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"لن تصل الحضارة إلى كمالها إال إذا سقط

آخر حجر من آخر كنيسة على آخر قسيس"!
إميل زوال
كاتب وأديب فرنسى
(1840ـ)1902
(وارد فى كتابه "األناجيل األربعة")
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موجز تاريخ التسامح فى الغرب
مقدمة
من يتأمل األحداث والوقائع على مر التاريخ ،في فترة آخر ألفي عام فيه ،وهييي الفتيرة
التي تتضمن نشأة المسيحية وتطورها عبر العصور ،ال بييد وأي ييذهل ميين يم المييذا
التي واكبت مسيرتها ،و م تلك الدماء التي أسالتها سواء بييين أتعاعهييا أو بيين الشييعو

األخيير .لييذلك امييع الم رخييوي حالييا علييى أي الم سسيية ال نسييية لييم تعييرا التسييام

في حياتها بل وما أكثر المواقع اإلل ترونية التى أصعحت ت شف عيين كلييك م تلييف
اللغات إعتمادا على الوثائق الرسمية واأل حاث الاديدة!
فمييا عرفتييه ومارسييته هييذا الم سسيية العتيييدة هييو االضييطهاد فعييل مكم يل لعملييية عييدم
التسييام  ،االضيطهاد معنييى اقييت ا ارخيير وكلييك ييي تحيياف علييى مييا قامييت ييه ميين
تحري ييت وتروي يير ل ترس ييي قواع ييد تل ييك الع ائ ييد الت ييي اختل ته ييا عب يير الما ييامع عل ييى م يير
العصور والتى ال عرا عنها السيد المسي أي شيء لذلك لاأت إلى ال وة والعنييف
دفاعيا عمييا أرسييته س يواء محاربيية األفيراد واقييت عهم أو حتييى الشييعو  ،فييي العديييد ميين
األحييياي ،عيين ريييق الحييرو الدينييية ومحيياكم التفتييير والحييرو الصييليبية ميين أ ييل
فرض اثوليكية روما على العالم إك إي نفس لميية "كاثوليييك" اليونانييية (كيياثوليكو

تعني ييى "عي ييالمى" ي وهي ييو اللفي ي الي ييذي اختي يياروا لمسي يييرتها الداميي ية عبي يير ال ي ييروي مني ييذ تي ييم
اإلعت ارا بها د انة رسمية فى اإلمب ار ورية الرومانية سنة 325

ول ييد رهييرت لميية "كاثوليييك" ألول م يرة فييى تا ييات ليمييوي السييكندر، 216-150( .

فى بدا ة ال ري الثالث المي د .للتعبير عن دور ال نيسة "العالمية" أ .أنه منييذ أوليى
خطواتها وهذا ال نيسة تسعى إلى فرض سيادتها علييى العييالم يأ .وسيييلة وبييأ .ثمين
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ول ي ندرك في عاالة السبب الدفين خلف ل هذا اإلصرار على اقت ا ارخر ال بد
من العودة إلى تلك البدا ة في عاالة:
احت ييل الروم يياي فلس ييطين ع ييام  64ق م ووض ييعت تح ييت الحما يية الروماني يية ،و ان ييت

فرق اليهود من سمة إلى العديد من الفرق المتناحرة دينيا وسياسيييا وفييي عييام 66م ثييار
اليهود وك حوا الحر الروماني في ال د  ،وامتدت الثورة إلى اقي الم ا عيية ،فأرسييل
الروماي فرقا ميين الاييير لسييح هم ،ورلييت فلسييطين تحييت الحكييم الروميياني حتييى الفييت
اإلس مي وفي سنة 70م قام يطس طرد اليهييود تماميا فيمييا عيرا الشييتات ومنعييوا
من دخول مدينة ال د

ومن هذا الفرق المشتتة والتي است رت في روما وامتدادها فييي آسيييا الصييغر .واليونيياي
ومدين يية اإلس ييكندرية انبث ييت المس يييحية وي ييأتي موق ييع حي يياة س ييوا التعش يييرية ،الم تل ييف

علييى مييدتها فييى نف ييس األنا يييل ،ميين ض ييعة أشييهر إلييى ث ي ث س يينوات ،فييي فت يرة م يين
ال قييل الصيياخعة ،والتييي يياي اليهييود فيهييا قييد ح يادوا عيين رسييالة التوحيييد ،لييذلك ييول
سوا« :لممأ أرسممل إال إلممى خم ار

بيم إسمراليل الضممالة» (متييى  ، 24 :15ووعييد ييأي

كييل مييا تحييدث عنييه وعيين المل ييوت سييوا يييتم أثنيياء حياتييه ولييم تتح ييق أ يية نب ي ة ميين
النبي ات التييي تنعيأ بهيا حتييى الييوم وهييو مييا فسييرعدم تا يية األنا يييل آنيذاك ،ف ييد ييانوا
ف ييي انتظ ييار تح ي ييق الوع ييود والنبي ي ات ونها يية الع ييالم الت ييى ان ييت م يين المفت ييرض ووف ييا
لألقوال المنسوبة ليسوا وشيكة الحدوث بل وفى حياته

لييذلك ضييع الم رخييوي ت يواريخ بدا يية األنا يييل فيمييا بييين أع يوام 80م و120م وهييو م يا
ي د أي ما من واحد من تبتها معاصر لألحداث أو شاهد عياي ،وما من واحد منهييا
كتعه األسم الذي الصق ه وقد وصييل عييددها إلييى أكثيير ميين خمسييين إناييي  ،وي ييول

ال ييععل إل ييى م ييائتين؛ ل ييذلك ق ييام العا ي يا دام يياي ف ييي ال ييري ال ار ييع تس ييناد عملي يية تن يته ييا

وضمها وإنت اء األنسب من و هة نظر الم سسيية ال نسييية ،إلييى ال ييد س يييروم لي ييرج
الشكل الذي هي عليه وال غ ار ة في كلك فهي في األصل انييت ماييرد تا يية قصيية،

كتا ة قصة متناقلة من الذاكرة وهو ما وله لوقييا فييي بدا يية إنايلييه« :إك يياي ثيييروي
قد أخذوا بتأليت قصة في األمور المتي نة عندنا ما سلمها إلينا الذين انوا منييذ البيدء
مع يياينين وخ ييداما لل لم يية أري ييت أن ييا أ ضي يا؛ إك تتعع ييت ييل ش يييء م يين األول بت ييدقيق أي
4

أكتييب علييى التيوالي إلييك أيهييا العرييير ثيياوفيلس لتعييرا صييحة ال ي م الييذي علم يت ييه"
( 4-1:1أي أي ال م الوارد فييي «قصيته» عليم ييه ولييم عاصيرا ،وإي إنايلييه ماييرد
قصة من ال صص التى تمت تابتها فى هذا الموضوا أثر ر عى

وحت ييى ال ييري ال ار ييع ،ان ييت الف ييرق اليهود يية غارق يية ف ييي تطاحنه ييا ومنه ييا الفرق يية الت ييي

ات ييذت سييوا رئيسيا أو نسييعا لهييا وقييد رهييرت لميية «كاثوليييك» ألول ميرة فييي تا ييات

كليم ييوي الس ييكندر .ف ييي مطل ييع ال ييري الثال ييث الم ييي دي (ع ييام 207للتعبيي ير ع يين دور
ال نيسيية «العالمييية» ،للتفرقيية بييين فريييق «المسيييحيين» ،الييذين ات ييذوا سييوا مثيياال لهييم،
وب يياقي الف ييرق الت ييي أ ل ييق عليه ييا «اله ار يية» ،معن ييى المنشي ي وي ع يين تع يياليم ال نيس يية
ال اثوليكية! أ .أي ال نيسة لم تولد اثوليكيية منييذ أول يييوم مييا شيييعوي ،وإنمييا أت ييذت

هييذا الصييفة فييى مطلييع ال يري الثالييث وهييو مييا كشييف عين الهييدا األساسيي منييذ أولييى
ال طوات :فرض سيادتها وتنصير العالم وف ا ل اثوليكية روما

و اي الروماي يت بلوي تلك الفرق ،إال عندما تثير ال قل أو محاولة المسييا

ييالحكم،

ويعد نيروي ،إمب ار ييور رومييا ميين  54إلييى  68م أول ميين حيياول محاصيرة فيرق اليهييود
المسيحيين ثم تعرضوا لحم ت قاسية أ ام اإلمب ار ييور دسيييو

عييام  250م ،و انييت

آخ يير حمل يية ق ييام به ييا اإلمب ار ي ييور ديو لس ييياي ع ييام 302م وف ييي ع ييام  311م أصي ييدر
ي ييالريو

«مرس ي ييوم التس ي ييام »  ،قب ي ييل وفات ي ييه لي ي ييل ،وال ي ييذي م تض ي يياا أص ي ييع

ح ي ييق

للمس يييحيين ممارسي يية ش ييعائرهم مي ييع يياقي الي ييد انات األخي ير .السي ييائدة آن ييذاك وتواصي ييل

الشغب واإلصرار بين هييذا الفيرق المتنيياحرة حيييث اضييطر اإلمب ار ييور قسييطنطين إلييى
إصي ييدار الوثي ي يية المعروفي يية اسي ييم «مرسي ييوم مي ني ييو» لي ي ييد اني ييه سي ييمام لهي ييم ممارسي يية
شعائرهم الد انات الوثنية األخر ،.وكلك في عام 313م
ثي ييم حي يياول اإلمب ار ي ييور ولي ي ياي ( 363 – 361الحي ييد م ي يين نفي ييوك المسي يييحيين وإع ي ييادة
الييد انات الوثنييية ،وارتييد هييو عيين المسيييحية وقييام تصي حات واسييعة فييي الدوليية وبييدأت
المسيحية تت ار ع بنفس السرعة التي انتشرت بها ،ل ن ال نيسة الرومية رتبييت قتلييه بيييد
حارسييه للتأكييد م يين اسييتععادا عيين ري ه ييا لتواصييل مسيييرتها للس ييتي ء علييى الس يلطة
(لوسياي هيلد ه" :األباطرة الرومان"
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وفي عييام  381أعليين اإلمب ار ييور تيييودوي المسيييحية د انييه رسييمية وحيييدة للدوليية وأرسييل
يش ييه لتع ييب أتع يياا األسي ي ف أري ييو

الرافض ييين لتألي ييه المس ييي

وخي ي ل فتي يرة حكم ييه

الهر يية ،وفييرض علييى مالييس الشيييوا الت لييي عيين اإللييه
أصدر  15مرسوما لمحاربة ا
وبيتير وفييرض عليييهم ال سيم ييالوالء ليسييوا وهييو مييا كشيف عيين اي الييد انات الوثنييية

كانييت ال ت يرال سييائدة فييى رومييا ويحتفييى هلهتهييا حتييى ال ييري ال ار ييع ،وأي المسيييحية لييم
ت يين منتشيرة فييى العييالم أسيرا مييا يوهمييوي! وفييي عييام  390أصييدر مرسييوما منييع فيييه

أ يية د ان يية أخ يير .ف يي اإلمبار وري يية وي ييول لوس ييياي هيلد ييه ف يي حث ييه ع يين «األبممماطرة

الرومممان» " :وسييرعاي مييا انطل ييت رامييية المسيييحيين القييت ا وهييدم المعاب يد األخيير.
طول الب د وعرضها»

ما قامت تلك األ ادي ت ادة افيية النصييوم المعارضيية أو

التي ال تتمشى معها حيث ال تو د أي معلومة عن سوا فيي هيذا ال يروي األولييى إال
مييا تضييمنته األنا يييل وبيياقي ال تييب المكمليية للعهييد الاديييد أ .مييا صيياغته الم سسيية
ال نسية أو ما يتمشى مع النسق الذي حددته

وفييي ال ييري السييا ع ،ومييع ضييياا اإلمب ار ورييية الرومانييية ،أصييع

ا ييا رومييا رئيسيا ل ييل

األ ارضييي المسيييحية فضييل وثي يية «معيية قسييطنطين» الم يرورة وسييوا نتناولهييا شييىء

من التفصيل فيما عد وفي نفس كلك ال ري السا ع ،وبعد أي انت الم سسة ال نسييية
ال توا ييه س ييو .خط ييين أساس يييين م يين «اله ار يية» :اليه ييود وال ييوثنيين ،أض يييت إليهم ييا
ال ط الثالث ،أال وهو :اإلسي م! اإلسي م الييذي أتييى مصييوبا و اشييفا ل ييل مييا قامييت يه
تل ي يك الم سسي يية مي يين تحريي ييت وترويي يير وش ي يرك ي يياهلل ع ي ير و ي ييل ،في ييى النصي ييوم وفي ييى
الرسالة
وفرض ييت الم سس يية ال نس ييية م ييا عي يرا عص يير الظلم ييات ،وه ييي ق ار يية أل ييف ع ييام م يين
التعتي ييم ومن ييع التعل يييم إال عل ييى ع ييل قساوس ييتها ،ومنع ييت قي يراءة األنا ي ييل ،وفرض ييت
مح يياكم التفت ييير والح ييرو الديني يية والص ييليبية وننت ييل م ييرو ار عص ير النهض ية وعص يير
التن يوير لنص ييل إل ييى أهييم ماامعه ييا قا ع يية وهييو :مام ييع الفاتيك يياي الثيياني المنته ييى ع ييام
 1965إك إنييه مثييل ن طيية فارقيية فييي تيياريخ ماامعهييا المسييكونية والعاميية فييألول م يرة
ت رج ال نيسة عن تعيياليم الييدين الييذي نسيياته ،وعين معيياداة السييامية التييي أو ييدتها منييذ
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صياغة أنا يلها ،لت وم بتبرأة اليهود من دم المسي خضوعا لسلطاي يبدو و أنه أعلييى
من هيلمانها
وقد تم ل هذا المامع عن ث ثة أنيواا ميين الوثييائق التنظيمييية الدينييية ،واإل تماعييية،
والسياسية التاري ية ومن أهم هذا ال اررات إ ماال فيما عنى هذا العحث:
 - 1تبرئة اليهود من دم المسي  ،رغم م الفيية كلييك تماميا للع يييدة وللنصييوم الشييديدة
الوضوم إك يتضمن العهد الاديد أكثر من مائيية آ يية صيريحة تييتهم اليهييود تييل السيييد

المسي  ،ما ولوي

 - 2إقييت ا اليسييار فييى ع ييد الثمانينيييات (ميين ال ييري العش يرين  ،حتييى ال تع ييى ا يية
أنظمة بديلة للرأسمالية اإلستعمارية وما أكثر ما تييب عيين تفاصيييل اخيت ق حيير "
تض ييامن" ف ييى بولن ييدا ،واخ ييت ق "الع ييام المريم ييى" لت ييأ ين من يياا دين ييى مفتع ييل ،أو ع يين
المعالغ التى اهييدرت لتنفيييذ هييذا الم ططييات بييل ومييا أكثيير مييا تييب عيين فضيييحة بنييك
أمبروييانو التا ع للفاتيكاي فى إ طاليييا والييذي تييولى تمويييل هييذا العمليييات وأفليس عايير
ملي ي يار ونصي ييف ت ريعي ييا مي يين الي ييدوالرات ،بي ييل هي ييى فضي يييحة تي ييورط فيهي ييا أ ضي ييا المحفي ييل
الماسونى هناك والمافيا اإل طالية ي ما سوا نر .فيما عد!

 - 3إق ييت ا اإلس ي م ف ييى ع ييد التس ييعينيات حت ييى تب ييدأ األلفي يية الثالث يية وق ييد ت ييم تنص ييير
العالم!
 - 4توصيل اإلنايل ل افة العشيير وهيي الصييغة المضييغمة التييى تييم إع نهييا آنييذاك،
ث ييم ق ييام العا ييا يوحن ييا ب ييولس الث ييانى ع ييام  1982بتوض يييحها ف ييى خط ييا

رس ييمى معلن ييا

ض ي ييرورة تنص ي ييير الع ي ييالم ،موض ي ييحا أي كل ي ييك ق ي يرار ال ر ع ي يية في ي ييه (ألن ي ييه ق ي يرار مام ي ييع
مسكونى ،أ .مامع عالمى !
 - 5توحيد افة ال نائس تحت لواء اثوليكييية رومييا ،وإنشيياء لانية خاصية بييذلك ،رغييم
ال

فييات الع ائد يية الاذرييية بينهييا وعنييدما لييم يييتم كلييك ،رام العا ييا يوحنييا بييولس الثييانى

حثهم قائ  " :إي هذا هى الوسيلة الوحيدة للتصد .للمد اإلس مى" (وارد فييى تييا :
الجغرافيا السياسية للفاتيكان
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 - 6فرض عملية التعشير على افة المسيحيين ،ال نسيين منهم والمييدنيين ،وهييي أول
م يرة فييى التيياريخ ت ييوم فيهييا ال نيسيية تصييدار ق ي اررات مكتوبيية ومعلنيية خاصيية المييدنيين
الذين ال يندر وي رسميا فى الهيكل ال نسى ،وبالتالى است دام افة المااالت المدنييية

فى عمليات التعشير والتنصير
 - 7اس ييت دام ال ن ييائس المحلي يية ف ييى عملي ييات التعش يير والتنص ييير ،األم يير ال ييذي ض ييع
األقليات المسيحية فى موقف عدم األمانة أو ال يانة للبلد الذي عيشوي فيه

 - 8ف ييرض بدع يية "الحي يوار" وس يييلة للتعش ييير و س ييب الوق ييت حت ييى ي ييتم التنص ييير بي ي
م اومة تذ ر بينما تتوالى التنايالت التدرين من انب المسلمين

 - 9إنشيياء لانيية للحيوار برئاسية ال اردينييال آرنيير ،.وهييو مييا يوضي أهمييية الحيوار فييى

مفهومهم أو فيما

ططوي له ،فال اردينال هى الرتعة السا ة لرتعة العابوية

 - 10إنشاء لانيية خاصيية بتنصييير العييالم برئاسيية ال اردينييال يوسييف ومكييو وقييد قييام
أعضيياء اللانتييين تصييدار وثي يية مشييتر ة ف يى  1991/6/20عن يواي" :ح موار وبشممارة"
تتضي ييمن التو يهي ييات ال يمي يية لعمليي يية التنصي ييير الي ييدائرة مني ييذ كلي ييك الوقي ييت في ييى تصي ييعيد

متواصل و يفية إدارتها فى م تلف البلداي
وإضافة إلى إع ي العا ا يوحنا بولس الثانى ،فى سنة  1982م ،عن ضرورة تنصييير
العالم ،ف د أصدر خطا ا رسوليا عنواي :عشممية األلممث ال ال ممة ،فيى عييام  ،1995عييد
مثا ة خطة خمسية لتنصير العالم قبل حلول مطلع األلفية الثالثة وقد وصييفته آنييذاك

صييحيفة "لممو مو ممد دمبلوماتيم " الفرنسييية قائليية" :أنييه سييير علييى اإلسي م بوابييور رلييط
لد ه تماما"! وكلك إضافة إلى إقامة الم تمرات العالمية ال بر .للتنصير

وحينما لم يتم تنفيذ كلك الترتيب قام مالس ال نييائس العييالمي فييي ينيياير  2001تسييناد
ه ييذا المهم يية إل ييى الوال ييات المتح ييدة األمريكي يية لتنفي ييذها ،حك ييم أنه ييا الس ييلطة العس ييكرية
المتفردة في العييالم فاختل ييت مسييرحية الحييادي عشيير مين سييبتمبر ميين نفييس كلييك العييام
لتتلفع شرعية دولية القت ا اإلس م والمسلمين خ ل الفترة الاديييدة التييي تييم تحديييدها
بهييذا الع يد الييذي أ ل يوا عليييه «ع ييد اقييت ا العنييف» أو الشيير ،الييذي هييو اإلس ي م فييي
نظرهم ،والذي من المفترض أي يتم حلول عام !!2010
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وهو ما فسر سرعة إ يياا المعييارك التييي تنبثييق فييي ييل مكيياي فييي العييالم ،فييى م تلييف

ال طاعي ييات ،وسي ير و ي ييود في ييرق المعشي يرين التي ييي تواكي ييب الفي ييرق العسي ييكرية ،ولي ييذلك يي ييتم
است دام افة المااالت للتعشير الث افة والعلوم واالقتصاد ووسيائل اإلعي م والسييياحة
يتفريية
والصييحة والمنظمييات غيير الحكومييية إلييخ وهييو أ ضييا مييا فسيير العمليييات اإلسي ا
الت ييى تش ييرئب ص ييورة واض ييحة الرس ييوم المس ييي ة للرس ييول عليي يه الصي ي ة والسي ي م ،أو
اإلس يياءة للسي ي م ،أو مها م يية الحاي يا  ،ومن ييع إقام يية المس ييا د ف ييى م تل ييف البل ييداي
األوروبيي يية – و لهي ييا تت ي يياتف لتضي ييييق ال ني يياق علي ييى الو ي ييود اإلس ي ي مى في ييى الغي يير
المسيحى المتعصب
تلك هى اختصار شديد ال لفية التاري ية لمسيييحية الغيير ومفهييوم التسييام فييي نظير
الغ ير المسيييحي المتعص ييب وع يدتييه ،ال ائميية عل ييى اقييت ا ارخيير ييأي وسيييلة وب ييأي
ثم يين ،حفار يا عل ييى ييل م ييا قام ييت ييه األ يياد .العابث يية م يين تحري ييت وتروي يير عل ييى م يير
العصور ،وما أكثر الم ار ع التييي أصييعحت تتنيياول هييذا الح ييائق التييي أد .شييفها إلييى
اإللحاد في الغر وإبتعادا عيين الييدين و لهييا أ حياث لييم يتوقييف سيييلها منييذ مييا أ ل يوا
عليييه "عصيير التنييوير"  ،ييرد فعييل لعصيور الظلمييات التيى فرضيتها الم سسيية ال نسييية
عل ييى األتع يياا ،ألكث يير م يين ال ييف ع ييام ،وانعكس ييت أص ييداؤها عل ييى مي ييع س ييكاي الع ييالم،
سييبب ميا فييرض عليييهم ميين عمليييات تعشييير وتنصييير ال ت ييل وال ت ييف عيين اسييت دام
شتى الوسائل والمغريات أو التهديدات ولى األعناق  ،التحكم فييى المعونييات والتييدخل

فى الش وي الداخلييية للييب د ،وهييو مييا قالييه بوضييوم شييديد العا ييا يوحنييا بييولس الثييانى فييى
خطا ييه الرسييولى السييالف الييذ ر ،وخاصيية الت عييب األقليييات التا عيية لل نيسيية ي وكلييك
على سبيل المثال ال الحصر ،فالواقع المعاش وأحداثه المريرة الشييديدة الوضييوم ،أكبيير
من أي تضمه هذا الصفحات
لذلك لن ن ل عن لفت النظر والتأكيد على أهمييية مامييع الفاتيكيياي الثييانى الييذي مثيل
الفعي ييل اإل ي ييار العي ييام الي ييذي تي ييدور بداخلي ييه وبم تضي يياا م تلي ييف األحي ييداث ال ارميي يية إلي ييى
تنص ييير الع ييالم ،وف ييا ل اثوليكي يية روم ييا ،وإل يى اق ييت ا اإلس ي م والمس ييلمين وأ يية د ان ييات

أوع ائد أخر.
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الفصل األول

بالسيف والنار

• ارخر فى الحضارات الغربية
• التاريخ الدمو .لل نيسة

• التاريخ اإل ارمى للعابوية
• العابوات واإلس م
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اآلخر في الحضارات الغربية

ل ي نفهم موقف الغيير المسييحي ميين «ارخيير» ال بييد مين الر ييوا إلييى أولييى خطيوات
المسيييحية عبيير التيياريخ ،فعلييى حييد قييول فييولتير ،الفيلسييوا الفرنسييي« ،أي المسيييحيين،
تس ي ييامحا» ف ب ي ييل حت ي ييى أي ع ي ييرا اس ي ييم

دوني ي يا ع ي يين ي يياقي العشي ي ير ،ه ي ييم أق ي ييل الن ي ييا

«المس يييحية» ان ييت هن يياك ق ار يية عش يرين ائف يية ديني يية ف ييي منط يية اليهود يية ،و«كان ييت

الحكومة الرومانية تردريهم لغموضهم وألنهييم يتنيياحروي فييي األقبييية التييي ييانوا يرحفييوي

فيهييا» ول ييد ولييدت المسيييحية وسييط العديييد ميين الفييرق اليهود يية المتنيياحرة السييامريين
والفارسي ييين والص ييادوقيين واألس ييينيين وغي ييرهم وم ييا أي انفص ييلت ع يينهم واس ييت لت وت ييم
االعتيراا بهييا د انيية ضييمن الييد انات الوثنيية السيائدة ،حتييى أصييع هييدفها هييو اقييت ا
ارخر وارخر هنا عني ييل ميين

ييالف الع ائييد والتعيياليم التييي بييدأت تنسيياها وي ييول

فييولتير« :ل يد رأ .المسيييحيوي أنييه يتعييين علييى ييل األرض أي تصييع مسيييحية لييذلك
كانوا أعداء ل ل األرض إلى أي يتم تنصيرها» (ال امو

الفلسفي :صفحة 363

ويتساءل فولتير« :لماذا ظللنا ذبح بعضنا بعضا بال هوادة تقريبما منممذ مجمممة ي يممة
األول؟» وهي ييذا التسي يياؤل الي ييذي طرحي ييه في ييولتير في ييي ي يا

«التسي ييام » مي يين "القممممامو

الفلسممفى" يل ييص مسيييرة التعصييب ال نسييي منييذ أولييى خطواتييه ف ييد قييام الفريييق الييذي
سيييعرا فيمييا عييد اسييم المسيييحيين اضييطهاد ترتوليياي وبراكسيييا

وأورياييين ونوف يات

ونرفسييياي ودونييا ،والعديييد غيييرهم ،حتييى قبييل أي يييتم االعتيراا المسيييحية د انيية رسييمية
للدوليية! ومييا أي أعلنهييا قسييطنطين د انيية رسيمية للدوليية حتييى بييدأ التنيياحر بييين األسيياقفة
أ ناييو

وأوسبيو

ومنذ كلك الوقت غرقت ال نيسة في الدماء حتى يومنا هذا

فل ييد عانييت ال نيسيية ميين االن سييامات الع ائد يية بينمييا انييت ال ت يرال فييي المهييد ورلييت
من سمة حتى أ ام اضطهاد األ ا رة الروماي لها فما أ عد مسيحية اليوم التييي تشييكلت

في ال ري ال ار ع ،عن تلك التي نطالع أولييى تعاليمهييا فييي عييل ممييا نسييب إلييى سييوا
وال ترال تعاني من االن سامات الع ائد ة وال هوتية حتى هذا اللحظات
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وم يين متا ع يية الحر يية الن د يية للمس يييحية ،تل ييك الحر يية الت ييي ب ييدأت م ييع ب ييدا ات عص يير

ير ع ي ييوي التر م ي ييات األول ي ييى لل ت ي ييا
التني ي يوير ،عن ي ييدما رام ع ي ييل العلم ي يياء ا

الم ي ييد

ويكتشييفوي الفيرق بييين اليينص اليونيياني – الييذي عتبرونييه األصييل ،وليييس األصييل ،ف ييد
كانت لغة سوا اررامية ثم تر م النص من اليونانية إلييى ال تينييية ،وتييم تعديلييه عييدة
مرات ،بل صل التعديل من ععة إلى أخر ،.حيث نطييالع فييي الموسييوعة البريطانييية
ععيية  1972أي أخطيياء التر ميية والتحريييت والتعييديل تصييل إلييى مائيية وخمسييين ألييف،

بينمييا رفعهييا الييععل فييي أواخيير ال ييري العشيرين إلييى الضييعف ،أ .إلييى أكثيير ميين عييدد
كلمات األنا يل نفسها!
وال سع الماال هنا لتناول تاريخ صياغة األنا يل وما تم بها من تحريييت ،ويكفييي أي
نشير إلى كلك التيار الذي أ لق عليه "هدم ال نيسة من الداخل" ،فأكثر الذين أسييهموا
فيييه نسيييين ،وبييذلك بييدأ الحييديث عيين سييوا الت ياري ي ومحاوليية العحييث عنييه ،ويسييوا

ال نيس يية أو وف يا لل م يياي ،وه ييو الش ييكل ال ييذي فرض ييته ال نيس يية وي ييول العاح ييث ييارت
إرماي ،رئيس قسم الدراسات الدينية في امعة ارولينا الشمالية الوال ات المتحدة في

كتا ي ييه المعني ييوي« :المسمممميحيات الضممممالعة» الص ي يادر  ،2003عي يين أصي ييول األنا يي ييل
وال تب الم دسة موضحا« :ليس لدينا أ ة أصول ألي إصحام من اإلصييحاحات التييي
ض ييمها العه ييد الادي ييد ،أو تحدي ييدا وال ألي إص ييحام مسي ييحي إي ييل م ييا ل ييدينا ه ييي

نصوم من ولة عن األصل أو لن وي أكثر دقة ،إنها نسييخ منسييوخة عيين نسييخ لنسييخ
منسي ييوخة عي يين األصي ييل و ي ييل هي ييذا النصي ييوم تععي ييد م ي ييات السي يينين ع ي ين النصي ييوم
األصلية» (صفحة 271
وفي حديثه عن م طو ات أو نسخ العهييد الاديييد ييول ييارت إرميياي" :إي عييددها بلييغ
حوالي  5400نس ة ،تتفاوت أ راؤها من حام ال ف إلى نسخ تضم السععة وعشيرين

يفر و له ييا تر ييع إل ييى م ييا ب ييين ال ييري الث يياني وال ييري ال ييامس عش يير ،عن ييد اختي يراا
سي ا

المطععة " ثم حدد قائ « :وال فت للنظيير عنيدما ن يياري هييذا النسييخ ،اسييتثناء ال طييع
الصييغيرة ،ال نا ييد نس ي تاي متطا ت ياي وال يو يد تفس ييير ل ييذلك إال ش يييء واح ييد ه ييو أي
ال تعة الذين ن لوها قد غيروهييا وال علييم أحييد ييم عييدد ميرات تغييرهييا ،ولييم سييتطع أحييد

أي حصييي عييدد األخطيياء والمتناقض يات ال يواردة ،وإي يياي الييععل ييول إنهييا ح يوالي
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 200.000ويي يير .آخي ييروي أنهي ييا أكثي يير مي يين  ،300.000ولعلي يه مي يين األ سي ييط أي ن ي ييول
للتعبييير ع ين هييذا االخت فييات :إي عييددها أكثيير ين يا ميين عييدد لمييات العه يد الاديييد»
(صفحة 219

لييذلك ي ييد هييوبر برنييو قييائ « :إي األنا يييل تش يهد ييأي مييا أ ييري بهييا ميين تغيي ير فييي

مسيياحات بييرة منهييا ،انييت لهييا تغيييرات عمد يية م صييودة» وهييو مييا صييل إليييه أي
عييالم إكليروسييي أو مييدني أو مي من أو غييير م ي من ،فييالاميع حالييا صييلوي إلييى نفييس
النتيا ية :أي األنا ي ييل ليس ييت نصوص يا تاري ي يية منرل ية ،وإنم ييا أعم ييال تعليمي يية أو م ييا
ي ييول بونسي ييرفن« :إنهي ييا مكتوبي يية مي يين أ ي ييل تانيي يد أتعي يياا ي ييدد ،ومي يين أ ي ييل التصي ييدي
للهر ييات ،والهر يية هييي ييل مييا هييو م ييالف لتعيياليم الم سسيية ال نسييية ،وميين أ يل
بلبلة اليهود المتعصبين ومن أ ل الط و

واحتيا اتها»

أما رو يه بترينييه ،ر ل الدين السابق ،في د أنه «على الييرغم ميين تأكيييدات ال نيسيية،
فمييا ميين إناي يل واح يد قييد تمييت صييياغته قبييل سيينة 150م ونعيييد التأكيييد :ال يو ييد أي
ن ييص ي ييذ ر حي يياة س ييوا قب ييل س يينة 150م وب ييالعكس ،ف ييتي الم ش ييرات الت ييي ت ييد أي
صياغة األنا يل تمت عد كلك التاريخ عديييدة (
التي ترويها ،وما من إنايل واحد مكتو

ول ييد صيييغت عييد وقييوا األحييداث

لم األسماء التي هي معروفة بها ،ومييا ميين

م لييف واحييد ميين بييينهم يياي شيياهدا علييى األحييداث بييل واألدهييى ميين كلييك أنهييا تبييت
ميعهييا عيييدا عيين األم ياكن التييي وقعييت بهييا هييذا األحيداث وعلييى األقييل اثنيياي منهمييا
أصلهما رومانياي (

وما ن رج ييه ميين ييل هييذا أي الايميية التاري ييية لألنا يييل شييعه

منعدمة»"( ،يسوع المسيح أسطورة أم شخصية تاريخية؟" صفحة 86
وم يين الب ييديهي أي قي يدم ال يينص ال يثب ييت مص ييداقيته؛ ألي ال ييذ

ال يتح ييول إل ييى حاي يية

األقدمية لذلك تب وييت هويلس في تا ه المعنوي« :التحريف في المسمميحية»
ييول« :كييوي األنا يييل األربعيية ميا رأيناهييا ععييارة عيين تا يات متييأخرة ،نا ميية أسييماء

الحيواريين عييد أكثيير ميين قييري علييى وفيياتهم ،وهييي التييالي ععييارة عيين تروييير ،فهييو أميير
ثابت حاليا دوي أدنى شك ،و ونها ليسييت حتييى مييا أرهييا وعرفهييا األسي ف إيرينييي ييأي
كل واحد منها لم ش ص واحد ،فهو أمر تييم إثعاتييه صييورة قا عيية :إي هييذا األنا يييل
األربعيية ععييارة عيين تراكمييات خرقيياء قييام بهييا العديييد ميين األش ي ام فييي فت يرات يمانييية
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م تلفيية مييا هييو واض ي علييى سييطحها ،وهييي بييذلك ععييارة عيين تسلس يل ميين التحريييت

داخي ييل التحريي ييت» (صي ييفحة  ، 201والمتحي ييدث هني ييا ر ي ييل قي ييانوي وعضي ييو دائي ييم كليي يية

الح وق األمريكية

وال ندري يت مكن ألي قارئ لهذا األنا يل أي حترم ما بها مين قصييص علييى أنهييا

منرل ية أو أي «هللا هييو م لفهييا» مييا ولييوي ،إي لييم ت يين مسيياحة الاهييل الح ييائق ييد
ير
شاسعة وهو نفس مييا ي ييدا العاحييث روبييرت فانيك الييذي تي أ

« ممدوة سيسممى» التييي

أقيم ييت ف ييي التس ييعينيات م يين ال ييري الماض ييي ،وأثب ييت المش ييار وي فيه ييا أي  %82عل ييى

األقل من ال م المنسو ليسوا لم ييل منييه شييي ا ،وإنمييا هييي إضييافات وضييعت علييى
لسييانه ،واي  %86ميين األعمييال المنسييوبة إليييه لييم ييم بهييا! لييذلك

تييتم دانييييل ماس ييه

المالد الثالث من ث ثيته حول «لغز يسوع» قائ « :إي المسيحيين الذين يرعمييوي أي

ع ائ ييدهم ارسي ي ة ثابت يية ،يرتاف ييوي م يين األ حي ياث الع ني يية المنطاي يية الت ييي تس ييتند إل ييى

الوثييائق الدامغ يية أي ته ييرمهم أو ت ييدفعهم إل ييى االنهي ييار فالمس يييحية ه ييي – مهم ييا اه يد
الييذين اخترعوهييا للتعتيييم علييى حاي تهييا ،هييي نتيياج تيياري ي وععييارة عيين ع ييات متراكميية
من األكاكيب والفريات»
ومييا ت ييدم ليييس إال شييذرات ال ت يذ ر النسييعة ل ييل مييا تتضييمنه م ييات ال تييب واأل حيياث
التي تتوالى ،منذ عصر التنوير حتى يومنا هذا ،والتي تتناول م ار عيية التيياريخ ال نسييي
ووث ائ ه و ل مييا نسيياته األ ييادي العابثيية فييي الم سسيية ال نسييية لييذلك عنييد الايييام ييأي
محاوليية لتنيياول موقييف ال نيسيية ميين التسييام الييديني ف بييد ميين أي نأخييذ فييي االعتع يار
ن طتين أساسيتين:
 -1حاي يية كلي يك الت يياريخ أو الواق ييع المري ييت ،و ييل م ييا نس يياته م يين ع ائ ييد قائم يية عل ييى
التلفيق والترييت واألكاكيب
 -2أهمي يية حمايتهي يا ل ييذلك ال ي يياي الي يذي نا ييم ع يين ييل تل ييك العملي ييات المتراكم يية م يين
التروير والتحريت ،إك أي ضياعه عنى ضياا ل المنتفعين من هذا التروير
وحما ي ية كلي ييك ال ياي/األكذوبي يية ال تتي ييأتى إال

طي ييين متي يواييين مي يين الااني ييب ال نسي ييى:

اإلص يرار علييى مواصييلة خييط الفريييات ميين هيية ،وميين هيية أخيير :.التصييدي ل ييل مييا

وميين مكنيه المسييا

بييذلك ال ييياي وهييو مييا قامييت ييه الم سسيية ال نسييية اعتعييار تلييك
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النص ييوم «أص ييول» منرل يية أو موح يياة تشي يراا ال يير وال ييروم ال ي يد  ،و ييل م ييا وم يين
حيياول شييفها ييدرج تحييت مسييمى «الهر يية» – وهييي ععيياءة ييد فضفاضيية دخييل فييي
بتها ل أنواا االعتراضات واالن سامات وال

فات وليس الساحرات وحدهن!

وما أكثر الوسائل التي تصدت بهييا الم سسيية ال نسييية لهييذا الهر يية ،وإي انييت بييدأت
است دام الحييرو

أنواعهييا وبمحيياكم التفتييير وهييو مييا سيينراا شيييء ميين التفصيييل فييي

األ راء التالية
ومن أهم الدراسات التي تناولت موقف ال نيسيية ميين ارخيير ،وارخيير هيو عييادة ييل ميين
الفهييا ،هييو العاح ييث فيليييب سيييناك ف ييي تييا

عن يواي «ص ييورة ارخيير» الصييادر ف ييي

اريس عام  1982وارخيير الييذي تناولييه فييي هييذا الد ارسيية هيو اإلسي م والمسييلمين فييي

ال روي الوسطى وموقف ال نيسة منهما

ويوض ي ال اتييب أنييه حتييى ال ييري السييا ع ومييا عييدا ان ييت أوروبييا غارقيية فييي الش ييعوكة

والاه ييل المف ييروض عليه ييا – بينم ييا يياي اإلسي ي م ف ييي أواخ يير نف ييس كل ييك ال ييري س ييتعد

لعبييور مضيييق بييل ييارق ،و انييت أسييعانيا ال تيرال غارق ية ف يي الوثنيييات ال د ميية بينمييا
كان ي يت ار ي يية اإلس ي ي م ترفي ييرا علي ييى مسي يياحات شاسي ييعة ت ي يربط مي ييا بي ييين آسي يييا والمحي يييط
األ لس يي وهييو مييا ات ييذا مييدخ للتعري يت ال ت يا
حض ييارة ش ييديدة االتس يياق عل ييى أعت ييا

قييائ « :منييذ ال ييري السييا ع وقفييت

الغ يير ال ييذي يياي ال يي يرال همايي يا ،وتل ييك ه ييي

الحضارة التي شيدها اإلس م»
ف يت ت بل الغر آنذاك كلك ارخر؟ ول الم لف :إنه حييث ودر م تلييف الصييور
والاييداريات وتيايياي األعمييدة فييي المعيياني والتماثيييل والم حييم ال د ميية ،وو يد« :أنييه تييم
التعبييير عيين المسييلمين أ شييع الصييور والم مي ال بيحيية ،الشيييطانية ،والطاعيية العمييياء
لنبيهم ال أخ قي ،الذي شبهوا المسي الد ال»

وفيمييا عييدا مييا ن يدر ميين االسييتثناءات فييتي الغ ير فيمييا قبييل ال ييروي الوس يطى وأثناءهييا
وفيما عدها «رفل االعتراا بو ود من أ لق عليهم «ال فرة» أ .المسييلموي ،و عييل

منهم عر الفداء الذي يتعارض شك وموضوعا مع المسيحي «الييورا» ،إلييى أي أتييى
كلي يك الي ييوم ال ييذي ايده ييرت في ييه التاي يارة والسياس يية وانتش ييار المعرف يية لتأخ ييذ مك يياي تل ييك
األسييا ير المناهض ية للمسييلمين إال أي تلييك األسييا ير ال ت يرال تواصييل عييداءها حتييى
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يومن ييا ه ييذا ف ييرغم ييل م ييا ت ييم م يين مح يياوالت ف ييتي الهاوي يية األص ييلية الت ييي انغرس ييت ،أو

بتعبي يير أدق :تل ييك الت ييي غرس ييها ال نس يييوي لتش يويه اإلس ي م والمس ييلمين ال ت ي ارل قائم يية

كلك ألنه حتى أواخر ال ري الثالييث عشيير – ومييا عييدا ،ييل الوثيائق التييي تمييت تابتهييا
للتعريييت اإلس ي م تبه يا نسيييوي منحييايوي ،يييروي أي رسييالتهم تعن يي انت يياد وتحريييت
د انة ارخر»
لذلك دأ

الرمعاي وال ساوسة على تصييوير ارخيير ،وخاصيية المسييلمين ،عملييية إسي اط

ل ل ما تم في المسيحية من تحريت ومهخذ وإي اي اليهود والمسلمين مثلوي أساسيا
كلك ارخر الذي يتعين اقت عه ،فذلك لم منع أ ضا من أي ت ييوم الم سسيية الفاتيكانييية

من محاولة نفس التصرا مع اقي الفرق المنش ة عن اثوليكية رومييا وهييو مييا يييدور
حاليي يا م يين موقي يف عي يد إعي ي ي العا ييا بن ييد كت الس يياد

عش يير ف ييي  7يولي ييو  2007أي

ال نيسيية ال اثوليكييية الرومي ية الرسييولية هييي وحييدها ال نيسيية التييي أنشييأها المسييي  ،وأي
ال نيائس البروتسييتانتية ليسييت نييائس حاياييية وال تتعييد .ونهييا ماتمعييات نسييية ،وأي
ال ن ييائس األرثوك س ييية معيع يية – وإي يياي اعتبره ييا «كني يائس» ألنه ييا تعت ييرا ال

ف يية

الرسييولية للعا يا والرسييالة ال هنوتييية ل نهييا تفت يير إلييى االعت ي ارا أولوييية ا يا رومييا علييى
اقى ال نائس
وال سي يع الماي يال هن ييا لل ييدخول ف ييي تفاص يييل ه ييذا الموق ييف األخي يير إال أن ييه ال ب ييد م يين
توضي أي السيد المسي لم ينشئ أ ة نيسة من ال نييائس ،ميا ليم ييم أ يية ع يييدة ميين
الع ائييد السييائدة والتييى تييم ت وينهييا تعاعييا ،وأي المسيييحية الحالييية كييل فرقه يا تييم نسيياها
عبر الماامع على مر العصييور لييذلك ي ييد معهييد ويسييتار التييي تبنييى «نييدوة عيسييى»
لت ييرج أ ح يياث م ييات العلم يياء ييأي  %82مم ييا ه ييو منس ييو

ييأقوال ليسي يوا ل ييم له ييا

و %86م يين األعم يال المنس ييوبة إلي ييه ل ييم ييم عمله ييا واأل ح يياث منش ييورة ومتداول يية من ييذ
صدورها عام  1992وما عدا فى ميع أنحاء العالم الغربى

وه ييو م ييا كش ييف م يين ناحي يية أخ يير .ع يين م ييد .إتس يياا تل ييك األكذوب يية ال ييائم عليه ييا كل ييك

ال ييياي ال نسييى ،وعيين مييد .الاهييود التييى يبييذلها ميين أ ييل الحفيياي عليهييا بييدأ يياقت ا
ارخر
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التاريخ الدموي للكنيسة

ول العاحث اإل طييالي إنريكييو ريبييوني فييي م دميية تا ييه المعنييوي« :الصممفحة السممودا
للمسيحية»« :ل د استولت ال نيسة على السلطة السياسية في اإلمب ار ورية الرومانييية،

وألغت حرية الععادة ،ثم قامت بت ييوين عيال ميين الاثييث :ف ييد قييام ر الهييا تيل م ييين

مم ي يين أ ل ي ييت عل ي يييهم «ال في ي يرة» و«اله ار ي يية» و«الس ي يياحرات» وغي ي ييرهم ث ي ييم س ي ييي وم

المسيحيوي بذ

عضييهم الييععل لت ييع أوروبييا فييي سلسييلة ميين أ شييع الحييرو الطاحنيية

المعروفيية اسييم «الحييرو الدينييية» ومثييل هييذا التيياريخ الييدامي ميين المفتييرض أي يييدفع

إلييى ال اييل والتواضييع ،إال أي المسيييحيين ص يروي علييى احت ييار ييل الاييم ،ويرعمييوي
أنهييم عبييدوي إلييه المحعيية ،ويييروي أنهييم أفضييل م ين ف يي العشيير ويييدينوي يياقي اإلنسييانية
علي ييى أنهي ييا حثال ي ية مي يين عبي ييدة ارلهي يية المريفي يية ل ي ييد آي لني ييا أي نفي ييت ال تي ييا

األسي ييود

للمسيحية الذي ضم ألفي عام من الرعب واالضطهاد وال مع»!
وفيما يلي م تطفات لععل التواريخ المكونة لتلك المسيرة الدامية:
 -العام األول:

كان ييت االمب ار وريي ية الروماني يية تس ييم

حري يية الععي يادة لم تل ييف ال ييد انات والع ائي يد بي ي

تحير ،و لها د انات قائمة على فرضيات أسطورية
 -من :150 – 50

تطي ييورت ائفي يية المسي يييحيين عبي يير ص ي يراعاتها المتعي ييددة مي ييع الف ي يرق اليهود ي يية والسي ييلطة

السياسية الرومانية ،وبدأت في صياغة أحييداث تطورهييا فييي نصييوم متفرقية مييع إ ييادة

كل مييا عييداها أو ييل مييا مكنييه أي يييدينها ونطييالع فييي أعمييال الرسييل« :و يياي ثيييروي

من الذين ستعملوي السحر ويامعوي ال تييب ويحرقونهييا أمييام الاميييع وحسييبوا أثمانهييا

فو ييدوها خمسييين ألف يا ميين الفضيية هكييذا انييت لميية اليير تنمييو وت ييو .شييدة» (:19

20 – 19

تنمو وت ييو .حييرق الف يير واقت عييه! وهييي ال تيب التييي انييت ت ييالف مييا

كانت األ ادي العابثة تحيكه لصياغة ع يدتها
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وبذلك بدأت أولى خطوات عييدم التسييام الييذي يهييدا منييذ بدا يية المشيوار ال نسييي إلييى
اقت ا افة الععادات األخر ،.ومنع حرية الع يدة التي هييي أسييا
آنييذاك

الماتمييع الروميياني

مييا بييدأ فييي نفييس الوقييت تغيييير الح ييائق وفييرض األكاكييب فم ين يياي ال ييانوي

الروميياني ي ييدينهم ان ييت تطل ييق عل يييهم «ش ييهداء» ،ألنه ييم رفض يوا الت ل ييي ع يين إ م ييانهم،
بينما هم في الواقع قد أدينوا لفرضهم ال قل
( 309 – 300التاريخ غير مؤكد):

انع د أول مامع في بلييدة إلفيي ار فييي نييو أسييعانيا لوضييع ال يوانين ال نسييية وهييي أول
مي ييا حفي ي مي يين قي يوانين و اني ييت تي ينص علي ييى ماموعي يية مي يين الع وبي ييات وف ي يا لألخطي يياء

فالط ق أو ععادة آلهة أخر .ع وبتهييا الطييرد ميين ال نيسية ،واألقييل ميين كلييك االسييتععاد
منه يا لفت يرة مح ييددة وم يين ض ييمن الا ييرائم الت ييي يياي عاق ييب عليه ييا تش ييغيل يه ييودي ف ييي
أعمال الرراعة ،أو تناول الطعام مع يهودي وبذلك أرست ال نيسية أولييى قواعييد معيياداة
السامية التي سترداد من مطلع ال ري ال ار ع وتتواصييل حتييى ال ييري العشيرين وقييد تييب

يوحنييا ريرسييتوم ،وهييو أحييد آ يياء ال نيس ية األ ي ء ق يائ « :إي المعب يد اليهييودي ععييارة
عي يين معغي ييى عي يين عي يرين حيواني ييات ناسي يية (

ممسوسوي من الشيطاي»

فمي ييا مي يين يهي ييودي قي ييد صي ييلى

إنهي ييم

:313

أعليين اإلمب ار ييور قسييطنطين مرسييوم مي نييو الييذي سييم للمسيييحيين مو عييه ممارسيية

ع يدتهم مثلهم مثل أتعاا الد انات األخر .إال أي ال نيسيية منييذ كلييك التيياريخ ستواصيل
بييدأ

مسيييرة اقييت ا الع ائييد األخيير .منييذ أي أصييعحت الد انيية الرسييمية للدوليية ،وهييو مييا

تواصله حتى يومنا هذا
:325

دع يا اإلمب ار ييور قسييطنطين إلييى انع يياد مامييع نياييية األول لحسييم ال
حييول ش صييية سييوا ،وقييام المامييع فييرض مسيياواته
كيياي رافضيا لتأليييه سييوا

فييات الع ائد يية

وإدان ية األس ي ف أريييو

ميا قييام المامييع بتغيييير تيياريخ عييد الفصي

الييذي

وت ييول المييذ رة

التفسيييرية« :ميين غييير ال ئييق أي ت ييوي أعيادنييا الم دسيية وف يا للعييادات اليهود يية وميين

اري فصيياعدا ال اييب أي كييوي هنيياك شيييء مشييترك مييع كل يك الشييعب ال ريييه» ! ثييم
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اختلف ي ييت ال ن ي ييائس المس ي يييحية ع ي ييد كل ي ييك فيم ي ييا بينه ي ييا ف ي ييي ت ي يياريخ ه ي ييذا العي ي ييد تحدي ي ييدا
(والمضييحك أي يييتم توحيييدا هييذا العييام  2007فييي افيية ال نييائس وف يا لتيياريخ اثوليكييية
روما – ضمن محاوالتها المستميتة لتوحيد ال نائس ل ي تتصد .للمد اإلس مي
:326

بدأت عمليات إضفاء ال وانين والع ائد المسيحية على ال انوي الروماني وايداد الموقف
ص ييعوبة ض ييد العبي ييد :فل ييم ع ييد قت ييل العب ييد مث ييل ريم يية ،ومن ييع التحي ي ييق م ييع أي س يييد
يتسبب في تعذيب وقتل أحد العبيد وفي نفييس الوقييت تييم إلغيياء حييق العبيييد فييي اللاييوء
إلييى ال ضيياء وإي تااسيير وت ييدم لل ضيياء تييل ب ي تح يييق! مييا تييم سيين قييانوي س يم

للف راء ببيع أ فالهم عبيد – وهو ما اي ممنوعا فيما مضى
:361

قام اإلمب ار ور ولياي تعادة حرية الع يدة وسم

العودة إلى تعييدد الييد انات الوثنييية،

والحييد ميين سييلطة ال نيسيية وال ساوسيية فييدبرت ال نيسيية اغتيالييه وألص ي ت اسييمه ععييارة
« ولياي المرتد» التي شار بها إليه في افة الوثائق حتى يومنا هذا
:380

اإلمب ار ور تيودوي علن المسيحية د انة رسمية للدولة ،ويطلق بدعة اقييت ا الهر ية

الهر ي يية ه ي ييم ي ييل م ي يين عت ي ييرض عل ي ييى الع ائ ي ييد وال ي ي اررات المس ي يييحية ،ومنه ي ييا :من ي ييع
و ا
اال تماع ييات ،من ييع التعل يييم ،من ييع المناقش ييات والم ييداوالت العام يية ،من ييع المس ييا
تأليه سوا

ما بييدأ اضييطهاد أتعيياا ييل األسيياقفة الرافضييين لتأليييه السييد المسييي

ببدع يية
ف ييد

كان ييت ال نيس يية ت ييأمر ييأي تف ييأ عي ييونهم وتح ييرق أعم ييالهم وتح ييرقهم أحي يياء وق ييد أص ييدر
تيودوي خمسة عشر مرسوما ضد الاماعات الم تلفة المتهمة الهر ة

أعوام  381و 383و:391

أص ييدر اإلمب ار ي يور تيي يودوي ماموع يية م يين ال ي يوانين الق ييت ا المرت ييدين ع يين المس يييحية

لصال أي ع يدة أخر .ما فيهييا اليهود يية ،وبييدأ األسي ف تيوفييل فييي اإلسييكندرية بهييدم
كافي يية المعابي ييد وأمي يياكن الععي ييادة غيي يير المسي يييحية ،ومنهي ييا معابي ييد ارلهي يية الرومانيي يية في ييي
اإلسييكندرية ومعبييد سييرابيس والمكتعيية الشييهيرة و يياي ييأمر اسييت دام األحاييار النا ميية

19

ع ي يين ه ي ييدم المعاب ي ييد لبن ي يياء ن ي ييائس للد ان ي يية الوحي ي ييدة الت ي ييي أص ي ييع مس ي ييموحا به ي ييا ف ي ييى
اإلمب ار ورية
وفييي رومييا قييام العا ييا سيييريس فييرض قسيم اليوالء ليسييوا علييى مالييس الشيييوا بييدال ميين
الوالء للله وبيتير ،ما أمر بنرا تمثال النصر من المالييس ليوضييع الصييليب وهييو

مييا كشييف ،ميين ناحييية أخيير .إلييى اسييتمرار الييد انات الوثنييية حتييى ال يري ال ار ييع ي إك أي
ال نسي يييين ح ي ياولوي في ييرض ف ي يرة أي العي ييالم أس ي يرا تحي ييول إلي ييى المسي يييحية مني ييذ أولي ييى

خطواتها!
:401

الب ال د س أغسطين أس ف ارتانيية ،ويعييد ميين آ يياء ال نيسيية ،ييأي يييتم تييدمير افيية

المعابد والمكتعات الوثنية في مدينيية ارتانيية ،مثلمييا حييدث فييي رومييا وفييي اإلسييكندرية

ويعد تا ه المعنوي« :معحييث فييي الحيير العادليية» ميين ال تا ييات التييي بييررت الحييرو
الصليبية عد كلك فالحر العادلة فى نظرا تعنى اقت ا ارخر حما ة للمسيحية
:448

فييى هييذا العييام  ،448أصييدر اإلمب ار ييور تيييودوي الثييانى ق ي ار ار حييرق تييا

الفيلسييوا

اليون ي ييانى ب ي ييورفير ( 305-234الس ي ييور .األص ي ييل وتلمي ي ييذ أفل ي ييو ين ،المعن ي ييوي "ضي ي يد

المسيحيين" والمكوي من  15مالدا ،ألنه يها م المسيحية
:590

عييد العا يا ريا يوار األول مبتييدا الحييرو الصييليبية ،ف ييد أرسييل إلييى ن ياديو

حيياكم

إفريايا في العصر الروماني يدعوا إلى شن العديد من الحرو في المنا ق المحيطيية
ه إل عار النا

علييى الييدخول فييي المسيييحية

مييا أرسييل خطا يا إلييى أسي ف فيينييا فييي

فرنسا ول فيه« :بلغ إلى علمنا معلومة أك رها كل خال وهي أنهم ومييوي بتييدريس
ال واع ييد اللغوي يية ف ييي أبرش يييتك»! وب ي ي ا أوام يرا من ييع ت ييدريس قواع ييد اللغ يية ق ييام من ييع
الث افة الرومانية واللغات والعلوم والفلسفة

فيما بين القرن السابة والخامس عشر:

مع اختفيياء المكتعييات ال بيير .وغيرهييا فييي ال ييروي الوسييطى والمنييع التييام لعمليييات النشيير
ومنييع التعليييم فييي أوروبييا واإلمب ار ورييية الروماني ية السييا ة سيييطرت ال نيس ية واحت ييرت
20

ماييال ال تا يية واإلع ي م ،وأغرقييت الشييعو فييي الاهييل
ال تي ي يا

الم ي ييد

مييا منعييت األتعيياا ميين ق يراءة

أو االحتف ي يياي بنسي ي ي ة من ي ييه وفرض ي ييت س ي ييلطانها مح ي يياكم التفت ي ييير

وانتشييرت بدعيية حييرق السيياحرات أحييياء و ييل ميين

الفهييا أو يتصييد .لهييا أو تيير .فيييه

أنه يهدد يانها
:804

قام اإلمب ار ور المسيحي شيارلماي فييرض التنصييير ييأي عييرض اعتنيياق ال اثوليكييية أم

قطع الرقعة وس طت عشرات ارالا من الرؤو

القرن الحادي عشر:

انفصال نيسة الشرق سبب ال

معار ة ال نيسة

ا حيول اسييت دام ال مييرة فييي عمييل خبيير المناوليية

وتعادل ا ا روما وال سطنطينية اللعنات حول صنع هذا األف ارستيا ،وامتدت الحييرو
ال

فية سبب هذا الن طة حتى عام  1990التي انييدلعت فيهييا الحيير بيين ال اثوليييك

واألرثوك س في يوغسي فيا وال تيرال ال نيسيية الرومييية تفييرض أي ال بيير والنبيييذ يتحييول
في طن األتعاا إلى لحم ودم المسي فع وح ا
:1179

مامييع مدينيية الت يراي الثالييث ف يرض «وض يع العبود يية» علييى ييل الييذين يتعيياملوي مييع
المسلمين أو دموي لهم العوي
:1224

ير حييرق اله ار يية أو قطييع لسييانهم وف يا لدر يية
أصييدر اإلمب ار ييور فريييدريك الثيياني أمي ا

الاريمة وفي عييام  1231أقيير الدسييتور الصي لي ال يرار المطلييق حييرق اله ار يية ،وتييم
تطبيق نفس ال رار في فينسيا
:1255

ار حرق ييل المسيييحيين الييذين اعتن يوا اإلسي م
أصدر ألفونس الحكيم ملك قشطالة قر ا

:1274 –1255

عد ال د س تومييا ميين عييار علميياء ال اثوليكييية ،وميين أعمالييه تييا

«مامييل ال هييوت»

الييذي ييينص فيييه علييى ضييرورة قتييل اله ار يية وقامييت محيياكم التفتييير بتنفيييذ مييا الييب
ييه ،معنييى :إكا أقيير الايياني واعتييرا

ط ييه ،وهييو يياد إل يى المحرقيية ليييتم حرقييه حي يا
21

ت ف ييف عن ييه الع وب يية يأي ت ييل ش يين ا ،والفلس ييفة التومي يية تع ييد الفلس ييفة الرس ييمية لل نيس يية
ال اثوليكي يية ،وال تي يرال تستش ييهد أعمال ييه ،وق ييد ت ييم إنش يياء مح يياكم التفت ييير رس ييميا ع ييام
1231
1347م:1354

انييدلع الطيياعوي فييي أوروبييا وقييام ال ساوسيية ال اثولي يك ييتع ي أي اليهييود قيياموا بتسييميم
آ ار المياا وتم إ ادة  350تامعا لليهود في ألمانيييا إلييى نييو إ طاليييا
أمر منعهم دخول المدي ال بر .رل ساريا حتى ال ري الثامن عشر
ا

مييا أصييدروا

:1478

ت ييم توحي ييد أس ييعانيا ش ييماال و نوبي يا ب ييرواج فرديناني يد م يين آ ار ييوي وإيي يرابي م يين قش ييطالة
للتصييدي للو ييود اإلس ي مي فييي الييب د وقييد حص ي عل يى مواف يية العا يا إلقاميية محيياكم
تفتير في أسعانيا من أ ل اقت ا المسلمين

:1482

أكاق اإلمب ار ور فرديناند المسلمين مر العذا

عد س وط األندلس على مدار عشيرين

عام ييا ،وص ييدر ف ييي عه ييدا مرس ييوم يابوي تنش يياء مح يياكم التفت ييير ف ييي أكت ييوبر 1483

وعن ييد وفات ييه انت ييل الحك ييم إل ييى حفي ييدا ش ييارل ال ييامس ال ييذي أوص يياا ييدا أي ينص يير

ال اثوليكييية سييحق المسييلمين سييح ا وت ييدم لهييم المسييلموي شييكو .تضييررهم ميين قييانوي
تنصي يييرهم ي يياإلكراا ويطي ييالبوي السي ييمام لهي ييم ي ييالهارة في ييأمر بتشي ييكيل محكمي يية ابويي يية

أص يدرت حكم يا يأنهم تنصييروا اختيييارهم وال حييق لهييم ال ييروج ميين الييب د وميين يهيير
عد أنه خرج عن المسيحية فياب قتله
وإمعان يا فييي إكالل المسييلمين الييذين خضييعوا للتنصييير أصييدر شييارل ال ييامس مرسييوما
مل يي يا في ييي  1511/6/21يل ييرم المسي ييلمين بتس ييليم تي يبهم الديني يية والف هيي يية وحرقه ييا في ييي
ار بتنصييير ييل
الميداي العام تحت إشراا أحد ال رادلة ،وفي  1524/3/12أصييدر قير ا
ار حظر على المسييلمين الت ا ييب اللغيية
مسلم ي على دينه وفي  1526أصدر قر ا
العربييية أو تعليمهييا ألبنييائهم وفييي  1566أصييدر فيليييب الثيياني قانون يا حييرم الت ا ييب
العربية وتم فرض لغة ال شطالية لغة للت ا ب والتعامل
:1492
22

رد اليهود والمسلمين ميين أسييعانيا عييد ت ييييرهم التنصييير أو الطيرد وقييام العا يا طلييب
تنفيييذ نفييس اإل يراء ميين الملييوك ارخ يرين وميين يياي بييل التنصييير يييتم اختعييار مييد.
إ مانييه ييأي فييرض عليييه أكييل لحييم ال نرييير وميين يياي يععييد الطبييق يييتم حرقييه علييى أي
«إ مانه» مريت
القرن الساد

عشر:

عندما قررت ال نيسة استععاد المرأة من االشتراك في الاوقة الموسياية ال نسية لاييأت

عل ييى إخص يياء األ ف ييال ال ييذين يتمتع ييوي أصي يوات ميل يية حت ييى تظ ييل ل ييديهم الطع ييات
الصوتية العليا أو الرفيعة ورلت هذا العادة سائدة حتى ال ري 19

 :1547شهادة النقا العرقي:

لييم تعييرا أسييعانيا حرييية الع يييدة إال فييي فت يرة الحكييم اإلس ي مي؛ حيييث ان يت الرسيياالت

الي ييث ث تمي ييار

كي ييل حريي يية ومي ييا أي اسي ييتولى المسي يييحيوي علي ييى الحكي ييم حتي ييى قامي ييت

ال نيس يية ف ييرض التنص ييير عل ييى المسي ييلمين واليه ييود واخت ييرا ال اثولي ييك ش ييهادة الن ي يياء
العرقييي ( La limpiezaل ييي يييتم قصيير الورييائف الحكومييية والمهييام ال نسييية علييى

ميين يتمتعييوي الن يياء العرقييي أييين ينحييدروي أ يا عيين ييد ميين مسيييحيين ثييم امتييد هييذا
ال يرار إلييى امعيية س ي منك التييي انييت تطلييب شييهادة الن يياء العرقييي ميين الطلعيية عنييد
التحاقهم الاامعة و انت محاكم التفتير هي التي تصدر هذا الشهادات ولييم تلييغ إال
في عام  1835وإي رلت تطلييب ميين المانييدين وميين المرشييحين للورييائف العليييا حتيى
عام 1865
« :1559اإل دكس» (.)Index

أد .اخت يراا المطعع يية إل ييى ت اريي يد ع ييدد ال ييذين مك يينهم الت ييرود ييالعلم والمعرف يية فتص ييدت

ال نيسي يية لي ييذلك في ييرض قي ييانوي «اإلني ييد س» أي اإلداني يية ،وهي ييي قي يوائم ال تي ييب الممني ييوا
اال

ا عليها وت وم اللانة المس ولة عنها م ار عة افيية المطبوعييات وتصييدر قائميية

رسييمية ال تييب الممنوعيية وبصييدور هييذا ال يرار هيير العديييد ميين الناش يرين اإل طيياليين
إلى سويس ار وألمانيا عيييدا عيين سييلطات هييذا اللانيية ،وصييدرت آخيير قائميية رسييمية عييام
( 1961إال أي عمل هذا اللانة ال يال قائما صورة غير رسمية لمحاصرة أي تا

23

مييس ال ييياي ال نسييي مثلمييا حييدث مييع روا يية داي بيراوي «شييفرة دافنشييي» و ييل الحمليية
التي قادتها منظمة «أوبس داي» التا عة لل نيسة
:1572 – 1566
ف ر العا ا بيو

ال امس أنه أ ام اي يت أر

لانة محاكم التفتير أشييعل بيد ييه النيار

ليوق يد مائيية محرقيية لله ار ية وفييي عييام  1569أصييدر أوام يرا طييرد المسييلمين واليه يود
ميين دول ية ال نيسيية وأ ارضيييها وفييي  ،1568/2/16وقييع أول ق يرار ييأمر ال تييل العرقييي
القييت ا سييكاي هولنييدا الييذين اعتن يوا البروتسييتانتية فأصييدر أواميرا للملييك فيليييب الثيياني
ملك أسعانيا – و انت هولندا تتععه ،إل ادة مامل كلك الشعب وبعد عشيرة أ ييام لييب
الملييك ميين دوق ألعييا تنفيييذ قيرار العا ييا وتمكيين دوق ألعييا ميين قتييل ثمانييية عشيير ألفيا ميين
الهولنييديين وعنييد ت اريييد ثييورة الشييعب عليييه أعييادا الملييك إلييى أسييعانيا وأسييند إليييه مهميية
رسمية مماثلة في البرتغال للت لص من المسلمين واليهود

أواخر القرن الساد

عشر – مطلة القرن ال امن عشر:

إ ادة سكاي األميريكتين ييالغراة األسييعاي وغيييرهم ومعاونيية ر ييال ال نيسيية الييذين يواكبييوي
الحم ي ت العسييكرية منييذ نشييأة ال نيسيية وحتييى يومنييا هييذا (وليييس مث يل احييت ل الع يراق

وفرق المعشرين بععيد
:1609

عي ييد أي ت لصي يت ال نيسي يية مي يين اليهي ييود بي ييدأت مطي ياردة المسي يلمين حتي ييى أول ي ييك الي ييذين

خض ييعوا للتنص ييير ،وعني ييدما خش يييت محي يياكم التفت ييير أي فل ييت مي يين براثنه ييا أي مسي ييلم
لبييت ميين الملييك ييردهم ميين أسييعانيا إلييى شييمال إفريايييا وي ييدر تعييداد ميين تييم ييردهم
حيوالي ث ثيية م يييين نسييمة فييأقفهر الرييت وانت سييت التاييارة واألعمييال وخعييأت عاليية
الحييياة اليومييية إلييى أي تييم تعييويل ميين شييغل مكيانهم وبعييد أي تييم يرد آخيير ماعيية
ير تنفسييت أسييعانيا الصييعداء عييد
من المسلمين أعليين بييير مفتشييي المحيياكم قييائ « :أخيي ا
أي انتص ييرت النظاف يية عل ييى العف يين» (والمض ييحك أن ييه عن ييدما اس ييتحم مل ييك فرنس ييا ف ييي

ال ري الساد

عشر دخل التاريخ بذلك الحمام األول!

:1650
24

اس ييتعاي األسي ي ف يييمس أوش يير ف ييي أيرلني يدا ال ت ييا

الم ييد

لمعرف يية عم يير األرض

واكتش ييف أنه ييا خل ييت ي ييوم  4004/10/23ق م ! والطري ييت أن ييه قب ييل كل ييك ع ييام يياي
بلي يير اس ييكال ،الع ييالم الفرنس ييي ،ييوم بت ييوين أول آل يية حاس ييعة وه ييو م ييا كش ييف ع يين

الفارق الشاسع بين الع لية ال نسية والع ليية العلمييية التييي رلييت ال نيسيية تحاربهييا بييدأ
ال كل وال يهدأ
:1832

كانت أوروبا قد اهترت العديد من الحر ات الثورييية فلييم تعييد الشييعو تتحمييل األنظميية
السياسييية ال اضييعة لل نيسيية أو التييدخ ت ال نسييية فييي الحييياة العاميية التييى يادت فييى

ال روي الوسطى ف ام العا

رياوار الساد

عشر تع ي خطا ه الرسولي المعنوي

« »Mirari vosي يدين في ييه« :حري يية الع ي ييدة المعد يية والت ييي تمه ييد الطري ييق رراء ته ييدم
ال نيسي يية والدولي يية»

مي ييا أداي حريي يية الصي ييحافة والمنظمي ييات التحرريي يية وحريي يية التعلي يييم

وسيييادة الشييعب واالنت ا ييات الحيرة وهييو مييا كشييف عيين مواصييلة ال نيسية فييي محاربيية
الت دم والحرية و ل ما مكنه أي مس يانها ،و ل ما فرضته من ع ائد وقيوانين عبيير
الماامع على مر العصور
:1848

ثييورة سييكاي رومييا ضييد الد تاتورييية العابوييية وقييد تييم ييرد العا ييا بيييو

التاسييع وإع ي ي

النظام الامهوري ،وهدم د اري معرل حي اليهود إال أي السلطات الفرنسيية قييد قامييت
تعادة العا ا في العام التالي وقتل المعارضين رميا الرصام
« :1863السيالبو » ()Syllabus
قام العا

بيييو

التاسييع تصييدار وثي يية «السيي بو » ،وهييي شييف يتضييمن مييا أ لييق

علي ييه أخط يياء العص يير الح ييديث الت ييي ا ييب محاربته ييا وه ييي وثي يية ش ييبيهة اإلن ييد س
ال اصة ال تب الممنوعة ومما اعتبيرا العييا
في ييي البلي ييداي ال اثوليكيي يية تاي يياا

ي ييو

ميين األخطيياء :الييرواج المييدني ،التسييام

الي ييد انات األخي يير ،.حريي يية الع يي ييدة ،الليبراليي يية،

االش ييتراكية ،الث ييورة ض ييد الحك ييام الش ييرعيين ،انت يياد الس ييلطة الرماني يية للعا ييا ،ف ي يرة ت ييدم
اإلنساي عن ريق الع ل ،المطالعة عدم تدخل ال نسيييين فييي ماييالي العلييوم والفلسييفة

25

وفي عام  1870فرض مامع الفاتيكاي األول قانوي معصييومية العا ييا ميين ال طييأ ييأثر
ر عي ل ي يتأكد من أي ما أدانه «السي بو » ال مكن إنت ادا وأنه ال ر عة فيه
:1871

أعليين العا ييا أنييه ميين ح ييه حرمياي أي شي ص إكا شييارك فييي االنت ا يات اإل طالييية ألنييه
سييهم بييذلك فييي حرميياي العا ييا ميين سييلطاته المدنييية إال أي كلييك لييم منعييه ميين معار يية
الحر اإل طالي ال اثوليكي عندما تم اإلع ي عن ت وينه برآسة أحد ال ساوسة

:1945 – 1918
سيياندت ال نيسيية ييل األنظميية الد تاتورييية الشييمولية فييي أوروبييا ودافعييت عيين يرائمهم
مثلما حدث فييي النمسييا الفاشييية ،وإ طاليييا حيييث فرضييت فييي اتفاقييية مييع النظييام الفاشييي
أي ال اثوليكي ي يية د ان ي يية الدول ي يية و ي ييذلك ف ي ييي ألماني ي ييا ع ي ييام  1933حي ي ييث أي ي ييد الح ي يير

ال اثوليكي مطلق سلطات هتلر ،وتضامنت مع النايي ضد الشيوعية

وف ييي أس ييعانيا أش ييعلت ال نيس ية الث ييورة ف ييي  1931/5/7ض ييد النظ يام الامه ييوري وقام يت

مساندة ف ارن و وأسفرت هذا الحر األهلييية عيين قتييل أكثيير مين مليييوي أسييعاني وعنييد

انتصييار الييد تاتور فران ييو أميير تعييدام أكثيير ميين مييائتي ألييف سيياين ،مييا قامييت ييل
كنائس ال اثوليك مساندة فران و ضد النظام الامهوري ،وأعلن العا ييا أي ييل ميين تلييه
الامهوريييوي عيد شيهيدا ميين شيهداء ال نيسيية وسيرعاي مييا قييام ف ارن ييو بتعيييين عييدد ميين
أعضاء منظمة «أوبس داي» في الحكومة وت اريييد عييددهم حتييى أصييع

مثييل أكثيير ميين

نصف أعضاء الو ايرة
:1941

عن ي ييدما ا ت ي ييام األلم ي يياي يوغسي ي ي فيا ع ي ييام  1941ال ي ييب أنت ي ييي ي ييافليتس ال ي يياثوليكي

المتعص ييب اس ييت ل رواتي ييا لياع ييل منهي ييا دولي ية اثوليكي يية نموك ي يية اي ييادة ال نيسي يية
والعييا

بيييو

الثيياني عشيير وتييم إك يراا الصيير األرثييوك س علييى اعتنيياق ال اثوليكييية

وبلغ عدد ال تلى الصر حوالي أربعمائة ألف نسمة
:1985
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فييي مطلييع الثمانينيييات ميين ال ييري العش يرين اهييد علميياء ال هييوت فييي أمريكييا ال تينييية
لنشي يير الهي ييوت التحي ييرر عي ي يدا ع ي ين قعضي يية ال نيسي يية ال اثوليكيي يية والي ييدفاا عي يين الف ي يراء
واالبتعيياد عيين البييذا الييذي تتمييرا فيييه الايييادة الفاتيكانييية وقامييت لانيية ع يييدة اإل ميياي،
وهييو المسييمى الاديييد لمحيياكم التفتييير ،تدانيية األس ي ف ليونيياردو بييوا ومحاكمتييه وتييم
حرمانه ومنعه من ال تا ة وخيرته ما بين المنفى أو الطرد مين سييلك ال هنيوت ،فاختييار
الطرد
:1990
اندلعت الحر الدينية في يوغس فيا منذ الثمانينيات و اي ال روات تعييع نيسيية رومييا
بينم ييا الص يير تع ييع نيس يية بيرنط يية األورثوك س ييية وعن ييدما أعلن ييت رواتي ييا اس ييت لها
اعت ييرا به ييا الفاتيك يياي وأرس ييل مندوبي ييه إل ييى اف يية البل ييداي األوروبي يية ل عت ييراا الدول يية
ال اثوليكية الاديدة ثم تحالف االثنيياي إل ييادة المسييلمين ومنهييا مايرة وسييوفا التييي رام

ضييحيتها ق ار يية تسييعة آالا مسييلم ،وكلييك تحييت حما يية ال ييوكات الييررق لألمييم المتحييدة

وعلييى م يرأ .ومسييمع ميين العييالم أ مييع الييذي أل يف الفر يية والصييمت إكا مييا يياي األميير
يتعلييق اإلس ي م والمسييلمين (وال فييت للنظيير أي المحكميية الدولييية التييي نظييرت قضييية
ه ييذا الما يرة ه ييذا الع ييام رفض ييت اعتعاره ييا يرائم قت ييل عرق ييي «ك ييي ال ي ييتم دف ييع م ي ييين
اليوروهات تعويضا للمسلمين» وف ا لما تناقلته الارائد الفرنسية
:1994

مسيياندة ال نيسيية الحيير الدينييية فييي روانييدا بييين التوتسييي والهوتييو ،والتييي ارم ضييحيتها
أكثر مين ثمانمائيية ألييف ميوا ن وحاولييت نيسيية رومييا حما يية ال ساوسيية الييذين أسييهموا
في إحراق ال

ين أحياء وهم حتموي أبنية الهنا رالتا عة لل نيسة .

وال ن ييول هنييا شييي ا عيين فضييائ الشييذوك الانسييي فييي ال نيسيية ،وال عيين فضيييحة ال ييري
العشرين وقيام ال نيسة بدفع أكثر من مائتين مليييوي دوالر تعويضييات ألهيالي األ فييال
المتضررين في نيسة بوسطن أمريكا فيما بين  1997و2000

وقي ييد ك ي ييرت هي ي يية اإلكاعي يية البريطانيي يية في ييي  2007/7/15أي بي يير .أبرشي يييات ال ي ييروم
ال اثولي ي ييك ف ي ييي الوال ي ييات المتح ي ييدة دفع ي ييت ح ي يوالي  660ملي ي ييوي دوالر لتس ي يوية قض ي ييا ا
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االعتي يداءات الانس ييية الم ييتهم فيه ييا قساوس يية ف ييي م تل ييف ال ن ييائس األمريكي يية ،وأي م ييا
دفعته هذا ال نائس منذ عام  1950عد أكثر من ملياري دوالر!
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التاريخ اإلجرامي للبابوية

حظى السال العابوي برقم قياسي في الفساد واإل رام عبيير ال ييروي ،فالتيياريخ الحاي ييي

للعابوييية مكييوي ميين فض يائ ووحشييية وماييوي وفييرض اإلرهييا

والحييرو وال تييل العم يد

ع ييدة أس يياليب ،م ييا يوص ييفوي ييال أخ قي ييات الت ييى تم ييأل فض ييائحها عشي يرات ال ت ييب

والس ييا ت عل ييى م يير الت يياريخ والص ييورة الت ييي حفظه ييا له ييم ه ييذا الت يياريخ والم رخ ييوي

المعاص ييروي ال ع ق يية له ييا م ييا ح يياولوي إض ييفائه حالي يا عل ييى تل يك الف يية الت ييى تت ي أر
كرسى العابوية من وقار وورا

ول ييد ت ييم تريي يت حي يياة الع ييابوات حي ييث إي العدي ييد م يين األتع يياا ال مك يينهم تص ييور م ييد.

االنحي ل السييائد فييي الييب ط العييابوي ،منييذ ت وينييه ،وال مييد .الوحشييية التييي اتسييموا بهييا
فييي موا هيية خصييومهم ،خاصيية عنييدما انييت السييلطة المدنييية فييي أيييديهم وحاي يية مييا
عاشته العابوية من أحداث مشينة مثل ح ييائق ال سييا ة لهييا فييي تيياريخ األد يياي أسيرا

فه ييو ت يياريخ ممت ييد عب يير ق ييروي ويل يية ت ييداخلت في ييه عملي ييات اإلتا ييار بي ينفس منص ييب

العابوية ،والفضائ واإلعتداءات والتروير والتحريت وال تل بوحشية ،إلييى در يية أي قييام
أحدهم بوضييع السييم فييى قييرم المناوليية لي تييل غريمييا لييه ( ار ييع نيكيوال بوالنايييه 1722ي

و تا ه المعنوي "فضح المسيحية" 1759

وي ول توني اشبي في حثه عن «التاريخ اإلجرامممي للبابويممة»« :إنييه علييى الييرغم ميين
الت عييب فييي السييا ت وإ ييادة العديييد ميين الوثييائق حتييى ال تع ييى هن ياك شييهادات علييى

كل ييك الت يياريخ الم س ييف ،فهني ياك العدي ييد م يين م ييذ رات ع ييل العي يابوات الت ييي أفلت ييت مي ين
اإل ادة ،وال طا ات والت ارير المتعادلة مع سفراء أ انب في ال رسي الرسييولي ،ووثييائق
تييم تاميعهييا ميين األدي يرة  ،إضييافة علييى سييا ت ماييالس الشيييوا الروميياي ومحاضيير
الالسات ال نسية في لندي  ،وخاصيية نسي ة أصييلية ميين «موسمموعة دممدرو» الفرنسييية

«والت ييي م ييا إي ت ييم ععه ييا حت ييى أم يير الع ييا

ليمن ييت الثال ييث (م يين 1769 – 1758

يور عنييد صييدورها عييام  »1759وهييو مييا سيم
حرقهييا في ا

ال شييف عيين كلييك اإلنحطيياط

المتفييرد للعابوييية منييذ أولييى خطواتهييا إك إي ال داسيية التييي حيياولوي إض يفاءها اليييوم ال
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و ييود لهييا فييي تلييك الوثييائق التيي تشييكف عيين عييدم أمانيية ال ييائمين علييى ال نيسيية س يواء
أيي ييديهم أو أيي ييدي مي يين عاصي ييروهم ويكفي ييي أي نطي ييالع مي ييا تعي ييه ريتشي ييارد بينيي ييت عي يين
«العابوييية» قييائ  « :ييدر مييا قتلتييه العابوييية بييرعم الهر يية ح يوالي خمسييين مليون يا ميين
العشر»!
وقي ييد رلي ييت المسي يييحية تحي ييار خاصي يية أ ي ييام سي يييفريو
( 305-284و ي ي يياليريو

( ، 211 – 193وديو لسي يياي

( 311 – 303م ي ي يين ي ي ييراء أفع ي ي يال ر اله ي ي ييا ومح ي ي يياوالتهم

المتواصييلة للسيييطرة علييى السييلطتين :ال نسييية والمدنييية وي ييول المي را فيليييب شيياي فييي

كتا ييه عيين «تيياريخ ال نيسيية ال اثوليكييية»« :كيياي اييب حييرق أي نس ي ة ميين األنا يييل
وتاريد المسيحي وحرمانه من الورائف العامة ومن ح وقه المدنية و اي علييى ميييع
المس يييحيين ت ييد م ال يرابين لةله يية الروماني يية وإال ت ييم إع ييدامهم وق ييد انته ييى االض ييطهاد
صدور مرسوم مي نو عام  313الذي أ ام حرية الع يدة للمسحيين الوثنيين»

وي ييول بيني ييت ،ال ييس الس ييابق ،ف ييي تا يه ع يين «البابويمممة»« :وفيم ييا ب ييين ال ييري ال ار يع

وال امس تمت إكا يية اإلنايييل األصييلي واسيتبداله تدخييال الط ييو

وبعييل الممارسييات

الوثني يية تض ييفاء لمع يية مس يييحية عل ييى الس ييط  ،و لم ييا ت اري ييد االبتع يياد ب ييين االثن ييين ت اري ييد

اإللحام علييى الاانييب الشييكلي والسييلطوي ومييا أي اسييت رت هييذا الوا هيية حتييى ياي ال

بد من أي كوي لها ممثلها الرسمي»

وف ييي أواخ يير ال ييري ال ييامس الم ييي دي ت ييوي ال هن ييوت ال ييذي تاي ي أر عل ييى الاي ييام ب ييدور
الوسييا ة بييين األتعيياا وربهييم فأصييعحت ال نيسيية تلييك الم سسيية التييي سيييطر عليهييا
كلي ييك التي ييدرج الهرمي ييي مي يين ر ي ييال الي ييدين وبانت ي ييال م ي يير اإلمب ار وريي يية الرومانيي يية إلي ييى
ال سييطنطينية عييام  330ت ارييدت سيلطة أسي ف رومييا معلنيا أنييه ميين ح ييه اعييت ء عييرش
يدير حكييم سييوا العييالمي وبييذلك اسييتولت نيسيية رومييا علييى
روما لياعل منه م عدا ي ا
اإلمب ار وري ي يية الغربي ي يية لتص ي ييع م ي ييع الوق ي ييت امت ي ييدادها الحاي ي ييي :أي أي اإلمب ار وري ي يية
الرومانية لم ت تف ،وإنما قد تغير اسم رئيسها من الايصر إلى العا ا!
دائر آنذاك بين إنطاكيا واألسكندرية وال د
وبينما اي الصراا ا

وروما لمعرفة ميين فييي

تل ي ييك ال ن ي ييائس س ي ييتتولى الاي ي ييادة ،انحص ي يير الصي ي يراا ب ي ييين روم ي ييا وال س ي ييطنطينية إال أي
اإلمب ار ييور وس ييتياي األول ق ييد ق ييام تض ييفاء الس يييادة عل ييى أس ي ف روم ييا لتت ييرعم قي ييادة
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يار م يين  538وال عن ييي كل ييك أي وس ييتنياي ق ييد أس ييس العابوي يية،
ال ن ييائس األخ يير .اعتع ي ا
يار م يين الع ييام الت ييالي أص ييع ف ييي وس ييع «الحب يير
وإنم ييا ق ييد أرس ييى قواع ييدها األول ييى واعتع ي ا
األعظم» و اقمييه ت ييوين محيياكمهم ال اصيية وفييرض الع وبييات علييى المييدنيين الييذين ال
ينصيياعوي لألواميير ال نسييية و بروتهييا والمعييروا أي ل ييب "الحبيير األعظ يم" هييذا ياي

أحييد ال ييا

الاياس يرة الروميياي واسييتولى عليييه العييابوات ميين ضييمن مييا اسييتولوا عليييه فييى

مسيرتهم ال ائمة على التروير والتحريت!

وفييي ال ييري الثييامن بييدأت ال نيسيية تلييوم بوثي يية تسييمى «معيية قسييطنطين» وثي يية تيينص
علييى أي اإلمب ار ييور ق ييد تن ييايل إل ييى العا ييا سلفس ييتر أس ي ف روم ييا ( 335 – 314ع ين
ييرء بييير ميين ممتل ات يه وأموالييه وقصيير الت يراي ،وهييو ميين أ مييل قصييور العييالم ،وتيياج
اإلمبر وري يية وحليه ييا ،وإمب ار وري يية بيرنط يية «ألن ييه ال يلي ييق
ا
الس ييلطة الديني يية ،والنياش ييين
ييأي إمب ار ييور دنيييوي أي متلييك أ يية سييلطة فييي المكيياي الييذي يو ييد فيييه رئيييس الد انيية

التي أقامه هللا عليها»!!
ثييم ثبييت أي ه ييذا الوثي يية م يرورة ،قييد تمييت ص ييياغتها قب يل ع ييام  754إك ييول الم ي را

ويلييي« :إي مييا يثبييت تروييير هييذا الوثي يية هييو أنهييم عليوا قسييطنطين ،فييي ال ييري ال ار ييع،
ست دم اللغة ال تينية السائدة في ال ييري الثييامن» – أي عييد أربعيية قييروي ميين التطيوير

والتغيير اللغوي! و انيت ال نيسية تسيارا حييرق ييل ميين اييرؤ علييى عييدم تصييديق هييذا
الوثي ة أو التشكيك في مصداقيتها ل نها لم ت م تعادة ما اسييتولت عليييه مو بهييا عييد
أي انفضي أمرهييا! وفييي ال ييري التاسييع عشيير اضييطرت ال نيسيية إلييى االعتيراا بتروييير
ه ييذا الوثي يية ،والعدي ييد غيره ييا ،وم ين الس ي رية أي تع ييرا ييل ه ييذا الوث يائق الم يرورة ف ييي
التيياريخ ال نس يي ععييارة «الترويير الييورا» ،وهييو مييا سييوا نتناولييه فيمييا عييد شييىء ميين
التفصيل!
وف ييي ع ييام  800مي د يية ر ييع ش ييارلماي ،مل ييك البل ييداي الرومي يية الارماني يية ،أم ييام العا ييا

ليوي الثالث ل ي وم بوضع تاج الغر اإلمب ار وري على أرسييه وال فييت للنظيير أنيه
فييي عييام  538قييام اإلمب ار ييور سييتنياي تضييفاء ل ييب «الحبيير األعظييم» علييى أس ي ف
رومييا وبعييد  262عامييا هييا هييو العا ييا ييوم بتتييوين اإلمب ار ييور! وهييو مييا كشييف عيين
سرعة ال طوات التي تمت لتغيييير األحيوال لصييال العابوييية وأ ماعهييا ف ييد عييم الفسيياد
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صورة فا رة في الماييال العييابوي عييد اسييتي ئه علييى ثييروات وممتل ييات ائليية مو يب
تلك الوثي ة المرورة

ير
وي ول األس ف المي را فييروي رناهييام عيين ييابوات ال ييروي الوسييطى ومييا عييدها« :كثيي ا

منهم انت حييياتهم ما نيية ،وبعضييهم يياي مييار السييحر ،والييععل ارخيير غييارق فييي
الحييرو والمييذا

والمكائييد إضييافة إلييى اإلتاييار فييي الم دسييات والورييائف الدينيية بييل

و يياي عضييهم ال مييت إلييى المسيييحية صييلة النحطيياهم اإل ارمييي و ييأنهم أبنيياء أبيييهم
الش يييطاي»"( ،مه ييد المس ييي "  1877وال أدل عل ييى كل ييك م يين ع ييل األق يوال الم ييأثورة
التييي حفظهييا لهييم التيياريخ ،ميين قبيييل األس ي ف أوسييبيو
«إنييه ميين أعمييال الييورا أي ن ييدا ون ييذ

( 339 – 260الييذي ق يال:

إكا أدت هييذا األعمييال إلييى ايدهييار مص يال

ال نيسيية»! أو تلييك الععييارة الشييهيرة التييي قالهييا العا يا ليييوي العاشيير (: 1521 – 1513

«كييم نعلييم تماميا مييا أضييفته علينييا ميين مكاسييب تلييك ال صيية ال رافييية ليسييوا» ،وال ن ييول
شي ا عن ععارة ال د س بييولس اليذ .ييول ألهييل رومييية أي ماييد هللا قييد إيداد كذ ييه !:
"فتنه إي اي ماد هللا قد إيداد كذبى لمادا فلماكا أداي أنا عد" ( ! 7 : 3
وفي واقع األمر إي من طلق عليهم اري فى الم ار ع «فضائل المسيحيين» انوا فييي
الواق ييع قتل يية أفظار يا ف ييد ع ييام الع ييابوات ف ييي أنه ييار م يين ال ييدماء ف ييي ح ييروبهم المتع ييددة
الابهي ييات ،وم ي ين أ ي يل تح يي ييق أهي ييدافهم الدنيويي يية ف ثيي يير مي يينهم ي يياي لد ي ييه المليشي يييات

ال اصة ييه التييي يياي يييرج بهييا وسييط المعييارك ويكفييي أي نطييالع مييا تعييه سيييموي دي
سيييموندي عيين «اقييت ا ال اتييار» ميين «أي ال نيسيية قييد أمييرت السييلطة المدنييية لفييرض
ع ائدها على اإلنسانية ال تل الاماعي»
ومن أشهر الوقائع التي حفظها التيياريخ عيين الصييراا بييين العييابوات نطييالع« :عنييد وفيياة
الع ييا

فورم ييوي ( 896ت ييولى العا ييا بونيف ييا

اس ييتولى العا ييا اس ييطفانو

الس يياد

العابوي يية لم ييدة أس ييبوعين ،ث ييم

الس ييا ع عل ييى العابوي يية وف ييي ث ييورة غض ييعه االنت امي يية ل ييم ييم

بتلطيييخ س يمعة العا يا فورم يوي فحسييب ،وإنمييا أميير يتخ ارج ثتييه ميين ال بيير ،وأ لسييها
على ال رسي الرسولي وقام محاكمته وإدانته ثم أميير ييأي ت طييع ث ثيية أصيا ع ميين يييدا
اليمني ييى سي ييبب «اعتدائي ييه علي ييى ال ي يوانين ال نيسي يية وع ائي ييدها»! وتعي ييد هي ييذا المس ي ييرحية
اإلنت امي يية م يين الفض ييائ الت ييي ت ش ييف ع يين م ييد .أخ قي ييات تل ييك الف يية "الورع يية" ،وق ييد
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عرفت هذا المحاكمة في التاريخ ال نسي اسم «سييينود

الاثيية»! إال أي هييذا الواقعيية

قد أثارت الرأي العام ضدا ،وبعد فترة تم الاعل على العا ييا اسييطفانو

السييا ع وأودا

في السان ثم مات م نوقا
ولن نتناول هنا إ احيات وغراميات العابوات وفاورهم السافر وأبناء السفام الذين ييانوا

يولييدوي ،وميينهم ميين ييانوا يرقييوي إلييى در يية العابوييية ،وال قيييادة عييل النسييوة ميين قبيييل
تيي ييودو ار أو ماروييي ييا وفضي ييائحهن في ييي الي ييب ط العي ييابوي ،خاصي يية ماروييي ييا التي ييي حكمي ييت
الفعل من رسي العابوية – وهو ما عرفييه ييل الم رخيوي ،ويل بونهييا عيياهرة العيابوات

وهو ميا كشييف عيين مييد .انحطيياط ف يية مين المفتييرض فيهييا أنهييا ال تمثييل أر

ال نيسيية

فحسب ،وإنما ل واحد ميينهم عييد «منييدو هللا علييى األرض» مييا ولييوي وال ت فييي

هنا ععارة :اللهم ال تعليق ،خاصة حول العا ييا يوحنييا الثيياني عشيير ( 964-955الييذي
قتل وهو غتصب إحد .السيدات في ضواحي روما ،و اي ال اتل يو ها!
وال سييع الما يال هنييا لن ييل ييل مييا تتضييمنه «الموسييوعة ال اثوليكييية» ( 15ييرءا ميين
رائم تفوق الوصف ،وفضائ ال ع لها إنساي ،خاصة ما قام ييه بنييد كت التاسييع ميين

انت ام ومذا

وفت «ال صر العا اوي لحفي ت الماييوي والشييذوك المثلييي» ممييا ايد قيوائم

الفساد وانتشارا في م تلف التيدر ات ال نسيية وبييدأت العابوييية تف ييد احتيرام العديييد ميين
النا

(ج 7صفحة 12

وي ول الم را البريطيياني لييورد أكتييوي حييول صيراعات العابوييية« :إي العييابوات لييم كونيوا

قتليية علييى أعلييى مسييتو .فحسييب ،وإنمييا عل يوا ال تييل أساس يا شييرعيا لل نيسيية المسيييحية
وشر ا من شروط ال

م» (تاريخ كمبريدج الحدمث ،ج 1صفحة 677

ويعل يق تييوني اشييبي علييى موضييوا ال تييل فييي المفهييوم العييابوي قييائ

س ي رية« :لعلهييم

يت ذوي من آ ة إنايييل لوقييا مثيياال لهييم؛ إك ت ييول ار يية علييى لسيياي سييوا« :أمييا أعييدائي
أول ييك ال ييذين ل ييم يري ييدوا أي أمل ييك عل يييهم ف يأتوا به ييم إل ييى هن ييا واك ح ييوهم ق ييدامي» (:19
 27ثم ضيت موضحا أي هذا النص م الف لما هو مو ود في م طو يية ال تييا
الم ييد

والمعروف يية اس ييم الم طو يية الس ييينوية ( Codex Sinaiticusالمو ييودة ف ييي

المتح ييف البريط يياني من ييذ ع ييام  ،1934إك ت ييول ار يية« :أحض ييروا أع ييدائي هن ييا ،أول ييك

الييذين ل يم يرغب يوا أي أكييوي مل يا ،واك حييوهم فييي و ييودي» والفييرق بييين النص يين يتطلييب
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إعييادة نظيير شيياملة فييي تيياريخ المسيييحية برمتهييا وفييي التر مييات والتعييدي ت المغرضيية
لألنا يل ،وخاصة لحياة سوا ،فهذا ار ة التييى تييم تعييديلها ت شييف عيين تو ييه م تلييف
تماما ليسوا الذي أمر تل أعدائه الذين لم يرغبوا أي كوي مل ا

وقييد وصييل بيروت ع يية العيابوات إلييى در يية تبرييير عمليية ال تييل الاميياعي والحييرو
الصليبية التي بلغ عييددها  19حربيا ميين  1096إلييى  ،1571سيواء لمحاصيرة اإلسي م
واقت ع ييه أو إ ييادة ال ات ييار ،أو سي ي لة فري ييدريك الث يياني ،وخاص يية إ ييادة فرس يياي المعب ييد
الذين تأثروا ال اتيار فييي رفضييهم تأليييه المسييي وتيأثروا اإلسي م ،و ييل مييا ترتيب عليييه
م يين ع ائ ييد م تلف يية عم ييا تفرض ييه الم سس يية ال نس ييية وخاص يية رفض ييهم ألومي يية س ييوا،
ودخول العديد من فرساي المعبد في اإلس م ي وهي ن طة ديرة بعحث مست ل
و يياي العا ييا ريا يوار السييا ع قييد أعليين رسييميا «أي قتييل اله ار يية ال عييد قييت » وأ ييام

لانود ال نيسة أي تلييوا ييل ميين ال يي من المسيييحية و انييت تلييك الفييرق تسييمى أ ضيا
«ميليشيات سوا المسي » أما الشعب نفسه ف د أ لق عليهم «قييا عي الرقييا »! وهييو
ير مكوي من مائتي ألف ميين المشيياة ،وعشييروي ألفيا ميين الفرسيياي وقييد تييم اسييت دام

هذا الفرق لت رييب وحييرق ح ييول وميرارا ال اتييار ومنييايلهم ،وميين الصيعب حصيير كلييك
ال ار

النا م عيين اقييت ا ال اتييار وي ييدرا الم رخييوي ييأكثر ميين خمسييمائة مدينيية وقرييية

قد اختفت من على ال ريطة األوروبية
وقييد وصييل صيراا العييابوات علييى السييلطة ورغبييتهم فييي السيييطرة علييى العييالم أو الييتحكم
فييي المايالين السياسييي والييديني ،أي قييام العا يا بونيفيا
تص ي ييدار ال ط ي ييا

الثيامن فييي  18نييوفمبر 1302

الرس ي ييولي ال ي ييام الس ي ييفين :س ي يييت السياس ي يية وال ي ييانوي ،وس ي يييت

ال نيسيية وهييو ال طييا

الييذي ييول فيييه العا ييا« :إي السيييفين أصييعحا فييي يييد ال نيسيية،

ال ييديني والمي ييدني ،ال ييديني ت ي ييودا ال نيسي يية أيي يدي ر ي ييال االكلي ييرو  ،والمي ييدني تمارسي ييه
ال نيسيية أيييدي يشييها (

والسييلطة الدينييية ميين ح هييا إقاميية وإرشيياد السييلطة المدنييية

وأي تحكم عليها وتدينها حينما تحيد عيين الصيوا

على سيفي ال نيسة فهو عترض على قانوي هللا»!
وبي ييذلك اسي ييتطاا العا ي يا بونيفي ييا

(

وبالتييالي ،فييأي إنسيياي عتييرض

الثي ييامن ،الي ييذي عي ييد آخي يير ي ييابوات ال ي ييروي الوسي ييطى

االستي ء على العديد من األراضي حتى أ لييق عليهييا «وال ييات ال نيسيية» ورلييت فييي
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حيايتها حتى عام  1830حينما تمكن الاير اإل طالي الو ني من استعادة األ ارضييي
المس ييروقة ،س يواء الوث يية الم ييرورة والمعروف يية اس ييم " مع يية قس ييطنطين " أو م ييا اس ييتولى
عليه العييابوات عييد كلييك ،وتيم توحييد إ طالييا وتحديييد مسيياحة الفاتيكيياي فييي الحييير الييذي
شغله حاليا
ويتواصييل تيياريخ العابوييية علييى نفييس الييوتيرة ميين الص يراعات واالغتييياالت وإي اختلفييت
المسميات والوسائل ،إال أي كلك ال منع أي ال نيسة الرومية تحمل على عات هيا م تييل
أربعين من العابوات ،وال ثير منهم مييات مسيموما فييي خضييم هييذا الصي ارعات التييي هييي
أ عد ما ت وي عن اإلنسانية أو الرحمة ل ي ن ول "التسام "

ونترك ال روي الوسطى وعصر النهضة كل ما امتألت ه من قصص ومواقف ينييد.

لها الابين ،وتتعد .نطاق هييذا العحييث ،لنصييل إلييى آخير العييابوات الييراحلين وهييو العا ييا
يوحنا بولس الثاني ،لنر .يت يتواصل خط الفسيياد واإل يرام ف ي ل السييتة وعشيرين

عاما التي ت أر

فيها الم سسة ال نسية ،اعترت حياته العديد من األيمات ،ل ي ن ييول

الفضائ  ،ومنها إف

بنك أمبروييانو ،وقضية ورت فالييدها م ،وانشي اق المونسينيور

لي ييوففر علي ييى ال نيسي يية الفاتيكانيي يية وأسي ييس نيسي يية خاصي يية ،وقضي يية المونسي ينيور يي يير،
وقضييية األ

بيييير ،وفضييائ الشييذوك الانسييي التييي نالييت أعلييى الرتييب فييي الفاتيكيياي،

واالشتراك في حر رواندا حيث أدين عل ال نسيين في عمليييات قتييل ماعييية ،ألييخ
ألخ
ل نا نتوقف عند أولى هذا الماموعة من األيمييات ،ألنهييا فضييحية امليية شيياملة تامييع
بيين العدييد ميين العناص ير والا يرائم التييي دأبييت عليهييا تلييك الم سسيية ،أال وهييي :عملييية
إف

بنك أمبروييانو

ويمثييل إف ي

بنييك أمبروييييانو بدا يية فضيييحة بيير ،.فييي مطلييع الثمانينيييات ميين ال ييري

العش يرين؛ إك ت ييورط فيه ييا الفاتيك يياي والمحفييل الماس ييوني الس ييري  P2والمافي ييا اإل طالي يية

مليار ومائتي مليوي دوالر
ا
و اي المبلغ الم تفي حوالي

ففييي  18يونيييو  1982تييم العثييور علييى روبرتييو ييالفي رئيييس البنييك م ت يوال تحييت أحييد

كع يياري لن ييدي ،و يياي ببيت ييو يياللو ق ييد أعط ييى للم ييدعو ييالفى مع ييالغ ائل يية لي ييدخلها ف ييي
عمليي ييات غسي ييل أمي يوال؛ إال أي البني ييك – وهي ييو بني ييك الفاتيكي يياي ،واسي ييمه التحديي ييد بني يك
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«الم سسيية ال اصيية أعمييال الييدين» التييا ع للفاتيكيياي إال أي رئيييس البنييك قييد اسييت دم
ه ييذا األم يوال ف ييي الص ييرا عل ييى عملي ييات سياس ييية ييوم به ييا الفاتيك يياي ،وه ييي اخ ييت ق
حر تضامن في بولندا ،واقت ا نيسيية الهييوت التحيرر فييي أمريكييا ال تينييية ،وغيرهييا
من األحداث التى اتت معروفة وبذلك عيد – فيي نظيير ببيتييو يياللوا ميين المافيييا ،أي
رئيييس البنييك روبرتييو ييالفي لييم ييم غسييل األميوال فييي مشيياريع مييا وف ييا لمييا لعييه منييه،
وإنما تم صرفها في ماال آخر ،لذلك و ب قتله
والغريب أي ال ضية لم تفت رسميا إال في  6أكتييوبر  ،2005أي عييد األحييداث بث ثيية
وعش يرين عام يا ،ق يام الفايت يياي خ لهييا ،وتحديييدا العا يا يوحنييا بييولس الثيياني ،الييذي دافييع
استمامة عن الفي ،وخاصة عيين األسي ف مارسييين و

الييذي يياي يتي أر

«الم سسيية

ال اصيية أعمييال الييدين» و همييا أعضيياء فييي المحفييل الماسييوني أمييا ليتشيييو للييي
الرئيس المعال للمحفل الماسييوني  P2ف يياي متور يا مييع المافيييا وميع البنييك فييي تموييل
عمليات غير مشروعة وبتفتير الفي ال اصة ه تييم العثييور علييى  170يلييو ارميا
م يين ال ييذهب ،وف ييي حس ييا ه المص ييرفي ف ييي ني ييت  36مليون يا ،إض ييافة إل ييى العدي ييد م يين
الوثائق ال اصة البنك والمشاريع األخر.

أم ييا حاي يية م ت ييل روبرت ييو ييالفي فير ييع إلي يى أن ييه يياي يتع يياهى مس يياعدته للعا ييا ف ييي
العمليات المالية ال اصة بتمويل حر تضامن في بولندا القييت ا اليسييار ،وخشييية أي
وم المساومة خاصة عد إع نه أي ش صيات بيرة أخر .متور ة في ال ضية!

ومما تضمه ععة كلك العا ا الراحل أ ضا اعتذارا لليهود رسميا عمييا بييدر ميين ال نيسيية
ف ييي ح ه يم فف ييي ع ييام  1986ق ييام بري ييارة ال ي يياي الص ييهيونى المحت ييل ألرض فلس ييطين،
وفي عام  1998أصدر وثي ة اعتذار رسييمية عنيواي « :تممذكر :تأمممل فممي المحرقممة»
والمضييحك أنييه فييي قييدا

يييوم  12مييار  2000لييب رسييميا العفييو عيين ييل مييا بييدر

ميين أعضيياء ال نيسيية فييي حييق الفييرق المسيييحية األخير ،.وقيام بتحميييل مسي ولية محيياكم

التفتير يوال السييتة قييروي علييى األتعيياا ال اثوليييك ،فهييم الييذين قيياموا بتنفيييذ العمليييات،
وليس العابوات أو «ال نيسة» معناها المطلق «اإللهي»!
أي أي الم سسة ال نسية خر ت عن ل ما انت ت يله من تهم وال ألفي عييام تييتهم
فيها اليهود ،ثم برأتهم رغم ل ما هييو وارد ميين نصييوم صيريحة ،واعتييذرت لهييم ،مييا
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اعتييذرت لعيياقي الفييرق المسيييحية ،ل نهييا أبييت االعتييذار للمسييلمين عيين ييل مييا بييدر منهييا
ميين قتييل الم يييين قييد ما أو حييديثا وال عيين مأسيياة شييعب فلسييطين الييذي تتحمييل ال نيسيية
الارء األساسي من محنته فلوال تبرئة اليهود من دم المسي ثم اإلعتراا بدولة "دينييية"
لهم لما تم كلك على اإل

ق

وإي اي لم عد للفاتيكاي أ يية يييوش رسييمية حييار بهييا ،ف ييد قييام بت ييوين منظمييات ال

ت ل ضراوة عن فييرق الايييوش السييا ة فييي قطييع الرقييا  ،وت ييوم بتنفيييذ ييل الم ططييات
المطلوبة
وميين الملفييات المفتوحية حالييا ،وإي انييت تييدور فييي ال يواليس وفييي محيياوالت عييدة ميين
التعتيم قضية توا

الفاتيكاي فيما طلق عليه «محرقة اليهود» ،من هة ،وميين هيية

أخ يير .عملي يية تنص ييير الع ييالم وف ي يا ل اثوليكي يية روم ييا ،وه ييو ال ي يرار الن ييا م ع يين مام ييع
الفاتيك يياي الث يياني ( ، 1965وال ييذي ت ييم ف ييرض تنفي ييذا عل ييى اف يية ال ني يائس وعل ييى اف يية
األتعاا ،ال نسيين منهم والمدنيين
لذلك ال ت ف ال نيسة الفاتيكانية عن ترديد أنه ال خ م إال المسييي  ،ولييذلك تفييرض

عملييية االرتييداد علييى أتعيياا الييد انات األخيير .للييدخول فييي اثوليكيتهييا ،ولييو اسييت دام
العنف أو م تلف عمليات الدعا ة واإلقناا التي تصل إلييى در يية غسيييل المييخ وفيي

س يبيل إتمييام هييذا الم طييط تسييت دم حافييل يييوش المعش يرين الييذين يو ييدوي فييي افيية
الماي ي يياالت بي ي ي اسي ي ييتثناء ،مي ي يين المناصي ي ييب السياسي ي ييية والدبلوماسي ي ييية إلي ي ييى النشي ي ييا ات
االقتصيياد ة واال تماعييية واإلع مييية والسييياحية إلييخ وهييو مييا يياي العا يا يوحنييا بييولس
الثيياني قييد نييص عليييه فييي العدي يد ميين خطعييه الرسييولية أو أحاديثييه أو حتييى فييي ال تييب
الصادرة اسمه
األمر الذي علق عليييه بيييير هييادوت فييي حثييه عيين «االرتييداد» قييائ « :إي الرغعيية فييي
السي ي يييطرة علي ي ييى المي ي يوا نين شي ي ييتى الوسي ي ييائل تعي ي ييد السي ي ييمة الرئيسي ي ييية للع ليي ي يية الغربيي ي يية
ال اثوليكية»
أما شارل فود ه الذي عتبر أي المسيحية «أكبيير عملييية نصييب علييى وعييي الشييعو »،

في ييد ف ييي تا ييه المعن ييوي« :قضمممية المسممميحية» ،أي المس يييحية أكب يير عملي يية نص ييب
للسي ي ي ي ي ي ي يييطرة علي ي ي ي ي ي ي ييى العي ي ي ي ي ي ي ييالم عي ي ي ي ي ي ي يين ريي ي ي ي ي ي ي ييق ال بي ي ي ي ي ي ي ييث وال ي ي ي ي ي ي ي ييذ
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إك ي ي ي ي ي ي ي ييول:

«ال نيسي يية ال اثوليكيي يية ،الممثلي يية المنحلي يية لمي ييا اني ييت عليي ييه المسي يييحية البدائيي يية ،نمي ييت
وتطورت خاصة عن ريق ال ذ  ،وال شية والعنف والثروة:
 ال ذ  :بوعد السذج سعادة في مكاي افتراضي وبتروير النصوم ال شية :بتهديد ل من يرفل االنصياا لها شتى أنواا العذا ي ييالعنف :كي ييل مي ييا مارسي ييته مي يين عني ييف في ييي الحي ييرو الصي ييليبية ،والحي ييرو الدينيي يةومحيياكم التفتييير ،ومذ حيية سيياي ييارتليمي ،وعمليييات ال م يع التيي مارس يها لييويس ال ار ييع
عشر لفرض ال اثوليكية علييى البروتسييتانت ،والرعييب األبيييل ،والحييرو التييي تسييببت
فيها بين الشعو  ،مثال حر  1871وحر 1914
 وبالثروة :االستي ء أقذر الوسائل على الثروات ال اصة والعامة» ومن أوصييافهللمس ييحية أ ض يا« :إي المسيييحية تتضييمن أخطيياء شييعة :ميين قبيييل ع يييدة اإلنسيياي –
اإللييه ،وفييي نفييس الوقييت هييو نهييائي وال نهييائي ،م لييوق وغييير م لييوق ،اهييل وعليييم،
ت ييألم ول ييم يت ييألم ،إل ييخ وي ييا له ييا م يين ذ يية وله ييا عش ييروي قرن يا إنه ييا س يعة ف ييي ب ييين

اإلنسانية أي تنحني ل هذا الوقت أمام هذا ال رعب ت المانونة»
وال س ييع الماي يال هن ييا لتن يياول قض ييية أخ يير .خاص يية العابوي يية ،ون تف ييي اإلش ييارة إليه ييا
اقتضا  ،أال وهي " :التاريخ السري للبابوية" ،معنى أنه ييات ميين المعتييرا ييه وإي

ك يياي ي ييتم محاص يرة الح ييائق ف ييى نط يياق العلم يياء والع يياحثين ،أي هن يياك خط ييا مغ يياي ار ف ييى
تسلسي يل قائم يية الع ييابوات المنش ييورة رس ييميا إل ييى در ي ية و ييود ا ي يا آخ يير اسي يم "بن ييد كت
السيياد

عشيير" فييى ال ييري ال ييامس عشيير! وليسييت هييذا الواقعيية اديييدة ف ييد يياي فييى

ال ييري ال ييامس عشيير أ ضييا ا ييا اسييم يوحنييا الثالييث والعش يرين الييذ .و ييد فييى ال ييري

العشرين من  1958إلى !1963

فح يوالي عييام  1370ق يررت العابوييية ،التييى انييت قييد اسييت رت فييى بلييدة آفيني يوي فرنسييا

منييذ مطلييع ال ييري ال ار ييع عشيير ،العييودة إلييى م رهييا األصييلى فييى رومييا إال اي العا ييا قييد
تييوفى فييور عودتييه وعنييدما حيياول ال رادليية اإل تميياا إلنت ييا

خليفيية لييه ،ها ييت الييدنيا

وما ي ييت في ييى الم سسي يية ال نسي ييية ،ألي معظي ييم ال رادلي يية ي ييانوا فرنسي يييين ،بينمي ييا الشي ييعب

ير علييى أي ك يوي العا ييا ميين رومييا وانييدلعت التهديييدات ،بييل ييول
اإل طييالى يياي مصي ا
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لوس ييياي هلد ييه أي األه ييالى ق ييد أع ييدوا مح ييارق ف ييى الطرق ييات لح ييرق ال رادل يية الرافض ييين
لمطلبهم! وتم اإلختيار فى عاالية :العا ييا أوربيياي السيياد

و يياي اإلختيييار غييير موفييق

ف ييذلك العا ييا مع ييروا عن ييه أن ييه غي يير عاق ييل وأن ييه ق ييام بتع ييذيب س ييتة اردل يية ت ييرددوا ف ييى
إنت ا ييه! وسييارا ال رادليية انت ييا

ا ييا آخيير هييو :ليمانييت السييا ع الييذي عيياد إلييى م يير

العابوييية مدينيية آفينيييوي وبييذلك أصييع هنيياك ييابواي فييى آي واحييد أحييدهما فييى فرنسييا
وارخر فى إ طاليا و ل واحد منهما عترا ه رء من األتعاا!
وعنييد وفيياة أوربيياي فييى روم يا قييام المامييع الم ييد

تنتحييا

خليفيية لييه ،ووعييد ييأي عيييد

لل نيسيية ال اثوليكييية إتحادهييا وفييى هييذا األثنيياء تييوفى ا ييا آفينيييوي وتييم انت ييا

ا ييا

ديييد ،ووعييد هيو ارخيير العمييل علييى توحيييد ال نيسية ،وهييو ال ييس بييدرو د .لونييا الييذي
ات ييذ اإلسييم ال نسييى بنييد كت الثالييث عشيير ،وقييام العييابواي حرميياي يل منهمييا لةخيير،
وشعر المالس الموقر الحرج وقاموا انت ا

ا ا ثالييث هييو :اسييكندر ال ييامس ،الييذي

سرعاي ما اغتاله أحد ال رادلة لينصب نفسه ا ا مت ذ اسم يوحنا الثالث والعشرين!
ويوضي ي لوسي ييياي هيلد ييه قي ييائ  " :ونتياي يية له ييذا السي يييرك أصي ييع هن يياك ث ثي يية ي ييابوات

يت اسموي عكة المسيحية"! فتييدخل اإلمب ار ييور الارمييانى سياسييموند وتييم ع ييد مامعييا
فى بلدة قونسطانس ،وقام تقالة هذا العا ا األخير ،وحصل علييى تنييايل ا ييا روميا أمييا
بنييد كت الثالييث عشيير ف ييد هيير إلييى اسييعانيا ،واسييس نيسيية منشي ة توالهييا ييابوات ميين
عييدا حملييوي أسييماء :بنييد كت ال ار ييع عشيير ،وال ييامس عش ير ،والسيياد

استمر هذا ال

ا حتى أواخر ال ري الساد

عشيير وقييد

عشيير بييل واسييتمر سي ار يوال ال ييروي

التالييية وقييد تنيياول الروائييى ياي ارسييعا .هييذا الارئييية ميين التيياريخ العييابو .فييى روا يية
عن يواي" :خمماتأ الصممياد" (1995

وهييو مييا يييذ رنا أحييداث روا يية " شممفرة دافنشممى"

للروائى داي براوي ،التى تناول فيها العديد من الح ائق التاري ية فى قالب روائى

أمييا العاحييث لوسييياي هيلد ييه فيشييير إلييى أنييه "إكا مييا تتععنييا هييذا ال ييط اإلنشي اقى ،وخييط
العييابوات الييذين نصييبوا أنفسييهم ،سييوا نصييل إلييى حاي يية أي ييل األسيياقفة الييذين قيياموا
بت ييرقيتهم غي يير ش ييرعيين ،وبالت يالى ف ييتي ييل ال ساوس يية ال ييذين تم ييت ت ييرقيتهم تعاع ييا غي يير
ش ييرعيين ،و ييل الم ارس ييم ال اص يية ييالرواج والوف يياة وغيره ييا له ييا م ارس ييم غي يير ش ييرعية،

وباختصار ،فتي كلك عنى أنه منذ اإلنشي اق ال بييير فييى الغير فيمييا بييين ال ييري ال ار ييع
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عشر وال امس عشر ،فتي ال نيسة الحاياية ال اثوليكية الرسولية والرومييية ليم عييد لهييا
و ود!"
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البابوات واإلسالم
إكا مييا نظرنييا إلييى سلسييلة العييابوات ميين حيييث مييوقفهم ميين اإلسي م ،لو ييدنا أنيه منييذ بييدأ
اإلس م ينتشر والم سسة ال نسية تتصد .لييه الفريييات واألكاكيييب والسي م فييأول ميين

ه ييا م اإلسي ي م علي ييى أني ييه هر ي يية مي يين الهر ي يات التي ييي تعتي يري المسي يييحية هي ييو يوحني ييا

الدمشي ي ي ف ييي تا ييه المعني يوي « بمممة المعرفمممة» ،ووض ييع اإلسي ي م الهر يية رق ييم مائ يية،

ضييمن الهر ييات األخيير .ال ارفض ية لتأليييه سييوا ،وهييو مييا يوض ي

كان ييت عليه ييا ال نيس يية ف ييي ال ييري الس يياد

ييم ال

فييات التييي

والس ييا ع ونط ييالع ف ييي الم دم ية الت ييي تتن يياول

عييرض ود ارس يية هييذا الهر يية رق ييم « :100إنييه عم ييل ها ييومي عنيييت ،ت ييب للتا يري
واإلدانة ،مثله مثل ال ثير من تلك ال تا ات التي تغص بها النصوم المسيحية»
وإي اي الهاييوم عليى اإلسي م قييد بييدأ ال لمييات فسييرعاي مييا بييدأت محيياوالت الحصييار
السي م ،وتواصييلت حتييى يومنييا هييذا وإي اختلفييت المسييميات والمحياوالت ،ل نهييا تت اريييد
ف ييى إ يياا محم ييوم وفيم ييا يل ييي ع ييل النم يياكج لع ييابوات اش ييتهروا ،أكث يير م يين غي ييرهم،
محاربة اإلس م والمسلمين
موحنا العاشر (:)928 – 914

أول م يين ن ييادي طي يرد المسي ييلمين م يين الح ييوض الغرب ييي للعحي يير المتوس ييط ،م يين ني ييو

إ طاليييا و نييو غربييي فرنسييا ،ومييا بينهميا ميين ييرر يياي التايار المسييلموي سيييطروي
عليها
إسكندر ال ا ي (:)1073 – 1061

أول من است دم صكوك الغفراي لدفع األوروبيييين لمحاربيية المسيلمين فييي أسييعانيا ف ييام

نصييار .أوروبييا ايييادة رئيييس فرسيياي العابوي يية شيين حيير علييى مدينيية بربشييترو ش ييرق

األندلس ( 1064رام ضحيتها أربعوي ألفا من المسلمين
جريجوار السابة (:)1085 – 1073
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عد م سس ف رة الحرو الصليبية على المسلمين في الشام ومصر
أوربان ال ا ي ( )1099 – 1088وأصبح قديسا عام :1881

وضع الحملة الصليبية األولى موضع التنفيذ في مامع ليرموي عام  1095بييرعم أي

«اليير يريييدها» وأ لييق علييى المشييار ين فيهييا اسييم « نييود المسييي » ،و ييالبهم حياكيية
ص ييليب عل ييى ثي ييابهم ورس ييمه عل ييى ييل مع ييداتهم وألول مي يرة ف ييي الت يياريخ تعل يين ح يير
صييليبية اسييم المسييي

مييا قييدم الحما يية والمغفيرة ل يل ميين سيياهم فيهييا ،وأ لييق علييى

خط سيرها ععارة «الطريق إلى الر »
باسكوال ال ا ي (:)1118 – 1099

أنشأ ماعة االستعارية عييام  1113لرعا يية مرضييى بيييت الم ييد

وسييرعاي مييا تحولييت

إلى ماعة حربية شديدة التعصب
كالكس ال ا ي (:)1124 – 1119

أنش يأ ماعيية فرسيياي المعبييد وميين أشييدهم تعصييعا ض يد المسييلمين ،وتييم وضييعهم تحييت

اإلشي يراا المعاشي يير لعا ي ييا رومي ييا الي ييذي أغي يدق علي يييهم اإلقطاعي ييات واالمتيي ييايات ليتفرغي يوا
لمحاربة المسلمين
أوجينيو

ال الث (:)1153 – 1145

أصييدر مرسييوما يييدعو فيييه أوروبييا لحما يية المسيييحية ميين عميياد الييدين ين ييي الييذي فييت

مدين يية الره ييا ،واس ييتاا

ييل م يين مل ييك فرنسي يا وأس ييعانيا ،إال أي الحمل يية تحطم ييت عن ييد

دمشق

جريجوار ال امن (:)1787/12/17- 1187/10/21
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عل ييى الي يرغم م يين ع ييدم ائ ييه إال ش ييهرين ف ييي منص ييب العابوي يية إال أن ييه س ييعى إلش ييعال
الح يير الص ييليبية الثالث يية عل ييى المس ييلمين وناش ييد حك ييام أوروب ييا وف ييرض عل يييهم ض يريعة
 %10على دخولهم عرفت اسم «ضريعة ص م الدين»
إمنوسن ال الث (:)1216 – 1198

عد أكثر العابوات محاربة للمسلمين وشنا للحمي ت ضييدهم ،وقييام بتحويييل الهاييوم ميين

ير لل
الشييام إلييى مصيير ،ونا ي فييي شيين الحمليية ال ار عيية ل يين نظي ا

فييات المذهبييية بييين

ال نييائس تو هييت إلييى بيرنطيية بييدال ميين بي د المسييلمين وهييو ال ي ا بييين البي يرنطيين

األرثوك س وال اثوليك ،وتم نهب بيرنطة ثم أرسل حملة أخر .عام 1216
هو ريو

ال الث (:)1227 – 1216

است مل شن الحملة ال امسة على المسلمين وأسند قيادتها لل اردينييال ب

ييو  ،وقيياد

الحملة على دمياط ( 1221ل نها اءت الفشل
جريجوار التاسة (:)1241 – 1227

من أكثر العابوات عداوة ضد المسييلمين ،وأصييدر مرسييوما لحرمياي اإلمب ار ييور فريييد ك
الث ياني لت يرددا ف يي المشييار ة فييي الحمليية الصييليبية ،وأ ب يرا علييى االشييتراك فييي الحمليية
السادس يية ،واس ييتطاا فريي يدريك أي س ييتولي علي ييى بي ييت الم ييد

التف يياوض م ييع محمي ييد

األيوبي ملك مصر ،ب أي معر ة حربية فما اي ميين ريايوار التاسييع إال أي حرمييه

وأ لييق عليييه ل ييب الرنييديق األكبيير ،وهييو يوب يه قييائ « :إي الملييوك الصييليبيين يييذهبوي
لسييفك دميياء المسييلمين وليييس للتفيياوض معهييم»! وبعييدها أ ييادت العابوييية أسيرة فريييدريك
الثاني
إمنوسن ال اربة (:)1254 – 1243

أول ا ا ف ر في تشكيل حلف مسيحي وثني ضد العالم اإلس مي لمحاربيية المسييلمين

وإ يادتهم تمام يا ل يين الحمل ية فش ييلت س ييبب إص ييرار خ يياي المغ ييول عل ييى خض ييوا العا ييا
43

واألوروبيين لسلطانه ،ثم دعييا إلييى حمليية أخيير .ايييادة ليويس التاسييع ( 1249وأضييفى
عليه ل ب قد س
كليمن الخامس (:)1324 – 1305

اشي ييتهر ضي يييتين :إقامي يية الس ي ي م بي ييين ممالي ييك الغي يير

عامي يية؛ ليي ييتمكن مي يين محارب ي يية

المسييلمين ،واألخيير .قضيية فرسيياي المعبيد الييذين تييم الاييعل عليييهم معرفتييه هييو وملييك
فرنسييا فيليييب ال ار ييع يييوم  1307/10/13وتمييت إ ييادتهم ميع يا عييد محاكمييات تلفياييية
محي يياكم التفتي ييير وعمليي ييات تعي ييذيب وحشي ييية ومي يين بي ييين األسي ييعا

المطروحي يية ث ي يراؤهم

الفاحر ودخول العديد منهم في اإلس م ،خاصيية الايييادات العليييا ،وهيي قضييية حا ية
إلييى حييث فييي العديييد ميين االتااهييات ،مييا انشييغل العا ييا بريييادة حمليية صييليبية مو هيية
ضد المسلمين في غرنا ة ،وإدخيال تعلييم اللغييات الشييرقية فييي ال ليييات ال هوتييية حتييى
مكن محاربة اإلس م من نصوصه
كلمين الساد

(:)1352 – 1342

ضي ييد الدولي ية العثمانيي ية الوليي ييدة في ييي آسي يييا

مي يين الي يداعين لت ي ييوين حلي ييف صي ييليبي م ي ييد
الصغر.

أوربان الخامس (:)1370 – 1362

أول العي ييابوات الي يداعين لحي يير صي ييليبية ضي ييد العثمي ييانيين اني ييود مي يين األرثي ييوك س؛ ألي
إمب ار ور بيرنطيية يياي قييد تحييول إلييى ال اثوليكييية معيا فييي مسيياعدة العا ييا وأوروبييا لييه

واستاا

ملك المار وبولندا وأمراء البوسنة والصر ورومانيا ل يين هييذا الحلييف هيرم

ق يير أدرن يية ،ف ي ييام العا ييا بت لي ييت طي يير األول مل ييك قب ييرم غي ييرو اإلس ييكندرية عي ييام
 ،1365وارت ب يت هييذا الحمليية ماييررة شييعة رام ضييحيتها عش يرات ارالا ميين سييكاي
المدينة وهر قبل الرد عليه
بو يفا

التاسة (:)1404 – 1398
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قييام بت ييوين حلييف ضييم فييه ييل األوروبيييين ال اثوليييك واألرثييوك س ،و يياي أكبيير حلييف

في ال ري ال ار ع عشر ،في تاريخ صيراا ال نيسيية ضييد المسييلمين (1396

وألول ميرة

حار ال اثوليك نعا إلى نب مييع األرثييوك س ضييد المسييلمين وانتصيير ايريييد علييى
هذا الحلف في معر ة نيكوبولس
أوجين الرابة (:)1443 – 1431

كانت الدولة العثمانية قد وقعت معاهدة سي م لمييدة عشيير سيينوات مييع الييدول األوروبييية
عام  ،1442و اي العا ا غير راض عن هذا المعاهدة وحييرض ملييوك أوروبييا لن ضييها،
له الد سا

واستاا

ملك المار وغيرا إال أي العثمانيين أنرلوا ه هريمة ساح ة

يقوال الخامس (:)1455 -1447

حاول توحيد صف المسحيين ضد المسلمين عد فت ال سطنطينية
بيو

ال ا ى (:)1464 -1458

عندما أ

من مع ال ادة المسيحيين فى حر صليبية ضييد السييلطاي محمييد الثييانى،

أثن يياء مي ي تمر مدين يية م ييانتو ،ييايا العا ييا بي ييو

الث ييانى عم ييل خط ييوة توضي ي رخ ييص

الضمائر فييى فييرض التنصييير ييأ .وسيييلة وبييأ .ثميين ،إك تييب خطا ييا للسيلطاي و رام
ع ييرض علي ييه م تلي ييف الم ار ييا الت ييى سي ييوا حص ييل عليه ييا إكا قبي ييل التنص ييير وإعتي ياق
المسيحية ،ومن هذا الم ار ا:
"(

س ييوا نطل ييق علي ييك ل ييب إمب ار ييور اليون يياي والش ييرق ،وم ييا تس ييتحوك علي ييه اري

عنييوة وتييدافع عنييه غييير و ييه حييق ييل كلييك سيصييع مل ييا لييك ح ييا و افيية المسيييحيين

سييوا يعالونييك وياعلونييك الح يم فييى خ فيياتهم ،و ييل الم هييورين سيييعحثوي عيين ملاييأ
ال ر منك على إنك حاميهم المشترك ،و افيية بلييداي العييالم سييتلاأ إليييك و ثييير ميينهم

سوا

ضعوي لك تل ائيا ،ويمثلوي أمام عرشك العدل وي دموي لك الغنائم وسيييكوي

فييى وسييعك أي ت هيير الطغيياة وتسيياند الطيبييين وتحييار األش يرار ،وليين تص يع ال نيسيية
الرومي يية معاد يية ل ييك إكا م ييا اخت ييرت الطري يق الس ييليم وأكب ير ال ارس ييى األس ي فية س ييوا
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تحتضنك بنفس الحب الييذي تحيييط ييه الملييوك ارخيرين ،إضييافة إلييى أنيك سييوا ت ييوي

األعلى وفييى مثييل هييذا الظييروا سيييمكنك أي تغييرو سييهولة مماليك أخيير .بي حييرو
وب ي ي إ ارق ي يية دم ي يياء "(وارد ف ي ييى ت ي ييا
(1432ي ،" 1481صفحة 241
إسكندر الساد

اديناي ي ييه " :محممممممد ال ممممما ى المنتصمممممر وزمنمممم

(:)1503 – 1492

اشتر .األمير م ش يق السلطاي ايريد الثاني من األسيير لييد .فرسيياي ال يد س يوحنييا،

وسي يياوم أخي يياا مي يين أ ي ييل وقي ييف المسي يياعدات ع ي ين مسي ييلمي األني ييدلس ،ووقي ييف تهديي ييدات
العثمانيين لسواحل اليوناي وعندما رفل ايريد ف يرة المسيياومة قييام العا ييا تييل األمييير
م
موليو

ال ا ي (:)1513 – 1503

شييكل حلف يا ص ييليبيا ضييد العثم ييانيين و ل يف البولن ييديين ييالهاوم عل ييى مول ييدوفيا التا ع يية
للعثمييانيين وشيياع الرومييانيين علييى الثيورة ضييد العثمييانيين ،وضييم لهييذا الحليف ييل ميين

فرنسا والمار وإ طاليا
بيو

الخامس (:)1572- 1566

كاني ييت أوروبي ييا تعي ييير صي يراعات احني يية وان سي ييامات سياسي ييية بي ييين الملي ييوك واأل ي ييا رة،

وص يراعات ب ييين ال اثولي يك والبروتس ييتانت وح يياول العا يا توحي ييد ق ييو .البل ييداي المتنافس يية
تح ييت قيادت ييه ،وإقن يياا مل ييك فرنس ييا ب يين ل عه ييودا م ييع العثم ييانيين وناي ي في يي هريم يية

المسييلمين فييي معر يية ليعييانتو عييام  ،1571وهييي أول هريميية حرييية ينالهييا العثم ييانيوي

منذ قري ت ريعا

جريجوار الخامس عشر (:)1623 – 1621

أس يس لانيية ع يييدة اإل ميياي محيياكم التفتييير الدينييية ،وأنشييأ منظميية اليسييوعيين وفييرض
ال اثوليكية على أوروبا ويايد على محاصرة اإلس م
46

إمنوسن ال ا ي عشر (:)1700- 1691

مثل فشل الايييوش العثمانييية فييي فييت فيينييا عاصييمة النمسييا عييام  ،1681ن طيية تحييول

في الصراا لصال الصليبيين
موحنا بولس ال ا ى (1920م:)2005

كفي أي نذ ر هنا أنه أول ا ا يتا أر على إع ي "ضييرورة تنصييير العييالم" ،وكلييك فييى

مدينة شانت ب تسعانيا ،فى نوفمبر عام  ،1982وهو ما لييم كييف عيين المطالعيية ييه
ف ييى ييل خطع ييه الرس ييولية وال نس ييية والس ييعى حثيث ييا لتنفي ييذا حت ييى الت ييدخل ل ييد .الحك ييام
والمسي ي لين السياسي يييين ( ار ي ييع تابني يا" :الفاتيكي يياي واإلسي ي م" ععي ييات ،2001 ،1995
و 2005وهو الذي أوحى فيرض ت سيييم ال يد

فييى مي تمر مدريييد عييام  ،1991كلييك

الم ي ي تمر ال ي ييذي أص ي ييع الفاتيك ي يياي م ي يين ع ي ييدا ال يتح ي ييدث ع ي يين "فلس ي ييطين" وأنم ي ييا ع ي يين
"الفلسطينيين"! ما أنه أول من إبتدا ف يرة الصي ة الاماعييية فييى بليدة أسييير ت طاليييا،
التى دعى إليها ممثلين من م تلف الد انات والع ائد برعم الص ة إلى نفس اإلليه ميين

أ ييل السي ي م ،رغ ييم ين ييه ييأي المس ييلمين عب ييدوي هللا ال ييذي ل يييس مثل ييه ش ييىء ،بينم ييا

المسيحيوي عبدوي إنسانا قاموا بتأليهه فى مامع نياية عام !325

وفى عام  ،1992مناسعة مرور  500عييام علييى اكتشياا ريسييتوفر ولييومعس للعييالم
الاديييد وعملييية التعشييير الت يى أع بتييه ،و ييه العا ييا يوحنييا بييولس الثييانى رسييالة إلييى افيية
أس يياقفة أمريك ييا ال تيني يية مطالع ييا إ يياهم عملي يية تعش ييير دي ييدة وأكث يير فعالي يية ق ييائ " :إي
التعشير الاديد ال يتطلب إناييي

دييدا ،وكلييك ال يتطلييب أ ضييا إعييادة تغيييير اإلنايييل،

حتييى وإي بييدا ميين الصييعب للع لييية المعاصييرة ت بل يه فالث اف ية ليس يت ماياسييا للنايييل،
وإنم يا س ييوا المس ييي ه ييو الماي ييا

ل ييل ث اف يية ول ييل فع ييل إنس ييانى إي عملي يية التعش ييير

الاديدة تنطلق من مفهوم أي المسييي

مثييل "ثييروة ال تست صييي" (أفسييو

 3:8وال أ.

ث افة وال أ .حاعة يمانييية مكنهييا اسييتنفادها ،وأنييه يتعييين علينييا دومييا أي نوصييله للنييا
حتييى نثييريهم وهييذا الثييروات هييى أوال المسييي نفسييه ،ألنيه هييو ش صيييا خ صيينا " وال
تع يب لنا على أر ه فى اإلنايل واعتيادهم تعديله وف ا للظروا!
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وف ييى ع ييام  1990يياي ق ييد اخت ييار العي ييد ال ييامس والعشي يرين لمام ييع الفاتيك يياي الثي يانى
وأصدر وثي ة متعل ة التعشير هى" :المسي الفاد ".وفى هذا الرسيالة أعليين العا ييا أي
هييذا التعشييير الاديييد ليييس ميين ابتداعييه ل يين ييذورا تر ييع إلييى وثييائق مامييع الفاتيكيياي
الث ييانى وف ييى ه ييذا الرس ييالة أعل يين ق ييائ  " :أر .أن ييه ق ييد ح يياي الوق ييت ل ييي تش ييترك اف يية

ال ييو .ال نسييية فييى عملييية التعشييير الاديييدة فييى مهمتهييا إلييى األمييم فمييا ميين واحييد ميين

الذين ي منييوي بيسييوا وال أ .م سسيية نسييية مكنهييا الت لييى أو اإلنسييحا

ميين الوا ييب

األقصى وهو :التعشير بيسوا إلى ل الشعو ( :المسي الفاد ،.بند 3
بنديك الساد

):

عشر (2005م

موقف ي ييه م ي يين اإلس ي ي م والمس ي ييلمين ل ي يييس حا ي يية إل ي ييى تعري ي ييت ،وتص ي يريحاته المعاد ي يية

والمغالطة حتييى قبيل أي تيي أر

رسيى العابوييية معروفيية ومعلنيية و لييم تعيد

افييية علييى

أحييد ،فهييو سييير علييى خطييى سييا ه بي مواربيية لتنصييير العييالم وف ييا ل اثوليكييية رومييا ،
تنفيذا ل اررات مامع الفاتيكاي الثانى
ويتواصييل الص يراا ال نسييي ضييد المسييلمين ويتييأ ن فييي الحييرو االسييتعمارية ليصييع

المعشروي رء ال يتا أر من العتاد الحربي ،وهو ما نراا في الواقع المعيياش المحيييط بنييا
ف ييي م تل ييف الصي يراعات االس ييتعمارية

م ييا تتواص ييل نف ييس عملي يية اإلغي يراءات الماد يية

والمعنوية التى دمونها لمن بل اإلرتييداد عيين اإلسي م وي ضييع للتنصييير ييأ .وسيييلة
وبأ .ثمن
وتت اري ييد عملي ييات تش ييويه اإلس ي م وإلص ياق تهم يية الش ييطنة والنايي يية ع ييد أي ألص ي وا يه
تهم يية اإلره ييا

واإلره ييابيين وف ييى ش ييهر أكت ييوبر ،ال ييذي خصص ييه الفاتيك يياي للتنص ييير

تحديدا ،دونا عن اية العييام ،تييم إعتعييار يييوم  21أكتييوبر يييوم التنصييير العييالمى و فييى
أكت ييوبر  ،2007قامي ييت منظمي يية س ييانت إ ايي ييديو المت صصي يية ف ييى التعشي يير والتنصي ييير
بتولى أعمال "م تمر من أ ل الس م" ،مناسعة مرور  21عاما على ل يياء بلييدة أسييير،
وكلك من  21إلى 23أكتوبر وقد إفتتحه العا ا يوم  21أكتوبر ،فى نفس يييوم التعشييير
الع ييالمى ،وحضي يرا م ييائتين ش ص ييية ديني يية م يين مي ييع أنح يياء العي يالم للحتف ييال معه ييم،
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وهي ييرول مي يين هي ييرول مي يين العي ييالم اإلس ي ي مى ،ه ي ي أو مااملي يية ،دوي إدراك مي ييد .مي ييا
دمونه من نتنايالت
وفى نفس التوقيت ميين شييهر أكتييوبر  ،2007تبنييى تيييار المحييافظين الاييدد ومنظميياتهم
إقامة أسبوا للتوعية م ا ر "الفاشية اإلسي مية" بييين ي

أكثيير ميين  200امعيية،

فى آي واحد ،الوال ات المتحدة
ويت اريييد التصييعيد لتنفيييذ مييا الييب ييه مالييس ال نييائس العييالمى الوال ييات المتحييدة ،فييى
يني يياير  ،2001علي ييى أنهي ييا السي ييلطة العس ي يكرية الوحيي ييدة المتفي ييردة في ييى العي ييالم ،إلقي ييت ا
اإلس م فيما أ ل وا عليه "ع د إقت ا الشر" وبدأت احونة األكاكيييب والفريييات عييد
أي تلفعت شرعية دولية بناء على مسرحية الحياد .عشيير ميين سييبتمير ،التيى إختل تهييا
إلق ييت ا اإلسي ي م والمس ييلمين قب ييل 2010ي وه ييو م ييا فس يير س ييرعة اإل يياا ف ييى الها ييوم
والمحاصرة كافة الوسائل فى ل الميادين!
وال ن ول شي ا عن إص اررا على إثعات اي ييذور أوروبييا مسيييحية وإغفالييه ثمانمائيية عييام

ميين الو ييود الحضييار .للمسييلمين فييى األنييدلس وأوروبييا ،وأنييه ل يوال هييذا الو ييد اإل اييابى
الممتييد لمييا عرفييت أوروبييا العلييم ولمييا خر ييت ميين غياهييب رلماتهييا! مييا ال ن ييول شييي ا
عن تعبييرا وإصي اررا علنييا وفييى افيية خطعييه عيين ضييرورة تنصييير العييالم وف ييا ل اثوليكييية
روما ،مستعينا كافة الوسائل واإلمكانيات حتى السياسييية منهييا ،وخاصية إصي اررا علييى
غر ال نائس فى أرض الحرمين الشريفين
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الفصل ال ا ى

التدمير المتعمد

• مكتبة اإلسكندرية

• اإلقتالع بالهدم والتدمير

• إبادة المخطوطات والنصوص
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مكتبة اإلسكندرية القديمة
دأبت الم سسة ال نسية ،فى حربها ضد اإلس م ،على الايييام عمليييات إسي اط ل ييل مييا
تعرضييت لييه هييى ميين مسييالب أو ل ييل مييا قامييت ييه ميين هييدم وتييدمير إلقييت ا ارخيير

وميين أشييهر هييذا اإلس ي ا ات إلصيياق تهميية حييرق مكتعيية اإلسييكندرية ال د ميية ،الييذي تييم

فييى ال ييري ال ار ييع المييي د ،.إلييى ال ائيد عمييرو بيين العييام بنيياء علييى أميير ميين ال ليف ية

عمر ،أ ام فت مدينة اإلسكندرية ،فى ال ري السا ع!

وت ييول الوثي يية الوحيييدة التييى اسييتندوا إليهييا ،وهييي لييم ابيين ال فطييى ،فييى ال ييري الثالييث

عشر المي د ،.فى تا ه المعنوي" :تأريخ الحكما ":

"اي ال ليفة عمر قد أصدر أوامرا لل ائد عمرو بيين العييام قييائ " :فيمييا يتعلييق ال تييب
التييى ك رتهييا ،فييتي يياي فيهييا مييا يواف يق تييا
فيهييا مييا

ييالف تييا

هللا ففييى تييا

هللا عنييه غنييى ،وإي يياي

هللا في حا يية اليهييا ،فت ييدم اعييدامها فشييرا عمييرو بيين العييام

فى تفري تها على حمامات اإلسكندرية وإحراقها فى مواقدها وقود لتس ين المييياا وقييد

استغرق حرقها ستة أشهر املة"

ولي ين نتن يياول اري التعليي يق عل ييى ه ييذا الفري يية الواض ييحة ،ونتر ه ييا رخ يير ه ييذا المعح ييث،
لنعرض موضوا المكتعة منذ بدايته و ما تتناوله الوثائق الغربية المنصفة
لييم ت يين اإلسييكندرية آنييذاك ماييرد مدينيية مرده يرة ،وإنمييا انييت مثا يية حض يارة مكتمليية،
معنى أنها انييت تضييم تلييك اإلناييايات التييى يتر هييا عظييام الر ييال فييى ماتمييع تتعييد.
أ عادا نطاق الاغرافيييا فالنطيياق التيياري ى الواقييع بييين الفتيرة التييى تييم فيهييا تأسيييس هييذا
المدينة على أيدي اإلسكندر األكبر ،سنة  332ق م  ،إلى الفترة التى تم فيها تييدميرها
علييى أيييدي األس ي ف تيوفيلييو

وال ساوسيية التييا عين لييه وميين عييدهم ،فييى ال ييري ال ار يع

المي د ،.عد مثا ة حاعة يمانية متفردة فى ايدهار علومها
ف ييد ان ييت مدين يية اإلس ييكندرية تمث ييل عالم ييا أسي يرا وأس ييلو حي يياة فني يية وف ري يية وعلمي يية

مت ار طة األر اي ونطالع فى موسوعة أونيفرساليس" :أي كوي الميرء سيكندريا لييم كين
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عنى انه من موا نى هذا المدينة فحسب ،وإنما عنى اإلنتسا

إلى قيم حضييارية فييى

عاص ييمة العطالم يية ،خلفي يياء اإلس ييكندر في ييى مص يير" ف ييد ي يياي له ييا أهميي يية ب يير .أ ي ييام
الروميياي ،و يياي لهييا موقعييا خاصييا وآثييا ار تميرهييا بييل أضييفت عليهييا شييهرتها العديييد ميين
المسميات ،ومنها :الاميلة ،شديدة الامييال ،خالييدة اليذ ر ،.المل ييية ،الشييديدة البريييق

و انت أكثر الصفات إست داما " ال بر ".وقد ايدهييرت بهييا علييوم الرياضيييات والفلييك
والهندس يية إل ييى ان ييب ت ييألق الم ييدار الف ري يية والفلس ييفية – و له ييا ما يياالت تواصي ييلت
إعتمادا على ما انت الحضارة المصرية ال د مة قد وصلت إليه

فمنذ بدا ة النصف األول من ال ري الثالث قبل المي د ،أ ام طليمو

األول ،امييتألت

األسييكندرية المعييانى الرائعيية واكتمييل شييكلها المعمييار .الييذي حافظييت عليييه حتييى نها يية

العصور ال د مة ،حدائ ها الغناء ومعانيهييا اليونانييية الطييا ع وفييى حييى ال صييور ،الييذي
ك يياي فت ييرش ربي يع المدين يية ت ريع ييا ،تي يم تش ييييد ال ص يير المل ييى عل ييى العحي ير ،والمتح ييف
والمكتعيية الش يهيرة ،والسييوما – قبيير اإلسييكندر األكبيير ،والسيييرابيوم ،المعبييد الم ييام لللييه

اليونييانى المص يير .س يييرابيس ،ومعب ييد إي يريس ،والسييوق ،والمس ييرم بينم ييا الفن ييار المش يييد
على ريرة فارو
و يياي طليمييو

كمل تلك الروائع المعما ة

األول قييد أميير بتشييييد "الميوييييوم" ،أ .قصيير ربييات الفنييوي ،اإلالهييات

التسع الشاي ات الملهمات للغناء والشييعر والفنييوي والعلييوم والميثولو يييا اإلغرياييية ،عييام

 288ق م و اي ضم امعة ،وأكاد مية علمية ،والمكتعة الشييهيرة التيى انييت تحتييوي
علييى سييععمائة ألييف م طو يية و يياي قييد لييب ميين ييل البلييداي الشييهيرة أي ترسييل لييه
أعماال ل افة الم لفين وأمر بتر متها إلييى اليونانييية
تتوقف ميناء اإلسكندرية أي تسم

مييا ياي طلييب ميين البيواخر التييى

أي يتم ن ل وتر ميية مييا تحملييه ميين تييب ف انييت

النسخ تعاد إلى البواخر ويتم اإلحتفاي األصل فى مكتعة اإلسكندرية

وأصع "الميوييوم" مر ار علميا عالى المستو ،.ي مه افيية العلميياء ،حيييث اييدوي ييل

مييا حتييا وي إليييه و انييت عملييية تر ميية ييل هييذا األعمييال إلييى اليونانييية تمثييل عم ي

ض ما ،استحوك على افة مث فى البلد ت ريعييا ف ييد يياي يتعييين علييى هي الء األشي ام
إت اي لغتهم األم إضافة إلى إت اي اليونانييية وعنييد امييت ء المكتعيية تييم تشيييد ملحييق لهيا
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ق ير المينيياء ،وهييذا الملحييق امتييدت إليييه الني يراي عييام  47ق م  ،عنييدما قييام يوليييو
قيصر حرق اسطول اإلسكندرية

وم يين أش ييهر م يين ق ييام ييتدارة ه ييذا المكتع يية ،الف س ييفة يين ييودوت األفسوس ييى ،وأرس ييتوفاي
البيرنط ييى ،وأريسي يتارك الثاموت ارس ييى ،وأبوللوني ييو

م يين رود

و يياي آخ يير م يين تي يولى

إدارتهييا هييو العييالم ثيييوي ) ،(Théonوالييد عالميية الرياضيييات والفليسييوفة الشييهيرة هيعاثيييا
التى انت تدير مدرسة األف

ونية الاديدة عد أفلو ين ،وقام ال ساوسة تلها

ف د ر مها ال ساوسية عييام  415بنيياء عليى أمير األسي ف سيييريل ،الييذي علتييه ال نيسيية
قد س ييا س يينة  ،1882ومات ييت أ ش ييع ري ي ية إنت ام ييا منه ييا وم يين علمه ييا وي ييول سي ي راط
ال سطنطينى ( 450 – 380الم را المسيييحى ،الرومييانى الانسييية ،والمت صييص فييى
التاريخ ال نسى" :إي ال ساوسيية انتهييروا فرصيية مرورهييا عربتهيا و روهييا عنييوة وسييحلوها
ثم أدخلوها ال نيسة ونرعيوا عنهييا ثيابهييا وضيربوها ييالهروات واألوانييى ثييم مرقييوا سييدها

ووض ييعوا تل ييك األ ي ي ار ف ييى يييس وص ييعدوا به ييا إل ييى "الس يييناروي" وأحرقوه ييا مم ييا أث ييار

اإلنت ادات ضد األس ف سيريل و نيسة اإلسكندرية ،إك اي الموقف فى غا ة اإلحراج

لمن ولوي إنهم أتعاا سوا وي وموي بتلك المااير واإلغتياالت وقييد حييدث كلييك فييى
الر ع من وال ة سيريل ،والعام العاشيير ميين حكييم هونوريييو  ،والعييام السيياد
العام ا
حكم تيودوي ،فى شهر مار أ ييام الصيييام"( ،وارد فييى تيا
م  ،14تر م يية روم يياي تلمي ييذ هيبوخي يانى
فرضونه ال تل والحرق!

ميين

"التمماريخ الكنسممى" ،ج،7

ويال ييه م يين إحتي يرام لش ييعائر ال ييدين ال ييذي

و ان ييت المع ييارك ب ييين المس يييحيين وال ييوثنيين ق ييد ب ييدأت حت ييى مي ين قب ييل أي س ييم له ييم
اإلمب ار ي ييور قسي ييطنطين ،عي ييام  ،313ممارسي يية مسي يييحيتهم مثي ييل ي يياقى الععي ييادات في ييى

الدولة وفى مطلع ال ري الثالث ت تعليييم اللغيية الهيروغليفييية فييى مصيير واختفييى علييم
التحنيييط ويبييدو كييل أسييف ،مييا نطييالع فييى موسييوعة فيكيبييد ا" ،أي دخييول المس ييحية
مدينة اإلسكندرية قد محى كاكرة مصر تماما"!
وم ييع ف ييرض المس يييحية د ان يية رس ييمية ووحي ييدة للمب ار وري يية الروماني يية ف ييى ع ييام 391
مي د ي يية ،يادت المع ي ييارك ب ي ييين األس ي ي ف أري ي ييو
السي ييلطة ،حي ييول بيعي يية السي يييد المسي ييي

واألس ي ي ف أ ن ي يياييو  ،ال ري ي ييب م ي يين

ووصي ييل إضي ييتهاد الي ييوثنيين إلي ييى در ي يية غيي يير
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مس يبوقة ف ييد تييم هييدم اف ية المعابييد والتماثيييل فييى ييل اإلمب ار ورييية ،ومنعييت الط ييو
الدينية الوثنية لها بينما ترايد النفوك المسيحى صورة اسحة

وي يول هنيير .مونييييه فييى تا ييه عيين مصيير العطلمييية :أ ييام قسييطنطين ،الييذي حكييم م ين
 323إلى  ،337اي معبد السيرابيوم فى اإلسكندرية فى أوج تأل ه ما يياي عييد قلعيية
الع ييالم الهللين ييى وق ييد ق ييرر قس ييطنطين وق ييف اإلحتف يياالت الوثني يية الت ييى ان ييت ت ييام في ييه
سييبب عييداء ال هنيية الشييديد للمسيييحيين بييل ل ييد اغلييق المعبييد فييى يوليييو  325م ،وه يو
نفييس العييام الييذي تييم فيييه تأليييه السيييد المسييي
كلك الهاوم الذي واصله تيوفيلو

وبييذلك بييدأ أول هاييوم علييى السيييرابيوم،

أس ف اإلسكندرية شراسة حتى أتى عليه

ف ييد عييل كلييك الألسي ف مهمتييه األساسييية هييى اقييت ا الوثنييية ميين مصيير ،خاصيية واي

الييوثنيين ييانوا الي ارليوا أقوييياء فييى تل يك الفتيرة ويهيرأوي ميين خصييومهم و يياي السيييرابيوم
ه ييو مك يياي تامعه ييم مثلمي يا يياي محي ي ار

عع ييادة سي يي اربيس من ييذ ا ييام العطالم يية األوائ ييل

وتحول المعبد عد كلك ليصع مدرسة شهيرة تتواصل فيها تعيياليم األف

ونييية الحديثيية

فضل هيعاثيا التى العنا مصيرها
ومييا أي وص يل ق يرار اإلمب ار ييور تلغيياء العع يادة الوثنييية حتييى تييرعم األس ي ف تيوفيلييو
الايييام ييت راءات إسييتف اريية ضييد الييوثنيين ،انييدلعت عل يى إثرهييا مظيياهرة عارميية " فمييا

كاي منه إال أي تييرعم بنفسييه عصييا ة ميين الرمعيياي المسيييحيين ،علييى حييد وصييف هنيير.
مونيي ييه ،واس ييتولى عل ييى حص يين اإلس ييكندرية العلم ييى وق ييام بنفس ييه بتحط يييم تمث ييال اإلل ييه
سيييرابيس ،تحفيية الفنيياي المبييدا برياكسيييس ،و عييل أتعاعييه سيييروي فييى المدينيية أ ارئييه
المحطمة وعانت اقى المعابد من نفس المصير"
"ولييم كيين هييدم السيييرابيوم إال حل يية فييى سلسييلة ويليية ميين الييدمار الييذي تم ضييت عنييه
المسييحية فييى صيراعها الشيير ضييد الوثنييية" ،ويواصييل مونييييه قييائ " :اي هييذا الحييدث
كاي له أصداء واسعة سبب ترعم األس ف تيوفيلييو
أنه إفتعل هذا المظاهرة التوا

لييه ،وي ييول العديييد ميين المي رخين

مع إ فا ريو  ،حاكم اإلسييكندرية الرومييانى ،إسييتنادا

إلى قرار اإلمب ار ور تيييودوي" (صييفحة  37أمييا يياقى المعابييد التييى لييم يييتم هيدمها ف ييد
تم تحويلها إلى نائس
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وميين الغريييب أي هييذا األس ي ف ،تيوفيلييو

السييكندر ،.المتييوفى عييام  ،412و ياي ميين

المدافعين شدة عيين تأليييه سييوا ،والييذي حيياول الييععل تبرئتييه تلصياق وحشييية أفعالييه
التدميرية المسلمين ،هناك م طو ة من ال ري ال امس تصورا وهو ييف أعلييى معبييد

الس ييرابيوم ومكتعيية اإلسييكندرية الت ييى أحرقهييا! والصييورة تمثلييه وه ييو ممسييك بنس ي ة م يين
ال تييا

الم ييد  ،وي ييف منتص ي ار علييى م يا دم يرا ،وي ير .اإللييه سيييرابيس داخييل المعبييد

ويو د هذا الرسم على هامر حولية مسيحية تبت فى اإلسكندرية فى ال ييري ال يامس

المييي د .أ .أنييه حت يى كلييك الوق ييت يياي معروف ييا وسييائدا اي األس ي ف تيوفيلييو

الذي دمر السي اربيوم ومكتعة اإلسكندرية ورغمها ،يواصل المحرفوي فرياتهم!

ه ييو

والنبذة ال صيرة التى نطالعها فى المالد ال ار ع لفهيير موسييوعة أونيفرسيياليس الفرنسييية
( 1996ع يين تيوفيل ييو

الس ييكندر .ت ييول " :تيوفيل ييو  ،أس ي ف اإلس ييكندرية م يين 384

إلى  412وقد قام بدور من الدر ة األولى فى السياسة المدنييية وال نسييية فييى عصيرا
ف ييد توص ييل ،اإلتف يياق م ييع اإلمب ار ييور ،وبالاي ييام العدي ييد م يين المعي يارك الدامي يية ،إل ييى
إقييت ا الوثنييية ميين مصيير وكلييك بهييدم المعابييد الوثنييية (ومنه يا السيييرابيوم ،عييام 391
وبتقام يية المع ييانى المسي ييحية بي ييدال عنه ييا إي ال ييدور ال ييذي لععي ييه ف ييى المعر يية المتعل ي يية
ييأورياين وموقف ييه م يين يوحن ييا ريروس ييتوم (أ .الف ييم ال ييذهبى ،لفص يياحة لس ييانه  ،ع ييل

الم رخيوي ينت دونييه شييدة فععييد أي رييل لفتيرة ميين الوقييت م يييدا ألتعيياا أورياييين ،تغييير

موقف ييه فاي يأة وق ييام مها م يية الرمع يياي الت ييا عين ألوريا ييين ف ييى ص ييحراء وادي النط ييروي
وأ ع ييارهم عل ييى المنف ييى وإض ييطرته ه ييذا ال س ييوة إل ييى ال ييذها

لل ييدفاا ع يين نفس ييه ف ييى

ال سطنطينية ،حيث اي قد لاأ إليها ق ار ة خمسييين رامعييا يانوا فييارين منييه وقييد وصييل
تيوفيلو

محا ا بتسع وعشرين أس فا مصيريا وناي فيى سييب معر تييه فضييل العديييد

ميين معارفييه فييى الييب ط اإلمب ار ييور ،.مطالعييا عييام  403اسييتدعاء يوحنييا ريروسييتوم
للمثول أمام المامع وأدت هذا األحداث إلى النفييى النهييائى ليوحنييا عييام  404إال أي

العا ا إينوسييت األول قييد إعتييرض عييد كلييك علييى هييذا اإلدانيية دوي أي يييتمكن ميين تبرئيية
يوحن يا ،وقييام حرميياي تيوفيل يو

الييذي يياي قييد نسيين ه يذا الم ي امرة عيين ريييق وسييائل

عد مة الشرا" (صفحة 3593
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وت شييف هييذا النبييذة ،التييى أوردناهييا كاملهييا ،عيين مييد .عييدم أمانيية ال ييائمين علييى تلييك
المسيحية التى انوا ينساونها عبر المكائد والمي امرات ،و يفييية اإل احيية ال ال صييوم
الوثنيين فحسب وإنما بنفس ال ائمين معهم على كلك الدين!!
ومي يين الوثي ييائق الغربيي يية ال د مي يية ،يي ييورد العاحي ييث ي ييى دفيي ييتر في ييى تا ي يه عي يين "حممممرب

المخطوطممات" أي الم ي را ال تينييى ليعييانيو

)Libanios

أورد ف يى تا ييه المعنييوي" مممن

أجل المعابد" ما يلي" :من أكثر المنييدفعين حماسييا فييى حيير الاعييابرة هييذا هييم الرمعيياي

الييذين ييانوا اوبييوي الم ا عييات حيياملين الهييروات والروافييع والش يواكير لي وم يوا كسيير
التماثيل وهدم المذا
على أر

والمعابد (

وفى عييام  391قييام تيوفيلييو

أسي ف اإلسيكندرية

عدد ميين أتعاعييه المسيييحيين غييرو معبييد السيييرابيوم وهدميه عييد أي سييرقوا مييا

ه ولييم يتر يوا إال قاعييدة المعبييد لضي امة أحاارهييا" (تر ميية رنيييه فيياي لييو ،.بيرنطيية،

المالد السا ع ،ععة 1933
يرر اإلمب ار ي ييور تيي ييودوي الصي ييادر عي ييام  393م ،والي ييذي يي يينص علي ييى
وإضي ييافة إلي ييى قي ي ا
اسي يت مال عملي يية إق ييت ا ارخ يير ،ق ييائ " :إنن ييا نري ييد أي ي ييتم ه ييدم اف يية المعاب ييد وارث ييار
الوثنييية التييى ال ت يرال قائم ية ونييأمر ييأي يييتم محييو كلييك الييدنس تقاميية الع ميية المعاليية
للد انة المسيحية ،وسنحكم الموت على ل من

الف أمرنييا هييذا عيين ريييق ال ضيياة

المت صصييوي" ( Cod. Théo. XVI, p.125وإضييافة إلييى قي ارر تيييودوي هيذا ،هنيياك
ق اررات العديد من الماامع المسيييحية التيى تيينص علييى مواصييلة عملييية اإلقييت ا ومنهييا
مايامع المييدي الفرنسييية التالييية :آرل عييام  ،573ونانييت عييام  ،668ورواي عييام ،687
وخاصة مييا قييام يه اإلمب ار ييور شييارلماي الييذي اقتلييع مييا ييي ميين وثنييية صييورة وحشيية

حتى وصفه الم را آرثر مب فييى تا ييه المعنييوي" :مسمميرة الجبممابرة" ،أنييه "قييد مييار

أ يية وس ييائل ت ييم ف ييرض المس يييحية ف ييى ييل

التعش ييير ال ت ييل العرق ييى" وهي يو م ييا يوضي ي
األماكن التى دخلتها
وفى تا

عنيواي "شمممس ت تشممرق علممى الغممرب" ( ، 1963ييول العاحييث األلمييانى

س ييياريد هون ييه ) " :(S. Hunkeإي ال ييري الثال ييث فت ييت سلس ييلة م يين أعم ييال اله ييدم
المنهاييية ،إك قييام األس ي ف المسيييحى ييتغ ق الموييييوم و ييرد ييل المث فييين منييه وفييى
عام  ،366تحت حكم اإلمب ار ور البيرنطى فالنس ،تييم تحويييل السييي ارريوم إلييى نيسية،
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وحيرق مكتبتييه عييد نهبهييا ،ومطيياردة ف سييفتها بتهميية ممارسيية الس يحر وفييى عييام 391
لب األس ف تيوفيلو

من اإلمب ار ور تيودوي المواف ة علييى هييدم مر يير حيين ال ييدماء

وآخيير قلعيية علييم اقييية ،السيييرابيوم ،والايييام حييرق مكتبتييه وبييذلك ضيياا ميين اإلنسييانية
إلى األبد نر ال مكن تعويضة " (صفحة 217

ويواص ييل العاح ييث ع ييد كل ييك ق ييائ " :إال أي اعمي يال الهي يدم الت ييى ييوم بهي يا المسي يييحيوي

المتعصبوي لم تتوقف عند كلك إك أي صديق األس ف سيفيريو

من إنطاقيييا عتييرا

ب خال أنه واألس ف قد انا فى شعابهما أعضاء فى معية مسيحية شييديدة النشيياط

فييى اإلسييكندرية فييى ال ييري ال ييامس ،وقامييا همييا اإلثنيياي معييارك شرسيية ضييد المث فييين
الوثنيين وها موا معابدهم وقاموا بت سير تماثيلها و يل منشي اتها وبييذلك إختفييت معييالم
الث افة الهللينية الواحييدة تلييو األخيير .وفييى عييام 529م تييم إغي ق آخيير مدرسيية للفلسييفة

في ييى أتيني ييا ،وفي ييى عي ييام  600تي ييم حي ييرق المكتعي يية المسي ييماا "اإلمب ار وريي يية" الت ي يى أسسي ييها
أغس ييطس ف ييى روم ييا وت ييم من ييع قي يراءة األعمي يال ال

س يييكية ود ارس يية الرياض يييات وه ييدم

المتع ى من أبنية الععادات ال د مة" (صفحة 218

أ .إي عمليات الهدم والحرق فى محاولة دؤو إلقت ا ارخيير ميين ييذورا لييم تييتم فييى

مدينة اإلسكندرية وحدها وإنما تواصلت فييى يل البلييداي التييى امتييدت إليهييا المسيييحية
ويوض ي ي س ي ييياريد هون ي يه ف ي يى نف ي ييس الص ي ييفحة ق ي ييائ " :وعن ي ييدما دخ ي ييل الع ي يير مدين ي ية

اإلسي ييكندرية عي ييام  ،640لي ييم كي يين بهي ييا أ ي يية مكتعي يية عامي يية أمي ييا حريي ييق المكتعي يية ال بي يير.

السييكندرية وال ييذي ت ييم إلصيياقه ع ييد خمس يية قييروي ال ائ ييد عم ييرو ،فالعديييد م يين األ ح يياث
الدقي ة سمحت بتأكيد اي هييذا ماييرد فرييية ،ويالهييا ميين فرييية ح ييرة و ييم انيت سيعادة

ميين افتروهييا إلتهييام "الب اربيرة"! والعكييس هييو الصييحي  ،ففييى مسيييرته الفاتحيية المنتص يرة،
قييدم فييات اإلسييكندرية العديييد ميين النميياكج علييى عظميية التسييام لد ييه ،ف ييد منييع الايييام
بنه ييب وه ييدم الم ييدي ،ث ييم ،ويالعظم يية وغ ار يية مي يا أق ييدم علي ييه :ف ييد س ييم لرعا يياا الا ييدد
ممارسيية ععييادتهم الت ليد يية" أ .إي المسييلمين لييم ومييوا أ يية عملييية إلقييت ا ارخيير
وسمحوا للمسيحيين واليهود ممارسة ععاداتهم!

وي ييول الفييونس داي ) (A. Dainفييى تا ييه المعنييوي " المخطوطممات" ( " : 1980ييال
عادة أي نود ال ليفة عمر أحرقوا معبييد السيييرابيوم ومييا يياي ضييمه ميين مكتعيية شييهيرة
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فى هذا المدينة وقد صدقت تلييك الم ولية انييا ش صيييا ،إال انييه اييب علييى أي أعتييرا
ط يائى ،إك م ييا أي رح ييت أتب ييين األم يير حت ييى و ييدت أي م يين ق ييام فع ي
اإلس ي ييكندرية ه ي ييم مس ي يييحيو األس ي ي ف تيوفيل ي ييو

ح ييرق مكتع يية

وهن ي ييا ال ب ي ييد م ي يين توض ي ييي أن ي ييه ي ياي

اإلسكندرية مكتبتين :مكتعة البروخيوي ،و انت فى وسييط المدينيية ،وقييد هييدمها أورلييياي

سي ينة  273حينمي ييا اسي ييتولى علي يى المديني يية ،ومكتعي يية السي يييرابيوم ،التي ييى هي ييدمها األسي ي ف
تيوفيلو

عام  391وي ول ال س أوروي ،م لف " كتب ضد الوثنيين" عام  ،417أنيه

(ال ت ي ييا

الس ي يياد  ،الفص ي ييل ال ي ييامس عش ي يير  ،وه ي ييذا الم حظ ي يية س ي ييا ة عل ي ييى الف ي ييت

عني ييد مي ييرورا اإلسي ييكندرية رأ " .دواليي يب ال تي ييب التي ييى أفرغهي ييا ر الني ييا مي يين محتوياتهي ييا"
اإلس مى الذي حدث فى منتصف ال ري السا ع " (صفحة 189

وما ي د أي الحرق والتدمير اي من عييادة المسيييحيين ووسيييلتهم فييى فييرض ع يييدتهم،

ال يرار الييذي أصييدرا تيييودوي الثييانى والييذي ييينص علييى " :حييرق ييل مييا تعييه بييورفير أو
غييرا ضييد ععييادة المسيييحيين الم دسيية ل ييي ت ييوم هييذا األعمييال تغضييا
فى وثي ة:

)Codex Theodosianus XVI,6,66

اليير " ،وارد

ما قييام العا ييا ريايوار األكبيير (– 590

 604حرق المكتعة المعروفة اسم "اإلمب ار ورية" فى روما لذلك ييول ييى دفيييتر:

" ل ي ييد تي ييم تنصي ييير التي يياريخ التي يدرين

طي يوات متتاليي يية مني ييذ ال ي ييري الثي ييانى ،وتواصي ييلت

عمليييات الهييدم والحييرق واإل ييادة ليبييدأ مييا ا لييق عليييه "العصيير األسييود" الييذي إمتييد ألييف
ع ييام " – وي ص ييد عص يير الظلمي يات ال ييذي ش يياهد مح يياكم التفت ييير والح ييرو الص ييليبية
والح ييرو الديني يية وتح يريم العل ييم ومحارب يية العلم يياء – وه ييو م ييا يتمش ييى قطع ييا م ييع نف ييس

منهن حرق المكتعات وتدمير المعابد!

و ييذلك تييم حييرق ييل األعمييال التييى انييت تتضييمن الص يراعات ال هوتييية مثييل أعمييال
سيلسي يييو

وبي ييورفير وحي يياكم بيي ييت عانيي يية واإلمب ار ي ييور وليي يياي ،ومي ييا ي ييي منهي ييا فهي ييو

معروا من األ راء المذ ورة تستشهاد فى الرد عليها!

وق ي ييد أورد المي ي ي را إدوارد يبي ي يوي" :اي م ي يين ح ي ييرق مكتع ي يية اإلسي ي يكندرية ه ي ييو األسي ي ي ف

تيوفيلييو  ،العييدو اللييدود للسي م والفضيييلة ،كلييك الايير.ء الشييرير كو األ يياد .الملط يية
الي ييدماء والي ييذهب علي ييى الت ي يوالى ،وهي ييادم السي يييرابيوم " (قفممممول وسممممقو اإلمبراطوريممممة
الروما ية ،الفصل 28
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وعل ييى أواخ يير ال ييري ال ار ييع وص ييل إض ييتهاد ال ييوثنيين إلي يى كروت ييه ،ف ييد ت ييم هي يدم معظي يم

المعابي ييد ،م ي يا قي ييد تي ييم حي ييرق وهي ييدم ي يياقى المكتعي ييات ال اصي يية ،وتمي ييت محاربي يية العلي ييوم
والرياضيييات والفلسييفة وتييم إغي ق المييدار الف رييية ليبييدأ عصيير إضييمح ل رهيييب فييى
مدينة اشتهر صيتها عبر العالم ال د م منارة للعلييم والت ييدم فمميين عمليوا فييى مكتبتهييا
الشهيرة ونهل من دررها لمدة عشرين عاما ،الم ا استرابوي وغيرا

أما عن كلك اليينص العربييى المرعييوم ،فييأول مييا نبييدأ ييه هييو رأ .المي را إدوارد يبييوي،
ف ييى نف ييس مر ع ييه الس ييابق ال ييذ ر ،حي ييث ييول" :إي قي يرار ال ليف يية عم يير يتن يياقل م ييع

المع ي ياد.ء األص ي ييلية والس ي ييلمية لعلم ي يياء المس ي ييلمين ،ال ي ييذين يرفض ي ييوي قطع ي ييا ح ي يرق أ ي يية
نصييوم دينييية يهود يية أو مسيييحية تييم اإلسييتي ء عليهييا فييى المعييارك الحربييية" وهييذا
ماي ييرد تعليي ييق منط ي ييى واحي ييد ،يتمشي ييى مي ييع ي ييل مي ييا ولي ييه األمني يياء مي يين علمي يياء الغي يير
المسيحى عن أخ قيات المسلمين وتصرفاتهم فى البلداي التى حكموها
وإكا ما نظرنا فيمن قال هذا المعلومة ،وهو مال الييدين أبييى الحسين علييى بيين يوسييف
ال فطي ييى (568ه 1172/م ي 646ه 1248/م  ،لو ي ييدنا في ييى موقي ييع "المكتعي يية الو نيي يية

لعل ييم الط ييب" ف ييى مدين يية أو س ييفورد البريطاني يية" :اي ل ييه  26م لف ييا ،ل ييم يب ييق منه ييا س ييو.

إثن ييين ،أح ييدهما "تممأريخ الحكمممما " ال يوارد في ييه ه ييذا ال يينص ،غي ير اي ه ييذا ال ت ييا
الي يينص األصي ييلى وإنمي ييا تل ي يييص لي ييه لي يم الرويني ييى وال تي ييا

ل يييس

ضي ييم  414سي يييرة كاتيي يية

م تصرة أل عاء وف سفة وعلميياء فلييك إضييافة إلييى العديييد ميين اإلستشييهادات المييأخوكة
عن تا

يونانيين لم حتف بها فييى ال تييا

األصييلى"! وتحييتف المكتعيية الو نييية لعلييم

الطييب بنسي ة منييه تحييت رقييم ( Ms A 72وقيد قيام بتر متييه إلييى األلمانييية و ععييه
العالم يوليو

ليبرت فى مدينة اليبرين سنة 1903

وبع ييد خم ييس س يينوات ،أ .ف ييى ع ييام  ،1908ع ييع ألول م يرة العربي يية عل ييى نف يية أحم ييد
نا ى الامالى ومحمد أمين ال اناى وأخيه ،عنواي "تأريخ الحكما "  ،وهييو م تصيير
الروينى المسمى المنت عات الملت طييات ميين تييا
وقد تمت م ار عته على تا

ليبرت
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"إخبممار العلممما بأخبممار الحكممما "،

أما السياق الذي أتى فيه هذا األستشهاد ف

ل افتراء فى مغراا من الفرييية نفسييها ،إك

ييول ال يينص أي األس ي ف حي ييى النح ييو .ق ييد ل ييب م يين عم ييرو ب يين الع يام أي عطي ييه

ال تب التى فى المكتعة قائ " :قد أوقعت الحو ة عليها ونحن محتيا وي إليهييا وال نفييع
ل م بها"!

أ .إي األس ف وأعوانه ،والغارق معهيم فييى الصيراعات الدينييية حييول التثليييث ،وف ييا لمييا

هو وارد فى نفس صفحة ال فطييى ،هييم ييدروي العلييم وبحا يية إلييى ال تييب لصييونها مين
الضياا ،وأما المسلموي الاه ء ف اموا بتدميرها!!

ومن الواض اي النص المرعوم الوارد فى تا

ال فطى اي ععارة عيين إستشييهاد ميين

اإلستشهادات المن ولة عن أحد اليونانيين المسيحيين ،الييذين عنيييهم تبرئيية بنييى لييدتهم
من ل ما اقترفوا من حرائق وتدمير واقت ا لت ارث حضارة أسرها خاصيية وأي الفتيرة
التى اي فيها بن ال فطى على قيد الحياة أو حتى السنة التى تم فيها عمل نس ة ميين
كلك ال تا

عد وفاته عييام ،ليم الروينييى ،فهييى ت ييع فييى قلييب فتيرة الحييرو الصييليبية

كل ما واكبها من محاوالت للنيل من اإلس م والمسلمين
وإكا مييا نظرنييا ميين الناحييية الدينييية اإلسي مية ،ألدر نييا ال مع ولييية هييذا الفرييية ،ف ييد بييدأ
تنريييل تييا

هللا العرييير فعييل أميير ،وهييو" :إقي أر" ،مييا أي ثييانى سييورة أنرلييت هييى سييورة

"ال لييم" أ .إي أولييى خطيوات الرسييالة اإلسي مية بييدأت الحييث علييى ال يراءة وال تا يية،
عل ييى د ارس يية ال ت ييا

المسي يطور وال ت ييا

المنظ ييور ف ييى رحا يية ال ييوي عل ييى إتس يياعه

ف ي ييت مك يين لعاق ييل أي ع ييل فري يية أي ي يوم س يييدنا عم يير ،وه ييو م يين ص يياحب رس ييولنا
ال يريم ،ص ييلوات هللا علي ييه ،ييأي يتف ييوا مث ييل ه ييذا الا يرم – ال ف يى ح ييق العل ييم والعلم يياء
فحسب ،ول ن فى حق الدين الذي عاصيير نشييأته ،وواكييب أولييى خطواتييه ،وعمييل علييى
إنتشارا؟!
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اإلقتالع بالهدم والتدمير
نتنيياول فييى هييذا الاييرء ميين العحيث مييا قام يت يه الم سس ية ال نسييية ميين تييدمير واقييت ا
للهوية فى المنط ة التى انصهرت فيها ونسات منها المسيحية ،أ .فى روما واليونيياي
وضواحيهما ،وإي اي ما مارسته من غل لتدمير وإقت ا ارخر ياي هييو اليينمط الييذي
اتععت ييه ف ييى ييل المن ييا ق الت ييى امت ييدت إليه ييا ه ييذا الد ان يية ال اس ييحة لم ييا ع ييداها عب يير
شوا ىء حوض العحر األبيل المتوسط ومدنها!
إي العي ييدد الضي ي يل المتع ي ييى مي يين أن ي يياض المعابي ييد والمسي ييارم وأقي يوا

النصي يير وأكشي يياك

الموسي ى أو حتى المدافن كل ما تضمه من تماثيييل وأعمييال فنيية ،بييل و ييل مييا مكيين
لحضييارة ضيياربة ف يى التيياريخ وتنييوا الث افييات والععييادات أي تنتاييه ،ال يتمشييى مييع ييم
المعي ييانى المتنوعي يية التي ييى يتضي ييمنها تي ييا

المي ي را ال ي ييد م بويانيي ييا

اليوناي" ،الذي تعه فى ال ري الثانى المي د.

والمعني ييوي "وصي ييف

وق ييد يت ي ييل الم ييرء أي تل ييك المعاب ييد المع ييدودة المتعاي يية ف ييى اليون يياي أو ف ييى غيره ييا م يين
المنا ق هى ل ميا شيييدته حضيياراتها ال د ميية ،ميا قييد يتصييور أي عوامييل الييرمن هييى
التى أتت عليها أو على غيرها! إال أي متا عة تطور التيياريخ وأحداثييه تثبييت أي ت لعييات
الط ييس ب ييل حت ييى ال يراليل بري يية مي ين كل ييك ال ييدمار ال ييذي ا ت ييام م تل ييف أن يواا األبني يية
العاكسة للحضارات ال د مة وععاداتها السا ة على رهور المسيحية وانتشارها
وأهم ما يلفت النظر أي المعابد الوحيدة العاقييية ت ريعييا هييى تلييك التييى تييم تحويلهييا آنييذاك
إلى نائس ومنها معبد آثينا الذي تم تحويلييه إلييى اتدرائييية سيييراكوي وهييو مييا مكيين

م حظته فى م تلف البلداي األخر.

ويمث ي ييل حك ي ييم قس ي ييطنطين ( 338- 306مرحل ي يية مفص ي ييلية ب ي ييين الحض ي ييارات الهلليني ي ية
والروماني يية المتع ييددة ال يد انات والعع ييادات إال اي المس يياندة السياس ييية الت ييى ق ييدمها ق ييادة
الم سسيية ال نس يية لهييذا اإلمب ار ييور هييى التييى فتحييت للمس ييحية ريييق اإلنتشييار ف ييد

كاي المسيحيوي فى بدا ة مشوارهم يرفضوي اإلشتراك فى الحرو وال تال لحرمة كلك
فى تعاليم السيييد المسييي

إال أي المسيياومة التييى تمييت بييين الم سسيية ال نسييية والسييلطة

السياسية ،والتى تم مو بها اإلعتيراا المسيييحية د انيية ميين الييد انات السييائدة آنييذاك،
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فييى عييام  ،313م ابييل أي يييتم تانيييد المسيييحيين فييى الاييير اإلمب ار ييور ،.هييى التييى
تفسر استمرار اء تلك الع يدة الوليدة – حتى وإي انت تمثل فى نفييس الوقييت خييروج
هذا الم سسة عن تعاليم الدين تمامييا ،وهييو مييا سييوا يت ييرر العديييد ميين المييرات يوال
مشوارها عبر التاريخ
وي ييول ييى د في ييتر" :أي إتع يياا ق ييادة ال نيس يية لسياس يية حاكق يية المه ييارة ق ييد س ييم له ييم
الوصول إلى أي ت وي المسيحية د انة وحيدة للدولة ،وأي تتحييول إلييى سيلطة عسيكرية

كات نفوك ،وسلطة قمعية أساسا ،راحت ت ييرض وتمحييو التييدرين الييدؤو التيراث الفنيى
والف ر .الموروث عبر ال روي السا ة حتى أتت عليه"

وق ييد إتع ييع أبن يياء قس ييطنطين نف ييس خطوات ييه ف ييى حي يربهم ض ييد الععي يادات الوثني يية ،إال أي
تيودوي األول ( 395 – 379هو الذي است مل مسيرة الهيدم ضييراوة ف ييم مين معابييد
ت ييم اسي يت دام حاارته ييا الضي ي مة ف ييى بن يياء ن ييائس للد ان يية الادي ييدة ف ييتم إق ييت ا معب ييد

أرتميرييوي مدينيية أفسييو  ،و يياي قييد ما عييد أحيد عاائييب الييدنيا السييععة ،وكلييك لامييال
أعمدتييه المصيينوعة ميين الرخييام األبيييل الييذي تشييوبه تعييارين يرقيياء ،ارتفيياا عش يرين
مت ار و انت قاعدته المرتفعة مردانة بتماثيل الحام الطبيعى وقد تم هدم هييذا المعبييد
التحفة المعمارية وت طيعه ،ما ت طع الذ ائ  ،لبناء نائس مسيحية!
وف ييى فلس ييطين ت ييم ه ييدم معب ييد ه ييدرياي ف ييى مدين يية ال ييد  ،ومعب ييد فين ييو
بري يية ،ومعب ييد إس ييكوال
المثييال ال الحصيير

ف ييى سليس يييا ،ومعب ييد فين ييو

ا يوار حي يرة

ف ييى علع ييك ،وكل ييك علي يى س ييبيل

مييا ييانوا ينعشييوي الم ييابر واألبنييية المحيطيية بهييا و سيير تماثيلهييا

وتحطيم توابيتها ونثر رفات ثثها إلقامة نائس على أن اضها
وميين المتفييق عليييه بييين العلميياء واعتم يادا علييى الوثييائق التاري ييية المو ييودة ،أي معظييم

المعابييد الهللينييية الض ي مة وغيرهييا و افيية دور الععييادة الوثنييية األخيير .المتعاييية قييد تييم

هدمها بناء على مرسوم اإلمب ار ور المسيحى ،تيودوي الثييانى ،إمب ار ييور الشييرق ،فيمييا
بييين  408و 450مي د يية ،والييذي أميير مو عييه "أي يييتم ه يدم ييل مييا ييي م ين الوثنييية
السا ة"
وقييد انتشييرت المسيييحية فييى بي د الغييال بيينفس أسييلو الهيدم واإلقييت ا إلقاميية ال نييائس

المسيييحية تثبيتييا لهييا وي ييول إ ميييل مييال فييى تا ييه عيين "نها يية الوثنييية فييى بي د الغييال":
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"عنييدما نتأمييل مييا ييي ميين التماثيييل والن ييوش الوثنييية نييدهر ميين كلييك اإلص يرار علييى
تاريحها وتشويهها إي لييم كيين ماييرد سييرها أو تحطيمهييا تمامييا و ييل كلييك بيواعر ميين

األساقفة والايادات ال نسية " وفى عام  388تم حرق معبد اللينيكم ،وهييو ميين أكبيير
المعابد ،بواعر من أحد األساقفة وأقرا األس ف إمبرواي فى مي نو وفى عييام  389تييم
هييدم معبييد أ اميييه ،وقييد مييات األس ي ف وهييو ييوم ببدا يية الهييدم بتفسييه وفييى عييام 390
كتب المي را ليعييانيو

تا يه الشييهير "مممن أجممل المعابمد" ،وهييي وثي يية إدانيية حييادة ضييد

المسيحيين وأساقفتهم ل ل ما مارسونه من عمليات هدم للتراث

وتراكمت األن اض فى مامل بلييداي الشييرق اإلمب ار ييور .إك تضييافرت هييود ال ساوسيية
والرمعيياي تحييت قيييادة األسيياقفة والعييابوات لهييدم ارثييار الوثنييية فييى م تلييف البلييداي التييى
امتدت إليها المسيحية لفرض صمتها

وقد أتى اإلمب ار ور وستنياي فى ال ري الساد

على ما ى من معابد وثنييية إلقاميية

كنائس ضي مة لل د سييين وفييى ال ييري السييا ع انييت المسيييحية قييد اسييت رت فييى المعابييد

التي ييى تي ييم تحويلهي ييا إلي ييى ني ييائس ،ومنهي ييا :العي ييانتنوي في ييى رومي ييا ،والعي ييارتنوي في ييى آثين ي يا،

والتيريوي

ومي ين ب ييين المعاب ييد الت ييى ت ييم س ييوة ييدرانها ييالم ط وتغطيته ييا برس ييومات تمث ييل الس يييد
المسي ييي وال د سي ييين ،معابي ييد النوبي يية في ييى مصي يير ومنهي ييا معبي ييد أبي ييو عي ييودة ،حي ي يث ي يياي

المس يييحيوي األوائ ييل يلا ييأوي إل ييى الص ييعيد ،ف ييى ال ييروي األول ييى ،هرب ييا م يين إض ييطهاد
الروماي
وتمييت ممارسيية نفييس العملي يات فييى م تل يف البلييداي ،ومييا لييم يتمكنييوا ميين هدمييه ييانوا
ومي ييوي ف ي يرض معي ييالم تنصي يييرا حفي يير ع مي يية الصي ييليب ورسي ييم ال د سي ييين ،لتتواصي ييل

عمليات الهدم واإلقييت ا للتيراث ال ييد م ألكثيير ميين ألييف عييام وهييو مييا أ لييق عليييه ييى

د في ييتر "العص يير األس يواد" لم ييا اعت يراا م يين قت ييل وه ييدم وح ييرق للن يا

وللوث يائق بوحش يية

من طعة النظير
وي ييول بيييير ريمييال فييى تا ييه عيين "رومييا"" :إي مييا ييي ميين ارثييار ال د م ية فييى ييل
مك يياي ق ييد ت ييم تنص يييرا س يواء بوض ييع الص ييلعاي ف ييوق المس ي ت ،أو بوض ييع تمث ييال ألح ييد

ال د سييين فييوق أعمييدة تذ ارييية مثييل عم يود ت ار يياي ،وتمثييال لبييولس الرسييول فييوق تمثييال
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مارك أورلييو

وميين ناحييية أخيير .يياي الهييدم يييتم بي رحميية ل ييل مييا هييو آثييار قد ميية

تو ييد ف ييى ييري هم ،أو وم ييوي اسي يت دامها ف ييى المع ييانى الت ييى ش يييدونها ،أو تحوي ييل

غيرها إلى ير عد سح ها!

ففييى ال ييري ال ييامس عشيير فيى رومييا وضيواحيها يياي إقاميية أ .مبنييى ديييد عنييى هييدم
أثر قد م فل ي وم العا ا ني وال ال امس ( 1464 – 1447بتنفيذ مشيياريعه ال نسييية
الض مة قام بتحويل منا ق آثار روما ال د مة إلى محا ر فييى منييا ق ت ارفيياي والفييورم
والسيرك ال بير فى ال وليسيوم ففى عام واحد تم ن ل الفيين وخمسييمائة عربيية ميين تلييك

األحاار األثرية

وي ييول أو ييين مييونتر فييى تا ييه عيين "الفنييوي ف يى ب ي ط العييابوات فييى ال يرنين ال ييامس

عشر والساد

عشر" :إي ل تلك ارثار من حمامات ومسارم وأقوا

نصيير ومعابييد

قد س طت تحت معاول الهييدامين التييا عين للعا ييا ني يوال ال ييامس ،فييى نفييس كلييك الوقييت
الذي اي فتت فيه عصر النهضة
وهو نفس الموقف الذي إتععه العا ا سيكسيت ال ار ييع ( 1484- 1471حيييال األن يياض
األثرييية العاقييية ميين رومييا اإلمب ار ورييية ف ييد يياي عهييدا األسيوأ النسييعة لهييا ففييى شييهر
د سييمبر  1471أصييدر مرسييوما للمهنييد

ال ييائم علييى بنيياء مكتعيية الفاتيكيياي ،ييأي ييوم

حفائر للحصول علييى األحاييار ال يميية إلسييت مال البنيياء ولييم ييينص المرسييوم يالطعع
على المكاي الذي مكنه الحفر فيه ،ل ن األماكن األثرية انت معلومة وما اي عليييه
إال إنتيراا األساسييات العاقييية ميين تلييك المعييانى األثرييية وي ييول أو ييين مييونتر أنييه قييد تييم

أخ ييذ م يين مبن ييى ال وليريي يوم ال ييذي يياي ال يي يرال قائم ييا األحا ييار ال يم يية لبن يياء "ك ييوبري

سيكسييت" ،وهييو ال ييوبري المسييمى اسييم العا ييا ،و ييذلك ميين معبييد هيرقييل وقييو

النصيير

ار ولونا والطريت أي المرسوم الذي أصييدرا هييذا العا ييا يياي ييينص
اوار قصر سكا ا
على الحفاي على ارثار المسيحية وعدم المسا

بها!

و ي ييم م ي يين أصي ي يوات إرتفع ي ييت للح ي ييد م ي يين كل ي ييك اإلق ي ييت ا المتواص ي ييل والتي ي يدمير لمدين ي يية
اإلمب ار ورية ال د مة ،من قبيل إعتراضات المعلم رياوار ،الييذي رام عييدد ييم ارثييار
العاقييية فييى رومييا وض يواحيها معترضييا علييى ت ريبهييا ،أو فاوسييتو د .فييرو الييذي تييب
رسييالة إحتايياج حييادة للعا ييا سيكسييت ال ار ييع لمييا يياي ترفييه ضييد آثييار المدينيية ال الييدة
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و لها أصوات رلت تدين وتحتن ،بينمييا العيابوات يواصييلوي بيينفس الييدأ

ولعييدة قييروي،

شيدوي قصور عصر النهضة بتشويه أو بتدمير معانى روما اإلمب ار ورية والوثنية

وي ييول األثيير .رودولييف النشييانى فييى تا ييه المعنييوي" :أن يياض وحفييائر رومييا ال د ميية"
( " : 1897لنفتي ييرض أني ييه اني ييت هني يياك عوامي ييل تعريي يية أو عوامي ييل بيعيي يية مي يين قبيي ييل
الحرئييق والييراليل والفيضيينات أو حتييى األمط يار والسيييول والبييرد والحيير و ييل مييا مكن يه
ا

أي ي ثر رد فعل بيعى ،إال أي كلييك اإلقييت ا الرهيييب وكلييك الهييدد المتعمييد فييوق رد
فعييل تلييك العوامييل وال مكيين إال أي ك يوي فعييل شيير بييل وال مكيين إر يياا كلييك إلييى

قعائل البربيير ،ف ييل مييا يياي عنيييهم فيى غيرواتهم هييو نهييب المحييال والييد ار ثييم الفيرار –
و ييانوا فييروي العاصييفة العاتي ية مثلمييا غيييروي أمييا مسيييحيو العصييور البيرنطييية ومييا
عي ييدها ،وسلسي ييلة العي ييابوات مي يين بدا ي يية المسي يييحية حتي ييى عصي يير النهضي يية ،ف ي ييد اني ييت
تصرفاتهم وإنعكاساتها أكثر دما ار على التراث من نيراي وحمم بر اي الفيروا"!
وممييا حكييى تاري يييا أي العا ييا أوربيياي الثييامن يياربرينى قييد أرس يل إل يى إدارة المسييا ك
الرس ييولية أكث يير م يين خمس ييين أل ييف ر ييل م يين البرون يير المن ييروا م يين ميك ييل بن يياء معب ييد

العييانتنوي فييى رومييا ،ليسييت دمها فييى بلد انيية ال ييد س طيير فييى ال نيسيية التييى تحمييل
إسييمه ،وفييى العديييد ميين المعييدات المعدنييية ل صيير المي ك الم يد  ،حتييى أ لييق سييكاي
روما تلك الععارة الساخرة" :ما لم فعله البرابرة ،فعله آل اربرينى":
(Quod Barbari non fecerunt, Barberini fecerunt
وميين بييين األص يوات التييى إرتفعييت إحتاا ييا علييى كلييك الهييدم المتعمييد ،ف فيييو بيونييدو
( ، 1463-1388و اي عمل سكرتي ار رسوليا ،ورام يندد " بتلك األ اد .غير األمينية
التى بدلت األعمال الرخامية أو المنحوتة من الحار وقامت بتدميرها إلسييت دامها فييى
معانى منفرة الشكل" ثم يواصل حصرته على ما ضاا قائ " :ل د أصعحت شييايرات
ال ييروم تنب ييت عل ييى أرض ان ييت ت س ييوها روائ ييع ارث ييار التذ اري يية ،عي يد أي ت ييم تحويي يل
أحاارها المنحوتة إلى ير وباوار ال ابيتول ،أمام الفورم ،ال ييرال صييرم ال ون ييورد

قائمييا ،وقييد يياي سييليما عنييد ييييارتى السييا ة لرومييا ،ولييم كيين نييرا منهييا سييو .ال سييوة
الرخامية أما اليوم ،ف د هدموا وحولوا إلى ير"!
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أمييا الفنيياي التش ييكيلى رفييايللو ،وه ييو ميين أش يهر فن يانى عص يير النهضيية ،ف ييد تييب ع ييام

 1519إلى العا ا ليوي العاشر عريضة ول فيها:

"لميياكا نشييكو ميين غييروات الغييوط والفنييدال ،فييى الوقييت الييذي يياي يتعييين فيييه علييى ميين
حم ييوي ث ييروات روم ييا التراثي يية م يين الض ييياا ه ييم ال ييذين ع يياونوا من ييذ فت يرات ويل يية عل ييى

هيدمها ونهبهييا! ف ييم ميين العييابوات فييى نفييس سيلطتك قيد تر يوا المعابيد األثرييية والتماثيييل
والع ود و ييل تلييك المعييانى الرائعيية التييى انييت تمثييل ماييد مين صيينعوها ،فييأمروا بهييدمها

ونهبها! م من العييابوات سييمحوا عمييل حفييائر إلسييت راج أرض خصييعة؟ ييانوا حفييروي
تح ييت األساس ييات ل ل لته ييا ل ييي تنه ييار بنفس ييها

ييم م يين تمث ييال أث يير .ق يياموا طحنه ييا

لتحويلها إلى ير؟ لذلك أ روء على قول إي ل روما الحديثيية هييذا والتييى ن ارهيا حاليييا
تت ييألق ف ييى عظمته ييا و ماله ييا وقص ييورها و نائس ييها ق ييد ت ييم تش ييييدها اي يير مس ييت رج م يين
التماثيييل الرخامييية ال د ميية وال مكننييى أي أك يير – دوي الشييعور ييالحري العميييق ،أنييه

منذ وصولى إلى روما ،منذ حيوالي إثنييى عشيير سينوات ،قييد تييم هييدم العديييد ميين األبنييية
األثرية الاميلة ال د مة ،من قبيل مبنى ميتا ورواق مدخل حمامييات ديو ليسييياي ومعبييد
كسيييريس ،فييى الطريييق الم ييد  ،و ييرء ميين أن يياض الفيورم ،الييذي تييم حرقييه منييذ ضييعة
أ ام لتحويل رخامه إلى ير ،و ذلك العديد من أ راء العايليك التا عة للفورم وأعمدتييه!
أن ييه ع ييار عل ييى ه ييذا العص يير ال ييذي نح يين في ييه أي بي يل ح ييدوث مث ييل ه ييذا التص ييرفات،
ويمكيين ال ييول ييأي هانيعييال وغي يرا ميين الهميين أعييداء رومييا لمييا اسييتطاعوا أي يتصييرفوا
بوحشية أكبر من هذا "! _ وارد فى تا

أندريه بياييانيول" :هييدم رومييا ال د ميية أيييد.

العابوات" (1964
وم ييع إنتص ييار المس يييحية وف ييرض تفرده ييا د ان يية وحي ييدة دوي سي يواها ف ييى اإلمب ار وري يية
الرومانية ،وفييى ييل مييا تييم غييروا ميين بلييداي حييد السيييت ،ترسي ت ع لييية ديييدة قائميية
على تافيت منا ع العصر الهللينى وم تلف الععادات ،سواء فى مصر وبلداي مييابين
النهرين وآشور وما اورها ميين ععييادات وثنييية أخيير .أو ييل مييا مكنييه أي ييذ ر بهييا

مما نام عنه كلك الهدم المنهاى المتواصل ل ل ما أبدعتييه هييذا الحضييارات ميين تييرث
معمارييية وث افييية وف ري يية ودينييية ول ييم ييينن م يين هييذا اله ييدم الغاشييم ال ييدؤو إال مييا ت ييم
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تحويلييه آنييذاك إلييى نييائس معاش يرة عييد مييس معالمهييا وتنصيييرها ،وكلييك نييرا تمثييال
مينرفييا ووضييع تمثييال للعييذ ارء ،أو نييرا تمثييال أحييد ارلهيية لوضييع تمثييال ليسييوا أو ألحييد
ال د سين ،أو ل ما أعيد است دامه عد إنت ارعييه ميين مكانييه وتعديلييه تطييوي أو ت صييي ار
لوضعه فى المبنى ال نسى الاديد والمهم فى ميع األحوال هو إقت ا ارخر!
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إبادة المخطوطات والنصوص

إي مييا قييام ييه المسيييحيوي ميين هييدم متعمييد لم تلييف المايياالت ،والييذي ت اريييد تص يرار

أكمه منييذ ال ييري ال ار ييع ،قييد تييرك آثييا ار سييلبية ومضييللة ،التيرال أصييداؤها تتييردد وتيينعكس
عل ييى إمكاني يية الوص ييول إل ييى الح ييائق الت ييى ت ييم نس يياها والتعت يييم عليه ييا وم يين أه ييم ه ييذا
الوثيائق التييى تمييت إ ادتهيا ييل مييا مكنييه إثعييات عمليييات التحرييت والتبييديل التييى تمييت
إلخت ق هييذا المسيييحية ،التييى ال عييرا عنهييا السيييد المسييي شييي ا ،إضييافة إلييى غيرهييا
من مااالت الف ر والفلسفة والعلوم واردا

ففي ييى عي ييام  ،448قي ييام ي ييل مي يين اإلمب ار ي ييور تيي ييودوي الثي ييانى في ييى شي ييرق اإلمب ار وريي يية

الرومانية ،وفالنتينياي الثالييث ،فييى غربهييا ،تصيدار مرسييوم طالييب حييرق ييل مييا تعييه
الفيلسي ي ييوا بي ي ييورفير ( 305 – 234أو أ .ش ي ي ي ص آخي ي يير ضي ي ييد ععي ي ييادة المسي ي يييحيين
الم دس يية ،لع ييدم رغبتهم ييا ف ييى أي تي ي د .مث ييل ه ييذا األعم ييال إل ييى غض ييب ال يير أو أي
تضير مسامع العشر إكا ما وصلت إليهم! وارد فى:
)(Codex Théodosianus, XVI,6,66 ; Codex Justinianus I,1,3
و يياي قييد سييع هما أ ييا رة آخييروي اسييتععاد عييل ال تييب التييى لييم تييروقهم أو تلييك التييى
كيياي مكنهييا شييف مييا ومييوي ييه ميين تحريييت وتبييديل للنصييوم إال أي هييدم أعمييال
بييورفير يياي مثييل " ريميية ضييد اإلنسييانية " علييى حييد تعبييير أندريييه بيايانيول وبييذلك
ب ي يدأ ترسي يييخ ال واعي ييد اإل راميي يية التي ييى حرمي ييت اإلنسي ييانية مي يين أعمي ييال معظي ييم الم ي ي لفين
ال ييدامى ،وكل ييك ح ييرق ال ت ييب والم طو ييات الت ييى ان ييت تمث ييل خط ي ار عل ييى الم سس يية
ال نسي ي ييية وعلي ي يى مي ي ييا اني ي ييت تنسي ي يياه عبي ي يير الماي ي ييامع وتفرضي ي ييه قهي ي ي ار عبي ي يير المعي ي ييارك
واإلغتياالت ،لتتواصل عملية تنصير التاريخ والوثائق!
وبينما انت الم سسة ال نسية ت وم بنسين هييذا المسيييحية ،التييى ال ع قيية لهييا مييا أتييى
ييه الس يييد المس ييي م يين رس ييالة تس ييام ومحع يية وع ييودة يياليهود ال ييذين ح ييادوا إل ييى رس ييالة
التوحيد ،اهدت للستحواك على عل الم رخين لت وم ميين خ لهييم بتنصييير الماتمييع
ووثائق التاريخ – معنى تابته وف ا ألهوائها فتم الت عب فييى تر ميية أعمييال المي را
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ف فيو

وييت إلى ال تينية صورة غير أمينيية ،وتييم إدخالفيهييا ف يرة عيين سييوا ،ميين

ضييعة أ سييطر ،ثبييت ييفهييا لسييبب سيييط وهييو اسييتم اررية اليينص األصييلى عنييد حييذفها!
وتييم إختصييار تييا

"الت يياريخ الرومييانى" لل اتييب ديييوي اس يييو

واسييتععاد ال ثييير م يين

النص األصلى ولم يبدأ كلك الت عب فييى النصييوم بهييذا الايرأة ال اسييحة إال عنييدما
أصعحت المسيحية د انة للدولة عام  ،391أ .فى أواخر ال ري ال ار ع

وهي نفس الفتيرة التييى قييام فيهييا ال ييد س يييروم بييدمن وتعييديل أكثيير ميين خمسيين نسي ة
م تلفيية ميين األنا يييل ،لي يرج العهييد الاديييد ف يى شييكله الحييالى ت ريعييا ،وكلييك ييأمر ميين
العا ييا داميياي والطريييت أي هييذا ال ييد س يييروم عتييرا فييى الم دميية التييى تبهييا لهييذا
العهييد الاديييد أنييه بييدل وعييدل وغيير فييى النصييوم ،بييل ويعلييم أنييه سييوا ييتهم ييالغر
والتحريت والتروير إال أنه ال عنيه ،ف د قييام بييذلك بنياء عليى أميير ميين العا ييا واألكثير
رافة من هذا أنه تم فرض هييذا اليينص علييى األتعيياا علييى أنييه منييرل ميين عنييد هللا وإي
هللا هو م لفه! بل وال يالوا فرضونه ذلك على األتعاا مييع تعيديل تععييية التييأليت ،فييى
مام ييع الفاتيك يياي الث ييانى ع ييام  ،1965ييأي هللا ق ييد أوح ييى للح يواريين ع يين ري ييق ال ييروم
ال د !! ويالها من فريات

وفييى نفييس هييذا الفت يرة أ ضييا ،أ .فييى أواخيير ال ييري ال ار ييع ،تييم اللاييوء بييععل الم ي لفين

واإلسييتعانة بهييم لصييال الع يييدة المليييدة التييى انييت تت ييوي عبيير الماييامع وف ييا لأله يواء
واألغي يراض ،بي ييل ثيي ي ار مي ييا ي ييرت المعي ييارك بي يين هي ي الء "المتطي ييوعين" إلعي ييادة صي ييياغة
التاريخ ،من قبيل تلييك المعر ية التييى دارت بييين ييل ميين ال ييد س يييروم (المتييوفى عييام
 420وروف ييين األك ييويلى (المت ييوفى ع ييام  ، 410عل ييى ال ييرغم م يين أنهم ييا ان ييا ش ييتهراي
الصداقة التى انت تامع بينهما!
وقد قاما اإلثناي عملية " تناية " ألعمال أورياييين الييذي أدانتييه ال نيسيية ،و انييت ععيارة
عيين الفييين عم ي – وف ييا ل طييا

ال ييد س يييروم رقييم  33إلييى تلميذتييه يياوال ،وت لييص

عدد هذا األعمييال األلفييين إلييى ثمانمائيية عنييد تر نتهييا إلييى ال تينييية! وهييي تر ميية عبثييا
فييى ال ثييير ميين أ رائه يا وي ييول روفييين ف يى م دمتييه لتر ميية ت يا
ألورياييين ،أن يه إتعييع نفييس خط يوات يرومفييى تر مت يه ل تييا

69

"معحييث المعيياد.ء"

"العظ يات"" :عنييدما يياي

اييد فييى اليينص اليون ييانى أ .م طييع فاض ي  ،يياي مييرر عليييه المب ييرد ثييم يتر مييه ع ييد
تن يته ،حيث أي ال ار.ء ال تينى ال اد ما ينافي الع يدة أو ما حيد عنها"!
وي ول اردنهيوير فى تا ه عن "أ يياء ال نيسيية ،حييياتهم وأعمييالهم "(" 1905أي روفييين
يتعامييل مييع اليينص حرييية فائ يية س يواء ميين حيييث الشييكل أو المضييموي" أمييا وسييتاا
ييارد .في ييول " :مكنن ييا أي نض ييع روف ييين ،دوي أي نظلم ييه ،ب ييين أش ييهر الم يريفين ال ييذين

كي يياي هي ييو يي ييدينهم ،امي ييا يي ييروم ،ف ي ييد ي يياي ي يوم التصي ييويب األدبي ييى ،الحي ييذا اللبي ييق
والتحريت اسها " (التحريممف فممى المسمميحية ،ماليية التيياريخ ال نسييى ،مالييد ،32عييام
1936
ويواص ييل وس ييتاا ييارد .ق ييائ  " :إي نم يياكج التروي يير والتحري ييت تنتش يير ف ييى ال ييري
ال ار ي ييع ،ةيبي ييدو أي الم ي يريفين والمحي ييرفين قي ييد اكتسي ييبوا مهي ييارة و ي يرأة مي ييع ت اري ي يد أعمي ييالهم
األدبيي يية بي ييل ل ي ييد وصي ييل التحريي ييت والترييي ييت إلي ييى در ي يية أي صي ييع النسي ييق العي ييام:
ست دمه ال اثوليييك وخصييومهم علييى السيواء لتعييادل اإلتهامييات" أمييا فييى صييفحة 290
في ول " :وال يو د ما هو أغر من قصة الماميع المسييكونى السيياد

عييام  ،680ف ييد

كاي الفعل مامع تاييار األنتيكية والنصييوم ال د ميية ،إك لييم يتحييدثوا يوال إنع ييادا إال
عن النصوم التى تييم تحريفهييا ،وعيين ال طا يات الوهمييية ،واألعمييال اإلفت ارضييية ف ييد

كي ييانوا ومي ييوي م ابلي يية النصي ييوم ومضي يياهاتها ،ويعحثي ييوي في ييى األرشي يييت ،ويضي يياهوي
التوقيع ييات عليه ييا ومن ييذ ال ييدورة الثالث يية ف ييى ن ييوفمبر  13ن ييوفمبر  ،680أق ييروا أي ييل
محاضر المامع ال امس قد تم ترييفها"!!

ومن ال ري ال ار ع حتى ال ري الساد

توالت األعمال التييى تييدين الييوثنيين وال سييكيين

ال دامى وفى عام  447أصدر العا ييا ليييوي األول أواميرا حييرق افيية األعمييال التييى ال
تتمشييى مييع الحاي يية الصييادقة! أ .تلييك التييى ال تتمشييى م يع مييا تعلنييه هييى ميين أق يوال

وأفعييال وبييذلك اسييت ر منيياا ميين معيياداة الوثنييية ويييعغل ث افتهييا ونصوصييها ،خاص ية
أول ك األد اء والف سفة الذين مكنهم ال شف عن منا ع المسيحية التى ينساونها
وانحصي ييرت الحيي يياة الف ريي يية والفلسي ييفية في ييى أرفي ييف وأقبيي يية األديي يرة التي ييى تولي ييت إحت ي يار
الم طو ييات لي ييوم ال ساوسيية والرمعيياي بتن يتهييا وي ييول ييى د فيييتر "أي الرمعيياي فييى

ال ييري الس يياد

ييانوا ف ييى غا يية الاه ييل وأ عييد م ييا كون يوا عم ييا نطل يق علي ييه اليييوم العل ييم
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والد ارسيية ف انييت د ارسيية أعمييال الييوثنيين فييى نظييرهم أشييعه مييا ت ييوي عملييية إرتييداد عيين
دينهم! معتبرين أي الفم الذي يتغنى المسييي ال مكنييه أي ينطييق الععييارات التييى أوحييى
بها الشيطاي فى تلك الم لفات"
أمي ييا الفيلسي ييوا والمي ي را نيكولي ييو ماكيي ييافيللى ( 1527-1469في ي ييول في ييى تا ي ييه عي يين

"خطع يية ح ييول تي ييت لي ييت" ،ن ي ع يين يياي د .س ييلربور .معلوم يية م ييدة " :أي العا ييا
ريا ي يوار األكب ي يير ( 604-590ق ي ييد أم ي يير ح ي يرق المكتع ي يية اإلمب ار وري ي يية ف ي ييى روم ي ييا"

ويعاب ماكيافيللى من "كلك الدأ

العنيد الذي قام ه ال ييد س ريايوار األكبيير وغييرا

من ال ادة المسيحيين ،ومن تلك المثييابرة واإلصيرار علييى هييدم ييل ارثييار الوثنييية! إنهييم

حرقوي أعمال الشعراء والم رخين ويحطموي التماثيل واللوحات ،ويبدلوي ويحرقييوي أو

يبيي ييدوي ي ييل مي ييا مكني ييه أي حي ييتف

ي ييأ .ك ي يير .مي يين العصي يور ال د مي يية وإي ي يياي في ييى

م ييدورهم اس ييت دام لغ يية أخ يير .ل يياموا ت ييادة ييل ش ييىء حتي يى أ ي يياا اردا

ال د م يية

ور لها"!

وقد عاوي على استععاد اردا

ال د مة العديد من المعييارك ال نسييية والع ائد يية الييدائرة،

ومنهييا معر يية األ ونييات التييى سيييطرت علييى السيياحة البيرنطييية ألكثيير ميين قييري ،ميين

 726إلييى  843وهييي المعر يية التييى سييمحت لهييم نهييدم أو حييرق العديييد ميين المكتعييات
ألي ثي يير م يين النص ييوم ان ييت هوامش ييها مردان يية الرس ييومات الفني يية وق ييد ت ييولى ه ييذا
الحملة ليوي األ صور .أس ف بيرنطة
وي ييول لييويس برهيي يه

)L. Bréhier

فييى تا ييه عيين "بيرنطيية"" :أي ليييوي الثالييث قييد أميير

امع الحطب حول أكاد مية العلوم فى ال سطنطينية وأشعل النيار فيى ث ثييين الفييا ميين
الم طو ات وال تب الفريدة " و اي الهدا من هذا الحملة ،على الصييعيد السياسييى،
المسا

السلطة اإلمب ار ورية الرومية و نيستها التى اي ر الها يت سييبوي ميين صينع

وبيع األ ونات والرسومات الدينية!

كما أد .ن ص ورق البردي فى تلييك الفتيرة إلييى قيييام الرمعياي وال ساوسيية كحيت ال تييب
ال د مي يية وإعي ييادة ال تا ي يية علي ييى برد اتهي ييا أو لودهي ييا إضي ييافة إلي ييى نفي ييس هي ييل ه ي ي الء

ال ساوسيية والرمعيياي ال ييذين ييانوا يهملييوي ف ييى المحافظيية علييى ال ت ييب أو صيييانتها ب ييل
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كثي ييروي م يينهم ييانوا س ييت دمونها لتغطي يية األوان ييى أو لس ييد فتح ييات النواف ييذ ،ألي أعم ييال
الوثنيين فى نظرهم تلهى اإلنساي عن التعبد!
ومي ييا مي يين م ي ي را تمكي يين مي يين ض ي ييحد مي ييا أوردا ال اتي ييب اإل ط ي ييالى يوفي ييانى بو اتش ي يييو
( 1375-1313ووص ييفه لمكتع يية دي يير م ييونتى اسي يينو الت ييى ان ييت ش ييعابيكها وأبوابه ييا
ت را فى مهب الري  ،بينما وم الرمعيياي ييص أ يراء ميين الم طو ييات وبيعهييا للنسييوة

للتبييرك بهييا ،أو كحتييوي أ يراء ميين اليينص ليكتبيوا عييل التعاويييذ ففييى كلييك" العصيير

األسييود" يياي الرمعيياي وحييدهم هييم الييذين ومييوي بتناييية النصييوم وف ييا ألهييوائهم ،أو
معني ييى أدق ،وف ي ييا لمسي ييتو .تف يي ييرهم و هلهي ييم! كلي ييك ألي الايي ييام بتصي ييويب النصي ييوم

وتن يتها من أ ة شوائب م الفة للدين اي فى نظرهم مثا ة الايام عمل ورا

وي ييول هنيير .فوسيييوي

)Faucillon

 (H.الناقييد الفرنسييى فييى تا ييه المعنييوي "عممام ألممث"

( " : 1952اييب علينييا أي نت لييى ع ين تلييك الف يرة ال ارفييية ال ائل ية ييأي الرمعيياي ييانوا
سهروي وال الليل لن ل أعمال الم لفين ال دامى وإن اكها لأل يال ال ادميية :فال تا ييات

الوحيدة التى اهتموا بن لها هى أعمال أ اء ال نيسة وفى ال ييري العاشيير والحيياد .عشيير
لييم كيين هنيياك ميين أعييداء لألد يياء ال ييدامى وف س يفتهم إال أول ييك الرمعيياي ،خاصيية ميين
خضع منهم لعملية إص م دير لونى"
ومم ي ييا ت ي ييدم مكنن ي ييا إدراك أي الس ي ييبب الرئيس ي ييى ف ي ييى إختف ي يياء أعم ي ييال الت ي يراث اليون ي يانى
وال تينى فى بدا ة العصور الوسطى لييم يين غييارات الب اربيرة وإنمييا تلييك الع لييية الشييديدة
التع يد النا مة عن المسيحية والتى اي ل ما عنيها هو التعتيييم علييى األصييول التييى
كيياي قادتهييا ينسيياونها وف ييا ألغ ارضييهم ولييم يييدرك ع ي ء الغيير فداحيية مييا خسيرا فييى
تلك العصور إال عندما بدأ العحث عن الم طو ات المتعل ة به الء األد اء ال دامى
وفى خطا

ألحد أصدقائه ،تب بود يييو عيين دييير سيياي ييال قييائ " :إعليم أي ال تييب

هنا ليست مصانة العنا ة الوا عة ألهميتها ،إنها تاعع فى ينرانة رثة مظلمة فى أسييفل
قيياا البييرج أنييه مكيياي ال اييروء المييرء أي سييان فيييه أحييد الماييرمين وت فييى ييييارة
أح ييد ه ييذا "الم يراحيل" الت ييى يل ييى فيه ييا ه ي الء الب ارب يرة مس ييا ينهم لتلت ييى أعم ييال أح ييد
مث فينا الذين إعت دنا نت يمن عيد أنهم إندثروا"
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بينما رام ليوبولد د .ليل صف الحالة المذرية التى و د عليها مكتعة دير وربى فييى

ال ري الساد

عشر" :ل د وصل ه الء الرمعاي إلى در يية ميين الاهييل ،يياعترافهم ،وإي

إغلبهم ينسخ دوي أي ف ه ال لمات التى رأها األميير الييذي أد .إلييى إهمييال وأخطيياء،

بل وصل بهم الحال إلى بيع أو إهداء هذا الم طو ات ب تميير ألهميتها"

وساد نفس الحال فى افة األديرة وعانت ال تب من نفس المصير وعلييى ميير ال ييروي

ال مكنن ييا إال الا ييرم ييأي هي ي الء الرمع يياي وال ساوس يية ق ييد أ ييادوا إل ييى األب ييد م ييا ال مك يين
تصييورا ميين ت ي ارث ف يير .للنسييانية فعلييى مييد .ألييف عييام ميين الظلم يات النا ميية عيين

ع لييية ال تعييرا شييي ا عيين التسييام تمكنييت الم سسيية ال نسييية ميين هييدم وتييدمير آثييار
ونتاج ف ر الحضارة ال د مة

الر ييع عشيير بييدأت بيودر روم ف رييية تشييق ري هييا رغييم الظلمييات والتعتيييم
ومنييذ ال ييري ا

ويعد الشاعر بترارك ( ، 1374-1304العدو اللدود للامود الف ر ،.من أول مين رام

ين ب فى المكتعات ،وهو المتطلع إلى المثل العليييا ميين الامييال والصييدق ،أك لييم اييدها
فيمييا حيييط ييه ميين منيياا قمع يى وب يدأ العحييث عيين الم طو ييات فييى الم اركيير الث افييية
ألوروبا الغربية ،متوقفييا عنييد ييل األدييرة ليامييع المعلومييات ،حتييى أ لييق عليييه الييععل
ل ييب " أول ص ييياد .الم طو ييات"! و يياي أول م ييا عث يير علي ييه ه ييى م طو يية لل ات ييب
تشيتشييرونى فييى بلييدة ليييين الفرنسييية وبييدأت تظهيير م طو ييات ألسييماء تييم دفنهيا منييذ
يمن عيد ،ومنها "تاريخ الاياصرة" وهي ماموعة من األعمال التييى تحكييى قصيية حييياة
األ ييا رة الرومياي منييذ اإلمب ار ييور هييدرياي ( 138-117حتييى ديو ليسييياي فييى أواخيير
ال ري الثالث المي د.

وقد أد .ما أمكن العثور عليه من م طو ييات فييى تلييك الفتيرة ،إضييافة إلييى تطييور آليية
الطعاعية منييذ ع يام  ،1445إلييى إبتعيياث مييا طلييق عليييه عصيير النهضيية ،لتييد

الحييياة

الف رية والفنية والث افية وتبدأ مسيرتها إلياحة الظلمات التى فرضييها الطاييياي ال نسييى،
إعتم ي يياد ا عل ي ييى م ي ييا خلفت ي ييه الحض ي ييارة اإلس ي ي مية م ي يين ت ي ييدم وإنا ي ييايات ف ري ي يية وعلمي ي يية
وحضارية
إال أي الم سس يية ال نس ييية ل ييم تتحم ييل ف ي يرة أي ينتش يير العل ييم والعح ييث العلم ييى وإمكاني يية
إن شيياا أمرهييا و ييل مييا مارسييته ميين تعتيييم علييى ميير العص يور ،ففييى عييام  1542قييام
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العا ا بولس الثالث تنشاء المكتب الم د  ،أ .محاكم التفتير ال نسية التى ع علييى
عات ها محارة الهر ة و افة ارراء المشييكوك فيهييا مين و هيية نظيير ال نيسية والهر يية

– مييا أرينييا ،هييى ييل مييا يتعييارض مييع مييا تنسيياه ورلييت تفرضييه لمييدة قييروي وامتييد
نفوك محاكم التفتير إلى ل ما امتدت إليه المسيحية من بلداي
وفى عام  1543بدأت عاعة تالوج "اإل ممدكس" أ .قائميية ال تييب التييى منييع ال رسييى

الرسولى أتعاعه من قراءتها وبعد عامين ،أ .فى  ،1545إنع ييد ماميع مدينيية ت ارنييت،

الي ي ييذي إنتهي ي ييى عي ي ييام  ،1563ويعي ي ييد مثا ي ي يية الي ي ييرد ال ي ي يياثوليكى علي ي ييى ثي ي ييورة اإلص ي ي ي م
البروتسي ييتانتية ومي يين ضي ييمن ق ار ارتي ييه ال معيي يية :ع ي يدم السي ييمام لألتعي يياا ي يراءة ال تي ييا
االم ييد

إال مسيياعدة قييس لي ييد علييى ترسيييخ ع يييدة مسيياواة المسيي

يياهلل عيير و ييل،

وحلول المسي فى ال بيير والنبيييذ اليذي يتحييول فييى معييدة األتعيياا إلييى لحييم ودم المسييي
ح ييا وفع ي ! وهييو مييا يوض ي مييد .اإلعت ارضييات التييى انييت ت ابلهييا هييذا الع يييدة من يذ

إخت قها وصياغتها فى الماامع األولى حتى ال ري الساد

عشر!

وإكا ما قمنا حصر ما قامت الم سسة ال نسية حرقه وتييدميرا منيذ قيرارات اإلمب ار ييور
تيودوي األكبر واألساقفة التييا عين لييه ،لو ييدنا أي أول وأهيم األعمييال التييى تمييت إ ادتهييا
هى تلك التى انت تتضمن الص ارعات الهامة ضد المسيحية وما يتم بها ميين تحريييت
وبييورفير وح يياكم بي يت عاني يية واإلمب ار ييور

وتغيييير للنص ييوم ،ومنه ييا :أعم ييال س يييليو
ولياي

ويوض العاحث واألستاك الاامعى الفرنسى لويس رو ييه

(L. Rougier

فى تا ه عين

"سيلسيييو  ،أو ص يراا الحض ييارة ال د ميية والمسيييحية األول ييى" ( " : 1925مكننييا قي ييا
كيي ي ييت اني ي ييت الرقا ي ي يية ال نسي ي ييية ذريي ي يية ،ال حرقهي ي ييا تي ي ييا

بي ي ييورفير المعني ي ييوي "ضي ي ييد

المسيحيين" ،الذي إختفى ،وإتما إ ادة الردود التى قام بها ل ميين ميتودييو
ويوس ي ييبيو

األولمبييى

الايص ي يير .وأب ي ييوللينير م ي ين الود س ي يييا وفيلوس ي ييتورج ول ي ييم يب ي ييق س ي يو .أرب ي ييع
مييا نس والييذي ضييم ضييعة إستشييهادات

م طو ييات ميين الن ييد الييذي تعييه مكيياريو

من بورفير والم طو ة التى إ لع عليها فرانسوا د .ال تور ،فى ال ري الساد

عشيير

إختفت فيميا بييين  1552و 1637وم طو تيياي أخرييياي يياي قييد أشيار إليهمييا ييانو

الس يكاريس فيمييا بييين  1491و ،1492إحيداها فييى وريليييانو واألخيير .فييى دييير مونييت
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س يياردو ،ل ييم ي ييتمكن أحي يد مي ين العث ييور عليه ييا وف ييى ع ييام  1887سي يم للع ييالم الفرنس ييى
بلون ييديل بنس ييخ م طو يية مك يياريو  ،و ان ييت مل ييا ألبوس ييتوليد  ،أح يد أمن يياء المكتع يية
العامي يية ف ي يى أثيني ييا وو ي ييد أنه ي يا مبتي ييورة األ ي ي ارء م إختفي ييت مي يين مكتعي يية أثيني ييا "ألسي ييعا
الهوتية" ،وف ا للعاحث هارناك"
وقييد وصييف العاحييث البريييول ) (Labrioleتييا

سلسيييو

أنييه أول تح يييق متعمييق قييام

ه أحييد الييوثنيين ضيد المسيييحية أمييا ال اتييب إميييل بييويخ ) (E. Puechفي ييول" :أنييه أروا
وأعني ييف هاي ييوم مي يين بي ييين ي ييل مي ييا تمي ييت ممارسي ييته مي ين ن ي يد مي يين اني ييب الي ييوثنيين ضي ييد
المس ي ي يييحية" وإي خر ن ي ي ييا م ي ي يين ه ي ي ييذا اإلستش ي ي ييهاد ش ي ي ييىء ،فه ي ي ييو إس ي ي ييتمرار م ح ي ي يية
الم طو ي يات والوثي ييائق التي ييى مكنهي ييا أي ت شي ييف عي يين حاي ي يية وخعا ي ييا تلي ييك الم سسي يية
ال نسية
أم ييا ت ييا

اإلمب ار ييور ولي يياي المعن ييوي" :ض ييد الاليلي ييين" ف ي يد ع ييرا نف ييس المصي يير
ييى د في ييتر ق ييائ " :إي ه ييذا ال ت ييا

الذىتعرض ييت ل ييه أعم ييال ب ييورفير ويوضي ي

يياي

يتداول س ار لمدة ستة قروي ت ريعا إكا ما استندنا إلى أسماء الذين قاموا الرد عليييه ميين
ال ت ي يا

الت ي ييا عين لل نيس ي يية وحت ي ييى ه ي ييذا اإلنت ي ييادات ق ي ييد إختف ي ييت اس ي يتثناء رد س ي يييريل

السكندر .إال أي تا ات هذا المدافع السكندر .والتى تحدث فيها عيين حييياة سييوا قييد
إختف ييت ،ب ييل إي الم ارس ي ت ال اص ية يياإلمب ار ور ولي يياي ق ييد ت ييم اس ييتععاد العدي ييد م يين
األ راء منها"
ونطالع فى تا

د فيتر معلومة لها مغراها ،فتكا مييا انييت الرقا يية ال نسييية قييد أ ييادت

كي ييل أعمي ييال الن ي ييد للوثي ييائق ال د مي يية ،فتنهي ييا لي ييم تي ييتمكن مي يين محي ييو النصي ييوم العبريي يية
الحاخامي يية وحرقه ييا ال ام ييل ،وإنم ييا قام ييت اس ييتععاد أ ي يراء عينه ييا م يين التلم ييود ،وه ييى
"األ ي يراء المتعل ي يية المسي ييي  ،وكلي ييك سي يواء أيي ييد .الرقعي يياء ال اثوليي يك وأعضي يياء محي يياكم
التفتير ،أو أيد .اليهود الضغط عليهم عن ريق ر ال محاكم التفتير"

وب يذلك اختفييت أعم يال ثي يرة ل ييل ميين وسييت الطب يير ،.و يياي ع ييدوا للم ي را ف في ييو
وييي ييت ،وأعمي ييال أكثي يير م ي ي رخى العصي يير الرومي ييانى مي يين أمثي ييال سي ييينيكا وس ي يرفيليو
وروفو

وروستيكو

وأود فيو

اسو

والعديد غيرهم
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وفى هذا الاو المشحوي عدم التسام وعدم قبول أ ة إنت ادات ادة إلى در ة حرقهيا
أو إ ادتها ،يت أمكن لتلك النصوم التى تبها الم رخوي ال دامى أي تاتاي حييا ر
ال اررات اإلمب ار ورية والرقا ة ال نسية؟
ويوض ي

ييى د فيييتس أنهييم قييد حيياولوا فييى البدا يية إ ي ارء عملييية "توفيييق" و"تلفيييق" لمييا

مكن توفي ه ،وكلك بتعديل أو تدخال إضافات لصالحهم ،ما انوا ومييوي عمليييات

تحريييت لليينص فييى ييل نسييخ أعمييال ال ييدامى وف ييا ل طيية معييدة مسييع ا ومفروضيية ميين

الايييادات العليييا وابتييداء ميين ال ييري ال ار ييع ،عنييد إنتصيار المسيييحية بييدأوا بتعييديل عييل
الف رات ثم صع هذا الارء المعدل هو األصل الذي يتم نس ه ،وهكذا

ويمكن م حظو حاي ة أخر .وهي :و ود فايوات هاميية فييى الحوليييات الرسييمية رقييم 5

و ،6الت ييى تتن يياول نها يية عي يام  29مي د يية وع ييام  30و ،31وغي ييا

أ .ن ييص متعل ييق

بهييذا الفتييرة تمامييا وهييي األعيوام المعاصيرة ألحييداث أواخيير أ ييام سييوا ،مييا هييى واردة

فييى األنا يييل ،وخاص ية تلييك التييى ميين المفتييرض اي ت ييوي دارت فيه يا عمليييات ص يلعه

وبعثه ما ولوي إك ال تو د لها وثي ة خارج ما تبوا فى األنا يل
ويمك يين م حظ يية كل ييك أ ض ييا م يين غي ييا

النص ييوم المتعل يية به ييذا الفت ييرة ف ييى أعم ييال

تاسيتو  ،أو من الحالة المذرية التى تو د عليها أعمال فلليو
مييا ييه ميين ت عييب ييالنص فييع

اتر ولو  ،من ثيرة

ا ضييياا األ ييراء المتعل ية محاكميية سييوا وصييلعه

المرعوم ،فتي ما لم مكن بترا قد تم تحريفه
وي ييد ييى د فيييتر إي ييل هييذا التشييويه الم ح ي فييى النصييوم ي ييد فرضييية البتيير
العمييد .للنصييوم المتعل يية ببدا يية ت ييوين المسيييحية" :إننييا حيييال عملييية رقا يية إنت ائييية
تمت عن ري ين :قيام ال ساوسة استععاد أ راء لل حاء ييأي الف ييرات الضييائعة انييت
تشييهد بو ييود سييوا ،فييى حييين أنهييا انييت ال تتحييدث عيين هييذا الموضييوا – س يواء ألي
سوا لم كن مو ودا ،أو ألي المعاصرين له لم ضفو على و ودا أ يية أهمييية  ،سيواء

ايام ال ساوسة تعادة صياغة هذا األعمال ألي ه الء الم رخوي قد أشادوا صورة أو

أخر .إلى سوا  ،ل نهم انوا يتناولونه صييورة م الفية لتلييك التييى تفرضييها األنا يييل
إي إختف ي يياء مام ي ييل أعم ي ييال ه ي ي الء الم ي ي رخين و"تش ي يذيب" أعم ي ييال تاس ي يييتو
اتر ولو

وفللي ي ييو

اي الغرض منه التعتيم على صياغة وقائع عينها ،ت تلف عيين تلييك التييى
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دمها أنصار سوا وبععارة أخر ،.إي األنا يل ت دم لنا و هة النظر المسييياية ،فييى
حي ييين أي الم ي ي رخين قي ييد تني يياولوا أحي ييداث تلي ييك الفت ي يرة مي يين خار هي ييا في ييالم ح أني ييه ال
سيلسيو

اإلمبر ور لياي ين روي مصييلو بييي
ا
وال بورفير وال

س البنطييى :إي مييا

ين روني ييه هي ييو تأليهي ييه وبعثي ييه ومي ييا ينت دوني ييه هي ييو كلي ييك الص ي ي ب المفتعي ييل مي يين حول ي يه،

ويعتبروي سوا ش صية تم تاميعها"

وإكا مييا أخيذنا سييلبيات الموقييف ال نسييى ميين خي ل هييذا الحصيياد الشييديد اإل ايياي ،ل ييل

مييا عانييت منييه النصييوم واألصييول ميين عمليييات حييرق وبتيير وتحريييت وتبييديل ،فميين
الواض ي أي الرقا يية ال نس ييية ق ييد تمييت به ييدا واض ي مح ييدد – مييا ح يددا ال ثي ير م يين
العلميياء ال يذين تن يياولوا ه ييذا الارئي يية ،ه ييو :إ ييادة ييل م ييا مكن ييه أي م ييس يفي يية ت ييوين
ونس يين نش ييأة المس يييحية وإي اإلعت يراا المس يييحية د ان يية رس يمية للدول يية اإلمب ار وري يية
عام  391قد أس ط على العصور ال د مة وابل من العداء وعدم التسييام الييدينى الييذ.
ال سا ة له فى تاريخ الحضارات!
فلمدة ألف عام تحكم رقعيياء الم سسيية ال نسييية فييى تغييير معييالم التيياريخ وترييفييه ،وكلييك
استععاد افة األعمييال التييى ت شييف عيين الصيراعات الداخلييية وعيين اإلعت ارضييات التييى
واكب ييت مس يييرتها ،وأن ييه ق ييد ت ييم الت ع ييب حتي يى ف ييى النص ييوم المتعل يية العه ييد ال ييد م
واستععاد إ ة إشارة ليسوا بها

ما قاموا ت ادة أعمال الم رخين األساسيين فى ال يروي

األولى ،يما وصلنا منهييا قييد تييم الت عييب فيييه ،خاصة اسييتععاد فتيرة أعيوام ميين  29إلييى
 ،31التى و د بها سوا
مما كشف عن أي عملية اإلقصاء هذا انت تتم وف ا لبرنامن رقابى شديد يرمييى إلييى
ف ييرض و ه يية نظ يير عينه ييا دوي سي يواها ه ييى :م ييا قامي يت األ يياد .العابث يية بنس يياه عب يير

الماامع على مر العصور كل بروت وتحكم كافة الوسائل ،بييل فييى أغلييب األحييياي
صورة وحشية ال تعرا شي ا عن الرحمة أو التسام
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محاكأ التفتيش
ما أقل عدد الذين عرفوي ح ا التاريخ الدموي للم سسيية ال نسييية حتييى بييين المسيييحيين
أنفسييهم ف ييد ارت يعط اس يم ال نيس ية علييى م يير العصييور مييا أ ل يوا عليييه اسييم «مح يياكم
التفتييير الم دسيية»؛ لت ييود الحييرو الصييليبية وتتعييع السيياحرات وتواصييل التعت ييم ،وهييي

ت ييردد «أي هللا محع يية» ف ييي الوق ييت ال ييذي ت ييوم في ييه ح ييرق ييل م ييا وم يين
الهر ة ف اي سان ويعذ

الفه ييا بتهم يية

وي تل أو حرق حييا ،وهيي تليوك ععييارة «أحبيوا أعييداءكم،

ييار وا العنيييكم»! ورلييت ت ييوض الحييرو الدينييية السياسييية وتحييرق الم لفييات وتمحييو

أ يية آث ييار تثب ييت ي يل م ييا قام ييت ييه م يين ت ع ييب وتحري ييت ف ييي النص ييوم ،وتتواص ييل
اللععة

ل ييد تم ييت إ ييادة م ي ييين العش يير معار يية م يين يرعم ييوي أنه ييم خلف يياء «ربن ييا س ييوا» ال ييذي

ابتييدعوا ،وبمعرف يية م ين طل ييوي عل ييى أنفسييهم «خلف يياء ال يير » ل ييي

ض يعوي األتع ياا

للاهييل ويغرقييونهم فييي غياهييب الظلمييات بينمييا ومييوي امييع الثيروات واقييت ا يل مييا

وم يين عت يرض أغ ارض ييهم ل ييد أ ييادت ال نيس يية م ي ييين العش يير لف ييرض م ييا نس يياته م يين
ع ائ ييد واله ييوت ،وتا يييم ألكث يير م يين أل ييف ع ييام م يين الاي يرائم واألكاكيي يب والفري ييات اي يية
االستحواك على السلطتين الدينية والمدنية
وأول ما قامت ه الم سسة ال نسية هو منع األتعيياا ميين قييراءة اإلنايييل ،ومنيع الشييعب
من تعلم ال راءة ،حتييى ال ييتمكن أي شي ص ميين معرفيية مييا ت ييوم بنسيياه أو تغيييرا فييي
النصييوم؛ حيييث تحولييت إلييى هي يية ميين الا دييين عبيير التيياريخ وقييد وصييف الملييك
فيليييب ال ار ييع مل ييك فرنسييا ،ر ييال محيياكم التفتييير ق ييائ « :تحييت ثي يا
قاموا ارت ا

ال أرفيية والرحم يية

أكثر األعمال اإل رامية برعم الدفاا عن الدين!»

واستمر التعتيم؛ إك نطالع في أحد النصوم ال نسية في ال ري الساد
ال رادلة قد نص العا ييا يوليييو

عشر أي أحييد

الثالييث (ميين  1550إلييى  1555كيفييية الحفيياي علييى

السلطاي ال نسي قائ :
" ا ييب أي تظ ييل اللغ يية ال تيني يية وح ييدها ه ييي لغ يية األنا ي ييل وأال سي يم بتر مته ييا إلي يى
اللغات الحديثة إال في البلداي ال اضعة لسيطرتنا ،وال در ال ليل الذي أر في ال ييدا
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كيياا ،وياييب أي نمنييع أي أحييد ميين قييراءة المريييد و الم يا اكتفييى الشييعب بييذلك ال ييدر
ال ليييل ،فييتي مصييالحكم سييوا تردهيير ،ل يين المييا حيياول ق يراءة المريييد فييتي مصييالحكم
س ييوا تع يياني فه ييذا ال تي يا  ،ودوني يا ع يين أي ت ييا

آخ يير ،ه ييو ال ييذي س يييالب عليني يا

العص ييياي والعواص ييف الت ييي ق ييد ت ييأتي عل ييى يانن ييا؛ إك ل ييو تفح ييص أي شي ي ص عنا يية
تعي ي يياليم ال تي ي ييا

الم ي ي ييد

وقي ي يياري الت ي ي يواريخ مي ي ييع تي ي ييواريخ نيسي ي ييتنا سيكتشي ي ييف سي ي ييرعة

التناقضييات ،ويير .بوضييوم أي تعاليمنييا عييادة مييا تععييد عيين تعيياليم ال تييا

الم ييد

بييل

ير مييا تتعيارض معهييا وإكا أدرك الشييعب كلييك فسييوا عمييل بي هيوادة علييى شييف
كثيي ا
كل شيء ،وعندئذ سنصع موضع س رية و رامية العييالم (
ال تا

الم د

لييذلك ميين المهييم إ عيياد

عن أيدي الشعب أكبر حرم ممكن حتى ال نثير الص ب»

وفي عام  1231تم إنشاء محياكم التفتييير رسييميا؛ إك حتيى كلييك التيياريخ يياي األسيياقفة

الهر ة لذلك قرر العا ا إنشاء م سسة مست لة مييرودة كافيية
هم الذين يتولوي مصير ا
الوسيائل القييت ا السييحر والهر يية وقييد قامييت حييرق أكثيير ميين مليييوي يهييودي ومسييلم

كاي قد تم تنصيرهم وكلك الرتيابها في مصداقية إ مانهم
ولم تن ر ال نيسة أبدا تععييية نظييام محيياكم التفتييير لهييا أو أنهييا هييي التييي ابتييدعتها بييل
ستحاف عليها حتى يومنا هذا مكتفييية بتغييير اسييمها ف ييط إك قييام العا ييا بيييو

العاشيير

ع ي ييام  1906بتغيي ي يير اس ي ييمها م ي يين مح ي يياكم التفت ي ييير الم دس ي يية إل ي ييى «المكت ي يب الم ي ييد
للتحاي ات» ،وفي مامع الفاتيكاي الثاني عام  1965تييم تغيييير هييذا االسييم إلييى «لانيية
ع يدة اإل ماي» التي اي يترأسها ال اردينال راترنايير لمييدة أربييع وعشيرين سيينة قبيل أي
يتم انت ا ه العا ا الحالي تحت اسم بند كتو

الساد

عشر

ويتصييور الييععل أي محيياكم التفتييير ق يد انتهييت وأنهييا انييت مثا يية غلطيية عييابرة فييي
الت يياريخ ،ل ين – ف ييي واق ييع األم يير ،ال ت ييل والتع ييذيب واق ييت ا ارخ يير له ييا وق ييائع دخل ييت
الم سسة ال نسية منذ بدا ة مشوارها في روما ال د مية لتواكييب ييل تاري هييا حتييى بومنييا

ه ييذا ،وبدع يية المحرق يية أو ح ييرق الن ييا

أحي يياء متأص ييلة فيه ييا ،وف يي العه ييد ال يد م ال ييذي

اس ي ييتمدت و وده ي ييا من ي ييه؛ إك نط ي ييالع ف ي ييي س ي ييفر المل ي يوك الث ي ياني« :وك ي ي
المرتفعات التي هناك على المذا

وأحرق عظييام النييا

(20:23
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مي ي ييع هن ي يية

عليهييا ثييم ر ييع إلييى أورشييليم»

وق ييد تول ييت ائفت ييا الفرنسيس يكاي وال ييدومنيكاي مناص ييب مح يياكم التفت ييير ،وه ييي ف ييرق ال
ترال قائمة م سسيياتها ومنييذ عييام  1244أصييعحت تععييتهم لرومييا ف ييط وبييذلك أصيع
لل نيس يية الرومي يية يش يا حاياي يا م يين الر ييال الت ييا عين له ييا وم ييا إي ت ييم إق يرار اس ييت دام
الر ييع ،ع ييام  ،1251وكلي يك السي يت راج أو
التع ييذيب رس ييميا ي يرار م يين العا ي يا إينوس يينت ا
انتييراا المعلومييات أثنيياء التحاي ييات ،حت يى تمييادوا ف يي ابتييداا أدواتييه ووسييائله الوحشييية
وبذلك انت محاكم التفتير تحصل على ل ما تريييدا مين معلومييات ملف يية أمييا تنفيييذ
حكم الموت نفسه ف انت تحيله إلى البوليس المييدني حتييى مكنهييا قييول :إي ال نيسيية لييم
ت تل أحدا
و ان ييت المحي ياكم ق ييد ح ييددت س يين ال ار ع يية عش يير للر ييال والثاني يية عش يير للنسي ياء ليصي ي
اس ييتاوابهم ومح يياكمتهم إال أي مح يياكم أس ييعانيا ق ييد وح يدت ب ييين الانس ييين و عل ييت س ين

العاشرة هو األنسب ،ول ي تييتمكن محيياكم التفتييير ميين محاكميية ميين هييم دوي العاشيرة،

كاي اب أي كوي هناك وصي على الطفل أو الطفلة وتورد الم ار ع أنه تمت إدانيية
أ فال على أنهم ه ار ة في سن السا عة وإي اي السن ال سم

التعييذيب ف ييد يياي

المفتشوي أمروي بوضع الطفل في حوض ه ماء دافييئ ويوث ونييه ثييم طعيوي شيرايين
يدا وبذلك موت الطفل موتة «رحيمة»!

ول ييي تثب يت ه ييذا المح يياكم بروته ييا أ ييام اقت عهي يا «هر ية ال ات ييار» ،يانوا ييأمروي
ييتخراج ثييث المييوتى الييذين أفلت يوا ميين براثنهييا ،خاصيية النييب ء ،وبعييد إع ي ي أنهييم ق يد

ماتوا وهم ه ار ة يتم سحلهم إلى ميداي السوق ثييم يييتم حييرقهم وهيو مييا تييم اتعاعييه فييي
أوروبا وفي أسعانيا
وتعييد فرنسييا البوت يية التييي انصي لت فييي أ ارضيييها مايياير محيياكم التفتييير هييي وأسييعانيا
وقييد انييت ماييرد اإلشييارة

طييا

ماه يول افييية ليييتم الاييعل علييى الش ي ص وتعذيعييه

وقتل ييه أو حرق ييه حيي يا وم ييا أي تصي يل عرب ييات محكمي ية التفت ييير ف ييي بل ييدة م ييا حت ييى ي ييتم
إخط ي يار األه ي ييالي الوش ي ييا ة المنشي ي ي ين أو اله ار ي يية وإال ي ي ييتم حرم ي ييانهم وتت ي ييرك له ي ييم
المحكمة مهلة خمسة عشر يوما ل ي يت دم الااني واعية
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و انت هذا المحيياكم تهييدا أساسيا إلييى محاصيرة ال اتييار واألليايوا والفييودوا فيي نييو

فرنسي يا ،ال ييذين ييانوا يرفض ييوي تألي ييه المس ييي وف ي يرة الث ييالوث ويرفض ييوي بدع يية تح ييول
األف ارستيا في معدة األتعاا إلى لحم ودم المسي فع وح ا وإال يعطل إ مانهم!
وق ييد ض يربت ال نيس يية ال اثوليكي يية ال ييرقم الاياس ييي ف ييي اس ييت دام أفظ ييع وس ييائل التع ييذيب
والتفنن فيها ،وفي ال تل عامة ،وال تل العرقييي ،والتعييذيب واالغتصييا

والهييدم والتييدمير

ص ييورة ال يت يله ييا ع ييل ،ل ييي تف ييرض قوانينه ييا وع ائ ييدها وتس ييتولي عل ييى الممتل ييات

واألموال ف م من شعو سح تها ودهستها في الغيير وفييي الشييرق وفييي إفريايييا وفييي

األمي يريكتين وف ييي مي ييع أنح يياء الع ييالم! وق ييد حطم ييت ييل الع ييول المتفتح يية والععي ياقرة،

ومنعت ت يدم العلييوم ال يميياء والصيييدلة والفلييك وغيرهييا ابتييداء ميين مطلييع ال ييري الثيياني

عشر مع ترايد انتشار العلم بين ر الها
ومي يين أشي ييهر وسي ييائل أو أدوات التع ي يذيب التي ييي ي ييانوا سي ييت دمونها العي ييرو

المعدني ي ية

المد اة ال نا ر ،وال ناا الحديدي عد تس ينه حتى االحمرار ،وال يياكوق ،والسييدادة
الت ييي اني يت تفش ييخ ف ييك الض ييحية في ي

مكن ييه حت ييى الصي يراا ،والط ييوق الحدي ييدي ح ييول

الرقع يية ،وال رس ييي الم يد ن المس ييامير ،والتع ييذيب المي يياا أو الن ييار ،وفس يخ األعض يياء،
والرصييام السييائ الييذي س ي ونه للم يتهم ،والميياء المغلييي؛ وكلييك عل يى سييبيل المثييال ال
الحصر
أمييا ممتل ييات الم يتهم وأموالييه ف ان يت ال نيس ية تسييتولي عليهييا بينمييا يييذهب ييرء ض ي يل
منها للوشاة ثم قييام العا ييا سيكسييت التاسييع بتعييديل نسييعة التوييييع هييذا ييأي خييص ثلييث
األم يوال المص يادرة للملييك ،والثلثيياي يييتم ت اسييمها فيمييا بييين ال رسييي الرسييولي وأعضيياء
محاكم التفتير؛ لذلك اي من مصلحة أعضائها ارتفاا عدد الضحا ا
و انييت اإل يراءات المتععيية س يرية وال سييم للمييتهم موا هيية ميين وشييى ييه و ييم ميين
أش ي ام ت يم تعييذيبهم وقييتلهم أو حييرقهم أحييياء ،ودوي حتييى أي عرف يوا سييبب اعت ييالهم
ومن أ شع ما استعانت ه هذا المحاكم است دام األ فال للوشا ة أهاليهم

ومن قبيل ترويع الشعو  ،انت المحارق ت ييام فييي الميييادين العاميية؛ حيييث يييتم تعييذيب

وحرق المعت لين حضور السلطات الرسمية واألساقفة وال سس والرمعاي
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ويكفي اال

ا على تا

أندريه لورولو المعنوي« :هماية ألمانييية وهماييية عالمييية»

الييذي يتضييمن الا يرائم التييي ارت بتهييا تل يك المحيياكم التييي تمثييل إحييد .األ يادي الطييولى
للم سسة ال نسية
ومن أشهر مفتشي هذا المحاكم ال س الدومنيكاني توما دي تور مادا ،الييذي تييم تعيينييه
عام  1482في مدينة قشطالة أسعانيا ،وقام هذا ال س است دام أسوأ وسائل التعييذيب
ض ييد المسي ييلمين ،م ييا قي ييام االسي ييتي ء عل ييى أمي يوالهم وممتل ي يياتهم ونط ييالع في ييي تي ييا

مارتينللي «التعذيب أ ام تور مادا» أنه قام حرق  8800من المسلمين أحييياء وتعييذيب
 9654أو سانهم مد .الحياة
وقييد قييام صييياغة دسييتور ل سييتاوا

و يفييية التع يذيب ،انتهييى منييه عييام  ،1498قبييل

وفاته عام ومن أغر ما ه :تحميل المتهم مس ولية أ ة سور تصيعه أثناء التعييذيب
أو حتى وفاته إي مات المتناعه من قول الحق
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قتل الساحرات
ل ي ييد تص ي ييدت ال نيس ي يية ال اثوليكي ي يية عل ي ييى دفعت ي ييين القي ي يت ا م ي ييا أ ل ي ييت علي ي ييه «قت ي ييل
الساح ارت» ،وهي ععيارة فضفاضية ضييمت فييي واقييع األميير الييت لص ميين اليهييود الييذين

كي يانوا يرفض ييوي التنص ييير ،وال ييت لص م يين اإلسي ي م ال ييذي يياي انتش ييارا يت اري ييد ،و ييذلك
ال ييت لص م يين ال ات ييار والف ييودوا والعاومي ييل والبروتس ييتانت ،و ييل م يين يياي يتاي ي أر عل ييى
م الف يية ال نيس يية االرومي يية الرس ييولية وع ائ ييدها أوي ييالف ييل م ييا اني يت تنس يياه ييوال
مشوارها ف اي ال بد لها من فرض سلطانها والحفاي عليه شتى الطرق والوسائل

وقد بدأت محاربة الساح ارت رسميا في فرنسا في مطلع ال ري ال ييامس عشيير ،وانتهييت

عام  1682رار من الويير الفرنسي ولبير إال أي المحارق رلت مت دة حتى ال ييري
الثامن عشر في بولندا والنمسا ،ولم تتوقف إال في عصر التنوير

و م من أبرياء راحوا ضحية كلك العنف اإل رامي الذي اي ال نسيوي يتسييتروي تحتيه

فييي خ فيياتهم الدينييية أو السياسييية ،ميين قبيييل مييا حييدث ل ييل ميين ياي دارك و يييل دي
ريييه اللييذين حرقتهمييا بتهميية السييحر وال فيير فيي حييين أي ي منهمييا يياي متمسييكا بدينييه
و لب الحصول على المناولة المسيحية قبل حرقه وأدت هذا ال ضا ا وما واكبها من
محاكمات رالمة إلى خلق و من الهلع بين الاماهير
وق ييد أد .ت اري ييد االعت ارض ييات عل ييى الع ائ ييد ال اثوليكي يية وب ييذا الحي يياة الص ييارا لر ييال
ال نيس ي ية وماي ييونهم ،إضي ييافة إلي ييى االضي ييط ار ات اال تماعي ي ية والسياسي ييية إلي ييى تحي ييالف
السلطتين المدنية وال نسية للتصدي لم تلف أنواا الصراعات بدال ميين محاوليية العحييث
عي يين حلي ييول لهي ييا

مي ييا تي يم اتهي ييام عي ييل ر ي ييال ال نيسي يية المسي يييحيين الهر ي يية لماي يرد

محاولتهم م ارنة معطيات األنا يل العلم
وبينما انت محاكم التفتير في بدا اتها تعتبر ل من يي من بو ييود الشيييطاي والسييحر

ععييارة عيين هر ييي ،وصييل بهيا الحييال فييي أواخيير ال ييري ال ييامس عشيير إلييى اتهييام ييل
من ال ي من الشيطاي أنه هر ي!
وقييد ل يب العا ييا إينوسيينت الثييامن ميين ر الييه الييت لص ميين السييحر فييي ألمانيييا مو ييب
خطا ه الرسولى المعنييوي « ، »Summis desiderantes affectibusوأسييند إلييى اثنييين ميين
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ال ساوسة األلماي مشهورين عدائهما للنساء ،هما ال س اكو سبرنار عميد امعيية
كولونيا ،وهنريخ إينستيتور أستاك ال هوت اامعة سييالربوج ،وأصييدر تا يا فييي أكثيير
ميين أربعمائيية ص يفحة عن يواي «مطرقيية السيياحرات»

«Maleficarum

 ، »Malleusويعييد

المر ييع الرئيسييي الييذي صييدر مواف يية أو ييأمر ميين ال نيسيية الرومييية ،ل يفييية التعييرا
علييى السيياحرات و يفييية تعييذيبهن قبييل قييتلهن ،ورلييت ألمانيييا ألكثيير ميين قيرنين ونصييف
عد عاعة هذا ال تا

تعتبر من ين ر و ود السحر والسحرة عاقب الموت

وفيمييا بييين عييامي  1486و 1600تمييت عاعتييه أكثيير ميين  26م يرة ،وقييد اسييتعاي ييه
ر ييال ال نيسية ال اثوليكييية والبروتسييتانتية فييي قضييا اهم ،وفييي الييتهم التييي ييانوا يل ونهييا
ذافا في ثير من األحياي وقييد سيياهم هييذا ال تييا

فييي تعريييت السييحر الشييعبي نييوا

ميين الهر يية امع يا بييين الحريميية المدنييية والدينييية؛ لت ييوم المحيياكم عمليييات قهيير غييير
مسبوقة ،فلم سبق قبل كلك أي تم تحديد أي ائفة السحرة أغلبها من النساء
وفييي واق ييع األم يير ان ييت ال نيسيية ت ييدين الم يرأة وتعتبره يا مس ي ولة ع يين ال طي يية األول ييى،
وبالتييالي فه ييي مس ي ولة عيين مص ييائب الع ييالم بييل رل ييت ال نيس يية ألكثيير م يين أل ييف ع ييام
تعتبر الميرأة بي روم و يياي يييتم مراقعيية الميرأة عيين ريييق يو هييا أو ال ييس الييذي تتععييه
ف ييي عملي ييات االعت يراا؛ وكل ييك للش ييك ال ييدائم ف ييي أخ قه ييا وق ييد اض ييطرت النس يياء إل ييى

تطوير الطب البدائي والتداوي األعشا ؛ ألي األ عاء ييانوا آنييذاك ال يهتمييوي عي ج
المرأة وبذلك سهل اتهامهن السحر بل من انت تحاول الت فيت ميين آالم الوضيع
ألي سبب في حالة معاناة انييت تعاقييب علييى أنهيا تعتييرض علييى قصييام هللا وعذا ييه
للمرأة!

وفي واقع األمر تم حرق أو تعذيب وسان العديد من الر ال أ ضا

فوف يا للحصييائية التييي ييدمها ييورج تيمرميياي فييي تا ييه ع ين «اصييطياد الس ياحرات»
ييول :إن ييه فيم ييا ب ييين  1606و 1650ان ييت نس ييعة م يين ت يم ح ييرقهم أحي يياء ف ييي م ا ع يية
لو سييمبورج  %31ميين الر ييال و %69ميين النسيياء ،وفييي م ا عيية ق يالوني  %13ميين
درس يية ح ييول  155حال ية يياي م يين بينه ييا  105م يين
الر ييال و %87م يين النس يياء وف ييي ا
النس يياء ،م يينهن  32امي يرأة تا يياويي ال مسي يين م يين العم يير ،و 7أق ييل م يين عشي يرين س يينة،
وم يينهن فل يية ف ييي الثامن يية م يين العم يير ،ومراه ت يياي ف ييي الثالثي ية عش يير وال ار ع يية عش يير!
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والمض ييحك أي ر ييال محي ياكم التفت ييير ييانوا عتب ييروي أنفس ييهم أص ييحا
وموي بتنفيذها

رس ييالة إلهي يية

وفييي يرأة نييادرة آنييذاك ،قييام ال ييس األلميياني فريييدريخ س يبي عييام  1631ال شييف عيين

ال يدا ال ب يير .واالحتي يياالت الرهيع يية ف ييي ه ييذا المحاكم ييات ،وكل ييك ف ييي تي يا

عني يواي:

«قضا ا ضد الساحرات» ي د فيه براءة أكثر من مائتين ضحية اي هييو الم ارفييق لهييم
وهم في الطريق إلى المحرقة
ودأبييت ال نيسيية علييى مواصييلة مطيياردة السيياحرات ،وفيمييا يلييي عييل األمثليية والتيواريخ
لما قام ه العابوات:
في عام  :1326أصييدر العا ييا يوحنييا الثيياني والعشيرين خطا ييه الرسييولي الييذي ربييط فيييه
بييين الس يحر والهر يية ،وأكي لمحيياكم التفتييير مطيياردتهم ثييم تييم تأكيييد هييذا ال طييا

الرسولي

طابين آخرين عام  1585و 1623من ابوات آخرين

وفممممي عممممام  :1484اعتي ييرا العا ي ييا إينوسي يينت الثي ييامن بواقي ييع ممارسي يية السي ييحر و الي ييب
التصدي له

وفممي عممام  :1521ق يام العا ييا ليييوي العاش ير معارضيية مالييس شيييوا فينسيييا الييذي يياي
عارض أعمال محاكم التفتير في م ا عتي برشيا وبر ام

محاكم التفتير في مدينتي ريمونيا و ييوم

وفي عام  :1523أمر العا ا أدرياي الساد
مطاردة السحرة سوة

وفيممما بممين  1536و :1643تييم ع ييد سييععة عشير مامعيا فييي العديييد ميين مييدي ألمانيييا
وفرنس يا لتييدار

يفييية الييت لص ميين السييحرة ،وقييد قييام األس ي ف وتفريييد فييوي دورنهييم

الي ييذي حك ي ييم م ي ين  1623إل ي ييى  1630حي ييرق أكث ي يير مي يين س ي ييتمائة سي يياحرة ،مم ي ييا ع ي ييل

الم رخوي طل وي عليه «أس ف الساحرات»!

وفى واقع األمر فأي معاداة ال نيسة للمرأة تر ع إلى بدا ات المسيحية
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الحروب الصليبية

الح ييرو الص يليعة عع ييارة ع يين حمي ي ت عس ييكرية قام ييت ال نيس يية بتنظيمه ييا ب ييرعم إن يياك
األ ارضييي الم دسيية ،وإي انييت فييي واقييع األميير تعنييي بهييا التصييدي للو ييود اإلس ي مي

والحييد ميين انتشييارا م ين ه ية ،وميين احييية أخيير .انييت فييى واقييع األميير قييد تمييت لتنفيييذ
ف ي يرة نسي ييية سياسي ييية ،وهي ييي وضي ييع اف ي ية الشي ييعو والحكي ييام تحي ييت سي يييطرة العي ييابوات

وإدارتهم وقد امتدت هذة الحم ت الصليبية من ال ري الحيياد .عشيير إلييى آخير ال ييري
السا ع عشر فحملة ليعانتو اندلعت عييام  ،1571وحمليية هنغاريييا سيينة  ،1664وحمليية
دوق بور وند ضد ندا سنة 1669

وتر ع األصداء األولى لها إلى ال ري التاسييع حيييث انييت ال نيسيية تحييث األتعيياا علييى
محاربيية المسييلمين ال فيرة وعلييى مييد .قيرنين ،ميين  1096إلييى  1291رلييت الم سسيية

ال نس يية تح ياول اق ييت ا اإلس ي م وف ييرض مس ييحيتها م يين خ ي ل ثم يياي حم ي ت ،يياءت
الفشل رغم ناام الحملة األولى في االستي ء على ال د

وقد انتهت هذا الحم ت أي تم رد ال تين من بي د المشييرق إال أي روم الحمي ت
الصي ييليبية لي ييم ت في ييت ،ورلي ييت الم سسي يية ال نس ي يية تواصي ييل محاوالتهي ييا الي ييدؤ القي ييت ا
ارخيير :المسييلمين وميين انشي وا عليهييا ف انييت ال نيسيية تميين صييكوك الغفي اري ل ييل ميين
ساهم في هذا الحم ت ،وتحيطهم الحما ة ال انونييية والمالييية واإلعفياء ميين الضيرائب

ويتمتعوي حصانة هم واراضيهم او ممتل اتهم بل رلييت العابوييية تيذ ي الصي ارا ضييد
المسلمين وضد مغول تيمور النك ،وضد الوثنيين في ب د البلطيق وضد اليهود
كما أشعلت الحرو الصليبية داخل نطاق المسيييحية نفسييها ،أي ضييد ييل ميين حيياول
ال ييروج علييى نفوكهييا وعليى ميا نسيياته ميين ع ائيد عبيير الماييامع علييى ميير العصييور –
و لها ع ائد ال عرا السيد المسي عنها شي ا
بل وقادت الحم ت الصليبية ضد عل األ ا رة ميين عائليية هوهنشييتاوفن الييذين ييانوا
ح يياربوي النف ييوك ال نس ييي وس يييطرة روم ييا عل ييى أوروب ييا ف ان ييت ه ييذا الحمي ي ت مثا يية
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محاوالت إلخضاا أوروبا لحكوميية دينييية تمسييك رومييا م اليييدها وإقاميية نظييام ضيريبي
عرا التعسف الشديد ،مما أثار العديد من ردود األفعال
والحروب الصليبية كلها قام بدعوة من البابوات:

 1ي قام العا ا أورباي الثاني الدعوة للحملة الصليبية األولى ،وسييافر إلييى أواسييط فرنسييا
لمواصييلة ندائييه ،ثييم أرس يل إلييى سييادة بولونيييا وف منييك لييدعوتهم ل شييتراك فييي الحمليية
الت ييي ح ييدد له ييا أي تب ييدأ ف ييي  15أغس ييطس  ،1096وخر ييت ث ث يية ي يوش م ين فرنس ييا
وال ار ع من إ طاليا
 2ي دع ييا العا ييا أو ييين الثال ييث ع ييام  1146إل ييى الحمل يية الص ييليبية الثاني يية ،وش ييارك ف ييي
إشعال الحما

إليها ال س برناردي ليرفو الذي علوا قد سا

 3ي دعييا العا ييا أوربيياي الثالييث عييام  1187إلييى الحمليية الصييليبية الثالثيية عيد أي اسييتعاد
ص م الدين مدينة ال د  ،وشار ت فيها يوش من فرنسا وإنالت ار وألمانيا
 4ي قي ييرر العا ي ييا إينوسي يينت الثالي ييث الحملي يية الصي ييليبية ال ار عي يية وفي ييي الطريي ييق ،وبسي ييبب
ص يراعات سياس ييية ب يين ق ييادة الاي ييوش الغايي يية ،ت ييم االس ييتي ء عل ييى ال س ييطنطينية ليل يية
 13-12أبري ييل ع ييام  ،1204وتم ييت إقام يية إمب ار وري يية التيني يية ب ييدال م يين اإلمب ار وري يية
البيرنطي ي يية وأس ي ييفرت ه ي ييذا الحمل ي يية ع ي يين تص ي ييعيد ال ي ي ي ا ب ي ييين ال نيس ي يية ال اثوليكي ي يية
واألرثوك سية
 5ي أعلن العا ا إينوسنت الثالث عن قيام الحملة ال امسة ،وسع تها حملة شعبية أغلبهييا
م يين األ ف ييال ،ألم يياي وفرنس يييين وب يياءت الفش ييل ،ث ييم أعل يين العا ييا ف ييي مام ييع التي ي اري
 1215عن حر صليبية انضم إليها يوش من قبرم وهنغاريا
 6ي أد .فش ي يل الحملي يية ال امسي يية إلي ييى قيي ييام العا ي ييا ريا ي يوار التاسي ييع ي ييتع ي الحملي يية
السادسة عام 1237
 7ي أعلن العا ا إينوسنت ال ار ع قيام الحملة السا عة
 8ي رل العا ا أورباي ال ار ع ينادي للحمليية الثامنيية ميين عييام  1265إليى  ،1272إال أي
التحالفات المتناقضة بين يوشها أدت بها إلى الفشل أ ضا
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ث ييم حي ياول العا ييا رياي يوار العاش يير ت ييوين حمل يية دي ييدة ش ييترك فيه ييا المغ ييول والف يير

واإلمب ار ور البيرنطي ميشييل يياليولوج ،وأقرهييا مامييع مدينيية ليييوي عييام  ،1274إال أي
الم ي امرات بييين قادتهييا قييد أفشييلت قيامه يا وف يي عييام  1291حيياول العا يا نيك يوال ال ار ييع

ت وين حملة أخر .ل نه لم يتمكن من إتمامها

وممي ييا نطالعي ييه عي يين تصي ييرفات ر ي ييال الحملي يية الصي ييليبية األولي ييى لي ييم المي ي را الفرنسي ييي
المشييهور اس يم النييونيم ،المعاصيير للحمليية ،مييا يلييي« :تييم ييرد المييدافعين عيين المدينيية
يتلهم ،وبتييرهم السيييوا أحي ياء حت يى معبييد سييليماي ،وقييد وقعييت ماييررة ال مثيييل لهييا؛

حيث إي نودنا انوا غوصوي أقدامهم في الدماء حتى عيراقيبهم» ،ثييم ضيييت عييد

كلك قائ « :إي ما أد .إلى ناام كلك الهاوم وغيرا االن سام الييذي يياي سييائدا آنييذاك
بييين المسييلمين» (وارد فييي تييا

أرنييو دي كييروا« :فرسممان المعبممد ف مي قل مب الحممروب

الصليبية» صفحة 41

وعنييدما سييادت المااعيية أ ييام حصييار عكييا يياي الصييليبيوي سييل وي أ فييال المسييلمين
ويي ييأكلونهم أو شي ييوونهم علي ييى السي يياا! وهي ييو مي ييا ولي ييه المي ي را ألبيي يير أكي ييوينريس" :إي

الصلبيين أ ام موقعة معييرة النعميياي قتليوا آالا المسييلمين ،ومييع إنتشييار المااعيية يانوا
ومي ييوي بت طيي ييع ثي ييث المسي ييلمين ويأكلونهي ييا"! (وارد في ييى تي ييا

آشي يياريا إ " :ممممؤامرة

المسيح"

وي ول بير أساقفة مدينيية صييور ،وهييو شيياهد عيياي للموقعية" :كياي ميين المحييال النظيير

إلى كلك ال م الرهيييب ميين الاثييث المنروعيية الي أر

دوي أي صييا

المييرء ييالهلع ففييى

كييل مكيياي ميين السيياحة ان يت الاثييث واألش ي ء متن ياثرة متراكم ية واألرض لهييا تعلوهييا
دماء الضحا ا المذبوحين ولم كن هذا المنظر وحدا هييو المرعييب :فيياألكثر منييه رععييا

اي اي منظر الصييليبيين المنتصييروي وهييو طييروي الييدماء ميين قميية أرسييهم إلييى
واشم ر ا
إخمص أقدامهم! وتم الب ا عن أي سيياحة المعبييد وحييدها ضييمت حيوالي عشيرة رالا
قتي من المسلمين" (المر ع السابق
والمعنى الديني للحرو الصليبية ،رغم ييل مييا تييب عيين م تلييف األسييعا

التييي أدت

إليهييا ،هييو ععيارة عيين محيياوالت متواصييلة لتنصييير الشييعو والتصييدي للمييد اإلس ي مي
ويعرعية اسييت اررا ميين أوروبييا ،بييرعم حما يية حايياج بيييت الم ييد
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ف انييت ال نيسيية ت يدم

المغري ييات الماد يية واألخروي يية للمش ييار ين فيه ييا

م ييا ان ييت ت ييوم بتحمي ييل نف اته يا عل ييى

اإلقطاعي ييات ف ييرض م تل يف أن يواا الض يرائب الت ييي ان ييت تاب ييى بتهدي ييد الحرم يياي م يين
ال نيسة وبر اتها وعند قيام ل حملة يياي يراف هييا منييدو ميين ال نيسيية لمراقعية سيييرها
وإضفاء البر ات والغفراي على الموتى
ير
أمييا اسييتراتياياتها ف انييت قائميية علييى التحالفييات الم تلفيية والمتناقضيية أحيانيا ،بييل ثيي ا

ما حاولت ال نيسة االتفاق مييع بليداي إسي مية أخيير .مثييل دمشييق (، 1241 – 1239
وتر يييا وتييونس ( 1270أو المغييول للتوصييل إلييى الحلييول الم د يية إلييى احييت لهم بيييت
الم د

إمبر ور إثيوبيييا المسيييحي لغيرو مصيير إلضييعافها وإ عارهييا
ما حاولت دفع ا

على الت لي عن ال د

ف يياي المش ييار وي ف ييي الحمي ي ت الص ييليبية وم ييوي بتمويله ييا مي ين ممتل ي ياتهم أو ب ييرهن
ار ييينص علييى أي أهييالي
أراضيهم إي لييم كيين بيعهييا ثييم أصييدر العا ييا أو ييين الثالييث قير ا
المحار أو الحاكم التا ع له ال مكنه االعتراض عندما ت وم ال نيسة االستي ء علييى
أ ارضيييه ثييم بييدأت فييي ف يرض التبرعييات عل يى الم يوا نين خاصيية عييد ييل قييدا

يييوم

األحد ومنذ أواخر ال ري الثاني عشر أصعحت ال طب الرسولية تنص علييى إمكانييية

الحصول على صكوك الغفراي للذين ال مكنهم المشار ة ش صيا في الحمي ت ،وهيو
مي ييا أد .إلي ييى انت ي ييادات عنيفي يية لل نيسي يية ،و اني ييت مي يين األسي ييعا

التي ييي أدت إلي ييى نشي ييوء

البروتسييتانتية ف ييام العا ييا إينوس يينت الثالييث ف يرض الض يريعة العش يرية علييى ييل ش يييء
وقام بتعيين الاعاا لامعها
أي أي الحييرو الصييليبية انييت ععييارة عيين بي ء عييم علييى افيية االتااهييات وييينعكس

عليهييا سييلبيا إال عل يى ال ييياي العييابوي الييذي يياي يييرداد ثيراء االسييتي ء علييى األ ارضييي
والممتل ات والثروات
ولم ت تصر الحرو الصييليبية التييي شينتها ال نيسيية الرومييية ضييد المسييلمين االسييتعانة

بتعاوي ال نائس المحلية فحسب ،وإنما امتدت إلى ل من حاول ال روج عن تعاليمهيا
وع يين س يييطرتها وق ييد ق ييام العا ييا أورب يياي الث يياني ،ال ييذي أش ييعل الحمل يية األول ييى ،تقن يياا
األسعاي عدم االشتراك فيها؛ ليتمكنوا من التصدي للو ييود اإلسي مي فييي بلييدهم ومنييذ
عام  1120قام العا ا اليكست الثاني من نفس االمتيييايات التييي أضييفاها علييى الييذين
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حاربوي اإلس م في الشييرق علييى ميين حاربونييه فييي أسييعانيا وفييي عيام  1147امتييدت

االمتي ييايات إل ييى ال ييذين ح يياربوي اإلس ي م ف ييي أس ييعانيا أو ض ييد ال ييوثنيين الس ي ا عل ييى
حدود ألمانيا
وق يد أد .غ ييرو المغ ييول لبولن ييدا وهنغاري ييا إل ييى قي ييام العا ييا إينوسي ينت ال ار ييع ش يين حمل يية
صييليبية ضييدهم عييام  ،1241وأعيياد خليفتييه العا يا أل سييندر ال ار ييع شيينها بيينفس العنييف

كمي ييا قي ييام إينوسي يينت شي يين حمي ي ت صي ييليبية علي ييى األلبياي يوا في يي ني ييو شي ييرق فرنسي ييا؛
لرفض يهم تأليييه المسييي  ،واعت ارضييهم علييى اإلف ارسييتيا التييي تييرعم تحييول ال بيير والنبيييذ
فع وح ا إلى لحم ودم المسي في معدة األتعاا ،إضييافة إلييى انت ييادهم البييذا الفيياحر
الذي تعير فيه الايادات ال نسية فتم اقييت عهم تماميا حمليية صييليبية؛ إك يياي مييذهبهم
يييدفع بهييم إلييى االقت ي ار

ميين اإلس ي م وهييي أول م يرة فييى االتيياريخ ت يوم فيهييا ال نيسيية

اقت ا شعب من بنى لدتها!
وف ي ييي ع ي ييام  ،1237وحي ي ييال ال ط ي يير ال ي ييذي ان ي ييت تمثل ي ييه ال نيس ي يية األرثوك س ي ييية عل ي ييى
اإلمب ار وري يية ال تيني يية ،ق يام العا ييا ريا يوار التاس ييع بتحوي ييل وتموي ييل مص ييادر الحمل يية

المو هي ي يية إلي ي ييى الشي ي ييرق للتصي ي ييدي لهي ي يم في ي ييي بيرنطي ي يية وقي ي ييد أد .اسي ي ييتعادة اليوني ي ييانيين
لل سييطنطينية عييام  1261إلييى قيييام العا ييا أوربيياي ال ار ييع شيين حمليية ضييدها ،ثييم حيياول
االتفاق مييع ميشيييل يياليولوج ،الييذي يياي عييرض توحيييد ال نييائس للحييد مين إ ي ق هييذا
ا لحمل يية ،وح يياول مواص ييلة نف ييس السياس يية إلنه يياء مح يياوالت الفرنس يييين الح ييت ل ص ي لية
التا عة لل نيسة
وبينما انت الحرو الصليبية تتواصل ضد اإلس م؛ حتييى عييد اسييتعادة عكييا وسي وط

يري
آخيير مع ييل ل تييين فييي األ ارضييي الم دسيية ،رييل العييابوات سييت دموي صييكوك الغفي ا

في العمليات العسكرية المو هيية ضييد ييل الييذين يهييددوي يييانهم ،فتصييدوا للييوثنيين فييي
ب د البلطيق ،ولتيمور النك في ال وقاي ،وأتعاا اي ها

الذين يانوا سيييطروي علييى

بوميميا ،فأصييدر العييابوات والماييامع خمييس حمي ت ضييدهم فيمييا بييين 1421و،1435
وضييد المنش ي ين علييى ال نيسيية أ ييام اإلن سييام ال بييير وانفصييال البروتسييتانت فأرسييلت
الحم ت ضد ممل ة نابولي ،ما و هتها عام  1383ضد ضيعة الفلندر
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وعل يى ال ييرغم م يين ال س ييائر المتواص ييلة الت يي لح ييت ييالحم ت الص ييليبية وت اليفه ييا

العاهظة ،إال أي مسيحيي الغر لم كفيوا عيين محاوليية اسييتعادة أرض الشييرق ومييا
أكثر المشياريع الصييليبية التييي تمييت خي ل ال يرنين الثالييث وال ار ييع عشيير ،ومنهييا مييا

حاوله شارل الثامن ملك صي لية وهييايثوي أمييير أرمينيييا ،وريمييوي لييول الفرنسيييكاني،

وغيرهم في ال روي التالية

و ييل هييذا المش ياريع انييت تضييم العديييد ميين االتفاقيييات مييع المغييول أو ف يرق أخيير.

لعمل حصار ما ،أو إلنشاء تنظيم حربي مثلما حييدث تنشيياء تنظيييم فرسيياي المعبييد
والتيوتيوي واالسبتارية إال أي ل كلك اي يتطلب أوروبيا موحييدة تماميا وهيو مييا

أعلنه الفرنسي بيير ديبوا فييي خطا ييه حييول «كيفييية اسييتعادة األ ارضيي الم دسيية» إك
تصي ييور إص ي ي حا شي ييام للماتمي ييع األوروبي ييي وال نيسي يية الروميي يية وخريطي يية أوروبي ييا
السياسية برمتها وهو ما مثل إحييد .ال لفيييات ال فييية ل تحيياد األوروبييي الحييالي،
ومحاولة تنفيذ مشروا االمتداد األوروبي إلى شمال إفريايا أو مشروا بلييداي العحيير

األبيييل المتوسييط الييذي بييدأا سييار ويي فييور توليييه رئاسيية فرنسييا سيينة2007
فسر اإلصرار الييدؤو للعا ييا بنييد كت السياد

مييا

عشيير لتوحيييد أوروبييا دينييا وسياسيييا

لمحاصيرة الو ييود اإلسي مي بهييا واإلصيرار علييى ك يير أي يذورها مسيييحية صييرا
واستععاد ثمانية قروي من اإلسهام الحضار .اإلس مى

ونييذ ر نموك يا علييى سييبيل المثييال ميين أخ قيييات قييادة تلييك الحييرو الصييليبية ف ييد

ور للشرق من  976إلى وفاته عييام  ،1025وأهييم مييا ميير
رل اييل الثاني إمب ار ا
حكم ييه تض ييمانه م ييع اإلقط ياعيين والعس ييكريين وال نس يييين ،وم ييد الس يييطرة البيرنطي يية
حتى السيييطرة علييى سييوريا ،وضييم ور يييا وأرمينييا إليى أ ارضيييه ،وقيياد حمليية شرسيية
ضد البلغار ( ، 1018 – 996و انت آنييذاك تحييت حكييم الايصيير صييمويل فاحتييل
عاصي ي ييمتها أوخريي ي ييد وضي ي ييم بلغاريي ي ييا للمب ار وريي ي يية البيرنطي ي ي ية وقي ي ييد أد .تصي ي ييرفه

ال إنساني أثناء المعارك إلى تل يعه اسم « رار البلغار» ل سيوة معاملتييه لألسيير،.

وخاص يية المس ييلمين م يينهم ف ييد أم يير ييأي تف ييأ أع ييين أل ييف وخمس ييمائة م يين األس يير.

سير على األقدام إلى معسكر األعداء
وأرسلهم حفاة ا
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ومين أشييهر الملييوك الييذين قييادوا الحمي ت العسيكرية لتنصييير شييعو أوروبيا ،شيارلماي
أو شي ييارل األول األكبي يير ( 814 – 747ملي ييك الفرناي يية واللومعي ييار وإمب ار ي ييور الغي يير

وأسي يرة ال ارولنايي يياي ثي ييم ضي ييم أكي يويتيم وبفاريي ييا وفريي ييروي ،وأفي يار ي ييانونى والساكسي ييوي
حرو امتدت ث ثين عاما وعنييد فشييله فييي غييرو أسييعانيا المسييلمة أقييام منط يية عايليية
نييو

عييال البيرانس و انييت إمب ار وريتييه تمثييل أكبيير توسييع عرفييه الغيير وتييم توحيييدا

وتنصيرا وة الس م
و اي شارلماي من أكثر المتعاونين مييع ال نيسيية ،حتييى إنهييا حينمييا يياي ملييك لومعارد ييا
على وشك ا تيام روما لب العا ا هادرياي من شارلماي أي يهب إلن اكا ،ألي صلته
ال نيسة تر ع إلييى عييام  ،754حينمييا ياي فييي الثانييية عشيير ميين عميرا ،وحصييل علييى
معار ة العا ا إسطفانو

الثيياني ورلييت صييلته ال نيسيية فييي ت ييار متواصييل منييذ كلييك

الوقت حتى صار فارسها المغوار «فار الر » الذي ال مثيل له في قطع رقييا

يل

من يرفل التنصير وف ا ل اثوليكية روما

ومن الغريب أي ت وي حياة شارلماي ال اصة منفلتيية حيييث تييروج أربييع ميرات ،وأناييب

منهن و انت له محظياته ،وأناب منهن قبل يوا ه من األربعة وبعدا وي ييول روبييير
فولر في تا ه عن شارلماي« :ميين الغريييب م حظيية أي تصييرفات شييارلماي األخ قييية
وانف تييه ل يم يلييق أي تأنيييب ميين انييب ال نيسيية ،علم يا أنييه يياي مسيييحيا شييديد االلتيرام
ممارساته الدينية كل أشكالها إال أنه لم شعر أبييدا بتليك الفاييوة التيي تفصييل مييا بيين
حياته ال اصة وصيرامة التعيياليم المسييحية» وقييد تغاضييت ال نيسيية عيين انف تييه الييذي
الف تعاليمها؛ إك لم حدث أي قام أحد الملوك تدخال شعو

أسرها في المسييحية

ييوة السي م مثلمييا فعييل شييارلماي؛ المشييهور فييي التيياريخ اسييتبدادا المطلييق وميلييه إل يى
العنف والوحشية التي مارسها في معار ه الحربية ،خاصة في ساكس عييام  ،782ومييا
قادا من مذا

فييي مدينيية فيييردين لتنصيييرها؛ إك ك ي  4500ساكسييوني فيي يييوم واحييد؛

ألنهم عادوا للوثنية عد تنصيرهم!
كم ي ييا ي ي ياي ش ي ييارلماي يت ي ييدخل ف ي ييي ال

ف ي ييات ال هوتي ي يية وصي ي يراعاتها ،ومنه ي ييا معر ي يية

األ ونييات ،وإ احيية التبييرك الص يور وقضييية «التبنييي» التييي شييغلت ال نيسيية ،وقسييمتها
لمعرف يية إي يياي المس ييي اب يين هللا فع ي أم ييالتبني – معن ييى أن ييه ال يت ييروج وال ينا ييب،
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وقضية انبثاق المسييي ميين هللا ،و لهييا قضييا ا الهوتييية نامييت عيين تأليييه السيييد المسييي
في مامع نياية األول سنة 325

وفي مامع مشترك بين الروم والفرناة في د سمبر عام  800أضفى عليه العا ييا ليييوي
الثالث ل ب إمب ار ييور المسيييحية ،أسييوة سييطنطين ،أول ميين سييم
مع اقي الد انات الوثنية في عام 313
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ممارسيية المسيييحية

الحروب الدمنية
تطلق ععارة «الحرو الدينية» عادة على تلييك الصييراعات المسييلحة التييي انييدلعت بييين
ال نيسيية ال اثوليكييية والبروتسييتانتية فييي ال يرنين ال ييامس والسيياد

عشيير إال أي هييذا

الت سي يييمة أ عي ييد مي ييا ت ي ييوي عي يين الواقي ييع التي يياري ي ،إك إي المسي يييحية الغربيي يية مني ييذ أولي ييى
خطواتهييا ،و لمييا انييت تن سييم علييى نفس يها حييول المسييائل الع ائد يية وال هوتي ية ،انييت

تلاأ إلى الس م والمذا  ،سواء األفراد أو الفرق المحدودة قبل أي تتسع لتضم شييعوبا
أسرها
والعداء الديني بين المذاهب وال نائس لم تصر علييى تلييك الصيراعات التييي دارت فييي
فرنسا ،وإنما شملت ل بلداي أوروبا ،ما انت الطموحييات السياسييية عييادة مييا تواكييب
األغ يراض الديني يية ف يي حروبه ييا ف ييد قام ييت يياترين دي مديتش ييي بترتي ييب مذ ح يية س يياي
ير مييا يياي يييتم إنهياء حيير إلشيعالها فييي
ارتليمي مع الحر ال اثوليكي اليمينييي و ثيي ا

مكاي آخر لنفس السبب الييديني أو السياسييي أو

همييا معيا ،مثلمييا فعييل هنييري الثيياني

عام  1559إلنهاء الحر ضد أسعانيا ليبدأ مذا

البروتستانت

ومي يين الصي ييعب حصي يير الحي ييرو الدينيي يية عبي يير التي يياريخ ال نسي ييي في ييي مثي ييل هي ييذا الحيي يير
الضيق ،لذلك نشير إلى أشهرها على سبيل المثال
اقتالع الكاتار:

أد .البي يذا الصي ييارا والماي ييوي الي ييذي اني ييت غارقي يية فيي ييه الم سسي يية ال نسي ييية الروميي يية،
ونساها العديد ميين الع ائييد وغرقهييا فييي صي ارعات احنيية ل سييتحواك علييى السييلطة إلييى
رهور العديد من المذاهب المناهضة لذلك التيار الاام

ومن أهييم هييذا التيييارات تلييك

الاماع ية التييي عرفييت اسييم «ال اتييار» – ميين اليونانييية اتييارو

أي األ هييار وقييد

انتشيير و ييودهم خاصيية فييي ال ييري الثيياني عشيير؛ إك ييانوا عتبييروي ال نيسيية غارقيية فييي

ال يدنس! وامتييد هييذا المييذهب – وهييو أكثرهييا قرب يا ميين اإلس ي م ،ميين مشييارا نياييية فييي

يرور ببلغاري ييا والبوس يينة وش ييمال إ طالي ييا
آس يييا الص ييغر .إل ييى ن ييو فرنس ييا وش ييمالها م ي ا
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وقي يياموا بتأسي يييس نيسي يية منفص ي يلة لهي ييا إكليروسي ييها ال ي يام بهي ييا ،ويايمي ييوي ماي ييامعهم
ال اصة عيدا عن روما و ايانها

ال ات ييار ف ية منبث يية م يين الغنوص ييية ،يرفض ييوي ييل تل ييك الب ييدا الت ييي أت ييت به ييا ال نيس يية
الرومية ،والتي ال عرا سوا عنها شي ا ،التثليث ،واإلف ارستيا وتأليه سييوا وبعثيه،
أو أي م يريم أم هللا ،ورس يم ع م يية الص ييليب عل ييى الص ييدر ،والتعمي ييد ،واالعت يراا

م ييا

ك ييانوا ي من ييوي ب ييععل األنا ي ييل المحتاع يية ،ويص ييوموي ،ويمتنع ييوي ع يين ال ت ييل وه ييو
مذهب شديد الت شف والقى إقعاال واسعا خاصة فييي األوسيياط الشييعبية وتسييت دم لميية
ال ات ييار أو األلبياي يوا أو الف ييودوا إش ييارة إل ييى نف ييس الاماع يية ع ائي يد ا وإي اختل ييف وف ي يا
للموقع الاغرافي
ومنذ عام  1146بدأ الحديث عن شدة اتسيياا نطيياق ع يييدة ال اتييار وربطهييا الهر يية
وفييي عييام  1163تنيياول مامييع مدين ية تييور موضييوا هر يية ال اتييار ،وفييي  1183بييدأ
التص ييدي له ييم حربيي يا وق ييام العا ييا إينوس يينت الثال ييث ترسي يال حملت ييين لمح ييارتهم ،وامت ييد
الصيراا فيمييا بييين 1209و  ،1229شييارك فيييه نييب ء شييمال فرنسييا إضييافة إلييى يييوش
دولييية ،ثييم توالهييا ملييك فرنسييا لييويس الثييامن عييام  1226وانتهييت معاهييدة مييو -يياريس
الموقعة بين ملك فرنسا وال ونت ريموي السا ع

وتر ييع أهمييية ح ير ال ات يار إل يى أنهييا أول حمليية صييليبية حربييية اسييحة مو ه ية ضييد
اله ار ة داخل المسيحية كاتها

ما انت لها أهمية سياسية النسعة للتاريخ الفرنسييي،

وه يو :توحي ييد وس ييط فرنس ييا ش ييمالها وه ييو م ييا أد .إل ييى تفاوت ييات اقتص يياد ة وا تماعي يية
وسياسية وث افية ،إضافة إلى ال

فات الدينية التي ال ت ارل أضوائها تتردد

وم ييا أث ييار ال نيس يية ال اثوليكي يية ف ييي روم ييا ،أي األلبياي يوا أق يياموا مامعي يا وق ييرروا تنظ يييم
ععادتهم وإقامة نيسيية لهييم علييى نسييق نيسيية ال اتيار ،ال ائميية علييى الت شييف والعسييا ة
والعودة إلييى تعياليم المسييي األولييى واالبتعيياد عيين البييذا الييذي عييير فيييه قساوسيية ديير
سيتو على م ربة منهم
وبانشغال ملك فرنسا في حربه ضيد إنالتي ار أعليين العا ييا إينوسيينت الثالييث أنييه سيضييطر
إلي ييى االسي ييتعانة ي ييالبوليس المي ييدني إضي ييافة إلي ييى عي يل الفي يرق الحربيي يية القي ييت ا شي ييأفة

ير النش ي ييغال المل ي ييك رئ ي يييس إقطاعي ي يية
األلبيا ي يوا ،وأي كل ي ييك م ي يين ح ي ييق ال نيس ي يية األم نظي ي ا
96

النادوق بل إنه من حق العا ا استدعاء افة المسيحيين للمساهمة في هييذا الحمليية،
وميين ح يه االسييتي ء علييى هييذا األرض «الموبييوءة» وأي منحهييا رغييم أنييف الملييك إلييى
المحاربين المنتصرين على الهر ة! وهييو مييا عيرا فييي التيياريخ اسييم «تسييليم األرض
لمحتليهييا»

(Terram exponere occupantibus

! أ .أي تسييليم أرض فلسييطين لمحتليهييا

من الصهاينة لها سوابق فى التاريخ الغربى المتعصب
وقد اعترض ريموي الساد

الذي اي متلك ل إقطاعية الانو علييى هييذا التييدبير،

فمييا يياي ميين العا ييا إينوسيينت الثالييث إال حرمانييه ،فاضييطر إلييى ال ضييوا للعا ييا وشييارك
فييي الحمليية الصييليبية التييي عرفييت اسييم «الحمليية اإلقطاعييية» ( 1224 - 1209ف ييد

ش ييارك فيه ييا م ي ك إقط يياعيوي م يين ألماني ييا وإنالت ي ار وبرابنص ييوي وفري ييروي وس ي ا م يين
الانييو إال أي أغلييبهم يياي ميين شييمال فرنسييا ،وتمر ييرت المعييارك حييول المييدي م اركيير
الم اوم يية وخ يرائن الث ييروات ،وب ييدأت ه ييذا الحمل يية االس ييتي ء عل ييى مدين يية بيريي ييه وك ي ي
سكانها ،وحرقت المدينة كاملها في  22يوليو 1209
والغريب أي تندلع المعارك والم امرات بين نفس قادة الحملة الصليبية مثلما حدث بييين

ريموي الساد

وبطر الثاني من أ ار وي في أسعانيا الذي اي عتمد علييى إخ صييه

لعابوية روما ،وانتصارا على المسلمين في حر االسترداد في معر ية ال

نفييا

دي

ت يول ار ف ييي  16يولي ييو  1212ث ييم امت ييدت المع ييارك ب ييين رؤس يياء اإلقطاعي ييات ،وان ييدلعت
الحملة الصليبية المعروفة اسم «المل ية» ( 1229-1224الشتراك عدد من الملييوك
في قيادتها وليس رؤسيياء اإلقطاعيييات وابتييداء ميين عييام  1229تحييول صيراا العييابوات
ليلاييأ إلييى محيياكم التفتييير التييي يياي نظمهييا العا ييا ريايوار التاس يع عييام  1233ممييا
أثييار العديييد ميين الص ي ارعات فييي أبرشيييات م تلفيية ،ل يين العابوييية تمكنييت ابروتهييا ميين
اق ييت ا م ييذهب ال ات ييار ال ييذي يياي ب ييدأ ينتش يير أ ض يا ب ييين فرس يياي المعب ييد وأثن يياء تل ييك
المع ييارك لا ييأ أكثي يير م يين ألي ييف مي يوا ن إلي ييى قص يير مونسي يياور أعل ييى قمي يية ب ييل في يواد،
وصييمدوا لمييدة عييام ت ريعيا رافضييين إن ييار ع يييدتهم ،وفييي  16مييار  1244تييم حييرقهم
أحياء وبذلك تم اقت ا مذهب ال اتار
وقد انهييرم سييكاي الانييو فيي موا هيية هييذا الحمي ت؛ لعييدم إمكييانهم ت طييي ال

فييات

اال تماعي يية والسياس ييية والديني يية فيم ييا بي يينهم؛ ولوق ييوعهم تح ييت بي ي رة ص ييراعات سياسي يية
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و نسية ما بين شمال فرنسييا وإنالتي ار وأسييعانيا ،أمييا السييبب األساسييي فييي انهيرامهم فهييو
أي ع ي ييدة ال ات ييار تم يينعهم م يين ال ت ييل – مثلم ييا يياي الوض ييع علي ييه ف ييي المس يييحية ف ييي

ال ييروي األولييى؛ حيييث يياي المسيييحيوي متنعييوي عيين ال تييل ،وبالتييالي ييانوا يرفضييوي
االنض ييمام إل ييى الا ييير إلي يى أي تم ييت االتفاقي يية الت ييي ع ييدها اإلمب ار ييور قس ييطنطين
األكبر مع أس ف روما ،وأعلن مو بها حرية الع يدة عام 313م ،والسمام للمسيييحيين
ممارس يية ش ييعائرهم مث ييل يياقي الفي يرق أو ال ييد انات الوثني يية ،وشي يريطة أي ينض ييموا إل ييى

الاييير ،وشييار وا فييي المعييارك الحربييية التييي يياي شيينها لتوحيييد أ يراا اإلمب ار ورييية
الرومانية
األميير الييذي كشييف يييت مكيين لل نيسيية ال ييروج ع ين تعيياليم دينهييا وف يا للمصييلحة أو
ير مييا ت يرر خاصيية فييي تبرأتهييا لليهييود ميين قتييل
لألغ يراض السياسييية ،وهييو موق يف ثيي ا
المس ييي

م ييا ول ييوي ،األم يير ال ييذي ترت ييب علي ييه إنش يياء أو ترس يييخ ال ي يياي الص ييهيوني

المحتل ألرض فلسطين
أسبا يا:

انتشار لتعريت شييارل اي ( 1558 -1500أنييه طييل حلييم الوحييدة
ا
من أكثر األوصاا
المسيحية وف ا ل اثوليكية روما وأهم مييا عيرا ييه هييو فيرض المسيييحية علييى األقليييات
المسييلمة واليهود يية ،وتمسييكه بييروم الحييرو الصييليبية التييي فرضييتها ال نيسيية القييت ا
اإلس م والمسلمين وقد قاد بنفسييه الحمليية التييي اسييتولت علييى حلييق اليوادي فييي تييونس
وتييونس العاصييمة ثييم قييام عمييل تحييالف مييع العا ييا بييولس الثالييث وأهييالي فينيسيييا ضييد
المس ييلمين وح يياول االس ييتي ء عل ييى الا ارئ يير ع ييام  1541إال أي العواص ييف ق ييد ش ييتت
أسطوله فاضطر إلى العودة
وقد تم تتوين شارل اي مل ا للروم ورئيسا للمب ار ورية الم دسة
و انت غير محددة األ راا ،وتضم أراضي ألمانيا والنمسا وهولندا و ييرءا ميين بلايكييا

وشمال شرق فرنسا لذلك تصد .لحر ة اإلص م و علها من أولى اهتماماته عييد أي

تصييد .للسي م فييي أسييعانيا وفييي حيوالي  1555انييت البروتسييتانتية قييد انتشييرت فييي
معظم منا ق ألمانيا فيما عدا رء في الانو
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كما تم في عهدا است مال غرو األمريكتين وقيام حفنة من المغامرين االسييتي ء علييى
أراضيها ،وفرض التنصير على سكناها األصييليين أو معنييى أدق علييى ميين ييي ميينهم
حي يا ،ف ييد اقتلعييت ال نيسيية أكثيير ميين ثمييانين مليون يا ميين الهنييود الحم ير

مييا ت يم فييرض

نظام المستعمرات ،والس رة حثا عن الذهب والعبود يية ،فال ساوسيية ييانوا مثلييوي ييرءا

ال يتا أر من ير الغراة
وفي فر سا:
ب ي ييدأت الص ي ييدامات ف ي ييي فرنس ي ييا ب ي ييذ

ال اثولي ي ييك ألربع ي يية وس ي ييععين بروتس ي ييتانتيا ي ييانوا

حضييروي قداسيا فييي بلييدة فاسيييه ،وإي انييت الصيراعات فييي واقييع األميير قييد بييدأت منييذ

ع ييام 1529؛ نتيا يية لتعلي ييق مطال ييب البروتس ييتانت وإدان ييتهم لل نيس يية ال اثوليكي يية عل ييى
أب يوا

ال ن ييائس ع ييام  ،1524وم ت ييل ث ث يية آالا بروتس ييتانتيا ف ييي م ا ع يية ف ييودوا ع ييام

 1542أمر من البرلميياي فييي مدينيية إكييس مييع ت اريييد انتشييار البروتسييتانتية فييي فرنسييا
وي ييال :إي ربييع تعييدادها يياي قييد انشييق عيين ال اثوليكييية ،وميينهم عييدد ملحييوي ميين علييية
ال وم
ومن  1562إلييى  1598عاشييت فرنسييا ثمانييية حييرو دينييية ،تحولييت األخييرة منيا عييام
 1595إلى حر خار ية ضد الملك فيليييب الثيياني وقييد يادت هييذا المعييارك حييدة عييد
حادثتين هما :مذ حة ساي ارتليمي وم تل دوق أناو ،األا األصغر لهنييري الثالييث إك

كيياي اعتنييق البروتسييتانتية وتشييتهر مذ حيية سيياي ييارتليمي التييي وقعييت فييي يياريس ليليية
23و 24أغسطس عييام  ،1572ورام ضيحيتها فييي تليك الليليية ث ثيية آالا بروتسييتانتي
أنها من أ شع المعارك وقد امتييدت فييي الضيواحي حتييى الثالييث ميين سييبتمبر ،ووصييل
ع ييدد إ م ييالي ال تل ييى إل ييى ث ث ييين ألف يا وق ييد احتف ييل فيلي ييب الث يياني مل ييك أس ييعانيا والعا ييا
ير
ريا يوار الثالييث عشيير بهييذا «النصيير» أو بتلييك الماييررة التييي تظييل حتييى الي يوم رمي ا
لعدم التسام ال نسي
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بوهيميا:

ك يياي يياي ه ييا

( 1415 – 1370ع ييالم ال ه ييوت التش يييكي ش ييديد التعل ييق ض ييرورة

إص ي م ال ييياي ال نسييي ،وقييد ت طييى ييوي ف ليييت الييذي يياي يت ييذا مييث فييي أرتييه
ومييد .اتسيياا الحر يية التييي قادهييا ويعييد سييعاقا ييأكثر ميين قييري إلييى حر يية اإلص ي م

ال بر .في ال ري الساد
وييياي هييا

عشر ،وخاصة لوثر ،الذي قدم ألعماله عند عاعتها

ميين مواليييد بوميميييا الانوبيية وتييدرج فييي الوريائف إلييى أي وصييل إلييى رتعيية

عميي ييد لي ي يية ال ه ي ييوت في ييي ب ي يراا و ي يياي مثي ييل التي ي ييار المطال ي ييب ضي ييرورة الح ي ييد م ي يين
االنح ارف ييات األخ قي يية ف ييي ال نيس يية ،والث يراء الف يياحر ،وابتعاده ييا ع يين التع يياليم األول ييى،
الصراعات ال ائمة بين التشيك واأللماي فييي بوميميييا

مييا يياي طالييب اسييت دام اللغيية

التشيكية في الحياة ال نسية وال طب ،وقام بتر ميية اإلناييل إلييى اللغيية التشيييكية وميين
أكثر ما انت دا صكوك الغفراي التي انت تمول الحرو العابوية
فدعاا العا ا لحضور مامييع ونسييتانس ( ، 1414وميا إي وصييل إلييى المدينيية حتييى تييم

الاييعل عليييه وسييانه وأثنيياء محاكمتييه تييم حييرق م لفاتييه ثييم اقت يادوا إلييى المحرقيية ،وت يم
حرقه حيا بتهمة الهر ة في  6يوليو  ،1415وإل اء رماد ثته في نهر الراين
وتعييد واقعيية إل يياء أتعاعييه لعييدد ميين عييار ال اثوليييك ميين النوافييذ فييي بيراا يييوم  30يولييو
 1419بدا ة الثورة التي أعلنوها ضد روما و بروتهييا ،ورليوا يوال ثمانييية عشيير عاميا
صامدين ل مس حم ت صليبية شنتها ال نيسة الروية وأوروبييا ال اثوليكييية؛ بنيياء علييى
نييداء العا ييا لسييحق اله ار يية إال أي صييمود الشييعب قييد أبهيير قييادة الحييرو الصييليبية
وأدت هريم يية الحمل يية الص ييليبية ال امس يية الت ييي قاده ييا ال اردين ييال تش يييراينى ف ييي مدين يية
دوماشليس عام  1431إلى اضطرار ال نيسة الرومية ألول ميرة فييي تاري هييا للتفيياوض
مع من تطلق عليهم ه ار يية! وبعييد عييامين أعييادت رومييا ال يرة لسييحق أتعيياا هييا

فييي

حم ي ت متتالييية رغييم االتفاقيييات التييي أبرمتهييا معهييم وبعييد موقعيية الابييل األبيييل فييي

 1620/11/8قامت الفرق اإلمب ار ورية لفرنيدناند الثاني اقت ا الحر ة تماما
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حرب ال ال ثون عاما ()1648-1618

انييدلعت ح ارئييق هييذا الحيير ميين ث ثيية م اركيير :الم ا عييات المتحييدة التييي انييت أسييعانيا

ترغ ييب ف ييي اس ييتعادتها ،وم يين ألماني ييا حي ييث ت ييم فيه ييا ت ييوين تح ييالف إنايلي ييين ف ييي ع ييام
 ،1608والتحالف ال اثوليكي الذي تم ت وينه في العام التالي ،و انييت أسييعانيا تسيياندا،
وم يين ممل ية بوميمي ييا الت ييي ابتع ييدت ع يين اثوليكي يية روم ييا إال أي ال نيس يية الرومي يية ق ييد
اسي ييتطاعت اسي ييتعادة فرديناني ييد الثي يياني ملي ييك بوميميي ييا إلي ييى اثوليكيتهي ييا ف ي ييام حم ي ي ت
عسكرية منظمة ضد اله ار ة البروتستانت وتمكن من إعدام سععة وعشرين ميين قييادة
الثورة ومصادرة خمسمائة ضيعة في بوميميا ومائية ثمانييية وث ثييين فييي مورافيييا وأعليين
الدسي ييتور الي ييذي صي يياغه عي ييام  1627أني ييه لي يين بي ييل إال د اني يية واحي ييدة في ييي الدولي ية هي ييي
ير ل اف يية الن ييب ء لت يي يرهم :اعتن يياق ال اثوليكي يية أو مغ ييادرة
كاثوليكي يية روم ييا ،وأص ييدر أم ي ا
الب د خ ل ستة أشهر – وعادة ما انت الوي ت تنتظرهم عند المغادرة
وفي مار  1629ألغى الملك فرديناند الثاني افيية محيياوالت اإلصي م والعلمنيية التييي
تم ييت ف ييي اإلمب ار وري يية من ييذ عي يام  ،1555وكل ييك مو ييب مرس ييوم «االس ييتعادة» ال ييذي
دير لتعيييدها إلييى
استرد مو عه أبرشيتاي وأثنى عشر أس فية ،وأكثر من مائة وعشرين ا
الايادة الرومية
وقد ان فل تعداد ألمانيا إلى النصف ت ريعا ع ب هذا المااير التييي قادتهييا ال نيسيية،
وها ر العديد من األهالي ،واندلعت األوب ة من راء أعنف وأكبر حر دينية عرفتهييا
أوروبا حتى كلك الوقت
حرب المالة عام (:)1453 – 1337
«حيير المائيية عييام» اسييم طلييق علييى ماموعيية ميين المعييارك والحييرو التييي انييدلعت
فيم ييا ب ييين  1453 – 1337ب ييين فرنس ييا وإنالتي ي ار – وإي ان ييت ف ييي الواق ييع ق ييد امت ييدت
ألكثر من مائة عام في صراعات سياسية واستعمارية بين البلدين ،لتصل بتعيييين ملييك
إنالت ار عام  1420وصيا على فرنسا
وقييد أحيييت يياي دارك النرعيية الو نييية لييد .الفرنسيييين واسييت لت م ا عيية أورلييياي وتييم
تتييوين الملييك فييي مدينيية ريمييس ،إال أنهييا فشييلت فييي قيييادة الحمليية لفييك الحصييار حييول
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ي يياريس ،في ييتم الاي يعل عليهي ييا عي ييام  1430وتسي يليمها للناليي يير ،وإحالتهي ييا إلي ييى محي ياكم
التفتييير فييي مدينيية رواي وتمييت محاكمته ييا واتهامهييا الهر يية وأحرقوهييا حييية ف ييي 30
مييايو  1431ثييم تمييت تبرئتهييا عييام  1456ييأمر م ين الملييك شييارل السييا ع ،وفييي عييام
 1909أضييفت عليهييا ال نيسيية ل ييب «السييعداء» تو يية إلضييافة صييفة ال داسيية عليهييا،
وهو ما تم في عام !1920
وق ي ييد تس ي ييببت ه ي ييذ ا الح ي ييرو الديني ي يية االس ي ييتعمارية المتعادل ي يية ف ي ييي ثي ي يير م ي يين ال ي يوارث
والمااع ييات واألوب يية ،م ييا نال ييت البني ييات االقتص يياد ة واال تماعي يية ،وأدت إل ييى نري ييت
د مغ ارفييي ميين الاييانبين وإي انييت األ ميياا البريطانييية فييي األ ارضييي الفرنسييية تتنييوا

وتتفاوت وف ا للملوك والفترات ،فتي فرنسا قييد بيدأت تنظيير إلييى آفيياق أخيير .فييي إ طاليييا
واإلمب ار وريي يية الارمانيي يية وخاصي يية أوروبي ييا الشي ييرقية وانتصي ييار األت ي يراك لتبي ييدأ محاولي يية

محاص يرتهم مييا أ ل ييت عليييه «مسييألة الشييرق» و يياي الم صييود بهييا حرب يا موايييية فييي
المعنييى لحيير االسييترداد وحصييدت هييذا الحييرو المعروفيية حيير المائيية عييام أكثيير

من عشرين مليوي نسمة

ثورة الكاميزار ()1710 – 1702

اسييم «ال يياميرار» وي صييد ييه ال مصيياي البيييل ،أ لييق علييى أتعيياا ييالفن الييذين ثيياروا

ضد حكم الملك لويس ال ار ع عشر في أواخر ال ري السا ع عشر وامتدت ميين 1702
إل ي ييى  1710ع ي ييد خي ي يرق معاه ي ييدة نان ي ييت ( 1598الت ي ييي ان ي ييت ت ي يينص علي ي يى ح ي ييوق

البروتسييتانت فييي فرنسييا ووضييعت حييدا لمييا ع يرا اسييم الحييرو الدينييية إال أي لييويس
ال ار ي ييع عش ي يير ق ي ييد ق ي ييام

ي ي يرق المعاه ي ييدة ،وس ي ييم

عملي ي ييات قمعي ي يية واس ي ييعة إلدخ ي ييالهم

ال اثوليكية وهدم نائسهم وأ اد خ ل الحم ت العسكرية التييي شيينها لمطياردتهم أكثير
من عشرين ألفيا ميين البروتسييتانت ،بينمييا غييادر الييب د ق ار يية ث ثمائيية ألييف إلييى سويسي ار
وألمانيا و نو إفريايا
الحرب الباردة (:)1990 – 1945
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نم ييوكج عص ييري كشي يف ع يين تض ييافر المص ييال السياس ييية وال نيس يية ف ييي العص يير
الحديث وقد بدأت هذا الحر العاردة عد م تمر التا عام  ،1945وت سيييم العييالم
إل ييى معس ييكرين :أرس ييمالي واش ييتراكي ،وامت ييدت حت ييى ع ييام  ،1990وانته ييت انهي ييار
االتح يياد الس ييوفييتي وه ييي تمث ييل واح ييدة م يين أكب يير المع ييارك الاامع يية ف ييي العص يير
الحي ييديث مي يين أ ي ييل اقي ييت ا ارخي يير شي ييتى الوسي ييائل فتضي ييافرت المصي ييال و هي ييود
السياس يية األمريكي يية والم ييابرات المر ري يية األمريكي يية والم سس يية الفاتيكاني يية لل ض يياء
على نظام مت امل أيديولو يات وأنظمة م تلفة تماما

فالنظييام ال أرسييمالي أهدافييه ممثليية فييي نظييام العولميية ال ييائم علييى ف يرة حرييية السييوق

والسيطرة على حرية تحر ييات رؤ

األميوال ،وفييرض نظييام سياسييي – اقتصييادي-

ف ييري – دينييي واحييد حتييى تسييهل السيييطرة علييى الشييعو وقيادتهييا أمييا الم سسيية
ال فاتيكانيي يية ف اني ييت تسي ييعى السي ييتعادة م يي ييين األتعي يياا الي ييذين انضي ييموا إلي ييى الهي ييوت

التحي ييرر ف ي ييي أمريك ي ييا ال تيني ي يية ومحاولي يية اق ي ييت ا ال نيس ي ية الروس ي ييية األرثوك س ي ييية،
وتضي ييافرت هي ييود االثني ييين في ييي محاربي يية الهي ييوت التحي ييرر سي ييوة ضي ييارية حتي ييى تي ييم
اقت عييه ،وفييي إنشيياء حيير تضييامن فييي بولنييدا إلعييادة غيير ال اثوليكييية بهييا ،وتييم
اخ ييت ق الع ييام المريم ييي وتع ييدد ره ييور الس يييدة مي يريم ف ييي أ ي يواء مس ييرحية مبهر يية
إلحييياء الشييعور ال يديني ،مييا تضييافرت هودهمييا فييي الحيير الف رييية التييي عرفييت
العديد من المناورات والشائعات لهدم ياي ارخر
وبي ي يالتوا

ب ي ييين الابهت ي ييين ،السياس ي ييية والفاتيكانيي ي ية ،واس ي ييت عاراتهما وم سس ي يياتهما،

وتوا ي ي ال ي يرئيس الس ي ييوفييتي ورباتش ي ييوا ت ي ييم ال ض ي يياء عل ي ييى االتح ي يياد الس ي ييوفييتي
وحلفائه وبعد كلك بدأت الح ائق تن شف حتييى أرقييام الم يييين ميين الييدوالرات التييي
تييم إنفاقهييا ،والييدول التييي عاونييت علييى تح يييق كلييك؛ عمي بييذلك المثييل الشييائع ييأي
أمريكا دائعة الت لص من عم ئها أي صورة من الصور و رء من هييذا المعييالغ
الت ييي ت ييم إنفاقه ييا الق ييت ا اليس ييار ه ييو م ييا ت ييورط في ييه بن ييك أمبرويي ييانو ال ييذي أفل ييس

مديونيي ي ي يية مليي ي ي ييار ومي ي ي ييائتي ألي ي ي ييف مليي ي ي ييوي كهبي ي ي ييت إلنشي ي ي يياء حي ي ي يير «تضي ي ي ييامن»

(سوليدارنوشتر بولندا واقت ا الهوت التحرر أمريكا ال تينية
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فرسان المعبد

ش ييهدت الفت يرة فيم ييا ب ييين ال ييري الح ييادي عش يير وال ييامس عش يير ت ييوين العدي ييد م يين
األنظمي يية العسي ييكرية الدينيي يية ،التي ييي تعي ييد مثا ي يية ثي ييورة حايايي يية ف ي يي تطي ييور البنيي ييات
السياسية واال تماعية للدول في الغر
و انييت الت سيييمة األولييى للورييائف السييائدة فيمييا بييين ال يرنين التاسييع والعاشيير ت سييم
الماتم ييع إل ييى :ر ييال دي يين ،ومح يياربين ،وأي ييد .عامل يية ور ييل ه ييذا الت س يييم س ييائدا
كوسيلة ألداء الماتمع – وال شمل كلك الايادات العليا في الب ط وال نيسية ،حتييى
عي ييام  ،1129وهي ييو تي يياريخ انع ي يياد مامي ييع ي ييروادة الي ييذي سي يييعترا رسي يميا بت ي ييوين
«تنظيييم فرسيياي معبييد ال ييد » المعييروا اختصييا ار اسييم «فرسيياي المعبييد» ،والييذي
ضييم بييين نعاتييه ت سيييمتاي ميين الت سيييمات الييث ث للماتمييع ،وهييي :ر ييال الييدين

والمحي يياربوي و ي يياي تنظ ي يييم فرسي يياي المعب ي ييد ه ي يو أول تنظ ي ييم مي يين كل ي ييك الني ييوا ي ي ييتم
االعت ي يراا ي ييه رسي ييميا مي يين هي يية السي ييلطات ال نيسي يية والمدنيي يية ،وإي اني ييت هن ي يياك

تنظيمات أخر .مماثليية قييد و ييدت ع ييب الحمليية الصيليبية األولييى ،ميين قبيييل تنظيييم
فرسي يياي االسي ييبتارية أو تنظي يييم ال ي ييد س اليار ،و اني ييت تنظيمي ييات دينيي يية إلي ييى أي تي ييم
إض ي ييفاء الص ي ييفة العس ي ييكرية عليه ي ييا ح ي ييوالي ع ي ييام  1149وم ي يين الغري ي ييب أي ي ييوم

الم رخوي التر ير على الحم ت الصليبية التي رت في الشرق األوسييط ،وعييادة

م ييا يتناس ييوي ك يير تل ييك الحم ي ت العدي ييدة الت ييي قادته ييا ال نيس يية إل ييى ش ييمال أوروب ييا
وعلييى ضييفاا حيير البلطيييق وهييذا الحمي ت الصييليبية يياي الهييدا منهييا تنصييير
الشعو الوثنية
وق ييد ب ييدأت أول ييى ه ييذا الحم ي ت الت ييي أرس ييلها العا ييا يو ني ييو
لتنصييير الاعائييل السي فية حييول حيير البلطيييق

الثال ييث ع ييام 1147

مييا تييم ت ييوين فييرق عسييكرية دينييية

أخر .في تلك المنط ة من قبيل فرساي «حمليية السيييت» فييي منط يية ليفونيييا ونظييام

«فرساي المسي » في بلدة دوبري على الحدود بييين مايوفييا وبولنييدا العظمييى ومييع

الوقييت ت يم ضييم هييذين التنظيم يين إلييى نظييام الفييرق التيوتونييية التييي تييم ت وينهييا فييي
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الشرق األوسط في أواخر ال ري الثاني عشر ،وإي انت أهم معار هم قد تمييت فييي
أراضي أوروبا الشرقية
كما شهدت أسعانيا ،مسرم أحداث حيير االسييترداد وك ي المسييلمين ،ومولييد أنظميية
عسييكرية مماثليية خاصيية فييرض المسيييحية الس ي م ومنهييا :نظييام االت ارفييا ،ونظييام
ال نط يرة ،ونظ ييام آف يييس ،ونظ ييام س ييانتا ا و ،ونظ يام ألفان ييا ،ونظ ييام المس ييي  ،ونظ ييام
مونتي ار ،وغيرها
وأدت نها ة و ود نظام فرساي المعبد إلى إنهاء و ييود هييذا األنظميية المتعييددة التييي
أنشييأها فرسيياي المعبييد ميين أ ييل االسييتعانة بهييا وأكثيير مييا يياي مييير ه يذا األنظميية
هو أنها انت تا عة معاشرة لسلطة العا ا ش صيا دونا حتى عيين أي تييدرج نسييي
و يياي تنظيييم فرسيياي المعبييد أول مييا تييم إلغائييه عييام  1307يرار مشييترك ميين العا ييا
كليمانت ال امس والملك فيليب ال ار ع ملك فرنسا
أمييا فييي أسييعانيا والبرتغييال ف ييد تييم ضييم م تلييف هييذا األنظمية الدينييية العسييكرية إلييى
الدول يية وحرمانه ييا م يين أ يية اس ييت لية وب ييدأ تنظ يييم فرس يياي التيوتي ييوي ،ال ييذين أنشي ي ا

ير ،ب ييدأ
إمب ار وري يية قوي يية عل ييى ضي يفاا البلطي ييق بتنص ييير الش ييعو قه ي ا

ب ييو ع ييد

الهريميية السيياح ة التييي لح ييت ييه عييام  1410م ين التحييالف الييذي قييادة ملييك بولنييدا

ف دس ا اللوي الثاني

بينمي ييا ري ييل تنظي يييم فرسي يياي االسي ييتعارية يت ار ي ييع في ييي معار ي ييه مي ييع المسي ييلمين ثي ييم مي ييع
العثم يانيين ،وانتهييى ييه األميير إلييى اللاييوء إلييى مالطيية ،وال ي ارل يوا هنيياك حتييى يومنييا
هذا ،وإي اي ما شاا أي و ودهم ععييارة عيين الايييام أعمييال خيريية فحسييب ل يين
الواق ييع ي ييد عك ييس كل ييك فاألعم ييال ال يري يية ومنظماته ييا ليس ييت حا يية إل ييى و ييود
سفارات رسمية اسمها وهو ما ي ييد أنهييا ت ييوم بييدور سياسييي عسييكري غييير معليين

عنه – خاصة وأنهم تحت قيادة العا ا في الفاتيكاي معاشرة
علييى ال ييرغم م يين ييل م ييا ت ييب ح ييول تنظ يييم فرس يياي المعب ييد حت ييى يومن ييا ه ييذا ،وه ييي
م ار ع تعد الم ات ،ف يرال الغموض حيط عدة ن اط من تيياري هم ،خاصيية فتيرة
البدا يية – وه ييي فت يرة تمت ييد إل ييى عش يير س يينوات ت ريع يا من ييذ ق ييرر اثن يياي م يين الفرس يياي

ت وين هذا التنظيم ،ثيم انضييم إليهمييا سييععة آخييروي ،رييل تسييعتهم عملييوي ويايمييوي
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فييي منط يية معب يد سييليماي ،وبعييد عشيير سيينوات تييم إنشيياء التنظيييم رسييميا واألس ي لة
تييدور فييي عييل األ حيياث حييول هييذا السيينوات العشيير ،ومييا تييم العثييور عليييه ،ممييا
اسي ييتو ب تعي ييديل تسي ييعة عشي يير آ ي ية م ي ين آ ي ييات األنا يي ييل
األسعا

مي ييا حي يييط الغمي ييوض

الحاياية لتلك النها ة المأساوية لتنظيم فرساي المعبد

فل ييد تي يم الا ييعل عل يييهم ميعي يا ف ييي وي ييوم واح ييد ،وف ييي مي ييع أم يياكن و ييودهم ف ييي
فرنس يا ،وت ييم س ييانهم ميع يا ،وافتع ييال محاكم ييات مغرض يية معرف يية مح يياكم التفت ييير
التي ييي أكاقي ييتهم أش ي يد أن ي يواا الع ي يذا
المحاكم ي ييات الص ي ييورية

والتن يي ييل حتي ييى مي ييات ال ثيي يير مي يينهم أثني يياء هي ييذا

وف ي ييي  11م ي ييار ع ي ييام  1314اقتي ي ييد ي يياك دي موليي ي يه

و وفروا دي شارنيه ومن وا معهم إلى محرقة علنييية فييي رييرة وسييط ياريس وتييم
حرقهم أحياء

وبينم ييا ان يت ص يييحات ارالم ت ييدوي ارتف ييع ص ييوت يياك دي مولي ييه ،آخ يير رؤس يياء

فرساي المعبد ليلعن العا ا ليمانت ال امس قائ :
" ا لميانت ،أيها الحاكم الظالم والسفام الف  ،سوا تل ى هللا وت ف أمام محكمتييه
خي ل أربعييين يوميا ،وأنييت أ ضيا أيهييا الملييك فيلييب"! وبالفعييل ل ييد مييات ييل منهمييا
على التوالي ،ليمانت ال امس يوم  20أبريييل ،والمليك فيليييب يييوم  29نييوفمبر ميين
نفس كلك العام
وم ييا أكث يير األس ييا ير الت ييي تأل ي يت ح ييول ه ييذا التنظ يييم ،وم ييا أكث يير الد ارس ييات الت ييي
تناول ييت حي يياتهم أو أ يراء منه ييا ،وأغلبه ييا يتن يياول ن يير الفرس يياي ،أو الما ييال الغيب ييي
الع ييا ني ،أو ق ييوة س ييلطانهم ونف ييوكا المطل ييق وقل يية م يين ه ييذا األ ح يياث ه ييي الت ييي
أشييارت إلييى صييلتهم اإلسي م واخييت

هم المسييلمين وتييروج العديييد ميينهم مسييلمات

ع ييد إش ييهار إسي ي مهم ،أو ص ييلتهم الوثي يية حس يين الص ييعام وقلع يية الاب ييل أو قلع يية
الموت – و ييل مييا يييل لهييم ميين اتهامييات سييبب هيذا الن طيية األخييرة وهييي أ ييدرهم
الدراسة ،فالم سسة ال اثوليكية لم ت تلع ال اتار إال ل ربهم ميين موقييف اإلسي م ميين
المس يييحية ،وه ييو أساسي يا رف ييل تألي ييه الس يييد المس ييي  ،ورف ييل التثلي ييث ،وه ييو نف ييس
السييبب الييذي يبييدو فييي اقييت ا فرسيياي المعبييد بيينفس الوحشييية التييي تييم بهييا اقييت ا
شعب ال اتار والفودوا والعاوميل
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القتل العرقى لسكان األمريكتين

مثييل ال تييل العرقييى للسييكاي األصيليين فييى األميريكتين واحييدة ميين أسييود الصييفحات فييى
مسيييرة كلييك الغيير المسيييحى المتعصييب ،والتييى ال مكيين محوهييا ميين كاك يرة التيياريخ
ومن الغريب اي نطييالع موقييف العا ييا بنييد كت السيياد

عشيير الييذي حيياول كييل بييروت

مس كلك التاريخ الدامى وتناسيه و أنه لم كن!

فععييد أي تييألق فييى خطا ييه اامعيية راتسييبوي ،فييى سييبتمبر  ،2006وكلييك بتأكيييدا عل يى
التفوق المطلق للمسيييحية وع نيتهييا ،وسييعه المتعميد للسي م ونبيييه عليييه صييلوات هللا،

رام العا ي ييا بني ييد كت السي يياد

عشي يير ير ي ييل الهني ييود الحمي ير مبي يير ار إ ي ييادتهم ،متاي يياه أو

مت تما على أكبر عملية قتل عرقى ال مثيل لها فى التاريخ
ففي ييى ال طي ييا

اإلفتتي يياحى للي ييدورة ال امسي يية ألسي يياقفة أمريكي ييا ال تينيي يية ،يي ييوم  13مي ييايو

 ،2007ببلييدة أ اريسيييدا ،فييى ختييام ييارتييه للب ارييييل ،رأ .العا ييا أنييه " :النسييعة لهييم ،يياي
غييرو أمريكييا عنييى إسييتاعال المسييي  ،اإللييه الييذي يياي أ يياؤهم اهلونييه ،غييير مييدر ين،

ويعحثييوي عنييه فييى ت يراثهم الييدينى الثيير( .

وفع ي  ،اإلع ي ي عيين سييوا وإنايلييه لييم

يتضييمن فييى أ .لحظيية ميين اللحظييات أ يية عييداوة للث افييات الهند يية ولييم كيين أبييدا مثا يية
فرض ث افة خار ية"
وقييد أثييارت هييذا التص يريحات ،والعديييد غيرهييا ،مو يية عارميية ميين التعلي ييات ميين انييب
الاماع يات الهند ية ،يتسييع مييداها ميين اإلعت يراض التييام ،إلييى اسييت دام ععييارات ال تييل
العرقييى ،مييرو ار ييالتعتيم علييى التيياريخ ،وصييدام الحضييارات ،والاهييل التيياريخ ،وخاصيية
الاهل كتا ييات ال ييس ارتولوميييه د .ال

ييا اي  ،بييل وإتهييام العا ييا ال ييذ

والتروييير!

ومساء يوم الامعة 18 ،مايو  ،2007أعلن هو و شافير ،رئيس فينروي  ،فييى حييديث

ت يم بث ييه ف ييى اإلكاع يية والتليفري ييوي ،مطالع ييا العا ييا بن ييد كت الس يياد

عش يير بت ييد م إعت ييذارا

لهنييود أمريكييا ال تينييية عيين تلييك التص يريحات التييى قالهييا عيين تعشييير ال ييارة ،موضييحا:

"ل د ر .شىء أكثر شاعة من المحرقة التى وقعت أثناء الحر العالمية الثانييية ،وال

108

مكيين ألي ش ي ص إن ييار كلييك ،وال مكيين ل داسييته أي ين يير محرقيية األبييورياين عل ييى
هذا األرض"!
وإكا ما تر منا الحدثين األرقام ،فتي محرقة العصر الحديث ت در ستة آالا ش صييا
لييذي الييععل ،وترتفييع إلييى سييتة م يييين ليد .الييععل ارخيير ،أمييا المحرقيية التييى سييببها
الغيراة ال اثوليييك اإلسييعاي فتتعييد .الثمييانين مليونييا ميين العشيير! وقييد إختييتم شييافير حديثييه
قائ  " :إي قول الحق ال يهين أ .أحد"!
وأول م حظيية نبييدأ بهييا هييى :التعتيييم علييى تلييك الواقعيية فييى وسييائل اإلع ي م وحصييرها
س ييرعة الفت يية ،خاص يية لي ييب الي يرئيس هو ييو ش ييافير مي يين العا ييا ت ييد م اإلعت ييذار عي يين
تصريحاته التى ت ييالف الحاي يية التاري ييية المعاشيية ،مييا تييم سييحبها ميين أغلييب المواقييع
اإلل ترونييية التييى نش يرتها وهييو مييا كش يف عيين مييد .سيييطرة الم سسيية ال نسييية علييى
وسائل اإلع م
لي ييذلك يبي ييدو مي يين المفيي ييد أي نر ي ييع إلي ييى تا ي ييات األ

ال

ي ييا اي  ،إلي ييى كلي ييك ال ي ييس

الف ارنسيسي ييكانى الي ييذي ي يياي قي ييد سي ييافر مي ييع الغي يراة عي ييام  1502للشي ييتراك في ييى عمليي ييات
التعشييير ،ل نييه سييرعاي مييا أصييا ه الهلييع واإلعييياء ميين العننييف والوحشييية الت يى مارسييها
أول ك الغيراة علييى ااسييكاي األصييليين ،وعييدم اإلكتيراث حييياة الهنييود ،خاصيية فييى وبييا،
حيييث بييدأت رحليية ال

ييا اي  ،وشيياهد مين المييذا

مييا أصييا ه ييالهلع فيرام يييدوي مييا

عاص ي يرا في ييى عمي ييل ض ي ي م مكي ييوي مي يين ث ثي يية أ ي يراء تضي ييم  2310صي ييفحة و اني ييت
الم طو ة قد رلت ممنوعة من النشر لمدة ث ثة قروي ثم تييم نشييرها اإلسييعانية عييام

 ،1986ثم تمت تر متها إلى الفرنسية ونشرت عام 2002
و ي يياي األ

ارتولوميي ييه قي ييد قي ييام العديي ييد مي يين المحي يياوالت للي ييدفاا عي يين حيي يياة السي ييكاي

األصليين ففى عام  1531تب "رسالة إلييى مالييس األميريكتين" ،حيييث تسيياءل فيهييا:
"لماكا إكي بييدال ميين إرسييال خيراا آمنيية لتنصييير الييذئا  ،أرسييلتم كئا ييا ائعيية ،مسييتبدة
اغية ،قامت بت طيع األهالى ،وقتل وإيالل وإرها

الحم ي الوادعة؟"

إال أنه وا ه م اومة شديدة من الغراة المستعمرين ومن وثورتهم عليه وقد هييو م حتييى
إضييطر إلييى اإلسييت رار فييى أحييد األدي يرة ليكيير حياتييه لل تا يية وب ي ا كلييك ال تييا

المكي ييوي مي يين ث ي ي ث مالي ييدات ،ي يياي ال

ي ييا اي
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قي ييد تي ييب "إختصممممار شممممدمد لهممممدم

األمريكتين" عام  ،1552وأرسله إلى ملييك إسييعانيا دوي فيليييب ،وتييم نشيرا أثنيياء حياتييه

وه يو ععييارة ع ين وثي يية اتهييام تبهييا ميين واقييع الحييياة ميين حولييه ،وضييمنها ييل األه يوال
والعشيياعات والمهسييى التييى إرت بهييا الغيراة وأ ميياعهم األميير الييذي ضيياعف ميين مواقييف
العنف ضدا حتى عد وفاته
لذلك رأينا اإلستشهاد بييععل الف ي ارت اليواردة بهييذا ال تييا

الصييغير ،المكييوي ميين 154

صييفحة ،لنعطييى ف يرة س يريعة عيين مايير .األحييداث آنييذاك وعيين مييد" .التسييام " الييذي

مارسه أول ك ال نسيوي ،آملين أي تعيد الحياة إلييى صييرخات األ

ال

ييا اي  ،الييذي

تم إعتعارا عن و ييه حييق ،أول المييدافعين عيين ح ييوق الهنييود الحميير الم هيورين وتاييدر
اإلشييارة إلييى أنييه لييم يتنيياول المييذا

التييى دارت علييى تلييك ال ييارة صييورة إ مالييية ،وإنمييا

تناول ما حدث فى ل رء منها حتى فى أصغر الارر:
"ما أي وصل اإلسعاي إلى تلك الحمي ي الوادعيية حتييى انهييالوا عليييهم الييذئا

والنمييور

واألس ييود الض ييارية الاائع يية ومن ييذ أربع يين عام ييا وحت ييى الي ييوم ،ل ييم كف ييو ع يين ت ط يييعهم

وق ي ييتلهم ومض ي ييا تهم واب ي ييت ئهم وتع ي ييذيبهم وته ي ييد مهم ط ي ييرق وحش ي ييية غريع ي يية ،مبتدع ي يية
ومتعييددة ،لييم نرهييا ولييم ن ي أر عنهييا ولييم نسييمع عنهييا ميين قبييل سييأقص عضييا منه يا فيمييا
عد ول د انت هذا الارائم ميين العشيياعة حتييى أنييه ميين ث ثيية م يييين نسييمة علييى هيذا
الاريرة ال يع ى منهم اليوم حاوالى مائتين" (صفحة 50
"خ ل هذا األعوام األربعين مات هنا أكثر من أثني عشر مليونييا ميين الر ييال والنسيياء
واأل فال رلما وعن غير و ه حق ،سبب اياي المسيحيين وأعمالهم الاهنمييية أنييه
رقييم صييحي صييادق وفييى الواقييع انييه أكثيير ميين خمسيية عشيير مليونييا" (صييفحات – 51
52
"ب ييدأ المس يييحيوي الما يياير وأعم ييال العن ييف العش ييعة احص يينتهم وس يييوفهم وح يرابهم ض ييد
الهنود

انوا يدخلوي ال ر .وال يتر وي فيها حيا ال أ فييال وال مسيينين وال نسيياء حوامييل

أو مرضييعات إال وب ييروا طييونهم ومرقييوهم إربييا ،و ييأنهم يهييا موي قطيييع ميين ال ي ارا

الم تب ي ية ف ييى حظ ييائرهم و ييانوا يتراهن ييوي عل ييى م يين م يينهم مكن ييه ش ييق ر ي يل ضي يربة
سي يكين ،أو أي ط ييع عن ي ييه ضي يربة سي يييت ،أو س ييكب أمع يياؤا طعني يية واح ييدة! و ي ييانوا

ينرع ي ييوي األ ف ي ييال وه ي ييي ترض ي ييع ويمس ي ييكونها م ي يين أق ي ييدامها ويهش ي ييموي رؤس ي ييهم عل ي ييى
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الص ي ور و ييانوا يل ييوي غيييرهم فييى النهيير وهييم ضييحكوي ،وعن يدما س ي ط الطفييل فييى

الميياء صيييحوي" :إرتعييص أيهييا الغبييى!" و ييانوا

رقييوي األ فييال وإمهيياتهم و ييل ميين

معهم السيوا ويايمييوي المشييانق الطويليية ويعل ييوي عليهييا ماعييات مكونيية ميين ث ثيية
عشيير ش صييا ،تحييية للمسييي وحوارييييه ،ويشييعلوي ني ارنييا خافتيية تحييتهم حتييى حترقييوي

بييعطء وهييم أحييياء بينمييا يييدوي غيييرهم علييى وميية ميين التييبن الايياا ويشييعلوي فيييهم

النيراي ،بينما فصلوي أيييدي الييععل ويتر ونهييا مييدالا ميين الالييد ويطلبييوي ميينهم إبي ا
الرسالة للفارين من عذا

الغراة أما رؤساء الاعائل ف انوا شعلوي لهم راكية السياا

كشييى ال يراا ويشييعلوي تحييتهم الني يراي ال افتيية حتييى موت يوا صيييحات وآالم مرععيية "
(صفحة 55
"ل د أدخلوا األهالى حيلة ماكرة فى هنايير لل يير وأشييعلوا فيييهم النييراي واحترقيوا ميعييا
وهم أحياء أما العاقوي ف د قتلييوهم ييالح ار

وبالسيييوا أمييا المل يية أناكاونييا ف ييد أعييدمها

الغيراة ت ريمييا لهييا و يياي عييل المسيييحيين أخييذوي عييل األ فييال بييرعم حمييايتهم ثييم

يردفييونهم علييى الاييياد ويييأتى أحييد اإلسييعاي حربيية ويييدفعها لت تييرق الطفييل حتيى أرسييه
وإكا ما و دوا ف على األرض بتروا له ساقيه السيت" (صفحة 60

"إي ه ييذا الحي يياكم وفرقتي ييه قي ييد اخترعي يوا وسي ييائل ديي ييدة مي يين الوحشي ييية والتعي ييذيب إل عي ييار
األهييالى عليى ال شييف عيين الييذهب وتسييليمه لهييم وخي ل حمليية ميين هييذا الحمي ت قييام
أحد ضعا ه تل أكثر من أربعين ألف ش صا لسرقة ما لديهم من كهب قبييل إ ييادتهم
فرقته وقد يياي ال ييس فرانسيسييكو سيياي روميياي حاضي ار وشيياهد المذ حية عينيييه و يياي

الض ييا ط ق ييد أم يير ال ت ييل الس يييت وب ييالحرق أحي يياء ،وق ييذا به ييم إل ييى ال ي

الوحش ييية

المدربة على نهر اردميين عد أي ن ل بهم أشد أنواا العذا " (صفحة 70

"عن ييد الفا يير وبينم ييا يياي األبري يياء ن ييائموي ا يوار يو يياتهم وأبن ييائهم ،ق ييام الغ يراة ح ييرق
ال رييية ،و لهييا ميين ال ير ،فيياحترق الاميييع أحييياء أ فيياال ونسيياء ور يياال قبييل أي في يوا

من الصدمة

انوا تلوي من شاؤي ،ويعذبوي حتى الموت من أسرونهم أحياء ل ييي

يدلوهم على الطريق إلى ال ر .األخيير .التييى بهييا الييذهب وميين ييي ميينهم قيياموا كيييهم
الن ييار و عله ييم عبي ييدا وعن ييد إنطف يياء الح ارئ ييق ب ييدأ اإلس ييعاي ف ييى العح ييث ع يين ال ييذهب
المو ي ييود تحي ييت أن ي يياض البيي ييوت وبهي ييذا األسي ييلو الهماي ييى وبتلي ييك األفعي ييال المشي ييينة
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تصرا ال ائد و ل المسيحيين الذين ييانوا تحييت إمرتييه ،وكلييك ميين  1514إلييى 1521
أو ( 1522

و يياي ضييعاط الملييك ومييوي بيينفس الشييىء ،و ييل واحييد ميينهم يرسييل

خدم ييه للحص ييول عل ييى ال ييذهب ،ورئ يييس األس يياقفة ف ييى ه ييذا الممل يية يياي يرس ييل خدم ييه
أ ضا للحصول على نصيعه من الغنيمة"(صفحة 71

"فى عام  1518أخييذ ميين وليوي علييى أنفسييهم أنهييم مسيييحيوي ،ارحيوا ينهبييوي وي تلييوي
بينمي يا ي ييدعوي أنه ييم عمي يروي ه ييذا ال ييب د وم يين  1518وحت ييى الي ييوم ،ف ييى  ،1542ق ييد

مييار المس يييحيوي ف ييى ب ي د اإلن ييدير م يين الظلييم والعن ييف والطاي يياي مييا ف يياق الوص ييف
وكل ييك ألي المس يييحيين ق ييد ف ييدوا خش ييية هللا وخش ييية المل ييك ونسي يوا م يين ه ييم أصي ي

إي

عملي ييات النه ييب والوحش ييية واإلغتي يياالت واله ييدم وتهاي يير األه ييالى ،والس ييرقات والعن ييف
وأعمال الطاياي التى مارسييوها فييى عييدة ممالييك ميين هييذا األرض ميين ال ثيرة واألضيرار
العالغة حيث أي ل ما قلته فيما سبق ال عد شي ا الم ارنة ما تم فييى هييذا المنط يية،
حت ييى وإي قل ييت ييل ش ييىء ،ألنن ييى أك ييتم ال ثي يير فه ييو ال يياري ال ع ييددا وال م يين حي ييث

األض ارر ،من سنة  1518حتى يومنا هذا فى ( "1542صفحة 78
"ل د كهب أحد اإلسعاي لصيد الغيرالي أو األ ارنييب مييع
وفى ريق العودة انت

ييه ،ولييم اييد شييي ا صييطادا

ه ائعة ،فأخذ ف ميين أمييه ورام طييع كراعيييه وسيياقيه

وال ى ل ل لب نصيب أوال ،ثم ال ى بعاقى الاسد علييى األرض لينهييال عليييه ال ي

"

(صفحة 101
"تلييك هييى أفعييال اإلسييعاي الييذين كهبيوا إلييى بي د الهنييود الحميير ،ومييا أكثيير عييدد الميرات
التى اعوا فيها المسي أو أن روا من أ ل تعطشهم للذهب" (صفحة 104
"علييى ميييع المسيييحيين الحاي يييين ،أو حتييى ميين هييم ليس يوا ييذلك أي علم يوا م يا يلييى،
ويحكم ييوا إي ييانوا ق ييد س ييمعوا م يين قب ييل عل ييى مث ييل ه ييذا الح ييدث :ل ييى طع ييم اإلس ييعاي

ك بهي ييم ي ييانوا أخي ييذوي معهي ييم في ييى الطريي ييق ال ثيي يير مي يين الهني ييود المي ييوث ين الس س ي يل

ويس يييروي طي ييع ال ن ييايير و يياي اإلس ييعاي تل ييوي م يينهم ويايم ييوي ما ييررة علني يية م يين

اللحييم العشيير ،.وي ييول أحييدهم لةخيير :إقرضيينى ربييع ميين أحييد ه ي الء األغبييياء أل عييم

ك بي ييى إلي ييى أي أك ي ي آخي ي ار! و ي ييأنهم يتعي ييادلوي أربي يياا مي يين ال ني ييايير أو مي يين ال ي ي ارا"

(صفحة 148
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"أننى أعلن أمييام هللا وبكييل مييا أوميين ييه أننييى لييم أشيير إال إلييى أقييل ميين عشيير مييا حيدث
من حيث العنف وال م وال تل وال سائر والتهاير والسرقات والنهب وال سييوة والفظاريية،
وخاصة العنف والظلم الذي وقع على األهالى فى هذا الب د فيما مضييى وحتييى يومنييا
هذا" (صفحة 148
"ل د إنتهيت من هذا ال تيب فى بلدة فالنس فى  8د سمبر  ،1532فى الوقت الييذي ال
ي ارل فيه العنف وال هيير والطاييياي والمييذا
وال ع ييذا

والسييرقات والهييدم وال ي ار

والمص ييائب الت ييى أش ييرت إليه ييا ال ت يرال تم ييار

والييدمار واإل ييادة

ك ييل ق ييوة وف ييى ييل مك يياي ف ييى

اإلني ييدير وحيي ييث يو ي ييد مسي يييحيوي إي المس ي ييحيين أكثي يير وحشي ييية وبغضي ييا في ييى عي ييل
المنا ق أكثر من غيرها" (صفحة 154

أمن ضرورة لتحديد أنه ال ت لو صفحة من صفحات هذا ال تيب المرير المسييتفذ ،ميين

مث يل هييذا النصييوم العشييعة التييى إقترفهييا المسيييحيوي اسييم الصييليب لفييرض مسيييحية
الفاتيكاي - ،وهي مهسى ال ترال ترت ب حتى يومنا هذا ب هوادة
لذلك أتو ه إلى "قداسة" العا ا بند كت الساد
من المذا

عشر ألسأله :ألم ت ييف الفييا عييام ت ريعييا

وال تل المتعمد لفهم أي عملية التعشير التى ت ودهيا الم سسيية الفاتيكانييية ال

تتمشييى مييع الع ييل وال مييع المنطييق وال مييع معنييى لميية اإلنسييانية؟ الفييا عييام لاييأت فيهييا

تترس ي ييونها إل ي ييى المح ي ييارق وإل ي ييى ح ي ييد الس ي يييت وإل ي ييى مح ي يياكم التفت ي ييير
الم سس ي يية الت ي ييى أ
والتع ييذيب ل ييد ق ييام يميل ييك العا ييا ريا يوار التاس ييع ع ييام  1224ييتقرار الح ييرق الن ييار

كوسيلة من وسائل التعذيب ،وفى عام  1244قام يميلك ارخر ،العا ا إينوسيينت ال ار ييع
الس ييمام التع ييذيب ف ييى إ ي ارءات مح يياكم التفت ييير وكل ييك لف ييرض المس يييحية ال اثوليكي يية

علييى النييا ! وال ن ييول شييي ا ع ين ييل تلييك الفييرق المكونيية ميين م تلييف األعمييار ،حتييى

من األ فال – المست دموي من أ ل تنصير العالم حاليييا ،أو ييل تلييك المنظمييات ميين
الفرساي ،فرساي المعبييد والتيوتيييوي واإلسييبتارية ،وخاصيية فرسيياي مالطية الييذين ال ي ارليوا
يواصييلوي عملييياتهم الصييليبية ميين أ ييل تنصييير العييالم! ألييم تييدر وا سيييادت م ،عييد ق ار يية
الفى عام من المااير وال هر والتحايل الذ .تم ويتم اسييم السيييد المسييي وال اثوليكييية،
فى ميع الب د وبين افة الشييعو  ،علييى ميير العصييور ،أي النييا
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قييد ضييات ومليت

من ال مع وتشعر اإلهانة وبالحرماي من أ اد ة ح هييا فييى أي تعييير حياتهييا مييا تريييد
هى ،دوي تدخل المعشرين؟!

ألييم حيين الوقييت عييد ليكييف كلييك الظلييم الييذي ت ييودا م سسييت م وأي ت ييف خاصيية لععيية

ال يل مكيالين التييى تسييببت فييى مهسييى الشييرق األوسييط وغييرا ميين الييب د؟ فلييو لييم ت يين
تلييك التبيرأة الشييهيرة لليهييود ميين دم المسييي  ،التييى إبتييدعها مامييع الفاتيكيياي الثييانى عييام
 ،1965لما تم إغتصا

أرض فلسييطين! ومييع كلييك ،ورغييم ييل كلييك اإل يرام الصييارا،

الييذي ينيياقل نصوص يكم الم دس ية ،فييتي يميييل م السييابق ،العا ييا يوحنييا بييولس الثييانى قييد
عرا يت دم اإلعتذارات التى أصر عليهييا الصييهاينة عيين تليك المحرقيية التييى تمييت
فى العصر الحديث ،وأصروا على ت رار اإلعتذار فى أكثر من مناسعة!!
تر .هل ل تلك الم يين من العشر التى تم قتلها وت طيعها ورميهييا لل ي

أو حرقهييا

أحياء ،فى األمريكتين ،والذين تمت إ ادتهم من علييى األرض مييع اإلصيرار علييى إ ييادة
حضييارتهم وث ييافتهم ،أال س ييتح وي منييك أ س ييط تعبي يير إنسييانى وأي ت ييدم له ييم اإلعت يذار
اسم تلك الم سسة الفاتيكانية" المايدة"؟!

تيير .هييل ييل كلييك المليييار ونصييف ميين المسييلمين الييذين أهن يتهم عيين عم يد النيييل ميين

اإلس م ونبيه ،واإلصرار بتشييبث غريييب علييى إلغيياء ثمانييية قييروي ميين اإلسييهام الث يافى
والحضي ييار .للمسي ييلمين مي يين الاي ييذور األوربيي يية ،أال سي ييتحق كلي ييك ت ي ييد م اإلعتي ييذار مي يين
انعكم؟! بل والعمل على ك ر فضلهم على الحضارة الغربية!
م ييع ييل اإلحت يرام الوا ييب لش ص ييكم ولث ييافت م التاري ي يية وللمنص ييب ال ييذي تحتلون ييه أو
تتبوأون ييه ،في ي

مكنني ييى إال أي أض يييت :إي التعتي يييم علي ييى مي يذا

ال تي ييل العرقي ييى وعلي ييى

اإلهانييات المتعميدة التييى تمييت ،سييتو ب مميين حمييل ل ييب " نائييب سييوا المسييي "أ:.
"ممثل اإلله على األرض" ( ما أي سييوا قييد قميتم بتأليهييه فييى مامييع نياييية عييام 325

أي كوي عادال ،ومنصفا ،ودوي أ .تحير تااا الاميع

والم سف أنه عد عدة أ ام من كلك ال طا  ،و مثييل عادتييه دومييا فيى التحايييل للت ليييل
من التعلي ات التى تثيرها خطعه خارج الفاتيكاي مثلما فعل ع ب خطا ه فى بولندا ،ثييم

فى راتسبوي ،وفييى الب ارييييل ،علييى حيد قييول ريييدة الكييروا الفرنسيية فييى ،2007/5/21
هييا ه ييو العا ييا يع ييادر ي ييوم األربعيياء 23 ،م ييايو  ،2007ليع ييدل م يين تص يريحاته وتحريف ييه
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للتاريخ ،لي ول عل الامل اإلعتراضية عند حديثه عن ك ريات الرحليية قييائ " :كانييت
هناك عل المعاناة وبعل الظلم الذي واكب اإلستعمار اإلسعانى لألمريكتين"

ويييا للابييروت والمعالغيية الرخيصيية :قتييل وحييرق وتعييذيب وت طيييع وإ ييادة ثمييانين مليييوي
إنسيياي مسييالم سييمى " عييل المعانيياة وبعييل الظلييم" ،ألي ميين اقتييرا هييذا الوحشييية
اإل رامية التى ال توصف من أتعاا ال نيسة ال اثوليكية الرومية الرسولية ور الها
وت فت األصوات ،وتستمر اللععة لععة إ ادة ارخر بتلك األ يياد .الملط يية بييدماء ال
قر ة ألفى عام
ترال ت طر دما منذ ا
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الح يقة الدامغة :كنيسة سدلتس..
نعييم ،الحاي يية دامغيية وأقييو .برهانييا ميين ال يييال أو أ يية محيياوالت للتغيييير والتحريييت ،بييل
وأقو .من الدفاا مغالطة! وهو مييا يييتم كييل بييروت لمييا أثيييرت مسييألة "أي المسيييحية

قيد إنتشييرت السيييت" فترتفييع األصيوات معترضيية الحييام ،ثييائرة نافييية – رغييم ييل مييا
حمل ييه الت يياريخ م يين وث ييائق ،وأدل يية ،وب يراهين تثب ييت المش يوار ال ييدامى للم سس يية ال نس ييية
الرومية ،منذ أي أصعحت الد انيية الرسييمية الوحيييدة للمب ار ورييية الرومانييية ،فييى أواخيير

ال ري ال ار ع ،عد إقييت ا الييد انات الوثنييية والمحلييية األخيير .وهييو مشيوار تواصييل بي

إن طي يياا مي يين وقتهي ييا حتي ييى يومني ييا هي ييذا ،وإي إختلفي ييت األسي يياليب والوسي ييائل ل ي يين ،مي يين

الواض أي اإلقت ا أو إقت ا ارخر هو ال انوي لديها!

وال أدل على هذا الحاي ة إال كلك ال بر المتداول على اإلنترنت منييذ فتيرة بييين المواقييع
الفرد ة ،أي هناك نيسة ،علييى عييد  70يلييومت ار ميين عاصييمة تشيكوسييلوفاكيا ،مردانيية

عظييام آالا المسييلمين! وال بيير يييتم تداولييه الصييور المييأخوكة عيين الموقييع دوي ك يير

لذلك الموقع ،وهو ما ي ن المشاعر ويشييعل الفييتن – علييى الييرغم ميين أي الواقييع أكثيير
م اررة وألما
ويحك ييى ال يينص المعل ين ف ييى كل ييك الموق ييع اي ه ييذا ال نيس يية ان ييت ألح يد األدي يرة التا ع يية
لفرقيية السيسترسيييين ال اثوليييك ،وأنهيا تر ييع إلييى ال ييري العاشيير ومرفييق بهييا مييدافن ،وتييم

توسييعتها ،وي ييال إنييه فييى عييام  1218قييام رئيييس الييدير برحليية لأل ارضييى الم دسيية وعيياد
ومعه حفنة من ت ار

ارثار النا مة عن الحرو الصليبية هنيياك ونثرهييا علييى الم يابر

للتبرك! بينما ت ول روا ة أخر .أنه عاد ومعه شحنة من عظام المسلمين

وأ ييام وب يياء الط يياعوي ال ييذي إ ت ييام أوروب ييا ض ييمت الم ييابر رف ييات  30000إنس ييانا ،ث ييم
أضيييت إليهييا ضييحا ا الحيير التييى قادتهييا ال نيسيية الرومييية ض يد البروتسييتانت و انييت
الاثييث ألكثيير ميين  40000ش صييا ،هييم أتعيياا يياي هييا  ،عميييد لييية ال هييوت فييى
مديني يية بي يراا ،و ي يياي عتي ييرض علي ييى صي ييكوك الغفي يراي والمتي يا رة الي ييدين ،ويي ييتهم البي ييذا
الف يياحر ال ييذي ع ييير في ييه ر ييال ال ييدين ،وخاص يية قي ييادة الم سس يية ال نس ييية وإبتع ييادهم

116

الصييارا عيين تعيياليم سييوا فأقالتييه ال نيسيية وحرمتييه ثييم أدانييه مامييع ونسييتانس عييام
 1414وقامت محاكم التفتير اعت اله ومحاكمتييه وتييم حرقييه حيييا علييى أنييه هر ييى ال
بد من إ ادته!
وتراكم ييت ث ييث الض ييحا ا ييارالا أتي ي ال ع ييب المع ييارك الديني يية الم تلف يية سي يواء م ييع
البروتسييتانت أو األريوسيييين أو ال اتييار والبو وميييل والفييودوا أو المسيلمين الييذين إمتييدوا

إلييى منييا ق شييمال إ طاليييا نييو شييرق فرنسييا ،بينمييا المسيييحية تنتشيير صييورة قانييية
متواصلة! و ل معر ة من هذا المعارك تحصد ارالا من ضحا ا التعصب
وفى عام  1870لب ال ييس المسي ل عيين هييذا ال نيسيية ميين الفنيياي التشيييكى فرانتيشييك
رين ي ييت

)Rint

Frantisek

أي عي ي ييد تني ي يريين ال نيس ي يية ع ي ييد ترميمهي ي يا ت لي ي ييدا لتاري ه ي ييا

"المايد" ف ام است دام الهياكل العظمية ألربعين ألف إنسيياي لتصييع ال نيسية نب ارسييا
وشاهدا على التاريخ ال نسى "األصيل"

ويتنييدر م سييس الموقييع ال ييام بهييذا ال نيسيية الفاضييحة ،المسييتو" .اإلبييداعى" للفنيياي

رين ييت ه ييذا ،عل ييى أن ييه إس ييتطاا عم ييل النا ييف الرئيس ييى اس ييت دام افي ية أني يواا وأش ييكال
العظييام اردمييية التييى حتييوي عليهييا سييم اإلنسيياي ،مييا قييام امييع عظييام ارالا ميين
ال تلييى داخييل وعيياء ي ييا ى ،علييى شييكل أ ي ار
األربع يية والص ييور المرف يية م ح ييق ال ت ييا

ضي مة ،وضييعها فييى أر يياي ال نيسيية
ت ييول م ييا في ييه ال فا يية ع يين كل ييك التي ياريخ

الدامى ال ائم على إقت ا ارخر!
وأ ا اي أصحا

تلك العظام المغلوبة على أمرها والدالة على إغتيييال ارالا الم لفيية

ميين العشيير فعي  ،سيواء أكييانوا ميين المسييلمين أو البروتسييتانت أو األريوسيييين الموحييدين
اهلل والرافضين لتأليه المسي  ،أو ألي ملة من الملييل ،و يياي ميين األكييرم دفنهيا إحت ارمييا

لحرمة الموتى ،ف يو د أ .دليل إدانة أقييو .وأصييدق وأعنييف ميين دليييل تلييك ال نيسيية،
الت ييى تا يأر ييأعلى ص ييوت ،أنه ييا تش ييهد عل ييى الم ييذا

الت ييى قادته ييا الم سس يية ال نس يية

لفرض ع يدتها ،وعلى أي المسيحية قد إنتشرت فع

السيت فى ميع أنحاء العالم!

والطريت أي ال نيسة تدعى " :اتد ارئييية صيعود السيييدة ميريم وال ييد س يوحنييا المعمييداي

" ويييا لييه ميين عنيواي لصييعود سييماو .يييتم علييى مياكييل آالا العشيير المييذبوحين رلمييا
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وعدوانا! واأل را من كلك أي منظمة اليونسكو تحيياف علييى هييذا ال نيسيية علييى أنهييا

من ارثار المايدة للذ ر .والتاريخ!!

واللهييم ال تعليييق سييو :.أي كييف إخواننييا المسيييحيوي عيين إلصيياق تهميية أي اإلسي م قييد

إنتشيير السيييت ويييروا ييأعينهم مييد .ال طييأ الييذي عييوي فيييه مثييل هييذا اإلسي اط الييذي
وموي ه فى حق اإلس م ،وأي كف ال ائموي على عمليات التنعشييير والتنصييير ،أي
الي يوا مي يين التي يياريخ الي ييذي حملوني يه علي ييى أكتي ييافهم ،وأي يرفعي يوا أيي ييديهم عي يين اإلسي ي م
والمسلمين!!
وهى ععارة أرفعها أ ضا إلى العا ا بند كت الساد

عشر ،الذ .ييود عمليييات تنصيير

العالم بهيستريا غير مسبوقة  :ليرفع أيد ه عيين اإلسي م الييذ .حيياول إقت عييه تصيرار
رهيب ،كافيية الوسييائل واألحاييييل ،وقييد حيياي لييه أي ييدرك أي اإلسي م لييم ييأت ،رسيالة
س ييماوية م يين عن ييد هللا ،إال ع ييد أي ح ييادت الم سس ية ال نس ييية ع يين رس ييالة التوحي ييد يياهلل
وأش يير ت ييه وض ييلت ري ه ييا وأض ييلت أتعاعه ييا  ،فا يياء اإلسي ي م اش ييفا ل ييل عملي ييات
التحريييت التييى تمييت ،و فييى "قداسيية" العا ييا آالم مييا ت شييفه األ ييام ميين إدانييات لم سسييته
العتيدة المتعصعة والتى لم تعرا أبدا على مد .عمرها معنى ل لمة التسام
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ظام العبودية
سيظل نظام العبود ة الذي استغله الغيير المتعصييب أسيوأ إسييتغ ل ،وصييمة عييار فييى
تاري ه الدامى ،الذي لم عرا للتسام أ .معنى ،حتى وإي اي كلييك النظييام مو ييودا
فى الماتمعات والحضارات الريفية ال د مة قبل المي د
ف ييد مثلييت العبود يية أكثيير األشييكال المنتش يرة لتنظيييم العمييل والبنييية األساسييية للقتصيياد

الغربى ومن أ ل ترويييد السييوق العماليية المطلوبيية قييام التاييار بترتيييب هايرات واسييعة
عرفييت كروتهييا فييى حييوض العحيير األبيييل المتوسييط ،فييى العصييور ال د ميية ،ثييم حييول
ضفاا األ لسى عد اكتشاا األمريكتين وإقامة المرارا اإلستعمارية بهما
والعبود يية ه ييى قم ييع اإلنس يياي إلنس يياي آخ يير وحرمان ييه م يين اف يية أن يواا الحري يية وتس ي يرا
للعمل واإلنتفاا ه تحت ضغوط ورروا ال إنسانية ،ما اي عامل سي ص منبييوك
من لماتمع الذي ال مكاي له فيه إال ساحة العمل
وقييد أد .نظييام العبود يية واسييتغ ل إنتا ييية العبييد إلييى خلييق ع يية ميين العشيير أقيير مييا

ت ييوي ف ييى ت ييدنيها ،المف ييروض عليه ييا قه ي ار ،م يين الحيوان ييات وال ييدوا

كسي ييينوفوي يي ييت " ي يياي الملي ييك سي يييرو

ويص ييف الم ي را

ي ييود العبيي ييد الموثوقي ييوي الحعي ييال والس سي ييل

كالبهائم إلى مس ى المياا ليشربوا"!
ومن أ ل الحصول على مريد من اليرب ومريييد ميين اإلنتا ييية ،يياي يتعييين علييى مالييك
العبيييد أي لييل ميين النف ييات التييى ينف هييا عليييهم إلييى أقصييى حييد لييذلك يياي عييامهم
محدد ال فاا ،و انت الو عات ت ل إكا مرض العبد ،ومييا أي ت ييل إنتا يتييه حتييى يياي
تتريييد وال تتيراكم إال مريييد
مال ه يبيعه للت لص منه أو تلييه فت اريييد ثييروات المي ك ال ا
من اإلستغ ل والتفرقة العنصرية وإن ار أ ة رامة إنسانية للعبد
ول ي ندرك معنى تاارة العبيد أنواعها ،فياب أي نأخذ فى اإلعتعييار العناصيير التالييية
ودماها إلرتعا ها وللحا ة أ عادهييا ومكوناتهييا :أي الضييحا ا ييانوا دائمييا ميين السييود،

وأي التا ي ييار ي ييانوا يرتبي ي ييوي مي ي يوارد تمويي ي ييل ش ي يير .مني ي ييتظم ،وأي الش ي ييعو أو الاعائي ي ييل
المسييتعبدة أو الواقعيية فييى نييير العبود يية ان يت تنييدثر التييدرين ،وأي المكيياي الييذي يياي
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تيينص فيييه العبييد اييب أي كييوي عيييدا عيين المكيياي الييذي سيسيياق إليييه وي ضييع في يه
لنير العبود ة ،وأي تاارة العبيد لم ت ن دائما تاارة معاشرة وإنما ثيي ار مييا انييت تعييرا

نظ ييام "الم ييورد" فف ييى أغل ييب األحي يياي يياي هن يياك قناص ييوي وتا ييار ش ييتروي الفي يرائس
إلعادة بيعها
وبم ي ييا أي تا ي ييارة العبي ي ييد تع ي ييد نش ي ييا ا تااري ي ييا ،ف ثي ي يير م ي يين الم سس ي ييلت السياس ي ييية ف ي ييى
الحضارات الم تلفة انت ت ر هذا التاارة وتانى منها مكاسب إضافية!
ومما كشف عن مد .كلك الظلم الممار علييى ع يية العبيييد ،مييا تعييه أرسييطو قييائ :

"إي فائدة الحيوانييات ال اصيية والعبيييد تتسيياو .ت ريعييا ،ف هييم عاونونييا ييوتهم الاسييد ة
علي ييى مواصي ييلة متطلعي ييات الحيي يياة (

ومي يين هي ييذا المنطلي ييق في ييتي الحي يير تعي ييد وسي يييلة

بيعي يية ،م ييا أنه ييا تتض ييمن فع ييل إص ييطياد الحيوان يات والعبي ييد ،و هم ييا ول ييد م يين أ ييل
الطاعة "!
ومييع ت اريييد عييدد العبيييد صييورة الفتيية فييى رومييا تحديييدا ،وفييى إ طاليييا عاميية ،فيمييا بييين

ال ييري األول قب ييل الم ييي د واألول الم ييي د ،.س ييبب الح ييرو والغ ييروات عل ييى ييل م يين
إفريايا واليوناي والشييرق وبي د الغييال ،نطييالع فييى موسييوعة أونيفرسيياليس "أي قيصيير قييد

يياا مليون ييا م يين العبي ييد ،ف ييى فتييرة عش يير س يينوات،

يياي ق ييد اس ييتالبهم م يين بي ي د الغ ييال

وألمانيا وب د البل اي"
وأدت عمليات ال مع وسوء المعاملة إلى قيام العبيييد عييدة ثييورات فييى محاوليية لل ي م
مي يين كلي ييك الوضي ييع ال ي ي إنسي ييانى ويحكي ييى ديي ييودور الصي ي لى عي يين عهي ييد تلي ييك الثي ييو ارت
الاماعية وعن الاهود التى انت ت تضيها السيطرة عليها وميين أشييهر ثييورات العبيييد
آنذاك ،ثورة سعارتاكو

التى قاد فيها سععين ألف عبدا هاربا من نير العبود يية ،و يياي

قييد ناي فييى هييرم الاييير الرومييانى فييى ميرات سييا ة ،لييذلك تضييافرت هييود عييدد ميين
ال ييادة العسييكريين ل ييي يتمكن يوا م ين إخميياد آخيير ث يورة لهييم والتييى تييم سييح هم فيهييا ،فييى
موقعة بريند سنة  71ق م ،والتى قتل فيها أربعين ألف عبدا
ومييع رهييور المسيييحية ،تواصييلت تاييارة العبيييد وتييم الحفيياي علييى مهسييى العبود يية اسييم
ال يدين وبمو ييب النص يوم ال نس ييية :فنط ييالع ف ييى رس ييالة ب ييولس إل ييى أه ييل إفس ييو

أن ييه

يوص يى العبيييد طاعيية أسيييادهم طيياعتهم ليسييوا" :أيهييا العبيييد أ يع يوا سييادت م حسييب
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الاس ييد

ي ييوا ورع ييدة في ييى س ييا ة قلي ييوبكم م ييا للمسي ييي " ( 5 :6وف ييى رسي ييالته إلي ييى

تيموثيياو

دميية أسيييادهم ألي تل يك هييى ع يييدة السيييد المسييي  " :ميييع

طالييب العبيييد

الييذين هييم عبيييد تحييت نييير فليحسيبوا سيادتهم مسييتح ين ييل إكي ارم ألال فتيير .علييى إسييم
هللا وتعاليم ييه" ( 1 :6وف ييى رس ييالته إل ييى ت يييطس طال ييب العبي ييد بب ييذل الاه ييد إلرض يياء
ضييعوا لسييادتهم ويرضيوهم فييى ييل

أسيادهم حتى كرموا ع يييدة المسييي " :والعبيييد أي
شىء غير مناقصين9 :2( :

و ذلك طر الرسول ،إك نطالع فى أول رسالة له أنه يوصييى العبييد طاعيية أسيييادهم
الصي ييالحين مي يينهم والعني يياا " :أيهي ييا ال ي ييدم ون ي يوا خاضي ييعين كي ييل هيعي يية للسي ييادة لي يييس
للصالحين المترف ين ف ط بل للعناا أ ضا" (18 :2
وتييا ع آ يياء ال نيسيية وصييية الرسييل فييى فييرض العبود يية اإل تماعييية وتبريرهييا وأنييه علييى
العبيد اعة سادتهم من أ ل ماييد اليير ! بيل يياي عضيهم ينصي العبييد قييائ  :حتييى
لييو منحييت لييك الحرييية عليييك برفضييها وتع ييى فييى العبود يية ألي تلييك هييى مشييي ة اليير !
وب

ا ار اء نطالع أ ضا اقوال ال د سين ،وميينهم ال ييد س سيييبرياي ،والعا ييا ريايوار

األكبيير ،وال ييد س يياييليو  ،وال ييد س إيريييدورو

وتومييا األك يوينى ،و ميييعهم يييرددوي

نفس ال لمات!

وفى ال ري الثامن عشر بييدأت أيميية ديييدة تهيير ماتمعييات العبود يية التييى انييت تثيرهييا
و ود خطين متناقضين فى آي واحد :حق ال تل العرقى الذي منحييه المسييتعمر الغربييى
لنفسييه ،ومييا أكثيير ميين أ ييادهم ،ووا ييب الحفيياي عليييهم التعشييير والتنصييير الييذي فرضييه
على نفسه بوثائق ونصوم إبتدعها لتثبيت ع يدته!
وفييى عييام  1789اسييتند ر ييل الدوليية الفرنسييى سيييلفاي يياييى إلييى سييفر ال ييروج وسييفر
ال وي ييين ليب ييرر أي الح يير تعط ييى الح ييق للمنتص يير أي ف ييرض وض ييع العبود يية عل ييى
األعييداء ،بييل وميين ال ييادة الييدينيين ميين إعتبيير أي تاييارة العبيييد تاييارة شييرعية األس ي ف
بوفييييه! مييا يياي ال ساوسية يييروي أي الرنييوج هييم ميين سي لة شييام الملعونيية ،لييذلك ييانوا
يبرروي المعاملة الوحشية التى انوا عاملوي بها ويع وي عليها

ومي يين الغريي ييب أي نطي ييالع أني ييه في ييى عي ييام  2007تمي يير مي ييائتى عي ييام علي ييى قيي ييام البرلمي يياي
البريطي ييانى ي ييأولى محي يياوالت إلغي يياء نظي ييام العبود ي يية! أولي ييى المحي يياوالت أ .أي كلي ييك
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الماتمع "المتحضر" رل ثمانية عشر قرنا فرض نظييام العبود يية علييى شييعو م هييورة
ومنهوبة ومستعمرة صفاقة وعن غير و ه حييق ،قبييل أي ف يير فييى إلغيياء كلييك الوضيع
الظالم الذي قام عليه إقتصاد حضارته!

وير .عل الم رخين أي كلك ال رار الذي أصدرا البرلماي البريطانى عام  1807عييد
واحدا من أهم ال اررات التى إت ذها والتييى

قروي على تاارة العبيد عبر العحر األ لنتى

تييتم بهييا عهييدا سيييطرت فيييه بريطانيييا لعييدة

وقي يد ب ييدأت تا ييارة العبي ييد ف ييى المح يييط األ لنت ييى ع ييام  1441بن ييل أس يير .أفارق يية إلي يى

إسييعانيا لمييدة عش يرات السيينين ،ثييم بييدأ البرتغيياليوي شييحنوي العبيييد إلييى ييرر ال يياريبى

وأمريكا الانوبية ومع سي وط ال سييطنطينية عييام  1453بييدأ األمييير هنيير .العحييار فييى
إقامة ع قات تاارييية مييع إفريايييا تحييت الصييحراوية ،وقيام ييأول عملييية بيييع عبيييد علييى
شوا ىء األ لنتى عام  1444فى مدينة ال و
ويوض ي ي لومع ي ييار دن ي يييس ،م ي ييدير قس ي ييم الث اف ي ييات كلي ي ية الد ارس ي ييات العلي ي ييا ف ي ييى العل ي ييوم

اإل تماعييية فييى يياريس ،فييى تا ييه حييول "مفتييرق يياوا"" :أي اإل طييالى ألفييير دا موسييتو
ق ييد رت ييب رحلت يياي حريت يياي إل ييى شي يوا ىء إفرياي ييا ع ييامى  1455و 1456بتموي ييل م يين

األمييير هنيير .العحييار لمحاصيرة سيييطرة المسييلمين علييى الطييرق الم حييية التاارييية إلييى
الشرق"

واألميي يير هني يير .العحي ييار ( 1394ي  1460عي ييد أهي ييم ش صي ييية مهي ييدت لبدا ي يية التوسي ييع
اإلسييتعمار .الغربييى ومييا كشييف عيين اهتمامييه فييى محاص يرة اإلسي م والمييد اإلس ي مى
أنه اي قد تييم تعيينييه فييى  1420/5/25مييدي ار لتنظيييم " فرسيياي المسييي " ،وهييو التنظيييم
الذي خلف تنظيم " فرساي المعبد " عد م تل ل أعضاؤا
وتنظيم "فرساي المسي " أنشأا دنيس األول ملك البرتغال لحما يية حييدود منط يية الاييرا
ضييد المييد اإلس ي مى ونط ييالع فييى موقييع فيكيبيييد ا" :أي ه ييذا التنظيييم قييد أد .خ ييدمات
ليليية فييى حييرو المس ييحيين ضييد المسييلمين" وهييو مييا كشييف يييت اي الرغعيية ف يى
إقت ا اإلس م والمسلمين ليست وليدة األحاث المعاصرة فحسب وإنما تر ع فع إلييى
بدا ة إنتشار اإلس م
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ولييم ت يين بريطانيييا وحييدها فييى تلييك التا يارة ال ي إنسييانية التييى توصييم الغيير المسيييحى
أقع الوصمات ،ف د انت تاارة العبيد واحدة من أكثر مااالت التاارة ربحييا وأكثرهيا
ذ ا لل ييو .العحرييية واإلسييتعمارية وقييد اهييدت ييل الييدول اإلسييتعمارية للسييتفادة إلييى

أقصى حد ممكن من تلك التاارة التى عتصر فيها اإلنساي الفريسة حتى الن اا!
وما تحاول الدراسات الحديثة التوصل إليه هو معرفة إلى أ .مييد .اسييتفاد الغيير ميين
فرض نظام العبود ة على ال ارة األفرياية ،وإلى أ .در يية أضييرت هييذا التاييارة سييكاي

ال ييارة اإلفرياي يية م يين خ ي ل رب ييط ت يياريخ إفرياي ييا يياألمريكتين وبأوروب ييا لم ييدة ع ييدة ق ييروي
متتالية من المهسى الطاحنة واإلستغ ل
ويوضي

يييمس والفيين فييى تا ييه عيين "تاييارة العبيييد" ،يييت بييدأ األوروبيييوي فييى ال ييري

ال ار ع عشر استا

األفارقة على غير إراتهم إلست دامهم

دم لألثرياء " ،مبييررين

كلك أنهم البوي العبيد األفارقيية لميينحهم فرصيية التحييول إلييى المسيييحية"!! وفييى ال ييري
السييا ع عشيير تحييول لييب العبيييد ميين إفريايييا إلييى سييبب م ييد

هييو :لتييدعيم ال نيسيية

ومساندتها فى ييادة تعدادها
وعن ييدما ب ييدأ اإلس ييعاي والبرتغ ييال است ش يياا األم يريكتين أخ ييذوا عبي يدهم األفارق يية معه ييم
وتب ييين له ييم أي ع ييل هي ي الء العبي ييد عع ييارة ع يين "مست ش ييفين" ييارعين ،ع يياونوهم عل ييى
است شاا الهنود الحمر فى األماكن التييى

تبي ي فيهييا وهييم ينتشييروي حم تهييم لغييرو

كل من نيو مكسيكو وأريرونا
ويشييهد التيياريخ ييأي الهنييود الحميير قييد حيياولوا م اوميية الغييرو األوروبييى ومفاوميية سييرقة
أراضيهم وممتل اتهم معارك ضارية ،ل ن وهن أسلحتهم سرعاي ما يياي يت شييى أمييام
تفوق أسلحة الغ ارة المتطورة والتى ال ت اري بعضعة سهام أو ح ار

بدائية

وقد اي اريرة وبا وحدها مليوناي من السكاي األصليين قبل وصول اإلسعاي وبعييد

خمسة وعشرين عاما لييم يبييق مينهم سييو .الفييين نسييمة ف ييد تييم قتييل أغلييبهم بينمييا مييات

العيياقوي وعييا أو سييبب األم يراض الت يى لبهييا الغ يراة معه يم ،أو سييبب إ عييارهم علييى
العمل لمدة ساعات قاسية ويلة ب رحمة
ونتيايية لتلييك المو ييات ال اسييحة ميين م تلييف أنيواا ال تييل إن فييل تعييداد سييكاي الايرر
فييى العحيير ال يياريبى ممييا ناييم عنييه مشييك ت ملحية النسييعة للمسييتعمرين وحييا تهم إلييى
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األ اد .العاملة الستغ ل الموارد الطبيعييية لهييذا الاييرر ف يياموا بتعييويل كلييك اليين ص
الشديد الب العبيد من إفريايا

وسييادت تاييارة العبيييد ،وسيييطرت بريطانيييا علييى السييوق الم يير ،.وقامييت ببنيياء ميوانىء
حتا ييروي فيه ييا العبي ييد الم تلع ييوي م يين بلي يدانهم إل ييى اي ت ييأتى الس ييفن المعروف يية اس ييم "

ن يياق ت العبي ييد " ل ييت لهم إل يى األم يريكتين و ييرر العح يير ال يياريبى التا ع يية له ييا ،أس ييلو
أكثر وحشية وهماية من ن لهم للحيوانات والمواشى!

وتي ييم إسي ييت دام العبي ي يد في ييى م تلي ييف أن ي يواا الم ي يرارا التي ييى تولي ييت إمي ييداد السي ييوق الغربيي يية
احتيا اتها الم تلفة من سكر وقطن وأري و عاق
و يياي العمييل فييى مثييل هييذا الم يرارا اإلسييتعمارية شييديد الش ي اء وال سييوة ،إك يياي العبيييد

عملوي من شروق الشمس إلى غروبها ب توقف وأ ام الحصاد ييانوا عملييوي ثمانييية

عشر ساعة يوميا و يياي الر ييال والنسيياء عمليوي معييا ،بيينفس اليينمط وبي تميييير حتييى
بين الحوامل ال ئى ن عملن فى الح ل حتى ضعن أ فالهن
ومييع صييعوبة رييروا العمييل وقسييوتها وسييوء المعامليية وقليية ال ييدمات الصييحية انييت

نس ييعة الوفي يات ش ييديدة اإلرتف يياا ب ييين العبي ييد وتص ييل إل ييى ح يوالي  % 20م يين تع ييدادهم!
ولتعويل كلك الن ص واإلقي ل ميين نف ييات لييب العبيييد الاييدد ،يياي أصييحا

يلاأوي إلى فرض ضرورة إناا
الفتييات ،و يياي عليييهن إناييا

الميرارا

األ فييال علييى العبيييد ف يياي الحمييل يبييدأ مييا اي تبلييغ

أربعيية أو خمسيية أ فييال عنييد بلييوغهن سيين العشيرين ميين

العمر ولتشايعهم على اإلناا

اي عل أصييحا

الميرارا عييدوي العبيييد الحرييية

إكا ما أناب أيهم خمسة عشر ف !
أما الع ا

الذي اي سائدا

ا الضيير والالييد والشييد علييى العاليية والحييعس ،فييتي

حيياول العبييد الهيير ف ي ار ار ميين حيييم الحييياة ،انييت ت طييع أكنييه ويكييو .النييار ،ع ميية

علييى هروبييه وإكا حيياول ثانييية ،ت طييع عضييلة ر بتييه ميين ال لييف ويكييو .النييار ثانييية،
وفى المحاولة الثالثة اي تل فور اإلمساك ه

ويشير الم را النياير .إينيكور .أي عدد العبيد الذين تم اقت عهم من ال ارة اإلفرياييية
وصييل إلييى مائيية وإثنييى عشيير مليييوي نسييمة وإي يياي الم رخييوي الغربيييوي للييوي مميين

كلك العدد! وأ ا انت الم يين الم تلعة ،فمما ال شك فيه أنييه يياي لهيا إنعكاسييها علييى
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ويوض إينيكور .يييت يياي ييتم اإلسييتي ء علييى العبيييد

ت لف ال ارة وتدهور حالها

عييادة إمييا عيين ريييق الحييرو ال ا فيية والغييروات الفاائييية ،وأحيانييا نييادرة عيين ريييق
التفاوض والمغريات التى ال يلترموي بها

وقد إعتمد اكتشاا العالم الاديييد علييى سياسيية اإلسييتعمار ال ائميية عليى السييرقة والنهييب
واقت ا السكاي األصليين لألمريكتين وتحويل عدد منهم إلى عبيييد وعنييدما فرغيوا ميين
عمليييات ال تييل العرقييى ولييم عييد هنياك ميين لييونهم
لاييأ المسييتعمروي إلييى اسييتا

ي ا ميين تييم تحييويلهم إلييى عبيييد،

العبيييد ميين إفريايييا علييى نطيياق واسييع وأول مييا ييانوا

فعلونه معهم هو تعميدهم وفرض المسيحية عليهم
وتب ييرر ال ييدول اإلس ييتعمارية كي ييل قح يية لاوئهي يا إل ييى نظي ييام اإلس ييتعمار والعبود يية أنهي ييا
ضييرورات لتحس ييين اقتصييادها! وه ييو مييا نطالع ييه التفصيييل ف ييى موسييوعة أونيفرس يياليس
الفرنسية ععة  1995تحت موضوا "تاارة العبيد"

ومما تعه مونتسكيو  ،أديب فرنسا الشهير ،فى تا ه "روح القمما ون" " :إي يياي علييى

أي أساند ح نييا فييى تحويييل الرنييوج إلييى عبيييد ل لييت  :إي شييعو أوروبييا ،عييد أي أ يادت
س ي ييكاي األم ي يريكتين ،ي يياي ال ب ي ييد له ي ييا م ي يين اس ي ييتععاد س ي ييكاي إفرياي ي ييا الستص ي ي م تل ي ييك
المسيياحات الشاسييعة (
اإلرتفيياا (

ولييو لييم نلاييأ إلييى نظييام العبيييد ألصييع سييعر السييكر شييديد

مييا ال مكننييا اإلقتنيياا ييأي هللا  ،كلييك ال ييائن الحكيييم ،قييد وضييع روحييا

فى أ ساد مثل هذا السواد (

والدليل على اي الرنوج ال ع ل لهم وال منطييق ،أنهييم

يهتمييوي ع ييد مصيينوا ميين الر يياج أكثيير ميين اهتمييامهم ع ييد مصيينوا ميين الييذهب الييذ.
نعرا نحن قيمته (

فمن المحال أي كوي هي الء ال ييوم ميين العشيير ،إك ليو افترضيينا

أنه ييم ييذلك ل ن ييا نح يين غي يير مس يييحيين"! وي ييا ل ييه م يين منط ييق ال ي يينم إال ع يين عناهي يية
متعارفة ال مكنها أي تعرا معنى اإلنسانية ،فما النا التسام

وما أ عدهم عنه!

ورلييت العبود يية واقعييا ممتييدا حتييى يماننييا هييذا ،فوف ييا للت ييديرات التييى توردهييا األ حيياث
الاديدة وأفردت لها مالة "إ ستوار" الفرنسية فى عددها رقييم  280فييى أكتييوبر ،2003
أنه ال يرال حتى يومنا هذا حوالي عشرين مليونا ميين العييالغين المفييروض عليييهم وضييع
العبود يية ،إضييافة إلييى عشيرات الم يييين ميين األ فييال الييذين عملييوي فييى رييروا قريعيية

مي يين مسي ييتو .العبود ي يية ولي يييس كلي ييك في ييى إفريايي ييا وحي ييدها أو آسي يييا ،وإنمي ييا في ييى أمريكي ييا
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وأوروبا وهما من أكثر البلداي التى ينطبق عليهييا تعريييت محكميية العييدل الدولييية أنهييا
" رائم ضد اإلنسانية"!
وإي انت ذور العبود ة تر ييع إلييى أقييدم الحضييارات ،فمييا ميين ماتمييع لييم عييرا كليك
النظييام ال معييى الييذي فييرض علييى شيريحة أسييرها ميين النييا

البي

واإلسييتغ ل ايية

الحصول على أربام ائلة

ومن ييذ ال ييروي الوس ييطى تط ييورت تا ييارة العبي ييد عل ييى نط يياق واس ييع خاص يية م ييع إكتش يياا
األمريكتين والارر المنتشرة من حولهما وبدأت عندئييذ مييا عيرا التاييارة المثلثيية التييى
كانت تدور فى إ ارها تاارة العبيد فيما بييين أوروبييا وإفريايييا واألميريكتين ،تلييك التاييارة
الت ييى إحتل ييت الص ييدارة من ييذ ال ييري الس يياد

عش يير وإقام يية نظي يام المي يرارا اإلس ييتعمارية

الشاسعة فى العالم الاديد
وق ييد اش ييتهرت تا ييارة العبي ييد عب يير األ لنت ييى التا ييارة المثلث يية لربطه ييا إقتص يياد ال ييارات
الييث ث ول ونهييا أسييا

كلييك اإلقتصيياد إك يياي يييتم إقتنييام الر ييال والنسيياء واأل فييال

لبيعهم ،إضافة إلى ما اي يتم الحصول عليهم الحرو والغيروات الفاائييية و انييت
هذا التاارة المثلثة تتم على ث ث مراحل :انت ناق ت العبيييد تبييدأ رحلتهييا ميين غيير
أوروبا متاهة إلى إفريايا ،محملة العضائع وعند وصولهم إلى شيوا ىء إفريايييا يياي
الاعطاي وم م ا ضة مييا حملييه م ابييل الحصييول علييى العبيييد وأهييم مييا ييانوا البونييه
معه ييم بن ييادق الع ييارود والمنس ييو ات ،إض ييافة إل ييى ال م ييور و ان ييت عملي يية الم ا ض يية
تستمر أسبوعا أو عدة أشهر
و انت المرحلة الثانية لهذا التاارة المثلثة هى عبييور األ لنتييى ،محمليية العبيييد لبيييعهم
واس ييتععادهم ط ييول ال ييارة األمريكي يية وعرض ييها أم ييا المرحل يية األخي يرة ف ييى ه ييذا التا ييارة
المثلث ية األض ي ا ،ف انييت تتاييه ميين األم يريكتين إلييى أوروبييا ،محمليية ييالمواد الرراعييية
النا ميية عيين سي رة العبيييد لتصييديرها إلييى ميوانىء أوروبييا و انييت هييذا الرحليية الث ثييية

شهر ت ريعا
األض ا تستغرق ثمانية عشر ا

أمييا تاييارة العبيييد فييى المحيييط الهنييد .ف ييد بييدأت مييع ت ييوين ماتمعييات الاييرر بهييا عبيير
فت يرات محتلفيية ،إعتمييادا علييى ها يرات الشييعو ميين آسيييا وإفريايييا وأوروبييا وميين تاييارة
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العبي ييد من ييذ العص ييور ال د م يية إك ت اري ييد نظ ييام العبي ييد ف ييى ييرر المح يييط الهن ييد .قب ييل
اإلستعمار الغربى لها ،خاصة فى مدغش ر و رر ال مر

ومييع وصييول األوروبيييين فييى المحيييط الهنييد .فييى ال ييري السييا ع عش ير والثييامن عشيير،

أخ ييذت تا ييارة العبي ييد ش ييكلها اإلس ييتعمار .المن ييتظم والمكث ييف لن ييل عبي ييد ييدد إل ييى ه ييذا

الاييرر غييير ارهليية ت ريعييا إلسييتغ لهم ف ييى مرارعه يا وبييذلك ت ييوي ماتمييع ميين العبي ييد

الم تلعوي ،لينموا فى أرض ب

ذور

ومن أسوأ ما اي فرض على العبيد ي

ا تلك المعامليية الشييديدة ال سييوة ،الحرميياي

من تعلم ال راءة وال تا ة ،واسييتمر هييذا الحظيير إلييى مييا عييد إلغيياء نظييام العبود يية ،الييذي
لييم ي ي د .إلغيياؤا إلييى الحييد ميين التفرقيية العنص يرية اإل تماعييية والسياسييية وإنم يا اسييتمر

اإلسييتععاد طييرق متفاوتيية حتييى يومنييا هييذا فعلييى الييرغم ميين ال يوانين التييى أصييعحت
تحي ييرم تاي ييارة العبيي ييد أو تحي ييرم في ييرض وضي ييع العبود ي يية ف ي ييد واصي ييل المسي ييتعمر الغربي ييى
اس ييت دام تف ييس النظ ييام ف ييى المس ييتعمرات ال اض ييعة ل ييه ب يينفس الوس ييائل م يين إس ييتغ ل
وع ا

سد .ووضع إ تماعى متدني وب أ ة ح وق

ومم ييا ي ييدفع إل ييى التعا ييب ل ييي ن ييول السي ي رية ،أي البرلم يياي الفرنس ييى ق ييد أدرك ف ييى
العاشر من شهر مايو  ،2001أي العبود ة تعد " ريمة ضد اإلنسانية" وخصص كلييك

اليوم لتذ ر مهسى العبيد ويا لها من ك ر!.
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هيروشيما و اجازاكى
س ي يييظل دك م ي ييدينتى هيروشي ي ييما ونا ي يياياكى أو إقت عهم ي ييا مي ي ين الو ي ييود ،في ي ييى  6و9
أغسطس  1945أثناء الحر العالمية الثانية ،صفحة من أسود صفحات التاريخ التييى
تييدين التعصييب الغربييى ،الغييارق قادتييه فييى أنانييية عربيييدة ،لفييرض سيييادته ود انتييه ييأ.
وسيلة وبأ .ثمن!
ففى الثانى ميين شييهر أغسييطس عييام  ،1939تيب العييالم أينشييتاين خطا ييا إلييى اليرئيس
األمريك ييى رويفل ييت ،حيط ييه علم ييا الد ارس ييات ال ييدائرة وبتمكاني يية تحوي ييل اليوراني ييوم إل ييى
اقة مهولة فى ال ريب العا ل وإي قنبلة واحدة من هذا النوا مكنهييا أي تييدمر مينيياء
أسي يرا إض ييافة إل ييى مس يياحة بيي يرة م يين األ ارض ييى المحيط يية ييه
ال طييا

م ييا أ لع ييه ف ييى نف ييس

أي الوال ييات المتح يدة تفت يير إلييى مييادة اليورانيييوم بينمييا تو ييد منهييا ميييات ف يى

كل من ندا وتشيكوسلوفاكيا السا ة ،إال أي أهم المنييا ع تو ييد فييى ال ونغييو البلايكييي
وأوض أي المانيا قد حرمت بيع اليورانيوم التشيكى عد اي استولت على منا عييه ،وأي

إبيين نائييب ويييير ال ار ييية األلمييانى عمييل فييى معهييد ييايرر فييى ب يرلين ي حيييث ومييوي
بت ي يرار التا ييار األمريكي يية عل ييى اليوراني ييوم (وارد ف ييى ت ييا
الذرية ،استراتيجية الهلة" 1995

وفييى  19ميين شييهر أكتييوبر  1939اسييتاا

س ييامي ييوهين" :القنبلمممة

رويفلييت إلييى لييب أينشييتاين وبييدأ السييعاق

المييردوج للسييتحواك عل ييى اليوراني يوم وس ييرعة إ يياا التا ييار مييا ب ييين الوال ييات المتح ييدة
والمانيا
وفيم ييا بي يين د س ييمبر  1941وأغس ييطس  1945يياي قي يد ت ييم تعي ييين  140000ش ص ييا
تحييت قيييادة الان يرال ليرلييى ييروفس ومسيياعدا العلمييى روبييرت أوبنهييا مر وتييم تاميييع
مكونييات ال نبليية فييى لييو

آالمييو  ،فييى نيييو مكسيييكو ،الوال ييات المتحييدة وفييى شييهر

يوليو  1945انت هناك ث ث قنابل معدة ،إحييداهما مييادة البلوتنيييوم ،تييم تاربتهييا فييى
 16يوليييو  ،1945فييى صييحراء أالمو ييوردو بنيييو مكسيييكو بناييام امييل ألول تفاييير

كر.
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وقامت الوال ات المتحدة تنذار اليا يياي ،ل يين اليا يياي رفييل هييذا اإلنييذار فييى  28يوليييو
 1945وفى الساد

من شهر أغسطس  ،1945فى الساعة الثامنة والربع صييعاحا،

تييم إل يياء ال نبل ية المسييماا "ليتييل بييو ".أ" .الطفييل الصييغير" ،المصيينوعة ميين اليورانيييوم
 ،235بواسطة ائرة

ي  29ميين علييى إرتفيياا  633متي ار وأد .إنفاارهييا إلييى حييرق

 130000ش صييا فييى الحييال ،وإل يى إعاقيية  80000ش صييا ،وإلييى مييائتين ألييف حاليية
وفاة فى فترات يمانية متتالية!
وفى التاسع من شهر أغسطس  ،1945أ .عد ث ثة أ ام من إل اء ال نبلة األولييى ،تييم
إل اء ال نبلة الثانية على مدينيية نا يياياكى ،و انييت مصيينوعة ميين مييادة البلوتنيييوم ،239
واس ييمها " فمممات ممممان" أ" .الر ييل الس ييمين" ،وأد .إنفااره ييا إل ييى إحت يراق إربع ييين أل ييف

ش صييا فييو ار ،وإلييى وفيياة مائيية وعش يرين ألييف ش صييا فييى فت يرات يمانييية متتالي ية! وفييى

أواخ ير ال ييري العش يرين يياي ال ي يرال هن يياك ث ثمائ يية الف ييا آخ ييروي ع ييانوي م يين عواق ييب

هذين اإلنفاارين
ونطي ييالع في ييى تي ييا

ونسي ييطن تشرشي ييل عي يين "الحممممرب العالميممممة ال ا يممممة" ،مالي ييد ،12

"اإل تصار والمأساة " ،الصادر عام  ،1954وصفه فيما يتعلق ييال رار ال ييام تل يياء
ال نبلتين" :ل د ات من المسلم ه تاري يا ،وهذا الواقعيية هييى التييى اييب أي تحيياكم فييى
المسييت بل ،أي مسييألة معرفيية مييا إكا يياي ا ييب اسييت دام ال نبليية الذرييية إلقنيياا اليا يياي
التسليم ،لم تطرم حتى فيما بيننا ف د اي اإلتفيياق ماعيييا ،تل ائيييا وبي أ .اعتيراض
على مائدتنا"!
أ .إي قي يرار اس ييت دام ال نبل يية الذري يية يياي اإل م يياا ب ييين ال ييدول اإلس ييتعمارية الغربي يية

العظم ي ييى ،وأغل ي ييت المناقش ي يية في ي ييه أو أنه ي ييا ل ي ييم تف ي ييت أصي ي ي للتف ي يياق الض ي ييمنى بي ي يين
المتحطمييين فييى مص يائر الشييعو

فمييا تييم إق ي اررا هييو إل يياء ال نبلتييين فييى مطلييع شييهر

أغسييطس ،غييل الطييرا عيين النتييائن المأسيياوية الت يى سييتتم ل عنهييا! أ .أي ق يرار
دك مدينتين كل ما بهما من آدميين وم لوقات ومعانى قد إت ذ فى لسة واحدة وبي
مناقشة أل ة عواقب ،ويا له من بروت
وفييى  7أغسييطس  1945أعليين ال يرئيس األمريكييى تروميياي فييى اإلكاعيية األمريكييية كييل
برود وصلف:
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"(

إي ال نبليية الذرييية تسييم بت ثيييت هييدم اليا يياي صييورة عصيرية تر ييع قوتهييا إلييى

قو .العناصر األساسية فى ال وي ،وهي تلك التى ترود الشمس طاقتها وقد تم إل اء
هذا ال وة على الذين فاروا الحر فى الشرق األقصى

"ولدينا اري مصنعاي بيراي وعدة م سسات خاصة انتيياج الطاقيية الذرييية وقييد وصييل

عدد العاملين بها إلى  125000ش صا وأكثر من  65000ال يرالوا عملوي فييى هييذا
المصانع وقد أنف نا ملياراي من الدوالرات ،و اكفنا أكبر مااكفة علمية فيى التيياريخ،
و سبنا

"(

وقييد تييم نشيير اإلنييذار األخي ير فييى مدين ية بوتس يدام لتف ياد .إقييت ا شييعب اليا يياي

أسرا ،ل ن ال ادة اليا انيين سييارعوا برفضييه وإي لييم بليوا حاليييا شييرو نا ،مكيينهم أي
ينتظروا وابي ميين أمطييار الهييدم تنهييال عليييهم ميين الاييو مثلمييا لييم حييدث ميين قبييل علييى

ه يذا األرض وبعييد هييذا ال صييف الاييو .فييتي ال يوات العحرييية واألرضييية سييتليها ع يددا
وقدرة مثلما لم حدث من قبل بنفس ال درة التى عرفونها تماما"!!
ونطالع فى مالة "إيستوار" الفرنسية عدد مايو  1995رقم  ،188نص ال طا

الييذي

أكاعه الرئيس هار .تروماي فى اإلكاعة األمريكية يوم  19أغسطس  ،1945ومنه:

"ل ييد صيينعنا ال نبليية واسييت دمناها ل ييد اس يت دمناها ضييد الييذين ها مونييا ب ي إنييذار فييى
بيرل هيياربور ،وضييد الييذين أ يياعوا وضيربوا وأعييدموا سيياناء الحيير األميريكيين ،وضييد
ال ييذين رفض يوا اإلس ييتماا إل ييى ق يوانين الح يير

ل ييد اس ييت دمناها للق ي ل م يين إحتض ييار

الحر  ،إلن يياك حيياة آالا وآالا ميين الشييعا

األميريكيين وسنواصييل اسييت دامها إلييى

أي نهدم تماما ال درة العسكرية لليا اي"
أم ي ييا ري ي ييدة "لومون ي ييد" الفرنس ي ييية ف ي ييد تب ي ييت ن ي ي ي ع ي يين و ال ي يية األنع ي يياء الفرنس ي ييية ي ي ييوم
" :1945/8/10أي عدد ال تلى ال حصى وال مكيين عييدا ،وقييد أعليين رادييو و يييو أي

است دام ال نبلة الذرية الاديدة عد خرقا لل انوي الدولى"! ما أعليين اليا يانيوي أي افيية

األحييياء ،آدميييين ييانوا أو حيوانييات ،قييد إحترق يوا أحييياء فعييل ال نبليية الاديييدة ،وإي قييوة
ه ييدم ه ييذا ال نبل يية الادي ييدة تمت ييد عل ييى نط يياق واس ييع حي ييث أي الن ييا
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ال ييذين ييانوا ف ييى

الشوارا أو فى الريت قد إحترقوا أحياء فعل الح اررة النا ميية عيين اإلنفاييار ،بينمييا ميين
كانوا فى بيوتهم ف د ماتوا تحت أن اض المعانى التى تهدمت عليهم"
و يياي األدي ييب الفرنس ييى ألبي يير ييامو م يين األصي يوات الن ييادرة الت ييى ارتفع ييت لت ييدين ه ييذا
اإل يرام الييذي تعايير ال لمييات عيين وصييفه ففييى إفتتاحييية ريييدة "كومبمما" الصييادرة فييى
 1945/8/8تب قائ :

"ل ي ييد تغن ي يت م تل ي ييف الا ارئ ي ييد العالمي ي يية انبه ي ييار وإعا ي ييا

ح ي ييول الم ت ي ييرعين والت لف ي يية

واإلست دامات المدنية أو الحربية والعواقب السياسية ،ل ننا نل ييص الموقييف فييى ععييارة
واحدة :إي الحضارة الميكانيكية قد وصلت إلى كروة وحشيييتها ويتعييين علينييا أي ن تييار
فى ال ريب العا ل بين اإلنتحار الاماعى أو اإلست دام الذ ى للنتصارات العلمية
"وإلى أي يتم هذا اإلختيار حق لنا ال ول إنه من العار أي نحتفل بهييذا األسييلو
ه ييذا اإلكتش يياا ال ييذي أول م ييا

دم ييه ه ييو كل ييك اله ييو

مثييل

المه ييول لله ييدم ال ييذي مارسي يه

اإلنساي منذ قروي ففى عالم ت ودا م تلف أنيواا الصيراعات ،وغييير ال يادر علييى أ يية
س يييطرة ،وغي يير الع ييابىء الع ييدل أو حت ييى سي يعادة العش يير ،وحي ييث العل ييم

ض ييع لل ت ييل

الميينظم ،فييتي لييم ينييرعن أحييدا ممييا يييدور ،ف ي بييد ميين أي كييوي غييير عييابىء أو غييير
مكترث (

وحيال التوقعييات المرععيية التييى تنفييت أمييا اإلنسييانية ،نيير .أي السي م هييو

المعر يية الوحيييدة التييى اييب أي ن وضييها إنهييا ليسييت ر يياء وإنمييا فعييل أميير اييب أي
صعد من الشعو إلى الحكومات ،فعل أمر اإلختيار النهائى بين الاحيم والع ل"
ونطييالع وصييف مييا حييدث أثنيياء اإلنفاييار ،فييى أحييد الن ييارير الييواردة فييى تييا
الخاتمة" الصادر عام :1998

"القصممة

"فييى لحظيية اإلنفاييار إنطل ييت الطاقيية عليى هي يية ضييوء وحي اررة وإشييعاعات وضييغط فييى

آي واحد المساحة ال امليية للشييعاعات ،بييدأ ميين آشييعة إكييس و امييا ،وفييوق البنفسيياية
وارش ييعة المرئي يية حت ييى الحي ي اررة المش ييعة لةش ييعة تح ييت الحمي يراء وق ييد إنتش ييرت س ييرعة
الض ييوء مو يية صي ييادمة خل ه ييا التفايي يير الضي ي م ق ييد ت وني ييت ت ريع ييا في ييى نف ييس لحظي يية
اإلنفاييار ل نهييا تحر ييت بييعطء ،ت ريعييا سيرعة الصييوت وامتييدت الغييايات السيياخنة إلييى
أقصييى در يية والتييى انييت ت ييوي يرة ميين اللهييب األصييلى ،إمتييدت وتصيياعدت بييعطء

أكثر (

 ،إي البرق لييم يييدم أكثيير ميين ييرء ميين الثانييية ،ل يين ثافتييه انييت ميين الحييدة
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حيييث تسييببت فييى حييروق ميين الدر يية الثالثيية علييى الالييد اردمييى فييى نطيياق يلييومتر
ونصييف (

 ،وفييى المحيييط المعاشيير لن طيية الصييفر (المنط يية التييى ت ييع تحييت مكيياي

اإلنفاار معاشرة  ،أدت الح اررة إلى تفحم الاثث فو ار حيث ال مكن التعرا عليها"!
وفى ريدة "داملى إكسبر " الصادرة فى  ،1945/9/5نطالع:

" عد حوالي شهر من إنفاار ال نبلة الذرية األولى التى هدمت المدينيية وأرعبييت العييالم،

يو د أش ام لم صييابو أثنيياء الطوفيياي ،ل يين ال ي ارليوا حتضييروي حتييى اليييوم صييورة

غريع يية ،ش ييعة ،م يين داء غي يير مع ييروا وال مكنن ييى وص ييفه إال الط يياعوي ال ييذر .إي
هيروشيما ال تشعه مدينيية قصييفتها ال نابييل ،وإنمييا هييى أشييعه مدينيية قييد ميير عليهييا وابييور
رلط رهيب ،سح ها سح ا ،وأ ادها إلى األبد (

"

"وفى المستشفيات رأيت أناسا لييم تصييبهم أ يية ييروم أثنيياء اإلنفاييار ل يينهم موتييوي ميين
ردود أفعاليه فييب أسييعا

واضييحة صييحتهم تتهيياو .ويف ييدوي الشييهية ،وشييعرهم س ي ط،

وتظه ير عليييهم ييع يرقيياء ،ثييم ينرفييوي ميين آكانهييم وأنفه يم وفمهييم وفييى البدا يية تصييور

األ عاء أنها حاالت ضعف عام وح نييوهم فيتييامين أ ،و انييت النتييائن شييعة ،ف ييد تاييي
اللحم حول مكاي الح نة وما تلبث الضحية أي تموت (

"ل ييد تييم حصيير أكثيير م يين  53000حاليية وفيياة ،و 30000م تفييوي ،أ .ميياتوا حتم ييا
و يوال اليييوم الييذي أمضيييته فييى هيروشييما مييات  100شي ص مين آثييار ال نبليية :ييانوا
من بين ال  13000مصا

ومنذ كلك الوقت موتييوي بواقييع مائيية شي ص فييى اليييوم

وفييى واقييع األم ير لهييم سييوا موت ييوي وهنيياك أكث ير م يين  40000مصييا

تص ييا ات

خفيفة"!

أما و اليية أنعيياء "دوممما " فييى و يييو ،ف ييد أوردت فييى  1945/8/22الت رييير العسييكر.

الذي تعه سويتو تور ،.قائد الدفاا الاو .اليا انى عد ييارته لهيروشيما:

"إي اإلنفاار والضغط شديدا العنييف وبعييد اإلنفاييار إمتيدت حر يية متمو يية فييى الاييو

وفيما يتعلق الحروق التى تسببها ال نبلة ،فتي الاانييب المعييرض لهييا أكثيير إصييا ة ميين
الاانب ارخر ومن الم ح أي ل ميا هييو أسييود اييذ

الحي اررة أكثير ميين األبيييل

وبعييد هييدم المنييايل تميير ق ار يية عشيير دقييائق قبييل أي تشييتعل وبعييد اإلنفاييار

مييس أو

عشر دقائق إنهمر نوا من المطير األسييود علييى المدينيية وقييد مييات وأصيييب أكثيير ميين
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 360000ش صي ييا في ييى هيروشي يييما ي ي يوم  ،1945/8/6تي يياريخ إل ي يياء أول قنبلي يية كريي يية،
و 120000من ضحا ا ال نبليية الثانييية علييى نا يياياكى ،المل يياا يييوم  ،1945/8/9ومنييذ
كلك التاريخ موت العديد من اليا انيين من راء الحروق التى أصابتهم

"إي المصييابوي موتييوي صييورة غامضيية إي الغييارة علييى هيروشيييما قييد وقعييت صييعاحا
أثناء ساعات العمل ،وس طت ال نبلة فى وسط المدينيية إي ال سييائر رهيعيية وقيد مييات
أكث ير ميين  60000ش صييا والعييدد سييوا يت اريييد ألي العديييد ميين المصييابين ليين ينا يوا

من حييروقهم بييل حتييى اول ييك الييذين ييانوا يبييدوي صييحة شييعه يييدة قييد أصييابهم الييوهن
ص ييورة غامض يية ف ييى األ ييام التالي يية وم يياتوا دوي أي مك يين التع ييرا عل ييى ردود األفع ييال

الماهولة لل نبلة الذرية"
وف ييى ي ييوم  1945/8/24نش ييرت ري ييدة "لمممو فيجمممارو" الفرنس ييية ع يين مدين يية نا يياياكى

ت ول:

"إي آخر التحريات ت شف عن إي ال نبلة قييد أصييابت مصيينع أورو ييامى شييمال محطيية
نا اياكى وعلى الرغم من أي عل أ راء هذا المدينة لييم تصييب معاشيرة ميين ال نبليية،
إال أي ل ي اج النوافذ قد تهشم و ل أسط المعانى قد تطايرت ميين عنييف اإلنفاييار
ل د قتل أكثر من  10000ش صا وهناك  20000مصا  ،و 70000مشرد"
وأ ا اي عدد الضحا ا لهييذا الفعييل اإل ارمييى والييذي ميين المحييال حصييرا تمامييا ،في بييد
من اإلشارة هنا إلى أصل نفس هذا الفعل ،الذي تعار ال لمييات عيين وصييفه ،أال وهيو
ال ي يرار ال ييذي تس ييبب ف ييى إل يياء ه يياتين ال نبلت ييين ،وق ييد رأين ييا ف ييى بدا يية ه ييذا الموض ييوا
اإلست فاا الذي تم ه أخذ هذا ال رار و يت اي ل أعضاء كلك التحالف قد توا يوا
معا على تنفيذا

إي ال ي يرار ال ييذي أعلن ييه ه ييار .تروم يياي بت ييدمير هيروشي ييما ونا يياياكى ،ع ييد م يين أكث يير
ال ي اررات الم تليف عليهييا فيمييا يتعليق بوثييائق الحيير العالميية الثانييية وهييو مييا كشييف
ع يين اي أول ي ييك المتحكمي ييين في ييى سياسي يية البيي ييت األبي يييل علي ييى مي ييد .تاري ي يه الي ييدامى،
عتمدوي أساسييا علييى المغالطييات واألكاكيييب لتبرييير أفعييالهم ي وليسييت سلسييلة األكاكيييب

بدرس يية
المتعل يية أح ييداث  11س يينتمبر  2001بععي ييدة ف ييد ان ييت اللان يية الم تص يية ا
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كيفييية إسييت دام ال نابييل الذرييية قييد أوضييحت "أي يييتم كلييك علييى هييدا مييدني وعسييكر،.
ودوي سابق إنذار"!

وهييو مييا كشيف مييد .اإلصيرار علييى إصييا ة اليا يياي فييى م تييل ميين ناحييية أخيير .يياي

األمريكي يياي ف ي ييوي شي ييفرات الاي يير اليا ي ييانى ويعلمي ييوي أي هني يياك ني ييام في ييى الحكومي يية
اليا انية ميييل إلييى الحييل السلمى ي و ياي ميين الممكيين اإلعتميياد علييى هييذا الماموعيية ،إال
اي الغل ال امن فى األعماق والرغعة الاامحيية فييى اقييت ا الطييرا ارخيير هييى السييائدة

دوما ومن ناحييية أخيير ،.يياي هييار .تروميياي مصي ار علييى استسي م اليا يياي بي قيييد أو
شرط ،وحينما رفضت آثر اإلسراا التدمير
وميين الغريييب أي ال يرا .الع يام األمريكييى ل يم صييدم ال ميين ق يرار تروميياي وال ميين النتييائن
التى أد .إليها ،واست بل الفريق الذي قام تل اء ال نبلتين استاعال األ طال!
ومنييذ عييام  1945حتييى يومنييا هييذا ،أحصييى ميشيييل ولييوي عييدد الم يرات التييى غييارت
فيهييا الوال ييات المتحييدة علييى بلييداي العييالم وحصيير مييا يلييى :الصييين (، 1946-1945
كوري ي ييا (  ، 1953-1950الص ي ييين ( ، 1953-1950واتيم ي يياال ( ، 1954أندونس ي يييا
( ، 1958وب ي ي ييا ( ، 1960-1959واتيم ي ي يياال ( ، 1960ال ونغ ي ي ييو ( ، 1964بي ي ي ييرو
( ، 1965فيتن ي ييام ( 1973-1961وم ي ييات فيه ي ييا ح ي يوالى إثن ي ييين ملي ي ييوي نس ي ييمة ،الو

( ، 1973-1964واتيماال ( ، 1969-1967امبود ا ( ، 1970-1969السلفادور
( ، 1980نيكي ي ييا ار وا ( ، 1980غرنا ي ي يية ( ، 1980ليبيي ي ييا ( ، 1983بنمي ي ييا (، 1989
العراق ( 2005-1991ومات فيها أكثر من إثنين مليييوي نسييمة  ،البوسيينة (، 1995
الس ييوداي ( ، 1998أفغانسي ييتاي ( ، 1998يوغسي ي فيا ( ، 1999أفغانسي ييتاي (، 2001
العراق (-2002

ومات فيها لةي أكثر من مليوي موا ن

إضافة إلى حوالي عشرة مليوي نسمة قد ماتوا وال التاريخ اإلستعمار .فييى ال ونغييو،
سبب األعمال الشاقة التى فرضييها اإلسييتعمار البلايكييى ،وأعمييال ال تييل الاميياعى فييى

مطلع ال ري العشرين الذي حصد عشرات الم يين

و لها حم ت إعتدائية إستغ لية تتم عن غييير و ييه حييق وتواكبهييا حافييل المعشييرين
وأكث يير م يين ثماني يية م يي ييين ش ص ييا م يياتوا ف ييى العي ييالم الثال ييث أي ييد .عس ييكر الوال ي ييات
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المتحييدة معاشيرة أو أيييد .أنظميية أقامتهييا وتييدعمها ،وال تيرال آليية الحيير دائيرة مدفوعيية

األ م يياا م يين ناحي يية ،وم يين ناحي يية أخ ير ،.عم ي عل ييى تطبي يق نظ ييام العولم يية وال ري يية

الواحدة ،تلك البدعيية التييى يريييدونها أي تسييود العييالم بنظييام سياسييى-إقتصيياد-.ف يير-.
إ تماعى -دينى واحد حتى تسهل قيادته!!
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أفغا ستان ،العراق ،وما بعدهما..
ل ييم ع ييد خفي ييا عل ييى م يين يت ييا ع األح ييداث وي يربط بينه ييا ،أي هن يياك ح ير إ ييادة ض ييرو

لشي ييعو العي ييالم اإلسي ي مى ،تواكبهي ييا عمليي ييات التنصي ييير المتداخلي يية في ييرق معشي يريها مي ييع
حافل الايوش الغايية؛ وأي هناك اتفاق شديد الوضوم بين الفاتيكاي والبيت األبيييل
تح ييت ار يية "إق ييت ا اإلره ييا " ،مث ييل اإلتف يياق ال ييذي يياي ب ييين تل م ييا الم سس ييتين ،أ ييام
ريااي ،تحت ار ة "الحر العاردة" إلقت ا اليسار والم ططاي ،إقت ا اليسار الذي
تم ،وإقت ا اإلس م الذي يييدور حاليييا ،همييا ميين ضييمن قي اررات ماميع الفاتيكيياي الثييانى
المنتهى سنة 1965
وق ي ييد إعتم ي ييدت السياس ي يية األمريكي ي يية عل ي ييى األكاكي ي ييب للت ي ييروين لف ي ي يرة ربطه ي ييا اإلسي ي ي م
اإلره ييا  ،لتبري يير ه ييذا الح ييرو اإل اد يية ،حي ييث ث يير الح ييديث اري عل ييى ه ييذا ال ييم
الم تلق من األكاكيب

ورغمها ،سود الصمت توا ا

ففى  24فبراير  ،2008نشرت و الة آ .بى إ

م اال لم ميرين غييوتييرث ،قييال فيييه

أي ييورج بييوش وإدارتييه قييد قيياموا ييتع ي مييا ال ييل عيين  935ذ يية وتص يريحا وبيانييا
يائفا ،فى  532مناسعة ،قبل وبعد غرو العراق سنة  !2003والبيانات واردة فييى ت رييير
ض ي م أعييدا العيياحثوي مر يير الت امييل العييام األمريكييى اش يراا م سسيية تشييك لييويس

كما اي ال اتييب را .يريفين قييد أحصييى  115ذ يية قالهييا ييورج بييوش وإدارتييه ،حييول
أحداث  2001/9/11التى اختل وها ،وضمنها فى تا ه المعنوي" :إستبعادات وتزوير

لجنة التحقيق" الصادرة تر مته الفرنسية سنة 2005

وفى إ تماا م تمر "محور السي م" المنع ييد فييى نييوفمبر  ،2005أعليين وبسييتر تيياربلى،

الصحفى األمريكى حول اإلعتداءات األمريكييية قييائ " :ال مكننييا فهييم السياسيية الحالييية
للوال ات المتحدة إكا قللنا ميين الهييدا الحاي ييى ال ييامن خلييف أحييداث  11سييبتمبر إي
أحييداث  2001/9/11تمييت فعييل الدوليية ،والحيير علييى اإلرهييا

مبنييية علييى أسييطورة

م تل ة سرعاي ما تحولت إلى ع يدة ،ع يدة إ عارية بتلك األحداث علينا اإل ماي بهييا
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والوس يييلة الوحي ييدة للص يراا ض ييد المح ييافظين الا ييدد ه ييى ه ييدم ه ييذا األس ييطورة الم تل يية
وت وين لانة لت صى الح ائق مثل لانة راسل التى تم ت وينها عد حر فيتنام"
ول ييد ييذ

ب يوش ليحتييل الع يراق تح يت يعييم أنييه عليين الحيير لتحرييير شييعبها ،وشييعبها

اليييوم فييى حاليية أكثيير ب سييا ممييا يياي عليييه عييد إثنييى عشيير سيينة ميين الحظيير األمريكييى
والغرب ييى الي ي إنس ييانى؛ و ييذ

ح ييين أعل يين أن ييه ين ييو .إقام يية الد م ار ي يية به ييا إلس ييت رار

المنط يية ،وقييد تحييول العيراق إلييى بي رة عييدم إسييت رار بتحريييك الغيراة للفييتن بييين الطوائييف
اإلسي ي مية ولعرب ييدة ن ييودا؛ وب ييرر الغ ييرو ب ييرعم الص ييلة ب ييين ص ييدام حس ييين وال اع ييدة،
وقامت لانة التح يق فى أحداث  9/11بت ذيب كلييك ؛ ويعييم أي إقييت ا صييدام حسييين
مثل رء من الصراا ضد اإلرها  ،وقد حييول بييوش العيراق إلييى ميييداي أعييرل مييار
فيه نييودا ييل أنيواا اإلرهييا

إلقييت ا أ يية ييادرة م اوميية؛ وبييرر الغييرو حيير إسييتعاقية

ألي الع يراق متلييك أسييلحة دمييار شييامل ،وب ي ا ييذ

هييذا اإلدعيياء ف ييد سييم بييوش

اس ييت دام قناب ييل نووي يية وت تيكي يية وعن ود يية و يماوي يية حت ييى دك أرض الع ي ارق س ييكانها
وتاري ها ب رحمة !

وبدعيية شيين "الحييرو الوقائييية أو اإلسييتعاقية" التييى إبتييدعتها إدارة بييوش ،ليسييت سييو.
كذ يية ميين م ييات األكاكيييب التييى تلفع يوا بهييا لممارسيية إرهييا

فعلييى يييتم م تضيياا إ ييادة

الش ييعو اإلسي ي مية بوحش ييية ال سي ييا ة لهي ييا ف ييى التي يياريخ ويكفي ييي تأم ييل أفعي يال الغي ييرو
األمريكى ألفغانستاي والعراق وما عدهما لندرك حاي ة الموقف
ول يين نتن يياول هن ييا الح يير عل ييى أفغانسي يتاي ،ك ييل م ييا اص ييابها م يين دك لبنياته ييا التحتي يية
واألساس ييية أس ييلحة ال ييدمار الم ييرودة يياليورانيوم الم ض ييب وغيي يرا ،ول ييل م ييا سيس ييبعه
لأل ي ييال المتتالي يية م يين تش يوهات وأوب يية ،وهوم يا مث يل ريم يية وحش ييية ض ييد اإلنس ييانية،
ول ن سنشير ف ط وباقتضا

شديد إلى "الد م ار ية" التييى غرسييتها السياسيية األمريكييية

فى أفغانستاي ،وهي :تحويلها رسميا إلى أكبيير مييورد فييى العييالم لألفيييوي ،إك مييا أصييع

مييا يييررا به ييا حاليييا مث ييل %92عل ييى األقييل ميين اإلنت يياج العييالمى ال ييذي سييت دم ف ييى
ص ييناعة الهي ييروين! بينم ييا يياي إنت يياج األفي ييوي ف ييى أفغانس ييتاي ق ييد إن ف ييل ،أ ييام حك ييم
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تفي ييي تمامي ييا ل ي يوال "الد م ار يي يية" األمريكيي يية

العي يياي ،بنسي ييعة  ،%94أ .أني ييه ي ياد أي
الغاشمة!

وبينما اي األفيوي صنع سا ا فى ال فيياء وبوسييائل بدائييية ،أصييع يييتم تصيينيعه اري
في ييى مصي يانع رسي ييمية ،شي ييديدة الت ي ييدم ،تحي ييت إشي يراا منظمي ية حلي ييف األ لنطي ييى وأفي يراد
عصا اتها الدولية وإكا علمنا أي الرقم المالى المتداول فى هذا التاارة ال ذرة المييدمرة

هو ق ار ة ث ثة بليييوي دوالر ( العيياء وليييس ييالميم ألدر نييا سيير "الد م ار ييية" األمريكييية
المستثمرة فى افغانستاي!!
أم ييا عل ييى أرض العي يراق ،فت ييدور حي ير إقت عي يية تدميري يية ال مك يين وص ييفها إال الغ ييل
األسييود ،وكلييك سييبب ييل مييا اسييت دمته ال يوات الغايي ية ميين أسييلحة اسييحة ف ييد أقيير

األمريكي ييوي أنه ييم اس ييت دموا ف ييى حي يربهم األول ييى عل ييى العي يراق (ح يير تحري يير ال وي ييت

1/16ي ، 1991/2/27مييا ع يادل سييععة أضييعاا مييا تييم اسييت دامه ييوة تدميرييية علييى
هيروشيما ونا اياكى فى نها ة الحر العالمية الثانية
وقييد أوضييحت ريييدة "اإلندبنييدانت" البريطانييية أي نتيايية هييذا ال ييذا المييدمر يياليورانيوم

ه ييو نص ييف ملي ييوي ف ييل ع ارق ييى مص ييابوي الس يير اي ،إض ييافة إل ييى وف يياة ملي ييوي ف ييل
سبب األمراض اإلشعاعية ،إضافة إلى إرتفاا نسعة التشوهات فى المواليييد ،وإنعكييا
كلك على األ يال ال ادمة

والغري ييب ،ف ييى مس ييتو .الوقاح يية الي ي إنس ييانية ،أي تعل يين و ايرة ال ييدفاا األمريكي يية أنه ييا

" سييوا تسييت دم قييذائف اليورانيييوم المنضييب فييى حربهييا ضييد الع يراق للم يرة الثانييية" ،أ.
ف ييى الغ ييرو األمريك ييى -البريط ييانى ال ييذي ب ييدأ ف ييى م ييار  2003وال ي يرال حت يى اري
وضر الع ارق للمرة الثانية اليورانيوم المنضب عنى إقت ا وإ ادة ث ثين المائيية ميين
الشعب العراقى ورغمها ،يتواصل الصمت
وت ميين خطييورة هييذا اليورانيييوم فييى أنييه يييدمر البي يية والحييياة لسيينوات ال عييرا مييداها إال

حررتهي ييا الفائ ي يية
هللا فال ذ في يية التي ييى تحتي ييوي علي ييى كلي ييك اليورانيي ييوم تشي يتعل لدر ي يية أي ا
تصهر معدي الفوالك وتستمر فى إختراقه حتى تحيله إلييى رميياد ،رميياد ععييارة عيين كرات
إشعاعية تتطاير فى الاو لتصيب ل ما ومن تمر عليه!
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وإي اني ييت الحي يير األولي ييى علي ييى الع ي يراق قي ييد دارت خ ي يارج المي ييدي وفي ييى مني ييا ق شي ييعه
ص ييحراوية ،في يتي الغ ييرو األمريك ييى  -البريطي يانى الح ييالى ت ييم وي ييتم داخ ييل الم ييدي ارهل يية
السييكاي ي وهيو مييا مثييل ارثيية مرععيية النسييعة للشييعب الع ارقيى ألي التلييوث اإلشييعاعى
منتشر فى مدي وسط و نو العراق بنسعة عالية

وال أدل على العنف التدمير .ل افة األسلحة المست دمة ضييد العيراق إال كلييك الت ثيييت
الوحشى لل صف الاو .الذي إنهالت ه الوال ات المتحدة على غييداد ،خاصيية قصييفها

لييث ث فييرق مدرعيية عراقييية للحيير الامهييور .نابييل نووييية ت تيكييية ،عنييد تحييرك هييذا

الفييرق لتحرييير مطييار صييدام وهييو مييا أوضييحته آنييذاك قنيياة الارييرة فييى أبريييل ،2003
ووصل عدد ضحا اا إلى عشرات ارالا ،تع رت ثثهم من الو ود!

وإ يرام الوال ييات المتح ييدة ف ييى إسييت دام اس ييلحة نووي يية وأس ييلحة دمييار ش ييامل ف ييى حربه ييا
إلحييت ل الع يراق لييم ع يد خافيييا ،فمييا أكثيير األ حيياث والم ار ييع التييى ارحييت تتنيياول هييذا
المأسة اإل رامية التفصيل ،نذ ر منها على سبيل المثال ما تناوله مارك ييافنى فييى
حث مطول ،صدر فى أغسطس  ،2007حييول خطييورة اليورانيييوم الم ضييب ،ال علييى
ميين يل ييى عليييهم فحسييب وإنمييا علييى ميين سييت دمونه أ ضييا ،ومييا تعييه سييتيفن مور يياي
فى فبراير  ،2008حيث اوض " :اي يعم إنتصار األمريكاي السهل وإحييت لهم العيراق
لييم ي ييتم إال سييبب إس ييت دامهم الاع يياي ل نابييل نووي يية واس ييلحة يماوييية لموا ه يية م اوم يية
اسلة ميين العي ارقيين ،وخاصيية لنسييف ضييعاط الحيير الامهييور .الييذين تع ييروا إحت ارقييا

فى لحظة"!
وق ي ييد أوردت ش ي ييهادة الاعط ي يياي إري ي ييك م ي ييا ،.أح ي ييد الع ي يياملين الس ي ييا ين ف ي ييى الم ي ييابرات
األمريكية ،الذي شف عما أ لق عليه" :السيير ال بييير لسي وط مطييار غييداد" واسييت دام
الغراة ل نابل نووية موضحا أي افة األسييلحة الهاومييية األمريكييية اري مييرودة بيرؤو
نووية و يماوية ،ما أنهم قد است دموا قنابل النا الم ضد الم اومة العراقية!
والغريب عد ل هذا الدمار اإل رامى الذي فرض قه ار عليى العيراق ،أي حيياول بييوش
وشيير اا تييوريط الع يراق فييى معاهييدة تعييد ترسييي ا وقحييا لييذلك اإلحييت ل ،ويس يعى ب يوش
اهدا إلقرار هذا المعاهدة قبل نها ة شييهر يوليييو  ،2008أ .قبييل نها يية مييدة رئاسييته،
ل ييي يلييرم بهييا ميين هييو آت عييدا اسييتمرار إح يت ل الع يراق ي وكلييك عكييس مييا وع يد ييه
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اراك أوباما ،المتوقع فويا الرئاسة ،فييى حم تييه اإلنت ابييية سييحب الانيود األميريكيين
ميين العيراق فميين طليع علييى بنييود هييذا المعاهييدة ال بييد وأي اييرم أنييه مييا ميين ع ارقييى
أصيل سي بل التوقيع عليها حتى وإي اي من أكثر الموالين للحت ل!

كما اي هناك م شرات أخر .تدل على نييية الغيراة فيى الع يياء ،فمين بييين األكاكيييب التييى
صيياغتها اإلدارة األمريكييية إع ي ي رحيله يا عيين الع يراق مييا اي تسييتتب األمييور ف يييت
مكيين لعاقييل أي صييدق هييذا ال ييول عنييدما علييم أي هييذا اإلدارة األمريكييية ت ييوم بتشييييد
سييفارة لهييا فييى العيراق ،المنط يية ال ضيراء ،علييى مسيياحة  104فييدانا ،تضيم  27مبنييى
أساسيا

ا األماكن الترفيهية! وإكا علمنا اي الفداي حوالي أربعة آالا متي ار مربعييا

ت ريع ييا ،ف ييتي مس يياحة ه ييذا الس ييفارة تعن ييى  416000= 4000×104مت ي ار مربع ييا ي وه ييي

مسيياحة ال ت فييي لسييفارة وإنمييا لمدينيية سييكنية أسييرها! وهييو مييا يييدل علييى أنهييم يرتبييوي
إلحت ل ويل المد.
وبينمييا تتصييارا تلييك األحييداث أكاكيبهييا لترسيييخ الو ييود اإلسييتعمار ،.تتسييابق األخعييار
عن قر إندالا الهامة اإلستعمارية ال ادمة على دولة إييراي اإلسي مية ورغييم تعييدد

"الحايين" التييى قييد تبييرر ضيير إي يراي ميين المنطييق األمريكييى ،ومنهييا البرنييامن الن يوو،.
والبترول ،أو بيعه عملة غييير الدوالر ي فييى الوقييت الييذي تفييرض فيييه السياسيية األمريكييية
التعامل الدوالر ،و لها أسعا

و يهة فى نظيير المعتييد .العاحيث عيين "حاين" ليضييفى

شييرعية عل ييى إ ارم ييه إال أي الس ييبب الحاي ييى وغي يير المعل يين ه ييو النظ يام اإلقتص يياد.
إليراي
فتيراي هى الدولة اإلس مية الوحيدة فى العالم التى تتعع النظام اإلقتصيياد .اإلسي مى
وترفل مبدأ التعامل الربييا أو األربيام المر عيية مييا هييى متععيية فييى النظييام ال أرسييمالى

الغرب يى ،وخاصيية ال ييائم عليهييا قييروض البنييك الدوليية وصييندوق الن ييد وهييو مييا تتناولييه
العاحث يية إيل ين ب يراوي ف ييى واح ييد م يين أه ييم ال ت ييب الت ييى تناول ييت قض ييية الرب ييا والمص ييارا

الغربية فالرب المر ب بواقييع  % 20عييد السي م الييذهبى الييذي سييم إلتحيياد البنييوك
العالمى السيطرة على الموارد المالية للعالم فمييث اليرب المر ييب لمائيية دوالر اعلهييا
تتضاعف فى أربعة أعوام أما فييى عشيرين عامييا ،وهييي المييدة التييى ت ييدم بهييا ال ييروض
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للييدول النامي ية ،فالمائيية دوالر تصييع  3834دوال ار! وهييو مييا فسيير يفييية نهييب العييالم
الثالث
وفييى تييا

عن يواي "المأسمماة واألمممل" ،يتنيياول ييارول ييوينالى هييدا البنييوك الدولييية

التييى ترمييى إلييى خلييق نظييام إقتصيياد .عييالمى فييى أيييدي ال طيياا ال ييام ،قييادر علييى
السيطرة على النظام السياسى ل ل بلد وعلى اإلقتصاد العالمى فى مامله نظييام تييتم
السيييطرة عليييه صييورة إقطاعييية عيين ريييق البنييوك المر رييية التييى تتعيياوي عيين ريييق

إتفاقيات سرية فيما بينها
وتعييد إي يراي ميين البلييداي النييادرة التييى افلتييت ميين نظييام ال ص صيية العييالمى ،وناحييت
كدولي يية في ييى الناي يياة مي يين مصي يييدة إن في يياض سي ييعر العمل ي ية رغي ييم الع وبي ييات اإلقتصي يياد ة

المفروض يية عليهي يا ول ي ييد تمكي يين عي ييل ال بي يراء المسي ييلموي مي يين عمي ييل نظي ييام مصي ييرفى

إس مى بديل للنظام الرأسمالى العالمى ال ائم علييى الربييا و"المشييكلة" النسييعة لييلدارة
األمريكييية هييى أي إي يراي مهورييية إس ي مية د م ار ييية ،ت ييوم بتطبيييق معييا.ء اإلس ي م
معنويي يا وقض ييائيا وسياس يييا ،وخا ص يية نظام ييا إسي ي ميا ال يلا ييأ للرب ييا وإنم ييا عتم ييد عل ييى
المشييار ة فييى األربييام

ميا اي السيييادة المالييية تعييود علييى الحكوميية بييدال ميين أي تعييود

علييى البنييوك ال اصيية وبييذلك فييتي الحكوميية اإليرانييية تعييد ميين الحكومييات النييادرة التييى
ليست لها ديوي خار ية ت ريعا!

وإكا م ييا تأملن ييا الوض ييع م يين و ه يية نظ يير السياس يية األمريكي يية ،الت ييى اه ييدت س يينوات،
وبترتيعات مهولة فى تضافرها ،إلقت ا اليسار ي حتييى ال ت يوي هنيياك أنظميية بديليية عيين
السياس يية اإلس ييتعمارية اإلمبريالي يية ،ف ييتي قي ييام إيي يراي بتطبي ييق نظام ييا إقتص يياد ا إسي ي ميا

نا ح ييا ،مك يين أو م يين الوا ييب وم يين الض ييرور .أي تتعع ييه ييل الي يدول اإلسي ي مية ف ييى
العالم ،أ .انه مكنه اإل احة النظام اإلقتصيياد .ال أرسيمالى الميتحكم فييى إقتصياد ات
العالم ،فهنا ،وفى نظر إدارة البيت األبيل ،فتي إيراي "تسييتو ب" الع وبيية ييأي تفييرض
عليه ييا "الد م ار ي يية" األمريكي يية! ومثلم ييا أ اح ييت السياس ية األمريكي يية النظ ييام السياس ييى

اليسار ،.فمن المنط ى اال تتورا عن إقت ا النظام اإلقتصاد .اإلس مى اإليرانى
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وف يى  29يونيييو  2008نش يرت ريييدة "لومو ممد" الفرنسييية المسييائية خب ي ار ييول أي قييادة
ال ييونار األمريكييى قييد رضي وا ،فييى نها يية عييام  ،2007لطلييب ال يرئيس ييورج بييوش

بتمويييل عملييية تصييعيد ذرييية للعمليييات الس يرية ضييد إي يراي ل ل ليية النظييام ي وكلييك وف ييا
لتح ي ييق نشي يرا الص ييحفى س يييمور هي ييرش ،ص ييعام ي ييوم األح ييد  29يوني ييو ،علي يى موق ييع
إنترنت مالة "ذا يو موركر" األمريكية ،و شف فيه عيين وثي يية سيرية تييدور حييول "هييدم
الطموح ييات النووي يية إليي يراي وإض ييعاا الحكوم يية بتط ييوير النظ ييام" والمبل ييغ ال ييذي أقي يرا

ال ونار هو  400مليوي دوالر

مييا أوضي هيييرش أي ال يوات األمريكييية قييد بييدأت

فع عملياتها الت ريبية فى األراضى اإليرانية عبر نو العراق"
ويع ى الس ال مطروحا على ل أصييحا

ال يرار المسييلمين ،الييذين يهرولييوي ويسيياندوي

ويدعموي ال ياي اإلسييتعمار .األمريكييى ،اليييس ميين العييدل والمنطييق أي تتضييافر هييود
ك ي ييل ال ي ييدول اإلس ي ي مية لمس ي يياندة يانه ي ييا وص ي ييد هام ي يية شرس ي يية ،س ي ييعى إليه ي ييا الغ ي يير
المتعصييب حثيثييا إلن يياك إف سييه المتعييدد الابهييات؟! هاميية ترمييى إلييى إقييت ا اإلس ي م
والمسلمين ،أم ال يلتم تحتا وي إلى مريد من األدلة والبراهين؟
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"ال يو د شىء حتاج إلى األكاكيب لتدعيمه إال ال ذ "!

به ييذا العع ييارة الم ييو رة المري يرة يب ييدأ ر ييل ال ييانوي ويي ييت ه ييويلس الفص ييل الثال ييث م يين

كتا ييه" :التحريمممف فمممى المسممميحية" أ .إن ييه إل ييى كل ييك الح ييد ي يير .وي ييد "أي أص ييول
الد انة المسيحية حيط بها الظ م نتياة ل صر تيه من ال لييط والتناقضييات والتحريييت
فييى تاري هييا ونصوصييها األولييى خاصيية ،حيييث أنييه ميين المحييال الحصييول منهييا علييى
أ .خيط من الح ائق التاري ية أ .در ة من در ات الث ة" (صفحة 90

كل ييك أن ييه ي يير .أي إص ييحاحات العه ييد الادي ييد المنس ييوبة إل ييى ثماني يية م يين الحي يواريين ت ييم
تاميعها من حوالي مائتين نص مييرور طلييق عليهييا أنا يييل ،وأعمييال رسييل ،ورسييائل
فهييى مكتوبيية ييأد .أسييماء غييير التييى هييى معروفيية بهييا وبعييد وقييوا األحييداث ييأكثر ميين

قري! وهي التى أخذ منها ما عييرا النصييوم المعتمييدة "الملهميية" التييى تمثيل التيياريخ
األول ييى للمس يييحية ف ييل ن ييص منه ييا يتض ييمن م يين التحري ييت والتن يياقل م ييا اعل ييه فن ييد
مصداقية النص ارخر
والييدليل الييذي دمييه علييى و ييود األنا يييل المتضيياربة آنييذاك ،قييول بييولس الرسييول إلييى
أهل غ

ية" :إنى أتعاب أن ييم تنت لييوي هكييذا سييريعا عيين الييذي دعيياكم بنعميية المسييي

إلى إنايل آخر (

 ،ول ن إي شرناكم نحن أو مي ك ميين السييماء غييير مييا شيرناكم

فليكن أناتيما (أ .ملعونا

ما سع نا ف لنا أقول اري أ ضييا إي يياي أحييد م يعشيير غييير

مييا قبلييتم فليييكن أناتيم يا" ( 9-6 :1ويش يير أ ضييا إلييى رسييالته إلييى أهييل رومي ية التييى
ييول فيهي ييا" :وأن ييا أعلي ييم أني يى إكا

ي ييت إل يييكم سي ييأ ىء في يى مي ييلء بر يية إنايي ييل سي ييوا"

(15:29
وي رج من هذا اال ات أنه اي يو د إنايل ليسوا ي وكلييك هييو اليوارد ك يرا فييى ال يرآي

ال ريم ،والذي تم استععادا لفرض ما تم نسيياه وف ييا لألهيواء عبيير الماييامع فييى ال ييروي

األولى وأنييه انييت تو ييد أنا يييل أخيير .متداوليية أ ييام بييولس ،بييدليل أنييه حييذر األتعيياا
من اإلنسياق لها وهو ما تناولناا التفصيل فى تا

"المساومة الكبر " الذي أوردنييا

فيه ال طا /الم دمة الذي تعه ال د س يروم ،إلى العا ا داميياي ،الييذي يياي قييد لييب
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منه فى ال ري ال ار ع أي ضم ويدمن كلك العدد ال بير من األنا يل المتضاربة وي يرج
يو ييد أ ض ييا

منه ييا بتل ييك النص ييوم المعروف يية حالي ييا اس ييم "العه ييد الادي ييد" وال ط ييا
م حق هذا ال تا

بييل وف ييا لمييا ولييه بييولس فييى رسييالته إلييى أهييل رومييية أنييه يياي لد ييه إنايلييه الش صييى
الذي يعشر ه وال يو د بين األنا يل المعتمدة الحالية ،ف يت يتم اسييتععاد إنايييل ميين
ع ييد م س ييس المس يييحية الحالي يية؟! إك ييول ب ييولس" :ولل ييادر أي يثب ييت م حس ييب إنايل ييى
وال ارية بيسوا (

" ( 25 :16إال أي اي هناك من وم تإلنت اء لغرض ما؟!

أم ييا ع يين تحري ييت الوث ييائق ومنه ييا األنا ي ييل والع ائ ييد وال ي يوانين ،فنط ييالع ف ييى الموس ييوعة

ال اثوليكية" :أنه ال تو د أ ة إشارة فى العهد الاديد إلى أ .قانوي أو ع يدة قد سييلمها
سييوا أو الحواريييوي إلييى ال نيسيية ،وال أ يية شييهادة علييى أي هييذا النصييوم موحيياا ميين

عنييد هللا" (ج 3صييفحة  274وأي بدعيية اإللهييام ه ييذا هييى ميين الع ائييد التييى فرض ييتها
ال اثوليكية خاصة فى مامع ترانت عام 1546
ونطالع بهذا الصدد فى نفس الموسوعة ال اثوليكيية" :أي األنا يييل األصييلية ال تتحييدث
عن ال ثير من تفاصيل حياة ربنا سوا ،وال عن العذراء المعار ة وال د س يوسف

وإي ه ييذا الص ييمت م يين ان ييب الحي يواريين ل ييم ي ييرق للعدي ييد م يين المس يييحيين الفض ييوليين

المتعطشين إلى التفاصيل

ف ييام المتحمس ييوي اإلس ييتاا ة إل ييى ه ييذا المطال ييب ص ييياغة العدي ييد م يين األس ييا ير

الرومانسي ييية والتفاصي يييل ال رافيي يية ،و اني ييت نصوصي ييهم ت بي ييل علي ييى أنهي ييا ح ي يائق وقي ييام

ال اثولي ييك والغنوص يييوي م ييلء ه ييذا الفا يوات ،وتع يرا تا يياتهم اس ييم "التريي ييت ال ييورا"
(ج 1صفحة 606

كما تعرا تلك ال ييروي األولييى فييى الد ارسييات الحديثيية اسييم "عصيير اردا
أ .تلييك النصييوم واردا

األبو ريفييا"

التييى اسييتععدتها ال نيسيية لييذلك ليييس غريييب أي يبييدأ لوقييا

إنايله قييائ فييى ار ييات األولييى" :إكا يياي ثيييروي قييد أخييذوا بتييأليت قصيية فيى األمييور
المتي نة عندنا ما سلمها إلينييا الييذين ييانوا منييذ البييدء معيياينين وخيداما لل لميية أريييت أنيا
أ ضا إك تتععت ل شىء من األول بتدقيق أي أكتب على التوالى (
النصوم ليست فى نظر من تبوها إال مارد قصص!
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"! أ .أي هييذا

ومي يين بي ييين تلي ييك النصوم/ال صي ييص المكتوبي يية ورعي ييا أو ترييفي ييا ،رسي ييائل اسي يم سي ييوا،
ورس ييائل تبته ييا الع ييذراء مي يريم ،والت ري يير ال ييذي تع ييه بي يي
محاكمة سوا ،ورد اإلمب ار ور تيبريو

ومحاكمة بي

س إل ييى اإلمب ار ييور ح ييول
س ،والوثييائق الرسييمية للشيييوا

الروميياي حييول سييوا ،واألنا يييل والرسييائل واألعمييال التييى تبهييا ييل واحييد ميين الرسييل،
والوث ييائق الرس ييمية ل يوانين ال نيس يية وإدارته ييا االت ييى تبه ييا الرس ييل اللغ يية اليوناني يية (!! ،
وس ييا ت الع ييابوات األوائ ييل والتسلس ييل الرس ييولى له ييم ،إض ييافة إل ييى العدي ييد م يين الوث ييائق

"الورعة" األخر.

وم يين ب ييين ه ييذا الوث ييائق الورع يية المريف يية ،م ييا أس ييندته الم سسي ية ال نس ييية إل ييى ال ييد س
أ انيياييو  ،ورلييت تفرضييها علييى أنهييا "ع ائييد" حاياييية حتييى ال ييري السييا ع عشيير ،ثييم
ثبي ييت ييفهي ييا! وهي ييو م ي يا ي ي ييدا الم ي ي را البريطي ييانى يب ي يوي ،الي ييذي ي ييول" :إي ال ي ييد س

أ ناييو

ليس م لف الع ائد المنسوبة إليه ،إك أنها لييم ت تييب إال عيد مييروم مائيية عييام

عل ييى وفات ييه وتم ييت تابته ييا ال تيني يية ف ييى إح ييد .الم ا ع ييات الغربي يية وق ييد إن ييدهر
ناديو  ،ا ريارك ال سطنطينية من صياغتها حتى أنه أعلن قائ إنهييا أعمييال ر ييل
سكراي" (صفحة 598
أما خطابين سوا إلى "الملك أ عار" فهى تمثل ملمحا يدين ل هييذا الطاحونيية اليدائرة
ف ييى عملي ييات تروي يير ال ت ييل وال تهي يدأ! ف ييتي ان ييت األنا ي ييل ص ييادقة ي عل ييى ح ييد ق ييول
وييت هويلس "فما حا ة كلك الر إلى أكاكيب ورعة ل ي ضفي عليها مصييداقية؟
وال أدل على كلك ال ذ

إال تلك ال طا ات المكتوبة

ط يد سوا"

وتشير الموسوعة ال اثوليكية إلى أي هذا ال طا ات قد قام أس ف الايصيرية بترويرهييا،
رغييم مييا ولييه الم ي را أوسيييبيو

أنييه ش صيييا ي ي من ييأي هييذا الم ارس ي ت التييى دارت

بين سييوا وأ عييار ملييك أد سية حاياييية! والم اييل هنييا أي أوسيييبيو

هييذا هييو الييذ .قييد

قام بترويرها ،إك نطالع فى صفحة  610ميين الموسييوعة ال اثوليكييية" :أنييه قييام ش صيييا
بتر متها عن الوثائق السريانية المو ودة فى بلدة أد سة"!
والمضحك ال اشف لهذا األكاكيب أي اسم أ عار هذا لم كيين اسييما لحيياكم معييين لبلييدة
أد سة وإنما هييو ل ييب طلييق هنيياك علييى أ .حياكم ،مثلمييا تطليق لميية قيصيير علييى أ.
إمبر ور رومانى ،أو لمة فرعوي على أ .ملك فى مصر ال د مة!
ا
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وال نود الدخول هنا فى تفاصيل تدين الحواريين أنفسهم ،وتثبت ترييت تلييك النصييوم
المنس ييوبة إل يييهم ،وت ف ييى اإلش ييارة إل ييى م ييا نطالع ييه ف ييى أعم ييال الرس ييل كاته ييا" :فلم ييا أروا
مااهرة طر ويوحنا وو دوا أنهما إنساناي عد ما العلم وعامياي تعابيوا" (13 :4

وي د وييت هويلس "أنهم ييانوا ميعييا ميين نفييس اليينمط ومتاانسييوي تمامييا ،إك ييانوا
ععارة عن ف حين وصيادين وعمال ه ء ومن العوام"
ب ييل إي نف ييس أسي يرة س ييوا ان ييت تنظ يير إلي ييه عل ييى أن ييه م ت ييل ع لي ييا ،وهي يو م ييا نطالع ييه
بوضوم فييى إنايييل مييرقس" :ولمييا سييمع أقربيياؤا خر يوا ليمسييكوا ألنهييم قييالوا إنييه م تييل
وأمييا ال تع ية الييذين نرل يوا ميين أورشييليم ف ييالوا إي معييه علربييول" ( 21 :3و 22أ .أنييه

(والعي يياك يياهلل

يياي تح ييت س يييطرة الش يييطاي! وه ييو نف ييس م ييا نطالع ييه أ ض ييا ف ييى إناي ييل

يوحنا " :ف ال ثيروي منهم ه شيطاي وهو يهذي لماكا تستمعوي إليه" (20 :10

لذلك ميين المحييال تنيياول ييم التحريييت والتروييير اليوارد النصييوم الدينييية وال نسييية فييى
هييذا الحييير ،وت فييى اإلشييارة إلييى أي الييرقم الييذي يياي مطروحييا لمييا تضييمه ميين تحريييت
وتروييير هييو  ،150000ومييع إكتشيياا العديييد ميين الوثييائق وت اري يد الد ارسييات التاري ييية
واللغوييية قييد تضيياعف هييذا العييدد ،لي ييول أحييدهم أي عييدد التحريييت والتروييير والتنيياقل
المو ييود العهييد الاديييد أكثيير ينييا ميين عييدد لماتييه!! لييذلك ليين نتنيياول هنييا إال أهييم مييا
عي يرا ف ييى الت يياريخ م يين أش ييهر أعم ييال التروي يير ال نس ييى وأحطه ييا ،وه ييى :وثي يية "مع يية
قسطنطين"

وثيقة "هبة قسطنطين"

147

تعنى ععارة "معة قسطنطين" ) ،(Constantin's Donationمنذ ال روي الوسطى ،الوثي يية
المييرورة اسييم اإلمب ار ييور قسييطنطين األكبيير والتييى ييال إنييه مو بهييا قييد قييدم ممي يرات
وممتل ات ال يتصورها ع ل للعا ييا ولل نيسيية وم طو يية الوثي يية ال د ميية المعروفيية منييذ

ال ري التاسييع مو ييودة سيم الم طو ييات ال تينييية المكتعيية ال ومييية فييى يياريس ،تحييت
رقييم  ،2777وف ييا لمييا هييو وارد ف يى "الموسمموعة الكاثوليكيممة" ،وتحمييل الوثي يية عن يواي:
"وثي ة معة اإلمب ار ور قسطنطين" ،وهي مو هيية ميين اإلمب ار ييور قسييطنطين إلييى العا ييا

سيلفستر األول ( 314ي  ، 335وتت وي من رئين

والاي ييرء األول منهي ييا عني يواي" :اإلعتممم ار " ،ويشي ييرم فيي ييه اإلمب ار ي ييور يي ييت تي ييم تعليمي ييه

معيياد.ء المسيييحية علييى يييد العا ييا سيلفسييتر األول ،وي يير ت مانييه المسيييحية ،ويتحييدث
عن تعميدا ،و يت أي العا ا قد شفاا وعافعه من مرض الطاعوي

وقبييل اإلنت ييال إلييى الاييرء الثييانى واأله يم ميين الوثي يية ،تاييدر اإلش يارة هنييا إلييى أي افيية
الم ار ييع الن د يية التاري ي يية الحديث يية تش ييير إل ييى أي اإلمب ار يور قس ييطنطين يياي رافض ييا
لف يرة تأليييه السيييد المسييي  ،وأنييه لييذلك يياي ميين أتعيياا األس ي ف أريييو

ال يرافل لتأليييه

س ييوا ،وأن ييه ل ييم ب ييل التعميي يد ي م ييا ول ييوي ،إال وهي يو عل ييى في يراش الم ييوت أم ييا ت بل ييه

للمسيييحية والسييمام للمسيييحيين ممارسيية ع يييدتهم مييثلهم مثييل يياقى الييد انات المو يودة
ف ييى اإلمب ار وري يية ،ف ييذلك م يين أ ييل توحي ييد اإلمب ار وري يية وإدخ ييال المس يييحيين ال دم يية
العسي ييكرية ،إك أنهي ييم ي ييانوا رافضي ييين التانيي ييد حكي ييم اي المسي يييحية األولي ييى اني ييت تحي ييرم
ال تل!! وحين نستر ع م الم يين التى تم قتلها عييد كلييك اسييم المسيييحية ال نملييك إال
التعاب اإلستعاكة اهلل عر و ل

وف ييى الا ييرء الث ييانى م يين الوثي يية المعن ييوي "الهع يية" ،ييوم قس ييطنطين التن ييايل إل ييى العا ييا

سيلفس ييتراألول ،و ييل م يين

لف ييه ،ع يين المل ي ييات التالي يية :مو ييب أي العا ييا ع ييد خليف يية

ال ي ي ييد س طي ي يير في ي ييتي لي ي ييه األولويي ي يية علي ي ييى العطريار ي ي ييات الشي ي ييرقية التاليي ي يية :إنطاقيي ي ييا،
واإلسكندرية ،وال سطنطينية ،وال د

و ذلك األولوية على افة أس فيات العييالم وقييام

التن ييايل للعا ييا ع يين قص يير التي يراي ،وه ييو أكب يير وأ م ييل قص يير ش يييد حت ييى كل ييك الوق ييت
وتنص الوثي ة على أي ايليكا مدينيية التيراي فييى رومييا والتييى بناهييا قسييطنطين سييتت أر
كافيية ال نييائس و ييذلك نيسييتا ال ييد س طيير وال ييد س بييولس وهنييا تاييدر اإلشييارة إلييى
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أي نيسيية الت يراي هييذا رئيسييها الف يير .هييو رئيييس فرنسييا ،مثلمييا يياي ال يرئيس الفرنسييى
األسييبق يياك شيييراك رئيسييها الف يير ،.وهييو أول مييا فعليه العا ييا بنييد كت السيياد

حينما تولى نيكوال سار وي .رئاسة فرنسا وك را قائ  " :انه أصع

عشيير

حمييل ل ييب اليرئيس

الف يير .ل نيسيية سيياي يياي د .الت يراي" ي وهومييا كشييف عيين حاي يية الييدور الييذي ي يربط
رئيس فرنسا ال نيسة رغم التشدق العلمانية وفصل الدين عن الدولة

وتواصل وثي ة قسطنطين المرعومة ترويد نيسييتا طيير وبييولس ممتل ييات ثرييية

مييا

وهب العا ا ل ب رئيس أساقفة روما ،الذي مكنه من إسييتاعال أعضيياء مالييس الشيييوا،
وأني ييه سيحصي ييل علي ييى نفي ييس الت ي يريم والمميي يرات التي ييى حصي ييل عليهي ييا أعضي يياء مالي ييس

الشيوا ومثلها مثل اإلمب ار يور ،فييتي نيسيية رومييا سييوا كييوي لهييا الحاشييية ال اصيية
بها ،و اقم الضيافة ال ار ى والداخلى ،والحر الداخلى وال ار ى

مييا سييوا ييينعم

العا ي ييا ب ي يينفس الح ي ييوق الف ري ي يية والتعايلي ي يية ي يياإلمب ار ور ،وم ي يين بينه ي ييا إرت ي ييداء الت ي يياج
اإلمب ار ي ييور .والي ييرداء ال رمي يير .وإ مي يياال افي يية الع مي ييات والشي ييارات ال اصي يية ي ييالتميير

اإلمب ار ييور .إال اي العا ييا سيلفسي يتر ق ييد أب ييى أي ض ييع علي يى أرس ييه آني يذاك تا ييا م يين
الذهب ف ام قسطنطين بترويدا التاج األبيل المرتفع
وتضيت الوثي ة أي اإلمب ار ور قد أضفى على العا ا شرا الت ريم الذي حصل عليييه
الفار و وادا واألدهى ميين كلييك ،تضييت الوثي يية أي اإلمب ار ييور قسييطنطين قييد ميين
العا ا و ل من

لفونه من عدا إضافة إلى قصر التراي مدينة روما و ييل الم ا عييات

التى من حولهييا و افيية مييدي إ طاليييا و افيية المنييا ق الغربييية للمب ار ورييية! ونظي ار لعييدم
مع ولي يية ه ييذا الهع يية الت ييى تا ييرد اإلمب ار ييور م يين ييل ش ييىء واعي يية ،ت ييورد الموس ييوعة
ال اثوليكية الارئية ال اصة منحه افة مدي إ طاليا للعابوية ،ال تينية ،وهذا نصها:
"Tam palatium nostrum, ut prelatum est, quamque Romae urbis, et omnes
Italiae seu occidentalium regionum provincias loca et civitates".

وتواصل الوثي ة العايعة قائليية إي اإلمب ار ييور قييد اقييام لنفسييه مدينيية ديييدة فييى الشييرق،

تحمي ييل اسي ييمه ،وأني ييه س ي يوا ينت ي ييل إليهي ييا هي ييو وحكومتي ييه ،مي ييا اني ييه ال اي ييوي أي كي ييوي
للمب ار ور أ .سلطة فى المكاي الذي أقام هللا فيه م ار لرئيس الد انة المسيييحية! و ييم

149

من رم ترا اسم هللا الوثائق الرسمية المرورة التى سرعاي ما يييتم اإلعتميياد عليهييا
"كوثي ة رسمية" لتتواصل اللععة
وتنتهي الوثي ة صب اللعنات على ل من اروء على م الفة هذا الهعييات مييع تأكيييد
أي اإلمب ار ور قد وقع عليها

ط يدا ش صيا ووضع الوثي ة بنفسه على قبر ال ييد س

طر
ونطالع فى نفس الموسييوعة ال اثوليكييية :وممييا ال شييك فيييه أي هييذا الوثي يية مييرورة ،وتييم

افترائه ييا فيم ييا ب ييين ع ييامى  750و 795م وق ييد ت ييم إثع ييات ترييفه ييا من ييذ ال ييري ال ييامس

عشر فال اردينال ني وال د .ييو اي يتحييدث عنهييا فييى أعمالييه عليى أنهييا "وثي يية أبو ريفييا"
أ .مسي ييتععدة وليسي ييت في ييى متني يياول الامهي ييور! وبعي ييد عي ييدة سي يينوات قي ييام لي ييورنرو في ييال
) ، L.Vallaفي ييى عي ييام  ،1440تثعي ييات ترويي يير هي ييذا الوثي ي يية كي ييل تأكيي ييد

مي ييا توصي ييل

ر ينالييد بيكييو أس ي ف تشيسسييتر ( 1450ي  1457إلييى نفييس النتييائن فييى حثييه حييول:
"التعتيم على أكثر ما يدين ر ال ال نيسة"

ورغمها ،رل است دام الوثي ة سار .التداول فى األقبية العابوية على أنها أصييلية حتييى
قام الم را ال اردينال ارونيو  ،من مدينة سو ار ممل ة نابولى آنذاك ،اإلعتراا فييى
"الحولي ي يات ال نسي ييية" التي ييى ي ي ي را فيهي ييا لل نيسي يية ،ي ييأي وثي ي يية "الهعي يية " وثي ي يية مي ييرورة
وبييارونيو

عييد ميين الييذين يتب يوأوي الصييدارة عييد الم ي را أوسييبيو

و همييا ميين أ يياء

ال نيسة!

وال غ ار يية فييى عملييية ال شييف الفاضييحة هييذا ،فمنييذ ال ييري ال ييامس عش ير ب يدأت ب يوادر

عملي يية الن ييد الت يياري ى للم سس يية ال نس ييية و ييل م ييا اقترفت ييه م يين تروي يير وتحري ييت ف ييى
م تلف الوثائق الرسمية منها والدينية
وقد قام المرور الرسمى لهييذا الوثي يية اسييت دام العديييد ميين السييلطات التييى قييام ييل ميين
روي ييرت ويي ييومر والعدي ييد غيرهم ييا بتفني ييدها العح ييث العلم ييى واللغي يو .فبدا يية الوثي يية

ونهايتهييا م ل يدة ميين وثييائق حاياييية حتييى تبييدو الصييياغة رسييمية بيعييية إال أي المييتن
نفسه قد شف عن عمليات التروير است دام لغة وععارات لييم ت يين مو ييودة أو سييائدة

فى ال ري ال ار ع أ ام قسطنطين! ومنها ععارات قد وردت فى قي اررات "مامييع األ ونييات
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"المنع ييد فييى ال سييطنطينية ع ييام  ،754أو عع يارات ميين " كتمماب البممابوات" الييذي ض ييم
خطا ات من ابوات ال ري الثامن ،والمعروا تاري يا أي قسطنطين من ال ري ال ار ع!

وف ييى نف ييس ه ييذا الوثي ية الم ييرورة أو المعروف يية أنه ييا تمث ييل "أش ييهر وأكب يير وأح ييط عملي يية
تروي يير في ييى الوث ييائق العابويي يية" ،ل ييم ت لي ييو مي يين إث ييارة األسي ي لة والتناقض ييات حي ييول يفيي يية
صييياغتها والف يرات التييى أضيييفت إليهييا وتحييت رئاسيية أ .ا ييا ميين العييابوات تمييت هييذا
اإلضافة الاديدة!
وأ ييا انييت هييذا ال

فييات الارئييية ،فاميييع ميين تناولوهييا الد ارسيية أكييدوا أنهييا تمييت ميين

أ ل تدعيم السييلطة المدنييية للعييابوات وال نيسيية ال اثوليكييية فييى حربهييا الممتييدة ونضييالها
الي يذي ال ك ييل م يين أ ييل الس يييطرة عل ييى الس ييلطتين الديني يية والمدنيي ية ،وخاص يية لتوحي ييد
إ طاليا سياسيا تحت قيادة ا ا روما ،وإضفاء سيادة سلطوية على روما أمام حكومات
الفرناي ي يية ،وحما ي ي يية اإلمب ار وريي ي يية الغربيي ي يية الاديي ي ييدة مي ي يين أ ي ي يية هامي ي ييات مي ي يين اني ي ييب
البيرنطيين

و يياي العا ييا ليييوي التاسيع أول ميين اسييت دم هيذا الوثي يية الميرورة صييورة علنييية واضييحة

ف ييى خطا ييه المو ييه ع ييام  1054إل ييى مي ائي ييل س يييروالريو  ،ا ري ييارك ال س ييطنطينية
ليوض له أي ا ا روما متلك رسميا السييلطة الدينييية والمدنييية علييى ييل اإلمب ار ورييية
كمييا اسييت دمها العا ييا أوربيياي الثييانى ،الييذي أش يعل أول حيير صييليبية ،وكلييك فييى ع يام
 1091لتدعيم مطالعه سلطته المدنية على ريرة ورسيكا

وري ييل اسي ييت دام هي ييذا الوثي ي يية المي ييرورة سي يياريا أو معمي يوال بهي ييا حتي يى ال ي ييروي الوسي ييطى،

واستعاي بها معظم ال تا

ال نسيين وال ال ري الساد

عشر ،رغيم إدانتهييا وال شييف

عي ين ييفه ييا وم ييع ثي يرة اإلنت ييادات ونش يير األ ح يياث الت ييى ت ييدينها ش ييك وموض ييوعا ت ييم
الت لييى عنهييا وثي يية ،إال أي الم سسيية ال نسييية لييم تتنييايل عيين م تلييف المكاسيب التييى
نته ييا يو ار ،مي يا في ييى كلي ييك تلي ييك الثي ييا

الفي يياخرة والح ارئي يير والحلي ييى الذهبيي يية المرصي ييعة

الاواهر ،التى هى أ عد ما ت وي عن تعاليم السيييد المسييي  ،ولييم ت يير بترويرهييا إال فييى

أواخر ال ري التاسع عشر
أما فييى "القامو

التاريخى للبابويممة" ،فنطييالع أي وثي يية "هبممة قسممطنطين" تعييد "أشييهر

وثي ة مريفة فى تاريخ العابوية" ،موضحا أي تحريرها واست دامها بدأ منذ ال ييري التاسييع
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فييى رومييا! ف ييد ورد ك رهييا ألول م يرة عييام  979م فييى وثي يية ابوييية ،وفييى سيينة 1053
فييى م ارس ي ت ني يوال األول لتييدعيم الس يلطة المدنييية للعابوييية وتييم دماهييا فييى ال ي اررات
ال نس ييية الرس ييمية الرومي يية وياله ييا م يين مهرل يية! ومن ييذ ع ييام  869يياي أسي ي ف يياريس
كتييب قييائ " :أي هييذا الوثي يية تو يد منهييا نس ي ة فييى اف ية نييائس ب ي د الغييال" ي ععييا
للسترشيياد بهييا لتح يييق مريييد ميين المكاسييب فييى ييل مكيياي ميين اإلمب ار ورييية عيين غييير
و ه حق
وبعد استعراض التطور التاري ى إلدانة هذا الوثي ة ،يوض أوليفييه يو انين ،اتييب
ه ييذا المداخل يية ف ييى ال ييامو

الت يياري ى للعابوي يية ،ق ييائ " :إي ال نيس يية ل يم تعت ييرا رس ييميا

بترييييت هييذا الوثي ية وال يياقى الوثييائق المعروفيية اسييم "ال ي اررات" المنسييوبة إلييى إيريييدور

إال فى أواخر ال ري التاسع عشر" (صفحة ! 582

أمييا وييييت هييويلس في يول" :اي نيسيية المسييي م سس ية ييذ ا أكاكيييب فييوق أكاكيييب
لتتمكن من مواصلة استتعابها وتدعيم سلطاتها الم تلسة والتى معت مو بها ثييروات
ائل يية ،وكل ييك فض ييل سلس ييلة م يين التحري ييت والتروي يير الت ييى ال س ييا ة له ييا ف ييى ت يياريخ

اإلنسانية وتعد الوثي ة المعروفة اسم "هبة قسطنطين" من أقييذر الوثييائق وأدنسييها فييى

الس ييا ت اإلنس ييانية ،ف ييى ما ييال التروي يير والتحري ييت ،م يين أ ييل أغي يراض دني يية اي يية
اإلستي ء على ثروات وسلطات مدنية"
وم يين ض ييمن ه ييذا الوث ييائق الم ييرورة الت ييى يتناوله ييا ويي ييت ه ييويلس ،وث ييائق م يين أ ييل
الحصييول علييى مريييد ميين السييلطات الدينييية والمدنييية ،ووثييائق م يرورة متعل يية ال د سييين
والشييهداء والمعا يرات ،ووثييائق متعل يية ال يانييات الرسييولية وال يوانين الرسييولية ،و تييا

العييابوات ،الييذي يييرعم تسلسييل العييابوات منييذ ال ييد س بييولس حتييى ال ييري ال ييامس عشيير

وثب يت ييفييه! فمعييروا أي المسيييحية انييت تحييار رسييميا حتييى ال ييري ال ار ييع فييى ييل

مكيياي ،ف ي ييت ك ييوي له ييا م يين حت ييل مثييل ه ييذا المكان يية الرس ييمية العلني يية؟ و له ييا وث ييائق

تتعد .ييل ميا مكيين تصييورا ميين غيير وخييداا فيمييا طلييق عليييه "عصيير اإل ميياي" الييذي
كي يياي في ييى واقي ييع األمي يير هي ييو عصي يير الظلمي ييات الي ييذي امتي ييد ألي ييف عي ييام (التزويممممر فممممى
المسيحية ،صفحات 256ي259
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أما الم را البريطييانى إدورد يبيوي في ييول عيين هييذا الدعاميية السييحرية للسييلطة العابوييية
الديني يية والمدني يية" :اي اول م يين اس ييت دم ه ييذا الوثي يية وق ييدمها للع ييالم خط ييا

م يين العا ييا

أدريي ي ياي األول ال ي ييذي رام ح ي ييث األمب ار ي ييور ش ي ييارلماي عل ي ييى أي ح ي ييذو ح ي ييذو سي ي ي اء
اإلمب ار ور قسطنطين إحياء إلسمه" ("صعود وسقو اإلمب ارطورية الروما ية" صييفحة

 741ليحصل على مريد من العطا ا!

بينما ضيت ال اتب الد تور ماكابى ،الوارد ك را فى تا

هييويلس" :إي العا ييا أدرييياي

األول قييد أقنييع شييارلماي بتأسيييس الممتل ييات العابوييية بترييييت وثي تييين ميين أشييهر وأكثيير
الوثي يائق المي ييرورة خاي ي وحر ي ييا في ييى التي يياريخ وهمي ييا "أعمي ييال ال ي ييد س سلفسي ييتر" و"معي يية
قسطنطين" وهمييا وثي تيياي توضييحاي يو ار وبهتانييا أي اإلمب ار ييور قسييطنطين قييد أعطييى

معظم إ طاليا ت ريعا معة للعابوية ،وهي وثائق تم ترويرهييا فييى ال ييري الثييامن واسيت دمها
العابوات للحصول على هذا العطا ا المهولة"
أمييا اللييورد بي ار س في ييول فيى تا ييه عيين "اإلمبراطوريممة الروما يممة المقدسمة" حييول هييذا

الوثي ة" :أنها من أكبر عمليات التروير فى ال روي الوسطى والتى تحت يعم أنها معيية

من قسطنطين ،قد تحكمييت لمييدة سييععة قييروي فييى معت ييدات الاينس العشيير .والتييى تعييد
أكبر دليل على فساد ر ال الدين فيما بين ال ري الثامن والعاش"

وأكثر ما شير إليه الذين تناولوا هذا الوثي ة العحث إلثعات ييفها ،إضافة إلى ييل مييا
ع يرا عنهييا وتييم إثعاتييه ،أي قسييطنطين قييد إعتنييق المسيييحية عييام  312قبييل أي عتلييي
المي ييدعو سلفسي ييتر األول رسي ييى العابويي يية ،وإي قسي ييطنطين لي ييم صي ييب أبي ييدا الطي يياعوي،

وبالتييالى فييتي بدعيية صييلوات العا ييا سلفسييتر التييى شييفته ال مكيياي وال ضييرورة لهييا ،وأي
قسييطنطين لييم يييتم تعميييدا فييى رومييا علييى أيييدي العا ييا سيلفسييتر وإنمييا إعتنييق المسيييحية
عد وفاة األخير عامين ،وفى مدينة نيكومد ا وليييس فييى رومييا ،قبيييل وفاتييه معاشيرة أ.
وهو على فراش الموت!
وقد إنتفت مصداقية هذا الوثي ة تمامييا ببنييادق الييو نيين اإل طيياليين عييام  1870حينمييا
تم استعادة األ ارضييى التييى اسييتولى عليهييا ال رسييى الرسييولى وتييم توحيييد إ طاليييا وتحديييد
م ر الفاتيكاي فى مساحته الحالية
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وعلى الرغم من صغر حام المساحة التى أصع

حتلها اري ،وهي  44هكتييا ار ،فتنييه

اي يييم ع قي ييات دبلوماسي ييية مي ييع  176دول ي ية ،إضي ييافة إلي ييى اإلتحي يياد األوروبي ييى والنظ ي يام

العسي ي ييكر .السي ي ييياد .لمالطي ي يية (فرسي ي يياي المعبي ي ييد وع قي ي ييات كات بيعي ي يية خاصي ي يية مي ي يع
اإلتح ييادات الروس ييية ومنظم يية تحري يير فلس ييطين ،م ييا س يياهم ف ييى نش ييا ات العدي ييد م يين
المنظمات العاد ة والمنظمات الدولية وبين الحكومات ،سواء عضوية عاملة أو ماييرد
مراقب ،و لها أكثر من  33منظمة! وهو ما يوضي مييد .تغلغلييه فيى الماتمييع الييدولى
ومد .تشبثه السلطة المدنية ال ائمة على تل من األكاكيب!

154

إبادة النصوص وبدعة تألي يسوع..
درس ييته لنس ي ة ال ت ييا
ييول ت ييوني اش ييبى ف ييى تا ييه "تحريمممف الكتمماب المقمممد " أي ا

الم ييد

المعروفيية اسييم "كييود س سييينا ،".وهييي أقييدم نس ي ة معروفيية لل تييا

الم ييد

والت ييى ت ييم اكتش ييافها ف ييى س يييناء ،وي ييال إنه ييا تر ييع لل ييري ال ار ييع ،أثبت ييت ل ييه أي هن يياك
 14800إخ ييت ا بينه ييا وب ييين النسي ي ة الحالي يية لل ت ييا

الم ييد

وهي ييو م ييا يثب ييت ي يم

التغيير والتبديل الذي عاني منه هذا ال تا
وي ييد العاح ييث أن ييه ال مك يين ألح ييد أي ع ييرا حاي يية مي يا ان ييت علي ييه نص ييوم كل ييك
ال تا

األصلية من ثرة مييا ألييم بهييا ميين تغيييير وتحريييت وت فييى اإلشييارة إلييى أنييه فييى

عييام  1415قامييت نيسيية رومييا ح ييرق ييل مييا تضييمنه ت ييابين ميين ال ييري الثييانى م يين
ال ت ييب العبري يية ،ييال إنه ييا ان ييت تض ييم اإلس ييم االحاي ييى ليس ييوا المس ييي

وق ييام العا ييا

بنييد كت الثالييث عشيير تعييدام حييث التينييى عن يواي " مييار سييوا" ،ثييم أميير تع يدام ييل
نسخ إصحام إل سا.

)Elxai

 ،و اي يتضمن تفاصيل عن حياة ربى سوا

(Rabbi Jesu

وبعييد كلييك قييام العا ييا إسييكندر السيياد

تعييدام ييل نسييخ التلمييود بواسييطة رئييس محكميية

التفت ي ي ييير اإلس ي ي ييعانية توم ي ي ييا تور م ي ي ييادا (1420ي ، 1498المس ي ي ي ل ع ي ي يين إع ي ي ييدام 6000
م طو ة فى مدينة سلمن ا وحدها

مييا قييام سييلموي رومييانو عييام  1554حييرق آالا

الم طو ييات العبرييية ،وفييى عييام  1559تمييت مصييادرة افيية الم طو ييات العبرييية فييى
مدينة براا وتضمنت عملية إعدام هذا ال تييب العبرييية م ييات النسييخ ميين العهييد ال ييد م ي
مم ييا تس ييبب ف ييى ض ييياا العدي ييد م يين األص ييول والوث ييائق الت ييى ت ييالف أو تفض ي أفع ييال
الم سسة ال نسية!
وي ييول ت ييوني اش ييبى أي أق ييدم نسي ي ة أن ييذت للعه ييد ال ييد م ي قب ييل إكتش يياا م طو ييات
قمراي ،هى النس ة المعروفة اسم "البودلياي"

(Bodleian

التى تر ييع إلييى علييم 1100

م وف ييى محاول يية لمح ييو أ يية معلوم ييات عبري يية ع يين س ييوا م يين الو ييود ،أحرق ييت مح يياكم
التفتير  12000نس ة من التلمود!
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ويوض ي الم لييف أنييه فييى عييام  1607عكييف سييععة وأربعييين ش صييا ،وي ييول الييععل
 ،54لمييدة عييامين وتسييعة أشييهر لتر ميية ال تيا

الم ييد

اإلناليرييية وتاهييرا للطعاعيية

أمر من الملك يمس ،بناء على مراعاة قواعد معينة فى التر مة وعنييد ت ييد مها عييام

 1609للملي ييك ي يييمس ق ي ييدمها ب ي ييدورا إل ي ييى سي ييير فرانس ي يييس بيك ي ييوي ،ال ي ييذي رام ي ار ي ييع
صياغتها لمدة عام ت ريعا قبل عاعتها

يتص ييوروي أي عع يية الملي يك يييمس ه ييى

وي ييول ت ييوني اش ييبى أي العدي ييد مي ين الن ييا
"أصييل" ال تييا

الم ييد  ،وأي ييل مييا أتييى عييدها يتضيمن تعييدي ت إختل هييا الن يياد إال

أي واقع األميير هييو" :أي اليينص اليونييانى الييذي اسييت دم فييى التر ميية اإلناليرييية ،والييذي
عتبرا ال ثيروي نصا أصليا ،لم تب إال فييى حيوالي منتصييف ال ييري ال ار يع الميي د،.

و انت نس ة من ولة ومن حة عيين نسيخ متراكميية سييا ة مكتوبيية العبرييية واررامييية وقييد

تييم حييرق ييل هييذا النسييخ ،والنسي ة الحاليية للملييك يييمس من وليية أصي عيين نسييخ ميين
خمس نس ات لغوية عن األصل األصلى الذي ال نعرا عنه أ .شىء"!!

ففييى بدا يية ال ييري الثالييث تييدخلت السياسيية صييورة ملحوريية فييى مصيار المسيييحية التييى

كانييت تشييق ري هييا بييين الف يرق المتنيياحرة فوف ييا لل ييس ألبيييو

تيودوريييه ،ح يوالي عييام

 225م ،انييت هنيياك أكثيير ميين مييائتين نسي ة م تلفيية ميين األنا يييل تسييت دم فييى نفييس

الوقت بين تلك الفرق

وعني ييدما اسي ييتولى قسي ييطنطين علي ييى الشي ييرق اإلمب ار ي ييور .عي ييام  ،324أرسي ييل مستشي ييارا
ال ييدينى ،ال ييس أوس ييبيو

ال ر ب يى ،إل ييى اإلس ييكندرية ،ومع ييه ع ييدة خطا ييات لألس يياقفة،

ير ييوهم التصييال فيمييا بييينهم ح يول الع يييدة وهييو مييا كشييف عيين ال
التى انت سائدة آنذاك إال أي مهمة أوسيو

فييات الع ائد يية

قد اءت الفشل مما دفع سييطنطين

إلييى دعييوة ميييع األسيياقفة للحضييور ،واي حضييروا معهييم نس ي هم ميين األنا يييل التييى

يتعاملوي بها وبذلك إنع د أول مامع نسى عييام سيينة  325م فييى مدينيية نياييية لحسييم
ال

فات السائدة حول تأليه أو عدم تأليه سوا!

وفي ييى  21يونيي ييو عي ييام  325م إ تمي ييع  2048نسي يييا في ييى مديني يية نيايي يية لتحديي ييد معي ييالم
المسيحية الرسمية ،وما هى النصوم التى اب اإلحتفيياي بهييا ،وميين هيو اإللييه الييذي
يتعين عليهم إتعاعه وي ييول تييوني اشييبى" :أي أولييى محياوالت إختيييار اإللييه تر ييع إلييى
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حي يوالي عي ييام  210م ،حينمي ييا ي يياي يتعي ييين علي ييى اإلمب ار ي ييور اإلختيي ييار مي ييا بي ييين يهي ييوكا
المسي أو شاي ه التيوأم ربييى سييوا ،أ .ال يياهن سييوا أو الشي ص ارخيير ،م ييدا أنييه
حتى عام  325لم كن للمسيحية إله رسمى"!!
ويوض ي تييوني اشييبى أنييه عييد مييداوالت عييدة ومري يرة اسييت ر ال يرأ .اإل ميياا ،إك أيييدا
 161وإعترض عليه  ،157أي صع اإلثناي إلها واحدا وبذلك قام اإلمب ار ور بييدمن
معطيات التوأم يهوكا وربى سوا ليصعحا إلهييا واحيدا وبييذلك أقيييم اإلحتفييال بتأليههمييا
ثي ييم بي ييدأت عمليي يية الي ييدمن بينهمي ييا ليصي ييلوا إلي ييى تر يعي يية "ربني ييا سي ييوا المسي ييي " و لي ييب
قسييطنطين ميين األس ي ف أوسييبيو

أي امييع مييا يتوافييق ميين م تلييف األنا يييل لياعييل

منها تا ا واحدا ،ويعمل منه خمسوي نس ة"

ولميين يتسيياءل عيين مر يييات تييوني اشييبى لهييذا العحييث ن ييول إنييه وارد ييالفهر

شييفا

يتضمن  869مر عا
ويعد العاحث واألديب البريطانى يرالد ماسى (1828ي 1907ميين أهييم ميين إسييتطاعوا
توضي ييي خلفيي يية كلي ييك ال لي ييط الشي ييديد في ييى األصي ييول ،وشي ييرم يي ييت أي ال ي ييائمين علي ييى
المسيحية األولى معوا ع ائد دينية من أهييم البلييداي التييى توا ييدوا بهييا ،لتسييهيل عملييية

دمن شعوبها تحت لواء ما ينساوي

ويتناول يرالد ماسييى فييى تا ييه عيين " سييوا التيياري ى والمسييي األسييطور ".يييت" :أي
األصييل المسيييحى فييى العهيد الاديييد ععييارة عيين تحريييت قييائم علييى أسييطورة خرافييية فييى
العهييد ال ييد م" وأي هييذا األصييل المسيييحى من ييول كاملييه ميين الع ائييد المصييرية ال د ميية
وت ييم تر يع ييه عل ييى شي ي ص س ييوا ونف ييس ه ييذا الشي ي ص عع ييارة ع يين توليف يية م يين ع ييدة
ش صيات ،والمساحة األكبر مأخوكة عن ش صين وهييو مييا أثبتييه العديييد ميين العلميياء

منييذ عصيير التنييوير ،وقييد ت اريييد هييذا ال ييط فييى ال ييري العش يرين صييورة ش يعه ماعييية،
حيث أنه ات من المسلم ه بين افة العلماء
وإي ان ييت الوثي يائق الت ييى تش ييير أو تض ييم معطي ييات س ييوا الت يياري ى متع ييددة المش يير
وتي د .إلييى أكثيير ميين خييط ،فييتي المعطيييات التييى تتعلييق المسييي مييأخوكة كلهييا ت ريعييا
ميين الد انيية المص يرية ال د ميية ،و لهييا من وشيية علييى ييدراي المعابييد الفرعونييية وخاصيية
157

معبييد األقصيير الييذي شيييدا أمنحتييب الثالييث ،ميين األس يرة السييا عة عشيير ويييول ماسييى:
"أي هذا المنارر التييى انييت تعييد أسييطورية فييى مصيير ال د ميية ،قييد تييم ن لهييا علييى أنهييا
تاري ييية فييى األنا يييل المعتمييدة ،حيييث تحتييل مكانيية حايير األسييا

للبنييية التاري ييية،

وتثبت أي األسس التى أقيمت عليها المسيحية هى أسس أسطورية"
ويشير يرالد ماسييى أي المسييحية مبنيية علييى الييد انات والع ائييد التييى انييت قائميية فييى
مص يير وفلسي ييطين وبي ييين النهي يرين والتي ييى إنت ي ييل ال ثي يير منهي ييا إلي ييى اليون يياي ،ومنهي ييا إلي ييى
إ طالي ييا أ " .أنه ييا أس ييطورة إلهي يية إلل ييه ت ييم تاميع ييه م يين ع ييدة آله يية وثني يية ،ه ييى ارله يية
األساسييية التييى انييت سييائدة آنييذاك فييى تلييك المنييا ق قبييل سييوا يهالا السيينين وأي
التاريخ فى األنا يل من البدا يية حتييى النها يية هييو قصيية اإللييه الشييمس ،وقصيية المسييي

الغنوصى الذي ال مكن أي كييوي شي ار فالمسييي األسييطور .هييو حييور فييى أسييطورة
أوييريس ،وحو أرختى فى أسطورة ست ،وخونسو فى أسطورة آموي را ،وإيو فى ععييادة

أتوم را والمسي فى األنا يل المعتمدة هو خليط من هذا ارلهة الم تلفة"
وقد أشار ديودور الص لى أي ل اسطورة العييالم السيفلى قييد تييم صييياغتها دراميييا فييى
اليوناي عد أي تم ن لها ميين الط ييو

الانائرييية المصيرية ال د ميية أ .أنهييا إنت لييت ميين

مصر إلى اليوناي ومنها إلى روما
وي د يرالد ماسى" :أي األنا يييل المعتمييدة ععييارة عيين ر يييع (أو ييعخ ائييت مسي ن
للنصوم المصرية ال د مة" ثم يييو ر أهييم الم مي بييين األسييا ير المصيرية ال د ميية
واألنا يييل المعتمييدة تسييها

صييعب تفنيييدا وممييا أو ييدا ميين روا ييط ،بييين المسيييحية

والع ائ ي ييد المص ي يرية ال د م ي يية" :أي س ي ييوا حم ي يل هللا ،ويس ي يوا الس ي ييمكة (إ ت ي يييس

ي يياي

مص يريا ،و يذلك سييوا المنتظيير أو الييذ .سييوا عييود ،ويسييوا المولييود ميين أم ع يذ ارء،
التييى رللهييا الييروم ال ييد  ،ويسييوا المولييود فييى م يرود ،ويسييوا ال يذ .قييام بتحيتييه ث ثيية
ملييوك ماييو  ،ويسييوا الييذ .تبييدل علييى الابييل ،ويسييوا الييذ .يياي رم يرا فييى الم ييابر
ال د مة فييى رومييا ناميية مثمنية األضي ا ،ويسييوا الطفييل الييدائم ،ويسييوا ار  ،المولييود
كتبن نفسه ،ويسوا الطفل كو اإلثنى عشيير عامييا ،ويسييوا الممسييوم كو الث ثييين عامييا،
وتعمي ييد سي يوا ،ويس ييوا ال ييذ .س ييير عل ييى الم يياء أو ص يينع المعاي يرات ،ويس ييوا ييارد
الش يييا ين ،ويس ييوا ال ييذ .ياي م ييع اإلثن يياي مراف ييى الري ييق ،واألربع يية ص يييادين ،والس ييعع
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ص يييادين ،واإلثن ييى عش يير رس يوال ،والس ييععوي أو إثن يياي وس ييععوي ف ييى ع ييل النص ييوم،
الييذين انييت أسييماءهم مكتوبيية فييى السييماء ،ويسييوا عرقييه الييدامى ،ويسييوا الييذ .خانييه
يهييوكا ،ويسييوا قيياهر ال بيير ،ويسييوا الععييث والحييياة ،ويسييوا أميام هيييرود ،وفييى الاحيييم،
ورهييورا للنسييوة ،وللصيييادين االربييع ،ويسييوا المصييلو يييوم  14نيسيياي وف ييا للنا يييل
المت يواترة ،ويييوم  15نيسيياي وف ييا إلنايييل يوحنييا ،ويسييوا الييذ .ص يلب أ ضييا فييى مصيير
(كم يا ه ييو مكت ييو ف ييى النص ييوم  ،ويس ييوا ح يياكم الم ييوتى ،وممس ييكا الحم ييل ف ييى ي ييدا
اليمنييى وبييالعنرة فييى اليسيير.

ييل كلييك وارد النصييوم المص يرية ال د ميية ميين األلييف

للياء فى ميع هذا المراحل"!

ثم يوض قائل" :لذلك قام المسيحيوي األوائل طمس معالم الرسوم والن وش وتغطيتهييا
الم ط أو الرسم عليها لتغطية هذا المعانى ومنييع الايييام بهييذا الم ارنييات وت ميييم أفيواا

الحاييارة ،التييى احتفظييت ال تا ييات المصيرية ال د ميية كييل نضييارتها عنييدما سي ط عنهييا
كلييك الطي ء (

ل ييد تييم ت ميييم المعابييد وارثييار ال د ميية وإعييادة

ئهييا ييالتوا وء مييع

الس ييلطة الروماني يية ،وت ييم إع ييادة إفتتاحه ييا ع ييد تنص يييرها ل ييد أخرص يوا األحا ييار ودفن يوا

الح ييائق لمييدة قييروي إلييى أي بييدأت الح ييائق ت ييرق رلمييات التحريييت والتروييير ،و أنهييا
تعع ييد ابوس ييا ر ييل ق ار يية ثماني يية عش يير قرن ييا ،لتنه ييى األكاكي ييب وتسي يدل الس ييتار عليه ييا
أخي ار تسدله على أكثر المهسى ب سا من التى عرفها مسرم اإلنسانية"
ومم ييا س ييتند إليي يه ي ارل ييد ماس ييى أ ض ييا ،عل ييى أي المس يييحية الحالي يية ت ييم نس يياها عب يير

العصور ،أي سراديب األموات فى روما والتييى ياي المسيييحيوي

تبي ي فيهييا لممارسيية

وسييهم هربييا ميين اإلضييطهاد ،رلييت لمييدة سييععة قييروي ال تمثييل سييوا مصييلوبا! وقييد

رلييت الرمرييية واإلسييتعارات المرسييومة واألشييكال واألنميياط التييى أتييى بهييا الغنوصيييوي،
رلت بوضعها ما انت عليه النسييعة للروميياي واليونيياي والفيير والمصيريين ال ييدماء
و"إي فرييية و ييود المسييي المن ييذ منييذ البدا ية هييى فري يية تاري ي ية وال مكيين ال ييول ييأي
األنا يييل ت ييدم معلوميية أو مكيين ال ييروج منهييا بيسييوا ش صييية تاري ييية حاياييية أنييه
تحريت قائم على أسطورة"
و ل ما

رج ه ماسى عد كلك العرض الموثق المحعط فى م ارنة المسيييحية الحالييية

األسا ير المصرية ال د مة وغيرهييا" :أي ال هيوت المسيييحى قيام فييرض اإل ميياي بييدال
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من المعرفيية ،وأي الع لييية األوروبييية بييدأت لتوهييا بدا يية ال ييروج ميين الشييلل الع لييى الييذي
فرض عليها بتلك الع يدة التى وصلت إلى كروتها فى عصر الظلمييات وأي ال نيسيية
المسيحية قد افحت بتعصب رهيب من أ ل تثبيت نظرياتها الرائفيية وقييادت صيراعات
ب ي ه يوادة ضييد الطبيعيية وضييد التطييور ،وضييد أسييمى المعيياد.ء الطبيعييية لمييدة ثمانييية
عش يير قرن ييا ل ييد أس ييالت ح ييو ار م يين الي يدماء ل ييي تح يياف عل ييى ف ييو مر ييب ط يير ،
وغطييت األرض م ييابر شييهداء الف يير الحيير ومييألت السييماء الرعييب ميين كلييك اإلرهييا
الذي فرضته اسم هللا"!

160

وثيقة "فى زما نا هذا"
أوضحنا فى م دمة هذا ال تا

أهمييية المامييع الفاتيكييانى المسييكونى الثييانى ،المعييروا

إختصا ار اسم "مامع الفاتيكاي الثييانى" وهييو مامييع عييالمى ،تسييري ق ار ارتييه علييى افيية
المسيحيين من ملوك وأتعاا ،ويمثل ن طة فارقة فى تاريخ الماامع قا عيية وكلييك نظي ار
ل ل ما تم ل عنه من ق اررات ال سا ة لها فى التاريخ ،سيواء ميين حيييث تبي أرة اليهيود
مي يين دم المسي ييي  ،أو مي يين حيي ييث ال ي ي اررات التي ييى تي ي د .إلي ييى إقي ييت ا "ارخي يير" ،معني ييى:
تنصير العالم وات اك افة اإل راءات ال يمة لتنفيذ لذلك!
وما يدفعنا إلى تنيياول هييذا الوثي يية هنييا هييو توضييي أي تلييك الم سسيية ال نسييية ،ال ائميية
عل ييى األكاكي ييب والتروي يير ي يوال مس يييرتها ،ال تي يرال تواص ييل ه ييذا التحري ييت والتروي يير،
خاصة فى تلك الوثي ة المعروفة اسييم "الحيوار مييع الييد انات األخيير ".والصييادرة ضييمن
وثائق وق اررات مامع الفاتيكاي الثانى إك قامت فيها التروير من أ ييل تبرئيية اليهيود،
وهي ييو مي ييا ال سي يع الماي ييال هني ييا لتناولي ييه التفصي يييل ،وقامي ييت فيهي ييا ي ييالتروير والتحريي ييت
الستععاد المسلمين عن رسالة التوحيد والعمل على إقت ا
فع ب المحاضرة الشهيرة التى ال اها العا ا بنييد كت السيياد

عشيير فييى راتسييبوي ،والتييى

سييب فيهييا اإلس ي م بوض يوم وتعم يد ،تييم رفييع وثي يية المامييع الفاتيكييانى الثييانى (1965
المعروفيية اس ييم "فممى زما نمما هممذا" وإش يهارها ال ار يية ف ييى م تل ييف الص ييحف ،حت ييى ف يى
الفاتيك يياي نفس ييه ،لته ييدأة النف ييو

للمسلمين!
وفى واقيع األميير ،قليييل ميين النييا

ف ييى محاول يية إلثع ييات "اإلحتي يرام" ال ييذي كن ييه الفاتيك يياي
هييم الييذين عرفييوي نييص هييذا الوثي يية ،خاصيية الايرء

المتعلق اإلس م لذلك رأينا أنه من المفيد وضييع هييذا اليينص تحييت الضييوء ،لنيراا عيين
ق يير ونوض ي للامي ييع الموق ييف الم ييردوج للمس ي لين ع يين ال نيس ية ال اثوليكي يية الرس ييولية
الرومية
ويمتد نص الوثي ة فى حد كاته على أربع صفحات ،والبند الثالث المتعلييق المسييلمين،
يتضمن ف رتين من سععة عشر سط ار ،نصها ما يلي:
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الديا ة اإلسالمية:

 - 3إي ال نيسة تنظر أ ضا عين اإلعتعار إلى المسلمين الذين عبدوي اإللييه الواحييد،
الحيى ال يييوم ،الييرحمن ال ييدير ،خييالق السييماء واألرض ،الييذي تحييدث إلييى العشيير إنهييم
حاولوي ال ضوا كل قواهم ل رارات هللا ،حتى وإي انت م فية ،مثلما خضع إبيراميم

والذي يت ذا اإل ماي اإلس مى واعية مييث لييه وعلييى اليرغم ميين أنهييم ال عترفييوي

بيسييوا تلييه ،فهييم يعالونييه نبييى؛ ويييوقروي أمييه العييذراء ،ميريم ،وأحيانييا يتوسييلوي إليهييا
بتضييرا

مييا أنهييم ينتظييروي يييوم الحسييا  ،الييذي سيييااي .فيييه هللا العشيير عييد عييثهم،

وهم دروي األخ ق ،وي دموي ععادة ما

خاصة الص ة ،والر اة والصوم

وإكا مييا انييت عبيير ال ييروي قييد انييدلع العديييد ميين ال

فييات والعييداوات بييين المسيييحيين

والمسلمين ،فتي المامع يهيييب بهييم ميعييا نسييياي الماضييى وأي اتهييدوا ييتخ م فييى
محاولي ية للفهي ييم المتعي ييادل ،وأي ومي يوا معي ييا حما ي يية ونشي يير العي ييدل اإل تمي يياعى ،والاي يييم
األخ قية ،والس م والحرية ،من أ ل افة العشر (صفحة 29
ومييا ميين إنسيياي اهييل أي مامييع الفاتيكيياي الثييانى مثييل أهييم األحييداث قا عيية النسييعة

لل نيسيية فييى ال ييري العش يرين فعلييى العكييس ميين افيية الماييامع السييا ة ،التييى يياي يييتم
ع دها لتدار المشك ت الحاياية التييى تثمييل أخطييا ار علييى نفييس ال ييياي ال نسييى ،مييا

أنه ييا كله ييا تمث ييل تهدي ييدات الهوتي يية نا م يية م يين داخ ييل ال نيس يية أو م يين خار ه ييا ،ف ييتي
المامع الفاتيكانى الثانى عد أول مامع هاومى فى تاريخ ال نيسيية ،إك أنييه قييرر علنييا
تنصير العالم رار ال ر عة فيه ومن بين ال مسة عشر وثي ة التى أصدرها المامييع
بين  1964و ،1965فتي وثي ة "فى زما نا همذا" التييى تعنينييا هنييا قييد تييم التوقيييع عليهييا
فى  1965/10/ 28واليينص النهييائى للوثي يية و ييل محاضيير الالسييات والتعليييق عليهييا
مو ييودة ف ييى ال ت ييا

الص ييادر ع يين دار نش يير د .س ييير ،سي ينة  ،1966تح ييت عني يواي:

مجمممة الفاتيكممان ال مما ى وعالقممات الكنيسممة مممة الممديا ات غيممر المسمميحية ،وهيو مثييل
رءا من الماموعة ال نسية بييرقم  61وال تييا

ث ثيية أ يراء

يت ييوي ميين  335صييفحة ،وم سيم إلييى

ي ا الملح ييات والاييرء المتعلييق اإلس ي م حتييل الصييفحات ميين 200

إلييى  236وقييد قييام ص يياغته ال ييس روبييير اسييعار ،أسييتاك "علييم اللهييوت اإلس ي مى"
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المعه ييد الع ييابو .للد ارس ييات العربي يية ف ييى روم ييا ،ومستش ييار الس ييكرتارية ال اص يية غي يير
المسيحيين وأثناء انع اد الم تمر اي عضوا فى اللانة الفرعية ال اصة اإلس م
وعن ييد قي يراءة الس ييت وث ث ييين ص ييفحة المتعل يية ص ييياغة ال يينص ،ال مك يين لل ييار.ء أال
شييعر اإلش يم راي وال ييرا النسييعة لييذلك الموقييف المتعنييت وغييير األمييين له ي الء األ يياء
األ

ء ،الذين تفننيوا فييى اسييتععاد اإلسي م رسييالة توحيد يية ،أتييت لتصييويب مييا تييم فييى

الرسييالتين السييا تين ميين تحريييت وإنح يراا ويبييدأ األ

اسييعار بتوضييي الاييو العييام

الذي دارت فيه هذا الالسات ،قائ " :ال بييد لييى ميين اإلعتي ارا أوال ييأي الييد انات غييير
المسي يييحية تحتي ييل مكاني ية ضي ي يلة في ييى اهتمامي ييات هي ي الء األسي يياقفة والم سسي يات المعنيي يية
(

 ،وأسي يياقفة البلي ييداي التي ييى بهي ييا اإلرسي ياليات يتحي ييدثوي ثيي ي ار عي يين المشي ييك ت التي ييى

تصادفهم فى التعشير ،وقلييي مييا يييذ روي الييد انات غييير المسيييحية ييد انات ،وال شييىء

ت ريعي ييا ي ييال عي يين اإلسي ي م والمي ييرء يي ييدهر مي يين م حظي يية الصي يمت المطبي ييق لل ني ييائس
الش ييرقية ح ييول ه ييذا الموض ييوا ال ييذي يوا هون ييه يومي ييا" (ص ييفحات  201و 202وم يين
الم سييف رؤييية أي التعنييت الوحيييد له ي الء األ يياء األ ي ء هييو اإلهتمييام بتييدار

يفييية

تنص ييير الع ييالم ،رغ ييم تل ييك ال فت يية المعلن يية عالي ييا والمناد يية حري يية الع ي ييدة أو ح ييب هللا
وحب ال ريب!!

ميين ناحييية أخيير ،.ال نيير .ضييرورة لفييت هييامر نوضي فيييه الموقييف المثييير للشييم راي
له ي الء األ يياء األ ي ء ،وخاصيية موقييف الييذين مثلييوي ال نييائس الشييرقية ،أ .األقليييات

المسيييحية التييى تعييير بييين المسييلمين ،وعييدم أمييانتهم تاياا البلييداي التييى عيشييوي فيهييا،

فالنص شديد الوضوم
ويبدأ األ

اسعار بتل يص م تلييف و هييات النظيير التييى الحييت منييذ أولييى الحيوارات،

والتى يل صها فى ن طتيين ،ال بييد ميين أخييذهما فييى اإلعتعييار " :أي اإلسي م ععييارة عيين
شيير مطلييق ال بييد ميين دحضييه ،وخطيير النسييعة لل نيسيية ال بييد ميين محاربتييه والثانييية،
تر .فييى اإلسي م صيييص ميين النييور لييععل الح ييائق والتشييابهات مييع المسيييحية والتييى
اب تنميتها "(صييفة ( ، 202ال طييوط ميين وضييعنا فييى الينص لييه
مكسيييمو

وأي العطريييارك

هييو الييذي أسييد .م حظيية "أنييه ال مكيين التحييدث عيين اليهييود دوي التحييدث

عيين الييد انات األخيير .وخاصيية اإلس ي م" (صييفحة  203وهنييا تا يدر اإلشييارة إلييى أي
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واح ييدا م يين أه ييم األس ييعا

الت ييى دع ييت إل ييى إ تم يياا ه ييذا المام ييع ه ييو التن ييايالت غي يير

المسييبوقة التييى تمييت لليهييود أو التييى تييم فرضييها علييى ال نيسيية ،رغييم م الفتهييا الشييديدة
للنصوم ،وتدار

يفييية عييل األتعيياا يبتلعونهييا! وإختصييا ار ،فييتي المحيياوالت األولييى

المتعل ة اإلس م تييم ات اكهييا فييى دورة  ،1964إلدخييال ف يرة حييول المسييلمين فييى نييص
البياي
و اي النص المبدئى يتضمن الععارة التالية" :وليسوا غرباء أ ضا عن التنريييل الييذي تييم

على األ اء ،أبناء إسماعيل ،الذين عترفوي تبراميم ييأ

لهييم ،وي منييوي تلييه إبيراميم"

و انت هنيياك ملحوريية توضي أي "أبنيياء إسيماعيل" هييم المسييلموي

إال أي التصييويت

عل ييى ال يينص ال ييذي ي ياي يتض ييمن عع ييارة "أبن يياء إس ييماعيل" ق ييد قوب ييل يياعتراض ش ييديد
ويوض األ

اسعار كلك قائ " :ما الييذي حييدث؟ ميين حييث تعلي ييات التصييويت تبييين

أي النص الم ترم ،رغم إعتداله "ليسوا غرباء عيين التنريييل الييذي تييم عليى األ يياء" مكنييه
أي ستبق الحكم فى حل مسائل صععة ومصار دل شديد ،من قبيل "إنتسا

العيير

التيياري ى إلسييماعيل ،وخاصيية ربييط اإلس ي م التنريييل اإلنايلييى" (صييفحة  205وهييو
ما ي د عدم األمانة المتعمد
وبعد مداوالت ممتدة ،وإقتراعات وإستععادات ،يوض األ

اسعار أي اليينص األصييلى

المكوي من ضعة أسطر ،وال ييام المسييلمين ،قييد تمييت ييادتييه شييكل ملحييوي" :فهييو
سييت لص ال طييوط الرئيسييية لععييادة المسييلمين ويييدعو إلييى نسييياي خ فييات الماضييى،

وإل ييى الحي يوار والتع يياوي ب ييين المس يييحيين والمس ييلمين لص ييال اإلنس ييانية الع ييام" (ص ييفحة

 206وقد تم التصويت عليه عدد  1910مواف وي و 189معترضوي

وفى الارء الثانى من نصه التفسييير ،.يتحييدث األ

اسييعار عيين المكانيية التييى حتلهييا

اإلس م فى تاريخ ال ي م ،موضييحا يييت ييوم البييياي بوضييع اإلسي م بييين الييد انات

ال بيير .األسيييوية التيى تولييدت عيييدا عيين المسيييحية (

والبيياي ال يول شييي ا حييول

الوض ييع الي يدينى للسي ي م النس ييعة للتنري ييل اليه ييود-.المس يييحى (

وق ييد أوض ييحنا أي

المامع اي قييد اسييتععد الصييياغة األولييى للبييياي والتييى انييت تشييير شييكل فيييت إلييى
صلة بين "التنريييل الييذي تييم علييى األ يياء" واإلسي م (صيفحة  213وبتفاد ييه إت يياك إ.

موق ييف ح ييول ه ييذا المسي يألة ،ف ييتي ال يينص ضي يع اإلسي ي م ف ييى "الص ييف األول لل ييد انات
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التوحيد ة غير اليهود ة-المسيحية" ويواصل األ

ال ريم مضيفا" :ميين المهييم أي نيير.

يدا ما الذي يود المامع أي وله ،وما الذي ال يريييد قولييه واألسييعا

التييى دعتييه إلييى

كلك! (نفس الصفحة السا ة
اس ييعار ،يتح ييدث في ييه ع يين التوحي ييد

وف ييى الا ييرء الث ييانى م يين ال يينص ال ييذي تع ييه األ

اإلس مى وي وم بنوا من شرم النص الرسمى ،و يفية إختيار ال لمات لليينص النهييائى
للوثي يية وم يين المح ييعط والمثي يير للس ييتفراي أي ن يير .ي ييت ت ييم اختي ييار ييل لم يية بريع يية

وبح ييرم ش ييديدين ،و ي ييت ت ييم اختي ييار أس ييماء هللا – ف ييى تل ييك الوثي يية ،بل ي م ومك يير ،إك
ي ييول األ

اس ي ييعار" :وهك ي ييذا ق ي ييام المام ي يع بوص ي ييف إل ي ييه اإلس ي ي م اختي ي ييار الم م ي ي

األساسية لل ماي اإلسي مى والشييبيهة لمييا هييو وارد فييى المسيييحية فأسييماء أخيير .يياي
مكن أي ت د ال

فات بدال من التشابهات" (صفحة 219

وفييى مواصييلة شييرحه هييذا ،يلفييت األ

اسييعار النظيير إلييى أي الوثي يية " :تضييع

إب ييراميم ال ا ييد ف ييى سلسي يلة نس ييب الع يير المس ييلمين ،وإنم ييا تض ييعه نم ييوكج لل م يياي
اإلس مى ل ضوعه إلرادة هللا " (صفحة 221
وإكا ما قام ال ار.ء استر اا نص تلك الوثي ة فيما يتعلق المسيلمين ،ويمكنييه الر ييوا
إلى بدا ة هذا الارء ،سيلح الن اط التالية:
* أي لمة " إس م " غير واردة بهذا النص بتاتا
* أي ال نيسة تنظيير أ ضييا عيين اإلعتعييار إلييى المسييلمين ،في تشييير إليييهم علييى أنهييم
أتعاا الرسالة التوحيد ة الثالثة ،وإنما تنظر إليهم فحسب " عين اإلعتعار"!

* أي اإلله الييذي عبييدا المسييلموي "قييد تحييدث إلييى العشيير" ،أ .أنييه لييم يتحييدث تحديييدا
إلى سيدنا محمد!
* اإلصرار المتعمد الستععاد النسب التاري ى للعر المسلمين إلى سييدنا إسييماعيل
وهن ييا ال مكنن ييا إال أي نتس يياءل :ه ييل إختف ييى ن ييص العه ييد ال ييد م م يين الو ييود ،ل ييذلك ل ييم

يي يتمكن هي ي الء األ يياء المس يياكين الماتمعي يين لص ييياغة كل ييك البي يياي ،وال عرف ييوي ت يياريخ
المسيييحية النسييعة ل رابتهييا وع قتهييا فيى سلسييلة النسييب مييع اإلسي م والمسييلمين؟! ومييع
كلك فالتاريخ المعاش ثابت كل وضوم فى الوثائق والنصوم!
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* أي اإل ماي اإلس مى يت ذ سيدنا إبيراميم نمييوكج ،يت يذا مييث
إليه! ومن العار أي نر .مواصلة كلك التعنت ب خال!

واعييية وال ينتسييب

* السييعى الحثيييث إلسييتععاد اإلسي م ميين اليينص اإلنايلييى رغييم ييل اإلشييارات التييى ال
ت يرال فييى ال ت ييا

الم ييد

عهد ييه ،حتييى ع ييد ييل م ييا أصييا ه م يين تعييدي ت وتغيي يرات

متعييددة ،ل ييي ن ييول تحريفييات ،وهييو مييا أثبتييه اييدارة ر ييل ال ييانوي األمريكييى وييييت
هويلس ،فى تا ه المعنوي :التحريف فى المسيحية

* عملي يية التروي يير ف ييى الت يياريخ ووض ييع اإلس ي م ب ييين ال ييد انات ال ب يير .األس يييوية الت ييى
تولييدت

عيييدا عيين المسيييحية! إي المغالطيية ميين الوضييوم حيييث اي أ .ش ي ص ملييم

اييرء ولييو ضي يل ميين المعلومييات التاري ييية سيييدرك التحرييت وإكا يياي هي الء األ يياء

الب سيياء ال عرفييوي الفييرق غرافيييا بيين آسيييا وبي د العيير وفلسييطين ،فمييا الييذي مكننييا
أي نتوقعه من أمثالهم؟!

أنييه لميين الاييارم والم ي يب لةمييال أي نيير .ييل كلييك التصييلب له ي الء ار يياء األ ي ء،
وإصرارهم على التروير وتغيير الح ائق التاري ية ،وخاصة اإلعتماد على هذا التروير

يررات عينهييا! وميين المفييرا أي
إلصييدار أحكييام ،ووضيع تو هييات للتصييرا أو فييرض قي ا
ن يراهم امع ييوي عل ييى ق ييول "إي المس ييلمين ييدروي الحي يياة األخ قي يية"! ول ييو يياي ه ي الء

األ ي ء قييد سييألوا عيين المضييموي الحاي ييى لل يرآي فيمييا يتعلييق يياألخ ق ،ألتيياهم ييرد

مفعييم رسييالة الييد توراا المكونيية ميين  770صييفحة والتييى تم يت مناقشييتها فييى السييوربوي
سيينة  ،1952التييى ت ييدم بهييا اليد تور محمييد عبييد هللا دراي ،تحييت عنيواي "األخممالق فممى

القم مرآن " وكل ييك لي ييروا إل ييى أ .م ييد .األخي ي ق ال تمث ييل فحس ييب ييرءا ال يتاي ي أر م يين
ال رآي ،وانما هى واحدة من أهييم دعائمييه التييى تيينظم حييياة المسييلم فييى افيية المايياالت،
حتييى فييى الما يال الحربييي :حيييث ال حييق للمسييلم أي يبييدأ اإلعتييداء ول يين ييالرد ف ييط
وب در اإلعتداء نفسه والنصوم مو ودة ل ل ميين يييود معرفيية الح ييائق بي إلتيواءات
فمن الس رية أي نطالع "أي المسلمين دروي األخ ق"!

أما فيمييا يتعلييق " ال

فييات والعييداوات" التييى انييدلعت بييين المسيييحيين والمسييلمين ،فميين

الثابييت فييى وثيائق ونصييوم الم ي رخين المسيييحيين أي اإلس ي م قييد تمييت محاربتييه منييذ
بدا يية إنتش ييارا عل ييى أن يه "هر يية" م يين الهر ييات المس يييحية الت ييى ان ييت ت ييرفل تألي ييه
166

المسي يييحيوي بوصي ييف اإلس ي ي م أقي ييذا وأحي ييط

سي ييوا ومني ييذ أولي ييى األ ي ييام قي ييام ال ت ي يا

األوصيياا ففييى النصييف األول ميين ال ييري الثيامن قييام يوحنييا الدمشي ى بتشييبيه اإلسي م
حر ي يية هر ايي يية شي ييديدة ال ي يير مي يين األريوسي ييية – واألسي ي ف أريي ييو

يرفضوي تأليه سوا وشلحته ال نيسة

ي يياي مي يين الي ييذين

وفى منتصف ال ري التالى نطالع فى حوليات تيوفممان قولييه" :أنيه فييى عييام  622تييوفى
نبى مريت من س لة إسماعيل" (وارد فى تييا

فيلييب سيييناك :صممورة اآلخممر صييفحة

 30ونطالع فى صفحة  97من نفس ال تا " :ومنييذ كلييك الوقييت ليين ييذ ر اسييم نبييى
اإلسي م إال م رونييا المسييي الييد ال وفييى منتصييف ال ييري الثيانى عشيير ،قييال ال ييد س

برن ييار ال ييذي يياي ح ييث عل ييى الح يير الص ييليبية الثاني يية أي نها يية المس ييي ال ييد ال ق ييد
إقتربت واي المسلمين الذين يتهددوي ال ييد

ليسيوا سييو .أولييياء الظلمييات وقييد ا تمعيوا

ميين أ ييل نهييايتهم المحتوميية" وميين المحييري ،لألسييف ،أي نيير .ال د سييين سي طوي فييى
هاوية التروير والتحريت للتاريخ وعلى أ .حال فهذا ال د س لييم كيين وحييدا هييو الييذي
انا ييرا إل ييى هاوي يية التحري ييت والتروي يير الت ييى تتواص ييل حتي يى يومن ييا ه ييذا به ييو

أكث يير

تسلطا!
وهي ييل لني ييا أي نضي يييت مي ييا قالي ييه األ
العييداوات وال

اسي ييعار في ييى صي ييفحة  ،209عي ييد أي اسي ييتعرض

فييات التبريرييية المسيييحية ،ميين "أن يه يوال ال يرنين الماضيييين (واليينص

مكتي ييو في ييى سي يينة  1965قي ييام الغي يير المسي يييحي ي ييالهاوم واإلعتي ييداء علي ييى البلي ييداي
اإلس ي مية اس ييتعمارها أو بوض ييعها تح ييت الحما يية (

والمس يييحيوي ال ييذين عيش ييوي

وسط المسييلمين ،ولييو فييى تييداخل رئييى ،تبييين أنهييم غييير قييادرين علييى إدراك مييا كييوي
وهر وعظمة اإلسي م ،وهييي :التصييعيد المطلييق

الواحييد و يياي الوضييع فييى الغيير

المسيييحى أس يوأ فلمييدة قييروي ويل ية سيييكتفى الغيير بنشيير أس يوأ وأحييط األحكييام علييى

اإلس م ونبيه ،دوي حتى أي كلفوا أنفسهم بتبين ح ائق كلك المذهب" وال ييدو .ميين
إضافة هنا أي حتى العا ا بند كت الساد
المطلق

عشر لم يتمكن ميين إدراك عظميية التصييعيد

الواحد األحد فى اإلس م ،ويراا أنه أمر ال يتفق مع الع ل والمنطق!!

وهني ييا ال سي ييعنا إال أي نتسي يياءل لمي يياكا إ ي يياد ي ييل كلي ييك الح ي ييد وال راميي يية ضي ييد اإلسي ي م
والمس ييلمين واإلص يرار عل ييى المحافظ يية علي ييه؟! لم يياكا كل ييك الو ييه الم ييردوج أو التعام ييل
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بييو هين ،خاصيية حينمييا ن ارنهييا مييع التنييايالت التييى قييدمها الفاتيكيياي لليهييود؟! بييل ومييا
الييذي مكيين قولييه عيين كلييك اإلصيرار علييى اقييت ا اإلسي م د انيية توحيد يية وبكييل تلييك
الضراوة؟ ومع كلك فالتاريخ شديد العسا ة والوضوم رغم ل عمليات التحريت تلك
فتكا ما استععدنا افة التفاصيل لنت طى الرمن لتنيياول تيياريخ رسييالة التوحيييد فييى ضييع
كلمييات سييناد :أي رسييالة التوحيييد نرلييت علييى موسييى النبييى عليييه الصي ة والسي م ،ثييم
عاد اليهود إلى العاييل وقتييل األنبييياء فأنرلييت رسييالة التوحيييد علييى عيسييى النبييى عليييه
الص ة والس م موضحا أنه لم يرسل إال من إ ييل خييراا بيييت إسيرائيل الضييالة (متييى

 24 :15وف ييى مطل ييع ال ييري ال ار ييع ،ف ييى س يينة  ،325ق ييام المتحكم ييوي ف ييى ال نيس يية
ال اثوليكية بتأليه سوا ،ثم اخت ق ع يدة الثالوث وفرضوها غير عيياب ين النصييوم
والح ائق التاري ية ،واقعين بذلك فى هاوية الشرك يياهلل لييذلك تييم تبليييغ الرسيالة لثالييث
مي يرة عل ييى النب ييى محم ييد علي ييه الصي ي ة والسي ي م و ان ييت رس ييالته ال م يين أ ييل إر يياا
ال يراا الضييالة فييى الب غييين السييا ين إل يى التوحيييد فحسييب وإنمييا للعييالمين ،ليسيييروا
على السراط المستايم الحق وععادة هللا الواحد األحد وهوما نطالعه بوضوم فييى نييص
شهادة اإلس م :ال إله إال هللا ،ال أش ام م لهة وال ثالوث شييرك يياهلل وهييذا هييو مييا
ي د بوضوم التصعيد المطلق

الواحد األحد ،هللا الذي ليس مثله شىء

وعلى عكس ما ت ولة وثي ة الفاتيكيياي الشييهيرة حييول "أحكييام هللا الم فييية" فييى اإلسي م،
فييتي وضييوم األحكييام اإللهييية اإلس ي مية ،التييى ت يم الحفيياي عليهييا سييالمة بدقيية وحييرم
شديدين ،تر ع إلى أنه ال تو د معميات مفروضيية ظلمييات أ ييا انييت ،ال يو ييد إ ميياي
ألومي يية المس ييي  ،ال يو ييد ت يياريخ ت ييم "توض يييعه" وف ييا لأله يواء ع ييد تغيي يرا وتحريف ييه ،ال
يو د مسيحا وال وسا ة منسو ة بين هللا والعشر ،ال يو د خ م على يد أحييد و لهييا
بدا م تل ة! ال يو د فى اإلس م أ .شىء من هذا األحاييل ال نسييية اليو ييد سييو.
إختيييار واضي بييين ال ييير والشيير ،بييين الحي ل والحيرام ،بييين السيراط المسييتايم وس يراط

معوج ملتييوي أنييه اختيييار متواصييل علييى ييل إنسيياي أي ييوم ييه وهييو مييا ضييعه وحييدا
أمييام هللا ،وال شييىء معييه سييو .أعمالييه التييى قييام بهييا فييى الييدنيا والتييى اختارهييا واعييية

لياريه هللا فى يوم الحسا

كلك هو اإلس م
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إي هذا الوضوم العسييط لألحكييام اإللهييية فييى اإلسي م ،وهييذا النرعيية اإلنسيانية العمي يية
والعادلة ،هى التى علت أنه خ ل إثنى عشرة سنة انتشيير اإلسي م فيمييا بييين النهيرين
وفلسطين وسوريا ومصر ،م لصا شعوبها من اإلضطهاد المتعصب ،فضل اإلسي م
والمسييلمين ،وهييو مييا ي ييد ويضييفي مصييداقية واض يحة علييى ريياهرة إنتشييار اإلس ي م،

وهي من الظواهر األكثر وضوحا واألكثر تييأثي ار علييى العييالم ،منييذ مطلييع ال ييري السييا ع
وحتى يومنا هذا
وإكا انت لنا ت ايياي شييديد إلييى تيياريخ النصييوم ال نسييية ،مييا الييذي سيينراا وف ييا لأل حياث
الحديث يية خاص يية؟ أي النص ييوم العبري يية ق ييد احترق ييت م ييع المعب ييد قب ييل الم ييي د

مس يية

عرر كتابتها ميين الييذاكرة عييد كلييك يرنين أو ث ثيية ،ولييم تنتيه صييياغتها
ا
قروي ،ثم قام
إال فى ال ري العاشر المي د !.ونصوم العهد الاديد قييد تمييت صييياغتها فييى أواخيير

ال ري المي د .الثانى ،أق م تعة ماهولوي وليسييت األسييماء التييى هييى معروفيية بهييا
ثم قام ال د س يروم صياغتها من بين أكثر ميين خمسييين إناييي

وال طا /الم دميية

ال ييذي يو ه ييه للعا ييا دام يياي ،ال ييذي ل ييب من ييه الاي ييام ب ييذلك العم ييل ،ألكب يير دلي ييل علي يى
التحريييت والت عييب الييذي تييم فييى نصييوم العهييد الادييد ( ار ييع ععيية البنييد كتين سيينة
! 1693
وعلي ييى أ .حي ييال فلي يم كي يين بي ي سي ييبب أي ت ي ييوم الموسي ييوعة البريطانيي يية ي ييول إي هني يياك
 150000خط ييأ تر م يية وتن يياقل وع ييدم تواف ييق ف ييى األح ييداث وق يد ق ييام العلم يياء ح ييديثا
برفييع هييذا الييرقم إلييى الضييعف فضييل األ حيياث اللغوييية والتاري ييية التييى ا روهييا وفييى
واق ييع األم يير ،ال تو ييد أ .وثي يية واح ييدة أص ييلية ال بلغ يية عيس ييى عليي يه السي ي م وال م يين
عهييدا :ييل هييذا النصييوم ععييارة عيين نصييوم من وليية عيين نصييوم من وليية ومعيياد
ن له ييا وه ييو م ييا ا ييب أي نض يييت علي ييه إع ييادة تغيي يير ه ييذا النص ييوم والع ائ ييد عب يير

الماامع ومن ععة إلى أخر .على مر العصور

وعلييى العكييس ميين كلييك ،فميين الثابييت والمعييروا لييد .الاميييع اي اليينص ال رآنييى هييو
النص المنرل الوحيد الذي تم الحفاي عليه ب تحريت أو تغيير ولييو لحييرا واحييد ميين
حروفه ،منذ انرله هللا حتى يومنيا هييذا وسيييظل محفورييا إلييى يييوم الييدين ،ف ييول هللا حييق
وهو ال ائل " :إنا نحن نرلنا الذ ر وإنا له لحافظوي"
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وقبييل عصيير التنييوير كثييير ،وفييى يميين لييم كيين أحييد عييرا عييد مييا يييدور فييى يواليس
الم سسي يية ال نسي ييية ،قي ييام ال ي يرآي ال ي يريم تن ي ييار صي ييلب سي ييوا ،وبتن ي ييار تأليي يه سي ييوا،
وب ييدحل الث ييالوث ،م ييا ق يام كش ييف م تل ييف أن يواا الت ع ييب ال ييذي ت ييم ف ييى النص ييوم
اإلنايلية وهو ما تم إثعاته قطعا وال ال ري العشرين خاصة ،بل ومن قبلييه

اي هي ييذا المعلومي ييات في ييى الغي يير

حيييث

اتي ييت مي يين المعلومي ييات الدار ي يية الت ي يى نطالعهي ييا في ييى

الموسوعات وال واميس ،حتى المدرسية منها من أمثال قامو

الرو

الصغير وهييذا

الح ائق هى فى الواقع التى تثير أح اد المتحكمين فييى الم سسيية ال نسييية وممييا أوردا
ال رآي ال ريم على سبيل المثال:
* وقولهم إنا قتلنا المسي عيسى بن مريم رسول هللا وما قتلوا وما صييلبوا ول يين شييعه
لهم وإي الذين اختلفوا فيه لفييى شييك منييه مييا لهييم ييه مين علييم إال اتعياا الظين ومييا قتليوا
ينا (النساء 157 /
* أهل ال تا

ال تغلوا فييى دييين م وال ت وليوا علييى هللا إال الحييق إنمييا عيسييى بيين ميريم

رسول هللا و لمته أل اها إلى مريم وروم منه فأمنوا يياهلل إلييه واحييد سييعحانه أي كييوي لييه
ولد

(النساء171/

* وال تلعسوا الحق العا ل وت تموا الحق وأنتم تعلموي (الع رة 42
* فب يدل ال ييذين رلم يوا ق يوال غي يير ال ييذي قي ييل له ييم فأنرلن ييا عل ييى ال ييذين رلم يوا ر ي ار م يين
السماء ما انوا فس وي (الع رة 59 /

* أفتطمعييوي أي ي منيوا ل ييم وقييد يياي فريييق ميينهم سييمعوي ي م هللا ثييم حرفونييه ميين
عد ما ع لوا وهم علموي (الع رة 75 /

وميين الم حي

يوال اليينص ال رآنييى اي عيسييى عليييه السي م طلييق عليييه" :عيسييى بيين

ميريم" السييتععاد تلييك الهر يية التييى ت ييول إنييه "إبيين هللا" أو أنييه "أهلل نفسييه" مثلمييا علييوا
فى مطلع ال ري ال ار ع!

وهنا ال مكننا إال أي نتساءل كل م اررة :ألييم ت ييف الفييا عييام ت ريعيا ميين التيياريخ المييدرج
الييدماء والحييرو الضييارية التييى قادتهييا هييذا الم سسيية الفاتيكانييية لتفييرض نفسييها كييل
كل يك الطاي يياي ،ل ييي تفه ييم أنه ييا ليس ييت عل ييى الطري ييق المس ييتايم؟! وب ييدال م ين مواص ييلة
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قلفط يية التحري ييت والتروي يير والغ يير لتعش ييير الش ييعو لتنص يييرها ،خاص يية ع ييد ييل تل ييك
األ حاث الاديدة الاادة والتييى عرضيينا منهييا تلييك الشييذرات اليواردة بهييذا ال تييا  ،أليييس
أكثيير إنسييانية وأكثيير منطايية أي تتييرك النيا

فييى حالهييا وأي ت يير

هودهييا السييتععاد

كييل تل يك ارالم التييى تغييص بهييا األرض ،و ييل هييذا األوب يية ،والمااعييات ،واألن يياض،
و ل هذا ال وارث الطبيعية أو المفتعلة ،التى تتهدد الحياة على ال رة األرضييية كلهييا،

دوي اإلص ارر األعمى على تنصير الشعو ؟! إي مليييارات الييدوالرات التييى تنفييق معيياء
وبعته ال مكن تصورا لتنصييير العييالم سييوا تعياوي بي شييك فيى الن فيييت أو تحسييين
كلك المصير المأساو .الذي ينتظرنا ميعا

وفى النها ة ،ال سعنا إال العودة إلى تلييك الامليية البذي يية والظالميية ،ل نهييا ييد اشييفة،
والتى تصف اإلس م "بأ

سبارة عن خطأ مطلق ال بد من دحضم  ،وخطممر بالنسممبة

للكنيسممم مة ال بمممممد ممممممن محاربتممم م " ،لنس ي ييأل تل ي ييك الم سس ي يية الفاتيكاني ي يية ،ك ي ييل ص ي ييدق

وموضييوعية ،أ .الرسييالتين عييد خطييأ مطلييق النسييعة للييدنيا :تلييك المسيييحية الفاتيكانيية
المتعنتة ،المتصلعة اليرأ ،.والتييى تييم اخت قهييا تلفي ييا عبيير الماييامع علييى ميير العصييور
ييالتروير والتحريييت وال تييل العرقييى والمحييارق ،حيييث تعاعييد عنهييا األتعيياا بييل وال ثييير

من الايادات ال نسية ،أم اإلس م ،الذ .لم يهن عليكم حتى ك يير أو تا يية اسييمه فييى
تلك الوثي ة ،والذ .لم ت فوا عن محاربته ضراوة وبعدم أمانة ال مثيل لهما ؟!
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هيستريا تنصير العالأ!

مي ييا مي يين إنسي يياي ،أ ي ييا اني ييت تو هاتي ييه ،إال ويلحي ي حاليي ييا تلي ييك الهيسي ييتريا التي ييى انتابي ييت
الم سسة ال نسية الفاتيكانية لتنصير العالم ،أ ة وسيلة وبأ .ثميين ،خاصيية منييذ قررهييا
المام ييع الفاتيك ييانى الث ييانى س يينة  ،1965صي يراحة غي يير مس ييبوقة ،وق ييام تنش يياء لان يية

لتنصير العالم ،ولانة اخر .للحوار ،من ضمن ما أنشأ من لااي

وعلييى الييرغم ميين أي هييذا التو ييه ليييس اديييد علييى هييذا الم سسيية العتي يية ،إال أن يه لييم
يت ذ أبدا صعغة الهيستريا المرضية الحالية فما أكثر المنظمات التى تم ت وينها ميين
أ ييل تنص ييير الع ييالم ،ب ييل ق يياموا بت ييوين منظم ييات تعش يييرية م يين الش ييعا  ،وغيره ييا مي ين
األ فييال وإضييافة إلييى كلييك ،ف ييد تييم فييرض عملييية المسيياهمة فييى التعشييير علييى افيية
المسيحيين ،ال نسيين منهم والعلمانيين ،حكم التعميد الذي حصلوا عليييه فييى الصييغر،
كمييا فرضييوا علييى افيية ال نييائس المحلييية فييى ميييع بلييداي العييالم األميير الييذي ضييع
مص ييداقية وأمان يية األقلي ييات المس يييحية ف ييى موض ييع
عيشوي فيها!

ييل أم ييانتهم تا يياا البل ييداي الت ييى

ومي ييا ي يياد كلي ييك المامي ييع الفاتيكي ييانى الثي ييانى ينتهي ييي حتي ييى توال ي يت الم ي ي تمرات العالميي يية
المت صص يية ف ييى التعش ييير والتنص ييير ،ومنه ييا تل ييك الت ييى انع ي يدت ف ييى ف ييى بلايك ييا ع ييام
 ،1974ث ييم ف ييى ول ييورادو أمريكي يا ع ييام  ،1987وغيره ييا ثي يير ،فالطاحون يية دائي يرة ول ييم
تتوقف حتى يومنا هذا

وليين نتنيياول هنييا سييو .د ارسيية نصييوم العهييد الاديييد التييى يت ييذها قييادة تلييك الم سسيية
كريعة للهو

الييذي اسييتحوك عليييهم ،خاصيية فييى هييذا الع ييد العياد.ء ميين  2001والييذي

أ ل ي يوا عليي يه "ع ييد إق ييت ا الش يير" ،ال ييذي ه ييو اإلسي ي م ف ييى نظ ييرهم فم ييا م يين ن ييص أو
خطييا

أو حتييى أ .تعليييق صييدر فييى أ .مناسييعة إال وأرف يوا ييه ععييارة واحييدة التتغييير

ت ييول :أي رسييالة ال نيسيية تعشيييرية ،بنيياء علييى قييول اإلناي يل " :فييأكهبوا وتلمييذوا ميييع
األمم وعمدوهم اسم ار

واإلبن والروم ال ييد " ،اليواردة فييى نها يية إنايييل متيى (:28

19
172

وما يبدو ألول وهلة من ار ة التى تنص علييى تعشيير األمييم اسييم ار
ال ييد

واإلبيين والييروم

ه ييو أنه ييا تمث ييل وص ييية الس يييد المس ييي  ،م ييا ول ييوي ويفرض يوي إال أي د ارس يية

العهييد الاديييد نفسييه توضي مييد .الت عيب األلفيياي والت عييب النصيوم والع ييول إك
أي رسييالة السييد المسييي محييددة صيريحة واضييحة مييا حييددها هييو :أنييه لييم يرسييل إال
من أ ل خراا بيت إسرائيل الضالة ،عد أي ضلوا عيين رسييالة التوحيييد وعييادوا للعاييل
وقتل األنبييياء ،إك ييول تحديييدا" :لييم أرسييل إال إلييى خييراا بيييت إسيرائيل الضييالة" (متيى
 ! 24 :15وهييو نفييس مييا ياي قييد قالييه فييى اإلص يحام العاشيير ميين نفييس إنايييل مت يى:
"ه ي الء اإلثنييى عش يير أرسييلهم سييوا وأوص يياهم قييائ  :إلييى ري ييق أمييم ال تمض يوا وإل ييى
مدينة للسامريين ال تدخلوا بل إكهبوا الحر .إلييى خيراا بيييت إسيرائيل الضييالة " (آ يية

5و6
وهييو ميا نطييالع معنيياا أ ضييا فييى أعمييال الرسييل حينمييا قييال طيير للسيرائيليين عين اي
س ييبب إرس ييال س ييوا ه ييو أي يع ييار هم ت ع يياد ييل واح ييد م يينهم عم ييا اقترف ييه م يين ش يير ف ييى
حياته" :إليكم أوال إك أقام هللا فتاا سوا أرسله يعار كم بيرد ييل واحييد ميين م عيين شييرورا"
(26 :3
وليست هذا ار ات وحدها التى ت د الرسالة التييى شيير بهييا سييوا ،فييتي مطالعيية نييص

العهييد الاديييد ( ععيية  1966ت شييف عيين أي نفييس مضيموي الرسييالة التييى ياي يعشيير
بهييا سييوا هييى :إقت ي ار مل ييوت هللا وليييس تعشييير األمييم ،فمييا أكثيير الم يرات التييى يياي
ي د فيها إقت ار

موعييد كلييك المل ييوت ومنهييا :مييا نطالعيه فييى إنايييل متيى" :وفيمييا أنييتم

كاهبييوي أكييريوا قييائلين إنييه اقتيير مل ييوت السييماوات" ( 7 :10؛ أو "فييتنى الحييق اق يول

ل ييم ال ت ملييوي م يدي إسيرائيل حتيى ييأتى ابيين اإلنسيياي"( 23 :10بييل إي إنايييل متيى
ه أكثيير ميين ث ثييين آ ية تشييير إلييى تعشييير سييوا مل ييوت هللا

ي ا مييافى اإلصييحام

الثالث عشر وحدا ،من ار ة  1إلى ار ة  ،52ف لهييا تتحييدث عيين مل يوت هللا واقت ار ييه
الوشيك!
بييل ل ييد انييت سييرعة إقتي ار

حييدوث كلييك المل ييوت وشيييكة إلييى در يية أنييه عنييدما كهييب

اإلثنييى عشيير حواريييا فييى أولييى يوالتهم فييى فلسييطين قييال لهييم سييوا بوضييوم" :ومتييى
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ييردو م فييى هييذا المدينيية فيياهربوا إلييى األخيير ،.فييتنى الحييق أقييول ل ييم ال ت ملييوي ميدي
إسرائيل حتى أتى إبن اإلنساي " (متى 23 :10
وحتى أثناء مثول سوا فى المحاكمة أمام قيافا نراا ييول لهييم " :وأ ضييا أقييول ل ييم ميين
اري تعصروي ابن اإلنساي السا عيين مييين ال ييوة وآتيييا علييى سييحا

السييماء " ( متيى

64 : 26
أما إنايل مرقس فيورد فى اإلصحام األول يت أي سوا يواصل الرسالة التى بييدأها
يوحن ييا المعم ييداي والتعش ييير ب يينفس الرس ييالة ،إك ت ييول ار يية" :وبع ييد م يا أس ييلم يوحن ييا يياء
سييوا إلييى الاليييل كييري بعشييارة مل ييوت هللا وي ييول قييد مييل الرميياي واقتيير مل ييوت هللا
فتوب يوا وآمنييوا اإلنايييل" ( 14و 15وفييى اإلصييحام التاسييع نطييالع" :وقييال لهييم الحييق
أقول ل م إي من الايام ههنا قوما ال يذوقوا الموت حتى يروا مل وت هللا قد أتييى ييوة"

وتت رر الم وليية" :الحييق أقييول ل ييم ال مضييي هييذا الايييل حتييى كيوي هييذا لييه السييماء
واألرض تييروالي ل يين

مييى ال يييرول " (مييرقس 30 :13و31

ميين ال ارميية الييذي ليب سييد سييوا ميين بييي

بييل حتييى يوسييف

س يياي هييو أ ضييا " ينتظيير مل يوت هللا"

فييى ار يية  43ميين اإلصييحام ال ييامس عشيير أ .ميا معنيياا اي اإل ميياي مل ييوت هللا ال
عييد دلييي علييى ص ي م اإلنسيياي فحسييب وإنمييا مثييل ييوهر الرسييالة الت يى يوصييى بهييا
سوا والتى لم كف عن ترديدها حتى آخر لحظة
ونطييالع فييى إنايييل لوقييا أي سييوا " لمييا صييار النهييار خييرج وكهييب إلييى موضييع خ ي ء
و اي الاموا فتشوي عليه فااءوا إليه وأمسكوا ل

يذهب عنهم ف ال لهم إنه ينعغييى

ل ييى أي أ ش يير الم ييدي األخ يير أ ض ييا مل ييوت هللا ألن ييى له ييذا ق ييد ارس ييلت" ( 42 : 4و
43

أ .إي رسييالة سييوا مييا تتض ي ميين ييل هييذا ار ييات تنحصري ي مييا ييول هييو،

فى إعادة خراا إسرائيل الضالة إلى رسالة التوحيد ،وفى التعشير اقت ار مل وت هللا
بل نطالع فى نفس إنايل لوقا فى بدا ة اإلصيحام التاسييع ،أي سييوا قييد "دعييا ت ميييذا
اإلثن ييى عش يير وأعط يياهم ق ييوة وس ييلطانا عل ييى مي ييع الش يييا ين وش ييفاء أم يراض وارس ييلهم
ليكريوا مل وت هللا ويشفوا المرضى" (آ ة  1و 2أ .أنه اسند إليهم ل المهام التييى
ييوم به يا هييو أو ييول آخيير :أنييه أصييع ال يتمي ير عيينهم شييىء مييا أنييه ميينحهم ييل
سييلطاته وخاصيية تبليييغ وصيييته وتعشيييرا يياقت ار
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مل ييوت هللا وفييى اإلصييحام العاشيير

يواصييل نفييس الوصييية قييائ " :واشييفوا المرضييى الييذين فيهييا وقول يوا لهييم قييد اقتير ميين م
مل وت هللا وأ ة مدينة دخلتموها ولم بلو م فاخر وا إلى شوارعها وقولوا حتى الاعييار
الذي لصق بنا مين مييدينت م ننفضييه ل ييم ول يين اعلميوا هييذا إنييه قييد اقتيير ميين م مل ييوت
هللا " ( 9ي 11
أ .أن ييه ل يييس س ييوا وح ييدا ال ييذي ياي ين يياد .ييتقت ار مل ييوت هللا وإنم يا ق ييد أس ييند به ييذا
المهميية إلييى الحيواريين أ ضييا وهييو مييا يوض ي أهمييية هييذا المل ييوت الييذي مثييل أسييا
رسييالته! فحتييى وهييو أكييل الفص ي معهييم ،مييا هييو وارد فييى إنايييل لوقييا ،قييال" :ألنييي
أقييول ل ييم ال آكييل منييه عييد حتييى كمييل فييى مل ييوت هللا ثييم تنيياول أسييا وشييكر وقييال
خذوا هذا واقتسموها بين م ألني أقييول ل يم إنييى ال أشيير ميين نتيياج ال رميية حتييى ييأتى
مل وت هللا " (16 :22ي18
ويبدأ اإلصحام الثالث من إنايل يوحنا بواقعة ني ود مو

الفاريسى الذي قييال لييه " :ييا

معلم نعلم أنك قط أتيت من هللا معلما ألي ليييس أحييد ييدر أي عمييل هييذا ار ييات التييى
أنت تعمل إي لم كيين معييه هللا أ ييا

سيوا وقييال الحييق الحييق أقييول لييك إي يياي أحييد

ال يولد من فوق ال در أي ير .مل وت هللا"

وبغ ييل الط ييرا ع يين تحدي ييد ينون يية س ييوا أن ييه معل ييم ول يييس تل ييه ،فم ييا م يين إناي ييل إال
وتنيياول بنسييب متفاوتيية ميين ار ييات موضييوا مل ييوت هللا أو مل ييوت السييماء الييذي يياي
يعشر ه سوا وهو ما سوا نتا عه أ ضا فى أعمال الرسل والرسائل
تبييدأ أعمييال الرسييل فييى اإلصييحام األول اإلشييارة إلييى مييا فعلييه سيوا وعلمييه إلييى اليييوم

ال ييذي إرتف ييع في يه ،ث ييم م ييا قال يه عن ييدما أمض ييى "أربع ييين" يوم ييا ع ييد عث يية ي م ييا ول ييوي،
يتحييدث عيين األمييور الم تص يية مل ييوت هللا " :ال ي م األول أنش يأته ييا ثيياوفيليس ع يين
ميييع مييا بيدأ سييوا فعلييه ويعل يم ييه إلييى اليييوم الييذي ارتفييع فيييه عييد مييا أوصييى ييالروم
ال ييد

الرسييل الييذين اختييارهم الييذين أ ارهييم أ ضييا نفسييه حيييا ببيراهين ثييرة عييد مييا تييألم

وهو ظهر لهم أربعين يوما ويت لم عن األمور الم تصة مل وت هللا" (1ي3
ول يين نن يياقر هني ييا اخ ييت ا أو تن يياقل مي يدة يياء س ييوا علي ييى األرض ع ييد عث ييه عي يين
األنا ي ي ييل المعتم ي ييدة ،وه ي ييي واح ي ييدة م ي يين آالا المنتناقض ي ييات الت ي ييى يرخ ي يير ي ييه ال ت ي ييا
الم ييد  ،ل نييا ن تفييي بتوضييي أنييه حتييى عييد عثييه ،وف ييا ألعمييال الرسييل ،رييل أربعييين
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يوما حدث حوارييه ف ط عن األمور الم تصة مل وت هللا ما ي د هذا اليينص بييل
وتنتهييي أعمييال الرسييل يهيتين لهمييا داللتهمييا ،إك نطييالع فييى آخيير اإلصييحام  28الييذي
تيتم أعمييال الرسييل يياريتين التيياليتين" :وأقييام بييولس سيينتين يياملتين فييى بيييت اسييتأ را

لنفس ييه و يياي ب ييل مي يع ال ييذين ي ييدخلوي إلي ييه ييار اي مل ييوت هللا ومعلم ييا ييأمر ال ير
سوا المسي

كل مااهرة بي مييانع" ( 30و 31وأهييم مييا فييى هيياتين اريتييين هييو :أي

بولس يياي أ ضييا كييري مل ييوت هللا ولمييدة سيينتين متواصييلتين كييل مايياهرة وبييدوي أ.
عائق منعه! فهذا هى الرسالة التى تسلمها من سوا و اي عليه اي يبلغها

وفى رسالته إلى أهل رومييية نحيياط علمييا ميين هييم اليذين سييدخلوي مل ييوت هللا إك يول

بولس" :ألي ليس مل ييوت هللا أكي وشيربا بييل هييو بير وسي م وفييرم فييى الييروم ال يد "
(17 :14

أ .إي كلك المل وت هو بر وفييرم وسي م فييى الييروم ال ييد  ،أ .فييى هللا

و  ،بي أ مياا وال أهييداا أخيير ،.مييا أي الييروم ال ييد
ولوي! بر ،وس م ،وفرم ي وليس تنصير للشعو !

وفى رسالته إلى أهل ورنثو

هييو أقنييوم ميين أقييانيم هللا مييا

وم بولس بتحديد صييفات مين ليين يييدخلوي مل ييوت هللا

قي ييائ " :أم ألسي ييتم تعلمي ييوي أي الظي ييالمين ال يرثي ييوي مل ي يوت هللا ،ال تضي ييلوا ال يني يياة وال

عبييدة أوثيياي وال فاسي وي وال مييأبونوي وال مضييا عوا ك ييور وال سييارقوي وال م ياعوي وال
س ييكيروي وال ش ييتاموي وال خ ييا فوي يرث ييوي مل ييوت هللا وهك ييذا يياي أن ييا

سييوا وبييروم إلهنييا" (9 :6ي11

اغتس يلتم بييل ت دسييتم بييل تبييررتم اسييم اليير

م يين م ل يين
وبغييل

الطرا عن التر يعة اإل تماعية للمسيحيين األوائل التى يوردها بييولس ،فييتي اغتسييالهم
من ل هذا المهخذ تدخلهم المل وت
ويواصل السييرد فييى رسي ته إلييى أهييل غ

ييية قييائ " :وأعمييال الاسييد ريياهرة التييى هييى

ينى عهارة نااسة دعارة ععادة األوثاي سييحر عييداوة خصييام غييرة سي ط تحيير شي اق
بدعة حسد قتل سكر طر وأمثال هيذا التييى أسييبق فييأقول ل ييم عنهييا مييا سييع ت ف لييت
أ ضا إي الذين فعلوي مثل هذا ال يرثوي مل وت هللا " ( 19 :5ي 21
وفى رسالته إلى أهل أفسو

ول" :فتن م تعلموي هذا أي ل ياي أو ناس أو ميياا

الييذي هييو عابييد لألوث ياي ليييس لييه مي يراث فييى مل ييوت المسييي وهللا" ( ، 5 :5ون ح ي
كيت يواصل بولس تصعيدا لعملية تأليه سوا :فععييد أي عليه "ربنييا سييوا" فييى أقوالييه
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السييا ة ،هييا هييو سييند إليييه مل ييوت هللا ويشييرك مل ييية المل ييوت للمسييي و معييا!! ثييم
يرعم النصار .وأئمتهم أنهم ال شر وي اهلل أحدا وأنهم موحدوي اهلل الواحد األحد!

وهييو م يا نطالعييه أ ضييا فييى رسييالة طيير الثانييية إك ييول فييى اإلصييحام األول" :ألنييه
هكذا دم ل م سييعة دخييول إليى مل ييوت ربنييا وم لصيينا سييوا المسييي األبييد! 11( ".

فععد أي اي سوا يعشر مل وت هللا واصل الحوارييوي التشييير بيينفس الرسييالة ،غييل
الطرا عن أنهم علوها شر ة بين هللا ويسوا ثم تحول إلى مل وت سوا المسي !!

وأ ا اي صاحب كلك المل ييوت ،فتننييا ن ييرج ميين ييل تلييك األمثليية ،التيى تت ييرر وتتنييوا
فى أكثر من مائة آ ة فى العهد الاديد ،أي الرسييالة التييى أتييى ميين أ لهييا سيوا والتييى
أرس ييله هللا ليح ه ييا ه ييى ك ييل وض ييوم :إع ييادة خ يراا بي ييت إس يرائيل الض ييالة إل ييى رس ييالة
التوحيد ،والتعشير مل وت هللا الذي اقتر ماي ه ثم واصييل الحوارييوي التعشييير بيينفس

المل يوت ،غ ييل الط ييرا هن ييا ع يين مس ييألة نس ييبته

وح ييدا أو مناص ييفة م ييع س ييوا أو

سوا وحدا ،فالرسالة واضحة محددة :المل وت وليس تنصير العالم!
بل واألدهى من كلك ول سوا لمن عصوا

م اليير  " :لييذلك أقييول ل ييم إي مل ييوت

هللا ينرا من م ويعطى إلمة تعمل أثمارا" (متى 43 :21
وقب ي يل أي ننه ي ييى ه ي ييذا الارئي ي يية ال ب ي ييد لن ي ييا م ي يين توض ي ييي

ع ي ييل التناقض ي ييات المتعل ي يية

الموضوا ما تبييدو فييى العهيد الاديييد ف ييد رأينييا أي سييوا قييد حييدد قييائ إنييه لييم يرسييل
إال ميين أ ييل خيراا بيييت إسيرائيل الضييالة (متيى  ، 24 :15و ييذلك فييى نفييس اإلنايييل
حينمي ييا حي ييدد قي ييائ لحواؤييي ييه" :إلي ييى ريي ييق أمي ييم ال تمضي يوا وإلي ييى مديني ية للسي ييامريين ال

ت يدخلوا بييل إكهب يوا ييالحري إلييى خ يراا بيييت إس ي ارئيس الضييالة " ( 5 :10و ، 6وكلييك
القت ار

حييدوث المل ييوت وهييو مييا أكيدا فييى نفييس اإلنايييل وغيييرا فييى أكثيير ميين موقييع

فمن غير المنط ييى أي يلت ييي سييوا حوارييييه األحييد عشيير عييد أ ييام قليليية ميين عثييه فييى
الاليي يل وي ييأمرهم ال ييذها
ال د

ليتلم ييذوا مي ييع األم ييم ويعم ييدوهم اس ييم األ

واإلب يين وال ييروم

ي وهييو ال ائييل" :إلييى ريييق أمييم ال تمضيوا" ،غييل الطييرا حتييى عيين إي عييل

ه ي الء الح يواريين قييد شييك فييى رهييورا لهييم ،أو أنييه قييد قييال لهييم أنييه سيييع ى معهييم "إلييى
إن ضاء الدهر" ،ألنه اي قد أكييد لهييم أي ييل ميا قالييه عيين تح يييق المل ييوت سييوا ييتم
أكيدا م دا قبل حتى أي يتمكنوا من تعشير يهود ضيعة فلسطين!
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وهناك تناقل آخيير بييين متيى ومييرقس حييول نفييس هييذا الم وليية عيين التعشييير الثييالوث:
إك ول متى أي هذا األمر قد أعطييى للحيواريين األحييد عشيير فييى الاليييل علييى الابييل

بينما يورد مرقس أي هيذا األميير قييد أعطيى للحيواريين األحييد عشيير بينمييا ييانوا ييأكلوي،

إك ول" :أخي ار رهر لألحد عشر وهم مت وي ووبخ عدم إ مانهم وقساوة قلوبهم ألنهييم
لييم صييدقوا الييذين نظييروا قييد قييام وق يال لهييم إكهب يوا إلييى العييالم أ مييع وأكييريوا اإلنايييل
لل لي ة لها" ( 14 :16و15

وميين غيير المع يول أي كييوي مثييل هييذا التنيياقل بييين متيى ومييرقس فييى موضييوا مثييل
هذا األهمية ،أي ول أحدهم أنه قد حدث فى الاليل علييى قميية الابييل ،وي ييول ارخير
أنييه حييدث فييى بيييت فييى ال ييد
الحائط حيث أي ا

بينمييا يانوا يتنيياولوي الطع يام ودخييل عليييهم سييوا عبيير

الغرفة اي موصدا!!

كما أي أعمال الرسل تأتى بتنيياقل آخيير فييى اإلصيحام العاشيير ،عنييدما كهييب طيير
إلى قيصرية لل اء ورنليو  ،الذي اي قد اسييتدعاا ونتغافييل عيين ييل التفاصيييل الي
مع ولي يية لنتوقي ييف عني ييد ععي ييارة طي يير  ،وهي ييو مي يين الح ي يواريين األحي ييد عشي يير الي ييذين مي يين
المفترض أنهم سمعوا دعوة سوا عنييدما رهير لهييم عيد عثييه ،غييل الطيرا عميا بهييا
من اخت فات وهرية بين الروايتين إال أي ل ما عنينيا هييو أي طيير

يياي حاضي ار

لذلك الل اء الذي أخذوا فيه أمر " راية ل األمم" ثم نر .طر  ،فى أعمال الرسييل،
وفييى كلييك اإلصييحام العاشيير ييأمر هي الء ال ييوم " ييأي عتمييدوا اسييم اليير " ف ييط (:10

 48أ .أنييه وف يا ألعمييال الرسييل فييتي طيير
اسم ار

يياي اهييل أنييه يتعييين عليييه التعميييد "

واإلبن والروم ال د "!

بل واألدهى من كلك ،نر .فى اإلصحام الحاد .عشيير ميين أعمييال الرسيل أنييه عنييدما"
صعد طر إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل ال تاي قائلين إنك دخلت إلييى ر ييال

كوي غلف يية وأكل ييت معه ييم" (ار يية  3وب ييدأ ط يير

حك ييى له ييم ال ص يية م ييا وردت ف ييى

اإلصحام السابق نوا من التبرير ،ثييم أضيياا قييائ " :فتييذ رت ي م اليير
إي يوحنا عمد ماء وأما أنتم فستعمدوي الروم ال د " (آ ة 16

يييت قييال

وهو ما يثبييت أي نها يية ييل ميين إنايييل متيى ومييرقس ععييارة عيين تحريييت تمييت إضييافته
الح ا فالتعميييد يياي أ ييام يوحنييا المعمييداي المياء ،ويسييوا يياي قييد قييال لحوارييييه آنييذاك
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أي عم يدوا ييالروم ال ييد

وأ ييا يياي م ييا س ييوا عم ييدوي ييه ،س يواء الم يياء أو ييالروم

ال ييد  ،فتن ييه قطع ييا وحت ييى تا يية أعم ييال الرس ييل ،وه ييي س ييا ة عل ييى تا يية األنا ي ييل
األربعيية ،لييم ت ين ععييارة "ار

واإلبيين والييروم ال ييد " مو ييودة أو قييد تييم إخت قهييا ،وأي

سوا لم طلب منهم تعميد "كل األمم"!
وكلك ألننا نطالع فى نفس اإلصحام الحاد .عشر أنهم تشتتوا " إلييى فينياييية وقبييرم
وإنطاقييية وهييم ال كلمييوي أحييدا ال لميية إال اليهييود ف ييط " ( ، 19 :11وهييو مييا

يالف

ععي ييارة سي ييوا ي ييأي عمي ييدوا "كي ييل األمي ييم" ،ف يي ييت للح ي يواريين أال يتحي ييدثوا مي ييع الي ييوثنيين
المفترض تنصيرهم أمر سوا ،وال يتحدثوي إال إلى اليهود أمثالهم؟

كما نطالع فى الموسوعة ال اثوليكية قول أوسبيو

وإشارته إلى أي آخيير آ ييات مييرقس

التي ييى تبي ييدأ مي يين ار ي يية رقي يم  9حتي ييى نها ي يية اإلصي ييحام ال تو ي يد في ييى ي ييل الم طو ي ييات
ال اصة ارنا يل ،م دا أي هذا اإلنايل يياي ينتهييي عنييد ار يية  ،8وإي الييذي أدخلييه
فييى اليينص الرسييمى المعييروا اسييم "الفولاييات" الييذي اقرتييه ال نيسيية هوال ييد س يييروم

فى ال ري ال ار ع

كم ييا أي أش ييهر وأق ييدم نص ييين للعه ييد الادي ييد المع ييروا أح ييدهم اسي يم م طو يية س يييناء

وارخر م طو ة الفاتيكاي و هما من ال ري ال ار ييع ،تنتهييي ييل منهمييا عنييد ار يية ،8

و ذلك تنتهى أ ضا عل الم طو ات األثيوبييية واألرمنييية ،تنتهييى ميعهييا عنييد ار يية
!8
وأ ييا ان ييت ال

ف ييات ب ييين الم طو ييات والنها ييات الم تلف يية إلناي ييل م ييرقس ،ف ييد ق ييام

مامع ترانت فى الدورة ال ار عة وحسم ال ضية يأي ييل األ يراء موحياا ميين هللا وقانونييية
وأنه يتعين على ل اثوليكى أي يت بلها على أنها ذلك!!
ونو ر ل ما ت دم ييأي سيوا يوال فتيرة تعشيييرا ،سيواء أكانييت ضييعة أشييهر أو ثي ث

سنوات ،وف ا ألي إنايل نعتد ،وسيواء عييد صييلعه وبعثيه مييا ولييوي ،ورهييورا يومييا أو
اربعين يوما ،فهو ي د :أنه لم يرسييل إال ميين أ ييل خيراا بيييت إسيرائيل الضييالة ،ومين
أ ل التعشير مل وت هللا ،وليس الثالوث
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ويكفي التأكيد هنييا أي اخييت ق بدعيية الثييالوث قييد تمييت فييى أواخيير ال يري ال ار ييع وتحديييدا
المر ييع ال نسييية
فييى عييام  381م فييى مامييع ال س يطنطينية ،مييا هييو ثابييت فييى افيية ا
والتاري ية والن د ية ،ف يييت تو ييد فييى إنايييل ت يول عنييه ييل الم ار ييع ال نسييية أنييه صييغ

فيما بين عام  90و120؟ وال ن ول شي ا عن سن متى الذي ولوي إنه ميين الحيواريين
و اي أكبر ميين سييوا سيينا :أ .أنييه يياي فيمييا بيين التسييعين والمائيية وعشيرين ميين عميرا
حينما تب كلك اإلنايل من الذاكرة واللهم ال تعليق!
إي اإلصرار على فرض هذا ار ة واإلستناد إليها لتنصير العالم أ مييع ،هييى فرييية ميين
أكبر الفريات التى ال تعد وال تحصى ،من أعمال احونة التحريت والترييت ،التى لييم
ت ييف عيين الييدوراي منييذ حيوالي ألفييى عييام بييل هييى فييى الواقييع أكبيير فرييية فييى التيياريخ،
لتنصير العالم يو ار وبهتانا ،حفارا على ل ما تم نساه من تحريييت عبيير ألفييي عييام،
وحفار ييا عل ييى ييل المكاس ييب الت ييى ناه ييا أعض يياء تل ييك الم سس يية رلم ييا واخت س ييا وال
ستطيعوي الت لى عنها
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الخاتمة
مما ت دم ،و لها شذرات النسعة لما حييدث فييي الواقييع أو لمييا تضييمه صييفحات التيياريخ،
ن رج أي الغر المسيحي المتعصب ال عرا معنى التسييام ألنييه قييائم علييى سلسييلة
متواص ييلة م يين الصي يراعات الطاحن يية ب ييين الس ييلطة الديني يية والس ييلطة المدني يية عل ييى م يير
العص ييور وق ييائم ،ف ييى نف ييس الوق ييت ،عل ييى سلس ييلة أخ يير .م يين التروي يير والتحري ييت ف ييى
الوثييائق الرسييمية أنواعهييا الدينييية منهييا والسياسيية ويكفييي أي نشييير هنييا إلييى مييا صييدر
فى ريدة األهيرام يييوم  2007/10/18ميين أي ماليس النيوا

األمريكيى "قييد وبييخ إدارة

بييوش إلخفائهييا معلومييات عيين تفشييى الفسيياد فييى الع يراق" وهييي ليسييت أول م يرة ت يتهم
فيها اإلدارة األمريكية ال ذ

أو تخفاء المعلومات ،او حتى أي تعتمد على معلومييات

مييرورة لتم يار هاماتهييا الغاشييمة ،ومنهييا أحييداث مسييرحية الحيياد .عشيير ميين سييبتمبر
 2001وق ي ييد أوض ي ييحنا ف ي ييى أح ي ييد الموض ي ييوعات ي ييم األكاكي ي ييب الت ي ييى إدعته ي ييا اإلدارة
األمريكية والتى بنت على تروياها هامات وحشية على العديد ميين البلييداي اإلسي مية
وغيرها
وق ييد ح ييدث له يياتين الس ييلطتين ،المدني يية والديني يية ،أي تت حم ييا م يين أ ييل الص ييراا ض ييد
عنصر ثالث ،ومييا أكثيير النميياكج أ ضيا ،فهخرهييا ياي التضييافر بينهمييا القييت ا اليسييار
فى ع د التسعينيات من ال ري العشرين ،ثييم مييا هييو دائيير حاليييا ميين تضييافر شيير فييى

محاول ي يية مس ي ييتميتة الق ي ييت ا اإلس ي ي م والمس ي ييلمين ع ي ييد أي ألص ي ي ا ي ييه تهم ي يية اإلره ي ييا
واإلرهابيين ،ثم ها هم ضموا إلى ال ائمة م خ ار تهمة" :اإلس م الفاشى"!
والعنصر المشترك في ميع األحوال هو ما طلق عليه ععارة« :ارخر» ففييي ال ييط
ال نسييي يياي «ارخيير» قييد ما ه يو :اليهييود والوثنيييوي ييأنواعهم وقييد غرسييت الم سسيية

ال نسية معاداة السامية بدأ ميين صييياغتها لألنا يييل ومييا عييدها ميين نصيوم وقي اررات،
إلييى م يا طلييق علي ييه «المحرقيية» ،وق ييد ت ش يف ح يديثا ضييلوا الفاتيك يياي فيهييا والص ييمت
على مارياتها ،وإي اي ااهد للتعتيم والتحريت المعتاد

وانته ييى ه ييذا ال ييط بتغيي يير ييذري ف ييي الموق ييف بتبرئ يية اليه ييود م يين دم المس ييي وب يياتوا
سيطروي على الغر المسيحي ،وبالتالي على العالم ،عربدة ال تغفلها عين ،فما ميين
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قي يرار واح ييد الترمي يوا ييه إي يياي مس ييهم ،وكل ييك فض ييل م ييا متل ون ييه م يين وث ييائق ته ييدم
المسيحة ويتم التعتيم عليها

ير الس ي م
أمييا الوثنيييوي ،ف ييد تمكنييت ال نيسيية الرومييية ميين فييرض ع يييدتها مع يا وقهي ا
وال ت ييل حت ييى ييات معروف يا أي م يين ك ح يتهم ف يي ماايره ييا ع ييدوي م ييات الم ي ييين إك

حتييى ميين انشييق عنهييا ميين األتعيياا أو خالفهييا ال يرأ .والع يييدة مارسييت عليييه نفييس ال تييل
واالقت ا والتدمير ،فمات من مات وصمد من صمد

وفي ال ري السا ع أتى اإلس م مصييوبا ومكمي لرسييالة التوحيييد التييي حيياد عنهييا اليهييود
ييالعودة إل يى العاييل وقتييل األنبييياء ،وأرسييل هللا س يوا عليييه الص ي ة والس ي م "ميين أ ييل

خراا بيت إسرائيل الضالة" (متى  ، 24:15وحاد النصار .عن رسالة التوحيييد بتأليييه
السيد السمي  ،واخت ق بدعة الثالوث والشرك اهلل سنة  325م فأرسييل هللا عير و ييل
محمدا خاتما للنبيين ،عليه الص ة والس م ،م دا رسالة التوحيييد معلنيا أنييه ال إلييه إال
هللا ،ونافيي يا – ك ييل م ييا أن ييرل ف ييي ال ي يرآي م يين آ ييات ،اش ييفا ييل م ييا ت ييم ف ييي التني يريلين
السييا ين ميين تحريييت لرسييالة التوحيييد وبييذلك أصييع اإلس ي م هييو« :ارخيير» الاديييد،
في نظر تلك الم سسة ال نسية ،والتي رأت أنه ال بد من اقت عيه وهييو مييا تااهييد فييي

الايام ه منذ أواخر ال ري السا ع وحتى يومنا هذا وإي ترايد اإل اا فييى صيراا محمييوم
حتى اي مامع الفاتيكاي الثانى والذي قرر رسميا تنصير العالم
أما فييي ال ييط السياسييي ،فمييا أي اسييت رت الصيراعات بييين السييلطتين ،ومييا أسييفرت عنيه

من ت سيييم وإعيادة ت سيييم يالحرو وال تييل والدسييائس واالغتييياالت ،حتيى انسيياق الغيير
المسيحى في الحرو االستعمارية الستغ ل الشييعو وثرواتهييا ،بييل قييام بت سيييم العييالم
إلى شمال ثري و نو ف ير ،أو شمال ايد النهب ،و نو منهو !

الرسييمالي
وتضافرت هييود السييلطتين للحييد ميين أ يية منافسيية قييد تبييدل ميين نسييق النظييام أ

االستعماري ،مثلما حييدث فييي ال ييري العشيرين واقييت ا اليسييار حتييى ال ت ييوي هنيياك أ يية
أنظميية سياسييية بديليية ،ليييتم مييا أ ل يوا علييه :النظييام العييالمي الاديييد ،أو سياسيية ال رييية
الواح ييدة ،وم ييا إل ييى كل ييك م يين مس ييميات قائم يية عل ييى ف يرة :نظ ييام سياس ييي– اقتص ييادي-

ا تمياعي– ف ييري– دينييي واحييد حتييى تسييهل قيييادة العييالم لصييال حفنيية ميين المتحكمييين
فى مصائرا
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وإكا مييا تأملنييا الوضييع ميين ناحييية «ارخيير» الحييالي ،المطلييو اقت عييه ،نيير .أي يل
الهيرائم التييي لح ييت المسييلمين انييت نتيايية ال يانيية أو التوا ي لصييال الغير وتنفيييذا
لمهربييه ،ميين أ ييل ضييع مغريييات ،وهييو مييا شييفت عنييه حيير الع يراق األخي يرة وتناقلتييه
الفض ييائيات واإلكاع ييات ف ييي عع ييارة ش ييعه واح ييدة ت ييد توا ي معظ ييم المس ي ولين الع يير
والمس ييلمين وتس ييهيلهم عملي ييات الغ ييرو بنس ييب متفاوت يية قي ييادات مس ييلمة ت يير وتتوا ييأ
لض يير بل ييداي مس ييلمة!! ف ييأين نح يين م يين ال ي يرآي ال ي يريم ،أو م يين خطع يية ال ييوداا ألك ييرم
النبيين ،و ل ما قيل عن تحريم دم المسلم على أخيه المسلم؟

وإي تأملنييا الحاعية األخييرة ميين التيياريخ ،علييى سييبيل المثييال ال الحصيير ،نير .أنييه تمييت

محاصي يرة تر ي ييا واق ييت ا لغ يية ال ي يرآي ،وف ييرض العلماني يية س ييبب خيان يية مي يال أت يياتورك
وهرولته إلرضاء الغر

وفي قضية فلسييطين :لييوال خيانية العيير والمسييلمين لمييا ناي

الغير وال الم سسية الفاتيكانيية فييي غيير ال ييياي الصييهيوني واحييت ل أرض فلسييطين
علما أي افة أعمال الحفر والتن يب التى توالها الصهاينة ت شف أنه ال حق لهييم فييى
هييذا األرض! وت فييى مطالعيية ت يا

"كشممث النقمماب عممن الكتمماب المقممد " ل ييل ميين

إسي يرائيل فين لش ييتاين وني ييل س يييلبرماي ،لن ييدرك م ييد .الت عي يب والمغالط ييات م يين ه يية،

ومد .الاهل الح ائق أو التغافل عنها من هة أخر!.

ول ييو تأملني يا الح ييرو الحديث يية ع ييد اق ييت ا اليس ييار وتف ييرد السياس يية األمريكي يية الرعام يية
والعربييدة ،لو ييدنا أنييه ل يوال خيانيية العيير والمسييلمين وم يواف تهم علييى شيين الحيير علييى
ال ويييت أيييدي العيراقيين ،ثييم مييواف تهم علييى احييت ل أفغانسييتاي والعيراق ،بينمييا لييم ييينس
الغر المسيحى أو غفل الرج المعشرين ضمن عتييادا الحربييي ،إضييافة إلييى مييا طييرم

ميين مشيياريع ت سيييم البلييداي اإلسي مية ميين أ يل م طييط الشييرق األوسييط ال بييير ،و لهييا
أحييداث نهيرول للمسيياعدة علييى تحاي هييا ونهليل لهييا – وهيا هيي األحييداث دائيرة تتحييدث

عن نفسها فتلى أين نحن منساقوي؟!

بل حتى حينما است دمنا س م حظير البتييرول ،و ياد كلييك الغيير المتعصييب أي ير ييع
لحا تييه ،ييادر ميين ييادر ال يانيية والتنييايل و يياي ه ييذا التصييرا ميين األسييعا
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الت ييى

علت عل متعصبى الغر

طالب آنذاك ضرورة "دك العيير والمسيلمين وإعييادتهم

إلى عصور الااهلية األولى حتى ال اثروا على مثل هذا العمل مرة ثانية"!
ل ييد أوض يحنا ي ييت لا ييأ كل ييك الغ يير ال ييذي ل ييم ع ييرا أب ييدا معن ييى التس ييام  ،واس ييتعاي
السي يييت والني ييار ،لمحاص ي يرة "ارخي يير" األحي ييداث والوقي ييائع الداميي يية ،ومحي يياكم التفتي ييير
والحرو الصليبية وال تل العرقى واإل ادات الاماعية وباألسلحة المحرمة دوليييا

مييا

أوضحنا يت استعاي التدمير المتعمد لتبديييد الوثييائق والمسييتندات ومعييالم الحضييارات

األخر .التى نهل منها وقام على أن اضها ،هلة حربية رهيعة ،دوي م ارعيياة أل يية ح ييوق
أو قي يوانين و يي ييت نشي ييأ كلي ييك الغي يير المسي يييحى المتعصي ييب إعتمي ييادا علي ييى التحريي ييت
والتروي يير من ييذ أول ييى خطوات ييه حت ييى ص ييار أش ييعه طاحون يية دائم يية ال ييدوراي إلخ ييت ق
الفري ييات واألكاكي ييب ،ف ييى نصوص ييه الديني يية وف ييى تحر ات ييه السياس ييية وق ييد آي لن ييا أي
نتص ييد .ل ييه البني يياي المرص ييوم ،فل يييس م ين ح ييق تل ييك الحفن يية الرامي يية إل ييى إس ييتغ ل
العالم ومواردا لصالحها ،وليس من حق تلك الم سسة ال نسييية ال ائميية علييى األكاكييب
والتروي يير وإق ييت ا ارخ يير أي تف ييرض فرياته ييا وأكاكيبه ييا وأ ماعه ييا علين ييا وعل ييى الع ييالم
أ مع

لذلك لن نمل وال ن ف عن ت يرار :أفي يوا أيهييا المسييلموي ،أفي يوا فالطوفيياي ال ييادم أكبيير
وأشد عنفا مما تتصوروي!
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خطاب القديس جيروم إلى البابا داماز
باللغة الال تينية

Sancti Hieronymi operum Tomus Primus
Incipit praefatio
Sti Hieronymi Presbyteri in
Quatuor evangelia
Beatissimo Papae Damaso Hieronymus
Novum opus facere me cogis ex veteri : ut post exemplaria
Scripturarum toto orbe dispersa, quasi quidam arbiter sedeam : & quia
inter se variant, quae sint illa quae quum Graeca consentiant veritate,
decernam. Pius labor, sed periculosa praesumtio, judicare de coeteris,
ipsum ab omnibus judicandum : senis mutare linguam, & canescentem
jam mundum ad initia retrahere parvulorum. Quis enim doctus pariter vel
indoctus, cum in manus volumen assumserit, & à saliva quam semel
imbitit, viderit discrepare quod lectitat ; non statim erumpat in vocem, me
falsarium, me clamans esse sacrilegum, qui audeam aliquid in veteribus
libris addere, mutare, corrigere ? Adversus quam invidiam duplex caussa
me sonsolatur : quod & tu qui summus sacerdos es, fieri jubes : & verum
non esse quod variat, etiam maledicorum testimonio comprobatur. Si
enim Latinis exemplaribus fides est adhibenda, respondeant quibus : tot
enim sunt exemplaria paene quot codices. Sin autem veritas est
quaerenda de pluribus : cur non ad Graecam originem revertentes, ea
quae vel à vitiosis interpretibus male edita, vel a praesumtoribus imperitis
emendata perversius, vel à librariis dormitantibus aut addita sunt, aut
mutata, corrigimus ? Neque vero ego de Veteri disputo Testamento, quod
à septuaginta quid Aquila, quid Symmachus sapiant, quare Theodotion
inter novos & veteres medius incedat. Sit illa vera interpretatio quam
Apostoli probaverunt. De novo nunc loquor Testamento : quod Graecum
esse non dubium est, excepto Apostolo Matttheo, qui primus in Judaea
Evangelium Christi Hebraïcis litteris edidit. Hoc certe quum in nostro
sermone discordat, & (a ) diversos rivulorum tramites ducit : uno de fonte
quaerundum est. Praetermitto eos codices quos à Luciano & Hesychio
nuncupatos, paucorum hominum asserit perversa contentio : quibus
utique nec in veteri Instrumento post septuaginta Interpretes emendare
quid licuit, nec in novo profuit emendasse : quum multarum gentium
linguis Scriptura ante translata, doceat falsa esse quae addita sunt. Igitur
haec praesens praefatiuncula pollicetur quattuor tantum Evangelia,
quorum ordo est iste, Matthaeus, Marcus, Lucas, Johannes : codicum
Graecorum emendata collatione, sed veterum. Quae ne multum à
lectionis Latinae consuetudine discreparant, ita calamo ( b)temperavimus,
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ut his tantum quae sensum videbantur mutare correctis, reliqua manere
pateremur ut fuerant. Canones quoque, quos Eusebius Caesariensis
Episcopus Alexandrinum sequutus Ammonium, in decem numeros
ordinavit, sicut in Graeco habentur, expressimus. Quod si quis de curiosis
voluerit nosse, quae in Evangeliis, vel eadem, vel vicina, vel sola sint,
eorum distinctione cognoscat. Magnus siquidem hic in nostris codicibus
error inolevit, dum quod in eadem re alius Evangelista plus dixit, in alio
quia minus putaverint, (c) addiderunt. Vel dum eumdem sensum alius
aliter expressit, ille qui unum è quattuor primum legerat, ad ejus
exemplum coeteros quoque aestimaverit emendandos. Unde accidit ut
apud nos mixta sint omnia, & in Marco plura Lucae atque Matthaei,
Rursum in Matthaeo plura Johannis & Marci, & in coeteris reliquorum
quae aliis propria sunt, inveniantur. Quum itaque canones legeris qui
subjecti sunt, consusionis errore sublato, & similia omnius scies, &
singulis sua quaeque restitues. In Canone primo concordant quattuor,
Mattheeus, Marcus, Lucas, Johannes. In secundo tres, Matthaeus,
Marcus, Lucas. In tertio tres, Matthaeus, Lucas, Johannes. In quarto tres,
Matthaeus, Marcus, Johannes. In quinto duo, Matthaeus, Lucas. In sexto,
Matthaeus, Marcus. In septimo duo, Matthaeus, Johannes. In octavo duo,
Lucas, Marcus. In nono duo, Lucas, Johannes. In decimo, propria (a)
unusquisque quae non habentur in aliis, ediderunt. Singulis vero
Evangeliis: ab uno incipiens usque ad sinem librorum, dispar numerus
increscit. Hic nigro colore praescriptus, sub se habet alium ex minio
numerum discolorem, quid ad decem usque procedens, indicat prior
numerus, in quo sit canone requirendus. Quum igitur aperto codice, verbi
gracia, illud sive, illud capitulum scire volueris cujus Canonis sit, statim
ex subjecto numero doceberis, & recurrens ad principia, in quibus
Canonem est distincta congeries, eodemque statim Canone ex titulo
frontis invento, illum quem quaerebas numerum ejusdem Evangelistae,
qui & ipse ex inscriptione signatur, invenies ; atque à vicino caeterorum
tramitibus inspectis, quos numeros è regione habeant, annotabis : &
quum scieris recurres ad volumina singolorum, & sine mora repertis
numeris quos ante signaveras, reperies & loca in quibus vel eadem, vel
vicina didixerunt (b) . Opto ut in Christo valeas, & mei memineris Papa
beatissime.

(a)
Ita MSS. omnes antiquiores ac melioris notae. Aliquot
recentiores cum
editis legunt, in diversos rivulorum tramites: vel, ad
diversosos, G c.
(b)

Codices MSS. quamplures, imperavimus

(c)
Consule quae in Prolegomenis nostris diximus de Latino
Matthaei Evangelio usu recepto in Ecclesia ante Hieronymum, ubi
exempla proposuimus additamentorum hujusmadi.
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إعت ار

القديس جيروم

المالد األول من أعمال الراهب يروم
بدا ة الم دمة

حول م ار عة نصوم األنا يل األربعة

إلى قداسة العا ا داماي ،من يروم

تحثنى على أي اقوم بتحويل عمل قد م ألخيرج منيه عميل دييد ،وترييد منيى أي أكيوي حكميا عليى
نسييخ ييل تلييك النصييوم اإلنايلييية المتنيياثرة فييى العييالم ،وأي أختييار منهييا وأقيرر مييا هييى تلييك التييى

حادت أو تلك التى هى أقر ح ا من النص اليونانى أنها مهمة ورعية ،ل نهيا مغيامرة إك سييتعين

علييى تغيييير أسييلو العييالم ال ييد م وأعيييدا إلييى الطفوليية وأي أقييوم ييالحكم عل يى ارخ يرين عنييى فييى
نف ييس الوق ييت أنه ييم س يييحكموي في ييه عل ييى عمل ييى فم يين م ين العلم يياء أو حت ييى م ين الاه ي ء ،حينم ييا

سيمسك كتابى بين يد ه ويلح التغييير اليذي فييه ،النسيعة للينص اليذي اعتياد قراءتيه ،لين صيي

الشي ييتائم ضي ييد .ويتهمني ييى ي ييأننى مي ييرور ومي ييدنس للم دسي ييات ،ألنن ي يى تا ي يرأت وأضي ييفت ،وغيي ييرت،

وصححت فى هذا ال تب ال د مة؟

وحيال مثل هذا الفضيحة ،هناك شي اي

ففاي مين روعيى ،األمير األول :أنيك أنيت اليذي أمرتنيى

بذلك؛ واألمر الثانى :إي ما هو ض ل ال مكن أي كوي ح ا وهو ما ت را أقذا األلسنة ش ارسية،
وإكا اي علينا أي نضيفى عيل المصيداقية عليى م طو يات التر مية ال تينيية ،لي يل لنيا أعيداؤنا

أيهييا أصييو  ،ألي هنيياك ميين األنا يييل عيدد اإلخييت ا بييين نصوصييها ولميياكا ال يييروقهم أي اقييوم

التصي ييويب إعتمي ييادا علي ييى المصي ييادر اليونانيي يية لتصي ييويب األ ي ي ارء التي ييى أسي يياء فهمهي ييا المتر مي ييوي

الاه ء ،أو بدلوها سوء نية ،أو حتى قام عل األدعياء بتعديلها

وإكا ياي علينييا دميين الم طو ييات ،فمييا منييع أي نر ييع بعسييا ة إلييى الصييول اليونانييية ونععييد بييذلك
عن أخطاء التر مات السي ة أو التعدي ت غير الموف ة من انب الذين تصوروا أنهيم علمياء ،أو

اإلضافات التى أدخلها ال تعة النعسانين؟ إننى ال أتحدث هما عن العهد ال د م والتر مة السععينية
اللغيية اليونانييية التييى لييم تصييلنا إال عييد ث ي ث تر مييات متتالييية م ين العبرييية إلييى اليونانييية ثييم إلييى

ال تينية وال أود أي أ حث هنا ما الذي سي وله أكوي أو سيماك ،أو لماكا آثر تيودوسياي إختيار
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موقف الوسط بين المتر مين ال دامى والحداث لذلك سيأعتمد عليى التر مية التيى مكين أي كيوي

قد عرفها الحواريوي

وأتحدث اري عن العهد الاديد ،المكتو ب شك اللغة اليونانية فيما عدا إنايل متيى اليذي ياي

قد استعاي أوال العبرية لنشرا فيى منط ية اليهود ية إي هيذا اإلناييل

تليف ينيا عين اليذي بلغتنيا

نظ ي ار لتعييدد المصييادر التييى إسييتعانوا بهييا لت وينييه وقييدآثرت أي أر ييع إلييى نييص أساسييى ،ف ي أود

اإلستعانة بتر مات المدعواي لوشيانو

أو هريكيو

التى ييدافع عنهيا اليععل ضيراوة عين غيير

و ييه حييق ،واللييذاي لييم كيين ميين ح همييا م ار عيية ال العهييد ال ييد م عييد تر ميية السيععين ،وال أي ومييا
م ار ع يية النص ييوم الادي ييدة فالنص ييوم اإلنايلي يية الت ييى وص ييلتنا بلغ ييات ش ييعو م تلف يية توض ي

مد .األخطاء واإلضافات التى بها وإكا نت قد قمت بذلك النسعة للنسخ المكتوبة بلغتنيا في بيد
وأي أعترا أننى لم أستفد منها شي ا

وه ييذا الم دم يية المتواض ييعة ت ت ييرم أي كي يوي ترتي ييب األنا ي ييل اإلس ييمى عل ييى النح ييو التي يالى :مني يى،

ميرقس ،لوقييا ويوحنيا وقييد تميت م ار عتهييا مين عييدة م طو يات يونانييية قد مية وهييي ال تععيد ثيي ار
عيين فحييو .النسيخ ال تينييية فلييم اقييم إال بتصييويب األ يراء التييى بييدت عيييدة عيين المعنييى الحاي ييى
وتر ييت األ ييراء األخيير .مييا وصييلتنا فييى صييياغتها البدائييية ووضييعت حييرا (

التى قام بها يوسبيو

مين الايصيرية ،الم سيمة إليى عشيرة أ يراء ،وف يا ألمونييو

أمييا التر مييات

السيكندر ،.ف يد

تر متها إلى لغتنا إلتراما المعنى اليونانى فحسب وإي اي هناك أ .فضولى يود معرفة األ يراء

المتماثلة أو المتفردة أو التى ت تلف تماما عن ت سيمة العشرة مكنه معرفة كلك ألي األخطاء قد
تراكمييت مييع الوقييت فييى تبنييا ،وهييو مييا اعييل إنايييل مييا يتفيياوت عيين ارخيير ،وأشييرت إليييه حييرا

(م

ل د وقعت أخطاء عند محاولة التوفيق بينها ،لذلك تر .خلطا شديدا فى التر ميات ال تينيية فأحيد

ال تعة قد قال أكثر وفيى ارخير قيد أضيافوا إكا تصيوروا أنيه أقيل وأي ميرقس فيى أ يراء ثييرة يت يل
ع يين لوق ييا ومت يى ،وأي مت يى ين ييل ع يين يوحن ييا وم يرقس بينم ييا يياي ييل إناي ييل ح ييتف

م ييا

ص ييه

فحسييب ف ييل واحييد ميينهم قييد ن ييل عيين اإلنايييل الييذي وقيع فييى يييدا لييذلك عنييد قيراءة ال شيف الييذي

أقترحه لن كوي هناك أ .خلط وسيتم التعرا على المتشا ه بينها وعلى ميا

يص يل منهيا عيد

أي إستععدت ال لط واألخطاء

ففى ال شيف األول يو يد توافيق بيين األنا ييل األربعية منيى وميرقس ولوقيل ويوحنيا ،وفيى الثيانى ال

يو د توافق إال بين متى ومرقس ولوقا ،وفى الثاليث بيين متيى ولوقيا ويوحنيا ،وفيى ال ار يع بيين متيى
ومرقس ويوحنا ،وفى ال امس بيين متيى ولوقيا ،وفيى السياد

بيين متيى وميرقس ،وفيى السيا ع بيين

متى ويوحنا ،وفى الثامن بين لوقيا وميرقس ،وفيى التاسيع بيين لوقيا ويوحنيا ،وفيى العشير سيتاد يل
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ما هو خام كل إنايل وال يو يد فيى األنا ييل األخير .وفيى يل إناييل عليى حيدة هنياك أ يراء

متفاوتة الطول لما إبتعدنا عن التوافق

الرقم سيكوي اللوي األسود ،وسيتضمن رقما آخر تحتيه يالألحمر ،ل يي ييدل فيى أ .إناييل يو يد
كلك الايرء المعنيى فعنيد فيت ال تيا

ومحاولية معرفية أ .فصيل ينتميي لهيذا التر مية أو تليك فيتي

كلك سيتض فو ار من الرقم الذي أضفته من أسفل وعند الر وا إلى بدا ة الطععة التى تو د فيها

ال يوائم مع ييا وبفض ييل إس ييم التر م يية المح ييدد ف ييى بدا يية يل إناي ييل ي ييتم العث ييور عل ييى رق ييم اتع ييه م ييع

العن يياوين الم تلف يية ل ييل م يينهم ويو ييد ا يوار ه ييذا األخي يير أس ييماء الف يرات المماثل يية وهك ييذا مك ين
اإل

ا على الرقام المو ودة فى نفس الفصل وما أم تتم معاينة هيذا المعلوميات مكين التوصيل

إلى ل واحد مع مراعاة الرقام التى تم تحديدها مكن معرفة األ راء المتشابهة او المتماثلة (
أر و أي ت وي

ير وأال تنسانى فى المسي

ا قداسة العا ا

-------------------فه ييل ع ييد ه ييذا اإلعتي يراا ،وبمث ييل كل ييك الوضي يوم الشي يديد أني يه ت ييم التب ييديل والتع ييديل والتغيي يير ف ييى

النصوم والتر مات ،هل مكين ألي إنسياي ،أ يا ياي إنتمياؤا ،أي ييدعى أي هيذا األنا ييل منرلية
من عند هللا؟!
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الكنيسة بكلها مزدا ة بالعظام اآلدمية
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