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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 البد لكـل متـابع       وهو ملف  ،ةاسونيالمهو  ومة   الساخنة والمه   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

سات واألبحاث  وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم اإلحاطة النسبية بعدد البأس به من المقاالت والدرا               

، 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

يأتي مما تكشف عنه المؤلفة عبر الوثائق » الدولة«ون في فرنسا نوعا من وتعبير أن الماسونيين يشكل

العديدة والمختلفة عن سلطة حقيقية لهم في آلية الدولة الفرنسية، وصوال إلى قمة السلطة في قصر االليزيه 

حفل الذي كان المسؤول السابق لم» آالن بوبر«حيث يتواجد عدد من الماسونيين من بينهم مستشار الرئيس 

  الماسوني في فرنسا» الشرق الكبير«

 

  وليس معسكر اليمين الفرنسي له بعض العالقات مع الماسونية، ولكن معسكر اليسار أيضا

 

إنها حركة فكرية : فما هي الماسونية يا ترى؟ ومن هم الماسونيون؟ عن هذا السؤال يجيب المؤلفان قائلين

بهالة من األسرار والمجاهل والخرافات واإلشاعات المرعبة ولكنها محاطة . أو فلسفية ذات أبعاد كونية

  ولكي نبدد هذه اإلشاعات الخاطئة أو المغرضة قمنا بتأليف هذا الكتاب. أحيانا

   

نضرب كمثل على ذلك ديدرو، . ولكن بعض كبار مفكري التنوير رفضوا االنتساب إلى الحركة الماسونية

أن أكبر منظّر للرجعية في ذلك الزمان وأكبر عدو للتنوير، يضاف إلى ذلك . وجان جاك روسو وفولتير

  جوزيف دوميستر، كان ماسونيا

 

وبالتالي فالماسونية حركة معقدة تجمع بين المتناقضات، فقد تجد فيها بعض قادة الثورة الفرنسية، وقد نجد 

لئك الذين استخدموا وقد تجد فيها أو. بعض كبار األرستقراطيين الذين أطاحت بهم هذه الثورة بالذات

           وقد تجد فيها بعض الرؤوس المقطوعة من . المقصلة لقطع رؤوس قادة النظام السابق

  قبل هذه المقصلة بالذات
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ووقفت إلى جانب قوى . لقد لعبت الحركة الماسونية دورا ثوريا ال يستهان به طيلة القرن التاسع عشر

  عداء األصولية المسيحية والتعصب الديني األعمىوكانت من ألد أ. التقدم عموما

 

وقبل أعوام قليلة أدرك قادتهم أنه ال يكون في صالحهم تماما أن يلف ذلك الغموض طقوسها ورموزها، 

ودعوا اإلعالم إلى اإلطالع على بعض أمورها، لكن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع ولن يسمحوا به 

  تماعاتهمأبداً، هو ما يحدث في اج

 

والماسونية ليست تلك المنظمة الغامضة التي يصعب دراستها، فقد كتب عنها العديد من الكُتاب الماسون 

وليست الماسونية تلك الجماعة المتضامنة . وغير الماسون، وفضح أسرارها العديد ممن انشقوا عنها

  المتوافقة فهي في أغلب األحيان متصارعة

 

المحافل الماسونية الفرنسية قبيل الثورة الفرنسية في أغلب األحيان تتصارع، وعلى سبيل المثال كانت 

     . وأثناء الثورة الفرنسية وفي خضم أحداثها لم تكن بذلك التضامن والتآخي الذي يمكن أن نتصوره

 

     وهناك من المحافل الماسونية التي ال تقبل اليهود وسط صفوفها، ومنهم من يقبلونهم ويتضامنون 

  معهم في قضاياهم
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 دولةدولة في ال

 ٩/٥/٢٠٠٩ -- صحيفة البيان اإلماراتية : عرض

 
 

 دولة في الدولة: الكتاب
 صوفي كوانيار: تأليف

 ٢٠٠٩ باريس /البان ميشيل: الناشر

  صفحة٣٣٦: الصفحات

 المتوسط: القطع

صوفي عنوان كتاب للصحافية » دولة في الدولة«

ير أن وتعب.  عن الماسونية في فرنساكوانيار

» الدولة«الماسونيين يشكلون في فرنسا نوعا من 

يأتي مما تكشف عنه المؤلفة عبر الوثائق العديدة 

والمختلفة عن سلطة حقيقية لهم في آلية الدولة 

 الفرنسية، وصوال إلى قمة السلطة في قصر االليزيه

حيث يتواجد عدد من الماسونيين من بينهم مستشار 

كان المسؤول السابق الذي » آالن بوبر«الرئيس 

 . الماسوني في فرنسا» الشرق الكبير«لمحفل 

وال تتردد المؤلفة في القول أن الماسونيين ال 

يزالون يتمتعون بسلطة حقيقية في هذه السنوات 

بل وال تتردد . األولى من القرن الحادي والعشرين

أيضا في التأكيد أن سلطتهم مرشحة للتعاظم في 

. لمستويين السياسي واالقتصاديالفترة القادمة على ا

ثم يتم التأكيد أن القطاعات التي ليس لهم فيها أي 

 . نفوذ هي نادرة

، تفقد الدولة أكثر فأكثر من سلطتهابينما «: نقرأ

ويتالشى مفهوم المصالح العامة، يحتل الماسونيون، 

، مناصب الوسطاء والمتسهلين أو على األقل بعضهم

وبالتدريج . القرارلتصريف األمور بل وأصحاب 

، ومن هنا بالتحديد »يعيدون تشكيل دولة داخل الدولة

 . جاء عنوان الكتاب

نيكوال وبعد أن تنقل المؤلفة عن أحد أقرب أصدقاء 

وحتى لو أنه أراد أن « القدامى قوله عنه ساركوزي

. »يصبح ماسونيا، فما كان له أن يستطيع البقاء كذلك

 يبقى لمدة سنة هل يمكنكم تصّور أن«: ثم يضيف

كاملة، وبإيقاع اجتماعين كل شهر، محافظا على 

؟ تتم «الصمت المطبق بين مجموعة من البشر

اإلشارة في هذا السياق على أن قاعدة المحافظة على 

باستثناء «الصمت تنطبق على جميع األعضاء الجدد 

بعض الرؤساء األفارقة الذين يتلقون تدريبا سريع 

 . »اإليقاع

 نيكوال ساركوزيتؤكد المؤلفة أن الرئيس بالمقابل 

» نويي«كان قد حضر العديد من اللقاءات في بلدة 

وذلك خالل الفترة األولى . التي كان رئيسا لبلديتها

، إذا كان قد دعم خصمه في جاك شيراكمن رئاسة 
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لكن ساركوزي . ادوار باالدوراالنتخابات الرئاسية 

بقي و. »محاضر خارجي«حضر تلك اللقاءات ك

وعاملهم » طيبة«باستمرار على صالت 

» الطوائف«مثل بقية المجموعات و» مجموعة«ك

 . األخرى

تشير المؤلفة أنه » توقيع وثالث نقاط«: وتحت عنوان

 نيكوال ساركوزي، عندما كان ١٩٩٦في عام 

 باالدور ضد جاك شيراكبعد تحالفه مع » مهّمشا«

، »هلم يكن أحد يهتم بمصير«الذي أصبح رئيسا، و

تحدث الكثير من زمالئه المحامين ـ ساركوزي 

 عن أنهم تلقوا رسائل -مارس مهنة المحاماة لسنوات

سرت الشائعات عندها . ّيلة بتوقيعه مع ثالث نقاطذم

في باريس وتحدث أكثر من محلل شهير عن 

 . »انتمائه األكيد إلى محفل كبير«

 وصوال ساركوزيمع مرور الزمن وعودة صعود 

 إلى منصب وزير الداخلية، استمر ٢٠٠٢في عام 

ييل رسائله بثالث نقاط، وهذا ما تنقل المؤلفة ذبت

المسؤول السابق لمحفل » آالن بوير«بصدده تعليق 

 والذي أصبح الشرق الكبير الماسوني في فرنسا

خصائي المسؤول عن األمن والشرطة في قصر اإل

وجاء في . االليزيه عندما أصبح ساركوزي رئيسا

يوجد في مكتبي عّدة رسائل منه معلّقة «: ليقالتع

على الجدار وليس فيها أية رسالتين تحمالن التوقيع 

 . »بنفس الطريقة

وأضاف مؤكدا استغرابه من األقاويل حول النقاط 

هذا غباء خاصة أن الماسونيين يعرفون أن «: الثالث

نيكوال ساركوزي ليس واحدا منهم، بينما أن اآلخرين 

 . »فضل األحوال، عالقة في األمرليس لهم، بأ

محفل الشرق «وتمّيز المؤلفة في هذا السياق بين 

المحفل الوطني «و» الكبير الماسوني في فرنسا

ال ، مؤكدة أن جميع الماسونيين »الفرنسي الكبير

. ، خاصة بين المحفلينيعرفون بعضهم بالضرورة

لكن هذا ال يمنع واقع أنهما يعلنان سنويا على 

 الداخلي أسماء األشخاص الذين جرى صعيدهما

ال يقرعوا «حذفهم من العضوية بسبب سلوكهم كي 

 . »أبواب أحد المحافل الماسونية

وبعد أن تقّدم المؤلفة عددا من اآلراء المتباينة 

عالقة نيكوال ساركوزي والمتضاربة أحيانا حول 

: ، تنقل عن أحد المقّربين منه قولهبالماسونية

ل الماسونيون شبكة بين شبكات بالنسبة له يشك«

وعندما يكون المرء رئيسا من المستحسن أن . أخرى

يكون حوله أعضاء في الشبكة كي يستطيعوا فك 

 . »الرسائل وتوجيهها أيضا

وتشرح مؤلفة هذا الكتاب أن الرؤساء الفرنسيين 

الثالثة قبل ساركوزي كان لدى كل منهم أحد 

 . الماسونية الفرنسية» مسؤولي«

س معسكر اليمين الفرنسي له بعض العالقات مع ولي

وليس أقلهم . الماسونية، ولكن معسكر اليسار أيضا

الوزير السابق ورئيس » هنري ايمانويلي«شأنا 

 وفرانسوا ريتسامن. الجمعية الوطنية السابق أيضا

، وجان لوك ميلينشين، سيغولين روايالالمقّرب من 

وبكل . موغيره... السناتور ومؤسس حزب اليسار
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ال يتحدث هؤالء صراحة عن أي انتماء لهم األحوال 

 . إلى المحافل الماسونية

 الماسونية الفرنسية في مئة كلمة فقط

  ٢١/٤/٢٠٠٨-صحيفة البيان االماراتية 

 
 الماسونية الفرنسية في مئة كلمة فقط:الكتاب

  اآلن باوير وروجيه داشيز:تأليف 

المطبوعات الجامعية الفرنسية ـ باريس : الناشر

٢٠٠٨  

  ط صفحة من القطع المتوس١٢٦: الصفحات

آالن باوير قام بتأليف هذا الكتاب كل من الباحثين 

واألول هو رئيس الماسونية . وروجيه داشيز

رئيس المعهد الماسوني ، وأما الثاني فهو الفرنسية

قمة الفكر وبالتالي فكال الرجلين يمثالن . لفرنسا

فما هي الماسونية يا ترى؟ ومن . الماسوني المعاصر

 ؤال يجيب المؤلفانعن هذا السهم الماسونيون؟ 

إنها حركة فكرية أو فلسفية ذات أبعاد : قائلين

ولكنها محاطة بهالة من األسرار والمجاهل . كونية

ولكي نبدد . والخرافات واإلشاعات المرعبة أحيانا

هذه اإلشاعات الخاطئة أو المغرضة قمنا بتأليف هذا 

 . الكتاب

تلخيص الحركة في الواقع إن المؤلفين يحاوالن 

، بمعنى أنهما يشرحانها ماسونية كلها بمائة كلمةال

أو مفهوم له  مائة شخصيةمن خالل التوقف عند 

نفاجأ بأسماء كثيرة ما وسوف . عالقة بالماسونية

من بين الكلمات أو المفاهيم . كنا نعتقد أنها ماسونية

فما هي . كلمة التنويرالتي يتوقف عندها المؤلفان 

 وهل التنوير والماسونية؟فلسفة العالقة يا ترى بين 

الماسونية جزء من حركة التنوير أو مصدر لها أم 

نتيجة من نتائجها؟ عن هذه األسئلة يجيب مؤلفا 

الحركة من الناحية الزمنية نالحظ أن : الكتاب قائلين

.  إلى الظهور بفترة قصيرةالماسونية سبقت التنوير

الماسونية ظهرت في النصف الثاني من فالواقع أن 

هذا في حين أن التنوير ظهر . لقرن السابع عشرا

الحركة ويمكن القول إن . في القرن الثامن عشر

 الماسونية تندرج داخل تلك الحركة الفكرية الشاملة

التي دعاها بول هازار بأزمة الوعي األوروبي 

وهذه األزمة أدت إلى اندالع ). ١٧١٥ ـ ١٦٨٠(

 الفكر حركة فكرية تجديدية واسعة شملت كل مناحي

 . من علم ودين وفلسفة وأدب، الخ

وقد كانت االنعكاسات االجتماعية والسياسية لهذه 

وهي التي فتحت . الحركة التجديدية ضخمة جدا

ظهور التنوير الفلسفي بالمعنى الباب واسعا أمام 

ولكن : ثم يردف المؤلفان قائلين. الحرفي للكلمة

 هو القرن الثامن عشر الذي شهد ازدهار التنوير

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ١٤ من٧                                               ٢٠٠٩ -أيلول

 



 التحدي الصهيوين                        )٣-١٨(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

وهذا األمر . العصر الذهبي للحركة الماسونيةأيضاً 

 . ينطبق على فرنسا بالدرجة األولى

ومعلوم أن الماسونية وجدت فيها مرتعا خصبا، بل 

وبلورت الشعارات الخاصة باإلخاء والمساواة 

سترفعها الثورة وهي ذات الشعارات التي . والتسامح

ية كانت ينتج عن ذلك أن الماسون. الفرنسية الحقا

بل وأثبت .ذات حساسية فكرية قريبة جدا من التنوير

كانت متأثرة بعض الباحثين مؤخرا أن الماسونية 

الفيلسوف  الذي تزعمه بتيار التنوير الراديكالي

، وهو تيار كان يعتبر متطرفا جدا في وقته سبينوزا

أو قل سابقا ألوانه بكثير، وذلك ألنه كان يتبنى 

 . لية فيما يخص الدين والسياسةمواقف فلسفية راديكا

ولكن الماسونية لم تكن قد أصبحت آنذاك جماعة 

منظمة وال حزبا إيديولوجيا متماسكا كما سيحصل 

 صحيح أن بعض كبار المفكرين التنويريين .الحقا

ظهروا في الحلقات الماسونية نضرب كمثل على ذلك 

 صاحب كتاب روح مونتسكيوالفيلسوف الشهير 

 الذي نظّر للحداثة كوندورسيهالفيلسوف القوانين، و

 . التربوية والسياسية، وسواهما

ولكن بعض كبار مفكري التنوير رفضوا االنتساب 

نضرب كمثل على ذلك . إلى الحركة الماسونية

يضاف إلى ذلك . وجان جاك روسو وفولتير، ديدرو

أن أكبر منظّر للرجعية في ذلك الزمان وأكبر عدو 

 . ميستر، كان ماسونياجوزيف دوللتنوير، 

تجمع بين  حركة معقدةوبالتالي فالماسونية 

الثورة ، فقد تجد فيها بعض قادة المتناقضات

الفرنسية، وقد نجد بعض كبار األرستقراطيين الذين 

وقد تجد فيها أولئك . أطاحت بهم هذه الثورة بالذات

الذين استخدموا المقصلة لقطع رؤوس قادة النظام 

وقد تجد فيها بعض الرؤوس المقطوعة من . السابق

 . قبل هذه المقصلة بالذات

أسماء ومن أشهر الشخصيات الماسونية يذكر الكتاب 

 الذي يوجد مخزن كبير باسمه اآلن الجنرال الفاييت

. وسط العاصمة الفرنسية خلف دار االوبرا الشهيرة

بنيامين كما ويذكر اسم المفكر والزعيم األميركي 

 رئيس وزراء فرنسا في جول فيري، أو فرانكلين

 . أواخر القرن التاسع عشر، الخ

ات عام  وم١٧٠٦ الذي ولد عام فرانكلينومعلوم أن 

اآلباء المؤسسين للجمهورية  كان أحد ١٧٩٠

أقدم الماسونيين في كما وكان أحد . األميركية

وقد انتسب إلى هذه الحركة عام . الواليات المتحدة

ومعلوم أنه أقام في فرنسا لفترة طويلة . ١٧٣٤

وتعرف على كبار فالسفة التنوير والشخصيات 

 . اللبرالية

 فقد كان أحد ١٨٣٢م  الذي ولد عاجول فيريوأما 

قادة الحزب الجمهوري في فرنسا، وهو الحزب 

المؤيد للثورة الفرنسية والمضاد للنظام الملكي 

وقد انتسب إلى . اإلقطاعي األرستقراطي القديم

 وهو في الثالثة واألربعين من ١٨٧٥الماسونية عام 

 وزيرا للتربية الوطنية جول فيريثم أصبح . عمره

، وأصبح ١٩٨٢كذلك عام  و١٨٨٠ ـ ١٨٧٩عام 

وفي تلك . ١٨٨١ ـ ١٨٨٠رئيسا للوزراء عام 

الفترة فرض على فرنسا كلها المدرسة العلمانية 
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وبالتالي فهو مؤسس . االبتدائية المجانية اإللزامية

 . المدرسة الحديثة بكل ما للكلمة من معنى

ولكن الحزب الكاثوليكي تصدى له وحاول بكل 

ويقال إنه مات اختناقا . الوسائل عرقلة مشاريعه

بسبب كل هذه العراقيل والمضايقات التي ال تنتهي 

ولكن كفاه فخرا أنه ترك . إال لكي تبدأ من جديد

 . اسمه في التاريخ كأحد بناة فرنسا الحديثة

ومن أشهر مصطلحات : ثم يضيف المؤلفان قائلين

، المهندس األكبر للكون: الماسونية المصطلح التالي

فالماسونية ال ذلك على اهللا، وبالتالي وهم يدلون ب

والواقع .  كما يتوهم بعضهمتعني اإللحاد بالضرورة

أن أي شخص يريد االنتساب إلى الماسونية ينبغي أن 

وبالتالي . يقسم اليمين أمام اهللا ويده على اإلنجيل

إيمان الفالسفة ال إيمان فالماسونية مع اإليمان ولكن 

 . عامة الشعب

بأن تصور الماسونيين للدين ناتج ويمكن القول 

كتابات فولتير وفالسفة التنوير مباشرة عن 

فهم يعتبرون أنه ال مصنوع من دون . اآلخرين

وال ينبغي . صانع وأن اهللا هو مهندس الكون وخالقه

أن ننسى أن الماسونية ظهرت وتطورت في أرض 

مسيحية وبخاصة في بريطانيا والعالم 

م مؤمن بالدين عموما وإن وهو عال. االنغلوساكسوني

كان يقبل بالمالحدة أو غير المؤمنين ويعاملهم 

  . كمواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات

ولكن الماسونية في فرنسا خاضت حربا ضروسا 

. ضد الكنيسة الكاثوليكية ورجال الدين المسيحيين

ولهذا السبب فإن البابا حّرمها وكفّرها واتهمها 

كما ودعا أتباعه إلى .  والمروق من الدينباإللحاد

 . عدم اعتناقها أو االقتراب منها بأي شكل

وقد تواصلت الحرب بين الطرفين على مدار القرن 

. التاسع عشر وحتى أواسط القرن العشرين تقريبا

ومعلوم أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تقف في معسكر 

نسية الحزب الملكي القديم المضاد للجمهورية الفر

وبالتالي فالصراع بين الفاتيكان . العلمانية والتحديثية

والماسونية لم يكن فقط عقائديا وإنما كان سياسيا 

فالماسونية وقفت إلى جانب التقدم والتطور . أيضا

واتهمت الفاتيكان بالرجعية والجمود الفكري بل 

 . ومحاربة روح العصور الحديثة

لقد لعبت الحركة : ثم يختتم المؤلفان كتابهما بالقول

الماسونية دورا ثوريا ال يستهان به طيلة القرن 

. ووقفت إلى جانب قوى التقدم عموما. التاسع عشر

وكانت من ألد أعداء األصولية المسيحية والتعصب 

 . الديني األعمى

 وذات قوة محافظةولكنها فيما بعد تحولت إلى 

 جعل طابعها السرييضاف إلى ذلك أن . امتيازات

فهذه السرية كانت . ناس ينفرون منها ويخافونال

. تحيطها بهالة من الوساوس والهواجس والشكوك

ولذلك فإن صورة الماسونية تشوهت كثيرا في 

نقول ذلك وخاصة أن الفساد المالي . أنظار الناس

  . وغير المالي وصل إلى بعض قادتها الكبار
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 الماسونية في العالم العربي

  ١٩/١١/٢٠٠٧- سباق الكتب

  وائل ابراهيم الدسوقي:تأليف 
 ٢٠٠٧المكتبة االنجلو مصرية ـ القاهرة : الناشر

  صفحة٤٠٠: الصفحات
 

 
 

الماسوني في المنطقة  في إطار مواجهة العمل

مكتبة األنجلو  عن ٢٠٠٧العربية، صدر حديثاً 

ووافقت على نشر كتاب جديد   التي تفضلتالمصرية

 الماسونية: (بعنوان" وائل إبراهيم الدسوقي"للكاتب 

ولقد  )ل األسرارالمبادئ األصو – في العالم العربي

أن  حاول الكاتب من خالل الوثائق والكتابات الحديثة

، واتخذ الماسونية يختلف عمن سبقوه في الكتابة عن

حياديا ليس مهاجما وليس منتهجا نهجهم، فهو  منهجا

كتابته،  في األصل باحث أكاديمي يتحرى الدقة في

  .وال يتناغم مع أهوائه الشخصية أياً كانت

  

  :في مقدمة الكتاب ؤلفوقد ذكر الم

يتبادر إلى  في جلساتنا الماسونية عندما ُيذكر اسم

 ولكن ما هيذهننا العديد من النظريات واآلراء، 

من ذلك الذي يلعب  واألكثر ما أصلها؟ الماسونية؟

لن نجد شخصا يتفق مع آخر .. من خلف الستار

السيل من الكتابات ذلك  على أي شيء يخصها رغم

وام قليلة أدرك قادتهم أنه ال يكون في وقبل أع .عنها

تماما أن يلف ذلك الغموض طقوسها  صالحهم

 ورموزها، ودعوا اإلعالم إلى اإلطالع على بعض

أمورها، لكن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع 

  .في اجتماعاتهم ولن يسمحوا به أبداً، هو ما يحدث

 التي التنظيمات تعد من أعرق الماسونية إن التنظيمات

كان وما يزال لها أثر بالغ األهمية والفعالية في 

مع غيرها  الماسونية وقد تتفق. اإلنسانية المجتمعات

التنظيمات السرية األخرى في األهداف التي  من

عن بقية  ولكنها تختلفتصبو إليها وتسعى لتحقيقها، 

التنظيمات السرية في األسلوب الذي تنتهجه لتحقيق 

  .تلك األهداف

اجتماعية  إضفاء صورةدائماً  الماسونية ولتحا

ولكن ما هو مفهوم الفلسفة . خدمية على نشاطاتها

تؤمن باإلنسان في نطاق  االجتماعية لديها؟ وهل هي

المجتمع؟ وهل خير الناس عندها هو أكثرهم نفعا 

لمحفله الماسوني؟ وما هي مقاييس  لمجتمعه أم

هم وهل تتفق أعمالالفضيلة والرذيلة لديهم؟ 

الذي ننشر ترجمته العربية كاملة ألول  ودستورهم

 مرة؟

والكتمان  جانب الحيطة الماسونية ورغم التزام
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 في طقوسها وبرامجها لتبدو واصطناع السرية

وبعيدة عن كل  محافلها منظمات اجتماعية محايدة

التيارات السياسية والدينية، فإن كثير من أصول تلك 

طقوسها، بل وأن في وشعائرها و المحافل وشاراتها

 ماسلوك المنتسبين إليها من رجال السياسة والدين 

  .يريب

عالقاتها المشبوهة  ولقد كتب العديد من الكُتاب عن

، ودعا البعض إلى صهيونية مع الصهيونية

أما . ذلك وقدموا الدالئل على الماسونية التنظيمات

البعض اآلخر فقد نفى ذلك واحتمل دون تأكيدات أن 

 كأماكن لعقد الماسونية نية استغلتالصهيو

 التي أدت في النهاية االجتماعات وحبك المؤامرات

جانب الحيطة  واتخذ البعض. إلى نشأة دولة إسرائيل

والحذر بين ذلك وهؤالء نظرا لخطورة الخوض في 

 .الموضوعات تلك

موقفا علمياً محايداً ومن جانب المؤلف، فقد اتخذ 

 تحليلها التحليل العلمي ، ويحاولاآلراء يعرض لجميع

 المناسب دون اتخاذ موقف محدد تجاه أي طرف من

موضعاً ومن الممكن أن يجعله هذا أحيانا، . األطراف

العلمية الوثائقية التي   من البعض نتيجة الرؤيةلالتهام

  .التحيز من الواجب أن تتخذ موقف الحيدة وعدم

الغامضة التي  والماسونية ليست تلك المنظمة

، فقد كتب عنها العديد من الكُتاب  دراستهايصعب

وفضح أسرارها العديد ممن  الماسون وغير الماسون،

 تلك الجماعة الماسونية وليست. انشقوا عنها

المتضامنة المتوافقة فهي في أغلب األحيان 

تنتهي،  فالخالفات بين محافلها عديدة وال. متصارعة

فيما ومن الصعب أن تتضامن لتحقيق هدف واحد إال 

 الماسونية المحافل كانتندر، وعلى سبيل المثال 

الفرنسية قبيل الثورة الفرنسية في أغلب األحيان 

خضم أحداثها  ، وأثناء الثورة الفرنسية وفيتتصارع

لم تكن بذلك التضامن والتآخي الذي يمكن أن 

 ال تقبلالتي  الماسونية وهناك من المحافل. نتصوره

 من يقبلونهم ، ومنهماليهود وسط صفوفها

  .ويتضامنون معهم في قضاياهم

العديد من  بجانب الحكومات في الماسونية وقفت

المسائل الوطنية، وفي أحيان أخرى يختفي دورها 

  .جزءا من المجتمع بشكل يوحي بأنها ال تمثل

المؤلف أن يلقي الضوء  في صفحات الكتاب حاول

بات وثائقهم وكتا العام من خالل الماسونية على تاريخ

أيضا يناقش المصطلح . الماسون الغربيين ودساتيرهم

والجذور التاريخية للماسونية في  والمبادئ األساسية

ويحاول  .الماسونية العالم، والهيئة التنظيمية للمحافل

يناقش لمؤامرات االستعمار ضد األمة  أيضا أن

 الماسونية ومؤامرات.فيها الماسونية العربية ودور

 ونجاحها في إسقاطها والعمل الميةاإلس ضد الخالفة

  .على عدم قيامها مرة أخرى

، الماسونية الستغالل الصهيونية للمحافلويعرض 

بروتوكوالت حكماء صهيون وما مدي  وما كتب في

 وما هي أصول. صدق أو كذب تلك البروتوكوالت

  .أم إسالمية ، مصرية أم يهوديةالماسونية

ات قمران كمخطوط المكتشفات الحديثةوعلى ضوء 

أو ما كتب عن جماعة سيون السرية أو فرسان 

العديد من الحقائق الجديدة   يضع أيدينا علىالهيكل
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التاريخ  ومدى قدمها في الماسونية عن تاريخ

  .اإلنساني

الدراسة لتتبع النشاط  ويأتي الجزء األهم من

الماسوني في البالد العربية من المحيط األطلنطي 

قد حاول جاهدا الحصول على و. العربي إلى الخليج

 معلومات دقيقة، ومناقشة تواريخ تأسيس المحافل

حتى يتالفى كل األخطاء  بكل دقة الماسونية والشروق

 التي وقع فيها غيره من الكتاب الذين اهتموا بتاريخ

  .في البالد العربية الماسونية

 الماسونية ألهم مصادر تاريخوفي النهاية ناقش 

وكان منهجه في الكتابة متخذا  ،ونقدها نقدا علميا

في كتابة  Chicago Manual of Style لطريقة

الهوامش السفلية، التي تتبع حالياً في أغلب دول 

أسلوب سهل االستيعاب عن الطرق  العالم، وهو

األخرى، يتناسب في بحوث اإلنسانيات وهو المفضل 

هذا . كثير من الكتابات مثل التاريخ والفنون في

بشكل  عرض المعلومات الببليوجرافيةاألسلوب ي

  .يستوعب مصادر متنوعة

  :التالي فهرس لمحتويات الكتاب وفي البيان

  مقدمة -

  التاريخ العام /الفصل األول -

 المصطلح والتعريف

  الجذور التاريخية

 الماسونية الرموز

 المبادئ األساسية وتطور الفكرة

  الماسونية الهيئة التنظيمية للمحافل

 الماسونية طبقات

 مخططات ماسونية ضد األمة: الفصل الثاني  -

  العربية

  الزحف الماسوني على البالد العربية

 إسقاط الخالفة اإلسالمية هدف ماسوني

  ماسونية-مخططات صهيونية 

 األصول العربية للماسونية : الفصل الثالث -

 التراث الماسوني في فترة سليمان : أوالً

 ان وتعاليم األسينيينمخطوطات قمر : ثانياً

 الحضارة الكنعانية : ثالثاً

  فرسان الهيكل والماسونية : رابعاً

  األصول المصرية للماسونية

 جمعية إيزيس السرية : أوالً

 المسيحي في مصر في العصر الماسونية : ثانياً

 في العصر اإلسالمي الماسونية : ثالثاً

 شباتاي تسيفي ومرحلة مصرية : رابعاً

 النشاط الماسوني في البالد : الرابعل  الفص-

 العربية

 في مصر الماسونية

  في السودان الماسونية

 في سوريا الماسونية

 في لبنان الماسونية

 في العراق الماسونية

  العربي في دول الخليج الماسونية

 في األردن الماسونية

  في فلسطين الماسونية

 المحافل اإلسرائيلية في فلسطين

  والمغرب ي تونس والجزائرف الماسونية

  شخصيات ماسونية
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 والتحريم بين التجريم الماسونية :الفصل الخامس -

  الماسونية الموقف المسيحي من

  الماسونية مراسيم بابوية بشأن تحريم

  م١٧٣٨مرسوم بابوي 

 م١٧٥١مرسوم بابوي 

  م١٨٢٨مرسوم بابوي 

 م١٨٥٦مرسوم بابوي 

 فاتيكانمرسوم المجلس األعلى المقدس لل

  الماسونية موقف البابا بولس السادس من

 اإلسالم والنشاط الماسوني

  الماسونية فتاوى إسالمية بتحريم

  ١٩٧٤توصية المؤتمر اإلسالمي 

  ١٩٨٥فتوى األزهر الشريف 

 ١٩٧٨ فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي

 الماسونية آراء في

  ١٩١١رأي الشيخ رشيد رضا 

 ١٩٨٤ محمد متولي الشعراوي رأي الشيخ

  رأي الدكتور يوسف القرضاوي

 ١٩٨٤رأي الشيخ عطية صقر 

  الماسونية الموقف الحكومي العربي من

  ١٩٥٤في العراق  الماسونية إلغاء

 ١٩٦٤في مصر  الماسونية إلغاء

  ١٩٦٥في سوريا  الماسونية إلغاء

  ١٩٧٠في السودان  الماسونية إلغاء

 ١٩٧٨العربية المتحدة  اإلماراتفي  الماسونية إلغاء

  ١٩٧٧إسرائيل  قرار مكتب مقاطعة

  الماسونية لمصادر ومراجع تاريخ دراسة نقدية

 وثائق وملفات :األسرار ملف

قائمة المصادر والمراجع
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 التحدي الصهيوين                        )٣-١٨(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

 مراجع عن الماسونية
  . الشيخ عبدالرحمن الدوسري) : األجوبة المفيدة في مهمات العقيدة (-

  . أحمد الحصين) : محفل الشيطانيالماسونية ذلك ال(_ 

  . سعود الصقري.د) : الماسونية في الميزان(_ 

  . أنور الجندي) : المخططات التلمودية(_ 

  . ناصر القفاري.ناصر العقل، د.د) : الموجز في األديان والمذاهب المعاصرة(_ 

  أبو الفداء محمد عزت عارف ) : نهاية اليهود(_ 

  " شاهين مكاريوس" تأليف ) عية الماسونية األسرار الخفية في الجم(ـ 

  . جواد رفعت أتلخان/ الجنرال " تأليف ) أسرار الماسونية (ـ 

  " لويس شيخو اليسوعي" تأليف ) أصل الماسونية ( ـ 

  " أحمد زكي أبو شادي) " البناية الحرة وروح الماسونية ( ـ 

  ". جورجي زيدان" تأليف ) تاريخ الماسونية العام( ـ 

  " محمد علي الزغبي" تأليف)  حقيقة الماسونية (ـ 

  " إيليا الحاج" تأليف ) الخالصة الماسونية ( ـ 

  . حنا أبي راشد" تأليف ) دائرة المعارف الماسونية المصورة( ـ 

  " لويس شيخو اليسوعي" تأليف ) السر المصون في شيعة الفرمسون(ـ 

  " اآلباء اليسوعيين" تأليف ) " شيعة الماسونية(ـ 

  " شاهين مكاريوس" تأليف ) فضائل الماسونية ( ـ 

  " الحاج محمد علي الشامي" تأليف ) كشف الظنون عن حال الفرمسون(ـ 

  " أحمد عبد الغفور عطار" تأليف ) الماسونية( ـ 

  " لويس شيخو اليسوعي" تأليف ) الماسونية بال قناع( ـ 

  " ر طعيمةصاب" تأليف ) الماسونية ذلك العالم المجهول ( ـ 

  " محمد علي الزغبي" تأليف ) الماسونية في العراء( ـ 

" تأليف ) هذه هي الماسونية(ـ "عزت نوري قلقلر" تأليف ) " بالتركية) (ماسون لوك في ماسون( ـ 

 بهيج شعبان" ترجمة " فورسينيه
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