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 النصرييني جمازر العثمانيني حبق العلويني

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ساجُد إىل مكاٍن للقتِل واجلرميِة، واستمرَّ االضطهاُدَممع األياِم اخَتَلَطت األموُر ببعِضها، وحتوََّلِت اْل

ِِنا العلوِّ  النصرياااالِّ  َلَ َمَدن  روٍن ٍويلةف بدانٍع مد العداِِ الد يذ ، لاللَد البدَّ أن َُالك َر   املريُر ألبنااِِ ََه

ِِ التاَّارَّةاَِّة الر ارُِكِاَب نةهاا العادياُد مد َمَِاابِر الاالَّبِ            ق  العلوي َن والقتِل والتَّمثةِل حبببعِض احَلَقباا

 النصريلي َن يف املساجِد َفِسها.

ِ ُل التَّاريُ  أنََع اْل  ِابِر الر ارََِكَبها العثماَةصون حبق نا يف حلَب، بعد احلرِب الر شاُانَّْتَموُيساا

نطقِة مالحبُة اجلامِع الكبِل يف حلب، يف مةالدِّ، أشهُرها ِمَلَ الدَّولِة احلمداَةَِّة يف القرِن السَّادِس َشَر اْل

اغةِة ساااالةم األوَّف، بفتون الفناِِ البد ِةمةة. نماقا َقوُف َد ِ رِ  ِد الطَّالت لِل الوا عِة غرَب القلعِة، َلَ َي

 ون؟رالت لِل الر ارِكَبها العثماَةصوَن حبق  العلوي َن النصريلي َن يف مثِل هالا الةوِم مناُل مخسِة  

 الالِّ كاَن مداَي احل ولِةالدَّ سةِف العلوِّ  ؤمِدُماْل القائِد بقةادِ  ِةاحلمداَةَّ ولِةالدَّ أَواُر ْتَعَشْعَشَندما 

ِِ أبناِِ جتمصُع ، كاَنريةيب دَا احلسن بد محدان اخَلسة  يف مدرساةِ  العلِم َبٍالَّ أحَد النصريلِّ   نا العلوِّ َه

 نها سفُدَ ما أسفَر َا يف حلَبأجداِد ضدَّ محلةف َفبَكي أوَّ شدَّ آُفحةث ها، ومناٍِق حلَب مرتك ً ا آَالاَك يف

هم حقِد كلَّ حاملَن ِهعِدمد َب َنوبة األيص وبعُض األيوبيص يِدالد  صالُح قلد بعَد جاَِ ثمَّ .الربيئِة ماِِمد الد  الكثِل

 للهِرِ  العاشِر َ القرِنحتَّ ادِسالسَّ ها بدًِا مد القرِنجالوُر ِْوامتدَّ ها،ِتمد سابَق وأَنَف أشادَّ  وشانصوا محلة  

 .يف حلَبريلي َن النص العلوي َن ون حبق ها العثماَةصالر ارِكَب اجملابِر أنَِعب ُفاألوَّ سلةُم اغةُةالطَّ حةث جاَِ

 يف القرِن ِةاحلمداَةَّ ولِةلدََّلَ ا الر شااُانَّْت احلرِب بعَدم، أِّ  5151َةساااان سااانة  42وبتاري  

 البِد لفناِِسلةم األوف بفتون ا اغةِةالطَّ ِدَلَ َي يف حلَب الكبِل اجلامِع مالحبُةكاَت ، للمةالدَشر  ادِسالسَّ

يف  وشةوٍخ وَساِف اٍفأٍف ها آالُفَتضحةَّ اَحَرلٍّ َورَيُم ألِف أربعَنأكثر مد  حبةاِ  ِْ، والر أوَداهلُل ُهلعَن َةِةمةَّ

 وَناألصااولةص أولئَد  َّهاالر َح ؤوِسالرص ِلَلِِ بساابِب كاللَد ْتَةم ، والر ساُاالقلعِة غرَب ( الوا عِةِلَل)الت  منطقِة

 العلوي َن الااالِّ أنتَ بااأنَّ َوح احلنفيص اَةااُةالاادَّ كراِِالنَّ اجلرميااِة َلَ هااالِه ُهأيااََّد ْدوكااان مَّ، وَنكفليصالتَّ

 ِهَبت أمواُلهم ومتَّ، وََُنوحلب العلويص و، نُأبةَد بهاله الفتون مؤمنهم تُل وجيُب يِدَد الد  خارجوَنالنصريلي َن 

 شهةدف مد رجاٍف وأٍفاٍف وَساِف وشةوخ. ألف ، و ةَل أنَّ َدَد الشصهداِِ كاَن و َتها ِمَئتاالبا َن ِهُِل
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 اسااتباحِة يف جلنوِدِه العناَن الطَّاغةُة ساالةم أٍلَق الر جاِف معَِم مد والتَّخلُِّص ِلَد اإلبادِ  َملةَِّة وبعَد

 استباحوُه، ومل إالَّ ةًئاش يرتكوا شيِف، نلم الطَّاغةِة كلَّ جنوُد نةها استباَح بلةالةها، حةُث أيَّاٍم لثالثِة املدينِة

شايُ  الطَّاغةِة م أشاَر قلد وبعَد َوََهبوُه، إالَّ سر وُه شاةًئا  وال َنَعلوها إالَّ وال موبقة  إالَّ ا رتنوها جرمية  يرتكوا

َِرُضُه َنَدُمُه قلَد َّالُف َوَمد سةطرِِِه، حتَت ِقُع أرٍض كل  َلَ مالهَبُه أن يفرَض َلةِه  ُمستباٌح. اُلُهوم و

 طَّاغةِة ساالةمال العلويصوَن إىل َيقطُنها الر املناٍِق َلَ العثماَةَِّة اجملابِر  ائُد وجَّهها الر والر سااالُة

هالا هو ، و(العربةة املخطوٍاِ  ساام -الفرَسااةَّة اجلامعةَّة الوٍنةَّة )ساارتاساابور  مكتبة يف األوف، حمفوظٌة

ِِ، و تُل كل  ما  )َرياصها:   ِِ والتَّوصةا حتةاِ إجالف مقاماِ: ِنفةاًلا ألوامِر ساعاداِ، نقد متَّ ِنفةاُل القرارا

 رن النصريليَِّة حتََّ أدغاِف اجلسِر وباِب النَّسِر، إىل شة ر ووادِّ خالد، حتَ ُكتَب لنا النَّريُر، ولد و َع مد 

يكوَن هلم وجوٌد بعَد اآلِن َلَ مر  ال َّماِن، وخلرياِت البالُد مد آنِة وَلَِّة الفسااِد، واسااَتَتبَّ ديُد اإلسالِم يف   

 دياٌر ولد يعةشوا َلَ أرِض السصلطاِن العَةِم سلةم، و د أكلْت بقاياهم وحوُش بالِد الشَّاِم، ومل يبَق للنصريليَِّة

 اجلباِف ومتاسةُ  الغاِب، والعةُش للسصلطاِن بالر غاِب(.

 مفِعٌة رهةبٌة ِ رٌ  ْت، حدَثللهِر  5454 مد العاِم رمضاَن يف شهِروَلَ هاله السا لِ  َالك ُر أَُّه  

َََنثماَة الع مد األِراِك بإيعاٍب ُِ نالتَِأ يف حلَب الفتنُة ِتَمَُ، حةث  )األٍروش(  جامِع إىل َنالعلوي  ساااادا

هم وا بطوََبهم قحب ا وبقُر (ُةالبكِريَّ)َد َتَفَن اجلامِع أبواُب ْتَ ُنتحاَ ، حتَّوا نةاه وُمنعوا مد املااِِ  ُروصاااِاوُح

إالَّ  ا ضااااًِ ِامًّ كاِنالساااصكل  وا َلَ يف حلب نقضااَاهم وا َلَ أحةاِئُمَِ، ثم َهوهم أحةاُِ وٍرحوهم يف اآلباِر

 املالاهِب بأحِد ِروالتَّستص قلَد بعَد كتصِمَا للتَّأجداَد ا اضطرَّغار(، مَّالري  هم: )حارُ بامِس احليص م َياألٍفاف، نساُ 

ِف ُ منهم َدَّ نََّد معَُمهم، وبقَيَسوَِ وا ِقريًبا يف حلَبَ اَقرضاُ حتَّ األربعِة ، هم رانضٌةبأَّ اُسهم النَّقالُنَي بةو

َ ا َلَ مالهِب د مل ي ْفومنهم َم  به. ُقِثَي ْدَمِل إالَّ ر ُحاال يري البةِت أهِل حمان

هم جلوِئ ن إىلا أدَّ، مَّإالَّ اهلُلالعلوي َن َا مد أجداِد ُهَدَد ُمعَلما ال َي املالكورُ  هاله اجملابُر ْتمَلو د َش

، وكاَت ِةالغربةَّ ِةوريَّها السصوسفوِح اجلباِف ويف رؤوِس يف أ اصي األرياِف بِبالسَّ لنفِس املنع لَنهم إىل إخواَِ

ِِ َِروالالص باخلوِف مشوبة  ُةهم الفطريََّاداُِ للِمةِع ، انةِةالريَّ بةعِةطَّد المها ِت، ومنبثقة  يف ماهةَّمِدال َّ مد َاديا

 .ِةماويَّالسَّ ِةوحةَّالرص عالةِمد التَّمو

 

 َكتفي لعدم اإلٍالة واهلل أَلم

 الباحث الديذ العلوِّ الدكتور أمحد أديب أمحد


