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حلقة يوم أمس م ن أّن التشّيع يف عاملنا األرضي ُيحّلق جبناحني: يطري جبناحني ذكرُت لكم يف  ✤
  :مها

 اجلناُح الشيعي العراقي، و اجلناُح الشيعي اإليراين

يف احللقة املاضية مررُت مرورًا سريعًا على أهّم أعراض و آثار السرطان الُقطيب اخلبيث يف ساحة 
األمر جيري ع رب مراجعنا الكبار و ع رب ُمفّسرينا و علمائنا و قادتنا و  التشّيع اإليراين، و كما بّينُت إنّ 

 .رموزنا

و احلال هو هو فيما يرتبط باجلناج الشيعي العراقي.. بل إّن األمر يف هذه اجلهة أسوأ و أسوأ؛ ألّن 
غري الشيعة أيضًا  الناس تتكّلم اّللغة العربية و تقرأ و تكتب باّللغة العربية. فالعراقيون من الشيعة و من

يقرؤون و يكتبون و يتكّلمون بلغة العرب، و هكذا الشيعة يف سائر املناطق العربّية.. بينما يف إيران 
 .قد تكون اآلثار واضحة جّدًا يف الُنخبة، يف الذين يعرفون اّللغة العربّية
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ليس احلال كما هو يف  صحيٌح أّن هناك ترمجة حدثْت للفكر اإلخواين الُقطيب، و لكّنها تبقى حبدود،
 .العراق أو يف سائر املناطق العربّية األخرى: لبنان، اخلليج، أو يف سائر املناطق األخرى

فاحللقة إذن تدور حول أعراض و آثار السرطان القطيب اخلبيث يف ساحتنا العراقّية بشكٍل خاص، و 
اجلناح النجفي و اجلناح )ق: ساحتنا العربّية بشكل عام.. و احلديث عن جناحي التشّيع يف العرا

 ... فالتشّيع يف العراق يطرُي هبذين اجلناحني.. و أبدأ م ن النجف)الكربالئي

 .: املرجع األعلى الكبري يف عصره: السّيد ُمحسن احلكيم (1)أبدأ م ن النجف.. و العنوان  ❂

يم.. يف احتفالّيٍة يذكر : فيديو للسّيد عّمار احلكيم حفيد املرجع السّيد حمسن احلك1مقطع فيديو  ★
فيها مناقب و آثار جّده السّيد ُمحسن احلكيم، ُيحّدثنا عن أّن السّيد ُمحسن احلكيم حينما ُسّجل 

.. ُسّجل على أّن ُمرشدهم )و هو اسم جلماعة اإلخوان امُلسلمني يف العراق)احلزب اإلسالمي العراقي 
 .ّية العراقّيةهو السّيد ُمحسن احلكيم، و هذا ُمثّبت لدى الداخل

 .و شهد شاهٌد م ن أهلها، ال حيتاج الفيديو إىل تعليق أو توضيح

وقفة عند كتاب ]خيانة النّص يف اخلريطة السياسّية للمعارضة العراقّية[ للدكتور هيثم غالب  ✤
 .الناهي

ار إليها جاء يف معرض حديثه و هو ُيؤّرخ و ُيفّصل يف دراسٍة نقدّية.. جاءْت هذه  املعلومة اليت أش
 .السّيد عّمار احلكيم عن جّده

فهذه  املعلومة معلومة معروفة.. و هي ُمثبتٌة بالفعل يف وثائق وزارة الداخلّية العراقّية، و ُذكرْت يف 
  .العديد م ن الُكتب، و هذا أحُد الُكتب على سبيل املثال.. جئُت به  لتأكيد هذه احلقيقة
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الكتاب ُتبّين صدق هذه  املعلومة اليت ذكرها السّيد عّمار احلكيم قراءة ُسطور بشكٍل سريع م ن هذا )
عن جّده املرجع الكبري السّيد ُمحسن احلكيم.. م ن أّنه كان ُمرشدًا جلماعة األخوان يف الع راق، و أّن 

 .)هذا األمر معروف و ُمسّجل ض ْمن وثائق لدى وزارة الداخلّية العراقّية

وزارة الداخلّية العراقّية م ن أّن ُمرشده العام هو السّيد ُمحسن احلكيم، و فاحلزُب ُسّجل يف وثائق 
قطعًا ال يكون هذا م ن دون ع لمه، و ال يكون هذا م ن دون رضاه و رغبته.. و أكثر م ن ذلك فإّن 
أنصاره و أتباعه يف السلك القضائي و يف بغداد، ضغطوا كثريًا على احلكومة على أن ُيسّجل هذا 

 !..، يف الوقت الذي اعُتق ل فيه  مجاعُة حزب التحرير َلّما قّدموا َطَلبًااحلزب

 !فكم كان للسّيد احلكيم م ن فْضٍل و م ن اهتمام يف تأسيس حزب اإلخوان امُلسلمني يف العراق

و دقيقة، و أنتم شاهدمت و استمعتم يف الفيديو  %100فهذه املعلومات اليت قرأهتا عليكم صحيحة  •
ّيد عّمار احلكيم و هو يتحّدث عن مآثر و مناقب جّده املرجع الراحل السّيد ُمحسن احلكيم.. إىل الس

فالقضّية واضحة ال حتتاُج إىل شرٍح أو تعليق.. فهذا فتٌح لألبواب على مصارعها للفكر اإلخواين و 
 .للفكر الُقطيب م ن ق َبل املرجع األعلى السّيد ُمحسن احلكيم

أّن موقف املرجعّية هو هذا.. فقطعًا سيتعاملون بنفس هذا االّتجاه، و سيعزفون  فحينما يعرف الشيعُة
 .على نفس هذا النغم

: مقطع فيديو شهري م ن ُمقابلة على قناة العربّية مع السّيد طالب الرفاعي، و هو 2مقطع فيديو  ★
صر، و كان ُمستشارًا له من العلماء املعروفني يف احلوزة النجفّية، كان وكياًل للسّيد احلكيم يف م  

عندما كان يف العراق، و هو أحد كبار ُمؤّسسي حزب الدعوة اإلسالمّية، كان زمياًل و موّجهًا يف 
 .بعض األحيان للسّيد حمّمد باقر الصدر
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املقابلة يف برنامج ]إضاءات[ ُيجريها اإلعالمي السعودي املعروف ُتركي الدخيل مع السّيد طالب 
 .الرفاعي

و هي أمايل أمالها السّيد طالب )ند كتاب ]آمايل السّيد طالب الرفاعي[ لرشيد اخلّيون.. وقفة ع ✤
 .)العراقي على الكاتب العراقي املعروف رشيد اخلّيون

 :حتت عنوان: ُمحاولة إنقاذ سّيد ُقطب.. يقول 115يف صفحة 

طب مبصر يف زمان مجال عبد ملَّا صدَر احُلكم بعقوبة اإلعدام على القائد اإلخواين املشهور سّيد ق)
الناصر، َدَخَلنا ما َدَخَلنا حنُن يف حزب الدعوة م ن احُلزن و األسى، فُقطب أحُد أبرز القادة و امُلفّكرين 

 !)..اإلسالميني. فأخذنا ُنفّكر ماذا نعمل يف هذه القضّية اخلطرية على العمل اإلسالمي

يها يف نفس هذه امُلقابلة، فال حاجة إلعادهتا.. و لكن إىل أن يقول وهو ُيورد التفاصيل اليت أشار إل •
  :هناك قضّية مل ُيشر إليها يف امُلقابلة.. يقول السّيد طالب الرفاعي

لكن جاءتين فكرة و أجبته: أنت متأّكد أّن صاحب هذا الرأي هو سّيد قطب أم أخوه حمّمد قطب؟! )
ذا الرأي قاله حمّمد قطب و ليس سّيد ُقطب، فأجابين: هـا.. ال أدري! فقلُت له: أنا أدري، إّن ه

فعندها رأيُت الراحة على ُمحّيا السّيد حمسن احلكيم بعد أن سقطْت حّجة السّيد اهلامشي يف ُمحاولة 
 !!)..عرقلة كتابة برقّية التشّفع بسّيد ُقطب و ُمحاولة إنقاذه  م ن اإلعدام

ينما َعل م أّن الذي قال عن أمري املؤمنني أّنه يشرب يعين السّيد أساسًا هو ُيريد أن يبعث الربقّية، فح
 .اخلمر هو حمّمد ُقطب، بدْت عالئم االرتياح على وجهه

مع أّن سّيد ُقطب و حمّمد ُقطب مها م ن جهٍة واحدة على نفس املنهج أخوان، و يبدو أّن املرجعّية 
 !..الشيعّية ال تعلم شيئًا عن الواقع الذي ُيحيط هبا
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مها م ن كبار الُقطبيني و م ن  (السّيد مهدي، و السّيد باقر)فأوالد السّيد احلكيم الذين يعتمد عليهم 
 .كبار األخوانيني.. لذلك هم م ن أوائل الذين بايعوا السّيد حمّمد باقر الصدر

أّنهم ينتمون  علمًا أّنين حني أقول عنهما أّنهما م ن كبار الُقطبّيني و م ن كبار اإلخوانّيني فال أقصد
سلمني يف العراق.. و إّنما مكتباهتم تعّج بكتب اإلخوان و بُكتب سّيد تنظيمًا إىل حزب اإلخوان امل

 !..ُقطب

فالنجف كانت أسواق الكتب فيها مشحونة بُكتب اإلخوان و ُكتب سّيد ُقطب.. حّتى أّن الُسّنة يف 
 النجف يشترون ُكتب األخوان و ُكتب سّيد األعظمية ال جيدون هذه  الُكتب يف مكاتبهم، فيأتون إىل

 !..ُقطب، ألّن ُسوقها الرائج يف النجف

الُسّنة ما كانوا يشترون مثلما كانْت احلوزة بُعلمائها و َطَلَبتها ُيقبلون على شراء ُكتب حسن البّنا و 
ُكّل الذين عاشوا يف سّيد ُقطب و أمثاهلما.. و هذه  القضّية يعرفها كلُّ الذين أّرخوا لتلك الفترة، أو 

تلك الفترة.. و لكن املرجع مل يكن عنده علم، و ُمستشار املرجع السّيد حمّمد مجال اهلامشي و هو 
 !!..نده علم.. فالصورة غري واضحة عندهعشاعر و أديب معروف، هو اآلخر مل يكن 

 :الذين بعثوا بالسّيد طالب الرفاعي إىل ُخداع السّيد ُمحسن احلكيم ُهم ●

و السّيد طالب  )سّيد حمّمد باقر الصدر، و السّيد مهدي احلكيم، و السّيد ُمرتضى العسكريال)
الرفاعي يقول يف امُلقابلة: كان دورُه هتيئة السّيد املرجع هلم.. و هذه التهيئة جرْت بالتثويل و التجهيل 

 !..و باخُلداع العلمي، و باخلباثة اليت أشار إليها، وبالكذبة البيضاء

ذا ُضح ك علينا مجيعًا هبذه الطريقة.. فُهناكَ َمن ضحك على املرجعّية، واملرجعّية ضحكْت علينا و هك
 .مجيعًا
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فحينما نرى أّن املرجع الكبري يكون مرجعًا عاّمًا لألخوان امُلسلمني، و حينما نرى أّن املرجع الكبري 
 !حنُن؟ يبعُث برقّية إىل عبد الناصر دفاعًا عن سّيد ُقطب.. فماذا نقول

و الشيعُة يف زمان مرجعّية السّيد احلكيم كانت تعتقد أن السّيد احلكيم مكشوف عنه احلجاب، و 
أّن السّيد ُمحسن احلكيم له ص الت ُمباشرة باإلمام احُلّجة.. هكذا كانت الناس تقول و ُتنسج 

 :الكرامات و امُلعجزات.. و أنا أقول

عنه احلجاب فعاًل.. فلماذا مل ُيكشف عنه احلجاب يف هذه إذا كان السّيد ُمحسن احلكيم قد ُكش ف 
القضّية؟! ملاذا مل يعرف َمن الذي قال عن أمري املؤمنني أّنه كان يشرب اخلمر: أ هو سّيد ُقطب؟! أم 

 !هو حمّمد ُقطب؟! ملاذا مل يعرف بأّن السّيد طالب الرفاعي قد خدعُه و ضحك عليه؟

 :يقول السّيد طالب الرفاعي 119أيضًا يف نفس الكتاب صفحة  ●

من بغداد  -بعد أسبوعني أو أكثر على إرسال الربقّية، وصل إىل الّنجف وفٌد من اإلخوان املسلمني )
، دخلوا إىل الّصحن -أي الكشائد أو الطرابيش اليت يلبسها القضاة الُسّنة  -عمائم وقضويات  -

ريد أهل األعظمية بوفدهم هذا؟! فذهبوا إىل دار العلوي، فقال حينها َمن قال: خريًا من اهلل، ماذا ُي
 .احلكيم طالبني الّتشفع بسّيد ُقطب من حكومة عبد الناصر

كان م ن عادة السّيد حمسن أن حيتفَظ باأُلصول من الربقّيات أو الرسائل امُلهّمة حتت فراشه اّلذي 
مديح سّيد ُقطب، فأدلوا بكّل ما جيلس عليه؛ و مّلا بدؤوا باحلديث تركهم حّتى النهاية، و أفاضوا يف 

 :عندهم. فالتفت إليهم قائاًل

أنا أبرقُت برقيًة إىل عبد الناصر منذ ُأسبوعني، فأخرج هلم نّصها، و رأوا التأريخ امُلسّجل عليها، وقتها 
 !!)أخذُهم الذهول بأّنهم قادمون لطلب برقية، أو موقف هبذا اخُلصوص، و إذا هو صادر قبل ُأسبوعني



7 
 

م ن أوائل الذين بايعوا السّيد حمّمد باقر الصدر على الطريقة األخوانّية الُقطبّية هم أوالد السّيد  ●
 !..ُمحسن احلكيم

وهذا األمر ذكره السّيد طالب الرفاعي يف كتابه هذا.. و الذين هم على اّطالع بتأريخ العمل 
 .لتفاصيلاإلسالمي يف الساحة الشيعّية يف النجف و كربالء يعرفون هذه ا

حنُن يف ثقافة الكتاب و العترة نرفض البيعة لغري املعصوم.. يف االّتجاه الفقهي، يف االّتجاه العقائدي  •
ال ُتوجد عندنا بيعة.. و غريٌب من مرجع و من فقيه مثل السّيد حمّمد باقر الصدر أن ُيوافق على مثل 

 .هذه البيعة..! و قد بايعه َمن بايعه

لبيت عقيدتنا البيعة للمعصوم فقط.. و إّنما صارْت البيعة لغري املعصوم ِبحسب بدعة حنُن يف فقه أهل ا
السقيفة، فأّول َمن ابتدع هذا األمر هم أصحاب السقيفة فابتدعوا البيعة هلم.. و يف عصرنا املتأّخر 

ة، و مّر الذي ابتدع البيعة لألحزاب و التنظيمات هو: حسن البّنا..تلك البيعة اليت طقوسها ماسونّي
 .احلديُث عنها

فعلى غرار هذه البيعة اليت ابتدعها حسن البّنا بايع السّيد مهدي احلكيم، و السّيد حمّمد باقر احلكيم 
بايعوا السّيد حمّمد باقر الصدر.. و بعد ذلك نفس السّيد حمّمد باقر الصدر نقض البيعة حينما أعلن 

ب الرفاعي يقول: هو ما خرج م ن حزب الدعوة خروجه من حزب الدعوة.. و إْن كان السّيد طال
بسبب فتوى سّيد ُمحسن احلكيم، و إّنما بسبب عدم الوضوح يف الرؤية فيما يرتبط مبسألة الُشورى.. 

 .ألّن حزب الدعوة تبّنى املنهج اإلخواين، فبىن تنظيمه على أساس الُشورى

ًة إخوانّيًة ُقطبّية ال ص لة هلا بفكر و منهج و فأوالد السّيد احلكيم بايعوا السّيد حمّمد باقر الصدر بيع
 .حديث الكتاب و العترة.. هذا هو واقعنا
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الكبري و الكبري جّدًا ل ما لُه م ن أثر عظيم جّدًا يف انتشار الفكر القطيب يف ساحة  (2)العنوان  ❂
و: املرجع الثقافة الشيعّية و بشكل خاّص يف الوسط العريب و بشكل أخّص يف الوسط العراقي، ه

 .الشهيد السّيد حمّمد باقر الصدر

وقفة عند كتاب ]احلّق امُلبني يف معرفة املعصومني[ للشيخ الكوراين.. يتحّدث الشيخ الكوراين  ✤
قطعًا بتأثرٍي م ن أساتذته ، و م ن أبرز أساتذته : )عن زماٍن كان يرتُع فيه يف الفْكر الُقطيب اإلخواين. 

 :يقول )السّيد حمّمد باقر الصدر

فقلُت يف نفسي: ما  -أي قرأ شيئًا م ن حديث أهل البيت يف تفسري آياٍت م ن القرآن  -قرأُت ذلك )
أغبانا! ركضنا وراء ثقافة اإلخوان املسلمني، و ابتعدنا عن ثقافة أهل البيت الطاهرين الذين عندهم 

 !)هعلم الكتاب! لقد مضى علينا سنني و حنن نأخُذ بقول سّيد قطب و أمثال

 .هذا مثال واعتراٌف صريح م ن الشيخ علي الكوراين

  وقفة عند كتاب ]إىل طالب العلم[ للشيخ علي الكوراين ✤

وما بعدها يتحّدث عن مذّكراته يف حزب الدعوة و عن عالقته  ببعض الرموز  220يف صفحة  ●
يقول و هو يتحّدث عن عالقة السّيد حمّمد باقر الصدر و عن عالقة  املعروفة يف تأريخ حزب الدعوة..

و هو من القادة التنظيمّيني املعروفني األوائل يف حزب  )أيب عصام)عبد الصاحب دخّيل.. املعروف بـ
 :الدعوة اإلسالمّية.. يقول الشيخ الكوراين

يف  -أي ُيجاملُه  -ُه يتعارُف معه و كان احترام السّيد الصدر أليب عصام كبريًا واضحًا، و قد رأيت)
الُدخول و اخُلروج فُيقّدمُه، و ُرّبما تقّدم عليه أبو عصام، و كان يدعوُه: أبا عصام، و أبو عصام 
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يدعوه: يا سّيد حمّمد باقر، و مسْعتُه بعد مّدة يدعوه: يا أبا مرام. و شبيهًا به كان احترام السّيد مهدي 
 .)أليب عصام -احلكيم  -

يقول الشيخ الكوراين و هو ُيبنّي لنا يف ُجملة كالمه كيف انتمى إىل حزب  222يف صفحة و  ●
 :الدعوة، يقول

و كان أبو عصام "رمحُه اهلل" يكّلف السّيد الصدر "رمحُه اهلل" مُبفاحتة بعض األشخاص الذين يرى )
أو على  -صاحب دخّيل أي على عبد ال -فيهم القابلّية، فيقوم بذلك "رمحه اهلل" و حيّوهلم عليه 

 .الشخص الذي عّينه له

، فكّلمين باملوضوع، و كّلم  -لبناين  -و هبذه الطريقة كّلم السّيد الصدر أستاذنا الشيخ ُمفيد الفقيه 
أخاُه الشيخ عبد اإلله و ابن عّمه الشيخ سامي، فقبلنا األمر، و رّتب لنا أبو عصام مسؤواًل هو السّيد 

 )كنا عنده حلقة، رابعنا السّيد عبد الكرمي القزويينحمّمد باقر احلكيم، ف

 :يقول الشيخ الكوراين 225يف صفحة  ●

كان السّيد الصدر حيترم أبا عصام كثريًا، و ُيعامله كأٍخ أكرب، و إذا دخل عليه َفرَّغ لُه وقتُه و )
ر اعترض عليه يومًا، َسْمعه، فكان يعرف أّن وقته مليء و أّنه جاَء لعمٍل مهم، و مل أَر السّيد الصد

يف املسائل احلركّية. و قد كنُت أراجُع السّيد  -أي ُيرجع األشخاص إليه  -بل كان ُيْرجع إليه 
الصدر "رمحُه اهلل" يف بعض القضايا، و أعترب أّن رأيه كاٍف ألّنه يف القيادة، لكّنه كثريًا ما كان يقول 

 ُنؤمن بالقيادة الفردّية بل بالقيادة اجلماعية، و أّننا يل: أنظر ماذا يقول أبو عصام، فأنَت تعرف أّنا ال
 )..إذا قال أبو عصام نقبل قوله

 :225إىل أن يقول الشيخ الكوراين يف صفحة  •
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كان أبو عصام "رمحه اهلل" ُمعجبًا باإلخوان امُلسلمني و ف ْكرهم أكثر م ن حزب التحرير، و كان )
تحليل السياسي. أّما يف الفكر التنظيمي فكان يرى أّن مييُل أكثر إىل منهج حزب التحرير يف ال

الشيوعّيني ُمتقّدمون فيه أكثر م ن غريهم، و كان ينتقُد الوضع التنظيمي لإلخوان يف عهد الصّواف 
، مّث يف عهد الدكتور عبد الكرمي زيدان، و ينتقد الوضع التنظيمي -أي حمّمد حممود الصّواف  -

 ..)مي زلومالقدي النبهاين، مّث عند الشيخ عبد حلزب التحرير عند الشيخ تق

 :ُيتابع فيقول 226و يف صفحة  ●

و لذلك حرص على أن تكون يف ثقافة الدعوة و تنظيماهتا حسنات هؤالء مجيعًا، و أن تتجّنب )
ُنقاط ضعفهم، فأشبهتْ ثقافتها ثقافة اإلخوان بل تبّنت عددًا م ن ُكتب اإلخوان للتدريس يف حلقاهتا، 

 .مثل: ُشبهات حول اإلسالم حملّمد قطب، و معامل يف الطريق لسّيد قطب

و ناقشُت « االحنراف»و قد كتبتُ يومها إشكاالت على كتاب "معامل يف الطريق" خاّصة على عنوان 
هذان اإلثنان من القادة األقوياء يف  -بعضُهم فيه.. فلم يرَض بذلك أبو عصام و أبو حسن الُسبييت

  :و قال -حزب الدعوة 

ال نقد  -أي الفكر التقليدي املوجود يف ساحة الثقافة الشيعّية  -حنُن حباجة إىل نقد الفكر اجلامد 
 ..الفكر احلركي، و ال جمال هنا لإلفاضة يف هذا احلديث

و إلعجاب أيب عصام باملستوى التنظيمي للحزب الشيوعي، أخذ أحسن ما يراه منُه للدعوة، فكان 
به تنظيم احلزب الشيوعي، فاحللقُة تتكّون م ن مخسة أعضاء يرأُسها ُمشرف، و شكُل تنظيمها يش

 .اّللجان احمللّية و بقية اّللجان اهلرمّية، تشبه التنظيم يف احلزب الشيوعي
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أّما التحليل السياسي ، فكان أبو عصام ينتقُد حتليل الشيوعّيني اململوء بتعبريات اإلقطاع و الطبقية و 
الرأمسالية والربوليتاريا.. إىل آخر منظومتهم، و ال ُيعجبه حتليل اإلخوان الذي يص فُه بأّنه الربجوازية و 

يغلب عليه السطحّية و العاطفّية، و ُيعجبه حتليل حزب التحرير الذي يتناول القضايا م ن زاوية الصراع 
ا حيركوهنا، و ُهم يورثون بني املسلمني و امُلستعمرين خاّصة اإلنكليز الذين حكموا املنطقة و ما زالو

نفوذهم طواعية، أو يضطرون للتخّلي عنه لالستعمار األمريكي اجلديد. و قد صار ذلك الطابع 
 )..للتحليل السياسي يف حزب الدعوة

 :يقول الشيخ الكوراين 227و يف صفحة  -

يقول: سّيد  و كان أبو عصام ُمعجبًا بسّيد قطب، لكّنه ُمعجٌب أكثر بشخصّية حسن البّنا، فكان)
 .قطب ال يصُل إىل ُمستواه أبدًا

و كان يومًا يتحّدث عن حسن البّنا، و يتعّجب م ن أّنه ركب الطائرة ست ساعات و بقي ُمستيقظًا 
 .)ُيفّكر و مل ينم! فقلُت له: مالك ُمعجب به إىل هذا احلّد؟! أنت أقوى منه شخصية وأعصابًا

قر الصدر.. و هذه الشخصّيات اليت يتواصل معها، من أبرز هذه هذه األجواء امُلحيطة بالسّيد حمّمد با
الشخصّيات: السّيد طالب الرفاعي، و ستأتينا حلقات خاّصة بالسّيد طالب الرفاعي يف هذا الربنامج.. 

  :فالشخصّيات امُلحيطة بالسّيد حمّمد باقر الصدر هي هذه

كيم، السّيد حمّمد باقر احلكيم، السّيد عبد الصاحب دخّيل، سّيد طالب الرفاعي، السّيد مهدي احل)
  )ُمرتضى العسكري

 هذا هو اجلّو الذي كان يتحّرك فيه السّيد حمّمد باقر الصدر
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: فيديو يتحّدث فيه الشيخ الكوراين عن ُمذكراته، و عن أّيامه  مع السّيد حمّمد 3مقطع فيديو  ★
 .باقر الصدر، و عن آثار الفكر اإلخواين و الُقطيب

هذه املعلومة: "أّن السّيد حمّمد باقر الصدر ُأغمي عليه ح ني مسع خبرب إعدام سّيد ُقطب" هذه  ●
 !..املعلومة موجودة و ُمتداولة يف الوسط القريب م ن السّيد حمّمد باقر الصدر

صدر  و قد مّر كالم السّيد طالب الرفاعي م ن أّنهم يف تلك اّلليلة مل يستطيعوا النوم إىل الصباح، مّلا
ُحكم اإلعدام..! فتحّدث عن نفسه و عن البقّية و ذكر اسم السّيد مرتضى العسكري.. يقول أّنهم 

 !مل يستطيعوا النوم يف تلك اّلليلة

: مجاعة العلماء وعلى رأسها الشيخ ُمرتضى آل ياسني، و َمن معُه م ن العلماء (3)العنوان  ❂
 .واملراجع

يرأُسها مرجع م ن َمراجع ذلك الوقت و هو: الشيخ مرتضى آل مجاعة الُعلماء يف النجف اليت كان 
و يف هذه اجلماعة الكثري م ن العلماء أمثال: الشيخ عّباس  )و هو خال السّيد حمّمد باقر الصدر)ياسني 

الُرميثي، و هو أيضًا م ن مراجع النجفي.. و أمثال الشيخ حمّمد رضا امُلظّفر، و قائمة طويلة من العلماء 
 .فنياملعرو

رئيس هذه اجلماعة هو: الشيخ ُمرتضى آل ياسني، و كان اعتماده األّول و األخري على ابن أخته: 
 .السّيد حمّمد باقر الصدر

فالبيانات و القرارات و اخُلطب و اإلعالنات و الكلمات اليت تصدر عن هذه اجلماعة، الذي كان 
 .لصدريكتبها و خيّطها بقلمه وبفكره هو السّيد حمّمد باقر ا
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و قد أشار الشيخ الكوراين إىل ذلك، و هذه القضّية معروفة عند الذين يعرفون وقائع و أحداث تلك 
األّيام.. و على نفس هذه النغمة، فإّن مجاعة العلماء هذه أرسلْت برقّيًة إىل عبد الناصر.. و الذي 

ة اليت أشار إليها الشيخ الكوراين كتب هذه الربقّية هو السّيد حمّمد باقر الصدر، و سأقرأ عليكم الربقّي
 .يف حديثه

  107وقفة من جديد مع كتاب ]آمايل السّيد طالب الرفاعي[ يقول يف صفحة  ✤

  :إىل أن يقول )أتيُت إىل الكاظمّية قادمًا م ن النجف األشرف.. 160يف أحد األّيام من العام )

 األّيام اليت كان يأيت فيها إىل يف -الصدر  فذهبُت إىل البيت الذي كان ُيقيم فيه السّيد حمّمد باقر)
و بعد الغداء مكثُت مع الصدر حّتى العصر، و نقلنا جملسنا إىل احلديقة، و كان البيُت  -الكاظمّية 

أعطاُه لُه أحد مريديه طوال فترة وجوده بالكاظمية. حنن يف هذه األثناء، و إذا خباله الشيخ مرتضى 
يدخل علينا، فنهضنا الستقباله، و ما إْن رمقين ببصره  -ماء يف النجف رئيس مجاعة العل -آل ياسني 

 !الشريف قال: سّيد طالب! شكو عندك هنا هذا مو مكانك

حلظتها استغربت م ن هذا األسلوب و هذه اّللهجة، مع أن الشيخ يف منتهى األخالق و الُّلطف! مّث 
ؤمتره ُيعقد باألعظمّية. مباشرًة هنضُت و عّجل إىل هناك، فاآلن م« احلزب اإلسالمي»قال: مكانك 

 )ذهبُت إىل مكان انعقاد املؤمتر

فهذا منطقُ مرجع آخر من مراجع النجف.. الشيخ ُمرتضى آل ياسني.. علمًا أنّ منطق الشيخ ُمرتضى 
آل ياسني هو منطق العلماء الكبار الذين كانوا يف هذه اجلماعة، أمثال: الشيخ عّباس الرميثي، و أمثال 

 !الشيخ حمّمد رضا امُلظّفر، و سلسلة طويلة من هؤالء العلماء..! فهذا هو منطقهم هذا هو ذوقهم
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ينهر السّيد طالب الرفاعي ألّنه كان جالسًا يف البيت مع ابن أخته السّيد حمّمد باقر الصدر، و يأمره 
 !م ن بغداد بالذهاب إىل مؤمتر مجاعة األخوان امُلسلمني يف األعظمّية يف اجلانب الثاين

[ ألمحد عبداهلل أبو 2وقفة عند كتاب ]حمّمد باقر الصدر السرية و املسرية يف حقائق و وثاق: ج ✤
 .زيد العاملي

يقول وهو يتحّدث عن الربقية اليت ُبعثْت لعبد الناصر م ن قبل مجاعة العلماء و اليت  77يف صفحة 
 الناصيب سّيد قطب، و هي غري الربقية اليت كتبها السّيد حمّمد باقر الصدر بعد صدور اإلعدام حبّق
  :أرسلها السّيد ُمحسن احلكيم لعبد الناصر، يقول املؤّلف

على إثر ذلك أقنع السّيد الصدر خاله الشيخ مرتضى آل ياسني "رئيس مجاعة العلماء" بإرسال برقّية )
ها بنفسه، و مّما جاء فيها: "لو مل إستنكارّية إىل مجال عبد الناصر ُمطالبًا بإلغاء احُلكم، و قام بكتابت

 !!)"يكْن هلذا العامل إّلا تفسريُه يف ظالل القرآن لكفى به خصيمًا لك عند اهلل يوم القيامة

أنتم شاهدمت يف احللقات املاضية و استمعتم إىل مضامني هذا التفسري اإلرهايب اإلجرامي لسّيد ُقطب.. 
ّمد باقر الصدر يف الربقّية اليت أرسلها لعبد الناصر، أين فأين نضُع هذا الكالم الذي كتبه السّيد حم

 !نضعُه مع احلقائق اليت ينطُق هبا تفسري "يف ظالل القرآن"؟

مضحوٌك عليهم، خمدوعون، خدعهم شيطان اجلّن و اإلنس، و هم خدعوا  -يا لألسف  -علماؤنا 
من تفسري "يف ظالل القرآن"  أنفسهم، و خدعونا بعد ذلك.. ال ُيوجد تفسري أكثر نصبًا و عداء  

أبدًا.. و أنا قد عرضُت لكم املنهج و عرضُت لكم التطبيقات و الشواهد و األمثلة من هذا التفسري 
 .يف احللقات امُلتقّدمة
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و الحظتم الشيخ الكوراين ُمباشرًة ذهب إىل قضّية ما ذكره سّيد ُقطب م ن أّن أمري املؤمنني شِرب 
أحسُن ما يف تفسري يف ظالل القرآن.. و لكن مشاخينا و علمائنا إّما أّنهم ال اخلمر.. و أقول: هذه 

 !يقرأون، أو أّنهم ال يفهمون، أو أّنهم ال ُيرّتبون أثرًا على ما يقرأون

: مقطع فيديو بالصوت والصورة للسّيد طالب الرفاعي.. يتحّدث فيه عن عالقة  4مقطع فيديو  ★
ة حزب الدعوة، و عن عالقة احلوزة يف اجلّو النجفي بالفكر اإلخواين السّيد الصدر، و عن عالقة قاد

  .و بالفكر القطيب

ي حّتى اإلمام اخلميين[ لصاحل الورداين.. و هو اب ]الشيعة يف مصر م ن اإلمام علوقفة عند كت ✤
 .صحفي مصري معروف

 :حتت عنوان: رحلة الشيخ علّي كاشف الغطاء.. يقول 122يف صفحة 

/  11ل الشيخ كاشف الغطاء إىل القاهرة، على رأس وفٍد من علماء النجف األشرف يف و قد وص)
. و كان يف استقباله و الوفد امُلرافق ممّثل شيخ األزهر: الشيخ حسن املأمون و بعض 1965/  5

  )..رجال األزهر

 :و هو يتحّدث عن دعوات هلذه الوفود 124إىل أن يقول يف صفحة  •

مة م ن مجيعة الُشّبان امُلسلمني بتناول طعام العشاء يف مقّر اجلمعية. و م ن اجمللس األعلى و الدعوة امُلقّد)
للشؤون اإلسالمية. و م ن نقابة امل هن التعليمّية.. و باإلضافة إىل هذا وّجه الرئيس عبد السالم عارف 

ان الرئيس مجال عبد دعوة للشيخ كاشف الغطاء و ُمرافقيه لتناول العشاء معُه يف قصر عابدين، و ك
 )..الناصر و معُه الرئيس عبد السالم عارف قد استقبال الشيخ كاشف الغطاء و الوفد املرافق له
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إذن عبد السالم عارف كان موجودًا يف القاهرة، و وفٌد م ن مشايخ النجف برئاسة الشيخ علّي 
 .كاشف الغطاء

 :يقول 129يف اهلامش التاسع يف صفحة  ●

أي يف نفس الوقت الذي كان فيه الشيخ علّي كاشف  -عارف يف زيارٍة ملصر وقتها كان الرئيس )
و ُيذكر أّن عارف توّسط عند عبد الناصر بطلب  -الغطاء مع الوفد من املشايخ والعمائم النجفّية 

 !)م ن الشهيد باقر الصدر يف العراق م ن أجل اإلفراج عن سّيد قطب

اٍن آخر.. و لكّنها موجودة يف هذا الكتاب، و رّبما قد تكون هذه هذه املعلومة أنا مل أجدها يف مك
املعلومة صحيحة، فالسّيد الصدر أساسًا م ن مدينة الكاظمّية، و أخواله آل ياسني عائلة معروفة، و 
هذه العوائل ترتبط بصالت و بشخصّيات كبرية يف اجلّو الشيعي و يف اجلّو الُسّني يف بغداد.. فلرّبما 

لطريق استطاع أن يص ل السّيد الصدر إىل عبد السالم عارف الذي كان رئيسًا للجمهورّية من هذا ا
يف العراق، و جاء الطلُب موافقًا لذوق عبد السالم عارف الذي كان حيمُل ميواًل ُسنّيًة ُمتعّصبًة 

 .جّدًا.. فهكذا ذكر صاحل الورداين يف كتابه، فال أدري مدى صّحة هذه املعلومة

  !..ظهر أّن السّيد حمّمد باقر الصدر يعمل يف مجيع االّتجاهات ألجل محاية سّيد ُقطبالذي ي •

أّما اجلانب األهّم، فإّن مؤّلفات السّيد حمّمد باقر الصدر هي األخرى مشحونة م ن أّوهلا إىل آخرها 
ات السّيد بالفكر الُقطيب.. و هذا ما سُأخّصص لُه حلقة ألّن الوقت ال يكفي أن أحتّدث عن مؤّلف

 .حمّمد باقر الصدر

السّيد مرتضى العسكري، و السّيد ): و هو من األمساء البارزة جّدًا يف اجلّو القطيب:  (4)العنوان  ❂
 (حمّمد حسني فضل اهلل
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املقام ال يسع أن أتناول ُكتب السّيد مرتضى العسكري، و لكن يكفيين ما قالُه زميله و صديقُه و 
اعي حينما حتّدث عن عدم ُقدرهتم على النوم بسبب احلزن واألسى و اهلّم و رفيقه السّيد طالب الرف

الغّم الذي سيطر على حزب الدعوة حينما صدر احُلكم بإعدام سّيد ُقطب، و قال: "ل ما سيترُك ذلك 
م ن أثر خطري على العمل اإلسالمي" يعين على عملهم هم بالدرجة األوىل.. فهو يتحّدث عن حزبه 

ه.. فاإلنسان ال يتحّدث هبذا اّللسان عن اآلخرين، و إّنما يتحّدث عن نفسه و عن و عن مجاعت
 .مجاعته

السّيد ُمرتضى العسكري، )هذه األمساء أمساء واضحة جّدًا، و كان هلا أثر كبري يف نشر الفكر الُقطيب: 
 (و السّيد حمّمد حسني فضل اهلل

جّدًا، و ال جمال للحديث اآلن عن ُكتبه و عن آرائه  أّما السّيد حمّمد حسني فضل اهلل فحكايتُه طويلة
و عن أفكاره، فهو ُقطيٌب حّتى الُنخاع.. رّبما م ن أوضح آثاره القطبّية تفسريه ]م ن وحي القرآن[.. 

 .و قد أقُف بشكٍل ُمجَمل على هذا التفسري يف احللقات القادمة إذا سنح الوقت

لى ُمسلسل اجلماعة و افتراءات وحيد حامد[ و هو رٌد هادىء ع -وقفة عند كتاب ]اجلماعة  ✤
كتاٌب جديد.. صدر م ن مجاعة األخوان امُلسلمني بعد أن ُعرض ُمسلسل اجلماعة من تأليف األستاذ 

 .وحيد حامد، و الذي نعرض م نه فواصل درامّية خالل هذا الربنامج

ان: "مسلسل اجلماعة و عبقرّية م ن ُجملة ما جاء مذكورًا يف هذا الكتاب.. املقال الذي حيمل عنو
 .اإلمام".. و الذي كتبه الدكتور: حمّمد حبيب

و الدكتور حمّمد حبيب هو م ن قادة األخوان البارزين جّدًا، و م ن أعضاء مكتب اإلرشاد، و كان )
نائبًا للُمرشد العام أّيام مهدي عاكف، ُثّم بعد ذلك خرج م ن تنظيم مجاعة األخوان امُلسلمني و أّلف 
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والفكر".. و مع أّنه كتابًا عنوانه: "ذكريات الدكتور حمّمد حبيب عن احلياة و الدعوة و السياسة 
إىل اإلمام امُلجّدد )خرج م ن مجاعة األخوان، و عنده بعض م ن اإلشكاالت، إّلا أّنه كتب يف اإلهداء: 

فهذا هو الذي يكتُب مقااًل يف جريدة "املصري اليوم" و هي جريدة  )الذي أيقظ شعبًا و أحيا ُأّمة
 .معروفة

يكتب هذا املقال: "مسلسل اجلماعة و عبقرّية م 2010/8/23يف جريدة "املصري اليوم" عدد  •
 .اإلمام" وهو ينتقد امُلسلسل فيه

و أنا ال شأن يل بامُلسلسل، و ال مبحّمد حبيب، و ال هبذا الكتاب أساسًا.. و إّنما عيوين ناظرة إىل 
 -من هذا الكتاب ]اجلماعة  208هذه الُسطور اليت ذكرها حمّمد حبيب يف مقالته هذه.. يف صفحة 
 :رٌد هادىء على ُمسلسل اجلماعة و افتراءات وحيد حامد[ يقول

كنت يف بريوت، كنُت يف بريوت، و أتيحت يل فرصة أن ألتقي العالمة  1992يف يناير من عام )
حممد حسني فضل اهلل الذي رحل عن ُدنيانا منذ أشهر قليلة، استمّر اّللقاء حوايل ساعة تقريبًا، حتّدث 

األستاذ اإلمام امُلجّدد حسن البّنا، و قال فيما أذكرُه أّنه سبق عصرُه بنصف قرٍن يف نصفها األّول عن 
 !!)..من الزمان

اجلميع م ن الُسّنة و الشيعة يتحّدثون عن حسن البّنا هبذا اّللسان.. و هذه العبارة "أّنه سبق عصرُه 
كن أن ُنشكَل عليه، فالرجل يف بنصف قرٍن من الزمان" هذه العبارة يف ساحة الف كر تعين: أّننا ال ُيم

 !..غاية العصمة، فما كان يظهر م نه من خطأ إّنما هو بسبب عدم فهمنا ل ذلك.. فهو سابٌق لعصره

سواء الذين عاشوا يف أّيامه ما كانوا يعرفون قيمته و ال حنن كذلك، فالرجل يف غاية الُبعد عن النقد )
 .وحيالكلمة هكذا تُ  (و التجريح، فهو سابٌق لعصره
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و بغّض النظر عن هذا اإلحياء، فلرّبما ال يقصُد ذلك.. لكّنه بالنتيجة متجيٌد و تعظيٌم هلذا اإلمام 
  - كما هم ُيسّمونه -الشهيد 

هذا هو الذوق و املنطق احلاكم على مراجعنا.. فالسّيد فضل اهلل مرجع من مراجع التقليد أيضًا و 
 .هذهكثرٌي من الشيعة ُيقّلدونه يف أّيامنا 

ولكّني أقول عن هذه العبارة: "أّنه سبق عصرُه بنصف قرٍن من الزمان" فعاًل يبدو أّنه سبق عصره 
 .بتنظيم اإلهاب، و ها هي مثاُر إرهابه حنُن نعيشها اآلن

كان هلما األثر الكبري  (السّيد ُمرتضى العسكري، و السّيد حمّمد حسني فضل اهلل)فهذين العلمني  •
ُقطيب و تعميقه بشكٍل واسع جّدًا يف ساحة الثقافة الشيعية.. و ما مّر من إشاراٍت يف نشر الفكر ال

تكفي للداللة على ما أقول.. و لكّني سأحتّدث عن هذين العلمني يف احللقات القادمة بقدر ما أمتّكن 
 .م ن توضيٍح لبيان هذه املسألة

حزب الدعوة اإلسالمّية.. و ُكّل تلك العناوين و هذا العنوان تتعانُق مجيعًا يف  : (5)العنوان  ❂
نفس اجلّو، يف ساحة الثقافة الشيعّية مبا عّمقوا و نشروا و عّلموا شباب الشيعة و عّلموا الواقع الشيعي 

 ."م ن فكر ُقطيّب إخوايّن ُمخالف ألهل بيت العصمة "صلواُت اهلل عليهم

: فيديو مقطع من ُمقابلة ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي على قناة البغدادية، هو 5مقطع فيديو  ★
ُيحّدثنا فيه عن أجواء النجف، و عن أجواء السّيد حمّمد باقر الصدر، و عن أجواء قيادات حزب 
الدعوة اإلسالمّية، و عن أجواء التشكيالت األوىل و الشخصّيات األوىل اليت شّكلْت هذا احلزب، 

 .هذا أحد املؤّسسنيف



20 
 

: فيديو ألحد امُلختلفني مع حزب الدعوة، و هو السياسي العراقي: السّيد إياد 6مقطع فيديو  ★
 .مجال الدين

وقفة عند كتاب ]حزب الدعوة اإلسالمّية حقائق و وثائق[ لصالح اخلرسان.. و هو من الُكتب  ✤
 .املعروفة يف تأريخ حزب الدعوة

 :حمّمد هادي الُسبييت، يقولحتت عنوان:  136يف صفحة 

حمّمد هادي الُسبييت توّلى مهام اإلشراف و التخطيط وامُلراقبة العاّمة يف احلزب، كما أصبح امُلنّظر )
اليت هي قرآن حزب  -األّول للدعوة، فكان يكتب ُمعظم مواضيع النشرة املركزّية: "صوت الدعوة" 

 )-!..الدعوة

نّيٌة ُقطبّيٌة ليس فقط إىل الُنخاع، بل حّتى ُنخاعه يتكّون م ن هذا حمّمد هادي الُسبييت شخصّيٌة إخوا
 .الفكر

 :يقول 137يف صفحة  ●

لقد ترك تسّلم السبييت مقاليد القيادة بصمات عميقة على حياة احلزب الداخلية، و كان تأثريهُ ُمنصّبًا )
حديدي صارم يف انضباطه. يف البداية على اجلانب التنظيمي حيث حتّولت الدعوة يف عهده إىل حزب 

أما تأثريُه على اجلانب الفكري فكان واسعًا و عميقًا حيث تفّرد بكتابة النشرة تقريبًا، و بالتايل متّكن 
م ن رسم خط سري الدعوة وفق ُمتبّنيات فكرية وتنظيمّية وسياسّية مل يكن بعضها على األقل موضع 

و رموزها البارزين سواء الذين هم داخل التنظيم أم إمجاع أو قبول من لدن آباء الدعوة امُلؤّسسني 
 )..خارجه

 :و يستمر يف الكالم ُمشريًا إىل النقاشات اليت حدثْت فيما بني قيادات حزب الدعوة.. فيقول •
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و كان يعكس رأيه الذي مل حيد عنه خالل النقاشات اليت كانت تدور مع كبار علماء الدعوة الذين )
مسؤولّية إمهال الدعوة لفكر أهل البيت يف نشراهتا باعتباره ُمنّظر احلزب و  مّحلوا الُسبييت بدورهم

قائده. و من اجلدير بالذكر أّن الطابع اإلسالمي العام كان هو س مة الدعوة منذ نشأهتا بدليل أّن كّل 
"إسالم بال  أدبّياهتا ال تشرُي إىل أّي نفس طائفي، إاّل أن الُسبييت أراد تعميق هذا املفهوم على طريقة

مذاهب" و هذا ما جعل َمن خيتلفون معه يف الرأي ُيعزون ذلك إىل تأّثره بتجاربه احلزبية السابقة يف 
حركة "األخوان املسلمني" و من بعدها يف حزب التحرير اإلسالمي الذي وصل إىل قيادته يف والية 

 ).."العراق "باصطالحهم احلزيب

 :138إىل أن يقول يف صفحة  •

استطاع السبييت رغم كّل ما كان ُيقال عن توجهاته أن ُيمسك التنظيم بقبضة من حديد مع أّنه لقد )
مل يكن على متاس مباشر مع الدعاة و ذلك بفضل هيمنته امُلطلقة على القيادة، فقد كان الشيخ عارف 

ملترجم البصري يذوُب يف شخصه. أّما الرجل الثاين يف احلزب احلاج عبد الصاحب دخّيل، فكان ا
 )على الصعيد العملي -أي أفكار الُسبييت  -األمني ألفكاره 

ليسُت امُلشكلُة يف حزب الدعوة، امُلشكلة يف الساحة الثقافّية الشيعّية عمومًا.. ابتداء  م ن املراجع،  ●
فامُلشكلة عند املراجع قبل أن تكون عند حزب الدعوة.. و حّتى عند التنظيمات الشيعّية األخرى 

شكلة هي امُلشكلة.. البعض ُيريد أن ُيصّور أنّ امُلشكلة فقط يف حزب الدعوة، و ليس األمر كذلك، امُل
حزب الدعوة ُيشّكل ُجزءًا م ن امُلشكلة.. امُلشكلة األساسّية يف املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية يف 

 .مراجعها امُلشكلة
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حتّدثت )عاّمة الشيعة.. أنا حتّدثْت عن مراجع.  و قد الحظتم بأنفسكم أّني مل أحتّدث عن ُأناس من
عن السّيد ُمحسن احلكيم، و عن السّيد حمّمد باقر الصدر، و عن الشيخ ُمرتضى آل ياسني، و عن 

 )الشيخ عّباس الرميثي، و عن السّيد ُمرتضى العسكري، و عن السّيد حمّمد حسني فضل اهلل

الرمسّية، هؤالء هم العلماء الذين ُتقّلدهم الشيعة و ُتسّلم  هؤالء هم سادُة املؤّسسة الدينّية الشيعّية
الشيعة أعناقها بأيديهم.. حزب الدعوة وليٌد شرعٌي من هذه املؤّسسة، من هذه األجواء.. فليسْت 
امُلشكلة يف حزب الدعوة، فحزب الدعوة مشروع م ن مشاريع هذه املؤّسسة، حزب الدعوة هو جزء 

 .ا ال أحتّدث عن اجلانب السياسي، حديثي هنا يف اجلانب العقائدي فقطم ن امُلشكلة.. و أنا هن

 .يف سلسلة العناوين البارزة يف ساحة الثقافة الشيعّية: الشيخ الوائلي (6)العنوان  ❂

و هو املصدر األكرب و األهّم الذي كان له األثر الكبري يف تشكيل العقل اجلمعي خصوصًا يف األجواء 
جلّو الشيعي عمومًا.. فأجياُل السّتينات والسبعينات والثمانيات و التسعينات و أجيال احُلسينية، و يف ا

ما بعد األلفني إىل يومنا هذا تتغّذي فكريًا على ما طرحه الشيخ الوائلي بنفسه هو، أو ما طرحه 
 .نعل بالنعلاخُلطباء اآلخرون الذين ُيقّلدونه و يسريون على نفس منهجه حذو الُقّذة بالُقّذة وحذّو ال

الشيخ الوائلي كان بّوابة واسعة جّدًا فتحْت على الشيعة الفكر امُلخالف ألهل البيت، و م ن أبرز 
 .س مات هذا الفكر أّنه فكٌر شافعٌي ُقطيٌب ُمخالف ألهل البيت

 133: فيديو ُمقتطف من إحدى حلقات برنامج "الكتاب الناطق" و هي احللقة 7مقطع فيديو  ★
، يف سلسلة حلقات ]لبّيك  يا فاطمة[ و كانت هذه احللقة و اليت تليها عرضُت فيها من الربنامج

الشافعي، احلنفي، األشعري، )العشرات من املقاطع اليت يستند فيها الشيخ الوائلي إىل الفكر امُلخالف 
 (الناصيب، وإىل الفكر القطيب
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ادر اليت يعتمد عليها و هو كتاب: عبد الشيخ الوائلي ُهنا يف هذا املقطع ُيشري إىل مصدر م ن املص
 .القادر عودة

وعبد القادر عودة هو أحد رموز األخوان امُلسلمني و هو رمٌز إرهايٌب كبري مّمن كانْت لُه عالقة خاّصة 
جّدًا حبسن البّنا.. و ألّنه من كبار رموز اإلرهاب و اإلجرام يف جهاز التنظيم السّري، هلذا مجاعة 

كان  )احلادثة املعروفة حبادثة املنشّية)ضييب أوكلوا إليه مسألة اغتيال عبد الناصر األخوان و حسن اهُل
هو امُلشرف على عملّية اغتيال عبد الناصر، و لكن العملّية فشلت، و بعد ذلك ُألقي القبض على عبد 

ن الذين در عودة و ُحكم عليه باإلعدام.. فهو من كبار رموز اإلرهاب و اإلجرام اإلخواين، و ماالق
 .اعتمد عليهم حسن البّنا يف ذلك

لو مل يكن "عبد القادر عودة" مسؤواًل إجرامّيًا إرهابّيًا كبريًا يف جهاز التنظيم السّري اإلرهايب 
 .اإلخواين َلما ُأوكلْت إليه هذه امُلهّمة اخلطرية و هي اغتيال عبد الناصر

ما دخلُت يف بيٍت م ن بيوت تالمذة السّيد حمّمد باقر الصدر و وكالئه إّلا و  من خالل جتربيت.. ●
وجدُت هذا الكتاب يف مكتباهتم، و منهم مسعْت أّن السّيد حمّمد باقر الصدر كان ُيوصي هبذا 

 !..الكتاب.. فكما ترون الثقافة واحدة

الذي ُيصّور إشراف  [ وهو املشهد2: ]مشهد درامي من مسلسل اجلماعة: ج8مقطع فيديو  ★
 .عبد القادر عودة على إغتيال عبد الناصر

[ مبثابة تتّمة تتحّدث عّما فعل 2: ]مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج9مقطع فيديو  ★
 .بعد ذلك هذا اإلرهايب اإلجرامي: عبد القادر عودة
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عبد القادر عودة، و أّنه م ن إعادة عرض املقطع السابق للشيخ الوائلي، الذي ُيشري فيه إىل كتاب  ★
 .املصادر اليت اعتمد عليها

مايل السّيد طالب الرفاعي[ و هو يتحّدث عن تواصل الشيخ الوائلي أوقفة من جديد مع كتاب ] ✤
 :172يف هذه األجواء، يقول يف صفحة 

ر أنا أتكّفل كنا حباجة إىل طابعة رونيو لطباعة مناشري احلزب، فقال السّيد عدنان البّكاء هذا األم)
به، فقلت كيف تتكّفل به؟ فقلت: إّن الشيخ أمحد الوائلي يذهب سنويًا إىل الكويت يف شهر حمّرم 
للقراءة أو اخلطاب هناك، و سُأكّلفه جبلب الطابعة معه.. كان الشيخ الوائلي خطيب املنرب احلسيين 

عاد و جلب معه جهاز الرونيو خالل الشهري مؤّيدًا و مباركًا حلزب الدعوة لكن بال انتماء، و بالفعل 
أّيام، و بالفعل عاد الشيخ الوائلي و جلب معه جهاز الرونيو خالل أّيام، وضع اجلهاز يف دار عدنان 

 !)البّكاء و أخذنا بإصدار املنشورات احلزبية منها

يتحّدث  : مقطع فيديو من مقابلة ُأجريت مع السّيد طالب الرفاعي يف أّيام قريبة،10ديو في مقطع ★
 فيها عن الشيخ الوائلي و عن منهجه  الفكره، و عن مصادر ثقافته، و مصادر منربه و جمالسه.


