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  فصل ششم

  »مصر مرکز فرماندھی : ٢المسلمين بخش اخوان«

-شان میُنشينند و پکی به پيپآيند، ھر کدام روی صندلی مین مالقات میوکی به ساليی لباس يکان موقر و خوشمرد

  .خارج از لندن، ھوا سرد شده است. کننده ھستند جمعيت شرکتۀکنند و منتظر بقي را بررسی میانزنند، و يا کاغذھايش

حال . شود، پيروز بوده است جھانی که جنگ بزرگ ناميده می ناگوار جنگۀ و انگليس در حادث  است١٩١٨ اکتوبر ٢٩

شود، وزير ن میو اولين کسی است که وارد سالُلرد کرزن. موضوعات ديگری در دستور کار است که بايد بررسی شوند

. ود مفيد خواھد بجلسه امپرياليست بنيادگرا که اطالعات مخصوص او در مورد خاورميانه، امروز در اين ۀامور خارج

اش در ّ سال تسلط سياسی خانواده٣٠٠دھد که او از ھای او نشان می اريستوکرات است، که قدمروبرت سيسيلنفر بعدی 

، و جنرال اسموتزی جنوبی افريقا، و بعد وزير دفاع ُآرتور لرد بلفورانگليس آگاه است، سپس در تعقيب او پسر برادرش 

 مغز مارک سيکسباشد ، و نيز ن نيز میو که تنھا يھودی در سالوين مونتاوِاد پس از آن وزير امور خارجه برای ھند،

ين اطالعاتی نظامی انگليس صف مأموراطالعاتی خاورميانه در دفتر امور خارجه، و در آخر اين رژه، گروه جذابی از 

ُاول از ھمه لرد کرزن صحبت را شروع می. اندکشيده -آور که به نظر میسفأاد ت اين قراردۀدربار«:پرسد کند و او میّ

سيکس او در مورد قرارداد » توان کرد؟خواھد از آن بيشترين بھره را ببرد، چه کاری میسرعت میرسد فرانسه به

 مخفيانه بين لندن و پاريس بسته شده و براساس اين قرارداد ١٩١۶کرد، که در سال صحبت می) sykes-picot(پيکات 

  . جنگ به فرانسه واگذار کندۀول کرده که سوريه و لبنان را بعد از خاتموقت قبآور لندن در آنسفأت
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و از ترکيب تجمع نيست، ا) اريستوکرات( حکومتی ۀشود، اگر چه او جزء خانوادن میو وارد سالالرنس.ای.تی

 خدمت ۀآمادت حاکمه آموزش ديده و أکه الرنس برای ھي اند در حيرت نيست، برای اين که گرد آمدهبرجستگان انگليس

 دکتر ديويد جورج ۀوسيله تحقيقات کالسيک او در دانشگاه اکسفورد، آموزش شخصی در سيستم اطالعاتی ب. شده است

ھا پيش از جنگ که سال.  آشمولين در آکسفورد بوده استيمول موزؤ قدمت شناس، شرق شناس، و مسۀھوگارث، نويسند

اتی ارتش انگليس در قاھره برگزيده شده بود، در آنجا او الرنس را عنوان رئيس معتبر دفتر اطالعه  بھوگارث.جی.دی

ژی خود ين ستراتوشده در اين سالحاال، الرنس از قاھره به اينجا آمده که به ھيأت جمع. نيز به استخدام دفتر درآورده بود

  .را برای برخورد با فرانسه توضيح بدھد

عنوان رئيس ه  را ببیآرنولد تويناند که ُل کرزن و بقيه تصميم گرفتهسيسي. تجربه استُکند که کرزن بیالرنس فکر می

-ّاما حاال فرانسه عجوالنه می. کنند، استخدام کنند عثمانی را نظاره میامپراتوری که فروپاشی مخصوص گروه انگليس

ای کارکردن با ند تا اندازهکُ است که کرزن احساس میوينستون چرچيلبی، ھمراه توينبه. کار انجام گيردخواھد که اين

ن ًمثل الرنس عربستان، احتماال او بھتري. رسد که خاورميانه سرزمين خصوصی او استاو راحت نيست، به نظر می

. ّ مخفی در انگلستان در اين چند سال گذشته بوده است اما او ھنوز مرد ميدان استافسر اطالعاتی در سازمان خدمات

 براون.جی.ایول مصر و ؤ مسُلرد کرومرگويد درست است و کند که آنچه که الرنس مییُھررو ھنوز کرزن فکر مبه

 مسلمانان ۀوقت خليفآن. گفت اگر سلطان ترکيه سرنگون شودِتی ای الرنس می.  او خوشحال خواھند شدۀنيز از برنام

او بعد از مکثی . ، شريف مکه استسينح کنونی آن ۀّ پيامبر محمد خواھد افتاد که نمايندۀدست خانواده بدون مخالفتی ب

ھای ما که ھمان شکست بلوک اسالمی و رسد که برای ما سودمند است، زيرا با ھدففعاليت حسين به نظر می«گويد می

 عثمانی خواھد امپراتوری و از طرفی کشوری که حسين جانشين کشور   عثمانی است، ھمراه استامپراتورینابودی 

 ۀاگر کشورھای عربی بدرستی اداره شوند، در يک مجموع. خطر خواھد بودکشور ترکيه بیکرد، برای ما مانند 

 پيوستن به ھم و دفاع از خود در برابر ۀکه از طرفی ھميشه آماد کشورھای موزائيک سياسی باقی خواھند ماند ضمن اين

  ».فشار خارجی خواھند بود

ّالرنس را پشتيبانی کند، اما در آينده بحث بيشتری ضروری خواھد  ۀگيرد که حداقل بخشی از نقشًشورا موقتا تصميم می
-  قرار نمیسؤال دولت و ملکه مورد ۀوسيله ًھای عربی معموال ب سرزمينۀ تمام شده، پيشنھاد الرنس از ادارجلسه. بود

ود و در ضمن ش عثمانی از ھم پاشيده میۀکه ترکي برای اين. آيدخصوص جالب به نظر میه گيرد، و اين برنامه ب

وسيله ھرگونه و بدين.  مسلمين بوده متالشی خواھد شدۀھا زير نظر خليفھمزمان با آن، تنھا مرکزيت مسلمانان که قرن

از طرف . رودورند، از بين میآدست ه  سياسی روی ترکيه و اسالم بکنترولھا يا روسيه بتوانند الماناحتمال اينکه 

ندرت آلت دست دفتر کشورھای عرب در لندن ھستند بنابراين با ه به حسين وفادارند، بديگر قبايل حجاز در عربستان که 

 طرفدار ۀ سازمان اطالعاتی انگليس، در حقيقت تمام جھان اسالم زير نظر حکمرانان مکۀوسيله  جديد بۀ خليفکنترول

  .انگليس درخواھد آمد

در عرض سی سال . البته به اين سادگی ھم نبود. وقوع پيوسته ببا اين برنامه ھمبستگی سياسی بريتانيا با اسالم بنيادگرا 

ای ی برای مرکز جاسوسی انگليس در آمده بود و عمليات پيچيدهئن شک، تبديل به يک مرکزيت منطقهگذشته، قاھره بدو

مسلمانان را گرفت، دفتر عربی انگليس در قاھره، بيش از ده جنبش بنيادگرای از آنجا با کمک مالی انگليس انجام می

 انگليس را بھتر با امپراتوریات تاکتيکی تغيير ۀًآنچه که آنھا نياز داشتند، نھايتا مرکزی بود که برنام. کرد میکنترول

ًاما کامال يک زير بنای بسيار ارزشمند بنيان گزارده شده است. ديگر ھماھنگ کنند يک ّ.  
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فتر عربی بريتانيا در قاھره جای پای نفوذ خود را تا عمق  سنوسی در قاھره، دّبرای مثال از طريق مرکزيت اخوان

ّار دفتر اخوان سنوسی محمد بنذگبنيان .ی مرکزی گسترش دادافريقا َادريسی الَختابی الَالسنوسیالعلیِ حسنی بود که در َ

-  به بيابان١٨٢٩ در سنوسی در دانشگاه کاروين، در فز مراکش درس خواند و. دنيا آمدهه  در الجزيره ب١٧٨٠ھای سال

شعار اين . وجود آورده  ب،ھای مسيحيت قديم بودُ مخفی صوفی را که مدلی از مانکنۀھای صحرا رفت و در آنجا جامع

، تريپوليتانيا ١٩۵١در ( .تدريج در تونس، تريپوليتانيا، و سرينايکا گسترش يافته و ب بود» اتحاد اسالمی«جنبش صوفی 

در ظرف چند سال سنوسی به مکه در عربستان .)  امروزی را تشکيل دادندایه و کشور ليبيو سرينايکا با ھم متحد شد

اگرچه اصليت جنبش . را تشکيل دادند» اخوان سنوسی«در اين مسافرت بود که او و ھمراھانش جنبش . مسافرت کرد

 وھابی که در ۀيگر يعنی فرق بنيادگرای دۀميزان زيادی با يک فرقه ّ شروع شده بود، اما بافريقااخوان سنوسی از 

گری قديمی دارند که در ثيراتی از صوفیأزيرا ھر دو فرقه سنوسی و وھابی ت.  ھمخوانی دارند،عربستان رشد کرده بود

 امپراتوریدر پاسخ به آن . ، فرانسه الجزيره را اشغال کرد١٨٣٠ھند تحت استعمار انگليس رشد يافته بود، در سال 

ی شمالی برگشت و در آنجا يک افريقاسنوسی از عربستان و يمن  به . ره به تصرف خود درآورد را دوبااعثمانی ليبي

-ّکه فرانسه باور يافت که سنوسی يک محرک خطرناک و جاسوس حقوقّشعبه از اخوان سنوسی را داير کرد، اما وقتی

 باقی بماند و در آنجا مرکزيت خود اليبيبگير انگليس است، راه ورود او به الجزيره را مسدود کرد، او مجبور شد که در 

بيضاء در آنجا در ساحل مديترانه نزديک مصر، سنوسی جايگاه خود را به نام زاويه ال. را در سرينايکا برقرار کرد

 او مرکزيت خود را به طرف ١٨۵٣در سال . ًسيس کرد که بعدا محل استقرار اصلی گروه گرديدأت) مرکزيت سفيد(

اين مرکز راه . سيس کردأ خود را تۀيارالباب در وسط بيابان برد و در آنجا او دانشگاه اسالمی فرق جۀجنوب در دھکد

کرد، ّی مرکزی متصل میافريقاازی را به مراکز ديگر در غگذشت و بنھا میھا را که از بيابانقديمی تجارت بدوی

 از وابستگان قديمی ّسلطان محمد شريفآن يکی ديگر از اين شھرھا، شھر وادی بود که رھبر . دوباره داير کرد

  . بود١٨٢٠ھای ھای مکه از سالسنوسی

در ) از مراکز سنوسی(ھشت زاويه و تعداد سی١٨٨٢که در سال   سنوسی رشد کرد تا جائیۀھا، فرقبا گذشت سال

ھای ی ديگر در سراسر بيابان، و ھفده زاويه در مصر و ھجده زاويه در تريپوليتانيا، و تعداد)ابخش شرقی ليبي(سايرنيکا 

طور اخوان سنوسی به. اند ميليون اخوان تخمين زده٣ تا ١.۵که تعداد اعضای آن را بين . ی شمالی وجود داشتافريقا

که مخالف جنبش در حالی. کردندّآشکار ضد فرانسه بودند و از شورشيان الجزيره عليه استعمار فرانسه پشتيبانی می

در سال . جنگيدند، بودندرطوم سودان می انگليس درخۀ نمايندجنرال چارلزگوردن عليه ١٨٨٠ ھایمھدی که در سال

از آنجا .  قرار داشت منتقل کردنداھای ليبي کفرا که در عمق بيابانۀ حرکت سنوسی مرکزيت خود را به بادي١٨٩۴

- ّمحمدنام ه پسر سنوسی ب. جنگيدندً، مداوما میافريقاھا عليه استعمار فرانسه در الجزيره، تونس و تا مرکز سنوسی

 چاد، رھبری ۀ که جانشين پدر شده بود، جنگ چريکی عليه فرانسه را از يک کمپ نظامی در نزديک درياچالمھدی

  .کردمی

ّھای اطالعاتی و جاسوسی انگليس در جھان اسالم بود، اما در  کوچکی از فعاليتۀتا اين زمان اخوان سنوسی يک زائد
در ظرف .  شروع کردافريقاھای  يک مسافرت طوالنی را به جايگاه سنوسی در باديهِويلفرد اسکاون بالنت ١٨٩٧

 جوان ادريسالمھدی، ّ بعد از مرگ محمد١٩١۶در سال . ّبيست سال آينده، انگليس توجه زيادی به جنبش سنوسی داشت

ّعنوان شاه ادريس اول پادشاه ه لل متحد خود را ب ادريس در جشن سازمان م١٩۵١در سال . رھبر اخوان سنوسی شد

  .  معرفی و اعالم کرداليبي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

عنوان ھمکار دفتر عربی قاھره ه ً رسما بعبدالرحمان اعظمنام ه  سنوسی بھایّبعد از جنگ جھانی اول، يکی از اخوان

 شد که در سازماندھی کارھای  اطالعاتی سازمان جاسوسی انگليس به تريپوليتانيا فرستادهمأمورعنوان ه منصوب شد و ب

ّ اول انگليس در کشورھای عربی ۀعنوان نماينده ّھا بعد، پس از جنگ جھانی دوم باو سال. کردسياسی ھمکاری می

  .برگزيده شده

شد، زيرا از ميان تمام  دفتر عربی در مصر اداره میۀوسيله  بود که بئیھااخوان سنوسی فقط يکی از بسياری فعاليت

 دستگاه اداری ۀوسيله  نيروی ارتش انگليس اشغال شده بود و بۀوسيله عربی، مصر تنھا کشوری بود که بکشورھای 

ترين کشورھای عربی بود و با بودن مصر در بين کشورھای عربی مرکزيت داشت و از پرجمعيت. شدانگليس اداره می

الطارق،  جبلئیھای دريافی رابط بين پايگاهشد و از طر انگليس محسوب میامپراتوریکانال سوئز که شاھرگ حياتی 

ھای ، از زماندار انکليسمردان سرمايهدولت. دمالتا، کرته و قبرس در دريای مديترانه و اقيانوس ھند در شرق سوئز بو

 ۀھای اسکاتلندی ھميشه  فرقاند و فرماسيونًثير تاريخ مصر، مخصوصا عجايب اھرام مصر و فراعنه بودهأتقديم تحت

ُبرای افرادی مانند سيسيل، کرزن، و لرد . اندرا  مورد ستايش قرار داده) المقدسبيت(قديمی در مصر و معبد اورشليم 

  .العاده بوده استّکرومر، دين قديم مصر ھميشه مورد توجه فوق

طالعاتی انگليس  در مصر سکونت داشت، سازمان ا١٨٧٩ تا ١٨٧١ھای  در بين سالالدين افغانجمالسيد که از زمانی

)SIS (ھای  از گروهافغان.  را يک مرکز مھم برای جنبش افغان ساختندو خاورشناسان آکسفورد و کمبريج مصر

 و ئیسای قبايل بيابان نشين ليبياؤھای عرب از لبنان، اسکندريه مصر و از رُارتدوکس سوری و يونانی و از مسيحی

ھای عرب و رھبران مذھب صوفی قديمی از ايران و حی لبنانی، و از شيخ، و جنگجويان مسيافريقاسالطين و مسلمانان 

 و ولی بيش از ھر چيزی، افغان. کرد کوچک مسلمانان ھند و جوامع مخفی آنھا ، در مصر استقبال میۀافغانستان و فرق

ضو جوان از يک ُدستگاه جاسوسی انگليس به روح پاک مردم مصر پی برده بودند و زير نظر دقيق لرد کرومر، يک ع

ّ مشھور بانکدار لرد مصری، که قبل از جنگ جھانی اول از برجستگان ملی مصر بود، به بنيادگراۀخانواد  اسالمی و ئیُ

ًاين ھمان زھری است که تقريبا صد سال بعد ملت مصر ھنوز بايد اثرات آن .  مصری آلوده و مسموم کردندئیگرافرقه

، وقتی ١٨٧١در سال .  بودّمحمد عبده و  وفادار افغانۀپروردمچنين جايگاه دستمصر ھ. را از خود پاک و برطرف کند

-  شد، با وجودیُد عبده جذب گروه نزديکان افغانّکار شود، محمه  به قاھره آمد که در دانشگاه االزھر مشغول بافغانکه 

 در که افغان افغان شد و وقتیۀجست بود، از ھمکاران برتر از افغانخود بود و خيلی جوان سالگی ٢٠که او در اوايل 

  . ُکرد، عبده چند سال بعد به دنبال او به لندن و پس از آن به پاريس رفت مصر را ترک می١٨٧٩

ًزندگی عبده تقريبا در فرق کرد، شب را در دعا و گرفت و مطالعه میُ صوفی غرق شده بود، تمام روز عبده، روزه میۀُ

-پوشيد و پابرھنه راه میای را که جامه ای زبر و خشن میاو عادت صوفيانه. خواند میگذراند و قرآننماز خواندن می

  .رفت برای خود برگزيد

برطبق بعضی گفتار، بعضی اوقات ارتباط او با تمام . کردکس صحبت نمیزمين بود و با ھيچھايش رو بهھميشه چشم

ھاست  که سال افرادیشد، و با ارواحک جھان تخيلی میاحساس و يشد و وارد يک وضعيت بیواقعيات زندگی قطع می

تدريج بعضی از اين رفتار را کنار گذاشت و به علم دليل و ه ُ، عبده بزيرنظر آموزش افغان. زدد حرف میمرده بودن

ا  و کارھای علوم تجربی  درانگليس راريستوتل صوفی، مقداری از کارھای دين ماستيکغير از به. منطق روی آورد

- ھايش بين بسياری از رھبران جنبش پان شد، که نوشتهاستوارت ميلمند به کارھای جان خصوص عالقهه ب. درک کرد

  .اسالمی شھرت دارد
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ُ، محمد عبده ببعد از ترک اجباری افغان  رسمی دولت مصر که تحت ۀعنوان سردبير و ويراستار ژورنال رسمی و مجله ّ

ه ای نيز ناشناس بود، فقط بُيک چنين مقامی به فردی مانند عبده که تا اندازه. تخاب شدرسيد انچاپ مینظارت انگليس به 

 برای اخراج او از مصر داده محکوميت رسمی که به افغان. ده شد داالدين افغانجمال»  مخفیۀجامع«خاطر ارتباطش با 

ُنظر محمد عبده کار می دستيار سردبير زيرعنوان ه فردی که ب. شده بود، فقط اعتمادی بود که لندن نسبت به او داشت  ّ -

 ١٨٨٣در سال . ّ بود که بعد از جنگ اول جھانی، جنبش ملی گرای مصر و حزب وفد را رھبری کردسعد ضغلولکرد 

ّ پيوست، و پس از آن به لندن مسافرت کرد، در آنجا مدتی در دانشگاه آکسفورد و کمبريج محمد عبده در پاريس به افغان

ّدر پاريس و لندن محمد . کرد با مقامات رسمی انگليس ھمچنين، در مورد بحران در سودان مشورت میدرس داد و
که در حالی.  ت ازآنھا بودآوری اطالعا اعراب و جمعۀ برای ارتباط ميان جامعالدين افغانه، ھمکار اصلی جمالُعبد

  .ھا بودھا و ھندیھا، ايرانی ارتباطش با ترکافغان

ُمد عبده از ھم جدا شدند و مح ژورنال العروت الوثقی شد، افغان فرانسه مانع چاپوقتی دولت  به روسيه مسافرت افغان. ّ

ًولين پان اسالوھا و مسلمانان روسيه و آنھائی که بعدا برای دولت ؤھای روسيه، مسکرد و در آنجا او با آنارشيست

رسانی ُکرد، و عبده نيز در جھان عرب اطالعو ھمراھی میثر بودند، ھمفکری ؤ جنگ باروس مفيد و مۀانگليس در نقش

ّاما بيشتر روی تونس، . کردھای مختلف در سراسر جھان عرب مسافرت میبرای چند سال عبده تحت نام. کردمی
-کيد میأ تبليغ و ت پان اسالميست افغانۀ که عبده توقف داشت، او روی فلسفیدر ھر محل. ّبيروت، و روسيه توجه داشت

خود بيشتر ّ عبده ساده زندگی کردن بود، اما با افراد نزديک بهۀفلسف. دادتشکيل می»  مخفیۀجامع«کرد و يک سازمان 

کسانی را که عبده احساس . کردرا تبليغ می» يک جھان« اسکاتلندی و اتحاد بشريت  تحت  شعار ۀّطبيعت ضد دينی فرق

 ۀداد و بدينوسيله عبده کلينھا را با يک افسر اطالعاتی انگليس از لندن میکرد  خيلی پيشرفته ھستند، ترتيب مالقات آمی

ھای مسيحی و يھوديان مصر و کشورھای ھا، لبنانیجمله سوری ، منالدين افغانھای اطالعاتی جمالن پارتيزاۀشبک

  .کرد میئیھای محلی منطقه را شناساھا و گروهديگر و نمايندگان بسياری از فرقه

ً عبده اين بود که مرتبا با مردم در تماس بود و آنھا را به فلسفۀت عمديمأمور ُعبده . کرد اسالم بنيادگرا موعظه میۀُ

که دوباره زير پرچم يک خليفه متحد گفت که جھان اسالم، متالشی شده و در حال فروپاشی است، و تا زمانیھميشه می

 و دربعضی موارد  رھبران  دانستھای مختلف میحکمرانان مليتۀ دعبده تقصير را به عھ .تواند پيشرفت کندنشود نمی

ه آنھا حقوق پرداخت شده، مقصر  غلط به مردم، بۀ رھبران سياسی صدھا سال گذشته برای موعظۀوسيله دينی را که ب

 انگليس ۀمخفيانپشتيبانی . وجود آورده بود، خود را وقف قيام اسالمی کرده را ب  آن مخفی که افغانۀجامع. نسته استدا

راه عالج برای کشورھای بيمار اسالمی در « :ھا و گفتار عبده به صورت زير آشکار شد از قيام اسالمی از موعظه

 است، ئیکه آنھا کمترين نفوذ را دارند، و نه حتی در سيستم آموزش مدل اروپا ھا نيست، برای اينتجديد چاپ روزنامه

که تقليد  ھا است، برای اين و نه تقليد از عادات خارجی کندھا را بيشتر میرجیزيرا اينھا در آموزش علوم نفوذ خا

کنند برروی کردن فقط موفق به آرامش روح افراد اين کشورھا و قبول قدرت کشورھای خارجی که از آنھا تقليد می

، محمد ١٨٨٨در سال . ستھا برگشت به قوانين مذھبی خودشان ابلکه تنھا راه عالج برای اين ملت. کشور خود است

 انگليس انجام داده و ۀُکه عليه لرد کرومر نمايند" جنايات و شورش و دشمنی"خاطره عبده به مصر برگشت و در آنجا ب

ً، عبده مرتبا با برجستگان ١٩٠۵ تا زمان مرگش در ١٨٨٨محاکمه و بخشيده شد و از  بدين جھات اخراج شده بود،

 ١٩٠۵ تا ١٨٩۵از . کردُشد که از خانه و دفتر کار لرد کرومر ديدار میًتبا ديده میسياسی مصر در ارتباط بود و مر

 دانشگاه و مسجد ۀعنوان مدير کميته  ب١٨٩٢در سال . وزير مصر مصطفی پاشا، فھمی بودعبده فرد مورد اعتماد نخست

عنوان مرکز تمام ه  االزھر بدر آن مقام او تمام سيستم اسالمی  مصر را بازسازی کرد، چون. االزھر منصوب شد
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 محمد عبده به عنوان ١٨٩٩ جون ٣باالخره در . ھای اسالمی در مصر و در تمام جھان اسالم شناخته شده بودآموزش

  .تمام مصر انتخاب شدمفتی 

  ادامه دارد

 

 
 


