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  املاسونية بني احلقيقة واخليال

  

  ثامنلاالقسم 
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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 

 مما يوقع بعض الضعاف في حبائلها، عندما تحاول أن توجد محطات ضخيمتعتمد التهويل، والتإال أن الماسونية 

تاريخية لتقول بأن الماسونية موغلة في القدم، أو عندما تحرِّف بعض مجريات التاريخ لتنسب لنفسها إنجازات 

األمر يؤدي تاريخية عديدة، أو تزعم أن معظم مشاهير التاريخ والحاضر هم ممن انتسبوا لها وتتلمذوا فيها، وهذا 

أنهم أقوياء، وهم وراء كل : ببعض الناس الى االستسالم لها وعدم مقاومتها أو مقاومة صانعيها يهود تحت شعار

  الخ. . بكيرة وصغيرة، وأنهم يقتلون من يتعرض لهم، ويهود شعب ذكي

 

ة، وهذا عدوان على الدين  أوالً؛ ألنها تسليم بنظرية الشعب المختار اليهودييجب أن نتخلص منهاإن هذه األوهام 

واإلنسانية جمعاء، حيث الحقيقة بأن كل مؤمن تقي هو من المقربين هللا تعالى، وأما يهود فقد لعنهم اهللا في صريح 

  القرآن الكريم، ووصفهم اإلنجيل بأنهم خراف ضالة

  

ت الماسونية حركة منظمة ال ، وال ريحاً مرسلة منها تنطلق كل حركة في العالم، وليسشبحاً مخيفاًليست الماسونية 

حركة مشتتة يمكن محاربتها فهي سرية واحدة النظم واألهداف، وإنما الماسونية، كما تبين من خالل البحث، 

، محافلها أكثر من أن تعد، وهي متصارعة، وكل محفل يتهم غيره بالخروج عن الماسونية واالنحراف متعددة النظم

بلد صغير، هناك عشرات المحافل ولكل واحد منها نظامه ورؤساؤه ومفاهيمه، ففي لبنان وحده، وهو . عن مبادئها

م، وما خفي عن تعددية ١٩٦٥وقد ذكرت قسماً من هذه المحافل مجلة المسرة الصادرة ببيروت في عدد أيار لعام 

  المحافل واختالفها أكثر

 

هو ما دفعني لصرف وقت غير السرية، إن إبراز حقيقة هذه الحركة، والتي هي كمثيالتها الحركات الباطنية و

، ومعظمه قد كتبه الماسونيون أنفسهم، والهدف من ذلك وضع قليل في البحث عن منشوراتها وأدبياتها
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صورتها الحقيقية أمام القارئ العربي ليعرف أعداءه الذين يتظللون وراء حجب متعددة األلوان واألسماء، ويعرف أن 

          محاربتها ومقاومة أتباعها ألن في ذلك دفاعاً عن الدين واألمة  عليه الماسونية أداة صهيونية

  واألوطان والمقدسات

 

ولكن الماسونية، كما سنوضح الحقاً أو كما بات أكيداً، واحدة من الحركات التي أسسها يهود تواصالً مع تاريخهم 

  المشتهر بالمكائد والمؤامرات

  

، أوهام ومقوالت أن أوهام أرادها األعداءه أن يتخلّص القارئ العربي من إن هذا الكالم الذي نقلته أردت ب

إن إشاعة . الماسونية والصهيونية وراء كل شيء، وما علينا إال أن نعترف لهم، ونستسلم لهم فال حول لنا وال قوة

مواطن كثيرة ا، إنهم يحاولون، ولكن أصابهم اإلخفاق في هذا المنطق مؤامرة ال يجوز بأي حال التسليم به

  والمستقبل األسود ينتظرهم حيث سقطت أقنعة كثيرة عن وجوههم

 

والمحفل في دستور الماسونية، والتزاماً بأهدافها في إعادة بناء هيكل سليمان تحقيقاً ألطماع العدو اإلسرائيلي، في 

وبذلك يضفي الماسون أرض فلسطين والقدس خاصة، يجب أن يكون تصميمه الهندسي مماثالً لوضع هيكل سليمان، 

  على محافلهم صفة من القداسة لتحريك الوجدان المؤسس على عقيدة خاطئة عند أتباعهم، كما هي حال يهود تماماً

 

إن رمزية األدوات ليست واحدة عند الجميع، وهذا هو حال كل الحركات السرية الهدامة، حيث تترك هذه الرمزية 

  فسرون له األمور وفق ما يهوى وما يحب تضليله حيث يمساحة واسعة للمناورة على من يريدون

 

 تدفع بعض  صور جزئية مشوهةإنما حقيقة األمر، كما يقول الماسونيون أنفسهم، هي أن ما أباحوه ليس أكثر من

  األشخاص باتجاههم الستطالع حقيقة حركاتهم فيتورطون معهم ويضلّون السبيل

 

أما الشعائر المتعلقة بالدرجة الثانية، أي . للمبتدئ، هي معروفة أكثر من سواهافالشعائر العائدة للدرجة األولى، أي 

والشعائر العائدة للدرجة الثالثة هي معروفة . للرفيق، فلم تطبع أبداً، والنصوص المتداولة عنها مبتذلة وساذجة

حنا الذي يحتفل به في أما شعائر عيد مار يو). الواقع في الصيف( أسوة بشعائر عيد مار يوحنا بصورة مبهمة

     فلم ولن الشتاء وكذلك تلك التي تتعلق بممارسة وظيفة األستاذ األعظم، وهي أعلى رتبة في الماسونية، 

  يكشف النقاب عنها أبداً
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 ، وأبقوا الجوانب الهامة غامضةلم يكشفوا من أسرارهم إال القليل المجتزأبعد هذا االعتراف الماسوني بأنهم 

طّي الكتمان، وهذا أمر بديهي، ولو قالوا غير ذلك لما صدقناهم ألن الحركة الماسونية أنشئت ألهداف معادية للدين، 

يس من مصلحتها أن تكشف خططها فتسهل بذلك محاربتها، للقومية، للوطنية، للقيم، لألخالق، ولذلك ل

  وإفشال ما ترسمه من مؤامرات

 

ونقول لمن . إنكم واهمون أو متآمرون: الماسونية حركة للسالم واإلصالح االجتماعيلهذا السبب نقول، لمن ظنوا أن 

فلن إنكم كالظمآن في صحراء يحسب السراب ماء، : دخلوا مع الماسونية بحجة أنهم سيكشفون أسرارها ويغادرونها

  تعرفوا عنها أكثر مما هو منشور في أدبياتها التي كتبها الماسون أنفسهم

  

 استنتجته عندما كنت في مرحلة تجميع هذا الكتاب حيث لم أجد في الكتب التي زعم وهذا األمر

أصحابها أنهم كانوا ماسونيين وخرجوا بعد أن اكتشفوا حقيقة هذه الحركة وأنها في خدمة 

  الصهيونية، أكثر مما هو مكتوب بأقالم الماسونيين وأنظمتهم المطبوعة والمنشورة

 

عوب سعى اليهود، من خالل الماسونية، ومن خالل كل مواقع نفوذهم، إلفساد أخالق ومن باب تعطيل طاقات الش

  الناس، وتحويلهم الى اإلدمان والفجور مع تبرير ذلك بأنه نوع من التقليد ويجب قبوله وعدم استهجانه

 

يم وفيه المزاعم اليهودية إن انتشار البروتستانتية تحت تأثير األدبيات العبرية، وحيث أنها تتشدد بالتزام العهد القد

بحق موعوم ليهود بأرض كنعان من الفرات الى النيل، وسواها من تيارات دينية، في الجزر البريطانية، في القرن 

   الرمزية الحديثة، كما يسميها أتباعهاجعل بريطانيا المهد األول للماسونيةالثامن عشر، هو ما 

 

عي، وبسبب عنصريتهم وانعزالهم ضمن المجتمع وممانعتهم من االندماج إن يهود روسيا القيصرية قبل الحكم الشيو

األكثر مساهمة في تقويض النظام الوطني تعرضوا لحمالت قاسية من قبل القياصر الواحد تلو اآلخر، لذلك كانوا 

  ، ولذلك انخرطوا بقوة في الحركة الشيوعية، وكان لهم دور أساسي فيهاالقيصري

 

 وتسويقهما قد سعى نشر الفساد والخالعة اإلعالم، والدعاية، بكل ما تحمل من أساليب إن الكثير من وسائل

اليهود لمسكها أو التأثير فيها، ألن الغرق في الماديات واألهواء يمكّن اليهود من اكتشاف نقاط الضعف في األفراد 

  النافذين كي يصبحوا ألعوبة بيدهم
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ألعوبة بيد ، الركن األساسي في الثورة الفرنسية، الذي تّم تحويله الى ومن األمثلة التاريخية على ذلك ميرابو

 عبر أحدهم، وهو مندلسوهن، الذي أغرق ميرابو بديون باهظة ال يستطيع الوفاء بها، وبذلك وضعه تحت اليهود

ليان رعايته، وربطه بعالقة مع حسناء يهودية هي السيدة هيرز، وميرابو جذب الى صفه فيما بعد الدوق دور

  ١٧٨٩باإلغراءات نفسها، ودورليان كان أحد أبرز الوجوه الماسونية في فرنسا قبل الثورة سنة 

 

، حركة مصطفى كمال أتاتوركيضاف الى الئحة المشروعات السياسية، التي وقف وراءها اليهود والماسون، 

ي الى الحرف الالتيني، ناهيك من تطبيق الذي حاول تتريك العرب، وحّول الكتابة، في اللغة التركية، من الحرف العرب

 للقضاء على ، وإشاعة االستبداد، والترويج لحركة تغريب مسلكية وثقافية في المجتمع التركي)الالدينية(العلمنة 

  أي أثر إسالمي في بلده

 

 التي وجهت ضد والهجمة التاريخية الدموية. محفل سالونيكوأبرز المحافل الماسونية التركية ذو الدور الهدام كان 

األرمن المسيحيين في البالد الخاضعة للحكم التركي يجب أن نعلم بأنها كانت بتدبير ماسوني وتواطؤ استعماري 

  أوروبي، أمريكي، والفرنسي ديمارس يحّمل الغرب مع الماسون مسؤولية إبادة األرمن صراحة

 

أنور باشا وطلعت  هما ١٩٠٨ي السلطة بعد سنة والمعلوم من قراءة التاريخ العثماني أن اثنين من النافذين ف

. باشا، واالثنان من محفل سالونيك الماسوني، ويرجعان الى أصل يهودي أظهرا اعتناقهما لإلسالم

األرمنية، وذبح عشرين ألف " أضنا"، إحراق مدينة ١٩٠٩أنور وطلعت كانا وراء التخريب الذي حصل ومنه، في سنة 

، ووصول جماعة ١٩١٤ن الحرب على الحلفاء في الحرب العالمية األولى، في كانون األول أرمني فيها، والثانية إعال

  واالتحاد والترقي جمعية انبثقت من محفل سالونيكاالتحاد والترقي الى السلطة، 

 

 اليهودي، وبتشجيع استعماري، –إن ما حصل لألرمن، وماتم من انحرافات في تركيا، كان بفعل التخطيط الماسوني 

    الماسونية– االستعمار –الصهيونية : وذلك لتالزم األهداف بين هذه القوى الثالث

 

وإذا كان ديمارس قد عّد، بين . الماسونية أداة للسياسة الصهيونية، أكثر من أن تحصى: والحقائق التي تدعم مقولتنا

بت ما ذهبنا اليه، فإن الماسون كوارث الماسونية اليهودية، إقامة وطن قومي عنصري لليهود في فلسطين مما يث

      أنفسهم ال يخفون هذه المسألة بل يعلنون، بكل وقاحة، سعيهم إلعادة بناء هيكل سليمان، أي بمعننى آخر 

  تسليم القدس للصهاينة
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ومن الوثائق التي تعطي صورة عن ضلوع الماسونية في إقامة دولة العدو اإلسرائيلي في أرض فلسطين، ما ذكره 

، السيد روحي الخطيب في كلمته أمام المؤتمر األول لمنظمة المدن العربية، الذي ُعقد ١٩٦٨مين القدس، سنة أ

لشراء قطعة أرض من ببيروت، من أن السلطات اإلسالمية في القدس قد تلقت عرضاً من الحركة الماسونية 

   بغية إعادة بناء هيكل سليمانالحرم الشريف

 

تعطي دليالً هاماً على ارتباط الماسونية وردتها كاملة، كما جاءت في جريدة النهار، إن هذه الرسالة التي أ

، وتبين لنا أن الماسونية أداة صنعها اليهود من جملة مؤسساتهم كي تساهم في إقامة مملككة إسرائيل بالصهيونية

  يكل مهما كانت التكاليف المادية؟المزعومة، وإال لماذا هذا االهتمام البالغ، من هذا الماسوني، بموضوع بناء اله

 

 مبادئ الماسونية ال تتوافق مع إن قرار الكنيسة السلبي، حيال الماسونية، لم يتغير ألنها ما تزال تعتبر أن

 والكاثوليكيون المنتمون اليها هم بحالة الخطيئة المميتة ويتعذر . ، ولذلك تحرم الكنيسة االنخراط فيها عقيدتها

  ربان المقدسعليهم تناول الق

 

، بتحريم الدخول في الماسونيةوالموقف اإلسالمي من الماسونية هو نفسه، ومن المواقف اإلسالمية التي تقطع 

  عندما استفتاه أحد أدباء تونس" المنار"ذلك الرد الذي صاغه رشيد رضا صاحب 

 

  ١٩٦٤ر العربية، في العام وكان سبق ذلك أيضاً حظر الجمعية الماسونية واالنتساب اليها في جمهورية مص

 

  يهودية الماسونيةوفتاوى من األزهر الشريف جاءت تؤكد في أكثر من مناسبة 

 

وعندما كثرت الضجة حول الماسونية وأندية الروتاري والليونز، كان أن أصدرت لجنة الفتوى في األزهر الشريف، 

  م الفتوى التالية١٩٨٥مايو /  أيار ١٥ هـ الموافق فيه ١٤٠٥ شعبان ٢٥يوم األربعاء 

 

، مع التأكيد على أنها من أدوات العدو يحظر الماسونية ومتفرعاتهاوكان للمجمع الفقهي بمكة المكرمة موقف 

م؛ وفي ١٩٧٨يوليو /  تموز ١٥ هـ الموافق فيه ١٣٩٨ شعبان ١٠وقد صدر قرار المجمع الفقهي في . اإلسرائيلي

  نص القرار المنشور ما يلي

  
  
 



 التحدي الصهيوين                        )٨-١٨(ابع االستراتيجياملت                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٧٩ من٧                                            ٢٠٠٩ -تشرين الثاين

 

مجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على اإلسالم والمسلمين، وأن من ينتسب اليها، يقرر ال

  "واهللا ولي التوفيق. على علم بحقيقتها وأهدافها، فهو كافر باإلسالم مجانب ألهله

 

 االتحاد ، من ذلك سقوط دفعت بموضوع الماسونية الى الواجهةإن مستجدات سياسية عالمية وإقليمية

السوفياتي السابق، والسعي األمريكي لإلمساك بقرار الشعوب ومصائرها تحت غطاء النظام العالمي الجديد أو 

    العولمة، وفي المنطقة العربية كان المستجد األبرز اتفاقات أو عالقات أو مفاوضات مع العدو اإلسرائيلي بهدف 

   مساع للتطبيعما ُزعم أنه 

 

هذه المعطيات أبرزت الى العلن، وألول مرة، في األمة العربية وفي لبنان خاصة، بعض الماسون في محاولة إلظهار 

الماسونية بثوب الحمالن بعد أن كان المنتمون اليها بتخفون وال يجاهرون بعضويتهم، وذلك بسبب الموقف العام 

     الماسونية ويحظرها، ويبيِّن كيف أنها موظفة في اإلسالمي والمسيحي والعربي، الذي سبق ذكره، وكله يدين 

  خدمة األطماع اإلسرائيلية

 

م ١٧٧٣م، عندما تأسس محفل باللغة الفرنسية في إسطنبول، وفي العام ١٧٣٨وتعود الماسونية في تركيا، الى العام 

م، وقد أسسها حاكم مصر ١٨١٦تأسس محفل آخر في مدينة إزمير، لكن أول جمعية ماسونية فعلية تعود الى العام 

، غير أن هذه الجمعية، وبسبب خالفات السلطنة العثمانية مع خديوات مصر، أغلقت بعد قليل من حليم باشا

مشرقي أعظمي " جمعية ماسونية، بعدما تغّير اسمها من محفل ٣٥م كانت تعمل في تركيا ١٩٣٥وفي العام . تأسيسها

  م؛ أي الفترة التي بدأ فيها أتاتورك استالم البالد١٩٢٦في العام " الجمعية التركية العليا"الى " عثماني

 

، "عظيم عظمائنا" لدى الماسونيين األتراك، فهو بنظرهم يصل الى درجة التقديسويحظى أتاتورك بتمجيد 

، وفي العاشر من )العيد الوطني التركي(نوفمبر /  تشرين الثاني ٢٩ويواظبون على زيارة ضريحه في أنقرة في 

  نوفمبر، ذكرى وفاة أتاتورك/ تشرين الثاني 
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  نشأتها وأهدافها: الماسونية

  

 المقدمة واإلهداء
بقلم الدكتور أسعد  -- ٢٠٠٦) يونيو( حزيران ٢

 السحمراني

 اإلهداء

الى كل مجاهد مدافع عن أرض اإلسالم والعروبة 

ضد العدو الصهيوني وملحقاته، وضد كافة أشكال 

 .االستعمار وأساليبه

 تعالى لومة الى المؤمنين الذين ال يخافون في اهللا

 ..الئم، أهدي عملي هذا 

  لبنان–أسعد السحمراني 

 مقدمة
حركة خطيرة ما أن يطرح اسمها حتى " الماسونية"

يثور القلق في نفس المستمع، وما أن تذكر حتى ترى 

، بتعداد مؤامراتها ومكائدهاالجلساء يبدأون 

ويظهرون الحيرة من أمر هذه الحركة، التي اعتمدت 

ولعل ذلك ألن يهود .  لحقيقة أهدافهاالسرية إخفاء

الذين حاربوا األنبياء والرسل، وظنوا أنهم الشعب 

المختار، وأن ما سواهم كوييم؛ أي أغبياء ضالين 

: يوجهونهم كيف يشاؤون، ويصل بهم المستوى للقول

، أرادوا أن الكوييم هم حيوانات بصورة بشرإن 

ر من جملة األقنعة التي تستتتكون الماسونية 

 .مخططاتهم وراءها

يقول حكماء صهيون في البروتوكول الخامس عشر 

إنه من الطبيعي أن نقود نحن : "من بروتوكوالتهم

، ألننا وحدنا نعلم أين وحدنا األعمال الماسونية

وأما ذاهبون، وما هو هدف كل عمل من أعمالنا، 

الكوييم فإنهم ال يفهمون شيئاً حتى وال يدركون 

 وفي مشاريعهم فإنهم ال يهتمون إال ،النتائج القريبة

بما يرضي مطامعهم المؤقتة، وال يدركون أيضاً حتى 

أن مشاريعهم ذاتها ليست من صنعهم بل هي من 

 ".وحينا

هذا قليل من كثير مما جاء عند حكماء صهيون عن 

التي يسعون عبرها الماسونية بأنها من األدوات 

مزعومة لتحقيق أهدافهم سواء في بناء مملكتهم ال

في فلسطين، أرض الميعاد، وإعادة بناء هيكل 

، أو في تحقيق نفوذ لهم في أية سليمان المزعوم

حكومة أو مؤسسة يستطيعون النفاذ اليها، أو في نشر 

التعلّق بالمادة الفساد في األرض؛ ألن إشاعة 

، ونقاط الضعف والشهوات واألهواء يكشف الثغرات

 كي –ص  والنافذين بشكل خا–في كل شخص 

يتوجهوا اليه بإشباع هذه األهواء فيصبح رهينة بين 

 .أيديهم يستثمرونه كيف يريدون

إن تفحص دساتير الماسون ونظمهم ورموزهم يدلك 

يهودية الحركة بما ال يرقى اليه الشك على 

فبدءاً من وصف بناء هيكل سليمان، الذي . الماسونية

. كتسعى الماسونية لربط نشأتها به، يثبت لك ذل

وبالعودة الى التوراة ووصفها لكيفية استدعاء سليمان 
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لحيرام ابن األرمة من صور، وهو من وضع هندسة 

بناء الهيكل، وصمم األعمدة التي ترمز الى الحكمة 

والقوة والجمال، وعلى غراره يؤسس الماسون 

محافلهم اليوم تذكيراً ألتباعهم بضرورة العمل على 

ي يقوم مقامه المسجد إعادة بناء هذا الهيكل الذ

األقصى في القدس، كما يّدعون، يتضح لك هذا 

الترابط بين الماسونية والصهيونية، مروراً بفهمهم 

لكثير من المسائل واستخدامهم للرموز المشتركة 

 .كالنجمة السداسية وسواها

وإذا كان يهود قد صرحوا في بروتوكوالتهم أنهم 

أنفسهم وراء تأسيس الماسونية، فإن الماسون 

أكدوا ذلك في غير واحدة من أدبياتهم ومنشوراتهم، 

ناهيك من اللمسات اليهودية الواضحة في فكرهم 

وأهدافهم وأسلوب تنظيم حركتهم، وكل ما 

 .يمارسونه من طقوس وشعائر

الحطّ من شأن والماسونية تعتمد المنهج اليهودي في 

فكما يهود في توراتهم . الخالق سبحانه وتعالى

فة يقولون باالتحاد بين اإلنسان واهللا، فيعطون، المحّر

على أساس ذلك، هللا تعالى أوصافاً بشرية كقولهم 

 ندم على خراب –بكى حتى تورمت عيناه : مثالً

. الخ. .  سمع آدم وقع أقدام الرب في الجنة –الهيكل 

كذلك الماسون يستخدمون للخالق سبحانه تعبيراً 

وفي هذا التعبير . مهندس الكون األعظم: غامضاً هو

إنكار واضح لخلق اهللا تعالى المخلوقات من العدم، 

فالمهندس ليس سوى بانٍ من مواد متوافرة، وقولهم 

األعظم يفيد وكأن العمل تّم من قبل مجموعة كان هو 

 .أعظمها

ويهود، الذين يسعون لمملكة مزعومة تتسع للعالم كله 

ا ألن نهاية الملك لهم، وفق تخّرصاتهم، سكبو

مفاهيمهم في وعاء الماسونية التي يزعم أتباعها بأنهم 

. يتجاوزون في حركتهم الحدود والسدود

فماسونيتهم، كما يدعون، فوق األديان وهي عقيدة 

العقائد، وال تعترف بوطنية وال قومية، فهي أممية 

، تعمل لتوحيد العالم، ولسالم عالمي، وللغة عالمية

ارات البراقة التي يجد عالمية، الى ما هنالك من الشع

فيها الضعفاء سبيالً للهروب ومبرراً لتقصيرهم في 

جهادهم من أجل إعالء راية اإليمان وحفظ األمم 

 .واألوطان وحماية المقدسات

وإذا كانت الماسونية تعتمد السرية فهذا أمر بديهي 

ألنه أسلوب اعتمدته كل الحركات المخّربة على 

 عن أعين المالحقة امتداد التاريخ، فهو يسترها

ويعطيها إمكانات هائلة للتزوير وتبديل والرقابة، 

، وذلك يساعد في استقطاب الطروحات والمواقف

األتابع، ألن عدم وجود أهداف معلنة واضحة يسمح 

لدعاتها ألن يستخدموا مع كل شخص، أرادوا 

 .تضليله، أساليب ومفاهيم تناسب أهواءه وتطلعاته

 مما يوقع مد التهويل، والتضخيمتعتإال أن الماسونية 

بعض الضعاف في حبائلها، عندما تحاول أن توجد 

محطات تاريخية لتقول بأن الماسونية موغلة في 

القدم، أو عندما تحرف بعض مجريات التاريخ 

لتنسب لنفسها إنجازات تاريخية عديدة، أو تزعم أن 

معظم مشاهير التاريخ والحاضر هم ممن انتسبوا لها 

مذوا فيها، وهذا األمر يؤدي ببعض الناس الى وتتل

االستسالم لها وعدم مقاومتها أو مقاومة صانعيها 

أنهم أقوياء، وهم وراء كل بكيرة : يهود تحت شعار
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وصغيرة، وأنهم يقتلون من يتعرض لهم، ويهود 

 .الخ. . شعب ذكي

إن هذه األوهام يجب أن نتخلص منها أوالً؛ ألنها 

المختار اليهودية، وهذا عدوان تسليم بنظرية الشعب 

على الدين واإلنسانية جمعاء، حيث الحقيقة بأن كل 

مؤمن تقي هو من المقربين هللا تعالى، وأما يهود فقد 

لعنهم اهللا في صريح القرآن الكريم، ووصفهم اإلنجيل 

 .بأنهم خراف ضالة

ليست الماسونية شبحاً مخيفاً، وال ريحاً مرسلة منها 

ي العالم، وليست الماسونية حركة تنطلق كل حركة ف

منظمة ال يمكن محاربتها فهي سرية واحدة النظم 

واألهداف، وإنما الماسونية، كما تبين من خالل 

البحث، حركة مشتتة متعددة النظم، محافلها أكثر من 

أن تعد، وهي متصارعة، وكل محفل يتهم غيره 

ففي . بالخروج عن الماسونية واالنحراف عن مبادئها

نان وحده، وهو بلد صغير، هناك عشرات المحافل لب

ولكل واحد منها نظامه ورؤساؤه ومفاهيمه، وقد 

مجلة المسرة الصادرة ذكرت قسماً من هذه المحافل 

م، وما خفي عن ١٩٦٥ في عدد أيار لعام ببيروت

 .تعددية المحافل واختالفها أكثر

الضبابية التي تلف الطروحات ويؤكد ما ذهبنا اليه 

 حول النشأة، وهذا أمر سنتعرف عليه من سونيةالما

الصفحات المقبلة، وكذلك موقفها من الدين، ومن 

 .التدخل في السياسة وغير ذلك من األمور األخرى

إن إبراز حقيقة هذه الحركة، والتي هي كمثيالتها 

الحركات الباطنية والسرية، هو ما دفعني لصرف 

أدبياتها، وقت غير قليل في البحث عن منشوراتها و

ومعظمه قد كتبه الماسونيون أنفسهم، والهدف من 

ذلك وضع صورتها الحقيقية أمام القارئ العربي 

ليعرف أعداءه الذين يتظللون وراء حجب متعددة 

األلوان واألسماء، ويعرف أن الماسونية أداة 

صهيونية عليه محاربتها ومقاومة أتباعها ألن في 

 .ألوطان والمقدساتذلك دفاعاً عن الدين واألمة وا

تشكل أداة بيد الصهيونية والماسونية حركة 

، ولكنها ليست الوحيدة، فمن متفرعاتها واالستعمار

 التي يتباهى، بكل وقاحة، أندية الروتاري والليونز

بعض من ينسبون أنفسهم لمراكز دينية أو ثقافية، 

زوراً، باالنتماء لها أو حضور احتفاالتها، ومن 

البهائية ت هدامة وأبرزها اليوم مثيالتها حركا

البهائية : " التي تناولتها في كتابوالقاديانية

الصادر عن دار النفائس ببيروت، وغداً " والقادياتية

وبعده، إن شاء اهللا، سأحاول الكشف عن حركات 

أخرى وفضح حقيقتها، ألنني أرى في ذلك ضرورة 

ها تفرضها شرعة الجهاد بالكلمة واللسان التي أمرنا ب

 .اهللا تعالى

إن هذا العمل هو : في هذه المقدمة ال بد من القول

محاولة، من جملة المحاوالت، التي قام بها العديدون، 

من باب السعي لكشف حقيقة الماسونية، وتحذير 

الناس من خطرها وتلبيساتها، فأرجو أن أكون قد 

وفقت، ما أمكن، في إيصال ما دلّني عليه التمحيص 

 .لمراجع الى القارئ العزيزفي الكتب وا

لكلية اإلمام األوزاعي وفي الختام أوجه شكري 

 وإدارتها بشخص للدراسات اإلسالمية في بيروت

الحاج توفيق حوري، التي أوكلت إلي تدريس مادة 
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مما حفّزني على البحث " الحركات الباطنية والسرية"

 .والكتابة في هذا الميدان

ين على مكتبة جامعة وال بد من توجيه الشكر للقائم

بيروت العربية، الذين يسعون مخلصين، لتقديم كل 

خدمة أطلبها، وأخيراً أوجه الشكر لألخ األستاذ أحمد 

راتب عرموش، صاحب دار النفائس ببيروت، الذي 

نشر كتب عديدة عن الصهيونية أخذ على عاتقه 

، والذي تبنى نشر هذا الكتاب ومخططاتها وحقيقتها

وقت ممكن بعد فراغي من كتابته وأخرجه بأسرع 

ليضاف الى المكتبة العربية في محاولة تعريف 

 .القارئ بأعدائه

إن مرضاة اهللا هي الغاية، لذلك أسأله تعالى التوفيق 

إلعالء كلمة الحق، وأن يلهم أبناء أمتي كي يوحدوا 

مواقفهم، ويحذروا مكائد األعداء، وأن يجاهدوا 

وجهوا كل طاقاتهم ، وأن ي>>في اهللا حق جهاده<<

 .لمقاتلة إسرائيل وملحقاتها ومنها الماسونية

 ".ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز" 

 م١٩٨٨ آب ٢٤ هـ١٤٠٩ محرم ١٢بيروت في 

الماسونية نشأتها وأهدافها قسم          

 ١٠ من ١
بقلم الدكتور أسعد  - -٢٠٠٦) أبريل( نيسان ٢٦

 السحمراني

 تحديد وتعريف

         اسونية اشتقاق لغوي من الكلمة الفرنسية الم

)MACON ( والماسونية تقابلها " البنّاء"ومعناها

)MACONNERIES(أي البنّاؤون األحرار ، .

-FREE(فري ماسون : وفي اإلنكليزية يقال

MASON) (وبذلك يتضح أن ). البناؤون األحرار

هذه المنظمة يربطها أصحابها ومؤسسوها بمهنة 

، وبالفعل يزعم مؤرخوها ودعاتها أنها في البناء

األصل تضم الجماعات المشتغلين في مهن البناء 

والعمار، وفي هذا التبرير التخفيفي يحاولون إظهارها 

 .وكأنها أشبه بنقابة للعاملين في مهن البناء

إال أن تتبع تاريخها، واستقراء نظمها وأهدافها 

خفي وراء األكمة المعلنة أو المستترة، يدّل على أنها ت

وكما سيتبّين معنا الحقاً، فإن المسألة ليست . ما تخفي

وإنما دعوة سياسية، من احتراف مهنة البناء، 

لتحقيق مزاعم بني إسرائيل ، تعمل منطلقات يهودية

فلسطين  (في العودة الى ما يقولون إنه أرض الميعاد

، وذلك إلعادة بناء هيكل سليمان )والقدس بخاصة

 النشأة األولى لهذه الجمعية، كما يزعمون حيث كانت

 .في أدبياتها

تغليف الهدف السياسي بادعاء الحق التاريخي إن 

؛ والقول إنها جمعية بنائين في فلسطين زعم فارغ

أحرار ما هو إال أسلوب في العمل يراد به تسخير 

جماعات لهدف صهيوني، وهي تعلم أو ال تعلم 

ن، من غير يهود، ال فإن كان الماسوجوهر الحقيقة، 

يعرفون الخلفية فينخرطون في صفوفها فتلك 

مصيبة، وإن كانوا يعلمون ومع ذلك ينخرطون 

 .فالمصيبة أعظم

، عند الماسون أنفسهم، حول إن إضفاء الضبابية

تعريف منظمتهم يشكل مؤشراً لما ذهبنا اليه، ففي 
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: القانون األساسي للمحفل الكبر المصري جاء مثالً

 ):١ (المادة"

الماسونية، أي البناية الحرة، المسماة أيضاً بالفن 

الملوكي، هي عشيرة أدبية لها رموز خاصة 

والغرض من العشيرة . وموضحة بروايات مجازية

البحث وراء الحقيقة واألحاسن ودرسها والسعي في 

 ]١". [نشرها، واإلعجاب بالجمال وممارسة الفضيلة

ن، بإقراره أنها ويطالعنا أحد الماسون، جرجي زيدا

 :جمعية سرية، فيقول

الماسونية كما، ال يخفى، جمعية سرية، ونظراً لما "

كان يتهددها من االضطهادات المتواترة في األجيال 

 ].٢". [المظلمة وغيرها كانت تبالغ في إخفاء أوراقها

فالماسونية إذاً قد : " ويتابع جرجي زيدان قائالً

ة القديمة، هذا إذا نسجت على منوال الجمعيات السري

". لم نقل إنها فرع من فروعها أو استمرار إحداها

]٣[ 

إذا كانت : والسؤال الذي يحق لنا أن نطرحه هنا

فما الداعي الماسونية نقابة محترفي أعمال بناء 

 لسريتها وإخفاء أوراقها؟

فما عالقتها بالجمعيات وإذا كانت منظمة بنّائين 

ا عالقة؟ هل بتلك ؟ وبأية جمعيات سرية لهالسرية

 .الخ. . التي أعطت لنفسها طابعاً دينياً؟ أم سياسياً؟ 

وإذا كانت األجوبة، على مثل هذه األسئلة، غير 

جاهزة، فإن االستنتاج يقودنا الى رفع درجة الشك 

 .والريبة بهذه المنظمة وبأهدافها

: "  قول ماسوني آخرضبابية التعريفومما يمعن في 

ل، عريقة في القدم، عراقة الوجود البنائية عالم مجهو

 .اإلنساني، سائرة جنباً الى جنب مع التاريخ

البنائية عالم مغلق، لم يتمكن إنسان بعد من الوصول 

الى قاعها البعيد، فدون الكنوز المستقرة في هذا القاع 

أبواب عديدة موصدة، يتطلب فتحها جهداً ومثابرة 

 ]٤". [وتضحية هي فوق طاقة اإلنسان

تقل فؤاد فضول الى التهويل بأهمية الماسونية وين

التي ال حدود لها في مختلف الميادين، بما فيها 

 :الدين وبعثة الرسل، فيقول

مهدت لظهور األديان، وأعطت المرسلين الركائز "

الروحية النتشار دعواتهم، واألسس الفكرية، 

. والقواعد الخلقية، والقوانين والشرائع لترسيخ أديانهم

وزها وطقوسها وأسرارها كانت في جوهر رم. 

تكوين األديان والجمعيات والمؤسسات الخيرية 

 ]٥. . ." [اإلنسانية، والفكرية، والعلمية 

لكن الماسونية تختلف في قانون المحفل األكبر 

، حيث جاء في قانونه عدم تعصبها لألديان المصري

فكيف يستقيم األمر بأال تتعصب لألديان وهي قاعدة 

القها؟ ثم بعد ذلك أي األديان من أصل ماسوني؟ انط

هل هي الوثنية؟ أم هي شرائع السماء المنزلة وحياً 

من اهللا تعالى؟ وما دخل الماسونية بذلك؟ وإذا كانت 

من الذي دعاها الى ذلك : ال تتعصب لألديان فالسؤال

والدين إيمان ورحمة وليس تعصباً؟ فقد جاء في 

 ):٣(مادة ال: "قانون المحفل المصري
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من أصول العشيرة عدم التعصب لألديان واحترام 

الحرية : أما شعارها فهو. سائر المذاهب المعروفة

 ]٦". [واإلخاء والمساواة

نصل بعد ذلك الى تعريف لماسوني آخر هو حنين 

الماسونية لفظة مختصرة من : "قطيني الذي يقول

؛ )فرا ماسون(أصل التيني وهي مركبة من مقطعين 

الحرية والمساواة : شعارها. لنباؤون األحرارأي ا

 .واإلخاء

". رجل مؤمن باهللا وبخلود النفس: من هو الماسوني؟

]٧[ 

هذه خطوط عامة جداً، ولكن إذا أردنا أن نعرف 

بدقة ما هي الماسونية؟ وما هي أفكارها وأهدافها؟ 

يأتينا الجواب مبهماً غامضاً والتبرير هو السرية، 

 : حنين قطينيومن مثل ذلك جواب

في الواقع ال نعرف للماسونية نظرية رسمية، وكل "

ما نعرفه فيها نظريات متفقاً عليها اتفاقاً ضمنياً من 

السلطان الماسونية المختلفة، وقد يصيب خلل في 

بعض التفاصيل بسبب اختالف نزعات هذه السلطات 

الماسونية نفسها، وإن الماسونية لم تصل، حتى اآلن، 

 سلطة عليا تتحد فيها جميع السلطات، ألن الى تكوين

األخيرة تحتفظ بسيادتها وتغار على استقاللها معتزة 

بوقتها، منفردة بتقاليدها، رغم منافاة هذا االنعزال 

 ]٨". [لجوهر الماسونية وطبيعة وجودها

إن شكوى هذا األخير من عدم وجود سلطة متفاهمة 

كاً بمآرب للماسونية، وأن أهدافها ضمنية، يزيدنا ش

هذه المنظمة التي يحاول من يمسكون بخيوطها 

 تضليل عمالئهم بواسطة عدم الثباتالدقيقة الفعلية 

 .على طرح قواعد واضحة، وأهداف صريحة

ومما يطلعك أيها القارئ الكريم على التضليل 

" دائرة معارف ماسونية"والتمويه المتعمد أن مؤلف 

 :حنا أبي راشد يقول مرة

رة الماسونية، كالفكر منذ البدء، أسطورة بدأت الفك"

من أساطير الحقيقة، والحقيقة بعثت الفكرة في هيكل 

" سليمان، فاقترنت بالعمل، مهما كابر أرباب التاريخ

]٩.[ 

، فكيف "من أساطير الحقيقة: "والغريب هنا قوله

يمكن جمع هاتين الكلمتين المتناقضتين، من حيث 

ان، عليه السالم، عاش ثم إن سليم. المدلول والمعنى

كما هو معروف في حوالي القرن الحادي عشر قبل 

الميالد، وإذا كانت الماسونية نشأت في هيكله لماذا لم 

يثبت حنا أبي راشد على رأيه؟ حيث نراه يقول في 

 :مكان آخر من مؤلفه

الماسونية كلمة فرنسية، مأخوذة من قولهم "

)MACONS (صل بمعنى بنّاء، إذ كانت في األ

مقصورة على طائفة البنائين، وذلك قبل الميالد بنحو 

 ]١٠". [سبعة قرون

 حواشي

القانون األساسي للمحفل األكبر الوطني المصري ] ١[

لعشيرة البنائين األحرار القدماء المقبولين، مصر، 

، ١٩٢١مطبعة طه إبراهيم ويوسف برالدي، سنة 

 .٣ص 
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 بيروت، ،تاريخ الماسونية العامزيدان، جرجي، ] ٢[

 .١٤، ص ١٩٨٤، سنة ٢دار الجيل، ط 

 .٣٠، ص .س. زيدان، جرجي، م] ٣[

 خالصة الحضارة –فضول، فؤاد، الماسونية ] ٤[

 .١٩الكنعانية، بيروت، دار كنعان، بدون تاريخ، ص 

 .٢٠، ص .س. فضول، فؤاد، م] ٥[

القانون األساسي للمحفل األكبر الوطني ] ٦[

 .٤، ص .س. المصري، م

ني، حنين، البناؤون، بيروت، مطابع فعالي، قطي] ٧[

 .١٠٧بدون تاريخ، ص 

 .١٠٠، ص .س. قطيني، حنين، م] ٨[

، ١دائرة معارف ماسونية، ج أبي راشد، حنا، ] ٩[

، ١٩٦١، سنة ١بيروت، مكتبة الفكر العربي، ط 

 .٢٠ص 

 .٣٧، ص .س. أبي راشد، حنا، م] ١٠[

الماسونية نشأتها وأهدافها قسم          

 ١٠ من ٢
بقلم الدكتور أسعد  -- ٢٠٠٦) أبريل( نيسان ٢٦

 السحمراني

  المسار التاريخي

إن القراءة المتأنية لتاريخ الحركة الماسونية في 

الكتب، التي خطّها مناصروها والمنتسبون اليها، أو 

ال توصلنا الى جواب شاف واضح عن خصومها، 

، ال بل قل الجمعيات حقيقة هذه الجمعية السرية

تعددة النظم والمفاهيم التي ال يربطها سوى خيط الم

، ويربطها، من "ماسونية"رفيع شكالً هو التسمية 

حيث الجوهر، رابط مستتر سنحاول تتبعه في كالم 

اإلفساد وخدمة الحق من هذا الكتاب، إن شاءاهللا، هو 

 .يهود والحركة الصهيونية

لقد بالغ كثيرون من الماسون في الحديث عن تاريخ 

تهم عندما حاولوا أن يربطوها تاريخياً بكل حرك

جمعية سرية، أو جمعية بناء قامت في التاريخ، 

:  في كتابهجرجي زيدانويعترف بذلك أحدهم، وهو 

 :فيقول" تاريخ الماسونية العام"

للمؤرخين في منشأ هذه الجمعية أقوال متضاربة؛ "

فمن قائل بحداثتها فهي على قوله لم تدرك ما وراء 

 الثامن عشر بعد الميالد، ومنهم من سار بها القرن

الى ما وراء ذلك فقال إنها نشأت من جمعية الصليب 

ومنهم من . م. ب١٦١٦الوردي التي تأسست سنة 

أوصلها الى الحروب الصليبية، وآخرون تتبعوها الى 

ومنهم من . أيام اليونان في الجيل الثامن قبل الميالد

إن : وفئة تقول. نإنها نشأت في هيكل سليما: قال

منشأ هذه الجمعية أقدم من ذلك كثيراً، فأوصلوها الى 

وبالغ آخرون في . الكهانة المصرية والهندية وغيرها

إن اهللا أن مؤسسها آدم، واألبلغ من ذلك قول بعضهم 

، وإن الجنة سبحانه وتعالى أسسها في جنة عدن

كانت أول محفل ماسوني وميخائيل، رئيس المالئكة، 

ول أستاذ أعظم فيه، الى غير ذلك من األقوال كان أ

 ].١" [المبنية على الوهم

إن هذا النص، الذي أوردناه للماسوني جرجي 

زيدان، ال يحتاج لتعليق، فهو كاٍف إلطالع القارئ 
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الحالة األسطورية التي يحاول الماسون إلحاقها على 

بجمعيتهم لكي يزرعوا في عقول الناس شبحاً يجلب 

إن المتفحص لهذا النص . الماسونية:  اسمهالقلق

يستطيع أن يحكم بأن الماسونية شتات وآراء وأقوال 

متضاربة وأنها ال تقف على أرض صلبة واضحة 

 .المعالم

وجرجي زيدان نفسه، الذي يعترف بأن األقوال عن 

، نراه يبيح لقلمه أن مبنية على الوهمقدم الماسونية 

ونية فيقول في كتابه يحّدد تاريخاً ثابتاً لنشأة الماس

 :اآلنف الذكر

 وأول اجتماع التأم رومية،إن مهد هذه الجمعية "

بأمر . م. ق٧١٥تحت اسم البناية كان في سنة 

 ].٢" [نومابومبيليوس، وتحت عنايته

إن جرجي زيدان، بعد تصريحه هذا، يحاول جهده 

أن يربط عمليات بناء المعابد واألسوار، وكل أشكال 

وكأن اإلنسان على األرض لم ونية العمار، بالماس

، وكأن الدارس لتاريخ يبنِ إال لوجود الماسونية

العمارة يمكنه أن يعّده تاريخ الماسونية، وهذا كالم ال 

إن كل ما يقال في هذا . يقوم عليه دليل وال برهان

الباب هو مبني على الوهم، كما قال جرجي زيدان 

 اليوم وأهدافها فعالً، أما الماسونية بنظامها المعروف

فيتفق عليه كل الكتّاب تقريباً، وعن هذا يقول جرجي 

 :زيدان

يبتدئ تاريخ الماسونية الحديث أو الماسونية الرمزية "

وقد قيل لها رمزية ألن األدوات . م١٧١٧من سنة 

 ].٣" [التي تستعمل فيها تختص البناء العملي

ويناقض كالم جرجي زيدان كالم ماسوني آخر هو 

" دائرة معارف ماسونية: " في مؤلفهبي راشدحنا أ

حقيقة وهذا األخير نرى في أقواله ما يوضح لنا 

 ونشأتها، وهذا اإلضطراب الالحق بتاريخ الماسونية

 .يثبت لنا الحالة األسطورية لهذه الحركة

 معترفاً باإلضطراب والزئبقيةيقول حنا أبي راشد 

 :عند محاولة تحديد مسار الحركة الماسونية

لم ينعقد إجماع المؤرخين والباحثين على تاريخ "

أصفى، يمكن أن يكون هو التاريخ الصحيح، الذي 

إن المصادر التاريخية . . نشأت فيه الماسونية البناءة

الواضحة لم تستطع أن تضع للماسونية تاريخاً 

 كما –محدداً، ألنها بوصف كونها جمعية سرية 

رموز، كانت نشأتها قديماً، أو جمعية ذات 

 حرص –واصطالحات خاصة، كما هو شأنها اليوم 

رجالها، على أن تظل اجتماعاتهم وأعمالهم، في طي 

 ].٤" [الكتمان

يخالف أقواله والغريب في األمر أنه في مكان آخر 

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

، عهد سليمان الحكيمويعيد الفضل في تأسيسها الى 

 :فيقول

إن الماسونية نشأت في عهد سليمان الحكيم سنة "

، إذ كان عهده موصوف بحضارة .م. ق١٠١٥

امتازت بصفة عمرانية بارزة، اقتضت قيام جماعة 

البنائين األحرار، بتأسيس هذه الطريقة، في هيكل 

سليمان نفسه، ذلك هو القول الذي قد يكون أقرب الى 

 ].٥" [سالمة البحث في موضوع نشأة الماسونية
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ومزاعم الماسون في هذا الباب تقوم على أن سليمان 

اهتم ببناء الهيكل والعمران بشكل عام، وكان في 

صور يومها الملك حيرام الذي أرسل اليه يطلب منه 

أمهر البنائين ليساهموا في بناء الهيكل فأرسل له 

وعلى يد " حيرام إبي"جماعة كان أمهرهم بناء 

يس الماسونية العملية هؤالء، كما يزعمون، تم تأس

 .التي لم يكن في عضويتها إال من أتقنوا فّن البناء

ولكن هذا الزعم لم يرس على منهج واحد فنرى حنا 

 بعد يزيد في ضبابية الماسونيةأبي راشد يحاول أن 

 :أن قطع ببداية نشأتها وقال إنها عملية للبنائين فيقول

أسطورة ، بدأت الفكرة الماسونية، كالفكر منذ البدء"

، والحقيقة بعثت الفكرة في هيكل من أساطير الحقيقة

 .سليمان، فاقترنت بالعمل، مهما كابر أرباب التاريخ

والفكرة حكمة، ولدت في بناء الهيكل، لالحتفاظ 

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

الحكيم سليمان، والمهندس حيرام إبي، والفينيقي ملك 

انية، توارثها البناؤون القدماء صور، عقيدة عمر

وقد احتفظ . . .أجياالً، وآمن بها العلماء والمفكرون 

 ].٦" [بسريتها" البناؤون األحرار القدماء والمقبولين"

، فمرة تحمل تناقضاً واضحاًإن أقوال حنا أبي راشد 

الماسونية فكرة وحكمة، وينتقل ليقول بأنها : يقول

ية، ثم يطالعنا بأن تحولت الى عقيدة عمرانية عمل

والغريب فعالً هو ! العلماء والمفكرين قد اعتنقوها

ويقول بأن البنائين ! كيف يكون العمران عقيدة؟

والسؤال إذن كيف اعتنقها . احتفظوا بسرية جمعيتهم

 !رجال الفكر ومن أين تعرفوا عليها؟

يقفز حنا أبي راشد بعد هذا قفزة أخرى في المجهول 

ر لنشأة الماسونية، وكأن ما يفعله ليحّدد تاريخاً آخ

. من كل بلد أغنية: يذكرنا ببرامج إذاعية عنوانها

فماذا يقول هذه المرة؟ يقول في دائرة معارفه نفسها 

 :عن تاريخ الماسونية

وتاريخها على الوجه المعقول؛ أي تاريخ الماسونية "

 ١٩٩٦(الرمزية، يرجع الى عهد إبراهيم الخليل 

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

 ].٧" [البنائين، وأمرها بهدم تماثيل الوثنيين

ولم يتوقف حنا أبي راشد صاحب الموسوعة، والذي 

أستاذ أعظم تّم على يديه تكريس يّدعي أنه 

، عند هذا الحد بل يبقى في تخّبطه ماسونيين كثر

ولست وهو يتحدث عن المسار التاريخي للماسونية، 

ن لإلنسان أن ينتمي لحركة تعتريها أدري كيف يمك

 !!الضبابية نشأة ومبادئاً ونظاماً؟

 :في حديثه عن مهد الماسونية يقول

الماسونية كلمة فرنسية، مأخوذة من قولهم "

)maçon ( بمعنى بنّاء، إذ كانت في األصل مقصورة

على طائفة البنائين، وذلك قبل الميالد بنحو سبعة 

 بناية –عقد باسم كان أول اجتماع . . . قرون

 قبل الميالد، وذلك ٧١٥ في رومية سنة –البنائين 

 وذلك بأمر وتحت رعاية اإلمبراطور نومابومبيليوس

بعد موت روميلوس باني رومان، وكان هذا 

. . االمبراطور أحد أعضاء الجمعية السرية المقدسة

] ".٨.[ 

بهذا االستعراض ألقوال حنا أبي راشد يمكن للقارئ 

س طريقه الى موقف سليم من الماسونية، وما أن يتلم
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ينشر حولها من معلومات، فإذا كان في دائرة 

 – ويفترض فيها تحري الصدق –معارف عنها 

ولمؤلف واحد، وهو كما يزعم من كبار قادة المحافل 

 فكيف الحال بين هذا الضياع في تحديد المنشأفيها، 

 مؤلف وآخر، ومنتمٍ لها وآخر؟؟ 

عراض يعطي دليالً كافياً على وهمية إن هذا االست

، الكثير من المعلومات المطروحة حول هذه الحركة

ويحملنا على القول بأنها ال تعدو كونها ككل 

، تعتمد المنهج الباطنيالجمعيات السرية الهدامة التي 

والتي تعتمد الحيلة والمكيدة لزيادة أتباعها، وذلك 

لموقع باتباع أسلوب تعدد الطرح بما يناسب ا

في الحركات الباطنية يعتمد مع كل . والشخص

شخص أسلوب يناسب أهواءه، وهكذا الحال في 

 .الماسونية

إن ما نقوله ليس كالماً مرتجالً، أو موقفاً من خلفيات 

 اللهم إال البحث من أجل كشف حقيقة هذه الجماعة –

الماسونيون أنفسهم يعترفون بهذه  وإنما –الهّدامة 

 التي تكتنف نشأة ياع والضبابيةالحالة من الض

شاهين  أحدهم – مثالً –فهذا . حركتهم ومبادئها

 : يقولمكاريوس

لم يتفق المؤرخون على أصل الماسونية وكيفية "

نشأتها، فقد تضاربت اآلراء واختلفت األقاويل فيها، 

، ومن قائل إنها فمن ناسب أصلها الى أقدم األزمان

باإلجمال فإن دون و. ال تتجاوز الجيل السابع عشر

معرفة الحقيقة أستاراً مسدولة تمنع النور عن خرق 

 ]٩". [الحجاب

لماذا هذه األستار يا ترى لو لم يكن وراء األكمة 

فهذه الحركة عدوة للدين، لألخالق، ماوراءها؟ 

، وإذ كنا سنتحدث عن هذا الموضوع الحقاً، للقيم

هذا ولكن ال بد، والكالم هنا عن النشأة، من إيراد 

يربط نشأة الماسونية بالعداء للمسيحية النص الذي 

 .وفي ذلك ثمة إرضاء لليهود ولسواهم

أّسست بعد ظهور فلقد جاء عن نشأة هذه الحركة أنها 

، السيد المسيح، عليه السالم، لمحاربة أتباعه

 :ويظهر ذلك في التصريح التالي

لما رأيت أن رجال الدجال يسوع : قال حيرام"

كثرون ويجتهدون بتضليل الشعب اليهودي وأتباعهم ي

بتعاليمهم مثلت أمام موالي جاللة الملك هيرودس 

مبدأها أكيبا واقترحت عليه تأسيس جمعية سرية 

 ]١٠". [محاربة أولئك المضلين

 بعد ٣٧إن هيرودس أكربيا هو ملك اليهود من سنة 

، هيرودس الكبير، وهو حفيد ٤٤الميالد الى سنة 

وبهذه المعلومة يضاف . بيت لحمالذي قتل أطفال 

سبب آخر، في أسباب نشأة هذه الجمعية الهدامة، 

يتضح منه أنها ليست ال جمعية بناء، وال حركة 

حركةً ذات أهداف هدامة في ميدان بنائين، وإنما 

، هذا وإن كنا نستبعد العودة الدين والسياسة والفكر

 .بنشأة هذه الحركة الى ذلك التاريخ

عم في ِقَدم الماسونية تهدف الى إن هذه المزا

 :مسألتين

مالزمة لكل إيهام الناس بأنها حركة قديمة  -١

التكوينات المجتمعية والجماعات البشرية حيثما حلت، 

وأن ما ظهر من أنماط عمرانية، ومعالم حضارية، 
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تاريخياً ليست إال بفضل وجود هذه الجمعية، وذلك 

الغرائب للتأثير في ضعاف النفوس والمولعين ب

 .والطالسم واأللغاز

يربط كل الجمعيات السرية  محاولة نسج خيط -٢

، بمختلف أنواعها، إلفهام من يريد بأن تاريخياً

الماسونية وراء كل هذه الجمعيات، وهي السبب في 

وجودها ونشأتها، وهي وراء بروز ووصول من برز 

ضعاف أو وصل، وهذا األمر كذلك موّجه الى 

وتستهويهم اإلتكالية، وتغّرهم تشغلهم األهواء 

 .الحيلة

إن الحقيقة التي تجمع عليها كل المصادر أن نشأة 

الماسونية ال ترقى ألكثر من مطلع القرن الثامن 

تتخبط فيه ، وهو العصر الذي كانت أوروبا عشر

، والتجمعات بين التيارات الفكرية ونشأة األحزاب

لثقافي، بشعارات اإلصالح الديني، أو السياسي، أو ا

أو االجتماعي أو سواها، لذلك ال داعي للذهاب بعيداً 

قبل هذا التاريخ للبحث في المسار التاريخي 

للماسونية، فهي ال تعدو كونها كغيرها من الحركات 

التي نشأة في تلك الحقبة في أوروبا بعد الثورة 

ولكن الماسونية، كما الصناعية لهدف أو آخر، 

 أكيداً، واحدة من الحركات سنوضح الحقاً أو كما بات

التي أسسها يهود تواصالً مع تاريخهم المشتهر 

 .بالمكائد والمؤامرات

حكاية الماسونية بدأت في بريطانيا بعد ثالث سنوات 

م ١٧١٤( الذي دام حكمه الملك جورج األولمن حكم 

، واالنطالقة كانت ببروز هذه الحركة )م١٧٢٧ –

  أو جماعات سريةبالتقاء أربعة محافلالى الوجود 

 :كانت منتشرة في جنوبي إنكلترا، وهذه المحافل هي

وكان يجتمع في ) Goose And Crediron(محفل 

 . فسحة كنيسة ماربولس

 ). Crown(محفل 

 ).Apple – Terre Tavern(محفل 

 ). Rummer And Grapes Tavern(محفل 

لقد التقت هذه المحافل األربعة في مقر الثالث بمناسبة 

، في حزيران من عام د القديس يوحنا المعمدانعي

م، وقرروا، بعد اجتماعات متوالية برئاسة ١٧١٧

، تأسيس ما )ANTONY SAYER (أنطوني ساير

يسميه الماسون الماسونية الرمزية، أي التي تضم 

أشخاصاً عاملين في حقول غير البناء والعمارة، 

وكان االقتراح، بأن يدخل الحركة أعضاء من 

كنيسة مار  المهن والحرف، مقدماً من محفل مختلف

 الذي كان أقواها فُأخذ به، وبذلك تّم تأسيس بولس

وعّين عند التأسيس أنطوني " محفل إنكلترا األعظم"

ساير أستاذاً أو رئيساً أعظم لهذا المحفل، والمنبهان 

وبعد سنة على . جوزيف آليوت ويعقوب المبال: كانا

 تّم استبدال ساير فأصبح تأسيس محفل إنكلترا األعظم

أستاذاً ) GEORGES PAYNE(جورج باين 

جان كوردويل وتوماس : أعظم والمنبهان هما

وبهذا ظهر الى الوجود أول محفل ماسوني . موريس

أكبر في العالم قاطبة، وتعاقب عليه األساتذة 

 .والمنبهون

أما في فرنسا فإن أول محفل أبصر النور تّم تأسيسه 

الدوق  على يد ١٧٢٨ز من عام بين أيار وتمو

، الذي كان أستاذاً أعظم )WHARTON (وارتون
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والمحفل الفرنسي وكل المحافل كانت تحت . في لندن

 الى أن كان العام سلطة المحفل األكبر في إنكلترا

 أستاذاً أعظم في ٤٦ حيث اجتمع حوالي ١٧٧٣

باريس لعدة مرات في حزيران، ومن ثم في أوائل 

ام المذكور، أبصر النور في فرنسا أيلول، من الع

" محفل بريطانيا األعظم"محفل جديد مستقل عن 

 LE GRAND(الشرق األعظم : اسمه

ORIENT( ، ونشط هذا المحفل، ما قبل الثورة

 ٥٠٠، حيث بات يتبع له قرابة ١٧٨٩ عام الفرنسية

واستطاع بسط  منتسب، ١٣٠,٠٠٠محفل تضم 

 عالقتها مع سلطته على المحافل في فرنسا فقطعت

 .المحفل األعظم اإلنكليزي

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

جورج أن نذكر أن أبرز الشخصيات المؤسسة كان 

 والدكتور جيمس أندرسون، والدكتور باين

، عضو الجمعية العلمية الملكية تيوفيليوس ديزاجيليه

جورج اصة البريطانية، والذي كان محبباً للملوك، وخ

وهذا ما ساعد على انتشار الماسونية ، الثالث

بسرعة حيث احتضنت من السلطات البريطانية في 

 .ذلك الحين

 أوكل الماسون في بريطانيا ١٧٢١في أيلول من عام 

مهمة وضع ) ANDERSON(للدكتور أندرسون 

نظام أو دستور ماسوني، استناداً الى نصوص قديمة 

 منها يهودي ومنها كانت تعتمدها جمعيات سرية

مناوئ للكنيسة الكاثوليكية، وأبرزها نصوص مقدمة 

الذي ) GOOSE AND CREDIRON(من محفل 

كان يجتمع في كنيسة مار بولس كان قد وضعها عام 

وبعد جهد متواصل من أندرسون أنهى عمله . ١٧٠٣

 محفالً من بريطانيا في آذار من عام ٢٤ودعي 

لماسوني المقدم من  لمناقشة مشروع النظام ا١٧٢٢

جيمس أندرسون وإقراره، وكان يومها األستاذ 

األعظم لمحفل إنكلترا األعظم الدوق وارتون 

)WHARTON .( وبعد إقراره الدستور الماسوني

الموضوع من قبل أندرسون وضع في التداول منذ 

 ].١١ [١٧٢٣عام 

وإذا كانت الماسونية الرمزية قد بدأت في بريطانيا 

، وهو ما ١٧٢٣قّر دستورها سنة  وأ١٧١٧عام 

، وبعدها كان بالطقس األسكتلندي الماسونييعرف 

، فإن حبات ١٧٧٣الشرق األعظم الفرنسي سنة 

وتناثرت المحافل السّبحة قد تساقطت بعدها، 

 وال الماسونية هنا وهناك كل منها يسفّه اآلخر

يعترف بمشروعيته، وهذا األمر يعلم ضعاف النفوس 

الماسونية شبح يقف وراء كل شخص ممن يظنون أن 

بارز أو مشهور، ووراء كل قضية تنتصر أو تفشل، 

، وما ذلك إال وهم وّزعه اإلعالم الصهيوني

 –فالماسونية ال تعدو كونها حركة ذات منشأ يهودي 

 وهي كغيرها من الحركات –كما سنوضح الحقاً 

، وساد بين المنتسبين اليها لحق بها اإلنقسامالسرية 

 .توزيع التهم والخصامجّو 

: ما ذهبنا اليه يؤكده كتاب صدر حديثاً عنوانه

، قام بترجمته "الماسونية بين االنحراف واألصولية"

 :يوسف ضوميط، وفيه ما حرفيته

ال يزال البعض يتصور الماسونية على أنها مؤسسة "

عالمية لها تنظيمها الخاص، وتعمل وفق ما ترسمه 

 الماسونيين جنود طائعون لها هيئتها المركزية، كأن
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يمتثلون بإخالص لألوامر المعطاة لهم من رؤسائهم 

 ].١٢"[دون نقاش أو جدل

 :ويكمل صاحب الكتاب

 ألن إن الحكومة الماسونية ليست موجودة"

.  لم تعد موجودة هي أيضاً– ككيان قائم –الماسونية 

فليس هناك أي جامع مشترك بين ماسوني أميركي 

الخيرية ومآدب العشاء والصداقات تستهويه األعمال 

الطيبة، وماسوني ملتزم يناضل في هذا المحفل 

واستطراداً في هذا الحزب السياسي (الفرنسي أو ذاك 

فهذا دليل على ضياع ) . . . أو تلك الحركة الدينية

 بحيث لم يعد لهذه الكلمة مفهوم الماسونية وتشتتها

صبحت واضح وتعطي انطباعاً للرأي العام بأنها أ

 ].١٣" [بؤرة للدسائس والمؤامرات على أنواعها

ويعود الكاتب ليعلن أيضاً ألمه لما أصاب الماسونية 

إن تشتت الماسونية أصبح أمراً واقعاً : "فيقول

والتفجع عليه ال يفيد، وينبغي للتعاليم الماسونية 

 ].١٤" [السعي لقلب الشر الى خير

 :قولوعن كون الماسونية مطية لإلنتهازيين ي

تآمر إن أخطر ما نواجهه في هذه المرحلة هو "

 بعض السياسيين لالستفادة من سذاجة الماسونيين

 ].١٥" [وتحويل البنية الماسونية مطية لتحقيق مآربهم

إن هذا الكالم الذي نقلته أردت به أن يتخلّص القارئ 

العربي من أوهام أرادها األعداء، أوهام ومقوالت أن 

ونية وراء كل شيء، وما علينا إال الماسونية والصهي

. أن نعترف لهم، ونستسلم لهم فال حول لنا وال قوة

إن إشاعة هذا المنطق مؤامرة ال يجوز بأي حال 

التسليم بها، إنهم يحاولون، ولكن أصابهم اإلخفاق في 

مواطن كثيرة والمستقبل األسود ينتظرهم حيث 

 .سقطت أقنعة كثيرة عن وجوههم

 حواشي

، .س. ، جرجي، تاريخ الماسونية العام، مزيدان] ١[

 .١٤ص 

، .س. زيدان، جرجي، تاريخ الماسونية العام، م] ٢[

 .٣٣، ٣٢ص 

، .س. زيدان، جرجي، تاريخ الماسونية العام، م] ٣[

 .٧٥ص 

، .س.أبي راشد، حنا، دائرة معارف ماسونية، م] ٤[

 .٤٣ص 

 .٤٤، ص .س.أبي راشد، حنا، م] ٥[

 .٢٠، ص .س. مأبي راشد، حنا، ] ٦[

 .٢٧، ص .س. أبي راشد، حنا، م] ٧[

 .٣٧، ص .س. أبي راشد، حنا، م] ٨[

مكاريوس، شاهين، الحقائق األصلية في تاريخ ] ٩[

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

تبديد الظالم أو أصل الماسونية، تعريب عوض ] ١٠[

، ص ١٩٢٩الخوري، بيروت، مطبعة االجتهاد، سنة 

١٠٢. 

لمزيد من التفصيل حول هذه المحطة في نشأة ] ١١[

  :الماسونية يراجع

مكاريوس، شاهين، الحقيقة األصلية في تاريخ 

 .  وما بعدها١٦٩، ص .س. الماسونية العملية، م
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 وما بعدها، وص ٢١، ص .س. قطيني، حنين، م

٨٣، ٨٢ . 

 . أبي راشد، حنا، دائرة معارف ماسونية

  DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE 
LA FRANC – MACONNERIE, SOUS 
LA DIRECTION DE DANIEL LIGOU, 

PARIS, L’ANNEE 1974 . 

  MITTERAND, JACQUES, LA 
POLITIQUE DES FRANCS – MACON, 
PARIS, EDITION ROBOLOT, 

L’ANNEE 1973, P. 44 – 48 . 

  DE PONCINS, LEON, LA F.M. 
D’APRES SES DOCUMENTS 
SECRETS, MONTREUIL, DIFFUSION 
DE LA PENSEE FRANCAISE, 4E 

EDITION, L’ANNEE 1978, P. 85. 

الماسونية بين االنحراف واألصولية، ترجمة ] ١٢[

، سنة ٢يوسف ضوميط، بيروت، دار مختارات، ط 

 .٤١، ٤٠، ص ١٩٨٦

 .الملحق نفسه] ١٣[

، .س. الماسونية بين االنحراف واألصولية، م] ١٤[

 .٤٤ص 

، .س. الماسونية بين االنحراف واألصولية، م] ١٥[

 .٤٤ص 

       قسم -الماسونية، نشأته وأهدافها 

 ١٠ من ٣
بقلم الدكتور أسعد  --٢٠٠٦) مايو( أيار ٢٦

 السحمراني

 االنتساب والرموز عند الماسونية

ال يوجد ثمة توافق بين المحافل الماسونية على 

مراسم االنتساب للماسونية، وعلى ترتيب األدوات 

ولكن هناك خيطاً رفيعاً الرمزية داخل المحافل، 

ك لها جميعاً، وألننا ، ويشكل القاسم المشتريجمعها

بصدد الدخول في اختالفات ِفَرق الماسونية، فإننا 

سنحاول أن نعرض للقارئ، في هذا الباب، ما يعطيه 

 .صورة كافية عن الموضوع

وإذا كانت الماسونية تعتمد السرية والتعمية أوالً 

لتضليل الناس عن حقيقة أهدافها، التي ما كانت إال 

 لكي تشد هذه السرية بعض لخدمة الصهيونية، وثانياً

وبذلك يتدافع الناس الى السعي لفهم حقيقة الماسونية، 

أمثال هؤالء، محبي الشكف عن األلغاز، على 

وكثيراً ما يسمع الواحد منا أحاديث . االنتساب اليها

وروايات عن هذا األمر كأن يقال فالن انخرط في 

الماسونية ثم انسحب منها، أو فالن الحظ إشارات 

بين شخصين يعتقد أنها إشارت التعارف بين 

 .الماسون، الى آخر ما هنالك من مقوالت كهذه

فإن الماسونية، أيضاً، تعتمد الرموز واإلشارات في 

طقوسها وكتاباتها ومحافلها إلدراكهم أن األمر يحمل 

، أو توّهم قدرة عجيبة وراء هذه الجمعيةالمرء على 

ائن المعرفة ما ليس أن القائمين عليها يملكون من خز

لسواهم ولذا يستحقون التقدير، فالمعروف أن دهاة 

 .يهود يقفون وراء هذه الجمعية السرية

بعد أن عرفوا تأثير الرموز في قلب اإلنسان شّيدوا "

الماسونية العامة على الطريقة التي ترمز الى التاريخ 

فكانت اليهودي، الذي هو نفسه رموز دينية بحتة، 
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، نية أكثر الجمعيات استعماالً للرموزهذه الماسو

وكانت أهمية الرموز فيها شديدة التأثير بما تضمنته 

درجاتها من إشارات وكلمات وحركات وكل يستر 

 "وراءه معنى من معاني الماسونية

وتستفيد الماسونية من هذا الموضوع، موضوع 

؛ ضبط عناصرها وتخويفهمالسرية والرمزية في 

 اإذماسونية، أو أحد متفرعاتها، حيث أن المنتسب لل

، وقرر الخروج من صفوفها تراه ما كشف أباطيلها

والماسون أنفسهم . يحسب ألف حساب وحساب

حوادث وهمية عن أضرار وانتقام ألحقوه يحيكون 

، أو انتسب لجماعتهم ثم تركها بشخص تعرض لهم

 .فاغتالوه حتى ال تُفشى األسرار

أنفسهم في مؤلفاتهم والغريب في األمر أن الماسون 

من المعلومات، وباحوا بأسرار، إن صحت التسمية، 

أكثر بكثير مما كتبه األشخاص المشار اليهم في هذه 

، وهنا لن أتعرض لألسماء حتى ال الموضوعات

أكون قد وقعت في مكائدهم بتصديق ما يشيعونه، 

ولكن القارئ العربي، حيثما وجد، قد سمع بشيء مما 

 .ذكرت

 االنتساب للماسونية له مستلزماته، ومنها إن موضوع

 الى المحفل بأسلوب يحمل حفلة إدخاله للمرة األولى

على الغرابة واالستهجان، وسأعرضه كما وصفه 

من وثيقة " كولين روس"صحفي بريطاني هو 

ماسونية وقعت بين يديه، وجاء ذلك في ملحق 

 حزيران ١٨الصادرة بلندن في " أوزبرفر"لجريدة 

 :ومما جاء في وصفه، ١٩٦٨

بعملية مخيفة، يمر العضو الجديد، لدى تكريسه، "

ففي غرفة انتظار . . . ولكنها سخيفة وربما مضحكة

خارج المحفل، يجرد المرشح عن جميع المواد 

وعلى المرشح أن يشمر . . . المعدنية التي يحملها

عن ساقه اليسرى بأن يلفّ سرواله الى ما فوق 

اءه األيمن ويلبس بمكانه نعالً الركبة، وأن يخلع حذ

وعليه كذلك . مما يلبس في البيت أو مع لباس النوم

أن يخلع سترته، ويفتح قميصه بحيث يكون صدره 

ويعصب رأس . مفتوحاً تماماً من الجهة اليمنى

وُيلف حول المرشح بعصابة سوداء تغطي عينيه، 

عنقه حبل غليظ طويل أشبه بحبل المشنقة ويقاد 

 .ورة الى الداخلبهذه الص

وأول ما يقابل المرشح عند دخوله المحفل، أو 

" حارس المحفل"باألصح اقتياده اليه، هو 

)TYLOR( وهو الموظف الذي يقف في باب ،

وبيده سيف مسلول ليحول دون دخول غير المحفل 

وتبدأ طقوس النقر بمطرقة .  في دخولهمالمرغوب

 يوّجه حيثخاصة، ويقاد المرشح الى داخل المحفل، 

ً، ويجري الى صدره العاري خنجر يمّسه مساً خفيفا

المرشح حواراً مع األستاذ حول الدوافع التي جعلته 

 ).١" (يسعى لالنتماء الى المحفل

إن هذه الطريقة المسرحية، التي يخضع لها العضو 

الجديد، كافية لخلق الوساوس في ذهنه بحيث لو 

 كل حركة فكر لوقت طويل بها لما أمكنه أن يفهم

، فلماذا تُعصب عيناه مثالً؟ أمر بها رغم تفاهيتها

ولماذا يخلع نعله األيمن دون األيسر؟ ولماذا يفتح 

إنها الخديعة . . .؟ ولماذا؟ .. . قميصه؟ ولماذا 
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والمكائد لتثبيت انتماء من تمكنوا من إضالله بتقديم 

 .طلب انتساب لحركتهم الخطرة

 االنتساب، كما حددها إن أول الشروط الالزمة لطالب

 :نظام المحفل األكبر الوطني المصري، هي كما يلي

 :١٤٠مادة "

 :الشروط الالزمة لقبول األجانب هي

 . أن يكون حر التصرف:   أوالً

أن يكون بالغاً السنة الحادية والعشرين من :   ثانياً

 .عمره

 .أن يكون حائزاً للعلوم االبتدائية على األقل: خامساً  

 :١٤١مادة 

أبناء األخوة البنائين األحرار يجوز تكريسهم في تمام 

 " .سن الثماني عشرة سنة

وشروط االنتساب للشق األسكوتالندي، وهو التابع 

لمحفل بريطانيا األعظم أو األكبر، والذي يسمى 

باالسكوتالندي، ال تختلف عن ذلك، فقد جاء في 

واً أما البنّاء الحر والمقبول عض: "قانونه العمومي

فيجب أن يكون حر النسب صادقاً حازماً بالغاً 

وال يقبل العبيد والنساء الحادية والعشرين من سنيه، 

 ).١" ( مطلقاًوال فاسدو اآلداب

ومن األساليب المتبعة مع المنتسب الجديد إللقاء 

الرهبة في قلبه من مخاطر إفشاء أسرار الماسونية، 

 يهود فيها وإلفهامه أن التوراة كما هي بعد تحريف

للكِلم عن مواضعه هي النور الذي اهتدى اليه وعليه 

أن يتمسك به، وأن يهجر ما عداها من كتب سماوية، 

وما سوى اليهودية، بالمفهوم الصهيوني الذي نراه 

اليوم من األديان، يعتمدون الطريقة التالية ووفق 

 :وصفهم هم أنفسهم فلقد قالوا

 األمر، فال نعصب على عيني الداخل، في أول "

ندعه يرى شيئاً من جميع موجودات الهيكل حتى يتم 

تُجعل العصابة على عينيه وهو خارج . حلف اليمين

الباب وعند ذلك يأخذه الحاجب ويسلمه الى الكفيل، 

فيقوده الكفيل الى جهة الرئيس بعد أن يهمس في أذنه 

قائالً له أن يخطو ثالثة خطوات متساوية مبتدئاً 

نى، ثم يوقفه بين العمودين، ونرمز بهذا بالرجل اليم

اإلغماض الى أن الخارجي يكون قبل دخوله معنا في 

ظالم حتى إذا امتزج بنا، واتحد معنا وحلف اليمين، 

انتقل من الظلمة الى النور، الى الدين اليهودي، 

الممثّل بالنور، وبذلك إشارة الى أن اإلنسان الخارج 

ى النور ويتمسك به من الظلمة الى النور يحافظ عل

لئال يرجع الى الظالم فال يرى طريقه فيتعثر في 

ثم إن الرئيس يدعوه . مسيره ويستقر في الظلمة

ويلقي عليه األسئلة التي يراها مناسبة ويحلِّفه اليمين، 

وفي يد الرئيس سيف على عنق الحالف وأمام 

وعند انتهائه من . عينيه التوراة على يدي كفيله

العصابة عن عينيه فيرى السيف مسلوالً اليمين تحّل 

فبعد هذه . على عنقه والتوراة، أي النور، أمام عينيه

الحفلة يلبسه الكفيل مئزراً صغيراً نرمز به الى أنه 

انضم الينا ليشاركنا في تشييد أسوار بنايتنا؛ أي 

 " والمحافظة على كيانهتحصين الدين اليهودي

م كل أبواب يهود الذين أغلقوا على أنفسهالإن 

االنفتاح على اآلخرين، وقبعوا في غيتواتهم يناصبون 

البشرية العداء، أغلقوا باب الدعوة ليهوديتهم، ولم 
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يقبلوا أي منتسب جديد لها، حتى إن الطفل الذي 

يكون من أب يهودي وأم غير يهودية أسقطوه من 

ملّتهم، قد اعتمدوا أسلوباً آخر لحشد األنصار 

 التي ألبسوها رداء زعموا أنه ألهدافهم السياسية

ديني، من ألوان هذا األسلوب الحركة الماسونية التي 

يتحقق لمن يقرأ عن أسلوبها، اآلنف الذكر مع 

المنتسب الجديد، بأن االنتساب اليها يعني الدخول في 

اليهودية مع حملة تخويف كي ال يرتد عن يهوديته 

 .بعد ذلك

بطلب خطي، عن والمنتسب للماسونية يجب أن يتقدم 

طريق ماسوني قديم، الى المحفل الذي يريد االنضمام 

اليه، وال يقبل قبل أن يزكيه الكفيل ناقل الطلب، 

 :ويكون الطلب على الصورة التالية

 .المعتبر وأعضائه الكرام. . حضرات رئيس محفل "

بعد تقديم واجبات االحترام والوقار أعرض أنّي أنا 

. . . سنة المولود في .. . مر البالغ من الع. . . ابن 

بناء على ما علمته .. . ومهنتي . .. والمقيم في 

واشتهر عن حسن مبادئ جمعيتكم الموقرة ألتمس 

الدخول فيها ضمن أعضاء محفلكم المعتبر، وأتعهد 

لكم بالمحافظة على مبادئ اآلداب الشريفة وطاعة 

القانون والمواظبة على حضور الجلسات الكتساب 

د إذا حسبت أهالً وقُبلت فيما بينكم وطلبي هذا الفوائ

بإرادتي واختياري، وأنا مالك تمام صحتي وقوتي بال 

 .إجبار وال إكراه

 .إقبلوا مزيد احترامي واعتباري لجنابكم

 "الداعي.. . سنة .. . تحريراً في 

بعد تقديم الطلب والتزكية، ودخول المنتسب الجديد 

  مسرحية مرعبةتحمل طابعالى المحفل بطريقة 

لحمله على المواظبة والسرية والطاعة في خدمة 

 التي يؤديها دور اليمين الصهيونية، يأتي –الماسونية 

داخل المحفل، والسيف على رقبته كما جاء في نص 

 .سابق

وفي أول احتفال يجري لقبول المبتدئ يقسم يميناً 

 :نصها وفق المحافل األسكوتالندية

ندس الكون األعظم، وبحضرة بين يدي، مه. . أنا "

أعضاء هذا المحفل، المفّوض المعظم، محفل البنائين 

األحرار القدماء المقبولين، المجتمع قانونياً، والمنتظم 

كما ينبغي، أتعهد بإرادتي واختياري، أن أصون 

وأكتم األسرار والرموز، التي تباح لي اآلن، أو فيما 

بها ألحد، إال بعد، في الماسونية القديمة، وال أبوح 

لألخ أو لألخوان الصادقين، أو لمحفل عادل تام، 

منتظم بعد دقة االختيار واالمتحان والتيقن، بأنه أو 

أنهم أهل للثقة، وأتعهد، بأال أكتب هذه األسرار، وال 

أطبعها، وال أحفرها وال أنقشها، وال أدّل عليها، 

بوجه من الوجوه، وأن أمنع بما استطعت، من يقصد 

اراً، أو إجباراً، أن يفعل ذلك على جميع ما تحت اختي

القبة الزرقاء، من الجامد والمتحرك، سواء كان 

بالحرف، أو بالوصف، أو بالصورة، صريحاً أو غير 

صريح، لنفسي أو لغيري من الناس، حتى ال تكشف 

أسرار البنائين األحرار، وال يطلع عليها أحد بإهمالي 

 أكون مستحقاً كل وإذا حنثت بيميني هذا،. . . 

 ].١" [العقوبات الماسونية، حتى القتل
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وإذا كانت هذه اليمين قد تختلف بعض عباراتها، بين 

محفل وآخر، إال أن ما هو مشترك بينها هو تلك 

التعهدات القاطعة بالسرية والكتمان، وتعهد المنتسب 

 ابالخضوع طوعاً ألية عقوبة يفرضها عليه مسؤولو

وإذا كانت الماسونية . القتلمحفله حتى لو كانت 

حركة من أجل توحيد العالم ووقف النزاعات ونشر 

السالم، وإذا كانت الماسونية جمعية للخدمات 

االجتماعية وإشاعة اآلداب، وفق مزاعم أتباعها، 

 ال بل لماذا التشد بالسرية؟ فلماذا السرية يا ترى؟

وما ذلك إال ألنها الخادم ألهداف الصهيونية، عدوة 

 .لشعوب واإلنسانيةا

يستخدم الماسون، في أدبياتهم ورموزهم، كلمة محفل 

يدلّون بها على أماكن اجتماعاتهم السرية، ويشيرون 

بهذه الكلمة بشكل ممّوه للهيكل ألنهم أرادوا أن 

 .يتعاهدوا على إعادة بناء هيكل سليمان في القدس

 :والمحفل، بالتعريف الماسوني، هو

بناؤون األحرار للعمل ليعلّموا مكان يجتمع اليه ال"

ويهذّبوا أنفسهم بأسرار الفنون القديمة، وبعبارة أعم 

فكل اجتماع قانوني يطلق على األشخاص أو المكان، 

، أو جلسة منتظمة للبنائين األحرار يدعى محفالً

أن يكون تابعاً لمحفل ) ماسوني(فيجب على كل أخ 

نون من المحافل وخاضعاً لقانونه الداخلي ولقا

 " .العشيرة العام

والمحفل في دستور الماسونية، والتزاماً بأهدافها في 

إعادة بناء هيكل سليمان تحقيقاً ألطماع العدو 

اإلسرائيلي، في أرض فلسطين والقدس خاصة، يجب 

أن يكون تصميمه الهندسي مماثالً لوضع هيكل 

سليمان، وبذلك يضفي الماسون على محافلهم صفة 

ريك الوجدان المؤسس على عقيدة من القداسة لتح

ففي . خاطئة عند أتباعهم، كما هي حال يهود تماماً

 :مواصفات المحفل جاء في نظامهم

المحفل يمتد من الشرق الى الغرب، ألن الشمس "

تشرق في الشرق وتغرب في الغرب، وألن العالم 

نشأ في الشرق ومنه امتد الى الغرب، وألن المحافل 

ال هيكل الملك سليمان، وذلك يجب أن تبنى على مث

الهيكل بني على شكل خيمة الشهادة التي أوحى اهللا 

 ).١" (بها لموسى

هذا هو المحفل بمعناه الهندسي، وهو إحياء وتذكير 

 اليهود ببناء هيكل سليمان، –دائم بمهمة الماسون 

لكن تأسيسه بالمعنى النظامي، واستحدائه له شروطه 

سكوتالندي ُحّددت ووفق محفل الشرق األأيضاً، 

  :شروط تأسيس المحفل بما يلي

 من عدد ال يقل عن السبعةمتى أراد  :١٤١مادة "

البنائين األحرار األساتذة الحائزين على تمام الصفات 

أي مسددين الرسوم المطلوبة وغير (المطلوبة 

أن يؤسسوا محفالً جديداً فعليهم أن ) مرتكبين جرائم

ريضة يبّينون فيها عيرفعوا الى الشرق األعظم 

، ويطلبون اليه األسباب التي دفعتهم لتأسيس المحفل

 ". أن يرخِّص لهم بالعمل ويمنحهم البراءة

وال يتم تأسيس محفل جديد، عند طلب ذلك، وفق ما 

إال إذا تمت تزكية الطلب من قبل محفلين جاء، 

، وقد تختلف اإلجراءات نسبياً ماسونيين مجاورين

ولكن ير المحفل األسكوتالندي، عند محافل أخرى غ
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التباين ليس بذي بال فهو عند آخرين على الوجه 

 :التالي

 باسم تسعة أساتذة عريضة الى المحفل األكبريقدم "

األستاذ األعظم يطلبون فيها إنشاء محفل جديد باإلسم 

الذي يختارونه والمكان والزمان لالجتماع، وبعد 

، يحضر الترخيص لهم، حسب األصول الماسونية

األستاذ األعظم والمندوبون من قبله لتكريس المحفل 

 ].٢" [رسمياً وتثبيت موظفيه

عند تأسيس المحافل الجديدة أو تكريسها، وفق 

تغلق األبواب بعد دخول االصطالح الماسوني، 

 وعادة تكون حفلة الجميع الى مكان المحفل،

التكريس األولى بحضور األساتذة مؤسسي المحفل 

ستاذ األعظم للطريقة الماسونية التي يتبعون ومعهم األ

وبعد افتتاح الحفلة . لها، أو األستاذ األعظم اإلقليمي

 :بأدعية من مثلها مثالً

نسألك يا إلهنا وإله بني إسرائيل، يا من ال إله  "

غيرك، أن تهب السكينة والرحمة في قلوب عبيدك 

بعد األدعية تُقدم ]. ٣" [ الضعفاء المخلصين لك

لبسة واألوسمة لألستاذ األعظم، ويكون هذا األخير األ

قد قرأ البراءة التي تجيز لألساتذة تأسيس محفلهم 

الطواف مرات الجديد، ومن جملة مراسم التكريس 

عديدة في المحافل مع ترنيمات وأدعية السم 

، وتقديم خطيب المحفل كلمة مهندس الكون األعظم

 .يتلو فهيا نصوصاً توراتية

أخبار األيام الثاني اإلصحاح الثاني من عدد من سفر "

وأمر سليمان ببناء بيت السم ). ١٦(الى عدد ) ١(

وأحصى سليمان سبعين ألف . الرب وبيت لملكه

رجل حّمال وثمانين ألف رجل نّحات في الجبل 

ووكالء عليهم ثالثة آالف وست مئة وأرسل سليمان 

أبي كما فعلت مع داود :  قائالًالى حيرام ملك صور

إذ أرسلت اليه أرزاً ليبني له بيتاً يسكن فيه، فهأنذا 

أبني بيتاً السم الرب إلهي ألقدس له، ألوقد أمامه 

بخوراً عطراً ولخبز الوجوه الدائم وللمحرقات صباحاً 

واألهلة ومواسم الرب ) سبت. ج(ومساء وللسبوت 

 ].٤" [هذا على إسرائيل الى األبد. إلهنا

ال يحتاج ي تكريس محفل جديد إن ما يقرأ الخطيب ف

الى كبير عناء كي يثبت من خالله االرتباط الوثيق 

 وكما ألمحت سابقاً –، ال بل يهودالبين الماسونية و

الطقوس في الماسونية هي ترتيبات دخول  كأن –

فإننا ، لفرد أو جماعة محفل ما في الديانة اليهودية

نالحظ في الكالم اآلنف استخادم النصوص من 

، أي توراة أوالً، ثم التركيز على إعادة بناء الهيكلال

السعي ألرض الميعاد، كما يّدعي اليهود، وحرمة أيام 

فهل نحتاج الى دليل . السبت وفق المعتقد اليهودي

حتى نقول؛ إن الماسونية ُصنعة يهودية بعد كل هذا 

 !. . .يا ترى؟

ومن طقوس تكريس المحفل التي تثبت يهودية 

معاداتها لإلسالم والمسيحية، استخدام الماسونية و

العبرية في مخاطبة اإلله الخالق سبحانه، " يهوه"كلمة 

ومما جاء في هذا . وشرب األنخاب بهذه المناسبة

الباب في القانون العمومي لمحفل الشرق 

 :األسكوتالندي

ثم يلفظ األستاذ األعظم أو األستاذ األعظم اإلقليمي  "

وه العظيم الذي يليق له كل مجد باسم يه: البركة قائالً
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ثم يقدم  ".أكّرس هذا المحفل للعشيرة الماسونية

 :ويقول. . . المحافظ األول األعظم 

أو أيها األستاذ (أيها األستاذ األعظم الكلي االحترام 

إن الخمر الذي هو ) األعظم اإلقليمي الفائق االحترام

 أن  والذي جرت العادة منذ القديمدليل القوة والفرح

يستعمله إخواننا عند تكريس محافلهم أقدمه لك في 

هذه الحفلة ليستعمل جرياً على العادة الماسونية 

 .الثابتة

ثم يلفظ األستاذ األعظم أو األستاذ األعظم اإلقليمي، 

باسم القديس يوحنا أكرس هذا : البركة الثابتة قائالً

بعد ذلك يعلن األستاذ األعظم تكريس  ].٥"[المحفل

ويرتل فل باسم األستاذ األعظم لمحفلهم األم، المح

الجميع بعض اإلصحاحات من التوراة كخاتمة لحفل 

 .التكريس

أما عن ترتيب المناصب في المحافل بين األعضاء 

، كما يتضح من القانون أشبه بترتيب عسكريفإنها 

وهي في األساسي للمحفل األكبر الوطني المصري، 

 :هذا المحفل على الوجه التالي

موظفين  ينقسم أعضاء المحفل األكبر الى :٢١مادة "

، سواء كانوا متقلدين وظائفهم عظام وضباط عظام

 :ودرجاتهم تعتبر كاآلتيحاالً أو تقلدوها سابقاً، 

 الموظفون العظام

 نائب – األساتذة العظام السالفون – األعظم –األستاذ 

 – نواب األساتذة العظام السالفون –األستاذ األعظم 

 مساعدو نواب –مساعد نائب األستاذ األعظم 

 األساتذة العظماء –األساتذة العظام السالفون 

 المنبهان – األساتذة العظام السالفون –الريفيون 

 أمين – المنبهون العظام السالفون –العظيمان 

 مساعد – كاتب السر األعظم –الخزينة األعظم 

 – الخبيران العظيمان –كاتب السر األعظم 

 – أمين الدفتر خانه األعظم –المرشدان العظيمان 

 .المهردار األعظم

 الضباط العظام

 مساعد – التشريفاتي األعظم –المهندس األعظم 

 مساعد – المهيب األعظم –التشريفاتي األعظم 

 حامل الكتاب – الخازن األعظم –المهيب األعظم 

 – السّياف األعظم – حامل العلم األعظم –األعظم 

 . الحاجب الخارجي األعظم–برون العظام المد

 ].٦" [ال يجوز تقليد وظيفتين ألخ واحد ":٢٢مادة 

إضافة الى تقسيم المناصب في المحفل، وهي كثيرة 

، فإن وكلها تحمل عبارات المبالغةكما الحظنا، 

الماسون، ووفق أقدمية انتسابهم للماسونية ومقدار 

: ات هييتوزعون على ثالثة مستويتطورهم فيها، 

 . األساتذة– الرفاق –التالمذة 

وفي االنتقال الى ترتيب بناء المحافل الذي يزعم 

 يقلدون في تنظيمها هيكل سليمانالماسونيون أنهم 

كي يعمل الماسونيون بكل جهدهم إلعادة بنائه 

وتنظيم المحفل على مثاله ليتذكروه دوماً، نالحظ في 

فل ثالثة أن الركائز األساسية للمحهذا الترتيب 

، أما عن تفسير ما أعمدة تقوم عليهم قبة زرقاء

 :ترمز اليه هذه األشياء فيقولون

الحكمة : إن محافلنا ترتكز على ثالثة أعمدة وهي"

، فالحكمة الزمة في إدارة أعمالنا، والقوة والجمال
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والقوة ال مندوحة عنها لدى كل خطر، والجمال 

 .ضروري للزينة

ال يرقى اليها  الزرقاء التي وسقف المحفل مثال القبة

. إال بمعراج من درجاته اإليمان والرجاء والرحمة

أما اإليمان فبمهندس الكون األعظم، وأما الرجاء 

وأما الرحمة فباإلحسان الى سائر . فبالخالص والنجاة

 ].٧" [الناس

ويقوم على مدخل المحفل اثنان من األعمدة هما 

 ياكينل يسمى فعمود الجما. عمودا الجمال والقوة

)YAKIN ( وينقش عليه الحرف)G( ويزعمون ،

أحد أسباط أنه الحرف األول من اسم جاكين، وهو 

 بوعزوعمود القوة يسمى . يعقوب عليه السالم

)BOUZ( وينقش عليه الحرف ،)B ( ويزعمون أنه

اسم بوعز الجد الرابع للنبي الحرف األول من 

 .سليمان عليه السالم

سنّة وضع هذين العمودين الى ويعيد الماسونيون 

ولون . هيكل سليمان" الذي بنى المهندس حيرام

ويرمزان . أحمر واآلخر أبيضالعمودين واحد 

للثنائية واالتحاد بين ، وهما رمز للشمس والقمر

 ].٨" [ وبين الموجب والسالبالمذكر والمؤنث

النجمة ومن الرموز الهامة واألساسية في المحافل 

ي شارة مشتركة بين اليهود  التي هالسداسية

والماسونية، وهي تتألف من مثلثين األول أبيض 

 والثاني أسود، فإلى ماذا يرمزان؟

وقوة ، األلوهية والقداسةالمثلث األبيض يمثّل "

والمثلث األسود .  والقوى الروحانيةالتحول والتطور

 وللقوى للعدم ولإلرادةالمقلوب المكمل لألول يرمز 

 ).٢ ("األرضية والبشر

إن المثلثات المستخدمة بين الرموز الماسونية تكون 

وفي وسطها عين ترمز الى العين متساوية األضالع 

األلوهية والمثلث عندهم يحمل معنى . اإللهية

، ولكنه يختلف عن مدلول ومفهوم والثالوث المقدس

الثالوث المقدس في المسيحية، فهو عند الماسونية 

اله ومدلوالته، فهو يشير يعني التثليث في كافة أشك

، ويرمز الى الماضي والحاضر والمستقبل: "الى

الملح والكبريت الحكمة والقوة والجمال، ويرمز الى 

لوث ا، والث)العناصر األساسية في المواد (والزئبق

الوالدة والحياة في قانون الطبيعة يرمز الى 

 ].٩" [رمز اإليمانأما العين فهي . الخ. . . والموت

آالت هندسية أخرى كالزاوية، محتويات المحفل ومن 

والشاقول، ) آلة تمتحن فيها استقامة البناء (والفادن

وهذه األدوات، وهي بعض ما في المحفل، ترمز الى 

 :، ويقولون في ذلكمعاني ال يعرفها إال الماسونيون

تكون الزاوية عندنا رمزاً الى وجوب االشتغال "

ر حسب الخطة حسب القانون الماسوني، والسي

الموافقة، وتوفيق مسلكنا على أصول األدب 

والفادن يدل على كون البشر جميعاً من . والفضيلة

وإن أصل واحد وطبع واحد ولهم الرجاء الواحد، 

يكن االمتياز بينهم ضرورياً ألجل االنقياد ومكافأة 

مع ذلك ال . المحسنين عمالً والمستحقين تلطيفاً

ذلك على نسيان كوننا يجوز أن يحملنا شيء من 

أخوة ألنه يأتي زمان تزول فيه كل الحواجز بين 

البشر وال تبقى سوى مميزات الصالح والفضيلة، 
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والموت الذي هو مبطل العظائم البشرية يساوي بين 

 .الناس

والشاقول يعلن لنا وجوب السير باستقامة في أحوالنا 

المختلفة، ويعلمنا بأن نالحظ كفتي العدالة ونضبط 

المساواة بينهما، ونسلك باالعتدال بين طرفي اإلفراط 

والتفريط ونجعل عواطفنا وأحكامنا منطبقة على 

نتعلم من الزاوية القائمة  .خطة الواجب الحقيقي

األدب، ومن الفادن المساواة، ومن الشاقول العدالة 

 ].١٠" [واالستقامة في سبل الحياة وسائر األعمال

 اليه هذه األدوات الهندسية لكن هذا التفسير لما ترمز

يختلف عند محفل غير المحفل أو سواها قد 

، فالزاوية مثالً ترمز عند محفل الشرق األسكوتالندي

األعظم الفرنسي الى تأثير اإلنسان على المادة والى 

وأما البيكار فيرمز الى النسبية التي  .ضبط الفوضى

ى تقاس بها، أو تحدد بواسطتها أكبر الميادين وأقص

 .درجات اإلبداع التي يتوصل اليها النبوغ اإلنساني

وخيط الشاقول مثالً، عند ماسونيين غير 

األسكوتالنديين، يعني األداة التي ال تخطئ، وهو مثل 

سلم يعقوب يصل السموات باألرض، وهو عالمة 

 .االستقامة والحق

وهذه األدوات، وغيرها من أدوات هندسية يستخدمها 

 ألن األساتذة الجواهر المتنقلة الماسون، يدعونها

يحملونها معهم دوماً العظام، في المحافل والمنبهين، 

 عند تكريس ويسلمونها لمؤسسي المحافل الجديدة

 .محافلهم

ترمز الى "المطرقة وهي : ومن بين محتويات المحفل

وتجديد القوى، صقل العقول، وتنظيم األعمال 

ب بصبر واالستمرار على الجهد، واحتمال المصائ

 ].١١" [وجلد

وهو الكتاب، : ومن بين المقتنيات في المحافل

 دالنور الذي يبد، ويقصد به الماسون أنه التوراة

 من أمام أعينهم، وهو المعين في ضبط أحكام الظالم

 .اإليمان عندهم كما يعتقدون

إن رمزية األدوات ليست واحدة عند : وأكرر

ة الهدامة، ، وهذا هو حال كل الحركات السريالجميع

حيث تترك هذه الرمزية مساحة واسعة للمناورة على 

من يريدون تضليله حيث يفسرون له األمور وفق ما 

 .يهوى وما يحب

فالبيكار مثالً، الذي مر ذكره على أنه مقياس نسبي 

لميدان النبوغ اإلنساني، وهذا في مفهوم الشرق 

األعظم الفرنسي، يرمز عند بعض محافل 

 الى أنه العامل المساعد على حفظ االسكتالنديين

الماسون ضمن الحدود الالئقة التي تربطهم مع 

الجنس البشري وخصوصاً مع أبناء عشيرتهم 

 .الماسونية

أسلوب تبقى مسألة في موضوع الرموز هي 

، والذي قد يختلف بين التعارف بين الماسونيين

محفل ومحفل، ولكنه في المحفل األعظم البريطاني 

يكون التعارف : على الوجه التالي) ندياالسكوتال(

خاطفة تمثل قطع الرقبة بإبهام ممدود، "بالقيام بحركة 

ثم يدرب على الطريقة الخاصة في المصافحة، 

وتكون بضغط اإلبهام على المفصل األول من 

خنصر الشخص المقابل، كما يدرب على الخطوات 
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" وضع األقدام بزوايا قائمةالماسونية الخاصة، وهي 

]١٢.[ 

لقد استعرضنا بعض التفسيرات الرمزية ألدوات 

وحركات يستخدمها الماسونيون في سالمهم وسلوكهم 

ومحافلهم وعضويتهم، ولكن، كما ألمحت، ليس 

مفهوم ما ترمز اليه األدوات واحداً بسبب تعدد 

موافقة المحافل ومناهجها، ولغرض آخر هو 

، األمزجة المتعددة لمن يريدون التغرير بهم

وإيهامهم أنهم عّرفوهم بعض األسرار والرموز 

 .وبقيت أخرى سيتعرفونها بالتدريج

إنما حقيقة األمر، كما يقول الماسونيون أنفسهم، هي 

أن ما أباحوه ليس أكثر من صور جزئية مشوهة 

تدفع بعض األشخاص باتجاههم الستطالع حقيقة 

فالسر . حركاتهم فيتورطون معهم ويضلّون السبيل

 :ي كما يقولونالماسون

ينتقل عبر الكلمة والصورة والكتابة، والكتابة هي "

 .بصورة جزئية وناقصةالشعائر وهي لم تنشر إال 

فالشعائر العائدة للدرجة األولى، أي للمبتدئ، هي 

أما الشعائر المتعلقة . معروفة أكثر من سواها

بالدرجة الثانية، أي للرفيق، فلم تطبع أبداً، 

والشعائر . ة عنها مبتذلة وساذجةوالنصوص المتداول

العائدة للدرجة الثالثة هي معروفة بصورة مبهمة 

). الواقع في الصيف(أسوة بشعائر عيد مار يوحنا 

أما شعائر عيد مار يوحنا الذي يحتفل به في الشتاء 

وكذلك تلك التي تتعلق بممارسة وظيفة األستاذ 

األعظم، وهي أعلى رتبة في الماسونية، فلم ولن 

من هنا يتبين لنا أن . يكشف النقاب عنها أبداً

الماسونية الممارسة ما تزال تحتفظ بالكثير من 

األسرار على الرغم من أنها اشتهرت بأنها كشفت 

 ].١٣" [جميع أسرارها

بعد هذا االعتراف الماسوني بأنهم لم يكشفوا من 

أسرارهم إال القليل المجتزأ، وأبقوا الجوانب الهامة 

 الكتمان، وهذا أمر بديهي، ولو قالوا غامضة طّي

غير ذلك لما صدقناهم ألن الحركة الماسونية أنشئت 

ألهداف معادية للدين، للقومية، للوطنية، للقيم، 

لألخالق، ولذلك ليس من مصلحتها أن تكشف 

خططها فتسهل بذلك محاربتها، وإفشال ما ترسمه من 

 .مؤامرات

ونية حركة لهذا السبب نقول، لمن ظنوا أن الماس

إنكم واهمون أو : للسالم واإلصالح االجتماعي

ونقول لمن دخلوا مع الماسونية بحجة أنهم . متآمرون

إنكم كالظمآن في : سيكشفون أسرارها ويغادرونها

صحراء يحسب السراب ماء، فلن تعرفوا عنها أكثر 

مما هو منشور في أدبياتها التي كتبها الماسون 

جته عندما كنت في مرحلة وهذا األمر استنت، أنفسهم

تجميع هذا الكتاب حيث لم أجد في الكتب التي زعم 

أصحابها أنهم كانوا ماسونيين وخرجوا بعد أن 

اكتشفوا حقيقة هذه الحركة وأنها في خدمة 

الصهيونية، أكثر مما هو مكتوب بأقالم الماسونيين 

 .وأنظمتهم المطبوعة والمنشورة

 حواشي

ق األسكوتالندي السامي، القانون العمومي للشر] ١[

 .١٦١، ١٦٠، ص .س. م
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مكاريوس، شاهين، األسرار الخفية في الجمعية ] ٢[

 .١٠٧، ص .س.الماسونية، م

مكاريوس، شاهين، األسرار الخفية في الجمعية ] ٣[

 .١٠٩، ص .س.الماسونية، م

القانون العمومي للشرق األسكوتالندي السامي، ] ٤[

 .٩٥، ٩٤، ص .س.م

 األساسي للمحفل األكبر الوطني القانون] ٥[

 .١٣، ١٢، ١١، ص .س.المصري، م

رسوم البناية الحرة الدرجة األولى للطريقة ] ٦[

 .٤١، ص .س.األسكوتالندية، م

]٧ [HUSTIN, D. SERGE, LES SOCITES 
SECRETES, PARIS, PRESSES 
UNIVERSITES DE FRANCE, 8E 

EDITION, I’ANNEE 1973, P. 72. 

]٨ [HUSTIN, D. SERGE, IBID, P. 73 

]٩ [HUSTIN, SERGE, IBID, P. 71 

رسوم البناية الحرة الدرجة األولى للطريقة ] ١٠[

األسكوتالندية، تعريب شكري الفاخوري، طرابلس 

 .١٩، ١٨، ص ١٩٢٣الشام، مطبعة البالغة، سنة 

 ١٠٧، ص .س.قطيني، حنين، م] ١١[

 .٤٩، ص .س.صفوة، نجدة فتحي، م] ١٢[

، .س.ماسونية بين االنحراف واألصولية، مال] ١٣[

 .٢٠ص 

 قسم      -الماسونية، نشأتها وأهدافها 

 ١٠  من ٤
 بقلم الدكتور أسعد -- ٢٠٠٦) يونيو( حزيران ٢

 السحمراني

 الماسونية معادية للدين

إن البحث في نشأة الماسونية وأهدافها يعطينا صورة 

ها، ، ومساندتالدور اليهودي في تأسيسهاجلّية عن 

وتوجيه حركتها، كي تكون خادماً أميناً، وأداة مقنعة 

 .لتحقيق ما يصبو اليه اليهود

فاألساتذة الذي رسموا، وما زالوا يرسمون، 

الدساتير األصلية للمحافل الماسونية على تنوعها 

ورغم  .هم في الغالب من اليهود أو المتهودين

التضليل الذي يمارسونه في نظم المحافل بموقف 

أنهم يهود في دي من الدين، إال أن الحقيقة هي حيا

فلقد ورد على سبيل . كل حركة وكلمة من نظامهم

 المحفل األكبر الوطني المصريالتمويه في نظام 

   :ما يلي) ٩(المادة 

ال تتعرض هذه العشيرة في اجتماعاتها للمباحث "

 ).١" (الدينية وال تخوض في المباحث السياسية

يصمد طويالً حيث يطالعنا لكن هذا الموقف ال 

شاهين مكاريوس، وبلهجة مملوءة بالسخرية من 

الدعوة الى الدين، بموقف يبدو في ظاهره أن 

الماسونية ال تتعرض للدين، وليس عندها موقف معاد 

لكن النص سيبين لنا موقفاً عدائياً صريحاً عند منه، 

يقول . الماسون من الدعوة الدينية واإليمان

 :لعالقة بين الدين والماسونيةمكاريوس عن ا
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إن الماسونية ال تقاوم الدين، أزيد أنها تحترمه كل "

االحترام، وال أعني بذلك أن معلّميها دعاة ووعاظ 

يطوفون البر ويقطعون واسع األبحر طلباً في رد 

مرتد أو هداية كافر وقطع لسان ملحد أو معطل وهلم 

ائس، جرا، وال أعني أيضاً أنهم يقومون في الكن

والجوامع وعلى زوايا المنتزهات والشوارع يقصدون 

جاهالً يهّولون عليه بفارغ كلماتهم، وخائفاً يتقربون 

اليه بمخرفاتهم، ويزعمون أنهم المحسنون بما 

يوهمونه من معرفتهم بما يسكن روعه ويزيل من 

 ).٢" (مخاوفه

إنه قناع زائف سقط بسرعة عن وجه الماسوني 

إن : م يجف حبره في القول، فلشاهين مكاريوس

بأقوال تحطّ الماسونية تحترم األديان، حتى يطالعك 

، حيث يعتبره تهويالً يمارسه الدعاة من شأن الدين

على الجهلة، أو أنه خرافات يتقربون بها اليهم، وبعد 

ذلك كيف يمكننا تصديقه بأن الماسونية تحترم 

 ! األديان؟

لمستهتر الموقف اوما يبّين بشكل أكثر صراحة 

 عن لويس شيخو ما ذكره األب بالدين عند الماسون

لسان ماسوني في محفل منفيس بلندن اسمه كولفين 

)GOLPHIN (الذي قال: 

إننا إذا سمحنا ليهودي أو لمسلم أو لكاثوليكي أو "

لبروتستاني بالدخول في أحد هياكل الماسونية، فإنما 

ه الداخل يتجّرد عن أضاليلذلك يتم على شرط أن 

، ويجحد خرافاته، وأوهامه التي خدع بها في السابقة

شبابه فيصير رجالً جديداً، فلو بقي على ما كان ال 

 ).٣" (يستفيد البتة من محافلنا الماسونية

هذا موقف من محفل بريطاني يتوافق معه موقف 

آخر معاد للدين تسمعه من محافل أخرى في أكثر 

شرة الماسون ن فعلى سبيل المثال، جاء في من بلد،

، ١٨٦٦ كانون األول من عام ١٥، بتاريخ األلمانية

أن ال ليس فقط يجب على الفرمسون : "ما حرفيته

 لكن يقتضي عليهم أيضاً أن يكترثوا لألديان المختلفة

 ).٤" (يقيموا نفوسهم فوق كل اعتقاد باإلله أياً كان

أما إذا يممنا وجهنا الى المحافل الفرنسية فاألمر ال 

، ألن يزداد الموقف العدائي للدينف، بل يختل

قواعد الدينية المحافل الفرنسية قامت باألساس على 

ة ومحاربة ك وعملت على هدم الكثل،)علمانية(

اإليمان الديني عامة، ومن جملة هذه المواقف ما جاء 

 : وفيه١٩٢٣في نشرة المحفل الفرنسي األكبر لعام 

سيطرة على إن رجال الدين عن طريقه يحاولون ال"

وعلينا أن ال نألو جهداً في التمسك بفكرة . أمور الدنيا

شّن الحرب على كافة ، وأال نتردد في "حرية العقيدة"

 ألنها العدو الحقيقي للبشرية، وألنها السبب األديان

 .في التطاحن بين األفراد واألمم عبر التاريخ

ال بد لنا أن نكافح بجهد أكبر إلدامة : أيها األخوان

، ألن السلطة المطلقة، التي لقوانين والنظم الالدينيةا

صنعها رجال الدين على وجه المعمورة، قد قاربت 

وإن غايتنا قبل كل . النهاية، ال بل آلت الى الزوال

 ).٥"( ً شيء هي إبادة األديان جميعا

 في كتابه من الجنرال جواد رفعت آتلخانوينقل 

قد سنة ، المنعمؤتمر بلغراد الماسونيمضابط 

 :، ما يلي١٩١١
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يجب أال ننسى بأننا نحن الماسونيين أعداء لألديان، "

" وعلينا أال نألو جهداً في القضاء على مظاهرها

)٦.( 

اليهود هم الذين حاربوا وإذا ما عرف القارئ بأن 

، وآذوا رسل اهللا تعالى، وأنبياءه، المسيحية واإلسالم

مال والمادة، عليهم السالم، لينشروا الفساد وعبادة ال

وإذا ما عرف القارئ بأن أرضنا العربية هي مهد 

رساالت السماء، وأننا حملنا الدعوة الدينية للعالم 

اب اإليمان باهللا حأجمع لكي ننقل المجتمعات الى ر

الواحد، مما يساهم في نشر الخلق القويم والفضيلة 

والصالح، يعلم عندها المرء بأن الماسونية مشروع 

ق أهداف الصهيونية واالستعمار، وأولها معّد لتحقي

 إفساد األثر الذي تركه الدين في تنظيم المجتمعات

 .وسيادة الفضائل فيها

إن ما ذهبنا اليه ليس زعماً أو تخميناً وإنما استنتاجاً 

يصل اليه أي مطّلع على مواقف الماسونية التي 

تظهر العداء للدين عامة، وعند التحري يتضح أنها 

سالم والمسيحية دون سواها، ومن هذا القبيل عدوة اإل

 أهداها إلبراهيم اليازجينذكر أبياتاً من الشعر 

 :، فيهالشاهين مكاريوس

الخير كل الخير في هدم الجوامع والكنائس والشر "

كل الشر ما بين العمائم والقالنس ما هم رجال اهللا 

فيكم بل هم القوم األبالس يمشون بين ظهوركم تحت 

 )٧" ( والطيالسالقالنس

إن هذا العداء السافر لإلسالم والمسيحية، الذي نظمه 

إبراهيم اليازجي شعراً ليعبر عن موقف الماسونية، 

هو عينه الموقف الذي جاء في دساتير الجمعيات 

إنهم ال يتورعون عن القول . الماسونية ونظمها

 :صراحة

إن مبادئ الجمعية األساسية هي مناوأة يسوع "

بعدهم محمد ورجاله، واالحتفاظ بالدين ورجاله، و

 ).٨" (اليهودي دون سواه

بسبب هذه الروح العدائية للمسيحية واإلسالم القت 

الماسونية رواجاً واسعاً منذ نشأتها في فرنسا بشكل 

، ألن الالدينية التي رّوج لها الكتّاب، خاص

، كرد فعل على أخطاء الكنيسة وتسلطهاوالمفكرون، 

شكّل أرضاً خصبة ية الى شبه تيار سائد حّولت الالدين

 وأفكارها خاصة دستورها الذي صاغه للماسونية

. ١٧٢٣أندرسون البريطاني، والذي أقّر في عام 

 :جاك ميترانيقول أحد الكتاب الماسون 

في فرنسا، حيث الكاثوليكية هي دين البلد السائد، "

وجد الثائرون عليها في نصوص أندرسون الماسونية 

وفي مواجهة الدين أو المذهب . كنه أفكارهمصدى ل

 حرية – ما زعموا أنه –الكاثوليكي السائد طرحوا 

الضمير التي دعت اليها طروحات أندرسون في عام 

٩" (١٧٢٣.( 

إن نصوص أندرسون، التي سميت دستور الماسونية، 

، ولم تتعرض لكل مبادئ لم تذكر مطلقاً اهللا تعالى

النار واليوم اآلخر وعقائد اإليمان، كالجنة و

والخطيئة، وإنما كانت عبارة عن خطوط عريضة 

األفضل من : "ألخالق إنسانية عمادها كما يقول

" الخ. . . األعمال، والصدق واإلخالص والشرف 

)١٠.( 



 التحدي الصهيوين                        )٨-١٨(ابع االستراتيجياملت                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٧٩ من٣٥                                            ٢٠٠٩ -تشرين الثاين

 

كانت عند أندرسون  لكن المسألة في جوهرها

طرح قواعد جديدة للتنظيم االجتماعي والماسون 

معادية له، وهذا ما بدأ يظهر ، ال بل بديلة عن الدين

شيئاً فشيئاً في وقت الحق على وضع نصوص 

 .أندرسون

لقد أعلن الماسون موقفهم من المسيحية واإلسالم بما 

يظهر التزامهم التام بالموقف اليهودي في هذا الباب، 

حيث جاء على لسان أحد مؤسسي الجمعيات الخفية، 

 موسى التي مهدت للحركة الماسونية ويدعى الفي

في أواخر الجيل السادس للدجال يسوع الذي : "الفي

أضنكنا بتدجيالته، ظهر دّجال اّدعى التنبؤ والوحي، 

وأخذ ينادي بالهداية مرشداً العرب الذين كانوا عبدة 

األصنام الى عبادة اإلله الحق، وسن شرائع مخالفة 

فمال اليه كثيرون في مدة . . . لسنّة ديانتنا اليهودية، 

ة، فقمنا نناهض دعوته وإرشاده وسننه قصير

ونصرخ بأصواتنا الخفية لنفهم الذين يميلون اليه 

" والى رجاله أنهم وإياهم دّجالون كسابقهم يسوع

)١١.( 

 :ويكمل قائالً ومؤكداً موقفه

فالواجب الديني واالجتماعي والوطني يقضي علينا "

بمناوأة تعاليمه بكل ما في الوسع، كما نناوئ تعاليم 

 ).١٢" (الدجال يسوع الذين هو علّة إنشاء جمعيتنا

يعلن الماسون في بعض أدبياتهم معاداة عامة، ولكن 

في أغلب ما كتبوه أو صرحوا به يحملون على 

اإلسالم والمسيحية، ويعملون بموجب تعليمات 

، وهم اليهود، وما حّرفوه من الكالم عن موضعه

ن نرى ففي حي. يتأرجحون بين اليهودية واإللحاد

 يعلن حرباً على اإليمان الديني – مثالً –أحدهم 

 :بقوله

ما هي حاجة الماسوني الى : نتساءل باستغراب"

؟ فإذا تمسك بذلك لن يشعر االيمان وممارسة الدين

فالماسوني العملي ال يؤمن . . . بأية دعوة ماسونية 

 ).١٣" (بإله وهو يختبر قاعدة مهندس الكون األعظم

مؤسس حركتهم اريخي للماسون أن وفي الزعم الت

، حفيد هيرودس قاتل هو الملك هيرودوس أكريبا

أطفال بيت لحم، وينقلون عنه ضمن وصاياه ألتباع 

جمعيته الخفية الزعم اليهودي الذي أنكر ظهور السيد 

 :المسيح عليه السالم، فيقول

نحن عالمون أن المسيح المنتظر مجيئه لم يحن بعد "

 ).١٤" (لظهوره الساعة من أثرميقات ظهوره وليس 

إن الباحث في الفكر الماسوني يكتشف األثر 

اليهودي في كل مقولة من مقوالته، فلقد ذكرنا 

موضوع مزاعمهم المتوافقة في إنكار ظهور 

، وإنكار المسيح، عليه السالم، وهذا عداء صريح

ويظهر . لما جاءت به المسيحية، وجاء به اإلسالم

 في الحديث –لى سبيل المثال  ع–التزام الماسون 

عن عملية الخلق واأليام الستة التي أعقبتها راحة في 

 .اليوم السابع، وهذا من االفتراء واألباطيل

 في كتابه األسرار الخفية في شاهين مكاريوسيقول 

 :الجمعية الماسونية

ولما انتهى عمله، عز وجل، من تكوين العالم في "

ي اليوم السابع فكان ستة أيام، استوى على العرش ف

ذلك مثاالً جليالً إلرشاد البشر الى حسن المواظبة 
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والنشاط واالجتهاد في أيام العمل ألسباب معايشهم 

ومرافقهم، والى الراحة من عناء األشغال في اليوم 

 ).١٥" (السابع لمشاهدة أعمال الخليقة وعبادة صانعها

ي في هذا المفهوم للخلق يتضح االلتزام بما جاء ف

النصوص المحّرفة للتوراة من قبل الماسون الذين ال 

يلبثون أن يصرحوا بانتمائهم، دون مواربة، فلقد جاء 

 :أصل الماسونية: في كتاب

نحن ال نعترف، على اإلطالق، بأي دين إال بالدين "

اليهودي وحده، هو الذي ورثناه عن أجدادنا والواجب 

 ).١٦" (أن نحتفظ به دون سواه الى أبد الدهور

إن للماسونية ديناً تلتزمه إذن، هو اليهودية، 

واليهودية بكل ما ألحقه بها متّبعوها من مزاعم 

وتحريفات، وما اّدعاه الموقف الحيادي من الدين إال 

إن : وقد يقول قائل. ستار يخفون وراءه حقيقتهم

 ال يقّرها إن لم يكن كل ةالقول بيهودية الماسونية تهم

ل بعض محافلهم، ومثل هذا الماسون فعلى األق

 إضافة الى كل ما –الجاهل بحقيقة الماسونية نحيله 

 في حنا أبي راشد على ما قاله –أوردناه سابقاً 

، والذي يصرح "دائرة معارف ماسونية"مؤلفه 

 :باآلتي

أما إن الماسونية يهودية، فذلك ما ال شك فيه، من "

ريقيين، ونحن الماسونيين الع. ناحية واحدة ال تتعداها

أعلم بذلك من الخوارج المتطفلين، الذين يصورون 

الحبة قّبة، وغايتهم السياسية أو الدينية، تبرر 

الواسطة، بل إننا لنسمح بأن ندل هؤالء على الحجة 

الدامغة في هذا الشأن، وهي حجة التوراة في عدة 

صفحات، ورد فيها ما ال يمكن المكابرة معه، عند 

النص المماثل في التعاليم المقابلة بين نصها، و

 ).١٧" (الماسونية

وهنا يعترف هذا الماسوني بيهودية حركته لجهة 

واحدة، ولكن مهما حاول التخفيف فهذه الجهة الواحدة 

هي أهم ما في تبعية الماسونية لليهود، ألنها مسألة 

التطابق بين أفكار الماسونية ونصوص التوراة، التي 

صريتهم وإيمانهم حّرفها اليهود بما يخدم عن

بالماديات، مما ال مجال للتوسع فيه في هذا العمل 

 .والذي يحتاج الى بحث خاص

ويعود أبي راشد الى محاولته التبريرية، على 

وكيف تفسر : ضعفها، عندما يواجهه المتسائلون

اعتماد الماسونية للطقوس والشعائر اليهودية في كل 

يرّد رداً يخدم نظامها وسلوك المنتسبين اليها؟ وتراه 

، رغم أنه ماسوني، كما صرح من خصوم الماسونية

، فانقلب واتهم غيره من الماسون بالخوارجذي قبل، 

 :فلقد قال .فعالً هذه المرة السحر على الساحر

كذلك القول في الماسونية، فإنها إذا بنيت على بعض "

التقاليد اإلسرائيلية، التي كانت شائعة في عهد 

بعد ذلك، فليس يضيرها ذلك في شيء، انبثاقها، أو 

 ).١٨" (ألن القيمة بالجوهر

إال أن تبريرات الماسون التي ساقوها لتضليل بعض 

الجهلة تسقطها النصوص التي وردت في 

والتي تؤكد على ، "بروتوكوالت حكماء صهيون"

تأسيس اليهود للمحافل الماسونية من أجل تحقيق 

وافقون على الغلو وإذا كنت ممن ال ي. ما يرمون اليه

في األمر، كما سبق وأشرت، ألن من المحافل ما 

تأسس ألهداف استعمارية أوروبية، هذا عدا عن 
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االنقسام الحاد والتشتت التي عرفته وتعرفه هذه 

الحركة، مما يحمل على القول بأن هناك جمعيات 

: خفية متنوعة النظم واألفكار تطلق على نفسها اسم

إن عدداً من : من الممكن القولالماسونية، إال أنه 

المحافل على األقل يقف خلفها اليهود مباشرة اليوم 

لتكون أداة طّيعة في أيديهم، وعوناً على تحقيق ما 

 .يصبون اليه

والماسونية الخارجية تقوم مقام حجاب إلخفاء أهدافنا "

والتمويه عليها، ولكن مخطط عمل هذه السلطة 

 غير معلومين من ومركزها الرئيسي يظالن دائماً

 ).١٩" (الشعب

اإليمان الديني مانعاً من نشر وألن اليهود يرون في 

، والخضوع ألهوائهم فإنهم يصّرحون أضاليلهم

بمحاربتهم للدين من خالل الماسونية فيقولون في 

 :البروتوكول الرابع أيضاً

وأن ننزع من ، علينا أن نقضي على كل األديان"

قاد باهللا وبالروح، وأن نحل االعت) ٢٠ (عقول الكوييم

وحتى ال يكون . محلهما صيغاً حسابية وحاجات مادية

 يجب أن نلهيهم لدى الكوييم الوقت للتفكير أو للتأمل

بتوجيههم نحو الصناعة والتجارة، وهكذا فإن كل 

األمم تنصرف الى مصالحها الخاصة، ومتى كانوا 

" كفي هذا الخضم فإنهم لن يفطنوا قط لعدوهم المشتر

)٢١.( 

إن اليهود يريدون الماسونية إذن مطّية ألهدافهم، 

، وال يتم لهم وسبيالً إللهاء الناس عن حقيقة أمرهم

ذلك إال إذا حاربوا اإليمان الديني، ووجهوا الناس 

، فالمادة والهوى حجاب على الغرق في المادياتالى 

 .البصيرة يمنع من رؤية الحقيقة

ظمات السرية عامة، لكل هذا وجد اليهود في المن

والماسونية خاصة، ضالتهم فشجعوها وصرفوا لها 

الجهود ينظمون محافلها، ويخصصون بعض 

 .جماعاتهم إلدارتها واالنخراط فيها

 :جاء في البروتوكول الخامس عشر

والى أن يأتي الوقت الذي نصبح فيه سادة فسوف "

نظل ننشئ المحافل الماسونية ونضاعفها في كل 

نجلب الى هذه المحافل لك أولئك الذين هم العالم، وس

زعماء الشعوب، أو يمكن أن يكونوا كذلك، ألن هذه 

المحافل ستكون المصادر الرئيسية الستخباراتنا 

ومنها يأتي نفوذنا، وستتمركز كل هذه المحافل تحت 

إدارة واحدة ال يعرفها أحد غيرنا، وسيكون لها 

الممثل ممثلها في مجالس اإلدارة، وسيكون هذا 

موظف ارتباط مع الحكومة الماسونية الظاهرة، 

وسيعطى كلمة السر ويشارك في المباحثات وستكون 

 ).٢٢" (إدارة هذه المحافل بأيدينا

ومما يربط نشأة الماسونية، غير ما ذكره الماسون أو 

اليهود في بروتوكوالتهم، تلك الطقوس والشعائر 

حمل شعار المعتمدة في المحافل الماسونية التي ت

العداء هللا تعالى ولشرائعه المنزلة على األنبياء 

والرسل عليهم السالم، حيث تطرح الماسونية 

مشروعها الفكري الذي تحاول تمييزه، والتأكيد أنه 

يضمن المساواة اإلنسانية العامة، وأنه دين ال هو من 

 .المسيحية وال هو من اإلسالم
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حدى الفرق وحقيقة األمر أن الماسونية تذكرنا بإ

اليهودية السرية التي تأسست وانتشرت بعد ظهور 

المسيح عليه السالم، وهذه الجماعة السرية اليهودية، 

؛ وكاباال كلمة )KABBALE(الكاباال كانت تدعى 

وهذه . التقاليد الموروثةما يتلقى؛ أي : عبرية تعني

النُحلة التي انتشرت في القرون الوسطى قامت 

من تعاليم اليهودية مع الفلسفة مزيج أفكارها على 

، التي أشاعها عند وبشكل خاص األقوال السفسطية

 الحقائق، المجادلون جدالً عقيماً، االيونان منكرو

واختلطت معها كذلك ألوان من الشعوذة وأضاليل 

السحر، ولقد كان للكاباال فعلها في التيارات الفكرية 

شر الدينية في أوروبا خاصة في القرن الحادي ع

 .الميالدي

وأفكار الكاباليين التي صنفت فيما بعد في وثيقتين 

، كان السفر جزيرا، والسفر هازوهاز: عبريتين هما

لها األثر في تأسيس بعض الحركات اليهودية، ومن 

 . وحركة شابتاي تسيفي–حركة الزاركيم : أبرزها

هذه الجمعية كانت تشجع وما يجب أن نعلمه هو أن 

، ويقود الى إنكار الروح قيم األخالقيةكل ما ينافي ال

وعبادة المادة والتعلق بها، وهذا يجعلها عامالً أساسياً 

في نشأة الماسونية التي تقلّدها في سريتها ومعاداتها 

لإليمان وعبادة المادة، وفي الشعائر واألزياء 

 )٢٣. (والرتب

إن الماسونية، التي ناصبت اإليمان الديني العداء 

ط اليهودي الذي يقف وراءها، لم تخرج بفعل المخط

عن منهج الحركات السرية في التاريخ التي كانت 

تنبذ الشرائع السماوية، وتتمرد على القيم والفضائل، 

 .وتستسلم للفواحش واألهواء

هذا ما يصح أن نواجه به "  ليس بعد الكفر ذنب "

الماسون الذين أنكروا الخالق سبحانه ولكن بأسلوب 

ي على البسطاء، أو يشكّل قناعاً للمضللين مقنع ينطل

مهندس "الجاحدين، وذلك بّين في استخدام عبارة 

التي يظّن بعض الناس أنها تسمية " الكون األعظم

أطلقوها على الخالق سبحانه، ولكنها تحمل في طياتها 

اإلنكار له سبحانه وتعالى عن كفرهم، وسأترك 

ا  على هذاألب لويس شيخوالميدان لتعليق 

 :المصطلح، والذي يقول

أول ما رأينا في هذا الشعار غرابة االسم، فاختار "

الماسون من أسمائه تعالى ما ال تجد له ذكراً بين 

األسماء الحسنى العديدة التي وردت في الكتب 

المنّزلة، وكلّها تشعر بعظمته، جّل ذكره، وبسمو 

مهندس "عّزته وجبروته الى اسم مبهم فجعلوه بمنزلة 

كأنه تعالى لم يخلق كل الكائنات من العدم، " كونال

وإنما هندسها فقط ونظمها، وزادوا على ذلك ما زاد 

كأن اهللا " المهندس األعظم"االسم إبهاماً بقولهم 

استعان لهندسته هذه غيره من المهندسين فكان هو 

 ).٢٤" (األعظم بينهم

بعد هذا اإلنكار الصريح لوحدانية اهللا، ال بل 

الى درجة الكفر في المعتقد الماسوني بما الوصول 

، نراهم كلما ظهرت "مهندس الكون األعظم: "سموه

حقيقتهم جلية، وبرزت روابطهم مع اليهودية بفكرهم، 

أو شعائرهم، أو إقرارهم، يعودون الى اعتماد التعمية 

ويسعون الى إخفاء الحقيقة، على األقل، والتبرير، 
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مستسلمة لقيادة عّمن يسيرون خلفهم كالخراف ال

الراعي، وفي هذا المنحى نرى واحداً منهم هو حنا 

أبي راشد يحاول أن يجعل الماسونية لغزاً محّيراً 

 :فيقول

إنها يهودية، ألنها كذلك في بعض : فلنا أن نقول"

إنها مسيحية، : ولنا أن نقول. . . طقوسها ومراسمها 

أتى ألنها تحثّ على السلم والوداعة والمحبة، وكل ما 

 . . .به الدين المسيحي من آيات التساهل واللين

إنها محمدية ألنها، في مجموع : ولنا أن نقول أيضاً

وصاياها وفلسفتها، تأمر بالمعروف وتنهى عن 

المنكر، وتشترط في الداخلين في سلكها، كل فضيلة 

 . . .ومكرمة 

وليكن منشأ الماسونية ما كان، وليبدأ حيثما يجب أن 

في ذلك كبير خطر، أليس في اإلمكان أن يبدأ، فما 

نكون نافعين صالحين، بدون من سبقنا وتقدمنا؟ وقد 

 ).٢٥" (توحدنا جميعاً باسم الدين واإلنسانية

إن المتأمل لهذه األقوال يتعّرف على ما تعمد اليه 

كيف يمكن أن يلتزم الماسونية من التضليل، إذ 

د ذلك  ثم بعالواحد بأكثر من شريعة دفعة واحدة؟

هل يجوز أن نتوخى الخير في حركة نجهل متى 

بدأت وكيف؟ ولماذا؟ فمقوله اإلمام علي، كرم اهللا 

: وجهه، في الرد على الخوارج تصّح في هذا المكان

" توحدنا جميعاً"إن عبارة ". كلمة حق أريد بها باطل"

مغرية ولكن السؤال من هم الذين وصفهم الماسوني 

عاً؟ وما هي أسس توحدهم؟ حنا أبي راشد بكلمة جمي

وعلى ماذا التقوا؟ وإذا كان يقول باسم الدين فباسم 

إن الماسون توحدوا : أي دين؟ والجواب يأتيك فوراً

 .باسم اليهودية

االلتقاء باسم اليهودية هو ما قصده أبي راشد الذي 

عّبر عن ذلك في إطار حديثه عن نشأة الماسونية 

 :فقال

 عهد إبراهيم، أو نشأت في فإذا بدأت الماسونية في"

هيكل سليمان، وأخذت بعض أحكام العهد القديم 

، فالعهد الجديد لم ينقص منه حرفاً، بل أكمل "التوراة"

 ).٢٦" (معانيه، وسمى العهدين، بالكتاب المقدس

يهودية : وإذا كانت الماسونية كما سبق وقال

ومسيحية وإسالمية، فلماذا أغفل في النص األخير 

ويستشف  .؟ والحقيقة أنها يهودية وكفىاإلسالم

الواحد منا ذلك بدليل جديد أورده أبي راشد في دائرة 

تعّرض بالذم لهتلر على ما فعله معارفه حيث 

وإذا كنا لسنا هنا في معرض تقويم السياسة . باألحرار

النازية وفكرها وممارسات هتلر، إال أنه يكفي أن 

تبني الكاتب ماً نشير بأن هكذا إشارة يتضح منها تما

لمقوالت اليهود بما لحقهم من مظالم على يدي 

 .هتلر

 :يقول في إطار موافقة المنطق الصهيوني عن هتلر

، فهو الذي تمّرد هتلر على الدستور الماسونيأما "

جعله ينحرف عن مبادئ الديموقراطية ويكافحها، 

بوصفه أصبح ديكتاتوراً، ال يؤمن بالحرية بل بالقوة، 

عل أمثاله، ألن الحرية علمتهم، كيف يثأرون وهكذا ف

" ولكنهم عقّوا بها، فثأروا منها، وطعنوا أحرارها!  لها

)٢٧.( 
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إن هذا الكالم الذي ساقه ماسوني ضد هتلر كان 

يمكن أن نصنّفه في إطار حملة على الفلسفة السياسية 

النازية القائمة على القوة والعنصرية، لوال أن اليهود 

 من طالتهم يد هتلر فربطوا مأساتهم بما كانوا من بين

فعله بهم، وما زالوا يطلبون التعويضات من ألمانيا 

لذا ال يمكن أن نصنف هذا تكفيراً عن خطيئة هتلر، 

الكالم إال في باب روابط الماسونية باليهود الذين 

يسعون من خالل محافلها، كما يزعمون، للسيادة 

ومة، ومع ، وتحقيق مملكتهم المزععلى العالم

لم يستطيعوا القبض على ازدرائنا لتخرصاتهم، حيث 

الضفة الغربية وغزة في فلسطين المحتلة بعد 

عشرين عاماً، فكيف نصدق مزاعمهم في السيادة 

 على العالم؟

ولكن نذكر مقوالتهم ليعلم من لم يعلم بعد خطر 

الجمعيات السرية الهدامة التي تظهر بألف اسم 

 .ونية، فيعمل على مواجهتهاولون، وأبرزها الماس

، نقالً عن محاضر سرية لجلسات يوسف الحاجنشر 

، كالماً موجوداً "في سبيل الحق: "ماسونية في كتابه

في الحقيقة في كتابات معلنة للماسونية ولليهود، ولكن 

من المفيد ذكره لإلطالع على حقيقة النوايا اليهودية 

نقله يوسف ومما  .الكامنة وراء تأسيسهم للماسونية

 :الحاج من هذه المحاضر قولهم

لماذا كّونا ولقّنا سياستنا هذه تجاه الخوارج بدون أن "

نفسح لهم مجاالً إلدراك أسرارها؟ أليس لنتوصل 

بالوسائل والحيل الى غايتنا التي ال يمكن ألمتنا 

وهذا الوصول اليها مباشرة بدون استخدام الوسائط؟ 

تنا الخاصة التي يجهل ما حدا بنا الى إيجاد ماسوني

 " –  الخوارج–أسرارها وغايتها هؤالء الحيوانات 

)٢٨.( 

وأما الهدف المختار فهو انتشار اليهودية التي 

حّرفوها واّدعوا فيها أنهم شعب اهللا المختار، وهذا 

 :مبين من المحاضر نفسها التي فيها

ومتى أصبحنا أسياد الناس، ال ندع في الوجود "

، الذي يتعلّق تي تنادي باإلله الواحدسوى ديانتنا ال

به مصيرنا ألننا شعبه المختار، وألن مصيرنا يقّرر 

مصير العالم ولذلك وجب علينا أن نالشي سائر 

 ).٢٩" (األديان

وفي كتابه المذكور يقول يوسف الحاج بأن الماسونية 

تتجمع في الفرقة على ثالثة أنواع، أو مستويات، 

في الثانية يمسك اليهود األولى سائر األنواع، و

 وسأذكر .باألمر، وفي الثالثة ال يوجد إال اليهود

كالمه حرفياً علّه يعطي للقارئ فكرة عن فرق 

الماسونية، كما وصفها هذا الكاتب الذي قال إنه كان 

 .منهم ثم لما كشف حقيقة أمرهم قام بفضحهم

 : الفرقة األولى-١

 ٣٣ الـ الرمزية العامة ذات: الماسونية العامة"

تحترم ما لكل واحد من . . درجة، رمزية بحتة 

أعضائها من المعتقد الديني والمنزع السياسي، 

وتحّرم في مجتمعاتها، تحريماً قطعياً، كل مناقشة 

دينية أو سياسية يكون موضوعها المناظرة في 

األديان أو القدح في أعمال السلطة المدنية والحكومة 

 من الرموز في جميع العادلة، وهذه الفرقة تكثر

درجاتها وتعاليمها توصالً الى المعرفة التي ترغب 
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تفهيم أبنائها معانيها، ويتلقّن أعضاؤها هذه الدرجات 

 ).٣٠" (تدريجاً وبعد امتحانات مختلفة

 : الفرقة الثانية-٢

المعروفة في الماسونية الرمزية الماسونية الملوكية "

ا منفصلة عنها مرتبطة فيه) بالعقد الملوكي(العامة 

بطريقة ال يعلمها إال الراسخين في تاريخ الماسونيات 

إن مبدأ هذه الفرقة وتعاليمها ودرجاتها  .الثالث

، تقديس ما ورد في التوراةوغايتها ترمي كلها الى 

واحترام الدين اليهودي، والعمل على تجديد المملكة 

اليهودية في فلسطين باسم الوطن القومي اليهودي أو 

 اسم آخر، وإعادة هيكل سليمان وتقدمة القرابين بأي

وباالختصار إرجاع العهد القديم بجميع ما كان . فيه

وهي تّدعي أنها تتمة الماسونية الرمزية  .عليه

وغايتها، وأن ما يستعمله أعضاء الرمزية من 

الرموز مشيرين فيه الى تعاليم اجتماعية عامة يفسره 

ابق لتاريخهم مكاناً أبناء هذه الفرقة بالمعنى المط

وأما الماسون الرمزيون فال يعلمون . وزمناً وحادثاً

من ذلك شيئاً، وعدد الداخلين منهم في هذه الفرقة 

 ).٣١" (قليل جداً خصوصاً في الشرق

 : الفرقة الثالثة-٣

 إن هذه الفرقة غير معروفة إال :الماسونية الكونية

بناء من نفر قليل جداً، من اليهود أنفسهم، أي أ

الماسونية الملوكية، وهذا النفر هو من فئة المنفصلين 

وغاية أعضاء هذه الفرقة استخدام . . . من اليهود

الماسونيتين السالفتي الذكر إلنشاء الفوضى في 

، ليستطيعوا )فرق تسد(، على قاعدة العالم دائماً

الرجوع بواسطة اليهود والماسونية الى روما، التي 

 كما ونشر اإلباحية المطلقةم، كانت مملكة أجداده

 .كان يفعل أولئك األجداد أمثال نيرون وغيره

وليس لهذه الفرقة غير محفل واحد في أميركا 

ال يدخله غير العدد القليل من هذه الفئة ) نيويورك(

وهو الذي يدير كل حركة ثورية . . المنفصلة

 وبواسطة وفوضى سياسية بسائر الوسائل والطرق

دية وغيرها تحت أسماء مختلفة الثروات اليهو

وجمعيات وشرائع وقوانين ألشخاص عديدن، ودول 

وغاية هذه الفرقة مجهولة كل الجهل من . . . عديدة

 ).٣٢" (الماسونية الرمزية العامة

وإذا علمنا أن كتاب يوسف الحاج الذي نقلنا منه هذا 

التصنيف للمستويات الماسونية، وتحديد األهداف 

، أي قبل ١٩٣٤توى، أنه منشور سنة المعلنة لكل مس

 عاماً من قيام دولة العدو اإلسرائيلي في فلسطين ١٤

، ندرك عندها كيف أن أشخاصاً كثيرين من المحتلة

أبناء بلدنا، من الذين انخرطوا في صفوف 

الماسونية، قد ساهموا بقيام هذا الكيان المعادي 

 .على أرضنا وفي قلب أمتنا

اج الجرأة بأن اعترف بما ولقد كان عند يوسف الح

خدم به، هو وأمثاله من الماسون، أبناء إسرائيل، فهل 

 اليوم الى ضميرهم فيتخلون عن اسيعود ماسونيو

 الحركة الماسونية الهدامة التي تعمل هانتمائهم لهذ

ألهداف أعدائنا؟ أم أن الشيطان يزّين لهم أعمالهم 

 وسيستمرون في ضاللهم؟

ن اكتشف خطر الماسونية يقول يوسف الحاج بعد أ

 :وانسحب من صفوفها
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يشهد اهللا أننا ما قّصرنا في شيء من العطف على 

أبناء إسرائيل طيلة السنين التي خالطناهم فيها في 

وكم من مرة  .محافل الحرية والمساواة واإلخاء

مشينا وإياهم في نشر المبادئ اإلنسانية العامة، 

،  وبمعزل عناغافلين عما كانوا يعملونه في الخفاء

للّم شعثهم وجمع أشتاتهم من أقاصي األرض 

للحصول على السيادة العالمية باسم الدين والقومية، 

اللذين كانوا يظهرون لنا تذمرهم من التمسك بهما، 

وكم من مرة محونا  .وإضرارهما باالجتماع اإلنساني

من مؤلفاتنا التاريخية اسم كل يهودي له صلة بإحدى 

 التي يشتم منه رائحة التعصب والتعدي وقائع التاريخ

 ).٣٣" (زعماً منا أنه تحامل عليه

إن هذه التصريحات التي أدلى بها يوسف الحاج 

مقدار الخدمات تعطي لإلنسان فكرة واضحة عن 

التي تسديها الماسونية للصهاينة على طريق تنفيذ 

، وهذا ما مشروعهم في الوطن القومي الصهيوني

إن معظم الماسون هم خدم  :يدفعنا الى القول

 .لمصالح العدو اإلسرائيلي

ومن باب تعطيل طاقات الشعوب سعى اليهود، من 

خالل الماسونية، ومن خالل كل مواقع نفوذهم، 

إلفساد أخالق الناس، وتحويلهم الى اإلدمان والفجور 

مع تبرير ذلك بأنه نوع من التقليد ويجب قبوله وعدم 

 .استهجانه

 االجتماع التأسيسي للمحفل يكفي أن نعلم أن

 كان في ١٧١٧الماسوني األول في بريطانيا عام 

الخمارات، والماسون يعّدون ذلك أمراً طبيعياً، وال 

وحول هذا األمر يقبلون مقولة اعتبار ذلك عيباً، 

 :يقول الماسوني حنا أبي راشد

وهل من عجب في اختيار الخمارة، الجتماع البنائين "

 ألم تختر النازية األلمانية، خمارة األحرار في لندن؟

الجتماعها األول؟ ويظهر أن هذا االختيار، لم يزل 

الى يومنا هذا، هو المكان المفضل، لكل اجتماع 

" سان جورج"أليس : سياسي، أو مؤتمر صحفي مثالً

" في بيروت، هو المقر السياسي، مع الفارق بالطبع؟

)٣٤.( 

حاجة الى تعليق إال ما قاله هذا الماسوني ال أظن أنه ب

ما دامت الخمارات هي األماكن المفضلة : القول

للجلسات الماسونية، فما هي يا ترى القيم والفضائل 

 التي يّدعون االلتزام بها؟

وإذا حصل وكانت الجلسات الماسونية في محفل 

يتحول المحفل ماسوني خاص فتقليد الماسون أن 

، ب العقلنفسه الى خمارة لمعاقرة المسكر حتى يذه

وكأن الماسونية لم تكتف بالتضليل ألتباعها بل 

ومن المفيد أن  .تعودهم اإلدمان واالنحرافأرادت 

نعلم أن ما يسمى بشرب األنخاب في المناسبات هو 

، مسلك ماسوني يكاد يصبح عرفاً في معظم الدول

وإنني ال أناقش األمر هنا من زاوية تحريم الخمر في 

، ولكني أتحدث عن وضوح اإلسالم فهذا أمر آخر

 اليهودي في بالد غير المسلمين، –األثر الماسوني 

أحمد زكي أبو واألنخاب بالشكل الذي يتحدث عنها 

حفلة سكر الماسوني ليست أنخاباً بقدر ما هي شادي 

في الحديث عن تقاليد المحافل  .حتى ضياع العقل

المعتاد أن يشرب النخب أثناء " :الماسونية يقول
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" بالكؤوس المحتمة"ة سبع مرات وتسمى المأدب

 :وهي

 . كأس صاحب الجاللة الملك والبرلمان-١

 كأس الرئيس األعظم والسلطة الماسونية -٢

 .المصرية

 كأس محترم المحفل، ويدعو الى شرب هذا -٣

 .النخب المنبه األول

 . كأس المنبهين-٤

 . كأس األخوان الزائرين-٥

 . كأس موظفي المحفل وأخوانه-٦

 . كأس الماسونية العالمية-٧

ويقول أندرسون أن الدكتور ديزاجيليه هو أول من 

جّدد هذه العادة األخوية القديمة؛ أي شرب النخب 

"  عند انتخابه أستاذاً أعظم١٧١٩الماسوني، في سنة 

)٣٥.( 

وال بأس أن نختم هذا الفصل بالموقف الماسوني من 

للدين الدين الذي يظهر عداء الماسونية السافر 

واإليمان بشكل يسقط األقنعة، التي يحاولون إشاعتها 

في المراحل األولى من العضوية، حيث يستترون 

وراء عبارة أن الماسونية تحترم معتقد المنتسب 

هذا مجرد كالم . اليها، وال تتدخل في النقاشات الدينية

يخالفه الماسون أنفسهم كما ذكرنا سابقاً، وسنعرض 

 ومواقف من باب زيادة اإليضاح ألقوال جديدة لهم

 .ليس أكثر

في إعالن محفل فرنسا األكبر، بعد اجتماعاته في 

 :، جاء ما يلي١٩٢٢تشرين األول من عام 

لنشتغل بأيٍد خفية نشيطة ولننسج األكفان التي سوف "

تدفن جميع األديان، فيتسنى لنا أن نبيد اإلكليريكية 

هذا ). ٣٦ ("من العالم وما ينشأ عنها من الخرافات

موقف حيال الكنيسة وحيال الدين عامة واإلسالم 

وعلى غرار الفرق الباطنية وسعيها في الوق . خاصة

إلن لكل مسألة دينية معنى بعيداً ال يفهمه ويعرفه إال 

أتباعها ورؤساؤها بشكل خاص، يحاول ماسوني هو 

 أن ينهج النهج نفسه مما يؤكد محمد رشاد فياض

بين كل الحركات الباطنية الخيوط التي تربط 

 منكراً خلود الروحوالسرية الهدامة، فنراه يقول 

 :بشكل مقنع

خلود الروح هو خلود نور العقل المتقمص باللطافة "

 ).٣٧" (إنه خلود ثنائي الكيان والتفسير. في المصير

وعلى طريقة الفرق الهدامة المنحرفة عن اإلسالم 

موضوع االشتغال بيحاول هذا الماسوني ) ٣٨(

الحروف التي جاءت في فواتح بعض السور فيدخل 

في تأويلها ليربطها بمسألة النور الذي يركز عليه 

، وببعض النظريات الفلسفية القديمة، الماسونيون

وهذا المزج بين الدين والفلسفة هو ما ورثه الماسون 

 .اليهودية كما ذكرنا سابقاً" الكاباال"عن 

لماسوني في هذا ومما قاله محمد رشاد فياض ا

 :المجال، وهو يوضح لنا التلفيق الذي يتبعونه

الكلمات والرموز التي وردت في بعض أوائل السور "

في القرآن الكريم، إنها تحوي جميع األسرار وتعاليم 

عقيدة األحرار لكونها الكلمات النورانية التي تستحق 

أولى . . . إنها مفاتيح العلم الباطن الجديد. التكريم

ألف الم ميم، ترمز الى ) ألم(ه الكلمات هي هذ
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شكلها . الوجود الثالثي األركان في نطاق التعليم

مثلث في وسطه حرف الواو، وأو الوجود، وعلى كل 

رأس من رؤوسه الثالثة حرف من الحروف الثالثة 

األلف هو . يرمزون الى النهائية األركان والخلود

 من كلمة أول حرف من كلمة اهللا، والالم أول حرف

لطافات، والميم أول حرف من كلمة مواد، وبذلك 

أصبحت الكلمات النورانية المذكورة ترمز الى 

الوجود النور والوجود الطافي في عالم اللطافات 

 )٣٩" (والوجود المادي في عالم الكثافات والجماد

إن هذه الهرطقات والتخمينات التي ال تستند الى 

 النور والمادة، وفق قاعدة سوى االشتغال بمفاهيم

المنطق الماسوني، تذكرنا باهتمامات بعض الفرق 

 .الهدامة التي تعتمد األسلوب نفسه

ومن نوع القفزات المزاجية يطالعنا الماسوني محمد 

رشاد فياض بلون آخر من اعتماد الرموز 

والحروف، يحاول فيه ربط الماسونية بالدين، ال بل 

ريعة ودين، ويعمل اإلشارة الى أنها أهم من أية ش

على ربطها باألهداف اإلسرائيلية في زعم إعادة بناء 

هيكل سليمان، حيث تدور الفكرة الماسونية، أو البناية 

الحرة كما يسمونها، حول هذا المحور الذي يعد 

يقول . خدمة هامة لكيان الوطن القومي الصهيوني

 :في هذا الزعم الذي ال يستند الى دليل أو قاعدة

ات الثالثة في الموسوية والمسيحية الميم"

والمحمدية يجتمعون في ميم واحدة هي ميم 

، ألن الماسونية عقيدة العقائد وفلسفة الماسونية

. إنها تجمع وتوّحد المتفرقات والمتشتتات. الفلسفات

.  يجتمعان في باء البناءالبوذية والبرهميةوإن بائي 

 .٤٠"بناء هيكل المتجمع اإلنساني الصالح

 هذه المزاعم تدل بشكل ال يقبل الجدل، عن إن

، حيث يصرح استهتار الماسون بالشرائع السماوية

. هذا الماسوني بأن الماسونية هي عقيدة العقائد

ويتضح تلفيقهم للمواقف واإلفتراءات، لجمع األنصار 

من أجل مشروعهم السياسي، من هذه الطريقة التي 

م والمسيحية حاول فيها أن يربط الماسونية باإلسال

 .واليهودية والبوذية والبرهمية دفعة واحدة

تبني العقيدة ويضيف الى ضالالته مسألة أخرى هي 

إله النور :  القائلة بوجود إلهينالثنوية للزرادشت

، وأن اإلنسان المهتدي هو الذي ينتصر وإله الظلمة

 :لصف إله النور، يقول

 في إن النور العقل، الذي رجح واختار طريق الحق"

فترة الحياة الدنيا، يتقمص بالطاقات النورانية، التي 

والنور العقل، . هي أجمل وأبهى طاقات في الوجود

الذي رجح واختار طريق الباطل في فترة الحياة 

الدنيا، يتقمص بالطاقات الظلمانية النارية التي هي 

 ).٤١" (أحر وأظلم طاقات في عالم الصفات

 لمواقف الماسون من بعد هذا االستعراض المستفيض

ال موقف ماسونياً واحداً عندهم في الدين نكتشف أنه 

، فمنهم من يقول بأن الماسونية تحترم موضوع الدين

معتقد المنتسبين اليها وال تتدخل في األمور الدينية، 

إن الماسونية يجب أن تعمل على : ومنهم من يقول

ن إ: محاربة األديان والقضاء عليها، ومنهم من يقول

الماسونية هي اليهودية ويجب محاربة اإلسالم 

والمسيحية واالعتراف باليهودية والتوراة فقط، ومنهم 
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إن الماسونية تسعى لدين عالمي فيه من : من يقول

، ومن الماسون من يجاهر بأنهم يعملون كل األديان

إلفساد أخالق الشعوب وتحويلها الى عبادة المادة 

 .الخ. . . واألهواء والشهوات، 

وبعد كل هذه المواقف وبعد اإلطالع على 

بروتوكوالت حكماء صهيون، وعلى الفكر الصهيوني 

عامة، ومخططاته وأطماعه ومزاعمه، يستنتج المرء 

بما ال يقبل الشك أن الحركة الماسونية هي وقف على 

الصهيونية، واالستعمار، وأنها مطية يستخدمونها في 

 .ليهسبيل تحقيق ما يريدون الوصول ا

القانون األساسي للمحفل األكبر الوطني ) ١(

 .٥، ص .س.المصري، م

مكاريوس، شاهين، اآلداب الماسونية، بيروت، ) ٢(

 .٢٢، ص ١٩٨٣، سنة ٢دار مارون عبود، ط 

شيخو، األب لويس، السر المصون في شيعة ) ٣(

الفرمسون، الكراس األول، بيروت، المطبعة 

 .٢٣، ص ١٩١٠الكاثوليكية، سنة 

 .٢٦، ص .س.شيخو، األب لويس، م: في) ٤(

آتلخان، الجنرال جواد رفعت، أسرار : في) ٥(

نور : الماسونية، ترجمه عن التركية وعلق عليه

الدين رضا الواعظ، وسليمان محمد أمين القابلي، 

 .٢١ هـ، ص ١٣٧٦بيروت، مكتبة المثقف، سنة 

 .٣٢، ص .س.آتلخان، الجنرال جواد رفعت، م) ٦(

، ١٢، العدد ١٢، سنة )لبنان(ة المشرق مجل) ٧(

 .٩٣٩، ص ١٩٠٩كانون األول 

، ص .س.تبديد الظالم أو أصل الماسونية، م) ٨(

٧٥. 

)٩ (MITTERRAND, JACQUES, IBID, 
P. 65 

)١٠ (MITTERRANC, JACQUES, IBID, 
P. 46, 47 

، ص .س. تبديد الظالم أو أصل الماسونية، م) ١١(

٢٠٣ 

، ص .س.  أصل الماسونية، متبديد الظالم أو) ١٢(

٢٠٥ 

، .س. الماسونية بين اإلنحراف واألصولية، م) ١٣(

 ٧١ص 

، ص .س. تبديد الظالم أو أصل الماسونية، م) ١٤(

١١٠ 

مكاريوس، شاهين، األسرار الخفية في الجمعية ) ١٥(

 .٧٢، .س. الماسونية، م

، .س. تبديد الظالم أو أصل الماسونية، م) ١٦(

 ١١١ص

 ٢٤، ص .س. اشد، حنا، مأبي ر) ١٧(

 ٢٥، ص .س. أبي راشد، حنا، م) ١٨(

بروتوكوالت حكماء صهيون، ترجمة وتقديم ) ١٩(

، سنة ١إحسان حقي، بيروت، دار النفائس، ط . د

 .٤٩م، ص ١٩٨٨ – هـ ١٤٠٨

يقصدون بهم غير اليهود من البشر، : الكوييم) ٢٠(

 .ويقولون إنهم حيوانات بصورة بشر
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، ص .س. حكماء صهيون، مبروتوكوالت ) ٢١(

٥٠. 

، ص .س. بروتوكوالت حكماء صهيون، م) ٢٢(

٩٠، ٨٩. 

، ص .س.  شيخو األب لويس، م-: يراجع) ٢٣(

، ص .س.  آتلخان، الجنرال جواد رفعت، م– ١١

 ,DE PONCINS –). المقدمة للمترجمين (١٠
LEON, IBID, P. 265, 266, 275 

 ٢٧، ص .س. شيخو، األب لويس، م) ٢٤(

أبي ) ٢٦ (٢٦، ص .س. أبي راشد، حنا، م) ٢٥(

 ٢٨، ص .س. راشد، حنا، م

 ٢٨، ص .س. أبي راشد، حنا، م) ٢٧(

 ١٠٢، ص .س. الحاج يوسف، م) ٢٨(

 ١٠٣، ص .س. الحاج يوسف، م) ٢٩(

 ٣٣، ص .س. الحاج يوسف، م) ٣٠(

 ٣٥، ٣٤، ص .س. الحاج يوسف، م) ٣١(

 ٣٦، ٣٥، ص .س. الحاج يوسف، م) ٣٢(

 ٧٣، ص .س. اج يوسف، مالح) ٣٣(

 ١١٧، ص .س. أبي راشد، حنا، م) ٣٤(

أبو شادي، أحمد زكي، البناية الحرة، مصر، ) ٣٥(

م، ١٩٢٦ – هـ ١٣٤٥، سنة ١المطبعة السلفية، ط 

 ٦٣ص 

، عدد تشرين األول، سنة )لبنان(مجلة المسرة ) ٣٦(

 ٤٧٠، ص ١٩٢٦

فياض محمد رشاد، النور األعظم، بيروت، ) ٣٧(

، بدون تاريخ، ١الشرق األكبر العالمي، ط منشورات 

 .٩ص 

البهائية والقاديانية : كتابنا: للتفصيل يراجع) ٣٨(

 .الصادر عن دار النفائس ببيروت

 ١٠٨، ص .س. فياض محمد رشاد، م) ٣٩(

 ١١٢، ص .س. فياض محمد رشاد، م) ٤٠(

 ٨١، ص .س. فياض محمد رشاد، م) ٤١(

       قسم–الماسونية، نشأتها وأهدافها 

 ١٠ من ٥
 بقلم الدكتور أسعد -- ٢٠٠٦) يونيو( حزيران ٢

 السحمراني

  الماسونية أساس للسياسة الصهيونية

، .م. ق١٠٣٣ولد سليمان، عليه السالم، حوالي 

، وفي العام الرابع لملكه، .م. ق٩٧٥وكانت وفاته 

، بدأ ببناء هيكله في القدس، .م. ق١٠١٢حوالي 

اليهود في مختلف و. م. ق١٠٠٥وانتهى منه سنة 

منظماتهم ُيلبسون أهدافهم السياسية رداء دينياً 

. لتتحول عند شعوبهم، أو الملحقين بهم، الى عقيدة

وفي موجبات زعمهم في العودة الى ما ادُّعى أنه 

يركزون على إعادة بناء أرض الميعاد في فلسطين 

والماسونية تحاول . هيكل سليمان كأحد أهم أهدافهم

ا وأنها تضم في صفوفها البنائين بهدف تبرير نشأته

وبذلك تنجلي حقيقة إعادة بناء هيكل سليمان، 

الماسونية التي تلبس األقنعة لتخفي ارتباطها 
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، وتّدعي أنها ال تتدخل في السياسة، وهل بالصهيونية

العمل من أجل أهداف اليهود في بناء وطن قومي 

س يهودي في فلسطين، وإعادة بناء هيكل سليمان لي

 عمالً سياسياً؟

والهيكل وبناؤه في القدس ال وثائق تؤكده، وليس ما 

. حوله سوى مزاعم، كما ثبت بعد التتبع والبحث

ويبدو أن ما ذكر حول ذلك منقول عن نصوص 

العهد القديم التي صاغها يهود إرضاء لما في 

ولكن المعاصرين منهم بدأوا يقرون بأن  .نفوسهم

 .س أكثر من زعموجود الهيكل في القدس لي

فقد ورد في الموسوعة اليهودية التي صدرت عام 

 :م تحت باب القدس ما يلي١٩٧٢

للمسجد (يهود لم يكونوا يقدسون الحائط الغربي الإن "

م، ١٥٢٠وال يصلُّون أمامه إال بعد سنة ) األقصى

 وجاء بعضهم الى القدس بعد أن ُأخرجوا من إسبانيا

صلوا أمام الحائط ليعمل، فسمح لهم الخليفة أن ي

وكانوا يبكون فسموه بعد ذلك بحائط المبكى، وقبل 

 ".يصلون على جبل الزيتونيهود الهذا التاريخ كان 

أما بشأن الهيكل فإن مجموعة من علماء اآلثار 

اإلنكليز بدأت بالبحث والتنقيب في أواخر القرن 

التاسع عشر الميالدي واستمرت في عملها حتى العام 

أوقفتها وزارة األوقاف وشؤون م، حيث ١٩٥٤

لم تتوصل الى المقدسات األردنية، وطوال هذه المدة 

 أثر يدل على وجود هيكل سليمان في القدس

 .ومحيطها

م، ١٩٦٧مايو / وبعد اغتصاب القدس في حزيران 

كلفت سلطات العدو اإلسرائيلي مجموعة من علماء 

اآلثار يهود كي تبحث عن آثار للهيكل المزعوم في 

لقدس وميحطها، وبعد طول بحث وتنقيب خرجوا ا

ال م، يعلنون فيه أنه ١٩٩٩بتقرير نشروه في عام 

، وقد وقع التقرير صدقية لوجود هيكل في القدس

 روني –جدعون أفني : مجموعة منهم األسماء التالية

 وتوفيا – زئيف هيرتسوغ – يائير زاكوبتش –رايخ 

 .ساجيف

بأن الماسونية، ويصرح اليهود في بروتوكوالتهم 

وسواها من الجمعيات السرية التي أسسوها، لتخدم 

أهدافهم الشريرة، ستنتهي مهمتها بعد إقامة 

 .مملكتهم المزعومة

ومن النص الذي سنورده من البروتوكول الخامس 

يسعون إلقامة مملكتهم في عشر نتعرف على أنهم 

 علماً أنهم، في أدبياتهم األخرى، يزعمون بأن أوروبا

يهود ال، وبهذا نعلم أن م حقاً تاريخياً في فلسطينله

وال ، ال تعرف الثباتوجمعياتهم وأهدافهم المرسومة 

هي من المخططات التي يستحيل القضاء عليها، 

 .فهي غالباً ما تكون هشّة مطاطة ال ضوابط لها

 :يهود في هذا البروتوكولاليقول 

هر فإننا سنس. . . حينما نغدو سادة بشكل نهائي، "

وسوف نقتل، بال على أال تحاك ضدنا أية مؤامرة، 

. شفقة، كل من يحمل السالح ليقف في وجه سلطتنا

إن تأسيس أية جمعية سرية سيكون عقابه الموت، 

والجمعيات السرية القائمة اآلن، والتي نعرفها، سواء 

فسوف تحّل وسُينفى أعملت معنا أم ضدنا، 

، وسيكون أعضاؤها الى قارات بعيدة عن أوروبا

عقاب الماسون الكوييم مثل ذلك، والماسونيون الذين 
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نعفو عنهم، لسبب ما، يبقون تحت التهديد الدائم 

بنفي كل أعضاء بالنفي، وسوف نسّن قانوناً يقضي 

 التي ستكون مركز الجمعيات السرية في أوروبا

والى أن يأتي الوقت الذي نصبح فيه . .. حكومتنا

حافل الماسونية ونضاعفها سادة فسوف نظل ننشئ الم

 ).١" (في كل العالم

أوروبا هي الهدف، والكنيسة هي المؤسسة التي 

يود يهود القضاء عليها، والماسونية من األدوات 

المساعدة في تحقيق هذه األهداف وذروتها سيادة 

والنص  .اليهود، وكما يوضحون، في أوروبا خاصة

اً على السالف من البروتوكوالت يعطي دليالً واضح

سياسة الحركة الماسونية رغم مزاعم بعض أتباعها 

ثم إذا عدنا الى  .بأنهم ال يتدخلون في الشأن السياسي

، ألم تكن هذه ١٧١٧االنطالقة في بريطانيا، سنة 

االنطالقة باحتضان كامل من قبل الملوك واألمراء 

 اإلنكليز؟

إن انتشار البروتستانتية تحت تأثير األدبيات العبرية، 

وحيث أنها تتشدد بالتزام العهد القديم وفيه المزاعم 

اليهودية بحق موعوم ليهود بأرض كنعان من الفرات 

الى النيل، وسواها من تيارات دينية، في الجزر 

البريطانية، في القرن الثامن عشر، هو ما جعل 

بريطانيا المهد األول للماسونية الرمزية الحديثة، كما 

 :لمعلوم أنه قد احتوتومن ا، يسميها أتباعها

قائمة الرؤوساء السابقين للماسونية في إنكلترا، حتى "

منتصف القرن العشرين، أسماء خمسة أمراء 

جورج الرابع، ووليم : أصبحوا فيما بعد ملوكاً، وهم

الرابع، وإدوارد السابع، وإدوارد الثامن، وجورج 

، دوق أدنبره، كما أن )والد الملكة الحالية (السادس

 ).١" ( الملكة الحالية، ينتمي اليهازوج

ال دخل للماسونية في : من غير المقبول أن يقال

فالماسونية هي حركة سياسية أنشئت . السياسة

لوسيان ويذهب هذا المذهب . يهود ليس إالاللخدمة 

 الذي يربط التمهيد لنشأة العمل كافرو ديمارس

اليهودي من خالل الماسونية وسواها بقرار أصدره 

 آذار ٣٠، في فردينان وإيزابيل: ثوليكيان هماكا

بطرد ثالثمائة ألف يهودي من اسبانيا م، ١٤٩٢

على أثر الحروب الصليبية ضد المسلمين والعرب 

 :فيها، ويقول عن ذلك

يهود من اسبانيا، حطّم البعد ستين سنة على طرد "

اللوثريون األلمان الوحدة الكاثوليكية بالتضامن مع 

الفرنسيين واألنكليكان اإلنكليز، وبدأت جماعة كالفان 

ففي باريس، أدت الى الثورة . . . الحروب الدينية 

المنتظرة بفارغ الصبر في كل ) ١٧٨٩(الماسونية 

من هولندا وإنكلترا، ال سيما في األوساط اليهودية في 

ثم أدت الى حروب نابليون وامتداداتها . أوروبا

يذاً للعقد السياسي االستعمارية والحروب العالمية تنف

ومن جهة . . الخاص بالصهيونية العالمية الحالية

أخرى أصدر الكونغرس البروتستتي األميركي قراراً 

 ).١" (بهدم الهند الصينية

يهود أنفسهم، الإن شيئاً من هذه المعلومات يؤكدها 

، وفيما ويكشفون عن دورهم في الثورة الفرنسية

ن هزيمة وخسارة أعقبها من معارك تنتقل بالناس م

 :الى أخرى، فلقد جاء في البروتوكول الثالث
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اذكروا الثورة اإلفرنسية التي وصفناها بأنها عظيمة، "

، ومنذ إننا نعلم أسرار إعدادها ألنها كانت من صنعنا

ذاك التاريخ لم نزل نقود الجماهير من خيبة أمل الى 

خيبة أمل حتى يتنازلوا لنا لصالح ملك مستتبد من دم 

 ).٢" (هيوني الذي نعده للعالمص

مواجهة الكنيسة بواسطة والمعلومة الثانية عن 

 الذي عرف بالمذهب البروتستانتي يؤكد مذهب كالفن

أحجار :  الذي يقول في كتابهوليام غاي كارعليها 

 :على رقعة الشطرنج

إن مذهب كالفن كان من صنع يهود، وقد استعملوه "

 وشق مسيحيينإليقاع االنقسام بين الخصيصاً 

وكان . اإلسم األصلي لكالفن فهو كوهينأما . الشعب

قد غّير اسمه من كوهين الى كاوفين إبان انتقاله من 

ولما انتقل الى . سويسرا الى فرنسا للتبشير بدعوته

 ١٩٣٦في عام . . . إنكلترا أصبح اسمه كالفن

اليهودية في باريس ) ١(وخالل احتفاالت بناي بريث 

أن كالفن كان يهودي ن بحماس بالغ أكد المحتفلو

 ).٢" (األصل

وعلى الجبهة األخرى للتيارات السياسية في أوروبا 

الشرقية تطالعنا المنشورات الماسونية باعترافها أن 

، فيقول األممية والماركسية هما من صنعها أيضاً

الماسون في بيان للمشرق األعظم الفرنسي سنة 

 : ما يلي١٩٠٤

، لالقومية هما وليدتا الماسونيةإن الماركسية وا"

كارل ماركس وإنجلز هما من ألن مؤسسيها 

، ومن منتسبي ماسونيي الدرجة الحادية والثالثين

المحفل اإلنكليزي، وأنهما كانا من الذين أداروا 

) البيان الشيوعي(الماسونية السرية، وبفضلها أصدرا 

 ).١" (المشهور

ت الصهيونية وعن ارتباط نشأة الماركسية بالمخططا

 :جاء في البروتوكول الثاني

الداروينية والماركسية انظروا الى ما أحرزته "

نا، وإنكم، وال ب من نجاح بفضل شعوأفكار نيتشه

فساد من ) ٢(شك، تلمسون جيداً ما أصاب الكوييم 

 ).٣" ( من نشر هذه المذاهبخلقي

إن يهود روسيا القيصرية قبل الحكم الشيوعي، 

م وانعزالهم ضمن المجتمع وبسبب عنصريته

وممانعتهم من االندماج الوطني تعرضوا لحمالت 

قاسية من قبل القياصر الواحد تلو اآلخر، لذلك كانوا 

األكثر مساهمة في تقويض النظام القيصري، ولذلك 

انخرطوا بقوة في الحركة الشيوعية، وكان لهم دور 

 .أساسي فيها

، بكل ما إن الكثير من وسائل اإلعالم، والدعاية

تحمل من أساليب نشر الفساد والخالعة وتسويقهما قد 

سعى اليهود لمسكها أو التأثير فيها، ألن الغرق في 

الماديات واألهواء يمكّن اليهود من اكتشاف نقاط 

الضعف في األفراد النافذين كي يصبحوا ألعوبة 

، ميرابوومن األمثلة التاريخية على ذلك . بيدهم

الثورة الفرنسية، الذي تّم تحويله الركن األساسي في 

، مندلسوهنالى ألعوبة بيد اليهود عبر أحدهم، وهو 

الذي أغرق ميرابو بديون باهظة ال يستطيع الوفاء 

بها، وبذلك وضعه تحت رعايته، وربطه بعالقة مع 

حسناء يهودية هي السيدة هيرز، وميرابو جذب الى 

ها، صفه فيما بعد الدوق دورليان باإلغراءات نفس
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ودورليان كان أحد أبرز الوجوه الماسونية في فرنسا 

 .١٧٨٩قبل الثورة سنة 

يهود، من الوتحت دعوات اإلنسانية الزائفة يعمل 

خالل المحافل الماسونية، أو كما اعترفوا تماماً، 

، الرذيلة والفسادبتأسيس النظم المجتمعية على 

ولكنهم يقنِّعون مخططهم بزعم مفاده أنهم يعملون 

فتراهم !! مجتمع مثالي يحقق سعادة اإلنسانية ل

 :يقولون رغم علمهم بأن خططهم قد باتت مكشوفة

يجب علينا أن نعيد تحديد اإلنسان آخذين بعين "

االعتبار كل تعطشاته، وأوضاعه االجتماعية 

تجب أيضاً إعادة . والبيولوجية ومكنوناته العميقة

سعادة تجديد نوع المجتمع المثالي الذي يوفّر ال

 ).١" (٢٠٠٠للرجال والنساء عام 

والماسونيون ال يسعون إلعادة تشكيل شخصية ممن 

يستطيعون الوصول اليه وتضليله من أجل مصلحة 

 وإنما يريدون تشكيل – كما يزعمون –اإلنسانية 

أدوات صالحة لحمل مفاهيمهم والعمل على تحقيق 

د أهدافهم في السيادة والهيمنة، وبناء ملكهم الموعو

وعن نظرتهم هذه للمحافل وما . كما يتوهمون

يريدونه منها، يقولون في مقررات مؤتمر المشرق 

إن المحافل المائة : "١٩٠٤األعظم الفرنسي لعام 

واألربعين للماسونية المنتمية الى المشرق األعظم 

هي معابد النور في فرنسا، فإن آالف المواطنين 

في المسائل يترددون على هذه المحافل ليتذاكروا 

التي تهمهم في الحياة، ويدافعون عن األفكار التي 

تهيؤها محافلهم في الصحف والمجالت واالجتماعات 

السياسية، وهكذا يتهيأ الرأي العام، وتوجه االنتخابات 

وبالنتيجة يصبح البرلمان خاضعاً لمشيئتنا وهذه لعبة 

 ).١" (الماسونية

التي وقف يضاف الى الئحة المشروعات السياسية، 

وراءها اليهود والماسون، حركة مصطفى كمال 

أتاتورك، الذي حاول تتريك العرب، وحّول الكتابة، 

في اللغة التركية، من الحرف العربي الى الحرف 

، )الالدينية(الالتيني، ناهيك من تطبيق العلمنة 

وإشاعة االستبداد، والترويج لحركة تغريب مسلكية 

ي للقضاء على أي أثر وثقافية في المجتمع الترك

 .إسالمي في بلده

عن هذا الموضوع يقول حنا أبي راشد، في قائمته 

 :عن إنجازات الماسونية

، الذي قام به األخ ١٩١٨االنقالب التركي، عام "

وهاكم أهم ما قام " أتاتورك"العظيم، مصطفى كمال 

 :به بطل تركيا الخالد

.  أبطل نظام الخالفة-٢.  أبطل نظام السلطنة-١

 أبطل -٤.  أبطل المحاكم الشرعية واألجنبية-٣

 -٦.  أبطل التكايا الوراثية-٥. االمتيازات األجنبية

 ألغى دين الدولة -٧. أبطل األلقاب والنياشين

 خلق تركيا -٩.  ألغى وزارة األوقاف-٨. اإلسالم

 ).١" (الجديدة

إن هذه اإلجراءات التي قام بها أتاتورك، وأبرزها 

 وكل ما يترتب عليه، وهذا دولة اإلسالمإلغاء دين ال

يهود واالستعمار الاألمر األبرز الذي كان يعمل له 

لم تكن وليدة ساعة اعتماداً على المحافل الماسونية، 

 وإنما سبقتها أمور ممهدة بتوجيه من المحافل تنفيذها

وهم ، )١" (يهود الدونما"الماسونية التي كان عمادها 
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 ،)إسبانيا(ى تركيا من األندلس اليهود الذين وفدوا ال

معظمهم قد اّدعى اإلسالم شكالً ليستر وراء وكان 

وأبرز المحافل  حقيقة نواياه ومخططاته، ادعائه

الماسونية التركية ذو الدور الهدام كان محفل 

والهجمة التاريخية الدموية التي وجهت ضد . سالونيك

كي األرمن المسيحيين في البالد الخاضعة للحكم التر

يجب أن نعلم بأنها كانت بتدبير ماسوني وتواطؤ 

استعماري أوروبي، أمريكي، والفرنسي ديمارس 

يحّمل الغرب مع الماسون مسؤولية إبادة األرمن 

 :فيقول صراحة

إن اإلبادة الرهيبة لمليون ونصف المليون من "

نصارى األناضول وكليكية من األرمن المجتهدين، 

ئي األماكن المسيحية الفخورين، الفنانين، بنّا

مثال اإلبادة في والسلجوقية في آسيا الصغرى، ظلت 

 التي ال تُغتفر، وعاراً يطعن الى العصور الحديثة

األبد شرف النخبة الغربية المثقفة الواقعة تحت 

 -١٩١٦(ووفقاً لتقرير لبسيوس . يهودالسيطرة 

، تّم تحضير وتهيئة ، الذي ال يمكن دحضه)١٩١٩

الرهيب بصورة منظمة من سنة هذا التدمير 

، وذلك على يد محفل سالونيكا) ١٩١٨ – ١٩١٥(

أمثال األلماني بحضور بعض السفراء في اسطنبول، 

ونغتهيم، واألميركي مورغنتو، وكالهما يهوديان من 

وتجدر اإلشارة الى .. . األساتذة الماسون المتنفذين

أن المنظمات الصهيونية، في كل من نيويورك ولندن 

رلين، والممثلة بالجالية اليهودية في اسطنبول قد وب

عرفت وتابعت هذه المذابح الجماعية في مراحل 

وكان بن غوريون المحامي  .تهيئتها وتنفيذها 

العثماني بين هذه الجالية شاهداً على كل شاردة 

 ).١" (وواردة قام بها القادة األتراك

من والمعلوم من قراءة التاريخ العثماني أن اثنين 

 هما أنور باشا ١٩٠٨النافذين في السلطة بعد سنة 

وطلعت باشا، واالثنان من محفل سالونيك الماسوني، 

. ويرجعان الى أصل يهودي أظهرا اعتناقهما لإلسالم

أنور وطلعت كانا وراء التخريب الذي حصل ومنه، 

األرمنية، وذبح " أضنا"، إحراق مدينة ١٩٠٩في سنة 

والثانية إعالن الحرب على عشرين ألف أرمني فيها، 

الحلفاء في الحرب العالمية األولى، في كانون األول 

، ووصول جماعة االتحاد والترقي الى ١٩١٤

السلطة، واالتحاد والترقي جمعية انبثقت من محفل 

 .سالونيك

 اليهودي في –كان من نتائج التخريب الماسوني 

اد الخالفة العثمانية، ونقل السلطة الى جماعة االتح

 :والترقي ما قال عنه لوسيان كافرو ديمارس

لقد أدى الجرم الصهيوني الماسوني، بتناسي حقوق "

الشعوب في االستقالل بالنسبة الى العرب وبإزالة 

 قرناً وشعبها المسيحي ٢٧كليكية األرمنية نمذ 

 : في النتيجةخمس كوارثالعريق، الى 

  خلق دولة يهودية يعتبر خرقاً لحقوق العرب،-١

 ).المسلمين(واستفزازاً لمجموع العرب واإلسالم 

 إبادة الطوائف المسيحية األرثوذكسية -٢

  .والكاثوليكية في آسيا الصغرى

 إزالة كليكية، فتم سبي األرمن للمرة الرابعة في -٣

 سنة، والتخلي النهائي عن سنجق ٢٣غضون 

 حيث قام الحاكم الفرنسي ١٩٣٨اإلسكندرونة 
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لماسوني بتزوير استفتاء بنسبة الكولونيل كوليه ا

 .بإشراف عصبة األمم% ٥١

 . رفض الحكم الذاتي لكردستان-٤

"  انتداب عسكري مفروض على البلدان العربية-٥

)١.( 

إن ما حصل لألرمن، وماتم من انحرافات في تركيا، 

 اليهودي، وبتشجيع –كان بفعل التخطيط الماسوني 

ذه القوى استعماري، وذلك لتالزم األهداف بين ه

.  الماسونية– االستعمار –الصهيونية : الثالث

الماسونية أداة للسياسة : والحقائق التي تدعم مقولتنا

وإذا كان ديمارس . الصهيونية، أكثر من أن تحصى

قد عّد، بين كوارث الماسونية اليهودية، إقامة وطن 

قومي عنصري لليهود في فلسطين مما يثبت ما ذهبنا 

ون أنفسهم ال يخفون هذه المسألة بل اليه، فإن الماس

يعلنون، بكل وقاحة، سعيهم إلعادة بناء هيكل 

 .سليمان، أي بمعننى آخر تسليم القدس للصهاينة

ومن الوثائق التي تعطي صورة عن ضلوع 

الماسونية في إقامة دولة العدو اإلسرائيلي في أرض 

، السيد ١٩٦٨فلسطين، ما ذكره أمين القدس، سنة 

 في كلمته أمام المؤتمر األول لمنظمة يبروحي الخط

المدن العربية، الذي عقد ببيروت، من أن السلطات 

اإلسالمية في القدس قد تلقت عرضاً من الحركة 

الماسونية لشراء قطعة أرض من الحرم الشريف 

وقد ورد العرض ، بغية إعادة بناء هيكل سليمان

 :الماسوني في رسالة باإلنكليزية هذه ترجمتها

 مدينة القدس، – مجلس اإلدارة –مسجد عمر "

 .إسرائيل

جدتي من مواليد عمان، األردن، وأنا مواطن : سادتي

 أردني فخور جداً –أمريكي من أصل إيرلندي 

سأسافر الى تل . بكوني عربياً، وأنا أيضاً مسيحي

 حزيران ٩ حزيران المقبل، أو حوالي ٧أبيب في 

 وآمل أن أتشرف سأصل الى المدينة المقدسة، القدس،

باالجتماع بكم سادتي في المعبد المقدس لمسجد عمر، 

وكنت كتبت منذ مدة رسالة الى مسجد عمر، لكن 

 .يبدو أنها لم تصل الى األشخاص المعنيين

سأحاول اآلن أن أشرح لكم الخطوط العريضة 

زميلي أودي مورفي، وأنا، عضوان أوالً، . لزيارتي

وحّران ومعترف بنا في المحفل الماسوني قديمان، 

وأنتم تذكرون أن هيكل سليمان كان ، ماسونياً

المحفل الماسوني األصلي، والملك سليمان كان 

 بعد ٧٠ لكن الهيكل دمر العام رئيس هذا المحفل،

إنني أعرف أن مسجدكم هو صاحب الهيكل . المسيح

ومالكه القانوني، وأنه أقيم في المكان ذاته، الى جانب 

م عليها أبونا إبراهيم ابنه إسحاق الصخرة التي قّد

وإنني أعرف أيضاً أنكم أنتم العرب، . قرباناً للرب

. أبناء إسماعيل، وقد حميتم هذه الصخرة عبر القرون

 .فلنقدم الشكر للرب

وإنني، كمسيحي، وكعضو في الحركة الماسونية، 

أرأس جماعة في أميركا يحبون أن يعيدوا بناء هيكل 

جامع إذا أعطى . ا هو اقتراحناهذ. سليمان من جديد

 مليون ١٠٠ تجمع ف اإلذن لمؤسستي، فسوعمر

دوالر في أميركا لهذه الغاية، أو المبلغ الالزم إلعادة 

 .بناء الهيكل



 التحدي الصهيوين                        )٨-١٨(ابع االستراتيجياملت                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٧٩ من٥٣                                            ٢٠٠٩ -تشرين الثاين

 

. إن مسجدكم لن يفقد السيطرة على الهيكل أبداً

وعندما ينتهي بناء الهيكل، سيكرس للرب، وللملك 

م، وسيعطى لكم سليمان وللحركة الماسونية في العال

والى ذلك، وبإذن مؤسستكم، سيمنح كل أخ . مجاناً

ماسوني، أسهم في إعادة البناء، عضوية في المحفل 

الماسوني األول لهيكل الملك سليمان في مدينة 

القدس، ومن المقدر أنه لن يزور الهيكل أحد منهم 

في حياته، لكن العضوية ستنتقل الى أوالدهم 

جدد سنوياً، مما يكفي لحراسة الماسونيين، والتي ستت

المعبد واالعتناء بمسجد عمر وكل المؤسسات 

الخيرية التابعة له، وهذا يعني أن مسجدكم لن يحتاج 

. الى أية حملة تبرعات في المستقبل من األعضاء

إنني ال أعرف أية مؤسسة دينية تستطيع العيش من 

دون أن تطلب من أعضائها التبرع المادي، لكنني 

 أن أؤكد لكم أن مؤسستكم إذا تعاونت معنا أستطيع

في إعادة بناء الهيكل، فوسف تصبح أغنى مؤسسة 

 .دينية على األرض

 وليس لديكم ما –إذا ابديتم اهتماماً بهذا العرض 

 فسنزودكم بالمال –تخسرونه، بل كل شيء لتربحوه 

لتصرفوه في بناء الهيكل من قبل مقاولين من 

مسبق على أن بعض أجزاء اختياركم، مع التفاهم ال

الهيكل ستستعمل ألغراض ماسونية، أما بقية المبلغ 

فستستعمل في األوجه التي يراها مسجدكم مناسبة، 

، نحن سنعيد ألن الهيكل سيكون ملكاً لكم، إنه لكم

على كل حال، أقترح أن يستعمل . بناءه لكم مجاناً

جزء من الهيكل كمستشفى ألطفال القدس، عرب 

، ومجاناً للفقراء منهم، وسيأتيكم من ويهود معاً

األموال عند انتهاء بناء الهيكل، عن طريق تجديد 

عضوية األخوة الماسونيين، سنة بعد أخرى، أكثر 

 .مما تستطيعون استعماله

وعليكم أن تفهموا أنني سأكون ضيفاً على شعب 

إسرائيل، وكمواطن أميركي ال أستطيع أن أتورط في 

سأقوم بتصوير فيلم سينمائي سياستكم المحلية، و

خالل إقامتي في األرض المقدسة، ليعرض في 

فيلم ديني عن األب إبراهيم، (المحافل الماسونية 

مع قصة ) وإسماعيل ويعقوب، يصل حتى بناء المعبد

 .والدة المسيح حتى موته على الصليب

سادتي، آمل أن تأخذوا هذه القضية بعين االعتبار، 

جلس إدارتكم قبل أن أصل وتبحثوها مع أعضاء م

الى المدينة المقدسة، وآمل أن يمنحني أعضاء مجلس 

إدارة مجلس عمر الشرف العظيم ألخاطبهم شخصياً 

 .أثناء إقامتي القصيرة في المدينة

بإخالص فرايدي . وليبارككم اهللا جميعاً أيها األخوة

، إيست هارفارد رود بيدبانك، كاليفورنيا، ٥١٤تيري 

 ).١" (٩١٥٠١القطاع 

إن هذه الرسالة التي أوردتها كاملة، كما جاءت في 

جريدة النهار، تعطي دليالً هاماً على ارتباط 

الماسونية بالصهيونية، وتبين لنا أن الماسونية أداة 

صنعها اليهود من جملة مؤسساتهم كي تساهم في 

إقامة مملككة إسرائيل المزعومة، وإال لماذا هذا 

ذا الماسوني، بموضوع بناء االهتمام البالغ، من ه

 الهيكل مهما كانت التكاليف المادية؟

ثم بعد هذه الرسالة كيف يحق للماسونية أن تقول 

للمنتسبين الجدد اليها بأنها ال تتدخل في السياسة، 

وهي في جوهرها حركة سياسية في خدمة 
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وبعد هذه الرسالة هل سيفهم من ضلِّلوا  .الصهيونية

سبوا الى الماسونية، أو األندية من أبناء شعبنا فانت

 وغيرها، كالروتاري والليونزالمتفرعة عنها 

فيراجعون حساباتهم ويكفُّون عن مناصرة األعداء؟ أم 

سيبقون في مواقعهم فيكونون كما وصف القرآن 

إن شر " : الكريم مثل هذا الصنف في قول اهللا تعالى

 ).١ ( "الدواب عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون

وألن الماسونية خادمة للصهيونية، ولكل أشكال 

االستعمار، فمن الواجب محاربتها، ومحاربة 

وإذا كانت الرسالة الواردة آنفاً قد عّرفتنا . معتنقيها

خدمت بكيفية خدمتها للصهيونية، فإنها كذلك 

 يوم استباح بالدنا المستعمر الفرنسي واإلنكليزي

فالمعلوم أن .  لهتحت شعار االنتداب فكانت عوناً

 :المحافل الماسونية في بالدنا كانت

، وهذا المحفل للشرق األعظم الفرنسيتابعة  "

األعظم يمارس نشاطاً سياسياً مباشراً، ويتخذ مواقف 

، للمحفل األعظم اإلنكليزيسياسية، خالفاً 

اللذين يكون نفوذهما السياسي عادة غير واألسكتلندي 

ظهر النفوذ وقد  .دهاءمباشر، وبصورة أكثر خفاء و

 الفرنسي واضحاً في المحافل السورية واللبنانية

خالل فترة االنتداب؛ فقد تضمن القرار الذي اتخذه 

المؤتمر العام للمحافل الماسونية المنعقد في بعلبك، 

مؤتمر األحرار، في أول أغسطس آب سنة : باسم

 ).١" (، التعاون مع االنتداب١٩٢٤

ة حيادية، وال مؤسسة خيرية، فالماسونية ليست جمعي

ُصنعة ال مشروع عندها وال أهداف وإنما هي 

يهودية لتحقيق أهداف محددة هي من أساسات 

، وما يعترف به بعض الغربيين األهداف الصهيونية

من جرائم ترتكبها الحكومات األوروبية واألميركية، 

التي تخضع لتأثيرات ماسونية ضد أمتنا، خير دليل 

لى القارئ العربي نسوق هذا النقد وا. على ذلك

، للكاتب الفرنسي لوسيان كافرو ديمارسوالتصريح 

 :الذي يقول

إن الجماهير المسيحية التابعة للحكومات الماسونية "

، دكتاتور عاجزة أمام سلطة المالالغربية كانت 

، إنهم البلهاء )٢(السياسة الصهيونية المركنتلية 

ونية، وأن الجرم الدائمون الذين تستغلهم الصهي

ليس سوى ) ٣ (١٩٦٧ حزيران ٥المشهود في 

حادثة إفرادية أو باألحرى حلقة من سلسلة األعمال 

الشريرة المفروض إماطة اللثام عنها وإظهارها على 

 .حقيقتها

إن انتباه الرأي العام الغربي، الذي تتالعب به 

الصهيونية، يوّجه باستمرار الى مسائل سياسية 

اليها الصحافة الخانعة التي غالباً ما هامشية تلفت 

وبعبارة تخفي عن النخبة الدولية الخطر السياسي، 

أخرى، فإنها تلجأ الى التسبب بحرب عالمية تغطية 

 –كانت الذهنية األنكلو  . . . لمتاعبها السياسية

أميركية اإلنكلياكانية تّدعي لنفسها نصوصاً توراتية 

 تعتبر نفسها لتستوعب الضمير العبراني، وصارت

فكانت خدمة . . . ألرض الميعاد" الشعب المختار"

إسرائيل، بالنسبة اليها، واجباً أولياً، هذا ما لم يكن 

" ١٩٦٧المسيحيون يميزوه كما يجب قبيل حزيران 

)١.( 
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فاليهود الذين أوصلوا بعض الماسون لمراكز 

ومناصب سياسية وحكومية، أو مالية، أو إعالمية، 

، خاصة  أحسن استثمار في معاركهماستثمروا ذلك

التوسعية في األرض العربية المحتلة، وبذلك كانت 

الحكومات األوروبية كمن يدخل الدّب الى بستانه، 

ألن الحيوان المفترس الذي سّمنوه سيفترسهم ولن 

يرحمهم، ومن مظاهر ذلك، غير كل ما ذكرناه 

 :األمر التاليسابقاً، 

 آميل كومب، رئيس بأمر من الشرق األعظم، قام"

 آالف مدرسة كاثوليكية في ٩الوزراء، بإغالق 

فتجلت ردة الفعل في قلم إدوار درومون في . فرنسا

لقد شرحت لكم أن أصل الماسونية ": الكلمة الحرة"

، وأن لهم يهودي وأن اليهود كانوا أسياد المحافل

أنداداً في بعض السياسيين البروتستنتيين الذين سّروا 

ا في الشرق األعظم منبراً يروون من خالله بأن يجدو

 ).١" (أحقادهم ضد فرنسا الكاثوليكية

والماسونية التي تعمل كأداة يهودية أطماعها واسعة، 

سعة العالم بأسره وليس فقط فلسطين أو فرنسا 

أوغيرها، لذلك استخدمت شعارات بّراقة تخدع بها 

بعض ضعيفي البصيرة من أمثال دعوة السلم 

، )األممية(، ووحدة األديان، ووحدة العالم العالمي

فصّدق من لم يخبر حقيقة النظم المجتمعية، التي 

الزمها صراع متواصل بينا لخير والشر، والحق 

والباطل، والتي كان تنوع ألسنتها وخصائصها 

" : االجتماعية من آيات اهللا تعالى في اآلية القرآنية

 ألسنتكم ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف

وجعلناكم شعوباً " : ، وفي آية أخرى)٢ ( "وألوانكم

 ).٣ ( "وقبائل

مع كل هذا طرح الماسونيون شعار األممية والعالمية 

 :الزائف فقالوا

عملنا أيضاً على ما فيه إدماج الدنيا بأسرها في "

جمعية أخوية دولية عظمى ال يفصم عروتها الوثقى 

ئد الدينية والتشعبات تباين اآلراء الفلسفية أو العقا

أردنا السعي في التفاف أفراد العالم حول . الجنسية

لواء واحد أال وهو رمز انتشار السلم بين جميع 

الشعوب، ودفعنا الى ذلك العمل ما أصاب أخواننا في 

اإلنسانية، منذ العصور السالفة، من سفك دمائهم 

أنهاراً ليطفؤوا بها عبثاً نار األحقاد السياسية 

 ).١" (مطامع الشخصية والفوارق الدينيةوال

إن هذه الدعوة الماسونية باتت، من خالل شعارات 

التضليل التي تستخدمها واحدة من الحركات المدارة 

بأصابع خفية من قبل الصهيونية واالستعمار، 

 كالبهائية والقاديانية والشهود يهوه وأندية الروتاي

 لكل هذه الخ، مما يؤكد لنا المنبع الواحد. .. 

 ).٢(الحركات الهّدامة 

ويدعو ماسوني آخر بالدعوة ذاتها ليضلّل بعض من 

يمكنه الوصول اليهم، واكتشاف نقاط ضعفهم، 

كالسلبيين الذين يمنون أنفسهم بمجتمع مثالي يسوده 

السالم أين منه جمهورية أفالطون الفاضلة المثالية، 

 :افيقول مرغباً بهذه الحركة ومدعياً نبل أهدافه

الماسونية تجهل، مبدئياً، فوارق الدين والجنس، كما "

أن دينها العقل المحرر، وجنسيتها اإلنسانية الشاملة، 

أما عدد اللغات واأللسنة .. . بمعناها الواسع السمح

المختلفة، الموجودة على هذا الكوكب األرضي، فنحو 

من ألفي لغة ولسان، وهذا التبلبل اللساني، هو أصل 
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. . . موع هذه األجناس، عن بعضها بعضاًانفصال ج

وتسعى اليوم، هيئة األمم، الى خلق لغة عالمية 

وكأني بالماسون يعبِّدون الطريق ). ١" (للتفاهم

ألطماع أمريكا التي تسترها بشعار العولمة التي 

يقصدون بها السيطرة والتسلط على األمم والشعوب 

الثقافي من خالل تعميم النموذج األمريكي السياسي و

 .الخ. . واالقتصادي والفني 

من خالل هذا االستعراض لمواقف الماسونية من 

بعض المسائل السياسية، ومن خالل مواقفها في 

أحداث عديدة، أو وقوفها وراءها من فكرة إعادة بناء 

الهيكل، التي تعّد خطوة على طريق األهداف 

مروراً بالثورة الفرنسية وملوك اإلسرائيلية، 

نيا ومحاربة الكاثوليكية ، حتى مذابح األرمن بريطا

ودعوات األممية والداروينية والماركسية والنظم 

، يظهر لنا خطر الماسونية المصرفية والرأسمالية

وارتباطها بالصهيونية، وبعد كل هذا ال يستطيع 

ماسوني أن يقول إن الماسونية جمعية اجتماعية 

 تستطيع أن لصنع المحبة والسالم وأعمال الخير، وال

تّدعي ذلك واحدة من بنات الماسونية كالحركات التي 

والصحيح أن الماسونية حركة ذات سبق ذكرها، 

منشأ صهيوني وأهداف سياسية معادية لكل دين 

، إال الشعب اليهودي، تطبيقاً للفكرة وقومية وشعب

 ".شعب اهللا المختار"العبرانية المزيفة في نظرية 

، ٨٨، ص .س.  صهيون، مبروتوكوالت حكماء) ١(

٨٩. 

 .١٧، ص .س. صفوة، نجدة فتحي، م) ١(

 –ديمارس، لوسيان كافرو، العار الصهيوني ) ١(

، ١٣٦، ص ١٩٧٢آفاقه وكوارثه، بيروت، سنة 

١٣٧. 

 .٤٧، ص .س. بروتوكوالت حكماء صهيون، م) ٢(

جمعية يهودية : بناي بريث أو أبناء العهد) ١(

 على يدي ١٣/١٠/١٨٤٣ في تأسست في نيويورك

هنري  يهودياً من أصل ألماني أبرزهم المدعو ١٢

، وهي من الداعين الغتصاب فلسطين منذ جونز

نشأتها، وأسهمت في بناء المستعمرات في فلسطين 

من أشخاصها البارزين عالم النفس . المحتلة

وفيليب ؛ )١٩٣٩ – ١٨٥٦ (سيجموند فرويد

الى  الذي كان رئيساً للوفد األمريكي كلوزنيك

الجمعية العامة لألمم المتحدة أيام أيزنهاور، وقد كان 

لهذه الجمعية وال يزال أنشطة إنمائية داعمة 

 .لمؤسسات دولة العدو اإلسرائيلي

غاي كار، وليام، أحجار على رقعة الشطرنج، ) ٢(

بدوي، . ترجمة سعيد جزائرلي، مراجعة وتحرير م

 – هـ ١٤٠١، سنة ٤بيروت، دار النفائس، ط 

 .٦٤م، ص ١٩٨١

، ص .س. آتلخان، الجنرال جواد رفعت، م: في) ١(

٣١. 

يعني بها يهود األغيار كل غير يهود : الكوييم) ٢(

والكوييم حسب تفسيرهم التلمودي . من الشعوب

 وقد جعلهم الخالق على هيئة ليسوا بشراً،العنصري 

 .لخدمة الشعب المختارالبشر ليصلحوا 

 .٤١، ص .س. ، مبروتوكوالت حكماء صهيون) ٣(
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 .١٥٣، ص .س. ديمارس، لوسيان كافرو، م) ١(

، ص .س. آتلخان، الجنرال جواد رفعت، م: في) ١(

٣٧. 

 .١٦٢، ١٦١، ص .س. أبي راشد، حنا، م) ١(

هم يهود في : يهود الدونما أو يهود الدومنة) ١(

تركيا من أصل أسباني خرجوا مع العرب من 

أجل التضليل، ، من وقسم منهم) أسبانيا(األندلس 

أعلن إسالمه وبقي على يهوديته فأطلقت عليهم هذه 

نوع أي : منةاثنان، و: دو: التسمية وتعني، لغةً

 .المزدوج االنتماءالمثنى النوع أو 

 ١٨٨٦ولد في بولونيا سنة : دافيد بن غوريون) ١(

وهو من الرعيل األول الصهيوني، محام في 

 ١٩١٨، ذهب الى لندن سنة ١٩١٣اسطنبول سنة 

 .لتشكيل الفرقة اليهودية الحتالل فلسطين

 .٣٣، ص .س. ديمارس، لوسيان كافرو، م) ١(

، تاريخ )بيروت(جريدة النهار : في) ١(

١/٨/١٩٦٨. 

 .٢٢اآلية : سورة األنفال) ١(

 .٣٤، ص .س. صفوة، نجدة فتحي، م) ١(

 .روح تجارية جشعة: المركنتلية) ٢(

إلسرائيلي من الحرب التي تمكن فيها العدو ا) ٣(

 .احتالل القدس وبعض األراضي العربية

. ١٢٧، ص .س. ديمارس، لوسيان كافرو، م) ١(

 ١٩٦٧يجعل الكاتب عام . التجارية: المركنتلية

محطة رابطاً ذلك بالتواطؤ الدولي والدعم المفتوح 

تسليحياً وسياسياً الذي قُدم إلسرائيل في عدوانها على 

 .دةالعرب واحتاللها أراض جدي

 .١٥١، ص .س. ديمارس، لوسيان كافرو، م) ١(

 .٢٢اآلية : سورة الروم) ٢(

 .١٣اآلية : سورة الحجرات) ٣(

 .٨٨، ص .س. أحمد زكي، م: أبو شادي) ١(

، الصادر عن البهائية والقاديانية: أنظر كتابنا) ٢(

شهود يهوه نشأتهم : وكتابنا.  بيروت–دار النفائس 

 . بيروت–لنفائس ، الصادر عن دار اوأفكارهم

 .٨٠، ص .س. أبي راشد، حنا، م) ١(

 قسم      -الماسونية، نشأتها وأهدافها 

 ١٠ من ٦
بقلم الدكتور أسعد  -- ٢٠٠٦) يونيو( حزيران ٢

 السحمراني

 الماسونية حركة محظورة

إن الماسونية، بفكرها وأهدافها ورموزها، يهودية 

 اعتمد مؤسسوها السرية، وبالغوا في ذلكخالصة 

كي يستطيعوا اصطياد األتباع والمناصرين ممن في 

، نفوسهم مرض، أو ممن أغوتهم بعض األهواء

. فوجدوا في ما تعدهم به هذه الجمعية محط آمالهم

والحقيقة أن من انتسب للماسونية، وعلّل نفسه بتحقيق 

النفع العام أو الخاص، حكايته مع الماسون ووعودهم 

 .باً بقيعة فحسبه ماءكحكاية الظمآن الذي شاهد سرا
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لقد أقر أكثر من ماسوني باألصل اليهودي للماسونية، 

 الذي، في مناظرات أنطوان عاصي اللبنانيمنهم 

يقول . على الشاشات الصغيرة، يدافع عن الماسونية

ما " الماسونية واألديان: "أنطوان عاصي في كتابه

 :يلي

  اليهودية منذ غياب–فماذا جرى ويجري للماسونية "

موسى وحيرام؟ يبدو أن العالم المسيحي األوروبي لم 

يفهم الماسونية اليهودية، وال اليهودية فهمت موسى 

فاليهودية ذاتها اختلفت في تفهم . في نياته البعيدة

نبيها، ولكنها أبقت خصوماتها وراء ستار الرمزية 

 .الباطنية الماسونية

ماسونية اليهودية الماسونية الكونية هي التي ولدت ال

المستحدثة، واليهودية الكونية وليدة موسى ال 

ويتمثل في هذا سجينته، وهي الماسونية بالذات، 

االتجاه المستقبلي طموح الماسونية المعاصرة 

 ).١" (وتوقها الى التحرر من طوق الرموز التقليدية

إن كل ماسوني هو وقف على الصهيونية، ويعّد في 

لتي أسسها يهود على جملة أدواتها، وهذه الحركة ا

منطلقات وأسس نابعة من روحهم الشريرة المعادية 

للدين ولإلنسانية كُشفت حقيقتها إال على من وصفهم 

إن شر الدواب << :اهللا في القرآن الكريم بقوله تعالى

 .>>عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون

إذا عدنا الى موقف الكنيسة من هذه الحركة نجده، 

 تأسيسها، موقفاً حاسماً وحازماً، وكان أول منذ بداية

ما صدر، في هذه الصدد، منشور عن البابا أكليمندس 

فبعد . م١٧٣٨ نيسان سنة ٢٧الثاني عشر، في 

اجتماع حضره الكرادلة للبحث في أمر الماسونية 

 :صدر عن االجتماع ما يلي

إن األنباء العمومية قد أفادتنا أنه تألفت بعض "

ماسون أو بنائين يية تحت اسم فرالجمعيات السر

ومن خواصها أنها . . . أحرار، وأسماء أخرى شبيهة

تضم اليها رجاالً من كل األديان والشيع يتظاهرون 

خارجاً باآلداب الطبيعية، وهم يرتبطون بينهم بروابط 

األسرار الغامضة على مقتضى ما سنّوه لهم من 

لة أشد السنن، فتراهم يقسمون على التوارة وتحت طائ

 . . .العقابات بأنهم يسكتون أبداً عن أعمال جمعيتهم

وإذا فكرنا في األضرار الجسيمة، التي تنجم عن هذه 

الجمعيات السرية، رأينا منها ما يوجب القلق سواء 

كان لسالم الممالك، أو لخالص النفوس، من ثم بعد 

أخذ رأي أخوتنا الكرادلة، وبعلمنا التام، وبقوة سلطتنا 

لية حكمنا وقضينا بأن هذه الشركات الرسو

والجماعات المعروفة باسم الفرنمسون، وبأي اسم 

والحالة هذه . . . . كان مثله، يجب رذلها ونفيها

نحظّر، بحكم الطاعة المقدسة على كل المؤمنين، 

.. . وعلى كل فرد من أفرادهم من أي مرتبة أو حالة

أن ينشئوا جمعيات ماسونية أو ينشروها، أو 

اعدوها، أو يقبلوها في بيوتهم، أو يدخلوا فيها أو يس

 ).١" (يحضروا حفالتها، وذلك تحت طائلة الحرم

وبعد ذلك توالت المناشير الصادرة عن الباباوات، 

م الذي يحكم به على متّبع كوالتي تذكر بالح

البابا : م على التواليكوقد جّدد هذا الح. الماسونية

، ثم البابا ١٧٥١ر  أيا١٨بندكتوس الرابع عشر في 

، ثم البابا الون ١٨٢١ أيلول ١٣بيوس السابع في 
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، ثم الباب ١٨٢٦ آذار ١٢الثاني عشر في 

، ثم ١٨٣٢ آب ١٥غريغوريوس السادس عشر في 

، ثم البابا ١٨٦٥ أيلول ١٥البابا بيوس التاسع في 

 .١٨٨٤ نيسان ٢٠الون الثالث عشر في 

ا يهودية وما هذا الموقف من الماسونية إال ألنه

المنشأ واألهداف والهوى، ومعادية للدين والقيم، 

وإنه من . ولذا فإنها ال ولن تتوافق مع المسيحية

 :المعلوم أنه

ما دامت األرثوذكسية على دين المسيح، والماسونية "

على دين زعمائها، فال وجه للتفاهم بينهما على 

فما دامت هذه الكنيسة على تعاليم .. . اإلطالق

ل، ال نرى وجهاً لالتفاق بينها وبين الشيعة اإلنجي

الماسونية هذه قد أفسدت  الماسونية، ألننا نعلم أن

اإلنجيل، بل تطاولت على السيد المسيح نفسه، بل 

 ).١"(أنكرت كل سلطة رومية وكل دين

لم يتغّير موقف الكنيسة من الماسونية وإن بعض 

ضر المسيحيين اليوم يجاهر بانتمائه للماسونية ويح

احتفاالتها ونشاطاتها ويعمل في ملحقاتها كالروتاري 

، ولذلك فالمطلوب من الجميع أن والليونز وغيرهما

يراجعوا أنفسهم، ويعيدوا النظر في انتمائهم لهذه 

 .الحركات واألندية المفسدة لكل دين وأخالق ومجتمع

 :لقد عادت الكنيسة وأكدت وأوضحت مجدداً

 ١٩٨٣) نوفمبر(لثاني  تشرين ا٢٦موقفها بتاريخ "

وقد جاء في النص الصادر في روما . بصورة قاطعة

عن مجمع اإليمان المقدس، والموقّع من مديره 

الكاردينال راتزنجر، وأمين سره المونسنيور جيروم 

 ".األسر فاتوري رومانو"هامر والمنشور في جريدة 

تساءل بعضهم إذا كان رأي الكنيسة قد تغّير حيال 

سبب عدم اإلتيان على ذكرها صراحة في الماسونية ب

 .قانون الحق الكنيسي الجديد كما كان األمر في القديم

إن المجمع المقدس مكلف باإلجابة عن ذلك بأن هذا 

األمر ناجم عن اعتماد مقياس موّحد لصياغة ذلك 

القانون يشمل جمعيات أخرى جرى إفالها نظراً 

ر إن قرا .للمجيء على ذكرها في فصول شاملة

الكنيسة السلبي، حيال الماسونية، لم يتغير ألنها ما 

تزال تعتبر أن مبادئ الماسونية ال تتوافق مع 

. عقيدتها، ولذلك تحرم الكنيسة االنخراط فيها 

والكاثوليكيون المنتمون اليها هم بحالة الخطيئة 

وليس  .المميتة ويتعذر عليهم تناول القربان المقدس

 الحق في إصدار أية أحكام للسلطات الكنسية المحلية

حول طبيعة الجمعيات الماسونية تتناقض مع ما سبق 

) فبراير( شباط ١٧ذكره أو تخالف روح إعالن 

إن الحبر  . الصادر عن هذا المجمع المقدس١٩٨١

األعظم يوحنا بولس الثاني، في لقائه مع الكاردينال 

المدير، قد وافق على مضمون هذا اإلعالن الصادر 

صدر في روما  .مع المقدس وأمر بنشرهعن المج

 تشرين الثاني ٢٦عن مجمع اإليمان المقدس بتاريخ 

 ).١" (١٩٨٦) نوفمبر(

موقف الكنيسة من الماسونية لم يتبدل، وما إذن، 

زال سلبياً، ويجب أال يتبدل انطالقاً من فهم فكر 

  . الماسونية ورموزها وأهدافها اليهودية

نية هو نفسه، ومن والموقف اإلسالمي من الماسو

المواقف اإلسالمية التي تقطع بتحريم الدخول في 

الماسونية، ذلك الرد الذي صاغه رشيد رضا صاحب 
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، وكانت إجابته عندما استفتاه أحد أدباء تونس" المنار"

 :بما يلي

الجمعية الماسونية قد أّسست أعلم باإلجمال أن "

ذات، ثم  أوالً وبالألجل هدم الحكومة الدينية البابوية

هدم كل حكومة دينية، وإقامة حكومة ال دينية مقامها 

فإن الجمعية تكون رابطة أدبية . وحيثما تّم لهم ذلك

وصلة تعارف وتعاون بين أهلها المؤلفين من أهل 

الملل المختلفة وأكثرهم ال يعرف منها اآلن أكثر من 

والواضعون ألساسها األول هم اليهود،  .ذلك

ها إعادة ملك سليمان الديني وغرضهم األساسي من

، وإعادة هيكله الى ما وضع الى شعبهم في القدس

له، وهو المسجد األقصى، فأعظم كيد لهم وجد في 

األرض أنهم هدموا الحكومات المسيحية الدينية من 

. أوروبة غربيها فشرقيها والحكومة اإلسالمية التركية

 وبعد هذا كله ظهرت جمعيتهم الصهيونية تستغل. . 

خدمتهم لإلنكليز في الحرب بالتوّسل بها الى إقامة 

 ).١" (حكومة دينية يهودية في فلسطين

 قد ألمح الى أن الماسونية السيد رشيد رضاإذا كان 

أداة يهودية لتنفيذ مشروع إقامة دولة إسرائيل في 

فلسطين، فإن الحكم نفسه بيهودية الماسونية قد قال به 

. وا بدلوهم في هذا األمرغيره من المسلمين الذين أدل

 أصدر المفتي العام في األردن ١٩٦٤ففي سنة 

 :فتوى جاء فيها

إن الذي يغلب على الظن أن الماسونية من بدع "

ومن الدليل على أن هذه الجمعية من بدع . . . اليهود

اليهود ما فيها من شارات يهودية كمثل نجمة 

لونها سليمان، وأن اليهود هم الذين يقومون بها ويتو

وإن مما يريب في هذه الماسونية شدة  .ويرّوجونها

كتمان مبادئها وإخفاء مذاهبها ومداخلها ومخارجها 

حتى ال يظهر دعاتها من أمرها إال ما يكون بمنزلة 

الطعم الذي يكون في الفخ للصيد، وهو أنها دعوة 

والذي نفتي به . . . إنسانية وفيها للداخل نفع كبير

معية ما نقطع به وهو تقديم األخوة من مبادئ هذه الج

وإن . .. الماسونية على الدين، وهذا عند التأمل كفر

مبدأ الماسونية هذا الذي يقوم على تقديم األخوة 

 ).١" (الماسونية يضمن المواالة لألخوان اليهود

وفي الجمهورية العربية السورية، وبعد دراسة أحوال 

 ٩ بتاريخ ليصدر الحكم التاالماسونية ومتفرعاتها 

 في اليوم نفسه بعد أذاعته دمشق، والذي ١٩٦٥آب 

 :نشره في الجريدة الرسمية، وينص على ما يلي

ُألغيت الجمعية الماسونية والمحافل التابعة لها "

وأندية الروتاري الدولي في سوريا، ومنعت من 

القيام بأي نشاط في جميع أنحاء الجمهورية 

شرا في الجريدة السورية بموجب أمرين عرفيين ن

وأنذر األمران األعضاء المنتسبين  .الرسمية اليوم

الى الجمعية الماسونية أو أندية الروتاري بتقديمهم 

للمحاكمة، أمام المحاكم العسكرية المختصة، بتهمة 

االنتساب الى جمعية سرية ذات طابع دولي إذا هم 

ويقضي األمران . قاموا بأي نشاط في سوريا

ختم مكاتب الجمعية الماسونية وأندية العرفيان بأن ت

 ).١" (الروتاري في سوريا، بالشمع األحمر

وكان سبق ذلك أيضاً حظر الجمعية الماسونية 

واالنتساب اليها في جمهورية مصر العربية، في 

 ١٩٦٤يونيو من العام / ففي حزيران  .١٩٦٤العام 
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صدر قرار رسمي بإغالق وحّل المحافل الماسونية 

راضي الجمهورية العربية المتحدة، وقد تم في جميع أ

وضع المحفل الماسوني بشارع طوسون تحت 

الحراسة، وقام األستاذ محمد علي عوضن نائب 

الحارس العام بجرد محتوياته، وتبين من عمليات 

اإلشراف والجرد، أن المحفل يدار طبقاً للقانون 

الماسوني اإلنكليزي، ويعمل أعضاؤه وفقاً ألحكام 

وأن إدارة المحفل هّربت الى لندن لقانون، هذا ا

 ويبدو ،١٩٥٢جميع المستندات والسجالت منذ عام 

إذ لوحظ أن جميع أن هناك عالقة جيدة بإسرائيل، 

، كما أدوات المحفل تحمل النجمة اإلسرائيلية

شعارات أسباط بني إسرائيل ضبطت أعالم تمثل 

 ، وجميع ما بالدار، من لوحات وأعالماالثني عشر

تتسم بالطابع اإلنكليزي وأثاث ومطبوعات ونشرات، 

، ولذا فإن أمن الدولة وسالمتها اقتضيا واإلسرائيلي

والمحافل التي  .حل المحافل الماسونية ومصادرتها

تم حلها بناء لقرار وزير الشؤون االجتماعية 

أبريل /  نيسان ١٦الدكتور حكمت أبو زيد في 

رئيساً لمصر، ، يوم كان جمال عبد الناصر ١٩٦٤

 :هي

 . المحفل الماسوني اليوناني- أ

 . محفل خوفو بالقاهرة- ب

 المحفل األكبر الوطني لوادي النيل باإلسكندرية - ت

 :وفروعه باإلسماعيلية، وهي

  محفل المساواة- محفل زيتون - محفل إسماعيل 

 جمعية الشرق األكبر المصري وفروعها في - ث

 : يلية وهيبور سعيد والقاهرة واإلسماع

 - محفل سولون - محفل القومية - محفل التوفيق 

 - محفل جلوت - محفل فينكس -محفل جاريبالدي 

 - محفل التحرير - مقام إيزيس -محفل اليركبيون 

 - مقام جلوت - محفل أوزوريس -محفل الوحدة 

 - مقام سولون - محفل إسماعيل -محفل فتراتيوس 

 محفل إيزيس -  محفل اليرنيكسون-محفل هارميس 

ولما كان عليه الواقع نظراً لهذا الحجم من المحافل، 

السياسي العرب يحيث النظام العربي كان جد متأثراً 

بما يصدر من قبل الرئيس جمال عبد الناصر، فإن 

 وأفقد هذا القرار هّز أركان الماسون عربياً وعالمياً،

ر العدو اإلسرائيلي أداةً كان يوظفها في خدمته، ويفس

لنا هذا األمر هذا البروز للماسون بعد أن بدأت 

 وتفتح مكاتب للعالقات مع تطرح مشاريع التطبيع

 .العدو

وفتاوى من األزهر الشريف جاءت تؤكد في أكثر 

ففي برنامج إذاعي . من مناسبة يهودية الماسونية

 ٥بإذاعة القرآن الكريم في القاهرة، صباح األربعاء 

 تشرين ٢٨وافق فيه  هـ الم١٤٠٥ربيع األول 

بين السائل "، في برنامج عنوانه ١٩٨٤الثاني 

، قال عضو لجنة الفتوى باألزهر الشريف، "والفقيه

 :، عن الماسونية ما يليالشيخ عطية صقر

يزعم هؤالء أنهم يبنون المجتمع وفق نظام هندسي "

دقيق، وأنهم يذيبون النعرات القومية، والعصبيات 

والحقيقة أن شعاراتهم البّراقة . . . الجنسية، والدينية

خدعت الكثيرين من ذوي العقائد الضعيفة أو 

هذه المحافل ما هي إال جهاز  .المطامع القوية

يهودي بأشخاص مسلمين يعملون للتمكين 

 وإزاحة العوائق أمام وجودها في قلب إلسرائيل،
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األوطان اإلسالمية بصورة أو بأخرى، تحثّ األمم 

 التي اعتنقتها ليسهل عليها أن على نسيان عقائدها

تجعل من شعاراتها البراقة الكاذبة طريقاً الى ميالد 

المسلم ال يمكن أن ولذلك فأنا أؤكد، أن  .إسرائيل

ألن االرتباط بالماسونية انسالخ ، يكون ماسونياً

تدريجي عن شعائر دينه، ينتهي بصاحبه الى 

 التي تلك هي الماسونية. االرتداد التام عن دين اهللا

تزعم أنها فوق األديان وفوق األجناس، وهي في 

الحقيقة خدمة مجانية عامة لتدعيم السلطان الصهيوني 

  ). ١" (الدولي في شرقنا اإلسالمي

وعندما كثرت الضجة حول الماسونية وأندية 

الروتاري والليونز، كان أن أصدرت لجنة الفتوى في 

 ٥١٤٠ شعبان ٢٥األزهر الشريف، يوم األربعاء 

م الفتوى ١٩٨٥مايو /  أيار ١٥هـ الموافق فيه 

 :، وهذا نصهاالتالية

بيان للمسلمين من لجنة الفتوى باألزهر الشريف "

الماسونية واألندية التابعة لها مثل الروتاري بشأن 

 .والليونز

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف 

 .ينالمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع

 .وبعد

فإن اإلسالم والمسلمين يحاربهم األعداء العديدون 

بكل األسلحة المادية واألدبية، يريدون بذلك الكيد 

قال  .لإلسالم والمسلمين، ولكن اهللا ناصرهم ومعزُّهم

نا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة " : تعالى

ومن بين هذه  ]٥١: غافر [ "الدنيا ويوم يقوم األشهاد

وسيلة األندية ائل التي يحاربون بها اإلسالم، الوس

 ولهم غاياتهم "اإلخاء واإلنسانية"التي ينشئونها باسم 

وإن من بين هذه األندية  .وأهدافهم الخفية وراء ذلك

الماسونية والمؤسسات التابعة لها مثل الليونز 

، وهم من أخطر المنظمات الهدامة التي والروتاري

يونية، يبتغون بذلك يسيطر عليها يهود والصه

عن طريق القضاء على األديان السيطرة على العالم 

، وتسخير أبناء البالد وإشاعة الفوضى األخالقية

يحرم ولذلك، . للتجسس على أوطانهم باسم اإلنسانية

، على المسلمين أن ينتسبوا ألندية هذا شأنها

وواجب المسلم أال يكون إّمعة وراء كل داع وناد، بل 

ال يكن : ( يمتثل ألمر الرسول حيث يقولواجبه أن

أنا مع الناس، ولكن وطِّنوا أنفسكم، إن : أحدكم إّمعة

أحسن الناس تحسنوا، وإن أساؤوا أن تجتنبوا 

وواجب المسلم أن يكون يقظاً حتى ال  ).إساءتهم

يغّرر به، فللمسلمين، أنديتهم الخاصة بهم، والتي لها 

ي اإلسالم ما نخشاه مقاصدها وغايتها العلنية، فليس ف

 ".وال ما نخفيه، واهللا أعلم

وقد وقّع الفتوى رئيس لجنة الفتو باألزهر، يومها، 

الشيخ عبداهللا المشد، وعّممها مفتي مصر، يومها، 

 .الشيخ عبداللطيف حمزة

وكان للمجمع الفقهي بمكة المكرمة موقف يحظر 

الماسونية ومتفرعاتها، مع التأكيد على أنها من 

وقد صدر قرار المجمع . لعدو اإلسرائيليأدوات ا

 ١٥ هـ الموافق فيه ١٣٩٨ شعبان ١٠الفقهي في 

م؛ وفي نص القرار المنشور ما ١٩٧٨يوليو / تموز 

 :يلي
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وقد تبين للمجمع بصورة ال تقبل الريب، من "

مجموع ما أطّلع عليه من كتابات ونصوص، ما 

 :يلي

ارة  إن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها ت-١

وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن 

مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع 

األحوال محجوب علمها حتى على أعضائها إال 

خواص الخواص الذين يصلون بالتجارب العديدة الى 

  .مراتب عليا فيها

 إنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض، في -٢

لى أساس ظاهري للتمويه على جميع بقاع األرض، ع

المغفلين، وهو اإلخاء اإلنساني المزعوم بين جميع 

الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد 

 .والنحل والمذاهب

 إنها تجذب األشخاص اليها ممن يهمها ضمهم -٣

الى تنظيمها بطريق اإلغراء بالمنفعة الشخصية على 

 عون كل أخ أساس أن كل أخ ماسوني مجنّد في

ماسوني آخر، في أي بقعة من بقاع األرض، يعينه 

في حاجاته وأهدافها ومشكالته، ويؤيده في األهداف 

إذا كان من ذوي الطموح السياسي، ويعينه إذا وقع 

في مأزق من المآزق أياً كان، على أساس معاونته 

في الحق والباطل ظالماً أو مظلوماً، وإن كانت تستر 

نها تعينه على الحق ال الباطل، وهذا ذلك ظاهرياً بأ

أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز 

 .االجتماعية، وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات بال

 إن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب -٤

 مراسم وأشكال رمزية إرهابيةعضو جديد تحت 

تي إلرهاب العضو إذا خالف تعليماتها، واألوامر ال

 .تصدر اليه بطريق التسلسل في الرتبة

 إن األعضاء المغفلين يتركون أحراراً في -٥

ممارسة عباداتهم الدينية، وتستفيد من توجيههم 

وتكليفهم في الحدود التي يصلحون لها ويبقون في 

أما المالحدة أو المستعدون لإللحاد . مراتب دنيا

فترتقي مراتبهم تدريجياً في ضوء التجارب 

المتحانات المتكررة للعضو، على حسب استعدادهم وا

 .لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة

 إنها ذات أهداف سياسية، ولها في معظم -٦

االنقالبات السياسية والعسكرية والتغيرات الخطيرة 

 .ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية

 إنها، في أصلها وأساس تنظيمها، يهودية الجذور -٧

 .المية السرية وصهيونية النشاطويهودية اإلدارة الع

 إنها، في أهدافها الحقيقية السرية، ضد األديان -٨

جميعاً لتهديمها بصورة عامة، وتهديم اإلسالم في 

 .نفوس أبنائه بصورة خاصة

 إنها تحرص على اختيار المنتسبين اليها من -٩

ذوي المكانة المالية والسياسية أو االجتماعية أو 

انة يمكن أن تستغل نفوذاً ، أو أية مكالعلمية

ألصحابها في مجتمعاتهم، وال يهمها انتساب من ليس 

لهم مكانة يمكن استغاللها، ولذلك تحرص كل 

الحرص على ضم الملوك والرؤساء والوزراء وكبار 

 .موظفي الدولة ونحوهم

 إنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى، تمويهاً -١٠

نشاطاتها وتحويالً لألنظار، لكي تستطيع ممارسة 
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تحت مختلف األسماء إذا لقيت مقاومة السم 

الماسونية في محيط ما، وتلك الفروع المستورة 

بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة األسود والروتاري 

والليونز، الى غير ذلك من المبادئ والنشاطات 

الخبيثة التي تتنافى تنافياً كلياً مع قواعد اإلسالم 

 .وتناقضه مناقضة كلية

 تبين للمجمع، بصورة واضحة، العالقة الوثيقة وقد

، وبذلك للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية

استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من 

المسؤولين في البالد العربية وغيرها في موضوع 

قضية فلسطين، وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم 

د في هذه القضية المصيرية العظمى لمصلحة يهو

 .والصهيونية العالمية

لذلك، ولكثير من المعلومات األخرى التفصيلية عن 

نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها 

يقرر المجمع الفقهي اعتبار الخبيثة وأهدافها الماكرة، 

الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على اإلسالم 

ا والمسلمين، وأن من ينتسب اليها، على علم بحقيقته

واهللا ولي . وأهدافها، فهو كافر باإلسالم مجانب ألهله

 ".التوفيق

وقد وقّع هذا القرار العلماء السادة، مع حفظ األلقاب 

والمقامات واالحترام لمن هو منهم على قيد الحياة 

عبداهللا : ورجاء الرحمة لمن بات في ذمة اهللا، وهم

 عبدا لعزيز بن – محمد علي الحركان –بن حميد 

 مصطفى الزرقاء – محمد بن عبداهللا السبّيل –باز 

 صالح – محمد محمود الصواف – محمد رشيدي –

 أبو بكر جومي – محمد رشيد قباني –بن عثيمين 

 . عبدالقدوس الهاشمي الندوي–

ولقد أدرج موضوع الماسونية، وعالقتها 

بالصهيونية، في أبحاث المكاتب اإلقليمية العربية 

 رفع ضباط اتصال هذه لمقاطعة إسرائيل، ولقد

المكاتب، خالل مؤتمرهم الحادي واألربعين المنعقد 

 :تنص على ما يلي) ٤(م، توصية رقم ١٩٧٩سنة 

إن لهذه الحركة عالقة وثيقة بإسرائيل )  أ(

والصهيونية العالمية ومؤسسوها من الصهاينة 

المعروفين، وهذه العالقة ثابتة منذ التقاء مؤسسي هذه 

 صهيون في المؤتمر الصهيوني الحركة مع حكماء

بمدينة بال السويسرية برئاسة تيودور هرتزل سنة 

 .، الذي انبثقت منه خطة إنشاء دولة إسرائيل١٨٩٧

 يشير – البناؤون –إن اسم الحركة الماسونية )  ب(

الى محاولة بناء هيكل سليمان وهو هدف الصهيونية 

 .العالمية

أنحاء العالم، إن المحافل الماسونية، في جميع )  ت(

تضع على واجهاتها، في غالبية مراكزها، نجمة 

كما أن اللون األزرق، . داود، وهي شعار إسرائيل

. الذي تطلى به المحافل هو لون علم إسرائيل

والمطرقة والفرجار وآالت النجارة والبناء، التي 

تستعملها هذه المحافل في شعاراتها، هي رمز هرم 

 ).١"( إعادة بنائههيكل سليمان، والعمل على

حول هذه التوصية جاء عن مكاتب مقاطعة إسرائيل 

 :ما يلي
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والرجوع الى أحكام قانون .. . بعد مداولة األمر "

ومبادئ المقاطعة المقررة، وقرار مجلس جامعة 

، المتخذ في دورة انعقاده ٢٣٠٩الدول العربية رقم 

السابع واألربعين بشأن ذوي الميول الصهيونية، 

 :لمؤتمر بما يليأوصى ا

اعتبار الحركة الماسونية حركة صهيونية ألنها : أوالً

تعمل بإيحاء منها لتدعيم أباطيل الصهيونية وأهدافها، 

كما أنها تساعد على تدفق األموال على إسرائيل من 

أعضائها، األمر الذي يدعم اقتصادها ومجهودها 

 .الحربي ضد الدول العربية

أو محافل لنشاط الحركة حظر إقامة مراكز : ثانياً

الماسونية في الدول العربية، وإغالق أي أماكن لها، 

 ).٢" (تكون قائمة في تلك الدول

بعد هذا االستعراض لألحكام الصادرة بحق 

الماسونية، وبعد االطالع من خالل ما أوردناه عن 

نظمها ومواقفها من الدين واإلنسانية، ومواقفها 

وف على حقيقة تلك وخططها السياسية، وبعد الوق

الصلة بينها وبين يهود الذين يتخذونها مطية 

ألهدافهم، وبعد االطالع على أساليبها الخبيثة في 

 :نشر الفساد نقول

إن الماسونية حركة يهودية المنشأ واألهداف، وهي 

خادم لمصالح الصهاينة رغم اختالف محافلها، 

 وتعدد أسمائها، لذلك تكون محاربتها واجباً شرعياً

تمليه الضرورات الدينية واإلنسانية والقومية 

والوطنية، وكذلك محاربة المنتسبين اليها أو الى 

أحد أفرعها وملحقاتها، فكل مفسد في األرض ظهير 

 جاء فيه حكم اهللا تعالى – يهود –ألعداء اهللا 

 : وهو في اآلية الكريمةالواجب تطبيقه

سعون إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله وي<<

في األرض فساداً أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم 

وأرجلهم من خالف أو ينفقوا من األرض ذلك لهم 

>> خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم

)١.( 

، ٣الماسونية واألديان، ج : عاصي، أنطوان) ١(

م، ١٩٩١بيروت، منشورات مؤسسة عاصي، عام 

 .٦ص 

، ١١، العدد ١٣، السنة )بيروت(مجلة المشرق ) ١(

 .٨٥٣، ٨٥٢، ص ١٩١٠تشرين الثاني 

، ٨، ج ١٢، السنة )بيروت(مجلة المسرة ) ١(

 .٤٦٩، ص ١٩٢٦تشرين األول سنة 

، .س. الماسونية بين االنحراف واألصولية، م) ١(

 .٦٩، ٦٨ص 

، ١١، العدد ٢٦، السنة )بيروت(مجلة المشرق ) ١(

 .٨٥٩، ٨٥٨، ص ١٩٢٨تشرين الثاني 

علي، لمحات اجتماعية من .  في الوردي، د)١(

، بغداد، مطبعة الشعب، ٣تاريخ العراق الحديث، ج 

 .٣٨٣، ص ١٩٧٢سنة 

عبداهللا، أبو إسالم أحمد، الماسونية في : في) ١(

، القاهرة، دار الزهراء لإلعالم ٢٤٥المنطقة 

م، ص ١٩٨٦ – هـ ١٤٠٦، سنة ١العربي، ط 

١٦٠. 
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، ص .س.  أحمد، معبداهللا، أبو إسالم: في) ١(

١٧٣، ١٧٢. 

، ٥١٥٢، العدد )سوريا(جريدة البعث : في) ١(

١٢/١٢،١٩٧٩. 

، ٥١٥٢، العدد )سوريا(جريدة البعث ) ٢(

١٢/١٢،١٩٧٩. 

 .٣٣اآلية : سورة المائدة) ١(

 قسم       –الماسونية، نشأتها وأهدافها 

 ١٠ من ٧
 بقلم الدكتور أسعد السحمراني٢٠٠٦) يونيو( حزيران ٢

ة في واقع الماسونية مع أواخر القرن قراء

 العشرين للميالد

إن مستجدات سياسية عالمية وإقليمية دفعت بموضوع 

الماسونية الى الواجهة، من ذلك سقوط االتحاد 

السوفياتي السابق، والسعي األمريكي لإلمساك بقرار 

الشعوب ومصائرها تحت غطاء النظام العالمي 

قة العربية كان المستجد الجديد أو العولمة، وفي المنط

األبرز اتفاقات أو عالقات أو مفاوضات مع العدو 

اإلسرائيلي بهدف ما زعم أنه مساع للتطبيع، هذه 

المعطيات أبرزت الى العلن، وألول مرة، في األمة 

العربية وفي لبنان خاصة، بعض الماسون في محاولة 

إلظهار الماسونية بثوب الحمالن بعد أن كان 

اليها بتخفون وال يجاهرون بعضويتهم، المنتمون 

وذلك بسبب الموقف العام اإلسالمي والمسيحي 

والعربي، الذي سبق ذكره، وكله يدين الماسونية 

ويحظرها، ويبين كيف أنها موظفة في خدمة 

 .األطماع اإلسرائيلية

اتجاه : إن هذا الظهور شبه العلني أخذ اتجاهين

 واتجاهاً آخر مجادالت حادة على شاشات التلفزة،

 .كتبوه بأنفسهم فزاد أمرهم افتضاحاً

وألن مؤلف هذا الكتاب كان طرفاً في هذه 

، مدافعاً عن الدين واألمة في مواجهة المجادالت

والشاشات التي كانت فيها برامج . مخاطر الماسونية

حول الماسونية، أو قل مواجهات بيننا وبين الماسون 

 – الجزيرة –  المنار–. L.B.C. – M. T.V: هي

Telelumiere ؛ ومن تابع من الغيورين على الدين

والوطن ال بد أنه يذكر كيف كانت المواجهات 

، ألن اإلنسان منا عندما متوترة وهذا أمر طبيعي

يجابه من ينحازون الى صف العدو، على حساب 

حقوق األمة وكرامتها ودينها، ال يستطيع واحدنا، في 

. ن غاضباً من مثل هؤالءإال أن يكومثل هذا الجو، 

 أننا عندما تلفزيون المنارويذكر القائمون على إدارة 

نوفمبر / حضرنا المناظرة في شهر تشرين الثاني 

م، ودخلت ووجدت بعض الماسون مع مدير ١٩٩٩

، فبادر أحد لم أصافح أحداً منهم وجلستالمحطة 

لماذا ال تسلّم علينا يا دكتور : الماسون قائالً

إنني ال أصافح : فقط وبشكل حاسمسحمراني، 

صهاينة أو يخدمون الصهاينة، فأنا جندي في صف 

 .المقاومة من أجل أمتي

ولكي يكون القارئ الكريم في جو ما خلّفته 

 وكان –مواجهتنا لهذه الحركة الهدامة وأتباعها 



 التحدي الصهيوين                        )٨-١٨(ابع االستراتيجياملت                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٧٩ من٦٧                                            ٢٠٠٩ -تشرين الثاين

 

 أترك ألقالمهم تحدثه عن –ذلك بتوفيق اهللا تعالى 

 .ذلك

م ظهر ماسوني في ١١/٨/١٩٩٨ففي نهار الثالثاء 

البيروتية اليومية، هو، " الديار" من جريدة ٩الصفحة 

القطب األعظم للشرق الوطني : كما حدد شخصيته

: ؛ وقد قالاللبناني اإلفريقي األكبر عبداللطيف سنو

وعلى الرغم من ممانعتي واعتراضي ألي ظهور "

إعالمي للبنائين األحرار، إال أن السيف كان قد سبق 

 فكانت المقابالت التلفزيونية المخيبة آلمال العزل،

. البنائين وحتى آلمال المناظرين منهم أنفسهم

" الديار"إن من حق جريدة : وبصراحة كلية أقول

الغّراء، بل من واجبها أن تكتب عن الموضوع الذي 

تريد وفق قناعتها وحريتها، ولكن ليس من حق أحد 

ي أي وسيلة من البنائي األحرار أن يقبل بالظهور ف

إعالمية ألسباب ال يجهلها حتى المبتدئ، ولكن ما 

 ".كتب كان قد كتب

كالم المدعو عبد اللطيف سنو ال أظنه يحتاج لتعليق، 

، ولكنني وفقنا لننزل بهم هذه الصفعةونحمداهللا أن 

أتوقف عند عبارته األخيرة التي يصرح فيها بأنه 

ة ليس من حق أي ماسوني أن يظهر من خالل وسيل

، وهذه إدانة لهذه الماسونية، ألن اإلنسان إعالمية

يستتر بما يمارسه وال يجهر به عندما يكون تآمرياً 

أو رذيلة أو أو معادياً للمجتمع، ولو كان غير ذلك 

 .لما استحى بإعالنه

ونترك لتصريح آخر للماسون يخبرنا بما عانوه بعد 

 ، والتصريح اآلخر هو مقالة في مجلةمجابهتنا لهم

التي تصدر في بيروت وتوزع " صوت النخبة"

وهي تنطق باسم الماسون مديرها توزيعاً محدوداً، 

 .العام نقوال الهريري ماسوني قديم

في الصفحة الرابعة " صوت النخبة"لقد جاء بتوقيع 

، ١٤٥ العدد ٢٠٠٠أبريل / من عدد شهر نيسان 

": يا ماسون لبنان اتحدوا"يقول المقال تحت عنوان 

 المآسي التي عاشها ماسون لبنان، ال بسبب بعد"

انشقاقاتهم، وال بسبب نزاعاتهم على المراتب 

بل بسبب ما خلّفته الحلقات والمناصب والمكاسب، 

الشاطر " عبر برامج التلفزيونية منذ وقت ليس ببعيد

على حلقتين، وبرامج . L.B.Cالذي بثته الـ " يحكي

عدها ، وب.M.T.Vالذي بثته الـ " سجل موقف"

وبعدها محطة الجزيرة الفضائية، " المنار"محطة 

، كل الماسون، واآلثار السيئة التي حصدها الماسون

وفي لبنان تحديداً، من أقاويل وأراجيف أصابت كل 

ماسوني بالصميم، وجعلته يفكر أكثر من مرة، هل 

ال يحسن رجاالتها، حسب يستمر في هكذا مؤسسة 

تعليل األسباب ، ومع ما يّدعون، الدفاع عنها

والمسببات منها ندرة الثقافة، قلة التعليم، تغلُّب 

 ".الخ. . .التجارة على ما عداها

هكذا، وبحمد اهللا تعالى، أوصلنا الماسون الى حالة 

إحباط وفقدان الثقة بالنفس ألن كلمة الحق أقوى، 

، وأن يصرحوا بأنهم وهل من إدانة لهم أكثر من هذا

ليم، وأن بعضهم بدأ يعيد النظر قليلو الثقافة والتع

إن حالة بانتمائه للماسونية بعد المقابالت التلفزيونية؟ 

ضياع وتشتت تحكم هؤالء الماسون أو البنائين، في 

أيامنا هذه، مع إرباك كبير، وقد الحظ ذلك المتتبعون 

على " سجل موقف"، خاصة حلقة للحلقات التلفزيونية

 حيث وقع م،١٩٩٨في شهر أيار . M.T.Vشاشة 
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وتبارزوا أمام الشاشة وتبادلوا كيدهم في نحرهم، 

 .التهم

ومما يظهر حالتهم هذه مقاالت برزت الى العلن، من 

في عدد . خالل مطبوعات، وكل ذلك بأقالمهم

م، يقول ١٩٩٤مايو / لشهر أيار " صوت النخبة"

: وقفة تأمل؛ ما يلي: نقوال الهريري تحت عنوان

والخطأ في موقف هذا وبغض النظر عن الصواب "

أو ذاك، نرى بهذه الدعوة االلتفاف حول رأي موحد 

للعشيرة، وحصر الصراع في نطاق الخالف على 

فمسكينة  .األصلح وليس لمصالح ذاتية وشخصية

. . . بنائيتنا، بنائية األلوان واألشكال واألجناس 

مسكينة هي بعد أن سلّمت مقدرتها لحفنة من األميين 

النتهازيين الذين ال يهمهم سوى والوصوليين وا

 ).١(المكاسب اآلنية الزائلة والقنزحة 

مسكينة هي، ومساكين من يّدعون القيادة عليها، بعد 

أن أشبعونا تفاخراً وزهواً بإنجازات وهمية عبر 

ووعود أقلها .. . خطب وتصاريح رنّانة طنّانة 

 ".عرقوبية، هي أحبار على ورق

ماسون يحتاج لشرح ال أظن كالم الهريري عن ال

وتحليل وتعليق، حيث نسب لهم كل أنواع الرذائل، 

من الكذب الى الغرور الى األنانية واالنتهازية، الى 

، وكل ذلك يفضح غير ذلك من األمراض االجتماعية

حقيقتهم ويظهر مدى تهافت مزاعمهم؛ إذ كيف 

يّدعون أنهم يبنون وهذه األوصاف تهدم كل مبني، 

عرفة واآلداب وهم، كما يصفهم، وكيف يّدعون الم

جهلة وأراذل؟ ومن خالل صفحات المجلة نفسها 

م في ١٩٩٤أبريل / ، في عدد نيسان "صوت النخبة"

، نجد ماسونياً آخر وقع مقاله باسم )٣٤(الصفحة 

قادة البنائية اللبنانية، أو .. القادة : "سمير أنطون يقول

نذ م. من بقي منهم على األقل، في إجازة مفتوحة

سنوات وهم في إجازة، يجلسون في منازلهم، 

يدخنون، يشربون القهوة، وينتظرون عودة األمور 

الى نصابها، ليعودوا الى تصدُّر الحفالت والجلسات، 

والنفش والكنفشة، فيطلقون الشعارات الجوفاء، 

وال مرة، منذ  .وتتصدر صورهم الصحف والمجالت

لقد  . . .األحداث، اجتمعوا من أجل قضية مصيرية

بالترقب، . . بالشماتة . . شغلوا أنفسهم بكل شيء 

باالنطواء، باالنزواء وبأمور كثيرة، والمطلوب كان 

وما زال واحداً، هو النظر للبعيد، الى اإلخوان 

المشرذمين بال قيادة جامعة، وعدم ارتباطهم مع 

   ".محيطهم والعالم

يهي إذا كانوا لم يجتمعوا مرة لقضية مهمة، فمن البد

أن تكون اجتماعاتهم للّغو والمفاسد والتقوقع على 

أنفسهم، يجترون مفاهيم جوفاء وبواسطتها ينعزلون 

عن الواقع، كما يصرح هذا الكاتب الماسوني، بعد 

كل هذا أيحق لماسوني أن يّدعي بأنهم يفعلون 

 ويقدمون؟

أما موضوع االنشغال باأللقاب الجوفاء التي 

الغرور أو الشعور يستخدمونها إلرضاء مرض 

بالدونية والنقص، فقد تحدث عنه أحدهم، عبداللطيف 

 ٢٩في عدد نهار األربعاء " الديار"سنو، لجريدة 

يعلِّق القطب : "م، حيث جاء١٩٩٨يوليو / تموز 

األعظم، وحسب الكالم الذي أورده الهريري يكون 

هذا الشخص قد اعتمد الكنفشة والقنزحة في وقت 

 .يعيبها على سواه
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والماسونية، بكثير من أسرارها، باتت على عربات 

كالخضار إبان الحرب األهلةي في لبنان، وإذا كان 

بعض الماسون قد أنكر ذلك أثناء المقابلة التلفزيونية، 

رغم أن المتوافر من الوثائق بين أيدي الباحثين يؤكد 

 يؤكد هذا األمر – السابق الذكر –ذلك، فإن سنو 

مع األسف ": ما يلي" الديار"ريدة فيقول في أجوبته لج

أن الحرب اللبنانية دمرت جميع محافلنا في المنطقة 

 كما كانت تسمى آنذاك، في بيروت، وكنت الغربية،

العين مع األسف بعض األوسمة  أرى بأم

والمسروقات والمطبوعات للشرق على عربات 

 ".المتجولين

أما عن التخبط والتعمية والتضليل فحدث عن 

. سونية وال حرج، خاصة في موقفهم من الدينالما

فبعضهم يقول إنه مؤمن متدين، هذا ما قالوه حين 

واجهناهم من خالل الحلقات التلفزيونية، وقلنا لهم 

بأنكم تأخذون من اليهودية، وبعدها تعتمدون مفاهيم 

بعيدة عن الدين الحق، ولذلك حكم المسلمون كما 

 .المسيحيون، بمروقكم من الدين

 هو أنطوان صعب، من المحفل األكبر اللبناني، ها

نهار اإلثنين " الديار"يقول في كلمة له، نشرتها جريدة 

أمة تدين : "م، عن الماسونية، بأنها١٠/٨/١٩٩٨في 

بكتاب واحد وتصلي صالة واحدة وتنطق بلغة اإلخاء 

وأنطوان صعب، الذي قال في برنامج ". الكوني

، .M.T.Vزيون ، من خالل شاشة تلف"سجل موقف"

بأن الماسونية ال تتدخل في اإليمان الديني ألتباعها، 

وأنه ماروني يمارس شعائره الدينية، وكذلك يفعل 

المسلم من بدعتهم، لم يقل لنا في تصريحه، اآلنف 

الذكر، ما هو الكتاب الواحد الذي يعتمده الماسون، 

وما هي الصالة الواحدة، وهل هذا الكتاب سوى 

العهد القديم، وهل طقوسهم سوى التوراة أو 

 .اليهودية؟ ولكن األمر غير ذلك، ولذا أخفوا الحقيقة

وأنه لمفيد، لمزيد من فضح الماسون، أن نبين من 

نصوصهم مقدار ما يمارسون من تضليل وتمويه، 

خاصة في موضوع االلتزام الديني، وما ذلك إال 

ليهودية ما يلتزمونه، ولو كان موقفهم سليماً لما 

 .جلوا من إعالنهخ

، )٣٦(، رقمة "العشيرة الحرة: "في عدد لمجلة اسمها

م، ١٩٧١فبراير من العام / صادر في شهر شباط 

الماسونية تعلِّم اإلنسان : "يقولون في الصفحة الثالثة

ويعمل . . . أن يتمرن على إحسان وفعل الخير 

وفي  ".بموجب مبادئ الدين ويحترم سننه وشرائعه

:  يقولون، في موقع آخر، ما يليالصفحة نفسها

فكل . . . الماسونية ال تتقيد بدين، وال تتحيز ألحد"

ماسوني، يعتبر الكتب المقدسة وخلود النفس أساساً 

لعقيدته، وهو حر، ال يتقيد غال بضميره ومبدئه، 

 ".الذي هو في الواقع دينه وعقيدته

أن الماسوني : ، أولهاثالثة مواقف في صفحة واحدة

: بموجب مبادئ الدين ويحترم شرائعه، وثانيهايعمل 

أن ضمير : أن الماسونية ال تتقيد بدين، وثالثها

ومثل . الماسوني ومبادئه الماسونية هي دينه وعقيدته

هذا التردد في المواقف ليس سوى تعبير عن 

انحراف الماسون والتزامهم بما ال يجرؤون على 

 .هذاالتصريح به، وإال لم يكن ثمة داعٍ لمثل 

وألنهم اعتمدوا في محافلهم تصميمها كأوصاف 

الهيكل المزعوم في العهد القديم، واعتمدوا فيها 
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الكتابات العبرية والرموز اليهودية، وما أعلنوه كان 

غير صريح، كما تبين من العرض السابق، فإن 

 –ماسونيتهم ليست سوى مؤسسة رديفة لليهودية 

طماع الصهيونية التي تهدف الى تحقيق األ

اإلسرائيلية بالقدس من خالل الهيكل المزعوم، والى 

نشر األدبيات العبرية؛ وما يدعم وجهة النظر هذه 

وثيقة بخط اليد من محفل ماسوني تحدد كلمات السر 

المعتمدة من أجل دخول األعضاء، وكلها أسماء 

 عبرية، وألن من استخدموها من أعضاء –يهودية 

ن، وما استخدامها إال المحافل هم مسلمون ومسيحيو

ألن ماسونيتهم يهودية المذهب صهيونية الهوى، 

وسنضع صورة لهذه الوثيقة في متن النص هنا 

 .لتنطق هي نفسها بانتماء الماسون الحقيقي

وللتحديد فإن هذه الوثيقة كانت في منزل ماسوني 

من المحفل األكبر الوطني المصري، مع وثائق 

د االسم حرصاً على أخرى، منها شهادات، ولن أور

 .عائلة الشخص ألنه قد توفي منذ مدة

 : األستاذ السري• 

 زيكزاك :   كلمة المرور

 آدوناي :   كلمة السر

 ٢١×٣:   العمر 

 : األستاذ الكامل• 

 سنط :   كلمة المرور

 يهوفاه :   كلمة السر

  واحدة في ابتداء العمل وسبعة في ختامه٨:   العمر

  :كاتب السر األمين• 

  ٢، زومالب ١جوهاين :   كلمة المرور

 يهوة:   كلمة السر

 : القاضي والحاكم واألستاذ اإليرلندي• 

 عليتو :   كلمة المرور

 جاكنباي، حزقيل يهوفاه، حيرام شوكيس :   كلمة السر

 مهندسون بنائون :   العمر

 ]الكلمة العظمى: [  القرعات

 : مدير المباني• 

 جاكنباي :   كلمة المرور

 يهوذا:   كلمة السر

 : األستاذ المنتخب من تسعة• 

 استوكلين :   كلمة المرور

 جويرت:   كلمة السر

 : األستاذ المنتخب من خمسة عشر• 

 الميكام :   كلمة المرور

 زريال :   كلمة السر

 فيلياله] جوابها: [  العمر

 : الفارس المنتخب والسامي رئيس االثني عشر قبيلة• 

 ستويكس :   كلمة المرور

 أدوناي:   كلمة السر

 : األستاذ البناء األعظم• 

 بري بناين :   كلمة المرور

 أدوناي:   كلمة السر

 أسكوتلندي • 

  ١جايولوم:   كلمة المرور

 شبولت :   العمر

  كلمة المرور األولى:   القرعات

 : الشعبة المقدسة • 

  ٢حاكوبيم :   كلمة المرور

 تورة الكلمة المس:   كلمة السر

 الحنان :   العمر

 كلمة المرور األولى :   القرعات
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  ٣آدوناي :   كلمة المرور

 بيكاماكه يامكاواه :   العمر

 الكلمة العظمى :   القرعات

 يهوفاه :   العمر

 الكلمة المقدسة:   القرعات

 : فارس الشرق• 

 مايدر حمايك :   كلمة المرور

 دافدروم :   العمر

 سة كلمة مقد:   القرعات

 شاالل شالوم أبي :   العمر

 الكلمة العظمى:   القرعات

 : أمير أورشليم• 

 تبليت ج اسريم :   كلمة المرور

 ادار ثالى امريم :   العمر

 الكلمة المقدسة:   القرعات

 : فارس الشرق والغرب• 

 جالوم :   كلمة السر

 ايادوق :   العمر

 الكلمة المقدسة:   القرعات

 : رديفارس الصليب الو• 

 أمري :   كلمة المرور

  ٢باكس فويس :   كلمة السر

  ١ عمانويل:   العمر
 ٣٣العمر :   القرعات

هذه الوثيقة، التي تبين ارتباط الماسون باليهودية، 

ال تزال سارية المفعول لجهة توظيف طاقات 

الماسون في خدمة العدو اإلسرائيلي المغتصب 

القبيل كان ومن هذا . لفلسطين وأراض عربية أخرى

ما تناقلته الصحف التركية من معلومات في تقرير 

 :جاء فيه ما حرفيته

يرتبط اسم الماسونية في تركيا، بأحداث هامة في "

االتحاد "أواخر العهد العثماني، عندما اتُّهم قادة 

باالنتماء اليها والمشاركة في خلع " والترقي

 .م١٩٠٩السلطان عبد الحميد الثاني العام 

اسم الماسونية مالزماً لليهودية ومن ثم وكان 

م، وهذا ١٩٤٨عند قيامها في العام " إلسرائيل"

التالزم ما زال شائعاً ومنتشراً الى اليوم في تركيا، 

بل وغالباً ما تنشر الصحافة التركية أخباراً ووقائع 

عن ارتباط الماسونية بالحركة اليهودية العالمية 

 .وبإسرائيل

م، عندما ١٧٣٨ي تركيا، الى العام وتعود الماسونية ف

تأسس محفل باللغة الفرنسية في إسطنبول، وفي العام 

م تأسس محفل آخر في مدينة إزمير، لكن أول ١٧٧٣

م، وقد ١٨١٦جمعية ماسونية فعلية تعود الى العام 

أسسها حاكم مصر حليم باشا، غير أن هذه الجمعية، 

 مصر، وبسبب خالفات السلطنة العثمانية مع خديوات

م ١٩٣٥وفي العام . أغلقت بعد قليل من تأسيسها

 جمعية ماسونية، بعدما ٣٥كانت تعمل في تركيا 

الى " مشرقي أعظمي عثماني"تغّير اسمها من محفل 

م؛ أي الفترة ١٩٢٦في العام " الجمعية التركية العليا"

ويكشف ماسوني . التي بدأ فيها أتاتورك استالم البالد

القة بين الماسونيين واألتراك تركي جانباً من الع

وإسرائيل، إذ يقول يوجيه قاطرجي أوغلو، العامل 

في وزارة الصحة التركية، وسابقاً في التلفزيون 

إن الماسونيين األتراك هم في واإلذاعة التركيين؛ 

. الوقت نفسه أعضاء في محافل إسرائيل الماسونية

ويعتقد قاطرجي، الذي أتّم عامه العشرين في 

سونية، ودرجته هي الرابعة عشرة، مستنداً الى الما
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إحدى الصور أن جاك قمحي، زعيم يهود تركيا، 

 ألفاً، والذي تعّرش في ٢٦البالغ عددهم حوالي 

م الى محاولة تصفية في ١٩٩٣يناير / كانون الثاني 

إسطنبول هو رئيس لمحفل نور في تل أبيب، وهو 

 وفي يليقسم يمين الوالء لدولة إسرائبهذه الصفة 

 .ذلك مخالفة لقانون الجمعيات التركية

ويحظى أتاتورك بتمجيد يصل الى درجة التقديس 

عظيم "لدى الماسونيين األتراك، فهو بنظرهم 

، ويواظبون على زيارة ضريحه في أنقرة "عظمائنا

العيد الوطني (نوفمبر /  تشرين الثاني ٢٩في 

، نوفمبر/ ، وفي العاشر من تشرين الثاني )التركي

 .ذكرى وفاة أتاتورك

وإذا انتقلنا غرباً الى فرنسا، حيث يمارس الماسون 

تأثيرهم لصالح العدو اإلسرائيلي، وكان من أبرز 

 محاكمة المفكر روجيه غاروديالقضايا قضية 

متسترين بتهمة العداء للسامية، وقد جاءت الفضيحة 

من الجسم القضائي الفرنسي، الذي ضاق ذرعاً بما 

، وط ماسونية على القضاء في فرنساضغيجري من 

ذلك، حيث " النوفيل أوبسرفاتور"وقد نقلت صحيفة 

أكتوبر من العام / ورد فيها في أوائل تشرين األول 

لقد خرج مونغو لفييه، وهو من : م ما يلي١٩٩٩

متهماً محفل كبار القضاة الفرنسيين، عن صمته 

ير الشرق األكبر في الحركة الماسونية بفرنسا بالتأث

، وهي المرة األولى على مسار القضاء في فرنسا

التي يتحدث فيها قاض علناً عن أزمة من هذا النوع، 

وكان مونغو لفييه قد حكم في قضايا مثيرة للجدل في 

المجتمع الفرنسي، وكانت آخر القضايا التي حكم فيها 

: قضية الفيلسوف روجيه غارودي بشأن كتابه

وقد ". اإلسرائيليةاألساطير المؤسسة للسياسة "

صرح هذا القاضي بعد أن تم نقله الى محكمة نيس 

إني متعب ومفاجأ في مواجهة : في جنوب فرنسا

 ولقد الحظت وجود عوائق وعثرات شبكات منظمة،

لقد صادفت مثل هذه الشبكة الماسونية .. غير مفهومة

في مسائل أخرى لكني هنا وجدت تأثيرها على 

 .القضاء

ن لنا مدى ما تقدمه الماسونية من هذه الوقائع تبي

، ومقدار الخدمات التي خدمات للعدو اإلسرائيلي

تقدمها للصهيونية، إضافة لمعاداتها للعدل وحقوق 

اإلنسان والدين من خالل دعم علمانية أتاتورك أو 

عنصرية الصهيونية، ومصادرة حرية الفكر، كما 

وهل بعد هذا يستطيع . حصل مع المفكر غارودي

 ون القول بأنهم ليسوا في خدمة الصهيونية؟الماس

كلمة بالعامية يتداولها اللبنانيون، ويقصد بها من ) ١(

 .كان مغروراً ومّدعياً

 قسم       -الماسونية، نشأته وأهدافها 

 ١٠ من ٨
بقلم الدكتور أسعد  -- ٢٠٠٦) يونيو( حزيران ٢

 السحمراني

 بعض الرموز الماسونية

 يقول أحدهم، كما نشرت :إشارة التعارف والسالم

م، ما ١٧/٧/١٩٩٨في عدد الجمعة " الديار"جريدة 

إن اإلشارة أن يكون الماسوني منتصباً، ويجعل : يلي

ذراعه اليسرى على طول جسمه واليد اليمنى تحت 

حلقه، ويضم أصابعه األربعة ويفتح إبهامه على شكل 
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 زاوية، ثم يزيح، أفقياً، اليد اليمنى ثم يترك يده تسقط

على جانبه األيمن بحيث يمثل بحركته زاوية على 

 .نفسه

أما اللمسة فتكون بأن يأخذ الماسوني بيمين الذي يريد 

أن يعرفه بنفسه فيجعل إبهامه على أعلى سالميات 

سبابته بينما يدق بأصابعه األربعة ثالث دقات في 

فهذه اللمسة تستدعي التلفظ بالكلمة السرية، . كفه

وتلفظ ) JACKIN( جاكين وهذه الكلمة هي

، وهذه الكلمة .ن.ي.ك.ا.ج: بالحروف المقطعة

يستبدلها الطقس الفرنسي بلطفة طوبلقاين 

)TUBALCAIN( وهو اسم أحد أبناء المك في ،

أما في الطقس األسكوتلندي فالكلمة السرية . التوراة

، وقد ورد اسمه في سفر )BOOZ(هي بوعز 

 الذي ولد يشي راعوت التوراتي، فهو والد عوبيد،

يشي، الذي ولد داود، وداود ولد سليمان الذي يّدعي 

 .الماسون بأنه المؤسس

هكذا نالحظ بأن كل ما لهم يعود في جذوره الى 

اليهودية وبني إسرائيل، فما رد الماسون الذين 

 يزعمون عدم ارتباطهم بالعدو؟

 DICTIONNAIRE DE LE: (أما في كتاب

FRANC-MACONNERIE ( لمؤلفه

)BERNARD BAUDOUIN (فقد ورد ما يلي :

في العالم الماسوني، التحية هي عدة إشارات 

للتعارف يقولها الماسونيون عند التقائهم، وتكون 

اإلشارات حسب الطقس المتبع، وحسب الرتبة التي 

 .يكون فيها الماسوني

ففي درجة المبتدئ يسلِّمون بإشارات تكون بضرب 

، أما في درجة الرفيق الخاصرة بواسطة اليد اليمنى

فاإلشارة، عند السالم، تكون بضرب القلب واليد 

اليسرى والمحزم في الوسط بواسطة اليد اليمنى عدة 

مرات، أما رئيس المحفل فإنه يقوم بإشارة تنتهي 

 .بضرب الخاصرة بواسطة اليدين االثنتين

 :ويقول مؤلف الكتاب السابق ذكره في موقع آخر

 عناصر التعارف األكثر اإلشارة هي واحدة من

شيوعاً واستعماالً بين الماسون، إضافة الى كلمات 

فكل درجة لها إشارات . ولمسات خاصة بكل مستوى

خاصة تبرز هويتها من خاللها وتتدرج في ثالثة 

يوجد . . .  رئيس – رفيق –مبتدئ : مستويات

روايات مختلفة حسب الطقوس المعتمدة، ولكن في 

اإلشارات في الدرجات الواحدة أغلب الحاالت تكون 

فاإلشارة تتم بواسطة اليد وتنتهي بداية في . متقاربة

خط أفقي ثم في خط عمودي مما يستدعي تشكيل 

ففي درجة المبتدئ تكون .. . مثلث قائم الزاوية 

اإلشارة بوضع اليد اليمنى على العنق بشكل مسطح، 

واألصابع األربعة مضمومة الى بعضها، واإلبهام 

رج بعيد عنها، بحيث يكون الشكل مثلثاً بزاوية منف

قائمة، بعد ذلك تمرر اليد اليمنى على طول الجسم 

 . . .وتسقط على جانب الجسم

وهكذا تتنوع اإلشارات بين طقس وطقس ودرجة 

وأخرى، لكن المبدأ أن إشارات التعارف الخاصة أمر 

 للنور LUMIERE: النور. معتمد عند الماسون

اسون في طقوسهم ويرجعون ذلك الى مكانة عند الم

المساّرة، وهي احتفاالت كانت تقام إلبالغ عضو 
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جديد على بعض أسرار الديانات القديمة والجمعيات 

 .السرية

عندما ينتسب عضو جديد الى الماسونية ويدخلونه 

المحفل يكون معصوب العينين، ونزع العصابة عن 

ل هذا عندما يدخ .عينيه يعني أنه قد منح النور

العضو الجديد تكون أمامه جثة ترمز لمصير 

الماسوني الذي سيخنث بيمينه، وتكون سيوف 

الحراس مرفوعة باتجاه هذه الجثة، وعلى رقبة 

 .الداخل وأمامه كلمتا العدل والرحمة

أما في داخل المحفل فاألنوار عندهم تفسر على 

 :الشكل التالي

 –فل رئيس المح:   أنوار المحفل الماسوني وهم

 .  السكرتير– القارئان –المشرفان 

 .  بيكار – مثلث –التوراة :   األنور الثالثة وهم

 – قوة –حكمة :   ثالث نجوم على األعمدة الثالثة هي

 .جمال

أما مع الماسونية الرمزية، وفق الطقس األسكتلندي، 

المثلث القائم الزاوية : فقد أصبحت األنوار ترمز الى 

 ).التوراة(نون المقدس  القا– البيكار –

 مالحظة

إن التأكيد على وجود التوراة في ثالوث األنوار مع 

األعمدة الثالثة الموجودة في الهيكل المزعوم، الذي 

تحدث عنه العهد القديم اليهودي؛ كل ذلك يؤكد 

إن الدخول في الماسونية  .ارتباط الماسونية باليهودية

ج من  يعني تلقي النور والخرو– حسب زعمهم –

الظلمة ومن األمية الى العلم، ومن الجهل الى 

 .المعرفة

 كلمة من أصل التيني مشتقة ACACIA: أكاسيا

و . من هو بدون شر أو مرضمن اليونانية، وتعني 

ACACIA ترمز الى خشب السنط المرتبط 

واألكاسيا . بأسطورة أحيرام وبناء الهيكل المزعوم

سيا شجرة مقدسة عند الماسون، وغصن األكا

الموضوع على جثة أحيرام له عالقة مع الوّزال، 

والوزال نبات زهره أصفر من فصيلة القرنيات كان 

 .يستعمل لدفن الموتى عند القدماء

وفي نصوص التوراة من العهد القديم نصوص حول 

األكاسيا، وأنه الخشب غير القابل للفساد، وأنها 

وفي سفر . شجرة من الصحراء الكبرى في إسرائيل

ففي . الخروج أنهم صنعوا طاولة من خشب األكاسيا

واصنع المذبح من خشب السنط، وليكن : "هذا السفر

طوله خمسة أذرع وعرضه خمسة أذرع، مربعاً 

 ".يكون المذبح، وثالثة أذرع علوه

إن هذا التقديس واالستخدام لألكاسيا يؤكد كذلك 

على االرتباط بين الماسونية والنص التوراتي، 

 .ي بين الماسونية واليهوديةوبالتال

 قسم      –الماسونية، نشأتها وأهدافها 

 ١٠ من ٩
بقلم الدكتور أسعد  -- ٢٠٠٦) يونيو( حزيران ٢

 السحمراني

 ٣ - ٢ - ١ملحق 

 ملحق رقم واحد
 ١٩٤٦ سنة ٤أمر عاٍل رقم 
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نحن حسين صبري باشا األستاذ األعظم للمحفل 

 .األكبر الوطني المصري

 الطلبات الواردة على المحفل بعد االطالع على

األكبر من بعض حضرات األخوان المحترمين في 

لبنان الشقيق بالتماس تشكيل لجنة تشرف على إدارة 

وعلى ما عرضه  .المحافل المصرية وتنظيم سيرها

 .علينا حضرة األخ كلي االحترام السكرتير األعظم

وبما أن المحافل المصرية بلبنان الشقيق جزء متمم 

فل األكبر الوطني المصري ويهمنا أمرها لهذا للمح

وبعد االطالع على قرار اللجنة الدائمة  .االعتبار

وبعد موافقة حضرة  . مارس الحالي٢٧بتاريخ 

صاحب الدولة واالحترام الكلي األخ سامي بك 

 .وبما لنا من السلطة القانونية بناء عليه .المصلح

نأمر بما هو آت: 

 :مادة أولى

 لإلشراف على المحافل المصرية بلبنان تشكل لجنة

 .الشقيق من حضرات األخوان المذكورين

. . . حضرة صاحب الدولة واالحترام الكلي األخ سامي 

 .رئيساً

 .وكيالً. . . حضرة صاحب المعالي األخ جبران بك 

بك، . . حضرات األخوان المحترمين، الدكتور فؤاد 

. . . ير ، الشيخ من. .. ، حسن بك . .. واصف بك

 .أعضاء.. األستاذ مصطفى 

 :مادة ثانية

مهمة هذه اللجنة اإلشراف واالطالع والموافقة على 

التكريس والترقية والفصل في القضايا وكذلك فيما قد 

يحدث من سوء التفاهم أو النزاع بين األخوان طبقاً 

لقانون المحفل األكبر الوطني المصري وتكون 

 موافقة المحفل األكبر قراراتها نافذة المفعول بعد

 .وذلك لمدة سنة من هذا األمر العالي

 :مادة ثالثة

على حضرة األخ كلي االحترام السكرتير األعظم 

 .تنفيذ أمرنا هذا

األستاذ األعظم حسين /السكرتير األعظم محمد رفعت

 صبري

صورة طبق األصل مرسلة لجميع المحافل والمراجع 

 .ذات الشأن للمعلومية

 عظم محمد رفعتالسكرتير األ

 ٢ملحق رقم 

 مالحق

 ١٩٤٦ سنة ٦أمر عاٍل رقم 

نحن حسين صبري باشا األستاذ األعظم للمحفل 

بعد االطالع على األمر  .األكبر الوطني المصري

 الخاص ١٩٤٦ مارس سنة ٢٧ بتاريخ ٤العالي رقم 

بتشكيل لجنة اإلشراف على محافل لبنان التابعة 

وبعد اإلحاطة  .للمحفل األكبر الوطني المصري

باتجاهات حضرات أعضاء هذه اللجنة التي تتفق مع 

وبما لنا من السلطة  بناء عليه .المصلحة العامة

 :نأمر بما هو آٍت، القانونية

 :مادة أولى

مع االحتفاظ بما للمحفل األكبر الوطني المصري من 

الحقوق يكون لهذه اللجنة أن تضم الى عضويتها من 

 .اون معهاترى من المصلحة التع

 :مادة ثانية
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لهذه اللجنة كامل السلطة في تنظيم وضعية المحافل 

في لبنان وذلك لمدة ثالث سنوات بدالً من سنة 

 .واحدة

 :مادة ثالثة

على اللجنة أن تخطر المحفل األكبر الوطني 

 .المصري بنتيجة قراراتها

 :مادة رابعة

على حضرة األخ كلي االحترام السكرتير األعظم 

 .أمرنا هذاتنفيذ 

السكرتير األعظم األستاذ األعظم محمد رفعت حسين 

 صبري

صورة طبق األصل مرسلة لجميع المحافل والمراجع 

 .ذات الشأن للمعلومية

 السكرتير األعظم محمد رفعت

 ٣ملحق رقم 

 مالحق

 .سيدي األخ الجليل األستاذ جبران بك

 –تحية وسالماً وشوقاً وبعد 

 مايو ٩ رسالتكم المؤرخة فقد تلقيت ببالغ االرتياح

الحالي، ويسرني كثيراً أن تشرع اللجنة في مباشرة 

ألن مهمتها التي أستمحيكم في تسميتها بالخطيرة، 

الماسونية ال تستطيع أن تؤدي رسالتها للمجتمع إال 

إذا احترم قانونها واتبعت تعليماتها ومبادئها 

المحفل األكبر الوطني  ومن أجل هذا كان السامية،

 موفقاً في اختيار حضرات أعضاء اللجنة لمصريا

من الشخصيات المحترمة التي تعرف كيف تمسك 

بالدفة وتتجه نحو االتجاهات المنتجة، وإال فمن كنتم 

تتوقعون أن يختار المحفل األكبر إذا لم يقع اختياره 

على شخصكم الكريم وعلى حضرات الذين 

 .إنني أسأل لكم التوفيق. سيتعاونون معكم

نزوالً على إرادتكم قد استصدرنا أمراً عالياً و

سيصلكم في البريد القادم بتوسيع صالحية اللجنة ومد 

 .مدتها الى ثالثة سنوات بدل سنة

أما الباتنتا والشهادات فيدهشني عدم وصولها مع أنها 

 إبريل الماضي، فإذا لم ٢٧أرسلت باسمكم بتاريخ 

بالبرق تكن قد وصلت بعد فتفضلوا بتعريفنا ولو 

 .لنرسل بدلها فوراً

في تبصير األخ جالل بك وأرجو أن تكونوا قد وفقتم 

الى أنه خدع بما افتراه على األخوان الموقوفون كما 

، فإني ما زلت خدعت من قبله خمسة عشر عاماً

أحرص على كرامته كرجل له مركزه العائلي 

واالجتماعي، وليس من خلقي وال من واجبي 

طعن في أخ مثله ال أزال أذكر كسكرتير أعظم أن أ

. بالخير ما كان من إكرامه لي في زيارتي األخيرة

عسى أن يتراجع الى حظيرة الحق وإال فسيكون 

المحفل األكبر مضطراً للنزول بشأنه على حكم 

 .والسالم عليكم ورحمة اهللا. القانون

 )إمضاء(المخلص 

 قسم     –الماسونية، نشأتها وأهدافها 

 ١٠ من ١٠
بقلم الدكتور أسعد  -- ٢٠٠٦) يونيو(زيران  ح٢

 السحمراني
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 ٥ و٤مالحق رقم 

 ٤ملحق رقم 

الى إخواننا األعزاء في /بيان هام نأسف إلذاعته

 :سوريا ولبنان

برزت في األيام األخيرة بين إخواننا األعزاء بلبنان 

تنازع وتطلع الى ما يسمونه االستقالل وسوريا حالة 

سببها شيعاً وتصدع البنيان  تفرقوا بالمحلي الماسوني

الذي كان شامخاً متسامياً وفاتهم في الواقع وهم 

ضمن العشيرة الماسونية العربية أنهم مستقلون ألن 

 مكون منهم المحفل األكبر لمصر واألقطار العربية

ومن إخوانهم ال فرق في تكوينه بين المصري 

واللبناني والسوري والفلسطيني واألردني وهم الذين 

 كما –ركون في االنتخابات فينتخبون وينتخبون يشت

االستقالل الذي يزعمونه ويلوحون به ال فاتهم أن 

 وال يقوم كذلك على هذا الزعم إال إذا يرجى بالتفرقة

كانت الروح العامة بين األقطار الشقيقة قد تناكرت 

وأصبح كل قطر ال يرى في الصالت والتضامن 

خرد من الدائرة التي وتوحيد الصفوف تعاوناً محققاً ف

أسست عليها الجامعة العربية ومن ثم نمت 

 .وازدهرت

ولكن الواقع أن رجاالت األقطار الشقيقة ما فتئوا 

يعملون على توحيد وتوطيد الصالت بدافع إخالصهم 

للعروبة وكان أولى أن يظل علم التوحيد بيد إخواننا 

 خفاقاً فال يتنازعون وال يقطعون ما بيننا من وشائج

 .تمكيناً لما أقامته الماسونية وتعزيزاً للعروبة

ولما كان المحفل األكبر لمصر واألقطار العربية قد 

جاهد في سبيل توثيق الروابط وتدعيم الصالت 

قرابة ثالثين سنة حتى تحقق له ذلك وأصبحت 

مصر واألقطار الشقيقة كلها تشعر روحياً بهذه 

ألخوان في  فإنه يحزنه هذا التنازع بين ااألواصر

لبنان وسوريا وال يرتاح الى نزوعهم الى قطع 

العالئق وتهوين الصالت التي تعتز بها هذه األقطار 

وترى في مظهر توحيدها قوة تقيها شر ما يتمخض 

عنه المستقبل ويضمره المتألبون والطامعون وأنه 

ولذلك  –يربأ بنفسه أن يكون في غمار هذا التنازع 

شديد األسى إعالناً لوقف  وهو –يصدر بيانه هذا 

عالقاته الماسونية بهذين القطرين العزيزين مكتفياً 

بصالت المودة والصداقة بينه وبين أصدقائه في 

 ومن آثر من األخوان والمحافل القطرين الشقيقين

أن يظل على عهده ووالئه تعزيزاً لما بين القطرين 

واستدامة للصالت فإننا ال شك نرحب به ونفتح 

 . الستقباله والتعاون ماسونياً معهصدورنا

 .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 .١٩٤٧ أغسطس سنة ٥شرق القاهرة في 

 السكرتير األعظم محمد رفعت

 ملحق رقم خمسة
 تعريف وموقف من الروتاري والليونز

 المؤسسون هم المحامي بول هاريس :الروتاري

ومعه سلفستر شيلر وغوستاف إيه لوهر وميربام إيه 

ورى، وكان التأسيس في مدينة شيكاغو في وسط ش

توفي المؤسس بول هاريس . م١٩٠٥ماسوني عام 

م، والمركز الرئيسي للروتاري اليوم ١٩٤٧في العام 

هو مدينة إيفانستون بوالية إيلينوي بالواليات المتحدة 

 التي تنتشر أنديتها في ٢٤٥األمريكية، وفي المنطقة 

ياً موزعة في كل من  ناد٤٧يوجد المنطقة العربية 
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 . قبرص– البحرين – لبنان – السودان –مصر 

يتظاهر أتباع الروتاري بالعمل اإلنساني، ويساوون 

بين اإلسالم والمسيحية واليهودية والبوذية 

 .والهندوسية والكنفوشية وسائر المعتقدات

م صدر قرار بابوي من مجمع ٢٠/١٢/١٩٥٠في 

ندية الروتاري، اإليمان المقدس بالفاتيكان يدين أ

وينص على تحريم دخول رجال الدين أو أي 

 .مسيحي الى هذه األندية

وفي الفتوى الصادرة عن األزهر الشريف في 

وإن : "م حول الماسونية ورد ما يلي١٥/٥/١٩٨٥

من بين هذه األندية الماسونية والمؤسسات التابعة لها 

مثل الليونز والروتاري، وهما من أخطر المنظمات 

. . امة التي يسيطر عليها اليهود والصهيونية الهد

لذلك يحرم على المسلمين أن ينتسبوا ألندية هذا 

 ".شأنها

وفي قرار المجمع الفقهي في مكة المكرمة حول 

إنها ذات : "م ورد ما يلي١٥/٧/١٩٧٨الماسونية في 

فروع تأخذ أسماء أخرى تمويهاً وتحويالً لألنظار، 

 تحت مختلف األسماء لكي تستطيع ممارسة نشاطها

إذا لقيت مقاومة السم الماسونية في محيط ما، وتلك 

الفروع المستوردة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة 

إن من ينتسب اليها . . . األسود والروتاري والليونز

على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر باإلسالم مجانب 

 ".ألهله

م، ١٩١٥  المؤسس هو ملفن جونز في صيف:الليونز

/ وقد ظهرت أندية الليونز، ألول مرة، في شهر أيار 

م، وكان ذلك في فندق السال في شيكاغو ١٩١٧مايو 

 . الواليات المتحدة األميريكية–

واسمهم هو األحرف األولى للكلمات الخمس 

 LIBERTY INTELLIGENCE: اإلنكليزية

OUR NATIONS SAFETYإن :  ومعناها

 .سالمة أوطانناالحرية والذكاء يضمنان 

وهي أندية للنخب العليا، واالنتساب اليهم يعتمد 

طريقة غير بعيدة عن الماسونية، حيث يلبسون 

العضو المنتسب الجديد األسود مع عصابة على 

عينيه، ويجلسونه على كرسي وحوله أربعة 

يحملون سيوفاً ويقدمون له كتاباً يقسم عليه هو 

 .العهد القديم

 هذا األمر الشكلي، لكن الليالي وإذا كانوا يراعون

الحمراء التي يقضونها، واإلخاء الليونزي العالمي 

يجعلهم في خدمة الصهيونية، وإن تستروا أحياناً 

بالعمل االجتماعي، كما يعلنون، وكان من ردودهم ما 

م، ٢٢/٦/١٩٩٧قاله ألبير شهاب، نهار األحد في 

 الليونز حاكم أنديةمعرفاً نفسه أنه " الديار"لجريدة 

، وقد برر ما يقوله بأن بعض في لبنان واألردن

المسؤولين رعى لهم احتفاالت، وله وللجميع نقول ما 

 :يلي

 ١٠لقد أصدر المجمع الفقهي بمكة المكرمة في 

م قراراً ١٥/٧/١٩٧٨ هـ الموافق فيه ١٣٩٨شعبان 

يصنف أندية الليونز مع الماسونية والروتاري، وأنها 

ائيلي، وأن من ينتسب لها على علم تخدم العدو اإلسر

بحقيقتها وأهدافها كافر باإلسالم مجانب ألهله، 

والمعلوم أن سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية 
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الدكتور الشيخ محمد رشيد قباني عضو في هذا 

 ومن الموقعين على القرار حين المجمع الفقهي،

صدوره، لذلك ال يفيد رد ألبير شهاب في الصحف 

 .لمرجعية فقهيةعلى قرار 

وكذلك صدر عن لجنة الفتوى باألزهر الشريف في 

م ١٥/٥/١٩٨٥ هـ الموافق فيه ١٤٠٥ شعبان ٢٥

 :ما حرفيته

ومن بين هذه الوسائل التي يحاربون بها اإلسالم "

وسيلة األندية التي ينشؤونها باسم اإلخاء واإلنسانية، 

 وإن من بين .ولهم غاياتهم وأهدافهم الخفية وراء ذلك

هذه األندية الماسونية والمؤسسات التابعة لها مثل 

الليونز والروتاري، وهما من أخطر المنظمات 

.. . الهدامة التي يسيطر عليها اليهود والصهيونية 

لذلك يحرم على المسلمين أن ينتسبوا ألندية هذا 

 ".شأنها

إن األزهر الشريف مع المجمع الفقهي بمكة 

لمسلمين، وسماحة المكرمة يشكالن مرجعيتين ل

مفتي الجمهورية اللبنانية من المساهمين في أعمال 

، لذلك نقول، لمن رد علينا في جريدة المجمع الفقهي

ألبير شهاب مظهراً نفسه بأنه متعفف عن الرجوع 

نبتعد عن : "الى القضاء حيث يقول ما حرفيته

نتمنى عليك أن تقاضينا، ": مقاضاتكم إلثبات حقيقة

إن كان عندك الجرأة ،  أمام القضاءوأن ترفع قضية

األدبية والثقة بأنكم غير ذلك، وحضور مسؤولين 

عندكم ال يعطيكم براءة ذمة ما دامت مرجعيتنا 

، الدينية اإلسالمية قد حكمت بأنهم ماسون وصهاينة

 .وأن المسلم محّرم عليه االنتساب ألنديتكم

 


