
 التشّيع يف املنطقة الشامية وما واالها

 تعريف ودعوة إىل العمل

 افشقخ جعػر ادفاجر

 

افذي شلظؿل ظذ أن يؽون ؿصرًا بافؼدر افذي ال ُيسئ إػ األؾؽار افتي أراها , أريد هبذا افـص

أظـي ادـطؼة . أن أفػت افـظر إػ حؼائق تتعؾق باتشّقع ذم ادـطؼة افتي أتقت مـفا, جديرة بافذـر

. ثم أن افتوصل إػ افدظوة ظؿل مـفجي مـاشب هلذه احلؼائق. أو ـام تسؿى هـا افشامّقات, افشامقة

وأشؿحوا يل بلن أصارحؽم مـذ افبداية بلكـي ال أتوؿع ظؿاًل مـظاًم بادستوى افالئق افذي تستدظقه 

 .مفام تؽن افدراشة افتي شلؿدمفا متقـة ومـطؼقة وضؿوحة, هذه احلؼائق

(1) 

بحقث , إن صورة افتشّقع ذم ادـطؼة افشامقة وما واالها ُيسقطر ظؾقفا احلضور افطاؽي فـ جبل ظامل

وال مراء ذم أن هذا احلضور هو . أكه ما ُيذـر افتشّقع افشامي حتى يـرصف افذهن إفقه أو ما يـرصف

فؽن ادشؽؾة أن هذه افصورة . حق فـ جبل ظامل يؽاؾئ أجماده افعؾؿّقة وإكجازاته افتارخيقة افعظقؿة

 .ادرـزة ُتغطي ظذ ما هو أـز مـفا ـكرًا وـكرًا جداً 

أن رواد , بل باألحرى من حسن توؾقق افتشّقع بـ جبل ظامل, فؼد ـان من حسن توؾقق جبل ظامل

هنضته بـوا افـفضة ظذ االتصال وافتواصل واالؿتباس من ومع ادرـز افعؾؿي افشقعي األظظم 

وريض افدين ظع بن , من مكل حمؿد بن إدريس, بام حػؾت به من ظؾامء ـبار, أظـي احلّؾة, يومذاك

وابـه حمؿد ؾخر , وافعالمة احلّع , وحيبى بن أمحد بن شعقد, وكجم افدين جعػر بن شعقد, ضاووس

وفوال ذفك . وبذفك أظد همالء افرواد أكػسفم خر إظداد فقؽوكوا ؿادة هنضة حؼقؼقة. ادحؼؼغ

فؽان من ادؿؽن أن يؽون مصر جبل ظامل مصر ؽره من اجلامظات افشقعقة افؽكرة ذم ادـطؼة 

, من هـا كعرف افػضل افعؿقم ألوفئك افرواد. افشامقة افؽكرة ذم ادـطؼة افشامقة وما واالها

 .بل ظذ افتشّقع إإاالً , فقس ظذ جبل ظامل ؾؼط, وأـكرهم جمفوفون من أشف

(2) 

جاكب إاظات صقعقة جماورة , ذفك افتوؾقق افذي راؾق مسرة جبل ظامل مـذ افؼرن افكامن فؾفجرة

افذين يـتؼون حتى افقوم ذم صامل  (افعؾويغ)أظـي أوفئك ادعروؾغ افقوم باشم . أـكر ظددًا بؽكر

هذا إذا مل كذـر امتدادهم افؽبر ذم األكاضول وصوالً إػ . فبـان ووشط وصامل وشاحل شورية

, ثالثة ماليغ تؼريبًا ذم فبـان وشورية. أفباكقا ويبؾل تعداد اجلؿقع ما يزيد ظذ افعؼين مؾقوكاً 

وأظتؼد أكه فو ُؿّقض هلذه اجلامظات رّواد صجعان . وافباؿي ذم األكاضول وشائر أكحاء ترـقا وأفباكقا

وصافح , وضومان بن أمحد ادـاري, ويوشف بن حاتم ادشغري, مكل إشامظقل بن احلسن اجلزيـي

يتوفوكؿفؿة إظادة , أوفئك افذين اجسحوا أظجوبة هنضة جبل ظامل, بن ُمؼف افطّؾود وؽرهم

فوحصل ذفك فؽاكت صورة افتشّقع ذم افعامل افقوم خمتؾػة , افصؾة مع ادرـز افعؾؿي افشقعي افرئقس

 . اماً 



ظذ رأس . وهو يطرح أشئؾة أـكر مما ُيؼدم أجوبة, إن تاريخ هاتقك اجلامظات ُمغرق ذم افغؿوض

ـقف وصل افتشّقع إػ هذه ادـاضق افـائقة افبعقدة مضطربات األؾؽار وافعؼائد ؟ : هاتقك األشئؾة

فؽن . أظتؼد أن اجلواب ظذ هذا افسمال ؿد ضاع إػ األبد ذم متاهات افتاريخ افتايل فػسة احلدث

أوردها ذم . وؾقفا اشتػتاءات واشئؾة ـالمّقة وؾؼفّقة. من ادمـد أهنا ـاكت ظذ صؾة بافسقد ادرتىض

ُتؾؼي ضوءًا , وهي وثائق كادرة ال ُتؼّدر بكؿن (رشائل افسقد ادرتىض)ادجؿوع ادطبوع حتت اشم 

كستػقد مـفا بدوًا أن هذه اجلامظات ـاكت حتى افؼرن اخلامس . ظذ صطر من تارخيفم اافضائع

, أظـي اجلاكب افغريب من بغداد, فؾفجرة ظذ صؾة بادرـز افعؾؿي افشقعي افرئقس ذم ذدك األوان

ثم . حقث ظاش وظؿل ثالثة أظالم ظظام هم افشقخ ادػقد وافسقد ادرتىض وافشقخ افطود

وما من ريب أن هذا االكؼطاع ؿد حصل بسبب اهنقار أمر افتشّقع ذم افشام . اكؼطعت تؾك افصالت

وهي افتي محؾت ظداًء . واألكاضول بسبب شقطرة افعـارص افعسؽرية افسـقة من شؾجوؿّقة وؽرها

وـان من كتقجة ذفك . وظؿؾت ـل ما ذم وشعفا فؾتضققق ظذ أهؾه واضطادهم. ؽر مؽتوم فؾتشّقع

ومضت تعافج ما وظته ذاـرهتا . و ّؽن مـفا اجلفل وافػؼر, أن اكطوت تؾك اجلامظات ظالى كػسفا

وهذا هو افظرف . دوكام مرجع من ظامل أو ـتاب, وؿركًا بعد ؿرن, جقاًل بعد جقل, من ظؼائدها

. افـؿوذجي فظفور اإلكحراؾات ظن ظؼقدهتا وهنجفا األصؾقغ

(3 )

أي افتعريف بافؼضّقة افتي , بحسب ما افتزمت به ذم ظـواكه, هوذا ما يتعؾق بافشطر األول من افـص

إن هاهـا إاظة صقعقة , ويؿؽن أن أخلصفا بافؼول. أظؿل ظذ إفػات افـظر وحتريك االهتامم هبا

تـتؼ من ؽرب آشقة إػ ذق أوروبة ظدا ظؾقفا افزمان ؾػصؾفا ظضويًا ظن , إمامقة إثـي ظؼية

بل إهنا ما تزال ختتزن ذم أظامؿفا توؿًا . فؽـفا بافتلـقد مل تـػصل روحقًا ومعـوياً . اجلسم افشقعي األم

, مع تؼدم افوظي وادعرؾة افعؿغ, توق يتصاظد يومًا بعد يوم. وحـقـًا ؿويًا فؾعودة إػ أصوهلا

وخصوصًا وظي ادسؾؿغ ذم ـل افعامل ظذ ذاتقتفم اإلشالمقة اجلامعة افذي ال يؿؽن أن يؽون 

فؽـفم ضبعًا ظاجزون ظن افتعبرتعبرًا ظؾؿقًا ظن هذا افتوق . همالء وحدهم بؿـلى ظن تلثره

ظذ رأشفا إؾتؼارهم إػ األدوات افكؼاؾقة ادـاشبة بعد اؽساهبم وؽربتفم مدة تزيد , ألشباب ظدة

يعتؿد افدأب وافـػس , من هـا كؼول إكه ال بد من ظؿل مدروس بدؿة ـبرة. ظذ افعؼة ؿرون

وافـتائج ادتوؿعة من افـجاح ذم هذه . افطويؾغ فالفتؼاء مع همالء األخوة ذم مـتصف افطريق

. اخلطوة هي بحجم تبّدل اشساتقجي ذم وضع افتشّقع ذم افعامل

ون بـ افعؾوية  من ادػقد أن أحتّدث ذم هذه ادرحؾة من افؽالم ظن دمربة ذات مغزى مع إخواكـا ادسؿَّ

. دا ذم هذه افتجربة من ؾائدة وظزة, ذم شورية

وهو أول من افتػت إػ . بطل هذه افتجربة دجـا آية اهلل افشقخ حبقب آل إبراهقم ادفاجر ؿدس رسه

وأوالهم ذم افعؼدين األخرين من ظؿره . أمهقة تعزيز افعالؿة مع إخواكـا ذم فبـان وشورية

وـان يؼيض أوؿاتًا متػاوتة بقـفم ذم افالذؿقة ومحص . ظـاية خاصة (م1965/هـ1385:ت)

. وأشس أول إعقة من مسجد هلم ذم هذه ادديـة. وضرابؾس وافؼرى افؽكرة اُدطقػة هبذه اددن

تدّبر أمر إرشاهلم إػ افـجف فقعودوا إػ ؿومفم , وتّوج ظؿؾه بقـفم باكتخاب تسعة من أبـائفم

مما . مـفم (افعؾويغ)رمت إػ أن يؽون رّواد . ـاكت هذه خطوة ذم ؽاية افزاظة وافسداد. مبّؾغغ



وبافػعل وصل . يساظد ظذ تػادي كشوء بعض اإلصؽاالت فبؿتوؿعة ذم مكل هذا افوضع افدؿقق

وبعد ذح افدور ادـوط هبمالء . أوفئك افتسعة إػ افـجف بعد اتصاالت حكقكة بلحد ادراجع

ر معـى وأبعاد . مما يستدظي إيالءهم ظـاية ورظاية خاصة. افطالب فؽن افـجف وأشػاه  مل ُتؼدِّ

وصوالً إػ حد اظتبارهم ـاؾرين , وظامؾتفم بغاية افػظاطة وافؼسوة, وجود أوفئك افطالب ؾقفا

وبافـتقجة اكؼؾب أوفئك افطالب ظائدين  إػ بؾداهنم . كجسغ يتجـبفم زمالؤهم ويزوّرن ظـفم

بل ـان فعودهتم ظذ افـحو افذي ذـركاه ظؽس . وحتطؿت اآلمال افتي ُظّؾؼت ظؾقفم. افتي أتوا مـفا

. األثر ادـشود

(4 )

 افذي أرجو مع ذفك أن يؽون ؿد كجح ذم حتريك اهتاممؽم –ذم ختام هذا افعرض ادوجز 

: أرجو أن تسؿحوا يل بلن أديل باؿساح- بؿوضوظه

بؿبادرة مـفا برظاية ظدد جّقد وإكـي أحب أن أتصور ظددًا ـبرًا , داذا ال تؼوم اجلؿفورية اإلشالمقة

من ضالب افعؾوم افديـقة من ظؾويي شورية حتت إذاف ادجؿع افعادي ألهل افبقت ظؾقفم افسالم 

ومـفجقة تتـاشب مع وضعفم؟ , ظذ أن توّؿر هلم رظاية خاصة. مكاًل ذم إحدى احلوزات هـا

مما يعزز هذا . ـام أهنا ال تؼتيض إظدادًا خاصًا وكػؼات ـبرة. أظتؼد أن هذه شتؽون بداية ممتازة

بعضفم ؿد بؾل مرحؾة جّقدة من . افطرح أن ذم بعض احلوزات اآلن ذم شورية وفبـان ضالب مـفم

وفقس , وأكـي أتوؿع ذم حال كجاح هذه اخلطوة. األمر افذي يدل ظذ وجاهة افػؽرة مبدئقاً . افدراشة

دا بغ افعؾويغ  . وربام من أفباكقا أيضاً , أن دمذب ضالبًا من مـطؼة األكاضول, ذفك باألمر افصعب

. األمر افذي يسؿح باكتؼال افتلثر بقـفا. ادـتؼين ذم تؾك افبؼاع تواصل ؿوي

بل وافعؿل , بام ؾقفا من حؼائق ودظوة فؾعؿل بام تستحؼه من افدراشة, أرجو أن حتظى أضروحتي

. وبذفك كخرج إقعًا من ظفدة افتؽؾقف. إن صاء اهلل تعاػ

          


