ه�ذه، ونتائجه�ا في تركيبة القوى السياس�ية واالجتماعية وأجهزة األمن والجي�ش والحزب وعالقتها بأحداث 
Van Dam, the Struggle for Power, Ibid :الثمانينيات وما بعدها انظر

انظر: البوطي، محمد سعيد رمضان. هذا ما قلته أمام بعض الرؤوساء والملوك ، دمشق، دار اقرأ، ط1، 2001،   )151(
ص101.
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م�ع ح�زب اهلل واإليرانيني. تلك باختص�ار متطلبات اللعبة الديني�ة يف معركة التوريث 
واسراتيجيتها اجلديدة.

الماللي أواًل
نة، ويبدو أنه كان ال يبدي احلامس الديني الذي كان  بدأ بشار بعالقة واهية مع شيوخ السُّ
يبديه شقيقه باسل، فقد كان يتجنب اللقاء بالبوطي - مثاًل - ما أمكن، الشيخ الذي كان 
األب حيتف�ظ بعالق�ة خاصة معه. وبدا واضحًا أن البوطي مُهِّش بش�كل هنائي وأبعد عن 
بشار يف هناية التسعينيات، وبقيت عالقته حمصورة باألسد األب، الذي كان يوحي له بأنه 
أمانت�ه أم�ام اهلل. وخالل فرة واليته األوىل )2000-2007( طلب الش�يخ البوطي لقاء 
الرئيس الشاب أكثر من عرش مرات، وقوبل طلبه بالرفض املؤدب تارة، أو بالتأجيل غر 
املحدد الوقت تارة أخرى، وهو أيضًا يف معنى الرفض! وذلك عىل الرغم من أن البوطي 
حاول منحه الرشعية املفقودة يف توريثه السلطة، عرب تأييده بوضع ثقله الرمزي الديني يف 
س�بيل ذلك، لكنه ما وجد آنذاك س�بياًل هلذا التأييد من عامل الدين الس�ني الذائع الصيت 
س�وى الش�هادة لوالده ب� »اإليامن« العميق، والتنويه بالتف�اف اجلامهر »باحلب العفوي« 
ح�ول القائ�د الش�اب وارث اجلمهورية )وارث الرج�ل الصالح(! الت�ي منحته »بيعة ال 
تس�تطيع الديمقراطي�ات املطبوخة املصطنع�ة أن تتس�امى إليها، وال تس�تطيع املزايدات 
املتكلفة أن ُتغيِش عىل يشء منها«! بعد أن »آل هذا األمر إليه بمشيئة من اهلل عز وجل أواًل، 

وببيعة صادقة صافية من هذا الشعب عن الشوائب ثانيًا«)152(.
هبذه املهمة التي أعدها له األس�د األب انتهت »صالحية« البوطي كش�يخ للبالط، 
ف« بمقابلة الرئيس منفردًا خالل س�بع س�نوات  ولس�وء حظ البوطي ربام فإنه مل »يترشَّ
)ف�رة واليت�ه األوىل()153(، وإن كان التق�اه أكث�ر م�ن مرة يف مناس�بات عامة وبش�كل 
مجاعي، وكان آخرها لقاؤه مع مجع من ش�يوخ الش�ام يف أزمة التعليم الرشعي املعروفة 

انظر: المصدر نفسه، ص ص133-127.  )152(

حسب أكثر من مصدر مقرب جدًا من الشيخ محمد سعيد البوطي.  )153(
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ع�ام 2006، إث�ر البيان الذي أصدره علامء س�ورية واملوج�ه للرئيس بخصوص قانون 
التعليم الرشعي اجلديد، وكان للقاء الشيوخ هذا أثره يف جتميد القانون.

ما ينطبق عىل البوطي ينطبق عىل كفتارو وغره من شيوخ أهل الشام. وكان األسد 
االبن يفكر باس�تبدال مهمة الشيوخ، من مهمة رعائية واس�تمداد الرشعية املفتقدة، إىل 
مهمة إدارة احلالة الدينية وضبطها عىل إيقاع السياس�ة الس�ورية بأي وس�يلة. يف الواقع 
ما كان يريده بش�ار األسد هو مزيد من إخضاع املؤسس�ة الدينية ملصاحله السياسية، أي 
عالق�ة هيمنة واس�تتباع ولي�س تبادل مصالح ك�ام كان األمر يف عهد األب، فهو يش�عر 
أن أجهزت�ه األمنية وس�طوهتا اهلائل�ة يف املجتمع كفيلة بحاميته وم�ده برشعية القوة عىل 

األرض، وهي رشعية كارثية بقدر ما تبدو واقعية.
نه األب البنه خالل س�ت سنوات ونصف  وعىل الرغم من أننا ال ندري ما الذي لقَّ
)1994-2000( فإن�ه م�ن املؤك�د بأن�ه ورثه نظرته اإلجيابي�ة للتيار الش�يعي العلوي، 
بوصفه تيارًا إصالحيًا، وس�عى لتأس�يس عالقة متينة به تقوي العالقة مع مخينيي إيران 
ولبن�ان )ح�زب اهلل(. فح�زب اهلل - من وجهة نظر األب - يمثل أداة مزدوجة بالنس�بة 
لسورية، فهو من جهة يلعب الدور العسكري يف السياسة الدولية املتعلقة بأزمة الرشق 
األوس�ط، والس�الم مع إرسائيل، ومن جهة أخ�رى يلعب دور أداة اهليمن�ة عىل لبنان، 
بجع�ل احلاج�ة مس�تمرة للحزب يف االعتامد عىل س�ورية التي تش�كل له املم�ر الوحيد 

للسالح والعتاد اإليراين والرويس.
من�ذ بداي�ة جتهي�زه لوراث�ة اجلمهورية بدأ األس�د االب�ن يلتقي قي�ادات حزب اهلل، 
وزعيمه حس�ن نر اهلل)154(، كام ال يس�تبعد أن يكون قد التقى الش�خصيات الش�يعية 
التي متثل املرجعية الدينية والفكرية للش�يعة وحزب اهلل؛ مثل الش�يخ حس�ني فضل اهلل 
ورئي�س املجل�س الش�يعي األعىل )يف ذل�ك الوقت( الش�يخ مهدي ش�مس الدين عىل 

انظ�ر: أورب�اخ، بنيامين، وش�نكر، دافيد. صعود بش�ار السياس�ي، »بوليس�ي ووت�ش«، 371، واش�نطن، معهد   )154(
واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 5 آذار/مارس 1999. نقاًل عن: ليفريت، وراثة سورية، م.س، ص204.
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اعتبار أن فضل اهلل له دور أس�ايس يف حزب اهلل، واملجلس الش�يعي األعىل)155( له أمهية 
خاصة بالنس�بة لشيعة لبنان. وبالتأكيد فإن هذه اللقاءات جعلت األسد االبن مسحورًا 
بشخصية السيد حسن نر اهلل املتكلم الفذ)156(، األمر الذي شكل عالقة خاصة محيمة 

وشخصية بني نر اهلل واألسد السيايس الغر.
ويف حزيران/يونيو عام 2000 استقبل الرئيس اجلديد )بشار( ضيفه اللبناين السيد 
حسن نر اهلل القادم لتعزيته بوفاة والده، لكن مل يكن هذا االستقبال تقليديًا، فقد رأى 
املواطنون الس�وريون مش�هدًا رمزيًا يس�تدعي التأمل، فالس�يد املذكور هو األمني العام 
حل�زب اهلل ال�ذي خرج لتوه من »انتصار« تارخيي؛ حيث انس�حبت ارسائيل من جنوب 
لبنان حتت رضبات املقاومة اللبنانية. وهذا ما منح ش�خصيته زمخًا استثنائيًا؛ فقد أصبح 
يف العواط�ف أق�رب إىل ش�خصية البطل. يف إطار هذا املعنى الذي يلف ش�خصية نر 
ة()157( معانقًا الرئيس الغر، ثم تنحى  اهلل، وقف نر اهلل )املولع بالرمزية السياسية الفجَّ

تأسس عام 1969 ليكون مسؤواًل عن القضاء الجعفري والتعليم الديني الشيعي في لبنان، أسسه الزعيم موسى   )155(
الصدر، وبطبيعة الحال كان أول رئيس له، وُبعيد اختفائه عام 1987 خلفه الشيخ مهدي شمس الدين الذي كان 

يشغل منصب نائب رئيس المجلس.

ربما لعب تقارب السن دورًا مهمًا، فنصر الله يكبر بشار األسد قرابة عشر سنوات فقط. وال ندري ما كان يجري   )156(
م�ن األحادي�ث بينهما، لكن من الطبيعي أن نتوقع تعرض كل منهما إلى ش�يعية الطائف�ة العلوية النصيرية؛ فهذا 
الحدي�ث يمث�ل أحد المداخل الطبيعي�ة لعالقة وثيقة بين طرفي�ن ُتدخل الجانب العق�دي واالجتماعي مؤازرًا 
العم�ل السياس�ي. وبإمكانن�ا أن نتوقع أيضًا أن من بين موضوع�ات الحديث العامة الت�ي دارت بينهما ووثقت 
العالقة بش�كل غير عادي بينهما الحديث عن دور األس�د في لبنان ومساندة الحكومة اإلسالمية اإليرانية، وعن 
ش�خصية األس�د األب السياسية الفريدة، وعن دور حزب الله في المقاومة لالحتالل اإلسرائيلي وإنجازاته في 
ذلك ودور األس�د األب في ذلك، ولربما أدت هذه العالقة الخاصة مع حزب الله وُموالي س�ورية من سياسّيي 
لبن�ان إلى التبكير بتس�ليم الملف اللبناني له من عهدة عبد الحلي�م خدام )1988(، بالرغم من أنه ال يمتلك أي 

منصب رسمي في ذلك الوقت. 

عش�ية انسحاب الجيش الس�وري من لبنان عام 2005 عاد نصر الله ليستخدم هذه الرمزية مع أحد أسوأ رجال   )157(
المخاب�رات الس�وريين الذي�ن عرفهم لبن�ان، فقدم إلى رس�تم غزالة في حف�ل صغير - تقصد أن تنقله وس�ائل 
اإلع�الم - بندقي�ة ألح�د الجنود اإلس�رائيليين التي غنمه�ا مقاتلو حزب الل�ه، كهدية تعبر عن ش�كره للجيش 
الس�وري، وكانت هذه صدمة للبنانيين بش�كل خاص نظرًا للسمعة الس�يئة التي يتمتع بها غزالة فضاًل عما أشيع 
ع�ن دوره ف�ي اغتي�ال الحري�ري )14 آذار/مارس 2005(، ال�دور الذي لّم�ح إليه عدد من تقاري�ر المحققين 

الدوليين في قضية االغتيال.
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مستعرضًا أمامه رتاًل من خاصة مقاتي حزب اهلل بلباسهم األسود الرسمي؛ كان معنى 
هذه الرسالة الرمزية لنر اهلل أن مقاتي حزب اهلل هم جند األسد!

تش�ر هذه احلادث�ة - يف الواقع - إىل مدى العالقة السياس�ية الت�ي تربط حزب اهلل 
بالنظام الس�وري من جهة أوىل، وإىل مدى العالقة الش�خصية التي أصبحت تربط نر 

اهلل بالرئيس اجلديد من جهة ثانية.
واستطرادًا فخالل السنوات الست التي أمضاها بشار اإلسد يف االستعداد للتوريث 
كانت عالقة حزب اهلل تقوى بش�كل عام مع النظام الس�وري. ففي الس�نة األخرة كان 
حزب اهلل يقيم املعارض يف »مكتبة األسد الوطنية« يف دمشق، ويف عدد من املدن السورية 

امت. لتوضيح ورشح عملياته البطولية ضد اإلرسائيليني، بالفيديو واملجسَّ
يف الداخ�ل كانت عالقة بش�ار تتزايد بالش�يعة يف س�ورية، وحتدي�دًا بالتيار العلوي 
الش�يعي، ومنه بالشيعة الس�وريني والعراقيني واإليرانيني )الذين يعملون عىل األرايض 
الس�ورية بالتعليم الديني والتبشر(، وقد زاره هؤالء زيارات خاصة يف القر الرئايس 
ويف القرداح�ة م�رات عديدة، ب�ل إن هذه الزي�ارات كانت تتكرر يف املناس�بات الدينية 
واالجتامعي�ة والسياس�ية، وكان�ت تعني يف عموه�ا تأييدًا ودع�اًم للرئي�س املقبل)158(. 
وبالتأكيد فإن األس�د االبن كان يستمع إىل شكاياهتم ويقدم هلم العون يف مطالبهم التي 
غالبًا ما تتعلق بالشعائر الدينية، وإقامة احلوزات، وتشييد املقامات، وما شابه، وبالتأكيد 
مل يكن قادرًا عىل تلبية كل رغباهتم، فهو من جهة ال يس�تطيع جتاوز سياس�ة والده الذي 
ما يزال عىل رأس السلطة، وهو من جهة ثانية ال يملك رسميًا أي سلطة لألمر والنهي، 
إنام كان يستعمل نفوذه السيايس الذي منحه إياه األسد األب للتدخل يف شؤون الدولة؛ 
ومن هذا الباب فحسب كان يلبي كثرًا من طلباهتم باستثناء بناء احلوزات واحلسينيات 

التزامًا بقرارات والده التي ال يملك جتاوزها.

حس�ب مصادر قريبة من الش�يخ الش�يعي الدمش�قي عبد الله نظام وهو أبرز ش�خصية دينية للش�يعة الس�وريين   )158(
األصليين.
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االمتيازات االستثنائية للماللي

ما إن تويف األسد األب حتى بدأ املاليل باستثامر العالقة القوية التي تربطهم بنجله الرئيس 
اجلدي�د، فتحصلوا ع�ىل موافقات وتراخيص أمنية بتس�هيالت غر اعتيادي�ة)159( إلقامة 
احلوزات العلمية واحلس�ينيات، إىل احلد الذي أصبحوا ينش�ئوهنا دون أي موافقة من أي 
جه�ة كان�ت، ودون رقيب! وعندما يتعرضون للمس�اءلة )إذا تعرضوا أساس�ًا هلا( فإهنم 
يبادرون للحصول عىل موافقة أمنية من شعبة األمن السيايس وحدها)160(، يف وقت حيظر 
فيه كليًا املوافقة من أي نوع عىل إنش�اء معهد أو مدرس�ة للتعليم الديني الرشعي منذ أكثر 

على سبيل المثال تقدم الهندي »علي باقر تصور« بمعروض )مجرد طلب من ورقة واحدة بدون وثائق أخرى(   )159(
إلى ش�عبة األمن السياس�ي بدمش�ق إلقامة حوزة علمية في منطقة السيدة زينب، باس�م »حوزة المهدي العلمية 
للدراس�ات اإلس�المية«، وذلك بتاريخ 2002/07/27. وف�ي العادة فإن الموافقة عل�ى معاهد تدريس اللغة 
اإلنكليزية أو معاهد دورات تقوية للمناهج المدرسية تستغرق ستة أشهر إلى سنة ونصف، لكن الموافقة جاءت 
خ�الل أس�بوع واحد في تاريخ 2002/08/06! تحت الرق�م )97490/س.ح /112672/س( موقعة من 

اللواء عدنان سليمان الحسن، رئيس شعبة األمن السياسي.
والشيء المثير لالستغراب حقًا أن تحظى هذه الحوزة على موافقة ل�»تصنيع ختم دائري« خاص بمديرها »علي   
باقر تصور« قبل أن تتقدم بموافقة أمنية على إنش�اء الحوزة فضاًل عن الموافقة األمنية عليها! فقد حصل المدير 
الهندي للحوزة على موافقة األمن السياس�ي في ريف دمش�ق بتاري�خ 2002/07/04 رقم )787/ص(، أي 
قبل أكثر من ثالثة أسابيع من تاريخ تقديم طلب الموافقة على تأسيس الحوزة من أساسها! وقبل أكثر من شهر 
م�ن تاري�خ الموافقة على طلب التأس�يس ذاته! وبالتأكيد ف�إن هذا ال يمكن أن يحصل مع أي معهد ش�رعي أو 
مدرس�ة دينية خاصة تخص علماء الدين الس�نة من أبناء الوطن وليس الهنود أو اإليرانيين أو األفغان أصحاب 

الحوزات.
واس�تطرادًا فإن الش�خص الهندي »مدير ومش�رف حوزة اإلمام المهدي العلمية للدراس�ات اإلس�المية« )كما   
يصفه كتاب شعبة األمن السياسي فرع ريف دمشق( تقدم للحصول على موافقة بإضافة كلمة »اإلمام« إلى اسم 
حوزت�ه، وتمت الموافقة طبع�ًا دون تردد في 2004/08/17 تحت الرق�م )2218/س ص(، ووفقًا للقانون 

السوري والمراسيم التشريعية فإنه ال يمكن أن يكون مدير أي مؤسسة غير سوري.

وفق�ًا للتعليم�ات الرس�مية فإن الموافقة على إنش�اء معهد ديني )س�ني( غير واردة على اإلط�الق. ومنذ مطلع   )160(
الس�بعينيات لم يتأس�س معهد شرعي تقريبًا، وما أسس فإنه ألس�باب سياسية وأمنية خاصة، وال يتجاوز أصابع 
الي�د الواح�دة. باإلضافة إلى ذلك، فإن المعاه�د وتبرعاتها تخضع لمراقبة أمنية متش�ددة جدًا، ومن المحظور 

الموافقة على مدارس نظامية للتعليم الشرعي.
أما المعاهد والمدارس الخاصة األخرى فحتى التي يحق لها المباش�رة بوضع حجر األس�اس لمشروعها على   
الواقع فإن عليها أن تنتظر الحصول على موافقة األجهزة األمنية )السياسي، العسكري، أمن الدولة( فضاًل عن 
موافقة القيادة الُقطرية والجهاز األمني التابع لها! وإن لم تمنح أي من هذه الجهات موافقتها فإنه من المستحيل 

الموافقة على طلب إنشاء المعهد أو أي مؤسسة تعليمية.
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من ثالثني عامًا إال باس�تثناءات خاصة وألسباب سياسية وأمنية بأمر مبارش من الرئيس، 
وهي مل تتجاوز - بطبيعة احلال - خالل ثالثة عقود ونصف أصابع اليد الواحدة.

ومنذ اس�تؤنف إنش�اء احل�وزات الدينية ع�ام 2001 مل يتوقف إنش�اؤها)161(، وال 
ش�ك أن تغاضيًا أمنيًا وإداريًا غر طبيعي عن التعليامت والقوانني كان جيري مع إنش�اء 

وتأسيس هذه احلوزات.
وإذا كان�ت احل�وزات تدل ع�ىل متركز مرجعي�ات دينية يف األرايض الس�ورية، فإن 
إنشاء احلسينيات يدل عىل انتشار املرجعيات ومتدد تبشرها. وقد توقف بناء احلسينيات 
يف عه�د األس�د األب بع�د ح�ل مجعي�ة املرت�ىض، ولك�ن منذ هناي�ة عام 2000 ُس�مح 
للمبرّشي�ن الش�يعة باالنطالق يف بناء حس�ينياهتم، فبدأت حركة جديدة وغر مس�بوقة 
لبناء احلسينيات)162(. فبموازاة التمركز والتأسيس املتواصل للحوزات الدينية للتعاليم 
الشيعية تم تأسيس عرشات احلسينيات يف املدن والقرى السورية، من أقىص قرية جنوبًا 
يف درعا إىل أقىص قرية شاماًل يف القامشي، لتكون مكانًا إلحياء الشعائر الدينية الشيعية، 

كان�ت »حوزة اإلمام علي« )بإش�راف الش�يخ عب�د المنعم الحكيم/عراقي( أول حوزة تش�يد ف�ي عهد الرئيس   )161(
بشار، وآخر حوزة تم إنشاؤها - حتى أيلول/سبتمبر 2006 - هي »حوزة فقه األئمة األطهار« )المرجع الديني 
آي�ة الل�ه محمد الفاضل اللنكراني( عام 2006، وهي حوزة تضم مركزًا تبش�يريًا فريدًا باس�م »مركز فقه األئمة 
األطهار«، وحس�ب ما يذكره القائمون على المركز في موقعهم على اإلنترنت فقد »أخذ المركز الفقهي – فرع 
س�ورية – عل�ى عاتقه في بداية تأسيس�ه تحريك الفعالي�ات الدينية، حوزوية كانت أو ثقافية، في منطقة الس�يدة 
زينب )عليها س�الم( على وجه الخصوص، و في س�ورية على وجه العموم، و من أهم ما توجه إليه ملء الفراغ 

ه إلى إنجاز المشاريع التالية:  في مختلف المجاالت التي لم ُيتوجه إليها مسبقًا، و بعد دراسة متواصلة توجَّ
المش�روع األول: إيجاد حركة علمية متميزة لطالب الحوزة )...(، المش�روع الثاني: إش�اعة الدروس المنسّية   
)...(، المش�روع الثال�ث: الن�دوات العلمية )...(، المش�روع الرابع: إنش�اء مكتبة تخصصية )...(، المش�روع 
الخام�س: المكتب�ة الصوتية )...(، المش�روع الس�ادس: النش�اط التبليغي ]حي�ث[ لم يهمل ح�وزة فقه األئمة 

األطهار الحركة التبليغية في المنطقة، فقد تحرك ألجل إيصال المعرفة إلى أكبر عدد ممكن«. 
ح�ول اللنكراني ومش�اريعه ومرك�زه وحوزته في س�ورية بالتفصيل انظر موق�ع مركز فقه األئم�ة األطهار على   

   http://www.markazfiqhi.com/ara/tre/report1.php :الرابط

على س�بيل المثال يذكر حس�ين الرجا - أحد أبرز ش�يوخ المتش�يعين في قرية حطلة - بأنه بدأ بناء الحس�ينيات   )162(
والمساجد في القرية منذ ست سنوات، وأن هذه المؤسسات الشيعية كان لها الدور األبرز في انتشار التشيع في 

دير الزور.
انظر: أجرى الحوار: الحبش�ي، عادل، والموس�وي، عصام، الش�يخ الصوفي سابقًا يش�رح ل� »المنبر« كيف اُتهم   

بالماسونية! حوار مع الشيخ حسين الرجا، مع مجلة »المنبر«، الكويت، العدد التجريبي، 1420ه� )2000م(.
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وبتس�اهل يف�وق التصور تبنى احلس�ينيات أحيان�ًا حتى بدون موافقة األمن الس�يايس، 
وبام أن احلس�ينيات هي دور عامة للش�عائر الدينية فاملفرض أهن�ا تتبع وزارة األوقاف، 
غ�ر أن احلس�ينيات ال ُتس�جل ل�دى وزارة األوق�اف وال تتبع هلا، إنام تتب�ع املرجعيات 
الدينية، األمر الذي يمنحها حرية مطلقة يف نش�اطاهتا بعيدًا عن التعليامت املش�ددة التي 
خُتِضع هلا وزارة األوقاف كل ما يتبع هلا من دور العبادة والشعائر الدينية. وحتى اآلن ال 
متلك وزارة األوقاف الس�ورية أية معلومات عن احلس�ينيات ومالليها باملطلق. وبام أن 
التبشر الشيعي - كام هو معتاد - يأيت عىل رأس أولويات احلسينيات، فإهنا بعدم تبعيتها 
لألوقاف تتمتع باحلرية الكاملة يف املامرسة ونخر اجلسم السني بال حسيب وال رقيب.

م�ن جهة أخرى فإن هذه احلس�ينيات تبنى عادة بأموال املرجعي�ات)163( أو بأموال 
احلكومة اإليرانية)164(، أو بأموال املحس�نني اخلليجي�ني)165(، وعدم خضوعها للقانون 
واألوق�اف جيع�ل هذه التربع�ات للبن�اء ال تقتر عىل البناء، بل تس�تمر لتك�ون رافدًا 
للحس�ينية ونش�اطها التبش�ري؛ فروات�ب إدارهتا ومصاري�ف خدماهت�ا ورواتب دعم 
»املؤمنني اجلدد« يتطلب مااًل تبشريًا بعيدًا عن رقابة الدولة ووزارة الشؤون االجتامعية 

والعمل ووزارة األوقاف معًا وبتساهل استثنائي يف رقابة األجهزة األمنية.
أنشئت يف هذا العام )2001( أيضًا أول مؤسسة تبشرية نشطة بإرشاف الشيخ عبد 
احلميد املهاجر )الذي س�بق وقام بنش�اطات تبشرية كثرة عىل األرايض السورية بدعم 

على سبيل المثال فإن حسينية زين العابدين في قرية حطلة )قرب مدينة دير الزور( ممولة من مؤسسات المرجع   )163(
الشيعي الخوئي.

على سبيل المثال فإن حسينية الرسول األعظم في قرية الصعوة )قرب مدينة دير الزور( ممولة من مكتب السيد   )164(
علي خامنئي )مرشد الثورة اإلسالمية في إيران(. 

على س�بيل المثال فإن حس�ينية سيد الشهداء في قرية ُنبُّل )ش�مال مدينة حلب( تم تشييدها ب�»تمويل لجنة سيد   )165(
الش�هداء )علي�ه الس�الم( الخيرية/الكوي�ت«، وكان م�ن المزمع افتتاحها في الخامس عش�ر من ش�هر رمضان 
المب�ارك 1424 المواف�ق ل� 9 تش�رين الثاني/نوفمبر 2003، »تيمنًا بميالد اإلمام أبو محمد الحس�ن المجتبى 
ابن أمير المؤمنين علي المرتضى« وبمس�اعي كل من الش�يخ العراقي كمال معاش )تابع للمراجع الش�يرازية( 
والس�وري حمد الوكاع )اعتنق التش�يع عام 1996(. انظر خبر إنش�اء الحس�ينية في »الوكالة الش�يعية لألنباء« 
)إباء(، تقرير بس�ام حس�ين، »لجنة س�يد الش�هداء تش�يد حس�ينية في محافظة حلب / قضاء نبل« على الرابط:  

http://www.ebaa.net/khaber/2003/10/6/khaber007.htm
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م�ن املراجع الش�رازية( عام 2001 باس�م »هيئة خدم�ة أهل البيت«)166( ومؤسس�يها 
والناش�طني فيه�ا هم جمموعة من الش�باب العراقيني احلركيني من أه�ايل مدينة كربالء، 
وه�ذه املؤسس�ة - يف الواق�ع - تلعب دورًا تكميليًا يف التبش�ر للح�وزة الزينبية التابعة 
للمراجع الشرازية. ويبدو أن الرابطة اخلاصة بني الشرازية والعلويني والنظام السوري 

منحت هذه اهليئة نشاطات شعائرية وتبشرية علنية غر مسبوقة يف سورية.
مجل�ة الوقائ�ع هذه تش�ر إىل أن موس�م احلص�اد للعالقة اخلاصة ببش�ار األس�د قد 
بدأ، حصد ماليل الش�يعة )العراقيون واإليرانيون واللبنانيون( »االنتظار« لوفاة األس�د 
األب، عوضًا عن الس�وريني، الذين فقدوا أملهم ببش�ائر التغير، ودخل املاليل سباقهم 
مع الزمن قبل أن تتغر األحوال والظروف، فهم اآلن يف حلظة تارخيية غر مس�بوقة من 

الدعم واحلرية والنشاط التبشري.

دع بالطقوس الشيعية الصَّ
وّق�ع أه�ايل القري��ة الس�نية الصغرة الس�يدة زين�ب يف ع�ام 1976 معروض��ًا لرئيس 
اجلمهوري�ة يش�تكون في�ه من »البطالة التي تس�بب هبا ق�دوم الش�رازي وعرشات من 
تالمذت�ه األفغ�ان واإليراني�ني واهلن�ود«، الذين »س�يطروا ع�ىل األعامل«، مم�ا جعلهم 
»عاطل�ني عن العمل«. ويف قرية صغ�رة ال تعرف احلرف وال التجارة أو الصناعة، فإن 
عددًا ال يتجاوز كثرًا أصابع اليدين من األيدي العاملة اجلديدة يمكن أن خيلق مش�كلة 
عمل لس�كاهنا، الذين تضيق عليهم أراضيه�م الزراعية يومًا بعد يوم مع تكاثر األجيال 

والوالدات.

هذه الهيئة هي فرع عن »هيئة خدمة أهل البيت« التي أسسها المرجع الديني محمد الشيرازي في كربالء العراق   )166(
سنة 1371ه/1952م، وحسب ما جاء في موقعها على اإلنترنت، فقد »تأسست هيئة خدمة أهل البيت )عليهم 
الس�الم( في دمش�ق في حي السيدة زينب )عليها السالم( بتشجيع من س�ماحة المرجع الديني آية الله العظمى 
الس�يد محمد الحسيني الش�يرازي )رضوان الله عليه( وذلك من قبل شباب هدفهم نشر فكر وثقافة أهل البيت 
)عليهم الس�الم( إلى جميع أنحاء العالم هذا باإلضافة إلى أنها تقوم بإحياء جميع المناسبات اإلسالمية«. انظر 

صفحة »مشاريع الخدمة« في موقع »هيئة خدمة أهل البيت« على الرابط:
http://khadama.net/indexold.htm
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ص�در أم�ر للس�لطات املختصة ب� »إبع�اد ه�ؤالء ]أي األجانب[ عن س�ورية«، ف� 
»اعتق�ل أربع�ة عرش طالبًا من طالب احل�وزة العلمية الزينبية«)167(. كان حافظ األس�د 
وقتها ما يزال حديث عهد بش�عارات »احلركة التصحيحية«، وال مصلحة تدعوه لقبول 
تقديم مصالح األجانب عىل حساب مصالح السوريني خصوصًا وأنه ال يريد أن يستفز 
أحدًا ضد مرشوعه يف علونة الس�لطة واألجهزة األمنية ليتس�نى له االحتفاظ بالرئاس�ة 

لألبد! فالشعب حيتقن طائفيًا يومًا بعد يوم بعد أزمة الدستور الدائم عام 1973.
كان األمر كارثة للشيخ حسن الشرازي )األصويل العراقي من أصل إيراين( القادم 
إىل دمشق للتبشر وتأسيس مركز شيعي نشط هيدف لنرش الدعوة الشيعية االثني عرشية 
يف الش�ام، فل�م يلبث أن توّس�ط رئيس املجلس الني�ايب اللبناين كامل األس�عد لإلفراج 

عنهم، وهو ما جعل األسد »يأمر بإصدار اإلقامة للطالب« ثانيًة.
كانت عينا املال حس�ن الش�رازي ترنو - بعد تأسيس احلوزة - نحو صحن السيدة 
زينب؛ إذ املقام مش�يد داخل مس�جد س�ني عريق أم�وي الطراز، فبدأ م�ع طلبته بإقامة 
الصالة عىل املذهب الش�يعي عند املقام، »ووضع الربة احلس�ينية أثناء الصالة، حيث مل 

يكن ُيشاهد تربة يف املقام قبل ذلك« حتى »يتعرفوا عىل الربة احلسينية«!
لكن قصة احتالل املقام مل تكن باألمر الس�هل، فأهايل القرية مل يتقبلوا هذا الوجود 
الش�يعي امل�زروع حديث�ًا عند املق��ام، ووص�ل األمر هبم إىل حد ش�تم املال الش�رازي 
ومجاعته املّرة عىل احتالل الصحن عىل مكربات الصوت، واس�تنكروا وجود احلوزة 
ذاهتا بج�وار السيدة زينب، وقال�وا »إن أّي مرجع مل يأذن للماّل وهلؤالء بتأسيس حوزة 

هنا«.
تصاعد األمر، واشتد احتقان األهايل حتى حاول بعض الشيوخ منعه وتالمذته من 
»إقامة صالة اجلامعة يف حرم الس�يدة زينب« بالقوة، بل لقد وصل األمر إىل حد اهلجوم 

عىل بيت الشرازي ذاته يف شارع األمني وهتديده!

من جملتهم: عزيز الله المحقق، والشيخ التوسلي، وناظر الشريفي، والشيخ الفصيحي، ومحمدي صهر الشيخ   )167(
الفرقاني، والس�يد محسن الحس�يني، وبخش الحليمي وآخرون، وجميعهم من الجنس�يات األجنبية: اإليرانية 

واألفغانية والباكستانية والهندية!
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كان هل�ذا الرفض واملقاومة العنيفة لألهايل أن يؤثر يف تالمذته، الذين أش�اروا عليه 
باملغ�ادرة ما دام عاج�زًا عن رد ضغط األهايل)168(، لكن األص�ويل عنيد ومتحٍد بطبعه، 

األمر الذي مّد الشرازي بالصرب والتحمل إلنجاح االحتالل، وكان له ما أراد.
نس�وق هذه الرواية - وهي بمنظور أحد تالمذة املال الش�رازي األفغان - للداللة 
أواًل ع�ىل م�دى فظاظة املبرش الش�يعي العراقي )م�ن أصول إيرانية( مقارنة مع الش�يخ 
الش�يعي اللبناين الش�يخ حمس�ن األمني حميي الطائفة)169(؛ وثانيًا لكش�ف اس�تمرار هذا 
النمط السلوكي الفظ للشرازية األجانب الذين مارسوه عرب أتباعهم )األجانب أيضًا( 
يف دمشق، ودوره يف تأليب السوريني واحتقاهنم املتصاعد ضد التبشر والوجود الشيعي 

يف سورية.
وللتذكر فإن الشيخ العراقي عبد احلميد املهاجر الذي قدم سورية مطلع التسعينيات 
هو أحد تالمذة املرجع الديني حممد الشرازي، وكان ظهوره عىل شاشة التلفزيون)170( 
نوعًا من اجلرأة يف حتدي مش�اعر الس�نة. فالش�يخ املهاجر عراقي، والش�يعة الس�وريون 
أقلي�ة ال تتج�اوز 0.4 ٪ وفقًا لإلحصاءات الرس�مية، ويريد هو أن يفرض نفس�ه عىل 
املواطن�ني الس�وريني دون أن يبايل هبذه احلقائ�ق التي كانت توغر صدر الس�وريني عىل 
النظ�ام؛ إذ مل يك�ن معنى ظهوره - من موقع املواطنني الس�وريني يف ذلك الوقت - عىل 
شاشة التلفزيون بشكل أسبوعي إال »مؤامرة« عىل سنية الشعب السوري من ِقبل النظام 

الطائفي! لقد كانت تعليقات الناس املمتعضة حول هذا املوضوع أصدق تعبر.
مهام يكن من دواعي النظام بالسامح له بالدروس األسبوعية، فمن املؤكد أن الغاية 
الرئيسية للمهاجر كانت التبشر، وكانت زالت لسانه )املقصودة( يف املعتقدات الشيعية 
التي يريد بثها للجمهور الس�ني هي املقصودة من احلديث. لقد قرر - وهو يدرك مدى 

قص�ة احت�الل »مقام الس�يدة زين�ب« من رواية الش�يخ محمد بخ�ش الحليمي، وما بين قوس�ين مأخ�وذ حرفيًا   )168(
م�ن كالم�ه، وباإلمكان االطالع على جزء من الرواي�ة المتعلقة باحتالل المال وتالمذته لمقام الس�يدة رقية في 
http://www.alshirazi.net/ :المقابل�ة ذاتها. انظر المقابلة في »موقع الش�يرازي ن�ت«، م.س، على الراب�ط

leqaat/leghaat/legha/shahid/022.htm

انظر: ص 19.  )169(

انظر: ص 68.  )170(
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فظاظة ما يقوم به - أن يستمر ويتحدى عىل عادة أساتذته.
واس�تطرادًا ف�إن عب�د احلمي�د املهاج�ر - املبلغ عن آل الش�رازي يف بالد الش�ام - 
لعب دورًا مهاًم يف احتالل مقام حجر بن عدي الكندي يف عدرا، كام س�بقت اإلش�ارة، 
وبطريقة ال ختتلف يف فظاظتها عن طريقة حس�ن الش�رازي يف احتالل مقامي الس�يدة 

زينب والسيدة رقية.
بع�د االحتجاجات الكثرة عن دروس�ه وممارس�اته يف املقام�ات )مقامي احلجر بن 
عدي، وعامر بن يارس( انتهى ذكر املهاجر هناية التسعينيات يف الفضاء الديني للمجتمع 
الس�وري الس�ني، غر أنه ما بدأ عام 2001 حتى أرشف عىل تأسيس »هيئة خدمة أهل 
البي�ت« املتفرعة عن مؤسس�ة حتمل هذا االس�م ذات�ه يف كربالء الع�راق تابعة للمرجع 
حممد الش�رازي من أجل »نرش فكر وثقافة أهل البيت )عليهم الس�الم( إىل مجيع أنحاء 
الع�امل )...( بإحي�اء مجيع املناس�بات اإلس�المية«)171( الش�يعية. وألن الفظاظة وحتدي 
مش�اعر األكثرية السنية جتري بدماء املبرشين الش�رازية ومن أهم خصائص »تبليغهم« 
لعقائد الشيعة االثني عرشية يف الشام، فقد قامت هذه اهليئة بعدة مهرجانات ومسرات 
لطم وتطبر)172( كبرة صدمت هبا املخيال اجلامعي الس�ني الش�امي ألول مرة يف الدولة 

السورية احلديثة.
حيتاج املرء للتأمل طوياًل يف النفس�ية غر الس�وية لألشخاص الغرباء الذين يميلون 
للعيش يف أكناف من ال يرغبون بودهم، ويف الوقت نفسه يتحدون مشاعرهم متوسلني 
بعالقتهم بالسلطة واألجهزة األمنية، فقد بات من املعروف أن الشرازية حيظون باحتفاء 

خاص من التيار العلوي املتشيع، وعن طريقه حيظون بدعم أمني وسيايس كبر.
فف�ي فج�ر ي�وم الس�بت 14 مج�ادى األوىل 1422ه املواف�ق ل� 4 آب/أغس�طس 
2001م، وبمناس�بة ذكرى »الصّديقة الكربى فاطمة الزهراء«، سّرت هيئة خدمة أهل 
البي�ت أول موكب عزاء ش�يعي »انطلق من أم�ام بناية احلوزة العلمي�ة الزينبية، وانتهى 

من تعريف الهيئة لنفسها وبيان أهدافها ومشاريعها في موقعها على اإلنترنت، على الرابط:  )171(
http://khadama.net/indexold.htm

اللطم: شعيرة دينية شيعية، والتطبير: شج الرؤوس بالسيوف حتى إسالة الدماء.  )172(
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عند مقربة باب الصغر بدمشق، حيث مقربة الفواطم عند جادة أهل البيت )...( وقطع 
موكب املعّزين - الذي ضم ما يقرب ألفي شخص من الرجال والنساء - مسافة حوايل 
10 كيلوم�رات س�رًا عىل األق�دام، وهم يرددون الش�عارت اجلهادي�ة وقصائد الرثاء 
وال�والء والن�رة آلل بي�ت النبي حممد )ص�ىلّ اهلل عليه وآله(«)173(. مرت املس�رة من 
ش�ارع »مدحت باش�ا« داخلة إىل سوق احلميدية، وش�اقة طريقها إىل حي العامرة حيث 

مقام السيدة رقية، لتعود إىل مقربة باب الصغر.
ش�اهد األه�ايل بأعينه�م وألول م�رة صباح ذل�ك اليوم مئ�ات العراقي�ني وبعض 
اللبناني�ني واملعتنق�ني اجل�دد للعقائ�د الش�يعية م�ن طلبة احلوزات الس�وريني يمش�ون 
بموكب لطم، تصحبه سيارات إسعاف، وتنترش حوله عنارص األجهزة األمنية، وسمع 
األمويون )الش�وام( بآذاهنم الش�عارات املن�ددة بظلم أهل البي�ت )األمويني(! صارت 

احلادثة حديث اهلمس بني الناس، ومل جيرؤ أحد عىل اجلهر بانتقاد علني هلا.
تناقل الناس احلادثة التي أثارت حفيظتهم، فانتقلت عدواها إىل علامء الدين، الذين 
كانوا يبدون س�خطهم أمام أتباعهم دون أن جيرؤوا عىل الكالم، ولكنهم أثاروا القضية 

مع املسؤولني يف وزارة األوقاف، إال أن أحدًا ال يملك القرار.
أصبح�ت املس�رة ع�ادة موس�مية)174(، فمن وجهة نظر تبش�رية »يع�د تنظيم هذه 
املواكب واملس�رات الوالئية أحد أبرز وسائل الدعاية والرويج للمذهب احلق، فضاًل 

انظر: الوكالة الشيعية لألنباء )إباء(، أخبار 1422ه على الرابط.  )173(

في 24 تموز/يوليو عام 2002 الموافق ل� 14 جمادى األولى 1423ه، وحسب الرواية الشيعية، فقد »سيَّرت   )174(
جماهي�ر المؤمني�ن موكبًا عزائيًا طاف في حيِّ الس�يدة زينب س�الم الله عليها إحياًء لذكرى استش�هاد الصديقة 
الكب�رى فاطمة الزهراء صلوات الله وس�المه عليها. وانطلق الموكب الذي تعّدى المش�اركون فيه األلفين من 
مبنى الحوزة العلمية الزينبية فجر يوم الرابع عش�ر من ش�هر جمادى األولى الجاري، وس�ار المش�اركون قرابة 
عش�رة كيلومترات مرددين ش�عارات وهتافات الثأر للزهراء وجنينها المحسن ]السقط[ )صلوات الله وسالمه 
عليهما(، فيما رفعت مجموعة في الصف األول أعالمًا وألوية تضمنت عبارات الوالء ألهل بيت النبوة عليهم 
الصالة والس�الم، وأنش�دت قصائد ومراٍث ح�ول هذه الذكرى األليمة. وأش�رفت على تس�يير الموكب الهيئة 

الزينبية ]هيئة خدمة أهل البيت[، حيث اختتم مسيرته في مقبرة الفواطم عند جادة أهل البيت عليهم السالم«.
انظر: مجلة »المنبر«، الكويت، العدد السابع عشر، جمادى اآلخرة، 1423ه.  
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عن كوهنا ش�عرة من الش�عائر املراد منها تبي�ان مظلومية أهل البي�ت«)175(، ومع األيام 
تزداد حساسية األهايل الذين يئسوا من تدخل اجلهات املسؤولة إليقاف هذا االستفزاز 

الشيعي من قبل الغرباء يف العاصمة السنية األموية العريقة.
ويف ي�وم اجلمع�ة 8 نيس�ان/أبريل 2005 انطلق�ت »مس�رة كربالئي�ة )بمناس�بة 
أربعينية احلس�ني بن عي ريض اهلل عنهام( يف ش�ارع مدحت باش�ا بدمش�ق، وسارت يف 
شوارع دمش�ق القديمة، جلد فيها شبان إيرانيون ظهورهم باجلنازير احلديدية وأنشدوا 
حسينيات وقصائد هتجو األمويني )...( فقد طافوا يف الشوارع التي ُيفرض أهنا شهدت 
تعذيب بنات احلسني وقتلهن، وتوجهوا إىل رضيح السيدة رقية حيث كانت هناك هناية 
مسرهتم التي صبوا فيها اللعنات عىل »النواصب« األمويني قتلة آل بيت النبي صىل اهلل 

عليه وسلم«)176(.
»اعترب أهايل دمش�ق هذه املظاهرة احلس�ينية اس�تفزازًا هلم؛ ألهنم أرادوا أن يصوروا 
أه�ل دمش�ق وكأهنم قتل�ة احلس�ني ريض اهلل عن�ه«)177(، فقد س�اءهم م�ن »الضيوف« 
العراقيني »أن ُيشتم معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عنه يف مدينته، وأن هُيان األمويون يف 
عاصمتهم هبذا الشكل البعيد عن الدين واألخالق ولياقة الضيف«)178(، فقرروا تنظيم 
»عريضة يعتزمون رفعها إىل رئاس�ة اجلمهورية تتعلق بتزايد النش�اط الش�يعي »املستفز« 
يف دمش�ق القديمة، وتنظيم أنش�طة ش�يعية إيرانية تستفز السنة يف ش�وارع املناطق ذات 

األغلبية السنية«)179(.
َلة يف دمشق مستقوية  نجاح هيئة خدمة أهل البيت يف اس�تعراضاهتا الطقوس�ية امُلَهوَّ

المصدر نفسه.  )175(

من نص ش�هادة أحد األهالي الذين حضروا المس�يرة، انظر: أخبار الش�رق، مواطنون سوريون ينظمون عريضة   )176(
إلى رئاسة الجمهورية احتجاجًا على نشاط شيعي مستفز في دمشق القديمة، دمشق، 27 نيسان/أبريل 2005، 

http://www.thisissyria.net/2005/04/27/levant1.html :على الرابط

المصدر نفسه.  )177(

المصدر نفسه.  )178(

المصدر نفسه.  )179(
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باألجه�زة األمني�ة دون أن جي�رؤ أحد ع�ىل التصدي هلا مب�ارشة)180( ش�جعت املراجع 
الش�رازية عىل تأِسيس هيئة أخرى متارس النشاطات التبشرية والطقوسية ذاهتا، باسم 
»هيئة عي األصغر لش�باب كربالء« يف عام 2004. كام شجعت نشاطاهتا االستعراضية 
العدي�د من املؤسس�ات العراقية التبش�رية والطقوس�ية ع�ىل الظهور مع تزاي�د التدفق 
لالجئ�ني العراقيني بعد الغزو األمريكي للعراق، والصدع بمامرس�ة الطقوس الش�يعية 
بالش�كل االس�تعرايض نفس�ه، مثل: »هيئة املختار الثقفي«)181(، و»هيئة ش�باب اإلمام 
الصادق«، و»هيئة ش�باب البتول الطاهرة«، و»هيئة شباب جعفر الطيار«، و»هيئة خيام 
اإلمام احلس�ني«، و»هيئة ش�باب أه�ل البيت«! وش�أن التنافس عىل احل�وزات تتنافس 
املرجعيات اآلن عىل إنشاء مزيد من املؤسسات الشعائرية الطقوسية لتثبيت موطئ قدم 

يف »التبليغ« الشيعي والتبشر بالعقائد اإلمامية يف بالد الشام.
ويف الوق�ت ال�ذي مُتن�ح في�ه الراخي�ص األمني�ة )إذا كان هن�اك تراخيص أساس�ًا( 
للجمعيات الشيعية الغريبة بدون حساب وال تدقيق يف أموال التربعات التي تأتيها، مازال 
الرخيص للجمعيات الدينية اإلحيائية السنية أمرًا مستحياًل حتى اليوم، ومن يعرف سورية 

قامت الهيئة بعشرات االستعراضات، وهي على سبيل المثال كما تذكر بالتفاصيل على موقعها على اإلنترنت،   )180(
وتق�ول الهيئ�ة في�ه إن برامجها على مدار العام تتضمن بش�كل رئيس�ي إحياء جميع المناس�بات اإلس�المية من 
استش�هاد األئمة )ع( إلى المواليد واألعياد إلعالء كلمة أهل البيت )وليس لمجرد ممارس�ة حق التعبد(، وهذا 
يقتضي »تكثيف برامجها الثقافية واإلعالمية التي تهدف إلى إعالء كلمة الحق؛ أال وهي كلمة أهل البيت )عليهم 
الس�الم(، وذلك عن طريق: 1- طبع عدة كتب وتوزيعها مجانًا )منها: الش�عائر الحسينية، البقيع الغرقد، كتيب 
يح�وي برنامج أعمال ش�هر رمضان المب�ارك(، طبع عدة بوس�ترات وفي مختلف المناس�بات وتوزيعها )على 
س�بيل المثال: طبع في هذا العام بوس�تر لعيد الغدير األغر(. 2- إنتاج برامج كمبيوتر في المناس�بات وتوزيعها 
مجانًا، فعلى سبيل المثال تم إنتاج البرامج : عشاق الزهراء )عليها السالم(، فاطميات، في أيام الفاطمية، مراثي 
علوية، الرثاء الحسيني. 3- طبع وتوزيع لواصق تحوي أحاديث األئمة )عليهم السالم(، قامت الهيئة بطبع آية 

الكرسي ومقامات األئمة )ع( ولصقها على لوحات بالستيكية تعلق في المحالت والسيارات«.

مث�ل »هيئ�ة المخت�ار الثقف�ي« التي قام�ت - ضمن برنامج س�نوي - ب�أول احتفال له�ا )ربما( بمناس�بة »مولد   )181(
أمي�ر المؤمني�ن اإلمام علي« يوم الجمع�ة 12 رجب 1423ه، الموافق ل� 20 أيلول/س�بتمبر 2002م في مقام 

الصحابي الجليل الحجر بن عدي الكندي )رض( الواقع في إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق.
انظ�ر تقري�ر: حس�ن، أحم�د، المهرج�ان الس�نوي لهيئ�ة المخت�ار الثقف�ي بمناس�بة مول�د أمي�ر المؤمني�ن   
الراب�ط: عل�ى   2002 أيلول/س�بتمبر  )إب�اء(،  لألنب�اء  الش�يعية  الوكال�ة  الس�الم(،  )علي�ه  عل�ي   اإلم�ام 

http://www.ebaa.net/takreer-khberi/index.htm 
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جيدًا يدرك حجم املخاطر األمنية التي يمكن أن تلحق بأعضائها لو أنشؤوا أي مجعية بدون 
ترخيص؛ إذ لن يتوقف األمر عند حدود منع اجلمعية من العمل بالتأكيد، بل إن أعضاءها 

سيتهمون باالنتامء إىل تنظيم رسي هدفه قلب النظام وتغير األوضاع يف البالد.
ولس�وء احلظ فإن جمموعة ش�بان يف الالذقية )بعضهم يف سن األحداث( شكلوا يف 
مطلع عام 2005 ما يشبه اجلمعية إال أهنا بدون ترخيص وال مقر، وأطلقوا عليها عفويًا 
اسم »صناع احلياة« تأثرًا بالداعية املعروف »عمرو خالد« ومرشوعه االجتامعي التنموي 
»صن�اع احلياة« الذي حظي بدعم منظمة األمم املتحدة، فس�ارعت األجهزة األمنية إىل 
اعتقاهلم بحجة تأسيسهم ل� »تنظيم رسي إسالمي« هيدف إىل تغير أوضاع البالد!)182(، 
وهي احلجة ذاهتا التي كانت قد ساقتها ضد معارضيها يف الفرة 2001-2005 نشطاء 
»جل�ان إحياء املجتمع املدين«؛ إذ زعمت ب�أن »املجتمع املدين« هو »تنظيم رسي« لتغير 
األوضاع! ورشعت يف حماكمة بعضهم عىل هذا األساس أمام املحكمة العسكرية)183(.

ما الذي يمكن أن يؤدي إليه ش�عور األكثرية الس�نية بالتمييز الطائفي العلني الذي 
يامرس�ه النظ�ام ضدهم هب�ذه الطريقة الفج�ة يف بلد عان�ى األمرين من الراع بس�بب 
الطائفي�ة؟ م�ا الذي يمكن أن يش�عر به املواطنون الس�وريون الذين مل يعودوا يش�عرون 
بالتميي�ز بينه�م وبني طائفة معين�ة يف حقوق املواطنة فحس�ب، بل أصب�ح األمر يتعداه 
إىل التميي�ز احل�اد واجل�ارح بينهم وبني األجنب�ي القادم م�ن وراء احلدود؛ م�ن العراق 

وأفغانستان وإيران واهلند؟!

)182(  انظر: هيئة اإلذاعة البريطانية )BBC(، تقرير: »قلق في س�وريا بعد اختفاء ناش�ط في مجال حقوق اإلنس�ان«، 
االثني�ن 2 أيار/ماي�و 2005. تح�ت عنوان: »اعتق�ال 30 طالبًا في الالذقية« أن »الس�لطات الس�ورية اعتقلت 
ثالثي�ن طالب�ًا من كليتي الطب والحقوق في الالذقية، ش�مال غرب س�ورية، منذ فبراير/ش�باط الماضي )...( 
الس�لطات تتهم هؤالء الش�باب بتش�كيل مجموعة »صناع الحياة« وهي منظمة ذات خلفية إس�المية«. وكانت 
المنظمة العربية لحقوق اإلنس�ان في س�ورية قد أفادت في بيان أصدرته الس�بت الماضي أن »أجهزة األمن في 
الالذقية اعتقلت ستة طالب خالل الشهر المنصرم، وهم معروفون باالنتماء إلى »صناع الحياة««. انظر التقرير 

على موقع ال� BBC على اإلنترنت على الرابط:
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4506000/4506897.stm

َمُث�ل الدكت�ور عبد الرزاق عيد أمام المحكمة العس�كرية في حلب بعدة اتهام�ات، كانت تهمة »تنظيم المجتمع   )183(
المدني« إحداها.
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�نت اإلعالن الف�ظ للطقوس  ملخ�ص م�ا حص�ل أن هيئة خدم�ة أهل البي�ت دشَّ
الش�يعية يف الفضاء الس�ني وحتدي مشاعر األكثرية الس�نية باهلتافات التي هتز مشاعرها 
الدينية. وعىل الرغم من أن التواجد الش�يعي يف س�ورية يعود ملئات الس�نني عىل ش�كل 
َغر، إال أنه مل يفكر أهله�ا وال حتى الوافدون اإليرانيون وال  أقلي�ة ميكروية ش�ديدة الصِّ
اللبنانيون الش�يعة املستوطنون هبذا النمط من الصدع بالشعائر والطقوس االستفزازية، 
لك�ن النمط العراقي الش�يعي املش�بع بالراع والتوت�ر الطائف�ي كان بطبيعته يميل إىل 
التحدي واالس�تفزاز. ومع تزايد أعداد العراقيني بع�د الغزو األمريكي للعراق حتولت 
منطقة الس�يدة زينب إىل مس�تعمرة ش�يعية عراقية، األمر الذي س�اعد عىل تصاعد هذا 

النمط من املامرسات.
لقد كان هلذه املامرس�ات من قبل اجلالية الشيعية العراقية ومؤسساهتا بشكل خاص 
واملامرسات األمنية التمييزية الطائفية املوازية عىل األكثرية السنية أن تفجر مشاعر احلنق 
والنقم�ة عىل الطائفة الش�يعية، وختلق جوًا م�ن االحتقان املتزايد جتاه عمليات التبش�ر 

الشيعي التي باتت تتم بال رقيب وال حسيب يف جممل األرايض السورية.

ثانيًا: السباق مع الزمن )2007-2003(

يف احل�ني ال�ذي أبرم�ت فيه طه�ران صفقتها الرية وغ�ر املبارشة مع واش�نطن - عرب 
رئي�س املجل�س األع�ىل للثورة اإلس�المية آي�ة اهلل حممد باق�ر احلكي�م - للتخلص من 
»عدوها« النظام العراقي كانت دمش�ق حتاول بقوة منع حدوث احتالل س�هل للعراق. 
س البعثيون األش�قاء يف دمش�ق، وكاد التناقض يف قضية احتالل العراق بني طهران  حتمَّ
ودمش�ق)184( يودي براث من املصالح والعالقات السياس�ية املتبادلة منذ ثورة اخلميني 

)184(  ح�ول التوت�ر الحاصل م�ن تناقض الموقفين بين طهران ودمش�ق، انظ�ر: مزاحم، هيثم، وس�ترندبرغ، أنريس. 
س�ورية وإيران: عالق�ات متوترة في محيط متغير، مراجعة اس�تخبارات جين، تش�رين األول/أكتوبر، 2003. 

نقاًل عن: ليفريت، وراثة سورية، م.س، ص ص245-246، ص276.

IISS-7.indd   110 15/12/08   17:04:47



111

الفصل الرابع: احتالل املركز - الزحف 2000 - 2007

ع�ام 1979. فدمش�ق باتت ختش�ى عىل نفس�ها م�ن التغ�رات يف املعادالت السياس�ية 
اإلقليمي�ة يف مرحل�ة ما بعد االحتالل، كام أهنا مل تس�تبعد كث�رًا أن ال يتوقف االحتالل 
بع�د إزال�ة نظام »دول�ة مارقة« بالقوة عند احل�دود العراقية؛ فام ال�ذي يمنع األمريكيني 
م�ن فعل ذلك مع النظام يف س�ورية إذا هتيَّأ هلم الظرف املناس�ب واس�تقروا يف العراق، 

ورشعيته وممارساته ال ختتلف كثرًا عن رشعية وممارسات النظام العراقي!
وق�ع االحت�الل، وب�دأت تس�وء عالق�ة إي�ران م�ع الوالي�ات املتح�دة واملجتمع 
ال�دويل بس�بب مفاعالهتا النووية ومس�اعيها المتالك الس�الح الن�ووي؛ إذ رسعان ما 
اجت�ه األمريكيون إىل اس�تثامر قضية املفاع�الت النووية، وتتالت ترحيات املس�ؤولني 
األمريكيني املتشددة إزاء إيران، ومعها هتديدات مبطنة تارة وظاهرة تارة أخرى بإمكانية 
القيام بعمل عس�كري ض�د إيران إن اقتىض األم�ر. ويف موازاة ذلك ب�دأت االهتامات 
األمريكية صبيحة اليوم التايل الحتالل بغداد املوجهة لس�ورية يف إيواء القيادة العراقية، 
وهتري�ب األس�لحة العراقية وأموال املس�ؤولني، وإرس�ال املقاتلني األجان�ب ملواجهة 
»قوات التحالف لتحرير العراق«، فضاًل عن تورطها السابق يف »نقل املعدات العسكرية 
واملواد الثنائية االس�تخدام« عن طريق الش�حن الربي، و»انتهاك نظام العقوبات« الذي 
فرضته األمم املتحدة بعد حرب اخلليج الثانية)185( والذي كانت إدارة بوش حتى بداية 

انظر: ش�يف، زئيف. س�ورية تش�تري األس�لحة للعراق في أوروب�ا الش�رقية، هآرت�ز 15 تموز/يوليو 2002.   )185( 
و غامبل، غازيز، س�ورية تس�لح العراق، نشرة اس�تخبارات الشرق األوس�ط 4 رقم 9، أيلول/سبتمبر 2002، 
و ويليامز، دتنييل، و وود، نيكوالس، أس�لحة أوروبا الش�رقية تجد طريقها إلى العراق، وبعض الموردين ربما 
يمنحون عضوية حلف الش�مال األطلس�ي، واش�نطن بوس�ت، 20 تش�رين الثاني/نوفمبر 2002. )نقاًل عن: 

ليفريت، وراثة سورية، م.س، ص246، ص277(.
أصبح�ت عالق�ات بش�ار مع إدارة بوش حول العراق عالقة ش�ائكة قب�ل أن تبدأ الوالي�ات المتحدة بالتحضير   
لعملية تحرير العراق. وخالل السنة والربع األولى من رئاسته تشابكت مصالحه وحاشيته االقتصادية المتزايدة 
م�ع النظ�ام العراقي مع المطلب المبدئي إلدارة بوش في األش�هر التس�عة األولى من توليه الحكم بإعادة س�ن 
العقوبات الدولية على نظام صدام. ومع توسع العالقات االقتصادية السورية - العراقية سرعان ما ظهر األسد 
على أنه المنتهك األكبر لعقوبات األمم المتحدة المفروضة على العراق نوعًا وكمًا، وربما كان أكثر ما في هذا 
األمر إش�كالية من منظور أمريكي هو تورط األس�د بنقل معدات عس�كرية ومواد ثنائية االس�تخدام إلى العراق 
عن طريق الش�حن الب�ري، وأصبحت االنتهاكات الس�ورية لنظام العقوبات الدولية محل نزاع ديبلوماس�ي مع 
الوالي�ات المتح�دة في ش�باط/فبراير 2001 منذ اجتماع وزير الخارجية األمريكي كولن باول ببش�ار األس�د 

ومسألة خط النفط العراقي.
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احلرب تطالب سورية بااللتزام به)186(.
كان اهلدف األويل واملبارش هلذه الترحيات هو كف يد هذين النظامني اجلارين عن 
التدخل بالشأن األمريكي يف العراق، وبالتأكيد فإنه مع تزايد التدهور يف العراق، تزايد 
حن�ق األمريكيني ع�ىل كل من النظامني، األم�ر الذي جعل العداء املش�رك لألمريكان 

القاطرة التي مجعتهام معها الستئناف عالقات ديبلوماسية أكثر قوة من قبل.

رسم الهالل الشيعي
خ�الل ما يزيد عن أربع س�نني م�ن تاريخ احتالل الع�راق، كانت س�ورية منتقدة دومًا 
بأهن�ا مصدر للمقاتل�ني األجانب القادمني م�ن خارج احلدود إىل الع�راق ملقاتلة قوات 
االحتالل، واالنضامم إىل الفصائل املس�لحة للمقاوم�ة العراقية. كانت هذه هي القضية 
األساس�ية، باإلضافة إىل مساعدة القيادات البعثية يف تفعيل دور املقاومة وتسهيل تدفق 
األموال للمقاتلني البعثيني واإلسالميني، واإلسهام بالتايل يف عدم استقرار العراق)187(. 
كانت ملفات مثل إيواء قيادات الفصائل الفلسطينية )محاس واجلهاد( يف سورية، والدور 
الس�وري يف لبنان ودعم حزب اهلل أمنيًا ولوجس�تيًا )تأمني مرور العتاد واألس�لحة عرب  
احل�دود الس�ورية إىل لبنان( الذي كان يردده املس�ؤولون األمريكي�ون يف ترحياهتم يف 

الواقع أمرًا ثانويًا قياسًا باالهتامم األمريكي بالدور السوري يف العراق.
مل يكن بش�ار األسد وجمموعته قد استوعبوا بعد التغيرات السياسية اإلقليمية التي 
وضعه�م فيها انس�حاب اجلي�ش اإلرسائيي من الرشي�ط اجلنويب املحت�ل يف لبنان إىل ما 
وراء احل�دود: لق�د انتهى دور املقاومة، وصار عىل اجلي�ش أن ينترش يف اجلنوب لفرض 
س�يادة الدولة. لكن ح�زب اهلل - وملصال�ح إيرانية بالدرجة األوىل، وس�ورية بالدرجة 
الثانية - كان يرفض ذلك بشدة، بحجة أن محاية لبنان من هجوم إرسائيي حمتمل ال تتم 
إال ع�رب بقاء حزب اهلل مس�يطرًا عىل اجلن�وب، وبقاء اجليش بعي�دًا »حلاميته« أيضًا! فهو 

ليفريت، وراثة سورية، م.س، ص248.  )186(

)187(  المصدر نفسه، ص ص 253-252.
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اليقدر أن يدافع عن نفسه ضد السالح اإلرسائيي. وجد كل من اإليرانيني والسوريني 
فرصة نادرة للتشبث ببقاء املقاومة وتربير عملياهتا حسب الضغوط التي تريدها سورية 

وإيران بوجود »مزارع شبعا«.
كان رفي�ق احلريري رجل الدولة اللبناين خالل عقد ونصف قد نقل لبنان من دولة 
مدم�رة بالكام�ل إىل دولة حديثة عامرة بامل�ال والبناء والتجارة. وق�د أدرك احلريري - 
ال�ذي طامل�ا دافع عن حزب اهلل يف أوروبا وأمريكا وق�ام بحاميته من أن يوضع يف قوائم 
منظامت اإلرهاب الدولية - أن لبنان احلر واملس�تقل عن هيمنة أمنية وعس�كرية سورية 
عابثة يقتيض حتجيم دور حزب اهلل عن أن يكون دولة داخل دولة، وهذا يعني بالرضورة 
- من جهة مقابلة - بس�ط س�يادة اجليش اللبن�اين وإخراج القوات الس�ورية من لبنان، 

واالكتفاء بعالقات طيبة ومتوازنة بني لبنان وسورية.
لكن لبنان املستباح بامله وأهله من قبل املخابرات العسكرية السورية، أصبح مصدر 
مصالح كربى لرأس النظام السوري و»الدائرة الصغرة« املحيطة به - والتي حتكم معه 
)صهره آصف ش�وكت، وشقيقه ماهر األس�د( - وما يتبعها من زبائنية عشائرية تقتات 

عىل مصالح لبنان وأموال أهله.
عندم�ا قرر األس�د ف�رض إميل حلود م�رة أخرى عىل رئاس�ة لبن�ان، وإجبار رفيق 
احلريري عىل التصويت له، كان األسد بذلك ُيدخل لبنان يف انشقاق طائفي سيايس غر 
مس�بوق )بني مواالة معظمها شيعي، ومعارضة معظمها سني وماروين( رغم املعارضة 
الدولية للتمديد. ولكن اليشء الالفت لالنتباه أن أحد أسباب كره بشار األسد للحريري 
كانت - كام يروي نائب الرئيس )آنذاك( عبد احلليم خدام عىل لسان األسد - أن »رفيق 
احلريري رجل يكتل طائفته ]الس�نيَّة[ حوله وضد س�ورية، وهذا أمر غر مسموح، هذا 

الرجل عدو لسورية«!!)188(
قت�ل احلريري يف عملية اغتيال معقدة التخطيط، ُتعد أخطر وأعقد عملية اغتيال يف 

)188(  انظر: حسن صبرا )برلين(، مقابلة مع عبد الحليم خدام )الجزء الثاني(، مجلة »الشراع« )أسبوعية سياسية عربية(، 
بيروت، العدد 1308، 1 تشرين األول/أكتوبر 2007. والمقابلة - مثل معظم مقابالت نائب الرئيس السابق عبد 
الحليم خدام بعد انش�قاقه - تش�رح مالبس�ات توتر العالقة بين األس�د والحريري والحوار الدائر حوله في رأس 

السلطة في سورية، وعالقته بتورط النظام السوري في اغتيال الحريري حسب رؤية خدام وروايته.
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فاحتة القرن احلادي والعرشين، كل املالبس�ات السياسية واألمنية كانت تشر إىل تورط 
س�وري حقيقي وفقًا مل�ا تثبته تقارير »جلنة تق�يص احلقائق« وتقاري�ر املحققني الدوليني 
)ديتلف ميلس، وسرج برامرتز(، وعىل هذا األساس متت املوافقة عىل تأسيس املحكمة 
الدولي�ة مطل�ع عام 2007، م�ع متام العلم والثق�ة بأن القادة األوروبي�ني واألمريكيني 

يعتقدون وبدون شك بأن النظام السوري كان وراء االغتيال.
وسواء صح ذلك أم ال فإن النظام السوري دخل يف تداعيات سياسية بالغة اخلطورة 
ة، وأدخل معه - يف س�ياق إدارته لألزمة - املنطقة يف انقس�ام طائفي مل يس�بق له  واحل�دّ
مثي�ل من�ذ القرون الوس�طى خصوصًا مع تصاعد االقتتال الطائفي الس�ني الش�يعي يف 

عراق ما بعد صدام.
فور مقتل احلريري يف الرابع عرش من ش�باط/فرباير 2005 اندلعت املظاهرات يف 
لبنان، وانقس�م الشارع اللبناين بني »عدو« لسورية يتهمها باجلريمة اهلائلة، وبني حليف 
هلا بال حدود. فقد حصل االغتيال يف ظل ظروف انقس�ام كان حادًا أساس�ًا بني القوى 
السياس�ية اللبناني�ة بام متثله م�ن انتامءات طائفية. أصبح متظاهرو الش�ارع قوة سياس�ية 
طائفية كربى أطلق عليها اس�م »قوى 14 آذار«، وأصبح االنقس�ام الس�يايس انقس�امًا 
اجتامعيًا حقيقيًا بني طائفة س�نية ويلحق هبا أكثرية الطائفتني املارونية والدرزية، وطائفة 

شيعية ويلحق هبا أقليات من الطائفتني املارونية والدرزية.
أصبح االس�تقطاب الطائفي املبني عىل املوقف من اغتيال احلريري )الزعيم والرمز 
السني( أساس هذا االستقطاب والتحشيد. فحزب اهلل وطائفته يدافعون عن مصاحلهم 
واملصالح اإليرانية والسورية، وبالتايل هم تلقائيًا ينفون وبشدة عالقة سورية باجلريمة؛ 
وتيار املس�تقبل املمثل للطائفة الس�نّية يتهم بش�كل مبارش وقاطع سورية إلخراجها من 
لبنان واس�رجاع س�يادته، وإضعاف حزب اهلل والنفوذ الس�وري واإليراين، فضاًل عن 

رغبته احلقيقية يف معاقبة املجرمني.
ما هي انعكاسات القضية يف الشارع السوري؟ واألحاديث التي شغلت الناس: من 
املستفيد من استهداف السّنة وإضعافهم يف لبنان؟ السّنة اللبنانيون ينظرون إىل احلريري 
كرم�ز س�يايس هل�م، وبالتايل فإن املس�تفيد هي الطائفة الت�ي برزت بقوة أخ�رًا يف لبنان 
)الش�يعة(، فاملوارنة قد ضعفوا خالل حقبة اهليمنة الس�ورية عىل لبنان، أما الس�وريون 

IISS-7.indd   114 15/12/08   17:04:47



115

الفصل الرابع: احتالل املركز - الزحف 2000 - 2007

فق�د ح�اول اإلعالم الرس�مي إقناعهم بأن إرسائي�ل واملعارضني للوجود الس�وري يف 
لبنان هم املس�تفيدون من إخراج احلريري من الساحة السياسية وأن النظام ال يمكن أن 

يرتكب خطأ كبرًا مثل هذا.
ومع تزايد اهلجوم عىل سورية وتزايد ظاهرة االعتداء عىل العامل السوريني )حوايل 
500 أل�ف عام�ل س�وري يف لبن�ان آنذاك( ب�دأ املزاج الع�ام يف س�ورية ينقلب ضد آل 
احلري�ري، وألن الن�اس يف العامل العريب تؤمن بالعموم بنظرية املؤامرة الكربى، فقد كان 
للض�خ اإلعالمي والتهييج الش�عبي - الذي مارس�ته أبواق النظ�ام والقوميون العرب 
املتطرف�ون - الهت�ام تقرير »جلنة تق�يص احلقائق« وتقارير املحقق ال�دويل ديتلف ميلس 
بالتسييس أن تفعل فعلها بالتأثر عىل الوعي اجلامعي، الذي بات يسأل دون التفات إىل 
ما أوردته التقارير »املسيس�ة«: مِلَ سورية وليس�ت إرسائيل؟ واجلواب اجلاهز: »املؤامرة 

األمريكية الصهيونية«!
نج�ح النظام يف اللعب ع�ىل الوعي اجلامعي، وأصبح هو وح�زب اهلل وأنصاره هم 
الذي�ن حي�وزون رشف »الصم�ود والتصدي« ضد املؤام�رة األمريكي�ة اإلرسائيلية عىل 
س�ورية والعرب. لك�ن النظام كان يدرك حقيقة أنه بات يف م�أزق وأي مأزق، فاحتامل 
مطالبته باملثول أمام حمكمة دولية بتهمة االغتيال أوقع النظام يف عزلة دولية، وشيئًا فشيئًا 

بدأ خير عالقاته الدولية والسند اإلقليمي العريب القوي ممثاًل بمر والسعودية.
كان هذا يدفعه إىل مزيد من التش�بث بالعالقة مع طهران، وتقوية املحور الس�يايس 
اإلي�راين؛ كال النظام�ني بحاج�ة لآلخ�ر، ويوم�ًا بعد ي�وم أصبحت حاجته�ام لبعضهام 
البع�ض حاجة أكثر من ممارس�ة دور س�يايس ونفوذ إقليمي، بل للحف�اظ عىل املصالح 

احليوية إليران يف العراق ولبنان، وللحفاظ عىل وجود النظام ذاته بالنسبة لسورية.
لقد انقلبت املعادلة التي كانت يف عهد األس�د األب، وأصبح النظام الس�وري هو 
الطرف األضعف يف هذه العالقة، خصوصًا بعد خروج س�ورية من لبنان حتت الضغط 
ال�دويل، وجتنبًا للقرارات التي أصبحت تصدر كمتوالية هندس�ية من جملس األمن ضد 
النظ�ام الس�وري لتجربه عىل تنفيذ الق�رار 1559 القايض بجالء الق�وات األجنبية عن 
لبن�ان، ثم جتربه ع�ىل خضوع أعىل قمته للتحقيق الدويل. أصبح النظام الس�وري مهددًا 
بوجوده من أساس�ه: لقد ُقصت خمالبه يف لبنان، وصار حمتاجًا حلزب اهلل أكثر من حاجة 
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حزب اهلل له، إضافة إىل أنه يف واقع احلال ال يس�تطيع الدفاع عن نفس�ه أمام أي هجوم 
عس�كري إرسائي�ي أو أمريكي حمتم�ل؛ فقدراته العس�كرية الرادعة ضعيف�ة للغاية. إن 
ح�رص النظ�ام ع�ىل العالقات مع طه�ران أصبح قائاًم ع�ىل حس بدائ�ي باملصالح، ومل 
يس�تطع بش�ار األس�د ومجاعت�ه مقاومة اهلرول�ة باجتاه إي�ران ومنحها كل م�ا يغرهيا من 
املصالح االقتصادية والسياسية داخل البالد، باختصار: فتح البالد هلا لتحقق مصاحلها 
ع�ىل أعىل درجة وأوس�ع نطاق، وكان بإمكان األس�د أن يقف بصالب�ة أكثر اعتامدًا عىل 
األوراق التي ما تزال بحوزته يف املنطقة؛ لكن النظام الذي ال حيسن اإلدارة ويفكر بعقل 

أمني وهباجس اخلوف مل يكن باستطاعته سوى امليض وراء هذا اخليار البائس.
بالنس�بة إلي�ران كان الفراغ الس�يايس الذي خلفت�ه احلرب األمريكية ع�ىل العراق 
وأزمة س�ورية املتزايدة يف لبنان وعزلتها الدولية مطمعًا مللء الفراغ بمد نفوذها وبس�ط 
سلطتها إىل أكثر األماكن حساسية وسخونة يف العامل )الرشق األوسط املجاور إلرسائيل 
واملحاذي الش�اميل لينبوع النفط اخلليجي العاملي(، فقد أصبحت س�ورية - وفقًا لبعض 
ة - »جتد نفسها حمشورة بني مطرقة الضغوط الدولية وسندان  التقارير الغربية، وهي حمقَّ

اإلنقاذ اإليراين«)189(.
مل يتلكأ الساس�ة اإليرانيون اخلبثاء يف اس�تثامر الوضع اجلديد بمد نفوذهم السيايس 
إىل العم�ق االجتامع�ي الس�وري، بموازاة مد اقتصادي يس�تحوذ ع�ىل صفقات القطاع 
احلكومي. وعىل الرغم من أن التعاون والتبادل االقتصادي تصاعد بوترة غر مسبوقة 
منذ تويل بشار األسد مقاليد احلكم يف البالد، إال أن الوضع اجلديد رشع أبواب التبادل 
االقتص�ادي إىل أقص�اه لصالح الكف�ة اإليرانية)190(، وص�ار اإليراني�ون يتحدثون عن 

)189(  انظر: تقرير صحيفة »الوطن العربي«، استراتيجية إيران لنشر التشيع في سورية، 12 حزيران/يونيو 2006.

التبادل االقتصادي بين البلدين يبدو غالبًا في اتجاه واحد، الس�وريون يس�توردون الصناعة اإليرانية، وال يوجد   )190(
لدى السوريين الكثير مما يمكن أن يوردوه لإليرانيين. وعلى سبيل المثال أول ما يلفت انتباه الزائر لسورية هو 
أن األكثرية الس�احقة من س�يارات األجرة )التاكس�ي( من ماركة »س�ابا« اإليرانية الصنع، وقد أنشئ أول مصنع 
للسيارات في تاريخ سورية ماركة »شام« بالشراكة مع شركة »إيران خودرو« اإليرانية، وافتتح في نيسان/أبريل 

 .2007
والش�ك أن هناك صفقات كثيرة تم االتفاق عليها، مثل صفقة لش�راء آالف الباصات اإليرانية للنقل الداخلي،   

وشراء بعض أنواع األسلحة اإليرانية للدفاع.
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سورية بوصفها »بلدًا هامًا جدًا لالستثامر؛ نظرًا ملوقعها اجلغرايف«!)191(
فهمت إيران جيدًا احلاجة الس�ورية إليها، وهلذا فقد قبلت بتوقيع اتفاقية عس�كرية 
للتعاون والدفاع املش�رك يف منتصف حزيران/يوني�و 2006 بال فائدة والمعنى، ومن 
منظ�ور النظ�ام الس�وري فإن صيغ�ة ه�ذه االتفاقية - الت�ي تتضمن الن�ص عىل هدف 
»تعزي�ز التعاون ورضورة احلفاظ عىل الس�لم واالس�تقرار يف املنطق�ة«)192( - يمكن أن 
تك�ون دعاي�ة مفيدة يف إثارة الرعب من التحالف الس�وري اإليراين، األمر الذي يمكن 
أن يصب�ح ورقة ضغط جديدة بيد النظام الس�وري. وفور اإلع�الن عن توقيع االتفاقية 
رصح وزير الدفاع الس�وري حس�ن توركامين أثن�اء زيارته إليران بع�د التوقيع بالقول: 
»إيران تعترب أمن سورية أمنها«)193(، وأن تعاون سورية وإيران »ضد هتديدات إرسائيل 
ليس رسًا«)194(. ويف واقع األمر النظام السوري كان عىل يقني بأن أمن سورية هيم إيران 
بقدر مصاحلها، ومصاحلها يف س�ورية ليس�ت وجودية، وال بأمهية مصاحلها يف العراق، 

وأن هذا االتفاق لن يقدم هلا شيئًا ملموسًا.
إن التخ�وف ال�ذي حتق�ق من ه�ذا الفتح الكام�ل ل�ألرايض الس�ورية واالقتصاد 
الس�وري واملجتمع الس�وري لإليرانيني شكل حقًا هاجس�ًا للعرب، لكن األسد يقول 
إن�ه »إن كان�ت إيران تلعب دورًا أساس�يًا وكب�رًا فهذا ملصلحة املنطق�ة.. نحن ليس لنا 
مصلح�ة بأن نك�ون دواًل ضعيفة.. الدول القوي�ة إن كانت تلعب دورًا ع�اداًل أو دورًا 
أساسيًا إجيابيًا فهذا حيقق استقرار املنطقة. التخوف من ماذا؟«)195(، وهو يعرف بالضبط 

»التخوف من ماذا«!

)191(  م�ن ن�ص الكلمة التي ألقاها الس�فير اإليراني في س�ورية حس�ن اختري كم�ا وردت في وكالة األنباء الس�ورية 
)س�انا( )7 حزيران/يونيو 2007( خالل مراس�م أقامتها ش�ركة »إيران خودرو« بمناسبة افتتاح »لجنة الصداقة 

السورية اإليرانية« في طهران . انظر التقرير على موقع »سيريا نيوز« اإلخباري، على الرابط: 
http://www.syria-news.com/newstoprint.php?sy_seq=59539

)192(  صحيفة »النهار«، اتفاق عسكري سوري – إيراني ولجنة للدفاع، 16حزيران/يونيو 2006.

)193(  المصدر نفسه.

)194(  المصدر نفسه.

من حديث بشار األسد الشامل لقناة دبي الفضائية ، بتاريخ 23 آب/أغسطس 2006.  )195(
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ويف هناية املطاف أصبحت إيران يف ظرف مل تكن حتلم به فيام يتعلق بس�ورية، وهي 
بحكم التطورات التي تعصف يف املنطقة، واملفتوحة ربام عىل املجهول، عليها أن تسابق 
الزم�ن لتجن�ي أك�رب قدر من املكاس�ب قب�ل أن حيصل م�ا تكرهه وتضط�ر أن تعود إىل 

جحرها.

»حزب الّله«
إيران وحزب اهلل وجهان لعملة واحدة، فاخلمينيون اللبنانيون يعملون - كام هو معروف 
- بزعام�ة »الوكي�ل الرشعي ملرش�د الثورة اإلس�المية يف لبنان« حس�ن ن�ر اهلل)196(، 
عىل أس�اس أهنم امت�داد »الثورة اإلس�المية اإليراني�ة« يف لبنان)197(. معظم الس�وريني 

َعيََّن مرش�ُد الثورة اإلس�المية في إيران الس�يد علي خامنئي آيَة الله العظمى ومرجع التقليد الرس�مي في لبنان   )196(
الش�يخ محمد يزبك )عضو ش�ورى »حزب الله«، والمدرس بحوزة اإلمام المنتظر في بعلبك(، والس�يد حسن 
نصر الله )أمين عام »حزب الله«( »وكيلين ش�رعيين« عنه في لبنان، »في األمور الحس�بية، والوجوه الشرعية«، 
فيس�تلمان عنه »الحق�وق«، ويصرفانها في »مصالح المس�لمين«، ويردان »المظال�م«، ويجريان »المصالحات 

الشرعية« ألهل الخمس، ويعينان »الوكالء« من قبلهما. انظر:
صحيف�ة »الس�فير« اللبناني�ة، 18 أيار/ماي�و 1995، نق�اًل ع�ن: ش�رارة، دول�ة ح�زب الل�ه، م.س، ص376،   

هامش12.

كانت والدة »حزب الله« ناجمة عن انشقاق قيادات من »حركة أمل« الشيعية عندما قبل نبيه بري )نائب موسى   )197(
الصدر زعيم الحركة( االنضمام إلى »هيئة اإلنقاذ« اللبنانية الوطنية التي تضم مختلف القوى السياسية اللبنانية، 
وكانت حكومة »الثورة اإلسالمية« في طهران ترفضها، والتزامًا بقرارات »الثورة اإلسالمية« قرر خمينيو حركة 
أمل االنفصال، وكما جاء على لسان حسين الموسوي أحد أبرز المنشقين: »ألنَّ الذي يقرر ما هو إسالمي وما 
هو غير إس�المي هو الثورة اإلس�المية التي أعلنا جميعًا في حركة )أمل(، في المؤتمر الرابع للحركة في آذار/

م�ارس 1982، )أنن�ا( جزء ال يتج�زأ من الثورة اإلس�المية )...( وقد تبلغنا جميعًا موقفًا من الثورة اإلس�المية 
يرفض المشاركة في هيئة اإلنقاذ«. انظر:

الحركات اإلس�المية في لبنان )ملف(، مجلة »الش�راع«، 1984، ص ص 222- 223. نقاًل عن: شرارة، دولة   
حزب الله، م.س، ص119، ص127.

واس�تطرادًا فإن قيادة حزب الله )الش�ورى( تتألف من س�بعة لبنانيين وإيرانيين اثنين ال يعرف عنهما أي ش�يء   
سوى وجودهما! انظر: 

حمود، زين، حزب الله من الداخل: أس�رار وخفايا، مجلة »الش�راع«، بيروت، عدد 14 آب/أغسطس 1995.   
نقاًل عن: شرارة، دولة حزب الله، م.س، ص337، وص375، هامش7.
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ال يعرف�ون ه�ذه احلقيقة، خصوص�ًا وأن حزب اهلل نفس�ه أصبح ينفي ذلك بش�دة بعد 
أن كان�ت ترحي�ات قادته تصب يف التبعية إليران لس�نوات عديدة. وبام أن الس�وريني 
تتمّلكهم املش�اعر القومية واإلسالمية بشدة، ويميلون بطبيعتهم للتسامح الطائفي)198( 
واملس�املة، فقد جتاوزوا االنتامء الش�يعي حلزب اهلل، وباتت أعينهم مش�دودة للعمليات 
النوعي�ة التي بدأ يقوم هبا ض�د اإلرسائيليني منذ منتصف التس�عينيات، وبدأ حزب اهلل 
يدخ�ل بصدق إىل قلوب الس�وريني بإنجازات�ه يف إحلاق األذى باملحتل�ني اإلرسائيليني 
يف اجلن�وب، وبام أن إحس�اس الس�وريني العرويب يتج�اوز يف قوته اإلحس�اس الوطني 
فق�د كانت »االنتصارات« الصغ�رة حلزب اهلل بمنزلة انتص�ارات لألمة، وليس للثورة 
اإلس�المية وال لنظام األس�د، لكنها كانت أيضًا متنح األسد - الذي مل يكن خُيفي دعمه 
حلزب اهلل حتت ش�عار »دعم املقاومة اللبنانية« - ش�يئًا من الربيق لصورته التي كس�اها 

املقت بنهر الدماء املسفوكة طيلة عقد الثامنينات.
بدءًا من 1997 ُسمح حلزب اهلل - ربام بوساطة من بشار األسد )املسحور بشخصية 
نر اهلل، والذي أصبحت تربطه عالقة شخصية به( لدى أبيه - أن جيوب املدن السورية 
لعرض إنجازاته عىل معارض يف املكتبة الوطنية العامة )مكتبة األس�د(، ويف اجلامعات 
الس�ورية، ع�رب ع�رض أرشط�ة فيدي�و مث�رة لعمليات�ه العس�كرية ض�د اإلرسائيليني، 
�امت متثل أهم العمليات وكيفية تنفيذها، وبعض القطع الصغرة والعتاد املستوىل  وجمسَّ
عليه من اإلرسائيليني، ويوزع بكثافة الربوشورات وربام ينسخ أرشطة الفيديو ويوزعها 

عىل زواره.
ومخينيو لبنان - كام أس�لفنا - يرون أنفس�هم س�فراء »الثورة اإلس�المية« اإليرانية، 
والواقع أن »س�فراء الثورة اإلس�المية عىل مثال حرس الثورة اإلس�المية، من العس�ر 
متيي�ز مهامهت�م الديبلوماس�ية والتمثيلية من مهامهت�م »الثقافية« عىل م�ا كان يقول رئيس 

)198(  كانت أحداث الثمانينيات اس�تثناء، ذلك أنها لم تنش�أ بس�بب طبيعة طائفية في الش�عب الس�وري بل الستفزاز 
سياسي قائم على أسس طائفية قام به حافظ األسد من عملية تطييف واسعة للسلطة والحزب والجيش واألمن 
اس�تكمااًل لم�ا بدأت ب�ه حكومة البع�ث واللجنة الخماس�ية في »تطييف الجي�ش والحزب« من�ذ آذار/مارس 

1963، والتاريخ يشهد أن الفتن الطائفية في سورية محدودة للغاية قياسًا إلى جوارها في العراق ولبنان مثاًل.
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جملس الش�ورى عي أكرب هاش�مي رفس�نجاين«)199(! وهكذا ما إن تويف األس�د يف 10 
حزيران/يونيو 2000 حتى بدأ اخلمينيون ممارس�ة »مهمتهم« الثقافية )التبشرية(، بعد 

أن حتقق »حتريرهم« جلنوب لبنان فيام عدَّ شعبيًا »انتصارًا تارخييًا«.
فف�ي مناس�بة »املولد النب�وي الرشيف« واملص�ادف ملولد اإلمام »جعف�ر بن حممد« 
وبمناس�بة »أس�بوع الوحدة اإلسالمية« اإليراين ش�ارك حزب اهلل يف 2002/05/30 
يف مدينة حلب )مش�هد النقطة( ألول مرة يف نش�اطات دينية داخل األرايض الس�ورية، 
ممثاًل بأعىل قيادة له بعد األمني العام الشيخ نعيم قاسم نائب األمني العام حلزب اهلل، يف 
احتف�ال كب�ر. وليس خافيًا أن مش�اركة حزب اهلل داخل س�ورية ويف مدينة تعترب بعيدة 
ويف احتفال ديني وبتمثيل أعىل قياداته أمر يثر عالمات االستفهام، فاملفرض أن تكون 
مش�اركته يف الس�يدة زين�ب ك�ربى التجمع�ات الش�يعية، أو يف العاصمة دمش�ق، لكن 
اختيار حلب أمر له داللته التبش�رية، خصوص�ًا إذا علمنا أن هذا احلفل تضمن احتفاًء 
بإعالن 60 عروسًا )شيعيًا( يف زواج مجاعي هو األول من نوعه يف مدينة حلب، التي مل 
تش�هد قبل هذا التاريخ زواجًا مجاعيًا قط! وامللفت لالنتباه أن هذا الزواج ممول من قبل 
»احلكوم�ة اإليراني�ة« عىل حد تريح اخلطب�اء يف املهرجان! ال ش�ك أن هذا االحتفال 
يف ظروف بائس�ة وصعبة للغاية يف صفوف الش�باب الفقراء، وارتفاع معدالت البطالة 
وسن الزواج يف مدينة تعترب األكثر تشددًا يف الزواج أمر ال خيلو من دعوة تبشرية أبدًا.
مل تتوقف مشاركات حزب اهلل الدينية التبشرية، لكنها كانت عىل كل حال حمدودة 
قياس�ًا إىل املبرشين العراقيني، وذلك يعود ألس�باب تتعلق بانش�غال حزب اهلل باملعارك 
السياسية يف لبنان، بدءًا من التمديد للرئيس اللبناين )واحلليف السوري بال حدود( إميل 
حل�ود بدءًا من عام 2003، ويف ظروف التحض�ر األمريكي الحتالل العراق، وغليان 
الش�ارع الشيعي وتلهفه للعمليات العسكرية إلسقاط النظام البعثي وإحالل نظام آخر 
مكانه يكون للطائفة الش�يعية اليد الطوىل فيه، والراع عىل لبنانية »مزارع ش�بعا« التي 
كانت تعني له رصاعًا عىل رشعية بقائه كمقاومة، وأخرًا انخراطه يف التحزب السيايس 

)199(  ش�رارة، دولة حزب الله، م.س، ص337، »س�فراء الثورة اإلس�المية« في كالم رفس�نجاني يقصد به الس�فراء 
الرسميون للحكومة اإليرانية.
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واالصطف�اف احلاد مع موايل الوجود الس�وري يف لبنان )امل�واالة – مجاعة عني التينة(، 
وأنصار خروج السوريني من لبنان واستعادة السيادة )املعارضة - مجاعة قرنة شهوان(، 
من ثم مقتل احلريري وتداعياته، كل ذلك مل يسمح حلزب اهلل بمامرسة نشاطه التبشري 

يف سورية بسبب انشغاله بالتحديات السياسية التي تواجهه.
وع�ىل الرغ�م من مش�اركته املح�دودة يف النش�اطات التبش�رية - فيام إذا اس�تثنينا 
نش�اط منظره الروحي الس�يد حس�ني فضل اهلل الذي كان يامرس�ه يف دمش�ق والساحل 
ودرعا)200( - إال أن هذه املش�اركة املحدودة كان يف مقابلها اس�تثامر غر حمدود لنجاحه 
العس�كري يف جنوب لبنان ضد اإلرسائيليني من قبل املبرشين الش�يعة يف س�ورية )ويف 
معظ�م البلدان األخرى التي ينش�طون فيها(. غر أن هذا االس�تثامر برز بقوة وظهر إىل 
العل�ن أثناء احلرب اإلرسائيلية عىل حزب اهلل الت�ي ابتدأت يف 12 متوز/يوليو 2006، 
عندما اختطف مقاتلو حزب اهلل جنديني إرسائيليني، ورد الطران اإلرسائيي بالقصف 
وبعملي�ات بريَّة لتصفية عنارص حزب اهلل وإبعادهم عن احلدود اإلرسائيلية إىل ما وراء 

هنر الليطاين.
ألول م�رة تنقس�م النخبة العربي�ة السياس�ية والثقافية)201( جتاه ح�زب اهلل، بني من 
ل�ه اللوم عىل حتريض اإلرسائيليني بالرد، ويريد أن يتخلص من احلزب الذي أرهق  حيمِّ
لبنان واس�تعمره لصالح إيران عىل ش�كل »دولة داخل دولة«، خصوصًا بعد أن رصح 
- يف اليوم التايل - »مصدر مسؤول يف اخلارجية السعودية« ترحيًا حيمل فيه حزب اهلل 

)200(  فإضافة لدرس�ه األسبوعي الذي ابتداه منذ مطلع التس�عينيات في الحوزة الزينبية، كان فضل الله يجوب بعض 
المناطق في درعا بدروس�ه، ومحاضراته، وخطبه في المهرجانات والحفالت في المناس�بات الشيعية، وافتتاح 
المس�اجد والحس�ينيات، وعلى س�بيل المثال افتتح - بحضور مس�ؤولين حكوميين! - أول مس�جد شيعي في 
مدينة درعا )حي المطار( »مس�جد الرس�ول األعظم«، وأول حس�ينية أيضًا »حس�ينية الرسول األعظم« في حي 

المطار. 
انظر تقرير: »التش�يع في س�ورية: محافظة درعا«، على موقع »محمد سرور زين العابدين«، مؤرخ ب� 4 جمادى   

األولى 1427ه الموافق ل�2006/05/31م. الرابط:
http://www.surour.net/index.php?catid=000003&id=000168

)201(  كمث�ال عل�ى االنقس�ام الثقافي في النخبة الس�ورية، انظر عدد صحيف�ة »الغد« األردنية، ع�دد 20 تموز/يوليو 
2006، مق�ال الكاتب الس�وري أك�رم البني بعنوان »لبنان المنك�وب وخيار الدولة«، ومقال الكاتب الس�وري 

رأفت نديم شهبا بعنوان: »ما بعد حيفا وإلى ما بعد مابعد حيفا.. توجد دمشق!«.
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مسؤولية العدوان وجر املنطقة إىل احلرب لصالح دول أخرى )املقصود طبعًا إيران(.
ُجيَِّش اإلعالم الس�وري لصالح ح�زب اهلل، وأخذت القناة الس�ورية تنقل األخبار 
واألح�داث ع�ن »قناة املنار« التابعة للحزب بش�كل مبارش، ويف إط�ار محالت التخوين 
للنخبة السياسية املنتقدة حلزب اهلل يف حربه ضد اإلرسائيليني وَمن وراءهم من عمالئهم 
»األمريكيني« يف لبنان )املقصود بشكل رئييس: تيار املستقبل واجلنبالطيني(، ُعبِّئ الشعب 
الس�وري وُشحن ملنارصة حزب اهلل، فاملس�ألة هي »إحباط مؤامرة« ضد سورية ولبنان، 
ضد »املقاومة اإلس�المية« التي تش�كل »حاجز املامنعة« ضد اإلرسائيليني، وآخر خط ل� 

»الرشف العريب« هنالك، بحسب التعبرات التي أصبحت ترد عىل ألسنة العامة.
رف�ع الس�وريون أعالم ح�زب اهلل يف بيوهتم، تل�ك التي ُوزعت عليهم يف الش�وارع 
العامة من قبل أفراد أجهزة األمن )العسكري والسيايس غالبًا(، وألصقوا الصور - التي 
وزع�ت عليه�م أيضًا - عىل س�ياراهتم ويف احلافالت العامة وهي تتضم�ن دعاًء بالنر 
للشيخ نر اهلل، وأخرى تقرن بني صورة الرئيس بشار األسد وصورة األمني العام حلزب 
اهلل، ووراءمها علام س�ورية وحزب اهلل )وليس علم لبنان!(. مل جيد الس�وريون غضاضة 
يف ذلك؛ كان األمر محاس�ًا النتصارات عس�كرية والدفاع عن رشف األمة املتبقي، وهي 
تبقى بنظرهم مسألة سياسية وقومية عليا ال شأن لالختالف الديني الطائفي فيها؛ بل إن 
الس�وريني - ربام شأن معظم إخواهنم العرب - أثبتوا أهنم غر طائفيني، فعىل الرغم من 
احلرب الطائفية الدائرة يف العراق، والتحالف اخلفي بني احلكومة الش�يعية وميليش�يات 
»جي�ش املهدي« و»قوات بدر« مقابل »تنظي�م القاعدة« والذين يتم عىل أيدهيم الرحيل 
املنظم واملجازر الفظيعة ضد إخواهنم الس�ّنة العراقي�ني، إال أهنم كانوا أعىل من األحقاد 

الطائفية وحتمسوا لنرة حزب اهلل يف معركته مع اإلرسائيليني كل احلامس.
انتهت احلرب ووضعت أوزارها منذ 11 آب/أغسطس 2006 )تاريخ قرار جملس 
األم�ن 1701(، وخ�الل احلرب بق�در ما لقي حزب اهلل محاس�ًا ل� »بطوالت�ه« امليدانية 
املرشف�ة، لقي نقدًا حادًا جل�ره املنطقة إىل حرب غر حمس�وبة العواقب. خر حزب اهلل 
املعركة حس�ابيًا )بعدد القت�ىل الذي جتاوز األلفني، وبتدمر هائ�ل للبنى التحتية(، لكنه 
ربح معنويًا، وقليلة هي املرات التي ينفصل فيها الربح املعنوي عىل الربح احلسايب )شأن 
ح�رب ترشي�ن 1973(. وما إن خ�رج احلزب من معركته م�ع اإلرسائيليني، حتى راح 
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حيصد انتصاره تبش�رًا ش�يعيًا، ويف الوقت نفس�ه ذهب ليعمل بجد لرأب الصدع الذي 
نال صورته جراء انتقاد النخب السياس�ية والثقافية العربية، والتي وصل صداها بشكل 
أو آخر إىل »إخوانه« من أبناء الشعب السوري الصديق؛ فبعد أقل من أسبوعني، جابت 
قيادات حزب اهلل املدن الس�ورية وأريافها؛ لتتحدث عن االنتصار الذي حققته املقاومة 
املؤمن�ة )ب�آل البي�ت( يف »أرشف مواجه�ة ومعركة عرفه�ا العر احلدي�ث، بل عرفها 
التاريخ«!)202(، »فهو أول انتصار عريب تارخيي يف الراع مع العدو اإلرسائيي، بالرغم 
من عدم تكافؤ القوى أساس�ًا، وبالرغم من ختي غالبية األشقاء العرب وغالبية األخوة 
املسلمني والعامل كله )...( معجزة االنتصار التي أذهلت العامل وأذلت الصهاينة«)203(.

يف دمشق وحلب ومحص ودرعا ومنطقة اجلزيرة وربام معظم املدن واألرياف السورية 
بدأ النقاش حول حزب اهلل، وبدأ تأثر احلرب الطائفية يف العراق بالظهور، إذ نبَّه منتقدو 
ح�زب اهلل إىل أن احل�زب كان وال يزال يصمت صمتًا مطبقًا حول ما جيري من جمازر ضد 
الس�نة)204(، وذلك عىل الرغم من أنه ال يرك حادثة طائفية ضد شيعة العراق إال ويصدر 
بيانًا بالغ الشدة يف انتقادها)205(، فإذا مل يكن »حزب اهلل« طائفيًا فام معنى ذلك غر الطائفية؟ 

)202(  من كالم حسن نصر الله المذاع على قناة »المنار« في 14 تموز/يوليو 2006.

)203(  المصدر نفسه.

)204(  تنبه الحزب إلى ذلك مع بداية ظهور االنشقاق حول الموقف منه، فأصدر حزب الله ألول مرة في 17 جمادى 
الثاني�ة 1427ه/ المواف�ق ل�� 12 تموز 2006م ن�داء مهذبًا ينتقد في�ه العنف الدائر في الع�راق ويدعو لوحدة 
الصف، وذلك على شكل بيان صادر عن مكتب آية الله محمد حسين فضل الله الزعيم الروحي للحزب، يريد 

به تطويق الصدع ما أمكن في صورة حزب الله في العالم العربي واإلسالمي.

)205(  يمكن للبيان التالي لحزب الله - والصادر في 18 تموز/يوليو 2005؛ أي قبل عام على حربه - أن يعطي مثااًل 
نموذجيًا لصيغ اإلدانة التي يس�تعملها حزب الله في إدانة مرتكبي الجرائم، والتدقيق البسيط يكشف عن صيغة 

طائفية في بناء البيان.
فقد اس�تنكر حزب الله بش�دة المجزرة المروعة التي راح ضحيتها عش�رات الش�هداء والجرحى قرب مس�جد   
المس�يب، واعتبر - في بيانه - أن »هذا العمل اإلجرامي الوحش�ي الذي ارتكبه متعطش�ون لسفك دماء األبرياء 
ين�م ع�ن حقد دفين، أعمى بصائر أولئك القتلة الذين باتوا ال يتورعون عن قتل المدنيين حتى ولو كانوا في دور 
العبادة«. وأضاف بيان حزب الله »إن هذه الجرائم من حلقات القتل الجماعي تس�تدعي أعلى درجات اإلدانة 
واالس�تنكار من العالم كافة، وخصوصًا الدول العربية واإلس�المية وعلماء المس�لمين المدعوين للعمل على 
رص الصفوف ونبذ الفتنة«، واختتم بيان حزب الله بالتقدم بالعزاء ألهالي الش�هداء والدعاء للجرحى أماًل بأن 
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وبدأ الس�ؤال ال�ذي يتعدى حزب اهلل ليصل إىل إيران يأخذ صداه يف الش�ارع الس�وري: 
»ملاذا تدعم إيران املقاومة يف لبنان وفلس�طني وتقف ضده�ا يف العراق والعدو يف احلالني 
واح�د؟«. وخالل ش�هر رمض�ان 1427ه )24 أيلول/س�بتمرب – 22 ترشي�ن األول/
أكتوبر 2006م( كان احلديث األكثر إشغااًل للناس هو محالت التشيع واألموال املتدفقة 

لتغذيتها، وبدأ االمتعاض من إيران ومالليها يف العراق آخذًا باالنتشار والتصاعد.
اس�تطاع منتقدو حزب اهلل أن يقللوا من مكانة حزب اهلل الرفيعة يف عيون اجلامهر، 
فاحلامس له بدأ يأخذ بالفتور لدى رشحية واس�عة جدًا، بجوار حديث متصاعد ومتوتر 
عن محالت تش�ييع يف سورية)206(. وقد أثبتت التقارير أن أداء حزب اهلل استثمر بقوة يف 
التبش�ر، وأنه أصب�ح العبور للخط الفاصل بني الطائفتني، ليس ل�ه عالقة بالدين بقدر 
ما يتعلق بدور حزب اهلل يف حالة االس�تقطاب الس�يايس يف الرشق األوس�ط بعد حرب 
متوز/يوليو 2006)207(، وصار ماليل الش�يعة يف الس�يدة زينب يتحدثون عن اس�تقبال 
عرشات الس�نة السوريني الراغبني باعتناق التش�يع)208(، وهي يف الغالب مبالغة دعائية 

حلزب اهلل الذي بدأت صورته بالتآكل مع تصدع الصف العريب واإلسالمي خلفه.

يكون العراقيون في مستوى المرحلة في الحفاظ على وحدتهم الداخلية وأن ال يقعوا ضحية المخططات التي 
ال يستفيد منها إال أعداء األمة وفي مقدمتهم االحتالل األميركي«. 

انظر البيان على موقع »قناة المنار« على الرابط:  
http://www.manartv.com.lb/Story.aspx?Language=ar&DSNO=635205

)206(  انظ�ر: البني، أكرم )كاتب س�وري(، لماذا انحس�رت ش�عبية حزب الله؟، صحيفة »الغ�د«، 2007/01/25. 
http://www.alghad.jo/?news=149251 :يمكن قراءة المقال على الرابط

)207(  انظر مثاًل تقرير: كنيكمير، إلِّين. السوريون السنة ينضمون إلى الشيعة، الواشنطن بوست، 10/06/ 2006. 
.Knickmeyer, Ellen, Syrian Sunnis joining Shiites, The Washington Post, 6 October 2006

وكذلك تقرير: التشييع في سورية، مجلة »فورين بوليسي«، الطبعة اإلسبانية، كانون الثاني/يناير 2007.   
 Reigeluth, Stuart, & Al-Haj, Abdel Rahman, La ‘chiizaciόn’ de Siria, Foreign Policy,

Ediciόn Española 2007.
وانظر أيضًا تقرير: أبو رمان، محمد، التش�ييع في األردن: ظاهرة يغذيها حزب الله، صحيفة »الغد« )األردنية(،   

.2006/10/04

)208(  يقول مصطفى السادة )رجل دين ومبشر شيعي عراقي ناشط مقيم في السيدة زينب( إنه يعرف أن 75 سنيًا من 
دمشق اعتنقوا المذهب الشيعي منذ بداية المعارك في لبنان في منتصف شهر تموز/يوليو، وقد صعدت الحرب 
ما وصفه بأنه اتجاه متزايد نحو اعتناق المذهب الش�يعي في الس�نوات األخيرة. وقال: »يمكننا اإلحس�اس به، 
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يف صبيح�ة يوم الس�بت الي�وم األول لعيد األضح�ى 1427ه املوافق ل� 30 كانون 
األول/ديس�مرب 2006 ُأعلن عن إعدام صدام حسني، وبثت قناة »العربية« مقاطع من 
عملية اإلعدام. اس�تيقظ الس�وريون ي�وم العيد عىل وقع خ�رب كان صدمة عامة حولت 
عيدهم إىل كآبة، والعابر يف شوراع املدن السورية كان يشعر بمدى انتشار الوجوم الذي 
يكس�و وجوه الناس صبيحة ذلك اليوم. لقد كان الديكتاتور الدموي صدام حس�ني قد 
حتول إىل رمز عريب ملقاومة االحتالل األمريكي، وشعر الناس أن إعدامه كان يستهدف 
إيذاء مشاعرهم، فالتضحية به قربانًا لالحتالل يف يوم »فرحة املسلمني« كان يعني بدون 
أي لبس أن تكون هدية االحتالل األمريكي يف العيد حزنًا يقطر دمًا. ش�عر الناس أهنم 
كوهنم مس�لمني سنة مستهدفون يف ذلك، فالشيعة ومالليهم يف إيران مل يدخلوا عيدهم 
بعد. ومع تكش�ف معلومات ومقاطع أخ�رى حلادثة اإلعدام، ومعلومات عن حيثيات 
اإلعدام والش�خصيات الش�يعية التي حرضت »حفلة« اإلعدام، والش�عارات الش�يعية 
ة اإلعدام،  الطائفي�ة التي أطلقت بعد إعدامه، والكالم ال�ذي قاله صدام وهو عىل منصَّ
كل ذلك قلب املزاج العام ضد حزب اهلل، وضد الش�يعة وإيران دفعة واحدة)209(، فقد 
فهم السوريون - ربام كغرهم من العرب - غريزيًا أن »إعدام صدام هو عقاب مذهبي 

ال عدالة وطنية«)210(.
إىل هن�ا أصب�ح احلدي�ث عن التش�ييع ينحو منحى آخ�ر؛ عىل األقل مل يع�د بإمكان 
املبرشي�ن االعتامد كثرًا ع�ىل الزهو بانتصارات حزب اهلل)211(، وأصبح عىل املبرشين أن 

 Knickmeyer, Syrian :لدينا اتصاالت من دول أخرى، يطلبون منا فتح المجالس وإرسال رجال دين«. انظر
Sunnis joining Shiites, Ibid.

)209(  انقلب المزاج العالم العربي كله، خصوصًا في الشرق األوسط، انظر مثاًل:
رضوان، خليل، األردن: إعدام صدام يقلب الرأي العام ضّد حزب الله و حماس وإيران، صحيفة »المستقبل«   

)بيروت(، تاريخ 8 كانون الثاني/يناير 2007.

)210(  البابا، حكم )كاتب س�وري(، إعدام صدام كعقاب مذهب�ي ال كعدالة وطنية، صحيفة »القدس العربي« )لندن( 
تاريخ 2007/01/06.

ين، فناشد أمينه العام  لقد أحس حزب الله ذاته بانكس�ار صورته إثر إعدام صدام حس�ين بطريقة وتوقيت مستفزَّ  )211(
الش�يخ حس�ن نصر الله - في سياق الدفاع عن الشيعة وحزب الله وتأثر صورتهم في العالم العربي واإلسالمي 
- العرب والمس�لمين إلى عدم الوقوع في فخ الفتنة الطائفية واعتبار أن الس�نة أعداء للش�يعة أو الش�يعة أعداء 

IISS-7.indd   125 15/12/08   17:04:48



126

البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

يتبعوا اس�راتيجية ما قبل 2000 يف التبش�ر باإلضافة إىل املوارد املالية والتغطية األمنية 
االستثنائية املتاحة هلم.

 

  معركة الحوزات

ما بني عام 2001 وحتى عام 2006 أنش�ئ يف قرية الس�يدة زينب أكثر من اثنتي عرشة 
»حوزة شيعية« وثالث كليات للتعليم الديني الشيعي)212(، أي أنه خالل ست سنوات 

للس�نة، فالعدو واحد، وهو االحتالل األمريكي الذي يجب محاربته بخيار المقاومة المس�لحة، على حد قوله. 
وقال نصر الله إن حكومة المالكي تتحمل وحدها مسؤولية إعدام صدام حسين، وأن على العرب والمسلمين 
أن »ال يحمل�وا كل ش�يعة العراق وال كل ش�يعة العالم هذه المس�ؤولية.. فلنتفق على مب�دأ ونقول: إذا أخطأت 
أن�ا، ]يعن�ي[ أنا أخطأت ]فقط[، وليس كل ش�يعة العالم«. وطال�ب حكومة المالكي بكش�ف الدور األمريكي 
ف�ي عملية إعدام صدام، باعتبار أن هناك أس�ئلة كثيرة تطرح في قرار اإلع�دام وفي تفاصيل اإلعدام ».. الرئيس 
العراق�ي الس�ابق كان في قبضة األمريكيين، لماذا تم تس�لميه إل�ى الحكومة العراقية قبل العي�د بيوم أو يومين؟ 
وم�اذا قي�ل له�م؟ و كيف تم التصوير؟ ومن الذين أطلقوا الش�عارات؟ هل هم من أنفس�هم فعل�وا ذلك؟ أو أن 
هناك من دفعهم لذلك؟ من صور؟ من الذي س�رب التصوير؟ والكل يعرف أن هذه األخطاء س�يتم اس�تغاللها 

إلحداث إثارة ضخمة على مستوى العالمين العربي واإلسالمي«. 
انظر: حديث الشيخ حسن نصر الله ل�»قناة المنار«، مساء الجمعة 2007/01/19.  

والح�وزات هي: »حوزة اإلمام علي« أو »الحوزة الحيدرية«، يش�رف عليها الس�يد فض�ل الله، و»حوزة اإلمام   )212(
جواد التبريزي« )2003( بإش�راف الشيخ عباس النَّزاع، و»حوزة اإلمام الصادق«، و»حوزة الرسول األعظم«، 
و»حوزة اإلمام المجتبى« مؤسس�ها هندي الجنس�ية، و»حوزة اإلمام الحسين«، و»حوزة اإلمام زين العابدين«، 
و»ح�وزة قمر بني هاش�م«، و»حوزة إمام الزم�ان التعليمية«، و»حوزة الش�هيدين الصديقي�ن«، و»حوزة اإلمام 
المه�دي العلمية للدراس�ات اإلس�المية« )2002(، تع�ود رخصتها إلى علي باقر تصور وهو هندي الجنس�ية، 
موالي�د 1971، و»ح�وزة فق�ه األئمة األطهار« )2006( بإش�راف المرج�ع الديني محمد الفاض�ل اللنكراني، 
وهناك حوزة أسس�ها الش�يخ الس�عودي حس�ن الصفار عام 2005. وهناك حديث عن حوزة أقيمت في مدينة 
الالذقية باسم »حوزة الرسول األعظم« في حي األزهري، يديرها الشيخ أيمن زيتون - عراقي، ويشير عدد من 
التقارير )غير صحفية( إلى وجود حوزة شيعية في »تل أبيض« يديرها متشيع من أبناء المدينة، لكن ال يوجد ما 

يؤكد ذلك من مصادر مستقلة.
وفرع دمش�ق ل� »الجامعة العالمية للعلوم اإلس�المية« الش�يعية في لندن ومقره في مقام »الس�يدة رقية« في حي   
العمارة الجوانية بدمش�ق، ويرأسه الش�يخ نبيل حلباوي، وفرع معهد الدراسات اإلسالمية التابع لشمس الدين 
باس�م »كلية الدراس�ات اإلس�المية« في مدينة إدلب، يديره متش�يع من ريف حلب هو الش�يخ خليل الش�اوي، 
و»كلي�ة الدع�وة واالجتهاد« ف�ي مدينة الثورة )الطبقة( ويش�رف عليه متش�يع من مدينة الرقة ه�و الدكتور علي 

الشعيبي.
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فقط تم إنش�اء ثالثة أضعاف ما أنش�ئ خالل ربع قرن! وحصلت أول جامعة إس�المية 
ش�يعية متخصصة بالعلوم الديني�ة عىل ترخيص أمني )وليس ترخيص�ًا قانونيًا( للعمل 

داخل اجلمهورية العربية السورية يف 2003م)213(.
وبام أن التعليم الديني يف سورية خيضع إلدارة قسم التعليم الديني يف وزارة األوقاف، 
فإن احلوزات التي انترشت كالفطر يف السيدة زينب قررت أن خترج عن رقابة األوقاف، 
وأسس�ت ما أس�مته »مديرية احلوزات العلمية«، وحصلت عىل موافقة األمن السيايس 
التاب�ع لوزارة الداخلي�ة، وبارشت عملها يف 2005، وأرس�لت أول كتاب هلا إىل إدارة 
اهلجرة واجلوازات يف 16 آب/أغس�طس 2005 للموافقة ع�ىل »اعتامد خاتم مديريتها 
كوهنا اجلهة الوحيدة املخولة بمخاطبة إدارة اهلجرة واجلوازات«)214( وذلك عىل خالف 
كل مؤسس�ات التعليم الدين�ي اخلاصة، التي جتعل وزارة األوق�اف هي اجلهة الوحيدة 
املعتم�دة ملخاطبة »إدارة اهلجرة واجلوازات«، وهذا أحد املؤرشات املهمة للتس�هيالت 

غر االعتيادية التي أصبحت حتظى هبا مؤسسات ماليل الشيعة يف عهد األسد اجلديد.
ويف الوق�ت الذي بدأت فيه احلوزات العلمية تتكاثر ونش�اطها التبش�ري يزداد يف 
مقاب�ل التضييق املس�تمر عىل التعليم الدين�ي يف املعاهد الرشعية األهلية )الس�نية( ومع 

أس�همت مؤسس�ة »هيئة خدمة أهل البيت« في تحفيز مدير الجامعة لفتح فرع لها في دمش�ق، في زيارة للدكتور   )213(
ع�الء الدي�ن القبانجي مدير الجامعة في 5 آذار/مارس 2003م لمقرها في الس�يدة زينب، حيث »دار الحديث 
بينه وبين أعضاء الهيئة حول س�بل تطوير وتحديث طرق نش�ر المذهب اإلس�المي، على سبيل المثال أن ُتعقد 

المؤتمرات والندوات في القاعات الكبيرة المخصصة لذلك مثل قاعة جامعة دمشق للمؤتمرات«. 
www.khadama.net :انظر: موقع هيئة خدمة أهل البيت، على الرابط  

م�ن نص خط�اب إدارة الهج�رة والجوازات إل�ى وزارة األوقاف، الذي وقع�ه مدير إدارة الهج�رة والجوازات   )214(
العمي�د مظهر أحمد، برقم 6254/أ في 2006/06/19 )وثيقة رس�مية(. وتاري�خ الوثيقة يوضح أن الكتاب 
جاء بعد قرابة س�نة من تاريخ طلب »مديرية الحوزة العلمية« واعتماد خاتمها، والواقع أن موافقة إدارة الهجرة 
والجوازات جعلت الحوزات تس�تغني عن مراجعة وزارة األوقاف مادام خاتمها قد اعتمد لديها، فما من فائدة 
للع�ودة إليه�ا. ولكن إث�ارة موضوع تبعية الح�وزات العلمية لوزارة األوقاف وصدور قرار رس�مي عن رئاس�ة 
الوزراء في 2006/02/26 )رقم 1732/ص( بضرورة إلحاق المعاهد الش�رعية والحوزات العلمية القائمة 
بوزارة األوقاف وأن »تجديد مدة اإلقامة ]بالنسبة لطالب الحوزة يتم[ بناًء على وثائق دوام مصدقة من وزارتي 
التعليم العالي واألوقاف« اس�تفز المؤسس�ة الحوزوية وجعلها تستصدر هذا الكتاب عبر نفوذها الذي يبدو أنه 

أصبح ممتدًا في جهاز الدولة.
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ظهور تقرير التعليم يف س�ورية عام 2005 ألول مرة، وجد علامء الدين الس�ّنة رضورة 
ملواجه�ة هذا التمييز، فمؤسس�ات التعلي�م األهلية ومعاهدهم الرشعي�ة ختضع لضبط 
ومراقب�ة وإرشاف مبارش من قبل وزارة األوقاف، وأداء أس�اتذهتا وطالهبا خيضع دومًا 

للمراقبة األمنية الشديدة، وهم أهايل البالد وهؤالء مبرشون غرباء.
وع�ىل ما يبدو فإن وزارة األوقاف - أضع�ف الوزارات وأكثرها خضوعًا للمراقبة 
األمنية - قررت الصمود والس�كوت أمام استفس�ارات واس�تنكارات تأتيها من علامء 
الدي�ن ومواطنيه�م. مل يدم األم�ر طوياًل حتى برزت إش�كاالت إدارية تتعل�ق بالتعليم 
العايل، فتكاثر مؤسس�ات التعليم العايل الدينية الس�نية ذات األنظم�ة التعليمية احلديثة 
وموضوع تعديل ش�هاداهتا جعل هنال�ك رضورة لتوضيح تبعيَّته�ا وخضوعها لقانون 
التعلي�م العايل، كوهنا اجلهة املس�ؤولة عن�ه يف البالد، ومن غر املعق�ول أن تبقى األمور 
ب�دون ضبط، مع وجود املؤسس�ات احلكومي�ة املختصة. فق�ررت وزارة التعليم العايل 
إرس�ال كت�اب إىل »مكتب الربي�ة والتعلي�م« يف القي�ادة الُقطرية)215( تس�تفر فيه عن 

»مؤسسات التعليم الديني اخلاصة غر املرخصة« وتبعيتها والتعليم اجلاري فيها.
ج�اء خط�اب القي�ادة الُقطرية بعد مخس�ة أش�هر م�ن تاري�خ استفس�ارها ويف إطار 
العمل التقنيني إلصالح املؤسس�ة التعليمية - التي انتهجتها وزارة الربية وأكد أمهيتها 
الكربى تقرير التعليم يف س�ورية )2005( وحددها املرس�وم الترشيعي رقم )36( عام 
2001 واملتعلق بتنظيم التعليم - ، ونص خطاب القيادة الُقطرية)216( الصادر يف دمشق 
2006/02/26 عىل »1- تس�وية أوضاع املؤسس�ات التعليمية الدينية اخلاصة ملرحلة 
ما بعد الثانوية )القائمة حاليًا( وإحلاقها بوزارة التعليم العايل وتش�ميلها بمرسوم تنظيم 
املؤسس�ات التعليمية اخلاصة )...(. 2- إخضاع املؤسس�ات التعليمي�ة الدينية التي قد 
تؤس�س مس�تقباًل ألح�كام املرس�وم /36/ لع�ام 2001 ]املتعلق بتنظيم املؤسس�ات 

الكتاب رقم 258/م. صادر تاريخ 2005/09/08.   )215(

الوثيق�ة صادرة عن مكت�ب التربية والتعليم العالي ف�ي القيادة الُقطرية ذات الرق�م 1732/ص، والمؤرخة في   )216(
2006/02/26. وهي موقعة من األمين الُقطري المس�اعد الرفيق محمد س�عيد بختيان ورئيس مكتب التربية 

والتعليم العالي الرفيق الدكتور ياسر حورية.
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التعليمي�ة اخلاصة[. 3. إحلاق املعاهد الرشعي�ة واحلوزات العلمية القائمة حاليًا بوزارة 
األوق�اف ويطبق عليها نظام التعليم اخلاص بحس�ب األنظمة والقوانني املعمول هبا يف 

املدارس اخلاصة«.
بالتأكيد فإن هذه القواعد اآلتية من أعىل سلطة إدارية للبلد بمنزلة املوجهة للقوانني 
والتعلي�امت واللوائ�ح التنفيذي�ة اخلاصة بموضوعه، وب�ام أن مبدأ احل�وزة هو مرجعية 
مؤسس�ها الذي جعلها مدرس�ة تابعة ل�ه وليس األنظم�ة »الوضعية العلامني�ة« للتعليم 
فإن احلوزات س�تنظر إىل االنصياع هلذه األوامر بأنه مش�كلة حقيقية هلا، خصوصًا وأن 
ه�ذا اخلط�اب ينص - فضاًل عن خضوعها ل�وزارة األوقاف - عىل »وضع نظام موحد 
للم�دارس الرشعية واملعاه�د اخلاصة يف املناهج واملقررات الرشعي�ة والكونية )علوم، 
رياضيات، لغة أجنبية، فيزياء( بام ينس�جم مع تطور ودعم التوجه الوس�طي )املعتدل( 
يف اإلسالم الذي تنتهجه هذه املعاهد واحلوزات وذلك من خالل هيئة علمية ختصصية 
من وزاريت األوقاف والربية« أي أنه سينس�ف كل جهودهم التبش�رية، ويتحولون إىل 

حوزات مستنسخة تدرس تعلياًم موحدًا!
أض�ف إىل ذل�ك م�ا يتضمنه ه�ذا اخلطاب م�ن رشوط صارم�ة يف تبعي�ة احلوزات 
ل�وزارة األوق�اف والربية ويف »حتدي�د أعداد الطالب الع�رب واألجانب الذين يمكن 
ه الديني للمقبولني من خالل  اس�تيعاهبم سنويًا للدارس�ة«، و»التأكد من س�المة التوجُّ
جلن�ة مقابل�ة خاصة بالقب�ول«، و»اعتامد رشوط حم�ددة لقبول الطالب يف ه�ذه املعاهد 
واحلوزات كالس�ن ومس�توى الثقافة والش�هادة العلمية... إلخ«، وإضافة إىل ذلك كله 
فإن اخلطاب حير يف وزارة األوقاف مس�ؤولية »تعيني املدرس�ني واإلداريني واملديرين 
واملوجه�ني الربويني بالتنس�يق مع وزارة الربي�ة«. لكن األمر األكث�ر خطورة يف ذلك 
بالنس�بة للحوزات هو وضع املس�ؤولية عىل وزارة األوقاف يف »تأمني املوازنة الس�نوية 
وضب�ط تربع�ات اجلمعيات اخلري�ة واألفراد بالتنس�يق مع وزارة الش�ؤون االجتامعية 

والعمل«.
الش�ك أن اخلط�اب األمري للقي�ادة الُقطرية كان جوابًا مرضيًا ملؤسس�ات التعليم 
العايل السنية )فرعي جامعة »األزهر« و»أم درمان«( التي تطالب أساسًا بإحلاقها بوزارة 
التعلي�م الع�ايل، ولكن ال ش�ك أيضًا بأنه كان كارثيًا بالنس�بة للح�وزات وعملها الذي 
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يعتم�د عىل أص�ول تقليدية وتربعات غر حم�دودة وال واضحة ومص�ادر متويل أجنبية 
)ومص�ادر التموي�ل األجنبية ه�ذه ممنوعة قانونًا، وتعترب ش�بهة، وهي غر مس�موح هلا 
كليًا يف املعاهد الدينية ومؤسس�ات التعليم الرشع�ي عىل اإلطالق(. كان عىل املاليل أن 
يتحرك�وا من خالل عالقاهتم األمنية برجال املخابرات )العلويني من »تيار عودة الفرع 
إىل أصله الش�يعي«()217( والساس�ة اإليرانيني )الس�فر اإليراين وملحقه الثقايف ضمنًا( 
واجلهات النافذة ذات الصلة هبم يف وزارة التعليم العايل لتجنب االنصياع هلذه القواعد 

اآلمرة.
ويبدو أنه أشر عىل املاليل بتجاهل األوامر الصادرة إليهم؛ إذ من غر املمكن تغير 
القان�ون أو التميي�ز فيه رس�ميًا، فهو س�يضع النظ�ام يف موقف حرج أمام اس�تحقاقات 
للمعاهد الرشعية واملؤسس�ات اخلاصة وخيرجها عن الرقابة األمنية واحلكومية ويؤلِّب 

عالقة الماللي برجال االس�تخبارات من خالل التيار الش�يعي العلوي قديمة، إذ يذكر التلميذ األفغاني للش�يخ   )217(
حس�ن الش�يرازي الش�يخ محمد علي العلوي أنه »في إحدى األعوام اعتقلت الحكومة السورّية ثالثة أفراد من 
العلماء الّطلبة، أحدهم المرحوم الّس�يد موس�ى، فذهب بعض األش�خاص وأخبروا الّس�ّيد ]حسن الشيرازي[ 
ومنه�م الّش�يخ عّباس الّن�وري باعتقال هؤالء الثالثة؛ فقال الّس�ّيد: أنا ال أعرف الجهة المس�ؤولة عن اعتقالهم 
ولكنني لن أذهب عند هذا الضابط أو ذاك! فاستفسروا من الّطاّلب واإلخوة عن الجهة المسؤولة، فأنا شخصّيًا 
س�معت بالخبر من قبل الّش�يخ عّباس الّنوري، وكان لدّي صديق من المخابرات الس�ورّية من الّشيعة فتحّدثت 
معه بقصة المعتقلين الثالثة من الطلبة، فأخبرني فورًا باس�م الضابط المس�ؤول الكبير وكان برتبة عميد، واس�م 
الل�واء المس�ؤول، إضافة إلى اس�م وزير الداخلية، وه�ؤالء الثالثة لهم ارتباط وثيق بقضي�ة االعتقال، وزّودني 
بالعناوين؛ فأخذت األس�ماء والعناوين والتقيت مباش�رًة بالّش�هيد ]الس�يد حسن الش�يرازي[ حيث قّدمتها له، 
فذهب فورًا إلى الّلواء المذكور والتقى به، وبعد س�اعات أفرج عن س�راح العلماء الّثالثة من الّطلبة«. انظر هذه 

الرواية في موقع الشيرازي على الرابط:
http//:www.alshirazi.net/leqaat/leghaat/legha/shahid.008/htm

وبالتأكيد فإن العالقة بقيت مس�تمرة وما طرأ عليها من تغيير، وإنما بس�بب التغيرات التي طرأت في عهد األسد   
االبن مع الماللي ارتفع مستوى العالقة إلى حدود الدعم األمني المباشر وقمع المعارضين، فيذكر أحد الشيعة 
– أو المتش�يعين – الرواية التالية: »خالل وجودي في مدينة حلب مع حملة من زوار الحس�ين عليهم الس�الم 
وخالل الصالة في أحد مساجد حلب الكبيرة تعرضت زائرة معنا في الحملة لالعتداء من قبل شيخ سني ألنها 
تصلي على التربة الحس�ينية وقام برمي التربة في المهمالت فذهبت أنا برفقة أخ س�وري ش�يعي من مدينة نبل 
قرب حلب واشتكينا الى المخابرات في المدينة فقاموا باعتقال ذلك الشيخ!! بينما في أي دولة عربية النواصب 
كل يوم يعتدوا علينا وعلى حقوقنا وليس هناك من رادع لهم«. انظر الرواية في منتديات »ياحسين« على الرابط: 

http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=48268
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علي�ه البح�ر الديني الس�ني، وهو أمر له خطورت�ه، وال يمكن ل�وزارة التعليم العايل أن 
تس�تثني أحدًا ألس�باب تناقض وظيفتها ومقصد تأسيس�ها. مل يكن يف يد املاليل س�وى 
التجاه�ل، والدف�اع ع�ن النفس بام يمك�ن من الق�رارات احلكومية التي اس�تصدروها 
س�ابقًا، ومنها القرار الصادر عن إدارة اهلجرة واجلوازات باعتامد ختم مديرية احلوزات 

بشأن وثائق إقامة الطالب.
غ�ر أن الوزارات املعنية ب�دأت بتنفيذ القرار الصادر عن »مكت�ب الربية والتعليم 
الع�ايل«، لكنه�ا ال متل�ك أي وثيقة ع�ن احلوزات املرخص�ة وغر املرخص�ة، بل إهنا ال 
حتتفظ سوى بوثيقة واحدة مؤرخة ب� 2 حزيران/يونيو 1988 صادرة عن نائب الرئيس 
لشؤون الربية والتعليم الدكتور زهر مشارقة)218( تشر إىل حوزتني فقط )مل يكن غرمها 
آن�ذاك(، مه�ا: حوزة اإلم�ام الش�رازي )الزينبية(، وح�وزة اإلمام اخلمين�ي، فحاولت 
احلصول عىل أس�امء احلوزات املرخص هبا من دائرة اهلجرة واجلوازات، فأرس�لت كتابًا 
رق�م 14/4/1450 تاري�خ 2005/04/07 إىل إدارة اهلج�رة واجلوازات تطلب فيه 
موافاهتا بأس�امء احلوزات الدينية املرخصة بحجة »تصديق وثائقها«. لكن جواب إدارة 
اهلج�رة واجل�وازات يف 25 نيس�ان/أبريل 2005 كان أعج�ب فه�ي تق�ر بأهنا ال متلك 
أي وثيقة أيضًا تتعلق بذلك، س�وى وثيقة نائب الرئي�س املؤرخة يف )2 حزيران/يونيو 
1988(! إذًا كيف يقيم الطالب وحيصلون عىل إقامة يف سورية؟ البد أهنا طرق أخرى 
ال عالق�ة هل�ا بالدراس�ة، وهو أم�ر إن صح - وهو صحي�ح بالتأكيد - يش�ر إىل حجم 

االخراق القانوين الذي متارسه هذه احلوزات وخطورته األمنية املحتملة.
حاول�ت ال�وزارة معرف�ة أس�امء احل�وزات يف الس�يدة زين�ب بط�رق غر رس�مية، 
واس�تطاعت حتصيل أس�امء س�ت ع�رشة ح�وزة ش�يعية)219( فأرس�لت إليه�ا خطابًا - 

الوثيقة صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات في دمشق تحت الرقم 10604/أ ، في دمشق بتاريخ 25 نيسان/  )218(
أبريل 2005، وموقعة من العميد محمود حسين الخطاب مدير إدارة الهجرة والجوازات.

وه�ي ح�وزة أهل البيت، الح�وزة الزينبية )اإلمام الش�يرازي(، حوزة اإلمام الخميني، ح�وزة المرتضى، حوزة   )219(
اإلمام السيس�تاني، حوزة القائم، حوزة اإلمام علي، ح�وزة اإلمام جواد التبريزي، حوزة اإلمام الصادق، حوزة 
الرس�ول األعظم، ح�وزة اإلمام المجتبى، حوزة اإلمام الحس�ين، ح�وزة اإلمام زين العابدي�ن، حوزة قمر بني 

هاشم، حوزة إمام الزمان التعليمية، حوزة الشهيدين الصديقين.
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»مجيعها يف الس�يدة زينب« )كام يف نص الكت�اب( - يدعوهم إىل احلضور لالجتامع »مع 
مديري�ة التعليم الرشعي يف الوزارة يف ش�ؤون احلوزات م�ن النواحي املختلفة، العلمية 
واإلداري�ة«)220( مصطحبني معهم وثائق »ترخيص احلوزة« و»املنهاج املقرر« و»جدول 
ع�ن اجله�از اإلداري« و»جدول ع�ن اجلهاز التدري�يس للحوزة« و»جدول عن أس�امء 
الط�الب وأعداده�م وجنس�ياهتم«، وكان عىل احل�وزات »األجنبية« أن تنص�اع للقرار 

بحكم القانون.
لكن احلوزات قررت متابعة سياسة التجاهل، وممارسة االنتظار ملا يؤول إليه األمر، 
ويبدو أهنم اس�تندوا إىل بعض الوعود من مس�ؤولني رفيعي املستوى تتعلق بمساعدهتم 
ومحايته�م، ففي اليوم املق�رر لالجتامع مل يمتثل أحد من ممثي احل�وزات لطلب الوزارة، 
وبقي�ت غرف�ة االجتامع ش�اغرة. والتعليق الذي دار ب�ني نائب مدي�ر التعليم الرشعي، 
ومدي�ره )أس�امة اخلاين( يش�ر إىل مدى ح�ذر ال�وزارة يف التعامل مع احل�وزات وعدم 
قدرهت�ا عىل إجراء القانون بحقه�ا، ففي 2006/06/01 رفع نائ�ب املدير كتابًا بخط 
الي�د يعلم مديره ب�� »رفض مديري احل�وزات احلضور رغم تبليغه�م«! ليعلق املدير - 
بخ�ط يده - تعليق�ًا دااًل للغاية عىل ضعف وزارة األوقاف أم�ام نفوذ املاليل يف الدولة، 
بالقول: »إذن علينا أن نقوم بالعمل مع الذين يستجيبون من املعاهد واحلوزات وملتابعة 

اجلهود«!)221(.

ماللي خارجون عن القانون
مل يتوقف األمر ههنا فعىل الوزارة أن تنفذ القرار، وعليها أن توضح لِ�َم مْل تستطع تنفيذه، 
فهي مسؤولة رسميًا أمام القيادة الُقطرية مسؤولية كاملة، اضطرت مديرية التعليم العايل 

من نص الوثيقة رقم 39، الموقعة من وزير األوقاف زياد الدين األيوبي في 24 ربيع اآلخر 1427ه الموافق ل�   )220(
2006/05/22 والمعنونة ب� »تعميم إلى السادة مديري الحوزات في القطر العربي السوري«.

كل من كتاب اإلخطار وجوابه في وثيقة واحدة بخط اليد وغير مرقمة، نحتفظ بنسخة منها.  )221(
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لوض�ع خالصة عام جرى بش�أن تنفيذ الق�رار الصادر عن القي�ادة الُقطرية)222( تتضمن 

ونص الوثيقة غاية في األهمية، والنسخة التي بين أيدينا غير مؤرخة أو مرقمة، وهو:  )222(
»الحوزات الدينية

أواًل: تضمن كتاب القيادة الُقطرية رقم 1732/ص تاريخ 2006/2/26 فيما يخص الحوزات:   
إلحاقها بوزارة األوقاف.  

تطبيق نظام التعليم الخاص عليها.  
مس�ؤولية وزارة األوق�اف ف�ي وض�ع نظام موحد ف�ي المناه�ج، والمقررات الش�رعية الكونية بما ينس�جم مع   

اإلسالم المعتدل الذي يجب أن تنتهجه الحوزات.
وه�ذا ما تؤكده المادة 44 من المرس�وم التش�ريعي رق�م /55/ تاريخ 2004/09/02 )الناظم للمؤسس�ات   
التعليمي�ة الخاص�ة للتعليم م�ا قبل الجامع�ي(، وتتضمن إغالق أي مؤسس�ة خاصة تروج للش�قاق الوطني أو 

الطائفي، أو تكرار المخالفات بعدم االلتزام بالتعليمات الوزارية.
وهن�ا ال ب�د من اإلش�ارة إلى وجوب عدم احتواء مناه�ج هذه الحوزات على أي س�بٍّ للصحابة مما يؤدي إلى   

الشقاق الوطني وال يتناسب مع أخالق أهل البيت عليهم السالم.
مسؤولية وزارة األوقاف عن تحديد أعداد الطالب العرب واألجانب.  

مس�ؤوليتها عن اعتماد ش�روط محددة لقبول الطالب في هذه المعاهد والحوزات كالس�ن والشهادة، علمًا أن   
هذه الشروط غير متوفرة.

ثانيًا: التواصل مع الحوزات  
طلب�ت وزارة األوق�اف أكث�ر م�ن مرة بع�ض المعلوم�ات الخاصة بالح�وزات: اس�م الحوزة، واس�م مديرها،   
وجنس�يته، ترخيص الحوزة، مرجعيتها، عدد س�نوات الدراس�ة، المناهج المقررة، النظ�ام الداخلي لها... ولم 
تت�م اإلجاب�ة إال من القليل منهم، وإجابة هؤالء كانت غير كافية وغير مقنعة. وعلى س�بيل المثال أجابت حوزة 
اإلم�ام المه�دي ولكن ليس فيها إال الموافقة األمنية، علمًا أن الموافقة األمنية ال تكفي العتبار الحوزة مرخصة 

دون الرجوع إلى وزارة التربية ووزارة األوقاف.
وال يوجد أي تنسيق مع وزارة األوقاف، علمًا أن الوزارة تصدق على شهاداتهم.  

وقد حاولت الوزارة التواصل معهم لمعرفة أوضاعهم القانونية من خالل مراسالت وطلبات لالجتماع معهم،   
وكان�ت االس�تجابة ضعيف�ة جدًا حيث لم يصلن�ا إال معلومات قليلة وف�ي آخر تعميم من أج�ل إبالغهم كتاب 
القي�ادة الُقطري�ة لم يتم حضور أي مدير منه�م لالجتماع المنعقد بتاري�خ 2006/05/31 بأمر وزير األوقاف 

رقم 39 تاريخ 2006/05/22.
علم�ًا أنه�م عند تبليغهم قال لنا مدير الحوزات إنهم قد أسس�وا مديرية خاصة بهم تهتم بأمر الحوزات، وأنه لم   
يعد لوزارة األوقاف عالقة بهم. وهذه التصرفات مخالفة لكتاب القيادة الُقطرية والمرس�وم التش�ريعي للتعليم 

الخاص.

ثالثًا: المؤسسون والمشرفون ومديرو الحوزات:  
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ه�ذه اخلالصة صفحتني خاصتني ب� »احلوزات الدينية« وس�لوكها الرافض للتعاون مع 
مديري�ة التعلي�م يف وزارة األوقاف، ومش�كلتها القانونية مع الق�رار الُقطري وغره من 
القرارات والقوانني واملراس�يم الترشيعية. ووفقًا لنص هذا التقرير الرسمي ف� »إنه عند 
تبليغه�م ]أي احلوزات[ قال لنا مدير احلوزات إهنم قد أسس�وا مديرية خاصة هبم هتتم 

بأمر احلوزات، وأنه مل يعد لوزارة األوقاف عالقة هبم«.
كش�ف كت�اب مديري�ة التعليم هذا ع�ن الوضع القان�وين للح�وزات، فهي ختالف 
مواد قانونية ومراس�يم ترشيعية، فمن جهة هي ختالف املادة 44 من املرس�وم الترشيعي 
رق�م /55/ تاريخ 2004/09/02 )الناظم للمؤسس�ات التعليمي�ة اخلاصة للتعليم 
م�ا قبل اجلامع�ي(، والتي تتضمن »إغالق أي مؤسس�ة خاصة تروج للش�قاق الوطني 
أو الطائف�ي، أو تك�رار املخالفات بعدم االلتزام بالتعلي�امت الوزارية«. ومن املعلوم أن 
الفكر الشيعي يستند برمته إىل االنتقاص من اخللفاء الراشدين والصحابة الذين مل يقفوا 
يف صف عي بن أيب طالب والبد من »وجوب عدم احتواء مناهج هذه احلوزات من أي 

سبٍّ للصحابة مما يؤدي إىل الشقاق الوطني«)223(.
ك�ام أن »أغل�ب املؤسس�ني للح�وزات ومديرهي�ا ه�م من غ�ر الس�وريني )هنود، 
باكس�تانيني، إيراني�ني، أفغ�ان( وه�ذا خمال�ف لل�امدة /8/ م�ن املرس�وم 55 تاري�خ 
2004/09/02 الناظ�م للتعليم اخلاص التي تش�رط أن يكون املدير س�وريًا إذا كان 
ش�خصًا طبيعيًا، وأما املؤس�س االعتباري فإن مل يكن س�وريًا فيجب أن يكون له نائب 

سوري، وأن يكون املدير سوريًا كذلك )يف احلالتني(« )224(. 
وإذا أضي�ف إىل ذل�ك مص�ادر التمويل اخلارجية وع�دم خضوعها لقان�ون وزارة 
الشؤون االجتامعية والعمل والرقابة األمنية، ونشاطات طالهبا التبشرية غر املسموحة 

أغلب المؤسس�ين للحوزات ومديريها هم من غير الس�وريين )هنود، باكستانيين، إيرانيين، أفغانستانيين( وهذا   
مخال�ف للمادة /8/ من المرس�وم 55 تاريخ 2004/09/02 الناظم للتعليم الخاص التي تش�ترط أن يكون 
المدير س�وريًا إذا كان ش�خصًا طبيعيًا، وأما المؤس�س االعتباري فإن لم يكن س�وريًا فيجب أن يكون له نائب 

سوري، وأن يكون المدير سوريًا كذلك )في الحالتين(«.

المصدر نفسه.  )223(

المصدر نفسه.  )224(
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قانونًا، ألهنا ممارس�ات خارج الدراس�ة، فإن ذلك يعني أن وضع املؤسس�ات احلوزوية 
ه�ش للغاي�ة، وبالتأكي�د - واس�تطرادًا - الكث�ر مم�ا ينطبق ع�ىل احل�وزات ينطبق عىل 
احلس�ينيات بطبيعة احلال، وينطبق عىل املؤسس�ات االجتامعي�ة والثقافية )مثل: النجمة 
املحمدي�ة، وهيئ�ة خدمة أهل البيت( خصوص�ًا يف مصادر التموي�ل واجلهاز اإلداري، 

وموضوع الشقاق الوطني وإثارة النعرات الطائفية.
تربئة لذمتها أمام كتاب القيادة الُقطرية اآلمر بأن »تكون الوزارة ]وزارة األوقاف[ 

مسؤولة عن:
1- وض�ع نظ�ام موحد للمدارس الرشعية واملعاهد اخلاص�ة يف املناهج واملقررات 
الرشعية والكونية )علوم - رياضيات - لغة أجنبية - فيزياء( بام ينسجم مع تطور ودعم 
التوجه الوس�طي )املعتدل( يف اإلسالم الذي تنتهجه هذه املعاهد واحلوزات وذلك من 

خالل هيئة علمية ختصصية من وزاريت األوقاف والربية.
 2- حتديد أعداد الطالب العرب واألجانب الذين يمكن استيعاهبم سنويًا للدارسة 

ه الديني للمقبولني من خالل جلنة مقابلة خاصة بالقبول. والتأكد من سالمة التوجُّ
 3- اعتامد رشوط حمددة لقبول الطالب يف هذه املعاهد واحلوزات كالسن ومستوى 

الثقافة والشهادة العلمية... إلخ.
 4- تعيين المدرس�ين واإلداريين والمديرين والموجهين التربويين بالتنس�يق مع 

وزارة التربية )بعد أخذ موافقة الجهات المختصة(«.
ف�إن مديري�ة التعليم الديني يف الوزارة ش�كلت جلنة صغ�رة لتقديم مقرح لوضع 
نظ�ام موحد للح�وزات العلمية، وتقدمت اللجن�ة فعاًل بمقرح�ات)225( تنم عن جمرد 

نص الوثيقة:   )225(
»الحوزات العلمية في جوار مقام السيدة زينب )ع(  

تعتب�ر الح�وزات العلمي�ة في جوار مقام الس�يدة زين�ب )ع( بمثابة الم�رادف الموضوعي لما يس�مى بالمعاهد   
الش�رعية أو كليات الش�ريعة اإلسالمية، ال تكاد تختلف عنها في المنهاج واألهداف ليتخرج منها الطالب فقيهًا 
أو عالم�ًا أو داعي�ة أو إمام مس�جد بحس�ب المرحلة العلمية التي توفر على دراس�تها، وهي تنقس�م إلى مراحل 

ثالث:
األول�ى: ويصطلح على تس�ميتها بالمقدمات، ي�درس الطالب خاللها مبادئ اللغ�ة والبالغة والمنطق وفتاوى   

الفقه وأصول العقيدة اإلسالمية واألخالق. 
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الرغب�ة بتخلي�ة املس�ؤولية ال أكث�ر وال أق�ل، فالدراس�ة تفتق�ر ملعرفة دقيق�ة باحلوزات 

الثانية: ويصطلح على تس�ميتها بمرحلة الس�طوح، يدرس الطالب خاللها النحو والمنطق وأصول الفقه وعلم   
الكالم والفلسفة وعلوم التفسير والحديث والتاريخ.

الثالثة: ويصطلح على تس�ميتها بمرحلة الدراس�ات العليا، وبحث الخارج يتعمق الطالب خاللها بدراسة الفقه   
وأصول الفقه واالستنباط.

 )...(  
وقد اشتهرت بأسماء نذكر منها:   

الحوزة الزينبية: وقد تأسس�ت بإش�راف المغفور له السيد حسن الش�يرازي منذ عام 1974، وعدد طالبها مائة   
وخمسون طالبًا. 

حوزة اإلمام الخميني: بإش�راف مكتب الس�يد علي الخامنئي، وعدد طالبها مائتا طالب، وقد تأسست منذ عام   
.1981

حوزة المرتضى: وقد تأسس�ت بإشراف المرجع الديني الس�يد محمد حسين فضل الله منذ عام 1995، وعدد   
طالبها سبعون طالبًا.

حوزة اإلمام السيس�تاني: وقد تأسس�ت بإش�راف سماحة العالمة الش�يخ حليم البهبهاني منذ عام 1996 وعدد   
طالبها سبعون طالبًا.

ح�وزة اإلم�ام القائم: وقد تأسس�ت بإش�راف س�ماحة العالمة محمد تقي المدرس�ي منذ ع�ام 1996، ووعدد   
طالبها خمسون طالبًا.

حوزة أهل البيت: وقد تأسست بإشراف سماحة العالمة السيد محمد الموسوي منذ عام 1996، وعدد طالبها   
ستون طالبًا.

حوزة اإلمام علي: وقد تأسس�ت بإش�راف س�ماحة العالمة الس�يد عب�د المنعم الحكيم منذ ع�ام 2001 وعدد   
طالبها أربعون طالبًا.

حوزة اإلمام جواد التبريزي: وقد تأسست بإشراف سماحة العالمة عباس النزاع منذ عام 2003، وعدد طالبها   
ستون طالبًا.

وثم�ة ح�وزات صغيرة قام بتأسيس�ها عدد من األس�اتذة بمبادرات ش�خصية؛ كحوزة اإلمام الص�ادق، وحوزة   
الرس�ول األعظ�م، وحوزة المجتب�ى، وحوزة اإلمام الحس�ين، وحوزة اإلم�ام زين العابدين، وح�وزة قمر بني 
هاشم. غير أن الحوزات الرسمية المؤيدة من قبل المرجعيات العليا للطائفة تكاد تنحصر في الحوزات الثمانية 

والتي تحظى برعاية مباشرة من مراجع التقليد، وهم: 
اإلمام السيد علي الخامنئي.  

  اإلمام السيد علي السيستاني.
اإلمام السيد محمد سعيد الحكيم.  

اإلمام السيد محمد حسين فضل الله.  
اإلمام ميرزا جواد التبريزي.  

المرجع الديني السيد كاظم الحائري.  
المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي.  
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العلمي�ة، وإىل املعرفة الوافية باملرجعيات التي ترشف عليها أو تتبع هلا، فاحلوزة الزينبية 
- عىل س�بيل املثال - تتبع املراجع الش�رازية، وهي اآلن يف عهدة املرجع الديني صادق 
احلس�يني الشرازي )شقيق مؤسسها حسن الش�رازي(، وحوزة »فقه األئمة األطهار« 
تع�ود للمرج�ع الديني حممد الفاضل اللنكراين، وبام أن الوزارة ال متتلك وثائق رس�مية 

عن عدد احلوزات وطالهبا فإن معلوماهتا يدخلها التخمني والتقدير.
وع�ىل أية حال فإن اقراح املديرية عىل صغره يتضمن قضايا حساس�ة، أمهها إجبار 
احلوزات عىل الفقه املقارن، والعقائد املقارنة، واللغة األجنبية، وأصول املناظرة، وضبط 
أعداد الطالب ومصادر تزكيتهم، حيث تنحر املسؤولية يف جهات املرجعيات الدينية 
الس�بع. غر أن هذا االقراح وضع يف أدراج املديرية وأصبح أرش�يفًا، فقد ُوجد أساسًا 

ل ويطبق، بل لتخىل به املسؤولية. ال لُيَفعَّ

وتج�در المالحظ�ة إل�ى أن معظ�م طالب تل�ك الح�وزات هم م�ن الجنس�يات العراقي�ة واألفغاني�ة والهندية   
والباكس�تانية واللبناني�ة واألفريقية مع أقليات ال تذكر من إندنوس�يا والمغرب واليم�ن وإذربيجان وتركيا، هذا 

باالضافة إلى مائتي طالب من الجمهورية العربية السورية.
مقترحات:  

أواًل: تطوير مناهج التعليم الديني في الحوزات بإضافة العلوم التالية:   
علم مقاصد الشريعة.  

علم الدين المقارن.  
الفقه المقارن.  

أدب الحوار واللغة األجنبية.  
ثانيًا: العمل الجاد على إيجاد صيغة قانونية للتوأمة بين الحوزات العلمية وكلية الشريعة.  

ثالثًا: تأسيس لجنة علمية تشرف على امتحانات التخرج.  
رابعًا: ضبط وتحديد سنوات الدراسة:  

المرحلة األولى: سنتان.  
المرحلة الثانية: أربع سنوات.  

المرحلة الثالثة: ثالث سنوات.  
خامس�ًا: اش�تراط منح اإلقامة للطالب األجان�ب باإلضافة للش�روط المطلوبة أمنيًا أن تت�م بموجب تزكية من   

إحدى إدارات الحوزات الثمانية المؤيدة من قبل المرجعية الدينية«.
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بيان علماء الشام

يف إطار تطبيق قانون التعليم األس�ايس اجلديد)226( وقبل أيام قليلة من رفض احلوزات 
العلمي�ة االمتثال لدع�وة وزارة األوقاف االجتامع أصدر وزير األوقاف تعمياًم يمنع فيه 
املعاه�د الرشعية والثانويات الرشعية ]احلكومية[ واحل�وزات العلمية من قبول طالب 
ج�دد يف مرحلة التعليم اإلعدادي)227(؛ فقد أصبحت من التعليم األس�ايس يف القانون 

اجلديد، والقانون حيُظر التعليم الديني يف مرحلة التعليم األسايس.
يف 6 متوز/يولي�و ع�ام 2006 أص�در عل�امء الش�ام بيان�ًا)228( ه�و األول من نوعه 

قانون التربية القديم يقسم التعليم ما قبل الجامعي إلى أربعة مراحل: رياض األطفال، واالبتدائي، واإلعدادي،   )226(
والثان�وي. والقان�ون الجدي�د يدم�ج المرحلة اإلعدادية م�ع المرحلة االبتدائية تحت مس�مى »مرحل�ة التعليم 

األساسي« ويجعل التعليم اإلعدادي مشمواًل بقانون التعليم اإللزامي. 

المواف�ق ل��  الثان�ي 1427ه  بتاري�خ 27 ربي�ع  التعمي�م ص�ادرة ع�ن وزارة األوق�اف برق�م /41/  وثيق�ة   )227(
.2006/05/25

وق�د وق�ع على بي�ان العلماء المذكور كبار علماء الش�ام ومنهم: الس�يد محمد الفاتح الكتاني، الحافظ الش�يخ   )228(
محيي الدين الكردي، الشيخ محمد كريم راجح )شيخ قراء بالد الشام(، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، 
الدكتور وهبة الزحيلي، الش�يخ عبد الرزاق الحلبي، الدكتور محمد محمد الخطيب )وزير األوقاف األس�بق(، 
الدكت�ور محم�د عجاج الخطي�ب، الدكتور مازن المبارك، الش�يخ صادق حبنكة، الش�يخ محمد ديب الكالس 
)الش�هير بالش�يخ أديب(، الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي، الشيخ س�ارية عبد الكريم الرفاعي، الشيخ صالح 

الدين أحمد كفتارو، الدكتور محمد راتب النابلسي.
وللمالحظة فإنه لم يظهر في نس�خة البيان األولى من أس�ماء الموقعين س�وى عدد قليل من أس�ماء كبار شيوخ   
وعلماء الدين الدمشقيين، ثم أضيفت إليهم كثير من األسماء الحقًا، كما أن شيوخ المدن األخرى الذين وقعوا 
على البيان لم تظهر أس�ماؤهم حتى في النس�خ المنش�ورة على مواقع اإلنترنت، وما ورد أعاله من أس�ماء هي 
األس�ماء التي ظهرت عى اإلنترنت بعد إعالن البيان متضمنة أس�ماء الموقعين األساس�يين على نس�خة البيان 
األول�ى، وجميعه�م تقريب�ًا دمش�قيون، ولك�ن البي�ان كان قد ُوقع م�ن كبار الش�يوخ في مختل�ف المحافظات 

السورية.
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هًا إىل رئيس اجلمهورية بش�كل خاص ومبارش)230(،  منذ مخس�ة وثالثني عام�ًا)229( موجَّ
يطلب�ون فيه إيقاف قرار إلغ�اء التعليم الرشعي يف املرحلة اإلعدادية، لكن اليشء األهم 
يف البيان هو أن العلامء مل يس�تطيعوا إخفاء حنقهم من املد الش�يعي، وترك احلوزات عىل 
غارهب�ا، دون أن تنص�اع لق�رار وزارة األوقاف وال حت�ى القيادة الُقطرية وال املراس�يم 
الترشيعية، يف الوقت الذي تلتزم كل املعاهد الدينية السنية والثانويات الرشعية احلكومية 
بالقوانني والتعليامت وبش�كل صارم، فلم االستثناء واحلوزات أساسًا لألجانب وليس 
للمواطنني الس�وريني؟ ف� »احلوزات الش�يعية ماضية يف جتاهل هذا التعميم، مرة عىل 
عدم االس�تجابة ل�ه«)231( وبالتأكيد فإن أصح�اب البيان كانوا عىل عل�م دقيق بتجاهل 
احلوزات لكل القوانني واملطالب والقرارات احلكومية الرسمية، خصوصًا وأن من بني 
املوقع�ني عىل البي�ان مدير التعليم الرشعي يف وزارة األوقاف نفس�ه، وكان هذا التوقيع 

سببًا يف إقالته من منصبه)232(.

أي منذ أن وقع علماء سورية عام 1973 بيانًا لرفض مسودة الدستور الذي طرحه حافظ أسد لالستفتاء، بسبب   )229(
م�واد تتعل�ق بدين الدولة ودين رئي�س الدولة. انظر تفاضيل صدور البيان ودور الش�يخ س�عيد حوى في كتابته 

وتوقيعه من علماء سورية:
حوى، سعيد، هذه تجربتي وهذه شهادتي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1987، ص ص 112-104.  

تضم�ن ن�ص »بيان من علماء الش�ام حول اس�تهداف التعليم الديني في س�ورية« فقرة خاصة تش�ير إلى نش�اط   )230(
الح�وزات التبش�يري خ�ارج القانون وه�ي »4- إن الحوزات الش�يعية ماضية ف�ي تجاهل ه�ذا التعميم مصرة 
على عدم االس�تجابة له ومدارس الش�ويفات تضيف إلى منهاج المرحلة األساس�ية ما تش�اؤه من الزيادات في 
الساعات والمقررات والمدارس التبشيرية األجنبية ماضية في مناهجها الخاصة بها وأساليبها التربوية دون أي 

معارضة وال إشكال«.

المصدر نفسه.   )231(

صدر قرار إقالته في 9 تموز/يوليو 2006 بعد أربعة أيام من تاريخ صدور البيان، انظر: أخبار الشرق، إقالة مدير   )232(
التعليم الشرعي في سورية بسبب رفضه قرار وقف التسجيل في المعاهد الشرعية، 10تموز/يوليو 2006.

وحس�ب نفس المصدر فإن وكالة يونايتد برس انترناش�ونال نس�بت إلى حركة العدالة والبناء أن إقالته تأتي في   
إطار »خطة تجفيف ينابيع المدارس الدينية في سورية من قبل النظام الحاكم«، وأن الخاني أقيل »لرفضه قبول 
قرار الوزير إيقاف التس�جيل في المعاهد والثانويات الش�رعية«، حيث ُعّين محله الحقًا فريد الخطيب. وقالت 
الحرك�ة إن »ه�ذا الق�رار يأت�ي مفاجئًا لعلماء الش�ام الذين ُوعدوا من قبل النظام بحل مش�كلة وقف التس�جيل 
بالمعاه�د الش�رعية جذريًا وقريبًا وذلك إث�ر رفع العلماء لعريضة االحتجاج التي وق�ع عليها أكثر من 200 من 

كبار علماء سورية« إلى الرئيس السوري بشار األسد.
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امللف�ت لالنتب�اه أيضًا يف بي�ان العل�امء الربط غر املب�ارش بني »احلوزات الش�يعية« 
و»املدارس التبش�رية األجنبية«، فهي - ش�أن احلوزات - »ماضية يف مناهجها اخلاصة 
هبا وأساليبها الربوية دون أي معارضة وال إشكال«)233(. والبيان جاء يف ذروة احلديث 
عن التش�ييع يف س�ورية، وقد بلغت حساسية علامء الدين السنة ذروهتا من املد الشيعي، 
ومن الطبيعي أن جيد ذلك فرصته يف البيان للتنبيه العلني غر املبارش عىل هذا املوضوع، 
ك�ام أن البيان يمث�ل أول وثيقة موجه�ة إىل احلكومة صادرة عن علامء الدين الس�وريني 

تذكر الشيعة وتنم عن حساسية جتاههم.

 كسر جدار الصمت
اإلحس�اس بالظاهرة يأيت من االهتامم هبا، وبام أن الس�لفيني هم العدو الطبيعي للشيعة، 
فقد كانوا أول من تابع هذه الظاهرة، فقد أصدر السلفي عبد الستار آل حسني يف العام 
نفس�ه كتاب�ًا بعن�وان »حتذير الربية من نش�اط الش�يعة يف س�ورية«. أثار الكت�اب اهتاممًا 
حم�دودًا؛ فق�د كان قد نرش إلكرونيًا واقتر تداوله عىل املواقع الس�لفية عىل اإلنرنت، 
غر أن الالفت لالنتباه هو تزامن تاريخ صدور هذا الكتاب مع اإلعالن عن افتتاح مقام 
عامر بن يارس عام 2004، ويبدو أن هذا االفتتاح كان بمنزلة رصاصة البدء يف االلتفات 

إىل عملية التشييع واالهتامم بانتشارها يف املنطقة الرشقية واجلنوبية يف سورية.
االهت�امم الس�لفي بالظاهرة من منطلق دين�ي ما لبث أن اقرن بالس�يايس، ذلك أن 
الس�لطات الس�ورية كانت ق�د بدأت محالت اعتق�ال يف صفوف الس�لفيني منذ ترشين 
الثاين/أكتوبر عام 2001 يف س�ياق محلة مكافح�ة اإلرهاب الدولية)234(، والبحث عن 
اخلاليا النائمة لتنظيم القاعدة؛ إذ أبدى النظام تعاونًا اس�تثنائيًا مع املخابرات األمريكية 
بعد أحداث 11 أيلول/سبتمرب، إىل الدرجة التي أشاد فيها بوش بتعاون النظام السوري 

http://www.thisissyria.net/2006/07/10/syriatoday/01.html :انظر الخبر على الرابط  

من نص بيان العلماء.   )233(

اللجنة السورية لحقوق اإلنسان، لندن.   )234(
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م�رات عديدة)235(، األمر الذي جعل الس�لفيني يربطون محل�ة االعتقاالت املتواصلة يف 
صفوفهم بالتزايد املستمر لالنتشار الشيعي اآلخذ بالتصاعد.

يف مس�تهل 2005 قرع امللك األردين عبد اهلل الث�اين جرس اإلنذار من قيام »هالل 
ش�يعي« يمتد من مقاطعة خراس�ان يف رشق إيران مرورًا بالعراق وسورية ولبنان حتى 
حوض األبيض املتوس�ط)236(، وتبعه يف ذلك وزير اخلارجية الس�عودي األمر س�عود 
الفيص�ل. أثار احلديث الس�يايس عن اهلالل الش�يعي اهتامم املحللني السياس�يني، لكن 
االهتامم بقضية التش�ييع مل تكن بعد من متداوالت التحليل السيايس، فقد كانت املسألة 

مسألة عالقات قوة وحماور سياسية يف نظر املحللني.
بدأ النقاش الصامت عن التبش�ر الش�يعي يف س�ورية خيرج إىل العل�ن عندما انتقد 
املحامي الس�وري هيثم املالح )رئيس اجلمعية الس�ورية حلقوق اإلنسان( افتتاح العديد 
من احلوزات الش�يعية يف سورية وإقامة النش�اطات وإجراء االجتامعات بدون مساءلة، 
فض�اًل عن نش�اط العديد م�ن الش�يعة اإليرانيني يف الب�الد وتغايض احلكومة الس�ورية 
عنهم، يف حني يس�تمر الضغط عىل خطباء املس�اجد الس�نة ويستدعون إىل أجهزة األمن 
بش�كل متكرر. وكش�ف املالح ع�ن التميي�ز واالزدواجية اللذين متارس�هام الس�لطات 
متسائاًل: »هل هذه االزدواجية يف تعامل األجهزة األمنية مع الرشائح العديدة من التيار 
اإلسالمي حمض صدفة؟ أم وراء األكمة ما وراءها؟ وهل نستطيع أن نستشف أن هناك 
اتفاق�ًا ضمنيًا بني الدولة اإليرانية والنظام يف س�ورية لوضع التس�هيالت أمام الوافدين 
م�ن إيران بغية مد جس�ور الثورة من هناك إىل املجتمع الس�وري وحتويله من الس�نة إىل 

التشيع عىل الطريقة اإليرانية؟«)237(.
وب�ام أن اإلخوان املس�لمني مجاعة دينية وسياس�ية يف الوقت نفس�ه، فق�د كانت هلم 
حساس�يتهم اخلاص�ة للجان�ب الدين�ي يف قضية »اهلالل الش�يعي«، فام أن ب�دأ احلديث 
الس�يايس ع�ن »اهلالل الش�يعي« حتى أخذ يردد عىل ألس�نة قياداهتم من�ذ هناية 2005 

صحيفة »الحياة« بتاريخ 2008/01/05  )235(

سورية.. جسر إيران إلى المتوسط، مجلة «المشاهد«، لندن، عدد 537، 2006.  )236(

صحيفة »الرأي العام« الكويتية، 05/01/ 2006.  )237(
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احلديث عن محالت التش�ييع يف س�ورية، لكنهم ما أعلنوا حتذيراهتم واستنكارهم حتى 
ما بعد منتصف عام 2006، وذلك بعد تر حيات املالح وبعد أن نرشت جملة »الوطن 
الع�ريب« تقري�رًا صحفي�ًا مثرًا عن »اس�راتيجية نرش التش�يع يف س�ورية«)238(، أكد بأن 
»حاالت اعتناق املذهب الش�يعي ش�هدت مؤخرًا تزايدًا باآلالف )...( وس�ط صمت 
رس�مي كامل، سادت قناعة يف أوساط السوريني املطلعني بأن ثمة تشجيعًا رسميًا خفيًا 
ومعلنًا هلذه الظاهرة، ووصل البعض إىل حد وصفها بأهنا سياس�ة رس�مية للنظام مبنية 
عىل حس�ابات مس�تقبلية«! وأن عملية التش�ييع تأيت – حس�ب التقرير - يف سياق تقوية 

املحور اإليراين السوري.
حتدث معظم املعارضني السياس�يني الس�وريني عن »محالت التش�ييع يف س�ورية«، 
وأهنا »تزيد االحتقان الداخي يف سورية )...( حني ُتنفق مبالغ طائلة للتشييع«. وأكدوا 
أن »البعد الطائفي واضح وظاهر يف سياس�ة إي�ران جتاه املنطقة«، وأن »كل ما جيري من 
حركة تش�ييع يف س�ورية ه�و )...( حماولة إلث�ارة البلبلة من أجل تغي�ر تركيبة املجتمع 
الس�وري«)239(. ه�ذه الترحيات املتوالية أثارت مش�اعر الس�وريني ولفت�ت انتباههم 
للتبش�ر الشيعي؛ وألول مرة يف تاريخ الدولة الس�ورية يصبح موضوع التشييع موضع 

هواجس شعبية.
ع داخل س�ورية وخارجه�ا إىل احلد الذي دفع  بدأ احلديث يتصاعد عن محلة التش�يُّ
أب�رز فقهاء الش�ام الدكتور وهبة الزحي�ي للقول بأن »ما جيري يف س�ورية عدوان ال بد 
من إيقافه«)240(. وانتهز الفرصة نائب الرئيس األس�بق املنش�ق عبد احلليم خدام بخبث 

)238(  12 حزيران/يونيو 2006.

وكالة قدس برس، ش�خصيات س�ورية قلقة من تنامي ظاهرة التشّيع.. مؤسس�ات إيرانية تبني حسينيات وتقدم   )239(
عروضًا مالية مغرية لكسب والء السوريين، 31 تشرين األول/أكتوبر 2006. انظر الرابط:

http://www.qudspress.com/look/print.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle
=4104&NrIssue=1&NrSection=3

المصدر نفس�ه، وحس�ب المصدر ذاته ققد قال الدكتور الزحيلي: »لم يصل أمر الدعاية الش�يعية في سورية إلى   )240(
درج�ة الظاهرة، ولكنه حركة دؤوبة تس�تخدم فيها المستش�ارية اإليرانية في دمش�ق اإلغ�راءات المادية من مال 
وبي�وت وس�يارات م�ن أجل جلب الناس إلى اعتناق التش�يع«. وأوض�ح أن هذه الحركة التي تتم بس�رية كاملة 
والتي تقابل بصمت رس�مي، قد تزعج الس�وريين في المستقبل، وقال: »لقد تحدثنا قبل أشهر مع السيد )علي( 
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س�يايس لتعميق الفجوة بني النظام والش�عب الس�وري، فأكد أن الرئيس حافظ األس�د 
»كان مسلاًم، ومل يعلن تشيعه«، وأرجع السياسة اإليرانية يف نرش التشيع إىل مبدأ »الدفاع 
عن مصالح إيران يف املنطقة حتى ولو كان ذلك بالتحالف مع الشيطان األكرب«. وانتقد 
خدام الس�فر اإليراين يف دمش�ق حتديدًا، واهتمه بقيادة حركة التشييع يف سورية، مشرًا 
إىل أن »حرك�ة التش�ييع ه�ي ظاهرة سياس�ية يقوم هبا الس�فر اإليراين يف دمش�ق هبدف 
إجي�اد حالة سياس�ية مرتبطة بإيران، وهذا النش�اط خطر ألنه يؤس�س لفتن�ة مذهبية يف 

سورية«!
حظيت ه�ذه الترحيات باهت�امم القادة األردني�ني)241( والس�عوديني)242(، وعلامء 
الدي�ن الس�لفيني األع�داء التقليديني للش�يعة، وكان�ت لترحيات الداعية الس�عودي 
الدكتور س�لامن العودة )املرشف العام عىل »مؤسس�ة اإلسالم اليوم« السعودية( - التي 

خامنئ�ي ف�ي طه�ران واعتبرنا ما يجري في س�ورية عدوان�ًا ال بد من إيقاف�ه، إذ كيف يتم الحدي�ث عن الوحدة 
والحوار وفي المقابل يتم دفع األموال للناس كي يغيروا مذاهبهم«! كما أش�ار الزحيلي إلى أن عملية التش�ييع 
أم�ر واق�ع وال يمكن أن يخفى عل�ى كل ذي بصيرة، وذكر أن مئات من الس�وريين في دير ال�زور والرقة ودرعا 

وغوطة دمشق قد استجابوا فعاًل إلغراءات المستشارية اإليرانية وتشيعوا.

»الس�ؤال الش�يعي يطرح ألول مرة في األردن، فثمة تقارير وتصريحات رسمية ومعلومات متعددة تؤكد وجود   )241(
ظاهرة »محدودة« من »التشيع الديني« في السنوات األخيرة في مناطق مختلفة، باإلضافة إلى التخوف الرسمي 
من حالة »التش�يع السياس�ي« من خالل قنوات واس�عة كعالقة قي�ادة حماس الخارج بإخ�وان األردن، ووجود 
عشرات اآلالف من الشيعة العراقيين المقيمين في األردن، إلى مرحلة بات يتحدث فيها بعض المسؤولين عن 
»خاليا ش�يعية نائمة« في عمان، يتوازى ذلك مع إعجاب ش�رائح اجتماعية واس�عة بأداء حزب الله في الحرب 
األخي�رة، وكفاءة حس�ن نص�ر الله أمينه الع�ام، الذي أصبح بمثابة بطل ش�عبي في الش�ارع العرب�ي، واألردني 

بالتحديد.
يأتي الجدل األردني حول التش�يع والنفوذ السياس�ي اإليراني في المنطقة في سياق حالة االستقطاب السياسي   
اإلقليمي الواضح اليوم بين المحور اإليراني- الس�وري المعزز بتأييد حركات إس�المية والمحور الذي يطلق 
على نفسه »معسكر االعتدال العربي« وعماده الرئيس )مصر، السعودية، األردن(. فالتخوف العربي من النفوذ 
اإليران�ي يب�رز بوض�وح في تصريح�ات لكبار المس�ؤولين تحذر م�ن نفوذ إيران، وتش�كك في »والء الش�يعة 

العرب«، وفي مقاالت تتحدث عن إعادة تصدير الثورة من جديد على يد نجاد ومجموعته الحاكمة اليوم«.
انظر: أبو رمان، محمد، التش�ييع السياس�ي ظاهرة تغذيها انتصارات حزب الله، صحيفة »الغد« األردنية، العدد   

.2006/10/04

حذر الملك عبد الله بن عبد العزيز من س�عي إيران للتبش�ير بالمذهب الشيعي في البالد السنية )مجلة »التايم«،   )242(
.)2007/02/22
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تناقلتها الفضائيات عن »انتش�ار كبر للمد الش�يعي يف بالد الش�ام، وس�ورية عىل وجه 
اخلصوص«، وحتذيره من »ظاهرة انتش�ار التوجهات الش�يعية داخل اإلطار الس�ني يف 
بالد الش�ام وس�ورية« بوصفه »أمرًا ال يمكن الس�كوت عليه«، ف� »التمدد الش�يعي يف 
اإلطار الس�ني« من منظور س�لفي »هو لع�ب بالنار«)243( - دور ه�ام يف تعميم القضية 
ش�عبيًا يف الع�امل الع�ريب، فظه�رت مق�االت وتقارير صحفية بش�كل كثي�ف يف املواقع 
اإللكرونية والصحاف�ة العربية والدولية، وبدأت الترحيات تتكاثر، من قبل منظامت 
حقوقي�ة، حتى أصبح موضوع املد الش�يعي موضوع نقاش وختطيط س�يايس وأمني يف 

املنطقة)244(.
م�ا من ش�ك بأن ه�ذه الترحيات لقادة سياس�يني ودينيني أهلب�ت االهتامم بظاهرة 
التبش�ر الش�يعي، وحرضت وس�ائل اإلع�الم عىل تناوهل�ا، فيام أصبحت إح�دى أكثر 
القضايا الدينية إثارة يف الداخل الس�وري، إذ ب�دأت تصدر عرشات التقارير واملقاالت 
ونداءات االس�تغاثة من التش�ييع)245(، وذلك بجوار حديث ب�دأ يتصاعد عن عمليات 

22 تشرين األول/أكتوبر 2006.  )243(

نقلت الوكالة اإلسالمية لألنباء )الشيعية( في 8 أيلول/سبتمبر 2006 عن تقارير أوروبية استخباراتية بأن زيارة   )244(
رجب طيب أردوغان إلى السعودية في مطلع أيلول/ديسمبر 2006 كانت لتوقيع »معاهدة سرية بين السعودية 

وتركيا لوقف المّد الشيعي«.
وح�ذر المل�ك األردني عبد الل�ه الثاني إيران من زعزعة االس�تقرار في المنطقة لمد نفوذها وتوس�يع هيمنتها،   
انظر: صحيفة »الغد« األردنية، الملك يحذر إيران من زعزعة االستقرار في المنطقة، العدد 2007/01/25. 

صدر عدد من »االستغاثات« مثل:  )245(
رسالة من مواطن سوري حول المد الصفوي في الالذقية أيار/مايو 2006 ، انظر الرابط:  

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=62624  
نداء من علماء سورية المسلمة )وا إسالماه(، موقع من خارج سورية باسم »هيئة علماء المسلمين في سورية«،   

حمص حماة القصير 17 رمضان عام 1427هجرية الموافق ل� 10 تشرين األول/أكتوبر 2006.
وهناك أكثر من خمس�ة نداءات اس�تغاثة كتبت على ش�كل تقارير، وكما يبدو من طريقة بنائها فقد كتبت بأيدي   
بع�ض األهال�ي وعلماء الدي�ن، وتم توزيعها بش�كل محدود بين علم�اء الدين ذوي النف�وذ والتأثير لتحذر من 

التمدد الشيعي في الجزيرة والبادية السورية وبين القبائل. )نحتفظ بنسخة منها(.
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تشييع منظمة يف األردن ومر)246( والسودان)247( وأماكن أخرى يف املغرب العريب.
تصاعد الضغط اإلعالمي والتدفق اليومي للمعلومات التي تتعلق بالتش�ييع املنظم 
واملحمي أمنيًا وسياس�يًا من قبل النظام الس�وري، وبدأ ذلك يش�كل ضغطًا عىل النظام 
السوري وعىل عمل شبكة املبرشين التي تعمل يف كنفه ومحايته، فسارع إىل أحد حلفائه 
من املؤسسات السنية للقيام بخطوة ختفف هذا الضغط، فأعلن يف ترشين الثاين/ نوفمرب 
2006 عن تأس�يس »مجعية التآخي بني املذاهب اإلس�المية يف سورية« برئاسة الدكتور 
صالح الدين كفتارو )نجل مفتي س�ورية السابق أمحد كفتارو، ورئيس جممع أبو النور( 
بحيث يشغل منصب نائب رئيس اجلمعية رجل الدين الشيعي الدمشقي عبد اهلل نظام، 
)رئيس اجلمعية املحس�نية يف دمش�ق( وذلك »استجابة للهواجس املثارة بشأن التشيع«، 
ومن أجل »تعزيز أوارص اإلخاء اإلسالمي والتقريب بني املذاهب اإلسالمية« بحسب 

بيان اجلمعية!
الشك أن خطوة كهذه عىل أمهيتها ال تستطيع مواجهة الشائعات التي بدأت تنترش 
بش�كل واس�ع وتتح�دث عن مؤامرة عىل س�نية الش�عب الس�وري، وجتني�س عرشات 
اآلالف م�ن الش�يعة اإليراني�ني والعراقي�ني واللبناني�ني لتغي�ر الركيب�ة الديمغرافي�ة 
ج اإلحس�اس بالنقمة من استغالل تعاطف السوريني مع  لس�ورية)248(، األمر الذي أجَّ

القضية اإليرانية وحزب اهلل.
أح�س امل�اليل املب�رشون أن ه�ذا ال يكفي وال ب�د من املواجه�ة، وبالتايل ف�إن الرد 
اإلعالم�ي يف ه�ذا الس�ياق بات أم�رًا حتمي�ًا حلامية أنفس�هم ومرشوعه�م؛ فقد أصبح 

حذر الدكتور يوسف القرضاوي من »اختراق شيعي لمصر عبر بوابة المتصوفة«، 3 أيلول/ سبتمبر 2006.   )246(
http://www.alarabiya.net/Articlep.aspx?S=27111 :انظر الخبر على موقع »العربية نت« على الرابط  

أحم�د الن�ور، الن�ور، جماعات إس�المية س�ودانية تحذر من مخط�ط كبير وراءه إي�ران: قرى بأكملها تش�ّيعت   )247(
والحسينيات والزوايا تنتشر في الخرطوم، صحيفة »الحياة«، 19 كانون األول/ديسمبر 2006.

انظر: األحمد، خالد، بشار يبيع سورية للصفويين، موقع رابطة أدباء الشام، على الرابط:  )248(
http://www.odabasham.net/show.php?sid=9230  

و: درويش، إبراهيم، ما لم يقل مقال: أين مكمن الخطر؟، موقع مركز الشرق العربي، على الرابط:  
http://www.asharqalarabi.org.uk/mushrakat/b-mushacat-1160.htm  
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البقاء يف الظل بمنزلة دليل إدانة عن نش�اطهم، فخرج بعض الش�يعة الدمش�قيون )وتم 
جتنب أي ش�خصية ش�يعية غر سورية( ونفوا بش�كل قاطع أي عملية تبشر يف سورية، 
وحس�ب ما ورد يف كالم كل من رجي الدين الش�يعيني الدمشقيني )عبد اهلل نظام ونبيل 
حلباوي( فإنه »ال وجود حلملة تبش�رية شيعية بني أهل السنة وأن هذا الكالم يفتقر إىل 

الدليل«)249(، وبطبيعة األمر النفي يف هذه احلال أفضل وسيلة لنشاط يعمل يف الظل.
الالف�ت لالنتباه ه�و ظهور رجل الدين العلوي )النصري( املنتمي للتيار الش�يعي 
ذو الفقار غزال لينفي وجود ظاهرة تش�يع بني العلويني بجوار نفي الش�يعة الس�وريني 
حلمالت تبشر شيعية! ومن الواضح أن املسألة كانت يف إطار خطة دفاعية عاجلة وغر 

من المهم التنويه إلى أنه ال يوجد ما يثبت هذه الشائعات أو ينفيها حول تجنيس الشيعة اإليرانيين وغيرهم.   )249(
نيوف، حيان، ش�يعة س�ورية يردون على اتهامهم ب� »التبش�ير« بين الس�نة والعلويين، االثنين 6 تش�رين الثاني/  

نوفمبر 2006. 
وفي سياق الرد قال رجل الدين الشيعي عبد الله نظام: »الكالم عن ظاهرة تشيع في سورية بدعم إيراني وغض   
السلطات السورية النظر عنها هو كالم عار عن الصحة، وهدفه التفرقة. في سورية ال يوجد شيء اسمه الدعوة 
إل�ى مذه�ب معين، والقانون يخض�ع له الجميع بنفس الطريقة، والش�يعة أصاًل تابعون ف�ي كل أمورهم الدينية 
إلى وزارة األوقاف في سورية من مساجد وأئمة. نحن كشيعة عبارة عن مذهب فقهي، والمذهب الفقهي ليس 
دينًا أو شيئًا خاصًا حتى يدعو إليه اإلنسان ال سيما أنه توجد ضمن المذهب الواحد في اإلسالم فتاوى متعددة 
وأكثر من قول في مس�ألة واحدة. ال يوجد تش�يع في س�ورية مرتبط بجهة خارجية أبدًا. أي ش�خص لديه مثال 

واحد فليقل مثاله لنا«.
إذن هن�اك تش�يع مقاب�ل أموال كم�ا قالت جهات س�ورية معارضة؟ س�ألت »العربية نت«. يجي�ب: »هذا كذب   

صراح من جماعات تريد حربًا طائفية في المنطقة. اإلنسان الذي يتم شراؤه باألموال ال خير فيه«.
وس�ألت »العربية نت«: هناك تقارير تحدثت عن نش�اطات إيرانية من خالل بناء مراكز ثقافية جديدة وحوزات   
شيعية. فأجاب نظام: »لديهم مركز ثقافي في دمشق فقط، والسفارة األمريكية لها مركز ثقافي أيضًا. أما بالنسبة 
للح�وزات، فنحن لدينا حوزات معروفة لتدريس الطلبة كما توجد عند أهل الس�نة معاهد لتدريس الطلبة أيضًا 

وهي معاهد شرعية. هذا عمل طبيعي والمسيحيون عندهم مدارس الهوتية«.
ونفى أن يكون المسجد األموي يعطي دروسًا في الفقه الشيعي قائاًل: »هذا المسجد إلخواننا السنة«. وأضاف:   
»الدروس التي فيه هي لرجال دين وفقه من أهل الس�نة، ولكن في ش�هر رمضان حصل أن أذيع حديث رمضان 
الديني من المس�جد األموي بداًل من أن يذاع في التلفزيون وش�خصيًا ش�اركت لمدة 7 دقائق. ودعيت إليه في 
يوم من أصل 29 يومًا تكلم فيها رجال دين من السنة فهل كثير على الشيعة أن يتكلموا 7 دقائق في حديث ديني 

واحد«!
وأبدى عبد الله نظام استغرابه من موجة التهويل بمد شيعي في بالده، وقال: »العقيدة ليست مصبغة نرسل إليها   

القماش لتغيير لونه واإلنسان حر بما يختار وال نستطيع أن نفرض عليه أي شيء«. انظر الرابط:
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/11/06/28855.htm  
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مدروس�ة بعناية؛ فاحلديث عن تش�ييع العلويني مل يتناوله اإلعالم بش�كل مس�هب، ومل 
يش�كل جزءًا من حديث الش�ارع، لكنه عىل كل حال كان جزءًا من اس�تهداف س�يايس 
للنظ�ام لتأكي�د الدواف�ع الطائفية حلملة التبش�ر ومحايتها أمنيًا وسياس�يًا م�ن قبل نظام 

األسد االبن.
يف ظ�ل عزلة دولية وهتدي�د النظام بنتائج التحقيق ال�دويل يف مقتل رفيق احلريري، 
ف�إن عىل األس�د أن يتجنب أي ضغ�ط آخر خصوص�ًا إذا كان داخليًا، وق�د أحس بأن 
مس�ألة التشييع أصبحت مصدر قلق ال يمكن التكهن بنتائجه فيام إذا استمر بالتصاعد، 
وبالت�ايل ف�إن عليه التحرك بش�كل فوري ملحارصت�ه، هكذا ُدفع باملفتي اجلديد الش�يخ 
أمح�د حس�ون - املغرم باحلديث لوس�ائل اإلعالم ورج�ل الدين غري�ب األطوار بنظر 
ن سيل ترحياته نفيًا قاطعًا بأي تشييع أو تبشر  علامء الدين السنة - إىل الواجهة، ليضمِّ

شيعي يف األرايض السورية مدعوم من النظام أو من إيران)250(.
من حق النظام أن يدافع عن نفسه بمزيد من الشفافية، فالوثائق احلكومية والوقائع 
التي سقناها يف الفصول السابقة ليس باإلمكان نفيها بسهولة، لكن بام أن النظام متورط 
فليس عليه إال النفي ألعامل تتم يف الظل غالبًا، وضمن منظومة عقله األمني فإن عليه أن 
يقمع أي حديث علني احتجاجي يتعلق بالتبشر الشيعي، وعىل هذا األساس فإنه جلأ إىل 
سياس�ة اعتقال املتدينني من ذوي االجتاه السلفي املناهض الطبيعي للتشييع واستصدار 
أحكام قاس�ية جدًا بحقهم تبدأ من أربع سنوات وتصل إىل أكثر من ثامين سنوات بتهمة 

على سبيل المثال صرح الشيخ حسون ل�»لعربية نت« قائاًل: إن الذين يتحدثون عن تشيعه إنما يسوقون اتهامات   )250(
مضحك�ة، في س�ورية يوجد مفت للجمهورية ومفت للش�افعية واألحناف والجعفري�ة. أرجو من هؤالء الذين 
ينق�ل عنه�م هذا الحديث أن يعلنوا عن أس�مائهم وأن يقول�وا نحن الذين نتهم ال أن يقول�وا والله أخبرنا بعض 
العلم�اء م�ن حلب أنه�م نصحوا المفتي أال يتش�يع، ... تابعت األمر بش�كل ش�خصي وتبين أن�ه غير صحيح، 
واتصلت بالش�يخ س�لمان العودة، وطلبت منه أن يدلني على موقع من المواقع التي يقال أن فيها انتشارًا للتشيع 
في س�ورية، وكان س�عيدًا بتوضيح األمور له، وقال إن هذه األنباء جاءته من بعض اإلخوة ولذلك تكلمت بها، 

فدعوته لزيارة سورية ليرى حقيقة األمور. انظر تصريحات حسون في موقع »العربية نت« على الرابط:
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/11/27/29435.htm  
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االنتامء إىل »مجعية هتدف إىل تغير كيان الدولة االقتصادي واالجتامعي«!)251(
يف 28 كان�ون الثاين/يناي�ر 2007 اعتق�ل جه�از األمن الس�يايس يف مدينة بانياس 
الس�احلية الش�اعر املس�ّن حممد عي درباك )72 عامًا( بس�بب قصيدة نظمها ينتقد فيها 
الشيعة بعد أن هاجم جيش املهدي الالجئني السوريني يف العراق، ونتيجة سوء املعاملة 
واألوضاع غر اإلنسانية التي وضع فيها، فقد نقل إىل املشفى وتناقلت املنظامت احلقوقية 
نبأ وفاته يف سجنه إثر جلطة أصابته!)252( ويف السياق نفسه دامهت قوات األمن يف درعا 

انظ�ر مث�اًل: اللجنة الس�ورية لحقوق اإلنس�ان، لندن، خمس س�نوات س�جن بس�بب االنتماء إلى تيار س�لفي،   )251(
http://www.shrc.org/data/aspx/d8/2798.aspx :2007/09/20، على الرابط

وحتى تاريخ كتابة هذه السطور ما تزال األحكام جارية فقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق )محكمة   
اس�تثنائية( يوم األحد 2007/11/11 أحكامًا على ثالثة معتقلين بتهمة االنتس�اب لجمعية س�رية تهدف إلى 
تغيير كيان الدولة االقتصادي واالجتماعي سندًا للمادة /306/ من قانون العقوبات السوري وذلك في إشارة 
النتس�اب المتهمين إلى تيار سلفي متش�دد، وتراوحت األحكام بين السجن لمدة ثماني سنوات والسجن أربع 
سنوات فيما استجوبت عددًا آخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم الستكمال الدفاع أو لمطالبة النيابة، وكانت 

األحكام على الشكل التالي:
السجن لمدة ثماني سنوات للمتهم محمود الشيخ بن محمد.  

السجن لمدة ست سنوات للمتهم محمد الحمود.  
السجن لمدة أربع سنوات للمتهم محمد بربور درويش.  

انظر اللجنة السورية لحقوق اإلنسان، لندن 12 تشرين الثاني/نوفمبر على الرابط:  
http://www.shrc.org/data/aspx/d7/3357.aspx  

وف�ي 14 تش�رين الثاني/نوفمب�ر 2007، حكم�ت محكمة أم�ن الدولة على المواطن الس�وري خال�د العبود   
الموقوف منذ تاريخ 2005/03/28 باألش�غال الش�اقة لمدة س�بع س�نوات بتهمة االنتس�اب لجمعية تهدف 
لتغيير أوضاع المجتمع االقتصادية واالجتماعية بإحدى الوسائل المذكورة بالمادة 304 سندًا للمادة 306 من 
قانون العقوبات، وحجره وتجريده مدنيًا وتضمينه الرسوم والمصاريف قرارًا مبرمًا غير خاضع للطعن بالنقض 

وخاضع للتصديق من المراجع المختصة.
كم�ا اس�تجوبت المحكم�ة ف�ي نفس الي�وم كاًل من: محم�د عبيد األحم�د بن عيس�ى وناصر ناصر م�ن أهالي   

الجوالن، وكاًل من محمد ناصر وعبد المحسن محمد الحاج الشيخ من أهالي محافظة الرقة بنفس التهمة!
انظر: اللجنة السورية لحقوق اإلنسان، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، على الرابط:   

http://www.shrc.org/data/aspx/d4/3354.aspx  

صحيف�ة »الخلي�ج« اإلماراتي�ة األحد 2007/03/18. وحس�ب اللجنة الس�ورية لحقوق اإلنس�ان فإن »هذه   )252(
العناص�ر األمني�ة اعتقلت أيضًا صاحب المكتب�ة التجارية التي نس�خ درباك قصيدته فيها واس�مه رامي رخامية 

والعامل في المكتبة عالء محيي الدين الذي قام بعملية النسخ واللذين ال ُيعرف وضعهما حاليًا«.
وقد أفرج عن درباك وكل من رخامية ومحيي الدين في 20 و21 آذار/مارس 2007، انظر الخبر على الرابط:  
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منزل الدكتور تيس�ر العمر )أستاذ العقائد واألديان يف كلية الرشيعة بجامعة دمشق( يف 
2007/06/26، وفصلته مع طالبه من وظائفهم يف اإلمامة واخلطابة بس�بب حتدثهم 

عن التشييع علنًا والتحذير منه)253(.
الواقع أن ترفات الس�لطات واألجهزة األمنية أثارت الريبة وأكدت القضية أكثر 
من أن تنفيها، وأججت املش�اعر أكثر من أن تطفئها، لقد كان ملثل هذا الوضع أن يدفع 
باجتاه مزيد من االحتقان والرغبة بمعرفة حقيقة ما جيري عىل األرض، وبام أن النظام ال 
يس�تطيع كشف عالقته بحامية التبش�ر وال ينوي األسد تغير عالقته مع الشيعة فقد بدا 
األمر حرجًا للنظام، إذ اضطر مقربون من حزب البعث ملطالبة السلطات بالكشف عن 
احلقيقة؟)254( ف� »املقاالت التي تتحدث عن التشييع يف سورية ازدادت مؤخرًا وبشكل 
ملح�وظ، وبص�ورة مل تكن مس�بوقة ومل تكن تطرح أبدًا هبذا الش�كل« وأن »معظم هذه 
املقاالت يركز عىل قضية التش�ييع، أي حتول بعض املس�لمني الس�نة ليصبحوا شيعة من 
لت جهات أوروبية دراس�ة  أتب�اع والية الفقيه«، و»نظ�رًا الزدياد االهتامم باملوضوع موَّ
بحثية ميدانية أرشف عليها الس�وري املقيم يف فرنس�ا نزار نيوف، ومنش�ورة عىل موقعه 
تتناول هذه القضية وحجمها وانتشارها، وبعد ذلك يبدو أن املقاالت بدأت تتجه لتكون 

أكثر تركيزًا بمعنى أهنا تتناول منطقة حمددة أو حمافظة وتدرس تلك الظاهرة فيها«.
ودع�ا ه�ؤالء املقرب�ون إىل »إجراء دراس�ة علمية من قبل مركز دراس�ات س�وري 
مستقل، يقوم بزيارات ميدانية ويقدم تقريرًا شفافًا مدعاًم باملعلومات والصور عام يثار، 
بحي�ث يمكن يف النهاية معرفة حقيقة ما جيري ويت�م عرضه عىل قيادة حزب )البعث(، 
بحيث يتم اختاذ اإلجراءات املناسبة والتصدي ملن يثر الفتنة سواء أكانت هذه الظاهرة 
موجودة أو يتم تضخيمها ألهداف معروفة«، وتساءلت »أمل يكن من املناسب أن يناقش 

http://www.shrc.org/data/aspx/d2/3102.aspx  

انظر بيان حركة العدالة والبناء، في 28 حزيران/يونيو 2007 على الرابط:  )253(
http://forsyria.org/arab/statement_details.asp?id=24  

مقربون من »البعث« يدعون الحكومة السورية إلى تفنيد شائعات »التشّيع السياسي«، جريدة »البيان« اإلماراتية،   )254(
2007/02/12. انظر الرابط:

http://www.arraee.com/modules.php?name=News&file=article&sid=18246  
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ه�ذا املوضوع اخلطر يف اجتامع�ات اللجنة املركزية حلزب )البعث( األس�بوع املايض؟ 
أوليس هو أخطر من الكثر من القضايا التنظيمية واالقتصادية التي نوقشت؟«.

كان رجل الدين الس�ني )ورجل بالط األس�د األب( الدكتور حممد سعيد رمضان 
البوط�ي يف 2006/04/28 ق�د انتقد يف خطبة ملتهبة غر معهودة منه الفكر الش�يعي 
واعتقاداته يف أهل بيت النبي )ص( التي وصفها بأنه مغاىل فيها)255(، لكن األهم يف هذه 
اخلطب�ة لي�س نقده العتقادات الش�يعة، وإنام هو احتجاجه احل�اد والالفت عىل احتالل 
املقام�ات الس�نية واخ�راع بعضها يف مدن س�نية عريقة مل يدخلها التش�يع يوم�ًا لتثبيت 
مراكز تبش�ر ش�يعية. فالش�يعة - وفق�ًا للبوطي - يطمع�ون بغلوهم يف أتب�اع املذاهب 
الس�نية، و»خيتلقون اختالقًا أس�امء ألشخاص من آل بيت رس�ول اهلل ومهيني يبنون هلم 
يف ظالم ليل دامس دون شعور قبورًا ومهية، وبعد حني يبنون هلم قبابًا خرضاء يف سبيل 
أن يضعوا أيدهيم عىل بقاع حول هذه املنطقة كلها، وجيعلوا منها منطلقًا ملقارعة مذهب 
ملذه�ب، وجيعل�وا منها منطلق�ًا من أجل كي�د، ومن أجل إث�ارة فتنة )...( مل�اذا توضع 
األيدي عىل بقاع معينة من أرضنا اإلسالمية )...( من أجل أن تكون هذه البقعة منطلقًا 

بعد ذلك لفتنة؟«)256(.
ح�ذر البوط�ي يف خطبت�ه بش�دة املاليل الش�يعة من الت�امدي يف تبش�رهم واحتالل 
املقام�ات واختالقها يف املناطق الس�نية، قائاًل: »إياكم ومهايع الفتن�ة، إياكم وأن تلعبوا 
بالنار، َلئن كان الساس�ة يف ش�غل ش�اغل، ويف ظروف ال تس�مح هلم بالتحذير، فنحن 
املس�لمني لنا ظروف أخرى نس�تطيع أن نش�ر إىل م�كان اخلطر )...( آُم�ل أن يكون يف 
وع�ي ه�ذه األمة - الس�يام يف ه�ذه البلدة ]دمش�ق[ - ما ينبهه�ا إىل اخلط�ر الداهم، ما 
ينبهها إىل نش�اط يتحرك باسم اإلسالم، ولكنه يبتغي شيئًا آخر، يبتغي إثارة فتنة، يبتغي 
مقارعة مذهب بمذهب حتت مظلة دين واحد، اجعلوا من وعيكم حارسًا هلذه احلقيقة. 

انظر الخطبة في الموقع الرسمي للدكتور البوطي، بعنوان: الوسطية، على الرابط:  )255(
http://www.bouti.com/article.php?PHPSESSID=c8cefb70281053937fe7e7654379d082&  

id=244

)256(  المصدر نفسه.
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أما قادتنا، فال أدري ماذا أقول، لعلهم يف ش�غل ش�اغل بس�بب الظ�روف املدهلمة التي 
جعلتهم يف دوامة وحرة«)257(.

وكام هو واضح فإن البوطي عىل الرغم من أنه يرح بأن العملية التبش�رية تتم يف 
»غفلة« الس�لطات، إال أن�ه من طرف آخر كان قد غمز بوجود مصالح سياس�ية للنظام 
هبذه احلركة التبش�رية عندما ختم خطبته بالقول »قاتل اهلُل السياس�َة عندما حتجب عن 

املبدأ، وقاتل اهلل السياسة عندما متتطي الدين ملصلحتها«)258(.
م�ن الطبيع�ي أن يكون البوطي بعد ثالثة أش�هر أحد أبرز املوقع�ني عىل بيان علامء 
الشام، وال نستبعد إطالقًا أن يكون البوطي قد صاغ البيان بنفسه، لكن البوطي - رجل 
البالط الذي انتهت صالحيته منذ سبع سنوات - مل يتوقف، فاملسألة تبدو مقلقة له كعامل 
دين ورمز س�ني كبر مس�ؤول عن محاية معتقدات أتباعه، فتقدم رسميًا جلهات عليا )مل 
نستطع التعرف عىل هويتها( بني 20-25 شباط/فرباير 2007 يطالب بالتدخل لوقف 

عملية التبشر)259(، لكن يبدو أن طلبه »ضاع« يف دهاليز السلطة فلم يظهر له أثر!
وعندم�ا عق�د املركز العريب للدراس�ات االس�راتيجية يف جامعة دمش�ق جلس�ات 
حواري�ة للمثقفني الس�وريني م�ع وزير اخلارجية اإليراين منوش�هر متك�ي يف 23 و24 
ش�باط/فرباير 2007 مل يتاملك املثقفون الس�وريون أنفسهم من س�ؤال الوزير اإليراين 
عن »هاجس التش�ييع«)260( ووجود »اهتامات بأن إيران معنية بنرش املذهب الش�يعي يف 
س�ورية«، وأن إي�ران ضالعة يف الفتنة املذهبية واحلرب الطائفي�ة الدائرة يف العراق، غر 
أن متك�ي مل ي�زد أن قال: »ال نس�عى ألن نجعل من الس�ني ش�يعيًا، وال نعرف أن هناك 
حرك�ة كهذه! يف احلقيقة نحن ال ننظ�ر اىل اخلالف عىل أنه خالف يف العقيدة، بل ]عىل[ 
أن�ه اختالف يف وجه�ة النظر السياس�ية«)261(، والواقع أن متكي - ال�ذي يعلم متامًا أنه 

)257(  المصدر نفسه.

)258(  المصدر نفسه.

مصدر مقرب جدًا من الدكتور البوطي، طلب عدم ذكر اسمه.  )259(

صحيفة الحياة، 25 -2007-2.  )260(

المصدر نفسه.  )261(
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ال يقول احلقيقة - مل جيانب الصواب يف وصف أصل املس�ألة، فاملس�ألة هي وجهة نظر 
سياسية، وهي وجهة نظر إيرانية وسورية يف الوقت نفسه.
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الفصل الخامس

تطورات مشروع التشييع في سورية

بع�د انتهاء البح�ث وبينام كان يف مرحلة التنضيد والتحضري الطباعي وبس�بب النش�اط 
املس�تمر للتبش�ري الش�يعي، كان ال ب�د م�ن إضافة ه�ذا الفص�ل الذي يتضم�ن أحدث 

املعلومات عن تطورات هذا املرشوع�

تبني المؤسسة األمنية والمخابرات لمشروع التشييع
مل يعد تعامل الشخصيات الداعمة ملرشوع التشييع يف سورية مع هذا امللف حمرسًا كام كان 
من قبل، فقد أصبح التعامل منحازًا جهارًا هنارًا. والس�يام أنه قد تكش�فت الوجوه التي 
تقف وراء املرشوع، وعىل رأس�ها كبار الش�خصيات األمنية التي يمثل املرشوع لبعضها 
رسالة باإلضافة إىل كونه مصدر إثراء وعطاء جزيل، كاللواء هشام اختيار رئيس مكتب 
األمن القومي احلايل، الذي كان يش�غل منصب رئيس فرع املنطقة لألمن العسكري فيام 
م�ىض وملدة طويلة، وهو رجل متش�يع بص�ورة معلنة، حاقد عىل أصح�اب التوجهات 
الدينية، له تاريخ حافل يف تعذيب معتقليهم قبل اس�تالمه منصب مدير األمن القومي، 
مش�هور بحرصه عىل تشييع كبار ضباط األمن من الطائفة العلوية خاصة، ويقمع بشدة 
من يقف يف وجه التش�ييع يف س�ورية، وحيرص عىل تنظيف الدوائر احلكومية من هؤالء 
ويلفق هلم التهم اجلاهزة )توجه س�لفي.. وهايب.. إخواين.. معارضة..عميل للس�فارة 

األمريكية..إلخ(. 
وق�د أف�اد من عمله يف األمن العس�كري ومن عالقاته مع كبار ضب�اط األمن، فقد 
سّخر الكثرين من ضباط األمن يف الفروع املتعددة خلدمة مرشوعه، واستطاع أن جيعل 
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لألم�ن القوم�ي دورًا أكرب، عىل الرغم من كونه جهازًا أمني�ًا ليس له امتداد من العنارص 
يذكر. وأصبح يتدخل يف كل صغرة وكبرة.

وفوق هذا كله له عالقات مش�بوهة للغاية مع الس�فارة اإليرانية، تتجاوز التنس�يق 
األمني الذي يدعمه النظام، فقد زود الس�فارة اإليرانية يف دمش�ق بكل التقارير األمنية 

التي صدرت يف فرته ولو مل تكن ذات صلة بالشأن اإليراين أو الشيعي.
ومن أهم الداعمني ملرشوع التش�ييع يف س�ورية املنتفعني منه اللواء آصف ش�وكت 
رئيس ش�عبة املخابرات العسكرية، واللواء حممد منصورة هو والعديد من ضباط شعبة 
األم�ن الس�يايس التي يتوىل إدارهتا، والت�ي غطت احلوزات الش�يعية باملوافقات األمنية 
ع�ىل الرغم من كون ه�ذه املوافقات غر قانونية وال كافي�ة يف افتتاح احلوزات ومبارشة 

أعامهلا.

دور السفارة اإليرانية في دمشق
يقوم املرشوع بدعم ش�ديد من الس�فارة اإليرانية، ورعاية ملمثل مرشد الثورة يف السيدة 
زينب، ودعمه املايل، ويبارش املرشوع الش�يخ عبد اهلل نظام أحد أهم مراجع الش�يعة يف 
دمشق يف حي األمني، وهو رجل يرعى املتشيعة بدقة ويتابع شؤوهنم يف كل املحافظات 
السورية. هذا ويدعمه سياسيًا حسن نر اهلل األمني العام حلزب اهلل يف لبنان، ويدعمه 
دينيًا الش�يخ حس�ني فضل اهلل، الذي يبارك املتش�يعة اجلدد، والس�يام الناشطون منهم، 
خالفًا لترحياته املعلنة عن احلوار والتقريب وبقية املفردات التسويقية، وقد ُرِصدت له 
أكثر من زيارة للش�خصيات املتشيعة الناشطة، فضاًل عن مداومتهم عىل زيارته الدورية 

عندما حيرض إىل السيدة زينب يف سورية.
وال يقت�ر دور عب�د اهلل نظام عىل متابعة تش�ييع أبناء الس�نة يف س�ورية، بل يرعى 
الكثر من احلوزات يف خمتلف املحافظات الس�ورية. وحتى اجلامعات الش�يعية األهلية 
يف كل من حي الس�يدة رقية يف دمش�ق، ومدينتي إدلب والرقة. والرجل له س�معة مالية 

سيئة عند اجلهات األمنية، وأعيان الشيعة يف سورية.
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تشييع الوزارات والهيئات الحكومية

متكن هش�ام اختيار ومن يس�انده يف مرشوع تش�ييع السنة يف س�ورية من زرع املتشيعني 
واملنتفع�ني م�ن هذا امل�رشوع يف مواق�ع متقدمة يف وزارات تس�هم يف خدم�ة املرشوع، 

فمثاًل:
- يف وزارة التعليم العايل تم تعيني د.هاين مرتىض رئيس جامعة دمش�ق األس�بق وزيرًا 
للتعلي�م الع�ايل بعدما نجح يف زراعة مس�اعدين من الش�يعة يف مفاصل مهمة يف جامعة 
دمش�ق يف أثن�اء رئاس�ته هلا، كالدكتور عبد الرزاق ش�يخ عيس�ى فعين�ه يف منصب أمني 
جامعة دمشق، وعندما صار وزيرًا رشحه ملنصب معاون الوزير فتم له ذلك، وعني بداًل 
منه يف منصب أمني جامعة دمشق د.عباس صندوق الشيعي املشهور بسلوكه الطائفي.

- يف وزارة الربي�ة نج�ح يف تعي�ني د.عي س�عد من الطائفة املرش�دية ال�ذي ضيق عىل 
امل�دارس األهلي�ة ورياض األطف�ال ومنعها من تعلي�م األطفال الق�رآن يف أثناء نقلهم 
يف احلاف�الت، وكان ل�ه الدور األكرب يف منع قبول الطلب�ة يف املرحلة اإلعدادية الرشعية 
صيف عام 2006، والذي قام بدوره باستبدال إحدى حصص الربية الدينية يف املرحلة 
االبتدائية بحصة للموسيقا. واختار لنفسه معاونًا اليقل عنه عداوة للعلم الرشعي وهو 
د.عي احلري من الطائفة املرش�دية أيضًا، وال�ذي طالب جهارًا بتأليف كتاب للربية 
اإلسالمية لكل طائفة عىل حدة، للدروز ولإلسامعيلية وللعلوية وللشيعة وللسنة. علاًم 

بأن كتاب الربية اإلسالمية احلايل ليس له سمة طائفية.

- يف وزارة األوق�اف حص�ل خ�رق كبر، فقد تم منذ أكثر من أربع س�نوات تعيني أنور 
النابل�يس مدي�رًا ألوقاف درعا، وهو ش�خص مدعوم من الس�فارة اإليراني�ة منتفع من 
مرشوع عبد اهلل نظام، وكان يأخذ تعليامته من الس�فارة اإليرانية، التي ما كانت تتحفظ 
يف إظهار صلته هبا ودعمها الكبر. وكان قد أصدر بدعم من األمن تعمياًم يمنع أن يأيت 
أي خطي�ب أو واعظ أو مدرس ديني إىل حمافظة درعا من خارجها، بحجة حتصينها من 
الفك�ر املنح�رف، وحتت هذه املظلة أطلق يد املتش�يعة يف املحافظة وعىل رأس�هم زيدان 
الغ�زايل املدع�وم من الس�فارة اإليراني�ة ومن ابن عمه اللواء رس�تم الغ�زايل رئيس فرع 
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املنطقة لألمن العس�كري حاليًا. وله عالقات متميزة ودعم مايل من كل من حسن نر 
اهلل والش�يخ حس�ني فض�ل اهلل، وعب�د اهلل نظام الذي هن�دس له معظ�م عالقاته.  ومن 
تداب�ر الق�در أن يفتضح مدير األوقاف النابليس باختالس�ات مالي�ة كبرة ال حتتمل أن 
يتم التسر عليها، فتم فصله من منصبه. ناهيك عن بعض املفتني كمفتي الرقة املعروف 
بتش�يعه، ومفتي حل�ب الذي صار مفتيًا عامًا لس�ورية، ومزاوداته الش�يعية أكرب من أن 

حتىص.

إضعاف المؤسسة الدينية السّنية
يف اآلون�ة األخ�رة أخ�ذ مرشوع التش�ييع يف س�ورية منحى أش�د خطورة وأكث�ر حتديًا 
ملشاعر السنة، والسيام بعد تعيني حممد السيد وزيرًا لألوقاف، وهو رجل ال خيفي تشيعه 
مطلق�ًا، وق�د رصح  بذلك يف لق�اء له تم بالتع�اون بني موقع املعصوم�ني األربعة عرش 

عليهم السالم وجملة املنرب.)262)
والرج�ل جاء به اللواء هش�ام اختيار خصيصا لينجز مرشوع التش�يع بأرسع وقت 
ممكن، وقد وضع له خطة عمل حمكمة، ومل يركه بل أخذ يتابعه فيها بصورة شبه يومية، 

وتقوم خطته عىل حمورين:

املحور األول: إضعاف التعليم الرشعي السني، ويف سبيل ذلك قام باخلطوات اآلتية:
من�ع إح�داث أي ثانوية رشعي�ة جديدة ألهل الس�نة، والثانوية الت�ي حصلت عىل   -1
ترخيص سابق ومل تبارش منعها من املبارشة عىل الرغم من حصوهلا عىل الراخيص 

النظامية.
حل جلان اإلرشاف عىل الثانويات الرشعية.  -2

منع متويل الثانويات الرشعية من غر طريق الوزارة، العاجزة عن محل أصغر مرشوع   -3
مثل إفطار الصائم يف املسجد األموي!!

http://www.14masom.com/leqaa/24/24.htm  )262(
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منع قبول الطلبة األجانب والعرب يف أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الديني.  -4
مل يمنح الطلبة غر السوريني املوافقات الالزمة الستصدار اإلقامة.  -5

منع أي متويل خارجي للتعليم الرشعي من اجلاليات السورية أو األشقاء العرب أو   -6
املسلمني.

فك ارتباط املعاهد والثانويات الرشعية التي كانت متول من اجلمعيات اخلرية عن   -7
تل�ك اجلمعي�ات. ومنعها من االس�تمرار يف متوي�ل تلك املعاه�د الرشعية، وجعل 

متويلها من األوقاف حرًا، وهي عاجزة كام هو معلوم.
أصدر تعمياًم يمنع الدينيني ومنتس�بي األوقاف من خطباء ومدرسني وعلامء من أن   -8
يكون�وا أعض�اء يف جمال�س إدارة اجلمعيات اخلرية. وقد ُس�ِبق ه�ذا التعميم ببالغ 
ش�فوي من اجله�ات األمنية لكل اجلمعي�ات اخلرية ب�رضورة أال يكون يف جمالس 
إدارهت�ا أح�د من حامي املؤهالت الرشعي�ة. وقد أعفي كب�ار القائمني عىل التعليم 
الدين�ي يف املعاه�د والثانوي�ات الرشعي�ة من عمله�م يف جمالس اإلدارة، كالش�يخ 
العالم�ة عبد الرزاق احللبي والش�يخ س�ارية الرفاع�ي والدكتور عب�د الفتاح البزم 

والدكتور حسام فرفور والشيخ صالح كفتارو والدكتور عبد السالم راجح.
استصدر قرارًا من جملس الوزراء بتشكيل مالك من العاملني يف التعليم الرشعي -   -9
وهي خطوة إجيابية – ولكنه أفس�دها بأن وجهه إىل وزارة الربية لرس�ل املدرسني 
م�ن طواقمه�ا. فيتم بذلك تفري�غ التعليم النظامي من ك�وادره الرشعية، كام يمكن 
وزارة الربية من أن ترس�ل للمواد الكونية يف الثانويات الرشعية كوادر غر مهتمة 
بالدين أو طائفية أو ليس�ت مس�لمة أصاًل. وقد اس�تعان يف هذه القضية باثنني من 
موظفي�ه وضعهام عىل رأس التعلي�م الرشعي معروفني بوالئهام لوزير الربية د.عي 

سعد.
املحور الثاين: تقوية املؤسسات التعليمية الشيعية، ويف سبيل ذلك قام باخلطوات اآلتية:

عني عبد اهلل نظام حامل مرشوع التشيع يف سورية مستشارًا للشؤون الدينية.  -1
من�ح الش�يعة 10 ثانويات رشعي�ة تتبع نظام األوق�اف وتعرف هب�ا وزارة الربية،   -2
فأحدث اثنتني يف دمشق، وحول 8 حوزات يف املحافظات التي ينشط فيها التشييع 
إىل ثانوي�ات رشعية، اثنتني يف حلب، واثنتني يف الالذقية، واثنتني يف إدلب، واثنتني 
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يف دي�ر ال�زور. وجعل عبد اهلل نظ�ام مرشفًا عليه�ا. ومعلوم أن احل�وزات ليس هلا 
وجود قانوين يف س�ورية. فرشع هلا وجودها ومنحها أن تصدر شهادات معرف هبا 

يف اجلامعات السورية. 
أوكل إىل عب�د اهلل نظ�ام مهم�ة تنقية مناه�ج الثانويات الرشعية م�ن األمور التي ال   -3
ي�رىض عنها الش�يعة، فقدم تقريرًا غ�ر معقول، ومع ذلك ق�ام الوزير بتعميمه عىل 
الثانويات وهدد بإغالق املعاهد والثانويات التي ال تلتزم بذلك. وحتى يذر الرماد 
يف العي�ون طل�ب من عب�د اهلل نظام أن ينقي مناهج احلوزات مم�ا ال يرىض عنه أهل 
السنة، فجعل اخلصم حكاًم، ومعلوم أنه اليوجد منهج موحد للحوزات الشيعية يف 

سورية، فكل حوزة هلا منهجها وخصوصيتها التي تشبه خصوصية فروع األمن. 
مل يتعرض للطلبة األجانب يف احلوزات، بل منحهم املوافقات الالزمة الس�تصدار   -4

اإلقامة. ومل يمنع التمويل اخلارجي من إيران وغرها عن هذه احلوزات.
ومقارن�ة ما ب�ني التعليم الرشعي عند الس�نة والش�يعة يف اخلطة التي أعدها هش�ام   -5

اختيار نجد:

الشيعةالسّنةالوصف
11510عدد الثانويات الرشعية

1434786500عدد السكان للثانوية الرشعية الواحدة
2440عدد املعاهد الرشعية أو احلوزات

6875001725عدد السكان للمعهد الرشعي أو احلوزة 
1650000065000عدد السكان 

ه�ذه املالمح العام�ة للخطة التي وضعها مدير مكتب األمن القومي يف س�ورية هش�ام 
اختيار خلدمة مرشوع التشييع، ونفذها بدقة وإخالص الوزير حممد السيد الذي ليس له 
من الوزارة إال االسم واللقب.. وأما التخطيط وإدارة الوزارة الفعلية فهي لرجل إيران 

هشام اختيار.
وأخطر ما يف األمر تلك التطورات التي حصلت يف املناطق التي حيظى فيها مرشوع 
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التش�ييع باهت�امم من أصحاب�ه. فقد حدث منذ أس�ابيع قليل�ة أن قام بعض أبناء الس�نة 
املحتقنني بإحراق أحد مساجد الشيعة يف حمافظة الرقة عىل خلفية قيام مؤسسة الكهرباء 
بقط�ع التيار عن املس�اجد بع�د أن رفع�ت وزارة األوقاف ق�رار جمانية الكهرب�اء عنها، 
وألزم�ت جلان املس�اجد بدف�ع الكهرباء. فلام ُقطعت عن كل املس�اجد بام فيها الش�يعية 
تدخل�ت الس�فارة اإليرانية فأعادت التيار للمس�جد الش�يعي، وبقيت مس�اجد الس�نة 
مظلم�ة. فعمد هؤالء الغاضب�ون إىل هذا الترف احتجاجًا ع�ىل التمييز الطائفي. وما 

كان من فروع األمن إال أن تكتمت عىل األمر.
ومن األمور اخلطرة وقوع س�ت عرشة إصابة منذ أس�ابيع أيضًا يف ش�جار يف ريف 
حلب عىل خلفية نزاع س�ني ش�يعي ضمن أبناء عشرة واحدة قسمها املرشوع الشيعي، 

وبدايته استفزاز من القلة الشيعية يف القرية.
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الخاتمة

أواًل: نتائج البحث

لق�د أفض�ت جمموع�ة املعلومات املتحصل�ة من املص�ادر الثامنية التي ذك�رت يف مقدمة 
الدراس�ة إىل مجلة من املعطيات الرقمية، وبعد عدد من عمليات املقارنة أمكن التوصل 
إىل وض�ع ج�دول)263( يوضح االنتش�ار جغرافي�ًا وديمغرافيًا يف إطار حتدي�دات زمنية 

تسهل فهم االنتشار وتفسره.
يذك�ر هنا مجلة النتائج التي يقدمها اجلدول املش�ار إلي�ه، مع مالحظة أن املعلومات 
مهام كانت دقيقة فهي يف النهاية تقريبية، وس�يتم اعتامد النس�ب املئوية يف عرض النتائج 
واالبتعاد عن األس�اليب اإلحصائية املتبعة يف البحوث االجتامعية، وذلك لسهولة فهم 

النسب املئوية، وقدرهتا عىل تأدية الغرض العلمي يف الوقت ذاته.
كام ستتم مقارنة النتائج مع النتائج التي توصلت إليها دراسة جملس احلقيقة والعدالة 
واملصاحلة، خصوصًا فيام يتعلق باألرقام اخلاصة بالتش�يع يف الوسط االجتامعي السني، 
ذلك أن هذه الدراسة هي الدراسة الوحيدة التي أعلنت أرقامًا تقريبية فيام خيص التشييع 
يف س�ورية، كام سيتم االعتامد عىل األرقام التي انتهت إليها تلك الدراسة بسبب صعوبة 
احلص�ول ع�ىل أرق�ام تقريبية واقعية فيام خيص التش�ييع يف الوس�ط االجتامع�ي العلوي 

)263(  انظر الجدول في الملحق ص133.
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)النص�ري( واإلس�امعيي، وذل�ك رغ�م العلم بأهنا ال تتمت�ع بمصداقي�ة علمية كبرة، 
واألرقام الواردة فيها مبالغ هبا كربًا وصغرًا، لكن فيام يتعلق بالعلويني واإلسامعيليني ال 

توجد إمكانية للحصول عىل أرقام يطمأن هلا.
وس�يعمد يف النهاية إىل رشح النتائج وحماولة تفس�رها عىل ضوء املعرفة السياس�ية 

والواقعية باملناطق اجلغرافية السورية ورشائح املجتمع وتركيبتها الثقافية واالجتامعية.

عدد المتشيعين ونسبتهم
حسب اجلدول فإن عدد املتشيعني اإلمجايل يف سورية يف الوسط االجتامعي السني وحده 
ضم�ن املج�ال الزمني من 1919م إىل 2007م هو 16000 )15930( ش�خصًا كحد 
أقىص، منهم 8040 تشيعوا يف الفرة بني 1999م-2007م، أي بنسبة 50٪ من جمموع 

املتشيعني السنة السوريني.
هذه النتيجة تشكل أكثر من عرشة أضعاف الرقم الذي توصلت إليه دراسة »جملس 
احلقيق�ة واملصاحل�ة« ع�ام 2006 عن التش�ييع يف س�ورية، التي زعم�ت أن إمجايل عدد 

املتشيعني الُسنَّة يف سورية ال يتجاوز 1500 شخص!
إذا أخ�ذ باالعتب�ار الرق�م الذي وصلت إليه دراس�ة املجلس فيام يتعلق باملتش�يعني 
العلويني وهو 52700 ش�خص، والرقم اخلاص باملتش�يعة اإلس�امعيليني وهو 7400 
ت أرقام دراسة املجلس - يقارب  شخص فإن إمجايل املتشيعني يف سورية - فيام إذا صحَّ
يف حد أقىص 75878 شخصًا. مع مالحظة أن الرقم اخلاص بمجلس احلقيقة واملصاحلة 
ه�و فقط يف املج�ال الزمني 1985م-2006م، لكن هذه املالحظة عىل أمهيتها بالنس�بة 
للمتش�يعة العلويني واملتش�يعة االسامعيليني ال تشكل فارقًا كبرًا؛ ذلك أن معظم حركة 
ع يف الوس�ط االجتامعي العلوي بدأت باالنتشار والنمو منذ عام 1970، أي منذ  التش�يُّ
انقالب األسد، يف حني أن معظم حركة التشييع يف الوسط االجتامعي اإلسامعيي بدأت 

بعد الثامنينيات.
وم�ن اجلدي�ر بالتنوي�ه هن�ا فيام خيص النَِّس�ب الت�ي ذكرهتا دراس�ة جمل�س احلقيقة 
واملصاحلة، ما ذكرته بأن 3٪ من التش�يع اإلس�امعيي كان يف حمافظة حلب، أي أن 222 
ش�خصًا إس�امعيليًا متش�يعًا من ه�ذه املحافظة التي ال يوج�د فيها إس�امعيليون البتة كام 
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ه�و معل�وم! وعىل الرغم م�ن أن هذا الرقم ال يغ�ر كثرًا من الرقم األص�ي، فيام لو تم 
إس�قاطه من األرقام جلملة املتشيعة اإلس�امعيليني باعتباره غر صحيح، فعدد املتشيعني 
اإلس�امعيليني س�يكون 7178 ش�خصًا، إال أن مغزى هذا التنويه هو األثر الذي يركه 
يف مصداقية األرقام التي تقدمها الدراس�ة، خصوصًا إذا أخذ بعني االعتبار عدم ثبوت 

صحة األرقام املعلنة واخلاصة باملتشيعني السّنة.
وعىل هذا األس�اس فإن جمموع املتش�يعني يف س�ورية هو 75878، يتوزع كالتايل: 
نس�بة املتش�يعة الس�نَّة هي 21٪، ونسبة املتش�يعة اإلس�امعيلية هي 9٪ ونس�بة املتشيعة 
�نة حتتل الدرجة الثانية، ومتثل قرابة ثلث  العلويني هي 70٪، أي أن نس�بة املتش�يعة السُّ

عدد املتشيعة العلويني، وأكثر من ضعف املتشيعني اإلسامعيليني. 

التوزع الجغرافي

تش�ر املعلوم�ات املتوف�رة - ك�ام هي مثبت�ة يف اجلدول أدن�اه - إىل أن اجلزيرة الس�ورية 
بمحافظاهتا الثالث )الرقة، دير الزور، احلس�كة( كانت فيها أكرب نس�بة تشيع يف الوسط 
االجتامعي الس�ني عىل اإلطالق يف املجال الزمني 1999-2007. فعدد املتش�يعني يف 

توزع املتشيعني يف سورية عىل الطوائف

املتشيعة من 
السنة ٢١%

امل
ا

املتشيعة من 
العلويني ٧٠%

املتشيعة من 
اإلسامعيليني ٩%
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هذه املنطقة وضمن هذا املجال الزمني يصل إىل 6080 ش�خصًا)264(، مما يعني أن نس�بة 
نة اإلمجالية يف عهد  املتش�يعني من هذه املنطقة وحدها هو 76٪ من نس�بة املتش�يعني السُّ

بشار األسد، و 38٪ من إمجايل عدد املتشيعني يف املجال الزمني 1919- 2007.
وم�ن الطبيع�ي أن ه�ذه النتيجة الت�ي توصلت إليها هذه الدراس�ة تناق�ض متامًا ما 
وصلت إليه دراسة جملس احلقيقة واملصاحلة سنة 2006، والتي وصفت العدد اإلمجايل 
الذي وصلت إليه بأنه ال يش�كل »إال أج�زاء عرشية متناهية الصغر )بضع عائالت تعد 

عىل أصابع يد واحدة(«!
�نة يف باق�ي املحافظ�ات خ�الل الف�رة نفس�ها  ك�ام أن ع�دد املتش�يعني م�ن السُّ
1999-2007 يصل إىل 1960 شخصًا فحسب، أي ما نسبته 24٪ من نسبة املتشيعني 
اإلمجالية يف هذه الفرة، ومقارنة بام ورد يف دراسة جملس احلقيقة واملصاحلة التي قاربت 
عدد املتشيعني السنة يف هذه املناطق يف املجال الزمني 1985-2006 ب� 1500 مواطن، 
يف خمتلف املناطق السورية باستثناء اجلزيرة والقنيطرة، فإن العدد 1960 شخصًا، الذي 
وصلت إليه هذه الدراسة عن فرة 1999-2007 يبدو متقاربًا جدًا، لكن مع مالحظة 
أن الرقم الذي أثبتته هذه الدراسة متعلق فقط بالسنوات الثامين األخرة، يف حني أن رقم 

دراسة املجلس يشمل 21 سنة.
وق�د جاءت النس�ب إمج�ااًل يف املج�ال الزمن�ي 1919-2007، وهي تش�مل كل 

املتشيعني السّنة ضمن فرات خمتلفة من 1919م إىل 2007م كالتايل:

يزعم بعض المتش�يعين الجدد أن تعداد المتش�يعين السنة في منطقة الجزيرة قارب العشرة آالف خالل عقد من   )264(
الزمن، ونحن نعتقد أنه رقم مبالغ فيه على عادة األقليات الدينية في تقدير حجمها. انظر:

آل قطي�ط، المتحول�ون، م.س، مقابلة مع الدكتور عبد المجيد العلي )متش�يع من دير ال�زور عام 1999( على   
http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book58/index.htm :الرابط
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النسبةعدد املتشيعنياملحافظةالنسبةعدد املتشيعنياملحافظة
7%1050درعا وريفها21%3300إدلب

7%1050دمشق وريفها9%1500احلسكة
31%4980دير الزور10%1590حلب
7%1200الرقة1%100محاة

4%660الالذقية وطرطوس3%500محص

ع يف الوسط السني هي يف  وحسب ما توصلت إليه هذه الدراسة فإن أكرب نسبة تشيُّ
حمافظة دير الزور، تليها حمافظة إدلب، وحتتل الدرجة الثالثة مدينة حلب، يف حني أصغر 

نسب التشيع يف الوسط السني كانت يف حمافظة محاة أقل من 1 ٪.

١٠٠

توزع أعداد املتشيعني السنة بني عامي ١٩١٩ و ٢٠٠٧

املجموع: ١٥٩٣٠ متشيع من السنة

٪٠

٪١٠٠٠

٪٢٠٠٠

٪٣٠٠٠

٪٤٠٠٠

٪٥٠٠٠

٥٠٠
٦٦٠

١٠٥٠١٠٥٠
١٢٠٠

١٥٠٠١٣٩٠

٣٣٠٠

٤٩٨٠
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وهي نتيجة ختتلف جذريًا عام ورد يف دراسة احلقيقة واملصاحلة)265(، بل هي معاكسة 
هلا، فقد زعمت تلك الدراس�ة بأن أعىل نس�بة التش�يع يف الوسط السني كانت يف حمافظة 
حل�ب )46٪( وأن حمافظ�ة إدلب كانت أدنى النس�ب )4٪( يف املحافظات، يف حني أن 
دير الزور وحمافظات اجلزيرة - وفقا لدراس�ة املجلس - ش�كلت مجيعها أجزاء عرشية 

متناهية يف الصغر، أي أقل من %1!
وحس�ب النس�ب التي ذكرهتا دراس�ة جملس احلقيقة واملصاحلة فيام خيص املتش�يعة 

العلويني، فإن األرقام تبدو كاآليت:

النسبةاملحافظةالنسبةاملحافظةالنسبةاملحافظة
0%دير الزور14%محص44%طرطوس
0%درعا وريفها0%إدلب26%الالذقية

0%الرقة0%احلسكة16%دمشق وريفها
0%حلب16%محاة

وحس�ب النس�ب أيضًا الت�ي أوردهتا دراس�ة جمل�س احلقيقة واملصاحل�ة فيام خيص 
املتشيعة اإلسامعيليني، فإن األرقام تبدو كالتايل:

النسبةاملحافظةالنسبةاملحافظةالنسبةاملحافظة
0%درعا وريفها2%دمشق وريفها51%محاة

0%الرقة1%إدلب43%طرطوس
0%دير الزور0%محص26%الالذقية
0%احلسكة3%حلب*

* سبق وأرشنا إىل أنه ال يوجد إسامعيليون يف مدينة حلب.

حس�ب هذه الدراسة فإن النس�ب كما يلي: محافظة حلب وريفها 46٪؛ محافظة دمشق وريفها 23٪؛ محافظة   )265(
حمص 22٪؛ محافظة حماه 5٪؛ محافظة إدلب ٪4.
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االنتشار الجغرافي للتشيع

أواًل: قبل عام 1970 
انت�رش التش�يع يف 9 قرى عىل األقل يف س�ت حمافظ�ات والتفصيل الت�ايل يفصل املناطق 

اإلدارية:
حلب )2(: الزهراء، بزاعة.

إدلب )1(: زرزور.
محص )1(: الرستن.

الساحل الس�وري )الالذقية وطرطوس( )5(: صافيتا، الطليعي، بشر ضهر، بيت 
الشيخ يونس، القرداحة. 

النسبةاملحافظةالنسبةاملحافظة
0%اجلزيرة56%الساحل السوري

0%دمشق22%حلب
0%درعا11%محص
11%إدلب

نسب االنتشار اجلغرايف للتشيع يف سورية قبل عام ١٩٧٠

الساحل
السوري

%٥٦

حلب
%٢٢

إدلب
%١١

محص
%١١
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ثانيًا: بين عامي 1998-1970 
انترش التش�يع يف 71 موقع�ًا جغرافيًا جديدًا )67 قرية، و4 أحياء(، يف تس�ع حمافظات، 
وجيدر هنا التنويه إىل أن هنالك ش�كًا يف أن قس�اًم من القرى التي دخلها التشيع يف ريف 

حمافظة إدلب كان بعد هذا املجال الزمني، لكن أدرجت هنا، فاقتىض التنويه:
دمشق وريفها )6(: دوما، التل، الضمر، ببيال، بيت سوا، سيدي مقداد.

حلب )7(: حي اخلالدية/مدينة حلب، البلرمون، دير مجال، كفر داعل، املنصورة، 
خان العسل، منبج. 

درعا )3(: حي املطار/مدينة درعا، قرفة، املليحة.
إدلب )11(: بنِّش، معرة مرين، حارم، كورين، عامود، خريبة، دركوش، امللند، 

اجلانودية، الدريَّة، كفريا.
الدير )2(: حطلة، زغر اجلزيرة.

الرقة )2(: مدينة الرقة، مزرعة حطني.
محص )1(: حي البياضة/مدينة محص.

الس�احل الس�وري )الالذقية وطرطوس( )39(: ح�ي الزقزقانية/مدينة الالذقية، 
فة، كرم غيزل،  مدين�ة طرط�وس، جبلة، القرداحة، ت�ال، احلفة، بانياس، حلبك�و، املرشَّ
الدالية، محني، حرصون، عني التينة، الدبدابة، املقرمدة، كفرفو، أبو قبيس، الدريكيش، 
الشبطلية، بكسا، تلة، مشقيتا، جيبول، بيت الشيخ ديب، الطليعي، ضهر بشر، بحنني، 
اجلبيلي�ة، برشائي�ل، الش�امية، بيت الش�يخ يونس، بي�ت نافلة، حكر، البالط�ة، أوبني، 

بعمرة، سمت قبلة، دم رسخوب.

نسب تزايد االنتشار اجلغرايف )1998-1970(:

النسبةاملحافظةالنسبةاملحافظة
4%درعا55%الساحل السوري

3%دير الزور15%إدلب
3%الرقة10%حلب
1%محص8%دمشق

IISS-7.indd   167 15/12/08   17:04:51



168

البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

ثالثًا: بين عامي 2007-1999 
ال تتوف�ر معلوم�ات يمك�ن االعت�امد عليها في�ام يتعلق باالنتش�ار اجلغرايف يف الس�احل 
السوري يف هذا املجال الزمني باستثناء مدينة الالذقية، ومع هذه املالحظة، فإن ما يتوفر 
من املعلومات يشر إىل أن التشيع قد انترش يف هذا املجال الزمني يف 65 منطقة جغرافية 

جديدة )56 قرية و7 أحياء(:
دمشق )6(: عدرا، احلجرة، احلجر األسود، داريا، حي الشاغور، عربني.

حل�ب )10(: ح�ي الش�هباء اجلديدة/مدينة حل�ب، ح�ي اجلزمايت/مدينة حلب، 
اخلفسة، املالكية، النرب، مسكنة، الباب، جارز، صوران/العذية، عني العرب.

درعا )3(: احلراك، طفس، الصورة الصغرة.
إدلب )1(: منطقة جامع الروضة/مدينة إدلب.

دي�ر ال�زور )20(: مدينة دير الزور، خش�ام، البص�رة، الكرة، الك�رب، الصعوة، 
الصغ�ر، جدي�د عكيدات، جدي�د ب�كارة، البومحيد، حلبية، موح حس�ن، الش�ميطية، 

جزرة، حوجية صقر، أبو خشب، الصور، البوكامل، غرانيج، حمقان.

٪١
إدلب حلبدرعا دمشق دير

الزور
الساحل
السوري

الرقة

معدل زيادة االنتشار اجلغرايف للتشيع بني عامي ١٩٧٠ و ١٩٩٨
مقارنة مع معدل ما قبل ١٩٧٠

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٪٣٪٣
٪٤

٪٨
٪١٠

٪١٥

٪٥٥

حمص
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الرق�ة )6(: ش�ارع املنصور/مدينة الرق�ة، تل أبيض، حوجية صقر، ش�لبية، جزرا، 
مدينة الطبقة )الثورة(.

احلس�كة )10(: تل الش�دادي، ت�ل متر، ت�ل ورد، القر، الداوودي�ة، زين املربك، 
عامودا، اجلبس�ة، حي النشوة/مدينة احلس�كة، مدينة القامشي/طريق احلسكة إىل حي 

اهلاللية.
محاة )4(: السلمية، مصياف، عقارب، جبل زين العابدين.

الس�احل الس�وري )الالذقي�ة وطرط�وس( )5(: ح�ي الرم�ل الفلس�طيني/مدينة 
الالذقي�ة، ح�ي الزراعة/مدينة الالذقي�ة، حي قنينص/مدينة الالذقي�ة، القدموس، هنر 

اخلوايب.

نسب تزايد االنتشار اجلغرايف )2007-1999( :

النسبةاملحافظةالنسبةاملحافظة
8%الساحل السوري31%دير الزور
6% محاة 15%احلسكة
5%درعا15%حلب
2%إدلب9%دمشق
1%محص9%الرقة
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معدالت االنتشار

أواًل: االنتشار الديموغرافي
تعت�رب الفرة الذهبية للتش�يع هي الف�رة املمتدة بني 1970-2007، ف�ام قبلها ال يعترب 
التش�يع ظاه�رة، ومل يتع�د ع�دد الذين تش�يعوا بضع مئات، ف�إذا قدر عدده�م بام دون 
األلف، فإن عدد الذين تش�يعوا يف الف�رة 1970-1999 يقدر ب� 6960 كحد أقىص، 
ب�ام نس�بته 43٪، وعدد الذين تش�يعوا يف الف�رة 1999- 2007 يق�در ب�8040 كحد 

أقىص بام نسبته ٪50 .
وعىل هذ األساس فإن املعدل السنوي للتشيع حتى عام 1970 كان 19.6 شخصًا 
من السنة يف الوسط االجتامعي املوسوم بالسّني، ويف عهد حافظ األسد 1999-1970 
كان املعدل 232 سنيًا يف السنة، أي أنه تضاعف قرابة 12 مرة عن الفرة التي سبقته، ويف 
عهد بشار األسد ضمن الفرة 1999-2007 فإن معدل االنتشار كان 1005 أشخاص 
من الس�ّنة سنويًا، أي أن املعدل السنوي تضاعف عن عهد األب يف 1970-1999 بام 

يعادل 4 مرات، وتضاعف ب�51 مرة عن معدل ما قبل 1970.
لكن إذا أخذت بعني االعتبار األرقام التي زعمتها دراسة جملس احلقيقة واملصاحلة 

٪٠

٪٥

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

٪٢٥

٪٣٠

٪٣٥

٪٢

٪٥
٪٦

٪٨
٪٩٪٩

٪١٥٪١٥

٪٣١

حلبدرعاإدلب ديردمشق
الزور

الساحل
السوري

الحسكةح�ة الرقة

معدل زيادة االنتشار اجلغرايف للتشيع بني عامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٧
مقارنة مع معدل الفرتة من ١٩٧٠ وحتى ١٩٩٨
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ومتت حماولة مقاربة العدد الذي تشيع يف عهد حافظ األسد من العلويني واإلسامعيليني 
عن طريقة املعدل السنوي، فإن عدد املتشيعني هو: من العلويني 40509 واإلسامعيليني 
5127)266(، وإمجايل عدد املتش�يعني يف عهد حافظ األسد هو: 52596 شخصًا سوريًا 
من خمتلف الطوائف، وبالتايل فإن معدل االنتش�ار الس�نوي يف عهد األس�د كان 1753 

شخصًا يف السنة.
وباملثل فإذا ما أخذ بعني االعتبار الرقم املزعوم يف دراس�ة جملس احلقيقة واملصاحلة 
من خالل املعدل الوس�طي فإن عدد املتش�يعني 8040 )س�ني( + 12191 )علوي( + 
2051 )إس�امعيي( = 22282 ش�خصًا س�وريًا، بالتايل يكون املعدل السنوي النتشار 

التشيع يف خمتلف الطوائف السورية هو: 2785 شخصًا يف السنة.
ووفقًا هلذا احلس�اب تكون نسبة التش�يع زادت يف عهد حافظ األسد عام قبله ب� 89 
مرة! ويف عهد بش�ار األس�د تضاعف الرقم 1.6 مرة عن عهد أبيه، و142 مرة عام كان 

يف الفرة التي سبقت عهد أبيه! 

ثانيًا: االنتشار الجغرافي
يف الف�رة 1919-1970 انترش التش�يع يف 11 منطق�ة جغرافية جديدة داخل األرايض 
الس�ورية، أي بمع�دل 0.2 منطقة يف الس�نة، ويف الفرة املمت�دة 1970-1999 انترش 
التش�يع يف 71 منطق�ة جغرافي�ة جديدة، أي بمع�دل 2.4 منطقة يف الس�نة، ويف الفرة 
1999-2007 انت�رش التش�يع يف 65 منطق�ة جدي�دة أي بمع�دل 8 مناطق يف الس�نة، 
وذلك يعني أن متدد التشيع جغرافيًا قد تضاعف 11 مرة يف عهد األسد األب عام سبقه، 
وتضاعف التمدد اجلغرايف للتشيع يف عهد بشار األسد 3.4 مرة عن عهد األسد األب، 

و39 مرة عن ما قبل 1970.

ُحس�َب ه�ذا الرقم على أس�اس الرقم المزعوم في دراس�ة مجل�س الحقيقة والمصالحة، ولتجن�ب المبالغة تم   )266(
اعتبار أن الرقم المتحصل في السنوات 1985-1999 يتضمن السنوات التي قبله من عهد األسد األب، وعلى 
ه�ذا فق�د ت�م الوصول إلى الرق�م أعاله من خالل المعدل الس�نوي مضروبًا بالرقم 15 الذي يس�اوي س�نوات 

المجال الزمني التي غطتها تلك الدراسة من عهد حافظ األسد.
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تفسير النتائج

مل يتجاوز عدد املتش�يعني يف املجال الزمني 1919-1970 ألف ش�خص كحد أقىص، 
ع، بقدر ما يمكن فيه  أي أنه طول نصف قرن مل يكن باإلمكان احلديث عن ظاهرة تش�يُّ
ع فردي متباع�د الزمان وامل�كان، ولعل هذا يرجع إىل س�ببني: أوهلام  احلدي�ث عن تش�يُّ
أن األقلية الش�يعية الس�ورية أقلية صغ�رة جدًا، متيل لالنطواء واحلف�اظ عىل النفس يف 
ظروف عرفت بقوة التيار الديني السني وتأثره الكبر يف احلياة العامة. وثانيهام أن فكرة 
عودة الفرع العلوي النصري إىل أصله الشيعي مل تكن قد جذبت اهتامم املراجع الدينية، 
فبقيت نخبويًة، وبقي هذا التيار عىل اتصال حمدود باملراجع الشيعية اإليرانية والعراقية، 
وصلت�ه ضعيفة بالش�يعة الس�وريني، فضاًل عن ضعف األقلية الش�يعية الس�ورية وهذا 
جعل�ه تيارًا ضعيفًا، يضم بعض األفراد »اإلصالحي�ني« الذين يرغبون بإخراج الطائفة 

من عزلتها عرب تشييعها.
ع يف املج�ال الزمني 1970-1999 - كام تش�ر األرق�ام - يدل عىل  غ�ر أن التش�يُّ
انتش�ار بالغ للتشيع، فقد بلغ املعدل السنوي النتش�ار التشيع 1704 شخصًا يف السنة، 
ينقس�مون كالتايل: 232 س�نيًا يف السنة، 1350 علويًا يف السنة، 68 إسامعيليًا يف السنة. 

ويرتفع معدل هذا االنتشار بشكل بالغ يف الطائفة العلوية النصرية.
ل تيار شيعي يف الطائفة العلوية النصرية  إن حتول التش�يع إىل ظاهرة يرجع إىل تشكُّ
بدعم من حافظ األسد الذي كان قريبًا من أنصار هذا التيار، وإىل تدخل املاليل اإليرانيني 
العراقيني واللبنانيني يف عملية التش�ييع يف س�ورية، وإىل تزايد اهتاممهم بالطائفة العلوية 

ودفعها إىل اعتناق التشيع واخلروج من األفكار النصرية املنشقة.
يف حني يبدو أن ابتداء التش�يع يف الوس�ط اإلسامعيي بش�كل قوي يوازي معدله يف 
الوسط السني يعني أن تغيرات طرأت عىل الطائفة االسامعيلية، بعضها يرجع إىل العاملة 
يف لبن�ان، والبعض اآلخر يرجع إىل نجاحات حزب اهلل يف معاركه ضد اإلرسائيليني يف 
منتصف التسعينيات. أما التشيع داخل الوسط السني فرجع أساسًا إىل العاملة يف لبنان 
ونش�اط شبكة مبرشين مؤلفة من املتش�يعة اجلدد والشيعة السوريني، واملاليل اإليرانيني 
ومؤسس�اهتم الثقافية، واملبرشين املوفدين من املراجع الش�يعية )وخصوصًا الشرازية( 
ومؤسس�اهتم، والتس�هيالت احلكومية التي بدأت تظهر شيئًا فش�يئًا مع تزايد دور بشار 
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األسد وتقوية نفوذه يف منتصف التسعينيات.
يف عهد بش�ار األس�د حتول التش�يع إىل »تش�ييع« األمر الذي يعكس تزايد انتش�ار 
التش�يع وتضاع�ف معدل�ه ع�ن عهد أبيه، فقد منح بش�ار األس�د املؤسس�ات الش�يعية 
ونش�اطاهتا تس�هيالت غر معهودة من قبل، وهي تس�هيالت تبدأ من املس�توى األمني 
وتنتهي باملس�توى الس�يايس واإلداري، األمر الذي أعطى التبش�ر دفع�ة مل تكن قط يف 

السنوات السابقة.
غ�ر أن املالح�ظ هو أن تزايدًا غر اعتيادي طرأ عىل نس�ب التش�يع ضمن الوس�ط 
�ني، فخالل ثامين س�نوات فقط تش�يع ما يزيد عن ضعف وثلث الضعف عن عدد  السُّ
الذين تش�يعوا يف ثالثني س�نة هي مجلة عهد األس�د األب! فقد بلغت معدالت التش�يع 
يف الوس�ط الس�ني يف عهد حافظ األس�د 1970-1999 حوايل 232 س�نيًا يف الس�نة، 
ويف عهد بش�ار األس�د ضمن الفرة 1999-2007 كان معدل االنتشار 1005 سّنّيني 
س�نويًا، أي أن املعدل الس�نوي تضاعف ع�ن عهد األس�د األب يف 1970-1999 بام 

يعادل 4 مرات، وتضاعف ب�51 مرة عن معدل ما قبل 1970.
ك�ام أن انتش�ار التش�يع جغرافي�ًا تركز يف عهد األس�د األب يف الس�احل الس�وري 
بالدرج�ة األوىل 55٪، ويف إدل�ب بالدرجة الثانية 15٪، وحلب بالدرجة الثالثة ٪10، 
لكنه انتقل بش�كل دراماتيكي إىل اجلزيرة السورية، التي قفزت فيها نسبة انتشار التشّيع 
يف عهد بشار األسد إىل 55٪ بعد أن كان يف عهد األسد األب ال يتجاوز 6٪! يعود هذا 
التحول إىل عدد من املعطيات تتعلق بالعاملة يف لبنان، وانتشار األمية، والعامل السيايس 
املتمثل يف الرغبة اإليرانية يف توسيع والئها االجتامعي وجتذير هالهلا الشيعي يف سورية 
السنية، فاملنطقة تعترب بادية سورية تنترش فيها القبائل، وهلذه القبائل امتدادها يف العراق 
والس�عودية واألردن، وبعض هذه القبائل تشيع قسمها العراقي، وباإلمجال فإن البادية 
املحاذية لش�يعة العراق متثل امتدادًا جغرافيًا هلا، وهذا ما جيعلها مغرية جدًا للراغبني يف 

بسط اهلالل الشيعي عرب سورية.
كام أن الروابط الَقَبلية تساعد عىل االنتشار بشكل واسع خصوصًا مع شيوع األمية 
بش�كل واس�ع يف املجتمع البدوي، وهو أمر جيعل للقبيلة س�لطانًا يفوق سلطان العقل 
بَِع�ت اس�راتيجية واضحة يف تش�ييع القبائل من خ�الل ربطها  وأحيان�ًا الدي�ن. لق�د اتُّ
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بأصوهل�ا من آل البي�ت، خصوصًا وأن كثرًا من القبائل تدعي نس�بتها آلل البيت، وقد 
تعّدى األمر يف بعض القبائل مثاًل )كقبيلة البكارة()267( إىل تأويل نس�بها وربطه باألئمة 
االثن�ي عرشية )اإلمام الباقر مثاًل()268(، وحماولة جتذير املس�ألة تارخييًا بزعم أّن اجلزيرة 

شيعية تارخييًا!)269(
إن تصاعد املد الش�يعي يف عهد بش�ار األس�د يرج�ع أيضًا إىل معطي�ات جديدة يف 
االس�راتيجية املتبعة للّتشّيع، فباإلضافة إىل استغالل الروابط القبلية والظروف الثقافية 
ملجتمع اجلزيرة الس�ورية فإن تدفق الدعم اللوجستي اإليراين )املايل واملعنوي( واحلامية 
األمنية لنظام األس�د كانا س�ندًا قويًا هلذا املد لُِيعتمد املال والسياسة كأساسني النتشاره 

برعة أكرب بكثر من تلك التي كانت يف العهد السابق.

تنقسم عشيرة البكارة إلى: العبيدات، المناصرة، هالمية، البومصعى، والحمد العابد، والبوعرب، والبوصالح،   )267(
والبوحمدان ورفيع، والبومعيش، والبورحمة، والعبد الكريم، والبوشمس، وبكارة الجبل، وعشيرة البكارة في 
حلب، وتمتد هذه العش�يرة على ضفاف نهر الفرات، من الجانب األيس�ر )جزيرة( إلى نهر الخابور ش�رقًا إلى 

البصرة شرق محافظة دير الزور وغربًا إلى محافظة الرقة.

آل قطيط، المتحولون، م.س، مقابلة مع الشيخ حمد الوكاع. انظر المقابلة على الرابط:  )268(
http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book58/index.htm  

يلخص نص المقابلة مع الشيخ حمد الوكاع )متشيع ديري منذ 1996( قناعات المتشيعة الجدد ومزاعمهم في   )269(
مسألة القبائل كما يلي: 

إن الرقعة الجغرافية الممتدة من الخابور إلى نهر الفرات كلها شيعية وممتدة حسبًا ونسبًا ألهل البيت، والدليل   
عل�ى ذل�ك الجميع يرددون عند أي حديث كلمة )الله وعلي(، وقبل »االحت�الل« العثماني كانت هذه المنطقة 
منطق�ة الجزي�رة على مذه�ب أهل البيت، ولك�ن بعد االحتالل العثمان�ي عملت الدولة العثماني�ة على إخراج 
الش�يوخ والعلم�اء الموجودي�ن في المنطقة إلى عاصمتهم اس�تنبول وأت�وا بالماللي من قبل الدول�ة العثمانية، 

ووضعوا كل مال، في قرية وأجبروا الناس على االقتداء بهذا )المال(.
تاريخي�ًا إن ه�ذه المنطقة كانوا أهلها ش�يعة والتس�مية الزالت موجودة في بعض القرى مثل قرية )زغير( نس�بة   
لإلمام علي األصغر وقرية الحس�ينية وهذه كانت فيها حس�ينية باسم اإلمام الحسين منذ مائة ونيف، وعين علي 

نسبة لإلمام علي )عليه السالم( وقرية الكبر نسبة لعلي األكبر ابن اإلمام الحسين.
وقد أدخلت الدولة العثمانية على هذه القرى الطرق الصوفية، بداًل من مذهب آل البيت )الش�يعي(، واس�تخدم   
أهالي هذه المنطقة أناش�يد تتعلق بأهل البيت واألئمة اإلثني عش�ر، وهذه القصائد الش�عبية تدل على أن الناس 
كان�وا قديم�ًا في دي�ر الزور كلهم ش�يعة، وهذه القصائد دلي�ل قاطع على م�ا ورثه الناس من ت�راث أهل البيت 

والمنطقة كلها شيعية تاريخيًا. انظر: المصدر السابق نفسه.
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ثانيًا: حتى ال تخرج ثورة المحرومين من دمشق!

إذا كان معدل التش�يع اآلن هو 2785 يف الس�نة منهم 1005 أش�خاص س�نيني، فعىل 
ف�رض اس�تمرار هذا املع�دل )والواقع أن انتش�ار األديان كظواهر اجتامعي�ة ينتقل عرب 
متواليات حس�ابية وليس عرب تزايد عددي تقليدي خصوصًا يف ظل جمتمعات متامسكة 
اجتامعيًا ما تزال األرسة املمتدة متثل أس�اس العالق�ات االجتامعية فيها، وغالبًا تتعداها 
إىل القبيلة( فإنه خالل عرشين س�نة سيكون عدد املتشيعني السوريني حوايل 550000 
ألف�ًا ولكن املجتمع الس�وري يكون وقتها قد جتاوز الثالثني مليون�ًا، وحتى لو ضاعفنا 
هذا املعدل ثالث مرات فإن عدد املتش�يعة يف س�ورية سيصل إىل مليونني خالل عرشين 
س�نة!، ومخس�امئة ألف خالل مخس س�نوات، وهذا يعني أن خطر التغير الديمغرايف يف 

سورية غر وارد بعد يف املدى املنظور من الوالية الثانية لبشار األسد عىل األقل.
لكن من املهم مالحظة أن تركيز التبش�ر الش�يعي يف رقعتني جغرافيتني أساسيتني: 
الس�احل الس�وري ومنطقة اجلزيرة. وهاتان املنطقتان َتُضاّمن الرشحيتني الرئيس�تني من 
املجتم�ع الس�وري الّلت�ني اختر منه�ام عنارص املجندي�ن والضباط يف اجليش الس�وري 
واملخاب�رات الذي�ن قام�وا باملج�ازر يف مدينة محاة ع�ىل وجه اخلصوص وعم�وم املدن 
الس�ورية يف أح�داث الثامنينيات بش�كل ع�ام، وهو أمر ل�ه داللته السياس�ية، إذ أّن هذا 
يرشح أن تكون هاتان الرشحيتان مؤهلتني للعب الدور الرئيس يف محاية النظام والدفاع 
عنه: الرشحية األوىل يف الس�احل الس�وري ألسباب طائفية وامتيازات اجتامعية وخوف 
وجودي، والرشحية الثانية النتش�ار األمية والفقر فيها وس�هولة إخض�اع أفرادها للقوة 
وإجبارهم عىل ممارسات غر رشعية ضد الشعب. واآلن ُيضاف إىل ذلك عنر جديد 
هو التغلغل الش�يعي يف القبائل، وحيث يعترب عهد األس�د هو العهد الذهبي للتش�يع يف 

اجلزيرة فإن مصالح املبرشين مرتبطة آليًا بوجود النظام.
وبالتايل فإن املتشيعني اجلدد يمكن أن يكونوا عنارص حمتملني حلامية النظام والدفاع 

عنه مع املتشيعة اجلدد املنترشين يف كل أنحاء سورية.
ه�ذا مع اف�راض بقاء معدالت التش�يع يف حدود م�ا ذكر آنفًا، لكن ماذا لو تش�يع 
زع�امء القبائ�ل؟ وه�و أم�ر جيري العم�ل عليه بكث�رة يف اجلزي�رة، خصوصًا م�ع توارد 
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إش�اعات عن زي�ارات لبعض ه�ؤالء الزعامء للمرجعي�ات الدينية يف إي�ران والعراق! 
ومن الواجب التذكر بأنه يف املجتمع القبي وحيث يعم اجلهل واألمية فإن اعتناق زعيم 
القبيلة  للمذهب الش�يعي يعني انتش�ار التش�يع يف معظم القبيلة، فالن�اس هنالك تنقاد 

لقرارات زعامئها القبليني أكثر من علامء الدين.
األقلي�ة الصغ�رة ج�دًا ال متل�ك بطبيعة احل�ال طموحات سياس�ية بق�در ما متلك 
طموح�ات اجتامعية، لكن عندما تكرب فإهنا بالتأكيد س�يكون هلا طموحاهتا السياس�ية، 
فإذا حصل ما سبق - وهو أمر وارد - فإن معدالت التشيع ستكون خميفة؛ إذ من املمكن 
أن تنتق�ل إىل مع�دالت كب�رة جدًا ق�د تصل إىل ع�رشة أضعاف وهذا جيعل الس�يناريو 
خمتلفًا، إذ س�تصل أعداد املتش�يعني خالل مخس س�نوات إىل ما يزيد عن مليون متشيع! 
وهذا سيجعل األقلية الشيعية بحجم األقلية الكردية. وبام أن امتداد الشيعة الديمغرايف 
يركز أساسًا يف العراق ولبنان، البلدين اللذين يمثالن اجلزء األهم من اهلالل الشيعي، 
فإن املتش�يعة الس�وريني قد يقومون بتش�كيل أحزاب مناضلة تأثرًا بأشقائهم يف العقيدة 
)حزب اهلل، وفيلق بدر، وجيش املهدي(؛ فإن حصل هذا فإهنا س�تكون بالتأكيد متأثرة 
بامليلش�يات الش�يعية املذك�ورة وكلها تعترب أحزابًا متش�اهبة من وجه�ة نظرها ووالؤها 

السيايس إليران دون أوطاهنا.
ورب�ام ال يكمن اخلطر هنا فحس�ب، فامذا لو أنه تم تش�كيل ح�زب مناضل بمعونة 
ه شكليًا بأشخاص  رس�مية من النظام السوري وباالس�تعانة بخربات حزب اهلل، ثم ُموِّ
م�ن املجتم�ع الس�ني وتم إط�الق يده عىل ح�دود اجلوالن، ه�ل من املمك�ن أن يتكرر 
س�يناريو ح�زب اهلل فيصب�ح ح�زب اهلل الس�وري متحكاًم يف الق�رار الس�وري الداخي 
عىل س�ورية، كام يس�تويل نظره ح�زب اهلل اللبناين عىل قرار لبنان ويعي�ق إرادة األكثرية 

اللبنانية؟ سيصبح النفوذ اإليراين يف سورية حينها حقيقة أبدية بال شك.
حتى لو تم االفراض بأن هذا السيناريو غر حمتمل، فمن املمكن التوقع أن يتحول 
املتش�يعون اجلدد إىل عنارص أمنية عند تعرض النظام الحتجاج داخي كام حتول عنارص 
ح�زب البعث يف الثامنيني�ات إىل عنارص أمنية. خصوصًا أن كثرًا من النخب السياس�ية 
وضب�اط األم�ن العلويني منحازون بش�كل كب�ر أو ينتم�ون للتيار الش�يعي يف الطائفة 
العلوي�ة، أو ق�د يتح�ول ه�ؤالء إىل عنارص ش�غب تبث الف�وىض يف املجتمع الس�وري 
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لصالح النظام.
ل�و بقيت معدالت التش�يع عىل حاهلا، ومل تتضاعف أب�دًا - وهو أمر غر حمتمل يف 
ظل الظروف الراهنة - فإن دخول عنر التش�يع اإليراين والعراقي فضاًل عن الوجود 
الش�يعي العراق�ي الراهن يف س�ورية والذي يص�ل إىل قرابة 500 ألف ش�يعي ويف ظل 
دعم لوجستي إيراين وأمني سوري، يمكن أن حيّول املتشيعني اجلدد إىل اللعبة السياسية 
ليصبحوا إحدى األدوات اجلديدة للنظام يف رصاعه مع املعارضة الوطنية الديمقراطية، 

خصوصًا إذا أقر قانون األحزاب.
قضية التبش�ر الش�يعي يف سورية ليس�ت قضية عددية فحس�ب، وإنام يظهر العمق 
الس�يايس هلذا النشاط وأهدافه عند حتليل التوزع اجلغرايف هلذا التبشر. فبتحليل عددي 
بسيط نجد أن معدل التبشر احلايل )2875 شيعي جديد منهم 1005 من أصل سني يف 
العام( لن يغر الطبيعة الديمغرافية للمجتمع السوري. إذ أن هذا املعدل إذا استمر لفرة 
عرشي�ن عامًا فإن عدد الش�يعة اجلدد لن يتج�اوز 550000 يف الوقت الذي يصبح فيه 
التعداد الس�كاين لس�ورية 30 مليونًا. وحتى لو تصاعد املعدل إىل ثالثة أضعاف العدد 
احلايل، فإن عدد الش�يعة اجلدد بعد عرشين عامًا لن يتجاوز 1650000 ولن يصل إىل 
500000 بعد مخس س�نوات، أي أن حجم التغير – خالل فرة الوالية الثانية لبش�ار 

األسد عىل األقل – غر مهم بحد ذاته.
املهم هو التوزع اجلغرايف لنشاط التبشر الشيعي يف سورية، حيث يركز هذا النشاط 

يف منطقتني مها: الساحل السوري ومنطقة اجلزيرة. 
هات�ان املنطقتان اجلغرافيتان يف س�ورية هلام أمهية خاصة، فه�ام مؤهلتان للعب دور 
رئي�يس يف محاي�ة النظ�ام والدف�اع عنه. فأوالمها )الس�احل الس�وري( س�تحمي النظام 
ألسباب طائفية واجتامعية وخوف وجودي، وثانيتهام )منطقة اجلزيرة( ينترش فيها الفقر 
واألمية فيس�هل ترغيبه�ا وترهيبها واس�تاملتها للتعاون مع النظ�ام أو القيام بأعامل غر 
رشعية كتلك املجازر التي متت يف محاة وباقي املدن السورية يف الثامنينيات. كام أن معظم 
عنارص اجليش واملخابرات ينحدرون أصاًل من هاتني املنطقتني اجلغرافيتني وهذا سبب 
آخر يعلل تركيز وتوجيه نش�اط التبش�ر الش�يعي فيه�ام. فطبيعة منطقة اجلزي�رة القبلية 
جتعل منها أرضًا خصبة للعمل التبشري الشيعي، ففي حال تشيع أي من زعامء القبائل 
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فذلك سيشجع كامل القبيلة لتحذو حذوه، فالناس هنالك وبسبب اجلهل واألمية تنقاد 
لقرارات زعامئها القبليني أكثر من علامء الدين. وتشر التقارير األخرة عن توجه بعض 

زعامء القبائل لزيارة مرجعيات دينية شيعية يف إيران والعراق.
عن�د هذه النقطة من التحليل يصب�ح للعامل العددي أمهية أخرى. فبالرغم من أننا 
بدأن�ا هذا االس�تنتاج بجعل أمهية العامل العددي للتبش�ر الش�يعي أم�رًا ثانويًا، إال أن 
دخول عامل الركيب القبي قد يرفع معدل التشيع إىل عرشة أضعاف املعدل احلايل. ويف 
هذه احلال س�تصل أعداد املتش�يعني إىل ما يزيد عن مليون متشيع خالل مخس سنوات، 
أي بحجم األقلية الكردية يف سورية. وبام أن امتداد الشيعة العرب يركز بشكل أسايس 
يف الع�راق ولبن�ان، البلدين الذين يمث�الن اجلزء العريب األهم من اهلالل الش�يعي، فإن 
ازدياد عدد املتش�يعني الس�وريني م�ن طبقات اجتامعية فقرة بش�كل مطرد س�يزيد من 
طموحاهتم السياسية مما قد يدفعهم إىل تشكيل أحزاب طائفية تأثرًا بأشقائهم يف العقيدة 
)ح�زب اهلل، منظمة ب�در، وجيش امله�دي(، وكل هذه تعترب أحزابًا متش�اهبة من حيث 

وجهة نظرها ووالئها السيايس إليران دون أوطاهنا.
ومع أن اخلطورة الديمغرافية للتبش�ر الش�يعي ليست آنية، إال أن خطورهتا األمنية 
والسياس�ية تق�رع ج�رس اإلنذار بش�كل ف�وري. فاخلطر ال�ذي تفرضه عملية تش�ييع 
هذه املناطق اجلغرافية )الس�احل واجلزيرة( هو أن هؤالء املتش�يعني اجلدد س�يتحولون 
إىل عن�ارص دعم ومحاي�ة للنظام، متامًا كام حتولت معظم العن�ارص البعثية خالل أحداث 
الثامنينيات إىل خمربين لصالح النظام، ويتكرر هذا يف حال تعرض النظام ألي ضغوط أو 
احتجاجات س�لمية من األغلبية السنية التي تسعى إىل رفع مستويات حريتها واستعادة 

العدالة االجتامعية.
ويتضخ�م حج�م املخاط�ر األمنية والسياس�ية الت�ي تتأتى من النش�اط التبش�ري 
الشيعي يف سورية عندما نأخذ بعني االعتبار النجاح الذي تم حتقيقه يف مناطق الساحل 
واعتناق كثر من العلويني املذهب الشيعي االثني عرشي ضمن خمطط »عودة الفرع إىل 

األصل«.
تشر اإلحصائيات إىل أن 70 باملائة من املتشيعني بني عامي 1970 و 2007 هم من 
أصول علوية – وهي نس�بة ضخمة جدًا تثر االنتباه خصوصًا عندما نعلم أن العلويني 
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ال يش�كلون س�وى 10 باملائة من املجتمع السوري. هذا الركيز للتبشر الشيعي االثني 
عرشي )املذهب الرسمي إليران( يف الطائفة العلوية ربام يمثل أخطر هتديد ألمن سورية 
ومستقبلها السيايس حيث يتمتع العلويون بسلطة ال مثيل هلا يف البالد من خالل نسبتهم 
الكبرة - والتي ال تتناس�ب مع نس�بتهم يف املجتمع الس�وري – يف اجليش واملخابرات 
وم�ن خالل تدخلهم بحكم البالد بش�كل مب�ارش حيث أن رئي�س اجلمهورية منذ عام 

1970 هو علوي االنتامء.
نظرة العلويني إىل طائفتهم وإىل دور س�ورية الس�يايس يف املنطقة مبنية عىل حاجتهم 
للبق�اء يف موق�ع الس�لطة واحلفاظ ع�ىل قبضتهم ع�ىل منافذ الق�وة يف بلد أغلبية ش�عبه 
متململ ورافض للتسلط العلوي. ووجود قوة إقليمية داعمة للحكم العلوي يف سورية 
يشكل رضورة سياسية لبشار األسد خصوصًا عندما أصبحت الدول العربية »املعتدلة« 
املج�اورة مثل الس�عودية ومر غر قادرة عىل حتمل الس�لوك الس�يئ للنظ�ام وما تدل 
عليه من ابتزاز سيايس، فهذا الدعم اإلقليمي من إيران خيرج النظام السوري من عزلته 
السياس�ية. ومع س�يطرة حزب اهلل عىل القرار الس�يايس يف لبنان )غرب سورية(، وقيام 
الشيعة بفرض سيطرهتم عىل العراق )رشق سورية( أصبح احلفاظ عىل حتالف مع إيران 
بالنس�بة للعلويني يف س�ورية ذا أمهية خاصة. »العودة إىل اجلذور« هلا أمهيتها السياس�ية 

أيضًا وليست الدينية فقط.
أكث�ر من وقت مىض خالل التس�عني س�نة ماضية )أي منذ قي�ام الدولة احلديثة عىل 
أنقاض العهد العثامين( تشهد سورية التقاء مصالح غر مسبوق  بني األهداف السياسية 
والديني�ة بدعم دور س�ورية يف اهلالل الش�يعي. ف�إذا أخذنا بعني االعتبار عالقة بش�ار 
األس�د املتينة بحس�ن نر اهلل والس�امح غر املرشوط للنشاط الش�يعي يف سورية، فمن 
غر املؤكد قدرته عىل مواجهة األصوات الشيعية ضمن طائفته العلوية. ولكن ما تؤكده 
الوقائ�ع هو أن صفة س�ورية »العلامنية« الت�ي حتكم من حزب البع�ث »القومي« مل تعد 

حقيقة مسّلمة ومل تعد تعكس بدقة ما يدور عىل أرض الواقع. 
أما االس�تثامر اإليراين يف التعليم الديني الش�يعي وبناء احلسينيات عرب سورية، فإنه 
يس�تمر يف التزايد. فمثل�ام قام االحتاد الس�وفييتي بزراعة الش�يوعيني يف أوروبا الرشقية 
خالل فوىض ِس�ِني احل�رب العاملية الثانية )1939-1945( فإن إيران تس�تغل ظروف 
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االضط�راب يف لبن�ان والع�راق، والضع�ف املتأص�ل يف النظ�ام الس�وري، لتأس�يس 
إمرباطورية بالوكالة. فإيران تستخدم اسم الشيعة واإلسالم كأداة سياسية لنرش االنتامء 

الشيعي وافتعال جمتمعات حاضنة تعمل لصاحلها يف الدول املجاورة. 
والنظام السوري، بركيبته العلوية، هو نظام قابل أكثر من غره للوقوع حتت التأثر 
اإليراين. إن سورية ستتحول حتاًم إىل كوكب يدور يف فلك إيران. فالنظام يعتمد بشكل 
كامل عىل إيران يف الدعم الس�يايس واالقتصادي – واكتس�اب الرشعية التي طاملا سعى 
إليه�ا – ولن تس�تطيع س�ورية االنفكاك ع�ن حقل اجلاذبي�ة اإليراين م�ا مل حيدث تغير 

جذري يف دمشق.
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اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

حمافظتا 
دمشق 
وريف 
دمشق

الوافدون إىل جوار مقام السيدة زينب، 1975*السيدة زينب*
وتأسيس احلوزة الشريازية، واحتالل 

مقام السيدة زينب واجلامع السني الذي 
حيضنه

السكان األصليون سنة متمسكون بسنيتهم ، واليزالون كذلك إىل اليوم� 
ازداد الوجود الشيعي العراقي بكثرة الفتة للنظر بعد حرب اخلليج الثانية 

وحصار العراق

قرابة 100 ألف معظهم الجئون عراقيون 
وتوجد أقليات لبنانية وخليجية

ال يوجد

الربع األخري من *بيت سوا*
عقد التسعينيات 

االمتداد السكني للوافدين وطلبة 
احلوزات األجانب

أقل من 300بضعة آالفسكان البلدة سنة، وربام ظهرت فيهم بعض حاالت التشيع لكنها قليلة

أقل من 100تشيع بعض األهايل والنزوح العراقيالسويقة*دمشق
أقل من مائةأقل من 100سكان احلي سنة متمسكون بسنيتهم، احلي متصل بحي األمني الشيعيتشيع بعض األهايل والنزوح العراقيبعد 2003 الشاغور*دمشق

ال يوجدأقل من 25 معظمهم من العراقينيوفود شيعة أجانب )عراقيون وإيرانيون ولبنانيون( لرعاية املقاماخراع مقام للسيدة سكينة بنت احلسني2000البلدية*داريا
دوما املدينة السورية الوحيدة التي تتبع املذهب احلنبيل الذي يركز عىل مجعية املرتىضمطلع الثامنينيات**دوما

العقائد السنية، وتنترش فيها السلفية بشكل واضح
أقل من 50أقل من 50

أقل من 100غري متوفرأقلية شيعيةغري متوفربعد 2000*عربني*
ال يوجدأقل من 10 آالفقديماألمني*دمشق
ال يوجدأقل من 15 ألفًاقديماجلورة*دمشق
ال يوجدأقل من 10 آالفقديمزين العابدين*دمشق

أقل من 5أقل من 10تأثرًا بعبد احلميد املهاجرتشيع أحد أبنائها - حممد يوسف قجمي1986*الضمري*
غري متوفرالسكان األصليون مازلوا مسلمني سنة، ومل يذكر حاالت تشيع بينهماحتالل مقام احلجر بن عديهناية التسعينيات*عدرا*

احتله حسن الشريازي، وأصبح مزارًا وأقيم فيه مجعية وفرع ل�»جامعة احتالل مقام السيدة رقيةمنتصف الثامنينياتعامرة جوانية*دمشق
العلوم اإلسالمية« بلندن لكن ال يوجد يف سكان احلي أي حالة تشيع، 

ولكن جياوره بعض التجار من الشيعة الدمشقيني األصليني

100 شخص إيراين وعراقي وبعض 
شيعة الشوام

ال يوجد

النصف الثاين من *ببيال*
التسعينيات

امتداد الوجود الشيعي يف السيدة زينب، 
الجئون عراقيون

أقل من 300بضعة آالفغري متوفر

رية* امتداد الوجود الشيعي يف السيدة زينب، هناية التسعينيات*احُلجِّ
الجئون عراقيون

بضعة آالفغري متوفر

امتداد الوجود الشيعي يف السيدة زينب، هناية التسعينيات*سيدي مقداد*
الجئون عراقيون

بضعة آالفغري متوفر

امتداد الوجود الشيعي يف السيدة زينب، بعد 2003احلجر األسود**
الجئون عراقيون

بضعة آالفغري متوفر

ال يوجدبضعة آالفاليوجد تشيع بني السكانالجئون عراقيون بعد االحتاللبعد 2003الدويلعة**
ال يوجدبضعة آالفاليوجد تشيع بني السكانالجئون عراقيون بعد االحتاللبعد 2003الزاهرة**
ال يوجدبضعة آالفاليوجد تشيع بني السكانالجئون عراقيون بعد االحتاللبعد 2003جرمانا**
ال يوجدبضعة آالفال يوجد تشيع بني السكانالجئون عراقيون بعد االحتاللبعد 2003مساكن برزة**
أقل من 50أقل من 50العاملة يف لبنانهناية التسعينيات*التل*

قديم*راويةدوما
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اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

حمافظتا 
دمشق 
وريف 
دمشق

الوافدون إىل جوار مقام السيدة زينب، 1975*السيدة زينب*
وتأسيس احلوزة الشريازية، واحتالل 

مقام السيدة زينب واجلامع السني الذي 
حيضنه

السكان األصليون سنة متمسكون بسنيتهم ، واليزالون كذلك إىل اليوم� 
ازداد الوجود الشيعي العراقي بكثرة الفتة للنظر بعد حرب اخلليج الثانية 

وحصار العراق

قرابة 100 ألف معظهم الجئون عراقيون 
وتوجد أقليات لبنانية وخليجية

ال يوجد

الربع األخري من *بيت سوا*
عقد التسعينيات 

االمتداد السكني للوافدين وطلبة 
احلوزات األجانب

أقل من 300بضعة آالفسكان البلدة سنة، وربام ظهرت فيهم بعض حاالت التشيع لكنها قليلة

أقل من 100تشيع بعض األهايل والنزوح العراقيالسويقة*دمشق
أقل من مائةأقل من 100سكان احلي سنة متمسكون بسنيتهم، احلي متصل بحي األمني الشيعيتشيع بعض األهايل والنزوح العراقيبعد 2003 الشاغور*دمشق

ال يوجدأقل من 25 معظمهم من العراقينيوفود شيعة أجانب )عراقيون وإيرانيون ولبنانيون( لرعاية املقاماخراع مقام للسيدة سكينة بنت احلسني2000البلدية*داريا
دوما املدينة السورية الوحيدة التي تتبع املذهب احلنبيل الذي يركز عىل مجعية املرتىضمطلع الثامنينيات**دوما

العقائد السنية، وتنترش فيها السلفية بشكل واضح
أقل من 50أقل من 50

أقل من 100غري متوفرأقلية شيعيةغري متوفربعد 2000*عربني*
ال يوجدأقل من 10 آالفقديماألمني*دمشق
ال يوجدأقل من 15 ألفًاقديماجلورة*دمشق
ال يوجدأقل من 10 آالفقديمزين العابدين*دمشق

أقل من 5أقل من 10تأثرًا بعبد احلميد املهاجرتشيع أحد أبنائها - حممد يوسف قجمي1986*الضمري*
غري متوفرالسكان األصليون مازلوا مسلمني سنة، ومل يذكر حاالت تشيع بينهماحتالل مقام احلجر بن عديهناية التسعينيات*عدرا*

احتله حسن الشريازي، وأصبح مزارًا وأقيم فيه مجعية وفرع ل�»جامعة احتالل مقام السيدة رقيةمنتصف الثامنينياتعامرة جوانية*دمشق
العلوم اإلسالمية« بلندن لكن ال يوجد يف سكان احلي أي حالة تشيع، 

ولكن جياوره بعض التجار من الشيعة الدمشقيني األصليني

100 شخص إيراين وعراقي وبعض 
شيعة الشوام

ال يوجد

النصف الثاين من *ببيال*
التسعينيات

امتداد الوجود الشيعي يف السيدة زينب، 
الجئون عراقيون

أقل من 300بضعة آالفغري متوفر

رية* امتداد الوجود الشيعي يف السيدة زينب، هناية التسعينيات*احُلجِّ
الجئون عراقيون

بضعة آالفغري متوفر

امتداد الوجود الشيعي يف السيدة زينب، هناية التسعينيات*سيدي مقداد*
الجئون عراقيون

بضعة آالفغري متوفر

امتداد الوجود الشيعي يف السيدة زينب، بعد 2003احلجر األسود**
الجئون عراقيون

بضعة آالفغري متوفر

ال يوجدبضعة آالفاليوجد تشيع بني السكانالجئون عراقيون بعد االحتاللبعد 2003الدويلعة**
ال يوجدبضعة آالفاليوجد تشيع بني السكانالجئون عراقيون بعد االحتاللبعد 2003الزاهرة**
ال يوجدبضعة آالفاليوجد تشيع بني السكانالجئون عراقيون بعد االحتاللبعد 2003جرمانا**
ال يوجدبضعة آالفال يوجد تشيع بني السكانالجئون عراقيون بعد االحتاللبعد 2003مساكن برزة**
أقل من 50أقل من 50العاملة يف لبنانهناية التسعينيات*التل*

قديم*راويةدوما
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البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

حمافظة 
حلب

مركز ثقايف إيراين قريب جدًا من السكن بعد 2001حي الشهباء*حلب
اجلامعي 

أقل من 50أقل من 100يعتمد التأثري يف طلبة اجلامعة عرب تقديم خدمات جمانية وإغراءات مادية

جب اجللبي *حلب
أو جبل »شيخ 

ن« حمسِّ

وجود »مشهد النقطة« التارخيي و»مجعية قديم
اإلعامر واإلحسان اإلسالمية اجلعفرية«

وجود بعض القائمني عليه من الشيعة من ريف حلب مثل )نبل 
والزهراء(

أقل 50أقل من 50

أقل من 100أقل من 100سكان اخلالدية هم فقراء وافدون من الريف الشاميل الغريب ملدينة حلبتشيع بعض األفراد بسبب العاملة يف لبنانمطلع التسعينياتاخلالدية*حلب
منتصف العقد اجلزمايت*حلب

األول من األلفية 
الثانية

تشيع بعض األفراد بسبب العاملة يف لبنان 
وانتساب البعض لعشرية البكارة التي 
بدأ يتم فيها التبشري بشكل مكثف يف 

العقد األخري 

أقل من 50أقل من 50سكان اجلزمايت هم فقراء وافدون من الريف الشاميل الرشقي ملدينة حلب

أقل من 50أقل من 50بعض األفرادتشيع بعض األفراد تأثرًا بالثورة اإليرانيةمنتصف الثامنينيات*البللريمون
أقل من 20أقل من 20تشيع الشاعر سمعو عبد الكريم الدرويشالعمل يف لبنان1968*بزاعة 

أقل من 50أقل من 50تشيع بعض األفرادقناعات دينية**منبج
تشيع بعض األفراد بتأثري التبشري من الثامنينيات*ديرمجال*

أهايل نبل والزهراء
أقل من 100أقل من 100أقلية صغرية 

أقل من 50أقل من 50أقلية صغرية جدًاتشيع بعض األفراد لقناعات دينيةهناية التسعينيات*اخلفسة*
تشيََّع معظم أهايل القرية بتأثري تبشري قبل 1970*الزهراء*

قري�ة ُنبُّل والقرابات الناشئة بني أهايل 
القريتني

ال يوجد معلومات كافية، غري تغيري اسم القرية يف هناية السبعينيات بناء 
عىل نصيحة حسن الشريازي

غري متوفر5-7 آالف

ال يوجد10 آالف - 12 ألفًاأهايل القرية شيعة أصليونغري متوفرقبل 1970*ُنبُّل*
لالتسعينيات*املنصورة* أقل من 150أقل من 150أقلية صغرية تشيع بعض األفراد تأثرًا بتبشري شيعة نبُّ
أقل من 25أقل من 25أقلية صغرية جدًاغري متوفربعد 2000*املالكية*
أقل من 20أقل من 20أقلية صغرية جدًاغري متوفربعد 2004*النريب*
لالتسعينيات*خان العسل* أقل من 500أقل من 500أقلية صغريةتشيع بعض األفراد تأثرًا بتبشري شيعة نبُّ
بعد منتصف *جارز*

التسعينيات )غري 
حمدد(

أقل من 200أقل من 200أقلية صغريةغري معروف

أقل من 15أقل من 15 يتزعم حركة التبشري الشيعي معتقل إسالمي سابق تشيع بعض األفراد بسبب العاملة يف لبنانهناية التسعينياتالعذيَّةصوران*
أقل من 100أقل من 100أقلية صغرية جدًاتشيع بعض األفرادالسبعينيات*كفر داعل*
أقل من 20 أقل من 20بعض األفرادهناية التسعينيات*مسكنة*

أقل من 15أقل من 15الباب تعترب من املدن السنية املحافظة جدًاالتبشري الشيعي واإلغراء املايل2007**الباب
أقل من 20أقل من 20أول حالة تشيع ألحد طلبة الدراسات اإلسالميةغري معروفبعد 2003**عني العرب
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ملحق - جدول االنتشار الشيعي

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

حمافظة 
حلب

مركز ثقايف إيراين قريب جدًا من السكن بعد 2001حي الشهباء*حلب
اجلامعي 

أقل من 50أقل من 100يعتمد التأثري يف طلبة اجلامعة عرب تقديم خدمات جمانية وإغراءات مادية

جب اجللبي *حلب
أو جبل »شيخ 

ن« حمسِّ

وجود »مشهد النقطة« التارخيي و»مجعية قديم
اإلعامر واإلحسان اإلسالمية اجلعفرية«

وجود بعض القائمني عليه من الشيعة من ريف حلب مثل )نبل 
والزهراء(

أقل 50أقل من 50

أقل من 100أقل من 100سكان اخلالدية هم فقراء وافدون من الريف الشاميل الغريب ملدينة حلبتشيع بعض األفراد بسبب العاملة يف لبنانمطلع التسعينياتاخلالدية*حلب
منتصف العقد اجلزمايت*حلب

األول من األلفية 
الثانية

تشيع بعض األفراد بسبب العاملة يف لبنان 
وانتساب البعض لعشرية البكارة التي 
بدأ يتم فيها التبشري بشكل مكثف يف 

العقد األخري 

أقل من 50أقل من 50سكان اجلزمايت هم فقراء وافدون من الريف الشاميل الرشقي ملدينة حلب

أقل من 50أقل من 50بعض األفرادتشيع بعض األفراد تأثرًا بالثورة اإليرانيةمنتصف الثامنينيات*البللريمون
أقل من 20أقل من 20تشيع الشاعر سمعو عبد الكريم الدرويشالعمل يف لبنان1968*بزاعة 

أقل من 50أقل من 50تشيع بعض األفرادقناعات دينية**منبج
تشيع بعض األفراد بتأثري التبشري من الثامنينيات*ديرمجال*

أهايل نبل والزهراء
أقل من 100أقل من 100أقلية صغرية 

أقل من 50أقل من 50أقلية صغرية جدًاتشيع بعض األفراد لقناعات دينيةهناية التسعينيات*اخلفسة*
تشيََّع معظم أهايل القرية بتأثري تبشري قبل 1970*الزهراء*

قري�ة ُنبُّل والقرابات الناشئة بني أهايل 
القريتني

ال يوجد معلومات كافية، غري تغيري اسم القرية يف هناية السبعينيات بناء 
عىل نصيحة حسن الشريازي

غري متوفر5-7 آالف

ال يوجد10 آالف - 12 ألفًاأهايل القرية شيعة أصليونغري متوفرقبل 1970*ُنبُّل*
لالتسعينيات*املنصورة* أقل من 150أقل من 150أقلية صغرية تشيع بعض األفراد تأثرًا بتبشري شيعة نبُّ
أقل من 25أقل من 25أقلية صغرية جدًاغري متوفربعد 2000*املالكية*
أقل من 20أقل من 20أقلية صغرية جدًاغري متوفربعد 2004*النريب*
لالتسعينيات*خان العسل* أقل من 500أقل من 500أقلية صغريةتشيع بعض األفراد تأثرًا بتبشري شيعة نبُّ
بعد منتصف *جارز*

التسعينيات )غري 
حمدد(

أقل من 200أقل من 200أقلية صغريةغري معروف

أقل من 15أقل من 15 يتزعم حركة التبشري الشيعي معتقل إسالمي سابق تشيع بعض األفراد بسبب العاملة يف لبنانهناية التسعينياتالعذيَّةصوران*
أقل من 100أقل من 100أقلية صغرية جدًاتشيع بعض األفرادالسبعينيات*كفر داعل*
أقل من 20 أقل من 20بعض األفرادهناية التسعينيات*مسكنة*

أقل من 15أقل من 15الباب تعترب من املدن السنية املحافظة جدًاالتبشري الشيعي واإلغراء املايل2007**الباب
أقل من 20أقل من 20أول حالة تشيع ألحد طلبة الدراسات اإلسالميةغري معروفبعد 2003**عني العرب
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البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

حمافظة 
درعا

أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب مطلع الثامنينياتحي املطار*درعا
األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب

أقل من 200أقل من 5000وفود العراقيني منذ هناية التسعينيات وبناء مؤسسات دينية

نشاط عضو اجلمعية املنحلة زيدان غزايل يف بداية التسعينيات بالتبشري مجعية املرتىضمطلع الثامنينيات*قرفة*
والتحقت به عائلته وأقرباؤه� تشيع بعض األهايل

أقل من 150غري متوفر

أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب *الصنمني*
األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب

ع واضحة بني األهايل أقل من 100ال يوجد حاالت تشيُّ

أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب مطلع الثامنينيات*برصى الشام*
األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب

ع واضحة بني األهايل أقل من 1000ال يوجد حاالت تشيُّ

أقل من 25أقل من 25العاملة يف لبنانهناية التسعينيات*احلراك*
أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب مطلع الثامنينيات*املزيريب*

األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب
ع واضحة بني األهايل أقل من 25أقل من 500ال يوجد حاالت تشيُّ

أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب مطلع الثامنينيات*املليحة*
األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب

أقل من 500أقل من 1000تشيع بعض األهايل بسبب إغراءات مالية

أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب مطلع الثامنينيات*الشيخ مسكني*
األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب

أقل من 50غري متوفرغري متوفر

أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب مطلع الثامنينيات*نوى*
األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب

ع بني األهايل ال يوجد متشيعونأقل من 200ال يوجد حاالت تشيُّ

أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب مطلع الثامنينيات*الكسوة*
األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب

ع بني األهايل ال يوجد متشيعونغري متوفرال يوجد حاالت تشيُّ

أقل من 50أقل من 50*طفس*
مصطفى احلريري متشيع متأثر بزيدان بعد 2003*الصورة الصغرية*

الغزايل 
أقل من 50أقل من 50

حمافظة 
إدلب

كلية الدرسات اإلسالمية )غري 2005جامع الروضةإدلب
مرخصة(، فرع افتتحه بعض املتشيعني 

السوريني من مدينة حلب وبعض شيعة 
قرى إدلب بدعم خارجي

ع بني الطالب من سنة إدلب وريفها أقل من 50 أقل من 100 يوجد حاالت تشيُّ

أقل من 50غري متوفرغري متوفرغري متوفرهناية التسعينيات*حارم*
حي واحد يف معرة مرصين*

البلدة
أقل من 500أقل من 500بتأثري تبشري شيعة الفوعةالتامنينات

أقل من 2000أقل من 2000تبشري الشيخ حممد األنطاكيتشيع أحد أبنائها - حممد الغفري1945*زرزور*
تأثراً بتبشري متشيعي قريتي زرزور التسعينيات*كورين*

والفوعة
أقل من 50أقل من 50أقلية متشيعة

أقل من 50أقل من 50أقلية متشيعةتأثرًا بتبشري متشيعي قرية زرزورالتسعينيات*عامود*
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ملحق - جدول االنتشار الشيعي

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

حمافظة 
درعا

أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب مطلع الثامنينياتحي املطار*درعا
األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب

أقل من 200أقل من 5000وفود العراقيني منذ هناية التسعينيات وبناء مؤسسات دينية

نشاط عضو اجلمعية املنحلة زيدان غزايل يف بداية التسعينيات بالتبشري مجعية املرتىضمطلع الثامنينيات*قرفة*
والتحقت به عائلته وأقرباؤه� تشيع بعض األهايل

أقل من 150غري متوفر

أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب *الصنمني*
األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب

ع واضحة بني األهايل أقل من 100ال يوجد حاالت تشيُّ

أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب مطلع الثامنينيات*برصى الشام*
األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب

ع واضحة بني األهايل أقل من 1000ال يوجد حاالت تشيُّ

أقل من 25أقل من 25العاملة يف لبنانهناية التسعينيات*احلراك*
أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب مطلع الثامنينيات*املزيريب*

األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب
ع واضحة بني األهايل أقل من 25أقل من 500ال يوجد حاالت تشيُّ

أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب مطلع الثامنينيات*املليحة*
األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب

أقل من 500أقل من 1000تشيع بعض األهايل بسبب إغراءات مالية

أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب مطلع الثامنينيات*الشيخ مسكني*
األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب

أقل من 50غري متوفرغري متوفر

أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب مطلع الثامنينيات*نوى*
األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب

ع بني األهايل ال يوجد متشيعونأقل من 200ال يوجد حاالت تشيُّ

أقلية مهاجرة من لبنان بسب احلرب مطلع الثامنينيات*الكسوة*
األهلية واالحتالل اإلرسائييل للجنوب

ع بني األهايل ال يوجد متشيعونغري متوفرال يوجد حاالت تشيُّ

أقل من 50أقل من 50*طفس*
مصطفى احلريري متشيع متأثر بزيدان بعد 2003*الصورة الصغرية*

الغزايل 
أقل من 50أقل من 50

حمافظة 
إدلب

كلية الدرسات اإلسالمية )غري 2005جامع الروضةإدلب
مرخصة(، فرع افتتحه بعض املتشيعني 

السوريني من مدينة حلب وبعض شيعة 
قرى إدلب بدعم خارجي

ع بني الطالب من سنة إدلب وريفها أقل من 50 أقل من 100 يوجد حاالت تشيُّ

أقل من 50غري متوفرغري متوفرغري متوفرهناية التسعينيات*حارم*
حي واحد يف معرة مرصين*

البلدة
أقل من 500أقل من 500بتأثري تبشري شيعة الفوعةالتامنينات

أقل من 2000أقل من 2000تبشري الشيخ حممد األنطاكيتشيع أحد أبنائها - حممد الغفري1945*زرزور*
تأثرًا بتبشري متشيعي قريتي زرزور التسعينيات*كورين*

والفوعة
أقل من 50أقل من 50أقلية متشيعة

أقل من 50أقل من 50أقلية متشيعةتأثرًا بتبشري متشيعي قرية زرزورالتسعينيات*عامود*

IISS-7.indd   187 15/12/08   17:04:53



188

البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

أقل من 50أقل من 50أقلية متشيعةتأثرًا بتبشري متشيعي قرية زرزورغري متوفر*خريبة*حمافظة إدلب
أقل من 100أقل من 100أقلية متشيعةتأثرًا بتبشري متشيعي قرية زرزورالتسعينيات*دركوش*
أقل من 50أقل من 50أقلية متشيعةتأثرًا بتبشري متشيعي قرية زرزورغري متوفر*امللند*
أقل من 50أقل من 50أقلية متشيعةتأثرًا بتبشري متشيعي قرية زرزورالتسعينيات*اجلانودية*
أقل من 50أقل من 50أقلية متشيعةتأثرًا بتبشري متشيعي قرية زرزورغري متوفر*الدريَّة*
أقل من 200أقل من 200أقلية متشيعةتأثرًا بتبشري شيعة الفوعةبعد 1980*بنِِّش*
ال يوجدأقل من 10 آالفكل سكاهنا شيعة اآلنغري معروفقبل 1970 *الفوعة*
أقل من 100أقل من 100أقلية متشيعة غري معروفالتسعينيات*كفريا*

 

حمافظ�ة 
دير الزور

أقل من 100أقل من 100أقلية صغرية متشيعة تبشري متشيعة حطلةالتسعينات**دير الزور
تشيع أحد أبناء القرية تأثرًا بأفراد من 1977*حطلة*

شيعةقرية الفوعة يف حمافظة إدلب، ثم 
مجعية املرتىض

أقلية شيعية كبرية تعدداها أقل من 1500�بدأ ينترش التشيع فيها منذ 1995
عرشة مساجد وسبع حسينيات ومغتسل 

مرتبطة باحلوزة الزينبية، إذ يمثل حممد 
الشريازي املرجع الديني هلم

أقل من 1500

* خشام*

هناية التسعينيات 
ومطلع األلفية 

الثانية
أقل من 3000امتداد لتبشري متشيعة حطلةأقليات صغرية متشيعةامتداد لتبشري متشيعة حطلة

*البصرية*
*الكرسة*
*الكرب*
*الصعوة*
*الصغري*
*جديد عكيدات*
*جديد بكارة*
*البومحيد*
*حلبية*
*موح حسن*
*الشميطية*
*جزرة*
تشيع أحد أفرادها تأثرًا بحسني الرجا من بعد 1987*زغري جزيرة*

قرية حطلة
أقل من 100أقل من 100التشييع عرب نسب القبيلة
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ملحق - جدول االنتشار الشيعي

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع
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أقل من 50أقل من 50أقلية متشيعةتأثرًا بتبشري متشيعي قرية زرزورغري متوفر*الدريَّة*
أقل من 200أقل من 200أقلية متشيعةتأثرًا بتبشري شيعة الفوعةبعد 1980*بنِِّش*
ال يوجدأقل من 10 آالفكل سكاهنا شيعة اآلنغري معروفقبل 1970 *الفوعة*
أقل من 100أقل من 100أقلية متشيعة غري معروفالتسعينيات*كفريا*

 

حمافظ�ة 
دير الزور

أقل من 100أقل من 100أقلية صغرية متشيعة تبشري متشيعة حطلةالتسعينات**دير الزور
تشيع أحد أبناء القرية تأثرًا بأفراد من 1977*حطلة*

شيعةقرية الفوعة يف حمافظة إدلب، ثم 
مجعية املرتىض

أقلية شيعية كبرية تعدداها أقل من 1500�بدأ ينترش التشيع فيها منذ 1995
عرشة مساجد وسبع حسينيات ومغتسل 

مرتبطة باحلوزة الزينبية، إذ يمثل حممد 
الشريازي املرجع الديني هلم

أقل من 1500

* خشام*

هناية التسعينيات 
ومطلع األلفية 

الثانية
أقل من 3000امتداد لتبشري متشيعة حطلةأقليات صغرية متشيعةامتداد لتبشري متشيعة حطلة

*البصرية*
*الكرسة*
*الكرب*
*الصعوة*
*الصغري*
*جديد عكيدات*
*جديد بكارة*
*البومحيد*
*حلبية*
*موح حسن*
*الشميطية*
*جزرة*
تشيع أحد أفرادها تأثرًا بحسني الرجا من بعد 1987*زغري جزيرة*

قرية حطلة
أقل من 100أقل من 100التشييع عرب نسب القبيلة
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البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

بناء بعض أهايل حطلة مسجد »عيل بعد 2003*حوجية صقر*حمافظ�ة دير الزور
اهلادي« الشيعي بغرض التبشري

أقل من مخسةأقل من مخسةأقفل املسجد بسبب عدم وجود مصلني وال مؤمنني 

أقل من 20أقل من 20أقلية متشيعة تأثري تبشري متشيعة حطلةبعد 2000*أبو خشب*
أقل من 100أقل من 100أقلية متشيعةتأثري تبشري متشيعة حطلةبعد 2000**الصور

أقل من 100أقل من 100أقلية متشيعةتأثري تبشري متشيعة حطلةبعد 2000*غرانيج*
أقل من 50أقل من 50أقلية متشيعةتأثري تبشري متشيعة حطلةبعد 2000*حمقان*

أول حالة تشييع كانت لطالب دراسات إسالمية يف الدراسات ومل يذكر أسباب غري معروفةبعد 2002 **البوكامل
حاالت تشيع أخرى

أقل من مخسةأقل من مخسة

حمافظة 
الرقة

أقل من 100أقل من 100أقلية متشيعة معظمها وافد من ريف املدينةتشييد حسينية2001-2007شارع املنصور*الرقة
تشييد مقام عامر بن يارس باالشراك مع 1988باب بغداد*الرقة

احلكومة اإليرانية وهجرة عائلة متشيعة 
من قرى إدلب

بدأت حركة تبشري شيعية يف النصف الثاين من التسعينيات� 
افتتح املقام رسميًا عام 2004

أقل من 200أقل من 200

ني* عبد املجيد األمحد الرساوي تأثرًا بتبشري 1992*مزرعة حطِّ
متشيعي حطلة

أقل من 200أقل من 200

تأثرًا بتبشري بعض متشيعي قرية حوجية بعد 2000*تل أبيض*
صقر

أقل من 50أقل من 50

أقل من 100أقل من 100أقلية متشيعةتأثرًا بتبشري بعض متشيعي قرية حطلةالتسعينيات*حوجية صقر*
أقل من 200أقل من 200عائلة القفافتأثرًا بتبشري بعض متشيعي قرية حطلةغري معروف*شلبية*
أقل من 50أقل من 50أقلية متشيعةتأثرًا بتبشري بعض متشيعي قرية حطلةغري معروف*جزرا*

بعض املتشيعة بتأثري كلية »الدعوة بعد 2003**الثورة  )الطبقة(
واالجتهاد« يف مدينة الثورة 

أقل من 300أقل من 300
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ملحق - جدول االنتشار الشيعي

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

بناء بعض أهايل حطلة مسجد »عيل بعد 2003*حوجية صقر*حمافظ�ة دير الزور
اهلادي« الشيعي بغرض التبشري

أقل من مخسةأقل من مخسةأقفل املسجد بسبب عدم وجود مصلني وال مؤمنني 

أقل من 20أقل من 20أقلية متشيعة تأثري تبشري متشيعة حطلةبعد 2000*أبو خشب*
أقل من 100أقل من 100أقلية متشيعةتأثري تبشري متشيعة حطلةبعد 2000**الصور

أقل من 100أقل من 100أقلية متشيعةتأثري تبشري متشيعة حطلةبعد 2000*غرانيج*
أقل من 50أقل من 50أقلية متشيعةتأثري تبشري متشيعة حطلةبعد 2000*حمقان*

أول حالة تشييع كانت لطالب دراسات إسالمية يف الدراسات ومل يذكر أسباب غري معروفةبعد 2002 **البوكامل
حاالت تشيع أخرى

أقل من مخسةأقل من مخسة

حمافظة 
الرقة

أقل من 100أقل من 100أقلية متشيعة معظمها وافد من ريف املدينةتشييد حسينية2001-2007شارع املنصور*الرقة
تشييد مقام عامر بن يارس باالشراك مع 1988باب بغداد*الرقة

احلكومة اإليرانية وهجرة عائلة متشيعة 
من قرى إدلب

بدأت حركة تبشري شيعية يف النصف الثاين من التسعينيات� 
افتتح املقام رسميًا عام 2004

أقل من 200أقل من 200

ني* عبد املجيد األمحد الرساوي تأثرًا بتبشري 1992*مزرعة حطِّ
متشيعي حطلة

أقل من 200أقل من 200

تأثرًا بتبشري بعض متشيعي قرية حوجية بعد 2000*تل أبيض*
صقر

أقل من 50أقل من 50

أقل من 100أقل من 100أقلية متشيعةتأثرًا بتبشري بعض متشيعي قرية حطلةالتسعينيات*حوجية صقر*
أقل من 200أقل من 200عائلة القفافتأثرًا بتبشري بعض متشيعي قرية حطلةغري معروف*شلبية*
أقل من 50أقل من 50أقلية متشيعةتأثرًا بتبشري بعض متشيعي قرية حطلةغري معروف*جزرا*

بعض املتشيعة بتأثري كلية »الدعوة بعد 2003**الثورة  )الطبقة(
واالجتهاد« يف مدينة الثورة 

أقل من 300أقل من 300
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البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

حمافظة 
احلسكة

النشوة*احلسكة

أقل من 1500

*تل الشدادي*
*تل متر*
*تل ورد*
*القرص*
*الداوودية*
*زين املربك*
*عامودا*
*اجلبسة*

طريق احلسكة إىل *القامشيل
حي اهلاللية

حمافظ�ة 
محص

 أقل من 300أقل من 300بينهم الجئون عراقيون بعد االحتالل مهاجرون شيعة من ريف محصغري متوفرالبيَّاضة*محص
غري متوفرغري معروفنسبتهم لسكان القرية غري متوفرةقديم*أم العمد*
غري متوفرغري معروفنسبتهم لسكان القرية غري متوفرةقديم*احلميدية*
غري متوفرغري متوفرأقلية نسبتها إىل عدد سكان القرية غري متوفرةغري متوفر*شنشار*
غري متوفرغري متوفرأقلية نسبتها إىل عدد سكان القرية غري متوفرةغري متوفر*اجلابرية*
غري متوفرغري متوفرأقلية نسبتها إىل عدد سكان القرية غري متوفرةغري متوفر*رسم العبد*
غري متوفرغري متوفرأقلية نسبتها إىل عدد سكان القرية غري متوفرةغري متوفر*فريوزة*
غري متوفرغري متوفرأقلية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعيمنتصف السبعينيات*معروف*
غري متوفرغري متوفرأقلية نسبتها إىل عدد سكان القرية غري متوفرةغري متوفر*العزيزية*

بني عامي **الرستن
1972-1950

أقل من 200أقل من 200أقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(
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ملحق - جدول االنتشار الشيعي

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

حمافظة 
احلسكة

النشوة*احلسكة

أقل من 1500

*تل الشدادي*
*تل متر*
*تل ورد*
*القرص*
*الداوودية*
*زين املربك*
*عامودا*
*اجلبسة*

طريق احلسكة إىل *القامشيل
حي اهلاللية

حمافظ�ة 
محص

 أقل من 300أقل من 300بينهم الجئون عراقيون بعد االحتالل مهاجرون شيعة من ريف محصغري متوفرالبيَّاضة*محص
غري متوفرغري معروفنسبتهم لسكان القرية غري متوفرةقديم*أم العمد*
غري متوفرغري معروفنسبتهم لسكان القرية غري متوفرةقديم*احلميدية*
غري متوفرغري متوفرأقلية نسبتها إىل عدد سكان القرية غري متوفرةغري متوفر*شنشار*
غري متوفرغري متوفرأقلية نسبتها إىل عدد سكان القرية غري متوفرةغري متوفر*اجلابرية*
غري متوفرغري متوفرأقلية نسبتها إىل عدد سكان القرية غري متوفرةغري متوفر*رسم العبد*
غري متوفرغري متوفرأقلية نسبتها إىل عدد سكان القرية غري متوفرةغري متوفر*فريوزة*
غري متوفرغري متوفرأقلية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعيمنتصف السبعينيات*معروف*
غري متوفرغري متوفرأقلية نسبتها إىل عدد سكان القرية غري متوفرةغري متوفر*العزيزية*

بني عامي **الرستن
1972-1950

أقل من 200أقل من 200أقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(
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البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

حمافظ�ة 
محاة

غري متوفرغري متوفرإسامعيلية متشيعة غري متوفر*السلمية*
تقطن فيها أقلية وافدة من ريف مصياف من تيار عودة الفرع العلوي إىل غري متوفر2000*مصياف*

أصله الشيعي، والطائفة االسامعيلية، واملسلمني السنة
أقل من 2500أقل من 2500

غري متوفرغري متوفرمتشيعة إسامعيليون غري متوفربعد عام 2000*عقارب*
جبل زين *

العابدين
 مزاعم تارخيية حول »طريق السبايا« من بعد عام 2003*

صفني إىل دمشق
أقل من 50أقل من 50اليوجد سكان، بنيت فيه بعض املباين لإلقامة املؤقتة والزيارة

الساحل 
السوري 
)حمافظتا 

الالذقية
وطرطوس(

50 موظفًا شيعيًا سوريًا وعراقيًا ولبنانيًا إنشاء مركز ثقايف كبريبعد عام 2000حي الزراعة*الالذقية
وإيرانيًا

أقل من 400

أقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع( 1978الزقزقانية*الالذقية
بمعونة حسن الشريازي

أقل من 5000غري متوفر

التبشري الشيعي اإليراين العراقي يف مدينة بعد 2000حي قنينص *الالذقية
الالذقية

أقل من 200أقل من 200 أقلية سنية متشيعة ، حي فقري غالب أهله من الركامن السنة

أقل من 100أقل من 100أقلية سنية متشيعة، حي فقري غري متوفربعد 2000الرمل الفلسطيني*الالذقية
بني عامي *طرطوس

1972-1950
غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي **جبلة
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الدينيبعد 1920**صافيتا
بني عامي **القرداحة

1972-1950
غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *تال*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(

بني عامي **احلفة
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي **بانياس
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *حلبكو*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

فة* بني عامي *املرشَّ
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *كرم غيزل*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

IISS-7.indd   194 15/12/08   17:04:54



195

ملحق - جدول االنتشار الشيعي

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

حمافظ�ة 
محاة

غري متوفرغري متوفرإسامعيلية متشيعة غري متوفر*السلمية*
تقطن فيها أقلية وافدة من ريف مصياف من تيار عودة الفرع العلوي إىل غري متوفر2000*مصياف*

أصله الشيعي، والطائفة االسامعيلية، واملسلمني السنة
أقل من 2500أقل من 2500

غري متوفرغري متوفرمتشيعة إسامعيليون غري متوفربعد عام 2000*عقارب*
جبل زين *

العابدين
 مزاعم تارخيية حول »طريق السبايا« من بعد عام 2003*

صفني إىل دمشق
أقل من 50أقل من 50اليوجد سكان، بنيت فيه بعض املباين لإلقامة املؤقتة والزيارة

الساحل 
السوري 
)حمافظتا 

الالذقية
وطرطوس(

50 موظفًا شيعيًا سوريًا وعراقيًا ولبنانيًا إنشاء مركز ثقايف كبريبعد عام 2000حي الزراعة*الالذقية
وإيرانيًا

أقل من 400

أقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع( 1978الزقزقانية*الالذقية
بمعونة حسن الشريازي

أقل من 5000غري متوفر

التبشري الشيعي اإليراين العراقي يف مدينة بعد 2000حي قنينص *الالذقية
الالذقية

أقل من 200أقل من 200 أقلية سنية متشيعة ، حي فقري غالب أهله من الركامن السنة

أقل من 100أقل من 100أقلية سنية متشيعة، حي فقري غري متوفربعد 2000الرمل الفلسطيني*الالذقية
بني عامي *طرطوس

1972-1950
غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي **جبلة
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الدينيبعد 1920**صافيتا
بني عامي **القرداحة

1972-1950
غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *تال*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(

بني عامي **احلفة
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي **بانياس
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *حلبكو*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

فة* بني عامي *املرشَّ
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *كرم غيزل*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي
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البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

الساحل السوري 
)حمافظتا الالذقية

وطرطوس(

بني عامي *الدالية*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *محني*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *حرصون*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *عني التينة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *الدبدابة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *املقرمدة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *كفرفو*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *أبو قبيس*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي **الدريكيش
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *الشبطلية*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *بكسا*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *تلة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *مشقيتا*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *جيبول*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *بيت الشيخ ديب*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

مطلع القرن *الطليعي*
العرشين

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني

مطلع القرن *ضهر بشري*
العرشين

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني

بني عامي *بحنني*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي
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ملحق - جدول االنتشار الشيعي

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

الساحل السوري 
)حمافظتا الالذقية

وطرطوس(

بني عامي *الدالية*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *محني*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *حرصون*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *عني التينة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *الدبدابة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *املقرمدة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *كفرفو*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *أبو قبيس*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي **الدريكيش
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *الشبطلية*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *بكسا*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *تلة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *مشقيتا*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *جيبول*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *بيت الشيخ ديب*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

مطلع القرن *الطليعي*
العرشين

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني

مطلع القرن *ضهر بشري*
العرشين

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني

بني عامي *بحنني*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي
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البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

الساحل السوري 
)حمافظتا الالذقية

وطرطوس(

بني عامي *اجلبيلية*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *برشائيل*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *الشامية*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بيت الشيخ *
يونس

ستينيات القرن *
التاسع عرش 

1860م 

اإلحياء الديني، وبني أول مسجد لتيار 
عودة الفرع إىل أصله الشيعي يف جبال 

العلويني

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(

بني عامي *بيت نافلة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *حكر*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *البالطة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *أوبني*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *بعمرة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *سمت قبلة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

غري متوفرغري متوفرأقلية إسامعيلية متشيعة*القدموس*
غري متوفرغري متوفرأقلية إسامعيلية متشيعة*هنر اخلوايب*
بني عامي *دم رسخوب*

1972-1950
اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي 

ومجعية املرتىض
غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع( 
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ملحق - جدول االنتشار الشيعي

اسم الناحية أو امل�دينة أو البلدةاملح���افظة
تاريخ ظهور أول احليالقرية

عد املتشيعني السورينيعدد الشيعة وجنسيتهممالحظ�����اتأس��باب ظهور التش�يُّعحالة تشيع

الساحل السوري 
)حمافظتا الالذقية

وطرطوس(

بني عامي *اجلبيلية*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *برشائيل*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *الشامية*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بيت الشيخ *
يونس

ستينيات القرن *
التاسع عرش 

1860م 

اإلحياء الديني، وبني أول مسجد لتيار 
عودة الفرع إىل أصله الشيعي يف جبال 

العلويني

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(

بني عامي *بيت نافلة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *حكر*
1972-1950
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1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *أوبني*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *بعمرة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

بني عامي *سمت قبلة*
1972-1950

غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع(اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي

غري متوفرغري متوفرأقلية إسامعيلية متشيعة*القدموس*
غري متوفرغري متوفرأقلية إسامعيلية متشيعة*هنر اخلوايب*
بني عامي *دم رسخوب*

1972-1950
اإلحياء الديني، وإسهام حسن الشريازي 

ومجعية املرتىض
غري متوفرغري متوفرأقلية شيعية من تيار عودة الفرع العلوي إىل أصله الشيعي )التيار املتشيع( 
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ملحق

 صور بعض الحوزات والمقامات
الشيعية في سورية
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البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

مقام الس�يدة زينب يف دمش�ق: أصبح من أش�هر مقامات الش�يعة وربام أمهها بعد النجف وكربالء� ومل 
يكن هذا املقام معروفًا بشكل واسع قبل السبعينيات� راجع ص 34� 

حوزة إمام الزمان التعليمية للدراسات اإلسالمية: إحدى احلوزات االثنتي عرشة التي أنشئت يف قرية 
السيدة زينب جنوب دمشق بني عامي 2001 و 2006، أي بعد تويل بشار األسد السلطة�
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ملحق - صور بعض احلوزات واملقامات الشيعية يف سورية

مقام الس�يدة س�كينة يف داريا غرب دمش�ق والذي بدأ التخطيط إلجياده يف عام 1999� ومل يعرف هلذا 
املقام أي سند تارخيي� راجع ص 85�

مكتب الش�يخ حممد الفاضل اللنكراين يف منطقة الس�يدة زينب يتبع له »مركز األئمة األطهار« الش�يعي 
التبشريي� ويالحظ أن ظاهرة انتشار مكاتب خاصة لعلامء الدين يف سورية تقترص عىل علامء الشيعة�
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البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

مقام الس�يدة رقية يف قلب املدينة القديمة يف دمش�ق� وقد كان هذا املقام مندثرًا إىل حني إعادة بنائه عىل 
يد اإليرانيني� وقد ُأكمل بناؤه يف 1990� راجع ص 74�

داخل مقام السيدة رقية�
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ملحق - صور بعض احلوزات واملقامات الشيعية يف سورية

مسجد سيدنا عمر الفاروق يف منطقة السيدة زينب جنوب دمشق: بناه أهل السنة يف املنطقة وعمدوا إىل 
اختيار هذه التسمية وإبرازها يف الفتة مضاءة كرد فعل عىل النشاط اإليراين الشيعي يف منطقتهم�

مدخل مسجد سيدنا عمر الفاروق�
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البعث الشيعي يف سورية 2007-1919 

احلوزة العلمية الزينبية: أول حوزة شيعية يف سورية وأكثرها نشاطًا وتأثريًا� أقامها رجل الدين الشيعي 
اإليراين حسن الشريازي يف عام 1976�

إش�ارة إىل مرشوع بناء مس�جد الرضا: أحد مش�اريع بناء احلس�ينيات التي كانت ما زالت قيد اإلنشاء 
أثناء القيام هبذا البحث عام 2007�
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ملحق - صور بعض احلوزات واملقامات الشيعية يف سورية

حوزة وحسينية القائم� إشارة إىل حوزة السيدة الزهراء�

إشارة إىل حوزة اإلمام اخلميني� حوزة اإلمام اخلميني النسائية�

تكتظ شوارع جنوب دمشق بالفتات املراكز الشيعية مزامحة أسامء الشوارع واملحال التجارية�
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