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:ن وجھة نظر الماسونیةم.1.1
من أقدم جمعیات األخوة :" یعرف المحفل األعظم المتحد النجلترا الماسونیة بأنھا

. الماسونیة ھي جمعیة من الرجال المھتمین بالقیم األخالقیة والروحیة...العلمانیة في العالم
. قدیمةیتعلم أعضاؤھا مبادئھا من خالل سلسلة من الطقوس الدرامیة التي تتبع أشكاال 

أسس ویمضي المحفل لیحدد ". وتستخدم مالبس وأدوات بنائي الحجارة كدلیل مجازي
العضویة واستمراریتھا بأنھا اإلیمان بقوة علیا، وأن العضویة مفتوحة لكل الرجال من 

.كافة األعراق واألدیان الذین یحققون الشرط السالف ویتمتعون بسمعة طیبة
:من وجھة نظر أعدائھا.1.2

بأنھا - والتي تعني البنائین األحرار–Freemasonry)(اء الماسونیة یذكر أعد
تھدف إلى ضمان سیطرة . منظمة یھودیة سریة ھدامة، إرھابیة غامضة، محكمة التنظیم

وتتستر تحت شعارات خادعة . الیھود على العالم، وتدعو إلى اإللحاد واإلباحیة والفساد
یة، ومعظم أعضائھا من الشخصیات المرموقة في مثل الحریة واإلخاء والمساواة واإلنسان

للتجمع ) Lodges(ویتعھد أعضاؤھا بحفظ أسرارھا ویقیمون ما یسمى بالمحافل . العالم
وتستخدم . والتخطیط والتكلیف بالمھام، وذلك تمھیدا إلقامة حكومة عالمیة الدینیة

  .والتھدیدالرشوةالماسونیة كافة السبل لتحقیق أھدافھا بما فیھا االغتیال و
م43أما تاریخ ظھورھا فقد اختلف فیھ لتكتمھا الشدید، والراجح أنھا ظھرت سنة

دینھم من وھدفھا التنكیل بالنصارى واغتیالھم وتشریدھم ومنع)القوة الخفیة(وسمیت
ومنذ بضعة) ة أو أبناء األرملةیالقوة الخف( كانت تسمى في عھد التأسیس و. نتشاراال

التصق اسونیة لتتخذ من نقابة البنائین األحرار الفتة تعمل من خاللھا ثمقرون تسمت بالم
  .حقیقةالبھم االسم دون 

م عن طریق 1770للماسونیة فتبدأ سنة أما المرحلة الثانیة. لك ھي المرحلة األولىت
الذي ألحد واستقطبتھ الماسونیة ووضع )م1830ت (آدم وایزھاویت المسیحي األلماني 

م ، 1776العالم وانتھى المشروع سنة ثة للماسونیة بھدف السیطرة علىالخطة الحدی
.نسبة إلى الشیطان الذي یقدسونھ)المحفل النوراني(الفترة تلكووضع أول محفل في 

  :ومبادئ الماسونیة تقوم على التالي
با ورسلھ وكتبھ وبكل الغیبیات ویعتبرون ذلك خزعبالت وخرافاتالكفر.
ویض األدیانعلى تقالعمل.
الوطنیة في البالد عمل على إسقاط الحكومات الشرعیة وإلغاء أنظمة الحكمال

.المختلفة والسیطرة علیھا
كوسیلة للسیطرةإباحة الجنس واستعمال المرأة.
دائمعمل على تقسیم غیر الیھود إلى أمم متنابذة تتصارع بشكلال.
تسلیح ھذه األطراف وتدبیر حوادث لتشابكھا.
البلد الواحد وإحیاء روح األقلیات الطائفیة العنصریةسموم النـزاع داخلثب.
نحالل واإلرھاب االوالفكریة والدینیة ونشر الفوضى وتھدیم المبادئ األخالقیة

.واإللحاد
بالمال والجنس مع الجمیع وخاصة ذوي المناصب الحساسة ستعمال الرشوةا

.لضمھم لخدمة الماسونیة
إلحكام السیطرة علیھ شخص الذي یقع في حبائلھم بالشباك من كل جانبإحاطة ال

.یره كما یریدون ولینفذ صاغراً كل أوامرھمسیوت
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یلبي رغبتھم في االنضمام إلیھم یشترطون علیھ التجرد من كل الشخص الذي
.وطني وأن یجعل والءه خالصاً للماسونیةرابط دیني أو أخالقي أو

لھ فضیحة كبرى وقد یكون مصیره عارض في شيء تدبرإذا تململ الشخص أو
.القتل

یعملون على التخلص منھ بأیة كل شخص استفادوا منھ ولم تعد لھم بھ حاجة
.وسیلة ممكنة

لضمان تنفیذ أھدافھم التدمیریةالعمل على السیطرة على رؤساء الدول.
أعمالھم االختصاصات لتكونالسیطرة على الشخصیات البارزة في مختلف

.متكاملة
واإلعالم واستخدامھا كسالح فتاك السیطرة على أجھزة الدعایة والصحافة والنشر

.شدید الفاعلیة
والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنھا حقائق لتحویل بث األخبار المختلفة واألباطیل

.أمامھمعقول الجماھیر وطمس الحقائق
وإباحة لرذیلة وتوفیر أسبابھا لھمدعوة الشباب والشابات إلى االنغماس في ا

.وھین العالقات الزوجیة وتحطیم الرباط األسريتاإلتصال بالمحارم و
الدعوة إلى العقم االختیاري وتحدید النسل لدى المسلمین.
الدولیة بترؤسھا من قبل الماسونیینالسیطرة على المنظمات.
یرتقون من مرتبة إلى حقائق الماسونیة ال تكشف ألتباعھا إال بالتدریج حین

.أخرى
 مھندس الكون األعظم"یردد الماسونیون عبارة) "Great Architect Of 

The Universe ( أوGAOTU ویعنون بھا إبلیس الذي ھو مھندس الكون في
.نظرھم، بینما یظن المبتدؤون منھم أن العبارة تعني الخالق

رم االنتساب لعضویتھا ھي وقد صدرت ضد الماسونیة العدید من الفتاوي التي تح
لجنة االفتاء باألزھرفمثال صدرت فتوى من . واألندیة التابعة لھا مثل الروتاري واللیونز

  :نصھا كالتالي
  
یحرم على المسلمین أن ینتسبوا ألندیة ھذا شأنھا وواجب المسلم أال یكون إمعة یسیر" 

 :هللا علیھ وسلم حیث یقولوراء كل داع وناد بل واجبھ أن یمتثل ألمر رسول هللا صلى
إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا : ال یكن أحدكم إمعة یقول  "

"إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتھمأنفسكم
یكون یقظاً ال یغرر بھ ، وأن یكون للمسلمین أندیتھم الخاصة بھم ، وواجب المسلم أن

.وغایاتھا العلنیة ، فلیس في اإلسالم ما نخشاه وال ما نخفیھ وهللا أعلمولھا مقاصدھا

الفتوى باألزھرلجنةرئیس

  "عبد هللا المشد
  

  :فتوى كان نصھاعن المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالميوصدرت 
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عنھا كتب قد قام أعضاء المجمع بدراسة وافیة عن ھذه المنظمة الخطیرة، وطالع ما" 

أقطابھا من ھا فیما كتبھ ونشره أعضاؤھا، وبعضئقمن قدیم وجدید، وما نشر من وثا
.مؤلفات، ومن مقاالت في المجالت التي تنطق باسمھا

للمجمع بصورة ال تقبل الریب من مجموع ما اطلع علیھ من كتابات ونصوص قد تبینو
:یليما
الزمان تعلنھ تارة ، بحسب ظروفأن الماسونیة منظمة سریة تخفي تنظیمھا تارة و.1

والمكان ، ولكن مبادئھا الحقیقیة التي تقوم علیھا ھي سریة في جمیع األحوال
محجوب علمھا حتى على أعضائھا إال خواص الخواص الذین یصلون بالتجارب 

.مراتب علیا فیھاالعدیدة إلى
س ظاھري على أساأنھا تبني صلة أعضائھا بعضھم ببعض في جمیع بقاع األرض.2

الداخلین في للتمویھ على المغفلین وھو اإلخاء واإلنساني المزعوم بین جمیع
.تنظیمھا دون تمییز بین مختلف العقائد والنحل والمذاھب

تجذب األشخاص إلیھا ممن یھمھا ضمھم إلى تنظیمھا بطریق اإلغراء بالمنفعة أنھا.3
أخ ماسوني آخر ، في على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كلالشخصیة ،

، یعینھ في حاجاتھ وأھدافھ ومشكالتھ ، ویؤیده في أي بقعة من بقاع األرض
السیاسي ویعینھ إذا وقع في مأزق من المآزق أیا األھداف إذا كان من ذوي الطموح

وھذا أعظم إغراء تصطاد بھ الناس . الباطل كان على أساس معاونتھ في الحق ال
.اشتراكات مالیة ذات بالجتماعیة وتأخذ منھممن مختلف المراكز اال

جدید تحت مراسم وأشكال إن الدخول فیھ یقوم على أساس احتفال بانتساب عضو.4
التي تصدر إلیھ بطریق رمزیة إرھابیة إلرھاب العضو إذا خالف تعلیماتھا واألوامر

.التسلسل في الرتبة
اداتھم الدینیة وتستفید من أحراراً في ممارسة عبأن األعضاء المغفلین یتركون.5

یصلحون لھا ویبقون في مراتب دنیا ، أما توجیھھم وتكلیفھم في الحدود التي
مراتبھم تدریجیاً في ضوء التجارب المالحدة أو المستعدون لإللحاد فترتقي

لخدمة مخططاتھا ومبادئھا واإلمتحانات المتكررة للعضو على حسب استعدادھم
.الخطیرة

االنقالبات السیاسیة والعسكریة والتغییرات اف سیاسیة ولھا في معظمأنھا ذات أھد.6
.خفیةالخطیرة ضلع وأصابع ظاھرة أو

والعالمیة أنھا في أصلھا وأساس تنظیمھا یھودیة الجذور ویھودیة اإلدارة العلیا.7
.السریة وصھیونیة النشاط

بصورة عامة وتھدیم األدیان جمیعھا لتھدیمھانھا في أھدافھا الحقیقة السریة ضدأ.8
.اإلسالم بصفة خاصة

على اختیار المنتسبین إلیھا من ذوي المكانة المالیة أو السیاسیة أو ھا تحرصأن.9
العلمیة أو أیة مكانة یمكن أن تستغل نفوذاً ألصحابھا في مجتمعاتھم ، اإلجتماعیة أو

كل الحرص انتساب من لیس لھم مكانة یمكن استغاللھا ، ولذلك تحرص وال یھمھا
لرؤساء وكبار موظفي الدولة ونحوھماوعلى ضم الملوك
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تمویھاً وتحویالً لألنظار لكي تستطیع ممارسة أنھا ذات فروع تأخذ أسماء أخرى.10
السم الماسونیة في محیط ما ، وتلك الفروع نشاطاتھا تحت األسماء إذا لقیت مقاومة

إلى غیر ذلك من . واللیونز الروتاري المستورة بأسماء مختلفة من أبرزھا منظمة
مع قواعد اإلسالم وتناقضھ مناقضة المبادئ والنشاطات الخبیثة التي تتنافى كلیاً 

.كلیة

الوثیقة للماسونیة بالیھودیة الصھیونیة وقد تبین للمجمع بصورة واضحة العالقة
د نشاطات كثیرة من المسؤولین في البالالعالمیة ، وبذلك استطاعت أن تسیطر على

م وتحول بینھم وبین كثیر من واجباتھ،ة وغیرھا ، في موضوع قضیة فلسطینالعربی
.والصھیونیة العالمیة، لمصلحة الیھودفي ھذه القضیة المصیریة العظمى

الماسونیة وخطورتھا لذلك ولكثیر من المعلومات األخرى التفصیلیة عن نشاط
اعتبار الماسونیة قرر المجمع الفقھيالعظمى وتلبیساتھا الخبیثة وأھدافھا الماكرة ی

إلیھا على علم من أخطر المنظمات الھدامة على اإلسالم والمسلمین وأن من ینتسب
.أھلھبحقیقتھا وأھدافھا فھو كافر باإلسالم مجانب

رئیس مجلس القضاء األعلى في المملكة العربیة- عبد هللا بن حمید  :الرئیس
السعودیة

اإلسالمياألمین العام لرابطة العالم- محمد علي الحركان : نائب الرئیس 

محمد محمود الصواف: األعضاء 

  "الرئیس العام إلدارة البحوث العلمیة واإلفتاء- باز عبد العزیز بن عبد هللا بن
1983نوفمبر 26وفي 1981فبرایر 17في انمرسومالفاتیكانكما صدر عن 

لمؤمن الذي ینخرط في المنظمات الماسونیة ھو في حالة ا"ویخلص المرسومان إلى أن 
".خطیئة عظمى ولن یحصل على المشاركة الربانیة
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األقسام الرئیسیة للماسونیة
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  ):3-1الدرجات من ) (الرمزیة(الماسونیة الزرقاء 
ونیة  تعرف الدرجات األولى من الماسونیة وھي الدرجات من األولى إلى الثالثة باسم الماس

اء الز ة ) Blue Freemasonry(رق م الرمزی رى اس ان أخ ي أحی ا ف ق علیھ ویطل
)Symbolic .( ل م المحف ا باس اكن اجتماعاتھ رف أم ة ). Lodge(وتع ذه المرحل ي ھ ون وف یك

ذات  ران ال بر ونك خ...المطلوب من المنتسب أن یمارس الفضائل المختلفة مثل الص م . إل ن أھ ولك
ة وذل ریة التام ي الس ة تلك الفضائل ھ داف النبیل دركون األھ ة ال ی ذكرون ألن العام ا ی ب م ك حس

  .للماسونیة فلذا ال یمكن إطالعھم على فحواھا قبل أن ینتسبوا إلیھا
ا  د وأبرزھ ل بل ي ك اء ف ل الزرق وھناك العدید من المحافل الكبرى التي تشرف على المحاف

  .ياثنان ھما المحفل األعظم المتحد النجلترا والشرق األعظم الفرنس
ي  ى ھ ة األول ث الدرج لیمان، حی ل س ثالث ھیك درجات ال ل ال لرواقوتمث الھیك

)Portico(والثانیة ھي الغرفة الوسطى ،)Middle Chamber(داس دس األق ي ق ة ھ ، والثالث
)Sancta Sanctorum.(  

دث ب أن یتح وز للمنتس ل الیج ل المحف الل عم انبيوخ دیث ج تكلم بح ل أو ی ل عم أو یعط
ة أستاذ المحفل  ان والسیاس ائالت واألدی عوب والع ین الش ا -وال أن یتحدث حول نزاعات ب و م وھ

ادئ المنظم ذكرنا بمب ي اتی اؤھا ف دث أعض رفض أن یتح ي ت ونیة والت لتھا بالماس ي ص ي تنف الت
  .مواضیع السیاسة أو الدین

ونیة  ذكر أن الماس ة وت ار السیاس ي غم وض ف دم الخ ى ع ائھا إل ل أعض دعو المحاف وت
لمازدھرت  ات الس ي أوق د . فقط ف ن أح ئ ع ا یس دث بم وني أال یتح ل ماس ب ك ن واج ین أن م وتب

إخوانھ الماسونیین، وال أن یسئ إلیھ من وراء ظھره، وال أن یسبب لھ ضررا في مالھ أو عملھ أو 
ھ، وأن . شخصھ بل وعلى العكس من ذلك فإن علیھ أن یعمل على حمایتھ من أي ضرر قد یلحق ب

دین یحذره مما قد یص رف وال ادئ الش ع مب ارض م ذا ال یتع ان ھ ھ إذا ك اة من ھ النج یح ل ا یت یبھ بم
  . واألخالق

ذكر  ورتوفي ھذا السیاق ی ل ش حفي مایك یسالص د الأن رئ دا امحأح ا عتی ان مجرم ل ك ف
ابة دعي ورئیس عص ون(ی ي جیبس ذی)لین رطة ال باط الش ن ض ددا م م ع ھ ض ارس نوأن محفل یم

یس رئیس المحفل نشاطھ ضمن نط ة رئ ي تبرئ ي ف دور األساس اق عملھم، وكان لھؤالء الضباط ال
طو ابطمحفلھم بعدما نفذت عصابتھ عملیة س ذكر الض ایمونز  ، وی ون س ابق ج وني الس أن والماس

م  ون وھ ن الماس باط م الماسونیة في بریطانیا بإمكانھا تبرئة المجرم وإدانة البرئ حیث یكون الض
مان من یجمعون األدلة ویلقون القبض ى ض ل عل نھم فیعم على الشخص، ویكون كاتب المحكمة م

  . أو باإلدانةءة أن تدرج القضیة لدى قاض ماسوني، وبھذا یكون الحكم مضمونا بالبرا
ي 33شاھین مكاریوس الحائز على الدرجة ویذكر  یش الفرنس ادة الج د ق الماسونیة بأن أح

ل إبان حكم نابلیون بونابرت واسمھ جیرارد ذكر في سیرت و وزمی ب ھ د ذھ ان ق ھ ك ھ الماسونیة أن
ام  ایو ع ي أول م ھ ف یین 1805ل م الفرنس ت حك ت تح ا كان د حینم ى مدری اوالن إل ا یتن ا كان وبینم

م  د حك الثورة ض بان ب ام اإلس ة لقی ا نتیج ین أنھ ة تب معا جلب یة، س اعم الفرنس د المط ي أح ام ف الطع
ي باني ف ام الفرنسیین، فقام الضابطان وھربا فقابلھما إس ا ق یال، بینم دھما قت ة وأردى أح د األزق أح

طبل  ى إص ذه إل ل أخ ھ رج انبرى ل جیرارد الذي أیقن بالھالك بإظھار إشارة االستغاثة الماسونیة ف
ل  ره الرج ي، وأخب وأحضر لھ مالبس إسبانیة ورافقھ حتى أن وصل إلى مشارف المعسكر الفرنس

مھ -أي من جیش العدو-بأنھ ضابط إنجلیزي ع ھوأن اس ن یق اعد م ھ أن یس ب إلی تن، وطل ري س ن
  .وھذا المثال ھو واحد من أمثلة كثیرة ذكرھا مكاریوس. بین یدیھ من إخوانھم
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ھ ) المنتسب المتدرب-الدرجة األولى(یحصل أي فرد على عضویة الماسونیة لكي  إن علی ف
ق أن یتقدم بطلب إلى المحفل الماسوني المحلي القریب منھ، ویكون تقدیم ھذا الطل ن طری ا ع ب إم

ا یلة یراھ ة وس ل بأی رة بالمحف ال مباش ق االتص ن طری ھ، أو ع ارة -شخص ماسوني یعرف ل زی مث
ة -المحفل أو االتصال ھاتفیا أو مراسلة المحفل م لمنطق وقد یتصل طالب االنتساب بالمحفل األعظ

ھ من نطاق د . ما فیحیل األخیر طلبھ إلى المحفل المحلي الذي یقع ذلك الشخص ض ل وبع ك یتص ذل
د أن  ل بع یس المحف ا رئ ة یعینھ ع لجن ل أو م یس المحف ع رئ یة م ة شخص ور مقابل بھ المحفل لحض

  .مشفوعا برسم ماليیكون طالب االنتساب قد قدم طلبا مكتوبا 
راءة  د ق تھ بع ي جلس رأ ف ل فیق ى المحف را إل ة تقری ل أو اللجن یس المحف ع رئ ك یرف د ذل وبع

ویة ب العض اء . طل ق األعض إذا واف ب ف ار طال ل بإخط وم المحف ویة یق ب العض ى طل یعھم عل جم
ى  ة األول ى الدرج ولھ عل وس حص تم طق ي ت ین لك د مع ي موع ور ف ویة بالحض ب (العض المنتس

  ).المتدرب
  

  
  

  ):Entered Apprenticeالمنتسب المتدرب (الدرجة األولى
  :یترنم األعضاء خالل طقوس إدخال عضو جدید بالنشید التالي

  أنظروا كم ھو سار وحسن"
  إلخوة مثلنا 

  من اآلخوة المقبولة
  أن یكونوا في وحدة

  رأس ھارونإنھا مثل الزیت على 
  یقطر إلى قدمیھ

  كالندى المتناثر على حرمون
  على التالل المقدسة لصھیون

  )المقصود بھ إبلیس كما سنرى الحقا(ھناك رب النور والحب 
  منحة أرسلت بالقوة

  لنثبت تلك المنحة
  في الحیاة على الدوام
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  ترتفع ھناعلى مذبح الصداقة 
  أیدینا لتتعاھد اآلن

  لوب مخلصةعلى أن نحیا في الحب بق
  "في سالم ووحدة

ة ثم یوضح رئیس  یلة المحض ى الفض وم عل ي تق المحفل لطالب االنتساب طبیعة الدرجة الت
  .خالقیة والمدنیة والدینیةوانھ لن یطلب منھ ما یتعارض مع واجباتھ األ

د وتتمثل العالمة األ ن جل نوع م یض المص زر األب ي المئ ة ف ك الدرج ولى لتل
  .راءة وھو أرفع ما یحصل علیھ الماسونيالحمل والذي یمثل الب

تخدم وحینما یكون المحفل مفتوحا للدرجة األولى یكون  دس المس اب المق الكت
ل  ي المحف دا(ف وراة أو الفی رآن أو الت ل أو الق خ...اإلنجی ذبح ) إل ى الم وعا عل موض

ة القائم ون الزاوی ة وتك ة الموجود داخل قاعة المحفل وعلیھ الفرجار والزاویة القائم
ل  ون المحف ي یك ة الت ر الدرج ك بتغی ر ذل م، ویتغی ي الرس ا ف ار كم ن الفرج في تلك الحالة أعلى م

  .مفتوحا فیھا

  



18

  
  

ون الثالثة الحكمة والقوة والجمال الاآلعمدة تمثل   و "تي ترفع المحفل ویقول الماس ون ھ الك
ھ ان لعمل ھ كأرك د عرش ال عن وة والجم ة، . معبد اإللھ الذي نخدمھ، الحكمة والق ھ النھائی إلن حكمت

ھ كقوتھ و الل مخلوقات ن خ ع م ھ یش ة، وجمال املی ل ونظ ي تماث ى أن " (ف ا إل ارة ھن ن اإلش د م الب
دوام المراجع الماسونیة جمیعا في بریطانیا والوالیا ى ال ي عل ى تنف ل العظم ل المحاف دة مث ت المتح

ا  كون الماسونیة دینا على الرغم من تأكید قطبھم األعظم الجنرال األمریكي ألبرت بایك على كونھ
  ").اآلخالق والعقیدة"دینا في كتابھ 
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  .ویمثل السلم النازل من السماء الذي رآه یعقوب في حلمھ اإلیمان واألمل وفعل الخیر  
  .ویمثل الحجر الغشیم طالب االنتساب قبل أن یدخل في الماسونیة  

  
  
  
  

    
  .مصقول طالب االنتساب بعد أن تشكل وفقا لمبادئ المحفلویمثل الحجر ال

  
  
  
  
  

ة   ة بالدرج ر الخاص ة الس تعلم كلم د أن ی ھ، بع ط إخوان ي ثم تتم تھنئة العضو بقبولھ وس وھ
رف Boaz)(بوعز  داء بح ذه Aوتنطق مقسمة إلى قسمین أو مقسمة إلى حروف مع االبت ي ھ ف

افحة ة المص تعلم طریق ا ی ة كم ةالحال ةالخاص دم األول بالدرج م ال ى قس م عل د أن یقس ك بع ، وذل
)Jubela :(  

تواً "   د مس ر عن ال البح ي رم أن تجز عنقي عرضیا، وأن یخرج لساني، وأن یدفن جسدي ف
وت  ي م ببا ف ت س ي كن منخفض حیث ینخفض المد ویرتفع مرتین خالل أربع وعشرین ساعة آلنن

  ".رجل طیب كأستاذنا األعظم حیرام أبیف
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الزاویة : شعار الدرجة األولى
الفرجارالقائمة فوق

  
  

ھول   ي ل كل التنظیم ل والش ة بالمحف ب الخاص ي المناص یال ف ل قل ثال . نتأم ون إدارة فم تتك
ر من د عش ن أح ل م بالمحف ةاص ا ثالث يأھمھ دس : ھ تاذ المق األس

)Worshipful Master- W.M. ( ل ذي یمث ل ال وھو رئیس المحف
ل  دعو المحف ذي ی و ال دم فھ ن ع ون م ق الك ذي خل الق ال رب الخ ال

اد  و(لالنعق ا یق ونكم ا ... ل الماس ي كونھ ونیة تنف ت الماس ن ألیس ولك
ة م !!!). دیان ین األعظ و األم اني ھ ب الث  Senior(والمنص

Warden- S.W. ( دمرة ة الم ة أو الطبیع مس الغارب ل الش وھو یمث

ل ق المحف ذي یغل و ال ھ فھ ین . لإلل و األم ث فھ ب الثال ا المنص أم
غر  -Junior Warden(األص J.W. (د مس عن ل الش و یمث وھ

ل  ى العم دعو إل ذي ی و ال اة فھ وت والحی ین الم الظھیرة أو التوازن ب
  .وإلى الراحة

ي    و ف ور، فھ ن الن ا ع ویة باحث ب العض دم لطل ون المتق ویك
ونیة ویة الماس مامھ لعض ل انض رت . ظالم قب ھ ألب ا یعرف ور كم والن

ـ) 1891-1809(بایك  درجات ال ام ال ع نظ ة 33الذي وض الخاص
للمحفل الجنوبي في لذي كان الرئیس األعظم بالطقس االسكتلندي وا

اشارلستون الن العظیم ن والمحفل الشمالي في واشنطن وھما المحف
ى  اھن األعل د الك ونیة ویع ن الماس ا م درجات العلی ان ال ذان یمنح الل

ھ  ي زمان ة ف ونیة العالمی ة للماس ي كاف رفیا ف وا ش ان عض ث ك حی
ى  ل عل ة وحص ى العالمی ل العظم ة130المحاف ن درج ونیة م ماس

ي  ر ف ان یظھ ث ك یطان حی ھ للش محافل العالم، وكان معروفا بعبادت



21

ظلمات بعضھا فوق بعض

رون  ھ) Baphomet(أخریات أیامھ وھو یعلق تمیمة على شكل الشیطان ذي الق ي رقبت ول . ف یق
ك رت بای ور: "ألب ل الن یس، حام الم. إبل روح الظ نح ل ي یم امض لك ب وغ م غری ن ! إس یس اب إبل

ل ال ذي یحم و ال ھ ھ باح، إن وءالص ة ض یس الواھن ي األحاس ھ یعم ل فإن ي التحتم راقاتھ الت ، وبإش
دة " (والنفوس األنانیة ول ).321ص Morals and Dogmaاألخالق والعقی ي لیق إن "ویمض

".كل محفل ماسوني ھو معبد للدین، وتعالیمھ ھي تعلیمات الدین

  
  
  

  

الدرجة األولى وطلب 
  النور من الظلمات
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  رسم تخطیطي لمحفل ماسوني
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ا بناء على ما توافر لھا من معلومات من الماسون لیمشھدا تمثیوقد أعدت قناة الجزیرة
العرب حول طقوس إدخال عضو إلى درجة المنتسب المتدرب وقد عرضتھا القناة في حلقة من 

  :، وكانت كالتالي1999سبتمبر 2برنامج سري للغایة في 

ام مرشٌح فقیر، ال یزاُل یعیش في الظلمات ویریُد أن: الحاجب یرى النور، وھو مرشح السید بسَّ
  .عن طریق السید یوسف سالم

  ھل تشھد أیھا الحاجب بأنھ تم إعداده جیداً؟ : الرئیس األعظم

  .أشھد أیھا الرئیس األعظم: الحاجب

  .فلتدعھ إذن إلى الدخول: الرئیس األعظم

  ھل تشعر بشيء؟ : الحاجب

  .نعم أشعر: بسام

  .لى ركبتیك فیما تتنزل بركات السماء على جلستناأیھا الطالب أسألك أن تركع ع: الرئیس األعظم

ھا اإللھ القادر على كل شيء، القاھر فوق عباده، أْنِعم علینا بعنایتك، وتجلَّ على ھذه الحضرة،  أیٌّ
الدخول في عشیرة البنائین األحرار، إلى صرف حیاتھ في طاعتك، - ھذا الطالب- ووفق عبدك 

  .ینآم..لیكون لنا أخاً مخلصاً حقیقّیاً 

  أیٌّھا الطالب بسام، إذا وقعت في مصیبة أو بلیت بخطر، فإلى من تلجأ؟ 

  .إلى هللا: بسام

ھا الطالب، فإنھ ال یخشى المھالك َمْن یعتمد على هللا: الرئیس األعظم   .انھض أیٌّ

ة باعٌث  أُتقرُّ إقراراً صادراً عن شرف نفس بأنك لست مغروراً، وال طامعاً في أمر، وأنھ لیس ثمَّ
  .من ھذه األغراض على طلبك االنضمام إلى عشیرة البنائین األحرار

  .نعم أقرُّ : بسام

وھل تتعھد تعھداً ناشئاً عن شرف نفس بأنك تستمر بعد انضمامك إلى ھذه : الرئیس األعظم
  العشیرة في القیام بالعوائد الماسونیة القدیمة، والحضور إلى االجتماعات، ومشاركة اإلخوان؟ 

  . أتعھدنعم: بسام

أیھا الطالب، یجب عليَّ أن أنبھك إلى أن الماسوني الحر یربأ بنفسھ عن الدخول : الرئیس األعظم
في مناقشة تیارات الدین، أو موضوعات السیاسة، فھل أنت إذن راغٌب باختیارك ومحض إرادتك 

  العشیرة وتصونھا؟ في التعھد تعھداً وثیقاً مبنیاً على المبادئ المتقدم ذكرھا بأن تحفظ أسرار ھذه
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  . نعم أتعھد: بسام

إذن فلتركع على ركبتك الیسرى، قدمك الیمنى تشكل مربعاً، أعطني یدك الیمنى، : الرئیس األعظم
  .فیما تمسُك یدك الیسرى بھذا الفرجار، وتوجھ سنانھ نحو ثدیك األیسر العاري

  .یارب كن ُمعیني: ردد ورائي

  .یارب كن ُمعیني: بسام

  .وامنحني الثبات على ھذا القسم العظیم: ظمالرئیس األع

  .وامنحني الثبات على ھذا القسم العظیم: بسام

  .الذي صدر مني: الرئیس األعظم

  .الذي صدر مني: بسام

  .في درجة المبتدي: الرئیس األعظم

  . في درجة المبتدي: بسام

  .بحضرة البنائین األحرار: الرئیس األعظم

  .بحضرة البنائین األحرار: بسام

  .آمین: الرئیس األعظم

  .آمین: بسام

ھا المستنیر أنت اآلن على وشك اإلطالع : الرئیس األعظم فلتقم اآلن بتقبیل الكتاب المقدس، أیٌّ
على أسرار الدرجة األولى للبنائین األحرار، ولكن فلیساعدك الرب، إذا حاولت الھرب فإن عقابك 

إلى ھذا المحفل الماسوني یصطك ھذا الخنجر سیكون، إما بالطعن أو بالشنق، اآلن وأنت تنضم 
بثدیك األیسر العاري، فإذا حاولت القفز إلى األمام تكون أنت قاتل نفسك بنفسك وإذا حاولت 

نفسك، ببل حول رقبتك من الوراء فتكون أنت قاتل نفسك حالتراجع في یوم من األیام ینشد ھذا ال
كما ھو معروف من تاریخ - لتقلیدیة التي تقع علیك فإذا لم یكن ھذا أو ذاك فإن العقوبة البدنیة ا

ھي قطع رقبتك من جذورھا، إذا أفشیت سراً من أسرار البنائین األحرار، فإذا كنت ال -الماسونیة
تزال غیر متأكد من قدرتك على حفظ أسرار الماسونیة فھذه فرصتك للتراجع وإال فلیساعدك 

  .الرب
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  ):Fellow Craftزمیل الحرفة (لثانیة الدرجة ا
ب،    الكلم الطی دث ب دق، والتح ل بص ھ، والعم اع أھوائ في ھذه الدرجة یتعلم الماسوني إخض

ر)لماذا ؟؟؟(والعمل بسریة  ل الخی ن .، وفع التعلم م وني ب ا الماس وم فیھ ي یق ي الت ة ھ ذه الدرج وھ
  .زمالئھ في شتى المعارف

دة ول والزاویة القائمة والفادنالشاق: وأھم رموز ھذه الدرجة ھي   والكرة اآلرضیة، واألعم
ل وھي ترمز )التوسكاني، والدوري، واألیوني، والكورنثي، والمركب(الخمسة  ادئ للعم ا للمب وفق
  .والعلم والحمایةوالزمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تم    وی
ب  الترحی
ا  بالعضو فیھ
د أن  بع
ھ  ب من یطل
ل  أن یعم
دفاع  ى ال عل

ونیة  ادئ الماس ن مب ةع ل الحرف بح زمی ھ أص افحة . لكون ام المص ر ونظ ة الس ھ كلم تم تلقین وی
ة ین بالدرج دمالخاص م ال ى قس م عل د أن یقس ك بع ق :"  Jubeloوذل ن أن یش وبتي ع ل عق والتق

  ".صدري األیسر وینتزع قلبي ویعطى كفریسة لوحوش الحقل وطیور الجو
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وعة وفي ھذه الدرجة تكون الناحیة الیمنى من الفرجار فوق الز   ون موض ة، وتك ة القائم اوی
درب  ب المت ة المنتس ن درج اء م د أعض ھ ال یوج اء أن بھذه الكیفیة عند المذبح حتى یعرف األعض
ل  ا المحف تھم بینم ئون درج ي ش وني ف في المحفل وكذلك حتى ال یتكلم أعضاء درجة األستاذ الماس

  .فیھ أعضاء من الدرجة األقل وھي زمیل الحرفة

  واألعمدة الخمسة والعلوم السبعةالثالثة ألدواتا
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الناحیة الیمنى من : شعار الدرجة الثانیة
الفرجار فوق الزاویة القائمة

ھي سلم للدرجة األعلىالثانیةالدرجة
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  ):M.M.-asonMaster Mاألستاذ الماسوني (الدرجة الثالثة 
تعد ھذه الدرجة أعلى الدرجات العامة للماسونیة وتذكر المصادر الماسونیة أنھ رغم وجود 
ھ  ل علی ا یحص ع م ي أرف ة ھ ذه الدرج إن ھ ورك ف س ی كتلندي وطق درجات أعلى في الطقس االس

ن في وھذا تدلیس فكیف یكون م. الماسوني فھو قد أصبح أخا حقیقیا وانتقل من الظلمات إلى النور
ة رفیة أو العامل ین الش ة والثالث ة الثالث ي الدرج و ف ن ھ ا مم ع مقام ة أرف ة الثالث ذه . الدرج ي ھ وف

ة  الدرجة تتم طقوس تكریس العضو أستاذا ماسونیا بشكل یمثل موتھ وإعادة بعثھ في طقوس درامی
ونیة  رة الماس ع فك وت واض تلھم م ود(تس رام أبی ا ال) حی رود أجریب ك ھی ار المل انيمستش ي ث وال

وت  فلسطین البھودي من قبل الرومان، وتدعي المحافل الماسونیة أن تلك الطقوس تستلھم حادثة م
ا مھندس ھیكل سلیمان والذي قتل غدرا بعد رفضھ إفشاء أسرار البناء) حیرام أبیف( ، وذلك تدلیس

م  ا ل ة م ة الثالث دوا الدرج ن یتع ذین ل ائھا ال ى أعض تعداد عل ى اس وا عل یكون
ة م ي لتلبی ذلك ف ونیة وك ات الماس ي درج وا ف ي یترفع نھم حت ب م ا یطل

  .المناصب العامة
ار    تم اختی ا ی ات ومنھ ن درج بقھا م ا س ة لم ي الجامع وھذه الدرجة ھ

  .الذین یتم ترفیعھم لدرجات أعلىقادة الماسونیة
ي    ة ف ك الدرج الجوتتمثل رموز تل لTrowelالم ع وتمث األداة لوض

ات ین األس وي ب ب األخ ي الح تخدمونھا ف اؤون یس ان البن ا ك ونیین كم ذة الماس
.وضع اإلسمنت بین األحجار

ثالث درجات ال ن ال ان م اة اإلنس ل حی ل مراح وتمث
  .وشباب وشیخوخةصبا 

ى  دیمھا إل تم تق التي ی حیة إناء البخور   ل األض ا یمث ب كم اء القل ل نق ویمث
.اآللھة
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اب . خرینوتمثل العمل الدؤوب ومساعدة اآلخلیة النحل وانین كت الق
ارس یف الح ھ س ذي یحمی د ال ة عن مت وخاص زام الص ریة والت ل الس ویمث
بو. التعامل مع أعداء الماسونیة ى القل یر إل ة السیف الذي یش ل العدال ویمث

ة  اء الحقیق ى (التي ستطال الناس مھما حاولوا إخف اء عل ل القض ا تمث أو ربم
  ).ن الماسونیةاألعضاء الذین یفشون األسرار أو من یعادو

یالعین  مس ئالتي ترى كل ش وم والش أتمر النج ي ت ین الت ل الع وتمث
وھي (طلع على القلوب فتجزي كال حسب عملھ والقمر والمذنبات بأمرھا وتّ 

  ).الماسونیة بأمرهالذي تأتمرتمثل عین إبلیس

وس العذراء والشیخ والعمود المنكسروتمثل " ي بیبیل س ف إیزیس وھي تبكي على أوزوری
وي ذي یحت ر ال ود المنكس ىالعم ب عل ا یص اه بینم بقای د  عن

ت  ھ الوق ورس إل ح
" اآللھة على رأسھا ر  عط

دة( -األخالق والعقی
ول . )379 وتق ص 

كي  ا بالفاتس بتروفن ا  ھیلین
ى  لة عل الحاص

ة  ي 32الدرج ف
ري ( ذھب الس الم كتابھا 

Secret The 
Doctrine" ( إن

ذھب " (الشیطان ھو رب كوكبنا ھذا وھو الرب الوحید الم
أوزوریس وتقصد بھ أوزوری). 215،216،220،245،255،533ص -6مجلد   -السري س ف

.وإبلیس ھما مسمیان لشخص واحد
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ل رى مث وز األخ ن الرم د م اك العدی وح: وھن ك ن اة وفل لالمرس ز األم ا رم ث . وھم ومثل
  .التابوتوالمحراثوالساعة الرملیة الذي یرمز للعلوم، وفیثاغورس

  
  

  

ر  ویم
ل  زمی
ة  الحرف

ى  وت حت د الم ث بع س البع بطق
تاذ  ة األس ى لدرج وني یرق الماس

ة وفیھ تتم تعریة جسده  ة مظلم وربطھ بحبل واقتیاده معصوب العینین ووضعھ في تابوت في غرف
الم ي الظ ھ ف د موت ور بع ي الن ھ ف ادة والدت ل إع س یمث و طق اقي . وھ ث ب ى حی دھا إل اد بع م یقت ث

ا  تحمیھ حینم یوف س ذه الس أن ھ ر ب دره ویخب و ص ھ ونح ى رقبت یوف عل ع الس تم وض األعضاء فی
. jubelumویقسم على قسم الدم . اج الحمایة وستقضي علیھ إن أفشى أسرار المحفلیحت
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ب  ة المنتس افحة لدرج المص
  .المتدرب

  
ة  ارف لدرج ة التع عالم

  .المنتسب المتدرب

  
ة  تغاثة لدرج ة االس عالم

  .المنتسب المتدرب

  
ة  ریة لدرج افحة الس المص

ة  ل الحرف ارج (زمی تخدم خ تس
  .)المحفل
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ة المص ة لدرج افحة الحقیقی
ة  ل الحرف ل (زمب تخدم داخ تس

  .)المحفل

  
ل  ة زمی ارف لدرج ة التع عالم

  .الحرفة

  
ل  ة زمی تغاثة لدرج عالمة االس

  .الحرفة

  
ة  ریة لدرج افحة الس المص

  .األستاذ الماسوني

  
ة  ة لدرج افحة الحقیقی المص

وني  تاذ الماس ة (األس قبض
  ).األسد
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تاذ عالمة التعارف لدرجة األس
  .الماسوني

ة  تغاثة لدرج ة االس عالم
  .األستاذ الماسوني

  
العناق الخماسي لدرجة األستاذ 

  .الماسوني

  

  

إیزیس وأوزوریس وحورس
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تمثال جورج واشنطن على شكل الشیطان ذو القرون
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شعار الدرجة الثالثة الفرجار فوق 
ةالزاویة القائم

  :كلمة سر الدرجة الثالثة
Tobal caneتوبالكاین 

خوة في هللا أھناك 
وھناك أخوة في 

فلننظر ... الشیطان
لمصافحة األساتذة 

  الماسون
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الشعار الذي یرتدیھ 
ستاذ الماسوني في األ

الوشاح ھو نفسھ 
الموجود على الدبابات 

والطائرات الخاصة 
بالناتو والوالیات 

لعل السبب . المتحدة
ضح اآلن حول وا

أسباب الحرب العالمیة 
  ضد اإلسالم
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  ):بفرعیھا33والدرجة 32-4الدرجات (الطقس االسكتلندي 
 Ancient and(ندي القدیم والمقبول یعرف ھذا الفرع من الماسونیة بالطقس االسكتل  

Accepted Scottish Rite ( وتعرف محافلھ باسم الوادي)(Valley وھي تعلوا سلطة
درجة تبدأ بالرابعة وحتى الثانیة والثالثین 29المحافل الزرقاء ویتكون نظام الدرجات فیھ من 

والبد للمتقدم للدخول في . وھناك درجة شرفیة ھي الثالثة والثالثین بفرعیھا الشرفي والعامل
والطقس ). الدرجة الثالثة(ستاذ الماسوني الطقس االسكتلندي من أن یكون حاصال على درجة األ

ھو أحد الفرعین الرئیسیین للدرجات العلیا من الماسونیة وأقدمھما والفرع اآلخر ھو االسكتلندي 
  .شأ وسوف نعرض لھ الحقاطقس یورك والذي ینتشر بصورة كبیرة في الوالیات المتحدة حیث ن

ترجع أصول الطقس االسكتلندي إلى أوروبا حیث انحدر مما كان یعرف بنظام السر   
وقد انتقلت محافل . الماسوني1762درجة كما حددھا دستور 25الملكي والذي كان یتكون من 

سیة في نظام السر الملكي من بوردو بفرنسا إلى جزر الھند الغربیة والتي كانت مستعمرات فرن
ذلك الوقت ومنھا إلى المناطق الفرنسیة بالوالیات المتحدة حیث تم تأسیس أول محفل لھا بنیو 

في ، ثم بفیالدلفیا 1767ثم أنشأ محفل آخر بألباني في والیة نیویورك في 1763أورلیانز في 
  .1783، وتاله محفل بشارلستون بوالیة كارولینا الجنوبیة في 1781-1782
حینما قررت الدساتیر الماسونیة 1786ر األعظم لنظام السر الملكي في عام وكان التطوی  

درجة یقوم باإلشراف علیھا مجلس أعظم 33العظمي في ذلك العام زیادة درجات النظام إلى 
وتم افتتاح أول مجلس أعظم في العالم كما حددتھ . للدرجة الثالثة والثالثین واألخیرة في كل بلد

بواسطة جون في شارلستون بوالیة كارولینا الجنوبیة1801مایو 31یة في الدساتیر الماسون
  .العظمى في العالمجالساألعظم انبثقت كافة المجلسومن ھذا الم. میتشل وفریدریك دالشو

في اتفاقیة بین المجلس 1804وقد ظھر اسم الطقس االسكتلندي للمرة األولى في عام   
م استخدام االسم على نطاق واسع خالل رئاسة تم ث. لفرنسياألعظم الفرنسي والشرق األعظم ا

  .1859عظم بشارلستون في ألبرت بایك للمجلس األ
33وقد عمل المجلس األعظم في شارلستون على إرسال أحد أعضائھ من الدرجة الـ  

لكي یؤسس السیادة الشمالیة للوالیات المتحدة اآلمریكیة أو1813العاملة إلى نیویورك في عام 
حق اإلشراف على الدرجات العلیا 1867ما یعرف بالمجلس الشمالي األعظم ومنحھ في عام 

أوھایو وشرق نھر المسیسیبي، بینما احتفظ نھروالیة تقع شمال15للطقس االسكتلندي في 
بشارلستون بالسیادة على كل الوالیات والمناطق األخرى بما فیھا خارج المجلس األعظم الجنوبي 

  .المتحدةالوالیات
ویعترف المجلس األعظم الجنوبي بأربعین مجلسا أعظما عالمیا وأربعة محافل عظمى   

و 1762وكل من ھذه المجالس والمحافل یتبع دستوري . وطنیة تمارس الطقس االسكتلندي
أعضاء عاملین 9، ولكن مع اختالفات بسیطة في التنظیم، فقد یتكون المجلس اآلعظم من 1786
  .وا عامالعض33أو من 
 Mother(ویقع المجلس اآلعظم العالمي أو ما یعرف بالمجلس األعظم األم للعالم   

Supreme Council of The World (في واشنطن في العنوان التالي:  
  ، الشمال الغربي، واشنطن16، شارع 1733
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صلى هللا أن رسول هللا "- 11490
ذاكوسلم صلى هللا علیھرى عرشا على البحر حولھ الحیات فقال رسول هللا 
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  ):14- 4الدرجات(محفل الكمال 
درجة تبدأ بالرابعة وھي 11تنقسم درجات ھذا الفرع األول من الطقس االسكتلندي إلى و  
  :كالتالي

):Secret Masterاألستاذ السري(4الدرجة .1
والعین التي Gومئزرھا یكون أسود وأبیض وفیھ حرف . وترمز إلى الواجب والدراسة

روس تلك الدرجة تحث ود. عند نھایتھZورمزھا المفتاح الذي فیھ حرف . ترى كل شئ
  .على السریة والطاعة واإلخالص

):Perfect Masterاألستاذ الكامل (5الدرجة .2

مكعب وحرف یود ومئزرھا أبیض وأخضر بھ حجر . وترمز إلى األمانة والصدق
ودروسھا . درجة60ورمزھا الفرجار المفتوح على جزء من دائرة مقداره . العبري

  .تحث على الصدق واإلخالص

  

):ate SecretaryIntimأمین السر الخاص (6الدرجة .3
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فیصبح الماسوني صانع . وفي ھذه الدرجة یتعلم الماسوني الواجب وفعل الخیر والتسامح
ومئزرھا أبیض . )وھو اسم مؤتمرات السالم الشرق أوسطیة) (Peace Maker(سالم 

وأحمر بھ حرفي یود وھیھ العبریین ومثلث صغیر یحتوي الحروف العبریة باء ونون 
  .ورمزھا مثلث ذھبي بھ نفس الحروف السابقة. ب الساعة من فوقوشین في اتجاه عقار

  

):Provost and Judgeعمدة وقاض (7الدرجة .4

ض ذو حافة حمراء بھ مفتاح نھایتھ ومئزرھا أبی. وتعلم الماسوني الصبر والحكم بعدل
  .ورمزھا مفتاح ذھبي. خماسیة

  

  

):Intendant of the Buildingمشرف البناء (8الدرجة .5

زرھا أبیض بھ أحمر وأخضر ومیزان ونجمة خماسیة ومئ. ویتعلم الماسوني فیھا الكمال
وألف ) یاكین(ویاء ) بن خوریم(ومثلث بھ حروف عبریة ترمز ألسماء عبریة ھي باء 

  .ورمزھا مثلث ذھبي بھ نفس الحروف). آشر(
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 Elu of The Nine orإیلو التسعة أو فارس التسعة المنتخب (9الدرجة .6
Elected Knight of The Nine:(

ومئزرھا أبیض مخطط باألسود وبھ بقع . وفي ھذه الدرجة یتعلم الماسوني الحقیقة والكرم
ورمزھا خنجر ذو . دماء وذراع تمسك بخنجر ورأس مقطوعة محمولة من شعرھا

  .بض ذھبي ونصل فضيمق

  

 Elu of Theإیلو الخمسة عشر أو شھیر الخمسة عشر المنتخب (10الدرجة .7
Fifteen or Illustrious Elect of The Fifteen:(

ماسوني التسامح مع اآلخرین فلكل الحق في أن تكون لھ آراؤه السیاسة وفیھا یتعلم ال
وبھ بوابة ذات ثالثة عقود على كل منھا رأس ومئزرھا أبیض بطرف أسود. والروحیة

  .ورمزھا خنجر كما في سابقتھا. فوق خازوق
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 Elu ofإیلو اإلثنى عشر أو الفارس المنتخب السامي لإلثنى عشر (11الدرجة .8
The Twelve or Sublime Knight Elect of The Twelve:(

ومئزرھا أبیض . ویتعلم فیھا الماسوني التعاطف مع إخوانھ الماسون وإخوانھ في اإلنسانیة
ورمزھا خنجر معلق في حزام أسود علیھ جملة . طھ قلب مشتعلیتوسذو خطوط سوداء

"Vincere aut Mori " أي أقسم أن أموت على أن أخون مبدأ الناس أو أن یغلبني
  .خوفي أو خطأي

  

:)Master Architectالمعماري األستاذ (12درجة ال.9

ومئزرھا أبیض ذو خط أزرق . ویتعلم الماسوني فیھا اإلیمان باألخالق والفضائل والرب
ورمزھا . وذھبي یمثل المحافل الزرقاء بھا منقلة ومیزان وأداة رسم الزوایا وفرجارات

  .نواع األعمدة الخمسةمثلث ذھبي بھ حرف األلف العبري على الواجھة وعلى الظھر أ
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 Royal Archعقد سلیمان الملكي أو فارس العقد التاسع (13الدرجة .10
Solomon or Knight of The Ninth Arch:(

ومئزرھا أرجواني ذو إطار أبیض یتوسطھ . حریة القلب والعقلویتعلم فیھا الماسوني 
ورمزھا مثلث ذھبي بھ نفس المثلث ومشھد یمثل رجلین ینزالن ثالثا . المثلث اإلنوخي

  .إلى قبو اكتشف حدیثا تحت األرض

  

  

 Perfect Eluإیلو الكامل أو الماسوني األعظم المنتخب الكامل والسامي (14الدرجة .11
or Grand Elect, Perfect and Sublime Mason:(

ومئزرھا من الحریر األبیض ذو إطار ذھبي . ویتعلم فیھا الماسوني النظر إلى داخلھ
ه تاج ونجمة ذات تسع حواف على الوجھ بینما ورمزھا فرجار مفتوح یعلو. یتوسطھ مثلث

: على الظھر توجد نجمة خماسیة متألقة والفرجار مفتوح على جزء من دائرة مكتوب علیھ
3 -5-7 -9.  
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  ):18- 15الدرجات (فرع الصلیب الوردي 
 ,Knight of The Eastفارس الشرق أو فارس السیف أو فارس النسر (15الدرجة .12

of The Sword, or of The Eagle:(
ا فوق سیفین و حواف خضراء بھ رأس تقطر دمومئزر ھذه الدرجة من المخمل القرمزي ذ

ورمزھا ثالث . متقاطعین بینما إلى أعلى الیسار یوجد مثلث یحوي ثالث مثلثات متداخلة
  .مثلثات داخل بعضھا تحتوي على سیفین متقاطعین

  
):Prince of Jerusalemأمیر أورشلیم (16الدرجة .13

ومئزرھا قرمزي ذو . وتعلم ھذه الدرجة الماسوني البطولة والتضحیة بالنفس واألخوة
. لتا بھا حروف یود الثالثة ومیزان وید العدالةحواف ذھبیة وبھ زاویة فائمة ودرع ود

یة اآلخرى بھا سیف تحیط بھ خمسة نجوم وإلى الیسار ورمزھا ید تمسك المیزان والناح
  .حرف الدال العبري وإلى الیمین حرف الزاي العبري

):t and WestKnight of Easفارس الشرق والغرب (17الدرجة .14
وبھ لون قرمزي وذھبي یحتوي على سیفین متقاطعین على ومئزرھا من الساتان األصفر

  .میزان داخل مسبع فضي ومسبع ذھبي بھ حمل فوق كتاب األختام السبعة
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):Knight Rose Croixفارس الصلیب الوردي (18الدرجة .15
ومئزرھا من الساتان األبیض أو الجلد ذو إطار أحمر وبھ جمجمة وعظمتین متقاطعتین 

ورمزھا فرجار ذھبي مفتوح على ربع دائرة . وصلیب أحمر وثالث وردات حمراء
ره إلطعام فراخھ السبعة وفي وتحتھما نورس مزق صدوصلیب ووردة بین طرفي الفرجار

  ..I.N.R.Iالخلف نسر ذھبي ممدود الجناحین وتحت قدمیھ حروف 
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  ):30-19الدرجات ) (أو المجلس المقدس(مجلس القادوش 

):Grand Pontiffالحبر األعظم (19الدرجة .16
  والیوجد مئزر لھذه الدرجة

):Master of The Symbolic Lodgeأستاذ المحفل الرمزي (20الدرجة .17
ومئزرھا أصفر ذو إطار أزرق . وھذه الدرجة تعلم الماسوني الحریة واإلخاء والمساواة

. الالتینیتین على شكل صلیب" FIAT LUX"یحوي مثلثات داخل بعضھا وبھا كلمتي 
إبلیس ابن الصباح كما ذكر (لى الضوء الرابع العظیم الذي یذكر باإللھ ویرمز شكل المثلث إ

  ).بایك من قبل
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):Prussian Knightالفارس البروسي (21الدرجة .18

ي على ید تمسك سیفا ورمز مجنح یمسك مفتاحا بالیسرى ویضع ومئزرھا أصفر یحتو
 FIAT JUSTITIA RUAT"الیمنى فوق شفتیھ وحول السیف توجد عبارة 

COELUM."  

  
 Knight Royal Axe, Prince ofالملكي أمیر لبنانفارس الفأس(22الدرجة .19

Libanus:(
ومئزرھا أبیض ذو إطار أرجواني بھ حیة ثالثیة الرؤوس ومنضدة علیھا أدوات 

ورمزھا فأس ذھبیة بھا الحروف األولى لنوح وسلیمان ولبنان وصیدا . ورسومات
.ى بھا أسماء أخرىوأدونیرام وقورش وداریوس وزروبابل ونحمیا وعزرا والناحیة األخر

):Chief of Tabernacleخیمة الھیكلزعیم (23الدرجة .20
یض ومئزرھا أب. وتعلم الماسوني أال ینسى واجبھ نحو الرب واألسرة والوطن ونحو نفسھ

عن اآلطراف وھي ألوان خیمة الھیكل وتمثل األرض أرجوانيذو خطوط حمراء وزرقاء و
والھواء والسماء وعلي المئزر الشمعدان السباعي الذھبي الذي یمثل الكواكب السبعة 

  .ورمزھا جرة فضیة تحملھا ید مفتوحة. والفضائل السبعة

): TabernaclePrince of Theأمیر خیمة الھیكل (24الدرجة .21
ومئزرھا أبیض من جلد الحمل وبھ ألوان قرمزیة وخضراء وزرقاء علیھا شجرة آس 

  .بنفسجيورمزھا حرف األلف العبري معلقا من شریط. بنفسجیة وخیمة عربیة من الذھب
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):Knight of The Brazen Serpentفارس األفعى النحاسیة (25الدرجة .22
ومئزرھا أبیض بخط أسود ونجوم ذھبیة على الوجھ األبیض ونجوم فضیة على الوجھ

وعلیھ حیة Tورمزھا صلیب على شكل حرف . ورسم ألفعى تحیط بعقرباألسود
  .وكذلك األفعى النحاسیة. من عاني أو جرح: ومكتوب علیھ بالعبریة

  
):Prince of Mercyالرحمة أمیر(26الدرجة .23

القوة، : رمزي ذي حدود بیضاء وبھ مثلث أخضر بھ الحروف األولى لكلماتقومئزرھا 
ورمزھا مثلث ذھبي بھ قلب ذھبي یتدلى من شریط . وكذلك قلب ذھبي. الحكمة، التناغم

  .أرجواني

):Knight Commander of The Templeقائد فرسان الھیكل (27الدرجة .24
. مئزرھا جلد حمل قرمزي، ذو خطوط سودائ وعلیھ الصلیب التیوتوني وبھ مفتاح أسود

  .I.R.N.Iمثلث ذھبي بھ الحروف ورمزھا 
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):Knight of The Sunفارس الشمس (28الدرجة .25

ورمزھا شمس ذھبیة على الوجھ . ومئزرھا جلد حمل أبیض بھ النجمة الخماسیة المذھبة
  .والجزء الشمالي من دائرة البروج

 Scottish Knight of Saintفارس القدیس أندرو االسكتلندي (29الدرجة .26
Andrew:(

  .ولیس لھا مئزر
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 Knight of Kadoshفارس القدوس أو فارس النسر األبیض واألسود (30الدرجة .27
or Knight of White and Black Eagle:(

  .ورمزھا صلیب تیوتوني أحمر. وال مئزر لھا
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):32- 31الدرجات (المجمع 

):Inspector Inquisitorالمفتش الباحث (31الدرجة .28
درجات األقل یرتدي مئزرا أبیضا وال یرتدي صاحبھا مئزرا في المجمع األعلى ولكن في ال

یتدلى من سلسلة 31ورمزھا مثلث بھ الرقم . من جلد الجمل علیھ صلیب تیوتوني فضي
  .30-18-16- 14-4-3-2-1: ذھبیة حاقاتھا مكتوب علیھا

  
):Master of The Royal Secretسید السر الملكي (32لدرجة ا.29

. ومئزرھا أبیض ذو خطوط سوداء وعلیھ نسر ذو رأسین ومخطط لمعسكر األمراء
  .ورمزھا صلیب تیوتوني ذھبي علیھ نسر مزدوج أبیض وأسود
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  ):الشرفیة والعاملة33ودرجة KCCHدرجة (الشرف بالط 
 Knight Commander of The Court ofدرجة قائد فرسان بالط الشرف .30

Honor:
لمدة ال 32ویتم اختیار أعضاء ھذه الدرجة من قبل المجلس األعلى من بین حاملى الدرجة 

اختیارھم لخدماتھم للماسونیة أو اإلنسانیة من قبل شھرا قبل انعقاد الجلسة، ویتم 46تقل 
وال یجوز . ویكون لصاحب تلك الدرجة غطاء رأس أحمر. المفتش العام األعظم أو نائبھ

  .ألحد التقدم للحصول على ھذه الدرجة

):Inspector General Honoraryالمفتش العام الشرفیة (33الدرجة .31
شھرا على حصولھم على درجة قائد فرسان 46ممن مضى واالختیار كما في سابقتھا

  .وكسابقتھا ال یجوز الترشح لھا. بالط الشرف وقدموا خدمات جلیلة الماسونیة أو اإلنسانیة

 Grand Cross of The(العاملة 33الصلیب األعظم لبالط الشرف أو الدرجة .32
Court of Honor:(

وأعضاؤھا ھم قلة قلیلة یتم اختیارھم لخدماتھم االستثنائیة للماسونیة ومنھم یتم اختیار القائد 
م األعظم وأعضاؤھا ھم أعضاء المجلس األعلى للطقس االسكتلندي ویبقون في ھذا الحاك

  .المنصب مدى الحیاة أو طبقا لمدى ما تتحملھ صحتھم
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اجتماع أحد أودیة الطقس االسكتلندي
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رموز درجات الطقس االسكتلندي
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الصور من مجموعة المحفل (صور زیتیة لحلي درجات الماسونیة حتى آخر الطقس االسكتلندي 
)ادة الشمالیة بواشنطناألعظم للسی

  )المئزر والقالدة(الحلي الخاصة بالدرجة   الدرجة
1  

  
2  
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Kcch

  
  غیر متوفرة33

Grand Cross
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  ):13-4الدرجات (York Rite)(طقس یورك 
طقس یورك ھو الفرع الرئیسي الثاني الموازي للطقس االسكتلندي والذي یمكن للماسوني 

ویشترط في من یتقدم لاللتحاق .)األستاذ الماسوني(أن یلتحق بھ بعد حصولھ على الدرجة الثالثة 
وترجع .ولذلك یطلق علیھ في بعض األحیان الفرع المسیحي للماسونیة. یابھ أن یكون مسیح

وقد عملت المحافل . 1738أصولھ إلى أیرلندا في القرن السابع عشر وإلى إنجلترا في عام 
ویعد طقس یورك األكثر . 1752العسكریة اإلنجلیزیة على إدخالھ إلى الوالیات المتحدة في عام 

  :ودرجاتھ كما یلي. دةشعبیة في الوالیات المتح

  
  ):Royal Archالعقد الملكي (7- 4درجات تاج العمود

دمار العقد الملكي على طقوسوتقوم ). Chapter(یسمى محفل العقد الملكي باسم الفرع   
ویمثل العقد الملكي أھمیة كبیرة . والعثور على الكلمة المفقودة لحیرام أبیفوبنائھھیكل سلیمان

  :ال یمكن لھ أن یرقى إلى الدرجات العلیا لبعض المحافل ودرجاتھ كالتاليللماسوني فبدونھ
):Mark Masterأستاذ العالمة (4الدرجة .1

وشعارھا حجر . ویمكن أن تمنح ھذه الدرجة من خالل محفل یعمل على درجة زمیل الحرفة
  .ى انتھاء العملالعالمة الذي كان یضعھ البناؤون القدماء على قمة عقد البناء لیكون عالمة عل

):”Past Master “Virtual" االفتراضیة"األستاذ السابق (5الدرجة .2
المتقدم للعقد الملكي وھذه الدرجة تسمى االفتراضیة ألنھ كان في الماضي یشترط أن یكون 

أستاذا سابقا لمحفلھ األزرق، ونتیجة للطلب المتزاید على االلتحاق بالعقد الملكي تم إنشاء ھذه 
  .جة لتمكن األساتذة الماسون الذین لم یصبحوا أساتذة لمحافلھم من االلتحاق بالعقد الملكيالدر
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):Most Excellent Masterاألستاذ كلي االمتیاز (6الدرجة .3
وطقوس ھذه الدرجة تمثل تجلي سلیمان ألساتذة البناء ومنحھم بركتھ وتكلیفھ إیاھم بمشاركة 

  .ورالماسون األخرین ما تعلموه من ن

):Royal Archالعقد الملكي (7الدرجة .4
ویمثل الماسوني في ھذه الدرجة أحد البنائین الیھود العائدین من األسر البابلي والذي یقوم 

وخالل اشتراكھ في إعادة البناء یعثر على الكلمة المفقودة . باالشتراك في بناء الھیكل من جدید
  .ا بینت طقوس درجات الماسونیة الزرقاء سابقاألستاذ البناء حیرام أبیف الذي اغتیل كم
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  ):Cryptic Degreesالدرجات اللغزیة (10- 8الدرجات 
وتقوم فكرة ھذه الدرجات على إعادة بناء الھیكل ثم دماره األخیر أثناء حصار الرومان ویسمى 

الدرجات، وغالبا ما یحتوي على قبو یستخدم لتمثیل طقوس ) Council(محفلھا باسم المجلس 
  :ودرجاتھا كالتالي

):Royal Masterاألستاذ الملكي (8الدرجة .5
وتؤكد ھذه الدرجة على حفظ أسرار البناء وتدور أحداث طقوسھا في الفترة السابقة 

.الغتیال أستاذ البناء
).Select Masterاألستاذ المختار (9الدرجة .6
):sterMost Excellent Maاألستاذ فائق االمتیاز (10الدرجة .7

.وتدور طقوسھا في فترة حصار أورشلیم ودمار الھیكل األخیر
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 Commandery of Knightsقیادة فرسان الھیكل (13- 11درجات الفروسیة
Templar:(  

وھي درجات قائمة على الفروسیة المسیحیة، فھي تستلھم تاریخ النظم العسكریة المسیحیة التي 
  :وھي كالتالي. ل المسلمیننشأت أثناء الحروب الصلیبیة لقتا

):Order of The Red Crossنظام الصلیب األحمر (11الدرجة .8
  .وتدور أحداثھ حول إعادة بناء الھیكل

):Order of Maltaنظام مالطا (12الدرجة .9
وتقوم أحداثھ حول إذن عبور البحر المتوسط الذي كان الزما للوصول إلى أورشلیم خالل 

  .رف ماسوني ھذه الدرجة باسم فارس مالطاویع. الحروب الصلیبیة

):Order of Knights Templarنظام فرسان الھیكل (13الدرجة .10
وھي درجة ذات أھمیة كبیرة للماسوني المسیحي فھي ارتباط بین المسیحیة ممثلة في 

فرسان الھیكل وبین الیھودیة ممثلة في الموقع المزعوم للھیكل البائد الذي كان الفرسان 
قبة (یكلیون یتخذونھ مقرا لھم خالل الحروب الصلیبیة وموقعھ ھو مسجد عمر الھ

وشعار ھذه الدرجة یشبھ شعار المحافظین الجدد الذین یحكمون الوالیات المتحدة ).الصخرة
  .والذین یقودون الحرب العالمیة ضد المسلمین
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  :درجات فخریة مرتبطة بطقس یورك
یورك تمنح لمن یطلبھا فالدرجات التالیة الیمكن طلبھا إذا كانت الدرجات السابقة لطقس  

  :بل تكون باالختیار، وھي كالتالي
وھي منظمة تعنى باألبحاث :الدرجات الماسونیة المتحدة للوالیات المتحدة األمریكیة.1

والمنح الماسونیة ویمكن أن یدعى لعضویتھا من أتم درجات العقد الملكي ویعرف محفلھا 
.عضوا عامال فقط27كون من باسم المجلس ویت

درجة تسمي بالفرسان 33وتتكون من :قساوسة فرسان الھیكل للعقد الملكي المقدس.2
فارس الصلیب األسود، وفارس فلسطین، وفارس روما، والقس والقساوسة فمثال ھناك 

.فارس الھیكل للعقد الملكي المقدس

وھي درجات أربع ذات أصل أیرلندي :تحدة األمریكیةالفرسان الماسونیون بالوالیات الم.3
.1936وصلت للوالیات المتحدة في عام 

):KYCH-t of York Cross of HonorKnigh(فارس صلیب الشرف لیورك.4
ویختار صاحبھا ممن . وھي درجة تمنحھا الكلیة الحاكمة لطقس یورك بأمریكا الشمالیة

.حصلوا على عضویة جمیع درجات طقس یورك وأثبتوا جدارة غیر اعتیادیة بھا
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  .وھي السابق شرحھا:الكلیة الحاكمة لطقس یورك بأمریكا الشمالیة.5

  
وھي درجة یدعى إلیھا أعضاء طقس یورك أو في أحوال :ن األحمرصلیب قسطنطی.6

وقسطنطین ھو االمبراطور الروماني الذي . خاصة أمراء السر الملكي للطقس االسكتلندي
كان یعبد الشمس وفرض رؤیتھ على المسیحیة بمزجھ طقوس الوثنیة وعبادة الشمس 

لفرض رؤیتھ وإلغاء الرؤى واضطھد معارضیھ وأقام مجامع كنسیة بالطقوس المسیحیة
  .األخرى القائلة بعدم ألوھیة المسیح

  
وھي جمعیة أنشأت في عام : جمعیة الصلیب الوردي الماسونیة بالوالیات المتحدة.7

. وتوجد أصولھا بانجلترا واسكتلندا وعضویتھا بالدعوة فقط للماسونیین المسیحیین1880
ویرأسھ الساحر . اسم المجلس األعظموتعرف محافلھا باسم الكلیة ومحفلھا األعظم ب

بینما یرأس الكلیات رئیس یختاره الساحر األعظم ویرأسھا مدى . سنوات3األعلى لمدة 
.درجات9ودرجاتھا .عضوا72الحیاة، وتقتصر عضویة كل كلیة على 
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  ):سكندنافیةالماسونیة اال(Swedish Riteالطقس السویدي 
فلھا نظام درجاتھا . تختلف الماسونیة االسكندنافیة عن باقي األنواع المعتادة للماسونیة  

من خارج يویمكن للماسون. المتكون من عشر درجات وتقتصر على المسیحیین فقطالخاص 
ات محافلھا زیارتھا بشرط أن یكون من منتسبي الدرجة الثالثة على األقل وأن یكون من من سیاد

. ماسونیة معترف بھا في اسكندنافیا مثل المحافل التي یعترف بھا المحفل األعظم المتحد ألنجلترا
أما المحافل العلمانیة التابعة للشرق الفرنسي وما شابھھا فال یقبل أعضاؤھا كزوار لمحافل الطقس 

بینما في . اءالسویدي، ھذا بالنسبة للدرجات الثالث األولى المماثلة لدرجات المحافل الزرق
لطقس أعلى من المحافل الزرقاء، بینما في الدرجات األعلى البد من أن یكون الزائر منتسبا 

  .كانوااالدرجة العاشرة ال یقبل زوار أی
وتعود أصول الماسونیة االسكندنافیة إلى ثالثینیات القرن الثامن عشر حیث أنشأت بدعم   

بتعدیل درجات المحافل إلى تسع درجات Eckleffكلیف ثم قام إی. من المحافل الفرنسیة المسیحیة
مع . ارل الثالث عشر بتعدیلھا لتصبح عشر درجاتكثم قام الملك . لیؤسس الطقس السویدي

  :وھي كالتالي. 11وجود درجة شرفیة ھي الدرجة 
المحافل الزرقاء(درجات القدیس یوحنا:(

.المنتسب المتدرب.1
.زمیل الحرفة.2
.األستاذ الماسوني.3

االسكتلندیة(رجات القدیس أندرو د:(
.رفیق القدیس أندرو-متدرب: 5- 4الدرجات .4
.أستاذ القدیس أندرو: 6الدرجة .5

درجات الفرع:
.األخ عظیم الشھرة، فارس الشرق: 7الدرجة .6
.األخ متناھي الشھرة، فارس الغرب: 8الدرجة .7
.األخ المستنیر لمحفل القدیس یوحنا: 9الدرجة .8
.عظیم االستنارة لمحفل القدیس أندرواألخ : 10الدرجة .9

درجة شرفیة:
.األخ متناھي االستنارة، قائد فرسان الصلیب األحمر: 11الدرجة .10

وتمنح الدرجات من خالل نظام طقوس صارم یتطلب من المنتسب أن یحافظ على نسبة 
إلى وغالبا ما یتدرج طالب االنتساب . حضور مرتفعة وأن یثبت جدارة في علمھ بالماسونیة

. عاما20إلى 15درجة األستاذ الماسوني خالل عامین بینما یحصل على الدرجة العاشرة خالل 
. لك السویدي فقطاالشرفیة ألعضاء المحفل األعظم وأمراء البیت الم11بینما تمنح الدرجة 

من 11الملكي ألعضاء الدرجة 13ھي نظام كارل وتمنح الحكومة السویدیة درجة شرفیة
شخصا فقط في 60عدد 11ویحمل الدرجة . شخصا فقط33سویدي وتقتصر على الطقس ال

  .السوید
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النظم الماسونیة في كون رئاسة المحفل لیست وتختلف ماسونیة الطقس السویدي عن باقي
سنویة فأستاذ المحفل قد یبقى في منصبھ لستة أعوام بینما ینتخب األمینان وأمین الصندوق سنویا 

كما .عاما75وال یستمر في منصبھ من تجاوز .فل باقي مناصب المحفل سنویاویعین أستاذ المح
أن المحافل االسكندنافیة تتمیز بقلة عددھا مع وجود عدد كبیر من األعضاء بھا ففي مدینة 

كما أن المحافل االسكندنافیة . ماسوني موزعین على محفلین فقط500أوبساال یوجد حوالي 
یات األخوة التي ھي تجمعات للماسون في المناطق الصغیرة التي ال تسمح بوجود ما یعرف بجمع

یسمح عددھم فیھا بتكوین محفل، وذلك نتیجة لوجود عدد قلیل من السكان موزعین على مساحة 
  .شاسعة
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  ):ماسونیة األفارقة األمریكیین(Prince Hallبرنس ھال 
قطب الماسونیة استھجنمحافلھم العاملة بینما من الغریب أن یكون لألفارقة األمریكیین   

فكرة وجود أخوة - والذي كان جنراال جنوبیا أثناء الحرب األھلیة األمریكیة- األكبر ألبرت بایك
وكان أحد مؤسسي الكوكلوكس كالن وھي المنظمة العنصریة . لھ في الماسونیة من الزنوج

  .واإلرھاب لسنوات طویلةاألمریكیة التي اضطھدت السود ومارست ضدھم القتل 
ضابطا من األفارقة األمریكیین اسمھ برنس ورغم ذلك فإن  

انضم ھو وأربعة عشر من زمالئھ إلى أحد ) 1807- 1735(ھال 
، وفي العام التالي وھو 1775المحافل العسكریة اإلنجلیزیة في عام 

العام الذي أعلن فیھ استقالل الوالیات المتحدة أنشأ المحفل األفریقي
باسم المحفل األعظم 1807، والذي سمي بعد وفاتھ في عام 1رقم 

لبرنس ھال، وأصبح عرفا أن المحافل التي تتبع برنس ھال ھي 
  . محافل قاصرة على األفارقة األمریكیین
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  :)(Ancient & Primitive Orderالقدیم والبدائي نظامال
وكان في األصل . اما للرموز الوثنیةاستخدیعد ھذا النظام أحد أكثر النظم الماسونیة 

  .فرعین منفصلین ھما نظام مصرایم ونظام ممفیس
م على ید وثني مصري یدعى ھرمیس تنصر فیما بعد 46في عام نظام ممفیستأسس

ثم نقلھ الصلیبیون إلى أوروبا وازدھر بعد ذلك بقرون بین ضباط الحملة . على ید القدیس مرقص
قام صامویل ھونیس الذي كان یعیش في القاھرة بتأسیس 1815عام ثم في. الفرنسیة على مصر

  .1815أبریل 15أول محفل للنظام القدیم والبدائي في فرنسا تحت إسم حواریوا ممفیس في 
غیر أنھا رغم ذلك تمكنت من إنشاء لإلغالق عدة مراتممفیسظامنوتعرضت محافل

واسترالیا ة وانجلترا وبلجیكا وسویسرا وإیطالیافروع لھا في دول عدیدة بینھا الوالیات المتحد
  .ورومانیا) حتى إغالقھ(ومصر وشیلي والبرازیل واإلكوادور

أما نظام مصرایم فتعود أصولھ إلى معتقدات الفیثاغورثیین وفالسفة اإلسكندریة 
ثم قام جوزیف بالزامو المعروف. واألفالطونیین الجدد وصابئة حران والشیعة اإلسماعیلیین

درجة وذلك منذ عام 90بكالیسترو بتتبع تلك األفكار وصیاغة نظام درجات لھا یتكون من 
1783.  

مانویل بینتو دي فونسیكا تلقى )الفرسان االسبتاریة(ونتیجة لقربھ من كبیر فرسان مالطا 
عددا من الدرجات الماسونیة من أخي األستاذ األعظم 1775و1767كالیسترو بین عامي 

وأھمھا ثالث درجات علیا متصلة بالغیبیات وتعرف . في نابولي لویجي دي أكوینوللماسونیة
ونتیجة لذلك أسس كالیسترو طقس الماسونیة المصریة العلیا . Arcana Arcanorumباسم 

ومنذ 1788وأدخل فیھا الدرجات الثالث السابقة واعتمد طقسھ رسمیا في عام 1784في عام 
ر طقس مصراییم في میالنو وجنوا ونابولي وانضم إلیھ العدید من ازدھ1817تلك الفترة وحتى 

ثم تعرض لإلغالق نتیجة تحولھ . األرستقراطیین والبونابرتیین والجمھوریین والكاربوناري
حینما 1890وأدي ذلك إلى تدھوره حتى عام . لمكان اجتماع لمعارضي النظام الحاكم في إیطالیا

قام الجنرال 1881في عام وفي تلك األثناء. دا لنظامھمكون األعضاء الباقون محفال وحی
موحد إیطالیا والذي كان الكاھن األعظم للطقس بتوحید نظامي ممفیس جوزیبي جاریبالدي

وأصبح نافذا . مصرایم-ومصرایم لكي یصبح اسم النظام الجدید ھو النظام القدیم والبدائي لممفیس
  .1889منذ 

. الثالث درجات األولى منھا تماثل المحافل الزرقاء. رجةد95درجات من الویتكون نظام 
  .مع درجات الطقس االسكتلندي وطقس یورك33- 4وتتشابھ الدرجات من 

  :ومن نماذج درجاتھ التالي34ویبدأ االختالف الجذري من الدرجة 
ھنة ، كبیر ك)43(، فارس النجوم السبعة )36(، فارس المدینة المقدسة )35(فارس أستاذ للمالك 

، كاھن )63(، فارس معبد الحقیقة )53(، فارس أبو الھول )51(عنقاء، فارس ال)45(إیزیس 
ومترا ھي دیانة عبادة النور التي ازدھرت في الدولة الرومانیة في معابد سریة، –) 64(مترا 

، المعبد )93(األعظم عام، المجلس ال)91(المحكمة العظمى، )68(مھندس المدینة الغامضة 
  ).95(المجمع المقدس ، )94(امض الغ
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كاھن النظام القدیم والبدائي. جوزیبي مازیني

كالیسترو مؤسس درجات طقس 
مصراییم

یتعلم الماسوني فیھا 30- 1الدرجات من :السابقة إلى ما یلي95وتنقسم الدرجات الـ  
یتعلم فیھا نظریات الھندسة الھندیة وأساطیر األولین، 60- 31والدرجات من ، علوم الطبیعة

ساطیر الدینیة القدیمة یتعلم فیھا الفلسفة ویتلقى وحي النور ویدرس األ90- 61والدرجات من 
األولى فإن 90وبینما یتمكن الماسوني من طلب الحصول على الدرجات الـ. للشعوب المختلفة

بأغلبیة الدرجات الخمس األخیرة ھي بالترشیح فقط ویتم التصویت على قبول العضویة فیھا 
وقد عرف ھذا النظام في إیطالیا بنظام . األصوات

لكاتب مازیني الذي مصرایم وكان من بین قادتھ ا
راسلھ ألبرت بایك للتباحث حول مخطط السیطرة 

العالمیة ویعد أحد أكبر قادة الماسونیة األوروبیة في 
زمانھ، والجنرال جوزیبي جاریبالدي موحد إیطالیا 

وكان النظام . واالثنان كانا من أعضاء الكاربوناري
من بین ویعرف في باقي الدول باسم نظام ممفیس، 

دتھ جاك إیتیان ماركوني دي نجري كبار قا
  . وسلفاتوري أفینتوري زوال والمركیز دوماس

باسم محفل 18-4وتعرف الدرجات من 
الصلیب 

الوردي، والدرجات 
باسم 43-19من 

مجلس شیوخ 
باسم المجلس 90- 44وتعرف الدرجات من  الفالسفة النساك، 
باسم المجمع 95-91الغامض، والدرجات  الشھیر للمعبد 

  .لمقدس الحاكما
الفرع من الماسونیة بأفكار كالیسترو وسان  وقد تأثر ھذا 

درجاتھ من نظم الفرسان وتعالیم القاباال  مارتن، واستوحى 
السریة الیھودیة   .واإلنجیل والصوفیة واألساطیر القدیمة
رئاسة النظام القدیم والبدائي عدد من  وتولى 

-1998(ود فیللیدنت جورج كل: األخیرة ھم الفرنسیین في الفترة 
وكلود ) 2003  ).2004(وأالن دوماین ) 2003(تریبیھ 

على العضویة یشترط أن یكون الطالب قد بلغ  وللحصول 
ویتقدم بطلب العضویة مرفقا . بقوة علیا عاما ویؤمن 21

ولكي تقبل . صورتین من جواز سفره أو شھادة میالده وصورتین شخصیتینبسیرتھ الذاتیة و
أن یكون قد تم سؤال الطالب من قبل عدد من األعضاء أو العضوات وأن یكون قد العضویة البد 

أجاب إجابات مرضیة عن تلك األسئلة وكذلك أن تكون عضویتھ قد تم قبولھا من قبل المحفل 
.وبعد ذلك یدفع رسما سنویا. بینما كان معصوب العینین

  :وقعولمزید من المعلومات حول تفاصیل كل درجة یمكن زیارة م
http://www.stelling.nl/vrijmetselarij/memphis.html  
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الفخري جوزیبي جاریبالدي موحد إیطالیاالكاھن األعظم الكاھن األعظم ماركوني دي نجري

شعار النظام القدیم والبدائي 
ویحتوي على رمز الھرم 

الذي یحوي عین إبلیس أو 
نجما 18الدجال محاطة بـ

وتطوقھا من الخارج األفعى 
وھي من الرموز الشیطانیة 

.القدیمة
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  :درجات فرعیة بعد الماسونیة الزرقاء

  :الشراینرز

  
على ید الدكتور - وھو االسم المختصر لھذا الفرع من الماسونیة - رز تأسست الشراین  

. وعرف أول محافلھا باسم معبد مكة المقدس. 1872والتر فلمنج في مدینة نیویورك في عام 
وكانت عضویة . على محافلھم) Shrine Temple(ویطلق الشراینرز إسم المعبد المقدس 

طقس یورك، ولكنھا درجات الطقس االسكتلندي أوالشراینرز في الماضي قاصرة على من أتم
. أل طلبا للعضویةاآلن مفتوحة لكل من حصل على درجة األستاذ الماسوني، ویمكن لھ أن یم

تأسیس مستشفیات ب1920الشراینرز منذ عام یقومو. ویتركز الشراینرز في أمریكا الشمالیة
األنشطة الترفیھیة مثل المشاركة في خیریة لألطفال، كما أن الشراینرز یقومون بالعدید من

اویرتدي الشراینر على رأسھ طربوش. الكرنفاالت الراقصة وحفالت العشاء ومھرجانات السیرك
الریاض، مكة، : وتتمیز أسماء محافل الشراینرز بأسمائھا العربیة فمثال توجد معابد باسم. اأحمر

ر الدولي الرئیسي في تامبا بوالیة ویوجد المق.إلخ...، شوال، األقصرابن سعود، ابن علي
  .فلوریدا
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  :الجروتو

  
أنشأت الجروتو وھو االسم المختصر لھذا الفرع من الماسونیة في والیة نیویورك في عام   
وتماثل الشراینرز في كونھا تقبل فقط من حصل على درجة . على ید لیروي فیرشایلد1889

عمال الخیریة التي تركز على مجال أمراض العضالت كما أنھا تقوم باأل. األستاذ الماسوني
مدعي النبوة الذي ظھر أیام العباسیین بخراسان والمعروف وتتخذ من. واإلعاقة عند األطفال
. عكس طربوش الشراینرز األحمرعلىویرتدي أعضاؤھا طربوشا أسودا. باسم المقنع شعارا لھا

ویوجد مقرھا ).Mosque(أو باسم المسجد) Grotto)(الكھف(و تسمى محافلھا باسم الجروتو 
  .الدولي برینولدزبورج بوالیة أوھایو
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  :أشجار أرز لبنان الطویلة

  
وھي كسابقتیھا فرع من الماسونیة یختص بتوطید العالقة بین الماسونیین في جو من   

، وتعود 1902ي عام وتغیر اسمھا ف1901وقد أنشأ أول محافلھا في عام .المرح وفعل الخیر
.حیث كانت درجة من الدرجات الماسونیة التي تمنح بالوالیات المتحدة1843أصولھا إلى عام 

وتعرف محافلھا باسم الغابة. وعضویتھا مفتوحة لمن حصل على درجة األستاذ الماسوني
)Forest.(لى عالج وتركز أعمالھا الخیریة ع. البالط الملكي والصیداوي: وتمنح درجتین ھما

  .ویوجد مقرھا الدولي بھاریسبورج بوالیة بانسلفانیا. أمراض العضالت واألعصاب

  :أندیة منتصف النھار

  
. 1921في والیة أیوا في عام Wolcottأسسھا إي سي ولكوت وھي أندیة ماسونیة   

وتھدف لتوطید الصداقة بین . وعضویتھا مفتوحة لمن حصل على درجة األستاذ الماسوني
األساتذة الماسونیین، كما أنھا تركز على رعایة الشباب عن طریق دعم محافل دي موالي للشباب 

ویوجد المقر الدولي لھا . منح دراسیة للمتفوقینوبنات أیوب للشابات وفتیات قوس قزح، وتوفیر
  .بسانت لویس بوالیة مونتانا
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  :مؤقتوا اإلقامة الوطنیة

  
وھي أندیة ماسونیة خاصة بالعسكریین السابقین والحالیین الحاصلین على درجة األستاذ   

وقد . ء الحربالماسوني، والذین یحملون جنسیة الوالیات المتحدة أو أي دولة متحالفة معھا أثنا
ثم حلت محل المحافل . 1900أنشأت على ید عسكریین أمریكیین ماسونیین في الفلبین في عام 

وھذا النوع من . العسكریة المتنقلة التي صاحبت رحلة الماسونیة الحدیثة على مدى قرنین
ة الماسونیة یوجد في الدول التي توجد بھا قواعد عسكریة أمریكیة حتى وإن كانت الماسونی

  .ویقوم أعضاؤھا بمساعدة العسكریین الراغبین في الدخول في الماسونیة. ممنوعة في تلك الدول

  :أندیة وقت الغداء

  
1995وھي أندیة للماسونیین ومحبي الماسونیة أنشأ أول ناد منھا في لندن في عام 

  .حضورھاویمكن لغیر الماسونیین . وانتشرت في بالد شتى بعد ذلك واجتماعاتھا ربع سنویة
  

  :النظام القدیم والبطولي للعقدة الجوردیة
وتقوم طقوسھ حول . نظام أنشأه فاریك ستیلي الذي كان یعمل بإذاعة أوروبا الحرةوھو  

أسطورة العقدة الجوردیة التي قیل إن اإلسكندر األكبر قام بحلھا أثناء مروره بآسیا الصغرى بعد 
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مربوطة حول نیر ثور وقیل لإلسكندر إن من یفكھا وھي عقدة كانت . أن عجز من سبقھ عن حلھا
وقد . یمتلك آسیا، فقام اإلسكندر بكل بساطة بقطعھا بسیفھ دون أن یحاول فكھا كما حاول من سبقھ

للعقدة الجوردیة بمیونخ ثم تم إنشاء مجامع كثیرة في أنحاء العالم Synodتم إنشاء أول مجمع 
ولكي یتم إنشاء مجمع یجب أن یقوم بذلك . لجزیرة العربیةمثل ھولیوود بكالیفورنیا والظھران با

أو درجة سید ) طقس یورك(أربعة من األساتذة الماسونیین الحاصلین على درجة فارس الھیكل 
دوالرات كرسوم 10ویقوم العضو بدفع ما ال یقل عن ). الطقس االسكتلندي(السر الملكي 

  .اسونیینوھذا النظام لألساتذة الم. عضویة مدى الحیاة

  :المحفل األمریكي لألبحاث
  .وھو محفل خاص باألساتذة الماسونیین المھتمین بدراسة التاریخ الماسوني  

  :النظام المصري القدیم للسیوتس

  
، ویھدف لتوطید معاني 1905وھي ناد ماسوني أنشأ في سان فرانسیسكو في عام   

ویوجد المقر . وتعرف محافلھ باسم الھرم. الماسونیة بین الحاصلین على درجة األستاذ الماسوني
.الدولي لھ في دل مار بكالیفورنیا

  :ة التذكاریةمؤسسة جورج واشنطن الماسونیة الوطنی
إلدارة نصب جورج واشنطن الماسوني 1912وھي مؤسسة ماسونیة أنشأت في عام   

.على أعضاء المحافل العظمىةوعضویتھا قاصر. التذكاري بوالیة فیرجینیا

  :الكلیة العظمى لطقوس الوالیات المتحدة
تذة قاصرة على األساوھي مخصصة لدراسة الطقوس القدیمة للماسونیة، وعضویتھا   

.الماسونیین عن طریق الدعوة فقط

  :المجلس األعظم للدرجات الماسونیة المتحدة بأمریكا
وھي مخصصة لممارسة طقوس الماسونیة القدیمة، وعضویتھا قاصرة على ماسوني العقد   
.الملكي

  :النظام المقدس لفرسان المدینة المقدسة الرحماء
قاصرة على األساتذة الماسونیین عن وھي مخصصة لدعم اإلخالص الدیني، وعضویتھا   

.طریق الدعوة فقط

  :فرسان الھیكل
.ومقرھا في شیكاجو1816وتأسست في   
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  :جوقة الشرف
وعضویتھا مفتوحة للمحاربین القدماء من . ومقرھا في میامي1931وتأسست في عام   

.الشراینرز

  :أندیة منتصف اللیل
عى صنادیق رعایة األسر الماسونیة في حالة وھي تر. وأعضاؤھا من األساتذة الماسونیین  

.موت الماسوني

  :األندیة الماسونیة
1905أنشأت في عام . وھي أندیة ماسونیة تشرف على بارات داخل المحافل الماسونیة  

.ومقرھا في كرانفورد بنیوجیرسي

  :المؤسسة الماسونیة لإلغاثة بالوالیات المتحدة األمریكیة
ومقرھا بفالو في . 1885أنشأت في عام . ألعمال اإلغاثةوھي مؤسسة ماسونیة   

  .نیویورك

  :النقابة المشتركة
. وھي مؤسسة لتوحید قیادات فرسان الھیكل والعقد الملكي للسیادات الماسونیة المختلفة  

.ھم أعضاء مختارون من تلك القیاداتوأعضاؤھا 

  :نظام دیسومز
. ذوي القربي لألساتذة الماسونیینوھي منظمة عضویتھا قاصرة على الرجال الصم  

.وھدفھا تقدیم المعونة لھم

  :نظام الفرسان الماسونیون بأیرلندا
وتمنح الدرجات . وعضویتھا قاصرة على األساتذة الماسونیین عن طریق الدعوة فقط  

.الخضراء

  :جمعیة محبي الحقیقة

  
وعضویتھا لألساتذة . وھي جمعیة لدراسة الفلسفة والتاریخ الماسونیین على مستوى العالم

وكان من بین أعضائھا الروائي البریطاني ردیارد كیبلنج . 1928أنشأت في عام . الماسونیین
".كتاب األدغال"مؤلف
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  :المجلس اإلمبراطوري المتحد لصلیب قسطنطین األحمر
وتھدف لدراسة العلوم . وھي ھیئة ماسونیة عضویتھا قاصرة على ماسوني العقد الملكي

  .ومقرھا شیكاجو1870أنشأت في عام . الماسونیة

  :النظام الملكي للمھرجین

  
. ومحفلھا یعرف بالبالط الملكي. راینرزوھي منظمة ماسونیة یختار أعضاؤھا من بین الش  

.1911أسست في عام 

: النظام الملكي السكتلندا

  
وأعضاؤه یتم اختیارھم من . وھو بالدعوة فقط. 1741عام وھو نظام ماسوني أسس في  

بین األساتذة الماسونیین المسیحیین، الذین مرت على تكریسھم خمس سنوات، وحصلوا على 
  .ویمنح درجتین). طقس یورك(أو فارس الھیكل ) الطقس االسكتلندي(درجة سید السر الملكي 

  

  :الكبیري
رئیس الحالي وھدفھا تقدیم النصح لل. عبد الشراینرزوھي مجموعة من الرؤساء السابقین لم  

وال یعرف الكثیر من الشراینرز بوجود ھذه المجموعة ألنھا ال تقدم . للمعبد في حالة طلبھ النصح
  .وإسمھا مأخوذ من شخصیات إلیاذة ھومیروس. في حالة طلبھالنصح إال
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  :حلقة مراسلة التیجان األربعة

  
وھي مجموعة للدراسات الماسونیة یتم اختیار أعضائھا من بین األساتذة الماسونیین الذین   

طة بمحفل التیجان وھي مرتب. لھم باع في مجال الدراسات أو النابغین في الفنون والعلوم واآلداب
.1884األربعة بلندن الذي أنشأه تسعة من المفكرین الماسون في عام 

  :نظام كیتزالكواتال

  
في 1945في عام 33الحاصل على الدرجة ألینو نظام أسسھ الشراینر أرثروھ  

ویمنح ثالث درجات تمنح . ھو بالدعوة فقط للشراینرز المتفانین في خدمة المعبدو. المكسیك
وھو مبني على األساطیر .آخرھا إما خالل احتفال النار أو من خالل حج ألھرامات المكسیك

.المكسیكیة

  :مكابينظام یھوذا ال
. ویوازي قیادة الفرسان في طقس یورك. وھو نظام تحت رعایة المحفل األعظم لنیویورك  

وقد أنشأ لكي یوفر لماسوني طقس یورك غیر المسیحیین أو غیر الراغبین في نظام عسكري 
األولى تتحدث . نظام داوود ونظام یھوذا المكابي: وھو یمنح درجتین ھما. األصل درجات أخرى

أنتیوخس في والثانیة تدور أحداثھا في فترة ثورة یھود أورشلیم ضد الملك السلوقي. ثارعن اإلی
.قبل المیالد والذي حرمھم من ممارسة الدیانة الیھودیة168عام 
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  :فرسان القدیس أندرو

  
. 1993في عام 33وھي منظمة ماسونیة أسسھا ویلدون جود الحاصل على الدرجة   

وتھدف لتوفیر أنشطة للماسونیین الذین أتموا . فقط32وأعضاؤھا ھم من الحاصلین على الدرجة 
.درجات الطقس االسكتلندي

  :الشمالیة لمحافل النھارمؤتمر أمریكا 
وقد . وھي منظمة تھدف لتوفیر معلومات للماسونیین حول المحافل التي تجتمع نھارا  

.ومقرھا سیاتل بوالیة واشنطن. 1986أنشأت في عام 

  :اإلخوة الزرق
. لتضم الكتاب من األساتذة الماسونیین1932وھي منطمة ماسونیة أنشأت في عام   

. یث یتم اختیار عضو واحد كل عام أو في حالة وفاة أحد أعضائھاوعضویتھا باالختیار ح
. وال یدفع العضو رسوما بل یقدم بحثا خالل مراسم التكریس. وعضویتھا مدى الحیاة

  :ھیئة الخدمة الماسونیة ألمریكا الشمالیة

  
وھي ھیئة تھدف لتوفیر مواد تعلیمیة مقرؤة ومسموعة ومرئیة، وتوفیر مواد اإلغاثة 

  .وتعمل تحت إشراف المحفل األعظم ألمریكا الشمالیة. والمعلومات
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نظام البوم

ویتكون من أربع . خدمة الماسونل1904وھو نظام ماسوني أسسھ جون تالبوت في عام 
وبلغ عدد أعضائھ .من الحاصلین على درجة األستاذ الماسونيوھو للرجال البیض فقط. درجات
ویعرف محفلھ . Nestوتعرف محافلھ باسم العش . ألف ماسوني40حوالي 1979في عام 

  .Supreme Nestاالعظم باسم العش األعظم 
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:السیداتماسونیة 

  :الناسجاتنظام 

  
.وھو نظام ماسوني للسیدات أنشأ في ھولندا في الثالثینیات من القرن العشرین  

  :النظام المصري القدیم ألمیرات شارمخو
.حیث یقمن بمشروعات خیریة واجتماعیة. وھو نظام ماسوني لقریبات الشراینرز  

  :بنات المقنع

  
.ا أوھایوومقرھ. وھي أخویة ماسونیة لقریبات أعضاء الجروتو  

  :بنات النیل

  
. 1913أسست في عام . وھي أخویة ماسونیة لقریبات الشراینرز، وھي بالدعوة فقط  

  .ومقرھا سان فرانسیسكو
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  :النظام االجتماعي لبیوسانتس

  
.1889أنشأت في عام . وھي منظمة لزوجات وأرامل فرسان الھیكل  

  :المقام المقدس الشرقي للسیدات ألمریكا الشمالیة

  
وتسمى محافلھا یاسم . 1903أنشأت في عام . وھي أخویة ماسونیة لقریبات الشراینرز  

  .Courtالط بال

:الماسونیة المختلطة

  :المحفل المحترم لحقوق اإلنسان، الماسونیة المختلطة

  
نیین دیریزمیھ وھما من الماسواقام الدكتور جورج مارتین وماری1893قي عام   

  .الفرنسیین بإنشاء أول محفل مختلط في فرنسا
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  :النظام الشرقي للماسونیة المختلطة العالمیة

ماسونیة المختلطة دخلت في عضویتھا سیدة انجلیزیة تدعى آن بیزانت في عام بعد إنشاء ال  
ومنھا انحدر النظام الشرقي الذي أنشأ . ونتیجة لجھودھا انتشرت الماسونیة المختلطة. 1902

غیر أن المحافل الماسونیة العادیة تدعوا أعضاءھا إلى عدم . فروعا لھ في مختلف أنحاء العالم
.افل المختلطةالمشاركة في المح

  :نظام كوكب الشرق

أنشأه الدكتور . وھي نظام ماسوني لألساتذة الماسونیین وقریبات األساتذة الماسونیین
ویتخذ من النجمة الخماسیة المشابھة لرأس الشیطان ذي .1867روبرت موریس في عام 

یات المتحدة حیث وترجع أصولھ إلى فرنسا وأدخلھ الجنرال الفایت إلى الوال. القرون شعارا لھ
  .حظي بدعم جورج واشنطن
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  :نظام أمارانث

  
. ویقومون بمشروعات خیریة واجتماعیة. وھو نظام من األساتذة الماسون أو قریباتھم  

وتعود أصولھ إلى نظام ملكي كانت قد أسستھ كریستینا ملكة السوید في القرن السابع عشر، 
  .ن ذلك النظامویھدف إلى حمایة سیدات البالط بواسطة فرسا

  :نظام مقام أورشلیم المقدس األبیض
  

  
حیث أنشأت إستیر 1894وتعود أصولھ إلى . 1912وھو نظام أنشأ بكنتاكي في عام   

وتدور . وعضویتھ مفتوحة لألساتذة الماسون وعائالتھم. ستینكن المقام المقدس األبیض ألورشلیم
.أحداثھ حول والدة المسیح وحیاتھ وعودتھ الثانیة

  :طقس التولتیك القدیم
) الطقس االسكتلندي(وسادة السر الملكي ) طقس یورك(وھو نظام لفرسان الھیكل   

  .والتولتیك ھي إحدى حضارات المكسیك. ولھ نظام درجاتھ الخاصة. وقریباتھم
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  :نظام الحلقة الذھبیة

  
وتلقت تكریما من . 1929أنشأت في عام . وھي منظمة لألساتذة الماسون وقریباتھم  

. الحكومة األمریكیة نظرا لمساھمتھا المادیة في دعم الوالیات المتحدة أثناء الحرب العالمیة الثانیة
وقد أنشأت منظمة أخرى تعرف بفتیات البالط الذھبي . Linkسم الوصلة وتعرف محافلھا با
  .عاما18-12وتضم الفتیات بین 
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  :العشیرة الحقیقیة

وتعود أصولھ إلى . 18وھي منظمة ماسونیة لألساتذة الماسون وقریباتھم ممن تعدین الـ  
وتم . أوروبا وقد أدخلھ بنجامین فرانكلین وفي روایة أخرى الجنرال الفایت إلى الوالیات المتحدة

العشیرة : ودرجاتھا ثالثة ھي.منح درجاتھ إلى جورج واشنطن والذي منح زوجتھ تلك الدرجات
  .قیة، وبطلة أریحا، والسامري الطیبالحقی

  :مسافروا المخیمات الوطنیة

ا على ید مایرون فوكس لتجمع األسر الماسونیة في بانسلفانی1966وأنشأت في عام   
  .المحبة للرحالت والمخیمات



124

:محاوالت توحید الماسونیة

  :مركز التنسیق واإلعالم للقوى الماسونیة الموقعة على مناشدة ستراسبورج

  
) العلماني(للتفرق الحادث بین فروع الماسونیة وخاصة الفرعین الفرنسي ظران

دول بالتوقیع على إعالن تفاھم 10سیادة ماسونیة من 11، فقد قامت )ینيالد(واألنجلوساكسوني 
وركز . ، وذلك للوصول إلى حد أدنى من الوحدة الماسونیة1961ینایر 22بین تلك القوى في 

نبراسا 1723اإلعالن على أسس قیام وعمل المحفل، واتخذ من دستور أندرسون الماسوني لعام 
.لھ

  :للقوى الماسونیة الالعقیدیةالسكرتاریة الدولیة 
قامت السیادتان الفرنسیة والبلجیكیة باالتفاق نتیجة للخالف المستمر بین القوى الماسونیة

دیسمبر 26سیادة أخرى بتأسیس السكرتاریة الدولیة للقوى الماسونیة الالعقیدیة في 23مع 
  .وتتبادل السیادات الماسونیة رئاسة السكرتاریة كل عامین. 1998
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:الماسونیة للفتیان

  :نظام دي موالي الدولي

  
أسسھا فرانك شیرمان الند في عام . عاما21- 12وھي منظمة ماسونیة للفتیان من   
القائد األخیر لفرسان الھیكل جاك دي موالي والذي أعدم ھو سم اتخذ لھا اسما من او. 1919

بمرسوم بابوي صادر أمالكھم وفرسانھ حرقا في أوائل القرن الرابع عشر علي ید ملك فرنسا
.ومن أشھر أعضائھا السابقین بیل كلینتون. واتھمھم بعبادة الشیطان والشذوذ الجنسي

:الماسونیة للفتیات

  :النظام الدولي لقوس قزح

الحب، الدین، : ھي منظمة ماسونیة للفتیات وتتكون ألوانھا من سبعة ألوان تعبر عن
  .نیة، الخدمةالطبیعة، الخلود، اإلخالص، الوط
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  :بنات أیوب الدولیة

  
. في نبراسكا1920أنشأتھا إیثیل میك في عام . عاما20-11منظمة ماسونیة للفتیات من   

.ولھا محافل في أنحاء العالم

  :اتمنظمة المثلث

  
1925أسست عام . وتعمل في والیة نیویورك فقط21-10منظمة ماسونیة للفتیات من   

  .لتصبح منظمة المثلثات1961تحت اسم بنات كوكب الشرق، ثم تغیر اسمھا في 
الكثیرون ھم من األعضاء ولكن لم (وأشھر أعضاء الماسونیة الذین ذكرتھم سجالتھا   

  ):تتذكرھم السجال
  المنظمة الماسونیة  المنصب  االسم

  محفل سانت بول  رئیس وزراء كندا  السیر جون أبوت
-محفل مونت كلیر  رائد فضاء  إدوین الدرین

  33درجة 
  محفل بروجرسو  رئیس شیلي  سالفادور ألندي

  محفل اسحاق نیوتن  1947-جائزة نوبل للفیزیاء  السیر إدوارد أبلتون
  محفل مونتوجومري  یقى الجازأسطورة موس  لویس أرمسترونج

    مؤلف موسیقي بریطاني  توماس أرني
  محفل حیرامجنرال وبطل حرب االستقالل   بینیدیكت أرنولد
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تحول إلى مساندة -األمریكیة
  البریطانیین فیما بعد

احد مؤسسي الجمعیة الملكیة، أول   إلیاس أشمول
  1646الماسون اإلنجلیز في عام 

  وارینجتون

مصطفى كمال 
  تاتوركا

مؤسس الجمھوریة التركیة 
  ومسقط الخالفة اإلسالمیة

محفل مقدونیا 
  ریسورتا وفیریتوس

  محفل لویزیانا  مؤسس تكساس  ستیفن أوستن
  محفل كاتوزا  ممثل أفالم الغرب األمریكي  جیني أوتري
محفل سانت بول   أول عمید لحقوق جامعة ماكجیل  ولیام بادجلي

واألستاذ األعظم 
  نتلایراإلقلیمي لمو

جنرال شمالي في الحرب األھلیة   ناثانیال بانكس
  األمریكیة

  محفل مونیتور

  33الدرجة   أدمیرال وبطل حرب أمریكي  یوجین بارام
  شراینر-محفل الحكمة  عازف موسیقى الجاز  ولیام بازي
مؤسس الحركة الكشفیة بالوالیات   دانیل بیرد

  المتحدة
  محفل مارینرز

محفلي إیان أموس   یكوسلوفاكیارئیس تش  إدوارد بینیس
كومنسكي و برافدا 

  فیتزي
    رئیس وزراء كندا  الفیسكونت بینیت
شراینر و الطقس   مؤلف أغاني وموسیقي أمریكي  إیرفینج برلین

محفل - االسكتلندي
  مون

محفل كادیز بإسبانیا   محرر أمریكا الجنوبیة  سیمون بولیفار
ومؤسس محفل النظام 

فارس -والحریة ببیرو
المعبد والطقس 

  االسكتلندي
جوزیف وجیروم 
  ولوسیان بونابرت

حكام دول . وة نابلیون بونابرتخإ
  أوروبیة مختلفة في عھد أخیھم

  

األستاذ العظم لمحافل   رئیس الجابون  عمر بونجو
  1983الجابون في 

  محفل سانت أندروز  رئیس وزراء كندا  السیر روبرت بوردن
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أشھر أعمالھ - نحات ورسام  جوتزون بورجلوم
رؤوس رؤساء أمریكا بجبل 

  روشمور

  رئیس محفل ھاورد

  محفل ریفر باتل  أكمل جبل روشمور  لینكولن بورجلوم
- أقدم ماسوني اسكتلندا  لورد أوشینلیك  جون بوزویل

1600  
محفلي سانت لورنس   رئیس وزراء كندا  السیر ماكینزي باول

  وبلفیل
ة مات في معرك- مغامر أمریكي  جیمس بوي

  ألمو
  محفل ھمبل كوتاج

رئیس األركان األمریكي في   عمر برادلي
  الحرب العالمیة الثانیة

  محفل وست بوینت

محفل حیرام   أحد زعماء ھنود الموھوك  جوزیف برانت
  كلیفتونیان

  محفل أورشلیم  سیاسي بریطاني  إدموند بورك
  محفل سانت دایفید  شاعر اسكتلندي  روبرت بورنز
رد األدمیرال ریتشا

  بیرد
محفل فیدرال ومؤسس   جنوبيمستكشف القطب ال

  تاراكتیكانمحفل أ
األستاذ األعظم   شاعر بریطاني  لورد بیرون

  لمحافل انجلترا
عضو بمنظمات   ریاضي بریطاني  السیر مالكوم كامبل

  ماسونیة عدیدة
  محفل مون  فنان أمریكي  إیدي كانتور

  محفل مونتزوما  مغامر امریكي  كریستوفر كارسون
المغامر والدبلوماسي اإلیطالي   جیوفاني كازانوفا

  الشھیر
  محفل لیون

  محفل فیتبیسك  رسام روسي  مارك شاجال
شراینر - محفل سیدر  مؤسس شركة كرایزلر للسیارات  والتر كرایزلر

الدرجة -بمعبد إیزیس
32  

السیر وینستون 
  تشرشل

رئیس وزراء بریطانیا في الحرب 
الحرب في العالمیة الثانیة ووزیر 

  الحرب العالمیة األولى

محفلي ستودھولم 
  وروزمیري

  محفل الفلسفة اإلیجابیة  مؤسس شركة سیتروین للسیارات  أندریھ سیتروین
  محفل سانت لویس  مستكشف أمریكي  ولیام كالرك
  محفل جینكس  مغني موسیقى كونتري  روي كالرك

  رئیس محفل موریا  مغامر ومستكشف أمریكي  كلیفالند موزیس
أستاذ أعظم لنیویورك   محافظ نیویورك  دي ویت كلینتون
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وأستاذ أعظم فرسان 
  المعبد

  محفل بالت فالي  مغامر أمریكي شھیر  بافلو بیل
-محفل باسیفیك  فنان أمریكي  جورج كوھین

  شراینر
  محفل توماس والر  مغني وعازف بیانو أمریكي  نات كینج

    صانع أسلحة كولت  صامویل كولت
  محفل كاربوندایل  رائد فضاء أمریكي  لیروي كوبر

وجد طبیب وعالم نبات بریطاني  إیراسموس داروین
  شارلز داروین

سانت دایفیديمحفل
وكانون جیت 

  كیلوینینج
  محفل برنس اورانج  منتج ومخرج امریكي  سیسل دي میل
-بطل العالم للمالكمة للوزن الثقیل  جاك دیمبسي

1919  
  محفل كینوود

  شراینر  ئیس المكسیكر  بورفینو دیاز
57ماسوني لمدة   رئیس وزراء كندا  جون دیفینباكر

- 33درجة -عاما
-فارس المعبد

حبر أعظم -شراینر
محفلي -لمعبد تونس

-واكاو وكینیستینو
أستاذ أعظم فخري 

  لدي موالي
  محفل رسل  سناتور ومرشح رئاسي امریكي  روبرت دول

السیر أرثر كونان 
  دویل

  محفل فینیكس  وك ھولمزمؤلف سلسلة شارل

  محفل أویل كرییك  من رواد صناعة النفط  إدوین دریك
األخ األصغر لجورج الثالث ملك   دوق كمبرالند

  انجلترا
األستاذ األعظم 
  لمحافل انجلترا

وأول - مؤسس الصلیب األحمر  جان ھنري دونانت
  للسالممن حاز على جائزة نوبل

  

ورج الثاني اإلبن غیر الشرعي لج  توماس دونكرلي
  ملك انجلترا

-أوجد العقد الملكي
أول أستاذ أعظم 

- لفرسان المعبد
األستاذ األعظم 
  لمحافل كیبیك

األستاذ األعظم   ملك انجلترا  إدوارد السابع
لمحافل انجلترا وكندا 

  السفلى
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محفل ھاوسھولد   ملك انجلترا  إدوارد الثامن
األستاذ -بریجاید

األعظم لمحافل 
  انجلترا

  محفل سوشیال  موسیقي جاز  لینجتوندوك إ
رئیس شركة إلیبرھارد فیبر   إیبرھارد فابر

  لألقالم
محفل شانسلور 

  وارورث
  محفل بفیرلي ھیلز  ممثل أمریكي  دوجالس فیربانكس

  محفل كوبي میتشل  كومیدي أمریكي  ولیام فیلدز
  محفل بریستول  مخترع القارب البخاري  جون فیتش

عضو مجلس إدارة   شف البنسیلینمكت  السیر ألكسندر فلمنج
المحفل األعظم المتحد 

  إلنجلترا
مھندس كندي دعا الستخدام   السیر سانفورد فلمنج

  المناطق الزمنیة
  محفل سانت أندروز

الشریك المؤسس   طبیب امریكي  الدكتور والتر فلمنج
  للشراینرز

الشریك المؤسس   ممثل أمریكي  ولیام فلورنس
  للشراینرز

  محفل المؤلفین  مھندس وكاتب بریطاني  ر فلتشرالسیر بانیست
أشجار -محفل مالطا  الرئیس األمریكي  جیرالد فورد

  أرز لبنان الطویلة
  محفل فلسطین  مؤسس شركة فورد للسیارات  ھنري فورد

  محفل سانت جون  رجل الدولة والمخترع األمریكي  بنجامین فرانكلین
  محفل بفرلي ھیلز  ممثل أمریكي  كالرك جیبیل
-محفل كولومبس  الرئیس األمریكي  جیمس جارفیلد

الدرجة -فارس المعبد
33  

  محفل سانت ماشر  مؤلف مسرحي بریطاني  السیر ولیام جیلبرت
مؤسس شركة جیلیت لشفرات   كینج جیلیت

  الحالقة
  

-محفل كونكورد  رائد الفضاء والسناتور  جون جلین
  33الدرجة 

یوھان فولفجانج فون 
  جوتھ

عاما 50عضو لمدة   لمانيالشاعر األ
  بمحفل أمالیا

  محفل أریزونا  سناتور  باري جولدواتر
  محفل دوسون  مؤسس اتحاد العمال األمریكي  صامویل كومبرز
األستاذ األعظم   حاكم الھند العامإیرل جورج دي 
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  لمحافل انجلترا  جراي
  محفل میتشیل  رائد فضاء أمریكي  جوس جریسوم

عضو مؤسس للشرق   صلةمخترع المق  جوزیف جیلوتین
  األعظم الفرنسي

فیلدمارشال بریطاني خالل   إیرل دوجالس ھیج
  الحرب العالمیة األولى

  محفل إلین

- أول ماسوني أسود  ضابط أمریكي  برنس ھال
مؤسس المحفل 
األمریكي ونظام 

  برنس ھال الماسوني
محفلي ماساشوستس و   من مؤسسي الوالیات المتحدة  جون ھانكوك

  وزسانت أندر
فارس - محفل ماریون  الرئیس األمریكي  وارن ھاردینج

-33الدرجة -المعبد
أول رئیس أمریكي 

أشجار -یصبح شراینر
  أرز لبنان الطویلة

  محفل سولومون  كومیدي أمریكي شھیر  أولیفر ھاردي
محفل تسور فارن   مؤلف موسیقي نمساوي  فرانز جوزیف ھایدن

  أینتراخت
ت قصتھ بروایة أوح- عبد فار  جوزیا ھنسون

  كوخ العم توم
  محفل جبل موریا

  محفل ولیام وارن  مؤسس فنادق ھیلتون  شارلز ھیلتون
مصمم البیت - معماري أمریكي  جیمس ھوبان

  األبیض
  محفل فیدرال

  محفل كروي  أسطورة ھوكي الجلید الكندي  تیم ھورتون
  محفل فیدرال  FBIرئیس الـ  إدجار جاي ھوفر
السیر فریدریك 

  نزھوبكی
- 1929-جائزة نوبل للطب

  مكتشف األمینو أسید
  محفل إسكوالبیوس

مؤسس شركة ھورلیك لأللبان   ألكسندر ھورلیك
  المذابة

  محفل بیلي سیتي

مشھور - ساحر أمریكي شھیر  ھاري ھودیني
  بقصة ھروبھ من سجن سنج سنج

  محفل سانت سیسیل

مغامر أمریكي وأول رئیس   سام ھیوستون
  لتكساس

  ندمحفل كمبرال

األستاذ األعظم   ملك األردن  الحسین بن طالل
-للمحافل األردنیة

  33الدرجة 
  محفل تیجون  رائد فضاء  جیمس إیروین
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األستاذ األعظم   حاكم مصر  الخدیوي إسماعیل
  لمحافل مصر

العقد -محفل ھارموني  الرئیس األمریكي  أندرو جاكسون
األستاذ - الملكي

األعظم لمحافل 
  تینیسي

داعیة سالم ومرشح رئاسة   ي جاكسونالقس جیس
  امریكي

  محفل ھارموني

محفل اإلیمان   مخترع التطعیم  إدوارد جنر
  والصداقة

فارس -محفل جرینفیل  الرئیس األمریكي  أندرو جونسون
أول رئیس -المعبد

أمریكي یحصل على 
  32الدرجة 

-بطل العالم للمالكمة للوزن الثقیل  جاك جونسون
1908-1915  

فار محفل فور
  وكینكاردین

  محفل جونسون سیتي  الرئیس األمریكي  لیندون جونسون
  محفل سانت بیرنارد  أبو البحریة األمریكیة  جون بول جونز

محامي أمریكي ومؤسس أندیة   ملفن جونز
  اللیونز

  محفل جاردن سیتي

قبل ضمھا للوالیات (ملك ھاواي   كاالكاوادیفید 
  )المتحدة

  معبد اإلسالم-شراینر

  المحفل األخوي  سناتور أمریكي  كمبجاك
إدوارد أجوستوس 

  دوق كنت
أستاذ اعظم لمحافل   والد الملكة فیكتوریا

  انجلترا
األمیر إدوارد دوق 

  كنت
األستاذ األعظم   

  لمحافل انجلترا
  محفل ویتمان  مكتشف فیتامین سي  شارلز كینج
مؤلف كتاب -روائي بریطاني  ردیارد كبلنج

  ل لآلدابجائزة نوب- األدغال
محفل ھوب أند 

  إسبرانس
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المندوب السامي -جنرال بریطاني  لورد كتشنر
  البریطاني لمصر

محفل الوحدة 
أستاذ -البریطانیة

أعظم محافل مصر 
- والسودان والبنجاب

عضو مجلس إدارة 
المحفل األعظم 

النجلترا قبل مقتلھ في 
  الحرب العالمیة األولى

-ك لثالث دوارتعمدة نیویور  فیوریلو الجواردیا
  سمھاسمي مطار المدینة ب

  محفل جاریبالدي

- محفل بیرش كلیف  مصارع كندي  أثول الیتون
  رئیس معبد رمسیس

أحد مؤسسي محفل   أول حاكم للویزیانا  لویس میریوذر
  سانت لویس

  محفل كي ستون  طیار أمریكي عبر األطلسي  شارلز لیندبرج
  حفل سكوتیام  مؤسس شاي لیبتون  السیر توماس لیبتون

محفل تسور أینیج   موسیقي مجري  فرانز لیست
  كایت

مھندس اسكتلندي اخترع الطرق   جون ماكدام
  المضادة للماء

  

جنرال أمریكي في الحربین   دوجالس ماكارثر
قائد - رئیس األركان- العالمیتین

خسر -معارك المحیط الھادي
معركة الفلبین ثم نجح في 

  استعادتھا مرة أخرى

اسونیة عضو الم
عضو مدى -بالفلبین

الحیاة بمعبد النیل 
  للشراینرز

  المحفل األیوني  مؤسس مجلة ودار نشر ماكلین  جون ماكلین
  محفل حیرام  الرئیس األمریكي  جیمس مادیسون
المحفل األعظم   جنرال أمریكي  جورج مارشال

  لمقاطعة كولومبیا
شریك مؤسس -منتج أمریكي  لویس مایر

  ن مایرلشركة مترو جولدوی
  محفل سانت سیسیل

  محفل روشستر  شریك مؤسس لعیادات مایو  الدكتور شارلز مایو
ثوري إیطالي وعضو   جوزیبي مازیني

  الكاربوناري
أستاذ أعظم للشرق 

األعظم اإلیطالي
وزعیم النورانیین 

وأكبر . بأوروبا
رؤوس الماسونیة 
  األوروبیة في زمانھ
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فارس -ل حیراممحف  الرئیس األمریكي  ولیام ماكینلي
  العقد الملكي  -المعبد

مؤسس شركة ماكلولین التي   سام ماكلولین
  أصبحت جنرال موتورز كندا

عضو - محفل سیدر
العقد - عاما75
-فارس المعبد- الملكي

رئیس نادي الشراینرز 
  بأوشاوا

  محفل ھرمان  اول حاكم لمیسوري  ألكسندر ماكنیر
ویم ف التنشطبیب نمساوي مكت  فرانز میسمر

  المغناطیسي
  محفل فیالدیلفیس

جائزة - مكتشف سرعة الضؤ  البرت مایكلسون
  1907- نوبل للفیزیاء

  محفل واشنطن

  محفل یوتوبیا  أمریكيممثل   توم میكس
-محفل سانت بول  مولسون للبیرةةمؤسس شرك  جون مولسون

األستاذ اإلقلیمي 
  األعظم لمونتلایر

  نیف سورمحفل   مخترع المنطاد  جاك مونجولفییھ
فولفجانج أمادیوس 

  موتسارت
قیل -الموسیقي النمساوي الشھیر

إنھ قتل على ید الماسونیة بالسم 
  إلفشائھ أسرارھم

محفل تسور فولت 
  أتیش كایت

مھندس ارتبط اسمھ بماركة   رانسوم أولدز
  أولدزموبیل للسیارات

  محفل كابیتول

  المحفل األیوني  كبیر أساقفة تورنتو  دیروین أوین
  الشرفیة33الدرجة   العب جولف شھیر  رنولد بالمرأ

  محفل میلوود  مؤلف أمریكي  نورمان بییل
  محفل كاین  مستكشف القطب الشمالي  روبرت بیري
ملك - أول إمبراطور للبرازیل  بدرو األول

  البرتغال
األستاذ األعظم للشرق 

  األعظم البرازیلي
  محفل واساتش  مؤسس جي سي بني  جیمس بني

  محفل لینكولن  الجنرال األمریكي الشھیر  شینججون بیر
ھزم في -مخترع دفاع بیكیت  جورج بیكیت

  جیتسبورج
  محفل دوف
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أحد -جنرال جنوبي ومحامي  ألبرت بایك
مؤسسي وكبیر قضاة الكوكلوكس 

  كالن

-محفل ویسترن ستار
المفتش األعظم للطقس 

االسكتلندي للسیادة 
مؤسس نظام - الجنوبیة

الطقوس للطقس 
رأس . االسكتلندي

الماسونیة العالمیة 
  والنورانیین في زمانھ

العقد - محفل كولومبیا  الرئیس األمریكي  جیمس بولك
  .الملكي

-أستاذ محفل سلیمان  وزیر الحرب األمریكي  جویل بوینست
أدخل الماسونیة إلى 

  المكسیك
  محفل ھنري براون  كومیدي أمریكي  ریتشارد بریور
م عربات النوم واألكل مؤسس نظا  جورج بولمان

  بالقطارات
  محفل التجدید

  محفل أوفید  الشاعر الروسي الشھیر  ألكسندر بوشكین
-محفل سانت أندرو  بطل حرب االستقالل األمریكیة  بول ریفیر

األستاذ األعظم 
  لماساشوستس

  محفل كوزموس  1913-جائزة نوبل للطب  شارلز ریشیھ
21ط اسق-طیار حربي أمریكي  إیدي ریكنبیكر

بالونات في الحرب 4طائرة و
  العالمیة األولى

  محفل كیلوینینج

- اإلخوة السبعة وأبیھم  فریق لالستعراض  اإلخوة رینجلینج
  محفل بارابو

بطل العالم للمالكمة للوزن   شوجر راي
  الخفیف

  محفل جوبا

  شراینر  رئیس المكسیك  أبیالردو رودریجیز
-محفل ھولیوود  مغني وممثل  روي روجرز

kcch- 33الدرجة 
الطقس - محفل ھولندا  الرئیس األمریكي  فرانكلین روزفلت

األستاذ - االسكتلندي
األعظم الفخري لدي 

حضر تكریس -موالي
أبنائھ الثالثة كماسون 

أول -بمحفل أرشیتكت
رئیس أمریكي یصبح 
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من أشجار أرز لبنان 
  الطویلة

  محفل ماتینكوك  الرئیس األمریكي  ثیودور روزفلت
المصرفي الیھودي الشھیر النافذ   ثان مایر روتشیلدنا

-في شؤون القرن التاسع عشر
نجح في خداع المستثمرین 

البریطانیین حول فوز نابلیون في 
معركة واترلو مما مكنھ من تكبیل 

ملیون 800انجلترا بدین بلغ 
  جنیھ استرلیني وقت وفاتھ

  محفل إیمیولیشن

  نرشرای  رئیس المكسیك  باسكوال روبیو
كاتب كابتن بلود -روائي انجلیزي  رافایل ساباتیني

  وسكراموش
  محفل أورشلیم

محفل ستریكت   مدیر إذاعي وتلفزیوني  دافید سارنوف
  أوبسیرفانس

محفل لوفري امیي دي   مخترع الساكسفون  أنتوان جوزیف ساكس
  یونیون

أول أستاذ اعظم     أنتوني سایر
  لمحافل انجلترا

- استاذ محفل النكستر  األمریكيالرئیس  جیمس بیوكانن
عظم ستاذ األنائب األ

  لمحافل بانسیلفانیا
مستكشف بریطاني للقطب   روبرت سكوت

  الجنوبي
محفلي دروري لین 

  والبحریة
  محفل سانت دافید  روائي بریطاني  السیر والتر سكوت

اشتھر بالمفتش -ممثل بریطاني  بیتر سیلرز
  كلوزو في النمر الوردي

  محفل شیلسیا

السیر إرنست 
  شاكیلتون

  محفل البحریة  مستكشف للقطب الجنوبي

محفل القدیس یوحنا   مخترع األومني باص  جورج شیلیبیر
  األیتوني

  محفل سومي  مؤلف موسیقي فنلندي  یان سیبیلیوس
محفل جون روس   صحافي ومذیع كندي  جوردون سانكلیر

  روبرتسون
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-ل فینسینسمحف  كومیدي وممثل امریكي شھیر  رید سكیلتون
  شراینر شھیر

  محفل جیت سیتي  مخترع األلة الكاتبة الكھربائیة  جیمس سماثرز
  محفل حیرام  مؤلف موسیقي أمریكي شھیر  جون فیلیب سوسا

عازف األورجن   مؤلف موسیقي بریطاني  السیر ارثر سولیفان
  لمحفل انجلترا األعظم

  محفل بروبابلي  مؤلف رحالت جالیفر  جوناثان سویفت
  محفل كیلونینج  الرئیس األمریكي  یام ھاورد تافتول

مؤسس سلسلة مطاعم ویتني   توماس دیف
  للھامبرجر

الدرجة - محفل بایلیس
-المفتش األعظم- 33

الصلیب األعظم لبالط 
  الشرف

- محفل برانسون  مؤلف موسیقى كونتري  میلفین تیلیس
المفتش - 33الدرجة 

الصلیب -األعظم
  األعظم لبالط الشرف

  محفل أالباما  قائد بمعركة ألمو  یام ترافیسول
الرئیس األمریكي الذي استعمل   ھاري ترومان

  القنابل الذریة
األستاذ -محفل بیلتون

- األعظم لمیسوري
الدرجة -فارس المعبد

- حبر للشراینرز- 33
األستاذ األعظم 

  الفخري لدي موالي
  محفل النجم القطبي  الكاتب األمریكي الشھیر  مارك توین
  شراینر  الرئیس المكسیكي  میجیل فالدیز

  محفل األمل والمرساة  رائد الیوجا والھندوسیة في الغرب  سوامي فیفیكاناندا
  محفل نیف سور  الكاتب والفیلسوف الفرنسي  فرانسوا فولتیر
  محفل فرانكلین  أطول إنسان  روبرت وادلو
منشد المحفل األعظم   حاكم أالباما  جورج واالس

  ألالباما
احد مؤسسي ورانر برذرز   اك وارنرج

  لإلنتاج السینمائي
  محفل جبل الزیتون

الجنرال جوزیف 
  وارن

طبیب وقائد حربي قتل في معركة 
  بونكرھیل

-محفل سانت أندروز
األستاذ األعظم 
  لماساسشوستس
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المحفل العظم لبرنس   مؤلف أمریكي  بوكر واشنطن
  ھال بماساسشوستس

محفل   یكي األولالرئیس األمر  جورج واشنطن
-فریدریكسبورج
رئیس محفل 
  اإلسكندریة

محفل ماریون   الممثل األمریكي الشھیر  جون واین
دي موالي -ماكدانیل

  33الدرجة - سابق
  محفل نبتون  أول من عبر المانش  الكابتن ماثیو ویب
الذي ھزم نابلیون بونابرت في   دوق ولینجتون

  معركو واترلو
  المحفل األیرلندي

  محفل ابولو  المؤلف األیرلندي  ر وایلدأوسكا
  محفل بالیموث  ملك انجلترا  ولیام الرابع

أحد مؤسسي شركة ابل   ستیف وزنیاك
  للكومبیوتر

  محفل شاریتي

احد مؤسسي شركة -منتج أمریكي  داریل زانوك
  فوكس القرن العشرین

  محفل جبل الزیتون

  محفل اكوردیا  منتج امریكي  فلورنس زیجفیلد
ناشر وصحافي روسي كان من   نافیكوفنیكوالي

كبار معارضي القیصر نیقوال 
  الثاني

  

أمریكي ھاجر إلى انجلترا لیؤسس   جاكوب بیركینز
شركة بیركینز للعمالت الورقیة 
التي كانت أول من طبع طوابع 

  البرید في العالم

  

با قائد بحري امریكي قاد قار  ماثیو بیري
قصى لفتح بخاریا إلى الشرق األ

  یق تجاريطر

  

أحد أربعة جنراالت عند بدایة   اسرائیل بوتنام
قائد -حرب االستقالل األمریكیة
  معركة بونكرھیل

  

أحد جنراالت حرب االستقالل   روفوس بوتنام
  األمریكیة

أول أستاذ أعظم 
  لمحافل أوھایو

أول رئیس لمجلس الشیوخ   مانویل كویزون
  أول رئیس التحاد الفلبین-الفلبیني

تاذ اعظم أول أس
  للماسونیة الفلبینیة

  
  مایكل ریتشاردز

ممثل أمریكي أدي دور كریمر في 
  مسلسل ساینفلد
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- المدعي العام للوالیات المتحدة  إلیوت ریشاردسون
  استقال أثناء فضیحة ووترجیت

  

الجنرال ماثیو 
  ریدجوي

    رئیس األركان األمریكي

    جورج واشنطن الفلبین  جوزیھ ریزال
    ممثل أمریكي  ویل روجرز

    مؤسس جمعیة رجال الخشب  جوزیف كولین رووت
    المعروف بالعم سام  جون رسك

    مخترع شخصیة بامبي  فلیكس سالتن
الكولونیل ھارالند 

  ساندرز
    KFCمؤسس 

اشتھر بشخصیة -ممثل أمریكي  تلي سافاالس
  كوجاك

  

    مؤسس طائفة المورمون  جوزیف سمیث
ة ویست بوینت مؤسس أكادیمی  سیلفانوس ثایر

  العسكریة الشھیرة
  

    جنرال أمریكي  جوناثان واینرایت
كان عضو محكمة . قائد امریكي  لویس واالس

كتب روایة . قتلة أبراھام لینكولن
  بن ھور

  

    رجل أعمال أمریكي  جون واناماكر
اشتھر بدوره في . ممثل أمریكي  ولیام أبوت

  أبوت وكاستیلو
  

    ریكوأول حاكم لبورتو  أالن شارلز
    رسام أمریكي  عزرا أمیس

ابتكر . فنان كارتون أمریكي  براد أندرسون
  شخصیة مارمادوك

  

مؤسس سالح الجو األمریكي في   الجنرال ھنري أرنولد
  الحرب العالمیة الثانیة

  

األستاذ . ابن الملكة فیكتوریا  األمیر أرثر
  األعظم لمحافل انجلترا

  

الذي صنع تمثال النحات الفرنسي   فریدریك بارتولدي
  الحریة

  

أدي أصوات شخصیات كارتونیة   میل بالنك
  كثیرة مثل بجز بوني وفلینتستونز

50ماسوني ألكثر من 
  عاما
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مؤسس الماسونیة في     األب فرانسیسكو كالفو
كوستاریكا في عام 

1865  
وزیر الحرب والخارجیة   لویس كاس

  األمریكي
أستاذ أعظم ألیوا 
وأول أستاذ أعظم 

  شیجنلمی
قائد الغارات األمریكیة األولى   الجنرال جیمس دولیتل

  على طوكیو
  

    قیصر بروسیا  فریدریك الثاني الكبیر
    مؤسس تكساكو أویل  جون جیتس

عرف . مھرج سیرك سویسري  جروك
  بملك المھرجین

  

مكنسات للصاحب ماركة ھوفر   فرانك ھوفر
  الكھربائیة

  

    جونسوننائب الرئیس األمریكي  ھوبرت ھمفري
    رئیس المكسیك  بنیتو شواریز

كامیھامیھا الثالث 
  والرابع والخامس

    ملوك ھاواي

قاد حروب . جنرال روسي شھیر  میخائیل كوتوزوف
  ضد العثمانیین ونابلیون

  

    مخترع الغواصة  سیمون لیك
نائب الرئیس األمریكي فرانكلین   ھنري واالس

  روزفلت
  

    مریكي ویلسوننائب الرئیس األ  توماس مارشال
نائب الرئیس األمریكي جروفر   أدالي ستیفنسون

  كلیفالند
  

نائب الرئیس األمریكي ثیودور   شارلز فیربانكس
  روزفلت

  

    نائب الرئیس األمریكي ماكینلي  جاریت ھوبرت
    نائب الرئیس األمریكي جرانت  شویلر كولفاكس
    نائب الرئیس األمریكي بیوكانان  جون بریكنریدج

    نائب الرئیس األمریكي بیرس  م كینجولیا
    نائب الرئیس األمریكي بولك  جورج داالس

    نائب الرئیس األمریكي فان بورین  ریتشارد جونسون
    نائب الرئیس األمریكي مونرو  دانیل تومبكینز
    نائب الرئیس األمریكي مادیسون  إلبریدج جري
نائب الرئیسین األمریكیین   جورج كلینتون

  مادیسون جیفرسون و
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وأحد الرئیس المصري الشھیر  أنور السادات
مؤسسي الضباط األحرار التي 
ارتبط اسمھا بالبنائین األحرار 

  )الماسونیة(

في 33رقي للدرجة 
1958فبرایر 12

من قبل المحفل 
  السامي السوري

وعضو الرئیس المصري الشھیر  جمال عبدالناصر
  فخري بروتاري القاھرة

  

    ممثل مصري  كمال الشناوي
  ممثل مصري  حسین ریاض
  ممثل مصري  زكي طلیمات

  ممثل مصري  محمود الملیجي
  ممثل مصري  شفیق نورالدین
  ممثل مصري  محسن سرحان

    ممثل مصري  أحمد عالم
    ممثل مصري  یوسف بك وھبي
    رئیس وزراء مصري  أحمد ماھر باشا
رئیس وزراء مصري في عھد   على ماھر باشا

وأول رئیس وزراء بعد الملكیة
  یولیو23ثورة 

  

رئیس الدیوان الملكي المصري   أحمد حسنین باشا
وأحد رعاة الملك فاروق اثناء 

أول عربي . دراستھ بانجلترا
یشارك في األلعاب األولمبیة من 

خالل لعبة الشیش حین كان 
  یدرس بانجلترا

  

    رئیس الدیوان الملكي المصري  حافظ عفیفي باشا
أول أستاذ أعظم   أحد مؤسسي النادي األھلي  ك راغبإدریس ب

مصري للماسونیة 
  المصریة

األستاذ األعظم   حاكم مصر  الخدیوي توفیق
الفخري للماسونیة 

  المصریة
أستاذ اعظم للمحفل   المصلح الشھیر  جمال الدین األفغاني

الوطني العامل بنظام 
ممفیس وعضو محفل 

  كوكب الشرق
مصر، ومؤسس الفكر مفتي   الشیخ محمد عبده

  اإلسالمي الحدیث
كان عضوا بنفس 
محفل األفغاني، 

  ورأسھ بعد األفغاني
األستاذ األعظم وریث عرش مصر في فترة األمیر محمد علي 
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الخدیوي عباس حلمي الثاني   توفیق
  والملك فاروق

  للماسونیة المصریة

عضو بعدة محافل   إمبراطور فرنسا  نابلیون بونابرت
أدخل . فرنسیة

الماسونیة إلى مصر 
عندما أنشأ محفل 
إیزیس على نظام 

  ممفیس
األمیر عبدالقادر 

  الجزائري
انضم لمحفل ماسوني   قائد ثورة الجزائر ضد الفرنسیین

بمصر في طریقھ إلى 
أدخل . المنفى

  الماسونیة إلى سوریا
الكاھن األعظم   موحد إیطالیا  جوزیبي جاریبالدي

الفخري للطقس القدیم 
-لممفیسوالبدائي 

  مصرایم
دوق فیلیب ماونتباتن 

  إدنبرة
أستاذ أعظم لمحافل   زوج الملكة إلیزابیث الثانیة

  انجلترا
إقلیم خوزستان (حاكم عربستان   الشیخ خزعل

  )بإیران حالیا
األستاذ األعظم 

الفخري للماسونیة في 
  خوزستان

1919زعیم مصري قاد ثورة   سعد زغلول
تأسیس برلمان علىوعمل
  تولى رئاسة الوزراء. منتخب

  عضو بمحفل األفغاني

قائد الحركة الوطنیة المصریة بعد   محمد فرید
ورئیس . وفاة مصطفى كامل

الحزب الوطني المصري حتى 
  وفاتھ في ألمانیا

مندوب الشرق 
الماسوني األعظم 

العثماني في مصر في 
كما جاء 1910عام 

في رسالة من السیر 
جیرارد لوثر بالسفارة 

انیة في البریط
29بتاریخ استانبول
إلى 1910مایو 
شارلز ھاردینج السیر 

بخصوص استفسار 
السیر إلدون من

جورست القنصل 
البریطاني العام بمصر 

أبریل 23بتاریخ 
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حول صلة 1910
محمد فرید كمندوب 
للماسونیة العثمانیة 

بمصر بحركة االتحاد 
  والترقي

مؤلف كتاب تحریر المرأة   قاسم أمین
  اعي لخلع الحجابوالد

  عضو بمحفل األفغاني

  عضو بمحفل األفغاني  كاتب شھیر  أدیب اسحاق
    آخر شاه إلیران  محمد رضا بھلوي

األمیر أحمد الجابر 
  الصباح

عضو الماسونیة   أمیر الكویت ووالد األمیر الحالي
أحضر . المصریة

لولدیھ صباح وجابر 
  معلما ماسونیا لبنانیا

    تونس األسبقرئیس   الحبیب بورقیبة
رئیس الوزراء (الصدر األعظم   مدحت باشا

العثماني في عھد السلطان عبد 
  )الحمید الثاني

األستاذ األعظم 
للماسونیة العثمانیة
وعضو محفل 

  بودروس في استانبول
خیر الدین باشا 

  التونسي
  محفل بودروس  الصدر األعظم العثماني

رئیس الوزراء بعد إسقاط   محمد طلعت باشا
لسلطان عبدالحمید الثاني في ا

1908  

أول أستاذ أعظم 
للشرق العثماني بعد 

إعادة إنشائھ في 
1908  

من أفتى بخلع السلطان عبدالحمید   الشیخ موسى كاظم
  الثاني

  محفل بودروس

أحد أربعة شكلوا وفد خلع   إیمانویل قره صو
  السلطان عبدالحمید الثاني

محفل مقدونیا 
  ریسورتا

. كان خالھ ماسونیا  العراق األسبقرئیس  صدام حسین
وقام السفیر البریطاني 

بإدخالھ في زمرة 
  الماسونیة بالعراق

الیھودي رفیق لینین في إنشاء   لیون تروتسكي
  االتحاد السوفیتي

انضم للماسونیة في 
فترة مبكرة قبل اللحاق 

  بالركب الشیوعي
الفیلسوف والكاتب اللبناني   جبران خلیل

  األمریكي
  

    شاعر لبناني شھیر  ا أبوماضيإیلی
محفل بروباجاندا دوي صاحب - رجل األعمال اإلیطالي  سیلفیو بیرلوسكوني
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نادي إیھ سي میالن وعدد من 
الصحف والقنوات التلفزیونیة 

  رئیس وزراء إیطالیا-اإلیطالیة

–P2

الراھب الروسي الشھیر المقرب   جریجوري راسبوتین
  من بالط القیصر نیقوال الثاني

  

أحد مؤسسي الثیوصوفیة الحدیثة   ألیستر كراولي
  ورئیس نظام معبد الشرق

كبیر - 33الدرجة 
كھنة نظام معبد 

  الشرق
    مؤلف موسیقي الماني شھیر  ریتشارد فاجنر

مؤلف موسیقي ألماني شھیر   لودفیج فان بیتھوفن
  عرف بأبي الموسیقى

  

    ممثل أمریكي  إرنست بورجنین
أخرج أول فیلم - خرج أمریكيم  دافید دبلیو جریفیث

روائي في تاریخ السینما وھو 
  "مولد أمة"

  

مؤلف كتاب اضمحالل وسقوط   إدوارد جیبون
  اإلمبراطوریة الرومانیة

  

    شاعر ألماني شھیر  فریدریك شیلر
    مؤسس جامعة ستانفورد  لیالند ستانفورد

    رئیس شركة بیل للطائرات  لورنس بیل
    ماویاترئیس داو للكی  ولیام داو

    أول أدمیرال للبحریة األمریكیة  دافید فراجوت
جنرال أمریكي بالحرب العالمیة   مارك كالرك

  الثانیة
  

    جنرال أمریكي  جوزیف ستیلویل
    جنرال أمریكي  كورتیز الماي

كاتب كلمات النشید الوطني   فرانسیس سكوت كي
  األمریكي

  

    كاتب دعوة الوحدة  رالف بیالمي
    لرئیس األمریكيا  جیمس مونرو

    أول رئیس ألیسلندا  سفین بیورنسون
    رئیس المكسیك  میجیل ألیمان

قام بتعدیل نظام   ملك السوید  شارلز الثالث عشر
درجات الطقس 
  السویدي للماسونیة

جوستافوس السادس 
  أدولفوس

    ملك السوید

  إمبراطور اإلمبراطوریة   فرانسیس الثاني
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  الرومانیة المقدسة
    ملوك الیونان  ول والثانيجورج األ

    ملك بلجیكا  لیوبولد األول
    قیصر روسیا  بطرس األكبر
قام بتوحید ألمانیا -قیصر بروسیا  ولیام األول

- بمساعدة مستشاره بسمارك
ھزمت قواتھ فرنسا في حرب 

1870  

  

    ملك ھولندا  ولیام الثاني
    ملك انجلترا  ولیام الرابع
    مثودیةأسقف بالكنیسة ال  جیمس بیكر
    مؤسس الكنیسة العالمیة  ھوسیا باللو

    معمداني، مؤسس جامعة بایلور  روبرت بایلور
    مؤسس كنیسة الناس  بریستون برادلي

رئیس الكنیسة البریسبیتاریة في   ھیو إیفانز
  الوالیات المتحدة

  

    رئیس أساقفة كانتربري  جیوفري فیشر
    أسقف مثودي  یوجین فرانك

    جلس األساقفة المیثودیینرئیس م  تیتوس لو
مكتشف مدینة ماشو بیشو األثریة   حیرام بینجام

  ببیرو
  

    مكتشف منابع النیل األزرق  جیمس بروس
    مؤسس حركة الكشافة  روبرت بادن باول

قائد الحملة الفرنسیة على مصر   كلیبر
  بعد نابلیون

  

    رئیس لبنان األسبق  كمیل شمعون
الھند وأحد مؤسسي رئیس وزراء   جواھر الل نھرو

  كتلة عدم االنحیاز
  

مؤسس جماعة . المستعمر الشھیر  سیسل رودس
  .المائدة المستدیرة

  

رئیس الكنیسة اإلنجیلیة في جنوب   القس دیزموند توتو
أفریقیا، األمین العام لمجمع كنائس 

جنوب أفریقیا، نائب مدیر 
صندوق التعلیم الالھوتي التابع 

ز على حائ. لمجلس كنائس العالم
  جائزة نوبل للسالم

  

األدمیرال الذي دمر أسطول   ھوراشیو نلسون
  نابلیون في معركة أبوقیر البحریة 
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    موسیقار أمریكي  جورج جرشوین
صاحب . أبو الموسیقى اإللكترونیة  جان میشیل جار

.أول حفلة مصورة في الناریخ
أرقام قیاسیة بكتاب 4صاحب 

.جینیس لعدد حضور حفالتھ
االحتفالیة الماسونیة صاحب 

الشھیرة عند سفح الھرم في عام 
1999  

  

    ممثل أمریكي  جلین فورد
    ممثل أمریكي  ھاربو ماركس
    مغامر ومستكشف أمریكي  دیفي كروكیت
    ممثل امریكي  بیلي وایلدر

أحد أعضاء عائلة روتشیلد   جیمس مایر روتشیلد
  الیھودیة

  

    مؤلف روایة جذور الشھیرة  ألكس ھایلي
    أحد علماء الحملة الفرنسیة  جاسبار مونج
    مصمم برج أیفل الشھیر  جوستاف أیفل

    مترجم رباعیات الخیام  السیر ریتشارد بیرتون
    زعیم الطائفة اإلسماعیلیة  أغاخان الثالث
    أمیر أفغانستان  حبیب هللا خان
  عضو دي موالي    والت دیزني
  عضو دي موالي    بیل كلینتون

    رئیس فرنسا  ترانفرانسوا می
أبو . زوج ملكة ھولندا جولیانا  األمیر برنارد

مؤسس . الملكة بیتاریكس
  بیلدربرج

المحفل - 33الدرجة 
  األعظم في الھاي
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عضو محفل  رئیس وزراء بریطانیا  توني بلیر
الدرجة - ستودھولم

33  
  الطقس االسكتلندي  وزیر خارجیة الوالیات المتحدة  جیمس بیكر
    رئیس مجلس الشیوخ األمریكي  یشنیوت جینجر

وزیر خارجیة الوالیات المتحدة   كولین باول
ورئیس األركان السابق اثناء 

  حرب الخلیج األولى

  

) النھلیست(مؤسس العدمیة   میخائیل باكونین
  )أناركیست(والفوضویة 

  

كارل ماركس 
  وفریدریك إنجلز

    مؤسسا الشیوعیة

    االرتقاءصاحب نظریة النشوء و  شارلز داروین
قادة الثورتین األمریكیة أحد   الماركیز دو الفایت

  والفرنسیة
عضو الماسونیة 

عضو - الفرنسیة
فخري بعدة محافل

ومحافل عظمى زرقاء
  أمریكیة

أحد قادة الثورة . كاتب فرنسي  أونوریھ میرابو
  الفرنسیة

  

    أحد قادة الثورة الفرنسیة  دانتون
    الثورة الفرنسیةأحد قادة  ماكسیمیلیان روبسبییر

صاحب نظریات علم النفس   سیجموند فروید
  القائمة على الجنس

  

رئیس بنك أمبروزیانو ومصرفي   روبرتو كالفي
قتلتھ الماسونیة لسرقتھ . الفاتیكان

  أموال إخوانھ الماسون اإلنجلیز

  محفل بروباجاندا دوي

    رئیس وزراء إیطالیا عدة مرات  جولیو أندریوتي
رئیس محفل   عمیل أجھزة مخابرات عدیدة  لیشیو جیللي

  بروباجاندا دوي
فرانسیسكوا دي 

  میراندا
    أحد قادة ثوار أمریكا الالتینیة

    المخترع الشھیر  جیمس وات
    رئیس األرجنتین  خوان بیرون
    رئیس فرنسا  جاك شیراك

    رئیس یوغوسالفیا  جوزیف بروز تیتو
    رئیس كوبا  فیدل كاسترو
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  :بالماسونیةمنظمات متصلة 
فإن الصلة موجودة بقوة . رغم نفي الماسونیة لكونھا مرتبطة بأي من المنظمات التالیة

. وفي البعض اآلخر لھما نفس الھیكل التنظیمي. ففي بعض األحیان یكون المؤسس ماسونیا. بینھا
و المنظمة أھذهوفي البعض اآلخر تتفق في الشعارات وحتي في الجمل المستخدمة لشرح عمل 

.تلك

  :النورانیون أو المستنیرون

  
فھو ال یتستر خلف قناع كباقي فروع الماسونیة، . یعد أخطر النظم الماسونیة على اإلطالق  

بل ھو یتفاخر بكونھ نظاما علمانیا معادیا للدین، ترتبط طقوسھ بعبادة الشیطان وتنفیذ مخطط 
والذي سنتعرف علیھ فیما بعد كنظام (یدعالمي للسیطرة على العالم وإنشاء النظام العالمي الجد

ولیس ھذا ما یدعیھ معادوه بل ھو ما تذكره مصادره . )الدجال
  .الرسمیة
على ید أدم وایزھاوبت ظاھریاوقد تأسس ھذا النظام  

الذي كان أبوه أستاذا للقانون وینحدر من أصول )1748-1830(
ثم التحق وقد درس وایزھاوبت في مدرسة الجزویت العلیا. یھودیة

وعین فیما بعد أستاذا . بكلیة الحقوق بجامعة إنجولشتادت ببافاریا
قام 1776مایو 1ثم في . للقانون وھو في الخامسة والعشرین

وقد بدأت منظمتھ ببطء في . بتأسیس ما عرف بالنورانیین ببافاریا
البدایة ثم قام الماسوني البارون أدولف فون كیننیجھ بضم العدید من 

  .اء وانتشرت محافل النورانیین في دول مختلفة وضمت أعضاء من مھن مختلفةاألعض
منعت محافل النورانیین من قبل حكومة بافاریا وتم طرد وایزھاوبت من 1784وفي عام   

ولكن النورانیین كان قد استعدوا لتلك اللحظة فقاموا بمد نشاطھم إلى . كنیستھ في العام التالي
  .كالیسترو ودانتون حیث كان لھم التأثیر المباشر في الثورة الفرنسیةفرنسا علي ید میرابو و

وظھر تأثیر النورانیین مبكرا في العالم الجدید حیث كان شعارھم الشھیر الھرم الذي یحتوي عین 
1785وقام النورانیون في عام . ھو نفسھ شعار الوالیات المتحدة منذ بدایتھا) أو الدجال(إبلیس 

فل لھم بنیویورك تحت اسم محفل كولومبیا والذي تغیر اسمھ فیما بعد لیصبح بتأسیس أول مح
وفي ثالثینیات القرن العشرین قام الرئیس األمریكي. محفل روكفلر مع بدایات القرن العشرین

مؤسسي المحفل النوراني األول بوضع شعار روزفلت الذي ینحدر من نسل أحد الماسوني
مع كون الھرم الموجود . عار النورانیین على الدوالر األمریكيالوالیات المتحدة الذي ھو ش



150

مھمتنا قد : وكتب علیھا بالالتینیة. درجة ھي نفس درجات النظام النوراني13بالشعار یتكون من 
وتحت . Novus Ordo Seclorumوالنظام الجدید للعصور Annuit Coeptisانتھت 

الثورة األمریكیة وكذلك تم فیھا إنشاء المحفل وھي السنة التي قامت فیھا 1776الھرم كتبت 
32والناحیة األخرى من الشعار بھا النسر األمریكي الشھیر والذي یتكون جناحاه من .النوراني

ریشة بدون حساب أصل الجناح وھي درجات الماسونیة حتى نھایة درجات الطقس االسكتلندي 
أن الماسونیة تنفي ارتباطھا بالنورانیین ومن العجیب.وتعلو رأس النسر نجمة داود السداسیة

. رغم أن كل محفل ماسوني یحتوي على رمز الھرم الذي یحوي العین بداخلھ

  
  

ویمكن القول أن النورانیین ھم الفرع العملي من الماسوني الذي یشرف على تنفیذ 
1995عام وقد تم إحیاء النظام النوراني في. مخططاتھم السیاسیة مع تبجحھ بخدمة الشیطان

بعد أن اتصل ینورانیین من علي ید الماسوني جبلایر لوبیز دي روخاس في برشلونة بإسبانیا 
ولكن النورانیین الذین یعملون متخفین یشكلون القیادة العلیا للماسونیة .محفل روكفلر األمریكي

ة عند الثانیة وذكر منشقون عنھم أن النورانیین الذین یرثون العضویة یتم تكریسھم في سن مبكر
في طقوس تتم في عدة أماكن حول العالم منھا قاعات سریة تحت الفاتیكان یتم خاللھا . عشرة

ویتم تدریب العضو على أسرار اإلدارة . تكریس العضو أثناء طقوس تتخللھا أضحیة بشریة
عض اآلخر والحكم ویعمل بعضھم كمدربین للنورانیین الجدد الذین لم یلتحقوا بالوراثة، ویعمل الب

كمستشارین في دول العالم یحكمونھا من وراء الكوالیس ویدیرون الرؤساء والملوك الخاضعین 
كما أن لھم أعضاء مدربین تدریبا إداریا وعسكریا فائقا یتم باستمرار وذلك في كل بلد في . لھم

ان الوالیات من سك% 1فعلى سبیل المثال یشكل النورانیون المدربون تدریبا عالیا نسبة . العالم
وھم مستعدون للسیطرة على مقالید األمور في أي بلد فور . المتحدة وفق معلومات المنشقین عنھم

درجات 5درجة بینما حالیا یتكون من 13وكان نظامھم القدیم یتكون من . تلقیھم اإلشارة بذلك
وس عادیة وھي طق. یتم في آخر درجة منھا تكریس العضو من خالل اندماجھ جسدیا مع شیطان

. بالنسبة ألعضائھم الذین سبق لھم ممارسة طقوس مشابھة أثناء عضویتھم في نظام معبد الشرق
وترتبط بھم ممارسات مثل اختطاف األطفال الصغار واالعتداء علیھم وذلك كوسیلة لتقریبھم 

غض ولذلك ت. روحیا من الترفیع في نظام النورانیین حیث أن ذلك یرضي الشیاطین التي ترعاھم
وقد ذكر عدد من . الشرطة الدولیة الطرف عن العصابات التي تتولى تورید األطفال لمحافلھم

عددا من المحافل الكبرى حول العالم ترتبط بشبكة أنفاق بقواعد أمریكیة المنشقین عنھم أن 
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ویؤكد ذلك ما تذكره دیانات العھد . ومحافل تحت األرض یلتقون فیھا مع رؤسائھم من الشیاطین
. لجدید من أن األھرامات التي توجد في كل مكان في األرض ما ھي إال مداخل للعالم السفليا

فھناك أھرامات في مصر والسودان والصین والمكسیك والبوسنة، بل ووجدت أشكال أھرامات 
ویذكرون أن السمو الروحي خمس درجات آخرھا ھو الجزء الناقص من الھرم . على المریخ

ورغم أن التأسیس المعروف للنورانیین كان على ید !اإللھاالنسان مع الذي یمثل اندماج 
فإن الحقیقة ھي أن النورانیین ھم أقدم من ذلك بكثیر وما اختیارھم لوایزھاوبت إال . وایزھاوبت

لتضلیل الناس عن كونھم القیادة البشریة لمملكة الدجال وھم یخضعون بدورھم لقیادة شیطانیة 
وذكر دافید إیكھ وھو كاتب متخصص في ھذا الموضوع أنھ قابل . القدمتمتد لزمن غارق في

ھذا العالم أخبره وأن . یعمل بوكالة المخابرات األمریكیةیسیة عالما متخصصا في العلوم المغناط
أنھ بعد التحاقھ بالمخابرات اكتشف أنھم یریدون خدماتھ لیس لخدمة الوالیات المتحدة ولكن لجھة 

رد بعد فترة تم اختطافھ وإخضاعھ لعملیة حقن بسائل یجعلھ یموت إذا لم یحقن وعندما تم. أخرى
لدیھا ) التي نعرفھا نحن باسم الدجال(وقد قال لھ ھذا العالم إن تلك الجھة . أیام3بمضاده كل 

نھا السرطان، وكذلك مصادر متجددة النھائیة للطاقة، العقاقیر المضادة لجمیع األمراض وم
لى تحویل الصحراء إلى أراض مزروعة من خالل التحكم في المجال وكذلك القدرة ع

المغناطیسي للمزروعات، وھذا مما ینطبق على الدجال الذي یستطیع تحویل الصحراء إلى 
فالدجال یعمل اآلن من خالل أتباعھ ویبني قواعده . إلخ...مزروعات ویخرج كنوز األرض

ب المھدي وینتھي أمر الدجال حینھا على ید المحمیة حتى یأذن هللا بخروجھ في غضبة لیحار
  .عیسى علیھ السالم

  :لمزید من المعلومات یمكن قراءة المفاالت التالیة
http://www.mt.net/~watcher/endtimedelusion.html  

http://www.mt.net/~watcher/antimars.html    

  

وكأن ذلك البلد ھو محفل ماسوني كبیر. الشعار المبدئي للوالیات المتحدة قبل تعدیلھ
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رسومات منطقة الجبارین في 
عام قبل 6000الجزائر عمرھا 

مخلوق عمالق بعین واحدة . المیالد
یرتدي ما یشبھ زي رواد الفضاء 

)بمن یذكرنا یا ترى(

3000استرالیا تعود لعام رسومات ب
المخلوقات التي ترتدي . قبل المیالد

زیا یشبھ رواد الفضاء تمثل آلھة 
  )فوند جینا(یطلق علیھا السكان اسم 
Von Djina

  أھو مشتق من الجن؟

یشبھ تمثال بوذا المقابل لھ. كیتزالكواتال على شكل أفعى: إلھ األزتك
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رأس - إلھ الغنوصیین جسم أفعى
رمز . تحیط بھ ھالة شمسیة

حولھ الشمس والقمر كما 
في الماسونیة
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ألھة المصریین القدماء تتخذ أشكال حیوانات كما نجد ذكرا في األدب المصري القدیم التصالھم بمخلوقات 
  )الشیاطین(فضائیة 

.  كتزالكواتال: إلھ األزتك المكسیكیین القدماء
خصصت لھ . على شكل سحلیة بشریة

سونیة نظام درجات لماسوني الدرجة الما
32  

إلھ على شكل أفعى یقدم أسرار النجوم 
  للبشر
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در النورانیین 
ودیانات العھد الجدید وصف 

وھي نفس . آلھتھم من الشیاطین
األوصاف التي ظھرت في بعض 

وتذكرھا دائما . الدیانات القدیمة
صناعة السینما التي یتحكم فیھا 

الیھود على أنھا أشكال مصاصي 
الدماء ووحوش الفضاء التي 

تمتلك قوى خارقة للعادة وتنظر 
مرتبة للبشر على أنھم أدنى 

  )مثلما فعل كبیرھم األول
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  .لقواعد التحت أرضیة السریة التي تنطلق منھا مركبات الدجال وأعوانھ من الشیاطین والبشرلخارطة -
  .صورة لقاعدة من القواعد التي تنطلق منھا خدعة األطباق الطائرة وتوجد باسترالیا-
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مت على نقس نظام مجموعة نجوم أوریونمصاألھرامات 



160

قبل 248بطاریات حمضیة على شكل جرة تعود لعام 
بواسطة العالم 1936المیالد اكتشفت قرب بغداد عام 

ھل كانت مما سرقھ (في متحف بغداد . األلماني كونیج
  )االحتالل؟

800یة حوالي حلي ذھبیة من الفترة السابقة للكولومب
میالدیة على شكل طائرات نفاثة

وأعاد اكتشافھ عالم المصرییات خلیل . 1898نموذج طائرة اكتشف في سقارة عام : األسفل
المتحف المصري بالقاھرة. مسیحة
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متحف طوب كابي باستانبول. 1513تفریغ لخارطة العالم التي رسمھا أمیر الماء العثماني بیري ریس عام 
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ري ریس تكاد تتطابق مع خارطة األرض كما یصورھا قمر صناعي فوق منطقة القاھرةخارطة بی
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یجیب على أسئلة تقدم بھا العالم األمریكي شارلز 1960یولیو 6األمریكیة في لقوات الجویةخطاب من ا
: ھابجود بخصوص التضاریس الخاصة بالقارة المتجمدة الجنوبیة والتي وردت في خارطة بیري ریس

علومات التي أوردھا بیري ریس تتطابق بشكل كبیر مع الفحوصات التضاریسیة التي قامت بھا البعثة الم
وتفاصیل التضاریس التي أوردھا بیري ریس ھي مغطاة بطبقة جلیدیة . 1949السویدیة البریطانیة في عام 

. قبل المیالد4000ام آخر مرة كان یمكن فیھا وصف التضاریس قبل أن یغطیھا الجلید ھي في ع. سمكھا میل
.ذكر بیري ریس على ھامش خارطتھ أنھ اعتمد على خارطة تعود لزمن اإلسكندر األكبر
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  :نظام معبد الشرق

  
وقد . وھو نظام ماسوني مشابھ للنورانیین غیر أنھ یھتم بظواھر ما وراء الطبیعة والسحر  

ثم رأسھ بعد وفاتھ الماسوني . اوي كارل كلنر في بدایات القرن العشرینأنشاه الكیمیائي النمس
أن لدیھ مفتاحا لجمیع األلغاز ذلك النظاموأعلن. 1905األلماني ثیودور ریوس منذ عام 

  . الماسونیة والدینیة والجنسیة لألدیان كافة
امل والعبودیة ونظام معبد الشرق یدعو إلى الھدف الحقیقي للماسونیة وھو التسلیم الك  

وھو ما قد یراه الناس ضربا . الشاملة لآللھة القدیمة التي قدمت من الفضاء والتوحد معھا جسدیا
وھم یرون أن تلك األلھة ستعود إلى األرض مع بدایة . نون ولكنھم جادون في أقوالھم تلكمن الج

كثیرا في اإلعالم نوع من أنواع االختطاف الجسدي الذي یذكر(لكي تتحد مع البشر 2012عام 
وفي إحدى درجاتھم العلیا یتحدثون عن الطقوس الالزمة لكي یتمكن أحد الشیاطین ). األمریكي

وأن تلك المرحلة ھي مرحلة . من التوحد جسدیا مع جنین في شھره الثاني قبل أن تدب فیھ الروح
نھ في صورة الشیطان وھم یتخیلو) وھو إبلیس كما عرفنا سابقا( الزمة لكي یتجلى لھم إلھ الضؤ 

ونظام معبد الشرق ھو أقل من النورانیین درجة وأعلى من الطقس .ھاذي القرون التي عرضنا
  .االسكتلندي في ما یعرف بنظام الدجال

أن )  New Age(ویذكرون في أفالمھم التسجیلیة المرتبطة بدیانات العصر الجدید   
سیرضخ بإرادتھ للتوحد مع اآللھة صنف . البشر عند وصول آلھتھم تلك سیكونون صنفین

وصنف لن یرغب في ذلك، ویقولون بأن من سیرفضون اللحاق بعالمھم الروحي سیلقون عواقب 
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وأنھم أتباعھ الخلص كما سنرى . وھو ما یؤكد كون ھؤالء ھم الممھدون لخروج الدجال. وخیمة
  . الحقا

  
  
  
  
  

  

بعد أن اتفق 1921في عام ي اإلنجلیزي ألیستر كراولي برئاسة النظامقام الماسونوقد  
مع فرعھ األلماني الذي كان یرأسھ كارل جیرمر الذي ھرب من ألمانیا بعد أن اعتقلھ النازیون 

  .وأغلقوا الفرع األلماني

یا فقط بل خادم الدجال المطیعلیس ماسون. ثیودور ریوس
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وبعد أن استقر جیرمر في الوالیات المتحدة استلم رئاسة النظام بعد وفاة كراولي في عام 

  .1962واستمر رئیسا حتى وفاتھ في عام 1947

  
ثم أعاد جبلایر دي روخاس تأسیس . حدث خالف قانوني حول من یرث رئاسة النظاموقد

  .بعد إعادة تأسیسھ للنورانیین2001نظام معبد الشرق مع بدایة 

. ألیستر كراولي
الرجل الذي باع 

روحھ للدجال
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  :مجلس العالقات الخارجیة
وھو ھیئة أمریكیة تختص بالعالقات الخارجیة وضیوفھا الدائمون ھم من رؤساء الدول   

ویشترط . اإلسالمیة والمحافظون الجدد والمرتبطون بالمنظمات الصھیونیة في الوالیات المتحدة
لعضویة المجلس أن یكون العضو أمریكي الجنسیة أو ممن یقیم إقامة دائمة بالوالیات المتحدة 

وكذلك أن یكون لھ اھتمام أو تأثیر على السیاسة . لب التجنس بالجنسیة األمریكیةوتقدم بط
ویشترط أن یتم ترشیحھ من قبل عضو من أعضاء المجلس ویدعم . الخارجیة للوالیات المتحدة

وال یزید خطاب . أشخاص أو شخصین طبقا لنوع العضویة التي یرغب فیھا3طلبھ من قبل 
وال . یوضح فیھا مھاراتھ وخبراتھ وكذلك ما الذي سیحققھ للمجلسكلمة500طلب العضویة عن 

وإذا لم یتم قبول عضویة الطالب خالل . یجوز لعضو المجلس أن یرشح أحد أقربائھ المباشرین
.شھرین فإن طلب العضویة یبقى محفوظا لثالث سنوات

  :الجمجمة والعظام

  
بوالیة كونیكتیكوت بواسطة داخل جامعة یال1832وھي أخویة سریة أسست في عام   

وھي .أو أخویة الموت322وتعرف كذلك باسم المحفل . ولیام راسل ھانتنجتون وألفونسو تافت
والمفتاح، الكتاب لفافةال: إحدى سبع أخویات سریة داخل جامعة یال وأشھر تلك األخویات ھي

  .تاحللفافة والمفھي اوأھم المنافسین من بینھا . واألفعى، رأس الذئب، إلیاھو، وبرزیلیوس
وقد اقتصرت عضویتھا في البدایة على طلبة جامعة یال من أبناء عائالت بعینھا في والیة   

وكانت ھذه العائالت تشترك جمیعھا في كونھا عائالت تنتمي إلى ما یعرف باسم . نیو إنجالند
وھذه . وھم ذوي األصول البیضاء األنجلوساكسونیة من البروتستانت) WASP(الواسب 

العائالت كونت ثروتھا من خالل التعاون مع روتشیلد الیھودي ذو 
النفوذ العظیم في شئون القرن التاسع عشر والذي عمل قریبھ إدموند 

روتشیلد على بناء المستوطنات في فلسطین خالل الحكم العثماني 
وقد تمكنت ھذه العائالت . وعمل على استصدار وعد بلفور الشھیر

طائلة من خالل تعاونھا مع روتشیلد كشركاء من تكوین ثروات
صغار في تجارة األفیون التي ازدھرت من خالل نشاط شركة الھند 

ونتیجة لذلك قام ھانتنجتون بدمج منظمتھ داخل ما . الشرقیة البریطانیة
وتعود أصول تلك العائالت إلى الموجة . 1856عرف باسم مؤسسة صندوق ھانتنجتون في عام 

الذین فروا من االضطھاد الدیني في إنجلترا خالل القرن مھاجرین البیوریتانیین األولى من ال
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ولیام ھنتنجتون راسل، إمبراطور 
  األفیون ومؤسس الجمجمة والعظام

راسل، : وأشھر العائالت التي كان أبناؤھا من ضمن رجال العظام األوائل ھي. السابع عشر
  .تافت، بیركینز، وجیلمانویتني، لورد، فلیبس، وادزورث، ألین، بوندي، أدامز، ستیمسون، 

جة ثانیة من العائالت التي كونت ثروات خالل القرن التاسع عشر ثم انضمت إلیھم مو
روكفلر، دافیسون، ھاریمان، باین، بیلزبوري، : وانضمت بذلك لصفوة مجتمع نیوإنجالند مثل

  .ووایرھاوسر
وفي فترة الحقة انضمت إلى تلك العائالت مجموعة من عائالت 

بین عائالت الیھود األلمان الذین تنصروا وكانوا یعملون كوسطاء
  .شیف، واربورج، جوجنھایم، ومایر: وتلك العائالت ھي. نیوإنجالند وشریكھم الیھودي روتشیلد

وقد تأثرت الجمجمة والعظام بمنظمات نازیة مثل جمعیة ثولھ التي كانت الجمعیة األم 
  .، وجمعیة فریل1919للحزب النازي والتي تأسست عام 

حصلت علیھا في تمكین أعضائھا من الحصول على وقد استخدمت المنظمة األموال التي 
ویؤمن . جیشمناصب نافذة في الوالیات المتحدة في مجاالت مختلفة مثل البنوك والسیاسة وال
یعرفوا أھدافھم الأعضاؤھا بمبدأ الخداع البناء، وھو تضلیل األصدقاء واألعداء على السواء لكي

  .مریكیة الخارجیة الحالیةوھو ما نراه مطبقا في السیاسة األ. الحقیقیة
ولكي نعرف مدى تأثیر ھذه المنظمة في السیاسة األمریكیة ومن ثم تأثیر الماسونیة 

ن علینا أن نعرض قائمة إف) باإلضافة لتأثیرات المنظمات الماسونیة األخرى مثل النورانین(
  :شھر أعضائھاأب
 1880-1876(وزیر الحرب األمریكي ): أحد المؤسسین(ألفونسو تافت.(
تاریخ (للوالیات المتحدة 27رئیس المحكمة العلیا األمریكیة والرئیس : ولیام ھوارد تافت

.عضو بالماسونیة. إبن العضو المؤسس للجمجمة والعظام ألفونسو تافت. )1878العضویة 
وخالل رئاستي ) 1912-1908(وزیر الحرب خالل رئاسة تافت : ھنري لویس ستیمسون

- 1929(ووزیر الخارجیة خالل رئاسة ھربرت ھوفر ). 1946- 1940(روزفلت وترومان 
وھو الرجل الذي وقف وراء استخدام ).1928-1926(والحاكم العام للفلبین ). 1933

.الوالیات المتحدة للقنابل الذریة ضد الیابان
المصرفي ووكیل وزارة الخارجیة وحاكم نیویورك والمبعوث الرئاسي إلى : أفریل ھاریسمان

عضو في مجلس .ستالین، خروتشوف، برجینیف، وأندروبوف: ء االتحاد السوفیتيرؤسا
.العالقات الخارجیة وفرسان بیثیاس

نائب وزیر الدفاع، )1945-1941(مساعد وزیر الحرب لشئون الطیران : روبرت لوفیت ،
.، والعضو الرائد بمجلس العالقات الخارجیة)1950(وزیر الدفاع 

مؤسس مؤسسة مورجان أند ستانلي) 1908خ العضویة تاری: (ھارولد ستانلي.
1950-1938(سناتور : روبرت تافت.(
سناتور عن والیة كونیكتیكوت. كان یشرف على حسابات النازیینمصرفي: بریسكوت بوش .

.والد جورج بوش األب، وجد جورج بوش اإلبن
سفیر . )1970- 1964(عضو الكونجرس .)1948تاریخ العضویة (:جورج بوش األب

رئیس وكالة . لى الصین الشعبیةإأول سفیر أمریكي . الوالیات المتحدة إلى األمم المتحدة
الرئیس ). 1988- 1980(نائب الرئیس األمریكي ). 1977- 1975(المخابرات المركزیة 

مؤسس التحالف األمریكي ضد العراق وأول من أطلق ). 1992-1988(41األمریكي 
.دید التي ھي شعار النورانیینعبارة النظام العالمي الج
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للوالیات 43الرئیس . حاكم والیة تكساس).1968تاریخ العضویة: (جورج بوش االبن
مؤسس التحالف العالمي ضد اإلسالم، والتحالف الثاني ضد ). 2008-2000(المتحدة 
.وأحد المحافظین الجدد. العراق

اسة األمریكیة عن الدیموقراطیین مرشح الرئ. سناتور). 1966تاریخ العضویة : (جون كیري
2004.

ومساعد وزیر . رئیس مجلس العالقات الخارجیة). 1959تاریخ العضویة : (وینستون لورد
.الخارجیة في إدارة كلینتون

رئیس شركة زاباتا للبترول). 1955تاریخ العضویة : (ریشارد جو.
المدیر التنفیذي . حدة إلى فرنساسفیر الوالیات المت). 1950تاریخ العضویة : (إیفان جالبرایث

.لمورجان اند ستانلي
وزوج كارول . المدیر العام لنیویورك تایمز). 1934تاریخ العضویة : (أموري برادفورد

.واربورج روتشیلد
شركة ھاینز لألغذیة). 1931تاریخ العضویة : (جون ھاینز الثاني.
تشنومؤسس قائمة فور. تشنمحرر مجلة فور). 1923تاریخ العضویة : (راسل دافنبورت

.500للـ
الیف-مؤسس تایم). 1920تاریخ العضویة : (ھنري لوسي.
رئیس صندوق نیویورك، وشركات تایم، بوینج، ). 1918تاریخ العضویة : (أرتیموس جایتس

.وباسیفیك یونیون
شریك مورجان). 1904تاریخ العضویة : (توماس كوشران.
زوج جرترود فاندربلت. مصرفي). 1894تاریخ العضویة : (ھاري باین ویتني.
أول رئیس لبنك االحتیاط الفیدرالي بنیویورك). 1892تاریخ العضویة : (بییر جاي.
سناتور). 1963تاریخ العضویة : (دافید بورین.
المخابرات المركزیة: ولیام و ماك جورج بوندي.
ات المركزیة األمریكیة نائب رئیس محطة المخابر). 1950تاریخ العضویة : (دینو بیونزینو

في شیلي أثناء االنقالب الذي دبرتھ الوالیات المتحدة ضد سلفادور ألندي رئیس شیلي في 
.سبعیناتأوائل ال

مستشار الوالیات المتحدة في . ضابط المخابرات). 1909تاریخ العضویة : (ھیو ویلسون
وزیر الخارجیة مساعد ). 1927-1924(وزیر مفوض بسویسرا ). 1921-1911(الیابان 

المساعد الخاص لوزیر ). 1938(سفیر الوالیات المتحدة بألمانیا ). 1937-1938(
).1945- 1941(رئیس مكتب الخدمات االستراتیجیة ). 1941-1939(الخارجیة 

تاریخ (فان داین ). 1950تاریخ العضویة (ولیام بوكلي : ومن رجال المخابرات نذكر كذلك
تاریخ العضویة (جیمس بوكلي ). 1949تاریخ العضویة (ین سوالن كوف). 1949العضویة 

). 1936تاریخ العضویة (ریشارد مور ). 1940تاریخ العضویة (روبن ھولدن ). 1944
أرشیبالد ). 1916تاریخ العضویة (تشارلز والكر ). 1934تاریخ العضویة (ھیو كونینجھام 

وتروبي ). 1910یة تاریخ العضو(روبرت فرنش ). 1915تاریخ العضویة (ماكلیش 
وھذا األخیر كان مدیر شئون الموظفین بالمخابرات ) 1918تاریخ العضویة (دیفسون 

.المركزیة في سنواتھا األولى
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. عبر زیارة مجموعة من رجال العظام لسكن الطالب في الجامعةوطقوس االنضمام تكون 
فإذا قبل ". ھل تقبل؟. ظامالجمجمة والع: "وحینما یفتح الباب یقولون لھ. ویدقون الباب بعنف

. 322یعطونھ خطابا مغلقا بشریط  أسود ومختوم بشمع اسود علیھ الجمجمة والعظام والرقم 
ویتم خالل الطقوس وضع العضو عاریا . ویحتوي الخطاب حول مكان وموعد طقوس االنضمام

ذلك وإعطائھ ویتم إخراجھ من التابوت بعد. في تابوت حیث یحكي مغامراتھ طوال اللیل لزمالئھ
وتتم تلك الطقوس في . كما یمنح عظمة علیھا اسمھ یستخدمھا في كل اجتماع. ثوبا علیھ شعارات

من كان :"دھلیز یعرف بالمقبرة یعلوه عقد علیھ العبارة التالیة المأخوذة من الماسونیة األلمانیة
". م في الموت سواسیةالغبي؟ من كان الحكیم؟ من كان الشحاذ؟ من كان الملك؟ فقیر أو غني، كلھ

ھذه ھي الرابطة الوحیدة مع الماسونیة، فطقس البعث من التابوت ھو المستخدم في تولیس
واستخدام القبو ھو أحد اإلشارات المستخدمة في طقس یورك . المحافل الماسونیة الزرقاء

  .الماسوني فضال عن الطقس االسكتلندي
فھم الذین . الطبقة الراقیة األمریكیونویؤمن أعضاء الجمجمة والعظام بأنھم محاربوا

وبھذا فإن الجمجمة والعظام ھي إحدى الروابط . یخضعون أعداء أمریكا المحتملین والفعلیین
الرئیسیة بین الماسونیة والمحافظین الجدد الذین یدعون العداء للماسونیة وھم یضمون ماسونیین 

  .كثیرین ومناصرین للصھیونیة
  

  
  
  
  
  
  

من كان الغبي؟ من كان الحكیم؟ من كان الشحاذ؟ من كان الملك؟ فقیر أو غني، كلھم 
في الموت سواسیة
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.ألن تصویتك ال یعني شیئا على أیة حال. راطیینصوت للجمھوق
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بوش اإلبن یستضیف أعضاء الماسونیة األمریكیة

الجمجمة والعظام والتابوت: 
بوش اإلبن والحنین إلى المئزر الماسوني والقفاز أثناء إعادة بناء ما دمره 

یس من البنائین األحرار؟أل. إعصار كاترینا
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  مقر الجمجمة والعظام بجامعة یال

  وش األبأعضاء الجمجمة والعظام في إحدى السنوات من بینھم جورج ب

  مالبس ألعضاء الجماعة
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  شعارات فرسان بیثیاس والجمجمة والعظام
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  :اللفافة والمفتاح

  
لكي تنافس 1842وھي أخویة سریة أسسھا جون أدیسون بورتر في جامعة یال عام 

من تقلدوا مناصب علیا فیما بعد مثل وكان من بین الطلبة المؤسسین. أخویة الجمجمة والعظام
ونارد كیس سحاق ھیستر عضو الكونجرس، ولیإثیودور رونیون حاكم والیة نیوجیرسي، و

  .مؤسس جامعة كیس ویسترن ریزرف
  :واألعضاء البارزون بھا ھم كالتالي  
أحد أعظم جراحي المخ واألعصاب في القرن ). 1891تاریخ العضویة : (ھارفي كوشینج

.وھو أبو جراحة المخ. العشرین
ووزیر خارجیة الوالیات المتحدة خالل . المحامي). 1894تاریخ العضویة : (فرانك بولك

ورئیس وفد الوالیات المتحدة لمؤتمر السالم الذي تفاوض على . لحرب العالمیة األولىا
.الصلح

ؤلف موسیقيم) 1913تاریخ العضویة : (كول بورتر.
1949وزیر خارجیة الوالیات المتحدة ). 1915تاریخ العضویة : (دین اتشیسون -

.مھندس السیاسة الخارجیة أثناء الحرب الباردة. 1952
1956جائزة نوبل ). 1917تاریخ العضویة : (ریتشاردزدیكنسون.
مكتشف لقاح شلل األطفال. 1954جائزة نوبل ). 1919تاریخ العضویة : (جون إندرز.
أحد رواد طب األطفال). 1925تاریخ العضویة : (بنجامین سبوك.
ناشر الھیرالد تریبیون). 1926تاریخ العضویة : (جون ویتني.
سفیر لدى . عمدة نیویورك لثالث دورات). 1933العضویة تاریخ: (روبرت واجنر

.أسبانیا والفاتیكان
لمبیاد ومؤسس أ. مؤسس فیالق السالم). 1938تاریخ العضویة : (سارجنت شرایفر

.مرشح لمنصب نائب الرئیس األمریكي. المعاقین
وزیر ). 1964- 1962(وزیر الجیش ). 1939تاریخ العضویة : (سایروس فانس

).1980-1977(الخارجیة
رجل المخابرات المركزیة). 1943تاریخ العضویة : (كورد مایر.
1972مرشح الرئاسة . عمدة نیویورك). 1944تاریخ العضویة : (جون لیندساي.
مفتش اتحاد البیسبول. رئیس جامعة یال). 1960تاریخ العضویة : (بارت جیماتي.
ائيمؤلف ورو). 1957تاریخ العضویة : (كالفین تریلین.
محرر النیوزویك الدولیة). 1986تاریخ العضویة : (فرید زكریا.  
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  مقر اللفافة والمفتاح بجامعة یال
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  :الروتاري الدولي

  
مع 1905عام فبرایر23وھو ناد اجتماعي أسسھ بول ھاریس المحامي األمریكي في  

في البدایة في بیت كل واحد وكانوا یلتقون . زمالء لھ
فسمي النادي باسم الروتاري وتعني. منھم بالتناوب

وقد توسع النادي بعد ذلك لتصبح لھ فروع . التناوب
وقد افتتح أول فروعھ في . في جمیع أنحاء العالم

وفي . في فلسطین1929الشرق األوسط في عام 
نفس السنة افتتح ناد في مصر ھو نادي روتاري 

ویقسم الروتاري العالم إلى مناطق تشابھ . القاھرة
كل منطقة ویحكم. المحافل العظمى في الماسونیة

. نتخب ھو ومجلس إدارة المنطقة سنویایمحافظ 
بالنسبة لمجلس اإلدارة الدولي ومجالس وكذلك الحال 

إدارة األندیة وھو نفس األسلوب المتبع في المحافل 
وقد تضم الدولة الواحدة عدة . الماسونیة الزرقاء

ولكن . مناطق للروتاري حسب عدد األندیة وتوزیعھا
وسط فھناك منطقة ألسرائیل في حالة الشرق األ

ومنطقة أخرى كانت تضم مصر ولبنان واألردن 
والبحرین والسودان وقبرص ثم انضمت إلیھا في 

السنوات األخیرة اإلمارات العربیة المتحدة بعد افتتاح 
وكانت تعرف في الفترة .2450وتعرف ھذه المنطقة بـ. وأرمینیا وجورجیا. نادي روتاري دبي

83وتغیر اسمھا عدة مرات فكان . بالمنطقة المؤقتة لشرق المتوسط1935وحتى  1929من 
في 195، ثم إلى 1970-1949في الفترة من 89ثم تغیر إلى 1949- 1935في الفترة من 

واستقر بعد ذلك على 1991-1977من 245، وبعد ذلك صار االسم 1977-1970الفترة من 
  .القاھرة، اإلسكندریة، بیروت، أورشلیم: نطقة ھيوكانت األندیة المؤسسة للم. االسم األخیر

ا یسور). 1935(مصر ولبنان وفلسطین : ھو2450وتاریخ انضمام الدول إلى المنطقة   
األردن ). 1938(السودان وقبرص . حتى إغالق الروتاري في سوریا) 1937-1969(
  ). 2001(اإلمارات العربیة ). 1965(البحرین ). 1956(

وھي موزعة . 2005دول حتى عام 9ناد في 128تلك المنطقة ھو وعدد األندیة ب  
  :كالتالي
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  عدد األندیة  الدولة
  72  مصر
  19  لبنان

  10  األردن
  18  قبرص
  3  البحرین
  1  السودان

  1  اإلمارات العربیة
  2  أرمینیا
  2  جورجیا

  
  :أما من تولوا رئاسة منطقة الروتاري منذ إنشائھا فھم

  
السنة االسم ديالنا

2006-2007 حسن عباس حلمي اإلسكندریة مریوط، مصر
2005-2006 جون سترونجیلوس كیرینیا، قبرص
2004-2005 منیر ثابت مدینة نصر، مصر
2003-2004 سمیر صیقلي عمان، األردن
2002-2003 محمد دالور اإلسكندریة راقودة، مصر
2001-2002 عماد المؤید المنامة، البحرین
2000-2001 ممدوح بدر الدین القاھرة غرب، مصر
1999-2000 اس معوضنیإ بیروت، لبنان
1998-1999 سس جیروبولودور لیماسول اماسوزیا، قبرص
1997-1998 قطب سلیمان الجیزة متروبولیتان، مصر
1996-1997 توفیق قعوار عمان، األردن
1995-1996 سالم مشھور القاھرة الزمالك، مصر
1994-1995 لد المؤیدخا السلمانیة، البحرین
1993-1994 نبیل ھیكل الجیزة، مصر
1992-1993 حازم فنج طرابلس المینا، لبنان
1991-1992 منیر عزالدین مصر الجدیدة، مصر
1990-1991 كریستودولوس كاراكاناس نیقوسیا لیدرا، قبرص
1989-1990 عبدالمنعم حافظ اإلسكندریة، مصر
1988-1989 یبيصبحي ط عمان، األردن
1987-1988 حامد جمیل والي الجیزة، مصر
1986-1987 عبدالرحیم األمین الخرطوم، السودان
1985-1986 عثمان سرور القاھرة، مصر
1984-1985 عیسى بن محمد آل خلیفة المنامة، البحرین
1983-1984 مصطفى فایز منصور اإلسكندریة، مصر
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1982-1983 یسلیاندروس زاكریاد نیقوسیا، قبرص
1981-1982 )ماسوني(محمد عبدالعزیز القاھرة، مصر
1980-1981 جمال حماد عمان، األردن
1980-1981 رؤوف ابوجابر عمان، األردن
1979-1980 )ماسوني(محمد فطین القاھرة، مصر
1978-1979 اتما جشنمال المنامة، البحرین
1978-1979 وھیب نیني طرابلس، لبنان
1977-1978 جمال الدین مسعود اإلسكندریة، مصر
1976-1977 فوبوس زكریادیس لیماسول، قبرص
1975-1976 محمود بھیر أنسي القاھرة، مصر
1974-1975 وھیب نیني طرابلس، لبنان
1973-1974 رؤوف ابوجابر عمان، األردن
1972-1973 میشیل ثودوسیو لیماسول، قبرص
1971-1972 ويمحمد كامل بد اإلسكندریة، مصر
1970-1971 جوزیف نجار بیروت، لبنان
1969-1970 لدین المھديامحي الخرطوم، السودان
1968-1969 محمود صقر القاھرة، مصر
1967-1968 میكیس اجروتیس نیقوسیا، قبرص
1966-1967 أنطون عطاهللا أورشلیم، فلسطین
1965-1966 فؤاد عمون بیروت، لبنان
1964-1965 حسین سعید مصر الجدیدة، مصر
1963-1964 انیس شباط دمشق، سوریا
1962-1963 نیكوس دیمیتریو الرنكا، قبرص
1961-1962 محمود كامل القاھرة، مصر
1960-1961 إدموند راباط بیروت، لبنان
1959-1960 محمد شنقیطي الخرطوم، السودان
1958-1959 سامي المیداني دمشق، سوریا
1957-1958 نھمحمد زھیر جرا القاھرة، مصر
1956-1957 زینون بیریدس الرنكا، قبرص
1955-1956 فؤاد سعدة بیروت، لبنان
1954-1955 فیرناند زنانیري القاھرة، مصر
1953-1954 یحي العالیلي القاھرة، مصر
1952-1953 كوستا مانلیس نیقوسیا، قبرص
1951-1952 اوجوستین كاتوني نانبیروت، لب
1950-1951 حسین فھمي اإلسكندریة، مصر
1949-1950 حسین فھمي اإلسكندریة، مصر
1948-1949 جوزیف سالم بیروت، لبنان
1947-1948 الفرد بك ویصا اسیوط، مصر
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1946-1947 دوجالس سكوت اإلسكندریة، مصر
1945-1946 دوجالس سكوت اإلسكندریة، مصر

1944-1945 الرس لیند فلسطینأورشلیم،
1943-1944 ھیدردال فوجت القاھرة، مصر
1942-1943 علي أمین یحي اإلسكندریة، مصر
1941-1942 علي أمین یحي اإلسكندریة، مصر
1940-1941 واتس. د.ل حیفا، فلسطین
1939-1940 فرانسیس قطانھ بیروت، لبنان
1938-1939 دي بیلدت. ھـ القاھرة، مصر
1937-1938 أرثر مارتون القاھرة، مصر
1936-1937 كارل مارتین القاھرة، مصر

  
وتوجد منطقة أخرى لدول الشمال األفریقي تضم أندیة تونس 

ویعرف 9010والجزائر والمغرب وموریتانیا وتعرف بالمنطقة 
  .محافظ الروتاري في تلك المنطقة بوالي المنطقة

تضمدولة166ألف ناد في 32ویضم الروتاري مایقرب من 
وكان في . ألف عضو من مھن مختلفة300ما یقرب من ملیون و

الماضي ال یجوز أن یضم النادي أكثر من شخص من نفس المھنة 
غیر أنھ سمح بأكثر من شخص من نفس المھنة بشروط في السنوات 

وكان الروتاري نادیا قاصرا على الرجال كالماسونیة بینما . األخیرة
الخاصة التي تعرف باإلنرویل كان زوجات أعضائھ لھن أندیتھن

ولكن في منتصف التسعینات من القرن العشرین تم ). العجلة الداخلیة(
  .السماح بعضویة النساء إذا قرر النادي ذلك

. وتزدھر أندیة الروتاري في الدول التي تمنع فیھا الماسونیة  
وتوجد بالروتاري أندیة للصغار . فھي صورة مقنعة من الماسونیة

وتضم حوالي 18- 14منفھناك أندیة اإلنترآكت للصغار . كما ھو الحال في الماسونیةوالشباب 
وھناك أندیة الروتارآكت للشباب والشابات من .دولة110ناد من 10000ألف عضو في 222

وكان في الماضي ال یسمح . دولة150ناد من 7700ألف عضو في 176تضم 30- 18
بانضمام من ھم فوق الخامسة غیر انھ سمح . عاما30لغ باالنضمام للروتاري لمن لم یب

  .والعشرین للروتاري
. وللروتاري مجلس تشریعي ھو أعلى السلطات التشریعیة بھ  

وما یقره . سنوات لبحث اقتراحات القوانین والتعدیالت3ویجتمع كل 
  .یصبح نافذا على كافة أندیة العالم
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وھي توفر . 1947الروتاریة تم إنشاؤھا عام وللروتاري كذلك مؤسسة تعرف بالمؤسسة  
منحا دراسیة في أنحاء العالم كما ترعى برامج صحیة مختلفة لمكافحة األمراض والفقر یأتي على 

  .رأسھا القضاء على شلل األطفال
وتعرف تلك . ویمنح الروتاري جوائز تقدیر لمن یتبرع للمؤسسة الروتاریة بألف دوالر

ویحصل صاحبھا على شھادة تقدیر ودبوس یحمل صورة مؤسس . ریسالشھادة بزمالة بول ھا
  .على دبوس أكثر تمیزاوكلما تبرع الشخص أكثر من مرة یحصل . الروتاري

ویجب .والروتاري كالماسونیة یرفض أن یتحدث أعضاؤه في شؤون السیاسة أو الدین
جتماعات والمشاریع على األقل من اال% 60على العضو أن یدفع االشتراك السنوي وأن یحضر 

  .الخاصة بالنادي وإال كان للنادي فصلھ
وشعار المجلس التشریعي للروتاري الموضح باألسفل ھو مشابھ إلى درجة كبیرة 

الكتاب المقدس الذي یوضع . حیث نرى عمودي بوعز وجاكین.لشعارات الماسونیة كما بالشكل
وھنا العین والترس .یضيء مثلھاري مكان العین الشھیرةاعلى المذبح، بینما شعار الروت

  .الروتاري یرمزان للشمس التي ھي الرمز الماسوني إلبلیس

  
  
  

ونلحظ الرموز الماسونیة في شعارات الروتاري واألندیة التابعة لھ كالنجمة السداسیة 
بل والعین كذلك وإن كانت مقنعة في الشعار التالي.والكرة األرضیة واأللوان الزرقاء والصفراء

  .الذي ھو أحد الشعارات السنویة التي یختارھا كل رئیس جدید للروتاري الدولي
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50حضر الیونسكو، كما وراء التمھید لقیام 1942وقد كان مؤتمر للروتاري بلندن عام   
  .عضوا من الروتاري ضمن الوفود المؤسسة لألمم المتحدة

تأتي على رأسھم . ول العربیةوللروتاري أعضاء كثیرون من ذوي المناصب الھامة في الد
مرات، كما عدةسوزان مبارك قرینة الرئیس المصري والتي تلقت زمالة بول ھاریس الفخریة 

لعام 2450أنھا الرئیس الفخري للروتاري في مصر، وأخوھا منیر ثابت ھو محافظ المنطقة 
الصور التالیة وقد تم منحھا العضویة الفخریة ھي وابنھا جمال مبارك كما في . 2004-2005

  .التي یظھر فیھا أخوھا منیر ثابت

  :وأشھر أعضاء الروتاري على مستوى العالم ھم  
  النادي  المنصب  االسم

  ركیافیك  رئیس أیسلندا  أسجیر أسجیرسون
  كوبنھاجن  أمیر دنماركي  األمیر أكسل

  مونتفیدیو  نحات من أورجواي  جوزي بیللوني
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  براج  رئیس تشیكوسلوفاكیا  إدوارد بینیس
  روشیستر  قاضي المحكمة العلیا األمریكیة  ھاري بالكمون
  مركز الفضاء  رائد فضاء أمریكي  فرانك بورمان
  بینجلي  عازف بیانو بریطاني  جون بریجیز

  وینشیستر  شماليمستكشف القطب ال  األدمیرال ریتشارد بیرد
  جیرونا  رسام إسباني  جوزیب كانادیل
  بورتو دورو  البرتغالوزیر خارجیة   ألسینو كاردوسو

  باریس  رسام فرنسي  روجر شابلین میدي
  باریس  كوینترو للمشروبات الروحیة  ماكس كوینترو
  سانت لویس  1927- جائزة نوبل في الفیزیاء  ھولي كومبتون
  مركز الفضاء  رائد فضاء أمریكي  جوردون كوبر
  أمبوزیھ  وزیر الخارجیة والمالیة الفرنسي  میشیل دبري
  ھولیوود  المخرج األمریكي العالمي  یلسیسل دي م

فیتریھ جنوب   كاتب فرنسي  موریس دینوزیھ
  شرق باریس

نائب رئیس سابق   وزیر خارجیة ھندوراس  یورج دورون
  للروتاري الدولي

كبیرة قضاة المحكمة العلیا   مارسیلو فرنان
  الفلبینیة

  سیبو غرب

الرئیس والمدیر التنفیذي   رایموند فایرستون
  ن لإلطارات والمطاطلفایرستو

  أكرون

جریفھ أف روزینبورج 
  فلمینج

  كوبنھاجن  كونت دنماركي

  فایتفیل  سناتور أمریكي  ولیام فولبرایت
بون جنوب باد   وزیر خارجیة ألمانیا  ھانز دیتریش جنشر

  جودسبرج
  لندن  سفیر بولندا في بریطانیا  زبیجینو جیرتیش

  دیترویت  صحافي وشاعر أمریكي  إدجار جیست
  جرانادا  رئیس نیكاراجوا  الدكتور لورنزو جویتیریز

  واشنطن  الرئیس األمریكي  وارن ھاردینج
  طوكیو جینزا  رئیس شركة سایكو  رجیرو ھاتوري

  ركیافیك  رئیس وزراء أیسلندا  شتاینجریمور ھرمانسون
عالم التشریح ورئیس جامعة   كو ھیراساوا

  كیوتو
  كیوتو شرق

  كرایستشرش  وزیالندارئیس وزراء نی  سیدني ھوالند
  ھاینیس  الرئیس األمریكي  جون كینیدي
  الخرطوم  رئیس وزراء السودان  عبدهللا خلیل

  ھانیانج  رئیس وزراء كوریا  شونج یول كیم
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  سانت جالن  رئیس سویسرا  كارل كوبلت
المیدالیة الذھبیة للمطرقة ألمبیاد   تابیو كوریوس

  فنلندا-1988
  البوا كیفیریستي

  دمشق  رئیس سوریا  ليشكري القوت
رویتلینجین   الھوتي  ھانز كونیج

  توبینجن
  باریس  عالم مصریات  جان لیكالن
  فیینا  مؤلف موسیقي نمساوي  فرانز لیر

جائزة نوبل -روائي ألماني  توماس مان
  1929- لآلداب

  میونخ

  باریس  مدیر مسرح ماریني  روبرت مانویل
- یةمخترع اإلشارات الالسلك  جویلیلیمو ماركوني

  1909-جائزة نوبل للفیزیاء
  بولونیا

  براج  وزیر خارجیة تشیكوسلوفاكیا  ان ماساریكی
رئیس شركة ماتسوشیتا   كونوسوكي ماتسوشیتا

  لإللكترونیات
  أوساكا

  روشستر  الشریك المؤسس لعیادات مایو  الدكتور شارلز مایو
  میالنو  رئیس مجلس الشیوخ اإلیطالي  سیزاري میرتساجورا

رئیس شركو میكیموتو لللؤلؤ   و میكیموتوتویوھیك
  الصناعي

  طوكیو

رئیس وزراء الكونجو   لیونارد موالما
  الدیموقراطیة

  كیسانجاني

  ھانیانج  رئیس وزراء كوریا  دك وو نام
  براونیشفایج  رئیس شركة فولكسفاجن  ھنریش نوردوف

  بروكسل  قائد اوركسترا بلجیكي  جورجیس أوكتورس
  ھانیانج  زراء كوریارئیس و  شونج ھون بارك
محافظ-أسونسیون  رئیس وزراء باراجواي  راؤول باستور

منطقة روتاري 
  سابق

  تالین  رئیس إستونیا  كونستانتین بیتس
  مودینا  مغني األوبرا اإلیطالي  لوتشیانو بافاروتي

  نیویورك  مؤلف أمریكي  نورمان فینسینت بییل
  نیویورك  مؤسس شركة جاي سي بني  جاي سي بني

  سان إیتیان  رئیس وزراء فرنسا  توان بینیھأن
السیر كینیث فونج بینج 

  فان
- ھونج كونج  مدیر بنك شرق أسیا

محافظ منطقة 
  روتاري سابق

  میالنو  رئیس شركة بیریللي لإلطارات  لیوبولدو بیریللي
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  برشلونة كوندال  رسام إسباني  خوان ابللو برات
  فلورانسا  مصمم ازیاء إیطالي  إیمیلیو بوتشي
  فلوریانوبولیس  رئیس البرازیل  نیریو راموس

رئیس -دونبوري  وزیر خارجیة تایالند  بیتشاي راتاكول
  الروتاري الدولي

  إندیانابولیس  شاعر أمریكي  جیمس رایلي
  نیویورك  مؤلف موسیقي أمریكي  سیجموند رومبرج

نائب رئیس - مانیال  رئیس الفلبین  الجنرال كارلوس رومولو
  يالروتاري الدول

  باریس غرب  السفیر النمساوي إلى فرنسا  ولفجانج شالنبرج
  طوكیو میجورو  معماري یاباني  كیوشي سیكي
  بون ام راین  رئیس ألمانیا  والتر شیل
وزیرة الصحة والخدمات   دونا شاالال

  اإلنسانیة األمریكیة
  مادیسون

  أوساكا  رئیس جامعة أوساكا  كینجیرو شودا
  ھلسنكي  فنلنديمؤلف موسیقي  یان سیبیلیوس

مدیر مركز شترینبرج للدیانة   السیر سیجموند شترینبرج
  الیھودیة

  لندن

حاكم إلینوي وسفیر الوالیات   أدالي ستیفنسون
  المتحدة إلى األمم المتحدة

  سبرینجفیلد

  طوكیو شمال  أمیر یاباني  تسونیوشي تاكیدا
الرئیس -طوكیو  رئیس الیابان تایمز  كیوشي توجاساكي

للروتاري السابق 
  الدولي

  باریس شمال  رئیس شركة فویتون للحقائب  كلود فویتون
  شیكاجو  رئیس شركة والجرین لألدویة  شارلز والجرین

كبیر قضاة المحكمة العلیا   إیرل وارن
  األمریكیة

  سكرامنتو

  دنفر  قاضي المحكمة العلیا األمریكیة  بیرون وایت
  یسبورتال  مؤلف خیال علمي امریكي  جاك ولیمسون
  بیرمنجھام  الرئیس األمریكي  وودرو ویلسون
  دایتون  مخترع الطائرة  أورفیل رایت
  ھانیانج  رئیس وزراء كوریا  شانج سون یو

رئیس اللجنة األولمبیة المصریة   منیر ثابت
  وشقیق قرینة الرئیس المصري

- مدینة نصر
محافظ منطقة 

  روتاري
مؤسس دیزني الند وشخصیات   والت دیزني

  العدیدةالكارتون
  بالم سبرینجز
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مغامر نرویجي قام برحلة لعبور   ثور ھیردال
المحیط بقارب من البردي إلثبات 

اكتشاف المصریین القدماء 
  ألمریكا

  الرفیك

    الرئیس األمریكي  ھربرت ھوفر
أبلین، و   الرئیس األمریكي  دوایت أیزنھاور

جیتسبرج، 
  ونیوبورت

  ییرویت  الرئیس األمریكي  ریتشارد نیكسون
  جراند رابیدس  الرئیس األمریكي  جیرالد فورد
  أمریكوس  الرئیس األمریكي  جیمي كارتر
  باسیفیك بالیسادس  الرئیس األمریكي  رونالد ریجان

  واشنطن دي سي  الرئیس األمریكي  جورج بوش االبن
  نادیین بكندا  دوق وندسور  إدوارد الثامن

  امبرمینجھ  رئیس وزراء بریطانیا  نیفیل شامبرلین
الرئیس الفخري   أمیر موناكو  رینیھ الثالث

  لروتاري موناكو
  بروكسل  ملك بلجیكا  بودوان األول
الرئیس الفخري   ملك المغرب  الحسن الثاني

للروتاري 
  بالمغرب

    ملك بلجیكا  ألبرت األول
دوق إدنبرة، زوج الملكة إلیزابیث   ونتباتنافیلیب م

  الثانیة
وینسور، إیتون، 

  وإدنبرة
    رئیسة وزراء بریطانیا  ریت تاتشرمارج

    ملك السوید  كارل جوستاف السادس
  سانتیاجو  رئیس شیلي  أوجوستو بینوشیھ
عضو مؤسس   الرئیس اللبناني  سلیمان فرنجیھ

  روتاري طرابلس
  أوكالند  أول من تسلق قمة إفرست  السیر إدموند ھیالري

  واباكونیتا  أول من نزل على القمر  نیل أرمسترونج
  دیري  رائد فضاء  ن شبردأال

  أورانج  المخترع الشھیر  توماس إدیسون
  سانت لویس  الجنرال األمریكي الشھیر  جون بیرشینج

  طوكیو  الجنرال األمریكي الشھیر  دوجالس ماكارثر
- ريخعضو ف  الرئیس المصري الشھیر  جمال عبدالناصر

روتاري القاھرة
  1955في 
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المطرقة التي یعمل بھا 
. رئیس المحفل الماسوني
لدى كل رئیس روتاري 

مطرقة مماثلة وجرس لبدأ 
  وغلق الجلسات
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إیمیل سكرتیر روتاري دبي یقدم ھدیة تذكاریة للرئیس اللبناني 
  لحود خالل زیارتھ لھ بلبنان

وأعضاء مجلس إدارة روتاري القاھرة یقلدون ) ووالد وزیر السیاحة المصري(زھیر جرانة المحافظ الروتاري
  1955عبدالناصر شارة العضویة الفخریة للروتاري في دار الرئاسة في 
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نادي روتاري دبي مع راعي النادي، أحمد بن سعید آل مكتوم 
  رئیس شركة طیران اإلماراتیة، ورئیس دائرة الطیران المدني بدبي

وھو یرتدي وشاح الروتاري والذي یشبھ ما ) روتاري سوسة(رئیس أحد أندیة الروتاري التونسیة ) الصورة الیمنى(
  )الصورة الیسرى(یرتدیھ أعضاء مجالس إدارات المحافل الماسونیة 
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نلحظ المطرقة الماسونیة. 1927منزلھ في عام ل ھاریس ورفاقھ في اجتماع لم الشمل ببو

دبوسان یرتدیھما أعضاء الشراینر والماسونیة الذین ینتمون لعضویة الروتاري في الوقت ذاتھ
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في 1921محفل ماسوني أعضاؤه من الروتاریین یعرف باسم المحفل الروتاري أسس في 
العین اإلبلیسیة عجلة الروتاريشعاره الفرجار والزاویة القائمة ، وقد توسطت . انجلترا
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صفحة من موقع ھیئة التاریخ المئوي للروتاري توضح أن الصالت بین الماسونیة والروتاري قدیمة
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  :كیوانیز الدولي

  
وكیوانیز ھو نادي اجتماعي ویقوم بأعمال خیریة على غرار الروتاري مع تركیزه على 

ویضم . ویوجد مقره في إیندیانابولیس1915وقد أنشأ في دیترویت في عام . رعایة األطفال
  .دولة94ألف عضو في 600مایقرب من 2005حسب إحصائیة عام 

فرعیة تماثل المنظمات الماسونیة والروتاریة الخاصة بالشباب ولكیوانیز منظمات 
  :والكبار، وھي كالتالي

  
وھي منظمة اعتمدت في عام :Circle K Internationalالحلقة كیھ الدولیة 

  .ألف عضو13دولة وبھا 13وتوجد في . وتضم طلبة الجامعة1947

  
ناد للشباب أسس في عام وھو :Key Club Internationalنادي المفتاح الدولي 

وطبعا المفتاح ھو .دولة20ألف عضو في 235ناد و4700ویضم حالیا ما یقرب من 1925
  .أحد شعارات درجات الطقس االسكتلندي كما سبق

  
وھو ناد لطلبة المدارس المتوسطة والمراحل األولى :Builders Clubنادي البنائین 

واسمھ طبعا . دولة13ألف عضو في 44ناد و1500ویضم 1975أسس في عام . من الثانویة
  ).Masons(یذكرنا بالبنائین 
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ویضم . 1990أسس في عام . وھو ناد لطلبة المرحلة االبتدائیة:Kids-Kاألطفال -كیھ

  .دولة11ناد موجودة في 500عضو في 16000حوالي 

  
. لسن المعاقینلیضم كبار ا2000وھو ناد أنشأ في عام :Aktion Clubنادي العمل 

  .نادیا89ویوجد بھ ألفا عضو في 

  
وھي أندیة للشباب في اوروبا أسست في عام :Kiwanis Juniorكیوانیز للصغار 

  .نادیا50ویوجد منھا . عاما35- 18وتضم الشباب بین 1992

  
وھي أندیة للشباب لتعلمھم كیف یكونون قادة :key Leaderالقائد الرئیسي 

  .لمجتمعاتھم
یوانیز مؤسسة تقوم برعایة المنح والبرامج التي ینفق علیھا وھي البرامج الخاصة ولك

  ..باألطفال
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  :أخویة األكاسیا

  
أربعة عشر أستاذا ماسونیا ممكن كانوا 1904مایو من عام 12وھي أخویة أنشأھا في   

أبرز أعضائھا ومن . وقامت بافتتاح فروع كثیرة بالوالیات المتحدة. یدرسون في جامعة میشیجن
  .وقد أصبحت بمرور الوقت ال تشترط أن یكون العضو ماسونیا أصیال. الرئیس الماسوني تافت

وعضوین . سنوات4أعضاء جامعیین سابقین مدة كل منھم 6ویتكون مجلس إداراتھا من   
  .من الطلبة مدة كل منھم عامان
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  :األسود الدولیة

من قبل ملفن جونز وھو 1917تم إنشاؤه في عام ناد للخدمة على غرار الروتاري،ووھ  
. عندما افتتح أول فرع لھ في كندا1920مارس 12إلى ناد عالمي في لوتحو. محام أمریكي

دولة تضم ملیون 193ألف ناد في 46ویبلغ عدد أندیة اللیونز في العالم حسب آخر إحصاء 
  :ھيوتنقسم أندیة اللیونز إلى أربعة أنواع. ألف عضو400و

  
 فرع الناديClub Branch: وھي منتدیات ألعضاء اللیونز الذین یوجودون في

منطقة جغرافیة معینة وال یتمكنون من الحضور في نادیھم األصلي وھي ال تعد نادیا 
.مكتمال

 نادي لیونز الحرم الجامعيLions Campus Club: وھو ناد للذین یوجدون في
لحصول على أعضاء من الشباب الجامعیین لتجدید دماء حرم الجامعة والھدف منھ طبعا ا

.النادي

 القرن الجدیدNew Century: عاما 35- 28وھي أندیة ألعضاء اللیونز ما بین
والھدف منھا ھو تجدید دماء النادي ألن ذلك ھو المشكلة المزمنة لكل تلك المنظمات 

.الماسونیة

التقلیدي الذي یلزم أعضاءه بنسبة حضور وھو النادي بشكلھ:نادي اللیونز التقلیدي
.دوریة والتزامات مالیة معلومة

وھو بالدعوة . ونادي اللیونز شارك في صیاغة میثاق األمم المتحدة كالروتاري
فقط فال یتمكن أحد من طلب عضویتھ ولكن البد أن یزكي طلب العضویة 

ساء الالئي وكان في الماضي ال یسمح بعضویة الن. أحد األعضاء العاملین
ولكن . Lionessesخاصة بھن تعرف باللبوءات كن یجتمعن في أندیة 

في الوقت الحالي یمكن للنساء الحصول على عضویة اللیونز أو اللبوءات 
. أو األشبالLeoویضم اللیونز ناد للشباب والشابات یعرف باللیو . حسبما یردن
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  .دولة132ناد موزعة على 5600ألف عضو في 140ویضم . عاما28-12وھو للشباب بین 
والمشروع األكبر . ویضم اللیونز مؤسسة تعنى بتقدیم المنح الدراسیة والمعونات الطبیة  

وھم یدعمون بنوك العیون والمستشفیات والعیادات . لدى اللیونز ھو مكافحة أمراض العیون
مالیین نظارة 5من ویقومون سنویا بجمع ما یقرب. ومراكز األبحاث الخاصة بأمراض العیون

وال یجوز التحدث بالسیاسة أو الدین طبعا كما ھو الحال بكافة . لتوزیعھا
وتنتشر أندیة اللیونز واللیو بالمنطقة العربیة في . المنظمات الماسونیة

    .لبنان واألردن ومصر والجزائر وغیرھا



199

  :سیفیتان الدولیة

  
.یتاس الالتینیة والتي تعني المواطنة، اشتق اسمھ من كلمة سیفوھو ناد دولي كمن سبقھ

ویضم . الدكتور كورتني شروبشایر في بیرمنجھام بوالیة ألباما1917مارس 17أسسھ في 
ألف 15كما یوجد لدیھ أندیة للشباب وأندیة اخرى للجامعیین تضم . دولة24عضو في 28000

  .ناد500عضو في 
وأنشأت تلك المؤسسة في . التي یتلقاھاولدي سیفیتان مؤسسة ترعى المنح وتدیر التبرعات

وھي ترعى األلعاب األولمبیة الخاصة وكذلك مركز أبحاث سیفیتان الدولي الذي 1960عام 
ملیون 20ألف قدم وتكلف 60بالتعاون مع جامعة ألباما على مساحة 1992اسس في عام 

ل عدیدة مثل الوالیات ویتدرب بھ طالب الدكتوراة من دو. دوالر، وھو یعنى بأبحاث اإلعاقة
كما ترعى مؤسسة سیفیتان . المتحدة وكندا والیابان وبورتوریكو والسعودیة وتایوان ورومانیا

  .برنامجا یسمى برنامج شروبشایر للمنح الدراسیة
  :أما اشھر اعضاء سیفیتان فھم  
الرئیس األمریكي كالفین كولیدج.
 ینعضو النورانی(الرئیس األمریكي فرانكلین روزفلت.(
الرئیس األمریكي دوایت أیزنھاور.
الرئیس األمریكي جون كینیدي.
 عضو الماسونیة النشط بوالیة میسوري(الرئیس األمریكي ھاري ترومان.(
 عضو سیفیتان للشباب وعضو دي موالي(الرئیس األمریكي بیل كلینتون.(
لفلبین وضد الجنرال جون بیرشینج القائد العسكري الذي قاد الحمالت ضد مسلمي ا

وحصل على لقب جنرال . المكسیك، كما قاد الجیش األمریكي في الحرب العالمیة األولى
.الجیوش وھو الذي یمنح مرة واحدة فقط

توماس إدیسون المخترع صاحب األلف اختراع.
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  :الوعل الدولیة

  
وقام بتطویرھا جیمس . الدكتور جون ھنري ویلسون1888أنشأھا في عام وھي أخویة   

وھي تعنى برعایة . ورئیسھا الحالي ھو دونالد روس. 1906افیس الذي انضم إلیھا في عام د
ولھا مجلس أعلى على غرار الماسونیة . 1913األطفال والكبار فبنت لھم مستعمرات منذ عام 

وتضم حوالي ملیون . ومحافل منتشرة في الوالیات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وبرمودا
  .محفل فرعي1500محفل رئیسي و2000عضو في ونصف ملیون 

  :بناي برث

  
یل والیھود في وتھدف للدفاع عن إسرائ1843وھي منظمة یھودیة أنشأت في عام   
50ألف عضو في 180وتضم . وتقوم بالعمل ضد من یعادون السامیة في نظر الیھود. الشتات

  .دولة
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  :روریتان الوطنیة

  
ناد 1200ألف عضو موزعین على 34وھو ناد للخدمة یعمل بالوالیات المتحدة ویضم   

. المحلیة بالوالیات المتحدةولھ مؤسسة ترعى المنح الدراسیة والخدمات التي یقدمھا للمجتمعات
وال توجد لدیھ أندیة للشباب بل یعمل على رعایة منظمات الكشافة . 1928وقد افتتح في عام 

.المحلیة

  :النظام المطور للرجال الحمر

  
وھي جمعیة تعود اصولھا إلى عدد من الجمعیات السریة األمریكیة في فترة ما قبل   

ذه الجمعیات أبناء تامینا وأبناء الحریة التي كان العدید من ومن ھ. استقالل الوالیات المتحدة
أعضائھا من الماسون، وھي الجمعیة المسئولة عما عرف في التاریخ بحفلة شاي بوسطن التي 

وقد قام منتسبوا تلك الجمعیات بتأسیس نظام الرجال . كانت وراء بدایة حرب االستقالل األمریكیة
ویسمى . وتنتشر في معظم الوالیات األمریكیة حالیا. فلینفي فورت می1813الحمر في عام 

ویرتدي األعضاء مالبس . وھو المقابل للمحفل الماسوني أو الناديtribeمكان اجتماعھا بالقبیلة 
مستوحاة من وطقوس االنتساب . الھنود الحمر ویستخدمون كلمات من لغة الھنود الحمر للتعارف

م یركزون على الوطنیة األمریكیة والخدمة العامة وتنمیة وھ. اإلرث الثقافي للھنود الحمر
ولھم منظمات للنساء تدعى . ومشروعھم الرئیسي ھو مكافحة مرض الزھایمر. مھارات األعضاء

جورج : وأشھر أعضائھا ھم. یة الشھیرة في التاریخ األمریكيبوكوھانتس على اسم المرأة الھند
تریك ھنري، جون ھانكوك، ریتشارد نیكسون، واشنطن، صامویل أدمز، توماس جفرسون، با

  .توماس باین، بول ریفیر، ثیودور روزفلت، وارین ھاردینج، وفرانكلین روزفلت
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  التي یرتدیھا أعضاء الجماعةالمالبس
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شعارات الرجال الحمر ونرى فیھا شعارات النسر وصلیب قیادة 
  فرسان المعبد الماسونیین
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  :فرسان بیثیاس

  
ویستوحي . في واشنطن1864فبرایر عام 19وھي أخویة أسسھا جاستوس راثبون في   

الذي تتخذ الماسونیة مثلثھ كأحد (رس اسمھ من دامون وبیثیاس اللذان كانا من تالمذة فیثاغو
وتقوم طقوس العضویة التي تشبھ الطقوس الماسونیة على على قصة الصداقة بین ). شعاراتھا

وشعار المنظمة ھو الصداقة وفعل الخیر والمحبة وھو ما یندرج تحت الشعارات . دامون وبیثیاس
وفرسان بیثیاس ھو أول . بالماسونیةرات األندیة التي تنفي صلتھا االماسونیة الشھیرة وكذلك شع

محفل في أنحاء 2000وھي تضم . جمعیة یوافق على إنشائھا من قبل الكونجرس األمریكي
وھي 1888ولھم منظمة للنساء تدعى أخوات بیثیاس أسست في عام . الوالیات المتحدة وكندا

عاما 20-8یات بین وترعى منظمة للفت. تقوم على نفس الطقوس ویعرف مكان اجتماعھا بالمعبد
التي یذكرنا اسمھا بفتیات Pythian Sunshine Girlsتدعى فتیات سطوع الشمس البیثیانات 

ولدى فرسان بیثیاس منظمة مماثلة لطقس یورك الماسوني تعرف باسم . قوس قزح الماسونیات
ویعرف   Dramatic Order Knights of Khorassanفرسان النظام الدرامي لخراسان 

ونالحظ التشابھ الكبیر بین . ا بالمعبد، أما محفلھا األعظم فیعرف بالقصر اإلمبراطوريمحفلھ
. شعارات فرسان بیثیاس والماسونیة، فشعار المنظمة ھو مثلث على غرار منظمات الماسونیة

  .والصلیب الخاص بفرسانھا ھو نسخة طبق األصل من شعار قیادة الفرسان لطقس یورك
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  :للرفاق الغرباءالنظام المستقل 

  
وھو نظام تأسس في انجلترا في القرن الثامن عشر وتأسس أول محفل لھ في بالتیمور   

وشعاره ھو الصداقة والمحبة والحقیقة على غرار شعارات . 1819بالوالیات المتحدة في 
ولكي یصبح المرء عضوا بھ فیجب أن یؤمن بوجود إلھ وكذلك الصداقة بین بني . الماسونیة

وشعارات الرفاق . خوتھ في اإلنسانیة فیغیث الملھوف ویرعى الیتیمإر وان یؤدي واجبھ تجاه البش
الغرباء التحتاج إلى تعلیق حول كونھا ماسونیة فالرموز تتطابق بقوة فنرى رمز العین الماسونیة 

نیة والھرم وخلیة النحل والقمر والكأس المقدسة وكلھا من الشعارات الماسووصلیب فرسان مالطا
  .الصریحة
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  :المتفائلون

  
ویوجد لدیھ . ویركز على مشاریع رعایة األطفال1919وھو ناد للخدمة تأسس في عام   

ألف 65، ویقوم بما یقرب من ناد في أنحاء العالم3500ألف عضو موزعین على 114
.ملیون دوالر78مشروع سنویا تتكلف 

  :األفضل للنساء

  
. 1921وقد تأسس في عام ". األفضل للنساء"یعني اسمھ . نساء فقطوھو ناد للخدمة لل  

.وھو یركز على المشاریع الخاصة بالنساء. دولة120ألف امرأة في 100ویضم حوالي 

  :رجال الخشب

  
825وتضم حالیا . 1890وھي أخویة اسسھا جوزیف كولن رووتس في أوماھا في عام   

ولدیھا صندوق للمشاریع الخدمیة تعدت أصولھ . حدةمحفل بالوالیات المت2600ألف عضو في 
وتعرف بأوالد 1903ولرجال الخشب منظمة للشباب تم تأسیسھا في عام .المالیة الملیار دوالر

 Womenولھم منظمة للنساء ھي نساء حرفة الخشب . Boys of Woodcraftحرفة الخشب 
of Woodcraft.  
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  شعارات رجال الخشب
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  مالبس رجال الخشب
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  .ین الماسونیة، المطرقة، النجمة الخماسیة، صلیب قیادة فرسان المعبدالع. نظام رجال الغابة
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  :الكوكلوكس كالن
  

من ضباط وجنراالت الجیش 6بعد نھایة الحرب األھلیة األمریكیة، قام 1866م في عا  
والكلمة تعني عصبة . الجنوبي المھزوم بتأسیس الكوكلوكس كالن في بوالسكي بوالیة تینیسي

وكان ھؤالء الضباط الستة من الماسون فمنھم ناثان بدفورد فورست الذي اصبح الساحر . الدائرة
وكذلك كان ھناك كبیر قضاتھا الماسوني . للكوكلوكس كالن أي رأسھااإلمبراطوري األول

األكبر عابد الشیطان ألبرت بایك والذي تولى ذلك المنصب وقتما كان على قمة ماسونیة الطقس 
WASPوكان الھدف من إنشاء العصبة ھو الحفاظ على سیادة الـ. االسكتلندي للسیادة الجنوبیة

ووضعت العصبة نصب أعینھا إرھاب األمریكیین . عرفنا سابقاوھم البیض البروتستانت كما
وكان أعضاؤھا . ألوامر العصبةاألفارقة والكاثولیك والیھود، بل والتخلص منھم إذا لم یستجیبوا

من المتعصبین یرتدون مالبس وأقنعة بیضاء علیھا الصلیب ویقومون بإشعال صلیب من الخشب 
وكانت تعرف في تلك . ق من یقف في طریقھم ھو وممتلكاتھالكبیر وال یتورعون عن قتل أو حر
  .الفترة بإمبراطوریة الجنوب الخفیة

أصدر الساحر األعظم أمره بوقف النشاط نتیجة لردود الفعل ضد عنف 1869وفي عام   
والذي أظھر الكوكلوكس كالن بمظھر 1915ولكن بعد عرض فیلم مولد أمة في عام .  العصبة

قام دبلیو جاي سیمونز وھو ماسوني بإعادة تأسیس . ن عن الشخصیة األمریكیةالفرسان المدافعی
ومع منتصف العشرینیات كانت الجماعة قد سیطرت على والیات عدیدة عن طریق . العصبة

مالیین عضو معظمھم من 5أعضائھا مناصب اإلدارة والقضاء في تلك الوالیات وبلغ أعضاؤھا 
متفرقین العصبة مع بقاء اآلالف من أعضائھا حتى اآلن انتھت 1944وفي عام .  الماسون

  .یتنازعون فیما بینھم منصب الساحر األعظم لإلمبراطوریة البائدة
ولعل الكوكلوكس كالن ومثیالتھا من المنظمات األمریكیة مثل الجمجمة والعظام ھي األب   

ونرى . ضد المسلمینالروحي للمحافظین الجدد المتعصبین لعودة الدجال لیقودھم في ھرمجدون
من خاللھا الصلة المتینة بین الماسونیة ربیبة الدجال والتي تدعى األخوة بین البشر وبین 

.المحافظین الجدد الذین یعملون مع الیھود على خدمة الدجال كما سنرى الحقا
مالبس الكوكلوكس 

  كالن
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طقس الصلیب 
  المحترق
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مظاھرات للكوكلوكس 
  كالن

مالبس الكوكلوكس 
  كالن
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  :برج المراقبة- شھود یھوه
  

  
  

تضم ستة ونصف ملیون عضووجدیدلدراسة اإلنجیل بتفسیروھي جماعة مسیحیة دولیة
مقرھا الرئیسي في بروكلین بنیویورك، ولھا فروع في أكثر ). 2004أغسطس حسب إحصائیة (

وقد . وھي تستخدم اإللھ العبري یھوه كرمز لإللھ وھو اإللھ الذي یرمز للشیطان.  دولة110من 
  .من قبل  شارلز تیز راسل1881تم تشكیل تلك الجماعة في عام 

إن اإللھ الذي : "ومن أقوالھ. كان راسل ینتمي للكنیسة البریسبتاریة ثم انقلب ضدھاوقد
یستخدم قوتھ لیخلق بني آدم الذین قدر لھم الفناء الحقا، ال یمكن أن یكون حكیما أو عادال أو 

  ".إن قیمھ أقل من أي إنسان. رحیما
ثم تولى 1884وقد تولى راسل الرئاسة في عام   

وفاتھ جوزیف فرانكلین روزرفورد في عام الرئاسة بعد 
وتحول اسم المنظمة إلى شھود یھوه في عام . 1916
1931.  
اجتماعات أسبوعیة 3ویحضر األعضاء   

ویقومون بالدعوة لمبادئھم بطرق . ساعات5مجموعھا 
مختلفة مثل زیارات المنازل والتحدث إلى الناس في 

خدمة وھم ال یشاركون في السیاسة أو ال. الشوارع
  .العسكریة

التي تصدرفي ) Awake(ومن مجالتھم اإلفاقة   
لغة 150لغة، ومجلة برج المراقبة التي تصدر في 87

ملیون نسخة كل أسبوعین وصدرت في بدایتھا تحت اسم برج المراقبة 26وتطبع حوالي 
  .لصھیون
رفع دعاوى وقد قام النازیون باستھداف برج المراقبة مع ما استھدفوه من منظمات وتم   

  .قضائیة ضدھم بالوالیات المتحدة
Zonesوھیكلھم التنظیمي مثل المنظمات الماسونیة األخرى یقسم العالم إلى مناطق   

 Zoneولكل منطقة مشرف Branch Officesوتتكون كل منطقة من مكاتب فرعیة 
Overseer .م لخدمات وبالنسبة للمكاتب الفرعیة فتتكون من قسم للترجمة، قسم قانوني، قس
ومجلس إدارة . أعضاء في المكاتب الفرعیة لجنة مسئولة عن الفرع7أو 3ویشكل . المستشفیات

الجماعة یتغیر كل سنة كباقي المنظمات الماسونیة، وھو یتكون من لجنة شئون العاملین، لجنة 
والكوارث النشر، لجنة الخدمة، لجنة التعلیم، لجنة الكتابة، ولجنة الرئاسة وھي لجنة للطوارئ

  .العاجلة
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  :النظام األخوي للنسور

  
 Order ofحیث عرف بنظام األشیاء الحسنة 1898فبرایر 8وھو نظام تأسس في   

Good Things .حیث تولى رئاستھ . ثم تغیر االسم في أبریل من العام نفسھ إلى اسمھ الحالي
، 1927مارس 24ت في أنشأویعرف محفلھ باسم عش النسر، ولھ منظمة للنساء. جون كورت

الرؤساء ثیودور وكان من أشھر أعضاء النسور. Auxiliryویعرف محفلھا باسم المساعد 
وقد كان ھذا النظام وراء الدعوة لالحتفال بعید األم، حیث . وفرانكلین روزفلت وھاري ترومان

  .الحربحینما كان مدعوا لدى جمعیة أمھات 1925دعا إلى ذلك رئیسھ فرانك ھیرنج في عام 
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  :النظام الموحد القدیم لكھنة قدماء اإلنجلیز

  
تقوم على العبادات الوثنیة القدیمة لقدماء .أسست في القرن التاسع عشروھي منظمة  
ویقوم أعضاؤھا بارتداء مالبس بیضاء ویمارسون طقوسا مرتبطة بالدیانات الوثنیة . االنجلیز

المعلم األثري الشھیر Stonehengeولى ھي ستونھنج وقبلتھم األ. Wiccaالقدیمة مثل الویكا 
  .ومن أشھر أعضائھا ونستون تشرشل الماسوني الكبیر.ببریطانیا
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  :النظام الراعي الحامي لألیائل

  
  
  

    
450ویضم حوالي . من زمالئھ الماسون14مع 1868وأسسھ شارلز فیفیان في عام 

وارن ھاردینج، فرانكلین روزفلت، : ھموأشھر أعضائھ ومعظمھم من الماسون. ألف عضو
  .ھاري ترومان، جون كینیدي، جیرالد فورد، جون بیرشینج، بافلو بیل، ویل روجرز

ففضال عن كون مؤسسیھ وعدد كبیر من أعضائھ . وھناك أوجھ عدیدة بینھ وبین الماسونیة  
یة والتي اختفت ھم من الماسون، فقد كان یحتوي على عدد كبیر من الطقوس المشابھة للماسون

تباعا لیتحول من الشكل الماسوني القدیم إلى الشكل العصري األكثر جذبا مثل أندیة الخدمة 
تم 1904وفي عام . توقف استعمال المئزر1895ففي عام . كالروتاري واللیونز والكیوانیز

ك التوقف وكذل. إلغاء استعمال القسم1911تبع ذلك في عام . إبطال استعمال المصافحة السریة
باإلضافة . تم السماح للنساء باالنضمام1995ثم في عام . 1952عن عصب العینین في عام 

ویمكن القول بأنھ مرحلة انتقالیة . راینرز والجروتوشإلى ذلك فأعضاؤه یرتدون الطربوش مثل ال
  .بین الماسونیة التقلیدیة وأندیة الخدمة
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  :فرسان كولومبوس

  
األب مایكل 1882كاثولیك أنشأھا في كونیكتیكوت في عام وھي أخویة للرجال ال  

ومھمتھا تشجیع المحبة بین أعضائھا ونشر التسامح والوالء الوطني وحمایة مصالح . ماكجفني
  .الف مجلس11ألف عضو في 600ویبلغ عدد أعضائھا ملیون و. الكنیسة الكاثولیكیة

فھناك ثالث . التي تشبھ النظام الماسونيوالعالقة بینھا وبین الماسونیة تتجلي في درجاتھا  
وتذكر المصادر الماسونیة الموثوقة أن عددا كبیرا من . درجات كالماسونیة ودرجة رابعة علیا

وشعار . كما تقیم المنظمتان إفطارا مشتركا في أحیان كثیرة. فرسان كولومبوس ھم من الماسون
  .والفأسالمنظمة یتكون من شعارات ماسونیة كالمرساة والسیف
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  :األمریكیینالموحد للمیكانیكیینالنظام 

في فیالدیلفیا وكان یعرف في بدایتھ باتحاد 1845-1844وھو نظام تم إنشاؤه في عام 
العمال وتعود أصولھ إلى جماعة أبناء الحریة التي كانت ناشطة قبیل بدأ حرب االستقالل 

وتعرف . ألف عضو200لقرن العشرین وقد بلغ عدد أعضائھا في ثالثینیات ا. األمریكیة
. منظمتھا النسائیة ببنات أمریكا ومنظمة الشباب بالنظام الموحد للمیكانیكیین األمریكیین الصغار

  .وشعارھا الیحتاج إلى برھان فھو یحتوي على الفرجار والزاویة القائمة الماسونیین
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:المحافظون الجدد

  
. سات عدوانیة في السیاسة الخارجیةة وتنتھج سیاھي حركة نشأت في الوالیات المتحد  

وشعارھا الموجود بالصورة وھو التاج داخل الصلیب یتشابھ إلى درجة كبیرة مع شعار الدرجة 
وقد ظھر ھذا الشعار في المسلسل . العلیا لطقس یورك الماسوني وھي درجة فارس الھیكل

وتقوم مبادئھا على محاربة .2005یو الوثائقي سلطان الخوف الذي عرضتھ قناة الجزیرة في ما
الشیوعیة ودول الشرق األوسط الراعیة لإلرھاب في نظرھا، مع دعم التجارة الحرة والدول 

  .الدیموقراطیة كإسرائیل وتایوان
وقد بدأت أفكارھا من خالل عائالت فقیرة من یھود أوروبا الذین اتجھوا في فترة الكساد   

وا ضدھا، لكي یوجھوا الوالیات المتحدة فیما بعد لضرب عدو الیھود األعظم إلى الشیوعیة ثم انقلب
  .األول وھو اإلسالم

ومؤسس فكر المحافظین الجدد ھو إیرفینج كریستول وھو یھودي تأثر بأفكار یھودي آخر   
  .ھو لیو شتراوس

  :عقیدة تلك الحركة، فالبد أن نعرف تاریخ أبرز أعضائھاولكي نعرف   
ألماني یھودي : لیو شتراوس

عمل أستاذا . وصھیوني مخلص
وأثر . لومبیا وشیكاجووبجامعتي ك

فكره في إیرفینج كریستول األب 
.الروحي للمحافظین الجدد

األب الروحي : إیرفینج كریستول
كان یھودیا . للمحافظین الجدد

أصبح 1940ومنذ عام . مخلصا
عضوا بالدولیة الرابعة وھي منظمة 

لوقوف اشتراكیة دعمھا تروتسكي ل
في وجھ الدولیة الثالثة التي كان 

منحھ جورج . یشرف علیھا ستالین
.2002بوش االبن المیدالیة الرئاسیة للحریة في عام 

  إیرفینج كریستول مع بوش االبن
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وھو صھیوني . 2001نائب وزیر الدفاع األمریكي للسیاسات منذ : دوجالس فایث
لسیاسة من المعارضین. متعصب للدفاع عن التحالف بین الوالیات المتحدة وإسرائیل

كان عضوا . تخلي إسرائیل عن األراضي للفلسطینیین
11/9كما كتب تقریرا بعد ھجمات . بمجلس األمن القومي

دعا فیھ لضرب دول في أمریكا الجنوبیة وجنوب شرق أسیا 
. كان من ضمنھا البرازیل واألرجنتین وباراجواي والعراق

ودي كما عمل مع ریتشارد بیرل في مجلس إدارة المعھد الیھ
وكان أبوه دالك فایث عضوا نشطا . لشئون األمن القومي

لحركة بیثار الصھیونیة التي كانت سابقة بمیلشیات الشباب 
وتم تكریمھ وأبوه من قبل المنظمة الصھیونیة . لحزب اللیكود

.األمریكیة
 المستشار الخاص للرئیس األمریكي ومدیر : برامزأإلیوت

. األدني وشمال أفریقیامجلس األمن القومي لشئون الشرق 
كان لھ دور كبیر في التغطیة على سیاسات الوالیات المتحدة 

وحلفائھا في أمریكا الالتینیة، حینما عمل في إدارة ریجان
كمساعد لوزیر الخارجیة لشئون العالقات األمریكیة، فقام 
خالل ذلك بالتغطیة على المذابح والجرائم التي قامت بھا 

فعلى سبیل المثال أنكر في عام . حلفاؤھاالوالیات المتحدة و
أمام لجنة لمجلس الشیوخ التقاریر التي تحدثت عن 1982

مقتل مئات األفراد في أكبر مذبحة عرفھا التاریخ الحدیث 
فقد قال عن تلك . ألمریكا الالتینیة وھي مذبحة إیل موزوتي

وبعد أن ألغي دعم متمردي ". إنھا تفتقد المصداقیة"التقاریر 
سافر إلى لندن تحت اسم مستعار 1982كونترا في عام ال

واعترف . مالیین دوالر كدعم للمتمردین من سلطان بروناي10لكي یحصل على 
عفوا من جورج بوش 1992وقد نال في عام . بالكذب في قضیة إیران كونترا الشھیرة

.األب ھو وعدد ممن تورطوا في تلك الفضیحة الشھیرة
كان نائبا لوزیر الدفاع ثم . ي متعصبیھود: ریتشارد بیرل

. 2003- 2001رئیسا للجنة االستشاریة لسیاسات الدفاع بین 
تورط أثناء عملھ . غزو العراقمن أكبر المدافعین عن 
في فضیحة شراء ) 1987-1981(كمساعد لوزیر الدفاع 

الجیش األمریكي ألسلحة إسرائیلیة نال عنھا رشوة تقدر 
ان شریكا ومدیرا لشركة ھولینجر كما ك. ألف دوالر50بـ

وكان عضوا بمجلس . التي تمتلك صحیفة الجیروزالیم بوست
.إدارة المعھد الیھودي لشئون األمن القومي

ابن إیرفینج كریستول األب . یھودي: ولیام كریستول
 The Weeklyأسس مجلة . الروحي للمحافظین الجدد

Standard الیھودي بتمویل من الملیاردیر 1994في عام
مشروع القرن 1997ثم أسس في عام . روبرت میردوخ
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.األمریكي الجدید الذي حث من خاللھ كلینتون على ضرب العراق
ابن یعقوب ولفویتز عالم اإلحصاء. نائب وزیر الدفاع األمریكي. یھودي: بول ولفویتز .

كمحرر عسكري عمل . كان عمیدا لكلیة الدراسات الدولیة المتقدمة بجامعة جونز ھوبكینز
وأحد الداعمین إلسرائیل حیث یوجد . یعتبر مھندس غزو العراق. خالل رئاسة ریجان

.أقاربھ ومن ضمنھم أختھ
وعمل ). 1974-1973(عمل سفیرا لدى الناتو . وزیر الدفاع األمریكي: دونالد رمسفیلد

، وكان حیث ركز على تكثیف استخدام القوة العسكریة) 1977- 1975(وزیرا للدفاع في 
مسئوال عن نقل جورج بوش األب من الصین إلى منصب رئیس وكالة المخابرات 

. المركزیة
حصل على 

المیدالیة 
الرئاسیة 

للحریة في 
. 1977عام 

عمل بین 
1977-
1985
كرئیس 
لشركة 
سیرل 

، وحصل نتیجة لذلك على جائزة أفضل مدیر تنفیذ %65لألدویة، فقلص عمالتھا بنسبة 
ملیون دوالر من خالل صفقة بیع الشركة فیما 12كما حصل على . في صناعة الدواء

عمل كمبعوث رئاسي للشرق األوسط خالل رئاسة ریجان، حیث التقى بصدام حسین . بعد
وتوج أعمالھ بمشروعي . وناقش معھ وقف التوسع اإلیراني واالحتالل السوري للبنان

الدفاع، وكذلك مسئولیتھ عن جرائم غزو أفغانستان والعراق خالل رئاستھ الثانیة لوزارة 
.أبوغریب وجوانتاناموا وبجرام ودیجو جارسیا

عضو لجنة . یھودي: كینیث إیدلمان
.سیاسات الدفاع بالبنتاجون

مساعد وزیر : جون بولتون
.الخارجیة األمریكي

أول مساعد لوزیر : ستیفان كامبون
.الدفاع لشئون االستخبارات

لجنة عضو . یھودي: إلیوت كوھین
.سیاسات الدفاع

مساعد . یھودي: الري فرانكلین
اتھم بتسریب أسرار . دوجالس فایث

حكومیة لللوبي الصھیوني والسفارة 
.اإلسرائیلیة
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مؤلف كتاب نھایة : فرانسیس فوكویاما
.التاریخ

رئیس موظفي نائب الرئیس : لویس لیبي
اتھم بالخیانة لتسریبھ معلومات عن . األمریكي

برات األمریكیة بسبب اختالفھ مع عمیلة للمخا
.زوجھا

مساعد وكیل وزارة الدفاع : ولیام لوتي
.األمریكیة

بیر عالقات خارجیة بوزارة الدفاع األمریكیةخ: ھارولد رود.
مدیر مكتب الخطط الخاصة. یھودي: ابرام شولسكي.
مستشار شئون الشرق األوسط بمكتب نائب الرئیس. یھودي: دافید ورمثر.
مستشار بوزارة الدفاع األمریكیة. یھودي: خایمدوف زا.
زوجة نائب الرئیس األمریكي: لیني شیني.
كاتب صحفي. یھودي: دافید فروم.
كاتب صحفي. یھودي ستالیني: دافید ھورویتز.
من . أحد مؤسسي مشروع القرن األمریكي. دبلوماسي أمریكي. یھودي: روبرت كاجان

.اعائلة یھودیة ھاجرت من لیتوانی
سفیرة الوالیات المتحدة لدى األمم المتحدة سابقا: جین كیرك باتریك.
أحد المدافعین عن الصھیونیة حائز . طبیب وصحفي أمریكي. یھودي: شارلز كراوتھامر

.على جائزة حامي صھیون من جامعة بار إیالن اإلسرائیلیة
خبیر سیاسة خارجیة أمریكي. یھودي: مایكل لیدن.
2001یس بنك التصدیر واالستیراد منذ رئ: فیلیب میریل.
كولونیل أمریكي اشتھر من خالل فضیحة إیران كونترا: أولیفر نورث.
كاتب وعضو مجلس العالقات الخارجیة ومشروع القرن . یھودي: نورمان بودوریتز

.األمریكي
أسس مركزا لمراقبة األكادیمیین بواسطة . مؤرخ معاد للسوفیت. یھودي: دانیال بایبس

.من مساندي اللیكود. البھمط
نفى صفة أسرى الحرب عن معتقلي . أستاذ قانون بجامعة جورج مایسون: رونالد روتوندا

.جوانتاناموا
ناقد فني. یھودي: مایكل روبین.
كاتب بعدة صحف بأمریكا الشمالیة وكذلك بالجیروزالیم بوست. یھودي: مارك ستاین.
جورج بوش االبن.
دیك تشیني.
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:اة الزواجنظام حم

  
1867دیسمبر 4وھو نظام أسسھ أولیفر ھدسون كیلي وستة آخرین من الماسون في 

ویتكون من سبع درجات، ویطلق علیھ أحیانا ماسونیة . وذلك بغرض الدفاع عن القیم األسریة
  .وھو یسمح بعضویة النساء ویقبل أعضاء من سن الرابعة عشرة. المزارعین

  :بیلدربرج
یة سریة غیر رسمیة تتألف من شخصیات ذات نفوذ تجتمع مرة كل عام وھي ھیئة عالم  

وقراراتھا سریة، ویتم حراسة مكان اجتماعاتھا بقوة . لتتخذ قرارات تحدد مصیر السیاسة الدولیة
  .كبیرة من الحرس

شخصا في كل مرة، ثلثھم من أمریكا الشمالیة 120ویحضر اجتماعات تلك الھیئة   
الحضور ھم ملوك ورؤساء ومستشارون ومصرفیون ورجال أعمال و. والباقي من أوروبا

وصناعة ورؤساء شركات عابرة للقومیات ورؤساء وزارات ووزراء مالیة وخارجیة وقادة 
عسكریون وسفراء وممثلون عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیة 

  .قراراتویتعھد الجمیع بالحفاظ على سریة ال. وإعالمیون
وأخذت اسمھا من اسم الفندق الھولندي الذي اجتمع فیھ 1954وقد أنشأت في عام   

  .ویوجد مكتب لھا بمدینة لیدن بھولندا. األعضاء للمرة األولى
  :وكان األعضاء المؤسسون ھم  
حیث یھدف لتوحید . وھو أمریكي كان فكره الدافع وراء إنشاء الھیئة:جوزیف ریتینجر

دام الشركات العابرة للقومیات كمؤثر اقتصادي لدفع الدول للقبول بتلك العالم، واستخ
وھو ما یقترب من فكر بروتوكوالت حكماء صھیون التي ینكر الباحثون (الوحدة 
).صحتھا

وھو أمیر ألماني كان زوجا للملكة جولیانا ملكة ھولندا وھو أبو الملكة :األمیر برنارد
كما . 1961لصندوق العالمي للحیاة البریة ورأسھ في عام قام بتأسیس ا. الحالیة بیاتریكس

. كان راعیا لنادي مارس ومیركوریوس وھو ناد للتعاون بین رجال األعمال والعسكریین
وقد كان وأخوه ممن ساندوا النازیین في البدایة، كما عمل ھو كضابط ضمن قوات 

ھولندا عندما استضافھ وقد بارك ھتلر زواجھ من وریثة عرش ). SS(العاصفة النازیة 
وقام بتقدیم معلومات قیمة حول الوضع في ھولندا إلى ممثل . قبل الحرب العالمیة الثانیة

ثم انقلب إلى النقیض بعد غزو النازیین لھولندا، وعمل في . في ھولندا قبیل الحربSSالـ
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قیادة الحرب البریطانیة، كما عمل كطیار حربي بسالح الجو الملكي، وأشرف على
.المقاومة الھولندیة

  
  

وھو سیاسي بریطاني عریق عن حزب العمال، شغل منصب وزیر :اللورد دینیس ھیلي
وكان یطلق . وشغل مناصب مالیة مؤثرة فیما تال ذلك). 1970- 1964(الدفاع البریطاني 

.علیھ لقب رئیس وزراء بریطانیا الذي لم یتول المنصب
عضو العائلة المسئولة عن فرع . ن روكفلرابن رجل البترول جو:دیفید روكفلر

، وتولى )1981-1969(تولى رئاسة بنك تشیس منھاتن . النورانیین بالوالیات المتحدة
، )1985- 1949(مناصب عدیدة بمجلس العالقات الخارجیة حیث كان نائب المدیر 

كما كان مؤسسا ). 1985-1970(س ل، ورئیسا للمج)1970-1950(ونائبا للرئیس 
.ونصف ملیار دوالر2ویبلغ صافي ثروتھ . جنة الثالثیةلا فخریا للورئیس

وقد انضم لھؤالء الحقا والتر سمیث مدیر وكالة المخابرات المركزیة وسي دي جاكسون 
  .العضو الھام بمجلس العالقات الخارجیة

ومن أشھر أعضاء بیلدربرج دونالد رمسفیلد وبول ولفویتز وبیتر سوذرالند رئیس اللجنة 
. ورئیس وزراء إیطالیالثالثیة في أوروبا، ورومانو برودي رئیس المفوضیة األوروبیة األسبقا

جورج بوش االبن، : بإیطالیا شخصیات مثل2004یونیو 3وقد حضر مؤتمر بیلدربرج في 
توني بلیر، جیمس ولفنسون رئیس البنك الدولي، السناتور جون إدواردز، جون براوني رئیس 

وم، ومیلندا جیتس زوجة بیل جیتس رئیس شركة مایكروسوفت وأغنى رجل في بریتیش بیترولی
  .العالم

األمیر برنارد
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  ):جایسیز(غرفة التجارة األمریكیة للصغار 

  

  

ألف عضو في 200وھي جمعیة عالمیة للقادة والمستثمرین الشباب وتضم أكثر من   

ألمریكیة للشباب علي وقد بدأت تحت اسم غرفة التجارة ا. دولة100فرع في أكثر من 6000

جمعیة دولیة في دیسمبر من ثم تحولت إلى . 1920ید ھنري جیسینبیر في سانت لویس في عام 

. عندما قام ممثلون عن تسع دول بإنشاء الغرفة العالمیة الصغرى في مكسیكو سیتي1944عام 

ویس في عام في كورال جایبلز بقلوریدا، ثم انتقل إلى سانت ل1951وقد أنشأ مقرھا في عام 

ویتم تدریبھم لكي یصبحوا قادة . عاما40-18واألعضاء ھم من الشباب بین . 2002

.1984وقد تم السماح بعضویة النساء في . وھدف الجمعیة ھو خلق مجتمع دولي.لمجتمعاتھم

  :اللجنة الثالثیة
، وذلك للتقریب بین مصالح أمریكا 1973وھي منظمة أنشأھا دیفید روكفلر في عام 

ثم اتسعت . من كبار الشخصیات في تلك المناطق300وضمت . الشمالیة وأوروبا والیابان

شخصیة من دول أوروبا، و 150وھي اآلن تضم . عضویتھا لتضم أشخاصا أكثر ومناطق أوسع

117، و)من المكسیك15- من كندا15- من الوالیات المتحدة85(من أمریكا الشمالیة 115

من 15-من استرالیا ونیوزیالندا7- من كوریا11- من الیابان75(من أسیا والباسیفیك 

  :ومن أھم أعضاء تلك اللجنة. وقد انضمت إلیھم الصین وھونج كونج وتایوان) األسیان

الرئیس األمریكي: جیمي كارتر.

الرئیس األمریكي: جورج بوش األب.

الرئیس األمریكي: بیل كلینتون.
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ق لبنك تشیس منھاتن وعضو العائلة المسئولة عن فرع الرئیس الساب: دیفید روكفلر

.النورانیین في الوالیات المتحدة

نائب الرئیس األمریكي: دیك تشیني.

وزیر خارجیة الوالیات المتحدة السابق: ھنري كیسنجر.

مستشار األمن القومي األمریكي األسبق: زبیجینیو برزیزنسكي.

توماس فولي.

نظمة التجارة العالمیة، عضو المفوضیة مسابق للجات والرئیس ال: بیتر سوذرالند

.األوروبیة األسبق، والمدعي العام األیرلندي األسبق

رئیس شركة فوجي زیروكس: یوتارو كوبایاشي.

رئیس شركة سیمكس المكسیكیة: لورنزو زمبرانو.

رئیس قبرص األسبق: جورج فاسیلیو.

رئیس رومانیا األسبق: بیتر ستویانوف.

  :البوھیميالنادي

  
في مقاطعة سونوما 1872أنشأ في عام . وھو ناد للرجال یھتم ظاھریا بالفنون الجمیلة  

حیث أنشأ . وشعاره ھو البومة الذي ھو من الشعارات الماسونیة الصریحة. بسان فرانسیسكو
  . ونقشت صورة البومة على الدوالر. نظام ماسوني عرف بنظام البوم

ویقوم األعضاء بحضور . بالموسیقى واألدب والدراما والفنونویقول النادي إنھ یھتم  
احتفال سنوي یستمر اسبوعین في شھر یولیو، وذلك لمشاھدة حفالت موسیقیة وعروض مسرحیة 

كما تلقى محاضرات . ویوجد كذلك معرض فني خالل فترة االحتفال.مبنیة على أحداث تاریخیة
  .اسیةحول مواضیع التاریخ والفن واألحداث السی

وھو . 1929ولكن الغریب في ذلك ھو االحتفال الوثني الذي یقوم بھ األعضاء منذ عام   
وإذا نظرنا إلى أعضاء النادي البوھیمي فسنجدھم من كبار . إشعال نیران أمام تمثال عمالق لبومة

  :فھناك مثال. جال الدولة واألعمال في الوالیات المتحدة والعالم
األمریكيالرئیس: دوایت أیزنھاور.
الرئیس األمریكي: ریتشارد نیكسون.
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الرئیس األمریكي: رونالد ریجان.
الرئیس األمریكي: جورج بوش األب.
الرئیس األمریكي: جورج بوش االبن.
نائب الرئیس األمریكي: دیك تشیني.
رئیس االحتیاطي الفیدرالي: آالن جرینسبان.
فورنیا الجمھوريالممثل الشھیر، وحاكم كالی: أرنولد شوارزنجر.
صحفي أمریكي: روبرت نوفاك.
كاتب أمریكي: مارك توین.
كاتب أمریكي: جاك لندن.  
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االحتفاالت المسرحیة

احتفال النار عند تمثال البومة
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احتفال النار عند تمثال البومة

1995یوش األب واالبن في احتفال النادي البوھیمي عام 
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خارطة للكابیتول في واشنطن وقد تم تخطیط المكان على شكل بومة

على ورقة الدوالر األمریكيصورة البومة 
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حفل غداء ألعضاء النادي البوھیمي

الرئیس أیزنھاور في اجتماع النادي البوھیمي
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أعضاء النادي البوھیمي بمالبس مستوحاة من األساطیر
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الرئیسان نیكسون وریجان في اجتماع النادي البوھیمي

النادي البوھیميالمستشار األلماني األسبق ھلموت شمیدت یتحدث أمام أعضاء
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:الشفرة الماسونیة

تتشابھتستخدم الماسونیة شفرة خاصة بھا لكي یستخدمھا أعضاؤھا فیما بینھم وھذه الشفرة 
والشفرة . كة الكشفیة كان ماسونیاول مؤسس الحرمع شفرة الكشافة حیث أن روبرت بادن با

  .موضحة كما بالرسم
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  :الزفاف الماسوني

وھذه .سنعرض لجزء من حفل الزواج الماسوني وذلك نظرا لطولھ غیر االعتیادي  
  :وھي كما یلي. الطقوس مازال معموال بھا في عدد من محافل العالم ومنھا المحافل التركیة

یرتدي األعضاء قفازات فقط بدون مئازر . والنساء في الجنوبیجلس الرجال في الشمال
ویتم تزین الشرق . ویضعون زھرتین بینما یضع األستاذ ثالث زھرات وشریطین أحمر وأبیض

وعلى تلك المائدة یتم . ثم توضع مائدة صغیرة وكراس أمام المذبح في مواجھة األستاذ. بالزھور
حمر، وكأس ماء، وكأس فارغة، وشریط أزرق طویل أوضع طبق بھ خواتم زفاف، وكأس نبیذ 

بینما توجد مبخرة على مائدة أمین . وتزین المائدة بالزھور. یتم ربط العروسین بھ فیما بعد
  .المحفل

یتم افتتاح الجلسة بواسطة طرقة واحدة یقوم بھا األستاذ ثم األمین األكبر ثم األمین 
  .األصغر، بینما ینتظر العروسان بالخارج

لقد اجتمعنا ھنا الیوم لكي نحتفل ونعید التأكید ماسونیا على زواج . أیھا اإلخوات واإلخوة:ستاذاأل
كما تعرفون فإن الماسون . األحت واألخ، اللذان سیتم زواجھما وفقا للقوانین المدنیة لھذا البلد

  .لوبھمیجاھدون من أجل جمع الرجال والنساء حول فكرة السالم، زمن أجل إیقاظ الحب في ق
لتأكید اإن االحتفال بتوحید ھذان المخلوقان اللذان قررا أن یوحدا حیاتھما من أجل تأسیس عائلة، 

سوف یعطي معن أفضل، . على تلك الوحدة في اإلطار النقي الذي خلقتھ جھودنا للحب والسالم
  .ویخلق المزید من التفاھم واالنسجام

یر اعتیادیة، ألننا نؤكد الیوم على عقد یعمل على بقاء ولھذا فإننا نعتبر اجتماع الیوم ذي أھمیة غ
ولھذا فلنغتنم الفرصة لكي نشاركھما في الرضى األخالقي العئد من مشاركتنا في . اإلنسانیة

  .احتفال توحیدھما
  .غر بإشعال البخورصبعد ذلك یقوم القیم األ  
وقلوب من شرفونا بحضورھم قلوبناشتعللیمأل العطر الجمیل المتصاعد من البخور الم:األستاذ

أیھا األخ القیم األصغر، لترى إذا ما . الیوم بحب اإلنسانیة وحب العائلة وحب وحمایة األطفال
  .كان العروسان قد وصال، وقم بإحضارھما إلى ھذا المعبد

  .یخرج القیم األصغر ثم یعود بعد مدة قصیرة ویقرع الباب أربع مرات  
  .، ھناك طرق على البابأیھا األستاذ:األمین األصغر

  .لتر من یطلب الدخول:األستاذ
  .األخ الحارس الداخلي، لتر من یطلب الدخول:األمین األصغر

..... واألخ ..... األمین األصغر، األخ القیم األصغر بالباب، تصحبھ األخت:الحارس الداخلي
ة تأكید وحدتھما في محفلنا اللذان تزوجا وفق قانونا المدني، واللذان یرغبا في االحتفال وإعاد

  .المقدس
  .ویعید األمین األصغر نفس الخطوات مع األستاذ  
  .شكلوا قبة الحدید. أیھا األخوة:األستاذ
  .یقوم عدد من األعضاء بعمل قبة من السیوف  
  .األخ القیم األصغر، لتقد العروسین إلى مكانھما:األستاذ
ویعزف . ویقرع األمینان مطرقتیھما. بینما یحدث ھذا یحدث األعضاء جلبة بسیوفھم  

یطرق األستاذ طرقة واحدة فتتوقف . وعندما یصل العروسان لمكانھما. األورجن مارش الزفاف
  .جمیع األصوات
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  ما ھي رغبتكما؟. األخ واألخت:األستاذ
أن فيترغببعد أن استكملنا المتطلبات المفروضة علینا من قبل قوانین بلدنا، فإننا:العریس

  .وأن یتم التأكید علیھ ماسونیا من قبل إخوتناتفل بزفافنا یح
. إن مشاعرك األخویة التي دعتك أن تطلب ھذه المراسم لھي مدعاة فخر لنا. أیھا األخ:األستاذ

نشكركم . إن حب العائلة لیس فقط أحد المبادئ األساسیة للماسونیة، بل ھو كذلك مصدر األمل
  .رجاء فلتجلسوا. تلك المشاعر الجمیلة مرة أخرىعلى إتاحتكم الفرصة لنا لنعیش 

  أتشعر أن لدیك القوة لتقوم بھذه المھام؟. أیھا األخ:األستاذ
  .نعم أیھا األستاذ:العریس
  ھل تشعرین بأنك تمتلكین القوة لذلك؟. ایتھا األخت:األستاذ

  .نعم أیھا األستاذ:العروس
ان ترتبطي بھ بروابط االحترام ,رفي زوجك ھل تعدین بأن تحبي وتش. أیتھا األخت:األستاذ

  واإلخالص والثقة؟
  .نعم أیھا األستاذ:العروس
ھل تربط نفسك بالحب والشرف لزوجتك، وتبقى مرتبطا بھا بروابط . أیھا األخ:األستاذ

  اإلخالص والثقة؟
  .نعم أیھا األستاذ:العریس
ترتفع ھذه الوعود التي تشكل اساس ل. لتشعل المزید من البخور. األخ القیم األصغر:األستاذ

لتخترق تلك الرائحة الزكیة . سعادتكم إلى الخلود كالرائحة الزكیة التي ترتفع من البخور المشتعل
ولیجمعكم . إلخالص والنقاءقلوبكم وتوقظ مشاعر ا

الحب المشترك إلى األبد بدون اختالف فكري أو 
كم أیھا اإلخوة واألخوات أعطوا أیدی. جسدي أو مادي

إن ذلك عالمة على رغبتكم في أن تمضوا في . لبعضكم
حتى لو كان درب الوحدة ھذا سببا . درب الحیاة سویا

  .أللم أحدكم
وتستمر المراسم الطویلة وفیھا یتم تزویجھما   

رغم ما یدعیھ الماسون من . باسم مھندس الكون األعظم
ة قرارا بعدم استخدام ھذه المراسم وقد اصدرت بعض المحافل االسترالی. ان أخویتھم لیست دیانة

  .داخل المحفل لكونھا تثیر حفیظة الناس على الماسونیة باعتبارھا مراسم دینیة
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  :الجنازة الماسونیة
فكما شاركوا العضو عند زواجھ وباركوا زواجھ . كما أن للماسون أفراحھم فلھم أحزانھم  

ئلتھ ن تطلب عاأففي حال وفاتھ یمكن للعضو أن یوصي أو . الكون األعظمتحت رعایة مھندس 
ویقوم األستاذ بالطقوس الجنزیة مع عزف للموسیقى حیث یقرأ . أن یتم دفنھ بجنازة ماسونیة

ثم یبدأ في تالوة الطقوس . األستاذ من ورقة ملفوفة اسم العضو ودرجتھ واسم محفلھ وتاریخ وفاتھ
  .نھایة الجنازةویجیبھ األعضاء حتى 

قبر أحد فرسان 
القبر . المعبد

. ھرمي الشكل
یوجد علیھ شعار 

فرسان المعبد
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نرى على شاھد القبر شعارات وأسماء المنظمات التي كان الفقید عضوا 
- للطقس االسكتلندي32
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ھرملقبر ماسوني على شك

33قبر ماسوني  من الدرجة 
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:نظام التاریخ الماسوني
لكل نظام ماسوني نظام للتاریخ یختلف عن غیره ونعرض لھذه النظم المختلفة من خالل   

  :جدول لتسھیل المقارنة
  التعلیل  التاریخ المستخدم  النظام الماسوني
Annu Lucis (A.L.)سنة النور   المحافل الزرقاء

  دیةللسنة المیال4000أضف 
بدایة العالم وفق 

ذي حدده التاریخ ال
األسقف أوشر وھو 

  قبل المیالد4000
  Annu Inventionis (A. Inv.)سنة االكتشاف   العقد الملكي

  عاما للسنة المیالدیة530أضف 
بدأ إنشاء الھیكل 

قبل 530الثاني في 
المیالد واكتشفت 

  أشیاء معینة بھ
Annuسنة اإلیداع   الماسونیة اللغزیة Depositionis (A. Dep.)  

  عام للسنة المیالدیة1000أضف 
أنشأ الھیكل األول في 

قبل 1000عام 
المیالد وأودعت بھ 

  أشیاء
قیادة فرسان 

  المعبد
  Annu Ordinis (A.O.)سنة النظام 
  عاما من السنة المیالدیة1118قم بطرح 

أنشأ نظام فرسان 
المعبد في عام 

خالل 1118
  الحروب الصلیبیة

الطقس 
  االسكتلندي

  Annu Mundi (A.M.)سنة العالم 
بعد . للسنة المیالدیة3759حتى سبتمبر أضف 

  للسنة المیالدیة3760سبتمبر اضف 

تاریخ بدایة العالم 
وفق التقویم العبري 

  قبل المیالد3760
النظام األعلى 

  للقساوسة
  Annu Benefacionis (A.B.)سنة المباركة 

  دیةللسنة المیال1913أضف 
تمت مباركة إبراھیم 
من قبل ملكیصادق 

قبل 1913في عام 
  المیالد

قساوسة فرسان 
المعبد للعقد 
  الملكي المقدس

  Annu Renascent (A.R.)سنة اإلحیاء 
  من السنة المیالدیة1686قم بطرح 

تم إحیاء فرسان 
  1686المعبد في 
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الماسونیة كما یراھا أعداؤھا
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:بالرموز التوراتیة وبناء الھیكلالماسونیة وارتباطھا 
عد خافیا أن الماسونیة التي تدعي عدم كونھا دیانة، تتخذ من رموز التوراة والتاریخ لم ی  

فھي تدعي أن مؤسس الماسونیة ھو الملك النبي . الیھودي أساسا لعملھا ودرجاتھا وطقوسھا
ونجد . یكل الذي قتل غدراسلیمان، وأن حیرام المذكور في طقوسھا ھو حیرام أبیف مھندس الھ

وفي الدرجات العلیا في طقس . أن الدرجات الثالث األولى من الماسونیة مبنیة على تلك األساطیر
على ید البابلیین وإعادة یورك والطقس االسكتلندي نجد أن الموضوع الرئیسي ھو خراب الھیكل

حاكم فلسطین أجریبا األولغیر أن الحقیقة ھي أن الماسونیة قد أسست على ید ھیرود . بنائھ
والذي كان جده ھیرود أجریبا المعروف بالكبیر، أحد األتباع المخلصین . المعین من قبل الرومان

وبھذا فإن ھیرود . ألغسطس قیصر الرومان، وقام بمساعدتھ في ھزیمة كلیوباترا ملكة مصر
وقد نال ھیرود والیة . ومانیونأجریبا وعائلتھ لم یكونوا مخلصین للدیانة الیھودیة بل ھم وثنیون ر

  .فلسطین مكافأة لھ على مساعدتھ للرومان
وإذا تتبعنا تاریخ ھیرود نجد أنھ من عائلة إدومیة وھي تلك العائالت الوثنیة التي تحولت   

وھیرود ذاتھ ولد ألب . قبل المیالد أي أنھم لیسوا من الیھود الخالصین130إلى الیھودیة في عام 
قبل المیالد 47وقد تولى والده حكم والیة یھوذا في عام . میرة عربیة من البتراءإدومي وأم ھي أ

. قبل المیالد43وبعد مقتل والده تولى ھیرود حكم یھوذا في عام . وعین ابنھ ھیرود حاكما للجلیل
عین . م.ق36وفي عام . قبل المیالد40ثم أعلنھ مارك أنطونیو ملكا على یھوذا في عام 

ثم . س أخو زوجتھ األمیرة مریمني كاھنا أعلى خوفا من أن ینافسھ على حكم یھوذاأریستوبولو
. انقلب ضد مارك أنطونیو وأعلن والئھ ألغسطس. م.ق31وفي عام . اغرقھ في العام التالي

وفي . وتزوج الحقا من امرأة بنفس االسم. أعدم زوجتھ مریمني بتھمة الزنا. م.ق29وفي عام 
. لدیھ من مریمني بتھمة محاولة قتلھ، وعین ابنھ أتیباتر وریثا وحیدا للعرشأعدم و. م.ق7عام 

وقسم مملكتھ بین أبنائھ الثالثة . بعد أن اتھمھ بمحاولة اغتیالھ. م.ق4ثم عاد وأعدمھ في عام 
بعد أن رفض الزواج ) یوحنا المعمدان(ھیرود أنتیباس الذي قتل النبي یحیىالذین كان منھم
  .ثم شارك في محاولة صلب المسیح. تم بین أنتیباس وزوجة أخیھ ھیرودیاالمحرم الذي 

  
وكان الوالء الحقیقي   

فھم قد . لھیرود وعائلتھ ھو للمال
استمروا في اإلخالص للرومان 
. لكي یمكنوھم من البقاء في الحكم

وعندما كثر اتباع المسیح، بدأ 
أجریبا األول ابن ھیرود ھیرود 

ي البحث ومن حولھ فأنتیباس،
عن وسائل للقضاء على انتشار 

أتباع المسیح وتعالیمھ وذلك لیس خوفا على دیانتھم الیھودیة بل خوفا على مصالحھم المالیة التي 
. فتلك التعالیم تحث على مساعدة الفقراء والمساواة والعدالة. سیقضي انتشار تلك التعالیم علیھا

ومن ھذا المنطلق تفتق ذھن . عداد لكي یسمحوا بھوھو ما لم یكن حاكم الیھود وحاشیتھ على است
واتبعوا في . مستشار الملك واسمھ حیرام أبیود عن وسیلة تمكنھم من القضاء على أتباع المسیح

الطریق األول كان إنشاء جمعیة سریة تتكون إدارتھا من الملك . سبیل ذلك طریقین متوازیین
وھم جمیعا یلتقون حول . بار التجار الیھودومستشاریھ حیرام ابیود ومؤاب الفي وعدد من ك
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قد نجح ھؤالء في تجنید عدد كبیر من األعضاء في فترة و. حمایة مصالحھم المالیة والسیاسیة
واستغلوا جمعیتھم في قتل . بفضل نفوذ الملك السیاسي والنفوذ المالي لباقي المؤسسینوجیزة 

قد أفلحت ھذه الطریقة غلى حد ما غیر و. واضطھاد أتباع المسیح رغبة منھم في كسر شوكتھم
  .أنھا لم تكن ذات أثر عمیق، فالناس التفت حول تعالیم المسیح لكونھا تمنحھم العدل

المسیح، فقد كان الیھود ونظرا لعدم الفاعلیة المستمرة للحل األول للقضاء على أتباع   
مستعدین بحل آخر بدأ العمل بھ قبل ذلك بأعوام، حیث قاموا بدس 

وسي الذي عرف فیما بعد بالقدیس سد أتباعھم وھو شاؤول الطرأح
بولس وجعلوه یدمر الدیانة المسیحیة من الداخل بتغییر تعالیمھا 

وقد كان بولس من عائلة یھودیة تحمل . ووضع منظوره الخاص لھا
لفریسیین التحق بطائفة اثم . وس بسوریاسالمواطنة الرومانیة في طر

وتولى بعد ذلك محاكمة . الحبر جمالیلحیث تلقى تعلیمھ علي ید
من المسیح فغیر دیانتھ وبدأ اثم ادعى أنھ تلقى رؤی. المسیحیین

یدعوا للتعالیم المسیحیة حتى أصبحت رؤیتھ ھي الرؤیة المسیحیة 
فیكتور جارافا في بحثھ وقد فند تلك الرؤیة الباحث. السائدة اآلن

Paulineالمنشور باسم المؤامرة البولوسیة  Conspiracy .
  :ویمكن قراءتھ كامال في ھذا الموقع

http://www.comparative-religion.com/articles/pauline_conspiracy
في البدایة باسم القوة وقد توالى ازدھار الجمعیة الیھودیة ومؤامراتھا عبر القرون فعرفت

وتم تدلیس 1717وأعید تاسیسھا في لندن في عام . الخفیة ثم بأبناء األرملة ثم بالبنائین األحرار
حتى نشر جزء منھ في أواخر القرن التاسع عشر على ید . تاریخھا القدیم حتى على أعضائھا

لماسونیة بترجمة جزء من اللبناني البرازیلي عوض الخوري بعد أن سمح لھ أحد أحفاد مؤسسي ا
وقد نشرھا عوض . وسوف نرجع الحقا لجزء منھا. مخطوطة تضم تاریخ الجمعیة عبر العصور

  .الخوري تحت عنوان تبدید الظالم
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  :الماسونیة وعبادة الشیطان
بل ھي كذلك . لیست الماسونیة ھي أقدم الجمعیات السریة التي مازالت على قید الحیاة فقط  

وسوف نجد تضاربا في بعض . مل من أجل خدمة الدجال ویوطد أركان ملكھالنظام الذي یع
وسنرى في . األحیان أو تداخال في أحیان أخرى حول كون الماسونیة تخدم الدجال أو الشیطان

عالمات االستفھام حول ما إذا كانا شخصین مختلفین أو ھما وجھان لعملة عضالجزء األخیر ب
  .واحدة

ة كلھا حول شخص الشیطان، فھناك النجمة الخماسیة التي ترمز تصب شعارات الماسونی  
وھناك كلمات النور التي یرمز .للشیطان وھي شعار لكثیر من منظمات الماسونیة كما رأینا سابقا

وفي رسالة أرسلھا ألبرت . إلى إبلیس-كما علمنا من كتابات حبرھم ألبرت بایك-بھا الماسون
وتم نشرھا في خالل مؤتمرھم بباریس، 1889ول العالم في عام سیادة ماسونیة ح23إلى بایك 

مجلة المحفل األعظم الفرنسي في نفس العام ، وأعید نشرھا باإلنجلیزیة في مجلة 
Freemason قال 1935ینایر 19التي تصدر في إنجلترا في عدد ،:  

أن استطیعو، نقول ھذا، إنكم ت)33حاملي الدرجة (إلیكم أیھا المفتشون العمومیون "
، أن الدیانة الماسونیة یجب أن یحافظ علیھا من 32، و30،31تكرروا إلخواننا في الدرجات 

  .قبلنا نحن الحاصلین على الدرجات العلیا في إطار نقاء المذھب اإلبلیسي
لو أن إبلیس لیس إلھا، فھل أدوناي رب المسیحیین كذلك؟ والذي أثبتت أعمالھ عنفھ،   

  فھل سیكذب أدوناي وكھنتھ بشأنھ؟. وبربریتھ وتجاھلھ للعلم. ى البشروخیانتھ، وحقده عل
ألن القانون القدیم یقول بعدم وجود . نعم إن إبلیس إلھ، ومع األسف فأدوناي إلھ كذلك  

ضوء بدون ظل، وال جمال بدون قبح، وال أبیض بدون اسود، ألن المطلق یوجد فقط في صورة 
  .كغطاء، كما أن القاعدة مھمة للتمثال، والمكبح مھم للقطارإلھین، الظالم ضروري لیخدم النور

ولھذا فالكون متوازن بین . الدینامیكیات الكونیة یعتمد المرء فقط على الذي سیقاومفي   
ھاتان القوتان موجودتان في . قوة التجاذب وقوة التنافر. قوتین تعملین على تحقیق التعادل

حقیقة العلمیة حول الثنائیة تظھر من خالل ظاھرة القطبیة وتلك ال. الفیزیاء والفلسفة والدین
ولھذا فإن األتباع األذكیاء لزرادشت، ومن بعدھم . والقانون الكوني للتجاذب والتنافر

نظام ھووالغنوصیون والمنشیون وفرسان المعبد اعترفوا بمفھوم میتافیزیقي عقالني وحید
  .یصدق المرء بأن أحدھما أدنى من اآلخروال . المبادئ اإللھیة المتحاربة إلى األبد

والدین الفلسفي الحقیقي والنقي ھو . لھذا فإن المذھب الشیطاني ھو الذي یجب اتباعھ  
ولكن إبلیس إلھ النور والخیر، یجاھد من أجل اإلنسانیة ضد أدوناي . ند أدوناي. بلیسإاإلیمان ب

  ".إلھ الظالم والشر
ة المباشرة والمقنعة یظھرون عالمات مذھبھم الشیطاني ونجد أن كثیرا من أتباع الماسونی  

وكان جون كینیدي صدیقا حمیما ألنطون .مثل جورج یوش االبن وبیل كلینتون واألمیر ولیام
  .الفاي مؤسس عبدة الشیطان
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  :الماسونیة والصھیونیة وبروتوكوالت حكماء صھیون
بع األساسي لكل أعداء الرب الواحد، فإننا لكون الماسونیة ھي المصدر لكل الشرور، والن  

  .نجدھا مذكورة بتكرار في الوثیقة الشھیرة المعروفة ببروتوكوالت حكماء صھیون
. بروتوكوال24وبروتوكوالت حكماء صھیون لمن لم یسمع بھا، ھي وثیقة تتكون من   

مقصد الحقیقي طبعا ال(تشرح جمیعھا مخططا للسیطرة على العالم تحت حكم ملك من نسل داود 
ومن نص البروتوكوالت یبدو أنھا لم تكن ھي الوثیقة الكاملة بل أجزاء متفرقة . )منھ ھو الدجال

وقد حاول . من وثیقة أشمل لم یتح لمن سرب البروتوكوالت أن یحصل على كافة أجزائھا
كوالت للمرة الباحثون تكذیب نسبة الوثیقة للیھود، غیر أن أحداث التاریخ التي لحقت نشر البروتو

على ید العالم الروسي سیرجي نیلوس، أثبتت أن البروتوكوالت صحیحة 1905األولى في عام 
عام تحقق معظمھ ولم یبق إال الجزء 100فما تحدثت عنھ البروتوكوالت من أكثر من . تماما

الخاص بإحداث قالقل اقتصادیة ینتج عنھا ثورة الناس في أرجاء األرض على الحكومات التي
عینھا الماسون في األساس، غیر أنھم في ھذه الحالة یعملون وفق توزیع لألدوار، فسوف تظھر 

حكومات عمالء الماسونیة بمظھر الشریر، بینما تظھر القیادة الماسونیة التي یرأسھا الدجال 
طلب وحینھا ی. بمظھر المنقذ الذي یمتلك كافة وسائل اإلنقاذ االقتصادیة والسیاسیة والتكنولوجیة

  .أن یتولى الحكممنھالناس 
وقد عمل الماسون على تدمیر نسخ البروتوكوالت وشرائھا أینما تمكنوا من ذلك، وحینما   

، بذل الماسون كافة جھدھم 1925شاء هللا لھا أن تتسرب بعد نشرھا باللغة اإلنجلیزیة في عام 
الروسي الذي نشرھا للمرة أم سیرجي نیلوس العالم . لتكذیبھا وتلفیق البراھین التي تضحدھا

-التي كان معظمھا من الماسون والیھود كما سنرى الحقا-األولى، فقد قامت حكومة البالشفة 
عاما من 12أي بعد 1917باعتقالھ وتعذیبھ حتى توفي، وذلك إثر ثورتھم الماسونیة في عام 

  .نشره للبروتوكوالت
في البروتوكوالت وندعھا تتحدث األجزاء التي تحدثت عن الماسونیة ھناوسوف نضع   

  :عن نفسھا
المحررین للعمال، جئنا اننا نقصد أن نظھر كما لو كنا...:من البروتوكول الثالث

جیوشنا من االشتراكیین لنحررھم من ھذا الظلم، حینما ننصحھم بأن یلتحقوا بطبقات
تظاھرین بأننا ونحتضنھا مونحن على الدوام نتبنى الشیوعیة. والفوضویین والشیوعیین

وھذا ما تبشر بھ الماسونیة لالنسانیة،نساعد العمال طوعاً لمبدأ األخوة والمصلحة العامة
...ةاالجتماعی

سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا :البروتوكول الخامس عشر
 coupsیاسیة بعدد من االنقالبات السحین نحصل نھائیاً على السلطة، متوسلین إلیھا

detat المفاجئة التي سننظمھا بحیث تحدث في وقت واحد في جمیع االقطار، وسنقبض
على السلطة بسرعة عند اعالن حكوماتھا رسمیاً انھا عاجزة عن حكم الشعوب، وقد 

تنقضي فترة طویلة من الزمن قبل أن یتحقق ھذا، وربما تمتد ھذه الفترة قرناً بال رحمة 
. لحة ضد استقرار سلطتنافي كل من یشھر أس

أن تألیف أي جماعة سریة جدیدة سیكون عقابھ الموت ایضاً، واما الجماعات السریة التي تقوم 
في الوقت الحاضر ونحن نعرفھا، والتي تخدم، وقد خدمت، اغراضنا ـ فاننا سنحلھا وننفي 

احد من الماسونیین وبھذا األسلوب نفسھ سنتصرف مع كل و. اعضاءھا إلى جھات نائیة من العالم
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وكذلك . الذین یعرفون أكثر من الحد المناسب لسالمتنا) غیر الیھود(األحرار األممیین 
الماسونیون الذین ربما نعفو عنھم لسبب أو لغیره سنبقیھم في خوف دائم من النفي، وسنصدر 

سیقوم مركز حیث قانوناً یقضي على االعضاء السابقین في الجمعیات السریة بالنفي من أوروبا
  . حكومتنا

ولكي نرد كل الجماعات . وستكون قرارات حكومتنا نھائیة، ولن یكون ألحد الحق في المعارضة
األممیة على اعقابھا ونمسخھا ـ ھذه الجماعات التي غرسنا بعمق في نفوسھا االختالفات ومبادئ 

مثل ھذه . ھاللمعارضة ـ سنتخذ معھا اجراءات ال رحمة فیProtestantنزعة المعارضة 
االجراءات ستعرف األمم ان سلطتنا ال یمكن أن یعتدى علیھا، ویجب اال یعتد بكثرة الضحایا 

  . الذین سنضحي بھم للوصول إلى النجاح في المستقبل

ان الوصول إلى النجاح، ولو توصل إلیھ بالتضحیات المتعددة، ھو واجب كل حكومة تتحقق ان 
  .تیازات التي تتمتع بھا فحسب، بل في تنفیذ واجباتھا كذلكشروط وجودھا لیست كامنة في االم

والشرط االساسي في استقرارھا یمكن في تقویة ھیبة سلطاتھا، وھذه الھیبة ال یمكن الوصول 
، وھي القوة التي ستبدوا انھا مقدسة ال Unshakableاال بقوة عظیمة غیر متأرجحة إلیھا

  . لتكون مثالً من قضاء هللا وقدرهMysticتنتھك لھا حرمة، ومحاطة بقوة باطنیة 

عدونا الوحید Russian Autocracyھكذا حتى الوقت الحاضر كانت األوتوقراطیة الروسیة 
Holyإذا استثنینا الكنسیة البابویة المقدسة  see اذكروا أن إیطالیا عندما كانت تتدفق بالدم لم

وقد كان ھو الرجل الذي جعل دمھا یتفجر ونشأ عن Sillaتمس شعرة واحدة من رأس سال 
لھا في أعین الشعب، وقد جعلتھ عودتھ بال خوف إلى إأن صارSillaجبروت شخصیة سال 

یسحره فالشعب لن یضر الرجل الذي Ruviolableایطالیا مقدساً ال تنتھك لھ حرمة 
hypnosisوقوة عقلھتھبشجاع .  

سنحاول ان ننشيء ونضاعف خالیا الماسونیین والى أن یأتي الوقت الذي نصل فیھ إلى السلطة،
و من یكون معروفاً بأنھ ذو روح كل من یصیر أاالحرار في جمیع انحاء العالم وسنجذب إلیھا

Pubicعامة  spirit وھذه الخالیا ستكون االماكن الرئیسیة التي سنحملھا على ما نرید من
  . اخبار كما انھا ستكون افضل مراكز الدعایة

یا تحت قیادة واحدة معروفة لنا وحدنا وستتألف ھذه القیادة من وسوف نركز كل ھذه الخال
علمائنا، وسیكون لھذه الخالیا ایضاً ممثلوھا الخصوصیون، كي نحجب المكان الذي نقیم فیھ 

وسیكون لھذه القیادة وحدھا الحق في تعین من یتكلم عنھا وفي رسم نظام الیوم، . قیادتنا حقیقة
وان معظم . ھذه الخالیا لكل االشتراكیین وطبقات المجتمع الثوریةوسنضع الحبائل والمصاید في

  . الخطط السیاسیة السریة معروفة لنا، وسنھدیھا إلى تنفیذھا حالما تشكل

  . في البولیس الدولي السري تقریباً سیكونون اعضاء في ھذه الخالیاAgentsوكل الوكالء 

رون على أن یلقوا ستاراً على مشروعاتنا ولخدمات البولیس أھمیة عظیمة لدینا، ألنھم قاد
Enterprisesوأن یعاقبوا . ، وأن یستنبطوا تفسیرات معقولة للضجر والسخط بین الطوائف

  . أیضاً أولئك الذین یرفضون الخضوع لنا
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ومعظم الناس الذین یدخلون في الجمعیات السریة مغامرون یرغبون ان یشقوا طریقھم في الحیاة 
  . ا میالین إلى الجد والعناءبأي كیفیة، ولیسو

  .وبمثل ھؤالء الناس سیكون یسیراً علینا أن نتابع أغراضنا، وأن نجعلھم یدفعون جھازنا للحركة

وحینما یعاني العالم كلھ القلق فلن یدل ھذا اال على أنھ قد كان من الضروري لنا أن نقلقھ ھكذا، 
بدءھا یعني أن واحداً من مرات خاللھ فإنوحینما تبدأ المؤا. كي نعظم صالبتھ العظیمة الفائقة

ولیس اال طبیعیاً أننا كنا الشعب الوحید الذي . اشد وكالئنا اخالصاً یقوم على رأس ھذه المؤامرة
ونحن نعرف . ونحن الشعب الوحید الذي یعرف كیف یوجھھا. یوجھ المشروعات الماسونیة

جاھلون بمعظم األشیاء الخاصة ) ھودغیر الی(الھدف األخیر لكل عمل على حین أن األممیین 
وھم بعامة ال یفكرون اال في . بالماسونیة وال یستطیعون ولو رؤیة النتائج العاجلة لما ھم فاعلون

المنافع الوقتیة العاجیة، ویكتفون بتحقیق غرضھم، حین یرضي غرورھم، وال یفطنون إلى أن 
  . ین اوحینا الیھم بھاالفكرة األصلیة لم تكن فكرتھم بل كنا نحن انفسنا الذ

أو على أمل في نیل . واألممیون یكثرون من التردد على الخالیا الماسونیة عن فضول محض
نصیبھم من األشیاء الطیبة التي تجري فیھا، وبعضھم یغشاھا أیضاً النھ قادر على الثرثرة بأفكاره 

االستحسان ونحن واألممیون یبحثون عن عواطف النجاح وتھلیالت. الحمقاء امام المحافل
لكي نوجھ لخدمة مصالحھا كل من . نوزعھا جزافاً بال تحفظ، ولھذا نتركھم یظفرون بنجاحھم

تتملكھم مشاعر الغرور، ومن یتشربون افكارنا عن غفلة واثقین بصدق عصمتھم الشخصیة، 
  .اآلراء، وانھم غیر خاضعین فیما یرون لتأثیر اآلخرینوبانھم وحدھم أصحاب

تتصورون كیف یسھل دفع امھر االممیین إلى حالة مضحكة من السذاجة والغفلة وانتم ال 
Naivite باثارة غروره واعجابھ بنفسھ،كیف یسھل من ناحیة أخرى ـ ان تثبط شجاعتھ وعزیمتھ

بأھون خیبة، ولو بالسكوت ببساطة عن تھلیل االستحسان لھ، وبذلك تدفعھ إلى حالة خضوع ذلیل 
ن األمل في نجاح جدید، وبمقدار ما یحتقر شعبنا النجاح، ویقصر تطلعھ كذل العبد إذ تصده ع

على رؤیة خططھ متحققة، یحب االمیون النجاح،ویكونون مستعدین للتضحیة بكل خططھم من 
  . اجلھ

. نشتھي عملھ معھم ایسر كثیراً في اخالف األممیین تجعل عملنا ماFeatureان ھذه الظاھرة 
  . كأنھم النمور ھم كالغنم غباوة، ورؤوسھم مملوءة بالفراغان اولئك الذین یظھرون

سنتركھم یركبون في أحالمھم على حصان اآلمال العقیمة، لتحطیم الفردیة االنسانیة باالفكار 
انھم لم یفھموا بعد، ولن یفھموا، ان ھذا الحلم الوحشي . Collectivismالرمزیة لمبدأ الجماعیة 

. مناقض لقانون الطبیعة األساسي ھو ـ منذ بدء التكوین ـ قد خلق كل كائن مختلفاً عن كل ما عداه
  . لكي تكون لھ بعد ذلك فردیة مستقلة

رھن بوضوح أفلیست حقیقة اننا كنا قادرین على دفع االمیین إلى مثل ھذه الفكرة الخاطئة ـ تب
قوي على تصورھم الضیق للحیاة االنسانیة إذا ما قورنوا بنا؟ وھنا یكمن األمل األكبر في 

  .نجاحنا

ما كان أبعد نظر حكمائنا القدماء حینما اخبرونا انھ للوصل إلى غایة عظیمة حقاً یجب اال نتوقف 
.. للوصول إلى ھذه الغایةوأن ال نعتد بعدد الضحایا الذین تجب التضحیة بھم. لحظة أمام الوسائل
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، ومع أننا ضحینا )غیر الیھود(اننا لم نعتمد قط بالضحایا من ذریة أولئك البھائم من األممیین 
أن . كثیراً من شعبنا ذاتھ ـ فقد بوأناه اآلن مقاماً في العالم ما كان لیحلم بالوصول إلیھ من قبل

. ال بد أن ینتھي حتماً بالموتكل إنسان. مارضحایانا ـ وھم قلیل نسبیاً ـ قد صانوا شعبنا من الد
  . واألفضل أن نعجل بھذه النھایة إلى الناس الذین یعوقون غرضنا، ال الناس الذین یقدمونھ

اننا سنقدم الماسون االحرار إلى الموت بأسلوب ال یستطیع معھ أحد ـ اال االخوة ـ أن یرتاب أدنى 
انھم جمیعاً یموتون ـ حین یكون . ضاً ال یرتابون فیھا سلفاً ریبة في الحقیقة، بل الضحایا انفسھم أی
حتى االخوة ـ وھم عارفون بھذه الحقائق ـ لن یجرأوا . ذلك ضروریاً ـ موتاً طبیعیاً في الظاھر

  . على االحتجاج علیھا

وبمثل ھذه الوسائل نستأصل جذور االحتجاج نفسھا ضد أوامرنا في المجال الذي یھتم بھ الماسون 
فنحن نبشر بمذھب التحرریة لدى االممیین، وفي الناحیة األخرى نحفظ شعبنا في . حراراال

  . خضوع كامل

ولقد قوضت ھیبة قوانینھم باالفكار : وبتأثیرنا كانت قوانین االممیین مطاعة كأقل ما یمكن
وان اعظم المسائل خطورة، سواء أكانت سیاسیة .التي أذعناھا في أوساطھمLiberalلتحرریةا

فاألممي القائم بالعدالة ینظر إلى . أم أخالقیة، انما تقرر في دور العدالة بالطریقة التي شرعھا
  . األمور في أي ضوء نختاره لعرضھا

صلة لنا بھم كآراء الصحافة ووسائل وھذا ما انجزناه متوسلین بوكالئنا وبأناس نبدو أن ال
وغیرھم من أكابر الموظفین یتبعون نصائحنا Senatorsأخرى، بل أن أعضاء مجلس الشیوخ 

  . اتباعاً أعمى

وعقل األممي ـ لكونھ ذا طبیعة بھیمیة محضة ـ غیر قادر على تحلیل أي شيء ومالحظتھ، فضال 
  . إذا وضع في ضوء معینحوالعن التكھن بما قد یؤدي إلیھ امتداد حال من األ

وھذا االختالف التام في العقلیة بیننا وبین األممیین ھو الذي یمكن ان یرینا بسھولة آیة اختیارنا 
Superمن عند هللا، واننا ذوو طبیعة ممتازة فوق الطبیعة البشریة  humanatury حین تقارن

ولكن ال یتنبأون بھا، وھم . قائق فحسبانھم یعاینون الح. بالعقل الفطري البھیمي عند األممیین
ومن كل ھذا یتضح ان . عاجزون عن ابتكار أي شيء وربما تستثني من ذلك األشیاء المادیة

وعندما یأتي الوقت الذي نحكم فیھ جھرة ستحین . الطبیعة قد قدرتنا تقدیراً لقیادة العالم وحكمھ
وستكون كل قوانینا قصیرة وواضحة .نیناللحظة التي نبین فیھا منفعة حكمنا، وسنقوم كل القوا

وستكون . وموجزة غیر محتاجة الى تفسیر، حتى یكون كل انسان قادراً على فھمھا باطناً وظاھراً 
الرئیسیة فیھا ھي الطاعة الالزمة للسلطة، وان ھذا التوفیر للسلطة سیرفعھ إلى Futureالسمة 

سیكون مسؤوالً عمال السلطة ألن كل إنسانوحینئذ ستوقف كل أنواع اساءة است. قمة عالیة جداً 
وان سوء استعمال السلطة من جانب الناس ما عدا . أي سلطة الحاكم: امام السلطة العلیا الوحیدة

الحاكم سیكون عقابھ بالغ الصرامة إلى حد أن الجمیع سیفقدون الرغبة في تجربة سلطتھم لھذا 
  . االعتبار
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االداریة التي سیعتمد علیھا عمل جھاز الدولة، فانھ حین وسنراقب بدقة خطوة تتخذھا ھیئتنا 
ولن یبقى بمنجاة من العقاب أي عمل غیر . تصیر االدارة بطیئة ستبعث الفوضى في كل مكان

  . قانوني، وال أي سوء استعمال للسلطة

لة ستزول كل أعمال الخفاء والتقصیر العمد من جانب الموظفین في االدارة بعد أن یروا أوائل أمث
  . العقاب

Harshوستستلزم عظمة سلطتنا توقیع عقوبات تناسبھا، أو أن تلك العقوبات ستكون صارمة 
. ولو عند أدنى شروع في االعتداء على ھیبة سلطتنا من أجل مصلحة شخصیة للمعتدي أو لغیره

والرجل الذي یعذب جزاء أخطائھ ـ ولو بصرامة بالغة ـ انما ھو جندي یموت في معترك 
Battlefield االدارة من أجل السلطة والمبدأ والقانون، وكلھا ال تسمح بأي انحراف عن
من أجل مصالح شخصیة، ولو وقع من اولئك الذین ھم مركبة Public pathالصراط العام 

فمثالً سیعرف قضاتنا أنھم بالشروع في اظھار تسامحھم . وقادتھPublic chariotالشعب 
الذي شرع لتوقیع العقوبة على الرجال جزاء جرائمھم التي یقترفونھا، یعتدون على قانون العدالة

وھذه الخصلة الفاضلة ال ینبغي ان تظھر اال في . ولم یشرع كي یمكن القاضي من اظھار حلمھ
  . الحیاة الخاصة لالنسان، ال في مقدرة القاضي الرسمیة التي تؤثر في أسس التربیة للنوع البشري

  : انون في المحاكم بعد سن الخامسة والخمسین للسببین اآلتیینولن یخدم أعضاء الق

أن الشیوخ أعظم أصراراً وجموداً في تمسكھم باالفكار التي یدركونھا سلفاً، وأقل اقتداراً : أولھما
  . على طاعة النظم الحدیثة

سیكونون الذین Staffأن مثل ھذا االجراء سیمكننا من احداث تغییرات عدة في الھیئة : وثانیھما
یرغب في االحتفاظ بمنصبھ سیكون علیھ   أي إنسانفإن. لذلك خاضعین ألي ضغط من جانبنا
  . كي یضمنھ أن یطیعنا طاعة عمیاء

العموم سیختار قضاتنا من بین الرجال الذین یفھمون ان واجبھم ھو العقاب وتطبیق وعلى
الذي قد ینكب النظام Liberalismالقوانین، ولیس االستغراق في أحالم مذھب التحرریة 

وان نظام تغییر الموظفین سیساعدنا أیضاً في . التربوي للحكومة، كما یفعل القضاة األممیون اآلن
تدمیر أي نوع لالتحاد یمكن أن یؤلفوه فیما بین أنفسھم، ولن یعملوا اال لمصلحة الحكومة التي 

لناشيء من القضاة أنھم سیمنعون وسیبلغ من تعلیم الجیل ا. ستتوقف حظوظھم ومصایرھم علیھا
  . یانا بعضھم وبعضابداھة كل عمل قد یضر بالعالقات بین رع

مع كل صنوف المجرمین، إذ لیست لدیھم ان قضاة األممین في الوقت الحاضر مترخصون
لواجبھم، ولسبب بسیط أیضاً ھو أن الحكام حین یعینون القضاة ال یشددون الفكرة الصحیحة 

  . علیھم في ان یفھموا فكرة ما علیھم من واجب

ان حكام األممین حین یرشحون رعایاھم لمناصب خطیرة ال یتعبون انفسھم كي یوضحوا لھم 
حین ترسل والغرض الذي أنشئت من اجلھ، فھم یعملون كالحیوانات. بصخطورة ھذه المنا

وھكذا تتساقط حكومات األممیین بدداً على أیدي القائمین . جراءھا الساذجة بغیة االفتراس
ارف علیھ اننا سنتخذ نھجاً أدبیاً واحداً أعظم، مستنبطاً من نتائج النظام الذي تع. بأمورھا
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خطیرة وسنستأصل كل المیول التحرریة من كل ھیئة . صالح حكومتناإاألممیون، ونستخدمھ في 
وستكون المناصب الخطیرة . في حكومتنا للدعایة التي قد تعتمد علیھا تربیة من سیكونون رعایانا

  . مقصورة بال استثناء على من ربیناھم تربیة خاصة لالدارة

واذا لوحظ أن اخراجنا موظفینا قبل األوان في قائمة المتقاعدین قد یثبت أنھ یكبد حكوماتنا نفقات 
ابي اننا، قبل كل شيء، سنحاول أن نجد مشاغل خاصة لھؤالء الموظفین باھظة ـ إذن فجو

أو جوابي أیضاً ان حكومتنا، على أي حال، ستكون . لنعوضھم عن مناصبھم في الخدمة الحكومیة
  . مستحوذة على كل أموال العالم، فلن تأبھ من أجل ذلك بالنفقات

كل قرار سیتخذه أمرنا العالي سیقابل في كل أعمالھا، ولذلك فإنمكینةوستكون اوتوقراطیتنا
وسنتنكر لكل نوع من التذمر والسخط، وسنعاقب على كل . باالجالل والطاعة دون قید وال شرط

اآلخرون ألنفسھم عبرة، وسنلغي حق اشارة تدل على البطر عقاباً بالغاً في صرامتھ حتى یتخذه 
والسبب في ھذا االلغاء ھو أننا یجب علینا اال . استئناف االحكام، ونقصره على مصلحتنا فحسب

  . نسمح أن تنمو بین الجمھور فكرة أن قضاتنا یحتمل ان یخطئوا فیما یحكمون

قبھ جھراً، حتى ال واذا صدر حكم یستلزم اعادة النظر فسنعزل القاضي الذي اصدره فوراً، ونعا
  . یتكرر مثل ھذا الخطأ فیما بعد

سأكرر ما قلتھ من قبل، وھو أن أحد مبادئنا األساسیة ھو مراقبة الموظفین االداریین، وھذا على 
لھا الحق الكامل في االصرار على أن یكون للحكومة موظفون الخصوص الرضاء األمة، فإن

  . اداریون صالحون

في شخص ملكنا، وستعده أمتنا ورعایانا Patriarchalالثقة األبویة ان حكومتنا ستحیل مظھر
فوق األب الذي یعني بسد كل حاجاتھم، ویرعى كل حاجاتھم، ویرعى كل أعمالھم، ویرتب جمیع 

وبھذا سینفذ االحساس بتوقیر . معامالت رعایاه بعضھم مع بعض، ومعامالتھم أیضاً مع الحكومة
انھم ال یستطیعون ان .تى لن تستطیع ان تقدم بغیر عنایتھ وتوجیھھالملك بعمق بالغ في األمة ح

  . یعیشوا في سالم اال بھ، وسیعترفون في النھایة بھ على أنھ حاكمھم االوتوقراطي المطلق

وسیكون للجمھور ھذا الشعور العمیق بتوقیره توقیراً یقارب العبادة، وبخاصة حین یقتنعون بأن 
انھم سیفرحون بأن یرونا ننظم . ذاً أعمى، وانھ وحده المسیطر علیھمموظفیھ ینفذون أوامره تنفی

كما لو كنا آباء حریصین على تربیة أطفالھم على الشعور المرھف الدقیق our livesحیاتنا
  . بالواجب والطاعة

وتعتبر سیاستنا السریة أن كل األمم أطفال، وأن حكوماتھا كذلك، ویمكنكم أن تروا بأنفسكم أني 
حق الحكومة في االصرار على أن فإن. Dutyوعلى الواجب Rightاستداللنا على الحق أقیم

یؤدي الناس واجبھم ھو في ذاتھ فرض للحاكم الذي ھو ابو رعایاه، وحق السلطة منحة لھ، النھ 
  . سیقود االنسانیة في االتجاه الذي شرعتھ حقوق الطبیعة، أي االتجاه نحو الطاعة

فسلطة ظروف، أو سلطة ا العالم خاضع لسلطة، ان لم تكن سلطة إنسانان كل مخلوق في ھذ
طبیعتھ الخاصة فھي ـ مھما تكن الحال ـ سلطة شيء أعظم قوة منھ، واذن فلنكن نحن الشيء 

  . األعظم قوة من أجل القضیة العامة
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ویجب ان نضحي دون تردد بمثل ھؤالء االفراد الذین یعتدون على النظام القائم جزاء 
  . عتداءاتھم، الن حل المشكلة التربویة الكبرى ھو في العقوبة المثلىا

ویوم یضع ملك إسرائیل على رأسھ المقدس التاج الذي أھدتھ لھ كل أوروبا ـ سیصیر البطریرك 
Patriarchلكل العالم .  

الضحایا الذین سیضطر ملكنا إلى التضحیة بھم لن یتجاوز عدد اولئك الذین ضحى بھم ان عدد
  . الملوك االممیون في طلبھم العظمة، وفي منافسة بعضھم بعضاً 

وھذه Tribunesسیكون ملكنا على اتصال وطید قوي بالناس، وسیلقي خطباً من فوق المنابر 
  . الخطب جمیعاً ستذاع فوراً على العالم

  

أول من نشر . العالم الروسي سیرجي نیلوس
.1905البروتوكوالت في عام 

غالف أول طبعة للبروتوكوالت
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:الماسونیة وإشعال الثورات

:الثورة الفرنسیة
نجح الماسون في تجاربھم العملیة بإسقاط نظم حكم وتولیة أخري، وذلك من خالل ثورتین 

، واألخیرة نجحت في إقامة 1776والثورة األمریكیة في 17ھما الثورة اإلنجلیزیة في القرن 
اآلباء المؤسسین كما یحلوا لألمریكیین أن وكان معظم . أول دولة ماسونیة كاملة في التاریخ

وتمكن الماسون من السیطرة على الوالیات المتحدة الناشئة عبر . یطلقوا علیھم ھم من الماسون
تولي سلسلة من الرؤساء الماسون المباشرین وغیر المباشرین، وكذلك نوابھم وأعضاء 

  .حكوماتھم
مثلما حدث في الثورة األمریكیةعمرھاغیر أن النجاح في إقامة دولة عن طریق طرد مست  

ولم تكن تجربة الثورة اإلنجلیزیة التي كانت أقرب ما یكون النقالب . لم یكن ھو الھدف المنشود
  .لم تكن تجربة یطمئن لھا فؤاد الماسون، وكذلك لعدم كونھا ثورة شعبیة. القصر منھا للثورة

ففرنسا كانت تعیش ظروفا . بوھنا وضع الماسون فرنسا ھدفا لھم وذلك لعدة اسبا  
اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة حرجة نتیجة لسیاسات القصر الخاطئة، فضال عن تدخل أید 

وقد عمل الماسون من خالل كتابھم فولتیر وجان جاك روسو على . الماسون خفیة إلشعال األمور
عضو (مثال كالیسترو كما تواجد في فرنسا في تلك الفترة رجال من أ. إذكاء نیران الحقد الطبقي

الكاتب الماسوني وأحد (، ومیرابو)الجمعیات السریة العدیدة ومؤسس نظام مصراییم الماسوني
أحد قادة الثورة . ماسوني عریق(والماركیز دو الفایت ، )قادة الثورة وعضو الجمعیة الوطنیة

ماسونیة بذخائر رجالھا وھكذا ألقت ال). األمریكیة وقائد الحرس الوطني فور بدا الثورة الفرنسیة
وعملت في نفس الوقت من . الفكریة والسیاسیة وراء التیار المطالب بإصالحات للنظام الملكي

خالل بعض أعضائھا من العائلة المالكة على إشاعة أجواء الفساد واالنحالل الخلقي بین الطبقة 
ئب باھظة على الفالحین الحاكمة فازدادت دیون الدولة، مما دفع الطبقة الحاكمة إلى فرض ضرا
وتزامن ذلك مع شح في . والطبقة الوسطى بینما أعفي أعضاء الطبقة الحاكمة من تلك الضرائب

  . األقوات نتیجة لتدھور الزراعة
وفي ظل تلك الظروف مجتمعة قام الملك لویس السادس عشر بضغط من النبالء بإقالة 

وفور سماع . الیة لم تتوائم مع مصالح النبالءوزیر المالیة جاك نیكر الذي كان یقوم بإصالحات م
المواطنین النبأ قاموا بالتوجھ إلى سجن الباستیل وبعد أربع ساعات من المعارك التي انضمت 

خاللھا بعض وحدات الجیش للثوار، تم االستیالء على الباستیل وأعدم قائده، كما أعدم عدد من 
وفي الوقت ذاتھ حاول بعض النبالء تكوین . رةوأجبر الملك على تقدیم تنازالت كبی. النبالء

وفي . تحالف من دول أوروبیة ملكیة للقضاء على الثوار، وحاول الملك الھرب فتم القبض علیھ
الذي كان واحدا من ضمن نادي الیعاقبةھذه األثناء برزت على الساحة السیاسیة قوة جدیدة ھي 

وقد برز على رأس . ھا أندیة تناصر الملكیةمئات األندیة التي ظھرت في تلك الفترة ومن ضمن
وقد كان األول من بین . روبسبییر ودانتوننادي الیعاقبة اثنان من الماسون ھم ماكسیمیلیان

بینما كان الثاني ھو الدافع . شخص بالمقصلة1200أعضاء لجنة األمن العام التي سفكت دماء 
لتي تجلت فیما بعد في بروتوكوالت حكماء وراء سفك الدماء والتي تتفق مع الروح الماسونیة ا

وكان من بین من أعدموا في تلك الفترة التي عرفت بعصر اإلرھاب لویس السادس . صھیون
عشر وزوجتھ ماري أنطوانیت، ثم أعدم روبسبییر نفسھ بعد ذلك بعد أن أصیب برصاصة في 

  .فكھ لكي ال یفشي تورط الماسونیة



273

حینما استولى 1799إلى 1789ا عشر سنوات من وقد استمرت الثورة بكافة مراحلھ
وكانت الثورة الفرنسیة بالنسبة للماسونیة حقال خصبا ممتدا للتجارب تمكنت . نابلیون على السلطة

تجربة المجالس الوطنیة، تفمثال تم. العدید من نظم السیاسة واإلرھابخاللھ من تجربة 
وحكم اللجان، وتأثیر الحكم اإلرھابي، وتأثیر والثورات الشعبیة، وتأثیر الجوع على السیاسة، 

  .الجماعات السیاسیة
كونھا فرضت سیطرة مطلقة للماسونیة على وكانت نتائج الثورة الفرنسیة فضال عن 

باإلجادة فیما بعد خالل الثورة الروسیة فرنسا أنھا مكنت الماسونیة من إتقان فن الثورات، فقامت 
دائما ارتدتوالتيمن انقالبات عسكریة في دول العالم المختلفةواالنقالب العثماني وما تالھما 

  .نفس الثوب

  
لویس السادس عشر میرابو روبسبییر

الماركیز دو الفایت
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لویس السادس عشرإعدام 

ار الماسوني وھو الھرم المضئ شعارات الثورة الفرنسیة وحقوق اإلنسان وقد عالھا الشع
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كارل ماركس مؤسس الشیوعیة

میخائیل باكونین مؤسس العدمیة 
والفوضویة

شعار الفوضویین

  :الثورة الروسیة
من القیام بتجاربھا السیاسیة تمكنت الماسونیة   

. واالقتصادیة واالجتماعیة خالل فترة الثورة الفرنسیة
وعملت على إحداث تحسینات في األسس التي توصلت إلیھا 

رن التاسع عشر عن طریق ثورات أوروبیة محدودة خالل الق
ثم شرعت . قام بھا عدد من رجالھا على رأسھم جاریبالدي

في توطید أقدامھا في أوروبا من خالل عمالئھا الكبار أسرة 
  .روتشیلد ودزرائیلي وبسمارك

ویقول ألبرت بایك الكاھن األعلى للماسونیة في القرن   
إلى 1871أغسطس 15التاسع عشر في رسالتھ بتاریخ 

جوزیبي مازیني رئیس النورانیین وأعلى ماسوني أوروبا في 
  :زمانھ

البد من إشعال الحرب العالمیة األولى لكي نسمح "   
للنورانیین باإلطاحة بحكم القیاصرة في روسیا وتحویل ذلك 

  .البلد إلى قلعة للشیوعیین الملحدین
ین بین إن الخالفات التي سیحدثھا عمالء النورانی  

إمبراطوریتي بریطانیا وألمانیا ستستخدم كفتیل لتلك 
  .الحرب
وعند نھایة الحرب ستكون الشیوعیة قد بنیت   

  ."واستخدمت لتدمیر الحكومات األخرى وإلضعاف األدیان
وقد عمل الماسون على تنفیذ تعالیم ألبرت بایك   

وبدأوا . وبروتوكوالت حكماء صھیون من بعده بكل إخالص
. یق رغبة بایك في إحداث الثورات والحروب العالمیةبتطب

) النھلیست(ففي روسیا القیصریة كان نشاط العدمیین 
في أوج ازدھاره، وال یفوتنا في ) األناركیست(والفوضویین 

ھذا السیاق أن نذكر أن مؤسس الفریقین ھو الماسوني میخائیل 
ود وكان أعضاء تلك الجماعات في معظمھم من الیھ. باكونین

  .والماسون
وكما كانت الماسونیة   

فھي  وراء القائمین على الثورات، 
أتباعھا في بالط القیصر ومنھم  من الناحیة األخرى كان لھا 

كما سبق ورأینا قبیل أحداث -وقد عمل ھؤالء األعضاء . الراھب الشھیر جریجوري راسبوتین
خالقي وذلك إلضعاف نظام القیصر على إشاعة الفساد المالي واالنحالل األ-الثورة الفرنسیة

وكان لراسبوتین فضل كبیر في ذلك ففضائحھ األخالقیة كانت أصداؤھا تدوي في . نیقوال الثاني
القرن العشرین على صنادیق بھا سبعیناتفي حدیقة منزلھ بعد ھدمھ في وقد عثر . أنحاء روسیا

  .قطع من شعر مئات العذراوات الالئي فض بكارتھن
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راسبوتین

راسبوتین ونساؤه

فالدیمیر لینین

لیون تروتسكي جوزیف ستالینزینوفیفكامینیف

شطت في تلك الفترة الحركة الشیوعیة التي كان وقد ن  
فھناك . القائمون علیھا من الیھود أو ذوي األصول الیھودیة

وھناك . وجده كان یھودیا وتنصر) لینین(فالدیمیر إلیتش أولیانوف 
، وھو مؤسس الجیش )لیون تروتسكي(لیف دافیدوفیتش برونشتاین 

لدفاع للسوفیت إثر السوفیتي األحمر كما كان وزیرا للخارجیة وا
قیام دولتھم، وھو المسئول المباشر عن المذابح التي قام بھا الجیش 

األحمر، ومنھا اغتیال القیصر وعائلتھ وإذابة جثثھم في أحماض 
وكان جزاؤه القتل على ید عمالء ستالین في المكسیك في عام 

زوج اخت تروتسكي ) كامینیف(ومنھم لیف روزنفلد .1940
زمیلھ الیھودي اآلخر أوفسیل أرونوف الذي أعدم مع

على ید نظام ستالین في عام ) جریجوري زینوفیف(
وكان الرجل الذي سیطر على مقالید األمور بعد . 1936

إلى ذلك وھو ستالین یھودیا جورجیا تحولت عائلتھ 
لوسیب (األرثوذوكسیة رغبة في الترقي واسمھ األصلي 

ید یھودي كانت وقد تربي في بلدتھ على ). جوھاشفیلي
وقد ذبح زمالءه الیھود اآلخرین لكي . أمھ تعمل لدیھ

ینفرد بالسلطة، وذبح على یده من الروس أكثر مما قتل 
األلمان منھم، فقد قام نظامھ القمعي بإعدام عشرة مالیین 

روسي بطرق مباشرة أو غیر مباشرة عبر معتقالت 
وترك ھو شخصیا ابنھ . الكوالج السیبیریة الشھیرة

وقد أدى الشیوعیون . یاكوف لیلقى حتفھ في أسر األلمان
الھدف الذي 

وضعھ ألبرت بایك
فقضوا على 

حكومات ملكیة 
عدیدة وحاربوا 

وعندما . األدیان
منھم  استنفذ الغرض 

قام نوراني 
ماسوني ھو جورباتشوف بإعالن 

نھایة الدولة السوفیتیة الدمویة تمھیدا 
  .لللنظام العالمي الذي یحكمھ الدجا
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أوالد العم ملك انجلترا وقیصر روسیا
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قیصر روسیا نیقوال الثاني یتذوق طعام جیشھ في الحرب العالمیة األولى

زوجتھ ألكسندرا، ولي عھده ألكسي، بناتھ وأصغرھن أناستازیا: عائلة القیصر
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اضطرابات وقت الثورة الشیوعیة
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العمال والفالحون فوق أنقاض القیصریة



281

تروتسكي، لینین، كامینیف: إخوة الدماء

وعیة وقت قیام الثورةالقیادة الشی
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  :االنقالب العثماني
بینما كانت الماسونیة ترسم الخطط العالمیة، وجدت أنھ من الضروري أن یتزامن القضاء   

ولكن لم تكن . ى الخالفة اإلسالمیة ممثلة في الدولة العثمانیةلعلى روسیا القیصریة مع القضاء ع
الخالفة اإلسالمیة في ذلك الوقت آخر الخلفاء األقویاء الطریق ممھدة لذلك فقد كان على رأس 

، الذي تولى الخالفة في ظروف حرجة بعد )1909-1876(وھو السلطان عبد الحمید الثاني
  .ثم جنون أخیھ مرادمقتل عمھ السلطان عبد العزیز 

فكان رئیس وزرائھ مدحت باشا ھو . لھذا عملت الماسونیة على الضغط علیھ بوسائل شتى  
ألب الروحي للماسونیة العثمانیة، وضغط علیھ لكي یدخل في حرب مع روسیا القیصریة في ا

وبعد الھزیمة الكبیرة أمام الروس تنبھ السلطان لخطط . وقت لم یكن فیھ الجیش مستعدا لذلك
وحكم علیھ باإلعدام مع آخرین ولكن الحكم لم ینفذ 1878مدحت باشا وأمر باعتقالھ في عام 

  .یر البریطاني، واكتفي بنفیھ إلى الطائف حیث توفي ھناك فیما بعدلتدخل السف
ضد العثمانیةباإلضافة إلى ذلك ظھرت شخصیات ماسونیة كثیرة حرضت الشعوب  

الخلیفة مثل نامق كمال بك الذي كان شاعرا شھیرا، ومثل جمال الدین األفغاني، الذي أظھره 
لمحفل ماسوني عامل بنظام ممفیس إبان وجوده التاریخ كمصلح مجدد بینما كان مؤسسا ورئیسا

عضو كانوا ھم القائمین بما عرف بالحركة الوطنیة 300بالقاھرة، وھو المحفل الذي ضم 
من أمثال سعد زغلول، قاسم أمین، محمود سامي البارودي، إبراھیم الیازجي، وتحریر المرأة

رب طالبھ اثنان ھما رشید رضا وھذا األخیر كان من أق.أدیب إسحاق، والشیخ محمد عبده
  .صاحب جریدة المنار، والشیخ عبدالرحمن البنا والد حسن البنا مؤسس اإلخوان المسلمین

قلیات مثل األرمن ضد العثمانیین فقاموا بمذابح بشعة ضد فضال عن ذلك تم تحریض األ  
شأ فرق من المسلمین وقطعوا أجسامھم وحرقوا المساجد، فاضطر السلطان للتدخل بحزم، وأن

وفي ظل ھذه الظروف قام األرمن بأعمال شغب في استانبول . الخیالة األكراد لحمایة المسلمین
عن طریق تفجیر 1905واشتركوا في مؤامرة الغتیال السلطان في عام 1896و1892في 

  .عربتھ، لكنھ نجا منھا، وثبت تورط الماسونیة في تدبیر تلك المؤامرة كما بینت التحقیقات
لما لم یظھر أمل للماسونیة في القضاء على السلطان، أقاموا ما عرف بلجنة الترقي و  

بدأت ھذه . واالتحاد التي تغیر اسمھا فیما بعد إلى لجنة االتحاد والترقي أو األتراك الشباب
ثم أقاموا . فنفي أعضاؤھا1897، واكتشف أمرھا في عام 1890الجمعیة السریة في عام 

األحرار العثمانیة، وخلص المؤتمر إلى عرف بمؤتمر 1902س في عام مؤتمرا لھم بباری
مثلما حدث في العراق بعد الغزو (تأسیس اإلدارات المحلیة للدولة على أساس القومیة 

وكأن التاریخ یعید (، وكذلك طلب المساعدة في إزاحة السلطان من الدول األوروبیة ).األمریكي
  ).نفسھ مع الفارق بین الشخصین

. أنشأ االتحادیون خالیا صغیرة كثیرة بحیث ال یعرف القیادة غیر واحد من كل خلیةو  
والتحق الكثیر من الضباط باالتحادیین حتى انضم إلیھم كافة ضباط الجیش العثماني الثالث في 

وتغاضى االتحادیون عن قتل المسلمین في البلقان على ید البلغار والیونانیین حتى . البلقان
وأدت . واغتالوا الموظفین العثمانیین الذین لم یتعاونوا معھم.ام السلطان عبد الحمیدیضعفوا نظ

كانت تعرف في تلك الفترة (ھذه الحوادث إلى انفصال بلغاریا وكریت والبوسنة والھرسك 
  ).بالبغدان واألفالق

حینما حدثت اضطرابات 1909مارس 31وبدأت أحداث االنقالب العثماني في   
قتل فیھا جنود من االتحاد والترقي، فجاءت قواتھم من البلقان بدعوى الدفاع عن باستانبول

وأعلنت تلك القوات األحكام العرفیة . السلطان، ومنع السلطان الجیش األول من االشتباك معھا
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مارس، واستصدرت فتوى من أحد الشیوخ واسمھ موسى31واتھمت السلطان بأنھ وراء أحداث 
وقد أعلن المحفل األعظم التركي مؤخرا على الصفحة الرئیسیة .السلطانأفندي بخلعكاظم 
شیوخ اإلسالم موسى كاظم أفندي ومحمود السلطان مراد الخامس وأنعلى اإلنترنتلموقعھ

فؤاد باشا ومدحت باشا وخیر الدین باشا : أسعد أفندي وعدد ممن تولوا الصدارة العظمى مثل
راھیم حقي باشا والكاتب نامق كمال كانوا جمیعا من أعضاء محفل التونسي وأحمد وفیق باشا وإب

ماسونيبالقرار لجنة من االتحادیین مؤلفة من یھوديالسلطانوأبلغت.برودوس في استانبول
وتم نفي السلطان إلى سالونیك المدینة العثمانیة . وأرمني وألباني وكرجي) قره صوإیمانویل (

وقد رثاه أحد . 1918وتوفي بھا في عام . یھود والماسونیة العثمانیةبالیونان والتي كانت معقل ال
  :أعدائھ رضا توفیق قائال

یذكر التاریخ اسمكعندما

الحق في جانبك ومعك أیھا السلطان العظیمیكون

نحن الذین افترینا دون حیاءكنا

أعظم سیاسي العصرعلى

إن السلطان ظالم، وإن السلطان مجنون :قلنا

ال بد من الثورة على السلطاناقلن

كل ما قالھ لنا الشیطانوصدقنا

ویكفي أن نعلم أن السلطان عبدالحمید منع الماسونیة في عھده، ولم تتمكن المحافل التركیة   
  .وحتى اآلن1909من العمل مرة أخرى إال بعد إزاحة السلطان عبدالحمید فبدأت العمل في عام 

م بواسطة مجموعة من قادتھم ھم إسماعیل أنور باشا، ومحمد وقد تولى االتحادیون الحك  
، وأحمد جمال باشا الذي كان أول أستاذ أعظم للماسونیة العثمانیة بعد إعادة افتتاحھاطلعت باشا

فتنازلوا عن لیبیا لإلیطالیین، وتوالت ھزائمھم بالبلقان وتوجت بالھزیمة في ). الشھیر بالسفاح(
واحتلت استانبول من قبل الحلفاء . وفقد فلسطین وسوریا لبریطانیا وفرنساالحرب العالمیة األولى 

واغتیل قادة االتحادیین في المنفى، حیث اغتیل .وفرضت معاھدات مھینة على الدولة العثمانیة
محمد طلعت في برلین، واغتیل أحمد جمال في تبلیسي بجورجیا، وقتل أنور باشا وھو یحارب 

  ).طاجیكستان الحالیة(في تركستان الجیش السوفیتي األحمر
وكان الھدف من المعاھدات المذلة ھو التمھید لتولي مصطفى كمال الذي عرف فیما بعد   

وھو أحد الماسونیین العثمانیین، الذي كان مجھول النسب وتبناه زوج ). أبو األتراك(بأتاتورك 
والتحق بعد تخرجھ من الكلیة . وأطلق علیھ أستاذه للریاضیات اسم كمال لتفوقھ. أمھ على رضا

وفي عام . 1907ثم انضم لالتحادیین في عام . الحربیة بحركة سریة للضباط اسمھا فادان
وحارب بعد ذلك . انسحب الحلفاء أمامھ في معركة جالیبولي لكي یظھروه كبطل حرب1915

ثم تولي . دفي القوقاز ضد الروس، وفي الحجاز ضد حركة الشریف حسین عمیل بریطانیا والیھو
وكان نجاحھ في طرد الیونانیین من تركیا . قیادة الدفاع عن فلسطین الذي انتھى بتسلیمھا لبریطانیا

ومنع ارتداء العمامة واستبدلھا بالقبعة . ثم أعلن إلغاء الخالفة. عامال حاسما لتولیھ قیادة الدولة
ھد المسلمین وعلى رأسھم واضط. كما حل المدارس الدینیة، ومنع ارتداء الحجاب. األوروبیة

العالمة بدیع الزمان سعید النورسي الذي قاد حركة لمقاومة أتاتورك فسجن ھو ومن 
وإضافة لكون أتاتورك عضو بعدة محافل ماسونیة فقد كان عدد كبیر من وزرائھ .ساعدوه
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عضوا من أعضاء البرلمان وكذلك 60فضال عن . ومساعدیھ وجنراالت جیشھ وشرطتھ ماسونا
وقد خطب اتاتورك في . بھ الخاص الذي كان نائبا لألستاذ األعظم للماسونیة التركیة حینھاطبی

نحن اآلن في ": خطبة كان مما جاء فیھا1924البرلمان التركي یوم إلغاء الخالفة في عام 
  ."القرن العشرین ، ال نستطیع أن نسیر وراء كتاب تشریع یبحث عن التین والزیتون

التي دعت الماسونیة للتخلص من السلطان عبد الحمید ھي رفضھ الدائم وكانت األسباب   
  :وقدم لھ العرض التالي1901لمنحھم أرض فلسطین، حیث اتصل بھ ھرتزل في عام 

ترغب جماعتنا في عرض قرض متدرج من عشرین ملیون جنیھ إسترلیني یقوم على "
اللتھ، تبلغ ھذه الضریبة التي الضریبة التي یدفعھا الیھود المستعمرون في فلسطین إلى ج

تضمنھا جماعتنا مائة ألف جنیة إسترلیني في السنة األولى وتزداد إلى ملیون جنیھ إسترلیني 
  .سنویاً 

أما سیر العمل . بھجرة الیھود التدریجیة إلى فلسطینویتعلق ھذا النمو التدریجي في الضریبة
  .فیتم وضعھ في اجتماعات شخصیة تعقد في القسطنطینیة

  : مقابل ذلك یھب جاللتھ االمتیازات التالیة
تشجعھا الحكومة غیر محدودة فقط، بلالھجرة الیھودیة إلى فلسطین، التي ال نریدھا

وتعطي المھاجرین الیھود االستقالل الذاتي، المضمون في . السلطانیة بكل وسیلة ممكنة
دولة شبھ . (التي تقرر لھمالقانون الدولي، في الدستور والحكومة وإدارة العدل في األرض

  ).مستقلة في فلسطین
ویجب أن یقرر في مفاوضات القسطنطینیة، الشكل المفصل الذي ستمارس بھ حمایة 

السلطات في فلسطین الیھودیة وكیف سیحفظ الیھود أنفسھم النظام والقانون بواسطة قوات 
  .األمن الخاصة بھم

  : قد یأخذ االتفاق الشكل التالي
سیكون لھذه الدعوة قوة . دعوة كریمة إلى الیھود للعودة إلى أرض آبائھمیصدر جاللتھ

  ".القانون وتبلغ الدول بھا مسبقا
  :أجابھم بالتاليالسلطان حاولوا مرة أخرى ففلما رفض   

بیت المقدس الشریف افتتحھ سیدنا عمر رضي هللا إن دیون الدولة لیست عاراً علیھا ، وإن"
تاریخیاً وصمة بیع األراضي المقدسة للیھود ، وخیانة األمانة أتحملعنھ ، ولست مستعداً أن 

یمكن أن لیحتفظ الیھود بأموالھم ، فالدولة العلیة ال.. المسلمون بالحفاظ علیھاالتي كلفني
  ".تحتمي وراء حصون بنیت بأموال أعداء اإلسالم

الشیخ ابو الشامات بعد ذه وقد أرسل السلطان رسالة إلى أستا. وإثر ذلك آثرت الماسونیة خلعھ
  :خلعھ جاء فیھا

بسبب المضایقة من رؤساء –نني أما ، سوى إنني لم أتخل عن الخالفة اإلسالمیة لسبب"
إن ھؤالء . وأجبرت على ترك الخالفة اإلسالمیةاضطررت–جمعیة االتحاد وتھدیدھم

للیھود ، في ، وأصروا علي بأن أصادق على تأسیس وطن قومي االتحادیین قد أصروا
.فلسطین ورغم إصرارھم فلم أقبل بصورة قطعیة ھذا التكلیفاألرض المقدسة

التكلیف مئة وخمسین ملیون لیرة إنجلیزیة ذھباً ، فرفضت ھذا) 150(وعدوا بتقدیم وأخیراً 
دفعتم ملء الدنیا ذھباً ، فلن إنكم لو: بصورة قطعیة أیضاً ، وأجبتھم بالجواب القطعي اآلتي 

الملة اإلسالمیة ، واألمة المحمدیة ، ما یزید عن بتكلیفكم ھذا بوجھ قطعي ، لقد خدمتأقبل
صحائف المسلمین ، آبائي ، وأجدادي من السالطین ، والخلفاء ثالثین سنة ، فلن أسود

.العثمانیین
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فقبلت بھذا جوابي القطعي اتفقوا على خلعي ، وأبلغوني أنھم سیبعدوني إلى سالنیك ،وبعد
العثمانیة والعالم اإلسالمي بھذا لتكلیف األخیر ، وحمدت المولى أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولةا

دولة یھودیة في األراضي المقدسة فلسطین وقد كان العار األبدي الناشئ عن تكلیفھم بإقامة
.فإنني أكرر الحمد والثناء على هللا المتعالولذا. بعد ذلك ما كان

والسالم علیكم ورحمة ..كاف في ھذا الموضوع ، وبھ أختم رسالتي ھذهوأعتقد أن ما عرضتھ
 .هللا وبركاتھ

  ".ھـ1329أیلول 22في عبد الحمید بن عبد المجید) خادم المسلمین(
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  عبد العزیز

وضع حاولت الماسونیة اغتالھ ب
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محمد طلعت باشا

  نامق كمال  أنور باشا  أتاتورك

  مدحت باشا  السلطان عبدالحمید الثاني

العالمة النورسيشعار االتحاد والترقيأتاتورك المعدل أوروبیا
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اء نحن اآلن في القرن العشرین ، ال نستطیع أن نسیر ور
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د موقع المحفل األعظم التركي یعلن العضویة الماسونیة لعدد من أعداء السلطان عبدالحمی
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آخر الخلفاء عبد المجید الثاني في منفاه 
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-أعضاء االتحاد والترقي وقت االنقالب على السلطان عبد الحمید
1909أبریل 27
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السلطان عبدالحمید آخر الخلفاء الفعلیین المدافعین عن اإلسالم



293

جمال الدین األفغاني الحسیني الكابلي، مؤسس ورئیس أحد المحافل 
الماسونیة الكبرى في مصر في آواخر القرن التاسع عشر

السلطان عبدالحمید الثاني وقت تولیھ 
1876الحكم في 

محمد عبده مفتي مصر الماسوني السلطان عبدالحمید الثاني وقت تولیھ 
1876الحكم في 
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:االنقالبات في الدول اإلسالمیة
كان نجاح الماسونیة في القضاء على الخالفة عامال حاسما في اختیارھا للخطوة التالیة 

فھدف الماسونیة النھائي ھو جعل شعوب . للتعامل مع المناطق التابعة للخالفة اإلسالمیة سابقا
ولكن لیتحقق ھذا . ولي الحكمالعالم ومنھا الشعوب اإلسالمیة تأتي راكعة لتطلب من الدجال ت

الھدف كان البد من مرحلة انتقالیة تمثلت في تسلیم الماسونیة الحكم لحكومات وطنیة في ظاھرھا 
  .ولكنھا ماسونیة في السر كبدیل عن الحكم االستعماري

فالصفات التي یجب أن تتوافر فیمن . وكان نموذج أتاتورك ھو االختیار المفضل للماسونیة
  :كم كقائد وطني ظاھریا ھي التاليیتسلم الح

كما أنھم ال یتورعون عن . أن یكون عسكریا ألن العسكریین ال یترددون في تنفیذ األوامر
.سفك الدماء في سبیل تحقیق المطلوب منھم

بحیث تكون لدیھ رغبات مادیة واجتماعیة ال یستطیع . أن یكون من عائلة متواضعة الحال
.فتصبح الماسونیة أباه وأمھ. ونیةتحقیقھا إال من خالل الماس

أن یكون ذا اتجاھات علمانیة فیكون من السھل توجیھھ لضرب المسلمین.
ھذا النموذج في عدد من الدول اإلسالمیة مثل ) البناؤون األحرار(وقد اتبعت الماسونیة 

جیش ذا ، التي اتخذت واجھة لھا قائدا بال)الضباط األحرار(مصر حینما سلمت الحكم إلى حركة 
ثم بعد أن استقر لھا . سمعة طیبة ھو محمد نجیب والذي لم یكن ضمن أعضاء تلك الحركة أساسا

وأنشأت حكما قمعیا ضد شعبھا . األمر قامت بسجنھ في بیتھ لثالثین عاما، واغتالت ابنھ إلرھابھ
  . ونشرت الفساد حتى ال یستطیع الشعب إزالتھا

ین وھم من الذین تتوافر فیھم المواصفات السابقة وفي سوریا سلمت الحكم إلى ضباط بعثی
ونتیجة . فضال عن كونھم من أقلیة دینیة ھي النصیریة العلویة التي تكن كرھا عمیقا للمسلمین

  .انت المذابح ضد المسلمین في أوائل الثمانینات من القرن العشرین، وكذلك الحكم الحدیديلذلك ك
وكان من ضمنھم 1968البعثیون الحكم في عام وحدث األمر ذاتھ في العراق حیث تسلم 

ثم أظھر اضطھاد . صدام حسین الذي التحق بالماسونیة العراقیة التي كان خالھ عضوا بھا
ولكن التناقض یزول حینما نعلم أن الماسونیة . الماسون بعدما تولى الحكم، وھو ما قد یبدو تناقضا
والحدیث عن دمویة صدام ال . اسب استراتیجیةال تتورع عن التضحیة بأتباعھا من أجل تحقیق مك

للطقس 33وقد ذكرت العدید من المصادر الماسونیة أنھ رقي للدرجة .یحتاج إلى برھان
  .االسكتلندي

وفي لیبیا سلم الحكم إلى ضابط لم یتصف فقط بالصفات السابقة بل زاد علیھا اختالل 
نیة ألعوبة یمكن تحریكھا ففضلتھ على الملك فكان حكم القذافي الذي رأت فیھ الماسو. العقل كذلك

  .إدریس السنوسي الماسوني العریق
وتكرر األمر ذاتھ في الجزائر والیمن والسودان وباكستان وإندونیسیا وموریتانیا فتم تسلیم 

  .الحكم للعسكر الماسون
ن وفي الدول التي لم تكن لتتأقلم مع النموذج األتاتوركي، فقد وجدت الماسونیة أنھ م

األفضل أن یستمر تداول الحكم فیھا في ید عائالت قبلیة تدین بالوالء للحمایة الماسونیة، وتعمل 
  .على إلھاء شعوبھا بأموال قلیلة بینما تتدفق ثروات تلك البالد في حسابات أفراد تلك العائالت
جح وبینما كانت تلك العائالت تداري عبودیتھا الماسونیة في الماضي، أصبحت في ظل تب

الماسونیة بالحكم تتبارى في الطاعة الماسونیة عالنیة، فما بین تغییر المناھج لحذف تعلیم الدین 
لفتح قواعد عسكریة لجیوش الماسون، إلى توفیر مدن اإلسالمي، وتقدیم تخفیضات وعروض

  .ترفیھیة للترویح عن تلك الجیوش، على أن تتاح فیھا الخمر والمیسر والبغاء
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ب أن ذلك راجع لفساد مالي وأخالقي لمن تولوا الحكم، بینما ھو عائد في واعتقدت الشعو
وما الفساد المالي واألخالقي . األساس للتدخل المباشر للماسونیة في تحدید من یتولون أمور الحكم

إال بعض المواصفات التي تؤھل الفرد أو العائلة لكي تكون حكومة دیموقراطیة في نظر 
  .ن إما ملكا ضلیال أو عبدا ذلیالفھم یریدو. الماسونیة

واألشخاص الذین نختارھم من صفوف الشعب اختیارا دقیقا ضامنا لنا "...:البروتوكول الثاني
التمرس كاملي االستعداد للخدمة الطائعة، لن یكونوا من طراز الرجال الذین سبق لھمأن یكونوا

یدنا، فنتخذ منھم مخالب كم في قبضةبفنون الحكم والحكومة، حتى یسھل اقتناصھم والوقوع المح
یكونون لھم مستشارین من وراء ستار، صید، ویتوالھم منا أشخاص أھل علم مكین وعبقریة،

ئوا منذ الصغر تنشئة واختصاصیین وخبراء، وھؤالء الرجال المختارون منا، یكونون قد ُنشِّ
لوا ما تعلمون، قد مضى علیھم لتصریف شئون العالم تأھیال كامال، ویكونون، كخاصة، وأُھِّ

التاریخ، وھم یرتضعون معلوماتھم التي یحتاجون إلیھا، من مناھجنا السیاسیة ودروسزمن،
فقد َبُعَدت الشقة بینھم وبین أما الغوییم. ومن مالحظة سیر الحوادث وھي تقع على توالي الوقت

غیر المتحیزة، إذ ُجلُّ ما تبلغ بالمالحظة التاریخیةأن یكونوا قادرین على االھتداء إلى الحكمة،
الطرق النظریة على نمط رتیب، دون أن یتعمقوا في تسلیط العین الفاحصةاستنارتھم بھ ھو

–نقیم لھم أّي وزن فلیس بنا من حاجة، والحالة ھذه، أن. النافذة على مدار النتائج للحوادث
اصھم، أو یظلوا یعیشون على اقتنفلندعھم في حالھم وما یشتھون ویحّبون، حتى تأتي ساعة

ویتباھون بذكریات ما سبق لھم التمتع بھ من اآلمال تنتقل بھم من مشروع خیالي إلى آخر،
وقد نجحنا في إقناعھم بأن ما لدیھم من . الرئیسي الذي یمّثلونولیبق ھذا كلھ دورھم. لُبانات

بواسطة و ھذا، فدأبناوما دام غرضنا ھ. نظریة، إنما ھو من ُحرِّ محصول العلممعلومات
أھل الفكر منھم، أما. صحفنا أن نرّسخ فیھم االعتقاد بصحة ما یحملون من نظریات وآراء

ُغفل عن االستعانة بوضع التجربة على فینتفخون ازدھاء بما لھم من حّظ المعرفة، وتراھم، وھم
م علم ومعرفة، موضع العمل، ولكن ما ھو في نظرھمحك المنطق، یندفعون إلى وضع نظریاتھم

ُعِنَي عمالؤنا االختصاصیون بتصنیفھ لھم بحذق ومھارة، وُھیئ ھذا كلھإن ھو في الواقع إال ما
...".لتتنور أذھانھم بھ على االتجاه الذي نرید

كالمي الیوم بتكرار خالصة ما قلتھ سابقاً، وأرجو منكم أن تعوا ابتدئ"  :البروتوكول العاشر
ات والشعوب إنما تقفان في تحلیل المسائل السیاسیة عند الظواھر الأن الحكومفي أذھانكم

إال التسكع وراء الُمَتع وكیف یقوى الغوییم على النفاذ إلى بواطن األمور، وال ھّم لمثلیھم. تتعداھا
مصلحتنا االنتباه لھ، لما في ذلك من الفائدة لنا والملذات؟ وھذا اإلیضاح الذي أبینھ اآلن، تقتضي

یتعلق بتوزیع السلطة، وحریة الرأي، وحریة الصحافة، والمعتقد ا نضع في المیزان ماعندم
والمساكن، وما وقانون الجمعیات، والمساواة أمام القانون، وحرمة المال والمقتنیات،الدیني،

فھذه المسائل . رد فعل في المجتمع، وما تحدثھ القوانین من قوة)غیر المباشرة(یتعلق بالضرائب 
. بساط البحث علناً، وعلى مسمع ومرأى من الشعبمن الخطورة والدقة بحیث ال تطرح علىھي

من ھذا، وال مناص، فیقتصر على ذلك الشيء مجمالً، وال یسمى فإذا استدعت الضرورة شیئاً 
القوانین یعین تعییناً، ویجتنب التفصیل، ویكتفى بالقول المقتضب أننا نعترف بھذهبالصراحة أو

بعدم تسمیتنا المبدأ أو القاعدة والسبب في ما ینبغي أن نتخذه من مجانبة وصمت، ھو أننا. یةالجار
لنا حریة التصرف والعمل، فنسقط ھذا األمر أو على وجھ التحدید الذي ینفي كل شبھة، تبقى

وعلى .لما یتراءى لنا، دون أن یكون من وراء ذلك ما یوقظ االنتباهنعیده، نقّره أو نثبتھ، تبعاً 
   .وھذا ما نحاذرھذا، إذا ذھبنا إلى التعیین والتحدید، فكأننا قد طرحنا المسألة للنقاش،العكس من
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ھؤالء من عادة الدھماء، أن یستھویھم العباقرة الممثلون للقوة السیاسیة، وما یأتیھومن
ھذا عمل : عجاب بھااألفعال واإلأفعال البأس واإلقدام والجرأة، فیقول الدھماء في الثناء على تلك

أجل، إنھ حیلة وخدیعة، ولكنھ بغایة ! عمل رائع مدھشال یعملھ إال الوغد ابن الحرام ولكنھ حقاً 
  !البراعة والدھاء

الھیكل األساسي نعتمد علیھ، أن نجتذب انتباه األمم إلى العمل الذي نقوم بھ من بنائناومما
أنھ من الضروري لنا قبل كل ھو السبب فيوھذا. للنظام الجدید، وھو ما وضعنا نحن خططھ

الروح البطاشة التي ال تعرف الخوف وال تھاب شيء، أن نسلح نفوسنا ونّدخر في قلوبنا تلك
روح الفاتك الغشوم، الروح التي تعتلج في صدور -عقبة العواقب، وتكتسح في طریقھا كل

ساء إن الزمان قد: "قلنا للشعوب المختلفةومتى ما أنجزنا االنقالب، . رجالناالعاملین الفعالین من
الذي بین أیدیكم، وما نحن بكم، فاختلت أموركم وانھارت، وعمَّ الشقاء أحوالكم ومأل آفاقكم، ففسد

ت علیكم كل ھذا العذاب ھنا إال من أجل خیركم ومالشاة األسباب التي التمسك بزھو -جرَّ
دولة من نقٍد مضروب ال یعدو حیزھا، وأنتم في اإلقلیمیة، وما لكلالقومیات، وقضایا الحدود

داً لنا، أو جارحاً لما أتینا منالخیار، انقالب، لكن أیكون الحكم والحالة ھذه، أن تحكموا حكماً مؤیِّ
تفحصوا، وَتصدقكم التجربة لما نحن مقّدمون إلیكم؟ فإذا عادالً منصفاً، إذا أجریتموه علینا قبل أن

على على ھذه الصفة، فالدھماء یأخذھم االغترار بنا، فتثني علینا وترفعناوقلناه ما فعلنا ھذا
الفوائد المتوخاة من وبھذا تتجلى. األكتاف باإلجماع رفع المنتصر الظافر، وكلھم أمل ورجاء

أو حق االنتخاب، إذ نكون قد جعلنا من ھذه الحیلة التي أدخلناھا علیھم وھي االقتراع، التصویت،
الوصول إلى صولجان العالم، بعد أن تغلغلت فتنة التصویت في كل اتنة ما یكفل لناالوسیلة الف

كل فئة من البشر، مھماً تكن ھذه الفئة ضئیلة الشأن، وسادت في االجتماعاتمكان، وأصابت
على أن یعرفونا والھیئات عند كل فریق، وأعطت اآلن ثمراتھا للمرة األخیرة، إذ یجمع الناس

م حق التصویت ونجعلھ ولكي َتسلم ھذه الثمرات كما نشتھي،: ا علیناقبل أن یحكمو علینا أن نعمِّ
لیكون لنا من ذلك الكثرة الكاسحة المطلقة، مما ال ننالھ من شامالً بال فارق في الطبقة أو األھلیة،

تلقیحھ بالنفس، ووإننا بإشرابنا الجمھور كلھ نزعة االعتداد. المتعلمة من أرباب األمالكالطبقة
من ِقَیٍم ثقافیة، وأزحنا من الطریق األفراد بھذا اللقاح، نكون قد فككنا رابطة األسرة، وأذبنا ما لھا

أن ینشقُّوا عن الجماعة المذعنة ویذھبوا طریقاً مخالفاً لنا، وإذا ما الذین ُیحتمل لِما لھم من عقل
األفراد المنشقّین نا یقومون علىلھم أن یفعلوا مثل ھذا، فالدھماء الذین أصبحوا في جھتعنّ 

. ألننا نكافئھم على الطاعة واإلصغاءفالدھماء حقاً اعتادوا أن یصغوا لنا وحدنا،. ویخرسونھم
عنیفة، وھي على وضع ال تتمكن معھ من إتیان أیة حركة بھذه الطریقة نخلق قوًة طائشًة عمیاء

الریاسة، وھم من الدھماء، وأمسى أمرھم عمالئنا الذین أقعدناھم مقعد في أي اتجاه دون إرشاد
قوتھ والوصول ثم إن الشعب لن یتوانى في االستكانة إلى ھذا العھد، ألنھ یعلم أن تحصیلبیدنا،

 .ھؤالء المنصوبین علیھإلى مطالبھ ومنافعھ، كل ذلك یكون موقوفاً على اّتباع قادتھ
إذا ألن ھذا األمر, اغ واحد منامشروع إنشاء الحكومة، فینبغي أن ینفرد بوضعھ دموأما

فعلینا أن . من التماسكتواله عدة نفر، اختلف الرأي ووقع التنابذ، وجاءت الحكومة وال نصیب لھا
یجوز بحال عالجھ بالمناقشة العلنیة، كي ال ندقق في ھذا المشروع من ناحیتھ العملیة، لكن ال

خاصیة التماسك والترابط وما تضمنتھ كل واإلحكام، وُتسلب منھ یفسد ما فیھ من مزایا الضبط
التغییر فإذا أبحنا للدھماء نقاش المشروع، واقترحوا. المقاصد التي أرسلناھا غامضةفقرة من

مذاھب متضاربًة ال تقف عند حّد، والتبدیل، بطریق التصویت، فكأننا أبحنا لھم أن یذھبوا في ذلك
فھم، وھم بعد ذلك أقصر مدًى فكریاً من أن سوءوتتصادم أقوالھم وآراؤھم إلى ما فیھم من

أالّ یطرح بنتاج عبقریة رجالنا إلى أنیاب من ینھشھا، حتى وال إلى یكتنھوا خفایاه فیجب علینا
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على قلب وھذه المشروعات االنقالبیة ال تكون حتى اآلن قادرة. المتزعم من الدھماءالنفر
ُتحدث تغییراً في المجال تطیع أن تبلغھ أنھاقصارى ما تس. األنظمة القائمة، رأساً على عقب

تبدیٌل كذلك في مجرى حركة التقدم والتطور، االقتصادي، وبحكم النتائج كلھا جملة واحدة، یقع
: جمیع البلدان نرى شیئاً واحداً، اختلفت أسماؤه واتحد معناهوفي.ینسجم واتجاھنا المخطط

جلس الشیوخ، مجلس الشورى األعلى، السلطةالنیابي، مجلس النواب، والوزارة، مالتمثیل
ھذه المؤسسات من وال حاجة بي أن أوضح لكم ما بین. االشتراعیة، السلطة التنفیذیة وأمثال ذلك

نظركم إلى أن كالً من ھذه المؤسسات، وإنما ألِفت. الصلة اآللیة الرابطة، إذ تعلمون ذلك جیداً 
وأرجو منكم المالحظة أن نعتي . ى عاتق الدولةعلتقابلھ وظیفة مھمة ن الوظائف التي تقع

السابقة ھنا، ال أعني بھ أن األھمیة المقصورة، عائدة إلى المؤسسة الوظیفة بالمھمة في العبارة
وھذه  .بل أعني أن األھمیة ھي أھمیة الوظیفة التي تقوم بھا المؤسسة. كال. حیث ھينفسھا من

وتنفیذیة، وھي تقوم بھا لدولة، من إداریة واشتراعیةالمؤسسات قد اقتسمت فیما بینھا وظائف ا
كلھ، فھي أھمیة الوظیفة التي تقوم بھا قیام أعضاء الجسم اإلنساني بوظائفھ نحو مركب الجسم

فیما بینھا وظائف الدولة، من إداریة واشتراعیة وتنفیذیة، وھذه المؤسسات قد اقتسمت. المؤسسة
واحد نساني بوظائفھ نحو مركب الجسم كلھ، فإذا اعتلَّ عضوقیام أعضاء الجسم اإلوھي تقوم بھا

   .فیدركھ الفناء..كلھمن ھذا المجموع اعتل سائره بفعل تعدي األثر، ثم یفسد الجسم
مرض قاتل، أدخلنا اسم اللیبرالیة على جھاز الدولة، تسممت الشرایین كلھا، ویالھ منولَّما

   ..ة وسكرات الموتفما علینا بعد ذلك إالّ انتظار الحشرج
یقي الغوییم اللیبرالیة أنتجت الدول الدستوریة التي َحلت محل الشيء الوحید الذي كانإن

مدرسة لتعلیم فنون االنشقاق، والدستور، كما تعلمون جیداً، ما ھو إال. السلطة المستبدة-
ة الحزبیة العقیمة، بالرد والمخالفة، والمشاكسوالشغب، وسوء الفھم، والمنابذة، وتنازع الرأي

مدرسة إلعداد العناصر التي تفتك بشخصیة الدولة : وبكلمة واحدة .والتباھي بإظھار النزوات
ینعي على ومنبر الثرثارین وھو لیس أقل من الصحف إفساداً في ھذا الباب، راح. نشاطھاوتقتل

وھذا السبب كان حقاً، .نفعالحكام خمولھم وانحالل قواھم، َفَجَعلھم كمن ال یرجى منھ خیٌر أو
فأطل عھد الحكم . فأُسقطوا من على كراسیھمالعامل األول في القیام على كثیرین من الحكام

وھو ما -الحكم بمطیة من ِقَبلِنا ونجعلھ على رأس الحكومة الجمھوري، وتحقق، فجئنا نحن نبدل
المتفجرة نھ المادة األساسیةنأتي بھ من عداد مطایانا أو عبیدنا، وھذا ما كان میعرف بالرئیس،

 .شعوب الغوییممن األلغام التي وضعناھا تحت مقاعد شعب الغوییم، بل على األصح
نكون قد وحینئذ. وفي المستقبل القریب، سننشئ نظام مسؤولیة رؤساء الجمھوریات

المطواع التي یكون الرئیس أصبحنا في وضٍع یمكننا من إغفال القیمة الشكلیة في إجراء األمور
الذین یتھافتون على الكراسي والوصول إلى الحكم، ثم وماذا یھمنا إذا رأینا. ھو المسؤول عنھا

ظھور أزمٍة مغلقة ناشئة عن استحالة العثور على رئیس جدید، َیفني بعضھم بعضاً، في حال
   .الداھیة الدھیاءیوقع البالد فيومثل ھذه األزمة

سنشیر بإجراء انتخابات الختیار ھذا الرئیس، ویكوننقتطف الثمرات من خططنا، وحتى
ولم یكتشف بعد، اختیاره من بین أولئك النفر الذین سبق لھم فتلطخ ماضیھم بما یشین ویعیب،

من ھذا الطراز، ال بد أن یكون كالذي كان من فضیحة بناما، أو غیرھا، والذي نختاره رئیساً 
وما یدفعھ إلى ھذا، خشیتھ أن ُیفَضح . توحیھ خططناع ماعمیالً لنا موثوقاً بھ، قادراً على اتبا

یضاف إلى ھذا ما في نفسھ من الرغبة الطبیعیة، كما في غیره، أمره، وُیكشف الستر عنھ،
أما مجلس. انساق إلیھ من جاه وامتیاز ومقام ومكانة ظاھرة، عن طریق السیاسةلالحتفاظ بما

وانتخابھم، ولكننا سننزع تغطیة على الرؤساء، وحمایتھمالنواب فشأنھ أن یكون بمثابة الوقاء لل
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وحق تغییر القوانین القائمة، ألن ھذا الحق من المجلس حق االقتراع فیمن ھو الرئیس الجدید،
الذلول، ثم من الطبیعي أن ما یتمتع بھ الرئیس من صالحیات نمنحھ الرئیس المسؤول، المطیة

نمّده أو الضغینة، َفُیمَطر بالنقد والتجریح من كل جھة، لكننابالنبال، من الحسدیجعلھ ھدفاً یرمى
النواب، والشعب أعمى، بما یدافع بھ عن نفسھ، وھو حق االحتكام إلى الشعب، من فوق رؤوس

ھو إعالن : ھذا، فإننا سنسلّح الرئیس بحق آخروما عدا. اعتاد االنقیاد والطاعة) أو كثرة الدھماء(
ناحیة أن الرئیس بصفة كونھ القائد األعلى للجیش وسید البالد، ّوغھ منونبرر ھذا ونس. الحرب

البالد یكون في متناولھ ھذا الحق لحاجتھ الضروریة إلیھ من أجل الدفاع عن سالمةینبغي أن
  .الدستوروحمایة الدستور الجمھوري الجدید، فھو المسؤول عن الدستور وھو یمثل

مجلس النواب حق توجیھ السؤال إلى الحكومة، أوعن ھذا، فإننا سننزع من وبمعزل
الحفاظ على األسرار استجوابھا، فیما تتخذه من تدابیر في نطاق صالحیتھا، ونتخذ حّجة في ھذا،

النواب إلى الحد األدنى، فیخف بذلك الشغب وأكثر من ذلك، فإننا سنخفض عدد. السیاسیة للدولة
فإذا ھو مع ھذا، اندفع إلى الشغب . شتغال بالسیاسةالشره لالالسیاسي، ویتوارى من في نفسھ

فالمندفعون ال یكونون إال قلة، فنجرفھم ونمسحھم مسحاً، وذلك بأن یطلب ردوھذا ال یتوقع،
النواب ومجلس الشیوخ ویتوقف على الرئیس تعیین الرئیسین لمجلس..األمر إلى األمة الستفتائھا

النیابیة جلسات عدیدة، فیختصر ذلك إلى أقل تعقد المجالسوبدالً من أن . وتعیین وكیلیھما أیضاً 
والرئیس، بصفتھ رئیس السلطة التنفیذیة، یكون من صالحیتھ  .عدد ممكن ولبضعة أشھر وكفى

فترة النواب إلى االنعقاد، ولھ تعطیلھ أو حلّھ، وفي ھذه الحالة األخیرة تطولأیضاً دعوة مجلس
كلھا، وھي في مادتھا غیر وحتى ال تقع نتائج ھذه األعمال. الحّل قبل العودة إلى انعقاد آخر

یكمل استواء مخططنا، ونحن جعلناه مسؤوالً قانونیة، على كاھل الرئیس فتھیض جناحھ، قبل أن
ل أعباءه، فإننا سنحرض الوزراء وكبار الموظفین اإلداریین على أال یأخذوا إخَذه، وال تحمَّ

بدالً مسألة رأیھم مستقلین عنھ، وبھذا یصبحون ھم كبش النطاحأھوائھ، لیروا في الیجاروه في
ة، بأن ھذا األسلوب من أسالیب. منھ عملنا، ال ُیسَمح بتطبیقھ إال فیما وإننا نوصي الوصیة الُملِحَّ

األعلى أو مجلس الوزراء، لكن من المؤكد لن یسمح بذلك یتعلق بمجلس الشیوخ ومجلس الشورى
 .لموظفین بمفردھم

التفاسیر ینبري الرئیس، بإیعاِزٍ◌ منا، یبّین أن منشأ ھذه العقدة إنما ھو تضاربثم
ویكون لھ الحق بعد ذلك أن یقترح  .القانونیة المتعددة، ثم ُیلِغي كل ذلك عندما نشیر إلیھ باإللغاء

یتخطى أحكام الدستور، وحجتھ في ھذین األمرین ما ویضع قوانین مؤقتة، بل أكثر من ھذا، أن
   .العلیاقتضیھ مصلحة الدولةت

خطوًة، ما التدابیر نتمكن من القبض على السلطة التي ندّمر بھا شیئاً فشیئاً، وخطوةً بھذه
ذلك قلب كل حكومة وجعلھا نرید إزالتھ من دساتیر العالم تمھیداً لالنتقال الكبیر، ثم یعقب

   .مقطورة إلى سلطتنا تابعة طائعة
 .السلطة المستبدة المطلقة، قد یقع حتى َقبل تدمیر الدساتیربصاحبنا، صاحب واالعتراف

- ومخالفاتھم للقوانین وإنما تقع ھذه الحالة عندما تھبُّ الشعوب، وقد َسِئَمت من عجز الحكام
عنا، وأعطونا َملِكاً واحداً یحكم الدنیا كلھا، اذھبوا بھؤالء: "صائحة) وھذا ما سنعنى بتدبیره(

ویخلّصنا من مسائل الخالفات على الحدود-شملنا، ویالشي أسباب فرقتنا عویوّحد أمرنا، ویجم
- ترزح تحتھا الدولة اإلقلیمیة، والتباھي بالقومیة والعنصریة، والتزمت الدیني، والدیون التي

 ."حكامنا وممثلونا السابقونویوردنا موارد األمان والسالمة، ویحقق لنا ما فشل فیھ
بد من العلم، إننا من أجل أن نھیئ لجمیع األمم إطالق ھذه الصیحة، التعلمون تمام وإنكم

ویقعدھا، فتسوء العالقات بین وسیلة إلى ذلك، وھي رمي البلدان المختلفة بما یشغل بالھا، ویقیمھا
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طریقھ حتى تستنزف قوى اإلنسانیة، وتھلكھا الحكومات ورعایاھا، ویظل ھذا االنھیار في
الكراھات، والمكائد والحسد، واالستغاثات طلباً للنجاة من تعذیب بینھااالنقسامات، وتفشو 

ال مخرج كما تفشو المجاعات ونشر جراثیم األمراض عمداً، فیستسلم الغوییم فیرون أناألجساد،
   .شئ آخرلھم وال سالمة إال بأن یلوذوا بسلطتنا الكاملة المجھزة بالمال وكل

نفس واستراحة، فالیوم الذي نرتقبھ، یقلُّ األمل كثیراً في الوصول لكننا إذا أعطینا األمم فترة ت
  ".إلیھ
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  :الماسونیة والحروب العالمیة
الرئیس األعلى (طبقا للرسائل المتبادلة بین قطبي الماسونیة الجنرال األمریكي ألبرت بایك   

، والكاتب )في زمانھیة والجنوبیة للوالیات المتحدة، وكاھن الماسونیة األعلى لللسیادتین الشما
رئیس النورانیین في أوروبا والكاھن األعلى لطقس مصراییم (یطالي جوزیبي مازیني اإل

فإن ألبرت بایك اقترح القیام بثالث حروب عالمیة ) الماسوني ومؤسس المافیا والكاربوناري
ن تكون الحروب وكان اقتراح بایك أ). تحت قیادة الدجال بالطبع(للتمھید لقیام الحكومة العالمیة 

  :العالمیة كالتالي
تكون بین ألمانیا وانجلترا والھدف منھا القضاء على روسیا القیصریة :الحرب األولى

ووضع نظام شیوعي مكانھا یكون سببا في كثیر من الثورات والحروب التي تحقق 
مل وقد تم تعدیل ھذا الھدف فیما بعد لیش. الماسونیة من خاللھا مكاسب عاجلة أو آجلة

القضاء على عدد من نظم الحكم ومنھا الخالفة اإلسالمیة، ونظام قیاصرة ھوھنزولرن في 
.ألمانیا وأباطرة ھابسبورج في النمسا والمجر

وكان الھدف المعلن أمام العالم لتلك الحرب ھو اغتیال ولي عھد النمسا األرشیدوق 
جافریلو برینسیب من صرب البوسنة ھوعلى ید شاب 1914فرانز فردیناند في عام 

البوسنة الشابة كان عضوا في منظمة سریة تمسك الماسونیة بزمامھا وھي منظمةالذي
.والتي كانت فرعا لمنظمة تدعي الید السوداء

والھدف منھا أن . وتكون بین ألمانیا النازیة وحلفائھا وبین انجلترا وحلفائھا:الحرب الثانیة
تكون ھي قطب الصراع ضد الرأسمالیة وتحرك تخرج الشیوعیة محققة مكاسب دولیة ف

وأما الھدف . الماسونیة االثنتین من أجل إحكام سیطرتھا في الطریق إلى الحكومة العالمیة
وكان الھدف المعلن للحرب . اء دولة لیھود العالم وھو ما كانالفرعي الثاني فكان إنش

.1939ي عام العالمیة الثانیة ھو ھجوم ألمانیا على بولندا واحتاللھا ف
وإذا نظرنا إلى أطراف الصراع في تلك الحرب نجد أن المعسكر البادئ للحرب 

  .ھو معسكر المحور الذي تكون من ألمانیا وإیطالیا وانضمت إلیھم الیابان الحقا
فكان . وكان رؤساء ھذا المعسكر من صنائع الماسونیة رغم معاداتھم لھا ظاھریا

من منتسبي منظمة ثولة التي كانت إحدى األیدي الماسونیة أدولف ھتلر المستشار األلماني 
في ألمانیا، كما كانت لھا عالقات بمنظمة الجمجمة والعظام في الوالیات المتحدة، وھو ما 

من الحصول على مساعدة المصرفیین ) النازي(مكن الحزب الوطني االشتراكي 
.ش جد جورج بوش االبناألمریكیین المنتسبین للجمجمة والعظام ومنھم بریسكوت بو

والصلیب المعقوف الشھیر رمز النازیة ھو من الرموز القدیمة للشمس التي سبق أن 
  .عرفنا أنھا رمز إلبلیس

ولیس ھذا فقط بل إن والد ھتلر ألویز ھو االبن غیر الشرعي ألنا ماریا 
ئلة شیكلجروبر وابن إحدى العائالت الیھودیة الغنیة التي كانت تعمل لدیھا وھي عا

فرانكنبرجر والتي ظلت ترسل مبلغا مالیا ثابتا ألنا حتى بعد زواجھا من الرجل الذي منح 
  .لقبھ البنھا

وكان قائد إیطالیا في ذلك الوقت بنیتو موسولیني الحاصل على الدكتوراة في العلوم   
وقد منحتھ الماسونیة لقب األستاذ. السیاسیة عن أطروحتھ حول كتاب األمیر لمكیافیللي

  .األعظم الشرفي للماسونیة في إیطالیا قبل أن یتظاھر باضطھاد الماسونیة
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فكان ھناك الرئیس األمریكي فرانكلین روزفلت الذي كان أما في الناحیة األخرى  
وزراء بریطانیا ونستون تشرشل الذي وكان ھناك كذلك رئیس . ماسونیا ونورانیا عریقا

ومعھم جوزیف . نة قدماء اإلنجلیز الوثنیةكان ھو اآلخر ماسونیا عریقا وعضوا بكھ
  .ستالین الذي كان كما رأینا سابقا یھودیا شیوعیا من صنائع الماسونیة

فكان ستالین حلیفا . وكان المشھد الذي بدت علیھ الحرب الثانیة مختلفا في البدایة  
یات وكانت الوال. وكان تشرشل لم یصل بعد لكرسي رئاسة الوزراء في بریطانیا. لھتلر

  .المتحدة معزولة وراء حدودھا القاریة بعیدا عن الحرب
یة فیھا لما خالل الحرب وقعت بعض األحداث والتي لوال معرفتنا بدخل الماسون  

  :بالغریبةكان لنا أن نصفھا إال
ضد جیوش الحلفاء في استخدام أسلوب الحرب الخاطفةبعد نجاح ألمانیا.1

لم تقم في أواخر مایو . كا واسكندنافیا وفرنساعلى ھولندا وبلجیواستیالئھا سریعا 
بمھاجمة الجیش االنجلیزي الذي كان ینسحب انسحابا غیر منظم عن 1940

وكان یمكن للقوات األلمانیة القضاء التام على . طریق میناء دنكرك في فرنسا
القوات االنجلیزیة التي كانت تشكل قوة الجیش االنجلیزي الرئیسیة في أوروبا، 

!!!أن ھتلر أمر قواتھ بالتوقف غیر 
االتحاد السوفیتي دون مبرر وتنفیذ عملیة قیام ألمانیا باالنقالب على حلیفھا .2

في الوقت الذي كان فیھ االتحاد السوفیتي قد ارتضى . 1941برباروسا في یونیو 
وكان . 1939تقسیم النفوذ مع ألمانیا طبقا لمعاھدة عدم االعتداء الموقعة في 

ولكن فجأة یقدم ھتلر على عمل أخرق . زودون ألمانیا بالبترول كذلكالسوفیت ی
!!!وھو فتح جبھة جدیدة للحرب ال مبرر لھا ضد قوة بشریة وعسكریة كبیرة

عمل الرئیس األمریكي روزفلت على استفزاز الیابان لكي تھاجم الوالیات المتحدة .3
ات البترول إلى من خالل وسائل عدیدة كان آخرھا فرض حصار بحري على إمداد

على الرغم من تأكیده مسبقا للشعب . ، وھو ما كان بمثابة إعالن للحربالیابان
.األمریكي بأنھ ال یرید التدخل في الحرب العالمیة

وقد أكد عدد من قادة البحریة األمریكیة أنھ كانت ھناك مؤشرات قویة على أن 
س روزفلت لعمل احتیاطات الیابان ستقوم بمھاجمة بیرل ھاربر، وأنھم دعوا الرئی

  .مختلفة غیر أنھ تجاھل تحذیراتھم عن عمد
ومن ھؤالء القادة األدمیرال ریتشاردسون القائد األعلى لألسطول األمریكي في 

وأخبره بمخاوفھ التي 1940المحیط الھادي والذي زار روزفلت مرتین في عام 
خاصة في منطقة تمثلت في أن سفن األسطول غیر معدة للحرب وأن دفاعاتھا و

وبدال . ھاواي ھي تحت المستوى المطلوب لصد ھجمات الطائرات والغواصات
من أن تتم دعم مطالبھ والثناء على تفانیھ في عملھ، تم إعفاؤه من منصبھ في ینایر 

دخال لقبول أي شیئ یعطل خططھا إلفلم تكن الماسونیة على استعداد . 1941
  .الوالیات المتحدة في الحرب

ا لذلك فإن السفیر األمریكي في طوكیو جوزیف جرو ارسل إلى وزارة وتأكید
أخبر الوزیر البیروفي : " جاء بھا1941ینایر 27الخارجیة األمریكیة رسالة في 

أحد موظفي بأنھ سمع من مصادر عدیدة ومنھا مصدر یاباني بأنھ في حال حدوث 
ي القیام بھجوم مفاجئ على مشاكل بین الوالیات المتحدة والیابان، فإن الیابان تنو

وقد تجاھل روزفلت ذلك التحذیر متعمدا وضحى بأرواح سبعة ". بیرل ھاربر
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كانت آالف من جنوده لكي یبرر دخول بالده الحرب العالمیة، وخاصة أن الیابان
وبھذا فإن . 1940سبتمبر 28قد دخلت في حلف المحور مع ألمانیا وإیطالیا  في 

دخولھا الحرب ضد الحرب من خالل الیابان كان بعني دخول الوالیات المتحدة
وبھذا یتضح أن التضحیة بأرواح األمریكیین ھي عادة . باقي دول المحور كذلك

  .متأصلة لدى رؤساء الوالیات المتحدة الماسون
قامت الشركات األمریكیة التي یمتلكھا الماسون بتقدیم دعم فني ومالي مباشر لبناء .4

لمانیة من خالل تمویلھا لشركة آي جي فاربن وھي عمالق اآللة العسكریة األ
المسئولة عن دعم الحزب النازي قبل وبعد تولیھ الحكم، وھي الصناعات الكیماویة 

.التي اكتشفت استخراج البترول من الفحم
وكانت تلك الشركة تمول بواسطة شركات أمریكیة عدیدة منھا جي بي مورجان 

ورز وفورد وجنرال إلكتریك وإنترناشیونال تلیفون وداو للكیماویات وجنرال موت
  .أند تلیجراف

وقد تم استبعاد مصانع تلك الشركات في ألمانیا من القصف ومنھا مصنع جنرال 
  .ات وموجھات القنابلالذي كان ینتج الرادارفي كوبلسدورفإلكتریك

ات وكان من بین أعضاء مجلس إدارة آي جي فاربن في الوالیات المتحدة شخصی
من عائالت یھودیة وماسونیة كبیرة مثل بول واربورج الذي مول أخوه ماكس 

وھرمان فریتز مدیر بنك . المجھود الحربي األلماني) وھو یھودي(واربورج 
وقد تمت محاكمة عضوین . وإیدسل فورد رئیس شركة فورد للسیارات. مانھاتن

األعضاء األمریكیون من مجلس إدارة الشركة في ألمانیا بعد الحرب بینما بقي 
.فوق القانون

وھدفھا الرئیسي كما . وھي الحرب التي بدأت بغزو أفغانستان والعراق:الحرب الثالثة
. حدده ألبرت بایك ھو حرب بین الصھیونیة السیاسیة ممثلة في إسرائیل والدول اإلسالمیة

عسكریا ویشترك حلفاء كال الطرفین بحیث تخرج الدول جمیعا محطمة من تلك الحرب
واقتصادیا، فیظھر الدجال إلى العلن لكي یتولى السلطات الفعلیة وھو ما تذكره 

:بروتوكوالت حكماء صھیون
البروتوكول الثالث:  

إلیھ إال الیوم أن أعلمكم أن ھدفنا قد تدانى واقترب، فلم َیبَق بیننا وبین الوصولبوسعي"
الطویلة التي اجتزناھا ندرك أن الطریقوبنظرة إلى الوراء،. بضع خطوات، في مسافة قصیرة

األفعى ھي رمز شعبنا في قیامھ بھذه كادت تنتھي، ثم تقفل األفعى الرمزیة دورتھا، وھذه
الدول األوروبیة جمیعا محصورة ضمن دائرتھا، وعندما تغلق ھذه الحلقة، تمسى. المراحل

   .كالُكالّبةواألفعى قد تكورت من حولھا
ونصبناھا، ن الدساتیر ألیامنا ھذه عما قریب تنھار، إذ نحن أقمناھاسنرى موازیإننا  

الحركة على مدارھا، بین أن وجعلناھا على شيء من الخلل في تركیبھا َعمدا، بحیث تبقى دائمة
وأما . النھایة، كما یذوب بالتالي مدارھا كلھتشیل تارة وترجح طورا، لتذوب وتتالشى مادتھا في

الموھوم أنھم أحكموا وأحصفوا إقامة ھذه الموازین، وراحوا یعلقون االعتقادالغوییم، فھم تحت 
مدارات غیر أن. األھمیة، وینتظرون حسن انتظام سیرھا، لعلھم یدركون یوما ما یأملونعلیھا

غدوا محوطین بزمر ھم في شغل عن ذلك ألنھم–الملوك الذین ھم على العروش –الموازین 
لحن یلّذ لھم، وتوزعت السلطة وجَعَل ھؤالء یرقصون للملوك على كلممثلي الشعب ونوابھ، 

التي بید ھؤالء الممثلین إنما وصلت إلیھم عن فوضى، ینتاشھا كل فریق قدر استطاعتھ، والسلطة
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وتقطعت الحبال التي ینبغي أن . وصل زفیره إلى داخل القصورطریق اإلرھاب الذي بالتالي
فبقي الملك على عرشھ خائفا. ب، فال شيء بعد ذلك یصل بینھماالملك والشعتكون الصلة بین

یفصل بین ونحن قد أنشأنا برزخا. یترقب، یتوقع مداھمة البغتات من الطامعین في السلطة
حّیز، وفَقَد معناه وصار أمرھما السلطة العلیا للدولة، وسلطة الشعب العمیاء، فصار كل فریق في

 .هكاألعمى قد حیل بینھ وبین عصا
نحّرض طالّب الوصول إلى السلطة على أن َیِثبوا إلى ما یشرھون إلیھ ویسیئواولكي

وجھ ذاك، ونفخا استعمالھ، فقد حّركنا جمیع قوى المعارضة في مختلف جبھاتھا، لیقوم ھذا في
وإیقاعا . اللیبرالیة نحو طلب االستقاللفي كّل منھم الروح التي تھّزه، فانطلقوا بنزعاتھم

فریق وما یھوى، وسلّحنا جمیع األحزاب، وجعلنا الوصول الل، وال مھرب، فقد جارینا كللإلخ
وأما الدول، فاتخذنا من منازعتھا حلبة صراع حیث . المقدس فوق كل شيءإلى السلطة الغرض

یأخذ یتخبط في ولن یمضي بعد ھذا إال القلیل من الوقت حتى العالم أجمع. التصادم واالقتتالیشتد
 .وضى واإلفالسالف

طالب الوصول، وھم أكثر من أن ُیحصوا، من قاعات البرلمانات والمجالسواتخذ
المحترفون وأصحاب وكثر الصحافیون. اإلداریة العالیة، ساحات ومنابر للخطابة الرخیصة

أن یطرقوا كل یوم أبواب السلطة األقالم الذین یعیشون على حرفة التحرش والوقیعة، ودأبھم
المخازي من سوء استعمال صالحیات الوظائف اتساعا واتسع شیوع. ذیة لألجر والمكافأةالتنفی

بأصولھا وفروعھا، قد تھیأت ونضجت لتعصف بھا الریاح المقبلة، یدّل على أن مؤسسات الدولة
 .برعاعھ ودھمائھ، ویجعل عالي األمور سافلھافیثور الشعب
َقبة صار في عبودیتھ أسوأ من عبودیة رقّ الشعب اآلن قد نھشتھ أنیاب الفقر، فوترى الرَّ

أمرھا أھون، إذ یستطیع أما العبودیة القدیمة، فقد كان. ورق األرض من قبل، وأمره مغلق
المدقع المحیط بھ، فال أمل لھ في النجاة، وقد الشعب التحرر منھا بوسیلة ما، أّما من ھذا الفقر

وأما الشعب . ، وھي ما یسمى بحقوق الشعبالحقوق نصا صریحاجعلنا الدساتیر تنص على
الكادح ینالھ من ھذا شيء، وھو ال یجد ھذه الحقوق إال خیاال وسرابا، ویوقن العاملنفسھ، فإنھ ال

إذ یدور حول نفسھ، أن ال جدوى لھ من تلك النصوص الفارغة والخطب الجوفاء في القاعات،
خیر من الدستور ونصوصھ، إال ما یتساقط بھ أيُّ فإذا بھ باٍق على الطوى یعاني الشدائد، وال یصی

االنتخابات العامة، لینتخب المرشح الذي ُیملي علیھ اسمھ من علیھ من فُتات الموائد في مواسم
ال والحقوق التي ینالھا في بالد الحكم الجمھوري لیس لھ منھا إال المرارة، وھي .ِقَبل عمالئنا

تكفل لھ بعض األجور الناحیة األخرى جمیع الضمانات التيتخفف من أعبائھ شیئاً، بل تسلبھ من
 .تراه موقوفاً محجوزاً علیھ بأمر سادتھالمنتظمة، وتجعلھ یلجأ إلى اإلضرابات مع رفاقھ، أو

منھ بإرشادنا قد محا الطبقة األرستقراطیة التي كانت تدافع عنھ وتحمیھ لمنفعتھاوالشعب
قد أطَبَقت على مخنقھ الیوم بعد نسفھ الطبقة األرستقراطیة،ونرى الشعب . إذ مصالحھما مشتركة

 .فاسترقّوه وقیدوهأیدي صغار المرابین یمتصونھ امتصاص الَعلَق،
ھو فیھ نحن اآلن بدورنا، ونظھر على المسرح مّدعین حبَّ إنقاذ العامل الفقیر ممافنأتي

االشتراكیة الفوضویة والشیوعیة، ءفندعوه أن ینتظم في صفوف جندنا المقاتل تحت لوا. من بالء
نساعدھم اتباعاً لقاعدٍة أخویٍة مزعومة وھي تضامن وأما حملة ھذه األلویة فمن دأبنا أن

الوسیلة أما الطبقة األرستقراطیة التي یولیھا القانون. قواعد الماسونیة عندنااإلنسانیة، وتلك من
العین، إذ ترى ھؤالء العمال قد رتاحة قریرةلتستثمر تعب العمال البائسین، فإنھا أمست اآلن م

ت إلیھم العافیة في أبدانھم أن : ھذا، بینما خطتنا نحن، على النقیض من ھذا تماماً  .اكتسوا، وردَّ
وآلتنا تكون قویة، إذ استحكمت حلقات المجاعة وأزمنت، . كیان الغوییمتسود الفاقة، ویتناقص
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یمسي مستعبداً ا كلھ أن العامل أصبح في الطریق إلى أنالھُزال بالعامل، فیكون معنى ھذوحلَّ 
الطاقة وال الھمة وال العزم، لیقف شيء من إلرادتنا، وھو یعلم أنھ لن یجد في حكومتھ الُمكنة وال

المال الحق لیتحكم بالعامل تحكماً ما مارست مثلھ الطبقة والجوع یخلق لرأس. ذلك في طریقنا
ونھا بسلطة القانونأیامھا، حتاألرستقراطیة في  .ى ولو كان الملوك من ورائھا یُِمدُّ
إلى وما تولِّده وتفّرخھ من حسد وبغضاء، نستطیع أن نھیج الدھماء ونحّول أیدیھموبالفاقة،

منذرة بمجيء موالنا ومتى ما دقت الساعة. سالح یدّمرون بھ ما یكون في طریقنا من عقبات
األیدي العمالیة نفسھا، ھي األیدي التي ج مفرقیھ، ستكون ھذهالملك، ملك العالم كلھ، لیعلو التا

 .تزیل من الطریق كل عقبة
الغوییم قد فقدوا صحة التفكیر كأنھم في ضالل، إالّ إذا أیقظتھم مقترحاتونرى

تقضي بأحداث االختصاصیین منا، فھم أقصر نظراً من أن یروا ما نرى نحن، من الضرورة التي
إدارة التعلیم في المدارس الوطنیة قوم مملكتنا، وأول ذلك، وھو بالغ الخطورة،ما َسُنحدث یوم ت

واحد بسیط من عناصر المعرفة، وھو أّس المعارف األھلیة، بحیث یقتصر على تعلیم عنصر
وھذا یقضي بتقسیم العمال إلى . اإلنسانیة، والكیان االجتماعيكیف یتركب كیان الحیاة: كلھا

یعلم سیم الناس إلى طبقات، ولكل طبقة أوضاعھا، ویكون من الضروري أنوبالتالي تقفئات،
وال . ھناك مساواةالجمیع أنھ بسبب اختالف الغایات من النشاط اإلنساني، ال یمكن أن تكون

بنتائجھ طبقٌة بكاملھا، لیس على استواء فإن الذي یعمل عمالً تتأثر: یستوي اثنان في میزان واحد
ال یتأثر بنتائجھ إالّ ھو نفسھ، صانع العمل، وحده، وسیكون من الذي یعمل عمالً أمام القانون مع 

لجمیع الصحیحة لتركیب بنیة المجتمع، وعلى أسرار ھذا ال نطلع الغوییم، أن تظھرشأن المعرفة
حدود معینة، حتى ال الناس أن العمل وما یلزمھ من وضع، كل ذلك یجب أن یضبط ضبطاً ضمن

إلیھ التعلیم الحالي الذي ال یتفق مع العمل سبب یجر اإلنسانیة إلى الشقاء، مما یؤديیبقى بعد ذلك 
وبعد اإلحاطة الوافیة بھذه المعرفة، سیبادر الناس من تلقاء . بھالذي یطلب من اإلفراد القیام

الوقتأما قیمة المعارف في. طاعة السلطة وقبول األوضاع التي تعینھا لھم الدولةأنفسھم إلى
الذي یصّدق كل ما تقع الحاضر، وما أعطیناه من إرشاد لتوجیھھا، فظاھٌر في أننا نرى الشعب

وضع یراه أعلى من وضعھ الحالي، علیھ عینھ في الصحف والكتب یبطن الكراھة العمیاء ألي
من معنى الطبقة، وال من معنى الوضع الالزم لھا، وسبب ھذه الكراھة ناشئ عن عدم فھمھ شیئاً 

  .نلقي إلیھ من تلقین یضلّلھ، ویزید من جھالتھمخبول في أمره، بماوھو
دوھذه التعامل في الكراھة ستبلغ أمداً أبعد، إذا ما ھبَّت علیھا ریاح أزمة اقتصادیة تجمِّ

أیدینا، سنخلق أزمة اقتصادیة البورصات، وتشل دوالیب الصناعة، وإننا بالوسائل السریة التي في
بالجموع من رعاع العمال إلى الشوارع، ویقع ھذا في كل ألحد باحتمالھا، فتقذفعالمیة ال ِقَبل 

وھذه الجموع ستنطلق ھازجة إلى الدماء تسفكھا بنھمة وَقَرم، ھي دماء. واحدبلد أوروبي بوقت
 .العبث أمده األقصىالطبقة التي یكرھھا العمال من المھد، وتنطلق األیدي في نھب األموال ویبلغ

وسكناتھم، موالنا نحن، فلن یمسھا العمال، ألننا نكون واقفین على مواقیت حركاتھمأأما
 .من عدوانھمفإذا ما حاولوا أن یتوجھوا نحونا، عرفنا كیف نصّدھم ونحمي جھتنا

ا من ناحیتنا أن التقدم المادي من شأنھ أن یجعل الغوییم یثوب إلى حكموقد العقل بینَّ
أنھا تستطیع بالقسوة فھي تعلم كیف. ھ ما ستفعلھ سلطتنا المستبدةوھذا بعین. ویستظل بظلھ

ھائجھ، وأن تتناول اللیبرالیة بالكّي لتبرأ الحكیمة العادلة أن تستأصل جذور االضطراب وتسّكن
 .غیرھا من المؤسساتمن علتھا، وال تتناول بالكي

للطبقات ت التي كانتما رأى سواد الشعب، بطبقتھ العامة، أنَّ جمیع االمتیازاوإذا
وانغماس، فإنھ َیلَِج باب األخرى قد زالت، كما زال أیضاً ما كانت علیھ تلك الطبقات من ھوى
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سراً ال یعلم أنھ ھو، وقد َنَسف بیتھ بیده، أمسى االعتقاد أنھ ھو صائر سیداً مطاعاً، ولكنھ یبقى
ھض عاد فعثر ثانیة، فراح من حجارة فعثر، وكلما حاول أن ینكاألعمى الذي واجھھ ركامٌ 

لھ الطریق فازداد بلبلة، وغاب عنھ أن األولى بھ أن یعود إلى الوراء، إلىیستنجد بمن یكشف
الثورة الفرنسیة التي نحن تذكروا. وفي النھایة یستسلم بجمیع ما لدیھ تحت أقدامنا. وضعھ السابق

 .نحن صنعنا ذلك بأیدیناعندنا ألنناأطلقنا علیھا نعب الكبرى، فإن أسرار تدابیرھا
النھایة نزل منذ الثورة الفرنسیة نقود الشعوب ونحررھا من طالسم الشعبذات، وفيولم

صھیون، وھو الذي ُنِعّد ونھیئ المتسلط من ساللة–ستتحول الشعوب عنا أیضاً التفاتاً إلى الملك 
 .للعالم

. فریٌق آخرَمنا فریق انتصر لناالیوم بصفتنا قوًة دولیًة فال نغلب، ألنھ إذا ھاجَ ونحن
الشعوب تزحف على بطونھا نحو وھذه. والمسألة مسألة خّسة في شعوب الغوییم مما ال حّد لھ

وال العفو عن المخطئ، وھي شدیدة االنغماس في القوة، ولكنھا ال تعرف الرحمة أمام الضعیف،
حر، ولكنھا صبور على المتناقضات في نظام اجتماعي اإلجرام، ولیس لھا طاقة لتحمل

. وھذه الصفات ھي ما یساعدنا نحو إدراك االستقالل–عاٍت جريء االستشھاد بین یدي متسلطٍ 
نجدھم قد إلى الغوییم من أول قیام المستبدین المتسلطین في األرض حتى ھذه الساعة،وإذا نظرنا

حة بعشرات من رؤوس لإلطاتحملوا العذاب وطاقوا من الجراحات ما كان جزء قلیل منھ یكفي
   .الملوك

ر ھذه الظاھرة، وھذه األحوال التي یطابق علیھا العقل، أعني وقوف ھذهفبماذا ُتفسِّ
  الشعوب مواقف متناقضة من الحوادث التي ھي من جنس واحد؟

ر ھذا إال بالُمَشاَھد الواقع، وھو أن المتسلطین على ھذه الشعوبال یھمسون في آذانھا ُیفسَّ
وھي إنزال الضربة الكبرى بالدولة التي عمالء أنھم ما أتوا من كبائر إال لغایة عظیمة،بواسطة ال

لمصالح الشعوب، والذود عن األخوة الدولیة التي ھم فیھا على نھكتھم، وھذه ھي الخدمة الفضلى
وھو وطبعاً، ال یقول المتسلطون للشعوب ما ھو الحق،. وإقامة التضامن والمساواةصعید واحد،

 .ملكنا السید المستقلن توحید الناس على ما یشیرون إلیھ، ال یمكن أن یحقَّق إال في عھدأ
وتظل على مزید من االعتقاد أنھا. كما ترون، تجّرم البريء وتطلق المجرمفالشعوب

ثابت، ویخلق فالشعب یدّمر كل شيء وطید: وشكراً لھذه الحال. تستطیع أن تفعل ما تشاء
 .خطوة یخطوھااالضطراب في كل 

سننھ في حریة تجّر الجماعات إلى مقاتلة كل قوة وتسلط، حتى أنھا لتقاتل هللا وتقاومفكلمة
من معجم الحیاة، ألنھا توحي ولھذا السبب نحن متى ما أقمنا ملكنا، سنمحو ھذه الكلمة. الطبیعة

.إلى الدماء كالحیواناتبمبدأ القوة الغاشمة التي تجعل الدھماء عطاشاً 
فیھا كأساً دھاقاً طبیعة ھذه الحیوانات حقاً أنھا تأخذھا ِسَنُة النوم إثَر كل مرٍة تجرعومن

أرجلھا، ولكن إذا لم یتسّن لھا شراب الدم من الدم، وبینما ھي كذلك مستكّنة، یسھل وضع القید في
  ".فال تنام، وتبقى آخذة بالعراك

عندما أعلن جورج بوش األب في 1991سبتمبر 11بدأ التمھید للحرب الثالثة في 
وعمل ھو ومن تاله على تمھید الطریق . خطابھ أمام مجلس الشیوخ قیام النظام العالمي الجدید

  :لتلك الحرب بعدة وسائل منھا
.التمكین العسكري واالقتصادي لدولة الیھود في إسرائیل.1
عوبھا في دعم نظم الحكم الماسونیة في الدول اإلسالمیة وتشجیعھا على قمع ش.2

الخفاء، وانتقادھا في العلن لضرب الحكومات بشعوبھا وجعلھا دائما تحت رحمة 
.الماسونیة
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  :امنالبروتوكول الث
ویحتاج والذین ُیختارون للمناصب ذات المسؤولیة في حكومتنا من إخواننا الیھود،"

لك، فإنھم إلیھم في ذأمرھم في البدایة إلى فترة إطالع على مجاري العمل قبل أن یعھد
مؤقتاً، غیر أن ھؤالء ) الغوییممن(سیوضعون في خالل ھذه الفترة في عھدة أشخاص 

بھم، حتى قام بینھم وبین ) الغوییم(س النااألشخاص ھم من الذین اشتدت شبھات
تقاعسوا عن تنفیذ التعلیمات التي تصدر إلیھم، فھم جماعتھم برزخ من الریب، فإذا ما

ا سیلقون الجزاء َھمین، وإما سیغیبون عن الوجود بالمرةإمَّ وإنما نضعھم . والعقاب متَّ
".لكي نحملھم على خدمة مصالحنا، حتى النفس األخیر من حیاتھمھذا الوضع

الضغط على الدول اإلسالمیة اقتصادیا إلبقائھا مكبلة، وكذلك لتحریض الشعوب .3
وجھ الشعوب نحوه ضد حكوماتھا التي وضعھا الماسون، تمھیدا لظھور الدجال فتت

.طالبة إلیھ تولي الحكم لینقذھا من مشاكلھا االقتصادیة
  :البروتوكول العاشر

یقي اللیبرالیة أنتجت الدول الدستوریة التي َحلت محل الشيء الوحید الذي كانإن"
مدرسة لتعلیم فنون والدستور، كما تعلمون جیداً، ما ھو إال. السلطة المستبدة-الغوییم 
بالرد والمخالفة، والمشاكسة ق، والشغب، وسوء الفھم، والمنابذة، وتنازع الرأياالنشقا

مدرسة إلعداد العناصر التي تفتك : وبكلمة واحدة .الحزبیة العقیمة، والتباھي بإظھار النزوات
ومنبر الثرثارین وھو لیس أقل من الصحف إفساداً في ھذا . نشاطھابشخصیة الدولة وتقتل

. نفععلى الحكام خمولھم وانحالل قواھم، َفَجَعلھم كمن ال یرجى منھ خیٌر أوینعيالباب، راح
فأُسقطوا من على وھذا السبب كان حقاً، العامل األول في القیام على كثیرین من الحكام

الحكم بمطیة من قَِبلِنا ونجعلھ فأطل عھد الحكم الجمھوري، وتحقق، فجئنا نحن نبدل. كراسیھم
نأتي بھ من عداد مطایانا أو عبیدنا، وھذا ما وھو ما یعرف بالرئیس،-على رأس الحكومة

المتفجرة من األلغام التي وضعناھا تحت مقاعد شعب الغوییم، بل على كان منھ المادة األساسیة
 .شعوب الغوییماألصح

نكون قد وحینئذ.وفي المستقبل القریب، سننشئ نظام مسؤولیة رؤساء الجمھوریات
التي یكون الرئیس المطواع ي وضٍع یمكننا من إغفال القیمة الشكلیة في إجراء األمورأصبحنا ف

الذین یتھافتون على الكراسي والوصول إلى الحكم، ثم وماذا یھمنا إذا رأینا. ھو المسؤول عنھا
ظھور أزمٍة مغلقة ناشئة عن استحالة العثور على رئیس جدید، َیفني بعضھم بعضاً، في حال

 .یوقع البالد في الداھیة الدھیاءه األزمةومثل ھذ
نقتطف الثمرات من خططنا، سنشیر بإجراء انتخابات الختیار ھذا الرئیس، ویكونوحتى

ولم یكتشف بعد، اختیاره من بین أولئك النفر الذین سبق لھم فتلطخ ماضیھم بما یشین ویعیب،
من ھذا الطراز، ال بد أن یكون ساً كالذي كان من فضیحة بناما، أو غیرھا، والذي نختاره رئی

وما یدفعھ إلى ھذا، خشیتھ أن ُیفَضح . توحیھ خططناعمیالً لنا موثوقاً بھ، قادراً على اتباع ما
یضاف إلى ھذا ما في نفسھ من الرغبة الطبیعیة، كما في غیره، أمره، وُیكشف الستر عنھ،

أما مجلس. ظاھرة، عن طریق السیاسةانساق إلیھ من جاه وامتیاز ومقام ومكانةلالحتفاظ بما
وانتخابھم، ولكننا النواب فشأنھ أن یكون بمثابة الوقاء للتغطیة على الرؤساء، وحمایتھم

وحق تغییر القوانین القائمة، ألن سننزع من المجلس حق االقتراع فیمن ھو الرئیس الجدید،
یعي أن ما یتمتع بھ الرئیس من الذلول، ثم من الطبھذا الحق نمنحھ الرئیس المسؤول، المطیة

بالنبال، من الحسد أو الضغینة، َفُیمَطر بالنقد والتجریح من كل صالحیات یجعلھ ھدفاً یرمى
نمّده بما یدافع بھ عن نفسھ، وھو حق االحتكام إلى الشعب، من فوق رؤوسجھة، لكننا
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ھذا، فإننا سنسلّح وما عدا. اعتاد االنقیاد والطاعة) أو كثرة الدھماء(النواب، والشعب أعمى، 
ناحیة أن الرئیس بصفة كونھ ونبرر ھذا ونسّوغھ من. ھو إعالن الحرب: الرئیس بحق آخر

یكون في متناولھ ھذا الحق لحاجتھ الضروریة إلیھ القائد األعلى للجیش وسید البالد، ینبغي أن
ھو المسؤول عن البالد وحمایة الدستور الجمھوري الجدید، فمن أجل الدفاع عن سالمة

 .الدستورالدستور وھو یمثل
عن ھذا، فإننا سننزع من مجلس النواب حق توجیھ السؤال إلى الحكومة، أووبمعزل

الحفاظ على استجوابھا، فیما تتخذه من تدابیر في نطاق صالحیتھا، ونتخذ حّجة في ھذا،
إلى الحد األدنى، فیخف النوابوأكثر من ذلك، فإننا سنخفض عدد. األسرار السیاسیة للدولة

فإذا ھو مع ھذا، . الشره لالشتغال بالسیاسةبذلك الشغب السیاسي، ویتوارى من في نفسھ
فالمندفعون ال یكونون إال قلة، فنجرفھم ونمسحھم مسحاً، اندفع إلى الشغب وھذا ال یتوقع،

الرئیسین لمجلسویتوقف على الرئیس تعیین ..األمر إلى األمة الستفتائھاوذلك بأن یطلب رد
النیابیة جلسات وبدالً من أن تعقد المجالس. النواب ومجلس الشیوخ وتعیین وكیلیھما أیضاً 

والرئیس، بصفتھ رئیس السلطة  .عدیدة، فیختصر ذلك إلى أقل عدد ممكن ولبضعة أشھر وكفى
حّلھ، وفي النواب إلى االنعقاد، ولھ تعطیلھ أوالتنفیذیة، یكون من صالحیتھ أیضاً دعوة مجلس

وحتى ال تقع نتائج ھذه األعمال. فترة الحلّ قبل العودة إلى انعقاد آخرھذه الحالة األخیرة تطول
یكمل استواء كلھا، وھي في مادتھا غیر قانونیة، على كاھل الرئیس فتھیض جناحھ، قبل أن

ل أعباءه، فإننا سنحرض وظفین الوزراء وكبار الممخططنا، ونحن جعلناه مسؤوالً تحمَّ
أھوائھ، لیروا في المسألة رأیھم مستقلین عنھ، اإلداریین على أال یأخذوا إخَذه، وال یجاروه في

ة، بأن ھذا األسلوب من . بدالً منھوبھذا یصبحون ھم كبش النطاح وإننا نوصي الوصیة الُملِحَّ
األعلى أو عملنا، ال ُیسَمح بتطبیقھ إال فیما یتعلق بمجلس الشیوخ ومجلس الشورىأسالیب

 .مجلس الوزراء، لكن من المؤكد لن یسمح بذلك لموظفین بمفردھم
التفاسیر ینبري الرئیس، بإیعاِزٍ◌ منا، یبّین أن منشأ ھذه العقدة إنما ھو تضاربثم

ویكون لھ الحق بعد ذلك أن  .القانونیة المتعددة، ثم ُیلِغي كل ذلك عندما نشیر إلیھ باإللغاء
یتخطى أحكام الدستور، وحجتھ في ھذین قتة، بل أكثر من ھذا، أنیقترح ویضع قوانین مؤ

 .العلیااألمرین ما تقتضیھ مصلحة الدولة
خطوًة، التدابیر نتمكن من القبض على السلطة التي ندّمر بھا شیئاً فشیئاً، وخطوةً بھذه

ل حكومة وجعلھا ذلك قلب كما نرید إزالتھ من دساتیر العالم تمھیداً لالنتقال الكبیر، ثم یعقب
 .مقطورة إلى سلطتنا تابعة طائعة

 .بصاحبنا، صاحب السلطة المستبدة المطلقة، قد یقع حتى َقبل تدمیر الدساتیرواالعتراف
- ومخالفاتھم للقوانین وإنما تقع ھذه الحالة عندما تھبُّ الشعوب، وقد َسئَِمت من عجز الحكام

عنا، وأعطونا َملِكاً واحداً یحكم الدنیا كلھا، بھؤالءاذھبوا : "صائحة) وھذا ما سنعنى بتدبیره(
ویخلّصنا من مسائل الخالفات على - شملنا، ویالشي أسباب فرقتنا ویوّحد أمرنا، ویجمع

ترزح تحتھا اإلقلیمیة، والتباھي بالقومیة والعنصریة، والتزمت الدیني، والدیون التيالحدود
 ."حكامنا وممثلونا السابقونمة، ویحقق لنا ما فشل فیھویوردنا موارد األمان والسال-الدولة 

بد تعلمون تمام العلم، إننا من أجل أن نھیئ لجمیع األمم إطالق ھذه الصیحة، الوإنكم
ویقعدھا، فتسوء من وسیلة إلى ذلك، وھي رمي البلدان المختلفة بما یشغل بالھا، ویقیمھا

طریقھ حتى تستنزف قوى اإلنسانیة، االنھیار فيالعالقات بین الحكومات ورعایاھا، ویظل ھذا
الكراھات، والمكائد والحسد، واالستغاثات طلباً للنجاة من وتھلكھا االنقسامات، وتفشو بینھا
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كما تفشو المجاعات ونشر جراثیم األمراض عمداً، فیستسلم الغوییم فیرون أنتعذیب األجساد،
 .شئ آخرلطتنا الكاملة المجھزة بالمال وكلال مخرج لھم وال سالمة إال بأن یلوذوا بس

لكننا إذا أعطینا األمم فترة تنفس واستراحة، فالیوم الذي نرتقبھ، یقلُّ األمل كثیراً في 
  ".الوصول إلیھ

وكان سبیل الماسونیة إلى ذلك باإلضافة الستخدامھا الوالیات المتحدة ھو استخدام 
مؤسسة التجارة العالمیة والبنك الدولي وصندوق والمالیة المتمثلة في أیدیھا االقتصادیة 

وھي مؤسسات ماسونیة خالصة تستخدمھا الماسونیة لتكبیل الشعوب مالیا . النقد الدولي
.واقتصادیا

تصعید األوضاع العسكریة والسیاسیة واالقتصادیة في الشرق األوسط بما یجعل .4
.من السھل اصطناع الحروب ھناك للتطور وتصبح حروبا عالمیة

فاألول . ونتیجة لتلك السیاسات المدروسة تم تمھید العالم لتقبل ضرب أفغانستان والعراق
تم التمكین لنظامھ من قبل المخابرات الباكستانیة الموالیة للوالیات المتحدة لكي یتولى الحكم فیھا 

فیما بعد أما الثاني فتم تمویلھ بأسلحة دمار شامل تخلى عنھا. ویبغض اإلسالم إلى قلوب الناس
  .واستخدمت كذریعة لضربھ

ومن ناحیة أخرى مولت المخابرات األمریكیة ودربت الشباب المسلم الستخدامھ ضد   
ثم اعادت استخدامھ عن طریق اإلیحاء لھ بضرب مركز التجارة العالمیة  في نیویورك . السوفیت

وتجاھل بوش االبن . لجدیدبعد أحد عشر عاما بالتمام من إعالن بوش األب قیام النظام العالمي ا
لكي یبرر بدایة الحرب الثالثة، دون أن . التحذیرات المسبقة عن عمد كما فعل روزفلت من قبل

أالف  یكترث ألرواح 
  .األمریكیین
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قتل ھو . األرشیدوق فرانز فردیناند
وزوجتھ في سرییفوا فبدأت الحرب 

األولى

اإلمبراطور النمساوي فرانز جوزیف
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كالرا والدة ھتلر

عریف بالجیش النمساوي في الحرب األولى

االنسحاب من دنكرك
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ھتلر في باریسمؤتمر طھران

1939وف وزیر خارجیة االتحاد السوفیتي یوقع معاھدة عدم االعتداء مع ألمانیا في مولوت
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  شجرة عائلة ھتلر توضح أصلھ الیھودي من ناحیة أبیھ
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  :والفاتیكانالماسونیة والمافیا
فمؤسس المافیا ھو الكاتب اإلیطالي . ةالصلة بین الماسونیة والمافیا ھي صلة عضویة وثیق  

الثوري جوزیبي مازیني، الذي كان في الوقت ذاتھ مؤسس الكاربوناري والكاھن األعظم لطقس 
. ویعد كاھن الماسونیة األكبر في أوروبا في زمانھ. مصراییم الماسوني وزعیم النورانیین بأوروبا

ططھ الخاص بالحروب العالمیة الثالثة وھو الرجل الذي راسلھ ألبرت بایك من أجل مناقشة مخ
 Cosa(وكانت المافیا تعرف كذلك بكوزا نوسترا . التي نمكن في النھایة لحكم الدجال

Nostra.(  
أما في العصر الحدیث فإن كثیرا من زعماء وأعضاء المافیا ھم . ھذا من حیث التأسیس  

. كاجو والس فیجاس وفلوریداأعضاء في المحافل الماسونیة في صقلیة وإیطالیا ونیویورك وشی
وكانت أشھر الحوادث التي أظھرت الصلة بین الماسونیة والمافیا والفاتیكان ھي الحوادث 

الذي نشط في إیطالیا منذ الستینات وحتى ) P2(المرتبطة لبالمحفل اإلیطالي بروباجاندا دوي 
عمال واقتصاد عضوا منھم رجال أ960وكان یضم حوالي . من القرن العشرینالثمانینات

وأشھر . ووزراء ورؤساء وزارة ورجال دین وإعالمیون وقیادات للجیش والشرطة والمخابرات
  .سیلفیو بیرلوسكوني رئیس وزراء إیطالیاتلك األسماء ھو 

لیشیو جیللي الذي ارتبط بعالقات دولیة واسعة مع وكان على رأس ذلك المحفل   
نیة و اإلسرائیلیة والمافیا وعدد من حكومات العالم حیث المخابرات األمریكیة والسوفیتیة والبریطا

كان ضیف شرف احتفال تنصیب رونالد ریجان رئیسا للوالیات المتحدة وقیل إنھ ساعده على 
وقد تم . إسقاط جیمي كارتر من خالل قضیة رھائن السفارة األمریكیة أثناء الثورة اإلیرانیة

  .تحقیقات الخاصة بنشاط المحفلتھریب جیللي من سجنھ بعد اعتقالھ إثر ال
ن نعرض شریحة لفترة زمنیة تمتد لثمانولمعرفة مدى ارتباط الماسونیة بالمافیا والفاتیكا  

  :سنوات في إیطالیا
  الحدث  التاریخ
البابا یوحنا بولس األول یطلب من وزیر خارجیتھ الكاردینال   1978بدایة سبتمبر 

  .یكانجان فیلو التحقیق في عملیات بنك الفات
البابا یقدم للكاردینال فیلو قائمة بأسماء أكثر من مائة من   28/9/1978

إقالتھم أو نقلھم لالشتباه في أعضاء الفاتیكان ممن ستتم 
  .P2عضویتھم في المحفل الماسوني 

عثر على یوحنا بولس األول . یوما من تنصیبھ بابا33بعد   29/9/1978
على الفور دون إجراء وتم تحنیط الجثة . متوفیا في فراشھ

  .فحص طبي
تعلیمات البابا السابق بخصوص . تنصیب یوحنا بولس الثاني  1978أكتوبر 

  .أعضاء الماسونیة في الفاتیكان أصبحت طي الماضي
مقتل إیمیلیو ألیساندریني القاضي بمیالنو الذي كان یحقق في   21/1/1979

في أنشطة بنك أمبروزیانو، الذي كان مدیره روبرتو كال
على صلة وثیقة بالفاتیكان وبمیخائیل سیندونا ) P2عضو (
وكان عضوا بـ . 1957الذي كان مصرفي المافیا منذ عام (

P2 . كما شارك في عملیات غسیل أموال الھیروین وتھریب
في 1969ومول انقالب . العملة من خالل بنك الفاتیكان

كیة الیونان الذي كان عملیة مشتركة بین المخابرات األمری
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ومول محاوالت انقالب في إیطالیا . والبریطانیة والمافیا
واشترى بنك فرانكلین في . وإسبانیا ودول أمریكا الالتینیة

فأشھر البنك إفالسھ في عام 1972الوالیات المتحدة عام 
1974.(  

مقتل مینو بیكوریللي وھو صحفي كان على وشك نشر   20/3/1979
  .P2ول أعضاء حمقاالت 

نتیجة اعتقال ماریو سارسینللي وباولو بافي من بنك إیطالیا   25/3/1979
التھامات كاذبة بعد أن ضغطا من أجل عمل تحقیقات حول 

  .روبرتو كالفي
مقتل جورجیو أمبروزیولي بعد شھادتھ حول العالقة بین   11/7/1979

سیندونا وكالفي واألسقف باول مارسینكوس من بنك 
  .الفاتیكان

الضابط أنتونیو فاریسكو قائد أمن روما الذي كان یحقق مقتل   13/7/1979
  .P2في أنشطة 

مقتل بوریس جویالنو نائب رئیس شرطة بالیرمو الذي كان   21/7/1979
  .مشتركا في التحقیقات حول أنشطة سیندونا

انفجار في شقة إنریكو كوشیا المدیر التنفیذي لبنك فیریو   1979أكتوبر 
  .سیندونا ألمبروزیوليالذي كان شاھدا على تھدید

  .سیندونا یحاول االنتحار في السجن  13/5/1980
  .عاما25الحكم على سیندونا بـ  13/6/1980

روبرتو كالفي یحاول االنتحار في السجن بعد اتھامھ   8/7/1980
وأعید إلى منصبھ كمدیر . أطلق سراحھ فیما بعد. باالحتیال

  .لبنك أمبروزیانو
ھمي بنك أمبروزیانو یرسلون برسالة إلى البابا عدد من مسا  12/1/1981

P2یوحنا بولس الثاني یوضحون فیھا الصالت بین كالفي و 
  .والمافیا وبنك الفاتیكان

محاولة قتل روبرتو روزوني نائب مدیر بنك أمبروزیانو   27/4/1982
  .الذي كان یحاول تنظیف عملیات البنك

قا ومتدلیا من جسر األخوة العثور على روبرتو كالفي مشنو  17/6/1982
حجرا غیر 12وعثر في جیوبھ على . السود في لندن

مشذب، وھي إشارات ماسونیة إلى الجاھل الذي یعیش في 
كما وجد سلم إلى جواره وھو رمز . الظالم ولم یتعلم بعد

وقیل إن سبب إعدامھ ھو اختالسھ ألموال . ماسوني للموت
لماسون اإلنجلیز، ملیار دوالر من حسابات ا1.3تقدر بـ

واستخدامھا في تمویل شراء صواریخ إكزوسیت التي 
  .استخدمتھا األرجنتین ضد بریطانیا في حرب فوكالند

جوزیبي دیالشا، الموظف ببنك أمبروزیانو یھوي من نافذة   2/10/1982
  .البنك في بمیالنو

بعد سجنھ . سیندونا بالسم في داخل سجنھ بإیطالیااغتیال  23/3/1986
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  .عالقتھ بمقتل أمبروزیوليل
 Bullettin del’ occidentمن مجلة 12في العدد 12/7/1976وقد نشرت قائمة في 

Chretienوالقائمة تضم االسم . تضم أسماء أعضاء الفاتیكان المنخرطین في الماسونیة
  :والمنصب الكنسي وتاریخ العضویة الماسونیة ورقم العضویة واالسم الحركي

1. Albondi, Alberto. Bishop of Livorno, (Leghorn). Initiated 
8-5-58; I.D. # 7-2431.

2. Abrech, Pio. In the Sacred Congregation Bishops. 11-
27-67; # 63-143.

3. Acquaviva, Sabino. Professor of Religion at the 
University of Padova, (Padua). 12-3-69; # 275-69.

4. Alessandro, Father Gottardi. (Addressed as Doctor in 
Masonic meetings.) President of Fratelli Maristi. 6-14-59.

5. Angelini Fiorenzo. Bishop of Messenel Greece. 10-14-
57; # 14-005.

6. Argentieri, Benedetto. Patriarch to the Holy See. 3-11-
70; # 298-A.

7. Bea, Augustin. Cardinal. Secretary of State (next to 
Pope) under Pope John XXIII and Pope Paul VI.

8. Baggio, Sebastiano. Cardinal. Prefect of the Sacred 
Congregation of Bishops. (This is a crucial Congregation 
since it appoints new Bishops.) Secretary of State under 
Pope John Paul II from 1989 to 1992. 8-14-57; # 85-1640. 
Masonic code name "SEBA." He controls consecration of 
Bishops.

9. Balboni, Dante. Assistant to the Vatican Pontifical . 
Commission for Biblical Studies. 7-23-68; # 79-14 "BALDA."

10. Baldassarri Salvatore. Bishop of Ravenna, Italy. 2-19-
58; # 4315-19. "BALSA."

11. Balducci, Ernesto. Religious sculpture artist. 5-16-66; 
# 1452-3.

12. Basadonna, Ernesto. Prelate of Milan, 9-14-63; # 9-
243. "BASE."

13. Batelli, Guilio. Lay member of many scientific 
academies. 8-24-59; # 29-A. "GIBA."

14. Bedeschi, Lorenzo. 2-19-59; # 24-041. "BELO."
15. Belloli, Luigi. Rector of Seminar; Lombardy, Ita- ly. 4-

6-58; # 22-04. "BELLU."
16. Belluchi, Cleto. Coadjutor Bishop of Fermo, Italy. 6-4-

68; # 12-217.
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17. Bettazzi, Luigi. Bishop of Ivera, Italy. 5-11-66; # 1347-
45. "LUBE."

18. Bianchi, Ciovanni. 10-23-69; # 2215-11. "BIGI."
19. Biffi, Franco, Msgr. Rector of Church of St. John 

Lateran Pontifical University. He is head of this University and 
controls what is being taught. He heard confessions of Pope 
Paul VI. 8-15-59. "BIFRA."

20. Bicarella, Mario. Prelate of Vicenza, Italy. 9-23-64; # 
21-014. "BIMA."

21. Bonicelli, Gaetano. Bishop of Albano, Italy. 5-12-59; # 
63-1428, "BOGA."

22. Boretti, Giancarlo. 3-21-65; # 0-241. "BORGI."
23. Bovone, Alberto. Substitute Secretary of the Sacred 

Office. 3-30-67; # 254-3. "ALBO."
24. Brini, Mario. Archbishop. Secretary of Chinese, 

Oriental, and Pagans. Member of Pontifical Commission to 
Russia. Has control of rewriting Canon Law. 7-7-68; # 15670. 
"MABRI."

25. Bugnini, Annibale. Archbishop.Wrote Novus Ordo
Mass. Envoy to Iran, 4-23-63; # 1365-75. "BUAN."

26. Buro, Michele. Bishop. Prelate of Pontifical 
Commission to Latin America, 3-21-69; # 140-2. "BUMI."

27. Cacciavillan, Agostino. Secretariat of State. 11-6-60; 
# 13-154.

28. Cameli, Umberto. Director in Office of the 
Ecclesiastical Affairs of Italy in regard to education in Catholic 
doctrine. 11-17-60; # 9-1436.

29. Caprile, Giovanni. Director of Catholic Civil Affairs. 9-
5-57; # 21-014. "GICA."

30. Caputo, Giuseppe. 11-15-71; # 6125-63. "GICAP."
31. Casaroli, Agostino. Cardinal. Secretary of State (next 

to Pope) under Pope John Paul II since July 1, 1979 until 
retired in 1989. 9-28-57; # 41-076. "CASA."

32. Cerruti, Flaminio. Chief of the Office of the University 
of Congregation Studies. 4-2-60; # 76-2154. "CEFLA."

33. Ciarrocchi, Mario. Bishop. 8-23-62; # 123-A. "CIMA."
34. Chiavacci, Enrico. Professor of Moral Theology, 

University of Florence, Italy. 7-2-70; # 121-34. "CHIE."
35. Conte, Carmelo. 9-16-67; # 43-096. "CONCA."
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36. Csele, Alessandro. 3-25-60; # 1354-09. "ALCSE."
37. Dadagio, Luigi. Papal Nuncio to Spain. Archbishop of 

Lero. 9-8-67. # 43-B. "LUDA."
38. D'Antonio, Enzio. Archbishop of Trivento. 6-21-69; # 

214-53.
39. De Bous, Donate. Bishop. 6-24-68; # 321-02. "DEBO."
40. Del Gallo Reoccagiovane, Luigi. Bishop.
41. Del Monte, Aldo. Bishop of Novara, Italy. 8-25-69; # 

32-012. "ADELMO."
42. Faltin, Danielle. 6-4-70; # 9-1207. "FADA."
43. Ferraioli, Giuseppe. Member of Sacred Congregation 

for Public Affairs. 11-24-69; # 004-125. "GIFE."
44. Franzoni, Giovanni. 3-2-65; # 2246-47. "FRAGI."
45. Gemmiti, Vito. Sacred Congregation of Bishops. 3-25-

68; # 54-13. "VIGE."
46. Girardi, Giulio. 9-8-70; # 1471-52. "GIG."
47. Fiorenzo, Angelinin. Bishop. Title of Commendator of 

the Holy Spirit. Vicar General of Roman Hospitals. Controls 
hospital trust funds. Consecrated Bishop 7-19-56; joined 
Masons 10-14-57.

48. Giustetti, Massimo. 4-12-70; # 13-065. "GIUMA."
49. Gottardi, Alessandro. Procurator and Postulator 

General of Fratelli Maristi. Archbishop of Trent. 6-13-59; # 
2437-14. "ALGO."

50. Gozzini, Mario. 5-14-70; # 31-11. "MAGO."
51. Grazinai, Carlo. Rector of the Vatican Minor Seminary. 

7-23-61; # 156-3. "GRACA."
52. Gregagnin, Antonio. Tribune of First Causes for 

Beatification. 10-19-67; # 8-45. "GREA."
53. Gualdrini, Franco. Rector of Capranica. 5-22-61; # 21-

352. "GUFRA."
54. Ilari, Annibale. Abbot. 3-16-69; # 43-86. "ILA."
55. Laghi, Pio. Nunzio, Apostolic Delegate to Argentina, 

and then to U.S.A. until 1995. 8-24-69; # 0-538. "LAPI."
56. Lajolo, Giovanni. Member of Council of Public Affairs 

of the Church. 7-27-70; # 21-1397. "LAGI."
57. Lanzoni, Angelo. Chief of the Office of Secretary of 

State. 9-24-56; # 6-324. "LANA."
58. Levi, Virgillio (alias Levine), Monsignor. Assistant 
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Director of Official Vatican Newspaper, L'Osservatore 
Romano. Manages Vatican Radio Station. 7-4-58; # 241-3. 
"VILE."

59. Lozza, Lino. Chancellor of Rome Academy of St. 
Thomas Aquinas of Catholic Religion. 7-23-69; # 12-768. 
"LOLI."

60. Lienart, Achille. Cardinal. Grand Master top Mason. 
Bishop of Lille, France. Recruits Masons. Was leader of 
progressive forces at Vatican II Council.

61. Macchi, Pasquale. Cardinal. Pope Paul's Prelate of 
Honour and Private Secretary until he was excommunicated 
for heresy by Pope Paul VI. Was reinstated by Secretary of 
State Jean Villot, and made a Cardinal. 4-23-58; # 5463-2. 
"MAPA."

62. Mancini, Italo. Director of Sua Santita. 3-18-68; # l551-
142. "MANI."

63. Manfrini, Enrico. Lay Consultor of Pontifical 
Commission of Sacred Art. 2-21-68; # 968-c. "MANE."

64. Marchisano, Francesco. Prelate Honour of the Pope. 
Secretary Congregation for Seminaries and Universities of 
Studies. 2-4-61; 4536-3. "FRAMA."

65. Marcinkus, Paul. American bodyguard for imposter 
Pope. From Cicero, Illinois. Stands 6'4". President for Institute 
for Training Religious. 8-21-67; # 43-649. Called "GORILLA." 
Code name "MARPA."

66. Marsili, Saltvatore. Abbot of Order of St. Benedict of 
Finalpia near Modena, Italy. 7-2-63; # 1278-49. "SALMA."

67. Mazza, Antonio. Titular Bishop of Velia. Secretary 
General of Holy Year, 1975. 4-14-71. # 054-329. "MANU."

68. Mazzi, Venerio. Member of Council of Public Affairs of 
the Church. 10-13-66; # 052-s. "MAVE."

69. Mazzoni, Pier Luigi. Congregation of Bishops. 9-14-
59; # 59-2. "PILUM."

70. Maverna, Luigi. Bishop of Chiavari, Genoa, Italy. 
Assistant General of Italian Catholic Azione. 6-3-68; # 441-c. 
"LUMA."

71. Mensa, Albino. Archbishop of Vercelli, Piedmont, Italy. 
7-23-59; # 53-23. " MENA."

72. Messina, Carlo. 3-21-70; # 21-045. "MECA."
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73. Messina, Zanon (Adele). 9-25-68; # 045-329. " AMEZ."
74. Monduzzi, Dino. Regent to the Prefect of the Pontifical 

House. 3-11 -67; # 190-2. "MONDI."
75. Mongillo, Daimazio. Professor of Dominican Moral 

Theology, Holy Angels Institute of Roma. 2-16-69; # 2145-22. 
"MONDA."

76. Morgante, Marcello. Bishop of Ascoli Piceno in East 
Italy. 7-22-55; # 78-3601. MORMA."

77. Natalini, Teuzo. Vice President of the Archives of 
Secretariat of the Vatican. 6-17-67; # 21-44d. "NATE."

78. Nigro, Carmelo. Rector of the Seminary, Pontifical of 
Major Studies. 12-21-70; # 23-154. "CARNI."

79. Noe, Virgillio. Head of the Sacred Congregation of 
Divine Worship. He and Bugnini paid 5 Protestant Ministers 
and one Jewish Rabbi to create the Novus Ordo Mass. 4-3-
61; # 43652-21. "VINO."

80. Palestra, Vittorie. He is Legal Council of the Sacred 
Rota of the Vatican State. 5-6-43; # 1965. "PAVI."

81. Pappalardo, Salvatore. Cardinal. Archbishop of 
Palermo, Sicily. 4-15-68; # 234-07. "SALPA."

82. Pasqualetti, Gottardo. 6-15-60; # 4-231. "COPA."
83. Pasquinelli, Dante. Council of Nunzio of Madrid. 1-12-

69; # 32-124. "PADA."
84. Pellegrino, Michele. Cardinal. Called "Protector of the 

Church", Archbishop of Torino (Turin, where the Holy Shroud 
of Jesus is kept). 5-2-60; # 352-36. "PALMI."

85. Piana, Giannino. 9-2-70; # 314-52. "GIPI."
86. Pimpo, Mario. Vicar of Office of General Affairs. 3-15-

70; # 793-43. "PIMA."
87. Pinto, Monsignor Pio Vito. Attaché of Secretary of 

State and Notare of Second Section of Supreme Tribunal and 
of Apostolic Signature. 4-2-70; # 3317-42. "PIPIVI."

88. Poletti, Ugo. Cardinal. Vicar of S.S. Diocese of Rome. 
Controls clergy of Rome since 3-6-73. Member of Sacred 
Congregation of Sacraments and of Divine Worship. He is 
President of Pontifical Works and Preservation of the Faith. 
Also President of the Liturgical Academy. 2-17-69; # 32-1425. 
"UPO."

89. Rizzi, Monsignor Mario. Sacred Congregation of 
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Oriental Rites. Listed as "Prelate Bishop of Honour of the 
Holy Father, the Pope." Works under top-Mason Mario Brini 
in manipulating Canon Law. 9-16-69; # 43-179. "MARI," 
"MONMARI."

90. Romita, Florenzo. Was in Sacred Congregation of 
Clergy. 4-21-56; # 52-142. "FIRO."

91. Rogger, Igine. Officer in S.S. (Diocese of Rome). 4-16-
68; # 319-13. "IGRO."

92. Rossano, Pietro. Sacred Congregation of Non-
Christian Religions. 2-12-68; # 3421-a. "PIRO."

93. Rovela, Virgillio. 6-12-64; # 32-14. "ROVI."
94. Sabbatani, Aurelio. Archbishop of Giustiniana 

(Giusgno, Milar Province, Italy). First Secretary Supreme 
Apostolic Segnatura. 6-22-69; # 87-43. "ASA"

95. Sacchetti, Guilio. Delegate of Governors - Marchese. 
8-23-59; # 0991-b. "SAGI."

96. Salerno, Francesco. Bishop. Prefect Atti. Eccles. 5-4-
62; # 0437-1. "SAFRA"

97. Santangelo, Franceso. Substitute General of Defense 
Legal Counsel. 11-12-70; # 32-096. "FRASA."

98. Santini, Pietro. Vice Official of the Vicar. 8-23-64; # 
326-11. "SAPI."

99. Savorelli, Fernando. 1-14-69; # 004-51. "SAFE."
100. Savorelli, Renzo. 6-12-65; # 34-692. "RESA."
101. Scanagatta, Gaetano. Sacred Congregation of the 

Clergy. Member of Commission of Pomei and Loreto, Italy. 9-
23-71; # 42-023. "GASCA."

102. Schasching, Giovanni. 3-18-65; # 6374-23. 
"GISCHA," "GESUITA."

103. Schierano, Mario. Titular Bishop of Acrida (Acri in 
Cosenza Province, Italy.) Chief Military Chaplain of the Italian 
Armed Forces. 7-3-59; #14-3641. "MASCHI."

104. Semproni, Domenico. Tribunal of the Vicarate of the 
Vatican. 4-16-60; # 00-12. "DOSE."

105. Sensi, Giuseppe Mario. Titular Archbishop of Sardi 
(Asia Minor near Smyrna). Papal Nunzio to Portugal. 11-2-67; 
# 18911-47. "GIMASE."

106. Sposito, Luigi. Pontifical Commission for the 
Archives of the Church in Italy. Head Administrator of the 
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: من الیمین األعلى
لیشیو . روبرتو كالفي

  .جیللي
  :من الیمین األسفل
. باول مارسینكوس
.میخائیل سیندونا

Apostolic Seat of the Vatican.
107. Suenens, Leo. Cardinal. Title: Protector of the Church 

of St. Peter in Chains, outside Rome. Promotes Protestant 
Pentecostalism (Charismatics). Destroyed much Church 
dogma when he worked in 3 Sacred Congregations: 1) 
Propagation of the Faith; 2) Rites and Ceremonies in the 
Liturgy; 3) Seminaries. 6-15-67; # 21-64. "LESU."

108. Trabalzini, Dino. Bishop of Rieti (Reate, Peruga, 
Italy). Auxiliary Bishop of Southern Rome. 2-6-65; # 61-956. 
"TRADI."

109. Travia, Antonio. Titular Archbishop of Termini 
Imerese. Head of Catholic schools. 9-15-67; # 16-141. 
"ATRA."

110. Trocchi, Vittorio. Secretary for Catholic Laity in 
Consistory of the Vatican State Consultations. 7-12-62; # 3-
896. "TROVI."

111. Tucci, Roberto. Director General of Vatican Radio. 6-
21-57; # 42-58. "TURO."

112. Turoldo, David. 6-9-67; # 191-44. "DATU."
113. Vale, Georgio. Priest. Official of Rome Diocese. 2-21-

71; # 21-328. "VAGI."
114. Vergari, Piero. Head Protocol Officer of the Vatican 

Office Segnatura. 12-14-70; # 3241-6. "PIVE."
115. Villot, Jean. Cardinal. Secretary of State during Pope 

Paul VI. He is Camerlengo (Treasurer). "JEANNI," "ZURIGO."
116. Zanini, Lino. Titular Archbishop of Adrianopoli, which 

is Andrianopolis, Turkey. Apostolic Nuncio. Member of the 
Revered Fabric of St. Peter's Basilica.
   117. Fregi, Francesco Egisto. 2-14-63; # 1435-87.
   118. Tirelli, Sotiro. 5-16-63; # 1257-9. "TIRSO."
   119. Cresti, Osvaldo. 5-22-63; # 1653-6. "CRESO."
   120. Rotardi, Tito. 8-13-63; # 1865-34. "TROTA."
   121. Orbasi, Igino. 9-17-73; # 1326-97. "ORBI."
   122. Drusilla, Italia. 10-12-63; # 1653-2. "'DRUSI "
   123. Ratosi, Tito. 11-22-63; # 1542-74 "TRATO."
   124. Crosta, Sante. 11-17-63; # 1254-65. "CROSTAS.

  :في الموقع التاليP2ویمكن قراءة القائمة الكاملة ألعضاء 
http://www.amnistia.net/news/gelli/lesnoms.htm  
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كالفي بعد العثور على جثتھ قتلتھ الماسونیة في - یوحنا بولس األول
فراشھ

رادلةماسونیون وك
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  بطاقة عضویة سیلفیو بیرلوسكوني في الماسونیة في محفل بروباجندا دوي
http://www.berlusconisilvio.com/tesserap2berlusconi.gif  
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  :الماسونیة واالغتیاالت

  :)صلى هللا علیھ وسلم(اغتیال الرسول محمد 
من خبایا التاریخ التي یتم تجاھلھا في الكتب المدرسیة أن الرسول محمد صلى هللا علیھ   

األول . مصدرینویأتي التأكید من. وسلم لم یتوفى وفاة طبیعیة بل تم اغتیالھ على ید الماسونیة
أنھ حین زارتھ في العدید من المصادر اإلسالمیةوھو الشھید ذاتھ صلى هللا علیھ وسلم، الذي تذكر

مرضھ األخیر أم بشر بن البراء الذي توفي نتیجة ألكل الشاة المسمومة معھ في خیبر، أخبرھا 
  .بأن مرضھ ھذا ھو نتیجة ألثر سم الشاة التي أكلھا بخیبر

ففي كتاب تبدید الظالم وھو أجزاء ترجمھا عوض . اني ھو القتلة أنفسھموالمصدر الث  
نجد في الفصل الخامس الخوري من نسخة صامویل جوناس أحد ورثة سر مؤسسي الماسونیة

  :والعشرین ما یلي
في نھایة القرن السادس للدجال عیسى، الذي ضایقنا بكذبھ، : قال لیفي موسى لیفي"

وسن قوانین . ة، ویقول أنھ یھدي العرب إلى طریق اإللھ الحقظھر دجال آخر یدعي النبو
فبرزنا . ونجح في اجتذاب عدد كبیر من األتباع في وقت قصیر. مغایرة لقوانین دیننا الیھودي

ولكن على . لنھاجم ادعاءاتھ، ورفعنا أصواتنا لنبین آلتباعھ أنھ مدع كذاب كما كان عیسى
فیوما بعد یوم ازداد عدد أتباع محمد، كما كان األمر مع . الرغم من ذلك لم یكن النجاح حلیفنا

بالسیف واإلرھاب جذبوا أتباعا حتى من أمتنا . فھاجمناھم كما ھاجمنا أتباع عیسى. عیسى
حتى تمكنا من منع قومنا من . استخدموا التسامح والخداع فأسرعوا في التزاید. الیھودیة

غیر أننا لم نستطع منع . م ھم البسطاء كالعجماواتوالیھود الذین انضموا إلیھ. التحول إلیھم
  .یھم رغم معاركنالالوثنیین من االنضمام إ

. لقد امرنا الیھود بمھاجمة الدیانتین، دیانة عیسى ودیانة محمد كأعداء لدیننا الیھودي  
ولھذا أمرنا المعابد أن تمتنع بصرامة عن اعتبار . لقد قلت دیانتین واألحرى أن أقول ملحقات

  .واآلخرون ھم فاسدون. فال دین غیر دیننا الیھودي. تلك الملحقات دیانات
لم تكن المشاكل التي سببھا عیسى الدجال كافیة حتى یأتي ھذا الدجال اآلخر ویسبب لنا   

أما ھذا األخیر فلم یكن ذلك ضروریا . األول صلبناه. إن ردنا ھو من نوع واحد. مشاكل أكبر
  ".معھ ألننا سنقتلھ بالسم

  
من أثر سم ) صلى هللا علیھ وسلم(المصادر اإلسالمیة التي ذكرت موضوع استشھاد الرسول 

  :خیبر
  )323ص / 1ج (–تفسیر ابن كثیر .1
  )163ص / 5ج (-تفسیر القرطبي .2
  )312،310ص/ 7ج (-تفسیر البغوي .3
  )403ص / 1ج (-تفسیر األلوسي .4
  )390ص / 1ج (-تفسیر البحر المحیط .5
  )11ص / 16ج (، )212ص / 2ج (-رازي تفسیر ال.6
  )431، 429ص / 2ج (-نظم الدرر للبقاعي .7
  )453ص / 15ج (، )151ص / 5ج (-تفسیر اللباب البن عادل .8
  )209ص / 7ج (،)265ص / 1ج (- تفسیر النیسابوري .9

  )109ص / 1ج (-الكشاف .10



327

  )442ص / 5ج (-تفسیر الخازن .11
  )214ص / 5ج (-التحریر والتنویر .12
  )125ص / 1ج (-تفسیر ابن عرفة .13
  )397ص / 1ج (-تفسیر القشیري .14
  )228ص / 1ج (-تفسیر حقي .15
  )340ص / 13ج (- صحیح البخاري .16
  )100- 99ص / 12ج (- سنن أبي داود .17
  )386ص / 10ج (-سنن ابن ماجھ .18
  )460ص / 48ج (- مسند أحمد .19
  )11ص / 10ج (-السنن الكبرى للبیھقي .20
  )29ص / 11ج (-عبد الرزاق مصنف .21
  )391ص / 3ج (-اإلبانة الكبرى البن بطة  .22
ص / 11ج (،)182ص / 10ج (-المستدرك على الصحیحین للحاكم .23

309(  
  )258ص / 8ج (، )360ص / 4ج (-دالئل النبوة للبیھقي .24
  )78ص / 1ج (- سنن الدارمي .25
  )282ص / 15ج (-معرفة السنن واآلثار للبیھقي .26
  )82ص / 5ج (-ند الشامیین للطبراني مس.27
  )378ص / 1ج (-القدر للفریابي .28
  )20ص / 2ج (- جامع معمر بن راشد .29
  )145ص / 3ج (-شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة لاللكائي .30
ص / 11ج (،)466ص / 11ج (،)132ص / 1ج (-كنز العمال .31

467(  
ج (، )347- 346ص / 34ج (،)265ص / 24ج (-المسند الجامع .32

  )62ص / 53ج (، )221ص / 41
  )136ص / 10ج (- تحفة األشراف .33
  )422ص / 5ج (-روضة المحدثین .34
  )298ص / 3ج (-مشكاة المصابیح .35
  )13- 12ص / 10ج (-صحیح وضعیف سنن أبي داود .36
ص / 28ج (،)66ص / 22ج (-صحیح وضعیف الجامع الصغیر .37

389(  
ج (، )258ص / 12ج (، )249ص / 12ج (- ر فتح الباري البن حج.38

  )315-314ص / 16
  )428ص / 9ج (-شرح ابن بطال .39
  )33ص / 10ج (- عون المعبود .40
  )53ص / 1ج (- تأویل مختلف الحدیث .41
  )572ص / 5ج (-فیض القدیر .42
ص / 8ج (-) 1997مایو - فتوى الشیخ عطیة صقر(فتاوى األزھر .43

234(  
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  )25ص / 11ج (- المحلى .44
  )82ص / 1ج (- أحكام أھل الذمة .45
  )199ص / 3ج (-اآلداب الشرعیة .46
  )449ص / 4ج (،)400- 399ص / 3ج (-السیرة النبویة البن كثیر .47
/ 12ج (، )134ص / 5ج (،)434ص / 1ج (-سبل الھدى والرشاد .48

  )303ص 
  )317ص / 1ج (-الشفا .49
  )81ص / 4ج (-الروض األنف .50
  )111ص / 4ج (،)297ص / 3ج (-زاد المعاد .51
  )337ص / 2ج (-سیرة ابن ھشام .52
  )678ص / 1ج (-مغازي الواقدي .53
  )121ص / 4ج (-اإلصابة في معرفة الصحابة .54
ج (، )236ص / 2ج (،)203ص / 2ج (-الطبقات الكبرى البن سعد .55

  )314ص / 8
  )303ص / 2ج (-تاریخ الطبري .56
  )320ص / 1ج (-الكامل في التاریخ .57
  )34ص / 2ج (- تاریخ الرسل والملوك .58
  )286ص / 1ج (-مختصر تاریخ دمشق .59
  )94ص / 1ج (-المختصر في أخبار البشر .60
  )90ص / 1ج (-الدرر في اختصار المغازي والسیر .61
  )161ص / 1ج (-تاریخ مكة المشرفة والمسجد الحرام .62
  )150ص / 1ج (،)143ص / 1ج (-تاریخ اإلسالم للذھبي .63
  )246ص / 5ج (،)240ص / 4ج (-لبدایة والنھایة ا.64
  )76ص / 2ج (- العقد الفرید .65
  )160ص / 5ج (- نھایة األرب في فنون األدب .66
  )95ص / 1ج (-التنبیھ واإلشراف .67
  )36ص / 1ج (-نثر الدر .68
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:)عمر وعثمان وعلي(اغتیال الخلفاء الراشدین 
لى ید أبو لؤلؤة المجوسي، وھو أحد من تم كان اغتیال عمر ع: اغتیال عمر بن الخطاب

وقد ذكر عبدالرحمن بن أبي . وكان یكن كرھا عمیقا للمسلمین. سبیھم بمعركة نھاوند ضد الفرس
بكر بأنھ شاھد أبو لؤلؤة یتناجى مع جفینة النصراني والھرمزان القائد الفارسي، وأنھم حین رأوه 

. صلین الذي طعن بھ عمر بن الخطاب فیما بعداضطربوا وسقط من ید أبو لؤلؤة الخنجر ذي الن
  .الیھودي الذي ادعى اإلسالم وعیینة بن حصن الفزاري1حشد ھؤالء كعب األحباروكان وراء 

حدثنا محمد بن یحیى بن علي المدني قال ، حدثني عبد "): 891، ص 3تاریخ المدینة، ج(
بن زید ابن أسلم ، عن أبیھ ، عن العزیز ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني عبد هللا

یا أمیر : لما قدم عمر رضي هللا عنھ من مكة في آخر حجة حجھا أتاه كعب فقال : جده قال 
: وما یدریك یا كعب ؟ قال : المؤمنین ، اعھد فإنك میت في عامك ، قال عمر رضي هللا عنھ 

ونسبي ، عمر بن الخطاب ؟ قال أنشدك هللا یا كعب ھل وجدتني باسمي . وجدتھ في كتاب هللا 
فلما أصبح الغد غدا علیھ كعب . اللھمَّ ال، ولكني وجدت صفتك وسیرتك وعملك وزمانك : قال 

بقیت لیلتان ، فلما أصبح الغد غدا علیھ كعب قال : یا كعب فقال كعب : فقال عمر رضي هللا عنھ 
:.ال عمر رضي هللا عنھ ق: فأخبرني عاصم بن عمر بن عبید هللا بن عمر قال : عبد العزیز 

ھا   یواعـدني كعـٌب ثالثاً یعـدُّ
  وال شكَّ أن القولَ ما قالھ كعبُ                    

  وما بي لقاء الموت إني لمیـت
مـا في الذنـِب یتبُعـھ الذنبُ                       ولكنَّ

ولكن كان أمر هللا بلى ،: ألم أنھك ؟ قال : فلما طعن عمر رضي هللا عنھ دخل علیھ كعب فقال 
  ".قدرا مقدوراً 

. ولنا أن نعجب فكیف یعرف بشر بمؤامرة قبل وقوعھا دون أن یكون على علم بأطرافھا  
فواصلت . فقد خشیت الماسونیة الھزیمة رغم ما بذلتھ من مال وجھد في سبیل تدمیر اإلسالم

الخالفة إلى ملك عضد، سیاسة اغتیال الخلفاء بدایة بعمر ثم عثمان ثم علي حتى ارتضت تحول
. ووقع في ظنھا أنھا نجحت في ضرب اإلسالم حین تحول حكم العدل والشورى إلى حكم ملوك

وما كانت وفاة عمر بن عبدالعزیز مسموما إال جزءا من من المراقبة اللصیقة التي فرضتھا 
.الماسونیة لكي تضمن عدم عودة الحكم في اإلسالم إلى الطریق الصحیح

األثیم عبدهللا بن سبا الذي تظاھر ابتدأت الفتنة بدسائس الیھودي:ثمان بن عفاناغتیال ع
وقد وجد في . األكاذیب عن سیاستھ وأعمالھ بالتشیع لعلي ، واالنتقاص من عثمان ، وأخذ ینشر

وقد استجاب للفتنة . ومصر، مرتعا لترویج أكاذیبھدھماء األمصار الكبرى ، الكوفة والبصرة
وحدیثي العھد باإلسالم، ممن لم یعرفوا قدر عثمان، ولم یشھدوا من طالبي الزعامة،رؤوس الشر 

وسبقھ إلى اعتناقھا، ورضى رسول هللا صلى اللع علیھ وسلم عنھ، وشھادتھ لھ بالءه في الدعوة،
اإلسالم ، ونسیان آدابع الطمع الدنیوي، مع طیش الشبابوھكذا تعاون الدس الیھودي، مبالجنة
هللا، تعاون كل لي األمر، وكبار صحابة الرسول صلى هللا علیھ وسلم وقدماء الدعاة إلىمع أو

الجلیل، وھو فوق الثمانین من ذلك على إیجاد الفتنة الكبرى التي ابتدأت بقتل الخلیفة الصحابي

                                                
عمر بن في زمن المدینةأسلم زمن أبي بكر وقدم . كان في الجاھلیة من كبار علماء الیھود. أبو إسحاق. ھو كعب بن ماتع بن ذي ھجن الحمیري الیماني1

من , متین الدیانة, كان حسن اإلسالم. فكان یحدثھم عن الكتب اإلسرائیلیة ویأخذ السنن عن الصحابة, هللا علیھ وسلمفجالس أصحاب النبي صلىالخطاب 
ومع ذلك فإن بعض العلماء یتھمونھ بأنھ أحد الذین أدخلوا تفاسیر التوراة وما . وتوفي فیھاحمصثم سكن , غازیا مع الصحابةالشامخرج إلى . نبالء العلماء

.ولھذا السبب فإن بعض الثقات كابن قتیبة والنووي ال یروون عنھ أبدا. بھا من أساطیر وخرافات في الثقافة اإلسالمیةأحاط 
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ضریح أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن 
مزار مقدس عند الشیعة. الخطاب

وحدتھم، وتفریقھم إلى شیع وأحزاب، كل عمره، ثم انتھت إلى تفریق كلمة المسلمین ، وتمزیق
  .بتخطیط من أعضاء القوة الخفیة، الماسونیةوكان كل ذلك. ب بما لدیھم فرحونحز

  :اغتیال علي بن أبي طالب  
وبنفس طریقة الغدر تم اغتیال على بن أبي طالب على ید أحد الخوارج ویدعى   

والماسونیة في كل تلك االغتیاالت ال . عبدالرحمن بن ملجم الذي كان االغتیال مھره لمحبوبتھ
ھر للعلن بل ھي تحرك اآلخرین لیكونوا یدھا الضاربة فتارة تحرك الثورة في األمصار وتارة تظ

  .ولكن المھم ھو إحكام التنفیذ. تحرك المجوس وتارة تحرض الخوارج



331

  :محاولة اغتیال صالح الدین
صالح الدین األیوبي على موعد معكان م1176ھـ 571ذي القعدة 11لیلة األحد في   

) األسديجاولي(ل الموت من الحشاشین اإلسماعیلیة، فبینما كان في خیمة األمیر الكردي رس
شاب مفتول اقتحم الخیمة،وھما یستعرضان الخرائط الحربیة ضد الصلیبیین، قائد أركانھ

المسموم صدم العضالت یلمع في یمناه خنجر ھوى بھ على رأس صالح الدین، ولكنھ النصل
بتوجیھ طعنة إلى الخد التي تغطي رأسھ فأدرك المجرم أنھ أخطأ ھدفھ فقامالزردیة من الحدید

كان ثالثة من الشبان وخالل لحظات. فجرحھ، وانقض الضباط األكراد على الرجل فقتلوه
والضباط قبل أن یقعوا صرعى في یتدافعون إلى الخباء بنفس الطریقة، فقتلوا العدید من الجنود

.والجرأةة بغایة الدھاءمحاولة االغتیال المدبر
وحاكم المدینة جرت محاولة اغتیال صالح الدین األیوبي في مدینة إعزاز القریبة من حلب

سنان راشد (النصیریة یتصل بالملك الصلیبي ریموند الثالث حاكم طرابلس، وشیخ) كمشتكین(
.شیخ الجبل، للتخلص من صالح الدین األیوبي) الدین

وكانت الماسونیة وراء . األولى من نوعھا التي یتعرض لھا صالح الدینھذه المحاولة ولم تكن
یون الماسون، زتلك المحاولة عن طریق فرسان المعبد الصلیبیین الماسون، وبریوري 

  .والحشاشون الماسون الشیعة
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:جرائم جاك السفاح
شعة قتلت حدثت خمس جرائم ب. بینما كانت الملكة فیكتوریا تحكم بریطانیا1888في عام 

عرفت ھذه الجرائم بجرائم جاك . ولم یتم العثور على القاتل. فیھا خمس عاھرات انجلیزیات
وقد وجھت أصابع االتھام إلى . السفاح حیث كان القاتل یبعث برسائل إلى الشرطة تحت ھذا االسم

  :الماسونیة لألسباب التالیة
ر إلى كونھا جرائم ھادفةكانت جرائم القتل ضد خمس نساء في تسعة أسابیع مما یشی.
 قسم الدم الماسونيتم التمثیل بجثث الضحایا بنفس األسلوب الوارد في.
 تم العثور بجانب جثة إحدى الضحایا على رسالة بھا كلمةJuwes والتي تشیر إلى

وقد تمت إزالة الرسالة سریعا على ید قائد . الخونة الثالثة في قصة حیرام ابیف الماسونیة
ن الذي كان رئیسا ألحد المحافل الھامة في ذلك العام وھو محفل كواتور شرطة لند

.كوروناتي، وذلك على الرغم من اعتراض المحققین اآلخرین
 تمت الجریمة األخیرة في یوم االنعقاد الربع سنوي لمحفل كواتور كوروناتي الذي كان

.قریبا من مسرح الجریمة
ب من الملكة فیكتوریا التي طلبت من كبیر وقد فسرت الجرائم على أنھا قد تمت بطل

أطبائھا السیر ولیام جل والذي كان ماسونیا عریقا، أن ینقذ العرش البریطاني من فضیحة قد 
والذي تطیح بھ حیث كان حفید الملكة وھو وریث العرش الثاني األمیر إدوارد دوق كالرنس

مذھبھا مغایر لمذھب األمیر (كروكتدعي أنيعلى عالقة بفتاة فقیرة كاثولیكیةكان ماسونیا
غیر ةونتج عن ھذه العالقة ابن). الذي یصبح حین تولیھ العرش رأس الكنیسة اإلنجلیزیة

تزوج األمیر من الفتاة سرا واستأجر إحدى الشاھدات على الزواج لتعمل كمربیة وقد. ةشرعی
وھنا . تھا في السر الملكيوتحولت ھذه المربیة فیما بعد إلى فتاة لیل وشاركت زمیال. للطفل

. قام السیر ولیام جل بتطبیق طقوس الماسونیة الخاصة باالنتقام ممن یھددھا أو یھدد أعضاءھا
وقام بذلك بمعاونة ماسون آخرین وبتواطؤ من الماسون الموجودین في صفوف الشرطة الذین 

  .عنى السابقإحیاء تلك القصة وأكد على المFrom Hellوقد أعاد فیلم . أخفوا آثاره



333

طبیب الملكة -السیر ولیام جل: جاك السفاح
ماسوني عریق-فیكتوریا

-قائد شرطة لندن-السیر شارلز وارن
رئیس محفل كواتور كوروناتي
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األمیر إدوارد وأخوه 
جورج الخامس الذي قاد 

بریطانیا في الحرب 
لعالمیة األولى ا

األمیر إدوارد 
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رسائل جاك السفاح إلى 
الصحف والمحققین 
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  :اغتیال جون كینیدي
. لم یكن اغتیال حون كینیدي  سوى نتیجة لكونھ لم یعد رجل المرحلة كما أراده الماسون  

ولم تكن الماسونیة على استعدادا . لم تكن رغبتھ في إشعال الحروب على المستوى المطلوبف
. وھكذا كان الحل أن یغیبھ الموت. تضع لھ بدیال بواسطة االنتخاباتلالنتظار لمدة أطول لكي 

ولم یشفع لھ عند الماسونیة كون أبیھ من النورانیین الكبار أو كونھ صدیقا شخصیا ألنطوان الفي 
الذي كان یشاركھ الطقوس الشیطانیة قبل أن یعلن إنشاء كنیستھ (مؤسس كنیسة الشیطان 

  ).بسنوات
. ة بحیث ألصقت تھمة االغتیال بشخص برئ ھو لي ھارفي أزوالدوتم تدبیر الجریم  

والذي اغتیل في الیوم التالي قبل أن یتم استجوابھ، ثم قتل من قتلھ كذلك بحیث أخفیت آثار الجھة 
وكانت لجنة التحقیق التي شكلت لكشف مالبسات الجریمة ھي من . التي وقفت وراء الجریمة

وتم تولیة الرئیس الجدید والذي كان نائبا . ملف باتھام أزوالدفتم إغالق ال. أعضاء الماسونیة
  .للرئیس وھو الماسوني لیندون جونسون

  

: مسار الرصاصة التي قتلت كنیدي
الرصاصة العجیبة 

جون كینیدي 
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لي ھارفي أزوالد
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:اغتیال األمیرة دیانا
كان اغتیال األمیرة دیانا لغزا كبیرا وإن اتجھت أصابع االتھام نحو العائلة المالكة   

والسبب في ذلك  أن األمیرة دیانا . لیزابیث الثانیةالبریطانیة وخاصة األمیر فیلیب زوج الملكة إ
كانت على خالف دائم مع زوجھا األمیر شارلز وقامت بخیانتھ عدة مرات كما فعل ھو األمر 

ولكن كانت القشة التي قصمت ظھر . ذاتھ
البعیر ھي أن األمیرة ستتزوج من عماد 
. الفاید ابن الملیاردیر المصري محمد الفاید

. مر ال یرضي الماسونیةوكان ھذا األ
فكیف تتزوج األمیرة دیانا من مصري 

وھي ) حتى وإن كان بالمسمى فقط(مسلم 
والدة ملك بریطانیا القادم الذي یصبح فور 

.یھ العرش راس الكنیسة البریطانیةتول
وكذلك لم تكن الماسونیة على استعداد أن 

تتزوج األمیرة التي یحبھا المالیین في 
حتى ال یحظى اإلسالم العالم من مسلم 

بدعایة كبرى في الوقت الذي تعمل الماسونیة فیھ على تشویھ صورة اإلسالم تماما لدفع الغرب 
المسیحي لكي یدعم إسرائیل ضد المسلمین فیكون من السھل إشعال فتیل الحرب األخیرة التي 

اغتیال األمیرة في وكان. تكون نتیجتھا تولي الدجال وأعوانھ الحكم في العلن كما وقع في ظنھم
وقت حرج للماسونیة فھي كانت ستتزوج قبیل بدأھم الحرب الثالثة ولم یكونوا على استعداد لكي 

  .تفسد فتاة الھیة أعمالھم الكبیرة
أحد ضباط المخابرات وجاء تأكید تورط الماسونیة في عملیة االغتیال على لسان  

راتھ تورط الماسونیة والمخابرات البریطانیة في خادم دیانا الذي ذكر في مذكالبریطانیة وكذلك
غتیال لكي یبدو وتم تدبیر اال. دوق كنتقتلھا تنفیذا ألوامر األستاذ األعظم للماسونیة البریطانیة 

واعتمدوا على . كحادثة قام بھا سائق أخرق مخمور
أبواق 

الصحافة التي یسیطرون علیھا لكي 
ة الناس تؤكد كونھا حادثة والباقي تركوه لذاكر

  .الضعیفة التي ستنسى االغتیال بعد ذلك بایام قلیلة
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السیارة بعد الحادث

نصب دایانا في باریس
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:اغتیال السادات
حدث األمر ذاتھ مع أنور السادات رئیس . فتم اغتیالھكما أن كینیدي لم یعد رجل المرحلة   
واشترك في عدة . فالرجل الذي كان یدعى الرئیس المؤمن، كان ماسونیا منذ شبابھ. مصر

ة كما كان من مریدي عزیز المصري وھو الضابط العربي في الجیش العثماني جمعیات سری
وقد تمت ترقیة . والذي كان مؤسسا لعدة جمعیات سریة عربیة كانت على ارتباط بالماسونیة

من قبل المحفل السامي السوري 12/2/1958من الطقس االسكتلندي في33لدرجة السادات ل
ئیسي یتمثل في ترتیب فوز مصر بنصر جزئي یطفئ غضب وكان دوره الر. للدرجات العلیا

حتى یمكن لھم أن یتقبلوا فكرة السالم مع إسرائیل، مما یمكن من . 1967المصریین بعد ھزیمة 
إخراج مصر من میزان المعركة فتختل الكفة لصالح إسرائیل وتتمكن من فرض شروطھا على 

والمصریون یكنون كرھا عمیقا إلسرائیل إثر وھذا بالطبع لم یكن ممكنا. الدول العربیة األخرى
األول، تمكین مصر من االنتصار الجزئي على . فتمثل دور السادات في أمرین. الھزیمة المھینة

  .والثاني ھو توقیع معاھدة سالم بین مصر وإسرائیل. إسرائیل، فینسى المصریون ثأرھم معھا
الھ على ید جماعات متطرفة تم تمویلھا تم اغتی. وبعد أن أتم السادات تنفیذ المطلوب منھ  

من قبل المخابرات األمریكیة، بحیث كان المطلوب ھو التخلص من رجل المرحلة السابقة 
. السادات، مع اإلبقاء على الرجل المطلوب لكي یكون رجل المرحلة القادمة، محمد حسني مبارك

لجماعة في تل أبیب مبسوطین ابأن 1975ت حین عینھ نائبا لھ في عام والذي قال عنھ السادا
وكان المطلوب من مبارك أن یتصالح مع العرب أوال، ثم یذھب بھم إلى التوقیع على . منھ

، فیدمر بالسالم ما معاھدات سالم بشروط إسرائیل، وفي الوقت ذاتھ یقوم بتدمیر مصر من الداخل
  .ةلتالیرحلة اثم یتخلصون منھ لكي یصعد رجل الم. لم تستطع إسرائیل تدمیره بالحرب
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السادات أثناء توقیع معاھدة السالم
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:اغتیال عرفات
ثم فجأة . فالرجل رغم عمره المدید كان یتمتع بصحة جیدة. أحاط الغموض بوفاة عرفات  

كذلك لم یتم . تدھورت صحتھ ألسباب مجھولة ولم تستطع التحلیالت الطبیة أن تكشف أسباب ذلك
ة عرفات ھي نتیجة سم مشابھ لما استدعاء طبیبھ الخاص الدكتور أشرف الكردي الذي أكد أن وفا

حیث أنھ كان الطبیب . استخدمتھ المخابرات اإلسرائیلیة ضد قیادي حماس في األردن خالد مشعل
والذي لم یتمكنوا من اكتشافھ وكاد یودي بحیاة مشعل، لوال أن . الذي عالجھ من آثار السم

ل وأخبرھم أنھ لن یطلق الماسوني العریق الحسین بن طالل، تحدث إلى أصدقائھ في إسرائی
. سراح عمالئھم الذین قبض علیھم في العملیة ما لم یسرعوا بتقدیم التریاق الذي یعالج ھذا السم

وقد قال . وكان أن قدموا التریاق فعال فشفي خالد مشعل دون أن یكتشف سر السم المستخدم
لى خالد الطبیب إن األعراض التي ظھرت على عرفات ھي نفس األعراض التي ظھرت ع

أبي العالء ھو من قدم لھ ولیس من المستبعد أن یكون أحد المقربین منھ مثل أبي مازن أو. مشعل
ة اغتیال عرفات في إحدى ریوقد أكد الكاتب الكبیر محمد حسنین ھیكل نظ.السم اإلسرائیلي

ارون وذكر أن عرفات كان عنده إحساس بما ینتظره، وأن ش. حلقات برنامجھ على قناة الجزیرة
  .بأنھم سیقتلون عرفاتأكثر من مرةووزراءه صرحوا

وكان المطلوب أن یزاح الرجل الذي لم یعد رجل المرحلة وأصبح وجوده غیر مرغوب   
فالطریق یجب أن تفسح لیتولى الحكم الماسون الفلسطینیون من أمثال أبو مازن عراب . فیھ

في فلسطین الذین یتالعبون بشعبھم خدمة اتفاقیات أوسلو وأبو قریع وغیرھم من رموز الماسونیة
  .للدجال وأعوانھ

  

  

عرفات بعد أن 
حطمھ السم
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:اغتیال رفیق الحریري
كان اغتیال الحریري عمال متقنا فالرجل كان یستخدم أحدث طرق مكافحة القنابل لتأمین   

وأسباب اتھام الماسونیة ھي . موكبھ وھي طرق ال یوجد مثیل لھا سوى لدى الرئیس األمریكي
  :التالي
یري رغم معارضتھ للوجود السوري كان یدعو إلى حل متعقل على عكس غالة الحر

وقد أخبر الصحفیین . المعارضة مثل الدرزي جنبالط والماسوني المسیحي میشیل عون
مما یبعد االتھام عن سوریا التي ال یمكن إال أن تكون مختلة . بذلك قبیل مصرعھ بدقائق

فھل . معتدل الوحید في المعارضة ضد وجودھاعقلیا إذا ما فكرت في اغتیال الصوت ال
.تترك عون وجنبالط وتغتال الحریري؟ أمر غیر منطقي

 تنظیم القاعدة الذي یفتخر دائما باالغتیاالت التي یقوم بھا أو یقوم بھا اآلخرون، أصدر
: بل واتھم إحدى الجھات الثالث. ینفي فیھ أي دخل لھ في العملیة15/2/2005بیانا في 

.رات السوریة والموساد والمخابرات اللبنانیةالمخاب
 أصدر البیت األبیض في نفس الیوم بیانا یندد فیھ بالعملیة ویتھم سوریا بالضلوع فیھا قبل

بمعنى أنھم یقومون بالعملیة ثم یلقون بالالئمة على اآلخرین فورا حتى . أن یبدأ التحقیق
.تتجھ أنظار الناس نحو من یتھمون

دمة في العملیة ال تتوافر إال لجھاز مخابرات قوي مثل المخابرات المركزیة التقنیة المستخ
فلبنان . ویمكن أن التنفیذ قد تم بأید محلیة من الشرطة أو المخابرات اللبنانیة. أو الموساد

بلد تزدھر فیھ المحافل الماسونیة، وال یستبعد تعاون الموساد مع تلك المحافل لترشیح أحد 
.ابرات لیعمل على تنفیذ العملیة بینما توفر لھ الموساد التقنیة الالزمةاعضاءھا من المخ

فعون عاد من فرنسا مظفرا وقد طالت . كانت المصلحة في العملیة ھي لجھات بعینھا
وجنبالط ظھر بمظھر الزعیم القوي للمعارضة بعد أن أزاح الزعیم . أظافره ولسانھ

حدة تمكنا بعد االغتیال من طرد عدوھما وإسرائیل والوالیات المت. الشعبي الحریري
وھكذا فالجمیع . سوریا من منطقة حیویة مما یشكل فراغا عسكریا لن تمأله إال إسرائیل

.رابحون نتیجة لتلك العملیة المحكمة
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:الماسونیة والشیعة
من ذلك مع فھي لم تتمكن . إذا كانت الماسونیة قد تمكنت من اختراق المسیحیة منذ البدایة  
فحاولت كما رأینا اغتیال رموزه وقیادتھ وفي الوقت نفسھ تفتقت اذھان الماسونیة عن . اإلسالم

فكان أن اندس عبدهللا بن سبأ . فكرة نجحت من خاللھا في تفرقة المسلمین وتضلیل بعضھم
ر الیھودي وسط المسلمین وادعى بأن علي بن أبي طالب ھو األحق بالخالفة من أبي بكر وعم

وأن الرسول محمدا صلى هللا علیھ وسلم اختصھ بھا دون ھؤالء وبھذا فھم مغتصبون . وعثمان
ومن أجل . وأخذ یروج لدعواه حتى صدقھا بعض المسلمین الذي عرفوا فیما بعد بالشیعة. للخالفة

تي انتھت ذلك قامت حروب بین المسلمین فیما عرف بالفتنة الكبرى بین علي ومعاویة وال
  .م ثم بمصرع عليبالتحكی
بل تطور . وبدأت الماسونیة في تطویر فكر الشیعة فلم یعد الموضوع مجرد خالف سیاسي  

إلى أن قالت بعض فرق الشیعة بأن النبوة كانت ستنزل على علي بن أبي طالب ثم أخطأ الملك 
أبي وغالى بعضھم فوصل إلى حد تألیھ علي بن. المكلف بالوحي فأنزلھا على محمد بن عبدهللا

ویقول الشیعة باقوال ما أنزل هللا بھا من سلطان مثل جواز نكاح الدبر . طالب، وھو منھم براء
وأنھ إذا تغیب السید عن إمامة . وجواز خلوة الفتاة والمرأة مع السید. وأكل طین قبر الحسین

م فضال عن لطمھم الخدود وضربھ. صالة الجمعة فال تتم إقامة صالة الجمعة في ذلك الیوم
ألنفسھم بالسیوف في ذكرى كربالء عندما تخلى أجدادھم عن الحسین فتركوه لیقتل على ید 

وفوق ھذا یطعنون في أعراض الصحابة ویسبون أبا بكر وعمر ویسمونھم الشیطانین . األمویین
كما ادعوا بأن القرآن الكریم . بأنھم ابناء زنااواتھموھم. للعنھمااصنمي قریش، بل وأفردوا دعاء

وقد ظھرت .الذي بین أیدي المسلمین ھو ناقص وأن بھ سورة كاملة تتحدث عن علي قد تم حذفھا
من الشیعة فرق كثیرة ساعدت على فترات التاریخ أعداء المسلمین مثل المغول والصلیبیین 

ورغم ھذا یظھر من . فضال عن الفتن التي قاموا بھا فأضعفت الدولة اإلسالمیة. وحدیثا كذلك
ویبدو أنھ . لتقارب بین المذاھب وأنھ الخالف بین السنة والشیعة سوى في مسائل فرعیةیقول با

فالھدف ھو . بعد ذلك سیظھر من یقول بعدم وجود خالفات بین اإلسالم والیھودیة والمسیحیة
راءة المزید حول فكر الشیعة المرتد عن اإلسالم، قویمكن .توحید األدیان تحت رایة الدجال

  :ةالتالیاقعرائب التي یقول بھا أئمتھم من خالل الموومشاھدة الغ
  
http://www.albrhan.com/arabic/wthaeq/index.html  

  
http://www.albrhan.com/arabic/video/index.html  

  
http://www.albrhan.com/arabic  

  
http://www.ansar.org/books/sabaa.htm  
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الدعاء المدعو دعاء صنمي قریش الذي یتلوه الشیعة المرتدون لیلعنوا أبا بكر وعمر 
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التي قال الشیعة المرتدون إنھا محذوفة من المصحف ویزیدونھا في قرآنھم المحرف
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:الماسونیة والصوفیة
خلت الفكر الشیعي فالماسونیة التي أد. مثلما كان للشیعة شطحاتھم فللصوفیة شطحاتھم  

لم تكتف بفكر الشیعة بل زادت علیھ . المرتد إلى اإلسالم لتدمره من الداخل كما فعلت بالمسیحیة
ونجد أن كثیرا من الكتاب المعاصرین . إدخال أفكار ما أنزل هللا بھا من سلطان وأسمتھا الصوفیة

  :یعتبرون الحالج الصوفي شھیدا وھو الذي قال
  نحن روحان حللنا بدنا.. .أنا هللا وهللا أنا

ریف أفكار الدین اإلسالمي األول ھو تح. والصوفیة كان ھدف الماسونیة منھا أمران
فالصوفیة تقیم الشعائر  ظاھرا بینما . بواسطة تمریر ما في ظاھره رحمة وفي باطنھ العذاب

ت ذاتھ یقوم أتباع وفي الوق. نجدھا تقترب بالمسلم من الرھبانیة التي نفاھا الرسول عن اإلسالم
الطریقة بتقدیم العطایا لشیوخ الطرق الصوفیة فیما یتطابق مع القرابین التي كان الوثنیون 

بل إن بعض الطرق الصوفیة منحت ما یشبھ صكوك الغفران . یقدمونھا قدیما آللھتھم المزعومة
والصوفي یبدأ . یدفعفصارت تجیز دخول الجنة للمنفقین علیھا وتحرم من ال . لمن یدفع أمواال لھا

فیشطح فكره . بالتقرب إلى هللا وینتھي نھایة إبلیس الذي ظن أنھ یتفضل على خالقھ بكثرة عبادتھ
  .كما حدث للحالج

أما األمر الثاني الذي كان مطلوبا من الصوفیة فھو تكریس عقلیة التواكل لدى المسلمین   
وفي تحقیق . تعرض اإلسالم للخطرفیركنون لرقصاتھم وأورادھم وال یحركون ساكنا عندما ی

نجد التصریحات التواكلیة حول الطرق الصوفیة 2004في األول من أبریل أجرتھ قناة الجزیرة
  :المتخاذلة لشیوخ الطرق الصوفیة كما یلي

یعني الغرض من أن ابني یبقى یمسك سلطة : شیخ الطریقة العزمیة–عالء الدین أبو العزایم "
متھمنیش ال رئاسة الجمھوریة وال ماھیاش في خاطري إن أنا أكون یصلح، إنما أنا كفرد

رئیس وال إن أنا أعمل مقاومة وأبتدأ أعمل ملیشیات وأبتدأ أحارب الدولة داه تضیع وقت 
  . وفساد للدولة
الحول والقوة أمیركاربنا جل وعال أعطى : شیخ الطریقة الحقانیة النقشبندیة- مروان خلف

وعین حسني األردنین توني بلیر وعین سیدنا الملك عبد هللا في ھو عجورج بوشوعین 
  ..الرئیس حسني مبارك في مصر ربنا عینھ.. مبارك

  وال ینبغي للشعب أن یكون لھ رأي؟ : یسري فودة
  ."ال: مروان خلف

وقد رتب لقاء لمقدم الحلقة مع شیخ الطریقة محمد ناظم الحقاني الذي یعیش في قبرص 
  .ول محمد الذي وافق على المقابلةن شیخ الطریقة اتصل ھاتفیا بالرسوأخبر الرجل بأ
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  :الدروز والبھائیة: یانات الوضعیةالماسونیة والد
سوف أتحدث بإیجاز عن الدیانات الوضعیة التي أنشأتھا الماسونیة لتدمیر اإلسالم وذلك 

ما یھمنا ھنا ھو عالقة . في آخر الكتابألن كتبا غطت تفاصیل تلك الدیانات فیمكن الرجوع إلیھا
  :تلك الدیانات بالماسونیة فإلیكم التالي كلمحات سریعة تبین الصالت بینھم

كتلنديمبنى بیت العدل األعظم للبھائیین بحیفا بإسرائیل، أعلى سلطة لدى البھائیین، تشابھ كبیر مع المحفل األم للطقس االس

معبد بھائي بالھند على 
رمز . شكلة زھرة اللوتس

للشمس الماسونیة
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نفس ألوان شعار محافل كوكب الشرق. رمز الموحدین الدروز نجمة خماسیة ملونة

، في شارع بن جوریون بحیفا)أستاذ بھاء هللا مؤسس البھائیة(قدس للباب المزار الم
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ھل الماسونیة تعمل تحت إمرة المسیخ الدجال؟
رأینا فیما سبق أن الماسونیة تعبد الشیطان عبادة صریحة فیما قال بھ كبار قادتھا وما ظھر   

في الوقت ذاتھ نجد أن بالماسونیة رموزا كثیرة للدجال فیتجھ الظن إلى غیر أننا. من طقوسھا
ولھذا فإن ھناك . وھنا یختلط األمر على الناس. أنھم یعبدون الدجال ولیس الشیطان كما یذكرون

نظریتین األولى ترى أن الشیطان ھو رب الماسونیة بینما الدجال ھو ممثلھ في العالم الفعلي الذي 
ویدعم ھذا الرأي أن الدجال یقتلھ المسیح بینما إبلیس منظر إلى یوم . یة فتأتمر بأمرهیأمر الماسون

أما النظریة الثانیة فتقول . القیامة، وكذلك أن الدجال یولد ألبوین یھودیین بینما إبلیس من الجن
ھ یوم بأن إبلیس والدجال ھما شخصیة واحدة، والسبب في ذلك أن هللا حینما أمھل إبلیس لم یحدد ل

  :سورة األعراف نجد األیاتالقیامة كموعد لھ ، بل ترك المدة غیر مبینة ففي 

  
فإبلیس طلب إمھالھ إلى یوم البعث فأخبره هللا بأنھ من . ففي ھذه اآلیة لم یتم تحدید الموعد

  .المنظرین ولكن لم یذكر موعدا
ل حددھا بیوم الوقت وفي اآلیات التالیة من صورة ص لم یحدد هللا یوم القیامة موعدا ب

  :فھو معلوم  فقط. المعلوم والذي ال یستطیع مخلوق أن یقول إتھ یوم القیامة

  
  :واألمر ذاتھ نجده في اآلیات من سورة الحجر

  
وھذا ینفي حجة الرأي األول بأنھما . فإبلیس یطلب وقتا ولكن هللا تعالى ھو الذي یحدد الموعد

  .یمكن أن یكون موعد فنائھ سابقا لموعد یوم القیامةوبھذا فإن إبلیس. شخصان مختلفان
وقد یرد البعض بأن إبلیس ال یمكن أن یفنى قبل یوم القیامة حتى یكون ھناك من یغوي   
.ولكن ألیس في النفس األمارة بالسوء ما یكفي لغوایة اإلنسان. الناس

یخرج بسبب غضبة األمر الثاني أن الرسول محمد صلى هللا علیھ وسلم ذكر أن الدجال
  .ومما نعرفھ من تاریخ إبلیس أنھ فخور متكبر ودائما یكون الفخور سریع الغضب. یغضبھا
  :ولنستعرض صفات إبلیس الواردة في األحادیث  
على عرشھإن إبلیس یضع صلى هللا علیھ وسلم قال رسول هللا "-13858-مسند أحمد

.جساسة كان الدجال في جزیرةوفي حدیث ال".سرایاهالماء ثم یبعث 
أول من قاس إبلیس وما عبدت الشمس والقمر إال بالمقاییس "- 191- سنن الدارمي."

كما أن . وشعار الماسونیة الشھیر ھو الفرجار والزاویة القائمة وھما من أدوات القیاس
.الشمس والقمر توضعان على جانبي كرسي أستاذ المحفل
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حاربناھن ما سالمناھن منذصلى هللا علیھ وسلم قال رسول هللا "- 4568- سنن أبي داود
.حول الحیات". ومن ترك شیئا منھن خیفة فلیس منا 

ترى ما البن صائد قال صلى هللا علیھ وسلم أن رسول هللا "-11490-مسند أحمد
ذاكوسلم صلى هللا علیھأرى عرشا على البحر حولھ الحیات فقال رسول هللا قال 

الحیات وھي إحدى الشعارات الكبرى للیھود وللماسونیة حیث تزین جانبي " إبلیس عرش
.العرش الموجود داخل المحفل األم للعالم في واشنطن

وھو ".إبلیس المجوسیةلھملما مات نبیھم كتبأھل فارس إن "- 2685- سنن أبي داود
ساد وال یعین مندوبین، كما حدث عندما تدخل شخصیا للتحریض بھذا یتدخل شخصیا لإلف

.على قتل الرسول محمد صلى هللا علیھ وسلم قبل ھجرتھ
مقاعد في السماء فكانوا یستمعون الوحي وكانت كانت للشیاطین"-2823-مسند أحمد

األرض ترمى قال فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلىتجري وكانت الشیاطین ال النجوم ال 
جعل الشیطان إذا قعد مقعده صلى هللا علیھ وسلم فزادوا في الكلمة تسعا فلما بعث النبي

إبلیس فقال ما ھذا إال من حدث إلىقال فشكوا ذلكجاءه شھاب فلم یخطھ حتى یحرقھ
یصلي بین جبلي قائم صلى هللا علیھ وسلم فبث جنوده قال فإذا رسول هللا حدث قال

فالشیاطین تتحرك في ".حدث إبلیس فأخبروه قال فقال ھو الذيإلىقال فرجعوانخلة 
ودیانات العصر الجدید تؤكد أن اآللھة قادمة من السماء لتحكم من جدید . الفضاء بسھولة

ویمكن أن تكون أكذوبة األطباق الطائرة خدعة للتمویھ على الناس بخصوص . 2012في 
وھذا ما یذكره أحد القادة العسكریین األمریكیین السابقین الذي كان .الشیاطین من الجن

ففي إحد . یعمل مع وكالة األمن القومي األمریكیة، واتخذ اسما حركیا لھ ھو القائد إكس
محاضراتھ التي توجد على اإلنترنت یذكر أن الحكومة األمریكیة وعدد آخر من حكومات 

ر آدمیة تستخدم تقنیات حدیثة، وأن تلك المخلوقات العالم تعمل بالتعاون مع مخلوقات غی
تتخذ قواعد تحت األرض في الوالیات المتحدة وأماكن أخرى من العالم، وأن تلك 

وھي من صفات الجن كما نعرف من القرآن (المخلوقات تنتقل بسھولة وسرعة في الفضاء 
والكذب من (معھا وأن تلك المخلوقات كذبت وتكذب على الحكومات التي تعمل ). والسنة

ولم یستبعد القائد إكس أن تكون تلك المخلوقات ھي ). صفات الجن كما عرفنا سابقا
وقد .الشیاطین التي حذرت منھا الدیانات السماویة والتي سكنت األرض قبل خلق اإلنسان

عرض في المحاضرة صورا التقطھا أحد العاملین السابقین في مشروع سري مشترك 
یة مع تلك المخلوقات، ویقع تحت األرض ببلدة دولشي في والیة نیو للحكومة األمریك

میكسیكو ویتم فیھ إجراء تجارب جینیة على الفئران واإلنسان والزواحف والطیور لعمل 
مخلوقات تستخدم في الحروب، وھو ما نجد لھ سندا في األحادیث التي تخبر بأن من 

ك الموظف ھالھ ما رأى من بشر ویمضي لیذكر أن ذل. عالمات الساعة الصغرى مسخ
.محبوسین في أقفاص استعدادا إلجراء تجارب علیھم، كما أنھ رأي كذلك بعض المسوخ

قال الشمس تطلع ومعھا قرن صلى هللا علیھ وسلم هللا أن رسول" -556-سنن النسائي
رقھا فإذا دنت للغروب فازالت قارنھا فإذا استوت فارقھا فإذا الشیطان فإذا ارتفعت

عن الصالة في تلكصلى هللا علیھ وسلم ونھى رسول هللا فإذا غربت فارقھا قارنھا
وأحد رموز الماسونیة ھو الشمس، التي نرى صورة لھا على سقف المحفل ".الساعات 

احتفالیة األم، كما تضعھا كافة المحافل على یسار أستاذ المحفل، وأقامت الماسونیة باسمھا 
عند أھرامات " الغروب إلى الشروقمن -أحالم الشمس االثنى عشر"األلفیة الشھیرة 

.الجیزة
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قال جالسا في ظل حجرتھ صلى هللا علیھ وسلم كان رسول هللا   "-3107-مسند أحمد
إذا شیطان فبعینیجیئكم رجل ینظر إلیكمفقال ألصحابھ قد كاد یقلص عنھ یحیى 

.رأیتموه فال تكلموه فجاء رجل أزرق

 فضال عن ذلك فإن الشیطان تمثل من قبل عبر التاریخ للناس في صورة إنسان وعمل
ات فلماذا یضع حاجبا یتكلم باسمھ وفي إمكانھ أن والمؤامرعلى التخطیط لھم في الشر

.یتكلم ھو شخصیا باسمھ
أعوان الدجال من البشر ونمن یحاربمھوقوتھ البشریةنقطة أخرى أن المھدي

بقواتھ الغیر بشریة والتي ال ) الشیطان(وعندھا یخرج الدجال . علیھم جمیعاونوینتصر
، حیث یكون نعرف من األحادیث حول ھذا الموضوعیستطیع البشر التغلب علیھا كما 

ونظرا لدخول قوات غیر اعتیادیة في . المؤمنون بقیادة المھدي محاصرین من قبل الدجال
  ).عیسى علیھ السالم مع ملكین(المعركة، یرسل هللا قوة غیر اعتیادیة لنصر المؤمنین 

غالف ألبوم الحقول 
المغناطیسیة لجان میشیل 

صاحب احتفالیة األلفیة جار
ن انظروا العی-عند األھرامات

.الزرقاء، عین شیطان
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  :حفل األلفیة الماسوني األعظم عند أھرامات الجیزة
عند 1999دیسمبر 31الماسونیة حفلھا األعظم الذي رتبت لھ منذ زمن بعید في أقامت  

رتب ھذا الحفل تحت دعوى أن وزیر . أھرامات الجیزة والتي علمنا مما سبق مدى أھمیتھا لھم
وقد . ھو صاحب فكرة وضع القمة الذھبیة للھرم) كذبا(الثقافة المصري ھو الذي دعا لھ وأنھ 

وقد . ذلك لصحیفة األھرام المصریة في معرض حدیثھ عن الحفل قبیل إقامتھذكر وزیر الثقافة 
ھ ھل من المنطقي أال أجاب حین سأل عن ضرورة القمة الذھبیة رغم استخدام الماسونیة لھا، بأن

ثم عاد في حدیث . كما نفي صلة الحفل بالماسونیة. نستخدم الھرم رمزا إذا ما استخدمتھ الماسونیة
إن فكرة االحتفالیة حدثت : "وقال145العدد -2000ینایر 1في العربيلمجلة األھرام

بالمصادفة حینما كان في فرنسا قبل عامین ونصف العام، وسألوه ھناك عن ترتیبات مصر 
لالحتفال، وكان السؤال مفاجئا، وسطعت على الفور في ذھني فكرة وجدتھا مناسبة لمفاجأتھم، 

ن الھرم األكبر ینقص تسعة أمتار وسنستكملھ بھریم ذھبي صغیر إ: وإحداث صدمة لھم، فقلت لھم
وھذا ھراء محض ...". فوق قمتھ، وفور أن نطقت الفكرة حتى وجدتھم غارقین في بحور الدھشة

 Theففي فیلم . ألنھ تم حشد الناس لتقبل فكرة الھریم الذھبي من خالل أفالم السینما فبل ذلك
Mummy شعار شركة یونیفرسال إلى شمس تسطع على قمة تحولت الكرة األرضیة وھي

كما أنھ كان معروفا منذ منتصف ثمانینیات الفرن . ذھبیة للھرم وكان ذلك قبل احتفاالت األلفیة
العشرین أن حفل الماسونیة األعظم سیعقد عند أھرامات الجیزة في األلفیة أي قبل أن تسطع 

  .الفكرة في ذھن الوزیر العبقري بسنوات عدیدة
قالوا إن مخرج الحفل جان میشیل جار ماسوني، : "ثم ذكر الوزیر كالما یناقض نفسھ فقال  

وھذا كالم عار تماما من الصحة، وھو نفسھ أكد مرارا أنھ . وسیخرج الحفل وفقا للتقالید الماسونیة
وھكذا ..." لیس ماسونیا، وھو ال یستطیع أن ینفي ذلك، لو كان عضوا في جماعتھم ألنھ سیؤذى

ثم ) رغم ورود اسمھ في قوائم الماسون المنشورة(إن الوزیر قطع بأن جان میشیل لیس ماسونیا ف
  ؟ناقض الوزیر نفسھ بقولھ إن جان میشیل سوف یؤذى إذا اعترف فمن أین تیقنت أیھا الوزیر إذا

. ثم لم یتذكر الوزیر الحكمة القائلة بتذكر اإلنسان لما قالھ من أكاذیب حتى ال یقول عكسھا  
فبعد أن ذكر لصحیفة األھرام في صفحتھا األخیرة قبیل الحفل أنھ ال عالقة لھ بالماسونیة عاد 

أي شئ آخر تبقى عن الماسونیة، سأقول لكم إننا رفضنا حتى أن یأتوا إلى : "وقال لألھرام العربي
اسیة سفح الھرم لمشاھدة االحتفال مثلھم مثل أي متفرج، بل وصل األمر إلى ممارسة ضغوط سی

علینا فقد كلمني كثیرون من أعضاء الكونجرس للسماح بتخصیص خیمة للماسونیین لكي یشاھدوا 
وھكذا أنكر الوزیر ." االحتفالیة، لكننا رفضنا رفضا قاطعا في كل مرة رغم الضغوط الكثیرة

ماسونیة العرض ثم ذكر الضغوط الماسونیة في الحدیث اآلخر وكأن الماسون سیحضرون حفال 
  .فال ولیس حفلھم األعظملألط

تعود الفكرة لمصر القدیمة حیث تقول أسطورة الخلق بأن . ولنعد لفكرة الھریم الذھبي  
ثم فجأة ظھر شكل ھرمي یعرف بالبنبن وفوق قمة ھذا الشكل ظھر طائر العالم كان بحرا ساكنا

إلھ الشمس رع، ثم تحول إلى . وھو رمز ماسوني معروف للطقس االسكتلندي) الفینیكس(الفینیق 
فما ھذه األساطیر إال ما أدخلھ . وطبعا ال نزال نتذكر كون الشمس ھي رمز إبلیس في الماسونیة

  . عدو البشر في أذھان القدماء من شعوب العالم لكي یضلھم ویقودھم لعبادتھ بدال من رب العالمین
  :أما الحفل ذاتھ فكان ماسونیا خالصا، ولنلخصھ في النقاط اآلتیة  
فرمز إلبلیس بالشمس وقبائل إسرائیل االثنى . الشمس اإلثنى عشرالحفل یدعى أحالم كان

.عشر
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غیر أنھ لم . في بروفات الحفل رسم على األھرامات عینا واحدة وھي رمز النورانیین
یتمكن من رسمھا في الحفل الرئیسي الذي نزل فیھ ضباب كثیف غطى قمة الھرم ومنعھ 

كما ترى على ورقة (باللیزر والتي كانت ترمز النتھاء مھمتھم من تنفیذ القمة الھرمیة 
).الدوالر الواحد

ز الماسونیة مثل البوابة والعین والنار وغیرھا التي رسمت على الھرم، وفضال عن الرم
صوت أم كلثوم -الذین صفقوا طویال-بإسماع الحاضرین) الصوت(قام في الحلم السادس 

:وھي تقول
  أخذنا إمرة األرض اغتصابا  د حتىوعلمنا بناء المج

  ولكن تؤخذ الدنیا غالبا  وما نیل المطالب بالتمني
وھو ھنا ال یقصد الرسول صلى هللا علیھ وسلم الذي كان كاتب القصیدة أحمد شوقي 

التخطیط حتى سیطروا ) الماسون(یعنیھ، بل ھو یقصد إبلیس الذي علم البنائین األحرار 
  .على األرض ظلما وعدوانا

ان ختام الحفل یمثل حجا ماسونیا إلى األھرامات فاألعالم مرفوعة والناس تمضي في ك
.ركب طویل

 كان الحفل الذي حضره مبارك في العشر األواخر من رمضان، وقد شربت فیھ الخمور
.وارتكبت الموبقات ألن تدنیس المقدسات ھو قربان للشیطان

د طمسوا إحدى العینین لكي یبدوا نشرت جریدة الشعب صورا ألجانب أثناء الحفل وق
.علیھم العور مثل الدجال

  
عین في الھرم
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على شاشة العرضعین في الھرمال

نجمة داود كبلورة ثلجیة على الھرم
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إعالن الحفل الشمس تحیط بالھرم بینما 
تعلو قمة الھرم عین حورس

المزید من العیون
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  وغرام باستخدام العینAeroغالف ألبوم 

  ألھة برؤوس حیوانات: أنوبیس في الحفل

  رمز ماسوني: الجرس  أعمدة إضاءة ھرمیة



398

  

  

  رمز النار

  ا وزیر الثقافة؟ما دخل الزواحف بتاریخ مصر ی
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  الضباب غطى الھرم

الشیطان یمثل ): الخیر والشر(الین والیانج   إلضاءةالعین داخل الھرم با
  الخیر وأدوناي یمثل الشر كما ذكر ألبرت بایك
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مالحق
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  .لدرجات الماسونیة والمنظمات التابعةةم توضیحیورس
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  .بعض صور الماسونیة في العالم اإلسالمي
  

2004ماسونیة لبنان في إدریس بك راغب األستاذ األعظم للماسونیة المصریة

ھد الملكیةمحفل مصري في ع
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407



408



409



410
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أقر وأعترف ألف . أنا السلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل آل سعود
ال مانع عندي من إعطاء فلسطین للمساكین الیھود 

.ال تعلیق
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  :رسالة من الماسونیة إلى الكاتب فھمي ھویدي نشرت في مجلة دیوان العرب
 "األعظممحفل الشرق" رسالة مريبة من 

القتالع جذور لیست مسألة تجفیف الینابیع ولكنھا دعوة
!األمة

ھویديبقلم فھمي
  2005) ینایر(كانون الثاني 2االحد 

من عمان العاصمة األردنیة، وال أعرف ھذه رسالة حافلة باإلشارات المھمة جاءتني عبر البرید
أحد المحافل الماسونیة الناشطة في بعض لھا مصدرا محددا وإن كنت أرجح أنھا صادرة عن

ووقعھا (!) بصیغة الفارس الشھمأنھا خاطبتني األقطار العربیة، وال دلیل عندي على ذلك سوى
األعظم وفي حدود علمي فتلك مفردات شائعة شخص ینتسب إلى جھة تحمل اسم محفل الشرق

ھناك جماعات أخرى ال نعرفھا قد ظھرت في عالمنا في الخطاب الماسوني، اللھم إال إذا كانت
.العربي تستخدم اللغة ذاتھا

األصدقاء أنھم تلقوا رسائل مماثلة على مت من بعضلست الوحید الذي تلقى تلك الرسالة فقد عل
في عمان عناوین بیوتنا في القاھرة فإن " األعظممحفل الشرق" بیوتھم أما كیف عرف ممثل 

عالقتنا بمنتدى الفكر العربي في العاصمة األردنیة، األمر رسالتھ تضمنت اإلجابة حیث أشار إلى
ماء المشاركین في أعمال المنتدى وقد كنت أحدھم حتى أن قائمة بأسالذي ال یدع مجاال للشك في

منازلھم وھواتفھم قد وصلت إلى أیدي المعنیین في المحفل خصوصا أنھ عھد قریب وعناوین
ومن ثم فإنھم استخدموھا لكي تصل رسالتھم إلى جمیع أعضاء المنتدى في لیس في األمر سر
.أغراض أخرى هللا أعلم بھابیوتھم وربما في

...معي الرسالة أوال ثم لنا كالم بعد ذلكاقرأ

تجفبف منابع اإلعتدال والتطرف

.تحیة محبة وسالم وإخاء: الفارس الشھم 

الباردة وبدایة حقبة النظام العالمي إننا نحن أمام عصر من التنویر بعد انتھاء حقبة الحرب
الثقة بأنھم ومن خالل منتدى الفكر بعین من األمل والجدید، لنتطلع إلى إخواننا اللبنانیین األحرار

وضع حد للتیار اإلسالمي األصولي منھ والمعتدل، ذلك العربي یدركون تمام اإلدراك أھمیة
األسالیب التي استخدمناھا في إیقاف مده وسیطرتھ على اغلب الجماھیر التیار الذي لم تنفع جمیع

.األوسطفي دول الشرق

جبارة في تحقیق الكثیر من االھداف القرن خطونا خطواتوال شك أننا جمیعا وفي خالل ھذا
إسرائیل قد قامت وأغلب دول الشرق األوسط التي سبق وضعھا من خالل إخوانكم الكبار فھا ھي

واإلقتصادیة معھا وھا ھي مسیرة السالم قد تخطت جمیع وقعت كثیرا من اإلتفاقیات األمنیة
متفقون جمیعا على أھمیة تجفیف منابع المد اإلسالمي إننا. لھاالحواجز والعراقیل التي وضعت

!زمنیة معینة ثم ینتھي إلى األبد ونكون قد حققنا ھدفنا األكبرحتى یمكن حسره في حقبة
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أن نتناول موضوع تجفیف منابع المد إزاء التوصیات التي تخرجون بھا من خالل ندواتكم، یجب
الفصول المدرسیة في جمیع بلدان الشرق األوسط، ناإلسالمي وأھمھا إلغاء المواد اإلسالمیة م

التاریخیة نظرة مختلفة عن السابق فاإلفتخار بالماضي أو البكاء كذلك یجب أن ننظر إلى المواد
األمم ویحسن من مستواھا اإلقتصادي خصوصا إذا كان ھذا التاریخ ملیئا علیھ ال یمكن أن یقدم

.والخرافاتبالرجعیة والظلم

استفادت شعوبھ من بعضھا، فمن یملك عوب الشرق األوسط ال یمكن أن یتم إال إذاإن تقدم ش
.والتقنیات العلمیة المتقدمةالمال واألیدي العاملة ال یملك التكنولوجیا

أوسطیة على غرار السوق األوروبیة كما نرجو أن تكون من ضمن توصیاتكم إنشاء سوق شرق
نحن بطبیعة الحال لسنا . ودیمقراطیةضل دولة متقدمةالمشتركة ویكون مقر تلك السوق في أف

.التیارات اإلسالمیة األصولیة اإلرھابیةضد اإلسالم كحضارة وثقافة ولكننا جمیعا ضد

في الختام نرجو لمنتداكم النجاح والتوفیق

میشال أنطون: التوقیع 

محفل الشرق األوسط

:قبل أن نعلق على الرسالة نسجل المالحظات التالیة

منتدى الفكر العربي بصرف النظر من الواضح أنھا صیغة واحدة وجھت إلى كل المشاركین في
یكونوا على إدراك كاف بمواقف المتلقین عن اتجاھاتھم الفكریة وأغلب الظن أن من أرسلوھا لم

المد اإلسالمي إلى واحد مثلي یعتبر نفسھ واقفا وإال لما وجھوا رسالة تلح على اإلجھاز على
ومدافعا بكل ما یملك من طاقة وجھد عن المشروع اإلسالمي لكامل على األرضیة اإلسالمیةبا

.إسالمي على الساحة اإلسالمیةوإن لم یلتحق بأي فریق

اإلغتباط لما حققھ إخوانكم الكبار في ــ الرسالة واضحة اإلنحیاز إلى إسرائیل فھي تعرب عن
الذي تدعي أن إسرائیل تملكھ بحیث یتكامل مع من العلميإسرائیل وتدعو إلى اإلستفادة من التقدم 

، أكثر من ذلك فھي تدعو إلقامة )مصر وشمال إفریقیا( العاملة واألیدي) دول النفط( یملك المال 
بحیث یكون مقرھا ومركزھا ھو إسرائیل التي تروج الدعایات بأنھا السوق الشرق األوسطیة

.منطقةودیمقراطیة في الأفضل دولة متقدمة

للتیارات اإلسالمیة المتطرفة منھا ــ إنھا تتبنى خطابا استئصالیا حیث تدعو إلى التصدي
أبدعھ بعض المثقفین في إحدى دول المغرب الذي" تجفیف المنابع" والمعتدلة وتستخدم مصطلح 

.استئصال الحالة اإلسالمیةالعربي وصار الفتة معتمدة تستر محاوالت

استئصال اإلسالم ذاتھ ومحو الذاكرة ستئصال الحالة اإلسالمیة إلى محاولةــ الدعوة تتجاوز ا
اإلسالمیة من مناھج التعلیم وإعادة النظر في التاریخ اإلسالمیة، آیة ذلك أنھا تطالب بإلغاء المواد

فتخار بالماضي الالرجعیة والخرافات وأدانت فكرة املیئا بالظلم والذي حفرتھ الرسالة واعتبرتھ
)تنس أن فلسطین جزء من ذلك الماضي المطلوب تجاوزهال( لبكاء علیھ أوا
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الوقت ذاتھ أن التیار اإلسال مي أصبح ــ تسجل الرسالة تخوفھا من المد اإلسالمي وتقرر في
.یسیطر على أغلب الجماھیر في دول الشرق االوسط

بأنھم لیسوا ضد اإلسالم وإیھامھ بعد ذلك كلھ حرص كاتبو الرسالة على التمویھ على القارئ
.)اإلرھاب صار لصیقا باألصولیةالحظ أن". ( األصولیة اإلرھابیة" ولكنھم فقط ضد 

:الدعوة في طور التنفیذ

والكراھیة ، تكمن السذاجة في ذلك التخلیط تقطر الرسالة سما وتختلط فیھا السذاجة بالدھاء
ام العالمي الجدید، ثم في مجمل التحلیل الذي الباردة والنظالمفتعل بین التنویر وأنتھاء الحرب

ینطلق من اإلدعاء بأن اإلسالم ھو الخطر االكبر وعلینا أن نتجند لصد تقوم علیھ الرسالة حیث
.منھ إلى األبدتقدمھ والخالص

عند إعادة قراءتھا مرة ثانیة أدركت أن خطر لي للحظة أن تكون الرسالة كلھا ملفقة ومنحولة لكن
قائم في واقعنا ینطلق من ذات الرؤیة ویكاد تھ من إشارات وإیحاءات یعبر عن خطابما تضمن

.یستجیب بصورة أو بأخرى لذات المطالب

أن ظاھرة التطرف واإلرھاب دون فنحن إذا دققنا جمیعا في المشھد العربي الراھن فسنالحظ
العرب األولى األمر الخطر ھي قضیةتحدید واضح لمفھوم كل منھما واعتبرت أن مواجھة ذلك

والدیمقراطیة والتنمیة وغیر ذلك بل أزعم أن ثمة أخرى مثل فلسطینالذي ادى إلى تراجع قضایا
شاغلھا وھمھا ھو تعبئة الرأي العام العربي والدولي ضد أنظمة تفرغت لھذه المسألة بحیث صار

أن ھناك مشكلة تطرف الناشطین اإلسالمیین، ونحم ال نختلف فيالظاھرة اإلسالمیة ومالحقة
لكننا قد نختلف في حجم ھذه المشكلة وفي تحدید الظروف المسؤولة وإرھاب في العالم العربي
الجھات الضالعة في ھذه المشكلة وعلى من یرید أن یتحقق من طبیعة عن ظھورھا وفي تحدید

منظمة العفو الدولة أن یطلع على تقاریر المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان أو تلك الجھات االخیرة
من الذي یمارس اإلرھاب حقا في العالم العربي ؟: على إجابة السؤاللكي یقف

بعض األجھزة الرسمیة حتى اعتبرتھا في ھذا السیاق تطرح فكرة تجفیف الینابیع التي تلقفتھا
ھو وتنبني ھذه الفكرة على افتراض أن التدین إحدى شعارات حملة مواجھة الظاھرة اإلسالمیة

ھكذا دون أي تفرقة بین تدین رشید أو تدین مشوه (التربة الخصبة التي یخرج منھا التطرف
.)وعقیم

التدین ذاتھ بإضعافھ أو استئصال من ثم فھم یرون أن التصدي الحاسم للتطرف یقتضي تقلیص
.الریح أغلقھ كي تستریحالباب الذي یأتیك منھ: جذوره عمال بالمثل القائل

حین ذكروا أن دعوتھم تنصب اتبي الرسالة وضعوا المسألة بصورة أكثر فجاجةصحیح أن ك
اإلسالمي لكننا نعتبر أن تلك الفجاجة ھي ولیس التطرف) كلھ( على تجفیف ینابیع المد اإلسالمي 

وربما ألن الرسالة یفترض أنھا خاصة فإن كاتبیھا التعبیر األكثر صراحة عن حقیقة اإلتجاه
.بعملیة تغلیف الھدف أو اإللتفاف حولھولم یشغلوا أنفسھمرفعوا التكلیف 
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بالفعل فثمة دول ألغت من كتب ثمة شواھد عدیدة تدل على أن فكرة تجفیف الینابیع حاصلة
واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، الدراسة كل النصوص الشرعیة التي تدعو إلى الجھاد مثال

مادة الخطاب اإلسالمي ما یتعلق بالشأن ھود وبقي منكذلك النصوص القرآنیة المتعلقة بالی
التي تحصر التدین في حدود عالقة اإلنسان بربھ العبادي وحده وغیر ذلك من األمور الروحیة

الدین في المجتمع فإنھ تقلص إلى الحد األدنى أو اختفي فقط أما كل ما یتعلق بالمعامالت وبدور
.الجدیدنھائیا من تعلیم الجیل

لمحاصرة عملیة التدین ذاتھا، قف األمرعند ذلك الحد وإنما اتخذت إجراءات عملیةلم ی
أرزاقھم والموظفون اضطھدوا والتجار فالناشطون المتدینون لوحقوا، ومنھم من حوربوا في
الجامعات والمدارس وغیر ذلك من سحبت رخصھم المھنیة والمحجبات منعن من دخول

التطرف واإلرھاب، لكنھا في حقیقة ك اإلجراءات موجھة ضدالمؤسسات الرسمیة، ولم تكن تل
غدت تلك اإلجراءات تطبیقا حرفیا لفكرة األمر كانت وما زالت موجھة ضد التدین ذاتھ بحیث

.بمدلولھا الظاھري الذي قد یعطي انطباعا مغلوطاتجفیف الینابیع بمفھومھا الحقیقي ولیس

من دوره ومن شأنھ فقد أصبحنا ر التدین وتھونوكما اتبعت سیاسات واتخذت اجراءات تحاص
التجفیف حسب أصولھا، فقرأنا لمن یغمز نطالع خطابا إعال میا یتنكب الطریق ذاتھ مكرسا عملیة

بل ذھب بعضھم إلى اإلدعاء بأن في القرءان في القرءان ویربط بینھ وبین األسطورة والخرافة
وشكك في طبیعة لمن جرح السنة ولمز مقام النبوةوقرأناقرنا،14أخطاء لغویة لم تكتشف طیلة 

آخرون إلى الغمز في الصحابة وإلى الحط من شأن التجربة اإلسالمیة ، وذھبالدولة اإلسالمیة
نعم لم یتحقق بالكامل ما تمنتھ الرسالة حین دعت إلى إلغاء المواد...وھكذا والحضارة اإلسالمیة

ذلك لكن ما جرى بالفعل یبدو وكأنھ خطى متقدمة علىاإلسالمیة بالكامل من مناھج التعلیم
الثقافة الطریق وأحسب أن التناول الراھن یحقق المطلوب بصورة أكثر ذكاء باعتبار أن تفریغ

ال یصدم الرأي الدینیة من مضمونھا بالصورة التي أشرنا إلیھا یستوي مع اإللغاء فضال عن أنھ
.العام كما قد تصدمھ عملیة اإللغاء

اإلقتالع ھو الھدف

اإلسالمي وانتھت بالدعوة إلى التكامل حسنا فعلت الرسالة حین بدأت بالدعوة إلى تصفیة التیا ر
غیر المقصود بطبیعة الحال یعكس إدراكا عمیقا بأن مع إسرائیل التي كالت لھا المدیح فھذا التتابع

قوى الوطنیة في العالم العربي یقف في الصف األول ھو والالمد اإلسالمي الذي یراد استئصالھ
الجاھزة التي تھدر حقوق الشعب الفلسطیني وتغتصب وطنھ وحلمھ وھي تعارض وتقاوم الحلول

استئصال الحالة اإلسالمیة إلى األبد كما تمنت الرسالة كفیل بفتح ، من ثم فإن التركیز على
.ائرةالعقبات التي تحول دون اإلستسالم للحلول الجالطریق وإزالة أھم

القضاء علیھ ولكن الھدف األ بعد ھو المسألة أبعد من مجرد التصدي للمد اإلسالمي أو حتى
وذاكرتھا التاریخیة ذلك أن اإلسالم لیس عقیدة فقط تقویض ثوابت األمة وإلغاء وعیھا الحضاري

من مناھج واستئصال الحالة اإلسالمیة وإلغاء المواد اإلسالمیةولكنھ ثقافة وحضارة وھویة أیضا
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 :األمة بالظلم والرجعیة والخرافة، ھذه الخطى ال تحقق إال ھدفا واحدا ھوالتعلیم ودمغ تاریخ
.اإلقتالع

المناخ األكثر مالءمة الجتیاح األمة ولتنفیذ وحین یتحقق ذلك ــ إذا قدر لھ أن یتحقق ــ فإنھ یغدو
العربیة في فلسطین وانتھاء بفرض بتكریس احتاللھا األرض مختلف المخططات اإلسرائیلیة بدءا

باختراق العالم العربي واإلسالمي الذي یمثل بالنسبة إلیھا فرصة ھیمنتھا على المنطقة ومرورا
.الثروة وھو السوق وفیھ األیدي العاملة الوفیرة والرخیصةففیھ: ذھبیة ال تعوض

ة وتمضي على دربھ بعض إلیھ الرسالبقیت كلمة أخیرة ھي أن نھج تجفیف الینابیع الذي دعت
كما یتوھم المروجون لھ، وإنما أحسبھ األقطار العربیة ال یحل مشكلة التطرف أو اإلرھاب
إلذكائھ وتوسیع نطاقھ ذلك أن حرمان مصدرا آخر من مصادر التطرف وعنصرا مساعدا

نتیجة أجیالھم إلى تلك الثقافة لیس لھ سوىالشباب من الثقافة اإلسالمیة في زمن تتعطش فیھ
اإلسالمیة عبر مصادر أخرى األمر الذي قد یوقعھم دفعھم إلى البحث عن المعرفة: واحدة ھي

.البدایةفي المحظور الذي یراد تجنبھ من

السیاسیة وجرى حل جماعة اإلخوان فحین حرمت الحركة اإلسالمیة في مصر من المشاركة
عانت الساحة 1954وحتى عام 1928المسلمین التي كانت تعمل في ظل الشرعیة منذ عام

بدیلة كانت وما زالت أحد مصادر اإلسالمیة من الفراغ الذي أدى إلى نشوء حركات سریة
الشباب اإلسالمي المتطلع إلى المشاركة في التطرف واإلرھاب الذي تعاني منھ البالد، ذلك أن

إلى القنوات غیر تستوعب طاقتھ انجذب تلقائیاالحیاة العامة، حین لم یجد قناة مشروعة
.المشروعة

" حماة"الینابیع بعد مأساة مدینة وفي سوریا طرحت فكرة استئصال الحالة اإلسالمیة وتجفیف
المعاھد الدینیة وكلیة الشریعة ولكن حیث اقترح بعض الرسمیین إغالق1982التي وقعت عام 

ولن تعالجھ وحسب علمي زیادة التطرف والعنف نفرا من العقالء قالوا إن الخطوة ستؤدي إلى
وأن الرئیس حافظ األسد انحاز إلى الرأي الثاني وأیده فإن المسألة نوقشت على أعلى المستویات

  !من قال أن أحدا یتعلم من دروس التاریخ؟ولكن. بعد اقتناعھ بوجاھة حجتھ
  

  :صفحات من تاریخ الماسونیة في األردن
المحفل الماسوني األردني الذي یترأسھ الملك بعد أن راج في األردن في مطلع السبعینات أن

حسین قد بدأ ینسق مع المحفل الماسوني اإلسرائیلي لغرض في نفس یعقوب داھمت قوات تابعة 
األول في جبل عمان والثاني قرب ..لمنظمة التحریر الفلسطینیة مبنیین للمحفل الماسوني األردني 

ثائق التي وجدت في خزائن حدیدیة داخل المبنیین وصادرت القوات المھاجمة جمیع الو... القلعة 
و 142العدد المزدوج ( وقامت المنظمة بنشر نصوص الوثائق في مجلة فلسطین الثورة ... 

  ).1985\2\1الصادر في 143
كانت الوثائق تتضمن رسائل خطیرة متبادلة بین الملك حسین ورئیس المحافل الماسونیة في 

كما تضمنت الوثائق أسماء جمیع ... ي كان یتخذ من بیروت مقرا لھ المنطقة حنا أبو راشد الذ
وتبین أن كبار رجال الدولة وضباط ... 1979أعضاء المحفل الماسوني في األردن حتى عام 

الجیش ورجال األعمال فضال عن رئیس الوزراء بھجت التلھوني كانوا أعضاء في المحفل 
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  .الماسوني 
  

نشر بعد ذلك صور عن رسالتین تلقاھما من الملك حسین وبھجت رئیس المحافل حنا أبو راشد
رسالة الملك حسین كانت تتضمن شكرا لحنا أبو راشد النھ منح ... 1957التلھوني في عام 

  " .أسمى درجات الماسونیة المثالیة العالمیة " الملك لقب 
  : یقول الملك 

  بیروت –حضرة السید حنا أبو راشد المحترم " 
ومرفقة فشكرت لكم اعظم الشكر 1957\6\14بالغ السرور والتقدیر كتابكم المؤرخ في تلقیت ب

واني إذ أتقبل بالغبطة واالبتھاج قراركم األمثل . نبیل عواطفكم وصادق مشاعركم وأمانیكم 
بمنحي أسمى درجات الماسونیة األخیرة ووضع رسمي في صدر المجلس السامي المثالي العالمي 

عرب لكم عن عمیق شكري وخالص امتناني وتقدیري مع أطیب التمنیات لكم لیطیب لي أن أ
بدوام النجاح في خدمة المثل السامیة التي تقصدون لتحقیقھا والمبادئ الرفیعة التي تدأبون على 

  .حفظ هللا ذاتكم الرفیعة وایدكم بالصحة والسعادة والسؤدد ... نشرھا لخیر البشر وھدایة اإلنسانیة 
  1957تموز 23الموافق 1376الحجة ذي 24في 

  حسین بن طالل
  

وقیل یومھا إن رئیس الوزراء بھجت التھوني كان حلقة وصل بین المحفل الماسوني والملك 
... حسین وقیل إن الملك جند في عضویة المحفل أثناء دراستھ في كلیة ساندھیرست في بریطانیا 

  : بھجت التلھوني الیھ وفیما یلي نصھا وقد نشر حنا أبو راشد في كتابھ صورة عن رسالة 
عمید الطرق الماسونیة المثالیة العالمیة والقطب –حضرة الفاضل السید حنا أبي راشد المحترم 

  بیروت –األعظم 
  :السالم علیكم والرحمة 

  :وبعد
ومرفقھ فإنني أشكركم على كریم 1957\6\14فقد تسلمت رسالتكم الرقیقة المؤرخة في 

وجمیل مشاعركم الطیبة واني إذ أتقبل بالسرور والتقدیر قراركم النتسابي الى عواطفكم 
یسرني أن ابعث لكم شكري وامتناني مع أطیب تمنیاتي بدوام 33الماسونیة ومنحي الدرجة 

منتھزا ھذه الفرصة القدم لشخصكم الكریم أجزل تحیاتي ... التوفیق لخدمة المقاصد السامیة 
  .وتمنیاتي القلبیة 

  1957\7\25مان في ع
  المخلص بھجت التلھوني 

  رئیس الدیوان الملكي الھاشمي
  

ال یستطیع أي دارس لتاریخ األردن المعاصر أن یتجاھل تأثیر الماسونیة العالمیة على نظام 
والمدھش أن الوثائق التي كشف عنھا تبین أن ... الحكم وعلى تطور الحیاة السیاسة في المملكة 

األردنیین الذین لعبوا أدوارا رئیسیة في السیاسة األردنیة كانوا أعضاء في كبار المسئولین
المحفل الماسوني وتبین أن رئیس الوزراء سمیر الرفاعي كان ھو أیضا عضو في المحفل 

الماسوني وعثر على كتاب تكریم وتعمید الرفاعي في الخزائن الحدیدیة لمقر المحفل في جبل 
  . عمان 
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وكان ابرز قادتھ منیر الرفاعي ... سوني في األردن یعرف باسم محفل النصر كان المحفل الما
القطب " وعبد المجید مرتضى الذي شغل آنذاك منصب وكیل وزارة المواصالت وكان لقبھ ... 

وكان من خالل منصبھ یشرف على جمیع الھواتف في المملكة وبالتالي یتنصت علیھا " األعظم 
وتبین أیضا ... ومنھم أیضا صالح الدین الصالحي وابراھیم عنز...بما في ذلك ھواتف الجیش 

وكان المطرب توفیق النمري عضوا في ... أن عبد الرزاق الحباشنة كان من أھم قادة المحفل 
ووفقا ... المحفل ومكلفا بإحیاء لیالي السمر فیھ بإشراف أمین سر المحفل المدعو حنا حاطوم 

ر جلسة للمحفل في عمان وقبل مداھمة المقر من قبل الفدائیین للوثائق التي كشف عنھا فان آخ
الفلسطینیین كانت مخصصة لترفیع خمسة من اإلخوان الماسون واالعضاء الخمسة الذین رفعوا 

  :ھم 
  

  راضي علي المومني 
  داود یوسف سروجي

  حنا ودیع حنا
  علي عز الدین بیشة

  ادوارد ریجنالد لدجر
  عادل عبد القادر الطراونة 

  
وفي ختام الحفل تم تنصیب المدعو رجا غندور رئیسا للمحفل والتصویت على قبول عضویة 

  :ثالثة أشخاص ھم 
  

  أنور محمد العطار
  محمد إسماعیل كامل االجزجي

  انطون یعقوب قصیر 
  

فإلى جانب ... والمثیر للدھشة أن معظم رؤساء الوزارة في األردن كانوا أعضاء في المحفل 
الذي ظل رئیسا فخریا للمحفل إلى یوم موتھ نقرأ أسماء مضر بدران واللوزي بھجت التلھوني 

ومن المجالیة نقرأ أسماء الثالوث عبد الھادي وعبد ... وعبد المنعم الرفاعي واحمد الطراونة 
ومن ضباط المخابرات الذین تولوا رئاسة جھاز المخابرات نقرأ أسماء ... السالم وعبد الوھاب 

والمثیر للدھشة أن ... میح البطیخي ومصطفى القیسي ومحمد رسول الكیالني احمد عبیدات وس
كبار الصحفیین األردنیین آنذاك كانوا أعضاء في المحفل ومنھم خلیل السواحري ورجا عیسى 

العیسى الذي أسس مع أخیھ جریدة الدستور ونقرأ اسم سامي حداد ویعتقد انھ الشخص نفسھ الذي 
كما نقرأ أسماء عدد ... القطریة ویحمل الجنسیة األردنیة واإلنجلیزیة یعمل في محطة الجزیرة 

واسماء كبار رجال األعمال مثل ... من كبار موظفي وزارة التربیة ومن مؤلفي الكتب المدرسیة 
أنیس المعشر وتوفیق الطباع وفؤاد الطباع وشفیق التالوي ومنیب طوقان الذي تحول إلى 

كما نقرأ اسماء والد وعم وجد كریم قعوار .... ن جنسیة سلطنة عمان ملیاردیر وقیل انھ یحمل اآل
  .السفیر االردني الحالي في واشنطن وصدیق الملكة رانیا 

  
ومع أن المحافل الماسونیة في دول الشرق األوسط كانت موجودة وتمارس نشاطھا بالسر والعلن 

من األزھر إال أن أعضاء ھذه إلى أن تم إغالق مكاتبھا في مصر وسوریا والعراق بعد فتوى



419

المحافل ظلوا في ھذه الدول على ھامش الحیاة السیاسیة أما في األردن فانتشروا في كل مرافق 
الحیاة وسیطروا على القصر ورئاسة الوزارة وجمیع أجھزة الدولة وال یزال المحفل الماسوني في 

السر ویزید عدد أعضاء المحفل عن األردن من انشط األحزاب السیاسیة السریة أو التي تعمل في 
عدة آالف ال زالوا حتى الیوم یوزعون بیان السكرتیر األعظم الدكتور سیف الدین الكیالني الذي 

.واعتبر دستورا للحركة الماسونیة في األردن 1964أعلنھ باسم الماسونیین في عام 
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.بعض صور حلي درجات المحفل
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وفقا لما صرح بھ ولیام شنویبلین عضو النورانیین من الدرجة الرابعة) أو الشیطان(نظام الدجال 
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