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اإلهـــــــداء

ً
إلى اللذٌن عشقوا رائحة األرض وسر ْ
غضبة ال تستكٌن ..
ت فً أوصالهم

إلى اللذٌن سطروا بؤرواحهم ودمائهم تارٌخا ً مجٌداً ُخ ّ
ط بقلم الكرامة على جبٌن العالمٌن ..

إلى اللذٌن ر ُخص ْ
ت الدنٌا بؤعٌنهم فاشتروا بها عند ربهم جنة الخالدٌـن ..

إلى العظام من أبناء هذي األرض ،،

شهداء الوطن شهداء فلسطٌن

ألرواحهم أهدي هذا البحث ..

الباحث

5

ملخص الدراسة
استخدمت هذه الدراسة المنهج التارٌخً فً تسلٌط الضوء على البعد الخفً لمنظمات الروتااري
الدولٌااة وأهاادافها التااً تؤسساات ماان أجلهااا ،وكااذا استعرضاات مااد امتاادادها وجااذورها الفكرٌااة
والعقائدٌة وأماكن انتشارها ومواقع نفوذها حول العالم ،ثم عرضت هذه الدراسة إحصائٌة شاملة
ألعداد هذه النوادي وأرقام المنتسبٌن إلٌها بشكل مفصل ،وبالرغم من شح المصادر العربٌاة فقاد
حاول الباحث فً هذا البحث تجمٌع أكبر عدد من المعلوماات مان المصاادر الموثوقاة والمعتماد
لكشف حقٌقة هذه المنظمات والتً تعمل بسرٌة تامة من أجل تحقٌق أهدافها الرامٌة إلى هدم قاٌم
ً
ً
خاصاة مان هوٌااتهم القومٌاة والدٌنٌاة
عاماة ،وتجرٌاد أبنااء األماة
وأخالق المجتمعات اإلسالمٌة
والعقائدٌة  ،لٌعٌشوا فً حالة مان التمااهً باٌن ماا نشاإوا علٌاق مان عقائاد وأسا

ومباادو وباٌن

أضاواء الحضااار المشااوهة والةائفااة التااً أرادوهااا لهاذا الجٌاال تحاات مساامى الحرٌااة واإلنسااانٌة
ونظرٌة المسإولٌة اإلجتماعٌة ،وقد واستخدموا شعار " األدٌان تفرقنا والروتاري ٌجمعنا" كمبدأ
إلنطالق أنشطتهم ومشارٌعهم الخبٌثة.
وقد التقى الباحث بؤحد الةائرٌن لهذه الناوادي فاً إماار دباً بدولاة اإلماارات العربٌاة المتحاد ،
وأخذ شهادتق التً قال فٌها "  ..ذهبت لهذا النادي صادفة برفقاة أحاد أقرباائً والاذي كاان مهتماا ً
بالخٌول وشرائها وكان على موعد مع أحد األشخاص داخل هذا النادي  ،وقد مشٌنا بالسٌار فً
غابات شاسعة وكبٌر للوصاول لمبناى الناادي (والاذي ٌقاع فاً أفخام منااطق إماار دباً  ،كاان
ً
محاط بسور شائك عمالق ممتد علاى مسااحات شاساعة ،وعنادما أخاذنا موافقاة إساتثنائٌة لادخول
النادي من الشخص المسإول ،كانت المفاجؤ ؛ تالل خضراء وبحٌرات اصطناعٌة رائعة الجمال
ومساحات كبٌر للخٌول وأخر لمختلف الحٌواناات الررٌباة وكاؤن هاذا المكاان لاٌ

جاةءاً مان

هذه القطعة الصحراوٌة ( ..وٌكمل الشاهد حدٌثق ورأٌت ومبنىً عمالق مبنً على أرقى طراة
ً
خلساة
وأفخم معمار وهٌئاة غرٌباة  .. ،أخاذنً الفضاول للادخول إلاى هاذا المبناى ،وفعاالً دخلات
وعلى ما أذكر رأٌت شاشة تلفةٌونٌاة ضاخمة بحجام الحاائط  ..وتقرٌباا ً أكثار مان عشار أجهاة
(رٌموت كنترول للتحكم بهذه الشاشة  ،ومجسمات لرإ

حٌوانات مخٌفة معلقة على الحاائط ،

وأثاث فخم للراٌة  ،وما لفت انتباهً أٌضا ً وجود صور لشخصٌات معروفة جداً مثل صور أحد
ملوك األردن المعروفٌن وبعض شٌوخ الخلٌج من الطبقاة الحاكماة ماع الملكاة إلٌةابٌاث ،وأٌضاا ً
شخصٌات ٌهودٌة وصهٌونٌة مشهور و معروفة  "..انتهت شهاد الشاهد.
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ومن هنا ٌؤ تً السإال ما الذي جمع بٌن هاذه الشخصاٌات المهماة فاً وطنناا العرباً واإلساالمً
(ماان الصااف األول بشخصااٌات ٌهودٌااة وصااهٌونٌة فااً جااو ماان الحمٌمٌااة فااً ظاال معاهاادات
وفتاو تحرم التطبٌع مع العدو الصهٌونً ؟
لماذا هذه الصور متواجد هنا فً نادي الروتاري ؟؟
ماذا ٌفعلون أعضاء هذا النادي فً الخفاء وفً السر ؟؟
طالما أنها مإسسة لها تواجد رسمً فً هذه الدولة لماذا لم توضع لوحة تحمل إسام الناادي علاى
مبنى النادي؟؟
وطالما أن أنشطة أعضاء هذا النادي مشروعة لماذا ٌقام فً مكاان محااط باالكثٌر مان الرماوض
والتساإالت وفً أماكن ال ٌصلها النا

العادٌون ؟؟؟

سنحاول فً هذا البحث تفسٌر وربط ما رآه هذا الشاهد بالمعلوماات التاً تام جمعهاا عان حقٌقاة
نوادي الروتاري الماسونٌة ..
واخ ُتتِم هذا البحث بإظهار رأي وموقف رجال الدٌن والمإسسات اإلسالمٌة من تواجاد مثال هاذه
النااوادي المنشاار فااً معظاام أنحاااء الااوطن العربااً ،والفتاااو التااً حرماات التعاماال معهااا أو
االنتساب إلٌها بكل األشكال والماهٌات والهٌئات ،بل وأكثار مان ذلاك ذهبات بعاض الفتااو إلاى
تكفٌر من ٌنتسب أو ٌلتحق بهذه المنظمات والنوادي بشرط علمق التام بحقٌقة هذه المإسسات.
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شكـ ــر وتق ـ ــدير
الشكر هلل أوالً الذي أنعم عمي بنعمة العقل  ،فجعمني من طمبة العمم ومريديو ..
يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان واالمتنان ألكاديمية دراسات الالجئين ىذا
الصرح التعميمي المميز ،والقائمين عميو بكل كوادره الرائعين  ،وال أنسى طبعاً أن
أشكر الدكتور الفاضل /محمد ياسر عمرو  ،مدير عام أكاديمية دراسات الالجئين،
والدكتور ال ارئـد /رائد صافي المشرف المباشر عمى ىذا البحث والدكتورة الفاضمة /
قيمة
آمال الشعر رئيسة قسم البحوث في األكاديمية عمى كل ما يبذلونو من جيود ّ
في سبيل إنجاح ىذا المشروع التربوي المبارك.

وانطالقاً من إيماننا بأن مستقبل أي أمة مرىون بمدى اىتماميا بالطاقات البشرية،
ومدى تطوير منظومة البحث العممي؛ فيسعدنا ويشرفنا أن نكون لبنة صغيرة جداً في
ىذا البناء العمالق والصرح المعطاء لخدمة ديننا ووطننا وقضيتنا قضية المسممين
األولى " فمسطين العروبة ".

الباحث
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فرضٌات الدراسة

 -1وجود عالقة وثٌقة بٌن الماسونٌة ونوادي الروتاري .
 -5نسبة كبٌر من ملوك ورإساء البالد العربٌة أعضاء فً نوادي الروتاري.
 -3معظم المنتسبٌن لهذه النوادي إما مضّللٌن أو ملحدٌن برض النظر عن إسالمٌتهم.
 -4منهج هذه النوادي هو منهج التعتٌم والسرٌة التامة لضمان تحقٌق أهدافها.
 -5لدٌنا فً المجتمعات اإلسالمٌة شخصٌات عربٌة صهٌونٌة أكثر من الصهاٌنة أنفسهم.
 -6لقد تحققت نسبة كبٌر من أهداف هذه المنظمات وحان الوقت لهدم بنٌانٌهم الهش من
خالل بث الوعً فً عقول أبناء األمة.
 -7تستخدم هذه النوادي استراتٌجٌات مدروسة بحبكة إلقناع النا

بحسن نواٌاها من خالل

تقدٌم المساعدات للفقراء واألٌتام والمحتاجٌن وتبنً منهج المسإولٌة اإلجتماعٌة
والتكافل واإلصالح والتنمٌة اإلقتصادٌة على عك

ما ترمً بق تماما ً من غسل عقول

أبناءنا لنةعهم من ثقافاتهم اإلجتماعٌة المحافظة ،وإلقاءهم فً مراتع الضالل والبإ .
 -8هل وجاود أكبار عادد للناوادي فاً العاالم فاً " األراضاً المحتلاة " ٌفضاى إلاى دالالت
وإشارات معٌنة (سإال تترك إجابتق للقارو ٌستنتجها من خالل قراءتق للبحث ؟؟
 -9لماذا ُتمنح العضوٌة فً هذه النوادي وال ُتكتسب اكتساب ؟
-11

هاال مراكااة الدراسااات والبحااوث ومناااهج البحااث العلمااً فااً الااوطن العربااً

واإلسالمً قاد أشابعت هاذا الموضاوع دراساات وتحلاٌالت وتفساٌرات ،بشاكل ٌفارة لناا
واع ومتٌقظ ومستعد لمواجهة مإامرات العدو الصهٌونً !!
جٌل ٍ
-11

وأختم بهذا السإال  ..تدعً نوادي الروتاري كما جاء فاً لوائحهاا المعلناة أنهاا

تسعى إلى تحقٌق العدل والمساوا والمحبة واإلخااء وعادم التمٌٌاة باٌن دٌان وآخار فهاً
ماان ٌتبنااى هااذه األٌاادلوجٌات وتعماال علااى تطبٌقهااا بقااو  ..لماااذا العضااوٌة فااً نوادٌهااا
مقتصر على أصحاب المهان المرموقاة وتساتثنى الطبقاة العاملاة مان عضاوٌتها ؟؟ أٌان
مبدأ العدل والمساو والمحبة ؟؟؟؟ أم أنها فقط شعارات ؟؟
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الفصل األول
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المبحث األول
المقدمة :
دأباات المإسسااات الصااهٌونٌة منااذ أواخاار القاارن التاسااع عشاار بقٌاااد مإسسااها األول وةعٌمهااا
الروحااً ثٌااودورهرتةل  ،دأباات علااى تقنااٌن خطواتهااا وتحركاتهااا علااى جمٌااع األصااعد بشااكل
ممنهج ودقٌق ومدرو

للسعً إلى تحقٌق أهدافها الخبٌثة فً السٌطر علاى اقتصااد العاالم ككال

من جهة ،وفً كسب عطف المجتمع الدولً من جهة أخر لٌتمكنوا من احتالل أرض فلساطٌن
وإقامة دولتهم الٌهودٌة علٌها.

إن المخططات الصهٌونٌة ما كان لها أن تر النور على أرض الواقع إال من خاالل تاذلٌل كافاة
الساابل المادٌااة والفكرٌااة والعسااكرٌة واالقتصااادٌة واالجتماعٌااة وتكثٌااف الجهااود خااالل عشاارات
السنوات للوصول إلى ما وصلت إلٌق اآلن .

ولعل من أبرة األسباب التً ساهمت بشكل كبٌر فً مساند ودعم المنظمات الصهٌونٌة لتحقٌاق
أهدافها الخبٌثة هً تؤسٌ

ما ٌدعى بـ " ناوادي الروتااري" العالمٌاة السارٌة التاً تعمال بؤساماء

وصفات وآلٌات ال تمت بصلة لحقٌقة نشاطاتها األساسٌة والفعلٌة !

إن مثل هذه األندٌة التً تنتشر بٌن المجتمعات اإلسالمٌة والعربٌة لهً خطر عظٌم على اإلسالم
والمسلمٌن لما تنطوي علٌق من أهداف وأفكار تخدم فً المقام األول أعداء األمة ..

وعلٌق وجب تسلٌط الضوء من خالل هاذا البحاث المتواضاع ،علاى هاذا الجاناب المهام والخطٌار
لوجق الصهٌونٌة المُقنع ،لما لق أهمٌة بالرة فً كشاف المفااهٌم الماةور والحقاائق الباطلاة ،التاً
ٌُاااراد بهاااا تضااالٌلنا كمجتماااع مسااالم ،لتحقٌاااق أهاااداف الصاااهٌونٌة فاااً االنخاااراط والاااذوبان ماااع
المجتمعات األخر بشكل غٌار مباشار تتقبلاق األجٌاال المتقادماة ،مان خاالل جعلهام ٌتب ّناون فكار
وعقٌد هذه المإسسات التاً تنطاوي فاً الظااهر علاى نشار الخٌار والمحباة والساالم واألخاو ،
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وتقاادٌم المساااعدات المالٌااة واإلنسااانٌة للمحتاااجٌن حااول العااالم ،وتعةٌااة الااروابط االجتماعٌااة ،
وتهمٌش وإضعاف فكر االنتماء الدٌنً والروحً والعقدي واألصولً .

وكذا ٌ ..عرض البحث المُقدم بٌن أٌادٌكم ،الادور الفعلاً والفاعال للمإسساات اإلساالمٌة  -وهاو
المحور األهم  -فً توجٌق الجماهٌر اإلساالمٌة نحاو التصادي لمثال تلاك المإسساات التاً تساعى
لتفكٌك النسٌج المجتمعً المسلم  ،من خالل استخدام منظومة " الكاونتر بروباجاندا " التً غالبا ً
مااا ٌسااتخدمها العاادو الصااهٌونً فااً محاربااة االسااالم  ،وأٌض اا ً ماان خااالل بااث التوعٌااة الفكرٌااة
والمعرفٌة والثقافٌة بكافة الطرائق المتاحة من برامج منظمة ومكثفاة وممنهجاة ،وإقاماة النادوات
والمإتمرات واللقااءات علاى الصاعٌدٌن اإلقلٌماً والادولً  ،وتجنٌاد األقاالم والساواعد للنهاوض
بؤمة " اقرأ " ..

فإن كان التوفٌق ؛ فمن هللا  ..وإن كان التقصٌر فمن نفسً ..

وهللا من وراء القصد ،،
الباحث
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المبحث الثاني
تعريف عام بالمؤسسة وأهدافها وامتداد أذرعها حول العالم :
الروتاري جمعٌة ماسونٌة ٌهودٌة تضم رجال األعمال والمهن الحر  ،تتظاهر بالعمل اإلنسانً
من أجل تحسٌن العالقات بٌن البشر  ،وتشجٌع المستوٌات األخالقٌة السامٌة فً الحٌا المهنٌة،
وتعةٌة النٌة الصادقة والسالم فً العالم

(1

.

وكلمة روتاري كلمة إنجلٌةٌة معناها دوران أو مناوبة ،وقد جاء هذا اإلسم ألن االجتماعات
كانت تعقد فً مناةل أو مكاتب األعضاء بالتناوب ،والةالت تدور الرئاسة بٌن األعضاء
بالتناوب ،وقد اختارت النوادي شار ممٌة لها هً "العجلة المسننة" على شكل تر

ذات

أربعة وعشرٌن سنا ً باللونٌن الذهبً واألةرق وداخل محٌط العجلة المسننة تتحدد ست نقاط
ذهبٌة ،كل نقطتٌن متقابلتٌن تشكالن قطراً داخل دائر التر

بما ٌساوي ثالثة أقطار متقاطعة

فً المركة ،وبتوصٌل نقطة البدء لكل قطر من األقطار الثالثة بنهاٌة القطرٌن اآلخرٌن تتشكل
النجمة السداسٌة تحتضنها كلمتً "روتاري" و "عالمً" باللرة اإلنجلٌةٌة.
أما اللونان الذهبً واألةرق فهما من ألوان الٌهود المقدسة التً ٌةٌنون بها أسقف أدٌرتهم
وهٌاكلهم ومحافلهم الماسونٌة وهما الٌوم لونا علم "دول السوق األوروبٌة المشتركة".

__________________________
( 1الروتاري – أنور الجندي  /دار األنصار 1980
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األهداف :
وخٌر من كشف أهداف هذه النوادي الخبٌثة ما جاء على ألسنتهم أنفسهم فً كتاب بروتوكوالت
حكماء صهٌون ..
" ٌ ..سعى الٌهود لهدم الحكومات فً كل األقطار ،واالستعاضة عنها بحكومة ملكٌة استبدادٌة،
وٌهٌئ كل الوسائل لهدم الحكومات ال سٌما الملكٌة  ،ومن هذه الوسائل إغراء الملوك باضطهاد
الشعوب ،وإغراء الشعوب بالتمرد على الملوك ،متوسلٌن لذلك بنشر مباديء الحرٌة والمساوا
ونحوها مع تفسٌرها تفسٌراً خاصا ً ٌإذي الجانبٌن؛ وبمحاولة إبقاء كل من قو الحكومة وقو
الشعد متعادٌتٌن ،وإبقاء كل منها فً توج

وخوف دائم من األخر  ..وإفساد الحكام وةعماء

الشعوب ،ومحاربة كل ذكاء ٌظهر بٌن األممٌٌن (غٌر الٌهود مع االستعانة على تحقٌق ذلك كلق
بالنساء والمال والمناصب والمكاٌد  ..وما إلى ذلك من وسائل الفتنة " ..

(1

وجاء أٌضا ً وهو األهم فً موضوعنا هنا ،وهو الحدٌث عن أهداف هذه األندٌة الماسونٌة
" إلقاء بذور الخالف والشرب من كل الدول  ،عن طرٌق الجمعٌات السرٌة السٌاسٌة والدٌنٌة
والفنٌة والرٌاضٌة والمحافل الماسونٌة ،واألندٌة على اختالف نشاطها ،والجمعٌات العلنٌة من
كل لون ،ونقل الدول من التسامح إلى التطرف السٌاسً والدٌنً ،فاالشتراكٌة  ،فاالباحٌة،
فالفوضوٌة ،فاستحالة تطبٌق مباديء المساو "..

(5

التأسيس وأبرز الشخصيات:
 -فً  53من فبراٌر عام 1915م أس

المحامً بول هارٌ

أول نادي للروتاري فً مدٌنة

شٌكاغو بوالٌة ألٌنوي ،وذلك بعد ثالث سنوات من نشر بول هارٌ

لفكرتق التً اقتنع بها

البعض  ،وٌعتبر سلٌفر شٌلر (تاجر الفحم وغوستاف اٌق لوهر ( مهند

المعادن وسٌرام إي

شور

(التاجر الخٌاط باإلضافة إلى بول هارٌ

(المحامً مإسسً الحركة الروتارٌة

وواضعً أسسها الفكرٌة بعد اجتماعات متكرر دورٌة.
 -وقد عقد اجتماعهم األول فً نف

المكان الذي بنً علٌق فٌما بعد مقر النادي الروتاري الذي

ٌحمل اسم شٌكاغو  177الٌوم.
 -لم ٌقبل بول هارٌ

أن ٌرأ

النادي فً أول عهده بل ترك رئاستق ألحد ةمالئق وهو سلٌفر

ولم ٌقبل بول رئاسة النادي إال فً عام 1918م.
_____________________________
( 1بروتوكوالت حكماء صهٌون صفحة 31
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( 5بروتوكوالت حكماء صهٌون صفحة 35

 وبعد ثالث سنوات انضم إلٌق رجل ٌدعى سٌرلً د .بري الذي وسع الحركة بسرعة هائلةوظل سكرتٌراً للمنظمة إلى أن استقال منها فً سنة 1945م .
 -توفً بول هارٌ

(المإس

سنة  1947بعد أن امتدت الحركة إلى  81دولة  ،وأصبح لها

 6811نادي تضم  357111عضو .
 انتقلت الحركة إلى دبلن بؤٌرلندا سنة  1911ثم انتشرت فً برٌطانٌا بفضل نشاط شخصاسمق مستر مورو الذي كان ٌتقاضى عمولة عن كل عضو جدٌد.
 -تؤس

نادي الروتاري فً مدرٌد سنة 1951م ثم أغلق ولم ٌسمح لق بمعاود النشاط فً كل

أسبانٌا والسوٌد.
 ال ٌدون الروتاري الدولً اسم فلسطٌن فً سجالتق بل ٌذكر صراحة اسم إسرائٌل  ،ومنالمعلوم أن مصر وفلسطٌن الدولتان فً العالم العربً واإلسالمً اللتان تؤس

فٌهما أول نادي

للروتاري وذلك فً عام 1959م ( نادي روتاري القاهر 1959/1/5م ونادي أورشلٌم
(القد

1959م أٌضا ً  ،كما أنهما أكثر عدداً (مصر أكثر من عشرٌن نادٌا ً  ،فلسطٌن أكثر من

أربعٌن نادٌا ً .
وقد ارتبط تارٌخ الروتاري فً الوطن العربً بثالث ظواهر :
 1باإلستعمار العربً فً نشؤتق وغالبٌة أعضائق .
 5بالطبقات األرستقراطٌة وذوي النفوذ والمال.
 3بنشاط شامل عام لتضلٌل العالم العربً بصور مباشر أو غٌر مباشر .
 فً الثالثٌنات تم تؤسٌٌ -وجد فً طرابل

فروع للروتاري فً الجةائر ومراكش برعاٌة االستعمار الفرنسً.
الررب فرع للروتاري ومن أعضاء مجل

اإلدار فٌق المسترجون

روبنسون والمستر فونت كرٌج.
ٌ -عقوب بارةٌف رئٌ

نادي الروتاري فً (األراضً المحتلة عام 1947م وقد غادر

(األراضً المحتلة فً 1974/3/14م إلى مدٌنة تاور مٌنا بصقلٌة لحضور المإتمر الذي
ٌنظمق النادي الروتاري اإلٌطالً  ،وادعى أنق سٌكون مإتمراً عربٌا ً إسرائٌلٌا ً الشتراك وفود
عدد من الدول العربٌة مع وفد إسرائٌلً.
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 كان أول المتحدثٌن مختار عةٌة ممثل النادي الروتاري التونسً ثم تكلم بعده ٌعقوب بارةٌفالٌهودي .
األفكار والمعتقدات :
 -1عدم اعتبار "الدٌن" مسؤلة ذات قٌمة ال فً اختٌار العضو ،وال فً العالقة بٌن األعضاء ،وال
ٌوجد أي اعتبار لمسؤلة الوطن ٌ-ةعم الروتاري أنق ال ٌشترل بالمسائل الدٌنٌة أو السٌاسٌة
ولٌ

لق أن ٌبدي رأٌا ً فً أي مسؤلة عامة قائمة ٌدور حولها جدال.-

 -5تلقِّن نوادي الروتاري أفرادها قائمة باألدٌان المعترف بها لدٌها على قدم المساوا مرتبة حسب
الترتٌب األبجدي  ..البوذٌة  ،النصرانٌة  ،الكونفشٌوسٌة ،الهندوكٌة  ،الٌهودٌة ،المحمدٌة ..
وفً آخر القائمة التؤوٌةم " الطاوٌة".
 -3إسقاط مسؤلة اعتبار الدٌن؛ ٌوفر الحماٌة للٌهود وٌسهل ترلرلهم فً األنشطة الحٌاتٌة كافة،
وهذا ٌتضح من ضرور وجود ٌهودي واحد أو اثنٌن على األقل فً كل نادي.
 -4عمل الخٌر لدٌهم ٌجب أن ٌتم دون انتظار أي جةاء مادي أو معنوي ،وهذا مصادم للتصور
الدٌنً الذي ٌربط العمل التطوعً بالجةاء المضاعف عند هللا.
 -5لهم إجتماع أسبوعً ،وعلى العضو أن ٌحرر  %61من نسبة الحضور سنوٌا ً على األقل.
 -6باب العضوٌة غٌر مفتوح لكل النا  ،ولكن على الشخص أن ٌنتظر دعو النادي لالنضمام
إلٌق على حسب مبدأ االختٌار.
 -7التصنٌف ٌقوم على أسا

المهنة الرئٌسٌة ،وتصنٌفهم ٌضم 77مهنة.

 -8العمال محرومون من عضوٌة النادي ،وال ٌختار إال من ٌكون ذا مكانة عالٌة.
ٌ -9حافظون على مستو أعمال األعضاء وٌعملون على ترذٌة المنظمة بدم جدٌد وذلك باجتالب
رجال فً مقتبل العمر.
-11

ٌشترط أن ٌكون هناك ممثل واحد عن كل مهنة وقد تخرق هذه القاعد برٌة ضم عضو

مرغوب فٌق ،أو إقصاء عضو غٌر مرغوب فٌق ،وقد نصت الفقر الثالثة من الماد الرابعة من
القانون األساسً للروتاري الدولً على ما ٌلً :
(ال ٌجوة قبول أكثر من عضو عامل واحد فً تصنٌف من تصنٌفات األعمال والمهن باستثناء
تصنٌفات األدٌان ووسائل اإلعالم والسلك الدبلوماسً ومع مراعا أحكام الالئحة الداخلٌة
الخاصة باألعضاء العاملٌن اإلضافٌٌن .
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-11

ٌشترط أن ٌكون المجل

اإلداري لكل نادي شخص أو شخصان من رإساء النادي

السابقٌن أن من ورثة السر الروتاري المنحدر من (بول هارٌ
-15

.

تشارلة ماردن الذي كان عضواً لمد ثالث سنوات فً أحد نوادي الروتاري قام بدراسة

عن الروتاري وخرج بعدد من الحقائق أهمها:
 بٌن كل  451عضواً فً نوادي الروتاري ٌنتمً  159عضواً منهم للماسونٌة مع
االستنتاجات جعل الوالء للماسونٌة قبل النادي.
 فً بعض الحاالت اقتصرت عضوٌة الروتاري على الماسون فقط كما حدث فً أدنبر -
برٌطانٌة سنة 1951م.
 ورد فً محافل نان

بفرنسا سنة 1881م ما ٌلً " :إذا كون الماسونٌة جمعٌة باالشتراك

مع غٌرهم فعلٌهم أال ٌدعو أمرها بٌد غٌرهم ،وٌجب أن ٌكون رجال اإلدار فً مراكةها
بؤٌد ماسونٌة وأن تسٌر بوحً من مبادئها".
 نوادي الروتاري تحصل على شعبٌة كبٌر وٌقو نشاطها حٌنما تضعف الحركة الماسونٌة
أو تخمد ،ذلك ألن الماسون ٌنقلون نشاطهم إلٌها حتى تةل تلك الضروط فتعود إلى حالتها
األولى.
 تؤسست الروتاري عام 1915م  ،وذلك إبان فتر نشاط الماسونٌة فً أمرٌكا.
 هناك عدد من األندٌة تماثل الروتاري فكراً وطرٌقة وهً  :اللٌونة ،الٌوانً ،األكستشانج،
المائد المستدٌر  ،العلم ،بناي برث (أبناء العهد فهً تعمل بنف

الصور ولنف

الررض

مع تعدٌل بسٌط وذلك إلكثار األسالٌب التً ٌتم بواسطتها ّ
بث األفكار واجتالب المإٌدٌن
واألنصار (. 1
 بٌن هذه النوادي ةٌارات متبادلة  ،وفً بعض المدن ٌوجد مجل

لرإساء النوادي من أجل

التنسٌق فٌما بٌنها.

_________________________________
(1

حقٌقة نوادي الروتاري وعالقتها بالمحافل الماسونٌة والمنظمات والمخططات الصهٌونٌة فً العالم  /جمعٌة اإلصالح دولة
الكوٌت الطبعة الثالثة 5111/1435م
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المبحث الثالث
الجذور الفكرية والعقائدية واالنتشار ومواقع النفوذ:
ٌ وجد توافق كامل كبٌر بٌن الماسونٌة والروتاري فً مسؤلة الدٌن والوطن والسٌاسة ،وفً
اعتمادهم على مبدأ (االختٌار فالعضو ال ٌمكنق أن ٌتقدم بنفسق لالنتساب ولكن ٌنتظر حتى ترسل
إلٌق بطاقة دعو للعضوٌة.
 القٌم والروح التً ٌُصْ ُ
بغ بها الفرد واحد فً الماسونٌة والروتاري مثل فكر المساوا واإلخاء
والروح اإلنسانٌة والتعاون العالمً ،وهذه روح خطٌر تهدف إلى إذابة الفوارق بٌن األمم ،وتفتٌت
جمٌع أنواع الوالءات ،حتى ٌصبح النا

أفراداً ضائعٌن تائهٌن ،وال تبقى قو متماسكة إال الٌهود

الذٌن ٌرٌدون السٌطر على العالم.

 انطٔذاض٘ ٔيا ًٚاثهّ يٍ انُٕاز٘ ذؼًم فَ ٙطاق انًرططاخ انٕٓٛزٚح يٍ ذالل ؼٛططج انًاؼٌٕ
ػهٓٛا انصْ ٍٚى تسٔضْى يطذثطٌٕ تانٕٓٛزٚح انؼانًٛح َظطًّٚا ٔػًهًّٛأ ،ضصٛس ْصِ انًُظًاخ
َٔشاطاذٓا ٚؼٕز ػهٗ انٕٓٛز أٔالًّ ٔآذطًّا.
 ذررهف انًاؼَٕٛح ػٍ انطٔذاض٘ ف ٙأٌ لٛازج انًاؼَٕٛح ٔضأؼٓا يجٕٓالٌ ػهٗ ػكػ انطٔذاض٘
انص٘ ًٚكٍ يؼطفح أصٕنّ ٔيؤؼؽٔ ،ّٛنكٍ ال ٚجٕظ ذأؼٛػ أ٘ فطٔع نهطٔذاض٘ إال ترٕثٛك يٍ
ضئاؼح انًُظًح انسٔنٛح ٔذحد إشطاف يكرة ؼاتك.
 ذرظاْط تانؼًم اإلَؽاَ ٙيٍ أجم ذحؽ ٍٛانصالخ ت ٍٛيررهف انطٕائفٔ ،ذرظاْط تأَٓا ذحصط
َشاطٓا ف ٙانًؽائم االجرًاػٛح ٔانثمافٛحٔ ،ذحمك أْسافٓا ػٍ ططٚك انحفالخ انسٔضٚح ٔانًحاضطاخ
ٔانُسٔاخ انر ٙذسػٕ إنٗ انرماضب ت ٍٛاألزٚاٌ ٔإنغاء انرالفاخ انسُٛٚح.
 أيا انغطض انحمٛم ٙفٕٓ أٌ ًٚرعج انٕٓٛز تانشؼٕب األذطٖ تاؼى انٕز ٔاإلذاء ٔػٍ ططٚك شنك
ٚصهٌٕ إنٗ جًغ يؼهٕياخ ذؽاػسْى ف ٙذحمٛك أغطاضٓى االلرصازٚح ٔانؽٛاؼٛح ٔذؽاػسْى ػهٗ
َشط ػازاخ يؼُٛح ذؼ ٍٛػهٗ انرفؽد االجرًاػٚٔ ،ٙرأكس ْصا إشا ػهًُا تأٌ انؼضٕٚح ال ذًُح إال
نهشرصٛاخ انثاضظج ٔانًًٓح ف ٙانًجرًغ.
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االنتشار ومواقع النفوذ:
 تسأخ أَسٚح انطٔذاض٘ ف ٙأيطٚكا ؼُح 5091و ٔاَرمهد تؼسْا إنٗ تطٚطاَٛا ٔإنٗ ػسز يٍ انسٔل
األٔضٔتٛحٔ ،فطٔػٓا انطئٛؽٛح ف ٙنُسٌ ٔظٕٚضخ ٔتاضٚػٔ ،ذطذثظ ضئاؼح كم يُطمح ضٔذاضٚح
ػهٗ يؽرٕٖ انؼانى اضذثاطًّا يثاشطًّا تانًطكع انؼاو ف ٙإٚفاَؽرٌٕ ػٍ ططٚك يًثهٓا انؼانً ٙفٙ
األفطع انطئٛؽٛحٔ ،لس غطد أَسٚح انطٔذاض٘  511زٔنح ف ٙانؼانى.
 انًُطمح  541ذضى يصط ،انؽٕزاٌ ،نثُاٌ ،األضزٌ ،انثحط ،ٍٚلثطص ،كًا أٌ نٓصِ انًُظًح
أكثط يٍ أضتؼ ٍٛفطػا ًّ فًٛا ٚؽًٗ تـ "إؼطائٛم" األضاض ٙانًحرهحٔ ،نٓا َٕاز ف ٙػسز يٍ
انسٔل انؼطتٛح كًصط أكثط يٍ َ 52ازٚا ًّ ٔاألضزٌ َازٚاٌ ٔذَٕػ ٔانجعائط ٔنٛثٛا ٔانًغطب
َ 52از٘ ٔنثُاٌ  1أَسٚحٔ ،ذؼس تٛطٔخ يطكع جًؼٛاخ انشطق األٔؼظ.
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الفصل الثاني

51

عالقة الماسونية بنوادي الروتاري
" إن أخطر الجمعٌات السرٌة التً تسعى لتقوٌض أركان اإلسالم وخدمة أغراض الٌهود هً
الجمعٌات الماسونٌة المدعمة باألموال والعاملة بحنكة وخبر وفق أسلوب حدٌث  ..ولكن
المحافل الماسونٌة قد غٌرت اسم بعضها إلى جمعٌات (الروتاري بعد أن عُرفت أسرار
الماسونٌة وأهدافها السرٌة ،وتعد بٌروت مركة جمعٌات الروتاري فً الشرق األوسط(. 1
فنوادي الروتاري هً أحد أذرع الماسونٌة الخفٌة كما نوادي اللٌونة  ..الخ وغٌرها من النوادي
والجمعٌات السرٌة الكثٌر  ،وهً استراتٌجة تلعبها الماسونٌة للسٌطر على العالم وحكومات
العالم وإقتصاده .

تختلف الماسونٌة عن الروتاري فً أن قٌاد الماسونٌة وراسها مجهوالن على عك
الذي ٌمكن معرفة أصولق ومإسسق  ،ولكن الٌجوة تؤسٌ

الروتاري

أي فروع للروتاري إال بتوثٌق من

رئاسة المنظمة الدولٌة وتحت إشراف مكتب سابق (. 5

عضوية الروتاري ُتمنح وال تكتسب !!
"  ..وتتظاهر (أي هذه المنظمات بالعمل اإلنسانً من أجل تحسٌن الصالت بٌن مختلف
الطوائف ،وتحقق أهدافها عن طرٌق الحفالت الدولٌة والمحاضرات والندوات والتً تدعو إلى
التقارب بٌن األدٌان وإلراء الخالفات بٌن األدٌان والتمٌٌة بٌن البشر على حساب الدٌن.
والررض الحقٌقً لهإالء هو أن ٌمتةج الٌهود بالشعوب األخر باسم الود واإلخاء وعن طرٌق
ذلك ٌصلون إلى معلومات تساعدهم فً تحقٌق أغراضهم االقتصادٌة والسٌاسٌة وتساعدهم على
نشر عادات معٌنة تعٌن على التفسخ االجتماعً وٌتؤكد هذا إذا علمنا بؤن العضوٌة ال تمنح إال
للشخصٌات البارة والمهمة التً لها تؤثٌر وثقل فً المجتمع ،وأن العضوٌة تمنح وال تكتسب
. 3( "..
____________________________________
( 1من كتاب (فً ةنةانات إسرائٌل للصحفً التركً شهاب طان ترجمة إبراهٌم الداقوقً .

( 5نشر الندو العالمٌة للشباب اإلسالمً

( 3مقتب

من فتو رقم  4356مركة الفتو _ إسالم وٌب
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الفصل الثالث
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مؤامرة الروتاري ضد الشباب المسلم

فً هذا الموضوع نمٌط اللثام عن مإامر الروتاري الخطٌر ضد الشباب العربً اإلسالمً
عبر نوادي (اإلنتراكت و (الروتراكت هذه النوادي التً توضح بما ال ٌدع مجاالً ألي شك
استكمال حلقة المإامر الروتارٌة العالمٌة التً تستهدف تدمٌر الشباب من (  18 - 14سنة
و(  28 - 18سنة .
وبداية فقد يتساءل البعض لماذا االىتمام بالصغار والشباب من ِقَبل منظمة الروتاري العالمية ؟
ىناك عدة أسباب لإلجابة عمى ىذا السؤال عمى رأسيا إعداد طالئع مستقبمية لتوسيع الرقعة
الروتارية في البالد العربية اإلسالمية  ،وتجييز جيل شباب روتاري كامل إلستالم المسئولية بعد
ذلك في نوادي الروتاري .

وعندما يكون ىذا من أىم األسباب التي دفعت بالمنظة الروتارية العالمية لإلىتمام بالشباب
العربي المسمم ،فالخطورة تتضح أكثر وأكثر عندما يخضع الطفل لتمقينات خاصة ومفاىيم
مدروسة منتقاة بعناية فائقة تضمن الوالء الكامل لناديو الروتاري  .والطفل في ىذا السن  ،عندما
يتم تشكيمو ( روتارياً ) يكون من األمور بالغة الصعوبة بعد أن يكبر وينمو أن تنزعو من ىذه
ِ
صوُ من ىذه ( الييمنة الروتارية ) التي
التمقينات والمفاىيم الروتارية الخطيرة  ،وال يمكن أن تُ َخم َ
تكون قد تغمغمت في جوانب شخصيتو كميا .

ويكبر الطفل ( الروتاري ) ويصبح شاباً فينتقل إلى مرحمة أخرى من التمقين الروتاري ،والتخطيط
واإلعداد ،حتى يكبر الشاب ويصل إلى مرحمة الرجولة وقتيا يكون روتارياً أكثر من الروتاريين
أنفسيم ،ويكون روتارياً حتى النخاع .
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وحان الوقت اآلن لكشف أس ارر ىذه المؤامرة ضد الشباب المسمم  ،بل ضد األطفال المسممين
الصغار الذين يبدأ عمر كل منيم من الرابعة عشر عاماً ؟؟ .
اإلنتراكت  INTERACTنادي ( طالئع الروتاري )
 بتوجيو من مؤتمر الروتاري الدولي عام  1962 / 1961م ُس ِم َح ألندية الروتاري بإنشاء
أندية (اإلنتراكت ) من طمبة المدارس اإلعدادية والثانوية في حدود منطقتيا (.)1

 وتضم أندية ( اإلنتراكت ) أطفال أعضاء وعضوات أندية الروتاري واألنرويل وتسمى
بأندية الناشئة أو الطالئع  ،وتتراوح أعمار األطفال بين 14و 18سنة (.)2

 وقد دلت إحصائية خاصة عن أندية ( االنتراكت ) عن العام الرواتاري  84/ 83ما يمي:
* تم إنشاء  121نادياً جديداً لإلنتراكت .
* تم إغالق  48نادياً .
* بمغ عدد أعضاء ىذه األندية من تالميذ المدارس ( )95150عضواً .
* يشرف عمى ىذا العدد من أندية اإلنتراكت (  ) 3459نادياً لمروتاري في ( )79دولة
من مجموع الدول الروتارية (.)3

_______________________________
( )1أحمد عبداهلل  :الروتاري في قفص اإلتيام ص .148
( )2الروتاري في قفص اإلتيام ص  148لنفس المؤلف شرخ في جدار الروتاري ص.63
( )3الروتاري في قفص اإلتيام ص .146
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وٌتضح لنا من اإلحصائيات واألرقام السابقة عن نوادي ( اإلنتراكت ) ما يمي :
 - 1أن مؤتمر الروتاري الدولي في مؤتمره عام  62 / 61سمح بإنشاء ىذه النوادي من طمبة
المدارس اإلعدادية والثانوية في حدود المنطقة الروتارية ،وىذا كي يسيل السيطرة عمييا ضمن
كل خطط نوادي الروتاري لمرجال واإلنرويل لمنساء .

 - 2أن دخول نوادي ( اإلنتراكت ) يقتصر عمى أطفال أعضاء وعضوات أندية الروتاري
واألنرويل ،وىذا الشرط وحده يكشف المخطط الخطير الذي تسعى إليو منظمة الروتاري العالمية
من وضع الخطط التي تستيدف إحكام القبضة الروتارية عمى األطفال الصغار ،بعد أن تم
السيطرة و الييمنة عمى الرجال والنساء في النوادي الروتارية لمبالغين من النوعين.

 - 3أنو في عام واحد  84 / 83تم إنشاء  121نادياً جديداً لالنتراكت وىذا رقم خطير ولو
دالالت أخرى  ،وىذا معناه أنو يتم إنشاء (  ) 10أندية شيرياً تقريبا !!

 - 4أنو في عام  84 / 83تم إغالق  48نادياً ولم تذكر الجيات الروتارية سبب إغالق ىذه
النوادي ،وىذا يترك احتماالت واستنتاجات متعددة وراء سبب إغالق ىذا العدد من النوادي!

 - 5لُوحِظ من نشر (  THIS IS ROTARYأن مجموع اإلنتراكت والروتراكت أكثر من
( 10000

فً  100دولة واألرقام تكشف الخطر المدمر القادم لتدمٌر الشاب العربً

اإلسالمً خاصة والشباب فً باقً المجتمعات عامة.
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بقي السؤال بشأن نوادي (اإلنتراكت) أن كافة الجيات الروتارية ال تذكر األنشطة التي يمارسيا
األطفال الصغار من 14سنة ،ونحن نسأل ما ىو النشاط الذي يستطيع طفل عمره  14سنة أن
يقدمو لممجتمع ؟؟ وأي مجتمع ؟ وما ىي القدرات الذىنية والبدنية التي يستطيع طفل في ىذا
العمر القيام بيا ؟ وما ىي الخدمات االجتماعية المزعومة التي يمكن لطفل في الرابعة عشرة من
عمره القيام بيا ؟؟
إن كل ما تردده المنظمة العالمية الروتارية بالنسبة ليذه النوادي ىو خداع  ،وشعارات ضبابية
وكذب وضالل وعبارات وشعارات ( مطاطة ) .أما اليدف األصمي من إنشاء نواد لطالئع
الروتاري ( إنتراكت ) فيو كما ذكرنا اخضاع الطالئع البريئة الصغيرة غير المموثة إلى تمقين
مفاىيم روتارية ،ومفاىيم غربية صييونية تتعارض مع كل شيء ،وفي النياية تشكيل األطفال
روتارياً حتى إذا بمغوا عمر المرحمة الثالثة من ( 28 - 18سنة) يبدأ استخداميم كما تريد
المنظمة العالمية لمروتاري.
ويوضح الباحث حسين عمر حمادة ىذه المسألة فيقول ( :منظمة اإلنتراكت تَن َشط بين الفتيان
بيدف إعداد جيل مشبع باألفكار والمبادئ الروتارية غير اإلسالمية ،وغالباً ما توجد ىذه
التنظيمات في المعاىد التي تديرىا األقميات) (.)1

الروتراكت  ROTERACTنادي ( شباب الروتاري )
أندية ما يسمى بـ ( الروتراكت ) وىي المرحمة األخيرة لمدخول بعدىا في المحافل الروتارية لمرجال
أو النساء.
____________________________
( 1حسٌن عمر حماد  :شهادات روتارٌة ص 83
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تحقيقاً لتوصية مؤتمر الروتاري الدولي عام  68 / 67بإنشاء أندية لمشباب من طمبة الجامعات
سمح ألندية الروتاري بإنشاء أندية ( الروتراكت ) في حدود منطقتيا إلتاحة الفرصة
وخريجيا ُي َ
أمام الشباب لمدراسة في بمد غير بمده (.)1
والروتراكت ىم أبناء أشقاء وبنات شقيقات أعضاء وعضوات أندية الروتاري واألنرويل ممن ال
يقل عمرىم عن  18سنة وال يزيد عن 28سنة (.)2
وقد دلت إحصائية خاصة عن أندية (الروتراكت) عن العام الروتاري 1984 / 1983عمى ما
يمي :
شتى أنحاء العالم خالل ىذا العام وحده .
* تم إنشاء  134نادياً في َ
* بينما أغمق  43نادي األبواب  ،إما لفشل الفكرة أو ألسباب سياسية ؟؟؟؟ .
* وصل عدد ىذه األندية في العالم (  ) 4305نادياً تتبع (  ) 4011نادي من أندية
الروتاري المنتشرة في (  ) 90دولة من الدول الروتارية .
* يصل عدد أعضاء الروتراكت إلى (  ) 86000عضواً (.)3
وتروج إحدى المجالت لما تزعمو المحافل الروتارية  ،فتقول :
( وفكرة الروتراكت فكرة دولية أىدافيا خمق روح القيادة االجتماعية في الشباب من سن  18إلى
28عاماً .ويضم النادي شخصيات تعمل في مختمف المجاالت تعطي كل خبراتيا لشباب
الروتراكت ) ،وتواصل تمك المجمة الدعاية لما تردده المحافل الروت اررية  ،فتقول  ( :ومن أغراض
نادي الروتراكت تنمية روح القيادة والشعور بالمسئولية لدى المواطنين وخدمة المجتمع وغرس
المثل العميا لألخالقيات ( ،)4وبحث مشاكل المجتمع الصحية والتعميمية من خالل البيئة

()4

).

__________________________
( 1الروتاري فً قفص اإلتهام ص 145
( 2نف

المصدر السابق 145

( 3نف

المصدر السابق صفحة 146

( 4مجلة أكتوبر المصرٌة 1985/5/28م (11
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واآلن عمى سبيل المثال ال الحصر نقدم بعض النماذج عما يحدث في احتفاالت واجتماعات
نادي الروتراكت والعبارات منقولة حرفياً من مصادرىا :
* (  ) 300مدعو في حفل روتراكت  :أقام أعضاء نادي روتراكت باالسكندرية الحفل السنوي
ِ
يم الحفل في نادي سبورتنج
لمنادي الذي يرأسو حالياً  ...وأحيت الحفل فرقة ( البتي شاه ) وأُق َ
باالسكندرية.

* أقام شباب نادي روتراكت باإلسكندرية حفميم السنوي في نادي سبورتنج باإلسكندرية  ،وحضره
مجموعة من الضيوف البريطانيين من أصدقاء وشباب الروتراكت وعدد كبير من سيدات ورجال
مجتمع الثغر ،وأحيا الحفل الفنان عمر خورشيد وفرقة جاز رقص عمى أنغاميا الشباب والزىرات،
واستمر الحفل إلى ما بعد منتصف الميل (.)1

واذا تأممنا ما أوصى بو مؤتمر الروتاري الدولي عام  68 / 67من إنشاء أندية الروتراكت من
أجل إتاحة الفرصة أما الشباب لمدراسة في بمد غير بمده وبين األىداف المعمنة لتمك النوادي نجد
أن األىداف المعمنة تقول أن اليدف ىو خمق روح القيادة االجتماعية في الشباب ،والشعور
بالمسئولية لدى المواطنين وغرس المثل العميا لألخالقيات ،وبحث مشاكل المجتمع الصحية
والتعميمية.

__________________________
( 1مجلة أكتوبر المصرٌة 1981/12/14م
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وٌتضح التناقد بٌن أقوالهم وأفعالهم على النحو التالً:
-1

إن المنظمة الروتارية العالمية إذا كانت تريد (حقاً) ألبناء أعضاء وعضوات الروتاري
الدراسة في الخارج فميس ىناك ما يمنع بدون إنشاء نوادي الروتراكت .

-2

إن األىداف المعمنة لنوادي الروتراكت كميا مخادعة ،بل ىي معمنة ىكذا من أجل
الحصول فقط عمى ترخيص من و ازرة الشئون االجتماعية في الدولة التي تؤسس المنظمة
العالمية فييا ىذا النادي .وكيف لنا نصدق أن شباباً يبدأ عمره من  18سنة يستطيع أن
يتولى القيادة االجتماعية في مجتمعو .والسؤال إذا كان ىذا صحيحاً كما تقول نشرات
يتول الشباب األمريكي مثالً في ىذا العمر القيادة االجتماعية في
الروتاري فمماذا لم
َ
الواليات المتحدة األمريكية ؟؟؟

-3

مثالً في بعض الدول اإلسالمية ( التي يتم كل يوم زرع نواد لمروتاري واإلنتراكت
والروتراكت فييا) فإن المشاكل الصحية والتعميمية والتي تبذل الحكومات جيوداً كبيرة في
محاولة عالجيا ،ما زالت ىذه المشاكل لم تُ َحل بعد عمى الرغم من الجيد الكبير،
واألجيزة الو ازرية واإلدارية والمبالغ المرصودة ليا في ميزانيتيا  ..فيل سيتمكن ىذا
الجمع من المراىقين من أعضاء نادي الروتراكت من حل ىذه المشاكل ؟؟ ىل يا ترى
سيتم حميا عمى أنغام الفرق األجنبية الراقصة أو عمى أنغام عزف ( الجيتار ) أو عن
طريق السيرات التي تمتد لما بعد منتصف الميل؟؟ أو عن طريق الرقصات التي تتم في
اجتماعات الروتراكت عندما يقوم شاب بمراقصة فتاة ثم بعدىا يتم التعارف .

-4

أما غرس المثل العميا لألخالقيات التي تَُرِوج ليا المنظمة الروتارية في كل نوادييا -
بكافة أنواعيا -وكل احتفاالت واجتماعات الروتراكت ال تمت لألخالق بأي صمة،
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فاالختالط الفاضح المروع بكل أشكالو ،والسير إلى ما بعد منتصف الميل من شروط
الحفالت ( الخيرية ) وشرب الخمر مسموح بو في ىذه الحفالت خاصة وأن نوادي
الروتراكت تستضيف شباب وضيع ساقط من الواليات المتحدة وغيرىا.

المنح الدراسية ومشروع تبادل الشباب:
ونمقي الضوء ىنا عمى ميدان خطير تقوم بو منظمة الروتاري العالمية لنوادي الروتراكت ،ىذا
ُ
الميدان ىو ِ
(الم َنح الدراسية) و ( مشروع تبادل الشباب ).
فأما المنح الدراسية فيو مشروع عنصري طبقي يكون عمى ىيئة بعثات من المنطقة الروتارية
( )195التي تضم جميورية مصر العربية و السودان و لبنان ودولة البحرين و األردن المسممة
و قبرص ،وىكذا تتاح لمشباب فرص السفر وتمقي العمل في أي بمد من البالد (.)1
تقتصر ىذه المنح عمى أبناء أعضاء الروتاري فقط ،فيي ليست ألبناء الشعب الفقراء مثالً وان
كانوا متفوقين ،والسبب بسيط ألنو ليس ابناً لعضو من أعضاء الروتاري باإلضافة إلى أن المنح
الدراسية تخضع لتنظيم الروتاري العالمي ،ويشترط في الشاب المتقدم لمحصول عمى ىذه المنحة
أال يكون متمسك بتعاليم دينو اإلسالمي؟؟ وأن يكون متسامحاً ؟؟ وبالطبع ىذه الشروط كميا
متوفرة في أبناء أعضاء الروتاري.

__________________________
( 1شهادات روتارٌة ص 79
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وأما مشروع تبادل الشباب فيو مشروع عجيب ومريب  ،وبداية فشروطو ىي:
-1

يفضل من كان عضواً في أحد أندية شباب الروتاريين أو أن يكون والده روتارياً .

-2

السفر في اإلجازة الصيفية ،ومدة اإلقامة ثالثة أسابيع.

-3

يتكفل الطالب بمصاريف سفره في الذىاب والعودة ،ومصاريف اإلقامة يتحمميا النادي
المضيف.

-4

أن تتراوح سن الطالب أو الطالبة بين  18سنة و 22سنة .

-5

أن يكون حاصالً عمى الشيادة الثانوية عمى األقل ،وأن يكون ممماً بمغة البمد المسافر
إليو.

-6

يشترط أن يكون ولي أمر الطالب أو الطالبة مستعداً الستضافة طالب أو طالبة في
منزلو لمدة مماثمة لممدة التي يقضييا ابنو أو ابنتو في الخارج (.)1

وىكذا يذىب شبابنا العربي المسمم ليقضي اإلجازة  -أثناء العطالت الدراسية في منتصف أو
نياية كل عام دراسي  -مع عائمة في أمريكا ،و بريطانيا ،و فرنسا ،وقبرص ،الخ  ..وطبقاً لنظام
التبادل الشبابي يجئ إلى عائالتنا شبان أو فتيات نشأوا في بيئة ال تشبو بيئاتنا اإلسالمية
المحافظة ،و ربما يحممون من األخالق والعادات التي ال تتناسب مع أخالقنا وعاداتنا.

__________________________
( )1شيادات روتارية ص 90- 88
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ووصل األمر  -ىكذا وبمنتيى البساطة – بيذه التنظيمات في موضوع تبادل الشباب؛ أن وصل
لبمد مسمم وفد صييوني من الكيان الصييوني يوم  1981 / 1 /24م برئاسة ( دافيد روزلين )
مدير العالقات التربوية والعممية في و ازرة خارجية الكيان الصييوني لبمورة تفاصيل تبادل الشباب
وتألفت المجموعة األولى من  50طالباً إسرائيمياً لقضاء العطمة الصيفية بين األسر العربية
(المسممة) واستضاف الكيان الصييوني مجموعة مماثمة من الشباب المسمم لقضاء العطمة
الصيفية بين األسر الييودية وقد تم اإلتفاق عمى ذلك مسبقا أثناء محادثات إسحاق نافون في
أواخر عام  1980بيدف تطبيع العالقات (.)1

وىكذا  ...نشاىد بأم أعيننا تخطيطات منظمة الروتاري العالمية الستيعاب القوى الطالبية
والشبابية (ضمن نوادي اإلنتراكت والروتراكت) بيدف تفريغيا في نشاطات سياحية وترفييية
منحرفة تشغميم عن القضايا المصيرية المتعمقة بمستقبل اإلنسان العربي المسمم وأرضو بمشكالت
سطحية تتعمق بأعمال تقديم المساعدات الشخصية والخيرية عمى شكل إحسان لجميور محدود
مخصوص.
وقد ٌصبح الشباب الروتاري خط اًر عمى األمن لبمده ،فيذا الشباب إذا ُد ِع َي ألداء الخدمة
العسكرية فقد ُي ِقدم ىذا الشباب (تنفيذاً لطمبات المنظمة العالمية لمروتاري بأمريكا) عمى التجسس
عمى بالده أو إمداد منظمة الروتاري ببعض بيانات ومعمومات عسكرية.

________________________
( 1شهادات روتارٌة ص91
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إذاً يتضح مما تقدم إنيا مؤامرة عالمية خطيرة تستيدف استكمال حمقة تدمير الشباب العربي
اإلسالمي من (  18 - 14سنة ) ومن (  18إلى  28سنة ) عبر نوادى (اإلنتراكت)
و(الروتراكت).

إنيا مؤامرة تخطط إلعداد طالئع مستقبمية ،واعداد جيل شباب روتاري يصل بعد ذلك إلى
المسؤولية في مجتمعو ،وينفذ المخططات الروتارية الصييونية الغربية الخطيرة.

وشهد شاهد من أهلها
وٌقول الكاتب محمد الباهلً فً مقالق الصادر بتارٌخ  2003/9/19م فً جرٌد اإلتحاد التً
تصدر بدولة اإلمارات العربٌة المتحد ..
فً عددها األول والصادر فً سبتمبر  2003نشرت مجلة بانوراما اإلمارات مقابلة مع السٌد
سعٌد بن بلٌلق رئٌ

مجل

إدار نادي روتاري دبً ،تحدث فٌها عن النادي وتكوٌنق وأنشطتق

وأهدافق .لكن الذي ٌهمنا فً هذه المقابلة هو إجابتق على السإال الذي ٌقول :ماذا عن االتهامات
التً توجق لكم وتإكد عالقاتكم بالصهٌونٌة وأن النادي تابع مخلص وأدا متخفٌة بالرطاء
اإلنسانً لتحقٌق أهداف الماسونٌة؟ أجاب قائالً " :إن روتاري دبً نا ٍد اجتماعً مهنً إماراتً
ٌخضع لقوانٌن الدولة ،وبضمٌر وقلب مرتاحٌن أإكد لك أن روتاري دبً بريء من كل هذه
التهم التً ربما جاءت على خلفٌة كون بعض أعضاء أندٌة الروتاري فً العالم من أصول ثقافٌة
وعرقٌة وطائفٌة مختلفة فٌها المسلم والمسٌحً والٌهودي والهندوسً ،وهذا ما ال ٌتوقف عنده
النادي عند منح العضوٌة .ونحن حقا ً نستررب أن ٌتداول البعض مثل هذه األكاذٌب والترهات
ناسٌن الموقف الرسمً لإلمارات ،لكننً ال أخفٌكم فً الوقت ذاتق مد الشهر التً نالها النادي
(مجانا ً بفضل (جهود بعض الجهلة  ،ممن كانوا ٌتداولون تلك الشائعات ،نتمنى أن ٌتذكروا
وقبل أن تلوك ألسنتهم تلك األقاوٌل أن البٌنة على من ادعى والٌمٌن على من أنكر والحمد هلل
نحن لدٌنا من بٌنات عملنا اإلنسانً ما ٌناف

الشم

إشراقا ً ونوراً " انتهى ..

وٌعلق الكاتب على حدٌث الضٌف بما ٌلً "  ..ونحن هنا سوف نرد على السٌد رئٌ

مجل

إدار النادي باألدلة ونكشف للرأي العام خطور األهداف الخفٌة ألندٌة الروتاري وذلك حتى ال
ٌقع العقل اإلماراتً والعربً المسلم فً فخ أوكار الماسونٌة التً بدأت تفتح تحت مسمٌات
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مختلفة وحتى ال ٌتم تروٌج السم فً الدسم وتمرٌر بعض العبارات المسمومة بهدف نشر الفكر
الصهٌونً فً مجتمعنا باسم الحرٌة واإلنسانٌة العالمٌة  ،واإلخاء  ..وسوف نبدأ بالماسونٌة على
اعتبار أنها هً الحركة التً خرج منها نادي الروتاري؛ فالماسونٌة كما ٌجب أن ٌدرك السٌد
رئٌ

مجل

النادي تعرف بؤنها منظمة ٌهودٌة سرٌة محكمة التنظٌم تهدف إلى ضمان سٌطر

الٌهود على العالم وتدعو إلى اإللحاد واإلباحٌة والفساد ،وتتستر تحت مسمٌات مختلفة
(الروتاري  -اللٌونة  -منظمة األسود ..وشعارات خداعة (حرٌة  -إخاء  -مساوا إنسانٌة ،
أكثر أعضائها من الشخصٌات المرموقة فً العالم وتتخذ الوصولٌة والنفعٌة أساسا ً لتحقٌق
أغراضها فً تكوٌن حكومة ال دٌنٌة عالمٌة ... ..وخطور أندٌة الروتاري أنها قادر على أن
تعمً األبصار بمشروعاتها الخٌرٌة مع أن أهدافها السرطانٌة نف

أهداف المنظمات الماسونٌة.

وحتى ال ٌظن السٌد سعٌد بن بلٌلق أننا بهذا المستو من الجهالة أو البالهة التً وصف بها من
ٌعارض أندٌة الروتاري فإننً سوف أختصر لق المسافة وأدعوه إلى االطالع على الكتب
والوثائق والدراسات التً كتبها مختصون فً هذا الموضوع والتً تحذر من خطور االنتساب
إلى هذه المنظمات وهذه األندٌة والموجود فً كل مكتباتنا العامة والخاصة لٌعرف جٌداً حقٌقة
خطور أهداف مثل هذه األندٌة ومنها مثالً :الماسونٌة فً المنطقة  -حقٌقة الروتاري فً مصر
 أضواء على الحركة الماسونٌة  -حبائل الشٌطان ...إلخ ،وهناك الكتب األجنبٌة المترجمة مثلكتاب أحجار على رقعة الشطرنج  -الدنٌا لعبة إسرائٌل  -حكومات العالم الخفٌة .وما كتبق
تشارل

ماردن فً كتابق الروتاري وأخواتها  ...إلخ .لكننً هنا سوف أركة على ما جاء فً

كتاب حبائل الشٌطان الذي أصدرتق وةار الدفاع بدولة اإلمارات ضمن سلسلة الكتب الثقافٌة،
العدد الحادي عشر والذي طالب بقطع دابر مثل هذه األندٌة وحذر من خطور انتشاره أو
االنتساب إلٌها حٌث أشار إلى أن بول هارٌ
مإس

 -مدٌنة شٌكاغو الوالٌات المتحد األمٌركٌة هو

أندٌة الروتاري عام  1905وأن أول ناد عربً فً فلسطٌن  1929لعب دوراً خطٌراً

فً إقامة دولة إسرائٌل وأن العالقة بٌن الروتاري والماسونٌة عالقة قوٌة من حٌث أن بداٌة
تكون نوادي الروتاري كانت مرتبطة بشد بفتر نشاط الماسونٌة وأن نسبة الماسونٌٌن فً
نوادي الروتاري نسبة كبٌر وهناك تشابق قوي بٌن مواقف الماسونٌة ونوادي الروتاري فٌما
ٌخص الدٌن والوطن واختٌار األعضاء والتركٌة على بعض القٌم للتستر تحتها مثل اإلخاء
والمساوا واإلنسانٌة العالمٌة ،وهً أدا تهٌئ أعضاءها لٌدخلوا الماسونٌة وأن العالقة بٌن نشاط
الروتاري ونشاط الماسونٌة عالقة عكسٌة .ففً حالة ضعف النشاط الماسونً ألي سبب ٌركة
أعضاإها نشاطهم فً نوادي الروتاري( .وتؤكٌداً لهذه النقطة ٌقول رئٌ
34

سابق ألحد أندٌة

الروتاري العربٌة فً اعتراف نادر إنق كان أحد أعضاء الماسونٌة وتدرج فٌها إلى درجة أستاذ
حتى أغلقت أبوابها ،فانتقل إلى نادي الروتاري -المصدر الماسونٌة فً المنطقة ص -114
 115انتهى المقال.
وبعد  ،،السإال الذي ٌطرح نفسق هنا هل شخصٌة بثقل شخصٌة السٌد /سعٌد بن بلٌلة الذي
ٌعتبر من وجهاء رجال األعمال فً دولة اإلمارات ال ٌعلم حقا ً بحقٌقة نوادي الروتاري أم كٌف
نفسر تناقض ما جاء فً حدٌثق من دفاع شر

عن نوادي الروتاري و مع كتاب تصدره وةار

الدفاع بلده تهاجم فٌق هذه النوادي وتحذر من اإلنتساب إلٌها بشكل واضح وصرٌح  ..بل وتإكد
أن هذه النوادي على عالقة وثٌقة بالماسونٌة والصهٌونٌة ؟؟

______________________________
( 1جرٌد اإلتحاد 2003/9/19
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(1

الفصل الرابع
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الفتاوى التي حرمت إنشاء نوادي الروتاري والتعامل معها وهي كالتالي :
 1لقد أصدر المإتمر اإلسالمً العالمً للمنظمات اإلسالمٌة الذي انعقد بمكة المكرمة عام
 1974م قراره الحادي عشر والخاص بالماسونٌة وأندٌة الروتاري وأندٌة اللٌونة وحركات
التسلح الخلقً وإخوان الحرٌة بؤن :
 على كل مسلم أن ٌخرج منها فوراً وعلى الدول اإلسالمٌة أن تمنعنشاطها داخل بالدها ،وأن ترلق محافلها وأوكارها .
 عدم توظٌف أي شخص ٌنتسب إلٌها ومقاطعتق كلٌاً. ٌحرم انتخاب أي مسلم ٌنتسب إلٌها ألي عمل إسالمً. فضحها بكتٌبات ونشرات تباع بسعر التكلفة. كما أعلن بالمجمع الفقهً فً دورتق األولى أن الماسونٌة وماٌتفرع عنها من منظمات أخر

كالروتاري تتنافى كلٌا ً مع قواعد

اإلسالم وتناقضق مناقضة كلٌة.
 5وقد أصدرت لجنة الفتو

باألةهر بٌانا ً بشؤن الماسونٌة واألندٌة التابعة لها مثل اللٌونة

والروتاري جاء فٌق :
ٌحرم على المسلمٌن أن ٌنسبوا ألندٌة "هذا شؤنها" وواجب المسلم أال ٌكون إمعة ٌسٌر وراء كل
داع وناد  ،بل واجبق أن ٌمتثل ألمر رسول هللا صلى هللا علٌق وسلم حٌث ٌقوم  ":ال ٌكن أحدكم
إمعة ٌقول  :إن أحسن النا أحسنت وإن أساءوا أسؤت ولكن ّ
وطنوا أنفسكم إن أحسن النا أن
تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم " رواه الترمذي.
وواجب المسلم أن ٌكون ٌقظا ً ال ٌررر بق  ،وأن ٌكون للمسلمٌن أندٌتهم الخاصة بهم ،ولها
مقاصدها وغاٌاتها العلنٌة  ،فلٌ
رئٌ

فً اإلسالم ما نخشاه والما نخفٌق وهللا أعلم (انتهى حدٌث

الفتو باألةهر .

 3كما أصدر المجمع الفقهً التابع لرابطة العالم اإلسالمً فتو أخر جاء فٌها :
" وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافٌة عن هذه المنظمة الخطٌر  ،وطالع ما كتب عنها من
قدٌم وجدٌد ،وما نشر من وثائقها فٌما كتبق ونشره أعضاإها ،وبعض أقطابها من مإلفات ومن
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مقاالت فً المجالت التً تنطق بإسمها وقد تبٌن للمجمع بصور ال تقبل الرٌب من مجموع ما
اطلع علٌق من كتابات ونصوص ما ٌلً :
 -1أن الماسونٌة منظمة سرٌة تخفً تنظٌمها تار وتعلنق تار  ،بحسب ظروف الةمان
والمكان ،ولكن مبادئها الحقٌقٌة التً تقوم علٌها هً سرٌة فً جمٌع األحوال محجوب
عملها حتى على أعضائها إال خواص الخواص الذٌن ٌصلون بالتجارب العدٌد إلى
مراتب علٌا فٌها .
 -5أنها تبنً صلة أعضائها بعضهم ببعض فً جمٌع بقاع األرض على أسا

ظاهري

للتموٌق على المرفلٌن وهو اإلخاء واإلنسانً المةعوم بٌن جمٌع الداخلٌن فً تنظٌمها
دون تمٌٌة بٌن مختلف العقائد والنحل والمذاهب.
 -3أنها تجذب األشخاص إلٌها ممن ٌهمها ضمهم إلى تنظٌمها بطرٌق اإلغراء بالمنفعة
الشخصٌة ،على أسا

أن كل أخ ماسونً مجند فً عون كل أخ ماسونً آخر  ،فً

أي بقعة من بقاع األرض ٌعٌنق فً حاجاتق وأهدافق ومشكالتق ،وٌإٌده فً األهداف إذا
كان من ذوي الطموح السٌاسً وٌعٌنق إذا وقع فً مؤةق من المآةق أٌا ً كان على أسا
معاونتق فً الحق ال الباطل  ..وهذا أعظم إغراء تصطاد بق النا

من مختلف المراكة

االجتماعٌة وتؤخذ منهم اشتراكات مالٌة .
 -4إن الدخول فٌق ٌقوم على أسا

احتفال بإنتساب عضو جدٌد تحت مراسم وأشكال

رمةٌة إرهابٌة إلرهاب العضو إذا خالف تعلٌماتها واألوامر التً تصدر إلٌق بطرٌق
التسلسل فً الرتبة.
 -5إن األعضاء المرفلٌن ٌتركون أحراراً فً ممارسة عبادتهم الدٌنٌة وتستفٌد من توجٌههم
وتكلٌفهم فً الحدود التً ٌصلحون لها وٌبقون فً مراتب دنٌا ،أما المالحد أو
المستعدون لإللحاد فترتقً مراتبهم تدرٌجٌا ً فً ضوء التجارب واإلمتحانات المتكرر
للعضو على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطٌر .
 -6أنها ذات أهداف سٌاسٌة ولها فً معظم االنقالبات السٌاسٌة والعسكرٌة والترٌٌرات
الخطٌر ضلع وأصابع ظاهر أو خفٌة.
 -7أنها فً أصلها وأسا

تنظٌمها ٌهودٌة الجذور وٌهودٌة اإلدار العلٌا والعالمٌة السرٌة

وصهٌونٌة النشاط.
 -8أنها فً أهدافها الحقٌقٌة السرٌة ضد األدٌان جمٌعها لتهدٌمها بصور عامة وتهدٌم
اإلسالم بصفة خاصة.
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 -9أنها تحرص على اختٌار المنتسبٌن إلٌها من ذوي المكانة المالٌة أو السٌاسٌة أو
اإلجتماعٌة أو العلمٌة أو أٌة مكانة ٌمكن أن تسترل نفوذا ألصحابها فً مجتمعاتهم ،وال
لهم مكانة ٌمكن استراللها ،ولذلك تحرص كل الحرص على ضم

ٌهمها انتساب من لٌ

الملوك والرإساء وكبار موظفً الدولة ونحوهم.
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أنها ذات فروع تؤخذ أسماء أخر

تموٌها ً وتحوٌالً لألنظار لكً تستطٌع

ممارسة نشاطاتها تحت األسماء إذا لقٌت مقاومة إلسم الماسونٌة فً محٌط ما ،وتلك
الفروع المستور بؤسماء مختلفة من أبرةها منظمة الروتاري واللٌونة ،إلى غٌر ذلك
من المبادو والنشاطات الخبٌثة التً تتنافى كلٌا ً مع قواعد اإلسالم وتناقضق مناقضة
كلٌة ،وقد تبٌن للمجمع بصور واضحة العالقة الوثٌقة للماسونٌة بالٌهودٌة العالمٌة،
وبذلك استطاعت أن تسٌطر على نشاطات كثٌر من المسإولٌن فً البالد العربٌة
وغٌرها ،فً موضوع قضٌة فلسطٌن  ،وتحول بٌنهم وبٌن كثٌر من واجباتهم فً هذه
القضٌة المصٌرٌة العظمى لمصلحة الٌهود والصهٌونٌة العالمٌة ،لذلك ولكثٌر من
المعلومات األخر

التفصٌلٌة عن نشاط الماسونٌة وخطورتها العظمى وتلبٌساتها

الخبٌثة وأهدافها الماكر ٌقرر المجمع الفقهً اعتبار الماسونٌة من أخطر المنظمات
الهدامة على اإلسالم والمسلمٌن وأن من ٌنتسب إلٌها على علم بحقٌقتها وأهدافها فهو
كافر باإلسالم مجانب أهلق (. 1
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كما أصدر المجمع الفقهً بمكة المكرمة فً دورتق األولى العاشر من رمضان

عام 1398هـ الموافق 1978/7/15م ،بٌانا ً عالمٌا ً أ ّكد فٌق -بعد دراسة وافٌة -أن
مباديء حركات الماسونٌة واللٌونة والروتاري تتناقض كلٌا ً مع مباديء وقواع اإلسالم.
وجاء فً البٌان فتو بتكفٌر كل من ٌشترك فً هذه اأندٌة بشرط علمق بحقٌقتها
وأهدافها ومخالفتها لإلسالم  ،مع اإلعتقاد بصحة معتقداتهم والعمل بها ولها (. 5

_____________

مجل

القضاء األعلى فً المملكة العربٌة السعودٌة

( 1الرئٌ

 :عبد هللا بن حمٌد  -رئٌ

نائب الرئٌ

 :محمد علً الحركان  -األمٌن العام لرابطة العالم اإلسالمً

األعضاء  :محمد محمود الصواف ،عبد العةٌة بن عبد هللا بن باة  -الرئٌ
( 5الموسوعة المٌسر صفحة 343
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العام إلدار البحوث العلمٌة واإلفتاء

الفصل الخامس
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الخالصة والتوصيات

 يتضح مما سبق  :أن الروتاريين يستيدفون القضاء عمى المعالم الثقافية والدينية المتميزة إليجاد
بيئة واحدة تعميا األفكار والمبادئ الروتارية التي تستمد مفاىيميا من الحركة الماسوينة العالمية،
شعار ليا وتتخذ ىذه المنظمة أسماء أخرى تعمل في ظميا مثل :لجنة
ًا
وتتخذ الناقوس والمطرقة
اإلنرويل التي تختص بالسيدات وتضم مصر واألردن منطقة إنرىويل واحدة تحمل رقم ،95
ولجنة الروتراكت ولجنة االنتراكت.
 البد من إغالق ىذه األوكار السرطانية الخطيرة اليدامة فو اًر  ،فقد أعمنت أكبر الييئات اإلسالمية
في المممكة العربية السعودية ومصر وغيرىما من الدول العربية اإلسالمية تحريم االنتساب إلى
الروتاري وكافة النوادي اليدامة.
 أما شبابنا العربي المسمم الذي انخدع في ىذه النوادي المموثة عميو أن يخرج منيا فو اًر وأن يفضح
ىذه النوادي بما يعرفو من أسرار عنيا .
 من العار أن يكون شاب عربي مسمم روتارياً أو يتبع أي ناد من تمك النوادي التي ثبت لمقاصي
والداني أنيا جرثومة سرطانية خطيرة ينبغي استئصاليا قبل أن تأتي عمى األخضر واليابس .
 إن شعار جميع األعضاء ىو "األديان تفرقنا والروتاري يجمعنا" وىو شعار الماسونية ،وقد قرر
مجمس إدارة الروتاري الدولي في اجتماع عام 1941/40م أن نوادي الروتاري تضم أعضاء من
مختمف األديان والمبادئ ،ولكل أن يتمسك بعقيدتو الدينية ،مع االحترام الكامل لعقيدة اآلخرين.
وقد وضع األديان كميا في مستوى واحد من االحترام بصرف النظر عما ىو سماوي أو أرضي!!
وفي ذلك –كما يقال -غسل القموب والعقول تمييداً لغرس ما يراد فييا مما تخطط لو الماسونية من
سيطرة الدين الييودي وأفكار التممود التي استغنوا بيا عن التوراة.
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 أن المجموعة األولى التي اشتركت مع "بول ىاريس" في تأسيس الروتاري كانت أعضاء في المحافل
الماسونية ،بل إنو في بعض الحاالت قصرت عضوية النادي عمى الماسون فقط مثل نادي "أدنبرة" في
بريطانيا سنة 1921م.
 يقول الصحفي التركي (شياب طان) –كما جاء في كتاب "في زنزانات إسرائيل" – ولكن المحافل
الماسونية غيرت اسم بعضيا إلى جمعيات الروتاري بعد أن عرفت أسرارىا وأىدافيا.
 حذر الفاتيكان من خطر ىذه األندية ،فصدر مرسوم من المجمس األعمى في  20من كانون أول سنة
1950م قرر فيو الكرادلة ما يأتي " :دفاعاً عن العقيدة والفضيمة تقرر عدم السماح لرجال الدين
باالنتساب إلى الييئة المسماة بنوادي الروتاري ،وعد االشتراك في اجتماعاتيا".
 أن بعض الجمعيات والتنظيمات الحديثة التي دخمت المحيط اإلسالمي ظير أن ليا صمة قوية
بتنظيمات غربية تستيدف مصالح الغرب وبخاصة الييود كجمعية " أصدقاء الشرق األوسط األمريكية"
التي يعمل " ىوبكنز " نائباً لرئيسيا ،وقد كان قسيساً ومنتسباً لطائفة خطيرة ،ولو نشاط واسع في
السياسة لصالح أمريكا وبريطانيا ،وقد قاطعت شخصيات إسالمية ىامة مؤتمره الذي عقد سنة
1954م ،في "بحمدون" بمبنان معمنة أن اإلسالم ليس في حاجة إلى توجييات أجنبية.
 يجب عمى مراكز الدراسات واألبحاث في الشرق األوسط التوسع في دراسة ىذه المؤسسات اليدامة
والخطيرة واصدار ونشر الكتب واألبحاث والدراسات عمى أوسع نطاق لتوعية المسممين وخاصة
الشباب .
 نقترح أن يؤسس مساق لمدراسات الفمسطينية والييودية والمقدسية في الجامعات العربية واإلسالمية
كمتطمب جامعي حتى يمم الطالب المسمم ولو بالشيء البسيط من قضية المسممين األولى فمسطين،
ومخاطر الصييونية والماسونية عمى المشروع اإلسالمي.
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مصطلحات الدراسة

الروتاري

:

تم شرح المعنى التفصٌلً لهذا المصطلح فً بداٌة البحث

بروباجندا

:

الدعاٌة  ،التروٌج  ،التبشٌر  ..وهً تعنً نشر المعلومات بطرٌقة

الماسونٌة

:

موجهة أحادٌة المنظور وتوجٌق مجموعة مركة من الرسائل بهدف
التؤٌر على آراء أو سلوك أكبر عدد من األشخاص ،وهً مضاد
للموضوعٌة فً تقدٌم المعلومات  ..والبروباجاندا فً معنى مبسط هً
عرض المعلومات بهدف التؤثٌر على المتلقى المستهدف.
وكثٌراً ما تعتمد البروباجندا على إعطاء معلومات ناقصة  ،وبذلك ٌتم
تقدٌم معلومات كاذبة عن طرٌق االمتناع عن تقدٌم معلومات كاملة،
وهً تقوم بالتؤٌر على األشخاص عاطفٌا ً عوضا ً عن الرد بعقالنٌة..
والهدف من هذا هو ترٌٌر السرد المعرفً لألشخاص المستهدفٌن
ألجندات سٌاسٌة فهً سٌاسا ً تعنً التروٌج واقتصادٌا ً تعنً الدعاٌة
ودٌنٌا ً تعنً التبشٌر.

هً جمعٌة سرٌة سٌاسٌة تهدف إلى القضاء على األدٌان واألخالق
الفاضلة ،وإحالل القوانٌن الوضعٌة والنظم غٌر الدٌنٌة محلها ،وتسعى
جهدها فً إحداث انقالبات مستمر وإحالل سلطة مكان أخر بدعو
حرٌة الفكر والرأي والعقٌد  .وٌإٌد ذلك ما أعلنق الماسونً  ...فً
مإتمر الطالب الذي انعقد فً 1865م فً مدٌنة لٌٌج التً تعتبر أحد
المراكة الماسونٌة من قولقٌ" :جب أن ٌترلب اإلنسان على اإللق ،وأن
ٌعلن الحرب علٌق ،وأن ٌخرق السماوات وٌمةقها كاألوراق"ٌ .إٌده ما
ذكر فً المحفل الماسونً األكبر سنة 1922م صفحة  98ونصق:
"سوف نقوي حرٌة الضمٌر فً األفراد بكل ما أوتٌنا من طاقة ،وسوف
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نعلنها حربا ً شعواء على العدو الحقٌقً للبشرٌة الذي هو الدٌن" .وٌإٌده
أٌضا ً قول الماسونٌٌن" :إن الماسونٌة تتخذ من النف

اإلنسانٌة معبوداً

لها" ،وقولهم" :إنا ال نكتفً باالنتصار على المتدٌنٌن ومعابدهم ،إنما
غاٌتنا األساسٌة إبادتهم من الوجود" .مضابط المإتمر الماسونً
العالمً سنة 1903م صفحة  ،102وقولهم" :ستحل الماسونٌة محل
األدٌان وأن محافلها ستحل محل المعابد "...إلى غٌر هذا مما فٌق شد
عداوتهم لألدٌان وحربهم لها حربا ً شعواء ال هواد فٌها.

الصهٌونٌة :

الصهٌونٌة ציונות هً حركة سٌاسٌة ٌهودٌة ،ظهرت فً وسط
وشرق أوروبا فً أواخر القرن التاسع عشر ودعت الٌهود للعود إلى أرض
اآلباء واألجداد (إٌرٌت
االخر

ٌسرائٌل ورفض اندماج الٌهود فً المجتمعات

للتحرر من معادا السامٌة واالضطهاد الذي وقع علٌهم فً الشتات،

وبعد فتر طالب قاد الحركة بإنشاء دولة منشود فً فلسطٌن والتً كانت
ضمن االراضً التً تسٌطر علٌها الدولة العثمانٌة ،وقد ارتبطت الحركة
الصهٌونٌة الحدٌثة بشخصٌة الٌهودي النمساوي هرتةل الذي ٌعد الداعٌة األول
للفكر الصهٌونً الحدٌث والذي تقوم على آرائق الحركة الصهٌونٌة فً
العالم وبعد تؤسٌ

دولة االحتالل أخذت الصهٌونٌة على عاتقها توفٌر الدعم

المالً والمعنوي للكٌان الصهٌونً وقد عقد أول مإتمر صهٌونً
فً باةل بسوٌسرا لٌتم تطبٌق الصهٌونٌة بشكل عملً على فلسطٌن فعملت
على تسهٌل الهجر الٌهودٌة ودعم المشارٌع االقتصادٌة الٌهودٌة.
االَرطاكد:

َْٕ ٙاز٘ اجرًاػٛح ٔثمافٛح يطذثطح تًُظًح انطٔذاض٘ انسٔنٛح ،انر ٙذؽٛطط
ػهٓٛا انٕٓٛزٚح انؼانًٛح ٔانًُظًاخ انًاؼَٕٛحٔ ،ذضى ْصِ انُٕاز٘ طهثح انًساضغ
اإلػسازٚح ٔانثإَٚح ,أ٘ يٍ ؼٍ  51 – 54ؼُح.

انطٔذطاكد:

ْ ٙأَسٚح اجرًاػٛح ثمافٛح ذطٔٚحٛح ،يطذثطح تًُظًح انطٔذاض٘ انسٔنٛح انرٙ
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ذؽٛطط ػه ّٛانٕٓٛزٚح انؼانًٛح ٔانًُظًاخ انًاؼَٕٛحٔ ,ذضى ْصِ انُٕاز٘ طهثح
انجايؼاخ ٔذطٚجٓٛا يًٍ ال ٚمم ػًطْى ػٍ  51ؼُحٔ ،ال ٚعٚس ػٍ  51ؼُح يٍ
انصكٕض أٔ اإلَاز أٔ يٍ انجُؽ ٍٛحؽة يا ٚمطضِ انُاز٘ انطاػ.ٙ

االنروٌل:

يتفرع من أندية الروتارى فرع خاص لمسيدات وىى األندية الخاصة بالسيدات
زوجات و شقيقات أعضاء أندية الروتارى لمرجال و ليا أيضاً تقسيمات جغرافية
عالمية يحمل كل قسم منيا اسم منطقة األنرويل و تحمل رقماً خاصاً و مصر
و األردن تضميا منطقة أنرويل واحدة و تحمل رقم  9و تعتير سيدات األنرويل
نجمات عروض األزياء و حفالت الرقص و الغناء و ىن الدافع و الحافز
ألزواجين عمى التبرع و فى امكانين أن يقمن بأشياء كثيرة ال يستطيع أن يقوم
بيا الرجال.
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الطبعة الثالثة 1435هـ 5111-م
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