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  فكرمجلة 
  واإلنجلیز المسلمون اإلخوان
  1985دیسمبر 

    حامد د. رءوف عباس

 المتعاطفین أو أنفسھم اإلخوان بأقالم سواء ،منھ أطرافا أو المسلمین اإلخوان جماعة تاریخ تناولت التى الكتابات تعدد رغم
 الساحة على معین تجاهإ عن یعبر تیارا تمثل عتبارھاإب– الجماعة موقف فإن ،محایدة شبھ أو محایدة أقالم أو ،معھم

 لنی لم الوطنیة القضیة من الجماعة تلك موقف –)األقل على( 1954 عام حتى العشرینات أواخر منذ  المصریة السیاسیة
 معالجة ھناك حقا. مصر فى البریطانى الوجود من الوطنى التحرر قضیة الوطنیة بالقضیة ونعنى. الدراسة من حقھ

 الحرب قبیل وخاصة السیاسى اإلخوان لنشاط العام السیاق فى ترد كنھاول ،القضیة تلك من اإلخوان لموقف ضمنیة
 اإلخوان موقف أما ،والقصر األقلیات وأحزاب الوفد من اإلخوان موقف على سطوعا أكثر أضواء وتلقى الثانیة العالمیة

 المحاولة عدا فیما ،بھ المتعلقة ةالتاریخی المادة لندرة ربما الدارسین ھتمامإب یحظ فلم ،منھم اإلنجلیز وموقف ،اإلنجلیز من
 من باإلنجلیز إتصاالت بإجراء لإلخوان یولیو ثورة قیادة مجلس إتھام لتحقیق رمضان عبدالعظیم الدكتور بذلھا التى القیمة
 اإلخوان من القیادیة العناصر بعض وبین بینھ جرت شخصیة لقاءات على معتمدا ،1953 عام فى الثورة قیادة ظھر وراء
 وأصبحت ،1954 عام حتى البریطانیة الوثائق عن النقاب رفع تم وأخیرا. اإلتصاالت تلك فى شاركوا الذین مینالمسل

 تاریخ من مجھولة صفحة أشالء تجمیع الممكن من وأصبح ،للباحثین متاحة اإلتصاالت بھذه الخاصة الرسمیة الوثائق
  .الدراسة ھذه فى نحاولھ ما وھو ،المسلمین اإلخوان

 قضیة من الجماعة موقف عن اإلخوان تاریخ صفحات بین نبحث أن یجب ،الرسمیة الوثائق صفحات نقلب أن بلق ولكن
 لإلتجاه مواكبتھا مدى ونتبین ،لإلخوان الوطنیة التوجھات على لنقف ،أنفسھم اإلخوان كتابات على عتماداً إ الوطنى التحرر

 .مصر فى البریطانیة السیاسة مع ائھالتقإ أو تنافرھا ومدى المصریة الوطنیة للحركة العام

***  

 كجماعة ،البنا حسن الشیخ ید على اإلسماعیلیة مدینة فى 1928 عام –معروف ھو كما– المسلمین اإلخوان جماعة نشأت
 وتطھیر النفوس وتزكیة العام العرف وتغییر الشعب وتنبیھ األمة تربیة" إلى ترمى وإجتماعیة تربویة أھداف ذات دینیة
 من السیاسیة القوى إھتمام تثر لم لذلك ،ھواه على یفھمھا أن طرف كل ویستطیع الغموض ھافلی أھداف وھى 1"،احاألرو
 من اإلنتشار لدعوتھ یرید فھو ،البنا حسن بھا تمتع التى التنظیمیة القدرة الھالمى الموقف ھذا ویعكس ،بعید من أو قریب
 تھدد صراعات فى للدخول یعرضھا محدد سیاسى بموقف جماعتھ أو فسھن یلزم أن دون واإلجتماعى الدینى النشاط خالل

  .البناء مرحلة فى التزال وھى ذاتھ وجودھا

 وھنا ،السیاسى العمال میدان دخول) 1939 ینایر( الخامس مؤتمرھا فى قررت الجماعة تأسیس من سنوات عشر وبعد
 یعنى بالوفد اإلرتباط كان ولما). الملك( بالقصر اإلرتباط وأ ،بالوفد اإلرتباط: لھما ثالث ال خیاران الجماعة أمام كان

 مستمدة تاریخیة شرعیةب تتجمع شعبیة قیادة تحت واإلنطواء المصریة الوطنیة الحركة عن یعبر سیاسى تنظیم فى الذوبان
 اإلرتباط فضلت ناإلخوا قیادة فإن ،لھ حارسا الوفد یقف الذى اللبرالى البرلمانى بالنظام والتسلیم ،1919 ثورة من

 كان وھكذا .الوفد لخطر التعرض دون نشاطھا مزاولة لھا ویضمن الحمایة لھا یوفر اإلرتباط ھذا كان طالما بالقصر
 موقف وزاد ،للقصر الممالئة باشا محمود محمد وزارة عھد السیاسة میدان إلى النزول لتوقیت اإلخوان جماعة ختیارإ

 محمد وزرائھا بین ضمت والتى محمود محمد وزارة تلت التى ماھر على زارةو عھد فى سفورا القصر من اإلخوان
 اإلجتماعیة للشئون ثم لألوقاف وزیرا عزام وعبدالرحمن للدفاع وزیرا المسلمین الشبان جماعة رئیس حرب صالح

 الدیمقراطى للنظام بعدائھم المعروفین ومن البنا أصدقاء من والثالثة ،المسلحة القوات ألركان رئیسا المصرى وعزیز
  2.اللیبرالى

 وناصر ،اإلخوانیة الجوالة فرق حجم تسعإو ،عدداً  شعبھم زدادتإف القصر وزارات عھد فى اإلخوان نشاط زدادإ وھكذا
 نشاط بدأ فقد ،المحوریة بمیولھ معروفا القصر كان ولما ،الحرب فى التورط عدمب للقصر الرسمى الموقف اإلخوان
 مدرسا كان الذى( البنا حسن بنقل) باشا سرى حسین( الوزراء رئیس مطالبة إلى دفعھم مما نجلیزاإل قلق یثیر اإلخوان

 بعض طلب على بناء لموقعھ إعادتھ إلى ضطرإ اإلنجلیز لضغوط الوزراء رئیس ستجابإ عندماو ،قنا إلى) بالمعارف
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 فأفرجت عادت ثم اإلنجلیزیة السفارة طلب على ءبنا والسكرى البنا عتقلتإ أن الحكومة لبثت ما ولكن ،الدستوریین النواب
 من مفراً  اإلنجلیز یجد فلم) 1941 نوفمبر 13 –أكتوبر 19( یوما 26 إال إعتقالھما یستمر فلم القصر من بضغط عنھما

 نشاط عن اإلنجلیز تغاضى مقابل فى ،لإلنجلیز معاد نشاط أى ممارسة عن اإلخوان یمتنع بموجبھا الجماعة مع صفقة عقد
  .والمدارس والمدن الریف فى اإلخوان

  ؟ اإلنجلیز مع الصفقة ھذه اإلخوان عقد فكیف

 الدینیة اإلتجاھات" كتاب وصاحب البنا بحسن الصلة وثیق كان الذى Heyworth-Dunne دان ھیوارث ىیرو
 یروى ،لداخلا من لإلخوان غربیة رؤیة أول ویقدم ،بواشنطن 1950 عام طبع والذى" الحدیثة مصر فى والسیاسیة

 بالسفارة المتصلین المصریین بعض من طلب البنا حسن الشیخ أن –الوقت نفس فى عیان شاھد كان الذى– المؤلف
 ألف بأربعین طالب السكرى أحمد وأن ،)اإلعتقال( الدرس وعى أن بعد للتعاون ستعدادهإ للسفارة ینقلوا أن البریطانیة

  3".التعاون" مقابل فى وسیارة دوالر

 مصدر دور یلعب كان الرجل أن یعلمون فالجمیع ،الغرض من تخلوا ال بأنھا دان ھیوارث روایة بھ توصم قد ما ورغم
 أول ورد فقد ،اإلتصاالت ھذه ینكروا لم أنفسھم اإلخوان أن كما ،اإلخوان عن البریطانیة للسفارة الرئیسى المعلومات

 فوفق ،أخرى بطریقة ولكن ،1946 یولیو 31 عدد" لمسلمونا اإلخوان" بجریدة اإلخوان جانب من عنھا رسمى إعالن
 ولكن" التعاون" مقابل الجماعة على المال من مبلغا عرضوا وأنھم ،اإلنجلیز جانب من المبادرة كانت ،اإلخوانیة الروایة

 التى الوفد حكومة ید على مضایقات من اإلخوان لھ تعرض بما ذلك على ویدللون!! كفارلا أموال قبول رفض البنا حسن
 وإن لبرلمانل نفسھ ترشیح من البنا حسن الشیخ ومنعت الشعب أغلقت والتى 1942 فبرایر 4 حادث بعد الحكم إلى جاءت
  .المسلمین لإلخوان العام المركز على أبقت قد كانت

 منھا فصلھ بعد المنشق الجماعة وكیل حسن إبراھیم الدكتور لسان على وردت اإلتصاالت لھذه أخرى روایة ھناك أن غیر
 البریطانیة بالسفارة الشرقى السكرتیر- كالیتون بالمستر إتصال على كانا السكرى وأحمد البنا أن فیھا أعلن ،1947 عام

 ،استمرت الصلة تلك وأن 1941 خریف منذ اإلنجلیز وبین بینھم المشتركة المصالح لدراسة  - العربیة اللغة یجید والذى
  1942.4 فبرایر 4 حادث وقوع عند البنا بحسن صلتتإ اإلنجلیزیة السفارة وأن

  "مداعبة" بعد 1941 عام المعتقل من اإلخوان قیادة خروج بعد البریطانیة بالسفارة اإلتصال حول الروایات إختلفت ومھما
 أن یمكن وال ،حقا اإلخوان شر إتقاء منھا المقصود كان المعتقل فى یوما 26 أن نتصور أن یمكن فال ،اإلنجلیز جانب من

 أرادوا اإلنجلیز أن الواضح من ولكن ورفاقھ البنا سراح أطلق عندما اإلنجلیز مواجھة على قادرا كان القصر أن نتصور
 تم قد فاإلتصال الروایات ختلفتإ ومھما. القصر ومساندة المحور ةدعای تأیید فى التمادى مضار لإلخوان یبینوا أن

 شھدتھا التى المظاھرات فى المشاركة عن اإلخوان متناعإ ذلك على والدلیل نوىمع أو مادى بثمن سواء أبرمت والصفقة
 كما ،الفتاة مصر على فیھا اإلشتراك فاقتصر) رومیل یا تقدم( بالتقدم رومیل تنادى 1942 مطلع فى واألسكندریة القاھرة

 التى اإلجراءات أن بل ،الحكومة وبین ھمبین تفاھم ھناك كان بل ،العداء الوفدیة فبرایر 4 حكومة یناصبوا لم اإلخوان أن
 أو قیادتھا إعتقال أو الجماعة بحل یقم فلم العنف من خالیة كانت أیامھا آخر فى اإلخوان ضد الحكومة تلك تخذتھاإ

  الوفد حكومة مع الوفاق من ستفادتإ التى الجماعة قیادة إلى تحذیر رسالة توجیھ اإلجراءات بتلك وقصد ،أعضائھا
  .نشاطھا دائرة لتوسیع) اإلنجلیز من المؤیدة(

 عن صدر ما فرغم ،مصر تاریخ من الدقیقة المرحلة تلك فى اإلنجلیز مع اإلخوان" تعاون" دون یحول ما ھناك یكن ولم
 عامة اإلستعمار من محدد موقف أى الجماعة عن یصدر لم فإنھ ،شعارات من أطلقتھ وما ،أدبیات من وقیادتھا الجماعة

 بموقف یخرج لم أحدھا فإن الثانیة العالمیة الحرب قبل اإلخوان عقدھا التى المؤتمرات تعدد ورغم ،اصةخ واإلنجلیز
 تضمن أن ترید فالجماعة ،اإلخوانیة النظر وجھة من یبرره ما الموقف لھذا ولعل ،اإلنجلیز أو اإلستعمار من محدد

 قوتھا إدخار فرأت اإلسالمیة الدولة وإقامة الحكم قضیة ھى واحدة قضیة إال یشغلھا یكن ولم ،عودھا یشتد حتى السالمة
  . الغرض ذلك لتحقیق

 أعد وعندما ،الثانیة العالمیة الحرب أثناء اإلنجلیز ضد السریة المقاومة أعمال من عمل أى فى اإلخوان یتورط لم كذلك
 وحاول ،البریطانیة الجزر على الھجوم فى األلمان شروع عند اإلنجلیز ضد عمل خطة –الفتاة مصر رئیس– حسین أحمد

 ،وتفشل تخیب قد مغامرة عن نبحث ال أننا: "لھ قالھ مما وكان ذلك البنا رفض ،اإلخوان وجماعة البنا بحسن اإلستعانة
 اإلسالمى العالم على بل ،فحسب مصر أو حركتنا على ال ،كارثة یكون الفشل ألن ،ناجح قوى لعمل أنفسنا نعد وإنما
  5."كلھ

 لھم نلتمس ولعلنا ،)الخاص النظام( المسلح السرى التنظیم فیھ یبنون كانوا الذى الوقت فى اإلخوان موقف وھ ھذا كان
 أكتوبر( 1936 معاھدة إلغاء على الوفد حكومة أقدمت عندما ولكن ،قوةال عناصر لھم كتملتإ قد تكن فلم –عندئذ– العذر
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- 1942(  سنوات عشر نحو الخاص النظام تأسیس على مضى دق وكان ،القناة منطقة فى المسلح الكفاح وأعلن) 1951
 الھضیبى وأعلن ،الوطنى العمل على بقوتھم یضنوا أن –المرة ھذه الھضیبى حسن بزعامة– اإلخوان رأى)  1951
 تخرج ال العنف أعمال بأن –المعاھدة إلغاء من اسبوع بعد أى– 1951 أكتوبر 15 یوم" المصرى الجمھور" لجریدة

 اإلخوان یفعلھ ما تفعل أن الحكومة واجب نإ... البالد؟ من اإلنجلیز تخرج العنف أعمال أن تظن ھل" ،البالد من اإلنجلیز
 شباب من آالف عشرة فى الھضیبى وخطب". اإلنجلیز إلخراج الطریق ھو فذلك ،وإعداده الشعب تربیة من المسلمون
 بعنوان الیوسف بروز نشر مقال فى خالد محمد خالد علیھ رد دوق". القرآن تالوة على عكفواإو إذھبوا" :قائال اإلخوان

 الرسول بتقدیم لإلخوان العام المرشد وذكر المتخاذل الموقف ھذا اإلخوان على فیھ نعى" جورج یا سالمة بطول أبشر"
  6.الفرائض من غیرھا على الجھاد لفریضة

 القناة بمنطقة المسلح الكفاح معركة خالل فاروق والملك الھضیبى بین الحمیمة الصالت إلى 7البریطانیة الوثائق وتشیر
 1951 نوفمبر 20 فى للملك الھضیبى مقابلة ففى الوطنى التحرر قضیة من اإلخوان موقف على الضوء من مزیدا وتلقى

 وتدخر ،أساساً  الشیوعیة تعادى وأنھا" اإلرھابیة األعمال" فى المشاركة نیة لدیھا لیس الجماعة أن للملك العام المرشد أكد
 جتماعإ فى الھضیبى أعلنھ الذى" الموقف تحدید بیان" نص الوثائق وتنقل. ونزیھ نظیف حكم إقامة فى الملك لتأیید قوتھا

 وجھة من واضح وموقفنا ،المعاھدة إلغاء فى الحكومة نؤید إننا: "فیھ جاء) 1951 دیسمبر 14( باألسكندریة لإلخوان
 نشن أن واجبنا من لذلك...  منھا ویطرده یحاربھ أن مسلم كل على یجب إسالمیة أرضا تلیح عدو فكل ،اإلسالمیة النظر

 أنھا أعلنت الحكومة ولكن ،المعاھدة إلغاء فى الحكومة نؤید نحن ولذلك. بالدنا یحتلون أعداء ألنھم اإلنجلیز على الحرب
 البالد بمصالح یضر مما الحكومة خطط مع خططنا تتصادم ال حتى ننتظر أن األفضل من لذلك ،عدتھ لألمر أعدت قد

 لدینا ولكن" تحریر كتائب" لدینا لیس...  أقدامنا مواقع من التحقق قبل خطوة نخطو أن یجب وال...  نرضاه ال ما وھو
 نولك ،نرسلھم سوف القناة منطقة إلى إرسالھم الحكومة منا طلبت فإذا ،والرزانة باإلیمان مسلح بذاتھ كتیبة منھم كل رجال
  ".الماضى فى حدث ما لنا یحدث ال حتى نتردد فنحن ،ضمانات على أوال نحصل أن یجب

 أن وخاصة ،اإلخوان شباب نفوس فى الكامنة الثورة عوامل إمتصاص بھ قصد الكالم ھذا أن اإلنجلیز على یخف ولم
 باإلسماعیلیة الفدائیین قائد لىفرغ محمد الشیخ كان بل التحریر كتائب إلى نضمإو الجماعة قیادة قرار على خرج بعضھم

 ھتمتإ الذى الخطاب نفس ففى ،واإلنجلیز القصر من كل أمام اإلخوان لقیادة شدیدا حرجا سبب مما ،اإلخوان قیادات من
 إلخراج الناس أیدى فى وحدھا تكفى ال البنادق إن: "اإلخوان شباب امخاطب الھضیبى یقول منھ فقرات قتباسإب الوثیقة

  ."هللا جند ظھور خلف من نشاطھا تمارس الخمور ومحالت المالھى بینما ،البالد من اإلنجلیز

 ،القناة فى البریطانى الوجود ضد المسلحة المقاومة لمتابعة معبأة المصریة الجماھیر فیھ كانت الذى الوقت فى ،وھكذا
  القناة مدن إحتالل فى یفكرون جعلتھم حتى البریطانیین قلق أثارت معارك فى یتساقطون فیھ الشھداء كان الذى الوقت وفى

 كانت ،بریطانى عسكرى حاكم ویحكمھا المصریة للسلطة تخضع ال بریطانیة عسكریة منطقة إلى كلھا المنطقة وتحویل
  . اإلنجلیز مع –خاللھ منو– القصر مع السیاسى وفاقھا تخفى واھیة بحجج الھمم تثبط اإلخوان قیادة

 حالة فى للوفد كبدیل اإلخوان إتخاذ فى التفكیر 1952 ینایر أول منذ البریطانیة خارجیةال وزارة تبدأ أن صدفة فلیس
 اإلنجلیز على یجب ما ودراسة ،المسلح الكفاح من السلبى اإلخوان موقف إلى اإلرتیاح بعین والنظر 8،الوفد وزارة سقوط
 كالقضاء الشعبى التأیید لكسب داخلیة یاساتس من یتبعوه أن علیھم یجب وما ،الحكم إلى اإلخوان وصول حالة فى عملھ
 دفع إلى الرامیة فاروق الملك سیاسة بأن البریطانیة الخارجیة وزارة باقتناع األمر نتھىوإ. والمحسوبیة الفساد على

 األحزاب تعانیھ ما مواجھة فى كبیرة نجاح بفرص تتمتع للسلطة للوصول ومعاونتھم القادمة اإلنتخابات فى اإلخوان
 كبیرة اإلنتخابات كسب فى الوفد فرص أن ترى كانت البریطانیة الخارجیة ولكن ،سمعة وسوء فشل من التقلیدیة یاسیةالس

 بتنظیم الوفد على المزایدة إلى یضطرھم قد مما اإلخوان وجھ فى المسلح الكفاح بورقة یلعب أن یستطیع وأن شعبیتھ بحكم
  . إخوانیة تحریر كتائب

 یتأھبون وبدأوا ،)1952 ابریل – ینایر( البریطانیة الخارجیة وزارة خبراء من شھور أربعة تالدراسا ھذه ستغرقتإ
 23 ثورة فقامت ،الحسبان فى یكن مالم حدث ولكن. بالحكم اإلخوان وفوز اإلنتخابات إجراء حالة فى الموقف لمواجھة

 المسرح على یبق ولم ،إلغائھ ثم 1923 توربدس العمل وتعطیل السیاسیة األحزاب إلغاء من كان ما وكان ،1952 یولیو
 عن البحث اإلنجلیز بدأ وھنا ،واضحة الثورة برجال عالقتھم كانت نالذی المسلمین اإلخوان سوى المصرى السیاسى

  .اإلخوان مع یعقدونھا جدیدة سیاسیة صفقة

 اتفاقیة توقیع وقبل ،السویس قناة عدةقا حول المفاوضات بدء موعد لتحدید الثورة بحكومة تصالإ على اإلنجلیز كان وبینما
  .المصریة المسألة فى رأیھم على للوقوف باإلخوان لإلتصال سعوا ،أیام بخمسة) 1953 فبرایر 12( السودان
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 المستر أن إلى تشیر ولكنھا ،فیھ الرئیسى الدور لعب من سمإو ،اإلتصال بدایات عن 9البریطانیة الوثائق لنا تكشف وال
 وزارة لحسابات مراقبا كان الذى سالم محمد الدكتور إلى مَ دِ قَ  قد البریطانیة بالسفارة الشرقى مستشارال Evans ایفانز
 المقابلة حضر الذى اإلرشاد لمكتب السیاسیة الشعبة عضو أبورقیق وصالح اإلخوان مع الشدید بتعاطفھ والمعروف الدفاع

 التعاون حول عام بحدیث اإلجتماع ستھلإو ،1953 برایرف 7 یوم ذلك وكان ،الھضیبى حسن العام المرشد من بتصریح
 زیارتھ فى أتلى المستر أعلنھ الذى بالتصریح كثیرا سعدوا اإلخوان أن رقیق أبو ذكر ثم ،والمسیحیین المسلمین بین

 سیطلقون اناإلخو فإن ،المصریة المسألة حل تم إذا وأنھ ،الشیوعیة وجھ فى منیعا سدا یقف اإلسالم أن من آلسیا األخیرة
 سوى المسلمین لصداقة یصلح من المسیحیة القوى بین یوجد وال ،أصدقاء إلى یحتاج فاإلسالم ،الشیوعیة لمواجھة أیدیھم

  . ورائھم من نفع ال األمریكان وأن!! بریطانیا

 فى حتى وأنھ ،األوسط الشرق عن للدفاع ضروریة القناة قاعدة أن إیفانز فذكر ،الجالء قضیة إلى الحدیث نتقلإ عندئذ
 الفنیین من معین عدد ترك یتطلب األمر فإن ،المصریة المسلحة القوات حمایة تحت ومنشآتھا القاعدة معدات ترك حالة

 الدكتور وعقب ،اإلقتناع علیھ بدا وإن العام المرشد إلى یرجع حتى الرد على رقیق أبو فتحفظ القاعدة لصیانة البریطانیین
  .القاعدة تفاقیةإ إلبرام الشرط ھذا ستبعادإ یجب ولكن ،"مشترك دفاع" إلى یصل قد األمر أن بقولھ سالم

ِ وُ  فبرایر 16 وفى  ،دلھ ومنیر سالم والدكتور أبورقیق صالح مع ثانى جتماعإ لحضور إیفانز المستر إلى الدعوة تھَ ج
 مع اإلتصال جسور بمد كثیرا سر قد لإلخوان العام المرشد أن للسفارة الشرقى المستشار ستنتجإو ،ودیا اللقاء وكان

 ضرورة على وأكدوا) فبرایر 12 فى( السودان تفاقیةإ لتوقیع رتیاحھمإ اإلخوان من الحاضرون وأبدى ،البریطانیة السفارة
 وتطرق. وبریطانیا مصر مع الودیة والعالقات اإلستقرار للسودان اإلنجلیز مایریده أن إیفانز فذكر ،تنفیذھا فى اإلخالص

 بریطانیا مع لإلرتباط ستعدادهإ سالم الدكتور وأبدى فبرایر 7 اجتماع فى دار ما إطار فى الجالء موضوع إلى الحدیث
 نظرا ،اإلسالمى العالم فى األمریكیة المصالح ستمرارإ فى یشكون اإلخوان ألن األمریكان مع ولیس مشترك بدفاع

  . بإسرائیل مصالحھم إلرتباط

َ  ،كشافییناإلست اإلجتماعین ھذین وبعد  حسن العام المرشد مع موسع إجتماع لحضور إیفانز إلى الدعوة اإلخوان ھجَ و
 النص ترجمة یلى فیما ننشر ،الباحثین یرح الذى اللقاء لھذا التاریخیة لألھمیة ونظرا .1953 فبرایر 24 فى الھضیبى

  :البریطانیة للسفارة الشرقى المستشار إیفانز المستر كتبھ كما 10 اإلجتماع لمحضر الكامل

  1953 فبرایر 24 فى المسلمین لإلخوان العام والمرشد إیفانز المستر بین محادثة محضر

 وحضر. فبرایر من والعشرین الرابع فى بمنزلھ لإلخوان العام المرشد الھضیبى بحسن لإلجتماع دعیت -1
 الخمسینات منتصف ىف والھضیبى.  زكى وعزیز دلھ ومنیر سالم والدكتور أبورقیق صالح من كل اإلجتماع

 علیھ یبدو وال ،قویة لیست ةتشخصی ولكن ودود فھو ،جذابة بشخصیة یتمتع ال ولكنھ المظھر طیب عمره من
  . یحسنھا ال ولكنھ اإلنجلیزیة یتحدث ،بالروضة شقة فى ویعیش التعصب

 نتقلإ!!  إلسالما إلى الشعوب أقرب البریطانى الشعب أن الھضیبى خاللھ ذكر الذى المعتاد التعارف وبعد -2
 الشرق عن للدفاع ضروریة مصر فى القاعدة تسھیالت أن لھ فأوضحت ،والدفاع الجالء مسألة إلى الحدیث
 جیدا المحسوبة الترتیبات عمل الممكن من فإن ،معقدة ستكون القاعدة حول المفاوضات أن ورغم ،األوسط
 واإلخوان لإلنجلیز المشترك اإلھتمام موضع أنھا معاونیھ من فھمت التى الموضوعیة الجوانب على للتأكید

  .السواء على المسلمین

 فى اإلشتراك وأن. الترتیبات لتلك العام اإلطار على یتوقف األمر وأن ،تأكید بكل ذلك یتمنى أنھ الھضیبى فقال -3
 فھل ،اإلسالمى العام الرأى من كبیرة قطاعات عند مقبول غیر" M.E.D.O األوسط الشرق عن الدفاع منظمة"

 اإلحتفاظ حالة فى أنھ ورأى رسمیا؟ الحیاد على األوسط الشرق بالد لتظل الالزمة الترتیبات عمل الممكن من
 بالنسبة تركیا لقیمة بالنسبة الحال كانت كما ،ربغال حلفاء مصلحة من سیكون ذلك فإن األوسط الشرق بحیاد

 یجب ولذلك ،للغایة محدودة كانت الحیاد حترامإ فرص أن -حال أیھ- على وقدر. األخیرة الحرب خالل للحلفاء
 تسھیالت وتقدیم ،العربیة الجیوش تقویة ذلك یتضمن وقد. طارئ كل لمواجھة الضروریة اإلستعدادات تخاذإ

 للھجوم مصر تعرض حالة وفى. القواعد تلك إستخدام لتنظیم –األمر لزم إذا– سریة إتفاقیات وإبرام ،القواعد
 الفوریة المساعدة ستطلب مصر كانت إذا عما سألتھ وعندما. شك دون الصدیقة الدول مساعدة ستطلب فإنھا
 أن تحتاج المسألة بأن الھضیبى أجاب ،مثال كإیران للعدوان األوسط الشرق بلدان من آخر بلد تعرض حالة فى

 بھ یعتد ال الذى ىالعرب المشترك الدفاع میثاق نظام إتساع مدى على تعتمد جابةاإل أن یرى وأنھ بعنایة تدرس
  .فعالیتھ لعدم الحاضر الوقت فى
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 كونھا من أكثر اإلخوان بین الرأى فى للخالف إنعكاسا الحیاد فكرة تكون أن الممكن ومن ،ودودا الھضیبى كان -4
 الخط ھذا فى الھضیبى تشجیع الممكن من كان إذا ما نرى أن علینا ویبقى. نفسھ العام المرشد إقتناع من نابعة
  .السیاسة ھذه جانب إلى اإلخوان كوادر جمیع كسب ومؤیدیھ باستطاعتھ كان إذا وما

  إیفانز، إمضاء

***  

 والذى ،السفیر بعد البریطانیة بالسفارة الثانى الرجل یعتبر الذى الكبیر البریطانى الدبلوماسى بین دار ما نص ھذا كان
 التى األفكار أن الواضح ومن. العربیة اللغة إجادتھ عن فضال ،للبالد الداخلیة السیاسیة باألحوال واسعة بخبرة یتمتع

 فى البریطانى للوجود بدیل إیجاد فى بریطانیا برغبة تتصل محضة إستراتیجیة أفكارا كانت الموسع اإلجتماع فى طرحت
 المرشد أن أیضا وواضح .األوسط الشرق عن الدفاع مشروع خالل من السویس قناة قاعدة عن جالئھا حالة فى مصر
 وبریطانیا– الغرب مع سریة بمعاھدات اإلرتباط فى یمانع ال المنطقة حیاد لفكرة طرحھ فى كان المسلمین لإلخوان العام

 القواعد باستخدام وحلفائھا لبریطانیا تسمح ،المسلمین لصداقة وأصلحھا" اإلسالم إلى الشعوب أقرب" باعتبارھا –بالذات
 غیر دولة تعرض حالة فى المساعدة طلب على تحفظ قد الھضیبى كان وإذا .للھجوم المنطقة تعرض حالة فى العسكریة

 الدفاع میثاق فعالیة مدى على بھا األخذ علق وإنما صراحة الفكرة على یعترض لم فإنھ ،للھجوم إیران مثل عربیة
  .العربى المشترك

 فى تماما یفقد لم األمل فإن ،یطرحونھا التى باآلراء اإلخوان إلتزام مدى فى البریطانیة الخارجیة وزارة تشكك ورغم
  .الغرب مع اإلستراتیجى اإلرتباط بفكرة المسلمین اإلخوان قیادة بإقناع الھضیبى نجاح إمكانیة

 نلقى أن علینا اإلخوان حق من فإن ،البریطانیة الوثائق خالل من محادثات من الطرفین بین دار لما عرضنا قد كنا وإذا
 الدكتور أجراه الذى الھام التاریخى التحقیق فى جاء كما المحادثات تلك فى دار ما حول ھمكوادر رواه ما على نظرة

  11.معھم رمضان عبدالعظیم

 أحد اتصل حیث اإلنجلیز جانب من جاءت اإلتصاالت ھذه فى المبادرة أن رمضان للدكتور أبورقیق صالح روى فقد
 ومحمد حمیدة خمیس محمد ویذكر المسلمین اإلخوان قیادة مع لقاء لترتیب سالم محمد بالدكتور البریطانیة السفارة رجال

 مبدأ تقریر وھى المفاوضة أساس لتكون یقبلونھا التى األسس عرضوا اإلنجلیز أن الشعب محكمة أمام أقوالھما فى فرغلى
 إذا ما حالة فى العودة حق وتقریر بھا خبراء بقاء مع المصرى للجیش القاعدة وتسلیم معینة مدة فى الكامل الجالء

 وأن آالف بأربعة قدر الذى الخبراء ھؤالء عدد تناولت الھضیبى مع المباحثات وأن ،العربیة البالد إحدى ھوجمت
 واستعداد الحیاد لفكرة الھضیبى طرح إلى الشھود أشار كما ،العسكریة بمالبسھم اإلنجلیز الخبراء بقاء قبلوا اإلخوان
  .للھجوم المنطقة دول إحدى أو مصر تعرض حالة فى القاعدة إلى للعودة إلنجلیزا مع سریة معاھدة لعقد اإلخوان

 سوى اإلجتماعات تلك منھم شھدب لم إیفانز مع اإلجتماعات فى دار ما تفاصیل ألسنتھم على وردت الذین الثالثة أن ورغم
 عدد تفاصیل فى الدخول عدا مافی واحدة الطرفین بین دار لما العامة الخطوط أن إال ،أبورقیق صالح ھو فقط واحد

 ألن المنطق من كثیرا یقترب ما وھو ،البریطانیة بالوثائق ذكرا لھ نجد ال الذى السویس قناة قاعدة فى یبقون الذین الخبراء
  .التفاصیل حول للتفاوض ولیس اإلخوان مع عامة مبادئ لیناقش جاء إیفانز

 من بإیعاز حتى أو منھ بتكلیف أو الثورة قیادة مجلس باسم إلتصاالتا ھذه اإلخوان أجرى ھل: نتساءل أن لنا یحق واألن
 دخل ال محضة إخوانیة مبادرة كانت اإلتصاالت أن أم الثورة؟ قیادة مجلس ظھر وراء من شخصیا عبدالناصر جمال

  ؟ بھا الثورة قیادة لمجلس

 بیان صدر ،كوادرھا عتقالإو المسلمین اإلخوان جماعة بحل 1954 ینایر 14 یوم الثورة قیادة مجلس قرار صدر عندما
 وبین بالمرشد المحیطین اإلخوان بعض بین إتصاال ھناك أن الثورة لرجال ثبت 1953 مایو شھر فى" أنھ یفید رسمى

 أنھ الخصوص ھذا فى العشماوى حسن األستاذ مع حدیثھ من جمال عرف وقد ،سالم محمد الدكتور طریق عن اإلنجلیز
 للسفارة الشرقى المستشار إیفانز مستر وبین ،لإلخوان ممثلین أبورقیق وصالح الدلھ منیر من كل بین فعال إتصال حدث

   12."والمرشد جمال یتقابل حینما سیعرض الحدیث ھذا أن ،البریطانیة

 جمال بعلم أو الثورة قیادة مجلس بعلم تم اإلتصال أن أكدت الشعب محكمة أمام محاكمتھم فى اإلخوان أقوال أن كما
 جمال الضابط من كل حضره دلھ منیر بمنزل عقد إجتماع فى اإلتصاالت نتائج على أطلع الذى ،األقل على عبدالناصر
 أبورقیق وصالح دلھ ومنیر الھضیبى حسن اإلخوان ومن حسین الدین وكمال عامر وعبدالحكیم سالم وصالح عبدالناصر

 بعد ،1953 مایو خالل أو 1953 مایو بعد تم أنھ السیاق من میفھ ولكن اإلجتماع تاریخ أحد یذكر ولم ،العشماوى وحسن
 على یكن لم الذى العشماوى حسن صدیقھ طریق عن عبدالناصر جمال مسامع البریطانیة اإلخوانیة اإلتصاالت أمر بلغ ما
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 عادیا" إجتماعا كان بأنھ اإلجتماع ھذا تناولت التى الشھادة على سالم جمال عقب وقد. بطانتھ و الھضیبى مع تام وفاق
   ."الكالم فیھ أثیر وبعدین ،عارضا

 وزمالئھ عبدالناصر جانب من حینھا فى تؤخذ لم اإلتصاالت ھذه أن ستنتاجإب رمضان عبدالعظیم. د ذلك من ویخلص
  13.وزمالئھ عبدالناصر عن یخفونھ ما لدیھم یكن لم اإلخوان أن وخاصة ،واإلنجلیز اإلخوان بین التآمر من نوع أنھا على

 إتصالھم" أن الجماعة حل عدب لھ قال عبدالناصر أن –المسلمین اإلخوان من األحرار الضباط أحد– حموده حسین ویذكر
 إتصال قصة عن عبدالناصر سأل عندما وأنھ" إلرادتى یخضعوا حتى أؤدبھم ولكنى معى وباإلتفاق بعلمى كان باإلنجلیز
 اإلخوان ورأى رأیھ ستطالعإل المسلمین لإلخوان العام بالمرشد اإلتصال اإلنجلیز طلب لقد: "لھ فقال باإلنجلیز اإلخوان

 مع التحالف ستمرارإ فى إنجلترا ورغبة مصر عن البریطانیة القوات جالء بشأن معھم عقدھا المزمع المعاھدة مشروع فى
 بطلب وأعلموه الناصربعبد اإلخوان تصلفإ ،الحرب رخط أو الحرب حالة فى مصر إلى البریطانیة القوات وعودة مصر

 أخطر وفعال ،اإلنجلیز وبین بینھم حدیث من یدور سوف بما خوانیوافیھ اإل أن على ذلك على عبدالناصر فوافق اإلنجلیز
   14."اللقاء ھذا فى اإلخوان ومندوبى البریطانیة السفارة مبعوث بین دار ما بكل عبدالناصر اإلخوان

 إبالغ بعد تمت اإلتصاالت أن على التأكید عبدالناصر لسان على حمودة حسین یضعھا التى الروایة ھذه من وواضح
 حسین یتناقض ال وھنا. البریطانیة – اإلخوانیة المقابالت بعد النتائج على إطالعھ تم وأنھ اإلنجلیز برغبة أوال عبدالناصر

 السیاسیة الشرعیة إطار فى تمت صالتاإلت أن تأكید على الحرص حیث من المحاكمة فى زمالئھ أقوال مع حمودة
  .وبعلمھا

 كان متى ولكن ،تصاالتإ من اإلنجلیز و اإلخوان بین دار بما علموا قد الثورة قیادة ومجلس عبدالناصر أن فى جدال وال
 أو المحاكمة أثناء اإلخوان من أحد یذكره لم تاریخ وھو ،1953 فبرایر 7 یوم –رأینا كما– اإلتصاالت بدأت لقد ذلك؟
 علم لدیھم یكن لم الثورة رجال أن كما ،اإلتصال لبدایة الحقیقى التاریخ ذكر عدم على دائم حرص ھناك كان كنول ،بعدھا

 المصرى الوفد بین الرسمیة المفاوضات تعثرت أن بعد ،مایو فى العشماوى حسن طریق عن باإلتصاالت علموا وإنما ،بھ
 یكن لم العشماوى حسن أن الواضح ومن. 1953 مایو 6 و إبریل 27 بین فیما دارت والتى للمباحثات البریطانى والوفد

 فى شاركوا من بین یكن لم أنھ كما عبدالناصر لجمال المقربین من وكان) الفترة مصادر بإجماع( الھضیبى مع وفاق على
 نقل منھ طلب عندما مایو فى إال اإلتصاالت بتلك یعلم لم نفسھ العشماوى بأن یوحى مما البریطانیة – اإلخوانیة المحادثات

 بھذه إبالغھم تأخر فلماذا ،الثورة رجال عن اإلخوان یخفیھ ما ھناك یكن لم فإذا عبدالناصر جمال إلى أخبارھا
  شھور؟ ثالثة لمدة اإلتصاالت تلك على التكتم ولماذا  ؟!اإلتصاالت

 المباحثات من األولى الجولة نتھاءإ قبل –رأینا ما نحو على– فبرایر 7 یوم البریطانیة – اإلخوانیة اإلتصاالت بدأت لقد
 ولو ،ونصف بشھرین السویس قناة حول المفاوضات بدایة وقبل ،أیام بخمسة بالسودان الخاصة البریطانیة – المصریة

 الثورة قیادة إطالع الواجب من لكان الدقیقة المرحلة تلك فى اإلنجلیز نوایا ستطالعإ على وبطانتھ الھضیبى عزم صح
 تعثر بعد مایو فى ولیس ،لمواجھتھم المصرى المفاوض یتھیأ حتى فبرایر فى اإلنجلیز مع إلیھ التوصل تم ما على

  .وتوقفھا المفاوضات

 مع التعامل فى العلیا الید لھم تكون أن على حرصال إال اإلخوان جانب من التكتم لھذا محتمل تفسیر من ھناك لیس
 رجال مع الوفاق فرصة نتھزواإ اإلخوان أن سرا یعد فلم ،البالد فى األمور لیدمقا على السیطرة لھم تتم عندما اإلنجلیز

 ضباط بین نشاطھم وتوسیع) صدورھا قبل القرارات بمراجعة المطالبة( ناحیة من علیھا وصایتھم فرض لمحاولة الثورة
 اإلخوان قیادة تصاالتإ كانت، ومن ھنا عنوة أو سلما السلطة إلى الوثوب بغرض ،أخرى ناحیة من والبولیس الجیش
 ،بعبدالناصر لصلتھ الخاص النظام رئاسة من السندى عبدالرحمن إقصاء ومحاولة ،1953 خریف فى نجیب بمحمد

 زمام امتالك لھا قدر إذا اإلنجلیز مع بنفسھا المفاوضات فیھ تدیر الذى الیوم إلى تتطلع أن اإلخوان قیادة على كان وبالتالى
  ،بھا العالمین دائرة العشماوى حسن لخد حتى المدة ھذه طوال البریطانیة – اإلخوانیة المحادثات مرأ إخفاء فكان ،األمور

  .المفاوضات قطع بعد مایو فى تمت بأنھا اإلشارة على لحرصا مع بھا عبدالناصر جمال إبالغ من بد ھناك یعد فلم

 أصبح قد أمرھا یكون أن یمكن فال ،اإلتصاالت ھذه حول اإلخوان حدیث إلى ستمعواإ قد ورفاقھ عبدالناصر كان وإذا
 15)السرى التنظیم( الخاص النظام بحل اإلتصاالت بھذه علمھ بعد اإلخوان یطالب عبدالناصر نجد ولذلك ،عندھم متقبال

  .تحجیمھم األقل على أو سیاسیا تصفیتھم قبل ،اإلخوان درع إلنتزاع محاولة فى

 ألن ،اإلتصاالت ھذه بشأن واإلخوان الثورة قیادة مجلس بین تنسیق حدث قد ونیك أن –األحوال من حال بأى– یمكن وال
 أن ذلك ومعنى ،المرحلة ھذه فى عبدالناصر فكر فى واردة تكن لم القواعد إلستخدام سریة إتفاقات وعقد الحیاد فكرة

 من حمودة حسین مایرویھ ذلك ىعل ودلیلنا ،الثورة قیادة مجلس عن بمعزل بھم خاصة ستراتیجیةإ یرسمون كانوا اإلخوان
 وجود الحظ العلیا الحرب بكلیة عسكریة تدریبیة بدورة 1953 خریف فى األمریكیة المتحدة الوالیات فى وجوده أثناء أنھ
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 یرتبط عسكرى إسالمى حلف عمل فى أملھم عن األمریكان فیھ كشف" المحمدى الحزام" عن الكلیة أعدتھا دراسة
 األوسط الشرق قسم رئیس بایرود ھنرى وأن ،والشیوعیة اإللحاد لمقاومة متبادل أمن بمعاھدة ریكیةاألم المتحدة بالوالیات
 الجیش لتسلیح مستعدة المتحدة الوالیات أن بواشنطن المصرى السفیر أقامھ حفل فى للضباط قال األمریكیة بالخارجیة
 عظیم روحى تأثیر من لمصر لما المتحدة لوالیاتا مع المتبادل لألمن معاھدة مصر وقعت إذا األسلحة بأحدث المصرى

 وأخبار بایرود حدیث إلیھ ونقل 1953 نھایة فى عبدالناصر جمال قابل أنھ حمودة حسین ویذكر. اإلسالمى العالم على
 ولكن ،السوفییتى اإلتحاد وبین بیننا لیست الرئیسیة المشكلة: "كالتالى عبدالناصر رد فكان" المحمدى الحزام" دراسة

 األردن وشرق والسودان مصر فى جیوشھا زالت ما فإنجلترا ،وإسرائیل وفرنسا إنجلترا وبین العربى العالم بین المشكلة
 فكیف ،فلسطین نصف من أكثر إسرائیل واستقطعت ،ومراكش والجزائر تونس تحتل زالت ما وفرنسا ،وعدن والعراق

 المتحدة الوالیات كانت وإذا ،مشكلة أى العربى العالم وبین بینھ جدیو ال الذى السوفییتى اإلتحاد ضد تحالف معاھدة ندخل
 الفرنسى اإلستعمار من أرضھ تحریر فى معاونتھ فعلیھا ،العربى العالم صداقة فى راغبة أنھا من تدعیھ فیما جادة

 كافة ستقاوم رمص حكومة فإن األساس ھذا وعلى ،الشرعیین أصحابھا حقوق یصون بما فلسطین مشكلة وحل والبریطانى
  16".ةلمكا حقوقھم ربالع ینال حتى األوسط الشرق منطقة فى المتحدة الوالیات لھا تروج التى األحالف

 السیاسى التوجھ ھذا وبین ،فبرایر 24 إجتماع فى البریطانیة للسفارة الشرقى للمستشار الھضیبى قالھ ما بین وشتان
 دار لما ارتاح قد عبدالناصر أن نعتقد ال لذلك ،أنفسھم اإلخوان من خصومھ أحد قلم بھ جرى الذى لعبدالناصر الواضح

  .اإلتصاالت ھذه بأخبار علم عندا 1953 مایو منذ اإلخوان لتصفیة التنازلى العد بدأ ثم ومن وإیفانز الھضیبى بین

  ؟ المحادثات ھذه بعد باإلنجلیز صالتھم اإلخوان قطع ھل ولكن

 العسكرى والملحق البریطانیة للسفارة الشرقى المستشار إیفانز بین تم آخر لقاء عن البریطانیة الوثائق لنا تكشف
 ،1953 یولیو شھر فى وذلك أخرى ناحیة من اإلخوان عن الصیفى وعبدالحافظ رمضان وسعید ،ناحیة من البریطانى

 ھوكر بشركة لةص على وكان بمصر البریطانیین األعمال رجال أحد Mapplebeck مابلبك اإلجتماع ترتیب وتولى
 المصرى الطیران حرب أركان رئیس مساعد القرموطى حسن السرب قائد صدیقھ من طلب على بناء للطائرات سیدلى

 ھذا فى رمضان سعید وعرض. البریطانى األعمال رجل بیت فى المرة ھذه اللقاء عقد وتم ،المسلمین اإلخوان وصدیق
 وجود بسبب للھجوم ھدفا مصر تكون عندما مساس من المصریة السیادة لھ تتعرض بما تتعلق إحداھما: نقطتان اإلجتماع

 أن البریطانى للجانب رمضان سعید أعلن حیث بریطانیا مع إستراتیجیة عالقة بإقامة تتعلق والثانیة ،أراضیھا على القاعدة
 قیادة مجلس أعضاء الصیفى دوانتق ،األمریكان أو الروس مع التفاھم یریدون وال اإلنجلیز مع التفاھم یفضلون اإلخوان

  الرجالن وأبدى ،األمریكیة اإلقتصادیة المعونات إلى بالحاجة ذلك یبررون أنھم وذكر ،األمریكان مع لتعاونھم الثورة
   17.سالم لصالح ارتیاحھما عدم) والصیفى رمضان سعید(

 فى علیھ والتركیز رمضان سعید صیةبشخ واإلعجاب اإلخوان بنوایا البریطانى الجانب إقتناع اإلجتماع محصلة وكانت
  .الدولى اإلسالمى للمؤتمر العام السكرتیر منصب یشغل كان أنھ كما اإلخوان سماء فى الصاعد النجم عتبارهبإ المستقبل

 أن یظنون كانوا اإلنجلیز أن وخاصة البعید المدى على بعضھما مع التعاون مصلحتھما من أن الطرفان وجد وھكذا
 بعد الشعور ھذا لدیھم وتأكد ،اإلخوان مع المرتقب الصراع فى دخولھم عند یخسرون سوف) الثورة لرجا( العسكریین

 مجلس أن إلیفانز عبدالناصر ذكر فقد. 1953 سبتمبر 10 فى سالم وصالح وعبدالناصر إیفانز بین دار الذى الحدیث ذلك
 اإلخوان وأن ،رمضان وسعید أبورقیق وصالح ھدل منیر فیھم بما وبطانتھ الھضیبى مع وفاق على لیس الثورة قیادة

 وھما عشماوى وصالح البنا عبدالرحمن رأسھ على واآلخر الھضیبى رأسھ على أحدھما فریقین إلى أنفسھم على منقسمون
  18.حقیقیا سیاسیا خطرا اإلخوان من تجعل ال ھذه اإلنقسام حالة وأن ،الثورة قیادة بمجلس طیبة عالقة على

 علم أن بعد وذلك ،إیفانز معھم تباحث الذین األشخاص مع العالقة سوء إبداء تعمد عبدالناصر أن حظیال القارئ ولعل
 ولعلھ بھم تربطھ التى المتینة الصلة على یؤكد أن لحاول شورتھبم تمت كانت فلو ،مایو فى المحادثات ھذه بنبأ عبدالناصر

  .لھم حقیقى وزن وال أنفسھم على منقسمین ألنھم اإلخوان مع للتعامل جدوى ال أنھ إلیفانز یلمح أن أراد

 على حقیقیا خطرا المسلمین اإلخوان فى رأوا فقد أخرى زاویة من إیفانز مع عبدالناصر حدیث اإلنجلیز فھم كلٍ  على
 على للمراھنة العدة یعدون فبدأوا ،الطرفین بین المرتقب الصراع رائحة شتمواإو) العسكریین على أو( الثورة قیادة مجلس

  .المسلمین اإلخوان

 اإلخوان عن دراسة یعد متخصص عن البریطانیة الخارجیة بحثت ما قرار صنع على اإلقدام عند اإلنجلیز وكعادة
 سبق الذى الكندى الضابط– Hardie ھاردى نالكابت فى ووجدت ،البریطانیة السیاسة مخططى یدى بین لتكون المسلمین

 عن المسلمین اإلخوان عن دراسة بإعداد رسمیا فكلف ،ضالتھا –المسلمین خواناإل بأمر والمعنى مصر فى الخدمة لھ

                                                             
 رجل یكن لم" أنھ عبدالناصر فى المؤلف رأى یكون أن عجب ومن. 91 -90 ص ص،  السابق المرجع: حمودة أحمد محمد حسین 16
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18 F.O 371/102706, Duke to Roger Allen, Cairo, Sep.17/1953 
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 وشخصیة ،اإلخوان حركة أصول: الدراسة تلك وتناولت 1953 أكتوبر 13 فى تمھاأو ،البریطانیة الحربیة وزارة طریق
 قراءة من ویتضح ،وخارجھا مصر فى الجماعة ونشاط ،الحركة طرحتھا التى واألفكار ،الجماعة مؤسس البنا حسن

 بالحركة الواسعة ومعرفتھ ،العربیة باللغة اإلخوان أدبیات على الباحث إطالع) فولسكاب صفحة 29 فى تقع التى( الدراسة
 اإلخوان أن على التأكید إلى دراستھ من نتھىإو ،بمصر العاملین المخابرات ضباط من كان أنھ ویبدو ،مصر فى السیاسیة

 كبیر تأثیر وذات ،اإلتساع فى آخذ) مصر فى( اآلن ونفوذھا ،لقیادتھم والطاعة والءلبا أفرادھا دینی التنظیم فائقة جماعة"
 ،والطلبة العمال من معظمھم ملیون النصف على قلیال زیدی أعضائھا عدد وأن)" الثورة حكومة( الحاضرة الحكومة فى

 سیاسیة معارضة وجود وعدم التقلیدیة األحزاب إختفاء بعد كبیرة المصریة السیاسیة الساحة على الجماعة فرص وأن
  19.العربى الصعید على متزاید تأثیرھا أن كما ،مصر فى فعالة

 عندما الثورة، قیادة مجلس ضد معارضة داةآ اإلخوان تخاذإل العدة إعداد إلى تتجھ البریطانیة الخارجیة بدأت وھكذا
 قیادة لمجلس المناصرین عبدالناصر جمال أصدقاء نجح فقد 1953 أكتوبر 8 فى اإلرشاد مكتب إنتخابات نتیجة فاجأتھم
 جدد أعضاء ودخول ،الدین كمال حسین والدكتور البنا عبدالرحمن مثل اإلرشاد بمكتب ھمبمواقع اإلحتفاظ فى الثورة
 أن غیر .فرغلى ومحمد عودة وعبدالقادر حمیدة خمیس مثل الثورة قیادة مجلس مع بالتعاون عرفوا ممن اإلرشاد بمكتب

  20.اإلطمئنان ببعض تشعر البریطانیة الخارجیة جعل الحیاة مدى عاما مرشدا الھضیبى نتخابإ

 لنجاح دھشتھا السفارة أبدت ،1954 ینایر 14 فى كوادرھم واعتقال اإلخوان حل قرار الثورة قیادة مجلس أصدر وعندما
 بالجیش عدیدة عبشُ  لھم أن) للسفارة والكالم( وخاصة اإلخوان جانب من مقاومة تحدث أن دون القرار تنفیذ فى الحكومة

 ،الجدید" اإلنقالب" بھذا السیاسیة للعزلة نفسھ عرض قد الثورة قیادة مجلس أن البریطانیة السفارة ورأت والشرطة
   21.قبل من النقراشى مع فعلوا كما الثورة قیادة مجلس أعضاء إلغتیال لإلخوان السرى الجھاز ینشط أن وتوقعت

 للقبول اإلستعداد أتم على كانوا المسلمین اإلخوان أن إلى ذھبت الھام الحدث لھذا البریطانیة الخارجیة وزارة تحلیل ىوف
 اتھام وأن ،"Crazy act جنونى عمل" بأنھ اإلخوان تصفیة عملیة تووصف ،الثورة قیادة ومجلس عبدالناصر یقبلھ ال بما

 السیاسیة الساحة على السائد العرف ألن ،یبرره ما لھ لیس الثورة قیادة مجلس ظھر وراء من باإلنجلیز باإلتصال اإلخوان
" الوطنیة بالخیانة" اإلخوان تھامإ بھ المقصود وأن المختلفة السیاسیة القوى آراء باستطالع السفارة قیام ھو مصر فى

 أن ذلك ومعنى ،بالفساد وأدانھم رىاألخ واألحزاب الوفد من قبل من الثورة مجلس تخلص كما السیاسى ثقلھم من للتخلص
 أن معناه أن كما اإلخوان بھ قبل مما بكثیر أفضل بریطانیا مع إلیھ التوصل یتم ما أن للمصریین یثبت أن یرید عبدالناصر
  22.النظر وجھات لتقریب جدیدة بمقترحات التقدم ینوون المصریین

 یتشدد سوف الثورة قیادة مجلس أن إلى مؤشرا الخطوة تلك ىف رأى –بالقاھرة البریطانى السفیر– ستیفنسون السیر ولكن
 القناة منطقة فى الشعبیة المقاومة حوادث بمتابعة ذلك على ستدلإو ،اإلخوان من وطنیة أكثر أنھ یبین حتى المفاوضات فى

  23.فیھا للحكومة قویة ید بوجود تقطع وبصورة اإلخوان حل قبیل بالفعل استؤنفت قد كانت التى

 اإلنجلیز مع دارت التى اإلتصاالت تلك معھا وطوى ،المسلمین اإلخوان تاریخ من صفحة الثورة قیادة مجلس طوى وبذلك
 القواعد باستخدام تسمح التى السریة والمعاھدات الحیاد ستار تحت الغرب فلك فى تضعھا للمنطقة ستراتیجیةإ رسم حول
  .السوفییتى اإلتحاد ضد

 من دار فیما ذكرا لھا نجد ال أننا إال تاریخھم من مرحلة فى قضیتھا وتبنوا  فلسطین سمإب اكثیر تشدقوا اإلخوان أن ورغم
 مجلس لوراثة –یبدو ما على– أنفسھم یعدون اإلخوان كان لقد. المنطقة ستراتیجیةإ حول اإلنجلیز وبین بینھم مباحثات

 فى الحل سیف وجاء –تاریخھم فى مرة ألول– ةالوطنی القضیة حل علیھا یقوم أسس إلى التوصل حاولواف الثورة قیادة
  .الثورة قیادة مجلس ھو واحد مصرى طرف مع التعامل اإلنجلیز على ولیفرض ،علیھم الطریق لیقطع 1954 ینایر
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