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ّبرنامجصّملخّ 
ّللشيخّالِغز ي]السرطانّالقطيبّاخلبيثّيفّساحةّالثقافةّالشيعي ة[ّ

7ّحسنّالبناّجّّ-ّ(8احللقةّ)
ّ

ّم22/9/2017ّاملوافقّ–هـ1439ّّحمرم1ّّاجلمعةّةالفضائي ّالقمرّقناةّعلىّرضتُع
www.alqamar.tvّّواألوديوّبالفيديوّالفضائي ةّالقمرّقناةّموقعّعلىّرةتوّفُم
 

كانّالقسمّاألو لّمنُهّهوّنقٌلّواقعيّّيفّاحللقةّامُلتقد مة،ّيفّخامتتهاّعرضُتّعلىّالشاشةّفيديو..ّ✤
بعدّهذاّاملقطعّمباشرةّهناكّمشهٌدّوّالسابقّمجالّعبدّالناصر..جلزٍءِّمنّخطاٍبّللرئيسّاملصريّ

ّ(ِّمنّ]مسلسلّاجلماعة[.2متثيليّمنّاجلزءّ)
ّلكن هّيتحد ثّعنّحقيقٍةّصادقةّبتمامّاملعايري.وّصحيحّأّنّاملشهدّمتثيلي،

ّ[2ج:ّاجلماعةّمسلسل]ِّمنُّمقتطفّدراميّفاصل:1ّفيديوّمقطعّ★
ّامُلسلمني،ّاإلخوانّأجواءّيفّفقطّليسْتّالواقع،ّأرضّعلىّموجودةّحقيقٍةّإىلّإشارٌةّاملشهدّهذاّ✤

سائرّاالت جاهاتّاألخرى..ّوّالشي عيةوّةالُسني ّالديني ةّاملؤس ساتّيف..ّالديينّالواقعّعمومّيفّإن ماو
ّهذهّالظاهرةّواضحٌةّجد ًا:ّظاهرُةّالشعارات.

َمنّوّنقاشّمعَّمنُّيخالفهم..وّيدخلونّيفّجدٍلوّ،ُهمّالّيلتزمونّهباوّفالقادُةّيرفعونّالشعارات
لرب ماّخيسرّحياته..ّبغض ّالنظرّعنّاملوضوعّوّخالفّهذِهّالِشعاراتُّيضربّمُبختلفّأنواعّالضرب

ّهو:ّموضوعّاحِلجابّأوّغريّهذاّاملوضوع.وّالذيُّأثريّيفّهذاّاملشهد
دافعونُّيّّعنها،ّيتحد ثونّفيها،ُّيؤّلفون(ّالدينيةّالقياداتّألسنةّعلىّالِشعاراتّظاهرة)ّالظاهرةّهذهّ●

همّيفّنفسّوّاحلكوماتوّلرب ماّيدخلونّيفّنزاٍعّمعّالُدولوّعنها،ُّيحاكمونّالناسّعلىّأساسها،
الوقتّالّيلتزمونّهبا،ّالّعلىّامُلستوىّالشخصي،ّالّعلىّاملستوىّالعائلي،ّالّعلىُّمستوىّاحلاشي ةّ
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َلمسُتهاّيفّأجوائناّالدينيةّالشيعيةّعلىّّ-األقلّيفّجتربيتّالشخصي ةّعلىّّ-هذهّالقضي ةّّالقريبةّمنهم.
تنظيماتناّالشيعي ةّ)إْنّكانّذلكّيفَّمرحلةّوّعلىُّمستوىّأحزابناوّمستوىّاملؤس سةّالدينيةّالرمسي ة،

ّامُلعارضة،ّأوّكانّذلكّعلىُّمستوىّاحُلكم(
ّإلتزامّعدمّعنّمسارح،ّعنّنما،سيّعنُّموسيقى،ّعنّيتحد ثّشاهدمتوهّالذيّاملشهدّفهذاّ●

ّ!اهُلضييبّحسن:ّامُلرشدّبيتّيفّباحِلجاب
إىلّأنّتويفّسنة1975ّّامُلرشدّالعامِّمنّبْعدهُّعمرّالتلمساينّالذيّصارُّمرشدًاّلألخوانّيفّسنةّ

1986ّ.ّ
هوِّمنّوّانّعازفًاّعلىّالُعودّحت ىّيفّاألي امّاليتّكانُّعضوًاّيفّمكتبّاإلرشاد،كّالتلمساينّعمرّ●

ّالكالمّهوُّيصر حّبهّبنفسه..ّوالُكتبّواحلقائقّموجودة.وّاجليلّالذيّصاحَبّحسنّالبن ا، ّهذا
ّجيتمعّأصدقاؤهّحتمًاِّمنّأعضاءّمكتبّاإلرشادوّكانّيعزفّعلىّالعود،وّوكانّميلكّعودًاّيفّبيته،

ِّمنّغريه..ّبلّأكثرِّمنّهذا..ّو
لكنّهذِهّوّأناّالّشأنّيلّبِهّفتلكُّحري تُهّالشخصي ة..وّفالرجلّدخلّمدرسًةّلتعّلمّالرقصّالَغريب..

حتد ثّعنهاّالتلمساينّّوهذهّامَلطالبهذاّامُلرشدّأيضًاُّيطالبِّبخالفّماّيقومّبِه.ّ)وّهيّاحلقيقة..
ّأمثالّهذهّاملطالب(.وّيفّندواتّمفتوحةّيفّاجلامعاتّامِلصرية..ّهوّحتد ثّعنّقضي ةّامُلوسيقى

خيرجّوُّيخفونه،وّلكنّحنيّيكونِّسري ًاوّذاّالكالمَّعَلني ًاّسيقومونّمبدحه،حينماّيكونِّمثلّه•ّ
أمريكاّوّهذاّالكالمّعلىِّلسانّأحدهمّيقولون:ّهذهّدعاياٌتِّمنُّعمالءّالُسلطة،ّأوِّمنّعمالءُّأوربا

ّاليتّختشىِّمنّمجاعةّاألخوانّامُلسلمني..!ّ
األمر) كانّبالوثائقوّنفسهّموجودّيفّواقعناّالِشيعي..ّفأي ّانتقادُّيوج هّللمرجعي ةّوهذّا احلقائق،ّوّإنّْ

إّنّالُدَولّالُكربىّجن دْتّهذاّالذيّينتقدّينتقدّاملرجعي ة،ّوّإّنّاالستعمار،وّيقولون:ّإّنّاإلستكبار،
ّألّنّهذهّالدولّالُكربىّختاُفِّمنّاملرجعي ة!!(
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اهُلزالِّمنّاملن•ّ اهُلزالِّمنّالِفكر،وّطق،هذّا اهُلزالِّمنّاإلعالمّالزالّموجودًاّبينناّيفّواقعناّوّهذّا هذّا
قضي ةّالِشعاراتّالزالتّموجودًة..ّّالعريب،ّيفّواقعناّاإلسالمي،ّيفّواقعناّالُسن ي،ّيفّواقعناّالشيعي.

ّأيضًاّكذلك.ّاحلالّهموُّهمّينتقدونّاحُلّكامِّمنّأن همّالّميلكونّإّلاّالِشعاراتّاجلوفاء،
همّبامِلثلّأيضًا،ّوّيتركونُّشعوهبمّهكذا..وّهمّينتقدونّاحُلّكامِّمنّأن همّيتمت عونّمباّيتمت عونّبِه،

ّفهمُّيحّللونّألنفسهمّماُّيحر مونّعلىّأتباعهم..!
ّفهذاّاملشهدّالذيّشاهدمتوهُّيشريّإىلّقضي تني:

همّوُّيلزمونّأتباعهم..ُّيدافعونّعنهاوّهمّهبا،رفعّالشعاراتّاليتّالُّيلزمونّأنفسّ:القضي ةّاألوىل•ّ
ِّضحٌكّعلىّالذقون؟(وّدجلوّالُّيطب قوهناّعمليًا.ّ)أليسّهذاّكذبٌّ

أناّأحتد ثّهناّعنّاجملموعاتّوّأن همُّيحّللونّألنفس همّماُّيحر مونّعلىّغريهم..ّ:القضي ةّالثانية•ّ
ّهيّأكثُرّسوءًاّمنّاجملموعاتّالعلمانية!وّالدينية،

ّ[2ج:ّاجلماعةّمسلسل]ِّمنُّمقتطفّدراميّفاصل:2ّفيديوّمقطعّ★
بنيّهيكلّ)الشخصي ةّاملشهدّعلىّتعليقّ✦ فيمّا هذهِّامُلقابلّة حقيقي ة.ّ. املشهدّيتحد ثّعنّواقعّة هذّا :ّ

ّالذيّكانّمالزمًاّلعبدّالناصرّمعّامُلرشدّحسنّاهُلضييب.وّاإلعالمي ةّ"الصحفيّاملصريّاملعروف"(
أناّهناّالُّأريدّأنّأجتن ىّعلىّاألخوان..ّفنحُنّعندناّوّحقيقي ة..ّهؤالءُّهمّأئمةّاألخوان..هذهُّمقابلةّ

ِّمنّأمثاهلمّالكثري.ّ
ّيكونوَنّيفّمقاٍموّأيضًاّالذينُّينَصبونّأئمةّيفّالوسطّالشيعيِّمنّرجالّالدين،ِّمنّرجالّالسياسة،

نّالناسّأوِّمنّعندّأنفسهم(ّفُهمّأيضًاّبنفسُّينص بونّيفّهذِهّاألمكنةّ)ِموّهوّلإلمامّاملعصومّفقط،
ّامُلستوى..ّهمّأيضًاّتنطليّعليهمّاألكاذيب، ُيعشعُشّاجلهلّوُّيضَحكّعليهم،وُّيخدعون،وّهذا

ّالسفاهةّكماُّكّلّالناس.وُّيعانونّمنّاحلماقةوّامُلرّكبّيفُّعقوهلم،
ّيفّهوّهوّاألمروّ..بيتهّيفُّيطب قهّأنّيستطيعُّّالّهوّبأمرٍّّاحُلكومةُّيطالبّأن هّاهُلضييبّسفاهةِّمنّ●

لىّأرضّعّلهّوجودّالّشيءّعنّيتحد ثوّيقول،ّماّيقولوُّيزجمر،وُّيقسم،..ّهيكلّمعُّمقابلته
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هؤالءّالذينَّخدعوهِّبهذهّاملعلوماتّعنُّأسرتهّلطاملاَّخدعوهّأيضًاّمبعلوماٍتُّأخرىّيفّتقييمّّالواقع!
ّيفّمكاتبّقياداتناّالسياسي ة.وّعلمائناوّمكاتبّمراجعناهذاّاألمرّنفسهّجيريّيفّوّاألشخاص،

ّنتحد ثّحينماّاألمرّهذاّسيت ضحوّ..اهنارْتّفْعالًّّامُلسلمنيّاإلخوانّمجاعةّالبن ا،ّحسنّمقتلّبعدّ●
ّاإلجرامي..وّالذيّأعادّبناءّمجاعةّاألخوانّاملسلمنيُّهوِّفْكرّسيدّقطبّاإلرهايبّ!قطبّسي دّعن

كانّّانّامُلسلمنيّهو:ّحسنّاهُلضييبسّلطّفكرّسي دّقطبّعلىّمجاعةّاإلخوكانّالوسيطّالذيّو
ّهذاّاألمرّقدّشخ صُهّفيهّحسنّالبن ا.و،ّميتلُكّدهاًءّواسعًا

لكنّكانْتّهناكّعالقةّوّصحيحّيفّأي امّحسنّالبن اّملّيكنّحسنّاهُلضييبّظاهرًاّعلىّالشاشة،•ّ
،ّيستشريهوّاألمورّامُلهم ةّجد ًاّكانّحسنّالبن اّيذهبّإليهيفّو،ّبنيّحسنّالبن اوّوثيقةّجد ًاّفيماّبينه

بعدّذلكّصارُّمرشدًاّعام ًاّلألخوانّملّيأِتّذلكّمنّفراغّكماّوِّلذاّفمجيُئوهّإىلّمكتبّاإلرشاد،
لكن هّمه دّوّملّيأِتِّمنّاختيارّمكتبّاإلرشادّأيضَا..ّالقضي ةَّمه دّهلاّحسنّالبن ا،وّتصو رّالبعض،

ّاألمرّ ّاملنصب،ّوّيفّاخلفاء..هلذا ّيفّهذا ّطامعنيّيفّأنّيكونوا ّفأعضاءّمكتبّاإلرشادّكانوا إّلا
ّاملعروفّبعبدّالرمحنّالساعايت،ّاعتربّالقضي ةّقضي ةِّمرياث.. اختلفّوّخصوصًاّشقيقّحسنّالبن ا

لكنّحسنّالبن اّكانّقدّرت بّّأعضاءّمكتبّاإلرشادّيفّهذهّالقضي ة..ّكّلّواحدّيد عيهاّلنفسه!
رتيبًاّأوصلّاهُلضييبّإىلّماّوصلّإليهّأنّصارُّمرشدًاّعام ًاّلألخوانّامُلسلمنيّويقولونّعنه:ّاإلمامّت

ّحسنّاهُلضييب.
ّالتنظيمّالسر يّبرئاسةّعبدّالرمحنّالسنديّماّكانّ•ّ ملّيستطعّاهُلضييبّأنُّيسيطرّعلىّاألمر..

حبسبّاحل أم ّا لهُّفقطّحبسبّالظاهرّ، له..ّكانّخاضعًّا للُهضييب،خاضعًّا لذلكّوّقيقةّملّيكنّخاضعًّا
عنّطريقّوّلكن هّأعادّإنشاءُهّمر ًةّثانيةّعنّطريقّسي دُّقطبوّحّلّحسنّاهُلضييبّالتنظيمّالسر ي،

أنّيصريّعضوًاّوُّرب ماّبدأّبإنشائهّحت ىّقبلّأنّيرتبطّسي دّقطبّارتباطًاّوثيقًاوّأفرادّآخرينّأيضًا..
ّيفّمكتبّاإلرشاد.
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ُيشاعّعنّاهُلضييبِّمنّأن هّحّلّالتنظيمّالسر ي،ّشاعّذلكّألّنّعبدّالرمحنّالسنديّماّفهذاّالذيّ•ّ
ملّيكنّعبدّالرمحنّالسنديُّمقتنعًاّأنّيكونّحتتّوّكانُّيريدّأنّيكشفُّكّلّاألسرارّللُهضييب..

ّلى..وصايةّاهُلضييب،ّفإّنّعبدّالرمحنّالسنديّكانّيرىّاألهلي ةّيفّنفسهّأنّيكونّهوّالقائدّاألع
هوّسي دّوّاخترقّتنظيمّعبدّالرمحنّالسنديِّمنّطريقَّزميلّعبدّالرمحنّالسنديوّلذاّالتف ّاهُلضييبو

إىلّجرحّوّإىلّقتلّشقيقِهوّمّلاَّعِلمّعبدّالرمحنّالسنديّبذلكّفخ خّلهُّقنبلًةّأد تّإىلّقتلِهوّفايز،
ّعائلته!
ّهووّ..البن اّحسن:ّهوّاالت جاهّهذاّيفُّهجعلّالذيوّعّلمهّوالذيّالَسَنديّالرمحنّبعبدّجاءّالذيّ●

ّ!اإلجراميّاخلطّهذاّاختطّالذيّهوّأيضًاّالبن اّوحسن..ّلهّمهَّدوّأيضًاّباهُلضييبّجاءّالذي
معّثقافتهّالواسعةّإّلاّأن هّكانُّيعاينّوّيفّسلكّالقضاء،وّضييبّمعّجتربتِهّالطويلةّيفّاحلياةاهلُّّحسنّ●

موجودةّيفّأوساطناّالدينية،ُّخصوصًاّعندّالُزعماء،ّماّدامّرعاياهمّهذِهّالسذاجةّوِّمنّسذاجة..
ُّيسّلمونّهلمّتسليمًاّكاماًل،ّفإن همّيفّبعضّاحلاالتَّيقبلونّمنهمّأي ّشيءِّمنُّدونّأنُّيدّققوا..

ّمثلماُّهناكّسذاجةّيفّاالت باع،ّهناكّسذاجةّيفّالقيادات.و
ّفقطّواحدة،ّجتربةّهلمّتنجحّمل1928ّّسنةّمنذّامُلسلمني،ّاألخوانّمجاعةّتأريخّطولّعلىّ●

كنّحنيّبدأتّلوّ..إخواني ةّجتربةّليسْتّامُلعاصرةّالتركي ةّالتجربةّأّنّعلمًا..ّامُلعاصرةّالتركيةّالتجربة
تنحوّباالت جاهّاألخواينّبدأّالفشلّيتسر بّإليها..!ّاآلنّاألخوانّيفّالتركياّ)علىّامُلستوىّالداخليّ

سنوات10ّّسنوات..ّاإلخوانّقبل10ّّامُلستوىّاخلارجي(ّهمّليسواّكاألخوانّقبلّعلىّوّيفّتركيا
ملّيتصر فواّبطريقةّإخوانيةّوّيفُّتركياّكانواّبشكٍلّآخر؛ّألّنّاملنحىّاألخواينّملّيكنّظاهرًاّللَعيان،

ّللثقافةّالعلمانية، ِّوفقًا ّيفّالزواياوِّصرفة..ّتصر فوا ظلمةّيتحر كونّاحلواشيّاملُّوّالتكاياوّإنّكانوا
َلم اّبدؤاّيقتربونّشيئًاّفشيئًاّوِّمنُّهناّجنحوا؛ّألن همّملّيعتمدواّاألسلوبّاألخواين..ّحتر كًاّإخواني ًا.

ِّمنّاألسلوبّاألخواينّبدأّالفشُلّيتسر ُبّإليهم!
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ّمتامّفاشلٌةوّاإلفساد،ّيفّالنجاحّمتامّناجحٌةّمجاعةّهذهّالبن ا،ّحسنّأس سهاّاليتّاجلماعةّهذهّ●
أكثرّقاعدةّمجاهرييةّهلمّوّمصرّهيّعاصمتهم،ّهيّبلدهم،ّ.أمامناّالتجاربوّاإلصالح،ّيفّالفشل

اجلماعة.وّيفّمصر.. كبريِّمنّالكفاءاتّيفّهذّه بعدّد هؤالء..ِّّمصرّمشحونّة اإلشكالّليسّيفّكفاءّة
قيقةّاإلسالمّهوّاإلشكالّيفّمنهجّاألخوان..ّفهذاّالِشعارّالذيّرفعوه:ّ)اإلسالمّهوّاحلل(ّيفّاحل

ّناّأحتد ثّهناّعنّإسالمّحسنّالبن ا،ّعنّإسالمّمجاعةّاألخوان،ّفذاكّاإلسالمّامُلشكلة.اوّامُلشكلة،
إسالمّالشيعةّفيهّرسوٌم،ّوّآلُّمحم دّالُّوجودّلُهّعلىّأرضّالواقع..ّإسالمّالُسن ةوّإسالُمّحمم ٍد•ّ

ّناعٌةّبشري ة.فيهُّخطوطّبعيدة..ّهذاّاإلسالمّالذيّبنيّأيديناّهوِّص
ُسني ة، الُسن يِّصناعةٌّبشري ّة إسالميةّوّاإلسالّم ملّتنجحّجتربّة ِلذّا ِشيعية.ّ. اإلسالمّالشيعيِّصناعةٌّبشري ّة

ّجناحًاَّحقيقي ًا؛ّألّنّاإلسالمّاحلقيقي ّملُّيطب ق..ّاإلسالمّاحلقيقيّالّوجودّلهّعلىّأرضّالواقع!
إضافاٌتّالّعالقةّهلاّباإلسالم..ّهناٌكّوُّيصاحبُهّحتريٌفّكبريهناكّشيٌءّيسريِّمنّاإلسالمّاحلقيقي،ّ

ّعبثْتّباإلسالم!وّتقاليدِّعربّالُقرونّلعبْتوّأعراٌف
هناكّعلماءُّيعانونِّمنّجهٍلُّمرّكب،ّينظروَنّبعنٍيّواحدةّلألشياء..ّهناكِّمنّأْهلّالِفْكرّالّميتلكونّ

ّشيٍءّآخر،ّفُيخي لّهلمّمباّأن همَّيحملونّشهاداتَّموسوعي ةّيفّاإلسالم..ّقدَّيمتلكونَّموسوعي ةّيف
يّطلعونّعلىّشيٍءِّمنّاإلسالمّفُيخي لّإليهمّأّنّوّيفّموضوعِّمنّاملوضوعاتّالّعالقةّلُهّباإلسالم،

ّهذاّالتخص صّيفّحقائقّاإلسالم!وّهذهّالشهادات
ّطبقةٌِّّمصرّيفّحامنيامُلّطبقةوّ..امُلحامنيّمنّكبريةّأعدادّعندهمّمصرّيفّامُلسلمونّاإلخوانّ●
بنيُّمحاميّالدولّالعربي ةّسنجدّوّامُلحامونّيفّمصرّإذاّأردناّأنّنقومّبعملي ةّمقارنةّبينهموّفة..ُمثّق

منّوِّمنّخاللّاإلعالم،ُّهناكّتفو قّثقايفّواضحّيفّجهازّامُلحاماةّيفِّمصر..ُّيمكنناّأنّنستكشَفُه
ّامُلسلمونّينتميّإليهمّعددّكبريِّمنّهؤالءّامُلحامني،الدراسات..ّاإلخوانّوّاملّلفاتوّخاللّالُكتب

إن ماّالفشلّوّماّجنحواّإّلاّبعدّأنّفارقواّهذهّاجلماعة..ّفالفشلّليسّيفّثقافتهم،وّلكن همّفشلوا،و
ّيفّهذاّاملنهجّاألخواين.
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ّامُلخابرايتّالعملّيفّاشتغلْتّاليتّاجملموعاتًّهمّاملسلمنيّاألخوانّمجاعةّيفَّنَجحواّالذينّ●
ّإّلاّفإن هاّملّتنجحّخارجّهذهّاجلماعة.وّ..ّاستطاعتّأنُّتسيطرّعلىّأتباعها،األخواين

ّمسؤولًةّصارْتوّالناس،ّأمامّمبساحبهاّأمسكْتوّالتقوىوّالورعّأظهرْتّاليتّاجملموعات..ّأيضًاّ●
ّاستطاعواوّمالية،ّإمرباطوري اتّهلمّصنعواّإذّالشخصي،ّامُلستوىّعلىّجنحواّهؤالء..ّاألموالّعن

ّأنّميلكواُّممتلكاتّكثرية..ّهؤالءّهمّفقطّالذينّجنحوا.
ّالنساءوّالرجالّعلىّامُلسّلطّالِصْهرّهو..ّالبن اّحسنّللُمرشدّامُلدّللّالصهر(ّعابدينّاحلكيمّعبد)ّ✤

ّ.البن اّحسنّالنوراينّالعاملُّيريدهّماِّبحسب
ّ:الشخصيّاملستوىّعلىّعابدينّاحلكيمّعبدّقص ةّ●

إذاّماّحتد ثّوُّحلوّامَلعشر،وّكانُّحلوّاّللسانوّعبدّاحلكيمّعابدينّكانّزوجًاّلشقيقِةّحسنّالبن ا،
فدائمًاّتواصلُهّّ..ّاألطفالوُّقدرًةّعلىّالتأثريّعلىّالنساءّكانّميتلُكوّكانّحديثُهُّيعجبّالسامعني..
حسنّالبن ا،ّفبيوهتمّمفتوحٌةّلهّمنّّباعتبارّأن هِّصْهُروّمعِّنسائهم..وّمعّاألطفالِّمنّأبناءّاجلماعة

ّالرجلّاستغّلّهذِهّالُفرصةّأحسنّاالستغالل.وّالقياداتّإىلّاالتباع،
ّ.عليّالرحيمّلعبد[ّلألخوانّالسر يةّاملّلفاتّ-ّاالت حاديةّإىلّالطريق]ّكتابّعندّوقفةّ✤

ّإبراهيمّ ّ)الدكتور ّوكيلّاجلماعة ّالكتابّعلىّالنصّالكاملّمُلذكرة هوّمنّوّحسن،اشتملّهذا
بعدّأنّظهرْتّفضائحّعبدّاحلكيمّ،ّشخصياتّاألخوانّاملعروفني(ّيفّفضيحةّعبدّاحلكيمّعابدين

ّكانّالقرارّأنُّيطرد،وُّشكّلتّجلان،وّعابدينّعلىّالسطح،ّحدثْتّنزاعاتّداخلّمكتبّاإلرشاد،
ّا..!الُّطِرد،ّبلّبقيّعلىّرأسّالقيادةّبأمٍرّمنّحسنّالبن وّلكن هّالّقد مّاستقالةو
ّجنحتّّْأن هاّكيفوّالبن اّحسنّوراءهاّكانّاليتّاإلنقالبيةّامُلحاولةّعنوّاليمن،ّعنّحد ثتكمّحنيّ●
كانّهذاّوّاإلرشاد،كتبّمّعنوّعنهّمبعوثًاّالبن اّحسنّأرسلّالفترةّهذهّيف..ّيومًا26ِّّلمد ةّبقيتو

أرسلّهذاّّقبلَّمقتلِهّحبدودّالسنة.كانْتّهذِهّالقضي ةّوّاملبعوثّهوّهذاّالِصْهرّ)عبدّاحلكيمّعابدين(
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ُيهينّمجاعتهّالذينّتسّلطواّوّامَلبعوثِّبطريقةُّمنافقةّحَبيثُّيعز يّأوالدّاإلمامّالزيديّ)حاكمّاليمن(
ّعلىُّحكمّاليمنّيفّتلكّالفترةّالقصرية.

ّيفّجاءْتّاليتّالتفاصيلّهذِهِّمنّالكثريّأنّّّعلمًا..ّامُلذّكرةّهذهّيفّجاءّمم اِّمقدارًاّلكمّسأقرأّ●
ّالُسّكريّأمحدّبنيّصحفيوّإعالميّتراشقُّهناكّكانوّوقتها،ّيفّالُصُحفّيفُّتنَشُرّكانتّامُلذكرة

رغمّأن هّّ-يّجعلّحسنّالبن اّيطردّأمحدّالُسّكريّالذّالرئيسّالسببّألّنّ؛هأتباعوّالبن اّحسنّبنيو
ّالُسّكريّاحلادِّمنّعبدّاحلكيمّعابدين.السببّهوّموقفّأمحدّّ-كانّشريكًاّلهّيفّتأسيسّاجلماعةّ

ّ:حسنّإبراهيمّالدكتورّيقول..ّامُلذّكرةّيفّجاءّمم اّ●
أيّحسنّالبن اّّ-توالْتّاالجتماعاتّعلىّهذاّالنحو،ّحت ىُّكن اّيفّاجتماعّيفّمنزلّفضيلةّامُلرشدّ)و
دّلبعضناّبالبقاء،ّفبقيتّمهمناّباالنصراف،ّأشارّفضيلةّامُلرشوّانتهيناِّمنّنظرّاألمورّالعادية،وّ،ّ-

أمحدّالسّكري،وّأنا، أمنيّامساعيل،وّاألستاّذ ّالدكتورّحمم دّسليمان،وّاألستاذّحمم دّشريف،وّاألستاّذ
هؤالءّهمّعلي ةّالقومّيفّّ-ّاألستاذّعبدهّقاسموّاألستاذّصاحلّعشماوي،وّاألستاذّساملّغيث،و

احلكيمّأفنديّعابدين،ّمّثّعرضّفضيلُةّامُلرشدّكانّيفّهذِهّاجللسةّاألستاذّعبدّوّ-مكتبّاإلرشادّ
ّأكثرنا، ّأو ّأمساعنا ّعلى ّغريبًة ّكانْت ّالتبسيطّوّمسألًة ّكّل ّّ-بس طها ّجد ًا ّبسيطة ّجعلها ّ-أي

ُّخالصتها:و
ّعلىّبيوهتم ّاعتداٌء ّأن ه ّاعتقدوا ّمم ا ّعبدّاحلكيم، ِّمنّاألستاذ ّإليِه ّبعَضّاألخوانّشكوا َجْرٌحّوّأّن

قدُّنِسَبّإىلّأخِّمنّأبرزّوّبعدُتّأناّذلكّأنّيصدرّعنّأي ّأخِّمنّاألخوان،ّفماّبالُهفاستّ.لكرامتهم
فهمُتِّمنّذلكّوّاستنكرُتّذكرُهّحت ىّألخص ّاألخصاء،وّاألخوانّ)ُهوّسكرتريّعامّاجلماعة(ّبل

ّةّالِقيلفضيلةّامُلرشدّإعادَتُهّخشيّوطلبُتِّمنّأّنّإقصاَءهّعنّالسكرتاريةّكانّمِلثلّهذِهّاألسباب،
ّنتحر ىّالدّقةّيفّات صالناّباإلخوانوّنتوبّإليه،وّقلُت:ّعلىُّكّلّحالّحنُنّنستغفرّاهلَلّمجيعًاوّالقال،و
كادْتّاجللسةّتنتهيّبسالم،ّلوالّوّقالّاألستاذّأمحدّالسكريّمثُلّماّقلت،وّبيوهتمّإىلّغريّذلك،و
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أرجحهمّعقاًلّثارّثورًةّوّكثرهمّرزانةِمنّأوّأّنّاألستاذّأمنيّامساعيلّعضوّمكتبّاإلرشادّحينئذٍّ
ّاحلقائق؟!ّالّتتحرونوّقال:ّإىلّمىتُّتعاجلونّاألمورّمثلّهذاّالعالجّالسطحي،وّعنيفة،

مكتوبًاّبَفْصلّاألستاذّعبدّاحلكيمّعابدينّبعدّأنّذكرّوقائعّمعي نةَّيعلُمهاُّهوِّعْلمّّوقدَّمّاقتراحًا
ّشايعُهّيفّذلكّاألستاذُّمحم دّشريف،وّ!االنتقاموّ-إلرشادّمنّمكتبّاّ-اليقني،ّمّثّهد دّباالستقالةّ

ّ....(قمناّآسفنيّحمزوننيوّاألستاذّساملّغيث،ّفأهنيناّاجللسةوّالدكتورُّمحم دّسليمان،و
ّيستمر ّالكالم..ّإىلّأنّيقول:وّ•
ّاملسألةّالّتتعد ىّإشاعاتّوكنُتّأعتقدُّ) ّيرتبطّبـعبدّاحلكيمّعابدينّ-ُشَبهّوّأّن ،ّفماّ-ّفيما

قالّيل:ّإن كّالّتعرفّاحلقائق..ّوإذنّوّاكفه رّوجهُهوّقدّتغي رّالدكتورُّمحم دّسليمان،وّشعرُتّإّلا
خرجّمعهّوّقامّغاضبًا،وّفلتعلم:ّأّنّعبدّاحلكيمّعابدينّاعتدىّعلىّبيوتّاألخوانّبإسمّالدعوة،

ّامُلوّغريّأن ينّملّأيأسِّمنّاإلصالح،ّاألستاذّساملّغيث. رشدّواألستاذّعبدّاحلكيمّوعدُتّفضيلة
ّعابدينّمبواصلةّالسعي.

محلةّأعضاءّمكتبّاإلرشادّعلىّاألستاذّ عابدينّعنيفةّكماّهي،ّفاقترحّفضيلةّّمعبدّاحلكياستمر تّْ
الثائرينّعليهِّمنّعضوي ةّاملكتبّبطريقٍةّلطيفةّالُّتلفْتّوّاملرشدّإخراجّعبدّاحلكيمّأفنديّعابدين

فقطّأخرجوهمّإخراجّّ-ذلكّّفعاًلّتّّوّبدلّعشرين،12ّإلرشادّذلكّجبعلّمكتبّاوّاألنظار،
قد مّوَّكُثَرّالِقيلّوالقال،ّفاجتمعّمكتبّاإلرشادّالعام،وُّعنفًاوّإّلاّأّنّاحلملةّازدادْتّشد ةًّّ-مؤّقت

ّ ّاألستاذ ّبني ّللتوفيق ّاإلخوان ّكبار ِّمن ّجلنة ّبتشكيل ّاقتراحًا ّاملرشد ّاحلكيفضيلة عابدينّّمعبد
ِّمنّوالشاكنيِّم ّاّللجنة ّفأّلفْت ّالتحقيق، ّعليهم ّالتوفيقّبينهمّعرضْت ّملّتستطع ّفإْن نّاإلخوان،

ّالسكري، ّأمحد ّابراهيموّاألستاذ ّوّحسن،ّالدكتور ّبك ّالرازحسني ّلبيب،وّ،قعبد ّبك ّحممود
كّلهمِّمنّأعضاءّمكتبّوّاألستاذّحسنيّبدر،وّاألستاذّأمنيّامساعيل،وّاألستاذّصاحلّعشماوي،و

ّالعامّعداّاألستاذّحسنيّبدرّالذيّكانّعضوًاّقدميًاّباجلماعة.اإلرشادّ
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بدأناّبُنصحهمّبالتنازلّوّقر رْتّاستدعاءّاألخوانّاألربعةّالشاكني،ّفحضرواوّاجتمعْتّهذِهّاّللجنة
األستاذّوّكنُتّأناوّعنّشكواهم،ّفطلبواّمن اُّسماعّهذِهّالشكوى،ّفترد دناّطوياًلّيفَّسماعّأقواهلم،

ّلكنّاّللجنةّإزاءّإصرارهموّّكريّأكثرّاألعضاءّاعتراضًاّعلىُّسماعّأي ّكالمّيفّاملوضوع،أمحدّالُس
تفويضّاّللجنةّيفّالتصر فّيفّأمرهم،ّقر رتّمساعّأقواهلم،ّفماّأنّبدأواّيتكّلمونّوّمتس كهمّبرأيهمو

الرازقّّ،ّفجعلّاألستاذّحسنيّبكّعبد-منّالفضائحّّ-اقشعر تّاألبدانّوّحت ىّامشأز تّالُنفوس
ّأوثقهمّيبِّصلًة،وّثارّحممودّبكّلبيب،ّكماُّفجعتّأناّيفّأحب ّاإلخوانّإيّل،وّإصبعيهّيفُّأذنيه،

ولكن يّّالكآبة،وّحنُنّيفّأشد ّاحُلزنوّانتهْتّاجللسةوّكانّاألستاذّحسنيّبدرّيكتبّماّيسمع،و
قلتّألعضاءّوّنّنفسه،كنُتّالزلُتّأطمعّيفّأنّأمسعِّمنّاألستاذّعابدينّماّيدفُعّبهّعّشخصي ًا

ُقلناّلُهّوّقر رناّاستدعاءّاألستاذّعابدينّيفّاّلليلةّالتاليةوّاّللجنةّإن ناّتأثرناّلسماعناِّمنّجانبّواحد،
هذهّمتثيلي ةّوُلعبةّمنّّ-هناكّوّماّمسعناه،ّفكادُّيغمىّعليهّإْذّارمتىّعلىّاألرضّيضرُبّبيديهُّهنا

ّّ-ألعابّحسنّالبن اّ
ّأمهلناُهّإىلّاّلليلةّالتالية،ّفكانّكماّهوّيفّضعفهوّقِنَعّاّللجنةّبعدمِّصح ةّماّمسعتُه،وملّيستطْعّأنُّي

َتقد مّإليهاّغرُيّالشاكنيّوّتسمُعّبدّقة،وّبدأْتّاّللجنةّتتحر ىّالوقائعوّعْجزهّعنّالدفاعّعنّنفسه،و
ِنسبتهاّإىلّوّالوقائعاألربعةّآخرونّبشكاوىّجديدةِّمنّنفسّالنوع،ّحت ىّاقتنعْتّاّللجنةّبصح ةّ

قالّوّاألخّاألستاذّعبدّاحلكيمّعابدين،ّفكتبْتّتقريرًاّبلّتقاريرَّكتَبّأكثرهاّاألستاذّحسنيّبدر،
ّ،-وقفةّقصريةّلبيانّهذهّالشخصي ةّّ-يفّأحدها:ّإّنّهذهّالقضيةُّتعيدّإىلّاألذهانّقص ةّراسبوتنيّ

اجلماعةّو عبدّاحلكيمّعابدينّراسبوتنيّهذهِّ اّللجنةّعلىّتقدميّوّ،-مجاعةّاألخوانّأيّّ-أنّّ استقر تّْ
اقتراحّبفْصلّعبدّاحلكيمّأفنديّعابدينِّمنّوّ-فيماّبنيّالطرفنيّّ-تقريرّبعدمّاستطاعتهاّالتوفيقّ

ّعدمّإجراءّأي ّحتقيقّآخرِّحفظًاّعلىّالدعوةِّمنّأنّتلوَكهاّاأللسنوّلُسمعتها،وّاجلماعةّتطهريًاّهلا
ّاالقتراح.وّقد مّالتقريروّعقَدّمكتُبّاإلرشادّالعاموّعداؤها،ُيشهِّرّهباُّخصومهاّوأو
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مكتبّاإلرشادّعلىّفْصلّاألستاذّعبدّاحلكيمّعابدينِّمنّاجلماعةّبأغلبي ةّمثانيةِّمنّتسعةّ وافقّأعضاءُّ
ّقال:ّوّثارّفضيلةّامُلرشدّثورًةّعنيفةوّكانواّحاضرين،ّإْذّاحتفَظّالتاسعّبرأيه.

ّاوّإن ه حيتكمّإىلّاهليئةّوّملكتبّاإلثناّعشرّعلىّقبولّاالقتراحّفإن هّسيختلفّمعهملوّأمجَعّأعضاُء
التأسيسي ة،ّفُدهشناّمجيعًاّهلذِهّالسابقةّاخلطرية،ّإْذّكانّالرأُيّدائمًاّباألغلبي ةّإّلاّيفّهذِهّاملر ة،ّبلّ

ّحتكُمّإىلُّرؤساءّاملناطقأكثرِّمنّذلك:ّأّنّفضيلةّامُلرشدّقال:ّإّنّاهليئةّالتأسيسي ةّإذاّخذلتُهّفإن هّسي
ّإقناَعُهّبرأيناّفلمّيقبلّْوّحاولناّهتدئتُهوّمراكزّاجلهاد،ّفقر رّبذلكّقاعدًةّقانونيةّجديدة،وّالُشَعبو
اّللجنةِّمنّالدكتورّابراهيمّحسن،وّأصر ّعلىّتكوينّجلنةّللتحقيق،وّملّيقتنْع،و الشيخّوّفعاًلُّكو نتّْ

اجلزائريّالذيّأرسلهّلليمنّّ-األستاذّالفضيلّالورتالينّوّ،األستاذّطاهرّاخلش ابوّحمم دّفرغلي، هذّا
بنيّأعضائهاّعضوِّمنّمكتبّاإلرشادّالعامّغريي،ّعلىّحنيّوّالشيخّخالدّحمم دّخالد،وّ،- ملّيكنّْ

كانْتّجلنةّالتوفيقّكّلهاِّمنّأعضاءّمكتبّاإلرشادّالعامّعداّاألستاذّحسنيّبدرّالذيّكانّعضوًاّ
ّسابقًاّباملكتب.

سارْتّفيهَّسريًاّجد يًاّوراءّاحلقائق،ّوّبكّلّدّقة،1946ّينايرّسنة21ّّدأْتّجلنةّالتحقيقّعملهاّيفّب
ظهرْتّامَلخازيّواضحةّجلي ةّالّخيتلفّوّالكبريِّمنّاحلقائق،وّيفّالصغريوّبلّكانْتُّتبالغّيفّالتدقيق

اآلراءَّتترد دّخارجّاّللجنة،ُّثم ّبي نّّالُّيحتاجّإىلُّبرهان،ّغريّأن هُّقبيلّاحُلكمّمسعُتّبعضوّفيهاّاثنان
أّنّفضيلتهّأبدىّرأيهّوّأعضائهاّبأّنّهذِهّالقضي ةّهيّقضي ةّاألستاذّامُلرشدّالّقضيةّاألستاذّعابدين،

ّفيها،ّفأيُّّرأيُّيخالفّرأيهُّيعَتربّهزميًةّله.ّ
رأيُتّفعاًلّهذاّامليلّداخلّوّتواترتّبأّنّاحُلكمّسيكونّبالرباءةّالّحمالة،وّكذلكّترد دْتّاألقوال

الّيقبلّالشك،وّأخربهتمّبأنّّالتحقيقّانتهىوّاّللجنةّفطلبتُّعقدّمكتبّاإلرشادّالعام فيهّثابتٌّ مّا ّأنّّ
احلقّلنّيكونّهوّاملقصود،و لألعضاءّبإبداءّرأيهمّيفّالقضيةّوّمعّذلكّفإنّّ طلبُتّمنهمّأنّيسمحوّا

ُّتبديّشهادًةّمباّمسعْت،وّفنيكتابًةّفإن ناّهيئُةّحتقيقّمسعْتِّمنّالطر
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ّقالّاثنانّباإلدانة ّبعدّذلكّنازٌلّعلىُّحكمّاألغلبي ة،ّمبعىنّأن هّإْن ّأنا قالّثالثةّبالرباءةّكماّوُّثم 
ّقالّوّحدث،ّكانّاحلكمّبالرباءة، ّاملكتبّمجيعًاّكما ّرأيه،ّفقالّأعضاُء ّواحٍد لكنُّيعرفّلكّل

املسألةّجيبّأنّّفضيلةّامُلرشد:ّإّن ُهمّمجيعًاّالّيشّكونّيفّإجرامّعبدّاحلكيمّوّتنتهيّبأي ّشكل،هذهِّ
سيكوُنّأمامّالناسّّ-بالرباءةّّ-إّنّاحُلكمّوّإن همّسُيقر رونِّصَلتهّبالدعوةّبعدّذلك،وّأفنديّعابدين،

ّفقطّإىلّغريّذلك.ّ
حقيقّمازالْتّموجودةّأوراُقّالتوّاحُلكمّبالرباءةّاليتّيعلمّاهللِّمقدارُّبعدهاّعنّالربيءّامَلزعوم،ّواعلن

لكنهمّوّلوالّأن هاّتناولْتّأعراضّإخوانّكرامّلكانْتّبنيّأيديكمّاآلن،وّاجلرائم،وّتشهُدّباملخازي
َنعرضهاّإّلاّإذاّرضواُّهمّوّنفضحّاألعراضوّأسرارّبيوهتم،ّفلنّخنونّاألمانةوّإئتمنوناّعلىّأعراضهم

ُّأسّلمّاألوراق.وّانةأقر وُهّكتابة،ّفعندّذلكّأحتّللّأناِّمنّاألموّبذلك
االخوان أحدُّ بالعباءةِّ ّكانّغاضبًاوّقالّإن هّنائبُّشعبةّامَلحجر،وّبعدّأنُّأعلنُّحكمّالرباءة،ّحضرّإيلّّ

ّقالّكيفّحتكمونّبالرباءة؟ّوّثائرًا،و
قص ّعلي ّقص ةّيعفُّّلساينّعنّذكرها،ّوّملستهّبنفسي،وّإذاّاعوزتكمّاألدّلةّفعنديّدليلّرأيتُهّبعيين

لنّنتكّلمّفيهاّبعدّاآلن،ُّثم ّذهبُتّإىلّدارّاإلخوانّامُلسلمنيّوّربتهّبأن ناّانتهيناِّمنّهذهّاملسألةفأخ
األستاذّكمالّوّاألستاذّحسنيّبكّعبدّالرازق،وّفوجدُتّفضيلَةّامُلرشدّمعّاألستاذّأمحدّالسكري،

ّقصصُتّعليهّالقص ةّقص ًاّعابرًاّفماّكانِّمنهّإّلاّأنّقال:ّوّبكّعبدّالنيب،ّيفّحجرةّسكرتريّاجلريدة،
التحقيق، تناولهُّ مّا أعلمُِّمنّجرائمهّأضعافَّ خل،ّأنّا إخواٌنّوّ"عبدّاحلكيمّعابدينّخّلاهّا إيلّّ قدّشكّا

عقالء،ّفبعُضهمّاكتفىّبإبعادهّعنّمنزلهّأوّاالبتعادّعنه،وّكثريونِّمنّأعماله، ائتمنوينّوّلكن همّكانوّا
ّأبواّأنّيتركوهاُّعرضةّللتشهريّتلوكهاّاأللسُنّيفّكّلّمكان".وّعلىّأعراضهم،

تعه دّاألستاذّاملرشدّبإبعادّعبدّاحلكيمّعابدين،ّبلّتعه دّيفّمنزلّاألستاذّوّبعدّذلكّسكتْتّالفتنة،
مّأخربناّبأّنّعبدّاحلكيوّلكن هّملّيستطْعّذلك،وّحسنيّبكّعبدّالرازقّبأنّيطلَبّمنهّأنّيستقيل،

هذاّجانبِّمنّامُلذّكرةّامُلفص لةّاليتّكتبهاّالدكتورّإبراهيمّحسنّ.ّعابدينّأىبّأنّيكتبّاستقالته..(
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كانّعضوًاّيفّاّللجانّاليتّتابعْتّالتحقيقّيفّقضي ةّعبدّوّعضوّمكتبّاإلرشادّفيها،وّوكيلّاجلماعة
ّاحلكيمّعابدين.
ّوّأكثرّمم اُّقد مِّمنّشكاوىّإىلّاّللجنة..!أّنّحسنّالبن اّكانّعلىّعلمّباملوضوعّبنحّوالحظتمّكيف

ّ.عليّالرحيمّلعبد[ّلألخوانّالسر يةّاملّلفات]ّالكتابّهذاّيفّأخرىّوقفةّ✤
ّ)قراءةُّسطورِّمنّمقالّكتبُهّأمحدّالُسّكريّبعدّأنّطردهّحسنّالبن اِّمنّمجاعةّاألخوانّامُلسلمني(.ّ

ّيقولّوهوُّيخاِطبّحسنّالبن ا:
سيقولّحنيّيواجههّبعضّاألحرارّمنّحضراهتمّمباّينشرهّأمحدّالسكريّمنّوثائقّالّأدريّماذاّ)و

بأّنّأمحدّوّأمّيكتفيّفضيلتهّبالزوغان،ّ،دامغات،ّوُحججّبي نات،ّهلّسريدّعلىّهذِهّاحُلججّمبثلها
هوّوّبأّنّأمحدّالسكريّصديقّللخوارجّ،يقفّيفّسبيلّرغباتهوّالسكريّكاَنّخيتلفّمعُهّكثريًا

ّكمالّبكّعبدّالنيب،وّحسنيّبكّعبدالرازق،وّهبمّاألحرارّامُلت قني:ّالدكتورّإبراهيمّحسن،ّيعين
ّصديقّكذلكّللوفدي نيّأعدائناّاأللد اءّالذينّجيبّأنُّنكافحهموّغريهم،وّغريهموّأمنيّبكّمرعيو
ّ.ُنجاهدهم،ّكماّيقولّلُهّرجالّالعهدّاحلاضروُّنجاهدهمّقبلّأنُّنكافحّاإلجنليزو

سببًاّهلذهِّالُقنبلةّّإىل أيّقضي ةّعبدّاحلكيمّّ-غريّذلكِّمنّاألسبابّالقوي ةّالواضحةّاليتّيعدُّهاّفضيلتهُّ
ُترىّإذاّماّعادّأحُدّاألحرارّليسألُهّعنّهذِهّالفضائحّوّ،اليتّفج رهاّيفّصفوفّاإلخوانّ-عابدينّ

توس لّفيهّإىلّوّهّالبيانّالذيّكَتَبُهاليتّنسبتهاّالوثائقّالزنكغرافيةّإىلِّصهره،ّهلّسيكتفيّبأنُّيرَي
ّ:رِّمنّاإلخوانّأنّيوقعوُهّقائالَمنّحضوّالدكتورّإبراهيم

ُّمداراةّللموقف، ِستٌرِّمنّالفضيحةّاليتّالّتقتصُرّعلىّالناحيةّالعائلي ةّفقط،ّبلّستشملّوّإّنّهذا
فيهاّأعداءهاوّ-أيّاجلماعةّّ-الدعوةّ األميوّ،ُتشِمتّْ انّأن هّسُيبعدّعبدّاحلكيمّعابدينُّمْقسمًاّأحرجَّ

أن هّقدّإت فقِّفعاًلّمعُّيوسفّوّ،-وكانّكاذبًاّيفَّقَسمهّّ-عنّالدعوةّبلّعنّالبالدّاملصريةّبأسرهاّ
مصر،ّأنّيوّظفّاألخّعبداحلكيمّعابدينّعندُهّيفّوّبكّروميةّصاحبّشركةّالنقلّبنيّفلسطني

التوس التّامُلثريةّامُلبكيةّظفَرّوّأثريّهذِهّاألميانّامُلغّلظةحتتّتوّفلسطنيّليبُعدّعنّالِقطرّامِلصريّكّله،
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ّبيانّبالتوقيعات، ّالبيانّالشكلي؟ّأمّعلىّالوثائقّاليتّماّبعدها الّفوقهاّوّفترىّهلّسيكتفيّهبذا
إىلّالنيابةّليأخذّالقضاءّّوُترىّإذابرهان؟ّ أنّيقد مّأصحاهبّا الذيّمينعّفضيلتهُّ كانتّْالوثائقّكاذبةّفمّا

ّ؟!...(حبقه
،ّهكذاّكانتّإمامُةّحسنّالبن اوّهكذاّجتريّاألمور..وّهؤالءُّهمّأئمةّمجاعةّاألخوانّامُلسلمني..

ّال ّعلى ّتعتمُد ّالضاللة.. ّإىل ّالناس ّتقوُد ّإمامًة ّشيطاني ة، ّإمامًة ّاخُلداعوّكذبكانت علىّوّعلى
ّ"ّالذيّابتدعُهُّمرشدّمجاعةّاألخوان.فقهّالواقعُكّلّهذاّمر دهّإىلّ"وّاالبتداع..

ّالسياسيّواإلفالسّالديينّاالبتداعّبنيّامُلسلمونّاإلخوان]ّكتابّيفّمذكورًاّجاءّكالمّعندّوقفةّ✤
الُترايبّ"منّرموزّاإلخوانّيفّهوّحسنّوّاني ةّمعروفةُسودّإخواني ةّشخصي ةّعن[ّالوصيفيّلعليّ-

ّهوّيتحد ثّعنّالوهابي ةّوالَسَلفية:ّوّالُسودان"..ّيقول
ِشركّالقبور،ّوالّيهتم ونّبالِشركّالسياسي،ّفلنتركّهؤالءّالُقبوري نيّوّ)إن همّيهتمونّباألمورّالعقائدي ة

ّيطوفوَنّحولُّقبورهمّحت ىَّنِصلّإىلُّقب ةّالربملان..(!
ماذاّجيريّوَّعَمليًاّحنُنّرأيناّماذاّجرىّيفِّمصر،وّخوانُّتلخ ُصهاّهذهّالعبارة..هذهّهيّمنهجي ةّاأل

إجرامهم..ّمعّأن همّسرقواّوّيفُّتونسّاآلنّمنّجهةّاألخوان.. يفُّتونسُّيحاولونّأنُّيخفوّا كانوّا إنّْ
ّاألموالُّكّلهاّيفّتونس،ّمثلماّحدثّيفّالعراق!

ِّمنُّمجرمِّقص ةوّامُلسلمني،ّاألخوانّمجاعةّجرائموّاالبن ّحسنّجرائمّمنّجرمية:ّأخرىّلقطةّ✤
ّ.السر يّالتنظيمّمسؤويلِّمنّوكانّ(فايزّسي دّامُلهندس)ّهووّ..معهّاختلفواّحنيّقتلوهّالذيُّمجرميهم

ُيزيحّالسنديّمنّطريقه،ّّأنّاهُلضييبّأرادوّالسنديّالرمحنّعبدّمعّاهُلضييبّحسنّاختلَفّحينماّ●
عنّالتنظيمّالسر يّيفّالقاهرة(..ّفجر ّاهُلضييبّّوكانّمسؤوالًّفبطريقةُّمخادعةّجر ّإليهّسي دّفايزّ)

ّعلىّأسرارّالتنظيمّالسر ي..وّسي دّفايزّإليه، ّأنُّيطلعُه ّامُلرشدّعلىّالسمعوّطلبّمنُه ّهمّبايعوا
ّفّلم اَّعِلمّعبدّالرمحنّالَسنديّبذلكّقر رّتصفيته،الطاعة..ّفالرجلّبدأّيكشفّاألسرارّللُهضييب،ّو
قدّصّفاُهّبنفسّالطريقةّاليتّاقترحهاّحسنّالبن اِّلتصفيةّإمامّالزيدي ةّيفّاليمنّ)حيىيّبنّمحيدّالدين(ّو
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3ّقتلْتّوّفقدّصّفوهّيفّعلبةّحلوىّيفّيومّاملولدّالنبويّالشريف..ّوضعواّفيهاُّقنبلةُّمفخ خةَّقَتلتُه
ّ..!منّأوالده

ّمبرشدِهّ-صنعهاّعبدّالرمحنّالَسَنديّّلعملي ةاونفسّ ّفقامّبقتلّزميلهّ-إمامِهّحسنّالبن اّوّإقتداًء
ّحاملّأسرارهّبنفسّالطريقة!وّرفيقهوّصديقهو

ّ.العدويّمُلصطفى[1ّج:ّامُلسلمنيّاألخوانّتأريخّيفّتأم الت]ّكتابّيفّجاءّماّعندّوقفةّ✤
امُلرشدّ)حينماّحاولّعبدّالرمحنّالسنديّأنّيعزلّامُلرشد..(ّيفّهذهّحتتّعنوان:ّفشلُّمحاولةّعزلّ

عبدّالرمحنّالسنديّأنّّسي دّفايز أحسّ  كشفّللُمرشدّحسنّاهُلضييبّوّاألجواء..ّفحينمّا هوّصديقهّ،
ّاألسرارّاليتّيعرفها،ّهناّيقولّاملؤ لف:

للُمرشدّمبعلوماتهّعنّالنظامّّدّفايزإىلّأنّإفضاءّسي ّ-أيّعبدّالرمحنّالَسَنديّّ-تفكريهّّورب ماّهداهُّ)
أرسلّوّ،ّفانتهزّفرصةّحلولّذكرىّاملولدّالنبويّالشريفّ-هذاّترقيعّوّ-خيانةُّتبيحّلهَّقْتلهّشرعًاّ

إليهّيفّمنزلهّعلبةُّمغّلفةّعنّطريقّأحدّعمالئه،ّوملّيكنّاألخّسي دّيفّذلكّالوقتّموجودًاّيفّ
هدمتّجانبًاّوُّقِتلّمعُهّشقيقه،ّوُجرحْتّبقي ةّاأُلسرة،وّّفُقِتلفتحّالُعلبةّانفجرْتوّاملنزل،ّفلم اّحضر

ّ(.1953نوفمرب21ّّكانّهذاّاحلادثّالساعةّالثالثةّبعدُّظهرّاخلميسّوّمنّاجلدار،
الُّتحصىُّمنذّوّإّلاّفجرائمهمّالُّتعدّ وّارُتِكبْتِّبسري ةّفائقة..وُّأخرىّملُّتشتهر،ّمّتْتّوهناكّجرائم

ّإىلّهذهّاّللحظة.ّو1928ّسنةّ
ّ)وقفةّفيهاّعرضُّصورِّلجملةِّمنّالشخصي اتّاليتُّذكرتّأمساؤهاّيفّاحللقة(.ّ◈

ّ:فيهّجاءّمم ا..ّعكاشةّخلالد[ّالدمّأمراء]ّكتابّعندّوقفةّ✤
الشروطّّ-منّمكتبّاإلرشادّوّأيّالصادرةّمنّالقيادةّمنّامُلرشد،ّ-)وّقدَّحد دْتّالتعليماتّ

منّالصحةّاجليدةّواملهارةّّ-خمابراتّاألخوانّامُلسلمنيّّ-ادّجهازّاملخابراتّالواجبّتوافرهاّيفّأفر
تناولتُّْطرقّإعدادهمّإعدادًاّرياضي ًا ّوالتنظيمّالذايت،ّواملكر،ّوالقدرةّعلىّالتذؤبّمعّالذئاب،ّكمّا

ج،ّوتغيريّفني ًا،ّوتدريبهمّعلىّالكهرباء،ّواّلالسلكي،ّوالتصوير،ّواالختزال،ّوالتمثيل،ّوعملّاملكياو
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الزي،ّوقيادةّوسائلّاملواصالت:ّمنّالدر اجة،ّواملوتوسيكل،ّوالسي ارة،ّإىلّالطائراتّعندّات صالّ
ّ-وهذهّفكرةُّأسامةّبنّالدن،ّفهوّأخذهاِّمنّحزبه،ّفهوِّمنّحزبّاألخوانّّ-احلركةّباخلارجّ

ولوتوف،ّوختريبّوكانّاإلعدادّيشمُلّأعمالّالفدائينيّوحربّالعصاباتّوالتدريبّعلىّقنابلّامل
ّاخلنقّ ّوأساليب ّالناري ة ّواألسلحة ّواأللغام ّامُلفرقعات ّواستخدام ّاحلديدي ة، ّوالسكك املواصالت

ّوغريها..(
ّ.الدنّبنُّأسامةّعنّفيهّيتحد ثّهووّالظواهريّألمين:3ّفيديوّمقطعّ★
ّيسألّعويسّفوزي[ّعويسّلفوزيّ-ّاألخوانّعنُّمنشّقون]ّكتابّعندّوقفة:ّأخرىّلقطةّ✤

ّ:ّرائفّأمحد
ّ)ماّحكايةّمباحثّأمنّالدعوةّيفّاجلماعةّواليتّحتد ثَتّعنهاّيفّإحدىّمقاالتك؟

قدّعرفناّهذهّاحلقيقةّوّاجلواب:ّرئيسّمباحثّأمنّالدعوةّيفّاجلماعةّهوّالدكتورّحممودّعز ت،
ّإىلّامُلرشدّالعامّآنذاكّمصطفىّوّ(98و96ّعندماّكانّمسجونًاّبنيّعاميّ) كانّيكتبّتقايره

احنرافهمّعنّخّطّوّمدىّإلتزامهم،وّأفعاهلموّمشهورّعنّاإلخوانّاملسجوننيّمعه،ّتتضم نّأقواهلم
ّهذاّشيٌءُّمقز زّجد ًاّألّنّاملسجونينيّكانواّأناسًاّكبارًاّيفّالسن..(وّاجلماعةّالرئيسي،

ّ:واضحةّالصورةّتكونّحت ىّاجلوابّأقرأّفقط..ّسؤالّ،265ّصفحةّيفّ●
ّاحلكومةّنقلْتّعرضًاّلإلخوانّلالت فاق..(وّبنيّأطرافّحكومي ةوّأمحدّرائف)كانّهناكّحوارّبنيّ

ّالسؤال:ّبرأيَكّملاذاّرفضواّعرضّاحلكومةّالذيّنقْلتُهّهلم؟ّ
السبب:ّملّأكنّأعرفه،ّلكن يّاستنتجتُه،ّفقدّعرفُتّبعدّهذِهّالواقعةّأّنّامُلرشدّالعامّيتقاضىّشهريًاّ

كّلّوّألفّجنيه،20ّوُكّلّعضوّيفّمكتبّاإلرشادّيتقاضىّألفُّجنيهّمصري،40ّّإىل25ّّمنّ
ّماليني،5ّسواءّشركةّأوّغريه،ّفهذاّيأخذّّ-سببِّمنّأسبابّاالرتزاقّّ-واحدّمنهمّعندهّسب وبةّ

ليسُّمهم ًاّأنّتعودّأوّالّتعود..ّوّهذهّاملبالغّيأخذوهناّليعملواّهبا،ومليون،12ّّذاكّوّ،3ذلكّو
ّأمرهمّم ّتسوية ّّت ّما سُيفت شّوّعّاحلكومةّسيكونونّحتتّبصرّاجلهازّاملركزيّللُمحاسباتفإذا
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ّإّلاّكيفّيرفضونّإخراجّاملساجنيوّأناّملّأكنّأعرفّهذا،وُّيحاسبهمّوهذاّماّالُّيريدونه،وّعليهم
ّإستعادةّأمواهلمّالبالغةّمليارّوثالمثئةّمليونُّجنيه...(و

ّ[1ج:ّاجلماعةّمسلسل]ِّمنُّمقتطفّدراميّفاصل:4ّفيديوّمقطعّ★
ّ:رائفّأمحدّيسألّعويسّفوزي..ّعويسّلفوزي[ّاإلخوانّعنّاملنشقون]ّكتابِّمنّمقطعّ✤

ّ)قرأُتّأّنّاملرشدّالعامّجلماعةّاإلخوانّاملسلمنيّحمم دّمهديّعاكفّميتلكّمزرعةّيفّاإلمساعيلية
هلّعلىّهذهّالشاكلةّشاليهّيفّالعنيّالُسخنة،ّوبيتًاّيفّاإلسكندري ة،ّوفيالّيفّالتجم عّاخلامس..ّفو

 همّقادةّاإلخوانّاملسلمني؟!ّأجابه:ّأكثرِّمنّهذاّبكثري...(!


