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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 

قرات هذه المحفل ونشرت بعضاً من وثائقه التي أظهرت أن الملك حسين فقامت عناصر مسلحة فلسطينية بمداهمة م

في الماسونية باإلضافة لعشرات السياسيين وكبار الضباط " ٣٣أستاذ أعظم من الدرجة الـ"بن طالل كان بمرتبة 

  وظهر ذلك في العديد من األماكن الحقاً الملك حسين ذو مرتبة ماسونية عالية] ١[الالمعين في األردن 

 

وتبين أن كبار رجال الدولة وضباط الجيش ورجال األعمال فضال عن رئيس الوزراء بهجت التلهوني كانوا أعضاء 

  في المحفل الماسوني

  

ال يستطيع أي دارس لتاريخ األردن المعاصر أن يتجاهل تأثير الماسونية العالمية على نظام الحكم وعلى تطور الحياة 

مدهش أن الوثائق التي كشف عنها تبين أن كبار المسئولين األردنيين الذين لعبوا أدوارا وال... السياسة في المملكة 

رئيسية في السياسة األردنية كانوا أعضاء في المحفل الماسوني وتبين أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي كان هو 

            الحديدية أيضا عضو في المحفل الماسوني وعثر على كتاب تكريم وتعميد الرفاعي في الخزائن 

  لمقر المحفل في جبل عمان

 

فإلى جانب بهجت التلهوني الذي ... والمثير للدهشة أن معظم رؤساء الوزارة في األردن كانوا أعضاء في المحفل 

  ظل رئيسا فخريا للمحفل إلى يوم موته نقرأ أسماء مضر بدران واللوزي وعبد المنعم الرفاعي واحمد الطراونة

 

والمثير للدهشة أن كبار الصحفيين األردنيين آنذاك كانوا أعضاء في المحفل ومنهم خليل السواحري ورجا عيسى 

العيسى الذي أسس مع أخيه جريدة الدستور ونقرأ اسم سامي حداد ويعتقد انه الشخص نفسه الذي يعمل في محطة 

  الجزيرة القطرية ويحمل الجنسية األردنية واإلنجليزية
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أن المحافل الماسونية في دول الشرق األوسط كانت موجودة وتمارس نشاطها بالسر والعلن إلى أن تم إغالق ومع 

مكاتبها في مصر وسوريا والعراق بعد فتوى من األزهر إال أن أعضاء هذه المحافل ظلوا في هذه الدول على هامش 

         وسيطروا على القصر ورئاسة الوزارةالحياة السياسية، أما في األردن فانتشروا في كل مرافق الحياة 

  وجميع أجهزة الدولة 

 

وال يزال المحفل الماسوني في األردن من انشط األحزاب السياسية السرية أو التي تعمل في السر ويزيد عدد أعضاء 

الني الذي أعلنه المحفل عن عدة آالف ال زالوا حتى اليوم يوزعون بيان السكرتير األعظم الدكتور سيف الدين الكي

   واعتبر دستورا للحركة الماسونية في األردن١٩٦٤باسم الماسونيين في عام 

 

شيخ الماسونية ،  تباطأت األعمال الماسونية في لبنان وخاصة بعد أن أصدر القطب مصطفى المقدم١٩٦٩في العام 

ق األكبر اللبناني الذي يعتبر الجد األكبر أمرا عاليا ينص على إيقاف األعمال البنائية في الشر ) ٣( ومعلم أجيالها 

وإن هذا الشرق  يعتبر المؤسس األول للماسونية اللبنانية بالتعاون مع ، للمحافل الرمزية والكبرى العاملة في لبنان

  محفل السوري األكبر أيام السامي االحترام الدماد أحمد باشا

 

 ولعل أهمها كون قائد ١٩٦٩ في تنفيذ إنقالب سبتمبر هناك بعض المؤشرات التى ربما تؤكد الحضور الماسوني

        مطار المالحة العقيد دانيل جيمس والذى تولى اإلشراف على تنفيذ خطة اإلنقالب كان عضواً في محفل 

  برنس هول األعظم الماسوني

 

. ١٩٦٩ي ليبيا سنة  قد تكرر ف١٩٤٩وإذا صحت هذة الفرضية فإن سيناريو إنقالب حسني الزعيم في سوريا سنة 

فقد ظهرت حديثاً معلومات دقيقة تؤكد أن حسنى الزعيم كان صنيعة ماسونية وأنه كان على اتصال بجهاز 

  االستخبارات اإلسرائيلي 

 

وال بد أن نؤكد أن تحركات الماسون في العالم العربي تتسم بالسرية التامة بعكس أقرانهم في الغرب الذين ال يمانعون 

  إنتمائهم لهذه الجمعية والكثير منهم يرتدى خاتماً يحتوى على شعار الجمعية ويتصافحون بطريقة مميزةمن البوح ب

 

 هم وراء نشر هذه التصورات، التي تجعل خصومهم أسرى -  بحكم نجاحهم إعالميا-ولم ال نفترض أن اليهود أنفسهم

رهيب متغلغل في جميع الدول؛ ولذلك فإن كل من يتصدى أن اليهود قوة خفية ال تقهر، وأخطبوط : َوْهمٍ كبير ُمَؤّداه

  لهم عسكريا أو فكريا يتعرض ألقسى الهزائم، فردا كان، أو مؤسسة، أو دولة
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إن هذا الكم الهائل من الكتب التي تتحدث عن اليهود، ودورهم الخطير تساهم في تهيئة الجو للتسليم باألمر الواقع، 

إن إحساس . الهزائم الحضارية، والعسكرية على حد سواء.. جميع الهزائم التي منيت بها األمةوتمنح تفسيرا جاهزا ل

، التي أصبحنا نستنشقها مع الهواء الذي نتنفسه، "الماسونية"مدبر ومبيت، ومدروس من قبل " كل شيء"الناس بأن 

  ونتعاطاها مع الطعام والشراب يقعد بهم عن المقاومة، والمواجهة، والجهاد

 

وفيما يخص الحالة اإلسالمية على سبيل المثال هناك اندفاٌع كبير في اتهام الشيخ األفغاني بأنه كان ماسونيا، وكذلك 

  الشيخ محمد عبده، وذلك لثبوت مشاركاتهم في اجتماعات بعض المحافل الماسونية

 

ول، والشواهد كثيرة على ذلك، فقد لمال عند اليهود هو السالح الذي يتحكمون به في مصائر الناس وسياسات الدا

عرضوا على السلطان عبد الحميد تسديد ديون الدولة التي بلغت رقما فلكياً، باإلضافة إلى أموال كثيرة وخدمات مقابل 

 رفض بإباء إسالمي وآثر الفقر الموشى باألمانة على غنًى – رحمه اهللا –التنازل عن فلسطين، ولكن السلطان 

فلسطين أرضي وأرض آبائي رووها بدمائهم، فلن أتنازل عن : (وث بها، وقال قولته المشهورةمشوب بالخيانة ومل

  !!وهذا ما كان حتى إن ابنه وجد سائقاً لسيارة أجرة بين سورية ولبنان). شبر منها بأموال الدنيا كلها

 

بيئة واحدة تعمها األفكار والمبادئ أن الروتاريين يستهدفون القضاء على المعالم الثقافية والدينية المتميزة إليجاد 

  الروتارية التي تستمد مفاهيمها من الحركة الماسونية العالمية، وتتخذ الناقوس والمطرقة شعارا لها

 

وتعتبر هذه النوادي خطرا داهما على اإلسالم والمسلمين لتظاهرها بالعمل اإلنساني، في حين أنها معاول هدم للروح 

  ي نطاق المخططات اليهودية العالميةاإلسالمية، وتعمل ف

 

ورغم تجريم نشاط هذا التنظيم في مصر فقد عاد إلينا بأشكال جديدة هي منظمات الروتاري والليونز التي تمهد 

  )منظمة العجلة الداخلية(والشكل األحدث لهذه التنظيمات هو األنزويل . للمفاهيم الماسونية
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 الماسونية في األردن
 من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

اليوجد أي إعالن رسمي عن وجود نشاط للماسونية 

وهي ليست مسجلة في الوثائق الحكومية كجمعية 

وال يعتبر األردن من الدول .أو مؤسسة مرخص لها

أستَخدم الكثير من ، نشاطا للماسونيةالتي تمثل 

لتصفية األشخاص األنتماء إلى الماسونية كتهمة 

  . و وهي اتهامات غير الموثقة بأدلة ماديةالمعارضين

 موقف الحكومة من الماسونية
شاعت في أوائل السبعينيات أن هناك محفالً 

ماسونياً في األردن يترأسه الملك حسين وينشط في 

فقامت . فل الماسوني في إسرائيلالتنسيق مع المح

بمداهمة مقرات هذه عناصر مسلحة فلسطينية 

 ونشرت بعضاً من وثائقه التي أظهرت أن المحفل

أستاذ أعظم من "الملك حسين بن طالل كان بمرتبة 

 باإلضافة لعشرات في الماسونية" ٣٣الدرجة الـ

] ١[السياسيين وكبار الضباط الالمعين في األردن 

ي العديد من األماكن الحقاً الملك حسين وظهر ذلك ف

شرق "وكان محفل ]. ٣][٢.[ذو مرتبة ماسونية عالية

المتمركز في لبنان قد نعى الملك حسين في " كنعان

هذه السنة وظهرت نعوة الوفاة في بعض الصحف 

فيما بعد، ظهر . تذكر بأنه كان بمرتبة أستاذ أعظم

ردن أول إعالن رسمي عن نشاط الماسونية في األ

هو إعالن وزير الداخلية األردني نايف القاضي عام 

 ].٤[ بمنع أي نشاط للماسونية في األردن ١٩٩٩

  

  

 اسامة فوزي . د: كتب 

 بعد أن راج في األردن في مطلع السبعينات أن 

المحفل الماسوني األردني الذي يترأسه الملك حسين 

قد بدأ ينسق مع المحفل الماسوني اإلسرائيلي لغرض 

داهمت قوات تابعة لمنظمة التحرير ي نفس يعقوب ف

األول .. مبنيين للمحفل الماسوني األردني الفلسطينية

وصادرت ... في جبل عمان والثاني قرب القلعة 

القوات المهاجمة جميع الوثائق التي وجدت في 

وقامت المنظمة ... خزائن حديدية داخل المبنيين 

     الثورةمجلة فلسطين بنشر نصوص الوثائق في 

 الصادر في ١٤٣ و ١٤٢العدد المزدوج ( 

١٩٨٥\٢\١.(  

رسائل خطيرة متبادلة بين كانت الوثائق تتضمن 

الملك حسين ورئيس المحافل الماسونية في المنطقة 

...  الذي كان يتخذ من بيروت مقرا له حنا أبو راشد

أسماء جميع أعضاء المحفل كما تضمنت الوثائق 

وتبين أن  ... ١٩٧٩ حتى عام الماسوني في األردن

كبار رجال الدولة وضباط الجيش ورجال األعمال 

فضال عن رئيس الوزراء بهجت التلهوني كانوا 

  .أعضاء في المحفل الماسوني

رئيس المحافل حنا أبو راشد نشر بعد ذلك صور عن 

رسالتين تلقاهما من الملك حسين وبهجت التلهوني 

حسين كانت تتضمن رسالة الملك  ... ١٩٥٧في عام 

أسمى " شكرا لحنا أبو راشد النه منح الملك لقب 

 " .درجات الماسونية المثالية العالمية 

 : يقول الملك 

  بيروت –حضرة السيد حنا أبو راشد المحترم " 
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 ١٤تلقيت ببالغ السرور والتقدير كتابكم المؤرخ في 

 ومرفقة فشكرت لكم اعظم الشكر نبيل ١٩٥٧\٦\

واني إذ أتقبل . دق مشاعركم وأمانيكم عواطفكم وصا

قراركم األمثل بمنحي أسمى بالغبطة واالبتهاج 

ووضع رسمي في صدر درجات الماسونية األخيرة 

المجلس السامي المثالي العالمي ليطيب لي أن أعرب 

لكم عن عميق شكري وخالص امتناني وتقديري مع 

أطيب التمنيات لكم بدوام النجاح في خدمة المثل 

سامية التي تقصدون لتحقيقها والمبادئ الرفيعة التي ال

... تدأبون على نشرها لخير البشر وهداية اإلنسانية 

حفظ اهللا ذاتكم الرفيعة وايدكم بالصحة والسعادة 

 ٢٣ الموافق ١٣٧٦ ذي الحجة ٢٤في ....والسؤدد 

 حسين بن طالل / ١٩٥٧تموز 

  كانبهجت التهوني وقيل يومها إن رئيس الوزراء 

حلقة وصل بين المحفل الماسوني والملك حسين وقيل 

أثناء دراسته في إن الملك جند في عضوية المحفل 

وقد نشر حنا أبو  ... كلية ساندهيرست في بريطانيا

راشد في كتابه صورة عن رسالة بهجت التلهوني 

 : اليه وفيما يلي نصها 

 عميد –حضرة الفاضل السيد حنا أبي راشد المحترم 

 –الماسونية المثالية العالمية والقطب األعظم الطرق 

 بيروت 

 :وبعد  :السالم عليكم والرحمة

 \٦ \ ١٤فقد تسلمت رسالتكم الرقيقة المؤرخة في 

 ومرفقه فإنني أشكركم على كريم عواطفكم ١٩٥٧

وجميل مشاعركم الطيبة واني إذ أتقبل بالسرور 

قراركم النتسابي الى الماسونية ومنحي والتقدير 

 يسرني أن ابعث لكم شكري وامتناني مع ٣٣لدرجة ا

أطيب تمنياتي بدوام التوفيق لخدمة المقاصد السامية 

منتهزا هذه الفرصة القدم لشخصكم الكريم أجزل ... 

 \٧ \ ٢٥عمان في ...تحياتي وتمنياتي القلبية 

رئيس الديوان الملكي /المخلص بهجت التلهوني١٩٥٧

 الهاشمي 

لتاريخ األردن المعاصر أن ال يستطيع أي دارس  

يتجاهل تأثير الماسونية العالمية على نظام الحكم 

والمدهش  ... وعلى تطور الحياة السياسة في المملكة

أن الوثائق التي كشف عنها تبين أن كبار المسئولين 

األردنيين الذين لعبوا أدوارا رئيسية في السياسة 

تبين أن األردنية كانوا أعضاء في المحفل الماسوني و

رئيس الوزراء سمير الرفاعي كان هو أيضا عضو 

في المحفل الماسوني وعثر على كتاب تكريم وتعميد 

الرفاعي في الخزائن الحديدية لمقر المحفل في جبل 

 . عمان 

محفل كان المحفل الماسوني في األردن يعرف باسم 

وعبد  ... منير الرفاعيوكان ابرز قادته  ... النصر

 الذي شغل آنذاك منصب وكيل المجيد مرتضى

" القطب األعظم " وزارة المواصالت وكان لقبه 

يشرف على جميع الهواتف وكان من خالل منصبه 

 وبالتالي يتنصت عليها بما في ذلك في المملكة

صالح الدين الصالحي ومنهم أيضا ...هواتف الجيش 

عبد الرزاق وتبين أيضا أن ... وابراهيم عنز

المطرب وكان ... هم قادة المحفل  كان من أالحباشنة

 عضوا في المحفل ومكلفا بإحياء ليالي توفيق النمري

حنا السمر فيه بإشراف أمين سر المحفل المدعو 

ووفقا للوثائق التي كشف عنها فان آخر  ... حاطوم

جلسة للمحفل في عمان وقبل مداهمة المقر من قبل 
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ة من الفدائيين الفلسطينيين كانت مخصصة لترفيع خمس

 :اإلخوان الماسون واالعضاء الخمسة الذين رفعوا هم 

 راضي علي المومني 

 داود يوسف سروجي

 حنا وديع حنا

 علي عز الدين بيشة

 ادوارد ريجنالد لدجر

  عادل عبد القادر الطراونة

رجا غندور وفي ختام الحفل تم تنصيب المدعو 

 على قبول عضوية ثالثة رئيسا للمحفل والتصويت

 :م أشخاص ه

 أنور محمد العطار

 محمد إسماعيل كامل االجزجي

  انطون يعقوب قصير

والمثير للدهشة أن معظم رؤساء الوزارة في األردن 

فإلى جانب بهجت ... كانوا أعضاء في المحفل 

التلهوني الذي ظل رئيسا فخريا للمحفل إلى يوم موته 

نقرأ أسماء مضر بدران واللوزي وعبد المنعم 

 ومن المجالية نقرأ ... الطراونة الرفاعي واحمد

عبد الهادي وعبد السالم وعبد أسماء الثالوث 

ومن ضباط المخابرات الذين تولوا  ... الوهاب

احمد عبيدات رئاسة جهاز المخابرات نقرأ أسماء 

وسميح البطيخي ومصطفى القيسي ومحمد رسول 

والمثير للدهشة أن كبار الصحفيين  ... الكيالني

ذاك كانوا أعضاء في المحفل ومنهم خليل األردنيين آن

السواحري ورجا عيسى العيسى الذي أسس مع أخيه 

 ويعتقد انه سامي حدادجريدة الدستور ونقرأ اسم 

الشخص نفسه الذي يعمل في محطة الجزيرة 

كما  ... القطرية ويحمل الجنسية األردنية واإلنجليزية

ومن نقرأ أسماء عدد من كبار موظفي وزارة التربية 

واسماء كبار رجال ... مؤلفي الكتب المدرسية 

أنيس المعشر وتوفيق الطباع وفؤاد األعمال مثل 

 الذي تحول الطباع وشفيق التالوي ومنيب طوقان

إلى ملياردير وقيل انه يحمل اآلن جنسية سلطنة 

كما نقرأ اسماء والد وعم وجد كريم .... عمان 

ن وصديق قعوار السفير االردني الحالي في واشنط

 .الملكة رانيا 

ومع أن المحافل الماسونية في دول الشرق األوسط 

كانت موجودة وتمارس نشاطها بالسر والعلن إلى أن 

تم إغالق مكاتبها في مصر وسوريا والعراق بعد 

فتوى من األزهر إال أن أعضاء هذه المحافل ظلوا 

في هذه الدول على هامش الحياة السياسية، أما في 

انتشروا في كل مرافق الحياة وسيطروا على األردن ف

القصر ورئاسة الوزارة وجميع أجهزة الدولة وال 

يزال المحفل الماسوني في األردن من انشط 

األحزاب السياسية السرية أو التي تعمل في السر 

ويزيد عدد أعضاء المحفل عن عدة آالف ال زالوا 

 حتى اليوم يوزعون بيان السكرتير األعظم الدكتور

سيف الدين الكيالني الذي أعلنه باسم الماسونيين في 

 واعتبر دستورا للحركة الماسونية في ١٩٦٤عام 

  .األردن

فيما يلي قائمة بأسماء أعضاء المحفل الماسوني 

األردني وقد عثر عليها في الخزائن الحديدية لمحفل 

جبل عمان وهي ليست لجميع األعضاء وانما فقط 

 في جلسات المحفل قبل لألعضاء الذين شاركوا
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 ووجدت االسماء في محاضر الجلسات اجتياح المقر

 : وهم .... 

  أيوب السروجى-١

  نديم اسكندر كساب-٢

  مصطفى أحمد أبو زيد-٣

  يوسف نمر أبو خبة-٤

  لزلى تشارلز مونفتن- ٥

  جوب باول- ٦

  حنا خليفة حداد-٧

  سدنى تشارلز هوميت-٨

  ستيفو فالحة-٩

 ورج مشحور الياس ج-١٠

  موريس شلنق- ١١

  مورندسى ارغليس- ١٢

  وليان نورمان-١٣

  روبرت موريس-١٤

  رجا عيسى العيسى- ١٥

  يعقوب سعيد أبو فحوش-١٦

  خليل ابراهيم علمى-١٧

  فؤاد فيصل الخازن-١٨

  فريد رمقشى-١٩

  نايف داود عبود-٢٠

  عبد السالم الشجانى-٢١

  سليم أمين حمامى- ٢٢

 ر ديمقر ياس الكسند- ٢٣

  توفيق عودة تميمى-٢٤

  حسن محمود حمش- ٢٥

  جورج براون-٢٦

  عيسى يعقوب غندور-٢٧

  اميل يعقوب غندور-٢٨

  اميل يعقوب منطورة-٢٩

  شحادة جاد اهللا-٣٠

  فؤاد جورج كساب-٣١

  بشير محيش- ٣٢

  حسن محمد شاالتى- ٣٣

  نجيب سليم خورى-٣٤

 أمين عودة.  د-٣٥

 لسعيد سليم عاصم ا-٣٦

  اسبيرو يعقوب حبش-٣٧

  سليمان أحمد العيساوى-٣٨

  منير فيضى العلمى-٣٩

  محمود عارف االكحل-٤٠

  كامل ديب- ٤١

  بشارة قزقزة- ٤٢

 سعيد عبد اهللا الدجانى.  د-٤٣

  نقوال سليم برقش- ٤٤

  الياس يعقوب غندور- ٤٥

  سليم سالمة صالح- ٤٦

  كاظم يوسف قسطنطين-٤٧

 حمصى وديع جورج -٤٨

  داود جورج حمصى-٤٩

 منير موسى.  د-٥٠

  حنا بطرس مدور-٥١

  أحمد فيضى العلمى- ٥٢

  وفيق أحمد درويش- ٥٣

  حبيب جميل نصير-٥٤

  عيسى انضولى- ٥٥

  عطا اهللا اسعد شيبان- ٥٦

  زكريا الطاهر-٥٧

  أمين شاهين-٥٨

  سعيد آغابى-٥٩

  جاد الطويل-٦٠

  سابا السلطى- ٦١

 د سبيرو حدا- ٦٢

  سعد الدين مالوى- ٦٣
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  توفيق الطباع- ٦٤

  وفيق التالوى- ٦٥

  شفيق التالوى- ٦٦

  شكرى الحلبى-٦٧

  بشارة طنوس-٦٨

  عيسى كفينا-٦٩

  ملحم حداد-٧٠

  يوسف سليم زعبط-٧١

  بندر الطباع- ٧٢

 وهبى جبجبى.  د-٧٣

 خالد أسعد الشامى.  د-٧٤

  أبو الوفاء النجانى-٧٥

  ابراهيم الزين- ٧٦

  منيب الزين-٧٧

  نجيب منصور-٧٨

  نور الدين المصرى-٧٩

  نوبار كبرينيان-٨٠

  مظهر النابلسى-٨١

  ادريس سلطان-٨٢

  اميل حداد-٨٣

  وديع خليل زعمط-٨٤

  الياس كرشة- ٨٥

  اسحق بلتكيان- ٨٦

  انيس المعشر- ٨٧

  احمد محمد ياسين-٨٨

  الياس حبايب-٨٩

  الياس حنا زنانيرى-٩٠

 رد شلنج ريتشا-٩١

 موسى مطربش.  د-٩٢

  صالح طاهر قرمان-٩٣

  جورج خنوف- ٩٤

  يوسف مارتو- ٩٥

  قسطندى متى- ٩٦

  توفيق أيوب- ٩٧

  حسيب سليم-٩٨

  سعيد حمزة ملص-٩٩

  رفعت عصفور-١٠٠

  جلكوب زاكبان- ١٠١

  يوسف المعشر-١٠٢

  عدنان الشعالن-١٠٣

  الياي نمر-١٠٤

  فكتور دعدس- ١٠٥

 وا جبران ج-١٠٦

 سعد البيطار.  د-١٠٧

  خيرى حسنى حماد-١٠٨

  راشد الخياط-١١٠

  مناويل سابيال-١١١

  سامى عوض-١١٢

 ميشال لبوس.  د-١١٣

  شوقى لوزا- ١١٤

  عدنان اسعد وفا- ١١٥

  فريد عبود- ١١٦

  حنا دركجيان-١١٧

  هشام الجندى-١١٨

  فوزى زبانة-١١٩

  جورج سعد اتلله قسيس-١٢٠

  مأمون طوقان-١٢١

  يوسف ريشانى-١٢٢

  سامى نعمة- ١٢٣

  احمد الطراونة-١٢٤

  اسحق معتوق- ١٢٥

  جبران قشير- ١٢٦

  ميشال سيقلى-١٢٧

  مهيب الخياط-١٢٨

  امين كامل قعوار-١٢٩

  عيسى قسيس-١٣٠
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  فريد شوذومى-١٣١

 صالح برقان.  د- ١٣٢

  امين عندارى- ١٣٣

  سليمان ساردينى-١٣٤

  حبيب سبانخ-١٣٥

 ود قطان محم-١٣٦

  فوزى سليم حداد-١٣٧

  عطيوى حداد-١٣٨

  قسطندى نقوال خورى-١٣٩

  وديع عوض-١٤٠

  محمود سامى مراد-١٤١

  نعيم الغار-١٤٢

  صالح الدين العلبى-١٤٣

  سعيد فرماوى- ١٤٤

  فؤاد عبد النور-١٤٥

  سامى عبد النور-١٤٦

  فضلو الشعبان-١٤٧

  ميشال قندلفت-١٤٨

  ستيلو بريداكس-١٤٩

  مترى مشهور-١٥٠

  حليم سلفيتى-١٥١

  سليمان هلة-١٥٢

  مطانس قعوار-١٥٣

  انطون حالق-١٥٤

  عبد اهللا ملحس-١٥٥

  سامى ابو الهدى الفاروقى-١٥٦

  جاك خياط-١٥٧

  اسماعيل جانى-١٥٨

  سعيد شاهين-١٥٩

  القس قطعينى-١٦٠

  فؤاد الطباع-١٦١

  كامل قعوار-١٦٢

  خروف عبد اهللا مدبر-١٦٣

 مصطفى جبور - ١٦٤

  نقوال العيسى-١٦٥

  جورج جوردان-١٦٦

  البير سروجى-١٦٧

 اميل عيسى فريج.  د-١٦٨

  سميح دروزة-١٦٩

  منيب المصرى-١٧٠

  شوكت بنى-١٧١

  خليل تادرس-١٧٢

  سيمون خميس-١٧٣

  حنا تيوذوسى-١٧٤

  سعيد الجريس-١٧٥

  منير السلطى-١٧٦

  نعيم عويضة-١٧٧

 توفيق قبعين.  د-١٧٨

 سليمان أبو غوش.  د-١٧٩

  منير عطا اهللا-١٨٠

  جورج بنيان-١٨١

  صليبا كريكوريان-١٨٢

  هنرى فروجى-١٨٣

  حسين ستيتية-١٨٤

  غالب هلسه-١٨٥

  يوسف وفا الدجانى-١٨٦

  خليل زعمط-١٨٧

 اسطفانى ثاروف.  د-١٨٨

  جون حلبى-١٨٩

  عيسى الصوص-١٩٠

  فتور بنايان-١٩١

  عادل خريتو-١٩٢

 سى زعمط فهد عي-١٩٣

  البرت فلوطى-١٩٤

  عيسى حالق-١٩٥

  أحمد شاكر النابلسى- ١٩٦
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  عدلى نور الدين-١٩٧

  صالح ابو حسان-١٩٨

  فؤاد الحديديى-١٩٩

  مالك المصرى-٢٠٠

  فؤاد زكى سعد-٢٠١

  كارلوس حلبى- ٢٠٢

  أكرم مصطفى أبو زيد-٢٠٣

  فاروق شليف-٢٠٤

  ايليا الغار-٢٠٥

  وندهام كولن هوبكنز-٢٠٦

  يوسف رزق اهللا-٢٠٧

  يوسف بنايان-٢٠٨

  موسى سالم سوداح-٢٠٩ 

  وديع الياس شامية-٢١٠

  نقوال شحاده-٢١١

  سامى عمرو-٢١٢

  انطون مترى صليبا-٢١٣

  يوسف صويص-٢١٤

  عبد الهادى على عباد-٢١٥

  اميل قسطندى محش-٢١٦

  مروان خير-٢١٧

  جالل طنوس-٢١٨

  الياس قطان-٢١٩

 ن عزت الحصي-٢٢٠

  البرت ول-٢٢١

  بيتر بيومونت-٢٢٢

  شكرى مشربش-٢٢٣

  حبيب صادق-٢٢٤

  عبد اهللا عقروق-٢٢٥

  انطون سنتر-٢٢٦

  هيوتاى تشارلز-٢٢٧

  روبرت بنايات-٢٢٨

  جورج ليونارد مور-٢٢٩

  سمير اندرواس شامية-٢٣٠

  سامى سعد-٢٣١

  خالد االرناؤوط-٢٣٢

 سمير جميعان.  د-٢٣٣

  كروسى زكريان-٢٣٤

  ليونارد عجنز-٢٣٥

 مهدى ابو الذهب.  د-٢٣٦

  الياس فانوس-٢٣٧

  عبد اهللا كنينا-٢٣٨

 عفيف كنينا.  د-٢٣٩

  بيتر راشد-٢٤٠

 رجاء عدوش.  د-٢٤١

  جورج مسعود-٢٤٢

 حنميا دعدوش.  د-٢٤٣

  عبد القادر مهدى-٢٤٤

  وليم كنعان- ٢٤٥

  ب كوليسون-٢٤٦

  جورج غاوى-٢٤٧

  صليبا صنوبر-٢٤٨

 يوسف سليم طنوس -٢٤٩

  نسيب شاهين حداد-٢٥٠

  غالب راغب الخالدى-٢٥١

  انطون خليل صافى-٢٥٢

  بطرس سليمان صالح-٢٥٣

  أديب أمين فارس-٢٥٤

  قسطندى الياس برتقش-٢٥٥

  بشارة افيتم عازر-٢٥٦

  جورج سليم موسى-٢٥٧

  جبرائيل سليم صيدح-٢٥٨

  اسكندر حورانى-٢٥٩

  يوسف العلمى-٢٦٠

  الصورانى موسى-٢٦١

  رشيد الخورى-٢٦٢
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  قسطندى حناكته-٢٦٣

  الياس صباغة-٢٦٤

  صالح الحسينى-٢٦٥

  رشدى الشوا-٢٦٦

  ميخائيل عيسى حكيم-٢٦٧

  اميل جورج كرم-٢٦٨

  سيلو قسطنيطين فينان-٢٦٩

  سعيد محمد ابو رمضان-٢٧٠

  حسن الكاتب-٢٧١

  نصرى اسحق الصانع-٢٧٢

  خضر الترزى-٢٧٣

 لياس جالد نيقوال ا-٢٧٤

  امين سليم اندرواس-٢٧٥

  اسعد سابا حلبى-٢٧٦

  الياس سليم موسى-٢٧٧

  الياس يعقوب صوابينى-٢٧٨

  خاشو خوسيان-٢٧٩

  داود حنا جبجى-٢٨٠

  جورج حناكته-٢٨١

  جيمترى جورج جوكاس- ٢٨٢

  خليل ابراهيم قدسى-٢٨٣

  حنا شاهين حاطوم-٢٨٤

  صالح االنصارى-٢٨٥

 حداد اديب اسكندر -٢٨٦

  بيتر نويل-٢٨٧

  يوسف مينا-٢٨٨

  البرت ادوارد ديفنز-٢٨٩

  حمدى محمد سعيد النابلسى-٢٩٠

  روبرت الكسندر مورفى-٢٩١

  جورج منجكيان-٢٩٢

  فضيل جرجورة-٢٩٣

  نظيف الخاندى-٢٩٤

  لطف اسعد عودة-٢٩٥

  فاروق ابراهيم شبيطة-٢٩٦

  فريد اسكندر عرنكى-٢٩٧

  خليل سليم زبانة-٢٩٨

  خريستو جورج-٢٩٩

  رشاد احمد ابو الجبن-٣٠٠

  انطون افتيم عازر-٣٠١

  يوسف جاد جبران-٣٠٢

  الياس جبران فرح-٣٠٣

  خليل يوسف حمورانى-٣٠٤

  توفيق محمد عبد الوالى-٣٠٥

  نيقوال سليم اسليم-٣٠٦

  صالح الناظر-٣٠٧

  الفرد توفيق عطا اهللا-٣٠٨

  بطرس حنا ملك-٣٠٩

 ا اهللا البرت توفيق عط-٣١٠

  حنا سليم مترى-٣١١

  توفيق بشارة-٣١٢

  ميشال جبرائيل فرح-٣١٣

  حلمى عطا اهللا-٣١٤

  عبد الكريم محمد البنا-٣١٥

  فيليب يعقوب سالمة-٣١٦

  صديق اسعد-٣١٧

  ارنولد موريسون-٣١٨

  جوج شلنق-٣١٩

  توماس ماسيوس-٣٢٠

  توماس بولز-٣٢١

  هارولد هيلى-٣٢٢

  هايك طاطومسيان-٣٢٣

  بندلى يعقوب حلبى-٣٢٤

  كاظم بدوى خريفو-٣٢٥

  االشيف ملتون-٣٢٦

  عودة خورى-٣٢٧

  ديفد لندسى-٣٢٨
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  روالند هيث-٣٢٩

  مالكوم والس-٣٣٠

  ريتشارد بوفر-٣٣١

  مبدا سليم برتقش-٣٣٢

  انيس صيداوى-٣٣٣

  جورج اشقر-٣٣٤

  سامى حداد-٣٣٥

  بولص سعيد-٣٣٦

  وديع شنترى-٣٣٧

 اجى نيوفيل بوت-٣٣٨

  بنيامين روهيلد-٣٣٩

  عوض مسفرى-٣٤٠

  فهد منصور-٣٤١

  داود دعدس-٣٤٢

  مودستوس صابونجا كلو-٣٤٣

  اسعد سعيد-٣٤٤

  اسعد عبود-٣٤٥

  فيليب بانى-٣٤٦

  يوسف جمل-٣٤٧

  الفرد روك-٣٤٨

  جورج صباغة-٣٤٩

  توفيق حالق-٣٥٠

  عبد اهللا تمارى-٣٥١

  بولص دغمان-٣٥٢

 قش الياس سالم برت-٣٥٣

  جبرائيل العيسى-٣٥٤

  ايليا عبد النور-٣٥٥

  محمود ابو خضرة-٣٥٦

  اديب شبل-٣٥٧

  سابا حنا ملك-٣٥٨

  انطون جهشان-٣٥٩

  يعقوب برتقش-٣٦٠

  عطا اهللا برتقش-٣٦١

  جان مدبسك-٣٦٢

  هاشم ابو خضرة-٣٦٣

  سبيرو حنا ملك-٣٦٤

  جبران ياسمينى-٣٦٥

  فائق الياس تمارى-٣٦٦

  يوسف جمل ابراهيم-٣٦٧

  حسن الدجانى-٣٦٨

  ادوارد جورج كرم-٣٦٩

  ابراهام كفكنجيان-٣٧٠

  نايف برتقش-٣٧١

  مصباح ابو خضرة-٣٧٢

  شكرى حبيب قيعانى-٣٧٣

  صليبا زكريا-٣٧٤

  عزيز عويضة-٣٧٥

 خليل حاطوم-٣٧٦

  عيسى داود العيسى-٣٧٧

  الياس حنا الخورى-٣٧٨

  حنا خليل جهشان-٣٧٩

 مزة نايف أمين ح-٣٨٠

  ثيودور يعقوب عبود-٣٨١

  جون فولد-٣٨٢

  ارشابالد فورست-٣٨٣

  وديع خليل عيساوى-٣٨٤

  خليل سليمان غندور-٣٨٥

  جورج حلبى-٣٨٦

  يعقوب نقوال فراج-٣٨٧

  مترى نقوال فراج-٣٨٨

  بولص قسطندى دباس-٣٨٩

  محمد طاهر افغانى-٣٩٠

  حسنى خيال-٣٩١

  ديمترى كاالرس-٣٩٢

 ب فانوس اسحق يعقو-٣٩٣

  الياس جورج دباس-٣٩٤
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  عبد اللطيف أبو خضرا-٣٩٥

  ينى جورج هكباس-٣٩٦

  بشارة ميشيل حبش-٣٩٧

 ورسيان\ هرانت ط-٣٩٨

  ناصيف داود منه-٣٩٩

  جبرا يعقوب غندور-٤٠٠

  الياس بوزو-٤٠١

  فوزى خليل عبال-٤٠٢

  فضلو جريس درزى-٤٠٣

  توفيق يعقوب غندور-٤٠٤

 ة هكتور سليم بشار-٤٠٥

  محفوظ خليل زخريا-٤٠٦

  الياس ناصيف لحام-٤٠٧

  يعقوب حبيب خورى-٤٠٨

  توفيق يوسف اسليم-٤٠٩

  يعقوب موسى جوعانة-٤١٠

  نقوال يوسف مجدالنى-٤١١

  ابراهيم ميخيائيل دحدلة٤١٢

  نقوال يوسف مجدالن-٤١٣

  شحادة حنا دلل-٤١٤

  سيرة مختصرة عن أبناء محفل اإلنقاذ 

  محفل اإلنقاذ األكبر/األعظملمجد مبدع الكون 

الواثقون من مختبرات ذاتهم، َيكتشفوَن نفاقَ : قيَل

، وأما بالنسبة إلى المسحورين بكالم اآلخرين

 النفاق، فَيفْقدوَن شخصيتهم وتراثَهم القديَم

 وبدأت محفل اإلنقاذنشطت مسيرة قدامى أعضاء 

 بدءا من االجتماع ١٩٦٣تحركاتهم في أوائل عام 

 بحضور لخوريامنزل الدكتور نصري د في الذي عق

الكلي االحترام الحاج أحمد : اإلخوة التالية أسماءهم

المحترم الدكتور ، األخ المحترم سليم ألبنا، فهمي

المحترم ، المحترم محمد ألحوري، نصري ألخوري

والمحترم ، المحترم الحاج احمد شبارو، توفيق طراد

 .فنسون عطية

ه أعضاء محفل اإلنقاذ إلى في أواسط ذلك العام توج

أما ذلك اللقاء ، لقاء السامي االحترام حنين قطيني

فكان فاترا بسبب ما دار من نقاش بين بعض قدماء 

حول األعمال اإلخوة وبين السامي االحترام 

وعن الطريقة التي يتبعونها ، الماسونية في لبنان

فصل األعراف البنائية الماسون الجدد الذين يحاولون 

ديل نظام زيادة األجور ودمج األعمال الرمزية وتب

تلك األعمال ، يأعمال درجات المشاغل والمقامات

التي استمرت قرونا عديدة بفضل قدامى الماسون 

ثم . الذين حافظوا على اإللتزام واإلستحقاق الفردي

وجه السامي اإلحترام المالمة والتأنيب للمحترمين 

 ودفع بهم إلى األمر الذي حضهم، الشاخصين أمامه

إجراء اتصاالتهم الحثيثة بأكبر عدد من قدامى اإلخوة 

أيلي : نذكر مع حفظ األلقاب من بينهم،  الراقدين

أنيس ، ليشاع عبود، أيلي نور، سامي الحلو، حلو

جوزيف ، جورج شعيا، الحاج سليمان الشعار، جبور

موسى ، الحاج عارف الحبال، حسني موسى، كيالني

واألخ الطيار ، اللبناني األكبرصنبر عضو الشرق 

المتقاعد نجيب صليبا عضو المحفل اإلسكوتالندي 

األكبر الذي تكرم وأرسل اسم محفل اإلنقاذ إلى عدد 

  .من المحافل الكبرى في العالم

أظهر كانت نتائج تلك االجتماعات ايجابية حيث 

الجميع موافقتهم المبدئية على التعاون األخوي في 

، على األعمال البنائية القديمةسبيل المحافظة 

والوقوف إلى جانب المحافل النظامية التي تتقيد 
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تكررت االتصاالت ، بأنظمة وقوانين البناية الحرة

واالجتماعات باإلخوة القدامى الذين أشاروا إلى 

 فؤاد قبالويوجوب لقاء اخوي بالسامي االحترام 

 موافقة الشرق اللبناني األفريقيبغية الحصول على 

 على أن يمنح اإلخوة براءة قانونية تسمح لهم األكبر

  .تأسيس محفل قانوني يحمل اسم ورقم

 وافق السامي االحترام قبالوي على ١٩٦٤ في العام 

 تحمل رقما يمنح محفل اإلنقاذ براءة محفليةأن 

لفترة سنة اختبار إنما ألسباب خاصة ) ٣(تأسيسيا 

ال المحفل بإدارة أعمال الشرق لم يتم تثبيت أعم

لكن السامي االحترام قبالوي ، تحت رعاية الشرق

وافق على أن يعمل أبناء محفل اإلنقاذ تحت رعاية 

 .أي محفل أكبر

 تكاسل نشاط اإلخوة وتراجع اندفاعهم وتباطأت 

أعمالهم المحفلية بعد أن أوقفوا تعاونهم مع ذلك 

أنعكف ، بسبب عدم استقرار ظروفه الداخليةالشرق 

ترمين وتعطلت االجتماعات فترة قصيرة بعض المح

دامت إلى الوقت الذي تقدم فيه بعض اإلخوة 

الملتزمين في الشرق بطلب من السامي االحترام فوأد 

قبالوي يلتمسون منه أن يكلف من يراه مؤهال لتنظيم 

أعمال المحافل العاملة برعاية الشرق اللبناني 

م قبالوي عندئذ نوه السامي االحترا، األفريقي األكبر

لمنصب نائب بالكلي االحترام الحاج أحمد فهمي 

 توفيق طراد لمركز مستناب أستاذ أعظم وبالمحترم

تنظيم ثم رفع كتابا اسند فيه إليهما مهمة ، أول أعظم

 . إدارة أعمال الشرق اللبناني األفريقي األكبر

لكليي االحترام فهمي ا تسلم ١٩٦٤في أواسط عام 

في تنظيم إدارة الشرق طبقا وطراد المهمة وباشرا 

ينظما الفوضى التي وحاوال أن ، لألعراف الماسونية

 واستشرت في كانت قد  توزعت في أعمال الشرق

هنا تدخل الذين ، أعمال المحافل العاملة برعايته

زرعوا الفوضى وكانوا في المرصاد من تنظيم 

األعمال وعملوا على إحباط جميع المحاوالت التي 

مي وطراد لتنظيم الشرق وتثبيت أعماله قاما بها فه

اإلعتيادية إأل أن األسباب األساسية التي لم تعالج 

سابقا مع الذين عملوا على عرقلة  أي تنظيم في 

مسيرة الشرق كانت تعرقل نشاطهما وبقيت الحالة 

بل تفاقمت حيث تطاول الطامعين وأقدموا ، كما كانت

ا نواياهم على االستيالء على أعمال الشرق وأظهرو

أتعبه ورغبتهم  سيطرتهم على القطب قبالوي الذي 

 .تثبيت الشرق محليا وعالميا

رحمه "ليون رشدوني وجه المحترم ١٩٦٥في العام 

 دعوة عامة إلى ٧رئيس محفل األرز رقم " اهللا

 ٧اجتماع ماسوني موسع في مركز محفل األرز رقم 

اذ ولقد ترأس الجلسة الكلي االحترام عبود بلدي أست

أعظم محفل الكون األكبر بحضور لفيف من  قدماء 

الماسون العاملين وكان عددا من أصحاب المقامات 

ولقد قام  ، ) ١( السامية متواجدين في ذلك االجتماع 

المحترم ليون رشدوني يعاونه المحترم أنطوان 

أبناء باطانيان والمحترم ريمون باطانيان وباقي 

، يافة األخوية بواجب الض٧  رقم محفل األرز

وبنهاية اللقاء انبثق مجلس مصغر مهمته أن يراقب 

تأخذ طابعا  ويالحق األعمال البنائية التي بدأت 

 سياسيا معينا بسبب بعض السياسيين المتطرفين
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كانوا قد انتسبوا ،  المنحازين إلى فئة سياسية معينة

يدمجوا أفكارهم إلى األعمال البنائية بهدف أن 

األمر الذي سبب ، تعاليم الماسونيةالسياسية في ال

سؤ التفاهم بين قدامى اإلخوة وبين هؤالء الدخالء 

وكانوا يشجعون اإلخوة على ، الذين فرضوا أنفسهم

، االلتفاف حولهم  ليستفيدوا من نفوذهم السياسي

وكانوا يعدونهم بالمساعدة على كسب رزق الحياة إذا 

  .تأقلموا مع الحزبيين المقتدرين

 بعد غياب عن أعمال محفل اإلنقاذ ١٩٦٧ام في الع

لبنائي ألعمال الشرق اللبناني ابسبب الواجب 

 إلى الكلي ٣وجه أبناء اإلنقاذ رقم ، األفريقي األكبر

االحترام فهمي كتابا يلتمسون منه أن يوجه دعوة 

عامة إلى اجتماع قانوني في مركز محفل األرز رقم 

، وجهت الدعوة، يؤجر المكان للمحافلالذي كان ، ٧

وعقد أول  ٧وتم االتفاق مع إدارة محفل األرز رقم

فتحت الجلسة األولى طبقا لألعراف .  اجتماع عمل

الماسونية التي تقضي على المرشد أن يتقدم الداخلين 

وهو يحمل البراءة الصادرة عن المحفل األكبر وبعد 

دخول جميع  اإلخوة تبدأ مراسم تكريس المحفل 

وني لمنح السلطة القانونية للمحترم والتشريع الماس

المنتخب ليحق له تسلم السدة ليصبح له حق التصرف 

في إحدى االجتماعات   ) ٢( في  أعمال المحفل 

يتم االتصال باإلخوة الراقدين في اقترح اإلخوة أن 

ولقد انتدب لهذه المهمة ، لبنان وفي بالد االغتراب

شر الخبر بين بعد أن انت، الكلي االحترام توفيق طراد

لكليي اسارع كل من ، قدامى الماسون العاملين 

األخ جورج نرسي واألخ محمد علي الرز : االحترام

 برسائل ووثائق واألخ أيلي قوبلي وزودوا األخ طراد

يمثل محافلهم الكبرى في بالد تشير إلى أن حاملها 

 إنما ألسباب مالية فلم تتم هذه السفرة، االغتراب

 تباطأت األعمال الماسونية في لبنان ٩١٩٦ في العام 

شيخ ، وخاصة بعد أن أصدر القطب مصطفى المقدم

أمرا عاليا ينص على  ) ٣( الماسونية ومعلم أجيالها 

إيقاف األعمال البنائية في الشرق األكبر اللبناني الذي 

يعتبر الجد األكبر للمحافل الرمزية والكبرى العاملة 

عتبر المؤسس األول وإن هذا الشرق  ي، في لبنان

للماسونية اللبنانية بالتعاون مع محفل السوري األكبر 

 بعد هذا ،أيام السامي االحترام الدماد أحمد باشا

الحدث المؤلم سارت األعمال المحفلية خجولة في 

فاختصرت اللقاءات بين ، باقي المحافل األخرى

الماسون على االجتماعات الجانبية في المنازل أو في 

مما حدا بقدماء البنائين إلى تنفيذ القانون ، عمالمطا

الذي يمنع على األخ مثل تلك االجتماعات التي 

بعد هذا التباطؤ والخمول ، تعرض مرتكبيها للعقاب

ومن ، تحرك بعض قدامى اإلخوة، بين أبناء العشيرة

بينهم الكلي االحترام فوأد فضول والمحترم أنطوان 

المحترم ريمون باطانيان والمحترم أيلي قزي و

باطانيان والمحترم توفيق طراد والمحترم سيمون 

كوزوبوكيان وبعض األساتذة من محفل األرز 

 ٣ ومحفل اإلنقاذ رقم ١ومحفل لبنان رقم ٧رقم

وعقدوا أول اجتماع عام في مركز محفل األرز 

  فبعد أن أوقف تقييم األوضاع الماسونية بغية ٧رقم

أدى ذلك ،  الماسونيةالشرق األكبر اللبناني أعماله

التوقف إلى دخول النوعية المتردية التي كرستها 

وبدأت تظهر الكمية على ، التجمعات المحفلية

وبسبب ذلك الكم من التجمعات انحدرت ، النوعية
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التعاليم واألصول واألعراف الماسونية إلى الدرك 

في نهاية ، الذي ال يرضى به البنّاء الشريف

 : االجتماع تقرر التالي

يجب السعي إليجاد من ينوب عن الشرق : أوال

ويكون المرجع الماسوني ، األكبر اللبناني أثناء توقفه

الذي يسهر على أعمال المحافل حتى ال ينفرد كل 

محفل بآراء وتعاليم خاصة بعيدة عن الخط 

 . الماسوني

بأن يتصل  ) ٤(يكلف المحترم أيلي قزي : ثانيا

لمية ويضعهم في صورة بكافة اإلخوة المحلية والعا

 . الوضع الحالي ويعلمهم بما سوف يحصل

تتحمل المحافل التي تجتمع في محفل األرز : ثالثا

 كل مصاريف وتكاليف السفر ٧األكبر رقم 

 . والمستلزمات الضرورية لذلك العمل

 نشاطهم ٣ وسع أبناء اإلنقاذ رقم ١٩٧٤في العام 

 مما حدا الماسوني وأصبح عددهم يفوق المائة منتسب

لكلي ابالمحترم ريمون باطانيان إلى توجيه دعوة إلى 

بغية التفاهم معه على أن ، االحترام الحاج أحمد فهمي

 إلى دائرة أعمال محفل ٣ينضم محفل اإلنقاذ رقم

نتج عن هذا اللقاء قبول محفل ، ٧األرز األكبر رقم 

 أن ينضم إلى أنوار محفل األرز األكبر ٣اإلنقاذ رقم 

  .٧رقم 

 افتتح محفل األرز األكبر رقم ١٩٧٤في أواسط عام 

 أعماله برئاسة الكلي االحترام ريمون باطانيان ٧

، وشغل مركز السكرتير األكبر المحترم أيلي قزي

 ،ومركز الخطيب األكبر الكلي االحترام توفيق طراد 

وشغل مركز المرشد األول المحترم أنطوان باطانيان 

ومركز ، جوزيف مجبوروالمرشد الثاني المحترم 

الحارس الداخلي األكبر المحترم سيمون 

وشغل مركزي المنبه األول األكبر ، كوزوبوكيان

المحترم جورج عساف والثاني  األكبر المحترم 

وأثناء الجلسة اجري االقتراع على ، محمد الزيات

مركز األستاذ األكبر ففاز باإلجماع الكلي االحترام 

  )٥(فوأد فضول

  بعدما ضاقت أروقة محفل اإلنقاذ ١٩٧٤ في أواخر

وجه الكلي االحترام ،  بعدد المنتسبين إليه٣رقم 

طراد بصفته الخطيب األول في محفل األرز 

اقترحا على رئيس المحفل المحترم ، ٧األكبر

تأسيس جوزيف جبور أن يبلغ األستاذ األعظم عن 

 ، ٥ رقم محفل جديد يطلق عليه اسم محفل ادونيس

تم انتداب بعض الذين تكرسوا في محفل وبالفعل 

 وأعلن عليهم األمر وطلب منهم أن ٣اإلنقاذ رقم 

في أواسط . يتدربوا على فتح وإقفال أعمال الجلسات

 تم تبليغ أبناء المحفل الجديد أن المحترم ١٩٧٥العام 

جان صفير سوف يترأس مجموعتهم وسيعاونه 

ألستاذ األستاذ جورج نادر واألستاذ جوزيف نعيمه وا

أنطوان صالح وغيرهم من أبناء محفل اإلنقاذ رقم 

ثم ترك الخيار لهم لينتخبوا رئيسا على ، ٣

 .مجموعتهم 

 انتخب الكلي االحترام توفيق طراد ١٩٧٦في العام 

وقد رقى لهذه الدرجة كل ، فارس حكيمرئيسا لدرجة 

مستحق للترقية وكان العدد كبيرا وكان الجميع من 

لعاملة تحت رعاية محفل األرز األكبر أبناء المحافل ا

واردة في  ) ٦(إن جميع األسماء والصور .٧رقم 

 .صفحة أخبار تلك الدرجة
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جان ، فوأد فضول،  اجتمع اإلخوة١٩٧٩في العام 

ضاهر ، توفيق طراد، ريمون باطانيان، أبو نعوم

وجوزيف جبور في منزل األستاذ السفير ، ديب

إنشاء شرق اتفق المجتمعون على ، بطرس ديب

يرعى أمور المحافل ويصحح األخطاء التي انتشرت 

ويضبط ،  بسبب جهل التجمعات الجديدةفيها

ليتناسب ) شرق كنعان (ووضعوا له اسم ، تصرفاتها

في نهاية االجتماع  ) ٧ (االسم مع ماسونية الشرق

تقرر دعوة كافة اإلخوة إلى حضور انتخاب أول 

اء العشيرة شؤون أبنهيئة ماسونية عليا ترعى 

انعقد اجتماع االنتخاب بحضور ، الحرة في لبنان

عدد كبير من اخوة جميع المحافل الكبرى واساتذة 

، المحافل الرمزية وأبناء المجالس السامية في لبنان

ساد في اإلجتماع الروح األخوي وبنتيجة اإلنتخاب 

الذي جرى بكل مسؤولية وتجرد برزت أسماء ضباط 

:  كنعان على الشكل التاليأول هيئة عليا لشرق

القطب األول الكلي االحترام جان أبو نعوم القطب 

المساعد الكلي االحترام فوأد فضول األمين العام 

الضابط العام للعالقات ، الكلي االحترام توفيق طراد

الخارجية الكلي االحترام األستاذ ضاهر ديب الضابط 

حترام العام للعالقات الداخلية والخارجية الكلي اال

ريمون باطانيان والخازن العام المحترم جوزيف 

 .جبور

ترأس القطب ، في األسبوع الذي تلى جلسة االنتخاب

، أبو نعوم أول اجتماع لهيئة شرق كنعان المنتخبة

بحضور القطب بوغوص آراميان والقطب أبراهام 

وكان ، ساريان والمجالس السامية التابعة لشرقيهما

فضول يعاون القطب على أدارة المستشار األول فوأد 

أثناء الجلسة لّمح القطب آراميان إلى وجوب . الجلسة

أن يترفع األخ ضاهر ديب إلى درجة أعلى من 

الدرجة التي لديه ألنها ال تؤهله أن يمثل شرق كنعان 

نتج عن هذا التلميح ردة فعل ظهرت ، في الخارج

وتحولت  فيما بعد إلى عداوة على محيا األخ ضاهر 

طلب القطب أبو نعوم . م تزل قائمة إلى يومنا هذال

من الكلي االحترام طراد أن يقوم بمراسم الترقية 

كان القطب ، ويؤهل األخ ضاهر إلى الدرجة الثالثين

إن ، األمر األول، يهدف من طلبه أمرين قانونيين

األخ طراد هو الذي يترأس جلسات  الدرجة الثالثين 

المجلس السامي األعلى في الشرق األكبر اللبناني 

وأيضا هو رئيس الدرجات من ،  واألخيرة٣٣لدرجة 

 في محفل األرز األكبر وفي شرق ٣٠ إلى  ١٨

واألمر الثاني كان يريد القطب اختبار مدى ، كنعان

وإن هذا األمر ، تعاون األخ ديب مع أعضاء الشرق

حيث يحق لرئيس الدرجة أن ، مألوف منذ القديم

نتج عن طلب ،  يمنحه الترقيةيختبر األخ قبل أن

القطب بعض االرتباك من األخ ضاهر ظهر أمام 

سبب ذلك فتور في تعاون ، أعضاء المجالس األخرى

بعد وقت غير قصير طلب . األخ ديب مع األخ طراد

األخ باطانيان من األخ ديب أن يترأس جلسات 

طبعا كان ذلك التكليف غير (   مجالس شرق كنعان 

ه قد حصل وزاد أمرا جديدا على قانوني إالّ أن

، )إنه تكليف خاص بأصحابه، األمور الغير قانونية

أول عمل قد ، بعد أن تسلم األخ ضاهر مركز القطب

قام به أنه أقصى القطب آراميان عن منصبه في 

طبعا ( شرق كنعان وكلف مكانه المحترم أيلي قزي 

لمثل هذه األسباب ). إن هذا التكليف غير قانوني
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أما . ل محفل اإلنقاذ وإخوانه عن شرق كنعانانفص

بما يتعلق باألخ طراد فلم يتمكن األخ ضاهر من 

االقتصاص منه ألن األخ طراد كان قد ابتعد عن 

إال أن األخ ضاهر لم تسكن رغبته في ، شرق كنعان

االقتصاص بل استعمل أسلوب االقتناص وسعى إليه 

ألكبر بمساعدة من استاء من وثبة محفل اإلنقاذ ا

الماسونية حيث وصل عدد المنتسبين إليه إلى ما 

إن القصة الكاملة عن  ) ٨(يقارب أربعمائة منتسب  

تأسيس وبروز وازدهار محفل اإلنقاذ األكبر سترد 

 .الحقا في زاوية خاصة من هذا الموقع

على تبادل ،  عملت الهيئة المنتخبة لشرق كنعان 

ولى الدعوات الرسائل مع العالم الماسوني ، وإن أ

الشرق أألكبر الفرنسي، التي وردت إليها كانت من 

ومن المحفل ، ومن المجلس السامي البلجيكي األعلى

عندئذ اجتمع القطب ابو نعوم وعين . األكبر الفرنسي

ضاهر ديب ،  فوأد فضول ، توفيق طراد: اإلخوة

 .وجوزيف جبور لحضور تلك االجتماعات األخوية

بة تذيع اسم  شرق كنعان انطلقت الهيئة المنتخ

وكان أول ، وتشرح أهدافه على العالم الماسوني

 Rue cadet اجتماع لها في الشرق الفرنسي األكبر

 Paris واجتماع ،  )٩( بوجود القطب المهندس شابان

قطب  شرق  ) ١٠(جانبي بالقطب مارسيل شابيرا 

ثم بالمحفل األكبر ،  رومانيا في بالد االغتراب

. rues de puteaux 75017 Paris ،٨الفرنسي  

وبعد ذلك ،  )١١( بوجود القطب الدكتور شيفريون 

اجتمعت هيئة شرق كنعان بهيئة الشرق البلجيكي 

  ).١٢(في بروكسل ، األعلى

 أصيب القطب فوأد ١٩٨٠ و ١٩٧٩بين عامي 

نتج ذلك بسبب تأثره من ، قبالوي بحالة فقدان النظر

رق بمعرفة أقرب الذين سرقوا أوراق وأختام الش

الناس إليه مما سبب له ارتفاعا في سكر الدم 

وهنا ال بد من أن ، فأصيب بتلك الحالة المزعجة

نشكر األخ المحترم أيلي جبور الذي تجند وقام على 

نقل القطب يوميا إلى مستشفى المقاصد الخيرية بغية 

إالّ أن ذلك العالج لم ، معالجة عينيه على الليزر

وبحسب ما ، ي يخفف من المصابيساعد أو  يعط

إن عدم ، شخصه األطباء الذين كانوا يعالجون القطب

تجاوبه مع العالج سببه القلق واإلحباط اللذين كانا 

استمرت حالته الصحية في تدهور . يتحكمان بأفكاره

مستمر إلى أن دقة ساعة رحيل نفسه إلى عالم 

 .الخلود

 وفي جلسة ١٩٨٠خالل الشهر األول من عام 

 لرئيس ٣قانونية  أظهر إخوان محفل اإلنقاذ رقم 

المحفل امتعاضهم من االجتماعات  في مركز محفل 

األرز األكبر وطلبوا نقلهم إلى  مركز آخر ليبتعدوا 

عن الصراعات المحفلية التي كانت ناشطة بين أنوار 

األرز األكبر وبين ضباط شرق كنعان لسبب تنوعات 

ولسبب آخر جوهري ، يةانتماءاتهم السياسية والحزب

هو عدم االنسجام الشخصي بين القطب أبو نعوم 

وبين عدد من ضباط شرق كنعان ومن بينهم 

وريمون ، ضاهر ديب، أيلي قزي: المحترمين

 .باطانيان

سافر األمين العام والخازن العام إلى األردن بغية 

شرح أهداف شرق كنعان لإلخوة في محافل المملكة 

  كان الكلي االحترام طراد قد .األردنية الهاشمية
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رسالة ) ١٣( أرسل إلى أخيه الكلي االحترام بعيون 

لذلك مهد الكلي ، توضح له األسباب الداعية للزيارة

االحترام بعيون الجتماع األمين العام طراد والخازن 

   لجاللة الملك حسينالعام جبور بالممثل الماسوني 

لي االحترام بحضور القطب إبراهيم عقيل والك) ١٤(

      بعيون  وأمين السر العام األستاذ الفريد الديات 

ولفيف من المحترمين وعدد من أصحاب ) ١٥(

بعد أن تسمع ممثل ، المقامات الماسونية العالية

جاللته إلى شرح األسباب وتوضيح الظروف المعقدة 

شرح ممثل جاللته ، التي أدت إلى بروز شرق كنعان

عتراف بأي شرق جديد ليس رأي الملك الرافض لال

  لوجوده ثم أستطرد له مبرر وال مسوغ ماسوني

معلال سببا أساسيا هو عدم االعتراف بشرقين في 

لبنان ألن جاللته يعترف  بالشرق األعظم للبنان 

لكن ممثل الملك أبدى إعجابه . والبالد العربية

بالقناعة والحماس التي أظهراهما الوفد ورحب 

، المحفل األكبر لألقطار العربيةبانضمامهما إلى 

وبالفعل رفع األستاذ األعظم بعيون رسالة اعتراف 

بالكلي االحترام أحمد فهمي والكلي االحترام توفيق 

كممثلين عن محفل ، طراد والمحترم جوزيف جبور

وتم تسجيلها بموافقة القطب ،  لبنان-اإلنقاذ األكبر

 .إبراهيم عقيل

فع األمين العام طراد بعد عودة الوفد من األردن ر

في جلسة قانونية تقريره المفصل عن لقاء اإلخوة في 

استشاط فما كان من القطب أبو نعوم إالّ أنه . األردن

 ألنه هو السبب في غيظا وطلب تأديب األمين العام

عندئذ دار لغطا بين مؤيد ، ما آلت إليه تلك الرحلة 

 ومعارض وانقسم الضباط بين رافض للتأديب وبين

ثم شرح ، بعد ذلك طلب األمين العام الكالم، مؤيد له

، للمجتمعين عالقته األخوية بالكلي االحترام  بعيون

 ٣ووضح أمام الجميع إرادة إخوان محفل اإلنقاذ رقم 

في االبتعاد عن األجواء المشحونة السائدة في شرق 

كنعان بسبب اإلدارة التي يعتمدها القطب أبو نعوم 

وفسر لهم األسلوب ، شرق كنعانفي إدارة أعمال 

الذي  يعالج به أبو نعوم األمور التي تحصل بين 

اإلخوة والتي ستؤدي حتما إلى تفكك بنيته أعضاء 

علما أن القطب ناشط في معالجة ، شرق كنعان

األمور الحزبية والسياسية التي له فيهما شأن 

، ثم توجه بالشكر إلى جميع الضباط، ومصلحة

ذروه ألنه سيقدم استقالته من شرق وطلب منهم أن يع

لم يعمل ماسونيا طبقا لما تم التفاهم عليه وأصبح 

التعامل معه متعبا بسبب صراعات ذاتية غريبة عن 

. أجواء اإلخاء التي نشاء عليها كل ماسوني شريف

وبعد مغادرة  األمين العام الجلسة لحق به بعض 

نقاذ اإلخوة وثم انضموا الحقا إلى مسيرة  محفل اإل

إن كافة الرسائل وصور وأسماء أصحاب  . األكبر

ستنشر على صفحة ، الضيافة األخوية في األردن

 .خاصة

 -لكليي االحترام فهمياإن األعمال التي قاما بها 

كانت مدعومة ماديا ومعنويا من أبناء محفل ، وطراد

 ٣اإلنقاذ رقم

 أصيب الكلي االحترام الحاج ١٩٨٣في أواخر العام 

فتجند اإلخوة ، همي بداء خبيث في اللثةاحمد ف

فكان األخ الدكتور جورج أبو ، لرعايته واالهتمام به

شديد يواكبه إلى مستشفى الجامعة األمريكية  ليتلقى 

وكان المحترم طوني أبو ، عالج الجلسات الكهربائية
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وكان الكلي ، شعيا يؤمن له الدواء ومتطلبات العالج

ر كونه طبيب أسنان يقوم االحترام الدكتور منير عازا

، بكافة المساعدات الطبية المطلوبة لعالج تلك الحالة

وكذلك كان بعض إخوان اإلنقاذ يقدمون له مساعدات 

وكان بعض المحترمين يخصصونه بكيس ، مالية

هكذا كان إخوان محفل . اإلحسان وصندوق التبرعات

يعملون كخلية نحل في مساعدة اإلنقاذ األكبر 

عمل أبناء محفل اإلنقاذ األكبر على . بعضهم البعض

، مساعدة بعضهم البعض في كافة مرافق الحياة

فكانوا يقومون اختياريا على تنفيذ تلك المساعدات 

ألن محفلهم األكبر لم يفرض عليهم أية أعباء مالية 

ألن كل المعايدات ، بحجة أو بسبب أو لغاية ما

فل والمساعدات الخاصة والعامة التي قام بها مح

اإلنقاذ األكبر كانت تصرف سنويا من صندوقه 

الخاص بمعرفة رئيس المحفل وأمين السر وأمين 

  .الصندوق

أما المساعدات التي قدمها أبناء محفل اإلنقاذ األكبر 

لعدد من المحافل الرمزية والكبرى فإن الذين 

استفادوا منها سيأتي اليوم الذي سيصرحون هم عنها 

ات اإلنسانية ويستحقون كل خير ألنهم من طينة الكائن

       .ألن بعضهم رد عمل المعروف بعمل اكبر وأفضل

بالمناسبة أوجه الشكر األخوي لجميع أبناء محفل 

 واخص منهم الذين قدموا بطريقة ٣اإلنقاذ رقم 

: اإلخوة المحترمين: اختيارية كل المساعدات األخوية

ذ األستا، أيلي جبور، أنطوان جبور، جوزيف جبور

المهندس ، األستاذ نبيل عطية، طوني أبو شعيا

الدكتور ، المهندس نسيب يزبك،مارون أبو شقرا

الدكتور منير عازار األستاذ حسني ، جورج أبو شديد

األستاذ جان شربل ، الدكتور سامي حداد، موسى

المحامي ، األستاذ ميشال عيد، األستاذ بركات شلهوب

واهم الذين وس، المحامي فادي قبرصي، ناجي عوده

لم يوافقوا على  ذكر أسمائهم وشكر وامتنان إلخوان 

المحافل الحليفة والصديقة التي ساندت وجودنا 

أن طريقة العمل المتبعة . ودعمت تقدمنا وازدهارنا

في محفلنا األكبر كانت ولم تزل تعتمد على األعراف 

والتعاليم والتقاليد الماسونية القديمة في تعليم وتوجيه 

، وعلى تقديم المساعدة اإلنسانية، ف اإلخوةوتثقي

التكاسل آفة كبرى وعلى توجيه إخوانها إلى أن 

يجلب الفقر والتشتت والضياع ويعلم النميمة  

 .والخبث والمكر ويقود إلى الخمول واإلحباط

 إن أعمالنا كانت ولم تزل ثقافية توجيهية تحافظ على 

التي تخبرنا التراث البنائي القديم والمعرفة القديمة 

عن أصل  تاريخنا وسبب وجودنا وجوهر عملنا 

 الذي فقد لمحة عن رواية آدموتعطينا ، اإلنساني

مقدرته وبصيرته الروحانية ولم يعد يشاهد جمال 

فتحول إلى حالة بشرية استطاع من ، الطبيعة العليا

 خاللها رؤية الطبيعة الدنيا  

 للبحث صلة/ أخوكم توفيق طراد

 في الماسونية العالمية القذافي عضو

  الملحدة 
 مقطع من تقرير نشرته أخبار ليبيا/منتدى ليبيا الحرة

هناك بعض المؤشرات التى ربما تؤكد الحضور 

 ولعل ١٩٦٩الماسوني في تنفيذ إنقالب سبتمبر 

أهمها كون قائد مطار المالحة العقيد دانيل جيمس 
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والذى تولى اإلشراف على تنفيذ خطة اإلنقالب كان 

 عضواً في محفل برنس هول األعظم الماسوني

)Prince Hall Grand Lodge .( بعد نجاح مهمته

في ليبيا عين العقيد جيمس نائباً لمساعد وزير الدفاع 

لشئون العالقات العامة ثم ترقي في السلم العسكري 

حتى صار مساعداً خاصاً لرئيس أركان القوات 

اسم  أطلق ١٩٨٣وفي سنة . الجوية األمريكية

 ٧٢الجنرال جيمس على المحفل الماسوني رقم 

 .بوالية واشنطن بأمريكا

تدعو إلى اإللحاد واإلباحية الماسونية منظمة سرية 

 والفساد وإسقاط الحكومات الشرعية الوطنية

وبعد دراستنا ألفكار وتصريحات . والسيطرة عليها

وتصرفات المهدوي والقذافي وبعد صدور كتاب 

ليس  تبين لنا إنه ١٩٩٠القرآن سنة المهدوي البيان ب

مستبعداً أن يكون المهدوي والقذافي من أتباع 

وإذا صحت هذة الفرضية فإن سيناريو . الماسونية

 قد ١٩٤٩إنقالب حسني الزعيم في سوريا سنة 

فقد ظهرت حديثاً . ١٩٦٩تكرر في ليبيا سنة 

معلومات دقيقة تؤكد أن حسنى الزعيم كان صنيعة 

 كان على اتصال بجهاز االستخبارات ماسونية وأنه

وال بد أن نؤكد أن تحركات الماسون في . اإلسرائيلي

العالم العربي تتسم بالسرية التامة بعكس أقرانهم في 

الغرب الذين ال يمانعون من البوح بإنتمائهم لهذه 

الجمعية والكثير منهم يرتدى خاتماً يحتوى على 

 .ةشعار الجمعية ويتصافحون بطريقة مميز

أثناء إدالئه بشهادته أمام محكمة قضية لوكربي 

 صرح عبدالمجيد جعاكة ٢٠٠٠باسكتلندا في سبتمبر 

القذافي ـ أحد شهود اإلدعاء الرئيسيين ـ أن 

، وحينما طلب متورط في مؤامرة ماسونية عالمية

بإلحاح منه محامي الدفاع الكشف عن مصدر هذه 

 ليبيا المعلومة رد جعاكة أنه علمها من شخص في

  .وألسباب أمنية ال يمكنه البوح باسمه

  !غموض وخفايا..تركيا الماسونية في

  االسالم اليوم - ٢٠٠٤ مارس ٢٧ -  طه عودة

الهجوم الذي تعرض له المحفل الماسوني في 

 دفع المنظمة اليهودية الماسونيةاسطنبول مؤخًرا 

إلى تصدر واجهة األحداث في تركيا، وكما تعلمون 

  عند الماسونيين هو البروز علنًاأبغض شيءأن 

" السرية"إن والظهور إعالميا أمام الرأي العام حيث 

 الذي يدعم رجال هذه المنظمة هي العامود األساسي

  .اليهودية القوية عالميا

 جل المنظمة الماسونية هي عالم مليء باألسرار

أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم من 

فظ األسرار، ويقيمون ما يسمى يوثقهم عهًدا بح

 بالمهام تمهيًدا بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف

) حسب ادعائهم(بحفظ جمهورية ديمقراطية عالمية 

 أساًسا لتحقيق أغراضها الوصولية والنفعيةفيما تتخذ 

  . عالميةحكومة ال دينيةفي تكوين 

وفي تركيا قلة من الناس وحتى من المفكرين 

يلمون بمعلومات وحقائق عنها بيد أن والكتاب ما 

البعض منهم يتجادل بشأنها ويمارس أدبيات رخيصة 

دون أن يكون محاطا بعلم عن أهدافها بينما كان أول 

تشكيل معهدا لألبحاث العلمية ما يجب أن يفعلوه هو 

 عن معلومات تفصيلية صحيحة من أجل التنقيب
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 مقترنة بأدلة وإثباتات جدية تكشف عن نشاطات

  .الماسونية ومالبستها وأهدافها الماكرة

الحقائق األساسية التي يجب أن نعلمها عن 

 :الماسونية هي
ال يجتمعون تحت لواء : الماسونيون في تركيا .١

حسب - ينقسمون منظمة ماسونية واحدة؛ بل 

 إلى أربع تشكيالت ماسونية مختلفة - علمي

الماسونيون يعلنون .  عن بعضها البعضومنقطعة

نهم جميًعا إخوة، لكنهم في الواقع ضمن هذه بأ

إن التشكيالت األربع هم أبعد عن ذلك، حتى 

 في بعض األحيان تصل إلى حد أنهم المنافسة بينهم

  .يتجاوزون وينتقدون مصالح بعضهم اآلخر

" اإليمان باهللا"الماسونيون بالنسبة لمسألة  .٢

 :ينقسمون إلى مجموعتين متناقضتين تماما

ة األولى تضم الماسونيون الذين يرددون المجموع

في إشارة إلى أنهم " المهندس األعظم للكون"كلمة 

أما المجموعة الثانية؛ . يقبلون باهللا سبحانه وتعالى

 الذي الملحدون أو الالإراديينفهي التي ينتمي إليها 

والماسونية ذات فروع تأخذ . هم مستعدون لإللحاد

لألنظار لكي تستطيع أسماء أخرى تمويها وتحويالً 

ممارسة نشاطاتها تحت أسماء مستورة إذا لقيت 

  .مقاومة السم الماسونية في محيط ما

؛ وهي تبني الماسونية ترى نفسها فوق الدين.٣

صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع األرض 

على أساس ظاهري للتمويه، وهو اإلخاء اإلنساني 

يمها دون تمييز المزعوم بين جميع الداخلين في تنظ

بين مختلف العقائد والمذاهب؛ مسلًما كان أم مسيحيا 

  .أو يهوديا

الماسونيون األتراك؛ هم جميعهم دون أي  .٤

، علًما أن استثناء يدعون الكمالية األتاتوركية

قام بإغالق كافة المحافل ) مصطفى كمال أتاتورك(

تم إعادة ، ولكن ١٩٣٥الماسونية في تركيا عام 

 في عهد الرئيس المشرف الذي تاله تاحها مجدداافت

بل وحدث أن شرعها قانونيا ) عصمت أنيننو(وهو 

والماسونيون يسمون السنوات التي يكونوا . في الدولة

وما نستغربه ، "بعهد النوم الماسوني"فيها منغلقين 

هو كيف يحب الماسونيون األتراك أتاتورك مع أنه 

أن اإلجابة عن هذا ؟ وفيما يبدو أغلق محافلهم

  .! أيضاالسؤال ستبقى سرا من أسرارهم الدفينة

الماسونية هي منظمة عالمية سرية تخفي  .٥

 تارة وتعلنه تارة؛ بحسب ظروف الزمان تنظيمها

والمكان، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي 

  .في جميع األحوال" السرية"

يار الماسونية هي منظمة تحرص على اخت.٦

 أو السياسية المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية

أو االجتماعية أو العلمية، أو أية مكانة يمكن أن 

تستغل نفوذًا ألصحابها في مجتمعاتهم، فيما ال يهمها 

انتساب من ليس لهم مكانة يمكن استغاللها كالفقراء 

ضم والمزارعين؛ ولذلك تحرص كل الحرص على 

كبار موظفي الدولة ونحوهم  والملوك والرؤساء

  .لمنحهم العضوية الماسونية

لقد قرأت في أرشيف إحدى الصحف أن رجلين 

تركيين أحدهما يعمل موظفًا في القطار تقدما رسميا 
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 إلى القنوات التركية الرسمية بطلب ١٩٣٠في عام 

لالنتساب إلى الماسونية؛ فجاء الرد الرسمي على 

مهما كنتما من  ":طلبهما بعد دراسته كما يلي

ال المواطنين الذين هم أهالً للثقة واألمانة إال أنكما 

 التي تؤهلكما للحصول تحمالن المميزات الرفيعة

  ."على العضوية الماسونية

الماسونيون يتكاتفون ويحمون بعضهم البعض  .٧

وهم يوزعون كراسيهم بين بعضهم . بشكل كبير

يحمل وهم ال يوكلون أي عضو ال . بكرم وأخوة

الهوية الماسونية في أي عمل داخل المنظمة مهما 

الهوية عال قدره سياسيا واجتماعيا بمعنى أن 

الماسونية تتقدم دوما على الهوية السياسية 

  .واالجتماعية

 بيد أنه ال الماسونيون يتقاسمون األموال بينهم .٨

 كلهم في رخاءيمكن أن تجد ماسونيا واحدا فقيرا بل 

  .ورفاه

 هم :اسونيون في تركيا وموقفهم من اإلسالمالم.٩

في الواليات المتحدة وإنكلترا وحتى ألمانيا يتعاملون 

ال يحاربونها مع األديان بسالسة، أو على األقل 

يشهرون سيفهم علنًا ضد ، أما في تركيا فهم علنًا

 والقرآن واألحكام اإلسالمية، ويحركون النفوذ الدين

  .السياسي لصالح هذا الهدف

كل ما واجه تركيا من كوارث في القرنين  .١٠

األخيرين من احتالل وضربات عسكرية وتغيرات 

 وفي هذا اإلطار .فيها كانت من صنع الماسونيين

 في مقالته أحمد يوكسال أوزميرايبين البروفيسور 

لقد اتضح : "أمًرا مهما وهو" فروس المعبد"بعنوان 

مة لألديان أن الماسونية هي وراء الحركات الهدا

والدول، وقد نجحت الماسونية بواسطة جمعية 

االتحاد والترقي في تركيا في القضاء على الخالفة 

  ."اإلسالمية

انتسب بعض رجال الدين حتى زمن قريب  .١١

 من أمثال جمال المسلمين المعروفين إلى الماسونية

الدين األفغاني، ومن هنا انتظر من بعض رجال 

جمال الدين األفغاني ويقولون الدين الذي يمدحون 

بأنه زعيم إسالمي يقتدى به أن يعترفوا أمام العالم 

  .كيف أن الماسونية تخدر المسلمين

 هي بضاعة :الماسونية وعالقاتها باليهود .١٢

يهودية بحتة في تاريخها ودرجاتها وتعاليمها 

الذي أنشأ " حيراما"وسريتها وإيضاحاتها فيما يعتبر 

هو مرشدهم ) عليه السالم(يمان معبد النبي سل

كما يحمل كل ماسوني في العالم . وزعيمهم الكبير

 منذ فرجارا صغيرا وزاوية ألنهما شعار الماسونية

بنى بهما سليمان أن كانتا األداتين األساسيتين اللتين 

  .الهيكل المقدس بالقدس

 هل الماسونية في تركيا بدأت تشهد انحطاطا؟.١٣

ملي (ول الكاتب الصحفي في جريدة في هذا األمر يق

ال أملك : " محمد شوكت أيجياإلسالمية ) غازته

أن معلومات وافية عن ذلك، ولكن حسب ما وردني 

، وأن الضعف قد بدأ يتغلل في هيكل الماسونية

التجانس القديم في التفكير وفي طرق االنتساب قد 

تداعى، بيد أنني سمعت عن حكاية لرجلين كهلين من 

لقد دمروا " ونيين يتناقالن الشكوى بحسرة الماس

إن تركيا حاليا في حالة : الحق يقال ..". الماسونية
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ولعل يرثى لها من الفساد وعدم االستقرار 

 الماسونيين قد أخذوا نصيبهم من هذا الوضع السيئ

 .أيًضا

لعل التاريخ لم  هل الماسونية هي لوبي قوي؟ .١٤

.  نفوذًا من الماسونيةىأقويعرف منظمة سرية 

نذكر من التاريخ أن استاد عظامي الماسوني كان 

عدنان يعمل كمستشارا لرئيس الوزراء الراحل 

، وكان مثاالً للذي بنى إمبراطورية له في مندريس

  .تركيا يدير شئون البالد كما يشاء

الماسونيون جندوا الطالب في الجامعات  .١٥

تصاديين ورجال العدل  والبيروقراطيين واالقواإلعالم

  .في خدمتهم

رئيس هيئة األركان التركي قبل أيام أدلى . ١٦

بتصريح أكد فيه عدم تصويبه النتساب الضباط في 

  .الجيش للمنظمات السرية والمحافل الماسونية

 الماسونيين ينتقدون الدين اإلسالميرغم أن  .١٧

بسبب عدم مساواته بين المرأة والرجل؛ فإننا 

 عدم انتساب النساء إلى هذه المنظمةنستغرب 

والتي إن دلت فإنها تدل على مدى تداعيهم وكذبهم 

  !!ومعاييرهم المزدوجة

القوى الرئيسة التي الماسونيون والصباتية هم  .١٨

من عرشه ) رحمه اهللا (أسقطت السلطان عبد الحميد

  .بمنحهم أرض فلسطينبعد أن رفض طلب اليهود 

لتاسع عشر وبداية القرن في نهاية القرن ا .١٩

؛ شنت فرنسا حملة كبيرة ضد الماسونيينالعشرين 

أما في تركيا . لكن الكاثوليكيين خسروا هذه الحرب

  .فإن أغلبية الشعب يبغض الماسونيين والماسونية

ماذا فعل الماسونيين عماد السياسة والعلم  .٢٠

هل تسببوا في تقدمها أم  ؟واالقتصاد واإلعالم لتركيا

راجعها؟ هل نجحت تركيا في أن تكون رائدة في بت

منطقتها مثل اليابان أو حتى كوريا الجنوبية؟ أو أي 

من الجوائز العالمية حصلت عليها تركيا بدعم 

وتبقى األسئلة معلقة فيما إذا كان هؤالء . منهم؟

الماسونيون األتراك يعملون لصالحهم الخاص أم من 

 يصمت اإلعالم  لماذاأجل البلد والشعب والدولة؟

عنهم وال يتحدث عن أهدافهم، أليست تركيا بحالها 

  !!اليوم هي من صنعهم؟

قناة سبعة  - جريدة ملي غازته اإلسالمية- : المصادر

  اإلسالمية

 حكم الماسونية واالنتماء ١:  رقم الدورة١: رقم القرار

 إليها  

 حكم الماسونية واالنتماء إليها  
 )رابطة العالم اإلسالمي( المجمع الفقهي اإلسالمي 

   االسالم اليوم– ٢٠٠٤ نوفمبر ٢٨

الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى 

 : أما بعد. آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه

فقد نظر المجمع الفقهي اإلسالمي، في قضية 

الماسونية والمنتسبين إليها وحكم الشريعة اإلسالمية 

مع بدراسة وافية عن وقد قام أعضاء المج. في ذلك

هذه المنظمة الخطيرة، وطالع ما كتب عنها من قديم 

وجديد، وما نشر من وثائقها نفسها فيما كتبه ونشره 
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أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات، ومن مقاالت 

وقد تبين للمجمع . في المجالت التي تنطق باسمها

بصورة ال تقبل الريب، من مجموع ما اطلع عليه 

 : نصوص ما يليمن كتابات و

منظمة سرية، تخفي تنظيمها تارة  أن الماسونية -١

، بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن وتعلنه تارة

سرية في مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها، هي 

 محجوب علمها حتى على أعضائها جميع األحوال

إال خواص الخواص، الذين يصلون بالتجارب العديدة 

  .إلى مراتب عليا فيها

 أنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في -٢

أساس ظاهري، للتمويه جميع بقاع األرض على 

، وهو اإلخاء اإلنساني المزعوم بين على المغفلين

جميع الداخلين في تنظيمها، دون تمييز بين مختلف 

 . العقائد والنحل والمذاهب

 أنها تجتذب األشخاص إليها، ممن يهمها ضمهم -٣

، بطريق اإلغراء بالمنفعة الشخصيةإلى تنظـيمها 

على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ 

يعينه : ماسوني آخر، في أي بقعة من بقاع األرض

في حاجاته وأهدافه ومشكالته، ويؤيده في األهداف 

إذا كان من ذوي الطموح السياسي، ويعينه إذا وقع 

 معاونتهفي مأزق من المآزق أيا كان، على أساس 

، وإن كانت في الحق والباطل، ظالما أو مظلوما

تستر ذلك ظاهريا بأنها تعينه على الحق ال الباطل، 

وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف 

المراكز االجتماعية، وتأخذ منهم اشتراكات مالية 

 . ذات بال

احتفال بانتساب  أن الدخول فيها يقوم على أساس -٤

، إرهابيةسم وأشكال رمزية ، تحت مراعضو جديد

إلرهاب العضو إذا خالف تعليماتها واألوامر التي 

 . تصدر إليه بطريق التسلسل في الرتبة

ُيتركون أحرارا في  أن األعضاء المغفلين -٥

، وتستفيد من توجيههم ممارسة عباداتهم الدينية

وتكليفهم في الحدود التي يصلحون لها، ويبقون في 

لمالحدة أو المستعدون لإللحاد، أما امراتب دنيا، 

يا، في ضوء التجارب فترتقي مراتبهم تدريج

واالمتحانات المتكررة للعضو، على حسب استعدادهم 

 . لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة

أنها ذات أهداف سياسية، ولها في معظم  -٦

االنقالبات السياسية والعسكرية والتغييرات الخطيرة 

  .أو خفيةضلع وأصابع ظاهرة 

، تنظيمها يهودية الجذور أنها في أصلها وأساس -٧

ويهودية اإلدارة العليا العالمية السرية، وصهيونية 

 . النشاط

ضد األديان  أنها في أهدافها الحقيقية السرية -٨

، لتهديمها بصورة عامة، وتهديم اإلسالم في جميعا

 . نفوس أبنائه بصورة خاصة

المنتسبين إليها من  أنها تحرص على اختيار -٩

، ذوي المكانة المالية، أو السياسية، أو االجتماعية

أو العلمية، أو أية مكانة يمكن أن تستغل نفوذًا 

ألصحابها في مجتمعاتهم، وال يهمها انتساب من ليس 

لهم مكانة يمكن استغاللها، ولذلك تحرص كل 

ضم الملوك والرؤساء والوزراء الحرص على 

 .  ونحوهمةوكبار موظفي الدول
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 أنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى، تمويها -١٠

وتحويالً لألنظار، لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها 

تحت مختلف األسماء، إذا لقيت مقاومة السم 

الماسونية في محيط ما، وتلك الفروع المستورة 

) الليونز(منظمة األسود بأسماء مختلفة من أبرزها 

لمبادئ والنشاطات  إلى غير ذلك من ا- والروتاري

الخبيثة، التي تتنافى كليا مع قواعد اإلسالم وتُناقضه 

وقد تبين للمجمع بصورة واضحة، . مناقضة كلية

العالقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية 

العالمية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات 

، في كثير من المسئولين في البالد العربية وغيرها

قضية فلسطين، وتحول بينهم وبين كثير من موضوع 

واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى، 

لذلك ولكثير . لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية

من المعلومات األخرى التفصيلية عن نشاط 

الماسونية وخطورتها العظمى، وتلبيساتها الخبيثة، 

يقرر المجمع الفقهي اعتبار وأهدافها الماكرة، 

ماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على اإلسالم ال

، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها والمسلمين

، لكن كافر باإلسالم مجانب ألهلهوأهدافها فهو 

معتقًدا (األستاذ الزرقاء أصر على إضافة جملة 

على علم بحقيقتها (فيما بين جملة ) جواز ذلك

ذلك كيما ينسجم و..) فهو كافر(وبين جملة ) وأهدافها

الكالم مع حكم الشرع في التمييز بين من يرتكب 

الكبيرة من المعاصي مستبيًحا لها، وبين من يرتكبها 

. فاألول كافر، والثاني عاص فاسق: غير مستبيح

 .واهللا ولي التوفيق

 بروتوكوالت حكماء صهيون  
 يوليو ١٧  -- سلمان بن فهد العودة / فضيلة الشيخ  

 م اليوماالسال -- ٢٠٠٤

األصابع اليهودية القذرة، ال أعتقد أن ثمة خالفًا على 

المتغلغلة في مجاالت عديدة من حياة الشعوب 

، تلك األصابع التي تهدف إلى غاية محددة والدول

، وهذا هو التعبير "الفساد في األرض"هي 

 ]. ٦٤:المائدة" [ويسعون في اَألرضِ فَساداً:"القرآني

يدل على لفعل المضارع في الجملة إن استعمال ا

، فليس سعيهم للفساد مرحلة التجدد واالستمرار

! تاريخية انتهت؛ لكنه قدرهم الكوني إلى يوم يبعثون

استطاع اليهود أن يهيمنوا على كثير من وقد 

 من خالل كيدهم المدروس، وفي غيبة مقدرات األمم

الوجود اإلسالمي القادر على إحباط مؤامراتهم، 

 . ح أالعيبهموفض

 -إن العبقرية اليهودية في الهدم والتخريب ليست

، تلك العبقرية التي  موضع جدل- فيما أحسب

" تصنع "فهـى ال األحداث لصالحهـا، " تستغل"

 وهذا يجعلها أقل "..تستثمرها"األحداث، ولكنها 

تضحية، وأوفر قوة، وأبعد عن المواجهة التي ال 

 . تؤمن عواقبها

اقتصاديا، : مؤثر في الدول الكبرىولليهود وجود 

وسياسيا، وإعالميا، ولم يكونوا غائبين عن النظامين 

الرأسمالي، والشيوعي، وال عن الثورات : العالميين

وثمة عدد غير قليل من المنظمات الكبرى في العالم، 

.. العالمية التي تسهر على خدمة أهداف اليهود
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 حير أذهان اللغز الذي-" الماسونية: "أبرزها

 . الخ".. شهود يهوه "، و "الليونز"، ثم -الباحثين

كل هذا ليس موضع حديثنا، لكن أال يحتمل أن في 

نوعا من المبالغة المقصودة، أو غير األمر 

؟ هذه الصورة الجاثمة في عقول الكثيرين المقصودة

، وهم زعماؤه اليهود هم الذين يحركون العالمأن 

، ...وهم... مبدعوه، وهمالسياسيون، ومفكروه، و

وأن الشخصيات المهمة من غير اليهود ما هي إال 

وليام على حد تعبير " أحجار على رقعة الشطرنج"

 ! غاي كار

 بحكم نجاحهم - ولم ال نفترض أن اليهود أنفسهم

، التي تجعل  هم وراء نشر هذه التصورات- إعالميا

وة أن اليهود ق: خصومهم أسرى وهمٍ كبير مَؤّداه

خفية ال تقهر، وأخطبوط رهيب متغلغل في جميع 

الدول؛ ولذلك فإن كل من يتصدى لهم عسكريا أو 

فكريا يتعرض ألقسى الهزائم، فرًدا كان، أو مؤسسة، 

 . أو دولة

إن هذا الكم الهائل من الكتب التي تتحدث عن 

اليهود، ودورهم الخطير تساهم في تهيئة الجو للتسليم 

 وتمنح تفسيًرا جاهًزا لجميع الهزائم باألمر الواقع،

الهزائم الحضارية، والعسكرية .. التي منيت بها األمة

" كل شيء"إن إحساس الناس بأن . على حد سواء

، التي "الماسونية"مدبر ومبيت، ومدروس من قبل 

أصبحنا نستنشقها مع الهواء الذي نتنفسه، ونتعاطاها 

مة، مع الطعام والشراب يقعد بهم عن المقاو

 . والمواجهة، والجهاد

وبين يدي مجموعة غير قليلة من الكتب التي تتحدث 

اليهودي "ككتاب : المنفوخ" األخطبوط"عن هذا 

، "بروتوكوالت حكماء صهيون"، وكتاب "العالمي

، والذي تحدث "أحجار على رقعة الشطرنج"وكتاب 

وهم جماعة سرية جديدة ، "لنورانيينا"مؤلفه عن 

يضاف إلى ! ية، أي خاصة الخاصةداخل الماسون

 . ذلك عشرات الكتب عن الجمعيات السرية اليهودية

وما يقال عن اليهود يمكن أن يقال عن أي عدو آخر، 

: ينتهج سياسة اإلرهاب الفكري والعسكري، فمثالً

، "السي آي إيه: "أجهزة االستخبارات العالمية، مثل

" بيتالشين "، أو "الكي جي بي"أو ما كان يعرف بـ

أو غيرها من مؤسسات التجسس الظاهرة أو المغلقة، 

أو الجماعات التنصيرية االستعمارية، أيا كانت 

الفتاتها كل هذه المؤسسات أصبحت ذات وجود قوي 

في عدد من المواقع والدول؛ بل وأصبح لها وجود 

قائم بذاته في أكثر من بلد إسالمي، وأصبحت تفسيًرا 

 . جاهًزا لكل حدث

د بعض من يهول شأنها، ويعطيها أكبر من ويعتق

حجمها، أن من يتحدث عنها، أو يفضح خططها، أو 

يكتب، أو يحاضر فهو مهدد في رزقه وحياته، إذًا 

فليسكت الجميع حفاظًا على أرزاقهم وأرواحهم، إن 

فَقَاتلُوا َأوِلياء الشَّيطَانِ ِإن كَيد : " يقول- تعالى-اهللا 

 ]. ٧٦:النساء" [ان ضعيفاًالشَّيطَانِ كَ

فأمام اإليمان الواثق تنهار جميع المؤامرات، وتفشل 

" الخوف "جميع الخطط، لكن البد من نزع عنصر 

الذي قتل كثيرا من الهمم، وأحبط كثيرا من األعمال، 

 وحين توجد !قد يقتل" الوهم "واألحداثُ تؤكد أن 
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يهوديا كان -الفئة المؤمنة الصابرة يتحطم الكيد كله 

وِإن تَصبِروا " أمام صخرة التقوى -أم غير يهودي

 لُونمعا يبِم اللَّه ئاً ِإنشَي مهدكَي رُّكُمضتَتَّقُوا ال يو

 ]. ١٢٠:آل عمران"[محيطٌ

تجاهل قوة العدو  -بحال من األحوال-وهذا ال يعني 

ا، ، حتى لو كان عدوا حقيًرأو التقليل من شأنه

فضالً عن عدو مدجج، وقديًما كان الشاعر العربي 

 :يقول

ال تحقـرن صغيًرا في مخاصمـة     إن البعوضة 

 تدمي مقلة األسد  

لكن من الممكن جدا أن نسلك طريق االعتدال في 

تقدير حجم العدو؛ فال نبالغ في تهويل قوته بما 

يوهن قوانا، ويفت عزيمتنا، ويسوغ لنا الهزيمة، 

فرق . المقابل ال نستهين به أو نتجاهل وجودهوفي 

 - مثالً-" الماسونية"أي فرق بين من ينكر وجود 

 . وبين من يعزو إليها كل ما يحدث في الكون

ولعل ما ُيستفاد من االنتفاضة المباركة في فلسطين، 

، "إسرائيل التي ال تقهر"تعديل نظرة الكثيرين عن 

، سوى الحجارةفلقد قهرها أطفال ليست في أيديهم 

عند هذا الحد؛ بل " الحجر"وعما قريب لن يقف دور 

يا مسلم، يا عبد اهللا، : (سيتعدى إلى أن يقول للمسلم

كما ثبت في ) هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله

  .الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

انحراف فكري أم مدلول ..القرآنيون 

 !  سياسي؟
 - ٢٠٠٢ إبريل ٠٨  -- القاهرة/  اإلسالم اليوم

 االسالم اليوم

أخيًرا أسدل الستار على قضية القرآنيين والتي تضم 

ثمانية متهمين من بينهم سيدة إذ قضت المحكمة 

بمعاقبة المتهمين بالسجن ثالث سنوات مع الشغل 

 . والنفاذ

كما قضت بمعاقبة باقى المتهمين بالحبس سنه مع 

مون قد اعترفوا وكان المته. إيقاف التنفيذ لكل منهم 

بترويجهم لفكر متطرف منحرف ينكر السنة النبوية 

واإلسراء والمعراج وشفاعة النبي محمد صلى اهللا 

االكتفاء اإليمان " عليه وسلم يوم القيامة، ويدعي 

كما اّدعوا بأن الكعبة وثنية وأنكروا جبل " . بالقرآن 

عرفات واعترضوا على التوجه شطر الكعبة في 

عوا أن شهر الصيام هو شعبان وليس الصالة واّد

 . رمضان

والقضية تثير التساؤل حول ظهور مثل هذه 

الجماعات واألفكار المنحرفة التي تتبناها والغريبة 

 ، هل هو انحراف فكري على المجتمع اإلسالمي

ناتج عن الجهل بهذا الدين أم ناتج عن استبعاد الدعاة 

رسميين المخلصين في مصر ، وعدم قيام الدعاة ال

أم أن بملء الفراغ الذي تركته الحركات اإلسالمية 

التستر وراء هذه األفكار إنما هو ستار للوصول 

 لتحقيق مآرب سياسية ؟ 

 حالة الركود في الفكرويرى بعض المراقبين أن 

وغياب الحركات والتي تعيشها األمة اإلسالمية ، 
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 من الساحة بسبب تضييق الحكومات من اإلسالمية

، ومن جانب آخر الترويج الواسع للقيم جانب 

والسلوكيات الغربية، أّدى ذلك كله إلى ظهور 

مجموعات وأفكار دخيلة على المجتمع اإلسالمي 

والتي أنكرت " القرآنيون " أمثال تنظيم جماعة 

 وشبهت - صلى اهللا عليه وسلم -شفاعة الرسول 

 "وقالت إن الطائفين بها " الهيكل الوثني" الكعبة بـ 

 " . كفار

" مجموعة الشواذ المعروفة بتنظيم كما ظهرت 

وأخيرا الخلية  وقصة مّدعية النبوة ، "َعَبدةَ الشيطان 

والتي ألقت السلطات المصرية القبض " الماسونية"

 . عليها مؤخرا

ولإلجابة عن التساؤل السابق عن السبب وراء انتشار 

هذه األفكار، وهل هو انحراف في الفكر أم هي 

نظيمات سياسية تستغل هذه األفكار للوصول إلى ت

أستاذ " صفتي قدري صفتي"مآربها ، يقول الدكتور 

إن العامل النفسي : "الطب النفسي بجامعة عين شمس

في مسائل االنحراف الفكري ضعيف، وليس هو 

السبب المباشر، وكل ما في األمر أن هؤالء يفكرون 

ئص نفسية بطريقة مختلفة عن السائد وليس لها خصا

 ". معينة

إن ": "كمال اإلسالمبولي" ويقول المستشار المصري 

االنحرف الفكري له دوافع وأغراض ، الدوافع إما 

أن تكون دوافع نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية ، 

مدير دار الفرقان " كمال عرفات"بينما يرى الدكتور 

السابق بلندن أن االنحراف الفكري معناه زاوية بعيدة 

 نقطة اتفاق المجموع والمنحرفون فكرًيا عبارة عن

عن مجموعة من الناس تحكمهم ضالالت وإدراكهم 

لألشياء في الغالب ال يكون طبيعًيا نتيجة قصور في 

 . تفكيرهم العقلي

ومع تسليم أغلب المتخصصين بأن االنحراف الفكري 

وراء هذه األفكار الغريبة في أغلب هذه الجماعات ، 

 ينفون أسباباً عدائية مغرضة أحياناً، إال أن بعضهم

، أثبتت " عبدة الشيطان"فبالنسبة لمجموعة 

وراء هذا التنظيم وقيام " الموساد"التحقيقات وقوف 

بزيارة لتل أبيب أكثر من مرة " عبدة الشيطان"زعيم 

كما أن البعد السياسي أيضا كان وراء التنظيم . 

بتكليفهم إذ اعترف المتهمون . األخير " الماسوني"

، بتل أبيب وروما بنشر ) السيانتولوجي(من مقر 

هذا المذهب في مصر على وجه التحديد ، باعتبارها 

محور منطقة الشرق األوسط ، وأن انطالق المذهب 

من مصر سيؤدي إلى سرعة انتشاره في الدول 

كما تبين من التحقيقات أن رمز  .المجاورة

تحمل " صليب"عبارة عن عالمة ) السيانتولوجي(

في أعالها ، وأن هناك عالقة " عالمتي خطأ"

" . السيانتولوجي " و " الماسونية"وتنسيق بين 

األمر الذي يدعو إلى القول في النهاية بأن ظهور 

مثل هذه األفكار ليس وليد االنحراف في الفكر 

توافر العاملين وحده، أو البعد السياسي وحده وإنما 

  .معا

 نهضة  حول نقد أفكار رواد ال
  االسالم اليوم- ٢٠٠٤ مايو ١٦ --  جمال سلطان 

بعد أن نُشر حواٌر لي في إحدى الصحف العربية 

المعروفة تعرض بشكٍل موسع للموقف من رموز 
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الشيخ محمد عبده، النهضة العربية الحديثة، مثل 

، وجمال الدين األفغاني، وعبد الرحمن الكواكبي

ثين والمثقفين وغيرهم ، اتصل بي بعض اإلخوة الباح

، تهوينًا من شأن هؤالء الرموزمعاتًبا لما يراه 

وإقالالً من قدرهم، وتجاهالً إلنجازاتهم في سبيل 

تحريك فكر األمة، ووعيها نحو النهضة المأمولة، 

 من مثل هذا ولم يكن هذا الذي تصوروه مبتغاي أبدا

التي .. الحوار، وال هو مبتغاي من الكتابات السابقة

، نقد تراث هذه الحقبة وتلكم الرموزفي نشرتها 

والحقيقة أن هذه المرحلة ضاعت بين تيَّارين من 

تيار مغاٍل  :الباحثين، وكالهما متحمس لوجهة نظره

، ويراهم صناع نهضٍة، وأنهم بعثوا في هذه الرموز

األمة من مرقدها، وأنهم رواد تنوير، واألمة مدينة 

وتيار آخر .  أمامهالهم بفتح آفاق الفكر واالستنارة

، وأنهم متطرف يرى هؤالء دعاةَ رجعيٍة وتخلف

شدوا المجتمعات العربية إلى األفكار القديمة، 

والتراث المندثر، وأعاقوا انطالقة الفكر العربي نحو 

التحديث والسباق الحضاري الجديد، مما أدى بنا إلى 

ويزيد هؤالء أن من آثار تكريس التخلف والجمود، 

" اإلسالم السياسي"جهد الفكري تولَّدت تيارات ذلك ال

 هذا التباين الشديد في موقف الطرفين ٠الجديدة

حرمنا كثيرا من استبانة الموقف بموضوعية 

 وتأمٍل عاقل، والحقيقة أن هناك طرفًا ثالثًا ونزاهة

أقلَّ حضوًرا في هذا الجدل من التيار اإلسالمي، وهم 

 من رموز طرف يقف موقف الخصومة الشخصية

هذه المرحلة وفق مقاييس شرعية محددة، ودون نظرٍ 

إلى األبعاد الكاملة لقضية ذلك الفكر، ويجتهد في 

اتهام رموزه في نواياهم أو انتماءاتهم أو والءاتهم 

 حول المسألة -على قلته-ونحو ذلك، وهذا الفريق 

من رصد حالٍة إنسانية وفكرية وتاريخية إلى تقييم 

ي وسياسي مجرٍد لهؤالء األشخاص، أخالقي ودين

وهذا منحًى خاطٌئ جدا في مثل هذه األحوال، ويبعد 

بنا عن تحصيل فائدة البحث التاريخي، واالستفادة 

أيًضا من ثمرات التحليل والتقييم الموضوعي 

للمرحلة، حتى ال تتكرر أخطاؤها، وحتى نفيد مما 

ة يكون بها من إيجابيات، وهو ما ال تخلو منه أّي

وفي تقديري أن الموقف تجربٍة فكرية أو اجتماعية، 

الصواب من تلك المرحلة وأشخاصها ورموزها هو 

موقف الرصد والتحليل للحالة االجتماعية والنفسية 

والفكرية التي نشأ فيها هذا الفكر وظهر عطاُء 

، بحيث نفهم األسباب الحقيقية التي أثمرت رموزه

يمكن لنا اإلجابة عن توجهاتهم الفكرية، وأيًضا لكي 

لماذا فشلت جهودهم وأفكارهم على : السؤال الكبير 

مدار أكثر من قرن من الزمان حتى اليوم في إحداث 

النهضة المأمولة، أو تحريك األمة قدًما نحو نبض 

لماذا فشلت الحياة الجديدة ومدارج الحضارة؟ 

اإلجابات التي قدموها في خطبهم ومقاالتهم وكتبهم 

حتى عادت األمة .. م عن أسئلة النهضةوحواراته

بعد كل هذا العمر لكي تطرح نفس األسئلة التي 

كانت تطرحها قبل أكثر من مئة عامٍ بانتظار إجاباٍت 

لم تقبل باإلجابات الفكرية التي بما يعني أنها .. جديدة

، أو أنها لم تستطع هضم قدموها، ولم تعمل وفقها

ة األهم في دراسة هذه الرؤى الجديدة؟ هذه هي القيم

هذه المرحلة، وبالتالي ال ينبغي أن يكون للحماسة 

الشخصية مجاٌل في عملية البحث والتحليل والتقييم، 

سواء في نقد تراثهم وعطائهم، أو في الدفاع عنه، 
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ومحاولة إعادة االعتبار إليه، وأيًضا ينبغي أن يبعد 

األمر عن كونه إدانةً شخصية لهؤالء الرموز، أو 

األمر ينبغي أن يكون .. ًعا شخصيا أيًضا عنهمدفا

أبعد عن األشخاص، وأقرب إلى التجربة والفكرة 

وفيما يخص الحالة اإلسالمية . والرؤية التي طرحت

على سبيل المثال هناك اندفاٌع كبير في اتهام الشيخ 

األفغاني بأنه كان ماسونيا، وكذلك الشيخ محمد عبده، 

في اجتماعات بعض المحافل وذلك لثبوت مشاركاتهم 

، وأجد في كتابات بعض اإلسالميين احتفاالً الماسونية

كبيًرا بهذه التهمة وحرصاً متزايًدا على تأكيدها، 

وبالدرجة التي تحرمهم من رؤية األبعاد المختلفة 

" ماسوني"للشخص وأفكاره، يكفي أن يشار إلى أنه 

كل حتى نهيل التراب على مجمل تجربته وأفكاره ب

تعقيداتها وتشعباتها، وتحوالت صاحبها نفسه على 

ودون أن يبذل الباحث قدًرا مدى السنين والتجارب، 

من الجهد لكي ينقب عن وضع الماسونية في تلك 

 ومدى وعي المثقفين بها، وإدراكهم المرحلة،

ألبعادها التي أدركها الناس بعد ذلك بحكم التجربة 

انة العلمية تقتضي والمآالت والنتائج، إذ إن األم

النظر في هذه الخلفيات كلها؛ ألنها مؤثرةٌ جدا في 

 . تقييم الحدث، وتقييم الشخص وانتمائه ووالئه أيًضا

؛ فهناك قدٌر قاسم أمينأيًضا في تجربة شخص مثل 

من السطحية في دراسة حالته، وبعض الكتابات 

اإلسالمية تتوقف عند حد اتهامه بأنه من أدخل فكرة 

ر المرأة على النمط الغربي إلى المجتمع تحر

العربي، ودعا إلى السفور، وأهان الحجاب، وكسر 

حاجًزا لألخالق والفضيلة انهارت من بعده قيم 

المجتمع، وهذا صحيح، ولكن المسألة ليست في إدانة 

وإنما في معرفة الظروف التي ولد فيها قاسم أمين، 

ثرات التي ، والتحوالت التي طرأت عليه، والمؤفكره

وجهتْه وِجهتَه من قبل سياسيين أو رجال سلطة أو 

رجال فكر أو رجال إعالم وصحافة أو حتى علماء 

دين، وما هي الطرق التي تم بها تدعيم أفكاره في 

المجتمع، وتحويلها إلى سلوك تسلل إلى المرأة 

هذا هو األهم من إدانة .. والمجتمع، وكيف تسلل

قد نكتشف أننا أمام مئة قاسم أمين قاسم أمين، ألننا 

، وقد نكتشف أن آخرين في عواصم اإلسالم المختلفة

يتم الترتيب " قاسم أمين"هناك طابوًرا مستنسخًا من 

له اآلن لكي يؤدي الدور القديم الذي أداه قاسم األول 

وفق تعديالت توافق العصر والزمان الجديد؛ وبالتالي 

مين من جميع أبعادها، فنجاحنا في دراسة حالة قاسم أ

سوف يعين الناصحين لهذه األمة اليوم في أن 

يتصدوا للنسخ الجديدة من قاسم، ويحبطوا المؤامرات 

 إن هذه المؤامرات ٠التي تمكن لفكرته وتوسع لها

هي األخطر من فكر قاسم، ألن النظر في فكر قاسم 

مجرٍد ستجده كالًما تافًها، وعقلية شديدة التسطيح 

ب والسذاجة، وإنما الخطورة كانت فيمن واالضطرا

 وسع له واستثمره وروج لجوهر فكرته وتالعب

بالعقول والوجدانات من أجل أن يمكّن لها في 

 . المجتمع العربي المسلم المحافظ

مرحلة ما يسمى بالنهضة الحديثة، مرحلة خصبة 

جدا، ومليئة بالدروس والعبر، ومعظمها ما زال 

بل .. كاره وأالعيبه، ومن العيبحاضًرا بمعانيه وأف

الخطر أن نتجاهل هذه الدروس المهمة في خضم 

 .بحثنا عن إدانة شخصٍ أو التحمس آلخر
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عندما ينكأ ) حكومة الظل(في ..تأمل 

 ..  الواقع جراح الماضي 
  االسالم اليوم- ٢٠٠٧ أكتوبر ٠٣ --  وائل العريني 

 تُعّد الرواية في العصر الحديث وجهاً من وجوه

التعبير عما يريده الكاتب في صورة غير مباشرة 

 من تبعات رؤيته لألحداث – إن لزم األمر –لتقيه 

وقراءته لها بما تعطيه من حرية في طروق الرمز 

والتالعب في داللته حتى لتعفي األثر من خلفه وتبقيه 

 . في منطقة الرضا والنموذجية

 -قادكما يعبر عنها أحد الن-ومن أجل ذلك فالرواية 

صرخة في وجه الواقع ومخالفة له وثورة عليه، من 

خاللها يقول الكاتب رأيه في مساحة كبيرة من 

 . الحرية التي قد ال يخالطها الموضوعية غالباً

والرواية التي نحن بصدد الحديث عنها هي من 

حكومة (منذر القباني، وتحمل عنوان . روائع د

ال مولع ، وفيها ينسج الكاتب قصة رجل أعم)الظل

بالتاريخ يزور أستاذه الذي جعله يحب هذه المادة، 

 أو ظُن –وبعد زيارته بيومين وجد األستاذ منتحراً 

 في قصره بأحد ضواحي الرباط بعد أن رأى –كذلك 

رجل األعمال في وجه أستاذه امتعاضاً من زائر قال 

 . عنه إنه من زمالئه في العمل

) نعيم(سمه بعد هذا وجد الشاب ورجل األعمال وا

رسالة من أستاذه غير مفهومة بشكل قاطع جعلته 

السيما حين قص عليه يبحث عن سبب موت أستاذه، 

خبر زيارته لتركيا ورؤيته بعض الوثائق وقراره 

 . تأليف كتاب عن جماعة االتحاد والترقي التركية

وينتقل الحديث بعدها مرة إلى الماضي أيام السلطان 

حيرة ) خليل(د نعيم واسمه عبد الحميد؛ إذ يعيش ج

أخرى نتيجة ما بدا له من أمور غير مفهومة يسعى 

إلى حلها أبطالها هم اليهود في جماعة البنائين 

 ). الماسونية(األحرار 

وتستمر الرواية على هذا النسق؛ إذ يلتقي نعيم 

الصحفي المشاكس بتوجيه غير ) طلعت نجاتي(

حتى يصلوا يم، أستاذ نع) بنوّزاني(مباشر من األستاذ 

في النهاية إلى قراءة المؤامرة الصهيونية والتنظيم 

السري الذي أنشأه جمال الدين األفغاني مناوأة 

  ).العروة الوثقى(للماسونية وسماه 

والكاتب من خالل هذه الرواية يريد أن يثبت أو 

 وهو عنوان –) حكومة الظل(يوصل للقارئ أن 

،  العالم يعني سيطرة اليهود على–الرواية 

وتسترهم خلف الحكام المنتخبين أورؤساء دولهم؛ 

 من خالل الماسونية وتفرعاتها –إذ يعمل اليهود 

 في الظل وفي الخفاء يسّيرون األمور، –المتعددة 

ويحلّون ويعقدون حسب ما تمليه مصالحهم الفكرية 

 . والمذهبية واالقتصادية أيضاً

يعيد صياغة كتاب وكأن الكاتب أراد أن 

 بشكل يتيح )حكومة العالم الخفية.. الصهيونية(

للعامة الفهم وقراءة األحداث قراءة واعية بعيداً عن 

نشرات األخبار وكالم الصحف الذي ينقل صباح 

 . مساء ما يريده الساسة ال ما هو واقع حق صحيح

واستخدم الكاتب ببراعة سالح التاريخ، وحاول في 

قارئ قناعته كثير من مواضع الرواية أن يوصل لل

بأن التاريخ يعين بشكل كبير على فهم الواقع وإعادة 
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ترتيب األمور وفق منطقها المجرد البعيد عن 

العاطفة أو التخمين، وكأن التاريخ فانوس يجلو 

الظلمة ويزيح ستار الغموض، وهذا الذي أراد أن 

هل يعيد (يوصله الكاتب يعيد إلى الذهن فكرة كتاب 

 – بشكل أو بآخر –الكاتب يطبق ؛ إذ )التاريخ نفسه؟

ما قاله ذاك الكتاب وأن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه 

أو على األقل يخبرك وينبئك عن األحداث واحتمال 

: وجودها، يقول الدكتور بنوّزاني لطالبه في الجامعة 

، " التاريخ هو مفتاح فهم الحاضر وقراءة المستقبل"

رشدك إلى إن فهمت الماضي فسي! التاريخ: "ويقول

، وهذا "حل ألغاز الحاضر واستشعار المستقبل

يصدقه ما كان يقوله المؤرخون إبان الثورة 

الشيوعية ستدخل أرفف : "الشيوعية، إذ قال أحدهم

، في إشارة واضحة إلى "المكتبات خالل ثالثين سنة

اضمحالل تلك الثورة واستحالتها إلى تاريخ وأحداث 

الفعل ما كان فليس تُروى لألجيال القادمة، وهو ب

هناك اليوم إالّ أذيال الشيوعية التي بدأت تموت هي 

 . أيضاً

وهذه النزعة التاريخية كان ال بد لها من محرك يقوم 

بدفع األحداث والسير بها إلى حيث ُأريد لها، لذا 

استخدم الكاتب أستاذ التاريخ المتمكن من مادته ابن 

ها بل المغرب الذي ال يقبل األحداث على عالت

يغوص فيها ليبحث عن الحلقة المفقودة التي تعينه 

على فهم الواقع ومعرفة أسراره، يسانده في ذلك 

تلميذ نجيب أحب التاريخ دون أن يتخصص فيه، مما 

جعل األستاذ يحركه نحو البحث عن الحقيقة التي 

أي (يعمل في مجلس المبعوثان ) خليل(جعلت جده 

علم أحد من أسرته سنة واحدة دون أن ي) البرلمان

بذلك، ومن أجل هذا كان انتقاء رجل أعمال شاب 

إجادة أخرى للكاتب؛ ألنه من جهة كثير األسفار مما 

يتيح له البحث في أكثر من جهة، ومن جهة أخرى 

فهو شاب ومن طبع الشباب المغامرة وركوب 

المخاطر، كل ذلك ساهم في نسج الصورة التي 

 . ق من أجلهاأرادها الكاتب لروايته وانطل

ولما كان التاريخ وحده ليس غرض الكاتب، بل أراد 

فهم الواقع بمعونة التاريخ، كان ال بد إذن من محرك 

باحث في الواقع واألحداث اليومية الراهنة، حينها لم 

يجد أفضل من صحفي مشاكس ال يريد أن يبتلع 

إفرازات وكاالت األنباء، بل ينقب عن موضوعاته 

 لجج األحداث ليخرج لؤلؤ ويغوص في أعماق

 ). طلعت نجاتي(الحقيقة، فكان هذا متحققاً في شخص 

مع الواقع واليوم ) نعيم(إن التقاء التاريخ في شخص 

واالنطالق معاً في إعادة تشكيل ) طلعت(في شخص 

كما -األحداث ومحاولة وضع النقاط على الحروف 

 إجادة تُحسب للكاتب وتُسّجل له وتسير وفق -يقال

التاريخ (النظرة التي أرادها الكاتب من أول وهلة 

 ). يعين على فهم الواقع

وإمعاناً في هذه الرؤية شُكّلت الرواية من خمسة 

وثالثين فصالً أو مشهداً أو مقطعاً، كان نصيب 

التاريخ منها تسعة تقع بين أحداث الواقع في مزج 

 –منظم بعناية؛ إذ تجد اإلجابة عن تساؤل ما 

 في الفصل –مبعوثان أو العروة الوثقى كمجلس ال

التالي مباشرة، ثم جاء الفصل األخير مازجاً التاريخ 

بالواقع في إطاللة أخيرة للكاتب يختم بها ما بدأه 
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وكرره في الرواية من التالزم والتوافق الكبير بين 

 . التاريخ والواقع

كما يحسب للكاتب من جهة أخرى تلك الروح 

) نعيم( في مواضع عدة منها دفاع اإليمانية المتجلية

عن الفضيلة وعدم امتهانها باسم الفن ، يقول في 

جمع من الفنانين والفنانات وعلية القوم في مصر 

حين جمعه معهم احتفال جلب إليه نعيم دون علمه، 

إذا كان الفن يتعارض مع تعاليم الدين فهو : "يقول

 ". مرفوض

 والروضة كما ينص الكاتب على الصالة والدعاء

الشريفة في المسجد النبوي، واختار شيفرة الرسالة 

التي بعثها األستاذ لتلميذه من القرآن في إشارة 

واضحة إلى أن العودة إلى المجد وبناء الحاضر 

الناجح لألمة ال يكون إالّ من خالل االنطالق مجدداً 

من القرآن كما كان سلف األمة الناجح، ألن مجداً ال 

ئم صلبة من تراث األمة ال يقوم أبداً، يقوم على دعا

وإنما يتهاوى البناء كلما ارتفع قليالً، مع مالحظة أن 

ن اهللا ال يغير ما بقوم (هذا المجد يعود إلى قاعدة 

 ). حتى يغيروا ما بأنفسهم

ولقد اعتنى الكاتب ببيئة عمله عناية كبيرة، واختارها 

وفق منهج واضح المعالم ظاهر العالقة مع 

مون واألحداث التي خلقها، فحينما اختار المض

المغرب بيئة تاريخية فهو قد لمح عناية أهل المغرب 

بالتاريخ وشغفهم به، ثم في مصر حيث الخيانة 

وكان عدد من تجارها وقربها من فلسطين، 

متواطئين مع العدو اليهودي، أما استانبول فهي 

د مدار األحداث التاريخية المعروفة والتي كان لليهو

 . كَبر الفتنة فيها

والمدينة عند الكاتب هي منطلق النهضة اإلسالمية 

الحديثة، كما أنها منطلق الدين اإلسالمي في عهده 

الزاهر عهد النبوة والخالفة الراشدة الذي آتى أكله 

ضعفين في امتداد رقعة اإلسالم وكثرة سواد 

المسلمين، وأساس تلك النهضة الحديثة الرجوع إلى 

 . هللا واالعتصام بالعروة الوثقى ال انفصام لهاكتاب ا

ولندن بلد التآمر ومصدر التوجيهات واألوامر 

الدنيئة في ظالم الليل وغفلة الرقيب، وهذا اختيار 

موفق؛ إذ أوروبا كلها بلد يكثر فيه اليهود وقادة 

التنظيمات السرية التي تتخذ من الغدر والخسة 

ر لصوصية وسيلة قذرة لغاية أشد قذارة وأكث

 . وإجراماً

وأبرزت الرواية بشكل مذهل سالح اليهودية األول 

في كل زمان؛ إذ يفتحون بالمال ما استغلق، 

ويزعزعون به ما استقر، يهدمون به صروح 

الفضيلة، ويحطِّمون بوساطته ضمائر الناس حتى 

 يتعاون معهم كثير من الناس مستفيدين بشكل دنيء

ذي يخبر عن طمع من الحديث النبوي الشريف ال

اإلنسان، حتى لو كان له واٍد من ذهب لتمنى معه 

آخر في سعي حثيث لبناء قصور الذهب التي ال 

 . تغرب عنها الشمس

المال عند اليهود هو السالح الذي يتحكمون به في 

مصائر الناس وسياسات الدول، والشواهد كثيرة على 

ذلك، فقد عرضوا على السلطان عبد الحميد تسديد 

يون الدولة التي بلغت رقما فلكياً، باإلضافة إلى د
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أموال كثيرة وخدمات مقابل التنازل عن فلسطين، 

 رفض بإباء إسالمي – رحمه اهللا –ولكن السلطان 

وآثر الفقر الموشى باألمانة على غنًى مشوب 

فلسطين : (بالخيانة وملوث بها، وقال قولته المشهورة

فلن أتنازل عن أرضي وأرض آبائي رووها بدمائهم، 

وهذا ما كان حتى إن ). شبر منها بأموال الدنيا كلها

 !! ابنه وجد سائقاً لسيارة أجرة بين سورية ولبنان

واستخدم الكاتب التسمية الرامزة بشكل رائع وإلماح 

ولعلها إشارة ) نعيم(بديع، فقد اختار لبطل قصته اسم 

ن إلى أن الغنى والثروة ورغد العيش ال يمنع أبداً م

التفكير في واقع األمة ومصيرها، وواجب الفرد تجاه 

 . دينه وأرضه وأمته

جد نعيم صادق المخالة والصداقة مخلص ) خليل(و 

للصديق ولتنظيم العروة الوثقى حتى مات وحرقت 

أي أن ) وّزان(جثته مع بيته، وهو باإلضافة إلى ذلك 

العاطفة والحماس ال يأخذ اإلنسان ويرديه في موارد 

هلكة، بل تجب زنة األمور وحساب العواقب حتى الت

ال يكون اإلنسان متهوراً ال يستخدم عقله قبل اإلقدام 

 . أو اإلحجام

ويختار الكاتب للصحفي المشاكس المتطلع لألمور 

الباحث عن الحقيقة في النظر بظواهرها والنفاذ إلى 

، فناسب اسمه )طلعت نجاتي(أعماقها يختار له اسم 

ه التي توجب على ممتهنها التطلع مهنته ووظيفت

والبحث وتعريض النفس للمخاطر سعياً وراء الخبر 

 . الصادق، ولذا كانت الصحافة مهنة المتاعب

ذاك الشيخ الفلسطيني الذي يقود ) أبو بكر الحسيني(و

تنظيماً فتياً قليل األنصار واألعوان متربص به، 

ن ينطلق من الحق، ويسعى إلى إنقاذ الناس من براث

الشر وتربص العدو باألمة، قاربت مهمته إلى حد 

 في – رضي اهللا عنه –كبير مهمة أبي بكر الصديق 

فجر اإلسالم حين كان يسعى إلى إنقاذ الناس من 

أبو (ظالم الوثنية إلى نور اإلسالم، فناسب هذا االسم 

وظيفة الحسيني ومهمته التي قام بها طائعاً ) بكر

 . مختاراً متحمساً

الخاطر ليذهب بي إلى إشارة أخرى أكثر بعداً بل إن 

و ) أبي بكر(ورمزية من خالل الجمع بين 

إذ أظن أنها إشارة من الكاتب إلى وحدة ) الحسيني(

المسلمين، وأن ليس هناك شيء اسمه سنة وشيعة 

السيما وأن رؤوس الشيعة وأئمتهم ال يقرون بتلك 

ون العداوة للصحابة رضوان اهللا عليهم، بل ويكفر

 . من سب أحدهم أو انتقص منه ولو هازئاً أو مازحاً

ولعل من المناسب قبل أن أختم هذا الحديث أن أشير 

 : إلى عدة ملحوظات هي

ما جاء في ختام الرواية من إدراك حفيد الشيخ : أوالً

الحسيني لما جاء من أجله نعيم من أول وهلة، 

ومعرفته ما يريد وأنه حفيد خليل الوزان، وهذا 

لمشهد غير مسّوغ، مما يجعله غير مقبول في ا

الحدث الذي يشترط فيه مخالفته للمتوقع مع المحافظة 

على جانب اإلقناع والتسويغ من خالل السياق، ثم 

أن ) العروة الوثقى(يفترض بهذا التنظيم السري 

يكون أعضاؤه أكثر سرية السيما في فورة وعنفوان 

 أعوانه وامتداد التنظيم المعادي وقوة سلطانه وكثرة

مخالبه إلى كثير من البالد اإلسالمية، كما تشير 

 . الرواية في أحداثها المتتابعة
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النهاية المفتوحة على نحو غير معتاد أو : ثانياً

متوقع، نعم النهاية المفتوحة أجود وأخصب وأكثر 

استثارة للذهن، ولكن هذه الرواية ال يمكن التنبؤ بما 

ن وجهة نظر الكاتب، يمكن أن يقع بعد ذلك م

فالكاتب لم يشر أو يتوجه إلى اتجاه يمكن أن يكمله 

 . القارئ وينسج من خالله نهاية الرواية

ثم إن إنهاء الرواية على هذا النحو يجعلنا نظن أن 

الكاتب استعجل كثيراً في ختم روايته والتخلص منها 

بشكل سريع غير مسّوغ، وإن كنت أظن أن رحلة 

يا إشارة إلى وجوب التوجه إلى الشرق نعيم إلى ماليز

البعيد كثيراً عن مخالب المؤامرات والخصب كثيراً 

واألكثر قبوالً للروح اإلسالمية واستعداداً لبناء 

حضارة إسالمية، إن كان الكاتب أراد ذلك فإن 

إشارته تلك ضعيفة إلى درجة خفائها على كثير من 

 . القّراء

ية انعكاساً لرواية كأني أرى في هذه الروا: ثالثاً

؛ إذ )شيفرة دافنشي: (عالمية مشهورة ومعروفة هي

تتفق الروايتان في قضايا رئيسة مع اختالف الغرض 

 : والمرمى، ويمكن إجمال نقاط االتفاق فيما يلي

حول منظمات سرية  عقد الرواية وإنشاؤها -١

، ويكون لها قديمة تظهر في وقت الرواية الحاضر

 ومجرى األمور فيها، وهذا تأثير على األحداث

التأثير هو بشكل سري، و وسيع التأييد على نحو 

 . غير مفهوم

 الصراع والتدافع الذي حرك الرواية وخلق -٢

الحياة فيها هو قتل أراد فيه المجرم أن يبدو وكأنه 

انتحار ليضلل األجهزة الرسمية، وينتهي األمر دون 

يم اللوفر تحرٍّ أو بحث، وهذا ظاهر في طريقة قتل ق

في ) بنوّزاني(، وطريقة قتل )دان براون(في رواية 

 . منذر القباني. رواية د

 المقتول في كال الروايتين يحاول بعث رسالة -٣

لشخص فيلجأ للشيفرة والتعمية من خالل الرسالة، 

 . ويسعى البطل إلى فك تلك الشيفرة

 التقاء التاريخ في كال الروايتين بالواقع، حيث -٤

عميلة ) صوفيا(أستاذ التاريخ بـ) النغدون (التقى

محب التاريخ بـ ) نعيم(االستخبارات، والتقى 

الصحفي المشاكس، وكان هذا اللقاء بتوجيه ) طلعت(

غير مباشر من المقتول من خالل الرسالة، والمقتول 

في الرواية األولى قيم اللوفر وفي الرواية الثانية 

 . ة سرية، وكالهما عضو في جماع)بنوّزاني(

مع هذا رواية مشوقة ممتعة ) حكومة الظل(لقد كانت 

تأسر قارئها حتى تجبره على إتمامها في مجلسه 

مبدعاً في خلق ) منذر(الذي بدأها فيه، وكان الدكتور 

حياة متحركة في تضاعيف روايته، مما يجعلنا نقف 

احتراماً ونرفع القبعة ونشهد بتفوقه في تحقيق 

ويق والمتعة مع الفائدة والنفع التش: غرضي الرواية

 . من خالل الحبكة واألحداث المتسلسلة
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  الروتاري

  

   اسالم ويب– ٢٢/٠٩/٢٠٠٢

الروتاري جمعية ما سونية يهودية تضم رجال 

مل اإلنساني من األعمال والمهن الحرة، تتظاهر بالع

أجل تحسين العالقات بين البشر، وتشجيع المستويات 

األخالقية السامية في الحياة المهنية، وتعزيز النية 

 . الصادقة والسالم في العالم 

" أو " دوران" كلمة إنجليزية معناها :وكلمة روتاري

وقد جاء هذا االسم ؛ ألن االجتماعات " . مناوبة 

،  مكاتب األعضاء بالتناوبكانت تعقد في منازل أو

وقد . وال زالت تدور الرئاسة بين األعضاء بالتناوب 

العجلة " اختارت النوادي شارة مميزة لها هي 

على شكل ترس ذات أربعة وعشرين سنا " المسننة 

باللونين الذهبي واألزرق ، وداخل محيط العجلة 

المسننة تتحدد ست نقاط ذهبية ، كل نقطتين متقابلتين 

شكالن قطًرا داخل دائرة الترس بما يساوي ثالثة ت

أقطار متقاطعة في المركز ، وبتوصيل نقطة البدء 

لكل قطر من األقطار الثالثة بنهاية القطرين األخرين 

" روتاري : "  تحتضنها كلمتاتتشكل النجمة السداسية

أما اللونان الذهبي  .باللغة اإلنجليزية " عالمي"و

ن اليهود المقدسة التي يزينون واألزرق فهما من ألوا

بها أسقف أديرتهم وهياكلهم ومحافلهم الماسونية، 

دول السوق األوروبية " وهما اليوم لونا علم 

 " .المشتركة 

 التأسيس وأبرز الشخصيات
م أسس المحامي ١٩٠٥ من فبراير عام ٢٣ في -

 أول ناٍد للروتاري في مدينة شيكاغو بول هاريس

 بعد ثالث سنوات من نشر بول بوالية ألينوي، وذلك

سليفر هاريس لفكرته التي اقتنع بها البعض، ويعتبر 

مهندس  (وغوستاف إيه لوهر) تاجر الفحم (شيلر

، )التاجر الخياط (وسيرام إي شورى) المعادن

مؤسسي ) المحامي(باإلضافة إلى بول هاريس 

 وواضعي أسسها الفكرية بعد الحركة الروتارية

وقد عقد اجتماعهم األول . ورية اجتماعات متكررة د

في نفس المكان الذي بنى عليه فيما بعد مقر النادي 

 .  اليوم ١٧٧الروتاري الذي يحمل اسم شيكاغو 

شيرلي  بعد ثالث سنوات انضم إليه رجل يدعى -

 الذي وسع الحركة بسرعة هائلة، وظل بري. د

 . م ١٩٤٢سكرتيًرا للمنظمة أن استقال منها في سنة 

م بعد أن ١٩٤٧سنة ) المؤسس(ي بول هاريس  توف-

 ناٍد ٦٨٠٠ دولة، وأصبح لها ٨٠امتدت الحركة إلى 

 . عضو ٣٢٧٠٠٠تضم 

م ثم ١٩١١ انتقلت الحركة إلى دبلن بإيرلندا سنة -

انتشرت في بريطانيا بفضل نشاط شخص اسمه 

 الذي كان يتقاضى عمولة عن كل عضوٍ مستر مورو

 .جديد 
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تاري في الوطن العربي بثالث وقد ارتبط تاريخ الرو

 :ظواهر

 . باالستعمار الغربي في نشأته وغالبية أعضائه -

 . بالطبقات االرستقراطية وذوي النفوذ والمال -

 بنشاط شامل عام لجميع العالم العربي بصورة -

 .مباشرة أو غير مباشرة 

 في الثالثينيات تم تأسيس فروع للروتاري في -

كما .االستعمار الفرنسي  برعاية ومراكش الجزائر

يوجد لها اآلن العديد من الفروع في أماكن ومدن 

 .مختلفة من العالم العربي

 األفكار والمعتقدات
الدين مسألة ذات قيمة ال في اختيار " عدم اعتبار  -

العضو، وال في العالقة بين األعضاء ، وال يوجد 

ال يشتغل يزعم الروتاري أنه : اعتبار لمسألة الوطن

 ، وليس له أن يبدي لمسائل الدينية أو السياسيةبا

 .رأيا في أي مسألة عامة قائمة يدور حولها جدال 

 تلقِّن نوادي الروتاري أفرادها قائمة باألديان -

المعترف بها لديها على قدم المساواة مرتبة حسب 

البوذية، النصرانية، الكونفشيوسية، : الترتيب األبجدي

وفي آخر القائمة ..  المحمديةالهندوكية، اليهودية،

 " .الطاوية " التأويزم 

إسقاط اعتبار الدين يوفر الحماية لليهود ويسهل  -

تغلغلهم في األنشطة الحياتية كافة، وهذا يتضح من 

ضرورة وجود يهودي واحد أو اثنين على األقل في 

 .كل ناد 

 عمل الخير لديهم يجب أن يتم دون انتظار أي -

معنوي، وهذا مصادم للتصور الديني جزاء مادي أو 

الذي يربط العمل التطوعي بالجزاء المضاعف عند 

 .اهللا 

 ٦٠لهم اجتماع أسبوعي، وعلى العضو أن يحرز  -

 .في المائة من نسبة الحضور سنويا على األقل 

 باب العضوية غير مفتوح لكل الناس، ولكن على -

على الشخص أن ينتظر دعوة النادي لالنضمام إليه 

 .حسب مبدأ االختيار 

 التصنيف يقوم على أساس المهنة الرئيسية، -

 . مهنة ٧٧وتصنيفهم يضم 

 العمال محرومون من عضوية النادي، وال يختار -

 .إال من يكون ذا مكانة عالية 

 يحافظون على مستوى أعمار األعضاء ويعملون -

على تغذية المنظمة بدم جديد، وذلك باجتالب رجال 

 .ل العمر في مقتب

 يشترط أن يكون هناك ممثل واحد عن كل مهنة ، -

وقد تخرق هذه القاعدة بغية ضّم عضو مرغوب فيه، 

أو إقصاء عضو غير مرغوب فيه، وقد نصت الفقرة 

الثالثة من المادة الرابعة من القانون األساسي 

 :للروتاري الدولي على ما يلي

 ال يجوز قبول أكثر من عضو عامل واحد في -

صنيف من تصنيفات األعمال والمهن باستثناء ت

تصنيفات األديان ووسائل اإلعالم والسلك 

الدبلوماسي، ومع مراعاة أحكام الالئحة الداخلية 

 .الخاصة باألعضاء العاملين اإلضافيين 
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 يشترط أن يكون في المجلس اإلداري لكل نادي -

شخص أو شخصان من رؤساء النادي السابقين أي 

بول (ر الروتاري المنحدر من من ورثة الس

 ).هاريس

 الذي كان عضًوا لمدة ثالث تشارلز ماردن -

سنوات في أحد نوادي الروتاري قام بدراسة عن 

 :وخرج بعدد من الحقائق وفيهاالروتاري 

ينتمي  عضًوا في نوادي الروتاري ٤٢١ بين كل -

 مع االستنتاجات جعل  عضوا منهم للماسونية١٥٩

 .ة قبل النادي الوالء للماسوني

اقتصرت عضوية الروتاري  في بعض الحاالت -

 بريطانيا - فقط كما حدث في أدنبره على الماسون

 .١٩٢١سنة 

: م ما يلي١٨٨١ ورد في محافل نانس بفرنسا سنة -

إذا كان الماسونيون جمعية باالشتراك مع غيرهم " 

فعليهم أال يدعوا أمرها بيد غيرهم، ويجب أن يكون 

 وأن تسير بأيد ماسونيةارة في مراكزها رجال اإلد

 " .بوحي من مبادئها 

 نوادي الروتاري تحصل على شعبية كبيرة ويقوى -

 أو تخمد، حينما تضعف الحركة الماسونيةنشاطها 

حتى تزول ذلك ألن الماسون ينقلون نشاطهم إليها 

 . فتعود إلى حالتها األولى تلك الضغوط

فترة ذلك إبان م، و١٩٠٥ تأسست الروتاري عام -

  .نشاط الماسونية في أمريكا

 هناك عدة من األندية تماثل الروتاري فكًرا -

الليونز، الكيواني، االكستشانج، : وطريقة وهي

) أبناء العهد (المائدة المستديرة، القلم، بناي برث

فهي تعمل بنفس الصورة ولنفس الغرض مع تعديل 

اسطتها بثُّ إلكثار األساليب التي يتم بوبسيط، وذلك 

 .األفكار واجتالب المؤيدين واألنصار 

بين هذه النوادي زيارات متبادلة، وفي بعض  -

المدن يوجد مجلس لرؤساء النوادي من أجل التنسيق 

 .فيما بينها 

 الجذور الفكرية والعقائدية
 في توافق كامل بين الماسونية والروتارييوجد  -

ي اعتمادهم ، وف) الدين، والوطن، والسياسة(مسألة 

فالعضو ال يمكنه أن يتقدم بنفسه ) االختيار(على مبدأ 

 ترسل إليه بطاقة دعوةلالنتساب، ولكن ينتظر حتى 

 .للعضوية 

 القيم والروح التي يصبغُ بها الفرد واحدةٌ في -

المساواة واإلخاء الماسونية والروتاري مثل فكرة 

 وهذه روح.  والتعاون العالمي والروح اإلنسانية

خطيرة تهدف إلى إذابة الفوارق بين األمم، وتفتيت 

أفرادا جميع أنواع الوالءات، حتى يصبح الناس 

إال اليهود ، وال تبقى قوة متماسكة ضائعين تائهين

  .الذين يريدون السيطرة على العالم

نطاق  الروتاري وما يماثله من النوادي تعمل في -

ون سيطرة الماس من خالل المخططات اليهودية

 الذين هم بدورهم مرتبطون باليهودية العالمية عليها

نظريا وعمليا،ورصيد هذه المنظمات ونشاطاتها يعود 

 .على اليهود أوالً وآخًرا

قيادة  تختلف الماسونية عن الروتاري في أن -

 على عكس الروتاري الماسونية وراسها مجهوالن
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الذي يمكن معرفة أصوله ومؤسسيه، ولكن ال يجوز 

تأسيس أي فرع للروتاري إال بتوثيق من رئاسة 

 .المنظمة الدولية وتحت إشراف مكتب سابق 

 تتظاهر بالعمل اإلنساني من أجل تحسين الصالت -

بين مختلف الطوائف، وتتظاهر بأنها تحصر نشاطها 

في المسائل االجتماعية والثقافية، وتحقق أهدافها عن 

ندوات التي طريق الحفالت الدورية والمحاضرات وال

تدعو إلى التقارب بين األديان وإلغاء الخالفات 

 .الدينية 

يمتزج اليهود  أما الغرض الحقيقي فهو أن -

، وعن طريق بالشعوب األخرى باسم الود واإلخاء

ذلك يصلون إلى جمع معلومات تساعدهم في تحقيق 

نشر أغراضهم االقتصادية والسياسية وتساعدهم على 

، ويتأكد التفسخ االجتماعيى  تعين علعادت معينة

هذا إذا علمنا بأن العضوية ال تمنح إال للشخصيات 

 .البارزة والمهمة في المجتمع 

 االنتشار ومواقع النفوذ
م ١٩٠٥ بدأت أندية الروتاري في أمريكا سنة -

وانتقلت بعدها إلى بريطانيا وإلى عدد من الدول 

لندن وزيورخ األوروبية، وفروعها الرئيسية في 

، وترتبط رئاسة كل منطقة روتارية على وباريس

بالمركز العام في مستوى العالم ارتباطًا مباشًرا 

 عن طريق ممثلها العالمي في األفرع إيفانستون

 دولة في ١٥٧الرئيسية، وقد غطت أندية الروتاري 

 .العالم 

مصر، السودان، لبنان،  تضم ٢٤٥ المنطقة -

هذه المنظمة أكثر ، كما أن لاألردن، البحرين، قبرص

من أربعين فرًعا في إسرائيل، ولها نواد في عدد من 

كمصر واألردن وتونس والجزائر الدول العربية 

وليبيا والمغرب ولبنان، وتعد بيروت مركز جمعيات 

  .الشرق األوسط

 :ويتضح مما سبق

أن الروتاريين يستهدفون القضاء على المعالم الثقافية 

اد بيئة واحدة تعمها األفكار والدينية المتميزة إليج

والمبادئ الروتارية التي تستمد مفاهيمها من الحركة 

الماسونية العالمية، وتتخذ الناقوس والمطرقة شعاًرا 

، وتتخذ هذه المنظمة أسماء أخرى تعمل في ظلها لها

لجنة اإلنرهويل التي تختص بالسيدات وتضم : مثل

قم مصر واألردن منطقة إنرهويل واحدة تحمل ر

  .، ولجنة الروتاراكت ولجنة اإلنتراكت٩٥

وتعتبر هذه النوادي خطًرا داهًما على اإلسالم 

والمسلمين لتظاهرها بالعمل اإلنساني، في حين أنها 

معاول هدم للروح اإلسالمية، وتعمل في نطاق 

 .المخططات اليهودية العالمية 

 حكم الشرع فيها
نظمات لقد أصدر المؤتمر اإلسالمي العالمي للم

 -هـ ١٣٩٤اإلسالمية الذي انعقد بمكة المكرمة عام 

قراره الحادي عشر والخاص بالماسونية م ١٩٧٤

 وحركات التسلح وأندية الروتاري وأندية الليونز

 :الخلقي وإخوان الحرية بأن

 وعلى الدول يخرج منها فورا على كل مسلم أن -

  داخل بالدها ، وأن تغلقتمنع نشاطهااإلسالمية أن 

 .محافلها واوكارها 



 التحدي الصهيوين                        )٦-١٨(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
 اتيجية           مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستر                 ٤٧ من٤٣                                            ٢٠٠٩ -تشرين الثاين

 

 أي شخص ينتسب إليها ومقاطعته عدم توظيف -

 .كلية 

 أي مسلم ينتسب إليها ألي عمل يحرم انتخاب -

 .إسالمي 

 .بكتيبات ونشرات تباع بسعر التكلفة فضحها  -

 كما أعلن بالمجمع الفقهي في دورته األولى أن -

الماسونية وما يتفرع عنها من منظمات أخرى 

الروتاري تتنافى كلية مع قواعد اإلسالم كالليونز و

   .وتناقضه مناقضة كلية

  الصحفي أبو إسالم أحمد عبد اهللا
 -- حمدي عبد العزيز:  حاوره-القاهرة 

  اسالم ويب- ٢٥/٠٦/٢٠٠١

 وكانت كتابتي عنها توغلت في معاقل الماسونية* 

 حًدا فاصالً بيننا 

  تتستربناء هيكل سليمان هدف خفي للماسونية* 

 . وراء العمل الخيري لتحقيقه

 : نحن مسؤولون عن* 

  اختراق الروتاري والليونز لمجتمعاتنا اإلسالمية -

 الطابور الخامس سالح اختراقي لكل دولة داخل -

 العدو والماسونية هما طابور أعدائنا ... الدولة

 ال يؤمنون بحوار األديان وحقوقي كمسلم لديهم - 

  عندي جديرة بالبحث مثل حقوقهم

الماسونية والكنيسة وراء إسقاط الخالفة  -

  العثمانية

 ١٩٩٣ كشفت السر وراء إغماء فتيات مصر عام -

 فتعرضت لهجوم حاد 

تعرض لهجوم حاد عندما عكس الصورة وركز 

جهوده الفكرية على النشاط الكنسي التنصيري وقفز 

على التساؤل عن حقوق أهل الذمة في اإلسالم 

قوقي أنا كمسلم لدى هؤالء ؟ وما هي ما ح: متسائال 

 صورتي الذهنية عندهم ؟ 

واتهموه بأنه باحث في الجن والعفاريت رغم أنه 

 عاما من عمره الدعوي في ١٥أنفق أكثر من 

فضح الماسونية وتنظيماتها السرية وتحالفاتها مع 

 ٥٠وذلك عبر ما يقرب من  ، الصليبية الغربية

احد عن الجن تعليقًا ، ولم يكتب سوى كتيب وكتاباً

 . ١٩٩٣على حادثة غريبة وقعت في مصر في عام 

وحول نشاطه الدعوي وجهوده الفكرية التقينا 

األستاذ أبو إسالم أحمد عبد اهللا ومدير الصحفي 

 ، وأثرنا معه عدًدا كثيًرا من مركز التنوير اإلسالمي

القضايا والتساؤالت التي كانت إجاباتها محفزات 

ة وبحثية أكثر منها مسلمات أو ومثيرات فكري

 . بديهيات

مزيدا من التعرف عليكم أوال قبل أن يمتد بيننا ** 

 ***خيط الحوار؟ 

 وحاصل على ليسانس أحمد عبد اهللاسمي أبو إسالم 

الدراسات الفلسفية من جامعة عين شمس ثم دبلوم 

الصحافة من جامعة القاهرة فدبلوم التربية من جامعة 

د منذ ثالث سنوات للماجستير في عين شمس ، وأع

.  عاًما١٥التربية المقارنة ، كما أعمل صحفًيا منذ 

وصدر لي وأعمل مديًرا لمركز التنوير اإلسالمي ، 
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 كتابا ودراسة إلى جانب إصدار بعض ٥٠حوالي 

األعداد من صحيفتي التنوير اإلسالمي والصحائف 

: ور، تتركز اهتماماتي الفكرية في ثالث محاالعربية 

 ثم المذاهب الهدامة أندية الروتاري والماسونية

 . األخرى والنشاط الكنسي في مصر وبالد المسلمين

وأنا متزوج ، والزوجة حاصلة على ليسانس 

الدراسات الفلسفية ودبلوم التربية ، ولها أربعة 

إصدارات، ولنا والحمد هللا أربعة أبناء وبنت واحدة 

 . لبراء وآالءإسالم والمعتصم وميسرة وا: هم 

   حقيقة الماسونية

متى بدأ اهتمامكم بما يطلق عليه الماسونية ؟ ** 

*** 

 وحاولت - كما قلت لك –بدأ ذلك من وقت مبكر 

باالستعانة ببعض جمع المعلومات عن الماسونية 

 ، واتضح لنا بعد ذلك أن األمر الزمالء الصحافيين

  ألن المعلومات التيال يخلو من جرأة ومغامرة

 . توصلنا إليها كانت تفضح الخصوم 

كتابات األستاذ حسين وأذكر أنني استفدت كثيًرا من 

 ثم والشيخ عبد اهللا التل ، ، عمر حمادة من سوريا

وأتوغل انطلقت بعد ذلك أجمع المعلومات الميدانية 

 حتى كشفت عن في معاقل الماسونية بأساليب خفية

ذا هو نفسي في كتاب الطابور الخامس ، وكان ه

 . الحد الفاصل بيني وبينهم

البعض ال يعرف الكثير عن الماسونية سوى ** 

 *** االسم فقط فماذا تقولون عنها ؟

 الماسونية تنظيم سري مثل مئات التنظيمات السرية

لكنها كانت في إحدى الفترات أضخمها وأكبرها 

وأكثرها ماال، وأعقدها تنظيًما ، وبسبب هذه القدرات 

 الدول الغربية والعربية أخطارها استشعرت بعض

وقد مر هذا التنظيم فحاربتها وأوقفت نشاطها، 

كانت الهوية صليبية  ، في األولى بمراحل ثالث

 ، وأعقبتها كاملة ترفض عضوية اليهود والمسلمين

كانت العضوية صليبية المرحلة الثانية حيث 

التي سمح لبعض ، ثم المرحلة الثالثة ويهودية

ورغم تجريم نشاط هذا ، لها بالعضوية المسلمين خال

التنظيم في مصر فقد عاد إلينا بأشكال جديدة هي 

منظمات الروتاري والليونز التي تمهد للمفاهيم 

والشكل األحدث لهذه التنظيمات هو . الماسونية

 ). منظمة العجلة الداخلية (األنزويل

ولكن ما هي أهم فكرة تحكم الماسونية وأذنابها ** 

 ***؟ 

محاربة كل األديان مع الماسونية ال تعني سوي 

 ، وتطبق هذه الفكرة على اإلبقاء على فكرة الالدين

الهدف النهائي الجميع إال األعضاء اليهود ، ألن 

 ، حتى إن لهذا التنظيم هو بناء هيكل سليمان

 Fyee(ترجمة الماسونية باإلنجليزية هي 

Massom ( ون من سيبنيعني البناؤون األحرار أي

 ، وهؤالء البناؤون أصبحوا كالغثاء في بالدنا الهيكل

، وأعدادهم كثيرة وخاصة في مجاالت العلوم والفن 

إنها ال تُعنى  . ويركزون نشاطهم حاليا على المرأة

 . سوى بتخريب المجتمعات من خالل تخريب عقائدنا
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 الطابور الخامس 
ذا أال يثير ذلك الكالم اندهاش البعض ، خاصة إ** 

علمنا أن للروتاري والليونز أنشطة خيرية عديدة ؟ 

 *** أم أن هذه وسيلة اختراقية ؟

يكفي أن نعلم أن أحد شروط عضوية مثل هذه 

أن يكون المرشح صاحب منصب أو التنظيمات 

 ، وبغير ذلك ال يختار وال تقبل وجاهة اجتماعية

عضويته ، كما أن األعضاء مكلفون بضم عناصر 

طيادها من مقر العمل أو الحي السكني جديدة يتم اص

يتسلل هؤالء للفئات ، وتحت شعار العمل الخيري 

 ورجال األعمال العليا في المجتمع مثل الوزراء

وأصحاب التوكيالت للشركات الغربية والفنانين 

وغيرهم ، هذا العمل مجرد ستار شرعي للهدف 

 . الحقيقي

اء يتهم البعض الروتاري والليونز بأنهما ور**

ما هي . انتشار الفساد واالنحرافات الال أخالقية

 ** حقيقة ذلك ؟

بالطبع مثل هذه التنظيمات مرشحة ألن تكون 

أوضاعها فاسدة أخالقًيا وهذا ينتج عن االنحراف عن 

الدين والعقيدة الالدينية المتبعة في مثل هذه 

وأود أن أؤكد أن اإلنسان المنضبط بعقيدة . التنظيمات

 أقل قابلية - ذميا من النصارى واليهود حتى لو كان

لالنحراف ألنه يؤمن بالموت والحساب بينما الالديني 

 . عديم التفكير

المسلمون ال يهزمون عسكريا ، وال سبيل لغزوهم ** 

إال بمثل هذه المنظمات هل توافقون على هذه المقولة 

 *** ؟

هذا كالم صحيح ، ولكن في فترة زمنية محددة وهي 

لخالفة اإلسالمية عندما كنا نسعد بوجودها فترة ا

وننعم باالستقرار في ظل قوتها العسكرية ، هنا فقط 

تصدق المقولة ويكون السبيل لهزيمتنا االختراق من 

أما . الداخل بالتنصير والماسونية ؛ الطابور الخامس 

اآلن فنحن بال قوة ، والعقيدة في النفوس ضعيفة 

دنا مع العدو ، ومن ثم واالستبداد يأكلنا ويتآمر ض

واختراق . فالهزيمة هزيمتان سحق عسكري 

 ولهذا فإن انتشار هذه األكثرية مشروط .عولمي

باالنهيار السياسي والثقافي واالجتماعي ، وهو ماال 

يمكن أن يتأتى لمجتمع إسالمي متمسك بعقيدته 

وإذا اهتزت موازين الشرع لدى الحاكم اإلسالمية ، 

خفافيش والجرذان السفاحون والحكومة يظهر ال

 . وتتعدد الفرق والمذاهب

فماذا " الطابور الخامس"ترددون مصطلح ** 

 *** تقصدون من هذا المصطلح ؟

أشير أوال إلى أن مثل هذه المنظمات يصدق عليها 

، والتي نفهمها في المثال " الطابور الخامس"قول 

فإن كل ) ب(تحارب الدولة ) أ(لو أن الدولة : التالي

دولة تستخدم جميع األسلحة بما فيها الطابور الخامس 

، والذي يعني أن يكون للدولة عمالء وخونة داخل 

 . الدولة المعادية

 أنشطة صليبية 
يتردد أن الماسونية أسقطت الخالفة العثمانية ** 

 *** هل هذا صحيح ؟

كل األدبيات تقول ذلك إال أنني بالبحث داخل النشاط 

لم تكن إال واحدة من بين الكنسي وجدت أنها 
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 ، ولكنها عشرات التنظيمات التي تحارب الخالفة

كانت أيًضا قوية وتضم في محافلها حكاماً وأمراء 

 . وعسكر

الكنيسة الصليبية كان لها دور وبالبحث وجدت أن 

 ، وهذا موثق وموجود في أيضا في إسقاط الخالفة

دور الكنيسة الصليبية في : كتاب لي تحت عنوان

 ، وهو دور جبار وواضح قوط الخالفة اإلسالميةس

 . ومخطط

الفاتيكان يشيع عن نفسه أنه مع التسامح ** 

الديني والمحبة والسالم ، ومع ذلك اعترض على 

وهذا تناقض ... تطبيق اإلسالم في واليات نيجيرية

 *** أليس كذلك ؟

بل أراه أمًرا طبيعًيا ألن حكم األغلبية المسلمة .. ال 

طريقة العلمانية يفتح لألعداء األبواب لتحقيق على ال

وأمر . أهدافهم في التنصير وإلباس الحق بالباطل

عادي أن يغضب الفاتيكان فمهما قال عن دعوته 

للمحبة والسالم فهو صليبي يعلي شأن صليبه وجاء 

 البد أن يكون عام ٢٠٠٠في وثائقه أنه في عام 

ط أمله اإلنجيل على وجه األرض ، ولكن اهللا أحب

وانهارت كل خططه وضاعت عليه مليارات 

واعترف . الدوالرات وجهود المنظمين والرهبان

هؤالء بأن اإلسالم ينتشر ذاتيا دون محرك خارجي 

 . وهللا الحمد من قبل ومن بعد... ، فهذا وعد اهللا

تعرضتم لهجوم شديد في بعض الصحف عندما ** 

مسلمين حقوق األقباط ال: "كتبتم دراسة تحت عنوان

 *** فما هي تفاصيل المعركة ؟" في مصر

البد أن نؤهل أنفسنا ألن نهاجم وتمزق مالبسنا 

مادمنا نحاول الدخول في هذه اللعبة الكبيرة التي 

والحكاية . يعمل فيها النصارى بدأب وهمة شديدة

بدأت عندما طرحت طرًحا جريًئا لقضية نصارى 

ينا وما مصر حتى نعرف ما لنا وما لهم ، وما عل

عليهم، وقمت بتحديد المصطلحات وخصوًصا أهل 

الذمة والخط الهمايوني ومعنى األخير المرسوم 

 . السلطاني 

 ، تتبعت أصل الخط الهمايونيوفجرت مفاجأة عندما 

وعرفت أن الكنيسة المصرية في عهد الخالفة قدمت 

طلبات عديدة للخديوي حتى يرفعها للباب العالي 

 وصدر خط ئس غربية في البالدتطلب منع بناء كنا

همايوني بناء على طلب نصارى مصر ، والسبب أن 

مصر تعرضت لهجمة من كنائس أوروبا التي 

وفي ذات . ركزت في أول األمر على نصارى مصر

كشفت عن تعداد النصارى في مصر الذي الدراسة 

 ، وحاولت أيًضا أن أحدد  ماليين٥ و ٤يتراوح بين 

ة في مصر بهدف أن نعرف عدد الطوائف المسيحي

من منها يريد الحكم والوزارة الذي تطالب به 

وبعدما كتبت الدراسة . جمعيات قبطية في المهجر

هاجمني بعض الصحفيين ولم يكلفوا أنفسهم بالحوار 

 كتاًبا ولم أكتب ٥٠معي ، وللعلم أنا كتبت حوالي 

، " من أغمى فتيات مصر"سوى كتاب واحد عن الجن

 ١٩٩٣ة إغماء الفتيات في العام وهو عن ظاهر

وأثبت أن القس دانيال البراموس كان وراء هذه 

 . الظاهرة بتسخيره الجن
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حوار األديان مصطلح يحرق من أجله البخور ، ** 

وتقام له اللقاءات والندوات وتكتب فيه الدراسات 

 ***كيف تنظرون إليه ؟ 

هذا مصطلح مشبوه ، وسبقني القبطي وليام سليمان 

دة الذي مات مؤخًرا في الكتابة عنه مؤكًدا أنه ال قال

يمكن أن نتحاور في العقيدة ، ويكون الحوار هو 

. كيف نعيش ، وكيف نتواءم ونتفق على التسامح

وأتساءل هل يمكن لمسلم أن يتنازل عن جزء صغير 

 ؟ النصاري ال يفعلون من فرع في أصول العقيدة

كة حامية ذلك ، ودارت بين قساوستهم الكبار معر

 ، هل يعتد به قضية طالق المرأة في المحكمةحول 

داخل الكنيسة ، وانقسموا حولها ، وقام البابا بنفي 

هذا يجرنا . المعارضين إلى الوديان واألديرة البعيدة

فأهل الذمة تكليف " . أهل الذمة"للحديث عن مصطلح 

إضافي فرضه اإلسالم على المسلمين ، فألهل الذمة 

 وعلى المسلم أن يسأل عنهم ، ويتصدق حقوق كثيرة

على فقرائهم ، هذا المصطلح يعني أنهم أهلي وفي 

ورغم كل ذلك يهاجمونني هم أنفسهم ، بل . ذمتي 

وال يحددون مكانتي كمسلم عندهم وال تتعجب إذا 

المسلمين ليسوا إال كافرين عند علمت أن 

  !!النصارى

 


