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العلويون اجلدد) ظاهرة املدعوين باسمتصريح جديد عن 

 6182نيسان  81االثنني يوم    روسيا -وكالة سبوتنيك حوار عرب

 

 فاُهع  مؤلِّت َّ بييٌن املصدد ِ  جمهاِل( إعالن وثيقة إصدداله ياتي  ) ىمسدد َّ حتَت اًرمؤخَّ صدد َ 

من  بيملئِة 52 لاَنهم ميثِّ، وأنَّاإلسالِم اخَلد يثيلًث يمناذًج لاَنالذتن ميثِّ ِةالعلاتَّ الطيئفِة هم من زع يِءأنَّ

.األسِ  م  سِة فيهي من نظيِم لاَنهم تتنصَّني يف سا تة، وأنَّالعلاتِّ

 يَءيذا اللق( سبا نيك) أجرى ماقُع الاثيقِة يف مضد انِ  منهم، ومي و َد يإعالًن مي صد  َ  ولغرابِة

 إلب اِء ةيف سددا تَّ  شددرتَن جبيمعِة االقتصدديِد يِذال كتا  أمح  أدتب أمح ، وأسددت ال تينِّ مع البيحِث

 هي، ويذا يامالبسيِ  وكشِف الاثيقِة بهذِه  أتِه

؟رأتَكيي بَ ن أصَ َم هي ومي ي  غيتُة؟ مي يا ي ُفاِتبيلذَّ ويف يذا الاقِت الاثيقُة مليذا يذِه سبوتنيك:

 األمنِي يبِّعلى النَّ الُموالسدددَّ الُةوالصدددَّ العيملنَي  بِّ هلِل ، واحل ُ حيِمالرَّ محِنالرَّ اهلِل بسدددِم د. أمحد:

.اليقنِي من أيِل هم بإحسيٍنَعِبن َ املييمني وَم حيبِةوالصَّ املعصامنَي ِةواألئ َّ

 ني العلايِّهِجَن أبنيِء حاَل ًةظالميَّ اأفكيً  لتكتدبَ  حديقد ة    نربي أقالٌمَ  مِنمن الزَّ فرتٍة : كدل  ي بعد ُ أمدَّ 

  ي ًة ِ العه ح تِث ، أو املذيِب ي ًة عن احلقيقِة ، أو احليئِ  ي ًة تِنعن الد ِّ  اخلدي  ِ  ِرظَهَ ندي بِ َرظِهلُت

 أخرى، أو

يف  الع ييِء ِةالعصبيَّ إسفنِي وضدعَ  حييوُل يانيًّميسدُ  نهي مي تكاُنِ : َفاحليق ِة يذه األقالِم مصد  ُ  ُعوتتناَّ

 لاتس ميسينيان ودوسا وكي يفقا وعل  أكرب ضييئ  املستشرِق مثيِلاق ، كأالرَّ احمل  يِّ اإلسدالمِ  قلِب

ني هِجَنِل شددداتِهالتَّ هم بغيتِةيِ َقرَطَيهم َواِ راَءوَّناا ُين الذتن َدواألب ينري المنس اليسددداع  وغ يم ِم

.األصيِل العلايِّ

 اِلددد س يِتب أيِل أل بيِع ِةاحلقيقيَّ شرقِةامُل ا ِةالص  اتَهدددددد ش حييوُل يأو إخاانيًّ يوييبيًّ ومنهي مي تكاُن

محن الرَّ كعة وعب : مصدطفى الشَّ ، من أمثيِلاإلسدالم ِّ  يف اجملت ِع القي لَة ُهمساَم ، فينشدرُ )ص( اهلِل

وحم   بن عب  الاييب َة ي يَّ وابِن الغزال ِّ هم من أمثيِلتن، ع ا عن أسالِفب وي و ق  شرف ال ِّ
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منهم  رتيُءأب وحنُن نَييم للعلاتِّانت يَء الذتن ت َّعاَن احليق تَن املأجا تَن فنَيمن املنحر ومنهدي مدي تكانُ  

سدددلي ين األذن  وحم   أمني غيلب الطاتل وأب  ماسدددى احلرتري   :هم من أمثيِللفيِقَ هم َوذِبن َكوِم

وغ يم

 قي ِةللع االنت يِء ِةصددحَّ  هلي من ال أسددي َ  األمسيِء ِةَلَفْغُم ومنيشدد َ  وثيئَق على شددكلِ  ومنهي مي تكاُن

ال إىل  عروٍفم حقيق ٍّ إىل شدد ٍ  منسددابًة أن  كاَن جيُب ٍةحقيقيَّ مقيلٍة َةأتَّ أنَّ ، ومن املعلاِمِةالعلاتَّ

 .أو جمهاٍل ماياٍم ش ٍ 

 ،ملص ِ ا جمهالَة( إعالن وثيقة إصاله ياتي  ) يةاملسد َّ  يذه الاثيقُة أن  كاَن ُ : مي يا مربِّسببوتنيك 

  سددد يَة وأنَّ ،لل يالِد العيشدددِر يف القرِن ظهَر ني جم اٌع بشدددريٌّالعلاتِّ) فيهي بأنَّ َدَ ملي َو َكومي  قييُ 

(؟العهِ  ح تثُة  ة تج  ان ي   س ية العلات 

 يتال ِةاخليصددَّ ِةن خيصددَّيم ِم ني العلايِّهِجَن أبنيَء ، ألنَِّةحَّن الصددِّله ِم ال أسدديَ  : يذا أمٌرد. أمحد

  ِّلنَّل اًلامتثي )م(اإلميم عل   املؤمننَي أمِ  باالتِة ْت، وأقرَّحيِحالصددددَّ  يَّاحمل دَّ  ت اإلسددددالَممدَ التَز

 ويذِه( َ اِكُعاَن  الزََّكيَة َوُيْمُتِقيُ اَن الصَّاَلَة َوُتْؤُ اَن ِإنََّ ي َوِلي ُكُم اهلل َوَ سُداُلُه َوالذِذتَن آَمُناا  الذِذتنَ ) :القرآن ِّ

 اًءْ َب الاالتِة ِههِذب ر وَنِقامُل ، وبهذا تكاُنفسدددِ التَّ كتِب يف كلِّ ك ي يا معروٌف اإلميِم حبقِّ ْتَلَزَن اآلتُة

 س يِةبيلتَّ( انالعلات ) يم ظِرنَتامُل امله يِّ القيئِم ى ظهاِ ى اليام وحتَّحتَّ املييمنِي اهلِل  سدالِ  من صدحيبةِ 

 .يقِةواحلق

 َةه ال شرعيَّأنَّ (ب  ب  س ) لاكيلِة يف  صرتٍح املزعامِة الاثيقِة يذِه أصحيُب اًرمؤخَّ : اعترَبسببوتنيك 

 م  سددِة على نظيِم بينتفيضددٍة هم تنيدوَن، وأن1791َّمنذ عيم  القيئ ِة ولِةبشددي  األسدد ، وال لل َّ  للقيئِ 

، ة  ي خييَّ ة هي حقيقعلى أنَّ ِةَل َ الَف  ون فكرَةتؤتِّ) همِتهم يف وثيَقاه! وأنَّك ي أمَس( الالشددرع ) األسددِ 

أو على  طهيِداالضددِّ ِلعلى سددبي يتاًم نَيالعلاتِّ ضدد َّ َفِراقُت فعٍل من كلِّ نَيا تِّالسدد  فنَياملتطرِّ ؤوَنربُِّتَو

؟يذا املاقَف ُمكيف  قيِّ (!غرتِبوالتَّ الع واِن سبيِل

ن اا َمُلقَت ا تاَنالسدد  فاَن، فيملتطرِّعن الاطِن امل افعنَي نَيواملضددحِّ ه اِءالشدد  حبقِّ : يذه خيينة أمحدد

اا تُلم َقُه، َفايٍّعل أو غَ  يكين علاتًّ ، وسددددااَءِهِتوطيئَف ِهإىل انت يِئ ظِرالنَّ حاا دوَنَبن َذحباا َمَذلاا َوَتَق

ا ي، السدد  رب ِّالع بشددي  حيفا األسدد  وللجي ِ  قِِّحامُل ِ يم للقيئو أتيِ  هم للاطِنانت يِئ ِدرََّجُ ِل األبرتيَء
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 ِةاأل دوغينيَّ ِةَنلَطالسَّ أم من  جيالِت ِةعادتَّن الس ِم  عامنَيَم يم احليئ ِةبأفكيِ  الاثيقِة ا يذِهُ فهل نيِس

 منيشَ  األخرى عرَبو فينِةبني ال  اَمالسد     ُ الذي َت اإلسدرائيل ِّ  هم يف املاسديدِ ِ يَدن سدَ ، أم ِمِةَفاملتطرِّ

 ؟إسرائيَل أي اِف خل مِة اِعمن يذا النَّ منحالٍة ووثيئَق

 إصدددالِه إعالَن) بأنَّ حيث تقالاَن الاثيقِة هم يف نهيتِةعرتفهم عن أنفسددِدَت: مي يا  أتك ِبسبببوتنيك 

 ِةا تَّالسددد  أل ِضا أبنيِء نَيالعلاتِّ ألبنيِء اجل يع ِّ  ِ الضدددَّ اِتصددَدِل ٌعْجَ  ِهيا يف جايِر ِةالعلاتَّ ِةاهلاتَّ

(؟ة اجل ت ِةإىل سا تَّ ٌرعَب، يم َمٌدُ ُج اَن: علات كين تقاُل اُتهي، يذا الصَّوشقيقا أيِل

 احمليفظنَي) لتس يِة ي  امت اٌد( ة اجل ت ِةإىل سا تَّ ٌرعَب.. َمَدُ اجُل نَيالعلاتِّ) همُتَيسد ِ : يل َ د. أمحد

 لتسدددد يِة أو (،هي على العيمِلِتَنأمرتكدي ويي َ  ِةبقاَّ اليت  ؤمُن ِةالي ينيدَّ  ِةاألمرتكيدَّ  : اجمل اعدةِ اجلد دِ 

(؟إسرائيَل عن قييِم ج ت ًة وا  واتًةَوالذتن َ  نَيخني اإلسرائيليِّاملؤ ِّ: ِدُ اجُل خنَياملؤ ِّ)

 يف كلِّ حلقِّة وعن قضدديتي اعن سددا تَّ  افِعامل ني العلايِّنهِج أبنيَء ُل ثِّال ُ  الغية  كيذبة  الاثيقَة يذِه إنَّ

 ْمُيني هِجَن أبنيَء أنَّ يلً ي  األس .. ِعبشدَّ  يمِ الصدَّ  القيئِ  حيفا األسد  ونهجُ  اخليلِ  القيئِ  ، ويا نهُجبلٍ 

يف  ُه كيمَل ُقحقِّ، والذي ُتِهِتيف أصيَل ِراِيَجَتامُلَو ِهِعيف  نا  الغينِّ الفسديفسيئ ِّ  السدا يِّ  الاطِن ن نسديجِ ِم

 .ِعاجملت  وشرذمَة فاِفالص  ة  فتيَتسا تَّ أع اُء حييوُل ، لذلَكاالستثنيئ ِّ ِعنا يذا التَّ

 ِةاليهادتَّ لاا معتقد اتِ أدَخ اَنالعلات ) فيده  تقالاَن يف الاثيقدةِ  خطٌ   صددددرتٌح : يندي َ سببببوتنيبك 

؟على ذلَك َ  د ف ي ( همِتهم وعيمليَّعلى ثراِئ ك ليٍل ِةواملسيحيَّ

 ، لذلَكتِنال ِّو ، وال بني املنطِقتِنوال ِّ العلِم ، وال بنَيتِنوال ِّ بني العقِل ال خصامَة ُه: مبي أنَّد. أمحد

، فهل ِةاخلي جيَّ ِهوأشدكيلِ  ِهمظييِر اختالِف ،  غَمِةاملعناتَّ ِهيف أصدالِ  يحبًث تكاُن تِنيف ال ِّ البحَث فإنَّ

ني؟عيمليِّ ى نكاَنحتَّ يِتاإلسرائيليَّ دخيِلإىل إ حبيجٍة حنُن

عن  ني! خي جة ِتعلى عيمليَّ ك ليٍل ِةواملسدددديحيَّ ِةاليهادتَّ ني معتق اِتل ني أدَخهم بأنَُّتال، ف قاَل بِعبديلطذ 

وماسى  إمسيعيُلو وإبراييُم وناُه آدُم ي إليِهَعف الذي َدِرالصِّ ِمالقيِّ تِنال ِّ بيإلسدالمِ  عتقُ ني َنألنَّ احلقيقِة

بهي  يت نؤمُنالى )ع( عيس النَّيبِّماسى و النَّيبِّ عيليُمَت، َفعليهم أمجعنَي اهلِل وعيسدى وحم   صدلااتُ  

 تن تنت اَنالذ تِنال ِّ  جيِل كينت نتيَ  املعتق اِت يذِه ألنَّ واملعتق اِت يِتهلدي بيإلسددددرائيليَّ  ال عالقدةَ 

 ل نَياملس معتق اِت ، ك ي أنَّصحيحًة مجيعهي ة أن  كاَنبيلضروِ  ، وليَس)ع(ماسى وعيسى  لشدرتعةِ 
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ي أ ى َ ِل وماافقًة مجيعهي صحيحًة أن  كاَن بيلضرو ِة ْتدليَس الم ِّدددد  اإلس تِنال ِّ  جيِل اليت ي  نتيُ 

 )ص(.  حم َّ النَّيبِّ ني به سيِّ

 يبشرتًّ اًل  خ  لُبط  َ ق نيايِّال   ِهلتطبيِق اإلسالَم) هم بأنَِّتهم يف وثيَقَتمقاَل إذْن ُ : فهل  ؤتِّسببوتنيك 

(؟ِهعلى مصيدِ  أصيِلوالتَّ فسِ بيلتَّ

 ، وتلتزُمِنتيف ال ِّ واإلفتيَء القييَ  رفُضالذي َت ني العلايِّلنهِج بع ال، فهدذا ايلفٌ : بديلطذ د. أمحبد 

 فإنَّ تَناا ال ِّسدُدقيال َ ) :)م( عل ٍّ اإلميِممنني أم  املؤ ماالني لقاِل واإلميم ِّ سددال ِّوالرَّ القرآن ِّ  ِّبيلنَّ

 يَ النَّ فيَت أن : ِنيكتهِلُم ِنيصددلَتُخ) :عليني سددالُمُه يدقجعفر الصددَّ اإلميِم وقاِل (،يُ َقال ُت اهلِل أمَر

 (.ُمعَلي ال َ َ ِب ، أو   تَنبرأتَك

؟ ة مزوَّ الاثيقَة يذِه أنَّ ُ  ؤكِّ : إذن أنَتسبوتنيك

 أبنيِء عقي َة َهاَِّشُيهي ِلَعَ َزهي َوَبَتهي وَكَفن ألذَم وال نعلُم ِةحَّهلي من الصِّ ال أسدي َ  الاثيقُة : يذِهد. أمحد

 وأمِ  اهلِل  سدداِل من أقااِل ِه احيِ  معيمَل ، الذي اسددت  َّاألصدديِل العلايِّ اإلسددالم ِّ ني التاحي يِّنهِج

أب   ني كسيِّ ايِّني العلهِجَن ن قيدِةم مُهَعِبن َ َم، َو)ع(بني َجاملنَت حيبِةوالصَّ املعصدامنيَ  ِةواألئ َّ املؤمننَي

ي َيأحَي تنَذاللذ )ع( أب  عب  اهلل احلسددني بن مح ان اخلصددييبِّ ني وسدديِّ )ع(شددعيب حم   بن نصدد  

ني ِ ن سيَدِم ْمُهَعِبن َ َمَو ،احلقِّ بغِ  يًيْغَبَو اً َسه ي َحِليِئَضَف إىل إخفيِء ى احليق وَنَعَسَف البيِت أيِل نََّةُس

.يِءاألجلذ اجمليي تَن ني البلغيِءل يِئُعَو قيتالثِّ

 دوَن يمفي ي كتباا لكيناا ق  أعلناا أمسيَء على حقٍّ للحقيئِق املزوِّ ِة الاثيقِة يدذهِ  ولا كدين أصددددحديبُ  

اا ُتوأثَب ني العلايِّهِجيم عن مي كتباا عن َنني وعل يؤني أمسيَءُ سدددديَد وأعلَن ، ك ي سددددبَقٍلَجأو َو خاٍف

 ِةبيحلجَّ َضَحَدَو عن احلقِّ ن دافَعف، فكيناا ممذَجوالنَّ وشدددد اَز مٍُّق وعل يِء األزيِر عل يِء أميَم ُهَتيَّأحقِّ

 فيلسدداُفين  والتن الغسددَّع يد ال ِّ بهم: الفيلسدداُف الذتن نفت ُر العل يِء ، ومن يؤالِءالكيذبنَي أقيوتَل

..(.ق) السنجي ي ُناملكزو حسني أمح  واألمُ  والعيمُل  ازيِّحسن الشِّ

 ُةجَّ   إن كينت ل تهم احلَريَظَنُمهم َوعن أمسيِئ للكشددِف ائفِةالزَّ الاثيقِة يذِه أدعا أصددحيَب وأني الياَم

 ة صدددهيانيَّ ة وييبيَّ ة هم ع وانيَّوأي اُف هم كيذباَنؤوا ألنَّجُرهم لن َتأنَّ ين واثٌق، لكنَّوكين ل تهم الربييُن

 ِةبقاَّ ثقنَيهم، وواأنفِس ق َ  ، ولا كيناا عي فنَيحيٍقمن مكيٍن َس ني بيلغيِبرماَناٌم َت، فهؤالء قة ميسدانيَّ 
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 ليِل، وال َِّةبيحلجَّ ِةاحلجَّ ِعْرَق، َوواملبييلِة املنيظرِة عاني إىل مي اِنَ يف نااتييم َل نَي لصدددِدُمهم، َوِتحجَّ

، يًتْيَم ِهأخي حلَم َ ن تأكُلَك ا ترمانني بيلغيِب احا احلقِّ اا سددددبيَللُّهم بع  أن ضدددَد، ولكنَّليِلبديلد َّ  

 ،َلُأغ ِاَتنَُّهْم َأْجَ ِعنَي ِ َكَفِبِعزَّ) يف قاله  عيىل: اهلُل ُهلعَن إبليُس هم ك ي وعَ ِتااَتِغِل عفيِءإىل الضدد  جهاَنوتتَّ

هم عليني ن افرتاِئني مأنفسددَد َئرَِّبوُن دَُّرأن َن إالذ بهؤالِء مي نصدددنُع ولكْن (.ِعَبيَدَ  ِمْنُهُم ال ُ ْ َلصددِدنَي إالذ

 ل:ق  قي أم  املؤمنني اإلميم عل  )م( ماالني ، إذا كيَنوالربييِن ِةهم بديحلجَّ أقااَل َ ندِّ َف، وُنبديلبديطدلِ   

ْم َ ى َعَلْيُكَتدددَفَ ِن اْع) وقيل  عيىل: (،ر دددددد الشَّ إالذ ُهال ت فُع رَّدددالشَّ نَّإ، فجيَء من حيُث وا احلجَرد ُ )

 نَييلِّالضَّ يؤالِء ثِلِ ِل( ع) سيحامل النَّيبِّني ِ يِّدس بقاِل لذلك أختُم (،َعَلْيِه ِبِ ْثِل َمي اْعَتَ ى َعَلْيُكْم َتُ وا دَفيْع

 َلَ َع اَنُلعَ َتم َلك، إنَّم ُمت ْمي أحييُكم، فل َّيُكفأحَي ياا أمااً كاُن، أمل َ اِءالس  تي عل يَء) عليهم: واملغضاِب

 (.روَنو ت يَّ اَن ن َتعلى مي َ  اهلِل أمَر ، وليَستَنِ لِحامُل

 

: كل ة أخ ة.وكالة سبوتنيك الروسية

ئ ى أن تنطَف عيىل تأَب اهلَل يي إال أنَّأع اؤيي إطفيَء مه ي حيوَل سدديطعةً  احلقِّ : سددتبقى كل ُةد. أمحد

اأبً  ِهِتكلَ  ناُ 

 

أجرى احلوار: نواف إبراهيم


