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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 

ة واألحزاب السياسية ذات المرجعية اإلسالمية العدو األول عند الماسونيين قبل ولذلك تعد الحركات اإلسالمية التجديدي

  األنظمة السياسية اليمينية

 

ومن الحقائق التي قدر أنطوان سفير والماسونيون أن الوقت قد حان للكشف عنها المعركة السياسية والفكرية 

ه عن الشأن العام والشأن السياسي، وسحب البساط واإلعالمية مع الحركات اإلسالمية، خاصة علمنة اإلسالم وفصل

من تحت التيارات اإلسالمية اإلحيائية بصناعة وتلميع مفكرين ومثقفين وإعالميين تقف الماسونية وراءهم، وتقدم 

  لهم الدعم والسند على طول العالم اإلسالمي وعرضه، بل وفي العالم الغربي أيضاً

  

ماسونيين في العالم اإلسالمي هي العلمانية والتعليم وإصالح الدولة والمرأة والدفاع أهم القضايا ذات األولوية عند ال

  "إسرائيل"عن اإلجهاض وحق منع الحمل والتخطيط العائلي، والتطبيع مع 

 

          وعلى خارطة العالم اإلسالمي تنتشر الماسونية بدرجات متفاوتة في الهيئات والمنظمات واألحزاب 

  و المعارضةالحاكمة أ

 

الوجود الماسوني بالمغرب والعالم العربي واإلسالمي ارتبط باالستعمار وجاء محموالً على ظهر شركاته ومقاوالته، 

         وبالرجوع إلى أنطون سفير يخبرنا في مقابلته السالفة الذكر أن المستعمرين الفرنسيين عملوا على 

  إنشاء تنظيم ماسوني بالمغرب
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  نجح اليهود فى إقناع العالم، بأن الحديث عنهم شىء من المبالغات، وبأنه إعطاء لليهود حجماً أكبر من حقيقتهموقد 

 

شبه اليهود حكومتهم الخفية، باألفعى السامة، التى ذيلها فى فلسطين، وتحرك رأسها لتخرب العالم، منذ خراب هيكل 

ب إال بعد تدمير العالم، والتربع على أنقاضه تحت حكم ملك يهودى  م، وال يعود الرأس لإللتقاء بالذن٧٠سليمان عام 

  يحكم العالم من القدس

 

ولما كانت الحكومة اليهودية ال تزال فى جحرها، وغير قادرة على التحكم فى مصائر الشعوب والحكومات، ما دام 

وكانت .. خالق لدى شعوب العالم هناك دين وأخالق، فقد كان من أهم أعمال تلك الحكومة، القضاء على الدين واأل

  الماسونية هى رأس الحربة فى هذا الدور

 

إنا ال نكتفى باإلنتصار على : ويقولون .. إن الماسونية تتخذ من النفس اإلنسانية معبوداً لها : ويرى الماسونيون 

  المتدينين ومعابدهم، إنما غايتنا األساسية إبادتهم من الوجود

 

معظم الدول العربية، كمصر واألردن وتونس والجزائر وليبيا والمغرب ولبنان، وتعد بيروت مركز وللروتارى نواد فى 

  الروتارى فى الشرق األوسط

 

وتعد نوادي الليونز من بين أهم أذرع الحركة الماسونية إلى جانب نوادي الروتاري واألنرويل، 

  وتعتمد العمل الخيري مع الفئات الضعيفة والفقيرة

 

فل الماسونية، وأندية الروتارى والليونز، كان وراء دعمها وترويجها الصهيونية العالمية التى استهدفت جذب فالمحا

  صفوة المجتمع من الشخصيات العامة واالجتماعية ورجال األعمال واإلدارة

  

نية وأهمها وهي أعلى درجات الماسو) ٣٣(لقد كان رفيق الحريري ماسوني من الدرجة : قليل منكم يعرف ما يلي

لقد كان السيد رفيق يملك جواز سفر برتقالي اللون، هذا الباسبور يسمح له بالتنقل في كافة أنحاء .. على اإلطالق

  المجّرة دون إذن أو استئذان

 

والذي يتابع أخبار وزيارات الحريري في السنوات األخيرة يالحظ أنه كان يطير في لحظة من بيروت إلى واشنطن 

وكذلك فعل مع شيراك في . ج بوش دون تحضير لهذا اللقاء بل ويدخل أيضاً وبطريقة كأنه يدخل إلى بيتهلمقابلة جور

  قصره أكثر من مرة، وفي معظم الدول اإلفريقية
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 ٨ كان هناك محفل واحد في الوقت الذي كان في فلسطين سبع محافل وفي الشام ١٩٢٧أما في العراق ففي عام 

 ويظهر أن ١٨٣٩ ولكن يظهر ان هناك محفالً قد اسسه المستر مور في البصرة عام  محفال٥٩ًمحافل وفي مصر 

وقد كان للشيخ خزعل أمير المحمرة الذي كانت له الماسونية قد إنتشرت عن طريق شركة الهند الشرقية 

  صالت وثيقة باإلنكليز نشاطا بارزاً

 

ارزة والضباط الكبار في العراق كانوا من الماسونيين ويظهر ان مجموعة كبيرة من الوزراء والنواب والشخصيات الب

              الذي كاننوري السعيد في هذا الموضوع، كذلك محمد فاضل الجماليوقد أشير إلى 

  وزير للخارجية عدة مرات
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ماسوني أمريكي يكشف بعض أسرار 

  وطقوسها' الماسونية'
 نبأ: المصدر -- ٢٠٠٩-٠٩-٢١

قام أحد أعضاء الماسونية العالمية، الكاتب األمريكي 

األسطورة "بإصدار كتاب بعنوان " غي كيني"

بعض أسرار المنظمة ن ، ليميط اللثام ع"الماسونية

 . التي حيرت الكثيرينالغامضة

ويأتي ذلك في ضوء العديد من التكهنات حول طبيعة 

" الماسونية"منظمة البنائين األحرار، المعروفون باسم 

وتمكنها من حكم وكثرة اإلشاعات حول أسرارها 

، إضافة إلى الطابع الكتوم العالم من وراء الكواليس

  .المحيط بها

 انضمامه للماسونية، أشار كيني في وحول سبب

كان مهتما األمريكية، إلى أنه " تايم"مقابلة مع مجلة 

 منذ السبعينيات وقرأ العديد من الكتب بالماسونية

 أن يجرب ٢٠٠٠فقرر عام حولها مما أثار حيرته، 

  .بنفسه وأن ينضم إلى المنظمة الشهيرة

وبين كيني أن سبب عدم رغبة الماسونيين في دعوة 

ألنهم ال " الناس إلى االنضمام إليهم، هو نظرا 

يريدون إجبار الناس على القدوم دون رغبتهم، فهم 

يريدون المنضمين أن يأتوا ألسبابهم ولرغبتهم 

  ."الخاصة في االنضمام

، ذكر كيني لشروط االنضمام إلى الماسونيةوبالنسبة 

، وأن يجب على الشخص بداية أن يكون ذكراأنه 

لب لالنضمام، والتي تشمل أسئلة مثل يمأل ورقة ط

المنظمة ال ، مبينا أن "؟هل تؤمن بوجود كائن أعلى"

، ألن الطريقة التي تطورت فيها تتبع دينا معينا

الماسوني طقوس الدخول بالماسونية تفترض أن 

  .يملك إيمانا غير محدد باهللا

إضافة إلى ذلك، بحسب كيني، فإنه يتم سؤال 

إن كانت ام إلى المنظمة، الشخص الراغب باالنضم

، وهي أهم سؤال يمكن قد تمت إدانته بجريمة كبرى

المرء من النجاح أو الفشل في االنضمام، وزيادة 

قادرا " ماسوني المستقبل"على ذلك يجب أن يكون 

 وأال يكون عالة على تحمل أعبائه الماليةعلى 

  .المحفل الذي سينضم إليه

: منظمة قائالوشرح كيني تفاصيل انضمامه إلى ال

، وضعوني في غرفة تحضيرعندما حضرت إليهم "

والتي كان فيها بعض المالبس التي كان يجب علي 

، ويتم عصبة للعينينأن أرتديها، ومن ثم أعطوني 

مذبح في منتصف أو القسم عند ' االلتزام'إجراء 

، وهو ببساطة مجرد طاولة موضوع غرفة المحفل

 آخر يؤمن به عليها اإلنجيل أو أي كتاب مقدس

  ."الشخص

تمشي حول ومن ثم يقومون بجعلك : "وأضاف كيني

، وبعد الغرفة لتتعرف على المسؤولين األساسيين

ذلك ترى رئيس المحفل أمامك وهو يرتدي قبعته 

مطلع الطويلة، فهذه الطقوس تقليدية جدا تعود إلى 

  . "القرن التاسع عشر

لى وبعد طقس الدخول، وهو ينطبق ع" وأردف كيني

جميع درجات الماسونية، يلقي عليك رئيس المحفل 

، والتي حول تاريخ المجموعة ورموزهامحاضرة 
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لم يكون قد حفظها حرفيا، فهذه الرموز والطقوس 

  ."تتغير منذ مائتي عام

مثل ، لن يكشف عن بعض األسراروأفاد كيني بأنه 

الطرق التي يتعرف بها الماسونيون على بعضهم 

طرق مصافحة األيدي وبعض البعض، سواء عبر 

الكلمات التي تقال كجزء من الطقوس، ألن المنظمة 

  .ال تريد دخول المتطفلين إلى اجتماعاتها وجلساتها

ورثة وحول األقاويل عن أن الماسونيين هم من 

إحدى أشهر الحركات المسيحية " ،فرسان الهيكل"

السرية التي نشأت أثناء الحروب الصليبية، و كونهم 

، وجد كيني أن أكثر بناء نظام عالمي جديدن يحاولو

بدأت تكّيف ما فاجأه بالماسونية واقع أن المحافل 

نفسها على أن تستمر بعدد أقل من األعضاء 

  .وبمصادر أقل

وأكد الكاتب األمريكي أن عدد المنضمين إلى 

المنظمة يتراجع، ومبينا أن هناك تآكال في 

لجة هذه الماسونية اآلن، ما يستدعى ضرورة معا

  . المسألة

مؤلف أمريكي : األسطورة الماسونية

يكشف وقائع مجهولة حول منظمة ال تقبل 

 غير الذكور
ما من منظمة في التاريخ حيكت حولها األساطير مثل 

الماسونية وفي ضوء العديد من التكهنات حول طبيعة 

" الماسونية"منظمة البنائين األحرار، المعروفون باسم 

 حول أسرارها وتمكنها من حكم وكثرة اإلشاعات

العالم من وراء الكواليس، إضافة إلى الطابع الكتوم 

قام أحد أعضائها الكاتب األمريكي، غي المحيط بها، 

، "األسطورة الماسونية"كيني، بإصدار كتاب بعنوان 

 . ليميط اللثام عن المنظمة التي حيرت الكثيرين

مؤلف ماسوني يكشف أسرار منظمته وحول سبب 

انضمامه للماسونية، أشار كيني في مقابلة مع مجلة 

األمريكية، إلى أنه كان مهتما بالماسونية منذ " تايم"

السبعينيات وقرأ العديد من الكتب حولها مما أثار 

 أن يجرب بنفسه وأن ينضم ٢٠٠٠حيرته، فقرر عام 

وبين كيني أن سبب عدم رغبة . إلى المنظمة الشهيرة

لناس إلى االنضمام إليهم، هو الماسونيين في دعوة ا

ألنهم ال يريدون إجبار الناس على القدوم دون "نظرا 

رغبتهم، فهم يريدون المنضمين أن يأتوا ألسبابهم 

 ." ولرغبتهم الخاصة في االنضمام

وبالنسبة لشروط االنضمام إلى الماسونية، ذكر كيني 

أنه يجب على الشخص بداية أن يكون ذكرا، وأن 

ب لالنضمام، والتي تشمل أسئلة مثل يمأل ورقة طل

، مبينا أن المنظمة ال "هل تؤمن بوجود كائن أعلى؟"

تتبع دينا معينا، ألن الطريقة التي تطورت فيها 

طقوس الدخول بالماسونية تفترض أن الماسوني يملك 

 . إيمانا غير محدد باهللا

إضافة إلى ذلك، بحسب كيني، فإنه يتم سؤال 

ام إلى المنظمة، إن كانت الشخص الراغب باالنضم

قد تمت إدانته بجريمة كبرى، وهي أهم سؤال يمكن 

المرء من النجاح أو الفشل في االنضمام، وزيادة 

قادرا " ماسوني المستقبل"على ذلك يجب أن يكون 

على تحمل أعبائه المالية وأال يكون عالة على 

 . المحفل الذي سينضم إليه
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: لمنظمة قائالوشرح كيني تفاصيل انضمامه إلى ا

عندما حضرت إليهم وضعوني في غرفة تحضير، "

والتي كان فيها بعض المالبس التي كان يجب علي 

أن أرتديها، ومن ثم أعطوني عصبة للعينين، ويتم 

أو القسم عند مذبح في منتصف ' االلتزام'إجراء 

غرفة المحفل، وهو ببساطة مجرد طاولة موضوع 

س آخر يؤمن به عليها اإلنجيل أو أي كتاب مقد

ومن ثم يقومون بجعلك : "وأضاف كيني." الشخص

تمشي حول الغرفة لتتعرف على المسؤولين 

األساسيين، وبعد ذلك ترى رئيس المحفل أمامك وهو 

يرتدي قبعته الطويلة، فهذه الطقوس تقليدية جدا تعود 

 . " إلى مطلع القرن التاسع عشر

 على وبعد طقس الدخول، وهو ينطبق" وأردف كيني

جميع درجات الماسونية، يلقي عليك رئيس المحفل 

محاضرة حول تاريخ المجموعة ورموزها، والتي 

يكون قد حفظها حرفيا، فهذه الرموز والطقوس لم 

وأفاد كيني بأنه لن يكشف عن ." تتغير منذ مائتي عام

بعض األسرار، مثل الطرق التي يتعرف بها 

ر طرق الماسونيون على بعضهم البعض، سواء عب

مصافحة األيدي وبعض الكلمات التي تقال كجزء من 

الطقوس، ألن المنظمة ال تريد دخول المتطفلين إلى 

 . اجتماعاتها وجلساتها

وحول األقاويل عن أن الماسونيين هم من ورثة 

إحدى أشهر الحركات المسيحية " فرسان الهيكل،"

السرية التي نشأت أثناء الحروب الصليبية، و كونهم 

ولون بناء نظام عالمي جديد، وجد كيني أن أكثر يحا

بدأت تكّيف ما فاجأه بالماسونية واقع أن المحافل 

نفسها على أن تستمر بعدد أقل من األعضاء 

وأكد الكاتب األمريكي أن عدد . وبمصادر أقل

المنضمين إلى المنظمة يتراجع، ومبينا أن هناك تآكال 

معالجة هذه في الماسونية اآلن، ما يستدعى ضرورة 

 . المسألة

وأوضح كيني، أن الماسونيين ال يريدون حكم العالم 

وأن مهمتهم أن هي خدمة المجتمع األكبر، والتبرع 

للجمعيات الخيرية وإعداد مجموعات من الشباب 

الماسوني مثل أخوية دي مولوي للذكور ومنظمة 

واعتبر أن هذا األمر يشجع . بنات قوس قزح

ا مواطنين صالحين وضمهم الصغار على أن يصبحو

إلى تجمعات يشرف عليها الكبار كي ال يبقوا 

 . متسكعين على الطرقات والشوارع

مبنية على نوع من الفلسفة المنظمة "ورأى كيني أن 

، اإلنسان هو سيد مشاعره، بحيث يكون الرواقية

وأال يقع فريسة لعواطفه وللغضب، وأن يكون له 

 .منظور متوازن للحياة

يد لدان براون حول الماسونية كتاب جد

 األميركية 

   قناة المنار– ١٥/٠٩/٢٠٠٩

للكاتب البريطاني دان يتوقع أن يثير الكتاب الجديد 

، الكثير من »الرمز الضائع«، الذي يحمل اسم براون

لتناوله الضجة والجدل في الواليات المتحدة نظراً 

  . فيهاموضوع الماسونية

ية، عن المؤرخة البريطان» الصن«ونقلت صحيفة 

الماسونية آشلي البريطانية والخبيرة في الشؤون 

، قولها ان كتاب دان براون الذي سيطرح في كووي
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على وشك ان «االسواق البريطانية اليوم الثالثاء 

يعلم أن الجدل ) براون(، ألنه يتسبب بجدل كبير

، ولكن هذا كله خيال سيخلق جلبة في أميركايبيع، 

  . »وليس واقع

 المتوقع أن يعالج هذا الكتاب للمؤلف الذي ومن

المالئكة «وكتاب » دافنشي كود«اشتهر بكتاب 

، موضوع الماسونية في أميركا، »والشياطين

وارتباط هذه الجمعية السرية وتأثيرها على القادة 

والقضاة ورجال الشرطة واألكاديميين في الواليات 

  )يو بي آي(. المتحدة

جمعية حيدر  «الماسونية المشرقية من

 »الشلة الباريسية«إلى » أباد
رسائل محمد عبده ألستاذه تكشف عن وجود جمعية 

سرية وخاطرات األفغاني تصرح باالنضمام للمحفل 

 الفرنسي

—صحيفة الشرق األوسط/محيي الدين الالذقاني: بقلم

٢١/٣/٢٠٠٢  

 مجرد تهمة ألصقها أديب اسحقإذا كانت ماسونية 

 ماسونية جمال الدين األفغاني فإن، )لويس شيخو(به 

، وقبل أن نورد وباعترافه الشخصي، مثبتة بقلمه

ذلك النص الذي يعترف فيه األفغاني بانتسابه 

سمعة الماسونية لم للماسونية يستحسن أن نتذكر أن 

، حين انتمى إليها تكن بذلك السوء في العالم العربي

ذلك المفكر اإلصالحي اإليراني األصل األفغاني 

لنسبة، الذي مّهد جسور التعارف والتواصل بين ا

 .العرب واألفغان

وعلى سبيل االستطراد، ال بد أن نذكر الذين ال 

ينظرون إلى األمور بعمقها التاريخي ومالبساته أن 

التأثير اإليراني في جنوب لبنان ـ مثال ـ ليس 

، وال الذي سبقه، بل وليس وليد وليد هذا العصر

فالفرس موجودون في ضاً، الحقب اإلسالمية أي

، وقد جنوب لبنان منذ القرن السابع قبل الميالد

من تلك ) قورش(تكثف وجودهم هناك حين جعل 

خط الدفاع األول أمام زحف االسكندر المنطقة 

 .المقدوني

ومن االستطراد إلى السياق، فقد كان جمال الدين 

األفغاني ومجايلوه ينظرون إلى الماسونية قبل تكشف 

كحركة عالمية منافحة سها وكواليسها المتصهينة دسائ

، عن الحرية، وكجمعية دولية لألحرار في كل مكان

وبهذه الصفة دخل األفغاني الغامض إلى الحركة ثم 

، وألن خرج من المحفل الفرنسي وهو أكثر غموضاً

انتسابه إلى الماسونيين وتنظيمهم لم يعد سراً عند 

وجد ش في باريس الحفنة المشرقية التي كانت تعي

، ذلك المفكر الذكي أن خير وسائل الدفاع الهجوم

وأول ما شوقني «: فاعترف أوالً باالنتساب وأسبابه

في بناية األحرار ـ يقصد الماسونية ـ عنوان كبير 

خطير، حرية، مساواة، إخاء غرض منفعة اإلنسان 

وسعي وراء دك صروح الظلم، وتشييد معالم العدل 

 .»المطلق

ن عاشر األفغاني الماسونيين في فرنسا وبعد أ

أربعين يوماً وأكثر بدأ يكتشف أن المكان موبوء 

 ولعله طلب المساعدة »بجراثيم األثرة واألنانية«

السياسية من ماسونية باريس، فما أجابوه، ألنهم لم 

يروا فيه أكثر من عميل متحمس يصلح لخلخلة 
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 عندهم األنظمة ال لتثبيت بدائل عنها، فلما لم يجد

العون الذي كان يطلبه تغيرت اللهجة وقرر أن 

يهاجمهم في ذات الوقت الذي يثبت فيه انتسابه 

لتنظيمهم، وبذا يضرب ثالثة عصافير معاً، فينتسب 

ويتبرأ، ويقطع الطريق على أي تفسير مغرض قد 

التي كانت تشاركه المنفى » شلة باريس«يصدر عن 

 .ال أقلهاوبعض أعضائها ال يدري عن أهدافه إ

» الخاطرات«ونص ماسونية األفغاني محفوظ في 

التي جمعها محمد باشا المخزومي تحت عنوان 

 فبعد ان شرح ،»خاطرات جمال الدين األفغاني«

المصلح أسباب انتسابه جاء أوان تبرير االنقالب 

هذا ما رضيته من الوصف .. «: على الحركة

ى للماسونية وارتضيته لها، ولكن مع األسف أر

وإذا لم تدخل .. جراثيم األثرة واألنانية وحب الرياسة

الماسونية في سياسة الكون، وفيها كل بناء حر، وإذا 

آالت البناء التي بيدها لم تستعمل لهدم القديم وتشييد 

معالم حرية صحيحة وإخاء ومساواة، وتدك صروح 

الظلم والعتو والجور فال حملت يد األحرار مطرقة 

 .»حجارة

  الحيدرية العروة

والكتمال تثبيت ماسونية األفغاني، ال بد أن نتساءل 

سكوت كتّاب عصر النهضة العربية األوائل عن عن 

، فالدور الغامض لهذا تفسيرها أو اإلشارة إليها

المفكر اإلسالمي كان معروفاً باإلشارات، والغمز 

دون اللمز، والحصيف ال يحتاج إلى دحمة قطار 

 أخاف وال م سري عالمي الطابعأمام تنظيليدرك أنه 

يزال األكاديميين والمؤرخين، وهيئات البحث العلمي 

 .شرقاً وغرباً

ومن مضحكات أبحاثنا النهضوية والتنويرية، أننا 

كصحيفة عربية » العروة الوثقى«إلى اليوم ندرس 

في باريس دون أن نقف عند أصلها وهي الجمعية 

ه إلى العاصمة السرية التي شكلها األفغاني قبل قدوم

 أن ماسونيته أصيلة وقديمة، مما يعني الفرنسية

وليست وليدة المحيط الباريسي الذي وجد نفسه فيه 

 .مع شلته وتالميذه

وأخبار تلك الجمعية السرية موجودة عند أخلص 

تالميذ األفغاني وهو الشيخ محمد عبده الذي نشر له 

الباحث الجاد المرحوم علي شلش في سلسلة 

حيدر ( يعترف فيه بجمعية ل المجهولة نصاًاألعما

تلك المدينة التي ستكون بعد قرن ونصف القرن ) أباد

، فانظر، وتفكر مقراً ألسامة بن الدنمن األفغاني 

وال تأخذ أحداث الدنيا بالسطحية التي يقترحونها 

عليك لتريح رأسك، وتترك لهم إدارة شؤون الكون 

ة الغموض لصالح جمعيات سرية ذات أهداف شديد

 .وااللتباس، ومغرقة في سريتها

يقول محمد عبده في رسالة إلى استاذه جمال الدين 

األفغاني، تحمل تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر 

:  ميالدية، وقد كتبها من تونس١٨٨٤) كانون األول(

استطعت أن ألتقي هنا العلماء ورجال الدين، وقد «

ليست اسم إن العروة : عرفتهم بنا، وقلت لهم

الصحيفة، وإنما اسم جمعية أسسها السيد في حيدر 

أباد ولها فروع في كثير من األقطار ال يدري أحدها 

، وال يعرف هذه الفروع إال الرئيس عن اآلخر شيئاً

وحده، كما قلت لهم إننا نرغب اليوم بتأسيس فرع 

 .»جديد في هذا البلد
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وما دام الشيخ محمد عبده يتحدث عن نفسه وعن 

اننا «و» عرفتهم بنا«األفغاني بصيغة التالزم 

وما دام األمر يتعلق بفرع لجمعية سرية، » نرغب

فلماذا لم نسمع أو نقرأ شيئاً في وليس لصحيفة، 

 خصوصاً أنه ..إثبات ماسونية محمد عبده أو نفيها؟

كان من الشلة الباريسية، التي ضمته مع األفغاني 

ن منفيي  وغيرهم مويعقوب صنوع وأديب اسحق

 .المشرق

وليس بين يدي الباحثين ـ حتى اآلن ـ نص بقلم 

محمد عبده يثبت ماسونيته كنص جمال الدين 

، لكن حياة الرجلين يصعب األفغاني في خاطراته

فصلها عقائدياً وإنسانياً وتنظيمياً، ولمن يريد إمساك 

طرف الخيط للسعي وراء نفي أو إثبات ماسونية 

المستشرق البريطاني إلى أن الشيخ محمد عبده نشير 

، وكذلك تلميذه يعتبر األفغاني ملحداً) ايلي كدوري(

ودليله مقطع من رسالة لمحمد عبده حول رد استاذه 

يقول فيها ) رينان(األفغاني على المستشرق الفرنسي 

، ولخطورة »ال تقطع رأس الدين إال بسيف الدين«

 إنه هذه العبارة اضطر عبده لتفسيرها الحقاً، فقال

 إسالم القرآن وإسالم الحكاموأستاذه يميزان بين 

والمعنى حسب التفسير الالحق أن القرآن سيف الدين 

 .وهو وحده الذي يفحم الحاكم والخليفة ويفل سيفه

فقد كان الشيخ عبده ودع هذا الخيط واتبع آخر، 

أثناء منفاه البيروتي في ضيافة وموضع حفاوة 

، وهؤالء ركبتهم جزائريأحفاد األمير عبد القادر ال

تهمة الماسونية إلى منتصف خمسينات القرن 

وكان األمير محمد سعيد حفيد األمير عبد الماضي 

القادر، قد خصص جناحاً في قصره الدمشقي 

الجتماع المحافل الماسونية المشرقية وهي عديدة 

، ومحفل أمية ومحفل أبي العالء منها محفل ميسلون

محفل يحمل اسم األمير عبد ومحفل العدل الشقيق، و

 .القادر الجزائري نفسه

وإذا كانت تلك الحفاوة مجرد كرم ضيافة عربية 

فماذا نقول عن عشرات وليست أخوة عقائدية، 

اإلشارات في كتابات الشيخ عن وحدة الهدف 

؟، والتنظيم والمصير بينه وبين جمال الدين األفغاني

والشلة وما الرابط بين جمعية حيدر أباد السرية 

الباريسية التي كانت على صالت وثيقة بالحركة 

 ..الماسونية؟

 محافل المشرق 

سكوت الباحثين عن ومن الجائز شرعاً أن نعتقد أن 

، يعود إلى »المحتملة«تتبع ماسونية محمد عبده 

، فحين تم االحتفاء في أوائل القرن الظرف التاريخي

كن الماضي ومنتصفه بإنجازات رجال التنوير لم ت

الماسونية ذات سمعة سيئة في المشرق العربي، بل 

فمنذ كانت على الدوام من سمات التميز والنخبوية، 

م محفل ١٧٩٨في مصر عام ) نابليون(أن أنشأ 

ايزيس بالقاهرة، انتشرت الماسونية في معظم 

أرجاء العالم العربي ووجدت في سورية ولبنان 

بارودي فقد أنشأ الدكتور اسكندر ، مرتعاً خصباً

وحده عدة محافل منها محفل حنين، ومحفل قاديشا، 

ومحفل دمشق الذي ُأسندت رئاسته إلى مصطفى 

 .السباعي

وانضمام األفغاني وبعض تالميذه إلى الماسونية 

يدخل في إطار التحوالت التي لحقت بتلك الحركة 
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التي كانت حتى مطلع القرن السابع عشر تعتمد على 

أحيرام ( على اعتبار أن المهندسين والمعماريين

مؤسسها األول الذي استدعاه سليمان ) الصوري

الحكيم لبناء الهيكل كان معمارياً، وهدف أحفاده 

التشييد والبناء، وقد ظلوا في هذا اإلطار إلى أن 

دخلت الماسونية في التفسيرات المجازية وكثر فيها 

التأثير اليهودي وانتقلت منذ ثالثة قرون العتبار 

ء األساسي هو بناء الروح ومنذ ذلك الوقت طغى البنا

على ذلك التنظيم وجود العلماء واألدباء والمصلحين 

 .االجتماعيين

ولم تتشوه سمعة الماسونية عند المشارقة إال في 

، حين اكتشف المخدوعون خمسينات القرن الماضي

باألهداف السامية النظرية عن اإلخاء والمساواة 

 ال اسوسية، واستخباريةوجود أنشطة جوالحرية 

يعرفون عنها شيئاً، وكانت القشة التي قصمت ظهر 

الكشف عن الدور الذي بعير الماسونية المشرقية 

 الذي تبين أنه لعبه المحفل االسكوتلندي باالسكندرية

مقراً للتجسس تم استخدامه بكثافة أثناء كان 

 وضبطت فيه أجهزة العدوان الثالثي على مصر

 بعد كشفه أجهزة السلكية، وشيفرات األمن المصرية

سرية ومعدات ضوئية إلرشاد الطائرات ليالً، وكلها 

أنشطة وأدوات ليس فيها ذرة من اإلخاء والمساواة 

 .والحرية

أما قبل ذلك فقد كان النشاط الماسوني المشرقي 

علنياً قبل إقرار علنيته في أوروبا في العشر 

ر للماسونية ، وآخر ظهواألواخر من القرن العشرين

المشرقية العلنية قبل العدوان الثالثي تجلى في 

عبد الرسالة التي تلقاها أمين عام الجامعة العربية 

 لدى انعقاد ١٩٥١ في ربيع عام الرحمن عزام باشا

مجلس جامعة الدول العربية في دمشق، ويطلب فيها 

 رئيس محفل اإلخالص بالالذقية من أمين الحداد

ذاك ـ دعم نضال المغرب القادة العرب ـ آن

 .العربي

وال نظن أن قمة بيروت ستتلقى األسبوع المقبل 

فقد سارت رسالة من أحد المحافل الماسونية العربية، 

الماسونية المشرقية عكس الغربية من العلنية إلى 

، وما زال لها محافلها التي ال يعرف السرية

ة بوجودها غير المنتسبين إليها وفيهم على الدوام ثل

 .من كبار القوم ومتنفذيهم

قد » شلة باريس«وربما كان جمال الدين األفغاني و

صدعوا رؤوس المحفل األعلى وهم يطلبون 

، فلما ضاقت المساعدة على دك عروش الشرق

الصدور بهم وبشكاواهم وتذمرهم أخرج لهم القطب 

 من القانون الماسوني العام والتي ٣٥األعظم المادة 

احترم الحكومة واخضع «تالي توصي األتباع بال

للشرائع وال تدخل في مؤامرة، بل إذا مست الحاجة 

 ثم ثنى ،»فقدم للحكومة الحاكمة المساعدة والعضد

تجنب المجادالت في أمر الدين «، وهي ٣٦بالمادة 

 .»والسياسة لكي تحفظ الفضائل اإلنسانية

وعندها ُأسقط بيد جمال الدين وقرر االنسحاب، ففي 

تاسع عشر ما يعرفه اإلنسان في حيدر أباد القرن ال

يختلف عما يتعرف عليه في باريس، أما هذه األيام، 

فكل ما يعرفه أهل نيويورك وواشنطن يحيط به علماً 

 .»تورا بورا«أهل 
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وال تسأل عن تخطيطهما معاً وال عن حجم التنسيق 

بينهما، فتلك أسئلة ماسونية سابقة ألوانها لن نستطيع 

يم إجاباتها ألن حجم ما نعرفه عن حالياً تقد

المصلحين الجدد ومراسالتهم قليل للغاية وتسريباته 

الدولية تظل في حدود المسموح وال تخرج عن إطار 

وهكذا ال يظل أمام الفضوليين إال النخب السياسية، 

، وسنوات انتظار قرن ونيف لمعرفة الجواب

ل االنتظار هذه تعادل تماماً من حيث الزمن ما يفص

جيلنا عن جيل الشيخ محمد عبده، وأستاذه الغامض 

  .جمال الدين األفغاني

تحالف الماسونية واليسارية في العالم 

 اإلسالمي
  المغرب    -حسن السرات 

تعرف الساحة اإلعالمية والسياسية والثقافية العربية 

واإلسالمية مواجهات حادة بين فصائل الصحوة 

فصائل العلمانيين اإلسالمية وتياراتها من جهة و

والحداثيين الرافضين لكل مظهر من مظاهر التدين 

التي تنخرط في الشأن العام، وعلى طول العالم 

العربي واإلسالمي، بل حتى في ديار الغرب نفسه 

تتجمع فئات قليلة العدد كبيرة العدة من الرافضين 

المنكرين للبعد اإلسالمي في المجتمعات اإلسالمية أو 

سالمي في الغرب، وتتركز المواجهات للحضور اإل

حول قضايا مركزية مثل اإلسالم والشأن العام، 

والمرأة والتربية والتعليم والتطبيع مع الصهاينة، 

وحول هذه القضايا وقع تحالف غريب بين 

اليساريين والماسونيين للوقوف صفاً واحداً ضد 

عودة المسلمين إلى االلتزام الديني في شؤون 

 .اصة والعامةحياتهم الخ

المقال التالي يكشف كيف وقع التحالف بين 

الماسونيين واليساريين على لسان أحد الماسونيين 

الفرنسيين المطلعين على خفايا التنظيم الماسوني 

ولكن قبل ذلك نتعرف . تاريخاً وواقعاً ومستقبالً

 .بإيجاز على الماسونية وبعض فضائحها

  ظهور وخفاء: الماسونية

اسونية على أنها مجموعة من التعاليم تعرف الم

األخالقية والمنظمات األخوية السرية التي تمارس 

بعض التعاليم، والتي تضم البنائين األحرار والبنائين 

األعضاء الذين ال : المقبولين أو المنتسبين،أي

الدكتور عبد الوهاب يمارسون حرفة البناء، ويرى 

إذ تة، غير كاف الب" أن هذا التعريف المسيري

الماسونية، مثل اليهودية، تركيب تراكمي جيولوجي 

مر بمراحل عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات 

الجيولوجية التي تتراكم الواحدة فوق األخرى دون 

، وقد ذهب المسيري في كتابه "أي تفاعل أو تمازج

العالقة التآمرية المباشرة بين "إلى ) اليد الخفية(

وبحسب ما توافر " وجود لهااليهود والماسونيين ال 

ليست هناك هيئة مركزية عالمية "لديه من وثائق 

يهوداً ، كما أن هناك تضم كل المحافل الماسونية

معادين للماسونية وماسونيين معادين لليهود 

، ولكن ثمة عالقة بنيوية وفعلية بين واليهودية

انخراط الماسونيين وأعضاء الجماعات اليهودية تفسر 

، وبعد "عداد كبيرة في المحافل الماسونيةاليهود بأ

تفسير الظاهرة يخلص المسيري إلى أن هذا 
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. ال يعدو أن يكون مجرد ظاهرة اجتماعية"االنخراط 

اليد الخفية، دراسة في :عبدالوهاب المسيري(

- دار الشروق-الحركات اليهودية الهدامة والسرية

 ).١٤١-١١٦ص-٢٠٠١الطبعة الثانية 

ب ومؤلفات وتحقيقات ومقاالت وقد صدرت عدة كت

، غير أن أبلغها عن الماسونية في كل بقاع الدنيا

شهادات أعضاء سابقين في المحافل الماسونية، ومنها 

" تاريخ وانحراف الماسونية: إخواني األحبة"كتاب 

 - دار فالماريون (بيير ماريونللكاتب الفرنسي 

 الطبعة االولى -٦٤٢٤رقم. وثائق" قرأت" منشورات

م، وأصبح ١٩٢١وبيير ماريون ولد عام ). ٢٠٠١

م، ١٩٨١ عام رئيس مصلحة التجسس الفرنسي

 ٤٨قضى . وخبير في العالقات الدولية واالستعالمات

الفصل العاشر من . عاماً بين المحافل الماسونية

من " (انحراف وهرطقة"كتابه المذكور بعنوان 

أشكال االنحرافات يستعرض فيه ) ٢٢٢-٢٠٧ص

لمخالفة للمألوف في سجل الماسونية عبر والبدع ا

التاريخ الماضية الواقع الحالي الذي كان الرجل 

: ، مثلشاهداً عليه في كل من فرنسا وإيطاليا

االختالسات المالية غير القانونية فيما يعرف 

، وتحويالت مالية في عدة "قضية شيلير ماريشال"ب

. محاكم تجارية بمدينة غرونوبل ومدن أخرى

سات وتحويالت تورط فيها أعضاء بارزون من اختال

جيوردانيغو المدعو .م" األخ"المحافل الفرنسية كـ

ذو الموقع الهام في المحفل " مارسيل السالطة"

وقد أدت الفضائح المالية بعدد من األعلى، 

المسؤولين واألعضاء البارزين في الماسونية 

الفرنسية إلى تقديم استقاالتهم من عضوية المنظمة 

م استقال أعضاء من ١٩٩٥، ففي عام الماسونية

 الرجل إيتيين داييالمديرية العامة والمعلم األكبر 

الثاني في محفل فرنسا للمشرق، واألمير ألكسندر 

اليوغوسالفي، ومن القضايا التي تورط فيها 

قضية الشركة النفطية الماسونيون الفرنسيون 

ء من ، حيث تبين أن أعضا"إيف. إيل. أ "الفرنسية

لتوزيع مبالغ مالية فلكية المحافل الماسونية تدخلوا 

 .لبعض األسماء

ومن الكتب الهامة التي تكشف الجوانب الخفية 

التحقيق الذي أنجزه في عامين للماسونية الفرنسية 

وقد عمل في أسبوعية (الصحافيان غزالن أوتينهايمر

ويعمل  (ورونو لوكادر ،)ليكسبريس ومؤسسا أخرى

اإلخوة (، ونشراه بعنوان )ليبيراسيونفي يومية 

، وهو كتاب يكشف بجمعه لعدد من الحجج )األخفياء

اإلمبراطورية الخفية للبنائين األحرار "والوثائق عن 

الفصل ". التي توشك أن تصبح تهديدا للديمقراطية

في ظل : "السابع من الكتاب يحمل عنواناً داالً

أن ، حيث يكشف الصحافيان المحققان "الدولة

الماسونية الفرنسية استطاعت أن تغرس أعضاءها 

، وضرب في أهم المواقع الحساسة للدولة

 أقرب مورس أولريشالصحافيان لذلك مثالً بالسيد 

 في قصر جاك شيراكالمستشارين للرئيس الفرنسي 

من " ١أنتين "اإليليزيه، والذي كان على رأس قناة 

رجل ، وأكد الصحافيان أن هذا ال١٩٨١ إلى ١٩٧٨

 وإن يعرف كل األسرار الدقيقة للماسونية الفرنسية

ثم . تظاهر بمعرفته السطحية عندما سئل عن ذلك

ساق الصحافيان عددا من األسماء والمعطيات التي 

وجود عدد من أعضاء التنظيم الماسوني إلى تؤكد 
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فرانسوا ميتران قد ) الرئيس األسبق(جوار كل من 

وهو جاك شيراك ) الرئيس الحالي( وكان يسارياً،

يميني، وال يتوقف األمر عند هذين الرئيسين، بل 

يتعداه إلى أغلب رؤساء فرنسا في الجمهورية 

، ويمتد باستثناء الزعيم التاريخي دوغولالخامسة 

التأثير بعد ذلك نحو القارة األفريقية خاصة 

المستعمرات الفرنسية السابقة الواقعة تحت النفوذ 

 .الفرنكوفوني

  غرب إلى إيرانمن الم

كاتب ورئيس تحرير مجلة " أنطوان سفير"كشف 

بعض الحقائق حول النشاط ـ عن " دفاتر الشرق"

الماسوني بالعالم اإلسالمي ابتداء من المغرب إلى 

جاء ذلك في مقابلة أجرتها . إيران وتركيا واليمن

 ماي ٢٩يوم " ليكسبريس"معه األسبوعية الفرنسية 

فصلية تأسست عام " لشرقدفاتر ا"م، ومجلة ٢٠٠٣

، وخصصت أحد أنطوان سفيرم على يد ١٩٨٥

، لتحقيق عن الماسونية في بالد اإلسالمأعدادها 

وتهتم بدراسة ومتابعة التطورات والتحوالت بالعالم 

اإلسالمي، وهي شديدة التعلق والوالء بالفرنكوفونية 

 ".آخر المجاالت المفضلة للحرية"وتعدها من 

الكشف عن التحالف ن سفير في ولم يتردد أنطوا

والتعاون القائمين بين الماسونية وتيارات اليسار 

، معتبراً أن أهم خصوصية بالعالم اإلسالمي

ألن ؛ إنتماؤهم لليسارللماسونيين بدرجة أساسية هي 

اليسار في العالم اإلسالمي ـ حسب أنطوان سفير 

ـ هو وحده الذي يسعى إلى تحريك األشياء 

ي حين أن اليمين يملك السلطة ويقدم  ، فواألوضاع

أن " سفير"تنازالت كثيرة لإلسالميين، وأكد 

الماسونيين ال يقبلون مثل تلك التنازالت التي قدمها 

السادات وغيره لإلسالميين بخصوص المرأة 

، واعتبار الشريعة اإلسالمية مصدراً أساسياً للتشريع

زاب ولذلك تعد الحركات اإلسالمية التجديدية واألح

السياسية ذات المرجعية اإلسالمية العدو األول عند 

، ومن الماسونيين قبل األنظمة السياسية اليمينية

الحقائق التي قدر أنطوان سفير والماسونيون أن 

المعركة السياسية الوقت قد حان للكشف عنها 

، خاصة والفكرية واإلعالمية مع الحركات اإلسالمية

أن العام والشأن  وفصله عن الشعلمنة اإلسالم

السياسي، وسحب البساط من تحت التيارات 

بصناعة وتلميع مفكرين ومثقفين اإلسالمية اإلحيائية 

وإعالميين تقف الماسونية وراءهم، وتقدم لهم 

، الدعم والسند على طول العالم اإلسالمي وعرضه

في " سفير"بل وفي العالم الغربي أيضاً، ومما أعلنه 

 في سوريا مثالً يوجد حالياً إن: هذا السياق قوله

إن : حركة حقيقية لإلصالح تقول بكل وضوح

أي في  (م٦٢٢اإلسالم يجب أن يتوقف في سنة 

، ويجب أن ينحصر في عالقة )عصر النبوة فحسب

اإلنسان بخالقه، وإن هذه الحركة بدأت تعرف 

لمحمد ) قراءة جديدة للقرآن(النجاح؛ ألن كتاب 

إن : سخة، ثم قال ن٣٠٠,٠٠٠ بيعت منه شمرور

رجلين مثل محمد شحرور وزياد حافظ متأثران 

 .باألفكار الماسونية

وفي سياق التعريف بالماسونيين الذين امتلكوا الجرأة 

والشجاعة على انتقاد اإلسالم ورفضه وإنكاره، أو 

قبول بعض منه ولفظ اآلخر، ذكر أنطوان سفير أن 
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ض مر"الماسونيين اللبنانيين هم أول من أدان 

، )اسم لكتاب التونسي عبد الوهاب مديب" (اإلسالم

 ١١وذلك ما لم يحدث حتى في أوروبا غداة أحداث 

 .سبتمبر حسب أنطوان سفير

أهم القضايا ذات األولوية عند الماسونيين في العالم 

اإلسالمي هي العلمانية والتعليم وإصالح الدولة 

والمرأة والدفاع عن اإلجهاض وحق منع الحمل 

 ومن ،"إسرائيل"خطيط العائلي، والتطبيع مع والت

اإلنجازات التي حققها الماسونيون في هذه األجندة 

 عن طريق منظمة األمم إدخال التخطيط العائلي

" اإلسرائيليين"المتحدة، وتنظيم لقاءات حوارية بين 

والعرب في بعض العواصم الغربية مثل باريس 

ت ولندن عن طريق نسيج جمعوي، ومن الجمعيا

" هوية وحوار"المغربية التي قامت بهذا األمر جمعية 

 .بالمغرب وفق ما ذكره أنطوان سفير

الماسونيين يتجذرون في ذكر أنطوان سفير أن 

الوظائف الليبرالية مثل الطب والمحاماة والقضاء 

، والتعليم، وخاصة الخاص منه، والوظائف السامية

سى موومن األسماء التي كشف عنها أنطوان سفير 

كميل أستاذ ومعلم ) المحامي اللبناني الشهير (برانس

، ١٩٥٢رئيس الجمهورية اللبنانية بين عام  (شمعون

 سمير الصلح، خاصة وأسرة آل الصلح، )م١٩٥٨

أحد آباء االستقالل والوزير األول لكميل شمعون، 

وعلى خارطة ، وأمين الجميل ومصطفى طالس

جات متفاوتة العالم اإلسالمي تنتشر الماسونية بدر

في الهيئات والمنظمات واألحزاب الحاكمة أو 

 توجد أكثرية منهم في لجزائر، ففي االمعارضة

من % ٩٠، ويشكل الجزائريون "القبايل"منظمة 

العرب والمسلمين المنخرطين في الفروع الفرنسية، 

وحزب ، تونس وتركيا وإيرانوكذلك الحال في 

 كان ، وإذاالبعث في كل من سوريا والعراق

 قد جددوا نشاطهم ـ مصر وتونسالماسونيون في 

حسب سفير ـ وعادوا إلى مواجهة اإلسالميين فإن 

الرياح في المغرب ال تجري لصالحهم، ويلتجئون 

إلى النفاق واالزدواجية في المشرق العربي ودول 

 .الخليج

، ساق خلط األوراق وتشويه الصورةوسعياً إلى 

يات والمنظمات أنطوان سفير بعض أسماء الشخص

واألحزاب، زاعماً أنها تأثرت بالماسونية أو انخرطت 

رحمه  _ملك المغرب محمد الخامسفي صفوفها مثل 

حافظ األسد، واألمير ) رئيس سوريا الراحل(، و_اهللا

 وبعض التيارات الدينية عبد القادر الجزائري

 .واألحزاب اإلسالمية بتركيا

  ماسونيون مغاربة

لقب " (المعلم األكبر"سوني المغربي يترأس الفرع الما

) ممثل الماسونيين في كل فرع من فروع العالم

، وينشط الماسونيون المغاربة في بوشعيب الكوهي

 وال يظهرون من أمرهم إال ما تسمح سرية كبيرة،

به األوقات واألحداث، وحسب الموقع اإللكتروني 

تشبثهم بالملكية الخاص بهم، فإنهم يعلنون عن 

، كما يلتزمون بتجنب كل ما من بية والوالء لهاالمغر

 .شأنه أن اإلخالل باألمن العام واستقرار المغرب

وال يمكن الحصول إال على معلومات شحيحة عن 

ومن األشياء التي يكشفون عنها . أنشطتهم وتحركاتهم

بعض األنشطة السفرية إلى البلدان الغربية مثل توجه 
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المتحدة خالل شهر يونيو المعلم األكبر إلى الواليات "

، "صالت الصداقة والتعارف األخوي" م لربط ٢٠٠٤

وأثناء الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة قاموا بجمع 

تبرعات عبر مختلف فروع التنظيم بالعالم وصلت 

 يورو إلى جانب مساعدات عينية ٣٠٠,٠٠٠إلى 

 .بعين المكان

وبعد مرور حوالي أربع سنوات على التأسيس الذي 

يستعد الفرع الماسوني م، ٢٠٠٠تم في شهر يونيو 

المغربي لعقد الجمع العام السنوي في شهر أكتوبر 

، وبهذه المناسبة يخبرنا الموقع أن م٢٠٠٤

إلنشاء معبد في الماسونيين المغاربة في طريقهم 

، كما يخبر بأن التنظيم باريس وآخر في المغرب

تتكون سينشئ وحدة صحية متنقلة بين ربوع المغرب 

 . من طبيب ومساعدين

يعقد الماسونيون واإلضافة إلى اللقاءات الراتبة، 

، ويتلقون نشرة داخلية المغاربة جمعاً سنوياً عاماً

" الربط البنائي"حول االنشطة التي يقومون بها تسمى 

في . التي صدر منها خمسة أعداد الثاني فيها مكر

م تقرير عن أول جمع عام ضم ٢٠٠٤نشرة يناير 

، حيث "روايال منصور" كل األعضاء وتم في فندق

) نائب المعلم األكبر(قدم التقرير األدبي من لدن 

، شكيب حفياني والتقرير المالي من لدن رشيد مكوار

 كلمة في بوشعيب الكوهي) المعلم األكبر(ثم ألقى 

التعبئة والعمل بحذر الحاضرين دعاهم فيها إلى 

يقصد سنة (الثانية هذه في واليتي : "، وقال فيهاوتؤدة

... سأتخذ لها هدف االستمرارية في الجودة) م٢٠٠٣

، نوسع ونقوي عددنا باستقبال إخوان جدديجب أن 

ويجب علينا إيقاظ الفروع في األماكن التي تبرر ذلك 

أفكر . مثل التجذر الجغرافي والشروط الديمغرافية

مراكش والرباط وفاس على سبيل المثال في 

هذا التطور المتحكم فيه ال بد أن يكون ، ووالجديدة

 ".في نمو متزايد

الوجود الماسوني بالمغرب والعالم العربي 

واإلسالمي ارتبط باالستعمار وجاء محموالً على 

، وبالرجوع إلى أنطون سفير ظهر شركاته ومقاوالته

المستعمرين يخبرنا في مقابلته السالفة الذكر أن 

ظيم ماسوني الفرنسيين عملوا على إنشاء تن

، وما أن حل الفرنسيون به حتى تناسلت بالمغرب

، بتونس والجزائر ثم المغربالمحافل الماسونية بدءاً 

 والسعي نحو تحت ضغط التحوالتواضطروا أخيراً 

 من ليعودوا إغالق المحفل المغربياالستقالل إلى 

م، لكن المحفل ٢٠٠٠جديد في حلة جديدة سنة 

  .مركز الفرنسي وتابعاً لهالمغربي بقي مرتبطاً بال

 الفكرة والبقاء : الماسونية
    ٢٦/٠٧/٢٠٠٩ -- عبدالعزيز عبداهللا القناعي  : كتب

ينتشر فى الغرب االسترالي وكذلك فى جميع أنحاء 

المقاطعات االسترالية ما يسمى بالمحافل الماسونية 

نشر السالم والمحبة بين العالمية والتى تعمل على 

 باالضافة الى التواصل مع بيةجميع الشعوب الغر

  .الشعوب االخرى ضمن نطاق االخوية الماسونية

ان المتتبع لتاريخ الماسونية يرى انها واجهت 

صنوف الغموض والتلبس بعدة أغطية قد تكون 

غموض سياسية او دينية وتتفق معظم الروايات على 

 ومنتسبيها وتاريخ أنشاء المحافل الماسونية الماسونية
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 عشرة آالف سنةالنور يمتد الى أكثر من وجمعيات 

جمعيات أخوية الى مراكز وسميت بعدة مسميات من 

  .النور والحكمة

أسم الماسونية والمشتق من اللغة االنجليزية او 

الفرنسية والتى معناها باللغة العربية فهو البنائية 

الحره والبناء الحر هو االنسان الذي يبنى وال يهدم 

مع رسالة الخالق الى االنبياء ويتفق هذا القول 

  .والرسل لبناء االرض وتعميرها لصالح االنسان

بناء الجنس البشري لجعلهم وتعمل الماسونية على 

 وأما فكرة أرتباط صفة الحرية للبنائين بنائين أحرار

فحقيقة هذا القول ألن االنسان كما هو بحاجه الى 

 ان الهواء والماء هو أيضا بحاجه الى الحرية بشرط

ال حرية لالنسان تكون مسؤوله وواعيه علما بأنه 

الذي ال يمكنه السيطرة على غضبه وفرحه وكبح 

  .جماح غريزته وشهواته المختلفة

وتسمح الماسونية باالنتساب للجميع الى صفوفها 

وتضع لذلك عدة شروط وأحكام منها بأنه يجب أن 

يكون مؤمنا باهللا تعالي ومكرما االنبياء والرسل 

حترما للمؤمنين وللبشرية كجنس أكرمه اهللا تعالى وم

وقد انتشرت عدة آراء .  بالبقاء وخالفة االرض

تعلن وتدعي بأن الماسونية ملحده وذات أفكار 

 وتدعو الى الكفر خارجه عن القانون والدين

واالباحية فى جميع صفوفها وضمن معتنقي أفكارها 

 نتسابتتناقض مع شروط االوهذه الدعوى واالقاويل 

اليها حيث أن من ضمن الشروط ان يكون الشخص 

غير ملحد بل ويفضل ان يكون الراغب باالنضمام 

 سماوى يتبع تعاليمه ويمارس طقوسه الدينية له دين

من صالة وأحكام شرعية وهذا بالطبع ال يتعارض 

  .مع أهداف وفكر الماسونية كما يذكر فى تعاليمهم

ار التى تلصق وكذلك أنطلقت بعض االراء واالفك

 فكرة أنتساب الماسونية الى الصهيونية العالمية

وأنها فرع منها وربيبتها بل وتدعو الى فكرة تمجيد 

اليهود وأقامة أسرائيل الكبرى ففى أحدى المنشورات 

والتى توزع فى جميع أنحاء الجامعات والمراكز 

الماسونية ال عالقة الثقافية فى استراليا أوضحت أن 

 الن الماسونية تحارب العنصرية  اسرائيلبينها وبين

والتطرف أينما وجدوا لذا فال يمكن ان تلتقى البنائية 

الحره مع الصهيونية او اى حركة عنصرية اخرى 

ضد االنسانية الن المشروع الذى تسعى اليه 

الماسونية هو بناء عالم جديد مليئ بالخير والمحبة 

والدينية وأزالة كل الحدود الجغرافية والعنصرية 

والعرقية بين االنسان وأخيه االنسان كما وتسعى هذه 

الجمعيات الفكرية الى تقليص الهوامش والفوارق 

االجتماعية بين مكونات المجتمعات والمجموعات 

  .البشرية كافة

إصالح ان الهدف االسمى لهذه المجموعات هو 

 لكل أبناء البشر ليكونوا جميعا السرائر االنسانية

عائلة واحده تسعى للعيش بمحبة وخير أخوه ضمن 

وسالم مهتدين بأديان الحق ورسالة االنبياء والرسل 

فى حفظ االرض من الشر وأقامة العدل والمساواة 

وأيضا تلتزم الماسونية بأطاعة شرائع البالد وحكامها 

الشرعيين واحترام كل القوانين والدفاع عن االوطان 

  .والوالء اليها
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ة ومبدأ قائم بحد ذاته القى رواجا ان الماسونية كفكر

منقطع النظير فى مختلف الدول االوروبية والغربية 

بل وتوجد محافل تؤمن بأفكار الماسونية بعدة دول 

 وتعمل تحت ظل النظام الحكومي عربية وإسالمية

ولم تخالف أو تفرض آراء ضد حكومات هذه الدول 

  .مما ساعد على أنتساب كثير من االشخاص اليها

تساعد الماسونية منتسبيها بعدة طرق منها و

المساعدات المادية لذوى االحتياجات والمساعدات 

المعنوية بوقوف االعضاء الى جانب بعضهم فى 

 وأعتبار المنتسبين أخوه فى الفكر السراء والضراء

وللماسونية محافل تقام فيها الطقوس .  والهدف

روايات وتختلف الواالحتفاالت بدخول االعضاء اليها 

 منها والقارئ فى غموض هذه الطقوس والهدف

لتاريخ الماسونية يرى جليا بعض القصص 

والروايات التى تحكى تفاصيل عن مثل هذه 

االحتفاالت واحتواءها على أرشادات نظامية تمكن 

العضو المنتسب اليها من االنضباط واحترام جميع 

االديان ويخلو منها ما أشيع عنها من غموض يصل 

 حد القتل والتشريد لمن يفكر فى ترك الماسونيةى ال

حيث توافق االخيرة على اى شخص يرغب فى أنهاء 

  .عضويته وانتسابه اليها

فهل تكون الماسونية هى المنقذ فى العصر الحالى؟ 

فى حين أختفت جميع االفكار والمذاهب عن تقديم 

الحلول الصافية بغير اختالف عن أنقاذ االنسان 

وهل . نفسية واالجتماعية والصحيةومشاكله ال

الماسونية تصلح كنظام تربوي وتعليمى فى الدول 

العربية لما تقدمه من برامج تعليمية وثقافية 

؟ وهل نملك القدرة وتحض على كسب العلم والتفوق

طالبنا  والشجاعه ونكون أكثر دقة وتحديدا لو 

 وذلك بشكل بدراسة ومعرفة  الماسونية ونظامها

يق وبعيدا عن التعصبات والتشنجات علمي ودق

المذهبية فى الدول الخليجية؟ وهل سوف تالقى من 

انتشار فكرة يتبعها او يريد االنضمام اليها؟ مع 

  .حرمة حتى مجرد التفكير بأسم الماسونية؟

ان االنسان العربي بحاجه الى عصف ذهنى جديد 

يقوم على البحث عن الحقيقة والخالص من جميع 

 ومذهله تدعوه مه والتزود بحقائق جديدهمشاكله وآال

الى التفكير فى عظمة الخالق والكون والى ميالد 

نفسي جديد لتعم الفضائل والقيم االنسانية على وجه 

  . الكرة االرضية

 والمخالب الماسونية .. الروتارى والليونز 
 مركز المقريزي للدراسات –على عبدالعال : بقلم

 التاريخية 

 حمن الرحيم  بسم اهللا الر

هذا يرى كُل مطلع على حقيقة الدور الماسونى، أن 

المؤامرة اليهودية (الدور، ليس إال جزء من 

 والتى تتجاوز بكثير تفكير الكثيرين من )العالمية

الباحثين والكتاب والقادة السياسيين فى العالم، وقد 

بأن الحديث عنهم ، نجح اليهود فى إقناع العالم

، وبأنه إعطاء لليهود حجماً أكبر شىء من المبالغات

 .من حقيقتهم 

، التى شبه اليهود حكومتهم الخفية، باألفعى السامة

ذيلها فى فلسطين، وتحرك رأسها لتخرب العالم، منذ 

وال يعود الرأس  م، ٧٠خراب هيكل سليمان عام 
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، والتربع على لإللتقاء بالذنب إال بعد تدمير العالم

أنقاضه تحت حكم ملك يهودى يحكم العالم من 

 .القدس

ولما كانت الحكومة اليهودية ال تزال فى جحرها، 

وغير قادرة على التحكم فى مصائر الشعوب 

، فقد كان من ما دام هناك دين وأخالقوالحكومات، 

القضاء على الدين أهم أعمال تلك الحكومة، 

الماسونية وكانت .  .واألخالق لدى شعوب العالم

 . فى هذا الدورهى رأس الحربة

إشتقاق لغوى من الكلمه الفرنسية : والماسونية 

)Macon ( ومعناها)والماسونية تقابلها ) البناء

)Maconneries ( وفى .. أى البناؤون األحرار

 ).البناؤون األحرار) (Free-mason: (اإلنجليزية 

، المىمنظمة يهودية، سرية، ذات تنظيم عوهى 

قامت أساساً لخدمة المبادىء الصهيونية، وتهدف إلى 

نشر ضمان سيطرة اليهود على العالم، من خالل 

 -، وذلك بالتستر اإللحاد، وتعميم اإلباحية والفساد

 خلف شعارات خداعة -داخل المجتمعات اإلسالمية 

 " .الحرية واإلخاء والمساواة واإلنسانية " مثل 

جمعيات السرية التى عرفتها أقدم الوالماسونية من 

إال أن منشؤها مازال  .. البشرية على اإلطالق

غامضاً ومجهوالً، وغايتها الحقيقية، مازالت سراً 

 .حتى على معظم أعضائها أنفسهم 

، واألخالق القضاء على األديانتهدف الماسونية إلى 

الفاضلة، وإحالل القوانين الوضعية، والنظم غير 

 حيث جاء فى المحفل الماسونى ..الدنيوية محلها 

سوف نقوى حرية : "م ما نصه ١٩٢٢األكبر سنة 

وسوف الضمير، فى األفراد بكل ما أوتينا من طاقة، 

نعلنها حرباً شعواء على العدو الحقيقي للبشرية 

 " .الذى هو الدين

يدعى الماسون أن ماسونيتهم فوق األديان، وأنها 

ية وال قومية، عقيدة العقائد، التى ال تعترف بوطن

ألنها أممية عالمية، تعمل على توحيد العالم تحت 

 .رؤيتهم

إن الماسونية تتخذ من النفس : ويرى الماسونيون 

إنا ال نكتفى : ويقولون .. اإلنسانية معبوداً لها 

باإلنتصار على المتدينين ومعابدهم، إنما غايتنا 

  . األساسية إبادتهم من الوجود

، وأن ستحل محل األديان: ية ويجهرون بأن الماسون

حيث يقول أحد .. محافلها ستحل محل المعابد 

م فى ١٨٦٥الماسون، فى مؤتمر الطالب الذى انعقد 

يجب أن يتغلب اإلنسان على اإلله، ) : لييج(مدينة 

وأن يخرق السماوات .. وأن يعلن الحرب عليه 

  .ويمزقها كاألوراق

هدف فيما والماسونية، منظمة تلمودية صهيونية، ت

 . استعباد اليهود لشعوب األرض قاطبةتهدف إلى 

الماسونية يهودية فى : " يقول الحاخام الكويز 

تاريخها، ودرجاتها، وتعاليمها، وكلمات السر فيها، 

 " .يهودية من البداية إلى النهاية .. وفى إيضاحاتها 

، ما الصلة بين الصهيونية والماسونيةومما يؤكد 

وإلى أن : " ت حكماء صهيون جاء فى بروتوكوال

، سنحاول أن نصل فيه إلى السلطةيأتى الوقت الذى 

ننشىء ونضاعف، خاليا الماسونيين األحرار، فى 
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جميع أنحاء العالم، وسنجذب إليها كل من يعرف بأنه 

ذو روح عالية، وهذه الخاليا ستكون األماكن الرئيسة 

ها التى نحصل منها على ما نريد من أخبار، كما أن

 ".ستكون أفضل مراكز للدعاية

الماسونية يهودية أباً وأماً، وصهيونية ( لذا قيل 

حيث يعتبر اليهود  ) .. روحاً ونشاطاً وهدفاً

والماسون أنفسهم معاً األبناء الروحيين لبناة هيكل 

 .سليمان، بعد تدمير المسجد األقصى

 فى إخفاء حقيقتها أعتمدت الماسونية على السرية

، حيث أراد اليهود أن تكون تلك الحركة من وأهدافها

وال . جملة األقنعه التى تتستر مخططاتهم وراءها

يزال منشأ الماسونية طى الكتمان، بل لغزاً من 

ولقد كانت منذ تأسيسها تتسم .. األلغاز الغامضة 

، ثم أخذت فى القوة الخفيةبالسرية، وكانت تسمى 

 من اسم القرون األخيرة طابع العالنية، واتخذت

 .الفتة تعمل من خاللها) البنائين األحرار(

أقوى تنظيماً من ولم يعرف التاريخ البشرى، فئة 

 :، ومن دالئل ذلك الماسون

 تحت الكثيرين من زعماء العالموقوع ) ١(

سيطرتهم، حتى صاروا كالدمى فى أيديهم خوفا على 

 .مناصبهم وكراسيهم

ع العالم  فى كل بقاانتشار محافلهم الكثيرة) ٢(

تقريبا، حيث تستقطب هذه المحافل شخصيات هامة 

 .وفى كل المجاالت التى تخدم أهدافهم

، والمنظمات امتداد تأثيرهم إلى معظم الجمعيات) ٣(

الدولية، والمنظمات الشبابية العالمية، بصورة تمكنهم 

من التحكم فيها وتوجيهها ومن ذلك منظمة األمم 

 .المتحدة بمؤسساتها المختلفة

 موارد اإلقتصادتملك الماسونية الكثير من ) ٤(

 .ووسائل اإلنتاج فى العالم

 عصابات مسلحةتنخرط فى التنظيم الماسونى ) ٥(

لتنفيذ أعمالها فى تصفية كل من يقف أمام أهدافها 

 أو يحاول - عن قصد أو بغير قصد -ومخططاتها 

 .إفشاء أسرارها

  الروتارى

تتغلغل داخل لم يكن للماسونية أن تنتشر و

، لو أنها أسفرت عن وجهها الحقيقىالمجتمعات، 

بما يحمله من قبائح ورذائل ومؤامرات، والسيما 

عدائها للدين والقيم والهوية وخاصة داخل المجتمعات 

 .اإلسالمية

اختراق ومن ثم شرعت هذه المحافل التآمرية، فى 

من خالل مجموعة من األندية ، المجتمعات واألوطان

، إلى أن ات التى استطاعت أن تبسط أذنابهاوالجمعي

.. اكتسبت صفة العالمية فى سبيل تحقيق أهدافها 

الروتارى (ومن أهم هذه األندية والجمعيات 

 ) .والليونز

كلمة إنجليزية، تعنى الدوران أو  : والروتارى

المناوبة، وقد جاء هذا االسم ألن اإلجتماعات 

كاتب األعضاء تعقد فى منازل أو مالروتارية كانت 

، وال زالت الرئاسة تدور فيها بين األعضاء بالتناوب

 .بالتناوب 
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، أسسها وهى إحدى جمعيات الماسونية العالمية

 بوالية ١٩٠٥ سنة بول هارسالمحامى األمريكى، 

تم .. شيكاغو، ثم امتدت إلى جميع أنحاء العالم 

 كواجهة تتخفى وراءها األهداف الماسونيةتشكيلها 

طاب القوى التى يمكن توظيفها للسيطرة على فى استق

 .العالم حسبما ترى التلمودية اليهودية

بدأت أندية الروتارى فى أمريكا، وانتقلت منها إلى 

بريطانيا وإلى عدد من الدول األوروبية، إلى أن 

أتخذت لها أرضية فى قلب العالم اإلسالمى، ومن ثم 

 .صار لها فروع فى معظم أنحاء العالم 

روتارى نواد فى معظم الدول العربية، كمصر ولل

واألردن وتونس والجزائر وليبيا والمغرب ولبنان، 

 .. وتعد بيروت مركز الروتارى فى الشرق األوسط

كما عرفت مصر كواحدة من أولى الدول العربية 

التى ترعرع فيها الروتارى، حيث أنشئ أول ناد بها 

  .١٩٢٩سنة 

قياده ية، فى أن وتختلف الروتارى عن الماسون

، على عكس الروتارى الماسونية ورأسها مجهوالن

كما أن  .. معرفه أصوله ومؤسسيهالذى يمكن 

، ومن الروتارى أحد أذرع الماسونية وليس العكس

ثم فإن الروتارى يخضع للماسونية العالمية وهو أحد 

 . مخالبها السامة 

الليونز، : والروتارى وما يماثله من النوادى مثل 

، يعمل فى نطاق المخططات الكيوانى، أبناء العهد

اليهوديه من خالل سيطره الماسون عليها، والذين هم 

 .بدورهم مرتبطون باليهودية العالمية نظرياً وعملياً 

العجلة "وقد اختارت تلك النوادى شارة مميزة لها هى 

على شكل ترس ذا أربعة وعشرين سنًا، " المسننة

زرق، وداخل محيط العجلة باللونين الذهبى واأل

كل نقطتين متقابلتين . المسننة تتحدد ستة نقاط ذهبية

تشكالن قطًرا داخل دائرة الترس بما يساوى ثالثة 

أقطار متقطعة فى المركز وبتوصيل نقطة البدء لكل 

قطر من األقطار الثالثة بنهاية القطرين اآلخرين 

" روتارى" تحتضنها كلمتى تتشكل النجمة السداسية

 .باللغة اإلنجليزية " عالمى"و

ألوان اليهود أما اللونان الذهبى واألزرق فهما من 

 التى يزينون بها أسقف أديرتهم وهيكلهم المقدسة

دول "ومحافلهم الماسونية، وهما اليوم لونا علم 

 ".السوق األوروبية المشتركة

تتظاهر أندية الروتارى بالعمل اإلنسانى، داخل 

وتنتقى أعضاءها من ذوى .. ة المجتمعات اإلسالمي

، يوثقهم عهداً المناصب، والشخصيات المرموقة

بحفظ األسرار، ويقيمون المحافل للتجمع والتخطيط 

وهذه الجماعات ال تسفر عن وجهها الصريح .. 

، وعندما تحاول أن القبيح إال في المجتمعات الغربية

تجد موطئ قدم لها في دول عربية أو اسالمية، فإنها 

والمحصلة النهائية .. نع بأقنعة بريئة فى ظاهرها تتق

هي صرف اإلنتباه إلى قضايا ثانوية، حتى يتفرغ 

زعماء هذه الجمعيات للمهام السرية األخطر 

 !.واألهم

 الليونز

أحد األندية ذات الطابع اإلجتماعى فى الظاهر، لكنها 

ال تعدو أن تكون واحده من المنظمات العالمية 
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ولليونز نواد فى أمريكا  .. يةالتابعة للماسون

وأوروبا وكثير من بلدان العالم، ومركزه الرئيس فى 

بوالية الينوى فى الواليات المتحدة ) أوك بروك(

 .األمريكية 

الدعوة إلى : ويتجلى النشاط الظاهرى لليونز فى 

اإلخاء والحرية والمساواه، وتنمية روح الصداقة بين 

عقيدية، واإلهتمام األفراد بعيداً عن الروابط ال

ال يستطيع أى شخص أن . بالرفاهية اإلجتماعية 

يقدم طلب إنتساب إلى الليونز، وإنما هم الذين 

 .يرشحونه ويعرضون عليه ذلك 

 ـ فى حراس الهيكلهو ) الليونز(ومعنى كلمة 

إشارة إلى الهدف الماسونى األكبر المتمثل فى بنلء 

 الغالب وهذه األندية تضم فى.. هيكل سليمانـ 

 التى أبرمها السادات مع مؤيدين لمعاهدة كامب ديفيد

العدو الصهيونى، وتتخفى أندية الليونز والروتارى 

 إلستقطاب المفكرينوراء األنشطة اإلجتماعية 

والذين يرغبون فى أداء عمل تطوعى يخدم المجتمع 

 . أو حتى الوجاهة اإلجتماعية 

والليونز، كان فالمحافل الماسونية، وأندية الروتارى 

وراء دعمها وترويجها الصهيونية العالمية التى 

استهدفت جذب صفوة المجتمع من الشخصيات العامة 

 .واالجتماعية ورجال األعمال واإلدارة

 حكم األنتماء إلى األندية الماسونية 

، فى دورته المجمع الفقهى، بمكة المكرمةأصدر 

هجرى ١٣٩٨األولى العاشر من رمضان عام 

 م، بياناً عالمياً أكد فيه ـ بعد ١٥/٧/١٩٧٨وافق الم

مبادىء حركات الماسونية دراسة وافية ـ أن 

والليونز والروتارى، تتناقض كلياً مع مبادىء 

 .وقواعد اإلسالم

فتوى بتكفير كل من يشترك فى هذه وجاء فى البيان 

 بشرط علمه بحقيقتها، وأهدافها ومخالفتها األندية

قاد بصحة معتقداتهم والعمل بها لإلسالم، مع اإلعت

: يراجع فى ذلك الموسوعة الميسرة .. ولها 

 ٤٣٤ص

، بياناً لجنة الفتوي باألزهر الشريفكما أصدرت 

بشأن الماسونية واألندية التابعة لها، مثل الليونز 

: والروتاري، وذلك رداً علي سؤال مكتوب جاء فيه 

،  شأنهايحرم علي المسلمين أن ينتسبوا ألندية هذا" 

وواجب المسلم أال يكون إمعة يسير وراء كل داع 

وناد بل واجبه أن يمتثل ألمر رسول اهللا صلي اهللا 

إن : ال يكن أحدكم إمعة يقول: "عليه وسلم حيث يقول

أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن 

وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن 

وواجب المسلم أن ، "أساءوا أن تجتنبوا إساءاتهم

، وأن يكون للمسلمين أنديتهم يكون يقظاً ال يغرر به

فليس الخاصة بهم، ولها مقاصدها وغاياتها العلنية، 

  .في االسالم ما نخشاه، وال ما نخفيه واهللا أعلم

نوادي الماسونية تشرع في هيكلة نفسها 

  في الجزائر

   منتدى بال حدود—٢٦/٤/٢٠٠٩

..  نّصبت المكتب الوالئيزوجة أحد السفراء العرب

 الماسونية تنشر أذرعها / واستغالل فاحش للفقراء
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علمت الشروق من مصادر موثوقة أن نادي الالّينز 

األسود ذي األنشطة المشبوهة والمعروف بأنه امتداد 

للحركة الماسونية العالمية قد شرع في هيكلة مكاتبه 

لت إلى زوجة أحد السفراء العرب تنق.. بمختلف الواليات

 المدية في سرية ونصبت المكتب الوالئي

وفي هذا السياق أسرت مصادرنا إلى أن زوجة أحد 

السفراء العرب بالجزائر المعروفة بنشاطها في هذا 

المجال تنقلت إلى المدية في سرية تامة، خالل 

وأشرفت بنفسها على تدشين األشهر القليلة الماضية 

وفور ، لليونزوإطالق أنشطة مكتب المدية لنادي ا

تنصيبه قام المكتب بتوزيع مساعدات بمركز يهتم 

 .بذوي االحتياجات الخاصة بوالية الشلف

وتعد نوادي الليونز من بين أهم أذرع الحركة 

الماسونية إلى جانب نوادي الروتاري واألنرويل، 

، وتعتمد العمل الخيري مع الفئات الضعيفة والفقيرة

ركيز على الواليات وعلى هذا األساس بدأت في الت

المتضررة من اإلرهاب، لتمتد بعد ذلك إلى باقي 

وقد أحدث تأسيس نوادي الليونز في الواليات، 

الدول العربية عدة ردود فعل ساخطة بالنظر إلى 

األهداف المشبوهة ألنشطتها التي ترتبط أساسا 

، وهي حركة باطنية بالماسونية أو البناءون األحرار

 العالم، وتنتشر بشكل كبير في يسيرها اليهود عبر

 التي ينشط الماسونيون خصوصا لبنانالدول العربية 

 ألف ١٠٠يقصدها فيها بشكل علني في مقراتهم التي 

 حسب اإلحصائيات التي حصلت عليها لبناني

 .الشروق من الماسونيين أنفسهم في تحقيق سابق

ويوجد المقر الرئيسي لنوادي الالينز في والية 

 ويقصد بكلمة لواليات المتحدة األمريكية،إلينوي با

الالينز أو األسود، حراس الهيكل، وهي إشارة 

واضحة إلى الخلفية الماسونية لهذه النوادي، حيث 

بينما . يهدف الماسونيون إلى إعادة بناء هيكل سليمان

يؤكد المؤسسون لهذا النوادي أن الكلمة مأخوذة من 

 ,leberty, intelligece, our nations،جملة 

safety الحرية والذكاء هي سالمة " وتعني بالعربية

 ".أوطاننا

ومن الواضح أن األعمال الظاهرية التي تقوم بها هذه 

 إلى خدمة ما هي إال تغطية لحقيقتها الراميةالنوادي 

الحركة الصهيونية مثلها مثل باقي النوادي المرتبطة 

  الشروق/ سليماني . م.  بالماسونية

   الخبر أعالهتعليق على

  سليماني .السيد أو السيدة م

  تحية

غالبا ما نقرأ عن اتهامات وتوصيفات لجهات 

يتضمن الموضوع ملموسية تؤكد وأشخاص دون أن 

لنفترض أن جمعية الالينز أو األسود، هي . الخبر

ما هو الدليل حتى تقنعني ماسونية أو صهيونية، 

؟ أي موضوع يخلو من كشف وغيري بصدق دعواك

ثق يعد موضوعا إنشائيا، يضيع وقت القارئ وال مو

  .يقدم له أي فائدة

 ربما هل يعقل أن تتهم دون أن يكون لديك دليل؟

تقول أن الحركة الماسونية سرية ال يمكن كشف 

ثم كيف تعطي ؟ كيف عرفت أنتأسرارها، ولكن 

الحكومة الجزائرية ترخيصا لجمعية صهيونية 
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ت التي منحت هذا مشبوهة؟ لم ال تشتكي على الجها

  التصريح؟

  علي ولد محمد/ خالص التقدير 

Error!

  

 أكدت مصادر مطلعة، أن مجموعة من إطارات و -

المعروف بانتمائه  lionsكوادرنادي الالينز 

في دأ بتحركاتهم عبر حمالت تطوعية  قد بللماسونية

 كحاسي بحبح و حاسي العش، و كذا عمق الجزائر

لإلقتراب عمليات التشجير بمدينة الجلفة و يسعون 

مثلما قام به هذا األسبوع ..أكثر من الفئات المحرومة

نادي الالينز للعاصمة بتهيئة مساحة إعالمية و 

و معلوماتية لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة، 

و ...الذي بثت اإلذاعة الوطنية برنامجاً خاصاً به

يعتبر الليونز أحد األندية ذات الطابع اإلجتماعى فى 

، لكنها ال تعدو أن تكون واحده من المنظمات الظاهر

ويتجلى النشاط الظاهرى .. العالمية التابعة للماسونية 

  :لليونز فى مايلي 

   الدعوة إلى اإلخاء -١

  اه الحرية والمساو-٢

تنمية روح الصداقة بين األفراد بعيداً عن الروابط -٣

  العقيدية

   اإلهتمام بالرفاهية اإلجتماعية -٤

حيث ال يستطيع أى شخص أن يقدم طلب إنتساب 

إلى الليونز، وإنما هم الذين يرشحونه ويعرضون 

  .عليه ذلك 

مؤيدين لمعاهدة كامب وهذه األندية تضم فى الغالب 

السادات مع العدو الصهيونى،  التى أبرمها ديفيد

وتتخفى أندية الليونز والروتارى وراء األنشطة 

إلستقطاب المفكرين والذين يرغبون فى اإلجتماعية 

أداء عمل تطوعى يخدم المجتمع أو حتى الوجاهة 

  . اإلجتماعية 

فالمحافل الماسونية، وأندية الروتارى والليونز، كان 

عالمية التى وراء دعمها وترويجها الصهيونية ال

استهدفت جذب صفوة المجتمع من الشخصيات 

  .العامة واالجتماعية ورجال األعمال واإلدارة

 وأمام المئات من ٢٠٠٩ مارس ٢٧ مساء الجمعة -

بالبلدان المتوسطية ") األسود" ("الالّينز"أعضاء نوادي 

سيادة المجتمعين في ندوة بيئية تحت سامي إشراف 

 ٢٨-٢٦ الملتئمة أيام عليالرئيس زين العابدين بن 

نادي ) شهادة ميالد" (ميثاق"مارس، وقع تسليم 

بالقيروان إلى جانب نوادي صفاقس وسيدي " الالّينز"

' وشاح'حامد مالوش بـ' توسيم'بوزيد والمهدية و

  .رئاسة النادي

الذي يتراسه أنور عطاء اهللا، (أملكار -نادي تونس

عطاءاهللا نجل الشاعر القيرواني المرحوم الشاذلي 

هو المتبنى ) 'مونوبري' بشركة ٢المسؤول رقم 

لنادي القيروان وسيقع تركيز هيئة النادي بالقيروان 

  .في موعد سيقع االتفاق عليه
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النادي القيرواني سيعمل في نفس نهج الكا سي سي 

والكا سي بي وفي شراكة فعلية معهما مستهدفا 

 المساهمة في تجذير توّجه إيجابي يعاضد مجهود

الدولة في القيروان وفي نشر عقلية تضامنية تقطع 

مع النزعات الهّدامة التي ال تترك للمبادرات السبيل 

  .وتقضي على المبادرات الناجحة

ماذا تعرفون عن ماسونية رفيق 

 الحريري؟؟؟؟ الحقيقة كاملة 
لقد كان رفيق الحريري : قليل منكم يعرف ما يلي

درجات وهي أعلى ) ٣٣(ماسوني من الدرجة 

لقد كان السيد .. الماسونية وأهمها على اإلطالق

الباسبور رفيق يملك جواز سفر برتقالي اللون، هذا 

يسمح له بالتنقل في كافة أنحاء المجّرة دون إذن أو 

، والذي يتابع أخبار وزيارات الحريري في استئذان

كان يطير في لحظة من السنوات األخيرة يالحظ أنه 

لمقابلة جورج بوش دون بيروت إلى واشنطن 

تحضير لهذا اللقاء بل ويدخل أيضاً وبطريقة كأنه 

وكذلك فعل مع شيراك في قصره . يدخل إلى بيته

 . أكثر من مرة، وفي معظم الدول اإلفريقية

هل خرج الحريري في األشهر األخيرة : لكن السؤال

عن طوع الماسونية التي تسرع في البطش في من 

 عودته إلى العقل؟؟ هل دفع ثمن .. يخونها

 نبذة عن الماسونية في سورية 
ال يصّح، وأنا أدّون في مذكّراتي هذه األحداث التي 

، إالّ أن ١٩٢٥وقعت خالل حياتي العملّية منذ عام 

أعّرج قليال على المؤّسسة الماسونّية في هذه البالد، 

منذ أواخر العهد العثماني إلى عهد لنبحث واقعها 

، وما قامت به من نشاطات قومّية االنتداب الفرنسّي

تأسيس سلطة واجتماعّية وإنسانّية حتّى توّصلت إلى 

، كان لها نشاطها وتنظيمها، ماسونّية مستقلّة

وسارت . واعترفت بها سلطات ماسونّية دولّية عديدة

شوطا بعيدا وقامت بأعمال جليلة في الحقل الماسونّي 

لفرنسّي وباطّراد إلى أن أصدر المفّوض السامي ا

، استنادا إلى تشريعات ١٩٤٠ في عام الجنرال دنتز

قرارين حّل فرنسّية صدرت حينذاك في فرنسا نفسها، 

بموجبهما الماسونّية ومؤّسساتها في سورية 

ولبنان، وصادر ممتلكاتها وأموالها المنقولة وغير 

المنقولة، فأنهت أعمالها وأغلقت أبوابها، وال تزال 

 .محظورة وممنوعة

 اسونّية في العهد العثمانّي الم

، عبداهللا مالككنت أسمع من المرحوم والدي األستاذ 

وقد كان ماسونّيا، أنّه كان في دمشق محفل اسكتلندّي 

، في محلّة مأذنة الشحم في محفل نور دمشقيدعى 

نخبة من رجاالت وكان هذا المحفل يضّم .  دمشق

نشبت ولكن، عندما . ، كما كان مزدهرا للغايةالبلدة

الحرب العالمّية األولى وخاضت الدولة العثمانّية 

توقّفت المحافل الماسونّية عن ممارسة غمارها، 

أعمالها وجّمدت نشاطاتها، وبقي األمر كذلك طول 

 .مّدة تلك الحرب العالمّية

 الماسونّية في العهد الفرنسّي 

وفي عهد االنتداب الفرنسّي على سورية ولبنان، 

 وإلى ممارسة أعمالها،  إلى الظهورعادت الماسونّية

فتعّددت المحافل وانتشرت في كثير من المدن 
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كدمشق وحمص وحماه وحلب السورّية واللبنانّية 

 وغيرها، والالذقّية، وبيروت وطرابلس وزحلة

وكانت مزدهرة ومنتجة قومّيا وإنسانّيا على قدر ما 

 .كانت تسمح به الظروف السياسّية

 محفل سورية  

 محفل يدعى ١٩٢٢في دمشق في عام تأّسس 

 يعمل تحت رعاية الشرق األعظم محفل سورية

ضّم هذا المحفل شخصّيات سورّية . الفرنسّي

وفرنسّية كريمة، وازدهر كثيرا، وقام بأعمال وطنّية 

مجيدة، وخدم القضّية السورّية عن طريق الشرق 

األعظم الفرنسّي، كما قام بأعمال إنسانّية فساعد 

 العائالت المستورة، وأقام بناء ماسونّيا على كثيرا من

أحدث تنظيم في شارع خالد ابن الوليد بدمشق ليكون 

مقّرا للمحافل الماسونّية ولعقد اجتماعاتها فيه وإقامة 

وصودر هذا العقار عندما أصدر . الحفالت العاّمة

المفّوض السامي الفرنسّي قراره بحّل الماسونّية 

ولة وغير المنقولة، كما ومصادرة أموالها المنق

 .ذكرنا سابقا

تولّى رئاسة محفل سورية على التتابع اإلخوان 

األكارم المحترمون السادة  نعمان أبو شعر، أسعد أبو 

شعر، سعيد الغّزي، حسني سبح وحنّا مالك، لقد 

ساهم محفل سورية في نفقات غرفة في مستشفى 

ح، المؤاساة بواسطة محترمه آنذاك الدكتور حسني سب

 .وقد كان من مؤّسسي المستشفى المذكور

 محفل قاسيون 

كان محفل قاسيون أّول المحافل التي تأّسست في 

، ١٩٢٠دمشق في عهد االنتداب الفرنسّي، وذلك عام 

وكان يعمل تحت رعاية وسلطة المحفل األكبر 

الفرنسّي، وقد ضّم شخصّيات كريمة عديدة وقام 

ان، وبنى مستشفى بقسط وافر من أعمال البّر واإلحس

وبعد . للمصابين بداء السّل في حّي األكراد بدمشق

االنتهاء من إشادته، سلّمه إلى الحكومة لتتوالّه 

 .بنفسها، وال يزال قائما حتّى اليوم

تولّى رئاسة هذا المحفل المزدهر على التتابع 

اإلخوان األكارم المحترمون السادة  حسني الجندي، 

، خليل الهبل، عبد رضا مردم بك، رضا سعيد

وانتهى أمر هذا المحفل . الرحمان اإلمام، زكي سكر

عندما أصدر المفّوض السامي الفرنسّي قراره بمنع 

 ١٩٤٠الماسونّية عام 

إستقالل الماسونّية السورّية وتأسيس سلطة 

 مستقلّة 

في هذه الفترة من الزمان، نشطت الماسونّية السورّية 

 الغّيورون بمحّبتهم نشاطا ملحوظا، فقام اإلخوان

وتعاضدهم وجهودهم وعملوا على تأسيس محافل 

متعّددة كان منها محفل نور دمشق الذي كان يعمل 

تحت سلطة المحفل األكبر المصرّي، وقد ازدهر 

شخصّيات كريمة محترمة لها مركزها كثيرا وضّم 

 .االجتماعّي الكبير

وكان المحفل األكبر المصرّي ناشطا كثيرا في مصر 

، أحمد ماهر باشاعلى رئاسته األستاذ األعظم و

الشخصّية المتمّيزة في عهده، وكان السكرتير األعظم 

، شخصّية مملوءة حيوّية وإبداعا محّمد رفعت بك

ونشاطا، يعمل ليل نهار دون كلل أو ملل، وكانت 

الماسونّية شغله الشاغل سواء في مصر أو في البالد 



 التحدي الصهيوين                        )٧-١٨(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٣٦ من٢٨                                            ٢٠٠٩ -تشرين الثاين

 

فعمل على تأسيس . العربّية، وخاّصة سورية ولبنان

 في ١٨محافل رمزّية عديدة، ومحافل إقليمّية لدرجة 

دمشق، ثّم ساهم مساهمة فّعالة مجدية في مؤازرة 

المحافل الماسونّية في سورية، حتّى تمكّنت من 

تأسيس سلطة ماسونّية مستقلّة باسم المحفل األكبر 

السورّي، تيّمنا باسم المحفل األكبر المصرّي الذي 

مل تحت رعايته وسلطته، ومحافل سورّية كانت تع

 .ولبنانّية كثيرة

 المحفل األكبر السورّي 

كان المحفل األكبر السورّي السلطة الماسونّية العليا 

وقد انضّم تحت لوائه العديد من المحافل . في سورية

وانتخب أّول . الماسونّية العاملة في سورية ولبنان

عطا بك االحترام رئيس له أستاذا أعظما األخ الكلّي 

، وضّم نخبة ممتازة من اإلخوان األكارم األّيوبي

السورّيين واللبنانّيين، مّما استلفت أنظار الماسونّية 

وقد تبنّاه المحفل األكبر . العالمّية في كّل مكان

المصرّي وقّدمه للسلطات الماسونّية العالمّية األخرى 

ن وتبادل في الدول التي تعمل فيها الماسونّية، للتعاو

 .التمثيل

لقد ازدهرت الماسونّية حقّا في سورية ولبنان في 

هذه الحقبة من الزمن، منذ أن تأّسس المحفل األكبر 

السورّي وأخذ يعمل على تأسيس محافل متعّددة 

كما أّسس محفال إقليمّيا في بيروت . تابعة لسلطته

لبنان تابعا له وأقام على رئاسته شخصّية ماسونّية 

جورج بك رزق هو األستاذ األعظم اإلقليمّي كريمة 

، من كبار وجهاء بيروت وأثريائها، وذلك في اهللا

، عطا بك األّيوبيحفلة كبرى برئاسة األستاذ األعظم 

 .ضّمت عددا وافرا من اإلخوان السورّيين واللبنانّيين

  ٣٣المجلس السامي السوري لدرجة 

نّية عمل اإلخوان األكارم أصحاب الدرجات الماسو

 على تأسيس المجلس ١٩٤١ حزيران ٩العليا بتاريخ 

، وهو صاحب الحقّ والمرجع ٣٣السامي لدرجة الـ 

 ١٨المختّص بمنح الدرجات العليا بين درجة الـ 

، والمشرف على هذه المؤّسسة، ٣٣ودرجة الـ 

 حقّي بك العظموانتخب دولة األستاذ الكلّي االحترام 

 .قطبا أعظما لهذه المؤّسسة

  نشأتها ومصادرها : ماسونية في سوريةال

  ميشال سبع. د: بقلم

  نشأة الماسونية 
 في صيدا تحت إسم ١٩٢٦في كتاب قديم طبع عام 

 يقول صاحب النشر والذي أخذ تاريخ القوة الخفية

مخطوطته من شخص قديم وبواسطة رئيس 

جمهورية البرازيل، وقد جرت معاهدة بين صاحب 

ماويل الروسي األصل المخطوطة المسمى بلوران ص

 عوض الخوريوالمقيم في ريو دي جانيرو، والسيد 

من الشياح في جبل لبنان الذي هو موجود ايضا في 

ريو دي جانيرو والذي كان مفوضا بأشغال 

 رئيس رودنتي ديموريسخصوصية للدكتور 

سمح جمهورية البرازيل على أساس هذه المعاهدة 

 وأهمية لخفيةالسيد لوران لعوض أن يترجم القوى ا

الكتاب تكمن في أن السيد لوران هو حفيد آخر 
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وهو أحد شخص من أجداد جوزيف الفي اليهودي 

    .التسعة المؤسسين للقوة الخفية

تفصيل ذلك بإيجاز أن السيد الفي إجتمع مع 

 إحياء جمعية القوة الخفيةشخصين في لندن وقرر 

 وإطالق إسم عليها هو الماسون او الفرامسون، وقد

رأي الثالثة في ذلك أن هذا اإلسم له عدة منافع، أوال 

ألنه اإلسم الذي إتخذه المهندسون الطليان في القرن 

السادس عشر وثانيا ألنه يوافق اإلشارات والرموز 

القديمة التي كانت مستعملة في جمعية القوة الخفية، 

وثالثا أن جماعات البنَّائين والمهندسين لهم جمعيات 

افل وبالتالي يمكن أن تكون جمعية وشركاء ومح

، وعلى الفراماسونية هي مخفية تحت هذه االشكال

هذا قرروا عقد إجتماع بزعامة شخص يدعى 

  . جيمس أندرسون

 تم هذا اإلجتماع وتأسس ١٧١٧ حزيران ٢٤في 

قسم يريد تسميته . المحفل األول بعد جدال عنيف 

ترا بمحفل أورشليم واآلخر يريد ان يسمى محفل إنكل

األعظم وقد سمى محفل أورشليم لبعض من الزمن ثم 

  . عاد فسمى بمحفل إنكلترا األعظم

الملك حيرام أما الذين أسسوا القوة الخفية فمنهم 

 وهو مبتكر الفكرة والثاني حيرام آبي م سبط أبيود

األولى لتأسيس الجمعية وكان األصح أن يعرف هو 

 فقد لقب بالمؤسس وكان يتيم األب وتكريما لذكره

بمؤسس جميع الخفيين ويعرفون بأبناء األرملة ولم 

يزل هذا اللقب متبعا حتى يومنا هذا أما في التاريخ 

 Histoire Generale de laالعام للماسونية 

france- maconnerie   يؤكد أنه عمليا تأسست

 ولو أن البعض يعزوا إلى آدم ١٧١٧الماسمونية عام 

لبعض يجد أن مناهله إنما وإلى أوالد نوح كما أن ا

  . إستمدت من مصر ومن اليونان

  مصادر الماسونية
تاريخ (  في جرجي زيدانيؤكد هذا الموضوع 

: وير أن هناك مصدرين أساسيين) الماسونية العام 

المصدر المصري . مصدر مصري ومصدر سوري

 كان   وهي جمعية مصريةجمعية إيزيسمن خالل 

ت إذا قوي على المتكرس فيها يتعرض لمضايقا

إحتمالها تَسلمه قائد متنكر برأس كلب ومر به في 

دروب متعرجة مظلمة ووقف به أمام خطيب أمر له 

أيها الراغب في مؤاخاتنا هذا ( بشرب كأس قائال له 

كأس النسيان تجرعة لينسيك كل نقائصك وتصبح 

أهال لفضائلنا وما أن يشرب حتى تصدر األلحان 

 وقد إنتقل أحد  .يةويعبق الجو بروائح عطر

أعضائها وهو أورفيوس إلى البلقان وأسس مجمعا 

حيث يمر الطالب بذات ) مجمع لويسيان (سماه 

المشقات وكان يضم النخبة ويتم التكريس بحضور 

 وقد إستمر هذا المجمع حتى القرن الثالث رجال ٢٤

    حيث مر في تطورات إنبثقت عنها جمعية إسمها 

 إلى مؤسسها فيثاغورس، وهو نسبة) الفيثاغورسية(

من أهل ساموس وقد رحل إلى مصر ومكث فيها 

مااليقل عن إثني عشر عاما يدرس الفلك والهندسة 

واألسرار الكهنوتية ومما الشك فيه أنه قد إطلع أكثر 

 فمكث فيها عاد إلى بابلفأكثر على جمعية إيزيس ثم 

إثني عشر عاما يدرس الحساب والموسيقى وبعض 

المجوس وقد رجع إلى موطنه ساموس وهو تعاليم 

في الخامسة والستين وبعد ذلك رحل إلى إيطاليا 
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ولم الجنوبية وأسس جمعيته التي تسمى الفيثاغورسية 

تكن هذه الجمعية في أول أمرها مدرسة فلسفية بل 

كانت ذات نزعة صوفية غامضة وهذا ماجعل الناس 

 ، كان رائدها اإلصالحيحوكون حولها األعاجيب

الديني والسياسي والدعوة إلى مكارم األخالق 

وطهارة النفس وكان أعضائها يرتدون لباسا أبيض 

شعارا لهم ويعيشون حياة زهد وتقشف ويحتقرون 

الجسد ويعدونه سجنا حبست فيه الروح فيجب العمل 

على تخليصها منه واإلبتعاد عن زخرف الحياة الدنيا 

 وقد عرف عنهم والقيام بالصالة والعبادة والتأمل،

أنهم كانوا يحرمون أكل اللحوم والسمك والخمر 

وبعض البقول ويعيشون على المشاع ويتعارفون 

برموز وإشارات خاصة بهم صونا ألسرارهم وضنّاً 

مما أثار الشبهات حول بها أن تتسرب إلى غيرهم 

جمعيتهم والخوف من أن تتمخض عن إتجاه 

  . داتسياسي إنقالبي لذلك لقيت اإلضطها

إن النظرة الفيثاغورسية تتميز بميزتين أساسيتين 

أن فيثاغورس يرى بأن كل شيء في الوجود : األولى

إنما هو شكل هندسي وعدد، والميزة الثابته أن 

فيثاغوروس إهتم بحل المسائل المتفرقة بشكل 

رياضي وأن حسابة يقوم على إستعماله النقط 

 أشكال المرسومة في الرمل أو ترتيب الحصى في

هندسية مختلفة كالمستقيم والمثلث والمربع والمخمس 

والكثير من األضالع ولم يكن الفيثاغوروسيون 

يفرقون بين العدد والشكل الهندسي، بل فاألعداد هي 

أشكال، الواحد نقطة واإلثنان خط والهالهة مثلث 

ويرون أن الهيئة الرياضية ... واالربعة مربع الخ

ا لذلك فإن أصل األشياء هي لالشياء هي األصل فيه

األعداد وأن العدد هو علة الوجود والذي دعا 

الفيثاغورسيون إلى القول بأن العدد هو أصل االشياء 

هو مارأوه من نظام وإنسجام سواء بين حركات 

الكواكب والنجوم التي تسير وفق األعداد أو بين 

النغمات الموسيقية التي يختلف بعضها عن بعض 

ددية ولذلك قسموا العدد إلى قسمين تبعا لنسب ع

المفرد والزوج وهما أصالن لألعداد واألشياء كلها 

ألنهما يمثالن المحدود والالمحدود فالمفرد هو 

المحدود والواحد ألنه اليمكن أن ينقسم وإنما يقف 

عند حد هو ، اما الزوج فهو الالمحدود والمتناهي 

بدءان والالمتناهي هما عند الفيثاغورسيين الم

  . األساسيان لتفسير الكون

لذلك فالعدد هو اإلنسجام عينه وقد إتخذوا من األعداد 

رموزا فقالوا إن العدد واحد هو األصل في األعداد 

وهو رمز العقل ألنه ثابت واإلثنين هو العدد الزوج 

ويدل على المذكر وهو رمز الظن ألنه تردد بين 

 ويدل على طرفين والثالثة هو العدد الفردي األول

المؤنث كما أنه رمز الزواج واألربعة هو رمز 

العدالة، والخمسة هو مبدأ الزواج، والستة هو العدد 

المحير، والسبعة هو العدد الذي فيه تنقسم الحياة 

اإلنسانية ولذلك فهو رمز الوقت الذي يقابل ايام 

األسبوع، ووصلوا مع العدد ثمانية إلى العدد 

أما العشرة فهو أكمل .  تسعةالتكعيبي، كذلك العدد

األعدادا وهو الوحدة الرئيسية التي تشمل كل األشياء 

األخرى وأرتفعوا به نحو األلوهة ألنه يضم األعداد 

كلها ويحتوي على طبيعة الكون بأسره فهو أصل 

ووصل بهم العدد إلى أن ألهوه وجعلوا منه . الوجود

جرما جديدا سّموه األرض المقابلة مركزه بين 



 التحدي الصهيوين                        )٧-١٨(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٣٦ من٣١                                            ٢٠٠٩ -تشرين الثاين

 

الشمس وبين األرض وهو الذي يتسبب في إحداث 

الليل والنهار وكانوا يحلفون به، ويرون أن النار 

كانت في البد في مركز العالم ثم إنفصلت عن 

األشياء وجذبت نحوها العناصر القريبة وشيئا فشيئا 

وإعتقدوا بأن األرض كروية تدور حول . حدث العالم

مدارا ثابت الشمس وأن الكواكب متحركة تجري في 

وحركة منتظمة وترقص رقصة جماعية كل حركة 

تؤدي إلى نغمة لذلك فإنهم قالوا إن العالم يغني، 

كذلك النفس فهي عدد وإنسجام صدرت عن النار 

األولى فهي حقيقة إلهية مقدسة والبدن هو سجن لها 

والذي وضعها في هذا السجن هو اهللا وعند المفارقة 

وحية أو تذهب إلى النار أما أن تحيا النفس حياة ر

وتعيش مرة أخرى حياة أرضية بإسم إنسان أو 

حيوان، لذلك رأوا الحياة على األرض كأنها نوع من 

النفي فأستخدموا الموسيقى في تطهير النفس وطلب 

  . المعرفة الخالصة هو تطهير للنفس أيضا

ومازالت آثار الفيثاغورسية إلى اليوم ظاهرة في 

الرموز واألعداد وكذلك قد الماسونية من خالل 

  . أثرت على العلوم بأكملها

طائفة أما المصدر الثاني فيراه زيدان في سورية عند 

كان الطالب عندما يقر بقبوله هذه الطائفة . اآلسينيين

عليه أن يفتسل أوالً بالماء ثم بالدم حيث يقدم ضحية 

حيوانية ثم يلقَن التعاليم السرية ويعطى إسما جديدا 

عالّقة رمزية سرية منقوشة على حجر أبيض مع 

يحفظة معه أينما رحل ألنه اإلشارة إلى إنتمائه، وقد 

كان حيرام ملك صور أحد الكهنة الكبار فيها ومن 

تعاليم هذه الجمعية ومبادئها اإلنقطاع عن الملذات 

وقمع الشهوات والتقشف في العيش وكره الغنى 

في األرزاق والممتلكات  والمساواة

 اليستقرون في سكن واحد فقد يسكن  .عضاءهاوأ

الواحد في مدن كثيرة وإذا إجتاز أحدهم من بلد آلخر 

يالقي حيثما توجه من أبناء جمعيته من يكون له أخا 

  .مساعدا ونصيراً

وقد بدأت الجمعيات المنبثقة عنها تتخذ طابعا سياسيا 

بتأليب الجماهير حوله ضد عندما قام الزعيم آدون 

لروماني بأسيا الغربية وذلك في أواسط الحكم ا

 وإنتشرت تعاليم هذا الزعيم القون األول قبل الميالد

حيث صارت دينا فلسفيا فعملت بواجب الوجود 

  . وخلود النفس البشرية وترك الخوف من الموت

  الماسونية في الشرق
 أن الماسونية دخلت مصر شاهين مكاريوسيقول 

 وقد طلب من ١٧٩٨مع حملة نابليون بونابرت عام 

 أن ينشئ محفال  كليبر الجنرال الذي كان يعتمد عليه

فدعاه إيزيس، وإيزيس هي آلهة المصريين القدماء 

ولعل إرادة نابليون تسمية المحفل بهذا اإلسم محاولة 

منه للتقرب من المصريين ألن هذا كان شعاره عندما 

دخل مصر حيث تقرب أيضا من مشايخ األزهر 

من باإلسالم وتعاليمة ورسوله وإشترك فإدعى إنه آ

في الحفالت الدينية حتى أنه عندما أصدر مرسوم 

  ) بسم اهللا الرحمن الرحيم(إنشاء الديوان بدأه بجملة 

ولكن كليبر سرعان ماقتل على يد فدائي يسمى 

سليمان الحلبي وليس معروفا إذا كان هذا الشخص 

ة هو من الوطنيين أم من أحد المحافل الماسوني

 التي كانت ترفض الطريقة الفرنسية، وفي األخرى

 أنشىء محفل في اإلسكندرية على ١٨٣٠عام 
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الطريقة األسكتلندية مما جعل الشرق الفرنسي يتحرك 

مؤسسا محفال في إسكندرية سمي محفل اإلهرام عام 

١٨٤٥ .  

وفي هذا المحفل تكرس األمير عبد القادر 

 الذي  وسوليتبوري وأنفيتوري زوال الجزائري

 ويعتبر هو ١٨٧٦أصبح رئيساً أعظم للمحفل عام 

مؤسس الماسونية المصرية الوطنية على الطريقة 

ويظهر أن زوال عندما إحتاج ولم يسعفه . الفرنسية

أحد إستماله الفاتيكان وجعله يكتب مايشهر بالماسونية 

 ١٨٨٦وقد خلفه الدكتور إيكوتو مولو اليوناني عام 

اسونية إنتخاب الخديوي محمد وبعد عام قررت الم

 الذي كان قد دخل  أعظم توفيق باشا رئيساً

 ثم تخلى األمير توفيق عن ١٨٨١الماسونية عام 

المحفل األكبر الوطني المصري إلى إدريس بن 

راغب في جلسة عقدت في كانون الثاني عام 

ولكن أول محفل إشتغل باللغة العربية هو ، ١٨٩١

 هذا تأسس ١٣٥٥قم محفل كوكب الشرق ذات الر

بشرق القاهرة، وكان اليؤمه إال المصريون فحسب 

أو من هم في حكمهم، وقد ترأسه جمال الدين 

جاء في طلب . األفغاني ومحمد عبده وبعض الشوام

  : جمال الدين األفغاني في طلب اإلنتماء مانصه

يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة جمال (

هى من عمره أرباب المجمع الدين الكابلي الذي ان

المقدس الماسون الذي هو عن الخلل الزلل مصون 

أن يمنوا علي ويتفضلوا إلى بقبولي في ذلك المجمع 

المطهم وبإدخالي في سلك المنخرطين في ذلك 

 ربيع ٢٢يوم الجمعة . المنتدى المفتخر ولكم الفضل

  ).  هجرية١٢٩١الثاني 

 الماسون فيما بعد أما نحن معشر: ( ولكنه قال

فيؤلمني لآلن ماعرفته لنفسي بصفتي ماسونياً وال 

لمطلق الماسونية تعريفا يجعل لها صورة بالذهن أو 

وصفا ينطبق على من ينخرط في تلك العشيرة، أول 

ما شوقني للعمل في نادي األحرار عنوان كبير 

غرضه منفعة اإلنسان . إخاء. مساواة. حرية: خطير

ظلم وتشتت معالم العدل والسعي وراء ذلك صروح ال

المطلق فحصل لي من كل هذا وصفا للماسونية فهو 

هما للعمل وعزة للنفس وشمم وإحتقار الحياة في 

  ). سبيل مقاومة من ظلم

ولكن كنت أنتظر أن ( وقد إنتقد المحفل هذا فقال 

أسمع وأرى في مصر كل غريبة وعجيبة ولكن 

ن ماكنت أتخيل أن الجبن يمكنه أن يدخل من بي

أسطوانة المحافل الماسونية إذا لم تتدخل الماسونية 

في سياسة الكون وفيها كل بنَّاء حر وإذا كانت آالت 

البناء التي بيدها التستعمل لهدم القديم وتشييد معالم 

حريه صحيحة وإخاء ومساواة، وإذا كانت التدك 

صروح الظلم والقيود الجور فال حملت يد األحرار 

وإستقال ). ي بنايتهم زاوية قائمةمطرقة والقامت ف

من المحفل وأنشاء محفال آخر تابع للشرق الفرنسي 

 عضواً ٣٠٠سرعان مابلغ أعضاؤه أكثر من الذي 

من نخبة المفكرين والناهضين المصريين وكان هذا 

  . المحفل مطلق الحرية دعاه محفل كوكب الشرق

أما األمير عبد القادر الجزائري فقد كان كاتباً في 

محفل اإلهرام شرق اإلسكندرية العالم تحت رعاية 

 وقد ترقى إلى ١٨٦٤المحفل األكبر الفرنسي عام 

أعلى الدرجات حتى لقب بأستاذ أعظم للشرق وقد 

إجتهد لتأسيس محفل سوري مستقل ودعاه فيما بعد 
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 وقد بقي حتى ١٩٣٩بالمحفل األكبر السوري عام 

أعظم في الستينات حفيده األمير محمد سعيد قطبا 

ومن أهم . المحفل األكبر السوري العربي بدمشق

 أديب إسحقالشوام المنتسبين إلى محفل األفغاني 

الذي كان تليمذا لألفغاني والذي بتشجيع منه أصدر 

، كما ١٨٧٧عام ) مصر(مع أخيه عوني مجلة 

 ١٨٧٨عام ) التجارة( أصدر صحيفة يومية إسمها 

جريدتان رواجا بإيعاز من األفغاني نفسه ولقيت ال

كبيرا فأيدتا الشورى ضد اإلستبداد وهجمتا السياسة 

البريطانية ونقلتا افكار الثورة الفرنسية، وقد كان 

عضوا في المحفل الماسوني للشرق الفرنسي مع 

ميشال  كذلك الدكتور عبد الرحمن الكواكبيرفيقة 

 طبيب األسنان الذي نال الجائزة األولى أنسطاسي

هبية في المعرض المصري اليوناني والميدالية الذ

 وأنتخب رئيسا لجمعية طب األسنان ١٩١٢عام 

باإلسكندرية بقي هذا رئيسا للمحفل الماسوني 

  .  عاما١٥باإلسكندرية لمدة 

أما شاهين مكاريوس فقط وصل إلى أعلى الدرجات 

الماسونية في مصر وقد كان أستاذا أعظم للمحفل 

 ورئيسا توره العاماألكبر األورشليمي الذي وضع دس

أعظم شرف مقام العقد الملوكي بالينوس في الواليات 

المتحدة األميركية وأستاذا أعظم شرف المحفل األكبر 

بفيالدلفيا ورئيسا ثالثا أعظم مقام العقد الملوكي 

األكبر بمصر سابقا وعضو شرف في جمعية أبطال 

الماسونية القدماء في شيكاغو وعضو شرف في كل 

اللولو بأمريكا ومحفل سليمان الملوكي من محفل 

ومحفل سوري بدمشق ومحفل الملك سليمان 

األمريكي ومحفل النيل اإليطالي ومحفلي لبنان 

وفلسطين في بيروت ومحفل سليمان بيافا ورئيس 

شرق محفل العدل الفرنسي بمصر ومقام كوكب 

  . الشرق اإلنكليزي

لذي كما إنه أسس عدة محافل منها محفل اللطائف وا

 شباط ٢٧إستضاف الماسون األمريكان في مصر 

 وقد كانوا كثيرين لدرجة أن مكاريوس شاهين ١٨٩٥

 ماسونيا مصريا من ٥٠ منهم لإلجتماع مع ١٥٠دعا 

. محترمي المحافل الوطنية وأعاظم رجال مصر

كذلك أنشاء محفل المقطم الذي كان من أقطابة 

 والذي كانت تنطق يعقوب صروف وفارس نمر

وقد لعب . ١٨٨٨مه دورية المقطم عام بإس

مكاريوس دورا مهما خصوصا وأن زوجته كانت 

أخت فارس نمر صاحب المقطم والمقتطف مع 

صروف وعضو مجلس الشيوخ المصري وأحد 

إبنة مؤسسي المجلس العلمي العربي، كذلك فإن 

شاهين مكاريوس هي زوجة جورج أنطونيوس 

  . ن الماسونوهؤالء جميعا قد تأثروا به وكانوا م

  الماسونية في سورية
 ١٧٥١إن أول محفل في سورية تأسس في حلب عام 

وكان أعضاؤه من األجانب وبعضهم من الموظفين 

البريطانيين الرسميين اسسه أليكسندر دروموند وهو 

رئيس سابق لمحفل كرينوك في أسكتتلده وكان مقيما 

  . بحكم عمله في مدينه اإلسكندرون شمال الشام

 وقد كان ١٨٦٩ي لبنان فقد تأسس أو محفل عام أما ف

ملحم من أهم الشخصيات الماسونية فيه األمير 

أرسالن وجرجي سرسق والريس بشير نكد ونقوال 

بك المدور وديمتري سرسق وخليل الريس ونقوال 
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، وفيه تكرس شاهين مكاريوس منسى وإسكندر طراد

جرجي زيدان وإبراهيم  وإليه إنضم ١٨٧٤عام 

 وكان يجتمع على مسيرة ي وإبراهيم حورانياليازج

نصف ساعة من الكلية األمريكية في رأس بيروت 

وكانت اللغة فيه العربية أما المراسالت فبالفرنسية 

ألغى الشرق األعظم الفرنسي اإلعتقاد باهللا ولما 

 إنفصل محفل لبنان وإنضم إلى كشرط للدخول

  . المحفل األكبر اإلنكليزي

 ١٨٧٢ن أول محفل قد تأسس عام أما في القدس فأ

 ، ٢٩٣وهو محفل سليمان الملوكي يحمل الرقم 

 وهو ترجمان في وليم أسعد خياطورئيسه كان 

القنصلية اإلنكليزية في القدس وقد إنضم إليه كثيرون 

. فيما بعد ومنهم شاهين مكاريوس وخليل سعادة

ويظهر أن هناك من تأكيد من أن إبراهيم اليازجي 

ي محفل فينيقية في بيروت برئاسة خليل كان عضوا ف

  : الريس وفي هذا المحفل قال قصيدته الشهيرة

 فقد طمى الخطب      تنبهوا وإستفيقوا أيها العرب 

  .حتى غاصت الركب

وقد قام اليسوعيون يناهضون بشدة الماسونية وعلى 

رغم أن ) الشرق(رأسهم األب لويس شيخو في مجلة 

خو هو ماسوني، لكن كالس يؤكد على أن لويس شي

مع ذلك فإنه في سورية الشام ولبنان وفلسطين كانت 

 ١٩٣٣ ألف ماسوني عام ١٥تضم ثالثين محفالً و

  : وتنتمي إلى أربعة شروق

 وله تسعة محافل ومن الشرق ألعظم األسكتلندي -١

األشخاص الذين كانوا رؤساء فيها األمير األيوبي 

لخوري رئيس محفل فم الميزاب في طرابلس، وا

عيسى أسعد رئيس محفل أنيسة في حمص وبترو 

أبال رئيس محفل الكرمل في حيفا، والقس طانوس 

  . عبدو رئيس محفل لبنان في شويفات

 فله ست محافل من الشرق األعظم الفرنسي -٢

 سورية  نعمان أبو شعر رئيس محفل: بعض رؤسائه

في دمشق، وحسن موصللي رئيس محفل زهرة 

حبيب حتي رئيس محفل أرز العاصي في حمص، و

  . لبنان في سوق الغرب

 فله المحفل الوطني األكبر الوطني المصري -٣

شرق إقليمي لسورية وفلسطين برئاسة 

 األعظم الدمادا أحمد نامي ومقام خليج   األستاذ

، ومقام األرز في ميناء طرابلس ١٨بيروت للدرجة 

وقد كان له عشرة محافل من بينهما الشيخ إبراهيم 

المنذر رئيس محفل بيروت جميل مردم رئيس محفل 

الرشيد في بيروت، وجرجي البندلي رئيس محفل 

أما األستاذ األعظم إدريس . المينا االمين في طرابلس

..... راغب فقد كان يشغل ثالث محافل، محفل 

ومحفل الشمس ومحفل الحاج الذي كان رئيسه وديع 

  . الحاج

فرنسي برئاسة لبيب كذلك فقد نشط المحفل األكبر ال

رياشي رئيس محفل الحكمة وقد كان لقبه المندوب 

السامي اإلتحادي ونشط أيضا محفل الشمس في 

 ومحفل قاسيون عبد الغني الرفاعيبعلبك ورئيسه 

ورئيسه حسين الجندي ومحفل اإلنبعاث ورئيسه 

  . نوري المدرس

وإبتداًء من االربعينات فإن عددا كبيرا من المحافل 

 في لبنان كما أن بعض المحافل قد نام ، قد نشأ
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المحافل التي تنتهج الطريقة األمريكية من أهمها 

محفل نيويورك ومركزه في بيروت رئيسه استاذ في 

معهد الالييك، ومحفل فخر الدين ومركزه أيضا 

 وهو محفل طغى عليه ورئيسه سامي الحدادبيروت 

 بيروت أيضا  المسيحيون، محفل لبنان ومركزه

ئيسه فايز أسعد وهو أستاذ درزي في الجامعة ور

األمريكية، محفل الشوف ومركزه بعقلين وأعضاؤه 

كلهم من الدروز، محفل البردوني مركزه زحلة 

ورئيسه جورج صليبا، محفل تربل مركزه طرابلس 

ورئيسه ميشال ديبه، وهذه المحافل تتبع طريقة 

  .المحفل األكبر لوالي نيويورك

 النهج اإلسكتلندي تسير بحسب أما المحافل التي

عبد محفل السالم في بيروت ورئيسه كان : فهي

 مدير غرفة التجارة ومحفل الوهاب الرفاعي

 ورئيسه   ورئيسه جال بل ومحفل زحله الميزاب

إيلي ليون، كما أن هناك محافل أخرى كمحفل الشرق 

األكبر اللبناني السوري ومركزه في دمشق وله عدة 

حفل حنين قطيني مركزه بيروت وله محافل فرعية، م

أيضا عدة محافل فرعية، محفل محمد بدورة وله عدة 

محفل محافل فرعية وغالبية أعضائه من المسلمين، 

 ومركزه الحازمية وتتبعه عدة محافل حنا أبي راشد

 مما أدخل المرأة في الماسونيةفرعية وهو الذي 

شرق أثار نقمة المحافل األخرى كما أن هناك محفل ال

األكبر اللبناني مركزه بيروت وله عدة محافل فرعية 

 وهذا المحفل سليم التركورئيسه القاضي العقاري 

رغم أن بقية المحافل التعترف به إال أن الحكومة 

 ومن أعضائه ١٩٦٥اللبنانية رخصت له عام 

، وقد فؤاد غصن وكميل بربارياإلداريين الدكتور 

ض على قبر  دونمات من األر٧تبرعت الدولة ب

الملك حيرام في صور إلشادة قبر للماسونيين يحجون 

إليه من مختلف أنحاء العالم وقد كانت هذه رغبة 

  .  منذ أن كان في فلسطينخليل سعادة

وقد قامت صراعات بين المحافل منها صراع بين 

محفل الشرق األكبر اللبناني ومحفل الشرق األوسط 

س الشرق األكبر لم اللبناني ومحفل األرز األكبر، رئي

يعلن عن نفسه لكن الشرق األوسط اللبناني إعتبر 

نفسه أنه السلطة الوطنية للمحافل األم في لبنان، 

والمحافل اللبنانية في بالد اإلغتراب ورئيسه هو 

 رئيس الوزراء السابق رشيد الصلحاألستاذ األعظم 

  . وقد جرت المعارك على صفحات الجرائد

 كان هناك محفل ١٩٢٧عام أما في العراق ففي 

واحد في الوقت الذي كان في فلسطين سبع محافل 

 محفالً ولكن ٥٩ محافل وفي مصر ٨وفي الشام 

يظهر ان هناك محفالً قد اسسه المستر مور في 

 ويظهر أن الماسونية قد ١٨٣٩البصرة عام 

إنتشرت عن طريق شركة الهند الشرقية وقد كان 

ي كانت له صالت للشيخ خزعل أمير المحمرة الذ

 ، كما تأسست بعض وثيقة باإلنكليز نشاطا بارزاً

المحافل على الطريقة االسكندرية في العراق كمحفل 

 ومحفل بابل في البصرة ١٩١٨مابين النهرين عام 

 ومحفل دار السالم في بغداد، ومحفل ١٩٢٢عام 

كركوك الذي كان يضم موظفين كبار في شركة نفط 

ويظهر ان مجموعة . ٧٠٧٩ ورقمه APCالعراق 

كبيرة من الوزراء والنواب والشخصيات البارزة 

والضباط الكبار في العراق كانوا من الماسونيين وقد 

أشير إلى نوري السعيد في هذا الموضوع، كذلك 
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محمد فاضل الجمالي الذي كان وزير للخارجية عدة 

  . مرات

اما في األردن فقد ظهر فيها بعض المحافل 

كن في فترة نهاية الخمسينات وهناك الماسونية ول

  ٣٣ على قبوله درجة الملك حسينكتاب وموافقة من 

حنا  رئيس الوزراء وقد نشره بهجت التلهونيكذلك 

 نشرت الصحف ١٩٦٤وفي العام . أبي راشد

األردنية بيان بدعو الماسون إلى مقاومة اليهود وقعه 

السكرتير األعظم الدكتور سيف الدين الكيالني 

وقد نشر حنا . قطب األعظم عبد المجيد مرتضىوال

أبي راشد في موسوعته صورا لبعض الشخصيات 

المعروفة منها صورته وهو يثبت خالد تابت من 

 في نهاية محفل ١٩٥٥صور أستاذاً أعظم عام 

السالم في بيروت، كذلك المحفل األسكتلندي في 

مصطفي  يضم ١٠٥٨دمشق الذي يحمل الرقم 

لقدسي، سليم مشاقة، عبد الرحمن السباعي، عبدو ا

كذلك صورة ، الشهبندر، وفارس الخوري

األميرسعيد حفيد عبد القادرالجزائري قطب وأستاذ 

من المحفل األكبر السوري العربي في محفل الشرق 

فوزي  األستاذ األعظم ١٩٥٥األكبر العربي عام 

 وهو أستاذاً أعظم يوسف الحاج وفيه أيضا القاوقجي

 أستاذ أعظم في المحفل اللبناني التركوسليم عام، 

ممدوح الصلح مع كذلك صورة . ٣٣السوري درجة 

رياض الصلح وصورة كاظم الخليل مع مصطفى 

  . تحت المحفل الماسونيالرفاعي

 

 


