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الفهرس
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بانياس
قلعة السنة على الساحل

ة تقــع علــى خليــج صغيــر يطــلُّ علــى البحــر  مدينــة بانيــاس هــي مدينــة ســاحليَّ

المتوســط، وهــي إحــدى مــدن محافظــة طرســوس بســوريا، وأكبــر مناطــق  األبيــض 

إذ  مســاحًة؛  طرطــوس  محافظــة 

700 كــم2.  تبلــغ مســاحتها قرابــة 

ومــن أكثرهــا غًنــى بالحيــاة النباتيــة. 

ــر  ــرب: البح ــة الغ ــن جه ــا م ه ويحدُّ

األبيــض المتوســط، ومــن الشــمال: 

محافظــة الالذقيــة، ومــن الشــرق 

ومــن  الســاحل،  جبــال  ســفوح 

الجنــوب منطقــة الشــيخ بــدر.

اكتســب موقــع مدينــة بانيــاس أهميــة كبيــرة خــالل العصــور الوســطى؛ لقربهــا مــن 

يــن وحــاول  ة معــارك بيــن المســلمين والصليبيِّ قلعــة المرقــب؛ إذ دارت فــي محيطهــا عــدَّ

صــالح الديــن األيوبــي أن يفتحهــا بعــد 

فتحــه أغلــب الشــام بعــد أن ســقطت 

األولــى،  الصليبيــة  الحملــة  خــالل 

ولكنــه لــم يتمكــن مــن ذلــك، ولــم 

يســتعدها المســلمون إلَّا ســنة 1285م 

قــالوون.  الســلطان  فتحهــا  عندمــا 

وكانــت بانيــاس فــي العهــد العثمانــي 

مركــز قضــاء، امتــدَّ مــن نهــر الحصيــن 

موقع بانياس

قلعة املرقب
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ــا. ــة غرًب ــة الدالي ــى قري ــا إل ــط غرًب ــن المتوس ــا، وم ــز جنوًب ــة الحوي ــى قري ــماًلا إل ش

ــط  وقــد حظيــت بأهميــة اقتصاديــة كبيــرة؛ نظــًرا لموقعهــا على ســاحل البحر المتوسِّ

ــة مينائهــا فــي اســتقبال الســفن التجاريــة التــي تتوافد إلــى المنطقة. وأهميَّ

تضــمُّ مدينــة بانيــاس األحيــاء التاليــة : كورنيــش الجنوبــي. و ســوق الهــال ، وحــي الفــرن. 

وحــي البــازار. وحــي القبيــات. وحــي الرملــة. وحــي الميــدان. وحــي ابــن خلــدون. وحــي رأس 

النبــع. وحــي المينــا أو المرفــأ. وحــي القــوز. وحــي المحطــة. وحــي القصــور. وحــي المــروج.

وتتــوزَّع علــى ثالثــة أقســام: األول: القســم الشــمالي: وهــو مبنــيُّ فــوق رســوبيات 

ــروج،  ــي الم ــر ح ــاس، وعب ــمال باني ــون ش ــوع وحريص ــي القل ــن قريت ــدأ م ا، ويب ــبّيً ــة نس حديث

ــتمرُّ  ــي: ويس ــم الغرب ــي: القس ــرقي. والثان ــش الش ــل والكورني ــارعي الباس ــى ش ــوًلا إل وص

ــمل  ــي: ويش ــم الجنوب ــث: القس ــد. والثال ــاء الصي ــى مين ــواًل إل ــاس وص ــر باني ــر نه ــر جس عب

ــازار. ــش والب ــدان والكورني ــات والمي ــع والقبي ــاء رأس النب ــم أحي ــذا القس ه

ان المدينــة مــع ِريفهــا )كامــل منطقــة بانيــاس( قرابــة 150 ألــف  يبلــغ عــدد ســكَّ

ــن  ــبة م ــا نس ــنة، وبه ــلمين السُّ ــن المس ــم م ــنة 2010؛ معظمه ــاء س ــب إحص ــمة حس نس

ــارى.  ان النَّص ــكَّ ــن الس ا م ــّدً ــة ج ــبة قليل ــى نس ــًة إل ــن(، إضاف ي ــن )العلويِّ ي ان النصيريِّ ــكَّ الس

ــن والِحــرص علــى االلتــزام بشــرائع المســلمين،  ــنة بالتديُّ انها المســلمون السُّ ــز ســكَّ ويتميَّ

ــار  ــا لتجَّ والحماســة والَغيــرة علــى الُحرمــات؛ فقــد شــهدت بانيــاس فــي الثمانينيــات إضراًب

المدينــة وانتفاضــة ضــد حافــظ األســد؛ احتجاًجــا على مجــزرة حمــاة والحمالت العســكرية 

ى إلــى اعتقــال الكثيــر منهــم قســًرا علــى  األخــرى فــي مــدن البــالد ضــدَّ المدنييــن، ممــا أدَّ

يــد األجهــزة األمنيــة. 

ــورية - منــذ الثمانينيــات االختــالط  ولمــا ُفــِرَض فــي بانيــاس - كغيرهــا مــن المــدن السُّ

ــة  ــي المدين ــجَّ أهال ــدارس، احت ــاب بالم ــر الحج ــن حظ ــًلا ع ــين، فض ــن الجنس ــدارس بي بالم

ــنيات بارتــداء ســتراٍت طويلــٍة  ة كثيــًرا علــى هــذه القوانيــن، وقامــت بعــض الفتيــات السُّ ــنَّ السُّ

ــن  ــذه القواني ــى ه ا عل ــد؛ رّدً ــي الموحَّ ــزي المدرس ــوق ال ــن ف ــى القدمي ــل إل ــدارس تص بالم
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الجائــرة، وقــد أثــار هــذا األمــر ســخط مديــري المــدارس، فاســتدعوا األمــن السياســي بعــد 

ــت  ــة كان ــي النهاي ــي، وف ــع األهال ــدوره م ــع ب ــذي اجتم ــترات، وال ــع الس ــات خل ــض الفتي رف

ــى  ــل إل ــًلا يص ــّيًا طوي ــا مدرس ــًدا زًيّ ــت فصاع ــك الوق ــذ ذل ــات من ــس الفتي ــوية أن تلب التس

ــات،  ب ــهنَّ محجَّ ــول مدارس ــنة 2000 بدخ ــي س ــات ف ــت فتي ــرى قام ــادرة أخ ــن. وبمب القدمي

فطــردن مــن مدارســهن، وحدثــت بلبلــة كبيــرة بالمدينــة علــى إثــر ذلــك واجتمــع األهالــي 

أنَّ  بالمــدارس، غيــر  الحجــاب  بإلغــاء قانــون منــع  األمــر  بالمدرســة لالحتجــاج، وانتهــى 

ــوم.  ــى الي ــارًيا حت ــا زال س ــالط م االخت

ــة  ــى الطريق ــن )عل في ــداد المتصوِّ ــذت أع ــرين أخ ــد والعش ــرن الواح ــع الق ــذ مطل ومن

ــائدة  ــي الس ــت ه ــد أن كان ــدار بع ــبندية( باالنح ــة النقش ــل الطريق ــكل أق ــاذلية، وبش الش

الثمانينــات والتســعينيات، وأصبــح منهــج أهــل الســنة والجماعــة وأتبــاع الســلف  فــي 

ــا. ــيوًعا فيه ًة وش ــعبًيّ ــر ش ــة واألكث ــائد بالمدين ــج السَّ ــو المنه ــح ه الصال

ا مــن  وخــالل العقــود الخمســة مــن ُحكــم البعــث نشــأت حركــة هجــرة كبيــرٍة جــّدً

ريــف المدينــة - ذي األغلبيــة النصيريــة )العلويــة( - نحوهــا، فارتفعــت أعدادهــم بســرعة، 

ــًة بهــم أبرزهــا حــي القصور إضافــًة إلــى أحياء المــروج والقــوز وحريصون،  ونزلــوا أحيــاًء خاصَّ

ــون( فــي أحيــاء وضواحــي المدينــة الجديــدة،  ــز النصيريــون )العلويُّ وبشــكل عــامٍّ يتركَّ

ان القدمــاء فــي المناطــق القديمــة والمركزيــة.  بينمــا يتواجــد الســنة والنصــارى مــن الســكَّ

ــد  ــون( فق ــون )العلوي ة والنصيريُّ ــنَّ ــا الس ــة، وأم ــوم منخفض ــة الي ــارى بالمدين ــداد النص وأع

يــن(،  باتــت نســبهم متقاربــة وبجمــع المدينــة مــع ريفهــا تكــون الغلبــة للنصيرييــن )للعلويِّ

بنســبة 60%، إال أنَّ هنــاك ثمانــي قــرى ُســنية 100% فــي ريــف بانيــاس مســتثناة مــن ذلــك، هــي 

ــار،  ــاتين النج ــالم، وبس ــاتين إس ــن، وبس ــاد، وعلقي ــت جن ــة، وبي ــا، والعديم ــب، والبيض المرق

وعيــن الخريبــة.

ــة فــي بانيــاس، بــل فــي  يحظــى التَّعليــم وحيــازة الشــهادات باهتمــام عــاٍل بيــن العامَّ

ــة  ــد بالمدين ــف، وتوج ــة والري ــن المدين ــا بي ــم تقريًب ــبة التعلُّ ــف نس ــا؛ إذ ال تختل ــا أيًض ريفه

ــات، كمــا يوجــد بالمدينــة عــدٌد مــن المــدارس االبتدائيــة. ســبع ثانويَّ
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ــمك؛ خصوًصــا  ان بانيــاس: صيــد السَّ ومــن المهــن األساســية التــي يعتمــد عليهــا ســكَّ

ســكان المناطــق القريبــة مــن الشــاطئ، مثــل 

والزراعــة.  والقبيــات.  تحــوف  وقصــر  الرملــة 

ويوجــد تمييــز طائفــي في الوظائف الرســمية 

بالمدينــة كالبلديــة والماليــة ودائرتي النفوس 

الطائفــة  ألبنــاء  إال  ُتمَنــح  ال  إذ  والعقــارات؛ 

النصيريــة )العلويــة(، ويشــمل ذلــك مصفــاة 

الن  تيــن تشــغِّ النفــط والمحطــة الحراريــة اللَّ

ــا أبنــاء المدينــة الســنة  آالف الموظفيــن. وأمَّ

فيعمــل معظمهــم بالزراعــة والصيــد، كمــا 

يكملــون  ال  ــن  ممَّ منهــم  الكثيــر  يعمــل 

ــا  وأمَّ المختلفــة.  والصناعــات  اليدويــة  بالحــرف  وأحياًنــا  التجاريــة،  بالبواخــر  تعليمهــم 

ــا  ــن إليه ــب المنتمي ــاء فأغل ــين واألطب ــال المهندس ــن أمث ــة م ــة والمتعلِّم ف ــة المثقَّ الطبق

ــل.  ــرص عم ــعًيا وراء ف ــا س ــي وأوروب ــج العرب ــى دول الخلي ــرون إل يهاج

يجــري عبــر المدينــة نهــر بانيــاس 

الســن،  نهــر  قربهــا  ــق  يتدفَّ كمــا 

ويوجــد فيهــا عــدٌد مــن المواقــع 

المرقــب  كقلعــة  المهمــة  األثريــة 

جبــور،  بيــت  وخــان  الصبــي  وبــرج 

ســياحي  بتوافــد  لذلــك  وتحظــى 

كبيــر يبلــغ عشــرة آالف ســائح ســنوّيًا 

مــن مختلــف أنحــاء العالــم. وقــد 

الصيد يف بانياس

الزراعة يف بانياس

نهر بانياس
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أقيــم فيهــا خــالل نهايــة القــرن التاســع عشــر 

بنــاء الســرايا، تبعــه جامــع ومدرســة،  الميــالدي 

ريــف  مــن  للمهاجريــن  ومحــال  ومســاكن 

المدينــة إليهــا. وأصبحــت المدينــة فــي تلــك 

فــي  الحريــر  لصناعــة  بــارًزا  مركــًزا  الفتــرة 

. لمنطقــة ا

ــمل  ــة، تش ــاس القديم ــة باني ــالل مدين ــن أط ــارة ع ــي عب ــا: وه ــة أو باالني ــة األثري المدين

اآلثــار المتبّقيــة فيهــا أعمــدة مــن الغرانيــت، وطواحيــن ميــاه مــن العهــد الرومانــي، وحجــر 

ــا  ــاس، وأجراًن ــر باني ــع نه ــرب منب ــع ق ــة تق ــات عام ــة، وحّمام ــة يوناني ــه كتاب ــة علي طاحون

تعــود  مختلفــة  وقطًعــا  وبواطيــس 

واإلســالمية  الرومانيــة  العصــور  إلــى 

والصليبيــة.

 ُرمــح علــي بــن أبــي طالــب رضي اهلل 

ــة  ــع قبال ــري يق ــود حج ــو عم ــه: وه عن

قلعــة المرقــب مغــروٌس فــي شــاطئ 

ــاه  ــح رم ــا برم ــك تيمًن ي بذل ــمِّ ــر، ُس البح

فــي  انغــرس  طالــب  أبــي  بــن  علــي 

الشــاطئ. وربَّمــا كانــت وظيفتــه األصليــة فيمــا مضــى أن يكــون مربًطــا للّســفن الوافــدة 

ــة اآلن. ــاطير المحلي ــن األس ــر م ــا للكثي ــح موضوًع ــه أصب ــة، إال أّن ــى المنطق إل

 5 مســافة  تبعــد  الســوري،  الســاحل  قــالع  أهــّم  إحــدى  وهــي  المرقــب:  قلعــة 

كيلومتــرات عــن مدينــة بانيــاس وتقــع علــى قّمــة جبــٍل ُيِطــّل علــى البحــر المتوســط، علــى 

رُمح عيل ريض الله عنه

نهر بانياس

نهر بانياس
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ارتفــاع 362 متــًرا. قــرب القلعــة مــن مدينــة 

المعالــم  أهــّم  أحــد  يجعلهــا  بانيــاس 

األثريــة للمدينــة التــي ُتشــَتهر بهــا ســياحًيا، 

علــى  ســوريا  قــالع  أشــهر  إحــدى  وهــي 

اإلطــالق.

 بــرج الصبــي: وهــو موقــع أثــريٌّ مهــمٌّ 

ــتراد  ــى أوتوس ــع عل ــب، يق ــة المرق ــع قلع يتب

طرطــوس الالذقيــة علــى تلــة ارتفاعهــا 25 

متــًرا. بنــي بــرج الصبــي قبــل 800 ســنة ليكــون 

ــك  ــة، وكان ذل ــارة البازلتي ــن الحج ــيِّد م ــد ُش ــاحلي، وق ــط الس ــن الخ ــا ُيحصِّ ــا دفاعًي موقًع

ــة.  ــالت الصليبي ــد الحم ــي عه ف

ــة  ــي قلع ــوز: وه ــة الق قلع

إلــى  تعــود  قديمــة  أثريــة 

قبــل  الثانــي  األلــف  منتصــف 

جــزًءا  اليــوم  باتــت  الميــالد، 

مدينــة  فــي  القــوز  حــي  مــن 

بانيــاس الــذي يقطنــه نحــو 1,500 

ــة  نســمة. تقــع القلعــة علــى تّل

ــع، وال  ــر مربَّ ــاحتها 60,000 مت مس

زال جــزٌء مــن ســورها القديــم 

ــه ثالثــة  ــا ليمتــّد مــن شــمال الحــي الشــرقي إلــى جنوبــه الغربــي بطــول 400 متــر تتخّل باقًي

بانيــاس. نهــر  وادي  والجنــوب  الشــرق  مــن  هــا  يحدُّ فيمــا  ابتــان،  وبوَّ أبــراج 

قلعة املرقب

برج الصبي

قلعة القوز
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خــرج مــن بانيــاس عــدٌد مــن العلمــاء والفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة 

وغيرهــم، ومــن هــؤالء:

ــو  ــي )ت: 485 هـــ(: ه ــد اهلل البانياس ــو عب ــم، أب ــن إبراهي ــي ب ــن عل ــد ب ــن أحم ــك ب 1- مال

الشــيخ الصالــح، المســند، أبــو عبــد اهلل، البانياســي األصــل، البغــدادي، ابــن الفــراء. ولــد 

ســنة ثمــان وتســعين وثالثمئــة. ســمع: أبــا الحســن بــن الصلــت المجبــر، وأبــا الفتــح بــن أبــي 

الفــوارس، وأبــا الحســين بــن بشــران، وابــن الفضــل القطــان. حــدث عنــه: أبــو علــي بــن ســكرة، 

وأبــو عامــر العبــدري، وإســماعيل بــن الســمرقندي، وإســماعيل التيمــي، ومحمــد بــن ناصــر، 

وأبــو بكــر بــن الزاغونــي، وأبــو الحســن علــي بــن تــاج القــراء، وأبــو الفتــح محمــد بــن البطــي، 

ــى  ــر حت ــن، عم ــن، مس ــة، متدي ــح، ثق ــيخ صال ــمعاني: ش ــعد الس ــو س ــال أب ــر. ق ــق كثي وخل

ــن  ــال اب ــن. وق ــوق الريحانيي ــة بس ــي غرف ــكن ف ــه، كان يس ــوا علي ــة، وتكاب ــه الطلب ــذ عن أخ

ــا شــيًخا صالًحــا، وقعــت النــار ببغــداد بقــرب حجرتــه وقــد زِمــن، فأنــزل  ســكرة: كان مالكّيً

فــي قفــة إلــى بــاب الحجــرة، فــإذا النــار عنــد البــاب، فتركــه الــذي أنزلــه، وفــر، فاحتــرق هــو 

رحمــه اهلل، وذلــك فــي تاســع جمــادى اآلخــرة، ســنة خمــس وثمانيــن وأربــع مائــة بالنهــار. 

وكان آخــَر مــن حــدث عــن ابــن الصلــت، وكان ثقــة)1(. 

ــي  ــقي، البانياس ــن الدمش ــف الدي ــري عفي ــين الحمي ــن الحس ــل ب ــد الفض ــو المج 2- أب

)ت: 581 هـــ(: روى عــن أبــي القاســم الكالبــي وأبــي الحســن بــن الموازينــي. ُتوفــي في شــوال 

ســنة إحــدى وثمانيــن وخمــس مائــة ولــه ســت وثمانــون ســنة)2(. 

3- الصــدر ســليمان بــن أحمــد البانياســي )ت: 745 هـــ(: ثــم الدمشــقي الشــافعي، 

ث عنــه وهــو خطيــب.  خطيــب ببــرزة المعمــر. ســمع مــن ابــن البخــاري وهــو خطيــب، وحــدَّ

ــنة)3(. ــن س ــدى وثماني ــن إح ــبعمائة ع ــن وس ــس وأربعي ــنة خم ــوال س ــي ش ــي ف توف

البانياســي،  العبــاس المقدســي،  أبــو  بــن علــي،  بــن مهــدي  بــن كتائــب  4- أحمــد 

ث عــن حنبــل، وابــن طبــرزد. رَوى عنــه: الدمياطــي، وابــن الخبــاز،  الحنبلــي )ت: 659 هـــ(: حــدَّ

)1( انظر: ))سير أعالم النبالء(( للذهبي )14/ 49(.

)2( انظر: ))العبر في خبر من غبر(( للذهبي )3/ 83(.

)3( انظر: ))العبر في خبر من غبر(( للذهبي )4/ 136(.
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والشــمس ابــن الــزراد، ومحمــد بــن المحــب، وآخــرون. ومــات فــي عاشــر ذي القعــدة، ســنة 

تســع وخمســين وســتمائة)1(.

5- ابــن البانياســي أبــو محمــد عبــد اهلل بــن يحيــى بــن الشــيخ أبــي المجــد الفضــل بــن 

يــن )ت: 663 هـــ(: ولــد ســنة تســع وســبعين، وســمع  الحســين. العــدل، الفقيــه، نظــام الدِّ

الشــيوخ،  ابــن شــيخ  اللطيــف  بــن عســاكر، وعبــد  الخشــوعي، وحنبــل، والقاســم  مــن 

ومنصــور الطبــري، وجماعــة. ورحــل فســمع ببغــداد مــن: عبــد الوهــاب ابــن ســكينة، 

ــة  ــده فضيل ــة. وعن ــة والرئاس ــث والعدال ــت الحدي ــن بي ــو م ــه. وه ــع الفقي ــن الربي ــى ب ويحي

ــن  ــي، واب ــة، والدمياط ــن الحلواني ــه: اب ــف. رَوى عن ــراح للتكل ــد واط ــن وتعبُّ ــه دي ــة، وفي تامَّ

الخبــاز، ومحمــد بــن المحــب، ومحيــي الديــن يحيــى بــن أحمــد المقدســي، وجمــال الديــن 

علــي بــن الشــاطبي، وشــمس الديــن ابــن الــزراد، وآخــرون. وتوفــي فــي ســابع صفــر ببســتانه 

ــتمئة)2(.  ــتين وس ــالث وس ــنة ث ــن س ــة الحميريي ــد برك عن

وايــات،  6- أحمــد بــن يوســف البانياســي، ثــم الدمشــقي )ت: 803 هـــ(: المقــرئ، قــرأ بالرِّ

وســمع الحديــث مــن ســنة ســبعين مــن بعــض أصحــاب الفخــر وغيرهــم، مــات فــي 

ــنة)3(. ــتين س ــن س ــة، ع ــالث وثمانمائ ــنة ث ــعبان س ش

7- عبــد اهلل بــن يحيــى بــن الفضــل بــن الحســين، النظــام بــن البانياســي، عبــد اهلل بــن 

يحيــى بــن الفضــل بــن الحســين )ت: 663 هـــ(: ســمع مــن الخشــوعي وجماعــة، وكان دّينــا، 

فاضــال. توفــي فــي صفــر. توفــي ســنة ثــالث وســتين وســتمائة)4(.

8- أبــو بكــر بــن محمــد بــن علــي البانياســي، الشــيخ الفاضــل، تقــي الديــن، الكاتــب 

د )ت: 736 هـــ(: مولــده تقريًبــا ســنة ســتين وســتمئة. كان كاتًبــا جيــًدا فاضًلا، لــه َنْظم  المجــوِّ

وَنْثــر. انتفــع النــاس بــه وكتبــوا عليــه، ولــه أخــالق حســنة، وكان مقيًمــا بالمدرســة الجاروخية. 

توفــي رحمــه اهلل تعالــى فــي ثامــن ذي الحجــة ســنة ســت وثالثيــن وســبع مئــة)5(. 

ــظ، قــرأ  ــد بــن عمــر بــن أبــي بكــر البانياســي )699 هـــ(: شــاب ذكــي، متيقِّ 9- ُمَحمَّ

)1( انظر: ))تاريخ اإلسالم(( للذهبي )48/ 382(.

)2( انظر: ))تاريخ اإلسالم(( للذهبي )49/ 148(.

)3( انظر: ))إنباء الغمر(( البن حجر العسقالني )2/ 157(.

)4( انظر: ))شذرات الذهب(( البن العماد )7/ 543(.

)5( انظر: ))أعيان العصر(( للصفدي )2/ 30(.
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القــراءات وبــرع فيهــا، وقــرأ الفقــه والعربيــة، ولــه شــعر، أفــاد فــي القــراءات، ومــات صغيــرا 

ــّتمئة)1(. ــعين وس ــع وتس ــنة تس ــه س ــرين، ووفات ــغ العش ــة وال بل ــه ِلحي ــْع ل ــم تطُل ول

األعــالم  مــن  وهــو  م(:   1980( وعالمهــا(  بانيــاس  )شــيخ  عيــروط  الســتار  عبــد   -9

ين، ولــد الشــيخ )عبــد الســتار عيــروط( عــام 1941 م فــي بانيــاس،  المعاصريــن البانياســيِّ

ــم فــي مدارســها واشــتهر بأدبــه وانضباطــه، ونــال الشــهادة الثانويــة بمجمــوع عــاٍل  وتعلَّ

يؤهلــه لدراســة الطــب والهندســة ولكنــه آثــر االلتحــاق بكليــة الشــريعة بجامعــة دمشــق، 

وعيــن بعــد تخرجــه مدرًســا للتربيــة اإلســالمية فــي ثانويــة البنــات بالالذقيــة وأثــرت دعوتــه 

ــاء  ــن الحي ــنة م ــالق الحس ــن باألخ ــالمي، والتزم ــزيَّ اإلس ــن ال ــه فارتدي ــلوك تلميذات ــي س ف

ــالح،  ــه لإلص ــى دعوت ــن عل ــن والناقمي ــل الحاقدي ــويداء( بفع ــى )الس ــل إل ــم نق ــة، ث والعف

فأمضــى فيهــا عاميــن ثــم عــاد إلــى محافظــة الالذقيــة. وكانــت لــه خطــب مؤثــرة علــى 

منابــر بانيــاس دعــا فيهــا المســلمين إلــى توحيــد الصفــوف، ونصــرة إخوانهــم المســلمين، 

ثــم اختطفتــه الســلطة الظالمــة الباغيــة فــي يونيــو 1980 م، وقتلــوه ورمــوه علــى قارعــة 

ــم . ــالح وتخويفه ــدي اإلص ــه ومري ــاب أتباع ــق إلره الطري

أحداث بانياس قدمًيا وحديًثا )2(
1- فــي عــام 503 هـــ: لمــا فــرغ الفرنــج مــن طرابلــس ســار طنكــري، صاحــب أنطاكيــة، 

ــن أهلهــا، ونــزل مدينــة جبيــل، وفيهــا فخــر الملــك  إلــى بانيــاس، وحصرهــا، وافتتحهــا، وأمَّ

ــرين  ــي والعش ــي الثان ــا ف ــى أن ملكه ــا إل ــس، فقاتله ــب طرابل ــذي كان صاح ــار، ال ــن عم ب

مــن ذي الحجــة مــن الســنة باألمــان، وخــرج فخــر الملــك بــن عمــار ســالًما، ووصــل، عقيــب 

ملــك طرابلــس، األســطول المصــري بالرجــال، والمــال، والغــالل، وغيرهــا، مــا يكفيهــم 

ســنة، فوصــل إلــى صــور بعــد أخذهــا بثمانيــة أيــام للقضــاء النــازل بأهلهــا، وفرقــت الغــالل 

التــي فيــه والذخائــر فــي الجهــات المنفــذة إليهــا صــور، وصيــدا، وبيــروت، وأمــا فخــر الملــك 

بــن عمــار فإنــه قصــد شــيزر، فأكرمــه صاحبهــا األميــر ســلطان بــن علــي بــن منقــذ الكنانــي، 

واحترمــه، وســأله أن يقيــم عنــده، فلــم يفعــل، وســار إلــى دمشــق، فأنزلــه طغتكيــن 

صاحبهــا، وأجــزل لــه فــي الحمــل والعطيــة، وأقطعــه أعمــال الزبدانــي، وهــو عمــل كبيــر 

مــن أعمــال دمشــق.

)1( انظر: ))الوافي بالوفيات(( للصفدي )4/ 199(.

نية. رر السَّ ة بموقع الدُّ )2( هذا المبحث مأخوذ كله من الموسوعة التاريخيَّ
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2- وفــي عــام 523هـــ: أمــر تــاج الملــوك صاحــب دمشــق بقتــل الباطنية بعد أن راســل 

صاحبهــم المزدقانــي الفرنــج ليســلم لهــم دمشــق ويســلموه مدينــة صــور، فقتــل مــن 

الباطنيــة ســتة اآلالف، وقتــل تــاج الملــوك المزدقانــي وعلــق رأســه علــى بــاب القلعــة، ولمــا 

ــور  ــاس أن يث ــي باني ــماعيل وال ــاف إس ــماعيلية خ ــى اإلس ــق عل ــة بدمش ــذه الحادث ــت ه تم

بــه وبمــن معــه النــاس فيهلكــوا، وكان باطنيــً وعلــى عالقــة بالمزدقانــي، فراســل الفرنــج 

لينصــروه، وبــذل لهــم تســليم بانيــاس إليهــم، واالنتقــال إلــى بالدهــم، فأجابــوه، فســلم 

ــة  ــدة وذل ــوا ش ــم، ولق ــى بالده ــه إل ــن أصحاب ــه م ــن مع ــو وم ــل ه ــم، وانتق ــة إليه القلع

ــا، وتوفــي إســماعيل أوائــل ســنة أربــع وعشــرين وخمســمئة، وكفــى اهلل المؤمنيــن  وهواًن

هم. شــرَّ

3- وفــي عــام 527هـــ: مَلــك شــمُس الملــوك، صاحــب دمشــق، حصــَن بانيــاس مــن 

ــة التــي  ــه، وعزمــوا علــى نقــض الهدن ــج اســتضعفوه وطمعــوا في ــج، وذلــك أن الفرن الفرن

بينهــم، فتعرضــوا إلــى أمــوال جماعــة مــن تجــار دمشــق بمدينــة بيــروت وأخذوهــا، فشــكا 

التجــار إلــى شــمس الملــوك، فراســل فــي إعــادة مــا أخــذوه، وكــرر القــول فيــه، فلــم يــردوا 

ــره، أواخــر  ــد، ثــم ســار، وســبق خب شــيًئا، فجمــع عســكره وتأهــب، وال يعلــم أحــد أيــن يري

ــا،  ــا متتابًع ــا زحًف ــف إليه ــاعته، وزح ــا لس ــر، وقاتله ــاس أول صف ــى باني ــزل عل ــرم، ون المح

وقــرب مــن ســور المدينــة، وترجــل بنفســه، وتبعــه النــاس مــن الفــارس والراجــل، ووصلــوا 

إلــى الســور فنقبــوه ودخلــوا البلــد عنــوة، والتجــأ مــن كان مــن جنــد الفرنــج إلــى الحصــن 

وتحصنــوا بــه، فقتــل مــن البلــد كثيــر مــن الفرنــج، وأســر كثيــر، وقاتــل القلعــة قتــاًلا شــديًدا 

ليــًلا ونهــاًرا، فملكهــا رابــع صفــر باألمــان، وعــاد إلــى دمشــق فوصلهــا سادســه، وأمــا 

ــه  ــيرون ب ــكًرا يس ــون عس ــرعوا يجمع ــاس ش ــى باني ــه عل ــمعوا نزول ــا س ــم لم ــج فإنه الفرن

إليــه، فأتاهــم خبــر فتحهــا، فبطــل مــا كانــوا فيــه.

4- وفــي عــام 534هـــ: خــاف معيــن الديــن أنــز مــن اســتيالء أتابــك زنكي على دمشــق 

الــذي كان قــد حاصرهــا، وطمــع فيهــا أكثــر بعــد مــوت صاحبهــا جمــال الديــن وتولــي ابنــه 

مجيــر الديــن أبــق، وتولَّــى تدبيــر الدولــة معيــن الديــن أنــز الــذي راســل الفرنــج ليناصــروه علــى 

ــاس  ــر باني ــا: أن يحص ــرة؛ منه ــذوًلا كثي ــم ب ــذل له ــق، وب ــن دمش ــوه م ــي، ويمنع ــك زنك أتاب

فهــم مــن زنكــي إن ملــك دمشــق، وعلمــوا صحــة  ويأخذهــا ويســلمها إليهــم، وخوَّ

قولــه أنــه إْن ملكهــا زنكــي فلــن يبقــى لهــم معــه فــي شــام مقــام، فاجتمعــت الفرنــج 
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وعزمــوا علــى الســير إلــى دمشــق ليجتمعــوا مــع صاحبهــا وعســكرها علــى قتــال زنكــي، 

ــج  ــال الفرن ــى قت ــا عل ــان، عازًم ــس رمض ــوران خام ــى ح ــار إل ــك س ــي بذل ــم زنك ــن عل فحي

قبــل أن يجتمعــوا بالدمشــقيين، فلمــا ســمع الفرنــج خبــره لــم يفارقــوا بالدهــم، ووصــل 

الفرنــج إلــى دمشــق واجتمعــوا بصاحبهــا وقــد رحــل زنكــي، فعــادوا، فســار معيــن الديــن 

أنــز إلــى بانيــاس فــي عســكر دمشــق، وهــي فــي طاعــة زنكــي، ليحصرهــا ويســلمها 

إلــى الفرنــج؛ وكان واليهــا قــد ســار قبــل ذلــك منهــا فــي جمــع مــن جمعــه إلــى مدينــة 

ــدة  ــق نج ــى دمش ــد إل ــو قاص ــة وه ــب أنطاكي ــه صاح ــا، فصادف ــى بالده ــارة عل ــور لإلغ ص

لصاحبهــا علــى زنكــي، فاقتتــَلا، فانهــزم المســلمون وأخــذوا والــي بانيــاس فقتــل، ونجــا 

ــوا  ــا، وحفظ ــاع وغيره ــن البق ــًرا م ــم كثي ــوا معه ــاس، وجمع ــى باني ــم إل ــلم منه ــن س م

ــج،  ــن الفرن ــة م ــه طائف ــم، ومع ــق عليه ــم، وضي ــن، فقاتله ــن الدي ــا معي ــة، فنازله القلع

ــج. فأخذهــا وســلمها إلــى الفرن

5- وفــي عــام 559هـــ: فتــح نــور الديــن محمــود قلعــة بانيــاس، وهــي بالقــرب مــن 

ــارم أذن  ــح ح ــا فت ــمئة، ولم ــن وخمس ــالث وأربعي ــنة ث ــن س ــج م ــد الفرن ــت بي ــق، وكان دمش

لعســكر الموصــل وديــار بكــر بالعــود إلــى بالدهــم، وأظهــر أنــه يريــد طبريــة، فجعــل 

مــن بقــي مــن الفرنــج همتهــم حفظهــا وتقويتهــا، فســار محمــود إلــى بانيــاس لعلمــه 

بقلــة مــن فيهــا مــن الحمــاة الممانعيــن عنهــا، ونازلهــا، وضيــق عليهــا وقاتلهــا، وجــد 

ــى  ــا؛ عل ــى فتحه ــم، حت ــل عدته ــم تتكام ــوا، فل ــج، فجمع ــمع الفرن ــا، فس ــي حصاره ف

ــا  ــة، ومأله ــك القلع ــرهم فمل ــارم وأس ــم بح ــل رجاله ــوا بقت ــد ضعف ــوا ق ــج كان أنَّ الفرن

ذخائــر وعــدة ورجــاًلا وشــاطر الفرنــج فــي أعمــال طبريــة، وقــرروا لــه علــى األعمــال التــي لــم 

ــنة. ــي كل س ــاًلا ف ــا م ــاطرهم عليه يش

6- وفــي عــام 562 هـــ: جمــع نــور الديــن العســاكر، فســار إليــه أخــوه قطــب الديــن 

مــن الموصــل وغيــره، فاجتمعــوا علــى حمــص، فدخــل نــور الديــن بالعســاكر بــالد الفرنــج، 

وعــادوا إلــى حمــص فصامــوا بهــا رمضــان، ثــم ســاروا إلــى بانيــاس، وقصــدوا حصــن هونين، 

ــوه،  ــه وأحرق ــج عن ــزم الفرن ــم، فانه ــم ومعاقله ــع حصونه ــن أمن ــا، م ــج أيًض ــو للفرن وه

يــن مــن الغــد فهــَدم ســوره جميعــه. فوصــل نــور الدِّ

ــت  ــام، اجتمع ــب الش ــود ، صاح ــن محم ــور الدي ــات ن ــا م ــام 569هـــ: لم ــي ع 7- وف
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الفرنــج وســاروا إلــى قلعــة بانيــاس مــن أعمــال دمشــق فحصروهــا، فجمــع شــمس الديــن 

محمــد بــن المقــدم العســكر عنــده بدمشــق، فخــرج عنهــا، فراســلهم، والطفهــم، ثــم 

أغلــظ لهــم بالقــول، وقــال لهــم: إن أنتــم صالحتمونــا وعدتــم عــن بانيــاس، فنحــن علــى 

ــتنجده،  ــه، ونس ــل، ونصالح ــب الموص ــن، صاح ــيف الدي ــى س ــل إل ــه، وإال فنرس ــا علي ــا كن م

ونرســل إلــى صــالح الديــن بمصــر فنســتنجده، ونقصــد بالدكــم مــن جهاتهــا كلهــا، 

ــوا عنــد  فعلمــوا صدقــه، فصالحــوه علــى شــيء مــن المــال أخــذوه، وأْســرى ُأطلقــوا كان

رت الهدنــة، فلمــا ســمع صــالح الديــن بذلــك أنكــره واســتعظمه، وكتــب  المســلمين، وَتقــرَّ

ــح لهــم مــا فعلــوه، ويبــذل مــن نفســه قْصــَد  إلــى الملــك الصالــح واألمــراء الذيــن معــه ُيقبِّ

ــح. ــالد الملــك الصال ــج ومقارعتهــم وإزعاجهــم عــن قصــد شــيء مــن ب ــالد الفرن ب

8- وفــي عــام 575هـــ: كان الفرنــج قــد بنــوا حصًنــا منيًعــا يقــارب بانيــاس، عنــد بيــت 

يعقــوب، بمــكان يعــرف بمخاضــة األحــزان؛ فلمــا ســمع صــالح الديــن بذلك ســار من دمشــق 

إلــى بانيــاس، وأقــام بهــا، وبــث الغــارات علــى بــالد الفرنــج، ثــم ســار إلــى الحصــن ليخبــره ثــم 

يعــود إليــه عنــد اجتمــاع العســاكر؛ فلمــا نــازل الحصــن قاتــل مــن بــه مــن الفرنــج، ثــم عــاد 

عنــه، ولــم يفــارق بانيــاس بــل أقــام بهــا وخيلــه تغيــر علــى بــالد العــدو، وأرســل جماعــة مــن 

عســكره مــع جالبــي الميــرة، فلــم تشــعر إال والفرنــج مــع ملكهــم قــد خرجــوا عليهــم، 

ــم  ــى وافاه ا حت ــّدً ــاكر مج ــي العس ــار ف ــر، فس ــه الخب ــن يعرفون ــالح الدي ــى ص ــلوا إل فأرس

ــالت كادوا  ــدة حم ــلمين ع ــى المس ــوا عل ــديًدا، وحمل ــاًلا ش ــج قت ــل الفرن ــال، فقات ــي القت ف

يزيلونهــم عــن مواقفهــم، ثــم أنــزل اهلل نصــره علــى المســلمين، وهــزم الصليبييــن، 

ــم  ــن أعيانه ــر، م ــم كثي ــر منه ــدا وأس ــم فري ــا ملكه ــرة، ونج ــة كثي ــم مقتل ــت منه وقتل

ومقدميهــم، ثــم عــاد صــالح الديــن إلــى بانيــاس مــن موضــع المعركــة، وتجهــز للدخــول 

ــج  ــد الفرن ــي بل ــاكر ف ــث العس ــه، وب ــاط ب ــه، وأح ــار إلي ــه، فس ــن ومحاصرت ــك الحص ــى ذل إل

ــارس  ــه مت ــًرا ليجعل ــيًئا كثي ــون ش ــاب والزرج ــن األخش ــوا م ــك، وجمع ــوا ذل ــارة، ففعل لإلغ

ــه،  ــف إلي ــودي بالزح ــر فن ــه، وأم ــل رأي ــف أوًلا فقب ــدي بالزح ــي األس ــار جاول ــق، فأش للمجاني

ــال  ــي قت ــلمون ف ــح المس ــر، فأل ــم األم ــال، وعظ ــتد القت ــوا واش ــه، فزحف ــي قتال ــد ف والج

ــد  ــا كان الغ ــل، فلم ــم اللي ــه، وأدركه ــم عن ــج وإزاحته ــول الفرن ــن وص ــا م ــن؛ خوًف الحص

ــقوط  ــروا س ــه، وانتظ ــران في ــعلوا الني ــب، وأش ــوا النق ــن، وعمق ــوا الحص ــد نقب ــوا وق أصبح

الســور، فســقط يــوم الخميــس لســتٍّ بقيــن مــن ربيــع األول، ودخــل المســلمون الحصــن 
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ــالح  ــل ص ــلمين، وقت ــارى المس ــن أس ــه م ــن كان ب ــوا م ــه، وأطلق ــن في ــروا كل م ــوة وأس عن

الديــن كثيــًرا مــن الفرنــج، وأدخــل الباقيــن إلــى دمشــق، وأقــام صــالح الديــن بمكانــه حتــى 

هــدم الحصــن، وعفــى أثــره، وألحقــه بــاألرض.

 
)1(

ام  ــت الباطنيــة فــي الشــام مختفيــة مغلوبــة علــى أمرهــا؛ بســبب مطــاردة الحــكَّ ظلَّ

ــرف  ــل يع ــة رج ــة الباطني ــى زعام ــث كان عل ــنة 520هـــ، حي ــاءت س ــى أن ج ــا، إل ــة له والعامَّ

باســم بهــرام؛ قــال عنــه ابــن القالنســي: »وفــي هــذه الســنة اســتفحل أمــر بهــرام داعــي 

ــاء،  ــتتار واالختف ــن االس ــة م ــى غاي ــو عل ــام، وه ــب والش ــي حل ــه ف ــم َخطُب ــة، وعُظ الباطني

وتغييــر الــزي واللبــاس، بحيــث يطــوف البــالد والمعاقــل، وال يعــِرف أحــٌد شــخصه«، واســتقرَّ 

المقــام بداعــي الباطنيــة بهــرام فــي دمشــق حيــث أرســل نجــم الديــن اليغــازي ابــن أرتــق 

ــا يســتأذنه فــي أن ُيقيــم  صاحــب الموصــل إلــى األميــر ظهيــر الديــن أتابــك دمشــق خطاًب

ــام  ــن بالمق ــر الدي ــر ظهي ــه األمي ــأِذن ل ــه، ف ــرُّ جماعت ه وش ــرُّ ــن ش ــى ُيؤَم ــرام حت ــده به عن

ــن  ــر اب ــيٍّ طاه ــو عل ــن أب ــر الدي ــر ظهي ــر األمي ــق وزي ــق »واف ــي دمش ــق، وف ــي دمش ــده ف عن

ــكاره،  ــث أف ــه وب ــر مذهب ــى نش ــاعده عل ــرام، وس ــة به ــي الباطني ــي داع ــعيد المزدقان س

فعُظمــت المصيبــة بهــم، وجلــت الِمحنــة بظهــور أمرهــم، وضاقــت صــدور الفقهــاء 

ميــن، وأحجــم كلٌّ منهــم عــن الــكالم فيهم؛  ــنة، والمقدَّ والمتدينيــن والعلمــاء وأهــل السُّ

دفًعــا لشــرهم، وارتقاًبــا لدائــرة الســوء عليهــم؛ ألنهــم شــَرعوا فــي قتــل َمــن يعاندهــم، 

ومعاضــدِة َمــن يؤازرهــم علــى ضاللهــم«. لــم يكتــف بهــرام بهــذا، بــل حــن علــى ماضيــه 

وماضــي جماعتــه فــي ســفك الدمــاء وقتــل األبريــاء، فحدثتــه نفســه بقتــل بــرق بــن جنــدل 

أحــد مقدمــي وادي التيــم، فخدعــه إلــى أن حصــل فــي يــده، فاعتقلــه وقتلــه صبــرا، لكــن 

ــأر  ــذ بث ــى األخ ــزم عل ــدوا الع ــه وعق ــع أتباع ــه فجم ــى دم أخي ــم عل ــم ين ــاًكا ل ــاه ضح أخ

بــرق، فســار ضحــاك مــع أتباعــه والتقــى مــع أصحــاب بهــرام ودارت بينهمــا معركــة فــي 

ــرام  ــقط به ــم وس ــل أكثره ــث قت ــرام حي ــاب به ــة أصح ــن هزيم ــفرت ع ــم أس وادي التي

نفســه قتيــال فــي هــذه المعركــة«.

نية. رر السَّ )1( هذا المبحث مأخوذ من موسوعة الفرق المنتسبة لإلسالم بموقع الدُّ
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بعــد مقتــل بهــرام قــام مقامــه فــي قلعــة بانيــاس رجــٌل مــن الباطنيــة اســمه 

إســماعيل العجمــي، وأقــام الوزيــر المزدقانــي عــوض بهــرام بدمشــق رجــًلا مــن الباطنيــة 

ــه،  ــي ل ــر المزدقان ــاندة الوزي ــبب مس ــذا؛ بس ــا ه ــي الوف ــر أب ــم أم ــا، فعُظ ــو الوف ــمه أب اس

ــا صاحــب  حتــى أصبــح ُحكمــه فــي دمشــق أكثــَر مــن ُحكــم صاحبهــا تــاج الملــك بــوري. أمَّ

بانيــاس الباطنــي إســماعيل العجمــي؛ فلمــا ســمع هــو وأصحابــه بمــا وقــع ألقرانهــم فــي 

ــه  ــن أن ــه م ــى أصحاب ــه وعل ــى نفس ــماعيل عل ــاف إس ــم، فخ ــي أيديه ــقط ف ــق ُأس دمش

يثــور بــه النــاس فيقتلونهــم، فراســل الفرنــج، وبــذل لهــم تســليم بانيــاس علــى أن ينتقــل 

ــه  ــو وأصحاب ــرج ه ــم، وخ ــلَّمها إليه ــك فس ــى ذل ــوه إل ــم، فأجاب ــن به ــم ليأم ــى بالده إل

متســللين مــن بانيــاس إلــى األعمــال الفرنجيــة علــى غايــة مــن الذلــة، ونهايــة مــن القلــة، 

ــا. ــدة وهوان ــوا ش فلق

ــتان،  ــم خوزس ــان، ث ــران وأصفه ــط إي ــى أواس ــزد إل ــان وي ــن كرم ــم م ــت دعوته انطلق

ت فــي قلعــة ألمــوت، وشــرًقا وصلــوا مــا زنــدران، ثــم قزويــن  ثــم هضبــة الديلــم، واســتقرَّ

ــى  ــدوا إل ــالع وامت ــن الق ــًرا م ــوا كثي ــتان. واحتل ــار وكوهس ــار والماس ــة رودب ــوا منطق واحتلُّ

ــول  ــى ط ــون عل ــالع والحص ــوا الق ــوريا، وامتلك ــى س ــم إل ــت دعوته ــون. ووصل ــر جيح نه

بانيــاس ومصيــاف والقدمــوس والكهــف والخوابــي  البــالد وعرضهــا، ومــن قالعهــم 

ــد  ــى ي ــوريا عل ــي س ــي، وف ــو المغول ــد هوالك ــى ي ــران عل ــي إي ــم ف ــلمية. وكان زواله وس

الظاهــر بيبــرس. ولهــم أتبــاع إلــى اآلن فــي إيــران، وســوريا، ولبنــان، واليمــن، ونجــران، والهنــد، 

ــابق)1(. ــي الس ــوفيتي ف ــاد الس ــرف باالتح ــا كان يع ــط م ــن أواس ــزاء م ــي أج وف

كانــت بانيــاس إْحــَدى المراكــز األولــى التــي انطلقــت منهــا الثــورة الســورية فــي 

ى إلــى حصــار واجتيــاح الجيــش النظامــي لهــا فيمــا بعــد،  ــا أدَّ مطلــع ســنة 2011م، ممَّ

ــت  ــد خرج ــن؛ فق ــك الحي ــذ ذل د من ــدَّ ــي مش ــوٍق أمن ــت ط ــة تح ــش المدين ــت تعي ــا زال وم

ــث  ــنة 2011م، حي ــارس س ــن م ــي 18 م ــاس ف ــة باني ــورية بمدين ــورة الس ــرات الث ــى مظاه أول

نية. رر السَّ )1( انظر: موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة من موقع الدُّ
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بــدأت مــن جامــع الرحمــن بعــد أن ألقــى إمامــه أنــس عيــروط خطبــًة دعــا فيهــا إلــى 

ــون  لــم الواقــع علــى المدينــة، وتحقيــق مطالــب الشــعب، فبــدأ المصلُّ ضــرورة إنهــاء الظُّ

بالتكبيــر، وبعــد صــالة الجمعــة أشــعل الناشــط أنــس الشــغري مظاهــرة هتفــت بالحريــة، 

ــة  ــاحة دوار المحط ــاه س ــاروا باتِّج ــر، س ــى 5000 متظاه ــو 4000 إل ــاركين نح ــدد المش ــغ ع وبل

ة؛  ة ســاعات، وأوصلــوا إلــى األمــن مطالــب عــدَّ القريبــة مــن الجامــع، حيــث اعتصمــوا لعــدَّ

 ، مــن أبرزهــا منــع االختــالط فــي المــدارس وإعــادة المنقبــات المفصــوالت إلــى مدارســهنَّ

ــرات  ــض التوت ــت بع ــة. وحدث ــاد والبطال ــة الفس ــة، ومكافح ــرعية بالمدين ــة ش ــح ثانوي وفت

الطائفيــة بالمدينــة فــي 19 مــن آذار، ولــم يفــد النصيريــون )العلويــون( إلــى أســواقها فــي 

ــالط  ــي االخت ــث ألغ ــن حي ــب المتظاهري ــد مطال ــن ألح ــتجاب األم ــا اس ــة، فيم ــام التالي األي

ــاع  ــب إقن ــن حل ــوا م ــن أت ــة الذي ــايخ الصوفي ــض مش ــاول بع ــدارس، وح ــين بالم ــن الجنس بي

األهالــي علــى التخلــي عــن فكــرة التظاهــر، إال أنَّهــم طــردوا مــن المدينــة. وخرجــت 

ــخ 1  ــهداء بتاري ــة الش ــي جمع ــن ف ــع األم ــات م ــع مواجه ــاآلالف م ــدًدا ب ــرات مج المظاه

ضــت لالقتحــام فــي 12 أبريــل،  أبريــل، ثــم جمعــة الصمــود فــي 8 أبريــل، لكــن المدينــة تعرَّ

ات األمــن 200 مواطــٍن فــي بلــدة البيضــا جنــوب بانيــاس و150 آخريــن  حيــث اعتقلــت قــوَّ

ــات المختلفــة علــى أيــدي  ضــوا لــإلذالل واإلهان ــاد، وتعرَّ فــي قــرى مجــاورة منهــا بيــت جن

ى الهجــوم إلــى إغــالق طرقــات بانيــاس بالكامــل وشــّل الحيــاة  المخابــرات والشــبيحة، وأدَّ

ا  المدنيــة فيهــا وانقطــاع الغــذاء عنهــا، خصوًصــا الخبــز الــذي واجهــت البلــدة نقًصــا حــاّدً

ــي 15  ــرار ف ــة اإلص ــي جمع ــات ف ــرج المئ ــا، فخ ــى منواله ــرات عل ت المظاه ــتمرَّ ــه. واس في

ــم  ــى الرغ ــل، عل ــي 29 أبري ــب ف ــة الغض ــل، وجمع ــي 22 أبري ــة ف ــة العظيم ــل، والجمع أبري

مــن وقــوع المدينــة تحــت حصــاٍر خانــٍق اســتعداًدا الجتياحهــا. فاجتاحــت القــوات األمنيــة 

مدينــة بانيــاس واقتحمــوا شــوارع المدينــة، وشــنت حمــالت اعتقــاالت عشــوائية، فيمــا 

ــوم  ــة ي ــت حصيل ــول. وكان ــن الدخ ــا م ــات لمنعه ــاء والطرق ــالق األحي ــي إغ ــاول األهال ح

االجتيــاح األول وقــوع 6 قتلــى فــي العمليــات األمنيــة، كمــا ســقطت 4 قتيــالت و5 جريحــات 

ــب،  ــة المرق ــي قري ــائية ف ــرة نس ــى مظاه ــران عل ــالق الني اء إط ــرَّ ــس ج ــوم الخام ــي الي ف

وهــو مــا أصبــح ُيعــَرف بـ«مجــزرة المرقــب«. وبنهايــة األســبوع كان قــد بلــغ عــدد المعتقليــن 

ــق  ــو أطل ــن ماي ــي 11 م ــًرا ف ــخًصا. وأخي ــة 450 ش ــن قراب ــوات األم ــم ق ــت عليه ــن قبض الذي

ــد  ــة بع ــى المدين ــاء إل ــاء والم ــات الكهرب ــدت خدم ــن، وأعي ــف المعتقلي ــي نص ــراح حوال س
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ــة  ــاء العملي ــو انته ــن ماي ــي 13 م ا ف ــمّيً ــلطات رس ــت الس ــبوع، وأعلن ــو أس ــا لنح انقطاعه

ــاس.  ــة باني ــن مدين ــحاب م ــدء االنس ــكرية وب العس

وأصبحــت المدينــة بعــد االجتيــاح موضوعــًة تحــت طــوٍق أمنــيٍّ خانــق، حيــث أصبحــت 

ــت القــوات األمنيــة نحــو 20  مملــوءًة بالحواجــز األمنيــة الباقيــة فيهــا إلــى اليــوم، فيمــا احتلَّ

بنــاًء فيهــا لجعلهــا ثكنــاٍت لهــا، كمــا ال زال بضعــة عشــرات مــن األهالــي فــي المعتقــالت 

بالشــوارع كثيًفــا جــًدا، وأصبحــت  وأخبارهــم منقطعــة، كمــا أصبــح االنتشــار األمنــي 

ــمًة علــى أســاٍس طائفــي، ومنــع األهالــي مــن الصيــد بعــد احتــالل المرفــأ  الميدنــة ُمقسَّ

ى كل ذلــك  أمنًيــا وتلفــت المحاصيــل الزراعيــة نتيجــة انقطــاع الكهربــاء والمــاء المتكــّرر، وأدَّ

إلــى تراجــٍع وركــوٍد اقتصــاديٍّ وتــردٍّ كبيــر باألحــوال المعيشــية. لكــن ابتــداًء مــن منتصــف 

ــوادث  ر ح ــرَّ ــت تتك ــث أصبح ــا، حي ــوع إليه ــورة بالرج ــر الث ــض مظاه ــدأت بع ــنة 2012م ب س

إطــالق النــار مــن مصــادر مجهولــٍة علــى حواجــز الجيــش، واختطــاف أو تصفيــة العســاكر.

 

يــوم الخميــس والجمعة 22 و23 جمادى اآلخرة 1434هـ / 2، 3 مايو 2013م.

الثــوري  المجلــس  800 قتيــل، بحســب  بانيــاس حوالــي  وَصــل عــدد ضحايــا مجــزرة 

ــنة. السُّ الســوري، كلُّهــم مــن 

ون اللجــان  ــن ُيســمَّ ات النظاميــة الســورية، بالتعــاون مــع مجموعــات ممَّ ارتكبتهــا القــوَّ

الشــعبية المســلَّحة مــن الطائفــة النصيريــة )العلويــة(.

 فهــو »معــراج أورال« الملقــب بـــ »علــي كيالــي«، وهــو قائــد مــا يســمى »المقاومــة 

الســورية«، وهــو تركــي نصيــري )َعلــوي( مــن مدينــة أنطاكيــا التركيــة.
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ــل  ــوة ال مثي ــية وقس ــعة! وحش ــة وبش ــاس صادم ــزرة باني ــا مج ــاهد ضحاي ــت مش كان

ــر البشــريَة كلهــا  لهــا؛ مســحت ُأَســًرا بأكملهــا مــن الوجــود، فــي موجــة قتــل جماعــي تذكِّ

ــي -  ــوري اأَلِب ــعب الس ــادة الش ــب إزاء إب ــه المري ــأ اآلن بَصمت ــذي يتواط ــه - ال ــم كل والعال

ات مــن القــرن الماضــي. ــدا والبوســنة والهرســك فــي عقــد التســعينيَّ ــح راون ــره بمذاب تذكِّ

ــنية، وبهــذه  شــنَّت قــوات الظلــم والطغيــان هــذه المذابــح البشــعة فــي بانيــاس السُّ

ــن،  ــني المتدي ــعبها السُّ ــة، وش ــة العريق ــذه المدين ــة ه ــًرا لمكان ــية؛ نظ ــة الوحش الطريق

ــنة  ان مــن السُّ ــز، وهدفهــا إشــاعة الخــوف، ودْفــع الســكَّ وموقعهــا اإلســتراتيجي المتميِّ

إلــى تــرك بيوتهــم ومدنهــم وقراهــم، والهجــرة إلــى مــالذات بعيــدة، وليمنعــوا إمدادهم 

مــن الســاحل، وليقطعــوا عنهــم كل ســبيل لدفــع ظلمهــم وطغيانهــم. وهــذا التطهيــر 

ــد مخطــط  الطائفــي يماثــل مــا ترتكبــه ميليشــيات األســد فــي مناطــق أخــرى، ويؤكِّ

ــه فيهــا األغلبيــة والُحُكــم المطلــق.  ة، يكــون ل ــة ســاحليَّ ــة جبليَّ ــاء دول النظــام لبن
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