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التقوى

تفّجر مسألة   J
 ال شك 
 � �ألخالقية  �لفضائح 
�لكاثوليكية، قد  �لكنيسة 

"قعت �لكنيسة "�لقائمني عليها، "على 
بندكتس  �حلا¼،   Jلفاتيكا� بابا  
سهم �
 JZ VZ .�Cمة جد كب¦
�لسا�Ã عشر، � 
هذ³ �أل¦مة بضخامتها "حجمها، تطا� 
�لكنيسة بفر"عها �ملختلفة، "كامل بنائها 
�أل"�"بية  �لبال�  من   Cلكث�  � �%رمي 
من  �لذ�  �ألمر  "غCها؛  "�ألمريكية 
"تقويض  �لكنيسة   Jكا�
 ¦عزعة  شأنه 
�عائمها، بشكل ® يسبق له مثيل، منذ 
 Oقا �ل�  �ل�"تستنتية،   ��النشقا حركة 
ֲדا �لقس �لكاثوليكي �ألصل، ما�تن لوثر 

J صكو�  Cعشر؛ غ Ãلسا�� Jلقر� �
 Ãألسا� �لد�فع  كانت  �ل�   ،Jلغفر��
�ستبدلت  قد  "قتها،   ��النشقا حلركة 
 Cغ" جنسية  مبما�سا^  هذ³  
يامنا   �


خالقية، "ال عجب � Vلك، فالعديد 
من هذ³ �لتحرشا^ �جلنسية، قد حدثت 
� غر� �العتر�� �ملنعزلة، "مت تقنيعها 
 À"لر�" �ملسيح  ""ب�كة"  �ينية،  بأقنعة 

.Ãلقد�
"للتأكيد على جدية �أل¦مة �ل� تعيشها 
 J
�لكنيسة جر�¬ هذ³ �الִדاما^، 
Vكر 
�لكنيسة،  �ملرفوعة ضد  �لشكا"�  عد� 
يصل YZ �آلال� من �الִדاما^ بالتحر� 
�ألطفا�  ضد  "باألخص  �جلنسي، 
�لعقو�  مد��  على  حدثت  "�ملر�هقني، 
هذ³   ^�
 "قد  هذ�  �ألخ�C؛  �خلمسة 
�ألساقفة  من  عد�  �ستقالة   YZ �لقضايا 
 � بالضلو¥  �ملتهمني  "�لكر�ناال^، 
"�جلر�ئم  مباشر�.  بصو��  �جلر�ئم  هذ³ 

�ا  Zال  "ك�ها،  بشاعتها  �غم  نفسها 
"�ل�  عليها،  �لتستر  جر�ئم  ُتهمِّش   ®
ֲדا عمد�،   Oبالقيا برمتها  �لكنيسة  ُتتهم 

 YZ ،على ¢عة �لكنيسة ëجل �حلفا
من 

J طالت هذ³ �الִדاما^ �لبابا بندكتس 
نفسه؛ مما 
�YZ Ä ִדديد³ بالقبض عليه 
"مقاضاته قانونيا، �ر�ئم ضد �إلنسانية 
مت  كما  متاما  ل�يطانيا،  ¦يا�ته  عند 
�لقبض على بينوشي، �لدكتاتو� �لتشيلي 

سنة ١٩٩٨.
�جلانب  من  �لقضية  هذ³   YZ "بالنظر 
 Àطر من  بد  فال  "�لعقائد�،  �لدي° 
 Ãد� �ألسا%� Jكا �VZ :¼لسؤ�� �لتا�
 Jإلنسا� �لسما"ية، كّف   Jأل�يا� من 
عن �لر�Vئل "�ملعاصي، "حث �ألتبا¥ 
بنا¬ Íتمع  
جل  �خلC من  على عمل 
"�الجتماعي،  �لفر��   Oبالسال ينعم 
�ألفر��  عالقة  تقوية  �كيزته   Jتكو
ýفق  �لكنيسة  با�  فما  �القهم، 
على  "ضعت  �ل�  �ألهد��  
هم   �

عاتقها؟!

�لدكتو� 
مين فضل عو��
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�لفكر�   Ãإلفال� "ببساطة  Zنه 
"�لعقائد�، فكيف لعقيد�، تؤكد على 
�ملو�"ثة،  باخلطيئة   يولد   Jإلنسا�  J

سيدنا  ¦من  منذ  جيل   YZ جيل  من 

تباعها  تشجع   J
  -Oلسال� عليه   O��
عن  �إلقال¥  على  "معلميها،  بل  ال 
هذ�  
ليس �  "�لذنوµ؟  �ملعاصي  هذ³ 
على  �لبشر�،  �لعقل  يقنع  ما  �لتعليم، 
�ملعاصي  مع   Oتا بتها"J "�ضا¬  �لعيش 
ملجر�  "تقّبلها  
نو�عها،  على   µلذنو�"


�ا 
مر طبيعّي جيّ° مو�"«؟     
من  
تباعها  
��حت  لعقيد�،  "كيف 
عنا¬ �لسعي للتخلص من �لر�Vئل، بفد�¬ 

تباعه،  µنوV يعc ملسيح نفسه "(له�

مته-   µنوV يعc ³ بذلك عنCتكف"
 µبوجو 
تباعها،  تقنع   J
 %ا  كيف 
�البتعا� عن �ملعاصي "�لذنوµ؟ "كيف 
 ® JZ ،¬يكّف عن عمل سيي J
للمر¬ 
يعر� حق �ملعرفة 
J تبعا^ هذ� �لعمل 
ال بد "�قعة عليه هو، "ليس على غ³C؟

 µلكذ� J
"كيف لعقيد�، ُتعّلم 
بنا¬ها 
�لذ� ميجد �سم �هللا مقبوال، بل "يبد" 
 Oكال من  يظهر  مثلما  �ينيا،  "�جبا 
 JZ "فإنه  قا�:  حيث  �لرسو�   بولس 
كاF صدُ� �هللا قد �¦��� بكذ  ملجد³، 
كخاطئ"؟-  بعُد  
نا   J��
  �Vفلما
�لتستر  من  �لكنيسة،  متنع   J
 %ا  كيف 
ح´   "
 �ملشينة،  �ملما�سا^  هذ³  على 
على   ëحلفا� 
جل  من  بشأ�ا،   µلكذ�

�سم �لكنيسة "¢عتها؟

Vكر   Oعد  ،��لسيا هذ�   � ميكننا  "ال 
�لذ�  �خللقي   �لالنزال �ألهم،  �لسبب 
"هو  
ال  �لكاثوليكية،  �لكنيسة   µصا

متنع  "�ل�  �لفطرية،   Cغ �لرهبنة  حيا� 
�لقسس "�لرهباJ من �لز"�·، مما 
جلأهم 

خالقهم، " تصرفاִדم   �  V"لشذ�  YZ
طبيعة  مع  �لتعايش  على  مقد�ִדم   Oلعد

حيا� �لرهبنة �ل� فرضت عليهم.
"هذ� غيض من فيض، مما ميكن Vكر³ 
للوقو� على 
سباµ �حلضيض �خللقي، 
�لكاثوليكية.  �لكنيسة  Zليه  �لت  �لذ� 

ية ¦�"ية ننظر YZ �ملوضو¥، فال  "من 
  ،Äألخر� تلو  مر�  نؤكد   J
 Zال  يسعنا 
�ملسيحية  �لعقيد�  �ملشكلة تكمن �   J

 Jلرهبا� تصر�   � "ليس  نفسها، 
(لة  هم  هؤال¬  
ليس  فقط،  "�لقسس 
 JZ" 
كتافهم؟!  على  �ملسيحية  �لعقيد� 
من  نتوقع   �Vفما كذلك،  هم  كانو� 

�ألتبا¥ �لعا�يني؟!
�أل¦مة  هذ³   JZ 
قو�:  "باختصا� 
"�خللقي  �لعقائد�   Ãإلفال� عن  تنم 
�لكنيسة  "باألخص  �ملسيحية،  للديانة 
ظهو�  هذ�،  يؤكد  "مما  �لكاثوليكية، 
بعد  �ملسيحية،  �ألصو�^  من  �لعديد 
تنا��  "�ل�  �لفضائح،  هذ³  تفجر 
�لكنيسة   � "جتديد   Cتغي بإجر�¬ 
 Oبقيا "كذلك  �ملسيحي؛  "�لفكر 
"�نتمائهم  عضويتهم  بسحب  �لعديد 
"�فضهم  �لكاثوليكية،  للكنيسة 
�الستمر�� بتقدمي �لدعم �ملا¼ للكنيسة؛ 

مما قد يهد� �لكنيسة باإلفالÃ �ملا¼، 
�VZ تفاقمت هذ³ �لظاهر�، خاصة بعد 
�خلسا��^ �ملالية �لفا�حة، �ل� تسببتها 
هذ³ �أل¦مة، نظر� للمبالغ �لباهظة �ل� 
�لقضائية،  �ملد�"ال^  على  تصر� 
هذ³  لضحايا  �ملالية  "�لتعويضا^ 

�لفضائح.

J ظهو� هذ³  YZ ³نو
 J

خ�C بقي "
�أل¦مة، جا¬ بعد حو�¼ ثال« سنو�^، 
 Oمن تطا"� �لبابا بندكتس على �إلسال
 Jلسا على  "تساìله   ،Oإلسال�  èن"
�لثا;: "ما  �لبيزنطي مانويل  �إلم��طو� 
هو �جلديد �لذ� 
تى به Aمد"؛ فجا¬^ 
�لبابا  لتذّكر  �لفضائح  ֲדذ³  �إل%ية  �ليد 
"نبيه   Oإلسال� به  جا¬  ما   Jبأ 
تباعه، "
فشلت  ما  بالذ�^  هو   - �  – Aمد 
"عجز^ �ملسيحية عن �إلتياJ به، "ما 
 ëحلفا� "باألخص  
مو�،  من  
كثرها 
على ¢و �ألخال� "�فعتها؛ فعلى �ألقل 
® ُتتهم �ملؤسسة �لدينية �إلسالمية على 
�لعصو�، بفضيحة 
خالقية من هذ�  مر 

�لطر�¦ "ֲדذ� �حلجم.
على  لتر�  جا¬^  �ل�  �إل%ية  �ليد  هذ³ 
 �Vما 
نظر"�  "ألتباعه:  له  "تقو�  �لبابا 
جلبتم 
نتم "�يانتكم �آلنية لإلنسانية"! 
 
بد قد  هذ�،  �لبابا   �ìتسا على   ���"
هذ³  ظهو�  بعد  
نفسهم،   Jملسيحيو�
�لفكر  ماهية  عن   �ìبالتسا �لفضيحة، 
�هللا   Jفسبحا %م،  جلب  "ما  �ملسيحي 

�لذ� ميهل "ال يهمل.




