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تليني احلجر أسهل من إقناع اجلاهلني

 4102كانون الثاني  42 الثالثاء يوم  املركز السوري للدراسات ربنشر ع حوار

 

 ىُيدع وزويٍَّح وبني شيييي ٍ  الدكتور أمحد أديب أمحد العلويِّ الباحِث بني ى هذا احلواُرَرَج

ن م العديَد تضيي ُّ جمموعٍة ، عرَبِةين َّالدِّ احلوزِة هر، وهو من مشييا ِ منذ حوالي الشييَّ( حممد الكعيب)

احلوار: هذا هو نصُّ !!!!يِّنِّوالسُّ  عيِّالشِّ والفكِر يِنالدِّ رجاِل

 نظُري يالذ األفُق) :اني سييابًق، ولكن كما قال أحد إخوتنا احلوزويِّج ِّدة َكمقاالُت الشيييا احلوي:ي 

.العلويِّ ِفطرُّبالتَّ نا أن نصفَككُنمي وبصراحٍة (،اجًد قض ِّالكاتب  ُهعرَب

أن  تقبُل . فهلاآلخِر وتصييييف ِة والقتِل همين به يوحي باإلرهاِبالذي تتَّ ُفطرُّالتَّ الباحث العلوي 

 ِهعن فكِر ويدافَع ِهبانتماِ  أن يعتزَّ إنسييياٍن كلِّ ه من حقِّأرى أنَّ (.شييي عيٍّ ٍفمتطرِّ) عل ك لقَب أطلَق

 ُفطرُّهو التَّ قِّللح ُفطرُّ، فالتَّاميذمومً  افيً . وهيذا ل   تطرُّ فنَياملتطرِّ نَيكفرييِّتَّال شييييبهيا ِ  وييدح َ 

.املذموُم ُفطرُّهو التَّ للباطِل ُفطرُّ، والتَّاحملموُد

 ْق، دقِّ ٍلدل دوِنب يَناآلخر هُ ك تتَّأنَّ ِفطرُّبالتَّ أقصُد ، بل كنُتالتَّكفرَي مل أقصيدِ  الشييا احلوي:ي  

، فأنا وِرالصييُّ من ه بصييورٍةَتهْماتَّ إالَّ شيي ٌص يبَقيف اخلطأ، مل  تقَع ال ىحتَّ يَناآلخر كلماِ  راءِةيف ق

 تنطُق كلمٍة يف كلِّ ٌحواض َبعصُّالتَّ أنَّ مبعنى اعلويًًّ اًفمتطرِّ َكووجدُت َكوحواراِت َكمقاالِت أتابُع فرتٍة ذمن

 ٍةحيصر بصورٍة، وتكفرييُّونه  بأنَّ …وسيي والطُّوالقمِّ هرستانيمن الشَّ اًلك َت بصيراحةٍ بها، فوصيف  

؟ هل  ٍلدل بدوِن اهاًمواتِّ اًفهذا تطرُّ  َ . ألايًّريكان تكف -باهلِل والع اُذ -هي بأنَّامة احللِّالعليَّ  تصييييُ 

؟عِة الشِّ وغالُة ٌةيَّه  حشوبأنَّ َةصرييَّالنُّ َةيَّالعلو لي أن أصَ  تسمُح

 يف قرارِة نَت، وأه  غالٌةبأنَّ َةصييييرييَّالنُّ َةالعلويَّ ووووو يصييييفوَن يَّوالقمِّ يَّاحللِّ إنِّ الباحث العلوي 

 إنسيياٍن  ؟ كلُُّكبنظِر كفرُينا هو التَّنا عن أنفسيِيدفاَع ؟ أم أنَّاهذا تكفرًي ه ، أفل َ َتى مقاَلبنََّتَت َكنفسيِي

ي احللِّ ما فعَلك بالكفِر اآلخريَن أن يصيييَ  ب عيِّالطَّ من غرِي ، لكْنطب عيٌّ وهذا أمٌر ِهمبذهِب ُكيتمسيييَّ

  عِةالشِّ الِةمن غ فرقًة َ صري أسَّبن ُن اًدحممَّ قالوا أنَّ حنَي  عِةالشِّ رموِزوسي وغريه  من ي والطُّوالكشِّ
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 ب حوَن  ُتك؟ وك برأي كفرييُّ!!! فَمن هو التَّاهلِل معاَذ ذلَك وما شييييابَه َماحملار َلوحلَّ بوَةعى النُّوادَّ

نا؟نا عن أنفِسْعنا إن داَفنا؟ وتلوموَنك  تكفرَيألنفِس

.  بالغالِةُكنا نصُفلوموننا بأنَّوَت غالوَنأنت  ُت الشيا احلوي:ي 

 راِ احلوا ؟ هل قرأَ !؟ ما هو دل لَك  لنا بالغلوُِّكبياتِّهامِ  ك   اعرتفيتَ  أرأييتَ  البياحيث العلوي   

؟بالغ ِب ورمٌي ذٌفه َق؟ أم أنَّاف َةالصَّ َةلويَّالع اليت نشرُتها والكتَب

؟امنوذًج أن أذكَر ُديهل تر الشيا احلوي:ي 

.ا. كن دق ًقفرتيَنامُل لنا من قبِل َبِس، ول   ما ُناوحق ق ًّ اأن يكون دق ًق الباحث العلوي 

؟ أم وحق ق ًّا اًقدق كان ه  أمساَء ذكرَ  الذين العلماِء حوَل َكحضرُت ُهوهل ما ذكرَت الشيا احلوي:ي 

األخرى  املصادِر نما كلُّك ، ب َرمصاِد ك فقط تقبُلٍر؟ أو أنََّتف هو ُم َةرييَّصالنُّ ن انتقَدَم كلَّ أنَّ ك تعتقُدأنَّ

؟ِةرييَّصالنُّ ىفرتي علَت َكأيبر

 وبدوِن دٌةَمعَتوُم ورٌةه  منشييييه  عل نا. كتُبلديك  واقرأ افرتاءاِت جاِلالرِّ ىل كتِبإُعْد  الباحث العلوي 

.دل ٍل أيِّ

فرٍت.وُم هو ُمكفٌِّر ِةيَّصريالنُّ دَة عق نتقُدَين َم كلَّ أنَّ ك تعتقُدأنَّ من الواضِح الشيا احلوي:ي 

هام.سوى االتِّ اًلدل  ْمه مل يقدِّألنَّ اطبًع الباحث العلوي 

 يٌّسنِّ واطٌؤت وجُديه كان أنَّ ُر. وهل تتصوٍَّةوسنَّ عٍة من شي  الكتِب كلُّ ُهْتهذا ما نقَل الشييا احلوي:ي  

؟ِةم َّاإلسال باقي املذاهِب ضدَّ ُةنَّوالسُّ عُة الشِّ تواطأي؟ إذن ملاذا مل ِةرييَّصالنُّ ضدَّ عيٌّ ش

ي هرستاني والغزالي وابن حزم األندلسة والشَّت م َّ .. وابُن عِةأخذوا من الشيِّ  ُةنَّالسيُّ  الباحث العلوي 

 . راجْعُهصورَت ْتوشوََّه ُهاليت ذمَّْت  عِةالشِّ من كتِب إالَّ )ع(صري د بن ُنحممَّ نادبس ِّ يكن هل  معرفٌةمل 

؟ُةنَّأو السُّ  عُةيف كتِبِه وكفََّره ؟ الشِّ ِةصرييَّى على النَُّمن افرَت ُلواري . َمن هو أوَّالتَّ

 نقُليا كان ما ها؟ إذمبعتقداِت ُةرييَّصالنُّ ُحرَِّصُت ال اآلن حتى: ملاذا لي بنقطٍة امسْح الشييا احلوي:ي  

روا فَتَي ال ىها حتَّبقراءِت ك  وامسحوا لآلخريَن، انشييروا معتقداِتافرتاٍء ُدهو جمرَّ ِةرييَّصييالنُّ معتقِد حوَل

 تحاوروَنيو علِنال يف موجودٌة ِة َّالوهاب ى. حتَّ…و ِةيديَّوالزَّ ِةنَّوالسيييُّ عِة الشيييِّ معتقداُ . أكثر ك  عل

؟ُةيَّصريالنُّ نيبعضه  البع ، فأ نتقدوَنوي
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 )ص( سييييوِلالرَّ عن آِل العقوِل الكربى وحتَ  واهليدايةَ  البالغيةِ  قرؤوا نهَجأمل َت البياحيث العلوي   

 ال وم، واحلواراِ  ىحتَّ وَناحلق ق ُّ وَنها العلويُّاليت أصييدَر الكتِب وكلَّ )ع( اخلصيي يبِّ ِد ِّالسييَّ وديواَن

.منشورٍة غرِي معتقداٍ  ون على وجوِدصرُّك  ُتنا؟ أم أنَّمعتقداِت  أجريناها حوَلاليت

 ُهنشُر متَّ لديك  والذي املوجوَد يَّرِّالسِّ املعتقَد وال نصرُّ، ولكن حنن نطلُب رَّصيِ مل ُن الشييا احلوي:ي  

.العلويِّ راِثالتُّ يف سلسلِة

ا أبو موسييى اليت نشييره العلويِّ راِثالتُّ سييلسييلةِ  كتِب ِتثب َتِب إذن أنت  تطالبوَن الباحث العلوي 

 وَناليت نشيييرها سيييل مان األذني واملنحرف فِةاحملرَّ الكتِب ، وبتثب ِتاحلريري املاسييوني غري العلويِّ 

.النا بها مج ًع دد، واليت ال عالقَةاجُل

 عِةاجلم صيييالَة رأيُتين ر أنَّمل أتذكَّ نواِ هذه السيييَّ كلُّ ، ولكْنما أنا خمطٌئربَّ الشييييا احلوي:ي 

منه . اجلمعِة خطبَة ت، ومل أمسْعالنِّ على ِةرييَّصالنُّ

ت.النِّ ك  عرَبِتمبشاهَد األموَر ك  تربطوَنأنَّ الغريُب الباحث العلوي 

 اجلمعِة ها صيييالةُ عنَد ِة َّاإلسيييالم  املذاهِب يف ذهننا فقط. كلُّ اًلال، كان سيييؤا الشييييا احلوي:ي 

ك .ملذهِب اجلمعِة صالَة مل نشاهْد اآلَن ىنا حتَّها، ولكنََّنوبثُّيو

 ِةالعرب َّ البلداِن لِّيف ك ِةمس َّالرَّ اجلهاِ  ، كلُّاول   دين ًّ س اسيٌّ ُهسبُب البثِّ عدُم الباحث العلوي 

أو  ننَيتسيينِّأو م عنَيإذا ظهروا كمتشيي ِّ إالَّ، على اإلعالِم نَيكعلويِّ نَيالعلويِّ ظهوَر تناهُ  ِةواإلسييالم َّ

ريقة!!لطَّا بهذِه َرأن تفكِّ ، ومن الغريِبات ل   مع اًرعلى النِّ لواِ الصَّ بثَّ أنَّ اني. علًمعلمان ِّ

.ُهمبا تعتقدوَن حوَنك  ال تصرِّألنَّ قِةيرالطَّ بهذِه ُرأفكِّ الشيا احلوي:ي 

تصرحيي؟ عدَم تفرتَض ىي، حتَّمنِّ عتقدي أكثَرُم وهل تعرُف الباحث العلوي 

نا أنَّ مئنَّنط حتى   يف شيٍءاُكنا أن نرتجَّكُنمي. هل (دكتور اي هاملسيلة  ريبغ ط  ِّخ) الشييا احلوي:ي  

وها.وانشُر ِةرييَّصالنُّ اجلمعِة وا لنا صالَةُلجِّن فضلك  َسك . ِمحبقِّ  طئوَنُم

جامع. ش َ  ولسُت أنا باحٌث الباحث العلوي 

؟اجلمعِة صالِة إىل أال تذهُب  الشيا احلوي:ي

ها؟؟؟َروأصوِّ الِةللصَّ أن أذهَب ْلخت َّ الباحث العلوي 
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أن  ُدي. نروانشرُه دقا َق منه عشيرَ  ْل؟ سيجِّ اجلمعِة صيالةِ  إىليا دكتور  ألن تذهَب الشييا احلوي:ي  

نا.قلوُب ، لتطمئنَّنا خمطئوَنأنَّ نفهَ 

، ومع ذلك سييطحيٌّ لي أن أقول لك: هذا طلٌب يت؟ امسْحبإسييالم َّ أهكذا تعرتُف الباحث العلوي 

.َكعنها بنفِس فاحبْث (ال وت وب)على  منشورٌة لواِ والصَّ من اخلطِب هناك العديُد

 اداِ والعب اِ  َّطحالسَّ إالَّ من اإلسالِم وال أعرُف وساذٌج وعاديٌّ ٌط بسي  أنا إنسيانٌ  الشييا احلوي:ي  

.ِةيَّاهرالظَّ

 ْضوأعِر علْ مبا ت ْثين، بل حتدَّيف الدِّ ، وال جتادْلُهال تعرُف بشيييٍء إذن ال تناقْش لوي الباحث الع

.ا ال تعلْ عمَّ

.أخي يا عصيبٌّ الوقِت ويف نفِ  ٌبمتعصِّ أنَت الشيا احلوي:ي 

.ين الذٌعبالعك ، ولكنِّ الست عصب ًّ الباحث العلوي 

.بسرعٍة زعُلك ت، ولكنَّاالذًع ال لسَت الشيا احلوي:ي 

. ا ِدبالعق َثونتحدَّ مبسييييتوى احلديِث أن نرتفَع أحبُّ ، لكْنمل أزعْل ال اطمئنَّ البياحيث العلوي   

.بذلَك حوَنك  ال تصرِّ، ولكنَّ؟ هكذا يقاُلاحلسنِي ط نَة : هل تعبُدفهَ َتِل ِلْثبامِل َكُثسأحادِّ

.نياحلس نعبُدها ونعبُد نع  حنُن الشيا احلوي:ي 

.ايًّكن جدِّ العلوي  الباحث

ك ؟عتقُدم ؟ على ماذا يعتمُديٌّرِِّس ه ل   لديك  معتقٌدلنا أنَّ َتثِبأن ُت كُنميهل  الشيا احلوي:ي 

 أنا مسييتعدٌّ .والكتِب واحلواراِ  من املقاالِ  ُهما قرأَت بكلِّ ك ال تقتنُعلكنَّ قلُت لَك الباحث العلوي 

 .ُكمن كتِب بالعقا ِد ألناقشَك

؟معَةي اجلك تصلِّين أنَّقنُعال ُت نا وأنَتمن كتِب نا يف العقا ِدتناقُش ك   شيا احلوي:ي ال

 و أمٌر، بل همه ٌّ أمٌر يينُّالدِّ قاُشوالنِّ . احلواُريف احليديثِ  ِةطح يَّ ُك َّ عن السييييَّ البياحيث العلوي   

 يف أجواٍء وَمال  نييا نع ُش، ألنَِّهعتقييِدأو م ِهعن ميذهبييِ  ظِرالنَّ ا بغ ِّمنييَّ فرٍد على كيلِّ  وتكل فيٌّ واجيبٌ 

 ن تشويٍهم العق دَة َقِحإىل ما َل ، إضيافةً ِةاحلقَّ العق دِة عن أصيولِ  تبدو غريبًة روحاُ ، والطُّمشيحونةٍ 

 مكامِن معرفِةييييل ح حُةييييالصَّ  لُةييييهو الوس ، فاحلواُراريِ التَّ من هذا وذاك على طوِل ٍةاذَّييييوآراء ش

 ُهن مصدُروَم ِهمعتقِد حق قِة ومعرفِة اآلخِر الكتشاِف طريقٌة احلواِر إىل كوِن إضيافةً . ِةوالقوَّ عِ يييييالضيَّ 
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على  بنىأن ُي أو فكريٌّ عقا ديٌّ ُهمهما كان نوُع احلواِر . ومن أصييييوِلأو تضييييل ٍل بال تأويٍل عتمُدُمال 

عن  لغرباِءا أقواَل أن تعتمَد نطِقامل ، ومن غرِيِهلنفسييِي ع ِهمبا يدَّ سيييل ُ والتَّ اآلخِر ها احرتاُمأهمُّ قواعَد

من  طح اِ والسَّ اِ واجلانب َّ األموِر عن سيفاس ِ  االبتعاُد عن نفسيي، وببُ  ُهما أقوُل ذهيب وترتَكَم

 . ومن الضييروريِّ ِ العق عن اجلدِل ، واالبتعاُداملعتقِد يف صييم ِ  والبحُث ِةانويَّالثَّ البسيي طِة فاصيي ِلالتَّ

 احرتاُم  َكفعل حاوِربالتَّ َ بادْرأنََّك . ومبا َكمعتقُد مهما كان ِهمن معتقِد االنتقاِص دُموع اآلخِر احرتاُم

.ِراحملاِو

 ِةنَّ، إذا كان علماؤنا وعلماُء السُّمبا تقوُل وأقبَل وأسكَت َكك   تريدني أن أحرتَم الشييا احلوي:ي  

.ِهكلِّ لعامِلل اب اًن صدْرك ، فلُ تكفرَي ريُدإذا كان ال ي زهُرألى اك . حتَّه  ضدَّقد اجتمعوا يف موقِف

 كفرِيالتَّ يف ٍةوإخوان َّ ٍةوهاب َّ احلاوي على أفكاٍر ُهمنهاَج اًلأوَّ أن يصيييلَح على األزهِر الباحث العلوي 

 أن يعاجَل ا، ثالًثٍةس اس َّ ملصاحَل ِةالوهاب َّ ِةعوديَّللسيُّ  اجملاملِة فت ه من عباءِةُم  رَجأن َي ا، ثانً والقتِل

بهذه  ن كاَنَم إالَّ، وِهب اِن يف موضوِع نبحُث منها، عند ٍذ ِةاجلنسي َّ  ًةخاصيَّ  الفتاوي املضيحكةِ  َةقضي َّ 

.اآلخريَن له تق  ُ  ال حيقُّ قا ِصالنَّ

.مسلٌ  َكلي أنَّ مل تثبْت فأنَت إىل نت جٍة نا لن نصَلب ننا ألنَّ إذن فال حواَر الشيا احلوي:ي 

ها ُتاقشيييَ من يت ُّ ، إذ باحلواِرواألكاذيِب االفرتاءاِ  ي انتشييياَرغذُِّي احلواِر إلغاَء إنَّ العلوي  الباحث

منه  قصييُدال أ . أنا عندما أدعو للحواِراألموِر حبق قِة اجلاهلنَي يف أذهاِن ُ ترتسييَّ ِهعل ها، وبدوِن دُّوالرَّ

 احلقا َق ُحيوضِّو د َةالصَّ ي القلوَبجِلُي احلواُر لعكِ ! على اُهأو تكفرَي اآلخِر أو تقزيَ  اخلالِف تعم َق

 يوَم نَيالعلويِّ َةصال ف ديو يظهُر بطلِب . لقد بدأَ واألخالقيِّ الفكريِّ يف مستواُه اأن يكون راقً  بشير ِ 

 لى معتقداٍ ع صرُّت ك مل تكتِ  فأنَتنا. لكنَِّتبإسالم َّ وتعرتَف غفراٍن عط نا صكَُّتِل يف املساجِد اجلمعِة

 قد بن َت َكألنَّ َكما ال يناسييُب لتكذيِب سييتلجُأ ربتي يف احلواِرِخ لنا، ومن خالِل غري منشييورٍة ٍةيَّسييرِّ

دنا عن س ِّ جاِلالرِّ يف كتِب ُهوما قرأَت يف احلوزِة ُهعلى ما درسيتَ  ااعتماًد نَيالعلويِّ حوَل امسيبقً  أفكارَك

  احلواِريف هذا األسلوَب وبالتالي فإنَّ ،)ع( ن محدان اخلص يبِّدنا احلسني بوس ِّ )ع(ري َصد بن ُنحممَّ

 الوحدِة كرَةف لذلك فإنَّ تت الُ  ادوًم ، واملذاهُبال عقا ديٌّ مذهيبٌّ ه حواٌرألنَّ فضييييي إىل نت جٍةلن ُي

  عيُّالشِّ تنَعيق أن . فال ميكُنفِ على النَّ أو ضيحكٌ  ٌةإعالم َّ ا فقاعٌةبها هي إمَّ ُعاليت تتقنَّ ِةاإلسيالم َّ 
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 وحدٍة ِة.. فعن أيَّواإلماِم سييييوِله  للرَّمب يالفتِ  يُّنِّالسييييُّ أن يقتنَع أبو بكر وعمر.. وال ميكُن بنزاهيةِ 

ثون؟تتحدَّ

 بييل حوَل اريِ والتييَّ االشيييي يياِص حوَل قياشِ النِّ من خالِل ل َ  اآلخِر هي احرتاُم ُةاحلق ق يَّ  الوحيدةُ 

. هل احلقِّ وبها إحقاُق فهي اليت تدوُم ا العق دُة.. أمَّحرٌَّفُم اريَ والتَّ لوَنزا  األش اَص .. ألنَّالعقا ِد

بن  مَرع حيبُّ اشيييي ع ًّ أن جنَد ؟ هل ميكُناخلالفِة حوَل وشيييي عٍة ٍةنَّكسيييُي افقوا تارخي ًّأن تتَّ ميكُن

بع ال. : بالطَّعلى أبي بكر؟ اجلواب )ع( الفارسيَّ سيلمانَ  ُليفضيِّ  اسين ًّ  اب؟ هل ميكن أن جنَداخلطَّ

 ، فالعق دُةاعقا ديًّ َثأن نتحدَّ امله ِّ َنِم، َفوا بالعقا ِدُثوحتدَّ غريِةالصييييَّ اخرجوا من اخلالفاِ  ليذليكَ  

 موضيييوَع تُحها نف، وبعَديينُّالدِّ واملنطُق هو القرآُن .. واحلكُ اخلاطِئ من الفكِر ح َحالصيييَّ الفكَر ُرظِهُت

 بعَ  إذ س فضُح من احلواِر اآلخريَن ُرسي نفِّ  االماِم ى يف عهِدَرما َج  قِةحبق اإلدالَء ، ألنَّاألشي اصِ 

ه .بكذِب جاالِ الرِّ

. لذلك طريقٍة ِةك  بأيَّأن تدافعوا عن غلوِّ ، وتريدوَنقاَشالنِّ ال تعرفوَن وَنأنت  العلويُّ الشيا احلوي:ي 

ا.نصفوَف َدونوحِّ ك  مسلموَنأنَّ نقتنَعى حتَّ ي اجلمعَةتصلِّ َكإذا شاهدُت إالَّب ننا  ال حواَر

رضيييى أن أن َت . هل من العدِلِبعصيييُّنا بالتَّهَمواتَّ قاَشالنِّ ن فتَحَم يا شييي  ، أنَت الباحث العلوي 

 ي مشييكلُة.. وهٌة؟ هذه إقصييا  ََّكعن نفسيِي لك أن تدافَع ث  أقول: ال حيقُّ ف َك ل َ  بشيييٍء َكَمِهأتَّ

؟تدعو إل ه إذْن حواٍر ، فأيُُّهنفَس إالَّ أن يسمَع يريُد  أحَدعام، ال بشكٍل املسلمنَي

 الوحدَة ُقها حنقِّك ، وبعَدبإسالِم سينقتنعُ  ِةصيرييَّ النُّ اجلمعِة صيالةَ  عندما أشياهدُ  الشييا احلوي:ي  

ة.ا ف َّالطَّ رُياليت تث املناقشاِ  ونرتُك عايَشوالتَّ

  بتغ  ِببه ، وال نِّالظَّ ه  وسييييوِءهاِمال باتِّ اآلخريَن عقا ِد ِمباحرتا يكوُن عايُشالتَّ الباحث العلوي 

؟ريدني أن أسكَتهنا، ملاذا ُت قاَشالنِّ . أنت فتحَتاحلقا ِق

.الِةالصَّ بعَد َك وأرجع إل اعذًر َكُح أستم اجلمعِة صالَة أنا دخلُت الشيا احلوي:ي 

الم.نا والسَّأعماَل اهلُل َلنلتقي، تقبَّ الِةالصَّ بعَد الباحث العلوي 

 احلواِر ن جمموعِةم ص يب احلظُرإذ كان من َن قارُبوالتَّ حاوُروالتَّ واصُلوالتَّ لُةالصِّ ْقمل تتحقَّ بعد ذلَك

 !!!!ِةين َّالدِّ للوحدِة
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