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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 

  : األفكار الواردة في هذا العددبعضوفيما يلي 

لنا بعد إتمام تلك الدراسة أن نسلم تماما بأن الماسونية المصرية في مجملها وبعيدا عن التعميم والتحيز ، ال يمكن 

       إنما هي يهودية التنظيم والهدف ، فهذا االفتراض يلغى المنظومة التاريخية التي تعتمد على قوانين تحكم 

  سير حركة التاريخ 

 

عيدا عن األيدي الماسونية ، فمن غير المنطقي أن فالثورات والحروب المختلفة أنما لها من األسباب ما قد يكون ب

وقد يكون الماسون قد لعبوا أدوارهم بصفة شخصية وليست . نلصق كل حدث جلل في العالم لدور الماسونية فيه

  ماسونية ، وحاولت الماسونية الدعاية لنفسها بعد نجاح الحدث مستشهدة باشتراك الماسون فيه

  

الماسونية باليهود والفساد من ابتداع التيارات اإلسالمية فقط، فهناك العديد من وعلى أية حال ، لم يكن ربط 

            الموضوعات التي كتبت عن الماسونية بعضها ألعضاء من الماسون المسيحيين واليهود الذين 

  تركوا الماسونية وكتبوا ذلك

 

أن المدعو جرجي زيدان في كتابه الذي اّدعى فيه أّن األمير عبد وأحب أن أنّبه اإلخوة القّراء جميًعا إلى أمر هام وهو 

القادر كان ماسونًيا ، اّدعى أيًضا أن خلفاء المسلمين من األمويين والعباسيين هم أول من أدخل الماسونية إلى 

لنبوي والمسجد المدينة والشام وبغداد ، واّدعى أن الخليفة الوليد بن عبد الملك استعان بالماسون لبناء المسجد ا

  !!!األموي بدمشق والمسجد األقصى

 

  !!!وأّن الكثير من علماء المسلمين وفقهائهم وأمرائهم انتسبوا إلى الماسونية في حينها 

إّن اهللا أسَس أّول محفل ماسوني في :"ليس هذا فحسب فقد قال !  وزعم أّن القائد صالح الدين األيوبي كان ماسونًيا

  "!!ل رئيس المالئكة كان أّول أستاذ أعظمجنّة عدن وأن ميخائي
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والعجيب حقًا كيف يرضى البعض االستشهاد بكالم جرجي؟ ومحّل التعجب ليس محصوًرا في سقوط وتفاهة كتاب 

فإّن المدعو جرجي زيدان هو أحد أركان الكذب والدجل في القرن الماضي ، . جرجي ، وإنما في شخص الكاتب نفسه

  د سخََّر حياته كلها لتشويه اإلسالم والطعن فيه وفي رجالهوهذا الصليبي الحاقد ق

 

تعّمَد التحريف .. روايات جرجي زيدان تعمََّد فيها التخريب والكذب ألجل تحقير العرب عن سوء قصد ال عن جهل 

لديني الذي جعله لعمالته األجنبّية وتعّصبه ا! .. وتعّمَد الدّس والتشويه ، وتعّمَد فساد االستنباط مع الطعن المدروس

  ينظر إلى تاريخنا العربي اإلسالمي وآداب اللغة العربية بعين السخط والحقد

 

إن الحقيقة التي تجمع عليها كل المصادر أن نشأة الماسونية ال ترقى ألكثر من مطلع القرن الثامن عشر، وهو العصر 

، والتجمعات بشعارات اإلصالح الديني، أو الذي كانت أوروبا تتخبط فيه بين التيارات الفكرية ونشأة األحزاب

  السياسي، أو الثقافي، أو االجتماعي أو سواها

 

ال يزال البعض يتصور الماسونية على أنها مؤسسة عالمية لها تنظيمها الخاص، وتعمل وفق ما ترسمه لها هيئتها 

  دون نقاش أو جدل  من رؤسائهم المركزية، كأن الماسونيين جنود طائعون يمتثلون بإخالص لألوامر المعطاة لهم

 

فليس . ً لم تعد موجودة هي أيضا– ككيان قائم –إن الحكومة الماسونية ليست موجودة ألن الماسونية 

هناك أي جامع مشترك بين ماسوني أميركي تستهويه األعمال الخيرية ومآدب العشاء والصداقات الطيبة، وماسوني 

فهذا ) . . . واستطراداً في هذا الحزب السياسي أو تلك الحركة الدينية(أو ذاك ملتزم يناضل في هذا المحفل الفرنسي 

 بحيث لم يعد لهذه الكلمة مفهوم واضح وتعطي انطباعاً للرأي العام بأنها دليل على ضياع الماسونية وتشتتها

  أصبحت بؤرة للدسائس والمؤامرات على أنواعها

  
 

تخلّص القارئ العربي من أوهام أرادها األعداء، أوهام إن هذا الكالم الذي نقلته أردت به أن ي

ومقوالت أن الماسونية والصهيونية وراء كل شيء، وما علينا إال أن نعترف لهم، ونستسلم لهم فال 

إن إشاعة هذا المنطق مؤامرة ال يجوز بأي حال التسليم بها، إنهم يحاولون، ولكن . حول لنا وال قوة

  كثيرة والمستقبل األسود ينتظرهم حيث سقطت أقنعة كثيرة عن وجوههمأصابهم اإلخفاق في مواطن 
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 - ١٧٩٨ مصر في النشاط الماسوني
١٩٦٤ 

التاريخ  في باحث /براهيم الدسوقي يوسفوائل إ  

عضو الجمعية المصرية للدراسات  /والمعاصر الحديث

 التاريخية

 ملفنا هذا الشهر نحاول أن نكتشف كيف كان فى

للثورة الفرنسية والحروب النابليونية من نتائج 

بعد أن  أخرجت مجتمعنا خارج حدوده المعروفة ،

فبعثرت  عشر، كان متأخرا حتى أواخر القرن التاسع

العثمانية من  عبر اإلمبراطورية الماسونية المحافل

األستانة حيث كانت تركيا الفتاة فى أخوة ماسونية 

الوطنيين الذين  ومصر حيث قلدهم سوريا إلى

. هاجموا ، وعارضوا الهيئة األوربية المستبدة

فى عام  أول ما ظهرت فى مصر الماسونية وظهرت

اسون الفرنسيين من  ، وبدأت بواسطة الم١٧٩٨

يؤمن فيه المسلمون  الذى أذاع منشورا" نابليون"قوات 

 باسم قرر إنشاء محفل ماسونىعلى دينهم، بعد ذلك 

  ).إيزيس(محفل 

كان اسم إيزيس أسوة بعبادة إيزيس ومناسك كهنتها 

 األسطورة المصرية تعود إلىالغامضة، والتى 

وكانت لها شعائر ) إيزيس وأوزوريس(لألخوين 

المدينة التى كانت مكان تجمع  ممفيسية قديمة ، تلك

كهنة إيزيس، كما تعتبر معابدهم مدرسة للحكمة 

واعتبرت الشعائر القديمة . المصريين وأسرار

القدماء  والتعاليم المحكمة والروحية عند المصريين

  .الماسونية ٩٥طريق الوصول إلى الدرجة 

ألول تحت قيادة سيده ا) إيزيس(محفل  ولقد أفلح

 وبعد، ١٨٠٠حتى مقتله فى عام" كليبر"الجنرال 

إلى  الماسونية انسحاب الفرنسيين من مصر انتقلت

كون اإليطاليون محفال  ١٨٣٠عام وفى. السرية 

  كاربوناريا كان سياسيا فى جملته ، فروقبتإيطاليا

وتأسس محفل نشاطاته بواسطة الحكومة المصرية 

  ).منيس( تحت اسم محفل فرنسى

أكثر األعضاء النشطين فى شعائر ممفيس  كان

 ، وكان أكثر عدد من" صموئيل حنس"المصرية هو 

فى اإلسكندرية التى تأسس  آنذاك الماسونية المحافل

، وأيضا فى ١٨٤٥فى عام) األهرام(فيها محفل 

ومن . واإلسماعيلية وبور سعيد  القاهرة والسويس

قد فى اإلسكندرية ) األهرام(المعروف أن محفل 

وضم بين جنباته عدد كبير من القادة  اشتهر

 عبد القادر"وكان من أشهرهم األمير ، والوجهاء

الذى جاهد الفرنسيين فى الجزائر ، فتم " الجزائرى

 . دمشق هو وأسرته وعاشوا فى سوريا نفيه إلى

وكان من أبرز أعضاء الطريقة الممفيسية اإليطالى 

البداية إلى الذى انضم فى  "سلفاتورى أفنتورى زوال"

 على ١٨٤٩المحفل اإليطالى باإلسكندرية عام 

 . اإلسكتلندية الطريقة

 قرر المحفل الممفيسى األكبر ١٨٣٦عام  فى 

عمل شرق ممفيسى مصرى، فانضم إليه  الفرنسى

عدد كبير من المحافل ، وعملوا كلهم فى انسجام 

ومع ذلك . مع المشرق األكبر اإلقليمى الفرنسى كامل

دساتير  ون فى مصر أنفسهم يعملون تحتوجد الماس

، فقرر ١٨٦٤ فى عامفقرروا توحيد العملعديدة ، 

حق األكبر المصرى  المشرق اإليطالى منح المحفل
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، ثم أعطى للمحفل األكبر إعطاء الشهادات العليا

اإلشراف على الدرجات  الوطنى المصرى حق

وهكذا أصبحت تلك السلطة تلقى . الثالث األولى

  . األوساط الدولية تدريجيا ن فىاالستحسا

فى رئاسة " زوال"اإليطالى " حليم"وخلف األمير 

وعلى الرغم من األكبر الوطنى المصرى،  المحفل

  ، لكنهلم يكن ماسونيا" إسماعيل "يأن الخديو

توفيق "وسمح البنه األمير اعتبرها منظمة إنسانية 

  . إليها باالنضمام

 مصر ، ي خديوهو" توفيق"أصبح  ١٨٨١ وفى عام

 ،رئاسة المحفل األكبر الوطنى المصرىوتولى أيضا 

نائبا بدال منه " حسين فخرى "وزيره للعدلوعين 

 ٥٦يقرب من  وكان عدد المحافل. لرئاسة المحفل 

 إلدريس بك ي، ثم تخلى الخديو١٨٩١محفل فى عام 

  .راغب عن الرئاسة

يوافق المؤرخون على أن للماسونية الدور  وقد

وأن  ،١٨٨٢ أثناء الثورة العرابية فى عامالفعال

بالرغم من  كان نفسه عضوا ماسونيا" أحمد عرابى"

ونعلم أنه كان العديد  ،أن ذلك لم يثبت تاريخيا أبدا

 وفى كتاب . الماسونية من مؤيديه أعضاء فى

محمد "نجد أن ) كيف دافعنا عن عرابى" (براودلى"

 من نفسه رجل الدين األكثر تحررا كان" عبده

لم يكن من " محمد عبده" ، فالشيخ الماسون

أوسع المدارس  ، ألنه انتمى إلىالمتعصبين دينيا

اإلسالمية الفكرية ، وحمل عقيدة سياسية تشبه 

وكان رائدا متحمسا ،  مبادىء األحزاب الجمهورية

حكم على " عرابى"وبينما نفى  . لمحفله الماسونى

ى تراوحت بين بالسجن والغرامات الت المتعاطفين معه

وبعد عدة سنوات عاد الوضع . جنيه ٥٠٠٠ ، و١٠٠

 ، محمد فريد وسعد زغلولجديد مع وصول  من

، فطالب وهم من الماسون اتجهوا نحو القومية

  . الوفد بالثورة ضد المحتل البريطانى حزب

 بالنسبة ألعداد الماسونية الوقت زادت المنافسات مع 

تى ظهرت فى كل والمحافل ال الماسونية القاعات

 – إيطالية - فرنسية -إسكتلندية (أنحاء مصر 

اشتغلت جنبا إلى جنب مع المحفل الوطنى  )إنجليزية

  محفل٥٤فكان فى مصر حوالى . األكبر المصرى 

 وجدت ١٩٥٧ وحتى عام ١٩٤٠عامل ، وفيما بين 

  فى٣٣ قاعة ماسونية فى القاهرة وحوالى ١٨

 فى المنصورة، ٢ فى بور سعيد، و١٠اإلسكندرية و 

، وواحد فى   فى اإلسماعيلية، وواحد فى الفيوم٢و

وخالل تلك الفترة المنيا ، وواحد فى المحلة الكبرى، 

 شارع طوسون ١ماسونية تقع فى  كانت أكبر قاعة

  .فى اإلسكندرية

العاملة وحاولت  الحديثة الطبقة الماسونية لقد تجاهلت

 يكونوا ، ولم يكن يهمهم أنجذب النخبة المميزة

أو يهود ومسلمين من النخبة  أنجليكان أو كاثوليك

وبينما  الماسونية الممتازة فى المحافل والقاعات

القرن التاسع  فى الماسونية الهجمات ضد تضاعفت

عشر ، كان السباق واحد فى أوربا على نفس 

 ، فى كل مكان فأصبح الماسون كأقلياتالهدف، 

أهدافهم،  لتحقيقطريق  الماسونية وأدرك اليهود أن

، الماسونية حوامل الشعلةوبمرور الزمن أصبحوا 

 الماسونية، والطقوس الرموز وأصحاب كثير من

وتجددت االتهامات المتصلة بالصوفية اليهودية ، 
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التحالفات  كلما الحت أزمة اقتصادية أو سقوط

  . اليهودية المسيحية

يا رئيس  ماسون يخالفونهم تهديداي الفاتيكان أىلقد رأ

وكانت تلك طليعة الحركات المضادة للماسونية لهم ، 

 ، وسط تسامح الماسونية مصر نمت، وفى فى العالم

المصريين، وكان هناك نوعان من الماسون فى 

 مصر، فهؤالء مثل قدماء مالك األراضى الذين

، وآخرون تمسكوا بالماسونية اإلنجليزية التقليدية

المحافل  انضموا إلىبسبب وطنيتهم المتحمسة 

" جمال الدين األفغانى"، مثل الفرنسية المتحررة

" األفغانى"العجيب أن  ومن، " محمد عبده"وتلميذه 

مال إلى مخاطبة رفاقه الماسون كأخوان الصفا 

  . وخالن الوفا

وظهرت الحركات المضادة للماسونية بعد عام 

العربى  ، عندما ثبت فى كافة أرجاء العالم١٩٤٨

 ، واحتدمت المناقشات  والماسونيةعالقة الصهيونية

 الماسونية عنفيها  فى مصر، التى كان يدافع

، واللذان "شاهين مكاريوس "و" زيدان جورجى"

 امتدحا رجال األعمال اليهود، ودورهم فى إنعاش

وبعد ستة عقود من . االقتصاد الرأسمالى المصرى

عندما صور  شكل أكثر إثارة،بآرائهم أعيد تفسيرها 

 –يهودية "عمال اليهود كأدوات فى مؤامرة رجال األ

  .االقتصاد المصرى للسيطرة على" صهيونية

الكثير  الماسونية  فقدت المحافل١٩٥٢وبحلول عام 

، سواء من الخوف أو األغنياء العاملين من أعضائها

 المصالح الشخصية ، وتوقفوا عن حضور

االجتماعات، فعانت كافة المحافل من أوقات عصيبة 

  . ستطيع مساندة نفسهاحتى ت

 أغلق المحفل الماسونى بشارع ١٩٦٤أبريل  ٤ وفى

االجتماعية  طوسون باإلسكندرية بأمر وزارة الشئون

جمعيات ال ربحية غير "بسبب أنها تندرج تحت اسم 

وكان الدليل األكثر  ،"معلنة وغير مصرح بها

قد السياسية ،  الماسونية إزعاجا وقلقا بشأن أهداف

سنة التالية بدمشق، حينما تجسد ذلك فى فى ال ظهر

بعد  "إيلى كوهين"اعتقال الجاسوس اإلسرائيلى 

وبعد أن ، خداعه للمخابرات السورية لسنوات

مولده  اكتشفت عالقته بالماسونية فى مصر حيث

  . قبل أن يغادرها

رسالة الماجستير التي  كانت تلك الدراسة هي لقد  

، معة عين شمس جا-تقدمت بها إلى كلية اآلداب 

التاريخ البشري الطويل ، عجزت عن  وباستعراض

 الماسونية تماثلالعثور على منظمة أو جماعة أخرى 

من غموض وإبهام ، أو ما يشاع  يكتنفهاسواء فيما 

  .عنها من نفوذ وتنظيم وقدرة على التأثير

 ، ومدى حقائق وأساطيرتتأرجح ما بين  إن نشأتها

  على التفسير، مبادئهاتغلغلها وانتشارها يستعصى

. متضاربة متباينة ولغتها رموز وشفرات خفية 

طقوس  أما. اجتماعاتها سرية وقراراتها مخفية

االنتماء لها وارتقاء مراتبها فأقل ما يقال عنها ، أنها 

وخناجر وحبال، وتوابيت  سيوف.. مخيفة مرعبة 

    !رغم ما بينها من تناقضات ؟.. وجماجم وهياكل 

 ما استدعاني إلى إلقاء بصيص من ضوء ذلك ولعل

 خاطف على تاريخ تلك المنظومة فى مصر بعد أن

 تأرجح ما بين دفاع الماسونية عنوجدت أن ما كتب 
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 الماسونية وهجوم امتزج بالخوف من غضب

تلك السمعة المشوبة بالتوجس  ومع كل.. والماسون

على مدى  الماسونية فقد استطاعتوالنفور ، 

ويل اجتذاب صفوة من العلماء واألدباء الط تاريخها

 والمفكرين ، واستقطاب دعم وتأييد نخبة من

  .الساسة والقادة والدعاة

 من اجتذاب مثل تلك الماسونية كيف تمكنت

الشخصيات وكيف تغلغلت إلى معظم المجتمعات، بل 

طرح  ودعت العديد من المؤرخين الثقاة ، إلى

ثالث من أكثر قيام  في دورها الخفيالتساؤالت عن 

 ويعنون بهن  ،التاريخ الحديث في تأثيراً الثورات

  والثورة- والثورة األمريكية-الثورة الفرنسية"

   ..!"البلشفية

وبالنسبة إلى مصر تحديدا فقد شهد  ، على أية حال

 واقعها الثقافي خالل القرنين التاسع عشر والعشرون

ن تيارات فكرية مهمة انتقل فيها مفكرون وسياسيو

من أبرزها  كانوكتّاب من معسكر فكرى إلى آخر، 

وقد فطن هؤالء إلى أن  .. التيار الفكري الماسونى

حافلة بالحياة مسايرة لحركة  عملية تكوين ثقافة قوية

التقدم العالمي تقوم على إنماء جذور الماضي 

بأفكار حديثة واتجاهات معاصرة ال على  وتطعيمها

،  عالمها ومحو آثارهااقتالع تلك الجذور وإزالة م

 تقبل المصريين لبعض في ذلك ما كانت عليه الحال

لكن دون استغناء عن معتقداته . األفكار الغربية 

  .مهما اختلفت

 في الناس مصر يعرفون في الماسون ودائما ما كان

العرب قبل مفكري الغرب، فنهم  صحفهم بالمفكرين

 عرفتالذين  مصر من كتابات المفكرين في الماسون

ونشرت وحللت أفكارهم ونقلت من  بهم لماسونيةا

 محاولة منها لالنتفاع بما في آثارهم وشرحت عقائدهم

  .تركه علماء العرب والغرب

 لكن تلك األفكار والنظريات األجنبية لم يكن لها

 في الفكر المصري، فصهرت توجيه في التأثير البالغ

 مراجل الحياة المصرية المضطربة وطبعت بطابع

والحديث  مصري خاص ، وإن كان المزج بين القديم

عند المصري جاء بشىء من التنازل عن الشخصية 

جانب من التراث  في المصرية القديمة وبعض تفريط

العتيق ، والتضحية بطائفة من االعتقادات  الفكري

  .الفكرية السالفة التي تميز المصريين

عد إتمام وبعيدا عن التعميم والتحيز ، ال يمكن لنا ب

 المصرية الماسونية بأن تلك الدراسة أن نسلم تماما

فهذا  ، التنظيم والهدف مجملها إنما هي يهودية في

االفتراض يلغى المنظومة التاريخية التي تعتمد على 

فالثورات تحكم سير حركة التاريخ ،  قوانين

 والحروب المختلفة أنما لها من األسباب ما قد يكون

فمن غير المنطقي أن ،  الماسونية بعيدا عن األيدي

. فيه الماسونية العالم لدور في نلصق كل حدث جلل

الماسون قد لعبوا أدوارهم بصفة شخصية  وقد يكون

الدعاية لنفسها  لماسونيةا وليست ماسونية ، وحاولت

 ، نجاح الحدث مستشهدة باشتراك الماسون فيه بعد

مجتمعنا  وقد تقوم بدور الطابور الخامس وسط

لصالح دول أجنبية أو فئة مستفيدة ، شأنها شأن 

العالم  في األجنبية المؤسسات والكليات والجامعات

مثل الكلية األمريكية ببيروت والجامعة  العربي
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تقوم  األمريكية بمصر ، والجامعات األجنبية التي

  . اآلن مصر حتى في بمهامها

مصر  في نشأت الماسونية بأن ويمكن الترجيح

اليهود أخذوها إلى منحنى آخر  المعلنة لكنبأهدافها 

 كوسيلة فعالة الجتياز كل السبل لتحقيق هدفهم وإقامة

  . إسرائيل في دولتهم

باليهود  الماسونية ، لم يكن ربط وعلى أية حال

ابتداع التيارات اإلسالمية فقط، فهناك  والفساد من

 الماسونية العديد من الموضوعات التي كتبت عن

الماسون المسيحيين واليهود  ء منبعضها ألعضا

  .ذلك وكتبوا الماسونية الذين تركوا

 ألغاز تنكشف حول الماسونية في مصر

  ٢٦/٧/٢٠٠٨ –القاهرة 

صدر حديثا عن دار الكتب والوثائق القومية 

 الماسونية والماسون في مصر“المصرية كتاب 

 في محاولة لوائل ابراهيم الدسوقي ″١٩٦٤-١٧٩٨

لى المحافل الماسونية ودورها في لتسليط الضوء ع

 .التاريخ المصري

منذ الغزو الفرنسي ويبدأ الدسوقي دراسته للماسونية 

شهد انشاء اول  وهو العام الذي ١٧٩٨ في لمصر

واقامه الضباط ) محفل ايزيس( في مصر محفل

عندما قررت الحكومة  ١٩٦٤الفرنسيون الى العام 

 حاء البالدالمصرية حل الجمعيات الماسونية في ان

بعدما رفض محفلها االكبر الكشف عن سجالته 

 .ومستنداته

 صفحة ان ٣٥١ويقول مؤلف الكتاب الذي صدر في 

أتت غربية خالصة مع الحملة الفرنسية “الماسونية 

أتت . وانتهت غربية ممزوجة برموز وافكار شرقية

تخدم االهداف الفرنسية في مع الحملة الفرنسية لكي 

 من الماسونية العالمية لنشر افكارها ، ومحاولةالشرق

 .”في الجانب الشرقي من العالم

جاءت الماسونية وبين طيات محافلها اهداف سياسية "

ونجحت في ضم اصحاب واقتصادية واجتماعية 

، تلك الشخصيات التي لعبت دورا بارزا في الرأي

الحياة المصرية السياسية واالجتماعية من جميع 

 . "الجنسيات الوافدة

عملت في ويرى الدسوقي أن الماسونية في مصر 

بعض االحيان كسند قوي للحركة الوطنية ومؤيدة 

 كطابور خامس، وفي اوقات أخرى عملت لها

 .للسياسة الغربية

هاجموا االفكار ويضيف ان الكثير من الماسون 

، والعديد منهم كانوا من المتطرفة كالصهيونية

ضية جالء ضمت من جعل ق“، دعامات الصهيونية

بريطانيا عن مصر هدفا، وضمت ايضا من لعب 

 .”بأمتنا وقضيتها

جلس جنبا الى جنب المصري واليوناني والفرنسي "

وبغض النظر عن . والتركي وااليطالي والشامي

الخالفات السياسية أو العقائدية، في بعض االحيان 

المحتل البريطاني ) الرئاسة(جلس على كرسي السدة 

صري يسمع له وينفذ اوامره بينما جلس الم

وفي احيان أخرى يخضع العضو . وتعليماته

 ."االنكليزي لرئيس المحفل المصري دون اعتراض
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ويعتبر الدسوقي ان اهم صعوبة واجهته في اعداد 

عدم وجود رؤية علمية واضحة عن الكتاب هي 

تاريخ الماسونية في مصر والندرة الواضحة في 

اد تنعدم في فترات عديدة التي تك"  ووثائق الماسونية

 ." التي غلفت بها الماسونية نفسهانظرا للسرية

استعراضا وتحليال للتنظيم وشكلت فصول البحث 

 وعرض جذوره التاريخية الماسوني في مصر

والمشاكل التي واجهته ومراحل تكوين الماسونية في 

 .مصر وتوزيعات المحافل فيها

العظم الشرق ا" كما تطرق الكتاب الى تأسيس 

 الذي كان بمثابة عماد  "الماسوني لمصر والسودان

 السيطرة االنكليزية على المحافل الماسونية

واعضائها، وايضاح عمليات التمويل وطرق 

التكريس داخل المحافل وعالقات المحافل المصرية 

اتحاد كتاب : المصدر . بالشروق الماسونية االجنبي

 االنترنت العرب

  الفرمسون السر المصون في شيعة

٢٤/٢/٢٠٠٦  

هذا آخر كتاب انتهيت من قراءته وهو كتاب شيق 

األب لويس شيخو  ١٩١٠ألفه سنة . وممتع ومفيد

 في فضح ادعاءات وأكاذيب وغايات اليسوعي

والطبعة التي . الماسونية في ذلك الوقت على األقل

 .بين يدي هي من منشورات نوبل

ت في تجميع لست مقاالالكتاب على ما يبدو هو 

. الماسونية نشرت في جريدة حينها اسمها المشرق

قد المذهب الماسوني تنتوهو يقع في عدة أبحاث كلها 

والكاتب ذو حس فكاهي . وأعماله) أو الفرمسوني(

وهذا يجعل قراءة الكتاب ). أفّلجي: بالعامي(طريف 

كل شواهده مرفقة وهو كالبحث العلمي . أسلى

 .لمعلومةبمرجع يدل على أصل القول أو ا

كان يجب أن ألخص فحوى الكتاب أثناء (وللتلخيص 

 :أقتبس مايلي) القراءة

الماسونية شركة سرية سياسية غايتها تقويض "

 ".اركان كل سلطة دينية كانت أو مدنية

بسرد لتاريخ في الفصل األول يقوم الكاتب 

، فمنهم من الماسونية والتناقضات في رواياتهم

ولكن من . لى الفراعنة وهكذايعيدها إلى آدم ومنهم إ

 يعود خالل قراءتي يبدو أن أصولها بشكلها الحالي

 ويعني اسم .إلى القرن السابع عشر أو الثامن عشر

ولهم . البناؤون الصادقون: الماسونية أو الفرمسون

أسرارهم الخاصة التي يقسمون أغلظ األيمان على أال 

. يليشوا بها تحت طائلة شتى أنواع العقاب والتنك

وهذه األسرار تعطى لهم تباعاً كلما تقدموا في 

ومن األسماء المعروفة ).  مرتبة٣٣(المراتب 

وهذا (بانتمائها السابق أو المستمر للماسونية التالين 

  واألمير عبد القادر الجزائريهمحمد عبد): أدهشني

). لكنهم نبذوا الشيعة الماسونية بعد اكتشافهم لحقيقتها(

، وشخص ابراهيم اليازجي، انجرجي زيدوكذلك 

شاهين بك كثير التكرار خالل الكتاب اسمه 

). وألقابه تتعدى الخمسة عشر سطراً (مكاريوس

ويفند الكاتب ادعاءات الماسون بكون جمعيتهم 

خيرية، تسعى لنشر العلوم وأنها ال تعادي الدين وال 

ويبدو أن الماسونيون لعبوا دوراً . تتعاطى السياسة

الثورات االوروبية مثل الفرنسية كبيراً في 
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 وغيرها من الدول خاصة من فصل والبرتغالية

وللماسونية باع طويل . الكهنة من التعليم والتدريس

في معاداة بابا الفاتيكان والمذهب الكاثوليكي 

 .والجزويت أو اليسوعيين بشكل خاص

بسرد الدرجات في الفصل الثاني يقوم الكاتب هنا 

بالطالب إلى االستاذ إلى الفارس  بدءاً الماسونية

وكذلك ...) قدوش أو صليب وردي إلخ: بأنواعه(

المراسم الخاصة ببعض المراحل وما يتلو المتقدم من 

أيمان وبعض الرموز الماسونية كالمصافحات 

: والسالم وبعض العبارات أو المصطلحات مثل

كما . بعوز، جاكين، ماك بناك، طوبالقين وغيرها

 واعداد رقام عن االياالت الماسونيةيسرد بعض األ

المشتركين فيها، حيث أن كل محفل ال يتجاوز عدد 

 .أفراده الخمسين وسطياً

) أو قلة آداب(بحث عن آداب في الفصل الثالث 

ويبدو أن . ويبدأ بمشكلة االعتقاد باهللا. الماسونية

 أو مهندس الكون العظيم: الماسون كانوا يقولون بِـ 

من اهللا ويتبعون ذلك دليالً لغير بدالً (األعظم 

، )الماسون بأنهم يؤمنون به، لكن للكاتب رأي آخر

ولكن حتى هذه ألغوها ما عدا في بعض المحافل 

كما . الشرقية حيث الديانة قد التزال تلعب دورها

. لمشكلة الماسون مع الديانات ورجال الدينيتعرض 

ويتبعها بصلتها أو موقفها من الملوك والعائلة 

وبالملخص . والزواج والشعب والوطنية وغيرها

يسخرون من استطاعوا إليه سبيالً لتحقيق فإنهم 

 وذلك يتضمن الدرجات الدنيا من أغراضهم

الماسونية، حيث تجب الطاعة العمياء للرؤساء 

 .األعلى شأناً

تعرض للجهاد ضد في الفصل الرابع هناك 

س على  سواء من الدول، الملوك، أو الكنائالماسونية

لم يأت . وكذلك ال نستثني المسلمين. اختالف طوائفها

 ولكن في الفصل ذكر لمحاربة اليهود للماسونية

معظم الرؤساء األعليين في األخير يذكر الكاتب أن 

 .الماسونية أو صناع القرارات كانوا من اليهود

، جيشهم، يبحث في كتب الماسونيةالفصل الخامس 

ثم يبحث .  ودواوينهملغتهم ومصطلحاتهم الخاصة،

في شرور الماسونية المرتكبة في أصقاع األرض، 

 .خاصة أوروبا، إضافة إلى سوريا ولبنان

قعر : أما الفصل السادس واألخير فهو معنون بِـ

منشئ الماسونية وفيه بحث عن . الجراب الماسوني

. الشيطان، وعالقتها ببعض الرموز خاصة ورئيسها

وفي . الشرقية واليهوديةالماسونية ثم متفرقات عن 

 والقصائد قصائد الماسونيةآخر الفصل نبذة من 

 .المضادة

الكتاب مرة أخرى شيق ويدعو الشخص للبحث أكثر 

عن هذه الجمعية السرية ذات الوجهين و األهداف 

  .الغامضة

   األسماء في الماسونيةأشهر 

 ٢٨/٣/٢٠٠٩ —ملتقى طالب الجامعة

  ملك أسبانيا -كارلوس  

  رائد فضاء- آرمسترونغ، نيل 

  رائد فضاء- . إدوين الدرين 

  رئيس تشيلي السابق-سلفادور الليندي، 

  رئيس تشيكوسلوفاكيا- إدوارد بنيس 
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  مصّمم تمثال الحرّية-فريدريك بارثولدي 

  محرر أمريكا الجنوبية-سيمون بوليفار

  ممثل- إيرنست بورجنين، 

 رب العالمية القائد العسكري بالح–جنرال عمر برادلي 

  رئيس الواليات المتحدة األمريكية-جيمس بوكانان 

  ملك السويد-يوهان كارل الّرابع عشر 

  زعيم بريطاني- ، وينستون تشرشل

  صانع السيارات الشهير– والتر كرايسلر

  مهندس فرنسي ومنتج سيارة- أندريه سيتروين، 

  منتج ومخرج سينمائي- سيسيل دي ميل 

  مالكم-جاك ديمبسي 

  كاتب–مارك توين 

  مؤسس الصليب األحمر-جين هنري دي نانت 

  ملك إنجلترا-إدوارد الّسابع 

  ملك إنجلترا-إدوارد الثّامن 

 مؤلف شخصية شرلوك -الّسير أرثر كونان دويل، 

 هولمز

 مخترع البنسلين - الّسير ألكساندر فليمنج، 

  صانع سيارات فورد-هنري فورد

  ممثل- كالرك جيبل، 

  رئيس الواليات المتحدة األمريكية-جارفيلد جيمس 

 ملك إنجلترا أثناء الحرب العالمية - جورج السادس

 الثّانية

 ".جيليت وشركاه" صانع أمواس حالقة – كينج جيليت

  أول رائد فضاء أمريكي يدور حول األرض–جون جلين 

 رئيس الواليات المتحدة -جيمس نوكس بولك، 

 األمريكية

مخترع وصاحب عربات النوم درجة  - جورج بولمان، 

 .أولى على القطار

  شاعر روسي-اليكساندر بوشكين، 

  راعي بقر أمريكي ونجم سينمائي-روي روجرز، 

 رئيس الواليات المتحدة - . فرانكلين روزفيلت،

 األمريكية

  رئيس الواليات المتحدة األمريكية-ثيودور روزفيلت

  ملحن-ولفجانج أماديوس موزارت، 

  مخترع كرة السلة- يسميث، جيمس ن

  رئيس الواليات المتحدة األمريكية-جيمس مونرو
 قائد القّوات المسلّحة -الفريق دوجالس ماكآرثر، 

 األمريكية في الحرب العالمية الثانية

  رئيس الواليات المتحدة األمريكية- وليام مكينلي،

  شاعر ألماني-يوهان ولفجانج فون جوته، 

 مبراطورألمانيا إ– فريدريك بسمارك

  رئيس تركيا - مصطفى كمال أتاتورك

  كوميدي–بوب هوب 

  رائد فضاء-فيرجل جريسوم

  ملك السويد- غوستاف الثّالث 

 أدولف غوستاف الّرابع ملك السويد

  ملك السويد- غوستاف الخامس 

  كوميدي– ممثل -أوليفيرهاردي، 

  رئيس الواليات المتحدة األمريكية-أندروجونسن، 

  رئيس الواليات المتحدة األمريكية-جاكسن، أندرو

  رجل دولة- ، آغا خان الثّالث

  ملك السويد-كارل الثّالث عشر 

  طّيار-تشارلز ليندبيرغ

  مؤسس شركة شاي ليبتون-، الّسير توماس ليبتون

 ١٩٤٧ فائز بجائزة نوبل للفيزياء في -فيكتور أبليتون

 )١٩٠٩( أول رجل يصل القطب الشمالي -روبرت بيري

  موسيقار جاز-نيل آرمسترونغ، لويس 

  رائد صناعة السيارات أمريكي-رانسوم إي أولدز 

 ملك السويد -أوسكار األول 
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 ملك الدنمارك - فريدريك الثامن 

  ممثل سينما صامتة-دوغالس فيربانكس، 
  مدير فندق أمريكي- . ، تشارلز سي هيلتون

  ملحن نمساوي-فرانز جوزيف هايدن، 

     رئيس الواليات المتحدة األمريكية-هاردنج، .وارن جي 

م ١٨٠٧من مواليد القيطنة من بالد الجزائر عام 

م واعترف ١٨٣٢ونادت به القبائل اميراً عليهم عام 

به السلطان مراكش واستأنف الحرب على الفرنسيين 

ر له إمارة ثم مهادنتهم مع المارشال بيجو فصا

واسعه بين مراكش ووهران وتيتري والجزائر 

 فترك البالد عام حاربته مراكش مع فرنسا .الغربيه

م مع عائلتهإلى طولون وبعد أن تولى لويس ١٨٤٨

نابليون حكم فرنسا زاره في قصره وحضر تتويج 

 إلى األستانة ثم ١٨٥٢نابليون الثالث وسافر عام 

وهو اول ماسوني ، م١٨٥٦اتخذ دمشق وطناً له عام 

 مؤسس جاهر بماسونيته في سوريا توفي عام

 م١٨٨٣

والشخصيات الماسونيه كثيرة جداً في العالم العربي 

و االسالمي وهم يحتلون المناصب الكبرى في الدول 

وان كان معظم الدول العربيه واالسالمية قد الغت 

المحافل الماسونية في بالدها إال انها انشئت محافل 

ه مثل نوادي اللوينز واللوتارى لنواد تابعه للماسوني

 : ، ومن هذه الشخصيات ةوهي ماسوني

 ابو العالء المعرى-١

هو احمد بن عبداهللا بن سليمان التنوخى ومسقط 

 وتوفي سنة ٩٧٢من مواليد ) معرة النعمان(رأسه 

م كف بصرة وكان من الذين لزموا بيوتهم ١٠٦٠

 فاعتكف طيلة حياته وسميى رهين المحبسين العمى

البيت زار طرابلس والالذقية ودخل أحد األديرة بها و

واقام بين الرهبان ودرس المسيحية واليهوديه ثم 

رحل إلى بغداد وتتلمذ على ايدي شيوخها عاد إلى 

كان ال  واعتكف بدارهم ١٠١٠عام ) ةالمعر(بلدته 

 كثرت حوله األقاويل يرى في الدنيا إال شرورها

وأوصى أن يكتب  كافر ملحد وقيل زاهدفقيل إنه 

 حدأوما جنيت على = هذا جناه أبي علي  :على قبره

 األمير عبدالقادر الجزائري-٢

 الشيخ يوسف األسير-٣

تخرج من األزهر م ١٨١٥من ابناء صيداء مواليد 

تولى  مدة اقامته بمصر جالس محمد علي الكبير

:  من مؤلفاته فتوى عكا ثم مدعي عام جبل لبنان

رائد الفرائد ، شرح أطواق الذهب ، رد الشهم 

م، إرشاد الورى ، تخطئة جوف الفرا ، شكيل للسه

 .م١٨٨٩اإلنجيل والتوراة وتوفي سنة 

 الميرزا باقر-٤

الملقب بإبراهيم ذي الروح العطرية من اعالم القرن 

وهو مثل جمال الدين االفغاني ومحمد التاسع عشر 

 .يات القرآنآعبده من الماسون له كتاب ترتيب 

 حمد عبدهجمال الدين االفغاني وتلميذه م-٥

أفغاني االصل أحسن اللغة م ١٨٣٩من مواليد 

 أقام في مصر فترة من العربية والفارسية والفرنسية

الزمان وكون مدرسه إصالحيه التف حوله شباب 

عبداهللا النديم ومصطفى كامل االمه وقتها مثل 

 وانضم االفغاني إلى الماسونيه وأنشاء ومحمد عبده

وكان  ١٨٨٤ عام في باريس جريدة العروة الوثقى

من اقطاب تحرير العروة الوثقى الشيخ محمد عبده 
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رحل األفغاني إلى لندن  .والميرزا محمد الباقر

- ١٨٨٦م ثم إلى روسيا ١٨٨٥-١٨٨٣وباريس عام 

م وسافر الى ميونخ وطهران والبصره ولندن ١٨٨٩

 وأعدها مجلة ضياء الخافقينأنشاء ، ١٨٩٢-١٨٨٩

يران ا منه لطرده من لمهاجمة شاه ايران انتقاماً

استقر في األستانة واصيب بالسرطان في فمه ومات 

 .م١٨٩٧به ودفن كعامة الناس عام 

:  ةقال االفغاني في بحثه عن الماسونيه االسكتلندي

اما معشر الماسون فيؤلمني أنني لآلن ما عرفت 

بصفتي ماسونيا وال لمطلق الماسونيه تعريفاً يجعل 

صفاً ينطبق على من لها صورة في الذهن أو و

ينخرط في تلك العشيرة أول ما شوقني للعمل في 

:  عنوان كبير خطير-ةالماسوني–بناية االحرار 

غرضه منفعة اإلنسان وسعى ) خاء ،مساواةإحرية ،(

وراء دك صروح الظلم وتشييد معالم العدل المطلق 

 وهو همة فحصل لي من كل هذا وصف للماسونية

ار للحياة في سبيل مقاومة للعمل وعزة للنفس واحتق

كل ظالم وهذا ما رضيه من الوصف للماسونية 

وأنشاء األفغاني محفالًه ماسونيا  .وارتضيه لها

 بلغ أعضاؤه وطنيا تابعاً للشرق الفرنساوى بمصر

 لكن بسبب نشاط األفغاني ثالثمائة عضونحو 

 توفيق حاكم مصر أمراً يأصدر الخديوالسياسي 

وتتبع تالميذ الشيخ  .لهنديةبإخراجه من البالد ا

جمال الدين االفغاني شيخهم في االنضمام إلى 

 وقد انخدعوا في ومنهم تلميذه محمد عبدهالماسونية 

ولعلهم لم شعارها الحرية واإلخاء والمساواة 

 أو أنهم أدركوا وأرادوا أن يدركواحقيقة الماسونية

 .وا منها الظاهرذيأخ

 سعد زغلول-٦

م وحصل على ١٨٦٠عام )) اناأبي((ولد في بلدة 

وتعرف على الشيخ م ١٨٧٨شهادة من االزهر عام 

جمال الدين االفغاني وصار أحد تالميذه واتبع نهجه 

 عمل في مناصب عدة منها اإلصالحي والماسوني

القضاء ثم اختاره اللورد كرومر وزيراً للمعارف عام 

م ثم انتخب وكيالً للجمعية التشريعية ١٩٠٧

ن وفداً د الحرب العالمية األولى كّوبع .المصرية

استقالل مصر عن لمفاوضة اإلنجليز حول 

 فأطلق شرارة ثورة األمبراطورية البريطانية

ن حزب الوفد المصري وفاز في كّو .م١٩١٩

ن الوزارة م وكّو١٩٢٤االنتخابات البرلمانية عام 

واصبح ايضاً رئيس البرلمان المصري ثم استقال من 

اء ثم انتخب رئيساً للنواب عام منصب رئيس الوزر

نضمامه إوكان شأن  ١٩٢٧توفي عام ، م١٩٢٥

للماسونيه وقتها شأن المثقفين والزعماء السياسيين 

    .في ذلك الوقت الذين انخدعوا بشعاراتها البراقة

وهو من أهم دعاة العلمانية وله الدور االساسي (( 

 )) وأهم من ساهم في نصرته بتطبيق السفور بمصر

 داود عمون-٧

 تخرج من مدرستى عينطورة ١٨٦٩من مواليد 

والحكمة وخدم دولة تونس الغرب مدة عمل بالمحاماة 

في مصر وعاد إلى بيروت وانتخب عضواً في 

م توفي عام ١٩١٤مجلس إدارة جبل لبنان عام 

 م١٩٢٢

 الشيخ إبراهيم اليازجي-٨

م بيروت كان شاعراً وأتقن اللغة ١٨٤٧من مواليد 

ه وقواعدها وآدبها قان بتنقييم عبارة الكتاب العربي
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-١٨٧٢المقدس ترجمة األدباء اليسوعيين عام 

م القاعده ١٨٨٦ثاره الصناعية عام آمن  .م١٨٨١

ثم رحل إلى اوربا ثم )) سركيس((المعروفه بحرف 

م واصدر مجلة البيان ١٨٩٣استقر في القاهرة عام 

ام توفي في المطربة بمصر ع . ومجلة الضياء١٨٩٧

م ونقلت رفاته من القاهرة إلى بيروت عام ١٩٠٦

ونصب له تمثال في  ودفنت بمقبرة الزيتون ١٩١٣

 ثم نقل باحتفال إلى حدائق الجامعه مدخل زقاق البالط

 .١٩٥٧عام )) األونيسكو((البنائية 

 محمد رضا بهلوى-٩

وصرح رسميا في شاه إيران السابق اعتنق الماسونيه 

جلس وزراته بقبوله م في م١٩٥١ فبراير ٢٦

األستاذية العظمى الفخرية للمحفل األكبر 

 منح ١٩٥٢ ابريل ٢٥وفي  .لالمبراطورية اإليرانية

 .وشاح القطبية الفخريه للشرق األكبر المثالى العالمي

 مصطفى كامل أتاتورك-١٠

م وهلك عام ١٨٨٠اسمه مصطفى على رضا عام 

م حتى ١٩٢٣م وتولى رئاسة تركيا منذ عام ١٩٣٨

يقول عنه عميد الماسونية في الشرق االوسط . وفاته

م الذي ١٩١٨االنقالب التركي عام  : حنا أبو راشد

قام به األخ العظيم مصطفى كمال أتاتورك واهم ما 

 .قام به بطل تركية الخالد

 .بطال نظام الخالفةإ -١

 .بطال المحاكم الشرعيةإ - ٢

 .بطال االمتيازات األجنبيةإ - ٣

 .تخابات بالوراثةبطال االنإ - ٤

 .بطال نظام السلطنةإ - ٥

 . ألغى وزارة االوقاف- ٦

 . ألغى دين الدولة- ٧

 . أبطل األلقاب واليناشين- ٨

 . خلف تركيا الجديدة- ٩

نعم هذا هو البطل الماسوني الذي ألغى اإلسالم في 

تركيا وجعلها دولة علمانية ،حارب اإلسالم 

 .رتهوالمسلمين حتى أهلكه اهللا كما سيهلك سي

فإذا أوقف اتاتورك : أيضاً عنهحنا ابو راشديقول 

 بعد أعادها معززة مكرمةالمحافل الماسونية حيناً فقد 

االستقرار إصالحاته، من يمثل أتاتورك من رجاالت 

 ملك هنري الثامنالماسون سابقاً والحقاً قد يمثل 

والفريد روزنبرج ولوثر وهتلر وموسوليني انجلترا 

فهنري الثامن ملك انجلترا : يضاًويقول ا .وغيرهم

بطل المادة أ، واتاتورك فصل الكنيسة عن الدولة

وروزنبرج ،!دين الدولة االسالمالتي تنص على ان 

أن الحكومة ال تبالي بتذمر الكرادلة والقساوسة : قال

ألن تطور ثقافة الشعب االلماني بلغ نهايته القصوى 

إلصالح كان عهده ا: ولوثر  .وهكذا أعلن اتاتورك

الديني وهكذا كان عصر أتاتورك عصر الحرية 

ترجم القرآن الكريم إلى : وعامر علي، !!والمساواة

 .اللغه االنجليزية واتاتورك ترجمه إلى التركية

وحد األحزاب في حزب النازي وادمجه في : وهتلر

الحكومة وهكذا فعل اتاتورك مع الفارق بين المعتدي 

تلر حيث لم يبق في سبق ه: وموسوليني .والمدافع

ايطاليا غير الحزب الفاشيست الحاكم وهكذا كان 

 .حزب أتاتورك

وايضاً من الشخصيات الماسونية الرئيس الحبيب 

بورقيبة والرئيس احمد سوكانو األمير بشير الشهابي 

الكبير وغيرهم الكثير من الرؤساء والعظماء الذين 

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٤٣ من١٥                                            ٢٠٠٩ -تشرين األول

 



 التحدي الصهيوين                        )٥-١٨(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

ال حول انخدعوا بشعارات الماسونية وانساقوا وراءها و

 .وال قوة اال باهللا

فضيحة الكتّاب والكتب الماسونية ، جرجي 

  !زيدان يزعم أّن صالح الدين ماسوني

  منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

 ٢٠٠٨/ آب– الحلقة الرابعة عشرة

محمد  بّينتُ في الحلقة الماضية كيف اتّخذ األخ

م التي ١٨٦٠من أحداث ) فك الشفرة(مبارك صاحب 

حّجة دمشق ،  أت في جبل لبنان ثم انتقلت إلىبد

التهام األمير عبد القادر بالعمالة السافرة لفرنسا 

وبعد ذلك أكّد  .الجمعية الماسونية وبانتسابه إلى

باالستشهاد بكتب وأقوال لبعض تهمة الماسونية 

أنطوان عاصي، وإسكندر : أمثال  رجال الماسونية

  !!زيدان شاهين ، وشاهين مكاريوس ، وجرجي

 ، أرى من وقبل أن أبدأ بتبيين سقوط هذه التهمة

) الذِّكرى لجميع المؤمنين ومن باب(الضروري جدا 

التنبيه على مسألة خطيرة وهي مسألة االستشهاد 

صليبيين أو ماسونيين للطعن برجال  بكالم أشخاص

   !!مسلمين

ال وجود له عند أهل اإلسالم  قديًما كان هذا الشيء

 مشاربهم ، فال يعقل أن يطعن مسلم في على مختلف

بناًء على شهادة يهودي حاقد أو صليبي  مسلم

الثقات  وإنما العمدةُ في ذلك على شهادات! مغرض

فصفة اإلسالم وحدها ال تكفي بل ال ! من المسلمين

  . بّد معها من صفة الثقة

 ِإنيا َأيها الَِّذين آمنُوا {: تعالى علّمنا ذلك بقوله واهللا

اءكُمقٌ جًما فَاسوا قَونُوا َأن تُِصيبيٍأ فَتَببِنَب  الَةهبِج

نَاِدِمين لْتُما فَعلَى موا عبِح٦ :الحجرات ]{فَتُص {  

  ]!وهذه اآلية نزلت في أحد المسلمين[

تُقبل روايته ،  إذن إذا كان المخبر لنا مسلًما فاسقًا ال

وكيف بالفاسق !مين؟فكيف بالفاسق من غير المسل

 !!!الماسوني؟ الحاقد

يعد المنتسب إلى ) فك الشفرة(كان األخ صاحب  ولّما

فهو إذن مقّر بأن  الماسونية شخًصا عميالً خائنًا ،

رجال الماسونية أشخاص أشرار أعداء لإلسالم وفيهم 

فكيف رضي أن يستشهد بكالمهم  خصال السوء ،

 !سالم؟اإل ويعتمد عليه في الطعن برجال

شاء اهللا سأبّين بكل وضوح ومع األدلّة  وأنا إن

االنتساب  والبراهين الساطعة براءة األمير من تهمة

إلى الماسونية ومن تهمة الردة واالنحياز للكافرين 

ولكن قبل . يوجهها إليه بعضهم  ، التيوالعمالة لهم

المراجع التي ) يعني إبطال(ذلك أنا مضطر لتفنيد 

  . بعضهم وبيان عدم صحة ما فيهاعليها يعتمد

 كالمه بقوله) فك الشفرة(لقد بدأ األخ صاحب 

 كتبه الدكتور انطوان نص ماسوني موثق وهناك":

عاصي رئيس معهد الطقوس في المحفل األكبر 

الحسني حفيدة  اللبناني الموحد رادا فيه على بديعة

األمير الجزائري ـ والتي أنكرت ماسونية األمير ـ 

عن مصادر  الجزائري ناقالً فيه ت ماسونيةإلثبا

  انتهى."موجودة معروفة و

عند  به شخص موثوق هل أنطوان عاصي: أقول 

   !وموثّقة؟ معروفة الكاتب ومصادره الماسونية
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ولكي أعطي القّراء صورة سريعة عن هذا المرجع 

شخص لبناني  أنطوان العاصي هذا هو: أقول 

ألمير عبد مسيحي معاصر، وليس ممن عاصروا ا

  .أبناءه القادر وال

ورد في كتابٍ للبناني آخر هو إسكندر شاهين  وكالمه

 ))الماسونية ديانة أم بدعة(( وعنوان الكتاب هو

  .م١٩٩٩ طباعة بيروت

فمن ! لهذا الكتاب يدرك بسرعة تفاهته والقارئ

أنّها  العنوان يحاول الكاتب إظهار الماسونّية على

ية عند المتدينين ، يبلغونها ديانة قديمة أو حالة روح

! الترقي الفكري والروحي بعد قطع أشواط في

ويحاول جاهًدا أن يفهم القّراء أن الماسونية ال 

وأّن توراة موسى سرقَت معالم   ،باليهودية عالقة لها

وطمست وشوهت معالمها، فلذلك ال  التوراة الكنعانية

و يمكن القول إن الماسونية بنت الصهيونية أ

ولكن هناك ماسونية   !!فهي نقيضها تماًما إسرائيل،

األرمن في  صهيونية، وهي التي خططت لمجازر

وأنه يجب التفريق . تركيا إّبان الحرب العالمية األولى

مذهًبا ] ٥٢[وبخاّصة أن هناك  بين ماسونية وأخرى

 ماسونًيا يستحيل اتحادها ألن لكل مذهب نظرة فلسفية

   !!! خاّصة

باني ) حيرام آبي(الماسونية هو المهندس  سوأّن مؤس

سليمان  هيكل سليمان ، ال كما يزعم اليهود أن الملك

وهناك من يقول إن سيدنا !!(هو مؤسس الماسونية

سليمان هو الذي  وأّن!) نوح هو مؤسس الماسونية

، وأن قبر  القدس أمر بقتل حيرام قبل خروجه من

الماسونية وأّن !! اللبنانية صور حيرام في مدينة

وِلد أول مذهب  انطلقت من مدينة صور حيث

بحسب كالم !! (ماسوني وهو المذهب الكنعاني

الماسونية يعود وجودها إلى  وأن) أنطوان عاصي

  سنة قبل المسيح ، فالسنة الماسونية الحالية٢٠٠٠

 ؛ ويبدو ضاهر ديببزعم القطب األعظم ) ٥٩٩٩(

األكبر وأن محفل الشرق  !أنه ضعيف في الحساب

  !!!مسلمون اللبناني ، الذي مركزه بيروت أعضاؤه

وأّن الماسونية اللبنانية تعد إسرائيل عدًوا طبيعًيا لها 

وأن صراع الماسونية مع اليهود يعود في جذوره  ،

في زمن  إلى اغتيال حيرام آبي على أيدي اليهود

وأن الماسونية كانت على عداء شديد مع   !!سليمان

ن مالطا ، وأّن اليهود لم يكن يسمح فرسا منظمة

  !!!العشرين لهم االنتساب إلى الماسونية قبل القرن

 فضائل الماسونيةثّم يحاول جاهًدا أن يدلل على 

كل ذلك بلغة . األغبياء ومزاياها بكالم ال يقنع إالّ

  .بوضوح ركيكة مبتذلة ال يفهم منها شيء

ة ، ثم يوهم أن الماسونية هي مسيحّي ثم يحاول أن

البابا " يصفها بأنها العلمانية ، ويختم تناقضاته بقوله

َأمر بنشر نّص ) قبل الحالي(يوحنا بولس الثاني 

الرسولي في  صريح في مجلة أعمال الكرسي

م ، يشكل اإلعالن النهائي حول موضوع ١/٣/١٩٨٤

 )العلمانية(الكاثوليكية والماسونية  العالقة بين الكنيسة

بين مبادئ الماسونية وعقيدة  التوافقأكد فيه عدم  ،

  انتهى."الكنيسة

فمنهم  وبعد ذلك عمد إلى التفرقة بين الماسونيين ؛

من هو وطني محب للعربية ، ومنهم من هو مرتبط 

  .زعموا !!!! بالغرب وباألطماع االستعمارية
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حاول أن يجعل كل منجزات النهضة في سورية  كما

إنما  جمعياتولبنان من مدارس ومعاهد ومجالت و

هي بفضل الماسونية ، كما أن كل رجال الفكر 

الماسون ومن  والنهضة العربية اإلسالمية هم من

  !الدرجات أعلى

للمحفل   أنه كان رئيًسا!محمد جميل بيهموقال عن  

ووصفه بأنه معارض بارز  )االتحاد(الماسوني 

  !!!الفرنسي لالنتداب

اسوني ، م وفي لبنان وحده يوجد اليوم ربع مليون

  !بزعمه

المحافل  يسمي بعض) إسكندر شاهين(ثم أخذ الكاتب 

 المالئكة ، محفل المدينة ، محفل مكة ـ محفل: فقال 

بن  عمر ، محفلخالد بن الوليد ، محفلُأمّية ، محفل

،  العروة الوثقى ، محفل الرياض ، محفل الخطاب

    !   محفل محمد علي ، محفل الملك حسين

اء المحافل فهي محمد وأحمد رؤس وأما أسماء

 وهكذا..وإدريس ومحمود ومصطفى وحسن وحسين

في بعض المحافل التي ) التثبيت(مواد التكريس  وأما

اآليات  فُأدخلت فيها بعض) شراينر(على طريقة 

 !!!!القرآنية

ولما تكلّم على انضمام الملك حسين إلى الماسونية 

يرة الحّرة وما كاد نبأ انضمام جاللته إلى العش(( قال

حتى زحفت الوفود إلى  يصل إلى أبناء شعبه الوفي

 انتهى.))!!قصر بسمان مهنّئةً العاهل البطل

  فما رأيكم؟ .إذن الشعب األردني كله مؤّيد للماسونية

ومن النصوص الشنيعة التي نقلها صاحب الكتاب 

وكان " الماسونية قولهم عن أقطاب) إسكندر شاهين(

شيء سوى   يشتمل علىموسى يظن أن العالَم ال

وأّن موسى قد ) لعله يقصد األرض(سّيارتنا هذه 

  .انتهى بهتانهم."فظيًعا غلط في زعمه هذا غلطًا

القََسم  والمضحك أن إسكندر شاهين أورد صيغة

الماسوني وفيه يتعهد المنتسب إلى الماسونية أال 

ونحن . األسرار الماسونية  يكتب أو ينشر شيًئا عن

ل الكتاب إلى آخره أسرار الماسونية نقرأ من أو

 رؤسائها وأساتذتها وأقطابها ومخرفيها على لسان

 يخفونها عنا إالّ إذا كان لديهم أسرار أخرى( !!

 قيمة له وهذا يجعل كل ما جاء في الكتاب ساقطًا وال

وال يجوز البوح بها وكل ما يقال  فالحقيقة مخفيَّة ؛

 طلي على القارئإنما هو أكاذيب وضالالت ال تن

  . )المتيقظ

يحتج  هذه هي العناوين العريضة للكتاب األول الذي

  )!!فك الشفرة(بما ورد فيه األخ صاحب 

 وفي الفصل الثاني من كتاب إسكندر شاهين تحت

عنوان ـ األمير عبد القادر الجزائري والماسونية في 

المؤرخون حول  يختلف : ((الشرق ـ يقول المؤلف 

 الماسونية في لبنان وسورية ففي حين مسألة انتشار

 الماسوني جرجي زيدان إلى عام يردها المؤرخ

عبد القادر الجزائري ،  على يد األمير م١٨٦٤

عدد حزيران " األكاسيا"تطالعنا المجلة الماسونية 

 الماسونية انتشرت في سورية ولبنان بأن"م ١٩٩٤

بانضمام نخبة من رجاالت  وذلك  !م١٧٣٨ سنة

األكبر  المحفل لمشرق سورية ولبنان إلىدولتي ا

، وكان تابًعا  ومقّره األستانة اإلقليمي العثماني

  انتهى)).للمحفل األكبر اإلنكليزي
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يطّورون  وهكذا نرى كيف اختلف الدجاجلة ، فهم

 !كذبتهم وفقًا لألغراض المتوخّاة منها

) حفظها اهللا( ثّم أورد الكاتب مقالة لألميرة بديعة

تنفي فيها مسألة انتساب مير عبد القادر حفيدة األ

وأثْبتَتْ فيها وثائق وشهادات  األمير للماسونية

  .وتحقيقات علمية كلها تدعم ما تقول

إسكندر شاهين لم يعلّق على شيء من  إالّ أّن الكاتب

ذلك واكتفى بإيراد رد أنطوان عاصي على مقال 

  .األمير حفيدة

تخليط والهلوسة ، إسكندر كلما استغرق في ال والكاتب

كِضغْث " فكان. استشهد بكالم المدعو أنطوان عاصي

  ."على إبالَة

يبدو  فيما) فك الشفرة(والغريب أّن األخ صاحب 

اطلع على مقاطع من كالم أنطوان عاصي مجتزأة، 

له بوضوح كم هو  ألنّه لو قرأ كالمه كامالً لظهر

  .مخلِّطٌ كبير ، ومدى سقوط كالمه

حفيدة   أنطوان عاصي في رده علىيقول: مثالً 

م ٢٦/٩/١٨٧٢ـ ُأنشئ في نيويورك في ٤: "األمير

النظام العربي القديم ألشراف المزار ( نظام تحت اسم

 ).مزار صوفي إسالمي(وأقيم على أساس ). الصوفي

قبل تطوره أي بعد )! . م٦٥٦(ُأسس هذا النظام سنة 

 كذا  مالصالة والسال صلى اهللا عليه محمدموت النبي 

  !!!وعشرين سنة بأربع

إنها يهودية ، : فلنا أن نقول عن الماسونية : ويقول 

 .. طقوسها ومراسمها ألنها كذلك في بعض

إنها مسيحّية ، ألنها تحث على السلم : ولنا أن نقول 

ما أتى به الدين المسيحي،  والوداعة والمحبة ، وكل

  ... من آيات التساهل واللين

، ألنها في مجموع محّمدية إنها: ا ولنا أن نقول أيًض

وتنهى عن  وصاياها وفلسفتها ، تأمر بالمعروف

 المنكر ، وتشترط في الداخلين في سلكها كل فضيلة

  انتهى".ومكرمة

  . األمير كل هذا الكالم قبل أن يبدأ بمسألة ماسونية

تابع العاصي كالمه بوصِف نفسه أنه من  ثم

 !!طفّلينالمت ال من! الماسونيين العريقين

يا ! فهناك ماسون عريقون وآخرين متطفّلون إذن

  !سالم على هذه الفائدة

عراقة الماسونية ، بتطابق  ثّم راح يستدل على

نصوصها مع نصوص التوراة اليهودية التي هي أهم 

ثم راح ينفي عن الماسونية تأثّرها ! للماسون سند

في !!! عنها باليهودية وأّن الخطر اليهودي قد انحسر

تخّبط وهلوسة منقطعة النظير وبِلُغة ال تكاد تَفهم منها 

أسطر قليلة تجده يثبت الشيء وينفيه  فضمن. شيًئا 

وبعد ذلك  ... وينتسب إلى شيء ويتبّرأ منه وهكذا

راح يبّين أّن الماسونية استلهمت أفكارها ومبادئها 

طبًعا هذه بحد ذاتها طاّمة  ، الصوفّية اإلسالمية من

وِفريةٌ من مفترياته ؛ ولكنه حتى يزيد  همن طواّم

 األمر وضوًحا برأيه ، أخذ يعدد رموز التصوف

ما استلهمته ": الذين استلهمت منهم الماسونية فقال

 ، ابن خلدون الماسونية من الصوفية اإلسالمية من

  انتهى."وعمر بن الفارض، وأبو العالء المعري
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دخُْل ابن  فمافزاد هذا التوضيح منه الطين بِلَّةً ، 

وابن خلدون ! خلدون وأبي العالء المعّري بالتصوف؟

  !هاجم فيها الصوفّية أّول ما بدأ مقّدمته

وجميعنا يعلم أّن أساس المبادىء الماسونية هو 

األديان وإبقاء الدين  القضاء على اإلسالم وغيره من

اليهودي حاكًما للعالم ، فكيف تكون األفكار الماسونية 

ومن كالم مؤرخ  اإلسالمي ن التصوفم مستمّدة

ونسي  خلدون أو أبي العالء المعّري؟ اإلسالم ابن

الماسونية مستمّدة  العاصي ما كتبه قبل أسطر من أّن

  !بالكلّية من التوراة اليهودّية

أّن  م فزعم١٨٦٠ثّم بعد ذلك راح يتحدث عن أحداث 

تلك الفتنة كان وراءها اإلنكليز بالتعاون مع وريث 

والدولة العثمانية  )يعني محمد علي(د المصري العه

!! نفسها ، وذلك إلخضاع سورية للحكم العثماني

وإيطاليا  !)انتبه(وإنكلترا وبروسيا فأرسلت فرنسا

جندي  )١٢,٠٠٠(والنمسا جيوشها البالغ عددهم 

 لحماية الدروز بقيادة الجنرال بوفور الفرنسي

 ممن المجازر التي ارتكبها بحقه والموارنة

  !!!بقيادة فؤاد باشا) الطورانيون األتراك(

الدروز  إّن المجازر كانت بين: ثّم قال العاصي 

. والموارنة ، وبين الدروز وبقّية الِفرق اإلسالمّية 

  .الفتنة فالدروز هم من أشعلوا

 وكلّف نابليون الثالث األمير عبد القادر : ثم قال

ى للحفاظ عل الطوراني التركي بالتصدي للجيش

 ونجح األمير في حماية!! األقلّيات في الشرق

   انتهى.النصارى فقلّده نابليون وسام الشرف

  !!السافر للتاريخ أرأيتم إلى هذا التزوير

م ١٨٦٠أحداث  لقد مّر معنا في الحلقة السابقة تفصيل

فرنسا حّرضت والعنوان العريض لها هو أّن 

، ثّم وإنكلترا دعمت الدروز  ،الموارنة على الدروز 

سيطرت الدولة العثمانية عن طريق وزيرها فؤاد 

مجريات األمور، بعد أن قام األمير عبد  باشا على

  .األوضاع القادر بتهدئة

يباشر القتل إنما هم الدروز والموارنة في  والذي كان

الدروز، ولم  لبنان ، وأما في دمشق فأشقياء البلد مع

  !يتدخل في أحداث القتل أي جندي تركي

التي كانت  ا أنطوان هذا فتارة يقول إّن إنكلترا هيأّم

وراء األحداث وهي التي حّرضت الدروز على قتل 

العثمانيين هم الذين أشعلوا  الموارنة، وتارة يقول إّن

 الفتنة وقتّلوا الدروز والموارنة ، وتارة يقول إّن

الدورز كانوا يقتّلون الموارنة وباقي الفرق 

تحالفوا مع  ول إّن اإلنكليزاإلسالمّية، وتارة يق

العثمانيين ومحمد علي على فرنسا ، وتارة يقول إّن 

  .جيشًا للتصدي للعثمانيين فرنسا وإنكلترا أرسلتا

 وخارٌج على لفرنسا حليفومحمد علي ؛ الذي هو 

 إلنكلترا حليفًاالسلطان ، صار عند أنطوان عاصي 

و من الفتنة كما نعلم جميًعا ه والغرض ، وللسلطان

 فصل سورية عن الدولة العثمانية ، ولكنه صار عند

!!! العاصي أنطوان إلخضاع سورية للحكم العثماني

واهللا هذا  !!العثماني وكأّن سورية ليست تحت الحكم

! الغثيان، لم أر في حياتي كتاًبا كهذا كالم يسبب

 فأنطوان هذا يناقض نفسه في كل سطر فال تكاد

تجد أن الكالم صار تصل إلى نهاية السطر حتى 
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فانظروا كيف يكون التزوير والتحريف ! خالف أّوله

  .الحقائق وقلب

إّن األمير عبد ((  : ويتابع أنطوان عاصي فيقول

كان المناضل األكثر شراسة على فرنسا في  القادر

 الذي الثاني عداء نابليونالجزائر ، وهذا سبب له 

طالق قام بسجن األمير في فرنسا ، ولكن بعد إ

بمهمة إنقاذ المسيحيين في  سراحه كلّفه نابليون الثالث

دمشق ، ثم بعد ذلك أشاد الماسون بإنسانية األمير 

عليه االنضمام إلى جمعّيتهم ، ولكن هذا  وعرضوا

 االنضمام تأخر لوجود خالفات بين األمير وبين

الماريشال الفرنسي الذي هو األستاذ األعظم للمحفل 

للجمعية  نوات انضم األميرالماسوني، وبعد س

   انتهى)).الماسونية

األمير دخل  فتارة يزعم أّن! أرأيتم إلى هذا الهذيان

في الماسونية وهو في السجن في فرنسا وبناء على 

من نابليون وأّول تكليف له  ذلك كان يتلقى التكاليف

م ، وتارة ١٨٦٠كان حماية النصارى في أحداث 

األمير االنضمام الماسون عرضوا على  يزعم أّن

 م وأنّه كان على خالف مع١٨٦٠إليهم بعد أحداث 

 الماريشال الفرنسي فلم ينضم إالّ بعد خمس سنوات ،

  .يخفي نفسه وبقي في الظل وأنّه كان

لقد رّوج الماسونيون مسألةَ كون األمير ماسونًيا 

في دمشق وأّن ذلك كان  بِناًء على حمايته للنصارى

هم يقولون إنّهم لم يعرضوا ثم  . بتكليف ماسوني

م ، وأنه قبلها لم ١٨٦٠إالّ بعد أحداث  عليه االنتساب

  !دائًما وهكذا كذبهم مفضوح. يكن ماسونًيا 

أنطوان بأي دليل يثبت انتساب األمير  ولم يأت

مع   ،للماسونية وكذلك إسكندر شاهين في كل كتابه

أنّهم يرّوجون للماسونية على أنها أمٌر حسن 

والمحاولة ) . زعموا( سبون إليها هم من الكُملوالمنت

البائسة والوحيدة التي قام بها إسكندر هذا إليهام 

يملك وثائق تثبت صحة ما افتراه على  القّراء بأنه

ـ    هي أنّه عرض في نهاية الكتاب : األمير 

الصور التي عرضها للشخصيات اللبنانية  ضمن

لألمير  ة مشهورةالماسونية المعاصرة ـ لوحة زيتي

قبل إحدى معاركه  عبد القادر وهو يثير حماس جنوده

، ولكن بعد أن زّور إسكندر مناسبتها  فرنسا مع

عبد القادر على أبواب  رسم يمثل األمير(فكتب تحتها 

ومهما يكن األمر فأي دليل في هذه اللوحة )! دمشق

  !يّدعيه؟ على صّحة ما

ماسونية ووصف ـ في نهاية كالمه الغثّ ـ ال

وراء العقل ثم ترتقي إلى  بأنها حالة هيولية ما((

وهي المرحلة األخيرة " النيرفانا الهندية"الوحي أي 

انتهى ؛ .))"اليوغا"وصول قّمة التركيز التي هي  قبل

  !!بهذا الكالم) فك الشفرة( ورضي الكاتب صاحب

فك (عدَّه األخ كاتب  إذن هذا هو الكتاب الذي

ر الموثوقة التي تثبت ـ برأيه من المصاد) الشفرة

والجميع  .إدعاءاته على األمير ـ دون أدنى شك

ومدى سقوطه  أصبح يرى مدى تهافت الكتاب ومؤلّفه

وسخافته ، ومقدار الكذب المفضوح الذي حواه 

  .عليه وانبنى

من كالم أنطوان عاصي وأمثاله أّن  والذي يفهم

 وأناإلمبراطور نابليون الثالث كان ماسونًيا ، 
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ماريشاالت الجيش الفرنسي كانوا من الماسون ، وأن 

للنصارى في  اإلنكليز ماسون ، وأن حماية األمير

م كان بتكليف من الماسون ، وكل ١٨٦٠أحداث 

إذن للنصارى ،  هؤالء نصارى والخدمة كانت

 !فالنصارى هم الماسون وليس اليهود أليس كذلك؟

 على كل حال سآتي على تفصيل هذا الموضوع

وبيانه ؛ إن شاء اهللا ؛ عند معالجتي لحقيقة 

 .الماسونية

فبعد فراغه  ،)فك الشفرة(ونعود اآلن إلى األخ كاتب 

من نقل كالم أنطوان عاصي ، انتقل إلى مرجع 

مكاريوس ، ولكن  ماسوني آخر وهو المدعو شاهين

على عادته يبدأ بمقدمة تساعده على عرض ما يريد 

 في جبل لبنان ١٨٦٠أحداث سنة  بعد ": فقال

 والية سورية في الدولة صارت دمشق عاصمة

  انتهى ."العثمانية

كانت قبل ذلك؟ عاصمة  وماذا! يا سبحان اهللا

  !!!فرنسا

استلمها كان  ثّم زعم أّن الوالي العثماني الذي

ماسونًيا ، ألّن دولة الخالفة العثمانية بزعمه كانت 

العثماني بنشر  ثم بدأ الوالي  !!الماسون ال تعّين إالّ

الماسونية في دمشق بسرعة وجرأة وبعدها طلب من 

الماسونية ودعمها ، ولكي  األمير أن يتولى هو نشر

  .مكاريوس يثبت هذا االدعاء استشهد بكتاب شاهين

مكاريوس ـ الماسوني الكبير ـ كما نقل  لقد زعم

أن األمير التحق بالماسونية " )فك الشفرة(كاتب 

ومال إليها وإليهم كثيراً، وكان   ،فأحبها وأحب أهلها

 "ال يخفي نفسه ، وطالما جاهر بأنه من أعضائها

  انتهى.

  !أيًضا بهذا الكالم) فك الشفرة(ورضي األخ صاحب 

 إنّه من مواليد شاهين مكاريوس؟ ولكن من هو

من :  م١٩١٠-١٨٥٣= هـ  ١٣٢٨-١٢٦٩

بمصر، وأحد أصحاب ) المقطّم(مؤسسي جريدة 

ولد في قرية ) اللطائف(شئ جريدة ومن )المقتطف(

ونشأ في  ) بلبنان–مرج عيون (من " إبل السقي"

بيروت يتيًما فقيًرا، قُتَل أبوه في حادثة سنة 

 أمه إلى بيروت حيث كانت تعوله م، وحملته١٨٦٠

فن  ، فتعلَّممن عملها في خدمة الدكتور فانديك

الطباعة، وتولى إدارة مجلة المقتطف ببيروت سنة 

يعقوب  زميليهورحل إلى مصر مع ) م١٨٧٦(

 :بكتبه وخدم الماسونية. صّروف وفارس نمر

)  ط-مشاهير الماسون  الجوهر المصون في(

)  ط-الحقائق األصلية في تاريخ الماسونية العملية (و

اآلداب (و)  ط-المكنون في غرائب الماسون  الدر(و

. للزركلي انظر األعالم{انتهى ).. ط-الماسونية 

  }عني مطبوعت) ط(

الرجل ماسوني، فَقَد والده بعدما قتله الدروز في  إذن

م ، واضطّرت أّمه إلى العمل ١٩٦٠ لبنان في أحداث

 فنشأ يتيًما فقيًرا ناقًما، خادمةً لتتمكن من إعالته،

واستفرغ وسعه في الكتابة  وانخرط في الماسونّية ،

 :حمادة قال عنه حسين. عنها والترويج لها

النيشان  وهو حائز على) اللطائف(فل مؤسس مح((

الماسوني العالي ، وكاتب السر األعظم للمحفل 

شهادات ماسونية  [.انتهى.))المصري األكبر الوطني

 وكل كتبه الخاصة بالماسونية وضعها] ٩٦ص

  !وطبعها بعد وفاة األمير بسنوات
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الخفية  األسرار"ويروي شاهين مكاريوس في كتابه 

المطبوع في مصر سنة " ةفي الجمعية الماسوني

بن داود ملك إسرائيل  سليمان((م ، أّن نبي اهللا ١٩٠٠

كان أّول معلّم أعظم في الفرانماسونية واسم أّمه 

وأنه لم يكن له من أمه سوى أخ واحد  ، )بتشايع(

الماسونيين  أستاذ) حيرام آبي(اسمه أبشالوم ، وأّن 

، وأنّه ابن الذين يقيمون له مأتًما عند دخول الطالبين 

كان أبو ) نفتالي(السوريين من سبط  أرملة من

باألخوية  صوريا يعمل في النحاس ، وأنه كان متعّرفًا

الديونيسية ، وأنه الناشر ألسرار تلك 

  ]حمادة  من كتاب حسين٩٧ص[انتهى )).األخوية

المطبوع بمصر سنة  "فضائل الماسونّية" وفي كتابه

الماسونية فيقول عن إحدى فضائل  م يخبرنا١٨٩٩

نجا أحد الماسون المدعو جورج ((٥٣في الصفحة 

إذ وقع في أيدي اللصوص فأرادو قتله لوال  كاروتر ،

زعيم  أنه أبدى اإلشارة الماسونية ، ففهم معناها

اللصوص المدعو بيل أندرسن ، فترّجل عن جواده ، 

كاروتر دعا جورج  وصافحه مصافحة اإلخوان ، مما

وعلّق )) ليشكر الماسونية بسبب خالصه من الموت

على : على كالم مكاريوس فقال  الكاتب حسين حمادة

نسي أن يهنئ أّن الروائي شاهين مكاريوس 

 ، وإالّ إدخال اللصوص في محافلها الماسونية على

 فكيف لهم أن يفهموا إشارات الماسون إن لم يكونوا

 ]٩٧لحمادة صشهادات ماسونية [انتهى  منهم؟

  !فتأّمل .هذا ما تيسر لي من كتابات هذا الشخص

الفضل ـ في إنقاذ المسيحيين من مذبحة  ولّما كان

األمير  م ـ لعلماء المسلمين وكبرائهم أمثال١٨٦٠

عبد القادر ومفتي الشام الشيخ الحمزاوي والعطار 

على أمثال ابن مكاريوس  وغيرهم ، ثَقَُل.. والمنيني

يشهدوا بالفضل أن ) ه في تلك المذبحةالذي فقد أبا(

  !ألنّهم من المسلمين ألصحابه

وغير المسلمين ال يطيقون أن ينسب الفضل والخير 

منهم إالّ أن ألصقوا صفة  فما كانإلى المسلمين ، 

الماسونية بكل من ساهم في إنقاذ وحماية 

ونحن ال نجد ! المسيحيين في بالد الشام المواطنين

 تبه الكتّاب المسيحيون عن مذبحةفي كل ما ك

م الغربيون منهم أو الشرقيون ؛ أّي إشارة إلى ١٨٦٠

طّبقها كبار رجال  فضل الشريعة اإلسالمية التي

اإلسالم في صيانة أعراض النصارى وحقن دمائهم ، 

أولئك الرجال وألحقوهم بالماسونية  وإنما أثنوا على

  !!زوًرا وبهتانًا

االستشهاد  إلى) فك الشيفرة(ـ ثم انتقل األخ كاتب 

 )وما أدراك ما جرجي زيدان(بكالم جرجي زيدان 

إلى الشام  أن الماسونية دخلت": لقد زعم جرجي

 بمساعي األمير وأنه أول من أسس المحافل

الكاتب بهذا الكالم  انتهى، ورضي األخ". الماسونية

  !أيًضا

ة إّن الماسوني فمّرة يقولون: وانظروا إلى هذا التخّبط 

كانت في بالد الشام قبل األمير وأن الوالة العثمانيين 

أدخلوها ، ومرة يقولون إّن الماسون أسسوا  هم الذين

إليها ،  محافلهم في الشام وسعى األمير لالنضمام

ومرة يقولون إّن األمير هو الذي أدخل الماسونية إلى 

كان يخفي  في البداية إن األمير الشام ، ومّرة يقولون

منذ البداية  ، ومّرة يقولون إن األمير كان نفسه

   ...، و يجاهر بنفسه
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هذه  أّن) فك الشفرة(وبعد ذلك يرى األخ صاحب 

المصادر الماسونية هي مصادر موثوقٌ بها وعلمية 

األمير عبد  وصالحة لالحتجاج على عمالة ورّدة

الذي شَهَِد له المؤرخون والعلماء !! القادر

المالكية العالّمة محمد عليش  المسلمون أمثال مفتي

وولده الشيخ األزهري عبد الرحمن عليش ، 

الرزاق البيطار وحفيده الشيخ محمد  والعالّمة عبد

 بهجة البيطار ، والعالّمة جمال الدين القاسمي ،

ومفتي الحنابلة الشيخ محمد جميل الشطي ، 

والغَْيرة  وآخرون كُثر، شهدوا له بالفضل والديانة

، وأشادوا بحرصه على إقامة  اإلسالم على دين

وسعيه الحثيث لنشر علوم  أحكام الشريعة وحدودها،

الدين ، حتى إنه إلى آخر أّيام حياته كان يقْرُِئ 

البخاري ويجيز به الطلبة والمشايخ ، وكذلك  صحيح

القرآن الذي  موطأ مالك وغيره، فضالً عن سنده في

ب ، وشهدوا له أخذه عنه جمٌع من المشايخ والطالّ

الجماعة في المساجد  بمواظبته على حضور صالة

حتى وفاته ، إلى غير ذلك من الخصال التي تدّل 

بدينه وحرصه على اتباع سنّة  على تمّسك الرجل

  .النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

اإلخوة القّراء جميًعا إلى أمر هام  وأحب أن أنّبه

 الذي اّدعىوهو أن المدعو جرجي زيدان في كتابه 

، اّدعى أيًضا  فيه أّن األمير عبد القادر كان ماسونًيا

والعباسيين هم أول  أن خلفاء المسلمين من األمويين

من أدخل الماسونية إلى المدينة والشام وبغداد ، 

الخليفة الوليد بن عبد الملك استعان  واّدعى أن

 بالماسون لبناء المسجد النبوي والمسجد األموي

  !!!مسجد األقصىبدمشق وال

وأمرائهم  وأّن الكثير من علماء المسلمين وفقهائهم

 !!!انتسبوا إلى الماسونية في حينها

  !الدين األيوبي كان ماسونًيا وزعم أّن القائد صالح

إّن اهللا أسَس أّول محفل ": ليس هذا فحسب فقد قال

ماسوني في جنّة عدن وأن ميخائيل رئيس المالئكة 

   !!"ظمأستاذ أع كان أّول

 لجرجي زيدان ) الماسونية العام تاريخ(وكتاب

في  ] م١٩٢٠ مطبعة الهالل بمصر الطبعة الثانية[

فهو ! روائية خيالية كاتبها سكران المجمل يشبه قّصة

 يّدعي أّن الماسونية قديمة قدم اإلنسان ومع ذلك

وال نعلم : ((تعّجب من نبّي اهللا عيسى ابن مريم فقال 

المسيح ِذكرها مطلقًا، مع أنه  ال السيدما الّداعي إلغف

 تكلّم كثيًرا عن طائفتي الصديقيين والفريسيين

، []١٩ص تاريخ الماسونية[ انتهى)).المعاصرتين لها

، وأنهم كانوا أقوى  الماسون هم عّماُل بناء وزعم أن

، وأّن ]٤٢انظر ص[ الديانة المسيحية وسيلة لنشر

، وكان  ! الماسونمن ملوك وحكام أوربا كانوا كبار

الماسون يحظون برعاية بابا روما ورجال الدين 

وأنهم المسؤولون عن  ،]٦٠انظر ص[ المسيحي

المعابد والمساجد ، وهم الذين َبنَوا مدينة  بناء جميع

وفجأة  ؛) قصر الحمراء(بغداد وقرطبة وإشبيلية 

تحّولوا من عمال بناء إلى دعاة ينشرون العلم 

  !والفضيلة

 الوقائع والمنشورات التي تبّين العداء ثّم سرَد

الكنيسة ورجالها تجاه  الشديد الذي تضمره

الماسون، وأنهم كانوا يعّدون الماسونية مناقضة 

وللديانة المسيحية ، بل وللديانة على  لعبادة اهللا

هذا أحد التناقضات الشديدة التي مِلئ !وجه العموم
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م أي  وأنه لم يكن فيه ]١٢٦انظر ص[به الكتاب

األعضاء اإلسرائيليين في  إسرائيلي ، وإنما بدأ قبول

  ]١٣٦انظر ص][!!م١٨٤٠الماسونية سنة 

يعترف أن الماسونية جمعية سرّية ،  وهو في كتابه

 ولكنه يعلل ذلك بأنه شأن جميع الحركات اإلصالحية

، واألديان، ويضرب على ذلك مثالً المسيح ابن مريم 

غاب عن جرجي  ولكن. عليه السالم في أّول أمره 

أّن تكتُّم وِسرية جمعيته الماسونية استمر على األقل 

 سنة ٢٠٠٠الميالد إلى ما بعد   سنة قبل٢٠٠٠من 

 وسأعرض بعض أقواله!! من الميالد وإلى يومنا هذا

   :وافتراءاته الشنيعة بحرفيتها

تاريخ (يقول المدعو جرجي زيدان في كتابه 

هالل بمصر الطبعة الثانية مطبعة ال) العام الماسونية

  تحت عنوان ـ الماسون في عهد٥٠ص) م١٩٢٠(

أّما فئات الماسون الذين جاؤوا : ((الخلفاء ـ 

القسطنطينية فإنهم  المشرق وكان منهم جماعة في

 اكتسبوا شهرة عظيمة وكان يدعوهم الملوك من

أنحاء فارس وبالد العرب وسورية لبناء المعاقل 

 ّن الخليفة الوليد بن عبد الملكمن ذلك أ . والمعابد

المساجد في  للهجرة في بناء) ٨٨(سنة  استعملهم

وقد ذكر مؤرخو العرب  المدينة ودمشق وأورشليم

تاريخ [ انتهى!!)) .من ذلك ما يشير إلى شيء

 ]٥١ ـ ٥٠العام لجرجي زيدان ص الماسونية

ِذكْر كتابِة  ثم عرض نًصا من تاريخ ابن خلدون فيه

 عبد الملك ألميره على المدينة عمر بن عبد الوليد بن

بهدم الحجرات وبناء المسجد النبوي ،  العزيز يأمره

 وأن عمر شرع في العمل بعد وصول األموال

  )!الذين يدعي جرجي أنهم ماسونيون(والفََعلَة 

اإلخوة  وما زالت جمعيات: ((ويتابع جرجي فيقول 

" غاليا"و" وتالندااسك"البنائين األحرار تتسع نطاقًا في 

السابع وبداية الثامن إلى أيام  حتى نهاية الجيل

فانحطّت وضعفت ) م٧١٨(الفتوحات اإلسالمية سنة 

حتى إذا جاءت أيام الخلفاء العباسيين  . شوكتها

فازدهرت تلك العاصمة وصارت إليها  بغداد وبنَيت

صناعة البناء وكأّن  الصناعة برّمتها ، وال سيما

انتقلت في ذلك القرن من أوربا إلى آسيا الماسونية 

جماعات  التمدن اإلسالمي ، وأصبحت على أثر

والصولة في سورية  البنائين على جانب من الكثرة

 فانتظم في سلكها كثيٌر من . العربوالعراق وبالد 

ويستَدل على شيء من  . واألمراء العلماء والفقهاء

اء مدينة بن ذلك مما ورد في كتب التاريخ عن كيفية

  ]٥١الماسونية لجرجي ص تاريخ[ انتهى)).بغداد

 فيه ِذكْر كتابة تاريخ ابن األثيرثم عرض نصا من 

الشام والجبل وغيرها يطلب  الخليفة المنصور إلى

أرطاة وأبي  ثم ذكر حضور الحجاج بن . الصنَّاع

وكأنه يعّرض بهما بعدما زعم انتساب العلماء  (حنيفة

اسونية في ذلك الوقت ، كما عّرض إلى الم والفقهاء

  ).السابق بعمر بن عبد العزيز في النص

أنه كان  : ٥٣جرجي في حاشية الصفحة  ثّم زعم

 يوجد في بغداد أيام بنائها جمعية سرّية تشبه في

مبادئها الجمعية الماسونية وبينهما عالقات 

 وأن من) الروزكريسيان(وارتباطات واسمها 

والفضل بن سهل الفلكي ، الفارابي ، : أعضائها 
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تاريخ [ انتهى.وغيرهم وخالد بن برمك ، والمورياني

 ]٥٣حاشية ص الماسونية لجرجي

والمطلعون على التاريخ والرجال ، يدركون تماًما 

األسماء لتمرير فريته  لماذا اختار جرجي تلك

 !الشنيعة

قلب األسد  ريكاردوس ويقول جرجي تحت عنوان ـ

ويستلمح من الحادثة : ((.. ـوصالح الدين األيوبي

والسلطان  !بين هذا البطل حصلت المشهورة التي

صالح الدين األيوبي أثناء الحروب الصليبية في 

 هذا األخير كان على شيء من الماسونية أن سورية

صالح الدين  ألن المعاملة التي عاملها السلطان

ال لريكاردوس ، مع كونه من أعداء وطنه ودينه ، 

ارتباط داخلي أشدُّ متانةً من  حدث إال عنيمكن أن ت

، األخوية الماسونية أال وهي رابطة رابطة الوطنية

 تاريخ الماسونية لجرجي [ انتهى)).واهللا أعلم

  .]٦٠ص

 تم بناء) م١٣٨٠(وفي سنة : (( ويقول جرجي 

 ويعد هذا البناء حصن الحمراء وقصرها في غرناطة

ذلك العهد ،  إلى) إسبانيا(من أجمل مباني األندلس 

فإن ذلك القصر فريد في بدائعه وقد بني على نمط 

أما .القرن الثالث بعد الميالد  روماني كان متَّبًعا في

والظاهر أن  بعد ذلك فلم يكن معروفًا عنه شيء ،

هذا البناء وغيره من مثله في غرناطة قد بنتها 

حافظت على ذلك النمط ، وكانت في  ماسونية جمعية

يصل إلينا منها ما ينبئنا  فُِقدت أوراقها فلمإسبانيا ثم 

  ]٦٥تاريخ الماسونية ص[ انتهى)).عن خبرها

تلك  فإذا كانت األوراق مفقودة ولم يصل من أخبار

 !؟فمن أين لهذا الكذّاب هذه المعلوماتالجمعية شيء 

 ويقول جرجي تحت عنوان ـ الماسونية في سورية

 في أنحاء إن الماسونية العملية انتشرت: ((...ـ 

،  التاريخ المسيحي وأوائل الهجرة أوائل سورية في

بنايات عديدة ال  )الماسون(وقد بنى البناؤون األحرار 

والقالع  والجوامع تزال آثارها إلى اآلن من الكنائس

 .... ))..واألسوار

أن  ويظهر من مراجعة ما تقّدم: ((ثم قال 

ّيام الماسونيين في سورية لم يكونوا مضطهدين في أ

كما كانوا في أّيام الدولة الرومانية  اإلسالمية الدولة

كانوا يستدعونهم من أماكن  قبلها ، ألنك رأيت كيف

 . شتى ويعهدون إليهم بناء المعابد والمدن والمعاقل

 وقد انضم إليها كثيرون من أفاضلهم

  ]١٥٢الماسونية ص تاريخ[ انتهى.))وعلمائهم

كانوا  الماسون إذن يريد جرجي أن يقنعنا بأّن

أنهم لم يكونوا   ، في حينمضطهدين أيام الرومان

كذلك أّيام الدولة اإلسالمية األولى التي كانت ترعاهم 

فك "فأرجو أن يتنّبه لهذا األخ كاتب  !وتتعامل معهم

   ".الشفرة

أّما شأن الماسونية عموًما في : ((ويقول جرجي 

 العاّمة فشأنها في سائر البالد ؛ هذا من قبيل تركيا

فلم تصادف مقاومة  واعتقاداتهم ، أّما من قبيل الدولة

وإن تكن من الجهة الثانية لم تصادف . رسمّية مطلقًا 

قد كان  على أّن موالنا أمير المؤمنين كبيًرا ، تنشيطًا

ريبة من أمرها ولكنّه عِلم مؤخًّرا صّحةَ مباديها  في
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 تشّرفتْ وقد والوطن وإخالصها لجاللته ولسائر األّمة

  . ]١٦١تاريخ الماسونية ص[ انتهى)). برضائه عنها

م وكان قد ١٩١٤زيدان مات سنة  إّن جرجي: أقول

فرغ من تأليف تاريخ الماسونية قبل ذلك بسنوات ، 

فأمير المؤمنين الذي يتحدث عنه هو السلطان  إذن

 ، على األغلبالثاني الحميدعبد  العثماني الخليفة

م ، وانتهت ١٩١٩ = هـ١٣٣٦المتوفى سنة (

، وجرجي يّدعي ) م١٩١١ = هـ١٣٢٨خالفته سنة 

الماسونية وأن الماسونية كانت  أنه كان راضًيا عن

 فما رأي األخ محمد! مخلصة لجاللته ولسائر األّمة

   مبارك بهذا؟

مغالطات تاريخية طبًعا هذه النقول اشتملت على 

إلى هذه  أرأيتم! الماسونية كثيرة غير مسألة

 !در التي يعتمد عليها البعض ويثق بما فيها؟المصا

أّول من  خلفاء المسلمين هم! أرأيتم إلى هذا البالء

  !!أدخل الماسونية إلى بالد المسلمين

جرجي  يرى كالم) فك الشفرة(فإذا كان األخ كاتب 

زيدان كالًما يوثَق به فهذا يعني أنه يقول بقوله في 

، وبانضمام علماء بالماسون  اتهام الخلفاء باالستعانة

 وتابعيهم إلى الماسونية ، وكذلك يقّره على التابعين

وال أظنه يقول بذلك (اتهامه صالح الدين بالماسونية 

 !كالمه في األمير فقط ولكن ما معنى أن يقبل) أبًدا

إما أن يقبل الكل أو يرفض الكل فالمصدر واحد 

  .واحد واالتهام واحد وانعدام البّينة

 ، فإّن جرجي األمير عبد القادرخص فيما ي وأّما

ـ  زيدان تعّرض لذكره في آخر كتابه تحت عنوان

الماسونية في دمشق ـ وهي فقرة تتألف من خمسة 

الماسونية  دخلت: ((بدأها بقوله !! أسطر فقط

بمساعي الطيب الذكر المغفور له  دمشق الرمزية إلى

 وأّول محفل تأسس فيها. القادر الجزائري األمير عبد

 شرق إيطاليا(هو محفل سورية بشرق دمشق تحت 

وال يوجد في دمشق غير هذا المحفل وقد  )األعظم

وقد . البالد وأمرائها  ترّأَس عليه كثيرون من أعيان

 إالّ أنه تغلّب على كل الصعوبات القى اضطهاًدا قليالً

تاريخ [ انتهى)).فثبتَ بمساعي اإلخوة وتنشيطهم

  . ]١٥٦الماسونية ص

الماسونية في فلسطين ثم في حدث بعد ذلك عن ثّم ت

إلى أن قرر تشرف الماسونية برضا السلطان  تركيا

 . ]١٦١ص[!!عبد الحميد

الماسوني جرجي زيدان يزعم أّن األمير  إذن: أقول

لمحفل  وأنه ال وجود "سورية" هو الذي أسس محفل

في حين ! وأنه القى اضطهاًدا قليالً! آخر في دمشق

األمير بعد  يزعم أن ني أنطوان عاصيأّن الماسو

م أصبح ١٨٦٥سورية سنة  عودته من باريس إلى

الذي كان ينتمي  "سورية" عضًوا فخرًيا في محفل

وهذا يعني أّن المحفل كان . الشرق الدمشقي  إلى

الرأي صاحب  ولكن يخالفهما!! موجوًدا قبل األمير

 راشد باشا مع األمير تعاون: فهو يقول) فك الشفرة(

عبد القادر بعد رجوعه من مصر بهذا الخصوص 

أو الجمعية الماسونية،  "سورية" فأسسا محفل

 لجنة: (وكانت هذه الجمعية تتستر تحت اسم 

يعتمد في نقوله ) فك الشفرة(وصاحب )!!! اإلصالح

معنا قبل  ومر!! . على جرجي وعاصي وأضرابهما

 ذلك قول جرجي أن السلطان العثماني كان راضًيا

يقول إن ) الشفرة فك(عن الماسونية ، وصاحب 
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مخلص باشا والي دمشق كان ماسونًيا وينشر 

  !! األمير بنشر الماسونية الماسونية بجرأة وأنه كلّف

ونقل عن مكاريوس أن مفتي دمشق ونقيب 

األموي ومحّدث الشام وكبار  األشراف فيها وشيخ

العلماء في دمشق كانوا من األعضاء في ذلك 

يضطهد األمير ومحفل  إذن من الذي كان !!لالمحف

إذا كان الوالي والسلطان مؤّيدان ، وشيوخ " سورية"

فما هذا  !والمفْتُون فيها وأشرافها من الماسون؟ البلد

   التناقض في األقوال؟

الماسونية في مصر إلى أن  ثم تحدث جرجي عن

يعني عندما كان األمير [ م١٨٤٥وفي سنة ((  :قال

تأسس في   ]!الجزائر اة الفرنسيين فييجاهد الغز

اإلسكندرية تحت رعاية الشرق األعظم الفرنساوي 

 انضمَّ إليه كثيرون من اإلخوة "األهرام" محفل اسمه

من جميع الطوائف والنزعات وكثُر  الماسونيين

وكان يشتغل بعلم الحكومة المحلّية ال  أعضاؤه

 على يبالي بما يقوله القائلون وال يخشى اضطهاًدا

ولهذا المحفل بالحقيقة الفضل األعظم في . غير هدى

التعاليم الماسونية في القطر المصري والتحق به  بثّ

وفي  وأجانب قسٌم عظيم من رجال البالد من وطنيين

 جملتهم البرنس حليم باشا ابن ساكن الجنان محمد

المشهور الجزائري واألمير عبد القادر علي باشا

 النفس التي هي الصفات بالفضل والحلم وعزة

. وقد تمثلت في شخص هذا الرجل !! الحقة الماسونية

في بالده  وال نزيد القارئ علًما بما أتاه هذا األمير

من البسالة وعلو الهّمة والحزم في حربه مع 

أبداه من كرم األخالق  الفرنساويين في الغرب ، وما

 في والشهامة أثناء حادثة الشام المشهورة ، فإنّه حمى

ألوفًا من المسيحيين الذين لواله لهدرت دماؤهم  كنفه

تاريخ [ انتهى)).لهم والناس إذ ذاك فوضى ال سراة

  ]١٦٦ص الماسونية

ومن الرجال الذين شرفوا هذه العشيرة ((  : ثم قال

 الخديوي بحمايتهم ، ورعوها بعين رعايتهم ؛ سمو

الماسونية  تاريخ[ انتهى)).!إسماعيل باشا األفخم

  .]١٧١ص

عندما وجد جرجي زيدان نفسه أمام مشكلة : أقول

صفات رجال الماسون  كبيرة وهي الفارق الكبير بين

الذين يتحدث عنهم سواء في أوربة أو في الشرق 

وبين صفات األمير ) مكاريوس من أمثاله وأمثال(

عبد القادر السامية والمخالفة تماًما لصفاتهم 

 صفات األمير الحميدة لم يجد بدا من سرد الوضيعة،

علّق عليها  التي ال يجهلها أحٌد في ذلك الوقت ، ثّم

   !!!قائالً إنها هي صفات الماسونية الحقة

جرجي  واألمر الذي يستحق الوقوف عنده هو اّدعاء

أن الذين التحقوا بمحفل األهرام كانوا أصالً من 

والتحق بهم البرنس  الماسون ، ثّم عطف عليه فقال

وكان ذكر قبل ذلك في الصفحة !! ا واألميرحليم باش

في األستانة مجلس ((  الماسونية، أّن من تاريخ١٥٨

الوحيد الوطني أسسه األخ  عاٍل تركي وهو المجمع

 الكلي االحترام البرنس حليم باشا وهو رئيسه طول

وهذا يفهم منه أّن حليم باشا لّما ! انتهى)) . حياته

ونًيا ، وكذلك لّما علّق ماس التحق بمحفل األهرام كان

على أعمال األمير يفهم من كالمه أّن األمير لّما 

حيث جعل ! بهذا المحفل كان ماسونًيا أيًضا التحق

 م من أثر االنضمام١٨٦٠موقفه من أحداث 
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للماسونية ، وكذلك فعل أنطوان عاصي حيث صّرح 

المسيحيين من ِقبل  بأّن األمير كُلِّفَ رسمًيا بإنقاذ

فالذي يفهم من هذا الكالم أّن األمير !! ونالماس

م وهذا مخالف لما ١٨٦٠للماسونية قبل  انتسب

سنة  زعموه سابقًا من أّن األمير انتسب للماسونية

ليس هذا فحسب فقد مر معنا في البداية !!! م١٨٦٥

للماسونية وهو في  أنهم زعموا أّن األمير انضم

حي الكالم السجن في أمبواز ، وفي هذا المقطع يو

م أي أثناء جهاده ١٨٤٥كان سنة  للبعض أن انتسابه

  فيعبد الحميد صماديويؤّيده ما قاله ! في الجزائر

ـ نظرات في الماسونّية ـ وهو     مقاٍل له بعنوان 

م تّم ١٨٤٥ وفي عام: ((قال . منشور على اإلنترنت

محفل (تأسيس محفل آخر في اإلسكندرية باسم 

أيًضا ، وبهذا المحفل  من الدولةرخّص له ) األهرام

التحق األمير عبد القادر الجزائري بطل الثورة 

المشهور بعد نفيه من السلطات الفرنسّية  الجزائرّية

وقبوله ضيافة  !!انتقاله إلى القاهرة ثّم إلى دمشق ،

سبقه إلى  الذي) حليم باشا بن محمد علي باشا(

ألمير إلى الماسونّية ، حيث قام حليم باشا بتقديم ا

اإلسكندرية، وجرى استثناؤه ،  المحفل األعظم في

يعتبر أّن األمير  البعض ومنحه لقب أستاذ أعظم ـ

واألمير عبد القادر .       !!كان ماسونيا قبل ذلك

ويؤكّد ذلك ..... الماسونّية إلى الشام  هو الذي أدخل

المغفور  بأّن: ما ورد في دائرة المعارف الماسونّية 

ألمير عبد القادر الجزائري الكبير أّسس أّول له ا

محفل سورية ، وكان تابًعا  محفل في دمشق ، و سّماه

  انتهى)).م١٨٦٤ للشرق األعظم اإليطالي و ذلك سنة

طبًعا في كالم الصمادي أشياء عجيبة تفّرد بها وهي 

أّن األمير انتقل من دمشق إلى مصر ونزل  قوله

لكل  صحيح ومخالفبضيافة حليم باشا ، وهذا غير 

من كتب في سيرة األمير بل ومعارض لمجريات 

النقل أنّه يؤكد  األحداث، على كل حال المهم في هذا

مسألة اّدعاء الماسون انتساب األمير للماسونية قبل 

. بوضوح مدى تناقضهم وكذبهم  ، وهذا يظهر١٨٦٤

والمعلوم أّن البرنس حليم باشا مات في أواخر سنة 

ن فمن غير المعقول أن يكون التقى ، إذ م١٨٦٢

يقدم إلى  واألمير لم((باألمير عبد القادر واستضافه ، 

م ، والثابت أّن الذي استقبل ٥/١/١٨٦٣مصر إالّ في 

 ]انظر تحفة الزائر[ )).باشا األمير هو الخديوي سعيد
2/121  

استطاع جرجي زيدان أن يرّوج له في  هذا كل ما

 ا كل ذلك دون أدنىكتابه بخصوص األمير ، وطبًع

بّينة أو دليل، وإنما مجّرد افتراءات ضمن سلسلة 

  ! تناقضات وتخبطات؟

يرضى البعض االستشهاد بكالم  والعجيب حقًا كيف

ومحّل التعجب ليس محصوًرا في سقوط  جرجي؟

كتاب جرجي ، وإنما في شخص الكاتب  وتفاهة

فإّن المدعو جرجي زيدان هو أحد أركان . نفسه

 ، وهذا الصليبي لدجل في القرن الماضيوا الكذب

والطعن  الحاقد قد سخَّر حياته كلها لتشويه اإلسالم

فيه وفي رجاله ، بدًءا من رسول اهللا سيدنا محمد 

مروًرا بأصحابه وذرّيته  صلى اهللا عليه وآله وسلم ،

 وقد ُألِّف!! وأئمة المسلمين وانتهاًء باألمير عبد القادر

ح هذا اللّعين وكشف زوره الكثير من الكتب لفض

من تاريخ  نبش الهذيان(وبهتانه ، أذكر منها كتاب 
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الشيخ أمين حسن الحلواني لفضيلة ) جرجي زيدان

وفيه ) م١٨٩٨ = هـ١٣١٦( المتوفى سنة المدني

بيان بالتزييف العجيب الذي قام به زيدان في نقله 

اإلسالمي وأقوال رجاله ، وكتاب  ألخبار التاريخ

العالّمة  تأليف) اريخ التمدن اإلسالمي لزيدانانتقاد ت(

 ، وهو من رجال اإلصالح اإلسالمي شبلي النعماني

، ) م١٩١٤= هـ 1332( في الهند ، المتوفى سنة

وحكم على جرجي بعد مناقشة أقواله والعودة إلى 

. بأنه جريء على الكذب ، عظيم التدليس مصادره

و خليل لشوقي أب) في الميزان جرجي زيدان(وكتاب 

  . م١٩٨٠الصادر سنة 

 عن وأرى من الضروري إعطاء اإلخوة القّراء لمحة

حياة هذا الشخص وآثاره الشنيعة ، وذلك لخطورة 

اإلسالمي واألدب  أمره فهو ال يكتب إالّ في التاريخ

 ، وقد يقع بعض الناشئة في شباك أكاذيبهالعربي ، 

 يجدوا في منتديات إسالمية مقاالت وخاصة بعد أن

لكم ما  وسأنقل! المأفون لمسلمين تستدل بأقول ذلك

مازن بن عبد القادر لخّصه األستاذ الفاضل الدكتور 

جرجي زيدان وتاريخ ( في مقالهالمبارك الجزائري

  ).٩٩العدد " المنتدى"مجلة ) (اإلسالم

عام  أما جرجي زيدان فهو نصراني من لبنان ولد(( 

ن المسيحيين اتصل فكرًيا بجمعّية الشّبا. م ١٨٦١

مصر وعمل في جريدة  هاجر إلى. التي انتسب إليها 

، وهي الصحيفة التي سمح لها اإلنكليز " الزمان"

قيل . عطّلوا صحافة مصر الحرة  بالصدور بعد أن

  ، ورافق الحملةعمل في االستخبارات البريطانيةإنه 

زار إنكلترا ثم عاد إلى . اإلنكليزية إلى السودان 

يلبث أن أصبح  ولم" المقتطف"مجلة مصر وعمل في 

صاحب مطبعة الهالل وأصدر مجلة الهالل ، ومات 

  . م١٩١٤سنة 

فيما ألّف أو ترجم متصالً بالتاريخ  وكان اهتمامه

 وتاريخ اإلسالم ، وتاريخ األدب العربي ، واللغة

العربية ، وهي من الموضوعات التي أثارت وما 

جي عدًدا من جر ووضع! الكثيرين زالت تثير اهتمام

تاريخ التمدن اإلسالمي ، الكتب التاريخية منها 

 إنكلترا ، وتاريخ الماسونية وتاريخ مصر ، وتاريخ

وغيرها ، كما أخرج سلسلة من الروايات بعنوان .. 

  ".تاريخ اإلسالم روايات"

وعرِفَ عنه أنه كان يترجم بعض ما في كتب 

ارة ويضيف ما ترجمه إلى كتبه دون إش الفرنسيين

، اتّهمه بذلك تأليفه تدل على الترجمة ليوهم أنه من

صراحة األب اليسوعي لويس شيخو ، وذكر الدكتور 

وذَكَر الدكتور ، خليل أمثلةً تَدلُّ على ذلك وتُثْبِتُه أبو

زيدان رافق الحملة النيلية   أن جرجيعمر الدسوقي

،  م مترجماً بقلم المخابرات١٨٨٤إلى السودان سنة 

 عن روايات جرجي أحمد الشرباصيَل الدكتور وسِئ

تليق بالمسلم  إن هذه الروايات ال:"زيدان فأجاب 

وضَعت لتشويه التاريخ اإلسالمي قراءتها ، ألنها 

أموره رأًسا على عقب والنَّيل   حوادثه وقلبوتحريف

 وكأنما كانت هذه الروايات نتيجة. من جماله وجالله

  اإلسالمي في أنظارمسخ التاريخ لخطة أريد بها

ونجد في هذه الروايات أّن صاحبها يدس في   أهليه

راهًبا من الرهبان يصوره بصورة  كل واحدة منها

البطولة ، يدافع عن الحرّيات أو يدعو إلى 

المكرمات، فإن لم يختلق راهًبا اختلق ديًرا يصّوره 
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وحصن  على أنه معقل الجنود المسلمين الهاربين ،

  ...   المطَاردينالمجاهدين

حياة  أبرز ما في "  :شوقي أبو خليلقال الدكتور 

َصنََعت شخصّيته المدارس : جرجي أنه أوالً 

استخبارات  رجل: ثانًيا .  في لبنانالتبشيرية

أظهر شعوبيةً وحقًدا على "إنه : وقال " بريطانية

في ذهنه فقط ـ أمتنا  ـ العرب، فلقد حقَّر جرجي 

ل ما ترك سيئة إالّ وعزاها ها ، بءوأظهر مساو

منها كل مكرمة ، لقد جعل جرجي  ألمتنا ، وابتّز

 يرميهم بكل نقيصة وعيب.. العرب غرًضا لسهامه 

  "وشر

روايات جرجي زيدان تعمََّد فيها التخريب  : " وقال

تحقير العرب عن سوء قصد ال عن  والكذب ألجل

 ،تعّمَد التحريف وتعّمَد الدّس والتشويه .. جهل 

! .. وتعّمَد فساد االستنباط مع الطعن المدروس

الذي جعله ينظر إلى  لعمالته األجنبّية وتعّصبه الديني

تاريخنا العربي اإلسالمي وآداب اللغة العربية بعين 

  انتهى".والحقد السخط

والمسلمين  ومن شّدة حقد جرجي زيدان على اإلسالم

التشهير أنه لم يترك أحًدا من أعالمهم إالّ وتناوله ب

فبدأ برسول اإلسالم سيدنا محمد  والتشويه والطعن ،

 صلى اهللا عليه وآله وسلم ثّم بالصحابة والخلفاء

  .. والفاتحين

نذر حياته الخسيسة لتشويه اإلسالم ورجاله ،  لقد

 وذلك حتى يصرف غير المسلمين عن التفكير

باإلسالم والدخول فيه ، وليزرع البغضاء في قلوبهم 

يحلم أن يأتي يوم  سلمين ، وما أظنّه كانتجاه الم

!! تصبح فيه كتبه وكلماته مرجًعا لبعض المسلمين

   : الساقطة وإليكم بعض أقواله

إن : "قال عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم 

انتشرت في جزيرة العرب ، ويسمى أتباعه  سطوته

إالّ  وهو لم يدع قافلة تمر بالمدينة.... المسلمين 

  " !!ّرق أسالبها وأموالها بين رجالهغزاها وف

علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه  ووصف اإلمام·

 تشغله فتاة توّردت وجنتاها وذبلت عيناها ، "بأنه 

وتكّسرت أهدابها ، واسترسل شعرها األسود على 

  !!"وصدرها ظهرها

ومحمد بن أبي بكر ومروان بن الحكم يتنافسان على ·

   .مسيحية حب فتاة

 ي ابن الحواري عبد اهللا بن الزبيروالصحاب·

 !!!"ملحد"

أشعب ، وكان مضحكاً  أمرت"وسكينة بنت الحسين  ·

لها ،أن يقعد على بيض حتى يفقس ، وقعد أياًما ثم 

ومألت فراريجه الدار ، فسمتها بنات  فقس البيض

  !!"أشعب

عثمان رضي اهللا عنهما ،  وأما السيدة نائلة زوجة ·

انظر [  وصفًا أخجل أن أنقلهفيصفها جرجي قّبحه اهللا

  ]٣٢عذراء قريش ص

له خباء من النساء ، وفي  "الغافقي  وعبد الرحمن ·

 خبائه عشرات من النساء ، وهو هائم بحب إحدى

.. الفتيات ، وله قهرمانة تشرف على خباء نسائه 

  !!"تشاء وهي ذات نفوذ تولي وتعزل من
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بة في إنه أنشأ كع " :ويقول عن الخليفة المعتصم ·

ليحّول المسلمين عن كعبة مكّة ويذهب بما  ءسامرا

 بقي للعرب من مصادر الرزق حتى يميت عرب

الحجاز ألنهم يرتزقون من الحّجاج ، فأنشأ كعبة في 

، ولكنه ليس أول  سامّرا ليغني المسلمين عن الحجاز

من فعل ذلك من الخلفاء أو األمراء ، فقد حاول ذلك 

 !!"م يفلحاوالمنصور ول الحجاج

وكأني بجرجي :  قائالً مازن المباركيتابع الدكتور 

صادر بمرسوم أو أمر  يظن أن الحج إلى الكعبة.. 

وأن الخليفة يستطيع أن يبني كعبةً حيث ! من الخليفة

يأمر المسلمين بالحج إليها ، وأن  يشاء ، وأن

 المسلمين يطيعون فيستغنون عن كعبة بيت اهللا الحرام

  !!في مكّة

بالذكر أن التاريخ يقول عن الخليفة  والجدير

أنه  المنصور الذي يتهمه جرجي بمحاولة بناء الكعبة

مات محرماً في طريقه إلى الحج على بعد أميال من 

  .مكّة

قاله عن  وما لنا نعدد األسماء؟ ولم ال ننظر إلى ما

  العرب والمسلمين كافّة؟

العرب  :ثةلم يبق أحٌد يحاربنا إالّ ثال "يقول جرجي  ·

 )!هكذا( ؛ والعربّي بمنزلة الكلب والمغاربة واألتراك

والمغاربة أكلة  ، اطرح له كسرة واضرب رأسه

سهامهم  ، واألتراك ما هي إالّ ساعة حتى تنفد راس

، ثم تجول الخيول عليهم فتأتي على آخرهم ، ويعود 

عروس (انظر [ أيام العجم الدين إلى ما لم يزل عليه

 ]١٦٨ص )فرغانة

وفي مجال الصراع بين العرب وخصومهم يقول  ·

تقوى على النطاح ، والبغال ال صبر  إن السخال ال"

  !!"لها على لقاء اُألسد

عند كسرى من ذهب وحجارة  إّن ما " :ويقول ·

كريمة ذهب كلّه غنيمة للمسلمين ، وهم يومئذ أهل 

حفاة عراة ، ال يفّرقون بين الكافور والملح ،  بادية ،

اآلنية ،  فاقتسموا..وال بين الجوهر والحصى 

وكان نصرهم . وقطّعوا األبسطة ، ومّزقوا الستائر 

  انتهى"!!. الحضارة من آيات تغلب البداوة على

هذا غيٌض من فيض نتن من آثار جرجي زيدان ذلك 

 وهو المرجع. القذر الكذاب األشر والحاقد والمزّور

  !ميرالذي يعتمد عليه المتهّجمون على األ

القائد صالح  ومّر معنا آنفًا كيف اتّهم الكذّاب جرجي

الدين بالماسونية، ومن قبله الخليفة الوليد بن عبد 

  .المسلمين وفقهاءهم بل وعلماء! الملك

فالذي يفتري كل هذا الكذب والبهتان هل يصعب 

 يفتري على األمير عبد القادر ويتهمه عليه أن

 !بالماسونية؟

دخلت إلى سورية من أيام  اسونيةثّم إذا كانت الم

الوليد وصالح الدين فلماذا يقول جرجي إن األمير 

ألنّه : الجواب ! أدخلها إلى سورية؟ هو أول من

 األخ والعجيب من. كذّاب أشر في كّل ما قاله وادَّعاه

هؤالء  أنّه لم يطلب من كل) فك الشفرة(صاحب 

  !!نةالكذّابين الحاقدين الصليبيين أي برهان أو بّي

تفاصيل قّصة ادعاء الماسونية  والحديث عن

الحلقة  في النضمام األمير إليهم سيأتيكم إن شاء اهللا

 .القادمة
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 / خلدون مكّي الحسني / راجعون وإنا هللا وإنا إليه

 للبحث ِصلة إن شاء اهللا

 الماسونية نشأتها وأهدافها 

 المسار التاريخي 

لماسونية في إن القراءة المتأنية لتاريخ الحركة ا

الكتب، التي خطّها مناصروها والمنتسبون اليها، أو 

ال توصلنا الى جواب شاف واضح عن خصومها، 

، ال بل قل الجمعيات حقيقة هذه الجمعية السرية

المتعددة النظم والمفاهيم التي ال يربطها سوى خيط 

، ويربطها، من "ماسونية"رفيع شكالً هو التسمية 

هو ، تر سنحاول تتبعه حيث الجوهر، رابط مست

 .اإلفساد وخدمة يهود والحركة الصهيونية

لقد بالغ كثيرون من الماسون في الحديث عن تاريخ 

 عندما حاولوا أن يربطوها تاريخياً بكل حركتهم

جمعية سرية، أو جمعية بناء قامت في التاريخ، 

:  في كتابهجرجي زيدانويعترف بذلك أحدهم، وهو 

 :فيقول" امتاريخ الماسونية الع"

للمؤرخين في منشأ هذه الجمعية أقوال متضاربة؛ "

فمن قائل بحداثتها فهي على قوله لم تدرك ما وراء 

القرن الثامن عشر بعد الميالد، ومنهم من سار بها 

الى ما وراء ذلك فقال إنها نشأت من جمعية الصليب 

ومنهم من . م. ب١٦١٦الوردي التي تأسست سنة 

الصليبية، وآخرون تتبعوها الى أوصلها الى الحروب 

ومنهم من . أيام اليونان في الجيل الثامن قبل الميالد

إن : وفئة تقول. إنها نشأت في هيكل سليمان: قال

منشأ هذه الجمعية أقدم من ذلك كثيراً، فأوصلوها الى 

وبالغ آخرون في . الكهانة المصرية والهندية وغيرها

إن  بعضهم ، واألبلغ من ذلك قولأن مؤسسها آدم

، وإن الجنة اهللا سبحانه وتعالى أسسها في جنة عدن

كانت أول محفل ماسوني وميخائيل، رئيس المالئكة، 

كان أول أستاذ أعظم فيه، الى غير ذلك من األقوال 

 " المبنية على الوهم

إن هذا النص، الذي أوردناه للماسوني جرجي 

 فهو كاف إلطالع القارئزيدان، ال يحتاج لتعليق، 

على الحالة األسطورية التي يحاول الماسون إلحاقها 

بجمعيتهم لكي يزرعوا في عقول الناس شبحاً يجلب 

إن المتفحص لهذا النص . الماسونية:  اسمهالقلق

شتات وآراء وأقوال يستطيع أن يحكم بأن الماسونية 

 وأنها ال تقف على أرض صلبة واضحة متضاربة

 .المعالم

 يعترف بأن األقوال عن وجرجي زيدان نفسه، الذي

قدم الماسونية مبنية على الوهم، نراه يبيح لقلمه أن 

فيقول في كتابه يحّدد تاريخاً ثابتاً لنشأة الماسونية 

 :اآلنف الذكر

إن مهد هذه الجمعية رومية، وأول اجتماع التأم "

بأمر . م. ق٧١٥تحت اسم البناية كان في سنة 

 " نومابومبيليوس، وتحت عنايته

يحاول جهده رجي زيدان، بعد تصريحه هذا، إن ج

أن يربط عمليات بناء المعابد واألسوار، وكل أشكال 

 وكأن اإلنسان على األرض لم العمار، بالماسونية

يبنِ إال لوجود الماسونية، وكأن الدارس لتاريخ 

كالم ال العمارة يمكنه أن يعّده تاريخ الماسونية، وهذا 

ن كل ما يقال في هذا إ. يقوم عليه دليل وال برهان
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الباب هو مبني على الوهم، كما قال جرجي زيدان 

فعالً، أما الماسونية بنظامها المعروف اليوم وأهدافها 

يقول جرجي فيتفق عليه كل الكتّاب تقريباً، وعن هذا 

 :زيدان

يبتدئ تاريخ الماسونية الحديث أو الماسونية الرمزية "

ن األدوات وقد قيل لها رمزية أل. م١٧١٧من سنة 

 " التي تستعمل فيها تختص البناء العملي

ويناقض كالم جرجي زيدان كالم ماسوني آخر هو 

" دائرة معارف ماسونية: " في مؤلفهحنا أبي راشد

حقيقة وهذا األخير نرى في أقواله ما يوضح لنا 

 الالحق بتاريخ الماسونية ونشأتها، وهذا اإلضطراب

 .ه الحركةيثبت لنا الحالة األسطورية لهذ

يقول حنا أبي راشد معترفاً باإلضطراب والزئبقية 

 :عند محاولة تحديد مسار الحركة الماسونية

لم ينعقد إجماع المؤرخين والباحثين على تاريخ "

أصفى، يمكن أن يكون هو التاريخ الصحيح، الذي 

إن المصادر التاريخية . . نشأت فيه الماسونية البناءة

ضع للماسونية تاريخاً لم تستطع أن تالواضحة 

 كما –، ألنها بوصف كونها جمعية سرية محدداً

كانت نشأتها قديماً، أو جمعية ذات رموز، 

 حرص –واصطالحات خاصة، كما هو شأنها اليوم 

رجالها، على أن تظل اجتماعاتهم وأعمالهم، في طي 

 ".الكتمان

في مكان آخر يخالف أقواله والغريب في األمر أنه 

يحدد، بشكل قاطع، بداية نشأة الماسونية، ، فنراه هذه

، عهد سليمان الحكيمويعيد الفضل في تأسيسها الى 

 :فيقول

إن الماسونية نشأت في عهد سليمان الحكيم سنة "

، إذ كان عهده موصوف بحضارة .م. ق١٠١٥

امتازت بصفة عمرانية بارزة، اقتضت قيام جماعة 

 هيكل البنائين األحرار، بتأسيس هذه الطريقة، في

سليمان نفسه، ذلك هو القول الذي قد يكون أقرب الى 

 ".سالمة البحث في موضوع نشأة الماسونية

ومزاعم الماسون في هذا الباب تقوم على أن سليمان 

اهتم ببناء الهيكل والعمران بشكل عام، وكان في 

صور يومها الملك حيرام الذي أرسل اليه يطلب منه 

بناء الهيكل فأرسل له أمهر البنائين ليساهموا في 

وعلى يد " حيرام إبي"جماعة كان أمهرهم بناء 

هؤالء، كما يزعمون، تم تأسيس الماسونية العملية 

  .التي لم يكن في عضويتها إال من أتقنوا فّن البناء

 فنرى حنا لم يرس على منهج واحدولكن هذا الزعم 

 بعد يزيد في ضبابية الماسونيةأبي راشد يحاول أن 

 :طع ببداية نشأتها وقال إنها عملية للبنائين فيقولأن ق

بدأت الفكرة الماسونية، كالفكر منذ البدء، أسطورة "

من أساطير الحقيقة، والحقيقة بعثت الفكرة في هيكل 

 .سليمان، فاقترنت بالعمل، مهما كابر أرباب التاريخ

والفكرة حكمة، ولدت في بناء الهيكل، لالحتفاظ 

ثم أصبحت فيما بعد، بفضل . !. . بسرية البناء

الحكيم سليمان، والمهندس حيرام إبي، والفينيقي ملك 

صور، عقيدة عمرانية، توارثها البناؤون القدماء 

وقد احتفظ . . .أجياالً، وآمن بها العلماء والمفكرون 

  بسريتها" البناؤون األحرار القدماء والمقبولين"

، فمرة اًإن أقوال حنا أبي راشد تحمل تناقضاً واضح

الماسونية فكرة وحكمة، وينتقل ليقول بأنها : يقول
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تحولت الى عقيدة عمرانية عملية، ثم يطالعنا بأن 

والغريب فعالً هو ! العلماء والمفكرين قد اعتنقوها

 ويقول بأن البنائين !كيف يكون العمران عقيدة؟

والسؤال إذن كيف اعتنقها . احتفظوا بسرية جمعيتهم

 !أين تعرفوا عليها؟رجال الفكر ومن 

 قفزة أخرى في المجهوليقفز حنا أبي راشد بعد هذا 

ليحّدد تاريخاً آخر لنشأة الماسونية، وكأن ما يفعله 

. من كل بلد أغنية: يذكرنا ببرامج إذاعية عنوانها

فماذا يقول هذه المرة؟ يقول في دائرة معارفه نفسها 

 :عن تاريخ الماسونية

قول؛ أي تاريخ الماسونية وتاريخها على الوجه المع"

 ١٩٩٦ (يرجع الى عهد إبراهيم الخليلالرمزية، 

الذي كّون جمعية العمال .) م.  ق١٨٢١ –. م.ق

 ".البنائين، وأمرها بهدم تماثيل الوثنيين

ولم يتوقف حنا أبي راشد صاحب الموسوعة، والذي 

 تّم على يديه تكريس ماسونيين يّدعي أنه أستاذ أعظم

لحد بل يبقى في تخّبطه وهو يتحدث كثر، عند هذا ا

ولست أدري كيف عن المسار التاريخي للماسونية، 

يمكن لإلنسان أن ينتمي لحركة تعتريها الضبابية 

 !!نشأة ومبادئاً ونظاماً؟

 :في حديثه عن مهد الماسونية يقول

الماسونية كلمة فرنسية، مأخوذة من قولهم "

)maçon ( مقصورة بمعنى بنّاء، إذ كانت في األصل

وذلك قبل الميالد بنحو سبعة على طائفة البنائين، 

 بناية –كان أول اجتماع عقد باسم . . . قرون

 قبل الميالد، وذلك ٧١٥ في رومية سنة –البنائين 

 وذلك اإلمبراطور نومابومبيليوسبأمر وتحت رعاية 

بعد موت روميلوس باني رومان، وكان هذا 

  . . " لسرية المقدسةاالمبراطور أحد أعضاء الجمعية ا

بهذا االستعراض ألقوال حنا أبي راشد يمكن للقارئ 

، يتلمس طريقه الى موقف سليم من الماسونيةأن 

وما ينشر حولها من معلومات، فإذا كان في دائرة 

 – ويفترض فيها تحري الصدق –معارف عنها 

ولمؤلف واحد، وهو كما يزعم من كبار قادة المحافل 

 في تحديد المنشأ فكيف الحال بين فيها، هذا الضياع

 –مؤلف وآخر، ومنتمٍ لها وآخر؟؟ 

يعطي دليالً كافياً على وهمية إن هذا االستعراض 

 حول هذه الحركة، الكثير من المعلومات المطروحة

ال تعدو كونها ككل ويحملنا على القول بأنها 

 التي تعتمد المنهج الجمعيات السرية الهدامة

مد الحيلة والمكيدة لزيادة أتباعها، الباطني، والتي تعت

 بما يناسب الموقع باتباع أسلوب تعدد الطرحوذلك 

في الحركات الباطنية يعتمد مع كل . والشخص

شخص أسلوب يناسب أهواءه، وهكذا الحال في 

 .الماسونية

إن ما نقوله ليس كالماً مرتجالً، أو موقفاً من خلفيات 

ة هذه الجماعة  اللهم إال البحث من أجل كشف حقيق–

الماسونيون أنفسهم يعترفون بهذه  وإنما –الهّدامة 

 التي تكتنف نشأة الحالة من الضياع والضبابية

شاهين  أحدهم – مثالً –فهذا . حركتهم ومبادئها

 : يقولمكاريوس

لم يتفق المؤرخون على أصل الماسونية وكيفية "

نشأتها، فقد تضاربت اآلراء واختلفت األقاويل فيها، 

من ناسب أصلها الى أقدم األزمان، ومن قائل إنها ف
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وباإلجمال فإن دون . ال تتجاوز الجيل السابع عشر

معرفة الحقيقة أستاراً مسدولة تمنع النور عن خرق 

  ". الحجاب

لماذا هذه األستار يا ترى لو لم يكن وراء األكمة 

 فهذه الحركة عدوة للدين، لألخالق، للقيم، ماوراءها؟

تحدث عن هذا الموضوع الحقاً، ولكن ال وإذ كنا سن

بد، والكالم هنا عن النشأة، من إيراد هذا النص الذي 

 وفي ذلك يربط نشأة الماسونية بالعداء للمسيحية

 .ثمة إرضاء لليهود ولسواهم

فلقد جاء عن نشأة هذه الحركة أنها أّسست بعد 

ظهور السيد المسيح، عليه السالم، لمحاربة أتباعه، 

 :ك في التصريح التاليويظهر ذل

لما رأيت أن رجال الدجال يسوع : قال حيرام"

يكثرون ويجتهدون بتضليل الشعب وأتباعهم 

جاللة الملك  بتعاليمهم مثلت أمام موالي اليهودي

 تأسيس جمعية سرية أكيبا واقترحت عليه هيرودس

  ". مبدأها محاربة أولئك المضلين

 بعد ٣٧ة إن هيرودس أكربيا هو ملك اليهود من سن

، حفيد هيرودس الكبير، وهو ٤٤الميالد الى سنة 

وبهذه المعلومة يضاف . الذي قتل أطفال بيت لحم

سبب آخر، في أسباب نشأة هذه الجمعية الهدامة، 

يتضح منه أنها ليست ال جمعية بناء، وال حركة 

حركةً ذات أهداف هدامة في ميدان بنائين، وإنما 

وإن كنا نستبعد العودة ، هذا الدين والسياسة والفكر

 .بنشأة هذه الحركة الى ذلك التاريخ

إن هذه المزاعم في قَدم الماسونية تهدف الى 

 :مسألتين

 مالزمة لكل إيهام الناس بأنها حركة قديمة -١

التكوينات المجتمعية والجماعات البشرية حيثما حلت، 

وأن ما ظهر من أنماط عمرانية، ومعالم حضارية، 

ت إال بفضل وجود هذه الجمعية، وذلك تاريخياً ليس

للتأثير في ضعاف النفوس والمولعين بالغرائب 

 .والطالسم واأللغاز

 يربط كل الجمعيات السرية محاولة نسج خيط -٢

تاريخياً، بمختلف أنواعها، إلفهام من يريد بأن 

، وهي السبب في الماسونية وراء كل هذه الجمعيات

 ووصول من برز وجودها ونشأتها، وهي وراء بروز

موّجه الى ضعاف أو وصل، وهذا األمر كذلك 

، وتغّرهم تشغلهم األهواء وتستهويهم اإلتكالية

 .الحيلة

إن الحقيقة التي تجمع عليها كل المصادر أن نشأة 

الماسونية ال ترقى ألكثر من مطلع القرن الثامن 

عشر، وهو العصر الذي كانت أوروبا تتخبط فيه بين 

ية ونشأة األحزاب، والتجمعات التيارات الفكر

بشعارات اإلصالح الديني، أو السياسي، أو الثقافي، 

، لذلك ال داعي للذهاب بعيداً أو االجتماعي أو سواها

قبل هذا التاريخ للبحث في المسار التاريخي 

للماسونية، فهي ال تعدو كونها كغيرها من الحركات 

رة التي نشأة في تلك الحقبة في أوروبا بعد الثو

ولكن الماسونية، كما الصناعية لهدف أو آخر، 

سنوضح الحقاً أو كما بات أكيداً، واحدة من 

الحركات التي أسسها يهود تواصالً مع تاريخهم 

 .المشتهر بالمكائد والمؤامرات
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حكاية الماسونية بدأت في بريطانيا بعد ثالث سنوات 

م ١٧١٤( الذي دام حكمه الملك جورج األولمن حكم 

، واالنطالقة كانت ببروز هذه الحركة )م١٧٢٧ –

 بالتقاء أربعة محافل أو جماعات سريةالى الوجود 

 :كانت منتشرة في جنوبي إنكلترا، وهذه المحافل هي

وكان يجتمع في ) Goose And Crediron(محفل 

 . فسحة كنيسة ماربولس

 ). Crown(محفل 

 ). Apple – Terre Tavern(محفل 

 ). Rummer And Grapes Tavern(محفل 

لقد التقت هذه المحافل األربعة في مقر الثالث بمناسبة 

، في حزيران من عام عيد القديس يوحنا المعمدان

م، وقرروا، بعد اجتماعات متوالية برئاسة ١٧١٧

، تأسيس ما )ANTONY SAYER (أنطوني ساير

يسميه الماسون الماسونية الرمزية، أي التي تضم 

ول غير البناء والعمارة، أشخاصاً عاملين في حق

وكان االقتراح، بأن يدخل الحركة أعضاء من 

كنيسة مار مختلف المهن والحرف، مقدماً من محفل 

 الذي كان أقواها فُأخذ به، وبذلك تّم تأسيس بولس

أنطوني وعّين عند التأسيس " محفل إنكلترا األعظم"

 أستاذاً أو رئيساً أعظم لهذا المحفل، والمنبهان ساير

وبعد سنة على . جوزيف آليوت ويعقوب المبال: ناكا

تأسيس محفل إنكلترا األعظم تّم استبدال ساير فأصبح 

أستاذاً ) GEORGES PAYNE (جورج باين

جان كوردويل وتوماس : أعظم والمنبهان هما

وبهذا ظهر الى الوجود أول محفل . موريس

ماسوني أكبر في العالم قاطبة، وتعاقب عليه 

 .منبهوناألساتذة وال

أما في فرنسا فإن أول محفل أبصر النور تّم تأسيسه 

الدوق  على يد ١٧٢٨بين أيار وتموز من عام 

، الذي كان أستاذاً أعظم )WHARTON (وارتون

والمحفل الفرنسي وكل المحافل كانت تحت . في لندن

سلطة المحفل األكبر في إنكلترا الى أن كان العام 

اذاً أعظم في  أست٤٦اجتمع حوالي  حيث ١٧٧٣

 في حزيران، ومن ثم في أوائل باريس لعدة مرات

أيلول، من العام المذكور، أبصر النور في فرنسا 

" محفل بريطانيا األعظم"محفل جديد مستقل عن 

 LE GRAND(الشرق األعظم : اسمه

ORIENT( ، ونشط هذا المحفل، ما قبل الثورة

 ٥٠٠حيث بات يتبع له قرابة ، ١٧٨٩ عام الفرنسية

 منتسب، واستطاع بسط ١٣٠,٠٠٠محفل تضم 

سلطته على المحافل في فرنسا فقطعت عالقتها مع 

 .المحفل األعظم اإلنكليزي

ال بد " محفل إنكلترا األكبر"في العودة الى النشأة مع 

جورج أن نذكر أن أبرز الشخصيات المؤسسة كان 

والدكتور جيمس أندرسون والدكتور ، باين

، عضو الجمعية العلمية الملكية تيوفيليوس ديزاجيليه

جورج البريطانية، والذي كان محبباً للملوك، وخاصة 

 ساعد على انتشار الماسونية، وهذا ما الثالث

بسرعة حيث احتضنت من السلطات البريطانية في 

 .ذلك الحين

 أوكل الماسون في بريطانيا ١٧٢١في أيلول من عام 

مهمة وضع ) ANDERSON (للدكتور أندرسون

ظام أو دستور ماسوني، استناداً الى نصوص قديمة ن

كانت تعتمدها جمعيات سرية منها يهودي ومنها 

نصوص مقدمة مناوئ للكنيسة الكاثوليكية، وأبرزها 
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) GOOSE AND CREDIRON (من محفل

 كان قد كنيسة مار بولسالذي كان يجتمع في 

وبعد جهد متواصل من . ١٧٠٣وضعها عام 

 محفالً من بريطانيا ٢٤دعي أندرسون أنهى عمله و

مشروع النظام  لمناقشة ١٧٢٢في آذار من عام 

 وإقراره، جيمس أندرسون المقدم من الماسوني

وكان يومها األستاذ األعظم لمحفل إنكلترا األعظم 

وبعد إقراره ). WHARTON (الدوق وارتون

الدستور الماسوني الموضوع من قبل أندرسون 

 .١٧٢٣وضع في التداول منذ عام 

وإذا كانت الماسونية الرمزية قد بدأت في بريطانيا 

، وهو ما ١٧٢٣ وأقّر دستورها سنة ١٧١٧عام 

، وبعدها كان بالطقس األسكتلندي الماسونييعرف 

حبات ، فإن ١٧٧٣الشرق األعظم الفرنسي سنة 

، وتناثرت المحافل السّبحة قد تساقطت بعدها

ر وال الماسونية هنا وهناك كل منها يسفّه اآلخ

وهذا األمر يعلم ضعاف النفوس يعترف بمشروعيته، 

ممن يظنون أن الماسونية شبح يقف وراء كل 

شخص بارز أو مشهور، ووراء كل قضية تنتصر 

، وما ذلك إال وهم وّزعه اإلعالم أو تفشل

الصهيوني، فالماسونية ال تعدو كونها حركة ذات 

وهي كغيرها  – كما سنوضح الحقاً –منشأ يهودي 

، وساد بين ن الحركات السرية لحق بها اإلنقسامم

 .المنتسبين اليها جّو توزيع التهم والخصام

: ما ذهبنا اليه يؤكده كتاب صدر حديثاً عنوانه

، قام بترجمته "الماسونية بين االنحراف واألصولية"

 :، وفيه ما حرفيتهيوسف ضوميط

ال يزال البعض يتصور الماسونية على أنها مؤسسة "

ة لها تنظيمها الخاص، وتعمل وفق ما ترسمه عالمي

لها هيئتها المركزية، كأن الماسونيين جنود طائعون 

يمتثلون بإخالص لألوامر المعطاة لهم من رؤسائهم 

 :ويكمل صاحب الكتاب "دون نقاش أو جدل

إن الحكومة الماسونية ليست موجودة ألن الماسونية "

 فليس . لم تعد موجودة هي أيضاً– ككيان قائم –

هناك أي جامع مشترك بين ماسوني أميركي تستهويه 

األعمال الخيرية ومآدب العشاء والصداقات الطيبة، 

وماسوني ملتزم يناضل في هذا المحفل الفرنسي أو 

واستطراداً في هذا الحزب السياسي أو تلك (ذاك 

فهذا دليل على ضياع ) . . . الحركة الدينية

د لهذه الكلمة مفهوم الماسونية وتشتتها بحيث لم يع

واضح وتعطي انطباعاً للرأي العام بأنها أصبحت 

 " بؤرة للدسائس والمؤامرات على أنواعها

ويعود الكاتب ليعلن أيضاً ألمه لما أصاب الماسونية 

إن تشتت الماسونية أصبح أمراً واقعاً : "فيقول

والتفجع عليه ال يفيد، وينبغي للتعاليم الماسونية 

  " شر الى خيرالسعي لقلب ال

 :وعن كون الماسونية مطية لإلنتهازيين يقول

تآمر إن أخطر ما نواجهه في هذه المرحلة هو "

 بعض السياسيين لالستفادة من سذاجة الماسونيين

 ." وتحويل البنية الماسونية مطية لتحقيق مآربهم

إن هذا الكالم الذي نقلته أردت به أن يتخلّص القارئ 

ها األعداء، أوهام ومقوالت أن العربي من أوهام أراد

الماسونية والصهيونية وراء كل شيء، وما علينا إال 

. أن نعترف لهم، ونستسلم لهم فال حول لنا وال قوة
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إن إشاعة هذا المنطق مؤامرة ال يجوز بأي حال 

التسليم بها، إنهم يحاولون، ولكن أصابهم اإلخفاق في 

ث مواطن كثيرة والمستقبل األسود ينتظرهم حي

  .سقطت أقنعة كثيرة عن وجوههم

 حواشي

، ص .س. زيدان، جرجي، تاريخ الماسونية العام، م

١٤. 

، ص .س. زيدان، جرجي، تاريخ الماسونية العام، م

٣٣، ٣٢. 

، ص .س. زيدان، جرجي، تاريخ الماسونية العام، م

٧٥. 

، ص .س.أبي راشد، حنا، دائرة معارف ماسونية، م

٤٣. 

 .٤٤ص ، .س.أبي راشد، حنا، م

 .٢٠، ص .س. أبي راشد، حنا، م

 .٢٧، ص .س. أبي راشد، حنا، م

 .٣٧، ص .س. أبي راشد، حنا، م

مكاريوس، شاهين، الحقائق األصلية في تاريخ 

 .١١م، ص ١٨٩٧الماسونية العملية، مصر، سنة 

تبديد الظالم أو أصل الماسونية، تعريب عوض 

، ص ١٩٢٩الخوري، بيروت، مطبعة االجتهاد، سنة 

١٠٢. 

لمزيد من التفصيل حول هذه المحطة في نشأة 

الماسونية بين االنحراف  :الماسونية يراجع

واألصولية، ترجمة يوسف ضوميط، بيروت، دار 

 .٤١، ٤٠، ص ١٩٨٦، سنة ٢مختارات، ط 

 .الملحق نفسه

    ، .س. الماسونية بين االنحراف واألصولية، م

 .٤٤ص 

    ، .س.  مالماسونية بين االنحراف واألصولية،

  .٤٤ص 

تهم األمير إتشرشل هو أول من 

بالماسونية األمير أنقذ آالف اللبنانيين من 

 القتل 
 األستاذ خليفة الغة الباحث في تراث األمير عبد القادر 

 سمية سعادة: حاورته / للشروق العربي 
 مؤسس الدولة األمير عبد القادرتعرضت حياة 

ة ضد االستعمار الجزائرية الحديثة ورائد المقاوم

إلى الكثير ) م ١٨٤٧ – ١٨٣٢(      الفرنسي بين 

 و السياسية التشويه الذي طال حياته الشخصيةمن 

و العسكرية األمر الذي جعله محل انتقاد من طرف 

 و موضع تشكيك في مصداقيته ،المؤرخين و الكتاب 

 خاصة ،كمؤسس دولة و قائد جيش لدى الرأي العام 

الذي يرشح " المواقف" تاب عندما نسب إليه ك

 و ما أشيع حول انتسابه إلى ،بالخزعبالت الصوفية

أوكار الماسونية و استسالمه أمام االستعمار 

" أثارت مع األستاذ " الشروق العربي " ، الفرنسي

أحد الباحثين في تراث األمير عبد وهو " خليفة الغة 

 و صاحب أول موقع الكتروني القادر في الجزائر

أهم النقاط التي يدور حولها ،راث األمير يضم ت

 .الجدل 
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 تهمة الماسونية

٭ بعض المؤرخين و الكتاب العرب اتهموا األمير 

و مما ،عبد القادر باالنتساب إلى أوكار الماسونية 

الماسونية دخلت دمشق " قاله جورجي زيدان أن

 ،و نسبوا إليه أقواال تدل على ذلك" بمساعي األمير 

 أين ،ومؤرخون آخرون هذه التهمة اببينما نفى كت

 الحقيقة من كل هذا ؟

قبل أن أجيب على هذا السؤال البد أن أعطي لمحة  ٭

عن طفولة األمير و هي من شأنها أن تنفي عنه هذه 

نشأ في محيط ديني علمي و  حيث انه ،التهمة

، وكان موضع اهتمام وعناية كبيرة من طرف ثقافي

خاصاً، فأحاطه برأفته والده الذي مال إليه ميالً 

وحنانه المميزين وحاول أن ينشئه نشأة تؤهله لتحمل 

مسؤولية قيادة األسرة بعد وفاته، فكان ال يسمح ألحد 

 حفظه للقرآن الكريمغيره أن يقوم بالعناية به كما أن 

 في زاوية أبيه بالقيطنة بمعسكر و تعلمه أصول الفقه

بكبار العلماء و تنقالته و أسفاره مع أبيه و احتكاكه 

 كان له األثر البالغ في تكوين ،و الشخصيات آنذاك

 جعلت منه قائدا وفارسا كل هذه الظروف ،شخصيته

من خيرة فرسان ذلك الزمان وهو ما جعل أباه يوكل 

إليه مهمة قيادة الجيش و المعارك بناء على طلب 

وافق األمير عبد القادر على هذه ،أعيان القبيلة 

العين البيضاء " ايعته في منطقة تدعى المهمة و تم مب

و لم يكتف األمير بهذه المبايعة بل طلب مبايعة " 

أخرى تحت شجرة الدردار أسوة بالنبي صلى اهللا 

عليه و سلم و عندما أسس دولته أعطاها طابعا 

ومارميت " إسالميا حيث كان قائد الرماة يحمل شعار 

الرجل فكيف يمكن لهذا " إن رميت و لكن اهللا رمى 

أن يترك خلفه هذا التاريخ المضيء وينخرط في احد 

  !أوكار الماسونية كما يزعم البعض ؟

 مؤامرة على األمير

٭ هل تعتقد أن هناك مؤامرة على األمير بتوريطه 

 في الماسونية ؟ 

وكان تشرشل وزير المستعمرات  ،٭ بالتأكيد

البريطاني السابق هو أول من ادعى أن األمير 

 في كتابه حول حياة أوكار الماسونيةانخرط في 

األمير عبد القادر من دون أن يقدم أي دليل سوى 

رغبته في خدمة محافل الجمعية الماسونية في 

على كالم " الماسونيين "  و لم تقتصر جهود ،الجزائر

بل عمدوا إلى تزوير رسائل  ،محرف من تشرشل 

 و لكن نسبوها إلى األمير و ادعوا أنها بخط يده

براء الخطوط أثبتوا بطرق علمية أن هذه الرسائل خ

لم تكتب بخط األمير و أن األسلوب ليس أسلوبه 

وسبق لألميرة بديعة حفيدة األمير أن أكدت أن جدها 

 . لم ينتسب في حياته إلى أوكار الماسونية

 مخططات غربية 

٭ لماذا حاول تشرشل تلفيق تهمة الماسونية لألمير 

يا لم تبسط يدها على و المعروف أن بريطان

 الجزائر؟

يجب أن نعلم بأنه قد ُأنِشأت في الدول الكبرى 

كاالتحاد السوفيتي سابقا والواليات المتحدة األمريكية 

هيئات رسمية هدفها غسل األدمغة وتشويه وأوربا 

الحقيقة وإعادة كتابة التاريخ وفق ما يناسب 

 ومما قاله أحد ، توجهاتها السياسية والثقافية

الخطوة األولى في تْصفَية " :لمؤسسين لهذه الفكرة ا
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 دّمر كُتَُبه ، ،هي أن تمسح ذاكرته : شعبٍ ما 

وثقافَتَه ، وتاريخه، ثم اجعْل شخًصا ما يكتب كتًُبا 

جديدة ، واصنع ثقافة جديدة ، واختر أفكار جديدة 

 وهذا ما كان يمهد له تشرشل "تمحي بها تلك األفكار 

ضا وهو أن كل المصادر التي  شئ أخر مهم أي،

كتبت عن حياة األمير هي مصادر غربية و أصلها 

فرنسي لذلك هي تحمل مغالطات مدسوسة بعناية 

وليس غريبا أن       ،بالغة إمعانا في توريط األمير 

 .يصدر هذا التشويه عن تشرشل فملة الكفر واحدة 

 تهمة المسيحية 

ن مسيحيا ٭ ادعت فرنسا أن األمير عبد القادر كا

 علي أي أساس استندت إلى هذه الفكرة ؟،

الفتنة التي ٭اإلجابة على هذا السؤال تعيدنا حتما إلى 

 وحصدت أرواح ١٨٦٠اندلعت في لبنان سنة 

اآلالف وكادت تقضي لألبد على اللبنانيين وشعوب 

هذه الفتنة جعلت األمير يتدخل إلنقاذ أكثر المنطقة، 

، ى الذوا إلى منزلهمن خمسة عشر ألفا من النصار

 و ،فلم يستطع أحد التعرض لهم احتراما وتبجيال له

قد تصرف على هذا النحو، التزاما بتعاليم الدين 

اإلسالمي الذي يأمر المسلمين بحماية أهل الذمة 

الذين يقطنون في بالد المسلمين، فاألمير عبد القادر 

بل  ،لم يكن قائدا عظيما وال سياسيا محنكا فحسب

 كما سبق الم دين بكل ما تحمله الكلمةكان ع

 ولقد اتخذ حينها إجراءات ،وأشرت في بداية الحوار

حتى أنه أخذ مفاتيح قلعة كبيرة وجريئة لوأد الفتنة 

، يقدم لهم دمشق ليأوي فيها كافة نصارى البلد

الطعام والشراب على حسابه الخاص لمدة خمسة 

نة عشر يوما، وكان لذلك دور كبير في وقف الفت

حينها عاد عشرة آالف جندي فرنسي وإطفاء نارها، 

إلى بلدهم بعد أن كانوا في مراكبهم يستعدون لنسف 

 وهكذا استطاع األمير حقن بيروت بالقنابل المدمرة

دماء البشر، ووضع اتفاقية ال تزال سارية المفعول 

حتى يومنا هذا، وبفضل هذه االتفاقية انتهت إلى غير 

والتعصب في بلد مثل رجعة مظاهر التطرف 

سوريا، التي تعد الدولة العربية األولى التي تشهد 

 .تعايشا طائفيا سلميا 

 " المواقف " حقيقة كتاب 

الذي نسب إليه و " المواقف " ٭ وماذا عن كتاب 

المعروف انه يحمل الكثير من األباطيل المغالطات 

 الصوفية؟ 

 السيدة بديعةاستندت حفيدة االمير عبد القادر 

الذي " المواقف"  في بحثها عن حقيقة كتاب الحسني

الشيخ نسب إلى جدها االمير عبد القادر إلى شهادة 

، المتوفى عام عبد المجيد الخانيبن محمد الخاني

الكواكب الدرية على ( هجرية، في كتابه ١٣١٨

 ١٣٠٨الذي طبع ألول مرة عام  )الوردية الحدائق

: قال. ظونهجري وهي شهادة معتبرة، كما ستالح

لألمير،  إن والده الشيخ محمد الخاني كان صديقاً(

وكثيراً ما كان يراجعه في بعض المسائل التي تخفى 

فصوص (عليه، ويسأله حل بعضاألمور من كتاب 

وغيرها، فكان األمير لكثرة ) الحكم والفتوحات المكية

حبه للخيرمع وفرة موانعه وشغله، كان يقيد األجوبة 

أي إلى والده، فكان والده منفرط ويرسلها إليه، 

حرصه على هذه األجوبة يلحقها بالمواقف بإذنه، فما 
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أخدانها ويقرنها  زال الوالد يضم كل مسألة إلى

بأقرانها، حتى اجتمع لديه من ذلك ثالث مجلدات 

والده محمد الخاني بعد وفاة األمير  ضخمة، وقد ذيلها

 ).هبالجزء الثالث منها بما وجده في كناشةبخط

النقطة األولى التي يتوجب علينا الوقوف عندها 

يطلب أجوبة واألمير  كباحثين، هي أن الشيخ كان

 .يرسل، أي ال يوجد تسليم باليد  كان

أخدان وأقران، أال يفهم  هي الضم إلى: النقطة الثانية

الشيخ نصوصاًً ضمها إلى أجوبة  من ذلك أن لدى

  األخوة واحدة،األمير، ولكن البنوة ليست واحدة، وال

كانت أخدان وأقران، والواقع هي متناقضة كلياً، ألن 

أيجمع بين شيئين : في لغتنا العربية معنى أقران

أوعملين، ويقال اقترن الشيء بغيره أي اتصل بغيره 

وصاحبه، أمااألخدان فمعناها األصدقاء، أال يفهم من 

نصوص  ذلك أن الخاني كان يضم أجوبة األمير إلى

نت في حوزته ظنها تشبه أجوبة األمير ألنه أخرى كا

لم يقل أنه كان يجمع أجوبةاألمير وأخواتها إلى أن 

اجتمع لديه ثالث مجلدات، وإنما قال أنه يضم أجوبة 

وهذا سبب  األميرإلى متشابهات برأيه أخدان وأقران،

 "المواقف"التناقضات في كتاب 

لب منه، لم يذكر أن األمير كلفه أو ط: النقطة الثالثة 

وإنما هوالذي كان يطلب، أي الخاني، واألمير على 

الرغم من مشاغله كان من كثرة حبه للخير، كماذكر، 

 .يلبي طلبه ويرسل إليه األجوبة

، التي )الضم واإللحاق(هي كلمة : النقطة الرابعة

شهادة واعتراف بأن  وهي) الكتابة(، )العمل(تعني 

اب واألمير الخاني هو الذي كان يكتب، ويؤلف كت

 .للسائلين، للخاني أو لغيره كان يرسل أجوبة فقط

حتى اجتمع من ذلك (هي جملة : النقطة الخامسة

عند من؟  ، اجتمع من ذلك)ثالث مجلدات ضخمة

أليس عند من كان يضم، ويلحق، ويكتب؟ وأن الجزء 

بعد وفاة األمير كما ذكر  الثالث من هذا الكتاب كتبه

 .الوردية كتاب الحدائق

بعد وفاة األمير ذيل (وهي جملة : النقطة السادسة

الجملة أرى أنها  ، هذه)الجزء الثالث من كناشة

لم يشر الشيخ : تحتاج إلى شيء من التحليل، أوالً

أن األجزاء التي كتبت بحياة األمير كان  الخاني إلى

لم يشهد الشيخ : ثانياً لألمير رأٌي فيها وال بعنوانها،

 ذ رأي األمير بهذا العمل أو هذاالخاني أن والده أخ

المشروع من أساسه الذي كان يقوم به، وال حتى أخذ 

الكتاب، وال على هذه  رأيه بالعنوان الذي أطلقه على

وكما هو واضح فاألمير كان مغيباً تماماً التقسيمات، 

والشيخ كان .  وهذه هي الحقيقةعن هذاالمشروع،

  بأنصادقاً، لم يشهد بشيء لم يحدث، واعترف

الجزء الثالث كُتب بعد وفاة األمير، ولم يقل بأن 

ينقل منها ما يشاء، أو ة  األمير كلفه، أو أعطاه كناش

وهنا سؤال . أوصاه بتأليف كتاب ووضع اسمه عليه

من أين جاء الشيخ بهذه الكناشة؟ : الذهن يتبادر إلى

 هل يجوز تأليف كتاب ديني معظمه تفاسير آليات

يفة بغياب من وضع اسمه عليه، قرآنية وأحاديث شر

وأيضاً بعد وفاته بسنين طويلة، واليوجد أي نص 

مخطوط بخطه وال دليل واحد يثبت أنه رآه بحياته أو 

 نالحظ وبماال ،وافق عليه؟ هكذا ومما سلف ذكره

يدع للشك أن هذا الكتاب نسب لألمير وليس من 
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ولقد نسب إلى سيدنا محمد صلى اهللا عليه ، تأليفه 

 .م آالف األحاديث الموضوعة لغايات معروفة وسل

 االنتقام من رموز الجزائر 

٭ لماذا تعرضت حياة األمير إلى هذا الكم الهائل من 

 التشويه ؟

ألنهم يعلمون أن األمير استطاع مع ثلّة من الرجال 

المؤمنين أن يؤسس دولة دستورها اإلسالم وينشئ 

من قبل  ، المحتلة أصالً جيشاً ضمن أرض الجزائر

، وأن ) فرنسا(أكبر قوة عسكرية في ذلك الوقت 

يجاهدها ويكبدها الخسائر الفادحة ويحطم كبرياءها 

 فسيرة األمير عبد ،انتقاما من تلك الشخصيةهو 

القادر تمثل خطًرا كبيًرا على الغرب وأتباعه ، لذلك 

 وطمس حريصون على تشويه هذه الشخصّيةهم 

 األمير هو البطل المغوار تلك القيم النبيلة التي جعلت

الذي تتحدث عنه قصص الفروسية العربية والفارس 

الغازي الذي ذكَّر الناس بعلي بن أبي طالب وخالد 

بن الوليد وعقبة بن نافع ، في وقت لم تبق من هؤالء 

وبالمقابل فان ... إال ذكريات الكتب وأحاديث األسمار

لى يتسترون عاإلعالميين والمؤرخين الفرنسيين 

 سواء أهل رموز الخيانة والعمالة من الجزائريين

كاد ال تجد ن، فإنّنا ! السياسة أو أهل الجاه أو الشيوخ

كتاًبا فرنسًيا ورجل إعالم مروًجا يتحّدث عن هؤالء 

وإنما الحديث كلّه ال في القديم وال في أيامنا هذه ، 

منصّب على أبطال الثورة ابتداًء من األمير عبد 

صوالً إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس القادر و

  !أليس األمر مريبا ؟! رحمه اهللا

نتمائه الى إالرئيس السنغالي يعترف ب

 الماسونية  

   ٢٠٠٩/ ٠٢/ ٠٧ - موقع الهدهد 

 انه كان ينتمى في عبد اهللا واداقر الرئيس السنغالي 

شطب اثر استقالته "شبابه للماسونية غير انه اوضح انه 

نشر على الموقع " توضيح"لك بحسب وذ" الطوعية

 .كسبرس الفرنسيةإااللكتروني السبوعية 

نشر المسلم اثر )  عاما٨٢(وكتب الرئيس السنغالي 

كتبتم ان عبد اهللا واد " في افريقيا تحقيق عن الماسونية

في الواقع . درس في بيزانسون ماسوني نائمقد الذي كان 

". ماسونيفقد ابتعد منذ سنوات طويلة عن المحفل ال

 . واكدت الرئاسة السنغالية هذا التوضيح

اني لست هذا صحيح غير اني اوضح "وقال واد 

. نائما بل مشطوبا اثر استقالة طوعية) عضوا(

والماسوني النائم هو الذي يبقى مسجال وبالتالي عضوا 

ومن ". وهذا ليس حالي. في الجمعية لكنه غير ناشط

افريقيا او غيرها النادر جدا ان يقر رؤساء دول في 

 . بانتمائهم الى الماسونية

 في ن كنت طالباًأبعد "وضح الرئيس السنغالي أو

 ١٩٥٩سبتمبر /يلولأبيزانسون غادرت هذه المدينة في 

 ١٩٥٩يونيو / حزيران٢٧بعد اطروحتي التي قدمتها في 

حد أ حدثني  شاباًستاذاًأوحين كنت . قبل خمسين عاماً

بدافع الفضول "واضاف ". يةزمالئي كثيرا عن الماسون

 رفيع  ثقافياًجد فيها تبادالًأن أمل أانتميت اليها على 

ن ذلك لم يحصل فقدمت استقالتي التي أغير . المستوى

عتبارها إوب"وتابع ".  ربعين عاماًأكثر من أقبلت منذ 

ن االنتماء اليها وفق القانون ووفق إف) الماسونية(جمعية 

وهذا ما . مر حرأما مغادرتها فهو أ ،نظمتها يتم باالنتقاءأ

 .فعلته
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