
  اإلخوان والعمالة لإلجنليز

  إعداد موقع إخوان ويكي

بال شك كثري من الذين يهتمون بشئون مجاعة اإلخوان املسلمني قد لفت نظرهم مسلسل اجلماعة اليت تذيعه 

ما يهمنا احلقائق واليت  ربقد قنوات التليفزيون املصري، ومهما كانت أعراضه من عرض املسلسل فهذا ال يهمنا

كانت اية املطاف استشهد وفاضت  إذاحىت  إخالصزيفها وتشويه صور رجل قدم ما لديه بكل حاول الكاتب ت

  .روحه إىل بارئها

 واألنانيةلقد حاول مؤلف هذا املسلسل ومن يقف خلفه أن يلصقوا مة العنف والغضب الدائم وحب السيطرة 

معتربين أن مؤسس هذه اجلماعة عاش  على شخصية اإلمام البنا خاصة وعلى مجاعة اإلخوان املسلمني عامة،

  .، وهذا ما ظهر جليا يف املسلسلفيكون قد رىب إخوانه على نفس املبادئ العنفوترىب على 

  .حقيقة يعرفها القاصي والداين يزيفالتاريخ حقيقية فال  عولكن مهما تكون نوايا املؤلف فاملهم أن تكون وقائ

حسن البنا مجاعة اإلخوان املسلمني أن يظهره أنه أداة طيعة يف يد  أنشأ أنلقد لفت نظري أن املؤلف حاول منذ 

اتمع املصري، وأنه سيكون سببا لتمكني  حسن البنا لبث بذور الفرقة بني وناإلجنليز وان اإلجنليز يستخدم

  .االجنليز من تفرقة كلمة ووحدة املسلمني سواء يف مصر أو يف العامل اإلسالمي

 يستطيعون ال القضايا من كثري يف ثوابت هلم اإلخواناإلمام البنا و أنوحيد حامد وغريه هل يدرك  أدري ال لكن

 اإلخوان سيظل ولذا الطبيعة، خالل من ال نبيه وسنة اهللا كتاب من استمدوها وكلها الزمان، بتغيري تغيريها

  .بثوابتهم متمسكني

 عام اجلماعة نشأة فمنذ جديدة؛ بتهم ليست املسلمني اإلخوان حنو تناوهلا وحيد حامد اليت التهم هذه إن

 وتارة لإلجنليز، عميلة تارة وأا فيها تشكك اجتاه؛ كل من األقالم عليها االت وقد مكانتها وتبوئها م،١٩٢٨

  .األقلية ألحزاب عميلة أخرى وتارة للملك، عميلة وتارة لألملان، عميلة

 متلكته وقد التاريخ كتب منهم فكثري املسلمني؛ اإلخوان مجاعة التاريخ ومؤرخي كتاب من كثري ينصف لمف

  .احلزبية أو الشخصية األهواء

 خرياا، واستنزف بالدنا، صدر على احملتل جثا أن منذ قدمية قضية هي اإلجنليز املسلمني اإلخوان عالقة قضية إن

 يعبأ ومل باحملتل، ترتبط شخصية حلمصا هلم كان أو مناهجه على تربوا الذين أو الوطن أبناء من أعوانه وسامله
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 بل ضده املظاهرات حترك كانت اليت القوى إىل نظروا اإلجنليز لكن احلرب، مؤونة كفَوه ألم ؤالء اإلجنليز

 ضدهم، الشعب تأليب أو معسكرام، تدمري أو أسلحتهم سلب أو اجلنود، قتل جراء من اخلسائر تكبده كانت

 اختالف بل احملتل، منهج عن منهجهم اختالف بسبب اإلجنليز عنهم يرض مل لذينا هؤالء أحد اإلخوان وكان

 ا، واالستقالل البالد حترير يريدون واإلخوان البالد، على السيطرة يريدون فاإلجنليز الطرفني؛ لدى احلياة طبيعة

 أبناء من املخلصون عاوم بل الا هذا يف الوحيدين اإلخوان يكن ومل وسياسيا، وفكريا اقتصاديا ا والنهوض

  .الوطن هذا

 اإلخوان يتفق أن أنكروا الكتاب، من حمايدا منوذجا فكانوا بطبيعته، التاريخ كتبوا الذين التاريخ ملؤرخي نظرنا لو

 ألن ؛، أو السلطةامللك أو األحزاب أو لإلجنليز املوالني كان بذلك يتهمهم الذي أن أو قط حلظةً، اإلجنليز مع

 بينهم؛ املشترك القاسم هو الصراع وكان واخليفة، والتوجس النقيض على الطرفني بني دائمة كانت العالقة طبيعة

  .االحتالل بذلك يرضون ال واإلخوان البالد حيتلون اإلجنليز ألن

 اإلخوان فرأينا الربيطانية؛ السفارة خمططات أمام الكئود العقبة وكانوا البداية، منذ لإلجنليز اإلخوان وقف لقد

  !.اإلجنليز مضاجع اقلقوا أم وكيف م،١٩٥١ عام القنال حرب مث فلسطني، حرب يف موقفهم كان كيف

 وهم اإلجنليز مع اإلخوان تعاون كيف: احملتل مع تعاونوا اإلخوان أن يزعمون الذين على ردا اآلن والسؤال

 يتتبعون أخذوا بل اإلسالمية وللهيئات للملك النداء تلو النداء رفعوا فقد التنصريية؟ محالم أمام وقفوا الذين

 كما احلمالت، هذه يرعون كانوا اإلجنليز أن من بالرغم خمططام، ويفضحون والقرى املدن يف احلمالت هذه

 باشا سري حسني من يطلبوا أن إىل اإلجنليز األمر دفع حىت للتنصري تصدت اليت واملالجئ املدارس أنشأوا أم

 ذلك على األمر يقتصر مل بل م،١٩٤١ عام باإلخوان اخلاصة) املنار(و) التعارف( جملة إغالق الوزراء رئيس

 ونقل م١٩٤١ عام مايو يف ذلك مت وقد الصعيد، إىل البنا حسن ينقل أن أيضا سري حسني من اإلجنليز فطلب

 حسن عاد ما سرعان أنه غري) السياسة يف مذكرات( مذكراته يف هيكل حسني حممد ذكر كما وذلك قنا، إىل

  .شهر ملدة الزيتون معتقل يف وظل العام نفس من أكتوبر شهر يف اعتقل لكنه الشعيب، الضغط حتت البنا

 اإلجنليز علم إن ما أنه غري م،١٩٤٢ عام النواب لس الترشيح البنا اإلمام أراد الوفد وزارة جاءت وعندما

 حتت البنا اإلمام وتنازل ففعل الترشيح عن بالتنازل البنا حسن على يضغط بأن باشا النحاس على ضغطوا حىت

وذلك  احملتل ضد متارسه عما اجلماعة تكف أن مقابل باملال البنا اإلمام إغراء كلرين اللورد حاول كما الضغط،

 رهم؛ البنا اإلمام أن إال ،م١٩٤٠عندما زار مستر كاليتون وهيورث دان املركز العام يف أغسطس من عام 
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 وأنا: كاليتون فقال املكاشفة، إال أستطيع ال ألىن بريطانيا؛ على الطرق أصعب هو معى التعاون ستجد :وقال هلم

 لتقوية أقدمه أن أستطيع ما كل عليكم أعرض أن به التزمت ما على صدقى برهان وليكن لذلك، بالعمل أتعهد

 وجدت لو جماهدة، مجاعة أنتم: قال ذلك؟ كيف: البنا إلماما له فقال. والقوة لالنتشار الفرصة إلعطائها مجاعتكم

 يومية، جريدة لكم يكون املتواضعة جريدتكم من فبدال اآلن، حتققه ما أضعاف لإلسالم حلققت مستحدثة وسائل

  .للجريدة تصلح الىت املكاتب وجتهيز الطباعة أجهزة ومن املال من تشاءون ما تصرفكم حتت وسأضع

 يكون أن فيجب اجلماعة، مبكانة يليق ال احلاىل العام املركز إن: قال كاليتون؟ مستر يا ماذا مث: بناال اإلمام له قال

 تصرفكم حتت يكون أن جيب كما الوسائل، بأحدث مهيأ القاهرة أحياء من كبري حى ىف رئيسى مركز لكم

 إىل اإلسكندرية من منتشرة عافرو للجماعة أن خاصة األقاليم؛ لكافة السفر ىف تساعدكم سريعة انتقال وسائل

 جنيه ألف مخسني أوىل بدفعة نبدأ أن بأس وال اإلسالمية، أغراضكم خلدمة الالزم املال توفري إىل باإلضافة أسوان،

 يكن مهما احللفاء إن. مثلها نقدم أو نزيدها أربعة أو ثالثة أو شهرين كل ذلك بعد األمر ويتواىل ألف، مائة أو

  .النازيني بعكس إهلًا يعبدون األقل على وهم الفاشيست، من أقرب الدينية الناحية من فهم العيوب من فيهم

  :فقال له اإلمام البنا

 ىف اشتراكًا يدفع اإلخوان من الرجل إن أقل، أو جنيها مخسني فيها جتد ال فقد اإلخوان خزائن فتحت إذا إنك

 احلاجة عند أما العادية، الظروف ىف هذا جنيها، دفعي قد حاال اإلخوان وأيسر الشهر، ىف قروش مخسة الدعوة

 هذه منأل أن إىل حاجة ىف لسنا فنحن لذا للدعوة؛ وبيته وماله نفسه يقدم أن إال ميلك ال اإلخوان من فالرجل

 ىف اآلالف مئات الرجال هؤالء من سأمجع شئت فلو وهلذا اإلخوان؛ قلوب هى خزائننا ألن احلديدية؛ اخلزائن

 العباءة هذه: له وقال وجلبابه بعباءته البنا اإلمام وأمسك. قبل من لقيتها هيئة كأى لسنا فنحن أسبوع، من أقل

 ويوفر جبنيه يلبس فالذى واحد؛ جنيه فثمنهما مصريا؛ قرشا عشرين مببلغ اجللباب وهذا مصريا، قرشا مثانني مببلغ

 وأنصحك. هللا واحلمد أحد ملساعدة حيتاجون ال اكلتهش على اإلخوان من اآلالف ومعه للدعوة راتبه من بقى ما

 ال بأموالكم تشتروم الذين الزعماء أن كما مثلكم، من شيئًا نقبل لن ألننا بالدك؛ خلزينة قرش كل توفر أن

  .مثن من كلفها مهما التام استقالهلا بغري تقبل فلن الشعوب أما أنفسهم، إال ميلكون

 أمان العاملني، رب اللهم: "يقول العداء؛ هذا مدى يوضح صالة كل عقب قنوتلل دعاء البنا اإلمام أعد وقد

 حريتنا علينا ورد حقنا، وأنلنا نداءنا، وأجب دعاءنا، تقبل اجلبارين، وقاصم املتكربين، ومذل اخلائفني،

 فأكثروا البالد؛ ىف وطغوا حقنا، وجحدوا أرضنا، احتلوا قد الربيطانيني من الغاصبني هؤالء إن اللهم. واستقاللنا
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 أو هادم أو أعام أو ناصرهم ومن وخذهم مجعهم، وفرق حدهم، وفل كيدهم، عنا فَرد اللهم الفساد، فيها

 أرضك عن وأذهب دولتهم، وأذلّ إليهم، الوبال وسق عليهم، الدائرة اجعل اللهم. مقتدر عزيز أخذ وادهم

  ."آمني.. مننياملؤ من أحد على سبيال هلم تدع وال سلطام،

 حتت" روزاليوسف" صحيفة يف ورد كما مجاعته حل أو اغتياله مرة من أكثر حاولوا بل فحسب، ذلك ليس 

 أبريل ١٣/ هـ١٣٦٧ اآلخرة مجادى ٤ ،)١٠٣٥( العدد) املسلمني اإلخوان مجاعة حلل حماوالت ٤( عنوان

 االنتخابات بتزوير -الوزراء رئيس ماهر أمحد مبعاونة -اإلجنليز قام بل ذلك عند األمر يتوقف ومل م،١٩٤٨

وذلك يف انتخابات  شيء بكل اإلجنليزية املعسكرات ميد كان والذي اإلجنليز على احملسوب عيد سليمان لصاحل

 على للضغط اإلجنليز دفع الذي وهو أحد عن مبستخف فلسطني حرب يف اإلخوان دور وما ،م١٩٤٥عام 

  .ادهاأفر واعتقال اإلخوان حلل النقراشي

 أم أثبتوا حيث م؛١٩٤٨ عام فلسطني حرب يف القوة مبظهر ظهورهم بعد لإلخوان اإلجنليز اضطهاد زاد لقد

 العاملية اليهودية مع اإلجنليز تواطأ لقد: "البنا اإلمام يقول اإلجنليزي، احملتل أركان تزعزع أن تستطيع ضاربة قوة

 مث املشئوم، بلفور بوعد التواطؤ هذا نفسها على الربيطانية احلكومة وسجلت العربية األمة على ١٩١٧ سنة منذ

 يف فجارت الباطل، االنتداب باسم وحكمتها األوىل العاملية احلرب عقب العرب أهلها من البالد اغتصبت

 والتدريب بالتسلح وأغرمت املستعمرات، وينشئوا األرض ليتملكوا السبل كل لليهود ويسرت حكمها،

 وإقامة املعامل بإنشاء هلم ومسحت والذخرية، بالسالح وأمدم كاملة، ذلك وسائل مهل وهيأت والتحصني

 املؤاخذة أشد العرب فيه تؤخذ كانت الذي الوقت يف هذا وكل وغريها، أبيب تل يف ومستورة ظاهرة، املصانع

  ".السالح حيازة أو السالح محل شبهة عليه تقع من كل على باإلعدام وحتكم األسباب، بأتفه

 األمر فصدر اإلخوان، لبعض النياشني طلب فلسطني يف املصري اجليش قائد صادق فؤاد اللواء ذلك دفع ولقد

 الضباط غري هذا العسكريني، غري املتطوعني من األوىل الطبقة من العسكري الشرف نوط مبنحهم امللكي

  ).م١٩٤٩ مارس ٤ فقاملوا األهرام جريدة( العسكري الشرف نوط على حصلوا الذين اجليش وعساكر

" كاريف روث" تدعى يهودية فتاة كتبته مقال خالل من وتتضح جنليزواال اإلخوان بني العالقة هي هذه كانت

: فيه تقول حينه يف لقرائها) املصري( جريدة ونقلته م،١٩٤٨ عام مطلع يف) مريور الصنداي( جريدة هلا ونشرته

 خري هو اإلسالم وأن البسيطة، وجه على الشعوب أمسى أمب العرب إقناع حياولون املسلمني اإلخوان إن"

: قالت أن إىل اإلخوان حركة خطورة تصف استطردت مث ،"كلها األرض عليه حتيا قانون وأفضل مجيعا، األديان
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 املادي التدخل ضد توجه اليت الفاصلة للمعركة باالستعداد ينادون املسلمون اإلخوان أصبح وقد واآلن"

 املتحدة، األمم هيئة مع يتعاون أال مسلم كل من يطلبون وأصبحوا األوسط، الشرق شئون يف تحدةامل للواليات

 الرومانتيكي االسم هذا وراء يتسترون رجال وأي هذه، حركة أي يعرف أن األمريكي للشعب الوقت حان فقد

  "".املسلمني اإلخوان" اسم اجلذاب

 باشا النقراشي من وطلبوا م١٩٤٨ نوفمرب ١١ يف فايد مدينة يف وفرنسا وأمريكا اإلجنليز سفراء اجتمع مث ومن

) ماجور أوبريان( املاجور بإمضاء املمهورة الوثيقة يف جاء فكما املسلمني، اإلخوان مجاعة حبل قرار إصدار

 رئيس إىل مرسلة أا فيها جاء واليت األوسط الشرق يف الربيطانية الربية للقوات العام للقائد السياسي السكرتري

 حبل قرار واختاذ السفراء باجتماع فيها يعلمه) ٤٨/ أى/ ١٨٤٣: (قيد رقم حتت) ١٣( رقم املخابرات إدارة

 املخابرات رئيس) درموث ماك. م. أ( الكولونيل فرفع الربيطانية، السفارة طريق عن املسلمني اإلخوان مجاعة

 م،٢٠/١١/١٩٤٨ بتاريخ ٣.  س.  ج: إدارة إىل) ٤٨/ ت ن أ/ ١٦٧٠( قيد رقم حتت األمر هذا الربيطانية

  .للحل الالزمة اإلجراءات باختاذ باشا النقراشي الربيطاين السفري كلف وفعالً بذلك، امللكة حكومة ليعلم

 حنو اإلخوان حيمله وما الغرب، من وغريهم اإلخوان بني العالقة حقيقة متاما يدرك الوطن هلذا خملص لبيب كل إن

  .مصر وطنهم على الناس أحرص من أم كما سالمي،اإل الكبري وطنهم

وليست هذه احلقائق اليت عمل وحيد حامد على تزيفها لكن عمل أيضا تزيف حقيقة جوالة اإلخوان وبني أا 

نشأت منذ أن كان اإلمام البنا باإلمساعيلية وأم كانوا يتدربون على وسائل القتال، وهذا تزيف أخر لنا وقفه معه 

 .أخريف مقال 
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