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  الشكر والتقدیر
.. تحصى وال تعد ال بنعم علینا أنعم الذي، القدیر العلي هللا والعرفان بالشكر ابدا

  ..طریقي العلميالحمدهللا الذي وفقني في 
سهل اهللا له به طریقًا إلى ، من سلك طریقًا یلتمس فیه علماً : " قال رسولنا الكریم

ن المالئكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم، الجنة ٕ ن طالب العلم یستغفر ، وا ٕ وا
ن فضل العالم على ، حتى الحیتان في الماء، له من في السماء وفي األرض ٕ وا

إن ، إن العلماء هم ورثة األنبیاء، سائر الكواكب كفضل القمر على، العابد
  ".فمن أخذه أخذ بحظ وافر، إنما ورثوا العلم، األنبیاء لم یورثوا دینارًا وال درهماً 

 وعطائه وتشجیعه وفكره بعلمه شملني من إلى وعرفاني شكري بخالص أتقدم
  فكرة كانت أن منذ الرسالة هذه وتبنى أفكاري  صاغ من إلى..  صدره وسعة
 صباح"  الدكتور سفیرلسعادة ا الفاضل مشرفي إلى..   أشدها بلغت حتى

  " ..  المفرجي یاسین
"  في جامعة الشرق األوسط الدكتور اإلعالم كلیة عمید الفاضل األب أشكر كما

رشاده نصحه وعلى، علمه قبل أدبه من نهلت الذي" خورشید كامل ٕ  طیلة وا
  ...  الجامعیة مسیرتي

"  البترا جامعة في الدكتور والعطاء التواضع رمز والتقدیر بالشكر أخص كذلك
  " .. الدبیسي عبد الكریم

لى ٕ  الشرق جامعة في اإلعالم قسم في أساتذتي علمهم أفاضوا علینا من  الذین وا
  .. األوسط

  .. الرسالة مناقشة لقبولها الموقرة المناقشة لجنة أشكر
 فلوال  ..طریقي في الشوك وزرعوا ..بحثني مسیرة عرقلة حاولوا من أشكر كما

  ..اإلیجابیة المنافسة حالوة وال .. البحث بمتعة أحسست لما وجودهم
  .ئهمأشكر كل من دعمني وخانتني الذاكرة في ذكر أسما
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  اإلهـــــداء
إلى من علمتني كیف أحب .. إلى  من كانت سببًا لوجودي في هذه الدنیا

إلى من الجنة تحت ... للحصول على طموحي ما أؤمن به وكیف أثابر 
  "  ..أمي رحمها اهللا "  أقدامها 

  ..إلى من جعل لي قیمة ... إلى من تضج المجالس بذكره 
إلى من أنحني أمامه عرفانًا وتقدیرًا .. أبدأ وأختم وأتشرف بحمل اسمه 

  ..بالجمیل 
تمد منه إلى قمري الذي أس.. إلى شمسي التي أستمد منها دفئي ومعرفتي 

مت بأن من علمني حرفًا صرت له .. والدي العزیز .. أملي وشوقي  تعّل
.. فصرت أتعبد في محرابك نهارًا ولیالً .. وانت علمتني كل شيء.. عبدًا 

.. عذرًا ولكن ال یسعني إال أن أدعي الرحمن بأن یدیمك لنا ذخرًا وفخرًا 
  ..أدامك اهللا عزًا لنا

 خطوة الدرب سرت ومعهم  صغیرة حقائب حملنا أن رافقوني منذ من إلى
  .. " إخواني"  بخطوة

..  إلى من تسر العین بلقیاهم .. إلى القلوب التي ترقبت نجاحي بكل صبر 
ینابیع الصبر والتفاؤل أدامهم اهللا قرةً لعیني .. إلى ریاحین حیاتي 

   "..خاالتي"
  " .. هبة" وبدونها أكون مثل أي شيء .. إلى أختي  التي معها أكون  

 .. " أریج "  أمي اتلده لماللتي   أختي إلى
  .." سناء "  والعطاء بالوفاء میزت وت باإلخاء تتحل من إلى 
  "  .. رضا  "  والخیر النجاح طریق على معي نت كا من إلى 

  " ..تسنیم "   الصافي الصدق بوعین إلى  
  " ..سینا " إلى زهرة النجرس 



 و 
 

صدام " للرجولة والعروبة الشهید الخالد في الذاكرة  إلى روح من كان رمزًا 
  ..إكراماً " حسین 

  إلى عیونٍ تتوق إلى الحریة
  إلى من تهتف الجرأة في أنفاسهم
  إلى جراح من على قید الحیاة

  وأرواح من غدت فیهم 
  ..إلى زمالئي اإلعالمیین الذین لم یبیعوا ضمائرهم 
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دراسة  -أنموذجاً  Gravity Fallsوبرنامج الرسوم المتحركة  YO-GI-OHاألنمي الیاباني 

  تحلیلیة
ال خالد العملة: إعداد   عُ

  إشراف الدكتور صباح یاسین المفرجي
  ملخص الدراسة 

 المتحركة الرسوم برامج تحتویها التي الماسونیة واألفكار الرموز على التعرف إلى الدراسة هدفت
 المضمون سمات عن للكشف   اتّباع المنهج الوصفي باستخدام أداة تحلیل المضمون  خالل من

  . الدراسة عینة تضمتها التي الماسونیة واألفكار الرموز لدالالت الظاهر
 حیث،باستخدام الرموز واألفكار الماسونیة  المتعلقة الدراسات لندرة نظراً  الدراسة أهمیة وجاءت

لّ  إنّ   تناولت قد األطفال إلى الموجهة المتحركة الرسوم ببرامج تتعلق التي والدراسات البحوث جُ
 دراسة أو ،البرامج لهذه والسلبیة اإلیجابیة الجوانب على كالتركیز واضحة ومضامین أفكار تحلیل
 في للبحث تطرق منها القلیل ولكن ،تتضمنها التي الثقافیة أو اإلجتماعیة أو التربویة القیم

  . المتحركة الرسوم برامج وتحدیداً ، اإلعالم وسائل في الماسونیة الرموز واألفكار تغلغل موضوع
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة

راسة على رموز ماسونیة بنسب وتكرارات مرتفعة - 1  .احتوت عینة الدّ
احتوت مضامین هذه الرموز من رموز ذات أصل فرعوني، ورموز مرتبطة الیهودیة،ورموز  - 2

 .وأخرى مرتبطة بعبادة الشیطان، ورموز أخرى مرتبطة بدرجات الماسونیة،
التعبیر عن هذه الرموز بطرق عدة، مثل اللغة المحكیة، واألشكال المعماریة واألبنیة،ومن  تم - 3

 .خالل الرسوم والزخارف والتماثیل والمنحوتات، والمالبس واألكسسوارت، وطرق آخرى
راسة على أفكار ماسونیة بنسب وتكرارات مرتفعة - 4  .احتوت عینة الدّ
السیاسیة،وأفكار مرتبطة بالدیانات  تنوعت مضامین هذه األفكار مثل األفكار - 5

 .والعقائد،واألساطیر، وأفكار أخرى
تعددت أسالیب التعبیر عن األفكار الماسونیة من خالل الطقوس التي تم ممارستها، ومن  - 6

 .وأسالیب أخرى خالل اللغة المحكیة،والشخصیات،
ماسون  وأعضاء، مثل األستاذ الماسونياحتوت عینة الدراسة على شخصیات ماسونیة  - 7

 .وغیرهم
تعددت كیفیة التعبیر عن هذه الشخصیات، حیث تم التعبیر عنها من خالل  - 8

 .الرجال،والنساء، والشخصیات الخیالة
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Abstract  
  The study aimed to identify the masonry symbols and thoughts in cartoon 

program through the descriptive method, by using tool of analysis content, to 

reveal on apparent content of masonry symbols and thought semantics which, 

included in the study sample. 

The importance of study comes from the inasmuch the lack of study that use 

the masonry symbols and thoughts where, most of research and studies which 

related with cartoon program talk about a clear thoughts and contents, like 

focus on the negative and positive aspects of these programs, or study the 

educational, social or cultural values that contained. But, few of them talk 

about the subject of penetration of masonry symbols and thoughts in media, 

especially in cartoon program. 

The study reached the following results: 

1. The  study sample included high rates and iteration of masonry symbols. 

2. This symbols contents includes a pharaonic symbols, symbols related with 

Jewish, symbols related with masonry degrees, symbols related with Satanism 

and other symbols. 

3. Several ways uses to expression of this symbols such as, spoken languages, 

shapes and architectural buildings, through fees, frills, status, sculptures and 

other ways. 

4. The study sample included high rates and iteration of masonry thoughts. 

5. This thoughts contents includes a political thoughts, thoughts relate with 

doctrine, religions, myths and other thoughts. 



 ف 
 

6. Several ways uses to expression of this thoughts such as, rituals, practiced, 

spoken language, characters and other ways. 

7. The study sample included several masonry characters. 

8. Several ways uses to expression of this characters such as, men, women and 

fictional characters. 

 
 
Keywords: Masonry – Masonry Symbols- Masonry Thoughts- Cartoon 
Programs- Japanese Anami.
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  الفصل األول
 خلفیة الدراسة وأهمیتها

  :التمهید
ّ  ،تؤدي وسائل اإلعالم أدوارًا مختلفة وبارزة في حیاتنا من أكثر الوسائل  زیونالتلف ویعد

ّ  ،تشارًا و تأثیراً اناإلعالمیة  حیث ألفكار والمعلومات والقیم،له دورًا في إمداد األفراد با كما أن
  .تمیزه عن باقي الوسائل اإلعالمیة األخرى للتأثیر والتعلم تتوفر فیه بیئة فاعلة ومباشرة

ثقة والمصداقیة من جانب كبیر من العلى  وبفضل الصورة التي یقدمها حظي التلفزیون
بل مشاهدیه كما أن التلفزیون یركز على التفاصیل  ،ألن الصورة تعبر بشكل مباشر عن الواقع؛قِ

  .بما یزید في قدرته على اإلقناع
 ُ ّ وی  وتلعب برامج ، محببة لدى األطفالالالتلفزیون كذلك من أكثر الوسائل اإلعالمیة  عد

تحتل مكانة مرموقة في وجدانه  و ،شخصیة الطفل تكوین رزًا فيالرسوم المتحركة دورًا با
  .العرضطریقة  وبشكل مغرٍ في،المعلومات في قالب جذاب لتقدیمها؛

 معهافي صیاغة المالمح التربویة لشخصیة الطفل الذي یتفاعل  دور فاعلولهذه البرامج 
ُ  و ؛إلى حد التقلید وتقمص كل ما یراه لغرس المفاهیم التربویة واألخالقیة عد هذه البرامج وسیلة ت

  .جتماعیة في عقل وسلوك الطفلالوا
التي تبث في قنوات األطفال العربیة تحمل مضامین ال یدرك  إن برامج الرسوم المتحركة

تفرض هذه البرامج مفاهیم و  ،ولكنها تُحدث تأثیرًا مع استمراریة التعرض ،الطفل أبعادها
  . المجتمعاألسرة و ر المفاهیم الثقافیة التي تعلمها الطفل في تغیی في  تعمل وتساهمومصطلحات 

وتكمن الخطورة في أن بعض برامج الرسوم المتحركة تحتوي على رموز وأفكار تروج 
ختالف األزمنة افكانت رموز الماسونیة حاضرة في معظمها على الرغم من  ،للماسونیة وأهدافها

  .وتنوع المادة اإلعالمیة
حیث جاء في كتاب  ،فكري و حركة سریة أفرزتها العقیدة الیهودیة والماسونیة مذهب

 ،الروح الماسونیة هي نفسها الروح الیهودیة: " م1891المطبوع سنة ) الحقیقیة اإلسرائلیة(
والهدف التي تسعى الماسونیة  ،وتستعمالن اللغة نفسها وتتبعان نظامًا واحداً  ،راؤهما متماثلةآف

وهو أن تصبح القدس بیت الصالة العظیم  ،سه الذي تتطلع إلیه إسرائیلإلى تحقیقه هو الهدف نف
  ). 101ص، 1987، عطار ". (نتصارالورمز ا

 ّ العتمادها في مصادرها على  ؛العالقة واضحة بین الماسونیة والصهیونیة العالمیة إن
المصادر الیهودیة الخالصة من عهد قدیم وتلمود وبرتوكوالت حكماء صهیون وأقوال 

  .كما أنها تحمل في مضمونها السریة والكتمان ،حاخاماتال
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إن الماسونیة في أعماقها : " قال عبد الحلیم إلیاس خوري وهو أحد كبار الماسونیة 
، 1989، أبو حبیب". ( تكمن في الفكرة اإلسرائیلیة وفي تاریخها وتقالیدها ورموزها وأسرارها 

  ). 9ص
 فكرهم الماسوني من خالل برامج الرسوم المتحركة  لخلق بتوظیف أبعاد  لقد قام الماسون

احتوت هذه البرامج على  أفكار ماسونیة كفكرة الرجل الذي سیحكم  وقد مشبع بأفكارهم،جیل 
باإلضافة إلى الرموز الماسونیة المتعددة التي یرتبط البعض منها بالرموز  ،)الدجال( العالم 

الیهودیة التي تستخدم هذه الرموز في السحر ) الكابال ( یرتبط برموز  اآلخروالبعض ،الفرعونیة
  .األسود 

الدراسة الكشف عن األفكار والرموز الماسونیة التي تتضمنها برامج الرسوم هدفت   وعلیه
المتحركة من خالل جمع وتحلیل المعطیات التي مست الجانب النظري والجانب التحلیلي من 

  :خالل النقاط التالیة
الذي یحتوي ، ویشمل هذا الجزء اإلطار المنهجي العام للدراسة، اإلطار النظري

والجزء الخاص المرتبط بالماسونیة ومحاولة التعرف على ، النظریات المرتبطة بموضوع الدراسة
والتعرف على رموزها ومخططاتها للسیطرة على اإلعالم ، نشأتها ومدى ارتباطها بالیهودیة

  .العالمي
، الذي یحتوي على منهج ومجتمع وعینة الدراسة الخاص بالطریقة واإلجراءات والجزء  

والباب األخیر المتعلق بعرض نتائج . واألداة التي استخدمت لجمع البیانات واجراءات الدراسة
  .الدراسة ومناقشتها 

  
  :مشكلة الدراسة -ب

 ُ من غموض  الما یكتنفه فكریة وسیاسیة واجتماعیةالماسونیة إشكالیة  ثیرت
موقفًا متحفظًا ومتشكًال في أهدافها ومراجعها  االمفكرون والباحثون منه وعلیه أخذ،وشبهات

ّ . العامة برامج   فإن،ا كانت وسائل اإلعالم أدوات مهمة في نقل وتبادل األفكار و المعلوماتولم
 ً وممارسات تبدو دخیلة وغریبة عن  االرسوم المتحركة التي تُبث في الشاشات العربیة تحتوي أفكار

،ما یستدعي البحث فیها من أجل حمایة النشء العربي من التأثر مجتمعاتنا العربیة واإلسالمیة
مشاهدة هذه البرامج ا كان دافعًا على وعلیه فإن إقبال األطفال . بتلك الرموز ودالالتها وأهدافها

-YU-GI"  األنمي الیابانيبرنامج معالجة  قویًا للقیام بهذه الدراسة التي تتحدد مشكلتها في

OH  " وبرنامج الرسوم المتحركةGravity Falls"  " من خالل تحلیل الرموز واألفكار
  .الماسونیة التي احتوتها عینة الدراسة
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:وأسئلتها  الدراسة  أهداف -ج  
تهدف هذه الدراسة بشكل رئیس إلى التعرف على الرموز واألفكار الماسونیة التي 

 ،"Gravity Falls"وبرنامج الرسوم المتحركة  ،"YU-GI-OH"یحتویها كل من األنمي الیاباني 
  :وینبثق من هذا الهدف األهداف الرئیسة التالیة 

" YU-GI-OH"تكرار الرموز واألفكار الماسونیة في األنمي الیاباني  نسبة حساب  .1
  ".Gravity Falls"وبرنامج الرسوم المتحركة 

الكشف عن سمات المضمون الظاهر لدالالت الرموز واألفكار الماسونیة التي تضمنها  .2
 ".Gravity Falls"وبرنامج الرسوم المتحركة " YU-GI-OH" األنمي الیاباني 

  . حساب الزمن الذي استغرقته الرموز الماسونیة في الظهور على شاشة التلفزیون  .3
تباط الرموز واألفكار ار على مدى  -كوظیفة من وظائف تحلیل المضمون -ستدالل الا .4

وبرنامج  الرسوم المتحركة "  YU-GI-OH" الماسونیة  التي ظهرت في األنمي الیاباني 
"Gravity Falls "خرىألبالعقائد والدیانات ا. 

-YU-GI" األنمي الیاباني الكشف عن مدى ارتباط الشخصیات التي ظهرت في كل من  .5

OH  " وبرنامج  الرسوم المتحركة"Gravity Falls" بالماسونیة.  
 

  :تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالیةكما 
"  YU-GI-OH" الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني  الرموز ما هي .1

  ؟" Gravity Falls"وبرنامج الرسوم المتحركة  
"  YU-GI-OH" الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني  ما مضمون الرموز .2

  ؟" Gravity Falls"وبرنامج الرسوم المتحركة  
-YU-GI" عن الرموز الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني  التعبیر كیف تم .3

OH  "  وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls "؟  
"  YU-GI-OH" احتواها كل من األنمي الیاباني ما هي األفكار الماسونیة التي  .4

  ؟" Gravity Falls"وبرنامج الرسوم المتحركة  
"  YU-GI-OH" الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني  ما مضمون األفكار .5

  ؟" Gravity Falls"وبرنامج الرسوم المتحركة  
"  YU-GI-OH" األفكار الماسونیة في  كل من األنمي الیاباني عن  كیف تم التعبیر .6

  ؟" Gravity Falls"وبرنامج الرسوم المتحركة  
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 YU-GI-OH" ما الشخصیات الماسونیة التي ظهرت في في  كل من األنمي الیاباني  .7
  ؟" Gravity Falls" وبرنامج الرسوم المتحركة " 

تي ظهرت في في  كل من األنمي الیاباني كیف تم التعبیر عن الشخصیات الماسونیة ال .8
 "YU-GI-OH  "  وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls "؟ 
  

  :أهمیة الدراسة  - د
والدراسات التي تتعلق ببرامج الرسوم المتحركة الموجهة إلى األطفال قد  البحوث لّ إن جُ 

أو ،تناولت تحلیل أفكار ومضامین واضحة كالتركیز على الجوانب اإلیجابیة والسلبیة لهذه البرامج
ولكن القلیل منها تطرق للبحث في  ،جتماعیة أو الثقافیة التي تتضمنهاالدراسة القیم التربویة أو ا

الماسونیة في وسائل اإلعالم وتحدیدًا برامج الرسوم المتحركة  األفكار والقیم غلغلموضوع ت
ّ  وعلیه. لذا تتمثل . ة مفصلةظهور الفكر الماسوني في وسائل اإلعالم یحتاج إلى دراسة علمی

أهمیة هذه الدراسة من كونها تستهدف البحث في الرموز واألفكار الماسونیة التي یتم بثها في 
  .رسوم المتحركةبرامج ال

  :كما تستمد هذه الدراسة أهمیتها من خالل 
القائمین على إدارة القنوات العامة المتخصصة لألطفال تقدیم نتائج مقنعة من شأنها إفادة  -

برامج ومخرجین في القنوات الموجهة لألطفال لرصد وتحلیل  يمنتج من،والعاملین فیها 
  .برامج الرسوم المتحركة  الرموز واألفكار الماسونیة التي تحتویها 

قد تنبه العائلة للخطر الذي تحتویها برامج الرسوم المتحركة  التي تبث في القنوات العربیة  -
  .والتي تتنافى مع قیمنا الوطنیة و العربیة واإلسالمیة

-  ً   .للباحثین المهتمین في الدراسات المتعلقة بالماسونیة اقد تكون هذه الدراسة مرجع
 .الدراسة إضافة  للمكتبة العلمیة العربیةقد تشكل هذه  -

 
  تعریف المصطلحات - ه
  :الرموز -
  .وفي علم البیان الكنایة والخفیة، اإلیماء واإلشارة  :لرمز لغةا

. ورمز یرمز ویرمز رمزاً  ،والرمز كل ما اشر تالیه مما یبان بلفظ یشار إلیه بید أو عین
  .)242ص  ،2003، ابن منظور (

وفي الفن الرمز  ،فتمثله وتحل محله  ،عالمة تدل على شيء موجود قائم بذاته: الرمز اصطالحاً 
  ).485ص، 2007، نعمة وآخرون.( متمیزًا بوجه عام عما یشبه من أشخاص أو موضوعات
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داللة المعاني المجردة على األمور الحسیة ) األول : ( وله وجهان ،والرمز هو ما دل على غیره
داللة األمور ) الثاني . ( كداللة األعداد على األشیاء وداللة الحروف على الكمیات الجبریة

غربال . ( والشعار على الدولة ،كداللة الثعلب على الخداع ،ي المتصورةنالحسیة على المعا
  ).879ص، 1987، وآخرون

مال الخاطر في " لسان العرب"وردت كلمة الفِكر في . جمع فكِر :كاراألف - ْ بمعنى إع
ُ في األمور ": المعجم الوسیط"وفي .الشَّيء ُ مقلوبٌ عن الفرك، لكن یستعمل الفِكر الفِكر

ها للوصول إلى حقیقتها ص ، 1972، أنیس وآخرون. (المعنویَّة، وهو فركُ األمور وبحُث
689.( 

اوقد وردت كلمة فكر  ً رین موضع ولكنَّها بصیغة الفعل، ولم ترد  ،في القرآن الكریم في نحو عشْ
َ  ﴿: بصیغة االسم أو المصدر؛ قال تعالى قَدَّر َ َ و ُ فَكَّر نَّه : ، وقال تعالى]18: المدثر[﴾   ِإ

﴿   َ ون ُ تَفَكَّر َ  ﴿: ، وقال تعالى]50: األنعام[﴾   َأفَال تَ ون ُ تَفَكَّر َ ْ ی م ُ لَّه َ ع  .]176: األعراف[﴾  َل
  ).525ص ،  هـ1364،عبدالباقي(

رادة وصطالحًا على أنه اویعرف الفكر   ٕ وجدان وعاطفة   جملة النشاط الذهني من تفكیر وا
ویراد به أیضًا  .للوصول إلى المعاني المجهولة من األمور المعلومة أو الوصول إلى األحكام

فیكون الفكر عندئذ بمثابة األداة أو اآللیة في  ،الكیفیة التي یدرك بها اإلنسان حقائق األمور
وما ینتج عن ذلك من   ،وما یلحق بها من طاقات وقوى وملكات عقلیة ونفسیة ،عملیة التفكیر

  .تصورات وأحكام ورؤى حول القضایا المطروحة
 ،مذهب سیاسي سري لم تدون معالمها جمیعا" ن بأن الماسونیة  و یدعي الماسونی :الماسونیة-

ولم تتخد من  ،ودستورها قائم على الحریة والمساواة واإلخاء ،وأكثر أمورها تجري على نهج شفوي
األدیان وال بوال تشجع على االلتزام  ،اختالف الدین والعرف واللغة أساسًا للتفریق بین أعضائها

  ). 11ص ،1972 ،الزعبي". (تناصرها
ّ كما یع لخیر اإلنسانیة جمعاء ولتحریر اإلنسان فوا جمعیتهم بأنها جمعیة تعاونیة تعمل ر

ص  ،1973 ،ناجي. ( الحریة والمساواة  ،اإلخاء : من الظلم واالستعباد على أسس ثالثة 
410.(  

ُ  ،ها بأنها منظمة سریة هدامةنأما أعداء الماسونیة یعرفو  تهدف إلى . حكمة التنظیمم
تتستر تحت شعارات . یة والفسادوتدعو إلى اإللحاد واإلباح ،ضمان سیطرة الیهود على العالم

 ّ ، ومعظم أعضائها من الشخصیات المرموقة في العالم،اعة مثل الحریة والمساواة واإلنسانیةخد
یسمى بالمحافل الماسونیة للتجمع والتخطیط  اویقیمون م،ویتعهد أعضاؤها بحفظ أسرارها 

السبل  ةتستخدم الماسونیة كافو . وذلك تمهیدًا إلقامة حكومة عالمیة ال دینیة ،والتكلیف بالمهام
  ).18ص، 2011،مرعي . ( غتیال والرشوة والتهدیداللتحقیق أهدافها بما فیها ا



7 
 

 ّ ُ  ،ف الباحثة الماسونیة إجرائیًا على أنها حركة سیاسیة بحتةوتعر حكمة تتبع أسالیب سریة وم
طقوسها ورموزها و وهي حركة تتفق مع الیهودیة في . التنظیم لضمان سیطرة الیهود على العالم

  .أهدافها وغایاتها التي تصب في نهایة المطاف إلى إقامة هیكل سلیمان في فلسطین
 دالالت ذات معانٍ  على تحتوي التي واإلشارات الشعارات من مجموعة : الماسونیة الرموز-

 الشیطان قرني إشارة مثل التخاطب بلغة ترتبط ال یدویة رموز فمنها الرموز هذه وتتعدد ة،معین
 ومن.اتومنحوت تماثیل شكل تتخذ رموز ومنها، الیهودیة الكابال بسحر مرتبطة ورموز و،دیابل إل

، الماسوني والهرم، الواحدة والعین، "البانتجرام" ة الخماسی النجمة الماسونیة رموز أشهر
 الفلكیة الرموز هذه من والقصد نجوم،وال والشمس القمر مثل الفلكیة الرموز وبعض، الساسكوتشو 

  ).66-62ص،2011، مرعي.( نیزعمو  كما األفالك هذه بقدم قدیمة الماسونیة بأن اإلیحاء
وهو  ،مجموعة من الصور التي تمر بسرعة معینة لتخدع العین البشریة :الرسوم المتحركة-

نتج الفیلم بإعداد رسوم بدًال من تسجیلها بآلة  ُ كذلك أسلوب فني إلنتاج أفالم سینمائیة یقوم فیه م
ویستدعي إنتاج فیلم للرسوم المتحركة تصویر سلسلة من الرسوم  .التصویر كما تبدو في الحقیقة
احدًا من بحیث یمثل كل إطار في الشریط الفیلمي رسمًا و  ،أو األشیاء واحدًا تلو اآلخر

ویحدث تغییر طفیف في الموضوع للمنظر أو الشيء الذي تم تصویره من إطار ،الرسوم
. األشیاء وكأنها تتحركوعندما یدار الشریط في آلة العرض السینمائي تبدو ،آلخر

  ). 212،ص2000،جلوكسمان(
-YU-GI-OH:  أنتج منه،یتألف من خمسة أجزاء. أنمي یاباني من تألیف كازكي تاكاهشي 

وتمت  ،والعدید من ألعاب الفیدیو ،فیما بعد سلسلة أنمي ولعبة أوراق تسمى مبارزة الوحوش
رض على عدة قنوات عربیة ،دبلجته إلى اللغة العربیة واإلنجلیزیة ، مثل قناة نیكلودین  وعُ

  .  MBC3سبیستون و قناة 
-Gravity Falls :نتاج و  برنامج رسوم متحركة من تألیف ألیكس هیرش ٕ عرضت . والت دیزنيا

وبدأ عرض المسلسل ، 2012أكتوبر  19الحلقة األولى منه في الشرق األوسط ألول مرة من 
  .على قناة دیزني الشرق األوسط 2012نوفمبر  10رسمیًا في 

  :حدود الدراسة  -و
یار العام أإلى شهر  ،2014العام  تم تطبیق هذه الدراسة من شهر أیار: الحدود الزمانیة -

2015.  
-YU-GI" الجزء الرابع من األنمي  الیاباني المدبلج إلى اللغة العربیة : الحدود المكانیة -

OH" ، والجزء األول من برنامج الرسوم المتحركة المدبلج إلى اللغة العربیة'Gravity Falls."  
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-YU-GI" حلقات من األنمي  الیاباني المدبلج إلى اللغة العربیة  سبع: الحدود التطبیقیة -

OH" ،حلقات من برنامج الرسوم المتحركة المدبلج إلى اللغة العربیة  وخمس "Gravity 

Falls."  
  
محددات الدراسة - ز  

وتتمثل فیما  ،تكمن محددات الدراسة في العوامل التي تحد من تعمیم نتائج مجتمع البحث نفسه
:یلي   

وال یمكن  ،الباحثة كمحور للدراسة مجتمع الدراسة الذي اختارتهنتائج الدراسة ستقتصر على 
  .تعمیم النتائج على باقي برامج األطفال
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 اإلطار النظري: أوالً  ־

 الدراسةیات نظر  ־
 الماسونیة ־

 برامج الرسوم المتحركة ־

  الدراسات السابقة: ثانیاً  ־
 تعقیب على الدراسات السابقة: ثالثاً  ־
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  نظریة الدراسة : أوالً 

نظریتان  وهناك  ،الدراسة بموضوعتتناول الباحثة في هذا الجزء النظریات اإلعالمیة المرتبطة 
  .ا في هذه الدراسةهملالعتماد علی إطارًا  همایمكن اتخاذ

 : ( CultiVation Theory )نظریة الغرس الثقافي 
بحث تأثیر  الذي Gerbner" جورج جورنبرج"ترجع أصول هذه النظریة إلى العالم األمریكي 

  .وسائل االتصال الجماهیریة على البیئة الثقافیة في إطار مشروعه الخاص بالمؤشرات الثقافیة
  :وركزت بحوث المؤشرات الثقافیة على ثالث قضایا متداخلة هي

 .والصور الذهنیة التي تعكسها وسائل اإلعالمدراسة الرسائل والقیم  -
 .دراسة الهیاكل والضغوط والعملیات التي تؤثر على إنتاج الرسائل اإلعالمیة -
 . دراسة المشاركة المستقلة للرسائل الجماهیریة على إدراك الجمهور للواقع االجتماعي -
  ).265ص264، 2003، سماعیلإ( 

ة األمریكیة في السبعینات كمظهر جدید لدراسة أثر وظهرت هذه النظریة في الوالیات المتحد
ولفترات طویلة  - بأن مداومة التعرض للتلفزیون" وتذهب هذه النظریة إلى القول . وسائل اإلعالم

ً  لدى تنمي -ومنتظمة صورة  ا بأن العالم الذي  یراه على شاشة التلفاز إن هو إالّ المشاهد اعتقاد
 .) 299ص، 2009،مكاوي والسید . (من العالم الواقعي الذي یحیاه

وترى  نظریة الغرس الثقافي أن األشخاص كثیفي التعرض لبرامج التلفزیون یختلفون في 
 المفاهیم الجدیدة  إدراكهم للواقع االجتماعي من األفراد قلیلي التعرض، وأن التلفزیون وسیلة للغرس

مداد الطفل  ٕ لدى األشخاص خاصة األطفال، لتمتعه بخصائص منها قیامه بدور راوي الحكایة، وا
بالمعلومات، وتكرار الصور الذهنیة، وتفترض النظریة أن تقدیم التلفزیون للواقع االجتماعي یؤثر 

 يقلیل كما تفرض نظریة الغرس الثقافي أن .على معتقدات المشاهدین حول الواقع االجتماعي
بعضها ، المشاهدة للتلفزیون یتعرضون لمصادر معلومات متنوعة وكثیرة أخرى غیر التلفزیون

في حین أن من هم كثیفو المشاهدة للتلفزیون یعتمدون على  ،شخصي وبعضها جماهیري
  .التلفزیون أكثر من غیرهم في الحصول على المعلومات

  :ى خطوات أربع هيوتعتمد الدراسات الخاصة بالغرس الثقافي في إجرائها عل
تحلیل نسق الرسالة من خالل التحلیل المتعمق للمضمون التلفزیوني ،وما یعرضه من  -

 .صور وأفكار وقیم وصور منعكسة تتكرر في غالبیة أنواع المضمون
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 .تشكیل وصیاغة مجموعة من األسئلة عن الواقع اإلجتماعي الذي یدركه الجمهور -
طرح مجموعة من األسئلة التي تم صیاغتها  تطبیق أو إجراء مسح للجمهور عن طریق -

 .خالل الخطوة الثانیة تبعًا للهدف من الدراسة
 .عقد مقارنة بین الواقع االجتماعي للجمهور كثیفي المشاهدة وقلیلي المشاهدة -

  :ومن خالل فروض الغرس الثقافي هناك أمور كثیرة في عالمنا المعاصر یمكن دراستها ، مثل

تأثیرات التبادل الثقافي إلى أي مدى یشكل غزوًا بتغییر الثقافات أو تهدیدها،وكذلك التطورات 
وتأثیرها  ،مثل األقمار الصناعیةالتي ساهمت أكثر في دعم دور التلفزیون في مجاالت التأثیر 

 .على الثقافات الفرعیة داخل المجتمع الواحد

والمعاني الغریبة عن المجتمع، والتي تنتشر عبر یمكن استخدامها في مجال انتشار األفكار 
. التكنولوجیا المتقدمة في وسائل اإلعالم، وتدعیم التغییر الثقافي لصالح ثقافات خارجیة أخرى

  ).271-265ص، 2003،إسماعیل (

ترتبط بموضوع الدراسة من نواحي عدة، حیث تستخدم هذه كونها وتم اختیار نظرة الغرس الثقافي 
راسة تأثیر الصور والرسائل التي تعكسها وسائل اإلعالم، وهذا یتطابق مع الدراسة النظریة لد

كما تعتمد . الحالیة التي تدرس األفكار والرموز الماسونیة التي تعرض في برامج الرسوم المتحركة
الدراسات الخاصة بالغرس الثقافي في إجرائها على خطوات كتحلیل نسق الرسالة من خالل 

تعمق للمضمون التلفزیوني ،وما یعرضه من صور وأفكار وقیم تتكرر في غالبیة أنواع التحلیل الم
المضمون،حیث یتطابق هذا اإلجراء مع هذه الدراسة الحالیة التي تهدف إلى التحلیل المتعمق 

استخدام المنهج  لبرامج  الرسوم المتحركة ،وما تعرضه من قیم ورموز وأفكار ماسونیة من خالل
  .حلیليالوصفي الت

  ترتیب األولویات -نظریة األجندة

الذي ألفه لیبمان " الرأي العام " ترجع بدایات ظهور نظریة ترتیب األولویات إلى كتاب   
Lippman   الصورة " تصال تساعد في بناء حیث أكد فیه أن وسائل اال، م1922في العام
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هذه وبذلك تعمل على تشكیل الرأي العام حیال ، عن القضایا المختلفة لدى الجمهور" الذهنیة 
   ).44ص، 2003، بالحاج. ( القضایا

 التي والقضایا الموضوعات جمیع تقدم أن تستطیع ال اإلعالم وسائل أن المدخل هذا ویفترض
نما المجتمع، في تحدث ٕ  التركیز یتم التي الموضوعات بعض الوسائل هذه على القائمون یختار وا
 وتجعلهم تدریجیا الناس اهتمام تثیر الموضوعات هذه ومحتواها، طبیعتها في والتحكم بشدة علیها

 عن نسبیا أكبر أهمیة الجماهیر لدى الموضوعات هذه تمثل وبالتالي فیها، ویفكرون یدركونها
 أولویات قائمة لموضوعات الیومي االنتقاء وعملیة اإلعالم، وسائل تطرحها ال التي الموضوعات

 ال هبوطا أو صعودا وتحریكها الموضوعات، تلك طمس أو إبراز وأسالیب اإلعالم وسائل
 القرار صانعي – أیضا – تستهدف عملیة هي إنما فقط، العام الجمهور اهتمام إثارة تستهدف
   ).10ص، 1993، جمال الدین. ( يالسیاس

 العامة القضایا أهم بأنه یوصف ما باختیار اإلعالم وسائل بها تقوم عملیة األجندة وضعإن 
 القضیة هذه بأن الجمهور تخبر كأن مباشرة بطریقة یكون ال الوظیفة بهذه قیامها لكن والمختلفة،

 بالقضایا مقارنة أكبر بشكل القضیة هذه تغطیة تكرار خالل من ذلك یكونو  أهمیة، األكثر هي
. ( اً بروز  أكثر تجعلها استعراضیة بطریقة أو أكبر ومساحة زمني حیز وتخصیص األخرى
  ).124ص، 1997، بسیوني

  أهمیة نظریة ترتیب األولویات 

قدرتها المستمرة على تولید تساؤالت بحثیة جدیرة بالبحث، هذه النظریة إن أهم ما یمیز 
واستكشاف مجاالت وطرق بحث جدیدة، ومن هذا المنطلق تمیزت نظریة ترتیب األولویات بثالث 

  : سمات أساسیة تعد عناصر قوة وأهمیة للنظریة وهي

بدأت في  النمو المستمر والمنتظم للدراسات االمبریقیة في مجال ترتیب األولویات منذ أن -
  . وحتى اآلن 1922العام 

قدرتها على تحقیق التكامل بین عدد من المجاالت البحثیة الفرعیة لالتصال الجماهیري  -
 . تحت مظلة وضع األجندة –كالصحافة واإلذاعة والتلیفزیون  –

 . قدرتها على تولید قضایا بحثیة وأسالیب منهجیة جدیدة تتنوع بتنوع المواقف االتصالیة -
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إحدى وسائل دراسة الدیموقراطیة في المجتمعات اآلن، فإذا كانت قوة الرأي العام من أصبحت 
األمور المعترف بها منذ منتصف القرن الثامن فتبقى أهمیة معرفة الكیفیة التي یمكن أن یؤثر 

، 1998، حمادة(بها اإلعالم في الرأي العام، وذلك بترتیب أولویات القضایا المختلفة لدیه 
وتكمن قوتها في اهتمام عدد كبیر من العلماء بدراسة هذا المجال، كل حسب ) 32ص

اإلعالم، وعلم النفس، وعلم : تخصصه؛ حیث اهتم بدراسة نظریة ترتیب األولویات كل من باحثي
السیاسة، وعلم االجتماع السیاسي، وذلك سعیًا وراء تكوین فهم دقیق عن كیفیة التعامل مع الرأي 

عادة صیاغة اتجاهاته وطرق تفكیرهالعام والتأثیر  ٕ  ) 320ص ،2005 ، دوابة.(علیه وا

لوسائل اإلعالم على الجمهور؛ إذ " التأثیر المعتدل"وتتمیز نظریة ترتیب األولویات بدراستها 
تفترض عدم قدرة وسائل اإلعالم على طرح القضایا الموجودة في المجتمع كافة وتقدیمها بشكل 

باالتصال بعضها لیركز علیه، وعن طریق هذا التركیز من وسائل  دائم، وبذلك یختار القائم
اإلعالم یتم جذب انتباه الجمهور بشكل تدریجي، فتصبح القضایا التي طرحتها وسائل اإلعالم 
دُّ نتائجُ  َ همل القضایا التي قامت وسائل اإلعالم بتهمیشها، ولهذا تُع ُ األكثر أهمیة بالنسبة له، وی

  .)53ص، 2003،بالحاج.(ات أدق لتركیزها على عدد محدود من القضایاهذا النوع من الدراس

  فروض نظریة ترتیب األولویات 

  : هناك فرض عام لنظریة ترتیب األولویات هو

توجد عالقة ارتباطیة إیجابیة بین أجندة وسائل اإلعالم وأجندة الجمهور، ومن الدراسات التي  -
، ودراسة الین ریتشارد Hill, David B. 1985هیل . أختبرت هذه الفرض دراسة دافید ب

، أما الدراسات العربیة التي Richard L., Allen & Fausto, Lzcary 1988وفاستو ایكاري 
وسالم عیسى  )1986(دراسة بسیوني حمادة  –على سبیل المثال  –اختبرت هذا الفرض فمنها 

اإلعالم على قضیة معینة ساعد  ویعني هذا الفرض أنه كلما زاد تركیز وسائل) 2003(بالحاج 
ُ اإلشارةُ هنا إلى أن األجندة  ر ذلك على أن تزداد أهمیة هذه القضیة لدى الجمهور، ولكن تجدُ

فیمكن أن یبرزوا قضیة مهمة ویهملوا " مؤشرات العام الواقعي"اإلعالمیة ال تتفق بشكل كبیر مع 
، Denis. (اإلعالمیة المرسومةقضیة أخرى لها درجة األهمیة نفسها ولكن تخالف األهداف 

  ).456ص،2000
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 عناصر عملیة ترتیب األولویات

 Audienceأجندة الجمهور : تضم نظریة ترتیب األولیات ثالثة أنواع من األجندات هي
Agenda أجندة اإلعالم ،Media Agenda وأجندة السیاسة ،Policy Agenda ،)امام  ،

ُ اإلشارةُ إلى أنَّ العالقة ) 48 بین هذه األجندات الثالث تمثل دائرة مفرغة؛ حیث تؤثر وتجدر
أجندة الجمهور وتؤثر أجندة الجمهور بالتبعیة على أجندة السیاسیین التي تؤثر بدورها على أجندة 

، وفیما یلي عرض تفصیلي لكل نوع من أنواع األجندات )562ص،Brosius ،1996( اإلعالم
  : الثالث

ة أو أجندة صانعي القرار ذات االهتمامات الخاص: المجموعاتاألجندة السیاسیة أو أجندة . 1
وتتخذ من أولویات قضایا السیاسة العامة، ودوائر صنع القرار، وأولویات اهتمام ، السیاسي

صانعي القرار متغیرًا مستقًال لها، بینما تمثل أولویات اهتمامات وسائل اإلعالم متغیرًا تابعًا لها 
  ).48 ص، 2003،بالحاج(

وهي تناقش طبیعة وترتیب القضایا الواردة في وسائل اإلعالم التي تعرفنا : أجندة اإلعالم .2
ورایس  Lang & Lang 1983باختیارات الوسائل، وقد درس هذا الجانب بتعمق النج والنج 

Rais 1991 )Kosicki, ،1993،وأوضحت الدراسات تأثیر أجندة اإلعالم على ) 101ص
؛ حیث یمكن أن تؤثر  أجندة العامة، وأشارت إلى التأثیر الذي یمتد إلى أجندة السیاسیین أیضًا

 2003،بالحاج (وسائل االتصال بشكل واسع ومباشر على أجندة الحكومة وصانعي القرار، 
األخبار الیومیة التي تقدمها وسائل بأن  Walter, Lippmanوقد الحظ والتر ولیبمان ) 84ص،

اإلعالم لیست انعكاسًا للواقع المحیط بهم، فاألخبار لیست مرآة للواقع لكنها تقریر للواقع بمزیج 
  )818ص، Maxwell,،1992. (یقوم به اإلعالمیون

وهي التي تتخذ من اهتمامات الجمهور متغیرًا تابعًا لها، وقد بدأ هذا االتجاه : أجندة الجمهور. 3
ویشیر لفظ أجندة الجمهور  ،1972عام في ال McCombs & Shawعلى ید ماكومبس وشو 
أجندة المجموعات المهتمة، وأجندة وسائل اإلعالم، وأجندة الجمهور : إلى خمسة مكونات هي

جندة صناع القرار، وأجندة السیاسة؛ حیث یتم مزج كل هذه األجندات معًا للوصول إلى العام، وأ
  .)825ص،Maxwell ،1992. (أجندة الجمهور
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حیث تفترض هذه ، ترتیب األولویات  بموضوع الدراسة من عدة جوانب –ترتبط نظریة األجندة 
ض المواضیع ویتحكموا في بع  یعملوا على اختیارعلى وسائل اإلعالم  مینالنظریة أن القائ

التي تبحث في ، وهذا ما ینطبق على الدراسة الحالیة، طبیعتها ومحتواها لتحقیق أهداف معینة
إن نشر الفكر الماسوني في برامج . الرموز  واألفكار الماسونیة في برامج الرسوم المتحركة

بل هناك جهات معنیة تسعى  لنشر مثل هذه األفكار تحقیقًا ، األطفال لم یأتِ بمحض الصدفة
وضع األجندة عملیة یتم من خاللها اختیار قضیة  أنوتفترض هذه النظریة أیضًا . ألجندة محددة

، ویتم عرضها عن طریق التكرار بشكل أكبر من القضایا اآلخرى، معینة بصورة غیر مباشرة 
وهذا ما ینطبق على هذه الدراسة التي تناولت الرموز ، من خالل تخصیص مساحة زمنیة لها

احة زمنیة طویلة لعرضها وجذب مع تخصیص مس، واألفكار الماسونیة بشكل مبطن غیر واضح
  .المتفرج إلیها بشكل تدریجي

كالتساؤالت التي وردت في هذه ، وتتمیز هذه النظریة بقدرتها على تولید تساؤالت جدیرة بالبحث
وعن سبب تناول برامج األطفال ألفكار سیاسیة كالفكر الماسوني وغیرها من التساؤالت ، الدراسة

  .المرتبطة بالموضوع

وتضمن الدراسة ، یة ترتیب األولویات أجندة السیاسة التي تسمى أجندة صناع القرار وتضم نظر 
  .فالفكر الماسوني بمجمله أجندة سیاسیة بحتة، الحالیة هذا النوع من األجندات

   

  األدب النظري
  الماسونیة: ثانیاً 

وقد أثر في توجیه  ،في تاریخ البشریة العب العمل السري المنظم دورًا كبیرًا وهام 
ّ مجتمعاتنا في ال   .لم والحربس

برى في مراحل سریتها وكذلك المذاهب والمنظمات تؤكد أن العمل  فدراسة األعمال الكُ
 ّ بل كان من أقوى الوسائل في اإلعداد لقیادة التغییر  ،ري كان في حاالت كثیرة وسیلة مؤثرةالس

  .في حیاة المجتمعات اآلمنه المستقرة أو بقصد اإلستغالل والهدم والتدمیر،بهدف التطور
 ُ عد من أدق وأعقد األسالیب الخفیة ومن أبرز التنظیمات السریة التنظیم الماسوني الذي ی

فالماسونیة كلمة ارتبط اسمها دومًا بالكوارث والحروب . ستقطاب حركة المجتمعات وتوجیههاافي 
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عن الماسونیة تُشعرنا عند قرأتها كأنها وهناك العدید من القصص المنتشرة ،التي تحدث في العالم
تصدیقها هو ربط وقائع هذه القصص إلى غیر أن ما یدفعنا دومًا  ،قصصًا من ضرب الخیال

وبغض النظر إن كان هناك مبالغة في حجم النفوذ . التاریخ الحدیثفي بوقائع هامة حدثت 
  .خرآأنه فعًال موجود بشكل أو ب إالّ  ،الماسوني في العالم 

وقد جاء ذلك  ،ستراتیجیة الماسونیة السیطرة على العالم عن طریق بث أفكارهاامن إن 
لذا كانت خطة الماسون  ؛م1923في البیان النهائي لمؤتمر محافل الشرق األعظم الفرنسي سنة 

وقد رأت القیادات الیهودیة الماسونیة أن ترك ،والیهود في كل وقت اإلستیالء على وسائل إعالمه
ّ ،سلطتهم سیعرقل تنفیذ مخططاتهمعلى عالم خارجة وسائل اإل ُحكم الماسون  وعلیه كان ال بد أن ی

تغلغلهم في وسائل اإلعالم حتى یسیطروا على أدمغة من یدخلون عالمها لتصبح أدمغتهم 
  .ثم بثها في عوام كل أمة ،محاضن ألفكار الماسون

ومن هنا ارتأت . وسائل اإلعالم وعلیه تنطلق هذه الدراسة من مشكلة تغلغل هذا التنظیم في 
  .الباحثة دراسة  األفكار والرموز الماسونیة في البرامج الموجهة إلى األطفال

  
  :تعریـف الماسونیة- 

 ،المركبة من كلمتین فرنسیتین) فرماسون ( شتقت من لفظ ا ،إن الداللة اللغویة للفظ الماسون
فمعنى الماسون  ،وتعني الباني) ماسون ( و  ،وتعني باللغة الفرنسیة الصادق)  فرانك ( األولى 

وأن اسم البناء  ،والجماعة الماسونیة تعني البنائین الصادقین أو البنائین األحرار. الباني الصادق
 ّ كان یدل على العمال الذین یشتغلون ببناء )  م  1300( الذي وجد منذ القرن الثالث عشر الحر

  ). 21-20ص، 2002، الجزائري. ( الحجر
مفهوم الكلمة السائدة  Masonمادة ) م  1897( في معجم اكسفورد الكبیر المطبوع سنة و 

كان خاصًا  بأصحاب الحرف الذین ال تربطهم نقابة أو رابطة ) م  1350( لدى اللغوین سنة 
  ). 9ص، 1987 ،عطار . ( فهم أحرار

وقد ،أكبر منظمة سریة عالمیة : الماسونیة بأنها) الموسوعة البریطانیة الحدیثة ( وعرفت 
 ،إدلبي   /مارس. ( انتشرت بشكل واسع مع تقدم االمبراطوریة البریطانیة في القرن التاسع عشر 

  ). 346ص، 2009
ق مثال حیاة تحاول تحقی ،مؤسسة بشریة : ومن التعاریف الموسوعیة الكبیرة للماسونیة أنها

وقد نظمت هذه  ،وهي رابطه أخویة متأثرة بجمعیات القرون الوسطى العمالیة ،جتماعیة ا
بل جمعیة مغلقة  ،والماسونیة  لیست جمعیة سریة،فق أوسعبأالجمعیات في القرن الثامن عشر 
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  /نودون . ( وأن قواعدها األساسیة وأنظمتها وتاریخها وأسماء أعضائها معروفة  ،فقط 
  ). 5ص، 1980،ماننع

الماسونیة هي اسم ودي لجمعیات تطوعیة : " م1983وعرفتها دائرة المعارف األمریكیة عام 
تستخدم أدوات البنائین كرموز في تلقین الحقائق األخالقیة األساسیة التي تؤكد أبوة  ،من الرجال

  .) 27ص،  2005، عبدالحكیم ". ( اهللا وأخوة البشر 
ّ : لیهودیة عنهاوقالت دائرة المعارف ا نشأت من روابط  ،الماسونیة أعضاء جمعیة سریة إن

وقد ظهرت في القرن السابع عشر كمؤسسة  ،المهنیین التي تكونت أساسًا من البنائین
وأسست مبادئها وكلمات سرها ورموزها وشعائرها التي یعتقد أنها مستمدة من شعائر ،جتماعیةا

ثم ، )م 1717( ة الحدیثة فقد بدأت في إنجلترا عام أما الماسونی. بناء أول معبد في القدس
  ). 27ص،  2005 ،عبدالحكیم . ( نتشرت في القارة األوروبیةا

جمهور عظیم من مذاهب مختلفة یعملون لغایة واحدة "وعرفها العالمة الهولندي دوزي بأنها 
  ) . 7ص ، 1989، أبو حبیب " . ( القلیلون منهم  ال یعلمها إالّ 

بأنها مؤسسة بشریة تحاول تحقیق مثال ) الموسوعة الكبرى للماسونیة ( ها في وجاء تعریف
نظمت في  ،وهي رابطة أخویة متأثرة بجمعیات القرون الوسطى العمالیة القدیمة اجتماعیةاحیاة 

  ). 27ص،  2005، عبدالحكیم . ( القرن الثامن عشر بآفاق أوسع
ّ " دائرة المعارف الماسونیة " وجاء في تعریف  الماسونیة هي التعالیم الممارسات الخاصة  أن

وهي أكبر جمعیة سریة في  ،بالطریقة األخویة السریة للبنائین األحرار والمقبولین من غیر البنائین
العالم نشأت عن النقابات التي أسسها البناؤون عندما تولوا بناء القالع والكاتدرائیات في العصور 

  ). 27ص ، 2005،عبد الحكیم . ( مبراطوریة البریطانیةتشرت بفضل تقدم اإلانو ، الوسطى
بأنها اتحاد سري یجمع الرجال " جوبیلیه دالفیبیال "   33ویعرفها البلجیكي  الماسوني من الدرجة 

األحرار والشرفاء في رباط أقوى وأرقى من كل االختالفات في الوظیفة والحزب والجنسیة أو 
   ). 25ص ، 2014 ،فیختل ". ( الدین 

الماسونیة حركة دینیة وخلقیة : ( م1977وعرفتها دائرة المعارف السوفیتیة الكبرى عام 
ویحترمون اهللا  ،تدعو إلى وحدة البشر على أساس اإلخاء والحب والمساواة والعون المشترك

لهم  ،ویدعون بعضهم بعضًا بكلمة األخ ،ویتسامحون مع كل األدیان ،كمهندس أعظم للكون
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 ،عبدالحكیم. (تحاد أخوي دینيفي ایهدفون إلى توحید العالم  ،في المحفلدرجات رئیسیة 
  .)1()28ص ،2005

 وحركة من أخطر الحركات التي أفرزتها عقلیة ،وعرفها الدكتور عواجي بأنها مذهب فكري هدام
ووفق مخططاتهم السریة  ،الیهود الحاقدة إلحكام قبضتها على العالم وحكمه وفق إرادة الیهود

  ). 494ص،  2006، عواجي). ( اإلسالم والمسیحیة ( للقضاء على األدیان 
بأنها جمعیة أدبیة أخذت على عاتقها خدمة  .)2("شاهین مكاریوس " ویعرفها األستاذ األعظم 

صالح الشعوب ٕ نتظام في الوأبوابها مفتوحة لكل من یشاء ا،وتنویر األذهان ،اإلنسانیة وا
. ویشترك مع إخوته في عمل الخیروفي الماسونیة ینسى كل حزب أغراضه ومیوله ،اسلكه

  ). 8-7ص ، 1900 ،مكاریوس (
ّ نأما أعداء الماسونیة یعرفو  تهدف إلى ضمان . محكمة التنظیم ،امةها بأنها منظمة سریة هد

تتستر تحت شعارات خداعة مثل . وتدعو إلى اإللحاد واإلباحیة والفساد ،سیطرة الیهود على العالم
ویتعهد . ومعظم أعضائها من الشخصیات المرموقة في العالم ،الحریة والمساواة واإلنسانیة

ویقیمون ما یسمى بالمحافل الماسونیة للتجمع والتخطیط والتكلیف ،بحفظ أسرارها  بحفظأعضاؤها 
السبل لتحقیق  ةوتستخدم الماسونیة كاف. إلقامة حكومة عالمیة ال دینیةوذلك تمهیدًا ، بالمهام

  .)18ص،2011،مرعي . ( غتیال والرشوة والتهدیدالأهدافها بما فیها ا
  :درجات الماسونیة- 

  :درجاتتنقسم الماسونیة من حیث التنظیم إلى ثالث 
  

                                                             
ولكن السریة المقصودة  ،العدید من التعریفات وصفت الماسونیة بأنها جمعیة سریة ال أحد یعلم عنها شيء)1(

وصاحب  ،وربما سبب هذه السریة الن الباطل ال یعیش إال بالظالم .هنا حول األهداف الحقیقیة للماسونیة 
  )الباحثة .( الباطل یخاف من إظهاره

الذي یعد من أهم ) اآلداب الماسونیة ( مؤلف كتاب  ،ومؤرخ وصحفي ومفكر ،یقماسوني عر " شاهین مكاریوس"  -)2(
كما أسس  ،)محفل اللطائف(وأحد كبار أقطاب الماسونیین، أسس ) اللطائف ( ومؤسس جریدة . المراجع لدى الماسون

افل فى القدس، وعضو شرف فى معظم مح يللمحفل األكبر األورشلیم)  أستاذ أعظم( حصل على رتبة  ،)محفل المقطم (
   رئیس ثالث أعظم( ساهم فى تأسیس عدة محافل فى سوریا ومصر ویافا وكان ،ورئیس شرفي لمحفل فیالدلفیا،أمریكا
  .في المحفل الملوكي) للعقد

سم المتداول  الالماصونیة ولكن ا ،الفحامین،المتنورین ،الفرمسون ،القوة الخفیة: هناك  أسماء عدیدة للماسونیة منها  -
  .والمتعارف علیه هو الماسونیة

بل الجماعات ة فمعظم التعریفات  لیست تعریفات متبنا ، یوجد تعریف واضح ومحدد للماسونیةال - من قِ
  ).الباحثة . ( بل هي محاوالت لبعض دارسي الماسونیة لتوضیحها وتقریبها ألذهان المهتمین  ،الماسونیة
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درجة بمعنى أن العضو  .)1(" 33" وهي ذات  ،الماسونیة الرمزیة العامة – الدرجة األولى
والعضو العادي في هذه  ،ثم یتدرج حتى الدرجة الثالثة والثالثین ،الماسوني یبدأ بالدرجة األولى

".  33" وهي الدرجة ) األستاذ األعظم (ثم یتدرج صاعدًا إلى درجة  ) أخ ( الدرجة یلقب 
یت بالعامة ألنها وسم ،بالرمزیة الستخدامهم الرموز في جمیع الطقوس درجةوسمیت هذه ال

 ) . 11-10ص ،2002 ،الجزائري . ( مفتوحة للجمیع على اختالف الشعوب والدیانات
وهي تمثل مرتبة علیا في عضویة  ،)العقد الملوكي ( الماسونیة الملوكیة أو  – الدرجة الثانیة

" جة الحائزین على الدر ) جمیع الخاصة من الماسون هم الیهود ( المنظمة تقتصر على الخاصة 
الجزائري ). ( رفیق ( للمبدأ الماسوني ویحملون لقب  جلیةالرمزیة أو قاموا بخدمات "  33

  ). 11ص ، 2002،
عادة بناء هیكل سلیمان ٕ  ،ومبدأهذه الفرقة ودرجاتها وتعالیمها وغایاتها تقدیس ما ورد في التوراة وا

وهي تختلف كثیرًا عن  ،والمنتمون إلیها یفسرون الرموز والتعالیم بأجمعها حسب ما یروق لهم
 ،وأكثر معتنیقها من فلسطین ،ویوجد عدد قلیل من أنصارها في سوریا ،الماسونیة العامة الرمزیة

 ).37ص،  1954، الخوري.( الیهودیة  حیث كانوا یعملون مع الدكتور نزهت المعروف بنزعته
والعمل على تجدید  ،ما أن تعالیم هذه الفرقة وغایاتها ودرجاتها ترمي إلى احترام المبدأ الیهوديك

  ). 35ص، 1934، الحاج . ( المملكة الیهودیة في فلسطین بإسم الوطن القومي للیهود
وهي فرقة من الماسونیة غارقة في االیهام والغموض حتى  ،الماسونیة الكونیة – الدرجة الثالثة 

وأعضاؤها یمثلون رؤساء المحافل في  ،وال لنظامها تقالید معروفة ، ال یعرف لنشاطها مقر 
  ) .         11ص ، 2002 ،الجزائري . ( الماسونیة الملوكیة 

ال  ،المتحدة األمریكیةكما أن لیس لهذه الفرقه غیر محفل واحد یقع في نیویورك في الوالیات 
  ). 36ص  ،1934 ،الحاج . ( یدخله إال عدد قلیل

  :نشأة الماسونیة - 
هناك آراء ونظریات كثیرة ومتناقضة عن أصل الماسونیة وزمن نشأتها وعن السبب الذي 

َ  ،وعن األقسام والرموز المختلفة التي تنقسم إلیها درجاتها المختلفة ،قامت من أجله ّ  بید كل ما  أن
وتتلخص هذه اآلراء والنظریات . ن لیس إال نظریات ال تستدعي أسس حقیقةآلب عنها حتى اكت

ّ  في أنّ    : )2(یرجع أصله إلى البناء الحر

                                                             
إلى الشخصیات البارزة والمسؤولین "  33" بند سري یسمح لرؤساء المحافل ومعاونیهم أن یمنحوا درجة یوجد )1(

  والرؤساء والملوك دون انتظارهم الترفیع الحزبي الماسوني
هناك تباین واضح حول أصل نشأة الماسونیة  مما یجعل الباحث فیها یعتقد بأن نشأتها ال تقتصر على )2(

ولكن معظم الباحثین والمختصین في دراسة نشأة  ،بل اشتُقت من جمیع المصادر السابقة ،مصدر واحد
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  .البطارقة -
 .أسرار الوثنین -
 .الصلیبیین -
 .فرسان المعبد -
 .جمعیة الصناع الرومانیة -
 .أعمال البناء في العصور الوسطى -
 .أخوة الصلیب الوردي -
 .ستیوارت أنشأها ألغراض سیاسیة األمیر جارلس -
 .السیر كریستوفررن عند بناء كنیسة القدیس بول -
 .م1717الدكتور دیزاجلییه وأصدقاؤه عام  -
 ). 7-6ص،  2005، الواعظ والقابلي   /الجنرال اتلخان .( الملك هیریدوس الثاني  -

  
عرف بالمراحل واألطوار ُ فالطور األول زمن ما  .نجد في الكالم عن تاریخ الماسونیة ما ی

وتعود نشأة . والطور الثاني هو الموثق والمعتمد ،دلة عنهأأي یوجد وهذا ال  ،قبل المیالد
الماسونیة في الطور األول  إلى الملك هیردوس الثاني الذي كان والیًا على القدس لدولة 

 ،)نائب الرئیس(  حیث أسس في القدس باإلشتراك مع مستشاریه الیهودیین حیرآم أبیود ،الرومان
سم القوة الخفیة وكان هدفها مقاومة المسیح علیه اجمعیة سریة ب) كاتم سر أول( يومؤآب الف

بشر بزوال هیكل سلیمان كانالسالم ألنه  ُ  ،وكانوا یالحقون ویغتالون الفئة المؤمنة بذلك الرسول،ی
قد أول مجلس لهم في سنة  ). ( الشرق األعظم كوكب( وأطلقوا على مجلسهم إسم ، )م 43( وعُ

  ). 11ص ،1989،أبو حبیب
وهو اختصار  ،أو فرسان معبد سلیمان ) 2( أما النشأة الثانیة تعود إلى فرسان الهیكل 

  ) . 12ص ، 2013،األمیر . ( سم أول منظمة عسكریة وأشهرها في تاریخ أوروبا ال

 
   )1(الصلیب األحمر) : 1(شكل رقم لا                  

                                                                                                                                                                              
والثانیة   ،المرحلة األولى على ید الملك هیریدوس الثاني، الجماعات السریة رجحوا بأن نشأتها مرت بمرحلتین

  نسبوها إلى جماعة فرسان الهیكل
فمنظمة الصلیب الوردي إحدى انشطارات فرسان  ،الورديصلیب فرسان الهیكل األحمر ما هو إال الصلیب ) 1(

وفارس الصلیب الوردي هو اسم الدرجة الثامنة عشرة من درجات الماسونیة من ،وهي توأم الماسونیة،الهیكل
  ) 71ص، 2013، األمیر . ( الطقس االسكتلندي
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من فرسان الصلیبین  .)1(م  عندما ظهر تسعة1118هذا النظام عام وتم تشكیل 
وطلبوا منه أن یسمح لهم بحمایة الحجاج المسیحیین  ،الفرنسیین أمام  الملك  بولدوین في القدس

 ،كما طلبوا منه السماح لهم بالبقاء في خرائب معبد سلیمان ،المسافرین إلى األراضي المقدسة
وسرعان ما اختصر  ،وأصبح النظام یعرف باسم فرسان المعبد ،ستجابة لمطالبهمالوتمت ا

  ). 286ص ،  2009، إدلبي /مارس(. )2(لفرسان الهیكل
 ،الحقیقي واألول الذي انخرطوا من أجله في الحمالت الصلیبیة إن هدف فرسان الهیكل

 ،األمیر (  .وللبحث عن القطع األثریة الكبالیة السحریة  ،العمل على إعادة بناء هیكل سلیمان
  ).63ص  ،2013

  
إزالة الكاثولیكیة نفسها بعقائدها وكنیستها وباباواتها : " أما الهدف الثاني كما یقول بایك

وتأسیس عالم جدید له دیانة تستمد عقائدها من التقالید المسیحیة األولى والنقیة التي ، وملوكها
المعمدان القدیس األب الروحي لكل الحركات الغنوصیة التي تؤمن أن خالصة  ایمثلها یوحن

وهي الحركات التي یمتزج فیها نموذج یوحنا  ،البشر في المعرفة واألفكار ولیس في مطلق األدیان
وهو التراث  ،المعمدان بالتراث الشفوي الیهودي الباطني وما یحویه من حكم ومعارف وأسرار

  ). 64ص،  2013، األمیر . ( باالهالمشهور باسم الق
وكانت جماعة فرسان الهیكل تضم المسیحیین المؤمنین بقضیة العودة إلى جبل صهیون 

قامة دولة صهیون ٕ عادة بناء الهیكل مرة ثالثة وا ٕ   ).217ص ، 2006،  عبدالحكیم. ( وا
 م اتهم الملك فیلیب ملك فرنسا فرسان الهیكل بعدد من الممارسات1307وفي العام 

والشذوذ ،وتضمنت السحر واستحضار األرواح ،المختلفة والتي اعتبرت بغیضة وغیر أخالقیة
نكار المسیح،الجنسي ٕ   ).426ص ، 2009،إدلبي /مارس . ( واإلجهاض وا

أما قائدهم جاك دیمودلیه تم القبض علیه  ،وقد أمر الملك فیلیب بالحجز على جمیع ممتلكاتهم
ٕ و  حراقهموتم مح. حراقه بسبب هذه التهما ٕ وبعدما توقع الجمیع أنه تم  ،اصرة فرسان الهیكل وا

ّ  ،القضاء علیهم جمیعاً  وبعد موت ملك . بعضهم إلى أسكتلندا التي وجدوا فیها مالذًا آمنًا لهم فر
لم إستقالل أسكتلندا بات أمرًا مستحیالً  ولكن قدوم  ،أسكتلندا ویلیام ویلیس توقع الجمیع أن حُ

فخبرتهم التي حصلوا  ،أسكتلندا روبیرت البروس سالحًا سریًا جدیداً فرسان الهیكل أعطى ملك 

                                                             
وعلیه فإن . ي المقدسةأشخاص بحمایة الحجاج الكاثولیك في األراض)  9( لیس من المنطق أن یقوم  )1(

  كما أن اسم فرسان الهیكل یؤكد عالقتهم بالفكر الیهودي وهیكل سلیمان. لفرسان الهیكل أهداف آخرى
  .الجنود الفقراء أتباع المسیح وهیكل سلیمان: اسم المنظمة الكامل هو) 2(

The Poor of Follow Soldiers of Chirst and Temple of   Soloman.  
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عام من محاربة الجیش اإلسالمي العظیم جعلت منهم خبراء في القتال  200علیها خالل ال
  ).125، ص2009الواكد،/بیجنت، لي(.وأكثر تفوقًا من أي جیش آخر

وخاضوا معركة ،م تحالف فرسان الهیكل مع روبرت البروس وجیشة 1314وفي عام 
ألف مقاتل إلى هزیمة مخزیة  25المكون من  خاللهااإلنجلیزي  تعرض الجیش ،ضد اإلنجلیز

الحرب عاد نفوذ فرسان  وبعد. وتم إستقالل أسكتلندا بعد هذه المعركة،رجل 6500على ید 
ولى م وبسبب موت الملكة إلیزابیث األ1603وفي العام . نهیارالكانوا على حافة ا أند الهیكل بع

وبحكم النسب أصبح الملك جیمس الخامس ملك أسكتلندا ملكًا ، تشكل فراغًا في عرش إنجلترا
نجلترا لتتشكل مملكة جدیدة ٕ بیجنت، ( .إلنجلترا مما أدى إلى توحید أسكتلندا وا

  ).126،ص2009الواكد،/لي
موا قبضتهم ع ُحكِ لى إن السلطة التي وصل إلیها فرسان الهیكل في أسكتلندا امتدت لی

عام قام فرسان الهیكل بإخفاء نشاطهم  100وعلى مدى أكثر من  ،مملكة بریطانیا العظمى
ولكنهم لم یتوانوا في شد قبضتهم على بریطانیا ، والتالشي عن األنظار حتى یقل تذكر تاریخهم

وكانوا خالل هذه الفترة یخططون ویتجمعون ویتغلغلون في أهم مناصب القوة والسلطة ،العظمى
  ).132، ص2009الواكد،/بیجنت، لي( .یطانیافي بر 

 ،م قام فرسان الهیكل بالظهور مجددًا في أوروبا بعد أن ازدادوا قوة وعددا1717وفي العام 
واعتمدوا على المصداقیة  ،وكانوا جاهزین لتقمص شخصیة جدیدة بعیدة عن سمعتهم الماضیة

م الذي اختاروه ألنفسهم بعد ظهورهم ولكن اإلس ،التي منحتها الملكة األرستقراطیة في إنجلترا
وعلیه فإن النشأة الفعلیة للماسونیة تعود إلى العام ). الماسونیین  –البنائین األحرار( مجددًا هو 

  .)1(م1717
    :الماسونیة والمسرح والسینما- 

  المسرح
إن دراسة تاریخ المسرح العربي تبسط بین أیدینا كثیرًا من التفاسیر والشروحات 

جتماعیة الالزمة لفهم مصادر ومضامین أحد األنواع األدبیة التي سادت بین الطبقة المتعلمة الا
 ).20ص، 1972، المغازي / لنداو.  ( والمثقفة وتلك التي انتشرت على المستوى الشعبي العام

                                                             
)1(Master & Commander from The Shadow-   /   سلسلة المملكة الخفیة التي تحكم العالم ) برنامج وثائقي

  .یوتیوب -الحلقة األولى،  )أجنبي مترجم 
http://www.youtube.com/watch?v=REX0nNY42NU  
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ویالحظ أن المسرح التقلیدي ال  ،إن المسرح والسینما وسیلتان هاماتان لتشكیل الرأي الشعبي
  صورـــبل هناك صناعة ال ،هودة الكاملة علیهــــالمت -ضع وحده للسیطرة الماسونیةیخ

، 2013، حمادة. ( التي تعد من أكبر الصناعات على اإلطالق السینماـركة المتح 
  ).162ص

فعندما  ،إن أتباع العقیدة الیهودیة حینما یسیطرون على تجارة معینة تتولد بعدها المشاكل
وحالما سیطروا  ،نما نشأت مشكلة السینما التي یرى الجمیع نتائجها المدمرةعلى السی سیطروا

وهذا  ،على صاالت الموسیقى والتلفزیون وجدت الناس یقضون ساعات أمام إحدى وسائل التسلیة
حریتهم في إطار األفكار الیهودیة عن  ءیعني ببساطة أن البشر یضعون أنفسهم كل یوم وبمل

  ).130ص، 1983، سمیث( . الحیاة والعمل والحب
عرض بذكاء ُ وأحیانًا بصورة فجة تخفي أسالیب ،وهذا اإلطار المحكم من الدعایة الیهودیة ی

والمشكلة الوحیدة لدى الماسونیین المتهودین كیفیة بقائهم خلف  ،االختبار القاسیة للعقل اإلنساني
. ( ألن كشف األسالیب الیهودیة لغسل الدماغ البشري ینبغي أن تبقى مجهولة وغامضة ؛الستار
  ).162ص ،2013 ،حمادة

وال یجهدون أنفسهم لخلق  ،تباع العقیدة الیهودیة ال یسعون لتحقیق مجد للمسرحأإن 
فهناك إلى جانب الحصول على  ،هتمام مالي وعنصريا هو هتمامهم الوحیداإن .ممثلین عظماء

  ).130ص ،1983،سمیث. ( لمال حركة تهوید ضخمةا
 ّ التغییر رافقه انحطاط في هذه الفنون  ولیس مهمًا الیوم أن تكون اإلدارة بیدهم طالما أن

المتهودة على أجهزة  -وهذا اإلنحطاط یتعاظم مداه باتساع نطاق السیطرة الماسونیة ،وأخالقیاته
لي  في جمیع لآللماسونیون المتهودون بتعزیز الجانب القد قام ا. اإلعالم وتقنیاتها المتطورة جداً 

وهكذا نجد الیوم مؤثرات ضوئیة  ،الفنون جاعلین الموهبة البشریة والعبقریة أقل ضرورة وأهمیة
كثر ألفقد أبرزوا كل ما هو ساطع وأخرجوا األفكار ا ،لكننا ال نجد أفكاراً  ،مبهرة وحركیة مذهلة

  ).131-130ص ،1983،حمادة. ( مةعمقًا من مضامین األعمال المقد
  السینما

 السینما في الوالیات المتحدة األمریكیة والعالم تقریباُ تخضع قطاعات واسعة من صناعة 
ّ . سیطرة الماسونیین المتالعبین بعقول الجماهیر وأخالقیاتهمبشكل وآخر تحت  الجانب  ویعد

فقد ساهمت معظم األفالم السینمائیة المنتجة في . األخالقي في السینما من مشكالت العالم الیوم
ذا كانت السینما . والتضلیل في المعلومات الموجهة، تدني الذوق العام والحط من األخالق ٕ وا

نالحظ فإنه یمكننا أن  ،مؤسسة دعائیة ضخمة لجمیع أنواع القضایا التي تواجهها البشریة
فهم ال . بوضوح أن هذه السینما تتوخى الصمت والحذر فیما یتعلق بالعقیدة الیهودیة وأتباعها
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 ،سمیث. ( یظهرون على المسرح والشاشة إال في مواقف طبیعیة ومالئمة جدًا للذوق العام
  ).14ص ،1983

م ویتأكد ذلك من خالل الضجة اإلعالمیة التي ال تتوقف عن التشهیر بأي عمل یمسه
محدثًا أقوى ، فال یظهر الیهودي على الشاشة إال في أشرف المواقف وأنبلها. من قریب أو بعید

  ).141ص ،1983 ،سمیث. ( عن حكمته وجدارته الدینیة واإلنسانیة انطباع ممكن
ذوا هذه البرامج السینمائیة جتیاح الفني الماسوني نذیر شؤم لجمیع الذین نفّ الإن هذا ا
ن سینما هولیوود تعتبر الیوم أحد أفتك أسلحة . اإلعالمیة والدینیة والقومیةالمهدمة للتربیة  ٕ وا

وتسویغ إبادة الشعوب  ،فعبرها یجري تشویه نضال األمم وقضایاها ، الیهودیة الدولیة المعاصرة
  ).373-372ص ،1990،عرنوق  /بییر.( األصلیة عن أرض بالدها

ذیب الوحشي والنفسي التي تتعرض لها إن سینما هولیوود التي تمنع عرض أفالم التع
نراها تعرض ما یسمى بالفظائع النازیة والجرائم الدیكتاتوریة التي  ،جماعات كاملة من السكان

تعاونت الحركة الصهیونیة معها على اإلساءة لیس ألتباع العقیدة الیهودیة وحدهم بل لمجموع 
  ).518ص  ،1990 ،عرنوق /بییر. ( الجنس البشري عامة

ّ  ،)ما وراء السالم" (ریتشارد نیكسون"وقد جاء في مذكرات الرئیس الراحل  ه یمكن أن
التحدث عن مرض هولیوود التي تتاجر بالجریمة والجنس من أجل المال متخلیة بذلك عن 

هولیوود عجلت بتدهور القیم  أنّ وأضاف أیضًا . مسؤولیتها في مراعاة القیم األساسیة لألخالق
  .)1(جتمع األمریكي بشكل عام األخالقیة في الم

  :الرموز الماسونیة- 
ویستخدم الماسون هذه  ،اشتهرت الماسونیة بتعدد رموزها الدالة على أهدافها أیضا

وهناك الكثیر من الغموض حول الرموز الماسونیة  ألن . الرموز في طقوسهم وكتاباتهم
والبعض  ،فهناك رموز واضحة المصدر والمغزى والداللة ،الماسونیین یحتفظون بسریتها ألنفسهم

  .منها له معنى باطني مجهول
مع اإلشتراك مع الیونانیة واألساطیر ،إن المنشأ االصلي لهذه الرموز هي الیهودیة

  ). 414ص ،2004 ،همو (.المصریة
مثل النور الذي یقصد بن النور الذي  ،فالعدید من الرموز ذات إشارات ومدلوالت یهودیة

باإلضافة إلى نجمة داود  ،والنور الذي سار أمام إسرائیل حین القدوم من بابل ،تجلى لموسى
: كما یستعمل الماسون األشهر العبریة.  السداسیة والتي یزعمون أنها تملك قوة سحریة خارقة

  ).415ص ،2004 ،همو.( ند الماسونوتعتبر اللغة العبریة اللغة السریة ع ،هشفاط،كسلو،تشري
                                                             

  12ص ،م1994-5-3  /الثالثاء  5926صحیفة تشرین العدد .السالمما وراء . ریتشارد نیكسون -)1(
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ومما یقوي هذا الدلیل ادعاء الماسون أن عقائدهم  ،مصريذات أصل  وهناك رموز
شاراتهم ودرجاتهم هي مصریة فرعونیة ٕ ولكنها انتقلت إلیهم بواسطة بني إسرائیل الذین  ،ورموزهم وا

ن الماسونیة من بنات الیهودیة. سكنوا مصر فترة ٕ ذت من الحضارة المصریة ولكن الیهودیة أخ ،وا
  ).416ص، 2004، همو. ( أیضاً 

حیث أن فیثاغورث قد تلقى ،وقد تأثرت الماسونیة ببعض األفكار من الفلسفة الفیثاغورثیه
كما أن هیرودت المؤرخ الكبیر قد أضفى على  ،علومه من مصر وأخذ منها الشيء الكثیر

  ). 417ص، 2004، همو. ( لى الیونانیةاألسرار الخاصة المصریة الشيء الكثیر حینما نقلها إ
 ،"أبنیة " نشاهد الرموز الماسونیة في أماكن كثیرة في العالم  على شكل تصامیم هندسیة 

مما ال یدع مجاًال للشك أن هناك عمًال منظمًا لتحویل رموزهم إلى واقع ثقافي تمهیدًا لقدوم 
من  فكمیة الطاقة  السلبیة حول األرض ،وفي نهایة المطاف هي حقًا حرب طاقة .الدجال

وقد استطاع الماسونین . العوامل المهمة في التمهید لقدوم الدجال من وجهة نظر الماسونین
وتمكنوا من إنشاء صروح ضخمة ذات طاقة سلبیة  ،الوصل إلى مكامن الطاقة والتمركز فیها

وهي نقاط وتقاطعات  ،دوامةتتخذ بعض األشكال الماسونیة الشهیرة على ما یسمى بالنقاط ال
  .ستراتجیةالوتمثل نقاط الطاقة السلبیة ا ،وتقع على سطح الكرة األرضیة" "Ley linesتسمى 

وتوجد نقاط دوامة عدة في منطقة الشرق األوسط حیث یعتبر الشرق األوسط قلب العالم ومركز 
خذت اتلذا بنیت فیها أبنیة  ،وبعض المدن تقع في تقاطع مهم لنقاط الطاقة ،الطاقة الخفیة

  ).67ص، 2009، الحلبي(  .األشكال الماسونیة
إال أن بعض هذه الرموز  ،وبغض النظر عن عالقة الطاقة السلبیة بظهور الدجال

كما أن هناك بعض الرموز الماسونیة مصدر للطاقة ،مصدر للطاقة السلبیة بشكل أو بآخر
  . اإلیجابیة مثل الهرم

 ً وقد ذكر الیهودي ، الرتباطه بالكباال الفرعونیة ا في أدبیات الماسونیینیتكرر الهرم كثیر
وبحساب الجمل في اللغة العبریة یعني  273هیرام أویسس أن الهرم بحساب الكاباال  یقابل الرقم 

وهو في زعم الیهود والماسون اسم المهندس الذي  HIRAM ABIFFأن هذا الرقم یقابل اإلسم 
وانفصال قمة الهرم عن باقیه تذكر الماسونیین بهیكل سلیمان وواجبهم في ، بنى هیكل سلیمان

  ).183ص،2012 ،عبدالحكیم. ( إعادة بنائه
ستجماع قوى خاصة خارقة اإن الشكل الهرمي كشكل هندسي له خصائص عجیبة في 

یة األرضیة ویوجهها في بؤرة قمته الداخلیة والخارجیة مما یعطي مجاًال وكأنه یمتص قوى الجاذب
وكان في القمة مركز تجمع قوى أرضیة عبر القاعدة ،قویًا مركزًا من القمة وحتى مركز القاعدة 

ثم بعد تجمیعها یتم ردها في خط مستقیم كأشعة اللیزر في حزمة من المجاالت 
وقد یكون الشكل الهندسي . فة في قلب الهرم كشكل هندسيالكهرومغناطیسیة المتضامنة والمكث
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 ،عبدالحكیم. ( كشفاط من خالل قمته لقوى كونیة وكهربیة  ال تتجمع إال في الشكل الهرمي
  ). 67ص  ،2012

وقد ثبت من التجارب أنه یتواجد في أي شكل هندسي هرمي مجال مغناطیسي یقوم 
ّ ،بتغییر القوى الموجودة فیه لمعلوم أن أي مجال مغناطیسي یستطیع أن یمنع ه من احیث إن

وهذا دلیل على أنه یوجد في الهرم ،سریان التیار الكهربائي أو یغیر من مجال مغناطیسي موجود
  ). 65ص، 2012، عبد الحكیم . ( مجال كهرومغناطیسي

 ،وقد أجرى علماء وخبراء تجارب عدیدة على مدى تأثیر الهرم على صحة اإلنسان
 ّ فالجلوس تحت نموذج ، هناك عالقة واضحة بین الجلوس في الهرم وتبدد اآلالم  أظهرت أن

لتهاب اكبیر من الهرم یؤدي إلى الشفاء السریع نسبیًا من العدید من المتاعب الجسدیة ك
  ).69  – 68ص ، 2012، عبدالحكیم.  ( المفاصل والرضوض والتوتر العضلي والفتور والوهن

الفرنسي أنطوان بوفیسي تجربته على شكل هرمي محوره نحو جرى العالم  1930في العام 
ّ احدیث الوفاة وك االجنوب ووضع فیه قط  –الشمال  القط لم یتحلل بل تحنط  نت المفاجأة أن

هذه األشیاء لم تتعفن  ولم یكتف بذلك بل وضع لحمًا وأطعمة مختلفة فوجد أنّ ،وأصبح مومیاء 
العلمیة الخطیرة التي تنص على أن الشكل الهرمي إذا  هذا األمر العجیب یؤكد الحقیقة. كذلك

لمجال الطیفي أو األثیري للقوة ا فإن) الجنوب  –الشمال ( وضع في مجال مغناطیسي 
 – 69ص،  2012، عبد الحكیم. ( الكهرومغناطیسیة یحدث تغیرات فسیولوجیة عجیبة إیجابیة

70 .(  
 ینتج یثح نها،م لكل الهندسي للنموذج یعود الهندسیة األشكال لهذه العلمي األساس إن

 حالة أو كیان خاللها من یتجسد بحیث، األثیریة الطاقة من معینة ذبذبات األشكال هذه عن
  ).151ص، 2009، لبيالح(  .معین مجال في منها اإلستفادة یمكن

 في الكامن الدینامیكي فاألثیر، الفراغ طاقة عن واضح بشكل الدالئل كشفت حیث
الحلبي، .( األبعاد الثنائیة الهندسیة واألشكال بالصور جوهري بشكل یتأثر بنا المحیط الفضاء
  ).149، ص2009

 ّ  لها الحجر أو الخشب على محفورة أو ورق على مرسومة معینة هندسیة أشكال أي إن
 مواقع في المرسومة الهندسیة النقوش من الكثیر هناك إن حیث،الطاقة توازن إعادة في بالغ أثر

 هو منها األساسي الهدف لكن، وتجمیلیة فنیة ةلغای وجدت بأنها نظن والمعابد كالصروح أثریة
  ).145ص، 2009، الحلبي( .خرىأب أو بطریقة الكونیة الطاقة مع التعامل
 نماذج تحدید تم حیث، األبعاد ثالثي أساس لها ورق على المرسومة والرموز النقوش أما

 تم لو الدماغي الترددات من النماذج هذه لكن، وجسدیة فكریة حاالت لعدة الدماغیة الترددات
 كل یمثلها حالة التيال ذات استنهاض یمكنها األشخاص من شخص أي دماغ على تسلیطها
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 فالنماذج وبالتالي، البعد ثنائي بشكل ستظهر األوراق على تسجیلها تم لو النماذج وهذه  ج، نموذ
 في تتجسد حیث د،األبعا ثالثي أساس لها السحریة كالطالسم ورق على المرسومة الهندسیة
الحلبي، . (غالدما على بالغ تأثیر لها یصبح  وبالتالي، األبعاد ثالثیة مجسمات شكل على الدماغ
  ).152، ص2009

  
  :تصال الشخصي الفردي والجمعي  في بعض رموز الماسونیةال ا- 

تصالیة قد تكون خطیة مرسلة الها دالالت رموزًا إن بعض اإلشارات الماسونیة تحمل 
وكل رمز یلتقطه  ،)الوسیلة ( تصالیة الوالرموز نفسها هي القنوات ا. من واضعها إلى المتلقي

تصال الوحسب تقسیم نماذج ا. المتلقي ویفك كوده یحصل على الرسالة المستترة وراء الرمز
ن اعتبرنا أحد خصائص العملیة و  ،یعتبر هذا النوع من التقسیم الهیكلي الصوري الرمزي ٕ ا

وبحسب الباحث بعلم  ،سنجد أن أغلب استجابات المتلقین مستترة وخفیة) اإلستجابة ( تصالیة الا
وهذا ینطبق ، تصال بین البشر یتم عندما سیتجیب اإلنسان لرمز ماالا: " اإلتصال كرونكیت

  ).24، ص2011الكرشة،(.تصالیةالعلى علوم الماسون ا
تصال الهیكلیة الونماذج اcode) ( موز الماسونیة الظاهرة والسریة التي تحملومن بعض الر 

  :حسب طریقة عرضها الصوریة الرمزبة 
هي ،الث طرقاتثالتي یبدأ رئیس المحفل كل جلسة ماسونیة سریة ب" لخشبیة االمطرقة "  -

تذكر ویطرق بها داللة  ،خشبیة ألن كل المعدات التي بني به هیكل سلیمان كانت خشبیة
  .ستهزاءاداللة  –لطرق المسامیر عند صلب الیهود 

رمزًا ألعمدة األساس لهیكل  ،"جاكین" والثاني باسم " بوعز"األول باسم  :العامودان الخشبیان -
 .سلیمان

الثالث نجوم أو الثالث نقاط التي تسطر الوثائق الماسونیة لدى التوقیع الخطي أو  تزركش  -
 .على المسامیر التي سمر بها جسد المسیحالمالبس الماسونیة هي داللة 

( .ستهزاءاداللة  -تدل على عمر المسیح ،وهي أعلى رتبة 33درجة الماسونیة  -
 ).24،ص 2011الكرشة،

مثل التعارف  ،فردیة -تصال هناك رموز ماسونیة إتصالیة شخصیةالوحسب نماذج ا
ثم یحول النظر إلى الكتف الیسرى  ،وهو أن ینظر الواحد إلى اآلخر أوًال عینًا إلى عین،بالعینین

، طعیمة ( .فعل مثل ذلك فیحصل التعارفا خر خفی آلثم إلى الكتف الیمنى وهكذا فإن كان ا
  ).45ص ، 1986
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خر بالیدین آلوتكون بمصافحة الواحد ل ،صال فردي آخر وهو التعارف باللمساتوهناك 
على العقدة  ارفها إال من كان خفی عندما یضغط طالب التعرف بابهامه ضغطة خفیفة جدًا ال یع

یجاوب بمثل هذه الحركة  افإذا كان اآلخر خفی ) السبابة ( األولى العلیا من اإلصبع األول 
  ).76ص، 1986، طعیمة. ( فیحصل التعارف 

ومن طرق اإلتصال الفردي أیضًا التعارف الماسوني ببث إشارة حركیة بالید الیمنى أو 
وهي إشارة موضوعة في  -تمریر الید بشكل سریع وخاطف أمام العنقوهي عبارة عن ، الیسرى

(  .كود تشفیري لمن یلتقطها ویدركها یتعرف فورًا على مرسلها الماسوني إن كان ماسونیاً 
  ).32، ص1910الزعبي،

ئلت عن عمرك أجب بثالث سنوات إن كنت مبتد ُ ذا س ٕ اوا أو خمسة إن كنت في الدرجة  ئً
ن سئلت عن  ،الثانیة ٕ الزعبي . ( بن األرملةا: ختصار في الجواب فقلالاسمك وأردت اوا

  ).35ص،1910
حسب طریقة عرضها قد یكون المثال قریبًا –وبحسب تقسیم نماذج اإلتصال الهیكلیة 

  .للعرض الحسابي
ویعتمد  ،م1960وجد هذا النموذج في عام  ،وهذه األمثلة تندرج تحت نموذج دیفید بریلو

یله للسلوك اإلنساني البشري ألن الفرد هو العنصر الرئیسي في عملیة على الفرد وفهمه وتحل
كما یهتم هذا النموذج باإلشباع المتبادل للحاجات بین المرسل ، صال المعتمدة على النموذجالتا

(  .تصال تكون لفظیة أو حركیةالكما یهتم النموذج بالحواس البشریة الخمسة ووسیلة ا ،والمتلقي
  .)27،ص2011الكرشة،

بل هناك تجارب  ،الشخصي فقط -تصالي الفرديالتصال الماسوني على االولم یقتصر ا
ذكر  ،)الشعر( نُورد منا على سبیل المثال ال الحصر  ،مختلفة لعملیات اتصال جمعي ماسوني ُ وی

لقى في المحافل والحفالت الماسونیة كما كان لهذه القصائد غایات  ،أن القصائد الماسونیة كانت تُ
 ).28ص، 2011، الكرشة. (نضمام إلیهااللتمرر على غیر الماسون الراغبین في ا

  
 :برتوكوالت حكماء صهیون- 

قصد به مجموعة من القواعد والضوابط  للقیام بنشاط معین  ُ البروتوكول كلمة ومصطلح ی
على الخطة  )1( ولهذا إن إطالق عنوان بروتوكوالت حكماء صهیون ،أو معاهدة أو إتفاقیة دولیة

                                                             
تعددت اآلراء حول واضع هذه البروتوكوالت ولكن معظم الكتاب والباحثین في موضوع البروتوكوالت قالوا  بأن هیرتزل )1(

سیجده نسخة ، لهیرتزل" الدولة الصهیونیة" فمن یقرأ كتاب  ،الزعیم الصهیوني وصاحب المشروع الصهیوني هو من وضعها
حیث یتحدث الكتاب عن التوسع الصهیوني وتجنید الغرب لتحقیق فكرة الهیمنة ، مفصلة لبروتوكوالت حكماء صهیون

  . الصهیونیة على العالم
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ألن  ؛الماسونیة الصهیونیة للسیطرة على العالم جاء مجافیًا لمعنى المصطلح وكلمة البروتوكول
  ). 11ص، 2011، عبدالحكیم. ( المقصود به هنا خطة سریة محكمة من الماسون والصهاینة

بروتوكول بها عرضًا مفصًال لخطة صهیونیة وكیفیة  24على  وثیقة تحتوي و البروتوكوالت
وبحسب ما جاء في هذه البرتوكوالت سیستخدم الیهود أنواعًا  مختلفة من . السیطرة على العالم

ستیالء على العالم من خالل أسالیب عمل سریة والتحكم الفي ا الوسائل لتحقیق مخططهم
اللیبرالیة والشیوعیة لتقویض أسس المجتمع  فهم من فجروا الثورة الفرنسیة والحركات،بالوعي

كما أنهم یسیطرون على وسائل اإلعالم ویسعون إلى اإلستیالء على مقالید الحكم في  ،األوروبي
لى اآلن تتطابق سلوكیاتها  م1948ویالحظ  أن سیاسة إسرائیل حتى قبل قیامها عام . العالم ٕ وا

  ).56 -50ص،  2011، عبدالحكیم. ( مع ما جاء في هذه البروتوكوالت
" كما جاء في رسالة ،ستعان  الیهود بالماسوناولتحقیق ما جاء في هذه البروتوكوالت 

والتي ذكر فیها أن الماسونیین كانوا أداة في أیدي ، م1806المؤرخة سنة " سیمونیتي ب . لز
  ). 50ص ، 2011، عبدالحكیم. ( الیهود ضمن مخططاتهم للسیطرة على العالم

نصل فیه إلى السلطة سنحاول  يإلى أن یأتي الوقت الذ: " أحد نصوصها  كما جاء في
- 200ص، 1974،الزعبي ". ( ء ونضاعف خالیا الماسونیة في كل أنحاء العالمىأن ننش
201.(  

حیث  ،إن دور الماسونیین واضح في تحقیق المخططات التي جاءت بها البرتوكوالت
إن : " القبض على أزمة السلطة بواسطة الماسونیةجاء في البروتوكول الخامس تحت بند وسائل 

شباعها بكثرة الكالم حولها ٕ مما یرمي إلى  ،توجیه الجماهیر واألفراد بوسائل تتقن إلقاء النظریات وا
عندنا نحن أربابه االختصاصیون  إن هذا الفن. ضبط مدار الحیاة المشتركة بهذا وغیره من الحیل

  ).222ص، 1984، نوهیض". ( غتنا اإلداریةالذین تلقوا أصوله من ینابیع أدم
وجاء في ،كما أشادت برتوكوالت حكماء صهیون بالماسونیة واعترفت بأنها ولیدة الیهودیة

نتقدم إلى العمال في زي محرریه ومنقذیه من الظلم والكرب الذي  یحطمانه : " البرتوكول الثالث
شتراكیین والفوضویین والشیوعیین النضمام في صفوف جنودنا من االوندعوهم إلى ا، حطاماً 

الذین نحتضنهم متظاهرین بأننا نقدم لعمال المساعدة المتواصلة التي تقضیها شریعة األخوة التي 
  ).102ص  ،1987 ،عطار". ( تبشر بها ماسونیتنا االعظیمة

                                                                                                                                                                              
تاب بروتوكالت حكماء صهیون على صلة بمنظمة دیر صهیوناوهناك  وتوكوالت تأسست وأن البر  ،عتقاد أن كُ

صدراها من خالل بعض إولكن بدًال من أن یتم  ،على وثیقة حقیقیة ال عالقة لها بمؤامرة یهودیة عالمیة
وذكر العدید من . دمجت كلمة صهیون، المنظمات الماسونیة أو المنظمات السریة الموجهة بإسلوب ماسوني

أعضاؤه من التدمیر الذي حدث لتلك الجماعة  ىالباحثین أن دیر صهیون هو نفسه جماعة فرسان الهیكل ونج
  )215-213ص، 2006، عبدالحكیم.(في القرن الرابع عشر
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 ّ  البروتوكول التاسع جاء فیه أن الیهود سیقومون بتطبیق المبادئ الماسونیة في التعلیم اأم
إن كلمات : " وجاء في نفس البروتوكول تحت بند الشعارات الماسونیة. الذي سیعلمونه للشعوب

كالحریة  ،الكلمات التي هي في الواقع من شعاراتنا الماسونیة ،لیبرالیة وما ینشق من معانیها
  ).235 -234ص ،1984 ،نوهیض". (سنبدلها عندما نقیم مملكتنا ،والمساواة والعدالة

توكول الحادي عشر تحت بند الماسونیة السریة ومحافلها التي هي معرض خارجي و في البر 
 تعرف ال التي السریة الماسونیة مؤسستنا علیه قامت الذي األساس هو لعمري هذا: " جاء

ً  أمرها من )1(یمـــــالغوی حیوانات ذكر اشیئ ُ ّ ــــالخ هاــــأغراض نــم وال ،ی  والتذكیر ظنـــبال یؤخذ ما إالّ  ةفی
  ).249ص،1984،نوهیض(".

خطة الیهود في السیطرة  ؛ولعل من أبرز وأهم  المخططات التي احتوتها البروتوكوالت
للحدیث عن هذا الموضوع   .)2(وقد خُصص البرتوكول الثاني عشر ،اإلعالمعلى الصحافة و 

عامل الصحافة على النهج اآلتي:" وجاء فیه  الصحافة في الوقت ما الدور الذي تلعبه : سنُ
الحاضر؟ إنها تقوم بتهییج العواطف الجیاشة في الناس، وأحیانًا بإثارة المجادالت الحزبیة األنانیة 

وما أكثر ما تكون فارغة ظالمة زائفة، ومعظم الناس ال . التي ربما تكون ضروریة لمقصدنا
وسیكون علینا أیضًا . زمةإننا سنسرجها وسنقودها بلجم حا. یدركون أغراضها الدقیقة أقل إدراك

أن نظفر بإدارة شركات النشر األخرى، فلن ینفعنا أن نهیمن على الصحافة الدوریة بینما ال نزال 
  .)93-92ص ،1980 ،العقاد". (عرضة لهجمات النشرات والكتب

ویسیر هذا البروتوكول على مبدأ  السیطرة على عقل وعاطفة وغریزة المجتمع المحلي 
وما یود أن  ،ومرددًا لما یود الصهیوني قوله) تابعًا ( ن هذا المجتمع أو ذاك بحیث یصبح إنسا

بحیث ال یقتصر دور ، كما یسعى إلنشاء رأي عام كلي مؤید ومؤازر للصهیونیة. یفعله مستقبالً 
نما مؤیدین بالعمل ،الصحافة الصهیونیة في إیجاد مؤیدین باللفظ ٕ وجعل الصحفیین الماسونیین ،وا

وائل في الدفاع عن الحركة الصهیونیة وبث الدعایة اإلیجابیة عنها في األوساط الرواد األ
  ).52ص ،1992 ،سالمة. ( المختلفة

إن الصحافة التي في أیدي الحكومة القائمة هي ": كماء جاء في البروتوكول الثاني أیضاً 
الحیویة للجمهور، القوة العظیمة التي بها نحصل على توجیه الناس، فالصحافة تبین المطالب 

 ّ ن ٕ ا بین الغوغاء، وا ً تحقیق حریة الكالم قد ولد في  وتعلن شكاوى الشاكین، وتولِّد الضجر أحیان
الصحافة، غیر أن الحكومات لم تعرف كیف تستعمل هذه القوة بالطریقة الصحیحة فسقطت في 

                                                             
یطلقها التلمودیین في وصفهم للشعوب دون الیهود خاصة ) البهائم( كلمة عبریة تعني بالعربیة : الغوییم) 1(

  المنطقة الممتدة من الفرات إلى النیل
  .البرتوكول الخاص بالصحافة واإلعالم، )6(الملحق رقم  ،انظر) 2(
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ینا نحن وراء الستار، وبفضل  ا وبقَ الصحافة كدَّسنا أیدینا، ومن خالل الصحافة أحرزنا نفوًذ
نا التضحیة بكثیر من جنسنا، ولكن كل  الذهب، ولو أن فَ ا من الدم، فلقد كلَّ ً فنا أنهار ذلك كلَّ

ا من األممیین  ، 2012أبو الیزید، . " أمام اهللا - غیر الیهود  -تضحیة من جانبنا تعادل آالفً
  ).180-179ص

اضرة للجمهور والمنهج الذي وفي ظل األحوال الح: " وجاء في البرتوكول الثالث أیضًا 
ا أعمى بالكلمات المطبوعة وباألوهام الخاطئة  هسمحنا له باتباعه یؤمن الجمهور في جهل ً إیمان

 ،االتي أوحینا بها إلیه كما یجب، وهو یحمل البغضاء لكل الطبقات التي یظن أنها أعلى منه
نها مطاوعة لنا مستجیبة لما والصحف ما عدا قلیًال م، )الصحف ( نحركه بالقوة الكبرى ألننا 

  .)231ص ،1984نوهیض.(نشیر به
ستیالء علیه باألفكار كما نجدها صریحة في الستراتیجیة الماسونیة فتح العالم وااإن من 

إن هدف الماسونیة هو :" م1923البیان النهائي لمؤتمر محافل الشرق األعظم الفرنسي سنة 
وجاء أیضًا في المؤتمر الماسوني العالمي الذي  ".السیطرة على العالم عن طریق بث أفكارها 

یجب على كل إخواننا من الماسون السعي إلى الدخول في :" م1899انعقد في باریس عام 
ویجعلوها وسیلة لتحقیق غایاتنا  ،الصحف وجعل مقالیدها في أیدیهم لكي یستولوا على روحها

، 2012، األمیر . ( نواحي األخالقیةبنشر األخبار المثیرة والمخلة  بالشرف السیما في ال
 ).130ص

لذا كانت خطة الیهود والماسون في كل وقت هي اإلستیالء على وسائل إعالمه 
ثم بثها في كل  ،والسیطرة على أدمغة من یدخلون عالمها لتكون أدمغتهم محاضن ألفكار الیهود

  ).129ص، 2012، األمیر . ( أمة
 ّ  ،وتسلیط األضواء علیها ،بإفساح الطریق أمام صعودها شراء الیهود والماسون لألقالم إن

وبتوطینهم بالشاشات وجعلهم یكتبون محور اللقاءات  ،وأن  تفرد لها األعمدة والصفحات
وبإستضافتهم واإلغداق علیهم في المحافل وما تعقده نوادي اللیونز والروتاري لهم من ،والحوارات

وبأن یستضیفهم  ،والماسون وسط تصفیق الحاضرین ندوات ومحاضرات لیثرثروا  بأفكار الیهود
وبأن یمنحهم  ،وفي مراكز البحوث والدراسات،الغرب الیهودي الماسوني زوارًا في الجامعات

  ).130ص، 2012األمیر . ( ویوهمهم أنهم من أعالم الفكر ودعائم الحریات ،الجائزات
هو تحویل الصحف ووسائل ،والهموما أراده الیهود والماسون وكانوا یسعون إلیه وحققوه بأم

اإلعالم إلى معاقل ومحاضن لتخلق طبقة جدیدة في كل أمة مجردة من عقائدها ودینها وتاریخها 
. النفوس وتصبح عقیدتهم الجدیدةولتستولي أفكارهم وشعاراتهم األذهان و ،وأخالقها وقیمها

   ).131 -130ص،2012،األمیر(
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واللوبي الصهیوني والماسوني على اإلعالم  لذا یالحظ أن الحدیث عن سیطرة الیهود
  .ومؤسسات صنع القرار في الغرب من ثوابت الخطاب السیاسي واإلعالمي

ذا ألقینا النظر على أعضاء مجالس إدارة شركات اإلعالم نرى أن عددَا كبیرًا من  ٕ وا
متورطین مع شركات  NBC ، CBS ،ABCالذین یعملون في محطات مثل المدراء األمریكیین 

كما أنهم أعضاء في مجلس العالقات الخارجیة واللجنة ، روتشیلد وروكفیلر ومورغان الماسونیة
بل مجموعة هولینغر.الثالثیة  وهي ، ففي بریطانیا نجد أن جریدة الدایلي تیلغراف مملوكة من قِ

  .لدالمجموعة التي من بین مستشاریها ومدراءها هنري كیسنجر واللورد روتشای
وهو أیضًا عضو ، روتشیلد هو إفیلین دي روتشیلدNM كما أن الرئیس الحالي لشرك 

أندرونایت العضو السابق في مجلس اإلدارة فهو أما ، في مجلس إدارة صحیفة الدیلي تلغراف
التي تم   SUNاآلن مدیر تنفیذي لشركة نیوز انترناشونال والتي تدیر صحیفة تایمز وصحیفة 

بل عائلة أوبنهایمر وعائلة روتشیلد الماسونیة إن اإلدارات التنظیمیة مثل وكالة . تأسیسها من قِ
هي أیضًا متورطة مع نفس   The Press Complaints Commissionالشكاوى الصحفیة 

(  .روتشیلد NMفعلى سبیل المثال رئیس مجلس اللورد واكیهام هو مدیر شكرة ، األشخاص
  ).100ص، 2011،الحلبي

  
  :الصهیونیة والیهودیة والماسونیة- 

مهمتها تنفیذ المخططات المرسومة إلعادة مجد بني  ،الصهیونیة منظمة یهودیة تنفیذیة
ثم إقامة مملكة إسرائیل ومن ثم السیطرة من خاللها على ،إسرائیل والیهود وبناء هیكل سلیمان

ّ  إالّ  ،فالصهیونیة قرینة الماسونیة. العالم الصهیونیة یهودیة بحتة في شكلها وأسلوبها ومضونها  أن
وقد ینطوي تحت  ،في حین أن الماسونیة یهودیة مبطنة تظهر شعارات إنسانیة عامة ،وأشخاصها

كما أن الصهیونیة حركة دینیة سیاسیة معلنة تخدم الیهود ، لوائها غیر الیهود من المخدوعین
في حین أن الماسونیة . والرسمي للیهودیة العالمیة فهي الجهاز التنفیذي الشرعي ،بطریق مباشر

فهي القوة الخفیة التي تهيء الظروف واألوضاع  ،حركة سریة تخدم الیهود بطریق غیر مباشر
  ).93ص ، 2008، عبدالحكیم. ( الیهودیة

 ،إن الحركة الماسونیة ذات عالقة سریة بالصهیونیة وتحاول التعمیة الكاملة عن حقائقها
قوسها وصلواتها ومصطلحاتها ذات أصول توراتیة إلعادة الهیكل الذي یمثل كل محفل وتعتبر بط

  /هنه . ( وهي أسلوب سري لخدمة الیهود وتصطدم مع كل الدیانات السماویة، للهیكلرمزًا 
  ). 27ص ، 2004 ،الصاحب 
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المعارف فهناك عالقة واضحة بین الیهودیة والصهیونیة وبین الماسونیة حیث عرفت دائرة 
شاراتها ورموزها وطقوسها كلها یهودیة :" الیهودیة تحت مادة ماسونیة ما یلي  ٕ   ".لغة الماسونیة وا

إن الماسونیة في أعماقها تكمن في : " وقال أحد كبار الماسونیة وهو عبدالحلیم  الیاس الخوري
الیهودیة المقدسه أنها  وفي تاریخها وتقالیدها ورموزها وأسرارها تظهر األساطیر ئلیةالفكرة االسرا

  ). 9ص ،1989،أبو حبیب. ( یهودیة ومن مصدر یهودي صرف
یجب أن یكون كل محفل ماسوني على : " وجاء في دائرة المعارف الماسونیة األوروبیة 

وكل ماسوني هو تجسید للفرد ،نمط  الهیكل الیهودي وكل رئیس محفل یمثل ملكًا یهودیًا 
  ).9ص ،1989 ،أو حبیب. ( الیهودي

ومؤرخ الماسونیة األكبر ألبرت ماك كي في كتابه رموز  33ویقول الماسوني من الدرجة 
وهو واسطة العقد  ،وهو مصدر رموزها وطقوسها ،هیكل سلیمان هو روح الماسونیة: " الماسونیة

وهو الذي یمنح الماسونیة  ،الذي تلتقي عنده الماسونیة المهنیة والماسونیة الرمزیة التأملیة
فلو أخذ من الماسونیة وأزیل منها ما یرتبط به من أفكار ورموز  ،غتها العقائدیة والدینیةصب

  ).28ص، 2012، األمیر". ( وطقوس لذبلت من فورها وماتت
 Theوایز الیهودي الماسوني في العدد الثالث من صحیفة .ویقول الدكتور اسحاق م

Israelite  ورتبها تاریخها ،نیة تنظیم یهوديإن الماسو : " م1855الصادر في شهر أغسطس 
  ).101ص، 1987، عطار ". ( كل هؤالء یهودیة  وعقوباتها و كلمات السر التي تستخدمها

كما أن اللغة الفنیة والرموز والطقوس التي تمارسها الماسونیة تتفق مع االصطالحات 
كلها بحسب   فنجد مثًال التواریخ الموضوعة على المراسالت والوثائق الرسمیة،الیهودیة

 ،أبو حبیب. ( وتستعمل الماسونیة كذلك األبجدیة العبریة،العصر واألشهر الیهودیة
  ).382ص  ،1989

ّ : "جاء فیه قول برنار الزار  ،)العداء للسامیة تاریخة وأسبابه ( وفي كتاب   ال شك في حقیقة أن
بدلیل " القباال" وهم مؤمنون بالكتاب  ،بعض الیهود كانوا على صلة متینة بالماسونیة منذ نشأتها

ّ أ وفي السنوات التي سبقت الثورة ،بعض الطقوس التي ال تزال في الماسونیة مأخوة من القباال ن
تهافت الیهود على المحافل الماسونیة السریة حتى صار الیهود مؤسسي هذه المحافل  ،الفرنسیة

  ). 100ص  ، 1987 ،عطار". ( فعًال وحقیقة
وعالقتها بالماسونیة  )  الصوفیة الیهودیة (  )1(الكابال - القبّااله   –القبالة 
  : ورموزها

                                                             
وقد نشأ هذا التنوع نتیجة نقلها عن اللغات  ،تختلف طریقة نطق وكتابة الكلمة  الكابال - القبّااله   –القبالة )1(

  األوروبیة
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كان الیهود هم الذین یلتجأ إلیهم عادة في تأدیة الشؤون : " یقول فولتیر الكاتب الفرنسي 
  هود أنهم  ـــــــــي یزعم الیـــــالت) بالةـــــــالق( باال ـــــرار الكـــــى أســـــع إلــــقدیم یرجــــــوهم الــــــــذا الــــوه ،حریةــــالس

  ).  12ص ، 2007،معدي " . ( یملكون أسرارها 
والتي تم  ،والقبالة كنایة عن الحكمة الباطنیة التي تفسر الكتاب المقدس حسب الصوفیة الیهودیة 

  ). 11ص ، 2010 ،الغندور . ( وضعها في القرن الثالث عشر المیالدي
" والكلمة العربیة  . في اللغة العربیة " استقبل " و " أقبل " و " قبل " الة كلفظ أصلها من أما القب
  .وثیقة یلتزم بها اإلنسان أداء عمل أو دین أو غیر ذلك: بفتح القاف تعني " قَبالة 

وبعض نصارى العهد  ،فلسفة دینیة سریة عند أحبار الیهود" وعرفها الدكتور أسعد رزوق بأنها 
  ). 162ص،  1970، رزوق". ( ط مبنیة على تفسیر الكتاب المقدس تفسیرًا سریًا صوفیًا الوس

ستحضار األرواح والتضحیات الدمویة اما هي إال تعالیم وطقوس سحریة ك ،والقبااله الیهودیة
فالسحر من أسس  ،یمارسها الماسون وكل الجمعیات السریة التابعة لها وكذلك األدیان الباطنیة

والقوة هي ،فالشر الذي یرمز إلیه الشیطان عندهم هو القوة ،المعتمدة في الماسونیةالطقوس 
. المفتاح السحري لتحقیق السیطرة المنشودة والهدف األسمى التي تحاول الماسونیة الوصول إلیه

  ). 502ص ،2007 ،معدي( 
وقذ أخذ الماسونیین  . والطقوس الماسونیة مشتقة من الكاباال )1( لذا نجد أن العدید من الرموز

حیث وقعت كتابات الكابال في ید فرسان الهیكل  ،رموز وتعالیم الكابال من فرسان الهیكل
وعندما أدرك فرسان . لذا یعزى سبب ذهابهم إلى مدینة القدس لیمكنوا من دراسة الكابال،التسعة

 ّ ووا لحملة صلیبیة دمویة في الضائع لقوى سحریة وروحیة خطّ هي المفتاح  الكابال الهیكل أن
وفي نهایة المطاف وجدوا هذه القطع . فلسطین للبحث عن المزید القطع األثریة الكابالیة السحریة

  .)2( واحتفظوا بسریتها ألنفسهم
 :الجدید العالمي والنظام الماسونیة -

 عندما عشر السابع القرن أواخر في دیدــــالج العالمي ظامـــــــالن تأسیس یوطـــــــــخ بدأت
 جامعة في القانون أستاذ "وایزهاویت آدم " بالدكتور باإلستعانة الماسونیة روتشفیلد لةــــعائ قامت
عادة لمراجعة ت،شتا انجولد ٕ  أسس على القدیمة الصهیونیة البروتوكوالت وصیاغة تنظیم وا
دخالها ا،بینه الخالفات زرع خالل من الحكومات جمیع تدمیر بهدف، حدیثة ٕ  دوامة في وا

 ومسیحهم ملكهم حكم لقبول األرض لتهیئة وذلك،جمیعاً  تنهكهم التي والحروب الصراعات
 ملك لخروج تمهد خطة ةالصهیونی البروتوكوالت نصوص بعض خالل ظهر حیث ر،المنتظ

                                                             
  كشاف الرموز الماسونیة العام، )3(الملحق رقم نظر ا)1(
  http://www.youtube.com/watch?v=Zoy2U1EVh0Qسحر الكابال والماسونیة  –وثائقي )2(
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 هذه وتحویل، الثالثة السماویة األدیان على القضاء إلى باإلضافة الفتن ونشرر، المنتظ الیهود
  ).24-14، ص2011عبدالحمید، . ( الشیطان عبادة، اإللحاد إلى الدیانات

 illuminate " ،ةالماسونی )1(النوراني جماعة بتأسیس وایزهاویت قام المخطط هذا ولتنفیذ

، عبدالحمید(. والحكماء والحاخامات األعمال رجال من الیهود كبار مع بالتعاون خطة لوضع 
  ).25ص، 2011

 رقعة على أحجار كتابه في " كار غاي ولیام " كشف الجدید العالمي النظام خطة وحول
 یهدف الذي الماسوني الصهیوني المخطط عن والخطورة األهمیة في غایة معلومات الشطرنج

شاعة العالم إفساد إلى ٕ  عالمي نظام أو موحدة عالمیة حكومة إلنشاء تمهیداً  والحرب الفوضى وا
 مع الثالثة العالمیة الحرب اشعال بعد وذلك، لخطتهم وفقاً  والعشرین الواحد القرن أوائل في جدید

 حرب بعد خاصة، وصریح حضوا بشكل الظهور في المؤامرة هذه خیوط كل بدأت وقد، المسلمین
  ).186،ص2011عبدالحمید، . (السوفیتي تحادالا وانهیار الخلیج

 للصحافة قانوناً  العالمیة الحكومة إصدار، الجدید العالمي النظام  مخططات  أهم ومن
للحكومة المركزیة،ویضیق على األقالم الحرة، بحیث ال ینشر في المجالت  الموجه النقد ینظم

 ة،معین ومعتقدات أفكاراً  شخص كل سیلقن م، وبالتاليالحاك في مدح هو ما كل إالّ  والجرائد 
   ).195، ص2011عبدالحمید، . ( عظیم رجل صورة في الحاكم إظهار اإلعالم وسائل وستركز

  

 ونیة والنظام العالمي الجدیدوالماس قةالخالّ  الفوضى- 
 سیؤدي  الذي االستقرار وعدم الفوضى من حالة خلق  وهي  ،الخالقة الفوضى أو األناركیة

ا ً كر األناركیة ومصطلح .دجدی سیاسي نظام بناء إلى حتم نیة،  الماسو  المصطلحات معجم في ُذ
ّ  كانا مخططاته بإكمال الماسونیة تقوم وحتى  في فوضى إحداث خالل من تقوم أن من البد
كر تم كما ."األعظم الكون مهندس " الدجال األعور لقدوم تمهیداً  العالم  في الخالقة الفوضى ذِ
  ).23ص، 2012، المیناوي(  ."مواضع عدة في صهیون حكماء برتوكوالت " المؤامرة دلیل

وقد خرجت أمریكا إلى العالم على لسان وزیرة خارجیتها كوندالیزا رایس بهذا المصطلح یحمل 
ولم تمضِ أیام حتى انقلب العالم بعد . رؤیتها للطریقة المثلى لتغییر الشرق األوسط نحو األفضل

عب في مناطق آخرى أن اجتاحت الجیوش األمركیة أفغانستان، ثم العراق، ثم بدأت تل
  ).89، ص2012المیناوي،". ( الربیع العربي" كسوریا،ومصر، ولیبیا تحت مسمى 

                                                             
 على الجماعة هذه أفراد یطلقه الذي اإلسم هو ولوسفیرء، الضو  حامل " Lucifer " لوسفیر كلمة من مشتقة :نوراني -)1(

  ).27ص، 2011، عبدالحمید. ( رالنو  حامل یعتبرونه أنهم إذ، الشیطان
  ةالماسونی المنظمة فروع أهم  أحد ة،والنورانیةاألمریكی المتحدة الوالیات تحكم التي الحاكمة النخبة هم النورانیون -
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یعلم الماسونیین أن الحرب هي الوسیلة األكثر فعالیة لتغییر طریقة حیاة الناس بشكل جذري   
حیث تخضع المجتمعات للتعبئة والسیطرة االعالمیة ، بوتوجیهمم حسب الرغبة خالل فترة الحر 

وبعد إثارة الفوضى والحرب تخرج الدول المتصارعة ، التي تعمل على تكریس ثقافة حربیة صارمة
عندها تبدأ تلك الشركات بإمالء شروطها على ، منهكة ومدیونة للمصارف والشركات العالمیة

وأول هذه الشروط تغییر الثقافة العامة وتحریفها بطریقة تناسب أهداف ، الحكومات المدین لها
، 2001، الحلبي. ( أي التالعب بوسائل إعالمها ومناهجها الدراسیة وغیر ذلك، ركاتالش
  ).130ص

هذا النوع من السیطرة والتحكم من خالل الحروب كان قائمًا منذ أن بسط  المجتمع السري سلطته 
الذي جرى فقد حصل هؤالء على ثروتهم الفاحشة من خالل النهب والسلب ، وقبضته في أوروبا

فاصبحوا ذات نفوذ هائل حازوا من خاللها على السلطة المطبقة ، الحمالت التي قاموا بهاخالل 
  ).131ص، 2001، الحلبي. ( والتحكم الكامل بمجریات األمور إلى یومنا هذا

إن هدف الماسونیة الذي یشمل إلى إقامة جیش عالمي ذات قیادة مركزیة واحدة سوف یتحقق 
تي تؤدي إلى زیادة القوة العسكریة لقوات األمم المتحدة لحفظ من خالل التحكم بالنزاعات ال

بالتوسع من خالل إستیعاب المزید ن دول الكتل  NATOحیث یقوم حلف الناتو ، السالم
وفي نهایة اآلمر ستندمج هذه الكتل والمناطق ، الشرقیة لیعمل خارج المناطق المخصصة له

أما حرب الخلیج فكانت ، ام العالمي الجدیدلتساعد على تشكیل جیش عالمي واحد لفرض النظ
بل حلف الناتو رغم أنها كانت تحت رایة ، خطوة هامة في هذا اإلتجاه حیث جرى تمویلها من قِ

حیث تمت الدعوة إلقامة تعاون وثیق بین دول اإلتحاد ، األمم المتحدة قب الحرب مباشرة
. ( نطاق شمال األطلسي وأوروباالسوفیتي السابق وحلف الناتو من أجل توسیع الحلف خارج 

  ).157ص، 2011، الحلبي
تسعى الماسونیة  لتقلیل عدد السكان على الكرة األرضیة من خالل نشر الفوضى والحروب   

وقد تبنت هذه النخبة أیضًا طریقة آخرى ، تمهیدًا إلقامة نظام عالم جدید تحكمه النخبة الماسونیة
لتقلیل عدد السكان من خالل التحكم بتوالد البشر من أجل القضاء على أولئك الذین تعتبرهم 

، والهدف من ذلك خلق عرق بشري یحمل صفات وراثیة مرغوبة ، النخبة من النوعیة الوضعیة
فقد . مدى الذي ترغب به النخبة الماسونیة الوصول في عملیة تحدید النسلالكشف عن التم  وقد

الذي برز للعلن بین ،  Report From Iron Mountainظهر تقریر باسم آیرون ماونتن 
ویحتوي التقریر على دراسة سریة تدخل ضمن نطاق الدراسات ، م19963م و 1962عامي 

بل جدیدة ، الهادفة للحد من الزیادة السكانبة للجوء إلى الحروب ُ وقد سعت هذه الدراسة إلیجاد س
بتحكم مباشر واصطناعي بعملبة التكاثر ، تستبدل الدور الطبیعي للحروب في تحدید النسل

   .واإلنجاب 
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، الحلبي( م بحضور تشرشل نفسھ 1912إجتماع لتحدید النسل في لندن عام وقد حصل أول 
  .)131ص، 2011

  
  :الماسونیة والتحكم في العقول  - 
  :ل على الطریقة النفسیةو التحكم بالعق -
حیث  تم إجراء تجارب  ، یقوم الماسون بالتحكم في العقول على الطریقة النفسیة       

یستخدم فیها علوم األیزوتیریك السریة ، تكنولوجیا نازیة أساسًا منذ عقودواختبارات  یقال بأنها 
وذلك عن طریق التالعب بالتفسیرات الروحانیة للحیاة وتشویه ، والتي تتناول روح اإلنسان

  ).111ص، 2011، الحلبي. ( مصداقیتها
بشكل خفي فاإلیحاء المغناطیسي الجماعي یمكن حدوثه عن طریق تكرار المواضیع نفسها  

بل عقلنا الباطن ثم یتقبلها العقل  ،وغیر ملحوظ إلى حد أن تصبح مقبولة كحقائق واقعة من قِ
إن رسائل خفیة كهذه یمكن إدراجها من خالل برامج تلفزیونیة أو من .الواقعي كحقیقة ملم بها

ائل إدراك رس" وذلك دون أن تلحظها العین المجردة وال أن یعیها العقل الواعي ، خالل األفالم
وبدوره فأن التأثیر المهدئ للتلفزیون واستحواذه علینا أثناء المتابعة یجعل العقل الباطن ، " خفي 

یصبح في حالة مناسبة لتلقي الرسائل التي یتم إرسالها داخل النفس البشریة عبر أثیر الرادیو 
  ).111ص، 2011،الحلبي . ( والتلفزیون

معرفة الطریقة التي تؤدي إلى بث ترددات معینة تؤدي إلى وقد توصلت النخبة الماسونیة إلى 
وذلك من أجل إحداث ، فقدان توازن المستویات البایومغناطیسیة غیر المادیة في الكائن البشري

، الحلبي.( خلل عقلي لإلنسان وزع أفكارهم في ذهنه عن طریق تسلیط أمواج دماغیة  محددة
  ).112ص، 2011

 Project MK برنامج إم كاي ألترا ، العقول على الطریقة النفسیة ومن بین برامج التحكم في

Ultra ،بل ال یعمل على إزالة الشخصیة الحقیقة للفرد عن طریق ،  CIAالذي تم إدارته من قِ
، ومن ثم خلق برمجة شخصیات متفرقة وموزعة إلى أقسام في العقل، معالجة كهربائیة خاصة

وهذا یجعل الخاضع للعملیة مهووسًا بأفكار معینة یتم ، وذلك بإستخدام التحریض والتوجیه النفسي
علنًا  CIA  وقد اعترفت ال. لمتبعة لبرمجة اإلنتحاریینوهذه الطریقة ا، تحدیدها وبرمجتها مسبقاً 

، الحلبي. ( بأنها استخدمت هذا النوع من التقنیات المدمرة ضد األعداء السیاسیین ألمریكا
  ).113ص، 2011
 :التحكم بالعقول بواسطة الفلوراید -

ذلك و ، الفقرة التالیة مأخوذة من خطاب موجه لإلجابة على خطة الحكومة أمام البرلمان
، 1987-7- 12وفقًا لما هو مسجل في محضر جلسات مجلس العموم  البریطاني في 
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في البرلمان  ، أحد أعضاء الحزب اللیبرالي، هذا الخطاب ألقاه هارلي ریفیرز دیكینسون
  ).122ص،2011، الحلبي. ( الملكي 

تشارلز أرسلت حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة ، في نهایة الحرب العالمیة الثانیة
وهو باحث في مجاالت الكیمیاء والكیمیاء الحیویة وعلم النفس واألمراض من ، بیركنز

وأثناء تواجد ، أجل تولي مسؤولیة المصانع الكیماویة التابعة لشركة فاربیین في ألمانیا
بلهم أثناء الحرب ، تشارلز فیها أعلمه الكیمیائیون األلمان عن مخطط تم وضعه من قِ

في ي تعداد السكان وتضمن المخطط كیفیة التحكم ف. ة الحربیة في ألمانیاوأقرته القیاد
فقد احتل فلوراید . أیة منطقة من خالل معالجة ضخمة لمیاه الشرب وفقًا لذلك المخطط

حیث إن تناول جرعات متكررة من الفلوراید بكمیات صغیرة ، فیه ةالصودیوم مكانة بارز 
وذلك عن ، فردعلى مقاومة السیطرة على نفسهسیؤدي عبر الزمن إلى تخفیض قدرة ال

ما یجعل الفرد خاضعًا إلرادة ، طریق تسمیم وتخدیر مناطق محددة من الدماغ ببطء 
  ).123ص، 2011، الحلبي. ( أولئك الذین یریدون الهیمنة علیه

إن الهدف : " م قائالً 1954وقد صرح العالم والكاتب تشارلز إلیوت بیركنز في العام 
إلى الماء یتمثل في إنقاص مفاومة الجماهیر لعملیات الحقیقي لعملیة إضافة الفلوراید 
وذلك كعالم قضى نحو ، أستطیع القول بكل جدیة وثقة.الهیمنة والتحكم وانقاص حریتها

بحاث تدرس الفلورین من النواحي الكیمیائیة والبیوكیمیائیة وعلم حوالي عشرین عامًا في أ
بأن أي شخص یشرب الماء المضاف إلیه الفلوراید صناعیًا لمدة سنة ، النفس والباتولوجیا

. ( واحدة او أكثر لن یبقى الشخص ذاته ابدًا سواء من الناحیة العقلیة أو النفسیة
  ).124ص، 2011، الحلبي

  
  .)1(قاألزر للشعاع ناسا وعومشر  الماسونیة- 

م لكشف 1955عام  دیسمبر في )2(الحرة العالمیة الصحافة شبكة على الموضوع هذا نشر
 الفضاء وكالة مع بالتعاون الجدید العالمي النظام تطبیق على العمل في المتحدة األمم تورط

 هذا بفضح العالمیة الحرة الصحافة معلومات شبكة من  )3(ا،وعندما قام صحفیانناس األمریكیة
 النظام لتطبیق المتحدة األمم مؤامرة فضح على تركز الشبكة هذه تقاریر ومعظم ع،المشرو 

                                                             
)1(NASA PROJECT BLUE BEAM.  
)2 (The International Free Press Network  
 كتابة من  أسابیع عدة بعدا، إیرلند في واآلخر كندا في واحد القلبیة بالنوبة حدة على كل الصحفیان توفي) 3(

  .القلب في مرض أي من حیاتهما في یعانیا لم أنهما  من الرغم وع،علىالمشر  بهذا المتعلق التقریر
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 نظریة أو حلم مجرد لیس الجدید العالمي النظام أعمال جدول أن الناس  لیدرك الجدید العالمي
نمافق للذكر ٕ  هذا ویقوم. فأهدا عدة لتحقیق الراهن الوقت في یحدث حقیقي مشروع هو ط، وا

  ).159،ص2012عبدالحمید، : ( امنه عدة ومشاریع تقنیات على المشروع
 خلقها یتم ,مجسمة صوراً  شملد، تاألبعا ثالثیة صور تقنیة الهولوجرام: تقنیة الهولوجرام -

 لتقوم  العالم في متفرقة أماكن في األرض تحت وضعها یتم ضخمة أجهزة خالل من
 في التحكم ویتم. داألبعا ثالثیة صوراً  وتشكل الفضاء في تنعكس وأشعة موجات بإرسال

، 2012عبدالحمید، .( ةالصناعی األقمار خالل من والصور واألشعة الموجات هذه
 ).171ص
 مختلفة أماكن في الموضوعة والبرمجیات الصناعیة األقمار بین بالتنسیق الحواسیب وستقوم

 من صادرة وكأنها تبدو لها المصاحبة واألصوات  السماء في الصور تحریك یتم بحیث العالم من
 مسیحهم عودة یشاهدون المختلفة المذاهب أتباع من المشاهدین یجعل مما؛ الفضاء أعماق

 ).172، ص2012عبدالحمید، (  .مقنع بشكل السماء في ویتكلم حیاً  المنتظر
 ,EIF, VLF موجات من مجموعة بإرسال الخطوة هذه تعلقت: عقلبال للتحكم مونارك مشروع

LF تم حیث ة،العمالق بیوترــــــــالكم  وأجهزة الصناعیة األقمار قـــــطری عن األشخاص عقل إلى 
 یتم ثم، تتكامل حتى وعولجت فیه خزنت التي والمعلومات بالحاسوب اإلنسان دماغ  ربط

 ).177، ص2012عبدالحمید،. ( ةمحدد تعلیمات وفق لتعمل ستجابةالصیاغة ا
 اإلنسان دماغ وظائف جمیع یراعي جدید أسلوب على تعتمد هذه تصاالتالا أجهزة إن

 المركزیة المخابرات وكالة داخل حالیاً  اإلستخدام قید األجهزة وهذهة، العصبی العضلیة واألنظمة
CIA  كامحل السیاسیة األعمال لجدول مركز التقنیة هذه وتعدالفیدرالیة،  التحقیقات ومكتب 
 ).177ص، 2012، عبدالحمید. (دالجدی العالمي النظام وأرباب االمریكیة المتحدة الوالیات

 ،قمناط عدة في محددة تفجیریة بعملیات للقیام أشخاص توصیة في حالیاً  تستخدم األجهزة هذه
 علیهم السیطرة یتم حیث العملیة هذه في استخدامهم تم الذین األشخاص هؤالء علم دون

 ).177ص، 2012، عبدالحمید.( دبع عن وتوجیههم
 ّ  مثل التردد نفس على یبث إرسال جهاز تتضمن والتقنیة العقلیة السیطرة عملیات إن

بل من المصنع الجهاز هو ذاك ،البشري العصبي النظام  في لإللكتروبصریات لورال أنظمة قِ
 ).177، ص2012عبدالحمید، .( اكالیفورنی

 منخفضة ترددات على نابضة میجاهرتز لترددات كهرمغناطیسي إشعاع الجهاز هذا یوظف
 كبیر بشكل تستخدم التقنیة هذه.بعد عن وعقلیاً  جسدیاً  الناس لتعذیب مستخدمة (ELF )  جداً 
 دكاكیز مایكل استهداف تمم 1988العام  انتخابات في  المثال سبیل ة، فعلىالسیاس عالم في

 م،العا خطابه أداء عرقلة یتم لكي الدقیقة الموجات بتقنیة بوش جورج منافس الدیمقراطي المرشح
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 في بوش جورج نجاح لفرض خطیر تهدید یشكل أنه العام الرآي استطالعات أظهرت عندما
  ).178ص، 2012، عبدالحمید. ( تاالنتخابا

أفالم الرسوم المتحركة: ثانیاً   
ّ حیث ، تعد أفالم الرسوم المتحركة أحد أهم أدوات بناء الوعي لدى الطفل ها لم تعد إن

ّ  ،مجاأل للتسلیة فقط  خاصة مع وجود تقنیات جدیدة ساعدت على توسیع خیال الطفل لها  كما أن
 ً ً   اأثر في صقل شخصیة الطفل باعتبارها من أهم الوسائل التي تنقل المعلومات والمفاهیم و  اكبیر

  ).31ص  ،2000، النعیمي. ( والقیم بصورة قصصیة متسلسلة
 ّ البعیدة كل البعد عن مفاهیم قیم الطفل  لبثها في قنوات األطفال ركةاختیار أفالم الرسوم المتح إن

بحیث تصبح تلك القیم جزءًا ال یتجزأ من وجدان  یساهم بشكل كبیر في تشویه معرفته  العربي
 ودوماً  ،تحاول هذه األفالم تصویر العنف أمام األطفال بشكل مبهر ، إذوسلوك وشخصیة الطفل

  ).263ص،1985،فهیم . ( العقل  فیها  محلّ القوة البدنیة   ما  تحلّ 
حیث تعمل على إشباع الشعور  ،وتكمن خطورة هذه األفالم في المفاهیم السلبیة التي تقدمها

وثقافة آخرى مختلفة عن ثقافته الوطنیة ومنظومة القیم التي تسود في الباطن للطفل بمفاهیم 
فغالبًا تقوم هذه األفالم  ،ل على أفكار الغربتنقل للطفل نسقًا ثقافیًا متكامًال یشممجتمعه، حیث 

ویجعله رهنًا  ،على الطفل سلباً  ألمر الذي یؤدي في مجمله بالتأثیر،ابالترویج لألفكار الغربیة
  ).145ص  ،1999،المسیري. (للتقلید األعمى لهذه األنماط السلوكیة

، للرسوم المتحركةوهناك نظریات عدة تفسر حدوث التأثیر الناجم عن مشاهدة األطفال 
نوعا جدیدًا من السلوك  ألفراد حیث تفترض هذه النظریة أن اكتساب ا، كنظریة التعلم اإلجتماعي

، یتم بسبب مالحظة الفرد تصرفات المجتمع من حوله عن طریق التعرض لوسائل اإلعالم
مشكالت ومن خالل المالحظة یقوم بتكون نماذج سلوكیة تساعده في حل ال، والتلفاز جزء منه

وبناء على هذه النظریة فالطفل یتعلم السلوك من . التي تواجهه بناء على النماذج التي شاهدها 
بل یقوم بتطبیق ما ، وال یتوقف اآلمر عند هذا الحد، خالل مالحظته أفالم الرسوم المتحركة

  ).2007، 62ص، الحسیني. ( یشاهده إذا حصلت مواقف متشابهة
  
   :"YU-GI-OH"  یوغي یو- 

نطلقت ا  ،"كازوكي تاكاهاشي"یوغي یو برنامج رسوم متحركة یاباني من تألیف الكاتب 
  .م1996أول أجزاء السلسلة عام 

 ،فقط كمحور للدراسة)  إیقاظ التنین ( في هذه الدراسة اختارات الباحثة الجزء الرابع 
التي تعود إلى " لعبة الظل  –مبارزة الوحوش " حیث  تدور أحداث هذا الجزء حول لعبة تسمى 
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 10000والتي  یعود  تاریخها إلى "  Atlantis –حضارة أطالنطیس " حضارة قدیمة تسمى 
بل سحرة البالط الفرعوني منذ أكثر من  ،عام  . عام  5000كما  كانت تمارس هذه اللعبة من قِ

تحتوي على جمیع وحوش المبارزة  في العالم "  أطالنطیس " تفترض القصة وجود أرض مقدسة 
بمهاجمة هذه األرض "  دوم " في ذلك الوقت یقوم دارتز وأعوانه زعیم منظمة تسمى . الحقیقي

تم فیها إحتجاز التنانین األسطوریة الثالثة في قصر ، ركة بالحرب المقدسةوسمیت المع،
  . وتجمیعها في تلك الحرب

في السلسلة  بحل جمیع " الشخصیة األساسیة " تبدأ أحداث القصة عندما یقوم یوغي یو 
و فبعد حل أجزاء األحجیة عادت روح الفرعون یامي وه ،أجزاء األحجیة األلفیة الفرعونیة األصل

األحجیة .المالك األصلي لألحجیة والتي تعطیه القوة الخفیة التي تمكنه من السیطرة على العالم
ویعد هذان الرمزان من أهم الرموز الماسونیة  ،الفرعونیة عبارة عن الهرم الماسوني وعین حورس

لعالم عندها یصبح ا،تبدأ األحداث تتصاعد بعد سرقة بطاقات اإلله المصري من یوغي.  الحالیة
بل هذه المنظمة    .ستعادة هذه البطاقات اه ئلذا وجب على یوغي وأصدقا؛مهدد بالخطر من قِ

یظهر من جدید ویبدأ بوضع خطط  الوحید لحضارة أطالنطیسالوریث  دارتزوشخصیة 
ومن أجل تحقیق  ذلك یجب على دارتز ، "لعنة األوریكالكوس " لتدمیر العالم من خالل 

وتمثل  ،) سالیفر وأوبلیسك، راع ( إلله المصري  التي تتكون من اآللهة الحصول على بطاقات ا
لذلك  یقوم دارتز  بتجنید عدد من المبارزین ذوي المهارات  ،إله الشمس مجتمعة مع بعضها

العالیة ویسخرهم من أجل تنفیذ خططه بعد أن یقوم بغسل أدمغتهم بكالم زائف بعد إقناعهم بأنه 
كما أنه أرسل مقاتلیه للقضاء على أرواح   ،تحقوها بعد أن واجهوا الظلمیعطیهم القوة التي یس

حیث یقوم هذا  ،"لعنة األویكالكوس " المبارزین و بالتحدید روح یوغي بإستخدام البطاقة السحریة 
للنهوض  الالزمةالختم بأخذ حریة الخاسر أثناء المبارزة من أجل تزوید الوحش الهائل بالطاقة 

  .البشریةوالقضاء على 
  :یرتبط برنامج الرسوم المتحركة یوغي یو بالماسونیة من عدة نواحي وهي 

  حضارة أطالنطیس والفرعونیة والماسونیة-
والفراعنة ) القارة المفقودة ( یصور هذا المسلسل العالقة التاریخیة بین حضاة أطالنطیس 

وأن كنوزهم مخبأة من عهد  ،فمن معتقدات الماسونیة أن أرض مصر هي أرضهم، والماسونیة
كما أخذت الحضارة الفرعونیة . الفراعنة في تلك األرض ولن تظهر إال في إحدى آخر األلفیات

  .)1(سالعدید من تعالیمها وفكرها من حضارة أطالنطی

                                                             
إلى حفل ماسوني ضخم أقیم في الهرم األكبر في  بالتسللصحفیة أمریكیة في مارس الماضي  قامت  )1(

بشعائر وطقوس تعبدیة سحریة لإلتصال بأرواحهم في العالم حیث كانت جماعة من الماسونیة تقوم  ،مصر
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  شخصیة یوغي وعالقتها بالماسوني إلیستر كراولي -
 OTOتتشابه شخصیة یوغي یو مع قصة حیاة الساحر إلیستر كراولي الذي  ینتمي إلى جماعة 

التي تتخذ من الهرم والعین الماسونیة والنسر شعارًا ،"منظمة فرسان المعبد الشرقي" الماسونیة 
یكتشف العلماء   ،في بدایة سلسلة یوغي یو التي تدور أحداثها في الهرم األكبر في مصر . لها
" عام والتي تبشر بوالدة عهد جدید  5000قدیمة تعود ل  نبوءةالذي یتحدث عن " أدویس" بر ق

حیث تستند قصة یوغي یو إلى عناصر األلفیة التي تعطي یوغي القوة  ،"نظام عالمي جدید
كان یرتدیها "  األلفیة عبارة عن قالدة كان یوغي یرتدیها وهي العین والهرم الماسوني" العظمى 

  .اي أیضً كراول

  
  

  صورة إلیستر كراولي) : 2(الشكل رقم 
  

م لقضاء 1903حیاة  كراولي تأخذ منحنى آخر بعد  ذهابه إلى مصر في العام  بدأت 
 ،یحاول اإلتصال به " حورس " یقنع بها الناس بأن اإلله كان حیث أصیب بحالة ، شهر العسل

وخالل هذه الرحلة . الذي یبشر ببزوغ فجر جدید" القانون " وفي تلك الفترة بدأ بكتابة كتابه 
وأصبحت هذه ف، اكتشف كراولي قطعة أثریة تحتوي بعض الرموز الماسونیة كالهرم والعین واألن

إن اكتشاف كراولي للقطعة األثریة  في . الماسونیة OTOالقطعة األثریة شاهد قبور جماعة 
وتتطابق من ،عام  5000المتحف یتطابق مع اكتشاف یوغي عندما اكتشف نبوة قدیمة عمرها 

یو  یوغيفي  ولكن القطعة األثریة  ، حیث الشكل مع القطعة األثریة التي اكتشفها ألیستر كراولي
  .تم تدعیمها برموز ماسونیة أكثر

  راولي وأوراق التاروت ألیستر ك-
كان ینتمي إلى  ،الماسونیة" فرسان المعبد الشرقي " قبل انضمام ألیستر كراولي إلى منظمة 

( والتي  تهتم  بالعلوم الباطنیة مثل السحر األسود ،"الفجر الذهبي " منظمة ماسونیة  تسمى 

                                                                                                                                                                              
ّ فمن . اآلخر  كما كانوا یقومون ببعض الطقوس. مركز األرض تحت األهرامات أرواحهم كانت في اعتقادهم أن

والتي تحتوي  ،تحت أبو الهولالتي یعتقدون أنها موجودة  ملفات قارة أطالنطیس الضائعةالسحریة السترجاع 
  البشریة حد زعمهم خالصة معرفة
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كراولي الحدیثة  إلى  حیث یعود تأسیس أوراق التاروت" التاروت " وقراءة الطالع  ،)الكابال 
مع أوراق لعبة الظل التي ظهرت خالل التي صممها ألیستر كراولي وتتشابه أوراق التاروت .

وتتشابه طقوس لعبها مع طقوس ،حلقات یوغي یو والتي تسمى أیضًا بلعبة استدعاء الوحوش
  .سودألالتي تمارس ضمن طقوس السحر ا خالل أوراق التاروتاستدعاء األرواح من 

  والماسونیة" األناركیة" یوغي یو والفوضى الخالقة -
ظهرت عالجت حلقات یوغي یو نظریة الفوضى الخالقة من خالل األحداث والعبارات التي 

الفوضى دمار مع عبارات تدل على الحرب و الحیث تزامنت مشاهد  خالل حلقات عینة الدراسة،
في  ویالحظ أن المسؤول عن نشر الفوضى، رجاء عهد التدمیر بإشراف الوحش الكبی: مثل 

وطریقة ،مع المحافل الماسونیة مقر اقامتهم الذي یتشابه ، وأعوانه" دوم " زعیم منظمة البرنامج 
  .عملهم مع مبدأ عمل المنظمات الماسونیة

  )ال األعور الدج( یوغي یو ومهندس الكون األعظم  -
  من أجل مثل نشر الدمار والقتل  والقضاء على البشریة ظهرت في حلقات عینة الدراسة أحداث

على هیئة رجل بعین   حلقات البرنامجالتمهید لظهور الوحش الكبیر الذي  كان یظهر خالل  
 ویالحظ أیضًا تكرار بعض العبارات". رمزیة للدجال" واحدة  أو مركبة فضائیة بعین واحدة 

" بنشر الطاقة السلبیة  التي تساعد على ظهور الوحش الكبیر المرتبطة وس السحر األسود قوط
 لن یظهر إالّ " الدجال " فمن معتقدات الماسونیین أن زعیمهم مهندس الكون األعظم ". الدجال 

قامة بعض  ؛بعد أن تصل الطاقة السلبیة في الكون إلى حد معین ٕ لذا فإن نشر الحروب وا
  .في رفع مستوى الطاقة السلبیة همریة ونشر بعض رموزهم في أماكن معینة یسالطقوس السح

Gravity Falls-  
حین یقوم والد دیبر ومیبیل شخصیات جرافیتي فولز  ،أحداث القصة في مدینة أوریغون تبدأ

الرئیسیة بإرسالهما لقضاء اإلجازة في الكوخ الغامض الذي یمتلكه العم ستان لیبحثوا عن األسرار 
الكوخ الغامض عبارة عن متحف سیاحي یدفع زواره  ثمنًا كبیرًا لدخوله حتى یشاهدوا .المخفیة فیه

  :منهاي فولز بالماسونیة من عدة جوانب جرافیتیرتبط  .معروضاته الغریبة
ظهر مرتدیًا طربوش درجة الشراینرز الماسونیة  ،العم ستان الشخصیة الرئیسیة في البرنامج  -

ضم كل من توالتي ،والشراینرز أحد الدرجات الفرعیة بعد الماسونیة الزرقاء ،طیلة الحلقات
ّ  ،حصل على درجة األستاذ الماسوني  ّ  وذلك یعني أن ستان ذو منصب عریق في  العم

  . الماسونیة
لوحظ من خالل حلقات البرنامج أن الكوخ الغامض ضم عدد كبیر من : الكوخ الغامض -

والهرم ،وعمودي بوعز وبانكن ،والنجمة السداسة ،الرموز الماسونیة مثل المنقلة والفرجار
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ان بتجهیزها حتى إضافة إلى احتوائهعلى غرفة سریة قام العم ست ،والعین الماسونیة وغیرها
    .تقام بها بعض الطقوس السریة الغریبة، وكانت یختبئ فیها عند نهایة العالم 

والتي  یرتدي  ،"جماعة مجتمع العین العمیاء" خالل حلقات البرنامج ظهرت جماعة تسمى  -
ین ـــــوجمیهم رجال بع، )1(رجالها مالبس موحدة تتطابق مع مالبس أحد درجات الماسونیة

وا بطقوس ـــــــكما قام ،ونیة داخل المحفلـــــكانوا یمارسون طقوس تشبه طقوس الماس ،واحدة
ضم عضوة ماسونیة إلیهم من خالل عمل غسیل دماغي لها بواسطة جهاز یقوم بتنویمها 

. مغناطیسیًا وزرع أفكار معینة في رأسها حتى یتم یتحكموا بها وتكون وسیلة لتنفیذ مخططاتم
بل الماسونیة وغسیل األدمغة م مونارك " ضمن مشروع ،ن أحدث األسالیب المستخدمة من قِ

  .للتحكم في العقل" 
بیل سالیفیر الشخصیة الخیالیة التي ظهرت على شكل العین والهرم الماسوني خالل   -

یمثل في مضمونه فكرة النظام العالمي الجدید والمخططات التي  تقوم بها   ،حلقات البرنامج
قام في أحد الحلقات أیضًا بإستعراض بعض المخططات التي قامت بها  كما ،الماسونیة
  .مثل التحكم بالطقس واألطباق الطائرة وغیرها ،الماسونیة

بل الماسونیة ضمن مشروع ناسا للشعاع األزرق - ، الهولجرام أحد األسالیب المستخدمة من قِ
 .مجوكان بیل سالیفر هو الذي یمتلك هذه التقنیة خالل حلقات البرنا

  : الدراسات السابقة - ثانیاً 

  :الدراسات العربیة - 
القیم في مسلسالت الرسوم المتحركة في (  :بعنوان)  1996( دراسة العرابي ومحمود - 1

هدفت الدراسة إلى معرفة مضمون أفالم الرسوم المتحركة والقیم التي تقدم  ،)التلفزیون السعودي
واستخدم الباحث منهج تحلیل المضمون من خالل عینة . من خاللها ودورها في تنشئة الطفل

عشوائیة مكونة من ثالثة أفالم رسوم متحركة مدبلجة واختار حلقات عشوائیة وحللها باستخدام 
  .استبانة من تصمیم الباحث

  :وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة
قدمة لألطفال في التلفزیون القیم الضارة تتفوق على القیم المفیدة في الرسوم المتحركة الم -

 .السعودي
 .تفاعل الطفل مع الفیلم قد یصل لحد التقلید مما یؤثر في شخصیة الطفل بشكل سلبي -
  .قد تتعارض القیم الضارة التي یعرضها الفیلم مع التربیة اإلسالمیة -

                                                             
  كشاف رموز عینة الدراسة، )5(نظر الملحق رقم ا)1(
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الفضائیة القیم التي تعكسها برامج األطفال في القنوات (: بعنوان) 2002(دراسة عبداهللا - 2
القناة : برامج األطفال المذاعة في أربع فضائیات عربیة وهي ، واشتملت العینة على )العربیة

اللبناني ، القناة الفضائیة التونسیة وقناة الشارقة، خالل الدورة  LBCالمصریة األولى، قناة
ساعة  35حلقة من برامج األطفال شغلت  45، وقد شملت العینة 31/3/2001- 1/1البرامجیة 

 :من ساعات اإلرسال، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها
اللبنانیة في المركز األول من حیث حجم القیم الواردة سواء كانت   LBCجاءت قناة  -

قیمًا إیجابیة أو سلوكیات سلبیة تلیها قناة الشارقة فالفضائیة المصریة وقناة تونس 
 .الفضائیة

كز األول من حیث القیم اإلیجابیة الواردة في برامج اللبنانیة في المر   LBCجاءت قناة  -
 .األطفال تلیها قناة الشارقة فالفضائیة المصریة وقناة تونس الفضائیة

تأتي قیمة المشاركة االجتماعیة في مقدمة القیم اإلجتماعیة االیجابیة التي وردت في  -
( لتنافس الحرتلیها قیمة ا) %41,52(برامج األطفال في الفضائیات العربیة بنسبة 

، قیمة %) 6,96(، قیمة احترام وتقدیر الكبار 12,44قیمة التعاون  ،)33,10%
 %).0,56( واالستقاللیة %) 1,94(، قیمة الكرم % )3,45(التسامح 

أفالم الرسوم المتحركة األجنبیة وأثرها على قیم (  :بعنوان) 2002( دراسة أبو ظریفیة - 3
 فهدفت هذه الدراسة إلى الكش، )العربیة السعودیة وسلوك الطفل المسلم في المملكة 

عن األثر الذي تتركه أفالم الرسوم المتحركة األجنبیة وأثرها على قیم وسلوك الطفل المسلم في 
واستخدمت الباحثة المنهج المسحي وأسلوب تحلیل المضمون لمحتوى . المملكة العربیة السعودیة

وتوصلت .فقامت بمسح عینة من األباء واالمهات والمعلمین والمعلمات ،أفالم الرسوم المتحركة
  :هذه الدراسة إلى النتائج التالیة

ّ حیث ،أن أفالم الرسوم المتحركة تستحوذ على اهتمام الكثیر من األطفال - جمیع أطفال  إن
 %).100( العینة یتابعون أفالم الرسوم المتحركة بنسبة 

الطفل لمشاهدة الرسوم المتحركة فقد احتلت القنوات بالنسبة للوسائل التي یفضلها  -
 .الفضائیة المركز األول ثم الفیدیو ثم القناة األولى ثم الثانیة

أن أفالم الكرتون تؤثر على المحصل اللغوي للطفل مما یدل على إمكانیة استخدامها  -
 .لزیادة المحصل اللغوي لدیه

لومات الطفل وثقافته ومفاهیمه التي على مع –بصورة مشوشة  –تؤثر الرسوم المتحركة  -
 .اكتسبها من البیت والمدرسة الحتوائها على الخیال مما یشكك الطفل في معلوماته

تؤثر الرسوم المتحركة بدرجة متوسطة بما تحتویه من معتقدات على عقیدة الطفل  -
 .وكذلك على مفهوم الحالل والحرام،



46 
 

 %).46,7( ون باللغة العربیة بنسبة یفضل األطفال أفالم الرسوم المتحركة التي تك -
ن السمات التي تتصف بها شخصیات الرسوم المتحركة تؤثر على انفعاالت الطفل أ -

 .الذي یشاهدها بدرجة متوسطة
تأثیر الرسوم المتحركة المستوردة على الطفل ( : بعنوان) 2002( دراسة راشد - 4

البوكیمون - مسلسل الرسوم المتحركةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثیر ، )القطري
من حیث مدى المشاهدة ومدى تأثیر سلوك ولغة الطفل ومدى تذكر  ،على الطفل القطري

 .األحداث والقیم التي تدعو لها الحلقات
  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

مثل  هناك إقبال كبیر على مشاهدة المسلسل الذي یحقق مجموعة من الجوانب اإلیجابیة -
إمداد الطفل ببعض القیم منها قیم الوفاء والصداقة والتعاون  ،تنمیة خیال الطفل: 

  . وتعد القیمة العامة هي انتصار الخیر والشر،والتواضع
موسیقى التتر التي تتمیز بالجاذبیة  :یتمیز المسلسل باستخدام عناصر جذب منها -

ل سریع ویتمیز بكثرة الحركة والتشویق كما أن األلوان مبهرة وجذابة ورتم المسلس، واإلثارة
 .اإلثارة

یسیطر السلوك العنیف على المضمون المقدم في حلقات المسلسل والنظریة المیكافیلیة  -
  .كانت سائدة في سلوكیات األبطال

بل ،إلى رصید الطفل المعرفي ولم یضف مسلسل البوكیمون معلومات تثقیفیة تضاف -
استخدمت في المسلسل وكانت خارجة عن الذوق على العكس هناك بعض األلفاظ التي 

  .العام
دراسة : القیم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة(  :بعنوان) 2004( دراسة الحولي - 5

هدفت الدراسة إلى التعرف على القیم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة من  ،)تحلیلیة 
أم من  100 عینة عشوائیة شملتفلمًا واستطالع رأي على )  40( خالل تحلیل محتوى 

كما استخدم الباحث  ،مستخدمًا المنهج الوصفي التحلیل ومنهج تحلیل المحتوى ،محافظة غزة
 .اإلحصاءات الوصفیة من تكررات ونسب مئویة

  :وكانت أهم النتائج بالنسبة لرأي األمهات
 بنسبة" التعاون والصدق واألمانة " أهم إیجابیات الرسوم المتحركة وجود قیم مثل  -

بنسبة " الخیال الواسع" و %) 12,6(بنسبة " الطالقة اللفظیة " و،%)13,3(
 %).10(بنسبة " مساعدة اآلخرین " و ،%)10(بنسبة " القدرة العقلیة" و ، %)12,6(

بنسبة " إضاعة الوقت "و ،%)18,8(بنسبة " العنف والجریمة " أهم السلبیات  -
 %).10( بنسبة  " العدوان" و، %)17,5(
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  :أما النتائج المتعلقة بتحلیل األفالم فقد بینت النتائج 
بنسبة " الصبر واإلحتمال " ثم ، %)14,7( بنسبة " التعاون " أهم القیم اإلیجابیة  -

أنماط سلوكیة إیجابیة بنسبة " یلیها %) 9,8( بنسبة " المفردات اللغویة "  ،) 11,7%(
)9,3.(% 

" األنماط السلوكیة السلبیة" ثم %) 16,6(بنسبة " العنف والعدوان " سلبیة أهم القیم ال -
" الطقوس المختلفة " ثم %) 11,6(بنسبة " القیم السلبیة " یلیها %) 12,7( بنسبة 
 %).8,8(بنسبة 

 ً ً  ا ولوحظ أن هناك تشابه وأوصت الدراسة ). رأي األمهات وتحلیل األفالم( بین النتائج  ا كبیر
ضرورة إنشاء قناة فضائیة عربیة إسالمیة متخصصة في برامج األطفال عمومًا والرسوم على 

  .مع وجوب قیام األسرة بدورها في االستخدام السلیم للتلفزیون، المتحركة على وجه الخصوص
 11العقیدة الماسونیة كثقافة فرعیة في أضواء أحداث (  :بعنوان) 2011(دراسة محروس - 6

نتساب لعضویة هذه الحركة ومراتبها الالدراسة إلى معرفة شروط اهدفت  ،)ینایر
  .وهیكلها التنظیمي ومبادئها ومعتقداتها. وطقوس اإلنضمام لها ،ودرجاتها

ومن خالل استنباط النتائج . واعتمد الباحث في دراسته على منهج أساسي هو منهج دراسة الحالة
والتحقق من تساؤالت الدراسة خلص الباحث إلى وجود تیارات عدیدة متداخلة أحیانًا ومتناقضة 

مما یشدد كثیرًا من  أفراد المجتمع إلى معارك جانبیة التیار الدیني بروافده ؛ أحیانًا أخرى 
الباحث ضرورة عالج المشكلة  لذى یرعى. المختلفة وبین تیارات أخرى متنازعة في قیمه العلیا

  :من جدورها في النقاط التالیة
تصحیح الموقف النفسي للشباب بإفساح المجال لهم للتعبیر عن آرائهم ومشكالتهم  -

بداء الرأي ومطالبهم وتنمیة روح الحوار القائم على اآلخر ٕ  .في االختالف وا
ة سیحزاب السیاضرورة تطویر الحیاة السیاسیة المصریة بصورة  تضمن فعالیة اآل -

وتطویر شك التربیة بصورة تضمن ،وقدرتها على العمل واجتذاب الشباب إلى صفوفها 
  .استیعاب كافة الفئات في إطار الشرعیة السیاسیة

 ،)أثر الماسونیة على الثقافة العربیة واإلسالمیة (  :بعنوان) 2011( دراسة السید - 7
وتناول الفصل  ،الثقافة العربیة واإلسالمیةهدفت الدراسة إلى توضیح أثر الماسونیة على 

مفهوم الماسونیة : هي األول من الدراسة التعریف بالماسونیة وشمل التعریف على ثالثة عناصر
  .وطبقات ومصادر الماسونیة، الماسونیة من حیث وجودها التاریخي وحقیقتها

 ّ  ،خالل ثالثة عناصرا الفصل الثاني فقد احتوى على عالقة الماسونیة بالیهودیة من أم
تطور الماسونیة و  ،الماسونیة یهودیة الرمز والشعائر،الماسونیة یهودیة النشأة والغایة والهدف: هي

  .في العصر الحدیث
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فقد أما الفصل الرابع . وتناول الفصل الثالث من الدراسة موقف الماسونیة من األدیان
ویشمل هذا البند ثالثة ،یاسیة للبالد العربیة الثقافیة والس جهةتناول مدى تغلغل الماسونیة في الوا

 ،النشاط الماسوني ضد البالد العربیة ،مخططات ماسونیة ضد األمة العربیة: عناصر هي 
  ). الروتاري واللیونز ( األندیة التابعة للماسونیة 

  .أما الفصل الخامس واألخیر تناول موقف المؤسسات الدینیة من الماسونیة وأنصارها
هدفت  ،)لغة الجسد في برامج الرسوم المتحركة (  :بعنوان)   2013( دراسة عبنده  - 1

مغامرات عدنان " الدراسة إلى التعرف على لغة الجسد في برنامج الرسوم المتحركة 
كما هدفت إلى معرفة أهمیة السلوكیات الحمیمة واألصوات المؤثرة والرموز  ،"ولینا

  ".مغامرات عدنان ولینا " اإلتصالیة في برنامج 
وتوصلت الدراسة . واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي باستخدام أداة تحلیل المضمون

  :إلى النتائج التالیة 
وخاصة عندما یتشاجر الطفل  ،أن العناق هو أول تصرف یقوم به الطفل مع األطفال -

 .الكراهیةوهذا یؤكد دور العناق في إزالة  ،مع الطفل األخر
وذلك من خالل ،أن لغة العیون هي اللغة التي یتفاهم بها األطفال أكثر من لغة الكالم -

 .حركة العیون
ّ أ - ّ  ن نفعاله افعل جسدي والذي یدل على شدة   الطفل إذا غضب یقوم بصك أسنانه كرد

 .من الموقف المؤثر الذي حدث
-  ّ یقومون بتقلید  المتحركةاألطفال وما یشاهدونه من أدوات مستخدمة في الرسوم  أن

 .استخدامها
وتنمیة قدراته على التفكیر في هذه  ،للعالمات المحددة دور في تعریف الطفل باألشیاء -

لى ماذا ترمز العالمات ٕ رشاده ،وا ٕ   .وبذلك یكون لها دور في مساعدة الطفل وا
  :الدراسات األجنبیة - 
إدراك الطفل لحقیقة ما (  :بعنوان) Nikken & Peters  )1988دراسة نیكن وبیرتز  - 1

)  66(أجریت هذه الدراسة على عینة قوامها مئة وخمسون مفردة بواقع  ،)یعرض في التلفاز 
مفردة لألطفال في الصفین األول والثاني )  84( مفردة لألطفال في سن ما قبل المدرسة و

، )شارع سمسم(فقرتین من برنامج  وقد تم تقسیمهم إلى مجموعات تشاهد كل مجموعة. بتدائيالا
 :وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها 
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ٕ لتصدیق برامج شارع سمسم كحقیقة واقعة و  إن األطفال األصغر سنًا أكثر میالً - ّ ا الشخصیات  ن
اوذلك یؤكد خطورة المضامین التلفازیة على األطفال خاصة األصغر س ،موجودة داخل التلفاز  ،ن
  .المضامین التلفازیة وبالتالي یتأثرون بها الذین یؤمنون بواقعیة

 ،)تحلیل ما یتعلمه األطفال من الرسوم المتحركة(  :بعنوان)  Booth,L,1997( دراسة - 2
هدفت الدراسة إلى تقییم قدرة األطفال على اكتساب معلومات معرفیة وعاطفیة موجودة في برامج 

طالب في الصف الرابع  204وقد طبقت الدراسة على مستویات معیاریة على  ،أطفال معینة
وقد تم تحلیل محتوى العیدید من أفالم الكارتون ذات الشعبیة . األساسي في مدرستین مختلفتین

وتم تصنیف البنود التي وضعت في القائمة على أنها مستویات معرفیة وعاطفیة وفقًا ،الكبیرة
ذا التحلیل تم اختیار عینة من أفالم الكارتون الستخدامها في هذه ومن ه ،لمقاییس تربویة

ومن ثم ، الرسائل المعرفیة واالجتماعیة والعاطفیة في أفالم الكارتون وتم تصمیم أداة تقیم ،الدراسة
اختبار بعد أسبوعین من  –اختبار بعدي  –اختبار قبلي ( قدمت إلى الطالب في ثالث جلسات 

  ).االختبار البعدي
  :وتمثلت أهم النتائج فیما یلي

یمكن تحدید معلومات معرفیة وعاطفیة من أفالم الكارتون قائمة على مستویات معیاریة  -
 .مقبولة تربویاً 

 علومات المعرفیة ـــــــبیق المــــخدام مستویات تفكیر علمیة لتطــــــلدى الطالب مقدرة على است -
كما لدیهم القدرة على اكتساب معلومات معرفیة من أفالم  ،المكتسبة من أفالم الكارتون

 .الكارتون
ال یوجد عالقة بین النوع والساللة والوضع االقتصادي واالجتماعي  والتحصیل  -

  .األكادیمي في  تحدید ما یتعلمه الطالب من أفالم الكارتون
ا   : وما یمیز هذه الدراسة  الدراسات السابقة قیبالتع - ثالًث

المناهج واألسالیب التي استُخدمت في الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة على تباینت 
كالتركیز على  ،جوانب وقضایا باتت مستهلكة واهتمت الدراسات السابقة بتناول . حد سواء

كالعنف والغیرة ، لبرامج الرسوم المتحركةتجاهات التي یكتسبها الطفل عند مشاهدته الا
تعود على األطفال بشكل ملحوظ بدراسة التاثیر السلبي واإلیجابي التي  كما اهتمت. والعداونیة

ركزت بالبحث في الجانب النفسي واالجتماعي والتربوي الذي یعود كما . عند مشاهدة هذه البرامج
  .على األطفال مع استمراریة التعرض لهذه البرامج

ناولت الدراسات الثالثة حیث ت، عبداهللا والحوليدراسة  فقد تشابهت دراسة العرابي مع 
  .القیم التي یكتسبها الطفل عند مشاهدته لبرامج األطفال سواء كانت هذه القیم سلبیة أو إیجابیة
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أما دراسة أبو ظریفة فقد تشابهت مع دراسة راشد في كونهما یبحثان أثر برامج األطفال 
  .األجنبیة على الطفل العربي

تصالیة الحیث تطرق لموضوع  أهمیة الرموز ا ،عن باقي الدراسات وتمیزت دراسة عبنده
وتتوافق الدراسة . واألصوات في برامج الرسوم المتحركة وتأثیر هذه الرموز واألصوات على الطفل

  .الحالیة مع دراسة عبنده في كونها تبحث في موضوع الرموز 
دراسة نیكن وعن الدراسات األجنبیة فقد تشابهت إلى حد ما مع الدراسات العربیة فقد ركزت 

فیما حاولت دراسة بوث البحث فیما یتعلمه ،وبیترز على حقیقة إدراك الطفل لما یعرض بالتلفاز
  .األطفال من الرسوم المتحركة

 ّ وال توجد  ،ا الدراسات التي تناولت موضوع الماسونیة كمحور للدراسة كانت نادرة جداً أم
فتناولت دراسة ، سلسالت األطفالأي دراسة ربطت موضوع الماسونیة بوسائل اإلعالم أو م

  .محروس موضوع العقیدة الماسونیة كثقافة فرعیة
أما دراسة السید فقد تحدثت عن أثر الماسونیة على الثقافة العربیة واإلسالمیة وخطط 

وعلى الرغم من أن من أهداف الماسونیة تقویض . الماسونیة لتقویض المجتمعات اإلسالمیة
ّ  خالل وسائل شتى ومن بینها الصحافة واإلعالم إالّ المجتمعات اإلسالمیة من  الدراسات  أن

  .السابقة لم تخض في هذا األمر
 ّ على الرغم من عدم وجود أي دراسة ترتبط بالدراسة الحالیة بشكل مباشر، إّال أن
الدراسات المتعلقة ببرامج األطفال ساعدت في صیاغة مشكلة الدراسة الحالیة وصیاغة أسئلتها 

  .إلى الجوانب التي لم تتناولها هذه الدراساتللوصول 
، وفي ضوء ما تقدم تتمیز هذه الدراسة في كونها تدرس عالقة الماسونیة باإلعالم

حیث ستتناول الدراسة جانبًا لم یتم التطرق إلیه سابقًا على  ،وتحدیدًا في البرامج الموجهة لألطفال
 برامج الرسوم المتحركة رموز الماسونیة فيفستتناول هذه الدراسة موضوع ال ،حد علم الباحثة

إضافة للمكتبة العربیة من خالل الكشف عن  هذه الدراسة ستشكل وعلیه،الموجهة للطفل العربي 
مما یؤدي إلى غرس معتقدات جدیدة وزعزعة في  فیها ؛وسائل تسویق الرموز واألفكار الماسونیة 

  .إدراك الطفل مع استمراریة التعرض لها
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  الفصل الثالث
  الطریقة واالجراءات

  :بحثمنهج ال -أ
لكل جعلنا منكم " یعني الطریق الواضح وورد في القرآن الكریم في قوله تعالى :  لغةً  المنهج

  ).48سورة المائدة اآلیة ". (  شرعة ومنهاجًا 
تعلم للوصول إلى األهداف  ُ وتعتمد .ویعرف المنهج اصطالحًا عى أنه الطریق الذي یسلكه الم

الذي یمكن من خالله الحصول على النتائج المقارن،  هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي
  .التي تسعى الباحثة للحصول علیها

 : المنهج الوصفي-
یرتكز هذا المنهج على وصف دقیق وتفصیلي لظاهرة أو موضوع محدد على صورة 

أو تطویر ،وقد یقتصر هذا المنهج على وضع قائم في فترة زمنیة محددة . نوعیة أو كمیة رقمیة
ویهدف هذا المنهج إما إلى رصد ظاهرة أو موضوع محدد بهدف فهم .عدة یشمل فترات زمنیة

عبیدات . ( أو قد یكون هدفه األساسي تقویم وضع معین ألغراض عملیة. و مضمونهأمضمونها 
  ).46ص ،1999، وآخرون

 ً كما أنه  ،ا في الظواهر اإلنسانیة واالجتماعیةویعتبر المنهج الوصفي األنسب واألكثر استخدام
  .ألنه یدرس الظاهرة كما هي في الواقع؛یتسم بالواقعیة  

  :ومن أنماط الدراسات الوصفیة
ي العام وتحلیل أومنها المسح المدرسي والمسح اإلجتماعي ودراسات الر : الدراسات المسحیة -

 .العمل وتحلیل المضمون
المقارنة والدراسات  دراسة الحالة والدراسات العلمیة: دراسات العالقات المتبادلة وتشمل -

 .رتباطیةالا
سلوبها الطولي والعرضي ودراسة االتجاهات أدراسة النمو ب: الدراسات التتابعیة وتشمل -

 ).388- 353ص، 2002، ملحم . (التتبعیة
 ،2010 ،مشاقبة(  تحلیل المحتوى وحسب أداة  - وفي هذه الدراسة ستستخدم الباحثة أسلوب

أحد أشكال البحث العلمي الذي یهدف إلى الوصف الظاهري وصوًال إلى معرفة " فإنه )  63ص
تیاجات الحتلبیة ل ،المضمون الصریح للمادة االعالمیة المراد تحلیلها من حیث الشكل والمضمون

البحثیة المصاغة على شكل تساؤالت البحث أو فروضه طبقًا لمجموعة من التصنیفات 
، هدف تحلیل المضمون إلى التعرف على المقاصد االعالمیة للقائمین باالتصالوی. والمحددات
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ووفق أسس منهجیة ومعاییر  ،وذلك بشرط أن تتم عملیة التحلیل اإلعالمي بشكل منظم
  ".ن یستند على األسلوب الكمي في جمع البیانات بصفة أساسیةأو  ،موضوعیة

  :مجتمع الدراسة  -ب
عرف مجتمع الدراسة على أ ُ نه المجموعة التي یرغب الباحث في دراستها والتي یرید أن ی

وهو ،ویتكون مجتمع الدراسة من مجتمع أصلي  .یعمم علیها النتائج التي یصل إلیها من العینة
 ّ وهذا المجتمع نادرًا ما یكون متاح  ،الباحث بالفعل أن یعمم نتائجه علیه المجتمع الذي یود

ّ ، للباحث الباحث قادرًا على تعمیم نتائجه علیه بالفعل فیسمى بالمجتمع ا المجتمع الذي یكون أم
مراد . (ویمثل األول االختیار النموذجي للباحث والثاني اختیاره الواقعي المتاح. المتاح
  ). 118ص ،2012،وهادي

 المدبلج الیاباني األنمي من الرابع الجزء من الدراسة مجتمع یتكون الحالیة الدراسة وفي 
 إلى المدبلج المتحركة الرسوم برنامج من األول والجزء  ،" YO-GI-OH"   العربیة اللغة إلى

 الفیدیو أشــرطة عـــــلى التــــحلیل في الباحثة وســـــتعتمد.   "Gravity Falls"العربیة اللغة
 لدراستها الباحثة إجراء وقت  خالل البرنامجین عرض تزامن لعدم نظراً )   (DVD) الممـــــغنطـــــة

.  
  عینة الدراسة -ج

  من  لقةـــح)  25( من مجتمع حجمه  اتحلق )7(دیة حجمها ـــتیار عینة قصـــــــخاالباحثة ب قامــــــــت
  ".یوغي یو " األنمي الیاباني المدبلج إلى اللغة العربیة 

  )  1( جدول  رقم 
  ومدة كل حلقة"  YO-GI-OH" أرقام حلقات األنمي 
  مدتها  رقم الحلقة

1  21:17  
2  21:34  
3  21:18  
6  21:19  
9  21:25  
13  21:18  
16  21:19  

  148:5  المجموع
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من برنامج  حلقة)  20(حلقات من مجتمع حجمه  )  5( ختارت عینة قصدیة حجمها اكما 
  ." YO-GI-OH " الرسوم المتحركة المدبلج إلى اللغة العربیة 

  )  2( جدول  رقم 
  ومدة كل حلقة Gravity Falls أرقام حلقات برنامج الرسوم المتحركة 

  مدتها  رقم الحلقة
1  21:15  
4  19:24  
7  19:41  
19  20:50  
20  21:01  

  101:31  المجموع
  

بل الباحث نظرًا  والعینة القصدیة هي العینة التي یتم انتقاء أفرادها بشكل مقصود من قِ
  ).96ص  ، 1999،عبیدات وآخرون . ( لتوافر بعض الخصائص 

 یةحصائإ فالباحث في هذه الحالة قد یختار مناطق محددة تتمیز بخصائص ومزایا
لنتائج التي یمكن أن یصل إلیها الباحث وهذه تعطي نتائج أقرب ما تكون إلى ا،تمثیلیة للمجتمع 

  ).  196ص  ، 2002 ،صابر وخفاجة . ( بمسح المجتمع كله 
لیها الباحث حینما ال یتمكن من اختیار عینة أ إإذ یلج ،ولهذه العینة عدة ممیزات

 ،أما عیوبها فهي أنها متحیزة  ،المبحوثین لدیم الصفات التي یبحث عنها الباحث أو أنّ  ،عشوائیة
  ) .192ص ، 2012  ،إبراهیم. ( كما ال یمكن تعمیم نتائجها ، غیر احتمالیةو 
  :كعینة للدراسة لألسباب التالیة " یوغي یو " الیاباني  وتم اختیار األنمي 
العدید  علىائه حیث تم عرضه بجمیع أجز  الرسوم المتحركة مشاهدة ، برامجألنه من أكثر  -

كما .وقناة نیكلودین ) MBC3( وقناة )  Spacestoon(قناة : مثل  قنوات األطفال من 
 .تم ترجمته ودبلجته بلغات عدة

 كما تم تصمیم لعبة الكترونیة تحمل  ،تم إصدار لعبة ورقیة  تحمل نفس اسم المسلسل -
األطفال  هتمام امما یؤكد على ،والقت هذه األلعاب رواجًا كبیراً  ،نفس فكرة واسم المسلسل أیضاً  

 .ومتابعة كل شيء یرتبط به  بهذا المسلسل
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 ّ ّ ف  " Gravity Falls "ا برنامج الرسوم المتحركة أم  خمسةختیاره  ألنه من آخر ا تم
بل شركة دیزني الرائدة في إنتاج معظم برامج الرسوم  برامج رسوم متحركة تم إنتاجها من قِ

  .المتحركة  الشهیرة
  : أداة الدراسة - د

حیث تستخدم في مجاالت  ،المضمون في هذه الدراسة -استُخدمت أداة تحلیل المحتوى
وعلى األخص في علم اإلعالم لوصف المحتوى الظاهر والمضمون الصریح  ،بحثیة متنوعة

 ،عبیدات وآخرون. ( للمادة اإلعالمیة المراد تحلیلها من حیث الشكل والمضمون
  ).149ص،2005

وحدات  وهذا یعني أن التحلیل یجب أن یتم وفق  ،وتحلیل المضمون هو أسلوب كمي منظم
ستمارة تحلیل مضمون  تتناسب مع اقامت الباحثة بتصمیم لذا  .محددة متفق علیها  فئات و

  .تحلیل ةفئ)  23( علىوحدات موزعة ) 3( تضمنت أغراض البحث وأهدافه 
  :وحدات التحلیل -1

ویقصد بها الوحدة ،ة اإلعالمیةتعتمد هذه الدراسة على تحلیل الوحدة الطبیعیة للماد
نتج المادة اإلعالمیة لتقدیم ،اإلعالمیة المتكاملة التي یقوم الباحث بتحلیلها ُ وهي التي یستخدمها م

 ،حسین. ( هذه المادة إلى جمهور القراء أو المستمعین أو المشاهدین من خاللها
  :التالي وفي هذه الدراسة تم تحدید وحدات التحلیل على النحو، )262ص،2006
 .ویقصد بالموضوع هنا جملة بسیطة أو فكرة تدور حول قضیة محددة: وحدة الموضوع .1
 .ویقصد بها تحلیل الشخصیات التاریخیة أو السیاسیة أو الخیالیة: وحدة الشخصیة .2
  .في الظهور ویقصد به الزمن الذي تستغرقه مادة التحلیل: وحدة الزمن .3
  .وحدة المفردة .4

  : فئات التحلیل-2
مجموعة من التصنیفات یقوم الباحث بإعدادها طبقًا لنوعیة : " فئات التحلیل على أنهاتعرف 

لكي یستخدمها في وصف هذا المضمون وتصنیفه بأعلى  ،وهدف التحلیل،المضمون ومحتواه
. لوب سهلأسوبما یتیح إمكانیة التحلیل واستخراج النتائج ب ،نسبة ممكنة من الموضوعیة والشمول

  .) 88ص ،1983 ،حسین( 
  :وتم تحدید فئات التحلیل في هذه الدراسة على النحو التالي 

 مضمون  وهي الفئة التي توضح :؟)ماذا قیل( الرموز الماسونیة الفئات الفرعیة لمضمون  - أ
الرسوم برنامج ، و " YU-GI-OH"الیاباني األنمي في الرموز الماسونیة التي ظهرت

  :الفئة إلىوقسمت هذه ، ""Gravity Falls المتحركة
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 .الماسونیة ذات األصل الماسونيالرموز  .1
 .الماسونیة الرموز المرتبطة بدرجات .2
 .الیهودیةبالرموز المرتبطة  .3
 .الرموز المرتبطة بعبادة الشیطان .4
 .الرموز المرتبطة بالفراعنة .5
 .أخرىرموز ماسونیة  .6

فئة التي وهي ال:؟ )كیف قیل ( الرموز الماسونیة التعبیر عن الفئات الفرعیة لكیفیة  -  ب
 "الیاباني  األنمي في "الرموز الماسونیة  التعبیر عن توضح الكیفیة التي تم من خاللها 

YU-GI-OH " لرسوم المتحركةبرنامج ا، و "" Gravity Falls،  وقسمت هذه الفئة
  :إلى

 .من خالل لغة الجسد .1
 .األبنیة –من خالل األشكال المعماریة  .2
 .والمنحوتات والتماثیلمن خالل الرسومات والزخارف  .3
 .من خالل المالبس واإلكسسوارات .4
 .رموز ماسونیة أخرى .5

مضمون وهي الفئة التي توضح :؟ )ماذا قیل(  الفئات الفرعیة لمضمون األفكار الماسونیة -ج
 " لرسوم المتحركةبرنامج ا، و "YU-GI-OH "الیاباني  األنمي في "الماسونیة  األفكار 

Gravity Falls"، وقسمت هذه الفئة إلى:  
 .أفكار سیاسیة - 1
 .أفكار مرتبطة بالدیانات والعقائد - 2
 .أفكار مرتبطة باألساطیر - 3
  .أفكار ماسونیة آخرى - 4

وهي الفئة التي توضح الكیفیة التي تم  :؟)كیف قیل ( فئة أشكال صیاغة األفكار الماسونیة - د
الرسوم برنامج و  " YU-GI-OH"الیاباني  األنمي في من خاللها صیاغة األفكار الماسونیة 

  :وقسمت هذه الفئة إلى ،Gravity Falls " المتحركة
 .من خالل الطقوس التي تم ممارستها .1
 .من خالل اللغة المحكیة سواء كانت كلمة أو جملة .2
 .من خالل الشخصیات .3
 .صیاغة األفكار بطریقة آخرى .4
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 األنميرتباط أبطال اوهي الفئة التي توضح مدى :الشخصیاتب الفئات الفرعیة المتعلقة - د
وقسمت بالماسونیة، " Gravity Falls "الرسوم المتحركة  برنامج و ، " YU-GI-OH "الیاباني 

  :هذه الفئة إلى
 .رجل .1
 .امرأة .2
 .طفل .3
  .شخصیة خیالیة .4

 
 :صدق وثبات أداة الدراسة -3

مدى قدرتها على أن تقیس ما "یقصد باختبار صدق أداة جمع المعلومات و البیانات 
ها مع الحقائق ساطتبحیث تتطابق المعلومات التي یتم جمعها بو ،الدراسة إلى قیاسه فعالً تسعى 

" و بحیث تعكس المعنى الحقیقي و الفعلي للمفاهیم الواردة بالدراسة بدرجة كافیة،الموضوعیة
ستمارة تحلیل امیم ـــتص بعد ،وللتأكد من الصدق الظاهري، )314ص، 1999حسین، (
المختصین في القطاع اإلعالمي  )1(عدد من المحكمین عرضها على ب الباحثة ا، قامتضمونـــــم

 ّ مالحظات  ذأخ تم وقد. تقیس ما وضعت لقیاسه فعالً  هاوالتربوي ومناهج البحث للتأكد من أن
تم وفي هذه الدراسة .ومن ثم وضع اإلستمارة بصورتها النهائیة،عتبار وآراء المحكمین بعین اإل

ئویة كمقیاس لتكررات فئات الموضوع التي ظهرت في األنمي الیاباني المدبلج اعتماد النسبة الم
  ."Gravity Falls"وبرنامج الرسوم المتحركة ، "YO-GI-OH" إلى الغة العربیة 

واداة القیاس حیث بینت ان  ،الختبار الثبات ،وفي هذه الدراسة تم استخدام اختبار كرونباخ ألفا
  ).0.6(على من النسبة المقبولة أوهي نسبة جیدة كونها ، )709.(قیمة ألفا تساوي 

  )3(جدول رقم 
  اختبار كرونباخ ألفا

N of Items  Cronbach’s Alpha  
8 .709  

  

  :إجراءات الدراسة  - ه
  :الباحثةقامت لتقدیم نتائج دقیقة وواضحة في هذه الدراسة 

                                                             
  أسماء محكمي االستبانة، )1(انظر، رقم  )1(
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أطروحات دكتوراة و  رسائل ماجستیر من ،طالع على جمیع األدبیات المتعلقة بالدراسةالا -
 .و دوریات متخصصة وبحوث 

 .مع أي جهة من شأنها إثراء الدراسة في أي محور من المحاور التواصل  -
 .وجدت  نها إئإعداد المقابالت وترتیب أماكن إجرا -
 .طالع على أي فیدیو أو مقال أو مقابلة ذات صلة بموضوع الدراسةالا -
 .الرموز الماسونیة في كشاف رموز لتسهیل عملیة التحلیل تجمیع -
 .بعد تحدید فئات ووحدات التحلیل بشكل دقیق تحلیل المضمون مارة است تصمیم -
عرض االستمارة على محكمین ومختصین؛ للتحقق من صدقها وثباتها تمهیدًا لعملیة  -

 .التحلیل
عداد الرسالة ب - ٕ  .صورتها النهائیةكتابة النتائج  النهائیة والتوصیات، وا
 .عرض الرسالة على اللجنة المعتمدة لمناقشتها -

  
  :التصمیم اإلحصائي المستخدم في الدراسة -و

دخالها إلى الحاسوب، جرت معالجتها  ٕ بعد جمع بیانات الدراسة وتصنیفها وترمیزها وا
استخراج ، وتم (SPSS)وتحلیلها واستخراج النتائج اإلحصائیة باستخدام الحزمة اإلحصائیة 

التكرارات البسیطة والنسب المئویة لوحدات وفئات التحلیل، ومن ثم تم تطبیق معادلة هولســــــــــتي 
  .لقیاس الثبات
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 الفصل الرابع
  نتائج الدراسة

  
-YU-GI" هي الرموز الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني  ما :السؤال األول-1

OH "،   وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls" ؟  
" ما مضامین الرموز الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني : السؤال الثاني  -2

YU-GI-OH "  وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls" ؟  
كیف تم  التعبیر عن الرموز الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني : السؤال الثالث-3
 "YU-GI-OH  "  وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls" ؟ 
-YU-GI" ما هي األفكار الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني : السؤال الرابع -4

OH  "  وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls" ؟ 
" ما مضمون األفكار  الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني : السؤال الخامس-5

YU-GI-OH  "  وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls" ؟ 
-YU" ني كیف تم  التعبیر األفكار الماسونیة في  كل من األنمي الیابا: السؤال السادس -6

GI-OH  "  وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls"؟  
" ما الشخصیات الماسونیة التي  ظهرت  في كل من األنمي الیاباني : السؤال السابع  -7

YU-GI-OH  "وبرنامج  الرسوم المتحركة"Gravity Falls"  ؟  
كیف تم التعبیر عن الشخصیات الماسونیة  في التي  ظهرت  في كل من األنمي : لسؤال الثامنا- 8

 ؟  "Gravity Falls"وبرنامج  الرسوم المتحركة"  YU-GI-OH" الیاباني 
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 الفصل الرابع
  نتائج الدراسة

  
  :عرض النتائج

وبرنامج  ،" YU-GI-OH" سیتم في هذا الفصل تحلیل مضامین األنمي الیاباني 
والتي تهدف إلى التعرف على الرموز واألفكار الماسونیة  ، "Gravity Falls"الرسوم المتحركة 

وبعد إجراء المعالجة اإلحصائیة من خالل استخراج التكرارات . في برامج الرسوم المتحركة
  :والنسب المئویة تم عرض النتئاج كما یلي

  
-YU-GI" التي احتواها كل من األنمي الیاباني هي الرموز الماسونیة  ما :السؤال األول-1

OH "،   وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls" ؟  
 

 )4(الجدول رقم 
" التكرارات والنسب المئویة للرموز الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني 

YU-GI-OH  "  وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls"  
 

النسبة  ثانیة -الزمن التكرار الرمز الترتیب
المئویة 
 للتكرار

النسبة المئویة 
 للزمن

 0.499747 0.399491 987 175 العین والهرم 1
 0.894195 0.850829 955 154 النجمة الخمسداسیة 2
 0.30481 0.379135 602 149 عین حورس 3
 0.129114 0.040712 81 61 الهرم الماسوني 4
 0.094 0.057 497 57 التنین 5
 0.4084 0.3901 341 55 طربوش درجة الشراینزر 6
 0.3911 0.3051 282 36 كتاب إینوخ 7
 0.1997 0.2797 144 33 الكف 8
 0.1817 0.1695 131 20 بوعز ویانكن 9
 0.1632 0.02 71 19 المنقلة والفرجار 10
 0.1427 0.1569 109 19 النجمة  السداسیة 11
 0.2276 0.1895 99 18 الحیة ذو الثالث رؤوس 12
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"  الیاباني األنمي من كل احتواها التي الماسونیة بالرموز المتعلق)  4( رقم الجدول
YU-GI-OH  "المتحركة الرسوم وبرنامج  "Gravity Falls" ،وهي رمز 33 على واحتوى  :

 ،الماسونیة الشراینز درجة طربوش ،التنین ،الماسوني الهرم ،الخماسیة النجمة ،والهرم العین(
 ،الحیة ذو الثالث رؤوس ،النجمة السداسیة ،والفرجار المنقلة ،وبانكن بوعز ،الكف ،إینوخ كتاب

، مالبس درجة فرسان مالطا الماسونیة، المحفل، األنك، رمز درجة جمجمة وعظام الماسونیة
بومة  ،التابوت الماسوني ،المسلة ،المنبر الماسوني ،المنبر الماسوني ،نسر درجة المتنورین

رمز درجة جمجة وعظام  13
 الماسونیة

18 84 0.1276 0.0994 

 0.041013 0.040712 81 16 األنك 14
 0.1885 0.1579 82 15 المحفل 15
مالبس درجة فرسان  16

 مالطا الماسونیة
15 118 0.164 0.1413 

نسر درجة المتنورین  17
 الماسونیة

14 58 0.0709 0.0695 

 0.0942 0.1263 41 12 المنبر الماسوني 18
 0.025316 0.025445 50 10 المسلة 19
 0.069 0.01053 30 10 التابوت الماسوني 20
 0.0527 0.0709 44 10 بومة النادي البوهیمي 21
 0.0693 0.0763 50 9 الشمعدان 22
 0.092 0.0947 40 9 السلم الماسوني 23
 0.047753 0.049724 51 9 رمز القداس األسود 24
 0.030899 0.049724 33 9 زودیاك 25
 0.027154 0.044724 29 9 بافومیت 26
 0.0467 0.0567 39 8 22فأس الدرجة  27
 0.0828 0.0737 63 7 السیف الماسوني 28
شعار درجة كوكب الشرق  29

 الماسونیة
6 34 0.0426 0.0407 

 0.0250 0.0339 18 4 )القباال( شجرة الحیاة  30
 0.0391 0.0361 17 3 األفعى 31
 0.0437 0.0211 19 2 السیاحات الثالثة 32
السالم الماسوني لدرجة  33

 المبتدئ
2 12 0.0142 0.0144 

 1 1 5292 993 المجموع 
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فاس  ،بافومیت ،زودیاك ،رمز القداس األسود،السلم الماسوني ،الشمعدان، النادي البوهیمي
، )الكابال( شجرة الحیاة  ،شعار درجة كوكب الشرق الماسونیة ،السیف الماسوني، 22الدرجة 
  ).السالم الماسوني لدرجة المبتدئ ،السیاحات الثالثة، األفعى

( حصل على أعلى زمن ظهور بنسبة  ویتضح من الجدول أن رمز الهرم والعین
السالم الماسوني لدرجة  حصلمن اجمالي نسبة الزمن المعروض للمشاهد بینما %) 0.49974

  .من اجمالي الزمن المعروض%) 0.0144( المبتدئ على أقل زمن ظهور  بنسبة 
مرة أي  175أما أعلى نسبة تكرار للرموز الماسونیة كان لرمز العرم والعین أیضًا الذي تكرر

السالم الماسوني لدرجة المبتدئ حصل على أقل نسبة تكرار حیث  أما، %)0.39949(بنسبة 
  %). 0.0142(كرر مرتین أي بنسبة ت

" ما مضامین الرموز الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني : السؤال الثاني  -2
YU-GI-OH "  وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls" ؟  

 الرموز الماسونیة ذات األصل الماسوني  -  أ
 

 ) 5( جدول رقم 
  الماسونیة ذات األصل الماسونيالتكرارات والنسب المئویة للرموز 

 

النسبة  التكرار الرمز الترتیب
المئویة 
 للتكرار

النسبة المئویة  ثانیة-الزمن
 للزمن

 0.2276 99 0.1895 18 الحیة ذو الثالث رؤوس 1

 0.1885 82 0.1579 15 محفل 2
 0.1632 71 0.02 19 المنقلة والفرجار 3
 0.0942 41 0.1263 12 المنبر الماسوني 4
 0.092 40 0.0947 9 السلم الماسوني 5

 0.0828 63 0.0737 7 السیف الماسوني 6

 0.069 30 0.01053 10 التابوت الماسوني 7
 0.0437 19 0.0211 2 السیاحات الثالثة 8
 0.0391 17 0.0361 3 األفعى 9

 1 ثواني 435 1 95 المجموع
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:  رموز وهي 9اشتمل على ، األصل الماسونيالمتعلق بالرموز الفرعیة ذات ) 5(الجدول رقم 
الحیة ذو الثالث رؤوس، محفل، المنقلة والفرجار، المنبر الماسوني، السلم الماسوني، السیف (

  ) .الماسوني، التابوت الماسوني، السیاحات الثالثة، األفعى
ویتضح من الجدول أن رمز الحیة ذو الثالث رؤوس حصل على أعلى  زمن  ظهور بنسبة 

جمالي نسبة الزمن المعروض للمشاهد بینما حصل رمز األفعى على أقل إمن %) % 0.2276(
  .جمالي الزمن المعروضإمن %) 0.0391( زمن ظهور  بنسبة 

أما أعلى نسبة تكرار للرموز الماسونیة ذات األصل الماسوني كان لرمز المنقلة والفرجار الذي 
ّ ، %)0.02(مرة أي بنسبة 19تكرر ایاحات الثالثة حصل على أقل نسبة تكرار حیث ا رمز السأم

  %). 0.0211(تكرر مرتین أي بنسبة 
  
  

  الرموز الماسونیة المرتبطة بدرجات الماسونیة  - ب
  )6(جدول رقم      

  التكرارات والنسب المئویة للرموز الماسونیة المرتبطة بدرجات الماسونیة

  

النسبة المئویة  ثانیة  -الزمن التكرار الرمز الترتیب
 للتكرار

 النسبة المئویة للزمن

 0.4084 0.3901 341 55 طربوش درجة الشراینرز 1
 0.0994 0.1276 84 18 رمز درجة الجمجمة والعظام 2
 0.1413 0.1064 118 15 مالبس فرسان مالطا 3
 0.0695 0.0993 58 14 نسر درجة المتنورین 4
 0.0527 0.0709 44 10 بومة النادي البوهیمي 5

 0.0467 0.0567 39 8 22الدرجة ال فأس 6

7 
شعار درجة كوكب الشرق 

 .الماسونیة
6 34 

0.0426 0.0407 
 0.0168 0.0213 14 3 النجمة السداسیة 8
 0.0156 0.0213 13 3 بوعز ویانكن 9

10 
السالم الماسوني لدرجة 

 .المبتدئ
2 12 

0.0142 0.0144 
 1 1 ثواني  779 126 المجموع
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المتعلق بالرموز الماسونیة المرتبطة بدرجات الماسونیة حیث احتوى )  6(الجدول رقم
طربوش درجة الشراینرز، مالبس فرسان مالطا، نسر درجة المتنورین،  : (رموز وهي 10على 

، شعار درجة جمجمة 22بومة النادي البوهیمي، فأس الدرجة ال رمز درجة الجمجمة والعظام،
السالم الماسوني  الماسونیة، النجمة السداسیة، بوعز ویانكن،وعظام، شعار درجة كوكب الشرق 

  ) .لدرجة المبتدئ 
الجدول أن رمز طربوش درجة الشراینرز حصل على أعلى زمن ظهور  من ویتضح

من اجمالي نسبة الزمن المعروض للمشاهد، بینما حصل السالم الماسوني %) 0.0484(بنسبة 
  %).0.0144(بنسبة لدرجة المبتدئ على أقل زمن ظهور 

 ّ ا أعلى نسبة تكرار للرموز الماسونیة المرتبطة بدرجات الماسونیة كان لرمز طربوش درجة أم
أما السالم الماسوني لدرجة المبتدئ حصل ، %)0.3901(مرة بنسبة  55الشراینرز الذي تكرر 

  %).0.0142( على أقل نسبة تكرار حیث تكرر مرتین  بنسبة 
  لیهودیةالرموز المرتبطة با- ج

  )7(جدول رقم 
  التكرارات والنسب المئویة للرموز الماسونیة المرتبطة بالیهودیة

  
رموز  6احتوى على، المتعلق بالرموز الماسونیة  المرتبطة بالیهودیة) 7(الجدول رقم 

  )."القباال" لشمعدان، شجرة الحیاة الكف، بوعز ویانكن، النجمة السداسیة، اكتاب إینوخ، ( :وهي 
على أعلى نسبة زمن ظهور بنسبة  ویتضح من الجدول أن رمز كتاب إینوخ حصل

بینما حصل رمز شجرة الحیاة  ،جمالي نسبة الزمن المعروض للمشاهدإمن %) 0.3911(
  %).0.0250( على أقل زمن ظهور بنسبة ) القباال(

 -الزمن  تكرار الرمز الترتیب
 ثانیة 

النسبة  المئویة 
 للتكرار

 النسبة  المئویة للزمن

 0.3911 0.3051 282 36 كتاب إینوخ 1
 0.1997 0.2797 144 33 الكف 2

 0.1817 0.1695 131 20 .بوعز ویانكن 3

 0.1331 0.1356 96 16 .النجمة السداسیة 4
 0.0693 0.0763 50 9 .الشمعدان 5

6 
القباال ( شجرة الحیاة 
( 

4 18 
0.0339 0.0250 

 1 1 721ثواني  118 المجموع
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أما أعلى نسبة تكرار للرموز الماسونیة المرتبطة بالیهودیة كان لرمز كتاب إینوخ الذي 
ّ %)  0.3051(مرة أي بنسبة  36تكرر  حصل على أقل نسبة ) القباال ( ا رمز شجرة الحیاة أم

  %).0.0339(مرات بنسبة  4تكرار حیث تكرر 
  

  الرموز المرتبطة بعبادة الشیطان-د
  )8(الجدول رقم رقم 

 المرتبطة بعبادة الشیطانالتكرارات والنسب المئویة للرموز الماسونیة 

 4احتوى على ن،المتعلق بالرموز الماسونیة المرتبطة بعبادة الشیطا)  8(الجدول رقم 
  ). بافومیت ،زودیاك ،القداس األسود ،النجمة الخمسداسة: (رموز وهي

النجمة الخمسداسیة حصل على أعلى نسبة زمن ظهور  ویتضح من الجدول أن رمز
بینما حصل بافومیت على ، جمالي نسبة الزمن المعروض للمشاهدإمن %) 0.89410( بنسبة

  ).0.027154%( أقل زمن ظهور بنسبة 
 ّ ا أعلى نسبة تكرار للرموز الماسونیة المرتبطة بعبادة الشیطان كان لرمز النجمة أم

ّ ،  %)0.850829(مرة أي بنسبة  154الخمسداسیة التي تكررت  ا رمز القداس األسود أم
  %).0.049724( وزودیاك وبافومیت حصلوا على نفس نسبة التكرار وبنسبة  

  
الرموز المرتبطة بالفراعنة -ه  

 )9(جدول رقم 
  التكرارات والنسب المئویة للرموز الماسونیة المرتبطة بالفراعنة

  

 ثانیة -الزمن التكرار الرمز الترتیب
النسبة المئویة 

 للتكرار
النسبة المئویة 

 للزمن

 0.894195 0.850829 955 154 النجمة الخمسداسیة 1

2 
 51  9 رمز القداس األسود

0.049724 0.047753 

 0.030899 0.049724 33 9 زودیاك 3

 0.027154 0.049724 29 9 بافومیت 4
 1 1 ثواني 1068 181 المجموع
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رموز  5واحتوى على  ،المتعلق بالرموز الماسونیة  المرتبطة بالفراعنة)  9(الجدول رقم 

  ).المسلة،األنك  ،الهرم الماسوني ،عین حورس ،العین والهرم: (وهي 
على أعلى نسبة زمن ظهور بنسبة  حصل ویتضح من الجدول أن رمز الهرم والعین

بینما حصل رمز المسلة على  ،نسبة الزمن المعروض للمشاهدجمالي إمن %) 0.499747(
  %).0.025316( أقل زمن ظهور بنسبة 

 ّ ا أعلى نسبة تكرار للرموز الماسونیة المرتبطة بالفراعنة كان لرمز الهرم والعین  الذي أم
ّ  ،%)0.399491( مرة أي بنسبة  157تكرر  ا رمز المسلة  حصل على أقل نسبة تكرار أم

 %).0.025445( مرات بنسبة  10حیث تكرر 
 خرىأرموز ماسونیة   - ه

 )10(جدول رقم 
  خرىأالتكرارات والنسب المئویة لرموز  ماسونیة 

  
الماسونیة اآلخرى عن تكرار رمز واحد المتعلق بالرموز ) 10(یتضح من الجدول رقم 

  %).0.094(، وزمن ظهور بنسبة %)0.057( مرة أي بنسبة  75وهو رمز التنین، حیث تكرر 
  
كیف تم  التعبیر عن الرموز الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني : السؤال الثالث-3
 "YU-GI-OH  "  وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls" ؟ 

 

النسبة  المئویة  النسبة المئویة للتكرار ثانیة -الزمن التكرار الرمز الترتیب
 للزمن

 0.499747 0.399491 987 157 الهرم والعین  1
 0.30481 0.379135 602 149 عین حورس 2
 0.129114 0.155216 255 61 الماسوني الهرم 3
 0.041013 0.040712 81 16 .األنك 4
 0.025316 0.025445 50 10 المسلة 5

ثواني   393 المجموع 1975 1 1 

بة المئویة سالن  ثانیة-الزمن  التكرار  الرمز  الترتیب
  للتكرار

النسبة المئویة 
  للزمن

 0.094 0.057 497 75  التنین 1
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 التعبیر عن الرموز الماسونة من خالل لغة الجسد  -  أ
  

  ) 11(جدول رقم 
  التكرارات والنسب المئویة للتعبیر عن الرموز الماسونة من خالل لغة الجسد

احتوى  ،المتعلق بالتعبیر عن الرموز الماسونیة من خالل لغة الجسد)  11(الجدول رقم 
  ).السالم الماسوني لدرجة المبتدئ،الكف ،العین والهرم : (رموز وهي 3على 

أعلى نسبة  للتعبیر عن الرموز الماسونیة من خالل لغة الجسد كان  ویتضح من الجدول أن
أما رمز الكف والسالم %). 0.667(  مرات أي بنسبة 8الذي تكرر  لرمز الهرم والعین

  %).0.167(مرات التكرار بنسبة  على نفس عددد الماسوني لدرجة المبتدئ حصال 
  األبنیة- ة من خالل األشكال المعماریةیالتعبیر عن الرموز الماسون-ب

  )12(جدول رقم 
  األبنیة-للتعبیر عن الرموز الماسونیة من خالل األشكال المعماریةالتكرارات والنسب المئویة 

المتعلق بالتعبیر عن الرموز الماسونیة من خالل األشكال )  12(الجدول رقم 
 ،بوعز ویانكن ،الهرم والعین ،الهرم الماسوني ( :رموز وهي 7احتوى على ، األبنیة  -المعماریة

 ).السلم الماسوني ،السیاحات الثالثة،المسلة ،محفل

 النسبة المئویة للتكرار التكرار الرمز الترتیب
 0.776 8 الهرم والعین 1
 0.167 2 الكف 2
 0.167 2 السالم الماسوني لدرجة المبتدئ 3
 1.000 12 المجموع 

النسبة المئویة  التكرار  الرمز الترتیب
 للتكرار

 0.267 20 بوعز وبانكن 1
 0.213 16 الهرم الماسوني 2
 0.200 15 محفل 3
 0.107 8 الهرم والعین 4
 0.107 8 السلم الماسوني 5
 0.067 5 المسلة 6
 0.040 3 الثالثةالسیاحات  7

 1.000 75 المجموع 
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من خالل األشكال  الجدول أن أعلى نسبة  للتعبیر عن الرموز الماسونیةویتضح من 
أما ، %)0.267( مرة أي بنسبة  20بوعز ویانكن الذي تكرر  كان لرمز األبنیة -المعماریة

  %).0.040( مرات و بنسبة  3السیاحات الثالثة حصل على أقل عدد تكرار حیث تكرر 
 الل الرسومات والزخارف والمنحوتات والتماثیلالرموز الماسونیة من خ  التعبیر عن -ج

 )13(الجدول رقم 
 التكرارات والنسب المئویة للتعبیر عن الرموز الماسونیة من خالل الرسومات والزخارف والمنحوتات والتماثیل

عن الرموز الماسونیة من خالل الرسومات والزخارف  المتعلق بالتعبیر )13(الجدول رقم 
الهرم ، حورس عین، النجمة الخماسیة :(وهي رمز 21على  واحتوى، والمنحوتات

بومة النادي ، الحیة ذو الثالث رؤوس، نكاأل، المنقلة والفرجار، زودیاك، التنین، الكف،الماسوني

  الترتیب
النسبة المئویة  التكرار الرمز

 للتكرار
 0.145 42 النجمة الخماسیة 1
 0.097 28 عین حورس 2
 0.097 28 الهرم الماسوني 3
 0.09 26 الكف 4
 0.086 25 التنین 5
 0.066 19 زودیاك 6
 0.062 18 المنقلة والفرجار 7
 0.062 18 األنك 8
 0.062 18 .الحیة ذو الثالث رؤوس 9
 0.041 12 بومة النادي البوهیمي 10
 0.028 8 التابوت الماسوني 11
 0.024 7 الماسونیةشعار درجة الجمجمة والعظام  12
 0.021 6 النجمة السداسیة 13
 0.021 6 الهرم والعین 14
 0.021 6 القداس األسود 15
 0.017 5 بوعز ویانكن 16
 0.017 5 الشمعدان  17

 0.014 4 شعار درجة كوكب الشرق الماسونیة 18
 0.014 4 )القابال ( شجرة الحیاة   19
 0.01 3 األفعى 20
 0.007 2 المتنورین الماسونیةدرجة  شعار  21

 
 1 290 المجموع
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الهرم ، النجمة السداسیة ،رمز درجة الجمجمة والعظام الماسونیة ،التابوت الماسوني ،البوهیمي
شجرة  شعار درجة كوكب الشرق الماسونیة ،الشمعدان ،بوعز ویانكن ،القداس األسود ،والعین
  ).شعار درجة المتنورین ،"القابال" الحیاة 

خالل الرسومات  الجدول أن أعلى نسبة  للتعبیر عن الرموز الماسونیة من ویتضح من
مرة  أي بنسبة  42كان لرمز النجمة الخماسیة  الذي تكرر   والزخارف والمنحوتات والتماثیل

أما رمز شعار درجة المتنورین الماسونیة حصل على أقل نسبة تكرارات حیث ،  %)0.145(
  %).0.007( تكرر مرتین بنسبة 

  التعبیر عن الرموز الماسونیة من خالل المالبس واإلكسسوارات -د
 )14(جدول رقم 

  التكرارات والنسب المئویة للتعبیر عن الرموز الماسونیة من خالل المالبس واإلكسسوارات
  

 
احتوى ، المتعلق بالتعبیر عن الرموز الماسونیة من خالل المالبس)  14(الجدول رقم 

عین  ،النجمة الخماسیة ،شعار درجة الشراینزر الماسونیة ،والعینالهرم : (رموز وهي 7على 
 ).األنك ،الشمعدان ،مالبس درجة فرسان مالطا الماسونیة ،حورس

المالبس  ویتضح من الجدول أن  أعلى نسبة  للتعبیر عن الرموز الماسونیة من
أما األنك  ،%)0.330(مرة أي بنسبة  109العین الذي تكرر و كان لرمز الهرم  واإلكسسوارت 

  %).0.006( حصل على أقل نسبة تكرارات حیث تكرر مرتین بنسبة 
  

  .ىخر أالتعبیر عن الرموز الماسونیة بطرق  -ه
  )15(جدول رقم 

 التكرارات والنسب المئویة للتعبیر عن الرموز الماسونیة بطرق آخرى

 النسبة المئویة للتكرار التكرار الرمز الرتبة
 0.330 109 الهرم والعین 1
 0.296 96 شعار درجة الشراینزر 2
 0.247 80 النجمة الخماسیة 3
 0.059 19 عین حورس 4
 0.046 15 مالبس درجة فرسان مالطا الماسونیة 5
 0.009 3 الشمعدان 6
 0.006 2 األنك 7

 1 324 المجموع
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احتوى  ،خرىأالمتعلق بالتعبیر عن الرموز الماسونیة من خالل طرق ) 15(الجدول رقم 

المنبر  ،النجمة الخماسیة ،الهرم والعین ،كتاب إینوخ،عین حورس ،التین : (وهي13على 
السیف  ،شعار درجة الشراینزر الماسونیة ،بافومیت ،نسر درجة المتنورین الماسونیة، الماسوني
  .).المنقلة والفرجار  ،22فأس الدرجة  ،شعار درجة جمجمة وعظام الماسونیة،الماسوني

كان   طرق آخرىویتضح من الجدول أن  أعلى نسبة  للتعبیر عن الرموز الماسونیة من خالل 
أما المنقلة والفرجار حصل على أقل ، %)0.0239(مرة أي بنسبة  54لرمز التنین الذي تكرر 

  %).0.004( نسبة تكرارات حیث تكرر مرة واحدة بنسبة 
-YU-GI" ما هي األفكار الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني : السؤال الرابع -

OH  "  وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls" ؟ 
 )16(جدول رقم 
  

-YU-GI" التكرارات والنسب المئویة لألفكار الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني 

OH  "  وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls"  

 النسبة المئویة للتكرار التكرار الرمز الترتیب
 0.0239 54 التنین 1
 0.168 38 عین حورس 2
 0.146 33 كتاب اینوخ 3
 0.106 24 الهرم والعین 4
 0.084 19 .النجمة الخمسداسیة 5
 0.053 12 المنبر الماسوني 6
 0.044 10 نسر درجة المتنورین الماسونیة 7
 0.04 9 بافومیت 8
 0.035 8 شعار درجة الشراینزر الماسونیة  9
 0.031 7 السیف الماسوني 10
 0.027 6 شعار درجة جمجمة وعظام 11
 0.022 5 22فأس الدرجة  12
 0.004 1 المنقلة والفرجار 13

 1 226 المجموع
    

النسبة المئویة  التكرار الفكرة الترتیب
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" باألفكار الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني  المتعلق) 16(الجدول رقم 
YU-GI-OH  " وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls"،  أفكار وهي 10احتوى على) : 

أوراق ،النظام العالمي الجدید ،الفوضى الخالقة ،تناسخ األرواح ،األعور الدجال ،األسود السحر
  ).االنتساب إلى الماسونیة ،نشر الطاقة ،غسیل األدمغة ،الهولوجرام، التاروت

كانت فكرة السحر األسود  التي   ویتضح من الجدول أن  أعلى نسبة  أفكار ماسونیة 
ّ ،%) 0.220(أي بنسبة  مرة 63تكررت  ا فكرة االنتساب للماسونیة حصلت على أقل نسبة أم

  %).0.028( ت أي بنسبة مرا 8تكرارات حیث تكررت 
" ما مضمون األفكار  الماسونیة التي احتواها كل من األنمي الیاباني : السؤال الخامس-5

YU-GI-OH  "  وبرنامج الرسوم المتحركة"Gravity Falls" ؟ 
  أفكار ماسونیة سیاسیة- أ

 )17(الجدول رقم 
  التكرارات والنسب المئویة لألفكار الماسونیة السیاسیة

  

 للتكرار
 0.220 63 السحر األسود 1
 0.209 60 األعور الدجال 2
 0.178 51 تناسخ األرواح 3
 0.164 47 الفوضى الخالقة 4
 0.045 13 النظام العالمي الجدید 5
 0.042 12 أوراق التاروت 6
 0.042 12 الهولجرام 7
 0.038 11 غسیل األدمغة 8
 0.035 10 نشر الطاقة 9
 0.028 8 نتساب إلى الماسونیةالا 10
 1 287 المجموع 

 النسبة المئویة للتكرار التكرار الفكرة الترتیب
 0.164 47 الفوضى الخالقة 1
 0.045 13 النظام العالمي الجدید 2
 0.641 60 المجموع 
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الفوضى  : (باألفكار الماسونیة السیاسیة احتوى على فكرتین وهما المتعلق) 17(الجدول رقم 
  ).والنظام العالمي الجدید ،الخالقة

احتلت ) 5%0.164(أي بنسبة  47 تكررت فكرة  الفوضى الخالقة أنّ ویتضح من الجدول 
  %)0.045(أما فكرة النظام العالمي الجدید جاءت بالمرتبة الثاني واألخیرة بنسبة ، األولى المرتبة

  األفكار الماسونیة المرتبطة بالدیانات والعقائد  -  أ
  )18(الجدول رقم 
 

  المرتبطة بالدیانات والعقائد التكرارات والنسب المئویة لألفكار الماسونیة

  
 باألفكار الماسونیة المرتبطة بالدیانات والعقائد احتوى على فكرة  المتعلق) 18(الجدول رقم 
  ).السحر األسود : (واحدة وهي 

  %).0.220( مرة أي بنسبة  63تكررت ویتضح من الجدول أن فكرة  السحر األول 
  األفكار الماسونیة المرتبطة باألساطیر - ج

  )19(الجدول رقم 
  التكرارات والنسب المئویة لألفكار الماسونیة المرتبطة باألساطیر

وهي ،باألفكار الماسونیة المرتبطة باألساطیر احتوى على فكرة  واحدة  المتعلق) 16(الجدول رقم 
   ).تناسخ األرواح : (

  %).0.178( مرة أي بنسبة  51ویتضح من الجدول أن فكرة  تناسخ األرواح تكررت 
  
  ىخر أأفكار ماسونیة  -د

  )20(جدول رقم 
  ىالتكرارات والنسب المئویة ألفكار ماسونیة آخر 

  

 النسبة المئویة للتكرار التكرار الفكرة الترتیب
 0.220 63 السحر األسود 1

 النسبة المئویة للتكرار التكرار الفكرة الترتیب
 0.178 51 تناسخ األرواح 1

النسبة المئویة  التكرار الفكرة الترتیب
 للتكرار

 0.209 60 األعور الدجال 1
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األعور : ( أفكار وهي 6واحتوى على  ،الماسونیة اآلخرىباألفكار  المتعلق) 17(الجدول رقم 

نشر  ،الهولوجرام ،أوراق التاروت ،غسیل األدمغة من خالل أجهزة ،االنتساب للماسونیة،الدجال
  ).الطاقة

أي   60ویتضح من الجدول أن  أعلى نسبة   تكرار كانت فكرة األعور الدجال  التي تكررت 
 10الطاقة  حصلت على أقل نسبة تكرارات حیث تكررت  أما فكرة نشر  ،%)0.209(بنسبة 

  %).0.035( مرات أي بنسبة 
" كیف تم  التعبیر األفكار الماسونیة في  كل من األنمي الیاباني : السؤال السادس - YU-

GI-OH وبرنامج الرسوم المتحركة  "   "Gravity Falls"؟ 
 

 من خالل الطقوس التي تم ممارستها  -  أ
 

 )21(جدول رقم 
  التكرارات والنسب المئویة للتعبیر عن  األفكار الماسونیة من خالل الطقوس التي تم ممارستها

  

 0.028 8 االنتساب للماسونیة 2
 0.038 11 غسیل األدمغة من خالل أجهزة 3
 0.04 12 أوراق التاروت 4
 0.042 12 الهولوجرام 5
 0.035 10 نشر الطاقة 6
 0.392 113 المجموع 

 التكرار الطقس الترتیب
 النسبة

 0.464 13 الفوضى الخالقة 1
 0.321 9 غسیل األدمغة من خالل أجهزة 2
 0.143 4 االنتساب للماسونیة 3
 0.071 2 تناسخ األرواح 4
  
 

 28 المجموع
1.000 
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بالتعبیر عن األفكار الماسونیة من خالل الطقوس التي تم  المتعلق) 21(الجدول رقم 
 ،االنتساب للماسونیة ،غسیل األدمغة ،الفوضى الخالقة: ( وهي أفكار 4احتوى على،ممارستها

  ).تناسخ األرواح
  ّ  13أعلى نسبة تكرار كانت فكرة  الفوضى الخالقة التي تكررت ویتضح من الجدول أن

ّ ،%)0.464(مرة  أي بنسبة  ا فكرة تناسخ األرواح  حصلت على أقل نسبة تكرارات حیث أم
  %).0.071(تكررت مرتین أي بنسبة 

  
من خالل اللغة المحكیة-ب  

 )22(جدول رقم 
  الماسونیة من خالل اللغة المحكیةالتكرارات والنسب المئویة للتعبیر عن  األفكار 

احتوى على  ،اللغة المحكیة  خالل بالتعبیر عن األفكار الماسونیة من المتعلق) 19(الجدول رقم 
االنتساب  ،الهولوجرام ،تناسخ األرواح ،النظام الجدید ،األعور الدجال،الفوضى: ( أفكار وهي 7

ویتضح من الجدول أن  أعلى نسبة تكرار كانت لفكرة  الفوضى الخالقة التي ). للماسونیة
أما فكرة االنتساب للماسونیة حصلت على أقل نسبة ،  %)0.263(مرة  أي بنسبة  30تكررت

  %).0.035(نسبة بمرات  4تكرارات حیث تكررت 
  من خالل الشخصیات - ج

  )23(جدول رقم 
 التكرارات والنسب المئویة للتعبیر عن  األفكار الماسونیة من خالل الشخصیات

  الفكرة الترتیب
 كلمة -عبارة

 النسبة المئویة للتكرار التكرار

 0.263 30 عبارة -الفوضى الخالقة 1
 0.254 29 عبارة -السحر األسود 2
 0.184 21 عبارة -األعور الدجال 3
 0.123 14 عبارة -النظام العالمي الجدید 4

 0.061 7 عبارة -تناسخ األرواح 5
 0.053 6 عبارة - الهولوجرام 6

 0.035 4 عبارة -االنتساب للماسونیة 7
 1.000 114 المجموع 

 النسبة التكرار الفكرة الترتیب
 0.544 37 تناسخ األرواح 1
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 ،بالتعبیر عن األفكار الماسونیة من خالل الشخصیات  المتعلق) 23(الجدول رقم 
ّ  ).الهولوجرام،األعور الدجال،تناسخ األرواح: (أفكار وهي 3واحتوى على   ویتضح من الجدول أن

أما فكرة  ،%)0.544(مرة أي بنسبة  37 أعلى نسبة   تكرار كانت تناسخ األرواح التي تكررت
  %).0.5059( مرات بنسبة  4یث تكررت الهولجرام  حصلت على أقل نسبة تكرارات ح

 التعبیر بطرق آخرى -د
  )24(جدول رقم 

  خرىأالتكرارات والنسب المئویة للتعبیر عن األفكار الماسونیة بطرق 

أفكار  4خرى واحتوى على أبالتعبیر عن األفكار الماسونیة بطرق  المتعلق) 24(جدول رقم ال
  ).الهولوجرام ،السحر األسود ،األعور الدجال ،أوراق التاروت: (وهي

  ّ مرة   70أعلى نسبة تكرار كانت ألوراق التاروت التي تكررت ویتضح من الجدول أن
على أقل نسبة تكرارات حیث تكررت مرتین  أما فكرة الهولجرام حصلت ،%)0,0680(أي بنسبة 

  %).0.019( بنسبة 
" ما الشخصیات الماسونیة التي  ظهرت  في كل من األنمي الیاباني : السؤال السابع  -7

YU-GI-OH  "وبرنامج  الرسوم المتحركة"Gravity Falls"  ؟  
 )25(جدول رقم 

" التكرارات والنسب المئویة للشخصیات الماسونیة التي  ظهرت  في كل من األنمي الیاباني 
    "Gravity Falls"وبرنامج  الرسوم المتحركة" یوغي یو 

 0.397 28 األعور الدجال 2
 0.059 4 الهلولجرام 3

 1.000 68 المجموع

 النسبة التكرار الفكرة الترتیب
 0.680 70 أوراق التاروت 1
 0.204 21 األعور الدجال 2
 0.097 10 السحر األسود 3
 0.019 2 الهولوجرام 4

 1.000 103 المجموع

النسبة المئویة  التكرار الشخصیة الترتیب
 للتكرار

 0.243 68 أعضاء ماسون 1



76 
 

" الشخصیات الماسونیة التي  ظهرت في كل من األنمي الیاباني  المتعلق) 25(الجدول رقم 
أعضاء : ( شخصیات وهي9احتوى على    "Gravity Falls"وبرنامج  الرسوم المتحركة" یوغي یو 

عضوة ،رئیس محفل ،العین والهرم ،32ماسوني من الدرجة  ،یرمز إلى أعوان الدجال - التنین ،ماسون
  ).ماسوني من درجة أستاذ،تناسخ األرواح ،الدجالاألعور ،ماسونیة

مرة  أي بنسبة  68ویتضح من الجدول أن  أعلى نسبة تكرار كانت  لألعضاء الماسون والتي تكررت  
 4أما شخصیة ماسوني من درجة أستاذ  حصلت على أقل نسبة تكررات حیث تكررت ، %)0.243(

  %).0.014(مرات بنسبة 
كیف تم التعبیر عن الشخصیات الماسونیة  في التي  ظهرت  في كل من األنمي : لسؤال الثامنا- 8

 ؟  "Gravity Falls"وبرنامج  الرسوم المتحركة"  YU-GI-OH" الیاباني 
  التعبیر عن الشخصیات الماسونیة من خالل الرجال  - أ

  )26(جدول 
  الماسونیة من خالل الرجالالتكرارات والنسب المئویة للتعبیر عن الشخصیات 

وهي  5احتوى على  ،بالتعبیر عن الشخصیات الماسونیة من خالل الرجال  المتعلق) 26(الجدول رقم 
ماسوني من ،األعور الدجال ،رئیس محفل ،32ماسوني من الدرجة ، أعضاء ماسون: (وهي، شخصیات
  ).درجة أستاذ

 0.214 60 یرمز إلى أعوان الدجال -التنین 2

 0.211 59 32ماسوني من الدرجة  3
 0.111 31 العین والهرم 4
 0.082 23 رئیس محفل 5
 0.057 16 عضوة ماسونیة 6
 0.036 10 األعور الدجال 7
 0.32 9 تناسخ األرواح 8
 0.014 4 ماسوني درجة أستاذ 9
  280 1 

 النسبة المئویة للتكرار التكرار داللتها الشخصیة الترتیب
    رجل 

 0.243 68 أعضاء ماسون  1

 0.211 59 32ماسوني من الدرجة   2

 0.082 23 رئیس محفل  3

 0.036 10 األعور الدجال  4

 0.014 4 ماسوني درجة أستاذ  5

 1 164 المجموع
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مرة   68ویتضح من الجدول أن  أعلى نسبة   تكرار كانت  لألعضاء الماسون والتي تكررت   
أما شخصیة ماسوني من درجة أستاذ  حصلت على أقل نسبة تكررات حیث ، %)0.243(بنسبة  أي

  %).0.014(مرات بنسبة  4تكررت 
  التعبیر عن الشخصیات الماسونیة من خالل النساء-أ

  )27(جدول 
  التكرارات والنسب المئویة للتعبیر عن الشخصیات الماسونیة من خالل النساء   

  

احتوى على شخصیة واحدة  ،بالتعبیر عن الشخصیات الماسونیة من النساء  المتعلق) 27(الجدول رقم 
  ).عضوة ماسونیة: ( وهي

  %).0.057(مرة بنسبة  16ویتضح من الجدول أنها تكررت   
  

  الشخصیات الماسونیة من خالل األطفالالتعبیر عن  - ج
  )28(جدول رقم 

  التكرارات والنسب المئویة للتعبیر عن الشخصیات الماسونیة من خالل األطفال

ِ  المتعلق) 28(الجدول رقم  على تكرارات  بالتعبیر عن الشخصیات الماسونیة من خالل األطفال لم یحتو
  .ونسب مئویة

  الخیالةارتباط الشخصیات الماسونیة بالشخصیات  -د
  )29(جدول رقم 

  التكرارات والنسب المئویة للتعبیر عن الشخصیات الماسونیة من خالل شخصیات خیالیة

 النسبة المئویة للتكرار التكرار داللتها الشخصیة الترتیب
    امرأة 

 0.057 16 عضوة ماسونیة  1

 النسبة المئویة للتكرار التكرار داللتها الشخصیة الترتیب

ــ طفل  1 ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ  ــــــــ

النسبة المئویة  التكرار داللتها الشخصیة الترتیب
 للتكرار

    شخصیة خیالیة 

یرمز إلى أعوان  -التنین  1
 الدجال

60 0.214 

 0.111 31 العین والهرم  2

 0.32 9 األرواحتناسخ   3
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احتوى  ،بالتعبیر عن الشخصیات الماسونیة من خالل الشخصیات الخیالیة  المتعلق) 26(الجدول رقم 
 ).تناسخ األرواح ،العین والهرم ،التنین یرمز إلى أعوان الدجال: ( هيشخصیات  3على 

والذي تكرر ،ویتضح من الجدول أن  أعلى نسبة تكرار كانت  للتنین الذي یرمز إلى أعوان الدجال   
 9أما تناسخ األرواح  حصلت على أقل نسبة تكررات حیث تكررت  ،%)0.214(  مرة  أي بنسبة  60

  %).0.32(مرات بنسبة 
  

   

 1 100 المجموع  
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 الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات
  :النتائج

  
  :التوصیات
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 الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات
  :النتائج

 واألفكار الرموز على التعرف إلى هدفت التي الدراسة نتائج مناقشة الفصل هذا یتضمن
 وفیما. Gravity Fallsوبرنامج الرسوم المتحركة  YO-GI-OHاألنمي الیاباني  في الماسونیة

  .االستمارة تحلیل ونتائج الدراسة أسئلة على عتمادالبا النتائج مناقشة یلي
ما هي الرموز الماسونیة التي احتواها كل من : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول -

  ؟gravity fallsوبرنامج الرسوم المتحركة   YO-GI-OH األنمي الیاباني
أظهرت النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الخاص بالرموز الماسونیة التي ظهرت 

رمز ماسوني وبلغ عدد  33عینة الدراسة، أنّ عدد الرموز الماسونیة التي ظهرت بلغت في 
ا رمز  175وكانت أعلى نسبة تكرار لرمز الهرم والعین الذي تكرر . مرة993تكرارهم  ّ مرة، أم

  .السالم الماسوني لدرجة المبتدئ حصل على أقل نسبة تكرار حیث تكرر مرتین فقط
ور هذه الرموز على الشاشة بلغ مجموع  مدة ظهور الرموز الماسونیة  أما فیما یتعلق بزمن ظه

وكان أعلى زمن ظهور لرمز الهرم والعین الذي  ظهر ، دقیقة 88ثانیة أي ما یعادل  5292
أما أقلّ نسبة ظهور كانت لرمز السالم الماسوني لدرجة . دقیقة 16ثانیة أي ما یقارب  987

  .ثانیة فقط 12المبتدئ الذي ظهر 
ومما سبق یالحظ أن نسبة تكرارات الرموز الماسونیة عالیة ومدة ظهورها كبیرة جدًا مقارنة مع 

  .دقیقة 249دقیقة من أصل  88المدة اإلجمالیة للحلقات،حیث ظهرت الرموز الماسونیة لمدة 
حیث ثبت ، إن تكرار الرموز الماسونیة بهذه النسبة یعمل ترسیخها بشكل أكبر في مخیلة الطفل

تمكنها من استنهاض ، علمیًا أن أي أشكال هندسیة تعمل على تحدید نماذج للتردادت الدماغیة
حیث أن تكرار هذه اارموز بشكل كبیر یعمل على ،  ذات الحالة التي یمتلكها كل نموذج

األمر الذي یؤدي إلى  تأثر األطفال بها وتقبلها كواقع .ترسیخها كصورة ثالثیة األبعاد في دماغه
  .يثقاف

ما مضامین الرموز الماسونیة التي احتواها كل : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -
  ؟gravity fallsوبرنامج الرسوم المتحركة   YO-GI-OH األنمي الیاباني

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الخاص بمضامین الرموز الماسونیة التي احتوتها عینة 
ّ أعلى نسبة تكرارات كانت للرموز الماسونیة المرتبطة بالفراعنة، حیث بلغ مجموع  الدراسة، أن

مرة، واحتل رمز الهرم والعین الماسوني ضمن هذا التصنیف على أكثر عدد  393تكراراتها 
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 16ثانیة أي ما یقارب  987مرة  ومدة ظهوره على الشاشة كانت  157رارات، حیث تكرر تك
  .دقیقة

ا فیما یتعلق بمدة ظهور هذه الرموز على الشاشة احتلت الرموز الماسونیة المرتبطة  ّ أم
ثانیة، أي  1975بالفراعنة على أعلى نسبة ظهور أیضًا حیث بلغت مدة ظهورها على الشاشة 

  . دقیقة 32ما یقارب ال
أما أقل نسبة تكرار كانت للرموز الماسونیة اآلخرى حیث تكرر  رمز واحد وهو التنین، الذي 

  .دقائق 8ثانیة أي ما یقارب ال 497مرة ومدة ظهوره على الشاشة  57تكرر 
ومما سبق یتضح مدى ارتباط الماسونیة مع الحضارة الفرعونیة من خالل نسبة تكرار الرموز 

  . فراعنةالمتعلقة بال
 كیف تم التـــعبیر عن الرموز الماســــــونیة التي : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث -

 gravityوبرنامج الرسوم المتحركة   YO-GI-OH احتواها كل من األنمي الیاباني

falls؟  
أن  أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الخاص بكیفیة التعبیر عن الرموز الماسونیة

أعلى نسبة تكرار كانت للتعبیر عن الرموز الماسونیة من خالل المالبس واإلكسسوارات، حیث 
  .مرة 324رموز بلغ عدد تكرارهم  7احتوى الجدول على 

أما أقل نسبة تكرارات كانت للتعبیر عن للتعبیر عن الرموز الماسونیة من خالل لغة الجسد والتي 
  .مرة 12رموز بلغ تكرارهم  3ظهر فیها 

ما هي األفكار الماسونیة التي احتواها كل من : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع -
 ؟gravity fallsوبرنامج الرسوم المتحركة   YO-GI-OH األنمي الیاباني

عدد األفكار الماسونیة التي أن أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الخاص باألفكار الماسونیة 
مرة، وكانت أعلى نسبة تكرار لفكرة السحر  287أفكار تكررت  10عینة الدراسة ظهرت في 

 8أما أقل نسبة كانت لفكرة االنتساب إلى الماسونیة حیث تكررت ، مرة 63األسود التي تكررت 
  .مرات

وبناء على ، حلقة لها تأثیر بالغ على الطقل 12خالل  63إن تكرار فكرة وطقوس  السحر األسود 
ما جاء في نظریة التعلم اإلجتماعي فإن األطفال سیكتسبون سلوكًا سلبیا جدیدًا  من خالل غزو 

  . عقولهم بهذه الممارسات الشیطانیة
األفكار الماسونیة التي احتواها كل من ما مضمون : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

 ؟gravity fallsوبرنامج الرسوم المتحركة   YO-GI-OH األنمي الیاباني

ّ أعلى نسبة   أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الخاص بمضامین األفكار الماسونیة أن
  .مرة 113أفكار تكررت  6تكرارات كانت لألفكار الماسونیة األخرى والتي احتوت على 
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أما  أقلّ نسبة تكرارات كانت لألفكار الماسونیة المرتبطة باألساطیر، حیث ظهرت فیها فكرة 
  .مرة 51واحدة  وهي تناسخ األرواح التي تكررت 

كیف تم التعبیر عن األفكار الماسونیة في كل : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس -
 ؟gravity fallsالرسوم المتحركة  وبرنامج  YO-GI-OH من األنمي الیاباني

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال السادس الخاص بكیفیة التعبیر عن األفكار الماسونیة  أن أعلى 
نسبة تكرار كانت للتعبیر عن األفكار الماسونیة من خالل اللغة المحكیة حیث احتوت هذه الفئة 

  .مرة 114أفكار  تكررت  7على 
ا أقلّ نسبة تكرار ّ كانت للتعبیر عن األفكار الماسونیة من خالل الطقوس التي تم ممارستها،  أم

  .مرة 28أفكار  تكررت  4حیث احتوت هذه الفئة على 
ما الشخصیات الماسونیة التي ظهرت في كل  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابع -

 ؟gravity fallsوبرنامج الرسوم المتحركة    YO-GI-OH من األنمي الیاباني

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال السابع الخاص بالشخصیات الماسونیة أن عدد  الشخصیات التي 
مرة، وأعلى نسبة تكرار كانت لشخصیة األعضاء  280وبلغ عدد تكرارها ، شخصیات 9ظهرت 

  .مرة 68الماسونین والتي تكررت 
  .مرات فقط4یث تكررت أما أقل نسبة تكرار كانت لشخصیة الماسوني من درجة أستاذ، ح

كیف تم التعبیر عن الشخصیات الماسونیة التي : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن -
 ؟gravity fallsوبرنامج الرسوم المتحركة   YO-GI-OH ظهرت في كل من األنمي الیاباني

 أنّ أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن الخاص بالتعبیر عن الشخصیات الماسونیة 
 5أعلى نسبة تكرار كانت للتعبیر عن الشخصیات الماسونیة من خالل الرجال حیث ظهرت 

  .شخصیة 164وبلغ عدد تكراراتها ، شخصیات متعلقة بهذه الفئة
أما . مرة 68وحصلت شخصیة األعضاء الماسون على أكبر نسبة تكرار حیث تكررت 

  . مرات 4التي تكررت أقل نسبة تكرار كانت لشخصیة ماسوني من درجة أستاذ و 
حیث لم  ،أما أقل نسبة تكرار للتعبیر عن الشخصیات الماسونیة كانت للتعبیر من خالل األطفال

  .یظهر في هذه الفئة أي تكرار أو نسبة
تشابهت مع نتائج الدراسة الحالیة في  ومما سبق ال توجد أي دراسة من الدراسات السابقة

الدراسات السابقة  ركزت على معالجة  جمیع أنعلى الرغم من  ،أي محور من المحاور
التي عالجت  یدةأن هذه الدراسة الوح إالّ  ،برامج الرسوم المتحركةالتي تحتویها  مضامین ال

  .ة التي تحتویها برامج الرسوم المتحركةموضوع األفكار والرموز الماسونی
ّ أوفي هذا الصدد تؤكد الباحثة   ً ، صابت في اختیار الموضوعأها ن ا لما كشفت نظر

مة ّ تحتویها ولما ، هالدراس أسئلةاذ حققت الدراسة هدفها في االجابة على  ،الدراسة من نتائج قی
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برامج الرسوم المتحركة من مضامین ماسونیة بحتة، وهذا یدل على سیطرة الماسونیة على وسائل 
  .محض الصدفةاإلعالم،حیث ال یمكن أن تعالج برامج الرسوم المتحركة الفكر الماسوني ب

  :التوصیات
 ً   :بما یليتوصي هذه الدراسة من نتائج فإن الباحثة أظهرت  على ما  وبناء

 :توصیات الباحثة في مجال التربیة واإلعالم -
ومنها كلیات اإلعالم إلى دراسة أثر  ،میة والتربویةالمؤسسات األكادی امضرورة قی - 1

بتعاد عن التركیز على الوا، تعرض األطفال إلى برامج الرسوم المتحركة بشكل معمق
 .تحلیل القیم المستهلكة والتي تم معالجتها بشكل متكرر

لمعرفة مدى تأثیر الرموز واألفكار الماسونیة ، إجراء دراسات على عینة من األطفال - 2
 .على اتجاهات األطفال مع إعطاء نتائج واضحة 

  :األطفال ومنتجي الرسوم المتحركةلقنوات  توصیات الباحثة -
لرصد ما یعرض على شاشات األطفال المتخصصة  لضمان  یل الدور الرقابيتفع - 1

 .عدم عرض برامج الرسوم المتحركة التي تحتوي مضامین سلبیة
ستثمار في إنتاج الشركات اإلنتاج السینمائي والتلفزیوني العربیة على اضرورة قیام  - 2

ً  ،رسوم متحركة عربیة ذات أهداف وطنیة وقومیة تنسجم مع قیمنا  اتحمل قیم
 .العربیة

یة باجنتقاء برامج الرسوم المتحركة اإلیعلى اإدارة القنوات التلفزیونیة العربیة  تشدید - 3
 ّ ّ  لضمان عدم بث   .ة فیهاالمضامین السلبی

  :لآلباء والمعلمین الباحثة  توصیات -
برامج قیام العائلة والمدرسة بدورها في نشر الوعي حول ما یعرض من أفكار دخیلة في  - 1

 .كالفكر الماسوني،الرسوم الرسوم المتحركة
 .إكساب الطفل الحس الناقد لما یشاهده حتى یمیز بین الصواب والخطأ - 2
مشاهدة األطفال للرسوم المتحركة لتالفي األضرار التي تنتج عن ادمانهم الحد من فترات  - 3

  .برامج بغض النظر عن المادة المعروضةلمشاهدة هذه ا
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دار األوائل : دمشق  -سوریا، 5ط، )محمد منیر إدلبي( ترجمة ، واألهرامات الكبرى

 .للنشر والتوزیع
دار الكتاب : القاهرة- دمشق، 1ط، فضائح ورموز الماسونیة.)2011( حامد،مرعي .55

 .العربي
، 1ط، طقوس وشفرات ودسائس - خفایا وأسرار الماسونیة). 2011( حامد ، مرعي .56

 .دار الكتاب العربي: القاهرة - دمشق
العالمیة للنشر الدار : الهرم، دراسات في إعالم الطفل.)2006(محمود أحمد ، مزید .57

 .والتوزیع
دار  :عمان، 1ط، مناهج البحث العلمي وتحلیل الخطاب.)2010(بسام ، المشاقبة .58

 .أسامة للنشر والتوزیع
: دمشق القاهرة ، 1ط، القبالة وشفرة التوراة والعهد القدیم).2007(الحسیني ، معدي .59

 .دار الكتاب العربي
 .للجمعیة الماسونیةاألسرار الخفیة ). 1900(شاهین ، مكاریوس .60
دار  :عمان، 2ط، مناهج البحث في التربیة وعلم النفس.)2002(سامي ، ملحم .61

 .المسیرة للنشر والتوزیع
 .الناشر العربي: دمشق، 1ط، دون في األرضسالمف.)1973(سلیمان ، ناجي .62
نحو القمة : حمص، 1ط، لغزو الفكري في أفالم الكرتونا.)2007(أحمد ، نتوف .63

 .للطباعة والنشر
دار : بیروت، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة.) 2007( انطوان وآخرون  ،نعمة .64

 .الشرق
: بیروت، )ناجي نعمان( ترجمة ، البناؤون األحرار -الماسونیة).1980(بول ، نودون .65

 .المطبعة البولیسیة
 .دار الجلیل للنشر: عمان، برتوكوالت حكماء صهیون).1984(عجاج ، نویهض .66
، ماذا فعلت؟ ومن خدمت؟ -الماسونیة والمنظمات السریة).2004( عبدالمجید ، همو .67

 .دار األوائل للنشر والتوزیع: دمشق -سوریة، 2ط
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، 2ط، )حمدي الصاحي(ترجمة ، فضح اللعبة الماسونیة). 2004(ولتون ، هنه .68

 .دار قتیة للطباعة والنشر: دمشق -بیروت
 ).الكتاب مجهولة معلومات . (  مذكرات سفیر بمملكة الدجال .69

 :الرسائل الجامعیة واألبحاث -ثانیاً 

القیم التي تعكسها برامج األطفال في القنوات الفضائیة . )2002(محمد عبداهللا ، أحمد .1
 .جامعة عین شمس، معهد الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر، العربیة

  ،دراسة تحلیلیة: القیم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة.) 2004( علیان ، الحولي .2
 .غزة، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة

أثر الماسونیة على الثقافة العربیة واإلسالمیة وأسالیب .)2012(عبدالحمید ، السید .3
 .جامعة المنفویة، كلیة األداب، رسالة ماجستیر، مواجهتها

ة التي تعززها أفالم الرسوم المتحركانماذج من القیم ). 2010( عائشة ، الشهري .4
رسالة ، دراسة تحلیلیة -المخصصة لألطفال من وجهة نظر التربیة اإلسالمیة

 .جامعة أم القرى، كلیة التربیة، ماجستیر
دور التلفزیون والصحف في ترتیب أولویات الجمهور اللیبي ). 2003(سالم ، بالحاج .5

 .مصر، جامعة القاهرة، كلیة ااإلعالم،، رسالة دكتوراة، نحو القضایا الخارجیة
دراسة تحلیلیة في : لغة الجسد في برامج الرسوم المتحركة.)2013( هیثم ، عبنده .6

، كلیة اإلعالم، رسالة ماجستیر، " مغامرات عدنان" النسخة العربیة من برنامج األطفال 
 .األردن، عمان،جامعة الشرق األوسط

نایر العقیدة الماسونیة كثقافة فرعیة في ضوء أحداث ثورة ی.)2011(محمد ، محروس .7
  .مصر، جامعة حلوان، رسالة ماجستیر، 2011

 
  :األبحاث والدوریات: ثالثاً 

المجلة اإلجتماعیة ، أولویات اإلعالم وتشكیل الرآي العام، ) 1993(هبة ، جمال الدین .1
  .10ص،)5(30، القومیة
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مجلة ، " تأثیر الرسوم المتحركة المستوردة على الطفل القطري" ، )2002(لولوة ، راشد .2
 .264- 205ص، )7.(2، الطفولة والتنمیة

في بعض ) الفردي ( االتصال الشخصي : دراسة مبسطة بعنوان) 2011( فؤاد ، الكرشة .3
 عمان -األردن، جامعة الشرق األوسط، رموز الماسونیة

- 5-3  /الثالثاء  5926صحیفة تشرین العدد .ما وراء السالم. ریتشارد نیكسون .4
  .12ص، م1994

  :اإلكترونیةالمواقع : رابعاً 

- http://www.alukah.net/culture/0/19772    

- http://www.youtube.com/watch?v=ud5JqDx4ejc  

- http://www.youtube.com/watch?v=REX0nNY42NU  

- http://www.youtube.com/watch?v=Zoy2U1EVh0Q 

- https://www.youtube.com/watch?v=Z6DZsWhSjhA 

  المراجع األجنبیة: ثانیاً 

Analysis of Children's Learning From Cartoons Booth, L (1997)   -1
, Communication Research , Vol.50,P, 298Television 

 th,4Mass Comunication Theory:An IntroductionDenis,Mcquall,  -2
Editiion( London:Sage Publisher,2000).  

Children's Perceptions of Tv reality.In journal Peters.(1998)  Nikken &  -3
,Vol.No.4pof Broadcasting and Electronic Media 

Expanding Strategic Maxwell, Mccombs, Explorere and Surveyors:: -4
Setting Resarch In: Journalism Quartely,Vol.69,No.4,Winter   For Agenda

1992.  
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  اتقــــــــــالمالح
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  )1(ملحق رقم 

حكمي االستبانة ُ   اسماء م

  

 جهة العمل التخصص العلمي الرتبة األكادیمیة اإلسم الرقم 

 جامعة الشرق األوسط تحریر إعالمي أستاذ د أدیب خضور.أ -1

بحث علمي وتحلیل  أستاذ د محمد النعیمي.أ -2
 بیانات

 جامعة الشرق األوسط

مناهج وطرق التدریس   أستاذ  محمد الحدیدي د.أ  -3
 في التربیة

  جامعة الشرق األوسط

عالم أستاذ مشارك كامل خورشید. د -4 ٕ  جامعة الشرق األوسط صحافة وا

إعالم –تاریخ معتمد  أستاذ مساعد محمد المناصیر. د -5
 .إذاعة وتلفزیون

 جامعة الشرق األوسط

عالمصحافة  أستاذ مساعد  یوسف حمید. د -6 ٕ  جامعة الشرق األوسط وا

 جامعة البترا إعالم أستاذ مساعد عبدالكریم الدبیسي.د -7

عالم أستاذ مساعد إبراهیم خصاونة.د -8 ٕ  جامعة البترا صحافة وا

 جامعة البترا إعالم أستاذ مساعد محمد صاحب سلطان.د -9
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 )2(ملحق 

  .بسم اهللا الرحمن الرحیم

  تحكیم إستمارة تحلیل مضمون

  :تحیة طیبة وبعد

  :بعنوان  تقوم الباحثة بإجراء دراسة  

 الرموز واألفكار الماسونیة في برامج  الرسوم المتحركة

  )أنموذجًا    "Gravity Fallsوبرنامج الرسوم المتحركة  "  YU-GI-OH"  األنمي الیاباني( 

  دراسة تحلیلیة

لمتطلبات الحصول على درجة وذلك إستكماًال ، لدكتور صباح یاسین المفرجيف ابإشرا
حوالي  وقد قامت الباحثة بإعداد كشاف رموز ماسونیة یحتوي على . في اإلعالم الماجستیر

  .رمز من رموز الماسونیة ستُستخدم ألغراض التحلیلالمئتان 

فإنه یشرفني أن أضع ، واعتمادها على رؤیتكم، ونظرًا ألهمیة آرائكم حول هذه الدراسة
على فقرات اإلستمارة فأرجو التكرم في وضع تعلیقاتكم واقترحاتكم ، بین أیدیكم ستمارةهذه اإل

شاكرین لكم حسن تعاونكم ، كموجهة نظر  مناسبُا من بما ترونه ومدى صحة صیاغة الفقرات
  .واهتمامكم

ال خالد العملة: الباحثة    .عُ

  .جامعة الشرق األوسط -كلیة اإلعالم 

 715-752-791-00962:رقم الهاتف 
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  .استمارة تحلیل المضمون
  :     مدة الحلقة :         رقم الحلقة :   اسم البرنامج 

  ووحدة الزمن وحدة الفكرة والموضوع  -

والزمن الذي استغرقته  ) قیل؟  ماذا( الرموز الماسونیة ب المرتبطمضمون الموضوع فئة :  اوالً 
  الرموز في الظهور على الشاشة 

  )كیف قیل ؟( الرموز الماسونیة  أشكال التعبیر عن  فئة   -وحدة الموضوع : ثانیًا 

الفرعیة لمضمون الرموز الفئات   الرموز الماسونیة
  الماسونیة

  الزمن  التكرار  الرمز

        بالماسونیة المرتبطة الرموز  - 1  

الرموز المرتبطة بدرجات  - 2  
  الماسونیة

      

        الیهودیةبالرموز المرتبطة  - 3  

        دة الشیطانباالمرتبطة بع الرموز - 4  

        الرموز المرتبطة بالفراعنة - 5  

        آخرى- 6  

كیفیة  التعبیر عن  الرموز 
  الماسونیة

 الفئات الفرعیة

 رموزلكیفیة التعبیر عن ال
  الماسونة

  التكرار  الرمز

      من خالل لغة الجسد - 1  

من خالل األشكال  - 2  
  األبنیة-المعماریة

    

    من خالل الرسومات  - 3  
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  )ماذا قیل ؟( فئة مضمون األفكار الماسونیة  -وحدة الموضوع: ثالثاً 

  

   

 والزخارف والمنحوتات
  والتماثیل

من خالل المالبس  - 4  
  واإلكسسوارات

     

      آخرى - 5  

        

الفئات الفرعیة لمضمون   األفكار الماسونیة
  األفكار الماسونیة

  التكرر  الفكرة

      أفكار سیاسیة - 1  

بالدیانات أفكار مرتبطة  - 2  
  .والعقائد

    

أفكار مرتبطة  - 3  
  .باألساطیر

    

      آخرى - 4  
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  )كیف قیل؟( فئة كیفیة التعبیر عن األفكار الماسونیة  - وحدة الموضوع: رابعاً 

 

 

   

كیفیة التعبیر عن األفكار 
  الماسونیة

الفئات الفرعیة لكیفیة التعبیر 
  .عن األفكار الماسونیة

    

من  خالل الطقوس التي  - 1  
  ممارستهاتم 

  التكرار  الطقس

        

  كلمة - عبارة  من خالل اللغة المحكیة - 2  

  

  التكرار

        

من خالل  - 3  
  الشخصیات

  التكرار  الفكرة

        

      آخرى-4  
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 وحدة الشخصیة  -

  :مالحظات المحكمین

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................  

  

  : ..................................التوقیع 

 ..................................: لتاریخ 

  التكرار  داللتها  الفئات الفرعیة المتعلقة بالشخصیات  الشخصیات

      رجل - 1  

      امرأة - 2  

      طفل - 3  

      خیالیة  شخصیة  - 4      

التخصص   اسم المحكم
  العلمي

مكان العمال   الرتبة األكادیمیة
  الحالي

  وسیلة اإلتصال

  إیمیل /رقم ھاتف
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  )3(ملحق رقم 

  كشاف الرموز الماسونیة العام

  

ز الماسونیة وأصلها و قامت الباحثة بتجمیع الجدول التالي والذي یحتوي على جمیع الرم
  .ودالالتها

رموز الماسونیة الزرقاء 
الدرجات من ( الرمزیة- 

1-3 .( )1(  

  

  دالالتھ  الرمز

  .المبتدئ –الدرجة األولى 

  

  .اللوحة الرمزیة المتعلقة بدرجة المبتدئ

لهذا الرمز معنى باطني والذي یدل على   .الزاویة القائمة فوق الفرجار
فالمسطرة تدل ، عالقة المخلوق بالخالق

والمنقلة على ، على عالقة األرض بالسماء
ویفسرها آخرون أن .عالقة السماء باألرض

هذا الرمز یمثل عامودین من أعمدة 
وجوب  إلى رمزاً والبعض یفسرها . سلیمان

العمل  حسب القانون الماسوني، والسیر 
   .الخطة الماسونیةحسب 

  

  

  .المصافحة لدرجة المبتدئ
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  .عالمة التعارف لدرجة المنتسب المتدرب

  

  

  .عالمة االستغاثة لدرجة المنتسب المتدرب

  .حال المبتدئ عند دخول المحفل ألول مرة

 

كشف منطقة القلب ما یعني رمزًا الیرمز 
  .قًا أن علیه أن یكون صاد

فیرمز إلى  كشف الركبة الیمنىأما 
  .التواضع

   

 احترام إلىفترمز  تعریة القدم الیسرىأما 
المكان المقدس الذي هو على وشك تجاوز 

  .عتبته 

  

یدل   الضماد الذي یمنعه من الرؤیاأما 
ما زال حتى هذه اللحظة على أن العضو 

   .أعمى

  

الصورة الثانیة صورة حقیقیة لعضو مبتدئ 
  .داخل محفل ماسوني

      

  )2(.زمیل الحرفة –الثانیة الدرجة 

  

  

  .اللوحة الرمزیة للدرجة الثانیة



100 
 

  .الشاقول

  

وجوب السیر باستقامة في األحوال 
. المختلفة، كما یرمز إلى العدالة والمساواة

وجعل العواطف واألحكام  منطبقة على 
  .خطة الواجب الحقیقي

  .الزاویة القائمة

  

وجوب العمل  حسب القانون   إلىرمزًا 
  .الماسوني، والسیر حسب الخطة الماسونیة

  .الفادن

  

یدل على كون البشر جمیعًا من أصل 
ن  ٕ واحد وطبع واحد ولهم الرجاء الواحد، وا
یكن االمتیاز بینهم ضروریًا ألجل االنقیاد 
ومكافأة المحسنین عمالً والمستحقین 

  .تلطیفاً 

  

  .الكرة األرضیة

  

    

  

  

، والدوري، التوسكاني( األعمدة الخمسة 
  ).والمركب، والكورنثي، واألیوني

  

ترمز للعمل وفقًا للمبادئ والزمن والعلم 
  .والحمایة

  

  

المصافحة السریة لدرجة زمیل الحرفة 
  ).تستخدم خارج المحفل(

  

  

  .عالمة التعارف لدرجة زمیل الحرفة



101 
 

  

  

  .عالمة االستغاثة لدرجة زمیل الحرفة

      

  .األستاذ الماسوني –الدرجة الثالثة 

  

  .اللوحة الرمزیة للدرجة الثالثة

  .المالج أوالمسطرین

  

بین األساتذة  يتمثل الحب االخو 
الماسونیین كما كان البناؤون یستخدمونها 

  .في وضع اإلسمنت بین األحجار

  .الدرجات الثالث

  

تمثل مراحل حیاة اإلنسان من صبا وشباب 
  .وشیخوخة

  .إناء البخور

  

یمثل نقاء القلب كما یمثل األضحیة التي 
  .یتم تقدیمها إلى اآللهة

  .نبات السنط

  

یرمز إلى أسطورة أحیرام وبناء الهیكل 
واألكاسیا شجرة مقدسة عند . المزعوم

الماسون، وغصن األكاسیا الموضوع على 
ال، والوزال  ّ جثة أحیرام له عالقة مع الوز

فصیلة القرنیات كان نبات زهره أصفر من 
 .یستعمل لدفن الموتى عند القدماء

وفي نصوص التوراة من العهد القدیم 
نصوص حول األكاسیا، وأنه الخشب غیر 
القابل للفساد، وأنها شجرة من الصحراء 

وفي سفر الخروج أنهم . الكبرى في إسرائیل
ففي . صنعوا طاولة من خشب األكاسیا

شب واصنع المذبح من خ: "هذا السفر
السنط، ولیكن طوله خمسة أذرع وعرضه 
خمسة أذرع، مربعًا یكون المذبح، وثالثة 

 ."أذرع علوه

ستخدام لألكاسیا یؤكد إن هذا التقدیس واإل
كذلك على االرتباط بین الماسونیة والنص 

 .التوراتي
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  .خلیة النحل

  

  .تمثل العمل الدؤوب ومساعدة اآلخرین

  .كتاب القوانین

  

سیف الحارس ویمثل السریة الذي یحمیه 
والتزام الصمت وخاصة عند التعامل مع 

ویشیر السیف إلى  .أعداء الماسونیة
العدالة التي ستطال الناس مهما حاولوا 
إخفاء الحقیقة أو ربما یمثل القضاء على 
األعضاء الذین یفشون األسرار أو یعادون 

  .الماسونیة

  .النجوم والشمس والقمر 

  

ماسونیة قدیمة بقدم هذه یقصد بها أن ال
  .االفالك

  .الشیخ والعمود المنكسر 

  

تمثل العذراء إیزیس وهي تبكي على 
بینما یصب حورس  ،أوزوریس في بیبلوس

  .إله الوقت عطر اآللهة على رأسها

  .المرساة وفُلك سفینة نوح 

  

  .یرمزان إلى األمل

  .مثلث فیثاغورس 

  

  .یرمز إلى العلم

  .الساعة الرملیة

  

  .رمز للحیاة 

الذي  طقس البعث بعد الموتیرمز إلى     .المحراث والتابوت
حتى یرقى لدرجة یقوم به زمیل الحرفة 

األستاذ الماسوني وفیه تتم تعریة جسده 
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وربطه بحبل واقتیاده معصوب العینین 
ووضعه في تابوت في غرفة مظلمة وهو 
طقس یمثل إعادة والدته في النور بعد 

ثم یقتاد بعدها إلى حیث . الظالمموته في 
باقي األعضاء فیتم وضع السیوف على 
رقبته ونحو صدره ویخبر بأن هذه السیوف 
ستحمیه حینما یحتاج الحمایة وستقضي 

ویقسم على . علیه إن أفشى أسرار المحفل
 .jubelum قسم الدم

  

  .توبالكاین

  

  .السر للدرجة الثالثة كلمة

  

  

األستاذ  المصافحة السریة لدرجة
  .الماسوني

  

  

المصافحة الحقیقیة لدرجة األستاذ 
  ).قبضة األسد(الماسوني 

  

  

  .عالمة التعارف لدرجة األستاذ الماسوني

  

  

  .عالمة االستغاثة لدرجة األستاذ الماسوني

  

  

  .العناق الخماسي لدرجة األستاذ الماسوني
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    ):14-4الدرجات (محفل الكمال 

  .للمحفل لعامالرمز ا

 Secretاألستاذ السري (  - 4الدرجة 
Master.( 

  
  

ومئزرها یكون . ترمز إلى الواجب والدراسة
والعین التي  Gأسود وأبیض وفیه حرف 

ورمزها المفتاح الذي فیه . ترى كل شئ
ودروس تلك الدرجة . عند نهایته Zحرف 

  .تحث على السریة والطاعة واإلخالص

  

 Perfectاألستاذ الكامل (  5الدرجة 
Master.( 

    

ومئزرها أبیض . ترمز إلى األمانة والصدق
وأخضر به حجر مكعب وحرف یود 

ورمزها الفرجار المفتوح على جزء . العبري
ودروسها تحث . درجة 60من دائرة مقداره 

  .على الصدق واإلخالص

  

أمین السر الخاص (  6-الدرجة 
Intimate Secretary(.  

  

في هذه الدرجة یتعلم الماسوني الواجب 
فیصبح الماسوني . وفعل الخیر والتسامح

وهو اسم ) (Peace Maker(صانع سالم 
ومئزرها ). مؤتمرات السالم الشرق أوسطیة

أبیض وأحمر به حرفي یود وهیه العبریین 
ومثلث صغیر یحتوي الحروف العبریة باء 
ونون وشین في اتجاه عقارب الساعة من 

ورمزها مثلث ذهبي به نفس الحروف . فوق
  .السابقة

  

 Provost andعمدة وقاض (  -7الدرجة 
Judge.( 

  
  

 ُ . علم الماسوني الصبر والحكم بعدلت
ومئزرها أبیض ذو حافة حمراء به مفتاح 

  .ورمزها مفتاح ذهبي. نهایته خماسیة

  

 Intendant ofمشرف البناء ( - 8الدرجة 
the Building( 

  

  

ومئزرها . یتعلم الماسوني فیها الكمال
أبیض به أحمر وأخضر ومیزان ونجمة 
خماسیة ومثلث به حروف عبریة ترمز 

ویاء ) بن خوریم(ألسماء عبریة هي باء 
ورمزها مثلث ذهبي ). آشر(وألف ) یاكین(

  .به نفس الحروف
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إیلو التسعة أو فارس التسعة (  - 9الدرجة 
 Elu of The Nine orالمنتخب 

Elected Knight of The Nine.( 

  
 

في هذه الدرجة یتعلم الماسوني الحقیقة 
ومئزرها أبیض مخطط باألسود . والكرم

وبه بقع دماء وذراع تمسك بخنجر ورأس 
ورمزها . مقطوعة محمولة من شعرها

  .خنجر ذو مقبض ذهبي ونصل فضي

  

إیلو الخمسة عشر أو شهیر ( 10-الدرجة 
 Elu of Theالخمسة عشر المنتخب 

Fifteen or Illustrious Elect of The 
Fifteen.( 

  
  

یتعلم الماسوني فیها التسامح مع اآلخرین 
 ائهالحق في أن تكون له آر  فللجمیع

ومئزرها أبیض بطرف . السیاسة والروحیة
أسود وبه بوابة ذات ثالثة عقود على كل 

ورمزها خنجر كما . منها رأس فوق خازوق
  .في سابقتها

  

إیلو اإلثنى عشر أو الفارس ( -11الدرجة 
 Elu ofالمنتخب السامي لإلثنى عشر 

The Twelve or Sublime Knight 
Elect of The Twelve.( 

  
  

فیها الماسوني التعاطف مع إخوانه یتعلم 
خوانه في اإلنسانیة ٕ ومئزرها . الماسون وا

أبیض ذو خطوط سوداء یتوسطه قلب 
ورمزها خنجر معلق في حزام . مشتعل

" Vincere aut Mori"أسود علیه جملة 
أي أقسم أن أموت على أن أخون مبدأ 

  .الناس أو أن یغلبني خوفي أو خطأي

  

      

 Masterالمعماري األستاذ ( - 12الدرجة 
Architect.( 

  

  

  

یتعلم الماسوني فیها اإلیمان باألخالق 
ومئزرها أبیض ذو خط . والفضائل والرب

أزرق وذهبي یمثل المحافل الزرقاء بها 
. منقلة ومیزان وأداة رسم الزوایا وفرجارات

ورمزها مثلث ذهبي به حرف األلف العبري 
الظهر أنواع األعمدة على الواجهة وعلى 

  .الخمسة

  

عقد سلیمان الملكي أو فارس (- 13الدرجة 
 Royal Arch Solomon orالعقد التاسع 

Knight of The Ninth Arch.( 

  
  

. یتعلم فیها الماسوني حریة القلب والعقل
ومئزرها أرجواني ذو إطار أبیض یتوسطه 

ورمزها مثلث ذهبي به . المثلث اإلنوخي
مشهد یمثل رجلین ینزالن نفس المثلث و 

  .ثالثا إلى قبو اكتشف حدیثا تحت األرض
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إیلو الكامل أو الماسوني ( - 14الدرجة 
 Perfectاألعظم المنتخب الكامل والسامي 

Elu or Grand Elect, Perfect and 
Sublime Mason.( 

  
  

. یتعلم فیها الماسوني النظر إلى داخله
إطار ومئزرها من الحریر األبیض ذو 

ورمزها فرجار مفتوح . ذهبي یتوسطه مثلث
یعلوه تاج ونجمة ذات تسع حواف على 
الوجه بینما على الظهر توجد نجمة 
خماسیة متألقة والفرجار مفتوح على جزء 

  .9- 7- 5- 3: من دائرة مكتوب علیه

  

      

 

  ):18-15الدرجات (فرع الصلیب الوردي 

    

  .الرمز العام للمحفل

فارس الشرق أو فارس السیف ( -15الدرجة 
 ,Knight of The Eastأو فارس النسر 

of The Sword, or of The Eagle.(  

  

مئزر هذه الدرجة من المخمل القرمزي ذو 
حواف خضراء به رأس تقطر دما فوق 
سیفین متقاطعین بینما إلى أعلى الیسار 

. یوجد مثلث یحوي ثالث مثلثات متداخلة
ثالث مثلثات داخل بعضها تحتوي ورمزها 

  .على سیفین متقاطعین

  

 Prince ofأمیر أورشلیم ( - 16الدرجة 
Jerusalem.( 

  

  

 ُ علم هذه الدرجة الماسوني البطولة ت
ومئزرها قرمزي . والتضحیة بالنفس واألخوة

ائمة ودرع قذو حواف ذهبیة وبه زاویة 
ودلتا بها حروف یود الثالثة ومیزان وید 

ورمزها ید تمسك المیزان والناحیة . العدالة
اآلخرى بها سیف تحیط به خمسة نجوم 
لى  ٕ لى الیسار حرف الدال العبري وا ٕ وا

  .الیمین حرف الزاي العبري

  

فارس الشرق والغرب ( - 17الدرجة 
Knight of East and West.( 

  

  

مئزرها من الساتان األصفر وبه لون 
قرمزي وذهبي یحتوي على سیفین 
متقاطعین على میزان داخل مسبع فضي 
ومسبع ذهبي به حمل فوق كتاب األختام 

  .السبعة
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فارس الصلیب الوردي ( - 18الدرجة 
Knight Rose Croix.( 

  

  

مئزرها من الساتان األبیض أو الجلد ذو 
إطار أحمر وبه جمجمة وعظمتین 
متقاطعتین وصلیب أحمر وثالث وردات 

ورمزها فرجار ذهبي مفتوح على . حمراء
ربع دائرة وصلیب ووردة بین طرفي 
الفرجار وتحتهما نورس مزق صدره إلطعام 
فراخه السبعة وفي الخلف نسر ذهبي 
ممدود الجناحین وتحت قدمیه حروف 

I.N.R.I..  

  

) أو المجلس المقدس( مجلس القادوش 
  ):30-19الدرجات (

  

  

  

  .الرمز العام لمجلس القادوش

 Grandالحبر األعظم ( - 19الدرجة 
Pontiff.( 

    

  .ال یوجد مئزر لھذه الدرجة 

أستاذ المحفل الرمزي ( - 20الدرجة 
Master of The Symbolic Lodge.( 

  

  

 ُ علم الماسوني الحریة واإلخاء هذه الدرجة ت
ومئزرها أصفر ذو إطار أزرق . والمساواة

یحوي مثلثات داخل بعضها وبها كلمتي 
"FIAT LUX " الالتینیتین على شكل

ویرمز شكل المثلث إلى الضوء . صلیب
إبلیس ابن (الرابع العظیم الذي یذكر باإلله 
  ).الصباح كما ذكر بایك من قبل

  

الفارس البروسي (  -21الدرجة 
Prussian Knight.( 

  

  

مئزرها أصفر یحتوي على ید تمسك سیفا 
ورمز مجنح یمسك مفتاحا بالیسرى ویضع 
الیمنى فوق شفتیه وحول السیف توجد 

 FIAT JUSTITIA RUAT"عبارة 
COELUM."  

  

فارس الفأس الملكي أمیر (  -22الدرجة 
 Knight Royal Axe, Prince of لبنان

Libanus.( 

  
  

مئزرها أبیض ذو إطار أرجواني به حیة 
ثالثیة الرؤوس ومنضدة علیها أدوات 

ورمزها فأس ذهبیة بها الحروف . ورسومات
األولى لنوح وسلیمان ولبنان وصیدا 
وأدونیرام وقورش وداریوس وزروبابل 
ونحمیا وعزرا والناحیة األخرى بها أسماء 
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 .أخرى

  

 Chiefزعیم خیمة الهیكل (  -23الدرجة 
of Tabernacle.(  

  

  

أال ینسى واجبه نحو  فیها  الماسونيیتعلم 
ومئزرها . الرب واألسرة والوطن ونحو نفسه

أبیض ذو خطوط حمراء وزرقاء وأرجواني 
عن اآلطراف وهي ألوان خیمة الهیكل 

المئزر على وتمثل األرض والهواء والسماء 
الشمعدان السباعي الذهبي الذي یمثل 

ورمزها . والفضائل السبعةالكواكب السبعة 
  .جرة فضیة تحملها ید مفتوحة

  

 Princeأمیر خیمة الهیكل (  -24الدرجة 
of The Tabernacle.( 

  
  

مئزرها أبیض من جلد الحمل وبه ألوان 
قرمزیة وخضراء وزرقاء علیها شجرة آس 

ورمزها . بنفسجیة وخیمة عربیة من الذهب
حرف األلف العبري معلقا من شریط 

  .بنفسجي

  

فارس األفعى النحاسیة ( - 25الدرجة 
Knight of The Brazen Serpent.( 

  

  

مئزرها أبیض بخط أسود ونجوم ذهبیة 
على الوجه األبیض ونجوم فضیة على 

. الوجه األسود ورسم ألفعى تحیط بعقرب
وعلیه  Tورمزها صلیب على شكل حرف 

أو  ىمن عان: حیة ومكتوب علیه بالعبریة
  .وكذلك األفعى النحاسیة. جرح

  

 Prince ofأمیر الرحمة (  -26الدرجة 
Mercy.( 

  

  

مئزرها قرمزي ذي حدود بیضاء وبه مثلث 
القوة، : أخضر به الحروف األولى لكلمات

. وكذلك قلب ذهبي. الحكمة، التناغم
ورمزها مثلث ذهبي به قلب ذهبي یتدلى 

  .من شریط أرجواني

  

 Knightقائد فرسان الهیكل (  -27الدرجة 
Commander of The Temple.( 

    

مئزرها جلد حمل قرمزي، ذو خطوط 
وعلیه الصلیب التیوتوني وبه مفتاح  ءسودا
ورمزها مثلث ذهبي به الحروف . أسود

I.R.N.I.  
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 Knight ofفارس الشمس (  -28الدرجة 
The Sun.( 

    

 مئزرها جلد حمل أبیض به النجمة
ورمزها شمس ذهبیة . الخماسیة المذهبة

على الوجه والجزء الشمالي من دائرة 
  .البروج

  

فارس القدیس أندرو ( - 29الدرجة 
 Scottish Knight of Saintاالسكتلندي 

Andrew.( 

    

  .لیس لها مئزر

فارس القدوس أو فارس ( - 30الدرجة 
 Knight ofالنسر األبیض واألسود 

Kadosh or Knight of White and 
Black Eagle.(  

 
  

ورمزها صلیب تیوتوني . ال مئزر لها
  .أحمر

  

      

 ).32-31الدرجات (-المجمع 

  
  

  .الرمز العام للمجمع

 Inspectorالمفتش الباحث ( -  31الدرجة 
Inquisitor.( 

  
  

ال یرتدي صاحبها مئزرا في المجمع 
األعلى ولكن في الدرجات األقل یرتدي 

من جلد الجمل علیه صلیب مئزرا أبیضا 
 31ورمزها مثلث به الرقم . تیوتوني فضي

یتدلى من سلسلة ذهبیة حاقاتها مكتوب 
  .30- 18- 16-14- 4- 3- 2- 1: علیها

  

 Masterسید السر الملكي ( - 32الدرجة 
of The Royal Secret.( 

    

مئزرها أبیض ذو خطوط سوداء وعلیه 
. نسر ذو رأسین ومخطط لمعسكر األمراء

ورمزها صلیب تیوتوني ذهبي علیه نسر 
  .مزدوج أبیض وأسود

  

 33ودرجة  KCCHدرجة ( بالط الشرف 
  ).الشرفیة والعاملة
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  (Knightدرجة قائد فرسان بالط الشرف 
Commander of The Court of 

Honor). 

  

  

یتم اختیار أعضاء هذه الدرجة من قبل 
المجلس األعلى من بین حاملى الدرجة 

شهرا قبل انعقاد  46لمدة ال تقل  32
الجلسة، ویتم اختیارهم لخدماتهم للماسونیة 
أو اإلنسانیة من قبل المفتش العام األعظم 

ویكون لصاحب تلك الدرجة . أو نائبه
وال یجوز ألحد التقدم . غطاء رأس أحمر

  .للحصول على هذه الدرجة

  

المفتش العام الشرفیة (  -33الدرجة 
Inspector General Honorary.( 

  

  

 46االختیار كما في سابقتها ممن مضى 
شهرا على حصولهم على درجة قائد فرسان 
بالط الشرف وقدموا خدمات جلیلة 

وكسابقتها ال یجوز . الماسونیة أو اإلنسانیة
  .الترشح لها

  

الصلیب األعظم لبالط الشرف أو الدرجة 
 Grand Cross of The(العاملة  33

Court of Honor.(  

    

أعضاؤها هم قلة قلیلة یتم اختیارهم 
لخدماتهم االستثنائیة للماسونیة ومنهم یتم 
اختیار القائد الحاكم األعظم وأعضاؤها هم 
أعضاء المجلس األعلى للطقس 
االسكتلندي ویبقون في هذا المنصب مدى 

  .الحیاة أو طبقا لمدى ما تتحمله صحتهم

  

-4الدرجات ( York Rite)(طقس یورك 
13.()4(  

  
  

طقس یورك هو الفرع الرئیسي الثاني 
الموازي للطقس االسكتلندي والذي یمكن 
للماسوني أن یلتحق به بعد حصوله على 

  ).األستاذ الماسوني(الدرجة الثالثة 

العقد الملكي (  7-4درجات تاج العمود 
Royal Arch.(  

  
  

  .الرمز العام لدرجات تاج العمود

 Markأستاذ العالمة (  - 4الدرجة 
Master.( 

   

یمكن أن تمنح هذه الدرجة من خالل 
. محفل یعمل على درجة زمیل الحرفة

وشعارها حجر العالمة الذي كان یضعه 
البناؤون القدماء على قمة عقد البناء لیكون 

  .عالمة على انتهاء العمل
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" االفتراضیة"األستاذ السابق ( -  5الدرجة 
Past Master “Virtual”.( 

  

 

هذه الدرجة تسمى االفتراضیة ألنه كان في 
الماضي یشترط أن یكون المتقدم للعقد 
الملكي أستاذا سابقا لمحفله األزرق، 
ونتیجة للطلب المتزاید على االلتحاق 
بالعقد الملكي تم إنشاء هذه الدرجة لتمكن 
األساتذة الماسون الذین لم یصبحوا أساتذة 

  .ن االلتحاق بالعقد الملكيلمحافلهم م

 Mostاألستاذ كلي االمتیاز (  - 6الدرجة 
Excellent Master.( 

  
 

طقوس هذه الدرجة تمثل تجلي سلیمان 
ألساتذة البناء ومنحهم بركته وتكلیفه إیاهم 
بمشاركة الماسون األخرین ما تعلموه من 

  .نور

  

  ).Royal Archالعقد الملكي ( -  7الدرجة 

  

 

الماسوني في هذه الدرجة أحد یمثل 
البنائین الیهود العائدین من األسر البابلي 
والذي یقوم باالشتراك في بناء الهیكل من 

وخالل اشتراكه في إعادة البناء . جدید
یعثر على الكلمة المفقودة ألستاذ البناء 
حیرام أبیف الذي اغتیل كما بینت طقوس 

  .درجات الماسونیة الزرقاء سابقا

الدرجات اللغزیة (  10-8الدرجات 
Cryptic Degrees(  

  
 

تقوم فكرة ھذه الدرجات على إعادة بناء 
الھیكل ثم دماره األخیر أثناء حصار 
الرومان ویسمى محفلھا باسم المجلس 

)Council ( وغالبا ما یحتوي على قبو
یستخدم لتمثیل طقوس الدرجات، 

  :ودرجاتھا كالتالي

 Royalاألستاذ الملكي ( 8الدرجة 
Master:( 

وتؤكد ھذه الدرجة على حفظ أسرار البناء 
وتدور أحداث طقوسھا في الفترة السابقة 

 .الغتیال أستاذ البناء

 Selectاألستاذ المختار ( 9الدرجة 
Master.( 

 Mostاألستاذ فائق االمتیاز ( 10الدرجة 
Excellent Master:( 

حصار أورشلیم  وتدور طقوسھا في فترة
  ودمار الھیكل األخیر

قیادة فرسان (  13-11درجات الفروسیة 
 Commandery of Knightsالهیكل 

Templar.(  

  

 

هي درجات قائمة على الفروسیة 
المسیحیة، فهي تستلهم تاریخ النظم 
العسكریة المسیحیة التي نشأت أثناء 

  .الحروب الصلیبیة لقتال المسلمین
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نظام الصلیب األحمر (  - 11الدرجة 
Order of The Red Cross.(  

  

 

  .تدور أحداثه حول إعادة بناء الهیكل

  

 Order ofنظام مالطا (  -12الدرجة 
Malta.( 

  
 

تقوم أحداثه حول إذن عبور البحر 
المتوسط الذي كان الزما للوصول إلى 

ویعرف . أورشلیم خالل الحروب الصلیبیة
  .الدرجة باسم فارس مالطاماسوني هذه 

  

  

 Orderنظام فرسان الهیكل ( - 13الدرجة 
of Knights Templar.()5( 

  

 

شعار هذه الدرجة یشبه شعار المحافظین 
الجدد الذین یحكمون الوالیات المتحدة 
والذین یقودون الحرب العالمیة ضد 

  .المسلمین

     .درجات فخریة مرتبطة بطقس یورك

المتحدة للوالیات المتحدة  الدرجات الماسونیة
  .األمریكیة

 

 ُ عنى باألبحاث والمنح الماسونیة منظمة ت
ویمكن أن یدعى لعضویتها من أتم درجات 
العقد الملكي ویعرف محفلها باسم المجلس 

  .عضوا عامال فقط 27ویتكون من 

  

  

قساوسة فرسان الهیكل للعقد الملكي 
 .المقدس

  

 

بالفرسان درجة تسمي  33تكون من ت
والقساوسة فمثال هناك فارس الصلیب 
األسود، وفارس فلسطین، وفارس روما، 

  .والقس فارس الهیكل للعقد الملكي المقدس

الفرسان الماسونیون بالوالیات المتحدة 
 .األمریكیة

  

 

أربع ذات أصل أیرلندي وصلت  هادرجات
  .1936للوالیات المتحدة في عام 

 Knight of( فارس صلیب الشرف لیورك
York Cross of Honor- KYCH.(  

 

درجة تمنحها الكلیة الحاكمة لطقس یورك  
ممن أصحابها ویختار . بأمریكا الشمالیة

حصلوا على عضویة جمیع درجات طقس 
 .یورك وأثبتوا جدارة غیر اعتیادیة بها
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الكلیة الحاكمة لطقس یورك بأمریكا 
   .الشمالیة

  

  )6(.صلیب قسطنطین األحمر

  
 

 ُ دعى إلیها أعضاء طقس یورك أو درجة ی
في أحوال خاصة أمراء السر الملكي 

  .للطقس االسكتلندي

جمعیة الصلیب الوردي الماسونیة بالوالیات 
  .المتحدة

وتوجد  1880جمعیة أنشأت في عام   
أصولها بانجلترا واسكتلندا وعضویتها 

. بالدعوة فقط للماسونیین المسیحیین
باسم الكلیة ومحفلها وتعرف محافلها 

ویرأسه . األعظم باسم المجلس األعظم
بینما یرأس . سنوات 3الساحر األعلى لمدة 

الكلیات رئیس یختاره الساحر األعظم 
ویرأسها مدى الحیاة، وتقتصر عضویة كل 

 9ودرجاتها . عضوا 72كلیة على 
  .درجات

 Swedish Riteالطقس السویدي 
  )7().الماسونیة االسكندنافیة(

  
 

  .الرمز العام للطقس السویدي

     :درجات فرعیة بعد الماسونیة الزرقاء

  .الشراینرز

  

 

یمكن أن ینضم ألیها كل من حصل على 
ویرتدي اعضاؤها  .درجة األستاذ الماسوني

  .طربوشًا أحمر

  

  .الجروتو

  

  

 

تماثل الشراینرز في كونها تقبل فقط من 
. حصل على درجة األستاذ الماسوني

وتتخذ من مدعي النبوة الذي ظهر أیام 
العباسیین بخراسان والمعروف باسم المقنع 

ویرتدي أعضاؤها طربوشا . شعارا لها
أسودا على عكس طربوش الشراینرز 

  .األحمر

  .أندیة منتصف النهار

  

 

عضویتها مفتوحة لمن حصل على درجة 
وتهدف لتوطید الصداقة . األستاذ الماسوني
  .اسونیینبین األساتذة الم
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  .مؤقتوا اإلقامة الوطنیة

  

 

أندیة ماسونیة خاصة بالعسكریین السابقین 
والحالیین الحاصلین على درجة األستاذ 
الماسوني، والذین یحملون جنسیة الوالیات 
المتحدة أو أي دولة متحالفة معها أثناء 

ویقوم أعضاؤها بمساعدة ، الحرب
العسكریین الراغبین في الدخول في 

  .الماسونیة

  .أندیة وقت الغذاء

 

أندیة للماسونیین ومحبي الماسونیة أنشأ 
 1995أول ناد منها في لندن في عام 

وانتشرت في بالد شتى بعد ذلك 
ویمكن لغیر . واجتماعاتها ربع سنویة

  .الماسونیین حضورها

  

  

  

  .النظام المصري القدیم للسیوتس
 

في سان فرانسیسكو عام  انشئناد ماسوني 
، ویهدف لتوطید معاني الماسونیة 1905

بین الحاصلین على درجة األستاذ 
. وتعرف محافله باسم الهرم. الماسوني

ویوجد المقر الدولي له في دل مار 
  .بكالیفورنیا

  .جمعیة محبي الحقیقة

 

جمعیة لدراسة الفلسفة والتاریخ الماسونیین 
وعضویتها لألساتذة . على مستوى العالم

  .1928أنشأت في عام . الماسونیین

  .النظام الملكي للمهرجین

 

منظمة ماسونیة یختار أعضاؤها من بین 
. ومحفلها یعرف بالبالط الملكي. الشراینرز

 .1911أسست في عام 

  

  .النظام الملكي السكتلندا

 

وهو . 1741نظام ماسوني أسس في عام 
وأعضاؤه یتم اختیارهم من . بالدعوة فقط

بین األساتذة الماسونیین المسیحیین، الذین 
مرت على تكریسهم خمس سنوات، 
وحصلوا على درجة سید السر الملكي 

أو فارس الهیكل ) الطقس االسكتلندي(
  ).طقس یورك(



115 
 

    .حلقة مراسلة التیجان األربعة

 

مجموعة للدراسات الماسونیة یتم اختیار 
األساتذة الماسونیین أعضائها من بین 

الذین لهم باع في مجال الدراسات أو 
وهي . النابغین في الفنون والعلوم واآلداب

مرتبطة بمحفل التیجان األربعة بلندن الذي 
أنشأه تسعة من المفكرین الماسون في عام 

1884. 

  

  .نظام كیتزالكواتال

  

 

نظام أسسه الشراینر أرثر ألین الحاصل 
في  1945في عام  33على الدرجة 

وهو بالدعوة فقط للشراینرز . المكسیك
ویمنح ثالث . المتفانین في خدمة المعبد

درجات تمنح آخرها إما خالل احتفال النار 
ذا و . أو من خالل حج ألهرامات المكسیك

 .مبني على األساطیر المكسیكیةالنظام 

  

  .فرسان القدیس أندرو

 

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

 32وأعضاؤها من الحاصلین على الدرجة 
وتهدف لتوفیر أنشطة للماسونیین . فقط

  .الذین أتموا درجات الطقس االسكتلندي

  .هیئة الخدمة الماسونیة ألمریكا الشمالیة

 

هیئة تهدف لتوفیر مواد تعلیمیة مقرؤة  
ومسموعة ومرئیة، وتوفیر مواد اإلغاثة 

وتعمل تحت إشراف المحفل . والمعلومات
  .األعظم ألمریكا الشمالیة

  

  .نظام البوم

 

نظام ماسوني أسسه جون تالبوت في عام 
ویتكون من أربع . لخدمة الماسون 1904
وهو للرجال البیض فقط من . درجات
 .ین على درجة األستاذ الماسونيالحاصل

حوالي  1979وبلغ عدد أعضائه في عام 
وتعرف محافله باسم . ألف ماسوني 40

ویعرف محفله االعظم باسم . Nestالعش 
  .Supreme Nestالعش األعظم 

     :ماسونیة السیدات
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  .نظام الناسجات

  

  
 

نظام ماسوني للسیدات أنشأ في هولندا في 
 .من القرن العشرین الثالثینیات

  

  .بنات المقنع

 

. أخویة ماسونیة لقریبات أعضاء الجروتو
 .ومقرها أوهایو

  

  .بنات النیل

 

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

  .ومقرها سان فرانسیسكو

  

  .النظام االجتماعي لبیوسانتس

  
  

   
 

. الهیكلمنظمة لزوجات وأرامل فرسان 
  .1889أنشأت في عام 

المقام المقدس الشرقي للسیدات ألمریكا 
  .الشمالیة

  
  

    

 

أنشأت . أخویة ماسونیة لقریبات الشراینرز
وتسمى محافلها یاسم . 1903في عام 

  .Courtالبالط 

 :الماسونیة المختلطة
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المحفل المحترم لحقوق اإلنسان، الماسونیة 
  .المختلطة

  
  

    

 

قام الدكتور جورج مارتین  1893في عام 
وماریا دیریزمیه وهما من الماسونیین 
الفرنسیین بإنشاء أول محفل مختلط في 

  .فرنسا

  .النظام الشرقي للماسونیة المختلطة العالمیة

  
 

    

 

بعد إنشاء الماسونیة المختلطة دخلت في 
عضویتها سیدة انجلیزیة تدعى آن بیزانت 

لجهودها انتشرت ونتیجة . 1902في عام 
ومنها انحدر النظام . الماسونیة المختلطة

الشرقي الذي أنشأ فروعا له في مختلف 
غیر أن المحافل الماسونیة . أنحاء العالم

العادیة تدعوا أعضاءها إلى عدم المشاركة 
  .في المحافل المختلطة

  .نظام كوكب الشرق

  

 

 

نظام ماسوني لألساتذة الماسونیین وقریبات 
أنشأه الدكتور روبرت . األساتذة الماسونیین

ویتخذ من النجمة . 1867موریس في عام 
الخماسیة المشابهة لرأس الشیطان ذي 

وترجع أصوله إلى فرنسا . القرون شعارا له
وأدخله الجنرال الفایت إلى الوالیات 

  .المتحدة حیث حظي بدعم جورج واشنطن

  

  .نظام أمارانث

  

  

    

. الماسون أو قریباتهمنظام من األساتذة 
. ویقومون بمشروعات خیریة واجتماعیة

وتعود أصوله إلى نظام ملكي كانت قد 
أسسته كریستینا ملكة السوید في القرن 
السابع عشر، ویهدف إلى حمایة سیدات 

  .البالط بواسطة فرسان ذلك النظام

  

    .نظام مقام أورشلیم المقدس األبیض

  

 

. 1912بكنتاكي في عام أنشئ نظام 
حیث أنشأت  1894وتعود أصوله إلى 

إستیر ستینكن المقام المقدس األبیض 
وعضویته مفتوحة لألساتذة . ألورشلیم

وتدور أحداثه حول . الماسون وعائالتهم
 .والدة المسیح وحیاته وعودته الثانیة
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  .نظام الحلقة الذهبیة

  

  

    

 

أنشأت . منظمة لألساتذة الماسون وقریباتهم
وتلقت تكریما من . 1929في عام 

الحكومة األمریكیة نظرا لمساهمتها المادیة 
في دعم الوالیات المتحدة أثناء الحرب 

وتعرف محافلها باسم . العالمیة الثانیة
وقد أنشأت منظمة أخرى . Linkالوصلة 

تعرف بفتیات البالط الذهبي وتضم الفتیات 
  .عاما 18- 12بین 

  .العشیرة الحقیقیة

 

 

 

 

 

 

 

 

منظمة ماسونیة لألساتذة الماسون 
وتعود أصوله . 18وقریباتهم ممن تعدین الـ

إلى أوروبا وقد أدخله بنجامین فرانكلین 
وفي روایة أخرى الجنرال الفایت إلى 

وتم منح درجاته إلى . الوالیات المتحدة
جورج واشنطن والذي منح زوجته تلك 

العشیرة : ودرجاتها ثالثة هي. الدرجات
  .وبطلة أریحا، والسامري الطیب الحقیقیة،

  .مسافروا المخیمات الوطنیة

  
 

   

في بانسلفانیا على  1966أنشأت في عام 
ید مایرون فوكس لتجمع األسر الماسونیة 

  .المحبة للرحالت والمخیمات

  

     :محاوالت توحید الماسونیة

  

مركز التنسیق واإلعالم للقوى الماسونیة 
  )8( .ستراسبورجالموقعة على مناشدة 
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 :الماسونیة للفتیان

  

   

  .نظام دي موالي الدولي

  

  
   

 

. عاما 21-12منظمة ماسونیة للفتیان من 
. 1919أسسها فرانك شیرمان الند في عام 

واتخذ لها اسما من اسم القائد األخیر 
لفرسان الهیكل جاك دي موالي والذي أعدم 
هو وفرسانه حرقا علي ید ملك فرنسا 
بمرسوم بابوي صادر أمالكهم واتهمهم 

ومن . بعبادة الشیطان والشذوذ الجنسي
  .أشهر أعضائها السابقین بیل كلینتون

     :الماسونیة للفتیات

  .النظام الدولي لقوس قزح

  

 

 

منظمة ماسونیة للفتیات وتتكون ألوانها من 
الحب، الدین، : سبعة ألوان تعبر عن

الوطنیة، الطبیعة، الخلود، اإلخالص، 
  .الخدمة

  

  .بنات أیوب الدولیة

 

 20-11منظمة ماسونیة للفتیات من 
 1920أنشأتها إیثیل میك في عام . عاما

  .ولها محافل في أنحاء العالم. في نبراسكا

  .منظمة المثلثات

  

 

 21-10منظمة ماسونیة للفتیات من 
أسست عام . وتعمل في والیة نیویورك فقط

تحت اسم بنات كوكب الشرق، ثم  1925
لتصبح منظمة  1961تغیر اسمها في 

  .المثلثات

     :منظمات متصلة بالماسونیة

  .النورانیون أو المستنیرون

  
 

ترتبط طقوسه بعبادة الشیطان وتنفیذ 
نشاء  ٕ مخطط عالمي للسیطرة على العالم وا
النظام العالمي الجدید ولیس هذا ما یدعیه 

  مصادره معادوه بل ما تذكره

  .نظام معبد الشرق

 

نظام ماسوني مشابه للنورانیین غیر أنه 
وقد . یهتم بظواهر ما وراء الطبیعة والسحر

أنشاه الكیمیائي النمساوي كارل كلنر في 
النظام أن  ویزعم ، بدایات القرن العشرین

لدیه مفتاحا لجمیع األلغاز الماسونیة 
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  .والدینیة والجنسیة لألدیان كافة

  .الجمجمة والعظام

 

داخل  1832أخویة سریة أسست في عام 
جامعة یال بوالیة كونیكتیكوت بواسطة 

. ولیام راسل هانتنجتون وألفونسو تافت
أو أخویة  322وتعرف كذلك باسم المحفل 

وهي إحدى سبع أخویات سریة . الموت
داخل جامعة یال وأشهر تلك األخویات 

ألفعى، اللفافة والمفتاح، الكتاب وا: هي
وأهم . رأس الذئب، إلیاهو، وبرزیلیوس

  .المنافسین من بینها هي اللفافة والمفتاح

  

  .اللفافة والمفتاح

 

أخویة سریة أسسها جون أدیسون بورتر في 
لكي تنافس أخویة  1842جامعة یال عام 
  .الجمجمة والعظام

  .الروتاري الدولي

 

ناد اجتماعي أسسه بول هاریس المحامي  
مع  1905فبرایر عام  23األمریكي في 

وكانوا یلتقون في البدایة في . زمالء له
فسمي . بیت كل واحد منهم بالتناوب

وقد . النادي باسم الروتاري وتعني التناوب
توسع النادي بعد ذلك لتصبح له فروع في 

  .جمیع أنحاء العالم

  .وتاريالمجلس التشریعي للر 

 

وللروتاري مجلس تشریعي هو أعلى 
 3ویجتمع كل . السلطات التشریعیة به

سنوات لبحث اقتراحات القوانین 
وما یقره یصبح نافذا على . والتعدیالت

  .كافة أندیة العالم

  :األسود الدولیة

  

  

ناد للخدمة على غرار الروتاري، تم إنشاؤه 
من قبل ملفن جونز وهو  1917في عام 

وتحول إلى ناد عالمي في . أمریكيمحام 
عندما افتتح أول فرع له  1920مارس  12

ویبلغ عدد أندیة اللیونز في العالم . في كندا
 193ألف ناد في  46حسب آخر إحصاء 

. ألف عضو 400دولة تضم ملیون و
  :وتنقسم أندیة اللیونز إلى أربعة أنواع هي
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  :Club Branchفرع النادي 

  
 

یتواجدون  منتدیات ألعضاء اللیونز الذین 
في منطقة جغرافیة معینة وال یتمكنون من 
الحضور في نادیهم األصلي وهي ال تعد 

 .نادیا مكتمال

  

 Lionsنادي لیونز الحرم الجامعي 
Campus Club:  

 

ناد للذین یوجدون في حرم الجامعة 
والهدف منه طبعا الحصول على أعضاء 

 .الجامعیین لتجدید دماء الناديمن الشباب 

  

  :New Centuryالقرن الجدید 

 

 35-28أندیة ألعضاء اللیونز ما بین 
عاما والهدف منها هو تجدید دماء النادي 
ألن ذلك هو المشكلة المزمنة لكل تلك 

 .المنظمات الماسونیة

  

   :نادي اللیونز التقلیدي

 

 

 

 

 النادي بشكله التقلیدي الذي یلزم أعضاءه
بنسبة حضور دوریة والتزامات مالیة 

ونادي اللیونز شارك في صیاغة . معلومة
وهو ، میثاق األمم المتحدة كالروتاري

 .عاما 28- 12للشباب بین 

  

  .الوعول الدولیة

  

   

الدكتور  1888أخویة أنشأها في عام 
وقام بتطویرها جیمس . جون هنري ویلسون

  .1906دافیس الذي انضم إلیها في عام 

  :بناي برث

  

 

 1843منظمة یھودیة أنشأت في عام 

عن إسرائیل والیھود في  للدفاعوتھدف 

وتقوم بالعمل ضد من یعادون . الشتات
ألف  180وتضم . السامیة في نظر الیھود

  .دولة 50عضو في 
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  :روریتان الوطنیة

  
  

   

 

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

وله مؤسسة ترعى المنح الدراسیة 
والخدمات التي یقدمها للمجتمعات المحلیة 

وقد افتتح في عام . بالوالیات المتحدة
وال توجد لدیه أندیة للشباب بل . 1928

یعمل على رعایة منظمات الكشافة 
  .المحلیة

  :النظام المطور للرجال الحمر

  

 

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

  .استقالل الوالیات المتحدة

  

  :فرسان بیثیاس

  
 

 19أخویة أسسها جاستوس راثبون في 
ویستوحي . في واشنطن 1864فبرایر عام 

اسمه من دامون وبیثیاس اللذان كانا من 
الذي تتخذ الماسونیة (تالمذة فیثاغورس 

تشبه وطقوسه ).مثلثه كأحد شعاراتها
  .الطقوس الماسونیة

  :النظام المستقل للرفاق الغرباء

    

  

  

الرفاق الغرباء التحتاج إلى تعلیق شعارات 
حول كونها ماسونیة فالرموز تتطابق بقوة 
فنرى رمز العین الماسونیة وصلیب فرسان 
مالطا والهرم وخلیة النحل والقمر والكأس 

من الشعارات الماسونیة جمیعها المقدسة و 
  .الصریحة

  .رجال الخشب

 

سسها جوزیف كولن رووتس في أأخویة 
  .1890أوماها عام 

  .النظام األخوي للنسور

  

حیث  1898فبرایر  8نظام تأسس في 
 Order ofعرف بنظام األشیاء الحسنة 

Good Things . ثم تغیر االسم في أبریل
  .من العام نفسه إلى اسمه الحالي
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  .لألیائلالنظام الراعي الحامي 

 

  

 14مع  1868أسسه شارلز فیفیان عام 
 450ویضم حوالي . من زمالئه الماسون

  ألف عضو

  .فرسان كولومبوس

 

ألب اأخویة للرجال الكاثولیك أنشأها  
  كونیكتیكوفي 1882عام . مایكل ماكجفني

والعالقة بینها وبین الماسونیة تتجلي في 
فهناك . درجاتها التي تشبه النظام الماسوني

ثالث درجات كالماسونیة ودرجة رابعة 
وتذكر المصادر الماسونیة الموثوقة . علیا

من فرسان كولومبوس هم  كبیراً  أن عدداً 
كما تقیم المنظمتان إفطارا . من الماسون

وشعار المنظمة . مشتركا في أحیان كثیرة
یتكون من شعارات ماسونیة كالمرساة 

  .والسیف والفأس

  

حركة نشأت في الوالیات المتحدة وتنتهج   .المحافظون الجدد
. سیاسات عدوانیة في السیاسة الخارجیة

وشعارها الموجود بالصورة وهو التاج داخل 
الصلیب یتشابه إلى درجة كبیرة مع شعار 
الدرجة العلیا لطقس یورك الماسوني وهي 

  .درجة فارس الهیكل

  .النادي البوهیمي

 

في مقاطعة سونوما  1872في عام  ُأنشئ
 والبومة. وشعاره البومة. بسان فرانسیسكو

كما . من الشعارات الماسونیة الصریحة
. نظام ماسوني عرف بنظام البوم ئأنش

  .ونقشت صورة البومة على الدوالر

  

مجموعة رموز مشتركة بین الماسونیة 
  .والیهودیة والفراعنة وعبدة الشیاطین
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باعيالشمعدان  ُ   .الس

 

 –یعتبر شیئًا أساسیًا في المعابد الیهودیة 
كما أنه یوجد في جمیع المحافل الماسونیة، 

األعضاء : رف الماسونیة العامةوهو في عُ 
الذین تكون بهم جلسة المحفل قانونیة 
وكذلك عدد الفنون األدبیة السبعة النحو 
والبیان والمنطق والحساب والهندسة 

أما الرمز الحقیقي لهذا . والموسیقى والشعر
 عند الصهاینة والماسون فهن -الشمعدان 

السنین السبع التي أتم بها سلیمان بناء 
ویالحظ أیضا استخدام الشمعدان  .المعبد

 .بطقوس القداس األسود لعبدة الشیاطبن
 
  

  

  )9().البنتاجرام ( النجمة الخماسیة 

  

 

وتسمى أیضًا  ،من أشهر رموز الماسونیة 
وهي أیضًا من رموز كنیسة .خاتم سلیمان 

عبارة عن دائرة داخلها نجمة ، الشیطان
) بافومیت(خماسیة تحتوي رأس الكبش 

وتشیر رؤوس النجمة  .باذنیه وقرنیه
   .نساء قد  ذكروا بالتوراة 5الخمسة إلى 

وعالقة النجمة الخماسیة بالسحر طویلة 
جدا فقد كانت تستخدم في الطقوس 

ِ  والشعائر واذا كانت  ،بل السحرةمن ق
" مقدسا" النجمة داخل دائرة فهي تمثل مكانا

على العناصر ) الروح(حیث تسیطر فیه 
  .االرضیة االربعة

  

 

صورة  حقیقیة من كنیسة شیطان تقام في 
ویالحظ  ، فیها طقوس عبادة الشیطان

حیث أنها تستخدم ، وجود البنتاجرام فیها
  .األسودفي طقوس القداس 

  )10(.النجمة السداسیة 

  

  

  

 

 شعار رئیسي من شعارات الماسونیة
وشعار دولة إسرائیل وشعار مرتبط بعبادة  

تمثل نجمة داود التي و  .الشیاطین أیضا
تتكون من تقابل الزاویة والفرجار ووضع 

ویقال أن السهم .  أحداهما على األخر
األعلى یرمز إلله السماء والماء وهو 

والسهم لألسفل ، أدوناي إله إبراهیم وموسى
  .یرمز إلى إله النار والعالم السفلي إبلیس
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  .الهالل والنجمة

 

رمز مشترك بین الماسونیة وكنیسة 
لهة ، یرمز إلى إلهة القمر دیانا، الشیطان ٕ وا

استعماالً عند وهو األكثر ، الحب فینوس
ویتواجد بكثرة في الطالسم ، الساحرات
  .السحریة

  .العین الثالثة

  

  

رمز مشترك بین الماسونیة وعبدة 
وترمز إلى  الدجال ذو العین ، الشیطان

وهذه العین . الواحدة التي ترى كل شيء
  " مشتقة من الحضارة الفرعونیة

الصورة الثانیة هي عین حورس المشتقة 
وهي نفسها العین ، الفرعونیةمن الحضارة 

  .الثالثة

  .العین الثالثة بلغة الجسد

 

هكذا یتم التعبیر عن عین الدجال بلغة 
  .الجسد

  .النسر ذو الرأسین

 

أما ، یرمز رأس النسر األول إلى اهللا 
والتاج فوق ، الرمز الثاني فیرمز إلى إبلیس

أي أن ، الرأسین یرمز إلى القوة والسیطرة
األقوى هو من سیفوز ویسیطر على 

  . العالم

  .محفل ماسوني

 

یشیرون به إلى خیمة موسى علیه السالم 
كرت بالتوراة وهو المكان ، في البریة التي ُذ

الذي یجتمع فیه الماسون إلى حین الحالي 
  ).هیكل سلیمان ( إقامة هیكلهم المزعوم 

  .أرضیة الشطرنج

 

أرضیة جمیع المحافل 
ذات األصل  الماسونیة 

تعبر عن عالم التي و  ،الفرعوني

كما یدل . اإلنس و عالم الجن و الشیاطین
اللونین المتعاكسین على طاقتي الطبیعة 

  .السالبة والموجبة
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  .الماسونيالهرم 

 

من أشهر رموز الماسونیة المأخوذ من 
 .ملوهو هرم غیر مكت، الحضارة الفرعونیة

الماسونیین أن نهایة الهرم لن  فبإعتقاد 
تكتمل إال بوجود المسیح الدجال الذي یمثل 

طبقة  13ویتكون الهرم من  .القائد لهم
وهي رتب  13تمثل رتب الماسونیة ال

 13ویرمز الرقم . درجة 33تختلف عن ال
أیضًا إلى عدد القبائل الیهودیة المؤسسة 

وهم ) اإلثني عشر سبطًا ( لبني إسرائیل 
وهناك ، أوالد النبي یعقوب علیه السالم

سبط ثالث عشر هم الیهود من غیر 
 .األسباط اإلثني عشر

وترمز العین المشعة في أعلى الهرم إلى 
  .وكاالت التجسس واإلرهاب

 )11(.666الرقم 

  

 

مثل ، من األرقام المفضلة عند الماسونیین
وبحد زعمهم أن ، 33و 13و 11األرقام 

كما أنه رمز . هذه األرقام تعطي قوة
مشترك بین الماسونیین وعبدة الشیطان 
والذي یدل على الشیاطن أو المسیح 

  .الدجال

  . 666دمج األرقام 

 

  .مع بعض 666یرمز إلى دمج الرقم 

  .satanالرمز 

 

مشترك بین الماسونیة وعبدة  رمز
ویمثل أولیاء العهد الثالثة لدیهم ، الشیطان

  .والطاغوت، بلیعال، إبلیس: 

  الرمز

 

رمز مشترك بین الماسونیة وعبدة 
  .ویعني الشیطان أو الشیطانیة، الشیاطین
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    .المئزر الماسوني

 

مئزر یرتدیه األعضاء الماسون داخل 
على ویختلف شكل المئزر ، المحفل 

وزعم . حسب درجة العضو في الماسونیة
الماسون أن سلیمان سار في جنازة حیرام 
یرتدي هو وجنوده مآزر مصنوعة من جلد 

وقال البعض أن هذه المآزر . الخنزیر
ترمز إلى  بني إسرائیل حینما خرجوا من 

حیث ، مصر هاربین من فرعون وجنوده
شدوا مآزرهم وخرجوا هاربین كما جاء في 

  .ةالتورا

  .األنك

 

باعتباره ، یرجع الرمز إلى أصول فرعونیة
ویمثل الجزء العلوي ، رمزًا للحیاة والخلود

وهو . والجزء السفلي منه الذكر، فیه األنثى
 نبین الماسونیة وعبدة الشیاطرمز مشترك 

وقد أسماه المصریون  .والمسیحیة ایضاً 
الحجاب الذي یمنح القوة والحیاة ویحمي 

ویستعمل األنك في  .واألذى من الشر
  .الطالسم السحریة

  .كرسي الخبیر

 

وهي أعلى ، الكرسي الخاص بمرتبة الخبیر
ویحتوي كرسي ، المراتب في الماسونیة

الخبیر على رموز ماسونیة عدیدة كالشمس 
  .والقمر والمسطرة والفرجار وغیرها

  .Gالحرف

 

، یوجد غالبًا بین زاویتي المسطرة والفرجار
البعض یفسره بأنه الحرف األول لكلمة 

باللغة االنجلیزیة، ) اهللا(الخالق األعظم 
ویعتقد البعض اآلخر إلى تحلیالت أعمق 

مة مصدره كل) G(ویرى إن حرف 
قانون  32والتي تدل على ال  11جیماتریا

التي وضعها أحبار الیهود لتفسیر الكتاب 
  .قبل المیالد 200المقدس في سنة 

  .ویانكنعمودي بوعز 

 

 عمود القوة یسمى بوعزالعمود األول 
(BOUZ)وینقش علیه الحرف ، (B) 

ویزعمون أنه الحرف األول من اسم بوعز 
  .مالجد الرابع للنبي سلیمان علیه السال

  

ما العمود الثاني والذي یعلوه كرة سوداء أ
، Gتُمثل خریطة النجوم في السماء وحرف 

تعني والتي ، یاكن -یرمز إلى جاكین
ویزعمون  ".ستنشأ في المستقبل" بالعبریة 

أنه الحرف األول من اسم جاكین، وهو 
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  .أحد أسباط یعقوب علیه السالم

  ).إبلیس  -لوسفیر(اإلله بافومیت 

  

 

اإلله الذي اتُهم فرسان الهیكل بعبادته في 
بل الملك فلیب الرابع ملك  السر من قِ

وهو یجسد الشیطان لوسفیر ، فرنسا
المطرود من الجنة والذي یعبده الماسون 

وما زال  .أصحاب الدرجات العلیا
الماسونیین یقدمون له مراسم العبادة حتى 

ویتمیز بافومیت برأس الجدي أو .اآلن
الماعز وعلیه القرنین اللذان یدالن على 

باإلضافة لوجود األثداء له  ، القوة الجنسیة
   .التي تددل على اتحاد الرجل مع المرأة

  منطقة الجنس -منطقة القداس األسود

 

رمز مشترك بین الماسونیة وعبدة 
ویرمز إلى المكان الذي تقام فیه ، الشیطان

  الطقوس الجنسیة وطقوس القداس األسود

  .البومة

  

 

وهي رمز ، رمز الحریة والتمرد واإلغواء
أساسي للنادي البوهیمي الماسوني حیث 

اجتماعم یقام عندها طقوس شیطانیة في 
  .السنوي في الغابة البوهیمیة

  

وتستخدم البومة في طلسم الطائر 
ویزعمون أنها تساعد على العثور ، السحري

  .المسار الروحي لحیاة  أفضل

  

  .الصورة الثانیة للغابة البوھیمیة 

  .السیاحات الثالث -األعمدة الثالثة

  

اآلعمدة الثالثة الحكمة والقوة  تمثل

الزمة في إدارة فالحكمة  .لوالجما
 ،مطلوبة عند الخطر، والقوة األعمالأ

  .والجمال ضروري للزینة
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  .اللون األزرق

  

 

، یتواجد كثیرًا في محافلهم ومالبسهم
یریدون به تخلید رأیة إسرائیل الزرقاء التي 

  .تحمل نجمة داود

ترمز للدفاع عن الداخل إذا كان الشخص   .السیوف المسلولة
  .وهي للعقاب إذا خانهم ،ماسونیًا حقیقیاً 

Satan Cross –صلیب الشیطان.  

 

رمز مشترك بین عبدة الشیطان 
یمثل قوة الشیطان وأولیاء . والماسونیین
ویستخدم هذا الرمز في عمل . العهد الثالثة

  .الطالسم السحریة

FFF. 

 

الرمز البدیل الذي یمكن استخدامه بدالً من 
هو الحرف  Fباعتبار أن الحرف  666

  .السادس من حروف اللغة اإلنجلیزیة

Anarchy - الفوضى.  

 

رمز مشترك بین الماسونیة وعبدة 
ویقصد الماسون بهذا الرمز إلى . الشیطان

ثارة الفوضى في  ٕ إلغاء جمیع القوانین وا
  .العالم  حتى یخرج الدجال

  .ین یانج

 

ویرمز التكامل ، رمز یستخدمه الماسون
وهو شعار ، الكون بین المتضادات في

الدیانة الطاویة وهي إحدى أكبر ثالث 
تعي " "ین"وكلمة ، عقائد في الصین

أما كلمة ، واألنثى واإلستسالم، الظالم
ومن . اإلیجابیة، الذكر، تعني النور"یانج "

  .ینج ویانج یكتمل الكون

الثعبان النحاسي الرمزي الذي  -األفعى
  .یعض ذیله

  

أهم  رموز الماسونیة األفعى الرمزیة من 
یرمزون بها إلى هدم الرئاسة . المأخوذة

ومن أكاذیب . الدینیة والمدنیة والعسكریة
التوراة أن هارون هو الذي صنعها لیعبدها 

". نخشتان" وتسمى في التوراة . بنو إسرائیل
والماسونیة هي األفعى الیهودیة التي 

  .سیطرت على أوروبا والعالم

ل الثالث من وقد جاء في البرتوكو 
برتوكوالت حكماء صهیون أن األفعى ترمز 

وأن . إلى حدود دولة إسرائیل العالمي
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األفعى تغلق حلقتها یعني أن الدول التي 
ترید السیطرة علیها أصبحت محصورة األن 

  .ضمن دائرتها

الصورة الثانیة لمخطوطة ماسونیة قدیمة 
توضح حدود دولة إسرائیل  ومحاطة 

: دول وهي  7وتضم باألفعى الرمزیة 
 - سوریا -األردن –فلسطین  -مصر
  .أرض الحجاز -العراق - لبنان

  

  .الحجر الغشیم

  

یمثل الحجر الغشیم طالب االنتساب قبل 
  .الماسونیة إلىأن یدخل 

  .الحجر المسقول

  

یمثل الحجر المصقول طالب االنتساب 
  .بعد أن تشكل وفقا لمبادئ المحفل

  .33نادي 

  

وهو نادي ماسوني  .33شعار نادي  
أسسه والت دیزني مؤسس ومالك شركة 

  .والت دیزني 

  

  .السلم الماسوني

  

تذكار للمنام الذي رآه إسرائیل حین شاهد 
نفسه یصارع الذي خلق العالم ویرغمه 
على إنتزاع أرض كنعان وتسلیمها لعبده 

آسرائیل " یعقوب الذي أصبح من حینذاك 
  .أي آسر اهللا" 

  

  )كونوها .( واألذنالعین 

  

رمز االحتكار یرمز إلى العین واألذن أي 
السیطرة على اإلنسان من خالل الحاستین و 

  .الرئیستین
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     Beetle Scarab-الخنفساء السوداء

  

 

مشترك بین  مصري قدیم ورمز رمز
یرتدیة عبدة . شیطانالماسونیة وعبدة ال

ویعتقدون أنه له طاقه أو أنه الشیطان 
  .مصدر للحمایة

 طلسم الجعران،وكانت الخنفساء تستخدم ب
والشمس عند  ،شروق الشمسل رمزاً وهي 

له تعبد، فاستعملت إ ءالمصریین القداما
 الجعارین في الطالسم والتمائم والتعاویذ

 .الشرمن  للحمایة  السحریة
  

  

  

 

وكان یرتدیة   رمز من رموز الماسونیة
 ،Aleister Crowle y الیستر كراول

من الماسونیة  33وكذلك مؤسس الدرجة ال
وهو أیضًا  .Albert Pike  البرت بایك

 .یطانرمز مشترك مع عبدة الش
 
 

  .تاو

  

بین الماسونیة وعبدة رمز مشترك 
  .ویرمز إلى إله الضوء. الشیطان

  .زودیاك

  

رمز مشترك بین الماسونیة وعبدة 
، الطقوس الدمویة في یستخدم. یطانالش

 .نه یستخدم في الطالسم السحریةأكما 

    .رأس العظم والكوشوك

  

  

 إسرائیل بطل شمعون شجاعة بها یقصد
 فلسطیني اآلف خمسة قتل الذي الخرافي
  .زعمهم حد البقر بها یسوق التي بعصاه

  

الصورة الثانیة حقیقیة من داخل المحفل 
 .اإلنجلیزي
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  .الملكيالقوس  -العقد الملوكي

  

قش علیها أسماء أسباط بني  تمثله قالدة نُ
وهو في حقیقته تذكار للمكان  ، إسرائیل

الذي كان المؤسسسون األوائل یعقدون فیه 
 .جلساتهم

  .الثور الذهبي

  

ً لعجل الذھب الذي سبكھ ھارون من  تذكارا
، أموال المصریین وحلیھم المسروقة

ً للذھب ألنھ رب أول  ویالحظ ، وتقدیسا
ارتداء األعضاء الماسونیین للذھب داخل 

 .المحفل

  .المطرقة

  

تعتبر من األدوات األساسیة لرئیس المحفل 
وتمثل .ولمراقبیه ومن رموز سلطتهم

المطرقة عنصر إیجابي لدى الماسون 
أي رمز : وتجسد  المطرقة اإلرادة المنفّذة

أو لنقل العنصر اإلیجابي المرتبط  ،السلطة
بالطاقة الفعالة واإلرادة األخالقیة التي ینبع 

 .الواقععنها كل تحقق فعلي على أرض 
أما الطرقات التي یتم طرقها داخل المحفل 

 .ترمز إلى احتقار آالم المسیح عند صلبه

  .اإلزمیل

  

  

العنصر السلبي الذي یرمز إلى ما نتلقاه 
 .تحلیالً فكرًا ونمیزه 

  .قرني الشیطان

  

تستخدم . رمز مشترك مع عبدة الشیاطین
ویرمز . ھذه الحركات إلستحضار الجن

 .إلى اإللھ بافومیت

  .التنین

  

  

  

 .یرمز إلى الشیطان و قوة الشر والظالم 

  .الكتاب 

  

یرمز إلى   التوراة، ویقصد به الماسون أنه 
النور الذي یبدد الظالم من أمام أعینهم، 
وهو المعین في ضبط أحكام اإلیمان 

 .عندهم كما یعتقدون
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    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ( Portico )فالدرجة األولى هي رواق الهیكل ، تمثل الدرجات الثالث لهیكل سلیمان" الرمزیة " الماسونیة الزرقاء  -)1(
. ( (Sancta Sanctorum )والدرجة الثالثة هي قدس األقداس ، ( Middle Chamber )والثانیه هي الغرفة الوسطى 

  ).35ص، 2011، مرعي 

ء الترفیع یوضع فرجار الدرجة األولى عند المذبح ولكن تكون الناحیة الیمنى من من الفرجار في هذه الدرجة وأثنا -)2(
فوق الزاویة القائمة حتى یعرف األعضاء أنه ال یوجد أعضاء من درجة المنتسب المتدرب في المحفل وكذلك حتى ال یتكلم 

كاتب  –من كتاب سفیر في مملكة الدجال . ( قلأعضاء درجة األستاذ الماسوني في شؤون درجتهم أمام أعضاء الدرجة األ
  .  )مجهول 

  

  

" رمز ماسوني فرعوني األصل یمثل اإلله 
وقد إقترنت هذه المسالت ، إله النهار" رع 

،  بعبادة الشمس والشیطان عند الفراعنة
وعند الماسون هي رمز لتوحید القوى 

" المقویة للمالك " قوى الشر " السوداء 
  . حسب اعتقادهم" األعور الدجال 

" والمسلة موجودة أیضًا في الحرم المكي 
" نصب الشیطان- مكان رمي الجمرات

والتي تم اسستبدالها بحائط ونقلها إلى جبل 
حیث یقوم الناس بالتعبد والتبرك .عرفات

نصب " عندها دون درایة منهم أنها 
والهدف حرف . باألصل" الشیطان

 المسلمین عن معتقداتهم تدریجیًا بقیم
ولو تعمقنا في مشروع توسعة . جدیدة

الحرم المكي األخیر لوجدنا أنها مشروع 
ماسوني بحت حیث أن شكل التوسعة 

  .الجدیدة أخذت أشكال ماسونیة

  

  .األبجدیة واألرقام الماسونیة
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وتعرف محافله بإسم الوادي وهي سلطة تعلو ، والمقبول القدیم االسكتلندي بالطقس الماسونیة من الفرع هذا یعرف -)3(
وهناك درجة شرفیة ، درجة تبدأ بالرابعة وحتى الثانیة والثالثین 29ویتكون نظام الدرجات فیه من . سلطة المحافل الزرقاء

  ).62ص، 2011، مرعي . ( هي الثالثة والثالثون بفرعیها الشرقي والعامل

ولذلك یطلق علیه في بعض األحیان الفرع المسیحي . یشترط في من یتقدم لاللتحاق بطقس یورك أن یكون مسیحیا -)4(
لى إنجلترا في. للماسونیة ٕ وقد عملت المحافل العسكریة . 1738عام  وترجع أصوله إلى أیرلندا في القرن السابع عشر وا

  .ویعد طقس یورك األكثر شعبیة في الوالیات المتحدة. 1752اإلنجلیزیة على إدخاله إلى الوالیات المتحدة في عام 

وهي درجة ذات أهمیة كبیرة للماسوني المسیحي فهي ارتباط بین المسیحیة ممثلة في فرسان الهیكل وبین الیهودیة  -)5(
ممثلة في الموقع المزعوم للهیكل البائد الذي كان الفرسان الهیكلیون یتخذونه مقرا لهم خالل الحروب الصلیبیة وموقعه هو 

  ).قبة الصخرة(مسجد عمر 

مبراطور الروماني الذي كان یعبد الشمس وفرض رؤیته على المسیحیة بمزجه طقوس الوثنیة قسطنطین هو اال -)6(
لغاء الرؤى األخرى القائلة بعدم  ٕ وعبادة الشمس بالطقوس المسیحیة واضطهد معارضیه وأقام مجامع كنسیة لفرض رؤیته وا

  .ألوهیة المسیح

لقرن الثامن عشر حیث أنشأت بدعم من المحافل الفرنسیة تعود أصول الماسونیة االسكندنافیة إلى ثالثینیات ا -)7(
ثم قام الملك كارل . بتعدیل درجات المحافل إلى تسع درجات لیؤسس الطقس السویدي Eckleffثم قام إیكلیف . المسیحیة

  .11مع وجود درجة شرفیة هي الدرجة . الثالث عشر بتعدیلها لتصبح عشر درجات

، فقد قامت )الدیني(واألنجلوساكسوني ) العلماني(روع الماسونیة وخاصة الفرعین الفرنسي نظرا للتفرق الحادث بین ف -)8(
م، وذلك للوصول إلى 1961ینایر عام  22دول بالتوقیع على إعالن تفاهم بین تلك القوى في  10سیادة ماسونیة من  11

وركز اإلعالن على أسس قیام وعمل المحفل، واتخذ من دستور أندرسون الماسوني لعام . حد أدنى من الوحدة الماسونیة
   .نبراسا له 1723

وقد یرجع . الذي هو الشیطان" رأس اإلله " فإنها تعني عندهم ، كلمة كبش في اللغة العربیة تحمل معنى رئیس القوم -)9(
ندیس اإلله الخاص بالنسل الذي حضر محكمة اآللهة حیث كان یوجد كبش م، اختیار هذا الرمز إلى أصول فرعونیة

له الشر ت، للفصل بین إله الخیر وریس ٕ فوقف الكبش مندیس في صف إله الشر ، للكي یعطي منصب أوزیس ألحدهما، وا
  .ست ومنحه المنصب

ْ  الزمن، من قرون إلى تعود السداسیَّة النجمة لرمز العمیقة الجذور أنَّ  على إجماع هنالك - )10(  هذا تبنِّي بدایة سبقت
ل من الرمز َ ب ُ .الیهودي الشعب قِ ر في الرموز وأقوى أهمِّ  من وتعتبر ْ ذة السِّح َ و ْ  اآلن حتى یزال وال مختلفة، دیانات لدى والشع

ر في یُستخدم ْ لنجمة ففي الدیانات المصریَّة القدیمة كانت ا .الشِّرِّیر واألرواح الجان الستدعاء الشیطانیَّة؛ والعلوم السِّح
ا لإلله  ً ا هیروغلیفیا ألرض األرواح، وحسب المعتَقَد المصري القدیم فإنَّ النجمة السداسیَّة كانتَّ رمز ً ورس"السداسیَّة رمز ، "حُ

یبة موسى علیهم في جبل سیناء، أثناء  ْ غَ ل الذهبي عندما طالت ْ ج ویعتقدُ البعض أنَّ بني إسرائیل استعملوا هذا الرمز مع العِ
رتسلُّم    .موسى الوصایا العشْ
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  . وهىي كلمة عبریة األصل،هى طریقه للدالله على الكلمات والعبارات بقیم رقمیه معینة  :جیماتریا -)11(

 )12(-  Hexakosioihexekontahexaphobia   لد هذا الخوف .666كلمة یونانیة األصل وتعنى الخوف من الرقم ُ و
هو رقم مرتبط بالشیطان أو المسیح  666عهد الجدید، التى توضح أن الرقم من إحدى أیات اإلنجیل، في سفر یوحنا في ال

، حسب طریقة  قوانین الحساب 666إشارة لإلمبراطور نیرون، الذي قیمة اسمه  666ویعتقد الكثیرون أن الرقم  .الدجال
نه  ورد في سفر أشیعا أن المسیح وهناك أراء تقول أن هذا الرقم هو رقم الشیطان أو المسیح الدجال، أل، )جیماتریا(العبریة 

، وهكذا أصبح الرقم مرتبط بالمسیح 66:6الدجال، سیذهب إلى الهیكل فى القدس ویعلن انه الرب، وذلك فى األیه رقم 
  الدجال
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 )4(رقم  ملحق 

  اسونیة في برامج الرسوم المتحركةالرموز الم كشاف

ها إلثبات أن معظم قامت الباحثة بتجمیع على رموز  وأفكار ماسونیة  الجدول التالي یحتوي
رضت وما زالت  تُعرض في قنوات األطفال العربیة مثل برامج الرسوم المتحركة التي عُ

spacestoon ،نیكلودین وMbc3 وأن هذه األفكار ، تحتوي على رموز وأفكار ماسونیة وغیرها
   .تي اختارتها الباحثةوالرموز لم تقتصر فقط على العینة ال

وهذا یؤكد تغلل الماسونیة وسیطرتها ، إن تكرار هذه الرموز واألفكار لم یأتِ بمحض الصدفة
حیث أن برامج الرسوم المتحركة  التالیة من إنتاج دول عدة منها ، على وسائل اإلعالم العالمیة

  .أمریكا والیابان وبریطانیا وغیرها

اسم مسلسل 
  الكرتون

  تحلیل الصورة  موز الماسونیةمن الر  صور

عائلة  -1
  .سیمبسون

 

  

  

  

محفل ماسوني وأعضاء ماسونیین  
باللباس الرسمي الماسوني داخل 

باإلضافة إلى تواجد بعض ، المحفل
الرموز  الماسونیة الشهیرة مثل عین 

  .حورس والمنقلة والفرجار والنجمة
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أخویة ،منظمة جمجمة وعظامرمز 
  .الموت الماسونیة

  

  

  

التي ) البنتاجرام ( النجمة الخماسیة 
، توجد على أرضیة كل محفل ماسوني

أصحاب  حیث  یقوم الماسون 
بطقوس مرتبطة الدرجات العلیا 

بالسحر األسود الیهودي حولها كذبح 
قربان وشرب دمها للتقرب من 

  .الشیطان

  

  

  

الصورة الثانیة صورة حقیقیة من محفل 
نتاجرام على ویالحظ وجود الب، ماسوني

  .أرضیة المحفل

وعضو ، والشمس  المنقلة والفرجار  
  .ماسوني
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رسالة خفیة  على  هذه الصورة تحتوي
حیث ترمز الصورة ، مرتبطة بالماسونیة

سبتمبر التي وقعت  11إلى أحداث 
تم فیها والتي   ،م2001العام في 

تفجیر برجا التجارة العالمي ومبنى 
مع األخذ بعین اإلعتبار أن ، البنتاجون

  أنتج هذا الجزء من برنامج سیمبسون 
قبل وقوع هذه ، م 1998في العام 
وهذا دلیل واضح على أن ، التفجیرات

، هذه التفجیرات من صنع الماسونیة
  !!فكیف یمكنهم التنبؤ بها 

التفجیرات من ومن األدلة على أن هذه 
صنع الماسون قام ماسوني عریق 

ستیف " ومنشق عن الماسونیة یدعى 
بفضح هذه المؤامرة قبل " جاكسون 

وقوع الحادثة بسنوات وتحدیدًا في العام 
قام باصدار لعبة  حیث، م1995
وهي ". لعبة الشدة الماسونیة" تسمى 

لعبة على شكل بطاقات كل بطاقة  
لماسونیة منها تفضح مؤامرة ستقوم ا

ولو قمنا بمقارنة محتوى هذه . بفعلها 
البطاقات مع األحداث الحالیة لوجدنا 

وكل ذلك ال ، أنا معظمها قد حدث
  .یمكن أن یحدث بمحض الصدفة

ربما ترمز إلى الدوالر $ أما إشارة 
األمریكي والذي یحتوي على صورة 

  .تفجیر أبراج التجارة أیضاً 
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الماسونیة التي بطاقات لعبة الشدة 
تفضح مؤامرة تفجیرات الحادي عشر 

  .من سبتمبر 

  

  

رقم الشیطان أو المسیح  666الرقم 
  .الدجال

  

  

صورة  إلنضمام عضو ماسوني مبتدئ 
ومن الطقوس في هذه ، للماسونیة

الدرجة إغماض عین العضو إلى حین 
  .أداء القسم الماسوني

  

  

  

  

محفل الصورة الثانیة صورة حقیقیة من 
ماسوني لماسوني مبتدئ  معصوب 

  .العینین
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الصورة الثالثة صورة حقیقیة من أحد 
ویالحظ التشابة ، المحافل الماسونیة

  .في المالبس

  

  

، التحیة الماسونیة) قرني الشیطان ( 
وهي أیضًا رمز مشترك مع عبدة 

  .طانالشی

وهذه الحركة یقوم بها معظم مطربي 
صلة بین عبدة  الروك حیث هناك

  .ن وهذا النوع من الموسیقىطاالشی

سبونج  - 2
  .بوب

  

  

، التحیة الماسونیة) قرني الشیطان ( 
وهي أیضًا رمز مشترك مع عبدة 

  .طانالشی
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عین حورس والطربوش األحمر 
وهي أحد ، بدرجة الشراینرزالخاص 

الدرجات الفرعیة بعد الماسونیة 
إلیها  والتي یمكن أن ینضم، الزرقاء

كل من حصل على درجة األستاذ 
  .الماسوني

  

  

  

قیقیة لطربوش درجة حصورة 
  .الشراینرز

  

  

الهرم الماسوني من أشهر رموز 
  .الماسونیة المأخوذ من الفراعنة

      

الماسة  -3
  .الزرقاء

  

عین الدجال أو حورس ( العین الواحدة 
وأرضیة الشطرنج التي توجد في كل ، )

  .محفل ماسوني

  

  

الرجل ذو العین الواحدة  رمزیة 
  .) الدجال ( لمهندس الكون األعظم 

  

  

، العین الواحدة الموجودة على األرض
وهرم الماسونیة باالضافة إلى عمودي 

  ".رمزیة لمحفل ماسوني." بوعز وبانكن
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4- 
الحدیقة 
  .الجنوبیة

  

 ،والهرم الماسوني، عین الدجال
  .والنجمة الخماسیة

  

  

، بمحفلألعضاء ماسونیین صورة 
  .ورأس الكبشویظهر رمز 

والشموع التي یتم " اإلله بافومیت" 
اشعالها عند إقامة بعض الطقوس 

  .بالمحفل

الصورة الثانیة صورة حقیقة من محفل 
  .ماسوني

5- 
  .سبایدرمان

  .رمزیة الهرم والعین الواحدة

  

  

  

ولمن  رمزیة قرني الشیطان رأس الكبش
  .بلغة الجسد
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  .دورا -6

  

  

  

رسالة خفیة غیر مباشرة  تعبر عن 
ولكن تم التعبیر عنها  الهرم الماسوني

  .بلغة الجسد

رمزیة النجمة الخماسیة والهرم   
  .الماسوني

  .ناراتو -7

  

  .666الرقم 

  

  

شخصیة أحد األبطال التي تتطابق مع 
رأس الكبش " اإلله بافومیت " شكل 

  .الماسوني

8-
  .البوكیمون

  

  

رأس الكبش  -رمزبة   قرني الشیطان 
  .ولكن بلغة الجسد
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صورة ألحد شخصیات مسلسل 
مع  كبیرالبوكیمون والتي تتشابه بشكل 

  .اإلله بافومت

     

9- 
Family 
Guy.  

  

، في هذه الصورة رمز الهرم والعین
وبجانب شعار الهرم والعین هناك 

للكاتب ریتشارد  "  وهم اإلله" كتاب  
هذا الكتاب یدعو إلى . دوكنز
نكر دونكز خالل ، اإللحاد ُ حیث ی

كما ، فصول الكتاب وجود اهللا
، یدعي أن الملحدین هم السعداء

وربما وجود كتاب دوكنز بجانب 
العین والهرم لم یأتي بمحض 

بل یعني أن الماسونیة ، الصدفة
قال ُ   .تدعو إلى اإللحاد كما ی

  

  

  .جمجمة  وعظام رمز منظمة
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، رمز العین والهرم والنجمة السداسة
ویالحظ  أن ألوانها مشابهة أللوان 
الطاقة على نجمة درجة كوكب 

  .الشرق الماسونیة

  

  

  

نجمة درجة كوكب الشرق 
  .الماسونیة

  

  

شارة قرني الشیطان ٕ   .الشمس وا

  .666الرقم   ارثار - 10

  

  

  .الهرم والعین والسلسلة
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  .النجمة الخماسیة

  

  

  .النجمة الخماسیة والهرم والعین

      

11 - 
میكي 
  ماوس

  

  

  

في هذه الصورة رسالة ماسونیة 
بشكل  33حیث تكرر الرقم ، خفیة

رقم  33والرقم ، مبطن غیر مباشر
له أهمیة عند الماسون حیث یرمز 

  ،33إلى درجات الماسونیة ال

كما أن  والت دیزني مؤسس ومالك 
شركة والت دیزني ومبتكر شخصیة 

 33نادي " میكي ماوس ومؤسس 
 33ماسوني من الدرجة "  الماسوني

  . ویتبع المحفل اإلسكتلندي

  

الصورة الثانیة لقبعة یرتدیها أعضاء 
وهذه القبعة الظاهرة في ، 33نادي 

ویالحظ . الصورة شعار النادي
ة ورأس میكي الشبه بین شكل القبع

.  
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  .العین الواحدة

  .

  

والمئزر ، النجمة الخماسیة والهالل
شارة قرني الشیطان، الماسوني ٕ ، وا

  .والرداء األحمر ورمز التاو

 666ویالحظ أیضًا وجود الرقم 
ولو امعنا ، ولكن بشكل مبطن

النظر بكلمة والت دیزني لوجدنا ان 
الرمز األحمر في أول حرف من 

والمحصلة "  6" الرقم كل كلمة هو 
  ". 666" النهائیة 

  

  

  .العین والهرم

12 -   

توم 
    .وجیري

النجمة الخماسیة وجناحي النسر 
  .الماسوني

  

  

  .الهرم والعین

  
  

  .الهرم والعین
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13 - 
Scooby 
Doo. 

  

  

شخصیات البرنامج ترتدي المئزر 
الماسوني األزرق الخاص بالدرجة 

  .المعماري درجة األستاذ  12

  

  

  

صورة حقیقیة لمئزر درجة األستاذ 
  .المعماري الماسوني 

  

  

  .الهرم والعین

  

  

  .إشارة قرني الشیطان

      

14 -
جامعة  
  .مونیستر

  

المالبس تشبه مالبس درجة 
جمجمة وعظام وربما الكتاب یرمز 

  .إلى الكتاب المقدس
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رمز العین الواحدة وقرني الثور 
  .الماسوني

  

  

  .الهرم الماسوني

      

15 - 
دراجون 

  .بول
  

  .رمز زودیاك

  

  

  . 666الرقم 
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رمز العین الواحدة ولكن بلغة 
  .الجسد

  

  

ورمز الهرم ، العین الواحدة
  .الماسوني ولكن بلغة الجسد

      

16 - 
سالحف 

  .النینجا

  

  .الهرم الماسوني المشع

      

17 - 
  .تلتبیز

  

، وعین حورس، رمز الشمس
  .والمنقلة والفرجار

ویالحظ في هذه الصورة  قیامهم 
والنار عند ، بطقوس عبادة النار
  .الماسون رمز للتنویر
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18 - 
Police 
State.  

  

  .الشخصیة شبیهة باإلله بافومیت

  

  

  .العین والهرم

      

19 - 
  .أباظة

  

  .العین الواحدة
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20 -
Gray D  
man  

  

  

  

21 - 
  .بیلیتش

  

التي تتطابق مع  أحد الشخصیات
  .شكل اإلله بافومیت

22 -  

  .ون بیس 

  

  .قرني الشیطان

  

ما زال إال أن ستیف جاكسون  ،على الرغم من أن المنظمة الماسونیة تقوم بتصفیة أي عضو یقوم بإفشاء أسرارها -)1(
فشاء مخططاتهم  .  بإفشاء أسرار خطیرةعلى قید الحیاة على الرغم من أنه قام  ٕ ربما تعمد الماسون صنع هذه اللعبة وا

حتى ال یعود نفوذهم سري بل واضح للعالم أجمع فیصبح كل ما یفعلوه مستساغًا فینصاع الناس  بواسطة ستیف جاكسون
  . ) الباحثة( . وألفعالهم لهم
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  )5(رقم  ملحق   

  كشاف الرموز الماسونیة لعینة الدراسة

على رموز  ماسونیة  قامت الباحثة بتجمیعها  من عینة الدراسة المتمثلة یحتوي الجدول التالي 
  ". Gravity Falls"  الرسوم المتحركة برنامج  و"  YU-GI-OH"  األطفال   ببرنامج

  وزوصف الرم  موزصور من الر   إسم الكرتون 

یوغي -1
   .یو

    

یظهر في هذه الصورة   
رمز األنك والهرم 
  .الماسوني المقلوب

النجمة السداسیة على   
 –أوراق لعبة الظل 

  .التاروت

  .الهرم والعین الماسونیة  
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  .العین والفأس الماسوني  

 -النجمة الخمسسداسیة  
ختم األوریكالوكس الذي 

أحد أختام   مع یطابق
الملك سلیمان والذي 
یستخدم في السحر 

  .األسود

 –العین الواحدة   
والشخصیة الظاهرة في 
الصورة لزعیم منظمة 

تشابه في " تسمى دوم 
مبادئ  مع  مبداها 

  .المنظمات الماسونیة
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الشمس التي ترمز 
والهرم والعین ، للتنویر 

الواحدة والمیزان والفأس 
  .الماسوني

  

  

) القابال ( شجرة الحیاة 
وعمودي بوعز ویانكن ، 
الصورة مأخوذة من  .

  .أحد حلقات یوغي یو 
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صورة حقیقیة لشجرة   
، ) القابال ( الحیاة 

ویظهر في الصورة 
أیضًا عمودي بوعز 

ویالخظ مدى . ویانكن
التشابه بینها وبین 

  .لصورة السابقة

شخصیة البطل یوغي   
مرتدیًا قالدة الهرم ، یو 

، والعین الماسونیة 
حیث كان یستعین بها 

حلقات البرنامج  خالل 
عند  ما تصادفه أي 

  .مشكلة

مرة آخرى رمز الهرم   
  .والعین
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2-Gravi
ty 

Falls.  

    

رمز العین  والهرم على   
و وعمودي . األرض

بوعز ویانكن والعین 
  .داخل الخزانة 

، النجمة السداسیة   
  .والهرم والعین

رمز الهرم والعین   
الواحدة تم التعبیر عنها 

  .الجسد بلغة

الجمجمة والعین والنجمة   
  .الخماسیة
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، المنقلة الفرجار  
وطربوش درجة 

  .الشراینرز

أحد أسفار (كتاب إینوخ   
الذي ) الكتاب المقدس 

یستخدم الماسون 
تعالیمه للقیام بالسحر 

ویالحظ رمزیة ، األسود
الرجل ذو العین الواحدة 

  .والهرم الماسوني

 صورة حقیقة من كتاب  
ویالحظ مدى ، إینوخ 

التشابه مع الصورة 
  .السابقة
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شخصیة بیل احد   
الشخصیات الرئیسیة 
التي ظهرت خالل 

یالحظ شكل ، البرنامج
الشخصیة تتطابق مع 

رمز العین والهرم 
  .الماسوني

مالبس أحد درجات   
  .الماسونیة

صورة حقیقة من محفل   
وسالحظ التشابه مع 

  .الصورة السابقة
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مماارسة بعد الطقوس   
قبل أن قوم األعضاء 

الظاهرین بالصورة بضم 
إمراة إلى هذه المنظمة 

.  

تتطابق الصورة مع   
سابقتها حیث یقوم 

األعضاء بالصورة بضم 
عضو ماسوني إلى 
  .المنظمة الماسونیة



161 
 

  )6(ملحق رقم 

البرتوكول  -النص الكامل البروتوكول الثاني عشر من برتوكوالت حكماء صھیون 
 الخاص بالصحافة واإلعالم

التسلط على  –مستقبل الصحافة في المملكة الماسونیة  –" حریة"نوع الترجمة الماسونیة لكلمة 
ناحیة  الصحافة أیضًا من –ما هو التقدم في رأي الماسونیة؟  –شركات األنباء  –الصحافة 

العهد  –إثارة مطالب الرأي العام في األریاف  –التضامن الماسوني في صحف العصر  –أخرى 
  .الجدید معصوم

الحریة هي حقك أن تفعل : كلمة الحریة التي تفسر تفسیرات مختلفة، إنما لها عندنا هذا التحدید
المناسب، ألن زمام الحریات كلها وهذا التحدید یكون مفیدًا لنا في الوقت    .ما یبیحه لك القانون

سیكون بیدنا، بعد أن تصبح القوانین هي صاحبة القول الفصل تأخذ ما تأخذ، وتعطي ما تعطي، 
  .على ما تتطلبه مصلحتنا، وعلى النهج الذي نرید

  :وسنعامل الصحافة على هذا المنوال

له الصحافة الیوم؟ أهي دائبة العمل على اإل شعال فما هو الدور الذي تمّث ٕ ثارة والتحریض، وا
العواطف التي تخدم غایتنا، أم هي في خدمة أغراض األنانیة لألحزاب؟ ومن هنا هي على 
الغالب تافهة، تأخذ جانب الشطط، كاذبًة مختلقة، وجمهور الشعب یجهل األغراض التي تتخبط 

نصنع إزاء جمیع أما نحن فسنسرجها ونلجمها ونأخذها بعنانٍ شدید، ومثل هذا    .وراءها الصحافة
ما تخرجه دور الطباعة والنشر من إنتاج مختلف األلوان، إذ ال یكون هناك من معنى لتخصنا 

وسنعنى العنایة الخاصة بما یتعلق    .من حمالت الصحف علینا، مع بقائنا هدفًا للنشرات والكتب
یوم كثیر التكالیف فإخراج المطبوعات ال   .بمادة النشر والطبع، مما تخرجه المطابع على اختالفه

ّ على    .والنفقات بسبب الرقیب له إلى مورد یدر ّ وهذا األمر الدائر كله حول المطبوعات، سنحو
ضع الصحف لنوع من الضریبة البریدیة، ودفع الودیعة المالیة    .خزینة الدولة دخًال غزیراً  نُخْ َ وس

نوٍع من النشرات والصحف االحتیاطیة مسبقًا قبل إصدار الرخصة، ویتناول هذا التدبیر أيَّ 
وهذا التدبیر یكفل لحكومتنا الوقایة من أي حملة كتابیة علینا من جانب    .والمجالت
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، فأي محاولة للحملة علینا، هذا إذا كانت محتملة الوقوع، بوسعنا أن نخمدها    .الصحف وحینئذٍ
واستیفائها من  في أي وقت عن طریق فرض الغرامة المالیة بال رحمة، وباقتطاع هذه الغرامة

صحیحٌ أن صحف األحزاب قد ال یكون لدیها مال    .الودیعة، وهذا كله بأتي منه دخل كبیر
رت عملها ولن یكون    .مرصد لینفق على النشر، فهذه الصحف إذا هاجمتنا فسنغلقها إذا كرَّ

قْد ولو بطرف إصبعه، قا َ صدًا أن بوسع أحد، مهمًا ظن أنه في حصانةٍ من نفسه، أن یلوِّح بالن
وستكون حجتنا في وقف أي نشرة، أنها أساءت إلى    .ینال من هالة التقدیس المحیطة بحكومتنا

وأرجو منكم أن تالحظوا أن بین الصحف    .الرأي العام بما كتبت ونشرت دون مناسبة أو مبرر
 المهاجمة لنا، تكون هناك صحف أخرى حقیقتها مستترة، وكلهم في الحلبة شيء واحد، غیر أن

نا، فإنما هي تفعل  قَدتْ َ ، فإذا حملتْ علینا ون ًا ّ المستترة بقناع هي الصحف التي نحن أنشأناها سر
ل، أن یجري تعدیلها، وال ضرر من إثارة  ْ ب رنا من قَ ذلك في الموضوعات التي نكون نحن قد قرَّ

  .النقد في مثل هذا الظرف

    

قبل أن تكون مادة الخبر قد مرت ولن تصل إذاعة أيُّ نبأٍ إلى الجمهور عن طریق الصحف، 
وكاد هذا األمر یكون واقعًا الیوم على هذا الوجه، وزمامه بأیدینا، على ما نراه في    .علینا

شركات األنباء واألخبار قلیلة العدد، حیث تتوافد علیها األنباء من مختلف أنحاء العالم، وفي 
فه كیف ن ّ ق نبأ واحد إلى العالم إال الیوم القادم سیكون أمر هذه الشركات لنا نصر ُطَْل شاء، ولن ی

فإذا كنا قد توصلنا حتى الیوم إلى ما فیه رضانا، فلننظر فال نرى دولة واحدة    .ما نملیه نحن
تقف بیننا وبینها حواجز تؤخرنا عن الوقوف على ما یسمیه الغوییم األغبیاء بأسرار الدولة، فكیف 

عتَرف بنا أننا تكون الحال من جهتنا من وسع حیلة، ونفو  ُ ذ كلمة، وتوغل من كل ناحیة، بعد أن ی
  .سادة العالم في شخص ملكنا الذي سیطبق سلطانه األرض كلها

ْ إلى أمر المطبوعات النشر في المستقبل د ُ ع َ ن ْل َ فكل واحد من العاملین في هذا الحقل، یرغب    .و
، أو صاحب مكتبة، أو متعاطیًا فن الطباعة، علی ه أن یكون حاصًال على في أن یكون ناشرًا

وبهذه الوسیلة    .دبلوم أحد المعاهد، فإذا عثر أو كبا، ضبطنا منه الدبلوم وسحبناه منه بال تردد
والتدابیر، تغدو أداة النشر الفكري في آفاق الرأي العام، أداةً تعلیمیة في ید حكومتنا، فال تبقى 

وات، والتغني الباطل ببركات مزعومة الجماهیر بعد ذلك عرضة للتضلیل بالطرق الملتویة والنز 



163 
 

ومن منا ال یعلم أن هذه البركات الخیالیة الموهومة، ما هي إال    .جاء بها عصر التقدم والنور
ًا إلى متاهات التفكیر الجنوني، وهذا التفكیر الجنوني یفضي بصاحبه إلى  ّ الطریق التي تؤدي تو

م ثم بینهم وبین السلطة، ألن التقدم، أو حیث تتولد بذور الفوضویة، تنتشر بین الناس أنفسه
باألحرى فكرة التقدم كان السبب في االنطالق إلى التحرر من كل نوع بال ضابط، وكل ذلك جمد 

ذا لم یكونوا هكذا    .بالتالي وتوقف عن عجز ٕ وجمیع من یسمون باألحرار هم دعاة فوضویة، وا
من هؤالء راح یتخبط وراء خیاالته، ویزداد  وكل واحد   .في الواقع فعلى األقل هم هكذا في الفكرة

إفراطًا وجنونًا حتى یقع في حفرة الفوضى، فیصیح ویحتج، ال من أجل شيء بل لمجرد شقشقة 
  .األلسنة باالحتجاج

وهذه أیضًا سنخضعها كغیرها من    .ونتناول اآلن الصحف الدوریة من مجالت ونشرات وأمثالها
، على أن یكون مدار االستیفاء موقوفًا على عدد صفحات سائر المطبوعات للضریبة البریدیة

النشرة، ونلزمها باسم القانون دفع الودیعة المالیة االحتیاطیة، وأما الكتب التي تتألف من أقل من 
ملزمة، فإننا نرتب علیها دفع الضریبة مضاعفة، وسنعتبر المجالت الدوریة من نوع الكتب  30

أن یتناقص عدد هذه المجالت، وهي : من هذا على نوعین، أوالً الصغیرة أو النشرات، و القصد 
ه الكتَّاب على اإلكثار من هذه : في الوقع اردأ أنواع المطبوعات وأسمُّها مادة، وثانیاً  َ ر كْ ُ أن ی

وا عن المطالعة، وهذا باإلضافة إلى غالء الثمن   المادة، إكثاراً  عرضِ ُ . ممًال یحمل القراء على أن ی
نا لتنشیط الحركة الذهنیة في اتجهنا، أما نحن ففي  لِ َ ب الوقت نفسه سنتولى إصدار مجالت من قِ

والضریبة البریدیة ستحدّ كثیرا    .وأثمان مجالتنا هذه رخیصة، و مادتها یشغف القارئ بمطالعتها
من مطامع المنتمین إلى صناعة الكتابة، فیجدون أنفسهم محصورین في نطاق ضیق، وال مجال 

ثم تدركهم حین االقتضاء الغرامات المالیة، فینوءون تحتها فیجمدون ثم ینتهون لهم للعبث، 
ّ واحد منهم بعد ذلك بالحملة علینا، فلن یجد المطبعة التي تقبل أن    .إلینا ومع هذا، فإذا اغتر

وبهذه الطریقة نتمكن من الوقوف على المادة    .تطبع له ما یرید قبل أن تراجعنا لإلذن بالطبع
نشرها قبل طبعها، وتنكشف لنا الحیلة، فنضرب بالمادة عرض الحائط، لكننا ننظر في  المراد

  .محتواها، فإذا وجدنا فیه شیئًا یقتضي اإلیضاح للرأي العام، فعلنا ذلك من تلقاء أنفسنا

صناعة األدب و الصحافة في مضمارهما، هما أشد عوامل التهذیب، ولهذا السبب ستكون 
معظم الصحف، وهذا من شأنه أن یعقّم العوامل الضارَّة في هذا الباب، مما حكومتنا مالكة مقود 
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ذا    .وبهذا التدبیر نكون قد امتلكنا القوة األولى الموجهة للرأي العام   .یملكه أرباب الصحف ٕ وا
، عشر رخص إلصدار صحف إلى مطلق الناس، فینبغي أن نعطي إلى جماعتنا  أعطینا، مثًال

وال یشك الرأي العام في ما    .األمر في أي صعید آخر على هذه النسبةثالثین رخصة، و یجري 
نصنع، إذ كل الصحف التي تنتمي إلینا ستكون من حیث المظهر جامعة لمختلف النزعات و 
اآلراء المعارضة، وهذا ما یوهم الجمهور، دون أن یدري ما وراءه، ویستدني إلینا الخصوم الذین 

  .بنا، فنتلقاهم، ونستلَّ منهم األشواك، فیغدون وال ضرر منهملم یمعنوا في إساءة الظنون 

    

وهذه الصحف هي    .ففي الصف األول تأتى الصحف ذات الصبغة الرسمیة، الناطقة بلساننا
، ولذلك ال یكون لها تأثیر كبیر في مجرى حركة الرأي العام   .الحارس على مصالحنا دائمًا

صبغتها شبه رسمیة، وهذه هدفها استمالة الفاترین وفي الصف الثاني تأتي الصحف التي 
  .الباردین، والذین هم على مفترق الطرق، وقلیًال ما یبالون

وفي الصف الثالث الصحف التي نعهد إلیها في معارضتنا في الطاهر، وفي واحدة منهن على 
قیون فانهم في أما خصومنا الحقی. األقل ینبغي أن تكون المعارضة على اشدّ ما یمكن من المرارة

سرهم سیرتضون هذه الحال بصمت، فال یفطنون أن المسألة تمثیل خادع على المسرح، فتجوز 
  .وبهذه الحیلة التي انطلت علیهم، یكشفون لنا عن أوراقهم. علیهم الحیلة

من أرستقراطیة، : وجمیع صحفنا التي تشرب من مائنا ستحمل شتى الوجوه والسحنات والنزعات
وستكون هذه    .إلى ثوریة، إلى فوضویة، إلى آخر ما تحتمله قائمة األسماء إلى جمهوریة،

الصحف كصنم فشنو في الهند لها مئة ذراع وذراع، وكل عین من عیونها مفتوحة على 
مَّى من الحمیات، فتلك    .من نواحي الرأي العام ناحیة ّ ما، وظهرت حُ فإذا ما اشتد نبض صحفي

ما نرید، ألن المریض، الثائر النفس، یفقد توازن الفكر ویمیل إلى  األیدي ترشد الرأي العام إلى
وأولئك المجانین الذین یظنون أنهم على حق    .قبول نصیحة تعمل على تسكینه والتخفیف عنه

في تردید ما قالته جریدتهم الناطقة بلسان معسكرهم، یكونون في الواقع یرددون مقالتنا نحن من 
ویكون عبثًا ظنهم أنهم یتعلقون بما هو من    .جري مجراها من أمثالهاحیث أصل الفكرة، أو ما ی

   .بضاعتهم، بینما الرایة التي یدافعون عنها، وتحتها یقفون، هي رایتنا مرفوعة فوق رؤوسهم
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وحتى ینتظم أمر الصحف المتجندة لنا، على هذا الغرار المتقدم، فعلینا العنایة الدقیقة بكل ما 
وتحت ستار دائرة مركزیة للمطبوعات، سننشئ خالیا أدبیة الصبغة    .یهایتعلق بها ویؤول إل

یتلقن منها عمالؤنا ما یلقى إلیهم من تعلیمات وأوامر، وكلمات سر، كل یوم بیومه، دون أن 
وتجري في هذه الخالیا مناقشات على وجهي النفي    .یكون شيء من أمر هذا یلفت النظر

وكل هذا إنما هو من التمثیل والمظهر المصنوع ال أكثر، دون واإلثبات، والمناقضة والتأیید، 
وستتولى الصحف السائرة في ركابنا شنّ حملةٍ عنیفة صارمة على    .تعمق إلى الجوهر الحساس

الصحف الرسمیة الناطقة باسم الدولة، وما الغرض من هذا سوى إعطائنا الفرصة لندلي في هذه 
ع وأشمل مما لو جئنا نعالجه ببیانات رسمیة في أوقات المناسبة بتصریحات حول الموضوع أوس

ٌ جليٌّ وجه النفع لنا من هذا   .أخرى   .وظاهر

ْ إلینا، یكون لنا منها فائدة أخرى، وهي أن تقتنع رعایانا بأن الحریات  َت ه جِّ ُ وهذه المهاجمة التي و
رضة ما هي إال ثرثرة التامة متوفرة لها، ومن هذه تلوح الفرصة لعمالئنا فیثبتوا أن جمیع المعا

فارغة، تخبط خبط عشواء، فالمجال أمامها فسیح لتقول وتثبت حجة ما تقول، فلم تفعل شیئًا من 
واألمر من طرفیه یكون محكمًا على ما    .ذلك، وعجزت عن إقامة الدلیل الواقعي على دعواها

  .أصدرنا من تعلیمات بشأنه إلى عمالئنا

تغدو ، ا الطراز، وهي جدّ دقیقة، وتخفي عن عیون الرأي العامإن األسباب اإلداریة التي من هذ
ومرحى لهذه األسباب    .خیر الوسائل لجعل الرأي العام یلتفت إلى حكومتنا بالثقة واالطمئنان

البارعة تمكننا من وقتٍ إلى آخر، حسب االقتضاء، من تهییج الرأي العام أو تسكینه، حول 
حمله على التشكیك، والتشویش علیه، فننشر الیوم ما هو  موضوع سیاسي، أو من إقناعه به أو

م به، وطورًا ما هو نقیضه،  الصدق والحق، وغدًا ما هو الكذب والباطل واالفتراء، وتارةً المسل
قل الخطى، كي ال نعثر والنصر    .وهكذا دوالیك، ودائمًا نتحسس األرض التي تمشي علیها قبل نَ

یس بیدهم صحف رهن أمرهم كما لنا نحن، تنشر آراءهم على ما مضمونٌ لنا على أعدائنا، إذ ل
وعندما تعالج مسألة من مسائلهم ویؤول األمر إلى إسكاتهم، نكتفي بعد ذلك بالتنفیذ    .نفعل نحن

   .السطحي، وال نزید

وصغائر هذه العبارات الناریة نطلقها عند الحاجة صحف الصف الثالث، ونظهر السخط علیها 
  .رضى عنها، بل تفندها صحفنا شبه الرسمیةوندعي عدم ال
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وحتى في أیامنا هذه، لنا مثال على اتجاهنا، وهذا المثال نأخذه مما هو مشاهد في صحف 
فإن : فرنسا، حیث تقع حاالت وصور یظهر منها التساند الماسوني على ید الشعار أو كلمة السر

وشأنهم إذا سألتهم عن مصدر  رجال الصحف في فرنسا مقیدون برعایة سر المهنة الصحفیة،
یجیبون بإبهام ثم یصمتون، وهؤالء الصحافیون ال    .خبر ما، شأن العرافین في الزمن القدیم

. یبوحون باسم المصدر الذي استقوا منه الخبر، إال إذا أجمعوا على البوح به، فذلك شيء آخر
آخر یمكن أن ینتمي إلى  وال تجد صحفیًا واحدًا یجترئ على فشو السر، كما ال تجد صحافیاً 

م  َصِ لطِّخ وی ُ وهذه اللطخات …… األسرة القلمیة الكتابیة ما لم یكن في ماضیه قد ناله ما ی
وانكشافها ما دام محصورًا في فئة قلیلة، فیبقى    .ینكشف عنها الغطاء   والوصمات، ال تلبث أن

لدهماء یسیرون وراءه ذلك الصحافي على حسن السمعة في نظر الجمهور، یجتذبهم إلیه وهم ا
  .بنخوة وحماسة

وحساباتنا هذه تتناول اآلن أهل األریاف والقرى، فالبد من أن نستثیرهم ونستفزهم في ما له 
نا قصتهم  ْل َ م َ مساس بمسائل راحتهم وسالمتهم، ومطالبهم، واتجاهاتهم حتى إذا تحركوا وهاجوا، ح

وطبعًا یكون مصدر ما یطلبه    .ه آمالهمهذا ما تتعلق ب: ونقلناها إلى العاصمة وقلنا ألهلها
ثم إن ما نحتاجه من اآلن إلى أن یحین وقت تسلمنا ذروة السلطة العلیا،    .هؤالء وأولئك، نحن

أن نجعل العواصم والحواضر تصیبها الضربة في عراقیبها، وهذه الضربة هي اآلتیة من 
ي األكثریة التي نظمها عمالؤنا هذا هو رأي األمة، أي رأ: ثم یقال ألهل العواصم   .األریاف

ورتبوها ثم یجب علینا عند سنوح الفرصة النفسانیة المؤاتیة، أن نمنع أهل العواصم من مناقشة 
أي موضوع، تَمَّ وانتهى، بحجة أنه أصبح في حكم األمر الواقع، وأهل األریاف، وهم الكثرة، قد 

  .قبلوا هذا وأقروه، وأقفل الباب

، وهو انتقالي إلى الدور األعلى حیث نتقلد زمام العالم كله یجب منع وفي دور العهد الجدید
الصحف من نشر الفضائح على الرأي العام، من أي نوع كان، و الضرورة القصوى لهذا الوجه، 
أن یعتقد الجمهور أن العهد الذي طلع علیه قد جاء بالخیر والبركة إلى كل إنسان، فراقت 

ْ الهیئة االجتماعیة من هذا الوباء؛ األحوال، وسكنت الطباع بعد ا فَت َ لقلق، وغابت الجرائم، وص
ًا ال یعلم بها إال ضحایاها، وقد ذهبوا،  ّ وأما حوادث الجرائم من حیث وقائعها المادیة، فتطوى طی

، ذهبوا كذلك  ). 257-250ص، 1984، نوهیض. ( وشهودها، إن وجدوا غرضًا
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