
1



2

  فاتيكان جيتفاتيكان جيت
  االنتهاكات اجلنسية يف الكنيسة الكاثوليكية عرب العاملاالنتهاكات اجلنسية يف الكنيسة الكاثوليكية عرب العامل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





3

  فاتيكان جيت : الكتاب
 االنتهاكات اجلنسية يف الكنيسة الكاثوليكية عرب العامل         

 ممدوح الشيخ: املؤلف

 © ف حقوق الطبع محفوظة للمؤل
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 .هذا الكتاب حيكي قصة ميكن تلخيصها يف املشاهد التالية

 :املشهد األول

أتابع منذ سنوات قصة الفضائح اجلنسية يف الفاتيكان، 
اإلماراتية، " البيان"ونشرت عنها عدة مرات يف مقااليت يف جريدة 

بدأت أبين منوذجاً للتنبؤ مبستقبل كرسي  2010وخالل العام 
وكرسي ) الكنسية القبطية األرثوذكسية يف مصر(االسكندرية 

 .)1"(خريف الباباوات: "الفاتيكان، ونشرت هذا التصور يف كتايب
وصوالً إىل استقالة بابا  –وقد أثبتت األحداث الالحقة 

أن كرة الثلج تتدحرج وتكرب، وال شك يف  –الفاتيكان السابق 

هل (من الفاتيكان إىل كرسي اإلسكندرية : خريف الباباوات: "صدر بعنوان) 1(
، يف )مسقط/ القاهرة(مكتبة بريوت  – 2011 –)" يكون شنودة الثالث البابا األخري؟

 .صفحة 320
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أنين شعرت بقدر من الرضا عن النبوءة اليت بدت وقت إطالقها 
  .مثرية للجدل

 .وهللا احلمد أوالً وآخراً
) ريف الباباواتخ(وقد تابعت ما بعد صدور الكتاب 

 .وعزمت على إصدار هذا الكتاب ألتناول فيه أزمة الفاتيكان

 :املشهد الثاين

بتاريخ الكنيسة  أسوأ أزمة"الفاتيكان واجه ت
 )2("الكاثوليكية

هذا ما خلصه تقرير لقناة اجلزيرة، وهو واحد من مئات 
التقليدي ورمبا آالف التقارير املشاة يف اإلعالم املقروء واملرئي، 

وهو جمرد  –والتقرير  .واالفتراضي يف عشرات اللغات احلية

املوقع اإلخباري لقناة اجلزيرة  –تقرير  –الكنيسة تواجه أسوأ أزمة بتارخيها  )2(
  الرابط: 2010 /3 /28 –ة فجولة الصحا –) اجلزيرة نت(

http://www.aljazeera.net/news/pages/3adbffd2-
e9de-43ae-97dd-1a5133dcdbc2 
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ينقل عن تغطيات الصحافة الغربية ألزمة االنتهاكات  –منوذج 
  .اجلنسية

فضائح حترش  بعد تسارع وترية الكشف عن مزيد منف
أيرلندا  ، واعتبار البعض يفأساقفة كنيسته باألطفال جنسياً

فقد وصف رئيس  .الشأن سبة وإهانةاالعتذار الذي قدمه ذا 
مناهضة التعذيب  املركز اإليطايل الكارامايا بوينا املتخصص يف

الربيطانية، الكنيسة، بأا  "ذي أوبزيرفر"حبديث نقلته عنه صحيفة 
االستغالل  مع الكشف عن عدد متزايد من ضحايا" مذعورة"اليوم 

الديناجلنسي يف البالد اليت هي مهد أكرب جتمع لرجال 
)3(.كالكاثولي

قضايا االستغالل اجلنسي "وحسب التقرير نفسه، فإن 
 ،"الشجرة اليت ختفي الغابة للقاصرين اليت دونتها ليست سوى

يزالون مترددين يف الكشف عما  من الضحايا ال اصة أن كثرياًوخب
وعند احلديث عن االنتهاكات يف إيطاليا، مثالً، فإن هناك  .حل م

هذا البلد مقارنة بغريه  يف"جهوده  الفاتيكان ضاعف من يرى أن

املوقع اإلخباري لقناة اجلزيرة  –تقرير  –الكنيسة تواجه أسوأ أزمة بتارخيها  )3(
  الرابط: 2010 /3 /28 –ة جولة الصحاف –) اجلزيرة نت(

http://www.aljazeera.net/news/pages/3adbffd2-
e9de-43ae-97dd-1a5133dcdbc2 
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، "األساقفة هناك من استغالل من البلدان للتستر على ما اقترفه
يرى احملامي اإليطايل و .كبري هناكالنفوذ وال قرببسبب الخاصة و

قضية استغالل  130 سريجيو كافاليريي الذي أعد ملفات لـ
الفاتيكان  أن حديقة من طرف رجال دين كاثوليك، أطفال جنسياً

اجلنسي  اخللفية رمبا تشهد موجات من كشف فضائح االستغالل
 .كما حدث بأيرلندا والواليات املتحدة وأملانيا

أن املشكلة مل تعد أمريكية وال من األمور املؤكدة اآلن و
 هزت فضيحة استغالل األطفال القاصرين جنسياً أيرلندية، بعد أن

هلذا فإن صحيفة لوس أجنلوس تاميز نقلت عن  .اأوروبا كله
قوهلم إن املشكلة وخارجها الكنيسة الكاثوليكية داخل مراقبني من 

فشيئا  الفاتيكان، بل غدت تزحف شيئاً أصبحت اليوم مشكلة
أكدت جملة ناشيونال كاثوليك ريبورتر و .هاباجتاه البابا نفس

" ن على بنديكتالتركيز ينصب اآل"املتحدة أن  الصادرة بالواليات
 :األسئلة التالية وطرحت بافتتاحيتها

ما الذي كان يعرفه؟ "
ومىت اطلع عليه؟ 
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 )4(؟بعد اطالعه عليه وكيف تصرف
نتقدت بعض اجلهات الطريقة اليت انتهجها البابا حىت وا

إذ نسبت لوس أجنلوس تاميز ، تعامله مع هذه الفضائح اآلن يف
إذا "كريستيان ويسنر قوله  "حنن الكنيسة"حركة  للمتحدث باسم

حيل املشكلة عرب توجيه رسائل مكتوبة إىل كل  كان البابا يريد أن
الواضح  ."فإن ذلك لن جيعل حدا لشيء، بلد توجد به أزمة

الكاثوليك  أن البابا مل يرض حىت اآلن الكثري من، حسب الصحيفة
 الشفافية سواء بأوروبا أو أمريكا من الذين يطالبون مبزيد من

بتدليل  والقرارات الصارمة ضد من يتهموم يف اهلرم الكنسي
وتنقل لوس أجنلوس تاميز  .ةنة املتعسفني والتستر على املشكلالكه

متر به الكنيسة اليوم  عن صحيفة ذي كاثوليك املستقلة وصفها ملا
بل رمبا خالل تارخيها  أكرب أزمة مؤسساتية تشهدها يف قرون"بأنه 

الصحيفة املستقلة أن الكيفية اليت سيتعامل ا ترى هذه و ."هكل
مع هذه القضية أي ما سيقوله بشأا وما سيفعله وما  بنديكت

املوقع اإلخباري لقناة اجلزيرة  –تقرير  –الكنيسة تواجه أسوأ أزمة بتارخيها  )4(
  :الرابط. 2010 /3 /28 –ة جولة الصحاف –) اجلزيرة نت(

http://www.aljazeera.net/news/pages/3adbffd2-
e9de-43ae-97dd-1a5133dcdbc2 
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الصحة " -على األرجح–عالج هو الذي سيحدد  سيقدمه من
  ."ةالقادم – ورمبا للقرون –للعقود  املستقبلية للكنيسة

نددت سينيد أوكنور، وهي أخصائية من ناحية أخرى، 
يف بدبلن بأيرلندا يف مقال هلا  وأم ألربعة أطفال مقيمةموسيقى 

صحيفة واشنطن بوست األمريكية، باعتذار البابا لأليرلنديني 
يف بداية مقاهلا استعرضت أوكنور مكانة و .ةإهانواعتربته سبة و

قائلة إا وهي طفلة كانت ترى الناس ة، األساقفة يف قلب العام
كان الالعبون يف املنافسات و يفسحون الطريق أمام األساقفة

بل إن العبارة الشائعة ، تيامنا الرياضية ينحنون لتقبيل خامت األسقف
ميكن أن "يقولون بدال منها  كان الناس" ال أحد يتمتع بالكمال"

لكن ها هو اليوم البابا "ضافت وأ ."فحيدث هذا األمر حىت ألسق
االعتداء اجلنسي للتكفري عن عقود من  يبعث برسالة اعتذار رعوية
أشارت األم إىل أن و ."كانوا يثقون م للكهنة على أطفال قاصرين

يسمع عن االستغالل  هذا االعتذار يعطي االنطباع بأن بنديكت مل
كما لو كان هو نفسه  ، بل يبدو يف هذا االعتذاراجلنسي إال مؤخراً

ذكرت بالرسالة اليت كان بنديكت أرسلها إىل هي و .ةضحي
وحذرهم فيها من البوح  2001عرب العامل عام  األساقفة الكاثوليك

من خيالف أمره بالعزل  مهدداً، االستغالل بأي شيء يتعلق بقضية
وهلذا فإن أوكنور اعتربت اعتذار البابا اليوم جمرد  .ةمن الكنيس
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ليس لعقول األيرلنديني فحسب وإمنا لعقيدم  إهانة وحتقري
ة بإصالح نفسها والتعامل مع األيرلنديني الكنيس مطالبة، وبلدهم

  )5(.من تقدير حسب ما يستحقونه
  

  :املشهد الثالث
  
 سنوات حافلة بفضائح قساوسة الكاثوليك اجلنسية 8بعد "

  ."بابا الفاتيكان يعلن ختليه عن منصبه
واملصدر هنا جريدة العرب اليوم  –ذا خلصت الصحافة 

، ثوليكيةيف تاريخ الكنيسة الكا "سبوقاملغري "عالن اإل –األردنية 
أصدره يف بيان وهو  .عشر بنيديكتوس السادسالذي أي باباوية 

عد مراجعة ضمريه توصل إىل قناعة بأنه مل يعد قادرا ب: "هأنقال 
، فيما "القيام بواجباته على أكمل وجه بسبب تقدمه يف السن على

ين سنوات عاصفة اية مثاأا وصف احملللون السياسيون استقالته ب
مواجهة  احملافظ القادر على صفات املفكرحامالً جاء هو ف، وحمزنة

                                                
املوقع اإلخباري لقناة اجلزيرة  –تقرير  –الكنيسة تواجه أسوأ أزمة بتارخيها  )5(

  الرابط: 2010 /3 /28 –ة جولة الصحاف –) اجلزيرة نت(
http://www.aljazeera.net/news/pages/3adbffd2-e9de-

43ae-97dd-1a5133dcdbc2  
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ب اسبأل ،تصل إىل األمساع مل هرسائلالتحديات، إال أن أغلب 
نعه، واحتجاجات ص جدلية كانت منسلسلة من خالفات : منها

 السيما يف أوروبا، بسبب ارتكاب قساوسة كاثوليكغاضبة، 
 )6(.أطفالانتهاكات جنسية مع 

أن راتزينجر أمضى " الغارديان الربيطانية"وذكرت صحيفة 
الفاتيكان األمر الذي جعل من املنطق  ما يقرب من ربع قرن داخل

يفترضوا فيه الوعي  أمام الكرادلة الذين اختاروه ملنصب البابا أن
 كان وحرصه على حتسني مسريته، ورغمالكامل مبا يدور يف الفاتي

املالزم األمني وموضع ثقة البابا جون بول الثاين،  نفوذه وكونه كان
البابا األملاين اجلديد يف واقع األمر كان يكتنفه التناقض  لكن

أخرى فقد كان على املستوى الفكري  واملفارقات، ومن ناحية
يف اجنذابه  والذهين شخصية ال تعرف الرمحة وال الشفقة وال عجب

، مثل كثريين غريه من إال أنه ."كلب الرب احلارس"لقب إىل 
إىل الشجاعة واحليوية والقوة الالزمة  رمترددا ويفتق العلماء، كان

تطرقت الصحيفة و .التغيري إلصالح القساوسة الذين يقاومون
قائلة إن فضائح رجال الدين يف عهده إىل تاريخ من الربيطانية 

                                                
بابا الفاتيكان يعلن  سنوات حافلة بفضائح قساوسة الكاثوليك اجلنسية 8بعد  )6(

جريدة  –ماريانا يوسف : تقرير – ختليه عن منصبه اية الشهر اجلاري ألسباب صحية
  .2013/ 12/ 10 –األردنية العرب اليوم 
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كلها  عامل حفلتلكاثوليك يف الا لنواته الثماين اليت أمضاها زعيمس"
تقلده  وقد كانت الفضائح موجودة من قبل .تقريبا بالفضائح

، يف كل من الواليات املتحدة وأيرلندا، إال أن العام للمنصب
من الفضائح اجلنسية العلنية يف عدد من  شهد سلسلة 2010

وهولندا والنرويج  البلدان األوروبية والسيما يف النمسا وبلجيكا
فسه تأثر بواحدة من تلك الفضائح عندما بل إن البابا ن ."اوأملاني

مسح بعودة أحد رجال الدين  كان رئيس أساقفة ميونيخ، حيث
واجباته  املعروف مبيوله اجلنسية حنو األطفال للقيام مبمارسة

   )7(.لالكهنوتية والتواصل مع األطفا
نكسة لربنامج بينيدكت كان هذا الفيض من الفضائح لقد 

وضعه لنفسه والذي انتخب من أجله  البابوي واهلدف الذي
بقلب  املتمثل يف إعادة إحياء التبشري يف أوروبا املعروفة

وتشري دراسات مسحية إىل ان عدد املؤمنني  .الكاثوليكية
ن عليه قبل انتخابه ملنصب بات أقل مما كا الكاثوليك يف أوروبا

 كبري منه إىل غضب ، ولعل السبب يف ذلك يرجع يف جانبالبابا
بسبب فضائح االنتهاكات اجلنسية ويأسها، ماهري الكاثوليكية اجل

                                                
بابا الفاتيكان يعلن  سنوات حافلة بفضائح قساوسة الكاثوليك اجلنسية 8بعد  )7(

جريدة  –ماريانا يوسف : تقرير – ختليه عن منصبه اية الشهر اجلاري ألسباب صحية
 .2013/ 12/ 10 –األردنية العرب اليوم 
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لة د سادت املوالني للكنسية حاقو .ةتورط فيها القساوس اليت
قام  2001 خالل عامنه أيذكر  .شديدة من السخرية والتهكم

البابا السابق جون بول الثاين بإحالة قضايا االنتهاكات اجلنسية إىل 
سه آنذاك راتزينجر الذي اكتفى الديين الذي كان يرأ امع

عليه من شهادات يف تلك  باإلعراب عن أسفه وصدمته ملا اطلع
 كان ينوي مثل سلفه استخدام سلطاته"أنصاره أنه ويرى  .االقضاي

ملنع ارتكاب القساوسة الكاثوليك لالنتهاكات اجلنسية مع 
حلظة احتضار البابا  2005عام  وقد أشار إىل ذلك ."لاألطفا
لبابا وا ."ةإن الفحش والقذارة يف الكنيس" :بول عندما قالجون 

مع ظاهرة  إىل القوة واحليوية الكافية والالزمة للتعامل ركان يفتق
ت رغم اإلجراءا مع األطفال يف أوساط القساوسةالشذوذ اجلنسي 

تردد األساقفة يف إبالغ "فقد  ،ملشددة املوضوعة يف هذا السياقا
االنتهاكات األمر الذي يكشف سبب عدم  السلطات املدنية بتلك

البابا و ."كذل ظهور األدلة على تلك االنتهاكات اجلنسية قبل
إلدخال  القوة الالزمة لتحقيق أهدافه، إذ مل يسع ر إىلافتق

إصالحات للتدقيق يف احتماالت تورط القساوسة يف مثل هذا 
ناعة بأن كان على ق، وتعيينهم ألداء املهام الدينية االنتهاكات قبل
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إال عن نقص يف الورع والتقوى وليس  خطايا القساوسية ما هي
  )8(.يسةبسبب عيوب يف اإلجراءات الداخلية يف الكن

استقالة البابا بنديكت السادس عشر وعزا تقرير صحفي 
من منصبه إىل الكشف عن شبكة من األساقفة الشاذين جنسياً 

البابا عن تأكيد أو وامتنع الناطق الرمسي باسم  ،داخل الفاتيكان
 .اليومية اإليطالية" ال ربوبليكا"نفي التقرير الذي أوردته صحيفة 

وقالت الصحيفة اإليطالية إن البابا اختذ قرار استقالته يف 
ديسمرب، وهو اليوم الذي تلقى فيه ملفاً مجع بياناته ثالثة من  17

من  الكرادلة، أُنيطت م مهمة النظر يف قضية تسريب وثائق سرية
وكان باولو غابرييلي  ."فاتيليكس" :الفاتيكان فيما عرف بفضيحة

بابا قد اعتقل بتهمة سرقة وتسريب مراسالت الكبري خدم  –
بابوية صورت الفاتيكان على أنه بؤرة متور بالدسائس والصراعات 

  )9(.الداخلية

                                                
بابا الفاتيكان يعلن  سنوات حافلة بفضائح قساوسة الكاثوليك اجلنسية 8بعد  )8(

جريدة  –ماريانا يوسف : تقرير – ختليه عن منصبه اية الشهر اجلاري ألسباب صحية
 .2013/ 12/ 10 –األردنية العرب اليوم 
املوقع اإلليكتروين  –تقرير  – شذوذ القساوسة اجلنسي وراء استقالة البابا )9(

   :  الرابط. 2013/ 2/ 23 –) اجلزيرة نت(لقناة اجلزيرة 
           http://www.aljazeera.net/news/pages/7a349e02-

5d39-455b-82e1-b0f2c72f9f66(  
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  :املشهد الرابع
  

 ، حيثمشهد صدام واسع بني الفاتيكان واإلعالم الغريب
حاولت الكنيسة تفسري احلجم الكبري من االهتمام بالفضيحة 

اتذي " الشيطان املناسب"بتفسريات تآمرية وجدت يف اإلعالم 
ميكن حتميله املسئولية، وذلك عرب اامه بالتصيد والتضخيم  

  .وتعمد صفية احلسابات مع الفاتيكان
ترأس البابا فحب تقرير نشرته شبكة النبأ اإلخبارية، 

يف الوقت الذي  "اجلمعة العظيمة"بنديكتوس السادس عشر قداس 
متر فيه الكنيسة الكاثوليكية بواحدة من أصعب املراحل يف تارخيها 

مل يشارك  2008ومنذ  .بسبب فضائح التحرش اجلنسي باالطفال
، يف إحياء مراحل درب الصليب 83 البابا، الذي بلغ عامه الـ

ها حبمل الصليب اخلشيب، إال ة يف احملطة األخرية منباملشارك مكتفياً
ترأس هذا العام مراسم درب الصليب مساء اجلمعة بعد قداس انه 

يرتدي درب اآلالم هذا "و .آالم املسيح، من شرفة مون باالتني
بعد سلسلة قضايا التحرش اجلنسي باألطفال اليت  خاصاً العام طابعاً

اثريت حول رجال دين يف أوروبا، واليت جرى التكتم عليها يف 
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واعترب الرئيس السابق لألساقفة  .ةمعظم األحيان من طرف الكنيس
اليت تقرأ " تأمالت"ـ يف ايطاليا الكاردينال كاميلو رويين، كاتب ال

ان الكنيسة الكاثوليكية  يف كل مرحلة من مراحل درب الصليب،
 )10!!(."مالجتتاز درب اآل"

الم سببها اآل"ن إذاعة الفاتيكان إقال يف حديث مع هو و
ىل إضافة إ، االخطاء اليت ارتكبها ابناء الكنيسة وخاصة الكهنة

باالنتقادات اخلارجية اليت من  ، مندداً"الرغبة باهلجوم على الكنيسة
وقال الصحايف  ."قلوب الناسع االميان باهللا من زـن"شأا 

خبار الفاتيكان برونو بارتيلوين يف حديث مع أاملتخصص يف تغطية 
هذا الوقت هو االصعب منذ نشرت كتابات "ن إ فرانس برس

يف ) ضد كل وسائل منع احلمل(البابا بولس السادس حياة البشر 
نشأت آنذاك أزمة شديدة ترافقت مع هجوم "ضاف أو ."1968

واليوم، يتهم البابا  ."مابا وعلى الكنيسة بشكل عاشخصي على الب
بنديكتوس السادس عشر بالتستر على كهنة متورطني يف التحرش 

هذه ليست املرة "ويتابع برونو  .اجلنسي، ويطالب البعض باستقالته

                                                
إحياء ذكرى آالم املسيح يف ظل : فضائح الكنيسة تضع البابا يف قفص االام )10(

/ 4/ 5 –شبكة النبأ اإلخبارية  – صباح جاسم: تقرير – آالم الكنيسة من فضائح التحرش
  :الرابط. 2010

 http://www.annabaa.org/nbanews/2010/04/052.htm  
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الستقالة البابا بولس  يضاًأكانت هناك دعوات ) ...(وىل األ
ن وعدد من الكهنة وتصدى الفاتيكا ."هالسادس بسبب كتابات

زمة اليت زها، الكنيسة ورأسها يف مواجهة هذه األللدفاع عن 
فيما هي حتيي ذكرى صلب السيد املسيح وقيامته، حبسب املعتقد 

 )11(.املسيحي
مشال (ب جريوم ليستيكي رئيس اساقفة ميلووكي وقال األ
حيث تعرض البابا النتقادات عنيفة وال سيما من ) الواليات املتحدة

 ."اهناك اخطاء وقعت، ولكن ليس يف روم" :صحيفة نيويورك تاميز
وهاجم الفاتيكان صحيفة نيويورك تاميز لتغطيتها النتهاك جنسي 

اامات بأن البابا بندكت أساء  من جانب قساوسة ألطفال رافضاً
ويف إشارة إىل انه  .معاجلة سلسلة من قضايا االنتهاك قبل انتخابه

املواجهة يف رد فعله على تغطية االنتهاك اجلنسي قرر خوض غمار 
أشار الفاتيكان يف بيانه بالتحديد إىل اثنني من الصحفيني وكاتب 

تبه الكردينال وليام جي فقرة وك 20وقال البيان املؤلف من  .رأي
  :ليفادا

                                                
إحياء ذكرى آالم املسيح يف ظل : فضائح الكنيسة تضع البابا يف قفص االام )11(

/ 4/ 5 –شبكة النبأ اإلخبارية  – صباح جاسم: تقرير – آالم الكنيسة من فضائح التحرش
  :الرابط. 2010

 http://www.annabaa.org/nbanews/2010/04/052.htm  
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طلب من التاميز إعادة النظر يف أسلوا اهلجومي بشأن أ"
اء العامل وجهة نظر أكثر توازنا البابا بندكت السادس عشر وإعط

وخلف " .عن زعيم ميكنه االعتماد عليه وينبغي أن يفعل ذلك
ليفادا وهو أمريكي البابا على رأس هيئة العقيدة يف الفاتيكان بعد 

وأفادت صحيفة نيويورك تاميز أن  .2005انتخاب البابا عام 
الفاتيكان والكاردينال جوزيف راتسينجر الذي أصبح البابا 

وذكرت الصحيفة  .بندكت تلقيا حتذيرا بشأن مرييف لكنه مل يعزل
 :وقالت يف بيان ".اعتمدت على تقارير ووثائق دقيقة"أن تغطيتها 

بعض التفاصيل أكدا الكنيسة ومل يشكك أحد حىت اآلن يف "
املزاعم عن انتهاك داخل " :وتابعت ".احلقائق اليت ذكرناها

 كما اعترف الفاتيكان يف الكنيسة الكاثوليكية موضوع خطري
أي دور قد يكون البابا احلايل لعبه يف الرد على  .مناسبات كثرية

 ".تلك املزاعم على مدى السنني هو جانب مهم من هذه القصة
وهاجم ليفادا وهو كبري االساقفة السابق لسان فرانسيسكو 

للصحيفة عن فضيحة االنتهاك  قرير الرئيسومساعد وثيق للبابا الت
معيبان " :االسبوع املاضي باالضافة اىل افتتاحية ووصفهما بأما

ودافع عن الطريقة اليت تعاملت " ي معايري معقولة للرتاهةأحسب 
 مفصالً وتضمن البيان انتقاداً .ا الكنيسة والبابا مع قضية مرييف

عن البابا  نفسه بالقدر مفصالً دفاعاً يضاًأو ،لتغطية التاميز للمسألة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





20 
 

الذي قال ليفادا انه فعل الكثري حىت قبل انتخابه لتغيري الطريقة اليت 
ويف وقت سابق هرع  .تنظر ا الكنيسة لقضايا االنتهاك اجلنسي

وبوس داي للدفاع أالكاثوليكية احملافظة من مجاعة  طالب اجلامعة
ك اجلنسي نتهاعن البابا وهامجوا الصحفيني الذين كتبوا عن اال

 )12(".ينثرون بذور الشك"طفال من جانب قساوسة باعتبارهم أل
لقد حترك الفاتيكان لعرقلة ": وجاء يف خرب نشرته التاميز

حماولة ترمي إلرغام البابا بنديكتوس السادس عشر على املثول أمام 
إحدى احملاكم األمريكية كان قد رفع حمام أمامها مذكّرة تسعى 

يديل بشهادته حتت القسم حول ما يعرفه عن  جلعل احلرب العظم
ويتمتع البابا بنديكتوس " .فضائح االستغالل اجلنسي لألطفال

وذه املقدمة  .باحلصانة الدبلوماسية بصفته رئيسا لدولة الفاتيكان
يبدأ تقرير ملراسل التاميز اللندنية يف العاصمة اإليطالية روما، 

الله الضوء أيضا على ريتشارد أوين، وتسلِّط الصحيفة من خ
مساعي الفاتيكان لتطهري مسعة الكنيسة الكاثوليكية وتنظيف البيت 
من الداخل بعد الضرر البالغ الذي حلق ا مؤخرا جراء 

                                                
إحياء ذكرى آالم املسيح يف ظل : فضائح الكنيسة تضع البابا يف قفص االام )12(

/ 4/ 5 –شبكة النبأ اإلخبارية  – صباح جاسم: تقرير – آالم الكنيسة من فضائح التحرش
  :الرابط. 2010
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االعتداءات اجلنسية املزعومة لرجال الدين على األطفال يف العديد 
ينقل تقرير التاميز عن جيوسييب داالّ توري، رئيس  .من الدول

حمكمة حاضرة الفاتيكان، قوله إن البابا يتمتع باحلصانة الدبلوماسية 
بصفته رئيسا لدولة الفاتيكان، وبالتايل ال ميكن استدعاؤه للمثول 

اشتد السجال حول يف فضاء اإلعالم، و .أمام احملكمة كشاهد
االامات املوجهة اىل اسلوب تعاطي البابا بنديكتوس السادس 

 طاولت الكنيسة الكاثوليكية يف العديد من عشر مع الفضائح اليت
 .طفالأرجال دين يف اعتداءات جنسية على البلدان بسبب تورط 

كيف ميكن " :وتساءلت صحيفة اندبندنت الربيطانية يف افتتاحية
يعتدون على االطفال (ن كهنة ـَّن يفعلوها؟ كيف متكألكاثوليك 

سبانيا نقلت إويف  ."؟من مواصلة االحتفال بالقربان املقدس) جنسياً
السهولة "من ستاذ يف الالهوت استغرابه أن صحيفة ال باييس ع

اليت تربط فيها الكنيسة الكاثوليكية مباشرة اخلطيئة باجلرمية يف ما 
وصعوبة القيام باملثل عند التعاطي مع ) ...(يتعلق باالجهاض 

شار أو ."استغالل جنسي يقوم به اشخاص نذروا انفسهم هللا
من %  17ن أ ىلإملانية األ للرأي نشرته صحيفة شترين استطالع

يف %  29مقابل (عربوا عن ثقتهم يف الكنسية الكاثوليكية أملان األ
يكون حكم  اًوغالب، % 38مقابل (يف البابا % 24و) ينايرواخر أ

وقال مشارك يف نقاش يف صحيفة لو ماتان  .جداً الرأي العام قاسياً
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كثر من ارتكب خطايا يف أن البابا هو أمن املؤكد " :السويسرية
  )13(."الكنيسة الكاثوليكية برمتها

ب فيديريكو لومباردي اكد ان املتحدث باسم الفاتيكان األ
ن إوقال عرب اذاعة الفاتيكان  .جماتتلك اهل" مل تضعفه"البابا 

حلقت الضرر بالطبع لكن سلطة البابا أخرية احلمالت االعالمية األ"
العقيدة واالميان مكافحة االستغالل اجلنسي مل يضعفا، والتزام جممع 

وما زال عدد كبري من الكاثوليك يذكر الكلمات  ."ابل تعزز
يوحنا احلادة اليت القاها جوزف راتزينغر قبل اسابيع من وفاة سلفه 

 :2005وقال البابا احلايل يف مارس  .هبولس الثاين وانتخابه مكان
كلريوس ني اعضاء األكم من شائبة تطبع الكنيسة، وال سيما ب"

هلي، تبدو لنا إغالبا، ) ...! (وا اليها بالكاملن ينتمأالذين ينبغي 
كنيستك كقارب على وشك الغرق، تدخله املياه من مجيع 

ي لوحدة املسيحيني الكارينال وذكر رئيس الس احلرب ."اجلهات
ول من أكان "نديكتوس السادس عشر ملاين فالتر كاسرب بان باأل

واجهة االعتداءات مل" كثر قسوةأىل قواعد جديدة إشعر باحلاجة 
                                                

إحياء ذكرى آالم املسيح يف ظل : فضائح الكنيسة تضع البابا يف قفص االام )13(
/ 4/ 5 –شبكة النبأ اإلخبارية  – صباح جاسم: تقرير – آالم الكنيسة من فضائح التحرش

  :الرابط. 2010
http://www.annabaa.org/nbanews/2010/04/052.ht

m  
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يف مقابلة يف وقال كاسرب  .ةطفال يف وسط الكنيساجلنسية على األ
) ...(نشغالنا الرئيسي هو حيال الضحايا إ"ن إكوريريي ديال سريا 

ال  .بالتنظيف ىل البدءإىل شجاعة وإىل ثقافة تيقظ وإ حنن حباجة
غري ان  ."دمر جيأدة عن الطريق اليت سلكناها وهذا ميكننا العو

" التنظيف"ن أىل إن الفاتيكان ساندرو ماجيستر لفت اخلبري يف شؤو
ستحدث، " ثورة"ن أحد يف روما يعتقد أمرحب به، لكن ال 

كلما فتح جدال يستغله البعض القتراح اصالح ": أضافو .حبسبه
  )14(."كامل للكنيسة

  
  :املشهد اخلامس

   
 2014تتواىل تطوراته منذ بدء العام املشهد اخلامس 

ملف االنتهاكات شأناً دولياً تعاجله  –للمرة األوىل  –أصبح فيه و
 400 إجبار مت"أنه  الفاتيكانففي يناير أعلنت  .األمم املتحدة

 بنديكتوس السابق البابا عهد يف الكهنوتية احلياة ترك على كاهن
 أفراد قبل من بأطفال اجلنسي التحرش فضيحة بعد عشر السادس

 ويف 100كان العدد  2012ويف  ."الكاثوليكي اإلكلريوس يف
                                                

  .املصدر السابق) 14(
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يف رد فعل على هذه اإلجراءات اعتربت و .300 حنو 2011
 هذه كهنة أيدي على "اجلنسي العنف ضحايا من الناجني شبكة"

 بيان يف الناجني شبكةال وقالت، "كافية غري" التأديبية اإلجراءات
 اجلنسية اجلرائم على يتسترون كهنة حيمل أن البابا على"إن  هلا

 هذه يرتكبون الذين أولئك فقط وليس الكهنوتية احلياة ترك على
 استقال الذي عشر السادس بنديكتوس البابا وكان ."التجاوزات

 إطالقاً التساهل بعدم توصيات أصدر قد منصبه، من املاضي العام
 بأنه الفاتيكان وأقر .بأطفال اجلنسي بالتحرش املتهمني الكهنة مع

 هذه حصول عن تفيد التقارير آالف احمللية اإلبرشيات من تلقى
 عقيدة جممع مسؤولية من الداخلية املالحقات أن فيما التجاوزات،

 –األوىل  للمرة – متتوقد  .عادة تنشر ال أعماله لكن اإلميان،
 التدابري حول املتحدة األمم أمام إيضاحات بتقدمي الفاتيكان مطالبة
 عن فرنسيس البابا أعرب فيما باألطفال، التحرش ملكافحة املتخذة
  )15(.الكنيسة فضائح حيال "العار" بـ شعوره

، وللمرة األوىل يف تاريخ الفاتيكان، 2013ويف يوليو 
طلبت هيئة حقوقية رفيعة املستوى تابعة لألمم املتحدة من 

                                                
 احلياة ترك على "التحرش"بـ املتهمني من "كاهن 400"إجبار: "الفاتيكان) "15(
  : 2014/ 1/ 18 –جريدة الشروق املصرية  –الكهنوتية 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=180
12014&id=96f858ce-fdb3-4856-8ee5-df2505155704  
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الفاتيكان تزويدها بتفاصيل آالف حاالت االعتداء اجلنسي على 
وكان البابا فرنسيس قد قال بعد اختياره إن مواجهة  .األطفال

وكان سلفه  .ظاهرة االنتهاك اجلنسي هي قضية أساسية للفاتيكان
، البابا بنيديكت السادس عشر قد تعهد بتخليص الكنيسة أيضاً

ويقول  .كات اجلنسية لرجال الديناالنتها" دنس"الكاثوليكية من 
مراقبون إنه ذهب ابعد ممن سبقوه يف عالج الظاهرة لكن هذا مل 

 )16(.يكن كافياً
 اًملزم قانون" ميثاق األمم املتحدة حلقوق الطفل"يذكر أن 

للدول اليت توقعه، وقد أرسلت اهليئة القائمة على امليثاق ومقرها 
جنيف الئحة من القضايا إىل الفاتيكان وطلبت معلومات مفصلة 

وترغب  .حول مجيع حاالت االنتهاك اجلنسي اليت تعرض هلا أطفال
اهليئة يف احلصول على معلومات عما إذا كان املنتهكون قد بقوا يف 

كان تقدمي تقرير حول حوادث ما إذا و ،الوظيفيةمراكزهم 
، كما طلبت معلومات عن الدعم الذي حصل عليه االنتهاك إلزامياً

                                                
 –تقرير  - " انتهاك أطفال"األمم املتحدة تستجوب الفاتيكان يف قضايا  )16(

  :الرابط. 2013 / 7/ 10 –يب يب سي  –املوقع العريب هليئة اإلذاعة الربيطانية 
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/07/1

30710_un_vatican_child_abuse.shtml  
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الضحايا، وإن كانت اي شكاوى قد جرى إسكاا والتغاضي 
   )17(.عنها

انتقدت األمم املتحدة  2014ويف تطور تالٍ، يف فرباير   
" بشكل منهجي"بشدة الفاتيكان بسبب تبنيه سياسات تسمح 

للقساوسة باإلساءة اجلنسية إىل آالف األطفال مثل االغتصاب 
جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق "وأضافت  .والتحرش اجلنسي

مجيع رجال الدين " يقيل فوراً"أن الكرسي البابوي جيب أن  "الطفل
املعروفني بأم أساءوا إىل األطفال أو الذين يشتبه بأم قاموا 

تقرير اللجنة األممية أن الكرسي البابوي جيب أن وجاء يف  .بذلك
ىت ح" أخفوا جرائمهم"يفتح امللفات بشأن رجال الدين الذين 

وأضاف التقرير أن األمم املتحدة تشعر بقلق م، تتسىن مساءلته
ويأيت  .بالغ من أن الكرسي البابوي مل يعترف حبجم اجلرائم املرتكبة

سؤولو املنظمة الدولية يف تقرير األمم املتحدة بعدما استجوب م
جسلة علنية جبنيف مسؤولني يف الفاتيكان بشأن عدم موافقة 
الكرسي البابوي على الكشف عن البيانات املتعلقة ذه القضية 
وطبيعة اخلطوات املتخذة من طرف الكنيسة الكاثوليكة ملنع 

                                                
 –تقرير  – "انتهاك أطفال"فاتيكان يف قضايا األمم املتحدة تستجوب ال  )17(

  :الرابط. 2013 / 7/ 10 –يب يب سي  –املوقع العريب هليئة اإلذاعة الربيطانية 
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/07/130710_

un_vatican_child_abuse.shtml  
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يف وقت وكان الفاتيكان رفض  .انتهاكات جديدة مستقبالًحدوث 
من املنظمة الدولية بشأن اإلفراج عن البيانات املطلوبة  طلباً سابق

على أساس أن الفاتيكان ال ينشر سوى املعلومات إذا طلبها طرف 
  )18(.ةاإلجراءات القانونيآخر كجزء من 

أصدر الفاتيكان إحصاءات شاملة بشأن  2014ويف مايو   
كيفية معاقبة القساوسة املتهمني باالغتصاب والتحرش باألطفال 

قسيساً، فيما وقع عقوبات أقل  848فصل للمرة األوىل، معلناً 
 2004ومنذ عام  .....آخرين خالل العقد املاضي 2572على 

ىل الفاتيكان قضية اعتداء جنسي إ 3400متت إحالة أكثر من 
  )19(.2013حالة يف عام  401بينها 

  .للتقصي والفهم معاًوهذا الكتاب حماولة   
  أسأل اهللا أن ينفع به   

  .خممدوح الشي
   2014مايو  20

                                                
 – سياسة الفاتيكان مسحت بانتهاك آالف األطفال جنسياً: األمم املتحدة )18(

 : الرابط. 2014 / 2 /5 –) يب يب سي(املوقع العريب هليئة اإلذاعة الربيطانية  –تقرير 
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2014/02/140203_

un_vatican_priests_children_abuse.shtml  
/ 5/ 8 –جريدة الشروق  –سجل فضائح الفاتيكان أمام األمم املتحدة ) 19(

2014.  
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  الفاتيكان في المشهد الديني العالميالفاتيكان في المشهد الديني العالمي
  

زمات: : مدخلمدخل زماتعصر من االٔ   عصر من االٔ
 

كم من شائبٍة تطبع الكنيسة، وال كم من شائبٍة تطبع الكنيسة، وال ""
عضاء  عضاء سيما بين أ ن   اإلكليروس الذيناإلكليروس الذينسيما بين أ ن ينبغي أ ينبغي أ

، إلهي، تبدو ) ) ......! (! (ينتموا إليها بالكاملينتموا إليها بالكامل ، إلهي، تبدو غالباً غالباً
الغرق، تدخله الغرق، تدخله   لنا كنيستك كـقارب على وشكلنا كنيستك كـقارب على وشك

  "!"!المياه من جميع الجهاتالمياه من جميع الجهات

  

  ))20052005مارس مارس ((البابا بنديكـتوس السادس عشر البابا بنديكـتوس السادس عشر ((
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: كتابه راسل برتراند الربيطاين الفيلسوف نشر 1957يف العام 
 1925 بني نشرها مقاالت فيه وجـمع ،"مسيحياً لست ملاذا"
 تواجه االام يف الغرب بأا تعاين ختلّفا املسيحية عندما كانت ،1954و

 احملاور راسل عاجل الكتاب ويف .الغربية اتمعات حداثة نسق مسايرة عن
 املؤسسية ولواحقها املسيحي، الدين يف الالّهوتية املنظومة جعلت اليت

 تطبعان اللّتني والدميقراطية، العقالنية مع للتعايش قابلة غري السلطوية،
   .احلديثة واتمعات الفكر

 ملفّاً الفرنسية" األديان عاملَ" جملّة نشرت 2007 مطلع ويف
ويرصد امللف التراجع املذهل يف  .فرنسا يف الكاثوليكية عن خاصاً

 الجنينيو أطلقه الكاردينالكانت توصف بتعبري  كاثوليكية فرنسا اليت
 الفرنسية الثّورة فمنذ ،"للكنيسة الكربى البنت فرنسا" :وهو) 1896(

حدث  ،)1905( الكنيسة عن الدولة فصل قانون إعالن وتالياً منذ
  .التراجع وما زال مستمراً

 يف رواجاً األكثر املقياس منتظم بشكل الشعائر ممارسة وما زالت
 سوي تعن مل فهي الفتا، اخنفاضا تشهد الفرنسية احلالة ويف التدين، قياس
 تقريباً بقي الذي اهللا يف واالعتقاد .2006 خالل الفرنسيني من% 10
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 مع%  52 تراجع إىل ،% 75 حوايل الستينيات، منتهي حيت مستقراً
 الصحيح الدين هي الكاثوليكية أنّ يرون فقط % 7 أن كما .2006
 بلغوا حيث ،"دين بدون" إم يقولون الذين عدد وارتفع وحدها،

31%.   
 خصوصاً الدينية، من املؤسسة الناس تباعد وبشكل عام، يزداد

 وقد خسر واالنضباط، باألخالق صلة ذات مبسائل األمر يتعلّق حني
  .فرنسا متاماً يف املؤمنني علي األدبية سلطته تقريباً الكنيسة إكلريوس

 انعزال مبكّرا استشعروا الكبار املفكّرين عديد أن والواقع
 عقمه من به للخروج الكنسي اخلطاب تدارك فحاولوا الكنيسة،
وإىل جانب دعوات اإلصالح والتحديث، شهدت الفاتيكان  .الالّهويت

انشقاقات هلا داللتها الواضحة على أزمة عقائدية حقيقية تواجهها 
 التدريس كرسي عن بعد أخرياًأ الذي درورمان أوغن فاألملاين .الفاتيكان

 يف تصرحيات لة – خلص بادربورن، جبامعة الكاثوليكية الكلّية يف

Publik – Forum  بقوله الكاثوليكية الكنيسة مع خالفاته –) 20(األملانية :
 يطبع فما ذاتية، حرية دون اليوم املسيحية تتواجد أن ميكن ال"

 احنرف ومواالة وخضوع، واغتراب خرايف فكر من اليوم الكنيسة
   ."للكنيسة خادم إىل وحوله النبوية رسالته عن األكادميي بالالّهويت

 الكهانة يف املختصني أبرز وينغارد جون اهلولندي أما الالّهويت
 لتراث تنكّر من يراه بسبب ما فانشق على الفاتيكان أيضاً النسوية،

                                                
  .2006ديسمرب  –العدد الثاين  )20(
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 ضخامة وأمام .الشماسة رتبة املرأة فيها بلغت اليت البدائية املسيحية
 الرقابة، حتت ووضعها قطاعاا كافة حصر وصعوبة الكنسية املؤسسة

 تريد الذي األرثوذكسي النهج علي تمرد مظاهر آلخر حني من وتنشأ
 دانيايل الفرنسية الديين االجتماع وترى عاملة .حتتكره أن املركزية املؤسسة
: كتاا يف الغربية، اتمعات يف املسيحية مبصائر املهتمة ليجي، هرفيي

 يف عجزها عن طرح تتلخص الكاثوليكة أزمة أنّ" ؟جديدة مسيحية حنو"
  .للناس مقنع خطاب

 العاملية احلرب بعد ما فترة وقد كانت الكنيسة الكاثوليكية خالل
 للتحالف وضمت الغربية اتمعات بناء يف الثّانية مدعوة للمشاركة

 عرب أساساً جتلّت اليت االجتماعية فلسفتها فقدمت للشيوعية، املناهض
 مسحة إضفاء الكنيسة وحاولت .إيطاليا يف" املسيحية الدميقراطية"

 أن ينبغي السياسة أنّ يف التقليدي مبدأها مستلهمة السياسة، علي قداسة
   .هلا مرجعية العليا للقيم تستند

 عن التساؤل جعلت حتديات، من اتمعات ولّدته ما أنّ غري
 .احلضور دائم الدميقراطية مع الكاثوليكية الكنيسة تطابق مدي

 مبدأ وعلي الضمري حرية علي تتأسس ألا الكنيسةَ، تتحدي فالدميقراطية
 علي تتأسس ألا الدميقراطيةَ تتحدي ناحيتها، من والكنيسةُ .األغلبية
 إلرادة وال الضمري إىل ال ختضعان ال اللّتني ،)21( والعصمة احلقيقة

                                                
  .16:13؛ يوحنا 16:19ميت  )21(
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 مرادفة نسبية، تلك أن اليوم، اتمع ضد وحجة الكنيسة .األغلبية
  .وللعدمية ولألنانية وللّذة األخالق الحتقار

 أوروبا يف احلال عليه عما خمتلفة أمريكا يف الدين أوضاع وتبدو
وبينما  .العلمانية شراسة حدة ونقص" املدين الدين" مقولة لترسخ الغربية،

 –تتميز الواليات املتحدة األمريكية بانفتاحها الديين تبقى أوروبا الغربية 
 الكنائس علي شبه مقصورة ساحة –والربوتستاين  الكاثوليكي بشقّيها

  ."الدخيلة الديانات" لـ ضئيلة هوامش توفري مع املهيمنة،

 يف األديان الهوت"ما يسمى وهذا املناخ غري التنافسي جعل 
ساحة  يهتم بالتنظري خارج ،"األوربيتني والربوتستانية الكاثوليكية

 مسكونية مبسائل تتعلّق ويهتم طروحات املباشر، االجتماعي التنافس
 امع عرب جديدة كانت مثة حاجة إىل انبعاثة ويف ظل األزمة .نائية

   ."كوبرنيكية ثورة"وصف بأنه  الذي) 1962 – 1965( الفاتيكاين
 حتديات أمام نفسها الكنيسة جتد عقود، حوايل أربعة ولكن

 مالحقتها جتري اليت فاألصول .التقليدي الهوا يستوعبها مل متنوعة،
 جري وكلّما األول، املؤسس وإىل مشروعية نقدياً تفتقر إىل العلوية

 نتاجات كانا والكنيسة النص فحيت قداسته، تالشت نص يف التدقيق
 وال كاثوليكياً املسيح كان فما .للمسيح بصلة متت وال الحقة بشرية

 تلك غياب يف لكن .كنيسة حىت يؤسس ومل بروتستانياً وال أرثوذكسياً
 السلطة ومركزة كاريزما، خلق املؤسسة، على توجـب احللقة،
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 اإلميان، عقيدة مراقبة جملس رأسها وعلي املؤسسية، اهلياكل عرب وقوننتها،
  .مهامها يف التفتيش حماكم ورث الذي وهو اهليكل

) 2005 – 1922( جيوساين لوجيي الراهب وقد استشعر
 الالّهويت املعين تواري إيطاليا يف" وحترير تناول" حركة مؤسس

 شحن إعادة الستينيات منذ فحاول املعاصرة، املسيحية يف والوجودي
 املعين" :كتابه يف ذلك أساساً وجتلّي" املعىن املفقود"مبا اعتربه  املسيحية

 يف وثباا التقليدي فضائها خارج املسيحية وجنم عن متدد ."الديين
 علي تصر وهوامشها املسيحية أطراف وصارت جديدة حتديات الداخل

 ،"السوداء الكنيسة": مثل طروحات فظهرت للنص، تأويلها تقدم أن
 مسيحية إذ ،"التحرر الهوت"و ،"النسوي الالّهوت" ،"األسود املسيح"

 إعادة أصبح مطلب لذلك الغربية، اتمعات جتاويف يف مغرقة روما
 األفريقية(األطراف  يف املسيحية التكتالت جلّ وتقريباً .ملحاً الدين تأويل

 متلملها عن عربت الغربية للكنائس املوالية ،)اجلنوبية واألمريكية واآلسيوية
 الدائرة العربية املسيحية الشرائح باستثناء مطالبها، علي وأحلّت الالّهويت

  .الغرب فلك يف
ومنذ بدأت الكنيسة الكاثوليكية حتاول ملء الفراغ الذي جنم عن 
سقوط الشيوعية وهي تصطدم حبقائق تعكر عليها نشوة االنتصار اليت 

عميقة تطفو على  سرعان ما تبددت عندما بدأت خالفات الهوتية
يوحنا  للبابا 2001يف مايو  جولةويف  .السطح بينها وبني كنائس أخرى
 روما اخلالفات بني حول الباب جلدل فتح بولس الثاين يف اليونان وسورية
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 يف األرثوذكسية الكنيسة رئيس فقد أصدر .األرثوذكسية والكنيسة
 اختاذ الفاتيكان إىل بابا فيه دعا بيانا كريستودولوس املطران اليونان
 للكنيسة كرئيس "توبته"و اعتذاره عن التعبري منها خطوات جمموعة

 األرثوذكسية الكنيسة جتاه الكنيسة هذه أبدته الذي العداء عن الكاثوليكية
  .اآلن حىت البيزنطية اإلمرباطورية عهد منذ العصور مر على

 األرثوذكسية الكنيسة قادة رأسهم وعلى اليونانيون ويتهم
 سقوط وراء السبب كانوا بأم الكاثوليكية والكنيسة روما باباوات
 ويذهب .أنقاضها على العثمانية االمرباطورية وقيام البيزنطية الدولة

 قادها اليت الصليبية احلروب أن اعتبار حد إىل اامام يف اليونانيون
 واألماكن فلسطني احتالل تستهدف تكن مل الكاثوليك الباباوات
 الكنيسة على للقضاء محلة كانت ما بقدر فيها املقدسة املسيحية

  !!.روما يف الكاثوليكية البابا لسلطة وإخضاعها األرثوذكسية
مـن   واسـعة  أجـزاء  الصـليبيني  احتالل أن اليونانيون ويعترب

 القسطنطينية، عاصمتها لكوضمن ذ ،1204 عام البيزنطية المرباطوريةا
 كثرياً البيزنطية الدولة أضعف عاماً 57 ملدة فيها الصلييب االحتالل وبقاء

 على الصلييب االحتالل زوال بعد حىت قادرة غري جعلتها لدرجة وأكها،
 يف العثماين الزحف بيد لسقوطها مهد، بالتايل، وهو ما عافيتها، استرداد

  .ميالدية 1453 عام
 والكاثوليكية األرثوذكسية الكنيستني بني اخلالف جذور وتعود

 إىل ميالدية 395 عام الرومانية اإلمرباطورية يف وقع الذي االنقسام إىل
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 بعد ما يف ودعيت القسطنطينية وعاصمتها شرقية امربطوريتني،
 عاصمتها وغربية ،)الروم( اليونانيني من سكاا غالبية وكان "البيزنطية"

 476 عام حىت واستمرت الرومانية االمرباطورية اسم حتمل وظلت روما
 عديدة وإمارات ممالك يف أجزاؤها واستقلت تفسخت حيث ميالدية،

   .أوروبا الغربية حدود ضمن
إىل  متفرعة واحدة مسيحية كنيسة هناك كانت البداية يف

 بطريركيات وهي بطريرك منها واحدة كل رأس على جيلس بطريركيات
 إىل لالنقسام ونتيجة .وروما واإلسكندرية وأنطاكية والقدس القسطنطينية
 الشرقي االمرباطور من املقرب القسطنطينية بطريرك أصبح امرباطوريتني

 االمربطور منحه والذي ،فعلياً األرثوذكسية الكنيسة يف سلطة أعلى
 البطريركيات حدود خارج املناطق مجيع على الروحية السيادة صالحيات

 كي مركزية أكثر الدينية السلطة جعل دف وذلك املذكورة، اخلمس
   .الواسعة االمرباطورية أجزاء على السيطرة بواسطتها تسهل

 تأهيله إىل القسطنطينية لبطريرك الصالحية هذه منح وقد أدى
 ال األرثوذكسية الكنيسة أن مع وذلك املسكوين، البطريرك لقب حلمل

 البطاركة بني املناصب يف تساوٍ هناك إمنا واحد، شخص بسلطة تعترف
 من قربه حبكم فأصبح روما، بابا أما .األخرى األماكن يف املوجودين
 ومل .الغربية الرومانية االمرباطورية يف دينية سلطة أعلى الغريب االمرباطور

 الشرق، أباطرة عن للمركزية نزوعاً أقل الغربيون الرومان أباطرة يكن
   .االجتاه ذا العمل على روما باباوات فشجعوا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





38 
 

 حينه يف وأطلق "بطريرك" لقب يوازي "بابا" لقب أن إىل يشار
 للمناطق روما باباوات يسمح ومل .واالسكندرية روما بطريركي على

 تعيني وغرا ومشاهلا أوروبا وسط يف املسيحية دخلتها اليت اجلديدة
 هلم، تابعة البقاء اجلديدة الكنائس على وفرضوا جدد، باباوات أو بطاركة

 رئيس لقب املختلفة للبلدان الغربية الكنائس يف لقب أرفع أصبح حيث
  .أكثر ال أساقفة

 السياسي االنقسام الرومانيتني، انعكس االمرباطوريتني ويف
 حدة زاد ومما فيهما، الدينيتني القيادتني على والغرب الشرق بني والصراع

 روما وبابا جهة من القسطنطينية يف املسكوين البطريرك أن الصراع هذا
 الدينية سيطرما رقعة توسيع على حمموم بشكل تنافسا أخرى جهة من
 بني املعركة واحتدمت .املسيحية أهلها يعتنق اليت اجلديدة املناطق يف

 مث امليالدي العاشر القرن يف إال املسيحية تدخلها مل اليت روسيا يف الطرفني
   .ومشاهلا أوروبا يف شرق

 سيطرته فرض يف طرف جناح إىل التنافس هذا أدى ما وكثرياً
 القطر على سيطرته وفرض لدحره اآلخر الطرف ليعود معني قطر على
 ،وأستونيا والتفيا وصربيا بولندا مع حدث مثلما األخرى، تلو املرة ذاته
 بني املذهيب انتماءها بدلت أخرى وأقطار والدمنارك فنلندا حىت

  .عديدة مرات والكاثوليكية األرثوذكسية
 روما باباوات بني اجلدل بدأ امليالدي السابع القرن ومنذ

 روما بابا أفضلية حول األخرى األربعة املراكز يف األرثوذكس والبطاركة
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 هو املسيح تالمذة أحد الرسول بطرس أن حبجة البطاركة من غريه على
 قوله عن املسيح روت األناجيل ألن ونظراً .البطريركية هذه مؤسس
 رأى ،"كنيسيت سأبين الصخرة هذه وعلى الصخرة أنت" لبطرس
 على مرجع كأهم يعاملوا أن وجيب لبطرس خلفاء أم روما باباوات
  .املسيحية الديانة يف األرض

 ـذا  يقتنعـوا  مل والقدس واالسكندرية أنطاكية بطاركة أن غري
 فبطريـرك  .له القسطنطينية بطريرك معارضة من بأشد وعارضوه املنطق

 أحد الرسول بولس أنطاكية يف الكنيسة ملؤسس خليفة نفسه يرى أنطاكية
 للقديس خليفة نفسه اإلسكندرية بطريرك يرى بينما أيضاً، املسيح رسل

 املسـيحية  الرسالة محل الذي وهو كذلك املسيح رسل أحد وهو مرقص
 أخـي  ليعقـوب  خليفة نفسه القدس بطريرك يرى فيما مصر، أرض إىل

 قبل للقدس مطران أول الحقاً أصبح الذي النجار يوسف من ذاته املسيح
  .ميالدية 70 عام الرومان يد لىهدمها ع

 روما بابا الثالث ليو عهد يف ذروته إىل ليصل اجلدل هذا واستمر
 بني االنقسام بداية أن فترته املؤرخون ويعترب امليالدي، التاسع القرن يف

 تنصري على الصراع كان الفترة هذه يف .والكاثوليكية األرثوذكسية
 روما باباوات استخدم حيث أوروبا، يف أشده على الرببرية القبائل
 القساوة حيث من صيتهم ذاع) تيوتونيك( األملان الفرسان من كتائب

 حتت االنضواء رفضت اليت الشعوب حبق يرتكبوا كانوا اليت والفظائع
 ذلك حىت البشرية تاريخ يف سابق له يعرف مل حنو على الكاثوليكية لواء
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 الصليبية احلمالت جنود يلبسه كان الذي اللباس أن إىل يشار .احلني
  .األملان الفرسان أولئك لباس من استوحي

 تنادي كاثوليكية أصوات ترتفع بدأت الثالث ليو البابا عهد ومنذ
 األصـوات  هـذه  واسـتمرت  باهلرطقة، وتتهمهم األرثوذكس بتكفري

 بابا أوفد حيث ميالدية، 1054 عام ذروا إىل وصلت أن إىل بالتصعيد
 ضد احلرمان صك معهما حاملني القسطنطينية إىل كرادلته من اثنني روما

 القديسة كنيسة فدخلوا عامة، األرثوذكسية والكنيسة املسكوين بطريركها
 أسـاس  على بين الذي الباباوي، احلرمان صك املأل على وقرءوا صوفيا
 هذا واعتبار بطرس للقديس خليفة مارو ببابا االعتراف األرثوذكس رفض

  .واإلحلاد الكفر ضروب من ضرباً الرفض
 األرثوذكس ضد كاثوليكية تشهري محلة املعركة هذه وصاحب

 وتسليمها فلسطني يف املسيحية األماكن عن بالتخلي اموا الذين
 اإلسالمية الدولة بني العالقات يف االستقرار فترات مستغلة للمسلمني

 هزمية منذ الطرفني بني العديدة املشاحنات رغم البيزنطية، واالمرباطورية
 باباوات واستغل .الشام وبالد فلسطني يف اإلسالمي الزحف أمام الروم
 يف املقدسة املسيحية واألماكن املسيحيني ضد تعسفية تصرفات روما

 ةالبيزنطي باالمرباطورية للتشهري اإلخشيدية الدولة عهد إبان القدس
  .املسيحية الديانة مهد حلم وبيت القدس عن بالتخلي واامها

 م وصل أن إىل األرثوذكس ضد مزايدم يف الكاثوليك وأوغل
 وذلك فلسطني يف املقدسة املسيحية األماكن حترير شعار رفع إىل األمر
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 نبذ إىل ودفعهم العامل يف املسيحيني أمام األماكن هذه على غريم إلثبات
 الصليبية احلمالت تاريخ أن اليونانيون ويرى .واألرثوذكسية األرثوذكس

ـِتب  السيطرة نزعة الغربيون املؤرخون فيه أخفى محرف حنو على كُ
 من التخلص يف روما باباوات ورغبة املسيحي العامل على الكاثوليكية

  .املسيحيني مجيع على سيطرم لفرض األرثوذكسية املعارضة
 إىل بشك نظرت البيزنطية االمرباطورية إن اليونانيون ويقول

 بتحرير عالقة هلا تكن ومل ضدها موجهة أا وأدركت الصليبية احلمالت
 إىل اليونانيون ويشري .اإلسالمية السيطرة من للمسيحيني املقدسة األماكن

 السيطرة ضد محالت يف الغرب مسيحيي جندوا روما باباوات أن
 األقرب اإلسالمي الوجود جتاهلوا أم حني يف فلسطني على اإلسالمية

 ما بقدر املسلمني حماربة يكن مل هدفهم أن يؤكد األندلس، ما يف هلم
   .روما باباوات لسيطرة األرثوذكس إخضاع كان

 عشر احلادي القرن اية يف صليبية محلة أول واجهت وبالفعل
 إىل أوروبا من طريقهم يف احلملة أفراد سيسلكها اليت الطريق مشكلة

 أراضي من مرورهم البداية يف البيزنطيون عارض حيث فلسطني،
 مسح حىت كثرية وساطات إىل حينه يف روما بابا واحتاج .امرباطوريتهم

 الصغرى وآسيا اليونانية األراضي داخل املرور الصليبية احلملة جلنود
 جنود ووضع "تعجيزية" بأا املؤرخني بعض وصفها شروط وضمن
 خوف كان .األراضي هذه يف مرورهم أثناء شديدة رقابة حتت احلملة

 احتالل إىل فلسطني يف الصليبيون بادر إذ حمله، يف البيزنطية االمرباطورية
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 عزل وجرى عليها، كاثوليكية سيطرة وفرض األرثوذكسية العبادة أماكن
   .مكانه كاثوليكي بطريرك وتنصيب األرثوذكسي القدس بطريرك

 جانب من شديدة مقاومة واجهوا الصليبيني أن إىل يشار
 بأبشع املقاومة هذه على فردوا وسورية، فلسطني يف العرب األرثوذكس

 من قرنني قرابة األرثوذكس ومطارنتها فلسطني بطاركة وظل الصور،
 الدين صالح السلطان هلم أعاد أن إىل املنايف يف يعيشون الصلييب احلكم
  .املقدسة وأماكنهم السابقة مواقعهم على وسيطرم اعتبارهم األيويب

 الصليبية احلملة وجه أن الفترة هذه خالل روما بابا لبث وما
 احتلوا كما وأحرقوها، الصليبيون اجلنود فاحتلها القسطنطينية، حنو الثالثة
 هذه وحكموا الصغرى آسيا من الغريب والنصف اليونانية األراضي مجيع

 يف فعلوا مثلما متاما عنوة، الكاثوليكي الطقس عليها وفرضوا املناطق
 ستة األخرى البيزنطية واملناطق للقسطنطينية الصلييب احلكم ودام .فلسطني
 الكاثوليكي احلكم حتت اليونان غرب يف املناطق بعض ظلت بينما عقود،
 الصلييب االحتالل خالل البيزنطية القيادة وجتمعت .بكثري أطول لفترة

 هضبة من الشرقي القسم يف امرباطوريتهم من األكرب واجلزء لعاصمتهم
  .عاماً 57 بعد الصليبيون هزم أن إىل األناضول

أن  إال احتالهلم، من وحترروا الصليبيني دحروا اليونانيني أن ومع
 إىل األرثوذكسية من بالتحول القناعهم روما باباوات حماوالت

 أكثر حنو على الالحقة، استمرتويف الفترات  تتوقف، مل الكاثوليكية
 املتعاونني من فئة أوجد فترته، قصر رغم الصلييب، واالحتالل .تصميماً
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 يف جدد دين رجال تعيني طريق عن الكاثوليكية، الكنيسة مع اليونانيني
 بعض الطالب وتشجيع الصغرى وآسيا اليونان أحناء يف خمتلفة مناصب

 إىل باإلضافة العلم، لتلقي األخرى إيطاليا ومدن روما إىل السفر على
 مع وثيقة جتارية بعالقات ارتبطوا الذين التجار من مستفيدة طبقة خلق

 خلق يف الحقاً روما باباوات جنح الفئة هذه خالل فمن .وأوروبا البندقية
 اهلدف كان والكاثوليكية، األرثوذكسية بني الفروق حول واسع جدل

  .الغريب املذهب واتباع الشرقي مذهبهم عن اليونانيني ثين منه

 شائعاً زال وما استعماهلا شاع اليت "البيزنطي اجلدل" ومقولة
 املؤسسة على كموا الذين روما باباوات مصدرها اليوم حىت

 املالئكة من كم باالنشغال مبناقشة متهمني إياها اليونانية األرثوذكسية
 القسطنطينية حياصرون بينما العثمانيون ثقب إبرة، عرب يدخل أن ميكن

  .أسوارها ويدكون
 العثماين باخلطر البيزنطية االمرباطورية قادة شعر ويف احلقيقة،

 فطلبوا الزحف، هذا مواجهة على القدرة ميلكون ال ضعفاء وهم الداهم
 مشروطة النجدة أن الرد فجاءهم .روما باباوات ومن الغرب من النجدة
 الوقت طوال اليونانيون رفضه الذي األمر وهو روما، بابا سلطة بقبول

 ال ديين جدل يف البيزنطيون الرهبان امك وبالفعل .بسيوفهم وحاربوه
 روما سلطة األرثوذكس يقبل هل: وهو بصلة العثماين احلصار إىل ميت

  .الكاثوليكية؟ إىل األرثوذكسية من التحول وبالتايل
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 النجدة تأت فلم البابا، سلطة قبول ضد اجلدل حسم وبالطبع
 باباوات على اليونانيني لعنة لتنصب البيزنطية، االمرباطورية وسقطت

 حسم يف وساعد .سقوطها عن املسؤولية من كبرياً قسطاً ومحلوهم روما
 للمذهب اية البابا سلطة أن قبول رأوا اليونانيني أن اجلدل هذا

 كانوا املقابل، يف لكنهم، .قائمة امرباطوريتهم ظلت لو حىت األرثوذكسي
 نظراً ديد مذهيب، على ينطوي ال العثماين لبالدهم االحتالل أن يعلمون

 اإلسالمية الفتوحات وكانت .األخرى الديانات حيترمون املسلمني ألن
 مذهبهم لتغيري املسيحيني تعرض عدم أثبتت قد الشام وبالد فلسطني يف

 بعقيدم التمسك على كثرياً اليونانيني شجع ما اإلسالمي، احلكم حتت
  .األرثوذكسية
 تتوقف مل 1453 عام البيزنطية االمرباطورية سقوط وبعد

 هذه واستمرت الكثلكة إىل بالتحول األرثوذكس إلقناع روما حماوالت
 مطلع حىت العثماين احلكم طوال واألساليب، الطرق بشىت احملاوالت

 جتاه اليونانيني مرارة زاد وهو ما جدوى، دون لكن احلايل، القرن
  .)22( .احملمومة وحماوالم الباباوات

قام البابا السابق يوحنا بولس الثـاين بزيـارة    2003ويف يونيو 
الكـروات  / البلقان اليت حولتها حدود التماس اجلغرافية بني الكاثوليـك 

                                                
وسورية تفتح اجلدل حول اخلالف القدمي بني  جولة بابا الفاتيكان لليونان )22(

إلياس نصر  – 2001مايو  3 –الشرق األوسط اللندنية  –روما والكنيسة األرثوذكسية 
  .اهللا
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الصرب ساحة صـراع عسـكري مريـر يف مطلـع     / واألورثوذكس
الصراع لكن عرب تالسن حاد حول  التسعينات، ويف الزيارة عادت أشباح

  .القضايا الالهوتية اخلالفية

اللندنية " الشرق األوسط"ووصف عبد الباقي خليفة مراسل 
غلبية يف مقاطعة سالفونيا قاطع الصرب الذين ميثلون األ: "املشهد قائالً

الشرقية الكرواتية قداسي بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاين يف كل من 
فو، ومل يستقبله من صرب املقاطعة اليت ظلت حتت أوسياك وجاكو

سوى ممثل الكنيسة  1996سيطرة صرب كرواتيا حىت عام 
عرب عن ترحيبه بالبابا، قائالً أرثوذكسية يوفان بافلوفيتش، الذي األ
ن أضاف أو ."ندعو للسالم يف كرواتيا والبلقان والعامل حنن مجيعاً"
 ،خرىطراف األمع األ بداًأ رثوذكسية مل ترفض احلوارالكنيسة األ"

  ."ولكن هلا وجهة نظرها الدينية اخلاصة بالعقيدة املسيحية

كانت جهات كنسية كاثوليكية قد امت : "وأضاف خليفة
الكنيسة الشرقية برفض احلوار يف املسائل املختلف حوهلا اليت تتعلق 

نه أرثوذكسية ، بينما ترى الكنيسة األ)إله من إله(مبساواة املسيح هللا 
، وهي قضية كنسية الهوتية مل حتل منذ )إله دون إله(لوهية دونه يف األ

ن إسقف زغرب يوسيب بوزانيتش أوقال  .سنة 1900كثر من أ
بني الكنائس حول عدد كبري من اخلالفات  احلوار ال يزال مستمراً"

 سقف يورويزار البابا كاتدرائية جاكوفوا اليت بناها األو ."العقائدية
سترومسار يف القرن التاسع عشر وكان يدعو لوحدة العرق الساليف، 
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يف بداية  خمالفاً بينما اختذت الكنيسة الكاثوليكية يف كرواتيا جاً
التسعينات، حيث ناصرت التوجهات القومية االنفصالية يف كرواتيا 

  .)23( ."ودعمت موقف الرئيس تودمجان ضد وحدة يوغوسالفيا

 بنديكتوس راتسينجر الباباوية باسم البابا الكاردينالومنذ توىل 
، )2005 إبريل 19( الثاين بولس يوحنا للبابا خلفا عشر السادس

 وشهدت سنواته يف املنصب كثرياً جداً كبرية والفاتيكان تواجه حتديات
 خيار وخالل هذه السنوات كان .للجدل املثرية واألحداث األزمات من

 والبحث الالّهويت الترميم علي التركيز حيث ألساس،با املؤسسة داخلياً
   .املنفرطة الوحدة عن

 من يرافقها مبا خارجاً، طروحاته كان يعرض السابق فالبابا
 بلقاء واحلفاوة الطائرة من بالرتول األرض تقبيل متكررة، بروتوكوالت

 للشأن أوفر عناية يويل تأملي الهويت فهو احلايل البابا أما الكبرية؛ احلشود
 فعله ما فإن أول ولذلك .ليتورجي إصالح من يستدعيه وما الداخلي

 مث إليه، بالنسبة الضروري غري األديان حوار جملس إلغاء تنصيبه لدي
 الفضاء تنقية يف الرجل وامك الضغط، جراء ذلك عن تراجع

 زعيم بلقاء بادر كما .وحدته صفو تعكّر اليت الشوائب من الكاثوليكي
 من لالنضمام املنشقّني لوفابر أتباع وساوم ،)كونغ هانس( الواقعية تيار

 الكاثوليكية الكنيسة جتد لألمام واندفاع للخلف اجنذاب فبني .جديد

                                                
: سراييفو –الصرب يقاطعون قداسي بابا الفاتيكان يف أوسياك وجاكوفو  )23(

  .2003يونيو  8 –جريدة الشرق األوسط اللندنية  –عبد الباقي خليفة 
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 ،سابقاً ألغيت اليت الالّتينية، اللّغة إحياء عرب قواها، للملمة جمربة نفسها،
  .اللّوفابريني انشقاق عوامل من كانتو

خالل عهده عدة وثائق الهوتية أثارت مشكالت وقد صدر 
 مراقبة جملس يف الهوتية جلنة عن مسيحية عنيفة، إحداها وثيقة/ مسيحية

 وقد انشغل .بالربزخ اإلميان مبوجبها ألغي الفاتيكان، يف اإلميان عقيدة
 جملس مفتش بتقدمي امللف واختتم ،الهوتياً ثالثون املوضوع ببحث
 وحسب .البابا رضا نالت اليت خالصته، ليفادا ويليام الكاردينال العقيدة

 التعميد، قبل يتوفَّون الذين األطفال الربزخ يف ميكث كان امللغي االعتقاد
 لعدم العذاب، ميسهم ال ذلك مقابل يف لكن اهللا، وجه برؤية يفوزون فال

 تعميد بدون املتوفّون األطفال صار اجلديد املعتقد ومع املنع، بذلك وعيهم
   .الرؤية بتلك ينعمون

تساير  والطّقوس وهو كان دليالً قاطعاً على أن املعتقدات
 احلياة عن جمري حبث ويف الثّبات، تعرف وال االجتماعية التحوالت

 العائلة" الشعبية للطّبقات املوجهة اإليطالية الكنسية الّة نشرته الدينية
  :أن تبين ،2007 عام خالل" املسيحية

 اإليطاليني، طرف من رجاء األكثر الراحل،" بيو الراهب"* 
 حضوراً األكثر الصغرية فتماثيله مرمي، والعذراَء املسيح ذلك يف وفاق

 حافظات يف تواجداً أكثر صوره وكذلك به، تيمناً سائقي العربات مع
   .الشخصية األوراق
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 والقديس جيوسييب للقديس اإليطايل اجلنوب يف التوجه يبقي* 
  .نابويل حامي جنارو

 وللقديس للعذراء التوجه الناس يفضل الشمال، يف* 
   .ريتا والقديسة فرانشيسكو
 الالّديين الطّابع برغم باألسطورة، مثقالً الديين اخلطاب يبقي* 

 وأساطري العذراء، وجتلّي ،"فاطمة" فأسطورة اتمعات، يلف الذي
 األمور من فصح، كلّ مع السائل املسيح ودم بيو، األب معجزات

 ينفّر لكنه العامة، جيذب ما ذلك رمبا لترسيخها، الكنيسة تسعي اليت
  .)24(الكنيسة عن ويبعدهم املثقّفني من واسعة شرائح

عاصفة من اجلدل العنيف بني الفاتيكان من  2007وشهد يوليو 
 الفاتيكان نشرهجهة واملذاهب األخرى كافة من جهة أخرى بسبب 

 املسيح كنيسة هي الكاثوليكية الكنيسة أن للجدل تؤكد وثيقة مثرية
 قوية كلمة ١٢٠٠ وتضمنت .لغات ٧ بـ الرمسي موقعه علي الوحيدة

وأحدث نشرها  ،"املسيح وأسرار باخلالص الفاتيكان" استئثار حول
 الكنائس واعتربت هامجتها اليت األخرى الكنائس لدي عنيفة فعل ردود

 إىل العودة يف البابا رغبة تعكس الوثيقة أن واألرثوذكسية الربوتستانتية
  !الظالم عصور يف الرومانية الكاثوليكية واملمارسات الطقوس

                                                
حداثة األفكار ..دور ضئيل للنساء يف الكنائس: مستقبل املسيحية يف الغرب )24(

يناير  28 – 2902العدد  –جريدة الزمان الدولية  –عز الدين عناية  –يف إطار الفاتيكان 
2008. 
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 أملانيا يف اإلجنيلية الكنيسة راعي هيوبر ولفانج القس وقال
 وارتداداً انسحاباً يعد الفاتيكان إعالن إن الربيطانية اجلارديان لصحيفة

 وقضي الستينيات يف الثاين الفاتيكاين امع تبناه الذي املنفتح الفكر عن
 الوثيقة أن إيل وأشار الكنائس، بني الراكدة املياه حتريك يف األمل علي

 عام "يزوس دومينوس" إعالن ضمن إصدارها سبق اليت اإلهانات تكرر
 العقيدة مع رئيساً كان حينما احلايل البابا مسؤولية حتت ٢٠٠٠
  .واألديان

/ ويف تصرحيات تعكس قدر االحتقان يف العالقات املسيحية
املسيحية وحجم املشكالت اليت تواجه الفاتيكان يف عالقاته مع كل ما 

 يف املعلقة الكنيسة كاهن عزيز مرقس القمص هو خارج الفاتيكان، قال
 أن أمتين وكنت حمزن شيء" الفاتيكان بابا ذكره ما إن القدمية مصر

 هذا إيل ينحدر وال روما بابا باسم يليق راق مستوي علي يكون
 ما يفهم ال شخص إما أنه يؤكد البابا وموقف.....املتدين املستوي

 عصور يف قدمياً سبقوه مبن يذكرنا سلطوي شخص أنه أو يقول
 مهذبة بطريقة كان لو حىت بعقيدتنا مساس أي نقبل ال"و" .الظالم
 وكنت الفاتيكان بابا سخافات بشدة أرفض"و، "باخلبث مبطنة ولكن
 مواقفه لكن وصاياه، حسب ويعمل للمسيح خملص أنه أتصور

  "!ذلك عكس أثبتت وتصرحياته
  .وال تعليق
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 والنشر اإلعالم جلنة رئيس ملعي إكرام قال القس جانبه من
 أثريت اليت الضجة بعد الوثيقة صدور يتوقع مل أنه الربوتستانتية بالكنيسة

 يف حيدث ما درسنا لو": وقال .عنها اإلعالن سبقت اليت األيام يف بشأا
 منطقي الفاتيكان بابا ما يفعله أن سندرك حالياً الكاثوليكية الكنيسة

  ."الربوتستانتية إيل الكاثوليكية من مجاعية هجرة هناك ألن
 الكنيسة عن احلديث يف الناعم األسلوب بني الفارق وحول

 يف الربوتستانت شأن من الواضح والتقليل اإلهانة مقابل األرثوذكسية
 واألرثوذكسية الكاثوليكية من كالً إن: ملعي قال الفاتيكان وثيقة

 فإن لذا هلم إصالح ثورة مبثابة الربوتستانتية وكانت تقليديتان كنيستان
 يف مشاكل له تسبب ال ألا األرثوذكسية بالكنيسة يهتم ال الفاتيكان بابا

  .الربوتستانتية إيل كنيسته من يتحول آالف حني يف أوروبا
 ماسيين دومينيكو باستور إيطاليا يف اإلجنيلية الكنائس احتاد رئيس

 الفجوة اتساع وزاد الوراء إيل واسعة خطوة اختذ" الفاتيكان قال إن
 املسيحية واتمعات الرومانية الكاثوليكية الكنيسة تفصل اليت

 اإلعالن عواقب من الربوتستانيت الفرنسي االحتاد وحذر ،"األخرى
  .الكاثوليكي

 صيغت اليت الوثيقة فإن "الين أون كاثوليك" موقع وحسب
 الكنسية واجلماعات الكنائس أن تؤكد كلمة ١٢٠٠ يف لغات بسبع

 عن أحجمت املسيح روح ألن اخلالص أسرار من حمرومة األخرى
 ذه فقط الكاثوليكية الكنيسة وخصت للخالص كأدوات استخدامها
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 الصعب من إنه للفاتيكان التابع واألديان العقيدة جممع وقال .اإلهلية النعمة
 واليت الكاثوليكية غري اجلماعات لوصف كنيسة كلمة استخدام قبول

  .للمسيح الوحيدة الكنيسة اعتربها

 علي تسيطر كبرية أمل خيبة مثة أن "التاميز" وأوضحت
 العام السكرتري فيليبس دافيد القس عن ونقلت واألرثوذكس الربوتستانت

 توضح –برأيه  – وهي الوثيقة، يف جديد ال أنه الكنسي للمجتمع
 أن فيليبس وقد أضاف .املسيحية لتمزيق الفاتيكان يتبعها اليت الطريقة

 تفريق إيل فقط دف وال تارخيياً أو توراتياً قبوهلا ميكن ال املزاعم هذه
   .وإبادم قتلهم إيل ولكن املسيحيني

 اإلصالحية للكنائس العاملي االحتاد أصدر األفعال ردود إطار ويف
  : قال فيه بياناً

 من نصلي مجيعاً كنا إذا يف نشك جتعلنا الفاتيكان وثيقة إن"
  .)25( ."ال أم املسيحية وحدة أجل

 أسقف ألفييف، هيالريون األسقف ويف رد على الوثيقة صرح
 يف االشتراك بشأن االنشقاق بأن) النمسا( فيينا يف األرثوذكس
 األسقف واعترب ."مشتركة مأساة" والغرب الشرق بني االفخارستيا

املنظمات  لدى الروسية األرثوذكسية الكنيسة ميثل الذي األرثوذوكسي،

                                                
لغات  7على موقعه الرمسي بـ " احتكار روح املسيح"الفاتيكان ينشر وثيقة ) (25

  .4ص  – 2007 يوليو 12 –املصري اليوم  –
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 الكنيسة موقف على جديد أي تضيف ال" الوثيقة بأن الدولية،
   ."الكاثوليكية

 واحدة، هي املسيح كنيسة بأن اإلميان" على والوثيقة ترتكز
 –" التواجد" فهذا ،"الكاثوليكية الكنيسة يف بامللء موجودة وهي

 الكنيسة عن بالكالم حصري بشكل" به القول ميكن – الوثيقة حبسب
 قانون يف ا اجلهر يتم اليت الوحدة عالمة إىل يشري ألنه الكاثوليكية،

" بامللء موجودة" بني التمييز إىل أن ألفييف أشاروقد  ."اإلميان
 الالتينية، النظر وجهة من جدا هام كأنه يبدو" يف وفاعلة حاضرة"و

  ."أرثوذكسي إىل الهويت بالنسبة ذاا األمهية يستقطب ال لكنه
 االفخارستية الشركة حول االنشقاق إن: "قائالً ألفييف وختم

 الكاثوليكيـة  للكنيسـة  بالنسـبة  مأسـاة  هـو  والغرب الشرق بني
  .)26( ."سواء حد على واألرثوذكسية

من جانب آخر فإن مؤيدي الوثيقة طرحـوا حقـائق جـديرة    
األب رفيق جريش املتحدث اإلعالمي بالتوقف، ولنأخذ مثاالً على ذلك 

إعـالن الكنيسـة   إن : "يف مصر الذي قـال  عن الكنيسة الكاثوليكية
وسـائل  حتتكـر  يح الوحيدة، وأا متتلك الكاثوليكية أا كنيسة املس

                                                
 –األسقف األرثوذكسي ألفييف يعلق على وثيقة جممع عقيدة اإلميان األخرية ) (26

http://www.zenit.org – 13  2007يوليو.  
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اخلالص ليس جبديد، وكل الكنائس تقول إا كنيسة املسـيح وأـا   
  "!األصح، وتستأثر بكل وسائل اخلالص

وانتقد جريش محالت التشهري، اليت تقوم ا املنظمات اليهوديـة  
 إحياء الصالة بالقداس الالتيين وسضد الفاتيكان، بسبب قرار البابا بنديكت

 .الذي يتم فيه وصف اليهود بالغادرين ويدعو هلم بالدخول يف املسـيحية 
وأضاف أن اليهود ال ميلكون حق االعتراض علي طريقة الصـالة الـيت   

أن الصالة داخل الكنائس الكاثوليكية يف مصر  نؤدي ا عبادتنا، موضحاً
لليهود مثلما يقـال يف مخـيس    اًالذع اًتضمن نقدتتكون باللغة العربية، و

الدكتور القس إكرام من جانبه يرى  .العهد عن دورهم يف صلب املسيح
إعالن كل كنيسة عن أـا صـاحبة   بالكنيسة اإلجنيلية املصرية أن ملعي 

إيل التطرف والتعصـب  مرجعها  طريق اخلالص الوحيد أصبحت ظاهرة
  الذي جيتاح العامل كله سواء املسيحي أو اإلسالمي

حنن إذن أمام موقفني من تعريف الدين أصالً، فأحدمها يعتـربه    
خدمة "للخالص، بينما الثاين يعتربه نسبياً وهدفه " وحيداً"مطلقاً وطريقاً 

وإسعاده، وبالتايل فإن الطرق للخالص ميكن أن تتعدد وال أحد " اإلنسان
تعبري  –على األقل عند البعض  –حيتكر احلقيقة املطلقة، وهو يف احلقيقة 

وبنـاء علـى هـذا     .مراوغ عن إنكار وجود احلقيقة املطلقة إنكاراً تاماً
وهذا اخلـالف   .االختالف يتبادل الطرفان االامات بالتشدد أو التسيب

املفاهيمي وراءه صفحات سوداء من احلروب والصراعات األهلية الـيت  
  .امتدت يف الغرب لقرون
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إعادة إحياء القـداس  ة فومل خيل األمر من تداعيات سياسية مهم
حالة من الغضـب بـني    أثار ١٩٦٩الذي مت رفضه عام  الالتيين القدمي

الكاثوليك الليرباليني الذين اعتربوه ردة علي اإلصالحات الـيت أعلنـها   
ويف إجنلتـرا قـال    .١٩٦٥و ١٩٦٢جملس الفاتيكان الثاين بني عـامي  

 تتمثـل فقـط يف   إن مشكلة العودة إيل القداس الالتيين ال": األساقفة
اختالف اللغة، لكن متتد إيل أن الطقوس الالتينية تشـمل صـلوات   

انتقـدت  رابطة مكافحة التشهري العاملية ويتصل ذا أن  ."معادية لليهود
، "تراجع يف احلياة الدينية للكاثوليـك "اصفة إياه بأنه والقرار الفاتيكاين 

  .وضربة شديدة للعالقات الكاثوليكية اليهودية
وتواجه الكاثوليكية يف أوربا حتديات أخرى تتمثـل يف انتشـار     

متسارع لنحل وطوائف دينية جديدة مثرية للجدل، وقد شهدت أملانيـا  
واقعة رمبا مل يكن أحد ليتخيـل أن   2010يف األسبوع األول من إبريل 

حتدث يف واحدة من أهم الدميوقراطيات الغربية، فقد مت تصـوير فـيلم   
ار كثيف من السرية والتمويه، والفيلم لـيس عمـالً   سينمائي حتت ست

سياسياً تنجزه مجاعة معارضة حتت حكم استبدادي، بل فيلم عن طائفـة  
دينية جرى تصويره يف قلب الدميوقراطية الكبرية، والسرية والتخفي هنـا  

  !يثريان الفضول ويعنيان الكثري
ة للجـدل  املثري) العلمولوجيا(الفيلم تناول كنيسة الساينتولوجي 

تابعة نشـاطات  وسامهت فيه بشكل فعال أورسوال كابريتا املتخصصة مب
كمستشـارة   هإعدادوسامهت يف " الفرق املشبوهة ذات الطابع الديين"
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ـ هو و ."الساينتولوجي"يف شؤون  لم يتعـرض للمنظمـة بــ    يأول ف
بسرية تامة، بعيدا عن األنظـار وحتـت   ، واألهم أنه مت تصويره "االسم"

مسـرح  " :امسـه  شهري يعرض أسبوعياًير حلقة من مسلسل غطاء تصو
تصوير لنظام صارم، كما عقد أول مؤمتر الخضع املمثلون أثناء و" اجلرمية

وجهت هلم دعوات خاصة لم مع صحفيني يصحفي أعلن فيه عن إجناز الف
  .بعد اختيارهم بعناية

ويف أجواء تشبه أفالم الرعب اهلوليودية نقرأ أن بعض املعلومات 
الفيلم  .ديداتلم يالفبن وعاملتلقى  ، وقدقبل عرضهتسربت عن الفيلم 

يشـارك  ويقع يف شرك املنظمـة  الذي حول عائلة فرانك  هتدور أحداث
ينـال  ن أاختبارات سيكولوجية وجلسات استماع تقيمها املنظمة وبعد ب

ضغوط ليعرفهم بزوجته اليت سرعان ما تصـبح أكثـر   تها متارس عليه ثق
ألهداف املنظمة منه، وتدفع مبالغ طائلة من إرثهـا للمشـاركة    حتمساً

يف الوقت نفسه  .قياديةدرجة لدورات خمتلفة تقيمها املنظمة حىت تصل ب
 .ويف النهاية يلجأ للقانون إلنقاذ زوجتـه فرانك بأهداف املنظمة، يشك 

حـدثت  "ومن األسباب الرئيسة للجدل حول الفيلم أنه مبين على وقائع 
  ."بالفعل

يف الغـرب  ) العلمولوجيـا (واجلدل حول كنيسة الساينتولوجي 
ملراقبة أجهزة األمن الكنسية ختضع وخباصة يف أملانيا عمره سنوات حيث 

ما وبناءا على " املعادية للدستور"املنظمات ضمن البعض ويعتربها األملانية 
 يف بدايات اخلمسيناتوتكونت الساينتولوجي  .وممارساا امنشوراهو 
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، فمـن  يف هوليـوود  ةاصوخبهناك  كبرياً ك تأثرياًلوما زالت متتبأمريكا 
واملثري أـا معروفـة    .توم كروز وجون ترافولتا :نجمانتباعها الأأشهر 
وشهد العام  .وعملياً يف مالحقة أعدائها قانونياً أساليب قاسية جداًباتباع 

العتصام أمام كل كنيسـة  دعوا نشطاء إنترنت معركة خاضها  2008
 .العدائية ومضـايقتها ملعارضـيها  تها االنتباه لطبيعكنيسة جلذب للتابعة 

: عنواـا البداية قام نشطاء بوضع لقطة فيلم علـى يوتيـوب   وكانت 
ذر أعضاء الكنيسة حيتوم كروز ها يظهر فيو، "العلملوجيا ضد اإلنترنت"

اينتولوجي طالبة وقف بدأ صراع طويل دشنته كنيسة السو .من اإلنترنت
جمموعة قراصـنة بشـرح   ، فقام حبجة حقوق املؤلفبث الفيلم القصري 

 "ارسالة إىل العلملوجي"عنوانه شريط فيديو بأهداف حرم ضد الكنيسة 
  .وبدأت حرب قرصنة .وضع على يوتيوب

شابة مع رحيل  2008مارس يف  وأخذت احلرب منحى مأساوياً
ـ كانت تـدرس جب يف العشرين ابنة زعيم حزب نروجيي  فرنسـية   ةامع

، "اختبار الشخصـية احلـرة  "أجرت ساينتولوجي وبكنيسة ال تواتصل
   .وبسبب نتائج االختبار انتحرت

وخباصة يف أملانيـا   –وتثري الكنيسة الكثري من اجلدل منذ سنوات 
ممارستها، وما حيث ظلت لسنوات حتت رقابة خمابراتية بسبب طبيعة  –

ويف احلقيقة  .زالت تتهم بأا ضد الدميوقراطية وأا تفقد أتباعها إرادم
فإن انتشار الساينتولوجي وأشباهها مثل الكابااله اليهودية ميثل ظـاهرة  

، حيـث  "ميتافيزيقا بال أخـالق "غربية بامتياز هي ظاهرة البحث عن 
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ـ  يتسـم  " املخـدر "ن يتحول الدين من رؤية للكون واحلياة إىل نوع م
بالغموض ومينح معتنقيه إحساساً بالرضا عن الذات ال يستند إىل تكاليف 

الذي يقضي على كل " اجلواين"وهذا الرتوع  .وال يفرض عليهم حمرمات
دور للدين خارج حدود العالقة الثنائية بني العابد والقوة اخلفية اليت يعتقد 

  .أا فوق الطبيعة، وال شيء آخر
الساينتولوجي بصفة خاصة حييط كثري من الشـبهات  ورغم أن 

السياسية واألخالقية فإا ما زالت تكتسب أنصاراً، وخباصة بني الطبقات 
املرفهة والثرية وانتشارها وجه من وجوه أزمة الكنيسة يف الغرب، وخباصة 

وتشهد الكاثوليكية يف الغرب ازديادا ملموسـاً يف   .الكنيسة الكاثوليكية
وج منها، ومعظمه يرجع إىل الرغبة يف مزيـد مـن احلريـة    معدل اخلر

الشخصية مبعناها الواسع، وهذا اخلروج يتوجه إىل مذاهب بروتسـتانتية  
العلمولوجيا والكاباله، واألخرية حتولت من ظاهرة : ومذاهب جديدة مثل

صوفية ذات جذور يهودية إىل مذهب ديين جديد يقوم على التبشري على 
ألرثوذكسية اليت ال تقبل تبشري غـري اليهـود وتعتـرب    خالف اليهودية ا

  .اليهودي هو من ولد ألم يهودية وحسب

صورة "وقد أصبح هناك مقوالت تلخص املأزق الذي تعانيه 
  : يف الوعي العام منها" الباباويات

  "املصلّون يرتادها مما أكثر الكنائس يرتاد السواح"

  ."اهللا موت"
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  ."الكاتدرائيات تشييد من نفعا أجدي البطاطا تقشري"
أوروبا،  بقوة يف ويف هذا السياق فإن، العلمانية تواجه الكاثوليكية

وهو ما اعتربه مراقبون انتقاما من ويالت تارخيية واجهتها العلمانية حتت 
 العاملية، الكاثوليكية ممثل الرسويل، الكرسي اشتكى فقد .سلطة الفاتيكان

 من الكنيسة تطرد صارت إا قال اليت" املتشددة العلمانية"بـ  وصفه مما
 وصفوه مما الشكوى حد إىل الكرادلة وصل وقد .يف أوروبا العامة احلياة
 ضد ولكن األوروبية، القارة تشهدها جديدة تفتيش حماكم بأنه

 من سياسات إىل املسيحيون الدين رجال ويشري .املرة هذه الكاثوليكية
 ورفض املدارس، يف البارزة الدينية الرموز على الفرنسي احلظر قبيل

 عن فضالً املقترح، األورويب الدستور يف اهللا إىل اإلشارة األورويب االحتاد
   .املثلي الزواج بتشريع أسبانيا مقترحات

 للعدل البابوي الس يرأس الذي مارتينو، الكاردينال ويقول
 الكنيسة إن": "سي يب يب"لـ  اخلارجية اإلذاعة يئة لربنامج والسالم،
 صعوداً القبيل هذا من توجهات تارخيها من عام ألفي خالل شهدت

 الدفع يتم الذين الكاثوليك، إلقصاء توجه هناك صار واآلن وهبوطاً،
   ."اجليتو يشبه فيما م

نشر قبل  الكاثوليكية الكنيسة أصدرت وويلز إجنلترا ويف
 يهتدوا أن الناخبني على جيب إنه فيه قالت انتخابات الربملان األورويب،

 أمور هناك" :مارتينو الكاردينال وقال يصوتون، حينما الديين بالتعليم
 للكنيسة يكون أن وجيب واملؤمنني، السياسيني جانب من عليها متفق
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 وهو – بوتيليوين روكو حالة إىل الفاتيكان يف البعض وينظر ."صوت
 الفكر تغلب على احلاالت أبرز من أا على –السابق  للبابا مقرب صديق

 ليتوىل بوتيليوين إيطاليا مست فقد .املسيحية االعتبارات فوق العلماين
 نواب أن غري الداخلية، وللشؤون للعدل األورويب االحتاد مفوض منصب
 بأا املثلية اجلنسية وصف أن بعد ترشيحه رفضوا األورويب االحتاد

   !!!!!."خطيئة"

 مت أنه شعر إنه "سي يب باليب أساينمنت" لربنامج بوتيليوين وقال
 يتم ليربايل حكم نظام ظل يف": وقال ."الدينية معتقدايت بسبب" إقصاؤه

 فرض يتم ال ولكن ما، ملرشح السياسي والفكر السياسي اخلط تقييم
 هذا" ،"ضمريه خيالف ما املرشح على تفرض شرطة أو تفتيش حمكمة

 موقف بوتيليوين ووصف ."األورويب الربملان ساحة يف ضدي فُعل ما هو
 العام بني التقليدي الليربايل للفصل انتهاك"بأنه  األورويب الربملان نواب

   ."واخلاص
 إزاء قلقه عن الفاتيكان فيها يعرب اليت األوىل املرة وهذه ليست

 البابوية الدول فقدان وبعد ،1870 عام ففي .أوروبا يف العلمانية تأثري
 الصغرية، الدولة املدينة يف سياسياً احنسر الذي الفاتيكان، لدى صار

 اهللا": إن اخلامس بيوس البابا وقال العلمانيني احلكام إزاء متشككاً توجهاً
   ."والدولة الكنيسة بني بالفصل العامة احلياة من ردــطُ

 جون جبامعة السياسية العلوم خبري بافونشيللو، فرانكو ولكن
 العلمانية أوروبا بأن الفاتيكان خماوف من اندهاشاً يبدي بروما، كابوت
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 من كان إذا" :يقول إذ تصادمي، ج على صارا الكاثوليكية والكنيسة
 منذ اصطبغت قارة فهذه الواحد، الدين فهو أوروبا يف مشترك قاسم
 إىل عادوا" رمبا األوروبيني بعض ، وأضاف أن"مبسيحيتها طويل وقت
   .اإلسالم تأثري بسبب" تشدداً أكثر مسيحية قيم

لكن العلمانية ليست الشبح الوحيد من أشباح املاضي اليت أطلت 
بوجهها يف مواجهة الفاتيكان، فماضي الفاتيكان يف إسبانيا ينطوي هم 

ففي حوار حول املوقف  .اآلخر على صفحات مزعجة للكرسي الباباوي
 وهي ديتوليدو، ألفوريز اناكايات من زواج املثليني يف إسبانيا كتبت الكاتبة

 أن هي] احلكومية[ الرسالة فحوى إن" باملوندو البارزين الكتاب من
 حبقبة وترتبط ،متاماً ورجعية عتيقة، مؤسسة الكاثوليكية الكنيسة
  ."أسبانيا تاريخ يف التفتيش حملاكم املظلمة وباحلقبة فرانكو،

 وصف ويف تصاعد للسجال حول الدين والعلمانية يف إسبانيا
 عشر السادس بنديكتوس الفاتيكان بابا مندوزا، إدواردو اإلسباىن األديب

 بأا إسبانيا الكاثوليكية، الكنيسة رأس اام خلفية على "أمي" بأنه
 بثالثينيات شبيهة للكنيسة، مناهضة عميقة علمانية حركة تشهد"

   .مندوزا بالقراءة نصحه وهلذا ،"املاضي القرن

 ..القطط شجار"روايته اجلديدة  تقدمي مبناسبة تصرحيات وىف
 عن وقائع أدبية وتتناول جائزة عنها على حصل اليت "١٩٣٦ مدريد
 بشدة مندوزا انتقد ،)١٩٣٩ – ١٩٣٦( إسبانيا يف األهلية احلرب

 عام إسبانيا يف حدث ما تعلم أال..أمي قداستك": وقال البابا تصرحيات
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 شهدت املاضي، القرن ثالثينيات يف.....!كتايب فلتقرأ إذن ؟١٩٣٦
 فيها أضرم كنيسة كم أحد فليخربين اليوم، أما مروعة، أحداثاً إسبانيا

 املاضي، يف أما كهربائى، ماس فبسبب حدث، وإن يوجد، ال النريان؟
 أحياء الناس حترق كانت الكنائس ألن الكنائس حيرقون الناس فكان

  ."!من قبل
 الكنيسة وسلطة نفوذ يف الكبري التراجع يؤكد القانون ومشروع

 حىت كانت اليت أسبانيا يف باألخص كذلك والوضع .الغربية أوروبا يف
 الكنيسة ملبادئ إخالصا األوروبية الدول أكثر من واحدة قريب وقت

 نصف حنو أن إىل تشري الرأي أما اآلن فإن استطالعات .الكاثوليكية
  )27( .اآلن مطلقا الكنائس يف والصلوات القداس حيضرون ال األسبان

، العفو 2009يف يوليو  كانت الكنيسة الباسكية طلبت،
 طيلة تناسيهم فرانكو بعد قوات أيدي على راهباً 14 قتل عن لسكوا

غري املعلن  –سنة، وهو ما اعترب حماولة للتكفري عن خطيئة التحالف  73
ويف حماولتها استعادة نفوذها  .بني الفاتيكان وديكتاتور إسبانيا الراحل –

الذي تآكل كثرياً بوفاته، واتساقاً مع حالة مراجعة عميقة تشهدها إسبانيا 
منذ سنوات تشهد إدانة شبه تامة لكل رموز هذه الفترة، كسرت الكنيسة 

 أيدي إعدام الرهبان على على سنة سبعني من حاجز الصمت بعد أكثر

                                                
هل يعيد التاريخ نفسه ولكن يف : العلمانية تصرع الكاثوليكية يف أوروبا )27(

إسباين يهاجم بابا أديب : وأيضاً. 2005يونيو  5 –مفكرة اإلسالم  –االجتاه املضاد؟ 
  ).٢٠١٠ –نوفمرب  ١٨ –املصري اليوم  –الفاتيكان بسبب تصرحياته عن العلمانية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





62 
 

 األهلية احلرب إبان فرانكو رانشيسكوف للجنرال التابعة اليمينية القوات
  .)1939 ـ 1936( اإلسبانية

 غري خنوعاً فقط ليس" بأنه الكنيسة سكوت األساقفة ووصف
: وجاء يف البيان أيضاً ."العدالة أمام للحقيقة إخفاء أيضاً وإمنا مربر،

 أيضاً، العفو إىل اجلميع ندعو العفو فيه نطلب الذي الوقت يف إننا"
  ."إعدامهم عن طويلة لفترة الكنيسة سكوت مقبوالً وال مربراً فليس

 وأعدمتهم قوات الباسك، القوميني من هم الرهبان وهؤالء
 يعلن ومل أوروبا، يف والفاشيني النازيني من اليت كانت مدعومة فرانكو

 سجل يف يسجلوا ومل منهم، اثنني باستثناء رمسيا، الرهبان هؤالء وفاة عن
 ما عكس على اإلسبانية، الكنيسة وال الفاتيكان ينعهم مل كما الوفيات،

 ونعتهم اجلمهوريني، أيدي على حتفهم لقوا راهبا 498 مع حدث
  .)28"(شهداء" واعتربم الكنيسة

  
  







                                                
راهباً على أيدي قوات  14الكنيسة الباسكية تطلب العفو لسكوا عن قتل  )28(

 .2009يوليو  14 –جريدة الشرق األوسط اللندنية  –فرانكو 
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  الفاتيكان في المشهد الديني العالميالفاتيكان في المشهد الديني العالمي

  

  النزيف الصامتالنزيف الصامت
  

هناك هجرة جماعية من الكاثوليكية إلى هناك هجرة جماعية من الكاثوليكية إلى ""
  ..""البروتستانتيةالبروتستانتية

  

  )مصر/ الكنيسة البروتستانتية –إكرام لمعي القس (
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" يدير املؤمنون ظهورهم هلا أن الكنيسة الكاثوليكية ختاف من"
ذه العبارة خلص صحايف برازيلي املهمة الصعبة للبابا بنديكتوس السادس 

 415(ي أاليت تضم حنو نصف كاثوليك العامل عشر يف أمريكا الالتينية 
ة اليت متت يف مايو يام من الزيارأقبل " ملقارة األ"مساها وهو ، )اًمليون

لكن قارة األمل ال ختلو من متاعب فهو يواجه هجرة الكاثوليك  .2007
الكاثوليك من  عوام فقط انتقلأوخالل عشرة إىل الكنائس الربوتستنتية 

، جرا مؤسسة داتافوهلاأمن السكان حسب دراسة %  64ىل إ%  74
جه أيضاً مطالبات هوجو شافيز باالعتذار عن أخطاء لكن البابا يوا

ارتكبتها حركات التبشري، وهي زيارة تارخيية أثارت قضايا كثرية 
  .وعظيمة األمهية

ألن : من القضايا املهمة يف الزيارة قضية العدالة االجتماعية، أوالً
س الكنائألن : الفقر من املشكالت املتفاقمة يف أمريكا الالتينية، وثانياً

يف مدن الصفيح الفقرية يف  تباعجنيلية تسجل جناحات يف جذب األاإل
، ويف الوقت نفسه فإن الفاتيكان تواجه ضواحي املدن الربازيلية الكبرية

هناك منافسة من خطاب الهوت التحرير الذي تعارضه الكنيسة لكنه 
   .يتمتع جبماهريية كبرية بسبب ثوريته وشعبويته
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التزام رجال الدين الكاثوليك  ىلبنديكتوس إيدعو ويف مواجهته 
وصوال إىل وصف  بالنشاطات االجتماعية والسياسية لصاحل الفقراء

، وإىل جانب كل ما سبق فإن "حمامية العدالة والفقراء"الكنيسة بأا 
املزاج السياسي الذي يسيطر عليه اليسار بقوة يف كثري من دول القارة 

لوال دا السابق الرئيس الربازيلي ن جتاهله، يفرض سياقاً سياسياً ال ميك
 تشارك الكنيسة يف مجيع"ن أمل بعن األعرب عن هذا املناخ معرباً سيلفا 

  ."واحملرومني فقراً األكثرالسياسات العامة لصاحل 
افتتاح املؤمتر ومن العدالة إىل اهلوية حيث أثارت كلمة البابا يف 

سجاالً، البابا قال إن اإلميان املسيحي يف العام ألساقفة أمريكا الالتينية 
أمريكا الالتينية أنعش حياة بلدان املنطقة وثقافتها خالل أكثر من مخسة 
قرون، ومن لقائه مع اإلثنيات األصلية ولدت الثقافة املسيحية الغنية هلذه 

 .القارة، ما أعطى بداية لتناغم كبري حىت يف التعددية الثقافية واللغوية
مضيفا أن التبشري مل حيتو يوماً " اهلوية الكاثوليكية"البابا تعبري  واستخدم

   .إبعاداً للثقافات ما قبل الكولومبية ومل يكن فرضا لثقافة أجنبية
مل يكن بثوريته شافيز الرئيس الفرتويلي الصاخب هوجو ت

بابا باالعتذار هلنود ال اطالبوشعبويته ليفوت هذه الفرصة فرد على م
 لتجاهله املذابح اليت تلت اكتشاف كريستوفر" الالتينية أمريكا

مؤكداً أن املبشرين من  .1492كولومبوس القارة األمريكية عام 
قارة أمريكا وهم حيملون األسلحة املوجهة ضد  النصارى وفدوا إىل

   ."السكان األصليني للقارة من اهلنود
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الرمسيان  شافيز يف الكلمة اليت بثتها اإلذاعة والتلفزيون وقال
فيما  جاؤوا يبشرون بدون أن يفرضوا شيئاً كيف ميكنه القول إم"

يف مراسم  اكالمه للباب وقال شافيز موجهاً، "كانوا مسلحني ببنادق
 أعتذر ألن ،مع كل احترامي لقداستك: "نظمت مبناسبة حرية التعبري

  "!اوجودن وإذا كنا سننفي ذلك فإننا ننفي ،مذحبة حقيقية وقعت هنا
منها ما وصفه والزيارة مل ختل من إثارة قضايا هلا طبيعة عاملية 

البابا بأنه ضعف احلياة املسيحية يف اتمع واملشاركة يف حياة الكنيسة 
أن احلياة املسيحية ال يعبر  الكاثوليكية بسبب العلمنة والالمباالة مؤكداً

اعية عنها يف الفضائل الشخصية فقط إمنا أيضا بالفضائل االجتم
ويقصد بالعلماين كل من ال ينتمي (والسياسية، وهو ذكَّـر العلمانيني 

يف احلياة " نور اإلجنيل"مبسؤوليتهم ورسالتهم يف نقل ) لسلك الكهنوت
ومن انتقاد العلمنة عرج البابا على العوملة  .الثقافية، االقتصادية والسياسية

اً الثاين، وكذلك واالستبداد مطالباً بتهذيب األوىل أخالقياً ومهامج
   .األيديولوجيات اليت تصنعه

ـَّه نقداً عنيفاً للرأمسالية واالشتراكية معاً عندما قال : بل إنه وج
إن الرأمسالية واملاركسية قد وعدتا بإجياد الطريق إلنشاء بنيات عادلة، "

وأكدتا أا وعند استقراها، ستعمل البنيات مبفردها وستنمي األخالقية 
ودافع البابا عن  ."اًولكن هذا الوعد اإليديولوجي بان خاطئاملشتركة، 

العائلة واصفاً إياها بأا أحد أهم الكنوز يف القارة وهي تعاين اليوم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





68 
 

أوضاعاً مؤملة بسبب العلمنة والنسبية األخالقية والتشريعات املدنية 
   .املتعارضة مع الزواج وتلك اليت تشجع اإلجهاض

الذي تعانيه الكنيسة الكاثوليكية فتظل األهم، " الرتيف"أما قضية 
أوال ألا ليست مرتبطة بالفقر كما يبدو واضحاً من اخلطاب الكاثوليكي 

فهي يف حقيقة األمر أزمة أوسع انتشاراً، ففي أملانيا، مثالً، تذكر  .الرمسي
) 1997(اإلحصاءات أن الكنيسة الكاثوليكية فقدت يف عام واحد 

   .من أتباعهاألفاً  124حوايل 

الظاهرة يف سياق حالة أعم من  دير شبيجلوقد وضعت جملة 
 :البعد عن الدين فنشرت يف أحد أعدادها موضوعاً عن الظاهرة عنوانه

وفيه قال رئيس األساقفة الكاثوليك يف أملانيا إنه منذ دخول " وداع اهللا"
   .!املسيحية مل تشهد أملانيا مسيحيني أقل منها اليوم

 –ات غري مسبوقة قال املستشارة األملانية أجنيال مريكل ويف تصرحي
 التعددية جتربة إن –يف سياق نقاش حمتدم عن الوجود اإلسالمي يف أملانيا 

أملانيا، مث قالت يف تصريح تالٍ إن على  يف ذريعاً فشالً فشلت قد احلضارية
 بقوة الدفاع على العامة احلياة يف اإلسالم دمج مبسألة املهتمني مواطنيها

 قدر اإلسالم قوة من تعاين ال" البالد إن قائلة املسيحية، املبادئ عن أكرب
 وفرة من نعاين ال: "، وأضافت مريكل"املسيحية ضعف من تعاين ما

 جدية نقاشات حاليا أملانيا يف توجد ال .املسيحية قلة من بل االسالم
   ."لإلنسانية املسيحية الرؤية حول
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 العامة احلوارات من املزيد إىل حباجة أملانيا وأضافت مريكل أن
 علينا .املسيحية/ اليهودية وعقيدتنا ا نقتدي اليت املبادئ" تتناول اليت

  )29 (."جمتمعنا متاسك تعزيز من نتمكن أن ألجل بثقة عليها التأكيد
ويف أمريكا واجهت الكنيسة الكاثوليكية حمنة صعبة قبل سنوات، 

أكرب منظمة مليون أمريكي وتعد  65فهذه املؤسسة الضخمة اليت يتبعها 
واجهت قبل  مساهم يف ميزانية الفاتيكان أكربورمبا أمريكا غري حكومية ب

احتمال اإلفالس بسبب أحكام بالتعويض يف فضيحة جنسية سنوات 
من القساوسة  3000أعوام عندما كشف عن أن حنو انفجرت قبل 

الكاثوليك األمريكيني يواجهون اامات بالتحرش اجلنسي باألطفال 
  !! بعضها استمر قرابة عشرين عاماً

يعتقـد أنـه    )القس السابق يف بوسطن، جون جيوجان(أحدهم 
بنقلـه إىل   يمائة شخص خالل عشرين عاماً، اكتف) 100(حترش بنحو 

  .رىأبرشية أخ
دوالر مـن   مليـار  2002وملواجهة هذه الكارثة مجع عـام  

حيث اضطرت لعقد تسوية خارج احملكمة يف ، فضائحالالتربعات لتغطية 
من األبرشيات أفلست متامـاً بسـبب    عدداًعدد من القضايا، وذكر أن 

الروم  كنيسةكبار رجال ) يوحنا بولس الثاين(البابا  استدعىو .الفضائح
 وخضـع  .األزمـة الكاثوليك يف الواليات املتحدة إىل الفاتيكان، لبحث 

                                                
 BBC  -  اإلسالم بل يف قلة املسيحيةمشكلة أملانيا ليست يف كثرة : مريكل) (29

Arabic  – 15  2010نوفمرب.  
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يف الكنيسة األمريكية  منصبني؛ صاحبا أكرب )بوسطن(و) نيويورك(أسقفا 
يف حماولة  ضلوعهمالضغوط كبرية من أجل تقدمي استقالتيهما ملا يقال عن 

ط بعض القساوسة يف فضائح جنسية، كما اتهم أسـقف  للتستر على تور
بعـض   ويواجـه  .حبجب معلومات عن فضائح جنسية مماثلة ميلووكي

اامات مماثلة بالضلوع يف  دولرجاالت كنيسة الروم الكاثوليك يف عدة 
مـرة   ألولفضائح جنسية، وكان البابا قد ندد علناً الشـهر املاضـي   

  .بالقساوسة املتهمني
) رنارد لـو ب(الكاردينال ) بوسطن(كذلك رئيس أساقفة  واتهم

عاماً، بأنه كان على علم بأن عدداً من القساوسة يف  70البالغ من العمر 
يتحرشون باألطفال جنسياً بشكل مستمر، لكنه مل يقم بتأديبهم  أبرشيته

إىل أبرشية أخرى، حيث زادوا ممارسام على ضـحايا   بنقلهمبل اكتفى 
ـ   : فضائح مماثلة يف كل مـن  وهناك .جدد دا سـانت لـويس وفلوري

   .وكاليفورنيا وفيالدلفيا وديترويت

مصـداقية   علىإن املشكلة أثرت ": سي .يب .يبمراسل  وقال
 .الكنيسة، ومن الواضح أن الفاتيكان يريد أن يتخذ اخلطوات الالزمة

الكاردينال القداس األخري يف الشهر املاضي يف كاتدرائيتـه   حيضرومل 
  ."خارجها هو األمر الذي أعاق املراسم احملتجنيلتجمع عدد من 

 ساقفةأ مؤمتر رئيس جرجيورى ولتون األسقف اعترفوقد 
 الكنيسة ساقفةأ بعض تورط نأب املتحدة الواليات يف الكاثوليكية الكنيسة

 الكنيسة وضع طفالاأل مع جنسية عالقات يف مريكيةاأل الكاثوليكية
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 خباريةاإل" نإ نإ سي" شبكة وذكرت .خطرية زمةأ يف الكاثوليكية
 مريكيةاأل تكساس بواليةآنذاك  املنعقد املؤمتر رئيس أن مريكيةاأل
 الكنيسة ركانأ هزت"قال إن هذه األزمة  ساقفةاأل من 285 ةشاركمب

   ."املتحدة الواليات يف الكاثوليكية
وكما هو متوقع، جتاوزت النقاشات حدود معاجلة األزمـة إىل  
اجتثاث أسباا، فطالب وفد أمريكي شارك يف مناقشـات بالفاتيكـان   

موضوعات حمظورة مثل إاء حرمان القساوسة من الزواج ومنح بتناول 
  .وفحص الشواذ املرشحني للعمل كقساوسة أكرب دوراًالنساء 

يف الواليات املتحدة  كاثوليكين مليو 65وهناك ما يقدر بنحو 
 الربازيـل وعددهم يفوق عدد الكاثوليك يف أي دولـة أخـرى عـدا    

كية هي أكرب منظمة غـري حكوميـة   يأن الكنيسة األمر كما .واملكسيك
مساهم يف ميزانية الفاتيكان، لكن  أكربورمبا األمريكية بالواليات املتحدة 

تكلفـت مبـالغ    قانونيـة قدراا املالية تقوضت بشدة بسبب تسويات 
مـع تـوايل    املتوقع أن تزداد النفقات القضائية ارتفاعـاً كان و .ضخمة

وعة بشكل شـبه أسـبوعي ضـد    مشر غرياامات مبمارسات جنسية 
  )30(.القساوسة

وليك ميثلون رقمـاً  وحىت فضيحة االعتداءات اجلنسية كان الكاث
 .شيعة دينيـة  1.500أكثر من مهماً يف التركيبة الدينية األمريكية بني 

                                                
إبريل  www.aljazira.net – 23 –موقع اجلزيرة نت اإلخباري  )30(

2002.  
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رهم جذُّاستأثر الربوتستانت باحلياة السياسية بشكل عام بسبب توتارخيياً 
ينما تأخر الكاثوليك يف الظهور بقوة علـى السـاحة   ، بالقوي يف البالد

 .للبالد أول مثار هذا احلضوررئيساً  السياسية فكان صعود جون كينيدي
عدد املسـجلني منـهم يف سـجالت     أما األرثوذكس، فنسبتهم قليلة،

اختالف فئـام  ت بالكنائس يصل إىل املليون شخص، بينما الربوتستان
  !يعدون الستني مليوناً تقريباً، وكذلك الكاثوليك أيضاً

ارخيي ويواجه الفاتيكان حتدياً نوعياً آخر يتمثل يف املرياث الت
للكنيسة والدول االستعمارية يف أمريكا الالتينية، وقد اضطر البابا 

الكنيسة ارتكبت جرائم ال مربر "قائالً إن ) 31(لالعتراف ذا املاضي 
املستوطنون داسوا حقوق الشعوب : "مضيفاً" الالتينية هلا بأمريكا

يسة الكنارتكبت  1492فبدءاً من عام  ."واألساسية األصلية اإلنسانية
للسكان صراحة عنها مل يعتذر  هلكنة جرائم اعترف البابا ا، الكاثوليكي

أو بسبب  املؤرخون إم استعبدوا وفُتك م قتالً األصليني الذين يقول
يف ساحة القديس بطرس يف الفاتيكان إن  وقال البابا متحدثاً .األمراض

 صاحبت عمليةاملاضي ايد ال ميكن أن تنسينا الظالل اليت  ذكريات"
  ."التنصري يف أمريكا الالتينية

الالتينية  إن املسيحية مل تفرض على سكان أمريكابل إن قوله 
، عرفة منهمن مدو" املخلص"األصليني الذين كانوا حينون حسب قوله إىل 

                                                
 – www.aljazira.net –تقرير نشره موقع اجلزيرة نت اإلخباري ) (31

  .2007مايو  24
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 –سبب موجة انتقادات واسعة تزعمها كانت  "طواعية"اإلجنيل وتلقوا 
مجعيات  تدعو .ويلي هوجو تشافريالرئيس الفرت –كما سبقت اإلشارة 

إىل االعتذار عن دور الكنيسة  مدافعة عن حقوق الشعوب األصلية البابا
الالتينية على يد املستوطنني الربتغاليني  يف مقتل املاليني من سكان أمريكا

  .واإلسبان
ويعد هذا اجلدل منوذجا للعبء الذي فضته اجلغرافيا على الباباوية 

فوجودها يف أوروبا حقيقة جغرافية هلا تبعاـا، وتـاريخ   الكاثوليكية، 
عالقتها بالدول األوروبية مليئة بالصفحات اليت سامهت يف صنع أزمـة  
الكاثوليكية يف العامل، فهي صورة لن تنفرد برمسها وتشـكيل مالحمهـا   

 .معطيات الهوتية

يف كولومبيا، اليت يعرف شعبها بإميانه وتدينه املتأصلني، تفقد و
لكنسية الكاثوليكية أتباعها باستمرار بينما تكتظ فيه الكنائس اإلجنيلية ا

فتقول عاملة االجتماع آنا  .وينسب اخلرباء ذلك ألسباب اجتماعية
يف الظروف العسرية، كاحلروب أو األزمات ": مرثيديث برييريا

االقتصادية، عادة يبحث الناس عن شيء ما أعظم منهم، شيء يوفر 
واتفاقا معها، انتقد القس  ."األمن، وهذا هو الدينهلم اإلحساس ب

إن شعب ": افرايني الدانا الكنيسة الكاثوليكية اليت ينتمي إليها قائالً
دين قريب من  ...كولومبيا يبحث اآلن عن دين حيل هلم مشكلة الفقر

   ."الناس
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وأضاف رجل الدين الكاثوليكي املعين بأحوال األهايل املهمشني 
سألة تشغل بال الكثريين من األساقفة الكاثوليك إذ هذه امل" :إن

يشهدون زيادة عدد الكنائس الربوتستاتينية، ال سيما يف القطاعات 
رغم ذلك، مل تتأقلم الكنيسة الكاثوليكية على احلقبة ....الشعبية

ل عملية نزوح املؤمنني حنو التارخيية اليت تعيشها البشرية، ما سه
سياسية واجتماعية متباينة، بدأ املؤمنون مجاعات أخرى، وألسباب 
من الشعب يف التراجع لصاحل % 90الكاثوليكيون الذين ميثلون 

  ."املبشرين اإلجنيليني
ىل التغيريات املتوالية اليت أتاحت التعليم واملعرفة إويشري اخلرباء 

ليها ترتب عواليت وعمل املرأة وحتديد النسل وانتشار وسائل اإلعالم 
من اإلحصاءات اليت نشرت قد كان و .لمانية بني األهايلزيادة الع

مواكبة للزيارة أن أمريكا الالتينية اليت تضم حنو نصف كاثوليك العامل أي 
، تواجه هجرة الكاثوليك إىل الكنائس الربوتستانتية )مليوناً 415(

من %  64إىل %  74وخالل عشرة أعوام فقط انتقل الكاثوليك من 
للدليل السنوي  2008طبعة غري األكثر داللة نشر يف لكن املت .السكان

الفاتيكاين عن أن عدد املسلمني يتجاوز عدد الكاثوليك يف العامل حيث 
الكاثوليك نسبة تجاوز ت ، فيما اليف العامل%)  19 .2(أصبح املسلمون 

   .)32(حسب صحيفة أوسرفاتوري رومانو %)  17 .4(

                                                
  .2008مارس  30) (32
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ويواجه الفاتيكان أزمة سببها املوقف املتشدد من استخدام وسائل 
منع احلمل اليت أصبحت بسبب االنتشار الكبري للعالقات اجلنسية خارج 
إطار الزواج يف معظم دول الشمال وكثري من دول اجلنوب، ويف مـارس  

   .)33( .حمكمة يف نيويورك محلته ضد موانع احلملعرقلت  2003
بوش والفاتيكان احلرب الرئيس السابق جورج  أعلنت إدارةوقد 

رفضت احملكمة العليا يف والية ويف إطار الصراع  .على وسائل منع احلمل
نيويورك النظر يف طعن ضد قانون الصحة والعافية للنساء، وهو القـانون  
الذي يلزم أرباب العمل بتزويد مستخدميهم بتأمني يغطي تكاليف كـل  

ها هيئة األغذية والعقاقري األمريكيةوسائل منع احلمل اليت توقد زعم  .قر
املدعي، وهو املنظمات اخلريية الكاثوليكية يف مدينة آلباين، أن القـانون  

يناير غري دستوري، وطلـب أن يـتم    1الذي أصبح ساري املفعول يف 
   .إعفاؤه من تزويد مستخدميه بتأمني يشمل موانع احلمل

ت اخلريية الكاثوليكيـة يف مدينـة   ويف كاليفورنيا، تقوم املنظما
مماثل يلزم أرباب العمل بأن تكـون موانـع    ساكرامنتو بالطعن يف قانون

ل وتطالب هذه املنظمات أن تعفى ك .احلمل مشمولة يف براجمهم للتأمني
أرجاء الوالية من تقدمي تغطيـة تأمينيـة   ل املؤسسات الكاثوليكية يف ك
األساقفة موانع ويشجب  .موظف 52,000تشمل موانع احلمل حلوايل 

ويفترض أن قوة الدفع وراء هذه الطعون القانونيـة  " االصطناعية"احلمل 

                                                
ديسمرب  17 –تقرير نشره موقع وومرت إي نيوز اإلخباري  –كارل ريفرز  )33(

2003.  
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تأيت من قمة هرم الكنيسة؛ أي هؤالء األساقفة الكاثوليك الذين قـادوا  
   ."موانع احلمل االصطناعية"احلملة ضد 

على اجلانب اآلخر لألطلسي، أعلن الناطقون الرمسيون باسـم  و
الفاتيكان أن فريوس اإليدز ميكن أن ينتقل من شخص آلخر عرب الـواقي  

ويف الوقت ذاته، تستمر إدارة بوش يف إنفاق ماليني الدوالرات  .الذكري
إىل أن ثلـث   نيويورك تـاميز وتشري صحيفة  ."العفة"لتشجيع سياسات 

 .األموال املخصصة ملبادرة الرئيس اجلديدة لإليدز ستنفق يف هذا اـال 
ويف هذه األثناء، سحبت املراكز الفيدرالية ملكافحة األمـراض والوقايـة   

ذلـك  وضـمن   – منها، ومقرها آتالنتا، املعلومات عن اجلنس اآلمـن 
وقد يكون  .من موقعها على الشبكة –املعلومات حول الواقيات الذكرية 

والكنيسة أهداف سياسية من وراء حروما ] األمريكية[من الدولة  لكلٍ
   .ى الواقيات الذكريةعل

أن  األمريكيـة  تظهر معظم االستطالعات يف الواليات املتحدةو
فيما  ،ولكن .غالبية الكاثوليك يتجاهلون معارضة األساقفة لتحديد النسل

ما يف الواليـات   صاغية إىل حد ال جتد اإلعالنات ضد موانع احلمل أذاناً
 وأوروبا، فإا حتظى بقبول أفضل يف املناطق األقل منواً األمريكية املتحدة

وإنه ملن دواعي السـخرية   .يف العامل، حيث يتزايد اإلقبال على الكنائس
املرة أن هذه هي األماكن اليت وصل فيها وباء اإليدز إىل أسوأ حاالتـه،  
وأن هذه هي املناطق اليت ميكن لسياسة الكنيسـة املعارضـة للواقيـات    

   .ية أن تلحق أعظم الضررالذكر
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وقد بعث هنري واكسمان النائب الدميقراطي عن والية 
كاليفورنيا، وكبري الدميقراطيني يف جلنة اإلصالح احلكومي مبجلس 
النواب، رسالة إىل تومي ثومبسون وزير الصحة واخلدمات اإلنسانية 
يعترض فيها على االستخدام االنتقائي لعملية التدقيق ضد منظمات 

وقد كتب  .صحة اليت ال تليب املعايري األيديولوجية األحادية لإلدارةال
اموعات الوحيدة اليت يبدو أا : "واكسمان يقول يف رسالته

تستهدف وتخضع لتدقيق متكرر هي تلك اليت تقدم برامج تقوم على 
براهني وشواهد وتعلم كال من العفة واجلنس اآلمن بوصفهما وسائل 

غري املرغوب والوقاية من األمراض اليت تنتقل عن طريق لتفادي احلمل 
اجلماعات اليت ال تتعرض للمضايقة هي تلك "و .."االتصال اجلنسي

   ."تعلم برامج العفة فقط اليت يفضلها اليمني الديين"اليت 
واملعركة وإن بدت جانبية إال أا منوذج للتحديات اليت تواجهها 

    .الكنيسة الكاثوليكية
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  الفاتيكان في المشهد الديني العالميالفاتيكان في المشهد الديني العالمي

  

  طوفان االستغالل الجنسيطوفان االستغالل الجنسي
  !!!!فاتيكان جيتفاتيكان جيت

  

ن تلك الجرائم ارتكبها لقد لحق بنا الخزي لعللقد لحق بنا الخزي لعل"" ن تلك الجرائم ارتكبها منا أ منا أ
ولئك ولئكأ تربية وحماية صغارنا، إنها تربية وحماية صغارنا، إنها المنوط بهم باسم الكنيسة المنوط بهم باسم الكنيسة   أ

سرها سرهالحظة خزي للكنيسة بأ   ..""لحظة خزي للكنيسة بأ

  

ساقفة مالطا وماريو جريك كبير  ساقفة مالطا وماريو جريك كبير بول كريمونا كبير أ بول كريمونا كبير أ
ساقفة جوزو  ساقفة جوزو أ   أ

    ..))20102010إبريل إبريل ((في بيان لهما في بيان لهما 
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كان الكاثوليك يف العامل على موعد مع املشهد  2008يف يونيو 
األكثر إثارة بني مشاهد أزمة االستغالل اجلنسي يف الكنيسة الكاثوليكية 

احلقيقة كاشفاً عـن املعـىن احلقيقـي    حول العامل، وقد كان املشهد يف 
للكارثة، ويف الوقت نفسه عن حجمها الذي جاهد الفاتيكان إلخفائـه  

 الكنيسـة  يف واجلنس مواجهة السلطة" كان مؤلف كتاب .منذ عقود
وهو األسقف االسترايل الكاثوليكي البـارز جيفـري    –" الكاثوليكية
 املتحدة الواليات يف اًبارز أسقفاً 12 به تقدم طلباً قد رفض –روبنسون 

ينتقـد   الـذي  كتابـه  عن للحديث أمريكا إىل رحلته األمريكية لوقف
   .الكاثوليكية الكنيسة يف أطفال على الكهنة لبعض اجلنسية االعتداءات

الكتاب فضحه حجم األزمة وقصور التحـرك   ومل يكن األهم يف
 –وبشجاعة كبرية  –الرمسي الفاتيكاين يف مواجهتها، بل كان األهم أنه 

" سـر الرهبنـة  "وجه ضربة قوية ألحد أهم أسرار الكنيسة الكاثوليكية 
 كان الزواج برفض يتمسكون الكنيسة يف كهنوتيني عندما اعترب أن وجود

للكارثة، ما يعىن انتقال احلوار حول االعتداءات اجلنسية  أدى مهماً سبباً
من االام بالتقصري حبق الفاتيكان والكنائس الكاثوليكية اليت حدثت، يف 
كنائسها وأديرا ومدارسها الدينية ومؤسساا اخلريية واحدة من أبشـع  
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جرائم االستغالل اجلنسي يف التاريخ احلديث، ليطالب بإعادة النظـر يف  
  !!حد من املفاهيم املؤسسة للكاثوليكيةوا

 أساقفة 9و أجنلوس لوس من ماهوين روجر وكان الكاردينال
من  روبنسون األسقف مشتركة، رسالة قد حذروا، يف أمريكيني آخرين

 واإلرباك يف االنقسام األمريكية سوف تتسبب املتحدة للواليات زيارته أن
 مورننغ سيدين" حيفةص يف ورد كما ،"خندمها اليت" الكنائس بني

 ذلك رفض روبنسون األسقف لكن) 2008يوليو  9( االثنني ،"هريالد
 نناقش دعونا املواجهة أريد ال أنا" وقال رحلته، يف املضي على وأصر

 مبوضوع صلة هلا كان وإذا ..البداية منذ الكهنة بعض عزوبية موضوع
   ."الطاولة على للحوار املوضوع لنضع اجلنسي االعتداء

 قبل من القصر على اجلنسي االعتداء: "كتابه أن يف جاء ومما
 إخفاء الكنائس من عدد حماولة مع بالتزامن البارزين الكهنة من عدد
 من خرجت اليت القصص أبشع من واحدة تشكل االعتداء هذا

 ليس" األطفال على اعتداءات من حصل ، فما"الكاثوليكية الكنيسة
وقد  ."نفسها الكنيسة قلب يف أزمة وإمنا إدارة أو عامة عالقات أزمة

 يونيو من العام نفسه أن الكتاب اية الكندية" ستار ذي" صحيفة ذكرت
 حتقيق سابقاً جلنة ترأس مؤلفه أن مشرية إىل كندا، يف عالية مبيعات حقق

 االستقالة وقرر كنائسها يف أطفال على اعتداء فضيحة حول استراليا يف
   .مأساوية اعتربها قصصا مسع عندما الكنسي موقعه من
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 فإن الفاتيكان) 34( موقع إيالف اإلخباريوحسب تقرير نشره 
 وهو ما تعكسه محلة اجلنسية، االعتداءات يبدو قد خسر بالفعل معركة

 واجه الفاتيكان أن فرغم .الذع بشكل الكنيسة انتقدت كربى إعالمية
 وأحياناً والسياسية الدينية اجلدالية العواصف أعىت تارخيه مدى على

   :لسببني اآلن، ا مير اليت بتلك يقارن أن منها ال ميكن فإن أياً اجلنسية،

 بعض أيدي على لألطفال اجلنسي االستغالل فضيحة :األول
 املرتبطة ومضامينها ،"الكاثوليكية الدول" من األعظم السواد يف قساوسته
 "العزوبة نذر" ملفهوم طبيعيا ناجتاً نفسه هذا كان إن وما اجلنسي بالشذوذ

   .الكاثوليكي

 تلقى وإمنا القساوسة حدود يف تقف ال الفضيحة أن :والثاين
 عشر السادس بنيديكتوس البابا لعتبة وتتعداها الفاتيكان، عتبة على بثقلها
  .نفسه

 وقد بلغت العاصفة على الكنيسة قمتها بسعي كلٍ من احملامي
 ريتشارد الربيطاين واملفكر األحياء وعامل أندرسون، جيف األمريكي

 بالتستر متهما القضاء أمام الوقوف على "األعظم احلرب" دوكيرت إلجبار
 ويشهد .األقل على احلديث تارخيها يف سابقة وهذه كنيسته، جرائم على
 الكنيسة أروقة يف بدأ لألطفال اجلنسي االستغالل بأن اآلن التاريخ هذا

 هو 1985 العام كان وإن املاضي، القرن مخسينات منذ الكاثوليكية
  .الصدد هذا يف عامليا األضواء جتتذب اليت األوىل القضية تاريخ

                                                
  .2010إبريل  13 )34(
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 تلك أن اتضح إذ وطويل، صعب طريق بداية هذه وكانت
 وكندا، األمريكية وأيرلندا املتحدة الواليات يف "شائعة شبه" املمارسات

 من األعظم السواد يف معلوم غري بقدر تنتشر أا أيضا يتضح أن قبل
 الربيطاين والعامل األمريكي واحملامي .العامل حول الكاثوليكية الدول

ورجال اإلكلريوس  الفاتيكان والبابا يطال ينطلقان من القناعة بأن األمر
 الدوام، على علم، على يكونوا مل هؤالء بأن الفاتيكاين، ومها يدفعان

 التستر حاولوا وإمنا وحسب، األطفال حق يف القساوسة بعض مبمارسات
   .)بالتايل اإلعالم وأجهزة( للسلطات إبالغها عن املنسق عليها باالمتناع
 وإجبارهم قاصرين باغتصاب تتعلق جنائية أعمال أا رغم وهذا

 اليت النفسية اجلراح وعمق جهالتهم وقت يف اجلنسي الشذوذ ممارسة على
 ،)عاما 69( فدوكيرت .اخلاصة دوافعه منهما ولكل .الزمن مبر تربأ ال

 فهو .نفسها الكنيسة بشرعية يتعلق "يديولوجيأ" منطلق من يتحرك
 وهم" كتابه مؤلفاته أشهر ومن األديان، لنقد العلمية حياته وهب ملحد
  )2006( "!!اخلالق

 إذ يدافع منذ "شخصي" فدافعه) عاما 62( أندرسون أما
 تعويضات على احلصول يفوجنح  الضحايا آالف عن الثمانينات منتصف

 يف طفلة وهي تعرضت، اآلن، البالغة ابنته، عن أن بعشرات املاليني فضالً
 قبالً كان أنه واتضح يعاجلها كان طبيب يد على جنسي العتداء الثامنة،
 األطفال استغالل مشكلة أن يعترب أندرسون فإن ولذا .كاثوليكيا قسيسا

 الفضائح وأن ،"الكنسية الكاثوليكية الثقافة نسيج من يتجزأ ال جزء"
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 جتد األمريكية وغريها املتحدة الواليات يف الكنيسة هذه تزلزل اليت
 سلبا تتأثر دوكيرت مصداقية كانت وإذا .نفسه الفاتيكان يف جذورها

 أنه يعززها أندرسون مصداقية فإن ملحداً وكونه األديان من العام مبوقفه
 شرسة معركة بكسبه انتهت إحلاد فترة بعد الدين حظرية إىل عاد "مؤمن"

 أنه إذ الكنيسة لنقد أفضل وضع يف يصبح فهو وهلذا .إدمانه الكحول ضد
  ."أهلها من الشاهد" مقام يف

 احملكمـة  أمـام  الوقوف على البابا إلجبار دوكيرت ويسعى حمامو
، واألثر "اإلنسانية ضد جرائم" ارتكاب بتهمة هولندا يف الدولية اجلنائية

هنا ال يتعلق بإمكانية حماكمة البابا من عدمها بل يتعلق بسـقوط هالـة   
وهو أثـر  .....املهابة اليت كانت حتيط بالفاتيكان واجلالس على عرشها

   .خطري
 جنسي اعتداء فضائح انفجرت املاضي، القرن من اخلمسينيات يف

 شعت مل الفضائح لكن .الكاثوليكية الكنائس يف أساقفة ا قام أطفال ضد
 الثمانينيات وبني .أسوارها داخل عليها وأبقت الكنيسة عليها فتكتمت

 كان جنسية فضائح موجة بعد وفرنسا اهتزت أمريكا والتسعينيات،
 تقريران نشر حيث 2009 العام انتظار جيب وكان .فاعلوها هم أساقفة

 نفسه وبعدمها وجد الفاتيكان .إيرلندا يف أطفال ارتكبت حبق جرائم عن
  .خترج للنور احملتجزة وبدأت األسرار واار جدار الصمت..حماصرا
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ساة   خارطة المأ
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  :أيرلندا
  

الكاثوليكية منـذ   الكنيسة ضربت جنسية فضائح سلسلة كانت
لتتسع دائرا تدرجيياً لتعرب األطلنطي شرقاً إىل أوروبـا مث   2002لعام ا

وكما أثارت الكارثـة   .الدول حول العاملتتسع لتشمل عدداً كبرياً من 
لدى األسقف االسترايل تساؤالت بشأن الكفاءة والشفافية يف التعامل مع 

إىل إعادة النظر يف مدى صحة واحد من أهم أصـول   ما حدث وصوالً
 –ال مواربة فيـه   – الكاثوليكية، فقد كان من الطبيعي أن تطرح تساؤالً

يار الكنائس الكاثوليكيـة يف العـامل   عما إذا كانت الفضيحة مقدمة ال
  !بشكل درامي؟
 اليت أيرلندا يف الكنائس بدأت اهلاوية، إىل االحندار يشبه ففيما

 قساوسة عن حبثاً مبوبة إعالنات بنشر جنسية، فضيحة إرث حتت تنوء
 نقص على مقبلة البالد أن دبلن يف األساقفة رئيس أعلن أن بعد يافعني،

 للثقة، موجعة ضربة من األيرلندية الكنيسة وعانت .الدين رجال يف حاد
 دبلن، أبرشية إن 2009نوفمرب  يف نشر حكومي تقرير قال أن بعد
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 أخفت األيرلندية الكاثوليكية الكنائس واملؤسسات من آخر وعدد
 تسعينيات منذ األطفال مئات حبق كهنة ارتكبها جنسي حترش عمليات

  .!املاضي القرن

تقرير "وأصدرت  2006حتقيق شكلت يف مارس وكانت جلنة 
 أن فيه شك ال مما" ومما جاء فيه أنه صفحة، 720 يف الذي جاء" مرييف

 1975يناير  بني ،"عليه التستر مت جنسياً األطفال على الكهنة اعتداء
 أن التقرير وأضاف .التقرير غطاه الذي الوقت وهو 2004 ومايو

 على احلفاظ مت"و االعتداءات تلك مع التعامل يف فشلت الكنيسة
 النظر دون ..وممتلكاا الكنيسة مسعة ومحاية الفضيحة، وجتنب السرية،

أما  ".األوىل األولوية تكون أن ينبغي كان الضحايا اليت مصلحة إىل
  .)35(لضحايا فتجاوز أربعة عشر ألف طفلعدد ا

حتوالً مهماً متثل يف إطاحة االنتهاكات  2009وقد شهد ديسمرب 
 إميون والش ورميوند فيلدمها األسقفان  ،بأربعة أساقفة من أبرشية دبلن

يف بيان إما أبلغا قاال  )األسقفان املساعدان الوحيدان يف أبرشية دبلن(
يف  مساعداً عمل والش أسقفاًو .كبري األساقفة ديارمويد مارتن بقراريهما

 .1997دبلن يف  بينما توىل فيلد منصبه يف 1990أبرشية دبلن منذ العام 
يف جعل الباقني على قيد احلياة "تساعد استقالتهما  مها استقاال أمالً يفو

                                                
  .2010إبريل  23 –تقرير موقع يورو نيوز  –البابا ورجال الكنيسة ) (35
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من ضحايا االنتهاكات اجلنسية حبق األطفال ينعمون بسالم 
 )36(."ومصاحلة

وكرر األسقفان ما قاله من سبقهما يف االستقالة من أن التقرير 
 ملطفال أظهر أما احلكومي الذي حتدث عن االنتهاكات اجلنسية حبق األ

رغم قبلهما كان األسقف جيم مورياريت، الذي استقال  .يرتكبا أخطاء
" الثقافة السائدة"نفيه ارتكاب أخطاء، أقر بأنه كان ينبغي له أن يكافح 

واستهل االستقاالت من  .اليت مسحت بوقوع أعمال إجرامية حبق أطفال
تقرير نشر عقب املناصب الكنسية عقب الفضيحة األسقف دونال موراي 

أشار إىل تستر الكنسية وزعمائها يف أيرلندا على انتهاكات جنسية واسعة 
وإزاء هذه  .عاماً 30ارتكبها قساوسة حبق مئات األطفال على مدى 

ن شعوره الفضيحة أعرب بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر ع
وجاء تعقيب الفاتيكان بعد حمادثات بني  ."بالغضب واخليانة والعار"

إىل روما مطلع البابا وكبار قساوسة الكنيسة األيرلندية الذين استدعوا 
على عجل لبحث فضيحة انتهاكات األطفال اليت اجتاحت  ديسمرب

ر قداسة البابا يشع"وجاء يف بيان للفاتيكان أن  .الكنيسة يف أيرلندا
بالغضب واخليانة والعار الذي يشعر به الكثريون من املؤمنني يف 

                                                
املوقع اإلليكتروين لقناة  –تقرير  –انتهاكات ألطفال بأيرلندا تطيح بأساقفة  )36(

 : الرابط. 2009 /12 /26 –) اجلزيرة نت(اجلزيرة 
http://aljazeera.net/news/pages/d533100e-e890-467a-

a898-d1f7b20508fe  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





92 
 

أيرلندا، ويتوحد معهم يف الدعاء يف هذا الوقت الصعب من حياة 
 )37(."الكنيسة

القساوسة  يف نقصاً تعاين أيرلندا باألطفال التحرش فضائح وبعد
 العاصمة أبرشيات تتمكن ال أن مارتن ديامويد دبلن أساقفة رئيس وتوقع

 وقت، بأسرع شبان قساوسة توظف مل إذا خدماا، تقدمي من األيرلندية
 حتت فقط%  2 وحنو ،عاماً 80الـ فوق الكهنة من%  46حيث إن 

  .)38(عاماً 35 سن
 يف الجتماع أيرلندا أساقفة كبار من اثنني الفاتيكان بابا واستدعى

 املتحدث لومباردي، فيديريكو األب وقال الفضيحة لبحث الفاتيكان
 احلدث هذا على االطالع" إىل يهدف االجتماع إن الفاتيكان، باسم
 جلنة تقرير نشر أعقاب يف أيرلندا يف الكنيسة على يؤثر الذي املؤمل

 برفض الكنيسة استراتيجيات فإن للتقرير وطبقاً ."وتقييمه مرييف،
   .الضحايا من العديد أمل بشاعة زادت باملسئولية االعتراف

 واخليانـة  بالغضب" شعوره عن أعرب الفاتيكان باباورغم أن 
 –نـال   فإن ردود الفعل الغاضبة قد بلغت حداً الفضيحة، إزاء" والعار

                                                
املوقع اإلليكتروين لقناة  –تقرير  –انتهاكات ألطفال بأيرلندا تطيح بأساقفة  )37(

 : الرابط. 2009 /12 /26 –) اجلزيرة نت(اجلزيرة 
http://aljazeera.net/news/pages/d533100e-e890-467a-

a898-d1f7b20508fe  
هل هو مقدمة اليارها؟ اغتصاب وإحلاد وإباحية داخل .. احنراف الكنسية) (38

 .2010فرباير  10 –شبكة النبأ املعلوماتية  –صباح جاسم : إعداد –اجلدران الكنسية 
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 سينيد اإليرلندية املغنية ، دعتمن مكانة الفاتيكان والبابا، فمثالً –بقسوة 
 أوكونـور الـيت   وقالت .منصبه عن التنحي تيكان إىلاالف بابا أوكونور

 لسـلف  متزيـق صـورة   بسبب الكاثوليك حساسيات مرة ذات أثارت
 يف –اهلواء  على تلفزيوين برنامج خالل الثاين بولس يوحنا البابا بنديكت

 إزاء الصـمت  التزم البابا إن اإلندبندانت الربيطانية حيفةا صنشر رسالة
 البابـا  أطالـب "وأضافت  .جداً طويلة لفترة األطفال ضد االنتهاكات

  .!!"احلقري الصمت اللتزامه بالتنحي

 أي البابوات لدى يكن مل" :األيرلندية املغنية تقول للرسالة وطبقا
 منع وسائل استخدام نريد كنا عندما آرائهم عن التعبري يف مشكلة
شفرة  انتقاد يف مشكلة أي لديهم تكن مل ..الطالق أو احلمل

 الرتدائها كامبل ناعومي انتقاد يف مشكلة أي لديهم تكن مل ..دافينشي
 خبيثة بأعمال األمر يتعلق عندما لكن"......"باجلواهر مرصعاً صليباً

 فإم كالكهنة زياً ويرتدون جنسياً األطفال يستغلون أشخاص يقترفها
 ال ..مسبوق وغري غريب يصدق، وال بشع أمر إنه ..الصمت يلتزمون

  .)39("الشر سوى اآلن شيء أي يساندون
أيرلندي من نوع آخر هو بادي دويل أن خيرج وقد قرر ضحية 

 تابعة إصالحية إىل الرابعة سن يف أدخل أن عن صمته ويروي معاناته، بعد
وهو وصف  جنسية، العتداءات بانتظام تعرض حيث االيرلندية للكنيسة

                                                
موقع اجلزيرة نت  –تقرير  –انتهاكات ألطفال بأيرلندا ز الفاتيكان ) (39

 .2009ديسمرب  www.aljazira.net – 11 –اإلخباري 
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 خاطرنا اـَّـلكن تكلمنا لو": أجواء الترهيب اليت أحاطت مبعاناته قائالً
   !"الصمت ساد لقد"...."أشد لعقوبة بالتعرض

 املوضوع على عتمت املطلقة السلطة ذات الكنسية أنَّ إىل ولفت
بادي دويل  كتب ،38 الـ يف سن .الضحايا على حمكما طوقًا وفرضت

 عن فكان أول من كشف ،1990 يف صدر" اهللا كتيبة" عنوانه كتابا
 رفضت حيث) ..( صاغية آذانا جيد مل" الكتاب أن غري الفضيحة، هذه

 عن حديثه بادي، رواية يف الريبة زاد وما ."تصديقه االيرلندية العقلية
 اليت اإلصالحية شؤون على يشرفن راهبات من جنسية العتداءات تعرضه
 مل الناس من كبريا عددا إن" :وقال .رجال قبل من وليس فيها، وضع
  ."الفظاعات هذه مثل تقترف أن ميكن امرأة أن يتصور يكن

 يف أدى الذي األمر كبريا، جناحا القى ما سريعا الكتاب أن غري
 حاليا نشهده الذي الواسع اإلعالمي االهتمام إثارة إىل املطاف اية

 على بالكامل تسلَّط مل األضواء أن غري أطفال، على الكنيسة باعتداءات
الوقائع اليت حدثت  دويل ويصف بادي .ايرلندا يف السوداء السنوات هذه

  ): حرفياً(بقوله 

 أن جيب خطرة، جرائم وهذه ألطفال، اغتصاب عمليات إا"
  .)40(."القضاء على البابا، فيهم مبن مجيعهم حيالوا

                                                
: 1990لضحية أيرلندية أول من حتدث عن تلك الفضائح يف " كتيبة اهللا") (40

 –أشرف أبو جاللة : تقرير –جدل بعد الكشف عن تورط راهبات يف فضيحة االنتهاكات 
  .2010إبريل  www.elaph.com– 23 –قع إيالف اإلخباري مو
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 أن يعترف البابا بأن الضحايا حلقوق أيرلندية وتريد مجاعة
 أفعال على عمدا وتسترت سلطاا استخدام أساءت الكاثوليكية الكنيسة

 إن" فيه لبس ال وبشكل بوضوح" وأن يقول على أطفال، اعتدوا كهنة
 باالعتداءات دائم علم على كانت" مستوياا أعلى على" الكنيسة
  .)41(األطفال على اجلنسية

وقد حتول احلوار حول مسئولية الفاتيكان ومدى علمها مبا حدث 
طرفه الثاين، وهو ام الفاتيكان إىل سجال رمسي كان الربملان األيرلندي 

رفض الفاتيكان يف بيان مطول أرسله إىل احلكومة وقد  ."التستر"بـ 
هجوم حاد شنه رئيس الوزراء وجاء الرد بعد  .اماتة هذه االيااليرلند

 نشرت يف يتال" كلوين"صدور نتائج تقرير  يرلندي كيين إندا، بعداأل
 .برشية كلوين ببلدة كورك األيرلنديةأ ، بشأن التحقيق يف انتهاكاتيوليو

ويف خطابه أمام الربملان، قال رئيس الوزراء األيرلندي إن التقرير فضح 
عرقلة التحقيق يف االعتداء اجلنسي على األطفال من أجل الفاتيكان  حماولة

اخللل الوظيفي، واالنعزال، "مصلحته اخلاصة، مضيفا أن التقرير كشف 
وعقب  ".يف الفاتيكان حىت هذا اليوم لى الثقافةوالنخبوية اليت يمن ع

تدخل "يستنكر  خطاب إندا، مرر املشرعون األيرلنديون اقتراحاً
ساهم يف تقويض إطار احلماية للطفل واملبادئ  الفاتيكان الذي

ورد الفاتيكان على االنتقادات  ."االيرلنديني التوجيهية للدولة واألساقفة

                                                
نقالً  – /http://www.hdhod.comجريدة اهلدهد اإلليكترونية ) (41

  .2010مارس  20 –وكالة إيه إف يب لألنباء : عن
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باستدعاء مبعوثه إىل  الوزراء األيرلندياليت وجهها املشرعون ورئيس 
 25من  أصدر الفاتيكان بياناًوتالياً،  .يرلندا، املطران جوزييب ليانزاأ

بني الكرسي الرسويل  صفحة يعد أحدث تطور يف اخلالف غري املسبوق
االامات بأن الكرسي "إن وقال بيان الفاتيكان  .وأيرلندا البلد كاثوليكي

مجهورية دميقراطية ذات سيادة ال  التحقيق يفالرسويل حاول عرقلة 
  )42(."هأساس ل

، ردت الفاتيكان 2012وقد جتدد هذا السجال مرة أخرى يف 
الكنيسة تعمل بالتعاون مع على اامات أيرلندية متتجدة بتأكيد أن 

الكاردينال برادي رئيس أساقفة أرماغ  وأصدرالسلطات املدنية اإليرلندية 
يتضمن الرد على ما ورد يف  اًبيان ،ورئيس الس األسقفي اإليرلندي

ضمن " عار الكنيسة الكاثوليكية" :عنوانه BBC ـتلفزيون الل برنامج
قال  .يرلندا الشماليةأمايو على حمطة مطلع الذي بثَّ " هذا العامل"برنامج 

 1975عمدا دوره خالل حتقيق الكنيسة يف عام  وشوهإن الربنامج بالغ 
 .يف قضية األب برندان مسيث الذي ام باإلعتداء اجلنسي على األطفال

ن الذين كانوا يستطيعون ياألشخاص الوحيدوالكاردينال دافع قائالً إن 
الرؤساء الدينيني لألخوة هم رئيس الدير وإبعاده عن األطفال 

norbertin" عندما اكتشف يف منتصف " ءصدم واستا"، وهو

                                                
 –تقرير  – الفاتيكان يرفض اام أيرلندا له بالتستر على التحرش باألطفال )42(

  :الرابط. 2011/ 9/ 3 –موقع سي إن إن 
http://archive.arabic.cnn.com/2011/world/9/3/Vatic

an.Ireland  
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: التسعينات أن األب برندان مسيث كرر من جديد اعتداءه على القاصرين
شعرت باخليانة ككثريين غريي، ألن من كانت لديهم السلطة يف "

 ."الكنيسة إليقاف مسيث مل حيركوا ساكنا أمام األدلة اليت أعطيتها هلم
سكون زمام السلطة أشعر بأسف شديد ألن أولئك الذين كانوا مي" ...

واملسؤولية إليقاف برندان مسيث مل حيركوا ساكنا، مما أدى اىل حاالت 
 )43(."مأساوية ومؤملة هلؤالء األطفال الذين مت اإلعتداء عليهم بقسوة

  

  :بلجيكا
  

 فيها تؤكد الكنيسة إىل برسالة بلجيكية شابة يف بلجيكا بعثت
 أو روحية بعالقة أبدا حتس وال مسيحية نفسها تعترب ال أا رغم أنه،

 هلا يكون أن تريد تعد مل الكنيسة فضائح وبعد لكنها بالكنيسة، جسدية
 اليت الشابة، رسالة وأتت .رمزية حىت ولو الكنيسة مؤسسة مع عالقة أية

 على اجلنسية االعتداءات بفضائح للتنديد امسها، ذكر عدم فضلت
   .الكنيسة يف األطفال

                                                
التعاون بني الكنيسة : مكافحة اإلعتداءات اجلنسية على القاصرين )43(

موقع وكالة أنباء زينيت الكنسية  – بقلم آن كوريان - والسلطات املدنية
)ZENIT.org( – 4 /5/ 2012 .الرابط:  

http://www.zenit.org/article-9671?l=arabic  
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 يف البلجيكية الشابة قالت فقد اللبنانية" السفري" صحيفة وحبسب
 وتدمريا اإلنسان، حلقوق انتهاكًا أعتربها الفضائح هذه: "رسالتها
 بلجيكا يف ويدور احلديث ."معا واتمع لإلنسانية واحتقارا للحياة
 دين رجل 102و العدل، وزارة حبوزة اآلن ملفاا ضحية، 600 حول

 فاخنيلوا قد ظهر يف يدعى روجيه كان قس .املمارسات هذه يف متورطون
 مشاسا، ينصب وهو البلجيكي، الوطين التليفزيون شاشة على وثائقي فيلم

 تعرضه سببها نفسية معاناة بعد شاب، انتحار قصة الفيلم بينما حكى
 يشاهدون كانوا الذين اآلالف بني ومن .الشماس من جنسي العتداء

 حيث نفسها األزمة يعاين سنة 42 عمره رجالً هناك كان الوثائقي، ذلك
 ذلك ينصب كان الذي القس قبل من لكن جنسي اعتداء كان ضحية

  .)44( .!!الشماس
وكانت بلجيكا مسرحاً لتصعيد إجرائي هو األول من نوعه، 

 السابق الرئيس ساعات عشر من أكثر عندما استجوبت الشرطة طيلة
بعد أن  شاهداً بوصفه دانيلز غادفرند الكاردينال البلجيكية للكنيسة

 .، وهو إجراء أدانه الفاتيكان بقوة2010 يف يونيو دامهت الشرطة مرتله
 .بقاصرين دين رجال قضية حترش حول التحقيق إطار واملدامهة متت يف

 أبريل يف استقال فانغيلو روجيه بلجيكا، غرب بروج، أسقف كان
سنوات يف مثانينات  مدى على بفىت بتحرشه اعترف أن بعد 2010

 قام اليت التحرش أعمال على بالتكتم دانيز الكاردينال وام .القرن املاضي

                                                
  .2010أكتوبر  14 –موقع مفكرة اإلسالم ) (44
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 1979بني  الكنيسة رأس على كان عندما أسقفيته من أفراد ا
   .2009و

 اامات خلفية على التحقيق البلجيكية العامة النيابة وفتحت
 .مهددين ألشخاص املساعدة تقدمي وعدم واالغتصاب العفة بانتهاك
 على يتستر من بكل السجن عقوبة إنزال على البلجيكي القانون وينص
 باحلفاظ ملتزمون الكنيسة أعضاء أن املشكلة جيرمها القانون، لكن أفعال
  .)45(الكنسي والسر االعتراف سر على

املرموق اختار لتقرير منشور يف العاشر  يب يب سي اإلخباريموقع  
 حقائق: بلجيكا: "ال حيتاج إىل تعليق هو عنواناً 2010من سبتمرب 

، وحسب جونيت بلوم مراسل "بالكنيسة جنسية اعتداءات عن" خميفة"
 بعضاً الكنيسة اليت كلفتها التحقيق جلنة تقرير يف بلجيكا، أظهر يب يب سي

 ا اليت قام اجلنسية واالعتداءات اإلساءاتلقضايا  املرعبة التفاصيل من
 رئيس ادريانسنس بيتر احملقق وقال .الكاثوليكية الكنيسة يف دين رجال
 تقريباً وجدت ،أطفاالً معظمها يف طالت اليت اإلساءات القضايا إن اللجنة

  !!!!!بلجيكا يف األبرشيات كل يف
 تقل ممن معظمهم الصبيان، من كانوا الضحايا ثلثي أن تبني كما

 االعتداءات تلك من بنت مئة حنو عانت كما ،عاماً 15 عن أعمارهم

                                                
الشرطة تستمع إىل أقوال الرئيس السابق للكنيسة ...أسرار كنسية وجنسية) (45

 جريدة اهلدهد اإلليكترونية  –لألنباء  ف يبإ يهتقرير لوكالة أ –الكاثوليكية يف بلجيكا 
http://www.hdhod.com – 7  2010يوليو. 
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 عملها إاء عن عجزت اللجنة إن بلوم جونيت املراسل ويقول .اجلنسية
 اللجنة كشفت فقد ."وخميف مرعب اآلن حىت إليه توصلت ما لكن"

 وأا الستينيات، فترة خالل وفظاعة هوالً أكثر كانت أن االعتداءات عن
 تديرها كانت داخلية مدرسة وكل األبرشيات، كل لتشمل اتسعت
 يف تتوقف كانت الصبيان على االعتداءات إن التقرير ويقول .الكنيسة
 كانت البنات على االعتداءات أن إال عشر، اخلامس عامهم عند الغالب
 املعتدى نصف أن حنو وكشف التقرير أيضاً .البلوغ سن حىت تتواصل
   .ماتوا عليهم

عدته الذي لقي اهتماماً واسعاً يف اإلعالم الغريب أكشف والتقرير 
اليت " جلنة معاجلة شكاوى االستغالل اجلنسي يف العالقة الرعوية"جلنة 

االستغالل اجلنسي  لظاهرةنشاا الكنيسة الكاثوليكية يف بلجيكا أ
 ن اللجنةأتقرير الفاد أو" ."ي رعيةأ"قاصرين وهي ظاهرة مل تنفد منها ل

بها طفال ارتكاستغالل جنسي أل غلبها حول حاالتأوى يدور اشك
مدرسو دين  واخر الثمانينات وكذلكأرجال دين منذ اخلمسينات حىت 

صفحة شهادات مل  200ويشمل التقرير يف  .بو مرافقو تيارات الشباأ
العبارة  حبسب" ًناجيا" 124صحاا، وهم أيكشف عن هوية 

بدء استغالل اغلبية الضحايا "ىل إخص يشري على األواملستخدمة، 
حد أىل إبالنسبة  أذلك بد"ن أ موضحاً" 12ـ سن ال يف جنسياً

الرابعة، ومثانية يف سن اخلامسة  الضحايا يف سن الثانية، ومخسة يف سن
ىل إما افتقر وصف مرتكب االستغالل  غالباًو ."ةوعشرة يف سن السابع
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االخصائي النفسي يف استغالل االطفال حبسب اللجنة اليت ترأسها ، الدقة
ىل مؤسسة إانتموا  مستغالً" 102"ن التقرير أضاف وأ .ادريانسرت بيتر

ميكننا "التقرير وحسب  .قبعد التدقي" رعية 29توزعوا على "دينية 
طرف  ي رعية مل تنفد من االستغالل اجلنسي لقاصرين منأن إالقول 

واعربت  .الشهود من الرجالثلثا  وكان ."مو عدد منهأعضائها أحد أ
ا أ 17ـ امرأة تعرضت الستغالل كاهن عندما كانت يف سن ال

لدي "قلت له "وقالت  1983سقف عام أ ىلإحاولت االعتراف 
فيدعك  توقفي عن النظر اليه" :جابأف ."حد كهنتكأمشكلة مع 

ىل ويستحقون كنيسة إالضحايا يتطلعون "ن أواعتربت اللجنة  ."كوشأن
قرار ا والتعاون نقاط ضعفها واإلمواجهة  بالشجاعة وال ختشىتتحلى 

واخر يونيو بعد أيف  مت حل اللجنةقد و ."جوبة منصفةأيف البحث عن 
  )46(.ىل القضاءإتسليم الوثائق 

كان أندريه جوزيف ليونار رئيس الكنيسة  أسابيعوبعدها 
 ."وشفاءاعتراف ومصاحلة "تأسيس مركز ) سبتمرب 13(البلجيكية يعلن 

حالة  13من ناحية أخرى كشف التقرير النهائي للجنة عن أن هناك 

                                                
 – تقرير يكشف تورط رجال دين كاثوليك يف انتهاكات جنسية حبق أطفال )46(

  : الرابط – 24املوقع اإلليكتروين لقناة فرانس  –تقرير 
http://www.france24.com/ar/20100910-belgium-

religion-  
church-sexual-scandal-children-fifties-report  
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على عالقة باالستغالل اجلنسي من "انتحار وست حماوالت انتحار 
  .)47(."جانب كاهن

يف  "الكاثوليكية"حلق بسمعة مؤشر له داللته الكبرية على ما ويف 
اجلامعات يف  ، وهي من أعرقنت اجلامعة الكاثوليكية يف لوفانأعلبلجيكا 

من االسم؛ وذلك ملا باتت " كاثوليكية"العامل، أا تدرس تغيري الصفة 
تسببه هذه الصفة للجامعة من أضرار على خلفية الفضائح اجلنسية اليت 

اليت أسست عام وقال رئيس اجلامعة  .تعصف بالكنيسة الكاثوليكية
وأضاف  .هامن امس" كاثوليكية"إن الوقت حان إلسقاط الصفة ، 1425

هذه رئيس اجلامعة الذي عني فريقا من الباحثني للنظر يف اسم اجلامعة 
أصبحت تضر باجلامعة بعد الفضائح اجلنسية اليت " كاثوليكية"الصفة 

  .ارتكبت يف الكنيسة الكاثوليكية
يف  – يت يعتربيرفض ربط الديانة الكاثوليكية بالكنيسة الهو و

وأضاف يف مقال  ،"ق عقيمةذات أخال"أا مؤسسة  –تصريح حاد له 
بقدر ما هو " ختليا عن القيم الكاثوليكية"الصفة ليس هذه حذف أن له 

للكنيسة الكاثوليكية من حيث " األخالق العقيمة"اختاذ موقف صارم من 
أشار إىل أن خمس طالب اجلامعة أجانب من هو و .هي مؤسسة دينية

ألنه "مليا باسم اجلامعة ثقافات أخرى وهذا سبب آخر يدعو إىل التفكري 
  !"ال يليق بنا أن يظن األجانب عنا أننا نتلقى أوامر من الفاتيكان

                                                
جريدة  -الكنيسة البلجيكية تتعهد باالستماع لضحايا التجاوزات اجلنسية ) (47

  .17ص  – 2010سبتمرب  14 –احلياة اجلديدة الفلسطينية 
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ىف األوساط املدنية  واسعاً فضيحة قد الكنيسة وأثارت جدالًالو
والدينية حول عدة مفاهيم تتعلق بصمت رجال اإلكلريوس عما حدث، 

ر احلديث يف ويدو .وفائدة االستمرار ىف فرض عدم الزواج على الكهنة
ضحية، ملفاا اآلن حبوزة وزارة العدل،  600بلجيكا عن حواىل 

وقد طالب  .رجل دين، حىت اآلن، متورطون يف هذه املمارسات 102و
الربوفسور بيتر أدريانسن رئيس جلنة التحقيق الىت شكلتها الكنيسة لدراسة 
 شكاوى التحرش اجلنسى الذى ارتكبه كهنة كاثوليك ىف بلجيكا حبق

من منصبه " االستقالة"قاصرين، بابا الفاتيكان بندكتس السادس عشر بـ
على خلفية االامات املوجهة إىل كهنة ينتمون إىل الكنيسة 

  )48(.الكاثوليكية
على موعد مع صدمة  2011وقد كانت بلجيكا يف إبريل 

سادت مشاعر الذهول الكنيسة فقد  .أحدثتها اعترافات قس كاثوليكي
ية حبق ساءات جنسإيكي بارتكاب بعد اعتراف اسقف بلجالكاثوليكية 

املعترف هو  .من معاقبته ثرها بنفيه بدالًإطفال قام الفاتيكان على أ
جاء سقف السابق روجر فانغيلوف يف مقابلة مع التلفزيون البلجيكي األ

كما اعتدى  ،عاماً 13شقائه ملدة أبناء أحد أعلى  اعتدى جنسياًفيها أنه 
معهما " مل ميارس اجلماع"نه إ لكنه قال ،تقريباً شهراً 12على اخر ملدة 
ساءة انتهت ن اإلأضاف أو .نه يعتدي على طفولتهماأ بداًأومل يكن يعتقد 

                                                
  : الرابط – 2010أكتوبر   15–موقع مفكرة اإلسالم  )48(

http://www.islammemo.cc/akhbar/Africa-we-
Europe/2010/10/15/108893.html  
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يام أد وبع .عندما علمت العائلة باالمر ولكنها وافقت على التكتم عليه
لعالج الروحي ا"لـ مر من الكنيسة خبضوع فانغيلوف أمن صدور 

ن إيس الوزراء البلجيكي ايف ليربمي يف منتجع فرنسي، قال رئ" والنفسي
مل على الكنيسة حت"ن إوقال  ."تتعدى املقبول"تصرحيات فانغيلوف 

ساقفة بلجيكا أعرب ، فيما أ"ن يستمرأال ميكن لذلك  ....مسؤولياا
ما قام " تقلل من شأن"اليت  سقفمن تصرحيات األ" الصدمة"كذلك عن 

عربوا عن أكما ، "وجتد هلا االعذار"به من اعتداءات جنسية على صبيان 
ن ينسحب يف ألقد توقعنا " :ذهوهلم لظهوره على التلفزيون وقالوا

فريدريكو لومباردي املتحدث من جانبه قال  ."ىل خارج البالدإصمت 
تدل على "تصرحيات فانغيلوف  إنالسادس عشر  باسم البابا بنديكتوس

سقفية بروغز الشمالية العام أواستقال فانغيلوف من  ."انه رجل مريض
حىت  1973عوام من ساءات جنسية يف األإاملاضي بعد اعترافه بارتكاب 

1986.)49(    

                                                
 – اعترافات اسقف باعتداءات جنسية على اطفال ز الكنيسة الكاثوليكية )49(

. 2011/ 4/ 16 –موقع إيالف اإلخباري  –. ب. ف. تقرير لوكالة األنباء الفرنسية أ
  : الرابط

http://www.elaph.com/Web/news/2011/4/647389.html  
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  :أملانيا
  

 )50("األملانية الكنائس أزمة على هوامش"يف مقال له بعنوان 
أملانيا وصف الباحث املصري املعروف هاين نسرية مشهد األزمة يف 

توجه  الكاثوليكية فالكنيسة ،"تز الدين رجال قداسة"متحدثاً عن أن 
 ببالغات اجلنسي والتحرش االغتصاب ضحايا تقدم أن بعد كبرية أزمة
 واليت ضدهم، الكنائس داخل والكهنة الدين رجال بعض ممارسات ضد

 بتقدم حوايل برلني يف اليسوعية" كوليج كانيزيوس" مدرسة من بدأت
 عدد يتجاوز امل ويف راهبني، ضد ببالغات اغتصاب سابقاً تلميذاً 50

 عندما كانوا طالباً يف مأسام عن كشفوا ممن شخصاً 120 الضحايا
  .ومثانينات القرن املاضي سبعينات

 الكنيسة دأبت أن بعد" ثارت بقوة وأضاف نسرية أن القضية
 املتهمني كشف يف اجلدية وعدم عليها التغطية على أملانيا يف الكاثوليكية
 رئيس اضطر ما الضحايا، من كبري عدد رفضه ما وهو وحماكمتهم،

 لفعل الشديد االنتقاد إىل تسولّيتش روبرت املطران الكاثوليك أساقفة
 بابا أطلقه الذي الوصف تسولّيتش وكرر ،"املذكور والكهنة الرهبان

واصفا  املخزية الفضائج هذه على عشر السادس بنيديكوس الفاتيكان
                                                

 .2010مارس  11 –جريدة احلياة اللندنية ) (50
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 الضحايا ولفت نسرية النظر إىل أن بعض ."بشعة جرمية"إياها بأا 
 قد خيرج ما األمريكي، القضاء إىل اللجوء هلا حيق يسوعية لفرق ينتمون

  ! كلية األملانية احللبة القضية من
 تذكر ما على يتصوره، أحد يكن مل حجماً وتتخذ تتسع واملسألة

  !املقدسة والفضائح املآسي سرديات أمساعها على تتواىل اليت راو احملققة
وبسبب التكتم من جانب الكنيسة الكاثوليكية والتضارب يف 

 بإحصاء لويتهويزر شنارنربجر زابينه األملانية العدل وزيرة األرقام، طالبت
 الكاثوليكية الكنيسة يف القُصر على اجلنسي االعتداء حاالت عدد

 فرانكفورتر" لصحيفة تصرحيات يف وقالت بأملانيا، الداخلية واملدارس
 أجل من العدد حصر يتعني إنه األملانية" تسايتونج زونتاجس أجلماينه

 لتشكيل كامل، كما دعت بشكل حجمها على والوقوف القضية تقييم
   .)51(مستقلة حتقيق جلنة

 بكلية سابقاً كنسياً طالباً 20تقدم ) 2010 يناير 20( ويف
 خالل هلا تعرضوا جنسية بانتهاكات ادعاءات برلني يف كانيسويوس

 عينته الذي بفيستر، توماس احملامي ويقول .الكنسي النظام يف دراستهم
 يف حدثت اليت املزعومة التحرش حاالت يف للتحري األملانية الكنيسة
 اتصلوا شخص 100 من أكثر إن فاريا،اب يف إتال بدير الداخلية املدرسة

 رسائل يوم كل أستقبل" :ويقول .اخلصوص هذا يف اآلن حىت به
                                                

: نقالً عن – 2010مارس  13 –تقرير منشور جبريدة اهلدهد اإلليكترونية  )51(
  .وكالة األنباء األملانية دي يب إيه
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 تعرضوا أم زعموا أشخاص من العامل أحناء مجيع من إلكترونية
 اليسوعيون فوضها اليت راو، أما أورزوال .)52("جنسية النتهاكات

 أحد يكن مل حجما اختذ اآلن يتكشف ما"القضية فقالت إن  يف بالتحقيق
   .)53(!"ليتصوره

 من األمريكية عن أن أكثر وول ستريت جورنالوكشفت 
 من اشتكوا أملانيا يف كاثوليكية تعليمية مؤسسات يف سابق طالب 200

 التابعة اجلوقة ضمن وجودهم أثناء وجنسية جسدية العتداءات تعرضهم
 النصف يف البالد، جنويب بافاريا والية يف ريغنسبورغ مدينة لكاتدرائية

  .)54(البابا شقيق يديرها كان حيث املاضي القرن من الثاين
توجيه االام إىل أربعة قساوسة عن  أعلنيف هذه اإلبرشية و

هذه أطفال، يف حلقة جديدة من  كاثوليك وراهبتني باالعتداء جنسيا على
إن مخس حاالت حترش من الست اليت : األبرشية سلسلة وقالتال

احلالة السادسة إىل عام تعود  اكتشفت تعود إىل عقد السبعينيات، بينما
املتهمني الذي  ، الفتة إىل أن سبعة أشخاص تقدموا ببالغات ضد1984

 اإلخبارية" سى ان ان"ووفقًا لشبكة  .على قيد احلياة ما زالوا مجيعاً
أا بدأت تتعاون مع الشرطة،  ريغنسبورغاألمريكية فقد أشارت أبرشية 

                                                
 .2010مارس  22 –جريدة اإلمارات اليوم ) (52
 .2010فرباير  22 –) دويتش فيلله(موقع اإلذاعة األملانية ) (53
 2010إبريل  www.aljazira.net – 2 –موقع اجلزيرة اإلخباري ) (54

  .وول ستريت جورنال: نقالً عن –
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ويف  .ىل السلطات القضائيةاحلاالت الست مت حتويلهما إ وأن حالتني من
املعاهد اليسوعية يف أملانيا، أن عميد كلية الويسيوس  ، أعلنت إدارةسابقاً

استقال من منصبه بأثر فوري، إثر مزاعم  يف بون األب ثيو شنايدر، قد
  ) 55(.27ل أبرشية من أص 24ت جنسية ظهرت يف اعتداءا

وكذلك الطريقة اليت تعاملت ا الفاتيكان  –أدت الفضيحة وقد 
إىل حالة من فقدان الثقة، الذي تعكسه األرقام يف هذه املؤسسة  –معها 

ايارا  2010أجري يف العام كشف استطالع للرأي فقد  .الدينية العريقة
يف ثقة األملان يف بابا الفاتيكان، بنديكت السادس عشر، والكنيسة 

األملان يثقون يف  فقط من%  17الستطالع أن وأظهر ا .الكاثوليكية
%  24 الكنيسة الكاثوليكية، بينما بلغت نسبة األملان الواثقني يف البابا

أظهر أن  من العام السابقع مماثل أجري اية يناير وكان استطال .فقط
 .يف البابا%  38يف الكنيسة، بينما تثق نسبة  من األملان يثقون%  29
الثقة يف البابا، املولود يف أملانيا، والكنيسة حىت بني  تراجعت أيضا وقد

الكاثوليك، حيث اخنفضت نسبة الثقة يف البابا خالل الفترة من اية يناير 
، ويف % 39إىل %  62اجلاري من  املاضي حىت منتصف مارس

إىل أن  وأشار االستطالع .% 34إىل %  56الكنيسة الكاثوليكية من 
 .غري املنتميني لعقيدة يثقون يف الكنيسة الكاثوليكيةفقط من األملان %  5

                                                
موقع مفكرة  –غالبية األملان ال يثقون بالكنيسة الكاثوليكية وبابا الفاتيكان ) 55(

   :الرابط. 2010مارس  24 –اإلسالم 
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/03/24

/97050.html  
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لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من " فورسا"االستطالع معهد  وأجرى
  )56(.األملانية" شترين"جملة 

 أن حنو ربـع  2010نشرت نتائجه يف مايو آخر ويف استطالع 
وأجـرت   .الكنيسة عن اخلروج يفكرون يف األملان الكاثوليك املسيحيني

 االنتشـار  واسـعة  األملانيـة " بيلد" االستطالع ونشرت نتائجه صحيفة
 وجاء يف النتائج أن .)الرأي مؤشرات لقياس" فورسا" معهد مع بالتعاون(

 يصـفون  ممـن % 19 بينهم الكنيسة على اخلروج يف يفكرون% 23
 قـد  الكاثوليكية الكنيسة ، ويعين هذا أن"التدين شديدي"بـ  أنفسهم

 25 حنو أملانيا يف عددهم إمجايل البالغ أتباعها من ماليني مخسة حنو ختسر
   .خصمليون ش

 أتباع من كبرية نسبة أن االستطالع ومما كشفت عنه نتيجة
 هذه مع الكنيسة تعامل طريقة عن راضني غري الكاثوليكية الكنيسة

                                                
موقع مفكرة  –غالبية األملان ال يثقون بالكنيسة الكاثوليكية وبابا الفاتيكان  )(56

  : الرابط. 2010مارس  24 –اإلسالم 
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/03/24

/97050.html  
  : وميكن الرجوع كذلك إىل مصادر عديدة منها

  :الرابط –جريدة االقتصادية السعودية 
http://www.aleqt.com/2010/03/24/article_368648.ht

ml  
  :الرابط –جريدة القدس الفلسطينية 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/16095
3   
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 إخفاء يف ترغب الكنيسة بأن انطباعاً لديهم إن%  77 قال إذ االامات
 بني العمرية املرحلة يف الكنيسة أتباع من%  91 يشك كما األمور بعض
 يف املالبسات مجيع عن الكشف يف الكنيسة رغبة يف ،عاماً 29 و 18
 ودون صريح بشكل التعامل مت أنه فقط%  16 الوقائع، بينما رأى هذه

   .مؤخراً عنها كشف اليت االامات مع حتفظات

ذكرت صحيفة السعودية، فقد " االقتصادية"وحسب جريدة 
أملانية أن الكشف عن هذه اجلرائم يف الفترة األخرية ادى إىل موجة من 

أشارت إذ  ،يف جنوب غريب أملانيااخلروج عن الكنيسة الكاثوليكية 
إىل ان أبرشية  2010يف إبريل األملانية " زود فيست بريسه"صحيفة 

مقارنة  عضواً 2711مدينة فرايبورج فقدت خالل شهر مارس املاضي 
من العام ها شخصا خرجوا عن األبرشية يف الفترة نفس 1058ـ ب
روتنبورج ضافت الصحيفة أن عدد من خرج عن أبرشية أو .سابقال

ووصف  .شخصاً 2676وصل إىل سابق شتوجتارت خالل الشهر ال
توماس بروخ املتحدث باسم أبرشية روتنبورج املوقف احلايل بأنه 

من جانبه أرجع كريستيان فايزنر املنتمي إىل حركة الكنائس  ."مأساوي"
هذه املوجة من اخلروج على الكنيسة " فري زيند كريشه"الشعبية 

ر أن يذك ."خيبة األمل الكبرية يف قيادة الكنيسة"الكاثوليكية إىل 
، وزير خارجية الفاتيكان صرح بأن الكاردينال تارسيسيو بريتون

يت ارتكبها قساوسة حبق أطفال داخل مؤسسات االنتهاكات اجلنسية ال
كاثوليكية مرجعها املثلية اجلنسية وليس حترمي الزواج على القساوسة 
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اإلذاعية يف شيلي  "كوبراتيفا"ونقل املوقع االلكتروين حملطة  .الكاثوليك
كثري من علماء النفس واألطباء النفسيني أثبتوا أنه ال :"بريتون قوله 

العزوبة والتوجه اجلنسي حنو األطفال لكن كثريين توجد عالقة بني 
أوضحوا كما أكدت منذ وقت قصري أنه مثة عالقة بني املثلية اجلنسية 

األمين للبابا بنديكت ، الساعد كان بريتون ."واالشتهاء اجلنسي لألطفال
صرح أمام مجع من الصحفيني على هامش زيارته قد ، السادس عشر

اجلنسي على يد قساوسة حبق أطفال داخل لشيلي أن وقائع االنتهاك 
  )57!(."بالغ السوء وفاضح"مؤسسات كاثوليكية أمر 

ويف حماولة لقراءة الظاهرة ضمن سياق أعم يرى الباحث نبيل 
 ال سيما يف البلدان األوروبية –العامل الغريب  التركيز الراهن يفشبيب أن 

اجلنسي على األطفال، يتعلق بوباء االعتداء  فيما على الكنيسة ختصيصاً –
، ، وأخطر مضموناًاألنظار أنه وباء أوسع انتشاراً ال ينبغي أن يواري عن

ما بني املكانة الدينية للكنيسة على صعيد  من حصره يف نطاق التناقض
بصورة مذهلة عما ارتكبه ويرتكبه يف  رعاية اإلنسان، وبني ما ينكشف
لثاين أن حتول القضية إىل واألمر ا .ةاخلفاء أناس ينتسبون إىل الكنيس

، ال ينبغي أن حيول األنظار عن أن 2010صدارة وسائل اإلعالم يف عام 
الوباء قدمية، وأن أول ما طرح حديثا على صعيدها كان يف  جذور

                                                
املوقع  –تقرير  – موجة من اخلروج عن الكنيسة الكاثوليكية يف أملانيا )57(

  :الرابط. 2010 / 4/ 14 –اإلليكتروين جلريدة االقتصادية السعودية 
http://www.aleqt.com/2010/04/14/article_379161.html  
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القرن امليالدي العشرين، ومل جتد مواجهتها حىت اآلن ما  التسعينيات من
 .قمشرة، فهي تتفااإلجراءات املباشرة أو غري املبا يكفي من
على صعيد أملانيا اليت يدور  باء قدمي متجدديقرر شبيب أن الوو

الكنيسة واستغالل األطفال  بصدد احلديث فيها أكثر من سواها حالياً
الكاثوليكية حتت هذا العنوان  كانت أوىل احلمالت ضد الكنيسةو .جنسياً

شرين، وأول من امليالدي الع ومل تنقطع إىل القرن 1845محلة بدأت عام 
" مرآة القساوسة" :كتاب أطلقها من عقاهلا أوتو فون غريفن الذي ألّف

إال أنّ ما ذكره ومن  –ة بالقساوس كمياً ويتضمن أصل العنوان تعبرياً –
الصدد منذ القرون  سار على جه من بعده، عن التاريخ الكنسي ذا

من ذوي  وأمثالهالوسطى األوروبية، كان جيد الرفض بدعوى أنه 
شري ت"و .املنطلقات احلداثية ويستهدفون الطعن يف الكنيسة فحسب

على  اإلحصائيات يف أملانيا إىل أن ارتكاب جرمية االعتداء اجلنسي
 أسقفية كنسية حىت اآلن وفق 27من أصل  21األطفال مشلت 

 املصادر الكنسية نفسها، وأن بعض املدارس التابعة للكنيسة وغري
لكن البحوث ، "هلا، شهدت سنويا مئات الضحايا من التالميذالتابعة 

 1994 ما قامت به عام املنهجية جتاوزت هذا االام، ومن ذلك مثالً
حتليلية يف  املؤرخة الباحثة إمتراود غوتس فون أولنهوزن، إذ أجرت دراسة

بشأن  ووصلت إىل نتائج مشاة) التاريخ االجتماعي(نطاق ختصصها 
آنذاك يف تسعينيات القرن  .ةكنسية يف منطقة بادن األملانيممارسات 

عنه " يكشف"تتواتر يوميا عما  امليالدي العشرين، كانت األخبار املفزعة
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والناشئة من اجلنسني، وعن أن  من حاالت االعتداء اجلنسي على األطفال
من الفئات األقرب إىل  هم%)  90زهاء (النسبة األعظم من مرتكبيها 

كرجال الكنيسة وأساتذة اً كالوالدين واألقارب، وتربوي ا، عائلياًالضحاي
واملتدربات يف املصانع  كاملسؤولني عن املتدربني املدارس، واجتماعياً

تشملهم الدراسات  واملكاتب، هذا عالوة على أعداد ال حتصى ممن مل
ضحايا ما يسمى  واملتابعات اإلعالمية مبا فيه الكفاية، إذ كانوا من

تايلند أكثر من  ، وهو ما اشتهرت به"نامية"إىل بلدان " سياحة اجلنسيةال"
 ) 58(.بالغ اخلطورة سواها، وما ساهم به استغالل الشبكة العاملية إسهاماً

لقد وصل حجم ما انكشف من الوباء وسعة انتشاره يف وقد 
استدعت عقد مؤمتر دويل ملكافحة هذه الظاهرة مطلع  تلك الفترة درجة

 لكن اجلهود الدولية بقيت على الدوام دون .سيف باري 1999العام 
على أرض الواقع تظهر النتيجة عرب املثال  .مستوى بشاعة اجلرمية نفسها

 :الوحيد من نوعه النموذجي التايل، وليس هو

انكشف أمر ممارساته " .بيتر هـ"قسيس أملاين حيمل اسم 
، وحذر الطبيب "ج النفسيالعال"مطلع الثمانينيات إىل  اجلنسية فأحيل يف

اال أمامه للتعامل مع األطفال والناشئة مرة أخرى،  النفسي من إفساح
                                                

موقع اجلزيرة نت اإلخباري  –نبيل شبيب  –ي األطفال ضحية التحرر اجلنس )58(
  :الرابط. 5/13/2010 –

http://www.aljazeera.net/mob/6c87b8ad-70ec-47d5-
b7c4-3aa56fb899e2/a00967bd-5f08-483a-8ae6-

b6f419c1e025  
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بذلك، فاكتشفت ممارساته املتكررة جمددا بعد مخس  ومل تلتزم الكنيسة
واحلكم يبين موقع هذه اجلرمية يف نطاق  –يه سنوات، وحكم عل

قدرها أربعة آالف مارك آنذاك، بغرامة مالية  – التشريعات اجلنائية الغربية
  ! التنفيذ مع وقف شهراً 18والسجن 
ع مرة أخرى، مث اكتشف اآلن أنه تابنقل من موقعه الكنسي قد و

 عاماً 21ارساته العدوانية اجلنسية على األطفال والناشئة على امتداد مم
  .تالية

يصف نبيل شبيب ما حيدث منذ الكشف عن هذه االنتهاكات و
الكنيسة يف أملانيا عن ضد رجال انطلقت موجة االامات الراهنة قائالً إن 

ولئك الضحايا، وبدأت عندما بلغ كثري منهم سن التقاعد، ض أبع
الدوائر املختصة مل حتتسب هلم السنني اليت قضوها يف  ووجدوا أن

، ويف إطار مطالبتهم بذلك أضيفت املطالبة بتعويضات "مالجئ األطفال"
تلك املالجئ، وكونوا رابطة للضحايا فشجع  ه يفعلى ما تعرضوا ل

يكتمونه منذ سنوات نشأم األوىل،  على كشف ما كانوا بعضهم بعضاً
ال ينقطع، وتركزت على الكنيسة  إىل تيار" القصص االستثنائية"وحتولت 

كانت حتت إشراف  من أصل ثالثة آالف ملجأ لألطفال%  60ألن 
العاملية الثانية عام  ما بني اية احلربالكنيسة وإدارا خالل السنوات 

تراوحت حاالت االعتداء على األطفال "و .1975وعام  1945
ألف ضحية  19.5و 16بني  ، ما2008إىل  1999خالل سنوات 

اإلدانة وإيقاع العقوبة ال  ، ولكن نسبة الوصول إىل مرحلةسنوياً
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األطفال "...."التبليغ عنها من عدد احلاالت اليت جيري% 13تتجاوز 
ضحايا العنف ما تتركز األنظار عليه يف أوروبا اآلن، وال سيما يف 
إيرلندا وأملانيا، كانت تتركز عليه األنظار يف الواليات املتحدة يف 

وال ينفصل االعتداء اجلنسي على  .امليالدي العشرين تسعينيات القرن
وسع ظاهرة االعتداء اجلسدي عليهم على أ األطفال والناشئة عن

درجة املوت، ويصل إىل مستوى  نطاق، ويبدأ مبجرد اإلمهال إىل
 ."تسبيب عاهات جسدية دائمة

ويف هذا اإلطار تقول املصادر الرمسية األمريكية عن عام             
اجلهات املختصة املثال، إنه شهد وصول شكاوى إىل  على سبيل 2005

صحة  – لتوافر األدلة القانونية –اليني حالة، وثبتت ة مجتاوز عددها ثالث
بني عام واحد %  16.1ألف حالة منها، وكان ضحاياها بنسبة  872

%  6.1لتصل إىل  هذه النسبة تدرجيياً وثالثة أعوام من العمر، وتنخفض
مقابل ذلك ترتفع نسبة ارتكاب اجلرمية  .عاماً 17و 16لفئة األعمار بني 

على صعيد %  6.5تليها %  87.5 من جانب الوالدين أو أحدمها إىل
 – املساواة بني اجلنسني مراعاة احنراف ما تعنيه كلمة  معو – األقارب،

مجيع ما سبق يف نطاق  .%57.8كانت نسبة النساء بني مرتكيب اجلرمية 
إثباا بالدليل  بعد التحقيقات، أي ال يشمل حاالت يستحيل" الثابت"

الوضع يف  من مثال آخر حولكما نأخذ  –، ويعين ذلك القاطع قضائياً
 15بني  أن الرقم السنوي الرمسي للضحايا من األطفال يتراوح – أملانيا

ذلك  لكن الدراسات املنهجية تتحدث عن أرقام أخرى، مثال .ألفاً 20و
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 يف ساكسونيا السفلى وأسفرت عن معهد البحوث اجلنائيةدراسة قام ا 
ماليني طفل يف أملانيا  9.3مليون من أصل حنو  1.4أن أكثر من 

االعتداءات اجلنسية لإليذاء بأنواعه، دون أن يشمل هذا الرقم  يتعرضون
   )59(.ةاملباشر

              
  :إيطاليا

  
 رأى استطالع يف إيطاليا إذ أظهر والصورة ال ختتلف كثرياً

 من كل يف اإليطاليني ثقة اخنفاض) 60(2010نشرت نتائجه يف مايو 
 االستطالع ففي .الكاثوليكية والكنيسة عشر السادس بندكتوس البابا
 على اإليطالية الريبوبليكا صحيفة حلساب دميوس مؤسسة أجرته الذي
 عشرين من أكثر بلغت عشرة اخلامسة فوق اإليطاليني املواطنني من عينة
 النتيجة وذه .والكنيسة يف البابا ثقتهم عن فقط%  47 أعرب ألفاً،

 بالعام مقارنة للكنيسة نقاط 3و نقاط 7 اخنفضت قد البابا يف الثقة تكون
                                                

موقع اجلزيرة نت اإلخباري  –نبيل شبيب  –ي األطفال ضحية التحرر اجلنس )59(
  :الرابط. 5/13/2010 –

http://www.aljazeera.net/mob/6c87b8ad-70ec-47d5-
b7c4-3aa56fb899e2/a00967bd-5f08-483a-8ae6-

b6f419c1e025  
  .2010مايو  18 –وكالة آكي اإليطالية لألنباء  –تقرير ) (60
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 عن عربوا%  62فإن  الشعبية وفيما يتصل بأسباب هبوط .السابق
 جنسياً األطفال استغالل حوادث جتاه الكنيسة فعل سخطهم على رد

  .الكنيسة مسعة تشويه هدفها مزاعم إا%  29 قال بينما
أمامها ما يتصل بتغري قناعات الناس ومن النتائج اليت جيدر التوقف 

، وهي هزة عقائدية سيكون هلا ما بعدها، "أسس الكاثوليكية"ببعض 
، ومها بالتايل "القواعد"فالتقصري أو االحنراف مها يف النهاية خروج عن 

%  66فقد أعرب  ."تغيري القواعد"مفهومان خمتلفان متاماً عن الرغبة يف 
%  23مقابل  بالزواج للكهنة هلم السماحمن املشاركني باالستطالع قبو

  .رفضوا الفكرة

  
  :النمسا

  

 قياسياً رقماً اليومية أن دير ستاندرد صحيفة يف النمسا ذكرت
 على التردد عن حيجموا أن املتوقع من النمساويني من ألف 100 يبلغ

 أضرت اليت اجلنسي االعتداء فضائح بعد العام هذا الكاثوليكية الكنيسة
 الكنيسة هجروا ألفاً 57 حنو إن الصحيفة وقالت .الكنيسة بصورة بشدة

 السلطات من بإحصاءات مستشهدة العام من األوىل الستة األشهر يف
 عندما 2009 يف السنوي اإلمجايل من الرقم أكثر وهذا .للبالد احمللية

  .الكنيسة على التردد عن 53216 أحجم
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 يف األطفال على اجلنسي االعتداء بشأن التقارير مئات وظهرت
 للرهبان دير رئيس استقالة مع بالتزامن النسماوية الكاثوليكية املؤسسات

 قبل صيب على جنسياً باالعتداء اعترف أن إبريل بعد يف سالزبورغ يف
 كبرية فضيحة الحقتها النمساوية الكاثوليكية الكنيسة وكانت .عاماً 40
 هانس الكاردينال اضطر عندما العشرين، القرن تسعينات منتصف يف

 على اعتدى أنه تبني أن بعد فيينا يف منصبه عن التنحي إىل جرور هريمان
   )61(.الفتيان بعض

واستمر هذا الشعور بالقلق على مستقبل الكاثوليكية يف النمسا 
ذكرت الصحف  2010مع استمرار اتساع دائرة الفضيحة، ففي 

النمسا، تبدى قلقها من حدوث أن الكنيسة الكاثوليكية يف  النمساوية
النمساويني الكاثوليك الذين شطبوا أمسائهم من  تزايد ملحوظ يف أعداد
فيما تنبأت تقارير إعالمية أن الفضيحة خلفية  كشوف الكنيسة، على

احلايل من خروج أعداد كبرية مقارنة بالعام  الكنيسة ستعاىن مع اية العام
 ات الكاثوليكية على مستوىمعظم اإلبراشيسجلت و .2009املاضي 

 مجيع مدن النمسا ألعداد متزايدة من النمساويني الذين اختذوا قراراً
كاثوليكي خالل شهر  300تشري إىل خروج و ،الكنيسة باخلروج عن

 399مسجلني يف كنيسة سانت بولنت كما خرج  كانوا 2010مارس 
ارتفع بشكل الذي سبقه، بينما شهر الخالل نفسها كاثوليكا من الكنيسة 

                                                
النمساويون يهجرون كنائسهم بعد : الكنيسة تفقد هيبتها يف دولة حمافظة )61(

 2008أغسطس  11 –موقع ميدل إيست أون الين  –تقرير  –فضائح االعتداء اجلنسي 
  .2010مارس  9 –جريدة اهلدهد اإلليكترونية نقال عن وكالة د ب أ تقرير يف : و –
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املواطنني الكاثوليك الذين شطبوا أمسائهم من كشوف الكنيسة  كبري عدد
  )62(.مدنية كرميز مونسترن أخرى كيف مد

 تعداد حمافظة دولة وهي – النمسا يف هاماً دوراً الكنيسة وتلعب
 بأم أنفسهم السكان ثلثا وصف حيث – نسمة ماليني مثانية سكاا

  )63(.2008 يف كاثوليك
 2010موجة تالية من الفضائح يف النمسا شهد العام  ويف

مدرسة داخلية تتبع دير مرييراو  أكدتفقد  .الكشف عن وقائع جديدة
الضحايا عما تعرض له يف  اامات مل حتدد فيها أمساء وإعالن أحد

املؤسسات الكنسية الرئيسية ": وحسب مسئول كنسي فإن .جسالزبور
األساقفة األملان ومؤمتر األساقفة النمساويني  مؤمتر ..املعنية باألمر

اجهت ظهور املشكلة بإجراء حاسم يف ، األساقفة اهلولندينيومؤمتر 
  ."بالوقت املناس

، إن أحد الدير أبوت أنسليم فان دير لينديقال كبري أساقفة و
لداخلية املدرسة ا ، اعتدى جنسيا على تلميذ يف، غريب النمساكهنة الدير
" فوراريلربجر ناخريشنت"أضاف لصحيفة ضي والقرن املا يف مثانينات

                                                
تقرير لوكالة أنباء  – الفضائح اجلنسية دد الكنيسة الكاثوليكية يف النمسا )62(

  .2010مارس  16 –جريدة الشروق املصرية  –) أ.ش.أ(الشرق األوسط املصرية 
يهجرون كنائسهم بعد النمساويون : الكنيسة تفقد هيبتها يف دولة حمافظة) (63

 2008أغسطس  11 –موقع ميدل إيست أون الين  –تقرير  –فضائح االعتداء اجلنسي 
  .2010مارس  9 –تقرير يف جريدة اهلدهد اإلليكترونية نقال عن وكالة د ب أ : و –
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يذ على تلم من مرييراو اعتدى جنسياً آخر كاهناً اإلقليمية اليومية إن
ويف دير سان بيتر يف سالزبورج ، 2001مدمن يف بلدة إنسربوك عام 

اعترف برونو بيكر كبري االساقفة أنه حترش بصيب قبل أربعني سنة عندما 
، القس قال بريور كوربينيان بريناباتشر ،من جانبه ،ريكان جمرد قس صغ

هذا يوم مظلم ومرير على الكنيسة "إن   دير سان بيترالبارز يف
  )64!("وديرنا

  
  :هولندا

  
                                                

ظهور حاالت حترش جديدة ارتكبها رجال دين يف الكنيسة الكاثوليكية  )64(
  :الرابط. 2010/ 3/ 9 –جريدة اهلدهد اإلليكترونية  –ر تقري – بسالزبورغ بالنمسا

http://www.hdhod.com/%D8%B8%D9%87%D9%88%
D8%B1-

%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9

%87%D8%A7-
%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-

%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8

%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9
%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_

a16941.html  
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 عن بعيدة اهلولندية الكاثوليكية حىت وقت قريب بقيت الكنائس
 أن وصحيفة العاملية هولندا إذاعة به قامت مشتركاً حبثاً أن إال الشبهات،

ـَّن سي أر وقد أورد  .متاماً بيضاء ليست اهلولنديني اآلباء أيدي أن بي
 الكنائس داخل اجلنسي قصة اثنني من ضحايا التحرش) 65(تقرير

 اآلباء قبل من االعتداء إىل تعرض كالمها هولندا، يف الكاثوليكية
 دراسة حلقة عن عبارة وهو" روا كون هاوزه" دير يف املوجودين
 احلدود على هرينبريخ مدينة يف) الكهنة لتخريج( صغرية إكلريكية

  .)بوسكو دون القديس رهبنة( الساليزيان لآلباء الدير هذا ويتبع .األملانية
 كان عندما سنة، 57 العمر من البالغ خريايتس، األول جان

 ألنه الدير ذا خريايتس التحق .1964 عام منذ أي سنة 12 عمره
 قاعة يف مستلقياً كان بينما الليايل إحدى ويف مبشراً، يصبح أن يف رغب

 الدير آباء أقامه حفل يف الغناء بعد حنجرته يف بأمل يشعر وهو مجاعية نوم
 أن بعد التمريض غرفة إىل ليصطحبين األب جاء" :حدث ما حدث
   ."....فجأة احلنجرة، التهاب ضد شيئا سيعطيين أنه أخربين

 األب هذا قبل من للتحرش يتعرض ظل إنه خريايتس جان ويقول
 أكثر هناك بل الوحيدة، الضحية يكن مل أنه يعتقد وهو كاملتني لسنتني

 كان كما الدير، يف الكهنة أحد مع" ما بتجربة مروا" أوالد عشرة من

                                                
روبرت : تقرير –يف هولندا أيضاً .. التحرش اجلنسي يف األديرة الكاثوليكية) (65

 .2010فرباير  27 –موقع إذاعة هولندا العاملية  –سيشل 
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 خريايتس غادر وقد األعمال، هذه يف متورط كاهن من أكثر هناك
  .!!سنوات منذ الكاثوليكية الكنسية

) دي فان( األب إنه .الدير حدود تصرفاته جتاوزت الكهنة أحد
 اإلجنليزية يف دروساً يعطي الدير، داخل منصبه إىل باإلضافة كان، الذي

 رحلة يف املدرسة طلبة األب رافق 1970 ديسمرب ويف مبدرسة ثانوية
 أو األب مواجهة على جترؤ اليت مل بلوخ وحترش خالهلا بالطالبة ليوين

 على طويلة سنوات مضي بعد إال لوالديها األمر تذكر أحد ومل إخبار
  .احلادثة هذه

 هاندلسبالد سي آر إن نشرت صحيفة 2010ويف إبريل 
 العمر من وتبلغ جوريسني، بيترا الصحافية سردا مثرية تفاصيل اهلولندية

 ممرضة يد على هلا تعرضت اليت املأساة عن كشفها بعد عاما 59 اآلن
 حيث .بإيندهوفن الكاثوليكية العذراء السيدة مستشفى يف تعمل كانت
   .ا تقيم اليت الغرفة إىل ليالً تتسلل كانت

 يف الراهبة تتسبب مل" :السياق هذا يف لتقول جوريسني ومتضي
 عيين أمام يومض) الشيطاين وجهها( أرى مازلت أين رغم حيايت، تدمري
 أية على للحصول اآلن أسعى ال .يوم كل األقل على واحدة مرة

 تلك يف التحقيق جيري أن هو بالفعل آمله ما كل لكن مالية، تعويضات
 اخلمسينات عقدي خالل الراهبات ا قامت اليت اجلنسية االنتهاكات
 ."املاضي القرن من والستينات
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 منذ مماثلة النتهاكات سيدة 29 تعرض عن الكشف مت وقد هذا
 لتلك ضحايا ا أدىل شهادات نشر يف هولندية إعالم وسائل بدأت أن

 تعرضن سيدات عشرة أن وتبني .الكاثوليكية الكنيسة بداخل االنتهاكات
 تسعة قالت حني يف الذكور، الكهنة من جمموعة يد على لالنتهاكات

 وقد .راهبات يد على االعتداءات لتلك ضحايا كن إن سيدة عشر
 من املعاملة سوء عن حتدثت اليت التقارير مجيع بني من أن كذلك اتضح

 اليت االنتهاكات من%  40 بنحو تقدر نسبة هناك كانت الراهبات، قبل
  .األطفال طالت

 كن املمرضات أن عن النقاب السيدات مجيع كشفت كما
 يف والعاطفة اجلسدي احلب أجواء على باحملافظة تقضي أوامر يصدرن
 كانت املنازل تلك معظم أن وخباصة .باألطفال اخلاصة واملعاهد املنازل
 الوحشي، والعنف اإلذالل إىل أدى الذي والقمعي، القاسي باملناخ تشتهر
 أن إىل السياق ذات يف الصحيفة وتلفت .األحيان بعض يف سادية بدوافع

 يتم كان الذي النظام هذا إىل أشارت اليت الوحيدة تكن مل جوريسني
 يزرن كن املمرضات أن إىل وتشري .ا مكثت اليت املستشفى يف تباعها

 كاثوليكية مناطق يف املسنني ودور واملالجئ املستشفيات من العشرات
  .هولندا من

 عن حتدثت اليت التقارير أغلبية وأكدت الصحيفة اهلولندية أن
 اجلنسية باالعتداءات صلة ذات كانت الراهبات ا قامت انتهاكات

 أن إىل هنا وتلفت .ليونة احلقبة تلك معايري أكثر حىت جتاوز الذي والعنف
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 مدرسة يف عاماً، عشر ستة العمر من تبلغ كانت التدريب حتت ممرضة
 مع اجلنس ممارسة على وتكراراً مراراً تجـبر كانت للقابالت، هريلني
 األمر، حبقيقة املدرسة إدارة علمت وعندما .أشهر مثانية مدار على راهبة

  .!الفتاة طرد مت

 دي" صحيفة خرياًأ نشرته تقرير كشف ذلك، غضون يف
 النتهاكات صغار صبية تعرض حقيقة تثبت واقعة عن اهلولندية" تلغراف

 خالهلا تعرض اليت الواقعة تلك إىل أشارت حيث .راهبات أيدي على
 مدرسة يف راهبات قبل من لالعتداء هاريندز، هريمان يدعى شخص

 وتلفت .املاضي القرن من اخلمسينات عقد خالل داخلية كاثوليكية
 للمجاهرة تشجعوا الذين األشخاص من مزيد إقدام إىل أيضاً الصحيفة

 نشرت أن بعد أطفاالً، كانوا عندما مماثلة النتهاكات تعرضهم حبقيقة
 عن تقريرمها هاندلسبالد سي آر إن وصحيفة العاملية هولندا إذاعة

 .أيام قبل الكاثوليكية الكنيسة بداخل اجلنسية االنتهاكات فضيحة

 عن أحتدث مل" :قوله هاريندز عن السياق هذا يف الصحيفة وتنقل
 ال اآلن وأنا .إثباته يصعب زعماً كان ذلك ألن قبل من األمر هذا

 وقد .الراهبات معظم توفيت فقد االعتذار، أو التعويض عن أحبث
 إحدى عمري كان وقت يف املمرضات يد على االنتهاكات تلك بدأت
  ."عاماً عشر

تلقت إذاعة هولندا العاملية وصحيفة إن آر سي وعقب النشر 
هاندلسبالد سيالً من ردود الفعل على نشر املادة املتعلقة بالتحرش 
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هناك قليل من الناس   .اجلنسي يف الكنيسة الكاثوليكية خالل الستينات
كتبوا مباشرة إىل اجلهة الرمسية اليت شكلت للتحقيق يف مثل هذه 

ى الضحايا من افتقار هذه املؤسسة الكنسية إىل الرتاهة وخيش .الشكاوى
  .واحلياد

رد العشرات من القراء على حتقيقنا بغضب، : "وحسب اإلذاعة
حزن ودهشة، كما حتدثت الكنيسة الكاثوليكية اآلن حول حاالت 

 .االعتداء اجلنسي مبدرسة داخلية ملحقة بدير دون روا مبدينة هرينبريخ
آد فان لويان إنه صدم جراء هذه املزاعم وأمر ويقول أسقف روتردام 

يذكر أن  ."بإجراء حتقيق موسع حول االعتداءات اجلنسية يف الكنيسة
وهو  ،فان لويان كان يف السبعينات رئيساً لرهبنة الساليزيان يف هولندا

  )66(.االسم الذي ذُكر يف حتقيقنا
خطاً  1995يف عام قد أنشأت الكنيسة الكاثوليكية كانت 

هلب آند (" مؤسسة املساعدة"ساخناً لضحايا التحرشات اجلنسية باسم 
 .شكوى 300وحىت اآلن تسلمت هذه املؤسسة حوايل  .)رخيت

وحسب ما ذكر يان فايري مدير اخلط الساخن كانت هناك ثالث 
ذُكرت : "شكاوى جديدة تسلمتها املؤسسة حول اآلباء الساليزيني

لألبرشيات اهلولندية، ونشعر بأننا مؤسستنا يف املواقع االلكترونية 
لكن من  .معروفني بشكل جيد ونتمتع بشهرة كبرية وسط اجلمهور

                                                
 – روبرت سيشل: تقرير - يسة تثري املواجعمزاعم التحرش اجلنسي يف الكن )66(

  .2010/ 3/ 2 –املوقع اإلليكتروين إلذاعة هولند العاملية  علي محزة: ترمجة
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األفضل لنا أن نسأل أنفسنا إىل أي مدى يثق الناس بنا؟ ألنه جيب علينا 
أن نتساءل ملاذا يكون الناس على استعداد للذهاب إىل الصحف، وال 

يقر فايري باحتمال أن  ."’خطنا الساخن’يكونوا مستعدين للمجيء إىل 
يكون ما ال يشجع الناس على اللجوء إليهم هو إجراءات الشكوى 

لكن رمبا  .وهو أمر تعرض سلفه يف املؤسسة إىل االنتقاد بسببه .املعقدة
يكون للخلفية الكنسية هلذا اخلط الساخن دور فيما حيدث، كما ذكر لنا 

تدائية كاثوليكية يف مت االعتداء عليه يف مدرسة اب 60 ـرجل يف ال
هناك رسالة من هذا اخلط الساخن على : "أوترخيت واتصل بنا باهلاتف

مكتيب منذ حوايل ستة أسابيع، لكنين ال أزال يف شك حول مدى 
أتساءل إىل أي مدى ميكنهم أن ينظروا إىل حاليت  ...جتردهم ونزاهتهم

ال أعلم  .بتجرد وما إذا كانوا على قدرة للوصول إىل نتيجة مستقلة
دوافع اهتمامهم كمنظمة كنسية، وما هي ارتباطام باملؤسسات 

  )67(."هذه األشياء ليست واضحة بالنسبة يل .الدينية األخرى
من  "إذاعة هولندا العاملية"تتفاوت ردود الفعل على موقع و

املنفعلة بإفراط إىل اإلجيابية العالية، مثل رد الفعل التايل الذي يتناول 
لدي ذكريات عزيزة حول الكثريين من : "املدارس الداخلية الكاثوليكية

أساتذيت ودروسهم احلكيمة، خاصة فان لوين أخوان ومعلمي، الذي ال 
ىل ينسى، يان كالين، إذ مل يكن بإمكاين بدون وجوده الوصول إ

                                                
 – روبرت سيشل: تقرير - مزاعم التحرش اجلنسي يف الكنيسة تثري املواجع )67(

   .2010/ 3/ 2 –املوقع اإلليكتروين إلذاعة هولند العاملية  علي محزة: ترمجة
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لكن بعض الردود حتاول إبراز  ."املستوى الثقايف الذي أنا عليه اآلن
إذا خلع " .االعتداءات اجلنسية ضد الذكور على أا مؤسسة كاثوليكية

 – هذا كل ما يف األمر – بنطاله، فال خيار لك إال أن تقوم باستمنائه
اء كذلك تلقينا شكاوى حول آب."لكنين أعتقد أن ذلك كان مقرفاً حقاً

كما تلقينا أيضاً  .مارسوا اعتداءات جنسية، لكنهم مل يقالوا من مناصبهم
وبلغ  .مزاعم بأن الشكاوى ضد القسس املذنبني ال يتم أخذها مبأخذ اجلد

ذلك حداً قال خالله أحد األشخاص أنه تعرض للتخويف عقب تقدمه 
قد  وبعض الطالب السابقني ال يصدقون أن رجاالً كانوا شباباً .بشكوى

 .لدي ذاكرة جيدة جداً حول تلك الفترة" .تعرضوا العتداءات جنسية
ال أفهم كيف ميكن حدوث  .كان النشاط اجلنسي يعترب خطيئة مهلكة

لكن آخرين  ."ذلك، ألم كانوا على الدوام يعلمون ما نفكر فيه
كافية لآلباء لاللتقاء  ك بالسذاجة، ألنه كانت هناك فرصوصفوا ذل
  )68(.لى انفرادباألوالد ع

يف  إذاعة هولندا العامليةواحدة من القصص املروعة نشرها موقع 
 من حية شهادة..الكنسية باملدارس اجلنسي االستغالل: "تقرير عنوانه

 واخلمسني، التاسعة يف هولندي ايفرس، تشارلز امسه يوسف .)69"(ديب
 مثانية قبل اإلسالم اعتنق .الرأس وأغطية العباءات لبيع ديب يف حمالً ميلك

                                                
 – روبرت سيشل: تقرير - مزاعم التحرش اجلنسي يف الكنيسة تثري املواجع )68(

    .2010/ 3/ 2 –املوقع اإلليكتروين إلذاعة هولند العاملية  علي محزة: ترمجة
 .كرمية إدريسي وروبرت سيشل: تقرير – 2010سبتمرب  25) (69
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 بعيدة، شرقية بالد إىل برمته الغرب ومن هولندا من ورحل عاما، عشر
 الذي اجلنسي االستغالل بشاعة ومن األليم، املاضي صور من هروباً
 اليت الفترة بعد: "يقول حيث الكنسية، الداخلية املدرسة يف له تعرض
 ."ديين على جدا حقدت الداخلية، باملدرسة عشتها

حدثت فصوهلا بني جدران املدرسة الداخلية اليت انتقل املأساة 
 مدرسة وهي ،)موك يف غابرييل سانت كوليج( عشرة، إليها يف الثانية

 يوسف استغالل مت ،1968و 1963 وبني عامي داخلية، كاثوليكية
 يدعى الالتينية، يدرس كان الذي القساوسة أحد كان .جنسياً

 كانت مكتبه، خلف الفصل، اية يف .ليوسف مدرسا بالرمينوس،
 محل يف أن أساعده مرة مين طلب: "يوسف يقول .التخزين غرفة مباشرة
 .خلفنا الباب أغلق الغرفة دخلت حني .الغرفة تلك إىل الكتب

 غادرت وحني......إطالقاً اجلنس عن شيئاً أعرف أكن مل .استغربت
 يا: يل وقالوا يتضاحكون، زمالئي بعض أمامي وجدت التخزين، غرفة
 !"مغفل من لك

   .األمر وتكرر
 دون مكتبه فدخل املدرسة رئيس طرف من مرة استدعي وحني

 يوسف ويتذكر .مروعاً جنسياً مظهراً رأى أوال، الباب على يطرق أن
 لوالده الطفل بكى .جنسياً يستغل متاما مثله كان الذي باملدرسة صديقه
 أن هناك يقيم من حق من يكن مل ولكن الداخلية املدرسة تلك من لريمحه
 بالطفل اليأس وبلغ .الصيفية والعطلة املسيح أعياد عطلة يف إال أهله يزور
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 العام ويوسف أخرب أمه مبأساته يف .الثالث الطابق من بنفسه فرمى مداه
 ، وهو فكر"حيايت يف سوداء فترة كانت": قائالً فقط، أخربها املاضي
 املاضي ذاك كل معه ليحرق غابرييل سانت كوليج بناية حرق يف كثرياً
  .األليم

 شكاوى تستقبل اليت الكاثوليكية "واحلق العون" مؤسسة
 ما ،)1995( تأسيسها منذ شكوى 300 حوايل تلقت الضحايا
 اهلولنديني األساقفة موقف على احتجاجا مهمتها عن للتنحي اضطرها
 خالل هرينبريخ يف روا دون دير يف عملوا الذين املدرسني أحد .السليب
 فان آد( احلايل األسقف هو لالعتداء خريايتس جان فيها تعرض اليت الفترة
  .اهلولندي األساقفة مؤمتر رئيس منصب 2008 سنة منذ ويشغل) الين

ويف مؤشر على طروء حتوالت يف املوقف من الكنيسة الكاثوليكية 
معاجلة وحصانتها وحدود ما جيوز أن تفرض من سرية واستقالل يف 

بعض ما جيري داخل الكنائس أو داخل مؤسسات تابعة هلا، شهدت 
األمريكي أفضل يف  أو االيرلندي هولندا حواراً حول ما إذا كان النموذج

ترغب  هولندا يف الكاثوليكية فقد كانت الكنيسة .التعامل مع االنتهاكات
 بينما كان .اجلنسي التحرش موضوع يف مستقل بتحقيق يف القيام
ما فتح الباب للنقاش  ."برملاين حتقيق" يطالبون بإجراء هولنديون سياسيون

  .مماثلة مشاكل مع األخرى الدول تعاطت عن جتارب اآلخرين، وكيف
أمريكي وأيرلندي، وكان هناك : النقاش انصب على منوذجني

 عقود منذ حصلت حترش قضايا: تشابه يف الوقائع اليت حدثت يف الدولتني
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الكنيسة يف احلالتني  به قامت وما .أبداً الضحايا ا إنصاففيه يتم ومل
 تدابري هناك تكن ومل آخر، مكان إىل نقله أو الكاهن توبيخ على اقتصر
اعترب  لوين فان آد األسقف الكاثوليك، اهلولنديني األساقفة رئيس .أخرى

 الزمن أن إلظهار وسيلة أفضل هو الكنيسة من بطلب مستقالً حتقيقاً أن
 كل مع تتعامل ألن اآلن استعداد على الكنسية السلطات وأن ،تغري قد

 .وائي وحازم واضح بشكل إساءة

 "جاي جون" األمريكي تقرير أخذ روتردام أسقف أن ويبدو
 ما على مرور سنتني بعد ،2004 يف التقرير هذا وقد نشر .له كمرجع
 .البالد يف السخط من عاصفة إىل وأدى غلوب بوسطن صحيفة كشفته

 للعدالة جاي جون كلية من األمريكيني األساقفة مؤمتر حينها حينها طلب
 حالة 6700 من التثبت ومت .القضية حول معمق حتقيق إجراء اجلنائية
 .!!!فقط سجن اجلاين تلك من% 2 ويف حالة، 7700 أصل من حترش

وحده  2007 عام دفعت يف الكاثوليكية األمريكية لكن الكنيسة
 عن اهلولندي النائب وقد اختار .تعويضات دوالر مليون 600أكثر من 

 وقال .املشكلة ملعاجلة مغايراً أسلوباً بومل فان هاري االشتراكي احلزب
 حتقيق خالل من املوضوع مناقشة تتم أن يريد" وكاثوليكي كسياسي" إنه

 أنشأت 2000 مايو وهنا مت استحضار النموذج األيرلندي، ففي .برملاين
 باألوالد اجلنسي التحرش من التحقق مهمتها جلنة االيرلندية احلكومة

 نتيجة إىل املاضي العام اللجنة برئاسة القاضي شون راين، وتوصلت
 ويف ."استثناًء وليس قاعدة كانا والتحرش املعاملة إساءة" أن مفادها
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 تتعلق مقلقة استنتاجات إىل موريف إيفون القاضية نفسها توصلت الفترة
 أساقفة أربعة استقالة حىت اآلن إىل االستنتاجات هذه أدت .دبلن بأسقف

 .أيرلنديني

 طويل، وقت إىل حيتاج أنه االيرلندي النهج مساوئ وكان من 
 تفويض إىل باإلضافة لالنطالق رمسي حكومي قرار إىل حيتاج كذلك
%  97 حوايل وبينما تعاون .الفعلي العمل يبدأ عنده .اللجنة لعمل رمسي

 املعلومات مجع أجل من جاي جون حتقيق مع األمريكيني األساقفة من
 معظم ويف .االيرلندية التحقيق جلنة بوجه األبواب أوصدت املطلوبة،
 مت أنه تبني فيها التحقيق مت اليت الداخلية واملدارس واملؤسسات املدارس
 مت اليت املعلومات وبالتايل فإن معظم .وإخفائها القضايا هذه على التستر
 .عليها احلكم الصعب من وهذه املقدمة، الشكاوى على تركزت مجعها

 أن قبل سنوات 9 أيرلندا يف التحقيق جلنة عمل وقد استمر
 إضافيا سبب أملا املدة هذه كل واالنتظار النتائج، استخالص إىل تتوصل

 إذاعة إىل قصتهم أخريا وحكوا هولندا يف لعقود صمتوا للضحايا الذين
 ملنظمة بشكوى تقدموا للذين وأيضاً سي أر أن وصحيفة العاملية هولندا

 ."وعدل مساعدة" الكاثوليكية املساعدة

 احلالة مضموا يف تشبه اهلولندية وقد أسف النقاش عن أن احلالة
 مغلقة، مبؤسسات هنا يتعلق األمريكية، إذ األمر احلالة من أكثر االيرلندية
 إىل األمر حيتاج أسرارها كشف على املؤسسات هذه إجبار إىل وللتوصل
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 تكفي وال ذلك، حتقق أن تستطيع اليت هي قوي، والسياسة رمسي تفويض
  .)70(!الطيبة النوايا

دان صدر تقرير من جلنة هولندية مستقلة، أ 2011ويف ديسمرب 
 الكنيسة الكاثوليكية يف هولندا لفشلها يف معاجلة اساءات وانتهاكات

آالف االطفال على يد رجال دين على مدى ستة  جنسية تعرض هلا
فقد قالت جلنة حتقيق هولندية مستقلة حتقق يف مزاعم باساءات  .عقود

آالف "ا وجدت إالكنسية الكاثوليكية اجلمعة  وانتهاكات جنسية داخل
كما قالت  .1945منذ عام  الذين تعرضوا لتلك االنتهاكات" الضحايا
رجل دين مسيحي اموا  800ف على حنو ا متكنت من التعرإاللجنة 

ن عشرات اآلالف من أ، ، يف تقريرها النهائيوضحتأو .بارتكاا
لسلوكيات جنسية منها الطفيف ومنها البليغ "عرضة  طفال كانوااأل

حىت  1945الفترة منذ عام  مارسها رجال دين كاثوليك خالل" جداً
حصائي إساس تقييم أوضح التقرير، الذي وضع على أو .2010عام 
ىل شكل إعشرة اطفال تعرض  من كل اًن واحدأألف شخص،  34لنحو 

ا تسلمت حنو إوقالت اللجنة  .شكال االساءة اجلنسية من رجل دينأمن 
يتامى  شكوى باساءات جنسية يف مدارس كاثوليكية ومالجئ 1800

كانت اللجنة قد  .وغريها من املؤسسات اليت تتوالها الكنيسة الكاثوليكية
  .بقرار من احلكومة 2010يف شكلت 

                                                
 - األمريكي؟ النموذج االيرلندي أم : الكنيسة الكاثوليكية والتحرش اجلنسي) (70

  .2010مارس  9 -إذاعة هولندا العاملية  –بريو دي يونغ : تقرير
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هلولندية باالخفاق يف وام التقرير زعامة الكنيسة الكاثوليكية ا
 قدو ."منع حدوث فضيحة"ىل إطار سعيها إيف  ساءاتوقف تلك اإل

دىن األ حدهنظام وفق " تعويض الضحايا"وافقت الكنيسة على مبدأ 
  )71( .يوروعلى مئة ألف األو مخسة آالف يورو

غلبية كبرية أن أ 2013يف ديسمرب ظهر استطالع للرأي أوقد 
ن سلطات الكنيسة الكاثوليكية تسترت أن املواطنني اهلولنديني يعتقدون م

يكشف بذلك عن حجم الضرر الذي حلق ، ما على انتهاكات جنسية
علنوا أ شخصاً 1975 إنمستقلة وقالت جلنة  .بسمعة الكنيسة يف هولندا

كانوا ضحايا انتهاكات جنسية وبدنية أثناء وجودهم حتت رعاية م أ
دولة بعد سوأ أما جيعل هولندا ثاين وهو  ،1945عام  الكنيسة منذ

وروبا والواليات أق بالفضيحة اليت هزت الكنيسة يف يرلندا فيما يتعلأ
 .املتحدة

مؤسسة موريس دي هوند جرته أوكشف االستطالع الذي 
  عما يلي ت الرأي الستطالعا

                                                
 – الكنيسة الكاثوليكية اآلالف تعرضوا النتهاكات جنسية داخل: هولندا )71(

. 2011 /12/ 16 –) يب يب سي(املوقع اإلليكتروين هليئة اإلذاعة الربيطانية  –تقرير 
  الرابط

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2011/12/111216
_dutch_sexualabuse_catholic.shtml  
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 82 %  غلب أن أممن مشلهم االستطالع يعتقدون
 .السلطات الكنسية كانت تعلم باملشكالت

 81  % أن البابا يعرف أيعتقدونايض. 
 78 م قالوا إ" من تلك " مل بالغةأأصيبوا خبيبة

 .االنتهاكات
 69 %  ن الكنيسة جيب ان تكف عن تعليم أيعتقدون

 % 55ىل إلكن النسبة اخنفضت  .الناس كيف يتصرفون
 .بني الكاثوليك

 88 % نه أمن الكاثوليك يعتقدون  % 75من املواطنني و
  .وضحألبابا تقدمي اعتذار بشكل على اينبغي 

 56  % يف الفضيحة كامالً برملانياً حتقيقاًيريدون. 
 "تأثر بشدة"ن موقف البابا بنديكت أوأظهر االستطالع 

    )72(.الكنيسة الكاثوليكيةطات سلكذلك و ،بالفضيحة

                                                
 –ة الكنيسة تسترت على انتهاكات جنسي أناهلولنديون يعتقدون : استطالع )72(

  : الرابط. تقرير لوكالة رويترز لألنباء – 2013/ 12/ 10
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARACAE6

BB08H20101212  
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  :السويد

  
، وحسب تقرير 2009يف السويد، انفجرت الفضيحة يف العام 

يف يوم عيد منتصف الصيف لرانية األخضر مراسلة موقع اإلخباري، فإنه 
املاضي الذي يسجل فيه أطول يوم يف السنة حيث ال تغيب الشمس ائيا 

 .اإلحتفاالت من رقص وهرج ومرجوحيييه السويديون مبختلف أنواع 
يف هذا اليوم املميز بالذات يقرع إيفارستو أنطونيو جرس املرتل عند 

 55(الساعة اخلامسة مساًء فيهم اىل استقباله على الفور ماركو ليدل 
يف اخلارج ستعود ) سنة 40(كاتيا  .ويبادره مرحبا أهالً وسهالً .)سنة

س ماركو وضيفه على مائدة العشاء واىل أن تعود كاتيا جيل .بعد قليل
وبالفعل تدخل كاتيا إىل مرتهلا بعد وقت  .ويبدآن بتناول املازات والنبيذ

قليل ترحب بالضيف وتعتذر عن التأخري، وبعد أن جالست الضيف 
لوقت قليل تترجل إىل الطابق السفلي لتحضر غرفة الساونا هلا ولزوجها 

رومانسية حلفلة جنس أجواء  كل شيء ينم إذًا عن .وشريكهما
  )73!(.ةمجاعي

                                                
موقع  –ر رانية االخض: تقرير – فضيحة جنسية ز كيان الكنيسة السويدية )73(

  :الرابط. 2009 / 1/ 6 –إيالف اإلخباري 
http://www.elaph.com/Web/Reports/2009/1/397649.htm  
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يدخل الشركاء الثالثة إىل الساونا : "وتستطرد رانية يف تقريرها
 ...."ومن مث يتمون العملية اجلنسية بكثري من االنسجام واحلميمية

حفالت اجلنس اجلماعية وإن كانت من الظواهر اليت تعد ضمن إطار "
احلرية الشخصية داخل اتمع السويدي إال ان حادثة اجلنس اجلماعي 
اليت كشفت يف مرتل الزوجني ماركو وكاتيا جاء وقعها كالزلزال على 

ن اعترف أهلا جدران الكنيسة السويدية بعد السويديني واهتزت 
ماركو واخلورية كاتيا مبمارستها اجلنس اجلماعي الزوجان اخلوري 

  ."تملرات ومرات على مدى عدة سنوا
املتاح احلصول عليه ويف امللف الكامل العترافات ماركو وكاتيا 

 أدت ما يروي الشريكان بدقة الظروف واالسباب اليت"من احملكمة، 
كان يصطاداما يف ىل فراشهما، شريك إاىل إدخال شريك ثالث 

ويكشف ملف  .يا فيها ساعات من اللهو والسمرمضأاحلانات اليت 
التحقيق عن تفاصيل جتري خلف جدران ابتدعوا فيها كل أشكال 

: تقول اخلورية كاتيا ."الفانتازيا اجلنسية كانت لسنوات سرية للغاية
دائما، فكنت  يلَّإن الرجال يجذبون أكنت أشعر خالل السهرات "

 ."نىل طاولتنا ويهمس ماركو باذين اختاري فالإأحيانا استدرجهم 
حني سألين مرة عن فكرة إدخال شريك ثالث : "تستطرد كاتيا بالقول

ذكرا إىل عالقتنا اجلنسية قلت له كانت يل جتربة يف اجلنس اجلماعي 
خيوط وكانت أول  ."ًمع زوجي السابق كان الطرف الثالث فتاة دائما
ذف صور حب" خلسة"الفضيحة عندما فاجأ ماركو زوجته وهي تقوم 
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خطوة أثارت غضب ماركو  .التقطها جبواله للعملية اجلنسية بأكملها
ال بالشرطة ىل االتصإابنها ما دفع  مربحاً واال على زوجته ضرباً

 .وكانت االعترافات الفضيحة .....بالغها باحلادثةإو
على عالقة  ماركو يشك يف أاوحسب أوراق القضية كان 

  ! حد زمالئها يف الكنيسةأعاطفية ب
اقترح ماركو على زوجته فكرة وبعد جوالت من العنف املتبادل 

    )74(!ةىل العالقإاجلنس اجلماعي علها تكسر من حدة الغرية وتعيد الثقة 
  

  :استراليا
  

 اجلنسية االنتهاكات الفاتيكان عن يف زيارة إىل استراليا اعتذر بابا
 .العدالة عنها إىل املسؤولني بتقدمي وطالب) 75(ستراليابا الكنيسة يف

 اإلكلرييكية املدارس وطلبة األساقفة أمام ألقاها كلمة يف البابا وأشار
 اجلنسية التجاوزات أثر على مجيعاً به شعرنا الذي العار" إىل األستراليني

                                                
موقع  –ر رانية االخض: تقرير – السويدية فضيحة جنسية ز كيان الكنيسة )74(

  :الرابط. 2009 / 1/ 6 –إيالف اإلخباري 
http://www.elaph.com/Web/Reports/2009/1/397649.htm  

يوليو  www.aljazira.net – 19 –موقع اجلزيرة نت اإلخباري ) (75
2008.  
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 ."البلد هذا يف الدين ورجال الكهنة بعض جانب من القاصرين على
 أستراليا يف االنتهاكات ضحايا متثل اليت ريتس بروكني مؤسسة ولدى
 الكنيسة يف انتهاكات بارتكاب لكهنة إدانة حاالت 107 تضم قائمة
  .الضحايا آالف هناك يكون قد إنه تقول لكنها

يف قضايا  "حتقيق وطين"أعلن رمسياً عن  2012ويف نوفمرب 
رئيسة الوزراء  هأعلنتال، وهو ما ارتكاب انتهاكات جنسية حبق أطف

الدولة مع قضايا ت طريقة تعامل مؤسساليتناول االسترالية جوليا غيالرد 
تأيت هذه اخلطوة بعد  .متعلقة بارتكاب انتهاكات جنسية حبق أطفال

كنيسة الن ضغوط من قبل أعضاء الربملان وسط مزاعم من قبل الشرطة بأ
الكاثوليكية الرومانية أخفت أدلة تتعلق بتورط قساوسة يف ارتكاب 

وسيشمل التحقيق مجاعات دينية  .لجنسية حبق أطفا انتهاكات
للحكومة، باالضافة ة ومنظمات اتمع املدين، ومؤسسات الرعاية التابع

أعلنت والية نيو ساوث ويلز وقبل القرار بقليل  .ىل املؤسسات احلكوميةإ
مسؤول يف الشرطة، وهو املفتش بيتر فوكس،  فتح حتقيق بعد أن ام عن

ويف  .متعلقة باالنتهاكات الكنيسة مبحاولة اسكات التحقيقات يف مزاعم
خطاب مفتوح، طالب املفتش فوكس، والذي قام بالتحقيق يف العديد من 

 .، بتكليف جلنة حتقيق ملكيةعاماً 35اجلنسي ألكثر من  قضايا االعتداء

أستطيع أن أشهد من خالل خربيت أن : "قال فوكس يف خطابهو
الضحايا، وتعيق حتقيقات الشرطة، وتنبه  الكنيسة تتكتم، وتسكت

 ."حلماية مسعة الكنيسة اجلناة، وتطمس األدلة، وتقوم بنقل القساوسة
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يف والية فيكتوريا حتقيق برملاين منفصل يف جتاوزات قبل ذلك وبدأ 
  .ةلرجال الكنيس جنسية

إن هذه االدعاءات اليت خرجت إىل النور كانت قالت غيالرد 
، "لأفعال خبيثة وشريرة ال ينبغي أن يتعرض هلا األطفا"بشأن " ةمؤمل"

إن األفراد املعنيني يستحقون إطالق حتقيقات هي : "وأضافت يف بيان هلا
وقالت أيضا إنه ستكون  ."ميف التجاوزات اليت ارتكبت ضده األوسع
 مناقشات مع زعماء الواليات ذات الصلة حول كيفية ارتباطهناك 

ويف بيان له، قال مؤمتر  .التحقيق الوطين بالتحقيقات القائمة بالفعل
الكاثوليك يف استراليا،  األساقفة الكاثوليك، وهو اهليئة اليت متثل األساقفة

ة وقال البيان إن الكنيس .قإنه يؤيد اإلعالن عن اللجنة امللكية للتحقي
ألطفال الذين ا اتأسف بشدة للمعاناة والصدمة النفسية اليت يعاين منه

 احلديث عن مشكلة ممنهجة" :كانوا يف رعاية الكنيسة، لكنه أضاف أن
لالعتداء اجلنسي على األطفال يف الكنيسة الكاثوليكية ال أساس له من 

 ."مع احلقائق الصحة، وال يتسق
بالكنيسة الكاثوليكية كان تورط قساوسة حسب يب يب سي و

رئيسة يف السنوات  الرومانية يف انتهاكات جنسية حبق أطفال قضية
املاضي، أكدت الكنيسة الكاثوليكية  ويف سبتمرب .األخرية يف أستراليا
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طفل تعرضوا لالعتداء  600كثر من أ الرومانية يف والية فيكتوريا أن
  )76(.يالقرن املاض اجلنسي من قبل قساوسة الكنيسة منذ الثالثينيات من

أقرت الكنيسة الكاثوليكية يف والية فيكتوريا األسترالية كانت 
منذ  طفل على يد أساقفتها 600أكثر من  بوقوع جتاوزات جنسية حبق

ووصف أسقف ملبورن دينيس هارت هذه ي، الثالثينيات من القرن املاض
رمسي قدم وصدرت هذه األرقام يف بيان  ."ةاملفزعة واملخجل"بـ األرقام 

ويقول نشطاء يف محلة الدفاع عن حقوق ة  جلنة حتقيق برملانية يف الواليإىل
وقالت الكنيسة  .طفل آالف 10األطفال إن العدد احلقيقي رمبا يصل إىل 

 مضت، ووقعت معظم عاماً 80حالة يعود تارخيها إىل  620يف بياا إن 
 .من القرن املاضياحلاالت خالل الفترة بني الستينيات والثمانينيات 

ويف بيان له أكد  .حالة أخرى 45وأوضحت أا ال تزال حتقق يف 
ز بشأن التجاو"األسقف هارت أنه من املهم أن تكون هناك مصارحة 

 ."والذي وقع يف فيكتوريا وأماكن أخرى) حبق أطفال(املفزع  جلنسيا
نأمل بأن يساعد هذا التحقيق يف تضميد جراح أولئك الذين "وأضاف 

جتاوزات، والنظر يف السياق األوسع لتعامل الكنيسة  ارتكبت حبقهم

                                                
موقع يب  –جنسية حبق أطفال  أستراليا تعلن عن حتقيق وطين بشأن انتهاكات) 76(

  :الرابط. 2012نوفمرب  12 -يب سي العريب 
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/11/121112

_australia_abuse.shtml  
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املاضية وتقدمي التوصيات لتعزيز  عاماً 16خالل ال) مع هذه القضية(
  ) 77(."اًرعاية الضحايا واإلجراءات العقابية املطبقة حالي

  

  :الواليات املتحدة األمريكية

  
ومل  2002عام يف الواليات املتحدة األمريكية امتدت األزمة من 

 الكنيسة قساوسة 2004تنته حىت اآلن، وحسب تقرير صدر عام 
 11 بارتكاب أكثر من األمريكية اموا املتحدة الواليات يف الكاثوليكية

 أي 4440 وطالت االامات حنو .1950 عام منذ جنسية إساءة ألف
 وقالت .من قساوسة اإلبرشيات اليت شهدت انتهاكات%  4 حوايل

 لعدد النهائي الرقم أن اجلنسية اإلساءة ضحايا متثل اليت تاجلماعا
 أكرب سيكون قساوسة قبل من جنسية إلساءة تعرضت اليت احلاالت

  .بكثري

 تقدمي إىل اضطر قد بوسطن من لو برنارد الكاردينال وكان
 القساوسة أن مفادها معلومات أن تسربت بعد شهراً 15 منذ استقالته

                                                
 الكنيسة الكاثوليكية يف أستراليا تقر بارتكاب جتاوزات جنسية حبق مئات )77(

  : الرابط –موقع يب يب سي العريب  –األطفال 
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2012/09/120921

_australianchurch.shtml  
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 ألخرى كنسية من ينقلون كانوا اجلنسية اإلساءة مة عليهم تثبت الذي
وكان الكثري من معتنقي  .األطفال مع التعامل من متاماً منعهم من بدالً

 أكثر يف اخلامتة األخري التقرير يكون أن"املذهب الكاثوليكي يأملون 
 )78(."الكاثوليكية الكنيسة تاريخ يف وأملاً إذالالً الصفحات

  .شهدت املزيد من األمللكن األيام التالية 
 الكنيسة ضد كانت دعاوى التحرش تتزايد 2009فحىت العام 

 دعاوى أن إىل الكنيسة أعدته تقرير أمريكا، وأشار الكاثوليكية يف
 خالل ملحوظا ارتفاعا شهدت قد ضدها املرفوعة اجلنسية االعتداءات

 يف دينياً ومركزاً كنيسة 200 من أكثر الدراسة مشلت وقد .املاضي العام
 بني من املتحدة األمريكية، وكشفت عن أن واحداً الواليات أحناء خمتلف

 تعرضوا عندما العمر من العاشرة دون كانوا الضحايا من مخس كل
 دوالر مليون 437 املاضي الكنيسة الكاثوليكية العام ودفعت .لالعتداء

ام عن ع%  29 االعتداءات، وهو رقم يقل بنسبة هذه لضحايا كتعويض
 حيث للضحايا، كتعويضات مسبوقة غري مبالغ الذي شهد دفع .2007

 .الضحايا من خلمسمائة دوالر مليون 660 دفع مت

 أعدته املوضوع عن شامالً ملفاً األمريكية التامي وقد نشرت جملة
 االامات وتزايدت كثرت بعدما" :جاء فيه ماكجريي جوانا الكاتبة

 التستر وبعد الكاثوليك الرهبان يرتكبها اليت اجلنسية باالعتداءات
                                                

 –روبرت بيجوت مراسل يب يب سي للشئون الدينية يف واشنطون : تقرير) (78
  .2004فرباير  27 –موقع يب يب سي أرابيك اإلخباري 
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 ورؤسائهم قادم الغاضبون الكاثوليك الرومان طالب عليها، الرمسي
 القبيل هذا من كثرية حاالت أن هي فالصدمة .املسيحي الدين بإصالح
 على يقتصر يعد مل فاألمر .العام الرأي نظر يف قاتل كفريوس انتشرت
 وفيالدلفيا ومينيسوتا لويس وسانت أجنلس لوس إىل تعداه بل بوسطن

 بورت وبرايدج وماين وبورتالند وواشنطن وفلوريدا بيتش وبامل
 القضية ذه تفردها ليس احلاالت هذه كل يف واملريع .وكونكنتيكت

 املوجهة االامات وتعددت تنوعت فقد .بينها املرعب الشبه يف بل
 للكنيسة واامات األطفال على اجلنسي باالعتداء الكاثوليك للرهبان
 أو أوليفر أو دان األب فيها تورط اليت القضايا سواء عليها بالتستر
 ."بريت أو روكو

مارتينلي، وكان  والقصة اليت فجرت الفضيحة كانت قصة فرانك
 الصليب كصيب وأقسم سنة 14 العمر من يبلغ مشرقاً صبياً عند بدايتها

 اصطحبه حني مشرق ملستقبل بالغ بتفاؤل ينظر فكان قسيساً يصبح بأن
 مؤثراً وراهباً العمر مقتبل يف شاباً أيامها كان الذي بريت لورانس الراهب
 بوالية ستامفورد يف سيسيليا سانت كاتدرائية إىل اصطحبه .ونشيطاً

 رعاية حتت كانوا الذين اجلدد للتالميذ قسم ضمن وسجله كونكتيكات
   .مافرييك يف برايت

 اعتقد كما وطاهرة نزيهة براهب تلميذ عالقة العالقة تكن ومل
 األب حترش واشنطن يف الرتهات إحدى فخالل .وهلة أول يف مارتينلي

 التفاعل على األب أجربه العودة طريق ويف .فرانك بالصغري جنسياً بريت
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 الطريق هو ذلك بأن الصغري واقنع العمل ذلك األب وبارك ،جنسياً معه
 فقد .الصمت الصغري التزم األطفال وككل .الرباين العشاء على حلصوله

 .واحدة بكلمة ينطق أن من واحلرية واخلجل بالعار فرانك شعر

 يف متىن كما قسيساً يصبح ومل سنة 54 يبلغ اآلن ومارتينلي
 كمستشار يعمل حيث ميلووكي يف واستقر ابن وله تزوج بل صغره

 مل اليت الكثرية األسئلة بسبب حياته وقد دمرت اخلريية، املنظمات إلحدى
 كان الذي الديين لاللتزام وفقدانه واالكتئاب والغضب أجوبة هلا جيد

 1991 سنة الليايل إحدى يف إال له جرى ما فهم يستطع ومل .ينشده
 يف معه كانوا الذين القدامى أصدقائه أحد مع باهلاتف يتحدث كان حني

 كونكتيكات من الصديق هذا أسر فقد .مافريك يف بريت األب مدرسة
   .آنذاك جنسياً عليه اعتدى بريت األب بان لفرانك

 للخرب مساعي حني فجأة انتفضت": التامي لة فرانك يقول
 زيارة ذلك بعد فرانك بدأ ."هلا تعرضت اليت األحداث تلك وتذكرت

 مدنية دعوى أقام سنة وبعد حوايل النفسي، العالج لتلقي نفسية عيادة
 برايدج وكاتدرائية بريت ضد كونكتيكات يف بنيوهافن الفدرالية باحملكمة
 .ايغن إدوارد القسيس بواسطة تدار كانت اليت بورت

 ميول اكتشفت بورت برايدج يف الكنسية السلطات أن ويذكر
 السلطات ذلك عن تبلغ مل لكنها ،1964 سنة بداية يف اجلنسية بريت
 مدارس عدة يف عمله يف باالستمرار له ومسحوا األبرشية حىت وال املدنية
بريت  قابل أسقفاً ايغن أصبح وحني 1990 سنة ويف .البالد حول دينية
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 .أخرى مرة كقس بورت برايدج يف السابق عمله إىل له بالعودة ومسح
 املشكلة لبحث شكلت خاصة للجنة باألمر برايت اعترف 1992 ويف
 اامات وجاءت .عمله يف ذلك رغم استمر لكنه حمدود نطاق على

 .الواجهة إىل القضية آخرين لتدفع مارتينيلي

 أخلت الكاتدرائية بأن للمحلفني جلنة قررت 1997 أواسط ويف
 عليها وفرضت اجلنسية برايت مبيوالت مارتينيلي حتذر مل حني بواجبها
 إعادة تقرر احلكم استئناف وبعد .له حصل ما عن دوالر مبليون تعويضه

 .ذلك على القضية واستقرت التعويض مبلغ يف النظر

 رغم قسيساً رمسياً يزال وما هروب حالة يف برايت واليوم
 ورمبا نيويورك أساقفة رئيس فأصبح ايغن أما بطرده املتكررة املطالبات
 تزايدت وقد .األمريكية كلها املتحدة الواليات يف البارز األسقف
 خبصوص بل برايت خبصوص فقط ليس موقفه لتوضيح عليه الضغوط

 حني حصلت برايت مثل آخرين لقساوسة كثرية حاالت على التستر
 بأنه يشعر ال فمارتينيلي األخرى الناحية ومن .بورت برايدج يف كان

 ما بقدر للتعويض املايل املبلغ يهمه ال فهو املناسب التعويض على حصل
 .العام الرأي أمام العلين الرمسي االعتذار يهمه

 حاالت من واملئات مارتينيلي حاالت من اآلالف ألقت وقد
 القساوسة وعلى الكاثوليك الروم كنيسة على الشك من ظالالً برايت

 تطور يف فاألزمة .يستفحل بأن املرض هلذا مسحوا الذين األمريكيني
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 اجلنسية آالف القساوسة باالعتداءات اام مع، أسوأ إىل سيئ من مستمر
   .الضحايا لعدد اخلطري واالرتفاع البالد كل يف األطفال على

 لو برينارد الكاردينال صوره كما ليس فإن األمر" التامي"وحسب 
 املايل للجهاز قاصمة ضربة لكنه "الكارثي اخلطأ"بـ  بوسطن يف

) الياقة( رجل يلبس لكل كبري وإحباط الكنسية للمؤسسة والروحي
 الثقة وتزعزعت عديدين حياة –بالفعل  – فلقد دمرت .الرومانية

 كنيسة السرية، حيث ظلت بستار متعلق واألمر أيضا .الكنيسة ومصداقية
 وجرائم أخالقية ال أفعال حيال عقود طوال لصمتها وفية الكاثوليك الروم
 الكاثوليك الروم كنيسة يف املؤمنني على يفرض كما"و .ومقززة بشعة

 فهم أرواحهم لينقذ جديد من يقوم سوف املسيح يسوع بأن يؤمنوا أن
 ."؟نفسها الكنيسة أوالً ستنقذ كيف معرفة يريدون اآلن

، "السرية ثقافة"وهذا النقاش يتحول بالتدريج إىل نقاش حول 
 وصلت الذي للمدى مروعة حقيقة على األمريكيني من كثري أفاق فلقد
وخباصة  والرهبان القساوسة قبل من األطفال على اجلنسية االعتداءات إليه
 والسرية جيوهان جون فضيحة غلوب بوسطن صحيفة أن فجرت بعد
 فالكنيسة .كعادا القضية حيال الكنسية املؤسسة ا تعاملت اليت

 هذا ماهية تعلم فهي األمر، هذا عن شيء بكل علم على األمريكية
 يف لويزيانا حمكمة فقد شهدت .فداحته ومدى املنحرف اجلنسي السلوك
 بسبب سنة 20 بـ غوث جيلربت حكم قصة مؤملة حني 1985
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 مببلغ الضحايا تعويض ومت األطفال من العشرات على جنسية اعتداءات
 .دوالر مليون 18

 ا شبيهة كربى قضايا احلادثة هذه تلت اليت السنوات وشهدت
 أو جهود تبذل مل لكن دوالر، مليار إىل وصلت ضخمة مالية وتعويضات

 توماس القس أصدر جداً ومبكراً .أكثر بفاعلية األزمة تعاجل قوانني توضع
 ينصح صفحة 100 من تقريراً بواشنطن الفاتيكان سفارة يف احملامي دويل

 العام الرأي ومصارحة الضحايا وتعويض األطفال عن املعتدين بإبعاد فيه
 احنراف جمرد األمر أن تدعي كانت الكنيسة حادثة كل يف لكن .باحلقيقة

 .للكاثوليكية املعادية الصحافة من إعالمية محلة أو.. ..سلوك فردي أو

الكاثوليكية تعاين  الكنسية ومصدر اخلطر احلقيقي أن املؤسسة
 وحييط أسراره على دائماً حيافظ صارم هرمي وهي نظام "الذاتية اخلديعة"

 إىل رأسه يبقي أن املطيع القس على السرية، ويتوجب من الة نفسه
 بالبريوقراطية التزامه مقابل البابا بركة على ليحصل األسفل

 البابا أمام يتعهد كاردينال إىل يرقَّى وحني .املتشددة واألورثودكسية
 أو فضيحة يف يتسبب قد شيء أي على ويتستر سيتحفظ بأنه ويقسم

 .أعلن أو نشر إذا للكنيسة أذى

 فإن األطفال على اجلنسية باالعتداءات األمر يتعلق وحني
 أن عرفنا وحدهم، وإذا إليهم يعود األمر بأن لألساقفة يقول الفاتيكان

 هذا فان لألساقفة األخالقي العمل جوهر هو الفضيحة الكنيسة جتنيب
 الواليات يف كنسية مؤسسة عن مسئوالً أسقفاً 194 يقوم أن معناه
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 االعتداءات أن اعتبار على القساوسة على األمريكية بالتغطية املتحدة
 على وهو التستر مبادئهم، بأهم قوية عالقة له شيء األطفال على اجلنسية

 .العام عن الرأي وإخفائها الفضائح

 فإن كنسية مؤسسة أي أبرشية إىل االدعاءات تصل وحني
 جزءاً مينحه أسقفاً تعيينه وأن القرار صاحب نفسه يعترب الذي األسقف

آن  يف واجلالد كان القاضي لو كما تبيح له أن يتصرف البابا قوة من
  .واحد

 على اجلنسية االعتداءات معاجلة ميكن أنه األساقفة اعتقد وقد
 املتكررة االعتداءات وأكدت احلاالت عدد ارتفع أن إىل األطفال

ومن العوامل اليت سامهت يف تفاقم  .األساقفة معتقد خطأ للقساوسة
 املتبعة االستراتيجية فإن قضائية بدعوى الضحية تقدم أنه إذا الظاهرة أيضاً

إلاء الرتاع أمام  صفقة عن البحث وأحياناً "الصمت"و "اإلنكار" :هي
  .القضاء

 والذي بينديكيت السابق مبدينة الراهب سيب وحسب ريتشارد
: القساوسة فإن ضد اليت قدمت الدعاوى من عدد يف كخبري شهد

 ."اًوعملي فعاالً موقفاً تتخذ أن بدل دفاعياً موقفاً تتخذ دائما الكنيسة"
 20 أو 30 طوال الصمت التزموا األطفال أن تصور فعالً ورمبا يصعب

 أم نعي أن بد ال لكن .االعتداءات تلك عن يفصحوا ومل سنني 10 أو
   .يصدقهم سوف أحد ال أن من ومتأكدين وخجلني خائفني كانوا
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 نعترب مل" ":التامي" قال لة سنة 40 )ديكسن كريس(أحدهم 
 ادعاءات أفصح مؤخراً عن وقد ."أبداً جنسية اعتداءات مسالة املسألة
 بامل يف أوكونيل انتوين األسقف ضد وجهت عقدين من أكثر عمرها
 أحدهم؟ يصدقين ملاذا: "كريس يقول .استقالته قدم الذي بفلوريدا بيتش
 ."بذلك قمت إذا توخبين سوف عائليت أن اعتقدت لقد

 األكثر األبرشيات من بعناية فرائسهم املفترسون خيتار وفيما
مضت ألجيال أبنائهم بتعليم امللتزمة تقوم العائالت للدين ساًـُحمت 

 األب أن سيظن الذي فمن .القساوسة واالمتناع عن ختوينهم احترام
 كأب معهم ويتعامل معهم واللعب األطفال مع للغذاء جاء الذي الطاهر

 فقدانك معناه القس فتخوين سيئاً كهذا؟ شيئاً يرتكب سوف هلم
 مضت سنة 65 قبل سيدواي رالف أخرب حني فمثالً .الروحية حصانتك

 جيب ال ألنه شديداً ضرب ضرباً جنسياً عليه اعتدى القساوسة أحد بأن
 .!القساوسة حق يف كهذا شيء قول

 املتابع فلورديا يف احملامي ستيفن شيلدن احملامي الكالم هذا قال
 أجنيلو روكو القس ضد جنسي اعتداء قضية رفع الذي رالف ابن لقضية
 علمت الكنيسة أن ويؤكد .صغرياً كان حني جنسياً عليه اعتدى الذي
 .شكاواهم متابعة من الناس ملنع كسبب استخدمته أا إال باألمر

 نيو يف القضايا ذه املهتم احملامي بليك عن نيل" التامي"وتنقل 
 األمر نكتشف ولرمبا .ذلك عن يفصحون ال الضحايا: "ميكسيكو قوله

   ."2015 سنة يف أخرى مرة
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 19ومن املؤشرات املهمة أنه مع اتساع نطاق الكارثة أخطرت 
 اعتداءات بأية املدنية السلطات بأن عليهم إخطار الدين رجال والية

 بورت برايدج أبرشية من كل حتاول الضغوط هلذه ونتيجة .جنسية
 منها البعض يعود اليت القضايا أرشيف تفاصيل كل عن الكشف وبوسطن

، التغيريات هذه إىل يلتفت مل ايغن الكاردينال لكن .مضت سنة 49 إىل
 إذا إال حادثة بأي الشرطة إعالم ويرفض بسلطاته ممسكاً ما زال فهو

 تفرض منطقية أسباب هناك بأن يشعر فهو ذلك على الضحية وافقت
 أن أكد فقد القضايا أرشيف خيص وفيما، النهج هذا يف االستمرار عليه
 .يفتح ولن مقفالً سيظل األرشيف ذلك

 القانونية وقد أفلت كثري من اجلناة من املساءلة بسبب االختالفات
 تسمح واليات فهناك بالذات، القضايا هذه خيص فيما الواليات بني

 تسمح ال وأخرى، استثناء دون احلاالت كل يف اجلنائية االامات مبتابعة
قساوسة  استطاع سناً معينة، وذا الضحية جتاوز إذا القضية بفتح

 غوريل مارشال ام حني ،فمثالً .القضائية املالحقة من اهلروب عديدون
 القضية جتاوز بسبب أعفاه قد القانون كان – دينفر قساوسة أشهر هو –

 .احملددة للمدة

، "االبتزاز"ويف بعض احلاالت اعتمدت الكنيسة استراتيجية 
 بروفدانس أبرشية ضد قضائية دعوة فرداً 93 من جمموعة قدمت ،فمثالً
مادي،  بتعويض وتطالب قساوستها من 11 فيها تتهم سنوات 10 منذ
 ويف مصداقيتهم يف بشدة وشككوا الضحايا هامجوا الكنيسة حماميي لكن
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 سؤال 500 حلوايل وصل األسئلة من بوابل وأغرقوهم عائالم،
 وطالبوهم ،سنة 30 من أكثر عمرها ضرائب بدفع وطالبوهم ،مكتوب

 12 قبل لعيادام ا قاموا اليت الزيارات أطبائهم ومواعيد بأمساء أيضا
  .اجلنسية حياة أبنائهم وراء وحبثوا كما سألوا األمهات .مضت سنة

 أزمة" أا على األزمة مع التعامل دائما الفاتيكان اعتاد وقد
 طبيعة على بالالئمة ليلقوا الدين رجال جيتمع روما ممرات ، ففي"أمريكية
 الدعاوى إقامة إىل زعمهم، حسب الذي يسارع، األمريكي اتمع

 ويرجعون القساوسة يوخبون وأيضاً سبب، بغري أو بسبب القضائية
 .األمريكية املتحدة الواليات يف املتساهلة اجلنسية األعراف إىل ضعفهم

 املتحدة الواليات يف يعتمدون إم: "الفاتيكان مسئويل أحد يقول
 احلكيم الدور يغفلون فيما احلديث النفس علم على األمريكية كثرياً

 رفع الذي اندرسن جيف مينوسيتا يف احملامي ويعلق ."للكنيسة التقليدي
 القساوسة أرسل إذا إال أبداً يتغريوا لن: "قائال الكنيسة ضد عدة قضايا

 سوف فحينها ،وراءه يقفل السجن باب قس كل ويسمع السجن إىل
  )79(."الفاتيكان إىل الصوت ذلك صدى يصل

 تقضي باإلدانة أحكاماً 2008احملصلة حىت وقت  وقد كانت
 لضخامة ونظراً .دوالر مليار 2.4 جمموعه مبا الضحايا على بالتعويض

                                                
79) (Can the Church Be Saved? – Time magazine - 

1 April 2002  
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 األراضي من ممتلكاا بيع إىل األبرشيات من جمموعة اضطرت املبلغ
  .)80(إفالسها إعالن إىل منها أربع اضطرت كما والعقارات،

وقد كان من النتائج املتوقعة لألزمة طروء حتول ملموس على 
 يف حادا هبوطًا للرأي استطالع أظهرصورة الكنيسة ودرجة الثقة فيها، و

 حترش لقضية معاجلته طريقة بسبب عشر السادس بنديكتوس البابا شعبية
 االستطالع وأجري .أوروبا يف باألطفال الكاثوليكية الكنيسة رجال بعض
 .شخصا 1033 من عشوائية عينة ومشل 2010يف مارس  اهلاتف عرب

يف  غالوب مركز أجراه استطالع يف%  63 شعبيته من وقد تراجعت
يف  نتيجته نشرت للمركز جديد استطالع حبسب%  40 إىل 2008
 أتباع من وغريهم الكاثوليك لدى وقد حدث التراجع .2010مارس 
 قد الثاين بولس يوحنا البابا سلفه شعبية وكانت .املسيحية املذاهب
 مزاعم ا عاجل اليت الطريقة بسبب 2002 عام أمريكا يف أيضاً تراجعت

 دون ما إىل قط بط مل ولكنها باألطفال، مسيحيني دين رجال حترش عن
 حبسب 2005 أبريل عام يف وفاته قبل  % 78 إىل وقفزت%  63

  .)81(غالوب مركز
 الواليات يف راشداً 858 من عينة آخر مشل استطالع وكشف

 خالل%  20 ارتفعت للبابا املؤيدة غري اآلراء نسبة املتحدة األمريكية أن
                                                

 –حممد السماك : مقال –املسيحي / التحوالت الدينية والتجاذب اإلسالمي) (80
 2008مايو  16 –جريدة االحتاد اإلماراتية 

مارس  31 –موقع اجلزيرة نت  –تقرير  –هبوط حاد لشعبية البابا بأمريكا  )81(
2010.  
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 الكاثوليك وبني .)2006 يف% 4 مقابل ،% 24( سنوات أربع
 27( 2006 منذ%  13 بنسبة للبابا املؤيدة اآلراء تراجعت األمريكيني

 من منهم%  55 األمريكيني، ثلثي من أكثر واعترب .%) 40 مقابل% 
 املتعلقة االامات فضيحة سيء بشكل أدار بنديكتوس أن الكاثوليك،

 ممن فقط%  13 ورأى .كهنة قبل من أطفال على جنسية بتعديات
 بعمل قام البابا أن كل مخسة، واحد من وكاثوليكي االستطالع، مشلهم
  .)82(الفضيحة هذه مواجهة يف جيد

 الكاردينال أن" تاميز نيويورك" صحيفة عليها حصلت وثائق أفادت
 ومسئولني عشر، السادس بنديكتوس البابا أصبح الذي راتسينجر يوزف
 كاهن ارتكبها اليت اجلنسية التجاوزات على تستروا الفاتيكان، يف آخرين

 والية يف أصم طفل 200 حوايل على اعتدى أنه يشتبه أمريكي
  !األمريكية ويسكونسن

 25يف  mbc1 على التاسعة بنشرة عرض خاص تقرير واعترب
 زلزالرتلة مب" نيويورك تاميز"حصلت عليها  وثائق أن 2010 مارس
 لن أنه ويبدو الكاثوليكية، للكنيسة تابعة رعاية ودور مدارس من انطلق
 أمان حصن تكون أن يفترض كان األماكن هذه إن حيث ؛قريباً يهدأ

 تورط عن الكشف مت بعدما ..باآلثام الرباءة دنست ولكنها لألطفال،
 وسكنسون يف أصم طفل 200 طالت جنسية حترشات يف دين رجال

 السادس بنديكتوس الفاتيكان بابا رسالة أن التقرير واعترب .ةاألمريكي
                                                

  .2010إبريل  4 –جريدة الراية القطرية  –تقرير ) (82
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 ردات أثارت املدانة األعمال هذه يف الضالعني مبعاقبة طالبت اليت عشر
 غنسولدايت فرنكا وقالت .سالنفو ايل الطمأنينة إدخال بدل إضافية فعل

 أزمةٌ اآلن وهناك أزمة أول ظهرت 2001 عام يف" )الفاتيكان مراسلة(
 مت الذي ما السنوات هذه خالل: هو هنا املطروح السؤال أخرى،

 شبكة يف عضو بالين بربرا قالت وبدورها ."اللحظة حىت شيء ال فعله؟
 - التاسعة لنشرة الكهنة قبل من لتحرش تعرضوا للذين" البقاء" مجاعة

 خصوصية حيمون البابا بينهم الكنيسة يف مسئولني ألن متأملون حنن"
 مت اليت الوثائق وكشفت ."األبرياء األطفال حساب على املتحرشني

 رسالة إىل تشري القضية ذه تتعلق قضائية دعاوى من عليها احلصول
 يف راتسينجر يوزف الكاردينال إىل موريف لورنس األب مباشرة وجهها

 هذه يف يعمل موريف وكان البابوية، منصب يتوىل أن قبل 1996
 راتسينجر إن الصحيفة وقالت .1974و 1950 عامي بني املدرسة

 يف أبلغ الفاتيكان يف اإلميان عقيدة جممع يف آنذاك عضوا كان الذي
 أساقفة رئيس من تلقامها موريف لورنس ضد باالامات رسالتني

 سرية كنسية حماكمة تعليق ومت الرسائل، على يرد مل لكنه ويسكونسن،
 منه ليطلب راتسينجر إىل مباشرة رسالة موريف وجه بعدما نائبه ا مسح

 تبقى ما أعيش أن أود" الرسالة يف موريف وكتب .حبقه اإلجراءات وقف
 هذه يف مساعدتكم أطلب" وأضاف ."بكرامة كهنويت فترة من يل

 وتويف لراتسينجر، ردا تتضمن ال الوثائق أن الصحيفة وأكدت ."القضية
 5 ورفع .كاهناً يزال ال كان عندما 1998 يف عامني بعد موريف
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 قدم ميلووكي أبرشية ضد شكاوى القضية هذه إطار يف أشخاص
 وتابعت .طويلة لفترة سرية بقيت اليت الوثائق هذه للصحيفة حماموهم
 كانوا الثالثة الوالية أساقفة أن على تدل ويسكونسن وثائق أن الصحيفة

 مل املدنية السلطات وأن ،جنسياً أطفاالً يستغل كان موريف بأن علمٍ على
 لومباردي فيديريكو الفاتيكان باسم املتحدث وقال .األمر ذا تبلغ

 أن باعتبار ؛"مأساوية" اجلديدة القضية هذه إن" تاميز نيويورك" لصحيفة
 تبلغ الفاتيكان أن موضحاً ،"بإعاقة مصابني" أطفاالً يستغل كان موريف

  )83(.اًمتأخر األمر هذا
يف الواليات املتحدة الثالثاء عن  2011وقد أعلن يف مارس 

يف مدينة فيالدلفيا، وذلك بعد ورود أمسائهم  كاهناً 21تعليق خدمات 
تقرير جلنة التحقيق "أعقاب نشر  جاءت اخلطوة يفات، وتحقيقاليف 

                                                
املوقع  –تقرير  – الفاتيكان ز باألطفال اجلنسي التحرش فضائح) 83(

  :الرابط. MBC – 25  /3/ 2010اإلليكتروين لقناة 
http://www.mbc.net/ar/programs/mbc-

news/entertainment-and-
technology/articles/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%

A6%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8

%B4-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9

%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9

%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9

%8A%D9%83%D8%A7%D9%86.html#comment|list  
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طوال الفترة اليت  كاهناً 37لـ " إجازات"الذي أوصى بإعطاء " العليا
وقال الكاردينال جاسنت ريغايل، رئيس أساقفة  .تتم فيها مراجعة قضاياهم

من كهنة كنيسة الروم الكاثوليك قد وضعوا على  21فيالدلفيا، إن 
شبكة الناجني من "أعضاء  ومن ناحية أخرى اعترب أحد .قائمةال

الكاردينال ريغايل وضع "أن  "االنتهاكات اليت ارتكبها القساوسة
مصاحل الكنيسة فوق مصاحل األطفال، وكان عليه أن يعلِّق عمل 

ثالثة من السابق أوقفت يف شهر  نت األبرشيةكا ."القساوسة يف احلال
 )84(.الواردة أمساؤهم كمشتبه م 37األساقفة الـ 

  
  

   

                                                
 – "انتهاكات جنسية لألطفال"كاهنا أمريكيا عن اخلدمة بسبب  21إيقاف  )84(

  :الرابط – 2011/  9 –) يب يب سي(املوقع العريب هليئة اإلذاعة الربيطانية  –تقرير 
http://www.bbc.co.uk/arabic/mobile/worldnews/2011/0

3/110309_priests_suspension.shtml  
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  :اغتصاب الراهبات
  

وقد أعادت عاصفة االعتداءات اجلنسية قد أعادت للتداول 
 .ذكريات ال تقل مرارة عن اعتداءات جنسية واسعة تعرضت هلا الراهبات

 ومبشرين كهنة باغتصاب 2001كان الفاتيكان قد اعترف يف مارس 
 الكهنة كبار ورد فيه أن بعض وكشف آنذاك عن تقرير للراهبات
 األحيان بعض ويف ،معهم اجلنس ممارسة على راهبات أجربوا واملبشرين
  .إجهاض عمليات إجراء على بعضهن واجربوا اغتصبوهن

 اودونوهي، مورا الطبيبة الراهبة كتبته الذي التقرير وأفاد
 ال الراهبات أن روما يف تصدر اليت "ريبوبليكا ال" صحيفة إليه وأشارت
 على أجربن الشأن، كما أن بعضهن ذا القساوسة أوامر رفض يستطعن

 العقيدة مع متاما يتعارض ما وهو احلمل منع أقراص تناول
  .)85(الكاثوليكية

                                                
جريدة الشرق  –الفاتيكان يعترف باغتصاب كهنة ومبشرين للراهبات ) (85

الفاتيكان يعترف باغتصاب راهبات من : وأيضاً – 2001مارس  22 –األوسط اللندنية 
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حوادث إن  ن من شأن التقرير قائالًمن جانبه هوالفاتيكان 
بأن الراهبات الكاثوليكيات تتعرضن لتحرش  ة، مقراًاالغتصاب حمدود

وقد جاءت تعليقات احلاضرة الكاثوليكية جنسي من جانب القساوسة، 
ناشيونال كاثوليك على مزاعم وردت يف هذا الصدد يف أسبوعية  رداً

وقالت الصحيفة إا  .األمريكية الصادرة يف الواليات املتحدة ريبورتر
رصدت بعض احلاالت اليت محلت فيها الراهبات من القساوسة مث أجربن 

              .على اإلجهاض عقب ذلك
واستند املقال التفصيلي الذي نشر يف الصحيفة إىل مخس تقارير 

حىت  1994أعدت من قبل رجال دين كاثوليك يف الفترة من عام 
واعترف املتحدث باسم الفاتيكان جواكني نافارو فولز بأن  .2001

قيادة الكنيسة الكاثوليكية تعرف ذه املشكلة اليت كانت موجودة يف 
 23لكن تناقض مع ما قاله املتحدث حيث رصد  .ودةمنطقة جغرافية حمد

   :هي دولة وقعت فيها هذه االنتهاكات
  بوتسوانا 
 بوروندي 
 لالربازي 
 كولومبيا 
 غانا 

                                                                                                        
مارس  www.aljazira.net – 21 –موقع اجلزيرة نت اإلخباري  –قبل قساوسة 

2001.  
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 اهلند 
 أيرلندا 
 إيطاليا 
 كينيا 
 ليسوتو 
 ماالوي 
 بابوا غينيا اجلديدة 
 الفلبني 
 جنوب إفريقيا 
 سرياليون 
 ترتانيا 
 توجنا 
 أوغندا 
  األمريكيةالواليات املتحدة 
 زامبيا 
  زائري 
 زميبابوي.  

محلة األساقفة  وكان األب روبرت جي فيتيلو، الذي يترأس حالياً
األمريكيني من أجل التنمية البشرية قد ألقى حماضرة حول املشكلة نفسها 

مأساوية عن  قصصاً ونقل عنه القول إنه مسع شخصياً، 1994يف عام 
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مع قساوسة أو رجال دين نساء متدينات إجربن على ممارسة اجلنس 
وقال التقرير إن النساء  .أقنعوهم بأن ممارسة اجلنس أمر مفيد للطرفني

 .من التعاطف عندما اشتكني اللوايت تعرضن هلذه املأساة مل جيدن كثرياً
قالت الراهبة ماورا أودوين املؤهلة كطبيبة،  1994ويف تقرير صدر عام 

اشدات حارة إىل املسؤولني إن راهبات من الكنائس احمللية قدمن من
وقالت إن الراهبات املتضررات  ،الكنسيني الدوليني يطلنب فيها املساعدة

حاولن تقدمي شروح إىل السلطات الكنسية حول هذه القضية مل جتدن 
  .آذانا صاغية

تناول القضية بوصفها أزمة يف لكن أحد رهبان املذهب البنديكيت 
قال للصحيفة األمريكية إنه يعتقد أن ما بنية املذاهب الباباوية نفسها عند

وقال إنه يعتقد أن ما  ،الكنيسة الكاثوليكية تواجه مشكلة خطرية للغاية
إىل أنه ال  جيري احلديث عنه من انتهاكات جنسية حيدث بالفعل، مشرياً

   .)86(يعرف معدل حدوثها، لكن يتعني مناقشة القضية

 مفاسد" أمسته ما "اميسن" التبشريية األنباء وكالة وقد أدانت
 القساوسة هؤالء أن تذكر إىل دعت نفسه الوقت يف لكنها "املبشرين
 األمريكي املؤمتر باسم الرمسي أما املتحدث .بشراً يظلون الدين ورجال

 أنه هو التقرير هذا عن قوله ميكن ما أقل" :إن فقال الكاثوليك لألساقفة
 .!"مروع

                                                
املوقع  –اهبات الفاتيكان يهون من تقرير عن اغتصاب الر: تقرير) (86

  .bbc.com– 21 /3 /2001اإلليكتروين هليئة اإلذاعة الربيطانية 
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 وحاالت اجلنسية االنتهاكات حاالت أغلب فإن وحسب التقرير
 يف "سليمات" بأن الراهبات وصفت حيث إفريقيا يف وقعت االغتصاب

  .اإليدز ملرض انتشار أوسع تشهد قارة

 يف الواردة االامات أن الفاتيكان يف "الريبوبليكا" مراسل وأفاد
 يف الكنيسة سلطات إىل رفعت بأمسائهن راهبات عليه وقعت الذي التقرير
 اليت هي اودونوهي والراهبة .خالل التسعينات املناسبات من العديد
 مارتينيز الكاردينال الفاتيكان أساقفة كبار جممع لرئيس التقرير رفعت

 امع من عمل فريق بتشكيل وهو أمر .1995 عام فرباير يف سومالو
 أجرب كاهن قضية منها معينة لقضايا وأشارت اودونوهي .املشكلة لدراسة
   .جنازا قداس ترأس مث ا متأثرة توفيت إجهاض عملية إجراء على راهبة

 من خوفاً" الراهبات إلغواء كهنة سعى بأفريقيا يتعلق ما ويف
 التقرير عن املقال ونقل ."باإليدز املصابات العاهرات مع اجلنس ممارسة

 منع اقراص استعمال على راهبات كهنة فيها اجرب حاالت هناك": قوله
 جممع يف واحد وقت يف محلن راهبة 20 مشلت حالة وهناك...احلمل
 اليت الراهبات رئيسة شكاوى جتاهل مت أنه التقرير وأضاف ."واحد ديين

 29 محل يف تسببوا الكهنة أن من ألسقف شكت عندما امسها يذكر مل
 ."مهامها من أعفاها األسقف أن": التقرير وتابع .راهبة

 يف دينية أسبوعية نشرة يف األمر بادئ يف االامات وظهرت
" أديستا"هي  صغرية دينية إيطالية أنباء وكالة يف مارس 16 يف كانساس

 ماكدونالد ماري قدمت 1998 عام ويف .نشرة أسبوعية اليت تصدر
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 االنتهاكات" عن تقريرها إفريقيا سيدة إرسالية يف الراهبات رئيسة
وقد تأكد  ."وأساقفة كهنة ارتكبها اليت االغتصاب وحوادث اجلنسية

  .)87("!!أجراء أي يتخذ مل لكنه" بالظاهرة األساقفة الفاتيكان معرفة
تؤكد العديد من التقارير اليت كتبها أعضاء كبار يف اجلمعيات 
النسوية الدينية وقسيس أمريكي أن االنتهاك اجلنسي الذي تتعرض له 

ذلك االغتصاب، بات مشكلة  وضمنالراهبات على يد القساوسة، 
وحسب تقارير  .يا وأجزاء من دول العامل النامياصة يف إفريقوخب ،حرجة

إن ف) NCR(حصل عليها املركز الصحايف الكاثوليكي الدويل
مقابل  بون احلصول على املتعة اجلنسيةيطل ،من وقت آلخر ،القساوسة

 .ة معينةبعض االمتيازات مثل إصدار إذن أو شهادة للعمل يف إبرشي
، إىل أنه يف إفريقيا على وجه اخلصوص، تقاريرتشري التقرير، وهي مخسة و

تلك القارة اليت صارت با لألمراض اجلنسية مثل اإليدز، ينظر إىل 
يف حاالت و .للنشاط اجلنسي "آمنة أهدافاً"الراهبات الشابات باعتبارهن 

 .جهاضاإلعلى  آلباء القساوسة مث بعد ذلك أجربنحبلت الراهبات من ا
ضخ الراهبات عن طيب نفس، سواء أكان ذلك لسذاجتهن أو قد ختو

                                                
جريدة الشرق  –الفاتيكان يعترف باغتصاب كهنة ومبشرين للراهبات ) (87

الفاتيكان يعترف باغتصاب راهبات من : وأيضاً – 2001مارس  22 –األوسط اللندنية 
مارس  www.aljazira.net – 21 –موقع اجلزيرة نت اإلخباري  –قبل قساوسة 

2001.  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





163 
 

على طاعة الشخصيات صاحبة السلطة، للرغبات  لتكيفهن اجتماعياً
 )88(.اجلنسية

ومع أن هذه املشكلة مل تنشر على املأل، فقد نوقشت هذه 
ففي  .التقارير يف جمالس رجال الدين من النساء والرجال ويف الفاتيكان

، قامت إرساليات سيدتنا عذراء إفريقيا، ميثلها السينيور 1998نوفمرب 
وهى نفسها واضع التقرير، بتقدمي ورقة للنقاش من  ماري ماكدونالد

بني اإلكلريوس  مشكلة االعتداء اجلنسي: "أربعة صفحات محلت عنوان
إىل جملس الستة عشر وهي جمموعة يلتقي أعضاؤها  "يف إفريقيا وروما

: يتألف هذا الس من مندوبني عن ثالثة جمالسو .ثالث مرات سنوياً
ة ، وهي منظمة تضم اتمعات الدينياحتاد الرؤساء العموميني لألبرشيات

الدويل لرئيسات األبرشيات  االحتادالذكورية ومقرها روما، 
جممع مؤسسات لكنها متثل النساء، وة جمموعة مشا، وهي العموميات

، وهو املكتب التابع للفايتكان احلياة املقدسة ومجعيات احلياة الرسولية
الراهب البنيديكيت السنيور إستري وأثار القضية  .يشرف على احلياة الدينية

، اليت احتاد القديس سكوالستيكا، وهو مستشار نفسي ورئيس فاجنمان
يف خطاب ألقاه يف عدة دول،   وعشرين ديراًهي منظمة تتألف من اثنني

قبل و .يف مؤمتر عقد يف روما حضره مائتني ومخسني رئيس دير بنيديكيت

                                                
 –تقرير  – عتداءات اجلنسية على الراهبات يف الكنائساال..تقرير خطري  )88(

  :الرابط. 2010 / 5 / 13 –ترمجة املرصد اإلسالمي ملقاومة التنصري 
http://tanseerel.com/main/articles.aspx?article_no=5647  
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، قامت الطبيبة ماورا 1995فرباير  18 يف ذلك خبمس سنوات، وحتديداً
ع الكاردينال إدواردو مسئولة إرسالية العذراء الطبية بإطال دونوهيو
، ومعه أفراد طاقمه، الدينية ةاتيكاين لشئون احلياامع الفمدير  مارتينيز

هي املسئولة عن التقرير  )ماورا دونوهيو(وهذه الطبيبة  .على املشكلة
، من أكثر الروايات مشوالً والذي يشكل واحداً 1994الصادر يف عام 

   )89(.وسبقت اإلشارة إليه
يف وقت كتابة التقرير، كانت قد قضت سنوات كمنسقة للهيئة 
الكاثوليكية للتنمية فيما وراء البحار املعنية بشئون مرض نقص املناع 

أن اإلحصائيات املتعلقة باالعتداء اجلنسي على  رغمو .)اإليدز(املكتسب
إن سي "الزعماء الدينيني الذين التقتهم الراهبات غري متوفرة، فإن غالبية 

وكثافتها  يقولون إن معدل تكرار إفادات التعرض لالعتداء اجلنسي "آر
وهو  ،نوكتار فولفاألب البنيديكيت  .يشريان إىل مشكلة حتتاج معاجلة

ال " :قالرئيس دير برتبة كبري أساقفة تابع ألخوية الرهبان البنديكتيني، 
االعتداءات املذكورة ما "و ."ن هذه هي جمرد حاالت استثنائيةأعتقد أ

، هذا ما ال بأي معدل حتدث، وما هي األرقام حتديداً .تزال متواصلة
قام بالعديد من فولف  ."لكنها مشكلة خطرية .سبيل أمامي ملعرفته

                                                
 –تقرير  – على الراهبات يف الكنائسعتداءات اجلنسية اال..تقرير خطري  )89(

  :الرابط. 2010 / 5 / 13 –ترمجة املرصد اإلسالمي ملقاومة التنصري 
http://tanseerel.com/main/articles.aspx?article_no

=5647   
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الرحالت إىل إفريقيا لزيارة املؤسسات البنيديكتية وهو على اتصال بأفراد 
 )90(.األخوية هناك

يف تربط  جند أا أودونوهيووبالعودة إىل تقارير الدكتورة 
تقاريرها بني االنتهاك اجلنسي وانتشار اإليدز يف إفريقيا واملخاوف املتعلقة 

لألسف أفادت األخوات " :كتبت 1994ففي عام  .بالتقاط العدوى
ألم كان قد أصام  كذلك أن القساوسة قد استغلوهن جنسياً

اخلوف كذلك من أن يتلوثوا مبرض اإليدز عرب االتصال اجلنسي 
وهي تفسر ذلك  .""راملعرضات للخط"األخريات  "سوةالن"وبالعاهرات 
ن وراء املومسات ويتحول الرجال الساعيف بعض الثقافات، بالقول إنه 

من  "آمنات"يعتربن، نظرا لصغر سنهن،  بنات املدارس الثانوية الاليتإىل 
" األخوات الراهبات"مشابه، تشكل  على حنو"و .اإلصابة باإليدز

للنشاط  "آمنة"اعتبار أا أهدافا جمموعة أخرى جرى تصنيفها على 
رئيس دير يضم مجاعة من الراهبات يف : "على سبيل املثال ."اجلنسي

إحدى الدول توجه إليه القساوسة بطلب أن يتيح األخوات هلم 
وعندما رفض رئيس الدير، أوضح القساوسة أم  .للخدمات اجلنسية

إىل الرتول إىل القرية ليجدوا نساء،  ،إن مل حيدث هذا ،سيضطرون

                                                
 –تقرير  – عتداءات اجلنسية على الراهبات يف الكنائساال..تقرير خطري  )90(
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تفشي مرض اإليدز و ."ذا النحو قد يصابون مبرض اإليدزوأم على ه
التحديات اجلسام اليت يفرضها مرض اإليدز على "لفت االنتباه إىل 

يف تقرير خبصوص لقائها و ."أفراد األخويات الدينية ورجال اإلكلريوس
أن  أودونوهيو، ذكرت 1995يز يف الفاتيكان عام بالكاردينال مارتين

فقد كتبت على سبيل املثال  .التبتل له معان خمتلفة يف الثقافات املختلفة
عن  "بصراحة تامة"قال هلا لألسقف العام يف أبرشية إفريقية  تقول إن نائباً

التبتل يف السياق اإلفريقي يعين أن القسيس "إن فكرة التبتل يف إفريقيا 
 )91!!!(."كنه ال يعين أنه ال ينجب أطفاالًيتزوج، لال 

باإلضافة إىل مثل هذه الدراسة العامة، تلقى املكتب الذي يرأسه 
يف واحدة من هذه  .مارتينيز كذلك بيانات موثقة بشأن بعض احلاالت

يف  وأوردا أودونوهيويف ماالوي  1988احلوادث، وهي تعود إىل عام 
، جرى فصل فريق قيادة امع النسوي التابع إلحدى 1994تقرير عام 

قد  أختاً 29األبرشيات على يد األسقف احمللي بعد أن اشتكوا أن 
وقد ساعد املبشرون الغربيون فريق  .على يد قساوسة األبرشية "حبلن"

واحدة من هؤالء  .القيادة على مجع ملف سلم يف اية املطاف إىل روما
بشرين، وهي مبشرة متمرسة قضت ما يزيد على عقدين من الزمان يف امل

إفريقيا، قالت إن قضية ماالوي كانت بالغة التعقيد وإن مشكلة العالقات 
                                                

 –تقرير  – عتداءات اجلنسية على الراهبات يف الكنائساال..تقرير خطري  )91(
  :الرابط. 2010 / 5 / 13 –ترمجة املرصد اإلسالمي ملقاومة التنصري 
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قالت  .ةاجلنسية مل تكن العامل الوحيد الذي تنطوي عليه هذه القضي
ل املبشرة إن فريق القيادة كان قد تبىن قواعد متنع األخوات من قضاء اللي

يف بيت قسيس، وحرم على القساوسة من البيات حىت صباح اليوم التايل 
كان القصد من  .على األخوات أن خيلني بالقساوسة يف األديرة وحمرماً

يقول آخرون إن و .هذه القواعد أن تقلص إمكانية حدوث عالقة جنسية
جو السرية الذي ما يزال حييط بالقضية يشري إىل أن خطوات أكرب ينبغي 

سبب هذه السرية من جهة يرجع إىل جهود اهليئات الدينية  .جنازهاإ
للعمل ضمن النظام يف مواجهة املشكالت ومن جهة ثانية إىل السياق 

يف مناطق جنوب الصحراء على سبيل املثال،  .الثقايف اليت حتدث فيها
ما ما  حيث تقول التقارير إن املشكالت هناك هي األكثر حدة، نادراً

بني كثري من الشعوب يف هذه  .ئل اجلنس واإليدز بصراحةتناقش مسا
من احملظورات  املنطقة من وسط إفريقيا وجنوا تعد قضايا اجلنس عملياً

سها من أيف حماولة للتعبري عن يو .وفقا إلفادات الكثريين ممن عملوا هناك
على مواجهة هذه اليت تبذل لقسر مسئويل الكنيسة  الفاشلةاجلهود 

جمموعات من األخوات ممن " :1994عام  كتبت أودونوهيواملشكلة، 
ينتمني إىل األبرشيات احمللية قمن بتوجيه مناشدات حارة من أجل 
املساعدة ألعضاء األبرشيات الدولية وأكدن أن عندما حياولن 
أنفسهن أن يوجهن شكاوى للسلطات الكنسية عن تعرضهن للتحرش 

وأضافن  ."آذان صماء"ى قساوسة، ال جيدن سواجلنسي على يد ال
 23معلومات عن حوادث يف حوايل متلك أا كانت  رغم أودونوهيو أنه

، يف مخس قارات، لكن األمريكية الواليات املتحدةوضمن ذلك، دولة، 
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يقول رجال الدين من النساء والرجال و .الغالبية العظمى وقعت يف إفريقيا
إن احلاالت اليت يصدرون  الذين يثريون مشكلة استغالل الراهبات جنسياً

بشأا التقارير هي بوضوح حاالت ال حتتمل، ويف بعض األحيان تصل 
،  إحدى احلاالت، وفقا ملا تورده أودونوهيويفو .إىل حالة يتعذر وصفها

 .أجرب قسيس راهبة على إجراء عملية إجهاض، وماتت أثناء العملية
تقرير "وحسب  .والعجيب أنه ترأس بعد ذلك قداس الصالة على جثماا

التحرش اجلنسي باألخوات وحىت اغتصان على يد " إنف، "ماكدونالد
يف أحيان كثرية عندما حتْبلُ أخت، "و ،"أمر شائعالقساوسة واألساقفة 

عندما حتبل إحدى و ."يصر القسيس على أن جتري عملية إجهاض
عقوبة الفصل من األبرشية، ل ماكدونالد، ختضع دائما لاألخوات، تقو

أو يرسل ألجل إكمال  ،القسيس غالبا إىل أبرشية أخرىينقل "بينما 
يف تقريرها كتبت ماكدونالد تقول إن القساوسة و ."دراساته العلمية

أحيانا يستغلون اعتماد الراهبات الشابات املايل على الكنيسة أو يستغلون 
 .جنسية وسر االعتراف للحصول على خدمات اإلشراف الروحي

تورد ماكدونالد مثانية عوامل تعتقد أا تتسبب يف حدوث و
 :املشكلة

ذا قيمة  حقيقة أن التبتل أو العفة أو كالمها ال ميثالن شيئاً . أ 
 .يف بعض الدول

يف بعض : تمع والكنيسةالوضع املتدين للمرأة داخل ا . ب 
أدىن مرتلة،  أن تنظر إىل نفسها باعتبارها خملوقاًتتعلم األخت "الظروف 
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من املفهوم إذن أن أختا جتد أنه من " ."أو تكون خاضعة وأن تطيع
هؤالء " ...."املستحيل أن ترفض كاهنا يطلب منها خدمات جنسية

  ."جتب طاعتها" شخصيات صاحبة نفوذ"الرجال ينظر إليهم باعتبارهم 
من الناحية  أكثر حظاً من ناحية أخرى، عادة ما يكونون"

مما حصلت عليه  العلمية وحصلوا على تكوين الهويت أكثر تقدماً
الهوتية مزيفة لتربير طلبام  وقد يستعملون حججاً .األخوات

 .واألخوات هن مما يسهل التأثري عليهن مبثل هذه احلجج .وسلوكهم
 :حجة من هذا النوع تساق كالتايل

هذا يعين أننا تعهدنا بأن نظل غري  .كالنا قد رمسنا عازبني" 
مع من غري أن حننث ذه لكننا نستطيع أن منارس اجلنس  .متزوجني

 ".العهود
ر وباء اإليدز الذي يعين أن الراهبات من املرجح أن ينظ . ج

 ."آمنات"إليهن على اعتبار أن 
التبعية املالية اليت خلقتها األجور املتدنية املخصصة  . د

لألخوات العامالت يف بلدام األم أو الدعم غري املناسب املخصص 
تعترب مشكلة االعتداء  .لألخوات اليت يبتعثن إىل اخلارج ألجل الدراسة

لكثري من املراقبني، بني أعضاء  ، وفقاًشائعاً اجلنسي يف إفريقيا أمراً
الدينية التابعة لألبرشيات الذين حيصلون على رواتب متدنية وال اامع 

 .تتاح هلم شبكات دعم دولية
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الفهم غري السديد للحياة الكهنوتية، سواء من ناحية  . ذ
 .األخوات، أو من ناحية األساقفة والقساوسة والعلمانيني

اختيار اامع للمرشحني الذين تعوزهم املعرفة املناسبة  . ر
 .فةبالثقا

األخوات املبتعثات إىل اخلارج يف روما والبلدان األخرى  . ز
صغريات السن للغاية أو غري ناضجات فكريا أو " للدراسة هم غالباً

وتنقصهن املهارات اللغوية واالستعداد وأنواع الدعم  .كال األمرين معاً
ية وكذا ما يلجأن إىل طالب الدراسات اإلكلرييك كثرياً"األخرى، و

 .مما خيلق إمكانية الوقوع فريسة لالستغالل "قساوسة طلبا للعونإىل ال
ال أنوي أن أملح إىل أن القساوسة : "كتبت ماكدونالد تقول 

 "ن وأن األخوات هم جمرد ضحايا هلمواألساقفة وحدهم هم امللومو
ال، ميكن لألخوات يف كثري من األحيان أن يكن فحسب " :وتكمل

 )92(."وميكنهن كذلك أن يكن ساذجاتدة، راغبات يف ذلك بش
يدها على عامل رئيس يف استمرار  ماكدونالدويف تقريرها تضع 

آخر له  لعل هناك عامالً: "، تقول"االتفاق على الكتمان" :الظاهرة هو

                                                
 –تقرير  – عتداءات اجلنسية على الراهبات يف الكنائساال..تقرير خطري  )92(
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الذي حييط ذه  "االتفاق على الكتمان"مر أال وهو دور هام يف هذا األ
   ."املشكلة

أعضاء جمالس األبرشيات وجمالس يف عدد من الدول، يتحدى و
اتمعات املسيحية الصغرية رعاة أبرشيام بسبب عالقام بالنساء 

بعض هؤالء النسوة هن زوجات أبناء  .والفتيات صغريات السن عموماً
يف ظروف كهذه، يشعر الزوج بالغضب جتاه ما حيدث، لكنه  .األبرشيات

القساوسة مشهورون بإقامة بعض و .خيجل من التصدي لقسيس أبرشيتهم
عالقات مع نساء عديدات، وكذلك بإجناب أطفال نتاج أكثر من عالقة 

   )93(.جنسية واحدة
  








    

                                                
 –تقرير  – عتداءات اجلنسية على الراهبات يف الكنائساال..خطري تقرير  )93(
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  !!المشهد الديني العالميالمشهد الديني العالمي" " خارجخارج""الفاتيكان الفاتيكان 

  

يقونة؟ يقونة؟هل تحطمت االٔ   هل تحطمت االٔ
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 كنيسة أساقفة كبري يف تصريح وصف بأنه األول من نوعه قال
 الكنيسة إن: ويليامز روان) الربيطانية اإلنغليكانية الكنيسة( كانتربري

 اليت بالطريقة يتعلق فيما" مصداقيتها كل" خسرت أيرلندا يف الكاثوليكية
 مقابلة يف ويليامز وقال .لألطفال اجلنسية اإلساءة فضيحة مع ا تعاملت

الفاتيكان إىل بريطانيا سي قبل زيارة لبابا  يب يب الربيطانية اإلذاعة هيئة مع
 تؤثر الكاثوليكية الكنيسة تواجهها اليت املشاكل إن: وصفت بالتارخيية

 وكان مؤخراً أيرلندي صديق إىل أحتدث كنت: "وقال .كله اتمع على
 إىل اخلروج أيرلندا أجزاء بعض يف جداً الصعب من بات إنه يقول

 مرتبطة مؤسسة ختسر أن" وأضاف ."اآلن الكهنة ياقة مرتدياً الشارع
 مشكلة ليست هذه مصداقيتها، كل فجأة اتمع حياة يف بعمق

 يب" وقد علقت الـ ."يف أيرلندا للجميع مشكلة إا فحسب، للكنيسة
 عن صادرة اعتيادية غري مدينة انتقادات متثل ويليامز بأن تعليقات" سي يب

  .)94(أخرى كنيسة رئيس
دالتني، فضالً عن أما تثريان وقد توقفت طويالً أمام واقعتني 

  .الكثري من األسئلة

                                                
  .2010 –إبريل  4 –جريدة الراية القطرية ) (94
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  : األوىلالواقعة 
انتهاكات جنسية ارتبطت مبؤسسة وردت يف اعتذار عن وقائع 

قال الفاتيكان إن البابا بنديكت السادس عشر سيعني رعوية معروفة، فقد 
اليت يتهم مؤسسها بأنه ضالع " فيلق املسيح"مبعوثا خاصا إلدارة أخوية 
يف إطار عملية إصالحات على النظام  أطفاليف اعتداءات جنسية على 

املكسيكي مارسيال القس واملؤسس هو  .الكهنويت يف الكنيسة الكاثوليكية
وقد  .لعشرات السنني "حياة مزدوجة"الذي عاش  ماسيل دجيوالدو

اجلنسي حبق عدد  نتهاكاامات باقتراف العديد من جرائم االوجهت له 
يف اعتذار األخوية لكن األهم أن  .كبري من القصر من طلبة الالهوت

 )95!!!(."أب لثالثة أطفال أجنبهم من سيدتني سراً"رمسي إنه 

  : الواقعة الثانية
إبريـل   – يف لوجـو  فرينانـدو  باراغواي رئيس هي اعتراف د

  !!!كاثوليكياً أسقفاً يزال ال كان عندما طفالً أجنب بأنه – 2009
 يف سنوات عشر كاثوليكياً ملدة أسقفاً –سابقاً  –الرئيس كان 

 لبدء 2006 عام اية األسقفية عن وختلى الفقري بيدرو سان إقليم
 طلبه البداية يف الفاتيكان الكنيسة، ورفض معارضة رغم السياسي مشواره

                                                
املوقع اإلليكتروين لقناة  –تقرير  –الكهنويت الفاتيكان بصدد إصالح نظامه  )95(

  :الرابط. 2010/ 5/ 2 – )اجلزيرة نت(اجلزيرة 
http://www.aljazeera.net/news/pages/68f58cf5-ccf2-

410a-9d77-c93326c31990  
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 مهامه عن وأوقفه عادي كرجلٍ والعودة الكنيسة يف اخلدمة ترك
 البابا ومنحه باالنتخابات لوجو فوز بعد موقفه الفاتيكان وغير الكهنوتية،

 بتويل له ومسح معهودة غري سابقة يف إعفاًء بنديكتوس السادس عشر
  )96(.الكنيسة لقواعد خرقاً ذلك ميثل أن دون الرئاسة

وهذا االعتراف من الرجل الذي كانت له مكانـة اسـتثنائية يف   
يف بالده يطرح العديد من عالمات االستفهام حول الكنيسة الكاثوليكية 

ومدى صحة الصورة اليت يرمسها رجال اإلكلريوس " التربية الكاثوليكية"
، وما إذا كانت عزوبية الكهنة حقيقـة أم جمـرد   الديين املسيحي عموماً

  !ادعاء تكذبه الوقائع
وكان من أهم النتائج اليت ترتبت على عاصفة االستغالل اجلنسي 

حتطُّم اهلالـة الـيت   " فضيحة عابرة للقارات" كشفت وقائعها كـ اليت
كانت حتيط بكل ما هو كنسي ال سيما يف الكنائس الباباوية اليت ينظـر  
إليها بوصفها رموز التقليد املسيحي احلقيقية، مقابل الكنائس األحـدث  
نشأة اليت جعلت اإلميان املسيحي بال أسرار وحولت دور رجل الدين إىل 

  ."اخلالص"ال " اخلدمة"رة إنسانية رسالتها احلقيقية ظاه
ومع اتساع نطاق األزمة نسـتطيع أن نقـول بـال مبالغـة إن     

  !الباباويات يف الشرق والغرب هي أيقونات حتطمت

                                                
جريدة املستقبل  –رئيس باراغواي يعترف بإجنابه طفالً عندما كان أسقفاً ) (96

  .2009إبريل  15 -اللبنانية 
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االنتـهاكات  (والثمـرة  ) أي املسيحية(إن هذا الربط بني البذرة 
عال على الكارثـة  ليس ربطاً افتراضياً، فغري قليل من ردود األف) اجلنسية

اجلنسية يف الكنيسة الكاثوليكية جتاوز الغضب على اإلكلريوس إىل فقدان 
هـددوا   بريطانيـا  إىل البابا زيارة على الثقة يف املسيحية، بل إن حمتجني

الربيطانيـة قبـل    ستار ديلي صحيفة وقالت، اإلجنيل من نسخ بإحراق
 انتهاك بسبب فضيحة مريرة باحتجاجات سيواجه البابا الزيارة مباشرة إن

" العدالـة  أجـل  من آباء" منظمة من وخطط ناشطون جنسياً األطفال
 الكنيسـة  فشـل " اعتربوه ما على احتجاجاً اإلجنيل من نسخ إلحراق

 يد على اجلنسية االنتهاكات ضحايا األطفال عن الدفاع يف الكاثوليكية
وكان من العبارات املوحية قول مؤسس املنظمة  ."الكاثوليك القساوسة

 الكنيسة كانت إذا املقدس الكتاب استخدام فائدة ما" أوكونور مات
  .)97("؟به يبشر ما متارس ال الكاثوليكية

ويرسم الكاتب اللبناين رضوان السيد صورة أكثر تركيباً حلالة 
إن الشهور األوىل من  قائالً" التأزم"و" الطموح"التناقض الفاتيكاين بني 

 أوروبا يف والربوتستانت الكاثوليك بني الصراع شهدت انفجار 2010
 وأمريكا املتحدة األمريكية، الواليات إىل الصراع ذلك امتد مث أوالً،

 بعرض ظاهرا األمر بدأ وقد .األوسط والشرق الشرقية وأوروبا الالتينية
) الربيطانيني( اإلجنليكانيني "احملافظني" على عشر السادس بنديكتوس البابا

                                                
 –حمتجون على زيارة البابا إىل بريطانيا يهددون بإحراق نسخ من اإلجنيل ) (97

 .2010سبتمرب  15 –جريدة احلياة اللندنية  –تقرير 
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 نوع من استقاللية أو خاصة ميزات مع "األم الكنيسة حضن" إىل العودة
   .ما

 احملافظة األوساط يف ظهرت اليت التذمرات وهو يف دعوته يستغل
 على وليامز روان كانتربري أسقف إلقبال الربيطانية، الدولة بكنيسة

 الكهنوت، سلك يف النساء بقبول كنيسته داخل للتحديثيني االستجابة
 الكهنة، سلك يف اجلنس مثليي وقبول األسقفية، الرتبة إىل وإيصاهلن
 احملافظني من آالف العشرة يقارب ما إن ويقال .باإلجهاض والتسليم

 سلبية على تأثريات من يتوقع ما مع البابا، لدعوة استجابوا اإلجنليكان
   .بريطانيا خارج اإلجنليكان
 للمحادثـات  للعـودة  للصني عروضه البابا زاد نفسه الوقت يف

 مع التواصل من منعتهم قد بكني كانت الذين الكاثوليك، الصينيني بشأن
 خارجيـة؛  لعالئق حيتاجون ال الذين الربوتستانت عليهم وفضلت املركز،
 الثالثـة  احلركـة  وكانـت  .أمريكية حبماية ما بشكل متتعهم عن فضالً

 عــن  متـايز  يف القـدس؛  يف املسيحية حقوق عن احلديث للفاتيكان
 لوجـود  إسـرائيل،  من ميزات على حصلت اليت الربوتستانتية الكنائس
وقد عقد  .املقدسة األماكن على اليهودية للسيطرة موالية فيها قوية أجنحة

  .مؤخرا املشرقية املسيحية مصائر لبحث كَنسياً جممعاً الفاتيكان
 واجه العالَم، أرجاء سائر يف املنسق الكاثوليكي اهلجوم لكن هذا

 "اعتداء" قبل عاصفة والفاتيكان البابا وجه يف هبت عندما كبرية انتكاسة
 يف املاضية، الثالثة العقود عرب األطفال مئات على الكاثوليك الكهنة
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 الكاثوليكية الكنيسة واجهت قد ذاا العاصفة وكانت .وغريها أوروبا
 عدة يف إفالس شبه إىل وأدت 2000بدءا من العام  املتحدة بالواليات
 عن فضالً لدفعها، اضطرت اليت املادية التعويضات لضخامة مطرانيات

   .لبنيتها الكَنسية اجلزئي االيار
 عقود، منذ عالقة كثرية حتديثية مطالب وباإلضافة إىل ذلك، هناك

 ومسؤولية منع احلمل، وحبوب املرأة، وكهنوت اإلجهاض، مثل من
 الكنائس ألكثرها استجابت مطالب وهي األبرشيات؛ يف الرعية مدنيي

 االنتشار على أثر ما هلا، الرفض شديد الفاتيكان وظل الربوتستانتية،
 واسعة جماالت اجلدد واإلجنيليني الربوتستانت وأعطى الكاثوليكي،

  .اخلصوص على الشرقية وأوروبا الالتينية أمريكا يف لالختراق
 لكن والعقل، الروح بروتستانتية وعلى سبيل املثال فإن أملانيا

وبينما  .منهم الكاثوليكي والبابا تقريباً، سكاا نصف صاروا الكاثوليك
 على الكهنة جنايات عن اعتذاراته كان يزور الربتغال مؤخراً ويكرر

 ونالتلفزي على ظهر مليونيخ، مطراناً فيها هو كان اليت الفترة يف األوالد
 .الكنيسة من خروجهم ويعلنون اعتذاراته، يرفضون وعلمانيون كهنة
 عقد – األصل يف كاثوليكية حاضرة وهي – ميونيخ مدينة ويف

 بسيدة حتتفي مؤلفة، آالف حيضره الذي السنوي مؤمترهم الربوتستانت
 األملانية، الربوتستانتية الكنيسة يف رفيعاً منصباً تتسنم كانت بروتستانتية

 يهتفون والذين .سري حادث يف ارتكبته خلطأ منصبها من استقالت لكنها
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 مث "جرائم" يرتكبون الذين وكهنته البابا "يغمزون"احلضور كانوا  من هلا
  .)98(!يتوبون وال يستقيلون ال

   

                                                
 –مقال  –االضطراب الديين بني املسيحيني الغربيني وتأثرياته على املسلمني ) (98

  .2010مايو  25 –جريدة الشرق األوسط اللندنية  –رضوان السيد 
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  1ملحق 
   

  

  
  :الربوفوسور هانز كونغ ليورونيوز

من إعتداءات جنسية  البابا كان على علم بكل ما حيدث”
 )99(”داخل الكنائس

 

   :يورونيوز   
للتحدث عن التحديات اليت تواجهها الكنيسة ينضم إلينا هانز 

أنتم  .الربوفوسور يف علم الالهوت يف مدينة توبنغن األملانية كونغ
طويلة حيث كنتما من أصغر علماء الالهوت  تعرفون البابا منذ فترة

                                                
  . 17/11/2010 –موقع يورو نيوز ) 99(
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الوقت كانت هناك دفعة من  يف ذلك .الثاينأثناء امع الفاتيكاين 
مخسني  األمل فالكنيسة كان ترغب يف االنفتاح لكن اآلن وبعد مرور

من الناس يدير  كبرياً فإن عدداً ،وعلى ضوء االعتداءات اجلنسية ،عاماً
 السيد كونغ هل تتفهمون هؤالء الناس؟ .للكنيسة ظهره

  

  : الربوفوسور هانز كونغ
إىل  جنباً يف ذلك العهد عملت .بالقلق جتاه كنيستنانعم أنا أشعر 

جنب مع جوزيف راتزنغر من أجل التجديد وملزيد من التفاهم بني 
لألسف بعد ذلك أصبح من الواضح بأن اإلدارة البابوية تستعد   .األديان

ذروته ولألسف ال بد من القول يف ظل  إصالح وصل .إلصالح الوضع
  .رالبابا بنديكوتس السادس عش

  : يورونيوز
بالعودة إىل حاالت االنتهاكات اجلنسية هل يتحمل البابا 

  يف ذلك؟ مسؤولية شخصية
 

  : الربوفوسور هانز كونغ
 حاالت االعتداءات اجلنسية تعد ذروة األزمة اليت بدأت فعالً

ال بد من القول إن البابا يتحمل املسؤولية باعتباره حامي جتمع  .اآلن
حىت وإن كان يتوىل منصب  .اثنني وعشرين عاماًمنذ أكثر من  اإلميان
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أؤكد أنه ال يوجد أحد يف  حسناً .حيدث ما البابا فهو يعرف متاماً
اجلنسي أكثر من البابا لكنه  الكنيسة الكاثوليكية يعرف حاالت االعتداء

  .لطوي مل يفعل شيئا بالنسبة هلذه احلاالت اليت تعود ألمد
بعث البابا برسالة إىل الكهنة بالعكس يف العام ألفني وواحد 

الكهنة طبقوا األمر البابوي  .القضايا بكل سرية أمرهم فيها مبعاجلة كل
االعتداءات يف مجيع أحناء العامل  لقد مت حجب كل .بشكل مطيع للغاية

 .ذلك لذلك ال ميكن أن نعفي البابا أو الكهنة من مسؤولية
  

  : يورونيوز
مثة نقاش دائر خبصوص عزوبية الكهنة والقانون الذي  حالياً

لة هل تشكل العزوبية مشك .الكهنة الكاثوليك الزواج حيظر على
   ؟كبرية وفعلية بالنسبة للكنيسة

 

  : الربوفوسور هانز كونغ
احلالية أو  بالفعل العزوبية ليست املشكلة الوحيدة لتفسري األزمة

 .أي حال توجد مشكلة كبريةحاالت االنتهاكات اجلنسية لكن على 
أمريكا الالتينية أو يف أوروبا هناك املزيد من الكنائس دون  سواء يف

علمانيون يف كثري من البلدان ميكنهم شغر هذه  هناك علماء دين .كهنة
لدينا املزيد من الكهنة  هكذا سيكون .املناصب لكن ال شيء حيدث
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جبدية يف فتح  دها التفكريوستدب احلياة يف الكنائس أكثر وميكن للمرء عن
 .باب اخلدمة يف الكنيسة إىل النساء وهذا ما حيدث يف العديد من الكنائس
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  2ملحق 
  

من رجال الدين الكاثوليك يدعون  144: مصادر أملانية
  )100(إلاء عزوبية رجال الدين

                                                
  :الرابط – 2011فرباير  4اجلمعة  –األليكترونية جملة اهلدهد  )100(

http://www.hdhod.com/%D9%85%D8%B5%D8%A7%
D8%AF%D8%B1-

%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%
8A%D8%A9-144-%D9%85%D9%86-

%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%
88%D9%84%D9%8A%D9%83-

%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-
%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%

A1-
%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%

A9-
%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_a28247.html  
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من علماء الدين الكاثوليك من  144قالت صحيفة أملانية إن 

يؤيدون فيه إجراء إصالحات  مشتركاً وسويسرا وقعوا بياناًوالنمسا  أملانيا
على رأسها إاء العزوبية اإللزامية لرجال الدين الكاثوليك  كنسية جذرية

سب صحيفة وح .يباالخنراط يف العمل الكنسي الرمس والسماح للمرأة
واحد من  األملانية الصادرة اليوم اجلمعة فإن حنو "زود دويتشه تسايتونج"

 .نثالثة من أساتذة الالهوت يف الدول املذكورة وقعوا على البياكل 
وطالب املوقعون بالسماح لعامة املسيحيني الكاثوليك باملشاركة أكثر يف 

  .ةالقرارات اخلاصة بالكنيس اختاذ
وحذر املوقعون يف البيان حسب الصحيفة من توقف اإلصالحات 

ر فضائح التعدي اجلنسي تالحقت بسرعة العام املاضي إث الكنسية بعد أن
ستينيات وسبعينيات القرن املاضي على أطفال  لرجال الدين الكاثوليك يف

ودعا املوقعون إىل البحث من خالل التبادل احلر  .ةيف مؤسسات كنسي
عن حلول إلخراج الكنيسة الكاثوليكية  والرتيه للحجج واحلجج املضادة

  ."من الشللحالة  مما أدى ا إىل"من انشغاهلا بنفسها 
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  3ملحق 
  

زواج الكهنة الكاثوليك هو عالج االنتهاكات 
  )101(األول

  

 *هانس كونغ 
    

االنتهاكات اجلنسية الكثرية اليت باشرها اإلكلرييكيون الكاثوليك 
ىل أملانيا وبينهما إواليات املتحدة يف حق أوالد وفتيان مراهقني، من ال

الكنيسة الكاثوليكية وحسب، إيرلندا، ال تلحق الضرر العظيم بصورة 
ووصف رئيس أساقفة  .فهي عرض أزمة عميقة تعانيها الكنيسة كلها

نتهاكات هذه فرايربغ روبريت تسوليتش، باسم مؤمتر أساقفة أملانيا، اال
شباط  25، والتمس امع يف بيانه اخلتامي، يف "اجلرائم القبيحة"بـ 

                                                
الهويت وهانز كونغ  – 2010/ 3/ 17 –مقال  –جريدة احلياة اللندنية  )101(
  .أملاين –سويسري 
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ىل إوهذا خطوة أوىل على طريق العودة  .، الصفح من الضحايا)فرباير(
واحلق أن بيان رئيس األساقفة  .سواء السبيل، شرط أن تتبعها خطوات

 .تسوليتش ال خيلو من أخطاء ال مناص من إعالا على املأل
يقرر البيان، أوالً، أن ال شأن النتهاكات الرهبان بالبتولة 

  ! يداًوأنا أعترض على القول هذا اعتراضاً شد .)العزوبة(
فال شك يف أن حوادث من هذا النوع حتصل يف كنف األسر 

ولكن عددها  .واملدارس واجلمعيات، ويف كنائس ال تلتزم قاعدة البتولة
العظيم يف كنائس كاثوليكية يتوىل إدارا رجال غري متزوجني، ينبغي أن 

والعزوبة هي القرينة الصرحية على عالقة  .يستوقف ويدعو اىل الفحص
ة باحلياة اجلنسية، تتردد مفاعيلها يف مسألة منع احلمل ومسائل مأزوم
ومن يقرأ العهد اجلديد ال يعصاه فهم إرادة يسوع وبولس أال  .أخرى

يتزوجا، وأن يقيما على خدمة اإلنسانية، بينما تركت حرية االختيار 
، )كاريسما(والعزوبة يف اإلجنيل تلبية حرة وطوعية  .لألفراد غري مقيدة

ويف سبيل تاليف  .ت فريضة عامة يكره عليها الناس ويؤمرون اوليس
ىل أهل كورنثوس إجنة دعا بولس، يف رسالته األوىل الشهوات املا

وقال يف  .ىل الزواج بامرأة، واملرأة اىل الزواج برجلإ، الرجل )1،7(
وعلى هذا، جيب على األسقف أن يكون ": الرسالة األوىل اىل ثيماوس

وبطرس، وتالميذ املسيح  ."زوجاً المرأة واحدةفوق الشبهات، 
ودام األمر  .وحواريوه اآلخرون، كانوا متزوجني طوال دعوم وكرازم

وال تزال  .على هذه احلال قروناً، ومل يستثن األساقفة وال كهنة الرعية
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حال الكنائس الشرقية، امللكية املتحدة بروما واألرثوذكسية، على هذا يف 
الكهنة، فالبتولة املفترضة فريضة ختالف اإلجنيل والتقليد ما يعود اىل 

 .الكاثوليكي األول، وعلى هذا جيب إلغاؤها
ويقرر البيان، ثانياً، أن محل االنتهاك اجلنسي على بنيان الكنيسة 

  ! وأنا اعترض على القول هذا اعتراضاً شديداً .»خطأ تام«
بل القرن احلادي عشر فالبتولة مل تسرِ يف النظام الكهنويت الغريب ق

ىل إمن بادروا والرهبان، وهم عازبون اختياراً وطوعاً، هم  .امليالدي
وهو نفسه قسر امرباطور  –وتواله البابا غريغوريوس السابع  .األمر

اإلمرباطورية الرومانية اجلرمانية املقدسة على الركوع بني يديه يف كانوسا 
طايل األمر وإنكاره، على رغم معارضة اإلكلريوس اإلي –) 1077(

 .ومعارضة اإلكلريوس األملاين
وصارت البتولة اإلكلرييكية، مع السلطة البابوية املطلقة واملرتع 

، فتصور اإلكلريوس "النظام الروماين"اإلكلريكي القوي، من أركان 
الغريب يف صورة طبقة اجتماعية منقطعة من الشعب املسيحي، مسيطرة 

مبصاحل على حدة وخاصة، ومنقادة انقياداً على العلمانيني، ومنفردة 
وال ريب يف أن العزوبة، اليوم، هي  .صاغراً للسلطة البابوية الرومانية

السبب األول يف نقصان الرهبان نقصاً حاداً، وترك بعضهم املناولة، 
والعالج الفعلي ليس دمج الرعيات،  .وايار املساندة الروحية الفردية

ألعباء أعباء مهمات كنيسة جديدة، بل هو إبطال وايالء كهنة مرهقني با
وال جيهل األساقفة احلال  .البتولة، مصدر الشرور األول، ورسامة النساء
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وإذا حتلوا بشجاعة القول على املأل تابعهم معظم الناس  .هذه
 .والكاثوليك

  

بروجكت "أملاين، عن موقع  -الهويت سويسري * 
   2010 / 5/3الدويل،  "سانديكايت

  وضاح شرارة :عدادإ
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  4ملحق 
  

ها املتزوجني الكنائس الشرقية تطالب بالسماح لكهنت
  )102(وروباأبالعمل يف 

 
  ) ا ف ب(الفاتيكان 

سقف نيوتن لطائفة الروم الكاثوليك يف الواليات املتحدة أعلن أ
ن يكون هلا أن الكنائس الشرقية ترغب بأاملطران كرييلس سليم بسترس 

يف الغرب على غرار ما هو حاصل مع االنغليكان الذين كهنة متزوجون 
 .يعتنقون الكاثوليكية

                                                
  :الرابط. 2010 /10/ 23 –جريدة القدس الفلسطينية  )102(

http://www.alquds.com/news/article/view/id/213158  
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ة صادرة عن الفاتيكان على ويف الوقت الراهن، تنص مذكر
مح له مبمارسة عمله ليس ي كاهن شرقي عازباًأن يكون أضرورة 

 .وروباأالكهنويت يف 

 ."نطلب تغيري هذه القرارات القدمية"وقال املطران بسترس 
س ألذي يتراالسقف املنتمي اىل طائفة الروم امللكيني الكاثوليك ا شارأو

جل أساقفة الكاثوليك من جممع األالرسالة اخلتامية يف جلنة صياغة 
اندماج كهنة انغليكانيني "ن أىل إخالل مؤمتر صحايف  وسطالشرق األ

 ."متزوجني يف الكنيسة الكاثوليكية يؤدي اىل نشوء وضع جديد
يسمح لالنغليكانيني غري الراضني عن موقف  ويف مرسوم كنسي

كنيستهم بشان املثليني والسيامة الكهنوتية للنساء باعتناق الكاثوليكية، 
مسح البابا بنديكتوس السادس عشر للكهنة املتزوجني باالستمرار يف 

 .ممارسة مهامهم الكهنوتية يف هذه الكنيسة

جممع  الذي صدر يف ختام اجتماعاتحد االقتراحات أوينص 
لتوفري خدمة رعوية لصاحل "نه أعلى السبت،  وسطساقفة الشرق األأ

اليت متنح الكهنة حرية (مؤمنينا حيثما ذهبوا، والحترام التقاليد الشرقية 
مكانية إ، سيكون من املستحسن درس )االختيار بني العزوبية والزواج

راضي التابعة للسلطة ن يكون هناك كهنة متزوجون خارج األأ
 ."مالكنسية األ
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العزوبية الكنسية "ن أىل إوسط لفتوا ساقفة الشرق األأن أال إ
ينما كان يف الكنيسة الكاثوليكية، يف أالدوام وموضع تقدير وثناء على 

 ."الشرق كما يف الغرب
بولس جنيم يف سقف املاروين اللبناين غي والثالثاء، اعترب األ

يف استمرار وجود الكنائس ن زواج الكهنة ساهم أتصرحيات للصحافيني 
من املتكلمني  ن عدداًأكما  .العراقسالمي يف د اإلاملسيحية يف مواجهة امل

كتوبر والذي سيختتم أ /وللذي افتتح يف العاشر من تشرين األيف امع ا
مكانية زواج الكهنة يف الكنائس إبقداس يتراسه البابا، دافعوا عن حد األ

 .الشرقية
بشان زواج الكهنة يف الكنيسة الكاثوليكية بعد عيد فتح النقاش أو

نة، واليت تتم تغطيتها يف فضائح التحرش اجلنسي باالطفال من جانب الكه
وروبا أز حيان من جانب رؤسائهم الروحيني، وهي فضيحة بعض األ

 .شهرأوالواليات املتحدة منذ 

مل أ"واالثنني، جدد البابا دفاعه عن عزوبية الكهنة مع تعبريه عن 
  .زاء هذه التعدياتإ" سف شديدينأو
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  5ملحق 
  

  )103(من يقف وراء محلة التشهري بالبابا وبالفاتيكان؟
  

أقر البابا بنديكتوس الثامن قانوناً كنسياً يفرض  1022يف عام 
على القساوسة عدم الزواج والتزام العزوبية وذلك من أجل التفرغ 

واثين عشر عاماً، يواجه خلَفه البابا أما اآلن وبعد ألف .للخدمة الكنسية
بنديكتوس السادس عشر طلبات ملحة من خارج الكنيسة إلعادة النظر 

   .جذرياً يف ذلك القانون، والسماح للقساوسة بالزواج
 ؟1022قانون بنديكتوس  2010فهل يلغي بنديكتوس 

 .م1022يربر أصحاب هذه الدعوة إحلاحهم بأنه قبل تاريخ 
وان قانون منع الزواج هو قانون كنسي وليس  .يتزوجون كان القساوسة

ن ظروف احلياة تغيرت، فاخلدمة الكنسية ال تتعارض إمث  .نصاً إجنيلياً
                                                

 – حممد السماك –مقال  – من يقف وراء محلة التشهري بالبابا وبالفاتيكان؟ )103(
  2010 /4/ 9 –اللبنانية املستقبل جريدة 
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جنيلية اليت تبيح الزواج بالضرورة مع الزواج، بدليل أن الكنائس اإل
   .لقساوستها تنشط وتزدهر وتتوسع يف أحناء خمتلفة من العامل

باملئة من  87 جنويب أملانيا مؤخراً، قال ويف دراسة أجريت يف
الذين جرى استفتاؤهم من املسيحيني الكاثوليك، ان عزوبية الكاهن مل 

وكان الكاردينال كريستوفر شونبور، كاردينال فيننا  .تعد أمراً ضرورياً
النمسا وهو واحد من كبار الكرادلة الواسعي النفوذ واالحترام، قد بادر 

نه تراجع بسرعة عن هذا الطرح أال إج الكهنة، ىل طرح موضوع زواإ
 .بعد أن آنس عدم قبوله من البابا نفسه وكذلك من جملس العقيدة

وكان قد فتح أبواب البحث يف هذا املوضوع الشائك تواتر 
األخبار عن قيام عدد من القساوسة باالعتداء اجلنسي على األطفال، وهي 

بالكنيسة الكاثوليكية خاصة، ولكنها مة ال تنحصر بالكنيسة عامة وال 
عديدة اخرى، منها مؤسسات ) ال دينية(تشمل مؤسسات دينية ومدنية 

مدرسية أو اجتماعية أو خريية، حيث يكون روادها حصراً من الذكور 
وقد يطالب بعض ضحايا االعتداءات بعد أن بلغوا السن  .ومن األطفال

ة وحدها دفعت الكنيسة ففي الواليات املتحد .القانونية بالتعويض
الكاثوليكية مبلغ ملياري دوالر تعويضات ملثل هؤالء الضحايا الذين 

ولقد اضطرت الكنيسة لبيع كثري من  .1992تعرضوا لالعتداء منذ عام 
  .أمالكها حىت تتمكن من توفري هذا املبلغ الكبري
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ىل تقدمي إوفوق أعباء هذه التعويضات املالية املرهقة، اضطر البابا 
وهو ما فعله مرة ثانية عندما اكتشفت عملية مماثلة يف  ..اعتذار للضحايا

 .واآلن يف أملانيا ..وقبلها يف النمسا واستراليا وكندا ..يرلندةأ
وألنه ال التعويضات املالية، وال االعتذارات املعنوية تكفي ملعاجلة 

فروض املشكلة، كان الطلب بضرورة إعادة النظر يف قانون منع الزواج امل
 .!قره بنديكتوس؟أفهل يلغي بنديكتوس ما  .على الكهنة والقساوسة

ن اتمعات الغربية يف أال بد من اإلقرار بأمر أساسي وهو 
الواليات املتحدة وكندا واستراليا وأوروبا مل تكن وحدها اليت شهدت 
حوادث اعتداء على األطفال، إال أن هذه اتمعات الغربية تتمتع بثقافة 

وهي ال تلقي  .وتتحمل تبعات هذا اخلطأ ..عتراف العلين باخلطأاال
ن أما يعين  .خرىأبآثامها حتت مقاعد املعابد، كما قد تفعل مؤسسات 

نه مل تقع حوادث أدعاء بتعرضهم لالعتداء، ال يعين عدم تقدم ضحايا لال
اعتداء يف مدارس ومؤسسات تعىن باألطفال أو تابعة هليئات ومنظمات 

و عامة يف الكثري من الدول يف آسيا أغري مسيحية أو مدنية خاصة دينية 
 .وافريقيا

ففي أملانيا وحدها بلغ عدد حاالت االعتداء على األطفال اليت 
كاهناً خيضعون  14وهناك  .حالة 250اعترف أصحاا ا حىت اآلن 

ويف الربازيل أحيل  .حالة 350ما يف هولندا فقد سجلت أ .اآلن للتحقيق
 .باحي مع أحد األوالدإىل احملكمة بتهمة تسجيل فيلم إثالثة قساوسة 
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مل ينكر الفاتيكان وقوع هذه احلوادث وإن كان عددها حمدوداً 
جداً بالنسبة لعدد القساوسة والكهنة الذين يعملون يف خدمة الكنيسة 

ألف  400وايل ومؤسساا يف خمتلف أحناء العامل والذين يقدر عددهم حب
 .كاهن من خمتلف املستويات الكهنوتية ومن خمتلف اجلنسيات والثقافات

ىل محلة تشهري واسعة النطاق على إغري ان الفاتيكان يشعر أنه يتعرض 
خلفية هذه األحداث اليت تشكل ظاهرة سلبية يف العديد من اتمعات 

إسرائيل ف .وهنا بيت القصيد .ويف معظم املؤسسات األهلية األخرى
حتاول الضغط على البابا بنديكتوس السادس عشر لوقف االجراءات اليت 

جل تطويب البابا بيوس، الذي اعتلى السدة أيتخذها الفاتيكان من 
ن أسرائيل يف ذلك إوحجة  .البابوية خالل احلرب العاملية الثانية، قديساً

جتياح النازي ىل االإالبابا تعمد عدم محاية اليهود عندما كانوا يتعرضون 
 .الذي أودى حبياة مئات اآلالف منهم

ن البابا بنديكتوس الذي يرفض التهمة من حيث األساس، أغري 
سرائيل ومن إلذلك تعترب  .أصر على املضي قدماً يف اجراءات التطويب

ورائها احلركة الصهيونية العاملية اليت تسيطر على قطاع واسع من اإلعالم 
البابا بيوس هو مبثابة مكافأة له على عدم محاية ن تطويب أيف العامل، 

 .اليهود من املذابح النازية
أداتني  –عالم العاملي املتصهني استخدم اإلعالم الصهيوين أو اإل

داة األوىل عبارة عن كانت األ .با بنديكتوس السادس عشرللتشهري بالبا
فعاً وفرض شاباً يا ترويج نشر صورة له وهو باملالبس النازية عندما كان
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ولكن  .ىل حركة الشبيبة النازيةإاالنضمام والد جيله، أعليه، كسائر 
ن البابا دخل املدرسة الالهوتية أذلك  .عملية االبتزاز تلك مل تؤد مثارها

طار نه مل يتسن له القيام بأي نشاط كشفي يف اإلأفور ذلك حبيث 
 .النازي

ما االداة الثانية، فهي اامه بأنه عندما كان مطراناً على أبرشية أ
كان على علم بأن احد الكهنة  2001ميونيخ يف جنوب أملانيا يف عام 

وانه كان يعرف يف ) سنوات 10و  14( اعتدى جنسياً على ولدين 
ىل موقع آخر بدالً إىل نقله إحينه بامسه الكاردينال جوزف ريتسنغر، عمد 

ن الكاردينال أذ إوهي مة ثبت بطالا،  .ىل القضاءإوحتويله دانته من ا
مل يكن على علم حبالة ذلك الكاهن كما أكدت  –صبح البابا أالذي  –

 .الوثائق الرمسية يف املطرانية
ن مثة أساساً إلثارة قضية اجلرائم اجلنسية ضد أال شك يف 

 يغطّ على ملكرها؛ وهو فالفاتيكان ذاته مل ينكرها ولكنه استن .األطفال
ن الفاتيكان أغري  .مرتكبيها ولكنه أدام ومحلهم على االعتراف العلين

يتعرض للضغط اآلن من أجل عدم االكتفاء باعتبار االعتداء اجلنسي 
  .خطيئة، بل جرمية

ما اجلرمية فتعاجل أمام القضاء أفاخلطيئة تعاجل داخل الكنيسة، 
؛ أما تأهيل املرتكبعادة إالج الكنسي الهويت تأدييب يتطلب الع .املدين

 .وشتان بني األمرين .العالج القضائي فهو عالج عقايب تشهريي
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 1.5(حيرص الفاتيكان، بصفته املرجع األول للمسيحية يف العامل  
ن حيافظ على صدقية الكنيسة واحترامها حىت يتمكن أ) مليار كاثوليكي

ه الروحية، أما أعداؤه فيحاولون أن يوظفوا من مواصلة اداء رسالت
 .سقطات بعض رجاله أداة للطعن به ومبا ميثل

أمام تصاعد هذه احلملة خاصة يف أجهزة االعالم الغربية جيد 
 :الفاتيكان نفسه مضطراً لإلجابة على سؤالني أساسيني

يتعلق السؤال األول مبوقف البابا من مبدأ رفع احلظر عن زواج 
 ..ملوافقة تعين تغيرياً جذرياً يف بنية املؤسسة الدينية الكاثوليكيةفا .الكهنة

مر مقبول ن هذا األأوال يبدو  .على النحو الذي تعرفه الكنائس االجنيلية
 ..من البابا وال حىت من جملس الكرادلة، املؤمتن على العقيدة الكاثوليكية

زواج الكهنة لن  عادة النظر يف القانون الكنسي املتعلق بعدمإولذلك فإن 
 .يطرح على البحث يف املستقبل املنظور

ذا كان البابا يوافق على اعتبار عملية إأما السؤال الثاين فيتعلق مبا 
مبعىن أن  .االعتداء اجلنسي على األطفال، جرمية وليس جمرد خطيئة فقط

ىل القضاء اجلزائي، وهو أمر ال سابق له إاجلرمية تستدعي تسليم املرتكب 
حد منهم بلباس كهنويت أمام قضاء أإذ مل ميثل يف تاريخ الكنيسة، 

 .يضاًأن هذا األمر سوف يتغري يف املستقبل املنظور أوال يبدو  ..جزائي
فمع تصاعد احلملة االعالمية املربجمة على البابا وعلى الفاتيكان، 

عشر يتعامل مع هذه احلملة بثقة أكرب فإن البابا بنديكتوس السادس 
وتبدو اامع الكنسية الكاثوليكية يف العامل  ..بالنفس وبالكنيسة وقوانينها
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حتاول أن توحي به هذه احلملة، وأشد متسكاً بالثوابت  أكثر متاسكاً مما
  .ةالكنسي
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  :6ملحق 
  

 )104(تاء التأنيث ضالعة يف الفضائح اجلنسية الكنسية
  

أعلن عن تعرض عدد كبري من األطفال العتداءات جنسية على 
ثار أن أيت بعد أعالن عن تلك االعتداءات ياإل .أيدي راهبات كاثوليك

عالمي كتاب لبادي دويل وهو ضحية سابقة كشف فيه عن االهتمام اإل
املعاناة اليت عاشها يف إصالحية تابعة للكنيسة اإليرلندية، حيث بدأت 

 .من راهبات ..رحلة تعرضه إلعتداءات جنسية متكررة 
يف الوقت الذي انصب فيه اهتمام خمتلف وسائل اإلعالم على 

ما مت ذكره من معلومات تتحدث عن مدار األشهر القليلة املاضية على 
تعرض صبية وأطفال قاصرين النتهاكات جنسية على يد جمموعة من 

                                                
. 2010/ 4/  24 –أشرف أبو جاللة : تقرير –موقع إيالف اإلخباري  )104(

  :الرابط
http://www.elaph.com/Web/news/2010/4/555195.html   
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يف عدد من املدارس الداخلية بدول أوروبية وكذلك  الكهنة الشواذ جنسياً
يف الواليات املتحدة األمريكية، مت الكشف مؤخراً كذلك عن تعرض عدد 

 .ة على أيدي راهبات كاثوليككبري من األطفال العتداءات جنسية مماثل
وتشري اليوم صحيفة إن آر سي هاندلسبالد اهلولندية إىل تلك 
التفاصيل املثرية اليت سردا الصحافية بيترا جوريسني، تبلغ من العمر اآلن 

بعد كشفها عن تلك املأساة اليت تعرضت هلا على يد ممرضة  اًعام 59
حيث  .ثوليكية بإيندهوفنكانت تعمل يف مستشفى السيدة العذراء الكا

  .كانت تتسلل ليالً  إىل الغرفة اليت تقيم ا

مل تتسبب الراهبة يف " :ومتضي جوريسني لتقول يف هذا السياق
يومض أمام ) وجهها الشيطاين ( زلت أرى  تدمري حيايت، رغم أين ما

ال أسعى اآلن للحصول على  .عيناي مرة واحدة على األقل كل يوم
أية تعويضات مالية، لكن كل ما آمله بالفعل هو أن جيري التحقيق يف 
تلك االنتهاكات اجلنسية اليت قامت ا الراهبات خالل عقدي 

 ."اخلمسينات والستينات من القرن املاضي
سيدة النتهاكات مماثلة منذ  29هذا وقد مت الكشف عن تعرض 

هولندية يف نشر شهادات أدىل ا ضحايا لتلك أن بدأت وسائل إعالم 
وتبني أن عشرة سيدات تعرضن  .االنتهاكات بداخل الكنيسة الكاثوليكية

لالنتهاكات على يد جمموعة من الكهنة الذكور، يف حني قالت تسعة 
وقد  .عشر سيدة إن كن ضحايا لتلك االعتداءات على يد راهبات

ير اليت حتدثت عن سوء املعاملة من اتضح كذلك أن من بني مجيع التقار
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من االنتهاكات اليت %  40قبل الراهبات، كانت هناك نسبة تقدر بنحو 
  .طالت األطفال

 كما كشفت مجيع السيدات النقاب عن أن املمرضات كن
يصدرن أوامر تقضي باحملافظة على أجواء احلب اجلسدي والعاطفة يف 

خاصة وأن معظم تلك املنازل كانت  .املنازل واملعاهد اخلاصة باألطفال
تشتهر باملناخ القاسي والقمعي، الذي أدى إىل اإلذالل والعنف الوحشي، 

وتلفت الصحيفة يف ذات السياق إىل أن  .بدوافع سادية يف بعض األحيان
جوريسني مل تكن الوحيدة اليت أشارت إىل هذا النظام الذي كان يتم 

وتشري إىل أن املمرضات كن يزرن  .إتباعه يف املستشفى اليت مكثت ا
العشرات من املستشفيات واملالجئ ودور املسنني يف مناطق كاثوليكية 

  .من هولندا
مث تنتقل لتلفت إىل واقعة اعتداء أخرى تعرضت هلا سيدة تدعى 
مريايب أوبريماير كانت تعيش يف مدرسة ماريا الداخلية مبدينة أمريسفورت 

تذكر حىت اآلن أمساء الراهبات اخلمسة اللوايت اهلولندية، حيث مازالت ت
مث متضي لتقول إن الصراخ، والضرب، واإلمساك باألطفال  .قمن بتعذيبها

ً  هلم حىت على  بصورة إجبارية من أذرعتهم، أو عزهلم يف زاوية عقابا
أكثر التجاوزات بساطة، كانت مجيعها ممارسات شائعة خالل عقدي 

وتشري الصحيفة كذلك إىل أن  .قرن املنقضيالستينات واخلمسينات من ال
املبادئ التربوية يف تلك املرحلة كانت تسمح بالعقاب البدين، يف املدارس 

 .وكذلك يف املنازل
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إىل هنا، تؤكد الصحيفة على أن أغلبية التقارير اليت حتدثت عن 
انتهاكات قامت ا الراهبات كانت ذات صلة باالعتداءات اجلنسية 

وتلفت هنا إىل أن  .جتاوز حىت أكثر معايري تلك احلقبة ليونة والعنف الذي
ممرضة حتت التدريب كانت تبلغ من العمر ستة عشر عاماً، يف مدرسة 
ً  على ممارسة اجلنس مع  هريلني للقابالت، كانت تجرب مراراً وتكرارا

وعندما علمت إدارة املدرسة حبقيقة األمر،  .راهبة على مدار مثانية أشهر
  .رد الفتاةمت ط

دي "يف غضون ذلك، كشف تقرير نشرته اخرياً صحيفة 
اهلولندية عن واقعة تثبت حقيقة تعرض صبية صغار النتهاكات " تلغراف

حيث أشارت إىل تلك الواقعة اليت تعرض خالهلا  .على أيدي راهبات
شخص يدعى هريمان هاريندز، لالعتداء من قبل راهبات يف مدرسة 

وتلفت  .كاثوليكية داخلية خالل عقد اخلمسينات من القرن املاضي
ً  إىل إقدام املزيد من األشخاص الذين تشجعوا للمجاهرة  الصحيفة أيضا

عندما كانوا أطفاالً، بعد أن نشرت  حبقيقة تعرضهم النتهاكات مماثلة
عن فضيحة  إذاعة هولندا العاملية وصحيفة إن آر سي هاندلسبالد تقريرمها

 .االنتهاكات اجلنسية بداخل الكنيسة الكاثوليكية قبل أيام

مل أحتدث عن " :وتنقل الصحيفة يف هذا السياق عن هاريندز قوله
ً  يصعب  وأنا اآلن ال  .إثباتههذا األمر من قبل ألن ذلك كان زعما

وقد  .أحبث عن التعويض أو االعتذار، فقد توفيت معظم الراهبات
بدأت تلك االنتهاكات على يد املمرضات يف وقت كان عمري إحدى 
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وعندما كنت أتواجد يف احلمام، كن يقمن مبداعبة قضييب  .عشر عاماً 
كما كن يقمن بوضع يدي أسفل مالبسهن وحنو  ..جلعله ينتصب 

  ."بسهن الداخليةمال
بعدم صحة  2007يذكر أن راهبة كاثوليكية دفعت يف اية عام 

غري الئقا حبق طفل، يف ما يتعلق  ارتكاا سلوكاًتقريرين حتدثا عن 
باامات تواجهها منذ عقد الستينات من القرن املاضي، حني كانت 

ارير وأشارت تق .تعمل كناظرة ومعلمة يف مدرسة كاثوليكية مبيلواكي
صحافية أمريكية حينها إىل أن تلك الراهبة وتدعى، نورما غيانيين، 

عاماً ، تواجه عقوبة باحلبس تصل إىل عشرين عاماً، بعد أن  79وعمرها 
وجه هلا احملققون اامات باالعتداء اجلنسي على اثنني من الطالب 

  .الذكور

بادي يروي معاناة كاتبه بعدما صمت عمراقرر ال  "كتيبة اهللا"
دخل يف أن أان يكشف املعاناة اليت واجهها بعد  38دويل  يف سن ال

صالحية تابعة للكنيسة االيرلندية حيث تعرض بانتظام إىل إسن الرابعة 
 ."شدألو تكلمنا لكنا خاطرنا بالتعرض لعقوبة "العتداءات جنسية، 

م بادي توفيت بعد اصابتها بالسرطان، وانتحر والده أوكانت 
قرر وضعه يف معهد  1955نظاره، وحني نظر القضاء يف ملفه يف أحتت 

رسل حني كان عمره أمر يرعاه، وأمتخصص لاليتام، لعدم وجود ويل 
ربع سنوات اىل اصالحية يف كابوكني حيث تعرض النتهاكات جنسية أ

 .وجسدية وعقلية
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اخلوف كان يتملك االطفال ومينعهم من التحدث عن  نأبيد 
ن حنلم أمكاننا حىت إمل يكن ب"معانام، وقال دويل لوكالة فرانس برس 

ي شيء ذا اخلصوص نتعرض للضرب، أباخلوض يف ذلك، ولو قلنا 
ولذلك  .طفالوميكن ان حنرم من الغذاء، ومن اي تواصل مع باقي األ

 ."فقد كنا نغض الطرف

ولفت إىل أنَّ الكنسية ذات السلطة " لقد ساد الصمت"وأضاف 
وحني  .املطلقة عتمت على املوضوع وفرضت طوقًا حمكما على الضحايا

و توتر العضالت، ومت أصيب بادي بداء الوهن أبلغ الثامنة من العمر، 
خرى أعمال عنف نقله من مستشفى ديين اىل آخر حيث تعرض أل

نا ألقد دخلت املستشفى و"وقال بادي  ."عمليات جراحية" ـوخضع ل
ومل يعد بامكانه " مشي على قدمي، وخرجت منه على كرسي نقَّالأ

 .استخدام رجليه

مام أحني جلست "، 38 ـولزم الضحية الصمت حىت سن ال
كتيبة " :، وكتب كتابا عنوانه"ساروي لك حكاية" :حاسويب وقلت له

، "مر بالغ اخلطورةأري ونشره نه كتاب مثإقال "، و1990صدر يف " اهللا
ول أصبح بادي بذلك أورفعت دار نشر مستقلَّة التحدي وتولَّت االمر، و

) ..(مل جيد آذانا صاغية "ن الكتاب أمن كشف عن هذه الفضيحة، غري 
 .، كما قال"حيث رفضت العقلية االيرلندية تصديقه

وما زاد الريبة يف رواية بادي، حديثه عن تعرضه العتداءات 
جنسية من راهبات يشرفن على شؤون االصالحية اليت وضع فيها، وليس 
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ة أن امرأن عددا كبريا من الناس مل يكن يتصور إ"وقال  .من قبل رجال
  ."ن تقترف مثل هذه الفظاعاتأميكن 

دى يف أمر الذي حا كبريا، األن الكتاب سريعا ما القى جناأغري 
عالمي الواسع الذي نشهده حاليا ثارة االهتمام اإلإىل إاية املطاف 

ضواء مل تسلَّط بالكامل على ن األأطفال، غري أباعتداءات الكنيسة على 
مستمر " نكاراإل"ن أويرى بادي دويل  .يرلنداأهذه السنوات السوداء يف 

يف ) جالدوه(ملاذا مل يتم وضعهم " :غضب هلذه اجلرائم، وهو يتساءل يف
ا عمليات اغتصاب الطفال، وهذه جرائم إ"ويضيف " السجن؟

وتعرضت  ."ن حيالوا مجيعهم مبن فيهم البابا، على القضاءأخطرة، جيب 
االعتداء على األطفال على " مزاعم"الكنيسة الكاثوليكية هلزة قوية بسبب 

 نطاق 
الكاثوليك يف أيرلندا، إىل جانب املئات من واسع، من قبل رجال الدين 

الناس الذين يقولون إم تعرضوا لالعتداء اجلنسي يف أملانيا والنمسا 
 .وهولندا، إىل جانب مزاعم تطال البابا نفسه

ازاء االعتداء " باختاذ اجراءات"ربعاء وكان البابا قد تعهد يوم األ
باشرة للمرة األوىل حول على األطفال من قبل القساوسة، يف تصرحياته امل

ويف وقت سابق من الشهر اجلاري، أعلن الفاتيكان  .االدعاءات األخرية
أنه بصدد إرساء قواعد وضوابط إلصالح نظامه بشأن التعامل مع 
اامات االعتداء اجلنسي، املتورط فيها كهنة يف الكنائس، لكنه مل 

  .يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بتلك الضوابط
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  :7 ملحق
  

  )105(عزوبية الكهنة مل تعد سرا مقدسا يف بولندا
 

قال أكثر من نصف الرهبان يف بولندا أم يرغبون يف الزواج، 
يطرح  بدو أن هناك سؤاالًبينما يعتقد أن ثلثهم قد خالف نذر العزوبية وي

  : نفسه وهو
هل من املعقول أن حيافظ الرهبان على نبذهم للجنس يف عاملنا 

 احلايل؟ 

لقد كنت " :عاماً 58 ويقول جوزيف ستريرتسكي ذو الـ
وأنا راهب صغري، لكن ويف حلظة معينة بدأت الوحدة تفسد  سعيداً

                                                
حممد عبد : ترمجة – ثيس بابوت: تقرير –موقع إذاعة هولندا العاملية  )105(

  .2009/ 2/ 8 – الرؤوف
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وقد وجد نفسه يف مواجهة معضلة عندما التقى بسيدة شعر " .سعاديت
قضاها كراهب قرر ستريرتسكي ترك  عاماً 16وبعد  .مبيل شديد جتاهها
لقد فكرت " :ويقول ستريرتسكي، الذي أجنب طفلني .الكنيسة والزواج

فقد توصلت إىل  .يف األمر طيلة أربع سنوات قبل أن اختذ هذا القرار
 " .غري سعيد الرأي بأنه ليس من املعقول أن أظل كاهناً

 عالقات جنسية
وليس جوزيف ستريرتسكي الوحيد الذي عاىن من متطلبات 

 800حيث توصل عامل اجتماع بولندي حتدث مع أكثر من  .الكهنوت
من الرهبان %  54راهب وكاهن إىل استنتاج مفاده أن ما يقرب من 

كما اعترف أكثر من ثلثهم بإقامة  .يرغبون يف احلياة بصحبة نساء
أم مرتبطون بعالقات جنسية %  12عالقات جنسية مع نساء وقال 

ويسالف دافيدوسكي حيال هذه  وال تنتاب الدهشة الكاهن .دائمة
أعرف الكثري من الكهنة السابقني الذين " :األرقام وهو ما يشرحه قائالً

لن أندهش لو علمت أن األساقفة ميارسون اجلنس هم  .تركوا الكنيسة
 ".ولريمها منكن حبجر من كان بال خطيئة .ففي النهاية هم بشر .أيضاً

 مسلماً ن مل تعد أمراًويقول األب دافيدوسكي أن عزوبية الرهبا
فاحلاجة إىل إقامة عالقة تعكس  .به داخل الكنيسة الكاثوليكية البولندية

   .وعلمانية منذ سقوط الشيوعية التغريات يف اتمع الذي صار أكثر تفتحاً
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وهذا هو السبب الذي جيعلن  .إن العزوبية ليست باألمر اهلني"
فقد تربوا  .دائما أقول للسباب أن عليهم أن يفكروا يف األمر بتروي

على أن االلتحاق بسلك الكهنوت شيء مجيل يتطلب بعض 
 " .لكن الكهنوت مل يعد براقا هذه األيام .التضحيات

 حياة زوجية
ويعد نبذ الرهبان للجنس أحد اجلوانب األساسية للتعاليم 

فاحلياة الزوجية قد  تقع عائق يف طريق العالقة بني الراهب  .يةسيحامل
وباإلضافة إىل ذلك فإن اخلوف من حماباة األبناء والتوريث  .والراهب

داخل الكنيسة كان مبثابة حجة أخرى استشهد ا لتطبيق مبدأ عزوبية 
  .الكهان

لكن الصحفي والباحث يف التاريخ الكنسي أدم سوزستكيفيتش 
عزوبية الرهبان ليست من العقائد األساسية للمسيحية  يرى أن

ويتوقع أن  .من العصور الوسطى الكاثوليكية وأنه مل يتم تطبيقها إال بدءاً
 .تراجع االهتمام باالنتساب إىل سلك الكهنوت سيثري النقاش مرة أخرى

أنه لفكرة سخيفة أن يعزف املرء عن اجلنس من أجل الكنيسة "
بينما حىت يف بولندا، اليت تعد األكثر كاثوليكية بني الدول الكاثوليكية، 

ال أتوقع  .األوروبية، يتراجع عدد الذين يرغبون يف أن يصبحوا رهباناً
ما  أي تغريات مع البابا احلايل بنديكت السادس عشر، لكن شيئاً

 " .سيتغري من بعده
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وستظل فكرة زواج الكهنة تابو داخل الكنيسة الكاثوليكية يف 
  .املستقبل القريب

أنه ملن اخلطأ االعتقاد بأن تأسيس الكاهن ألسرة ونبذه "
فهناك شخص : أنا أرى األمر من منظور خمتلف .للعزوبية خيانة للرب

يرفض أن يعيش حياة مزدوجة لكنه صادق ونزيه حيال من حيب 
  " .وحيال الرب يتحمل عبء كبري لكنه على األقل صادق
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  :8ملحق 
  

قساوسة يطالنب البابا السماح هلم مبمارسة عشيقات 
 )106(اجلنس

 
وجهت نساء إيطاليات، كن عشيقات قساوسة، رسالة إىل البابا 

  تدعوه إىل إلغاء قاعدة
 .حترمي اجلنس عليهم

  : لندن
عشيقات قساوسة  يطاليات اللوايت كنوجهت عشرات النساء اإل

ىل البابا بنديكت السادس إلسر، رسالة مفتوحة  اورهبان كاثوليك يف
                                                

. 2010/ 5/ 28 –د عبداالله جمي: تقرير –موقع إيالف اإلخباري  )106(
  :الرابط

http://www.elaph.com/Web/news/2010/5/565309.html  
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اجلنس عليهم يف الكنسية  عشر يطالنب فيها بالغاء قاعدة حترمي
غري مسبوقة، ان  حدى املوقعاتإوتقول الرسالة اليت اعتربا  .الكاثوليكية

 نأن تكون له مشاعر، وأقرانه من البشر، وأالقس حيتاج اىل العيش مع 
 .لحيب ويلقى احلب باملقاب

يعيشون يف "ولئك الذين أىل تفهم وضع إالة كما تدعو الرس
يف منحها لنا، والذين خيربون على  السر حلظات قليلة يفلح القس

 ."مأساس يومي شكوك رجالنا وخماوفهم وهواجسه

وكانت قضية حترمي اجلنس على القساوسة والرهبان الكاثوليك 
البابا مارس املاضي عندما اقترح مستشار  /آذار أُثريت من جديد يف

ن ألغاء التحرمي ميكن إن أشونبورن  وأسقف فيينا الكاردينال كريستوف
ىل التراجع إمث سارع  ة،حيد من االعتداءات اجلنسية اليت يرتكبها القساوس

  ."ةاملقدس"فة عن اقتراحه بعد حديث البابا عن مبدأ حترمي اجلنس والع
رد البابا ن مسعن أن قررن توجيهها بعد إوقالت كاتبات الرسالة 

قدسية ما هو غري "هذا الرفض بأنه يؤكد  برفض املقترح واصفات
النساء املوقعات على  شارتأو .نسان نفسهبل قاعدة وضعها اإل" مقدس

القرون  ن هناك الكثري من األمثلة على قساوسة متزوجني يفأىل أالرسالة 
 الكنيسةن القساوسة الذين يتبعون شعائر أوىل من الديانة املسيحية، واأل

ولئك أن يكونوا متزوجني مثلهم مثل أكن الكاثوليكية الشرقية اليوم مي
  .ةىل اعتناق الكاثوليكيإجنيلية قبل االنتقال من الكنيسة اإل الذين تزوجوا
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عن احدى املوقعات على الرسالة،  الغارديانونقلت صحيفة 
 ن الرسالةإاليت تعمل مديرة مكتب،  ـ عاماً 42صافينا سولومون ـ 

مساءهن عليها عن أسجلن  امرأة تقريباً 40ىل البابا نالت تزكية إاملوجهة 
) ) Il Dialogo ديالوغو(ـ طريق منتدى الكتروين يرتبط مبوقع ال

  .ولكن ثالث نساء فقط نشرن أمساءهن حلساسية املوضوع .)احلوار(
ن النساء اللوايت يهجرهن عشاقهن القساوسة يفقدن أسولومون  ضافتأو

الكاثوليك يتربون على إعطاء القساوسة مرتلة  ألن بالرجال عموماً الثقة
 .اعلي

وقالت انتونيال كاريسيو، وهي امرأة أخرى من املوقعات على 
ما يبيت الليل يف  عالقة مع قس برازيلي كان كثرياً قامتأا إسالة ، الر

ين ومل يعط"ىل روما فغادر إبعالقتهما نقل  وعندما عرف قس آخر .مرتهلا
   ."ةخامت خطوب
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  :9ملحق 
  

ز أركان " جنسي شذوذ"فضيحة شبكة فساد و
 )107(الفاتيكان

  
  الفاتيكان أوقف املرتل عن العمل

   – (CNN) روما، إيطاليا
  

لتسجيالت تعود التصاالت هاتفية  أظهرت وثائق رمسية إيطالية
بشبكة دعارة  جتسست عليها الشرطة تورط مرتل يف جوقة الفاتيكان

                                                
  :الرابط. 2010/ 4/ 5 –موقع سي إن إن اإلخباري  –تقرير  )107(

http://archive.arabic.cnn.com/2010/entertainmen
t/3/6/vatican.gay/  
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من الرجال املستعدين ملمارسة الشذوذ  مثلية، أمن من خالهلا عدداً
مع موظف حكومي إيطايل، يتمتع يف الوقت عينه مبنصب ضمن  اجلنسي

نبالء " عشر، باموعة املعروفة بـ حاشية البابا بندكيت السادس
النيجريي، طوماس  ف هذا الدور للمرتلاوجاء اكتش. "صاحب القداسة

 شندو إيهيم، وامليول الشاذة للموظف أجنيلو بالدوتشي، خالل حتقيقات
كانت ترمي إىل كشف إمكانية وجود فساد يف صفقات حكومية، كان 

الشركات الفائزة ا، وبينها أعمال البناء يف  بالدوتشي يشرف على حتديد
   .مطار بريوجيا

ضمن مناصب شرفية " صاحب القداسة نبالء"وتعمل جمموعة 
يف استقبال  ن رواتب، وهم مبثابة حجاب للبابا، وتتركز مهمامدو

 وكانت الشرطة.رؤساء الدول واحلكومات ومرافقتهم إىل مكتب البابا
اإليطالية قد قبضت على بالدوتشي مع ثالثة موظفني كبار آخرين ورجل 

احلصول على رشى لقاء تسهيل الفوز بصفقات حكومية،  أعمال بتهمة
شكل مبالغ مادية أو هدايا عقارية  إن الرشى توزعت علىوقالت الشرطة 

  .بعد وخدمات جنسية، علماً أن القضاء مل ينظر بالقضية
وأعرب فرانكو كويب، حمامي بالدوتشي، عن غضبه حيال كشف 

وطبيعتها، وقال إن عرض األمور الشخصية اليت  الصفقات اجلنسية ملوكله
كما رجح أن يقوم " عيبةم": هال صلة هلا بالتحقيقات على حد قول

وكانت  .اخلاصةي مبالحقة املصادر اليت عرضت تفاصيل حياة بالدوتش
اإليطالية قد أجرت مقابلة مع املرتل النيجريي إيهيم، قال " بانوراما"جملة 
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خالهلا إنه كان جيلب الرجال إىل بالدوتشي ليمارس اجلنس معهم مع 
اضيني وعاملني يف عرض العامل، مبا يف ذلك ممثلني وري خمتلف أحناء

  .معاهد الهوتية األزياء، وصوالً إىل طالب يف
وحبسب إيهيم، فإن بالوتشي كان يفضل الرجال الذين هم فوق 
سن األربعني، ويرى أن الشباب يف منتصف العقد الثاين من عمرهم 

تسجيالت االتصاالت اهلاتفية عدد  وتشري وثائق. "صغار جداً بالنسبة له"
وإيهيم، حيث يقول  حول القضايا اجلنسية بني بالدوتشي من احملادثات

 لدي ثالث أو: "املرتل النيجريي للمسؤول اإليطايل خالل اتصال معه
بينهم رجالن من .. أربع قضايا جيدة جداً لك إن مل تكن مشغوالً

ميكن تدبري .. أجنيلو ومها يشكالن فرصة جيدة لقد رأيتهما يا.. كوبا
  ."شيء ما فوراً

إذا كنت ترغب ميكنين : "لبالدوتشي تصال آخر قال إيهيمويف ا
هم األفضل  من: "فريد بالدوتشي ،"رتب حضورمها بشكل متتايلأأن 

األفضل مها من ذكرما لك : "فيجيبه إيهيم ،"ّبني من عرضت علي
 ".اأول األمر، رجل من بالونيا والثاين من روم

سنة أنه كان  39وزعم املرتل النيجريي الذي يبلغ من العمر 
باملقابل، ذكر مصدر . عائلته مادياً يف نيجرييا يقوم ذه املهمة ملساعدة

قرر إعفاء إيهيم من منصبه  رفض كشف امسه يف الفاتيكان، أن البابا
أنه لن  ضمن جوقة الفاتيكان، أما بالنسبة لبالدوتشي، فأشار املصدر

" حب القداسةنبالء صا"يتمكن حالياً من ممارسة مهامه ضمن جمموعة 
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وأضاف أن القضاء مل يدن املوظف اإليطايل  ،يف السجن بسبب وجوده
  .آخر للكنيسة يف حال حصل ذلك بعد، متوقعاً أن يكون هناك موقف
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  :10ملحق 
  

 )108(للقساوسة سجل إلنشاء تدعو سويسرا
 

  يعاقبه مل لكنه مرييف القس بقضية علم على كان البابا
 مركزي سجل إنشاء إىل لويتارد دوريس سويسرا رئيسة دعت

 املزيد من ملنعهم أطفال ضد جنسية انتهاكات يرتكبون الذين للقساوسة
 جنسية انتهاكات فضيحة فيه جتتاح وقت يف وذلك .م االختالط من

 إيذاء عن مزاعم يف السويسرية الشرطة وحتقق الكاثوليكية، الكنيسة
 .أطفاالً قساوسة

                                                
 3/ 29 –) اجلزيرة نت(املوقع اإلليكتروين لقناة اجلزيرة  –تقرير  )108(

  :الرابط. 2010/
http://aljazeera.net/news/pages/9a4a01d3-676d-4346-

bdf4-c13761540f5e  
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 الديين أو املدين القطاع من اجلناة كان سواء" :لويتارد وقالت
 دون السويسري اجلنائي للقانون خيضع كالمها فارق، هناك فليس

 ."استثناءات
 مع اجلنسية املمارسات مرتكيب" أن ضمان املهم من أن وأضافت

 التفكري" وجيب ،"األطفال مع للتعامل أخرى فرص هلم تتاح ال األطفال
 متاما االنتهاكات، هذه مثل يرتكبون الذين للقساوسة سجل إنشاء يف

 ."املدرسني مع احلال هو مثلما
 القساوسة مؤمترات إن اليومية تسايتونغ زونتاغز صحيفة وقالت

 قبل السجل إنشاء قضية لبحث طارئ اجتماع عقد تبحث سويسرا يف
 من الثاين إىل أيار /مايو 31 من يعقد الذي العادي السنوي االجتماع

 .املقبلني حزيران /يونيو
 يدافع الفاتيكان

 جيرد مل الفاتيكان أن ذكرت قد تاميز نيويورك صحيفة وكانت
 يف وصلته حتذيرات أن رغم الكنسي منصبه من مرييف لورانس القس
 خطرية املذكور القس حالة بأن املاضي القرن من التسعينيات أواخر
 .الكنيسة تورط أن وميكن

 مل الكاثوليكية الكنيسة إن الفاتيكان باسم الرمسي الناطق وقال
 طفل مائيت من أكثر ضد جنسية بانتهاكات املتهم األمريكي القس تعاقب

 القانون ألن املاضي القرن من والسبعينيات اخلمسينيات بني ما أصم
 .حالته يف التلقائية بالعقوبة يطالب ال الكنسي
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 تعود رسالة اإللكتروين موقعها على تاميز نيويورك نشرت وقد
 البابا( راتسينجر جوزيف الكاردينال إىل موجهة 1996 العام إىل

 على كان أنه وتثبت مرييف، مبوضوع تتعلق) احلايل عشر السادس بنديكت
 .بقضيته علم

 سرية تأديبية حماكمة بإجراء نصحه قد راتسينجر نائب وكان
 مباشرا نداء مرييف وجه أن بعد الحقاً األمر عن ختلى ولكنه آنذاك للقس

 .الرأفة فيه يطلب لراتسينجر
 إن بيان يف لومباردي فيديريكو الفاتيكان باسم املتحدث وقال

 يف ضده شكاوى يف التحقيق ولكن املدين القانون انتهك قد مرييف
 إال االدعاءات ذه يعلم مل والفاتيكان أسقطها، قد السبعينيات منتصف

 .عاماً عشرين بعد
 على عرضت اليت الكنسي القانون قضية" إن لومباردي وقال

 ضد حمتملة جنائية أو مدنية دعوى أي إىل بصلة متت ال الكنسي امع
 الكنسي القانون مدونة تطالب ال احلاالت هذه مثل ويف مرييف، األب
 ."تلقائية عقوبات بأي

 لالستقالة دعوة
 الكنيسة فيها تتخبط اليت اجلنسي االعتداء فضيحة أثارت وقد
 رئيس يواجه حيث أيرلندا يف الكاثوليك حفيظة فترة، منذ الكاثوليكية

 برادي شون الكاردينال أرماغ أساقفة ورئيس أيرلندا يف القدمية الكنيسة
 .باالستقالة النطاق واسعة مطالبات) عاما 70(
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 الكشف بسبب كبرياً تأثراً الكنيسة زعماء يف الثقة تأثرت وقد
 ملكافحة قوية إجراءات اختاذ يف فشلت الكنيسة أن عن املتواصل

 أحيانا سعت إا بل أطفال، ضد داخلها ارتكبت جنسية انتهاكات
 .االنتهاكات هذه على للتغطية

 إحدى حلساب يعمل الذي) عاما 62( غورمان إميون وقال
 ،"للغاية مقزز إنه لالمشئزاز، مثري األمر" إن بأيرلندا الدواء شركات
 يقدموا أن عليهم يتعني الوضع إنقاذ يريدون كانوا إذا" وأضاف

 ."اآلن التفاصيل كل التفاصيل،
 يف يعيش الذي) عاما 26( ريبريو ماريانا الربازيلي وتساءل

 ."هذا؟ كل بعد نفسها الكنيسة تسامح أن ميكن كيف" كاليفورنيا
 البابا عن دفاع

 البابا عن مزينسكي هنريك بولندا مطران دافع أخرى جهة من
 جنسيا األطفال استغالل فضائح رشاش لوثه الذي عشر السادس بنديكت

 .معه الروحية الوحدة عن وعرب الكاثوليكية، الكنيسة داخل
 يف" اإلنترنت على موقعه على االثنني اليوم نشره بيان يف وقال

 جنسية بانتهاكات متعلقة هلا مثيل ال البابا على إعالمية هجمة مواجهة
 القليب وتعلقي الروحية وحديت أعلن أيرلندا، يف أطفال ضد مؤملة
 ."بالبابا

 مباشراً هجوماً" تعد البابا مسؤولية إىل" التلميحات" أن وأضاف
 ."الكاثوليكية الكنيسة مسعة لتشويه وحماولة كرامته على
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 قبل وقع حدث استغالل" من استغرابه عن مزينسكي وأعرب
 العام يف إال الفاتيكان عنه يبلغ مل متوىف، كاهن بشأن عاماً ثالثني

  ."للمجمع حمافظ جمرد وقتها كان الذي البابا ضد ،1996
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  سـيـرة ذاتـيـة.. ..مـمـدوح الـشـيـخ

ـَّاب مصر**    .عضو احتاد كت
  :كاتب مقال رأي بالدوريات اآلتية** 

  ).اللبنانية(جريدة املستقبل 
  ).العمانية(جريدة عمان 

  ).املصرية(جريدة الدستور 
  ).العراق(األخر جملة الصوت 

  ).فلسطني احملتلة(جريدة فلسطني 
  ).مصر(جريدة الوطن 

  ترمجات يف معاجم وموسوعات: أوالً
 ".معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين: "ترمجة يف الطبعة األوىل من** 

 ).الكويت –مؤسسة البابطني (
اهليئة العامـة لقصـور   " (معجم أدباء مصر: "ترمجة يف الطبعة األوىل من** 

  ).مصر –الثقافة 
املوسـوعة الكـربى للشـعراء العـرب     : "ترمجة يف الطبعة األوىل مـن ** 

 –املغـرب   –فاطمة بوهراكة : إعداد وتقدمي –" 2006 – 1956: املعاصرين
  .برعاية الشيخة أمساء بنت صقر القامسي – 2009

العصر اجلاهلي حىت سنة  من: معجم األدباء: "ترمجة يف الطبعة األوىل من** 
الطبعـة   –بـريوت   –دار الكتب العلميـة   –كامل سليمان اجلبوري  –" 2002

  .هــجرية 1424 – 2002 –األوىل 
  دراسات يف الظاهرة الدينية 
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 –مصـر   –مكتبـة مـدبويل الصـغري     – املسلمون ومؤامرات اإلبادة **
1994.  

             اإلسالميون والعلمانيون من احلوار إىل احلرب** 
  .1999 –األردن  –دار البيارق  –الطبعة األوىل                      

مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنشر والتوزيع  –الطبعة الثانية                      
  .األردن –

 –مصـر   –خلود للنشر            احلقيقي واملعلن: البابا شنودة والقدس** 
2000 .  

               ماذا قال األنبا للشيخ؟: اوي والكنيسةالشعر** 
  ).e-kutub.com  - 2002 –طبعة إليكترونية (
  ).لندن – e-kotob.com  - 2011 –طبعة إليكترونية (

مفارقـات  : سبتمرب 11اجلماعات اإلسالمية املصرية املتشددة يف آتون ** 
  .2005 –مصر  –مكتبة مدبويل  –النشأة وجمازفات التحول 

ما وراء احلـرب األوروبيـة   : اإلسالم يف مرمى نريان العلمانية الفرنسية** 
  .2010 –سلطنة عمان / مصر –مكتبة بريوت  – على احلجاب والنقاب

سلسلة  –وداعية اإلصالح .. املفكر.. املؤرخ.. القاضي: طارق البشري** 
 –مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي  –أعالم الفكر واإلصالح يف العامل اإلسالمي 

  .2011الطبعة األوىل  – لبنان
سلسلة أعالم  – من املادية إىل اإلنسانية اإلسالمية: عبد الوهاب املسريي**   

مركز احلضـارة لتنميـة الفكـر     – 7رقم  –الفكر واإلصالح يف العامل اإلسالمي 
  .    2008الطبعة األوىل  – لبنان –اإلسالمي 

مركز املسبار  –تأليف باالشتراك  –) اجلزء األول(مراجعات اإلسالميني ** 
العدد السادس  –سلسلة كتاب املسبار الشهري  –اإلمارات  –للدراسات والبحوث 

  .2009ديسمرب  –والثالثون 
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 –مصـر   –دار أخبـار اليـوم    – السلفيون من الظل إىل قلب املشهد** 
2012.  

 – 71العـدد   –سلسلة روافد  – والرمحةقبسات من حضارة التوحيد ** 
  .2014 –وزارة األوقاف الكويتية 

  إبداعية منشورةمؤلفات 
  ).ديوان شعر(نـقـوش على قبور الشهداء ** 

  .مصر –مركز يافا للدراسات واألحباث 
  .1996الطبعة األوىل 
  .2003الطبعة الثانية 

  .nasihri.net  – 2004طبعة إليكترونية على
  .diwanalarab.com – 2004طبعة إليكترونية على 

  ).مسرحية(عاصمة للبيع ** 
  .2000 –دولة اإلمارات  –دائرة الثقافة واإلعالم بإمارة الشارقة 

  ).ديوان شعر بالعامية(احللم املسروق ** 
  .2003 –مصر  –مركز يافا للدراسات واألحباث 

  ).ديوان شعر(الندى واملوت ** 
  . 2003 –مصر  –مركز يافا للدراسات واألحباث 

  .diwanalarab.com – 2004 طبعة إليكترونية على 
 .nashri.net – 2004طبعة إليكترونية على 

  )رواية(باريس .. بريوت.. القاهرة** 
  . 2006 –بريوت  –الدار العربية للعلوم 

 –سـلطنة عمـان    –مكتبـة بـريوت    –ديوان شـعر   -أهي القدس؟ ** 
2009.  

   .2009 –سلطنة عمان  –مكتبة بريوت  –رواية  –املمر ** 
  مؤلفات أخرى منشورة
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 –مكتبة ابن سينا                          أشهر األحالم يف التاريخ** 
  .1993 –مصر 

لبنان  –دار التضامن              التنبؤات واألحالم من اخلرافة إىل العلم** 
– 1996.  

 –مكتبة جزيـرة الـورد    –مصر  –مكتبة اإلميان  – اآلخرثقافة قبول ** 
  .2007 –مصر 

 –سـلطنة عمـان    –مكتبة بـريوت   – مدخل إىل عامل الظواهر اخلارقة** 
  .2007 –مصر  –شركة دلتا 

دراسـة يف  (سرقة األسرار االقتصادية والتقنيـة  : التجسس التكنولوجي** 
 –مصـر   –شركة دلتا  –سلطنة عمان  –مكتبة بريوت  – )اتمع ما بعد الصناعي

2007.  
  .2009 –مصر  –دار ومكتبة الغد  – ثقافة السالم** 

  تأليف باالشتراك
: باالشتراك مـع األسـاتذة  ( – مقاربات نقدية يف شعر رمضان أبو غالية** 

من إصدارات نادي األدب ببيت ) صربي عبد الرمحن، أمحد مرسال، سامح القدوسي
  .2004 – مصر –ثقافة قويسنا 
حبـوث  : منشـور يف  – حرية التعبري بني القانون العادل والقاضي الظامل** 

إقليم غرب ووسط الدلتا  –فرع ثقافة املنوفية  –" األدب وحدود حرية التعبري"مؤمتر 
  .2006 –مصر  –وزارة الثقافة  –اهليئة العامة لقصور الثقافة  –الثقايف 

توفيق : حترير –) تأليف باالشتراك( –مقاربات مستقبلية : مصر –إيران ** 
سلسـلة الدراسـات    –بريوت  –مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي  –شومان 
  .2009 –الطبعة األوىل  – 1رقم  –العربية / اإليرانية

  أعمال حققها
 –مكتبة اإلميان  –حتقيق  –) الشوقيات(ديوان أمري الشعراء أمحد شوقي **   

  .2007 –مصر  –مكتبة جزيرة الورد  –مصر 
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 –مصـر   –مكتبة اإلميـان   –) حتقيق( –ديوان الشاعر حافظ إبراهيم **   
  .2009 -مصر  –مكتبة جزيرة الورد 

  createspaceفات منشورة ورقياً بالعربية بالتعاون مع شركة لمؤ
  :Amazon.comبالواليات املتحدة األمريكية ومتاحة على 

  تسويق التنوير بلغة اإلثارة واإلعالن: مجال البنا** 
  )رؤية إسالمية(مقاالت عن اهلولوكوست ** 
  حياة وأفكار: عبد الوهاب املسريي** 
  عن التحالف املسيحي اليهودي** 
  السيف العريب بني مجاليات الفن وضرورات احلرب** 
  )حترير ومراجعة(احلرية والثقافة جلون ديوي ** 
  كتب قرأا** 
  )وعالقتها باألمن القومي(اريخ التكنولوجيا العسكرية خمتصر ت** 
  اجلذور واملالمح: اإلحنلو فونية القادمة** 
  من الفلسفة إىل النقد األديب: التفكيكية** 
  مسلمو أوروبا منوذجاً: الدميوغرافيا وصراع اهلوية** 
حوار مع القيادي اإلخواين الدكتور سيد عبد الستار املليجيحوار مع ** 

  .تشار طارق البشرياملس
  حبث عم الذات أم خوف من اآلخر؟: هوية مصر اإلسالمية** 
  مناف هلا تاريخ** 
  هيكل واإلسالميون** 
  مدخل إىل ثقافة قبول اآلخر** 
  اإلسالميون والدولة احلديثة** 
  )رواية للفتيان(جبل الدهشة ** 
  التصوف والفن من منظور فلسفة الدين ** 
  األفريقانية** 
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  حياته وشعره: أمحد شوقي** 
  بني أوراق نيوتن ورسالة فاسكو دي جاما: العلم واخلرافة والسياسة** 
  هكذا ساهم العلم يف بناء إسرائيل** 
  )من جهود املعاصرين يف دراسة اللغة السرية(لغة السيم ** 
  )مالحظات متهيدية(دراسات يف دولة التنظيم السري ** 

تنظيم إرهايب سري امسه اجلمعية ) لسريدراسات يف دولة التنظيم ا** (
  . الفلسفية املصرية

  ).خمتارات مترمجة(العلمانية أهل اإلرهاب واالستبداد احلديث ** 
  .حماولة للفهم: اللويب الصهيوين** 
  حوار مع الشيخ الدكتور حييي هاشم حسن فرغل** 
  .دفاعاً عن املدينة** 

   createspaceفات منشورة ورقياً باإلجنليزية بالتعاون مع شركة لمؤ
ومتاحة على  Amazon.comبالواليات املتحدة األمريكية ومتاحة على 

Kindle:  
Democracy Of Blood Weddings!*   
Muslims and the West: Every choice is a risk!*   

  أعمال أعدها للنشر أو حررها
مغامرات جريئة مدهشة : رافات حافظ جنيباعت": اكتشف وأعاد نشر رواية

للمغامر املصري حافظ جنيب، وهي الرواية اليت اقتـبس عنـها   " وقعت يف نصف قرن
وقد قدم هلا وأحلق ا دراسـة  ". فارس بال جواد"املسلسل التلفزيوين املصري الشهري 

  . عن حياة مؤلفها
مغامرات جريئـة مدهشـة وقعـت يف نصـف     : اعترافات حافظ جنيب** 

  ). إعداد للنشر( قرن
  .مصر –لبنان   –دار احلسام  – 1996 –الطبعة األوىل 
  .2003 –بريوت  –دار االنتشار العريب  –الطبعة الثانية 
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جملدات  8 –" اليهود واليهودية والصهيونية"موسوعة ) باالشتراك(حرر ** 
دار  –املرموق الدكتور عبـد الوهـاب املسـريي     ملؤلفها املفكر العريب اإلسالمي –

  . 1998 –مصر  –الشروق 
ملؤلفهـا   –" اليهود واليهودية والصـهيونية "موسوعة ) باالشتراك(حرر ** 

نسـخة ميسـرة    –املفكر العريب اإلسالمي املرموق الدكتور عبد الوهاب املسـريي  
يد للتنسيق واملتابعـة  دار الشروق مبصر باالشتراك مع مركز زا –) جملدان(وخمتصرة 

  . 2004 –بدولة اإلمارات 
القمة السرية بني امللك عبد العزيز ابن : القمة األمريكية السعودية األوىل** 

 –) تقدمي وحترير ودراسة( –) 1945 –البحريات املرة (سعود والرئيس روزفلت 
حسـن  : ترمجة –) أول وزير أمريكي مفوض بالسعودية(وليم إيدي : الكولونيل: بقلم

  .2008 –مصر  –شركة دلتا  –سلطنة عمان  –مكتبة بريوت  –اجلزار 
إعداد وتقدمي ودراسة  –ديل كارنيجي : تأليف –دع القلق وابدأ احلياة ** 

  .2009 –مصر  –دار احلرم للتراث  –
 –ديـل كـارنيجي   : تأليف –كيف تكسب األصدقاء وتؤثر يف الناس ** 

  .2009 –مصر  –دار احلرم للتراث  –إعداد وتقدمي ودراسة 
حممد طلعت حرب : تأليف –) ردا على قاسم أمني(تربية املرأة واحلجاب ** 

   .2009 –مصر  –دار الغد للنشر  –إعداد وتقدمي ودراسة  –) باشا(
  :أفالم تسجيلية

إنتـاج قنـاة    –الفكرة واإلعداد واملادة العلميـة   –دولة املنظمة السرية * 
  .2009 –قطر  –اجلزيرة 

  كتابات نقدية تناولت أعماله
، منشـور  "ممدوح الشيخ وعماد أو صاحل شعاعان من مشس شعر تشرق" **

 –مصر  –اهليئة املصرية العامة للكتاب  –صايف ناز كاظم  –" رؤى وذات: كتابة: "يف
2003.  
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رمضان أبـو  : تأليف األساتذة –" مقاربات نقدية يف شعر ممدوح الشيخ" **
إصدارات نادي األدب  –سامح القدوسي  –أمحد مرسال  –صربي عبد الرمحن  –غالية 

  .2004 -مصر  –ببيت ثقافة قويسنا 
الدكتور أميـن   –" املسرح اإلقليمي بني حضور املضمون وغياب الشكل"** 

أحباث املؤمتر األديب السـابع   –" األدب واأليديولوجيا: "دراسة منشورة يف –اخلشاب 
اهليئـة   –إصدارات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقايف  –إلقليم غرب ووسط الدلتا الثقايف 

  .2006 –مصر  –وزارة الثقافة  –العامة لقصور الثقافة 
رسالة ماجستري عن مسرحيته عاصمة للبيع يف جامعة جنـت البلجيكيـة   ** 

  )قيد الترمجة. (2006 –ايسبليك للمستشرقة البلجيكية ماريكي فان كر
  :دوريـات نـشـرت دراسـاتـه ومـقـاالتـه وقـصـائـده

  :دوريات خارج العامل العريب: أوال
جملة  – جملة الغد العريب – جريدة القدس العريب – جريدة احلياة): بريطانيا(

): هولندا. (جملة الكلمة – جريدة املستقلة – جملة مراصد – جريدة املسلمون – النور
جملـة  ): مالطـا . (جملة الشاهد – جريدة األيام العربية): قربص. (جريدة االجتاه اآلخر

): أمريكا. (جملة اإلسالم وفلسطني –جملة الدليل  – جملة الرائد): أملانيا. (رسالة اجلهاد
جريـدة  ): إيران. (جريدة الوطن – جملة الرشاد –م جملة الصراط املستقي – جملة القلم

  .الوفاق
   

  :دوريات داخل العامل العريب: ثانيا
 جملة املنتدى – جملة منار اإلسالم – جملة تراث – جريدة البيان): اإلمارات(

الة  –جريدة البالد  –جريدة العامل اإلسالمي  ):السعودية. (جملة شؤون اجتماعية –
 –جملة كلية امللك خالد العسـكرية   –جملة احلرس الوطين  –جملة الفيصل  –العربية 

. جملة العامل –جملة البيان  –جريدة اليوم  –جريدة اجلزيرة  –جملة أبعاد  –جملة اآلطام 
جريـدة   – جريدة الرأي العـام  – الة اخلريية – جملة الوعي اإلسالمي ):الكويت(

. جملة اهلداية): البحرين. (جملة الفرقان – جملة التقدم العلمي – قرطاسجملة  – الفنون
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جريـدة   – جريدة االحتـاد  –جملة الصوت اآلخر ): العراق. (جريدة الشرق): قطر(
جملـة ألكسنــزان    –جريدة املنـارة   –جريدة البينة  –جريدة الصباح  – اليومية

جريـدة  ): لبنـان . (جريدة املـدى  –جريدة الصباح  –جملة األسبوعية  –الفصلية 
جملـة   – جملة الوحـدة اإلسـالمية   – جملة الفكر اجلديد – جريدة البلد –املستقبل 

جريـدة احليـاة    – جريدة فلسـطني  – جريدة االستقالل ):فلسطني احملتلة. (احملجة
جريـدة  ): السـودان . (جريدة التجديد): املغرب. (جريدة األيام): اجلزائر. (اجلديدة

  .جريدة الغد): األردن. (جريدة الثورة): اليمن. (الصحافة
   

  :دوريات داخل مصر: ثالثا
منـرب   – حـوارات املسـتقبل   – املنار اجلديد – املختار اإلسالمي: تجمال

 –مصـر   –األسبوع  –الشعب  –اجلمهورية : جرائد .البداية – مراجعات – الشرق
 –ضـة مصـر    –املصري اليوم  –القاهرة  –العريب  –األحرار  –صوت الشعب 

 –الطريـق   –الرسالة اجلديدة  – جريدة آفاق عربية –اللواء اإلسالمي  –الدستور 
   . الوطن –الوفد 

  جـوائز
حاصل على جوائز عديدة عن إبداعه يف الشعر واملسـرح داخـل مصـر    

  . وخارجها
  مسامهات أخرى

  ).1996 – 1993(مقرر أمانة الدعوة والتثقيف حبزب العمل  **
  ).1998" (الوسط املصري"أحد مؤسسي حزب  **
  ).2001 – 1998" (املركز الدويل للدراسات"باحث يف  **
 2005(مصر  –شرف على حترير الصفحة الدينية جبريدة الدستور م **

– 2008.(  
أمـري  "شارك يف املرحلة األوىل من تصفيات الدورة الثانية من تصفيات  **

  ).2008(بقناة أيب ظيب " الشعراء

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





241 
 

املـدير  (مصر  –" مركز املستقبل للدراسات واألحباث"شارك يف تأسيس  **
  ).سابقا –التنفيذي 

  ".املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان"عضو  **
  ".رابطة األدب اإلسالمي"عضو  **

  )2007 – 2005(يس نادي األدب ببيت ثقافة قويسنا رئ** 
 - 2005(عضو نـادي األدب املركـزي بفـرع ثقافـة املنوفيـة      ** 
2007.(  
  ".أدباء مصر يف األقاليم"عضو مؤمتر  **

) 2006" (أدبـاء مصـر يف األقـاليم   "عضو األمانة العامة ملـؤمتر  ** 
)2007(.  

  ).2007(عضو أمانة مؤمتر إقليم وسط وغرب الدلتا الثقايف  **
  ). محاية" (حركة محاية حقوق الناخب"منسق  **
يف أول مؤمترات " ماذا أعطى اإلسالم للبشرية: "قُــدمت ورقته الفكرية **

  ).2002نوفمرب  –لندن " (اللجنة العاملية لنصرة خامت األنبياء صلى اهللا عليه وسلم"
 ،ليبيـا ، لبنان، مصر :يف العديد من املؤمترات العلمية والثقافية يفشارك ** 

  .، والعراقاإلمارات
يبث على قنـاة  " الفهرس"يشارك يف إعداد برنامج تلفزيوين تارخيي باسم ** 

. درمي الفضائية املصرية ويقدمـه اإلعالمـي املعـروف األسـتاذ إبـراهيم عيسـى      
)2007(  

  )العربية نت(ين لقناة العربية على اإلنترنت أحد مراسلي املوقع اإلليكترو** 
" مملكـة للبيـع  "اإلماراتية مسرحية " مسرح ديب األهلي"عرضت فرقة ** 

يوليو  –ديب  –" عاصمة للبيع"املقتبسة عن مسرحيته ) إعداد وإخراج عبد اهللا صاحل(
2009 .  

  ).2013  – 2011(مدير مكتب قناة االجتاه اإلخبارية ** 
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الثقافيـة والسياسـية يف   واإلذاعية  عشرات الربامج التلفزيونيةشارك يف ** 
  خمتلف القنوات الفضائية املصرية والعربية

  :املوقع اإلليكتروين
www.mamdouhalshikh.com 

  :املدونة
)     كتابــــــــات ممــــــــدوح الشــــــــيخ( **

http://www.elaphblog.com/mamdouhalshikh  
  

E-Mail:   mmshikh@hotmail.com 
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