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  اإلهـداء

  

  ...إىل أيب وأمي

  إخويت يف اهللا يف غرفة مسلم كريستني ديالوج

oJJl Muslim Christian Dialogue oJJl 



 ينـديـرش الـالتح

 ٤

  مقدمة

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :، أما بعده وصحبه وسلم تسليماً كثرياًاللهم صلى على سيدنا حممد وآل.. احلمد هللا رب العاملني 

قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب تعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبد ِإالَّ اللَّه وال نشِرك ِبِه                 : يقول اهللا عز وجل يف كتابه الكرمي      
   سورة آل عمران)٦٤( ِمن دوِن اللَِّه فَِإنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا ِبأَنا مسِلمونَ شيئاً وال يتِخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً ِمن دوِن اللَِّه والْمِسيح ابن مريم وما أُِمـروا ِإالَّ               :ويقول اهللا عز وجل يف كتابه الكرمي      
  سورة التوبة )٣١(يعبدوا ِإلَهاً واِحداً ال ِإلَه ِإالَّ هو سبحانه عما يشِركُونَ ِل

  
 الذي دفعين لكـي  األساسيعلينا أن نوضح يف هذه املقدمة البسيطة ما اهلدف من هذا الكتاب وما هو الغرض     

طرق باب عقلك   لك العنوان؟؟ أسئلة كثرية سوف ت     أكتب يف هذا املوضوع؟؟ ما معىن التحرش الديين؟ ما املقصود من ذ           
  . أن أكتب يف هذا املوضوعوتسأل ملاذا يهمين

التحرش باسم الدين والـذي  .. نعم. كان املفترض أن يكون اسم الكتاب " التحرش باسم الدين  .. "نقول على بركة اهللا     
  .يدخل يف إطار الدين

  
 كان ميارس التحرش    الذيه برسوم احملروقي، هذا الراهب       األديرة امس  أحدظهر من فترة ليست ببعيدة رجل يف        

 امرأة من نساء    ٥٠٠٠نعم، فقد قُدر أن عدد النساء اللوايت زىن ن حوايل           .  األمر وجعله زنا   يفباسم الدين ولكنه زاد     
من مليـون   وجيب أن أقول أن لديهم أكثر       .  الكنائس يفومنذ فترة قريبة ظهر برسوم جديد يتحرش بالنساء         . سيحينيامل

  .. !!برسوم يتحرش كل يوم بنسائهم بل بأطفاهلم
 املسيحية بشكل ملحوظ وأنواعه كثرية جداً جدا واخلفي منه أكثر من الظاهر، فالظاهر يفإن التحرش باسم الدين منتشر   

  لنا يكشف ما خلف األبواب املغلقة داخل الكنائس واألديرة
ا ميارسه القساوسة والرهبان داخل الكنائس واألديرة من حتـرش وزنـا   سوف أتناول يف هذا الكتاب التحرش الديين وم    

  ... !وغريه
  

 أم يف نوم عميق وليس هذا هو  سيحينياملوهدفنا أن نظهر للعوام من      .. سوف نطرق األبواب املغلقة ونفتحها      
دث يف النـصرانية ومـا ميارسـه        وهدفنا أيضاً أن نوضح للعوام املسلمني ماذا حي       .. دين اهللا وال شريعته وال سنة األنبياء      

  .القساوسة والرهبان باسم الدين
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 يفغريها من املمارسات الداخلية     ووسوف نكشف أهم األسرار يف الكنيسة؛ سر املعمودية، سر مسحة املريون،            

  . نسأل اهللا هلم اهلداية وإظهار احلق،، اللهم آمني،النصرانية
 يف هـذا  األخـوة كامل على املراجع املسيحية واألحباث اليت قدمها لنا   الكتاب االعتماد ال   يفسوف يكون منهج البحث     

سأل اهللا العلي القدير أن يوفقنا ملـا حيبـه           لذلك أ  ،تبوجيب أن أكرر أا احملاولة األوىل اليت أحاول فيها أن أك          .. اال
  .خر دعونا أن احلمد هللا رب العاملنيآو.. ويرضاه 

  
  
  
  
  
  
  

  هذا واهللا املوفق
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  الفصل األول
  !!أساليب التحرش الديين 

  
وحنن هنا  ..الدين باسم التحرش   يفل ما هي األساليب اليت يعتمد عليها القساوسة والرهبان          يسأ دالقارئ ق لعل  

 أن نبدأ يفلكن قبل  الدين وباسم التحرش يف يستخدمها القساوسة وغريهم اليت أهم األساليب والطرق  لكمسوف نذكر
 أو ، الـدين  باسم كبري   ديينكرب حترش   نعم يوجد أ  . .أنفسهم التحرش بني املسيحيني     إىل هنا   اإلشارة جتدرضوع  هذا املو 
 واليت سوف نعرض بعض الصور أننا التنبيه على أيضاً وجيب  ، كامالً إشرافاًتشرف عليه    حتديداً واليت     الكنيسة عايةحتت ر 

  .الدين باسم التحرش أساليب من أسلوباًسوف توضح 
    

  : الكنيسة يف النوادي
  

 إشراٍف  ويكون هذا النادي حتت    ، يضم الشباب والفتيات   ناٍد من  كانت كنيسة أي   نه ال ختلو  أن نوضح أ  جيب  
 وهل هـو النـادي   ؟ ماذا حيدث داخل النادياآلنولكن السؤال   ..  النادي داخل الكنيسة    هذا  من الكنيسة ويقع   كامٍل

الكنيسة  ن تكون ، وأ  ال ينحرفوا خارج الكنيسة     يضم الشباب كي    من وجود نادٍ   اً يضايق مسلم   الذي وما  العام؟ مبفهومه
 اجلزئية ولكـن    هذه يعقب على    أو الكتاب   أسلوب أي مسيحي سوف يقرأ    هذا هو   .!!! عضمهم من الشار   هلم ي  اًحضن

  . واقع بالفعل داخل الناديأمر عن تعالوا نتكلم
  

  ادي األنبا رويسن

أنشأ هذا النادي ليفرغ فيـه أبنائنـا        . بناء وبنات وخدام وخادمات األنبا رويس     إحدى األنشطة االجتماعية أل   
با رويس ملا له من وتم الكنيسة بنادي األن. طاقتهم وليكون إحدى مثار احملبة اليت تنشأ بني األوالد واخلدام يف هذا النادي

النادي تطورات عديدة وأصبح  وتطور. يسوع األوالد والبنات بوجودهم أخوة متحابني حتت أسم الرب ىفوائد تعود عل  
، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، ركن لألطفال به          رة قدم مالعب كرة ق   ففيه. لتخدم كل الفئات   به العديد من األلعاب   

وركن للعائالت وركن لأللعـاب الداخليـة     حجرة البلياردو وحجرة لتنس الطاولة  أيضاالعديد من ألعاب األطفال وبه      
 بركـة   الناديوحنن نبذل قصارى جهدنا ليكون هذا        رة يسوع الطفل ومكتبة ألسرة الرسل وركن للعائالت       ومكتبة ألس 

  .نبا رويسموقع األ عن  نقالً...للكثريين وخلدمة مجيع األوالد وخيدم مجيع األنشطة الروحية واالجتماعية

    :ولنا هنا مالحظات 

   االختالط ؟ يف تفرغ الطاقة أنهل جيب  -
  كرة القدم والطائرة على اسم يسوع ؟يفتفرغ الطاقة  أنهل جيب  -

  اللعب مع البنات ؟يف تفرغ الطاقة أنهل جيب  -
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كي عيه  اتفتحون الباب على مصر   بذلك   إنكم ،البالطبع  ؟  أنكم بذلك تسيطرون على الشباب     نهل تعتقد  -
 .!! للشيطان يكون مدخالً

ترتدي اخلادمة أو الفتـاة املـسيحية        ؟ هل     مثالً باحة الس اتمحام  املقصود ا  أليس؟  األلعاب الداخلية  هيما   -
وهنا .  املسيحية فتاةس ال ا ما لب  أداركمما  فها  البس مب  بقيت وإن مبالبسها سبح ت أا أم ؟)لباس حبر (العادية مايوه   

جيب التنبيـه علـى     " : له سؤال يقول له     حينما أُرسل   الناس أسئلة على   رداً شنودة األنبا عظات   ىحد إ ذكرأ
 وحش  ا مش شايف بنات لبسه    أنا": قائالً شنودة األنبارد عليه   ف " ليس به حشمة   ألنهم  ا لبس خبصوصت  البنا
  ".!! تبص عليهم ليه وأنت حاجة وال

ولكن يوجد سؤال ،  جمتمع قائم بذاته من التحرشهو والذيهذا النادي تضم  ا بل كله، معظم الكنائسأنونعود ونكرر 
ـ     نوإ .أو احملادثة التحرش قد يكون بالنظر     فاللمس؟ ال    يكون التحرش ب   أن هل جيب    اآلن ولني داخـل    كنت مـن املتج

ـ الذين يفترض أن يكون هذا النادي متنفـساً هلـم   الشباب  د هؤالء جت.  العجاب  العجب  من تجدفسالكنائس    دخنون ي
 فيه كل    لك    أتيح بل مكان ..!!  مكان مقدس  يف ستنك ل مما جيعلك تشعر بأ   السجائر ويقفون مع البنات على السيارات       

  شـابٍ  أن أي  والدليل على ذلـك      ؛ صارمة ت ال يوجد رقابة ولكنها ليس      بأنه أقول وال   ، تفعله دون رقابة صارمة    شيء
  .!!!  خارج الكنيسة يكونالثاين فلقاءهم الكنيسة يفمسيحي يتعرف على فتاة 

 فهـل  .اجلنـسني  تتطلب مشاركة بني اليت األلعاب بداخل الكنيسة بعض أنذكر هنا أن أوقبل االنتهاء من النادي جيب     
 تقام اليت بعض النشاطات اآلنرفق لكم سوف أ! ؟رب يسوعال يف أخوهجل أن ميسك شاب يد فتاة من أ  تسمح الكنيسة   

  .األساس فيها احملبة ويكون عامل التحرش هو أو الدين باسم
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 الصورة منقولة من أحد مواقع الكنيسة من رحلـة          ب اليت متارس يف الكنائس وهذه     ونرى هنا بكل وضوح بعض األلعا     
...! نطـاق الـدين    حتت   ة لعب أم أا .!! حي يا وردة قفلي يا وردة        لعبة فت  هذههل  . .الكنيسةب املسيحية   األسر ىحدإل
يستطيع الشباب  جل توفري مكان     أ اً طائلة كي جتدد النادي وترمم املباين واملالعب من         الكنيسة تصرف مبالغ   أنالغريب  و

  ..ن ميارسوا التحرش بطريقة مرحية جداًفيه أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  .!! وعجيب ☺☺☺☺بعض األنشطة الرياضية اليت تقام باسم الرب 
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  ملاذا هذا االختالط مث يقال أن هناك رقابة صارمة؟؟
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  .!!بنفسهالقس  هوعلى اللعبة علق بعض األلعاب اليت متارس داخل الكنيسة وامل

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !ختالط فهل توافق الكنيسة على ذلك؟جتمع به ا
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   الكنيسةإشرافسوف نتقل اآلن إىل نقطة أخرى تدخل أيضا حتت 

  فريق التمثيل أو املسرح 

  
 من أجل خدمة كلمـة       ومجيالً اً راقياً  فن الكنيسة تقدم أن  فن و بأنه   من يقول    هناك هذا املقام و   يف التسميات كثرية    إن  

قـدم مـن   فن نظيف ي تقدمي إطار يف ويدخل املوضوع  بال شك،  فريق املسرح خيتلط الشباب والفتيات     يفو. يضاًالرب أ 
ات خيتلط الشباب والفتيات بدون      هذا التجمع  يفولكن  .!!!  الكنيسة من جتميع الشباب حول كلمة الرب       أنشطةخالل  

 القلب ال أو على العني اإلشراف مراقب ولكن أو يوجد مشرف عام أنه كرر هنا على الرقابة الداخلية أيأبة داخلية واقر
 التحرش هنا مفهومه خمتلف إن..!!  قلبهيف يشتهيها أن  متنع شاباًأو ؟   إىل فتاة  أن ينظر    اّ من حدسوف متنع أ  فهل  .!! يوجد

 صورة من مسرحية يشارك فيها الـشباب  أيضا أرفقسوف . واسليه ألن التحرش هنا حترش باحلعن التحرش املتعارف ع  
  . العرضبروفة وهي االستعداد الذي يسبق هناك أن نعرف أنوالفتيات وجيب 
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  !اب املقدس اخلاص ا؟على طبع الكت تنفق على املسرح وغريه وال طائلة الكنيسة مبالغ نفقملاذا ت
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  فريق الكشافة 

االختالط  االختالط والتحرش حتت نطاق الدين وأيضاً  فيه ويدخل، الكنيسة فريق الكشافة  أنشطة ىحدمن إ 
أن يستطيع  نه  أو املرشد الروحي أ    يتخيل القس املرافق مع الفريق       ، الرحالت مثالً  ففي ،حيدث خارج الكنيسة  هنا  
  . اآلخرنساجل ىلإ الشباب من النظر مينع

  املصيف وجلنة الرحالت 

متارس التحرش بشكل جديد وبسيط؟     أنجل  من أ  لك املكان املناسب      يئ قد الكنيسة   أن يوم   يفهل تتخيل   
 إىلفالكنيسة تقسم الـرحالت     ..  الرحالت واملصيف  هي مبعظم الكنائس     أحد أهم األنشطة   أن لكم   أقولدعوين  
 ورحالت مصيف ومـا     ، وغريها األديرة لزيارة   ةرة املالهي وغريها ورحالت ديني     لزيا ةترفيهي منها رحالت    أقسام
كـالم   ونظـرات و ةمن مالمس ..! أنواعهوهنا سوف ميارس الشاب املسيحي التحرش بكل . .املصيف ما  أدراك
 مـن   األصـدقاء حـد   ي أ بالطبع سوف يرد عل   . ! .الدين إشراف الدين وحتت    باسم التحرش   أنواعمن  وغريه  

 سـيدي ولكـن   . تقوم بفرض نظام رقايب على املصايف وغريه       الكنيسة   أنحد القساوسة ويقول    أو أ  يحينياملس
؟ علـى   تعترضمعال..! جل كلمة الربفتيات والسيدات من أ   ال أجسام على ماذا تعترض على كشف       ،املعترض
الكنيسة تفرض عليهم    أنوتقول  ..!  يسوع   أوالد هلم مصايف وجتمع فيها الشعب الكنسي حتت كلمة          أنك تبين 

 من قطعة املكونةس البحر  يف لباإىل الفتياتنك سوف متنع الشباب من النظر ذه الثقة بأأين لك من ! .رقايبنظام 
حفالت السمر والسهر هل ماذا عن  .؟ دعنا من مالبس البحر سيرتلن البحر باجللبابأم أن!! .قطعتني أوواحدة 

نك تضع النار جبوار الزرع وسوف حيترق الزرع دون          املعترض إ  أستاذي! .!يف خدمة الرب  تكون  س هي األخرى 
 تشرف عليها الكنيسة ويصرف عليها الـشعب  اليت من مناذج املصايف     اً لكم منوذج  أضع سوف   واآلن .تشعر أن

  .أموالهالكنسي 
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  .!!إحدى حفالت السمر باملصايف الكنسية

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .!!ي برعاية الكنيسة مصيف كنس
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  ..!فتيات يف إحدى حفالت السمر الكنسية الشباب وال اً منوهنا نرى جتمع
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  تراقب االختالط؟.!! ماذا تفعل هذه املكرسة
  

هل فقط هذا املكان    ولكن  .. يف مصر ال يوجد به مكان للكنيسة       ال يوجد مصيف واحد      هنواجلدير بالذكر هنا أ   
 ذكرنا فسوف وإذا. .الدين باسم مكان للحب والعشق والتحرش اجلنسي أيضابل !! .والترفيهجل االستمتاع واللهو من أ

  .اليت تقوم ا الكنيسة نذكر الكثري والكثري عن املصايف والرحالت 
  

  ، لنرى أيضاً الكنائس الكاثوليكيةيف جودةها مو ولكن وحدهااألرثوذكسيةن جلنة الرحالت ليست يف الكنيسة إف ؛وللعلم
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  .وللعلم فالقس يظهر باملنتصف
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  فريق الكورال بالكنيسة 

 الكنيسة فيها   أيضا الكنيسة وحتاول    يف متارس   اليت األنشطة أهم ولكنه من    األخري هو النشاط هذا  يكون  ال  قد  
   املسيحية ؟يف املوسيقى حمرمة اآلن هلولكن لنا سؤال . .لرباجتميع الشباب والفتيات حتت كلمة 

 مأذونا ليس   ألنه لتصمت نساؤكم يف الكنائس      ٣٤: ١٤  كورنتوس إىل األوىل رسالته   يف  يقول بولس  آخرولنا سؤال    
  . أيضا يتكلمن بل خيضعن كما يقول الناموس أنهلن 

 للمرأةهل حيق    السؤال التاسع    ١٠صفحة  عزيز،   مراد    صعبة من سلسلة فتشوا الكتب تعريب دكتور       أسئلةمن كتاب   
   الكنيسة ؟يف تتسلط أو تتعلم أن

لتـتعلم املـرأة   ( فالرسول بولس يقـول      تتسلط على الرجل   وأ تتعلم   أنال حيق للمرأة     نه الكتاب يعلمنا بصراحة أ    إن"
هذا ال ) ٢:١٢يت  ا)) (ون  يف سك بل تكون   ، تتسلط على الرجل   تعلم و  أن للمرأة   أذنولكن   ،خضوع كل   يفبسكوت  

  " عمل اهللا يفينفي نشاط املرأة 

  ال ؟؟ لنـر أم  بالكنيسة بالفعلهل تصمت النساء !! عمل اهللا يكون بالغناء والتمثيل ؟؟يف هل نشاط املرأة والسؤال هنا 
   .بالكنيسةق الكورال  إحدى فراآلن
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  !!ؤكملتصمت نسا
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  !!فلتصمت نساؤكم

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

وهـذا  ،لطبع يتخلل االختالط هذه العروض     موضوع الترانيم وبا   يفب أن تشترك كل الكنائس      يلعجوا
 هـذا    أن حقـاً هل  ! لشباب والفتيات ولكن   جتميع ا  جلاإلمكانيات من أ   الكنيسة تضع كل     أن يوضح لنا    أيضا

 باسـم لنرى ماذا حيدث داخل الكنيسة من حترش        أن يطرح علينا و   ؟ سؤال جيب    ..التحرشالتجمع ال حيدث فيه     
  .الدين

  
 قامت بتعيني مـا يـسمى       أاملاذا تم الكنيسة املصرية بأنشطة الكنيسة لدرجة        ..  نذكرها هنا  أن جيب   نقطة مهمة جداً  

  .خطرواإلجابة عنه أسؤال مهم !! .بالشبا أسقف
 أخذت أا لدرجة األخرى من الطوائف األم الكنيسة أبناء باخلطر الشديد على     شعرت الكنيسة املصرية    أن نعلم   أنجيب  
 و يتكلم يتحرك شنودة األنبا جعل مما األخرىالكنائس اإلجنيلية و الكنائس يف دروس أوحضور وعظات أوالدها من حتذر 
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 بتعمل لـه  اإلجنيلية الكنائس أنو .. أوالدنا بيأخدوا أم " وقالاإلجنيليةلقاءات عن اخلطر القادم من الكنائس       حد ال يف أ 
 أرادتلذلك  . اإلجنيلية حتذر من الدخول للكنائس      أن القساوسة   باقي دعا مما   "  الكنسية يفنشاطات وكل فرد له نشاط      

 النهاية جيب ويف. فتية والفتيات ال هؤالء لتجميعيءلكنيسة بعمل كل ش اإىل ترجع الشباب والفتيات    أنالكنيسة املصرية   
 أـا  ال يـدركون  أمب يوالعج..  الكنيسةشرافخيضع إل الدين باسم ما حيدث داخل الكنيسة من حترش أن نذكر   أن

لثالثة كنائس هل  اإىل اآلنولكن السؤال .!!  يسوعباسم جمرد تعارف وهو أنه  طبيعي جداًأساسن على يتعاملومشكلة و
كنائس خـصوصاً   الإىلجل جذب الشباب ما هو أكثر من ذلك من أ الكنيسة لعمل ىتدركون خطورة الوضع؟ هل تسع    

 البحث حول املوضوع على الشبكة      ي هلذا الكتاب ويف    وضع أثناء يف أنه  أمراً أال وهو   أقول أن أود و .الكنيسة التابع هلا  
يف  الكتابة  منحد من قبلومل يتمكن أ. أبواباً مغلقة بداخل الكنيسة أن تدل على يتالوجدت الكثري من الصور العنكبوتية 

تحرش بـال  قومون ي أم العوام من املسيحيني ال يعلمون       أن هذا املوضوع    يفكتب   أ أن دفعين   الذي ولكن   ،املوضوعهذا  
  شهوة خفية بداخل الفـىت     إطفاءجل  ن أ حترش ا م   إال ما حيدث داخل الكنيسة ما هو        أنوال تعلم الفتاة    . .الدين باسم
  من هلوأقول عليه أرد..! األخت معاملة أعاملها أو يرد احدهم ويقول ال إنينوسوف ترد . أو يلعب معها ينظر هلا الذي

ألنك تلعب معها    فآسف هلذا  ال   إجابتك كانت   إنو.  فأنت تتحرش ا   نإذ ،إجابتك بنعم  كانت   إن تتزوجها؟    أن مكنامل
  ..! فقط
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 تـسمح   أنمكـن   من امل  هل   .واخلدام واملشرفني إىل كل القائمني على الكنائس واملراقبني      كلمة   أوجه أن ودأ
أن تلعبوا   عليكم يسوع     هل فرض  :آخر؟ سؤال   تلعب مع رجل غريب حتت نطاق الدين       أن أمك أو ابنتك   أولزوجتك  

عون  على الذين يـد    أرد أن ؟ كما أحب   الكشافة وغريه وغريه   أو التمثيل   أو فريق الكورال    يف أعضاًء تكونوا   أو؟  سوياً
 فأنت ال تفهم ما هو التحـرش وإذا        ،عتذر منك أستاذي أ  .والفتاة شاب تكون بني ال   اليت الصارم على العالقة     اإلشراف

 إالا هو  ما حيدث داخل الكنائس مإن.  القلب ليست مراقبة على العني والهمراقبتك هذف عشرين أوكنت تراقب عشرة 
 يف اتقوا اهللا    ، الكنيسة آباء يا   أعراضكم يفاتقوا اهللا   .!!  كنسي و بتخطيط كنسي    إشراف الدين وحتت    باسمجمرد حترش   

 األخالقـي  تنشرون الفساد    إنكم أعراضكماتقوا اهللا يف    .  تعلمون متالتحرش بينكم وأن   تنشرون الزنا و   إنكم ،أعراضكم
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 يلعـب الـشباب مـع    أن مصيف؟ ما الفائدة إىل الشباب مع الفتيات رج خي أنن   الفائدة م  هيما  . بني الشباب والديين  
   ؟؟أصالً ما الفائدة من االختالط ،الفتيات

  
 أن إالما علينـا    و.  الدين باسم تنشر هذا الفساد وهذا التحرش       اليت ترد عليها الكنائس     أن كثرية جيب    أسئلة 

 تنـشر   أن ألنفسنا هل تريد     ه نسأل أنسؤال جيب   .  من التحرش   تريده الكنيسة من نشر هذا النوع      الذينفضح املخطط   
أا مـن   وا  لم تع أن عليها وجيب    أمر هذا النقطة ولكن سوف      يف أزيد لن اإلسالمية؟ اتمعات   يفالكنسية هذا التحرش    

  .فظهمأن حيسأل اهللا العلي القدير  أ.اإلسالم وخصوصاً شباب اإلسالم نعم متس اإلسالم، متس اليتخطر النقاط أ
  

  التجمعات املسيحية باجلامعات 
  

 يطلق عليه الـسى   من جتمع    اجلامعات املصرية وال ختل جامعة       يف الظاهرة انتشرت جدا     هذه أن نذكر   أنجيب  
 خـالل   يف أمذكر  أن أ وجيب  . هاجم هذا التجمعات ولكن دون جدوى      موسى   األنبا أن نذكر   أنوجيب  ) CH(اتش  

يء مـدبر   فهل هذا الش  . .وغريهاجلري  األلعاب واملرح و  هم ميارسون    نادي الكنيسة ف   يف مأالتواجد باجلامعة يتصورون    
 الـشهور  بقيـة  شهر رمضان عن  يف مالبس الفتاة املسيحية     تتغري ملاذا األخطرالسؤال  و! من أجل جذب الشباب املسلم    

 مثـل   يفني والفتيات من السقوط      احذر شباب املسلم   أن أحاول  النقطة ولكين  هذه يف أطيل فلن؟؟ وكما قلت    األخرى
    .هذه احلفر
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  الفصل الثاين
  املعمودية

  
 سـوف استـشهد   ،شرح لكم ماذا تعىن املعمودية   ولكي أ  النقطة اهلامة جداً   ذه    اخلاص املوضوع   بسطأُ لكي

  . تعمدإذا إالحياً  ال يعترب الشخص مسوالذي جدا هلام توضيح هذا الطقس الكنسي ايف املسيحينيعلماء الكتب ب
  

  طقس املعمودية 
املعمودية يف الديانة املسيحية هي سر إهلي من أسرار الكنيسة ويتوجب على كل مسيحي أن يعتمـد كخـتم                   

  .حيمل طابعاً دينياً) تطهرياً(أو ) اغتساالً(حبد ذاا تعين ) معمودية(إن كلمة . وتعترب املعمودية أمراً هاماً. إلميانه
  

  ؟ )يعمد (ما معىن كلمة
  .الرش أو التغطيس،السكب) الغسل(تعين استعمال املاء بواسطة االغتسال أو ) يعمد(كلمة 

  
  بواسطة من تقوم الكنيسة خبدمة املعمودية؟ 

ويف غيـاب راعـي     ، ولكن يف احلاالت الطارئة   . تقوم الكنيسة خبدمة املعمودية بواسطة خدام املسيح املدعوين       
  .يعمدحيق ألي مسيحي أن ، الكنيسة

  
  من جيب أن يعتمد؟ 

  .الصغار والكبار على السواء، أي كل البشر، جيب أن يعتمد مجيع األمم
  

  .طقس املعمودية عند يوحنا الذهيب الفمسوف أنقل لكم اآلن من كالم أحد علماء املسيحية 
  

   طرد الشيطان واالحتاد املسيح-٢
والغاية من هذا الطرد تنقية . االستنارة عارية واأليدي مرفوعةتكون أرجل طاليب يبدأ طقس العماد بطرد الشياطني، حيث 

  .وإثر استدعاء سيد الكل يستحيل إال أن يهرب الشيطان. الروح لكي تصبح أهالً يء امللك
 ويصلي، ويف هذه املرحلـة يتـذكر        يركع ويرفع أيديه حنو السماء    فبداية يأمر الكاهن الذي يقوم ذا السر املتقدم بأن          

  .دم حياته املاضية، ويدرك ما هو مقدم عليه ومبن سريتبطاملتق
  : مسحة املوعوظني بزيت طرد الشرير-٣

مث يقـوم  . وإذ يقترب الليل خيلع الكاهن ثياب املتقدمبعد أن يسمع الكاهن إىل تعهد املتقدم، وبعد احتاد املسيح بكالمه،   
 رامساً إشارة الصليب الكرمي حىت إذا رآها الشيطان  اجلسدويف أماكن أخرى من بالزيت املقدس فوق اجلبهة      مبسح املتقدم 

  يفر هارباً
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  :  التغطيس باملاء-٤
) النـهر (وبعد أن خيرج املوعوظ من جرن املعمودية        .... .النهريِرتل املتقدم إىل    بعد أن ينتهي الكاهن من املسح بالزيت،        

 ويقامسوه فرحه، ألنه كان مقيداً فتحرر وصار ابناً للمائدة           ويهنئونه )القبلة(يستقبله احلاضرون بفرح فيعانقوه وحيتضنوه      
  .امللوكية

  
 أول تعـد    واليت الكنيسة السبعة    أسرار املعمودية سر من     أن أوال رأينا وقد   ،علق على ما ذكره يوحنا فم الذهب      أسوف  
نا بالتفصيل ويذكر ما فيه مـن        ويعلق يوحنا على سر املعمودية ويشرحه ل       األسرار باقي بدوا ال تتم     إذ وأمهها األسرار

يرتل معـه    يتجرد فيه املتعمد من مالبسه و      والذي ومسمع كل احلاضرين ملشاهدة هذا التحرش        أىحترش يكون على مر   
  .  الدينباسميا له من حترش ..  جرن املعمودية ويغطسهإىلاملُعمد 

 أول وهذه ، يعري قدمه ويرفع يده    أن جيب   ةامرأ أو  كان رجالً  ء املعمد سوا  أن يوحنا فم الذهب يشرح      أنوقد شاهدنا   
 شرحه لطقـس    يف؟ ويكمل يوحنا     شاهد مجاله  لكي؟  علم ملاذا خيلع له الثياب    أال  و  املتقدم مث خيلع الكاهن ثياب   .. خطوة  

 مث يـرتل    - الدين باسمحترش مبعىن الكلمة    - اجلسد     من أخرى أماكن يف ميسح الكاهن املعمد بالزيت      :املعمودية ويقول 
هل  .  على حد سواء    املرأة و وللعلم هذا حيدث للرجل      ه وبعدها يصعد ويقابله كل ما هب ودب ويعانقو        املياه إىلعمد  امل

  هلي ؟ إطقس هذا 
  

  .  تعريف طقس املعمودية من كتاب التقليد الرسويليف مهم  جزءإىل اآلننتقل نسوف 
  املعمودية من داخل التقليد الرسويل 

  ؟ كتاب التقليد الرسويل ما هو أوال نذكر أنجيب 
نه التعليم الشفهي غري املكتـوب يف الكتـاب      أبائي أي    واآل الرسويل عن طريق التسليم     إليناالتقليد هو كل تعليم وصل      

وطقوس  لطقوس الصالة  إلينا املبادئ العامة     تالرسل ملا وصل  وباء  اريخ الرسويل هام ولوال تسليم اآل     ن الت إلذا ف . املقدس
 أو وطقوس التـرانيم   رسامة القساوسة التقليد يف    أو طقوس الصالة يف يوم األحد     أو )يف جسد الرب  الشركة  (القداس  

   موقع كنيسة األنبا تكال عنمنقولالتايل املقال . العظات وصالة املزامري
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 يشعر  أنباملعمد بدون   ) التحرش الديين   (  كتاب التقليد الرسويل كيفية عمل طقس املعمودية          خالل  ومن هنا يظهر من   

    ١بشيء
                                                 

1
  شكر خاص لألخ التاعب 
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  ..!!سوف ننتقل إىل مصدر أخر وشاهد آخر على موضوع املعمودية يف املسيحية 
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  نقالً عن كتاب املعمودية جلورج حبيب بباوي
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  شاهد آخر على التعميد من أقوال اآلباء 
  

  عن األسرار مقاالته: الباب الثالث األورشليمي القديس كريلس
  لثيابخلع ا"

ويف هـذا نتـشبه     . ، خلعتم وصرمت عرايا   "خللع اإلنسان العتيق مع أعماله    "وهذه صورة   حاملا تدخلون وختلعون ثيابكم     
 ) ١٥: ٢كـو   " (جرد الرياسات والسالطني أشهرهم جهارا ظافرا م فيه       "باملسيح الذي عري على الصليب، إذ بعريه        

الذي كان عريانا يف الفردوس     . ألنه حقًا أشبهتم آدم أول اخلليقة     .  ختجلوا هل كنتم عرايا أمام اجلميع وال     ! شيء عجيب 
  وال خيجل

  
  مسحتم بالزيت املصلى عليه

، وصرمت شركاء يف الزيتونة املقدسة      من شعر رؤوسكم إىل أقدامكم     مسحتم بالزيت املُصلى عليه،      خلعتم ثيابكم مث عندما   
ية، وطُعمتم يف الشجرة املقدسة، وأصبحتم شركاء يف دهن الزيتونة احلقيقيـة،      إذ قطعتم من الزيتونة الرب    . بيسوع املسيح 

فقد أصبح هذا لتالوة تطرد كل أثر لسلطان الشٍر، كما أن نفخات القديسني واستدعاء اسم اهللا حترق الشياطني كاللهب 
  انتهى.  "املضطرم وتطردهم

  
  عترض ؟هل من م.!! .املعمودية يف هنا وجوب التعري أيضايتضح 

  
 هذا الطقس وذلـك  يفن الشواهد كثرية باسم الدين وأنه حترش  على طقس املعمودية وكيف أوسوف نرفق شاهداً آخر 

  .اراً صغكانوا أو اًربا كالتعميدبعد  إال املسيحيني إميان طقس من طقوس املسيحية وال يكتمل أهم ألنه
  

  ا يوأنس كنيستنا داللتها وروحانيتها لالنبيفمن كتاب العبادة 
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 ينـديـرش الـالتح

 ٤٠

  كتاب املعمودية لألب مىت املسكني من  عن املعمودية اً آخراًنقل لكم شاهدسوف أ
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يفعلـوا ذلـك     أن القادرين   األطفال وآباء   خيلعوم مالبسهم  وليت الذين جيبون من األطفال الصغار        -١١٣
  .فليفعلوابأنفسهم 

   اء اخريات كمرافقات هلن ليخلعن مالبسهموليت النساء يكون هلن نس -١١٤
) الكـالم ( وفمه  ) املخ  ( بأخذ الكاهن مسحة البهجة ويرشم جبهته       ) يصعد  (  عندما خيرج من املاء      -١٣٤

   .. ويدهن كل جسمه ورأسه ووجههبعالمة الصليب ) القلب( وصدره 
  ١. داخل الكنيسة إىل بفوطة وعندما يلبس يقوده ينشفه حينئذ -١٣٥

  
   : القوانني هذه على نعقبف سو

   ؟ عمر هذا الطفليكون أن توقع بنفسه فكم تالبسه مل خلع الطفل :أوال
 ؟ أخرى أمام السؤال ملاذا تتعرى امرأة ، ما يطلق عليه السحاقأو من التحرش الفظيع آخر و هنا جند نوع :ثانياً
  ؟ ا حترشيعتربهل 
  .أنثىأو  ا ذكريقصد اة ويرشم بعدها وكلمة املعمد  جرن املعموديإىل اً يدخل املعمد عاري:ثالثاً
  ...!!التحرشما هذا ف ، الكاهنففه املعمد جيخروج بعد :رابعاً

  

                                                 
  ١٤٥قوانني هيبوليتس  صفحة  1
 



 ينـديـرش الـالتح

 ٤١

  شاهد آخر على طقس املعمودية
 انف األسقفيلمس  سر االنفتاح الذى فيه أي) إفنا( لقيامة ويبدأ بطقس يسمي االحتفال باملعمودية كان يقام مساء عيد ا

اش مق جرن املعمودية وخيفف نفسه بيفيرتل املعمد وبعدها  ... خيلع املوعوظ مالبسه عارياًوبعدها  ... وعوظ كل موأذن
 قليل من   أرجل يغسل لنفسه    األسقف و األرجلبعدها يأيت غسل    ...  ميسح رأسه باملسحة     الذي األسقف إىل وبقاء   كتان

  ١.األرجل غسل إجنيلذلك يقرأ  أثناء الكهنة وىف أرجلهماملعمدين اجلدد والباقون يغسل 
  

  :سوف نعلق على هذا 
 كـل  األسـقف انـف وأذن   موضوع ملس يف من التحرش وجند ذلك يءشذكر  ذكر املعمودية  عنداألوائل اآلباءيصر  

 يـأيت  وخيفف نفسه و     املياه غريب على التحرش وخيرج من       إصرار ، وبعدها خيلع ثيابه   أنثى أو كان   اموعوظ بالطبع ذكر  
   !األرجل؟ غسل إجنيل سؤال ما هو لكن هناك...  رجلها أووميسح له رجله الكاهن 

  
  آخر شاهد  معنكمل
    العظة الثانية–تعاليم للمرشحني للعماد اجلزء الثاين : يقول

 2 "مث ختعلون مالبسكم وتقفون حفاة القدمني لكي تظهروا ىف انفسكم حالة العبودية املستمدة"

  
 نسميه حترش كامل    أو الدين   باسم كامل    تعرٍ ، خلع املالبس  أكررها ، على خلع املالبس   باءاآل كل   إن مل يكن  جيمع معظم   
  .باسم الدين

  
، وباجتاههم حنو الغـرب     كان املتقدمون للمعمودية يقفون عرايا    " ويصف كتاب منسوب لديونيسيوس األريوباغي كيف     

  ٣ "وبأذرعهم ممتدة إىل فوق
حيث يلزم أن يتعرى املوعـوظ    حبسب طقس وترتيب دهن زيت مسحة األكسورسزم،    فهو متَّ  خلع املالبس  أما ضرورة "

، اليت فيها جيحد الشيطان ويصنع عهداً مع املسيح لاللتحاق          كامالً للمسح بالزيت يف كل أعضائه وذلك يف غرفة مظلمة         
 والتعهد بااللتصاق املسيح، فبعد مسحة الزيت إلخراج الشيطان وبعد جحد الشيطان. يف خدمته وطاعته والعمل بوصاياه

 يطان ومسحة الزيت تعبرياً عن خلع     جلحد الش  خلع مالبس املوعوظ   وكان. حيث يرتل إىل املاء   ، يقاد إىل جرن املعمودية   
  ٤" جسم خطايا البشرية

  
  
  

                                                 
  ١٧٦القديس امربوسيوس صفحة  1
  ١٨١ والذي كان صديقاً مالزماً ليوحنا ذهيب الفم  صفحة مبسوستا  أسقف  ثيئوذور 2
  نفس املرجع١٨٩صفحة  3
   نفس املرجع٢٠٢صفحة  4



 ينـديـرش الـالتح

 ٤٢

   :والقديس أمربوسيوس يقول
الً أو غري الئق أن اإلنسان كما وِلد عريانـاً           فكيف يكون مخج   - يأتون عرايا إىل املعمودية كما جاءوا عرايا إىل العامل        "

  ١"! مثَّ يذهب إىل السماء غنياًيعمد عرياناً

  
  ملحوظة هامة 

ولكن بالرغم من . رجاالً أو نساًء أو أطفاالً، ما عدا املرضى: وال جند يف التقليد أي استثناء من هذا العري قبل العماد    
 األمر قط، ألن األعمال اجلارية يف املعمودية مقسمة قسماً للرجـال وقـسماً              ذلك مل يكن يف الكنائس عدم لياقة يف هذا        

  .للنساء، كما أن معمودية الرجال كانت يف موعد خاص غري موعد النساء
  

   : الثانيةالفم، العظةيقول يوحنا ذهيب 
  :املسحة بزيت اإلكسورسزم واملعمودية

باالعتراف بسيادة املسيح وسلطانه، حيث بعهدكم تكونون قد         بعد فكاك رباط الشيطان وتوثيق عقد اإلميان         - ٢٢
ارتبطتم باملسيح، وكأنكم حماربون قد اخترمت للعراك، يبدأ الكاهن ميسحكم على اجلبهة بزيت األكـسورسزم               

  ٢.يمسح باسم اآلب واالبن والروح القدس) فالن: (وعالمة الصليب قائالً

ويدهن كل األعـضاء للتقـوى يف       ،  يف وسط ظالم الليل   ،   بالزيت وبعدها يكمل تعرية اجلسد وميسحه كله      - ٢٤
  .مواجهة ضربات العدو

  :تعليق

  . كل األحوالعلى حترشهو ف!!! ال أمكانت الغرفة مظلمة فرق إن  هناكعلم هل   أيضاً ال أوأنا 
  

                                                 
  املرجع السابق٢٠٣ص 1
  ملرجع نفس ا٢٣٦صفحة  2



 ينـديـرش الـالتح

 ٤٣

   ة للدراسات اآلبائياألرثوذكسياملركز  ،ـيةچأحباث ليـتور،شاهد آخر على املعمودية والتعري 

        ةةةةةةةةــــــــوديوديوديوديوديوديوديوديــــــــالمعمالمعمالمعمالمعمالمعمالمعمالمعمالمعم

        ةةةةةةةةــــــــة آبائية آبائية آبائية آبائية آبائية آبائية آبائية آبائيــــــــرؤيرؤيرؤيرؤيرؤيرؤيرؤيرؤي

         جورج عوض جورج عوض جورج عوض جورج عوض جورج عوض جورج عوض جورج عوض جورج عوض::::::::الباحثالباحثالباحثالباحثالباحثالباحثالباحثالباحث
  

  خلع مالبس املعمد
أثناء جحد الشيطان ختلع املالبس اخلارجية ويقف املعمد حافيا، أما عند الدخول يف املعمودية ختلع كل املالبس                 

وعنـد  " عنك أغطيتك يف التو عندما تدخل املعمودية انزع       : " ويصري املعمد عاريا إذ يقول القديس كريلس األورشليمي       
  "نزع املالبس القدمية كصورة لرتع اإلنسان العتيق وكل أعماله: " القديس كريلس األورشليمي

انزع اإلنسان العتيق، اللباس القذر، خذ لباس عدم الفساد الذي يقدمه املسيح : "أيضا القديس غريغوريوس النيصي يقول
لكي .. امألهم من قوة روحك القدوس. وجدد حيام. رهم من عتيقهمع: "، يصلي الكاهن القبطي على املعمد قائالً"لك

  ..".ال يكونوا بعد أبناء اجلسد بل أبناء احلق
املعمودية هي التشبه مبوت املسيح     . هذا اإلنسان العتيق الذي هو عبد للخطية واملوت قد عراه املسيح من فوق الصليب             

أنتم عرايا، بدون مالبـس،     "شليمي شبيه بعري املسيح فوق الصليب       ونزع املالبس عند القديس كريلس االور     . وقيامته
الرؤساء والسالطني وانتصر ظافراً فـوق      ) جرد(متشبهني هكذا باملسيح فوق الصليب، عاريا من مالبسه، وبعريه عرى         

  )...".٢:٥كو١(الصليب
 الشر من سلطاا اليت متارسه علينا،       إذن بالعري العمادي نشترك يف عري املسيح، لذا نرتع اإلنسان العتيق وجنرد قوات            

: أيضا العري العمادي يف نظر القديس كريلس االورشليمي هو عودة إىل الـرباءة األوىل             . منتصرين ظافرين على  املوت    
وهذا بسبب أنكم ترتدون فوقكم صورة آدم األول، الذي كان          . أنتم عرايا أمام بصر الكل دون أن يعتريكم أي خجل         "

  ".فردوس دون أن يشعر خبجل أو حياءعاريا يف ال
عاريا كان آدم يف البداية، ومل خيجل أبدا من نفسه لذلك جيب أن تتجرد من مالبسك                : "نفس الشئ يقوله األب ثيودور    

  )".املصنوعة من ورق التني(اليت كانت الربهان املقنع لقرار اإلدانة الذي حقَّر اإلنسان، وجعله يف احتياج إىل األلبسة 
 خلع املالبس هنا يشري إىل اختفاء اخلجل، خجل اإلنسان أمام اهللا، واحلصول مرة أخرى على الثقة البنوية، واجلرأة يف إذن

  .إبداء الرأي، وهذا ما مييز احلالة الفردوسية اليت كانت آلدم قبل السقوط
 

  الزيت املقدس
املسح بالزيت يصري املعمد عـضو يف الزيتونـه   بعد أن يتعرى املعمد ميسح بالزيت وعند كريلس األورشليمي عن طريق            

  "الزيت يشفي النفس من آثار اخلطية الباقية"احلقيقية اليت هي املسيح 



 ينـديـرش الـالتح

 ٤٤

  تعميد اجلنني يف رحم أمه
  

 
  

  . الصورةهيلقد قرأ الكثري منا على أحد املواقع األجنبية خرب متعلق بصورة منشورة فما هو اخلرب وما 
  ت بابا الفاتيكان لنر الصورة ولنر اخلرب أما الصورة فهي لألب بنديك

  
مرحلة اجلنني، وأن كل األجنة لديها روح، فإن رجال الدين يشجعون تابعيهم             يف حماولة الدعاء أن حياة اإلنسان تبدأ من       

 )ناصـية ( تكوين جبني هلـم     ِلأَن يقوموا بتعميد أبنائهم يف غضون الثالثة أشهر األوىل للحمل، أو مبجرد            نأحناء البلدا يف  
 :إن شعائر التعميد داخل الرحم تتطلب

 ا زيت   )مسحة( يتم دهن الطفل بزيت، مثالً عن طريق قطعة قصرية من السلك وعليها قطعة من قطن               أن •
  .مقدس، من خالل مهبل األم، داخل رحم األم، ويتم دلك جبني اجلنني ا

الدين أو القس بترتيل كلمات      ينما يقوم رجل  وبعد ذلك يتم دفع تيار من املاء املقدس داخل رحم األم، ب            •
 .التعميد

 رجال الدين الربوتستانتني مثل باتروبريتسون قد محلوا تابعيهم هذه العملية كوسيلة لوضع اية للسؤال عن مصري جنني                
 باإلجهاض   هؤالء القائمني  ىنر أن" اإلجهاض، واملوت للجنني الغري مكتمل،واألسباب األخرى ملوت األجنة، فضالً عن           

  "غري الشرعي أننا سنذهب إىل حيث قد ذهبوا

 . وكريهـة  فيحني جمد البعض عملية تعميـد األجنـة، فـإن هنـاك آخـرون قـد رأوهـا عمليـة غـري مقبولـة                       
 

كانديس ويلسليي هي أم حامل، أعربت عن عدم ارتياحها لتعميد ابنها،الذي استغرق حوايل الساعتني ونصف الـساعة،    
املقدس البارد، وتضيف أا مع ذلك قد شعرت بأا قد طهرت من اخلطيئة بعد  ر مضغوط مندفع من املاءواليت انتهت بتيا



 ينـديـرش الـالتح

 ٤٥

 ذلك اكتـشفت    دأا بع : نِضرة كصباح ربيعي ويغلَّف صوت ويلسلي باإلحباط من هذا التعميد وهي تقول            ذلك، وأا 
  !أا مل تعد حامل

 "ة اآلن مستريح يف رحم مملكته املقدسأن ابنها" :ولكن رجال الدين أخربوا ويلسلي

امليالد هو خطر على األجنـة،    كبري حول هذا املوضوع بعد أن أقرت املنظمة الطبية األمريكية بأن التعميد قبل             ثار جدل 
د من املسيحي قد رد بأم ليس لديهم أية نية ألن يقبلوا التعمي حىت لو مت التعميد من ِقبل أطباء متخصصني، ولكن اليمني        

 . املعتمدين األطباء

 فكما لن تذهب لقس من أجل إجراء عملية جراحية، فلمـاذا           "هذا جد سخيف   نإ: "قال القس النظامي ألربت فالكامي    
كل القساوسة عندهم   : " على وعندما سئل فالكامي اخلبري بالتشريح النسائي أصر      "!لطبيب من أجل التعميد؟    إذاً تذهب 

  "أقحم فيها حقاً هنا هذه هي أول مرة:" ، وأضاف" طقةمعرفة حبكم العمل ذه املن

الطبية، فإن اجلدل قد عال بعد التعميد السري الذي مت جلنني امـرأة               األمريكية واملنظمةووراء هذا اجلدال بني الكنيسة      
 .فيكتـور روسـيكوس، وبعـض معاونيـه       : األب يف منتـصف الليـل قـد مت بزعامـة            دهذا التعمي فاقدة الوعي،   

 

ـ   أم رأوا عدة رجال يرتـدون الـسواد قـد دخلـوا غرفتـها يف وقـت                  : شهود العيان قال    . الليـل  نمتـأخر م
وأقول أم مبالبسهم إما قساوسة وإما نينجا، وإن " رشيقني كانوا صامتني: " وقال ثيودور دوبونت مريض بالعناية املركزة

 ر بتكــرا"نفــسهمأ ميــررون يــضعون تيــار مــائي يف رحــم امــرأة، بينمــا كنــت مل أر مــن قبــل نينجــا
الفيدرايل، وبني شريعة  ا إذا كان من حق أب اجلنني أن يطلب تعميد ابنه، بني الذين يتمسكون بالقانون النقاش اآلن حول

  .اهللا

، وذلك قبل أن ميد يده      "للصواب إذا أدرنا ظهورنا لشريعة اهللا، فقد أدرنا ظهورنا       " :السادس عشر  بنديكيت علّق األب 
  .قرابته فيدة أخيه لتعميد اجلنني منيف رحم ح

 .مـن أجـل سـالمة األمهـات وأطفـاهلن          الكثري من األوراق تنتظر موافقة الكوجنرس لتنظيم التعميد داخل الرحم         
إذا ما كانت املرأة تستطيع أن جيرى هلا تعميد قبل امليالد، سيتعارض مع              مع هذا، خيشى الكثريون من قانون ينظم مىت أو        

  . حرية العقيدةيف حقها األول

  "ال تسمحي للحكومة بأن تتدخل يف رمحك "
هذا جسدك، وابنك، فأرسـلي رسـالة       " برنامج تليفزيوين    كذا قال القس بات روبرتسون بوضوح شديد، من خالل        ه

  ١"اإلله القوة العظمى اليت تريديها يف رمحك هي واشنطن، واجعليهم يعلموا أن هلؤالء السياسيني الالدينيني يف
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 الكنائس سواء كانت الكنائس الغربية أو الشرقية لنر ما رأى الكنيسة            يفعد أن تأكدنا أن التحرش باسم الدين منتشر         وب

  ١الشرقية فيما تفعله الكنيسة الغربية 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
  
  
  
  
  

  
 
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ميخائيل مكسي إسكندر. ، د عن أسرار الكنيسة السبعة سؤاالً وجوابا١٢٠ًكتاب  1
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  تعميد النساء والتحرش اجلنسي

  
  

  .! .الدييني تكون أكرب دليل على التحرش  هذا اجلزء لن أتكلم كثرياً ولكين سوف أضع الصور كيف
 الـدين؟   باسـم مارس معها التحرش    أن   و األشخاصحد   يد أ  يفتقع ضحية   قد  بنتك  ا أو أمك أو زوجتك   أن خيلهل تت 

جل الـدين ؟    من أ بنته لذلك الفعل    ا أو أمه أو يعرض زوجته    أنحد  هل يسمح أ  .. طرحه كل فرد عاقل   أن ي سؤال جيب   
هذه الطقوس من وسل نفسك ملاذا كل . نفسكب الدين واحكم باسمد بنفسك التحرش اجلنسي      كل عاقل شاه   إىلسؤال  

ل كلمة الرب املزعومة ؟ هل      جد القساوسة يفعلون ما يريدون من أ       ي يف الطقوس   هذه اهللا ؟ ملاذا تكون      إىلجل الوصول   أ
 يقول هلا ال تذهيب أن ستطيعنه ؟ هل ي تتعمد م أورف  تعلكي ت  القس   إىلمينع زوجته من الذهاب     أن  الرجال  يستطيع أحد   

 وأنـا  رأسـي  يف كثرية تدور أسئلةخذ الربكة من يد القس؟     أيضا وأ تشاركيهم الغناء والسهر والصالة     ال   الكنيسة و  إىل
هل فرض اهللا عليكم    . أيضا والنساء والرجال    باألطفالملاذا يتعمد القساوسة التحرش     ، وهذه اجلزئية كتب هذا الكتاب    أ

؟ مل  أم للنفس املريـضة    هللا   إرضاء التعري هو    اجل كلمة اهللا ؟ هل هذ     أن تتعروا من أ   حرش؟ هل فرض اهللا عليكم      هذا الت 
 املسلمني ليس أن سوف يقولون بالطبع  حيرك يده عليها،أو رجل تتعمد منه أمام هذا املوقف وزوجيت تقف يف نفسي أختيل
 روحانيات جتعل رجل غريب ميسك جبسد زوجيت ويتعمدها         ؟ أي ا اليت جتعلين ديوث    تلك  روحانيات  أي . روحانيات لديهم

 حيللـون   ن م م دين هذا جيعل القساوسة ه     أي!! .إيلّ رجل ينظر    أمام اً عاري أقف جيعلين دين   أو يباركها ؟؟ أي    يرشهما أو
 اليت اجلنسية    اخلفية للممارسات  األبواب القلوب املظلمة ودق     يف النور   إضاءةجل  أن هذا الكتاب من أ    كرر  أوحيرمون؟  

  .باسم الدينتقام 
  

  صور التعميد اخلاصة بالكنيسة املصريةأن املعمودية وللعلم الشديد هي توضح لنا ما اليت عرض بعض الصور يف اآلن نبدأ
أال ؟ ولكن هذا الصورة كلها لشرح طقس واحـد          ال أعرف ملاذا  و..!! قليلة وأن قد تكاد تكون معدومة على اإلنترنت       

  من أن يتخيل   أن عاقل   مسيحي من كل    أريد الدين و  باسم التحرش اجلنسي    يف متارس   اليت األساليب أولة  هو املعمودي و
  .!!.ابنته أو زوجته أو أمه  هيبالصورة
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  بعض النساء بانتظار التعميد

  

  

  

  

  

  

  

  



 ينـديـرش الـالتح

 ٥٧

  



 ينـديـرش الـالتح

 ٥٨

  



 ينـديـرش الـالتح

 ٥٩

  .!!لتحرش باسم الدينل تتوقعها قد أقذر صور
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ـ رضون على هذا الكالم ويقولو يعتاملسيحيني الكثري من ، فإن الكتابة يفلألمانة العلمية   و وال  اخلـارج  يفدث ن أنه حي
 قـد و.!! ة كما كان يسوع عاري     عرا ن املعمدين يكونو  أن من كتام    أثبتنا ولكن كنا قد     .املصرية الكنيسة   يف حيدث

  . نذكره هناأن جيب شيءصادفنا 

  )  متنوعةأسئلة( الناس أسئلةمن كتاب سنوات مع ..  الكبرية املرأة عن تعميد شنودة األنبا إىلسؤال 

  عميد النساء الكبريات  ت-٩٦

 دها وهى كبرية ونتيجة لذلك تطلب آية      ملخصه خجلها من عما   ، نا سؤال طويل من سيدة كبرية السن      سؤال وصل 
  .طيس العماد يكون بالتغأنأو دليل من الكتاب يثبت 

ألطفـال إننـا ال    جرن املعمودية عارية متاماً كاإىل حينما نعمد امرأة كبرية ال ترتل     أننا أطمئنك أن أحب  :اجلواب
مث .اإلميان وهى البسه كل مالبسها     إقرارمث نتلو   . إمنا جتحد الشيطان  . أيام حياا  أقدس   يفنسمح بأن خندش حياءها     

 جوار إىلبيض وجتلس على كرسي أو رداء أوتلبس تونية ، حينئذ ختلع مالبسها و. يف حجرة املعمودية وخنرج   نتركها  
 املاء  يف جرن املعمودية ويعمدها الكاهن بأن يغطسها        يفن على الكرسي وبط     املعمودية مث يدخل الكاهن فتصعد م     

 الشماسات وخيرج الكـاهن مـن   إحدى أو الثالوث وخترج من جرن املعمودية مبساعدة الكاهن باسمثالث مرات   
بسها اجلديـدة    املعمودية وختفف نفسها وتلبس مال     يف نزلت به    الذي الرداء   أو ختلع التونة    أن إىلحجرة املعمودية   

 الظاهرة من مالبسها مثـل رأسـها ووجههـا          األجزاء يف تلبس مالبسها يدخل الكاهن ليدهنها باملريون        أنوبعد  
 وجههـا   يف حاضراً يضع يده على رأسها وينفخ        األساقفة اآلباء ىحدومينحها الروح القدس و إن كان إ      . .ويديها

  ١. كل هذايفجل يوجد ما يدعو للخوكما ترين ال )) أقبلي الروح القدس (( ويقول هلا 

  

  : وبالطبع ستكون لنا مالحظات على هذا الرد

 و؟ ما ه  ٣٠إىل   ٢٠ سن   يف على الفتيات    ينطبق فهل هذا    ، الرد على سؤال تعميد النساء الكبريات      أننالحظ  
 سن صغرية   يف كانت املتعمدة    إذا كبرية ؟ هل      إن كانت املرأة صغرية أو      الكاهن   حيدد من خالله   الذياملقياس  

نه أب صفهأ الذي األسلوبعتذر على   أ.. .؟اشاهدمبيسمح الكاهن   س هل   األنوثةولكن ظهرت عليها عالمات     
؟ هل لديك دليل واحد على حرفياً مهم هل هذا الكالم يطبق يء شأيضانالحظ . شنودة األنبا رد بسببمستفز 

 املرأة ويرفض مثال اخلروج مـن    هذهنهم من يشاهد     فم ، املوضوع متباين بينهم   الكاهنة تطبق هذا الكالم أم     أن
   امرأة تستحمإىل الكتاب املقدس عندما نظر  يف كما فعل داودإليهاغرفة املعمودية وينظر 

                                                 
 ١٤٠/١٤١صفحة  1
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 امرأة من على السطح فرأى داود قام عن سريره و متشى على سطح بيت امللك أن وكان يف وقت املساء ٢: ١١ 
  ١. جدا مجيلة املنظراملرأةتستحم و كانت 

تعميد يكون   ال أنيجد  س املوضوع   أول يف كتبنا ونقلنا    وفقاً ملا  القارئ   أن بدليل   ،لموضوع قاعدة ثابتة  إذن ليس ل  
 التونيـة   تضحية ولبـس   القس خرج من الغرفة وتعرت ال      أنولنفرض  . ومل يفرق بني املرأة والرجل    ..!! بالتعري

 قـد تكـون   اليت الصورة الوحيدة   أرفقسوف  . لصور السابقة  ا يف اه شاهدن الذي الرداء   مثل رداء   ةوللعلم التوني 
  .نترنت لتعميد سيدة مصرية اإلعلىمتواجدة 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جـرن   إىل هل عندما تزل الـضحية       األنبا ولكن يا جناب     ، شنودة األنبا نه ع يتحدث الذي التونية    لنا ظهرفسي نظرنا   إذا
 أم ماذا؟ قبل الرتول ِهحالك ؟ هل سيكون  يةن التو  أن يكون شكل   وقع تت ، فكيف خترجمث  املعمودية وميد القس يده ليعمدها      

 تدخل امرأة   أن ليس حالً !! .على اإلطالق  يئاً ترتدي ش  الكأا  و اجلسد    منه  ويظهر ، على اجلسد  اً شفاف ال شك يكون ب س
ية لكل النساء   نل هذا التو  ليكم ه ع مطروح أيضاوالسؤال  . ية وتصعد منه وكأا عارية متاماً     ن جرن املعمودية ذا التو    إىل
 أعطـى  الذي من   - الكتاب يف خاصيكون له فصل    الذي س و-وبالنسبة للرشم باملريون    !  فقط؟ للنساء الكبريات أنه   أم

 أو ظاهرة ويعمد الركبة الساق تكون  فرمبا الظاهرةاألجزاءكلمة  ل ةورقبتها، وبالنسب  يلمس وجهها    بأن  احلق هذا الكاهن 
  .!! مفصلها

                                                 
  صموئيل الثاين 1
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  : لنرشنودة األنباواقع الكنيسة ما يؤكد اعتراضنا على كالم محد أ على البحث وجدنا ءأثنا يفو

  

. رد األنبا شنودةجاء عما ا اق على معمودية الكبار خيتلف فيه  االتف أمراً يؤكد أن   الكنيسة   هذه كالم   يفنالحظ  
ولكن هنـاك   ،  الكاهن خيرج خارج املكان    نأ يصور لنا    أن حياول كاتب هذا املوضوع      ،ملرأةلتعميد ا  بالنسبة   أنهجند هنا   
 امرأة  امرأة أمامتتعري أنوملاذا تسمح الكنيسة ! ساعدها على خلع مالبسها الشماسة  من ي  أن  وهي كرب من ذلك  كارثة أ 
 نشر السحاق بالكنائس وسيلة من وسائل باألخص أو ، من التحرشآخرا نوع أمامها؟إن هذ  متاماًوتشاهدها عاريةأخرى 
 !!!.  

هـل  !!   خمجلة مثل املرأة   أعضاءلرجل  أليس ل ؟   جسده عضاءأجلميع   رمشة ٣٦  الرجلَ  الكاهن رشم ملاذا ي  أيضاًالسؤال  و
  أليست هذه بوسيلة أخرى من وسائل نشر اللواط؟؟ ،يرمشهيدخل الكاهن ويرتدي الرجل املالبس الداخلية وعندما 
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  شاهد آخر على موضوع معمودية النساء
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رد يف  ا   إننا نرى هـذ    هل تسمح الكنيسة مبمارسة السحاق من خالل املعمودية؟       . .املصريةللكنيسة  جه  موتعليق  
   :عليه بعض املالحظات غريغيوس على سؤال تعميد املرأة ولكن الرد لنا لألنبا

  .إىل عورة امرأة أخرى النظر للمرأةهل حيق  -١
 ؟اريةإىل جسد املرأة الع الكاهن األب ينظر أن املياههل متنع  -٢

 ؟، هل تشف وتصف املالبس ما حتتهااملياهعندما خترج املرأة من  -٣

 ؟شتحرهذا بليس أ للمرأة الظاهرة األجزاء الكاهن األبسؤال عندما يرشم  -٤

 شهوةن هذا بدون و؟ هل يكأخرى امرأة متس جسد أنسؤال هل حيق للشماسة  -٥
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  صالة حتليل املرأة

 ويصلى هذه الصالة    املرأة رأسيضع الكاهن الصليب على     ) ىأنث أوكان  ذكرا  (صالة حتليل على أم الطفل      
 املقدسة بغري وقـوع يف      األسراروجيعلها مستحقة لشركة    .  مينح احلل والربكة لوالدة الطفل     أنطالبا فيها من اهللا     

ن والرجاء دينونة، كما يطلب من اهللا أن يبارك الطفل املولود وحيفظه لينمو يف النعمة والقامة ولكي حيفظه يف اإلميا               
إذا كان طالب العماد كبريا فهو الذي (تركع األم بركبتيها إىل األرض ووجهها للشرق وهى حاملة طفلها        . واحملبة

  ١.مث يصلى الكاهن) يركع بنفسه

  

  

  

  

  

  

  

   صالة حتليل املرأةيفالكاهن ميارس التحرش بالصليب 
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  التحرش باألطفال

مراً مهماً قد يكون فضيحة للكنيسة على العمـوم والـدين املـدعو      عندما شرعنا يف كتابة هذا الكتاب أدركنا أ       
  .التحرش باألطفال. املسيحي

 دائمة حاضرة واإلجابة الدين؟ باسمجل تعميده فلي من أعري طأن أ األيام يوم من يفيدرك هل يستطيع عقل أن  
 للتحرش اجلنسي املنتشر    رئيسيد سبب    التعمي أن أثبتنا لو ماذا ، الطفل يتعري وهو صغري    أن ونيقولف  املسيحينيعند  

 عادة أصبح باألطفال التحرش إن. القضائيةى املشاكل والدعاوةالكاثوليكي بسببه تواجه الكنيسة والذي العامل الغريب يف
 آخراً تفضح نوع واليت تؤكد كالمنا  اليت بعض الصوراآلن ىوسوف نر..  حاالت التعميديفداخل الكنيسة خصوصاً 

  ..!! جل إشباع رغبة بداخلهم أ الكنائس من يف الدين والذي ميارسه القساوسة اسمبمن التحرش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملاذا ؟؟،،، اآلنالسؤال . .قوةطفلة صغرية ال حول هلا وال 
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  !!حترش أمام مجوع الشعب الكنسي 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ينـديـرش الـالتح

 ٧١

    

  

  



 ينـديـرش الـالتح

 ٧٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ينـديـرش الـالتح

 ٧٣

  
  
  

    
    
  

  

  

  

  

  

    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
  

سوف أكتفي ذه اموعة من الصور اليت تؤكد ما حيدث يف العقيدة النصرانية من حترش باسم الدين وأؤكـد أننـا                     
  .سوف نرفق لكم يف اية الكتاب ملحق لبعض الفضائح اخلاصة بالكنيسة الكاثوليكية بالتحرش باألطفال

 وسوف ننتقل اآلن إىل أسلوب آخر من األساليب         . من هذا الكتاب   غزىأصبح سهال يف فهم امل     و اعتقد أن املوضوع قد    
  .اخلاصة بالتحرش الديين
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  الفصل الثالث

  !!والتحرش.. مسحة املريون

  

  

  

  

  

  

  

  

 مسحة زيت   أو موضوع مسحة التثبيت     أن أوضح أن جيب   ،زيت املريون  املعروفة مبسحة    أومسحة التثبيت   
داخل الكنيسة املصرية ا حيدث الشكوك والنقد بل والعجب الشديد مل تثار دائما حوهلا اليت املوضوعات أهمون من املري

  .باسم الدين حترش وفاحشة أا  بهوصفقد تعتقد اقل ما من تقاليد أ

...! عد املعمودية    تقام ب  أا ودية أي طتها باملعم أسرار الكنيسة السبعة، ورب   السر الثاين من    سحة زيت املريون هي     م
ـ     يفيظهر  أن الرشم كما س    بالذكر هنا    واجلدير، يف وقت واحد  رشم   أن الشخص يعمد وي    عىنمب اً  هذا اجلزء يعترب حترش

 زيت املريون ال منهان املواد املصنوع كتفي بتعريفه وذلك ألسأ  ما هو زيت املريون ولكينبدايةًنوضح  سوف .باللمس
  واملقادير اليت يتكـون    ه تم بكيفية صنع    حديثها عن زيت املريون    يف معظم املواقع    نأ لعلممع ا  ، هذا البحث  يفمنا  
  .منها

  .!!زيت املريون وموهبة  التحرش باليد 

 أجد أن حاولت جاهداً    ، الكنيسة املصرية  داخل يتم   الذي عن هذا النوع من التحرش       ة الكتاب يف أبدأ أنقبل  
لن تعرف إال مـا      املكتبة املسيحية    يفولكن وكالعادة   .  هذا السر  يفارس   متُ اليت تتحدث عن التفاصيل الدقيقة      اًكتب

 الكتاب عن موضوع واحد من      يف .أخرى عقيدة   بأيجدا باملقارنة   أن املكتبة املسيحية فقرية      و يريدونك أن تعرفه،  
  .ذا السريف ه ص واحد متخص سوى كتابأجدكتب عن املريون ولكن مل أجد كل ما  أنوقد حاولت ،عدة جوانب
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  تعريف زيت املريون  

  :ملريونا

   وهو بديل لوضع اليد حللول الروح القدس علي املعمدين عطرة،أو رائحة كلمة يونانية معناها دهن أو طيب 

  املقدس ؟ املريونما هو سر 

   هذا السر  دعي ، ننال ختم موهبة الروح القدس ألننا بواسطة سر املعمودية نولد والدة ثانية من فوق              به الذيهذا السر   
   املريون أو املسحة ألنه يتمم اآلن باملسح بزيت املريونمث مسى بسر  " األيديبوضع "

 املريونكيف ميسح املؤمن بزيت 

  كالتايل رمشة ٣٦حواسه ومفاصله  مجيع يف أن ميسح املؤمن اآلباءبعد العماد مباشرة سلمت الكنيسة 

 بعالمة الصليب وهـو     رشومات ٨ اليسرىالفم والعني اليمىن مث     ، و ) األنف فتحيت( واملنخارين   يرشم النافوخ  .١
 " .مسحة نعمة الروح القدس أمني .  والروح القدسواالبن اآلب باسم"  :يقول 

  " . مسحة عربون ملكوت السموات أمني : "  وهو يقول رشومات ٤ والظهر والصلب والسرة القلب يرشم .٢

) رشومات ٦(فصل الكف األمين وأعاله فصل الكوع ومثناه وم مفصل الكتف األمين من فوق اإلبط ، وم    يرشم .٣
  " . مني  آاملائتةدهن شركة احلياة األبدية غري : "وهو يقول 

مـسحة مقدسـة    : " وهو يقول    ) رشومات ٦(  السابقة للذراع األمين     الرشومات الذراع األيسر مثل     يرشم .٤
  للمسيح إهلنا وخامت ال ينحل أمني 

: وهو يقول    ) رشومات ٦( ن ومثناه ومفصل الركبة ومفصل العرقوب األمين وأعاله          مفصل الفخذ األمي   يرشم .٥
  " . كمال نعمة الروح القدس ودرع اإلميان واحلق أمني " 

أدهنك : " وهو يقول    ) رشومات ٦(   على الرجل اليمىن   اليت مثال الرسوم السابقة     اليسرى على الرجل    يرشم .٦
  " .  والروح القدس أمني االبنو اآلب باسمبدهن مقدس ) يا فالن ( 

 السمائينيتكون مباركاً بربكات    : "  اليمىن على رأس املعمد وهو يقول      بعد ذلك يضع األسقف أو الكاهن يده       .٧
 الروح  اقبل"  وجه املعمد وهو يقول      يفمث ينفخ   .  أمني   وبامسهوبركات املالئكة ويباركك الرب يسوع املسيح       

   ".ل ربنا القدس ولتكن إناءاً طاهراً من قب

  

وسوف نتحدث أكثر عن زيت املريون وسوف       .  مقدمة بسيطة عن املريون لكي يتعرف القارئ عن هذا السر          هذهبالطبع  
   :نهأ مبعىن.. و جيب أن أذكر القارئ أن طقس زيت املريون يتم بعد املعمودية . أبدأ معكم بأقوال اآلباء عن هذا السر
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  .د الشيطانحج يفيقف املعمد  .١

  .اً جرن املعمودية عاريإىلملعمد ثيابه ويرتل خيلع ا .٢

  . يلبس مالبسه الداخليةرج مثخي .٣

 .أعضاء جسدهمجيع على  رمشة بزيت املريون ٣٦يرشم  .٤

 على وجـوب    أمجعت واليت اآلباء كافة   راءآل املعمودية   عن األول اجلزء   يفعرضنا  ت وكما ، مبسط كلهذا هو الطقس بش   
.  تساعدها على خلع مالبسها    واليت الشماسة     أمامتتعري  فإا   بالنسبة للنساء    أنقول   ت اليت اللهم بعض الكتب     ،التعري

  .  عن املريوناآلباء أقوالسوف نعرض بعض 

  األورشليميالقديس كريلس 

  ١."لكي تلبسوا درع العدل ميسحكم على صدوركم بعد ذلك"

  املطران جراسيموس مسرة

يرفع ميينه   جسده   أعضاءداهناً بيده جبهة املتعمد وسائر       سة حني يتمم السر   بل كان ومل يزل متحداً معه الن راعي الكني        "
 ٢."ون قد وضع يده عليه ومت وضع السرعليه ليدهنه فربفعه ميينه يك

  قال العالمة ترتليانوس  

رن لنـوال   بعد خروجنا من محيم املعمودية مسحنا بزيت مقدس تبعاً للتكملة القدمية كما كانوا قدمياً يدهنون بزيت الق                "
   ." املعمودية حيث نعتمد جسدياً باملاءيف روحية كما أمثارالكننا نستثمر منها   املسحة تتم علينا جسدياًإن الكهنوت

  ٣.تعرف من قرب على ماهية الرشمشرح للرشم لنلاآلن نتقل لن

 
 )الرشم    (

إال يف بيوت  ) احتراميمع ( ال حيدث  إن الرشم هو طقس كنسي متارسه الكنيسة األرثوذكسية القبطية ولكنه يف احلقيقة
  !ةالدعار

  أن أكتب هذه الكلمة يف حبث ال أريد به إال معرفة مـا أحباللفظ ولكن حقيقة كنت ال  قد يعترض البعض عن هذا

  !ائس بل وجيهله الكثري من النصارىحيدث داخل الكن

                                                 
 ٤:٣األسرار  1
2
 ٨٥كاتب األنوار يف األسرار ص 
3
 حبث لألخ معاذ عليان 
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 يوجد ما يوثق كالمي هذا ؟ ؟ وهلما هو الرشم وكيف متارسه الكنيسةف

  حقيقة مؤملة وشيء خمجل
 

ونبدأ بالشرح من املراجع املسيحية ) رجل   أوامرأةسواء جسم ( إن الرشم هو أن ميده الكاهن يده يف مجيع أجزاء اجلسم 
  !هلذا الطقس الغريب

سارافيم أسقف اإلمساعيلية وقـد وضـع       ا  يف كتاب قدمه وراجعه نيافة األنب     ونبدأ بشرح القس دوماديوس بباوي سعيد       
  :رة ألماكن الرشم لإليضاحصو

  وهذا غالف الكتاب
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  : احلساسة وهذه هي الصورة اليت وضعها القس للتوضيح بأماكن الرشم
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  .تكون على السرة وهكذا) ١٠( عشرة تكون يف العني اليسرى ومثالً الرمشة رقم) ٧(مبعىن أن مثالً الرمشة رقم سبعة 
  

  كيف يتم الرشم ؟
جبوار من يتم رمشه وهو خالع مالبسه ائياً أو مبالبس خفيفة حبيث يكون للكاهن القدرة مد يده داخل هذه            يقف الكاهن   

  ! املرشوماملالبس اخلفيفة جداً ليمشي بيده على جسد
  

  الشاهد األول
  :ح األوضاع هذه يف كتابه  ويقول ونبدأ بشرح القس وهو يشر

  :اموعة األوىل .١
  .العينان،  األذنان،الفم، املنخاران، الرأس

  :اموعة الثانية  .٢
  الظهر ، السرة، القلب

  !الصلب وهي أسفل الظهر وهذه املنطقة هي منقطة الشهوات اجلنسية البهيمية رمشها باملريون يقدسها
  :الثالثةاموعة  .٣

  وهي اليد اليمىن 
  :الرابعةاموعة  .٤

  اليد اليسرى 
  :اخلامسةاموعة  .٥

  .اليمىنالرجل 
  :السادسةة اموع .٦

  .هـ . أ . ) هي رشم الرجل اليسرى 
 واليمين تشمل الدخول إىل املثانة وما بني الفخذين كما          اليسرىوطبعاً الصور توضح لنا الرشم يف هذه األماكن فالرِجل          

  .هو يف الصورة 
  

  الشاهد الثاين
  وأيضاً يؤكد نفس هذا الكالم األنبا تكال على موقعه على اإلنترنت

 حىت يتبلل أصبعه باملريون مث يرشم به املعمد هـذه           أسفل إىل أام يده اليمىن على فوهة املريون، وينكسها         يضع الكاهن 
  :الرشومات

  
  : وهىاألوىلاموعة 

  ).  اليمىناألذن مث املنخارين مث الفم مث الرأس أعلى( النافوخ -١
  . وأخريا العني اليسرى -٧ ، العني اليمىن-٦
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  : يرشم وهو يقول.  رشومات٨موعها  اليسرى وجماألذن -٨
  . آمنيمسحة نعمة الروح القدس . ب واالبن والروح القدسباسم اآل

  .) الظهرأسفل( الصلب -١٢ الظهر -١١ السرة -١٠ العينان -٥ األذنان -٤،  الفم-٣ ، املنخارين.٢
  .املسحة املقدسة جتعل الروح القدس يعمل فينا ويؤهلنا ملرياث ملكوت السماوات

  
   رشومات٦: شومات اموعة الثالثةر

   كما سبق ويرشم هيأخذ املريون بأصبع
   من فوق األمين مفصل الكتف -١٣
  .  مفصل الكتف االمين من حتتأي األمين اإلبط -١٤
  ).  باطنهأي( ومثناه -١٦. األمين مفصل الكوع -١٥
  .األمين مفصل الكف -١٧
  ".آمني األبديةكة احلياة دهن شر"وهو يقول )  ظهر الرسغأي (وأعاله -١٨
  

   رشومات٦: رشومات اموعة الرابعة
  :  كما سبق ويرشمهيأخذ املريون بأصبع

  .  فوقاأليسر مفصل الكتف -١٩
  . اإلبط أي مفصل الكتف من حتت-٢٠
  .  مفصل الكوع األيسر-٢١
  .  ومثناه-٢٢
  .  ومفصل الكف اليسرى-٢٣
  .وأعاله -٢٤
  
   رشومات٦: ومات اموعة اخلامسةرش

  :  املرات السابقة ويرشميف كما هيأخذ املريون بأصبع
  .األمين مفصل الورك -٢٥
  ). األمين داخل الفخذ أي (األمين واحلالب -٢٦
  .  مفصل الركبة اليمىن-٢٧
  ).  داخلهأي (ومثناه -٢٨
  .  فوق العقباليت مفصل عرقوب الرجل اليمىن وهو العظمة -٢٩
  .وأعاله -٣٠
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   رشومات٦: وعة السادسةرشومات ام

  : يأخذ الكاهن املريون بأصبعه كاملرات السابقة ويرشم
  . األيسر مفصل الورك -٣١
  . األيسر احلالب -٣٢
  .  مفصل الركبة اليسرى-٣٣
  . ومثناه -٣٤
  .  مفصل العرقوب بالرجل اليسرى-٣٥
  .هــ . أ . ) . وأعاله -٣٦

  موقف مؤمل وال أصدقه
  

 مثالً كبرية تبلغ مثالً من العمر مخسة وعشرون عاماً وهو ميد يده علـى جـسدها                المرأةدث  إين أعجب أن أجد هذا حي     
وبعـدها  . ! .الثدييان؟ وطبعاً هو مل يصل إىل القلب وإمنا         لرأس مث الوجه مث يذهب إىل القلب      وميسح ذا الزيت ويبدأ با    

قدمها ويطلع باألعلى حىت الورك األمين واأليـسر     يذهب للسرة وبعدها يذهب إىل املؤخرة أو املقعدة وبعدها يذهب إىل            
  ..... ! احلالب أووبعدها يصل إىل مكان عفة املرأة وهو املثانة 

  
  الشاهد الثالث

 لكم صوراً من كالمها حىت يكون أكثر توثيقـاً  وسآخذونأخذ شاهد آخر يوضح لنا الرشم وهو موسوعة اخلادم القبطي    
  :وهي تقول
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وتعتربه من األسرار السبعة للكنيـسة      األرثوذكسية  هنا نكون قد فهمنا ما هو طقس الرشم الذي متارسه الكنيسة            ومن  
   .األرثوذكسية

أختِه أو حىت أخته املسيحية ذا الرشم الذي البد أن ميس كل مـداخل   ال أعرف كيف لرجل يرضى لزوجته أو أمِه أو
 !.. تفاصيله وخمارج جسدها بكل

 يسؤال ضرور

  قد يقول البعض أن هذا الرشم يتم للصغار فقط؟
  مثالًك ن الصغار والكبار والدليل على ذلنقول أ

  . البـد مـن ممارسـة هـذا الطقـس معهـا      األرثوذكسيةودخلت الطائفة  نفترض أن إمرأة كانت بروتستانتية مثالً

 ؟ كأليس كذل. ها ورمشها مرة أخرىالبد من تعميدورجعت هلا مرة أخرى  األرثوذكسيةوأيضاً نفترض أا قد تركت 

  ١.وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  : ملحوظة مهمة جدا جداً

املوقع ال يوضح اموعة الثانية من الرمشات جيداً وسوف ترى أنه قد قام بالقفز من الرمشة رقم مثانية إىل الرمشة رقـم                
ختيل يا مسيحي أن  ...  تسعة موقعها على الصدر مكان القلب        عشرة ولكننا قد تبينا من مصادر موثوقة أن الرمشة رقم         

                                                 
  معاذ عليان 1
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لى صـدر زوجتـك وقـام بدهنـها         بنتك أو أختك أو أمك أو زوجتك قد جاء ا الكاهن وقام بوضع إام يده ع               
  ١.ولكين أشهد اهللا أن هذا املوضع أقل املواضع خزياً يف عملية الرشم،بالزيت

  :بار والصغارلنتابع اآلن أمهية الرشم بالنسبة للك

                                                 
   لألخ التاعبطقس الرشم باملريون املقدسمقال عن  1
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   كنيستنايف يوأنس العبادة األنبا.  زيت املريون من الكنيسة املصريةننتقل إىل شاهد آخر عن
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 وقـد   . الـدين  باسمداخل الكنائس من حترش جنسي      خبصوص ما حيدث     ،اآلنأصبح جلياً   قد  أرجو أن األمر    
 جمامع شـيطانية لـيس      به أا قل ما توصف    لف من اجتماعات أ    فهذا الدين مؤ   ، املوجودة اإلباحية ىمدعن  ا لكم   كشفن
 معينته نالذي و، الدينباسم ميارسه الكاهن الذي بوابة التحرش الديين أابالكشف عن زيت املريون واملعمودية جند .أكثر

  ؟ بشكل عاملإلباحيةنه بوابة أ أم  فقطاملوضوع حترش هل ولكن،. مهبداخلالشهوة طفاء إجل الكنيسة من أ

 ميكنكم أن تتخيلوا ماذا      ال ..يا اهللا . أخرى امرأة   أمام طقس الرشم ختلع املرأة كامل مالبسها        يف هأنلقد وجدنا   
 جـرن   يف اآلن أمامه اليت املرأة   أن كاهن عندما يعلم     أبما بالكم ماذا يفعل الشيطان برأس       .برأسي اآلن  يفعل الشيطان 

 دين هذا يسمح بالتحرش أي.! .اهللا تعاليم أا من مالبسهم حبجة أصحابه جيرد   الذي دين هذا    أي. عارية متاما ً  املعمودية  
نـه  إ.!!! الرجل يسمح بتحرش الرجل مع      الذي دين هذا    أي!! يف الكنائس  السحاق دين هذا يسمح     أي .!! باألطفال
  .!!! ل خدمة الشيطان ج جمامع مسكونية من أيف دين مطبوخ لألسف

 الكنيسة حتاول خـداع     إن،  من خالل البحث عن هذا املوضوع      ولكن هذا ما وجدته   ،، ،األسلوباعتذر على   
 يكون  قد هذا الكتاب املقدس     أنحد   أ  مجيع طقوسها مستمدة من الكتاب املقدس ولكن هل يتخيل         أنالعوام وتقول هلم    

 أنت يقع عليك    الذي الديين شاهدت بنفسك مدى التحرش      أن بعد   ملسيحينيا كل العوام من     إىل سؤال   ؟ مبدالً أو اًحمرف
؟ ملاذا كل هذا    هذه الكلمات  تردد   لكي مع نفسك    اآلنوقفة  بهل لك   .  حتت مسمى الدين والطقوس الدينية      بيتك وأهل

  !!!  الدين ؟باسمالتحرش 

  .فيهم مبسطة ملا جاء ةر تذكوهذه الكتاب  هذا والثالث منوالثاين األول اجلزء  مناآلن ناانتهي

املـصايف وفريـق الكـورال      أنفسهم عن طريق الرحالت و     املسيحيني الكنائس بني    يف حتدثنا عن التحرش     األولاجلزء  
  .والتمثيل وغريه 

  .ية والتعري الكامل للجسدحتدثنا فيه عن املعمودواجلزء الثاين 

  . الكنائسيفسحاق اجلزء الثالث عن الرشم بزيت املريون والتحرش باليد ونشر ال

 الكنائس وهذا بالطبع نتاج طبيعي      يف اجلنسية   واألحداث القضايا   ألهم اجلزء الرابع وهو جتميع      إىلنتقل  اآلن فسوف أ   أما
  .!! .املقدس بداخل الكنائس من تعاليم الكتاب ملا يتم تعليمه
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  الفصل الرابع

  .!!التحرش نتيجة الدين 

محـد  ستاذنا وشيخنا أ  أل ممن يقرءون هذا اجلزء أن فكرة وضع هذا اجلزء جاءت من فكرة               بداية جيب أن يعرف اجلميع    
 فضيلة الشيخ صورة من جريدة تـصدرها        جاءت الفكرة عندما وضع   .  تعاىل وغفر له وجلميع املسلمني     ديدات رمحه اهللا  

  . .خطأ لفأ ٥٠ الكتاب املقدس به أن هذا العدد يفمجاعة شهود يهوه امسها استيقظوا ويقولون 

هناك من ميارس    أن يقني كامل    على وأنا وقت كتابة هذا اجلزء      وحىت الدين   باسم الفضائح اجلنسية املرتكبة     كثرت أمامي 
 ميارس   طفل أو امرأة   أو رجل   اآلن أن تتأكد أن هناك    هذا اجلزء جيب     أنت أ وعندما تقر  الديين اآلن،  التحرش   أنواع أحد

 لكـي ،  الفضائح اجلنسية قدمياً وحديثاً     امجع مجيع  أن  جاهداً أحاول أن قررتلذلك  و..!! معه التحرش حتت اسم الدين    
  .!!ه ماذا حدث حتت مسمي الدين لكل باحث ولكل مسيحي يرى بعيناًتكون مرجع

باسم  رصدت عرب التاريخ حترشات جنسية اليت واإلخبارية الكنائس من املواقع الصحفية أخبار هذا اجلزء يفبع اوسوف نت
  .نالدي

 بيان هذا املعتقد يف لكل الباحثني ا هامايكون مرجعأن  موازين حسناتنا ويف يكون هذا العمل أنو نسأل اهللا العلي القدير 
  ..  شيطانية أفكاراً شخصية ختدم آراءالفاسد القائم على 

ليق مصطفي فوزى   مجع وتع ،   من كتاب فضائح الكنائس والباباوات والقس والرهبان والراهبات        اآلنسوف انقل لكم    
  .اإلسالمية توزيع دار القبلة للثقافة -عبد اللطيف غزال
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 إيضاحجل اإلخبارية، وهذا من أ الصحف واملواقع يف نشرت اليت بعض الفضائح اجلنسية وغريها  إىل اآلنسوف انتقل   
  . .الدين باسمفكرة التحرش 

 الزوجية قال إنه كان يسعى لتدريبهما على واجباما

 "تثقيفهما" سنوات لـ١٠عاشر ابنتيه سنوات سجنا لقس استرايل 8.5
   والعياذ باهللالنصرانية الثقافةهذه هي 

 
  استراليا جانب من مدينة سيدين يف

  نت.العربية -ديب

 وتدريبهما على القيـام " تثقيفهما"اجلنس مع ابنتيه املراهقتني بذريعة أنه كان يسعى لـ مارس قس أسترايل

أسـتراليا حكمـت علـى        أن حمكمة يف مقاطعة ساوث     أنباءوذكرت وكاالت   . بواجباما الزوجية بطريقة صحيحة   
  .بذنب ممارسة سفاح القرىب د اعترافهبالسجن لثماين سنوات ونصف السنة، بع)  عاما٥٤ً(القسيس 

، يف العـام  ١٥ والـ١٣كانتا يف عمر الـ واعترف الرجل، الذي مل يذكر امسه، أنه بدأ ممارسة اجلنس مع ابنتيه منذ
اجلنس مل يكن ملتعته اخلاصة وإمنا ألنه أراد تعليم ابنتيه كيف جيب  ولكنه أضاف أن.  سنوات تقريبا١٠ً، وملدة ١٩٩١

الكويتيـة   "الـراي "زوجيهما يف املستقبل، حبسب ما تنص عليه الكتابات املقدسة، وذلك وفقا لصحيفة  عالتعامل م
  . ٢٠٠٧-٨-٣١اجلمعة 

ال أقبل احلجج اليت : "وتابع القاضي . له" وخيانة نفاق"وقال القاضي دايفد لوفيل للمتهم أن التحجج بالدين إمنا هو 
  ١."ممتلكات لك من أجل إرضاء رغباتك اجلنسية فقطوكأما  قدمتها، ألنك استعملت ابنتيك
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 ألـف   ٤٠ بعد اكتشاف    ٢٠٠٤-٧-١١هزت فضيحة إباحية كربى الكنيسة الكاثوليكية يف النمسا األحد          

وجاءت تلك املفاجأة يف عدد جملة    .صورة وعدد من األفالم اإلباحية يف معهد إعداد القساوسة يف سانت بولنت غرب فيينا             
وكان املسئول عن معهد إعداد القساوسة أولريتش كويشل قد أجـرب            .٢٠٠٤-٧-١٢ذي صدر االثنني    ال" بروفيل"

بالفعل على تقدمي االستقالة مطلع الشهر اجلاري مع تواتر التقارير األولية حول الفضيحة اليت يزعم أن من بينها صـور                    
 أيضا باستقالته وكان روث يشغل منـصب        إن نائب كويشل وهو فولفجانج روث تقدم      " بروفيل"وقالت  . إباحية لطفل 

وقال التقرير إن بعض املسئولني عن معهد إعداد .السكرتري واملستشار القانوين لألسقف كورت كرين أسقف سانت بولنت
  .ومسحوا بالتقاط صور هلم " ألعاب جنسية"القساوسة قد انضموا إىل 

" مسع أيضا شعارات نازية   "تعقد به احللقات الدراسية حيث      مزاعم بإقامة حفالت شراب يف املبىن الذي        " بروفيل"ونقلت  
 الذي جرت مصادرته قبل حنو اآليلوكان احلاسب .ونقل القساوسة املتدربون صوراً إباحية لطفل من على شبكة االنترنت

 ٢٠٠٤-٧-١١وأكد األسقف كرين على شاشة التليفزيون األحد        . بالصفحات اإلباحية " حافال"ستة شهور قد وجد     
 عاما الـذي حيظـى      ٦٨وقال كرين   . نه رأى صورا ملسئويل معهد إعداد القساوسة يف أوضاع تثري الشبهة مع الطالب            أ

 وقال إا كانـت     "ليس هلا عالقة بالشذوذ اجلنسي    "بسمعة أنه متحفظ متشدد فيما يتعلق مببادئ الكاثوليكية إن الصور           
  ١.جمرد مزاح طفويل

  

                                                 
 ٢٠٠٤ يوليو١٢وكاالت  1
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 هم قساوسة وخمرجها بابا الفاتكان السرية والـتحفظ         أبطاهلات واملخدرات   بعد سلسلة من الفضائح والسرقا    

( اغتالت صمت الفاتكان لتخرج للعامل وتعري فساد وفضائح من داخل الكنسية عرب العامل يف عدد خاص من ملفـات                    
  :الساخنة ) عروب 

) سي. يب. يب(إنتاج هيئة اإلذاعة الربيطانية احلكومية اإليطالية لشريط وثائقي من ) ٢رآي (انتقد الفاتيكان بشدة بث قناة 
ـ         على شكاوي انتهاكات جنسية حبق األطفال من       " التستر"تضمن اامات لبابا الفاتيكان احلايل بندكتس السادس عشر ب

ووصف الناطق باسم الفاتيكان األب فيديريكو لومباردي، يف حديث لراديو الفاتيكـان            . قبل رجال ينتمون إىل الكنيسة    
وأكد لومباردي أن جمافـاة الـشريط       ". سرد أحداثا درامية ضمن إطار مغلوط ومنحاز      "معة، الشريط الوثائقي بأنه     اجل

قـراءة  "عندما يستهدف شخصية الكاردينال راتسينغر سابقاً، احلرب األعظم حاليا، عرب           " خطرية"للحقيقة تظهر بصورة    
 أقرها حينـها األخـري      ١٩٦٢ الربنامج لوثيقة ترجع لعام      ، يف إشارة لعرض   "ضآلة لطبيعة وأهداف وثائق كنسية سرية     

ـ  ولقد واكـب عـرض     . مع قضايا استغالل األطفال جنسياً من قبل قساوسة       " املشجعة على التعامل بسرية   "وصفت ب
  .والفاتيكان) سي. يب. يب(أكتوبر من العام املنصرم أزمة مماثلة بني  الشبكة الربيطانية للفيلم يف شهر تشرين األول

  
  من فضائح قساوسة أمريكا اجلنسية" يشعر بالعار"بابا الفاتيكان 

  
. من ممارسات بعض القساوسة يف الواليات املتحدة      " يشعر بالعار بشدة  "قال البابا بنديكتوس السادس عشر إنه       

 يـصبحوا   أنوتعهد البابا أثناء عودته إىل الواليات املتحدة بالعمل على منع الذين يعتدون على األطفال جنـسيا مـن                   
وكانت الكنيسة الكاثوليكية األمريكية قد شهدت خالل السنوات األخرية موجة من االامات بأن عددا مـن   . قساوسة

خالل رحلته سيلقي البابا خطابـا      .  مليار دوالر يف قضايا تعويضات     ٢القساوسة استغلوا األطفال جنسيا ودفعوا حوايل       
يل للتجارة املنهارين يف نيويورك، ويزور معبـدا        ولي عند موقع برجي املركز الد     أمام األمم املتحدة، ويقيم قداسني، ويص     

وقال البابا إن االعتداءات اجلنسية من طرف رجال الدين الكاثوليك قد أسـاءت إىل الكنيـسة الكاثوليكيـة                  . يهوديا
عتداءات من جانب رجـال     وقد طلب من البابا أن يلتقي مع ضحايا اال        . األمريكية والكنيسة بشكل عام وإليه شخصيا     

وهذه .الدين الكاثوليك وعائالم خالل زيارته إال أنه مل يوافق على القيام ذا حىت اآلن ، حسبما ذكرت الـ يب يب سي   
ومن املقـرر أن يقـوم الـرئيس        . هي املرة األوىل اليت يزور فيها البابا الواليات املتحدة منذ أن شغل الكرسي البابوي             

وربـع  . وش خبطوة غري مسبوقة عندما يستقبل بنفسه البابا يف قاعدة أندروز اجلوية خارج واشـنطن              األمريكي جورج ب  
األمريكيني من الكاثوليك، وتشهد الكنيسة الكاثوليكية يف أمريكا تغريات كثرية مع وصول أعداد كبرية من املهـاجرين                 

  .من بلدان أمريكا الالتينية من الكاثوليك
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  والعثور على قس يف ناٍد للتعري. .اكنيسة لتقامر راهبة تسرق أموال ال
  

وصرف معظمها يف القمار، فيمـا عثـرت        " أوماها"اعترفت راهبة كاثوليكية بسرقة مبالغ طائلة من مطرانية         
بـاربرا  "وأقرت الراهبة   .الشرطة على راعي كنيسة يف أحد نوادي التعري مبنطقة ريفريسايد يف بوالية أوهايو األمريكية             

وتواجه . ألف دوالر كتعويض   ١٢٥إا وافقت على أن تدفع      : ويليام جاالب . بذنبها، وقال حمامي الدفاع، جي    " يمارك
وكانت . سنة يف السجن، عندما حتاكم يف يوليو       ٢٠، عقوبة حبس قد تصل إىل       "CNN"ماركي، حسبما ذكرت شبكة     

ية بعدما وجد تدقيق للحسابات أمرا غريبا يف         بعد أن عملت مديرة ملكتب يف املطران       ٢٠٠٦ماركي قد طردت يف العام      
إن : ويقـول املـدعون  . دوالرا الستخدامها اخلاص أو بدون توثيق    ٣٠٧٥٤٥السجالت؛ حيث تبني أن ماركي أنفقت       

من جهة ثانية، عثرت الـشرطة يف       :قس يف ناٍد للتعري   . ماركي استخدمت املال لتغطي نفقات القمار واهلدايا والرحالت       
سايد يف بوالية أوهايو األمريكية على قس من إحدى مناطق نيويورك الغربية، كان قد أُبلغ عن فقدانه سابقًا،                  منطقة ريفري 

إنه عثر على سيارة القس كريغ      : وقال شرطي بدورية كانت تتجول يف املنطقة اليت يقع فيها نادي التعري           .يف ناٍد للتعري  
 FBIوكان مكتب التحقيقـات الفـدرايل       .منطقة دايتون يف ريفريسايد    عاما متوقفة يف     ٤٩رودينايزر البالغ من العمر     

والسلطات األمنية يف نيويورك تبحث عن القس رودينايزر الذي اختفى قبل أيام، بعدما قال لزوجته إنه سيذهب ليصلح                  
وقال .رك األمريكيةوالقس كريغ رودينايزر هو راعي كنيسة يف منطقة ليندونفيل يف والية نيويو.جهاز الكمبيوتر اخلاص به

  .رودينايزر كان مضطربا قليالً عندما وجدته الشرطة، وأعتقد أن الرجل كان يشعر بالذنب"إن : احملقق مات ستورغيون
  

  



 ينـديـرش الـالتح

 ١٢٢

   ألف إساءة جنسية١١قساوسة أمريكيون يرتكبون 
  

  

  

  اضطر الكردينال برنارد لو لالستقالة
  

 الكاثوليكية يف الواليـات املتحـدة امـوا         أفاد تقرير من املنتظر أن ينشر رمسيا قريبا بأن قساوسة الكنيسة          
  . ١٩٥٠ ألف إساءة جنسية منذ عام ١١بارتكاب أكثر من 

 من إمجايل القساوسة الـذين      ةباملائ ٤ قسيسا اموا باإلساءة اجلنسية أي حوايل        ٤٤٤٠وأكدت أبرشية أمريكية أن حنو      
  . ينتمون هلذه األبرشية

ءة اجلنسية أن الرقم النهائي لعدد احلاالت اليت تعرضت إلساءة جنسية من قبـل   وقالت اجلماعات اليت متثل ضحايا اإلسا     
  .قساوسة سيكون أكرب بكثري

يذكر أن الكنيسة الكاثوليكية يف الواليات املتحدة األمريكية تعرضت على مدار العامني املاضيني النتقادات حادة لفشل                
  .  اليت يرتكبها القساوسة واليت كثريا ما يكون ضحاياها من األطفـال األساقفة يف التعامل حبزم مع قضايا اإلساءة اجلنسية     

 شهرا بعد تسرب معلومـات مفادهـا أن         ١٥وكان الكاردينال برنارد لو من بوسطن قد اضطر إىل تقدمي استقالته منذ             
ما من التعامل مـع  القساوسة الذي تثبت عليهم مة اإلساءة اجلنسية كانوا ينقلون من كنسية ألخرى بدال من منعهم متا            

  . األطفال
  املزيد من احلاالت

ويأمل الكثري من معتنقي املذهب الكاثوليكي يف أن يكون التقرير األخري اخلامتة يف أكثر الصفحات إذالال وأملا يف 
  . تاريخ الكنيسة الكاثوليكية

ء هلم جنسيهم من قبل قـساوسة     وقالت اجلماعات اليت متثل ضحايا اإلساءة اجلنسية إن العديد من األشخاص الذي أسي            
  . التزموا الصمت إىل أن ختطى سنهم األربعني عاما بعدها كسروا حـاجز الـصمت وأفـصحوا عمـا تعرضـوا لـه                     
ــسية       ــاءة اجلن ــاالت اإلس ــن ح ــد م ــشف املزي ــد تكت ــه ق ــات إىل أن ــك اجلماع ــارت تل   . وأش

م شددوا على أن    لكنه. ألة اإلساءات اجلنسية  ووصف زعماء الكاثوليك التقرير بأنه يعد ركيزة أساسية يف إجياد حل ملس           
  . ة علــى الــسطح ولــذا فإــا آخــذة يف التراجــع عــن دائــرة الــضوء بــسرعةأاملــشكلة ظهــرت فجــ

 مبا فيها إتباع أسلوب أكثر شفافية إصالحاتوقد تتعرض الكنيسة الكاثوليكية يف الواليات املتحدة للضغط جمددا إلجراء 
ول املوظفني العاديني داخل الكنيسة وخاصة النساء وإعادة النظـر يف مـسألة العزوبـة               داخل إدارة الكنيسة وزيادة د    

  . اإلجبارية للقساوسة



 ينـديـرش الـالتح

 ١٢٣

  بابا الفاتيكان يرجع فضيحة الكهنة إلباحية أمريكا
  بوش يرحب ببابا الفاتيكان يف واشنطن

  
  

حة الكهنة األمريكيني املتورطني    أقر بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر أمام أساقفة الواليات املتحدة بأن فضي           
  .املتفـشيني بـاتمع األمريكـي     " العنف"و" اإلباحية"، مشرياً إىل    "أسيئت معاجلتها "يف فضائح جنسية مع األطفال قد       

مضيفاً أن مواجهة ، للكنيسة الكاثوليكية" آالم كبرية"و" عار عميق"وكرر البابا التأكيد على أن هذه الفضيحة هي مبعث 
  .ع ليست سهلة وقد أسيئت معاجلته أحياناهذا الوض

وشدد بنديكت السادس عشر على أن التعاطف واالهتمام بالضحايا جيب أن حيظيا باألولوية، لكنه دعا إىل انتشار عمل                  
ماذا :" وتساءل، الكنيسة يف إطار أوسع ليحل حمل خطيئة التجاوزات اجلنسية يف إطار التقاليد اجلنسية للمجتمع األمريكي

ين احلديث عن محاية الطفل عندما يكون متاحا له مشاهدة األفالم اإلباحية والعنف بكثري من املنازل عرب وسائل اإلعالم  يع
  ".املتوفرة بكثرة هذه األيام؟

ال يقتصر  "وأضاف  ". تنشئة أخالقية صلبة للشبان والراشدين    "لتقدمي  " للجميع دورا يتعني عليهم االضطالع به      "إنوقال  
  ." واملــسئولني الــدينيني واملعلمــني، بــل يتعــداه إىل وســائل اإلعــالم وصــناعة التــسليةاألهــل املـر علــى 

، ومشلت أكثر ٢٠٠٢وكانت فضيحة التجاوزات اجلنسية مع قاصرين قد تكشفت تدرجييا بالكنيسة األمريكية ابتداء من 
ألساقفة بالتغاضي عنهم ومحايتهم،وقـد      ألفا، وشى م الضحايا الذين اموا أيضا ا        ٤٥من أربعة آالف كاهن من أصل       

اضطرت الكنيسة األمريكية إىل دفع أكثر من ثالثة مليارات دوالر إىل الضحايا، لكن كثريين منهم يعتربون أن اعتراف                  
  .الكنيسة باخلطأ غري كاف
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 ١٢٤

  !! قسيس أيرلندي متورطون يف فضائح جنسية١٠٠أكثر من 

  
 من القساوسة الكاثوليك ـ ما نسبته  ١٠٢ة يف أيرلندا أن قرابة كشفت دراسة قامت ا الكنيسة الكاثوليكي

  .١٩٤٠ طفل يف البالد منذ عام ٣٥٠ مشتبه بتورطهم يف انتهاكات جنسية وجسدية ألكثر من -% ٣,٥
إن نشر هذه النتائج يأيت قبـل قيـام   : رئيس أساقفة أيرلندا  ' ديرمويد مارتن 'وحبسب وكالة أسوشيتد برس، قال مكتب       

  . احلكومية، املكلفة التحقيق يف تورط القساوسة يف اجلرائم اجلنسية، بعملها آخر الشهر اجلارياللجنة
  .١٩٩٤وكانت دولة أيرلندا أكثر الدول األوروبية اليت مت الكشف فيها عن فضائح القساوسة الكاثوليك منذ عام 

 قسيس وكـاهن    ٢٨٠٠مللفات أكثر من    إن نتائج هذه الدراسة اعتمدت على مراجعة استمرت لسنتني          : وقال املكتب 
ـ       ووفقًا للدراسة، فقد متت إدانة مثانية من قساوسة دبلن جنائيا بتهم           . املاضية ٦٦عملوا يف أبرشية دبلن أثناء السنوات ال

 ضحايا، وقد   ١٠٥ كاهن آخرين بالتعويض عن األضرار اليت أحلقوها بأكثر من           ٣٢االنتهاك وسوء املعاملة، فيما طولب      
وتوقعت الدراسة أن تزداد قيمة التعويضات، حيث ال تزال احملاكم تنظـر يف    .  مليون يورو  ٥,٨ذه التعويضات   كلفت ه 

 ضـحية   ٤٠ ضحية بينما سجلت     ٣٥٠ قضية أخرى، واستطاعت سلطات الكنيسة يف التعرف على هوية أكثر من             ٤٠
  .يات الضحاياأخرى تعرضوا لالنتهاك اجلنسي، غري أا ـ الكنيسة ـ مل تستطع حتديد هو

أن على الكنيسة تصفية بعض ممتلكاا لسداد التعويضات املتزايدة، مشريا إىل أن  ' ديرمويد مارتن 'واعترب رئيس األساقفة    
  ١!!.هذه تضحية ضرورية لتصحيح أخطاء املاضي
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 ١٢٥

  الفاتيكان يعترف باغتصاب راهبات من قبل قساوسة
  

ن انتهاكات أخالقية يف صفوف الكنيسة، وقالت إن قساوسة         اعترف الفاتيكان بصحة تقارير صحفية حتدثت ع      
ورجال دين كبارا أرغموا راهبات على ممارسة اجلنس معهم، وتعرضت بعض الراهبات لالغتصاب وأجربت أخريـات                

  . على اإلجهاض
ملنطقـة اجلغرافيـة،    وقال الفاتيكان يف بيان له إن القضية حمدودة ومتعلقة مبنطقة جغرافية حمددة، لكنه مل يشر إىل هذه ا                 

 بلدا من بينها الواليات املتحدة األمريكية والربازيل والفلبني         ٢٣وكانت التقارير أكدت أن هذه االنتهاكات موجودة يف         
  .واهلند وإيرلندا وإيطاليا نفسها

ية األخرى ملعاجلة   وأكد البيان أن الكرسي البابوي يتعامل مع القضية بالتعاون مع األساقفة، واملؤسسات الدينية الكاثولك             
  .املوضوع

وأدانت وكالة األنباء التبشريية ميسنا ما أمسته مفاسد املبشرين لكنها يف الوقت نفسه دعت إىل تذكر أن هؤالء القساوسة   
أقل ما ميكن قولـه  "لكن املتحدث الرمسي باسم املؤمتر األمريكي لألساقفة الكاثوليك قال إن . ورجال الدين يظلون بشرا   

  .لكنه أوضح أنه ال علم له مبثل هذه االنتهاكات يف الواليات املتحدة". لتقرير هو أنه مروع ومزعجعن هذا ا
وأشار إىل أن معظم . وقال تقرير نقلته صحيفة ال ريببليكا اإليطالية إن بعض الراهبات أجربن على أخذ حبوب منع احلمل

تعرف الراهبات على أن آمنات من اإلصابة بفريوس        "حاالت االعتداء اجلنسي على الراهبات حدثت يف أفريقيا حيث          
  .املنتشر يف القارة السمراء" اإليدز

/  مـارس  ١٦وكانت االامات قد ظهرت للمرة األوىل يف التقرير الكاثوليكي القومي األسبوعي يف مدينة كانساس يف                
  . إىل وصوله ألجهزة اإلعالم العامة مما أدى-وهي وكالة إيطالية دينية صغرية-آذار ونقلته وكالة أنباء أديستا 

وقد أعدت التقرير الذي حتدث عن حاالت حمددة باألمساء وحاالت تورط أصحاا راهبة وطبيبة تدعى ماورا أودونوهو،                 
شـباط عـام    / وقدمت الراهبة تقريرها إىل رئيس جممع الفاتيكان لألوامر الدينية الكاردينال مارتيرت سومالو يف فربايـر              

١٩٩٥.  
 أمر الكاردينال آنذاك بإنشاء فريق عمل من امع لدراسة املشكلة مع أودونوهو واليت كانت تعمل منسقة اإليـدز                   وقد

  . وهي منظمة دينية تابعة لطائفة الروم الكاثوليك تتخذ من لندن مقرا هلا) كافود(يف منظمة 
االت أجرب قسيس راهبة على اإلجهاض ممـا        وأشارت أودونوهو إىل أدلة واضحة على ااماا، وقالت إنه يف إحدى احل           

  .أدى إىل موا، مث قام بنفسه بعمل قداس هلا
وبشأن أفريقيا قال تقريرها إن الراهبات ال يستطعن هناك رفض أوامر القساوسة ذا الشأن، وأكدت أن عـددا مـن                    

، وترغم الراهبات على " مع العاهراتمارسوه"القساوسة هناك مارسوا اجلنس مع الراهبات خوفا من إصابتهم باإليدز إذا 
 حالة محل دفعة واحدة بني راهباا العامالت  ٢٠تناول حبوب ملنع احلمل، لكنها قالت إن مؤسسة دينية اكتشفت وجود            

  .هناك
 راهبة من راهبات الدير ٢٩وأشار التقرير إىل أن األسقف احمللي إلحدى املناطق طرد رئيسة دير عندما اشتكت له من أن 

  ١.باىل بعد أن أرغمن على ممارسة اجلنس مع القساوسةح
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 ١٢٦

  بابا الفاتيكان يطلب البحث يف الفضائح اجلنسية

استدعى البابا يوحنا بولس الثاين كبار رجال كنيسة الروم الكاثوليك يف الواليات املتحدة، للفاتيكان يف روما لبحث ما                   
 . ح جنسية هزت بشدة صورة الكنيسة هناكتكشف أخريا من ضلوع بعض القساوسة األمريكيني يف فضائ

  . وقال الفاتيكان إن االجتماع مع الكرادلة األمريكيني رمبا يعقد األسبوع املقبل

وخيضع أسقفا نيويورك وبوسطن، صاحبا أكرب منصبني يف الكنيسة األمريكية، لضغوط كبرية من أجل تقدمي استقالتيهما ملا 
كما اتهم أسقف ميلووكي حبجـب      . ر على تورط بعض القساوسة يف فضائح جنسية       يقال عن ضلوعهما يف حماولة للتست     
  . معلومات عن فضائح جنسية مماثلة

  
  

  رئيس االساقفة برنارد لو
ويواجه بعض رجاالت كنيسة الروم الكاثوليك يف عدة دول اامات مماثلة بالـضلوع   

ول مـرة بالقـساوسة     وكان البابا قد ندد علنا الشهر املاضـي أل        . يف فضائح جنسية  
  . املتهمني

  وقت العمل 

 عاما، بأنه كان ٧٠ويتهم رئيس أساقفة بوسطن الكاردينال برنارد لو، البالغ من العمر 
يعلم بأن عددا من القساوسة يف أربيشته يتحرشون باألطفال جنسيا بشكل مستمر ولكنه مل يقم بتأديبهم بل نقلـهم إىل                    

  . م على ضحايا جددابرشية أخرى حيث زادوا يف ممارسا

  . وتوجد مشاكل مماثلة يف سانت لويس و فلوريدا وكاليفورنيا وفيالدلفيا وديترويت

ومن الواضح أن الفاتيكان يريد أن يتخذ اخلطـوات         . وقال مراسل يب يب سي إن املشكلة أثرت على مصداقية الكنيسة          
  . الالزمة ملعاجلتها

املاضي يف كاتدرائيته لتجمع عدد من احملتجني خارجها األمر الـذي سـيعيق             ومل حيضر الكاردينال لو قداس يوم األحد        
  .املراسم
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 ١٢٧

  انتقادات شديدة 

وقد وجهت انتقادات شديدة للكاردينال لـو      . ويواجه حنو ثالثة آالف من القساوسة اامات التحرش اجلنسي باألطفال         
نه حترش بنحو مائة شخص خالل عشرين عاما، بل         لعدم معاقبة القس السابق يف بوسطن، جون جيوجان، الذي يعتقد بأ          

  . اكتفى بنقله إىل أبرشية أخرى
  
  
  
  
  
  

   برنارد لوةمظاهرات تطلب استقال

وقد كلفت هذه الفضائح الكنيسة مبالغ طائلة وصلت إىل مليار دوالر حيث اضطرت لعقد تسوية خارج احملكمة يف 
  ١.ست متام بسبب الفضائحوذكر أن عدد من األبرشيات قد أفل. عدد من القضايا
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 ١٢٨

  أسقف إيطايل يربئ راهبا مارس اجلنس مع زوجة أحد رعاياه

   حيان نيوف-ديب

قالت صحف وجمالت إيطالية وبريطانية إن أسقفا إيطاليا بارزا قرر مساحمة كاهن مارس اجلنس مع زوجة أحد رعايـاه      
  ".ف هذه اخلطيئةهي اليت أغوته وجعلته يقتر"يف أبرشيته، مستندا إىل أن املرأة 

  واملرأة مذنبة .. الكاهن بريء
  

 أن األسقف قرر تربئة الكاهن الذي يعمـل يف أبرشـية            ٢٠٠٨-٩-٢٢الربيطانية  " التاميز"وذكرت صحيفة   
وكانت القضية تفجرت منذ أيام عندما عاد الزوج من عمله بوقت مبكـر، وعثـر علـى      . مبقاطعة قرب مدينة البندقية   

زوجته، وسارع الزوج إىل املكان الذي يسكنه األسقف لطلب التوضيح عما حصل يف بيته، ولكن الكاهن يف الفراش مع 
  .الشرطة منعته من الوصول إليه

اإليطالية عن األسقف " نوفا سنتيال"ونقلت جملة . وحظيت القضية بتغطية بارزة من قبل صحف وجمالت إيطالية وبريطانية
  ". يق عائلة الزوج ومت توريطه يف سوء تصرف جنسيالكاهن كان صد"أجنيلو دانيال قوله إن 

الكهنة جيب أن يكونوا دائما مثاال حيتذى لآلخرين، ولكن جيب أن نتذكر أنه إضافة إىل الكـثريين الـذين                   : " وأضاف
  ". يدعمون كاهنهم ، هناك آخرون يعملون أيضا على إغوائه ليفشل يف تنفيذ واجبه

  ". ضد الضعف، وال جتعلنا معصومني، وحنن مجيعا لدينا قابلية الرتكاب اخلطيئةاحلياة الدينية ال حتمينا: "وتابع
، واليت كانت أول صحيفة بريطانية تنشر قصة الكاهن، إنه مت نقل الكاهن إىل              "ديلي تيلغراف "من جهتها، قالت صحيفة     

 عاما ، وأمـا  ٥٣قدس ويبلغ وذكرت أن الكاهن متخصص بالكتاب امل ". إعادة تعلميه وتثقيفه  " أبرشية أخرى من أجل     
  .الزوج وزوجته فهما يف الثالثينات ولديهما طفالن 

  
 ، ١٩٧١الذي عرض عام " زوجة الكاهن"لتذكر بفيلم )ال ستامبا(وقد استغلت بعض االت اإليطالية هذه احلادثة مثل 

  ١.ماوالذي كانت بطلته صوفيا لورين وتلعب دور امرأة تقع حبب كاهن يصبح الحقا أسقف رو
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  بابا الفاتيكان يلتقي ضحايا حترش القساوسة يف استراليا

التقى بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر مبجموعة من ضحايا التحرش اجلنسي من قبل القـساوسة الكاثوليـك يف                  
 .  يغادر البالد يف اية جولته االستراليةأناستراليا قبل 

  .  التحرشات والدعوة لتقدمي من قاموا ا للعدالةوجاء اللقاء بعد يومني من اعتذار عن تلك

  . وخالل قداس خاص استمع البابا لقصص الضحايا وقدم هلم مواساته

اليت بدأت يف االنتشار حول العامل، على       " الصحراء الروحية "وكان البابا دعا شباب املؤمنني بالكاثوليكية إىل االبتعاد عن          
  . حد وصفه

ن حوايل مئيت ألف شخص مبناسبة يوم شبيبة الكنيسة الكاثوليكية العاملي إن على الـشباب أن                وقال البابا حلشد مكون م    
  . يبنوا عهدا جديدا خاليا من اجلشع

  . ، ودعا احلجاج الشباب إىل أن يكونوا عمالء التغيري اجلديد"حيتاج إىل التجديد"وأضاف أن العامل 

  اية مميزة 

 اية مميزة الحتفال شباب الكنيسة الكاثوليكية حول العامل والذي استمر ستة أياموحضر البابا االحتفال الذي شكل .  

وعلى الرغم من أن منظمي االحتفال توقعوا حضور أكثر من مخسمائة ألف شخص للقداس، إال أن احلضور أتى أقل مما                    
  . كان متوقعا ومل يتجاوز املئيت ألف

  . ذين نام بعضهم داخل خميمات يف سيدين استعدادا لقداس يوم األحدوحلق البابا داخل مروحية فوق آالف احلجاج ال

 آالف النوم اليت محت من الربد عشرات وأكياس اخليم إزالةوبدأ القداس يف مضمار راندويك لسباق اخليل يف سيدين فور 
  .  الذين امضوا الليل هناكاألشخاص

   .وبعد ذلك قابل البابا بعض املخلصني قبل أن يبدأ القداس

  . ٢٠١١سبانية مدريد عام ب الكاثوليك سيكون يف العاصمة األ اللقاء العاملي املقبل للشباأن البابا وأعلن

 الـذين كـانوا     األسبان العاملية للشباب املقبلة عاصفة من احلماسة والفرح بني احلجاج           لأليام مدريد مكانا    إعالن وأثار
  . آالف مخسة حوايل إىلل يف سيدين والذين وصل عددهم يشاركون يف القداس يف مضمار راندويك لسباق اخلي
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واستقبلت احلشود بنديكتوس السادس عشر حبرارة ولو حبماسة اقل من تلك اليت كانت تستقبل ا سلفه البابا يوحنـا                   
  . ١٩٨٦ العاملية للشباب يف األيام أطلقبولس الثاين الذي 

  .  من الصالة والترانيم والتأثرأجواءط وتابع اجلمهور ومعظمه من الشباب القداس خبشوع ووس

يف عامل  "  ومثاليتكم وسخائكم  إميانكم إىلالكنيسة حتتاج    "أنوخاطب البابا الشبان والشابات الذين كانوا يصفقون قائال         
  ". بالتصحر الروحي"مهدد 

 بطريقة تفسحون فيها    عيشوا حياتكم : " املقبلة وقال  لألجيالالذي سيخلفونه   " اإلرث" طرح تساؤالت عن     إىلودعاهم  
  ".  عن احلريةخاطئ حىت نبذه باسم مفهوم أواال للروح يف وسط عامل يريد نسيان اهللا 

"  ديد فيتم تدمريهاأا على إليها ينظر أواملسامهة يف بناء عامل تستقبل فيه احلياة وحتترم وحتب وال تنبذ   "وحضهم على   
  ١. باعتباره احد ابرز املشاكل يف احلقبة الراهنةلإلجهاضية  معارضة الكنيسة الكاثوليكإىلمشريا بذلك 
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 الفاتيكان جيدد احلظر على رسامة قساوسة مثليني

  

لـن  " الداعمني ملظاهر احلياة املثليـة    "نشر الفاتيكان وثيقة طال انتظارها أكدت أن املمارسني للجنسية املثلية و          
 . لكاثوليكيةيسمح هلم باالنضمام للسلك الكهنويت يف الكنيسة ا

غري أن تلك الوثيقة اعتربت اجلنسية املثلية نزعة وليست توجها ال حياد عنه، وقالت إن الذين تغلبوا على تلك الرتعـة                     
 . ميكنهم البدء يف التدريب لكي يصبحوا قساوسة

  . امةوبني الرس" التغلب على مشكلة مؤقتة"وقالت الوثيقة إنه ينبغي أن متر ثالث سنوات على األقل بني 

يذكر أن كافة الذين ينضمون إىل السلك الكهنويت الكاثوليكي يقطعون على أنفسهم عهدا بالبتولية سواء كانوا مثليني أو 
  . غرييني

وال تشري الوثيقة إىل القساوسة املوجودين يف الكنيسة بالفعل، ولكن للذين بصدد االلتحاق بالدراسات الالهوتية لكـي                 
  . يصبحوا قساوسة

  . يتر جولد مراسل يب يب سي إن بعض الالهوتيني الكاثوليك يشعرون أن الوثيقة ليست واضحة مبا يكفيويقول ب

وليس إىل ميل جنسي حمدد، مما يثري حرية        " نزعة"وينقل املراسل عن اآلب اليسوعي توماس ريز قوله إن الوثيقة تشري إىل             
  . الكثريين

  قول احلق 

  .  صباح الثالثاء، ومل يقدم الفاتيكان إيضاحات أخرى غري الوثيقة املنشورة فقرة١٨وقد نشرت الوثيقة اليت تضم 

  . وكانت الوثيقة قد تسربت األسبوع املاضي ونشرها موقع إخباري إيطايل كاثوليكي يدعى أديستا

ر سـوى  ويقول املنتقدون إن ذوي امليول املثلية ممن يدرسون لاللتحاق بالكهنوت قد يشعرون أنه ليس أمامهم من خيـا      
  . الكذب فيما يتعلق بتوجههم

  . وقد تطرقت الوثيقة إىل هذه النقطة حتديدا، حيث حثت املتقدمني للدراسة الكهنوتية لعدم إخفاء احلقيقة

  ". سيكون من عدم األمانة التامة أن خيفي أحد املرشحني للكهنوت جنسيته املثلية"وقالت الوثيقة 

  . قد تؤدي إىل اخنفاض حاد يف عدد املتقدمني للكهنوت، خاصة يف الغربويقول املراقبون إن اللوائح اجلديدة 
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  " عقبة كبرية"

وتصف الوثيقة، اليت صاغها امع الفاتيكاين للتربية الكاثوليكية واليت أقرها البابا بنيديكت يف احلادي والـثالثني مـن                  
  . يرها حتت أي ظرفال ميكن ترب" خطايا كبرية"آب، األفعال املثلية بأا /أغسطس

إذا كان أحد املرشحني للكهنوت ممارسا للجنسية املثلية، أو يظهر نزعات مثلية عميقة، فإن من واجـب                 "وتضيف قائلة   
  ". مرشده الروحي واألب الذي يعترف لديه أن حيضاه على عدم املضي قدما حنو الرسامة

يف وضع ميثل عقبة كبرية للعالقات السليمة مـع الرجـال           إن هؤالء األشخاص يف احلقيقة جيدون أنفسهم        "وتابع قائال   
  ". والنساء

  . غري أن الوثيقة أكدت على احترام الكنيسة العميق للمثليني حيث قالت إنه ال ينبغي أبدا التمييز ضدهم

  .  حالت دون انضمام املثليني للسلك الكهنويت١٩٦١يذكر أن وثيقة سابقة صدرت عام 

ديين حسبما أوردت صحيفة ناشيونال كاثوليك ريبورتر إن الوثيقة اجلديدة غري مشمولة بسلطة             ويقول خرباء القانون ال   
  . البابا الشخصية بشكل صريح، وهو ما قد يفتح اال ملزيد من التفسري أو إعادة النظر يف املستقبل

لفضائح اليت طالت الكنيسة الكاثوليكية يف      وتأيت الوثيقة نتاجا ملراجعة أمر ا البابا الراحل يوحنا بولس الثاين يف أعقاب ا             
الواليات املتحدة وأثرت يف صورا تأثريا بالغا، حيث ام عدة رجال قساوسة باالعتداء عليهم بينمـا كـانوا يف سـن          

  ١. املراهقة
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  مثليته اجلنسية"الفاتيكان يوقف حربا عن العمل بسبب 

  

 . أنه أوقف حربا رفيع املستوى عن ممارسة واجباته الكهنوتيةأكد الفاتيكان أخبارا أوردا صحف حملية مفادها

وكان احلرب الذي يعمل يف اإلدارة املكلفة بشؤون رجال الدين يف كل مناطق العامل، ظهر على شاشة تلفزيون إيطـايل يف                     
  .وقت سابق من هذا الشهر واعترف بأنه مثلي جنسيا

أُوقف " مونسينيور"ريكو لومباردي، إن احلرب املذكور الذي حيمل لقب         وقال كبري الناطقني باسم الفاتيكان، األب فريدي      
  .عن العمل ريثما تستكمل اجلهات املختصة يف الفاتيكان إجراء حتقيقات وافية

  .هو لقب حيمله عادة كبار املسؤولني يف إطار التراتبية اإلدارية داخل الفاتيكان" مونسينيور"ويذكر أن 

ذه القضية رغم أا حماطة بسرية، فإن احلرب حمل التحقيق تصرف على حنو غري منسجم مـع                 وقال األب لومباردي إن ه    
  .متطلبات وضعه داخل الفاتيكان

ويبدو أن احلرب الذي أُبقي امسه طي الكتمان تصرف بطريقة ساذجة بظهوره يف برنامج تلفزيـوين، يستقـصي وضـع                    
  .القساوسة املثليني جنسيا، بث يف قناة جتارية

  . احلرب موضوع التحقيق للكامريا بتصويره وهو داخل مكتبه اخلاص يف الفاتيكانومسح

ورغم إخفاء صوته، فإن زمالءه وأصدقاءه تعرفوا على هويته بسهولة بصفته احلرب الذي يقدم ويقيم قداسا دينيا يبث على 
  .قناة كاثوليكية حملية مشهورة

 يرى نفسه خمطئا بسبب أنشطته املتصلة مبثليته اجلنسية رغم أنه اضطر       وقال احلرب للصحفي الذي أجرى احلوار معه إنه ال        
  .إىل إخفائها مراعاة لتعاليم الكنيسة حول املوضوع

ونادرا ما يعلق الفاتيكان على الفضائح اجلنسية اليت يتورط فيها القساوسة، وبالتايل فإن توقيف هذا احلرب عن العمل يعترب   
 1.أمرا غري مألوف
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 ا ارتباطهما من خالل زواج مدينما وثقبعد

  كاهنان مثليا اجلنس يعقدان قراما بأكرب كنسية يف لندن
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

   أ ف ب-لندن
  

 بواجباما بعد ان تزوجا وتبـادال عالمـات         أخالأعلنت الكنيسة الربيطانية مساء السبت أن كاهنني من مثليي اجلنس           
  .٢٠٠٨-٦-١٥حسب ما ذكرت الصحف األحد      ، يسة يف البالد  الزواج خالل احتفال ديين غري مسبوق جرى يف كن        

  
 كنائس بريطانيا وهي    أقدم إحدىيف  " تزوجا" الكاهنني بيتر كويل وديفيد لورد       أن" الصنداي تلغراف "وذكرت صحيفة   

 الكاهنني سجال قبل ذلك وبشكل شرعي وضعهما مـن          أن الصحيفة   وأضافت.  يف لندن  األكربكنيسة سانت برثولوميو    
  .  حيتفال بالزواج كنسياأن زواج مدين قبل خالل

  
للشك بأن هذا الزواج قـد  "  سببأي"وقال متحدث باسم الكنيسة االنغليكانية لوكالة الصحافة الفرنسية انه ال يوجد          

  ". أشـخاص  جمموعـة    أوتبدو لنا هذه احلالة مبثابـة انتـهاك جـدي للقواعـد مـن قبـل شـخص                    "وأضاف. مت
  

 الكـاهن جـيين     ٢٠٠٣ عني فرعها يف الواليات املتحدة عام        أنالنغليكانية منقسمة بالعمق منذ      الكنيسة ا  أن إىليشار  
  ١).مشال شرق( أبرشية نيو هامبشري  من مثليي اجلنس أسقفا علىبأنهروبنسون املعروف 
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   الفاتيكان يهون من تقرير عن اغتصاب الراهبات
  
  

وقد جاءت تعليقات احلاضرة الكاثوليكية ردا على مزاعم وردت يف هذا الصدد يف أسبوعية ناشيونال كاثوليك            
 ريبورتر الصادرة يف الواليات املتحدة 

  على اإلجهاض عقب ذلك وقالت الصحيفة إا رصدت بعض احلاالت اليت محلت فيها الراهبات من القساوسة مث أجربن 

وقد استند املقال التفصيلي الذي نشر يف الصحيفة إىل مخس تقارير أعدت من قبل رجال دين كاثوليك يف الفترة من عام                     
  أربعة وتسعني وحىت الوقت احلاضر

دث باسم الفاتيكان جواكني نافارو فولز بأن قيادة الكنيسة الكاثوليكية تعرف ذه املشكلة اليت كانـت                واعترف املتح 
  موجودة يف منطقة جغرافية حمدودة 

  محلة عاملية 

لكن التقرير الذي نشرته ناشيونال كاثوليك ريبورتر تناقض مع ما قاله املتحدث حيث رصد ثالثة وعـشرين                 
  نتهاكات من بينها الواليات املتحدة وإيطاليا واهلند وإيرلندا والربازيل دولة وقعت فيها هذه اال

وكان األب روبرت جي فيتيلو، الذي يترأس حاليا محلة األساقفة األمريكيني من أجل التنمية البشرية قد ألقى حماضـرة                   
  حول املشكلة نفسها يف عام أربعة وتسعني 

ة عن نساء متدينات إجربن على ممارسة اجلنس مع قساوسة أو رجال دين       ونقل عنه القول إنه مسع شخصيا قصصا مأساوي       
  أقنعوهم بأن ممارسة اجلنس أمر مفيد للطرفني 

  وقال التقرير إن النساء اللوايت تعرضن هلذه املأساة مل جيدن كثريا من التعاطف عندما اشتكني 

هلة كطبيبة، إن راهبات من الكنائس احملليـة قـدمن          ويف تقرير صدر عام أربعة وتسعني قالت الراهبة ماورا أودوين املؤ          
  مناشدات حارة إىل املسؤولني الكنسيني الدوليني يطلنب فيها املساعدة 

  وقالت إن الراهبات املتضررات حاولن تقدمي شروح إىل السلطات الكنسية حول هذه القضية مل جتدن آذانا صاغية 

م أن الكنيسة الكاثوليكية تعمل على حل هذه املشكلة اليت جيب أال تغطي             وأكد الفاتيكان يف رده الرمسي على هذه املزاع       
   .على األعمال اجليدة اليت تقدمها طبقة رجال اإلكلريوس
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وقال بيان للفاتيكان إن بعض احلوادث السلبية ال ينبغي أن جتعلنا ننسى اإلميان القوي الذي تعرب عنه الغالبية العظمى من                    
  .ام الكهنويترجال والنساء يف النظال

  لكن أحد رهبان املذهب البنديكيت قال للصحيفة األمريكية إنه يعتقد أن الكنيسة الكاثوليكية تواجه مشكلة خطرية للغاية 

ها، لكن  وقال إنه يعتقد أن ما جيري احلديث عنه من انتهاكات جنسية حيدث بالفعل، مشريا إىل أنه ال يعرف معدل حدوث                   
  ١.يتعني مناقشة القضية

                                                 

1 stm.1233000/1233618_newsid/news/arabic/hi/uk.co.bbc.news://http 

 



 ينـديـرش الـالتح

 ١٣٧

  من رجال الدين باعتداءات وعمليات اغتصاب١٠٧دانة إ

  البابا يعتذر عن االنتهاكات اجلنسية لكهنة أستراليني ضد القاصرين
  أ ف ب-سيدين 

 اعتذارا إىل ضحايا التجاوزات اجلنسية ضد األطفال الـيت          ٢٠٠٨-٧-١٨قدم البابا بنديكتوس السادس عشر اجلمعة       
يـشعر بالعـار مـن جـراء        "ام األساقفة وطلبة املدارس اإلكلرييكية األستراليني إنه        ارتكبها كهنة أستراليون، وقال أم    

ــد   ــذا البل ــدين يف ه ــة ورجــال ال ــب بعــض الكهن ــن جان ــى القاصــرين م ــسية عل   ".التجــاوزات اجلن
 كهنة ورجل دين كاثوليكي الرتكام اعتداءات جنـسية أو قيـامهم            ١٠٧وحكم القضاء يف أستراليا حىت اآلن على        

  .وال تزال حماكمات أخرى جارية. وفقا ملؤسسة بروكن ريتس للدفاع عن الضحايا، ات اغتصاببعملي

  .للشبيبة، وهو جتمع للشبان الكاثوليك ينظم هذه السنة يف سيدين  البابا حاليا أستراليا للمشاركة يف األيام العامليةرويزو

مؤكـدا أنـه   ، "الضحايا العميق للمعاناة اليت قاساهاأسفه "يف بيان صحفي وزع على وسائل اإلعالم عن  وأعرب البابا
 .قبيـل وصـول البابـا ألسـتراليا     ، وهو مـا يعـين اعتـذارا رمسيـا طالـب بـه الـضحايا       "يشاطرهم آالمهم"

مـنح  "ودعا إىل ". الصرحية إىل هذه اإلساءات اليت خانت الثقة خيانة كبرية من الضروري توجيه اإلدانة"وقال البابا إنه 
  " عن الشر على القضاءاملسئولنيوإحالة ، لتعاطف والعنايةا الضحايا

رحلـة إىل   الذي تشعر به الكنيسة حيال حاالت االعتداء اجلنسي على األطفال خـالل " العار"عرب عن  وكان البابا قد
 1.وسائل اإلعالم واستقبل أيضا عددا من الضحايا بعيدا عن. الواليات املتحدة يف إبريل املاضي
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  دين جتاوزات جنسية يف الكنيسةالبابا ي

  

 
  

 هددت اليت التزامه حيال موجه من الفضائح اجلنسية يالذ بابا الفاتيكان الصمت الثاينكسر البابا يوحنا بولس     
  . تتمتع ا الكنيسة الكاثوليكيةاليت األخالقيةبتقويض مسعة السلطة 

اليت جلبت الفضيحة إىل الكنيسة، وجعلت مجوع املؤمنني متـشككة          " ذنوب إخواننا "واستنكر البابا يف خطابه السنوي      
 . حىت يف أفضل القساوسة

  ". أسوأ صور الشر يف العامل"ألخوة استسلموا لـ وقال إن هؤالء ا

 صفحة هلذه املسألة، ومل يذكر مصطلح استغالل األطفـال          ٢٢وخصص البابا فقرة واحدة فقط من خطابه الذي اشتمل          
 ولكن يبقى أن تلك هي املرة األوىل اليت يشري فيها البابا إىل االستغالل اجلنسي منذ شـهدت              . جنسيا أبدا يف تلك الفترة    

  . الكنيسة الكاثوليكية يف أمريكا فضيحة كربى متعلقة ذا املوضوع

  . كما برزت مؤخرا عدة فضائح متعلقة باالستغالل اجلنسي والتحرش يف أوساط رجال دين مسيحيني يف أوروبا واستراليا

ائرة اليت اقترفها رجـال     وقد أرسل البابا العام املاضي عن طريق الربيد اإللكتروين اعتذارات عن سلسلة من األعمال اجل              
ومن تلك األعمال إجبار بعض رجال الدين راهبات على ممارسة اجلـنس مث             . دين مسيحيون يف دول على احمليط اهلادئ      

  . اإلجهاض

  ". أظهرت للضحايا اهتمامها"ويف خطابه األخري قال البابا إن الكنيسة 
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  دعاوى مكلفة 

الرد على اامات االستغالل اجلنسي، وجلوئه إىل اعتبار تلك االامات حماولـة            وانتقد الفاتيكان مرارا بسبب تباطئه يف       
  . لالنتقاص من مسعة الكنيسة

ة الكاثوليكية يف أيرلندا على دفـع مبلـغ         كانون الثاين وافقت الكنيس   / ففي يناير . كما أثبتت تلك الدعاوى أا مكلفة     
 رجل دين وراهبـة     ٢٠ مليون دوالر ألطفال استغلوا جنسيا من قبل رجال دين على مر عقود، إذ أدين أكثر من                  ١١٠

  . بإرغام أطفال على ممارسة اجلنس

األشخاص لتسوية   مليون دوالر إىل عشرات من       ٣٠ مليون إىل    ١٥ووافقت أبرشية بوسطن األمريكية على دفع ما بني         
  . دعاوى بأن قسا استغلهم جنسيا حني كانوا أطفاال

 سنوات بسبب إرغامه طفال صغريا على ممارسة اجلنس، وقـد           ١٠وعوقب القس املفصول حاليا جون جيجان بالسجن        
  .  ضحية، كما اموا قساوسة آخرين يف بوسطن، باستغالهلم جنسيا٢٠٠امه 

  . سطن برنارد لو، الذي يقال إن البابا يقدرهولطخت القضية مسعة كاردينال بو

وقد قالت صحيفة بوسطن جلوب اليت قادت حتقيقا موسعة يف القضية إن الكاردينال لُو علم بأمر جون جيجان لكنه نقله          
  ١. أخرى، دون أن يبعده عن األطفالمن أبرشية إىل
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 األطفالاألساقفة يتفقون على خطة لوقف االعتداءات اجلنسية على 

  

صوت أساقفة الكنيسة الكاثوليكية يف الواليات املتحدة على العمل بقواعد جديدة دف إىل الـتخلص مـن                 
 . االعتداءات اجلنسية من قبل الكهنة على األطفال

وكان اهلدف من الدعوة إىل عقـد    .  بوالية تكساس األمريكية   سداالجاء التصويت يف مؤمتر قمة لبحث األزمة يف مدينة          
  . ادة الثقة يف الكنيسةاملؤمتر إع

وتنص القواعد اجلديدة على أن الكاهن الذي يعتدي جنسيا على طفل مينع من االلتقاء بالناس ولكن يبقـى يف اخلدمـة                  
  . الكنسية

  . ولكن عددا من ضحايا االعتداءات يقولون إن اخلطة اجلديدة مل تذهب إىل احلد املطلوب

 الكنيـسة   األزمةوقد هزت   . ري الضحايا أن يغفروا لرجال الكنيسة املعتدين      وناشد رئيس املؤمتر األسقف ويلتون غريغو     
  . الكاثوليكية األمريكية من أساسها

  . ١٣ مقابل ٢٣٩ووقف األساقفة مصفقني بعد أن مت التصويت على القواعد اجلديدة بنسبة 
  

   ويلتون غريغوري قدم اعتذارا عميقا عن الفضيحةاألسقف

  . ن هذه اخلطة قبل أن تصبح نافذة املفعول يف الواليات املتحدةوال بد أن يقر الفاتيكا

من اليوم فصاعدا لن يسمح ألحد يعرف انه اعتدى جنسيا على طفل أن يعمل يف الكنيـسة                 : "وقال األسقف غريغوري  
  ." الكاثوليكية يف الواليات املتحدة

 يسمح هلم بالقيام بأي نشاط داخل الكنيـسة،         وتنص اخلطة اجلديدة على أن رجال الدين الذين اعتدوا على أطفال لن           
ولكن ميكن أيضا جتريدهم من الرتبة الكنسية بقرار من األساقفة بنصيحة من جملـس              . سواء بإقامة القداسات او بالتعليم    

  . استشاري مؤلف من الناس العاديني

رجل الدين الذي يثبت اعتـداؤه      مع أي انتهاكات حبيث أن      " عدم تسامح كامل  "وكان يتوقع أن يتخذ األساقفة سياسة       
  . ولكن املؤمتر مل يقر ذلك. على طفل أن جيرد من رتبته الكنسية على الفور

  . وغضب بعض الضحايا من النتائج اليت توصل إليها املؤمتر
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  ." إننا سنرسلك إىل الريف: إن ذلك يشبه أن نقول لقاتل يف الطريق: "وقال مارك سريانو، وهو من الضحايا

  ." إن املعتدين من رجال الدين سيجدون األطفال الذين يعتدون عليهم: "وقال

وعند بداية املؤمتر، اعترف األسقف غريغوري بصراحة باألمل الذي تسببت به الكنيسة وأعـرب عـن النـدم لوقـوع                    
  . الفضيحة

االعتداءات اجلنسية على يد بامسي وباسم مجيع األساقفة، اعرب عن االعتذار العميق لكل واحد منكم ممن عانوا من : "وقال
  ." كاهن أو أي مسؤول آخر يف الكنيسة

  . وبعد ذلك استمع الوفود إىل أربعة ضحايا العتداءات الكهنة يروون قصصهم

إن هذه اجلرمية خلفت آثـارا عميقـة يف         : "وقالت. وقالت بوال رورباشر إن كاهنا اعتدى عليها بعد أن صادقته أسرا          
  ." روحي

  ." لكسر األمل الذي كان يقتله"تن انه جاء إىل املؤمتر لكسر حاجز الصمت ووقال كريغ مار

 شخصا خارج مبىن املؤمتر يرفعون رايات تدعو األساقفة إىل التعاطف مع ضحايا االعتداءات اجلنسية               ٥٠ووقف حوايل   
  ١. على أيدي الكهنة
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  التحرشات اجلنسية تعصف بالكنائس األمريكية

  

 أن دعاوى االعتداءات اجلنـسية      إىلعدته الكنيسة الكاثوليكية يف الواليات املتحدة        أشار تقرير أ   :واشنطن
 .املرفوعة ضدها قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خالل العام املاضي

 مليون دوالر كتعويض لضحايا هذه االعتداءات       ٤٣٧ الكنيسة الكاثوليكية قد دفعت العام املاضي        أن إىل التقرير   وأشار
 الواليـات   أحنـاء  كنيسة ومركزا دينيا يف خمتلف       ٢٠٠ من   أكثروقد مشلت الدراسة    . ن يف الكنيسة  من قبل رجال الدي   

  .املتحدة

.  من بني كل مخس من الضحايا كانوا دون العاشرة من العمر عندما تعرضوا لالعتـداء               اً واحد أن إىل الدراسة   وأشارت
مقارنـة بعـام     ٢٠٠٨ باملائة خالل عام     ٢٩عت بنسبة   لكن النفقات اليت حتملتها الكنيسة بسبب هذه االعتداءات تراج        

  . باملائة مقارنة بالعام الذي سبقه١٦ رغم ارتفاع عدد الدعاوى خالل العام املاضي بنسبة ٢٠٠٧

 ٦٦٠ مت دفع مبالغ غري مسبوقة كتعويضات للضحايا حيـث مت دفـع      ٢٠٠٧ انه خالل عام     إىل إعالمية تقارير   وأشارت
  .ن الضحايامليون دوالر خلمسمائة م

 الذي تنبته الكنيسة عقب الكشف عن الفضيحة اجلنسية األطفال تقدم يف جمال تطبيق ميثاق محاية إحراز إىلولفت التقرير 
  .٢٠٠٢اليت تورط فيها رجال الدين الكاثوليك يف مدينة بوسطن عام 

 األطفـال ه الصحيح يف سعيها حلماية      الكنيسة تسري يف االجتا    إن"وعلق الكاردينال فرانسيس جورج على التقرير بالقول        
  ١."لديها
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  اختبارات جنسية على القساوسة مستقبال
  

 الذين يرغبون بالعمل قـساوسة  األشخاص الكنسية الكاثوليكية توجيهات تنص على ضرورة خضوع     أصدرت
 . وف الكنسيةالختبارات جنسية بشكل تطوعي ملعرفة مدى سيطرم على رغبام اجلنسية عند تقدمهم للعمل يف صف

 الفاتيكـان علـى     أجربت سلسلة الفضائح اجلنسية اليت هزت الكنيسة        أن احد كبار رجال الكنسية الكاثوليكية       وأعلن
  .  هذه التعملياتإصدار

نامجة عما  "  حمزنة أوضاع" هذه االختبارات ستساعد يف تاليف مواجهة        أن إىل هذه التعليمات    إعداد القائمون على    وأشار
  . ل النفسي باخللأمسوه

  ". ميول جنسية مثلية عميقة" حتديد الذين لديهم إىلكما دف االختبارات التطوعية 

 الذين  األشخاص الذين قد ال يسمح هلم بالعمل يف صفوف الكهنوت الكنسي حسب هذه التعليمات               األشخاصمن بني   
  . وذوو الشخصيات الصارمة جدا والعاطفية جدا" صفتهم اجلنسية"تدور شكوك حول 

 تكون العزوبية   أن العاجزين عن العيش حياة العزوبية العمل يف صفوف الكنيسة ومن ميكن             األشخاصكما سيحظر على    
  . اآلخرين عالقات مع إقامته تؤثر على توازنه لدى أنبالنسبة له مصدر متاعب وصعبة حبيث ميكن 

  .  حسب هذه التوجيهات"جنسية ذكورية اجيابية مستقرة" ميتلكوا هوية أنوعلى رجال الكنيسة 

 هذه اختبارات تطوعية ومبوافقة املتقـدمني للعمـل يف صـفوف    أن إىل هذه التوجيهات واليت نشرت اخلميس       وأشارت
  . الكنيسة

 سلسلة فضائح جنسية تورط فيها رجال دين يف الكنيسة الكاثوليكية خالل السنوات القليلة املاضية وخاصة يف                 أنيذكر  
 الالتينية قد كلفتها مئات املاليني من الدوالرات على شكل تعويضات مالية دفعت لضحايا هذه ريكاوأمالواليات املتحدة 

  . االعتداءات

 عالقات جنسية فيمـا  أقاموا الطالب أن بعدما تبني ٢٠٠٤ رجال الكنيسة يف النمسا عام بإعداد معهد خاص    أغلقكما  
  . بينهم بشكل علين

ملثليني جنسيا الكنيسة الكاثوليكية باستخدام موضوع املثليني جنسيا للتـستر علـى            وقد امت اجلماعات املدافعة عن ا     
  . فضائحها اجلنسية
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 ليست كافية ولن التعليمات هذه أن مجاعة تضم ضحايا االعتداءات اجلنسية لرجال الكنيسة يف الواليات املتحدة وأعلنت
  . توقف ارتكاب اعتداءات جديدة من قبل رجال الدين

 وهي  أال األساسية الكنيسة الكاثوليكية مستمرون مبهادنة املعتدين وجتاهل املشكلة         مسئويل أن"ماعة يف بيان هلا     وقالت اجل 
  ". استمرار ثقافة السرية الراسخة دون تغيري والسلطة غري املقيدة يف هرم السلطة الكنسية

يف استمرار حدوث اعتداءات جنسية من قبل  أساسيا هذه العوامل مغروسة يف الكنيسة وتلعب دورا أن اجلماعة وأضافت
  ١. رجال الدين والتستر عليها
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   الكنيسةيفيوزع الكوكايني " بينيديكتوس"صديق البابا 

  

اعتقل كاهن كاثوليكي يف جامعة إيلينوي بعد عثور الشرطة على ثالثة جرامات من الكوكـايني يف مكتبـه يف                  
 .الكنيسة

استدعي للمحاكمة يوم اخلميس املاضي، ووجهت      "  عاماً ٣٣"ستوفر اليدن    كري أن" بوست كرونيكل "وذكرت صحيفة   
  .وأطلقت احملكمة سراحه بكفالة. إليه مة استخدام وتوزيع املخدرات يف الكنيسة

وحبـسب  .وكان احملققون يف اجلامعة عثروا يف مكتب اليدن ويف غرفته على كميات من الكوكايني واعتقلوه على الفور                
. لينوي يواجه اليدن عقوبة السجن ألنه ارتكب جرائم تتعلق باملخدرات على بعد ألف قدم من كنيـسة                  قانون والية إي  

  ١. حمامي اليدن كان صرح بأن األخري صديق البابا احلايل بينيديكتوس السادس عشرأنيذكر 
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   الكنيسةاعترافات ميارس اجلنس مع عشيقته داخل صندوق إيطايل

  

اليني مل جيدا وسيلة لتأكيد إحلادمها املطلق سوى مبارسة اجلنس داخل صندوق االعترافـات              يبدو أن عاشقني إيط   : روما
 .بإحدى الكنائس مشايل إيطاليا 

، "سيسنا"إىل السجن يف مدينة "  عاما٣٢ً"ومدرسة "  عاما٣١ً" كانت الشرطة االيطالية قد إقتادت عامل يبلغ من العمر    
س الصباحي يف الكتدرائية، حيث لفت الضجيج القـادم مـن صـندوق             إثر تلقي شكوى من شخص كان حيضر القدا       

  . اجلنس ةمبمارساالعترافات انتباه أحد أبناء األبرشية، الذي قام بإزاحة الستار، ليكشف عن االثنني ومها منشغالن 

لنسبة لنا ممارسـة    حنن ملحدان، وبا  : "املصرية املعارضة فقد دافع االثنان عن فعلتهما قائلني       " املصريون"وحبسب صحيفة   
إنـه  : وأدان أسقف الكتدرائية، أنطونيو النفرانشي، هذا الفعل، قائالً       ". اجلنس يف الكنيسة كممارسته يف أي مكان آخر       

  ١.االعترافاتوأشار إىل أن قداساً خاصاً سيقام لتطهري صندوق ". فساد يعجز املرء عن وصفه"
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  اامات جديدة باعتداءات جنسية لقس أمريكي
 

  
  بول شانلي كان مسجونا بالفعل منذ شهر

  

 ااما جديدا للقس الكاثوليكي األمريكي بول شانلي باغتصاب أربعة أطفـال والتحـرش اجلنـسي          ١٦وجه  
  .بآخرين

 احـدي   يف عاما حبوادث وقعت خالل فترة عملـه كقـس           ٧١ االامات اجلديدة املوجهة لشانلي البالغ عمره        وتتعلق
  ٨٩ و٧٩ الفترة بني عامي يفضواحي مدينة بوسطن 

 باغتصاب طفل خالل أيضا تتعلق أخرى ثالث قضايا يفوتأيت االامات اجلديدة بينما شانلي مسجونا بالفعل حيث حياكم     
 . ببوسطن٩٠ و٨٣ام الفترة بني ع

 هذه االامات اليت تبلغ العقوبة القصوى لكل واحدة منها على حدة الـسجن              يف غري مذنب    بأنهوكان شانلي قد دفع     
  .مدى احلياة

 بوسـطن الـذين خيـضعون       يف زيادة الضغوط على كبار مسئويل الكنيسة الكاثوليكية         يفوقد تسهم االامات اجلديدة     
 يف قضايا تتعلق بتجاوزات جنسية      يف أبقوا على القساوسة املتهمني      بأمضائية عليا حول اامات     لتحقيقات جتريها هيئة ق   

  .مناصبهم

 بني السادسة واخلامسة عشرة عندما كـان القـساوسة          أعمارهم الذين تقدموا ذه االامات تتراوح       األشخاصوكان  
  . فصول الدراسات الدينية حلجرات أخرى الغتصاماملتهمون وفقا ملا تتضمنه االامات يقومون باصطحام خارج

 السادسة من عمره وحىت بلغ الثالثة يفوكان شانلي قد وجه إليه اام يف وقت سابق بالتحرش اجلنسي واالغتصاب لطفل 
  .عشرة
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امات املوجهة   أبرشية بوسطن كانت تعلم باال     إن علمه   إىل منا   أن ضد شانلي بعد     دم الضحية بدعواه القضائية األوىل    وتق
  .للقس

 يف مت وقفهـم عـن العمـل    أو قسا  ٢٥٠ على يد قساوسة استقال ما يقرب من         األطفالومنذ تفجر فضيحة اغتصاب     
  .الكنيسة الكاثوليكية

  ١.األطفال احلياة الدينية ملن يؤذون أويوجد مكان يف الكنيسة   انه الأعلنوكان البابا يوحنا بولس الثاين بابا الفاتيكان قد 

                                                 

1
 stm.2057000/2057016_newsid/news/arabic/hi/uk.co.bbc.news://http  

  



 ينـديـرش الـالتح

 ١٤٩

 دل جديد حول االستغالل اجلنسي يف الكنيسةج

  
  الفضائح اجلنسية وضعت الكنيسة الكاثوليكية يف مأزق

  
  

مدانني باستغالل األطفـال جنـسيا ال يزالـون يف       قسا   ٣٤قال تقرير لصحيفة واشنطن بوست األمريكية إن        
  . أزحيوا عن مواقعهم هذا العام بسبب ادعاءات مماثلة٢١٨مواقعهم يف الكنيسة الكاثوليكية بالواليات املتحدة، وإن 

 وتزامن االستقصاء الذي أجرته الصحيفة على األبرشيات يف خمتلف أحناء الواليات املتحدة مع تعرض الكنيسة الامات               
  .بأا غطت على دعاوى استغالل األطفال جنسيا

 وهو رقم أعلى بصورة - قسا أمريكيا على األقل اموا بسوء سلوك جنسي منذ الستينيات      ٨٥٠ووجدت الصحيفة أن    
  .ملحوظة مما قيل سابقا

 إتباعها جيب    أسقف كاثوليكي أمريكي هذا األسبوع يف داالس بوالية تكساس ملناقشة السياسة اليت            ٣٠٠وسوف جيتمع   
  .حيال القساوسة املتهمني بسوء السلوك، والتصويت عليها

  محاية قانونية

  . الرئيسية يف الواليات املتحدة١٧٨وأجرت واشنطن بوست هذا االستقصاء باالتصال بكل الكنائس الكاثوليكية الـ 

دودة إعطـاء معلومـات عـن       ومن بني الكنائس الست والتسعني اليت وافقت على املشاركة مل تقبل سوى كنائس مع             
  .التسويات املالية اليت مت التوصل إليها يف بعض احلاالت

وقال دافيد كلوسي، رئيس مجعية لدعم الذين استغلوا على أيدي قساوسة، للصحيفة إن صعوبة احلصول على معلومات                 
  .رمبا تعكس سياسة متعمدة حلماية الكنيسة من املسؤولية القانونية

ري للسخرية أنك ال تستطيع احلصول على املعلومات األولية مثل عدد القساوسة الـذين أزحيـوا عـن      إنه من املث  "وقال  
  ."مواقعهم، أو عدد قضايا االستغالل املدين أو اجلنائي اليت رفعت على قساوسة
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  قواعد جديدة

أي قس يعتـرف يف املـستقبل       واقترح قادة الكنائس الكاثوليكية األمريكية أن يطلب من البابا يوحنا بولس الثاين خلع              
  .باقتراف خمالفة جنسية مع غري بالغ، أو أي قس استغل أكثر من طفل يف املاضي

  ١.ومبوجب تلك االقتراحات، تلتزم األبرشيات األمريكية بإبالغ السلطات املدنية عن أي خمالفات جنسية
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  طرد عشرات القساوسة األمريكيني من كنائسهم
 

  
 قسا كاثوليكيا أمريكيا قد نقلوا من مواقعهم الكنسية منذ تفجر فضيحة            ١٦٧أن  كشفت دراسة أمريكية عن     

 .االعتداءات اجلنسية على األطفال اليت ضربت الكنيسة الكاثوليكية يف الواليات املتحدة

 رمبـا   وقالت وكالة أسوشيتدبرس لألنباء اليت أجرت املسح إن عدد القساوسة الذين أوقفوا عن ممارسة واجبام الدينية               
  .يكون أكرب من ذلك ألن الكثري من األبرشيات ترفض الكشف عن األعداد احلقيقية

وقد جاءت هذه النتائج يف الوقت الذي كشف فيه استطالع للرأي أجري يف الواليات املتحدة عن تراجع ثقة األمريكيني 
  .جيابيا عنهايف الكنيسة حيث أشار االستطالع إىل أن نصف األمريكيني فقط لديهم انطباعا إ

 قسا منذ تكشف أبعـاد      ٢٦٠وقالت أسوشيتدبرس إن عدد القساوسة الذين سلمت أوراقهم إىل الشرطة قد ارتفع إىل              
  .الفضيحة قبل أربعة شهور

والييت ماسوشيستس  شخصا قد أثاروا مزاعم ضد رجال دين مسيحيني يف ٥٥٠ويشري املسح الذي أجرته الوكالة إىل أن 
  .ومني فقط

  

  املواقفتباين 

وقد أظهرت هذه االستطالعات تباين الوسائل اليت اتبعتها الواليات املختلفة يف التعامل مع الفضيحة، إذ فضل                
  .بعضها تقدمي املعلومات املتوافرة إىل الشرطة يف حني قررت واليات أخرى مراجعة السياسات اخلاصة باألبرشيات

 الكرادلة األمريكيني يف األسبوع املاضي كان يهـدف لعـالج عـدم             ويبدو أن االجتماع الذي عقده بابا الفاتيكان مع       
  .االنسجام يف السياسة الكنسية جتاه الفضيحة

وقد قوبل االجتماع بانتقادات بسبب عدم صدور قرار صريح عنه جييز عزل القساوسة الذين يثبت اعتـداؤهم علـى                   
  .األطفال

  
من العدد  % ١زاعم باالعتداء اجلنسي على األحداث ال تزيد عن         وتفيد التقارير بأن نسبة القساوسة الذين يواجهون م       

  . قسا٤٦،٠٧٥اإلمجايل لرجال الدين الكاثوليك يف الواليات املتحدة والذين يبلغ عددهم 

  .ويقول رجال الكنيسة إن هذه النسبة تثبت أن جهودهم يف مكافحة االعتداء على األطفال كانت ناجحة
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الوكاالت املعنية بالدفاع عن ضحايا هذه االعتداءات يقـول إن النـسبة قليلـة ألن               لكن ديفيد جوهلسي مدير إحدى      
  .الضحايا ال يقدمون على كشف تفاصيل ما وقع هلم فور تعرضهم لالعتداء

إن احلقيقة النفسية املؤسفة هي أن األمر قد يستغرق سنينا ورمبا عقودا قبل أن يدرك الشخص الضحية        " ويقول جوهلسي   
  ".من أذىما حلق به 

من األمريكيني ال يزال لديهم انطباع إجيايب عن الكنيسة مقابل % ٥٢ويشري استطالع للرأي أجراه معهد جالوب إىل أن 
  ١.حيملون انطباعا سلبيا % ٣٩
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  جنس فوق كرسي االعتراف

  

عدت مغامرات قساوسة الكنيسة اجلنسية الـيت تـصا        يف تظلم ضحية جديدة من ضحايا      ينظر القضاء األملاين  
  .موجتها يف السنوات األخرية بشكل صارخ دق كل أجراس اخلطر إال من أجراس الكنائس املتورطة

مبليون ونصف املليـون   ضد كنيستها اليت كانت تتعبد فيها مطالبة بتعويضات مالية قدرت سيدة أملانية  تقدمت بالشكوى 
كانت تليب مكرهة رغبات القس اجلنـسية        يف طفولتها  أن السيدة املعتدى عليها    وجاء يف حيثيات الدعوى املقدمة    . يورو

  .حبسب توصيف القس للعالقة احملرمة بينهما –)) أسبوعياوترحيه عدة مرات ((

 بينما كانت وظيفة الراهبة املكلفة برعايـة         لدى ذهاا إىل مدارس األحد     بالطفلة حتدث  وكانت هذه اخللوات املتكررة   
أثناء ممارسته للجـنس    )) املبجل((رفة االعتراف حىت ال ينكشف أمر راعي الكنيسة          غ أمامتلك الفتاة أن تراقب الوضع      

  !!والطفلة فوق أفخاذه على كرسي االعتراف

يف خلوة مع القسيس طقس متبع من طقوس العبادة النصرانية، جيلس )) كرسي االعتراف((جدير بالذكر أن اجللوس على 
 لكي يكشفوا للكهنة والرهبان عن خطايـاهم وذنـوم          وإناثا ذكورا كسواألرثوذعليه النصارى من طائفة الكاثوليك      

  .بسبب العقيدة الفاسدة اليت متنح القساوسة حق غفران اخلطايا وكالة عن اخلالق، سبحانه وتعاىل عما يصفون

  ريض الصفحة األوىل على صحيفة أملانية باللون األمحر وبالبنط الع وقد تصدرت هذه الفضيحة اجلديدة املدوية

  
  ))جنس على كرسي االعتراف: ((اخلرب على الصفحة األوىل

 مزاحاً عن غرفة     مع صورة الستار   باأللوان اإلخباريةمساحة شاسعة يف صفحة التحقيقات       تفاصيلها املروعة  كما احتلت 
  .كرسي االعتراف يف الكنيسة حيث ارتكب القسيس جرائمه اجلنسية
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  مساحة الفضيحة اجلديدة اليت ز كنائس أملانيا

قامت الكنيسة  إىل جانب املرأة املظلومة لتأخذ على يد الظامل، – خيدم ا القس املنحرف  اليت–الكنيسة  وعوضاً أن تقف
  .  يف هذا االجتاه آباء الكنيسة باءت بالفشل الذريع  حماوالت بالتشكيك يف القوى العقلية لصاحبة الدعوى إال أن

   بادرت يف السابق إىل تقدمي تذاكر سفر ونفقات        كانت قد  أن الكنيسة  وكشفت السيدة األملانية اليت اعتدي عليها مراراً      
كما قدمت الكنيسة هلا دعما مادياً من أجل        [!!]  العربية املتحدة    باإلماراترحلة استجمام للفتاة املغتصبة إىل مدينة ديب        

  .مساعدا على حتصيل شهادا الدراسية

دة يف معرض شكواها اليت تقدمت ا أن كـل مـا            لكن تلك الرعاية املادية مل تكن خالصة لوجه اهللا، إذ وضحت السي           
حصلت عليه من كنيستها كان بتوجيهات من القسيس ارم الذي اعتدى عليها حىت تكون ورقـة ضـغط وابتـزاز                    

   على فضحهواإلصرار التخلي عن مواصلة تعليمها أرادت ما إذا الفتاة إسكاتاستخدمها من أجل 

معقـال ألسـقفية فورتـسبورغ الكاثوليكيـة         تعترب فورتسبورج األملانية واليت  هذه الفضيحة املدوية يف مدينة       تفجرت
)Dio”zese Würzburg ( عام حيث قرع أجراس الكنائس بشكل دوري جزء ال يتجزأ ١٣٠٠منذ ما يزيد عن 

  .من هذه املدينة

أبنـاء   ملواجهـة  رومـا  وقد شهد تاريخ هذه املدينة اهلامة للفاتيكان موجات قمع وحشية وجهها الكرسي البـابوي يف              
  ١.م١٤٠٠بصفة ائية يف عام  قضى عليهم بال رمحة مرات ضد األساقفة األمراء حىت املدينة الذين ثاروا عدة هذه
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   بعد إقناعها بصحة ذلك من الكتاب املقدسابنتهقس يغتصب 

  

  قته اجلنسية معها أمر طبيعي أن عالالبنتهليثبت   كما وردت يف الكتاب املقدسبابنتيه” لوط“القس يستخدم قصة زنا 

  وخيفي جثتها داخل فريزر يف مرتله ألربع سنوات، ابنتيهما باغتصابالقس يقتل زوجته بعد أن ضبطته متلبساً 

   يلقي عظة عن التسامحوالكنيسة وهالشرطة تلقي القبض عليه يف 

أربع سنوات وأخفى جثتـها داخـل        قس حينما أبلغت الشرطة أن أبيها قتل أمها قبل           ابنةجرمية بشعة كشفت خيوطها     
 أبيها لتلك اجلرمية الشنيعة هو أن أمها ضـبطت          ارتكاب أن الدافع وراء     االبنةوقالت  . فريزر يف مرتهلم منذ ذلك احلني     

 يف محام مرتهلم، فتشاجرا على إثر ذلك فقتلها، مث حاول إخفاء جثتـها خلـف                – ابنته أي   –أبيها متلبساً وهو يغتصبها     
 حمفوظـة   اسـتمرت  أن تساعده على إخفاء جثة أمها داخل فريزر يف مرتله والذي             ابنتهقبل أن يطلب من     كنيسة قدمية   

  . زوجته حينها بأا ماتت أثناء عملية والدة أصغر أطفاهلمااختفاءوقد برر الزوج . بداخله أربع سنوات

 -س وسبعة من أطفاله كـانوا بالكنيـسة          الذي مل يكن به أحد ألن الق       -وبناءاً على هذا قامت الشرطة بتفتيش املرتل        
فتوجهت الشرطة للكنيسة وألقت القبض عليه وهو يلقي عظة عـن     . ووجدت بالفعل جثة الزوجة حمفوظة داخل فريزر        

  !!!”التسامح“

 وأنه أوضح هلا أن عالقته اجلنسية معهـا          لثمان سنوات  استمر ابنته القس جنسياً على     اعتداءوقد ذكرت التحقيقات أن     
  !!! املذكورة يف الكتاب املقدسبابنتيه طبيعي مستشهداً بقصة زنا لوط شيء

  . وممارسة اللواط وزنا احملارم مع أطفالهواالغتصابوقد وجه املدعي العام للقس م القتل العمد 

ك نفـتح   املزيد عن هذه اجلرمية وتفاصيل أخرى مروعة نشاهدها يف فيديو به تغطية إخبارية لتطورات القضية مث بعد ذل                 
  ١ املتهم األول يف هذه القضية-الكتاب املقدس 
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 للكنيسة على فضائح اجلنس" يوم توبة"دعوة لـ

  

حث الواعظ الشخصي للبابا بنيدكتوس السادس عشر، رئيس الكنيسة الكاثوليكية العاملية على إعـالن يـوم                
 .دين كاثوليكللصوم والتوبة على اجلرائم اجلنسية اليت استهدفت أطفاال على أيدي رجال 

  . يف الكنيسة الكاثوليكيةومسئولنيوقد جاءت الدعوة يف عظة قبل عيد امليالد استمع إليها احلرب األعظم 

يذكر أن الكنيسة تعرضت هلزة بسبب سلسلة من الفضائح تتعلق بإساءات جنسية لألطفال يف السنوات األخرية، خاصة                 
  .يف أمريكا الشمالية وأيرلندا

  .دكتوس إن تلك االنتهاكات خلفت جراحا غائرة يف الكنيسةوقال البابا بني

  .يذكر أن األب رانيريو كانتاالميسا، الواعظ البابوي، هو الوحيد املخول بتوجيه العظة للبابا

  "صرخة أمام اهللا"

شكل علين عـن    للتعبري ب .. يوما للصوم واالعتكاف    "ويف عظته للبابا، قال األب كانتاالميسا إنه يتعني أن تعلن الكنيسة            
  ".التوبة أمام اهللا والتضامن مع الضحايا

  ".من أجل الفضيحة اليت أملت باألخوة الصغار.. لنصرخ أمام اهللا"وقال إن الوقت قد جاء 

ومل يصدر رد فعل عام من البابا، ولكنه قال مؤخرا إنه يتعني على الكنيسة اختاذ كافة اخلطوات الالزمة للحيلولـة دون                     
  . حاالت االعتداء اجلنسي على األطفال من جانب قساوسةوقوع املزيد من

 قد أدت إىل مقاضاة عـدد مـن القـساوسة، ودفـع        ٢٠٠٢ويف الواليات املتحدة، كانت فضيحة يف بوسطن يف عام          
  .تعويضات ضخمة لعشرات الضحايا ومزاعم بعمليات تغطية من جانب رجال كنسيني بارزين على االنتهاكات

 قس كاثوليكي يف املدينـة يـشتبه يف         ١٠٠آذار املاضي من أبرشية دبلن بأيرلندا أن أكثر من          /رسوجاء يف تقرير يف ما    
. املاضية٦٦اعتدائهم على أطفال خالل األعوام الـ

١
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  البابا بنديكتوس السادس عشر يلتقي ضحايا الفضائح اجلنسية

  

ة ضحايا االعتداءات اجلنـسية علـى       التقى بابا الفاتيكان بنديكتس السادس عشر الذي يزور الواليات املتحد         
 . أمريكا فضيحة كربى يف أحدثت واليت كانت قد األطفال

  .  ما رواه عليه ضحايا االعتداءات اجلنسية وصلى هلم وأعرب عن دعمه هلمإىلوقال متحدث باسم البابا انه استمع 

 الذي األولدس العشر هو البابا الكاثوليكي  بأن بنديكتس السااإلشارة دقيقة، وجتدر ٢٥ودام اجتماع البابا مع الضحايا 
  . يلتقي ضحايا اعتداءات جنسية نفذها يتحمل مسؤوليتها رجال دين كاثوليكيون

تـأثروا جـدا    "أـم  وأضافوا" اللقاء مع البابا كان عاطفيا جدا "أن األمريكيةوقال ثالثة من الضحايا لقناة سي ان ان  
  ". مات التعاطف والدعم والتشجيع اليت حصلوا عليها منهبالطريقة اليت استمع ا البابا وبكل

، وأسفرت عن أعوام ٦ الفضائح اجلنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية يف الواليات املتحدة كانت قد كشفت منذ أنيذكر 
  . سلسلة من القضايا والتعويضات اليت تكبدا الكنائس الكاثوليكية وبلغت قيمتها حوايل ملياري دوالر

 حيال بسبب مـا     أمله تعرب عن    أنالكلمات ال ميكن     "أن البابا خالل القداس الذي ترأسه يف واشنطن يوم اخلميس           وقال
  ". عاىن منه الضحايا

ملعب " ألف من الكاثوليك يف الواليات املتحدة يف القداس الذي مت االحتفال به يف اهلواء الطلق يف                  ٤٠وشارك أكثر من    
  . ريكية واشنطن اليوم اخلميسيف العاصمة األم" ناشيونالز

وكان من بني املشاركني يف القداس، الذي يعد الفعالية الرئيسية األوىل يف برنامج الزيارة اليت بدأها البابا للواليات املتحدة 
ا حبياة يوم الثالثاء املاضي وتستمر ستة أيام، العديد من املهاجرين من بلدان عدة من أمريكا الوسطى واجلنوبية الذين هتفو   

  ". حيوية معتقدام الدينية"البابا بصوت عال عندما امتدح بلغة إسبانية واضحة 

  عجز عن الوصف 

من اهلام أن يعطى أولئك الذين      : " االنتهاكات اجلنسية اليت ارتكبها بعض رجال الدين قائال        إىلوتطرق البابا خالل عظته     
  ." فأنا ال أقوى على وصف الضرر الذي أصاب جسد الكنيسة. لالزمةعانوا من تلك االنتهاكات احلب والعناية الرعوية ا

ويقول مراسل يب يب سي يف روما دافيد ويلي، والذي يرافق البابا يف رحلته إىل الواليات املتحدة، إن احلرب األعظم قام يف                      
 إذ أنه أدان عالنية وحتمل املسؤولية       اليوم الثالث من زيارته ألمريكا مبا دأب الكاثوليك على املطالبة بالقيام به منذ سنني،             

  . الكاملة عن جرائم االعتداءات اجلنسية اليت ارتكبها بعض رجال الدين الكاثوليك يف أمريكا
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وكان البابا قد انتقد يوم أمس األربعاء رجال الدين يف الواليات املتحدة بسبب الطريقة اليت عاجلوا من خالهلا فـضائح                    
  . دهم، قائال إن ردود فعلهم على األزمة كانت يف بعض األحيان عاجزة وضعيفةاالنتهاكات اجلنسية يف بال

، إىل ما   "بالعار الشديد "ومحل رأس الكنيسة الكاثوليكية يف العامل جزءا من املسؤولية يف األزمة، اليت قال إنه يشعر حياهلا                 
  ١".يار القيم األمريكيةا"أمساه 
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  عتداء اجلنسي تعوض ضحايا االأمريكيةكنيسة 

  

قل تعويضا لضحايا االعتداء اجلنسي مـن        أ  مليون دوالر على ال    ٤٨قبلت كنيسة سبوكان واشنطن دفع مبلغ       
 . طرف الرهبان

  .  ألفا من األتباع يف والية واشنطن٩٠ولكنيسة سبوكان الرومانية الكاثوليكية حوايل 

 عدة كنائس على دفع ماليني الدوالرات       أجربتضائح جنسية   وهذه األخرية يف بلبلة من الدعاوى القضائية املترتبة عن ف         
  . للمشتكني

وقال القاضي غريغ زايف انه سيتم إتباع آلية خاصة إلنقاذ الكنيسة من اإلفالس وتوقع دعاوى قضائية مستقبلية، اعتمادا 
  . على التأمينات وبيع بعض ممتلكات الكنيسة

  .  من طرف الضحايا وان يصادق عليها قاض آخر خمتص يف شؤون اإلفالسوقبل املضي قدما يف هذه اخلطة، ينبغي قبوهلا

 مليون ٦٠ويف شهر ديسمرب كانون األول من العام املاضي قبلت اكرب كنيسة رومانية كاثوليكية أمريكية دفع ما جمموعه                  
  . دوالر تعويضا لعشرات ضحايا االعتداء اجلنسي من طرف الرهبان

  ٢٠٠٢.١ يف عام ذ بدأت سلسلة الفضائح اجلنسية يف الكنيسة الكاثوليكية األمريكيةكرب تعويض دفع منوكان ذلك أ
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  فضيحة جنسية ز مسعة الكنيسة األنغليكانية

  
كشف أسقف كانتربري السابق جورج كاري انه قام بسيامة أسقفني يف الكنيسة االنغليكانية : ب.ف.لندن ـ أ

 .رغم علمه بأما لواطيان

 سبعني أتباعهاقال كاري الذي كان الزعيم الروحي للكنيسة االنغليكانية اليت يبلغ » صنداي تاميز«يفة ويف مقابلة مع صح
  . ال ميارسان اجلنسبأما له أكدا، انه فعل ذلك بعدما ٢٠٠٢ وحىت ١٩٩١مليون شخص يف العامل من عام 

 كنت على اعلم انه ميارس أسقف أو كاهن ةأي بسيامة أقم مل أنين هنا أوضح أن وأريدليس لدي شك يف صدقهما، «وقال 
  .»اإلطالقاللواط ، ومل تكن يل رغبة يف فعل ذلك على 

وتنقسم الكنيسة االنغليكانية على نفسها يف قضية الكهنة اللواطيني بعدما قام اسقف كانتربري احلايل روان وليامز بتعيني                 
  .دينة ريدنغ شرق لندن املقبل ملاألسقف لواطي، يف منصب بأنهجفري جون الذي جياهر 

 يهيمن هذا اخلالف على االجتماع الذي يعقده جملس الكنيسة يوم اجلمعة املقبل ويستمر مخسة ايام يف مشـال                   أنويتوقع  
  .انكلترا

 أمـر  واالنغليكانية بان ممارسة اللـواط       واألرثوذكسيةلقد التزمت بالرأي التقليدي للكنيسة الكاثوليكية       «وقال كاري   
  .»خاطئ

وتتناقض وجهة النظر هذه مع سياسة . أيضا ال ينطبق فقط على رجال الدين ولكن على املؤمنني أن ذلك جيب أن فوأضا
  ١ أساقفة١٠٨وتضم الكنيسة االنغليكانية . الكنيسة احلالية واليت تقول بان ممارسة اللواط بني االنغليكانيني مسموح ا

                                                 

1 feature&342180=article&8987=issueno&31=section?asp.details/com.aawsat://http=  

  



 ينـديـرش الـالتح

 ١٦١

  تنحي أسقف بريطاين شاذ بعد فضيحة جنسية

  
 يف كنيـسة اجنلتـرا،   أسقفا عني أن رجل دين مسيحي انه اجرب على التنحي بعد أنصارقال  :  ـ رويترز لندن

 . يعترف علنا بشذوذهأسقف أولوكان 

،  اسـتراليا  إىل غضب احملافظني يف الكنيسة االجنليكانية من نيجرييا         أثار ملنطقة ريدنج قد     أسقفاوكان تعيني جيفري هون     
  . مليونا٧٠ الكنيسة وعددهم أتباعني  جدال شديدا بأثاركما 

 سيدين واحد ابرز شخصيات اجلناح احملـافظ يف الكنيـسة           أساقفة الرتاع مل ينته قال بيتر جنسن كبري         أن إىل إشارةويف  
  .» الكنيسة االجنليكانية مستمرة عاملياأزمةمازالت «االجنليكانية 

 يتوىل املنصب،   أال انه قرر بعد حمادثات مع قادة الكنيسة         داألح أمس من   أول)  عاما ٥٠( املستقيل جون    األسقف وأعلن
  . حرصه على وحدة الكنيسةإىلمشريا 

قر روان وليامز   وأ. الوا انه اجرب على هذا القرار      عاما ق  ٢٧إال أن أنصار جون الذي كان على عالقة مع رجل اخر ملدة             
أنه نتجت عن األزمة أضرار بالغة، وتـسببت قـضية          رئيس أساقفة كانتربري واالب الروحي للمسيحيني االجنليكانيني ب       

  .الشذوذ يف أحداث ردود فعل امتدت إىل شىت أحناء العامل

  .املاضي أقرت أبرشية نيو وستمينستر الكندية زواج الشواذ خمالفة سياسات الكنيسة) أيار(ويف مايو 

شاذ هو األب جني روبنسون الذي انفـصل        ويف غضون أيام انتخب االجنليكانيون األمريكيون بنيوهامبشاير أول أسقف          
  ١.عن زوجته ليعيش مع صديقه بعد االعتراف بعالقتهما الشاذة

                                                 
1 8988=issueno&180572=article&31=section?asp.details/com.aawsat.www://http  
  



 ينـديـرش الـالتح

 ١٦٢

  الفضائح اجلنسية تطارد الكنيسة
   أطفال٦إندونيسيا تسلم قسا استراليا لبالده هتك عرض 

   وكاالت -حميط 

قرار السلطات اإلندونيسية   عادت قضية التحرش اجلنسي يف الكنائس لتطفو جمددا على سطح األحداث، بعد             
  . عدد من األطفال تسليم قس استرايل إىل بالده بعد إدانته بارتكاب جرمية هتك عرض

 تصرحيات صحفية اليوم اخلميس، إن حمكمة جنوب جاكرتا         يفوقال الناطق باسم الشرطة اإلندونيسية سيسنو آدينيوتو،        
 ارتكب على أراضيها جرميته املتعلقة تك عرض اليتىل أستراليا ، إ)عاما ٦٦(وافقت على تسليم القس األسترايل السابق 

  . عاما ١٦ و١١ ما بني أعمارهم استراليني تتراوح أطفالستة 

 مـن   رمسي بناء على طلب     املاضي فرباير   يفوأشار آدينيوتو، إىل أن الشرطة اإلندونيسية اعتقلت القس السابق جباكرتا           
 اإلجراءات القانونية الالزمة لتسليمه إىل      اختاذ يفلسلطات اإلندونيسية سوف تشرع     السلطات األسترالية منوها إىل أن ا     

  .١٩٩٤ حىت عام ١٩٧٧ ارتكبها هناك خالل الفترة من عام اليتأستراليا حملاكمته على جرميته 

 بدايـة  يف دعا حمكمة جنـوب جاكرتـا   والذيوأوضح أن السلطات اإلندونيسية مل توجه أية اامات إىل القس املعتقل    
  . بشأن تسليمه لدوافع إنسانية االسترايل إىل رفض الطلب احلايل األسبوع

 جمـال مـساعدة     يف يعمل   املاضي يقيم بإندونيسيا منذ منتصف التسعينيات من القرن         الذي االسترايلوأضاف أن القس    
  .اخلارجالطلبة اإلندونيسيني على احلصول على منح دراسية من 

نسي باألطفال يف الكنائس الكاثوليكية األمريكية، قد خيمت على الزيارة اليت قام ـا بابـا                وكانت قضية التحرش اجل   
الفاتيكان بنديكت السادس عشر مؤخرا إىل الواليات املتحدة، واليت قال البابا عنها أنه جيب أن ينظر إليها كجزء مـن                    

  .متنام يف الواليات املتحدة"  أخالقياحنالل"

 أكرب فضائحها منذ قرنني عندما أقر أحد كبار األساقفة حبماية كاهن            ٢٠٠٢وليكية األمريكية يف    وشهدت الكنيسة الكاث  
وكلَّفت هذه الفضائح الكنيسة مبالغ طائلة وصلت إىل مليار دوالر، حيث اضطرت لعقد تسوية خـارج                ، حترش بأطفال 

ا من األبرشيات قد أفلست متاما بسبب الفضائحاحملكمة يف عدد من القضايا، وذكر أن عدد .  

  فضائح القساوسة دد الكنيسة

يرى مراقبون إن الفضائح اجلنسية املخجلة اليت ارتكبها القساوسة يف أكثر من بلد غريب على رأسها الواليات                 
املتحدة ، أصبحت خطراً حقيقياً يهدد الكنيسة الكاثوليكية، وأصبح بابا الفاتيكان يف مأزق فما حياول أن يعاجلـه مـن                    
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راف فطري استمر لعقود طويلة حني حرمت الكنيسة الزواج على رجاهلا ، فلم جيد القساوسة و الرهبان إال ممارسـة                    احن
  . الشذوذ اجلنسي، ولو مع األطفال كوسيلة الستعادة التوازن الفطري املفقود

 الـزواج، الـذي يقطعـه    وأضطر البابا إىل أن جيمع الكرادلة ويبحث معهم موقف الكنيسة من تغيري عهد العزوف عن    
القساوسة الكاثوليك على أنفسهم، برغم املعارضة القوية من البابا نفسه للمساس ذا العهد، إال أنه مـضطر الحتـواء         

  . جنوح الكرادلة حنو الشذوذ اجلنسي

منذ تفجر  وقد كشفت دراسة أمريكية نشرت مؤخرا عن أن املئات من القساوسة الكاثوليك نقلوا من مواقعهم الكنسية                 
  . فضيحة االعتداءات اجلنسية على األطفال، اليت ضربت الكنيسة الكاثوليكية يف الواليات املتحدة

وأجري مسح اتضح منه أن عدد القساوسة الذين أوقفوا عن ممارسة واجبام الدينية رمبا يكون أكرب مـن ذلـك ؛ ألن               
  . كثرياً من األبرشيات ترفض الكشف عن األعداد احلقيقية

جاءت هذه النتائج يف الوقت الذي كشف فيه استطالع للرأي أجري يف الواليات املتحدة عن تراجع ثقة األمريكيني يف           و
  ١. لديهم انطباعا إجيابيا عنها-فقط–الكنيسة، حيث أشار االستطالع إىل أن نصف األمريكيني 
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  فضيحة جنسية ز كيان الكنيسة السويدية
  ت جنس مجاعيخوريان زوجان يقران حبفال

 فضيحة جنسية ز كيان الكنيسة السويدية

  

يف يوم عيد منتصف الصيف املاضي الذي يسجل فيه أطول يوم يف السنة حيث ال تغيب الشمس ائيا وحيييـه                    
يف هذا اليوم املميز بالذات يقرع إيفارستو أنطونيو جرس   .  من رقص وهرج ومرج    االحتفاالتالسويديون مبختلف أنواع    

كاتيا . ويبادره مرحبا أهالً وسهالً).  سنة٥٥( استقباله على الفور ماركو ليدل إىلل عند الساعة اخلامسة مساًء فيهم       املرت
واىل أن تعود كاتيا جيلس ماركو وضيفه على مائدة العشاء ويبدآن بتناول املازات . يف اخلارج ستعود بعد قليل)  سنة٤٠(

رتهلا بعد وقت قليل ترحب بالضيف وتعتذر عن التأخري، وبعد أن جالست الـضيف              وبالفعل تدخل كاتيا إىل م    . والنبيذ
كل شيء يـنم إذًا عـن أجـواء         . لوقت قليل تترجل إىل الطابق السفلي لتحضر غرفة الساونا هلا ولزوجها وشريكهما           

  .رومانسية حلفلة جنس مجاعية

ية بكثري من االنسجام واحلميمية يف الطابق السفلي مـن          يدخل الشركاء الثالثة إىل الساونا ومن مث يتمون العملية اجلنس         
  .املرتل الذي يتألف من ثالثة طوابق

  

 أنحفالت اجلنس اجلماعية وإن كانت من الظواهر اليت تعد ضمن إطار احلرية الشخصية داخل اتمع الـسويدي إال                   
ا كالزلزال على السويديني واهتـزت هلـا    حادثة اجلنس اجلماعي اليت كشفت يف مرتل الزوجني ماركو وكاتيا جاء وقعه           

 اعترف الزوجان اخلوري ماركو واخلورية كاتيا مبمارستها اجلـنس اجلمـاعي ملـرات    أنجدران الكنيسة السويدية بعد     
  .ومرات على مدى عدة سنوات



 ينـديـرش الـالتح

 ١٦٥

ني من مهامها الكنسية وها هي اللجنة التأديبية يف الكنيسة ستتخذ قرارا يف الرابع عشر من الشهر احلايل إما بفصل اخلوري        
  .أو إصدار إجراء عقايب حبقهما

من احملكمة، يـروي الـشريكان بدقـة     " إيالف"ويف حيثيات امللف الكامل العترافات ماركو وكاتيا اليت حصلت عليه           
 فراشهما، شريك كان يصطاداما يف احلانات اليت امضيا         إىل إدخال شريك ثالث     إىل اليت أدت ما     واألسبابالظروف  

 ويكشف ملف التحقيق عن تفاصيل جتري خلف جدران ابتدعوا فيها كـل أشـكال                .فيها ساعات من اللهو والسمر    
  .الفانتازيا اجلنسية كانت لسنوات سرية للغاية جيهلها حىت ولدا كاتيا اللذان كان يتقامسان العيش يف مرتل أمهمها وزوجها

 طاولتنـا   إىل دائما، فكنت أحيانا استدرجهم      إيللرجال يجذبون    ا أنكنت أشعر خالل السهرات     : " تقول اخلورية كاتيا  
  ".ويهمس ماركو باذين اختاري فالن

 ماركو كان يعتمد مقياسا حمددا يف اقتناص الشريك الثالث، فاختياره دائما يرسو على شـاب مـن                  أن إىلوتشري كاتيا   
  .أصول أجنبية ال يتكلم السويدية بطالقة

حني سألين مرة عن فكرة إدخال شريك ثالث ذكرا إىل عالقتنا اجلنسية قلت له كانت يل جتربة يف : "تستطرد كاتيا بالقول
 تطبيق الفكرة جمدداً وطلبت إىلكاتيا فضلت أال تلجأ ". اجلنس اجلماعي مع زوجي السابق كان الطرف الثالث فتاة دائما    

طلب زوجها مع إصراره املتواصل وتفاديـا للمـشاكل،         إال أا رضخت ل   .  تبقى ضمن اخليال والفانتازيا    أنمن ماركو   
  .وتعــرب يف التحقيــق عــن عــدم انــسجامها ورضــاها بعــد كــل عمليــة جنــسية كــانوا يقومــون ــا

 زوجته كاتيا كانت متارس اجلنس معه ومـع إيفاريـستو   أنوهو ما نفاه ماركو يف حيثيات التحقيق معه إذ أكد للشرطة        
  . وكانت سعيدة للغايةوغريه من الرجال بكامل إرادا

  انكشاف فضيحة اخلوريني

 يوم االحتفال بعيد منتصف الصيف حيث كأس من نبيذ وحرارة أجساد مرتفعة بفعل هواء الـسونا     إىلبالعودة  
 الذي أغضب ماركو وجعله يف األمر األرض على أشالءورائحة اجلنس الطازجة يسقط كأس النبيذ من يد كاتيا وينشطر           

ورغم حماوالت كاتيا إقناع إيفارستو إمضاء الليلة بكاملها        .  اليت ال تناسب األجواء اليت تفرضها املناسبة       حالة من العصبية  
 غرفته يف إىليتوجه ماركو .  السهرةإلمتام أنه قرر االنصراف بعد شعوره بان اجللسة مل تعد مناسبة           أنلديهما يف املرتل إال     

تتأخر كاتيا عن الوقـت املتوقـع   . وتعلمه كاتيا أا ستلحق به بعد وقت قصري   النوم   إىلالطابق العلوي من املرتل ليخلد      
خطـوة  .  ليجد زوجته منكبة على حذف صور التقطها جبواله للعملية اجلنسية بأكملـها            األول الطابق   إىليترجل ماركو   

 الصيف مع صديقته يف     أثارت غضب ماركو واال على زوجته ضربا مربحا ما دفع بابنها الذي كان حيتفل بعيد منتصف               
ــوي   ــابق العلــ ــه يف الطــ ــشرطة إىلغرفتــ ــصال بالــ ــا االتــ ــةوإبالغهــ   . باحلادثــ

 التحقيق وكانت االعترافات  إىل منحت اخلوريني فرصة استبدال مالبسهما اقتادما        أنحضرت الشرطة على الفور وبعد      
  .الفضيحة
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  الغرية القاتلة

ت اجلنس اجلماعية هذه، حني أعدت كاتيا لزوجها مفاجأة يف عيـده   حفالإىلبدأت حكاية الزوجني مع الغرية اليت أدت      
اتفقت الزوجة مسبقًا مع النادل بإعداد خلطة مـن املـشروب           .  جزر الكناري  إىلأثناء رحلة   ٢٠٠٣اخلمسني يف العام    

 هلـا    تشاطومضة مل يغفلها ماركو فاس    .... ماركو شكرت كاتيا النادل بومضة عني      إىلاخلاص لزوجها وحني أتى بالكأس      
 أنهانة إال عندما اال بالبكاء وطلـب منـها           الفندق ومل يتوقف عن الصراخ واإل       غرفة إىلاقتاد ماركو زوجته    . غضبا

هانة مل تتوقف فيما بعد حسب تأكيد        تصرفات الغرية واإل   أنإال  .  روت له سبب نظرا للنادل     أنتساحمه على فعلته بعد     
  .الًكاتيا وخاصة عندما يكون ماركو مث

 إىلكان يشك حىت عندما كنت اصطحب الكلـب يف الـصباح            : "  حد الشكوك، تقول كاتيا    إىلتفاقمت غرية ماركو    
  ".كان يسألين ملاذا تأخرت هل قابليت أحدهم يف الغابة؟...اخلارج كي يقضي حاجته

 زمالئهـا يف    بأحـد قة عاطفية    على عال  بأا اجلوال ويرصد خمابراا ورسائلها وامها        أخذ ماركو يراقب هاتف زوجته    
 حد تعدي الطرفني علـى بعـضهما        إىلتطورت الغرية   . إال أا منعته من مراقبة هاتفها العتبار أنه خيص العمل         . الكنيسة

 حد كانت ختجـل مـن   إىلضربا، كان ماركو يضرب كاتيا يف كل أحناء جسدها وترد كاتيا بصفعات قوية على وجهه،        
  .باألصدقاءر ضرباا خاصة عندما يلتقيان الندبات اليت تتركها آثا

  
 األلفة لرمبا يساعدمها على حتسني عالقتهما الزوجية، لكن البيت الزوجي مل تسكنه اجتماعي مرشد إىلجلأ الشريكان 

عندها اقترح ماركو على زوجته     .  ماركو مل يكن يبوح بكل أسرار العالقة حسب أقوال كاتيا          أنمن جديد، العتبار    
ـ  ــرة اجلـ ــة      فك ــد الثق ــرية وتعي ــدة الغ ــن ح ــسر م ــها تك ــاعي عل ــةإىلنس اجلم   . العالق

ففي وقت أصـدرت فيـه      . فكرة وضعت مسعة الشريكني اخلوريني على احملك وباتت دد مصريمها املهين والديين           
 دوالر أمريكي إىل كاتيـا بـسبب        ٢٥٠٠احملكمة السويدية حكما حبق ماركو ينص على دفع غرامة مالية قيمتها            

عتداءات اجلسدية املتكررة حبقها، ينكب الشريكان على إمتام أوراق الطالق لزواج دام سبع سـنوات، فيمـا                 اال
بقرار حاسم حبق خطيئة اخلوريني اليت رمبا       " حىت العظم " بفضيحة   أصيبتستخرج الكاتدرائية السويدية الرمسية اليت      

  ١.لن تشفع هلا جلسات االعتراف يف غرف الكنيسة السرية
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  س كندا تبارك الشذوذكنائ

  

اقتـران  )) مباركـة ((تابعة لطائفة األجنليكان إىل ثالث أبرشيات مؤيدة ملا وصف بـ             كربى  انضمت أبرشية 
كنسي  تعبري مصدر على حد ،”وال يفرقه إنسان[!!] زواج نصراين مقدس جيمعه الرب “الشاذين جنسياً والسحاقيات يف 

 .لوسائل اإلعالم الكندية

    

  

رب من اخلصورة 
  الكنديةالصحيفة 

  

الكنيسة األجنليكانية يف دوريتها الصادرة الثالثاء املاضي أن هذا املوقف الداعم الرتبـاط الـشاذين جنـسياً يف                   وقالت
  )).هورون((عالقات زواج نصراين إمنا جاء نتيجة اقتراع أجراه رجال الدين يف أبرشية 

 أجل التصويت لصاحل التقدم لألسقف بطلـب الـسماح لقـساوسة            من كهنة األبرشية االثنني املاضي    وكان قد اجتمع  
لعقد  هذه الكنائس لرعاة  الضوء األخضرإعطاءهذه األنكحة الفاسدة، كي يتم  )) مباركة((الكنائس التابعة لألبرشية بـ     

الصلبان اآلن  حيث ترفع   )) املذبح((كل كنيسة والذي يعرف بـ      )) حمراب(( مبثيلتها يف    واألنثىقران الذكر على الذكر     
  .مؤخرات الشاذين وفروج السحاقيات)) مباركة((لـ 

دعمه لصاحل املقترح الذي طرح عليه وقال أنه سيتشاور مع بقية األساقفة يف             )) بروس هويي ((من جانبه أبدى األسقف     
ي الذي اخترق   مبطالب داعمة للشذوذ اجلنس    شأن األبرشيات الثالث األخريات التابعة هلم واليت تقدم قساوستها كذلك         

  .كنائس هذه الطائفة حول العامل عمودياً وأفقياً

ومن املتوقع أن يسفر اجتماع قادة الكنائس االنغليكانية يف شهر يوليو القادم عن تأييد كنسي أكرب يصب لصاحل تطلعات          
ت من اللوايت يفاخرن     الشاذيني جنسياً ولعدد من القساوسة ااهرين بشذوذهم والقسيسا        –أعضاء الكنيسة من املثليني     

  ،))الربكة((بعالقات شاذة مع نصرانيات سحاقيات يترددن على الكنيسة ألخذ 

إال أن كنائس االجنليكان فيها كانت متحفظة إىل عهـد قريـب           جدير بالذكر أن دولة كندا تبيح زواج الشاذين جنسياً        
خارج الكنائس اليت تفتح أبواا هلم دون حتفظ كل         بشأن عقد هذه الزجيات كنسياً رغم اباحتها الرتباط الشاذين مدنياً           

  .أحد
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أجراسها عند كل مناسبة جتمع ما بني شاذين أو سـحاقينت            واليوم يكاد ينهار اجلدار الواهي األخري لتدق أبرشيات كندا        
  !!باسم املسيح)) املقدس((يعقدان قراما 

  أمريكا غري؟

بة من بلد جماور حيث مل تقرر بعد كنائس هذه الطائفة الـيت تعـرف يف                وعلى اجلانب اآلخر، تأيت مفارقة الصورة املقلو      
هذا االقتران للـشاذين    )) مباركة((إذا ما كانت ستسمح بـ      )) كنيسة اإلبسكوبيل ((الواليات املتحدة األمريكية باسم     

ااهر بشذوذه  )) والية نيوهامشرب ((كاهن   جنسياً رغم أن هذه الكنيسة دخلت التاريخ النصراين من فتحة الشرج لدى           
  .والذي تقلد منصب أول أسقف شاذ

لألضواء جمدداً هذا الشهر مصرحاً خبصوص مؤمتر شهر يوليو الكنسي أنـه ال             )) جني روبنسون ((وعاد األسقف الشاذ    
هذا ن يتوقع تقدماً لألمام حيال ملف بقية القساوسة والرهبان ااهرين مثله بشذوذهم اجلنسي مؤكداً يف امتعاض شديد أ

ول بني أوراق عمل اجتماع قيادات األجنليكان يف أمريكا الشمالية خالل هذا الـصيف،              ادقد مينع من الت    امللف الساخن 
  .الربيطانية)) التاميز((لصحيفة حبسب ما أدىل به 

 بعـشيقه    والتلفزة عن نيته االقتران رمسيـاً      اإلعالن معلنا لوسائل    أسبوعنيوكان األسقف الشاذ فجر ضجة جديدة قبل        
مشيئة الرب الذي ((كبري مل حيدد موعده بعد خالل شهر يونيو القادم لكي تتم )) زواج((الذكر الطويل والفحل يف حفل    

مبيعات ضـخمة يف سـوق        يف كتاب جديد صدر له هذا الشهر وحقق        مزاعم األسقف املنحرف  ، حبسب   ))دعاين هلذا 
  ١!!الكتاب الغريب
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  نيا بشأن ترشيح أسقف شاذجدل بالكنيسة اللوثرية بأملا

  

نفسه كي ينتخب أسقفا، ويسود جـدل       )  عاما ٥١(رشح هورست جورسكي رئيس الشمامسة يف هامبورغ        
  .واسع النطاق بالكنيسة اللوثرية يف أملانيا بشأن إمكانية انتخابه ليصبح أول أسقف ينتخب رغم املعرفة بشذوذه اجلنسي

، وبلغ عدد أتباعها ١٦أسسها مارتن لوثر بالقرن الـ  عدة فروع للربوتستانتيةيذكر أن الكنيسة اللوثرية وهي واحدة من
  . مليونا٢٥,٤يف أملانيا إىل اآلن حنو 

متوز القادم أمام قس حملي يدعي جريهارد أولريش، وهو         /  يوليو ١٢جورسكي االنتخابات اليت ستجري يوم       وسيخوض
  .يهيقول إن كونه شاذا أمر غري ذي صلة مبا هو مقدم عل

وحيذر حمافظون من أن يؤدي ترشيح جورسكي حلدوث انقسامات داخل الكنيسة، وتغيري نظرة األديان األخرى حـول                 
وكذلك أعرب راعي الكنيسة املتقاعد ديتر موللرعن اعتقاده من أن انتخاب أسقف شاذ سيدمر مصداقية               . العامل إزاءها 

ف املسؤولني الكنسيني املثارة من انتخابه، يقول جورسكي املؤسـس          ويف رد على خماو    .الكنيسة اللوثرية بالعامل املسيحي   
ملنظمة للشواذ والسحاقيات إنه كانت هناك هواجس يف البداية بشأن اجتاهاته اجلنسية الشاذة عندما توىل وظيفته الكنسية       

  ".بعد سنوات قالئل مل تعد تلك قضية مثارة"يف هامبورغ، إال أنه 

اهتمامه ينصب اآلن على ضرورة أن جتد الكنيسة لغة لالتـصال والتواصـل مـع     "ذ أن   وأوضح رئيس الشمامسة الشا   
  ".الشعب

ومن جهة أخرى صرح فريدمان جرين نائب رئيس امع الكنسي الذي سيختار األسقف اجلديد أن كال املرشحني مؤهل   
ؤسف أن يرى البعض يف الشذوذ     إنه من امل  "للمنصب، وقال إلحدى الصحف األملانية مدافعا عن حق جورسكي بالترشح           

  ".اجلنسي عقبة

كما حيظى جرين بدعم نوربرت رادونوفسكي املتحدث باسم جممع نورث ألبه الكنسي الذي رعى ترسيم الرعاة الشواذ                 
  ".نفس املعايري تنطبق دون حتفظات على منصب األسقف"منتصف التسعينيات، وقال إن 

  . أا تنظر يف أمر رسامة مرشحني شواذ ٢٠٠٧ بالواليات املتحدة أعلنت عام يشار إىل أن الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية
سيما بعد أن    مليون عضو، وال   ٧٣ الذي يتبعه    وقد أثارت القضية نفسها أيضا االنقسام بالس العاملي للكنائس اإلجنيلية         

 1.واتالربوتستانتية األمريكية أسقفا شاذا معروفا قبل مخس سن ثبتت الكنيسة األسقفية
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فقـد   تندرج كلها حتت اسم الـدين وللعلـم          اليتنقل الفضائح اجلنسية    بكتفي   أ سوف أحاول بقدر اإلمكان أن    
  ..!  للفضائح وذلك حىت ال ميل القارئ احلقيقي نقل العدد يفاختصرت 

ماً وهو التحرش    جند شيئاً ها   اإلخبارية املواقع   يف أو نشرت على صفحات اجلرائد      اليت حللنا كل الفضائح     إذاولكن  
  .والشذوذ

السؤال  . األطفال الكنسية الكاثوليكية تواجه مشكلة كبرية مع قضية التحرش اجلنسي مع            أنجند  على سبيل املثال    
 بـالطبع سـوف تكـون بـسبب     اإلجابة يتحرش بطفل؟؟ أن يف يفكر اً جيعل قس الذي ما   اآلن يطرح نفسه    الذي

 يبدأ القس عاري اجلسد وبالطبع      أمام ليقف   متاماً يتعرى   -كالعادة بالطبع -ية   املعمود يفن الطفل   ؟ أل  ملاذا .املعمودية
؟ سؤال .!األطفال إىل يتحولوا كي التحرش بالنساء من القساوسة ىكتف هنا هل ا األهموالسؤال  .  عمله يفالشيطان  
   .مهم جدا

 آخر نوع   إىل حرش بالكبار وجلأ   قد شبع من الت     القس أن يعلم   أن جيب   باألطفالة التحرش    مسأل إىل ينظر   الذي إن
   . الدينىوكله حتت مسم .. األطفالمن التحرش مع 

 االعتراف نوع   كرسي أنوجيب العلم   ..  االعتراف   كرسي يف قس لطفلة    باغتصاب أملانية صحيفة   يفوقد قرأنا خرب    
ها حتت مسمى ة ويغتصب ليمارس التحرش مع طفلإنسانيتهكيف جترد هذا القس من .  اخللوة الغري الشرعيةأنواعمن 

  . حالة فرديةهذه ويقول املسيحينيحد وقد يرد أ..!! الدين

مـا  .! .أصـحاا  حدث يت بعدما بالكارثة فور حدوثها إال    نعلم   حنن ال .!! حالة فردية  ا  بأ أخربك الذينقول له ما    
 هذا عنن ال نعلم الكثري  زاد جدا وحنالذي موضوع التحرش يف حاالت فردية ؟؟ الكنيسة تواجه مشكلة أادليلك 

 الكثري والكثري من هذا التحرش املندرج حتت اسـم          األبوابولكن قد يكون خلف     . .الصحافة ما تنشره    إال األمر
  .الدين

 الفكر واملنهج عن الكنـائس الـشرقية        يف الكنائس الغربية ختتلف     إن. .أكثرعية  و حنلل املوضوع مبوض   أنو جيب   
 غـري   هولكنذا واقعاً بالفعل    قد يكون   ؛ ف مع العلم . .بطفلمنا هذا حترش قس مصري       يو إىل مل نسمع    أنناوالدليل  

  .  يف اجلزء التايل الفضائح املتعلقة بالكنيسة املصريةما سوف ترونه منالدليل على كالمي و.. معلن 
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   طفال عندما كان أسقفا بإجنابهرئيس باراجواي يعترف 

  

يوم االثنني بأنه أجنب طفال عندما كان ال يزال أسـقفا كاثوليكيـا يف              اعترف رئيس باراجواي فريناندو لوجو      
  . سياسيابإضعافهفضيحة دد 

 مـن   اآلن عالقة مع امرأة تبلغ      أقامنه  أ عاما يف كلمة عرب التلفزيون       ٥٧وقال لوجو السياسي اليساري البالغ من العمر        
  . والد طفلهابأنه عاما واعترف ٢٦العمر 

  ."باألبوةواعترف .. افة املسؤوليات  كأحتمل"وقال لوجو 

 ١٦ لوجو التقى ا عندما كان عمرهـا         أن املاضي قائلني    األسبوع نسب على الرئيس     إثبات الطفل قضية    أم حمامو   وأقام
  . وهو ذكر عامني تقريبااآلنويبلغ عمر الطفل .  عالقة معهاإقامةعاما وغرر ا مث واصل 

 وأا شكوى أي مل توقع   أا الطفل قالت للصحفيني الحقا      أم بصورة لوجو ولكن     أضرت إعالمية القضية عاصفة    وأثارت
  . دعوى قضائية نيابة عنهابإقامةمل تسمح للمحامني 

 عاما مـن احلكـم      ٦٠ أكثر من    أىفاز لوجو باالنتخابات الرئاسية يف ابريل نيسان من العام املاضي على رأس حتالف              
  . الفقرية الواقعة بأمريكا اجلنوبيةالفاسد حلزب كولورادو يف الدولة

 لبدء مشواره الـسياسي  ٢٠٠٦ اية عام األسقفية سان بيدرو الفقري وختلى عن إقليم ملدة عشر سنوات يف     أسقفاوكان  
  .على الرغم من معارضة الكنيسة

الكهنوتية ولكنه قال يف  عن مهامه وأوقفهورفض الفاتيكان يف البداية طلبه ترك اخلدمة يف الكنيسة والعودة كرجل عادي    
  . انه وهب حياته للخدمة الدينيةإذ أسقفاالوقت نفسه انه ال يزال 

 بتـويل  يف سابقة غري معهودة ومسح له        إعفاءوغري الفاتيكان من موقفه بعد فوز لوجو باالنتخابات ومنحه البابا بنديكت            
  . ميثل ذلك خرقا لقواعد الكنيسةأنالرئاسة دون 

 بعض حلفائه   أن لوجو وتعميق االنقسام داخل حتالفه خاصة        إلضعاف تستغل الفضيحة    أن باراجواي   وميكن للمعارضة يف  
  . القضية املقامة عليه جزء من مؤامرة للمعارضةأنقالوا 

 خمجـل   أمرانه  .  لوجو بدأت تظهر   أكاذيبالكثري من   "وقال فيكتور بوجادو عضو الكوجنرس املنتمي حلزب كولورادو         
  ."عوها مؤامرة يدأنومن املخجل 
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 ١٧ السن القانوين للزواج يف بـاراجواي        أن كان لوجو خرق القانون حيث       إذا يعتمد تأثري الفضيحة على ما       أنوميكن  
  .عاما

 كان إذاعمر الفتاة الشابة عندما بدأت العالقة وما . سننتظر لنرى التفاصيل"وقال احمللل السياسي جورج بابلو بروجنوين   
  ." تعرضه للمساءلةإىل قانونية قد تقود أمورلتها هذه  استغالل ثقة عائأساء

  . يف سان بيدرو ومكث يف مرتل جداأسقفا الطفل التقيا عندما كان وأمووفقا ملا جاء يف الدعوى القضائية فان لوجو 

١. العالقة ستضر بهأن والد الطفل ولكنهم قالوا بأنهواستحسن بعض الناخبني اعتراف الرئيس 
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  حترش بأسم الدين.. رية الكنيسة املص

وما يقوم  ،، ملا حيدث بداخل الكنيسة    اخلفية   األبواب فتحت   واليت هزت الكنيسة املصرية     اليت بالفضيحة   أبداسوف  
   الدين باسمبه القساوسة والرهبان 

 الراهب املنحرف" تشلح"الكنيسة .. مصر

  ٢٠٠١-٦-١٨/نت. إسالم أون الين- قطب العريب-القاهرة

املتـهم  " برسوم احملروقي "األنبا  ) عزل( بيانا أكدت فيه شلح      ١٨/٦/٢٠٠١ االثننية املصرية   أصدرت الكنيس 
باحنرافات أخالقية، وجتريده من مجيع مناصبه وألقابه الكهنوتية، وأشار البيان الصادر عن امع املقـدس للكنيـسة                 

، أن الراهب املذكور قد مت وقفه عـن ممارسـة           األرثوذكسية والس امللي القبطي، وهو اهليئة املدنية لشؤون األقباط        
 بعد أن ثبت للكنيسة احنرافه عـن واجبـات          -ومل يعلن ذلك وقتها إال يف نطاق ضيق       -الكهنوت، وعزله منذ سنتني     

  .الرهبنة، وأن الكنيسة ال تتردد يف حماسبة املنحرفني ومعاقبتهم

الكاتدرائية األرثوذكسية بالعباسـية يف   داخل ١٧/٦/٢٠٠١كانت اشتباكات حمدودة قد وقعت مساء األحد   
شرق العاصمة املصرية القاهرة، عقب انتهاء قداس األحد األسبوعي الذي يؤمه البابـا شـنودة بطريـرك األقبـاط                   

األسبوعية املستقلة تقريراً يتهم الراهب بإقامـة عالقـات         " النبأ"األرثوذكس، واحتج املتظاهرون على نشر صحيفة       
هن متزوجات؛ حيث يزعم الراهب برسوم احملروقي قدرته على تسخري اجلـن ملعاجلـة النـساء             جنسية مع نساء بعض   

العقيمات، وهو ما دفع أعدادا كبرية من النساء للتردد عليه يف دير احملرق مبدينة أسيوط جنوب مصر، حيـث كـان      
لدجالني سواء كـانوا مـسلمني أو       ميارس أعمال الشعوذة باسم الدين، وهو أمر مجرم يف القانون، لكن هذا مل مينع ا              

  .مسيحيني من حماولة لصق ما يفعلون بالدين

  مظاهرات غاضبة

وقام املتظاهرون بقذف قوات الشرطة باحلجارة عندما حاولت منعهم من اخلروج للطريق العام؛ وهو ما أسفر                
ملتظاهرين لاللتزام باهلدوء، وهو عن إصابة ستة منهم، إال أن الوضع هدأ بعد ذلك، بعد تدخل البابا شنودة الذي دعا ا       

ما مكّن قوات الشرطة من إحكام زمام األمور، ورتبت خلروج املتظاهرين من الكاتدرائية يف مجاعات صغرية، ومل تلق                  
القبض على أي منهم، وسارعت الكنيسة بإصدار بياا لتربئة ساحتها من أفعال الراهب املفصول، والذي مت حتويلـه                  

  .ة العليا اليت حتقق معه متهيدا حملاكمتهلنيابة أمن الدول

 مقاالً يتهم أحد رهبان الكنيسة القبطية بإقامة        ١٤/٦/٢٠٠١األسبوعية قد نشرت يوم     " النبأ"وكانت صحيفة   
عالقات جنسية غري مشروعة، ودعمت ااماا بصور ملونة فاضحة، ذكرت أا حصلت عليها من شـريط فيـديو                  

 إال أن الشرطة املصرية نفّذت حكما قضائيا مبصادرة مجيع نسخ الصحيفة؛ باعتبارهـا              مسجل عليه ممارسات الراهب،   
  .تنشر صورا فاضحة
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  الفضائح أمام الدير

أن " نـت . إسـالم أون اليـن  "النائب القبطي السابق بالربملان املصري لشبكة     " مجال أسعد عبد املالك   "وأكد  
وصية حيث دير احملرق الذي كان األنبا برسوم يـشغل          مبركز الق ) ٢٠٠١-٦-١٧(مصادمات خفيفة وقعت األحد     

منصب نائب رئيس الدير قبل عزله، وذلك بعد أن قام بعض الدمهاء بتوزيع عدد اجلريدة الذي يتضمن فضائح الراهب 
املفصول أمام باب الدير حال خروج عدد من املسيحيني واملسيحيات منه؛ وهو ما أدى الشتباك الطرفني، ومل يتعـد                   

 ذلك لينفض اجلميع، إال أن أسعد أوضح أن األنبا برسوم مت التحقيق معه قبل ست سنوات بسبب العثور علـى             األمر
مثانية كيلوجرامات من الذهب حبوزته، كان قد استوىل عليها من النساء املترددات عليه، ومت معاقبته بالنقل إىل ديـر                   

  ١.آخر بسوهاج
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بأ خرب عن برسوم احملروقي قسيس يف دير احملرق  نشرت جريدة مصرية امسها الن٢٠٠١يف عام 
  وإليكم صورة من اخلرب املنشور يف جريدة النبأ
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  ظهور برسوم جديد

   من اجلريدة اًليكم اخلرب مصور جريدة املصري اليوم وإنشر يف

  

   بالتحرش ن جنسياًوفقيبدعوى تلقى املطرانية عدة شكاوى من سيدات تتهم 
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  يف الطالبية للمطالبة بعزل راعي الكنيسة اإلجنيلية» قسم العمرانية«هر مسيحي أمام جتم

 ٢٠٠٧/ ٨/ ١٩عمرو بيومي  : كتب

  

جتمهر العشرات من املسيحيني اإلجنيليني فجر أمس أمام شرطة العمرانية بشارع األهرام، لتحريـر حماضـر     
، طالبوا فيها بعزله وفك الروابط الرعوية بينـه وبـني   »يليةراعي كنيسة الطالبية اإلجن«مجاعية ضد القس مدحت رفعت      

 .كنيسة الطالبية

وأكد املتظاهرون أن القس مدحت اعتاد تلفيق االامات ألبناء الكنيسة وديدهم بأن عالقاته مـع األجهـزة األمنيـة            
ديا عليه ومنعاه من إقامة الـشعائر       واسعة، مشريين إيل أنه قام بتحرير حمضر ام فيه اثنني من شيوخ الكنيسة بأما اعت              

بتهمة االعتـداء   »  عاما ٤٠«وعديل تقي   »  عاما ٥٥«الدينية بالكنيسة وعلي أثر هذا احملضر مت احتجاز منري عبدالشهيد           
  .علي راعي كنيسة

، من أبناء الكنيسة أن القس مدحت ال يصلح راعيا للكنيسة ألن كل تعاليمـه خاطئـة           » فنان تشكيلي «أكد مسري عزيز    
  .مشددا علي أنه يقوم بإفشاء أسرار البيوت والوقيعة بني عائالت الكنيسة وبعضها

وأوضح عزيز أنه وغريه من أبناء كنيسة الطالبية تقدموا إيل جممع القاهرة اإلجنيلي وسنودس النيل بطلب لعزله وأن القس      
وبدأ حتقيقا معه ولكن املوقف تغـري       » زةإجا«كمال يوسف، رئيس امع السابق قرر إيقافه عن اخلدمة ولكن يف صورة             

  . درجة حيث قام امع حبل جملس الكنيسة والتحقيق مع الشعب١٨٠

إن القس مدحت دمر الكنيسة وأن الكنيسة دون راع أفضل مائة مرة من وجود هذا الفاسد » مهندس«وقال جون رأفت 
  .ألا حتولت يف عهده إيل مبين بال أعضاء

 وبعد أن انتقلنا إيل مبين كبري ٢٠٠٢ يف السابق كانت شقة صغرية مل تكن مطمعا ولكن منذ عام الكنيسة: وأضاف رأفت
  .له موارده وكيانه أصبحت مطمعا ألمثال مدحت رفعت

وكشف رأفت عن وجود حماضر سابقة ضد القس مدحت تتعلق بأمور أخالقية منها حمضر لزوجة البواب السابق للكنيسة 
 اإلجنيلي امته فيهما مبحاولة االعتداء اجلنسي عليها مؤكدا أن فتيات الكنيسة امتـنعن عـن                 يف جممع القاهرة   ىوشكو

  . وسلوكيات غري الئقة تصدر عنه- حسب قوله -احلضور أو االجتماع به نظرا ملا شهدنه من تصرفات مشينة 

 سـنودس النيـل     ا القس إىل   سابقة ضد هذ   ى فردا من أعضاء الكنيسة تقدموا بشكو      ٧٤إن  : وقال مراد منري، مهندس   
وجممع القاهرة اإلجنيلي، الذي أرسل جلنة مفوضة يرأسها أحد القساوسة أكدت أن القس مدحت أصبح فـردا عاديـا                   
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بالكنيسة وليس له احلق يف القيام بأي أعمال رعوية وطالبته بإخالء الشقة املقيم فيها والكائنة داخل مبين الكنيسة ولكنه                   
  . ا املواصفات نفسها والرفاهية املوجودة بشقة الكنيسةرفض وطالب بشقة بديلة

يف يوم األحد املاضي قام أحد طالب كلية الالهوت بالوعظ يف الكنيسة، ولكننا فوجئنا به يطلب من القس : وأضاف منري
نوعا من  مدحت بأن يقوم بعمل شعائر الربكة الرسولية مما أوجد اعتراضا من الشعب، لكونه أصبح غري جدير بذلك ومم                 

  .ممارسة أي نشاط بناء علي قرار امع اإلجنيلي

وأوضح أن القس مدحت قام بعد هذه الواقعة ويف اليوم نفسه بتحرير حماضر ألكثر أفراد الكنيسة التزاما وخلقا، لتكون                   
  .وسيلة لتهديد وردع كل من يتجرأ وخيالفه

 حسب -ونية إليقاف هذا القس الذي جتاوز كل احلدود وأكد ماجد منري، حماسب، أن شعب الكنيسة يسلك الطرق القان
 وإجراء انتخابات، كما ينص قانون الكنيسة اإلجنيلي، الفتا إيل أن االنتخابات ممنوعة منذ أربعة أعوام، بـسبب                  -وصفه

حسب  -» النخيلة أسيوط «تعنت جممع القاهرة اإلجنيلي يف هذا الشأن، نظرا ألن هذا القس من نفس بلد رئيس امع                 
  .قوله

وأكد مجوع احملتشدين أم يسعون لكشف وتعرية الفاسدين داخل كنيستهم، وأن جممع القاهرة، بعد الضغط عليه، يسعي 
  إلجراء انتخابات ومهية بعد أن قام بإعادة تشكيل جملس أعضاء الكنيسة، 

ـ         يل الكنيسة كحراسـة لـه      جلبهم مدحت إ  »  فردا ٢٧«واستعد كل املعارضني للقس مدحت، بينما أعطي العضوية ل
يستخدمهم يف طرد واالعتداء علي أي شخص حياول االعتراض علي أفعاله داخل الكنيسة، مشددين علي سعيهم للعيش         

  .»فاقد الناحية الرعوية«يف هدوء حتت مظلة راع حمترم وموثوق به بدال من قس وصفوه بـ

ع القاهرة اإلجنيلي ال حتترم دستور الكنيسة وال تتخذ أي          من جانبه، أكد فؤاد رشدي، حمامي املتجمهرين، أن رئاسة جمم         
موقف حازم حلل الصراعات اليت انتشرت داخل الكنائس التابعة للمجمع واليت أصبحت ظاهرة، موضـحا أن كنيـسة           

ـ         بة الطالبية ال توجد هلا أي مراجع مالية أو دفاتر إلثبات األموال الداخلة واخلارجة، إضافة إيل أا عجـزت عـن حماس
  .املسؤولني الذين ثبت تورطهم يف فساد

  .وشدد فؤاد علي ضرورة تدخل رئاسة الطائفة، خاصة مع كثرة الشكاوي وخروج املوضوع ألقسام الشرطة

وأكد القس أندريه زكي، نائب رئيس الطائفة اإلجنيلية، أن ما حيدث يف كنيسة الطالبية مسؤولية جممع القاهرة، مطالبـا                   
  .دخل بشكل حازم وفوري حلل هذه القضيةمسؤوليه بضرورة الت

وأوضح زكي أن سنودس النيل، امع األعلي للكنيسة اإلجنيلية، أقر مبدأ رئيسيا وهو إدانة أي طرف يلجأ إيل األمن أو                    
  .القضاء قبل أن يقوم حبلها داخل الكنيسة
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قم القضية اليت أصبحت قضية رأي عـام        وناشد زكي جممع القاهرة بسرعة التدخل واحلل الفوري هلذه املشكلة منعا لتفا           
  ١.مشددا علي أن مجيع أطراف املشكلة مدانون

                                                 

1 72904=ArticleID?aspx.2article/com.alyoum-almasry.www://http  

 



 ينـديـرش الـالتح

 ١٨٠

  .!! الفتاة اليتيمة واألب الكاهن 

  

يف حديث مع إحدى األخوات املسلمات اجلدد أسال اهللا العلي القدير رب العرش العظيم أن يثبتها على احلق 
   إصدارهصدد بنت  كذيوكان احلوار عن حمتوى الكتاب ال،، اللهم آمني 

  خبصوص هذا املوضوع أريد التحدث معك  :يلقالت ف

   تفضلي :قلت هلا

  .. الكنائس بالصعيد وتتعلق مبوضوع كتابك اجلديد إحدى يف حادثة حصلت أريد أن أخربك :يلقالت 

   أختاه تكلميلت هلا ق 

 يف اآلنوالفتـاة  ، يزين معها غرر ا و  ي أن الكنائس بأسوان استطاع كاهن      إحدى يف يتيمة ختدم    فتاة يوجد   :يلقالت  
  . .طفال أجنبت ااورة للكنيسة واألديرة إحدى

   عن هذا املوضوع أكثر معلومات أريد أختاه :قلت هلا

   سرجهأيبكنيسة اسم املكان    

م. ل: اسم الكاهن   

  ج مإبراهيم :الكنيسةاسم راعي 
دير مار جرجس للراهبات يف اآلنوالفتاة متواجدة   

..!! احلوادث وغريها متواجدة ولكن كم من الناس يعرفون هذا هذه  
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  اخلامتة

  
وبالفعل جاءت النهاية بكل ما حتمله مـن        ،، منذ بداية كتابيت هلذا الكتاب وأنا أعلم أنه جيب أن تأتى النهاية               

 باسملعوام من املسيحيني    كشف التحرش الواقع على ا     من    انتهينا بفضل اهللا تعاىل    ألننا فهيأما السعادة   . سعادة وخوف 
  . بالكنائس من حترش حتت اسم الدين ما يقوم به القساوسةإيضاحفهو من عدم التمكن من   اخلوفأماو. الدين
ـ          إظهار من هذا الكتاب هو      األول اهلدف   أن وأقول ه الكهنـة    التحرش الواقع على العوام حتت مسمى الدين وما يفعل

 يفذكر   أ أن كما جيب . أيضاً بل والرجال    واألطفالقيقة من التحرش بالنساء     كل يوم وكل ساعة وكل د      يف والقساوسة
 فما ذكرت كان غيـضاً مـن   . عن فضائح الكنائس بل اكتفيت بذكر البسيط منه  يء مل انقل كل ش    اية كتايب هذا أنين   

   فيض
 حتـرش    الكنيسة من  أسرار يف وما وجدته    احملروقي جاءت بسبب برسوم     إمنا اهللا   يف كما قلت لكم أخويت    وفكرة الكتاب 

  . واقع على العوام دون علمهم
  

ظهر  سواء السبيل اللهم أإىل دينا لك أنأسأاللهم رب العرش العظيم .  ملا حيبه ويرضاهيوفقين أن اهللا العلى القدير أسال
  .آمنياحلق للضالني اللهم 
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  املراجع
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