
1 
 

 برنامجملّخص 
 للشيخ الِغّزي]السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية[ 

1حسن البنا ج - (2احللقة )  
 

 م16/9/2017املوافق:  –هـ 1438ذو احلجة  24 السبت ةالفضائّي القمر قناة على رضتُع
 www.alqamar.tv واألوديو بالفيديو الفضائّية القمر قناة موقع على رةتوّفُم
 
 وصلنا يف احللقة السابقة ِمن هذا الربنامج إىل جمموعٍة األحاجي: ✤
 ُأحجيٌة عنواهنا: اإلخوان امُلسلمون.• 
 وُأحجّيٌة عنواهنا : سّيد قطب.• 
 وُأحجيٌة ثالثة عنواهنا: حسن البّنا.• 

 ولن نستطيع أن ُنفّكك األحجية األوىل والثانية حّتى ُنفّكك األحجية الثالثة.
وبقّية احلديث  حسن البّنا..حللقة َسأسّلُط الَضوء على هذِه الشخصّية الغامضة جّدًا: يف هذِه ا ✤

 ستكون يف حلقة يوم غد.
قرأُت عن هذِه الشخصية كثريًا وكثريًا جّدًا.. وإذا ما َسنحْت الُفرصة يف احللقات القادمة سأعرُض 

األّيام أو يف هذِه األّيام.. فالوقت ال يكفي جللبها لكم جانبًا كبريًا ِمن الكتب اليت قرأُتها فيما مّر من 
 مجيعًا.
حبسب ما أعتقد كّل الذين كتبوا عن حسن البّنا ِمن الطرفني )ِمن الذين َمدحوه، وِمن الذين  ●

 قدحوه( مل أجد أحدًا قد كشف القناع بشكٍل كامل عن هذه الشخصّية الشيطانية الغامضة..!
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حبسب  -ركّبة وُمعّقدة.. امتاز حسُن البّنا بنبوٍغ ِمن الدرجة امُلتوّسطة شخصّية حسن البّنا شخصّيٌة م
بالقياس إىل النوابغ يف التأريخ وحّتى يف وقتنا احلاضر مّمن بلغوا الدرجات العالية يف  -ما أعتقد 
 نبوغهم.

ء.. هناك ذكاٌء عند اإلنسان له ُرتٌب ودرجات، ولكن النبوَغ يكون ما بعد أعلى درجات الذكا• 
فإذا ما جتاوز اإلنسان أعلى درجات الذكاء فإّنه سيكون يف مرتبة النبوغ، والنبوغ على مراتب.. 
وحبسب ما أعتقد فإّن حسن البّنا كان على نبوغ ِمن الدرجة امُلتوّسطة، وكان عايل اهِلّمة، ُيحاول أن 

 ُيحّقق ُطموحه الذي هو بال حدود بأّية وسيلة، ولكن بنحو خفي جّدًا..!
فحسن البّنا شخصّيٌة غامضة، يلّفها نبوٌغ )ذكاٌء َعاٍل بدرجة ُنبوغ من احلّد امُلتوسط( مع ِهّمة عالية 
وُطموٍح بال حدود، ويف نفس الوقت هو ُمستعٌد ألْن يعمل ُكّل شيء، فال ُيوجد يف قاموسِه ما هو 

يقة ِمن خالل تصفُّح حاالتِه حالٌل وما هو حرام.. وإن كان يتظاهُر ِبهذا األمر! )وتتجّلى هذِه احلق
 ودقائق أوضاعه(.

ما بني النبوغ، واهِلّمة العالية والُطموح بال حدود مساحُة ما جيوز وما ال جيوز يف َسبيل حتقيق أهدافِه 
الشخصّية اليت ال عالقة هلا باإلسالم، هذِه املساحة )أي مساحة ما جيوز وما ال جيوز( مساحٌة ُمختفية 

ّل شيء عنده جيوز يف سبيل حتقيق أهدافِه.. لكّنه ُيقّنع ذلك بقناٍع فيه ما جيوز وفيه متامًا عنده.. فُك
ما ال جيوز.. ولكّننا إذا تصّفحنا حياة هذا الرجل جند أّنه حني حيتاُج إىل اإلّدعاء بأّنه يف ِغىًن عن 

وقد  -لكالم وُيدّبج احلديث احُلّكام وامُللوك، وأّنه يلجأ إىل اهلل ويتمّسك بُعروة اهلل، فإّنه سُيطيل ا
 -كان قادرًا بالفعل على الكالم وعلى اخلطابة بدرجة جّيدة

لكّنه ِحني حيتاُج أن ُيقّبل أيدي امُللوك بل َحّتى أحذيَتهم يف َسبيل الوصول ِلمصاحله وأغراضه، فهو 
  حتقيق أهدافِه الشخصّية.على أمّت االستعداد.. وُهناك ُصوٌر لُه بالفعل وهو ُيقّبل أيدي امللوك َطَمعًا يف
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وحني حيتاج إىل أن يكوَن يف ِخدمِة ملوٍك فاسدين كملوك مصر يف ذلك الزمان، فإّنه سيكون مقام • 
اخلدمة والطاعة التسليم وسُيوّظف اإلعالم، وسُيوّظف مجاعته بالتمام والكمال ِلخدمة عروش ُأولئَك 

 امللوك..!
جاهل، َفإّنه يقُع ساجدًا ُمقّباًل يده.. ُكّل ذلك ألجل حتقيِق وحني حيتاج إىل تقبيل يد ملٍك بدوي • 

أهدافِه والبلوغ إىل مصاحله الشخصّية. )إن استطاع أن يفعَل ذلك يف اخلفاء فعل، وإْن ظهر األمر 
 ووصَل إىل أتباعه فإّنه سيخدعهم مبعسوِل كالمه(..!

مة احلكومة يف كّل وقت.. وحينما احلكايُة هكذا على طول اخلط.. فهو على استعداٍد كامل ِلخد
يظّن أن َتربُّعُه وأّن تقدميه ِلخدمة احلكومات )يف مصر أو غريها( فإّنه ُيبادر من عند نفسه وبتذّلٍل 
وختّشع ألجل حتقيق أهدافه.. وإذا كانت الدماء فإّنه يسفك الدماء.. فلقد سفك ِدماء املصريني )من 

م )جهاز التنظيم السّري( إّلا جهاُز اجلرمية الذي يستمّر إىل مسلمني ومن غريهم( وما جهاُزه املشؤو
يومنا هذا، والذي جتّلى يف القاعدة، ويف داعش، ويف غريمها من واجهات االرهاب اإلسالمي بقراءة 

 السقيفة يف عصرنا احلاضر.
 !فه.. ولكّنه مل ُيحّقق شيئًا، وذهب فاشاًل..اإّنها جرائم "حسن البّنا" ألجل حتقيق أهد

سنتحّدث عن هنايته املشؤومة اليت ُيطّبلون هلا وُيزغردون هلا يف الوسط الُسين ويف الوسط الشيعي  ●
 )من أتباعِه من ُقطبيي الشيعة(.

اّدعاءاُته يف احلرب من أجل فلسطني واشتراُك مجاعاته يف الِقتال َهذا شيٌء ينتفُع منه هو.. والذين 
ولكّنهم حني جيدون مصلحًة يف أن يتواصلوا مع إسرائيل فإّنهم جاؤوا ِمن بعده على نفس اإلسلوب، 

سيتواصلون )ال ُيوجد شيٌء ممنوٌع يف قاموس هذه اجلماعة، وهذا األمر إّنما أخذوه من ُمرشدهم 
 األّول وهو: حسن البّنا(

ذبون جمموعٌة ُبنيْت على الكذب.. يكذبون بدرجٍة لن جنَد كّذابني ال يف املاضي وال يف احلاضر يك
 ككذهبم..!
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يكذبون على مجيع امُلستويات )يكذبون ِلسانًا، ويكذبون إحياًء، ويكذبون ِفعاًل.. يكذبون على 
أتباعهم، على أصداقائهم ، على أعدائهم، بل ُرّبما يكذبون على أنفسهم..(. مسريٌة ُكّلها كذٌب يف 

 .!كذب، مسريٌة ُكّلها َجرميٌة وُخداٌع وَجمٌع لألموال وغىًن فاحش.
كان ُيمارُس اجلنس ُمحّرمًا مع نساء قادة اجلماعة ومع بناهتم وزوجاهتم.. وكان صهُر حسن البّنا  ●

حسن البّنا ُمّطلعًا على ُكّل تلك التفاصيل ولكّنه يتسّتر عليه، وجعله يف أعلى اهلرم.. وحني اعترض 
يل، وستأيت احلكايُة يف حلقة َمن اعترض كان اجلواب يف ُنصرة هذا الصهر الزاين )احلكاية فيها تفاص

يوم غد(. والقّصة تطول.. وأنا هنا لسُت ُمؤّرخًا حلسن البّنا وإّنما ُأحاول أن ُأسّلط الَضوء على ُجزء 
 ِمن شخصّيته الغامضة.

لن نستطيع أن خنترَق هذا القناع السميك الذي يلبسُه ولِبَسُه حسن البّنا إّلا ِمن خالل معرفة أهّم  ✤
يت نستطيُع أن نتفّحصها واليت كّونْت شخصّيته.. قطعًا حنُن ال نستطيع أن نسُبَر أسراَر أّية امَلنابع ال

شخصّية من الشخصّيات، ولكن هناك منابع ُيمكن أن نعرفها هي اليت ُتشّكل جانبًا ُمهّمًا يف تغذيِة 
 شخصّيتِه، بغّض النظر حسن البّنا أو غريه، ولكن احلديث هنا عن حسن البّنا.

 هناك جمموعٌة ِمن املنابع ُيمكنين أن أقول هي اليت شّكلْت شخصيَة: حسن البّنا ✤
 .هو ُأصول حسن البّنا الشافعية الصوفيةالذي أّثر يف شخصّية حسن الّبنا:  (1املنبع ) ❂

حسن البّنا ِمن عائلة دينية، فأبوُه رجُل دين، كان إمام مسجٍد يف "احملمودية" يف مصر، وكان مأذونًا 
 مسائل الزواج والطالق، وهو َيعدُّ نفسُه ِمن أتباع أحد شيوخ مصر املعروفني، وهو: الشيخ حمّمد يف

 عبُده.
كان والد حسن البّنا على الطريقة احُلصافية، وقد كتب كتابًا هبذا اخُلصوص، وأشارْت عّدة  ●

بـ"حسن البّنا  مصادر هلذا املوضوع.. أبوه كان يعمل يف تصليح الساعات، ولذلك كان معروفًا
 الساعايت".
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فحسن البّنا ِمن عائلة دينية، وُمنذ بدايِة حياته انضمَّ إىل الطريقة احُلصافية الُصوفّية الشافعّية.. فالرجُل 
يف بداياته شافعٌي صويف، وقد أشار إىل ذلك يف كتابه: )ُمذّكراُت الدعوِة والداعي( حتت عنوان: 

 ه: "الطريقُة احُلصافية" يقول يف كتاب
)ويف املسجد الصغري رأيُت "اإلخوان احُلصافية" يذكروَن اهلل تعاىل عِقب صالة العشاء من كّل ليلة، 
وكنُت ُمواظبًا على ُحضور درس الشيخ زهران رمحُه اهلل بني املغرب والعشاء، فاجتذبين حلقُة الذكر 

حة هؤالِء الذاكرين ِمن شيوخ ُفضالء بأصواهتا امُلنّسقة، وَنشيدها اجَلميل، وروحانّيتها الفّياضة، وَسما
 وشباب صاحلني...(

 ويستمّر يف حديثه إىل أن يقول:• 
)ويف هذه األثناء وقَع يف يدي كتاُب امَلنهل الصايف يف مناقب َحسنني احُلصايف، وهو شيُخ الطريقة 

يف ُعمره ونفَع اهلُل بِه األّول، ووالُد شيخها احلايل السّيد اجلليل الشيخ عبد الوهاب احُلصايف َمدَّ اهلل 
والذي ُتويف ومل أرُه، حيُث كانْت وفاته اخلميس... وكنُت إْذ ذاك يف ِسّن الرابعة عشرة، فلم أجتمع 

أي يف هذا الكتاب: كتاب املنهل الصايف  -به على َكثرِة ترّددِه على البلد، فأقبلُت على القراءة فيه 
اهلل عاملًا أزهريًا تفّقه على مذهب اإلمام الشافعي،  وعرفُت منُه كيف كان السّيد حسنني رمحُه -

 ودرس علوم الدين دراسًة واسعة...( فالرجل ُمنذ بداياته شافعٌي ُصويف.
بسبب هذه احلالة )َحالة َتصّوفه، وُنزوعه باّتجاه الطريقة احُلصافية الشافعية( فإّنه كان ُيواظُب على 

 ادهم.زيارة قبور األولياء، األولياء حبسب اعتق
هو ِمن أوائل أصحاب حسن البّنا، وكان يكُبرُه ِسّنًا، وكان هو الذي ربطُه الشيخ أمحد الُسّكري • 

 بالطريقة احلصافية.
وقفة عند كتاب ]حوار الَعْصر ِمن أجل مصر[ عبارة عن حوار مع الشيخ أمحد الُسّكري يف  ●

فهو أيضًا ِمن أوائل الذين أّسسوا مجاعة اإلخوان ُأخريات أّيامِه، َيسألونُه عن ِذكرياتِه مع حسن البّنا، 
 امُلسلمني.
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مّما جاء يف هذا الكتاب، يقول الشيخ أمحد الُسّكري أّن حسن البّنا كان يذهُب لزيارة السّيد إبراهيم 
الدسوقي )ِمن أولياء الصوفّية وُرموزهم( يذهبُ لزيارته ِمن ُدسوق َسريًا على األقدام ِمن مدينة دمنهور 

 دسوق.. ويقول أيضًا: إىل
ُمؤّسس احُلصافية  -)وكان يذهب إىل دمنهور سريًا على األقدام لزيارة ضريح الشيخ َحسنني احُلصايف 

وُكّنا يف القاهرة نزوُر أولياء اهلل الصاحلني، وكان الشيخ علي بيك غالب خليفة الشيخ احُلصايف  -
اًل بالتصّوف، وُكّنا نذكُر اهلل تعاىل حّتى صالة األّول يف القاهرة، وكان رُجاًل صاحلًا، وكان َمشغو

الفجر، كذلك كان شقيُقهُ عبد الرمحن البّنا ُمحّبًا للصوفّية، وَظلّ على تعّلقهِ بالصوفية واألولياء وزيارة 
 اإلمام احُلسني، والسّيدة زينب، والسّيدة نفيسة، وُكّنا نذهُب للصالة هناك..(

قِه عبد الرمحن البّنا، وشأن أمحد الُسّكري، وهذا هو الشأن الصويف هذا شأُن حسن البّنا، وشأن شقي
يف زيارة قبور األولياء يف القاهرة.. ويف دمنهور ويف دسوق كان حسن البّنا ميشي سريًا على أقدامِه 

 لزيارة األولياء هناك.. هذا هو حال حسن البّنا.
 ا كيف كوَّنْت جانبًا ِمن شخصّيتِه.هذه لقطة.. وهذِه اّللقطة ُيمكننا أن نستشفَّ ِمن خالهل

 "الوهابّيةالذي أّثر يف شخصّية حسن البّنا، والذي ُأريد أن ُأسّلط الضوء عليه هو: " (2املنبع ) ❂
كان حسن البّنا متأّثرًا باملنهج الوهايب.. كانت عيونُه إىل الُسعودّية.. وحّتى َتسميُة اإلخوان أخَذها 

َقبلُه وبفترٍة َمديدة أطلقْت هذا اإلسم على جمموعة العشائر اليت والْت هذا ِمن الوهابية، فالوهابّيُة 
املنهج، وهذه القضّية معروفة يف الُكتب اليت أّرخْت للوهابية.. فهو أخذ إسم "اإلخوان امُلسلمني" ِمن 

كّنه بعد الوهابّية، وإّنما كان ذلك بتأثري من شيوخ كان يعترُب نفسه تلميذًا عندهم يف البدايات، ول
 ذلك صار إمامًا فيما بينُه وبني نفسه.

 وقفة فيها عرض جملموعة من الصور: ✤
. )وهو ِمّمن أّثر يف شخصّية حسن البّنا، وهو يف األصل من سوريا للشيخ رشيد رضاعرض ُصور  ✦

 وبعد ذلك جاء إىل ِمصر.. وسنتحّدث عن رشيد رضا يف فقرة قادمة(.
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ُمحّب َعرض ُصور لشخصّية ُأخرى ناصبّية ِمن الطراز األّول أثّرْت أيضًا يف حسن البّنا، وهو:  ✦
، وقد كان زمياًل للشيخ رشيد رضا )كان ناصبيًا ِمن الدرجة األوىل يف َعدائه وُبغضه الدين اخلطيب

 ألشياع أهل البيت وُكُتبُه شاهدٌة على ذلك(
، الذي كان ُمستشارًا حافظ وهبةيف حسن البّنا وهي شخصية: عرض ُصور لشخصّية ثالثة أّثرْت  ✦

 للملك "عبد العزيز آل ُسعود".
هذِه الشخصيات الثالث كان هلا ِمن التأثري على حسن البّنا يف إعجابه الشديد مبا جرى يف الُسعودية 

. وجرائم الوهابية، ِمن إنشاء دولةٍ قامت على سفك الدماء واإلساءة إىل األئمة األطهار، وهدم الُقبور.
 وجرائم احلركة الُسعودّية َمعروفٌة يف ُكتب التأريخ، فال حاجة للتفصيل والتطّرق إليها.

فكان حسن البّنا ُمعجبًا بالذي جرى يف الُسعودّية، ولذا أخَذ اْسمُه من هناك.. وإذا ما َدقَّقنا يف َعَلم 
 ِشعارهم فإّننا سنجد َتطاُبقًا كبريًا جّدًا يف األلوان الُسعودّية ويف ِشعارها، ودّققنا يف َعَلم األخوان ويف

 ويف الرموز. )وقفة عرض ُصور للُمقارنة بني الَعَلمني والشعارين وشّدة التقارب بينهما(.
(.. وال غرابة عرض ُصورة حلسن البّنا وهو ينزُل راكعًا يقّبل فيها يد امللك )عبد العزيز آل سعود ✦

هذا الرجَل ُمستعٌد ألن يعمل أي شيء يف سبيل حتقيق أهدافه، وهذه يف ذلك، فكما ذكرت أّن 
القضّية موجودة عند هذه اجلماعة على طول اخلط.. فال ُيوجد ما هو ممنوٌع أو ما هو ُمحّرم.. نعم 
َيخدعون أتباعهم من الصغار، أّما الكبار فهم يعرفون احلقيقة، وهي واضحة جلّية ِلَمن أراد أن يتتّبع 

 واحلقائق والدقائق. األحداث
فهناك تأثرٌي واضح جّدًا يف َمسرية حسن البّنا باملنهج الوهايب.. يظهرُ ذلك ِمن خالل عرضِه للخدمة • 

يف بالط امللك الُسعودي، ويظهُر ذلك ِمن خالل شعاراته ورموزه وأعالمه، ويظهُر ذلك ِمن خالل 
حّدثنا يف هذا احلوار الشيخ أمحد الُسّكري رفيُق  حتّوله ِمن املنهج الُصويف إىل املنهج الَسَلفي.. وقد

وأشار إىل الشيخ  -دربه وصديقُه.. يقول: )نشأْت حلسن البّنا عالقة مَع اجملموعات الوهابية يف ِمْصر 
 ( -حامد الفقي رئيس مجعية أنصار الُسّنة، وكذلك رجال اجلمعية الشرعية 
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ال إميانًا بشيء وإّنما سعيًا  -ئًا ِمن التصّوف إىل السلفية بدأ حسن البّنا َيرتبط هبم، وينسلُخ شيئًا فشي
يقول أمحد الُسّكري: )وذات يوم دعوُت حسن البّنا لزيارة اإلمام  -منه لتحقيق أهدافِه الشخصّية 

، وقف يف املسجد، وبعد أن َصّلينا دعوتُه لزيارة -يف مقام اإلمام احلسني يف القاهرة  -احلسني 
ل يل: ادخل أنت، فقلُت لُه: ملاذا؟ وذّكرتُه مبا كان ِمن زيارتنا لألولياء قبل ذلك، الضريح فرفض، وقا

 فقال يل: حني خنرُج من احلسني سأخربك.
قال حسن البّنا : لقد كربنا اآلن، ودخَل َدعوتنا مذاهُب  -أي من مقام احلسني  -وبعد عودتنا 

عّية، والُبدّ من إرضاء األطراف كّلها من أجل اّتساع ُمختلفة، ودخلَ معنا أنصارُ الُسّنة، واجلمعيةُ الشر
 اجلماعة، وهذا هو اجتهادُه من وجهة نظره..( 

ُثّم يقول الشيخ الُسّكري: )وقال يل حسن البّنا أيضًا: ال ُنريد أن ُيقال عّنا إّننا ُقبورّيون، فلماذا • 
معه كثريًا يف هذا األمر، وقلُت لُه:  نضُع أنُفسنا وحنُن مجاعٌة عاّمة يف هذا الشكل، ولكّنين تكلمُت

 إّننا ُنرضي املوىل عّز وجّل أواًل وقبل ُكّل شيء(.
فالرجُل حتّول من التصّوف إىل السلفّية ألجل حتقيق أهدافه.. فهذا الرجل ال عالقة له بالدين، وإّنما 

لى شخصّيتِه الغامضة اليت تسعى يأخذ ِمن الدين ما ينتفُع منه وما ينتفُع به، وجيعُل الدين ِقناعًا مسيكًا ع
 لتحقيق طموحاهتا بأّي مثن..!

 [1مشهد درامي ُمقتطف ِمن ]مسلسل اجلماعة: ج :1مقطع فيديو ★
فِمن التصّوف إىل الَسلفّية الوهابية.. وقد أعجبتُه طريَقَة حرهبم وأعجبُه َسْفَك الدماء واإلجرام،  ●

إّلا القتل والتفجري، والزال األمُر على هذا الديدن إىل حيُث أنشأ جهاَزُه السّري وليس لُه ِمن هدٍف 
 هذه اّللحظة..!

وقد توّثقْت روابُط حسن البّنا واإلخوان من بعدِه مع السعودية ومع الوهابية، توّثقْت هذِه الروابط 
ارسوا بسبب ُخصومة اإلثنني مع عبد الناصر، وانتقل الكثري ِمن اإلخوان إىل الُسعودية إّلا أّنهم مل ُيم

تنظيمًا، والسبب: ألّنهم ال ُيريدون أن ُيثريوا احُلكومة الُسعودية يف الوقت الذي هم فيه ُيحّصلون 
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األموال الكثرية.. فلقد حّصلوا الكثري والكثري ِمن األموال، فألجل هذِه القضّية ُهم عّطلوا تنظيمهم، 
 هذا ال يعين أّنهم مل يكسبوا ُأناسًا وإذا كان هلم ِمن تنظيم فهو يف غاية الضعف واخلفاء. علمًا أّن

ِلجماعتهم، بل كسبوا الكثريين، وقد حتّركوا على قّطاع التعليم وأّثروا تأثريًا كبريًا يف قّطاع التعليم، 
 ولكّنهم مل ُيمارسوا تنظيمًا كتنظيمهم يف ِمصر.

دن" وينقُل سأعرض عليكم يف احللقات القادمة "الظواهري" وهو يتحّدث عن "ُأسامة بن ال ✤
كالمه.. فُأسامة بن الدن هو ُعضٌو يف اإلخوان امُلسلمني، ولكّنهم طردوه من التنظيم، وكان يقول: 
أنا مطروٌد ِمن تنظيم األخوان.. والسبب: أّنه َلّما أخذ الترّبعات لألفغان يف أّيام حرهبم مع السوفيت، 

م هناك، ولكّن ُأسامة بن الدن ذهب إىل ُهم أمروُه أن ُيوصل هذه األموال إىل "الهور" إىل مجاعته
أفغانستان، وِلهذا طردوُه ألّنه خالف أوامرهم.. أّما سبب طلبهم منه أن يذهب إىل "الهور" وال 
يذهب ألفغانستان كي ال ُيسيء هذا إىل عالقتهم مع النظام الُسعودي، فهم ُيحافظون على عالقتهم 

ر اآلن، وما من شيٍء يبقى على حاله، ولكن شبيُه الشيء هذه إىل أبعد احلدود. )ُرّبما تغّيرت األمو
ُمنجذٌب إليه، قد خيتلفون اآلن ُثّم يّتفقون بعد ذلك..( تلك هي طبيعُة ُطّلاب الُسلطة واحُلكم بشكٍل 

 جنويّن ِمن أمثال حسن البّنا.
 ، الُصوفية، الوهابّية(هذِه بعُض امَلنابع اليت شّكلْت َجانبًا مهّمًا ِمن َشخصّية حسن البّنا )الشافعيُة

 .اإلنكليز واإلمريكانالذي أّثر يف شخصّية حسن البّنا:  (3املنبع ) ❂
هناك كالٌم كثري على أّن اإلنكليز هم الذين أّسسوا مجاعة "اإلخوان امُلسلمني"، وأنا ال أعتقُد ذلك.. 

آخرون(.. ولكن دائمًا فجماعة اإلخوان امُلسلمني أّسسها حسن البّنا وَمن معه )الُسّكري وأشخاص 
األحزاب السياسية )امُلعاِرضة اليت تكون يف داخل البلد أو خارج البالد ُسنّية كانت أو شيعّية، َقومّية 
أو شيوعية( ُكّل هذه األحزاب تبحُث عن غطاء هلا عند الدول الكربى ال بعنوان العمالة، وإّنما هي 

ذا فإّن هذه الفكرة اليت تقول أّن اإلنكليز هم الذين السياسة.. هذه قضّية موجودة على طول اخلط. وِل
 أّسسوا مجاعة اإلخوان امُلسلمني، ال أعتقد بصواهبا ِمن خالل البحث يف التفاصيل.
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نعم كانت هناك عالقات على طول اخلط بني مجاعة األخوان واإلنكليز واألمريكان ُمنذ البدايات 
 وإىل يومنا هذا 

ء، ليس فيها أعداء، وليس فيها أخالق، وليس فيها مبادىء.. السياسة السياسُة ليس فيها أصدقا ✤
ُمتحّركة دائمًا، وِلذلك ُعّبر عنها بـ"فّن امُلمكن" تتحّرك حبسب حركة املصاحل، واملصاحل ليسْت ثابتة 
بل ُمتغّيرة.. فقد تكون عالقة األمريكان يف مقطع من املقاطع سّيئًة مع اإلخوان وقد تكون حسنة يف 

 طع آخر، وهكذا اإلنكليز، وهكذا هي السياسُة يف مجيع أحناء العامل.مق
.. وهو عبارة عن جمموعة مقابالت لفوزي ُعويس[ منشقُّون عن اإلخوانوقفة عند كتاب ] ✤

أجراها "فوزي عويس" مع شخصيات ُمهّمة انشّقْت عن مجاعة اإلخوان امُلسلمني.. من ُجملة هذه 
.. وذكر كالمًا ُمهّمًا جّدًا، فمن ُجملة ما أمحد رائفعروفة وهي: الشخصيات، شخصّية قيادّية م

قاله أمحد رائف وهو يتحّدث عن لقاء فيما بينه وبني السفري األمريكي يف القاهرة "ريتشارد دوين" 
يقول: )دار احلديُث بيننا، وُخالصتُه أّنه قال: بأّن فترة ُحكم الرئيس ُحسين مبارك عبارة عن جسٍر 

 نعلمُه، أو ِلُحكم امُلتطّرفني، أو ِلُحكم اإلخوان امُلسلمني، وحنُن خنشى اجملهول، وال نوافق جملهول ال
على امُلتطّرفني، أّما بالنسبة إىل األخوان فإّنه يستوي عندنا حمّمد حامد أبو النصر امُلرشد العام آنذاك، 

: وما املصاحل األمريكّية؟ فقال: إّنها وحمّمد ُحسين مبارك ما دامت املصاحل األمريكّية حمفوظة، فسألتُه 
 ُمتغّيرة، فعاودُت ُسؤاله: أ هذِه رسالة؟ فقال: نعم، رسالٌة إىل األخوان(

هذا هو منطق السياسة.. وكانت حلسن البّنا ِصالت يف هذا االّتجاه.. )فقد عرضُت يف احللقة السابقة 
مبلغًا من املال من املسؤول الفرنسي لشركة  مشهدًا دراميًا وكان حقيقيًا، حني كان حسن البّنا يستلُم

قناة السويس.. فهذه القّصة حقيقّية، واحلوار الذي دار بينهما حوار حقيقي، وُكل هذه املعلومات 
 ُمثبتة يف الُكتب واملصادر(.

لذا أقول: ما جاء يف الكتب اليت أّرخْت لإلخوان امُلسلمني من الذين ُيهامجون األخوان ويقولون أّن 
 نكليز وراء تأسيس هذا التنظيم، أقول: هذا الكالم ليس صحيحًا.اإل
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وبالنتيجة: أّيًا كانت هذِه الَعالقة وبأّي ُمستوًى ِمن امُلستويات فيما بني حسن البّنا وبني اإلنكليز، 
ُخصوصًا يف نفس شخصّية ُمعقّدة وُمرّكبة مثل حسن البّنا وهو حيمل طموحًا كبريًا جّدًا يف أن يكون 

 كمًا للعامل وليس حاكمًا ملصر فقط.. هذه العالقة قطعًا ستترك أثرًا بشكٍل أو بآخر.حا
فحسن البّنا كان ُيفّكر أن تكون له اإلمامة امُلطلقة يف مجيع األرض..! وستّتضُح هذه الفكرة شيئًا 

 فشيئًا حينما نِصل إىل النهايات.
)اليت ُعرفْت باإلمامية اإلثنا عشرية( تُه مع الشيعة عالقالذي أّثر يف َشخصّية حسن البّنا: ( 4املنبع ) ❂

كانْت لُه عالقة قوّية كبرية جّدًا.. ولكّنه مل يتأّثر كثريًا بالشيعة، وإّنما أثّر فيهم ِعَبر مرجعّية السّيد 
 الربوجردي يف حوزة قم.

وان امُلسلمني يف وكيل السّيد الربوجردي )وكيل املرجعية( يف القاهرة كان ينام يف مقّر مجاعة اإلخ
القاهرة، وكان ُينفُق األموال الكثرية اليت يبعُثها إليه السّيد حسني الربوجردي، كان ُينفقها على 
األخوان وعلى املؤّسسة اليت ُسّميت بدار التقريب واليت كان حسن البّنا ِمن ورائها، وقد ُأنفقت أموال 

 كثرية ِبهذا الصدد..!
اقع الشيعي عرب مرجعّية السّيد حسني الربوجردي، وعرب مرجعّية السّيد أبو فقد أّثر حسن البّنا على الو

رّشحوا القاسم الكاشاين )املرجع اإليراين، وهو مرجع مزدوج فيما بني النجف وُقم( إىل احلّد الذي 
بعد مقتل السّيد أبو القاسم الكاشاين ِضمن جمموعة من الشخصيات، كي يكون ُمرشدًا لألخوان 

 ا..!حسن البّن
كان أبو القاسم الكاشاين يف النجف، وكان ِمن مراجع النجف، من الشخصيات العلمية البارزة يف ●

النجف، وبعد ذلك انتقل إىل إيران.. وكانت له عالقة وثيقة جّدًا حبسن البّنا وله لقاءات معه يف مّكة 
 )وسنتحّدث عن هذا املوضوع حينما نِصل إىل الساحة الشيعية(.

هذِه العالقات ستترك أثرًا بشكٍل وبآخر.. لكن الذي أّثر كثريًا هو حسن البّنا، هو الذي  بالنتيجة :
 أّثر يف املرجعيات الشيعّية.
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 [1مشهد درامي ُمقتطف ِمن ]مسلسل اجلماعة: ج: 2مقطع فيديو ★
ا هم هناك جمموعة حيسبها من حيسبها من الناس أّنهم ِمن الشيعة.. ولكّنهم يف منطق أهل البيت م ●

 .الفرقة اإلمساعيليةمن الشيعة، إّنهم: 
هؤالء حبسب منطق أهل البيت ليسوا من الشيعة، ولكن امُلخالفني وحّتى علماء الشيعة حني يكتبون 

 عن فرق الشيعة يذكرون اإلمساعلّية منهم.
االمساعلّية.. وما وْصُف ِمن هنا كتب الكثريون أّن حسن البّنا تأّثر بالشيعة، إّنهم ُيشريون إىل املنهجّية 

وتسمية سّيد قطب حلسن البّنا يف أّيام حياته حبسن الصّباح إّلا دليل على ذلك. وحسن الصّباح هذا 
 رمٌز من رموز الفرقة اإلمساعلّية.

أشري إليها وهي: أّن حسن البّنا كان قارئًا َنِهمًا يف اجلّو اإلسالمي، ميتلك قْدرًا واسعًا نقطة مهّمة  ✤
ثقافة، وكان ُمّطلعًا اطالعًا واسعًا على التأريخ، كان يبحث يف ُكتب التأريخ على املواطن اليت من ال

ينتفُع منها يف برناجمه.. وتلك قضّيٌة ُمهّمة. فقادُة العامل ِعرب التأريخ يهتّمون بالتأريخ، وكما ُيقال: 
ُمعاوية أّنه كان يقضي ساعاٍت  )َمن عرف تأريخ سنة من تأريخ العامل فقد زاد عمره سنة(. وُينقل عن

طوال يقرؤون له ُكتب التأريخ حبثًا عّما ُيسّمى بـ)ُلطف التدبري( وهو االّطالع على الوقائع 
واألحداث وِحَيل امللوك، وُخطط الوزراء وماذا يفعل القادة العسكريون يف اّللحظات احلامسة وأمثال 

يرتبُط بالتأريخ، وقد قرأ للفرق ولألحزاب  ذلك. فكان حسن البّنا قارئًا هنمًا خصوصًا فيما
 وللتنظيمات.. وِمن هنا قال البعض عنه أّنه تأّثر بالشيوعّية يف اجلانب التنظيمي.

قراءة حسن البّنا لكّل شيء جعلته يتأّثر كثريًا فعاًل بأساليب التنظيم )أساليب العمل( عند الشيوعّيني 
 وعند سائر اجملموعات ِعْبر التأريخ. 

 تقد أّن التشخيص الذي شّخصه سّيد ُقطب حني مّساه ِبحسن الصّباح كان تشخيصًا دقيقًا جّدًاوأع
 َمن هو حسن الصّباح ؟ ✤
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حسُن الصّباح ِمن أهل قم، عاش يف القرن اخلامس اهلجري.. حسُن الصّباح كما جاء يف ُكتب 
لكوفة، ِمن الشيعة اإلثين عشرّية، التأريخ من عائلة عربية تعود ُأصوهلا إىل اليمن، كانوا يقطنون يف ا

 هاجرت هذه العائلة من الكوفة قبل والدة حسن الصّباح إىل ُقم.. وهناك ُوِلد حسن الصّباح.
ُثّم انتقلت عائلته ِمن ُقم إىل بالد الري )وهي طهران يف زماننا هذا( وهناك عاش ونشأ وتعّلم حّسن 

 الصّباح.
ع اإلثنا عشري إىل اإلمساعلّية الباطنّية.. مثلما فعل حسن البّنا حسن الصّباح بعد ذلك انتقل ِمن التشيّ 

فانتقل من التصّوف إىل السلفّية، وبعد ذلك انتقل من السلفّية إىل منهج جديد، وهو: إسالم بال 
 مذاهب.)تلك هي دعوة حسن البّنا، وسنأيت إىل دراستها ودراسة ُأصوهلا(

ث كان الفاطميون هناك حيكمون، وحدثْت اخلالفاُت وأيضًا ذهب حسن الصّباح إىل ِمصر، حي ●
يف ِمصر، وكان حسن الصّباح يطمح إىل أن يكون يف الذروة العالية.. ولكن الُظروف السياسّية 
واخلالفات العقائدّية اليت كانت بني اإلمساعيلّيني وبني اأُلسرة احلاكمة ِمن الفاطميني أّدْت حبسن 

 صل إىل قزوين )مشال إيران( وهناك أنشأ دولته.الصّباح أن يعود أدراجه حّتى و
)وقفة عند قضّية مشهورة مذكورة يف ُكتب التأريخ عن حسن الصّباح : احلّشاشون وجّنة حسن 

 الصّباح، هل هي حقيقة؟ وما عالقتها ِبطموحه يف أن حيكم العامل؟( 
اح وبني التنظيم السّري ِلحسن هذه الوقفة ُتبّين مدى التشابه الكبري بني التنظيم السّري ِلحسن الصّب

 البّنا يف جرائمهم السياسّية حتت غطاء الدين واليت الزالت ُمستمّرة إىل يومنا هذا.
 [1مشهد درامي ُمقتطف ِمن ]مسلسل اجلماعة: ج :3مقطع فيديو ★

وتفّرعْت  من مهازل هذا التنظيم اإلرهايب )اإلخوان امُلسلمون( وسائر التنظيمات اإلرهابّية اليت تشّققْت
منه، هو أّنهم ُيعّدون العّدة العسكرّية، ويقولون بأّنهم سُيقاتلون الُكّفار.. ولكّننا لو تفّحصنا تأرخيهم 
جند أكثر عملياهتم هي لقتل امُلسلمني من أبناء مذاهبهم أو من شيعة أهل البيت، أو لقتل الناس األبرياء 

ضحة.. ُسخريٌة واضحة.. هؤالء يقتلون أنفسهم، الذين ال حول هلم وال قّوة. مهزلٌة شيطانّية وا
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ويقتلون أبناء قومهم، ويقتلوَن الذين ال ناقَة هلم وال مجل ال يف السياسة وال يف غري السياسة. ُكّل هذا 
ُيشرُي بوضوح إىل أّن أصابع الشيطان هي اليت ُتحّرك هؤالء، ُتحّركهم هلالك أنفسهم وهلالك غريهم، 

 كًا من هذا اإلمام الذي ُيخفي إجرامه وراء قناٍع ُيسمى باإلسالم.والشيطان ُيقهقُه ضاح
هذا الشعار الذي يرفعونه ِمن أّن اإلسالم هو احلّل.. إّنه إسالُم حسن البّنا، وليس إسالُم حمّمٍد "صّلى 

 اهلل عليه وآله"..!
اإلسالم الذي قرأتُه إسالُم حسن البّنا إسالُم اإلرهاب واجلرمية، إسالُم سفك الدماء والقتل.. هذا 

 السقيفة، ُثّم قرأه حسن البّنا وحّرفه وفقًا ِلطموحاته وملآربِه الشخصّية.
 بقي هناك كالٌم مهم جّدًا.. فهناك عنوانان ُمهّمان: ✤
 املاسونّية وحسن البّنا.• 
 املهدوّية وحسن البّنا• 

وسيأيت احلديث عن هذا املوضوع يف حلقة هذان الُعنوانان ُهما امُلهّمان يف ُبنية شخصّية حسن البّنا.. 
 يوم غد.

 


