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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 البد لكـل متـابع       وهو ملف  ،ةسونياالمهو  و الساخنة والمهمة     اإلستراتيجية  ملفاَ من الملفات   يتناول هذا العدد  

ـ   اسونيةلملالجوانب المختلفة   ذ أنه يسلط الضوء على      إ ويحيط به،     أن يلمّ  الصهيونيي  بالتحّد ومهتم  ي وهل ه

   ؟  وخيال ومبالغةوهم أم حقيقة

ث وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم اإلحاطة النسبية بعدد البأس به من المقاالت والدراسات واألبحا                

، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكـي تكـون                  ذات العالقة    كتبوال

  .اس والمهملحّسااإلستراتيجي عوناَ في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

ي الموسوعة وفي كتاباتي األخرى هو أن أفسر، أن أقدم تفسيراً لكن في نهاية األمر ما حاولت إنجازه ف

  للصهيونية، تفسير يتجاوز اإلدعاء الصهيوني

 

         ال يوجد تعريف متفق عليه للماسونية حتى بين الماسونيين أنفسهم، فكل واحد منهم يتحدث 

  عنها بطريقته الخاصة

 

رعية علمية يمكن للباحثين االعتماد عليها في الفهم والتأريخ كما أنه ليس للحركة أدبيات كثيرة تحظى بش

  للنشأة والتكوين

   

ويختتم الدكتور حالق حديثه بالقول إنه من دالئل االرتباط الوثيق بين الصهيونية والماسونية أن السلطان 

لة العثمانية وهي مدينة يونانية كانت تابعة للدو-عبد الحميد عندما خلع عن العرش نُفي إلى سالونيك 

   التي يتمركز فيها الماسونيون ومحافلهم-آنذاك

 

يرى مطلعون أنها حركة يهودية أو أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً باليهودية والصهيونية العالمية، وتهدف 

للسيطرة على العالم من خالل زرع أزالٍم موالين لها في مختلف المحافل والمراكز السياسية واالقتصادية، 

القضائية والعسكرية الحساسة في دول العالم، من بين هؤالء زعماٌء وقادة ومسؤولون كبار تساعدهم وحتى 

  الحركة في الوصول إلى المناصب الرفيعة والبقاء فيها مقابل خدمة أهدافها وااللتزام بها
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د عن هذا الطريق أن أما الغرض الحقيقي فهو أن يمتزج اليهود بالمجتمع باسم اإلخاء والود، ثم يحاول اليهو

  يصلوا إلى جمع المعلومات التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم اقتصادية كانت أو صناعية أو سياسية

 

الماسونية جمعية سرية هدامة لها صلة وثيقة بالصهيونية : " وأصدر المؤتمر قراره الحادي عشر، ونصه 

  العالمية التي تحركها وتدفعها لخدمة أغراضها

 

 المؤسسات في محاربة الشعور بالوطنية وفي أنها تخدع اإلنسان ليرتبط بالعالمية وليعتقد أن وتتفق هذه

العالم وطن واحد لكل الناس، كما أنها تدفع ببعض أتباعها إلى االنحالل الخلقي، وتزين لهم االندماج في 

  حفالت الخالعة والمجون

 

جاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وشروحها إال أما في حقيقتها فهي مؤسسة يهودية، وليس تاريخها ودر

  أفكارا يهودية من البداية إلى النهاية

 

وهناك دالئل تشير إلى أنه كان يوجد أربعة يهود من بين مؤسسي أول محفل ماسوني في الواليات المتحدة 

صبح  أما في فرنسا فقد أ١٧٩٣، كما أسس أول محفل ماسوني يهودي في إنجلترا عام ١٧٣٤عام 

  البناء األعظم للمحفل األكبر على الطريقة االسكتلندية) ١٨٦٩(السياسي الفرنسي اليهودي ادولف كريمييه 

 

وقد استطاعت المحافل الماسونية في مصر أن تجذب إليها عددا من العلماء واألدباء والسياسيين والفنانين 

           ة الشؤون االجتماعية الذين خدعتهم بشعاراتها، وإن كان رفضها الخضوع لتفتيش وزار

  ١٩٦٤سببا في إغالقها عام 

 

وكان من بين هؤالء الرجال األفاضل العالم الجليل جمال الدين األفغاني الذي انضم للماسونية ثم خرج منها 

  العناً إياها حينما استشعر غموضها وسمومها ومراميها غير السامية ضد اإلسالم ووطنه

  ليونز والبهائية وشهود يهوه واليوجا كلها منظمات صهيونية أنشأها اليهود لخدمة أهدافهمالروتاري وال

 

   مليون ماسوني في العالم يرفضون العقائد واألديان ويرفضون االنتماء لألوطان٥٩

 

الضغوط التي يشتكي الماسونيون أنهم يتعرضون إليها للكشف عن عضويتهم في الماسونية داخل 
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سياسية والقضائية واألمنية البريطانية يرى آخرون أنها مجرد قطرة في بحر، وأن الحجم المؤسسات ال

  الحقيقي لنفوذ الماسونيين وتغلغلهم في تلك المؤسسات هو أعمق من ذلك بكثير

 

وحيث ما تجولت داخل أجنحة المحفل وأروقته ال تغيب عنك رموز الحركة من نجمة داوود وهيكل سليمان، 

  جعلت بعض المعلقين يجزمون بالصلة بين الماسونية واليهوديةتلك الرموز 

 

أما أن "في جزئها األول " دائرة معارف ماسونية"وأخيرا يقول الماسوني اللبناني حنا أبو راشد صاحب كتاب 

  "الماسونية يهودية فذلك مما ال شك فيه

 

كما يقول أستاذ التاريخ في الجامعة -وفي الذاكرة القريبة للعالم العربي واإلسالمي توجد عالقة واضحة 

 بين الماسونيين ومؤسسي جمعية االتحاد والترقي في تركيا التي ال -اللبنانية الدكتور حسان حالق للجزيرة

  تزال جذورها ومبادئها حتى اليوم متجذرة هناك

 

 األحرار الماسونيين، فتعلم زمالؤهم في بريطانيا الدرس واختبؤوا، وتحولوا بعد ذلك إلى ما يسمى البنائين

  م١٧١٧وقد بنى هؤالء أول محفل ماسوني في العالم، وكان ذلك في إنجلترا عام 
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  المحتويات

  

  ٧...........................................................................................................................الصهيونية العالمية

أحمد منصـور قدم الحلقةم :

–

.........................................................................................................٧  

  ٧....................................................الخبير في الحركة الصهيونية: عبد الوهاب المسيري. د: ضيف الحلقة

  ٧...................................................................................ة قناة الجزير ٠٣/٠٢/١٩٩٩: تاريخ الحلقة

  ٨...............................................................................وجهها في ووقوفه للصهيونية المسيري معاداة أسباب

  ١١................................................................................................الصهيونية واليهودية اليهود بين الفرق

  ١٣..................................................................................لمصلحته اآلخر يوظف الذي ومن والغرب اليهود

  ١٧.............................................................................................والماسونية الصهيونية بين العالقة طبيعة

  ١٩.................................................................................................الغرب في لليهود الشديد الكره أسباب

  ٢٠............................................................................الراهنة المرحلة في الصهيوني العربي الصراع طبيعة

  ٢١.......................................................................................................ماسونيوا فرنسا يرفضون النساء

  ٢٢.....................................................................................................................................الماسونية

  ٢٢........................................................................................................٢٥/٦/٢٠٠٨ -- نت الجزيرة

  ٢٣.......................................................................................................................................النشأة

  ٢٤....................................................................................................والترقي االتحاد وجمعية الماسونية

  ٢٤......................................................................................................................األخيرة السنوات في

  ٢٥...........................................................................................................................الحركة الماسونية

  ٢٥............................................................................................................البوريني محمد :الحلقة مقدم

  ٢٥..........................................................................................................٠٨/٠٣/٢٠٠٣ :الحلقة تاريخ

  ٢٥...................................................................................والصهيونية باليهودية عالقتها وطبيعة الماسونية

  ٢٩....................................................................ببناء أوروبا نبني العالم: الماسونيون بختام محفلهم باليونان

  ٢٩.................................................................................................٢٤/٦/٢٠٠٨ - أثينا- األيوبي شادي

  ٢٩............................................................................................................................العلنية من قليل

  ٢٩.............................................................................................................................متفاوتة قضايا

  ٣٠......................................................................................................................والسرية؟ الخوف لم

  ٣٠..................................................................................................................الدعاية وتر على عزف

  ٣٠................................................................................................................................معلنة أفكار
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  ٣١.......................................................................................فضيحة جديدة للماسونية مع القضاء الفرنسي

  ٣١......................................................................................................١٨/١٠/٢٠٠٤ -- نت الجزيرة

  ٣١..........................................................................................................................مشبوهة عالقات

  ٣٢.............................................................................بتفجير محفل ماسوني بإسطنبولمقتل أربعة أشخاص 

  ٣٢........................................................................................................١٠/٣/٢٠٠٤ -- نت الجزيرة

  ٣٢.........................................................................................حركة تحرر من األخالق والدين..الماسونية 

  ٣٢......................................................................................ويب اسالم -- ١٠/٠٦/٢٠٠٢ -- غانم أحمد

  ٣٤......................................................................................................................مصر في الماسونية

  ٣٥............................................................................................................................الروتاري أندية

  ٣٦......................................................................................................................................الليونز

  ٣٦.......................................................................................................................................اليوجا

  ٣٦........................................................................................................................يهوه شهود منظمة

  ٣٦......................................................................................................................................البهائية

  ٣٦..............................................................................................................العالمي اإلسالمي المؤتمر

  ٣٧..............................................................................................................................األزهر فتوى

  ٣٧..............................................................................................................العالم في الماسونيين أعداد

  ٣٧...........................................................................................................................الماسونية رموز
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 الصهيونية العالمية 

 أحمد منصـور: مقدم الحلقة

الخبير في : عبد الوهاب المسيري. د: ضيف الحلقة

 ركة الصهيونيةالح
  قناة الجزيرة– ٠٣/٠٢/١٩٩٩: تاريخ الحلقة

أسباب معاداة المسيري للصهيونية ووقوفه   

  في وجهها

   الفرق بين اليهود واليهودية الصهيونية

 اليهود والغرب ومن الذي يوظف اآلخر 

  لمصلحته

   طبيعة العالقة بين الصهيونية والماسونية

  أسباب الكره الشديد لليهود في الغرب 

طبيعة الصراع العربي الصهيوني في المرحلة  

  الراهنة

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، :أحمد منصور

أرحب بكم بال حدود في الحلقة األولى من برنامج 

) الجزيرة(الذي نفتح من خالله لمشاهدي ) بال حدود(

وف البرنامج من سياسيين آفاقاً واسعة للحوار مع ضي

وصناع قرار ومفكرين وخبراء في مجاالت الحياة 

  . المختلفة 

 الذي مائة عام فصلت بين المؤتمر الصهيوني األول

) بازل( في مدينة ) تيودور هرتزل ( ترأسه 

والمؤتمر الصهيوني الثالث  ١٨٩٧السويسرية عام 

 الذي عقد في مدينة القدس في ديسمبر عام والثالثين

 عام على مؤتمر بازل، ١٠٠ بمناسبة مرور١٩٩٧

لكن ثمة فوارق واسعة بين المؤتمرين، فالمؤتمر 

ضم كل زعماء الحركة الصهيونية وكبار األول 

) هرتزل(، وحمل مشروع الدولة التي بشر مؤيديها

بقيامها على أرض فلسطين خالل خمسين عاماً، أما 

راء تغيب عنه حتى رئيس الوزالمؤتمر األخير فقد 

 كما تغيب معظم ،)بنيامين نتنياهو(اإلسرائيلي 

المندوبين الصهاينة، وسيطر الخالف والصراع على 

الحضور مما جعل كثيراً من المراقبين ينظرون إليه 

بداية أفول نجم الحركة الصهيونية الدعامة على أنه 

  .األساسية للدولة اليهودية

مها لكن ثمة رؤى أخرى من أبرزها الرؤية التي يقد

الدكتور ) بال حدود(ضيف الحلقة األولى من برنامج 

 عام قضاها متفرغاً ٢٦بعد  عبد الوهاب المسيري

موسوعة  وكتابة أحدث لدراسة الحركة الصهيونية

، وال عن اليهود واليهودية والحركة الصهيونية

تكمن أهمية موسوعة المسيري التي صدرت قبل أيام 

عة النطاق في في القاهرة وأثارت ردود فعل واس

أول موسوعة الحياة الثقافية والفكرية من كونها 

تكتب عن اليهودية والصهيونية من شخص غير 

، وإنما تكمن أهميتها األساسية يهودي أو صهيوني

في الرؤية الجديدة التي يقدمها المسيري عن اليهودية 

الرؤية التي أحدثت صدمة بين والصهيونية، تلك 

 على حد سواء، فقد تلقى هادعاة الصهيونية وأعدائ

ثالثة عشر تهديداً جدياً بالقتل من الدكتور المسيري 

الصهيونية المتطرفة حتى يكف عن ) شاس(حركة 

 مما جعله يعيش تحت مواصلة العمل في الموسوعة

الحراسة طوال سنوات عمله األخيرة فيها، أما آباء 

الصهيونية فقد اتهموا الرجل بالتقليل من شأنها 

 وسعوا لدى جهات وه بإيقاف نشر الموسوعةوطالب
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عديدة من أجل إيقاف صدورها، لكن محاولة كال 

  .الطرفين باءت بالفشل

نتعرف على طبيعة وفي هذا الحوار نحاول أن 

 وذلك الحركة الصهيونية ومستقبل الدولة اليهودية

من خالل تفكير جديد ورؤية جديدة ربما يكون لها 

 الصراع العربي إعادة رسم محاورأثرها في 

 ومسيرة التسوية القائمة وربما يكون اإلسرائيلي

  .أثرها عكس ذلك

مرحباً بك دكتور عبد الوهاب، منذ أول احتكاك لك 

 حينما كنت تدرس ٦٣بالحركة الصهيونية في عام 

في الواليات المتحدة وأنت اتخذت موقفاً عدائياً من 

ة الحركة الصهيونية في الوقت الذي يؤكد فيه دعا

الصهيونية على أنها حركة حضارية دينية تهدف إلى 

االرتقاء بقيم اإلنسان وإلى إقامة مشروع يهودي غير 

  . معادي لآلخرين

الصهيونية، وما هي األسباب لماذا تعادي الحركة 

 عاماً في وجهها بهذه ٣٦التي دفعتك أن تقف طوال 

  الصورة؟

أسباب معاداة المسيري للصهيونية ووقوفه في 

  وجهها

بسم اهللا الرحمن الرحيم، : عبد الوهاب المسيري.د

في الواقع أول احتكاك لي أثار تساؤالت، وكان البد 

أن أجيب على هذه التساؤالت، بمعنى أنني سألت هذه 

ما .. سألتها ما هي ) …(التالزميلة ما أسمك فق

فقالت أنت ال تفهم جنسيتك؟ فقالت ديانتها يهودية، 

، في هذه اللحظة وأنا الديانة هي الجنسية اليهودية

أعرف تماماً معرفة أنهم يفصلون الدين عن الدولة 

في الغرب اندهشت قليالً وحاولت اإلجابة، في أثناء 

 هذه شعرت بالخطر الذي يتهددمحاولتي هذه طبعاً 

، ويتهدد بالذات مصر في هذه العملية، فمحاولة األمة

اإلجابة قد يكون هناك دوافع شخصية وذاتية، لكن 

األمر ما حاولت إنجازه في الموسوعة وفي في نهاية 

كتاباتي األخرى هو أن أفسر، أن أقدم تفسيراً 

، فيجب للصهيونية، تفسير يتجاوز اإلدعاء الصهيوني

ركات الفاشية لها شعارات أن نتذكر أن جميع الح

إنسانية، يعني حتى النازية كانت بتتكلم عن تقسيم 

أوروبا وعن مستقبل اإلنسان اآللي وهكذا، وأسمي 

االعتذارية، فيجب أن .. هذه الديباجات أو االعتذار

أال نخلط بين االعتذارية والديباجة وبين ننحيها جانباً 

  ..، كانواقع الحلقة

 هم -عفواً دكتور-ضاً لكن هم أي:أحمد منصور

يؤكدون أيضاً، أنا ال أدري ما هو السبب الذي أثار 

تلقيتها من  عندك كل هذه المخاوف من مجرد إجابة

قالت لك حينما سألتها عن قوميتها أو واحدة 

، في الوقت الذي يؤكد جنسيتها فقالت إنها يهودية

فيه كل دعاة الحركة الصهيونية في أدبياتهم بأن 

هيونية هدفت بالدرجة األولى إلى أن الحركة الص

يكون هناك تعايش بينها وبين العرب في فلسطين، 

ولكن العرب هم الذين حاربوها، وهم الذين بدأوا 

  العداوة معها، كيف نوازن بين هذين؟

النظام العنصري في : عبد الوهاب المسيري.د

جنوب أفريقيا كان يتحدث عن حقوق اإلنسان، كان 

إنشاء دولة ديمقراطية تكون مشعل أيضاً يتحدث عن 

الحضارة، ال يمكن لدولة تؤسس على أرض اآلخرين 

كما هو الحال مع كل الجيوب االستيطانية بما في 
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ذلك الدولة الصهيونية، ال يمكن لهذه الدولة أن تأخذ 

  ..بيد السكان األصليين وفي هذه الحالة الفلسطينيين

ب  دكتور، كنت تتحدث عن الجيو:أحمد منصور

االستيطانية وأنها التي قامت على أطالل دول أخرى، 

  .وأنها لم تتعايش مع السكان األصليين أولم تقبلها

 ال يمكنها أن تتعايش :عبد الوهاب المسيري.د

فالوجود الصهيوني في فلسطين يعني الغياب 

قاموا أو من .. ، هذا ما عرفه دعاة الفلسطيني

ب االستيطاني ، هذا عرفه أيضاً الجيبحروب الفرنجة

في الجزائر، الجيب األبيض في جنوب أفريقيا، وفي 

أرض "نهاية األمر الصهاينة، ولذلك الشعار األساسي 

هذه لم يكن من قبيل العبث، إنما كان يعني " بال شعب

، هذا هذه األرض يجب أن تخلى من شعبهاتماماً أن 

هو طبيعة النظام الصهيوني، كان هناك من الصهاينة 

شعارات إنسانية، وإن كان هناك من أمن من طرح 

 فهذا من قبيل خداع الذات أو خداع اآلخر، ،بهذا

هناك بين الجنود في حروب بمعنى أنه البد وأن 

الفرنجة التي يطلق عليها الحروب الصليبية، البد 

أنه كان هناك من صَّدق أنه قد جاء ليعلي رسالة 

، غربيالسالم والمحبة في الشرق األوسط والعالم ال

من هذا المنظور قام بذبح اآلخرين، الجنود ..وبهذا 

اإلمبرياليين البريطانيين حينما كانوا في مجاهل 

أفريقيا ويقومون بذبح اإلفريقيين البد وأنهم كانوا 

يدافعون أيضاً عن الرجل األبيض، كانوا يصدقون 

فيجب باستمرار في دراستنا ألي ظاهرة ذلك، 

االستيطانية أن نميز بين سياسية وبالذات الظواهر 

، ويجب أن أشير الديباجات وبين البنية التي تنشأ

أن كثير من الصهاينة الذين دخلوا إلى إلى ما يلي 

فلسطين فوجئوا بوجود الفلسطينيين، وهاجر 

  .بعضهم مرة أخرى إلى بالدهم

 كانوا يتوقعون دولة نظيفة من ليه؟: أحمد منصور

ائيلي أو العرق األعراق كلها إال العرق اإلسر

  الصهيوني؟

  ..ويبدو.. يبدو طبعاً: عبد الوهاب المسيري.د

.. يتابعوا األحداث؟ أال ..   يعني ألم:أحمد منصور

  أال يشاهدون األخبار؟ 

طبيعة الخطاب الغربي في : عبد الوهاب المسيري.د

نهاية القرن التاسع وبداية القرن العشرين كان 

، ولذلك نجد أن ماًيتجاهل شعوب آسيا وأفريقيا تما

وعد بلفور يشير إلى الجماعات غير اليهودية التي 

% ٩٠في فلسطين، أي أنه أشار إلى ما يزيد عن 

مثلما أقول مثالً الجماعات غير القطرية في قطر، 

وفي هذا األمر هنا شعب قطر هو صاحب هذه 

  .األرض

في -عفواً - هناك من يختلف معك :أحمد منصور

ن اتفاقات السالم اآلن التي هذا الطرح، ويقول أ

وقعت بين العرب وإسرائيل والتعايش القائم بينها 

وبين بعض جيرانها الذين وقعت معهم اتفاقات، بل 

بينها وبين الفلسطينيين أنفسهم الذين وقعوا اتفاقات 

معهم، ويتعايشون، اآلن داخل الدولة ويستعدون 

موعد إلعالن الدولة الفلسطينية في شهر مايو القادم ك

يقولون محدد كما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، 

بأن مثل هذه األطروحات التي تطرحها اآلن أصبحت 

، كان يمكن أن أطروحات قديمة وعفى عليها الزمن

تقبل في الستينات، كان يمكن أن تقبل في أوائل 
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السبعينات، أما اآلن فأين موقعها من عمليات السالم 

  القائمة؟ 

في الواقع وأنا بدي أكتب : لمسيريعبد الوهاب ا.د

الموسوعة هذا ما أخبرني به األصدقاء أو بعض 

 مع كامب ديفيد، ثم أخبرت ٧٧األصدقاء في الـ 

في أوسلو وفي مدريد وفي واي .. بهذا بعد 

، كانوا دائماً يطلبون أن أتوقف عن الكتابةبالنتيشن، 

لكن صبرا وشاتيال مثالً أثبتت صدق توقعاتي ثم 

، ثم هناك الحرب القائمة االنتفاضة الفلسطينيةهناك 

في جنوب لبنان وهكذا، ثم هناك رئيس جمهورية 

مصر اآلن، قبل أن آتي إلى هذا المكان كنت أشاهد 

التليفزيون وقال رئيس الجمهورية أنه منذ ما يقرب 

من ثالثة أعوام تقريباً لم يحدث أي شيء على الجبهة 

  . الفلسطينية اإلسرائيلية

كما يقال يا -سياسة -لكن دي : د منصورأحم

 ويعني عوامل السياسة اليومية، التعامل -دكتور

السياسي اليومي المتغير مع اليهود كما يقول أنصار 

هل السالم، هو تعامل يخضع للمعطيات العلمية، 

ترى أن هناك ثوابت أساسية ال يمكن لدى الحركة 

غير الصهيونية كمتخصص فيها ال يمكن أبداً أن تت

مع التغيرات السياسية اليومية الواقعية في 

  األحداث؟ 

نعم، في الموسوعة في : عبد الوهاب المسيري.د

الجزء السابع وهي موسوعة من ثمانية مجلدات، في 

المجلد السابع هناك مدخل يسمى اإلجماع الصهيوني، 

حاولت فيه أن أجد ما هي حدود هذا اإلجماع، 

سطين هي إسرائيل، دا حد فوجدت مثالً إيمانهم بأن فل

أدنى، وأن حق اليهود في هذه األرض مطلق، 

  . وبالتالي حق الفلسطينيين فيها عرضي

  من الذي عبر عن هذه المفاهيم؟: أحمد منصور

بدون …جميع الصهاينة: عبد الوهاب المسيري.د

استثناء، يعني سواء في اليمين أم فيما يسمى اليسار 

ليهود في لق المطلق الجميع يؤمن بالحوفي الوسط، 

لسكان إحدى ) مناحيم بيجن(، وكما قال هذه األرض

إن كانت هذه : الكيبوبتسات االشتراكية قال لهم 

فلسطين وليست إسرائيل فال يحق لكم أن تكونوا 

موجودين، يجب على هذه األرض أن تكون 

  ..وهذه هي طبيعة. إسرائيل

أن اإلسرائيليين أو   لكن هل تتوقع:أحمد منصور

الصهاينة سوف ينجحوا في تحقيق هذه المفاهيم في 

، داخل فلسطين ٤٨ظل استمرار بقاء عرب 

واستمرار أيضاً وجود الفلسطينيين في غزة والضفة 

إلى هذا الوقت، واستمرار الصدام اليومي الموجود، 

هل يمكن لهذه األشياء الموجودة التي تقول أن كل 

  ق؟الصهاينة بدون استثناء أقروها أن تتحق

أنا طبعاً من المؤمنين بأن : عبد الوهاب المسيري.د

كيفية اختفائها هذه لكن .) …(الدولة الصهيونية 

مسألة تتوقف على ظروف تاريخية ال يمكن أن أتنبأ 

، فثمالً هناك كما أقول دائماً نموذج جنوب بها

أفريقيا، وهو قد اختفى الجيب االستيطاني تماماً دون 

ن تكلفة بشرية باهظة، بعد إبادة، دون مذابح، دو

جهاد من جانب الشعب أو الشعوب السوداء هناك، 

تنازل وهزم الجيب االستيطاني في نهاية األمر 

، األبيض هناك وسلَّم مقاليد األمور لألغلبية السوداء

وال يزال البيض هناك في بقايا الجيب االستيطاني 
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هناك جزء من االقتصاد الجنوب أفريقي بل يقال 

إن بعضهم قد سيطر على بعض قطاعات . .أنهم

االقتصاد ؟ مثل هذا النموذج أعتقد إنه نموذج يجب 

   …أن يحتذى في داخل

  الفرق بين اليهود واليهودية الصهيونية

رق بين جنوب أفريقيا لكن هناك فوا: أحمد منصور

والجيب والوضع واألغلبية السكانية السوداء، وهناك 

فرق اآلن بين ما يحدث في فلسطين واألغلبية 

اليهودية التي تغلب على الجانب الفلسطيني، دعني 

أيضاً أسألك عن نقطة مهمة جداً يعني ربما يعني 

عنوان الموسوعة يدل عليها وهي اليهود واليهودية 

  ، هل ثمة فوارق بين الثالثة؟ والصهيونية

نعم يعني، في نهاية .. نعم: عبد الوهاب المسيري.د

األمر الموسوعة تحاول أن تميز بين اليهود 

اليهود هذه جماعات موجود في أنحاء  .واليهودية

العالم تتأثر بالمجتمعات التي فيها، أما اليهودية فهي 

 .عقيدة ذات معيارية وتختلف من عصر إلى عصر

 أن مفهوم الشعب اليهودي هذا من ضمن أرى

الديباجات واالعتذارات الصهيونية، األوهام 

  .األيديولوجية

 لكن الواقع دكتور في إسرائيل أوفي :أحمد منصور

الواقع هو وجود شعب يهودي بغض .. فلسطين اآلن

النظر عن االختالفات الموجودة، لكن استطاع اليهود 

ات من العالم يعني هذا الشت..أن يجمعوا هؤالء

  .ويقيموا دولة اآلن

  .كيف تفكر: عبد الوهاب المسيري.د

اآلن يعني ما تطرحه أما يصطدم مع : أحمد منصور

  واقع موجود يؤمن به الكثيرون؟

حتى لو كان هناك شعب : عبد الوهاب المسيري.د

واحد في إسرائيل فهو شعب إسرائيل وليس شعب 

  ..وديهود، بمعنى أنه مختلف في جوهره عن يه

 هذا أيضاً يدخل في إطار اختالف :أحمد منصور

من هو اليهودي، ومن هو المفهوم أو التفكير عن 

نعم، وفي داخل  اإلسرائيلي، ومن هو الصهيوني؟

إسرائيل نفسها هناك صراع بين العلمانيين والدينيين، 

وداخل الدينيين نفسهم هناك صراع بين األرثوذكس 

ين من جهة أخرى، من جهة واإلصالحيين والمحافظ

اآلن في فقرة على التلفزيون كان هناك احتجاج من 

جانب األرثوذكس على اليهود اإلصالحيين الذين 

نصبوا امرأة حاخام، هذا غير معروف على اإلطالق 

فهنا يوجد عدة يهوديات تتصارع ثم في اليهودية، 

، هناك اآلن العنصر هناك الصراع الشرقي والغربي

 وهناك اآلن عنصر الفالشا، الروسي الذي جاء،

 عام ٥٠بعد مرور ) يوري أفينيري(ولذلك كما قال 

ال تعرف هذه الدولة هويتها، هل هي دولة 

، كما فشلت في لإلسرائيليين أم دولة ليهود العالم

تعريف من هو اليهودي، ألن نتحدث عن هذا باعتبار 

طيب ما هو إذا ..أن الشعب اليهودي بأعتقد إن هو

 اليهود فعالً إلى اآلن من خالل المعطيات إذا كان..

، من هو اليهودي فشلوا في تعريف من هو اليهودي

 عاماً من البحث والدراسة ٣٦في تصورك أنت بعد 

هل تستطيع أن تعرف لنا في اليهودية والصهيونية، 

  من هو اليهودي؟

http://www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=91133
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أنا أسقطت كلمة يهود تماماً : عبد الوهاب المسيري.د

الجماعات بدالً منها مصطلح من مصطلحي واستخدم 

كلمة يهود تعني أن هناك كتلة واحدة ..…اليهودية

يعني لهم صفات ..، ألن متماسكة تسمى اليهود

بحثت عن هذه الصفات، تميزهم عن اآلخرين، أنا 

، وهذا هو سبب أنهم يسألون من هو فلم أجدها

وجدت أن كلمة جماعات اليهودي، في مقابل ذلك 

، وهي إنني مقدرة تفسيرية عاليةيهودية لحد ما لها 

يمكن هنا أن أتتحدث عن الجماعات اليهودية في 

الواليات المتحدة وأن أدرسها في سياقها األميركي، 

والجامعة اليهودية في إثيوبيا وأدرسها في سياقها 

األثيوبي، والجماعة اليهودية في مصر وأدرسها في 

سياقها المصري، وإن فعلت ذلك سأفهم الكثير 

الكثير، بينما لو تحدثت عنهم باعتبارهم يهود و

والسالم كما يفعل بعض فقهائنا، كما يفعل بعض 

المعادين للسامية،إذا سقطت في هذا، فالمقدرة 

التفسيرية لهذا المصطلح ضعيفة للغاية ألنني سأحتار 

في هذه الحالة ألن أرى كيف يتحدث يهود الواليات 

يهود المتحدة اإلنجليزية، بينما يتحدث 

  ..الروسية..إثيوبيا

دكتور هذا عفواً إسمح لي هذا يخالف : أحمد منصور

أو معظم األطروحات الموجودة اآلن .. كثير من 

التي تفسر الواقع الموجود أيضاً بالنسبة للصهاينة، 

الكل يرى أن هناك يعني أنت تفسره تفسيراً مغايراً، 

كاد لوبيات، واللوبي اليهودي في الواليات المتحدة ي

يكون متفق على أشياء أساسية ويلعب دور خطير 

، وهذا الطرح في صناعة القرار في إتجاه إسرائيل

الذي تطرحه ربما يخالف قضية اللوبيات، قضية 

المؤامرات كما تثار وغيرها من األمور، أنت اآلن 

أطروحاتك افتراضية في مقابل أطروحات واقعية 

  .فسيرهاموجودة يتعامل معها الناس ويحاولون ت

 تسمى أطروحاتي ذالما: عبد الوهاب المسيري.د

أطروحاتهم هم أيضاً افتراضية، وعلينا ...افتراضية 

سأضرب .. أن نختبر هذه األطروحات بالواقع 

على محمد علي في منتصف  مثالً القضاء ، أمثلة

قبل المنتصف . م١٨٤٠القرن التاسع عشر عام 

 علي دون بقليل، تحالفت أوروبا بأسرها ضد محمد

، مثالً أن يكون هناك لوبي يهودي أو الصهيوني

المنتخب ) يدألين( الواليات المتحدة قضت على 

هذا المجرم ) بينوشيه( شرعياً في شيلي ونصبت 

بدالً منه دون أن يكون هناك لوبي شيلي في مقابل 

قد رشح نفسه لالنتخابات، ) …( ذلك حينما ما كان 

 عن ماذا سيحدث إن وسئل المتحدث الرسمي التركي

كان هناك رئيس جمهورية أميركي له خلفية إثنية 

إن المسألة في نهاية األمر مرتبطة : يونانية قال

بالمصالح االستراتيجية األميركية، وبالتالي الخلفية 

. اإلثنية لرئيس الجمهورية ال تهم على اإلطالق

الفرق بين يهود ألمانيا أطرح أيضاً المثال الثاني، 

 يهود ألمانيا  ويهود إنجلترا،١٩اية القرن في نه

كانوا كثرة عددية، كانت اللغة األساسية في الحركة 

الصهيونية هي األلمانية، رئاسة الحركة الصهيونية 

موجودة في ألمانيا، يهود الليبشتية، اليبشتية هي لغة 

ألمانية، كل هذا في مقابل يهود إنجلترا المعاديين 

ورغم ذلك ، هم قلة قليلة وهكذاللصهيونية أثرياء، لكن

من إنجلترا ولم يصدر في ألمانيا، صدر وعد بلفور 
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وال يمكن تفسير هذا إال في إطار المصالح 

  االستراتيجية 

أمه ) بلفور(نشر قبل أيام فقط أن : أحمد منصور

  يهودية بولندية وكان يخفي هذا حتى اكتشف 

 مش بلفور، هم قالوا أحد: عبد الوهاب المسيري.د

المسؤولين عن وعد بلفور، ألن بلفور نفسه من 

  .األرستقراطية اإلنجليزية

اليهود والغرب ومن الذي يوظف اآلخر 

  لمصلحته

وحضرتك يعني أكدت في الموسوعة : أحمد منصور

نا على بعض أجزائها على أن هو كان كما اطلعت أ

يريد أن يتخلص من اليهود وأن هذا يدخل في إطار 

االستراتيجية الغربية، وهذا أيضاً يا دكتور يدخلنا في 

أيهما يوظف محور هام للغاية نريد أن نستوضحه 

؟ هل إسرائيل هي التي توظف الغرب اآلخر

 لمصالحها والواليات المتحدة كما هو ظاهر اآلن من

خالل اللوبيات اليهودية الموجودة في الواليات 

المتحدة و الموجودة في أوروبا اآلن، والتي 

استطاعت أن تقيم دعاوى في سويسرا وتأخذ أموال، 

واآلن تهدد ألمانيا وتأخذ منها أموال منذ الحرب 

العالمية الثانية وحتى اآلن وفي فرنسا ما قامت به 

يوظف إسرائيل، من يوظف اآلخر الغرب وما تفعله، 

  أم إسرائيل هي التي توظف الغرب؟ 

كما قلت هناك استراتيجية : عبد الوهاب المسيري.د

غربية وحينما قضى على محمد على لم يكن هناك 

لم يكونوا العبين في السياسة الغربية على .. اليهود

  .رغم ذلك تم القضاء على محمد علياإلطالق، 

م للغاية هل كنا نتحدث عن محور ها: أحمد منصور

إسرائيل هي التي توظف الغرب أو اليهود أو 

الصهاينة هم الذين يوظفون الغرب لمصالحهم، أم أن 

الغرب هو الذي يوظف إسرائيل لمصلحته في ظل 

الدولة مصطلح تردده في كتاباتك وهو مصطلح 

  الوظيفية؟

نعم، في نهاية األمر أنا : عبد الوهاب المسيري.د

 الغربية هذه إمبريالية ضخمة إن اإلمبرياليةأعتقد 

لها مؤسسات ولها طرق لصنع القرار وتشكلت هذه 

حينما ، االستراتيجية في منتصف القرن التاسع عشر

ظهر اليهود كالعبين في السياسة الدولية في أواخر 

 الصهيونية تشكلت وكان ت كانالقرن التاسع عشر

، على يد غير اليهودالفكر الصهيوني أيضاً قد تشكل 

ذه مسألة هامة البد من ذكرها أن الفكر الصهيوني ه

لورد (    بقضه وقضيضه قد تشكل في كتابات 

الصحفي ) لورنس ألفونس (و) شافت تري

، ألن في نهاية وكالهما معادي لليهوداإلنجليزي، 

المشروع الذي يهدف إلى "األمر الصهيونية هي 

ونقلهم إلى .. تخليص أوروبا من اليهود وتحويلهم

  .جماعة استيطانيةوكما قلت تحويلهم إلى " آخربلد

 أزعم أن الجماعة ما هي الجماعة الوظيفية؟

الوظيفية أحد المفاهيم التي توسعت في الموسوعة 

هي جماعة دخلت يكونها المجتمع من خارجه أو 

يجندها من داخله ويعهد إليها بوظيفة معينة ويعرفها 

ائماً هو في إطار هذه الوظيفية، والمثل على ذلك د

جماعة قتالية ُعرِّفت في ، أرى أن المماليك المماليك

 ولذلك حتى كلمة مملوك، يمكن ضوء وظيفتها

أضرب أمثلة أخرى على الجماعات الوظيفية لكن ال 
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داعي ألن أصيب المستمع بالملل، أعتقد أن اليهود أو 

الجماعات اليهودية في الغرب كانت جماعات وظيفية 

، لكنها  أساسيتين التجارة والرباعهد إليها بوظيفتين

  …أصبحت جماعات

هل عهد اليهم أم هم اللي تخصصوا : أحمد منصور

  في هاتين الوظيفتين؟

ال يمكن في علم االجتماع : عبد الوهاب المسيري.د

 هو التشكيل االجتماعي نفسه أن أتحدث عن إرادة،

قد حولهم إلى جماعة وظيفية، ألن أكبر دليل على أن 

أنهم في  ليست مسألة مغروسة في طبيعتهمالمسألة 

المجتمعات اإلسالمية لم يتحولوا، بعضهم لم يتحول 

إلى جماعة وظيفية، بينما نجد أن بعض المسلمين 

، فالمسألة قد تحول إلى جماعات وظيفية في أفريقيا

ليست مرتبطة بالطبيعة الخاصة لليهود، وإنما 

، حينما أصبح مرتبطة بوضع اجتماعي معين

جماعات بعض الجماعات اليهودية ..جماعاتال

، وظيفية بال وظيفة كان على الغرب أن يجد لها حل

المسألة اليهودية في جوهرها هي مسألة الجماعة 

الغرب قرر أن الوظيفية التي أصبحت بال وظيفة، 

، وهذه الوظيفة ينشيء وظيفة جديدة لهذه الجماعات

 أن يؤسس لهم دولة في، وظيفة استيطانيةهي 

.. فلسطين تصبح هذه الدولة قاعدة للمصالح

تدافع عن المصالح الغربية نظير ، لالستعمار الغربي

أن يدافع الغرب عن أمنها، وهذه هي العالقة 

التعاقدية الموجودة بين الدولة الصهيونية الوظيفية 

  .والعالم الغربي

تدخل في  دكتور حضرتك  يعني: أحمد منصور

 عن الدولة لغي قضية الدينتحاجتين أساسيتين، أوالً 

اليهودية القائمة اآلن في إطار تحويلها إلى إطار 

 اللي تلغي نظرية المؤامرةالثاني هو أنك ، وظيفي

بتقوم عليها معظم المفاهيم العربية وحتى ربما غير 

العربية بالنسبة للدور اليهودي أو للدور الصهيوني 

  .في الغرب وفي إسرائيل

نظرية المؤامرة نعم، : عبد الوهاب المسيري.د

، وهي مسألة بسيطة، ليست بنظرية إنما هي إشاعة

اليهود مسؤولين عن كل يعني إنك حينما تقول أن 

، من شيء فقد أعفيت نفسك من مسؤولية تفكير

تزويد العقل مسؤولية البحث، من مسؤولية محاولة 

فنظرية  لما يحدث، العربي بخريطة تفصيلية

محاولة ، روب من التفكيرالمؤامرة هي محاولة لله

 كما ه، ألنللهروب من االجتهاد وبالتالي من الجهاد

أقول إن كان اليهود فعالً قد تحكموا في العالم بأسره 

فيجب أال نحارب ضد الشيطان، أنت تحارب فقط 

ضد البشر وال تحارب ضد الشيطان، فإن كان اليهود 

بشر وهذا ما أسعى إلى قيامي به في الموسوعة 

م إلى بشر، لكن البشر يمكن أن يقوموا بمذابح، نحوله

بالظلم، الشر جزء من البشر، بمعنى إننا هنقول 

يتصور البعض أنني بذلك قد برأتهم سأأنسن اليهود 

، أنا أحاول أن أجعل منهم ظاهرة اجتماعية ال

تاريخية يمكن التعامل معها وفي إطار التعاون معها 

لكن في جنوب  ..يمكن التعاون معها سلماً وحرباً

لبنان يتعاملون معها، اإلنتفاضة تعاملت معها 

تعاملت معها بأن قامت بالجهاد ضدها، أنا تعاملت 

 ٨معها باالجتهاد، كتبت هذه الموسوعة من 

مجلدات في ربع قرن كي أعطي القارئ العربي 

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٣٨ من١٤                                               ٢٠٠٩ -أيلول

 



 التحدي الصهيوين                        )٢-١٨(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

وصانع القرار العربي خريطة تفصيلية لهذه الظاهرة 

  .ونيةاليهودية واإلسرائيلية والصهي

عفواً يا دكتور أنا يعني ما أود إن أنا : أحمد منصور

أقطعك، بس حضرتك اآلن بتلقي كثير من المفاهيم 

 الذي يعني منذ عدة تصدم العقل العربيالتي ربما 

عقود أو منذ بداية الصراع العربي الصهيوني وهو 

له مفاهيمه الخاصة التي يتابعها من خالل هذا 

اهد بسيط اآلن يقول لك يا الواقع، من السهل أن مش

اليهود يسيطرون دكتور إحنا في عصر العولمة، 

 ويوجهوه في ظل أيضاً على االقتصاد العالمي

الجماعة الوظيفية الموجودة اآلن، اليهود يسيطروا 

على المناصب الرئيسية في اإلدارة األميركية اآلن 

ويوجهونها أيضاً بما يخدم مصالحهم، اليهود في 

ن أصبح لهم نفوذهم وتأثيرهم حتى على ألمانيا اآل

صناعة القرار، في سويسرا، في فرنسا، في كل هذه 

األماكن بتوجه اليوم، حتى في االتحاد السوفيتي 

مؤخراً حتى كان هناك رئيس وزراء يهودي، كل 

هذا يعني هل كل هذه األشياء هي وليدة الطبيعة 

د المجتمعية أو طبيعة المجتمعات أنها أبرزت اليهو

أم أن هناك مؤامرة، هناك تخطيط، بهذا الشكل، 

  هناك ترتيب؟

أوالً حينما نتحدث عن : عبد الوهاب المسيري.د

اليهود بشكل عام فنحن نشهد في فهم يعني يهود 

الواليات المتحدة مختلفين بشكل جوهري عن يهود 

وبالتالي إثيوبيا، وعن يهود روسيا، وعن يهود الهند، 

،  الواليات المتحدة اليهود الجددأنا أسمي مثالً يهود

ألنه هؤالء لم يمارسوا العداء للسامية، لم يمارسوا 

لم يمارسوا التركز السكاني، )الجبتو(مسألة الحياة في 

بمعنى أنها تجربة جديدة جداً ويجب أن نأخذها في 

االعتبار، وبالتالي حينما يحدث لليهود ترقي وحراك 

ليات األخرى، أم إجتماعي فهل هم مختلفون عن األق

أن هذا جزء من كونهم أقلية في مجتمع ديمقراطي 

يسمح لهم بالحركة؟ أنا أشبه اليهودي في المجتمع 

األميركي بالموظف في مؤسسة ما، إن نجح هذا 

الموظف في خدمة المؤسسة فإنه يترقى، لكنه لو 

وقف ضد مصلحة المؤسسة فإنه يفصل، ومن ثم 

 إلسرائيل مصالح هل توجد: أطرح السؤال التالي

 إسرائيل تهل لو اختفمختلفة عن المصالح الغربية، 

واختفى اليهود من على وجه األرض هل ستتغير 

 قد تتغير درجة أو درجتين، االستراتيجية الغربية؟

لكنها ستظل في عدائها للعرب وفي عدائها لإلسالم 

لسبب بسيط، وهو أن الغرب مثالً يعيش على الطاقة 

نرى ماذا يحدث في أسعار البترول، الرخيصة ونحن 

تصور لو حدث في العالم العربي أو العالم اإلسالمي 

الكتلة االقتصادية المتماسكة، .. نوع من أنواع الوحدة

هذا يعني إن السوق الغربي أيضاً سينعكس من هذا، 

يعني أن موقفنا التفاوضي سيتحسن، فالصهاينة قد 

ي جزء نجحوا في أن يجعلوا مشروعهم الصهيون

، وسألت مرة من المشروع االستعماري الغربي

هل لو اختفى الجنس ) جيمس أبولك(السيناتور

هل اإلسرائيلي واليهودي من على وجه األرض 

وكانت إجابته  سيغير هذا من السياسة األميركية؟

، ال يتخيل العالم بدون إسرائيلإنه : ظريفة جداً، قال

ناً يكون أبلغ فلم يجب على السؤال، لكن الصمت أحيا

  .من الكلمات نفسها
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أنا عندي ضغط شديد من المشاهدين : أحمد منصور

ورسائل فاكس كثيرة وصلت، لكن قبلها أريد بإيجاز 

يا دكتور من هو اليهودي؟ من هو الصهيوني؟ من 

هل ثمة فوارق أساسية بين هو اإلسرائيلي؟ 

  التعريفات الثالثة؟

ليهودي؟ نعم، من هو ا: عبد الوهاب المسيري.د

سأفشل في تعريفها ألنهم فشلوا في الدولة اليهودية، 

ألن الشريعة اليهودية نفسها وضعت تعريف مبهم 

أنه من يؤمن باليهودية ومن ولد ألم لليهودي 

يهودي؟  ، فهل معنى ذلك الملحد يبقىيهودية

إجابة السؤال اليهودية نعم، وبالتالي نجد هنا ..اإلجابة

ا تعريف عقيدي وعرقي في إبهام، ألن التعريف هن

نفس الوقت، على عكس الديانة اإلسالمية أو الديانة 

المسيحية ال يمكن إلنسان أن يكون ملحد ومسلم أو 

ملحد ومسيحي إن آمنت آمنت وإن كفرت كفرت، 

نتحدث عن اليهودي المتدين فنتيجة لذلك نحن 

، وفي داخل هذا واليهودي اإلثني واليهودي الملحد

لتشكيالت، يهودي إصالحي، اليهودي توجد عشرات ا

  ...األرثوذوكسي، واليهودي المحافظ، اليهودي

يعني سنضيع في تعريفات من هو : أحمد منصور

  .اليهودي 

  نعم: عبد الوهاب المسيري.د

   طب من هو الصهيوني؟:أحمد منصور

يؤمن الصهيوني هو : عبد الوهاب المسيري.د

دياً أم غير  سواء كان يهوباأليديولوجية الصهيونية

  .يهودي

 مليون ٤٠وجود يعني فعالً ادعاء : أحمد منصور

 ممكن أن يكون صحيح، أميركي أنجيلي صهاينة

  مسيحي وصهيوني في نفس الوقت؟

ممكن، بالعكس أنا أرى أن : عبد الوهاب المسيري.د

الحركة الصهيونية قد تأسست على يد مفكرين غير 

  .يهود معادين لليهودية

   هو اإلسرائيلي؟من: أحمد منصور

دي إشكالية أخرى، ألننا : عبد الوهاب المسيري.د

مثل اليهودي تماماً نجد أن اإلسرائيلي هل هو الذي 

 ألف روسي الذين ٧٠٠أم أن الـ ولد في إسرائيل ،

هاجروا واستقروا في إسرائيل هم أهل إسرائيل، 

وماذا عن اليهود من أصل مغربي، واليهود من أصل 

يما اسميه في موسوعتي اآلن عراقي، سندخل ف

، التركيب الجيولوجي الذي التركيب الجيولوجي

  .يتطابق مع الواقع

 أنت تفكك اليهود، تفكك الصهاينة :أحمد منصور

  تفكك اإلسرائيليين، 

وأعيد .. وأعيد تركيبها: عبد الوهاب المسيري.د

  .تركيبها بطريقة

  هل هناك من اتفق معك فيما تطرحه؟: أحمد منصور

يعني بعض الكتابات : بد الوهاب المسيريع.د

العربية بأعتقد إنها قد اتفقت معي بشكل جزئي، 

قرن ¼ لعلني أنا قمت بهذا العمل الموسوعي لمدة 

يعني أنا سابق في هذا األمر أنني جمعت كل هذه 

األمور وحولت بعض اإلشراقات الهامشية إلى 

أطروحات ذات طابع تفكيري مركزي بمعنى إنه 

التركيب الجيولوجي هذا تجد في بعض الكتابات مثالً 

القهوجي هذا الكالم في كتابات الدكتور أسعد (..) 
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رجوب، كتابات جمال حمدان، فأنا آخذ كل هذه 

  .األطروحات وحولتها

لكن أيضاً أعداء الصهيونية اتهموك : أحمد منصور

بأنك بسطت الحركة الصهيونية ومن ثم يعني فتحت 

 خدمت الصهيونية بهذه لها المجال إلى أنك

  .الموسوعة ولم يعني تكن ضدها

هناك من يبسط األمور، : عبد الوهاب المسيري.د

وضعت الخريطة ويرى ذلك أنا أعتقد بعد أن 

لم أخدم أحد سوى  فأنا التفصيلية للصهيونية

، بمعنى إنه أعتقد إن كثير اإلنسان العربي والحقيقة

وسوعتي من الصهاينة واليهود بعد أن يقرأوا م

  ..سينظرون ويحاولون تجاوز

يعني أنت تعتقد التهديدات التي : أحمد منصور

وجهت إليك من الصهاينة يمكن أن تتطور بعد أن 

يقرأوا الموسوعة ويعتبروك فعالً اآلن ساهمت أو 

تساهم في معادة الصهيونية والسامية بشكل 

  أساسي؟

أنا غير معادي لليهود دي : عبد الوهاب المسيري.د

ألة قائمة، أنا أنادي بالدفاع عن حقوق اليهود في مس

أوطانهم، يجب أن نتذكر أن اليهودي الذي يحرم من 

  .حقوقه في وطنه يتحول إلى مستوطن صهيوني

  يعني تعادي الصهاينة؟: أحمد منصور

الصهيونية .. اعادي: عبد الوهاب المسيري. د

بمعنى إنها ليست كراهية، وإنما قمت بعملية دراسة 

كيان استيطاني يان الصهيوني ووجدت إنه للك

، فأنا أعاديه مثلما أعادي جنوب أفريقيا، إحاللي

النظام األبيض، مثلما أعادي النازية، ليس بنفس 

أضع كل هذه الحركات في نفس الدرجة، ولكني 

  . وفي نفس السياقاإلطار

 اسمح لي آخذ بعض المداخالت األخ :أحمد منصور

  .سعيد دودين من برلين

...............................  

..................................  

.................................  

  طبيعة العالقة بين الصهيونية والماسونية 

أنا توصلت على دراسة : عبد الوهاب المسيري.د

لم أجد دالئل على هذه عالقة الصهيونية بالماسونية، 

يوجد يهوديات فيوجد أيضاً ، فيوجد أوالً كما العالقة

ماسونيات مختلفة، والمسألة تختلف من وطن عربي 

في تركياً، إلى آخر، فالمسألة لها وضع خاص جداً 

 بالماسونيين هم في واقع األمر قد نكثير ممن يسمو

، فمثالً دخلوا الماسونية ألسباب معادية لالستعمار

في مصر وجدنا إن كثير ممن دخلوا الحركة 

ة دخلوا فيها ليستفيدوا من وضع الماسونية الماسوني

في الغرب في أن هو أعضاء الجاليات الغربية كانوا 

لهم حقوق غير متوفرة للشعب المصري، فبالتالي 

 واكثير من دعاة حركات التحرر الوطني كان

ينضمون للماسونية بأي شكل، الماسونية مثالً في 

هودية الي.. ألمانيا هلع من دخول اليهود الماسونية

األرثوذكسية تحرم الماسونية، فكما نرى المسألة 

  .مركبة جداً

يعني ما نقدرش نقول إن فيه عالقة : أحمد منصور

أو نقدر نبسط أو نفكك كما أنت قائم على مذهب 

  .التفكيك
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هنا التفكيك يؤدي بي إلى : عبد الوهاب المسيري.د

إني أرى ماسونيات عديدة ويهوديات عديدة ويجب 

اسة كل حالة في ظروفها، ويجب أال نعمم علينا در

  .في حالة الماسونية

لكن الماسونية بأدنى درجة لها وأعلى : أحمد منصور

  درجة لها كيف تراها ؟

ال توجد وحدة، فمثالً : عبد الوهاب المسيري.د

  .الماسونية في فرنسا مختلفة تماماً

وجد ماسونية خيرة يعني تيعني هل : أحمد منصور

كما هو ظاهر في مناهج الماسونية أو تساعد الناس 

  مبادئها أو الترويج لها؟

في بعض المراحل، أعتقد : عبد الوهاب المسيري.د

مثال الماسونية في عالقتها بحركات التحرر الوطني 

الماسونية اإليطالية والفرنسية تساعد كانت مثال 

 من قيادات الحركات الوطنية في البالد المستعمرة

بيعة الحال كان هنا الصراع بين قبل إنجلترا، بط

الصراع مثالً االستعمار اإليطالي والفرنسي في 

مقابل االستعمار اإلنجليزي، لكن كما هو الحال في 

نستفيد من الصراعات بين العالم الثالث دائماً 

، فما أقوله أن هناك شائعات االستعمارات المختلفة

ن أتتردد وما أطلبه ممن يروج لمثل هذه الشائعات 

، ألن يدرس المسألة أن يجتهد قليالً ليأتي بالحقائق

هناك أسئلة كثيرة، يعني أنا ال أقول إن أنا أجبت 

  ..على كل األسئلة

 عاماً ألم تجد عالقة ٢٦طب أنت بعد : أحمد منصور

مباشرة بين الصهيونية واليهودية؟ أال يوجد اتفاق؟ 

أال يوجد تعاون؟أال يوجد يعني أي شكل من أشكال 

  ترتيب حتى بين الحركتين؟ال

لم أجد هذه، أجد  أل،: عبد الوهاب المسيري.د

  منظومة 

 ربما جديد يا دكتور هذا الطرح :أحمد منصور

الكثير يؤكد على أن الماسونية هي وليدة للحركة 

  .الصهيونية وهي تخدم أهدافها بكل أشكال الماسونية 

  .عليهم أن يأتوا بالدالئل: عبد الوهاب المسيري.د

  يعني أنت لم تجد دليل حتى اآلن؟: أحمد منصور

تمام مثل البروتوكوالت : عبد الوهاب المسيري.د

الجميع يردد البروتوكوالت، لكن لو قرأت 

البروتوكوالت، أي تحليل للنص بدون أي دراسة 

كاتبها ال يمكن أن يكون ستكتشف على الفور أن 

  .يهودياً

غة الروسية  هي كتبت باللمسألة البروتوكوالت أوالً

كان يمكن .. ولو كانت وثيقة سرية كما يزعمون 

للحاخام الذي كتبها أن يكتبها بالبيبسية وهي لغة 

كانت غير معروفة، أو باآلرامية التي ال يقرأها إال 

المتخصصون، لما قد كتبها بالروسية، في الواقع 

كثير من يهود روسيا في ذلك الوقت كانوا ال 

 كان هناك عملية تسمى ، ولذلكيعرفون الروسية

أي تعليمهم اللغة ) Russification(الترويس 

وجد إشارة واحدة للدين تال الروسية، إلى جانب أنه 

 في داخل البروتوكوالت إال لداوود وسليمان اليهودي

وجد تويمكن أن تكون مصادرها مسيحية إنجيلية، و

إن ، ثم أطرح السؤال التالي )بشنو(هناك إشارة لإلله 

 يكلف الحاخام ذافلما  هناك مؤامرة يهوديةكانت

نفسه أن يقول إننا فعلنا كذا في الماضي وسنفعل 

في المستقبل، لماذا يكلف خاطره؟  .. كذا في الحاضر

أال يخاطب حاخامات مثله أشرار وذئاب مثله؟ 
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وقد وجد ، فالبروتوكوالت هذه وثيقة ساذجة للغاية

نى أننا هزمنا ، بمعالعقل العربي فيها تفسير للهزيمة

فكيف  وهزمنا من عدو ليس مهوالً لهذه الدرجة،

يمكن أن نبرر حالة الهزيمة عندنا، أن ندعي أن هذا 

فَاذْهب َأنْتَ (العدو عنده قوى شيطانية بحيث أن نقول 

وننَا قَاِعداهفَقَاِتال ِإنَّا ه كبرو.(  

  أسباب الكره الشديد لليهود في الغرب

ندي سؤالين، اآلن أال يمكن أن ع: أحمد منصور

تتغير العقلية اليهودية بحيث إنها تتعايش وتغير هذه 

الكراهية التي كما يقول أنهم يتمتعون بكراهية أيضاً 

في الغرب ليس في المنطقة وحدها بحيث أنها 

تتعايش مع اآلخرين، أم أنها مبنية على أن تكون 

  هكذا وعلى أن تثير كراهية اآلخرين ضدهم؟

ال أعتقد أن هناك أوالً أنا : بد الوهاب المسيريع.د

هناك شخصيات ، ما يسمى بالشخصية اليهودية

يهودية نابعة من تشكيالت معينة، ونفس الشيء 

ينطبق على العبقرية اليهودية والجريمة اليهودية، 

ال تكمن في يهوديته، وإجرام  عبقرية اليهودي

أن مقولة ، بمعنى اليهودي ال تكمن أيضاً في يهوديته

الشخصية اليهودية والشعب اليهودي والعبقرية 

تستند اليهودية والجريمة اليهودية، هذه مفاهيم كلها 

 الذي هو أيضاً مفهوم إلى مفهوم العداء الصهيوني

معادي ، وخطورة مثل هذا الموقف أو مثل هذه 

الرؤية أنها تجعل من الصعب علينا فهم أي شيء، 

تجعل من الصعب علينا مثال فهم سلوك بلد زي شبه 

والنرويج التي ال يوجد فيها يهود .جزيرة السويد

أوليفر ( تقرييبا مثالً يصعب علينا فهم واحد زي 

ب بتوطين اليهود في إنجلترا رغم الذي طال) كمبل

أنه كان ال يوجد يهودي، هل كان هو اللوبي 

يجب أن نفهم المسألة في إطارها اليهودي؟ 

، ومن ثم سنبدأ في االستراتيجي الحضاري األوسع

فهمها ال كما أقول يجب أال ننظر لليهود من الداخل، 

، طالما وإنما يجب أن ننظر لهم أيضاً من الخارج

هود من الداخل، فلقد وقعنا في الرؤية ننظر للي

  الصهيونية ووقعنا أيضاً في الرؤية العنصرية

 بمعنى أن ندخل معهم في عملية سالم صهينة العرب

أنا أعتقد قد أوافق على هذا، ألني وجدت أن الخطاب 

 صادر كلمات مثل السالم والحوارالصهيوني قد 

ع سيقولون هل أنت مع السالم أو ضده؟ أقول أنا م

السالم العادل، السالم الذي يعيد للفلسطينيين أرضهم، 

أنا لست من دعاة الحرب، يقولون أنتم مع الحوار أو 

ضده؟ أقول أنا مستعد أدخل في حوار مع ما يتفق 

معي في الحقوق األساسية لإلنسان إن من حق 

الفلسطيني العودة لوطنه، فهناك قرارات لهيئة األمم 

وار العادي هناك أيضاً في هذا، لكن إن فشل الح

الحوار النقدي، وأعتقد أن موسوعتي هي مساهمة في 

هذا الحوار النقدي، بمعنى أنني أتحاور مع الصهاينة 

من خالل توضيح رؤيتي لألوهام الصهيونية، 

  .للعنصرية الصهيونية

أنا عايز أسألك عن قضية الحوار، : أحمد منصور

ين في أنت تحاورت مع رئيس إسرائيل األسبق مرت

  .الواليات المتحدة، الرئيس اإلسرائيلي

  ).حاييم هرتسك: (عبد الوهاب المسيري. د

، نعم مرتين في )حاييم هرتسك: (أحمد منصور

الواليات المتحدة عندما كان رئيساً لبعثة إسرائيل في 
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األمم المتحدة، وكانت مناظراتك معاه أمام التليفزيون 

دكتور على أي األميركي وربما شاهدها األميركان، 

األشياء يستند الصهاينة في تقديم رؤيتهم، وعلى أي 

  األشياء أنت استندت في نقد هذا المفهوم بإيجاز؟

يعني في نهاية األمر : عبد الوهاب المسيري. د

يقولون أنها أرض بال الصهاينة مهما داروا ولفوا 

، فأقول أن من الواضح أن شعب لشعب بال ارض

و الشعب الفلسطيني وآتي هذه األرض لها شعب وه

باألدلة من بينها االنتفاضة اآلن، ألن أنا أعتقد إن 

االنتفاضة هي شكل من أشكال الحوار المسلح، لكن 

  .ترسل رسالة إلى العدو

 تعتقد الحوار هو اليعني أنت : أحمد منصور

 .الجلوس على موائد المفاوضات، وإنما هناك أشكال

  ..أحد أشكال.. الأحد أشك: عبد الوهاب المسيري. د

  ..ما هي الوسائل األخرى التي: أحمد منصور

الحوار النقدي كما قلت : عبد الوهاب المسيري. د

، أعتقد إن حزب اهللا يحاور إسرائيل والحوار المسلح

أيضاً، ألن إسرائيل تدعي أن هذه ليست أرض 

لبنانية، فحزب اهللا يبين لهم أن هذه أرض لبنانية، 

 النار عليهم، الفلسطينيين عن وذلك عن طريق إطالق

طريق إلقاء الحجارة والعمليات االستشهادية المختلفة، 

هذا الشكل من أشكال الحوار يجب أال نسمح 

للصهاينة بأن يصادروا مصطلحات مثل السالم 

  ..والحوار، فنحن مع السالم العادل، نحن مع الحوار

ما هو مفهوم السالم؟ ما هو مفهوم : أحمد منصور

  م العادل لديك؟السال

هو المفهوم الدولي أيضاً : عبد الوهاب المسيري. د

األرض .. وهو السالم الذي يعيد ألصحاب

  .ألصحابها

 أو أرض ٤٨ أو أرض ٦٧ أرض :أحمد منصور

  أوسلو أو أي أرض يا دكتور؟ 

أنا من رأيي أنه نفس : عبد الوهاب المسيري. د

قرارات هيئة األمم تطالب إسرائيل بعودة 

سطينيين، في الواقع لم يسمح إلسرائيل بدخول الفل

المنظمة الدولية إال بعد أن وافقت على عودة 

  الفلسطينيين، بمعنى أن هذا مرتبط بهذا

لكن أنت أيضاً تدعو إلى تفكيك : أحمد منصور

إسرائيل أنها دولة استيطانية وتدعو إلى تفكيكها أيضاً 

م كما فككت جنوب أفريقيا، كيف يتوافق هذا السال

  العادل مع عملية التفكيك؟

التفكيك يكون دولة : عبد الوهاب المسيري. د

ن كلنا مع تفكيك الدولة العنصرية، لم حعنصرية ن

رف أحد الدمع على الجيب االستيطاني في ذي

رف أحد الدمع على الجيب االستيطاني ذالجزائر، لم ي

في جنوب أفريقيا، لكن هذا ال يعني قتل البشر، أنا 

  .البشر، أنا ضد قتل البشرضد قتل 

طبيعة الصراع العربي الصهيوني في المرحلة 

  الراهنة

 ما هي رؤيتك اآلن لطبيعة الصراع :أحمد منصور

  العربي الصهيوني في هذه المرحلة؟ 

أعتقد إن الصراع : عبد الوهاب المسيري. د

سيستمر، ألن ما يطرح اآلن على أنه سالم هو سالم 
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مؤقتة، ألن الشعب الفلسطيني ظالم، بمعنى أنها هدنة 

 ويناضل - والحمد هللا–موجود وال يريد أن يختفي 

  . من أجل حقوقه

لكن هناك اتفاقية سالم وقعها حتى : أحمد منصور

  .الفلسطينيين

هي اتفاقيات هدنة، ألن : عبد الوهاب المسيري. د

لكي يكون السالم دائم البد .. البد للسالم أن يكون

 ما يعرفه الفلسطينيون، هذا ما وأن يكون عادالً هذا

يعرفه العرب، هذا ما يعرفه اإلسرائيلون هذا ما 

هدنة يعرفه الواليات المتحدة، فما يحدث اآلن هو 

، وعندنا مثالً اتفاقية الخليل مؤقتة ال أكثر وال أقل

 مستوطن ٤٠٠نفذت اتفاقية الخليل وقسم الخليل بين 

مة ال  ألف فلسطيني، لكن هذه القس١٠٠صهيوني و

يقبلها أحد وحينما تشاهد التلفزيون اإلسرائيلي تعرف 

  .أن حالة الحرب ال تزال قائمة في الخليل

 لكن نظرية المؤامرة،أنت ترفض : أحمد منصور

تتعرض لمؤامرات من طوال الفترة الماضية ألم 

  ؟اليهود

ليست مؤامرات وإنما : عبد الوهاب المسيري. د

 بالمناسبة مع كثير  بمعنى حينما أنا أتفقمخططات

مما يقوله دعاة المؤامرة عن المستوطنين، المذابح 

لكن هذا والموسوعة مليئة بالحديث عن هذه المذابح، 

 وليس المخطط بطبيعته يمكنك تفهمه جزء من مخطط

أما المؤامرة ويمكنك تفسيره، ويمكنك الحرب ضده، 

وال يمكن التحرك  فهي تتم في الغرف المغلقة

 مذبحة صبرا وشاتيال أنا أجد أنها جزء ، مثالًضدها

  من الرؤية االستيطانية الصهيونية، كما ال تختلف أبداً 

هل تتوقع أن تثير يعني هذه : أحمد منصور

الموسوعة زوبعة في الفكر العربي تجاه الرؤية 

  الصهيونية ؟

أرجو هذا حتى يمكننا أن : عبد الوهاب المسيري. د

 ة استيطانية إحالليةدولننظر إلسرائيل باعتبارها 

ذات ديباجة يهودية، وأال نسقط في فكر التعميم في 

فكر المؤامرة تعميمي وأن ننظر إلى خريطة الواقع 

 أما أن نجاهد دون اجتهاد، أن نجتهد كي نجاهدو

  .فهذا أمر أعتقد فيه انسحاب للجميع

 شكراً جزيالً دكتور عبد الوهاب :أحمد منصور

هدينا الكرام على حسن المسيري، كما أشكركم مشا

  .متابعتكم

 ماسونيوا فرنسا يرفضون النساء

الجزيرة (الماسونيون يتمتعون بنفوذ واسع في فرنسا 

 )أرشيف-نت

   الجزيرة نت- ٦/٩/٢٠٠٩

الماسونية " الشرق الكبير"صوت أعضاء منظمة 

 التي ضد ضم النساء للمنظمةالفرنسية اليوم السبت 
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ويأتي ذلك . فرنساتعتبر أكبر منظمة ماسونية في 

  . عاما من تأسيس المنظمة٢٣٧بعد 

 البالغ عددهم من ممثلي المنظمة% ٥٦وصوت  

 ضد مدينة ليون الفرنسية مندوب السبت في ١٢٠٠

تغيير الدستور الداخلي للمنظمة لصالح قبول نساء 

  .في صفوفها

خمسة من محافل المنظمة قد قبلت نساء في وكانت 

ول على موافقة  دون الحص٢٠٠٨ عام صفوفها

 ١٦٩الجهات العليا بالمنظمة، مما أدى إلى إقالة 

  .عضوا بدرجة معلم من المنظمة

ال يعني عدم وجود ماسونيات في غير أن ذلك 

للمحفل الفرنسي  حيث ينتمي الكثير منهن فرنسا

 يفيته نيكوال" المعلمة" الذي ترأسه النسوي الكبير

لكبير على التي أشادت بدورها بإقدام محفل الشرق ا

  .مناقشة مسألة عضوية السيدات فيه

بالبنائين ويتمتع الماسونيون الذين يعرفون أيضا 

 حيث ينتمي إليهم بنفوذ واسع في فرنسا األحرار

  .سياسيون كبار وقيادات اقتصادية وإعالمية

، ويقول أعضاؤها عقيدة مستقلةوتعتبر الماسونية 

لبناء ا"يمجدون الرب ويعتبرونه عن أنفسهم إنهم 

 ويلزم كل بناء حر بحب اآلخرين والتعرف ".األعظم

  .على ذاته والعيش بأخوية وتسامح، حسب ما يقولون

 والموسيقار غوتهويقال إن الشاعر األلماني 

هاينريش  والشاعر األلماني موتسارتالنمساوي 

  . من أشهر الماسونيينهاينه

 األلمانية:المصدر

 الماسونية    
  

  

  

  

  

  

  

دل بشأن الرسوم الهندسية التي تتخذها ر الج

 )الجزيرة نت(سونية شعارا 

  ٢٥/٦/٢٠٠٨ - -الجزيرة نت 

 يوجد تعريف متفق عليه للماسونية حتى بين 

 

يكث

الما

 

ال

الماسونيين أنفسهم، فكل واحد منهم يتحدث عنها 

.طريقته الخاصة  ب

 كما أنه ليس للحركة أدبيات كثيرة تحظى بشرعية 

 الفهم  االعتماد عليها فيعلمية يمكن للباحثين

 . والتأريخ للنشأة والتكوين

منظمة سرية ة أنها 

ا. لها

نظرة فلسفية خاصة بهم قون على 

ي

 غير أن المشهور عن الماسوني

السم  فروع في العديد من بلدان العالم وهذا 

، ويشترك أفرادها في أفكار البناؤون األحرارمعناه 

خاصة بمنظومة القيم واألخالق الراغبين في نشرها 

كما يتف. بين البشر

، ويعلنون أن يفسرون من خاللها الكون والحياة

 هي وحدها النهج المثال الذي من شأنه إذا العلمانية



 التحدي الصهيوين                        )٢-١٨(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٣٨ من٢٣                                               ٢٠٠٩ -أيلول

 

حل في العالم أن يسود فيه السالم ويخلو من 

 .التعصب

 الهيكل التنظيمي لمنظمة الماسونية وفروعها 

 المنتشرة حول العالم غير معروف ويعتبر في عرف

سرا من األسرار التي ال يجوز أن يطلع أتباعها 

ولمزيد من الكتمان تتخذ المنظمة . عليها غيرهم

 .رموزا وشعارات وإشارات ال يعرفها إال أتباعها

   النشأة

  

  

  

  

  

موز 

 ) جزيرة نت

 ٤٤عام ل إن بداية تأسيس الماسونية تعود إلى 

هيرودس  على يد أحد ملوك الرومان ويدعى ديةال

حيران أبيود ، بمساعدة مستشاريه اليهوديين ريبا

 . وموآب المي

 بعد 

، سلمين

، وإن هدفهم "تاذهم األعظم

 تم في فيليب الخامس

 أمالكهم، واقتِلعت 

ه

رات لها  وأشكال وآالت تتخذها الماسونية شعار

ال(

يقا

مي

أك

 ثمالقوة الخفية وفي بداية تأسيسها كانت تسمى 

 ".البناؤون األحرار"سنوات غيرت اسمها إلى 

 سري للغاية ويقول ماسونيون ظهروا في برنامج 

فخورون  إنهم ١٩٩٩يرة عام الذي أذاعته قناة الجز

بمشاركتهم منذ القرن العاشر الميالدي في تشكيل 

 ".فرسان الهيكل"تنظيم 

تشكيل عسكري بني على أساس  وفرسان الهيكل 

ديني شارك مع الصليبيين في محاربة الم

والفرق بينهما أنَّ الصليبي كان يأتي لمدة عام أو 

أتوا إلى د نصف ثم يغادر، أما فرسان الهيكل فق

ويقولون إنهم . فلسطين بنية البقاء حتى الموت

أس"مسؤولون فقط أمام 

، حيث يعتقدون أنه بني هدم المسجد األقصىاألول 

 .فوق ما يصفونه بهيكل سليمان

أكبر المالك  وبمرور الوقت أصبح فرسان الهيكل 

لهم ، وصارت في األراضي الفلسطينية المقدسة

سفن وأسلحة، وأجهزة استخبارات، وطوَّروا أساليب 

 .سرية لالتصال والتعارف

م أخرج المسلمون الصليبيين ففقد ١٢٩٢ وفي عام 

 .فرسان الهيكل أساس وجودهم

 ألسباب غير كليمونت الخامس ثم خافهم البابا 

 رسم الخطط الستئصالهمواضحة فانقلب عليهم، وبدأ 

 إلى باريس ديموليهجاك فدعا أستاذهم األعظم 

الملك وبالتعاون مع 

م اعتقال فرسان ١٣٠٧تشرين األول عام /أكتوبر

ُصودرتالهيكل في فرنسا، حيث 

 .، ودخل من بقي منهم تحت األرضجذورهم

 فتعلم زمالؤهم في بريطانيا الدرس واختبؤوا، 

ئين األحرار وتحولوا بعد ذلك إلى ما يسمى البنا

ؤالء أول محفل ماسوني في  الماسونيين، وقد بنى 

 .م١٧١٧العالم، وكان ذلك في إنجلترا عام 
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 الماسونية وجمعية االتحاد والترقي

  

  

   

  

من 

المي توجد  ي

 في الجامعة كما يقول أستاذ التاريخ-القة واضحة 

بين  - للجزيرةالدكتور حسان حالقبنانية 

ماسونيين ومؤسسي جمعية االتحاد والترقي في 

تركيا التي ال تزال جذورها ومبادئها حتى اليوم 

دخلوا اإلسالم عالنية وبقوا على 

  

 ) الجزيرة نت(شعارات الماسونية 

وف الذاكرة القريبة للعالم العربي واإلس

ع

الل

ال

 .متجذرة هناك

 ويؤكد األكاديمي اللبناني أنه من خالل المراسالت 

التي كان يرسلها السفير البريطاني في إسطنبول إلى 

يتضح بشكل جلي الخارجية البريطانية وزارة 

االرتباط الكُلِّي الوثيق بين الماسونية والحركة 

هم من  (،"الدونما"الصهيونية وبين اليهود وبين 

اليهود الذين 

 .، وبين جمعية االتحاد والترقي)يهوديتهم سرا

في بأسماء الذين شاركوا  ويستدل على ذلك أيضا 

 م ضد السلطان عبد الحميد الثاني١٩٠٨ثورة عام 

وبحادثة الخلع، فيقول إن الذي حمل فتوى الخلع 

المحامي هو " يلدز" قصر عبد الحميد فيللسلطان 

 وهو الذي اليهودي الماسوني عمانوئيل قرصوه

أسس محفالً ماسونيا من أهم المحافل الماسونية في 

 .الدولة العثمانية

ور حالق حديثه بالقول إنه من دالئل ويختتم الدكت 

االرتباط الوثيق بين الصهيونية والماسونية أن 

السلطان عبد الحميد عندما خلع عن العرش نُفي إلى 

وهي مدينة يونانية كانت تابعة للدولة -سالونيك 

 التي يتمركز فيها الماسونيون -العثمانية آنذاك

دخل إلى ، ويمنع على الدولة العثمانية أن تومحافلهم

سوني ألنها كانت تتمتع بالحماية  هذه المحافل الم

الدولية، وقد حرص الماسونيون واليهود والدونما 

والصهاينة على أن يحجز السلطان عبد الحميد الثاني 

وهي فيال لشخص يهودي ماسوني " األتينيه"في فيال 

 .رمزي بيكيدعى 

  في السنوات األخيرة

 المزعوم على أنقاض بناء الهكيلوال تزال قضية 

 كما المسجد األقصى واحدة من أهداف الماسونية

يقول أستاذ الفلسفة

ة ا

أسعد  بجامعة بيروت الدكتور 

 للجزيرة، حيث يؤكد أنه في صيف عام السحمراني

ف من احتالل القدس أرسلت   أي بعد سنة وني١٩٦٨

، إلى فيردي تيريرسالة من ماسوني أميركي يدعى 

 أوقاف القدس اإلسالمية ينروح الخطيب أمالشيخ 

يطلب منه أن تُباع لهم أوقاف المسلمين وأرض 

 .المسجد األقصى، ليقيموا عليها الهيكل

هذا الكالم معناه أن " إلى أن السحمراني ويخلص 

التقاء كامال بين اليهودية والصهيونية هناك 

 ".والماسونية
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 الماسوني اللبناني حنا أبو راشد وأخيرا يقول 

في جزئها " دائرة معارف ماسونية"ب صاحب كتا

  

 سونية 

أهالً ومرحباً بكم مشاهدينا :  خير البوريني

  ).مراسلو الجزيرة( 

ا تقريراً مفصالً من العاصمة البريطانية تشاهدون معن

ت مؤخراً االنفتاح من 

، التي سادت ة عنها

عض 

يرى مطلعون أنها في هذا العالم، 

أما أن الماسونية يهودية فذلك مما ال شك "األول 

".فيه

الحركة الما

 محمد البوريني: مقدم الحلقة

 ٠٨/٠٣/٢٠٠٣: تاريخ الحلقة

محمد

الكرام إلى حلقٍة جديدة من

حول الماسونية التي قرر

منطلق تغيير النظرة السلبي

إلى عمق ) الجزيرة(حيث تدخل كاميرا عقوداً طويلة 

المحفل الماسوني الرئيسي في لندن، وتلتقي بب

تاريخ ، كما تلتقي بمطَّلعين على القائمين عليه

وأنشطة هذه الحركة التي يرى كثيرون أنها يهودية 

أو أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً باليهودية والصهيونية 

وأنها تهدف للسيطرة على العالم رويداً العالمية، 

، وإعادة بناء ما تعتقد أنه هيكل سليمان، بينما رويداً

  . ينفي زعماؤها ذلك

  .أهالً بكم إلى أولى فقرات هذه الحلقة

الماسونية وطبيعة عالقتها باليهودية 

  والصهيونية

حركة سرية مبهمة بالنسبة للغالبية ظلت الماسونية 

 الساحقة من الناس

وثيقاً باليهودية  ترتبط ارتباطاً حركة يهودية أو أنها

  على العالموتهدف للسيطرةوالصهيونية العالمية، 

من خالل زرع أزالٍم موالين لها في مختلف المحافل 

والمراكز السياسية واالقتصادية، وحتى القضائية 

والعسكرية الحساسة في دول العالم، من بين هؤالء 

كة في زعماٌء وقادة ومسؤولون كبار تساعدهم الحر

الوصول إلى المناصب الرفيعة والبقاء فيها مقابل 

، حيث يؤدون جميعاً قسم خدمة أهدافها وااللتزام بها

الوالء لخدمة تلك األهداف، وال يجرءون على 

التراجع عن قسمهم تحت طائلة الموت بأبشع 

من أبرز شعارات . األساليب حسب رواياٍت عديدة

يعتقدون أنه ، وما نجمة داوودورموز الماسونية 

 الذي تؤكد مصادر تاريخية أنه أحرق هيكل سليمان

، )نبوخذ نصَّر(ودمر بالكامل على يد الملك البابلي 

لم يكن موجوداً في بينما ترى مصادر أخرى أنه 

، الهيكل الذي تسعى الحركة الصهيونية يوم من األيام

اآلن جاهدةً إلعادة بنائه على أنقاض الرموز 

ة التي تعود ملكيتها هللا ولمليار اإلسالمية المقدس

تقوم الماسونية بأنشطٍة . وثالث مائة مليون مسلم

، األنشطة التي يراها إيجابية تجاه فقراء ومحتاجين

كثيرون مجرد غطاٍء لألهداف الحقيقية للحركة، 

القناة العربية األولى التي دخلت إلى ) الجزيرة(

العاصمة  عم محفل الماسونية الرئيسي في

  .ريطانية، تقرير ناصر البدري من هناكالب

 

  

  

ق 

  

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٣٨ من٢٥                                               ٢٠٠٩ -أيلول

 



 التحدي الصهيوين                        )٢-١٨(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

  

للمحفل الماسوني في لندن  جون هامبل المدير اإلعالمي

 الماسونية حركة ارتبط اسمها :ناصر البدري/ تقرير

ن الزمان بالكثير من السرية والغموض، عبر قروٍن م

وكثرت حولها األقاويل واإلشاعات التي يذهب 

بعضها إلى اعتبارها حركة تتجاوز الحدود والدول 

ويستحكم من خاللها قلة من الناس في واألشخاص، 

أن رموز مقدرات العالم وخيراته ، فيما يزعم آخرو

االنطواء  أجبرتنا على وإسبانياي إيطاليا 

يسعون إلى ترقية مصالح  دائماً ما 

جلساتهم الخاصة، وينظمون فيه 

 

ن 

يرها  وغصلتها اليهوديةالحركة التوراتية تشير إلى 

من االدعاءات األخرى، غير أن الماسونيين يعتبرون 

، ويؤكدون على أن مجرد افتراءاٍت ضدهمذلك 

، مقرين في نفس تسعى لخدمة البشريةحركتهم 

الوقت أن انطواء الحركة وعدم انفتاحها على 

اآلخرين خالل القرون الماضية عزَّز من تلك 

  .اإلشاعات

ل الماسوني في المدير اإلعالمي للمحف(جون هامبل 

، ولم كنا أعداء أنفسنا نحن ولوقٍت طويل ):لندن

ننفتح على العالم الخارجي، حتى في الثالثينات من 

القرن الماضي كانت لنا أنشطة اجتماعية حثيثة 

ومفتوحة، غير أن التحرشات واالعتداءات التي 

النازيين في ألمانيا تعرض لها أعضاؤنا من قبل 

والفاشيين ف

، ونحن اآلن نحاول االنفتاح على نحو الداخل

اآلخرين، ودعوتهم لزيارتنا واإلجابة على 

  .استفساراتهم

عضو برلمان مقاطعة ويلز (أوين جون ماس 

 الماسونية تنظيم سري، وهو تنظيٌم ):البريطانية

مخصوص على قلٍة قليلة من الناس، وهم سواٌء 

ودين في مهنة التدريس أو في الشرطة أو أكانوا موج

في القضاء أو غيرها من المؤسسات العمومية 

األخرى فإنهم

، وذلك على حساب أشخاٍص قد بعضهم البعض

يكونون أكثر كفاءة، وهذا أمٌر جاء باعتراف أفراٍد 

  .كانوا داخل الحركة

اسوني األعظم في  هذا هو المحفل الم:ناصر البدري

قلب العاصمة البريطانية لندن، والذي يعد أحد أعرق 

أول ) الجزيرة. (محافل الحركة الماسونية في العالم

قناة عربية تدخل المحفل وتتجول فيما سمح لنا رؤيته 

 التي يضم عشرات الغرف والقاعاتداخله، المحفل 

يعقد بها الماسونيون 

تهم، غرف أخرى تنظم فيها جلسات قبول حفال

أعضاء جدد أو ترقية آخرين إلى مراتب أعلى، أكثر 

الحضور ما يالحظه المتجول في هذه القاعات هو 

، رغم أن الحركة تصر على القوي للرموز الدينية

  .أنها ال تناقش الدين أو السياسة

هنا في هذه القاعة الفسيحة في أحد أكبر المحافل 

 في العالم يجتمع أعضاء الماسونية الماسونية

ورؤساؤها وأحبارها لترسيم األعضاء الجدد الذين 

يرغبون في االنضمام إلى الحركة الماسونية، فيما 

يعد أحد أهم المراسيم التي تعقدها الحركة عدة مراٍت 
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في السنة، وحيث ما تجولت داخل أجنحة المحفل 

داوود  تغيب عنك رموز الحركة من نجمة وأروقته 

، تلك الرموز جعلت بعض المعلقين وهيكل سليمان

  .يجزمون بالصلة بين الماسونية واليهودية

 المراسم التي يصبح المرء من خاللها :جون هامبل

العهد القديم وبناء هيكل ماسونياً أقيمت على أساس 

، ونحن نسعى من خالل تلك الرابطة إلى سليمان

 كثيرة بعضها لقد أخذنا رموزاً. بناء مجتمٍع أفضل

يهودي والبعض اآلخر نصراني، وهي رم

ال

وز ذات 

ون شكلوا نواة الحركة األولى رغم 

 

، نحن ي السياسة والدينف

ن 

ط في مقاطعة 

 ومن ها من األسرة المالكة في بريطانيا مثالً،

تجانس 

ٍء أ نيد

طابع عالمي وقمنا باستعمال تلك الرموز في سياق 

حركتنا، ونحن نأسف ألن هناك من ينظر إلى تلك 

الصلة بعين الشك، ليس في العالم العربي فقط، بل 

  .وفي الغرب

 باإلضافة إلى ذلك ترتبط الحركة :ناصر البدري

 من األدوات التي يعتقد أنها القطع الماسونية بعدٍد

الحرفية التي اعتمدها البناؤون والصناع الحرفيون 

األوائل في تشييد الكنائس وغيرها من البنايات، 

هؤالء الحرفي

متحف الحركة في . تضارب المؤرخين حول ذلك

ت لندن حافل بتلك الوثائق والقطع األثرية واألدوا

 .التي تؤرخ ألكثر من ثالثة قروٍن من الماسونية

المتحف يحتوي أيضاً سجالً كامالً حول المحافل 

الماسونية في مختلف أنحاء العالم حسب الفترات 

وفي جناح آخر تقبع التاريخية التي شيِّدت خاللها، 

صور ووثائق عن الشخصيات العالمية التي انضوت 

يين وملوك داخل الماسونية من أدباء وموسيق

يؤكد  -، هؤالء وأمراء ورؤساء دول وغيرهم

خدمة المجتمع  جمعهم هدف واحد هو -الماسونيون

  .وتحقيق الرفاه ألفراده

الحركة الماسونية هي جمع :جون هامبل  أهداف

الناس من مختلف الخلفيات ومعرفة العوامل 

المشتركة بينهم، الشيء الذي ظل محظوراً في 

الخوض الماسونية هو 

نعرف أنهما عامالن يؤديان إلى تفريق الناس، ما 

معاً   .نحن مهتمو به هو توحيد الناس

 إنه أمٌر مفزٌع حقاً أن مجموعةً :أوين جون ماس

قليلة من الناس في مناصب مخصوصة وينتمون إلى 

يتحكمون في اتخاذ منظمة يتم انتقاء أعضائها ألنهم 

، ليس فقة الناسقرارات تؤثر في حيا

ويلز وإنما في جميع أنحاء بريطانيا، هذا أمٌر مخيف 

  .جداً

 وقد دفع ذلك بعض المحللين إلى :ناصر البدري

امتداد لما يصطلح على تعريفه اعتبار أن الماسونية 

، خاصة إذا كان بعض بمؤسسة الحكم الحقيقية

أعضائ

  .أسٍر وأنظمٍة حاكمة أخرى عبر أنحاء العالم

كاتب في شؤون الحركة (مارتن شيبتون 

 الماسونية تصبح المؤسسة الحاكمة فعالً، ):الماسونية

ألنها هي التي تدعم المؤسسات األخرى وتمدها بما 

يجدد دمها، وبما يؤدي إلى إبقاء حالة ال

عضا جدد دما تكون .والتجد داخلها من خالل   ع

هناك مؤسسة ال تقوم بكسب أعضاٍء جدد فإنها لن 

  .تستمر طويالً، ولن تحقق ذلك التجانس
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 بيد أن الماسونيين يعتبرون ذلك مجرد :ناصر البدري

تضخيٍم لوضٍع ال وجود له أصالً، مشيرين إلى أن 

، سة والدينتحظر الخوض في أمور السياالحركة 

لى اإلعالن عن انتماءاتهم للماسونية، ولكن 

  

طالع 

خل 

ى 

 يتحكمون في مصائر الناسن عندما 

ة، ولكن دون أن نكون عرضة للتمييز، 

من 

  

لد

  

  

  

  

ركة يستغلون انحراف كما يؤكدون على أن أعداء الح

عدد قليل من أعضائها لمهاجمتها واإلساءة إلى 

  .سمعتها

 لو كنا نتحكم في أمور الحكم والسياسة، :جون هامبل

لما لجأت الحكومات في األعوام األخيرة إلى دعوة 

أعضائنا إ

ي أكثر من ثالثمائة ألف عضو فعندما يكون لديك 

 مثالً، فقد يكون هناك بعض األعضاء بريطانيا

الفاسدين الذين نتخلص منهم، هناك بعض الجهات 

.التي تعتبر نفسها ماسونية، غير أننا ال نعترف بها

 لكن قبل بضعة أعوام كشف است:ناصر البدري

وجود قوي للماسونيين داحكومي بريطاني عن 

البعض إل، مما دفع بمؤسسات القضاء البريطاني

التشكيك في مصداقية العدالة البريطانية، وغلب 

دعوة الماسونيين عندئٍذ إلى اإلعالن عن االتجاه إلى 

، كما شهدت مؤسسات بريطانية إجراءات انتمائهم

  .أخرى مماثلة

 هذه منظمة يتم انتقاء أعضائها :أوين جون توماس

انتقاء، ويلتقون في سرية تامة، وهو أمر مقبول جداً 

النسبة لهم، ولكب

عند تعيينهم في القضاء أو التعليم أو الشرطة، فهذا 

أمر مزعج، وسوف يبقى مزعجاً دائماً مادام الحال 

  .على ذلك

 نحن ال نعارض اإلعالن عن عضويتنا :جون هامبل

في الماسوني

  .طالبون باإلفصاح عن عضويتناألننا الوحيدون الم

 رغم ذلك إال أن الماسونيين يؤكدون :ناصر البدري

على أنهم يقومون بدور إيجابي في المجتمع 

خالل األعمال الخيرية الكثيرة التي يقدمونها 

للمحتاجين والفقراء، وهم يأملون أن تلك األعمال قد 

. تطغى على الجوانب السلبية التي تُثار حول حركتهم

الضغوط التي يشتكي الماسونيون أنهم يتعرضون 

إليها للكشف عن عضويتهم في الماسونية داخل 

المؤسسات السياسية والقضائية واألمنية البريطانية 

وأن الحجم يرى آخرون أنها مجرد قطرة في بحر، 

الحقيقي لنفوذ الماسونيين وتغلغلهم في تلك 

  .المؤسسات هو أعمق من ذلك بكثير

جزيرة –ري ناصر الب    لندن– ا
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ببناء : الماسونيون بختام محفلهم باليونان

  أوروبا نبني العالم 
  

  

  

  

  

  

  

الماسونيون اقتنعوا مؤخرا أن بعض العلنية مطلوب 

 )الجزيرة نت(

  ٢٤/٦/٢٠٠٨ -أثينا - شادي األيوبي

يختتم المحفل األكبر للماسونية مؤتمره األوسع في 

 اليوم االثنين تحت عنوان العاصمة اليونانية أثينا

  ". عبر بناء أوروبا نبني العالم"

 الماسونيةالمؤتمر شارك فيه ممثلون عن المحافل 

دول كثيرة في فرنسا وإيطاليا وتركيا ومن  قدموا

، كما شارك فيه أيضا وفدان أميركا الالتينية وأفريقيا

  . المغرب واآلخر من لبنانعربيان واحد من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )الجزيرة نت(الحضور تبادلوا بعض األفكار العادية علنا

  قليل من العلنية

 على إنشاء أول محفل ثالثة قرونبعد أكثر من 

الماسونيون ماسوني علني في بريطانيا، توصل 

في " المبالغة"اقتناع مفاده أن  السنوات األخيرة إلى

  .السرية تضرهم أكثر مما تنفعهم

الجزيرة نت استطاعت رؤية بعض ما يدور من  

الذي سمح الماسونيون بفتحه في جدار " الثقب"خالل 

  .الصمت المطبق

  قضايا متفاوتة 

الماسونيون في الجلسات العلنية لهذا المؤتمر  تناول

 كمشكلة المناخ والهجرة  أمورا يرون أن لها رواجا

الجلسات  ومكافحة الفقر، وكلها عناوين راجت في

  .التي انعقدت منذ يوم الجمعة الماضي

للجدل عن  كما أعلنوا عن بعض اآلراء المثيرة

عالقة الدين بالدولة وأهمية العلمانية في المناهج 

ضاء على للق" السبيل الوحيد"، وكيف أنها التعليمية

  .العنصرية والتمييز الديني

   

  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/58F3CBC7-79EA-446D-9AF1-444B57CDB410.htm?NRMODE=Unpublished
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  لم الخوف والسرية؟

  

  

  

  

  

 )الجزيرة نت(الرموز الهندسية حاضرة في الماسونية 

لكن الذي يثير الريبة ويدعو إلى الشك لدى البعض 

 "الجلسات المغلقة"الصحفيين من " منع"هو 

بدرجات ورتب "واقتصارها على من يتمتعون 

عبر بناء "دث في مؤتمر محددة، وهو ما ح" ماسونية

  ".أوروبا نبني العالم

: ، أهمهاعالمة استفهامأكثر من  وهو أيضا ما أثار 

إذا كان المجال مجال فكر وتبادل آراء فلم الخوف 

  من اإلعالم الحر؟ ولم السرية؟

وزير الزراعة والصيد البحري رئيس الوفد المغربي  

 الذي ألقى محاضرة عن مشروع عزيز أخنوش

 حينما رفض اإلجابة  األخضر في المؤتمر،المغرب

    .حاولت الجزيرة نت االلتقاء به دون إبداء األسباب

  عزف على وتر الدعاية 

األستاذ األعظم لكن الوفد اللبناني وعلى لسان 

 انتهز للبناني المركزي آرام نازاريانبالمحفل األكبر ا

هذا  الفرصة للترويج لألفكار الماسونية، فقال إن

المؤتمر سبقه مؤتمر عقد في نفس المكان عام 

، وهو يهدف إلى طرح المشكالت العالمية ٢٠٠٦

 على والتنمية ومساعدة العالم الفقير العلمنةمثل 

  .أزماته

كبر لمحفل المعلم األ وعلى وتر الدعاية نفسها عزف 

دلفي اليوناني والمنظم للمؤتمر فاسيليس 

للجزيرة نت إن األمور التي تنتشر عن  فقال ،باكتاس

مبالغات "فيها  الماسونية في بعض الكتب المنشورة

خاصة تلك التي يكتبها كتاب من "  ومغالطات كثيرة

  .خارج الماسونية

وحاول باكتاس التخفيف من قرارات  

لكنه ". ها غير ملزمة لألعضاءإن"قائال  المؤتمرات

 ساعد محفل دلفيفي الوقت نفسه كشف عن أن 

مؤخرا جهات كنسية خارج اليونان منها على سبيل 

مؤكدا " الكنيسة األرثوذوكسية في السودان"المثال 

المشروعات " الهدف من تلك المساعدة تدعيم أن

  ".االجتماعية

  أفكار معلنة
 

  

  

  

  

 )الجزيرة نت( رموز وأشكال وآالت غامضة

بعض " البناؤون األحرار"في المؤتمر لم يخف 

في التعمية على بعض أفكارهم،  مراميهم ولم يوغلوا

األكاديمي بجامعة أوكسفورد بروكس  من هؤالء

 الذي دافع عما سماه إيدي كاوكيلبيرغسالبريطانية 
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وضرورة تعليمها للشعوب " القيم العالمية المشتركة"

  ".شتركالعيش الم"وصوال إلى 

 فقد مارلين ميمون صفارأما األكاديمية الفرنسية  

تحدثت عن تعليم القيم الديمقراطية لتكوين مجتمع 

  ". بغير حدود"مدني 

باتريك الدبلوماسي الفرنسي  وعلى الدرب نفسه سار 

خاصة " العلمنة في المجتمع"  فأثنى علىدوستيه

 في ، معتبرا أن مستقبل العلمنة يتمثل"مناهج التعليم"

  . القدرة على محاربة التفرقة بين عناصر المجتمع

وفي نهاية المؤتمر حيا رئيس االتحاد  أخيرا 

 المؤتمرين باسم جوزيه مانويل باروسواألوروبي 

االتحاد، شاكرا لهم حضورهم واصفا إياهم بـ 

  ".العاملين لخدمة القيم األوروبية"

نسي أن الماسونية كما يقول  باروسو ويبدو أن 

وليست أوروبية، لكن عبارة " عالمية"اتها دعوة دع

يلتفت إليها أحد أو  المسؤول األوروبي مرت دون أن

 .يعلق عليها

فضيحة جديدة للماسونية مع القضاء 

   الفرنسي 

  ١٨/١٠/٢٠٠٤ --الجزيرة نت 

أولت غالبية الصحف الفرنسية اليوم اهتماما ملحوظا 

اسونية بتورط أحد أشهر القضاة في عالقة مع الم

باإلضافة إلى الجدل الدائر حول انضمام ، والمافيا

تركيا إلى االتحاد األوروبي واستطالع المواقف 

  .الشعبية تجاه هذه المسألة

  عالقات مشبوهة

 إلى فضيحة شغلت لوموندفقد تطرقت صحيفة 

األوساط القضائية والرأي العام لفترة طويلة بعد ما 

عالقة لقضاة في اعتبر أنه ثبوت لتورط أحد أشهر ا

  .مع الماسونية والمافيا

 وعلى جان بول روناروقالت الصحيفة لقد اعتبر 

مدى سنوات من أفضل قضاة التحقيق في منطقة 

 أدت إلى شكوكاً دارت حولهالكوت دازور، إال أن 

االعتقاد بتورطه في عالقة مشبوهة مع الماسونية 

  .والمافيا وبالتالي دخل في دائرة االتهام

ذا السياق تقرر استدعاؤه من قبل المجلس وفي ه

األعلى للقضاء للمثول أمام مجلس التأديب في الرابع 

- وبدأ رونار. تشرين أول/ عشر من أكتوبر

 عاماً مشواره قاضياً ٥٤ البالغ من العمر -الماسوني

 قبل أن ١٩٨٦للتحقيق في منطقة جراس في عام 

يس في يصبح نائباً لرئيس قضاة التحقيق في محكمة ن

  .١٩٩٢عام 

 مشيرة إلى أن الكالم بدأ حول  لوموندوواصلت  

رونار مبكراً عندما أعلن وكيل النائب العام في 

محكمة نيس إلريك دو مونغولفييه رفضه لما اعتبره 

  .انحرافاً من جانب القاضي الماسوني

وتوالت الشكوك منذ ذلك الحين انتهاء بإعداد تقرير 

 فنسان الماندامجلس كتبه العضو القديم في ال

 الرئيس السابق آلالن بييرفيتالمعاون السابق 

والتقرير الذي تم إعداده . لمحكمة فرساي لالستئناف

جور المجلس األعلى للقضاء، نشرته صحيفة  لصالح

  . في العاشر من الشهر الحالينال دو ديمانش
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طلب  بمثابة -وفقاً للصحيفة- تقرير دو مونجولفييه

، يتحدث عن عالقات عن قرب ناراتهام في حق رو

ونواب مالحقين من " أوساط"مع شخصيات مهمة في 

  .قبل سلطات التحقيق

 الصحافة الفرنسية: المصدر

مقتل أربعة أشخاص بتفجير محفل 

   ماسوني بإسطنبول 
 

 
 -أرشيف (تفجير القنصلية البريطانية في إسطنبول 

 )الفرنسية

  ١٠/٣/٢٠٠٤ --الجزيرة نت 

قتل أربعة أشخاص وأصيب عشرات آخرون في 

 في الجزء هجوم على أحد المحافل الماسونية

  .اآلسيوي من مدينة إسطنبول في تركيا

انتحاريين وقال مراسل الجزيرة في إسطنبول إن 

 عندما كان أعضاؤه يعقدون ين اقتحما المحفلاثن

اجتماعا وفجر أحدهما نفسه، فيما جرح اآلخر بعد أن 

حاولت القوات التركية التي وصلت المكان ثنيه عن 

  .تفجير نفسه

 قال إن االنفجار معمر غوليرولكن محافظ إسطنبول 

أسفر عن مقتل شخصين أحدهما المهاجم واآلخر 

  . عامل في المحفل

المراسل عن مصادر طبية أن المهاجم الثاني ونقل 

توفي في المستشفى الحقا، ولكنه لم يتمكن من تأكيد 

  . هذه المعلومات

 فـي   أربعة انفجارات مماثلة شهدتها المدينة    وكانت  

تشرين األول الماضي ضد القنـصلية      / شهر نوفمبر 

البريطانية وبنك بريطاني ومعبدين يهوديين أوقعـت       

  . قتيال٦٠أكثر من 

شـبكة مرتبطـة بتنظـيم      واتهمت السلطات التركية    

 .  بالوقوف وراء هذه التفجيراتالقاعدة

حركة تحرر من األخالق ..الماسونية 

 والدين

  اسالم ويب-- ١٠/٠٦/٢٠٠٢ --أحمد غانم

يرفضون العقائد  مليون ماسوني في العالم ٥٩ -

 .  ويرفضون االنتماء لألوطان واألديان

والبهائية وشهود يهوه الروتاري والليونز  -

 كلها منظمات صهيونية أنشأها اليهود لخدمة واليوجا

 .أهدافهم

 مع الحملة الفرنسية الماسونية دخلت مصر -

 .ورفضت الخضوع ألجهزة الدولة

الشيخين محمد عبده وجمال  علماء كبار أمثال -

 خدعوا بمبادئها في البداية ثم حذروا الدين األفغاني

 .منها
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 أو التعاون معها، م االنتساب إليهاحر األزهر -

 .ولكنها ما تزال تزاول عملها

 انعقد مؤتمر للماسونية في مدينة ١٨٦٥في سنة 

ليبزج األلمانية ألقى فيه الماسوني الف ارج خطابا 

يجب على اإلنسان أن يتغلب على اإلله، "جاء فيه 

وأن يعلن الحرب عليه، وأن يخرق السماوات 

إن اإللحاد من عناوين المفاخر، .. ويمزقها كاألوراق

فليعش أولئك األبطال الذين يناضلون في الصفوف 

-نحن .. األولى، وهم منهمكون في إصالح الدنيا

 وعلينا أال ندخر جهدا  أعداء لألديان-الماسونيين

سنعلنها حربا شعواء .. في القضاء على مظاهرها

على العدو الحقيقي للبشرية الذي هو الدين، 

.. على العقائد الباطلة وعلى أنصارهاوسننتصر 

 " .ولكننا نتخذ اإلنسانية غاية لنا من دون اهللا

وكلمة ماسونية مشتقة من الكلمة اإلنجليزية 

)Freemasonry ( وهى تعني)ثم تضاف ) البناء

، )البناء الحر(وتعني ) حر(بمعنى ) فرى(كلمة 

وتعرف الماسونية بأنها مجموعة من التعاليم 

والمنظمات األخوية السرية التي تمارس األخالقية 

هذه التعاليم والتي تضم البنائين األحرار والبنائين 

أي األعضاء الذين ال (المقبولين أو المنتسبين 

 ).يمارسون حرفة البناء

عبد الوهاب المسيري أستاذ وفي دراسة للدكتور 

 ومؤلف األدب اإلنجليزي بجامعة عين شمس

.. اليد الخفية(ان موسوعة الصهيونية تحت عنو

) دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية

هناك ثالثة عناصر مشتركة تجمع بين كل يوضح أن 

الماسونيات في العالم أولها وجود مراتب ثالثة 

 :أساسية يقال لها درجات وهي

 ).الملتحق أو المتدرب(التلميذ أو الصبي . ١

 ).الرفيق(زميل المهنة أو الصنعة . ٢

بمعنى أستاذ في (البناء األعظم أو األستاذ . ٣

 ).الصنعة

ولكن أضيف إلى هذه الدرجات الثالث األساسية 

ثم ) القوس المقدس األعظم(درجة رابعة أخرى هي 

ثالث وثالثين درجة أخرى في هناك ما يقرب من 

كما هو الحال في الطقس االسكتلندي  (بعض المحافل

إلى بضعة آالف، ويصل أحيانا عدد الدرجات ) القديم

 األستاذ السابق بكلية الدكتور أحمد شلبيوإن كان 

اليهودية (دار العلوم جامعة القاهرة قد ذكر في كتابه 

 : هيمراتب الماسونية ثالثأن ) مقارنة األديان.. 

ويدخل بها أتباع الديانات : الماسونية الرمزية. ١

وحركات ال يفهم المختلفة، ويباشرون طقوسا 

يظل فيها الشخص قانعا بألفاظ الحرية ، ومغزاها

والمساواة واإلخاء، سعيدا بما يناله من عون من 

األعضاء اآلخرين، ذلك العون الذي كثيرا ما يدفع 

العضو إلى مكان الصدارة في عمله، أو يكسب له 

وظيفة ممتازة أو ثراء عريضا، مما يجعله يزداد 

هذا ارتباطا بالماسونية وحبا ألنظمتها، وفى داخل 

القسم يوجد ثالث وثالثون درجة، يترقى فيها العضو 

درجة بعد درجة بمقدار إخالصه وكفاءته وإقباله 

على الماسونية وتعاليمها، وينال العضو أسمى 

الدرجات إذا تم انحرافه عن دينه ووطنه وأصبحت 

 .الماسونية كل عقيدته
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وأكثر أعضائها من اليهود، : الماسونية الملوكية. ٢

 بالدخول وال يسمح لغير اليهودعليهم الرفقاء ويطلق 

فيها إال لمن وصل ألرقى درجات الماسونية 

 .الرمزية

وهي أرقاها، وأعضاؤها من : الماسونية الكونية. ٣

اليهود الخُلَّص ويطلق عليهم الحكماء ورئيس هذا 

مصدر السلطات الفريق يلقب بالحكيم األعظم وهو 

يعرف أحد أعضاء ، وال لجميع المحافل الماسونية

 .هذه المرتبة وال مركز نشاطها

إنه يميز الماسونية : أما العنصر الثاني الذي يقال 

عن غيرها من الحركات فهو اإليمان بالحرية 

والمساواة واإلنسانية، في الوقت الذي نجد فيه كثيرا 

من المحافل اتخذت مواقف عنصرية مثل المحافل 

ضت السماح ألعضاء األلمانية واالسكندنافية التي رف

كما أن المحافل الجماعات اليهودية باالنضمام إليها، 

 .األمريكية رفضت انضمام الزنوج

اإليمان أما العنصر الثالث فهو العنصر الربي، أي 

، أي أن الماسوني بالخالق بدون حاجة إلى وحي

يؤسس عقيدته على قيم عقلية مجردة منفصلة تماما 

 .عن أي غيب

 الفكري والفلسفي والديني ولدت وفي هذا اإلطار

، وقد سمح لليهود بااللتحاق بها ١٧١٧الماسونية عام 

، ودخلت الحركة الماسونية فرنسا عام ١٧٣٢عام 

، وإن كان هناك ١٧٣٣ وإيطاليا وألمانيا عام ١٧٢٥

الماسونية هي في دارسون آخرون يؤكدون على أن 

 الدكتور، ومن هؤالء الحاخام األصل مؤسسة يهودية

أهداف الماسونية في  الذي يوضح أن إسحاق وايز

، فهي تبدو للسذج الظاهر تختلف عنها في الباطن

كأنها جمعية أدبية تخدم اإلنسانية وتنور األذهان 

وتنشر اإلخاء وتوطد الحب بين األعضاء وتحثهم 

أما على فعل الخير واإلحسان إلخوتهم المحتاجين، 

س تاريخها في حقيقتها فهي مؤسسة يهودية، ولي

ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وشروحها 

 .إال أفكارا يهودية من البداية إلى النهاية

يوجد أربعة يهود من وهناك دالئل تشير إلى أنه كان 

بين مؤسسي أول محفل ماسوني في الواليات 

أسس أول محفل ماسوني ، كما ١٧٣٤ عام المتحدة

 فرنسا فقد  أما في١٧٩٣ عام يهودي في إنجلترا

 ادولف كريمييهأصبح السياسي الفرنسي اليهودي 

البناء األعظم للمحفل األكبر على الطريقة ) ١٨٦٩(

 .االسكتلندية

 الماسونية في مصر

وفد هذا المذهب إلى مصر مع قدوم الحملة 

، ولكنها اختفت كعادتها أو كادت بعد اغتيال الفرنسية

تها ولكنها  الذي كان من دعاكليبرالجنرال الفرنسي 

، منتصف القرن التاسع عشرعادت إلى نشاطها في 

واتسع نشاطها مع تدفق األجانب إلى مصر والتمكين 

 .لهم من التدخل السياسي واالجتماعي

وقد استطاعت المحافل الماسونية في مصر أن تجذب 

 العلماء واألدباء والسياسيين والفنانينإليها عددا من 

رفضها الخضوع إن كان الذين خدعتهم بشعاراتها، و

 سببا في إغالقها لتفتيش وزارة الشؤون االجتماعية

لكنها أعادت نشاطها مرة أخرى تحت ، ١٩٦٤عام 
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الروتاري، الليونز، منظمة : "مسميات جديدة وهي

 ".شهود يهوه، البابية، والبهائية

اندست في بعض ولم تقنع الماسونية بذلك، بل 

أحمد ا يؤكد الدكتور ، وكماألنشطة الرياضية كاليوجا

بجامعة ) الراحل( أستاذ التاريخ اإلسالمي - شلبي

أنشطة هذه المؤسسات في مصر  فإن -القاهرة 

، وخاصة إلى زوجات األعضاء، اتجهت إلى النساء

، وكان )أنرويل(فابتكرت لهن مؤسسة خاصة أسمتها 

توريط النساء وشغلهن بما انشغل به الهدف من ذلك 

، وليس عترضن على هذا النشاطأزواجهن حتى ال ي

 من أن رمز صلة الروتاري بالماسونيةأدل على 

الماسونية هو نفس رمز الروتاري وهو المثلثان 

المتقاطعان اللذان يكونان النجمة السداسية والتغيير 

الوحيد هو أن هذه النجمة كانت في الماسونية 

 .موضوعة داخل إطار على شكل ترس

 أندية الروتاري

لدكتور شلبي أن هذه المؤسسات جميعا تتفق ويذكر ا

محاوالتها السرية لتخليص أعضائها من في 

، وتتدرج في ذلك حتى يصبح نظام الحماسة الدينية

الروتاري أو الليونز أهم عند العضو من األديان، 

األديان تفرقنا، (وحتى يحقق القول الذي اعتنقوه وهو 

ي وتتفق هذه المؤسسات ف) والروتاري يجمعنا

 وفي أنها تخدع اإلنسان محاربة الشعور بالوطنية

العالم وطن واحد لكل ليرتبط بالعالمية وليعتقد أن 

كما أنها تدفع ببعض أتباعها إلى االنحالل ، الناس

الخلقي، وتزين لهم االندماج في حفالت الخالعة 

 .والمجون

وقد انتشرت في مصر أندية الروتاري وخاصة في 

مدن الكبرى، والغرض عواصم المحافظات وال

الظاهري منها هو النظر في الشؤون االجتماعية 

واالقتصادية، بإلقاء المحاضرات والخطب والعمل 

أما على التقارب بين أتباع الديانات المختلفة، 

الغرض الحقيقي فهو أن يمتزج اليهود بالمجتمع 

، ثم يحاول اليهود عن هذا الطريق باسم اإلخاء والود

 التي تساعدهم في جمع المعلوماتأن يصلوا إلى 

تحقيق أغراضهم اقتصادية كانت أو صناعية أو 

، وتتفق الماسونية وأندية الروتاري في أن سياسية

وإنما يختار لهما أبوابها ليست مفتوحة لكل الناس 

 :أحد نوعين

 الذين ال تحوم حولهم جماعة المشاهير: النوع األول

مجتمع، شبهات والذين لهم مراكز عظمى في ال

ويوضع هؤالء في الدرجة األولى أي الدرجة التي ال 

ترى إال الحفالت والرحالت ومظاهر اإلخاء 

اإلنساني، ومهمة هؤالء أن يضمنوا السالمة وإبعاد 

الشبهات عن الجمعية من جانب، وأن يخدع بهم 

 .آخرون فينضموا لهذه المؤسسات من جانب آخر

ة والروتاري ممن يختارون للماسوني: النوع الثاني

 جماعات تجيء منجذبة باألسماء الالمعةوأمثالهما 

السابقة، وتوضع عقب دخولها تحت االختبار ويجب 

 : هيصفات ثالثأن تتوافر في هذه الجماعات 

التسامح الديني أو بمعنى أصح عدم الحماسة . ١

 .للدين وشعائره وطقوسه

 عدم الحماسة الوطنية وضعف االرتباط بالوطن. ٢

 نفوذ الذي يستمتع به العضوال. ٣
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 الليونز

الليونز هو من الهيئات المنتشرة في كثير من دول 

حيث يتناول أعضاؤه بالقاهرة العالم ومنها مصر، 

الغذاء مرتين في األسبوع إحداهما في فندق 

 .شيراتون القاهرة واألخرى بمنطقة الهرم

 اليوجا

وهي من المنظمات ذات الصلة الوثيقة بالصهيونية، 

 وكذلك بعض تباشر ألوانا من الرياضة البدنيةوهي 

التدريبات الروحية، وقد افتتحت منظمة اليوجا فرعا 

، وكان يقوم بالتدريب به ١٩٧٥لها في القاهرة عام 

شاب من الفليبين وفتاة أمريكية، وقد استطاع االثنان 

أن يجذبا إلى مقر هذه المنظمة عددا من الشباب 

اليوجا واإلعداد للقيام بنشاط الجامعي للتدريب على 

 .اجتماعي لتوعية أهالي القرى والمدن

 قبض رجال األمن على الفتى ١٦/٧/١٩٧٥وفى 

قيامهما بنشاط ديني وسياسي والفتاة بعد أن اتضح 

والدعوة لتمييع األديان واالنتقاص من القيم 

تمولها جهات  واتضح أن هذه المنظمة الروحية،

ة مركزها الرئيسي في صهيونية وأنها فرع لمنظم

 .إسرائيل

 منظمة شهود يهوه

 بكل الوسائل، حيث إن لجذب الشبابوهي تسعى 

لديها مكاتب تأجير الحجرات والمساكن للشباب الذين 

يبحثون عن مسكن، ويحدث كثيرا أن يفاجأ هذا 

، وتقدم له بعض األسئلة بفتاة جميلة تدق بابهالشاب 

 هذه الفتاة عن حالته وحاجاته ومشكالته، وتعده

بالعون والمساعدة وعن طريق هذا الشاب تتعرف 

 .الفتيات على شبان آخرين

 مختلفة بطبع نشرات دورية بلغاتكما تقوم المنظمة 

تعرف الشباب بأنشطتها سواء كانت خدمية أم 

اجتماعية وهى تدعو إلى المحبة والسالم ونبذ 

فقرات ) شهود يهوه(وقد يستعمل دعاة الحروب، 

 .جيل أو آيات قرآنية في خطابهم مع الشبابمن اإلن

 البهائية

هي رافد من روافد الماسونية فهي يهودية المنبع 

" بهاء اهللا"، وقد ورد في العهد القديم كلمة والمصب

وهو اللقب الذي خلعه اليهود على مؤسس البهائية، 

تعمل فيه الماسونية على أن يصبح وفي الوقت الذي 

" قرة العين"ا دين واحد، فإن ، لهالعالم دولة واحدة

إحدى زعيمات البهائية في العالم وصفت البهاء بأنه 

ستخضع له األقاليم السبعة، وسيوحد األديان التي 

وللبهائية تجمع كبير وسط على وجه األرض، 

، ولهم مساجدهم التي يصلون فيها، وأزياؤهم القاهرة

التي يرتدونها وتميزهم عن باقي أفراد الشعب 

 .يالمصر

 المؤتمر اإلسالمي العالمي

ونظرا لخطورة هذه المنظمات المشبوهة على عقيدة 

المسلمين فقد عقد في مكة المكرمة وتحت رعاية 

الملك فيصل مؤتمر عالمي للمنظمات اإلسالمية في 

هـ ١٣٩٤ ربيع األول سنة ١٨ إلى ١٤المدة من 

 ١٤٠، واشترك في هذا المؤتمر )١٩٧٣مارس (

الدول واألقليات اإلسالمية في العالم، وفدا تمثل جميع 
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وأصدر المؤتمر وشاركت فيه مصر بوفد كبير، 

الماسونية جمعية : " ، ونصه قراره الحادي عشر

سرية هدامة لها صلة وثيقة بالصهيونية العالمية 

، وتتستر تحت التي تحركها وتدفعها لخدمة أغراضها

ى شعارات خداعة كالحرية واإلخاء والمساواة وما إل

ذلك مما أوقع في شباكها كثيرا من المسلمين وقادة 

البالد وأهل الفكر، وعلى الهيئات اإلسالمية أن يكون 

 :موقفها من هذه الجمعيات على النحو التالي

 . فورا يخرج منهاعلى كل مسلم أن . ١

 أي مسلم ينتسب لها ألي عمل تحريم انتخاب. ٢

 .إسالمي 

 داخل  نشاطهاتمنععلى الدول اإلسالمية أن . ٣

 .بالدها وأن تغلق محافلها وأوكارها 

 أي شخص ينتسب لها ومقاطعته عدم توظيف. ٤

 .مقاطعة كلية 

 . ونشرات تباع بسعر التكلفة فضحها بكتيبات. ٥

 فتوى األزهر

وأما عن موقف األزهر الشريف بمصر، فقد 

أصدرت لجنة الفتوى بيانا نشر بالصحف المصرية 

 ووصفها بأنها من  والليونزهاجم أندية الروتاري

تسعى للسيطرة على أخطر المنظمات الهدامة التي 

، وحرم البيان العالم عن طريق القضاء على األديان

على المسلمين االنتساب لهذه األندية أو التعاون 

 وتسخر تشجع على الفوضى األخالقيةمعها، ألنها 

 .أبناء البلد للتجسس على أوطانهم باسم اإلنسانية

جل ذلك فقد طالبت الكاتبة الصحفية المصرية وأل

كل المواطنين "  في مقال منشور صافيناز كاظم

الشرفاء باالستقالة من هذه النوادي المشبوهة مشيرة 

إلى أن الكثيرين من أعضائها لديهم حسن نية لكنهم 

اغتروا بالواجهات البراقة لهذه النوادي والشعارات 

وكان من  واإلخاء، الطنانة مثل الحرية والمساواة

بين هؤالء الرجال األفاضل العالم الجليل جمال الدين 

 األفغاني الذي انضم للماسونية ثم خرج منها العناً

إياها حينما استشعر غموضها وسمومها ومراميها 

 ".غير السامية ضد اإلسالم ووطنه

 أعداد الماسونيين في العالم

 على وبعيدا عن الماسونية في مصر التي ال يعرف

هناك أيضا وجه الدقة أعداد المنتسبين إليها، فإن 

، ففي تضاربا كبيرا حول عدد الماسونيين في العالم

 مليونا ٥٩الوقت الذي يقدر فيه البعض عددهم بـ

فإن هناك من يرى أن هذا الرقم فيه مبالغة شديدة، 

ثالثة وأن عددهم ال يتجاوز بأي حال من األحوال 

البالد م منتشر في ، وأن معظمهماليين فرد

 التي شهدت أيضا ظهور الصهيونية البروتستانتية

 .والعلمانية والنازية

 رموز الماسونية

وللماسونية عدد من الرموز واألشكال التنظيمية، أما 

رموزها فتتمثل في المثلث، والفرجار، والمسطرة، 

، ٣والمقص، والرافعة، والنجمة السداسية، واألرقام 

طقوس تساعد على اكتشاف وهى رموز و (٧، ٥

 ).النور
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والوحدة األساسية في التنظيمات الماسونية هي 

سبعة ماسونيين أن  ، ويحق لكل المحفل أو الورشة

خمسين ، والمحفل يمكن أن يضم يشكلوا محفال

كل خمسة  وتعقد المحافل اجتماعا دوريا عضوا،

 يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون، عشر يوما

تب األعلى فيجتمعون على حدة في ورش أما ذوو الر

، ويفترض في المشاركين في االجتماع أن )التجويد(

بلباس معين فهم يضعون في أيديهم قفازات يقبلوا 

بيضاء ويزينون صدورهم بشريط عريض ويربطون 

 وقد يرتدون ثوبا أسود على خصورهم مآزر صغيرة

أو بزة قاتمة اللون بحسب ) سموكينج(طويال أو 

 .د محفلهم وهي تقاليد غاية في التعقيد والتنوعتقالي

وتشكل المحافل اتحادات تدين بالوالء والطاعة ألحد 

، واألصل في الجمعيات الماسونية المحافل الكبرى

أنها سرية بمعنى أن طقوسها وبعض اإلشارات 

يقسم األخرى فيها سرية، ومن ينضم إلى الحركة 

اسونية ألي ، وال تسمح الحركة المعلى أال يكشفها

يتم تجنيد األعضاء شخص باالنضمام إليها، وإنما 

، كما أن عن طريق توصية أحد األعضاء العاملين

المحافل تخفي بعض الطقوس عن األعضاء الجدد 

 .إلى حين التأكد من والئهم

 محمد علي الزغبيأما نص القسم كما أورده األستاذ 

فهو ) الماسونية منشئة ملك إسرائيل(في كتابه 

أقسم بمهندس الكون األعظم أال أفشي : "كاآلتي

أسرار الماسونية وال عالماتها وأقوالها وال تعاليمها 

وعاداتها، وأن أصونها مكتومة في صدري إلى األبد 

أقسم بمهندس الكون األعظم أال أخون عهد .. 

الجمعية وأسرارها، ال باإلشارة وال بالكالم وال 

ك وال أنشره بالطبع بالحروف، وأال أكتب شيئا من ذل

 إن حنثت في -أو بالحفر أو بالتصوير، وأرضى 

تقطع ، وأن تحرق شفتاي بحديد ملتهب أن -قسمي

 وتعلق جثتي في محفل ماسوني، يداي ويحز عنقي

تحرق جثتي ويذر ليراها طالب آخر ليتعظ بها، ثم 

 ".رمادها في الهواء، لئال يبقى أثر من جنايتي

 ذا عين الباطلونحن بدورنا نقسم بأن ه
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