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 ملّخص برنامج

 ّزي]السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية[ للشيخ الغ  

 (33)احللقة 

 م31/10/2017املوافق  –هـ 1439 صفر 10 ثالثاءُعرضت على قناة القمر الفضائّية ال
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تقّدم يف اجلزء األّول م ن هذا الربنامج حتليٌل لشخصّية حسن البّنا، و أّما يف اجلزء الثاين كان هناك  ✤

الثاين كانت هناك تفاصيل عن مجاعة األخوان  عرٌض لشخصّية سّيد ُقطب، و ما بني اجلزئني األّول و
 .امُلسلمني

الثاين م ن أجزاء هذا الربنامج أكون قد حّدثتكم عن حسن البّنا و عن سّيد  بتمام اجلزئني األّول و
 .ُقطب و عن مجاعة األخوان.. قطعًا مبا يرتبط و عنوان الربنامج

كبرية، و ال إلثارة  فالربنامج ليس للتأريخ، و ال لتحليل السياسي، و ال ل ُمتابعة ُكّل صغرية و
فما مّت  ..[السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية]الربنامج عنوانه واضح اإلشكاالت.. 

 .بالنظر إىل عنوان هذا الربنامج ذكره هو عرضه و
أّما اجلزء الثالث و الذي يرتبط بالواقع الشيعي.. بعد ُمقّدمة للجزء الثالث من أجزاء هذا الربنامج،  •

أعراض السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة اجلناح  آثار و ت وكان هناك عرٌض و ذكٌر ألهّم عالما
 .النجفي و الكربالئي :الشيعي اإليراين، و يف ساحة اجلناح الشيعي العراقي بشطريه

http://www.alqamar.tv/
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بعد ذكر هذه األعراض، انتقل احلديُث إىل لقطاٍت من الثقافة القرآنّية يف ساحة الثقافة الشيعّية،  و •
 .ة هي العنوان األّول يف ثقافتناباعتبار أّن الثقافة القرآنيّ 

بعد هذه اّللقطات القرآنّية من اجلناح الشيعي اإليراين، و م ن اجلناح الشيعي الكربالئي، و م ن  و •
أخذتكم يف جولة سريعة يف جمموعة و مؤّلفات املرجع السّيد حمّمد باقر  اجلناح الشيعي النجفي..

 .ساحة الثقافة الشيعّية يف نشر الفكر القطيب األكثر تأثريًا يف باعتباره الرأس األّول و
يف هذه احللقة و ما يليها م ن حلقات.. أقّدم لكم شهادًة ُمهّمة لشخصّية مهّمة بالنسبة ملوضوع  ✤

 .الربنامج على األقل، أو يف الساحة الشيعّية العراقّية
 .و هي شخصّية: السّيد طالب الرفاعي

العراقي و العريب( يف الفترة اليت )احلالة الُقطبّية يف الواقع الشيعي  السّيد طالب الرفاعي هو من ُصّناع
 .(يتحّدث عنها هذا الربنامج )من اخلمسينات و إىل هذه اّللحظة

فالسّيد طالب الرفاعي هو م ن ُصّناع و م ن رموز و م ن مؤّسسي و م ن ناشري احلالة الُقطبّية يف 
لك قضّية معروفة يعرفها ُكّل الذين ميتلكون خربًة و درايًة يف ت و ..الوسط الشيعي )العراقي و العريب(

ساحتنا الشيعّية العراقّية.. فضاًل عن أّن الرجل ميتلُك جرأًة فُيديل ببعض التصرحيات و ببعض 
املعلومات، و إن كنُت أعلم أّن هناك الكثري و الكثري مّما مل ُيفصح عنه، و إّنما كشف جانبًا م ن 

 .األمر
وسط اإلعالمي الشيعي املعاصر، هناك ندوات، هناك برامج تلفزيونّية، هناك لقاءات، يف ال ✤

سنأخذ منها ما يتعّلق  احللقات اليت تليها يف هذه احللقة و ..مع السّيد طالب الرفاعي ُمقابالت
 .مبوضوعنا

ّية و أحد رموزها فهذه احللقة و احللقات اليت تأيت بعدها حتمل هذا العنوان: شاهٌد على احلالة الُقطب
 .مساحة السّيد طالب الرفاعي :و ُصّناعها و ُمؤّسسيها يف الواقع الشيعي
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من املقابالت التلفزيونّية امُلهّمة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي )امُلقابلة التلفزيونّية اليت ُبّثْت  ✤
 (..برناجمه: إضاءاتقناة العربّية، مع اإلعالمي السعودي ُتركي الدخيل.. يف  على شاشة

و لو كان ُهناك ُمّتسع م ن  ..كانت هذه احللقة من برنامج إضاءات مهّمًة جّدًا، و دمسًة يف معلوماهتا
سنأخُذ منها ما يرتبط بشكل  لكن الوقت لعرضنا احللقة بكاملها.. و هي موجودٌة على االنترنت، و

 .ُمباشر مبوضوع هذا الربنامج
ا م ن برنامج )إضاءات( من احللقة اليت التقى فيها اإلعالمي ُتركي هناك عّدة مقاطع أخذناه ✤

 .الدخيل مع السّيد طالب الرفاعي
على قناة العربّية. )و هو  من مقابلة السّيد طالب الرفاعي مع اإلعالمي تركي الدخيل :1 مقطع ★

 .املقطع امُلقتطف األّول م ن هذه املقابلة(
صورة جلّية من صورة الواقع القطيب الذي يتحّرك بشكٍل قوي يف  هواملقطع ال حيتاج إىل تعليق.. 

 !ساحة الثقافة الشيعّية
على قناة العربّية. )و هو  من مقابلة السّيد طالب الرفاعي مع اإلعالمي تركي الدخيل :2 مقطع ★

 .املقطع امُلقتطف الثاين م ن هذه املقابلة(
 .لشيعيمن الواقع ا صورة أخرى ُيمّثل املقطع و هذا
و هو ) .على قناة العربّية من مقابلة السّيد طالب الرفاعي مع اإلعالمي تركي الدخيل :3 مقطع ★

الثالث م ن هذه املقابلة و الذي يتحّدث عن الكذبة البيضاء م ن السّيد طالب الرفاعي  املقطع امُلقتطف
 .(على املرجع السّيد ُمحسن احلكيم

  !..املرجع األعلى ال يعلم شيئًا
 !..ال ميلك رؤية واضحة امُلستشار الذي ُيرافقه السّيد حمّمد مجال اهلامشي
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يكذب على االثنني كذبة بيضاء.. و دوره هو أن  وكيل املرجعّية و ُمستشارها السّيد طالب الرفاعي
 !..الذي يأكلها بعد ذلك حنُن الشيعة و !!..ُيهّيئ املرجع هلذه اخُلدعة و ل هذا املقلب

 !!..املرجع يتبّنى موقفًا لو اعترض عليه أحد لكّفروه املرجع، ويضحكون على 
هي مواقف مبنّية على جهله  و سُيقال: كيف تعترض على املرجع؟! علينا أن ُنقّدس مواقف املرجع..
 !..و جهل ُمستشاريه، و مبنّية على ُخداع و كذب م ن ُمستشاره اآلخر

هكذا إىل هذه اّللحظة..! و أنا و غريي نكوُن جتري  هكذا جرْت األمور يف السابق، و الزالت
 !!..مضحكة ل هذه املرجعّية امُلقّدسة

على قناة العربّية. )و هو  من مقابلة السّيد طالب الرفاعي مع اإلعالمي تركي الدخيل :4 مقطع ★
 .الرابع م ن هذه املقابلة( املقطع امُلقتطف

)ُشبهة األعلمّية( امُلراد م ن هذا العنوان هو  صطلحهناك ُمصطلح آخوندي ورد أثناء امُلقابلة و هو ُم
 .أّنه م ن مجلة العلماء الذين ُيوصفون هبذا الوصف.. هذا هو املراد م ن أّن فالن عليه ُشبهة أعلمّية

 [1مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج] :5 مقطع ★
عقدْت فيه ندوٌة حضرها السّيد طالب  إسالمي يف مدينة لندن،  مركٌز ثقايٌف مؤّسسة األبرار.. ✤

 .الرفاعي حتت هذا العنوان: نظرٌة تقييمّية لتجربة اإلسالميني ما قبل احُلكم، و ما بعد احلكم
هو مقطع م ن هذه الندوة اليت حضرها السّيد طالب الرفاعي يف مؤّسسة األبرار يف  :6 مقطع ★
 !..ث فيه السّيد طالب الرفاعي و بإعجاب عن حسن البّنايتحدّ  ..لندن

لكن حسن البّنا قال  هذه احلادثة اليت حتّدث عنها السّيد طالب الرفاعي يف املقطع فعاًل حصلْت، و
خيطب وّد املرجع الشيعي أبو القاسم الكاشاين الذي كان حاضرًا يف  ذلك الكالم عن الشيعة كي
 .جتزأ احلكاية هبذه الطريقة سُتعطي تصّورًا آخرهذه جللسة.. و لكن حينما تُ 
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إسالمه إسالٌم بال  حسن البّنا ال يعبُأ بشيء، و مثلما حّدثتكم يف اجلزء األّول م ن هذا الربنامج أّن •
مذاهب، و مذهبهُ هو الذي يكون سببًا لتحقيق مطاحمه السياسّية.. و مثلما قال السّيد طالب الرفاعي: 

 .َقَتلتُه السياسة
ُمتعّجاًل لتحقيق  إليها و هبا َقَتَلتُه السياسة ألّنه سعى السياسة ال تقتل أّي أحد، و لكن حسن البّنا

 .الدنيوّية الصرفة مطاحمه
فهذا الكالم الذي دار فيما بني حسن البّنا و بني بعض األشخاص الذين أرادوا أن ُيثريوا شيئًا يف 

كاشاين )املرجع الشيعي( الذي فيما بعد رّشحه األخوان اجمللس الذي كان حيضر فيه أبو القاسم ال
حيث كانت هناك روابط  ..امُلسلمون كي يكون ُمرشدًا عاّمًا لألخوان امُلسلمني بعد مقتل البّنا

 .أكيدة تربط بني هذين الرجلني: )حسن البّنا ، و أبو القاسم الكاشاين( شديدة و
رفض املذاهب و إىل الوحدة اإلسالمّية.. فكانا )أي أبو و كان أبو القاسم الكاشاين أيضًا يدعو إىل 

 .القاسم الكاشاين و حسن البّنا( يلتقيان يف الف كر يف هذا االّتجاه السياسي الديين
مقطع فيديو ُمقتطف من مقابلة أجريْت مع السّيد طالب الرفاعي على شاشة قناة   :7 مقطع ★

 .النعيم الفضائّية
و ُبّثت على شاشة  من مقابلة أجريْت مع السّيد طالب الرفاعي، قتطفمقطع فيديو مُ  :8 مقطع ★

 .قناة البغدادّية
شاهد على املرحلة التأرخيّية م ن  يف أجواء شهادة احللقات اليت تليها هي كما قلت هذه احللقة و ●

 .هو حٌي ُيرزق اخلمسينات و إىل هذه اّللحظة، و هو السّيد طالب الرفاعي.. و
املرحلة الزمانّية، و شاهد على احلالة القطبّية اليت كان هو نفسه )السّيد طالب  شاهد على هذه

 .من مؤّسسيها، و م ن ُصّناعها، و م ن قادهتا الرفاعي( م ن رموزها، و
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 [1مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج] :9 مقطع ★
يف برنامج: ُخطى مع  عراقّيةمثرٌي بّثته قناة ال حوار مهٌم و مقطع فيديو ُمقتطف م ن :10 مقطع ★

.. أيضًا السّيد طالب يتحّدُث يف شهادته على املرحلة اليت عاشها و على احلالة الُقطبّية  عالء احلّطاب
املقطع مأخوذ م ن اجلزء الثاين ) .من مؤّسسيها، و م ن ُصّناعها، و م ن قادهتا م ن رموزها، و اليت كان

 (برنامج )ُخطى( مع عالء احلّطاب م ن ُمقابلة السّيد طالب الرفاعي يف
علمًا أّنين حني أقول )م ن مؤّسسيها( أنا ال أحتّدث هنا عن تأسيسه حلزب الدعوة.. و إّنما حزب 
الدعوة اإلسالمّية هو جزٌء من احلالة الُقطبّية.. و أنا أحتّدث عن احلالة الُقطبّية بشكٍل عام )بشكلها 

 .(الشيعّيةالواسع الذي هيمن على ساحة الثقافة 
لكّنه ُمشبع بتفاصيل و معلومات مهّمة و إثارات أثارها السّيد طالب الرفاعي يف  و طويل.. املقطع)

 .حديثه..( سأترك التعليق على بعض املطالب إىل احللقات القادمة
حوار مهٌم  املقطع ُمقتطف م ن مقطع آخر من نفس الربنامج السابق )برنامج ُخطى( :11 مقطع ★

املقطع مأخوذ م ن اجلزء الثالث م ن ) .مع عالء احلّطاب بّثته قناة العراقّية للسّيد طالب الرفاعيمثرٌي  و
 (برنامج )ُخطى( مع عالء احلّطاب ُمقابلة السّيد طالب الرفاعي يف

 [2مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج] :12 مقطع ★
عنوانه: )أبعاد(.. عّدة حلقات هي حوار و برنامج على قناة العراقّية،  مقطع م ن :13 مقطع ★

نقاش و ُمقابلة مع السّيد طالب الرفاعي.. )املقطع ُمقتطف م ن احللقة األوىل م ن حلقات هذا 
 (..الربنامج
: أبعاد( على قناة  مقطع آخر م ن نفس احللقة األوىل م ن الربنامج السابق )برنامج :14 مقطع ★

 .العراقّية
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ذكرها السّيد طالب الرفاعي من أّن عبد الناصر بعد الثورة مباشرة ذهب لقراءة معلومٌة ليست دقيقة 
 .الفاحتة على قرب حسن البّنا يف مقابر الشافعي

فالذي ذهب بعد الثورة  ..عبد الناصر كانت عنده هذه النّية، و لكن سبقُه إىل ذلك حمّمد جنيب
م ن الُضّباط.. أّما عبد الناصر فقد أّخرها إىل ُمباشرًة لزيارة حسن البّنا هو حمّمد جنيب مع جمموعة 

سنٍة من بعد ذلك، و ذهب إىل زيارة قرب حسن البّنا.. و كانت زيارتُه لقرب حسن البّنا بعد أن قام 
 .باعتقال قيادات مجاعة األخوان امُلسلمني، و اعتقال الكثري م ن أفراد هذا التنظيم اإلرهايب

 [2مسلسل اجلماعة: جمشهد درامي آخر من ] :15 مقطع ★
على قناة  آخر من احللقة األوىل من برنامج أبعاد الذي ُبّث على شاشة مقطع فيديو :16مقطع  ★

 .العراقّية
هذه احللقة و احللقات القادمة أيضًا هي حتت هذا العنوان: شهادُة شاهٍد على هذه املرحلة )أعين 

شهادة السّيد طالب الرفاعي على احلالة الُقطبّية و املرحلة الزمانّية من اخلمسينات و إىل يومنا هذا( 
 .اليت كان م ن رموزها، و م ن ُصّناعها، و م ن ُمؤّسسيها، و م ن قادهتا


