
  ا النازيةأملانيب نياإلخوان املسلمعالقة 
  عبده مصطفى دسوقي

من التساؤالت حول عالقة اإلخوان املسلمني بأملانيا النازية؟ ومدى الصلة بينهما، ودور  القد أثريت كثري
  .أمني احلسيين مفيت فلسطني يف هذه الصلة؟

  -:ومن خالل هذا البحث نعاجل هذه القضية من خالل العناصر اآلتية
  .بريطانيا واحلركة الصهيونية - ١
  .أملانيا النازية والشعوب العربية - ٢
  .حممد أمني احلسيين وعالقته بأملانيا - ٣
  .نيحممد أمني احلسيين واإلخوان املسلم - ٤
  .اإلخوان املسلمون وأملانيا النازية - ٥

، واألرض د واملناخ املعتدلملكه من مقومات كاملوقع الفريتتعد مصر من الدول اهلامة يف العامل بسبب ما ت
اخلصبة، ور النيل اجلاري وامتالكها يف العصر احلديث لقناة السويس، ولذا أصبحت حمل أطماع الدول الكربى 

 بريطانيا يف الديون، حىت إن هااإلسالمي، فأغرقت بسبب ما متيزت به،  فتكالبت الدول الغربية عليها وعلى العامل
جنيها، ١٢٦.٣٥٤.٣٦٠م مببلغ ١٨٧٩- ١٨٦٤ من يف الفترة قدرتإمساعيل  اخلديويعهد الديون يف  هذه

م لفحص مالية مصر، مث أنشئ صندوق ١٨٧٥ومن مث بدأ التدخل األجنيب يف مصر حيث جاءت جلنة كيف عام 
  .)١(م١٨٨٢سبتمرب  ١٤يف الربيطاين هلا الدين والرقابة الثنائية على مصر، مث االحتالل العسكري 

ولة إذا احتلت دولة أخرى أن حتاول تغيري النظم السياسية واالقتصادية واحلياة االجتماعية تبعا وطبيعة أية د
للمحتل، وهذا ما قامت به بريطانيا عندما استطاعت أن تسيطر على احلياة السياسية املصرية عن طريق املندوب 

بالد، كما استطاعت أن توجد عدد السامي الذي حيكم مصر من قصر الدوبارة وكانت أوامره نافذة على ملك ال
  .املصرية الضعيفة اليت سارت يف ركاب احملتل وخدمت أهدافه بمن األحزا

، وليس ذلك بل أخروتعيني  يخديون قام بعزل بتدخل احملتل فيها بأ السياسية سوءلقد وصلت احلياة او
 أوامرهمإن مل ينفذ  مغادرة البالدعلى  إلجباره فاروقمر ألن حاصرت الدبابات الربيطانية قصر امللك وصل األ

التدخل يف االنتخابات الداخلية، واحتالل مل تكتف بذلك بل عملت على م، و١٩٤٢فرباير من عام  ٤يف وذلك 
  .البالد ما يزيد عن سبعني عاما

الربيطانية، كما  اإلمرباطوريةتسري االقتصاد املصري خلدمة  أنوليس ذلك فحسب بل استطاعت بريطانيا 
ختدم يف مصر على سياسة تعليمية  ت، وساربني املصريني الطبقية تعلى تشكيل احلياة االجتماعية فأوجد تعمل

                                                

 ).٢٣(صاجلزء الثاين، القاهرة،  سنوات ما قبل الثورة، اهليئة العامة للكتاب،: صربي أبو اد)١(
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مية واجلرمية وانتشر اجلهل وسط املصريني وانتشر الفقر وزادت األإىل تفشي هذه السياسة  دت، فأاأهدافه
  .)١(الفساد يف أرجاء مؤسسات الدولة

ول االستعمارية يف التعامل مع الدول احملتلة، مثل فرنسا يف دول املغرب دأب باقي الد دأاكانت بريطانيا 
هولندا يف اندونيسيا، إال أا كانت اإلمرباطورية اليت ال تغيب عنها مرون واالعريب وسوريا ولبنان وأملانيا يف الك

  .الشمس التساع مستعمراا
  بريطانيا واحلركة الصهيونية
م قام تيودور هرتزل باقتراح حل للمشكلة يف كتابه ١٨٩٦ية يف أوروبا عام بعد ظهور أفكار معاداة السام

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

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

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

م وعدت بريطانيا العرب مبساعدم على االستقالل عن الدولة ١٩١٤ومع بداية احلرب العاملية األوىل 
ضد الدولة العثمانية اليت دخلت احلرب جبانب أملانيا، واخندع  هاالعثمانية؛ بشرط دخوهلم احلرب إىل جانب

  .يا حيث مل جيد من الدولة العثمانية غري جتاهل العرب وإمهال رغبتهم يف االستقاللالشريف حسني بوعود بريطان
وبينما كانت تتقدم اجليوش العربية والربيطانية حنو سوريا وفلسطني، بناء على الدعوة اليت قطعتها بريطانيا 

سوريا وفلسطني، كانت بقيام دولة عربية كربى يف احلجاز والعراق، و" 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

الدولة العثمانية، اتفقت فرنسا وبريطانيا على تقسيم املنطقة العربية إىل وبعد انتصار القوات الربيطانية على 
م باتفاقية سايكس بيكو، فوضعت لبنان وسوريا حتت السيطرة الفرنسية، ١٩١٦مناطق سيطرة فيما عرف عام 

ني يف واألردن والعراق ومصر حتت سيطرة بريطانيا، على أن تبقى فلسطني دولية، إال أن بريطانيا احتلت فلسط
م، وكان عدد ٢/١١/١٩١٧م، وأعطى بلفور لليهود وعده بإنشاء وطن قومي هلم يف فلسطني يف ١٩١٧أكتوبر 

                                                

، دار الثقافـة  ]م١٩٥٢-١٩١٤[كبار مـالك األراضـي الزراعيـة ودورهـم يف اتمـع املصـري       : عاصم الدسوقي)١(
 .وما بعدها )٢٩١(ص م،١٩٧٥ القاهرة،اجلديدة،
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ومل تتعد نسبة % ٩٢إىل % ٨ألف فلسطيين، أي بنسبة ٦٤٤ألفًا مقابل ٥٦اليهود يف ذلك احلني مل يتجاوز 
  .)١(من أرض فلسطني% ٢األراضي اليت ميلكها اليهود 

بريطانيا مع مصلحة اليهود الذين كانوا يبحثون عن وطن قومي هلم وقد استقر  ولذا التقت مصلحة
احملتلة انتفضت لتنال استقالهلا وتنعم باحلرية يف  والشعوب الفلسطيين ، غري أن الشعبعلى فلسطني ماختياره
دول القوية، استقالهلا من ال ، وكانت كل الشعوب تتعامل مع من تروه يساعدها وحيقق مرادها على نيلوطنها

حىت ال تترك هلا الفرصة لنيل  ولذلك ألصقت الدول االستعمارية بالدولة احملتلة كل شائعة سيئة وكل نقيصة
استقالهلا يف ظل التنافس الدويل بني الدول الكربى على استحواذ اكرب عدد من الدول خاصة الغنية باملوارد 

  .والثروات املعدنية
  بيةأملانيا النازية والشعوب العر

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

والنفوس مشحونة من تصرفاته جتاه هذه العربية خاصة والشعوب احملتلة األخرى عامة ساخطة على االحتالل 
مر ، وزاد األالشعوب واستغالله ثروام، فبدأت أملانيا تتقرب إىل هذه الشعوب وتعلن سخطها على دول احللفاء

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

ضد السياسة الربيطانية  رشيد عال الكيالين تتوحد للتصدي هلذا الغزو اجلديد، فرأينا كيف انتفض يف العراق
هم يف القواعد العراقية من تدخل األمري عبد اآلله إلنقاذ موقف اإلجنليز وضباطواملوالني هلا من العراقيني، حيث 

خالل دعم حليفه نوري السعيد، وذلك بقلب رأس ان يف خطوة غري مسبوقة بتنفيذ رغبة الضباط اإلجنليز، 
، هو ووزارته، مما آثار ذهول الرأي العام االستقالةجيب على رشيد عايل الكيالين  بأنهم، ١٩٤١فأعلن يف يناير 

قطع  أحاطتحيث  ١٩٤١ وماي ٢ حىت واستمرت ١٩٤١ فرباير يففرفض رشيد ذلك، واندلعت الثورة 
  .طه اهلامشي على تقدمي استقالته وأجربتعسكرية القصر امللكي 

نشط الكيالين من أملانيا للدعوة إلحداث ثورات يف العامل العريب أسوة بالثورة اليت قادها يف العراق واليت  و
ئه، حيث أصدر البيانات ذات الطابع القومي التحرري منادياً تعترب أول ثورة وطنية حتررية ضد احملتل وحلفا

أحرار العرب من سياسيني وعسكريني إىل مقاومة احملتل كما نادى يف أكثر من بيان اجليوش العربية لالنتفاض ضد 
احلكام الذين يأمترون بأمر احملتل، حيث خص الكيالين اجليش املصري لالنتفاض على نظام حكم امللك فاروق، 
كما خص أيضاً اجليش السوري، وكذلك اجليش اليمين لالنتفاض، كما دعى إىل إعادة وحدة العرب وعدم 
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الوصي على  وإعادة، غري أن بريطانيا استطاعت هزميته )بيكو -سايكس(االستسالم ملخططات احملتل كاتفاقية 
  .)١(العرش

الحتالل الربيطانية فنرى امللك وليس ذلك فحسب بل تطلع كثري من املصريني هلتلر كمخلص هلم من ا
أما القصر فكان : "فاروق نفسه ملك البالد يسعد بانتصارات أملانيا على احللفاء فيقول الدكتور عاصم الدسوقي

  .)٢("يتزعم تعبئة الشعور العام ضد بريطانيا وتأييد احملور تأييدا معنويا
وألملانيا حىت أن املارشال بالبو حاكم ليبيا زاره يف ل أن امللك فاروق قام باالتصال بإيطاليا مؤكدا دعمه هلا ب
   .)٣(قصره

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

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

  .عاطفي
اهلرب يف طائرة مصرية يصحبه اثنني  عزيز املصري بعد أن وجد أن بريطانيا تضيق عليه اخلناقحاول  ولقد

ليناصرها يف حرا ضد احللفاء غري أن الطائرة سقطت يف قليوب وقبض عليه  امن الطيارين املصريني ليسافر ألملاني
  .)٥(ومن معه وقدم للمحاكمة بتهمة االتصال بأملانيا

سادات الضابط يف اجليش املصري حممد أنور ال نباألملاومن زعماء احلركات الوطنية املصرية أيضا من اتصل 
  .)٦(آنذاك، وأيضا حسني توفيق والذي قام باغتيال أمني عثمان الوزير املصري لتعاونه الوثيق مع اجنلترا

حترك نفرا إىل العمل  نيف هذه الفترة كانت روح الكراهية لالجنليز واإلعجاب باألملا: "يقول كمال رفعت
  .)٧("ذه اجلماعات مجاعة كمال الدين رفعتبشكل منفرد يف تكوينات مستقلة ومن ه

وهلذا رأينا أن كل دول العامل اجتهت إىل التكتالت حلماية نفسها من العزلة ومن طمع الدول الكربى فيها 
  .ولذا مل يكن غريب أن تتجه الدول العربية إىل التحالف مع أملانيا ضد بريطانيا وفرنسا

  حممد أمني احلسيين وعالقته بأملانيا
                                                

 .حممد حسني الزبيدي.د، اجلزء الثالث، يوميات ثورة رشيد عايل الكيالين من دفاتر الشرطة)١(

 ٣٨م، صـ ١٩٧٦يف احلرب العاملية الثانية، القاهرة، مصر : عاصم الدسوقي)٢(

 .م١٩٣٩مايو  ٦املوافق  هـ ١٣٥٨ربيع األول  ١٦السبت : صحيفة األهرام املصرية)٣(

 .م وما بعدها١٩٣٨املوافق يوليو  هـ ١٣٥٧مجادى األول صحيفة مصر الفتاة )٤(

مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام، القـاهرة،   عزيز املصري واحلركة الوطنية املصرية،: حممد عبدالعزيز برج )٥(
 .م١٩٨٠

 .م١٩٩٢اغتيال أمني عثمان، اهليئة املصرية العامة للكتاب،القاهرة، : مركز وثائق وتاريخ مصر املعاصر )٦(

 .٧١صـ : املرجع السابق )٧(
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م، وتلقى دراسته األولية يف مدارس القدس، مث التحق باألزهر ١٨٩٧م أو١٨٩٥د حسب الروايات عام ول
الشريف، إال أنه مل يكملْ فيه والتحق مبدرسة الضباط بإسطنبول قبيل احلرب العاملية األوىل، وعين ضابطًا يف 

  .اجليش التركي، وشارك يف احلرب العاملية األوىل
دمة العسكرية يف اجليش التركي، واشترك يف حركة التحرير العربية، وأنشأ أول م ترك اخل١٩١٦يف و

م شغل عدة ١٩١٩م سميت بالنادي العريب، ويف ١٩١٨منظمة سياسية فلسطينية يف التاريخ احلديث عام 
  .وظائف يف حكومة فلسطني

فلسطني هب وقاد حركةَ املقاومة  وعندما أعلنت بريطانيا وعد بلفور الذي خول لليهود احلق يف استيطان
عاما، غري أنه أفلت من  ١٥ضد السلطات الربيطانية يف فلسطني، وحكَمت عليه احملكمة اإلجنليزية بالسجن ملدة 

عاد بعد ذلك لفلسطني وشغل منصب حىت عفى عنه، و يد البوليس اإلجنليزي ومل ينفَّذ احلكم الصادر ضده
أبريل  ٢٥شغل منصب رئيس اهليئة العربية العليا منذ نشأا عام ، وم١٩٢٢شقيقه عام اإلفتاء الذي شغر بوفاة 

م واتصل بكل الزعماء وامللوك والوزراء واجلمعيات مبا فيها اإلخوان ١٩٣٧، وقاد اإلضراب عام م١٩٣٦
  .)١(لليهود املسلمني لتناصره ضد املخطط الصهيوين الذي يعمل على االستيالء على فلسطني وجعلها وطن قومي

مدافعاً عن قضيته باحثاً  م١٩٣٧السياسي بعد خروجه من فلسطني عام  أمني احلسيين مل يتوقف عن نشاط
عنها على حد سواء، انطالقاً من هذه االجتاهات وجد يف  واإلجنليزهلا عن من يساندها ومينع اعتداءات اليهود 

  .طنييصنع من خالله شيئاً لقضية فلس أندول احملول ما ميكن 

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

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

  .)٢(هتلر أمني

احمللي، ومقابلة هتلر، كانت له نشاطات وحتركات سياسية على الصعيد  ألملانيا احلسيين أمنيوقبل ذهاب 
يف القدس، وابلغه معارضة عرب فلسطني لتقسيم فلسطني،  األملاينم القنصل ١٩٣٧يوليو  ١٥حيث قابل يف 

ذلك كانت هناك اتصاالت  إىل إضافةهلم،  أملانياحيصل عرب فلسطني على مساندة  أنيف  أملهعن  وأعرب
  .)٣(الل العريب والسيادة التامة للبالد العربيةعلى اعتراف باالستق أملانيادف احلصول من  األملانمع  أمنيللحاج 

                                                

 .م١٩٨٨ر والتوزيع، الطبعة الثالثة، جهاد شعب فلسطني يف نصف قرن، دار البيان للنش: صاحل مسعود أبو بصري)١(

 .١٣٤م ، ص١٩٨٥،  األردن –، الزرقاء ، مكتبة املنار١احلسيين ، ط أمنيصفحات من حياة احلاج : عوين جدوع )٢(

  فلسطني –طولكرم ، م١٩٤٨- ١٩٢٠ احلاج  حممد أمني احلسيين والقضية الفلسطينية: عبد اجلبار رجا حممود العوده)٣(
 ).٤٤( ، صـم٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
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عثمان كمال  أمنياحلاج  أرسلم، مث ١٩٤٠فون بابن عام  أنقرةيف  أملانيابدأت االتصاالت السرية مع سفري 
اعتراف : املطالب العربية التالية إليها، وقدم األملانيةمفاوضات مع وزارة اخلارجية  أجرىبرلني، حيث  إىلحداد 

ليست هلما أي مطامع استعمارية يف مصر  أنوالنمسا  أملانيا وإعالنور باستقالل البالد العربية، دوليت احمل
متس  أخرىأي صيغة  أواحلماية  أووالسودان واالعتراف باستقالهلما، وتعهد دوليت احملور بعدن فرض انتداب 

وعدم  بتهاوحدا القومية حسب رغ إقامة استقالل البالد العربية، واعتراف دوليت احملور حبق البالد العربية يف
وضع العراقيل يف سبيل قيام هذه الوحدة، واعتراف دوليت احملور بان الوطن القومي اليهودي كيان غري مشروع، 

هذه املطالب، وابلغوا  األملان املسئولونوحبق العرب يف حل هذه املسألة وفقاً للمصاحل القومية العربية، درس 
  .)١(يتها بسبب تعقيدات الوضع الدويلعثمان بتعذر تلب

م، والتقى مع سكرتري وزارة اخلارجية ٦/١١/١٩٤١، ووصل برلني يف أملانيا إىلرحاله  أمنيشد احلاج 
مع وزير اخلارجية فون روبنترو، ولكن قمة تلك اللقاءات كانت لقاء املفيت  أيضاارنست فون فايتسكر، والتقى 

فيت يف هذا اللقاء بطلب إصدار تصريح أملاين باستقالل البالد العربية بدأ امل، م٢٨/١١/١٩٤١مع هتلر يف 
واملوافقة على استئصال الوطن القومي اليهودي، فأكد هتلر للحاج أمني بأن هدفه هو شن حرب ال هوادة فيها 

و حتطيم ضد اليهود، األمر الذي سيؤدي طبيعياً إىل حتطيم ما يسمى بالوطن القومي اليهودي، وأكد أن هدفه ه
  .الشيوعية واليهودية، وإخراج اإلجنليز من الشرق األوسط

، فاتصل بااهد اهلندي أملانياجانب  إىلالبارزة يف العامل لكسبها  اإلسالميةبالشخصيات  أمنياتصل احلاج 
 األملانهتمام ازداد ا أفريقيايف مشال  األملانيةومع تزايد االنتصارات اإلجنليز، فقري آيب حيرضه على الثورة على 

 إدارتهالعريب الذي توىل  نباءاألم مركز ٣٠/٣/١٩٤٢املوجه للبالد العربية، فانشأ يف  اإلعالمي األملاينبالنشاط 
يف املناسبات  أمنياملركزي يقوم بترمجة خطب احلاج  اإلسرائيليالصحفي اللبناين عفيف الطييب، كما كان املعهد 

  .اينباألمل، ونشرها واإلسالميةالعربية 

 إىلاهلرب  أمنيختسر احلرب تدرجيياً، فحاول احلاج  أملانيالكن هذا الوضع مل يستمر طويالً، حيث بدأت     
اجلربية ولكنهم مل  اإلقامةفرنسا، ولكن الفرنسيني القوا القبض عليه، وفرضوا عليه  إىلسويسرا، فحاول العبور 

بسبب خالفها مع املصاحل الربيطانية واألمريكية،  ورفضت فرنسا أن تسلِّمه كمجرم حرب، لإلجنليزيسلموه 
س تونس أثناء وجودمها يف باريس، وحرصا على عدم استثارة املشاعر اإلسالمية، وتدخل ملك املغرب ورئي

طالَبا باصطحاب املفيت معهما، وتدخلت اجلامعة العربية، ورئيس باكستان حممد علي جناح، من أجل اللذين 
، وبدأت املقايضة األمريكية مع مشروعات إعادة إعمار فرنسا بتمويل اإلفراج عنه ت فرنساسالمة املفيت، ورفض

أمريكي، وقبل أن تقرر فرنسا تسليمه ألمريكا استطاع أن يهرب املفيت من فرنسا عن طريق استخدام جواز سفر 

                                                

 .املرجع السابق )١(
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املفيت يف الوصول إىل وجنح  ،ألحد أنصاره يف أوروبا، وهو الدكتور معروف الدوالييب بعد استبدال الصورة
  .)١(واندالع حرب فلسطني ، وبقي هناك حىت اية االنتداب الربيطاين على فلسطنيم١٩٤٧القاهرة عام 

بعدها عمل أمني احلسيين على طلب املساعدة من ملوك العرب للتصدي لليهود فتحركت اجليوش الرمسية 
ا مل حتقق شيء وهزمت أمام اليهود  أم غري١٩٤٨ مايو ١٥وغري الرمسية بعد انسحاب بريطانيا من فلسطني يف 

ديسمرب وصودرت أمواهلم  ٨حىت حلت مجاعتهم يف  ما عدا اإلخوان املسلمني الذين ظلوا يف احلرب فترة طويلة
  .م١٩٤٩واعتقل أعضاءها واغتيل مرشدها، وعقدت معاهدة رودوس يف مارس 

  حممد أمني احلسيين واإلخوان املسلمون
املسلمون أول هيئة تبنت قضية فلسطني ودعت هلا وحتركت من أجلها إعالمياً وسياسياً و كان اإلخوان 

م حينما ١٩٢٨املبادئ اليت وضعها حسن البنا يف القانون األساسي للجماعة منذ نشأا عام  ، انطالقا منجهادياً
تعمل لتحقيق األغراض اليت جاء "  هيئة إسالمية جامعة" اإلخوان املسلمون : " قال يف املادة الثانية من القانون

حترير وادي النيل والبالد ): هـ(جاء يف املادة  من أجلها اإلسالم احلنيف وما يتصل ذه األغراض ومنها ما
العربية مجيعا والوطن اإلسالمي بكل أجزائه من كل سلطان أجنيب ، ومساعدة األقليات اإلسالمية يف كل مكان، 

  .)٢("ييدا كامال ، والسري إيل اجلامعة اإلسالميةوتأييد الوحدة العربية تأ

أرض إسالمية ال  أاو ،مهد الرساالت السماويةأا : اإلخوان قضية فلسطني وشعبها لعدة أسباب تبىنوهلذا 
من األمة اإلسالمية، وأن ا املسجد األقصى وباقي املقدسات اإلسالمية  ءوأا جزمهما كان جيوز التفريط فيها 

  .إلسالميةوغري ا

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

  .)٣("رواحويف كل ذلك ما ينعش النفوس ويغذي األ - السالم

مما سبق يتضح طبيعة العالقة لإلخوان املسلمون بالنسبة لفلسطني سواء كان موجود أمني احلسيين أو عز 
  .الدين القسام أو غريمها على رأس القضية الفلسطينية

                                                

 .٤٦صـ : املرجع السابق )١(

 .م١٩٤٥سبتمرب سنة  ٨هـ املوافق ١٣٦٤من شوال  ٢يف املعتمد  قانون النظام األساسي لإلخوان املسلمني)٢(

 .١٢صم، ١٩٤٨مايو  ١ - هـ ١٣٦٧مجاد ثاين  ٢٢ ،السنة السادسة ،١٩٧العدد  :اإلخوان املسلمون األسبوعيةجملة  )٣(
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 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  يف اية العشرينيات من القرن املاضي ن البناحس

  .مقاالً ينبه فيه إىل اخلطر الصهيوين على فلسطني

وإين ألذكر أنه رمحه اهللا بعث إيل : "أمني احلسيين عن البنا وعن عالقة أمني احلسيين باإلخوان كتنظيم يقول
هـ يعلمين فيها بتأسيس مجاعة اإلخوان املسلمني فأجبته مبديا ابتهاجي وداعيا هلذه الغرسة ١٣٤٧عام  برسالة يف

اجلديدة بالنمو والنجاح، ومل أكن حينئذ أنتظر كل هذا التوفيق الذي القته هذه اجلماعة، ألين كنت كسائر ما 
  .)١("لم حىت تودععهدنا من اجلمعيات اليت ال تكاد تبتدئ حىت تنتهي، وال تكاد تس

كانت العالقة اليت جتمع بني أمني احلسيين هي عالقة مشتركة للدفاع عن قضية فلسطني فحسب، فلم يكن 
م عندما أرسل حسن ١٩٢٧عام  بني الرجلني عالقةهذه البدأت ألمني احلسيين عالقة باإلخوان تنظيميا حيث 

عرفت املرحوم الشيخ حسن :"سطينية، يقول أمني احلسيينبالقضية الفل هالبنا ألمني احلسيين برسالة يبدي اهتمام
م مث توالت أخبار نشاطه وجهوده ١٩٢٧هـ املوافق سنة ١٣٤٦البنا للمرة األوىل من كتاب أرسله إيل عام 

النافعة خلدمة اإلسالم، وقد ملسنا جهوده املباركة يف السياسة واجلهاد أثناء معارك فلسطني اليت نشبت منذ عام 
من أوروبا إىل مصر، عرفته رمحه اهللا شخصيا ومسعت  ١٩٤٦وملا عدت عام ، م١٩٣٩ سنة إىل م١٩٣٦
  .)٢("أحاديثه

أعلن أمني احلسيين مفيت فلسطني عن عقد املؤمتر اإلسالمي األول يف لقد اهتم حسن البنا بفلسطني فعندما 
حسن م أرسل ١٨/١٢/١٩٣١إىل  ٨/١٢هـ املوافق ١٣٥٠شعبان ٧رجب إىل ٢٧بيت املقدس يف الفترة من 

، ولقد رد عليه أمني احلسيين رسالة إليه تتضمن تصور اإلخوان املسلمني حلل القضية ليعرضها على املؤمتر البنا
  .)٣(برسالة يعلمه انه عرض مقترحات على املؤمتر

م كَون اإلخوان املسلمون ١٩٣٦مايو ١٦هـ املوافق ١٣٥٥من صفر ٢٥يف مساء يوم السبت املوافق و
  .)٤(نة ملساعدة فلسطني برئاسة فضيلة املرشد العامجل

بطريرك األقباط األرثوذكس " يؤنس"ولقد كتب حسن البنا يف هذه الفترة إىل األمري عمر طوسون، واألنبا 
، كما تعاون اإلخوان مع مجعية برقيات االحتجاج إىل املندوبني الساميني يف مصر وفلسطني أرسليف مصر، كما 
، ني من أجل هذه القضية، وكونوا جلان تطوف بالبالد لتعريف الناس حقيقة ما حيدث يف فلسطنيالشبان املسلم

                                                

 .م١٩٥٣فرباير ١٠/ هـ ١٣٧٢مجاد أول ٢٥ ،١٠٤ العدد :الدعوةجملة )١(

 .م١٩٥٥فرباير ١٥/ هـ ١٣٧٤خر األمجاد ٢٢ – ٢٠٧العدد  :الدعوةجملة )٢(

 .١٠صـ ،م ١٩٤٨/ ٩/ ٦ -هـ ١٣٦٧ذي القعدة  ٣٠ ،٧١٩العدد  :جريدة اإلخوان املسلمني اليومية)٣(

 .م١٩٣٦مايو ٢٦ املوافقهـ ١٣٥٥بيع األول ر٥ السابع،العدد  :اإلخوان املسلمني جملة)٤(
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كما قاموا بعقد املؤمترات، ومكاتبة الزعماء وامللوك، ومجع التربعات، وحتريك املظاهرات، وعندما تعرض الشعب 
واليهود، استطاع بعض الفلسطينيني  الفلسطيين للقتل والتعذيب والتشريد واالعتقال على أيد القوات الربيطانية

النار والدمار يف (تصوير هذه اازر وحصل حسن البنا على نسخة منها حيث قام بنشرها يف كتاب حتت مسمى 
يف الصفحة األوىل من ويقع هذا الكتيب يف أربع وستني صفحة،  تضمن صور ازرة وتفاصيلها، )فلسطني

  .برأسه متثيالً فظيعا نودلسطني وقد مثل اجلقاسم عيسى أحد شهداء فلالكتيب صورة 

مما دعا القوات الربيطانية ملصادرة الكتاب واعتقال حسن البنا ونفر  وحيتوي الكتيب على مخس عشرة صورة
  .)١(أتباعهمن 

م حينما تعاون حسن البنا مع أمني احلسيين عن طريق ١٩٤٨وظل اإلخوان يهتمون ذه القضية حىت حرب 
بية، وحتت رعاية األمني العام للجامعة عبدالرمحن عزام يف إرسال اإلخوان املسلمني للتصدي لليهود اجلامعة العر

  .)٢(ومساعدة اجليوش العربية اليت دخلت احلرب إلجالء اليهود عن فلسطني

ن وهروبه مالعاملية الثانية توطدت بني أمني احلسيين ومجاعة اإلخوان بعد انتهاء احلرب أن العالقة  يتضحو
  .من أجل الدفاع عن قضية فلسطني فرنسا وجلوءه إىل مصر

  .ا النازيةملانيأاإلخوان املسلمون و
ولد حسن البنا يف ظل الظروف اليت سبق أن وضحناها وتشكلت شخصيته طبقا هلذا الظروف وتربيته، حىت 

ان املسلمني تقوم على إذا خترج من اجلامعة املصرية ترجم هذه الظروف حلقائق توجهها بتشكيله مجاعة اإلخو
العودة بالشعوب اإلسالمية إىل منهج الدين الصحيح والتصدي للتدخل األجنيب، وحترير وادي النيل والبالد 

  .)٣(العربية مجيعا والوطن اإلسالمي بكل أجزائه من كل سلطان أجنيب
وعرب عن أن ذلك لن ولذا وضع نصب عينه قضية بالده وكيفية التصدي لالحتالل االجنليزي وإخراجه منه، 

:" يقول حسن البنا يتحقق إال بالعودة للجهاد، ولن خيرج احملتل إال بأيدي أبناء الوطن ال باملفاوضات أو غريها
هدف اإلخوان املسلمون منذ نشأم إىل أن جيددوا هلذه األمة شباا، ويبعثوا إليها جمدها، وخيلقوا روحا جديدا 

م، واإلسالم كما عرفوه وآمنوا به نظام شامل ملختلف نواحي اتمع، وبرنامج يف اجليل اجلديد على أسس اإلسال
إن اإلخوان املسلمني يف أحناء الوادي ليعلنون يف قوة ووضوح أم لن ... كامل يبىن األمة على أقوم الدعائم  

لشعب كله، أفرادا يرتضوا بعد اليوم ذال وال هوانا، وال يقبلون ترددا يف نيل حقوقهم ومطالبهم ويدعون ا

                                                

 .م٢٠٠٣، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة، ١أوراق من تاريخ اإلخوان املسلمني، ط: مجعة أمني عبدالعزيز)١(

 .م٢٠٠١، وزارة الثقافة الفلسطينية، فلسطني، ٢جهاد شعب فلسطني خالل نصف قرن، ط: صاحل مسعود بويصري)٢(

 .مصدر سابق: ام األساسي لإلخوان املسلمنيقانون النظ)٣(
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ومجاعات، أحزابا وهيئات أن يقفوا معهم صفا واحدا يف املطالبة ذه احلقوق والعمل على حتقيقها أو الفناء يف 
  .)١("سبيلها

عند م، ١٩٣٩سبتمرب  بداية شهراحلرب العاملية الثانية يف  توظلت اجلماعة تعمل على هذا املبدأ حىت اندلع
 األوىلهولشتاين يف بولندا، الطلقات املدفعية  -لقت البارجة األملانية شليسفيغ أطعندما صباحا  ٤,٤٥الساعة 

، وهي اليت كانت الشرارة الندالع احلرب العاملية الثانية لتغطي نرياا قاعدة وستربالت البولندية قرب غدانسك
  .وأملانيا هتلر فيها خملصا من االحتالل فتطلعوا إىل جعلت كثري من البالد احملتلة جتداحلرب اليت 

  :كان موقف املؤيدين للحلفاء يف احلرب يستند على دعامتني:"تقول مها الرشيد 
  .جتدد األمل بأن تقدر بريطانيا هلم هذا املوقف وتفي بوعودها على الوجه املرضي: األوىل
  .ليبيا واحلبشةهي خوف العرب من االحتالل األملاين واإليطايل الذي مسعوا عنه روايات مفزعة يف : الثانية

ضعف : أما املؤيدون للمحور فقد تركزوا يف أوساط الشباب، ومن أهم الدوافع اليت دفعتهم إىل تأييد احملور
آماهلم يف مصداقية احللفاء، كما أثبتت ذلك جتربة احلرب العاملية األوىل، ولكن هذا امليل مل يترجم إىل مواقف 

  .)٢("مؤيدة أو مساندة بصورة فعلية يف احلرب
حكام  أخذ على، وإن غري أن حسن البنا وجد أن أملانيا كربيطانيا كغريها من سائر الدول االستعمارية

إيطاليا، وأخذ  يفأملانيا والفاشية  يفقامت النازية :" وشعوب املسلمني تشرذمهم بالرغم أن هتلر وحد قومه فقال
لقوة واد، وسرعان ما خطا هذا النظام اتني وا كل من موسوليىن وهتلر بيد شعبه إىل الوحدة والنظام والنهوض

األمتني ىف مدارج الصالح ىف الداخل، والقوة واهليبة ىف اخلارج، وبعث ىف النفوس اآلمال اخلالدة، وأحيا اهلمم 
إذا تكلم " الدوتشى"أو " الفوهرر"والعزائم الراكدة، ومجع كلمة املختلفني املتفرقني على نظام وإمام، وأصبح 

  .ا أو خطب تفزعت األفالك والتفت الدهرأحدمه
فنيت فيه إرادات األفراد ىف إرادات  الذيمث ماذا؟ مث تكشف األمر عن أن هذا اجلهاز القوى املتماسك، 

، وأصبح شيءالزعماء أخطأ حني أخطأوا، فطغى بطغيام، واحنرف باحنرافهم، وهوى بسقوطهم، وانتهى كل 
بذل العامل ىف حربه الثانية املاليني من زهرة الشباب، والقناطري املقنطرة من  حصيدا كأن مل يغن باألمس بعد أن

  .)٣(األموال والعتاد
يفرض نفسه حاميا لكل من جيرى ىف عروقه دم األملان، فإن العقيدة  األملاين ولئن كان الرايخ:" ويقول

  .)٤(نفسه تعاليم القرآن اإلسالمية توجب على كل مسلم قوى أن يعترب نفسه حاميا لكل مسلم تشربت

                                                

 .١٩٤٦فرباير  ٩/ ١٣٦٥ربيع أول  ٧، ٨٩، العدد اإلخوان املسلمنيجملة )١(

م، ٢٠٠٤احلركة الوطنية الفلسطينية خالل احلرب العاملية الثانية، دار األوائل للنشر والتوزيع، : مها حممد بن سعود الرشيد)٢(
 .٣٣(ص

 .م١٩٤٧ديسمرب ١٤-ه١٣٦٧صفر ١، السنة األوىل، )٢(جملة الشهاب، العدد )٣(

 .م٢٠٠٦، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة، إىل الشباب عامة وإىل الطلبة خاصةجمموعة الرسائل حلسن البنا، رسالة )٤(
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يف أثناء احلرب وتطلع الشعوب واجلماعات هلتلر وانتصاراته ويف ظل الضربات املوجهة لربيطانيا وخوفها و
على مكانتها يف الشرق الوسط أثارت التهم حول كل من ظنت أنه مييل النتصار أملانيا على بريطانيا ومنهم مجاعة 

أا على صلة باألملان عن طريق أمني احلسيين مفيت فلسطني وقد وردت هذه اليت نسبت إليها  اإلخوان املسلمني
  .)١(التهم يف املصادر الربيطانية

ومع أنه ال توجد إشارات إىل وقوع اتصاالت :"غري أن الدكتور عبدالعظيم رمضان يفند هذه التهمة بقوله
  .)٢("ملانية وااليطاليةلعربية أو الوثائق األابني اإلخوان واحملور فيما نشر من الوثائق 

على اام صحيفة يهودية للنشاط املعادي )الناطقة باسم اإلخوان يف هذه الفترة(النذير صحيفة وعلقت 
األسبوعية بلندن خربا سخيفًا ) جويش كرونكل(نشرت جريدة : "لليهود يف مصر بالعمل لصاحل األملان بقوهلا

الربيطانية يف فلسطني ) وودهد(كتنا املباركة فادعت أن جلنة يدل على جهل وقحة؛ ذلك أا تريد أن تلوث حر
  .أعطت الفرصة جلماعة من األملان يقومون بالدعاية ضد اليهود بأن يفتعلوا حركة مصرية ضد اليهود بالقاهرة

هذه طريقة استعمارية خبيثة يريدون ا احلط من قدر ضتنا الوطنية، ويضعفون ا من الرابطة اإلسالمية 
  .)٣(يت تزداد وتنهض كل يومال

عام  مل ينشر إال بعد سقوط حكومة إبراهيم عبداهلادي(ويف حديث صحفي بني حسن البنا وصحيفة املصري 
ام اإلخوان بأم على صلة بالنازية من قبل، وأن شبام ينظم على نسق شباب : "يقول حسن البنا -م١٩٤٩

إخل، ولكىن أؤكد كل التأكيد أن اإلخوان مل يتصلوا بأحد، ... تهتلر، وأن بعض تشكيالم تشبه هذه التشكيال
مبني، ويعتمدون على  عريب إسالمي، وأم يسريون على منط أديبأو  مادي بشيءومل تساعدهم أية دولة أجنبية 

  .)٤(احلقيقة هو سر جناحهم وثبات دعوم ومجاعتهم للعواصف واألعاصري يفإميام ومواردهم اخلاصة، وهذا هو 
هذا العصر بعد العلم والنور والعرفان فتجد كل رذيلة وكل نقص، فما دمت  يفلكنك تأتى : "ويضيف

، وتتلمس ما هو غري يشينينكل ما  يفبكل سالح، وتفكر  حتاربينكل فضيلة، والبد  تسلبينفإنك  خصمي
وا عونا هلم، واآلن ملا أعيتهم احليل إم يأخذون أمواالً من إيطاليا وأملانيا ليكون: يقولون عنا وقت احلرب. موجود

  .)٥("باطلة ياختالط عجيب، ودعاو ،ادعوا أننا نأخذ من أغاخان
أن يتعاون مع حسن البنا واإلخوان يف عمل عسكري ) زعيم حزب مصر الفتاة(ولقد حاول امحد حسني 

حية السالح الذي عدم صال للنصرة أملانيا على حساب بريطانيا غري أن حسن البنا رفض لسببني، األو

                                                

)١(R.I.B.A; Grand Britain And Egypt 1914- 1951 P.56. 

م، ١٩٩٨اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ) ١٩٤٨ -١٩٣٧(مصر تطور احلركة الوطنية يف : عبدالعظيم رمضان)٢(
 .٣١١صـ 

 ).١٩(م، ص١٩٣٨يونيو  ٢٧ -ه١٣٥٧ربيع الثاين  ٢٨، السنة األوىل، )٥(جريدة النذير، العدد )٣(

 ).١(، ص١٩٤٩أكتوبر  ٢ - ه١٣٦٨ذو احلجة  ١٠، السنة الثالثة عشرة، )٤٢٧٠(، العدد جريدة املصري)٤(

 .٧ص  ،١٩٤٦يونيو  ٢٢ -١٣٦٥رجب  ٢٢، السنة الثالثة، )٢(االعتصام، العدد  جملة)٥(
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انه عمل حيتمل النجاح أو الفشل : "أضاف حسن البنا بقولهسيستعمل، والثاين أن اخلطة تفتقر إىل املال الكايف، و
  .)١("والوقت ال حيتمل هذه املقامرة اليت قد تسيء للعامل اإلسالمي

ة يف يدي الرأمسالية مما دفع أمحد حسني باام اإلخوان بالعمل لصاحل اإلجنليز، وأن حسن البنا أدا
  .)٢(واالحتالل

عقب نشوب ، فيف حماولة جلذم يف صف بريطانيا هذا ولقد قام االجنليز بزيارة املركز العام لإلخوان املسلمني
إلجراء اتصاالت  هيورث دان الربيطاينمصر توفد املستشرق  يفاحلرب العاملية الثانية بدأت السفارة الربيطانية 

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

أال فلتعلم يا مستر دان : "اعة هليورثوقال أمحد السكري الوكيل العام للجم بريطانيا هلجرة اليهود إىل فلسطني،
أنك لن تستطيع أن تشترينا باملال، اآلن تطبع إجنلترا جنيهات وتعطيها لنا، وغدا تطبع أملانيا ماركات وتعطيها لنا، 

إذا كنت تريد : "قائال السكريوأضاف ". تعاونكم بالنقود تبيعكم بالنقود اليتإن الشعوب . وبعد غد ال ندرى
  :فهناك شروط العريبخوان ومن ورائهم الشرق أن تشترى اإل

  .النيل واديعليكم أن تتفقوا معنا على اجلالء التام الناجز عن   - ١
  .عليكم أن تتفقوا مع فرنسا على إخالء سوريا ولبنان من جنودها  - ٢
  .عليكم أن ختلوا فلسطني للعرب  - ٣
من مشال  فيشيلطليان وحكومة عليكم أن متدونا باألسلحة واملعدات، وحنن مستعدون لطرد ا  - ٤

  ".أجنيبغزو  أيأفريقيا، وحنمى بالدنا من 
عمل الدعاية فقط، وعلى كلٍّ فسأحضر مستر  مهميتهذه سياسة عليا، وإمنا : "وهنا وقف دان وقال

  .)٣("كاليتون بعد ذلك
، ه بالتعاونوقابل حسن البنا وطالب م١٩٤١لزيارة املركز العام يف أغسطس  كولونيل كاليتونمما دفع  

يعيش من أجلها العامل احلر  اليتعلى املبادئ اإلنسانية  ينطوي؛ ألنه اإلسالميإعجابه بالدين  كاليتونوأبدى 
، وأخذ يتحدث عن الدميقراطية وما يقابلها ىف اإلسالم من احلرية والشورى، وبذلك )إجنلترا، فرنسا، أمريكا(

متاما حىت فرغ كاليتون إليه يصغى  األستاذ حسن البنال يتحدث ووظ. يتالقى اإلسالم مع احللفاء فيما حياربون
  .فامسع: نعم، قال: أفرغت؟ قال: من كالمه دون أن يقاطعه اإلمام البنا، مث قال له

إنكم لستم : وأخذ اإلمام البنا يفند له دعواه عن الدميقراطية وأن بريطانيا دولة دميقراطية، قائال له
ؤمن بالدميقراطية ال ميكن أن يطبقها ىف جهة ويهملها ىف جهة أخرى؛ فأنتم قد تكونون دميقراطيني؛ حيث إن من ي

                                                

 .١٠٤، ص ١٩٨٢، دار املعارف، القاهرة، ١، ط)م١٩٥٢ -١٩١٩(التيارات السياسية يف مصر : آمال السبكي)١(

 .م١٩٤٦يوليو  ١٧املوافق  هـ ١٣٦٥شعبان  ١٧األربعاء صحيفة مصر الفتاة .)٢(

 .٩صـ، م١٩٥٤يوليو  ٢٢/ هـ ١٣٧٣ذو القعدة  ١٠،٢٢العدد  ،السنة األوىل :خلمسيناتسلمني اجريدة اإلخوان امل)٣(

http://www.ikhwanwiki.com


ال، إمنا جئت : قال له كاليتون. دميقراطيني داخل بالدكم، ولكن إذا ما عربمت البحار ال ترون الناس إال عبيدا
تعلمون أن ما من : اإلمام البنا قائالفرد عليه . إننا ال نريد أن نعمل شيئًا إال برضا الشعوب واختيارها: ألقول لك

أن تعلنوا اجلالء التام بال قيد  شيءالدميقراطية فأول  يفإال وله كاره، فإن كنتم جادين  أجنيب جنديفيه  عريببلد 
وما املانع أن : قال له اإلمام البنا. سنفعل هذا بعد احلرب: فقال كاليتون. حتتلوا اليتوال شرط عن مجيع البالد 

لقد قطعتم مثل هذه العهود أثناء : أثناء احلرب؟ فراغ كاليتون من هذا السؤال مث علق اإلمام البنا قائال تعلن
احلرب العاملية األوىل، وبعد انتهائها مل تزيدوا الشعوب إال اضطهادا واستعبادا، هذه واحدة، أما الثانية يا مستر 

تعلنون االنتداب عليها، وترتكبون مع اليهود  اليتمسيحييها مبسلميها و العريبقضية فلسطني البلد  فهيكاليتون 
القرون الوسطى بأهلها من قتل وتشريد وإزالة القرى ونسفها؛ فأين تكون  يفأفعاال أشد مما فعلته حماكم التفتيش 

املواد  إنكم حتتكرون: الدميقراطية ىف هذا؟ وملا ال تنسحبون منها وتتركون ألهلها إدارة شئوا؟ األمر الثالث
، تأخذون القنطار جبنيه وتردونه علينا بأكثر من مائة جنيه ملنعنا من إقامة املصرياخلام ىف بالدنا وخاصة القطن 

  .فهل هذه دميقراطية.. مصانع غزل ونسيج، كما حترمون على احلكومات أن تبيع القطن لغريكم
وماذا : جمنون، قال: هذه احلرب؟ قال كاليتوندفع بالعامل إىل  الذيماذا تقولون عن هتلر : البنا حسنمث قال 

إنه : كل فريق ىف احلرب يقول عن اآلخر: يقولون جمانني، قال األستاذ البنا: يقول الروس عنكم وعنه؟ قال
إم جمانني، واحلقيقة أن اجلميع جمانني؛ ألم لو أنفقوا ما ينفقون على : جمنون، أما بقية العامل فيقولون عن اجلميع

. بينهم، ولكن لعمرك ما ضاقت بالد بأهلها، ولكن أخالق الرجال تضيق اليتفيما بينهم حللوا املشاكل  احلرب
قطعتم الصلة بينكم وبني اهللا، ولو أنكم ارتبطتم باهللا  -معشر الغربيني- والسبب ىف ذلك يا مستر كاليتون أنكم 

يا أَيها الناس إِنا (ن ىف األرض بالسماء ومهمة اإلخوان هى أن تصل م. لوفرمت على البشرية كل هذه اآلالم
  ].١٣: احلجرات[ )كُمخلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اِهللا أَتقَا

  ! تريدون صحيح، وأعدكم إذا انتصرت بريطانيا فسنحقق ما: هنا قال كاليتون
حيث عرض عليه ما يقرب من مخسمائة ألف جنية مقابل التعاون  املال ذلك كاليتون ليعرض علي البنا دفع

هو أصعب الطرق على  معيستجد التعاون : ، وقال لهغري أن حسن البنا رفض التعاون إال بالشروط السابقة
جنيها أو أقل، إن الرجل من اإلخوان يدفع إذا فتحت خزائن اإلخوان فقد ال جتد فيها مخسني و.... بريطانيا

اشتراكًا ىف الدعوة مخسة قروش ىف الشهر، وأيسر اإلخوان حاال قد يدفع جنيها، هذا ىف الظروف العادية، أما 
عند احلاجة فالرجل من اإلخوان ال ميلك إال أن يقدم نفسه وماله وبيته للدعوة؛ لذا فنحن لسنا ىف حاجة إىل أن 

قلوب اإلخوان؛ وهلذا فلو شئت سأمجع من هؤالء الرجال مئات  هيزائن احلديدية؛ ألن خزائننا منأل هذه اخل
  .هيئة لقيتها من قبل كأياآلالف ىف أقل من أسبوع، فنحن لسنا 

وأنصحك أن توفر كل قرش خلزينة بالدك؛ ألننا لن نقبل شيئًا من مثلكم، كما أن الزعماء الذين تشتروم 
ن إال أنفسهم، أما الشعوب فلن تقبل بغري استقالهلا التام مهما كلفها من مثن، ووفروا أموالكم بأموالكم ال ميلكو
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هذه أو اشتروا ا معدات، وواجهوا ا أعداءكم بعيدا عنا؛ فنحن ال توجد بيننا وبني أملانيا أو إيطاليا نزاع؛ فهال 
  .)١( ابتعدمت عنا وواجهتم أعداءكم
نقل حسن  -رئيس الوزراء آنذاك-على اإلخوان وطالبوا من حسني سري باشا  قدفع ذلك االجنليز للتضيي

أبلغت السلطات : "، يقول حممد حسني هيكل يف مذكراتهم١٩٤١البنا خارج القاهرة فنقله لقنا يف مايو 
مل الربيطانية رئيس الوزراء حسني سرى أن هذا الرجل يعمل ىف أوساط مجاعته حلساب إيطاليا، ورغبت إليه الع
 .)٢("على احلد من نشاطه، ورأى حسني سرى أن نقل الرجل من القاهرة إىل بلد ناٍء بالصعيد يكفل هذا الغرض

والوكيل العام  م١٩٤١أكتوبر  ١٤يوم  يفالشعيب مت اعتقاله الرمسي ومث بعد عودته إىل القاهرة حتت الضغط 
ى لغضب رمسي وشعيب مما دفع رئيس الوزراء يف معتقل الزيتون، أدى ذلك مرة أخر والسكرتري العام للجماعة

  .)٣(م١٩٤١نوفمرب  ١٣وكان ذلك ىف  بعد شهر اعتقالوصحبه لإلفراج عنه 
مصلحة الطرق  يف مهندس(قام الس الربيطاين بطنطا باام حممد عبد السالم فهمى  ١٩٤٢ويف عام 

عدان جيشا للترحيب مبقدم األملان، وأا أما يب، )ببلدية طنطا موظف(، ومجال الدين فكيه )بطنطا والكباري
البنا  حسنوأن هذين األخوين مها الوسيطان بني ، األفكار، ويعدان عناصر معادية للحلفاء يفحيدثان بلبلة 

باحلصول على  رحب، وقد األملاينوجمموعة أفراد عرضت على األستاذ البنا شخصيا أنواعا من السالح والعتاد 
هذه الصفقة، وقد اعترف األفراد املقبوض عليهم من غري  يفمن هذين األخوين الوسطاء  هذه األسلحة، وجعل

  .)٤(اإلخوان بذلك
قد طالبت النيابة بإعدامهما، ومسيت هذه القضية وومجال الدين فكيه،  فهميقبض على حممد عبد السالم و

مام حمكمة اجلنايات العسكرية وقدمت القضية أ، م قسم اجلمرك١٩٤٢لسنة  ٨٨٣باجلناية العسكرية العليا 
وكانت مكونة من مخسة أعضاء برئاسة املستشار فؤاد بك أنور، وعضوية املستشارين حممد ، العليا باب اخللق

وبعد عدد من اجللسات وتضييق ، توفيق إبراهيم بك، وزكى أبو اخلري األبوجتى بك، ومعهم اثنان من العسكريني
اعترافه، وذكر أن  يفباملواجهة مع املدعى عليه كذب نفسه وتراجع احملكمة  من قبلاملدعى وديده اخلناق على 

مما نسب  رباءة مجال الدين فكيه، وحممد عبد السالمبنطق رئيس احملكمة باألحكام ، وبعد املداولة ذلك مل حيدث
  .)٥(إليهم من مة االتصال باألملان وشراء السالح

                                                

رمضان  :جريدة اإلخوان املسلمني اليومية، مرجع سابق، ونقال عن أوراق من تاريخ اإلخوان املسلمني: مجعة أمني عبدالعزيز)١(
 .م١٩٤٦يوليو / هـ ١٣٦٥

 .١٧٧صـ، دار املعارف، القاهرة، ٢زء الثايناجل –) ة املصريةالسياس يفمذكرات : (حممد حسني هيكل)٢(

 .وما بعدها ٣٠٤، مرجع سابق، اجلزء الرابع، ص أوراق من تاريخ اإلخوان املسلمني: مجعة أمني عبدالعزيز)٣(

 .٨صـ، م١٩٥٠ديسمرب  ١٢/ هـ ١٣٧٠ربيع األول ٢، ٥٤العدد  ،السنة السابعة :جريدة املباحث القضائية)٤(

 .٢١٩صـم، ١٩٩٨زء األول، دار الدعوة، القاهرة، ، اجلاإلخوان املسلمون أحداث صنعت التاريخ: مود عبد احلليمحم)٥(
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 - الداخليةوزارة وكيل - على مذكرة عبد الرمحن عمار بك هردولقد ذكر حسن البنا هذه القضية يف 
كان موضوع االام فيها الدعاية ، قسم اجلمرك ١٩٤٢لسنة  ٨٨٣اجلناية العسكرية العليا رقم : "بقوله

للمحور، وشاء ذوو األغراض أن يقحموا فيها اإلخوان املسلمني، وادعى أحد املتهمني بأنه عرض على األستاذ 
، وأن األستاذ البنا سر بذلك، ورحب باحلصول على هذه األملاينأنواعا من السالح والعتاد  البنا شخصيا

السجن مثانية أشهر  يفذلك أخوان من إخوان طنطا، وقد قبض عليهما فعالً وقضيا  يفاألسلحة، وأن الوسيط 
ضيق عليه احملقق اخلناق، كانت النتيجة أن كذب هذا املدعى نفسه حينما  ونصف وماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟

  .)١("وهدده باملواجهة وحكم برباءة األخوين براءة نقية واضحة كاملة
بني اإلخوان وحكومات الغرب قائمة على كون هذه احلكومات حمتله البالد العربية  العداوةلقد كانت 

أحب أن  : "يقول حسن البنا عداوة، أيةواإلسالمية، أما عالقة اإلخوان بالشعوب الغربية فلم يضمر هلا اإلخوان 
إم خيطئون أشد اخلطأ حني  أنتهز الفرصة فأوجه لنزالء مصر من األجانب املدنيني والسياسيني منهم هذه الكلمة

يعتقدون أن اإلخوان خصوم هلم، أو يتعصبون عليهم، أو يريدون م شرا أو سوًءا، وكل هذه دعايات سخيفة 
  .مع التعصب واالعتداء باطلة؛ ألن دعوة اإلسالم تتناىف

معاونة الصهيونيني ولو أن هذا التنبيه جاء بعد  يفننتظر أن تعدل حكومات الغرب عن خطتها : ويضيف
وهذا إذا كان املنطق واملصلحة احلقيقية ال الدعايات الصهيونية واإلغراءات اليهودية العاملية . فوات الفرصة

  .)٢("تهذه احلكوما يفاملختلفة مها اللذين يؤثران 
األمة  يفيظن الناس أن التمسك باإلسالم وجعله أساساً لنظام احلياة يناىف وجود أقليات غري مسلمة : "ويقول

ولكن احلق غري .. هذا العصر  يفويناىف الوحدة بني عناصر األمة وهى دعامة قوية من دعائم النهوض .. املسلمة 
األمم وحاضرها ومستقبلها قد احتاط  ماضييعلم  الذي وضعه احلكيم اخلبري الذيذلك متاماً ، فإن اإلسالم 
  .لتلك العقبة وذللها من قبل

حياتنا اجلديدة تباعد بيننا وبني الدول الغربية، وتعكر  يفوقد يظن الناس كذلك أن نظم اإلسالم : ويقول
إن هذه الدول إن الوهم؛ ف يفصفو العالئق السياسية بيننا وبينها بعد أن كادت تستقر، وهو أيضا ظن عريق 

ال ترضى عنا سواء تبعنا اإلسالم أم غريه، وإن كانت صادقتنا بإخالص وتبودلت  فهيبنا الظنون،  تسيءكانت 
داخل أرضها، مادام  يفتسلكه  الذيالنظام  يفالثقة بينها وبيننا، فقد صرح خطباؤها وساستها بأن كل دولة حرة 

هو أقدس شرف عرفه  الدويلمجيعا أن يفهموا أن شرف اإلسالم  ال ميس حقوق اآلخرين، فعلى ساسة هذه الدول
  .)٣("لصيانة هذا الشرف وحفظه أرسخ القواعد وأثبتها الدويلوضعها اإلسالم  اليتالتاريخ، وأن القواعد 

                                                

الدعوة  يفحسن البنا مواقف : عباس السيسى، وم١٩٧٨عام  ، ، الطبعة األوىل)قضيتنا(فهمى أبو غدير ضمن رسالة )١(
 .)٣٠٩-٢٩٦( م، ص١٩٩٣والتربية، دار الدعوة للطبع والنشر، الطبعة الثالثة، 

 .مرجع سابق، )٤٢٧٠(، العدد جريدة املصري)٢(

 .رسالة حنو النور، دار التوزيع والنشر اإلسالمية: جمموعة رسائل حسن البنا)٣(
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واليت مل يعثر على أية وثيقة أو مصدر يدل على هذه  كانت هذه العالقة بني اإلخوان املسلمني وأملانيا النازية
وكذلك بريطانيا وغريها من الدول اليت احتلت  العالقة، كما أن احلوادث كلها تفند االتصال بني الطرفني

عداء مستمر يف حماولة  الشعوب اإلسالمية فقد كانت العالقة بني اإلخوان واحلكومات الغربية االستعمارية عالقة
اإلخوان  أوعوب الغرب حيث مل جيد حسن البنا خوان نيل استقالل البالد، وقد اختلفت نظرة اإلخوان لشمن اإل

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

ولقد تعامل اإلخوان وسيتعاملون مع الشعوب الغربية على أساس ما أمرهم به دينهم اإلسالمي ال على 
  . الشخصيةأساس قائم على املصاحل
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