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        اقرأ يف هذا املقال 
 .القضيةفهم هام لمتهيد 

 .الزحف  مراحل

 . و آثاره ،أخطاره، حتليله

شهادتي الشخصية على ما عاينته  

   .فة عهودهبنفسي يف كا

شاريع التشييعية لملاحلجم احلقيقي 

 .اخلبيثة
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  احلمد      
ه
 وأتم   الصالةه  وأفضل   ,العاملني رب   لل

وعىل  رمحة للعاملني, املبعوثه  عىل سيدنا حممد   التسليمه 

 :آله وصحبه أمجعني

 :  املقدمة

بدي وقبل اخلوض يف غامر هذا املوضوع  بادء ذي     

 :منهام د  ال ب   نقطتني هامتنيعن أريد احلديث 

 فكري  تالقح نتيجة  الشيعي الزحف  جاء لو :أوالا     

 بمحض التشيّع ما سني   فاختار الواحد الوطن أبناء بني

 حملية خبيثة خارجية مؤثرات أّي  وجود دون اختياره
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 الزحف لكن  ؛ معنى املقال هلذا كان ملا ودولية وإقليمية

 خطة وفق الستينات منذ اا تباع فصوله جتري اخلطري

 الظالم ويف بقوة حلقاهتا  تتدّرج األمد طويلة ممنهجة

 بعض من وتواطئ   خارجية برعاية مراحل وعىل

 السني,  السوري تدمري هبدف الداخلية اجلهات

 األمن مظلة حتت السنّي  مجهوره رشحية عرى وتفكيك

 إىل جنباا  الدولة إرهاب رواق وامتداد السوري والنظام

 أمام اإلعالم أبواب وفتح باملال, اإلغراء مع بجن

 األبواب تلك وسدّ  احلاقدين, واجلهلة األفكار عنرصية

 أمهية تظهر فحينئذ  ! الغيورين والعلامء األحرار وجه يف
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 .الزحف خطورة وتتجىّل   البحث هذا يف اخلوض 

  كل عليها يطّلع أن جيب التي البدهيات من :ثانياا     

 األمن هلم كان العرب شيعة أن   عنها ليتغاف وال باحث

 عىل الكبري السنّي  املجتمع من  اجلوار وحسن واألمان

 سورية يف سيام ال وعرضه اإلسالمي التاريخ طول

 ال للشيعة الساحقة األكثرية أن   مقابل يف البحث مناط

 املرشوع يف حربة رأس إىل استحالوا  قد معّمموهم سيام

 املجتمع نسيج ومتزيق عنط هبدف  الصفوي اإليراين

 العامل أنحاء كافة يف وإنام وحدها سورية يف ليس السني

 .! واإلسالمي العريب
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 فإنني  البحث غامر يف اخلوض وقبل املناسبة وهبذه     

  واألجيال لل كلمة القّراء السادة أيدي بني سأسّجل

 أن عسى  العرب شيعة عموم إىل هبا أتوّجه والتاريخ

  :  جوهرها مكنون عن غفل من هبا يتنبّه

 إىل ويستدرجونكم عنرصّيون, إيران ماليل إن  "   

 ضحايا أ ْوىل ستكونون العرب شيعة يا وإّنكم ,حتفكم

 من أّول وستصبحون اخلبيث, اإليراين املرشوع

 ميزان يف كمألن   إيران, ماليل قبل من الّرق عليه يرضب

 متتّون وال لعربيةا للقومية تنتمون أنتم الفارسية القومية

 ستسحقكم الفارسيّة فالشعوبية وهبذا لقوميتهم, بصلة
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 ._  الل سمح ال_ العرب عىل االنتصار حلظة يف 

 بعني وتنظر وتقلوكم فستنبذكم العربية الشعوب أما     

 املرشوع عىل االنتصار عقب منكم واخلوف احلذر

 ال إيران, ماليل مرشوع الصفوي املجويس اإليراين

 السنة أهل من متالطم بحر داخل تعيشون وأنكم سيام

 لن العامل سنة تشييع يف إيران مرشوع وأن واجلامعة,

 وقت أيّ  يف ينجح مل كام تعاىل, الل  بتوفيق مطلقاا  ينجح

 والذي بكم حييط الذي السنة أهل فمجتمع مىض,

 طويلة قروناا  جواركم وأحسن ورعاكم احتضنكم

 بل الشيعة طائفة من ألنكم ال ويرفضكم سيبغضكم
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 باسم ذبحتموهم حني اخللف من طعنتموهم ألنكم

 الشام طاغية مع وقفتم وحني الكرام, النبوة بيت أهل

 الذي ومصاهرهتم جوارهم حسن حساب عىل

 مناقضتكم حساب وعىل معكم, تارخيهم يف به بادلوكم

 حني هبا رؤوسنا وصّدعتم رفعتموها التي لشعاراتكم

 ثم_عنه الل ريض_ احلسني مظلومية عن تكلمتم

 املستضعفني حساب عىل الظاملني مع وقفتم

 . واملظلومني

 ومصريكم املؤقتة إيران حلظة يف الذّل  مصريكم إذن     

 السنة أهل مع ستعيشونه الذي الطويل الزمن يف اهلوان
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 .فيكم مرغوب غري منبوذين ستصبحون حيث بعدها 

    :  وضوعامل

ملتمثل باحلركة الصهيونية التي اخلطر ا ال شك أن     

ئيل التي أ قيمت عىل أنقاض  تقود دولة العهر إرسا

فلسطني التارخيية العربية املسلمة هو أعظم خطر يتهدد 

 األمة اإلسالمية منذ ظهورها حتى اليوم ملا يتبع تل

 أبيب من منظامت رسية باتت تتحكم يف مفاصل العامل 

ا أنشأتهو ,عسكرياا مياا وإعالاقتصادياا و سياسياا و 
ه
 مل

ع ت دولية غدت فيها صاحبة الكلمة بال منازئامن هي 

ضحكت هبا عىل ضمن لعبة دولية قذرة أتقنتها و
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املسكينة سواء كان انتامؤها ب املستضعفة والشعو

بسبب ما أفرزته و ,لعامل األول أو الثاين أو الثالثل

ل ربا من سيطرة هيودية عىل املاالثورة الصناعية يف أو

القرار هناك إىل درجة عقد فيها قران مشبوه بني املال و

اليهودي املتغلغل يف مفاصل املجتمعات األوربية مع 

و ذلك  ,السلطة العسكرية يف كربى عواصمها آنذاك

يف القرص امللكي الربيطاين من قبل عائلة روتشيلد 

من إنكلرتا  "بلفور"ق وعد اليهودية مما أثمر عن انطال

و هو ما يعكس اليوم امتالك , من غريهاليس وحدها و

 املصارفعة من البنوك وتلك العائلة  أجزاء واس
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د العاملي الذي يتحكم بالسياسة االقتصاوينابيع املياه و

 .السياسيني يف العامل قاطبةو

انتزاع شعب من أرضه يف سبيل توطني شعب  إن      

آخر يعد سابقة من أفجع الفواجع يف تاريخ البرشية 

 !.طبةقا

 لة الصغرية التي تتحكم منظمتهاتلك الدوي أن   يد  ب       

 :اهليئات  التابعة هلا بعامل اليوم جتسيداا لقوله تعاىلو

ن  يفه ﴿ د 
ت ابه ل ت ْفسه

ئهيل  يفه اْلكه نهي إرْسا يْن ا إهىل  ب  ق ض  و 

بهرياا  ا ك  ل وًّ ل ت ْعل ن  ع   و 
ت نْيه ر  ء] ﴾األ ْرضه م  ا رْس 

 تعلم, [4: اإله

من خالل ضامن ضعف  إال تستمر لن أّّنا يقيناا 
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هلذا ندرك حقيقة ما أنزلته ؛ أصحاب الدار ومتزيقهم

الصهيونية العاملية بالفلسطينيني من تشتيت يف أقطار 

 !األرض

إطالة عمرها سيكون من واقع  ضامن  كام تعلم بأن     

بت منظمة تلك الدويلة ترشذم الدويالت التي تسب  

 ؛هو ما يفرض آليات متجددة خبيثة ال ترحمو ,بقيامها

فالبداية كانت من إسقاط اخلالفة العثامنية التي كانت 

التي كانت و,  أواخر أيامها بالرجل املريضب يفتلق  

ساا رباطاا مقد  _ عىل ما فيها من ضعف يف تلك األيام _

منيعاا حيول دون حتقيق مآرب أعداء األمة فيها بدليل و
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الصهاينة مل يتمكنوا من إقامة  دولتهم عىل  اليهود أن  

بد من  لذلك كان ال, أنقاض أرضنا إال بعد إسقاطها

قد كان هلم و, بعثرة هذا العقد الفريد وتشتيت وجوده

إطالق و, تفجري القوميات ما أرادوا من خالل

بواسطة  التغلغل يف جسد الدولة العثامنيةو, الرصاعات

 يةاتفاقو, الرسية نظامتاملسائر املاسونية العاملية و

 !.وآفات مصائب من شاكلها وماسايكس بيكو 

 ,العثامنيةتلكم كانت آليتهم يف حقبة أواخر الدولة     

اهتا إال من خالل إزاحة ما كان هلم أن يتجاوزوا حتديو

ما كان هلم إزاحة ذلك اخلطر إال من خالل و, خطرها
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ال و وقد حصل هلم ما أرادوا, إسقاط اخلالفة ذاهتا

 لكن العظيم, العيل بالل اال قوة وال حول ال حول 

 واملسلمون دول, فاأليام ّناية ال ما إىل يميض لن ذلك

 الغرب  مفكري بشهادة وذلك قادمون,_  الل بإذن_

 والقضية أمتنا أبناء من الغيورين املتفائلني قبل أنفسهم

 .فقط وقت قضية

ضعيفة ناجتة اآللية التالية كانت يف إقامة كيانات  

لكن لضامن عجز , عن انفراط عقد تلك الدولة الكبرية

تلك الدويالت  الناشئة عن تشكيل نفسها من جديد 

كان ال بد من تنصيب حثالة القوم عىل ما يستطيعون 
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تنصيبه من  تلك الدويالت أو من خالل  ضامن والء 

ما غرب منها بالضعف الذي يفرضه عليهم اجلّو العام 

    !.  املؤسسات الدولية الراصدة و, ت املكبلةاالتفاقياو

لقد نجحوا يف إيصال سفلة القوم يف بعض البالد و

ا  كام  كان هلم الوالء بالتهديد يف بالد , نجاحاا باهرا

 !.أخرى عىل نحو ما ذكرنا

من البالد التي نجحوا يف تنصيب أراذل القوم عليها و   

غرافية التي بلدتنا الغالية سورية الشام بحدودها اجل

بعد أن تم متزيق بالد الشام عقب تنفيذ ,نعرفها اليوم 

 !.جريمة سايكس بيكو الكربى 
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 واألراذل السفلة عليها ن ّصب التي الدول تلك ومن     

 : مرحلتني عىل وذلك إيران دولة واألصاغر

  ...فساداا من األخرىظالماا و كانت أشد   إحدامها 

اه حيث ضمنت بريطانيا جرت  يف زمن الش   فاألوىل 

ذون الا مأجورين ينفّ لسادة الصهيونية العاملية هناك عاّم 

يف تلك األرض مآرهبا فكان ضم األحواز العربية يف 

 خمططات وتنفيذوكانت حماربة اإلسالم  ,عهدهم

 . ظالمهم زمن يف االستعامر

 االنتقال تم حيث الشاه, زمن تلت التي هي األخرى

 حيث الشاه زمن من فساداا  شدأ هي حكم حقبة إىل
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 احلاقدة الدموية حقبته تزال ما الذي اخلميني عهد جاء

 عن جسده غياب من بالرغم هذا زماننا إىل ممتدة

    .السيايس املشهد

مؤسس  "هرتزل"كل ذلك جاء استجابة لسياسة     

الصهيونية العاملية  الذي رسم ألبناء منظمته طريق 

نة عىل العامل كي تبقى دويلته الفساد واإلفساد يف اهليم

 :الغاصبة املشئومة  سيدة هذا العامل املكلوم حني قال

 سنويل  " 
 
رهم حتى يأيت اليوم الذي تستقبل   عليهم رشا

 فيه الشعوب العربية جيش الدفاع بالورود

 "!. الرياحنيو
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أجل لقد تم استدعاء احلثالة من أبناء الطائفة    

برات املخااجليش ولتتغلغل يف أجهزة النصريية 

الدولة من قبل  املستعمر الوافد  فرنسا ضمن خطة و

فإذا بالطائفة  ,دولية باركتها و رعتها الصهيونية العاملية

أثرها يف عددها و القليلةاملعزولة عن جمتمعها و

سريهتا الباطنية و االغريبة يف عقيدهتو, تأثريهاو

لتمثيل اصاحبة إذا هبا تغدو شيئاا فشيئاا  ,التارخيية

الكلمة وصاحبة  ,املطلق بني األكثريةاألعىل و

من أهل  السلطة  عىل  مجهور شعب سورية العريضو

صنوف املؤامرات  ساموإذا باألكثرية ت   ,السنة واجلامعة
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ا باحلرب الشاملة عىل العذاب التي انتهت أخريو ا

أفراده بالرغم من املجتمع ومؤسساته وبنيته التحتية و

 ية الراقية التي عامل هبا أهل السنة تلكاملعاملة التارخي

 !.الرشحية املعزولة خالل قرون طويلة 

   ....إىل هنا انتهت آلية املرحلة السابقة

يف إضعاف العامل اإلسالمي أّما اآللية اجلديدة   

ألطول مدة ضامن بقاء القوة املغتصبة يف تل أبيب و

يف قوة  يف نفخ الصهيونية العاملية تفقد  متثل ,ممكنة

هتا اجلديدة التي تنتسب بالزور إيران املجوسية بعباء

 يف متثلت كام, بهتان إىل أهل بيت النبوة الكرامالو
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( دمشق يف األسد نظام) الويفّ  احلراسة كلب إدخال

 املجوسيّة إيران دائرة إىل الصهيوين العدوّ  لسيده

 من خالل سعيها احلثيث, نسيجها الشيعي املزعومو

التغلغل يف كافة أنحاء العامل واالنتشار و نحو التوسع

بام يف ذلك اإلسالمي الذي هو عامل سني بالبداهة 

لكن أدعياء اإلسالم يف طهران  ,اليمن واحلجاز والشام

القوة من هذا ون عىل انتزاع املصداقية والوحدة ومرص  

متزيقه إرباا الكبري املرتامي األطراف واإلسالمي لعامل ا

النقص أمام ىل ذلك شعورهم بالضعف وحيدوهم إ إرباا 

وتاريخ ممتد طويل كانوا وال يزالون  ,عامل كبري واسع
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ألف عام أن  مل يتمكنوا خالل أكثر منو ,فيه األقلية

هلذا قامت دولة إيران الصفوية  ,يكونوا فيه األكثرية

التي يرمز هلا عىل وظيفة تفتيت القوة السنية الكربى 

من وسائلهم يف و ,لغريها ال يرمزالعامل اإلسالمي و

 سائر مدن الزحف نحو عاصمة األمويني دمشق وذلك 

 العروبة عواصم منغريها الشام واليمن ومرص و

 الصهيونية منه مّكنتهم الذي الدويلّ  الغطاء واإلسالم

, العاملة يف فلكهاالدوائر املشبوهة العاملية و العاملية

دد بذلك صار مرشوع ماليل إيران أخطر مرشوع هيو

ع رة عن املرشوألنّه غدا نسخة متطوّ , األمة اإلسالمية
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أو استحال  إىل خملب صهيوين يغرزه  ,الصهيوين

الصهاينة احلاقدون يف جسد األمة اإلسالمي الكبري من 

هبدف إسقاط األمة  , خالل مرشوع املاليل األكثر حقداا 

ا لن هو مو, و إعالن تاريخ وفاهتا,واإلجهاز عليها

 ألن الل عز و جل تكفل ,بإذن الل تعاىل يكون أبداا 

 من عليهاوأهله إىل أن يرث الل األرض و هبذا الدين

 .التحدياتمهام تعاظمت اخلطوب و 

إهن ا ل ه   ﴿ :قال الل عز و جل      ْكر  و  ْلن ا الذ  إهن ا ن ْحن  ن ز 

ال   ) :وقال صىل الل عليه وسلم. [9: اْلِحْجر]﴾حل  افهظ ون  

هل  مْ ي ز   ذ  ْن خ  ْم م  ه   ال  ي رض  
ه
ٌة بهأ ْمره اَّلل  م 

ٌة ق ائه ي أ م 
ته ْن أ م 

 ال  مه
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ىل    ْم ع  ه   و 
ه
ْم أ ْمر  اَّلل  ي ه 

ت ى ي أْته ْم ح  ه  ال ف  ْن خ  ال  م  و 

لهك   بالنسبة ملا نحن بصدده من أمر الشام فقد و ((1)ذ 

هم و:"من روايات احلديث اآلنف الذكرجاء يف رواية 

قال فيها وقد جاء ذلك رصحياا يف رواية . "بالشام

تي ي قاتهلون   )  :الل عليه لواتص ن أ م 
صاب ٌة مه

ال  عه ال  ت ز 

ْول ه , وعىل  أبوابه بيته  ا ح  ْشق  وم  م 
عىل  أبوابه ده

هلم, ن خذ  ْذالن  م 
م خه ه  ْول ه , ال  ي رض   ا ح  سه وم 

 امل ْقده

ين عىل  احل ق  إىل أنْ  ره
ة   ظ اهه اع  وم  الس   .((2) ت ق 

                                                             

عاذ  قال  (1) ْم بهالش   :بن جبل م  ه   (.1311)ومسلم  (1441)البخاري . مه او 

, وابن عدي يف الكامل (41), والطرباين يف األوسط (4411)أخرجه أبو يعىل ( 2)

1/44.  
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 وي أن تكون تلك الطائفة املنصورةإّنه إلعجاز قو   

أن يكون مركز االستقطاب فيها و ,يف الشام كل الشام

 دمشق و ما حوهلا بدليل احلديث اآلخر الذي قال فيه

  :رسول الل عليه وسلم 

ةه بالغوطةه )    م  إىل  ,إن ف ْسط اط  املسلمني  يوم  امل لح 

  ((1)دمشق  مهن خريه مدائن الشام: مدينة  يقال هلا جانب

 : صىل الل عليه وسلموقال     

ايله مهْن )    ن  امْل و 
ج  ب ْعٌث مه ر  م  خ 

حه ق ع ته امْل ال  ا و  إهذ 

ي د   ا, ي ؤ  حا ال  ه  سه د  أ ْجو  ا, و  سا به ف ر  م  اْلع ر  ْم أ ْكر  , ه  ْشق  م 
ده

                                                             

 وهو حديث صحيح(.21122)أمحد و ,(4224)أبو داود  خرجهأ (1)
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ين    م  الد 
اَّلل   هبه

نّنا لو استعرضنا تاريخ الشام ألو ((1)

ع وأهله وأّنا لوجدنا ساحته مستعصية عىل التشي  

اا ال تزال حصناا سنياا صلباا شديد املراس عصي  كانت و

ن الوعي الذي عاشته زمن عىل الزحزحة ورثته ع

 هلذا ال غرابة أن نجد قرب معاوية بن أيب ,األمويني

بة آل البيت ويف تر, سفيان يقبع يف قلب دمشق الفيحاء

ه كلام حصل اخرتاق ما يف ظرف تارخيي و ألن  , حتديداا 

                                                             

يٌث ص  : وقال, [4444]احلاكم هبذا اللفظ رواه  (1)
ده ا ح  ذ  ىل  ه  يٌح ع 

حه

ي اره  اْلب خ 
طه ْ احلافظ ابن ورواه . يف التلخيص وافقه الذهبيو .رش 

ابن ماجة  رواه, وبلفظ قريب جداا ( 211 /1)يف تاريخ دمشق عساكر

 ..[4323]يف سننه 
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يوقد و, ض الل للشام من ينشط حتصيناهتابعينه قي  

 الذين "العبيديون"هلذا عندما جاء , ذاكرة وعيها

يف أواخر القرن الرابع اهلجري  الفاطميني إىل انتسبوا 

احتّلوا أجزاء من الشام ال سيام مناطق الساحل و

 يوفق يف طردهم من كامل نا صالح الدين األيويبوجد

ىل أعقاهبم خاسئني بعد أن يف رّدهم عو, الشام ومرص

منبوذين يف اجلبال التي اختاروا اإلقامة فيها صاروا 

 ,"بجبال النصرييني" مالتي تعرف اليوألنفسهم و

غزو فيها الفكر الشيعي فكانت تلك املرة األوىل التي ي

ربة خائبة بالرغم من طول جت قد كانتو ,أرض الشام
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 السلطان صنيع   أما ,فاتورهتا تكاليف ةومرار ,مدهتا

 الرمحن عبد  األستاذ تقدير يف فهو األيويب الدين صالح

 يكن مل( سورية يف الشيعي البعث) :كتابه يف احلاج

 وعسكرياا  سياسياا  توطيداا  كان ما بقدر اا سني   تعصباا 

 بالوالء يدينون نالباطنيو هؤالء كان حيث لدولته

 أفل ثم ومن لدولته حقيقياا  هتديداا  شكلت أخرى لدولة

  .(1) جل و عز الل بفضل نجمها

     الطبيعي يفمنذ ذلك الوقت عادت الشام إىل وضعها    

 ,ظل الدولة األيوبية ومن بعدها الدولة العثامنية    

                                                             

إىل  21صمن  "اإلحياء_املنبوذون :"يف الفصل األول حتت عنوان  (1)

 . 24ص 
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تاريخ (م1212 )فالوجود الشيعي يف العام بالتايلو 

فة العثامنية كان وجود دولة بعد عهد اخلال قيام أول

ذوبان ال سيام يف ظل حدوث انشقاقات اضمحالل و

ة مدمرة انشقت عن الشيعة من نحو النصرييني تارخيي

الدروز جعل الشيعة يف مطلع القرن واإلسامعيليني و

 العرشين يف حالة ذوبان يف اجلسم السني الكبري عىل ما

 .رّصح به األستاذ احلاج 

 لدقيقة لنسبتهم فهي غري موجودةما اإلحصائيات اأ 

 علنانحن بحاجة للرجوع إىل األرشيف العثامين لو 

 تفيد بأّنم (م1221)لكّن إحصائية العام, نجد ضالتنا 
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ة جداا هي نسبة ضئيلو, %4كانوا يشكلون فقط  

حيث يفيد  ,اجلامعة يف سوريةبالنسبة لبحر أهل السنة و

يف حالة  ىل مدى مئات السننيبأّنم كانوا عالباحثون 

هلذا مل يكن هلم أّي إسهام , انغالق شديد عىل أنفسهم

  !يف خدمة الصالح العام عىل ما رّصح به األستاذ احلاج

 دراسايت اخلاصةه احلقيقة هي ما أوصلتني إليها  هذ  

حيث  ,وهو ما أّكده  اقرتايب احلذر منهم ,أيضاا  هبم

هبا نت قد تيقّ و ,معهم كانت يل جتربة فريدة من نوعها

 ,ع يف داخل املجتمع الذي حييط هبممن أّّنم جمتم

أّّنم بالرغم من انتقاهلم  إىل صفة املسامهة يف و
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التواصل مع املجتمع املحيط هبم التي تطّورت مع فرتة 

 حد وصول حزب البعث إىل السلطة إال أّّنم ظلّوا إىل

إدراكه كل هو ما يستطيع و ,كبري جمتمعاا مغلقاا غامضاا 

و ما أستطيع أن هو ,من تزّوج منهم أو زّوجهم ابنته

 ,خالل جتربتي احلذرة معهماألرقام من أثبته بالوقائع و

 احلق عىل ثبايت بسبب سهامهم مرمى يفهلذا جعلوين 

 الذي لباطلا عن وترّفعي به وجل عز الل رشفني الذي

 ان,سلط من به الل أنزل ما والذي بينهم, فيام يتداولونه

 طريق عن بمعتقداهتم لألخذ يل دعوهتم عقب وذلك

  .وجل عز الل بتوفيق نفعاا  معي جيده  مل الذي اإلغراء
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األستاذ احلاج أرجع بداية إحياء هذه الطائفة  إن      

مإىل املاملنغلقة   الذي تويف يف العام "حمسن األمني" عم 

, يام يعرف عندهم باحلرضة الزينبيةدفن فو (م1221)

 1244)من آثار ذلك مشاركتهم  يف الفرتة ما بني  ن  إو

البعث عرب حقيبة وزارية يف حكومة ( م1213إىل 

الذي تطّور تطوراا ملحوظاا إثر  هو األمرو, واحدة

عىل السلطة حيث استيالء املقبور ومجاعته النصريية 

ما كان  عىل  بدأ االنفتاح احلقيقي عىل املجتمع قياساا 

بعد امتداد حزب البعث  ال سيامسابقة عليه يف العهود ال

 .إىل لبنان
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 عىل  احلاقد الشيعي العقدي الفكري فاهلجوم إذن 

 حزب مسرية بتطور وثيقاا  ارتباطاا  ارتبط وأهله الشام

 إىل (العلويني)النصرييني الضباط ووصول البعث

يعي الثاين عىل هبذا بدأت حلقات الغزو الشو, السلطة

كام وفق الل صالح الدين  لكن, الشام يف تارخيها

إيقاف شاّلل  إىل استئصال اجلريمة النكراء واأليويب

الدماء الذي تسبّبت به يف املرة األوىل فإّن الباري عز 

كرمه ضله وسيوّفق بف_ ال ريببال شك و_جّل و

ه األمة لوأد هذه الفتنة من صالح دين جديد جتتمع علي

 كل توفيق إّنه ويلّ , وما ذلك عىل الل بعزيز, جديد
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 . والقادر عليه 

اطلعت مجل ما قرأت وسمعت وهبذه املناسبة فإّن أ    

عليه يف هذا املوضوع كان ترصيح الدكتور عبد الل 

بالشئون اإليرانية النفييس العامل الكويتي اخلبري 

ر  إيران املجوسية " :الرافضية حني قالاملجوسية وو  ق د 

 ثماإلسالمي العامل  عيتشي أن تنفق املليارات يف سبيل 

 .فضيلته كالم انتهى !."مشاريعها عىل أسوار دمشق تنهار

 : يسأل أن لسائل لكن 

 بالتحديد؟ دمشق وملاذا   

 :اجلواب
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 خميل الساحر الذي يأكلذلك االسم امل ..دمشق    

 وقرأ  به سمع أو وعاينه, عرفه ملنالعقول واأللباب 

 .عنه

 أصالة الضاربةاألّخاذة تلك املدينة اجلميلة ..دمشق   

 .التاريخ جذور يف وحضارة رونقاا  و

حديث عن عاصمة الطهر والنبل واحلب  ..دمشق  

 .الوفاق و الرمحة و

 أفئدة املؤمنني عاصمة األمويني ومهوى..دمشق   

 .املتقنيوعنوان أهل العلم واجلهاد و

 مؤامرات كافة أسوارها عىل هتاوت التي تلك..دمشق  
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خرج من رمحها كبار العلامء و ,دنيامؤامرات ال 

 .القادة املجددين واألمراء الفاحتني و

التي هي من خرية مدن املسلمني يوم تعج  ..دمشق    

 ذلك بنصبالد املسلمني بالفتن قبيل قيام الساعة و

 .سلمحديث رسول الل صىل الل عليه و

 التي املنصورة الطائفة فيها التي  املدينة تلك... دمشق 

 يميض قتاالا  املقدس بيت وأبواب أبواهبا حول اتلتق

 .الساعة قيام حتى بعزيمة

 فرسان خرية  املالحم زمن يف منها خيرج التي... دمشق

  حوهلا ومن الدين, هبم الل ينرص الذين األرض



 
36 

 .املسلمني كل مالذ   الفتن زمن يف هو الذي الفسطاط

قرية عرض اليوم ملؤامرة حهذه هي التي تت ..دمشق    

 البعثيةوينفذها حثالة النصريية و ,يقودها جموس إيران

 طريق إلنجازها صهيونيو تليمهد هلا الو, يف الشام

 !.  العامل يف هذا الزمانأبيب و 

 ما تتعرض له دمشقو, وما أدراك ما دمشق ..دمشق     

ا من بلدة األولياءمن حقد دفني متكن أخري   والصاحلني ا

 الباري استدراج  وأرض مئنني,واملط األتقياء ومالذ

 وعلامء والشبيحة والوصوليني للمنافقني جل و عز

 .؟. واملتآمرين السلطان
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 الباطني أسوارها عىل سقط التي هي دمشق فإن   هلذا    

 عىل سيسقط التي وهي األيويب الدين صالح يد عىل

 يد عىل نعارصه الذي الصفوي املرشوع أسوارها

 ثورهتا من انطالقاا  الشام به تنبعث آخر دين صالح

 .جديد من  الل بإذن املباركة

 الزحف)  :بصدده نحن الذي املقال عنوان فإنّ  هلذا      

ما  إىل إشارة هو إنام( دمشق نحو الصفوي الشيعي

 تنوهياا إىل أن  و, منذ أكثر من نصف قرن يف دمشق جيري

 ,ما يصيب دمشق إنام يتطاير رشره إىل الشام كل الشام

 .وراء الشام ل إىل ماب
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  .مرحلتنيمتهيدية وطط اخلطري مّر بفرتة هذا املخ 

كذلك  مرت كل مرحلة و؛ الفرتة التمهيدية هلا حقبتان

 .من املرحلتني بحقبتني اثنتني أيضاا 

رنسا االستعامرية بدأت بدعوة ف :فالفرتة التمهيدية

لكي ينزلوا من خمابئهم يف  النصريية حلثالة الطائفة

العاصمة دمشق وينخرطوا يف صفوف ال إىل اجلب

مؤسسات الدولة يف غفلة عن اجليش واالستخبارات و

البعد عن الذين استاملتهم حياة التجارة و أهل الشام

نات اجليش والقوات شظف العيش الذي جتسده ثك

من استثني من أهل السنة فانخرط يف اجليش املسلحة و
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ك  فقد كان الك الفاسدين ريين وثري منهم من زمرة الس 

لذلك فقد كانت االنقالبات العسكرية التي حصلت 

 متت انقالبات معظمها فرنسا بعد ما فرتةيف سورية يف 

 كانت كام فاسدة, سنية عسكرية شخصيات بواسطة

 دمشق يف األمريكية السفارة هي هلا املحركة البوصلة

 من يستثنى ال أنفسهم, األمريكيني بشهادة وبريوت

 اجلديد)  هؤالء مقدمة ويفأحد  باتاالنقال تلك

  (.واألسد

 يف املرحلة التمهيدية ة األوىلتلكم كانت احلقب 

 جتنيد التي لعب فيها حزب البعث دوراا بارزا  يفو   
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يد يف مقدمة هؤالء اجلدو, شباب الطائفة يف اجليش 

حيث ختّرج صالح اجلديد من الثانوية العامة  ؛األسدو

من ثم التحق بكلية و( م1948)يف محص يف العام

ا بأمر من قيادة حزب الطب لكن رسعان ما تركه

 هبا يرصح زال ما حقيقة ندرك وبذلك ,البعث آنذاك

 قوي حضور له كان البعث حزب أن من الباحثني كافة

 بخالف مبكر وقت يف السورية العسكرية املؤسسة يف

 التي نافذته كانت هلذا اجلامهريي املستوى عىل حضوره

 القبضة وإحكام اجلامهري تلك عىل للسيطرة هلا ثاين ال

 الوصول هو بينها فيام الشعبي احلضور وادعاء عليها
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 هلم ختضع عسكري انقالب خالل من احلكم سدة إىل 

 !. والعباد البالد رقاب به 

حزب  فقد متثلت بوصول :أما احلقبة الثانية  

رْيي تأسيساا وتغلغالا   اجليشو السلطة إىلالبعث الن ص 

 االنقالب خالل من (م1241) العام يف وذلك معاا,

 اسم والبهتان بالصور عليه أطلق الذي العسكري

ما اشتهر آنذاك  باسم ثورة الثامن من : أي .الثورة

 !.آذار

 يه بعضهميف تلك الفرتة بدأت مالمح ما أطلق عل    

 هو ما تم عىل مدىو, علونة اجليش واحلزب والسلطة 
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 :فرتتني اثنتني 

 ما بني بداية االنقالب العسكري :الفرتة األوىل  

حيث كان للضباط النصرييني _ 1963يف العام األول 

دور يف بارز يف االنقالب عىل عبد الكريم  البعثينيو

النحالوي بدعوى حل حزب البعث من قبله 

 مجال وضعه الذي الوحدة لرشط كاستجابة

النصرييني وهو ما أغضب كوادر البعثيني  ,عبدالنارص

لذين كانوا هييمنون عىل احلزب  ويف مقدمة هؤالء ا

االنقالب  حتى _حافظ األسدصالح اجلديد و

 ,(م(1966الثاين يف تلك الفرتة يف العام العسكري 
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حيث بدأت مرحلة االنفتاح عىل اجليش من قبل احلثالة 

تلك املرحلة محلت يف وجهها اآلخر  بيد أن   ,ةيف الطائف

ضباط مجهور ن التحق باجليش من ترسيح أكثر م

ذلك السوريني من السنة ويف مقدمتهم اإلسالميون و

الذي لّقبه  "أمني احلافظ" عىل يد الرئيس البعثي

أن صار دمية يف يد  السوريون بأيب عبدو اجلحش بعد

بعد أن صار أول حاكم  سوري يرسل و, النصرييني

 ضباطه بقيادة سليم حاطوم عىل صهوة الدبابات إىل

 وي يف دمشق العتقال املتظاهرينقلب اجلامع األم

 !هو ما مل تفعله فرنسا االستعامرية يف عهدهاو 
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د أن  يقتحم مدينة بع ةكام كان أول رئيس يف سوري   

 :قال  أحد البعثيني يف محاة

 فام كان من أحد السوريني, "!ال حكم إال للبعث"

ا مم "احلكم لل:"ك إال أن كتب عىل أحد اجلدران هنا

نسبت آنذاك لتحالف أسفر إىل اندالع ثورة إثر ذلك 

 !.زعمهم حسب اإلقطاعيني معاإلخوان املسلمني 

مسجد _كام كان أول زعيم لسوريا يقصف مسجداا    

هيدمه عىل رؤوس املصلنّي حتى و_ السلطان يف محاه

ه يف العمل أما املحافظ الذي كان يعاون, سقطت مئذنته

اعتقال أبناء قتحام املتاجر واللوجستي عىل األرض وا
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 وهو "خدام احلليم عبد" يدعى كان فقداملدينة 

 عهد يف اجلمهورية لرئيس نائباا  صار الذي الشخص

 االبن األسد عهد يف ومطارداا  "املقبور"األب األسد

 !!. "اهلالك"

من  (م21/2/1966 )بدأت يف :الفرتة الثانية

جلديد خالل االنقالب الذي قاده النصريي صالح ا

 ,1964))األمني العام املساعد حلزب البعث منذ العام

ة اجلمهورية هو ما أوصل نور الدين األتايس إىل رئاسو

_ حافظ األسد النصرييو, بتكليف من اجلديد

إىل وزارة الدفاع خلفاا _الرشيك الرئيس يف االنقالب 
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 كام ,ر حممد عمران وزير الدفاع السابقللنصريي اآلخ

 !.األركان قيادة إىل سطال مصطفى أوصل

 للحزب اجلناح العسكري" املقبور" يف تلك الفرتة قاد

السلطة داخل اجليش فتسارعت خطى علونة اجليش و

 داخل له الوالء ضامن هبدف وذلكعىل قدم وساق 

بينام كان , أجهزة الدولة عىل حد سواءيف قلب و اجليش

منافسه النصريي قائد االنقالب يعمل يف خط آخر عىل 

حتجيم دور اجليش يف احلياة السورية هبدف حتجيم دور 

قد استمّر اخلالف غري العلني بني قطبي و ,منافسه

ع بينهام بعد  االنقالب حتت الرماد حتى انفجر الرصا
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حني اهتم احلزب رصاحة حافظ األسد (67)هزيمة

اجلوالن اخلزان  باخليانة العظمى ال سيام بعد سقوط

ي يرصد حتركات بيعي الذاحلصن الطو, املائي لدمشق

يستطيع اجلندي السوري أن يصمد العدو يف فلسطني و

أنّه بعد ال سيام و, فيه ألشهر دون إمداد أو قوات

سقوطه صارت دمشق هي التي يرصدها العدو من 

املقبور أعلن عن سقوط  أن  وال سيام و ,اجلوالن

 ,قبل سقوطها الفعيل بثالث ساعاتالقنيطرة رسميا 

الكارثية النكراء جاءت بعد سنة جلريمة أّن هذه او

منصب وزير الدفاع وسنتني  أربعة أشهر من تقلدهو
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 ,من وجوده يف رئاسة سالح الطريان سبعة أشهرو

 عىل االنقالب عملية يف رّسعت التي األحداث وهي

 ,هبدف(م1213) العام يف وذلك اجلديد صالح

 باخليانة املقبور اهتمت التي األصوات تلك إخراس

 يملك من وألن   والطائفة, واجليش احلزب من لعظمىا

احلزب والتجنيد فيه يملك الدولة والطائفة و اجليش

بترسيح كافة ( 67 )هلذا قام املقبور بعد هزيمة ؛أيضاا 

يف مقدمتهم اإلسالميون يف اجليش و الضباط الرشفاء

كام قام بترسيح كافة الضباط غري الرشفاء أيضاا من غري 

 الفساد يف شاكلتهم عىل بضباط فاستبدهلماملوالني له 
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 !!.والءهم ليضمن له املوالني جنس من لكن 

الثامن من )إّنه يف الفرتة الزمنية املمتدة ما بني انقالب    

 باحلركة عندهم اشتهر ما وانقالب 63)آذار يف

 :قام املقبور بخطوتني خطريتني 70))الــ يف التصحيحية

املرشوع االستعامري  الترسيع يف :اخلطوة األوىل

مؤسسات الدولة تقدام حثالة الطائفة إىل اجليش وباس

رْيّياا و  احلزب نفسه الذي غدا بواسطة املقبور حزباا ن ص 

أما اجليش فقد صارت الكلمة الفصل , طائفيّاا بامتياز

, لذين قدموا إليه من مغاور اجلبالفيه للنصرييني ا

والنهي  وحياة الفقر واالعتزال إىل حياة األمر
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الفضل يف ذلك للدمية السنّي الفاسد الذي و ,السلطةو

رغوا به اجليش من كان يتالعب به النصريية  حتى أف

هو ما شكل النواة التمهيدية و, ضباط أهل السنة

عىل السلطة انقضاضاا كامالا بعد أن  نقضاض املقبورال

طائفية املؤثرة عىل طول البالد امتلك األجنحة ال

بينام مجاهري  ,اجليشفة مرافق الدولة ووعرضها يف كا

أما  رشحية  , املسلمني من أبناء البالد يف غفلة عن ذلك

أهل السنة يف قيادة البالد فقد كانوا يف غالبيتهم من 

, نتهازيني أو الذين ال حول هلم وال قوةالفاسدين  اال

 ,لذلك رضوا هبذا الوضع املقلوب فلم يعريوه انتباهاا 



 
50 

ية اهلدم املمنهج لسورية يف عمل همبعض ال بل ساهم

نسيجها االجتامعي وتركيبتها االجتامعية و وقّوهتا

 !.املتامسك 

متثلت يف البحث عن الضامنة : اخلطوة الثانية

 ,ئلته إىل السلطة بدعم من الطائفةلوصول املقبور وعا

 الدفاع لوزير سنحت الفرصة تلك. دولية وبرعاية

(. م1241)  العام يف ألمةل الكربى اهلزيمة قبيل آنذاك

عندما قّدم عرضه للخارجية األمريكية بتقديم هضبة 

 ,_حسب زعمه_ إىل األبداجلوالن السورية للعدو و

أن يدافع نظامه عن حدود و ,بقى يف قبضة اليهودتوأن 
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ئيل ما يسّمى بإ  له واألمريكان أبيب تل دعم مقابلرسا

 بعده, من ولعقبه له سورية عرش يكون وأن احلكم, يف

 عىل يوافق املفاوض األمريكي الوفد جعل ما وهو

 وفد سقف كان أن بعد تردد بال املقبور رشوط

 تسع مدة اجلوالن استئجار جمرد األمريكية اخلارجية

 يقدمه الكرتوين الزعيم هو ها لكن ,فقط سنة وتسعني

 احلق كامل وله أبيه, إرث وكأنه اخليانة طبق عىل هلم

هضبة اجلوالن   ما أقول من أن  عىل ال أدل  و ,!فيه

ال تزال حصناا من احلصون اجلغرافية السورية كانت و

إىل "تل أيب الندى وتل فرس" سيام عند نقطتي املنيعة ال
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سوريني كانوا قادرين عىل الصمود الدرجة أّن اجلنود 

ا  أّن اجليش و ,طويلة مهام بلغت قوة العدوفيها أشهرا

عىل أن جيعل  متلك القدرةالسورّي املرابط هناك كان ي

مكلفاا كلفة باهظة من الناحيتني احتالل اليهود هلا 

لكن  ,فيام لو هزم السوريون يف املعركةالبرشية واملادّية 

بحيث استولت قوات اليهود عىل  ,ذلك كله مل حيدث

ام بين, كأّنا يف نزهةاحلصون املنيعة و تلك السلسلة من

القنيطرة بذريعة من عوقب من مل ينسحب من اهلضبة و

بائع " األوامر العسكرية مما يؤيد مقولةرفض االلتزام ب

 تزال, وال حياته يف املقبور الزمت التي ,"اجلوالن
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 وأن سيام ال حقيقة, كانت وإنام ادعاء, تكن مل وأّنا

 الطرف غض- حر عامل أنه يدعي الذي- املنافق العامل  

 محاه يف يف مّرة عن جمازره: هذا النظامعن جمازر  مرتني

 الثورة يف اليوم ولده جمازر عن ومرة, مطلع الثامنينات 

 سورية األبله اإلرهايب دمر حني الشام لسورية  املباركة

 ,لتحتيةأجهز عىل معظم بنيتها او, حمراهبا إىل باهبا من

تسبّب يف أفظع هجرة عرفتها البرشية يف تاريخ و

برامها بني دولية تم إ مما يؤكد أّن ثمة صفقة! احلروب 

أن ما يسمى باملامنعة إنام كان املقبور وتل أبيب و

 الوطنية بالعاطفة للتالعب مرسحية دولية مثّلت بإتقان
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 مل أمان يف قابع العدو بينام املنطقة لشعوب واإلسالمية

 حكمي خالل واحدة طلقة السورية اجلبهة من تأته

  من جرى ما سوى مهللا االبن والطاغية األب املقبور

 مرسح عىل نفذت التي األخرى املرسحية  يف سيناريو

 حرب باسم اشتهرت التي التسمية يف السورية األرض

 ترشين حرب:قولك والصحيح) التحريرية ترشين

 عىل والرشعية البطولة صفتي إضفاء هبدف( التشبيحية

 سيأيت ما نحو عىل لسورية اجلديدالديكتاتور  شخص

 .تعاىل بإذنه مفصالا  

 

 : قل اآلن إىل املرحلتني التاليتنيننت
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التي تلت الفرتة التمهيدية تعرف  :املرحلة األوىل

 سنرمز له باملقبور أو ببائعو ,بمرحلة األسد األب

  ..اجلوالن أو باهلالك

فتعرف بمرحلة األسد االبن  :أما املرحلة الثانية

 له سنفرد ما وهو ,رمز له بالطاغية أو بطاغية الشامسنو

 هذا من الثاين اجلزء يف تعاىل بإذنه مفصالا  بحثاا  

 .البحث

تبدأ من انقالب حافظ األسد يف  املرحلة األوىل

  10)تنتهي يفو(  1970ترشين ثاين من العام (16

 تنقسم إىلو(م 2000من العام  _يونيو_حزيران 
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 :عهدين اثنني 

 ما قبل االنقالب اخلميني يف إيران يف : العهد األول   

 (م 2/1979/(1

 ا بعد وصول اخلميني إىل السلطةم: العهد الثاين   

 .انقضاضه عىل مقاليد األمور يف طهرانو

 : ونقول األول العهد من نبدأ 

يف هذا العهد كانت تعرتض املقبور حتديات كثرية من    

من و, رية املسلمة التي ال ينتمي إليهاخالل األكث

و من , بعدخالل اجليش الذي مل حيكم قبضته عليه 

خالل اجلامعات اإلسالمية التي كانت السبّاقة يف 



 
58 

ثة القذرة التي تستدرج هلا كشف خيوط اللعبة اخلبي

املصري األسود الذي ينتظر السوريني ما مل يتم و ,ةسوري

مجاعة  ويف مقدمة أوئلكم, التحرك وعىل عجل

الوعي املسلمني ذات اخلربة السياسية و اإلخوان

قبور يتقلب عىل مجر  من نار ملالناضج فكان أمر ا

يمكن أن يكويه و يقيض عىل مستقبله يف أيّة , جهنم

 .حلظة

سدة سريته الفاومن التحديات تارخيه األسود و    

املحاكمة له باخليانة حتى بني الضباط  ودعوات

مل  نالذييني الذين يتزعمهم صالح اجلديد والنصري



 
59 

 لكنها كانت عملية تصفية, يكونوا أرشف منه

 . احلسابات فيام بني الرفقاء الفاسدين املتخاصمني

 ري املسلمني فقد عاجله بالتقيةأما مسألة انتامئه إىل غ     

 علامء السلطان الفاسدين وباحليلةبوباخلبث وباملال و 

 !يف وقت واحدو , فعمل يف أكثر من اجتاه ,السياسية

ب عىل البعث يظهر يف دمشق كان ثمة شخص حمسو   

بة يف نقض كلمة له سابق جترو, لعلامء والصاحلنيبزّي ا

البعثيني امللحدين علامء املسلمني وتأييد العلامنيني و

يوم اجتمعت كلمة علامء األمة يف دمشق قبل حكم 

املقبور و حزبه عىل انتخاب العالمة الدكتور مصطفى 



 
61 

( الشعب)ملجلس األمة_ رمحه الل تعاىل_ السباعي

_ بالذكر املدعو أمحد كفتارو  بينام كان الشخص املعنّي 

كان _  الناس حقيقته آنذاكيعرف أكثر   يكنالذي مل

لكن ما لبث يف  ,املبايعني للسباعي أمام العلامءأحد 

حلظة االستحقاق أن خرج يف سيارة مكشوفة قد 

وضعت عليها مكرّبات الصوت منادياا بانتخاب البعثي 

يف العالمة ناقضاا عهد العلامء  ,الكيامللحد رياض امل

م اجتامع فكانت تلك احلادثة عامالا يف عد, السباعي

باعثاا يف إحداث رشخ يف جدار و ,كلمة العلامء إىل اليوم

 سبباا  كان مما ,تطوراا يف طريق ترشذمهمو ,حدهتم و
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 السباعي إصابة يف رئيسة أسباب عدة من متقدماا 

 انتقاله من النشاط احلثيث الذي عرف عنه و بالشلل

هو األمر الذي و, راش املرض الذي انتهى إليهإىل ف

امتد معه إىل املوت نتيجة الصدمة التي منيت هبا األمة 

و بسبب ,بسبب كفتارو حيث أصيبت يف  مقتل

تداعيات احلادثة املأساوية التي أدركها املرحوم 

يف منتصف السباعي بعيني بصريته لكنّه غادر الدنيا 

ه حني استدعى  بعيني برص الستينات قبل أن يراها

املقبور يف بداية السبعينات كفتارو ملبايعته فلم خييّب 

 ,فكان كفتارو أول املبايعني للمقبور, ظنه و هرول إليه
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ان أول من هلذا ك ,بل و أكثر املخلصني لتلك البيعة

وصف املقبور باملسلم وقدم له التغطية الدينية وأعطاه 

م الرشعية هو كافأه بائع  هلذا! كفتاروأمحد  املعم 

جعل  منصب مفتي اجلمهورية خاصاا به  اجلوالن بأن

 !.مدى احلياة وعىل 

يف هذا السياق  حدثني من أثق به من مشايخ عربني و   

ممن هاجروا يف أول الثامنينات إىل املدينة املنورة بأنّه 

فإذا باألخري تلك الفرتة  درس وعظ   لكفتارو  حرض يف

أقسم بالل :) س األشهاد يقول يف موعظته و عىل رؤو

 (!!!.بأّن حافظ األسد مسلم سني بكري عمري
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ت كفتارو يف قاعة فإيّن سمع أما شهاديت الشخصية    

 "أ ريد إسالماا كإسالم حافظ األسد:" جامع تنكز يقول

 "!!!. كإسالم السيد الرئيس : "أو قال

 من شاكلته عىل كان ومن كفتارو أمحد بواسطة إذن 

 عدم معضلة حل من املقبور متكن البالط شيوخ

انتامئه و, أهله بني غربته ومشكلة لإلسالم, انتسابه

غري املسلمة التي مل ي بْن  يف ( العلوية )للطائفة النصريية 

األرض التي سكنتها عىل طول تارخيها املمتد ألكثر من 

الذي ألف عام مسجد واحد باستثناء مسجد ناعسة 

ه مرة فلم الذي زرتو ,هو أشبه بكنيس منه إىل مسجد
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فكان أقرب إىل مسجد  ,أجد فيه مصحفاا واحداا 

ر منه إىل مسجد من مساجد اإلسالم   !.الرضا

 لنظامهتارو آنذاك خدمة العمر للمقبور ولقد  قّدم كف   

القانون  بسبب أن  عىل حد سواء  البعثي النصريي 

 بينام, السوري  ينص عىل أن يكون رئيس الدولة مسلاما 

 .ع اجلوالن يدرك يقيناا بأنّه غري مسلمبائ 

 مواز   آخر خط  إنام سار يف و ,مل يكتف املقبور بذلك    

خلط كفتارو حني التجأ إىل صديق محيم  له من شيعة 

لبنان كان يرأس املجلس الشيعي األعىل يف لبنان يدعى 

عرض عليه معضلته مع الشعب موسى الصدر ف
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اخرتاق نسيج هذا  قدم له رؤيته يف عملية و ,السوري

الشعب املسلم السني املتامسك إىل حدٍّ كبري الذي 

فسأله الدعم  ,الشام بالد يف قوة أكرب يشكل الذي

مل يرتدد يف نجدته والذي بدوره  ,والعون يف هذا الصدد

 من طائفة النصرييني بأن مفادها مزورة بفتوىفأمّده 

أصٌل و ,ما هو موضع إمجاع الشيعةخمالفاا بذلك  الشيعة

ية يف األصل انشقوا عن الشيعة من أصوهلم  إذ النصري

 !. كفروا هبم فكّفرهتم الشيعة عىل امتداد تارخيهم و

عىل عامة الشعب  يف ضحك املقبورفالبداية      

السوري جاءت عىل يد من  جلس عىل كريّس اإلفتاء 
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 ,الشعبسورية حني رمى بفتواه اإلسالم واحلقيقة و يف

 عن وكشفرمى مصداقيته الشخصية قبل ذلك بل هو 

 !. الداخلية نفسه خبيئة

ثم جاءت من قوس من يشغل اإلفتاء عند الشيعة يف     

 !.لبنان 

واحدة  وجهان لعملةكفتارو والصدر  واحلقيقة أن       

 لذا األسد, حافظ العميل الديكتاتور عملة هيفاسدة 

 األسد ظحاف مرشوع هو متكامالا  إرهابياا  دوراا  ياأد   فقد

   .التدمريي 

 الشاهد هنا أنّه من فتوى الصدر بدأت اخلطوة األوىل    
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 تبعتها هلذا,  الزحف الشيعي نحو العاصمة دمشقيف 

 يف جتسدت أخرى خطوة مبارشة الشيعي اجلانب من

عىل يد حسن  دمشق قرب الزينبية احلوزة تأسيس

مهدي شريازي اهلارب من الرئيس العراقي صدام 

 !حسني 

 لعلامءكام تبعها من اجلانب السني نشاط حثيث     

 احلاضنة لدى الشيعة صورة حتسني بغية السلطان

ارت الطائفة أن ص بعديف سورية  السنية الشعبية

رشوع جزءاا من امل وديكتاتور البالد والنظام برمته

علامء حيث سارع  ,الشيعي الزاحف عىل سورية
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اسدة املقبوضة السلطة انطالقاا من مواقف كفتارو الف

استناداا إىل فتوى املجلس الشيعي يف و, الثمن سلفاا 

بناء عىل توجيهات القيادة و, ة أصالا لبنان املسيّس

البيني يف دمشق النصريية قلباا وروحاا السياسية لالنق

هو خامس املذهب اجلعفري  دماا يّروجون لفكرة أن  و

يدنا مع أنّنا ال نختلف مع س_ املذاهب اإلسالمية

 عليهم الل رضوان الكرام النبوة بيت آل وسائرجعفر 

 وسلم عليه الل صىل الل رسول صحابة سائر وعىل

 ,ل عليهمتقو  موجتهم ون ركب لكننا نختلف مع م  

وأنّه مثل مذهب مالك وأيب  _افرتى عىل جناهبم و
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 أن   حقيقة عن متجاهلني!  وأمحد والشافعيحنيفة 

 املذهب وأن قديع خالف هو الشيعة مع اخلالف

 اختالفاا  سنة مائة كل خيتلف متطور مذهب هو الشيعي

 الثلج كرة تطور األسوأ  نحو تطور وأنه واضحاا 

 حجمها يف تزداد فهي شاهق جبل قمة من املتدحرجة

 ال عام ألف  قبل الشيعة أن بحيث تدحرجها ازداد كلام

 املذهب إليه آل ما حقيقة عن شيئاا  يدرون يكادون

 املتبدل املذهب هذا يف ما أخطر وهو يوم,ال الشيعي

 يف سيام ال أبدا واحد لون عىل الثبات يعرف ال الذي

 ال التي الفقيه والية وبدعة اخلميني االنقالب ظهور
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 ي   
 !.العامل يف الشيعة أبناء من الكثري هبا ر  قه

 أحد شاهدت أنني العرص ذلك عىل شهاديت من وإن     

 عند الطريق قارعة عىل يباع املسمومة الكتب تلك

 الذي اجلامعة موقف عند وحتديداا  حلب, جامعة بوابة

 !..مبارشةالفرقان   جامع موقف يسبق

 :إذن سار املقبور يف اكتساب املصداقية يف اجتاهني    

 هي التي الشيعية البيئة من انطالقاا  :األول االجتاه    

 .املسلمني إىل منها النصرييني إىل أقرب

 والوصوليني البالط شيوخ إىل استناداا  :الثاين اهاالجت    

 من هيّون من جاء حني السني الشارع يف واالنتهازيني 



 
70 

 ويسّوق والسنة, الرافضة بني العقدية الفروقات 

 مذاهب خامس هو مذهبهم أن   ويزعم ملرشوعهم,

 عن يفرتقون وأّّنم اإلسالم, أمة يف املعتمدة الفتوى

 احلب جرعة بزيادة األربعة اإلسالمية املذاهب سائر

هو ما اتفق الحقاا مع و _زعمهم يف_ النبوة بيت آلل

ليضلل به ( يف املقبورحل)الشعار الذي رفعه اخلميني  

مرشوعه الصفوي الزاحف بقيادته  اجلامهري وخيفي

صم أهل السنة واجلامعة قاطبة ويف مقدمتها نحو عوا 

 ...نةس يا...يا شيعة " :تقيةدمشق حني قال بخبث و

 " !.كلنا مسلمون
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 رأيته عىل أبواب بعضولقد قرأت هذا الشعار و    

 .      املساجد يف دمشق إّبان انقالب اخلميني عىل الشاه

 جتييش إىل أدعو ال املسائل متييع أرفض إذ وإنني هذا    

 املعتقد إىل  استناداا  استئصال أو حرب أو قتل أو طائفي

 أو كّله وأرفضه املعتقد هذا مع أختلف كنت   وإنْ  حتى

 األمور خلط بشدة أرفضاملقابل  يف لكنني جّله,

 سيام ال املنتصف من العصا وإمساك احلقائق وتزييف

 النسيج عىل زحف مؤامرة املسألة يعرتي عندما

 للوضع إرهابية تفكيك وعملية االجتامعي

 طائفية وحرب لفتنة يمهد بام السكاين الديموغرايف
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  .(1)االبن الطاغية زمن يف بالفعل حصل ما وهو قادمة 

 ذلكم كان عالج بائع اجلوالن عىل مستوى غربته      

 القانونية عن الشعب السني املسلمنية والثقافية والدي

                                                             

 يف إلحيائه أدعو والذي تارخيها يف الشام عاشته الذي التسامح إن   (1)

 من مقاضاة عىل إرصاري عن بمنأى  هلو جديد من يومياهتا دبياتأ

 باسم السوري الشعب أفراد من فرد حق يف دموية جريمة ارتكب

 عىل سنوات منذ جيري ما نحو عىل _عنهام الل ريض_ احلسني أو زينب

 السورية األرض يف مولوداا  شيعياا   القاتل كان سواء السورية األرض

 من مستورداا  أو اللبنانية األرايض نحو من شقيقة دولة من قادماا  أو

 مطالبتي إن   بل ال .الصفوية إيران دولة نحو من بعيدة أرض

 أرّص  زلت ال و كنت ألنني طائفي باعث   من تنبع ال العادل بالقصاص

 جرت التي لألكثرية ينتمي سنيّاا  كان إن و حتى املجرم مقاضاة عىل

 .الصفوية لشيعيةا النصريية األقلية  جرائم عليها
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 .الذي بات ديكتاتوراا عليه 

أما عالج مشكلته مع  اجليش الذي مل يكن قد أحكم    

القبضة عليه بعد فقد مارس يف حقه سياسة  صبّت 

قاا يف عملية الزحف الصفوي عىل دمشق مما انتهى الح

آيس التي تعيشها الشام من ظالم وفساد إىل كل امل

 .دمار يف الحق األزمان ال سيام يف هذه األيام و

 ,عمل عىل علونة اجليشحزب البعث كان ي قلنا إن  

ا للدفاع رّسع من وترية   وإّن املقبور لدى تعيينه وزيرا

الرصاعات بني اجلناح النصريي لكّن , تلك السياسة 

( 1970)ذاته دفعه إىل تنفيذ انقالبه املشئوم يف العام
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هنا صار الباب مفتوحاا ملتابعة سياسته التي بدأت و

أو أوئلكم , باعتقال الضباط الوطنيني الرشفاء

لكنها ظلت  ,ن من الذين ال يدينون له بالوالءالفاسدي

 عىلعليه  بقائد اجليش قد ينقل ألن  , خطوة ناقصة

هلذا قام بحزمة  سلفه, عىل نفسه املقبور انقلب ما نحو

أطلق عليها حزمة ( م1973)من التعديالت يف العام

تعديل الدستور كّرست ملركزية القرار بيد الرئيس من 

بام يف ذلك حقه يف تشكيل خالل رئاسته للدولة أوالا 

من خالل رئاسته للحزب احلاكم ثانياا و ,احلكومة

ر األمني العام حلزب البعث بعد أن كان حيث صا
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 صالح اجلديد هو صاحب هذا املنصب قبل االنقالب

عه معه_ من خالل رئاسته و,  _و قد أرشت إىل رصا

القوات حيث صار هو القائد العام للجيش وللجيش 

, ما أطلق يده يف اجليش والدولة وهو, لحةاملس

 ث بلغتفترّسعت من جديد عملية علونة السلطة بحي

 قبل أحداث الثامنيناتنسبة النصرييني يف اجليش 

مما ساعد املقبور عىل سحق كل وجوه الثورة ( 63,2)

التي انفجرت  يف وجهه آنذاك سواء جاءته من الناحية 

ساعده يف , العسكرية الشعبية املدنية أو من األخرى

 قلبه الذي مل  ينبض يوماا ذلك بطشه وديكتاتوريته و
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 .البرش بني قلوب يف عادة رسيت التي الرمحةبنبض  

فاملقبور  أما التحّدي املتمثل باجلامعات اإلسالمية  

ات ذو, وذات حضور مجاهريي كبري, يعلم أّّنا قوية

لكّن إحداها وهي , تغلغل يف نسيج املجتمع السوري

, املسلمني ذات قدرة تنظيمية عاليةمجاعة اإلخوان 

السورية  كافة املحافظات انتشار مجاهريي منظم يفو

 كام هلا حضور , خارجهاداخل سورية و ,مدّنا وقراها

  حمدود حضور صاحبة ليست  اجلامعة فهذه اجليش, يف

 , تلك دون املدينة هذه يف أو فقط, ذاك أو احلي هذا يف

 البالد طول عىل مجاهريي اكتساح ذات هي وإنام
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ا  شكل ما وهو وعرضها,  الذي العرش عىل خطرا

؛ اجلشع  املتفرد الديكتاتور هذا طةبواس حديثاا  يتشكل

ذه اجلامعة بكل رضب ه احلاقد اجلوالن بائع قرر هلذا

إعالمي كي دجل ما لديه من قوة وبطش وجربوت و

اجلامعات  طلعاتتمن خالهلا طموح و يلجم

قد كان له ما أراد حني شّن محلة و ,اإلسالمية األخرى

ف ها مل تتوقعرضاعتقاالت واسعة عىل طول البالد و

إنام طالت كافة أطياف الشباب عند كوادر اجلامعة و

ذا هبو, سالمي لكن باسم رضب اجلامعةالسوري اإل

صارت النخبة واخلرية  من شبابنا  من األطباء 
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اجلامعات يف طالب املدارس وواملهندسني و

منهم من قىض نحبه , نغياهب السجواملعتقالت و

له  ومنهم من كتب الباري عز وجل  ,حتت التعذيب

تقديره رشف العمر املديد فكان  له بحكمة الل تعاىل و

الشاملة يف وجه كة يف الثورة السورية املباركة واملشار

 .النظام يف زمن  ابن املقبور امللقب بطاغية الشام

املتكررة,  وخياناته اجلوالن, بائع تاريخ أما     

 سلك يف النكرة, وانتظامه العاملية بالصهيونية وارتباطه

 بيع عىل الفاجرة, واتفاقه  الرسية املاسونية  تنظيامت

 وبه خالله من تعّرضت التي السورية اجلوالن هضبة
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  جبلية سلسلة ذات أّنا من بالرغم غادرة قاتلة طعنة إىل

 ألرض كبري مائي خزان وذات وممتدة, شاخمة مرتفعة

 وذات والشام, األردن أرض من وراءها وما حوران

 السورية, احلدود طول عىل بيعيط اسرتاتيجي حصن

 وحيمي فلسطني عىل يطل جبار أمني مرصد وذات

 املحللني كافة أمجع كله هلذا اليهود, حتركات من دمشق

 نفسه األمريكي اجليش أن   والعسكريني السياسيني

لو أراد أن حيتل اجلوالن ملا استطاع  قوته عىل آنذاك

األمر منه  ابيع وإنام يتطّلبذلك يف غضون أيام أو أس

ا و  تم قد اجلوالن لكن  , بكلفة باهظة الثمنأشهرا
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ا  كان الذي املقبور قبل من تسليمه مقابل  للدفاع وزيرا

وأن يمّكن من ذلك , يستلم مقاليد احلكم يف سورية أن

 مجاعة من ينتقم وأن فيها, اإلسالم حيارب وأن, احلكم

ت مضاجع اليهود يف التي أقض   املسلمني اإلخوان

 يف أحالمهم عىل تقيض وكادتفلسطني  حرب

 الشعب أدبيات من يسقط وأن آنذاك, فلسطني

 بكونه يتعهد وأن ,فكرة املطالبة باجلوالن السوري

 أسياده اغتصبها التي الدولة حدود عىل حراسة كلب

 عاملته مقابل يف  ناهلا التي األجرة أما فلسطني, يف

 الذي بل امل  بتقديم تعهدوا فإّنم  وخدماته وتبعيته
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 املصارف يف حساباته يف له فيضعونه مناسباا  يراه

 أغنى من اليوم تعد األسد عائلة فإن وهلذا العاملية,

 له قدموا  وإنام كله هبذا يكتفوا  ومل!  العامل يف العائالت

 واللوجستي  واملعنوي املادي الدعم ذلك جانب إىل

ت نائه حتليبقى نظامه يف احلكم ويستمّر وراثياا يف أب

مظّلة لعبة املقاومة اخلادعة عباءة احلكم اجلمهوري و

تم فيها العدو الصهيوين بالشعر والنثر التي يش

الطاولة  الترصحيات من فوقاملجالت والصحف وو

 كل مستوى عىل معه وينّسق العدوّ  فيها يصافح لكن

هلذا مل يتكلف جيش العدو  ,الطاولة حتت من امللّفات
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وية يف عملية احتالل اجلوالن أّي خسارة مادية أو معن

إال عىل مستوى اجلنود الذين عصوا أوامر تعليامت 

 حتى الصهيوين العدو جيش واجهوا  حنيوزير الدفاع 

ه بعد سيطرة اجليش نفس يف املقابل فإن  !. الشهادة نالوا 

تل بعد قرابة اخلمسة عرش عاماا قبائع اجلوالن عليه و

مئات اآلالف  رّشدعرشات اآلالف من أبناء محاة و

كام أن , حتت غطاء من أسياده يف تل أبيب وواشنطن

ــــتطوراهتا  يف حرب البيانات املعركة و كانت يف  41ـ

العادة تصدر من قيادة األركان يف اجليش السوري لكن 

دفاع ليعلن عىل  سمع فجأة ظهر يف اإلذاعة وزير ال
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القنيطرة قبل الشعب واجليش بيان سقوط اجلوالن و

قدماا ط الفعيل يف وقت كان اجليش السوري متالسقو

ا داخل األرايض الفلسطينية و  ,ليس مرتاجعاا أو متقهقرا

 حّي  أبناء منلقد سمعت شهادة ذلك من أحد اجلنود و

ماذا يفعلون بعد أن  يدرون اجلنود يعد مل حيث امليدان,

أصدر وزير الدفاع املدعو حافظ األسد آنذاك قراراا 

لكيفي لكل أفراد اجليش يف تلك عسكرياا بالرجوع ا

 مل التي القنيطرةاملناطق حتى إن بعض أفراده وصلوا 

 بسقوطها خالهلم من األهايل إبالغ تمّ  حيث تسقط,

ويفّر من فّر  الناس, بني ذلك بسبب الذعر لينترش
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فيه  يرّص عىل البقاء من بقي يف الوقت الذي جاءتو

واء س اجلنود عىل حدقوات العدو ختاطب األهايل و

 منكم شيئاا ولكم األمان يف حال بأنّنا ال نريد

 .                                                                     !االستسالم 

 اجلوالن خلائن حافظ األسد بائعهذه اخليانات عاجلها ا

عميل الصهيونية من خالل تلك املرسحية التي ساّمها و

انتقل يومها يف غضون  حرب ترشين التحريرية حيث

 ,الن إىل  بطل تلك احلرب املزعومةأيام من  بائع اجلو

هو  تاريخ ميالد املقبور ثم يف غمضة عني صار

 اندالع تلك احلرب  السادس من ترشين وهو توقيت
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 !.عىل مرسح اإلعالم الكاذب

باختصار خالصة العهد األول من حكم بائع  ههذ    

 سورية الشام بنظام اجلوالن  الذي أحكم قبضته عىل

من علامء السلطان غطاء جلرائمه علامين حاقد يتخذ 

 .مشاريعه التدمريية وطغيانه و

ذا العهد أنّني يف الصف عىل ه من شهادايت األخرىو   

طفولتي شاركت يف نشاطات ما اخلامس والسادس من 

كان يعرف بطالئع البعث يف معسكرات الطالئع عند 

قد شاهدت من الفساد و قنبع الزبداين قرب دمش

 واإلفساد املمنهج ما ال حييط بتناوله هذا املقال لكنني
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 :سأسلط الضوء عىل مشهدين اثنني منه  

أنّني استدعيت يف سّن  الطفولة  :املشهد األول   

الربيئة إىل قيادة املعسكر للتحقيق معي بسبب الصالة 

فتصّوروا أّن ! التي أّديتها خالل وجودي يف املعسكر

فالا مسلاما يؤدي ما رّباه أبواه عليه من واجب العبادة ط

ىل أّّنا بني يدي مواله يستدعى للتحقيق يف ذلك ع

 !.التهديد جريمة تستحق املحاسبة والتأنيب و

أّن أحد األطفال الشاذين رسم عىل  :املشهد الثاين   

 مع تتناسب الالرتاب عند باب اخليمة صورة بذيئة 

 سلوكيات مع تتناسب أن عن فضالا  كبري رجل ترّصف
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 حوله حتلّق أن بعد ذلك فعل وقد هذا ! صغري طفل

 بعض وكذا املعسكر يف املشاركني األطفال بعض

عىل الصورة  انكّب  عمله أتم ملا ثم عليه, املرشفني

البذيئة التي شكلها من الرتاب وأخذ يقبّلها واملرشفون 

ىل حيثون األطفال عو املرشفات يصفقون له بحرارةو

 !.التصفيق له

كام أذكر أّن استدعائي للتحقيق معي بشأن ما رأوها      

جريمة الصالة اقرتنت من الناحية الزمانية مع ذلك 

ف الدينء الذي كان موضع ترحيب وتشجيع الترّص 

 !.انحطاطاا من املرشفني واملرشفات األكثر دناءة و
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 رىض حمل النظام هذا كان كيف :أتساءل أخرى ومرة  

  منابرهم عىل ويرعدون يزبدون الذين السلطان ءعلام

 عقيدته يف حيارب كان الذي الدين وهو اإلسالم باسم

 سدة إىل املقبور لوصول األوىل الوهلة منذ أهله  ويف

 !.يوماا  يتذّوقوه مل الذي التصّوف وباسم!. احلكم 

 يعبدونه أّنم زاعمني وجل عز الل إىل التقّرب وباسم   

 واملنصب اجلاه يعبدون يف كانوا   إنام األمر عواق يف بينام

 األرض قيّوم عبادة من غطاء حتت والدينار والدرهم

     !. والسامء

 كنت ملا أنني املظلمة املرحلة تلك عىل شهادايت ومن    
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 متنفذ ثمة كان دمشق جامعة يف الرشيعة كلية يف طالباا  

 ن رْص " يدعى للكلية الدائرة رئيس منصب يف نصريي

 عىل اإلرشاف مهاّمه من كان وقد ,"ت يْشوري

 جرى حيث آنذاك, الكلية جترهيا التي االمتحانات

 امتحانه قدم ممن كنت وقد الرشيعة, كلية ممر يف أحدها

 هلذا هناك خاصة مقاعد وضعت حيث املمر, ذلك يف

 الكتب حيملون وهم الطالب دخل وحيث الغرض,

 يقرؤون أخذواو هبا, باالمتحان كلفوا  التي الرشعية

 لبدء الصفر حلظة  قبيل  االمتحان مقاعد عىل وهم فيها

 ملا أنه كانت الصادمة واملفاجأة قصري,  بزمن االمتحان
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 الكتب بوضع الطالب وقام املرضوب املوعد حان

 الستالم استعداداا  النوافذ عىل بحوزهتم التي الرشعية

 فلام نرص, املدعو دخل حينئذ االمتحانية األوراق

 وانطلق غضباا  استشاط النوافذ عىل الكتب اهدش

ال من سمح لكم بإدخ" :قائالا  النصريية بلهجته يرصخ

 خارج إىل ينقلها مل  ثم, "هذه الكتب إىل داخل القاعة ؟

وإنام , (ما افرتض أنّه قاعة: أي)  بنقلها يأمر أو القاعة

 مادة أّنا مع ميهقدبقذف هبا يف األرض وأخذ يركلها 

 القرآنية اآليات من املئات حتتوي رةمقر رشعية

 كلية يف هذا حيدث!.  النبوية األحاديث من ونظريها
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 مرأى وعىل موظفيها من موظف قبل ومن الرشيعة

 حياضه عن وينافحون النظام ينارصون ممن ومسمع

 عىل به ضحكوا  الذي التصوف أو اإلسالم باسم

 احلكام من واجلاه الثراء خالله من وحققوا  البسطاء

 !.سواء حد   عىل والعامة واألثرياء 

 

 
 

فيبدأ من االنقالب  املقبور حكم من :الثاين العهد أما   

اخلميني للديكتاتور اآلخر الذي حكم إيران ابتداء من 

 م لكن بلبوس الدين الرافيض 1979/يناير/16تاريخ 



 
93 

لبيت النبوة وحتت ستار من االنتساب املزعوم   

 !الكريم

اقضان يف كل يشء من حيث ايل فهام نظامان متنبالتو     

واملفاهيم واإليديلوجيا والشعارات  اجلوهر الرؤية و

فقد حتالفا يف كل يشء حتى وصلت  ومع ذلك

اا يف عهد الطاغية إىل قلب عصاباهتم املسّلحة الحق

تصنع حلب ومحص ودمشق تذبح وتقتل وتنهب و

 !.املجازر الدموية باسم زينب و احلسني 

مل تكن  ميليشيات إيران الدموية اإلرهابية وحدها و  

 إنام كافة إرهابييو, التي دّنست أرض الشام هي
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 !.روافض العامل ابتداء من لبنان و انتهاء بأفغانستان  

 اخلميني مع دمشق يف البعثي املقبور حتالف بل ال    

حيث خاض  العراق يف البعث حزب وجه يف  الصفوي

قد و, وطويلة األمد يف وجه إيراناألخري حرباا مدمرة 

اإليديلوجي أن يتحالف كان مقتىض التطابق احلزيب و

الزحف  حلزبان البعثيان يف دمشق وبغداد يف وجها

الصفوي القادم من اجلبهة الرشقية للوطن العريب عىل 

لتي اية العربية التي رفعها احلزبان وأرضية القوم

هو  ذلك نقيض لكن ,هتّددت باملد الصفوي املجويس

مما يدل عىل أّن البعث لدى نظام دمشق !.الذي جرى 
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كان واجهة ليشء إنام يف بالدنا و مل يكن احلاكم الفعيل

كام يدّل عىل أّن االنتساب ألهل بيت النبوة , آخر

اكم لدى نظام املاليل األطهار يف إيران  مل يكن هو احل

 اهذ أن   مما يؤكد عىل, آخر شيئاا  كان وإنام طهران يف

اليشء املشرتك لدى نظامي دمشق وطهران الذي 

الذي تكّشف جليّاا يف أخفاه النظامان عن أعني الناس و

ن يقف وراء عهد الطاغية االبن أنه هو الذي كا

نْي الكبريين األسد  و مل أّن هذا اليشء و, اخلمينياملجرم 

 ! .يكن سوى احلرب عىل اإلسالم

 انت احلربك فلدى نظام البعث النصريي يف دمشق  
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املبطنة بالكفر  العربية باسم القوميةعىل اإلسالم  

هناك لدى نظام الرفض و, احلقد واإلحلاد والباطنيةو

الصفوي يف طهران كانت احلرب عىل اإلسالم  باسم 

 بالصفوية املبطنة باملجوسية  التشيع الرافيض املحشوّ 

 . عىل هذا التقى الفريقانو, واحلقد واإلحلاد 

يربر سياسة التحالف مع طهران  د كان املقبور هذا وق   

ستباقيّة قبل أن بأنه سارع إىل التحالف معها يف خطوة  ا

 ما مع اخلارج يف السورية اإلسالمية املعارضةتتحالف 

طبعاا _الصاعدة اإلسالمية اإليرانية الثورة أسامه

ما كانت  إيران عىل أن  , _إسالميتها حسب زعمهم
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لو أّّنا  و, سالمية أبداا ة اإللتتحالف مع املعارض

غري معلنة ال عالقة حتالفت فستكون ألغراض مؤقتة 

 لن يكون مطلقاا عىل نحو ماثم التحالف  ,هلا باإلسالم

, هو عليه بني نظامي عصابة دمشق واملاليل يف طهران

كام أّن أي معارضة إسالمية لو انخدعت بإيران ردحاا 

من الزمان فقد كانت ستغري مسريهتا و تنقلب عىل 

حتالفها عندما تتكشف هلا احلقائق الواحدة تلو 

 . األخرى

القضية بني النظامني املتحالفني  كانت أبعد بكثري  إن      

قد فل, اسرتاتيجياا عىل املصالح اآلنية من كونه حتالفاا 
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املنطقة حتت أقدام إيران كان مرشوعاا لتقديم سورية و

 !.عىل نحو ما سيأيت 

من شهاديت عىل هذا العهد أنّني عاينت بنفيس و  

دورة  املظّلية النصريية ألامظا _اعتداء شبيحة املقبور 

عىل ثوابت الشعب السوري يف حجاب نسائه  _خليل 

الشوارع  ب النظام املسعورة يفوبناته حني انطلقت كال

حمطات احلافالت ينزعون بكل حقد عند والطرقات و

سلمة يف ربوع الشام وقاحة و إجرام حجاب املرأة املو

سائر علامء السلطان عىل مشهد ومسمع من كفتارو و

ثم ملا جاء وقت االستحقاق , الذين مل حيّركوا ساكناا 



 
99 

جعلوا  اإلهلي لذي استدرجهم إليه املكرالكبري ا

 متجاهلني الكرام الصحابة مقام شبيحة النظام يف

 .العاملني رب يدي بني العظيم املوقف 

 يف ذلك الوقت كنت يف الصف األول الثانوي حيث     

ْمت  
يف حي  الكواكبي الرمحن عبد ثانوّية إىل صباحاا  ق ده

تقع قريباا من موضع جريدة ترشين الرسمية _امليدان

 راقبنيامل من كثريٌ  كان حيث_الناطقة باسم النظام

 يف السالح بقوة احلجاب انتزاع عملية أن   يتوقع

 كام الفردية, الترّصفات مسّمى حتت يدخل الطرقات

 سيحاسبهم النظام رأس أن   يظنون نيتهم حلسن كانوا 
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خطاب )األستاذ   مدرستنا مدير وجدنا هلذا عليها,

 االجتامع يرد يف_فلسطيني األصل_(طاّلب خطاب

 فردّيةٌ  ترّصفاٌت  أّّنا ؤكدويالصباحي عىل ما حدث 

ئح ومعه يصعق كاد لكنّه   املجتمع هذا من كثرية رشا

 السوري النظام لرأس خطاباا  اجلميع سمع حني الطيّب

 العملية بصفاقة وتبنّى اآلمال كّل  خيّب آنذاك

  نصرييات حزبيّات فتيات هبا قامت التي اإلرهابية

 أسر  سمعت   وقد هذا!.  نصرييون حزبيّون فتيانو

 خالل من بعينّي  املقبور وشاهدت رأيس بأ ذ ين   النظام

 ال اإلطار هذا يف بكالم   يتقيّأ( التلفاز)  الرائي شاشة
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 : قال حني أبداا  أنساه 

 .......الل أكرب ماذا أرى؟" 

ا أرى   !.................بحرا

ا أرى   !...............هديرا

عية عىل الرجثورة عىل الظلم وعىل االستبداد و

 !............أرى

 !هؤالء هم أبناؤنا

 ! ........هؤالء هّن بناتنا

 ........."!!!.فأين هم أعداؤنا؟

 رصحية الواضحة ما فعلهبالكلمة ال وحني بّرر   
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 !.إرهابيّوهشياطينه و 

قرار يمنع وضع حني أتبع هذه الفعلة الحقاا ببل و    

يس والل كنت أرى بعيني رأو, احلجاب يف املدارس

ء يف حي دورية خمابرات عىل باب مدرسة الفقها

كيف جترب ,  _منزلنا بجانب القديم الطريق _الزاهرة 

 !.البنت عىل خلع حجاهبا عنوة قبل دخوهلا املدرسة

 مع ذلك فقدو, هذا وقد ظّل ذلك حتى ّناية حياته   

 حربه من بالرغم معه عهدهم عىلظل علامء السلطان  

 آخر حتى والشباب واحلجاب واإلسالم العقيدة عىل

 حتى ورسوله الل مع لعهدهم ناقضني ظلوا  كام حياته,
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 !.اليوم 

 .فمع أّي الفريقني حيرشون؟    

هي تتحالف تكون الثورة يف إيران إسالمية و فكيف     

أوغلهم يداا يف و ,مع أقذر نظام يف العامل اإلسالمي

وفتكاا  وأكثرهم  حقداا وبطشاا , اء املدنية الربيئةالدم

 !.حرباا عىل اإلسالم وأهله؟و

 يفرض احلجاب يف إيران باإلكراه بينام ينتزع يف كيف    

نجد يف املشهد ثم  أيضاا, باإلكراه سورية الشام 

 انسجاماا تاماا بني أشد األنظمة تناقضاا السيايس تناغاما و

    !.اإليديلوجيا من حيث الظاهر؟يف السياسة و
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 فإّن  أبرز ما يميزه من حياة املقبورأما العهد الثاين    

ابتداءا أّن العالقة مع شيعة لبنان جاءت امتداداا ملا  

ظّل و,ظلت قوّية متينة: أي ,كانت عليه يف العهد األول

مهزة الوصل فيها رئيس املجلس الشيعي يف لبنان 

ىل أن اختفى من املشهد السيايس إ_موسى الصدر 

, _الحقاا حزب الالت الديني متاماا حني حّل مكانه و

نتامئه إىل طائفة أنقذ املقبور من إشكالية االذي سبق و

ال عالقة هلا مطلقاا  الشيعة عىل أنجيتمع السنة  و

ارتباط   كام حيكم التاريخ بأن  , باإلسالم واملسلمني

, قادهتا كان مع أعداء األمة ال سيام يف عهد الصليبيني
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ص  وحتكم األرض أنّه مل يبن عىل اهتا يف مواقع جتمع  عر 

مسجد من مساجد املسلمني  تلك الطائفة أي   أبناء

ا  بعد ما : أي,باستثناء ما يعرف بمسجد ناعسة مؤخرا

 ما أبعد وهو!  الطائفة ظهور من عام ألف عند يزي

 .اإلسالم أمة مساجد من مسجداا  يكون

ظهور بعد لعالقة مع شيعة لبنان مل تستمّر إذن ا    

وإّنام ازدادت صالبة , هتا فحسباخلميني عىل قوّ 

بالتزامن مع إقامة عالقة وطيدة مع إيران التي  تداخالا و

السيد  دت يف زمن املاليل بمثابة األم والراعية وغ

لكن  ,وليس لشيعة لبنان وحدهم لشيعة العامل قاطبة
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يسّجل عىل فرتة اخلميني ملحوظة عدم دخول أيٍّ من 

أمام عدسات  رية علناا قيادات حزب الالت إىل سو

 دمشق نظام مع بالتواصل اكتفت اوأّن  , اإلعالميني

 باسم الفعيل احلاكم كان الذي كنعان غازي طريق عن

 ابنه عهد يف الحقاا  تصفيته متت والذي لبنان, يف املقبور

 .دمشق يف صباحاا  شقته يف الطاغية

قبور اهلالك ال بل يالحظ أنّه مل يثبت لقاء علني بني امل   

ربام يعود و ,يني النافق ال يف دمشق وال يف طهرانواخلم

ذلك إىل احلرب اهلمجية احلاقدة التي شنها املقبور يف 

خوان املسلمني وجه اإلسالم باسم حماربة مجاعة اإل
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وعياا سياسياا عىل مستوى اجلامعات األكثر تنظياما و

 يريد يكن مل  املقبور ألن   سورية, يف الناشطة اإلسالمية

يعمل  بأنّه يظهر أن -يتقنها التي التوازنات ببا من -

 اإلسالمي النشاط وجه يف الشيعي اخلميني لصالح

عثي العلامين كام كان يسعى ألن خيرج بصورة الب ,السني

ئح احلزب والطائفة و مراعاة لطبيعة العامل أمام رشا

 الباطنيةال بصورة صاحب العقيدة : أي ,املرحلة

 اإلسالم وجه يف الشيطان معها يتحالف التي الفاسدة

زمن ولده الذي كرّش عن أنيابه  خالفاا ملا آل إليه األمر

السياسية  أنياب أبيه دون مراعاة ألّي من احلساباتو



 
018 

هلذا ضاع  الطاغية الغّر يف صحراء  ,التي ال يتقنها االبن

التيه التي أوصلها إليه جهله داخل اللعبة الكبرية التي 

 كبرية عليه و ذلك ضمن  جاءت وفق كافة املقاييس

 !.تناقضات السياسة الدولية  

 من الثاين العقد يف متاماا  تغرّي  قد كان الوضع هذا     

اإلخوان  مجاعة نشاطات تراجع إثر املقبور عهد

اإلرهابية املسلمني يف سورية مؤقتاا عقب الرضبات 

ركة اإلسالمية عىل سائر أبناء احلاهلمجية التي تلقتها و

إثر و, سلطانه علامءظام وأزالمه وشبيحته وأيدي الن

 ,يف تلك الفرتة_ غري مأسوف عليه_يموت اخلمين
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إثر توقيع اتفاق و ,انتهاء احلرب العراقية اإليرانيةإثر و

للوضع اللبناين الذي الطائف الذي أعطى إبرة مسكن 

ا  املحليّة بالتايل فقد غدت األجواء و ,كان متفجرا

ل إىل مرحلة مة لالنتقاالدولية مالئواإلقليمية و

االنفتاح العلني والرسمي عىل شيعة لبنان والعامل 

عة حزب الالت املدعوم من إيران حتديداا عىل شيو

 لقيادات هو ما جعل املقبور يعطي الضوء األخرضو

بالتايل فقد كانت تلك و, احلزب للقدوم إىل دمشق

 طريق يف وخطوة, رحلة مفصالا يف تاريخ هذا النظامامل

 ما الذي دمشق نحو احلقيقي الصفوي الشيعي زحفال
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السابق ( العلوي)لوال الزحف النصريي ليحصل كان

من خالل  ي كان أشبه باجلرس املمتد لقيامهله الذ

وباركتها  ,الفرنيس االستعامر رؤيتها وضع التيطة اخل

 النافق املنافق  ربيبتهم بيد ونّفذهتا ,العاملية الصهيونية

 .األسد حافظ

إىل دمشق إيران إّن تدفق روافض لبنان والعراق و    

مل يكن ملجرد السياحة  هالك اخلميني عقب

ه كان هبدف نرش التشيع يف دمشق لكنّ  ,واالستجامم

قدومهم مقرتناا  هلذا كان, سائر احلوارض السوريةو

 .مشبوهة بنشاطات ساخنة و
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ن يف يف الزحف نحو دمشق كا نقطة االرتكاز األوىل   

الشيعة بمقام السيدة  ريبة منها تعرف عندمنطقة ق

بينام تعرف عند أبناء دمشق بحي الست أو حي  ,زينب

تبعد حوايل وهي تقع جنوب العاصمة و ,الست زينب

طريق الرسيع املؤدي إىل املطار كم عنها عىل ال10

, الطريق الرسيع اآلخر املؤدي إىل مدينة السويداءو

" حسني فضل الل حممد"حيث كان أول الوافدين إليها 

الذي انتظم قدومه أسبوعياا من بريوت إىل دمشق من 

 .الزينبية احلوزة يف به التزم أ سبوعي درس  خالل 

 الشيعية كانت من خالل مكتب للفتوى اخلطوة التالية 
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 !.    تم إنشاؤه هناك

 , "راوية" منطقة السيدة زينب كانت تعرف سابقاا باسم

 ,ّياا ملحافظة ريف دمشقتتبع إدار هي مركز لناحيةو 

تقطنها هي من املناطق ذات الكثافة السكانية التي و

قد كانت أعداد الزوار للمقام و ,غالبية شيعية اليوم

فلام جاءت  ,م هناك حمدودة يف فرتة السبعيناتاملزعو

الرسمي الذي أعقب نفوق اخلميني  مرحلة االنفتاح

 كل ملحوظبدأت األعداد تتزايد بش يف بداية الثامنينات

مع غليان املنطقة بالنشاطات الرافضية املشبوهة 

نة بالدعاية اإلعالمية القادمة من خارج سورية مقرت
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أدواهتا التي جاءت مرافقة لتلك النشاطات إليران و

عينات حتى بلغت بحيث ما إْن جاءت حقبة التس

حتّولت املنطقة إىل مركز شيعي عاملي األعداد ذروهتا و

من شتى أنحاء األرض حتى وصل يقصدها الروافض 

زائر يف العام بالرغم من أنّه  "مليون"عدد قاصدهيا إىل 

 الل ريض زينب السيدة ماتت متىال يعلم أحد جازماا 

 الل ريض طالب أيب بن عيل اجلليل الصحايب بنت عنها

 .!ال أين دفنت ؟و ,وال كيف ماتت ,عنه

عددها يف زمان الوصل يف " فارس الرفاعي"يقول      

 :يف بحث له  حتت عنوان   16/5/2017الصادر يف 
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 دة زينب عن ثورة أخيها احلسني ؟هل انشقت السي"

 .ما حقيقة مرقدها يف دمشق؟و

 مطول بحث عن ومنقول  له خمترص بحث   يف وذلك    

 :حيث قال" واثق الرشيد" العراقي للباحث وموسع

ة ظروف وفاالف الشيعة مل يقترص عىل أسباب واختو"

حتى قال !بل طال حتديد مكان دفنها ...السيدة زينب

 :بعضهم 

أليس من أعجب األعاجيب أن خيتلف املؤرخون       

تاريخ وفاة السيدة زينب الكربى ومكان دفنها مع يف 

 إىل أّّنا السيدة الثانية يف أهل البيت النبوياالنتباه 
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 !.املكّرم؟ 

 هيّد يقصدففي ضاحية دمشق يوجد مشهد مش    

لسيدة زينب ريض ينسب إىل امن شتى البالد و الناس

 .الل عنها

ثّمة مشهد عظيم يرتاده _أيضاا _ يف القاهرةو   

 .غريهم و هو ينسب إىل السيدة زينباملرصيون و 

 :عن مكان دفن زينب قصص ثالث الباحث يورد ثم 

حيث قال السيد حمسن  ,هو يف املدينة املنورة :األوىل  

 .                                           :ما ييل األمني العاميل

فإّنه مل يثبت  ,ن يكون قربها يف املدينة املنورةجيب أ" 
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وإن كان  ,ها للمدينة خرجت منهاأّّنا بعد رجوع

كم من أهل و ,حمّل قربها بالبقيع جمهوالا تاريخ وفاهتا و

تاريخ وفاته لبيت أمثاهلا من جهل حمّل قربه وا

 .لنساءخصوصاا ا

أّن السيدة زينب الكربى عليها السالم سافرت   :ةالثاني

مع زوجها إىل الشام بسبب املجاعة التي وقعت يف 

عبد الل بن ( لزوجها)ـــقد كانت لو ,املنورة املدينة

_ بستان أو مزرعة _جعفر يف ضواحي دمشق ضيعة

وبعد , سيدة زينب عليها السالم إىل هناكفسافرت ال

 .هناك دفنترضت وماتت ووصوهلا بمدة م
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عليها  الكربى هو أّن مرقد السيدة زينب :ةالثالث   

لشيعة وخصوصاا أغلبية كتّاب او السالم يف مرص

بشدة ؤيدون وي   _بحسب الباحث واثق الرشيد_ اجلدد

أما ملاذا يؤيدون ,(أي أّّنا دفنت يف مرص)االحتامل هذا 

ي دفع ما الذ  : يقال هلم هذا اخليار فالسبب لكي ال

نب أخت احلسني أن ترتك املدينة وترتك كربالء زي

 .وأن تدفن قربه ,وتأيت لتعيش قرب يزيد

ان أغلب قبل أحداث سوريا ك :الباحثيضيف و    

 ,أي أّنا دفنت يف مرص ,الشيعة اجلدد يؤيدون هذا

 ,د أحداث سورية فجأة تغرّي مزاجهملكن بع
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 "أصبحوا يؤيدون مدفنها يف سوريةو 

 هل يدافع الشيعة عن :ول الباحث حتت عنوان ثم يق   

 !.قرب يزيد ؟ 

بالعودة إىل متناقضات مكان مرقد السيدة زينب و   

فإّن السيد حمسن األمني العاميل قد أّكد بأّن القرب الذي 

يدافع عنه اآلن لواء أيب الفضل العباس إّنام هو قرٌب 

 !!.جمهول النسب 

ن جعفر له قرىا كان عبد الل ب إن: "قال أيضاا و  

فام الذي _كام صّورته املخيّلة_مزارع خارج الشام و

  هبا هي التي يدعوه لإلتيان بزوجته زينب معه و
 أ يته
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 زيدأ دخلت عىل يو ,بصورة فظيعةأسرية بزّي السبايا و

 باقي أهل بيتها هبيئةمع ابن أخيها زين العابدين و 

شجية؟  !م 

الشام ورؤيتها  ملتصّور أن ترغب يف دخولفهل من ا    

 !.قد جرى عليها بالشام ما جرى ؟مّرة ثانية و

إن كان الداعي لإلتيان هبا معه هو املجاعة باحلجاز و    

ة إىل فكان يمكنه أن حيمل غالت مزارعه املوهوم ..

بثمنها إىل احلجاز ما يأيت احلجاز أو يبيعها بالشام و

و مما حراز قوهتا فهفجاء هبا إىل الشام إل ,يقّوهتا به

 إىل هذا احلد فابن جعفر مل يكن معدماا  ,اليقبله عاقل
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 إحضار أهله أكثرع أنّه يتكّلف من نفقة إحضارها وم 

 إىل وحدها ليحرضها كان ما أنه كام!. ,من نفقة قوهتا 

 !.ويرتك باقي عياله باحلجاز جياعا   الشام

 :يضيف الباحث واثق الرشيد متسائالا و  

مل نسمع أّّنا زارت قرب ام وملاذا تزور زينب الش    

 !.أخيها يف كربالء أو قرب والدها يف النجف؟

ألم يكن من األوىل هبا أن تأيت للعيش يف كنف قرب     

 .أبيها مثلام يفعل مراجع الشيعة اآلن؟خيها وأ

 :قولي يصل كاتب البحث إىل استنتاج صادم للشيعةو

 " لواءليس مستبعداا أن يكون القرب الذي يدافع عنه     
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حيث إّن  نفسه يزيد قرب هو اليوم" العباس الفضل أيب

 ـهــ.ا !"؟(1)ال يعلم أحد أين دفنقرب يزيد جمهول أيضاا و

 أن  السيام و ,هو ما تتفق معه  روايات الشيعةهذا      

مرص  إىلرخني يرون أّن السيدة زينب رحلت بعض املؤ

بعد معركة كربالء فعاشت هناك تسعة أشهر ثم القت 

الذي يراه ثم دفنت حيث املقام مشهور هناك ورهبا 

هو ما و, نّه أهم مزار يف مرص عىل اإلطالقبعضهم أ

ية لزعم دفن يتفق مع تفنيد كثري من املراجع التارخي

 ال بأن جيزم من هناك بل ال. دمشق يف زينب السيدة

                                                             

 .انتهى كالم صاحب املقال يف زمان الوصل (1)
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ا   القاهرة يف وال دمشق يف ال زينب للسيدة صحيحاا  قربا

 دراسة كتب"  األرنؤوطي مهيب"  ثالباح وجدنا هلذا

 احلقيقة عن)حتت عنوان ( 2007فرباير(17 يف له

 : قال فيها (رضيح السيدة زينب ريض الل عنها 

قد تبني يل أنّه حتى القرن العارش اهلجري و"    

مل يكن يوجد مدفن للسيدة زينب يف  (امليالدي16)

 :إىل أن قال "مرص

ة يف نحو سنة املتوفاإّن السيدة زينب و"     

مل يكن آنذاك مكان رضحيها احلايل  (م681/ـــه(62

هذا ثابت تارخيياا و ,بل كان جزءاا من ّنر النيل ,أرضاا 
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من هنا بعد أن انتقل ّنر النيل و ,تخصصةيف املراجع امل

(  300 )املستنقعات ملدة نحوظل مكانه مليئاا بالربك و

 يف عرصسنة فكان املكان احلايل ملسجد السيدة زينب 

 .." الدولة األموية جزءاا من بركة قارون 

إّن ثمة رضحياا بمرص للسيدة زينب مل يذكر :" ثم قال    

 .."مطلقاا يف املصادر التارخيية

حدث يف أواخر عرص دولة املامليك :"ثم قال   

كسة أْن نشأت مقولة شعبية بأّن السيدة زينب  الرشا

 ...".مدفونة بالقاهرة

 :ثم قال  
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أول نص مكتوب يعلن عن نسبة هذا الرضيح إىل  أما" 

السيدة زينب فقد ورد يف حكاية سّجلها الشيخ عبد 

يف ( م1565/ـــه973املتوىف سنة )الوهاب الشعراين 

أي بعد نحو  "املنن الكربى"بعض كتبه مثل كتاب 

 ".تسعة قرون من وفاة السيدة زينب

  .البقيع لسيدة زينب فيغلب أنّه يفأما عن مكان وفاة ا   

 :يقول الباحث مهيب األرنؤوطي 

التسجيل الوحيد الذي سّجله التاريخ ألواخر أيام "

دة فاطمة الزهراء عليها السالم السيدة زينب بنت السي

اإلمام عيّل بن أيب طالب هو ما أورده املؤرخ بن و
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ميالدية يف (1232/هجرية630 )األثري املتوىّف يف سنة

عند حديثه عن و " التاريخالكامل يف"ه املوسوعي كتاب

بأّن اخلليفة األموي يزيد بن  (هجرية61 )حوادث سنة

ن بن بشري برتحيل السيدة زينب معاوية أمر النعام

يبعث معهم رجالا من ورفاقها من الشام إىل احلجاز و

أعوان فيسري هبم إىل هل الشام أميناا صاحلاا يف خيل وأ

 ".املدينة املنورة

ة زينب ريض الل عنها يح السيداخلالصة أّن  رض     

ته منذ قصه اآلن كان املقصود من عليعىل ما هو 

التشييد لفت أنظار شيعة اللحظات األوىل للتأسيس و
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انطالق ملقام هبدف اختاذه نقطة ارتكاز والعامل إىل ا

 ما هوو ,منهج نحو دمشق يف مرحلة الحقةللزحف امل

 املوقع صار حني املباركة الشام ثورة زمن يف تطّور قد

 حيث ,أيضاا  عسكري شيعي زحفو ارتكاز   نقطة

مصغرة عن  عيةإىل ضاحية شي كاملنطقة هنا  حتّولت

 نحو منها انطالقاا  التمدد يتمّ  كي إيران مدنو ضواحي

ر  و, العاصمة دمشق كي تتحّول بالفعل إىل مدينة الرضا

 لزحفلبالنسبة ألهايل دمشق يف انتظار ساعة الصفر 

 ساّمها هلذا ؛األمويني عاصمة نحو احلقيقي  الصفوّي 

 يف الشيعي لبعثا): كتابه يف احلاجعبد الرمحن  الباحث
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وهلذا تم تشييد املقام يف  ,صغرىال قم بمدينة( دمشق

نفاق حيث متيّز اإلالبذخ والبذل وصورة خرافية من 

ني شيّدتا عىل الطراز اإليراين مئذنتيه اللتبقبته املذّهبة و

بجدرانه املغطاة كام متيّز , س عىل الطراز الشاميليو

ارشة إىل  ك مبباخلزف األزرق القيشاين بام يرحل ب

ينقلك إىل غربة حقيقية وسط الذوق املزاج اإليراين و

كام أقيمت يف اجلوار منه عرشات املكاتب  ,الشامي

السياحية لربط الناس بني لبنان واملقام من جهة وبني 

كام أقيمت  ,النجف وكربالء واملقام من جهة أخرى

طاعم التي تقدم الطعام العراقي واللبناين عرشات امل
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كام قاموا بتخديم املنطقة  ,ين خدمة للزواراإليرا و

ارها فيها كافة اخلدمات بتأمني مستشفى ضخم لزو

ء مستشفى الطبية واإلسعافية و اجلراحية من خالل رشا

ء و ,عائشة أم املؤمنني ريض الل عنهاالسيدة  رشا

حتويلها بدعم رض الكبرية التي كانت حتيط هبا واأل

م حقاا بمستشفى اإلمامايل إيراين إىل ما صار يعرف ال

ملنطقة اخلميني وذلك يف منطقة الذيابية املالصقة 

 !!!.السيدة زينب 

الشقق جانب كل ما ذكرت وجدنا الفنادق وإىل و    

الفندقية واملفروشة تشق طريقها ألول مرة إىل واقع 
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احلياة اجلديد يف منطقة الست التي كانت حتى صدر 

خدماهتا  شأّنا السبعينات قرية صغرية متواضعة يف 

يف ألّنا  ,شأن كافة القرى املامثلة املحيطة بدمشق

لكن تم ابتداع  ال سياحياا احلقيقة ليست معلاما دينياا و

ضخ املعلم بالكذب والدجل وتزوير التاريخ و

األموال هبدف تذليل الزحف الشيعي ثم العسكري 

 !.الحقاا نحو دمشق 

من سبق ذكره و ما أرادوا من خالل ماهبذا تم هلم و     

خالل زحف حقيقي ملعّمميهم نحو هذا املوقع الذي 

تم اختاذه قاعدة متقدمة يف قلب املجتمع السوري 
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بدليل ما رافق ذلك من ترتيبات  ,الدمشقي حتديداا 

لنظام ترافقت مع  أمنية عالية املستوى تعّهد هبا أمن ا

إيرانية جعلت محلة إعالمية ودينية لبنانية وعراقية و

 جعلهم ممّاام مقدساا لدى عامة الشيعة السّذج املق

 احلار بالتفاعل  املقاومة دّجال ترصحيات يستقبلون

, "!!!لن ت سبى زينب مّرتني" :قال حني الرتحابو

فاهتاجت لترصحياته قلوب الشباب الرافيض املشحون 

يف _التجنيد دفاعاا الذي انربى للتطّوع و, اا عاطفي

دة رسول الل صىل الل عليه عن مقام حفي_زعمهم 

ا حممد مع أّّنا دفنت يف البقيع يف جوار جده ,لموس
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هذا القرب جمهول  ومع أن  , رسول الل عليه السالم

 احتامل يرى منال بل  هناك منهم قبل غريهم , النسب

هناك من يقول و, يزيد األموية للخليفة القرب يكون أن

إىل جانب أّن هناك من , إّن املدفون فيه رجٌل هيودي

 !.يكون القرب للسيدة زينب أصالا  أنينكر من الشيعة 

يف النتيجة نحن أمام لعبة شيطانية شيعية عاملية و      

ة تصاعدية  كربى تستثمر العواطف وفق مسرية سياسي

وال تغفل  ,يف أقبح الصورعىل أعىل املستويات و

 !.التدجيل يف مرشوعهاالكذب والبهتان و

  التيشهادايتهذا وإّن من مشاهدايت الشخصية و     
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 إحدى يفجل عليها أنّني وجدت ألقى الل عز و 

 اجلامع داخل حوله يطوف من للمقام املبكرة زيارايت

هو ما يناقض و ,كأنّه يطوف حول الكعبةو هناك املشاد

رسول الل صىل الل عليه التوحيد الذي جاء به سيدنا 

ان عليها أهل يرّد العقيدة اإلسالمية التي كسلم وو

ويفجع أهل الشام يف ثوابت , ة األطهاربيت النبو

بل , ترّبوا عليه من ثقافة اإليامن والقرآن مادينهم و

يشكل مقدمة لفاجعة قادمة عىل حياهتم أمام طوفان و

, ياة  يف دمشقمدمر يعمل عىل تغيري لون  احل

 ما مل يتمّ _ال سمح الل _استئصال جذور اخلري فيها و
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 !. املسيّسني فاسدين وملرشوع أزالم إيران  ال التصدي 

أّن الرسم البياين  إذن فإّننا ندرك هبذا ملخصاا     

 املخطوفدأ من عالقة وطيدة بني املقبور وللمشهد ب

عن  تأثمر_ عىل نحو ما ذكرنا_(موسى الصدر)

جتعلها يف طي املصداقية للطائفة النصريية وفتوى تع

عداد الطائفة الشيعية التي هي يف األصل أمامها 

تفهام كثرية منذ نشأهتا األوىل ومراحل ت اسإشارا

بسبب فتاوى أهل السنة تطورها وممارساهتا ومواقفها و

 .منها

 , قد تبع ذلك زيارات وتنسيق رسي غري علنيهذا و    
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ثم , نظام لالنقالب اخلميني يف إيرانأثمر عن تأييد ال

إعالمي يف وجه حزب البعث تطّور إىل دعم  لوجستي و

دة صدام حسني يف غضون احلرب يف العراق بقيا

وهو املشهد الذي بل   ذروته إثر  ,العراقية اإليرانية

دات بداية حتّرك قيادات شيعية ثم قيانفوق اخلميني و

 ,ألول مرة يف تارخيهاو, حزب الالت نحو دمشق علناا 

ر يف منطقة و من  ثم جتّسد من خالل تفعيل قرية الرضا

عرف بمقام السيدة زينب قرب دمشق التي صارت ت

تأسيس حوزة علمية يف املقام   السيدة زينب حيث تم

و ,1995 )هي التي تطورت فيام بني العامنيو)
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لريتفع عددها إىل مخس حوزات عىل امتداد ( 2000

ثم من خالل إلقاء حمارضة أسبوعية  ,(األرض السورية

ثم من خالل تأسيس مكتب  ,للشيخ حسني فضل الل

ثم من خالل املّد  , تلك احلوزةفتوى الشيعية دائم يفلل

الشيعي العراقي الذي أعقب االنحسار الشيعي هناك 

بعد أن رضب الرئيس الراحل صدام حسني يف العام 

ما سّمي يف العراق آنذاك بانتفاضة اجلنوب م  1991

حيث استقبلت منطقة السيدة زينب وقتئذ أعداداا 

نّف م يصغفرية من النشطاء احلركيني العراقيني بعضه

من نحو املعّمم املتطرف عبد يف زمرة األكثر تطّرفاا 
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احلميد املهاجر الذي أذن له املقبور بدرس أسبوعي 

 متابعي من كنت حيث الرسمي التلفزيون شاشة عىل

مسائل  عن ابتعاده البداية يف الحظت    إذ الربنامج هذا

الروافض إال من خالل حذر احلساسية التي يشتهر هبا 

دخل يف املناطق املحّرمة التي تدخله يف بال  كي ال ي

, ة هو يف غنى عن االرتدادات فيهادّوامة الفتنة يف فرت

قد كان و ,أو مل حين وقتها حسب ما خططت له طهران

في بإيراد األمثلة والرتكيز عىل املواعظ والرقائق يكت

, التي جتذب القلوب وتكسب رىض اجلامهري السنية

 أعامله رش   يفل حتى وقع قد استمّر عىل هذا املنوا و
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 للنبي يكون أن فأنكر نشوةو غرور حلظة يف  أ جتر   حني

غري السيدة فاطمة ريض  بنتاا  وسلم عليه الل صىل حممد

ا غري سيدنا عيلٍّ ريض ا, الل عنها لل عنه أو صهرا

القصد من ذلك إنكار فضل و, اخلليفة الراشدي الرابع 

عنه الذي كان  اخلليفة الراشدي الثالث عثامن ريض الل

ق يّة  ا لرسول الل صىل الل عليه و سلم من ابنتيه ر  صهرا

 !.وأّم كلثوم 

ريخ التام املهاجر بذلك مل يكذب السرية وإّن املعمّ      

إنام و! ه كتاب السري و املؤرخون فحسبما أمجع عليو

ي ا أ هي  ا الن بهي  ق ْل  ﴿ :كّذب القرآن الكريم يف قوله تعاىل 
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ني  أل زْ 
نه  امْل ْؤمه

ه
اء س 

نه ك  و 
ب ن اته ك  و 

اجه فالباري ,[ 99: اأَلْحَزاب]﴾..و 

ن اتهك   : "عز و جل قال يف حمكم التنزيل ب  : " و مل يقل"  و 

احلقد الذي يمأل قلب املهاجر لكن الغلو و, "وبنتك

دفعه ألن  سلمصحابة رسول الل صىل الل عليه وعىل 

ع وما أمجع عليه ينكر رصيح آي القرآن ويكذب الواق

ظهرت  هو ما أّدى إىل فتنة يف سوريةو, الناس فيه

مضاعفاهتا يف خطب اجلمعة واالستنكارات الشعبية 

دا شذوذ املهاجر فاكهة املجالس الرسمية حتى غو

الضيفان  إىل درجة شعر املقبور معه باخلطر املحدق و

عىل استقرار عرشه حيث كان للقصة ما وراءها من 
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قيقة ما جيري يف معها شيئاا فشيئاا ح بداية تكّشفت

املعّمم املهاجر كان له دور يف  أن  سورية ال سيام و

النشاطات التي انطلقت يف القرى واألرياف السورية 

م يف تساهألجل أن التي انطلقت بعيداا عن األنظار و

هادئة مستغلة ضعف الدعاة عملية تشييع مدروسة و

 السورية رةاجلزي عمق يف سيام اليف املناطق النائية 

دّجاليهم  ديتها حيث وصلت طالئع مشعوذهيم وباو

مما دفع باملقبور إىل إصدار قرار بإيقاف درس املهاجر 

األسبوعي كي ال يتعّرض املرشوع الشيعي يف سورية 

كي ال تتعرض و ,نار  هادئة إىل اخلطر الذي يطبخ عىل
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 احلالة األمنية اهلشة إىل اهتزاز يودي بكل ما حققه

 !.م خالل سنّي حكمهالنظا

 إذن البداية كانت من تأسيس مقام السيدة زينب    

بيد أّّنا ظلت خطوة عىل الطريق , لكنّها مل تكن النهاية 

 .حني تلتها خطوات مماثلة يف قلب دمشق و خارجها 

قية  أما يف قلب دمشق       فقد تم تأسيس مقام السيدة ر 

ريباا من بيت بل وق ,قريباا من اجلامع األموي يف دمشق

ة األطهار من أهل ت النبوهم من آل بيآل الكتاين و

تي ترمز إىل هم إحدى العائالت الو, السنة واجلامعة

إىل عشق أهل السنة لذّرية رسول أهل السنة يف دمشق و
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 ك يكنّ آل بيته الكرام لذلعليه و سلم و الل صىل الل

 كبريهم هلم أهل الشام كل تقدير واحرتام صغريهم و

 .سواء بسواء

التي يزعمون كام أقام الروافض العديد من املقامات      

 يف مقدمة ذلك مقام حجر بن عديأّّنا تنتسب إليهم و

 .يف ريف دمشق 

ريفها من سائر و أما خارج حدود العاصمة دمشق    

ة فقد نشط املعّممون يف املدن عموم األرض السوري

 مقدمة هؤالء بالطبع كان يفوالقرى واألرياف النائية و

كان جزءاا املعّمم املتطرف  عبد احلميد املهاجر حيث 
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 لعامة خطابه كان وحيث,  من ذلك النشاط املدروس

 من وانفالتاا  تشدداا  أكثر والقفار الفيايف يف السنة أهل

 املواعظ عىل فيه يعتمد كان الذي التلفزيوين درسه

 يقّدم كان إنام إليه املشار الدرس ألن ,غالباا  الرقائقو

ئح كافة تتابعه حيث (التلفزيون)الرائي شاشة عىل  رشا

 العلم وطالب العلامء مقدمتهم ويف املجتمع

 كشف عىل قادرون فهؤالء االختصاصات, وأصحاب

 قضية  يتناول عندما كان هلذا فتن من يبثه وما أالعيبه

 كان فقد للجامهري واستفزاز  خاصة حساسية ذات

 ملشاعر راعاتهفم عليه, ترتد ال كي برفق فيها يوغل
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 بباعث جرى وإنام األدب باب من يكن مل العامة 

 تلك تقتضيها التي السياسة ورضورات اخلبث

 .املرحلة

مدينةه _قد زرت يف مدينةه الرقة السورية هذا و    

املقام الكبري الذي _ اخلليفة العبايس هارون الرشيد

أطراف املدينة من  أقامه الروافض عند بّوابة بغداد يف

قبل أكثر من _اّطلعت عن كثب هناك و, ة العراقجه

ْدت  _قريباا عرش سنوات ت عىل النشاطات املشبوهة ورد 

بناء أوضحت املالبسات التارخيية ألو, عىل الشبهات

املنطقة الذين استضافوين وعّرفوين عىل خطورة ما 
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طلبوا مني ردوداا عىل ما يلقيه بينهم دعاة و ,جيري

 ,ال حيفظون غريهاحيفظوّنا ومن فتن مقصودة  التشيّع

وقت طمئنوين بيد أّّنم يف ذات ال, يرّددوّنا كالببغاوات

ثمر لبنان مل تعن أّن جهود إيران وعمالءها يف العراق و

من يتبعوّنم هم من أّن و, يف أبناء مدينتهم شيئاا يذكر

أنّه مل يثبت أّن و, حثالة القوم والوصوليني واالنتهازيني

وه الرقة ممن يقتدي هبم الناس عائلة كريمة من وج

الذي  أنّ و, خلف النشاط املشبوه إليران هناك انزلقت

الية التي هو اإلغراءات امليدفع املنزلق إىل التشيّع 

 أو , ليس السعي وراء احلقيقةو, تقدمها طهران بسخاء
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 .البحث عنها

 لعملية التشييع فقد استهدفت أما املحور الثالث      

ل العاملة الوافدة إىل لبنان تلك التي السوريني من خال

بعلبك والضاحية اجلنوبية تدّفقت بقوة إىل بريوت و

 اجلنوبية الضاحيةو بعلبكو صورو صيداو لبريوت

 بأثر رجعي من اتفاق لبنان مدن سائرو لبريوت

احلدود  فتحتو, الطائف حيث توقفت احلرب األهلية

عيها بني دمشق وبريوت هبذه املناسبة  و, عىل مرصا

ا من السفر فإّنني أذكر عن تلك الفرتة أنني كن ت مكثرا

 إىل لبنان آنذاك بسبب تسجييل يف الدراسات العليا يف 
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 أرى كنت   أنّنيو ,لبنان طرابلس يف اجلنان جامعة

العامل السوريني عىل العربات يف قلب شوارع طرابلس  

امل البناء يعيدون تشييد كام كنت أرى ع, وبريوت

 ةالطائفي احلرب آثار من اللبنانية املدن وسائر بريوت

 .التحتية وبنيتها وحلمتها سداها مزقت التي

فهؤالء العامل  كانوا أرضاا خصبى لنرش التشيع      

ثقفة التي تستطيع ألّنم ليسوا من الطبقة امل ,بينهم

جل ن الكثري منهم قد محاه الل عز وإن كامحاية فكرها و

من اخلطر املحدق به من طريق الفطرة السليمة الصافية 

 .ا بني جنبيهالتي يمتلكه
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كام كان هؤالء العامل وسيلة ناجعة يف تقدير     

أصحاب املرشوع الصفوي اخلبيث لبّث التشيع من 

 هم األصل يف ألّنم سورية, أنحاء شتى يفخالهلم 

ال سيام , قراهامدّنا و سورية أنحاء شتى من قادمون

أّن تلك احلملة كانت تقرتن باإلغراءات املالية يف و

ئح احلاجة إىل الغربة من أجل لفقر ودفعها ا وسط رشا

 .لقمة العيش

 يف كنت أنني أيضاا  الفرتة تلك عىل شهادايت منو      

 فتحوا  ممن السنة أهل من السوريني لبعض زيارة

 حزب معقل_ لبريوت اجلنوبية الضاحية يف دكاكني
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يف  جل و عز الباري رشفني الذين أوئلكم من_ الالت

 نقاش ثار حنيريضة احلج فخدمة بعضهم يف أداء 

يث كانوا يشعرون أّّنم حمارصون ح معهم ساخن

أّنم ال جيدون إجابات وافية عىل األسئلة التي توّجه و

ه باملالذ اآلمن فكان حضوري بينهم أشب, بخبث إليهم

كنت أجيب هلذا كانوا يسألون و ,الذي يبحثون عنه

سياا ال من أداء الواجب العلمي حتى أرهقت نف

 هؤالءي بل من املستوى الذي وصل إليه الدعوو

 أهل حصون نحو املجنون اندفاعهم يف الروافض

 أخربين حيث أخالقية أو رشعية ضوابط دونام السنة
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ه أّن األم الشيعية هؤالء الشباب من مجلة ما أخربوين ب

عموم لبنان إذا أرادت شتم ابنتها بسبب يف الضاحية و

نسبة إىل ( عيّوش)أمر  أغضبها منها خاطبتها بكلمة 

  اعتادْته بام همو, لسيدة عائشة ريض الل تعاىل عنهاا

 إىل القول من الفاحش البذيء يقصدون إنام  ألسنتهم

 عائشة املؤمنني بأمّ  التعريضو القدحو الشتم جانب

, بالل إال قوة وال حول وال عنها تعاىل الل ريض

ْن ﴿ :قالصدق الل تعاىل حني و اء  مه  اْلب ْغض 
ته ق ْد ب د 

هه  اهه مْ أ ْفو  ه  ور  د  ي ص 
ْفه ا خت  م  ن  ] ﴾ أ ْكرب    ْم و  ا ْمر 

 [ 114: آله عه

 كام أنّني أذكر من شهادايت عىل تلك املرحلة أّن بعض   
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من أعطى ابنته إىل زوج شيعي انتهى بابنته املطاف إىل  

ك املجتمع املنغلق عىل لن ذعأن تتشيّع أو تنفصل 

كام انتهى بأوالدها إىل التشيّع غالباا , نفسه واملخيف

ر اآلباء عىل زرع التشيّع بب بس يف (وليس الدين)إرصا

حرصهم  بأن يصبحوا مجيعاا من و ,رؤوس أبنائهم

إيّن أعلم أسامء  تلك العائالت و أين و!. الروافض

 !يسكنون 

يف املقابل فإين أعلم أّن مجيع من تزّوج من شيعية يف و    

أّن تلك الفرتة فإّن مصري أوالده آل إىل التشيّع غالباا  مع 

 اخلاصة عقائدهم يغرسون الشيعة ألن  , !األب سني
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فإذا ما انتهى , أ ّمهاهتم حليب مع أبنائهم عقول يف هبم

فصال كان األوالد من نصيب حال الزواج  إىل  االن

, هي تقاتل عنهم كام تقاتل اللبوة عن صغارهااألم و

 ال آخر ديناا  الصفوية إيران عهد يف صار التشيع ألن

 صار بل!  مىض وقت   أّي  من أكثر باإلسالم له عالقة

 حماربته  جتب باطل عدوٌ  سواه ماو اإلسالم هو عندهم

 اجلدة أعرف_ :حلفيدهتا إحداهنّ  قول يفرس ما هو و

 : _احلفيدةو

 يف أناو عليك فسأغضب السنة إىل دينك غرّيته  إنْ "    

 ".!!!.قربي
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مما شاهدته بعيني رأيس من تلك الصور املؤملة  إن  و    

األسود أنّه لدى زياريت إىل منطقة سيدي املقداد بن 

يعرف عند ريض الل عنه بني ببيال والسيدة زينب و

ــــأبناء دمشق ب ـــ  أذان صوت سمعت "سيدي أّداد"ـ

 إليه الوصول أعرف مل لكنني ,هناك مسجد   من املغرب

 أن إىل دعاين مما تزامحهو الشعبي البناء تداخل بسبب

ا  شاباا  أسأل أن  _أعرفه سني لصديق ابن هو_ صغريا

 بوابة إىل وصلنا فلاميدّلني عىل املسجد فاقتادين إليه 

ْل : للشاب قلت اجلامع  أنا: يل قالو ,فأبى ,لنصيل ا ْدخ 

 عليه فألححت ,أدخل الو الباب عىل أنتظرك فقط
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 صليتو املسجد دخلت  و تركته فحينئذ   ,ياا تأب   فازداد

 التي الطائفية بسبب غاضباا  خرجت   ثم ,املغرب

 الشيعية أ ّمه فيه زرعتْها التيو الشاب عىل هيمنت

 عمل مكان إىل وصلنا فلام سنّي, أباه أن   من بالرغم

 قريباا   كانو -بأمها أ سوة شيعية هيو- الكربى أ خته

ا  هلا قلت املسجد, من  :مستنكرا

وك  معي إىل املسجد لصالة ملاذا مل يدخل أخ       

 ؟املغرب

 اإلمام اخلميني مّلا سئل عن مع أن  , ال أدري : قالت   

 !.الصالة خلفكم أفتى بجوازها
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فتوى يعني أنتم كنتم حتتاجون إىل : فأجبتها غاضباا   

ما هذا التفّرق يا ! تصدر من اخلميني كي تصّلوا خلفنا 

 ابنتي ؟

 أليس والدك سنيّاا ؟ أال تصّلني خلفه؟ أم تعتقدين    

 !.بكفره بالرغم من أنّه أبوكه  

لقد أضعت : ا التقيت بأبيها أخربته اخلرب وقلت لهملو   

 .سيسألك الل عنهم يوم القيامةأبناءك و

 : اآلن لسائل أن يسأل

 ؟لتلك املشاريع التشييعية اخلبيثةما هو احلجم احلقيقي 

 ما هي مصادر متويل تلك املشاريع؟و



 
055 

 :اجلواب  

التعبري الدقيق الذي يعكس اهلدف من  سياسة  إن      

 أّنا هي سورية أرجاء يفاملقامات التي تم تشييدها 

 قبل من بالتدرج مواقعها احتالل تم إيرانية مغتصبات

 إيرانية بأموالو منطقتنا يف الضاربة أذرعهاو إيران

بدعم خليجي من أموال رديفة من رجال أعامل شيعة و

كان املرشوع يبدأ باّدعاء من رافضة اخلليج حيث 

, ومن ثم يشرتونه, القبور إليهمنسبة قرب  من هؤالء 

ثم يف مرحلة الحقة , من بعد ذلك يبنون عليه مقاماا و

ء األرايض املحيطة به بالتدريج حتى  يعملون عىل رشا
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ثم يف خطوة  ,للنظرملفتة يفة وم توسيعه بصورة خميت

ء األرايض األقرب واألبعد عىل الحق ة يبدؤون برشا

ن باا أو س التجارية الدكاكني وكذا, حد سواء واء كانت ج 

ذلك بالتزامن مع توطني  جيري ,بجنب املقام

شخصيات ومجاعات قادمة من لبنان والعراق وإيران 

قم " أو املنطقة السنية إىل هبذا يتم حتويل القريةو

 "!.    ضاحية جنوبية"أو " بؤرة شيعية"أو " صغرى

هذا السيناريو املخيف الذي بدأ يف مقام السيدة     

سياد زينب  كان  يسري عىل خطى سيناريوهات األ

املمنهج نحو األرايض الصهاينة يف الزحف البطيء و
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لذلك , قوق الفلسطينية هبدف اغتصاهبا وهتويدهاواحل

امات الصهيوين  يف كل من مق تم استنساخ األسلوب

والسيدة رقية يف قلب , حجر بن عدي يف ريف دمشق

يْنة يف داريا حيث الغوطة الو , دمشق ك  غربية السيدة س 

كذا و, عىل الطرف اآلخر من دمشق واملالصق هلا

تكّرر االستنساخ  يف عملية تشييد البؤرة االستيطانية 

 يارس يفالشيعية يف مقام الصحايب اجلليل عامر بن 

 !.الرقة 

نالحظ أنّه بالنسبة للمرشوع األول يف قلب و    

العاصمة دمشق املتمثل يف مقام السيدة رقية الذي تم 
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أنّه بعد أن ألحق (م1990 )االنتهاء من إنجازه يف العام

مدرسة تابعة له  قامت إيران بتقديم به مسجد كبري و

لية رشوة ملحافظ مدينة دمشق إلغراء جتار سوق املناخ

اختيارهم هبدف أن يصبح مكشوفاا وأن إلخالئه ب

من مناطق متعددة يف  يصبح مشاهداا ألبناء دمشق

فأبى , لكّن التجار الواعني  شعروا باخلطر,  جنباهتا

فلام يئست إيران من نجاح , أكثرهم  مغادرة السوق

ء السوق و( ب)انتقلت إىل اخلطة (أ )خلطة ا هي رشا

أبرمتها مع النظام السوري  لصاحلها من خالل اتفاقية

تم بموجبها دفع مبال  جمزية للتجار مقابل إخالء 
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, متاجرهم يف السوق بقوة العصا والقانون يف آن واحد

فلام تم اإلخالء صار املقام ي رى من عدة أماكن يف 

 عملية يف خطوة اإلكراهية العملية تلك فكانت, دمشق

 السيدة مقام كان حيث دمشق العاصمة نحو  الزحف

خالل األزقة  من  عليه الستارمسدوالا  لهاقب رقية

العالية التي حتيط به من البيوت العربية ذات األسوار و

لكن املقام بعدها غدا معلاما رافضيا يراه  ,كل جانب

 !كذا السياح الزائروندمشق يومياا و أبناء

ّد  هبذا حتّول املرشوع الشيعي من مرشوع يزعم مو    

اجلامعة يف ظاهره حتت ة وجسور التواصل مع أهل السن
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الذي كان يرفعه آية الل " التقارب بني املذاهب"عنوان 

تسخريي باسم إيران إىل مؤامرة تستهدف سحب 

البساط من حتت أقدامنا بتغيري ديمواغرافية بالدنا من 

خالل إقامة بؤر شيعية استيطانية تضخ فيها املليارات 

ثم , ماتمن أجل أن ترى النور داخل مستوطنات املقا

يضخ مثلها من أجل أن تتمكن من الزحف عىل كل ما 

حييط هبا بطريقة توّسعية لكي تتمكن الحقاا من 

 .  الوصول إىل  العاصمة ذاهتا

اكتامل تشييد أول مقام يف قلب العاصمة دمشق  إن     

أعني به مقام السيدة رقية م و 1990ذاهتا يف العام 
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قد شاهدت ضة والذي طيل جداره القبيل بالف)الضخم

يعد جتسيداا ملا سبق بيانه حيث كان (ذلك بنفيس

مشقية األصيلة التي التوسع  عىل حساب البيوت الد

أجل إنجازه  ذلك  منخربت أوالا ومن  ثم  هّدمت و

مرتزقتها يف منطقة هي يف األصل  إرضاء لعيون إيران و

تتبع دمشق القديمة حيث القوانني الصارمة يف حقها 

حافظة بالتنسيق مع اهليئات الدولية  يف منع من قبل امل

هدم بيوهتا للحفاظ عىل أصالة أقدم مدينة يف التاريخ 

 !.أو تكاد

 القوانني التي صدرت يف التسعينات هبدف محاية إن     
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معامل  دمشق القديمة رضبت بيد من حديد عىل كل  

من تسّول له نفسه أن متتد يده إىل بيوتات دمشق 

من يدور يف فلكها ناء السفارة اإليرانية ونة باستثاملحص

من اجلهات التي كانت تعيث يف دمشق فساداا دونام 

حيث أطلقت أيدي اإليرانيني  داخل  ,وازع أو رقيب

ق القديمة حتت سمع  أمن النظام وبرصه سور دمش

لبيوت األثرية يف دمشق القديمة محايته هبدف رسقة او

ضمها إىل مشاريع ن خالل تبديل معاملها مريبها وختو

مستوطنة ما يسموّنا السيدة رقية التوسعية مغتصبة و

بدليل أّنم كانوا يشرتون تلك العقارات املمنوع بيعها 
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بكل وسائل اإلغراء املادي فإن أبى أصحاهبا بيعها 

 ,الوعيديف التعامل معهم إىل اإلكراه والتهديد و انتقلوا 

لتهديد حيث كان النظام نفسه وسيلة من وسائل ذلك ا

حيث تم القضاء بذلك األسلوب الرخيص عىل الكثري 

من البيوتات العريقة التي كان يسكنها كبار علامء الشام 

 .يف السابق 

أظن أّن ذلك يف بداية عهد و_كام أنّه يف وقت الحق      

من الناحية اجلنوبية للمقام  وضعت الئحة_ الطاغية 

بل ذلك قو (جامعة فاطمة الزهراء) عليها كتب

 افتتاح اجلامعاتاستصدار أي قانون يتعلق بتنظيم و
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 .اخلاصة  

أضاف _ أي يف عهد املقبور_كام أنّه يف التسعينات     

التلفزيون السوري درساا آخر للمتطرف عبد احلميد 

ديداا من حتلكن هذه املرة من قلب دمشق و, جراملها

ويف وقت يكون فيه  ,داخل مقام السيدة رقية

بيوهتم أي قبل صالة اجلمعة حيث هو السوريون يف 

سوريني مما يرفع نسبة املشاهدة يوم عطلة رسمية لل

استكامل ويساعد يف تسويق املرشوع الصفوي و

 .خطوات زحفه عىل دمشق شيئاا فشيئاا 

 مقام من لكن مواز   آخر درٌس  للمهاجر أ ضيف كام   
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 .زينب السيدة 

طميات املنظمة كذلك يف بداية التسعينات بدأت اللو  

 الكبرية ذات اجلموع الغفرية داخل مقام السيدة رقية

فاحلديث ليس عن اللطميات اخلاصة التي جتري )

عن اللطميات التي تنظمها إيران داخل البيوت وإنام 

التي ومرتزقتها ويتنادى حلضورها القريب والبعيد و

 ( !.تعد لطميات مسيّسة غايتها االستفزاز

ات إىل  سعينات زحفت اللطميثم يف منتصف الت  

 !.أحياناا مع مكربات الصوتو, جامع بني أمية الكبري

 ثم يف أواخر التسعينات انتقلت اللطميات إىل أزّقة   
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موي الكبري اجلامع األدمشق ما بني مقام السيدة رقية و 

يف حتد  سافر ألبناء دمشق  ,أو من طريق مدحت باشا

, حتت محاية األمن ثوابتهم جهاراا ّناراا رهم ومشاعو

 لكن عندما كانت تشرتك شخصيات من إيران كانت

 .تشارك الرشطة إىل جانب األمن يف احلامية 

ا     يدخل عهد فإّنه مل ينته عهد التسعينات و أخريا

حتى صارت  بيوت املتعة  الطاغية يف األلفية اجلديدة

ملفتة للنظر يف قلب ظاهرة غري صحية و( الدعارة)

حتديداا يف حي العامرة الدمشقي و ,يمةسور دمشق القد

 نقطة التحكم هبا فهيأما إدارهتا ومركزها و ,العريق
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 .         مقام السيدة رقية 

تتكّشف ألبناء دمشق شيئاا هذه املعاين بدأت تتبّدى و    

فشيئاا حتى من قبل أوئلكم الّسذج الذين أعمى النظام 

 .بآلته اإلعالمية عيوّنم 

 خلطر املدهلّم أخذ يطّل برأسه أكثر فأكثر يوما كام أن      

فحينئذ  ,رشوع مقام السيدة سكينة يف داريااكتمل م 

بدأت األصوات ترتفع بشدة  حمذرة من قادم األيام 

بات واضحاا مقصود ماليل إيران وهو تغيري  بعد أن

ديمغرافيتها بحيث صار يشعر معامل دمشق وهوّيتها و

ينة بدأت خترج من ثوهبا الداخل  إىل دمشق بأّنا مد
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 مدينة مظهرها جوانب من جانب   يفباتت و, املعهود

جاء من جهة املطار  القادم إىل العاصمة إنْ  ألن   ؛شيعية

فسيلحظ يف  طريقه مقام السيدة زينب الذي استحالت 

  مصري آل حيث مصغرة شيعية قرية إىلمنطقته برمتها 

 !.ةأقلي   إىل فيها السنة

من جهة لبنان فقريب من األوتسرتاد أّما إن  جاء      

الواصل إىل دمشق سيلحظ مقام السيدة سكينة أو 

واملكتوبة  ,الرسمية اجلبارة التي تدّل عليه الالفتات

 !املنترشة يف كل مكان باللون األزرق و

 هو بالتأكيد سيزور و_أما إن وصل إىل قلب  دمشق     
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 فإّنه_من شارع النرص وسيمر, اجلامع األموي

بام يوحي للداخل , شاهد ال حمالة مقام السيدة رقيةيس

 دمشق ألول وهلة أنه يف طهران وليس يف الشام إىل

من األموال و ,وهذا كله من خبث املخطط اإليراين

من تواطئ نظام األسد الذي و ,اهلائلة التي ضخت فيه

ا لألجنبي  ا شربا كان يشارك يف تسليم سورية شربا

جريمة تغيري  ك يفالذي كان يشارو ,اإليراين

هو يف ذروة قوته مما يؤكد أّن كافة ديموغرافية سورية و

مت اجلرائم التي جرت يف عهد الطاغية االبن إنام رس

 فهام وجهان لعملة ,وخطط هلا يف عهد املقبور األب
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 !.واحدة  

األسوأ يف العملية أّنا كانت تقرتن بتوطني     

بوذة يف املرجعيات التي طردت من بالدها أو هي من

يف الوقت الذي , أو معروفة بغّلوها و تطرفها, ضهاأر

ا نحو تلك كانت فيه تلك املرجعيات تشّد رحاهل

احلوزات املقامات املستحدثة تنشئ فيها احلسينيات و

إلقامة حول تلك األرضحة هبدف ترسيخ مفهوم ا

القيام بنشاطات التشييع بني أهل السنة من و, املزعومة

يف موازاة استغالل , كل شيئ  خالل التشكيك حول

ء ضعاف النفوس باملال املشبوه املتدفق  احلاجة أو رشا
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فإذا باألماكن التي كانت خالية من  ,من هنا أو هناك

متكاملة  شيعية بؤر   إىل تستحيلالبرش يف بعض األحيان 

 !تعج بالسكان تبث من خالهلا السموم يف كل مكان

ع ماليل إيران يف من الوسائل التي استخدمها مرشوو   

سبيل احلصول عىل أكرب قدر ممكن من تلك املقامات 

 هبدف حتويلها إىل بؤر استيطانية قابلة للتمدد االعتامد

عىل سياسة الكذب و التدليس  حيث صاحب اإلعالم 

الرافيض الكاذب تلك العملية  اخلبيثة منذ حلظاهتا 

 ال بنيو ,بني معّمم أو سيايس األوىل ال فرق يف ذلك

 حسينية أو جهة إعالمية رافضية إيرانية أوحوزة و
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 !عربية  

أنّه مل يكن يف يف هذا اإلطار  مما رصدته شخصياا هذا و    

لقريب يشء اسمه قرب االتاريخ الدمشقي البعيد و

 مع ذلك فقد استيقظ أهايل مدينة دارياو ,السيدة سكينة

أحد األيام  املتامخة للعاصمة دمشق يف صبيحة

بوجود الفتة تشري إىل موضع مقام السيدة  ليفاجؤوا

 !.سكينة بنت اإلمام عيّل بن أيب طالب ريض الل عنه

لصاحبته يف رواية الغريب يف هذا املقام أنه ال وجود     

ال بل إّنني أخذت  أسأل عىل غرار , قوية أو ضعيفة

واملقام  غريي من الباحثني الغيورين عن حقيقة القرب
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 إىليب مطاف البحث انتهى حتى الذي أشيد فوقه 

من  الل عبد بنت سكينة أّّنا وهي القرب, صاحبة حقيقة

ا , عائالت داريابنات و لكّن الروافض ما إن وجدوا قربا

من سيدات آل البيت حتى اشرتوه ومن  باسم سيدة

ثم نسجوا حوله , بعده اشرتوا األرض من حوله

األكاذيب بواسطة أقنيتهم اإلعالمية األساطري و

وبمعيّة معّمميهم , تكاثرة تكاثر الرسطان يف اجلسدامل

ا دور الناشطني الكذبة الذين يامرسون يف عرصن

من ثّم شيّدوا فوقه مقاماا و! مسيلمة الكذاب يف زمانه

ن املال السحت القادم من إيران ومرتزقتها يف م
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ثم أخذوا جييّشون روافض العامل السّذج نحو , املنطقة

نني عيّل بن أيب طالب ريض الل مقام بنت أمري املؤم

فإذا بعرشات احلافالت تتوجه كل يوم نحو املقام , عنه

اجلديد املخرتع يف ضواحي دمشق عىل ختومها ويف 

حيث  كنت أقرأ و أنا أقود , قلب غوطتها الغربية

سياريت عىل املتحلق اجلنويب يف طريقي إىل داريا أو 

 :هاالزبداين الفتات ضخمة زرقاء مكتوباا علي

كينة بنت اإلمام عيل بن أيب إىل مقام السيدة س"  

 "!.طالب

 فهل بعد هذا من دجل وكذب وافرتاء عىل الل     
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 !.احلقيقة و التاريخ؟و 

 اإليامنملا قام من خطباء العقيدة وطالب احلقيقة وو    

 من يتكلم يف هذه املهزلة التارخيية جاء دور قوات 

 !.هتديده ليصمت ومن الستدعائه والتحقيق معه األ 

 أما األسوأ من هذا كله فهو استيالء الشيعة عىل     

اإلسالمية العائدة ألهل السنة واجلامعة  األوقاف 

الذريعة وجود و!.واملسجلة يف وزارة أوقاف دمشق 

يل فهي يف رأهيم بالتاو, مقامات ألهل البيت يف طيّاهتا

هل البيت بالتايل تم جتيري كافة أسامء أو !تعود للطائفة 

من الصحابة الكرام لصالح الرافضة ضمن مؤامرة 
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تشبيحي الذي اعتمد أسلوب الزحف التشييعي ال

فهل كانت تلك األوقاف  !.التلبيس الكذب و

لة إال يف زمن لرجاالت أهل البيت أو ما يمت هلم بص

حضارهتا يوم مل يكن للشيعة يف القوة اإلسالمية و

 أو حفظناها ؟ فهل أضعناها ,دمشق وجود أو يكاد

 .أين كان هؤالء من حفظها ؟و

مع ذلك فنحن ال نفرق يف ديننا يف احلقوق بني و    

أو املنورة صحايب اسمه املقداد بن األسود من املدينة 

اسمه بالل احلبيش من احلبشة أو اسمه صهيب الرومي 

 فارس بالد من الفاريس سلامن اسمه أومن بالد الروم 
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 مكة يف العرب بالد من عيل بن احلسني اسمه أو

 من إال !مهللا _ أمجعني عنهم الل ريض_ املكرمة

 آلل منتسباا  منهم كان ملن سبالن   فضل زيادة خالل

 عنهام الل ريض احلسنيو احلسن نحو من النبوة بيت

 أّّنام إال كريامن صحابيان كوّنام جانب إىل فهام

 رسول صلب من انحدرا بأّنام غريمها عىل يفضالن

 الفصل عملية أن   بيد ,الطاهر وسلم عليه الل صىل الل

 النبوة بيت أهل خصوص بنيو عموماا  الصحابة بني

 مالك من البيت أهل أن   مفاده األمة يف رشخاا  دثحت  

 لسنةا أهل مالك من الصحابة أن مقابل يف الرافضة
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 بسبب صحابة هم الفريقني أن   من بالرغم ,واجلامعة

 فإن لذلك وسلم, عليه الل صىل الل لرسول صحبتهم

 زعمهم ألن وافرتاء, وكذب خبث حمض هو تقسيمهم

 أشبه هلو ادعاء صك ضمن هلم ملك البيت أهل بأن

 يف الوسطى القرونالتي انترشت يف  الغفران بصكوك

 ما وبني هؤالء بني إنف لذلك! اجلنة امتالك ادعاء

  !.القتاد خرق اّدعوا 

 يقّدسون ال واجلامعة السنة أهل وكأن   ذلك يزعمون    

ن هدي ال يعظموّنم بينام مو الكرام النبوة بيت أهل

ه كافة أهل الذي ترّبى علينبينا صىل الل عليه وسلم 
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ْم عىل ثالثه  ) :اجلامعة قولهالسنة و ك  ب وا أْوالد  أد 

صال   ب  ن   :خه مْ ح  يْتههه  ,بهي ك  ب  أْهل  ب  ح  ةه  ,و  راء 
 وقه

رآنه    . !.((1)...الق 

يصولون وجيولون ون بالغثاء من القول وحيتبج    

أو ال  ,كأنّنا ال نوّقر السيدة زينبضمن حلقة مفرغة و

عني سيدنا اليدة رقيّة أو ال نضع عىل الرأس ونجّل الس

كّن نلكننا يف الوقت الذي  ,علياا ريض عنهم أمجعني

نبوة الكرام فإّننا ال نتاجر تعظيم آلل بيت الكل حّب و

                                                             

فوائده,  يف يأبو نرص الشرياز, ومسند الفردوسي يف الديلم رواه (1)

 (114)برقم كشف اخلفاء . مرفوعاا تارخيه عن عيل وابن النجار يف
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ال نبيع هبم الدين أو نشرتي هبم الدنيا أو و, هبم

ا ندوسهنجعلهم ج  أو فتنة إلحداث _حاشاهم_رسا

 عىل الكذبو بل ,املؤمننيو رسولهو الل عىل الكذب

آل البيت أنفسهم الذين ال يرضيهم ما أحدثه الشيعة 

إلسالم كام ال نحراف  يف دين ااتداع وباسمهم من اب

وسيقفون غداا بني يدي الل , جليريض الل عز و

عىل رؤوس األشهاد وقوف نبي الل و تعاىل و سبحانه

 السالم يتربؤون من املتاجرين واملغالني هعيسى علي

  ..الفتّانني والالعبني و

 :حني قال_ ريض الل عنه_وصدق سيدنا عيل    



 
080 

 "(1)مفرط مفرط ومبغٌض  ب  رجالن حم يف   هيلك  " 

وأشار  -:فقال عىل املنرب وقد كان خيطب يوماا    

نه  -بأصبعيه السبابة والوسطى ال  ج  ب   "؛هلك يف ر 
ه  حم 

ال   بْغهٌض غ  م   و 
ال   ".(2)غ 

 كأن هذه األوقاف مل تكن أوقافاا إسالمية ألهلو     

 أينو ,!فأين كانوا يوم أوقفت؟ ,!اجلامعة يوماا والسنة 

 كانوا يوم أكرم من أوقفت عليهم من أهل بيت النبوة 

                                                             

جامع )(. 244, رقم 2/414)أخرجه ابن أبى عاصم  (1)

 (12/111األحاديث

اٌت رواه  أ مح (2) ات ه  ثهق  و  ر  يع  و 
نه إحتاف اخلرية املهرة بزوائد . )د  ْبن  م 

  (ـه443: املتوىف)لبوصريي الكناين الشافعي ل املسانيد العرشة

1/232) 
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 .األطهار؟ 

 ل ثالثيةأما أداة تنفيذ هذه اجلريمة فقد متت من خال    

مركبة بدأت من طهران  وعمالئها يف دمشق  وبغداد  

 !.لبنان و

ثم من وزارة أوقاف النظام التي باعت كرامتها يف    

 !.سوق نخاسة إيران

لنظام التي مّررت انتقال األوقاف ثم من قوات أمن ا    

 إىل روافض إيران يف وضحاإلسالمية من أوقاف الشام 

 !         األعوانالنهار وبقوة سالح اإلرهاب و 

 العامل بإرشافاالنفتاح عىل شيعة لبنان والعراق و إن      
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عاد دولة العهر إيران عاد باملهالك عىل سورية كام  

فقد مّكن ذلك   ,النظامبالفوائد عىل املقبور ورموز 

اصل احلياة السورية يف الروافض من التسلل إىل مف

أتاح هلم امليض يف مرشوعهم و ,املجتمع والدولة

ف املشئوم عىل اإلنسان والسنة االستيطاين الزاح

 !اإلسالم يف الشامو

لكن يف املقابل مّكن املقبور من اإلمساك بالبالد بقوة    

ن التي قدمت له بال ات إيرا أكثر من خالل مساعد

من ضامن انتقال سلس للسلطة كام مّكنه ذلك  ,حدود 

جل أن  و نه باسل الذي شاءت إرادة الل عزإىل اب
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ينتزعه منه جبّار األرض والسامء  بالرغم من كل ظلمه 

من يدري فربام جرى ذلك بدعوة و. وإرهابه وجربوته

 فكم من األمهات الاليت,  جوف الليل املظلممظلوم يف

لهمن يف أوالدهّن يف عهده  !.ك 

ثلموا يف أبنائهم بسبب طغيانه  كم من  اآلباء الذينو    

 !.عنجهيته يف فرتة حكمهو

كم من العائالت التي اختطفت فلذات أكبادها من و    

 فام, ا ألم الفراق عليهم لسنوات طويلةأحضاّنا فعاشو

 انتزع من عىل الدعاء سوى سالح من يملكون كانوا 

 أغىل املقبور من ينتزع أن أكبادهم فلذات حضاّنمأ من
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 آباء من املظلومني دعاء أوصل فقد وبالتايل لديه, ما

 إليه وصل ما إىل  سورية ديكتاتور املعتقلني وأمهات

 أوقعه حتى عليه أوالده أعز فراق يف عاشه ألم   من

 ما ثم القرب, إىل به انتهى الذي املرض فراش وألزمه

له أشد  أليم عذاب من األرض جلبار ءالسام جبار أعده

 .وآلم وأقوى

صدق و. !هل ثمة سالح أمىض من الدعاء ؟و     

 :عندما قال مام الشافعياإل

ي  ره ت ْزد   و 
ه
اء ع  أ  بهالد  ْز  ــأ هت  ــ ـــ ـــ ن ع   * هه ــ ي بهام ص  ا ت ْدره م  اء   و  ع   .الد 

ْطه   ام  الل يله ال خت  ه 
ل كهنْ ــــسه ـــــهلا أم * ي و   انقضاء  ـ

 .ٌد ولألمده
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يف  قد استجيباملظلومني عىل املقبور دعاء واحلق أّن    

قضاها يف ابنه باسل الذي حلظة كان قد  قّدرها  الل و

ا حقيقياا  يف قلب املقبور فلقد كان كل  كان موته خنجرا

واحد من كبار مسئويل النظام يتهّرب من مسئولية نقل 

صار من أن يسحقه إع خرب موت باسل  إىل أبيه خشية

كان كل مسئول منهم و, غضبه حلظة نقل اخلرب إليه

 باخلرب املقبور علم ملا ثم ,يرشح غريه هلذه املهمة

يرصخ يبكي و ابنه جثامن مع خلوة يف لساعات جلس

ثامن يف مستشفى األسد داخل مكان احتجاز اجل

دف يومها وجودي عىل باب لقد صاو ,اجلامعي
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 كانت حيث مريض خيّصني هبدف زيارة املستشفى

 ية حماطة بالدرك من كلبثكنة عسكر أشبه املشفى

 .بالتايل منعت من دخول املستشفىاجلوانب و 

دثة أضاعت عىل املقبور أمواالا وجهوداا هذه احلا    

سياسات أعدها يف سبيل تذليل نقل السلطة بصورة و

 حيث ,ذي كان امتداداا يف شخصيته ألبيهسلسة البنه ال

ثمرة عرشات السنوات من صناعة  حلظة يف ضاعت

ّول املفاجئ غرّي كل التح لكن  , الزعيم القادم لسورية

 فرض عليه إعادة احلسابات فكان ال بد منالرتتيبات و

عىل وجه الرسعة  يف اختيار وريث آخر له من أبنائه و
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 املفاجئ االختيار وقع هلذا مجهوري, أنه يزعم نظام يف

 ي مل يكن يمتلك شيئاا من تلكالذ الشام طاغية عىل

هو ما ساعد إيران يف و ,اخلربة التي كان يمتلكها أخوه

اغتنام الفرصة للسيطرة عليه سيطرة تامة حيث  بدأ 

زواج املتعة بينهام  ابتداء من مرحلة هتيئته الستالم 

فإيران و أذرعها , مقاليد احلكم يف ذلك الوقت املبكر

ري قبل  املشهد السوالشيعية املختلفة كانت حارضة يف

 عالقة تقيم بدأت هلذاموت باسل و بدعم من أبيه 

 القادم الوريث لسورية القادم الديكتاتور مع وطيدة

 مل بشار مع اإليرانية فالعالقة وبالتايل أبيه, بعد للحكم
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 مع بدأت وإنام ,أبوه فيها مات التي اللحظة منذ تبدأ

 باسل لدهو فقدان ألم األب فيها عاش التي اللحظات

ا عن فعل أي يشء و أمام عينيه هو حني وقف عاجزا

الدكتاتور الفرعوين الذي كان يظن أنه عىل كل يشء 

قدير بينام كان أحقر من أن يوصف بذلك فضالا عن أن 

 .يتجسد فيه يشء من ذلك

 إيران مع لعالقته ابنه توطيد عىل حريصاا  كان األب     

ه إليه ليتدّرب عليه حلفائها هلذا كان امللف الذي أوكلو

لكّن لبنان يف , لشأن السيايس هو امللّف اللبناينيف ا

, وحزب الالت دمية بيد إيران, قبضة حزب الالت
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إيران نفسها و مل تكن بالتايل فاللعبة يف لبنان كانت مع و

هو ما أتاح لطهران فرتة زمنية كافية لتوثيق و ,مع غريها

إقامة عالقة و, قة ماليل قم هبذا الطاغية القادمعال

مزدوجة وطيدة بحيث مل يكد خيرج املقبور من هذه 

 أخذ حتى 2000يف العام _ غري مأسوف عليه_الدنيا

الصفوية النصريية  العالقة تلك يستثمرون اإليرانيون

أركان تمثلة يف أحد جانبيها يف بشار واملزدوجة امل

 .حكمه القادمني

 الستار عليه ل  سدالذي ي   هنا ننتهي من املقال األول     

 مع إسدال الستار عىل حياة أفظع طاغية عرفته سورية 
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 .(1)يف تارخيها حتى ذلك الوقت 
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 نزيل المدينة المنورة          
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