
  ومة الصلة بالفاشية اإلخوان املسلمون
  موقع إخوان ويكي: إعداد

 مة عالقة اإلخوان بالفاشية مة قدمية ويرددها كل من أراد أن يشوه تاريخ اإلخوان املسلمني، فبني احلني
إن  يقولون وآخرينيف مناهجهم وتربيتهم،  واآلخر خبرج من يقول اإلخوان أخذوا مبادئ وفكر الفاشية وطبقوه

اإلخوان كانوا على صلة بالفاشية والنازية، وآخرين يقولون أن اإلمام البنا كان معجب بفكر وتنظيمات الفاشية 
  .وغريها من التهم اليت لن تنتهي، وليس من وراءها هدف إال تشويه تاريخ اإلخوان وتعطيل مسريم

ودور احلاج أمني احلسيين يف التواصل  القة اإلخوان بالنازيةعحىت أن الصهاينة ال يكلون عن احلديث عن 
بني الطرفني، يف حماولة من الصهاينة أن جيدوا مربر ملا يقومون به من مذابح واغتصاب لألرض، وأن ما قاموا به 
حق مشروع أما ما قام به أمني احلسيين حنو وطنه فهذا جرم وعمالة وخيانة للسامية واتصال بالعناصر املغرضة 

 Theم على صحيفة ٢٠١٠أغسطس  ٢٥وأخر ما قرأته يف هذا الصدد يوم ، فاشيةأمثال النازية وال

American Culture  ماكتبه أحد احملرضني على اإلسالم واإلخوان واحلاج أمني احلسيين حتت عنوان
)New Book Fills in Gaps in the History of Islamic Terrorism(.  

م وأن أفكارهم مستمدة من الفكر  هذه التهمة صاقإلكما حاول وحيد حامد يف مسلسله اجلماعة 
  .الفاشي

والكل يعلم ما كانت تعانيه مصر يف ظل وجود احملتل الربيطاين وأثره على احلياة السياسية واالقتصادية 
  .واالجتماعية

املغرب  دأب باقي الدول االستعمارية يف التعامل مع الدول احملتلة، مثل فرنسا يف دول دأاكانت بريطانيا 
هولندا يف اندونيسيا، إال أا كانت اإلمرباطورية اليت ال تغيب عنها العريب وسوريا ولبنان وأملانيا يف الكمرون و

  .الشمس التساع مستعمراا
م قام تيودور هرتزل باقتراح حل للمشكلة يف كتابه ١٨٩٦بعد ظهور أفكار معاداة السامية يف أوروبا عام و

م عقد أول ١٨٩٧اقترح تأسيس وطن قومي لليهود يف األرجنتني أو فلسطني، ويف عام  حيث –دولة اليهود  –
مؤمتر للحركة الصهيونية يف سويسرا حيث أصدر برنامج بازل يف استعمار فلسطني، وتأسيس احلركة الصهيونية 

دس، فرفض ذلك، إنشاء جامعة يهودية يف الق عبد احلميد م اقترح هرتزل على السلطان١٩٠٢العاملية، ويف عام 
، مقابل تشجيع اهلجرة إسترليينمليون جنيه ٢٠فأرسل له هرتزل رسالة يعرض عليه قرضا من اليهود يبلغ 

اليهودية إىل فلسطني، ومنح اليهود قطعة أرض يقيمون عليها حكما ذاتيا، ورفض السلطان عبد احلميد ذلك 
  .بشدة

يطانيا العرب مبساعدم على االستقالل عن الدولة م وعدت بر١٩١٤ومع بداية احلرب العاملية األوىل 
ضد الدولة العثمانية اليت دخلت احلرب جبانب أملانيا، واخندع  هاالعثمانية؛ بشرط دخوهلم احلرب إىل جانب

  .الشريف حسني بوعود بريطانيا حيث مل جيد من الدولة العثمانية غري جتاهل العرب وإمهال رغبتهم يف االستقالل

http://www.ikhwanwiki.com


نت تتقدم اجليوش العربية والربيطانية حنو سوريا وفلسطني، بناء على الدعوة اليت قطعتها بريطانيا وبينما كا
بقيام دولة عربية كربى يف احلجاز والعراق، وسوريا وفلسطني، كانت " حسني مكماهون"على نفسها يف معاهدة 

  ).سايكس بيكو(بريطانيا تعقد مع فرنسا معاهدة اقتسام الدول العربية فيما عرف باتفاق 
واكتشف العرب بعد هذا اجلهاد الشاق الطويل أم إمنا كانوا يعملون حلساب بريطانيا، وأن اإلجنليز كانوا 

  .يبيتون هلم سوء النية
وبعد انتصار القوات الربيطانية على الدولة العثمانية، اتفقت فرنسا وبريطانيا على تقسيم املنطقة العربية إىل 

م باتفاقية سايكس بيكو، فوضعت لبنان وسوريا حتت السيطرة الفرنسية، ١٩١٦عرف عام مناطق سيطرة فيما 
واألردن والعراق ومصر حتت سيطرة بريطانيا، على أن تبقى فلسطني دولية، إال أن بريطانيا احتلت فلسطني يف 

، وكان عدد م٢/١١/١٩١٧م، وأعطى بلفور لليهود وعده بإنشاء وطن قومي هلم يف فلسطني يف ١٩١٧أكتوبر 
ومل تتعد نسبة % ٩٢إىل % ٨ألف فلسطيين، أي بنسبة ٦٤٤ألفًا مقابل ٥٦اليهود يف ذلك احلني مل يتجاوز 

  .من أرض فلسطني% ٢األراضي اليت ميلكها اليهود 

  
تطلعت أملانيا النازية إىل تبوء مكان الصدارة حىت ولو على حساب الغري، وما كانت دف من  ود ذلك
الضعيفة، ولذا كانت الفرصة ساحنة حينما وجدت أن  أوحلها الشخصية ال مصلحة الشعوب القوية ذلك إال مصا

الشعوب العربية خاصة والشعوب احملتلة األخرى عامة ساخطة على االحتالل والنفوس مشحونة من تصرفاته جتاه 
، وزاد طها على دول احللفاءهذه الشعوب واستغالله ثروام، فبدأت أملانيا تتقرب إىل هذه الشعوب وتعلن سخ

مر سخونة حينما وجد هتلر أن دول احللفاء تتبىن قضية غرس الصهيونية يف فلسطني على غري رغبة الشعوب األ
العربية واإلسالمية، وتساعد على اهلجرة الغري شرعية لليهود، ومتدهم باألموال والسالح، مما دفع هذه الشعوب 

  .ديدألن تتوحد للتصدي هلذا الغزو اجل
وليس ذلك فحسب بل تطلع كثري من املصريني هلتلر كمخلص هلم من االحتالل الربيطانية فنرى امللك 

أما القصر فكان : "فاروق نفسه ملك البالد يسعد بانتصارات أملانيا على احللفاء فيقول الدكتور عاصم الدسوقي
   .ويايتزعم تعبئة الشعور العام ضد بريطانيا وتأييد احملور تأييدا معن

وليس ذلك فحسب فقد رأينا حزب مصر الفتاة املصري وسريه على ج الفاشية والنازية يف كل تصرفاته، 
  .حىت أنه رفع علم الفاشية والنازية فوق مقر احلزب وقام بزيارة اليطاليا وأملانيا

زاره يف بيته وسأله عن ، حىت أن السري مايلز كما عمل القائد عزيز املصري على االتصال بأملانيا أثناء احلرب
أن األملان ليس هلم مطامع يف مصر وأن املعاملة الطيبة تكسبنا وإننا شعب : السر يف إعجابه باألملان فقال له عزيز

  .عاطفي
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اهلرب يف طائرة مصرية يصحبه اثنني عزيز املصري بعد أن وجد أن بريطانيا تضيق عليه اخلناق حاول  ولقد
ليناصرها يف حرا ضد احللفاء غري أن الطائرة سقطت يف قليوب وقبض عليه  افر ألملانيمن الطيارين املصريني ليسا

  .ومن معه وقدم للمحاكمة بتهمة االتصال بأملانيا
حممد أنور السادات الضابط يف اجليش املصري  نباألملاومن زعماء احلركات الوطنية املصرية أيضا من اتصل 

  .باغتيال أمني عثمان الوزير املصري لتعاونه الوثيق مع اجنلترا آنذاك، وأيضا حسني توفيق والذي قام
حترك نفرا إىل العمل  نيف هذه الفترة كانت روح الكراهية لالجنليز واإلعجاب باألملا: "يقول كمال رفعت

  ".بشكل منفرد يف تكوينات مستقلة ومن هذه اجلماعات مجاعة كمال الدين رفعت
اجتهت إىل التكتالت حلماية نفسها من العزلة ومن طمع الدول الكربى فيها وهلذا رأينا أن كل دول العامل 

  .ولذا مل يكن غريب أن تتجه الدول العربية إىل التحالف مع أملانيا ضد بريطانيا وفرنسا
يف ظل هذا اجلو عمل أمني احلسيين على التصدي حملاوالت الصهاينة السيطرة على بالده فعمل على   

اعده على التصدي للصهاينة فوجد بغيته يف األملان ألن كل الدول الغربية كانت تناصر االتصال بكل من يس
  .الصهاينة على حساب الشعب الفلسطيين

كان سبب ، وم بعد صدور قرارات جلنة بيل١٩٣٧)يوليو( متوز ١٥هذه االتصاالت يف  أولوقد بدأت 
هي اليت متلي اختياري، إن مصري  أميتمصلحة  إن" :يقولكما ،)وايطاليا  أملانيا(دول احملور ل أمني احلسييناختيار 

يعين ضياع فلسطني، ومبا  اإلجنليزانتصار  أن، انه كان يرى "األمةمبستقبل  األمرفرد يعترب ال قيمة له عندما يتعلق 
احلاج  ذه الصفة قابل" عدو عدوي صديقي"كانت عدوة لليهود تعامل معها انطالقاً من القول الشائع  أملانيا أن

  .هتلر أمني

بعدها عمل أمني احلسيين على طلب املساعدة من ملوك العرب للتصدي لكن أملانيا سرعان ما هزمت، 
ا  أم غري١٩٤٨مايو  ١٥لليهود فتحركت اجليوش الرمسية وغري الرمسية بعد انسحاب بريطانيا من فلسطني يف 

حىت حلت مجاعتهم   الذين ظلوا يف احلرب فترة طويلةمل حتقق شيء وهزمت أمام اليهود ما عدا اإلخوان املسلمني
ديسمرب وصودرت أمواهلم واعتقل أعضاءها واغتيل مرشدها، وعقدت معاهدة رودوس يف مارس  ٨يف 

  .م١٩٤٩

كان اإلخوان املسلمون أول هيئة تبنت قضية فلسطني ودعت هلا وحتركت من أجلها إعالمياً وسياسياً و 
  .جهادياً

فلسطني حتتل من نفوسنا موضعا روحيا وقدسيا فوق املعىن الوطين " :عن ذلك بقوله البناحسن ولقد عبر 
عليه  -ارد؛ إذ ب علينا منها نسمات بيت املقدس املباركة، وبركات النبيني والصديقني، ومهد السيد املسيح

  ".ويف كل ذلك ما ينعش النفوس ويغذي األرواح - السالم
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ة العالقة لإلخوان املسلمون بالنسبة لفلسطني سواء كان موجود أمني احلسيين أو عز مما سبق يتضح طبيع
  .الدين القسام أو غريمها على رأس القضية الفلسطينية

 حيث كتبونشأة اهليئة العربية العليا  ولقد بدأت عالقة اإلخوان املسلمني بالقضية قبل ظهور أمني احلسيين
اليت كان يصدرها الشيخ حمب الدين اخلطيب " الفتح"يف جملة  من القرن املاضييف اية العشرينيات  حسن البنا

  .مقاالً ينبه فيه إىل اخلطر الصهيوين على فلسطني

كما أن اإلمام البنا واإلخوان كان هلم هدف أخر وهو التصدي للمستعمر االجنليزي املوجود يف أرض مصر، 
احلرب  توظلت اجلماعة تعمل على هذا املبدأ حىت اندلععمر، ومن مث رفع اإلخوان راية اجلهاد ضد هذا املست

فيها خملصا من  جعلت كثري من البالد احملتلة جتدم، وهي احلرب اليت ١٩٣٩سبتمرب  بداية شهرالعاملية الثانية يف 
  .وأملانيااالحتالل فتطلعوا إىل هتلر 

 ولئن كان الرايخ:" ، فيقولول االستعماريةغري أن حسن البنا وجد أن أملانيا كربيطانيا كغريها من سائر الد
يفرض نفسه حاميا لكل من جيرى ىف عروقه دم األملان، فإن العقيدة اإلسالمية توجب على كل مسلم قوى  األملاين

  .أن يعترب نفسه حاميا لكل مسلم تشربت نفسه تعاليم القرآن
تطور احلركة الوطنية يف يف كتابه  عظيم رمضانالدكتور عبدالوعن التهم اليت حياولون إلصاقها باإلخوان يقول 

ومع أنه ال توجد إشارات إىل وقوع اتصاالت بني اإلخوان واحملور فيما نشر من الوثائق :")١٩٤٨ -١٩٣٧(مصر 
  ."لعربية أو الوثائق األملانية وااليطاليةا

إال بعد سقوط مل ينشر ( م١٩٤٩لعام  ٤٢٧٠العدد  ويف حديث صحفي بني حسن البنا وصحيفة املصري
ام اإلخوان بأم على صلة بالنازية من قبل، وأن : "يقول حسن البنا - م١٩٤٩عام  حكومة إبراهيم عبداهلادي

إخل، ولكىن أؤكد كل ... شبام ينظم على نسق شباب هتلر، وأن بعض تشكيالم تشبه هذه التشكيالت
، وأم يسريون على منط أديبأو  مادي بشيءلة أجنبية التأكيد أن اإلخوان مل يتصلوا بأحد، ومل تساعدهم أية دو

احلقيقة هو سر جناحهم وثبات دعوم  يفمبني، ويعتمدون على إميام ومواردهم اخلاصة، وهذا هو  عريب إسالمي
  .ومجاعتهم للعواصف واألعاصري
التيارات  اايف كت آمال السبكيكما تذكر الدكتور – )زعيم حزب مصر الفتاة(ولقد حاول امحد حسني 

أن يتعاون مع حسن البنا واإلخوان يف عمل عسكري لنصرة أملانيا على حساب بريطانيا غري  - السياسية يف مصر
عدم صالحية السالح الذي سيستعمل، والثاين أن اخلطة تفتقر إىل املال  لأن حسن البنا رفض لسببني، األو

نجاح أو الفشل والوقت ال حيتمل هذه املقامرة اليت قد انه عمل حيتمل ال: "أضاف حسن البنا بقولهالكايف، و
  ".تسيء للعامل اإلسالمي

عقب نشوب ، فيف حماولة جلذم يف صف بريطانيا هذا ولقد قام االجنليز بزيارة املركز العام لإلخوان املسلمني
إلجراء اتصاالت  ورث دانهي الربيطاينمصر توفد املستشرق  يفاحلرب العاملية الثانية بدأت السفارة الربيطانية 
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مقابل تقدمي اإلجنليز دعما  يف، وذلك النازيةاحلرب ضد الديكتاتورية  يفيد اجلماعة اإلجنليز أيتطالبا  مع اإلخوان
غري أن اإلخوان رفضوا التعاون إال يف مقابل اجلالء وعدم مساعدة  ماليا لإلخوان قدره عشرون ألف جنيه

وحاول  م١٩٤١لزيارة املركز العام يف أغسطس  كولونيل كاليتونمما دفع  سطني،بريطانيا هلجرة اليهود إىل فل
رشوة اإلمام حسن البنا إال أنه تصدى له بكل قوة وأن اجلماعة إذا ارادت املال جلمعه من جيوب أعضاء 

  .اجلماعة
ن الزعماء الذين وأنصحك أن توفر كل قرش خلزينة بالدك؛ ألننا لن نقبل شيئًا من مثلكم، كما أ: مث قال له

تشتروم بأموالكم ال ميلكون إال أنفسهم، أما الشعوب فلن تقبل بغري استقالهلا التام مهما كلفها من مثن، 
ووفروا أموالكم هذه أو اشتروا ا معدات، وواجهوا ا أعداءكم بعيدا عنا؛ فنحن ال توجد بيننا وبني أملانيا أو 

  .اجهتم أعداءكمإيطاليا نزاع؛ فهال ابتعدمت عنا وو
مما عرض بعد ذلك اإلمام البنا للنفي لقنا مث االعتقال هو ووكيل اجلماعة والسكرتري العام، كما حاول 

، غري م قسم اجلمرك١٩٤٢لسنة  ٨٨٣العسكرية العليا االجنليز إلصاق مة معاونة روميل لإلخوان يف القضية 
  .أن القضاء برأ ساحة اإلخوان من التهمة

واليت مل يعثر على أية وثيقة أو مصدر يدل على هذه  لعالقة بني اإلخوان املسلمني وأملانيا النازيةكانت هذه ا
وكذلك بريطانيا وغريها من الدول اليت احتلت  العالقة، كما أن احلوادث كلها تفند االتصال بني الطرفني

عداء مستمر يف حماولة  ستعمارية عالقةالشعوب اإلسالمية فقد كانت العالقة بني اإلخوان واحلكومات الغربية اال
اإلخوان  أوخوان نيل استقالل البالد، وقد اختلفت نظرة اإلخوان لشعوب الغرب حيث مل جيد حسن البنا من اإل

املصلحة  أساساملصلحة املشتركة بني الشعوب مجيعا ال على  أساسالتعامل مع هذه الشعوب على  يفغضاضة 
  .الفردية
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