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�لمسيحية �حلة من �لحقائق +لى �لخيا% (١٢)١٢

�لذD قامت عليه �ملسيحية �أل��  للدفاz عن �حلق  �لكتاl <��سة حتليلية موثقة  هذ� 
�لنقية �ل± صدz ֲדا �ملسيح �لناصرD عيسى بن مرمي � كما @نه بيا� يكشف �حلقيقة 

�ل± حجَبها ّجتا� �لدين �»اسرw �خلال�، �بانية �لترهيب �@صحاl صكوE �لغفر��.
�لعقائد �ملسيحية قد �كتسبت صو�ִדا �حلالية من خال= عملية تغيe ممتدw على تا�يخ  ��حلق @� 
�لتغيe تلك، �ختا�  تقريًبا. فبدال من �خلوY Á جد�= ال |اية لـه حو= عملية  �ملسيحية كله 
 �� �باإلضافة  ��لعقل.  �ملنطق  +ّك  على  ��ختبا�ها  �حلالية  �ملسيحية  �لعقائد  <��سة  �لكاتب 
�لثالو¯،   ،wلكفَّا�� �ملسيح،   wكبنو هامة  مسائل  �لكتاl �ث  هذ�   Y ّمت قد   pخر@ موضوعا� 

�ملجيM �لثا¹ للمسيح.
هذ� عزيزD �لقا�Þ باختصا� شديد هو +توp هذ� �لكتاl �لقيِّم: "�ملسيحية �حلة من �حلقائق 
�� �خليا=" حلضرw م��e طاهر @®د (�®ه �هللا �®ة ��سعة). ��@� @سرw "�لتقوp" نشر� على 
�آل�نة   Y  eبشكل خط نشطت  �ل±  �لو�سعة  �لدعاية   �� نظر�  متسلسلة  حلقا�   Hع صفحاִדا 
�ألخwe صوًتا �صو�wً �كتابًة ُبَعيد �لدما� �لذD حّل - �ال يز�= �ّل - باملسلمني �@��ضيهم من 
 lملا<ية للمسيحية بالتو�طؤ مع �لصهاينة. �مما ال شك فيه @� هذ� �لكتا� pِقبل "�لدجا=".. �لقو
بيا� ُحبٍّ صا<, vلص للمسيح ��ملسيحيني Y $يع @ÙاM �ملعمو�w. كما @نه �سالة حّب ·م، ألنه 
 Ïأل��� أل� ُتف� �y يقو<هم �� حقيقة َمن �ّبو�، �ما �ّبو�: �ملسيح �حلق، ��ملسيحية �حلقة. �لقد

�ملسيحية �حلّقة َضالَ= من حّرفها �ضّيعها، �لتعو< بأجيا·ا �عاملها كّله �� هد�ية �l �لعاملني.
�قد حصل شر� نقل �لكتاl �� �للغة �لعربية للكاتب �لسو�D �ألستا> +مد منe �إل<لÄ ���جعه 

"pللغة ��لدين. "�لتقو� Y جلماعة �ملتضّلعني� Mُثّلة من @بنا

حـمد  أ هر  طا ا  ز مر ة  حلضر
( سعة ا و حـمة  ر ىل  تعا هللا  ا محه  ر )

 � د  عو ملو ا ملسيح  ا و ي  ملهد ا م  ما إل ا نا  لسيد بع  ا لر ا خلليفة  ا

א	���א	������
 

�ملسـيحية �ليــو�

 َ̈ عا تو�جه  مشكلة  @عظم   ��
�ليوU، ليست هي �الفتقا�  �ملسيحية 
�� �لفهم، بقد� ما هي نقص �لرغبة 
 Mفسو� �حلقيقة.  لقبو=   w>إل����
@كانت �ملسيحية @سطو�ية @U ��قعية، 
من  يتجز@  ال   �Mًجز @صبحت  فقد 
 ���> لعبت  �قد  �لغربية،   wحلضا��
 ،pخر@ شعوبا  �ستعما�ها   Y هامًّا 
 �� إلمHياليتهم.  �خضاعها   Y�
�ملسيحية تدعم منظوماִדم �لسياسية 
��القتصا<ية �تزّ�<هم بقوw توحيدية 
ككيا�  تبقيهم  متماسكة  �نسجامية 
�لقد  د.  موحَّ عاٍ�   Dقو ��حد 
 Mبنا  Y حيوًيا ��ً�> �ملسيحية  لعبت 
�جتماعية  غربية  منظومة  �متاسك 

�سياسية ��قتصا<ية. 
 wحلضا��  �@ هو  نفهمه  ما   ��
�لغربية  �إلمHيالية   �@ �لغربية، 
�هيمنتها �القتصا<ية قد ّمت �نتشا�ها 
من خال= بعض �لعناصر �ملسيحية. 

حالتها   Y �ملسيحية،   �@ �يبد� 
 Uلر�هنة، هي @كثر ميًال �� @� َتخد�
�·د� �ملا<D للغرl @كثر بكثe مما 
َتخدU غاَيَته �لر�حية. Y حني كا� 

دور املسيحية
M اLيمنة اإلمJيالية على دول العاH الثالث



١٣

اجمللد الثامن عشر، العدد الثامن - شوال وذو القعدة ١٤٢٦ هـ - كانون األول/ ديسمبر ٢٠٠٥ م

باجتا�  @كثر  يّتجه  �ملاضي   Y ها��>
�لقيم   Mبنا� �ملسيحية  �لعقائد  <عم 

�ألخالقية.
�ل±  �لتا��ية  �أل<���  @كثر   ��
كل  على  يتجّلى،  �ملسيحية  لعبتها 
�إلمHيالية  �تقوية   Mبنا  Y حا=، 
�لغربية. �� غز� �لشر, كا� قد مت 
�µاصٍة  مسيحَيني.   ºٍا®� بعاطفٍة 
�ملعا�E �ل± ُشنت على �إلم�Hطو�ية 
هو  عليها  �حلافز  كا�  �إلسالمية، 

.Uلُكرُ� �ملسيحي لإلسال�

Eالستعما��ملسيحية �
 Dعندما َ@خضع �حلكُم �الستعما�
قاw�ّ @فريقيا، بأكملها تقريًبا �قّيَد @هلها 
سالسل   Y �لقدمني   ��  º@لر� من 
�لعبو<ية �لسياسية، ¨ يكن عليهم @� 
يًد�  تقييدهم  مت  ح�  طويًال  ينتظر�� 
�قدًما Y سالسل �لعبو<ية �القتصا<ية 
@يًضا. فالفتوحا� �الستعما�ية ال مع¡ 
·ا <�� �خضاz �لشعوl �قتصا<ًيا. 
�للو�<��   MيÀ على  ميض    ¨�
�لسياسيني ��القتصا<يني �مٌن طويل، 
�ملسيحيو�  �لكهنة  ֲדم  حلق  ح� 
��لتضحية  �لتو�ضع  ُمسو£  البسني 
 wبالنفس. �قد بد� @� هدفهم من �يا�
·د�  متاًما  ُمعاِ�ًضا  كا�  @فريقيا 
 ¨" ��القتصا<ية.  �لسياسية  طالئعهم 

بل  قالو�،  هكذ�  ليستعبد��"،  يأتو� 
ليحرِّ��� ��َ£ @فريقيا. �من �ملدهش 
هذ�  عن  يتساMلو�   ¨ �ألفريقيني   �@
�لقصد �لنبيل �ملزعوU. ملا>� ¨ يطلبو�، 
�ألخيا�  �لكنيسة   w>قا من   ،Uباحتر��
على  �يبوهم   �@ للبشرية،  �ملِحبني 
@نه: ملا>� كا� عليهم @� ُيشِفقو� على 
 ¨@ �حدها؟!  @���حهم  @���حهم.. 
ير�� كيف @� @جسا<هم قد �سُتعبد� 
<�� شفقة @� �®ة؟! @¨ ير�� كيف 
سرقو� منهم حريتهم �لسياسية، مبتعٍة 
�فرٍ£ ال يأخذ @Dّ �عتبا� للعد�لة �ال 
ألحاسيس �لشعوl �مشاعرها؟! @¨ 
سالسل   Y تقييدهم  مت  كيف  ير�� 
�لعبو<ية �القتصا<ية؟! ملا>�̈  تأخذهم 
�لر®ة ��لشفقة على حاالִדم �جلسدية 
Y �ألسر؟! �ملا>� كانو� فقط مهتمني 

بتحرير @���£ شعب مستعَبد؟!
��ضح،  هنا  �لكامن  �لتناقض   ��
�ألمر  يكن   ¨ ��حسرتا�  �لكن 
سقطو�  �لذين  أل�لئك   � جدًّ ��ضًحا 

ضحية �ملخططا� �ملسيحية؟! 
حًقا،  بسيطة  سا>جة  @فريقيا   ��
�هي ال تز�= سا>جة ح� �ليوU كما 
 ��� مضت.  سنة  مئ±  منذ  كانت 
جرمية  َير��  ال  ��لو�  ما  �ألفريقيني 
��لسياسي   D>القتصا� �ستعبا<هم 
من خال= �ملنظومة �خلفية لالستعما� 
عن  عليها  ��ملسيِطر  �حلديث، 
 �@ مد�كني   eغ ��لو�  ما  �|م  ُبعد. 
�ملسيحية Y حقيقة �ألمر بالنسبة ·م 
إلخضاعهم  �سيلة  Àر<  �ال  ليست 
 Dلذ� �ملخّد�  مثل  �|ا  ��ستعبا<هم. 
�لغفلة،  من  عميق   Uنو  Y يهدهدهم 
 �� lمينحهم شعوً�� ��ئًفا باالنتسا�
 Mٍشي  Y معهم   Eالشتر��� حكامهم 
 lباالنتسا �لشعو�  �نه  �ألقل.  على 
منو>¬  تقليد   �� قا<هم   Dلذ� >�ته 

�حلياw �لغربية �لبا>خة.
 Á��@  Y مز��عة تظل  �ألشجا� 
شعب   �� فُتنقل  �لثما�  @ما  @جنيبة، 
@صبح بشكل ما مدمًنا على طعمها. 

حقيقة   M املسيحية  أن  مدركني  غ�  زالوا  ما  إنهم 
األمر بالنسبة Lم ليست إال �رد وسيلة إلخضاعهم 
واستعبادهم. إنها مثل اخملّدر الذي يهدهدهم M نوم 
ذاته  باالنتساب  الشعور  إنه   ..... الغفلة  من  عميق 

الذي قادهم إm تقليد منوذج احلياة الغربية الباذخة.
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كيف  يُبّين   eصغ توضيح  هذ� 
 wضر�� <�ئًما  كانت  �ملسيحية   �@
�·يمنة   �� بالنسبة  عنها  ُيستغ¡  ال 
على  �لغربية  �القتصا<ية  �إلمHيالية 

�لعا¨ �لثالث.
Y �لغرl >�ته، �بغّض �لنظر عما 
�>� كا� �إلنسا� �لعا<D يفهم �ألمو� 
�ملعقدY w �لعقيدw �ملسيحية @U ال، فهو 
يرp �ملسيحيَة @|ا جزM ال يتجز@ من 
ثقافته �حضا�ته. �ال يغيّنب عن �لبا= 
�ملسيحية،  للقيم  �حلقيقية   wلقو�  �@
 Y تكمن  ال  باقية،  ظلت  حيثما 
بل  �ألسطو�ية،  معتقد�ִדا  منظومة 
تكمن Y حّثها على �لّلطف ��لتعاطف 
�تقدمي �خلدما� للمحتاجني، ��لقيم 
@مًر�  صا��  �ل±  �ملشاֲדة   pألخر�

متر�<ًفا للمسيحية تقريًبا. 
�بالرغم من @� هذ� �لقيم مشتَركة 
بني $يع @<يا� �لعا¨، - �يبد� @|ا 
هذ�   Uقيا من   Dلسما�� �·د�  هي 
$يًعا،  �لبشر  منه  ليستفيد  �أل<يا� 
�مع >لك، �بشكل ما، فإ� �لدعاية 
�ملسيحية �لقوية �لعاتية تشّد< باستمر�� 
على عالقة هذ� �ملما�سا� باملسيحية 
 zقنا� Y حدها. �ֲדذ� فقد جنحت�

�لناº ֲדذ� على نطا, ��سع. 
��لشفقة  �لتعاطف  �سالة   ��
تلعب  �للطيف   Eلسلو��  zلو���

<��ها �لساحر على �آل>�� مبوسيقاها 
�لر�مانسي  �لعا¨  هذ�   �� �لناعمة. 
 ��  w>عا  ºلنا�  lذ�  Dلذ� هو 
حا=،  @ية  �على  �ملسيحي.  �لدين 
فإ� �لدين �ملسيحي ُيشّغل، جنًبا �� 
@يًضا،  منفصل  بشكل  �لكن  جنب 
 wحلقائَق �لسياسية ��القتصا<ية للحيا�
�خضاعها  عمليَة  �كذلك  �لغربية، 

لبقية �لعا¨. 
�لعقائدية  �لتناقضا�   �@ �يبد� 
يعايشوها،   �@ �ملسيحيني  على  �ل± 
سلوكهم   �� ما  بشكل  �نتقلت  قد 
��لتو�ضع،  فاللطافة،  @يًضا.   Dلدنيو�
 eلتحمل، ��لتضحية، ��لكث�� ،Hلص��
 eلنبيلة، تس� �لكلما�  من مثل هذ� 
يًد� بيد مع �لقسوw �لوحشية، ��لقهر، 
�لو�سع   zإلخضا�� �لشديد،  ��لظلم 
�لكبe للشعوl �ملجرَّ<w من �لسال£ 
�لقانو�  ُحكم   �@ �يبد�  �لعا¨.   Y
متد��لة  عملة  Ñا   wملسا���� ��لعد�لة 
 Y ّما@ فقط.  �لغربية  �لثقافا�  <�خل 

هذ�  فُتَعدُّ  �لعاملية  ال�  �لصِّ Àاال� 
 Mقا® غبية  �صطالحاٍ�  �ملفر<�ُ� 
ًيا �ال  عدمية �لفائدw، ال يأخذ ֲדا جدِّ

.ºلسّذ¬ من �لنا� Mلبسطا�
�لد�لية  �لعاملية  �لسياسا�   ��
�القتصا<ية  ال�  ��لصِّ ��لدبلوماسية 
 Uَيخد ما  �ال  �لعد=  من  َتعِر�  ال 
�ملسيحية  ��لقيم  �لقومية.  مصاحلها 
·ا  ُيسمح  ال  $يلة  كانت  مهما 
نطاِ,   �� لتمتد  حد�<ها  جتتا�   �@
 �� .lهيمنة سياساِ� ��قتصا< �لغر
 Y هذ� هو @كثر �لتناقضا� مأسا�يًة

هذ� �أل�منة �حلديثة!
 wلصو��  �� �ألمر  يصل  عندما 
 Áֲדا �ملسيحية، فإ|ا ُتعر Áل± ُتعر�
 wحلضا��� �لثقافة  بشكل  فقط 
�لغربيتني �جلذ�بتني �للتني تدعو�� عا¨ 
��إلباحية،  �لر�حة   wحيا  �� �لشر, 
�خلالية من �·م باملقا�نة مع �ألنظمة 
�لدينية  ملجتمعاִדم  عموًما  �لصا�مة 
هذ�  �لتحر�  �سالة   �� �ملتخلفة. 

والتضحية،  والتحمل،   ،Jوالص والتواضع،  فاللطافة، 
والكث� من مثل هذه الكلمات النبيلة، تس� يًدا بيد مع 
القسوة الوحشية، والقهر، والظلم الشديد، واإلخضاع 
 .Hالعا  M الكب� للشعوب اجملرَّدة من السالح الواسع 
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ِقبل  من   ،eكب بشكل  خطًأ  ُتفهم 
للعا¨  �ملتعلمة  نصف   eجلماه�
 lجذ� Mلثالث، فيعتقد�� @|ا شي�
�. @ضف �� هذ�، �مليزw �لنفسية  جدًّ
 lإلضافية �ملتعلقة بالشعو� باالنتسا�
�� �لعا¨ �ملتقدU من خال= عمومية 
 Mعندئذ يبد@ �ملر Â ،بالدين Eالشتر��
 Y للمسيحية �حلقيقي  �لدَّ��  بتمييز 
�ملقهو�ين  من   weكب @عد�<   lجذ
 weكث حاال�   Y�  ،ºلنا� من 
هم  �لذين  ��ملضطَهدين  �ملنبو>ين 

<�جا�   Ê>@ من 
Àتمعاִדم. �نه يصعب 
 �@ َمد��كهم  على 
 wلعقيد� يفهمو� 
تبد�  �هي  �ملسيحية، 
من  ترفع  فقط  �كأ|ا 
�إلنسانية،  @�ضاعهم 

�لكن بشكل ��ئف!
يجl @� يكو� قد صا� ��ضًحا 
- مما بيّنا� yنفا - @� �ملسيحية، �ل± 
نتحد¯ عنها، هي غاية Y �لبعد عن 
َلخطأ  �نه  عيسى.  �ملسيح  مسيحية 
مبني @� نفهم @� �لثقافة �لغربية هي 
�ألشكا=  ننسب   �@� �ملسيحية. 
Àاالִדا   Y  - للمسيحية   wلسائد�
 Y هي  �منا  �ملسيح؛   ��  - �ملختلفة 
�لكن   .� للمسيح  �هانة  �حلقيقة 

 .Mستثنا�  wقاعد لكل   - طبًعا   - Öة 
كامًال  للتطبيق  قابل   D@� Öة  �ليس 
بشكل مطلق على @ية Àموعة >�� 
 Eهنا �@ Y ال شك� .weعد�< كب@
عدً<� صغ�eً من �جلز� �لفر<ية لألمل 
حيث  �ملسيحي،  �لعا¨   Y  wحليا��
�إلخال� �ملسيحي ��حلب ��لتضحية 
ُتماº�َ بشكل @صيل. تلك هي جز� 
من  +يطا�  حو·ا  تثو�  �ل±  �ألمل 
تلك  حافا�  تنخر  خلقي  �Ùال= 
من  �تنقصها   Mببط� تد�ً�ا  �جلز� 

@طر�فها @كثر فأكثر. 
مبثل  يتزين   ¨ Óلغر� �لعا¨   �@ لو 
�ل±  للمسيحية  �ملضيئة  �لنما>¬  هذ� 
متاº�َ من خال= ��£ عيسى �ملسيح 
 wبعيد بينها  �لفتر��  كانت  مهما   -
فإ� ظلمة شاملة كانت  قريبة -   �@
ستلّف �ألفق �لغرÓ. �<�� �ملسيحية 
�لغربية،   wحلضا��  Y نو�  Öة  ليس 
�لكن ��حسرتا� فإ� >لك �لنو� @يًضا 

�بو بسرعة! 
�لعا¨   �� بالنسبة   ،Dلضر��� من 
�ملسيحي، @� يعو< �� حقيقة �ملسيح 
من  @نفَسهم  �ملسيحيو�   åيعا  �@�
�لنفا,  �من  �ملنفصمة  شخصيتهم 
@|م  يد�كو�   �@ عليهم  ·م.   Uملال��
لو �ستمر�� يعيشو� Y عا¨ �خلر�فة 
��ألساطe، فهذ� ينطوD على vاطر 
هذ�  من  �لرئيس  �·د�   �� عميقة. 
�لعا¨   æيقا� يتّم   �@ هو  �لتوّجه، 
�ملخاطر   �� @هله  فينتبه  �ملسيحي، 
�لكامنة �ملترتبة على �ختال� 
�تساًعا  تز<�<  �ل±  �لر�ية 
�مما�ساִדم.  معتقدهم  بني 
@مر  عندهم   eفاألساط
حسن ما <�مت دU هدَ� 
 ،Ê>أل� �لطبقا�   zخضا�
من Àتمٍع ّما، �� �لكهنو�، 
عليهم،  تسيطر  منظومٍة   Y
�ين  vدَّ بإبقائهم  جهلهم  �تستغّل 
نائمني. �لكن عندما يصل �ألمر �� 
 Y ملعتقد�� �ل± تلعب <�ً�� حيوًيا�
 w>عا�� wحليا�  �� بعث شعب ميت 
فإ�   ،wملتدهو�� �ألخالقية  قيمه   Mبنا
منها.   wفائد ال   eألساط� هذ�  مثل 
ميكنه  ال  ��خليا=  خيا=،  Àر<  هي 
@بًد� @� يلعب <�ً�� مفيًد� Y �لقضايا 

�إلنسانية.

... املسيحية ال� نتحدث عنها، هي غاية 
إنه  عيسى.  املسيح  مسيحية  عن  البعد   M
َخلطأ مبني أن نفهم أن الثقافة الغربية هي 
السائدة  األشكال  ننسب  وأن  املسيحية. 
 mإ  - اخملتلفة  �االتها   M- للمسيحية 
املسيح؛ إمنا هي M احلقيقة إهانة للمسيح �. 


