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 الغرب ى ف امحالتس تاريخ موجز
  
 مقدمة 

 
 

وهييي الفتييرة  ،، في فترة آخر ألفي عام فيهيخوالوقائع على مر التار   ثاحدألتأمل اي من  
المييذا    م  ذهل ميين  يي  بييد وأي ييي    التي تتضمن نشأة المسيحية وتطورها عبر العصور، ال

شييعو  ين التلك الدماء التي أسالتها سواء بييين أتعاعهييا أو بيي  م  التي واكبت مسيرتها، و   
تعييرا التسييام  لييم  نسيييةلييى أي الم سسيية ال ع الييي  حااألخيير.   لييذلك  امييع الم رخييوي 

ى أصعحت ت شف عيين كلييك  م تلييف الت بل وما أكثر المواقع اإلل ترونية   في حياتها 
 !اديدةواأل حاث الإعتمادا على الوثائق الرسمية اللغات 
ل لعملييية عييدم مكميي    فعييل ضييطهادهييو اال هييذا الم سسيية العتيييدة تييه ومارسييتهفمييا عرف  

مييا قامييت  ييه ميين  كلييك  ييي تحيياف  علييىاقييت ا ارخيير  و  معنييىد   طهاضيي االالتسييام ، 
ترسيييي قواعيييد تليييك الع ائيييد التيييي اختل تهيييا عبييير المايييامع عليييى مييير لتحرييييت وترويييير 

المسي  أي شيء   لذلك لاأت إلى ال وة والعنييف  السيد  ال  عرا عنهاالتى  العصور و 
ا عمييا أر   ، فييي العديييد ميين شييعو ال حتييى أو محاربيية األفييراد واقييت عهم واء   سييته سيي دفاعيي 

الصييليبية ميين أ ييل   الدينييية ومحيياكم التفتييير والحييرو ييياي، عيين  ريييق الحييرو  األح 
)كيياثوليكو   "كاثوليييك"  اليونانييية إك إي نفس  لميية   فرض  اثوليكية روما على العالم 

منييييذ تييييم ة عبيييير ال ييييروي لدامييييي تها اا لمسييييير اختييييارو  الييييذيي وهييييو اللفيييي   "عييييالمى"نييييى تع
   325سنة   رية الرومانيةرسمية فى اإلمبرا و  انة  بها دا  رااإلعت 

،  216-150 ليمييوي السييكندر. )  تا ييات ألول مييرة فييى ول ييد رهييرت  لميية "كاثوليييك"
 ىأ. أنه منييذ أوليي   العالمية""المي د. للتعبير عن دور ال نيسة   فى بدا ة ال ري الثالث

   نبييأ. ثميي سيييلة و و   أ.العييالم  يي   سعى إلى فرض سيادتها علييىيسة ت ال ن   خطواتها وهذا
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بد  ندرك في عاالة السبب الدفين خلف  ل هذا اإلصرار على اقت ا ارخر ال  يول 
 :من العودة إلى تلك البدا ة في عاالة

و انيييت ، ضيييعت تحيييت الحما ييية الرومانييييةوو    ق  م 64احتيييل الرومييياي فلسيييطين عيييام 
ر م ثييا66 عييامفييي و  ا اسييي  سي و  اديد من الفرق المتناحرة ديني  ى العمة إلفرق اليهود من س

وامتدت الثورة إلى  اقي الم ا عيية، فأرسييل   ،ود وك حوا الحر  الروماني في ال د اليه
ورلييت فلسييطين تحييت الحكييم الروميياني حتييى الفييت    ،هم ا ميين الاييير لسييح الروماي فرق  

را  الشييتات وم  تماميي   يهييودم قام  يطس  طرد ال70اإلس مي  وفي سنة   ا نعييو ا فيمييا عيي 
  نة ال د  دخول مدي   من

 وامتدادها فييي آسيييا الصييغر. واليونييايق المشتتة والتي است رت في روما ا الفر ومن هذ
الم تليييف ، وييييأتي موقيييع حيييياة  سيييوا التعشييييريةانبث يييت المسييييحية   يةر ومدينييية اإلسيييكند

، فييي فتييرة مييين تسييينوا ثيي ث، ميين  ضيييعة أشييهر إلييى نا يييلفييى نفيييس األ علييى مييدتها
، لييذلك   ييول دوا عيين رسييالة التوحيييداحيي قييد يهييا اليهييود ف والتييي  يياي، ةخع صيياال  قييل ال

 ، ووعييد  ييأي 24: 15)متييى  «ةإسممراليل الضممال بيمم  لممأ أرسممل إال إلممى خممرا »:   سوا
تح ييق أ يية نبيي ة ميين ت كييل مييا تحييدث عنييه وعيين المل ييوت سييوا يييتم أثنيياء حياتييه  ولييم 

ف ييد  ييانوا  ،ذاكا يية األنا يييل آنيي  ت م عد  وهييو مييا  فسيير ومالييي  حتييى اأ بهيي بيي ات التييي تنعيي الن 
ووف يييا  التيييى  انيييت مييين المفتيييرض ونها ييية العيييالم والنبييي ات الوعيييود انتظيييار تح ييييق فيييي

     وفى حياته  بل  وشيكة الحدوث  لألقوال المنسوبة ليسوا
ا ميي هييو   و م120و م 80األنا يييل فيمييا بييين أعييوام لييذلك  ضييع الم رخييوي تييواريخ بدا يية 

احد منهييا من و  ، وماأو شاهد عيايها معاصر لألحداث  تبت   نمما من واحد    أي  دي  
، وي ييول وقد وصييل عييددها إلييى أكثيير ميين خمسييين إناييي    ا لصق  ه    الذيكتعه األسم  

دامييياي فيييي ال يييري الرا يييع  تسيييناد عمليييية تن يتهيييا  اليييذلك قيييام العا ييي  ؛اليييععل إليييى ميييائتين
ج إلييى ال ييد س  يييروم لي يير  ،لم سسيية ال نسيييةنظر ا هة  وإنت اء األنسب من و   وضمها

 لك فهي في األصل  انييت ماييرد  تا يية قصيية،ه  وال غرا ة في كالشكل الذي هي علي   
إك  يياي  ثيييروي »وهو ما   وله لوقييا فييي بدا يية إنايلييه:   من الذاكرة   متناقلة  كتا ة قصة

 دءلبيي ن  انوا منييذ االذي  ليناقد أخذوا بتأليت قصة في األمور المتي نة عندنا  ما سلمها إ
إك تتععيييت  يييل شييييء مييين األول بتيييدقيق أي  ؛اأييييت أنيييا أ ضييي  لمييية ر ا لل معييياينين وخيييدام  
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 "ت  ييهميي  ل   أيهييا العرييير ثيياوفيلس لتعييرا صييحة ال يي م الييذي ع   كأكتييب علييى التييوالي إلييي 
م  ييه ولييم  عاصييرا «تهقصيي »   أي أي ال  م الوارد فييي 1:1-4) ليي  ، وإي إنايلييه ماييرد ع 

   ر عى  ثر أموضوا  لتها فى هذا ااب  ت التى تمت   صال ص  ة منقص
فيييي تطاحنهيييا ومنهيييا الفرقييية التيييي  غارقييية  انيييت الفيييرق اليهود ييية ،الرا يييعوحتيييى ال يييري 

ا ألول مييرة فييي  تا ييات  «كاثوليييك»لهييا  وقييد رهييرت  لميية  أو نسييعا   ات ييذت  سييوا رئيسيي 
ر ر عييين دو عبيييي لت ل  207)عيييامال يييري الثاليييث الميييي دي  مطليييع فييييكليميييوي السيييكندر. 

 ، الييذين ات ييذوا  سييوا مثيياال لهييم،«نالمسيييحيي »فريييق قيية بييين ، للتفر «العالمييية» نيسيية ال
المنشييي وي عييين تعييياليم ال نيسييية  ،  معنيييى«الهرا  ييية» ليييق عليهيييا وبييياقي الفيييرق التيييي أ  

، وإنمييا أت ييذت أ. أي ال نيسة لم تولد  اثوليكيية منييذ أول يييوم  مييا  شيييعوي   !ال اثوليكية
ي منييذ أولييى ن الهييدا األساسيي وهييو مييا  كشييف عيي   ري الثالييثل يي ا لييعطمفييى  لصييفةهييذا ا

 ا ل اثوليكية روما تنصير العالم وف   فرض سيادتها و   :ال طوات
، كمح إال عندما تثير ال  قل أو محاولة المسييا   ييال  ،لوي تلك الفرق ب و اي الروماي يت 

ليهييود ا رق فيي صييرة محا ميين حيياول لم أو   68إلييى    54مبرا ييور رومييا ميين  إعد نيروي،  وي  
، و انييت م 250 ييور دسيييو  عييام  ة أ ام اإلمبراا لحم ت قاسي يين  ثم تعرضو المسيح 

أصييييدر  م 311 م  وفيييي عيييام302ديو لسيييياي عيييام  اإلمبرا ييييور آخييير حملييية قيييام بهيييا
، قبيييييل وفاتيييييه   لييييييل، واليييييذي  م تضييييياا أصيييييع   حيييييق «مرسيييييوم التسيييييام » يييييالريو  

وتواصييييل ر. السييييائدة آنيييذاك  خييي األ ت اناالييييد للمسييييحيين ممارسيييية شيييعائرهم مييييع  ييياقي
 حيييث اضييطر اإلمبرا ييور قسييطنطين إلييى  رق المتنيياحرةبين هييذا الفيي   واإلصرار  الشغب
سييييمام لهييييم  ممارسيييية  انييييه لي  ييييد «مرسييييوم مي نييييو » الوثي يييية المعروفيييية  اسييييم إصييييدار

 م 313 الد انات الوثنية األخر.، وكلك في عام شعائرهم 
 إعيييييادة  الحييييد مييييين نفييييوك المسيييييحيين و 363 – 361اي )ثييييم حيييياول اإلمبرا يييييور  ولييييي 

وقييام  تصيي حات واسييعة فييي الدوليية وبييدأت  رتييد هييو عيين المسيييحيةالييد انات الوثنييية، وا
 بيييدية رتبييت قتلييه مو رت بها، ل ن ال نيسة الر لتي انتشالمسيحية تترا ع بنفس السرعة ا

 ة لطسييي للييى اء علتواصييل مسيييرتها للسيييتي  للتأكييد مييين اسييتععادا عيين  ري هيييا حارسييه
    "انة الروماألباطر : ")لوسياي هيلد ه
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وحيييدة للدوليية وأرسييل  رسييمية  ييور تيييودوي المسيييحية د انييهأعليين اإلمبرا  381وفي عييام  
فتيييرة حكميييه أرييييو  الرافضيييين لتألييييه المسيييي   وخييي ل  األسييي ف  يشيييه لتع يييب أتعييياا

لييه إلا عيين لييي لشيييوا الت   يية، وفييرض علييى مالييس ااا لمحاربة الهر مرسوم    15أصدر  
 انات الوثنييية ف عيين اي الييدوهييو مييا  كشيي    ييالوالء ليسييوا   مسيي      وبيتير وفييرض عليييهم ال

، وأي المسيييحية لييم حتفييى  هلهتهييا حتييى ال ييري الرا ييعكانييت ال تييرال سييائدة فييى رومييا وي  
ا  منييع فيييه أصييدر مرسييوم   390وفييي عييام  ! مييا يوهمييوي  ت يين منتشييرة فييى العييالم  أسييرا

األبممماطرة » حثيييه عييين ي فييي  وريييية  وي يييول لوسيييياي هيلد يييه ار ب مي اإلأ ييية د انييية أخييير. فييي 
األخيير.  دوسييرعاي مييا انطل ييت  رامييية المسيييحيين القييت ا وهييدم المعابيي  " :«نالروممما

    ما قامت تلك األ ادي  ت ادة  افيية النصييوم المعارضيية أو « طول الب د وعرضها
ي األولييى إال رو ل يي ا اذي هيي التي ال تتمشى معها  حيث ال تو د أي معلومة عن  سوا فيي 

أ. مييا صيياغته الم سسيية    للعهييد الاديييد ألنا يييل وبيياقي ال تييب المكملييةا تهن ضييم  ت مييا 
  حددته الذي نسقال نسية أو ما يتمشى مع ال

ا ل ييل وفييي ال ييري السييا ع، ومييع ضييياا  اإلمبرا ورييية الرومانييية، أصييع   ا ييا رومييا رئيسيي 
وسييوا نتناولهييا  شييىء  ة ر و ر ميي لا «نمعيية قسييطنطي »األراضييي المسيييحية  فضييل وثي يية 

ع، وبعد أي  انت الم سسة ال نسييية ال ري السا    وفي نفس كلك   تفصيل فيما  عدالن  م
، أضييييت إليهميييا اليهيييود واليييوثنيين :«الهرا  ييية»ال توا يييه سيييو. خطيييين أساسييييين مييين 

ه أتييى مصييوبا و اشييفا ل ييل مييا قامييت  يي  الييذي ! اإلسيي مأال وهو: اإلسيي م،  ال ط الثالث
فييييى النصييييوم وفييييى ، ر و ييييلهلل عيييي رك  يييياشيييي و ميييين تحريييييت وتروييييير  سيييية سمك التليييي 
  ة سالالر 

را  عصييير الظلميييات، وهيييي قرا ييية أليييف عيييام مييين  وفرضيييت الم سسييية ال نسيييية ميييا عييي 
عليييى  عيييل قساوسيييتها، ومنعيييت قيييراءة األنا ييييل، وفرضيييت إال يم ومنيييع التعلييييم عتييي الت 

ة وعصييير النهضييي ر عصييي   ر ا ميييرو   يييلنت   ون محييياكم التفتيييير والحيييرو  الدينيييية والصيييليبية
المنتهيييى عيييام  اميييع الفاتيكييياي الثييانيإليييى أهييم ماامعهيييا قا عييية وهييو: م وير لنصيييلالتنيي 

 مييرةسييكونية والعاميية  فييألول ن طيية فارقيية فييي تيياريخ ماامعهييا الم مثييل  إنييه   إك1965
 ن معيياداة السييامية التييي أو ييدتها منييذوعيي   ،عن تعيياليم الييدين الييذي نسيياته  ال نيسة  ت رج



 7 

نه أعلييى خضوع ا لسلطاي يبدو و أالمسي     هود من دمم بتبرأة الي  و لت   ،ا يلهغة أناياص
 من هيلمانها    

 
، واإل تماعييية، ظيمييية الدينيييةث ثة أنييواا ميين الوثييائق التن  عن  وقد تم ل هذا المامع

 :  فيما  عنى هذا العحث   ومن أهم هذا ال رارات إ ماالالسياسية التاري يةو 
لنصييوم الشييديدة لو  للع يييدةا اميي تمفيية كلييك رغم م ال  ، سي مم الاليهود من د  تبرئة  -  1

إك يتضمن العهد الاديد أكثر من مائيية آ يية صييريحة تييتهم اليهييود   تييل السيييد    الوضوم
   ،  ما   ولوي المسي 

تييى ال   تع ييى ا يية ح  ،)ميين ال ييري العشييرين  اليسييار فييى ع ييد الثمانينيييات إقييت ا - 2
ت ق حيير  " تفاصيييل اخيي   تييب عيين  ا أكثر مامو     ةماري للرأسمالية اإلستعة  يلبد  أنظمة

عييين  ، أو مفتعيييل دينيييى لتيييأ ين منيييااواخيييت ق "العيييام المريميييى"  ،ابولنيييد فيييى تضيييامن"
بييل ومييا أكثيير مييا  تييب عيين فضيييحة بنييك    هييذا الم ططييات  المعالغ التى ا هييدرت لتنفيييذ

عايير س   فليي وأ ييياتلمتييولى تمويييل هييذا الع والييذيطاليييا إ  ى أمبروييانو التا ع للفاتيكاي ف
حفييييل رط فيهييييا أ ضييييا الم، بييييل هييييى فضيييييحة تييييو ار ونصييييف ت ريعييييا ميييين الييييدوالراتملييييي 

  عد!ي  ما سوا نر. فيما    الماسونى هناك والمافيا اإل طالية
فيييية الثالثييية وقيييد تيييم تنصيييير حتيييى تبيييدأ األلفيييى ع يييد التسيييعينيات  اإلسييي م إقيييت ا - 3

  !لمالعا
، تييم إع نهييا آنييذاك تييىة الالمضييغمة يغالصيي  يهيي و    عشييراإلنايل ل افة ال  توصيل  -  4
معلنيييا فيييى خطيييا  رسيييمى  بتوضييييحها 1982عيييام  الثيييانى بيييولس يوحنيييا العا ييياقيييام  ثيييم

)ألنيييييه قيييييرار ماميييييع فييييييه  ر عيييييةقيييييرار ال  كليييييك ، موضيييييحا أيتنصيييييير العيييييالم ضيييييرورة
 ! ، أ. مامع عالمىمسكونى

 رغييم ،بييذلك ةاصيي ة خ انيي وإنشيياء ل ،وليكييية رومييااث   لواء تحت  افة ال نائس  توحيد  -  5
 بييولس الثييانى ، رام العا ييا يوحنيياكلييكيييتم  لييم الع ائد يية الاذرييية بينهييا  وعنييدما ال  فييات

: س مى" )وارد فييى  تييا إلهى الوسيلة الوحيدة للتصد. للمد ا  : " إي هذا حثهم قائ 
     ة للفاتيكانسيياالجغرافيا الس
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أول  وهييي، م والمييدنييننهم  ييننسال   ،سيحيينافة المر على  ة التعشي عملي   فرض  -  6
ومعلنيية خاصيية  المييدنيين يسيية  تصييدار قييرارات مكتوبيية فييى التيياريخ ت ييوم فيهييا ال ن مييرة 

، وبالتالى است دام  افة المااالت المدنييية يندر وي رسميا فى الهيكل ال نسى  الذين ال
   التنصير ليات التعشير و عمى ف
 ضيييع  ليييذيا، األمييير نصييييرلت وا يرعشييي ملييييات الت س المحليييية فيييى عال نيييائ  اسيييت دام - 7

      عيشوي فيه الذيللبلد   ال يانةاألمانة أو   فى موقف عدم  األقليات المسيحية
 سيييب الوقيييت حتيييى ييييتم التنصيييير بييي  "  وسييييلة للتعشيييير و الحيييواربدعييية " فيييرض - 8

   ينمن  انب المسلم   التدرين  ما تتوالى التنايالتين ب   تذ ر  م اومة
، وهييو مييا يوضيي  أهمييية الحييوار فييى ال اردينييال آرنيير.  ةسيي ارئ ب  لانيية للحييوار إنشيياء - 9

   ، فال اردينال هى الرتعة السا  ة لرتعة العابوية هم أو فيما   ططوي لهمفهوم
قييام   ومكييو  وقييد ل يوسييفنييابرئاسيية ال اردي  إنشاء لانيية خاصيية بتنصييير العييالم -  10

" بشممارةو ر حمموا" :عنييواي   20/6/1991ى وثي يية مشييتر ة فيي  اللانتييين  تصييدار أعضيياء
صييييعيد رة منييييذ كلييييك الوقييييت فييييى ت لعملييييية التنصييييير الييييدائ  التو يهييييات ال يميييية تتضييييمن
   و يفية إدارتها فى م تلف البلداي  متواصل

ر ضرورة تنصييي  ، عنم 1982، فى سنة نىثايوحنا بولس الوإضافة إلى إع ي العا ا  
،  عييد 1995ى عييام فيي  ،ل ممةعشممية األلممث ال ا:   عنواي  ياأصدر خطا ا رسول، ف د  العالم

ل حلول مطلع األلفية الثالثة  وقد وصييفته آنييذاك  مثا ة خطة خمسية لتنصير العالم قب 
 م بوابييور رلييط سيي أنييه  سييير علييى اإل": الفرنسييية قائليية "لممو مو ممد دمبلوماتيمم " صييحيفة

 ال بر. للتنصير   لعالميةة الم تمرات اضافة إلى إقام! وكلك إ"لد ه تماما
 تسييناد  2001ر قام مالس ال نييائس العييالمي فييي ينيياي   الترتيب  تنفيذ كلك  ميت لم  وحينما  

 يييات المتحيييدة األمريكيييية لتنفييييذها،  حكيييم أنهيييا السيييلطة العسيييكرية هيييذا المهمييية إليييى الوال
فييس كلييك العييام ن سييبتمبر ميين ن عييالم  فاختل ييت مسييرحية الحييادي عشيير ميي الي  المتفردة ف

يييدة التييي تييم تحديييدها سلمين خ ل الفترة الادمالم و  شرعية دولية القت ا اإلس   علتتلف
أو الشيير، الييذي هييو اإلسيي م فييي  «ع ييد اقييت ا العنييف»وا عليييه  يي د الييذي أ لبهييذا الع يي 

 !!2010 امع  نظرهم، والذي من المفترض أي يتم  حلول
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فييى م تلييف  مكيياي فييي العييالم،نبثييق فييي  ييل لمعييارك التييي ت وهو ما  فسر سرعة إ  يياا ا
فييييرق المعشييييرين التييييي تواكييييب الفييييرق العسييييكرية، ولييييذلك يييييتم  د ييييو ر و وسيييي  ،ال طاعييييات

والسييياحة  ائل اإلعيي ماست دام  افة المااالت للتعشير  الث افة والعلوم واالقتصاد ووسيي 
ايية مليييات اإلسييتفر إلييخ   وهييو أ ضييا مييا  فسيير الع حكوميييةالر والصييحة والمنظمييات غييي 

 أو  ،الصييي ة والسييي م هليييي ل عب  صيييورة واضيييحة  الرسيييوم المسيييي ة للرسيييو ئ التيييى تشييير 
فيييى م تليييف البليييداي  ، ومنيييع إقامييية المسيييا دا ، أو مها مييية الحاييي للسييي م اإلسييياءة

الغيييير   فييييىى و لهييييا تت يييياتف لتضييييييق ال نيييياق علييييى الو ييييود اإلسيييي م – األوروبييييية
 المسيحى المتعصب   

ر مفهييوم التسييام  فييي نظيي لفية التاري ية لمسيييحية الغيير  و ل  ا  تصار شديداخ     تلك هى
 يييأي وسيييلة وبيييأي  ال ائميية عليييى اقييت ا ارخيير ،عصيييب وع يدتييهالمسيييحي المت   ر لغيي ا

ا عليييى  يييل ميييا قاميييت  يييه ثمييين،  مييين تحرييييت وترويييير عليييى مييير األ ييياد. العابثييية حفارييي 
د.  شييفها إلييى لح ييائق التييي أر المرا ع التييي أصييعحت تتنيياول هييذا اكث أ  العصور، وما

وا لييم يتوقييف سيييلها منييذ مييا أ ل يي  ثاحيي   أهييا و ل   وإبتعادا عيين الييدين  في الغر   اإللحاد
الم سسيية ال نسييية  اهت ى فرضيي التيي  ر الظلميياتو عصيي  ييرد فعييل ل ، عليييه  "عصيير التنييوير"

 ،عليييى  مييييع سيييكاي العيييالم اهاؤ صيييدوانعكسيييت أ، ألكثييير مييين اليييف عيييام ،تعيييااعليييى األ
ميين عمليييات تعشييير وتنصييير ال ت ييل وال ت ييف عيين اسييت دام  م  فييرض عليييها ميي    سييبب

عونييات والتييدخل  التحكم فييى الم  ،  مغريات أو التهديدات ولى  األعناقلاو ل  سائ شتى الو 
 ، وهييو مييا قالييه بوضييوم شييديد العا ييا يوحنييا بييولس الثييانى فييىى الش وي الداخلييية للييب دف
ي وكلييك  لل نيسيية تا عييةيييات ال األقللت عييب وخاصيية ا ، ييه الرسييولى السييالف الييذ رطاخ 

، أكبيير يرة الشييديدة الوضييومر اش وأحداثه المعلم  ع اواقل، فاعلى سبيل المثال ال الحصر
 هذا الصفحات     من أي تضمه

ل مثيي    الييذيالتأكيد على أهمييية مامييع الفاتيكيياي الثييانى لفت النظر و   لذلك لن ن ل عن 
إلييييى  ميييييةالرا م تلييييف األحييييداث داخلييييه وبم تضييييااتييييدور ب  الييييذي الفعييييل اإل ييييار العييييام 

أ ييية د انيييات و اقيييت ا اإلسييي م والمسيييلمين ى إلييي و  ،وف يييا ل اثوليكيييية روميييا ،تنصيييير العيييالم
   وع ائد أخر. أ
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 بية اآلخر في الحضارات الغر 
 
 

 ن الر ييوا إلييى أولييى خطييواتميي  بييد  ال  «ارخيير»يحي ميين  ف الغيير  المسيي ل ي نفهم موق
أي المسيييحيين، »سييوا الفرنسييي، تيياريخ، فعلييى حييد قييول فييولتير، الفيلالمسيييحية عبيير ال

اعشييييي الا عييييين  ييييياقي دونييييي   عيييييرا اسيييييم ف بيييييل حتيييييى أي      «ر، هيييييم أقيييييل النيييييا  تسيييييامح 
كانيييت »هود ييية، و  انيييت هنييياك قرا ييية عشيييرين  ائفييية دينيييية فيييي منط ييية الي  «المسييييحية»

نيياحروي فييي األقبييية التييي  ييانوا يرحفييوي وألنهييم يت   تردريهم لغموضهمة  ني وماالحكومة الر 
تنيياحرة  السييامريين لما   ول ييد ولييدت المسيييحية وسييط العديييد ميين الفييرق اليهود يية«فيهييا

واألسيييينيين وغييييرهم  وميييا أي انفصيييلت عييينهم واسيييت لت وتيييم ن يي صيييادوقيين والوالفارسييي 
 ا حتييى أصييع  هييدفها هييو اقييت  دة،ائ لسيي ة اانيية ضييمن الييد انات الوثنييي د    االعتييراا بهييا

 عني  ييل ميين   ييالف الع ائييد والتعيياليم التييي بييدأت تنسيياها  وي ييول ارخر  وارخر هنا 
ة  لييذلك تصييع  مسيييحي  لييى  ييل األرض أيرأ. المسيييحيوي أنييه يتعييين عد ل يي »فييولتير: 

   363صفحة  : مو  الفلسفيا)ال   «كانوا أعداء ل ل األرض إلى أي يتم تنصيرها
ا منممذ مجمممة  ي يممة بعضنا بعض    لماذا ظللنا  ذبح»فولتير:  ل  اءتسي و  ا بال هوادة تقريبمم 

القممممامو  ميييين " «التسييييام » ا وهييييذا التسيييياؤل الييييذي  طرحييييه فييييولتير فييييي  يييي  «األول؟
ل نسييي منييذ أولييى خطواتييه  ف ييد قييام الفريييق الييذي ة التعصييب ايل ييص مسييير  "سممفىالفل

ت اوبراكسيييا  وأورياييين ونوفيي  ايلييي رتو  اسييم المسيييحيين  اضييطهاد ت  سيييعرا فيمييا  عييد
د انيية رسييمية  قبييل أي يييتم االعتييراا  المسيييحيةحتييى ونرفسييياي ودونييا، والعديييد غيييرهم، 

بييين األسيياقفة  ربييدأ التنيياح  مية للدوليية حتييىي أعلنهييا قسييطنطين د انيية رسيي أ مييا! و للدوليية
  ا هذ   نيسة في الدماء حتى يومناوسبيو   ومنذ كلك الوقت غرقت الأ ناييو  وأ

نييت ال تييرال فييي المهييد ورلييت  سييامات الع ائد يية بينمييا  ا ييد عانييت ال نيسيية ميين االن لف
لتييي تشييكلت   فما أ عد مسيحية اليوم اهال من سمة حتى أ ام اضطهاد األ ا رة الروماي

ا   سييو  إلييى ليمهييا فييي  عييل ممييا نسييبا، عن تلك التي نطالع أولييى تعل ري الرا عفي ا
 هذا اللحظات  حتى    ع ائد ة وال هوتيةلات ما ساال ترال تعاني من االن و 
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ومييين متا عييية الحر ييية الن د ييية للمسييييحية، تليييك الحر ييية التيييي بيييدأت ميييع بيييدا ات عصييير 
تيييييا  الم يييييد  األوليييييى لل  ا عيييييوي التر مييييياتعنيييييدما رام  عيييييل العلمييييياء ير  ر،وي التنييييي 

 ف ييدوليييس  األصييل، ، رونييه األصييلالييذي  عتب  –رق بييين اليينص اليونيياني ويكتشييفوي الفيي  
إلييى ال تينييية، وتييم تعديلييه عييدة  من اليونانية ر م النصت     ثم  رراميةلغة  سوا ا  تان ك

لبريطانييية  حيث نطييالع فييي الموسييوعة ا .،خر مرات، بل  صل التعديل من  ععة إلى أ
 ،طيياء التر ميية والتحريييت والتعييديل تصييل إلييى مائيية وخمسييين ألييف  أي أخ  1972 ععيية 

عييدد  أكثيير ميين ، أ. إلييىعشييرين إلييى الضييعفلاي  يير ال نمييا رفعهييا الييععل فييي أواخييري ب 
 !كلمات األنا يل نفسها

ها من تحريييت، ويكفييي أي ب  تموال  سع الماال هنا لتناول تاريخ صياغة األنا يل وما 
، فأكثر الذين أسييهموا "هدم ال نيسة من الداخل" لق عليه الذي أ    ر إلى كلك التيارنشي 

، ويسييوا ومحاوليية العحييث عنييه ي  اري التيي ا سييو   سيييين، وبييذلك بييدأ الحييديث عيين فيييه  ن 
ا لل مييياي، وهيييو الشيييكل اليييذي فرضيييته ال نيسييية  وي يييول العاحيييث  يييارت  ال نيسييية أو  وف ييي 

ة  الوال ات المتحدة في ا الشمالي في  امعة  ارولين ئيس قسم الدراسات الدينية  ر   ي،إرما
يييييل ، عيييين أصييييول األنا  2003ادر لصيييي ا «المسمممميحيات الضممممالعة»كتا ييييه المعنييييوي: 

ا:    بت ل وا ا أ ة أصول ألي إصحام من اإلصييحاحات التييي لدين ليس »الم دسة موضح 
ا وال ألي إصيييحا يحي  إي  يييل ميييا ليييدينا هيييي مسييي م  ضيييمها العهيييد الادييييد، أو تحدييييد 

 وي أكثر دقة، إنها نسييخ منسييوخة عيين نسييخ لنسييخ صل  أو لن وم من ولة عن األنص
النصييييوم  نعيييي  ينلسيييين هييييذا النصييييوم تععييييد م ييييات ا و ييييلمنسييييوخة عيييين األصييييل  

   271)صفحة    «األصلية
ي عييددها بلييغ إ": وفي حديثه عن م طو ات أو نسخ العهييد الاديييد   ييول  ييارت إرميياي

وعشييرين تضم السععة ام ال ف إلى نسخ نس ة، تتفاوت أ راؤها من ح   5400حوالي  
 يييامس عشييير، عنيييد اختيييراا ا  و لهيييا تر يييع إليييى ميييا بيييين ال يييري الثييياني وال يييري السيييفر  
دما ن يياري هييذا النسييخ،  اسييتثناء ال طييع للنظيير عنيي وال فت  »:  دد قائ    ح   ثم   "  عةالمطع 

أي سيييير ليييذلك إال شييييء واحيييد هيييو تفد اي  وال يو ييي تييي تطا  اي مالصييغيرة، ال نايييد نسييي ت 
غيروهييا  وال  علييم أحييد  ييم عييدد مييرات تغييرهييا، ولييم  سييتطع أحييد   ن لوها قدال تعة الذين  

إنهييا حييوالي ة، وإي  يياي الييععل   ييول در وااليي ات  حصييي عييدد األخطيياء والمتناقضيي أي 
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ميييين األ سييييط أي ن ييييول  ه، ولعليييي 300.000وييييير. آخييييروي أنهييييا أكثيييير ميييين  200.000
ا ميين عييددثيير   ها أكدي عييد: إا االخت فيياتهييذن للتعبييير عيي   «د الاديييد لمييات العهيي  ينيي 

   219حة  ف)ص
فييي  ريييي تغميين هد  ييأي مييا أ ييري بهييا ا يييل تشيي إي األن »لييذلك ي  ييد هييوبر برنييو قييائ  : 

أي   وهييو مييا  صييل إليييه « انييت  لهييا تغييييرات عمد يية م صييودةمنهييا، مسيياحات  بيييرة 
نفييس ي إلييى ا  صييلو ميي من، فييالاميع حالييي   يييرغ كليروسييي أو مييدني أو ميي من أو إعييالم 
و  ميييا ة، وإنميييا أعميييال تعليميييية  ألييي  ر  ن  ا تاري يييية م  ا ييييل ليسيييت نصوصييي  ة: أي األن النتياييي 

تصييييدي وميييين أ ييييل ال أتعيييياا  ييييدد، دأ ييييل تانييييي  ميييين بييييةتو مك إنهييييا»رفن: ي   ييييول بونسيييي 
ل هييي  ييل مييا هييو م ييالف لتعيياليم الم سسيية ال نسييية، وميين أ يي  ر  ييةه، وال يياتللهر 

  « اتهاو  واحتيا ل الط ن ومن أي بلة اليهود المتعصب بل
نيسيية، تأكيييدات ال  على الييرغم ميين»أما رو يه بترينييه، ر ل الدين السابق، في  د أنه  

م  ونعيييد التأكيييد: ال يو ييد أي 150 غته قبييل سيينةقييد تمييت صيييا دحيي وال ناييي فمييا ميين إ
لتيييي ت  يييد أي ا اتعكس، فيييتي الم شييير م  وبيييال150نيييص ييييذ ر حيييياة  سيييوا قبيييل سييينة 

)     ول ييد صيييغت  عييد وقييوا األحييداث عديييدة  اريخ  تمت  عد كلك الت   صياغة األنا يل
ومييا ميين روفة بها، عمي ه لتي لم األسماء اواحد مكتو     وما من إنايل ،التي ترويها

ا علييى األحييداث  بييل واألدهييى ميين كلييك أنهييا  تبييت واحييد ميين بييينهم  يياي شيياهد  م لييف 
نهمييا اثنيياي مداث  وعلييى األقييل اكن التييي وقعييت بهييا هييذا األحيي ميي األا عيين  ميعهييا  عيييد  

ري ييية لألنا يييل شييعه  رج  ييه ميين  ييل هييذا أي الايميية التاأصلهما رومانياي )     وما ن 
   86صفحة    "؟خيةتاري  شخصية لمسيح أسطورة أما  وعسي"، )«منعدمة

م الييينص ال يثبيييت مصيييداقيته د  إليييى حاي ييية ل حيييو ألي ال يييذ  ال يت  ؛ومييين البيييديهي أي قييي 
 «التحريف في المسمميحية»المعنوي:  س في  تا ه وييت هويلك  تب     لذل األقدمية
ميية  أسييماء   ان  ة،خر متييأات ا رأيناهييا ععييارة عيين  تا يي كييوي األنا يييل األربعيية  ميي »  ييول: 

 عييد أكثيير ميين قييري علييى وفيياتهم، وهييي  التييالي ععييارة عيين تروييير، فهييو أميير الحييواريين 
ي إيرينييي  ييأ هييا وعرفهييا األسيي فشك، و ونها ليسييت حتييى  مييا رأ ى  دن ا دوي أثابت حالي  

ي هييذا األنا يييل كل واحد منها   لم ش ص واحد، فهو أمر تييم إثعاتييه  صييورة قا عيية: إ
ديييد ميين األشيي ام فييي فتييرات يمانييية خرقيياء قييام بهييا الع ميياتراكت  عيينرة األربعيية ععييا
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ميين التحريييت ل لسيي م تلفيية  مييا هييو واضيي  علييى سييطحها، وهييي بييذلك ععييارة عيين تس
ي وعضييييو دائييييم  كلييييية حييييدث هنييييا ر ييييل قييييانو  ، والمت 201صييييفحة ) «داخييييل التحريييييت

 الح وق األمريكية 
ن قصييص علييى أنهييا ميي  بهاا م ترمأي  ح  ي قارئ لهذا األنا يلوال ندري  يت  مكن أل

 الح ييائق  ييد  مييا   ولييوي، إي لييم ت يين مسيياحة الاهييل  «هللا هييو م لفهييا»ة أو أي ليي  ر  ن  م  
التييي  « ممدوة سيسممى»أ  الييذي تيير  ك  انيي  بييرت ف    وهو نفس مييا ي  ييدا العاحييث رو  شاسعة

% عليييى 82فيهيييا أي وأثبيييت المشيييار وي ، أقيميييت فيييي التسيييعينيات مييين ال يييري الماضيييي
ضييعت علييى وإنمييا هييي إضييافات و  ، اشييي   سوا لم   ييل منييه  لمنسو  لي ا  مل  األقل من ا

 يهلييذلك   تييتم دانييييل ماسيي  !هيياب   ييمميين األعمييال المنسييوبة إليييه لييم    %86، واي لسييانه
إي المسيحيين الذين يرعمييوي أي »قائ  :  «لغز يسوع»ل  من ث ثيته حو   المالد الثالث
د إليييى لمنطايييية التيييي تسيييتن نيييية ا ع الاث  ة ثابتييية، يرتافيييوي مييين األ حييي ع ائيييدهم راسييي 

د اهييي مهميييا    –الوثييائق الدامغييية أي تهيييرمهم أو تيييدفعهم إليييى االنهييييار  فالمسييييحية هيييي 
ععييارة عيين  ع ييات متراكميية ج تيياري ي و حاي تهييا، هييي نتييا الييذين اخترعوهييا للتعتيييم علييى

  «من األكاكيب والفريات
حيياث م ييات ال تييب واأل   نهضييمتت  ذ ر  النسييعة ل ييل ميياات ال تيي  ومييا ت ييدم ليييس إال شييذر 

، والتي تتناول مرا عيية التيياريخ ال نسييي حتى يومنا هذا  ي تتوالى، منذ عصر التنويرالت 
  لييذلك عنييد الايييام  ييأي سيية ال نسيييةالعابثيية فييي الم سائ ه و ل مييا نسيياته األ ييادي  ث وو 

ار ف بييد ميين أي نأخييذ فييي االعتعيي محاوليية لتنيياول موقييف ال نيسيية ميين التسييام  الييديني 
 :أساسيتين  ني طت ن 
، و يييل ميييا نسييياته مييين ع ائيييد قائمييية عليييى المرييييت أو الواقيييعك التييياريخ حاي ييية كلييي  -1

 األكاكيب و ت  يي التر التلفيق و 
ت المتراكمييية مييين ي نايييم عييين  يييل تليييك العمليييياذلييي ا ليييذلك ال يييياي اأهميييية حمايتهييي  -2

  رل المنتفعين من هذا التروي ، إك أي ضياعه  عنى ضياا  التروير والتحريت
: ميييين الاانييييب ال نسييييى تييييأتى إال   طييييين متييييواييينت  كلييييك ال ياي/األكذوبيييية ال ةا يييي حمو 

صييدي ل ييل مييا : الت ميين  هيية، وميين  هيية أخيير. ت يييااإلصييرار علييى مواصييلة خييط الفر 
المسييا  بييذلك ال ييياي  وهييو مييا قامييت  ييه الم سسيية ال نسييية  اعتعييار تلييك  همكنيي وميين   
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د ، و يييل ميييا ومييين  ييي لا ومالييير أو موحييياة  تشيييراا الييير  و  رليييةمن  «أصيييول»النصيييوم 
وهييي ععيياءة  ييد فضفاضيية دخييل فييي  – «الهر  يية»درج تحييت مسييمى شييفها ييي     حيياول

 !ناحرات وحدهل  فات وليس الساالعتراضات واالن سامات وا  اانو  بتها  ل أ
بييدأت وإي  انييت  ،وما أكثر الوسائل التي تصدت بهييا الم سسيية ال نسييية لهييذا الهر  يية

 شيييء ميين التفصيييل فييي اا سيينر هييو مييا التفتييير  و   كمحييابمو   عهييادام الحييرو   أنوا  است  
 األ راء التالية   

و عييادة  ييل ميين هيي  خييرف ال نيسيية ميين ارخيير، واروقم ومن أهم الدراسات التي تناولت
الصييادر فيييي  «ارخيير ةصيييور »احيييث فيليييب سيييناك فيييي  تييا   عنييواي  الفهييا، هييو الع   

 سيي م والمسييلمين فيييو اإلسيية هيي رالداوارخيير الييذي تناولييه فييي هييذا    1982 اريس عام  
 ال روي الوسطى وموقف ال نيسة منهما 
الشيييعوكة   عييدا  انيييت أوروبييا غارقيية فييي ميياو  ويوضيي  ال اتييب أنييه حتييى ال يييري السييا ع

ال يييري  سيييتعد بينميييا  ييياي اإلسييي م فيييي أواخييير نفيييس كليييك  –يهيييا المفيييروض علوالاهيييل 
يييات ال د ميية بينمييا ن وث الي ة فيي و انييت أسييعانيا ال تييرال غارقيي لعبييور مضيييق  بييل  ييارق، 

المحيييييط علييييى مسيييياحات شاسييييعة تييييربط مييييا بييييين آسيييييا و ت را يييية اإلسيييي م ترفييييرا كانيييي 
منييذ ال ييري السييا ع وقفييت »: ا  قييائ   ت  ال تيي للتعرييي  مييا ات ييذا مييدخ   هييو و   ياأل لسيي 

وتليييك هيييي  ،ااالتسييياق عليييى أعتيييا  الغييير  اليييذي  ييياي ال ييييرال همايييي   ةحضيييارة شيييديد
  «م ساإلها الحضارة التي شيد

نه  حييث ودر  م تلييف الصييور : إك ارخر؟   ول الم لفآنذاك كلل الغر  ف يت ت ب  
أنييه تييم »د:  د ميية، وو يي اثيييل والم حييم الي األعمييدة فييي المعيياني والتمايياتي والاييداريات و 

اعيية العمييياء التعبييير عيين المسييلمين  أ شييع الصييور والم ميي  ال بيحيية، الشيييطانية، والط
  «ب هوا  المسي  الد الش ذيال،  قيلنبيهم ال أخ 

وأثناءهييا  طىوسيي ر  فيمييا قبييل ال ييروي الغيي ر ميين االسييتثناءات فييتي الد  وفيمييا عييدا مييا نيي  
، و عييل أ. المسييلموي  «ال فرة» من أ لق عليهم  االعتراا بو ودل  رف»وفيما  عدها  

 أتييىإلييى أي  ،«الييورا»لمسيحي منهم  عر الفداء الذي يتعارض شك   وموضوع ا مع ا
أخيييذ مكييياي تليييك ارة والسياسييية وانتشيييار المعرفييية لت ليييذي ايدهيييرت فييييه التاييي م الييييو اك كلييي 

 عييداءها حتييىر ال تييرال تواصييل مسييلمين  إال أي تلييك األسييا ي للة األسييا ير المناهضيي 
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يومنيييا هيييذا  فيييرغم  يييل ميييا تيييم مييين محييياوالت فيييتي الهاويييية األصيييلية التيييي انغرسيييت، أو 
ل قائمييية   م والمسيييلمين ال تيييراسييي اإله وي لتشييي : تليييك التيييي غرسيييها ال نسييييوي بتعبيييير أدق

ائق التييي تمييت  تابتهييا وثيي الومييا  عييدا،  ييل  –كلك ألنه حتى أواخر ال ري الثالييث عشيير 
وتحريييت  دانت ييا ينيي أي رسييالتهم تعنحييايوي، يييروي ا  نسيييوي ميييت  اإلسيي م  تبهيي للتعر 

  «د انة ارخر
إسيي اط لييية عم   ن،مي مسييلوخاصيية ال  رخيير،على تصييوير ا  اي وال ساوسةلذلك دأ  الرمع 

ا اسيي  أسن  مثلوي ي ود والمسلمفي المسيحية من تحريت ومهخذ  وإي  اي اليهل ل ما تم  
ا من أي ت ييوم الم سسيية الفاتيكانييية منع أ ض  ت عه، فذلك لم   كلك ارخر الذي يتعين اق

كية رومييا  وهييو مييا يييدور من محاولة نفس التصرا مع  اقي الفرق المنش ة عن  اثولي 
أي  2007 يولييييو  7  كت السييياد  عشييير فييييد إعييي ي العا يييا بنيييدف  عييي موقييي  مييينا حاليييي  

، وأي تييي أنشييأها المسييي رسييولية هييي وحييدها ال نيسيية الالة ال نيسيية ال اثوليكييية الرومييي 
ائس البروتسييتانتية ليسييت  نييائس حاياييية وال تتعييد.  ونهييا ماتمعييات  نسييية، وأي ال نيي 

فييية ألنهيييا تعتيييرا  ال   «سائ كنييي » هييياتبر وإي  ييياي اع –ثوك سيييية معيعييية ال نيييائس األر 
علييى  رومييا ا أولوييية  ا يي ا راا والرسييالة ال هنوتييية ل نهييا تفت يير إلييى االعتيي الرسييولية للعا يي 

  ال نائس   اقى
بيييد مييين  ال هنيييا لليييدخول فيييي تفاصييييل هيييذا الموقيييف األخيييير إال أنيييه الع الماييي وال  سييي 

 يية ع يييدة ميين أ  ييم   م ليي ا  ميي ،  نيسة من ال نييائس أ ة ئتوضي  أي السيد المسي  لم ينش
ها ا تييم نسييا قهيي فر ، وأي المسيييحية الحالييية  كييل السييائدة والتييى تييم ت وينهييا تعاعييا الع ائييد

 «نييدوة عيسييى»  ييد معهييد ويسييتار التييي تبنييى ي مر العصييور  لييذلك   عبر الماامع على
وا ليييم   لهيييا  منسيييو   يييأقوال ليسييي % مميييا هيييو 82لت يييرج أ حييياث م يييات العلمييياء  يييأي 

منيييذ  واأل حييياث منشيييورة ومتداولييية ليييم   يييم  عملهيييا  إلييييه بةسيييو من الال % مييين األعمييي 86و 
   ع أنحاء العالم الغربىمي     فىوما  عدا  1992صدورها عام 

تسييياا تليييك األكذوبييية ال يييائم عليهيييا كليييك حيييية أخييير. عييين ميييد. إوهيييو ميييا  كشيييف مييين نا
  اأ ييل الحفيياي عليهييا بييدأ   يياقت  ، وعيين مييد. الاهييود التييى يبييذلها ميينال ييياي ال نسييى

   خررا
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 لكنيسةالتاريخ الدموي ل
 
 

الصممفحة السممودا  »المعنييوي:   ييهتا  ول العاحث اإل طييالي إنريكييو ريبييوني فييي م دميية  
ل نيسة على السلطة السياسية في اإلمبرا ورية الرومانييية، تولت ال د اس»:  «لمسيحيةل

 ينييي م ل   تيي ال ميين الاثييث: ف ييد قييام ر الهييا وألغت حرية الععادة، ثم قامت بت ييوين  عيي 
وغييييييرهم  ثيييييم سيييييي وم  «السييييياحرات»و  «الهرا  ييييية»و  «ال فيييييرة»ممييييين أ ل يييييت علييييييهم 

الطاحنيية شييع الحييرو  بييا فييي سلسييلة ميين أ  بذ    عضييهم الييععل لت ييع أورو   وي حي المسي 
  ومثييل هييذا التيياريخ الييدامي ميين المفتييرض أي يييدفع «الحييرو  الدينييية»المعروفيية  اسييم 

عمييوي يم، وير  ييل الايي  روي علييى احت ييار   صيي ن حيي ال اييل والتواضييع، إال أي المسييي إلييى 
نية ي العشيير ويييدينوي  يياقي اإلنسييافيي  ن  أنهييم  عبييدوي إلييه المحعيية، ويييروي أنهييم أفضييل ميي  

ارلهيييية المريفيييية   ل ييييد آي لنييييا أي نفييييت  ال تييييا  األسييييود ة ميييين عبييييدة علييييى أنهييييا حثاليييي 
 !«االضطهاد وال معللمسيحية الذي  ضم ألفي عام من الرعب و 

 
 :نة لتلك المسيرة الداميةلتواريخ المكو   عل الع ت  فاتطم   وفيما يلي

 العام األول: -
د بييي  ات والع ائييي ادة لم تليييف اليييد ان ة الرومانيييية تسيييم   حريييية الععييي ريييي  و كانيييت االمبرا

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

لسييييلطة وا  ييييةوديهالرق ة مييييع الفيييي عبيييير صييييراعاتها المتعييييدد تطييييورت  ائفيييية المسيييييحيين
إ ييادة  مييعة الرومانية، وبدأت في صياغة أحييداث تطورهييا فييي نصييوم متفرقيي   السياسية

و يياي  ثيييروي »أعمييال الرسييل:  ونطييالع فييي  مكنييه أي يييدينها  كل مييا عييداها أو  ييل مييا
وحسييبوا أثمانهييا من الذين  ستعملوي السحر ويامعوي ال تييب ويحرقونهييا أمييام الاميييع  

: 19) «تنمييو وت ييو.  شييدةاليير  ميية ضيية  هكييذا  انييت  لالفميين  األفيي  فو ييدوها خمسييين 
مييا  انييت ت ييالفب التييي  وهييي ال تيي ! ق الف يير واقت عييهحيير       تنمو وت ييو.   20  –  19

 األ ادي العابثة تحيكه لصياغة ع يدتها كانت  
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المشييوار ال نسييي إلييى  وبذلك بدأت أولى خطوات عييدم التسييام  الييذي يهييدا منييذ بدا يية
ة الع يدة التي هييي أسييا  الماتمييع الروميياني حري   األخر.، ومنعت  داعالعة ااقت ا  اف

ال ييانوي  ن  ييايب  فميي ييي وفييرض األكاكفييي نفييس الوقييت تغيييير الح ييائق أ بييدآنييذاك   مييا 
ألنهيييم رفضيييوا الت ليييي عييين إ ميييانهم،  ،«شيييهداء»الروميياني ييييدينهم  انيييت تطليييق علييييهم 

   واقع قد أدينوا لفرضهم ال  قل بينما هم في ال
 :ؤكد()التاريخ غير م 309 – 300

ل ضييع ال ييوانين ال نسييية  وهييي أو لو ا سييعاني أيييرا فييي  نييو  انع د أول مامع في بلييدة إلف
ا لألخطيييياء  نص علييييى ماموعيييية ميييين الع وبييييات وف يييي  ن  و انييييت تيييي مييييا حفيييي  ميييين قييييواني 

ة، واألقييل ميين كلييك االسييتععاد فالط ق أو ععادة آلهة أخر. ع وبتهييا الطييرد ميين ال نيسيي 
ائم التيييي  ييياي  عاقيييب عليهيييا تشيييغيل يهيييودي فيييي دة  ومييين ضيييمن الاييير حيييدم رةفتييي ا لمنهييي 

عييد معيياداة ة أولييى قوا وبذلك أرست ال نيسيي أو تناول الطعام مع يهودي    ة،اعأعمال الرر 
قييد  تييب السامية التي سترداد من مطلع ال ري الرا ع وتتواصييل حتييى ال ييري العشييرين  و 

ي ععييارة د اليهييودإي المعبيي »: ائ   قيي  ء يي ألة ا يياء ال نيسيي هييو أحييد آ ريرسييتوم، و  يوحنييا
 فمييييا ميييين يهييييودي قييييد صييييلى    إنهييييم  عيييين معغييييى عيييين عييييرين حيوانييييات ناسيييية )   

  «ايممسوسوي من الشيط
313 : 

أعليين اإلمبرا ييور قسييطنطين مرسييوم مي نييو الييذي سييم  للمسيييحيين  مو عييه  ممارسيية 
ل لييك التيياريخ ستواصيي ك نييذم سيية ني عاا الد انات األخر.  إال أي الع يدتهم مثلهم مثل أت 

 وهييو مييا، انيية الرسييمية للدولييةد  المنييذ أي أصييعحت  بييدأ  مسيييرة اقييت ا الع ائييد األخيير. 
 هذا    ه حتى يومناتواصل

325: 
مامييع نياييية األول لحسييم ال  فييات الع ائد يية اإلمبرا ييور قسييطنطين إلييى انع يياد  ادعيي 

ريييو  الييذي  ف أاألسيي ة دانيي قييام المامييع  فييرض مسيياواته   وإحييول ش صييية  سييوا، و 
ا لتأليييه  سييوا   ميي كيياي  د الفصيي   وت ييول المييذ رة عييي خ ا قييام المامييع بتغيييير تيياري رافضيي 
ا للعييادات اليهود يية  وميين  ل ئييق أيميين غييير ا»: ةسيييري التف ت ييوي أعيادنييا الم دسيية وف يي 
ا ال  اييب أي  كييوي هنيياك شيييء اري ! ثييم  «يييهك الشييعب ال ر مشييترك مييع كليي  فصيياعد 
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ا  بينهيييييا فيييييي تييييياريخ هيييييذا العييييييد تحدييييييد   ليييييك فيمييييياحية  عيييييد كسيييييي لما ئس نيييييااختلفيييييت ال
اثوليكييية ا لتيياريخ   افيية ال نييائس وف يي  فييي  2007م توحيييدا هييذا العييام يييت ي )والمضييحك أ

    ضمن محاوالتها المستميتة لتوحيد ال نائس ل ي تتصد. للمد اإلس مي     –روما 
326:   

 الموقفي وايداد ان لى ال انوي الرومع  يةيح مسال  فاء ال وانين والع ائدضليات إبدأت عم
سييييد ييييق ميييع أي نيييع التحي بيييد  مثيييل  ريمييية، وم  لعا صيييعوبة ضيييد العبييييد: فليييم  عيييد قتيييل

يب وقتل أحد العبيد  وفي نفييس الوقييت تييم إلغيياء حييق العبيييد فييي اللاييوء ب في تعذيتسب 
 م  سيي وي  تييل بيي  تح يييق!  مييا تييم سيين قييان ي تااسيير وت ييدم لل ضيياء    إإلييى ال ضيياء و 

 ا فيما مضى وهو ما  اي ممنوع   – عبيد  بيع أ فالهم ب  راء لفل
361: 

 ،تعييدد الييد انات الوثنيييةلعودة إلى  ة الع يدة وسم   اإلمبرا ور  ولياي  تعادة حري ا  امق
 ععييارة هوالحييد ميين سييلطة ال نيسيية وال ساوسيية  فييدبرت ال نيسيية اغتيالييه وألصيي ت  اسييم

 نا هذا ة الوثائق حتى يوم اففي   يهإل  بهاالتي  شار   « ولياي المرتد»
380: 

ة  دعة اقييت ا الهر  يي د انة رسمية للدولة، ويطلق ب ة  حي المسي   اإلمبرا ور تيودوي  علن
  ييييية هيييييم  يييييل مييييين  عتيييييرض عليييييى الع ائيييييد وال يييييرارات المسييييييحية، ومنهيييييا: منيييييع اوالهر 

 عيييةبد  ب المسيييا منيييع والميييداوالت العامييية،اال تماعيييات، منيييع التعلييييم، منيييع المناقشيييات 
المسييي   ف ييد  يدلسيي الرافضييين لتأليييه اضييطهاد أتعيياا  ييل األسيياقفة ه  سوا   ما بييدأ اي ألت 

أعميييالهم وتحيييرقهم أحيييياء  وقيييد أصيييدر  نهم وتحيييرق تيييأمر  يييأي تف يييأ عييييو كانيييت ال نيسييية 
 تيودوي خمسة عشر مرسوم ا ضد الاماعات الم تلفة المتهمة  الهر  ة 

 :391و 383و 381أعوام 
القيييت ا المرتيييدين عييين المسييييحية ال يييوانين  اموعييية مييينم ويودتيييي ور أصيييدر اإلمبرا ييي 

هييدم ل فييي اإلسييكندرية ب وبييدأ األسيي ف تيوفييي   ،ة أخر.  ما فيهييا اليهود ييةيدع لصال  أي  
لهيييية الرومانييييية فييييي ومنهييييا معابييييد ار ،كافيييية المعابييييد وأميييياكن الععييييادة غييييير المسيييييحية

 األحاييار النا ميية ام دسييت  ار  ييأم  و يياي ابيس والمكتعيية الشييهيرةاإلسييكندرية ومعبييد سيير 
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ا بهيييييالو ا عييييين هيييييدم المعابيييييد لبنييييياء  نيييييائس للد انييييية فيييييى  حييييييدة التيييييي أصيييييع  مسيييييموح 
  اإلمبرا ورية

ميين  م الييوالء ليسييوا علييى مالييس الشيييوا بييدال  سيي  وفييي رومييا قييام العا ييا سيييريس  فييرض ق  
 هييو و   من المالييس ليوضييع الصييليب  رالنصتير،  ما أمر بنرا تمثال  ي الوالء للله  وب 

الرا ييع ي إك أي  ري ل يي انات الوثنييية حتييى اإلييى اسييتمرار الييد  ، ميين ناحييية أخيير.  كشييفمييا 
سييييرا تحييييول إلييييى المسيييييحية منييييذ أولييييى العييييالم  أ اولوي فييييرض ف ييييرة أيال نسيييييين  حيييي 

 !خطواتها
401: 

م تييدمير  افيية عييد ميين آ يياء ال نيسيية،  ييأي يييت  الب ال د س أغسطين أس ف  ارتانيية، وي  
  مثلمييا حييدث فييي رومييا وفييي اإلسييكندرية، في مدينيية  ارتانيية  ةي ن وث ال  اتتع المعابد والمك

ميين ال تا ييات التييي بييررت الحييرو    «حيير  العادلييةفييي المعحييث  »ي:  و  ن  ويعد  تا ه المع  
      حما ة للمسيحيةفالحر  العادلة فى نظرا تعنى اقت ا ارخر    الصليبية  عد كلك 

448: 
الفيلسييوا   تييا  نى قييرارا  حييرق ثيياالي دو تيييو ، أصييدر اإلمبرا ييور 448 العييام فييى هييذا

د ضييييي ، المعنيييييوي " ين  السيييييور. األصيييييل وتلمييييييذ أفليييييو 305-234اليونيييييانى بيييييورفير )
    ، ألنه يها م المسيحيةمالدا 15المكوي من  " و المسيحيين

590: 
اديو  حيياكم ف ييد أرسييل إلييى  نيي  ، رياييوار األول مبتييدا الحييرو  الصييليبية ا عييد العا يي 

طيية حي لمامن الحرو  في المنا ق يدعوا إلى شن العديد   يان ومالر يا في العصر  إفريا
ا إلييى أسيي ف فيينييا فييي مييا أرسييل خطول فييي المسيييحية    ه إل عار النا  علييى الييدخ  ا يي 

بلغ إلى علمنا معلومة أك رها  كل خال وهي أنهم   ومييوي بتييدريس »فرنسا   ول فيه:  
منيييع    قيييام اللغييية عيييدوا ق يستيييدر ! وب ييي ا أواميييرا  منيييع «برشييييتكال واعيييد اللغويييية فيييي أ

 لعلوم والفلسفة وات الرومانية واللغاث افة ال
 س عشر:والخامقرن السابة  فيما بين ال

مع اختفيياء المكتعييات ال بيير. وغيرهييا فييي ال ييروي الوسييطى والمنييع التييام لعمليييات النشيير 
  ييرتة واحت سيي ة السييا  ة سيييطرت ال ني ومنييع التعليييم فييي أوروبييا واإلمبرا ورييية الرومانييي 
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تعيياا ميين قييراءة منعييت األ مييا  قييت الشييعو  فييي الاهييل غر وأ ، تا يية واإلعيي م الل اييام
فييييياي بنسييييي ة منيييييه  وفرضيييييت سيييييلطانها  محييييياكم التفتيييييير  ت ا  الم يييييد  أو االح ال تييييي 

أو تيير. فيييه  وانتشييرت بدعيية حييرق السيياحرات أحييياء و ييل ميين   الفهييا أو يتصييد. لهييا
  هاأنه يهدد  يان 

804: 
أم  يييةيك عييرض اعتنيياق ال اثول ييأي  فييرض التنصييير    ايلمار شيي   يحيقام اإلمبرا ور المس

 عار ة ال نيسة  م  ؤو ارالا من الر  ة  وس طت عشراتع قطع الرق
 القرن الحادي عشر:

ل اسييت دام ال ميييرة فييي عمييل خبيير المناوليية  و انفصال  نيسة الشرق  سبب ال  ا حيي 
وامتدت الحييرو   ،ياست ار ف  حول صنع هذا األ  طينية اللعناتروما وال سطن   اوتعادل  ا  

ليييك ال اثو  ني الحيير  بيي  التي انييدلعت فيهييا  1990ى عام  حت ة  فية  سبب هذا الن طال  
رثوك س في يوغسيي فيا  وال تييرال ال نيسيية الرومييية تفييرض أي ال بيير والنبيييذ يتحييول واأل
 ا وح     ن األتعاا إلى لحم ودم المسي  فع   طفي   

1179: 
ملوي مييع لييذين يتعيياعلييى  ييل ا «العبود ييةع وضيي » رض فيي  الثالييثالتييراي مامييع مدينيية 

 مين أو   دموي لهم العوي سللما
1224: 

ا لدر يية الثيياني أميير   ييور فريييدريك أصييدر اإلمبرا ا  حييرق الهرا  يية أو قطييع لسييانهم وف يي 
وتييم  ، حييرق الهرا  يية المطلييق  أقيير الدسييتور الصيي لي ال ييرار  1231الاريمة  وفي عييام  

  سياتطبيق نفس ال رار في فين 
1255: 

   ييوا اإلسيي مالييذين اعتن   حرق  ييل المسيييحيين االة قرار  ملك قشط  أصدر ألفونس الحكيم
1255– 1274: 

 «مامييل ال هييوت»، وميين أعمالييه  تييا   عد ال د س تومييا ميين  عييار علميياء ال اثوليكييية
 تييير بتنفيييذ مييا  الييب  وقامييت محيياكم التفالييذي ييينص فيييه علييى ضييرورة قتييل الهرا  يية

ا ى المحرقيية إليي د ، وهييو   يياايياني واعتييرا   ط ييهال أقيير كا: إ معنييى ، ييه ليييتم حرقييه حييي 



 22 

لل نيسييية ت عيييد الفلسيييفة الرسيييمية ، والفلسيييفة التوميييية أي   تيييل شييين  افيييف عنيييه الع وبييية  ييي   ت 
عيييام ، وقيييد تيييم إنشييياء محييياكم التفتيييير رسيييمي ا ، وال تيييرال تستشيييهد  أعماليييهال اثوليكيييية

1231  
 :1354م1347 

 ع ي أي اليهييود قيياموا بتسييميم ييتك ولييي وسيية ال اث قييام ال ساو  بييارو أو فييي انييدلع الطيياعوي 
ا لليهود في ألمانيييا إلييى  نييو  إ طاليييا   مييا أصييدروا تامع    350إ ادة    آ ار المياا  وتم

 ا حتى ال ري الثامن عشر ا  منعهم دخول المدي ال بر. رل ساري  أمر  
1478: 

ة الشيييطإييييرابي  مييين ق يييوي و راآ ميييند نانييي بيييرواج فردي ا و نوبييي   يا شيييماال  تيييم توحييييد أسيييعان 
إلقاميية محيياكم  االعا يي ى مواف يية لييب د  وقييد حصيي  عليي للتصييدي للو ييود اإلسيي مي فييي ا

 تفتير في أسعانيا من أ ل اقت ا المسلمين 
1482: 

شييرين ر العذا   عد س وط األندلس على مدار عيناند المسلمين م  دأكاق اإلمبرا ور فر 
  1483بر تيييو أكفيييي نشييياء محييياكم التفتيييير ت   وي اب م  ييي عاميييا، وصيييدر فيييي عهيييدا مرسيييو 

اليييذي أوصييياا  يييدا أي ينصييير ل ال يييامس لحكيييم إليييى حفييييدا شيييار وعنيييد وفاتيييه انت يييل ا
ا  وت ييدم لهييم المسييلموي  شييكو. تضييررهم ميين قييانوي ال اثوليكييية  سييحق المسييلمين سييح   

ييييية هارة  فييييأمر بتشييييكيل محكميييية  ابو تنصيييييرهم  يييياإلكراا ويطييييالبوي  السييييمام لهييييم  ييييال
 د وميين يهيير  م وال  حييق لهييم ال ييروج ميين الييب رهيييااخت تنصييروا    همأن  يي ا حكميي  ت در أصيي 

 خرج عن المسيحية فياب قتله   أنهعد     
ر أصييدر شييارل ال ييامس مرسييوم ا ا فييي إكالل المسييلمين الييذين خضييعوا للتنصييي وإمعانيي  
ا فييييي بهم الدينيييية والف هييييية وحرقهيييا يليييرم المسييييلمين بتسيييليم  تيييي  21/6/1511فييييي  مل يييي 

ا بتنصييير  ييل رار  أصييدر قيي  12/3/1524وفي  ،ادلة ر الد ي العام تحت إشراا أح دامي ال
ا  حظر على المسييلمين الت ا ييب  اللغيية أصدر قرار    1526على دينه  وفي    يلم   مس

ا  حييرم الت ا ييب أصييدر فيليييب الثيياني قانونيي   1566العربييية أو تعليمهييا ألبنييائهم  وفييي 
 تعامل ا ب والت  للة  لغة  لغة ال شطالي العربية وتم فرض   

1492: 
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 طلييب  ارد  وقييام العا يي نصييير أو الطيي يا  عييد ت ييييرهم الت  رد اليهود والمسلمين ميين أسييعان 
تنفيييذ نفييس اإل ييراء ميين الملييوك ارخييرين  وميين  يياي   بييل التنصييير يييتم اختعييار مييد. 

يععييد الطبييق يييتم حرقييه علييى أي إ مانييه  ييأي  فييرض عليييه أكييل لحييم ال نرييير وميين  يياي 
 يت ر م  «هان إ م»

 ر:القرن الساد  عش
الموسياية ال نسية لاييأت في الاوقة  لمرأة من االشتراك  عندما قررت ال نيسة استععاد ا

عليييى إخصييياء األ فيييال اليييذين يتمتعيييوي  أصيييوات  ميلييية حتيييى تظيييل ليييديهم الطع يييات 
  19تى ال ري الصوتية العليا أو الرفيعة  ورلت هذا العادة سائدة ح 

 ي:رقلعا  قا : شهادة الن1547
ت ت الرسيياالحيييث  انيي  ؛اإلسيي ميالع يييدة إال فييي فتييرة الحكييم  يييةر ح لييم تعييرا أسييعانيا 

مييييار   كييييل حرييييية  ومييييا أي اسييييتولى المسيييييحيوي علييييى الحكييييم حتييييى قامييييت الييييث ث ت  
ال نيسييية  فيييرض التنصيييير عليييى المسييييلمين واليهيييود  واختيييرا ال اثولييييك شيييهادة الن يييياء 

 نسييية علييى الم ومييية والمهيياالحك ئفرييالو ا قصيير  ل ييي يييتم La limpiezaلعرقييي )ا
ا عيين  ييد ميين مسيييحيين  ثييم امتييد هييذا وي أ يي  ء العرقييي أييين ينحييدر ميين يتمتعييوي  الن ييا

ال ييرار إلييى  امعيية سيي منك التييي  انييت تطلييب شييهادة الن يياء العرقييي ميين الطلعيية عنييد 
إال  تلييغ  التي تصدر هذا الشهادات ولييم   الاامعة  و انت محاكم التفتير هيالتحاقهم  

ى للورييائف العليييا حتيي   لييب ميين المانييدين وميين المرشييحينتطت  ي رلوإ  1835ام  في ع
   1865عام 

 (.Index)  «اإل دكس»: 1559
د عيييدد اليييذين  مكييينهم التيييرود  يييالعلم والمعرفييية فتصيييدت يييي أد. اختيييراا المطععييية إليييى ترا

 نييييواوهييييي قييييوائم  ال تييييب المم دانيييية،أي اإل «اإلنييييد س»ال نيسيييية لييييذلك  فييييرض قييييانوي 
ائميية المطبوعييات وتصييدر ق  المس ولة عنها  مرا عة  افيية  نةلا عليها  وت وم ال  ا  الا

ار هيير  العديييد ميين الناشييرين اإل طيياليين ر ة  ال تييب الممنوعيية  وبصييدور هييذا ال يي رسييمي 
م وصييدرت آخيير قائميية رسييمية عييا،  ا عيين سييلطات هييذا اللانييةإلى سويسرا وألمانيا  عيييد  

ة لمحاصرة أي  تا  ي مرس صورة غير  اقائم  الي   النة    )إال أي عمل هذا اللا 1961
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و ييل الحمليية  «شييفرة دافنشييي»داي بييراوي  مييع روا يية ي ال نسييي مثلمييا حييدث مييس ال يييا
 التا عة لل نيسة   «أوبس داي»التي قادتها منظمة  

1566 – 1572: 
ار محاكم التفتير أشييعل بيد ييه النيي بيو  ال امس أنه أ ام  اي يترأ  لانة    ا ف ر العا  

ود طييرد المسييلمين واليهيي أصييدر أوامييرا    1569وفييي عييام  ة   يي مائيية محرقيية للهراد وقيي لي 
وقييع أول قييرار  ييأمر  ال تييل العرقييي ، 16/2/1568وفييي   ة ال نيسيية وأراضيييهاميين دوليي 

ني ليييب الثيياي القييت ا سييكاي هولنييدا الييذين اعتن ييوا البروتسييتانتية  فأصييدر أوامييرا للملييك ف
وبعد عشييرة أ ييام  لييب  ب شعالك  ادة مامل كلإل،  عهتع ت   ادن هولو انت    –سعانيا  ملك أ

ا ميين ألعييا ميين قتييل ثمانييية عشيير ألفيي     وتمكيين دوق  ييالعايييذ قييرار األعييا تنف لييك ميين دوق الم
الهولنييديين  وعنييد ترايييد ثييورة الشييعب عليييه أعييادا الملييك إلييى أسييعانيا وأسييند إليييه مهميية 

 د يهو رتغال للت لص من المسلمين والرسمية مماثلة في الب 
 مطلة القرن ال امن عشر:  –ر عش  القرن السادخر أوا

اي وغيييرهم ومعاونيية ر ييال ال نيسيية الييذين يواكبييوي كتين  ييالغراة األسييع إ ادة سكاي األمييري 
ل احييت ل العييراق  ثيي  الحميي ت العسييكرية منييذ نشييأة ال نيسيية وحتييى يومنييا هييذا  )وليييس م 

  د ي وفرق المعشرين بعع
1609: 

حتييييى أول ييييك الييييذين لمين المسيييي  دةار بييييدأت مطيييي  دهييييو لي ا ميييينسيييية ال ني  ت عييييد أي ت لصيييي 
حيييياكم التفتيييير أي  فليييت ميييين براثنهيييا أي مسييييلم ما خشييييت مضيييعوا للتنصيييير، وعنييييدخ 

فريايييا  وي ييدر تعييداد ميين تييم  ييردهم إهم ميين أسييعانيا إلييى شييمال د لبييت ميين الملييك  يير 
 لييةعا ت خعييأ سييت التاييارة واألعمييال و ت وانت ر الرييي ه حييوالي ث ثيية م يييين نسييمة  فييأقف

اعيية رد آخيير  مانهم  وبعييد أي تييم  يي تعييويل ميين  شييغل مكيي  أي تييمإلييى  يييةوملحييياة الي ا
ا تنفسييت أسييعانيا الصييعداء  عييد أخييير  »: من المسلمين أعليين  بييير مفتشييي المحيياكم قييائ   

    )والمضيييحك أنيييه عنيييدما اسيييتحم مليييك فرنسيييا فيييي«أي انتصيييرت النظافييية عليييى العفييين
  ! م األولاحمالك ذلخ ب ال ري الساد  عشر دخل التاري 

 
1650: 
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م يييد  لمعرفييية عمييير األرض  تيييا  الا  ال دشييير فيييي أيرلنييي اسيييتعاي األسييي ف  ييييمس أو 
! والطرييييت أنيييه قبيييل كليييك  عيييام  ييياي  ق  م 23/10/4004واكتشيييف أنهيييا خل يييت ييييوم 

 كشيييف عييين  بليييير  اسيييكال، العيييالم الفرنسيييي،   يييوم بت يييوين أول آلييية حاسيييعة  وهيييو ميييا
اربهييا بييدأ  تييي رلييت ال نيسيية تح ييية الالعلمة  لييي سية والع  ن الة  لي لع الفارق الشاسع بين ا

 يهدأ   وال كل    ال
1832: 

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

نوي طا ه الرسولي المع ي خ ر  تععش  ار السادو يا  ر    عاال    ف امال روي الوسطى
«Mirari vos»  د ييية والتيييي تمهيييد الطرييييق رراء تهيييدم عحريييية الع ييييدة الم»ن فييييه: دي يييي

    مييييا أداي حرييييية الصييييحافة والمنظمييييات التحررييييية وحرييييية التعليييييم «ال نيسيييية والدوليييية
محاربيية  فييية يسيي  ن ال الحييرة  وهييو مييا  كشييف عيين مواصييلةوسيييادة الشييعب واالنت ا ييات 

من ع ائد وقييوانين عبيير  فرضته  و ل ما،  مس  يانهاو ل ما  مكنه أي   حرية  م وال دلت ا
 الماامع على مر العصور 

1848: 
ثييورة سييكاي رومييا ضييد الد تاتورييية العابوييية  وقييد تييم  ييرد العا ييا بيييو  التاسييع وإعيي ي 

 مييتقاية قييد نسيي فر الت لطاعرل حي اليهود  إال أي السي موهدم  درا،  النظام الامهوري 
 ا  الرصام رمي   الي وقتل المعارضيني العام الت العا ا ف تعادة 
 (Syllabus)  «السيالبو »: 1863

وهييي  شييف يتضييمن مييا أ لييق ، « بو ي السيي »قام العا  بيييو  التاسييع  تصييدار وثي يية 
 اإلنيييد س  شيييبيهة وثي يييةعلييييه أخطييياء العصييير الحيييديث التيييي  ايييب محاربتهيييا  وهيييي 

سييام  الييرواج المييدني، الت األخطيياء: العييا  ميين  ا اعتبييرا  ممو   نوعة ممالب   ت  الال اصة  
لبلييييداي ال اثوليكييييية تايييياا   ييييو  الييييد انات األخيييير.، حرييييية الع يييييدة، الليبرالييييية، فييييي ا

االشيييتراكية، الثيييورة ضيييد الحكيييام الشيييرعيين، انت ييياد السيييلطة الرمانيييية للعا يييا، ف يييرة ت يييدم 
الفلسييفة  العلييوم و  فييي ماييالي  ينسييي ال ن   خلتدم  عدة   نساي عن  ريق الع ل، المطالع اإل
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يكاي األول قانوي معصييومية العا ييا ميين ال طييأ  ييأثر امع الفات فرض م  1870وفي عام  
 ال ر عة فيه  ال  مكن إنت ادا وأنه  «السي بو »ر عي ل ي يتأكد من أي ما أدانه 

1871: 
 نييهألالييية ط  اإلت اا يي ت  اي أي شيي ص إكا شييارك فييي االن أعليين العا ييا أنييه ميين ح ييه حرميي 

لييك لييم  منعييه ميين معار يية إال أي ك ميين سييلطاته المدنييية العا ييا فييي حرميياي   سييهم بييذلك
 الحر  اإل طالي ال اثوليكي عندما تم اإلع ي عن ت وينه برآسة أحد ال ساوسة  

1918 – 1945: 
 فييي أوروبييا ودافعييت عيين  ييرائمهم سيياندت ال نيسيية  ييل األنظميية الد تاتورييية الشييمولية 

اشييي لنظييام الفضييت فييي اتفاقييية مييع ايييث فر وإ طاليييا ح  سييا الفاشييية،نمالفييي  ث  حدا  لممث 
لحييييير  حييييييث أييييييد ا 1933أي ال اثوليكيييييية د انييييية الدولييييية  و يييييذلك فيييييي ألمانييييييا عيييييام 

 ال اثوليكي مطلق سلطات هتلر، وتضامنت مع النايي ضد الشيوعية 
ت امييي وق ري هيييو امالام ضيييد النظييي  7/5/1931 ة الثيييورة فييييشيييعلت ال نيسييي أوفيييي أسيييعانيا 
ن مليييوي أسييعاني  وعنييد تييل أكثيير ميي الحر  األهلييية عيين قهذا    ن و  وأسفرت مساندة فرا

 مييا قامييت  ييل ، انتصييار الييد تاتور فران ييو أميير  تعييدام أكثيير ميين مييائتي ألييف سيياين
أي  ييل ميين   تلييه كنائس ال اثوليك  مساندة فران و ضد النظام الامهوري، وأعلن العا ييا 

ن ييو بتعيييين عييدد ميين فرارعاي مييا قييام ال نيسيية  وسيي  اءهدشيي  ميينا د  هي د شيي الامهوريييوي  عيي 
في الحكومة وترايييد عييددهم حتييى أصييع   مثييل أكثيير ميين   «أوبس داي»مة  أعضاء منظ

 نصف أعضاء الويارة 
1941:   

 اليييييب أنتيييييي  يييييافليتس ال ييييياثوليكي  1941عنيييييدما ا تيييييام األلمييييياي يوغسييييي فيا عيييييام 
يسيييية  اييييادة ال ن يييية نموك يييية يكول اث ة ولييي د هييييامن  متعصيييب  اسيييت  ل  رواتييييا لياعيييلال
األرثييوك س علييى اعتنيياق ال اثوليكييية    إكييراا الصيير عشيير  وتييم العييا  بيييو  الثيياني و 

 وبلغ عدد ال تلى الصر  حوالي أربعمائة ألف نسمة 
 

1985:  
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فييي أمريكييا ال تينييية  فييي مطلييع الثمانينيييات ميين ال ييري العشييرين  اهييد علميياء ال هييوت
 والييييدفاا عيييين الف ييييراءوليكييييية يسيييية ال اث قعضيييية ال ن ن عيييي  دا عييييي ر حيييير لت ا هييييوتلنشيييير ال

عيياد عيين البييذا الييذي تتمييرا فيييه الايييادة الفاتيكانييية  وقامييت لانيية ع يييدة اإل ميياي، واالبت 
وهييو المسييمى الاديييد لمحيياكم التفتييير،  تدانيية األسيي ف ليونيياردو بييوا ومحاكمتييه وتييم 

ختييار اوت، فن سييلك ال هنيي ميي  ردالطو أ فىمن ال نعه من ال تا ة وخيرته ما بينحرمانه وم
  الطرد

1990:  
يات  و اي ال روات تعييع  نيسيية رومييا لدينية في يوغس فيا منذ الثمانين حر  ااندلعت ال

بينميييا الصييير  تعيييع  نيسييية بيرنطييية األورثوك سيييية  وعنيييدما أعلنيييت  رواتييييا اسيييت  لها 
اا  الدولييية تييير عل  ييييةوب ور ألي اأرسيييل مندوبييييه إليييى  افييية البليييدااعتيييرا بهيييا الفاتيكييياي و 

ماييرة  وسييوفا التييي رام  المسييلمين ومنهييا نيياي إل ييادةتحالف االث يدة  ثم  الاد  ال اثوليكية
ال ييوكات الييررق لألمييم المتحييدة ضييحيتها قرا يية تسييعة آالا مسييلم، وكلييك تحييت حما يية 

والصييمت إكا مييا  يياي األميير ر يية الف ف  ليي  وعلييى مييرأ. ومسييمع ميين العييالم أ مييع الييذي أ  
ة نظييرت قضييي  محكميية الدولييية التيييأي ال فييت للنظيير مسييلمين )والالو   مسيي اإل   لييقيتع

كيييي ال ييييتم دفيييع م ييييين »هيييذا المايييرة هيييذا العيييام رفضيييت اعتعارهيييا  يييرائم قتيييل عرقيييي 
ا للمسلمين  ا لما تناقلته الارائد الفرنسية  وف     «اليوروهات تعويض 

1994: 
م ضييحيتها والتييي را ،تييو هو الو  سيييوت لت ا بييينلدينييية فييي روانييدا يسيية الحيير  امسيياندة ال ن 

اولييت  نيسيية رومييا حما يية ال ساوسيية الييذين أسييهموا  ن  وح ن ثمانمائيية ألييف مييواأكثر ميي 
 . التا عة لل نيسةفي إحراق ال   ين أحياء وهم  حتموي  أبنية الهنا ر 

وال عيين فضيييحة ال ييري ، يسييةا عيين فضييائ  الشييذوك الانسييي فييي ال ن وال ن ييول هنييا شييي   
 فييال الي األضييات ألهيي ي ر تعو دوال مليييوي مائتين    نأكثر م  ة بدفعيس ن لا  امقي و   رينالعش

   2000و  1997المتضررين في  نيسة بوسطن  أمريكا فيما بين  
أي  بيييير. أبرشيييييات اليييييروم  15/7/2007وقييييد ك ييييرت هي يييية اإلكاعيييية البريطانييييية فييييي 

  اضييييياق ويةملييييييوي دوالر لتسييييي  660عيييييت حيييييوالي ال اثولييييييك فيييييي الوال يييييات المتحيييييدة دف
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ريكيييية، وأي ميييا نيييائس األمساوسييية فيييي م تليييف ال الميييتهم فيهيييا قداءات الانسيييية عتييي الا
 ! عد أكثر من ملياري دوالر 1950دفعته هذا ال نائس منذ عام 
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 التاريخ اإلجرامي للبابوية 
 
 

ي، فالتيياريخ الحاي ييي  حظى السال العابوي برقم قياسي في الفساد واإل رام عبيير ال ييرو 
د وال تييل العميي  الحييرو ض اإلرهييا  و فيير و  ووحشييية وماييوي   ائ ضيي ف مييني مكييو للعابوييية 

التيييى تميييأل فضيييائحها عشيييرات ال تيييب  أخ قييييات  يييال   ميييا يوصيييفوي  ،ب عيييدة أسيييالي 
التييياريخ والم رخيييوي  هيييذا   والصيييورة التيييي  حفظهيييا لهيييموالسيييا ت عليييى مييير التييياريخ

ا عليييى تلييي  المعاصيييروي ال ع قييية لهيييا  ميييا تتيييرأ   تيييىلا  يييةلفك ا حييياولوي إضيييفائه حاليييي 
 ر وورا من وقا  بويةكرسى العا

ت حيييياة العيييابوات  حييييث إي العدييييد مييين األتعييياا ال  مكييينهم تصيييور ميييد. ييييي تر تيييم ول يييد 
وال مييد. الوحشييية التييي اتسييموا بهييا  ،، منييذ ت وينييهاالنحيي ل السييائد فييي الييب ط العييابوي 

مييا   ييةاي وح م  ة المدنييية فييي أيييديه انييت السييلط خاصيية عنييدما ،فييي موا هيية خصييومهم
األد يياي  أسييرا  لهييا فييي تيياريخ ال سييا  ة مشينة  مثل ح ييائق    من أحداثعاشته العابوية  

نفس منصيييب تايييار بييي قيييروي  ويلييية تيييداخلت فييييه عملييييات اإل فهيييو تييياريخ ممتيييد عبييير
 يية أي قييام والتروير والتحريت وال تل بوحشية، إلييى در عتداءات  العابوية، والفضائ  واإل

ي 1722كييوال بوالنايييه )را ييع ني وليية لي تييل غريمييا لييه نالما قييرمأحدهم بوضييع السييم فييى 
    1759"  فضح المسيحيةالمعنوي "و تا ه  

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

ن ابوات التيييي أفلتيييت مييي  عيييل العييي العدييييد مييين ميييذ رات  كاهنييي ف ، سيييفكليييك التييياريخ الم
، وال طا ات والت ارير المتعادلة مع سفراء أ انب في ال رسي الرسييولي، ووثييائق اإل ادة
، إضييافة علييى سييا ت ماييالس الشيييوا الروميياي ومحاضيير  عهييا ميين األديييرةي تييم تام

رنسييية لفا «ور ددممم  موسمموعة»، وخاصيية نسيي ة أصييلية ميين   الالسات ال نسية في لندي
  1769 – 1758ليييث )مييين  ليمنيييت الثاأمييير العيييا   عهيييا حتيييىي تيييم  ع إوالتيييي ميييا »

نحطيياط م   ال شييف عيين كلييك اإل  وهييو مييا سيي «1759ها عييام ا عنييد صييدور  حرقهييا فييور  
م ال فاءها اليييو ي ال داسيية التييي  حيياولوي إضيي إالمتفييرد للعابوييية منييذ أولييى خطواتهييا  إك 
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 سييواء ال نيسيية مين علييىعيين عييدم أمانيية ال ييائ  فشييكت  يالتيي لهييا فييي تلييك الوثييائق و ييود 
 أيييييدي ميييين عاصييييروهم  ويكفييييي أي نطييييالع مييييا  تعييييه ريتشييييارد بينيييييت عيييين  و أيهم  أيييييد

ميين  ا  ييدر مييا قتلتييه العابوييية بييرعم الهر  يية  حييوالي خمسييين مليونيي  »قييائ  :  «العابوييية»
 !«العشر

ياي لسيييي و دي و  ، 211 – 193  خاصيييية أ ييييام سيييييفريو  )وقييييد رلييييت المسيييييحية تحييييار 
ال ر الهيييييييا ومحييييييياوالتهم اء أفعيييييي مييييييين  ييييييير   311 – 303) ليريو   و ييييييا284-305)

وي ييول الميي را فيليييب شيياي فييي   : ال نسييية والمدنيييةالمتواصييلة للسيييطرة علييى السييلطتين
كيياي  اييب حييرق أي نسيي ة ميين األنا يييل »: «تيياريخ ال نيسيية ال اثوليكييية»كتا ييه عيين 

اي علييى  ميييع   و ن ح وقه المدنيةة وملعاما  ئفاتاريد المسيحي وحرمانه من الورو 
ال يييرابين لةلهييية الرومانيييية وإال تيييم إعيييدامهم  وقيييد انتهيييى االضيييطهاد  يين ت يييد مالمسييييح 

  «الذي أ ام حرية الع يدة للمسحيين  الوثنيين 313 صدور مرسوم مي نو عام 
ع را ييي لا ي  ييير الوفيميييا بيييين »: «البابويمممة»عييين  ها ييي فيييي  ت  ،، ال يييس السيييابقوي يييول بينييييت

دخييال الط ييو  وبعييل الممارسييات تبداله  تاإلنايييل األصييلي واسيي   ال امس تمت إكا ييةو 
الوثنيييية  تضيييفاء لمعييية مسييييحية عليييى السيييط ، و لميييا تراييييد االبتعييياد بيييين االثنيييين تراييييد 

 اي الاإللحام علييى الاانييب الشييكلي والسييلطوي  ومييا أي اسييت رت هييذا الوا هيية حتييى  يي 
  «ميسر لاا  لهبد من أي  كوي لها ممث 

ال هنيييوت اليييذي تايييرأ عليييى الاييييام بيييدور   يييامس الميييي دي ت يييوي لوفيييي أواخييير ال يييري ا
  فأصييعحت ال نيسيية تلييك الم سسيية التييي  سيييطر عليهييا  الوسييا ة بييين األتعيياا وربهييم

مبرا ورييييية الرومانييييية إلييييى كلييييك التييييدرج الهرمييييي ميييين ر ييييال الييييدين  وبانت ييييال م يييير اإل
عييرش  ييه اعييت ء ا أنييه ميين ح معلنيي  ومييا  ف ر أسيي ة طلسيي  دتتراييي  330ال سييطنطينية عييام 

ا  حكييم  سييوا العييالمي  وبييذلك اسييتولت  نيسيية رومييا علييى ا  ييدير  د  عنه م لياعل م  روما
اإلمبرا وريييييية الغربيييييية لتصيييييع  ميييييع الوقيييييت امتيييييدادها الحاي يييييي: أي أي اإلمبرا وريييييية 

 !اا  ر إلى الع م رئيسها من الايصوإنما قد تغير اس  ،لم ت تف    ةالروماني 
كندرية وال د  وروما لمعرفة ميين فييي األسيا و كنذاك بين إنطاالصراا دائر ا آ   ايما  ن ي ب و 

تليييييك ال نيييييائس سيييييتتولى الاييييييادة، انحصييييير الصيييييراا بيييييين روميييييا وال سيييييطنطينية إال أي 
اإلمبرا يييور  وسيييتياي األول قيييد قيييام  تضيييفاء السييييادة عليييى أسييي ف روميييا لتتيييرعم قييييادة 
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، قيييد أسيييس العابوييييةكليييك أي  وسيييتنياي  نيييي ع وال  538 ا مييينال نيييائس األخييير. اعتعيييار  
الحبييير »ا مييين العيييام التيييالي أصيييع  فيييي وسيييع وإنميييا قيييد أرسيييى قواعيييدها األوليييى  واعتعيييار  

و اقمييه ت ييوين محيياكمهم ال اصيية وفييرض الع وبييات علييى المييدنيين الييذين ال   «األعظم
اي  يي ا هييذ م"عظيي معييروا أي ل ييب "الحبيير األالو  ينصيياعوي لألواميير ال نسييية و بروتهييا 

وات ميين ضييمن مييا اسييتولوا عليييه فييى ليييه العيياب الروميياي واسييتولى ع ال ييا  الاياسييرة أحييد
 !مسيرتهم ال ائمة على التروير والتحريت

وثي يية تيينص  «معيية قسييطنطين»سيية تلييوم بوثي يية تسييمى ي وفييي ال ييري الثييامن بييدأت ال ن 
ن عييي   335 – 314عا يييا سلفسيييتر أسييي ف روميييا )علييى أي اإلمبرا يييور قيييد تنيييايل إليييى ال

اي، وهييو ميين أ مييل قصييور العييالم، وتيياج ر تيي ال وأموالييه وقصيير هبييير ميين ممتل اتيي  ء  يير 
نيييه ال يلييييق أل»هيييا، وإمبرا وريييية بيرنطييية ا وريييية وحلي  السيييلطة الدينيييية، والنياشيييين اإلمبر 

الد انيية  ييأي إمبرا ييور دنيييوي أي  متلييك أ يية سييلطة فييي المكيياي الييذي يو ييد فيييه رئيييس 
 !!«اهلي التي أقامه هللا ع

  إك   ييول المييي را 754ل عيييام ها قبيي رة، قييد تمييت صيييياغت و ر ي هيييذا الوثي يية مييي أ بييتث  ثييم
إي مييا يثبييت تروييير هييذا الوثي يية هييو أنهييم  علييوا قسييطنطين، فييي ال ييري الرا ييع، »ويلييي: 

وير أي  عييد أربعيية قييروي ميين التطيي  – « ست دم اللغة ال تينية السائدة في ال ييري الثييامن
 علييى عييدم تصييديق هييذا  حييرق  ييل ميين  اييرؤ ا  ار تسيي ة  يسيي ن  الت  والتغيير اللغوي! و انيي 

أو التشكيك في مصداقيتها  ل نها لم ت م  تعادة ما اسييتولت عليييه  مو بهييا  عييد الوثي ة  
عشيير اضييطرت ال نيسيية إلييى االعتييراا بتروييير  أي انفضيي  أمرهييا! وفييي ال ييري التاسييع

فيييي  رةرو لمييي ا ئقاثييي لو ا عيييرا  يييل هيييذان السييي رية أي ت  هيييذا الوثي ييية، والعدييييد غيرهيييا، ومييي 
، وهييو مييا سييوا نتناولييه فيمييا  عييد  شييىء ميين «ار الييور التروييي »ي  ععييارة سيي ن التيياريخ ال 
 !التفصيل

مي د ييية ر يييع شيييارلماي، مليييك البليييداي الروميييية الارمانيييية، أميييام العا يييا  800وفيييي عيييام 
ه ى رأسييه  وال فييت للنظيير أنيي ليوي الثالث ل ي   وم بوضع تاج الغر  اإلمبرا وري عل

علييى أسيي ف  «حبيير األعظييملا» تضييفاء ل ييب  ايني اإلمبرا ييور  سييت  قييام 538م عييا فييي
هييو العا ييا   ييوم بتتييوين اإلمبرا ييور! وهييو مييا  كشييف عيين  هييا عامييا 262رومييا  وبعييد 

 ماعهييا  ف ييد عييم الفسيياد أسرعة ال طوات التي تمت لتغيييير األحييوال لصييال  العابوييية و 
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ب و يي  موممتل ييات  ائليية ت واثيير لييى ه عئ ي ي الماييال العييابوي  عييد اسييت  صورة فا رة ف
   المرورةتلك الوثي ة 

 اكثييير »وي ول األس ف الميي را فييروي رناهييام عيين  ييابوات ال ييروي الوسييطى ومييا  عييدها: 
منهم  انت حييياتهم ما نيية، وبعضييهم  يياي  مييار  السييحر، والييععل ارخيير غييارق فييي 

ة  بييل نييي دي الئف وريياالو  تاييار فييي الم دسيياتإلييى اإل والمييذا   والمكائييد إضييافة الحييرو 
النحطيياهم اإل رامييي و ييأنهم أبنيياء أبيييهم حية  صييلة  مييت إلييى المسييي  الم و يياي  عضييه

   وال أدل عليييى كليييك مييين  عيييل األقيييوال الميييأثورة 1877 "مهيييد المسيييي "، )«الشييييطاي
ال:   الييذي قيي 339 – 260وسييبيو  )، ميين قبيييل األسيي ف أالتييي  حفظهييا لهييم التيياريخ

ال  ايدهييار مصيي  إلييى عمييالأدت هييذا األا إك   ييذون  ن ييدا أيا إنييه ميين أعمييال الييور »
 : 1521 – 1513ليييوي العاشيير ) ا! أو تلييك الععييارة الشييهيرة التييي قالهييا العا يي «سييةال ني 

، وال ن ييول «ا مييا أضييفته علينييا ميين مكاسييب تلييك ال صيية ال رافييية ليسييواكييم نعلييم تماميي  »
:  ييه !كذ   اديدإ قييد اييد هللام أيألهييل رومييية ذ.   ييول  ليي اشي ا عن ععارة ال د س بييولس  

 !    7:   3)   "ى لمادا فلماكا أ داي أنا  عد   قد إيداد  كذب ماد هللاي  اي  فتنه إ"
 انوا فييي  «فضائل المسيحيين»فى المرا ع طلق عليهم اري ي من    إوفي واقع األمر  

عيييددة مت الليييدماء فيييي حيييروبهم ا  ف يييد عيييام العيييابوات فيييي أنهيييار مييين االواقيييع قتلييية أفظارييي  
هم  يييياي لد ييييه المليشيييييات ف ثييييير ميييين لدنيوييييية  أهييييدافهم ا تح يييييقل أ يييي ن وميييي ت، الابهييييا

التييي  يياي يييرج بهييا وسييط المعييارك  ويكفييي أي نطييالع مييا  تعييه سيييموي دي   ال اصة  ييه
أي ال نيسيية قييد أمييرت السييلطة المدنييية لفييرض »ميين  «اقييت ا ال اتييار»سيييموندي عيين 

  «ياعانية  ال تل الامع ائدها على اإلنس
عنييد وفيياة »العييابوات نطييالع:  اا بييينخ عيين الصيير ظها التيياري في  ح لت ا ئعقاالو ومن أشهر 

، ثيييم   تيييولى العا يييا بونيفيييا  السييياد  العابويييية لميييدة أسيييبوعين896العيييا  فورميييوي  )
اسيييتولى العا يييا اسيييطفانو  السيييا ع عليييى العابويييية  وفيييي ثيييورة غضيييعه االنت اميييية ليييم   يييم 

وأ لسييها ميين ال بيير،   ثتييهج راتخ  يي  أمييرفحسييب، وإنمييا   وي فورميي  اة العا يي عمبتلطيييخ سيي 
 ع ميين يييدا اسي الرسولي وقام  محاكمته وإدانته ثم أميير  ييأي ت طييع ث ثيية أصيي على ال ر 

هييييذا المسيييييرحية وتعييييد  !«عتدائييييه علييييى ال يييييوانين ال نيسيييية وع ائييييدهاا »اليمنييييى  سييييبب 
، وقيييد "الورعييية" قييييات تليييك الف يييةنت اميييية مييين الفضيييائ  التيييي ت شيييف عييين ميييد. أخ اإل
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! إال أي هييذا الواقعيية «سييينود  الاثيية»م  سي  اسخ ال ن ي كمة في التار امح الا  هذت  فر ع  
وبعد فترة تم الاعل على العا ييا اسييطفانو  السييا ع وأودا ،  قد أثارت الرأي العام ضدا
   افي السان ثم مات م نوق  

وا ن اء السفام الذين  ييابن وأرهم السافر ولن نتناول هنا إ احيات وغراميات العابوات وفاو 
العابوييية، وال قيييادة  عييل النسييوة ميين قبيييل  در يية يرقييوي إلييىوا وميينهم ميين  ييان ، ي ولييدو ي 

ن فييييي الييييب ط العييييابوي، خاصيييية ماروييييييا التييييي حكمييييت هتيييييودورا أو ماروييييييا وفضييييائح 
ابوات  هييا  عيياهرة العيي ن يل بو ي، و و ما  عرفييه  ييل الم رخيي هو  و   – الفعل من  رسي العابوية  

ثييل رأ  ال نيسيية تم ال هييافتييرض فيهييا أن ملن ا يية ميي ف كشييف عيين مييد. انحطيياط ا  ميي   وهو 
 مييا   ولييوي   وال ت فييي  «منييدو  هللا علييى األرض»عييد ميينهم     واحد فحسب، وإنما  ل

  الييذي 964-955: اللهم ال تعليق، خاصة حول العا ييا يوحنييا الثيياني عشيير )هنا ععارة
 !، و اي ال اتل يو هامارو في ضواحي  ق تل وهو  غتصب إحد. السيدات 

ا  ميين  15) «الموسييوعة ال اثوليكييية» ييل  ييل مييا تتضييمنه ن ال هنييا لالمايي  سييع  وال  ييرء 
 رائم تفوق الوصف، وفضائ  ال  ع لها إنساي، خاصة ما قام  ييه بنييد كت التاسييع ميين 

 د قييوائمممييا يا «وي لحفيي ت الماييوي والشييذوك المثلييياعا  الال صر  »انت ام ومذا   وفت   
تف ييد احتييرام العديييد ميين لعابوييية  اية  وبييدأت  نسيي ل ا  اتدر  اد وانتشارا في م تلف التيي فسال

    12صفحة    7جالنا  )
وا  كونيي إي العييابوات لييم »وي ول الم را البريطيياني لييورد أكتييوي حييول صييراعات العابوييية: 

مسيييحية لل نيسيية ال اشييرعي   اقتليية علييى أعلييى مسييتو. فحسييب، وإنمييا  علييوا ال تييل أساسيي  
   677حة  فص 1ج  ،حدمثال  يدجمبر ك  تاريخ)  «ا من شروط ال  مر   وش

لعلهييم » سيي رية:  علييى موضييوا ال تييل فييي المفهييوم العييابوي قييائ    تييوني  اشييبي قويعليي 
أمييا أعييدائي »: علييى لسيياي  سييوا إك ت ييول ار يية ؛لهييم يت ذوي من آ ة إنايييل لوقييا مثيياال  

 :19) «ليييى هنيييا واك حيييوهم قيييداميإ هيييمأتوا ب أول يييك اليييذين ليييم يرييييدوا أي أمليييك علييييهم فييي 
لما هو مو ود في م طو يية ال تييا    أي هذا النص م الف  ات موضح   ضي     ثم 27

  المو يييودة فيييي Codex Sinaiticusالم يييد  والمعروفييية  اسيييم الم طو ييية السيييينوية )
ا أعيييدائي هنيييا، أول يييك و حضييير أ»، إك ت يييول ار ييية: 1934المتحيييف البريطييياني منيييذ عيييام 

ين يتطلييب صيي ن ق بييين اللفيير وا « ييوديو ا، واك حييوهم فييي ي أكييوي مل يي  أ وام يرغبيي الييذين ليي 
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رضيية تهييا وفييي التر مييات والتعييدي ت المغفييي تيياريخ المسيييحية برم شيياملة دة نظييرإعييا
، فهذا ار ة التييى تييم تعييديلها ت شييف عيين تو ييه م تلييف لحياة  سوا  ، وخاصةلألنا يل

   ا أي  كوي مل ابو رغي   أمر   تل أعدائه الذين لم الذيتماما ليسوا  
ال تييل الاميياعي والحييرو   ةبرييير عملييي  يية ت لييى در وات إاب لعيي ا  يية ع  روتوقييد وصييل  بيي 

، سييواء لمحاصييرة اإلسيي م 1571إلييى    1096ا ميين  حربيي    19الصليبية التي بلغ عييددها  
سييي لة فرييييدريك الثييياني، وخاصييية إ يييادة فرسييياي المعبيييد  و أواقت عيييه أو إ يييادة ال اتيييار، 

ب عليييه رتيي ت  مييا و ييل، مإلسيي ا  او ر أث وتيي ار فييي رفضييهم تأليييه المسييي  اتيي ل  االذين تأثروا  
، وخاصييية رفضيييهم ألوميييية  سيييوام تلفييية عميييا تفرضيييه الم سسييية ال نسيييية  مييين ع ائيييد

   ن طة  ديرة بعحث مست ل  وهيي   في اإلس م  دخول العديد من فرساي المعبدو 
وأ ييام  «  يية ال  عييد قييت   رالهأي قتييل ا»ا و يياي العا ييا  رياييوار السييا ع قييد أعليين رسييمي  

ا  ييي من  المسيييحية  و انييت تلييك الفييرق تسييمى أ ضيي  ال  ا  ييل ميين تلييو أي     يسةن  ود اللان 
! وهييو «قييا عي الرقييا »أ لق عليهم أما الشعب نفسه ف د    «ميليشيات  سوا المسي »

ا ميين الفرسيياي  وقييد تييم اسييت دام ألف ميين المشيياة، وعشييروي ألفيي    مائتيمن   ير مكوي  
لييك صيير كعب ح الصيي ميين و م، هلنيياي مو اتييار  ح ييول ومييرارا ال   ق وحيير   بلت رييي ق  فر هذا ال

خييوي  ييأكثر ميين خمسييمائة مدينيية وقرييية م عيين اقييت ا ال اتييار وي ييدرا الم ر ال را  النا  
   األوروبية  قد اختفت من على ال ريطة

وقييد وصييل صييراا العييابوات علييى السييلطة ورغبييتهم فييي السيييطرة علييى العييالم أو الييتحكم 
 1302بر نييوفم 18من فييي الثيي ا  ابونيفيي  االعا يي ين السياسييي والييديني، أي قييام الايي مفييي ال

: سييييييت السياسييييية وال يييييانوي، وسييييييت ن  ي  ف  ي   تصيييييدار ال طيييييا  الرسيييييولي ال يييييام  السييييي  
إي السيييفين أصييعحا فييي يييد ال نيسيية، »ال نيسيية  وهييو ال طييا  الييذي   ييول فيييه العا ييا: 

ارسييييه كلييييرو ، والمييييدني تمالر ييييال ا ديأيييي اليييديني ت ييييودا ال نيسيييية   ، اليييديني والمييييدني
ة الدينييية ميين ح هييا إقاميية وإرشيياد السييلطة المدنييية    والسييلط يشييها )   يأيييد  يسيية ن  ال

وأي تحكم عليها وتدينها حينما تحيد عيين الصييوا  )    وبالتييالي، فييأي إنسيياي  عتييرض 
 !«ال نيسة فهو  عترض على قانوي هللا  على سيفي  

ى سييييطالو  ي و  ييييابوات ال يييير يفييييا  الثييييامن، الييييذي  عييييد آخيييير ن و ب ا اسييييتطاا العا يييي بييييذلك و 
  ورلييت فييي «وال ييات ال نيسيية»لى العديد من األراضي حتى أ لييق عليهييا  ع  ءستي اال
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حينما تمكن الاير اإل طالي الو ني من استعادة األراضييي   1830حيايتها حتى عام  
أو ميييا اسيييتولى  " ين، سيييواء  الوث ييية الميييرورة والمعروفييية  اسيييم " معييية قسيييطنطالمسيييروقة

مسيياحة الفاتيكيياي فييي الحييير الييذي ديييد  وتح   اطالييي د إ  وحييي ت   موتيي   ، عييد كلييك  عليه العييابوات
 ا  شغله حالي  

ويتواصييل تيياريخ العابوييية علييى نفييس الييوتيرة ميين الصييراعات واالغتييياالت وإي اختلفييت 
 تييلم ا المسميات والوسائل، إال أي كلك ال  منع أي ال نيسة الرومية تحمل على عات هيي 

عات التييي هييي الصييرا هييذا  خضييم ا فيييموم  سيي مثير منهم مييات ربعين من العابوات، وال أ
   ن ول "التسام "  ل ي   أ عد ما ت وي عن اإلنسانية أو الرحمة

ونترك ال روي الوسطى وعصر النهضة  كل ما امتألت  ه من قصص ومواقف ينييد. 
احلين وهييو العا ييا ت اليير عييابواالر لنصييل إلييى آخيي   ،، وتتعد. نطاق هييذا العحييثلها الابين

د واإل ييرام   ف يي ل السييتة وعشييرين خط الفسييايتواصل  تي .  لنر  ،ييوحنا بولس الثان 
ن ييول  ل ي اعترت حياته العديد من األيمات،  ،التي ترأ  فيها الم سسة ال نسية  اعام  

نيور نسيي مو  ورت فالييدها م، وانشيي اق ال  ةالفضائ ، ومنها إف   بنك أمبروييانو، وقضي 
نيور  ييييير، المونسيييي ية وقضيييي  ،خاصيييية وأسييييس  نيسيييية تيكانيييييةال نيسيييية الفا ففر علييييىلييييو 

ة األ  بيييير، وفضييائ  الشييذوك الانسييي التييي نالييت أعلييى الرتييب فييي الفاتيكيياي، وقضييي 
لييخ ال نسيين في عمليييات قتييل  ماعييية، أواالشتراك في حر  رواندا حيث أدين  عل  

     ألخ
ملة تامييع ة  امليية شيياألنهييا فضييحي   ،أليميياتوعة من ااململ نا نتوقف عند أولى هذا ا

 : عمليييةالتييي دأبييت عليهييا تلييك الم سسيية، أال وهييير والاييرائم العناصيي  مييند دييي ن العي بيي 
   إف   بنك أمبروييانو 

ويمثييل إفيي   بنييك أمبروييييانو بدا يية فضيييحة  بيير.، فييي مطلييع الثمانينيييات ميين ال ييري 
 طاليييية  فييييا اإلوالما P2ي السيييري حفييل الماسيييون لمواإك تيييورط فيهيييا الفاتيكييياي  ؛العشييرين

 ا ومائتي مليوي دوالر  مليار   حوالي  فيت لم  غ الب مال  و اي
تحييت أحييد  تييم العثييور علييى روبرتييو  ييالفي رئيييس البنييك م تييوال   1982يونيييو  18ففييي 

 ييياللو قيييد أعطيييى للميييدعو  يييالفى معيييالغ  ائلييية لييييدخلها فيييي ببيتيييو و ييياي ، كعييياري لنيييدي
ك نيييي ب يييييد دح  الت  اسييييمهو اتيكيييياي، نييييك الفوهييييو ب  – البنييييك إال أي؛ مييييوالأ يلعمليييييات غسيييي 
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   إال أي رئيييس البنييك قييد اسييت دم لفاتيكييايل التييا ع «مييال الييدينل اصيية  أعالم سسيية ا»
وهيييي اخيييت ق  ،هيييذا األميييوال فيييي الصيييرا عليييى عملييييات سياسيييية   يييوم بهيييا الفاتيكييياي

 هيياوغير  ،تينيييةفييي أمريكييا ال   ررتحيي واقت ا  نيسيية الهييوت ال،  تضامن في بولندا  حر 
ي أ يياللوا ميين المافيييا، ببيتييو نظيير ي فيي  –د ك  عيي وبذل   ةفو  اتت معر من األحداث التى 

، وف ييا لمييا  لعييه منييه رئيييس البنييك روبرتييو  ييالفي لييم   ييم  غسييل األمييوال فييي مشيياريع مييا
 وإنما تم صرفها في ماال آخر، لذلك و ب قتله  

ثيية أي  عييد األحييداث بث  ،2005تييوبر أك 6ا إال في مي  رس   والغريب أي ال ضية لم تفت 
الييذي دافييع  ،يوحنييا بييولس الثيياني االعا يي  تحديييداو ،  يياي خ لهييالفايت ام اا، قيي عاميي   نوعشييري 

الم سسيية » وخاصة عيين األسيي ف مارسييين و  الييذي  يياي يتييرأ ،   استمامة عن  الفي
  أمييا ليتشيييو  للييي  نيو  همييا أعضيياء فييي المحفييل الماسييو  «ال اصيية  أعمييال الييدين

ل ع البنييك فييي تموييي افيييا وميي لما مييعا  يي  ر و ف يياي مت  P2ي معال للمحفل الماسييون رئيس الال
ا  يلييو  راميي   170  ال اصة  ه تييم العثييور علييى ي وبتفتير الف  عمليات غير مشروعة 

إضيييافة إليييى العدييييد مييين  ،امليونييي   36وفيييي حسيييا ه المصيييرفي فيييي  نييييت ، مييين اليييذهب
   ك والمشاريع األخر. ن ب ال   الوثائق ال اصة

سييياعدته للعا يييا فيييي يتعييياهى  م ييياي أنيييه  ى يييالفي فير يييع إلييي ي ييية م تيييل روبرتيييو حا أميييا
  تضامن في بولندا القييت ا اليسييار، وخشييية أي حر العمليات المالية ال اصة بتمويل  

 في ال ضية!  ةتور عد إع نه أي ش صيات  بيرة أخر. م  وم  المساومة خاصة   
يسيية ن  عمييا بييدر ميين ال اذارا لليهود رسمي  ا اعت الراحل أ ض  اكلك العا    عة عه  تضمومما  
، المحتيييل ألرض فلسيييطين ال يييياي الصيييهيونىقيييام برييييارة  1986 عيييامفيييي   فم هييي فيييي ح 
   «: تأمممل فممي المحرقممة تممذكر»: أصدر وثي ة اعتذار رسييمية  عنييواي  1998عام    وفي

ا العفييو عيين  ييل مييا بييدر ي  سييمر   لييب 2000مييار   12والمضييحك أنييه فييي قييدا  يييوم 
 ولية محيياكم ميييل مسيي بتح ام قيي و ، . ر خيي ق المسيييحية األالفيير  أعضيياء ال نيسيية فييي حييقميين 

، ، فهييم الييذين قيياموا بتنفيييذ العملييياتتفتير  ييوال السييتة قييروي علييى األتعيياا ال اثوليييكال
 !«اإللهي» معناها المطلق   «ال نيسة»وليس العابوات أو  

 متييته ألفي عييام والم  انت ت يله من تهت عن  ل ما  ر  خ  أي أي الم سسة ال نسية
د ميين نصييوم صييريحة، واعتييذرت لهييم،  مييا وار هييو  ما ل   رغم  مهاليهود، ثم برأت   فيها
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عتييذرت لعيياقي الفييرق المسيييحية، ل نهييا أبييت االعتييذار للمسييلمين عيين  ييل مييا بييدر منهييا ا 
ال نيسيية ي تتحمييل لييذا ا وال عيين مأسيياة شييعب فلسييطينا أو حييديث  ميين قتييل الم يييين قييد م  

 "دينييية" ةتراا بدولاإلعثم   ي اليهود من دم المس  تبرئةفلوال    محنته  منسي  الارء األسا
  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 
نفيييذ  ييل الم ططييات بت م ت ل ضراوة عن فييرق الايييوش السييا  ة فييي قطييع الرقييا ، وت ييو 

 المطلوبة 
حيياوالت عييدة ميين س وفييي ملي ل ييوافييي ا روإي  انييت تييدو ، اة حالييي  ملفييات المفتوحيي ال وميين
، من  هة، وميين  هيية «محرقة اليهود»يم قضية توا   الفاتيكاي فيما  طلق عليه  التعت 

وهيييو ال يييرار النيييا م عييين ماميييع ، ا ل اثوليكيييية رومييياأخييير. عمليييية تنصيييير العيييالم وف ييي  
ائس وعليييى  افييية افييية ال نييي ييييذا عليييى  ض تنفتيييم فييير  ، واليييذي 1965تيكييياي الثييياني )فاال
 م والمدنيين منهيين  نسال   عاا،ت األ

لذلك ال ت ف ال نيسة الفاتيكانية عن ترديد أنه ال خ م إال  المسييي ، ولييذلك تفييرض 
 ام دولييو  اسييت ، عملييية االرتييداد علييى أتعيياا الييد انات األخيير. للييدخول فييي  اثوليكيتهييا

 يفيي    و غسيييل المييخ صل إلييى در ييةقناا التي ت إلا ة واالعنف أو م تلف عمليات الدع
المعشييرين الييذين يو ييدوي فييي  افيية  لم طييط تسييت دم  حافييل  يييوشم هييذا اميياإت ل بي سيي 

المايييييياالت بيييييي  اسييييييتثناء، ميييييين المناصييييييب السياسييييييية والدبلوماسييييييية إلييييييى النشييييييا ات 
س نييا بييولوح ي  ا   وهييو مييا  يياي العا يي إلييخ يةاح االقتصيياد ة واال تماعييية واإلع مييية والسييي 

أو حتييى فييي ال تييب  و أحاديثييهية أرسييوللاد ميين خطعييه نييص عليييه فييي العدييي  ني قييدالثييا
 ه الصادرة  اسم

إي الرغعيية فييي »قييائ  :  «االرتييداد»األمر الذي  علق عليييه بيييير هييادوت فييي  حثييه عيين 
ع لييييييية الغربييييييية للة السيييييييطرة علييييييى المييييييوا نين  شييييييتى الوسييييييائل تعييييييد السييييييمة الرئيسييييييي 

   «ال اثوليكية
 ،«لشييعو وعييي اعلييى نصييب  ليييةمعأكبيير »ر أي المسيحية لذي  عتب فود ه ا  لر أما شا

المسييييحية أكبييير عمليييية نصيييب أي  ،«قضمممية المسممميحية»في  يييد فيييي  تا يييه المعنيييوي: 
 للسيييييييييييييييييطرة علييييييييييييييييى العييييييييييييييييالم عيييييييييييييييين  ريييييييييييييييييق ال بييييييييييييييييث وال ييييييييييييييييذ   إك   ييييييييييييييييول: 
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مييييت البدائييييية، ن حليييية لمييييا  انييييت عليييييه المسيييييحية من الال نيسيييية ال اثوليكييييية، الممثليييية »
 :وةثر وال لعنفاو ن  ريق ال ذ ، وال شية  ت خاصة عوتطور 

 روير النصوم ت ج  سعادة في مكاي افتراضي وب ذ  ذ : بوعد الس  ال    -
 أنواا العذا    ديد  ل من يرفل االنصياا لها  شتى ال شية: بته -
ة و  الصييييليبية، والحييييرو  الدينييييي حيييير ال ييييالعنف:  كييييل مييييا مارسييييته ميييين عنييييف فييييي  -

الرا ييع  ها لييويسرسيي ي ماالتيي  عميي ي  ييارتليمي، وعمليييات ال مذ حيية سييافتييير، و ومحيياكم الت 
نت، والرعييب األبيييل، والحييرو  التييي تسييببت عشر لفرض ال اثوليكية علييى البروتسييتا

    1914ر  وح  1871الشعو ، مثال حر   فيها بين  
فه ن أوصييا   وم«على الثروات ال اصة والعامة ئلساوبالثروة:  االستي ء  أقذر الو   -
اسيي للم  –نسيياي ع يييدة اإل : ميين قبيييل شييعة طيياءخ أإي المسيييحية تتضييمن »: يحية أ ضيي 

اإللييه، وفييي نفييس الوقييت هييو نهييائي وال نهييائي، م لييوق وغييير م لييوق،  اهييل وعليييم، 
 بيييين  فيييية ع  ا  إنهيييا سييي  ي قرنييي  و لهيييا مييين  ذ ييية  ولهيييا عشييير  ، إليييخ   ويييياتيييألم وليييم يتيييألم

  «نونةا ت المال رعب  م هذاهذا الوقت أما  اإلنسانية أي تنحني  ل
 
 اإلشيييارة إليهيييا  ون تفيييي، ة أخييير. خاصييية  العابوييييةتنييياول قضيييي نيييا لال هاييي موال  سيييع ال
،  معنى أنه  ييات ميين المعتييرا  ييه وإي "للبابوية  السري التاريخ  : "  وهي، أال   اقتضا 

خطيييا مغيييايرا فيييى  ، أي هنييياكالعلمييياء والعييياحثينق طييياكييياي ييييتم محاصيييرة الح يييائق فيييى ن 
م "بنيييد كت آخييير  اسييي ا  ا ييي  و يييود ةالعيييابوات المنشيييورة رسيييميا إليييى در ييي قائمييية  لتسلسييي 

! وليسييت هييذا الواقعيية  اديييدة ف ييد  يياي فييى السيياد  عشيير" فييى ال ييري ال ييامس عشيير
 ي  يير الال ييري ال ييامس عشيير أ ضييا  ا ييا  اسييم يوحنييا الثالييث والعشييرين  الييذ. و  ييد فييى 

 !1963إلى  1958العشرين من  
نسييا فر وي   آفينييي  تييى  انييت قييد اسييت رت فييى بلييدة، العابويييةال ررتقيي  1370عييام  فحييوالي

، العييودة إلييى م رهييا األصييلى فييى رومييا  إال اي العا ييا قييد مطلييع ال ييري الرا ييع عشيير منييذ
نيا لييدا ، ها ييت  وعنييدما حيياول ال رادليية اإل تميياا إلنت ييا  خليفيية لييهتييوفى فييور عودتييه

، بينمييييا الشييييعب فرنسيييييين ليييية  ييييانوا، ألي معظييييم ال رادةوما ييييت فييييى الم سسيييية ال نسييييي 
، بييل   ييول   وانييدلعت التهديييدات ييا ميين روميياوي العا كيي أي  علييى ا  اإل طييالى  يياي مصيير 
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طرقيييات لحيييرق ال رادلييية الرافضيييين أي األهيييالى قيييد أعيييدوا محيييارق فيييى اللوسيييياي هلد يييه 
فييق  يياي اإلختيييار غييير مو : العا ييا أوربيياي السيياد   و ةاليي عا ! وتم اإلختيار فى  لمطلبهم
وا فيييى تيييردد دلييية را ةسيييت  بي بتعيييذ عيييروا عنيييه أنيييه غيييير عاقيييل وأنيييه قيييام يييا مالعافيييذلك 
عيياد إلييى م يير  الييذي:  ليمانييت السييا ع ل رادليية  انت ييا   ا ييا آخيير هييو ! وسييارا اإنت ا ييه

واحييد أحييدهما فييى فرنسييا ي آ    وبييذلك أصييع  هنيياك  ييابواي فييىالعابوييية  مدينيية آفينيييوي 
 !من األتعاا   ه  رء عترا  د منهما  فى إ طاليا و ل واح   وارخر

وعييد  ييأي  عيييد و  ،لم ييد   تنتحييا  خليفيية لييهمييع اما م الا قيياميي و وعنييد وفيياة أوربيياي فييى ر 
   وفييى هييذا األثنيياء تييوفى  ا ييا آفينيييوي وتييم انت ييا   ا ييا لل نيسيية ال اثوليكييية إتحادهييا

 الييذي. لونييا ال ييس بييدرو د ، وهييو ةخيير  العمييل علييى توحيييد ال نيسيي ارو هيي  ووعييد ، ديييد
، همييا لةخييرمن  لميياي  يي  حر  ياسييم ال نسييى بنييد كت الثالييث عشيير، وقييام العييابو إلات ييذ ا

 الييذي، : اسييكندر ال ييامسنت ا   ا ا ثالييث هييو اوشعر المالس الموقر  الحرج وقاموا   
 !ينت ذ اسم يوحنا الثالث والعشر م   اسرعاي ما اغتاله أحد ال رادلة لينصب نفسه  ا

أصييييع  هنييياك ث ثيييية  ييييابوات  السيييييركلهيييذا  ونتيايييية" : يلد يييه قييييائ ويوضييي  لوسييييياي ه
! فتييدخل اإلمبرا ييور الارمييانى سياسييموند وتييم ع ييد مامعييا "ةحي ي المس   عكة  ي يت اسمو 

  أمييا اوميي ، وحصل علييى تنييايل  ا ييا ر ، وقام  تقالة هذا العا ا األخيرفى بلدة قونسطانس
وات ميين سيية منشيي ة توالهييا  يياب واسييس  ني ، هيير  إلييى اسييعانيا بنييد كت الثالييث عشيير ف ييد

وقييد    والسيياد  عشيير ،رمس عشيي وال ييا ،بنييد كت الرا ييع عشيير: أسييماء عييدا  حملييوي 
استمر هذا ال  ا حتى أواخر ال ري الساد  عشيير   بييل واسييتمر سييرا  ييوال ال ييروي 

روا يية خ العييابو. فييى ئييية ميين التيياري ر اسييعا. هييذا الا ر  اي  وقييد تنيياول الروائييى  يي التالييية
" شممفرة دافنشممىوهييو مييا يييذ رنا  أحييداث روا يية "     1995" )خمماتأ الصممياد: " عنييواي

   تاري ية فى قالب روائىالح ائق  العديد من ال، التى تناول فيها  اوي بر ي دا ائىو ر لل
هييذا ال ييط اإلنشيي اقى، وخييط  نيياععمييا تت   ييه فيشييير إلييى أنييه "إكالوسييياي هيلد العاحييثأمييا 

سيياقفة الييذين قيياموا سييوا نصييل إلييى حاي يية أي  ييل األ ،أنفسييهمعييابوات الييذين نصييبوا ال
غيييير  تعاعيييا اوسييية اليييذين تميييت تيييرقيتهم سال يييل  يفيييت ىلا، وبالتييي يييير شيييرعيينبتيييرقيتهم غ
، ، و يييل المراسيييم ال اصييية  يييالرواج والوفييياة وغيرهيييا  لهيييا مراسيييم غيييير شيييرعيةشيييرعيين

الرا ييع  ي بييين ال يير ر  فيمييا نشيي اق ال بييير فييى الغيي ، فتي كلك  عنى أنه منذ اإلارتصوباخ 
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 وات واإلسالمالباب
 

بييدأ منييذ ه أنيي ا لو ييدن  اإلسيي م،إكا مييا نظرنييا إلييى سلسييلة العييابوات ميين حيييث مييوقفهم ميين 
ميين    فييأولالسيي مألكاكيييب و ريييات وافة تتصد. لييه  الي سل ن تشر والم سسة ااإلس م ين 

ري المسيييييحية هييييو يوحنييييا تيييي علتييييي ت ات ا ييي  هيييا م اإلسيييي م علييييى أنييييه هر  يييية ميييين الهر 
ووضيييع اإلسييي م الهر  ييية رقيييم مائييية،  ،« بمممة المعرفمممة»وي نييي  الدمشييي ي فيييي  تا يييه المع  

التييي ال  فييات   ييم  يوضيي   وهييو مييا، لتأليييه  سييواة فضيي لهر  ييات األخيير. الراا ضييمن
ة التيييي تتنييياول والسيييا ع  ونطيييالع فيييي الم دمييي  هيييا ال نيسييية فيييي ال يييري السييياد ي علكانيييت 
تيييب للتايييري  إنييه عميييل هايييومي عنيييت،    »: 100هر  ييية رقيييم لاهييذا  راسيييةدو عييرض 

   «يةبها النصوم المسيح   غصة، مثله مثل ال ثير من تلك ال تا ات التي ت ن واإلدا
لمييات فسييرعاي مييا بييدأت محيياوالت الحصييار ل  اى اإلسيي م قييد بييدأ وإي  اي الهاييوم عليي 

، ل نهييا تترايييد تالاو لمحيي وا تاي وتواصييلت حتييى يومنييا هييذا وإي اختلفييت المسييم ،سيي م ال
،   وفيميييا يليييي  عيييل النمييياكج لعيييابوات اشيييتهروا، أكثييير مييين غييييرهم فيييى إ  ييياا محميييوم

   محاربة اإلس م والمسلمين
 

 (:928 – 914نا العاشر )حمو 
، مييين  نييييو  لعحيييير المتوسيييطلالحيييوض الغربيييي  رد المسييييلمين مييينأول مييين نيييادي  طييي 

ي  سيييطروي ار المسييلمو التايي  يياي ر  يير ميين  اميي ومييا بينه، إ طاليييا و نييو  غربييي فرنسييا
 عليها 

 
 :(1073 – 1061سكندر ال ا ي )إ

م لمين فييي أسييعانيا  ف ييامسيي الأول من است دم صكوك الغفراي لدفع األوروبيييين لمحاربيية  
بشييترو شيييرق ي العابويييية  شيين حيير  علييى مدينيية بر دة رئيييس فرسيياأوروبييا  ايييا . نصييار 

 ين مسلملن اا مف  ليتها أربعوي أ  رام ضح 1064األندلس )
 

 :(1085 – 1073جريجوار السابة )
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 عد م سس ف رة الحرو  الصليبية على المسلمين في الشام ومصر   
 

 :1881ام  ( وأصبح قديسا ع1099 – 1088أوربان ال ا ي )
بييرعم أي  1095ي عام األولى موضع التنفيذ في مامع  ليرمو الصليبية    وضع الحملة

و ييالبهم  حياكيية ، « نييود المسييي »اسييم فيهييا ين شييار ملوأ لييق علييى ا «اليير  يريييدها»
علييين حييير  اتهم  وألول ميييرة فيييي التييياريخ ت  عيييد  م    يييل صيييليب عليييى ثييييابهم ورسيييمه عليييى

م ا   صييليبية ميين  سيياهم فيهييا، وأ لييق علييى ل الحما يية والمغفييرة ل يي سييم المسييي     مييا قييد 
   «طريق إلى الر لا»خط سيرها ععارة 

 
 :(1118 – 1099)باسكوال ال ا ي  

لرعا يية مرضييى بيييت الم ييد  وسييرعاي مييا تحولييت  1113ارية عييام ع ة االست شأ  ماعن أ
  إلى  ماعة حربية شديدة التعصب

 
 :(1124 – 1119)كالكس  ال ا ي  

، وتييم وضييعهم تحييت د المسييلمينميين أشييدهم تعصييع ا ضيي عيية فرسيياي المعبييد و ما   أأنشيي 
رغييييوا تفلي يييييايات المت او  تدق عليييييهم اإلقطاعييييالمعاشيييير لعا ييييا رومييييا الييييذي أغيييي اإلشييييراا ا

 لمحاربة المسلمين 
 

 :(1153 – 1145)وجينيو  ال الث  أ
ي فييت  عميياد الييدين ين ييي الييذ ميينة أصييدر مرسييوم ا يييدعو فيييه أوروبييا لحما يية المسيييحي 

نيييد ال أي الحملييية تحطميييت ع، إا وأسيييعانياواسيييتاا   يييل مييين مليييك فرنسييي  ،مدينييية الرهيييا
 دمشق 

 
 

 :(17/12/1787- 21/10/1187)جريجوار ال امن 
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عيييدم   ائيييه إال شيييهرين فيييي منصيييب العابويييية إال أنيييه سيييعى إلشيييعال  رغم مييينعليييى الييي 
علييييهم ضيييريعة  اشيييد حكيييام أوروبيييا وفيييرضون ن الحييير  الصيييليبية الثالثييية عليييى المسيييلمي 

  «ضريعة ص م الدين»رفت  اسم دخولهم ع    ى% عل10
 

 :(1216 – 1198)إمنوسن  ال الث  
ت ضييدهم، وقييام بتحويييل الهاييوم ميين  ميي ا للح وشن  ن  مي بة للمسل عد أكثر العابوات محار 

هبييية بييين مذال، ونايي  فييي شيين الحمليية الرا عيية ل يين نظيير ا لل  فييات الشييام إلييى مصيير
  وهييو ال يي ا بييين البيييرنطيين ميين بيي د المسييلمين هييت إلييى بيرنطيية بييدال  ال نييائس تو  

  1216عام أخر.   ، وتم نهب بيرنطة  ثم أرسل حملةليكاألرثوك س وال اثو 
 
 :(1227 – 1216)ل الث   ريو  او ه

وقيياد  ،و است مل شن الحملة ال امسة على المسلمين وأسند قيادتها لل اردينييال ب  ييي 
  الفشل   ت  ل نها  اء1221اط )الحملة على دمي 

 
 :(1241 – 1227جريجوار التاسة )

 ك يييدفر اي اإلمبرا ييور  وأصييدر مرسييوم ا لحرميي ،  د المسييلمينمن أكثر العابوات عداوة ض
، وأ بييرا علييى االشييتراك فييي الحمليية الصييليبية ي المشييار ة فييي الحملييةرددا فيي اني لتيي الثيي 

محمييييد  الم يييد   التفييياوض ميييع يك أي  سيييتولي علييييى بييييتدر ريييي ، واسيييتطاا فالسادسييية
إال أي حرمييه األيوبي ملك مصر، ب  أي معر ة حربية فما  اي ميين  رياييوار التاسييع 

الملييوك الصييليبيين يييذهبوي  »إي ئ  :ه قييايوب يي  هييو ، و رنييديق األكبييروأ لييق عليييه ل ييب ال
بوييية أسييرة فريييدريك عاالوبعييدها أ ييادت  !«لسييفك دميياء المسييلمين  وليييس للتفيياوض معهييم

 ثاني ال
 

 :(1254 – 1243)بة  إمنوسن  الرا
 مي لمحاربيية المسييلمين أول  ا ا  ف ر في تشكيل حلف مسيحي وثني ضد العالم اإلس

ا  ل ييين اوإ ييي  ار خييياي المغيييول عليييى خضيييوا العا يييا صييير ب إشيييلت  سيييب ة فملييي لح ادتهم تمامييي 
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ى   وأضييف1249س التاسييع )وي ليي  لسلطانه، ثم دعييا إلييى حمليية أخيير.  ايييادة  ني واألوروبي 
  عليه ل ب قد س

 
 :(1324 – 1305)كليمن  الخامس  
اربييييية ؛ ليييييتمكن ميييين مح  عاميييية: إقاميييية السيييي م بييييين ممالييييك الغيييير  اشييييتهر   ضيييييتين

رفتييه هييو وملييك الاييعل عليييهم  معن تييم لييذي د اي المعبيي رسيياف يةالمسييلمين، واألخيير. قضيي 
ا  عييد محاك يياإ وتمييت 13/10/1307فرنسييا فيليييب الرا ييع يييوم  مييات تلفياييية دتهم  ميعيي 

لتفتييييير وعمليييييات تعييييذيب وحشييييية  وميييين بييييين األسييييعا  المطروحيييية ثييييراؤهم ا محيييياكم 
ة  حا يي ضييية قي وهيي  ،خاصيية الايييادات العليييا يد منهم في اإلس م،الفاحر ودخول العد

مليية صييليبية مو هيية ،  مييا انشييغل العا ييا بريييادة ح العديييد ميين االتااهييات  حييث فيييإلييى 
ية فييي ال ليييات ال هوتييية حتييى قال تعلييم اللغييات الشيير لمين في غرنا ة، وإدخيي مسالضد  

   مكن محاربة اإلس م من نصوصه
 

 :(1352 – 1342)كلمين  الساد  
ليييييدة فييييي آسيييييا الو ة نييييي ة العثماوليييي الدضييييد لت ييييوين حلييييف صييييليبي م ييييد   داعينميييين اليييي 

 الصغر. 
 

 :(1370 – 1362أوربان الخامس )
؛ ألي ثييييوك ساألر ميييين  لعثمييييانيين  انييييودعين لحيييير  صييييليبية ضييييد ادا اليييي أول العييييابوات 

ا فييي مسيياعدة العا ييا  قييد  إمبرا ور بيرنطيية  يياي وأوروبييا لييه  تحييول إلييى ال اثوليكييية  معيي 
هييذا الحلييف هيي رم   ل يين انياومور والصر    نةبوسال  تاا  ملك المار وبولندا وأمراءواس

ة عييييام قبيييرم  غييييرو اإلسيييكندري  ليييكم ، ف ييييام العا يييا بت لييييت  طيييير  األولقييير  أدرنييية
هييذا الحمليية ماييررة  شييعة رام ضييحيتها عشييرات ارالا ميين سييكاي  ت، وارت بيي 1365

  المدينة وهر  قبل الرد عليه
 

 :(1404 – 1398اسة )بو يفا  الت
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أكبيير حلييف ، و يياي ال اثوليييك واألرثييوك سيييين وروب  ييل األه فييي  ضييم قييام بت ييوين حلييف
وألول مييرة     1396المسييلمين )ريخ صييراا ال نيسيية ضييد تاي ف، في ال ري الرا ع عشر

 حار  ال اثوليك  نع ا إلى  نب مييع األرثييوك س ضييد المسييلمين  وانتصيير  ايريييد علييى 
 معر ة نيكوبولس   لحلف في هذا ا

 
 :(1443 – 1431أوجين الرابة )

وبييية ور ألنية قد وق عت معاهدة سيي م لمييدة عشيير سيينوات مييع الييدول الة العثماكانت الدو 
، ذا المعاهدة وحيير ض ملييوك أوروبييا لن ضييهاهالعا ا غير راض  عن  ، و اي  1442عام  

   ه هريمة ساح ة الو ين أنر واستاا  له الد سا  ملك المار وغيرا إال أي العثماني 
 

 :(1455 -1447) يقوال الخامس  
  مين  عد فت  ال سطنطينيةلمسحيين ضد المسيد صف الحاول توح 
 
 :(1464 -1458)ى  ا ل بيو  ا

، ر  صليبية ضييد السييلطاي محمييد الثييانىدة المسيحيين فى ح ا  أ  من  مع ال ادمعن 
 عميييل خطيييوة توضييي  رخيييص  نىثيييا،  يييايا العا يييا بييييو  الأثنييياء مييي تمر مدينييية ميييانتو 

رام  و  لطاي، إك  تييب خطا ييا للسيي وبييأ. ثميين  لةسييي . و  ييأ  الضمائر فييى فييرض التنصييير
اق إعتيييي و كا قبييييل التنصيييير لتيييى سييييوا  حصيييل عليهيييا إا  يييا عيييرض علييييه م تلييييف المرا

 : ، ومن هذا المرا االمسيحية
ي لييييه ار، وميييا تسيييتحوك ع)     سيييوا نطليييق علييييك ل يييب إمبرا يييور اليونييياي والشيييرق "

مسيييحيين لا افيية  ييا  و ح  لييك ل يياوتييدافع عنييه  غييير و ييه حييق  ييل كلييك سيصييع  معنييوة 
م فييى خ فيياسييوا يعالونييك وياعلو  ثوي عيين ملاييأ ، و ييل الم هييورين سيييعح متهنييك الح  يي 

  و ثييير ميينهم ، و افيية بلييداي العييالم سييتلاأ إليييكحاميهم المشترك إنكنك على م ال ر   
  وسيييكوي ك العدل وي دموي لك الغنائمشم عر ثلوي أمايم  ، و سوا   ضعوي لك تل ائيا

سيية ني ل ع  اوليين تصيي  ،الطيبييين وتحييار  األشييرار وتسيياندلطغيياة  هيير ات  أي سييعكفييى و 
ر ال راسيييى األسييي فية سيييوا   وأكبييي ق السيييليمميييا اختيييرت الطريييي  إكا الروميييية معاد ييية ليييك
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ك سييوا ت ييوي ، إضييافة إلييى أنيي تحيييط  ييه الملييوك ارخييرين  الييذيتحتضنك بنفس الحب  
و  حيير  أخيير. بيي ك ماليي ة م  وفييى مثييل هييذا الظييروا سيييمكنك أي تغييرو  سييهولعلىاأل
 لمنتصمممممر وزمنممممم محممممممد ال ممممما ى ا: " ييييييهنا دي وارد فيييييى  تيييييا   ا)بييييي  إراقييييية دمييييياء "و 
    241صفحة  ،" 1481ي 1432)

 
 :(1503 – 1492إسكندر الساد  )

د س يوحنييا، من األسيير لييد. فرسيياي ال يي   اشتر. األمير  م ش يق السلطاي  ايريد الثاني
تهديييييدات قييييف وو  األنييييدلس،ي سييييلمن مسيييياوم أخيييياا ميييين أ ييييل وقييييف المسيييياعدات عيييي و 

ا ييا   تييل األمييير الع  قييام ف ييرة المسيياومة درفل  ايري  مااي  وعندون لي العثمانيين لسواحل ا
   م

 
 :(1513 – 1503موليو  ال ا ي )

ف  ا صيييليبي ا ضييد العثميييانيين و لييي  التا عييية  اليييدوفي البولنيييديين  ييالهاوم عليييى مو شييك ل حلفييي 
ع الرومييانيين ع ف  ييل ميين ن، وضييم لهييذا الحليي نيي ثميياة ضييد العور الثيي لييى للعثمييانيين وشييا 

 والمار وإ طاليا  سارن ف
 

 :(1572- 1566)و  الخامس  يب
كانييييت أوروبييييا تعييييير صييييراعات  احنيييية وان سييييامات سياسييييية بييييين الملييييوك واأل ييييا رة، 

. البليييداي المتنافسييية ا توحييييد قيييو ك والبروتسيييتانت  وحييياول العا ييي وصييراعات بيييين ال اثوليييي 
ي هريمييية فييي  اييي   ون ميييع العثميييانيينعهيييودا  سيييا بييين لفرن  مليييك اقنيييا، وإقيادتيييه تحيييت

، وهييي أول هريميية  حرييية ينالهييا العثميييانيوي 1571معر يية ليعييانتو عييام المسييلمين فييي 
  منذ قري ت ريع ا

 
 (:1623 – 1621جريجوار الخامس عشر )

يسييوعيين وفييرض تفتييير الدينييية، وأنشييأ منظميية الس لانيية ع يييدة اإل ميياي محيياكم السيي أ
  م ايد على محاصرة اإلسا وي وروب ة على أكي ولي  اث ال
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 :(1700- 1691ر )إمنوسن  ال ا ي عش

، ن طيية تحييول 1681فشل الايييوش العثمانييية فييي فييت  فيينييا عاصييمة النمسييا عييام   ثل م
   في الصراا لصال  الصليبيين

 
  :(2005م1920)  موحنا بولس ال ا ى

لم"، وكلييك فييى لعييار اورة تنصييي ضيير ي "ع أي نذ ر هنا  أنه أول  ا ا يتارأ على إ    كفي
 كييف عيين المطالعيية  ييه  وهو ما لييم ،1982عام نوفمبر  ىف،  انت   ب  تسعانياش  نةمدي 

لحكيييام فيييى  يييل خطعيييه الرسيييولية وال نسيييية والسيييعى حثيثيييا لتنفييييذا حتيييى  التيييدخل ليييد. ا
، 2001، 1995 : "الفاتيكيييياي واإلسيييي م"  ععيييياتانيييي را ييييع  تاب والمسيييي لين السياسيييييين )

، كلييك 1991  فييى ميي تمر مدريييد عييام د يي لرض ت سيييم اى  فيي أوح   الذي  هو و     2005و 
 وأنميييييا عييييين أصيييييع  الفاتيكييييياي مييييين  عيييييدا ال يتحيييييدث عييييين "فلسيييييطين" اليييييذيالمييييي تمر 

 ،دة أسييير  ت طاليييارة الصيي ة الاماعييية فييى بليي  ما أنه أول من إبتدا ف يي   !"الفلسطينيين"
ميين ه ى نفس اإلليي لإالص ة  معبر ئد ع ان من م تلف الد انات والالتى دعى إليها ممثلي 

، بينميييا لييييس  مثليييه شيييىء اليييذيبيييدوي هللا المسيييلمين  عينيييه  يييأي ، رغيييم   أ يييل السييي م
 !325المسيحيوي  عبدوي إنسانا قاموا بتأليهه فى مامع نياية عام 

اا  ريسييتوفر  ولييومعس للعييالم عييام علييى اكتشيي  500،  مناسعة مرور 1992وفى عام  
 افيية  رسييالة إلييى  ييا يوحنييا بييولس الثييانىعاال ييه ، و بتييهى أع لتيي ر اعشييي يييد وعملييية الت الاد
: "إي كيييا ال تينيييية مطالعيييا إ ييياهم  عمليييية تعشيييير  دييييدة وأكثييير فعاليييية قيييائ قفة أمري أسيييا
، إلنايييلال يتطلييب أ ضييا إعييادة تغيييير ا ، وكلييكادتطلب إناييي   دييي شير الاديد ال ي التع 

ماياسييا للنايييل، ت يسيي ة لفالث افيي  ه  بليي ة ت حتييى وإي بييدا ميين الصييعب للع لييية المعاصيير 
ول يييل فعيييل إنسيييانى  إي عمليييية التعشيييير  اييييا  ل يييل ث افيييةما  سيييوا المسيييي  هيييو الوإنمييي 

  وال أ. 3:8" )أفسييو  تست صييي ثييروة الالاديدة تنطلق من مفهوم أي المسييي   مثييل "
  نييالل صييلهدومييا أي نو  علينييا ن، وأنييه يتعييي اسييتنفادهامكنهييا  ث افة وال أ. حاعة يمانييية   

وال  هييو ش صيييا خ صيينا "  ه، ألنيي  المسييي  نفسييهوهييذا الثييروات هييى أوال م يهحتييى نثيير 
 ! واعتيادهم تعديله وف ا للظروا  تع يب لنا على رأ ه فى اإلنايل
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انى اختيييار العييييد ال يييامس والعشيييرين لماميييع الفاتيكييياي الثييي  ييياي قيييد  1990وفيييى عيييام 
أي ة أعليين العا ييا الرسيي الا هذ وفى  "اد.الف: "المسي   تعشير هىمتعل ة  ال  وأصدر وثي ة
وثييائق مامييع الفاتيكيياي  ليييس ميين ابتداعييه ل يين  ييذورا تر ييع إلييى يييدادال هييذا التعشييير

تشيييترك  افييية  ل ييييأر. أنيييه قيييد حييياي الوقيييت : " الثيييانى  وفيييى هيييذا الرسيييالة أعلييين قيييائ 
 ميين احييدفمييا ميين و  لتعشييير الاديييدة فييى مهمتهييا إلييى األمييم ال ييو. ال نسييية فييى عملييية ا

لييى أو اإلنسييحا  ميين الوا ييب   سيية  نسييية  مكنهييا الت سييوا وال أ. م سبي   نييوي  مي   ذينلا
  3، بند  : )المسي  الفاد.: التعشير بيسوا إلى  ل الشعو األقصى وهو 

 
 :(  م    2005)الساد  عشر   يك بند

، وتصيييييريحاته المعاد ييييية  ييييية إليييييى تعرييييييتموقفيييييه مييييين اإلسييييي م والمسيييييلمين لييييييس  حا
د   افييية علييى تعيي  لييم معروفيية ومعلنيية و   ى العابويييةتيييرأ   رسيي   يأل  قبيي   تييىح   والمغالطة

وف ييا ل اثوليكييية رومييا ،  ، فهييو  سييير علييى خطييى سييا  ه بيي  مواربيية لتنصييير العييالمأحييد
 ثانى ذا ل رارات مامع الفاتيكاي التنفي 

 
الحييرو  االسييتعمارية ليصييع  ويتييأ ن فييي  ويتواصييل الصييراا ال نسييي ضييد المسييلمين

الواقع المعيياش المحيييط بنييا في ، وهو ما نراا حربيلعتاد الارأ من ايت   ال  ء   ر   ي المعشرو 
  ميييا تتواصيييل نفيييس عمليييية اإلغيييراءات الماد يييةفيييي م تليييف الصيييراعات االسيييتعمارية  

. وسيييلة لتنصييير  ييأل اإلرتييداد عيين اإلسيي م وي ضييع والمعنوية التى   دمونها لمن   بل
   بأ. ثمنو 
ه  ييي  ألصييي واأي الناييييية  عيييد يطنة و تهمييية الشييي اق إلصييي و  م تتراييييد عملييييات تشيييويه اإلسييي و 

خصصيييه الفاتيكييياي للتنصيييير  اليييذي، فيييى شيييهر أكتيييوبر  و واإلرهيييابيين تهمييية اإلرهيييا 
و فييى  أكتييوبر يييوم التنصييير العييالمى  21إعتعييار يييوم تييم  ،  ية العييامدونا عن  ا  ،تحديدا

 رنصييييي الت و  يرمييييت منظميييية سيييانت إ ايييييديو المت صصيييية فيييى التعشيييي اق، 2007أكتيييوبر 
عاما على ل يياء بلييدة أسييير،  21 مناسعة مرور ، "مالس  "م تمر من أ ل  بتولى أعمال
، فى نفس يييوم التعشييير أكتوبر 21أكتوبر  وقد إفتتحه العا ا يوم    23إلى  21وكلك من  
، للحتفيييال معهيييم المميييائتين ش صيييية دينيييية مييين  مييييع أنحييياء العييي وحضيييرا  ،العيييالمى
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مييييا مييييد. دراك دوي إ ،ماامليييية  أو  هيييي  ،ى مسيييي اإل لعييييالما ميييينل ل ميييين هييييرو  وهييييرو  
   ه من نتنايالت  دمون 

ومنظميياتهم تبنييى تيييار المحييافظين الاييدد ،  2007وفى نفس التوقيت ميين شييهر أكتييوبر  
 ، امعيية 200للتوعية  م ا ر "الفاشية اإلسيي مية" بييين  يي   أكثيير ميين  إقامة أسبوا
   ،  الوال ات المتحدةفى آي واحد
، فييى ال نييائس العييالمى الوال ييات المتحييدة  ييه مالييس فيييذ مييا  الييبتن د لصييعي ويترايييد الت 

، إلقييييت ا العييييالمكرية الوحيييييدة المتفييييردة فييييى عسيييي ، علييييى أنهييييا السييييلطة ال2001ينيييياير 
ت  عييد    وبدأت  احونة األكاكيييب والفريييااإلس م فيما أ ل وا عليه "ع د إقت ا الشر"

ى إختل تهييا لتيي ا ،رميين سييبتمي شيير . عادالحيي ناء على مسرحية  ب   يةأي تلفعت  شرعية دول
ي وهيييو ميييا  فسييير سيييرعة اإل  ييياا فيييى الهايييوم 2010إلقيييت ا اإلسييي م والمسيييلمين قبيييل 

 !افة الوسائل فى  ل الميادينوالمحاصرة  ك
ثمانمائيية عييام  وال ن ول شي ا عن إصرارا على إثعات اي  ييذور أوروبييا مسيييحية وإغفالييه

وال هييذا الو ييد اإل اييابى ليي  وأنييهوروبييا، وأ لسنييدضييار. للمسييلمين فييى األلح ا ميين الو ييود
ا !  مييا ال ن ييول شييي  الممتييد لمييا عرفييت أوروبييا العلييم ولمييا خر ييت ميين غياهييب رلماتهييا

عن تعبيييرا وإصييرارا علنييا وفييى  افيية خطعييه عيين ضييرورة تنصييير العييالم وف ييا ل اثوليكييية 
علييى  راراصيي إة اصيي ، وخ ى السياسييية منهيياحت ت  ة الوسائل واإلمكانياف، مستعينا  كاروما

 نائس فى أرض الحرمين الشريفين   لار   غ
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 القديمة مكتبة اإلسكندرية 
 

مليييات إسيي اط ل ييل مييا  عم  اييياى ال، علم س، فى حربها ضد اإلسية ن الدأبت الم سسة  
تعرضييت لييه هييى ميين مسييالب أو ل ييل مييا قامييت  ييه ميين هييدم وتييدمير إلقييت ا ارخيير  

تييم  الييذي، هييذا اإلسيي ا ات إلصيياق تهميية حييرق مكتعيية اإلسييكندرية ال د ميية وميين أشييهر
ة بنيياء علييى أميير ميين ال ليفيي  د عمييرو بيين العييام ائيي ال ، إلييىفييى ال ييري الرا ييع المييي د.

 !، فى ال ري السا عندريةسكاإل  ينةت  مدم ف اأ  ،عمر
، فييى ال ييري الثالييث   لييم ابيين ال فطييى وهييي، وت ييول الوثي يية الوحيييدة التييى اسييتندوا إليهييا

 :"تأريخ الحكما : "، فى  تا ه المعنوي عشر المي د.
تعلييق  ال تييب : "فيمييا ي لعييام قييائ ا بيينئد عمرو اي ال ليفة عمر قد أصدر أوامرا لل ا"

، وإي  يياي هييا مييا يوافيي فييتي  يياي في  ،تهييار ك  التييى ق  تييا  هللا ففييى  تييا  هللا عنييه غنييى 
، فت ييدم  اعييدامها  فشييرا عمييرو بيين العييام  حا يية اليهييافيهييا مييا   ييالف  تييا  هللا فيي 

مييياا  وقييد الن تس ي مواقدها  وقود ل  وإحراقها فى  فى تفري تها على حمامات اإلسكندرية
   "ها ستة أشهر  املةاستغرق حرق

، ، ونتر هيييا رخييير هيييذا المعحيييثق عليييى هيييذا الفريييية الواضيييحةلتعليييي ري انييياول ان نت لييي و 
 منذ بدايته و ما تتناوله الوثائق الغربية المنصفة     لنعرض موضوا المكتعة

 
، مكتملييةة ار ، وإنمييا  انييت  مثا يية حضيي لييم ت يين اإلسييكندرية آنييذاك ماييرد مدينيية مردهييرة

ماتمييع تتعييد.  ييال فييى ظييام الر هييا عيتر   لتييىات اي  انييت تضييم تلييك اإلناييا معنى أنها  
تييرة التييى تييم فيهييا تأسيييس هييذا أ عادا نطاق الاغرافيييا  فالنطيياق التيياري ى الواقييع بييين الف

فيها تييدميرها ، إلى الفترة التى تم ق م  332، سنة  اإلسكندر األكبر  أيديالمدينة على  
ع ي الرا يي ل يير ا فييى ، عييدهم وسيية التييا عين لييه وميينسيي ف تيوفيلييو  وال ساألا أيييديعلييى 

 ،  عد  مثا ة حاعة يمانية متفردة فى ايدهار علومها  د.مي ال
رية تمثيييل عالميييا  أسيييرا وأسيييلو  حيييياة فنيييية وف ريييية وعلميييية ينييية اإلسيييكندف يييد  انيييت مد

ن كندريا لييم  كيي رء سيي الميي   وي  كأي  : "مترا طة األر اي  ونطالع فى موسوعة أونيفرساليس
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إلى قيم حضييارية فييى  اإلنتسا ما  عنى وإن ، حسبة فهذا المدين  ى عنى انه من موا ن 
"   ف يييد  يييياي لهيييا أهمييييية  بييير. أ ييييام ، خلفيييياء اإلسيييكندر فييييى مصيييرعاصيييمة العطالمييية

ا العديييد ميين ، و يياي لهييا موقعييا خاصييا وآثييارا تميرهييا  بييل أضييفت عليهييا شييهرتهالروميياي
   لبريييقيدة الشييد، ا، الم ل  يييةذ ر. ليي ، خالييدة ادة الامييال، شدي ةاميل: المنهاو   ،المسميات

الرياضيييات والفلييك ايدهييرت بهييا علييوم  ر الصفات إست داما " ال بر."   وقدنت أكث و ا
و لهيييا ماييياالت تواصييييلت  –والهندسييية إليييى  انيييب تيييألق الميييدار  الف ريييية والفلسيييفية 

 إليه وصلت  رية ال د مة قدمصالإعتمادا على ما  انت الحضارة 
، امييتألت طليمو  األولام   ، أ  لمي دال قب  الثال ري الث نصف األول من  فمنذ بدا ة ال

حافظييت عليييه حتييى نها يية  الييذياكتمييل شييكلها المعمييار. األسييكندرية  المعييانى الرائعيية و 
 الييذي، رصييو ل   وفييى حييى انيهييا اليونانييية الطييا ع،  حدائ ها الغناء ومعاالعصور ال د مة
لمتحيييف وار، لعحييي م تشيييييد ال صييير المل يييى عليييى اتييي ، ع المدينييية ت ريعييياربييي كييياي  فتيييرش 

ابيوم، المعبييد الم ييام لللييه قبيير اإلسييكندر األكبيير، والسييير  –، والسييوما هيرةالشيي  تعييةلمكوا
  بينميييا الفنيييار المشييييد ، والمسيييرم، والسييوق ، ومعبيييد إييييريسليونييانى المصييير. سييييرابيسا

    ما ةالمع   كم ل تلك الروائع رو فاعلى  ريرة 
اإلالهييات لفنييوي، ربييات ا قصيير ، أ."يييومول قييد أميير بتشييييد "الميوي يمييو  األو يياي  طل

اء والشييعر والفنييوي والعلييوم والميثولو يييا اإلغرياييية، عييام التسع الشاي ات الم لهمات للغن 
 تحتييوي  انييت ى لتيي ، والمكتعة الشييهيرة اعلمية  ، وأكاد ميةق م  و اي  ضم  امعة  288

لييه سييل قييد  لييب ميين  ييل البلييداي الشييهيرة أي تر  و يياي م طو يية ئة ألييف علييى سييععما
اي  طلييب ميين البييواخر التييى تر متها إلييى اليونانييية   مييا  يي  لفين وأمر ب المفة  ماال ل اأع

انييت    ف تتوقف  ميناء اإلسكندرية أي تسم   أي يتم ن ل وتر ميية مييا تحملييه ميين  تييب
 رية دسكن كتعة اإلصل فى مخر ويتم اإلحتفاي  األوالب النسخ تعاد إلى ا

، حيييث  اييدوي  ييل علميياء افيية ال، ي مه  ستو. لمى اعالوأصع  "الميوييوم" مر را علميا  
يييه  و انييت عملييية تر ميية  ييل هييذا األعمييال إلييى اليونانييية تمثييل عميي  مييا  حتييا وي إل

لييى هيي الء األشيي ام ع نلبلد ت ريعييا  ف ييد  يياي يتعييي  ، استحوك على  افة مث فى اض ما
ا لهيي  ييد ملحييقتشيي تييم عيية إلى إت اي اليونانييية  وعنييد امييت ء المكت   م إضافةاي لغتهم األإت 
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، عنييدما قييام يوليييو  ق  م  47النيييراي عييام ، وهييذا الملحييق امتييدت إليييه ر  المينيياءقيي 
 قيصر  حرق اسطول اإلسكندرية 

اي ، وأرسيييتوفت األفسوسيييىدو نيييو ، الف سيييفة يي ومييين أشيييهر مييين قيييام  يييتدارة هيييذا المكتعييية
لى و تييي  مييين آخييير  و ييياي ، وأبوللونييييو  مييين رود ارك الثاموتراسيييىت ريسييي ، وأالبيرنطيييى
ياضيييات والفليسييوفة الشييهيرة هيعاثيييا عالميية الر ، والييد (Théon)ثيييوي  هييو العييالم إدارتهييا

     ها تلقام ال ساوسة   التى  انت تدير مدرسة األف  ونية الاديدة  عد أفلو ين، و 
 علتييه ال نيسيية  الييذي، األسيي ف سيييريل رأميي ى  بنيياء عليي   415ة عييام  ف د ر مها ال ساوسيي 

وي يييول سييي راط ت اميييا منهيييا ومييين علمهيييا  ة إن  ري ييي  أ شيييع  اتيييتوم، 1882قد سيييا سييينة 
، الرومييانى الانسييية، والمت صييص فييى   الم را المسيييحى450  –  380ال سطنطينى )
وهييا عنييوة و فرصيية مرورهييا  عربتهيي   واهيير : "إي ال ساوسيية انت التاريخ ال نسى لوها سييح ا و ر 

سييدها ا   رقييو انييى ثييم مو واألات  يسة ونرعييوا عنهييا ثيابهييا وضييربوها  ييالهرو خلوها ال ن ثم أد
 يييرا فيييى  ييييس وصيييعدوا بهيييا إليييى "السييييناروي" وأحرقوهيييا  مميييا أثيييار األ ووضيييعوا تليييك

غا ة اإلحراج  فىف  ندرية، إك  اي الموقاإلنت ادات ضد األس ف سيريل و نيسة اإلسك
اير واإلغتياالت  وقييد حييدث كلييك فييى بتلك الما وي وموي  اأتعاا  سو   إنهمولوي  لمن   
، والعييام السيياد  ميين حكييم هونوريييو  ، والعام العاشيير ميينيلسير ن وال ة  م  ا عالر العام  

 ،7، ج"التمماريخ الكنسممىا  "، )وارد فييى  تيي "حكم تيودوي، فى شهر مار  أ ييام الصيييام
 اليييذين ام لشيييعائر اليييدي ر انى    وياليييه مييين إحتييي مييية رومييياي تلمييييذ هيبوخييي ر  ت  ،14م 

 ! ال تل والحرق    فرضونه
ن قبيييل أي  سيييم  لهيييم بيييدأت حتيييى مييي  قيييد يينن ين واليييوث حي مسيييي ال و انيييت المعيييارك بيييين

مارسيييية مسيييييحيتهم مثييييل  يييياقى الععييييادات فييييى ،  م313، عييييام اإلمبرا ييييور قسييييطنطين
لييم عيفييية فييى مصيير واختفييى تعليييم اللغيية الهيروغلت   الدولة  وفى مطلع ال ري الثالث

 يةيح لمسيي ل اأي دخييو ،  مييا نطييالع فييى موسييوعة فيكيبييد ا، " كييل أسييف و   ويبييدالتحنيييط
 !"د محى كاكرة مصر تماماسكندرية قمدينة اإل

 391وميييع فيييرض المسييييحية د انييية رسيييمية ووحييييدة للمبرا وريييية الرومانيييية فيييى عيييام 
ييييييب مييييين ر ألسييييي ف أ نييييياييو ، ال بيييييين األسييييي ف أرييييييو  وا ركعيييييا، يادت الممي د ييييية
 إضييييتهاد الييييوثنيين إلييييى در يييية غييييير ووصييييلالمسييييي   عيييية السيييييد ، حييييول  بي السييييلطة
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، وم نعييت الط ييو  ة المعابييد والتماثيييل فييى  ييل اإلمبرا وريييةافيي هييدم  ف ييد تييم  ة بوقمسيي 
 لمسيحى  صورة  اسحة الدينية الوثنية  لها بينما ترايد النفوك ا

ن حكييم ميي  الييذي، : أ ييام قسييطنطينا ييه عيين مصيير العطلميييةول هنيير. مونييييه فييى  ت ي يي و 
قلعيية  عييدي     ييال ه  ما تأوج ى أ،  اي معبد السيرابيوم فى اإلسكندرية ف337إلى    323

العيييالم الهللينيييى  وقيييد قيييرر قسيييطنطين وقيييف اإلحتفييياالت الوثنيييية التيييى  انيييت ت يييام فييييه 
و ، وهيي م 325فييى يوليييو    بييل ل ييد اغلييق المعبييدينحي ال هنيية الشييديد للمسييي   سييبب عييداء

  وبييذلك بييدأ أول هاييوم علييى السيييرابيوم، السيييد المسييي  تييم فيييه تأليييه الييذيالعييام  نفييس
 يلو  أس ف اإلسكندرية  شراسة حتى أتى عليه تيوف واصله الذيوم  ها ال كلك

اي و  صيية، خاف ييد  عييل كلييك الألسيي ف مهمتييه األساسييية هييى اقييت ا الوثنييية ميين مصيير
السيييرابيوم  الفتييرة ويهييرأوي ميين خصييومهم  و يياي كيرالييوا أقوييياء فييى تليي الييوثنيين  ييانوا ال

وائيييل  لمييية األالعطا نيييذ ا يييامم بيسيراا  ييياي محيييرا  ععيييادة سييي هيييو مكييياي تامعهيييم مثلمييي 
 وتحول المعبد  عد كلك ليصع  مدرسة شهيرة تتواصل فيها تعيياليم األف  ونييية الحديثيية

 ا مصيرها  عن ال فضل هيعاثيا التى  
ألسيي ف تيوفيلييو  ادة الوثنييية حتييى تييرعم اتلغيياء الععيي مبرا ييور   ل قييرار اإلومييا أي وصيي 

فمييا  ارميية  "مظيياهرة عى إثرهييا عت عليي انييدل ،ين ييت راءات إسييتفرايية ضييد الييوثني  الايييام
كاي منه إال أي تييرعم بنفسييه عصييا ة ميين الرمعيياي المسيييحيين، علييى حييد وصييف هنيير. 

مثيييال اإلليييه ت وقيييام بنفسيييه بتحطييييم  صييين اإلسيييكندرية العلميييىح  ليييى، واسيييتولى عمونيييييه
ئييه ، و عييل أتعاعييه  سيييروي فييى المدينيية  أ رامبييدا برياكسيييس، تحفيية الفنيياي السيييرابيس

 ن نفس المصير"  ى المعابد م  وعانت  اقمةحطالم
تم ضييت عنييه  الييذيإال حل يية فييى سلسييلة  ويليية ميين الييدمار  "ولييم  كيين هييدم السيييرابيوم

اي هييذا الحييدث : "نييييه قييائ و م، ويواصييل "الوثنيييةفييى صييراعها الشيير  ضييد  يةيح المسيي 
 خينميي ر الميين ، وي ييول العديييد يوفيلييو  لييهواسعة  سبب ترعم األس ف ت   كاي له أصداء

إسييتنادا ، ، حاكم اإلسييكندرية الرومييانىهرة  التوا   مع إ فا ريو هذا المظا  أنه إفتعل
ا ف ييد دمهمعابييد التييى لييم يييتم هيي    أمييا  يياقى ال37صييفحة ) إلى قرار اإلمبرا ور تيييودوي"

 تم تحويلها إلى  نائس 
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ميين اي ، و يي 412، تيوفيلييو  السييكندر.، المتييوفى عييام هييذا األسيي ف وميين الغريييب أي
اق وحشييية أفعالييه  تلصيي  تبرئتييه حيياول الييععل  والييذي،  ليييه  سييواعيين تأ شدة  مدافعين  ال

و   ييف أعلييى معبييد ل ري ال امس تصورا وها  من، هناك م طو ة  التدميرية  المسلمين
تمثلييه وهيييو ممسييك بنسيي ة مييين ! والصييورة رابيوم ومكتعيية اإلسييكندرية التيييى أحرقهيياي السيي 

ر. اإلرا، ا دميي ميي لييى را ع، وي ييف منتصيي ال تييا  الم ييد  س داخييل المعبييد  لييه سيييرابي وييي 
س امل يي ال ييري ا إلسكندرية فىويو د هذا الرسم على هامر حولية مسيحية  تبت فى ا

سييي ف تيوفيلييو  هيييو روفيييا وسييائدا اي األى كلييك الوقيييت  يياي معتييي المييي د.  أ. أنييه ح 
 !تهمي فريا، يواصل المحرفو    ورغمهااإلسكندرية  بيوم ومكتعةدمر السيرا الذي
ها فى المالد الرا ع لفهيير  موسييوعة أونيفرسيياليس الفرنسييية التى نطالعة ال صيرة  نبذوال
 384أسييي ف اإلسيييكندرية مييين ، : " تيوفيليييو ت يييول. در   عييين تيوفيليييو  السيييكن 1996)

المدنييية وال نسييية فييى عصييرا     وقد قام بدور من الدر ة األولى فى السياسة412إلى  
، إليييى ارك الدامييييةدييييد مييين المعييي الاييييام  العوب ،  يييوربرافييياق ميييع اإلم،  اإلت ف يييد توصيييل

  391، عييام سيييرابيومالا ومنهيي معابييد الوثنييية )إقييت ا الوثنييية ميين مصيير وكلييك بهييدم ال
لععييييه فيييى المعر ييية المتعل يييية  اليييذييحية بييييدال عنهيييا  إي اليييدور سييي وبتقامييية المعيييانى الم

،  عيييل  نهلسييياحة ، لفصيييافيييم اليييذهبىرياين وموقفيييه مييين يوحنيييا  ريروسيييتوم )أ. ال يييأو 
، تغييير ورياييين شييدة  فععييد أي رييل لفتييرة ميين الوقييت م يييدا ألتعيياا أوي ينت دونييه الم رخيي 
النطيييروي  دياو فيييى صيييحراء  ي التيييا عين ألوريايييينوقيييام  مها مييية الرمعيييا أةفاييي موقفيييه 

إليييى اليييذها  لليييدفاا عييين نفسيييه فيييى  وأ عيييارهم عليييى المنفيييى  وإضيييطرته هيييذا ال سيييوة
انوا فييارين منييه  وقييد وصييل ن رامعييا  يي را ة خمسييي ها قلي أ إلا  ، حيث  اي قدنطينيةال سط

يييد  سييب معر تييه  فضييل العدى فيي  رين أس فا مصييريا ونايي تيوفيلو  محا ا بتسع وعش
 اسييتدعاء يوحنييا  ريروسييتوم  403، مطالعييا عييام ط اإلمبرا ييور.  ميين معارفييه فييى الييب 

أي   إال 404 عييامنييا ى النفييى النهييائى ليوح أمام المامع  وأدت هذا األحداث إل  للمثول
 تبرئييةأي يييتمكن ميين ا ا إينوسييت األول قييد إعتييرض  عييد كلييك علييى هييذا اإلدانيية دوي ع لا
ذا الميي امرة عيين  ريييق وسييائل هيي  يياي قييد نسيين  الييذيو  ، وقييام  حرميياي تيوفيليي احنيي يو 

    3593" )صفحة عد مة الشرا
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لييك ت  علييىين ، عيين مييد. عييدم أمانيية ال ييائم، التييى أوردناهييا  كاملهييالنبييذةوت شييف هييذا ا
، و يفييية اإل احيية ال  ال صييوم انوا ينساونها عبر المكائد والميي امراتلتى  حية االمسي 

 !!الدينكلك ال ائمين معهم على    نيين فحسب وإنما بنفسوث ال
حممممرب عيييين " ه يييي ، يييييورد العاحييييث  ييييى دفيييييتر فييييى  تاوميييين الوثييييائق الغربييييية ال د ميييية

مممن " لمعنييوي ى  تا ييه ارد فيي   أو (Libanios تينييى ليعييانيو  ميي را ال" أي الالمخطوطممات
 عييابرة هييذا هييم الرمعييايلا ا من أكثر المنييدفعين حماسييا فييى حيير : "يلي" ما أجل المعابد

الم ا عييات حيياملين الهييروات والروافييع والشييواكير لي ومييوا  كسيير  الييذين  ييانوا  اوبييوي 
 ريةكندقييام تيوفيلييو  أسيي ف اإلسيي   391ى عييام  ا   والمعابد )     وفذمالتماثيل وهدم ال

ه  عييد أي سييرقوا مييا سيييحيين  غييرو معبييد السيييرابيوم وهدميي عييه المأتعا  دد ميينلى رأ  عع
، بيرنطيية،    )تر ميية رنيييه فيياي لييو. "معبييد لضيي امة أحاارهييايتر ييوا إال قاعييدة ال  لييمو    ه

    1933،  ععة  المالد السا ع
ييييينص علييييى  والييييذي، م 393الصييييادر عييييام تيييييودوي  اإلمبرا ييييور راوإضييييافة إلييييى قيييير 

إننيييا نرييييد أي ييييتم هيييدم  افييية المعابيييد وارثيييار : "، قيييائ خيييرار  اليييية إقيييت عم ال مت سييي ا
كلييك الييدنس  تقاميية الع ميية المعاليية  ة ونييأمر  ييأي يييتم محييو ييية التييى ال تييرال قائميي ثن لو ا

ريييق ال ضيياة أمرنييا هييذا عيين    ، وسنحكم  الموت على  ل من   الفللد انة المسيحية
، هنيياك ذار تيييودوي هيي فة إلييى قييراإضييا  و  Cod. Théo. XVI, p.125المت صصييوي" )

ييية اإلقييت ا ومنهييا ى تيينص علييى مواصييلة عمللتيي ا قرارات العديد من الماامع المسيييحية
، 687، ورواي عييام 668نانييت عييام ، و 573عييام  : آرلامع المييدي الفرنسييية التاليييةايي م

ية وحشيي ميين وثنييية  صييورة    ييياقتلييع مييا  الييذيمبرا ييور شييارلماي اإل  ه يي وخاصة مييا قييام  
قييد مييار  نييه " أ، "مسمميرة الجبممابرة: " مب فييى  تا ييه المعنييوي  آرثر  لم راى وصفه احت 

ميييا يوضييي   أ ييية وسيييائل تيييم فيييرض المسييييحية فيييى  يييل  و  ال تيييل العرقيييى"  وهييي  التعشيييير
   األماكن التى دخلتها
،   ييول العاحييث األلمييانى  1963) "علممى الغممرب ق شمممس ت تشممروفى  تا   عنييواي "

 تيييت  سلسيييلة مييين أعميييال الهيييدمي الثاليييث  ف: " إي ال ييير (S. Hunke)هون يييه سيييياريد 
وييييوم و ييرد  ييل المث فييين منييه  وفييى مف المسيييحى  ييتغ ق ال، إك قييام األسيي نهايييةلما

ة، سيي ي إلييى  ن  ، تييم تحويييل السيييراريوم، تحت حكم اإلمبرا ور البيرنطى فالنس366عام  



 57 

 391م   وفييى عيياحرالسيي سيية ، ومطيياردة ف سييفتها بتهميية ممار رق مكتبتييه  عييد نهبهيياوحيي 
 هييدم مر يير حيين ال ييدماءتيودوي المواف ة علييى ر   و تيوفيلو  من اإلمبرا  األس ف   لب

، والايييام  حييرق مكتبتييه  وبييذلك ضيياا ميين اإلنسييانية ، السيييرابيوموآخيير قلعيية علييم  اقييية
   217" )صفحة     مكن تعويضةإلى األبد  نر ال 

 ا المسيييييحيوي لتيييى   يييوم بهييي ا دمالهييي ال إال أي اعميييي : "ويواصيييل العاحيييث  عيييد كليييك قيييائ 
إنطاقيييا  عتييرا  األس ف سيفيريو  من عند كلك  إك أي صديق  قفتو المتعصبوي لم ت 

ب  خال أنه واألس ف قد  انا فى شعابهما أعضاء فى  معية مسيحية شييديدة النشيياط 
، وقامييا همييا اإلثنيياي  معييارك شرسيية ضييد المث فييين ال ييامس ندرية فييى ال ييري فييى اإلسييك

معييالم شيي اتها  وبييذلك إختفييت من ل ا بت سير تماثيلها و يي وقامو بدهم   موا معاهان و نيي الوث 
تييم إغيي ق آخيير مدرسيية للفلسييفة  م529نية الواحييدة تلييو األخيير.  وفييى عييام ي الث افة الهلل
ى أسسييييها مبرا ورييييية" التيييي إلمكتعيييية المسييييماا "اتييييم حييييرق ال 600، وفييييى عييييام فييييى أتينييييا

الرياضييييات وهيييدم سييية دراسييييكية و   الال عمييي نيييع قيييراءة األأغسيييطس فيييى روميييا  وتيييم م
    218د مة" )صفحة  ن أبنية الععادات ال م   ىالمتع 

أ. إي عمليات الهدم والحرق فى محاولة دؤو  إلقت ا ارخيير ميين  ييذورا لييم تييتم فييى 
   تييدت إليهييا المسيييحيةالبلييداي التييى ام لوإنما تواصلت فييى  يي مدينة اإلسكندرية وحدها  
ة ينييييي مدوعنيييييدما دخيييييل العييييير  ": قيييييائ الصيييييفحة  فيييييسى ن ه فييييي ويوضييييي  سيييييياريد هون ييييي 

تعيييية عاميييية  أمييييا حريييييق المكتعيييية ال بيييير. ك، لييييم  كيييين بهييييا أ يييية م640اإلسييييكندرية عييييام 
مييين األ حييياث  ، فالعديييدتيييم إلصيياقه  عيييد خمسييية قييروي  ال ائيييد عميييرو  واليييذيالسييكندرية 
دة عات سيي  انيي ، ويالهييا ميين فرييية ح يييرة   و ييم فريييةبتأكيد اي هييذا ماييرد   تح الدقي ة سم

، تصييرةلمن فييى مسيييرته الفاتحيية ا، فوالعكييس هييو الصييحي  "!تهييام "البرابييرةإل وهيياتر ميين اف
، ف ييد منييع الايييام قييدم فييات  اإلسييكندرية العديييد ميين النميياكج علييى عظميية التسييام  لد ييه

سيييم  لرعا ييياا الايييدد  : ف يييدأقيييدم علييييه امييي ، ويالعظمييية وغرا ييية ، ثيييمالميييديبنهيييب وهيييدم 
ارخيير  ا  أ يية عملييية إلقييت امييو  و مين لييم     أ. إي المسييل "د يية لي  ممارسيية ععييادتهم الت 

 ين واليهود  ممارسة ععاداتهم!حي سي وسمحوا للم
  ييال  : "1980" )المخطوطمماتفييى  تا ييه المعنييوي "  (A. Dain)وي ييول الفييونس داي 

ضييمه ميين مكتعيية شييهيرة ا معبييد السيييرابيوم ومييا  يياي   قو حر عادة أي  نود ال ليفة عمر أ
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اييب علييى  أي أعتييرا انييا ش صيييا، إال انييه   ة وليي لم لييك اقت ت   وقد صد  نةمدي ال  فى هذا
، إك ميييا أي رحيييت أتبيييين األمييير حتيييى و يييدت أي مييين قيييام فعييي   حيييرق مكتعييية ائىطييي    

 ايفيليييييو   وهنيييييا ال بيييييد مييييين توضيييييي  أنيييييه  ييييي اإلسيييييكندرية هيييييم مسييييييحيو األسييييي ف تيو 
 يييايهييدمها أورلقييد ، و نييةمدي ، و انت فى وسييط ال: مكتعة البروخيوي اإلسكندرية مكتبتين  

، التييييى هييييدمها األسيييي ف لسيييييرابيوم، ومكتعيييية اى المدينييييةحينمييييا اسييييتولى عليييي  273 نةسيييي 
ه ، أنيي 417" عام كتب ضد الوثنيين، م لف "   وي ول ال س أوروي391تيوفيلو  عام  

محتوياتهييييا"  ل تييييب التييييى أفرغهييييا ر النييييا ميييينب االييييي عنييييد مييييرورا  اإلسييييكندرية رأ. " دو 
ة عليييييى الفيييييت  وهيييييذا الم حظييييية سيييييا   ، شيييييرع ال يييييامس فصيييييلال،  السييييياد )ال تيييييا 
     189صفحة حدث فى منتصف ال ري السا ع " ) الذي  اإلس مى

، ووسيييلتهم فييى فييرض ع يييدتهم وما ي  د أي الحرق والتدمير  اي من عييادة المسيييحيين
: " حييرق  ييل مييا  تعييه بييورفير أو ييينص علييى والييذيدوي الثييانى را تيييو أصييد الييذيال ييرار 

، وارد "تغضييا  اليير ت ييوم هييذا األعمييال    ل ييي  دسيية ن المسيييحيي لما عييادةع  ضييد يييراغ
 – 590)األكبيير    ما قييام العا ييا  رياييوار  (Codex Theodosianus XVI,6,66: فى وثي ة

: ما  لذلك   ييول  ييى دفيييتر" فى رو را ورية   حرق المكتعة المعروفة  اسم "اإلمب 604
لثييييانى، وتواصييييلت ال ييييري ا متتالييييية منييييذ اتو طيييي   ن   دري ل ييييد تييييم تنصييييير التيييياريخ  التيييي  "

إمتييد ألييف  الييذيت الهييدم والحييرق واإل ييادة ليبييدأ مييا ا  لييق عليييه "العصيير األسييود" عمليييا
ة م التفتيييير والحيييرو  الصيييليبي شييياهد محييياك اليييذيات عصييير الظلمييي  وي صيييد –عيييام " 

 نفيييسميييع وهيييو ميييا يتمشيييى قطعيييا  –العليييم ومحاربييية العلمييياء وتحيييريم الدينيييية  والحيييرو 
 !ر المعابدت وتدمي ن حرق المكتعانهم

األعمييال التييى  انييت تتضييمن الصييراعات ال هوتييية مثييل أعمييال حييرق  ييل  و ييذلك تييم
منهييييا فهييييو    ييييي، ومييييا مبرا ييييور  وليييييايسيلسيييييو  وبييييورفير وحيييياكم بيييييت عانييييية واإل

  !شهاد فى الرد عليهامذ ورة  تست األ راء ال  معروا من
كندرية هيييييو األسييييي ف سييييي حيييييرق مكتعييييية اإلمييييين اي " :وي وقيييييد أورد المييييي را إدوارد  يبييييي 

ير كو األ يياد. الملط يية ، كلييك الايير.ء الشيير ، العييدو اللييدود للسيي م والفضيييلةلييو في تيو 
وريممممة براطاإلم قفممممول وسممممقو السيييييرابيوم " ) تييييوالى، وهييييادمالييييذهب علييييى ال الييييدماء و 

   28، الفصل ا يةالروم
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م معظييي دم ، ف يييد تيييم هييي تيييهكرو ى إلييي  نيي وعليييى أواخييير ال يييري الرا يييع وصيييل إضيييتهاد اليييوثن 
، وتمييييت محاربيييية العلييييوم ا قييييد تييييم حييييرق وهييييدم  يييياقى المكتعييييات ال اصيييية،  ميييي المعابييييد

الف رييية ليبييدأ عصيير إضييمح ل رهيييب فييى والرياضيييات والفلسييفة وتييم إغيي ق المييدار  
فييى مكتبتهييا  عملييوا الت ييدم   فمميينلييم و م ال د م  منارة للعتهر صيتها عبر العالمدينة اش

     يراا استرابوي وغ، الم  ن عاماري دة عشا لمن دررههل من و ة ير شهال
 

، ، فييأول مييا نبييدأ  ييه هييو رأ. الميي را إدوارد  يبييوي أما عن كلك اليينص العربييى المرعييوم
قل ميييع إي قيييرار ال ليفييية عمييير يتنيييا: "فيييى نفيييس مر عيييه السيييابق اليييذ ر، حييييث   يييول

 ييييية رق أحييييي  طعييييياي قين يرفضيييييو ليييييذا ،اد.ء األصيييييلية والسيييييلمية لعلمييييياء المسيييييلمينالمعييييي 
"   وهييذا أو مسيييحية تييم اإلسييتي ء عليهييا فييى المعييارك الحربييية ييية يهود ييةنصييوم دين 

  ولييييه األمنيييياء ميييين علميييياء الغيييير  ، يتمشييييى مييييع  ييييل مييييا ماييييرد تعليييييق منط ييييى واحييييد
 حكموها ى البلداي التى  قيات المسلمين وتصرفاتهم فالمسيحى عن أخ 

بيين يوسييف ن علييى الييدين أبييى الحسيي    مال  و وه،  المعلومةا  هذوإكا ما نظرنا فيمن قال  
، لو ييييدنا فييييى موقييييع "المكتعيييية الو نييييية  م1248ه /646م ي 1172ه /568)ال فطييييى 

، ليييم يبيييق منهيييا سيييو. م لفيييا 26اي ليييه : "نييية أو سيييفورد البريطانيييية" فيييى مدي لعليييم الطيييب
هيييذا ال تيييا  لييييس  اير ، غيييي " اليييوارد فييييه هيييذا الييينصخ الحكمممما ريتممأحيييدهما "أ، إثنيييين
نييييىو  م الر    ليييي لييييه  يييييص وإنمييييا تلى صييييلاأل اليييينص سيييييرة كاتييييية  414  وال تييييا   ضييييم ي 

المييأخوكة  عديييد ميين اإلستشييهاداتإضييافة إلييى ال  م تصرة أل عاء وف سفة وعلميياء فلييك
الو نييية لعلييم  تحييتف  المكتعيية! و "انيين لم   حتف  بها فييى ال تييا  األصييلىعن  ت ا  يون 

 ععييه نييية و ا متييه إلييى األلمر م بت اد قيي   وقيي  Ms A 72)بنسيي ة منييه تحييت رقييم  الطييب
   1903العالم يوليو  ليب رت فى مدينة اليبرين سنة 

أحميييد  رة  العربيييية عليييى نف ييية،  عيييع ألول مييي 1908عيييام  ، أ. فيييىوبعيييد خميييس سييينوات
 تصيير م هييو " ، و تأريخ الحكما واي "،  عن محمد أمين ال اناى وأخيهنا ى الامالى و 

ي نى المس و  ، "بأخبممار الحكممما   العلممماإخبممار تييا  "ميين  طييات  ملت مى  المنت عات الالر 
 وقد تمت مرا عته على  تا  ليبرت 
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، إك من الفرييية نفسييها ف    ل افتراء فى مغراا فيه هذا األستشهاد    أتى  الذيأما السياق  
أي  عطييييه  املعييي قيييد  ليييب مييين عميييرو بييين ا  يييول الييينص أي األسييي ف  حييييى النحيييو.   

ا وي إليهييا وال نفييع ونحن محتيي ة عليها ت الحو وقعأ قد": فى المكتعة قائ   ال تب التى
 !"ل م بها

مييا ، وف ييا لم فييى الصييراعات الدينييية حييول التثليييث، والغارق معهيي أ. إي األس ف وأعوانه
ن ميي  ال تييب لصييونهابحا يية إلييى العلييم و   ، هييم   ييدروي رد فى نفس صفحة ال فطييىهو وا

 بتدميرها!!وي الاه ء ف اموا ، وأما المسلمالضياا
ارد فى  تا  ال فطى  اي ععارة عيين إستشييهاد ميين عوم الو نص المر ض  اي الواال  ومن

 لييدتهم بنييى   تبرئييةن  عنيييهم  ، الييذي لمن ولة عن أحد اليونانيين المسيحييناإلستشهادات ا
ي الفتييرة أسرها  خاصيية و ارة  أحضث لترا اق وتدمير واقت ن حرائ ا م ل ما اقترفو   من

ا عمل نس ة ميين نة التى تم فيهياة أو حتى السح اليد  ى قال فطى علها بن   اي في التى  
نييى،   ليي كلك ال تا   عد وفاته  عييام ي  و  الصييليبية ، فهييى ت ييع فييى قلييب فتييرة الحييرو  م الر 

 م والمسلمين    اإلس    كل ما واكبها من محاوالت للنيل من
بييدأ  ، ف ييدريييةال مع ولييية هييذا الف ، ألدر نييااإلسيي مية ميين الناحييية الدينييية نيياظر مييا ن وإكا 

رة أ نرلييت هييى سييورة "،  مييا أي ثييانى سييو إقييرأ: "، وهييو ييير  فعييل أمييرهللا العر  تنريييل  تييا 
، ت  الحييث علييى ال ييراءة وال تا ييةخطييوات الرسييالة اإلسيي مية بييدأ   أ. إي أولييى "ال لييم"

   إتسييياعه ر فيييى رحا ييية ال يييوي عليييىطور وال تيييا  المنظيييو سييي مال  عليييى دراسييية ال تيييا
رسيييولنا  ب  عمييير، وهيييو مييين صييياح  ا دن وم سيييي يييية أي   ييي فر  يييل  ع ف ييييت  مكييين لعاقيييل أي

رم ،  يييأي يتفيييوا  مثيييل  علييييه، صيييلوات هللاال يييريم العليييم والعلمييياء ى حيييق ال فييي  –هيييذا الاييي 
لييى مييل ع، وعتييهواخط، وواكييب أولييى عاصيير نشييأته  الذي، ول ن فى حق الدين  فحسب
 ؟!اإنتشار 
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 دم والتدمير اإلقتالع باله
 

ة ال نسييية ميين تييدمير واقييت ا م سسيي ه الت  يي ث مييا قاميي عحيي ال ميين نتنيياول فييى هييذا الاييرء
، أ. فى روما واليونيياي حيةالمنط ة التى انصهرت فيها ون سات منها المسي للهوية فى  
 الييذياي هييو اليينمط تدمير وإقت ا ارخر  يي ل  غل اي ما مارسته من    ، وإيوضواحيهما

عبييير  ميييا عيييداهال سيييحةل ات إليهيييا هيييذا الد انييية انيييا ق التيييى امتيييداتععتيييه فيييى  يييل الم
 !ىء حوض العحر األبيل المتوسط ومدنهاا شو 

المسييييارم وأقييييوا  النصيييير وأكشيييياك إي العييييدد الضيييي يل المتع ييييى ميييين أن يييياض المعابييييد و 
 مكيين  ، بييل و ييل ميياةمن تماثيييل وأعمييال فنييي   مهتضى المدافن  كل ما  الموسي ى أو حت 

يتمشييى مييع  ييم  ال، تاييهتن  ا الث افييات والععييادات أيى التيياريخ وتنييو لحضييارة ضيياربة فيي 
لميييي را ال ييييد م بويانيييييا  والمعنييييوي "وصييييف وعيييية التييييى يتضييييمنها  تييييا  االمعييييانى المتن 

  تعه فى ال ري الثانى المي د.  الذي،  ي"اليونا
نييياي أو فيييى غيرهيييا مييين يييية فيييى اليو المعابيييد المعيييدودة المتعا ليييكت  وقيييد يت ييييل الميييرء أي

 الييرمن هييىي عوامييل يتصييور أقييد ا  ميي  ،ا شيييدته حضيياراتها ال د مييةلمنا ق هى  ل ميي ا
بييت أي ت لعييات ! إال أي متا عة تطور التيياريخ وأحداثييه تث هاالتى أتت عليها أو على غير 

م م تليييف أنيييواا األبنيييية تييياا   اليييذين كليييك اليييدمار الط يييس بيييل حتيييى اليييراليل بري ييية مييي 
 رهور المسيحية وانتشارها  ها السا  ة علىارات ال د مة وععادات اكسة للحضالع
لييك التييى تييم تحويلهييا آنييذاك وحيدة العاقييية ت ريعييا هييى ت معابد الظر أي اللفت الن ا ي م  همأ و 

 كيينتم تحويلييه إلييى  اتدرائييية سيييراكوي  وهييو مييا  م  الذيمعبد آثينا    إلى  نائس   ومنها
  ألخر.  حظته فى م تلف البلداي ام
ة ية بيييييين الحضيييييارات الهللينيييييي   مرحلييييية مفصيييييل338- 306مثيييييل حكيييييم قسيييييطنطين )ي و 
ندة السياسيييية التيييى قيييدمها قيييادة د انات والععيييادات  إال اي المسيييالييي تعيييددة اانيييية المومالر و 

 يحية  ريييق اإلنتشييار  ف ييدية لهييذا اإلمبرا ييور هييى التييى فتحييت للمسيي الم سسيية ال نسيي 
كلك وال تال لحرمة اإلشتراك فى الحرو     يرفضوي   المسيحيوي فى بدا ة مشوارهم  ايك

سيية ال نسييية والسييلطة بييين الم س ة التييى تمييتمسيياومأي الال    إفى تعاليم السيييد المسييي 
، حية  د انيية ميين الييد انات السييائدة آنييذاك، والتى تم  مو بها اإلعتييراا  المسييي لسياسيةا
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، هييى التييى  ييور. برام تانيييد المسيييحيين فييى الاييير اإلميييت ي ، م ابييل أ313عييام  فييى
وقييت خييروج نفييس الى ل فتمث حتى وإي  انت  –لك الع يدة الوليدة استمرار   اء ت تفسر  

ات  ييوال العديييد ميين الميير  ر، وهييو مييا سييوا يت يير ن تماميياسة عن تعاليم الدي هذا الم س
   لتاريخمشوارها عبر ا

هيييم   لسيييم دة ال نيسييية لسياسييية حاكقييية المهيييارة قيييدقييياا أي إت عيييا: "وي يييول  يييى د فييييتر
ية كر عسيي  لطة، وأي تتحييول إلييى سيي حية د انة وحيدة للدولةأي ت وي المسي    الوصول إلى

ى احت ت ييرض وتمحييو  التييدرين الييدؤو  التييراث الفنيي ، ر قمعية أساسالطة  ، وسوكفكات ن 
   "أتت عليهوالف ر. الموروث عبر ال روي السا  ة حتى  

، إال أي ثنييييةادات الو ضيييد الععييي  أبنييياء قسيييطنطين نفيييس خطواتيييه فيييى حيييربهم عيييعإت وقيييد 
 معابييد نة  ف ييم ميي او  ضيير دم است مل مسيرة الهيي   الذي  هو  395  –  379وي األول )تيود

  فيييتم إقيييت ا معبيييد ارتهيييا الضييي مة فيييى بنييياء  نيييائس للد انييية الادييييدةت دام حا تيييم اسييي 
، وكلييك لامييال عاائييب الييدنيا السييععةد أحيي ، و يياي قييد ما  عييد وي  مدينيية أفسييو أرتميرييي 

،  ارتفيياا عشييرين تشييوبه تعييارين يرقيياء الييذيرخييام األبيييل ة ميين العمدتييه المصيينوعأ 
الحام الطبيعى  وقد تم هدم هييذا المعبييد بتماثيل   لمرتفعة مردانة  ا  دتهقاع  و انت  مترا
 !لبناء  نائس مسيحية  ، ما ت طع الذ ائ ،  هعة المعمارية وت طي التحف

 نيييو   ايييوار  حييييرةفي ، ومعبيييد ينييية ال يييد وفيييى فلسيييطين تيييم هيييدم معبيييد هيييدرياي فيييى مد
ى سيييبيل علييي  ليييكوك ،، ومعبيييد فينيييو  فيييى  علعيييك، ومعبيييد إسيييكوال  فيييى سليسييييا بريييية

المحيطيية بهييا و سيير تماثيلهييا الحصيير    مييا  ييانوا ينعشييوي الم ييابر واألبنييية  المثييال ال
 ة  نائس على أن اضها    امقا ونثر رفات  ثثها إلوتحطيم توابيته
، أي معظييم الوثييائق التاري ييية المو ييودة ادا علييىميي ت علميياء واععليييه بييين الوميين المتفييق 

الوثنييية األخيير. المتعاييية قييد تييم  الععييادةافيية دور و هييا غير المعابييد الهللينييية الضيي مة و 
فيمييا ، ق إمبرا ييور الشيير ، ى، تيودوي الثييان لى مرسوم اإلمبرا ور المسيحىهدمها بناء ع

ن الوثنييية ميي    يييمييا دم  ييل أميير  مو عييه "أي يييتم هيي  والييذي، مي د يية 450و  408بييين 
 "  السا  ة

ل نييائس ميية اإلقاا واإلقييت  دمالهيي و  وقييد انتشييرت المسيييحية فييى بيي د الغييال بيينفس أسييل
: عيين "نها يية الوثنييية فييى بيي د الغييال"إ ميييل مييال فييى  تا ييه المسيييحية تثبيتييا لهييا  وي ييول 
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 صييرار علييىثنييية نييدهر ميين كلييك اإلميين التماثيييل والن ييوش الو    يييأمييل مييا نت ا "عنييدم
ميين   و ييل كلييك بييواعر ها وتشويهها إي لييم  كيين ماييرد  سييرها أو تحطيمهييا تماميياتاريح 

، وهييو ميين أكبيير اللينيكمتم حرق معبد   388"   وفى عام  ل نسيةادات اي قفة والاسااأل
تييم  389س ف إمبرواي فى مي نو  وفى عييام األا أحد األساقفة وأقر  ، بواعر منالمعابد

 390سيي ف وهييو   ييوم ببدا يية الهييدم بتفسييه  وفييى عييام أل، وقييد مييات اهييدم معبييد أ اميييه
وثي يية إدانيية حييادة ضييد  وهييي، "دأجممل المعابمم مممن "  يرلشييهه اكتب الميي را ليعييانيو   تا يي 

     ت هدم للتراثسيحيين وأساقفتهم ل ل ما  مارسونه من عملياالم
هييود ال ساوسيية مبرا ييور. إك تضييافرت   مت األن اض فى مامل بلييداي الشييرق اإلاكتر و 
 لتييىي ارمعيياي تحييت قيييادة األسيياقفة والعييابوات لهييدم ارثييار الوثنييية فييى م تلييف البلييدالاو 
   متهايحية لفرض  صت إليها المسمتدا

اميية قإل وستنياي فى ال ري الساد  على ما   ى من معابد وثنيييةمبرا ور   وقد أتى اإل
عابييد لما ة قييد اسييت رت فييىالسييا ع  انييت المسيييحي   كنائس ضيي مة لل د سييين  وفييى ال ييري 

، انيييي آثي فييييى ، والعييييارتنوي : العييييانتنوي فييييى رومييييا، ومنهيييياالتييييى تييييم تحويلهييييا إلييييى  نييييائس
 والتيريوي 

برسيييومات تمثيييل السييييد ة  يييدرانها  يييالم ط وتغطيتهيييا بيييين المعابيييد التيييى تيييم  سيييو ن ومييي 
ث  يييياي ، حييييي بييييو عييييودةومنهييييا معبييييد أ ، معابييييد النوبيييية فييييى مصييييرنسييييي المسييييي  وال د  

، هربيييا مييين إضيييطهاد ، فيييى ال يييروي األوليييىإليييى الصيييعيد األوائيييل يلايييأوي مسييييحيوي ال
  الروماي

ا ميين هدمييه  ييانوا ، ومييا لييم يتمكنييو ايالبلييد ففييى م تليي  اتملييي العتمييت ممارسيية نفييس و 
، لتتواصييييل ال د سييييين سييييمور رض معييييالم تنصيييييرا  حفيييير ع ميييية الصييييليب   ومييييوي  فيييي 

 لييق عليييه  ييى عييام  وهييو مييا أ ألييف م ألكثيير ميين اإلقييت ا للتييراث ال ييدعمليات الهدم و 
ية وحشييي ق ب ائ لوثييي ا  ول" لميييا اعتيييراا مييين قتيييل وهيييدم وحيييرق للنييي العصييير األسيييوادفييييتر "د  

     نظيرمن طعة ال
فييى  ييل ة  ميي ميين ارثييار ال د   ييي: "إي مييا  ريمييال فييى  تا ييه عيين "رومييا" بيييير وي ييول

ل ألحيييد ، أو بوضيييع تمثييياالصيييلعاي فيييوق المسييي تمكييياي قيييد تيييم تنصييييرا سيييواء بوضيييع 
، وتمثييال لبييولس الرسييول فييوق تمثييال ود ترا ييايأعمييدة تذ ارييية مثييل عميي ال د سييين فييوق 
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بيي  رحميية ل ييل مييا هييو آثييار قد ميية  الهييدم يييتم ناحييية أخيير.  يياي ميين  و و  ارك أورلييي م
و تحوييييل ، أدامها فيييى المعيييانى التيييى  شييييدونهات  اسييي ، أو   وميييوي   ي همتو يييد فيييى  ييير 
 !  ر  عد سح هاغيرها إلى  ي 

اميية أ. مبنييى  ديييد  عنييى هييدم ى رومييا وضييواحيها  يياي إقففييى ال ييري ال ييامس عشيير فيي 
  بتنفيذ مشيياريعه ال نسييية 1464 – 1447 ال امس )ال و ني  ا ا  وم الع  فل ي   أثر قد م

لفييورم  د مة إلى محا ر فييى منييا ق ترافيياي واالا الض مة قام بتحويل منا ق آثار روم
ين وخمسييمائة عربيية ميين تلييك   ففى عام واحد تم ن ل الفيي فى ال وليسيوم  والسيرك ال بير

 ألحاار األثرية ا
ل ييرنين ال ييامس فييى ا ط العييابواتى بيي نييوي فيي الففييى  تا ييه عيين " وي ييول أو ييين مييونتر

ارم وأقوا  نصيير ومعابييد مسو   : إي  ل تلك ارثار من حماماتعشر"  عشر والساد 
قييت ، فييى نفييس كلييك الو وال ال ييامسعين للعا ييا ني يي معاول الهييدامين التييا  قد س طت تحت  

    اي  فتت  فيه عصر النهضة الذي
ل األن يياض يييا  ح 1484- 1471) لرا ييعت اإتععه العا ا سيكسيي   الذيوهو نفس الموقف  

سييوأ  النسييعة لهييا  ففييى شييهر األا قييية ميين رومييا اإلمبرا ورييية  ف ييد  يياي عهييداألثرييية العا
 ييوم بنيياء مكتعيية الفاتيكيياي،  ييأي    نييد  ال ييائم علييىأصييدر مرسييوما للمه 1471د سييمبر 

عع الطولييم ييينص المرسييوم  يي ر ال يميية إلسييت مال البنيياء    حفائر للحصول علييى األحاييا
 علومة وما  اي عليييه، ل ن األماكن األثرية  انت منه الحفر فيهمك    الذي  ى المكايعل
نييه قييد تييم أو ييين مييونتر أ معييانى األثرييية  وي ييولإنتييراا األساسييات العاقييية ميين تلييك ال الإ

 كيييوبري  ييياي ال ييييرال قائميييا األحايييار ال يمييية لبنييياء " اليييذيوم أخيييذ مييين مبنيييى ال وليريييي 
و ييذلك ميين معبييد هيرقييل وقييو  النصيير  ،العا ييا ى  اسييمالمسييم ري ال ييوب ، وهييو سيكسييت"

لعا ييا  يياي ييينص أصييدرا هييذا ا  الذيوالطريت أي المرسوم     سكا ار ا  ولون ا   اوار قصر
 !المسيحية وعدم المسا  بهاحفاي على ارثار  على ال
دمير لمدينييييية أصيييييوات إرتفعيييييت للحيييييد مييييين كليييييك اإلقيييييت ا المتواصيييييل والتييييي  مييييين و يييييم

رام  عييدد  ييم ارثييار  الييذي، معلم  رياوارت الراضاإعت   ، من قبيلمةد  ال ية  اإلمبرا ور 
و ، ومييا وضييواحيها معترضييا علييى ت ريبهييار  فييىالعاقييية   تييب  الييذيأو فاوسييتو د. فيير 
  يياي   ترفييه ضييد آثييار المدينيية ال الييدة حتايياج حييادة للعا ييا سيكسييت الرا ييع لمييا رسييالة إ
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، لعييدة قييروي   و فس الييدأوي بيين اصييليو ات ابو ، بينمييا العيي رلت تدين وتحتنو لها أصوات  
 معانى روما اإلمبرا ورية والوثنية ر  مي نهضة بتشويه أو بتد شيدوي قصور عصر ال
 ": "أن يياض وحفييائر رومييا ال د مييةعنييوي النشييانى فييى  تا ييه الموي ييول األثيير. رودولييف 

ييييية أو عوامييييل  بيعييييية ميييين قبيييييل : " لنفتييييرض أنييييه  انييييت هنيييياك عوامييييل تعر  1897)
ه والبييرد والحيير و ييل مييا  مكنيي ار والسيييول أو حتييى األمطيي ل والفيضيينات الي ليير وا ائييقالحر 
 فييوق رد الهييدد المتعمييد إلقييت ا الرهيييب وكلييك ، إال أي كلييك اي ثر  رد فعل  بيعى  أي

وي  فعييل  شيير   بييل وال  مكيين إر يياا كلييك إلييى فعييل تلييك العوامييل وال  مكيين إال أي  كيي 
 –فييرار والييد ار ثييم ال هييو نهييب المحييال متهرواى غيي ، ف ييل مييا  يياي  عنيييهم فيي عائل البربييرق

البيرنطييية ومييا ة مثلمييا  غيييروي  أمييا مسيييحيو العصييور تييي عاو ييانوا  فييروي  العاصييفة ال
نييييت ، ف ييييد  اوات ميييين بدا يييية المسيييييحية حتييييى عصيييير النهضيييية، وسلسييييلة العيييياب  عييييدها
    !"اى التراث من نيراي وحمم بر اي الفيرو تهم وإنعكاساتها أكثر دمارا  علتصرفا

ى   إدارة المسييا ك إليي ل ربيياي الثييامن  يياربرينى قييد أرسيي أي العا ييا أو   حكييى تاري يييا ميياوم
مييين ميكيييل بنييياء معبيييد برونييير المنيييروا خمسيييين أليييف ر يييل مييين ال الرسيييولية أكثييير مييين
لتييى تحمييل ال ييد س  طيير  فييى ال نيسيية ا فييى بلد انيية ، ليسييت دمهاالعييانتنوي فييى رومييا

، حتييى أ لييق سييكاي د ميي ك الم يي  صيير الييية لن دمع، وفييى العديييد ميين المعييدات الإسييمه
 :"ل  اربرينى، فعله آ: "ما لم  فعله البرابرةةخر ساوما تلك الععارة الر 
(Quod Barbari non fecerunt, Barberini fecerunt    

، ف فيييو بيونييدو م المتعمييدالهييدرتفعييت إحتاا ييا علييى كلييك وميين بييين األصييوات التييى إ
ة ينيي أل اد. غير األمد " بتلك ا، ورام ينداسولي را ر ي كرت مل س اي  ع، و  1388-1463)

 دامها فييى بتدميرها إلسييت   قامتحوتة من الحار و التى بدلت األعمال الرخامية أو المن 
 : "ل د أصعحت شييايرات   ثم يواصل حصرته على ما ضاا قائ معانى منفرة الشكل"

ل تيييم تحويييي أي د  عييي  ،ثيييار التذ ارييييةال يييروم تنبيييت عليييى أرض  انيييت ت سيييوها روائيييع ار
رال صييرم ال ون ييورد ، ال ييي ، أمام الفورموار ال ابيتولبا و    لمنحوتة إلى  يرا اأحااره

، ولييم  كيين نييرا منهييا سييو. ال سييوة سييليما عنييد ييييارتى السييا  ة لرومييا، وقييد  يياي ئميياقا
 !  "ف د هدموا وحولوا إلى  ير، أما اليوم  الرخامية 
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م ف يييد  تييب عيييا ،انى عصييير النهضييةفنيي هر أشييي  ، وهيييو ميينللو لتشيييكيلى رفيياي أمييا الفنيياي ا
 :ول فيهاإلى العا ا ليوي العاشر عريضة    1519

 يياي يتعييي ن فيييه علييى ميين  الييذي، فييى الوقييت ات الغييوط والفنييدالشييكو ميين غييرو لميياكا ن "
ضيييياا هيييم اليييذين عييياونوا منيييذ فتيييرات  ويلييية عليييى مييين ال حميييوي ثيييروات روميييا التراثيييية 

ثرييية والتماثيييل األد لمعابيي د تر ييوا اك قيي لطت سيي  نفييسفييى ف ييم ميين العييابوات  !دمها ونهبهيياهيي 
، فييأمروا بهييدمها ن صيينعوهاانييت تمثييل ماييد ميي معييانى الرائعيية التييى  والع ود و ييل تلييك ال

؟  ييانوا  حفييروي خصييعة!  م من العييابوات سييمحوا  عمييل حفييائر إلسييت راج أرض ونهبها
 هييياحن  ط موا    يييم مييين تمثيييال أثييير. قييياتنهيييار بنفسيييها ل ييييتحيييت األساسيييات ل ل لتهيييا 

ا حاليييا حديثيية هييذا والتييى نراهيي  ل روما ال إي؟ لذلك أ روء على قول ر ي   لتحويلها إلى
فيييى عظمتهيييا و مالهيييا وقصيييورها و نائسيييها قيييد تيييم تشيييييدها  ايييير مسيييت رج مييين تتيييألق 

أنييه ، لحري العميييقدوي الشييعور  ييا –ل د ميية  وال  مكننييى أي أك يير االتماثيييل الرخامييية 
، قييد تييم هييدم العديييد ميين األبنييية اتنو إثنييى عشيير سيي   ليحييواذ  من   ،منذ وصولى إلى روما

رواق مدخل حمامييات ديو ليسييياي ومعبييد ى ميتا و ، من قبيل مبن ثرية الاميلة ال د مةاأل
تييم حرقييه منييذ  ضييعة  الييذي، ورمض الفيي ، و ييرء ميين أن ييا، فييى الطريييق الم ييد كسيييريس
! مدتييهم وأعور لفا عة لالت  كي ايلالع ، و ذلك العديد من أ راء يل رخامه إلى  يرأ ام لتحو 

، التصيييرفات ل حيييدوث مثيييل هيييذاأي   بييي  نحييين فييييه اليييذيأنيييه عيييار عليييى هيييذا العصييير 
وا ويمكيين ال ييول  ييأي هانيعييال وغيييرا ميين الهميين أعييداء رومييا لمييا اسييتطاعوا أي يتصييرف

 هييدم رومييا ال د ميية  أيييد.: "ندريه بياييانيول_ وارد فى  تا  أ هذا "!أكبر من    بوحشية
    1964" )العابوات

 
وريييية ا فيييى اإلمبرا د انييية وحييييدة دوي سيييواهتفردهيييا   لمسييييحية وفيييرضوميييع إنتصيييار ا

، ترسيي ت ع لييية  ديييدة قائميية ، وفييى  ييل مييا تييم غييروا ميين بلييداي  حييد السيييتالرومانية
، سواء فى مصر وبلداي مييابين ف الععاداتر الهللينى وم تلتافيت منا ع العصعلى  

رمييا  مكنييه أي ييي   نييية أخيير. أو  ييلث و ت  داععييا  وما  اورها ميينالنهرين وآشور      بهييا ذ  
هاى المتواصل ل ل ما أبدعتييه هييذا الحضييارات ميين تييرث كلك الهدم المن مما نام عنه  

تيييم  لغاشييم اليييدؤو  إال ميياييينن مييين هييذا الهيييدم ا    وليييممعمارييية وث افييية وف ريييية ودينييية
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ل تمثييانييرا   لييكك، و لمهييا وتنصيييرهاتحويلييه آنييذاك إلييى  نييائس معاشييرة  عييد  مييس معا
مثييال ليسييوا أو ألحييد ارلهيية لوضييع ت  ، أو نييرا تمثييال أحييدءعييذراضييع تمثييال للمينرفييا وو 
ت صيييرا طييوي  أو ، أو  ل ما أعيد است دامه  عد إنتراعييه ميين مكانييه وتعديلييه ت ال د سين
 !رخراديد   والمهم فى  ميع األحوال هو إقت ا افى المبنى ال نسى ال لوضعه
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 النصوصة المخطوطات و ادإب
 
 
ترايييد  تصييرار  والييذي، لييف المايياالتم متعمييد لم ت سيييحيوي ميين هييدم  ييه المإي مييا قييا

د وتيينعكس ، التييرال أصييداؤها تتييردمضييل لة، قييد تييرك آثييارا سييلبية و أكمه منييذ ال ييري الرا ييع
 ليهيييا  ومييين أهيييم هيييذاعالوصيييول إليييى الح يييائق التيييى تيييم نسييياها والتعتييييم عليييى إمكانيييية 

التييى تمييت  ت والتبييديلإثعييات عمليييات التحرييي  ا  ييل مييا  مكنييهتييى تمييت إ ادتهيي الق ائ ثيي و ال
، التييى ال  عييرا عنهييا السيييد المسييي  شييي ا، إضييافة إلييى غيرهييا إلخت ق هييذا المسيييحية

 ة والعلوم واردا    ن مااالت الف ر والفلسفم
ييييية ر و ا ر ، قييييام  ييييل ميييين اإلمبرا ييييور تيييييودوي الثييييانى فييييى شييييرق اإلمب 448ففييييى عييييام 

 طالييب  حييرق  ييل مييا  تعييه دار مرسييوم ،  تصيي ، فييى غربهيياالييثالث تينياي  ، وفالن انيةلروما
  أو أ. شيييييي ص آخيييييير ضييييييد ععييييييادة المسيييييييحيين 305 – 234الفيلسييييييوا بييييييورفير )

ميييال إليييى غضيييب الييير  أو أي عد. مثيييل هيييذا األ، لعيييدم رغبتهميييا فيييى أي تييي   دسيييةالم
 :  ىف رد! واتضير مسامع العشر إكا ما وصلت إليهم

(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 

  إال أي هييدم أعمييال لنصييومتبييديل ل مكنهييا  شييف مييا   ومييوي  ييه ميين تحريييت و  كيياي
لك انيول  وبييذايي ي يييه ب أندر حييد تعبييير  لييىع  مثييل "  ريميية ضييد اإلنسييانية " بييورفير  يياي

التييييى حرمييييت اإلنسييييانية ميييين أعمييييال معظييييم الميييي لفين  اإل رامييييية رسيييييخ ال واعييييددأ ت بيييي 
انيييت تمثيييل خطيييرا عليييى الم سسييية ، وكليييك  حيييرق ال تيييب والم طو يييات التيييى  ال يييدامى

ك عييييييار  انييييييت تنسيييييياه عبيييييير الماييييييامع وتفرضييييييه قهييييييرا عبيييييير المى مييييييا ال نسييييييية وعليييييي 
 !لوثائقوا ختاري ر الل عملية تنصي اصتو ، لت واإلغتياالت

، التييى ال ع قيية لهييا  مييا أتييى ن هييذا المسيييحيةة ال نسية ت وم بنسيي انت الم سسما  وبين 
وعيييودة  ييياليهود اليييذين حيييادوا إليييى رسيييالة   يييه السييييد المسيييي  مييين رسيييالة تسيييام  ومحعييية

مييع ات لملت وم ميين خ لهييم بتنصييير ا  ،  اهدت للستحواك على  عل الم رخينيدلتوح ا
فييى تر ميية أعمييال الميي را م الت عب وائها   فت هته وف ا ألب ى  تا معن  –يخ ووثائق التار 
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، ميين عيين  سييوا، وتييم إدخالفيهييا ف ييرة  ف فيو   وييت إلى ال تينية  صورة غير أمينيية
! سيييط وهييو اسييتمرارية اليينص األصييلى عنييد حييذفها، ثبييت ييفهييا لسييبب    ضييعة أ سييطر

ييير مييين   واسييتععاد ال ث و  اسيييي يييوي " لل اتييب دخ الرومييانىري تييياالإختصييار  تييا  " وتييم
لى  ولم يبدأ كلك الت عب فييى النصييوم بهييذا الاييرأة ال اسييحة إال عنييدما النص األص

 ، أ. فى أواخر ال ري الرا ع 391دولة عام أصعحت المسيحية د انة لل
نسيي ة  ينمسيي نفس الفتييرة التييى قييام فيهييا ال ييد س  يييروم بييدمن وتعييديل أكثيير ميين خ   يوه

ت ريعييا، وكلييك  ييأمر ميين  له الحييالىى شييكلعهييد الاديييد فيي ا رج يي لي ، يييلم تلفيية ميين األنا  
 تبهييا لهييذا    والطريييت أي هييذا ال ييد س  يييروم  عتييرا فييى الم دميية التييى العا ييا داميياي

تهم  ييالغالنصييومفييى ر العهييد الاديييد  أنييه بييدل وعييد ل وغييي   ر ، بييل ويعلييم أنييه سييوا ييي 
ر    واألكثيي ميين العا ييا ى أمييراء عليي ك بنيي ، ف د قييام بييذلأنه ال  عنيه  إاللتحريت والتروير  وا

 رافة من هذا أنه تم فرض هييذا اليينص علييى األتعيياا علييى أنييه منيير ل ميين عنييد هللا وإي 
، فييى عييية التييأليتديل تع مييع تعيي  ! بل وال يالوا  فرضونه  ذلك على األتعاافههللا هو م ل

وم الييير  هللا قيييد أوحيييى للحيييواريين عييين  رييييقي  يييأ، 1965ثيييانى عيييام ي الماميييع الفاتيكيييا
   تافري  ا من!! وياله د لا

، تييم اللاييوء بييععل الميي لفين ، أ. فييى أواخيير ال ييري الرا ييعوفييى نفييس هييذا الفتييرة أ ضييا
لألهييواء ماييامع وف ييا ت ييوي عبيير العانة بهييم لصييال  الع يييدة المليييدة التييى  انييت ت واإلسييت 

صييييياغة " إلعييييادة المتطييييوعينين هيييي الء "بيييي  ركبييييل  ثيييييرا مييييا  ييييرت المعييييا، واألغيييراض
ة التييى دارت بييين  ييل ميين ال ييد س  يييروم )المتييوفى عييام ر يي معيل تلييك القب ن  م  يخ،تار لا

، عليييى اليييرغم مييين أنهميييا  انيييا  شيييتهراي  410  وروفيييين األكيييويلى )المتيييوفى عيييام 420
 !ت تامع بينهماصداقة التى  ان  ال

ارة ، و انييت ععيي سييةي ن أدانتييه ال  الييذيألعمال أورياييين " وقد قاما اإلثناي  عملية " تناية 
، وت لييص إلييى تلميذتييه  يياوال 33  ال ييد س  يييروم رقييم ل طييا وف ييا –فييين عميي  لعيين ا

 ميية عبثييا تر  وهييي! مانمائيية عنييد تر نتهييا إلييى ال تينيييةعدد هذا األعمييال األلفييين إلييى ث 
"معحييث المعيياد.ء"  ا  تيي ى م دمتييه لتر ميية ن فيي   وي ييول روفييي ا ثييير ميين أ رائهيي فييى ال

عنييدما  يياي : ""اتعظيي اله ل تييا  "ر متيي فييى ت م يرو ه إتعييع نفييس خطييوات ، أنيي ألورياييين



 70 

ثييم يتر مييه  عيييد  ،  ييياي  مييرر عليييه المبيييرد اييد فييى اليينص اليونيييانى أ. م طييع فاضيي 
 !"عنهاد  الع يدة أو ما  حي   ينافي تينى ال  اد ما ،  حيث أي ال ار.ء التن يته

فييين و ر أي   "1905، حييياتهم وأعمييالهم ")نيسيية أ يياء الير فى  تا ه عن "يو نهوي ول  ارد
  أمييا  وسييتاا " يية سييواء ميين حيييث الشييكل أو المضييموي  حرييية فائ مييع اليينص  يتعامييل

ن أشيييهر الميييريفين اليييذين ، بيييي ، دوي أي نظلميييه مكننيييا أي نضيييع روفيييين" : يييارد. في يييول
،  الحييييذا اللبييييق التصييييويب األدبييييى   وم، ف ييييد  يييياي   يييي م يييييرو ، امييييا هييييو يييييدينهمكيييياي 

، عييام 32مالييدل نسييى،  لتيياريخ اا  اليية، مةالمسمميحيريممف فممى  التح" )والتحريت  اسها 
1936   

كج الترويييير والتحرييييت تنتشييير فيييى ال يييري : " إي نمييياويواصيييل  وسيييتاا  يييارد. قيييائ 
مييييالهم أعد سييييبوا مهييييارة و ييييرأة مييييع تراييييي و أي المييييريفين والمحييييرفين قييييد اكت ، ةيبييييدلرا ييييعا

 :  النسييييق العييييامأي  صييييع  تحريييييت والترييييييت إلييييى در يييية   بييييل ل ييييد وصييييل الاألدبييييية
 290  أمييا فييى صييفحة "السييواء لتعييادل اإلتهامييات هم علييىوخصييوم ال اثوليييك   دمه ست 

، ف ييد 680ع المسييكونى السيياد  عييام : " وال يو د ما هو أغر  من قصة الماميي في ول
 ييوال إنع ييادا إال ، إك لييم يتحييدثوا  لنصييوم ال د مييةواة  تاييار األنتيكيي مامع    كاي  الفعل

ة  ف ييد اإلفتراضييي  ، واألعمييالهميييةو لات ا طا يي ، وعيين الى تييم تحريفهيياصوم الت عن الن 
، ويضيييياهوي ، ويعحثييييوي فييييى األرشيييييتومضيييياهاتها كييييانوا   ومييييوي  م ابليييية النصييييوم

قيييروا أي  يييل أ ،680نيييوفمبر  13فمبر التوقيعيييات عليهيييا  ومنيييذ اليييدورة الثالثييية فيييى نيييو 
 !!قد تم ترييفها"  محاضر المامع ال امس

وال  سييكيين  ثنيينين الييو ل التييى تييداألعملت اي الرا ع حتى ال ري الساد  تواال ر ومن  
عمييال التييى ال صدر العا ييا ليييوي األول أوامييرا  حييرق  افيية األأ  447ال دامى  وفى عام  

مييا تعلنييه هييى ميين أقيييوال ع ميي  ال تتمشييى لتييىتلييك ا ! أ.تتمشييى مييع الحاي يية الصييادقة
ة خاصيي  ،ثنييية ويييعغل ث افتهييا ونصوصييهاداة الو وبييذلك اسييت ر منيياا ميين معيياوأفعييال   

   يحية التى ينساونهالذين  مكنهم ال شف عن منا ع المس سفة ااء والف ك األد  ولأ
ار وأقبييييية األديييييرة التييييى تولييييت إحت يييي  ييييية والفلسييييفية فييييى أرفييييفوانحصييييرت الحييييياة الف ر 

معيياي فييى أي الر    وي ييول  ييى د فيييتر "هييالي ييوم ال ساوسيية والرمعيياي بتن يت ت  يياالم طو 
ق علييييه اليييوم العليييم طليي عميييا ن   كونييواوأ عييد ميييا  لاهيييل يية اال ييري السييياد   ييانوا فيييى غا
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ه مييا ت ييوي  عملييية إرتييداد عيين   ف انييت دراسيية أعمييال الييوثنيين فييى نظييرهم أشييع والدراسيية
ات التييى أوحييى المسييي  ال  مكنييه أي ينطييق الععييار     نىيتغ  يذالم  أي الف  ! معتبريندينهم

   "ك الم لفاتفى تل بها الشيطاي
  في ييييول فييييى  تا ييييه عيييين 1527-1469) اكيييييافيللىمولييييو نيك أمييييا الفيلسييييوا والميييي را

: " أي العا يييا ومييية م  يييدة، ن ييي  عييين  ييياي د. سيييلربور.  معلحيييول تييييت لييييت""خطعييية 
مكتعييييية اإلمبرا وريييييية فيييييى روميييييا"  الق ر حييييي   قيييييد أمييييير   604-590ألكبييييير ) ريايييييوار ا

 غيييرابيير و قام  ه ال ييد س  رياييوار األك  الذيالعنيد  الدأ   يعاب ماكيافيللى من "كلك  و 
! إنهييم رار علييى هييدم  ييل ارثييار الوثنييية، ومن تلك المثييابرة واإلصيي نحيي المسي   من ال ادة

يحرقييوي أو و  وي ، ويبدلاتواللوح   ي أعمال الشعراء والم رخين ويحطموي التماثيل حرقو 
د ميييية  وإي  يييياي فييييى ور ال ي  حييييتف   ييييأ. ك يييير. ميييين العصيييي يبيييييدوي  ييييل مييييا  مكنييييه أ

 د مييية ا اردا  الى أ يييياشيييىء حتييي ت يييادة  يييل   موا ل يييا م يييدورهم اسيييت دام لغييية أخييير. 
 !"لهاور 

،  ائد يية الييدائرةمة العديد من المعييارك ال نسييية والعوقد عاوي على استععاد اردا  ال د  
، ميين البيرنطييية ألكثيير ميين قييري    ونييات التييى سيييطرت علييى السيياحةألا  ييةومنهييا معر 

كتعييات يييد ميين المدالع حييرق  المعر يية التييى سييمحت لهييم نهييدم أو  وهييي  843إلييى  726
لى هيييذا نيييت هوامشيييها مردانييية  الرسيييومات الفنيييية  وقيييد تيييو يييير مييين النصيييوم  األي  ث 
 ليوي األ صور. أس ف بيرنطة    الحملة

أميير قييد لييث أي ليييوي الثا: ""طييةبيرن " فييى  تا ييه عيين  (L. Bréhierه وي ييول لييويس برهيييي 
 لفييا ميينث ثييين ا ىار فيي النيي   امع الحطب حول أكاد مية العلوم فى ال سطنطينية وأشعل

 السياسييى،لى الصييعيد ، عتب الفريدة "  و اي الهدا من هذا الحملةو ات وال الم ط
نع ا يت سييبوي ميين صيي لهر ااي  ا التى  تهيسمية و ن  ورية الرو المسا   السلطة اإلمبرا
 !دينيةمات الوبيع األ  ونات والرسو 
ال تييب  تحيي  ك  ل ساوسيية   ااي و لرمعيي فى تلييك الفتييرة إلييى قيييام ا البرديكما أد. ن ص ورق  

إضييييافة إلييييى نفييييس  هييييل هيييي الء ا يييية علييييى برد اتهييييا أو  لودهييييا  ميييية وإعييييادة ال ت ال د  
بيييل  تيييب أو صيييانتها  ال علييى لمحافظييةا فيييىاوسيية والرمعيياي اليييذين  ييانوا يهملييوي ال س
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ا لتغطيييية األوانيييى أو لسيييد فتحيييات النوافيييذ، ألي أعميييال سيييت دمونهكثييييروي مييينهم  يييانوا   
 !لتعبدي عن ااإلنسارهم تلهى  ظفى ن يين  الوثن 

اإل طيييييالى  يوفييييانى بو اتشييييييو  ومييييا ميييين مييييي را تمكيييين ميييين ضيييييحد مييييا أوردا ال اتييييب
هيييا شيييعابيكها وأبواب  نيييتتيييى  اينو الاسييي    ووصيييفه لمكتعييية ديييير ميييونتى  1313-1375)

 وم الرمعيياي   ييص أ ييراء ميين الم طو ييات وبيعهييا للنسييوة بينما     ،ت را فى مهب الري 
" العصيير    ففييى كلييكتبييوا  عييل التعاويييذاليينص ليكأ ييراء ميين كحتييوي أو    ،بهيياللتبييرك 
، أو همائ نصييوم وف ييا ألهييو ييية ال يياي الرمعيياي وحييدهم هييم الييذين   ومييوي بتنا "داألسييو 

م بتصييييويب النصييييوم ي الايييييا! كلييييك ألتف يييييرهم و هلهييييملمسييييتو.  ف ييييا، و دق معنييييى أ
   ل ورالايام  عماا ة   مث   وتن يتها من أ ة شوائب م الفة للدين  اي فى نظرهم

" عممام ألممث تا ييه المعنييوي " لفرنسييى فييىالناقييد ا (H. Faucillon)وي ييول هنيير. فوسيييوي 
 ييأي الرمعيياي  ييانوا ة ل ائليي فييية ان تلييك الف ييرة ال راعيي  لييى اييب علينييا أي نت  : " 1952)

 ييات : فال تاالليل لن ل أعمال الم لفين ال دامى وإن اكها لأل يال ال ادمييةوي  وال   سهر 
العاشيير والحيياد. عشيير  لها هى أعمال أ اء ال نيسة  وفى ال ييري بن ا  ة التى اهتمو دي الوح 

ميين  خاصيية ،إال أول ييك الرمعيياي همفت ال ييدامى وف سيي  د يياءلييم  كيين هنيياك ميين أعييداء لأل
   "ير  لونىضع منهم لعملية إص م دخ 

انى ليونييييي ومميييييا ت يييييدم  مكننيييييا إدراك أي السيييييبب الرئيسيييييى فيييييى إختفييييياء أعميييييال التيييييراث ا
وإنمييا تلييك الع لييية الشييديدة  عصور الوسطى لييم  يين غييارات البرابييرة ة الى بدافال تينى  و 

صييول التييى األ م علييى ل ما  عنيها هو التعتييي ي  اة عن المسيحية والتى التع يد النا م
  ولييم يييدرك ع يي ء الغيير  فداحيية مييا خسييرا فييى وف ييا ألغراضييهمنسيياونها كيياي قادتهييا ي 

 تعل ة به الء األد اء ال دامى ات الملم طو لعحث عن اابدأ دما  تلك العصور إال عن 
أي ال تييب م عليي إ : "،  تب بود يييو عيين دييير سيياي  ييال قييائ وفى خطا  ألحد أصدقائه

ع فى ينرانة رثة مظلمة فى أسييفل إنها تاع ، الوا عة ألهميتها ة  لعناهنا ليست مصانة  ا
ييييارة    وت فييى ينماييرملحييد ايييه أ   أنييه مكيياي ال  اييروء المييرء أي  سييان فقيياا البييرج

 أعميييال أحيييد  ل يييى فيهيييا هييي الء البرابيييرة مسيييا ينهم لتلت يييىهيييذا "الميييراحيل" التيييى ي   أحيييد
   "ثروادن إعت دنا نت يمن  عيد أنهم إن ذي المث فينا  
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صف الحالة المذرية التى و د عليها مكتعة دير  وربى فييى بولد د. ليل   بينما رام ليو 
وإي ،  يياعترافهمدر يية ميين الاهييل، ء الرمعاي إلى ه الل  وصد  ل : "ال ري الساد  عشر

، إلييى إهمييال وأخطيياء. أد الييذي رأها  األميير إغلبهم ينسخ دوي أي  ف ه ال لمات التى   
   " طو ات ب  تميير ألهميتهاهذا المبيع أو إهداء إلى  الحالبل وصل بهم  

 ييروي ميير الوعلييى   يروساد نفس الحال فى  افة األديرة وعانت ال تب من نفس المص
وسييية قيييد أ يييادوا إليييى األبيييد ميييا ال  مكييين ء الرمعييياي وال سالايييرم  يييأي هييي الكننيييا إال اال  م

عيين  النا مييةات الظلميي عييام ميين  ألييفمييد.  للنسييانية  فعلييىث ف يير. راتيي  تصييورا ميين
ييية ال تعييرا شييي ا عيين التسييام  تمكنييت الم سسيية ال نسييية ميين هييدم وتييدمير آثييار ع ل

    مةال دونتاج ف ر الحضارة 
تيييم  ف رييية تشييق  ري هييا رغييم الظلمييات والتع ودر روما ييع عشيير بييدأت بيي ومنييذ ال ييري الر 

ن رام أول ميي ، من لف ر. ، العدو اللدود للامود ا 1374-1304ويعد الشاعر بترارك )
، أك لييم  اييدها ، وهو المتطلع إلى المثل العليييا ميين الامييال والصييدقمكتعاتن ب فى الي 

الث افييية  فييى المراكيير طو ييات عيين الم دأ العحييثوبيي ى  قمعيي  افيمييا  حيييط  ييه ميين منييا
، حتييى أ لييق عليييه الييععل تمييالو يييرة ليامييع المعاألد، متوقفييا عنييد  ييل  ألوروبا الغربية

ل ميييا عثييير علييييه هيييى م طو ييية لل اتيييب و ييياي أو ! و يييات"أول صيييياد. الم طل يييب " 
 منييذ ادفنهيي ء تييم    وبييدأت تظهيير م طو ييات ألسييماتشيتشييرونى فييى بلييدة ليييين الفرنسييية

حييياة  ماموعة من األعمال التييى تحكييى قصيية وهيياصرة" يخ الاا "تار ، ومنه عيد  يمن
اخيير فييى أو   حتييى ديو ليسييياي 138-117منييذ اإلمبرا ييور هييدرياي ) ايوميي األ ييا رة الر 

 ري الثالث المي د.  ال 
آليية  ، إضييافة إلييى تطييوروقد أد. ما أمكن العثور عليه من م طو ييات فييى تلييك الفتييرة

الحييياة  ، لتييد  طلييق عليييه عصيير النهضييةمييا  إبتعيياث، إلييى 1445ام عيي  نييذة مطعاعيي ال
 ،سييىفرضييها الطاييياي ال ن  دأ مسيرتها إلياحة الظلمات التىتب و  الف رية والفنية والث افية

ا عليييييى ميييييا خلفتيييييه الحضيييييارة اإلسييييي مية مييييين ت يييييدم وإنايييييايات ف ريييييية وعلميييييية ميييييادعت إ 
    وحضارية

العلميييى وإمكانيييية  والعحيييث ينتشييير العليييمأي  ف يييرة تحميييلل نسيييية ليييم ت إال أي الم سسييية ا
قييام  1542، ففييى عييام ورعصيي الرهييا و ييل مييا مارسييته ميين تعتيييم علييى ميير إن شيياا أم
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، أ. محاكم التفتير ال نسية التى   ع علييى  م دب الت ولس الثالث  تنشاء المكالعا ا ب 
 يية لهر اة  و  نيسيي ن و هيية نظيير العات ها محارة الهر  ة و افة ارراء المشييكوك فيهييا ميي 

   وامتييد تعييارض مييع مييا تنسيياه ورلييت تفرضييه لمييدة قييروي ، هييى  ييل مييا ي ينييا مييا رأ –
  إليه المسيحية من بلداي  محاكم التفتير إلى  ل ما امتدت  وكنف

" أ. قائميية ال تييب التييى  منييع ال رسييى اإل ممدكسبدأت  عاعة  تالوج "  1543عام  وفى  
، ينيية ترانييتمدع ميي ، إنع ييد ما 1545فى  أ.    ،راءتها  وبعد عامينالرسولى أتعاعه من ق

كى علييييييى ثييييييورة اإلصيييييي م لي ثو ، ويعييييييد  مثا يييييية الييييييرد ال ييييييا1563إنتهييييييى عييييييام  الييييييذي
م لألتعيييياا   ييييراءة ال تييييا  سييييماال دمعيييي  : معيييييةتية  وميييين ضييييمن قراراتييييه الالبروتسييييتان 

،  ييلي   يياهلل عيير و االم ييد  إال  مسيياعدة قييس لي  ييد علييى ترسيييخ ع يييدة مسيياواة المسيي 
مسييي  ودم اليتحييول فييى معييدة األتعيياا إلييى لحييم   ذيليي االنبيييذ  ال بيير و     فىلمسي وحلول ا
ذ  يييدة منيي تييى  انييت ت ابلهييا هييذا العوهييو مييا يوضيي  مييد. اإلعتراضييات ال ! ح ييا وفعيي 

 !وصياغتها فى الماامع األولى حتى ال ري الساد  عشر   قهاإخت 
برا ييور اإلم اترار ذ قيي نيي  سسة ال نسية  حرقه وتييدميرا موإكا ما قمنا  حصر ما قامت الم

األعمييال التييى تمييت إ ادتهييا م  أهيي ، لو ييدنا أي أول و األكبر واألساقفة التييا عين لييه  دويتيو 
ة وما يتم بها ميين تحريييت حي المسي امة ضد عات الهك التى  انت تتضمن الصرا هى تل

ت عانيييية واإلمبرا يييور : أعميييال سييييليو  وبييورفير وحييياكم بيييي ، ومنهييياوتغيييير للنصيييوم
  ولياي   

ن   فى  تا ه عيي L. Rougierمعى الفرنسى لويس رو ييه )واألستاك الااث عاح ال  وضوي 
   مكننييا قييييا" : 1925 ميية والمسيييحية األوليييى" )، أو صييراا الحضيييارة ال دسيلسيييو "

، ال  حرقهييييييا  تييييييا  بييييييورفير المعنييييييوي "ضييييييد الرقا يييييية ال نسييييييية  ذرييييييية  انييييييت كيييييييت
و  األولمبييى ا  ل ميين ميتودييي هب قام لتى ، وإتما إ ادة الردود اإختفى  الذي  المسيحيين"،

 أربيييييعو. الود سييييييا وفيلوسيييييتورج  وليييييم يبيييييق سييييي ن مييييي  أبيييييوللينيرصييييير. و يوسيييييبيو  الاي و 
إستشييهادات ضييم  ضييعة    والييذينس  تعييه مكيياريو  مييا    الييذيم طو ييات ميين الن ييد 

، فى ال ري الساد  عشيير ال تورمن بورفير والم طو ة التى إ لع عليها فرانسوا د. 
  ييانو  ار إليهميياييياي  يياي قييد أشيي  تيياي أخر    وم طو 1637و  1552ن ا بييي إختفت فيميي 

ييير مونييت فييى دداها فييى  وريليييانو واألخيير. ، إحيي 1492و  1491كاريس فيمييا بييين سيي ال
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م  للعيييالم الفرنسيييى  1887ن العثيييور عليهيييا  وفيييى عيييام د مييي كن أحييي ، ليييم ييييتمسييياردو  سييي 
لمكتعييية ا نييياءأم دحييي ، أ، و انيييت مل يييا ألبوسيييتوليد  طو ييية مكييياريو بلونيييديل بنسيييخ م

إختفييييت ميييين مكتعيييية أثينييييا "ألسييييعا   مء   األ ييييراا مبتييييورة   وو ييييد أنهيييي ى أثينييييالعاميييية فيييي ا
   "ناك، وف ا للعاحث هار الهوتية"

 تييا  سلسيييو   أنييه أول تح يييق متعمييق قييام  (Labriole) وقييد وصييف العاحييث البريييول
أروا  "أنييه : ييولفي  (E. Puech)د المسيييحية  أمييا ال اتييب إميييل بييويخ  ه أحييد الييوثنيين ضيي 

د ميييين  انييييب الييييوثنيين ضييييد ن يييي ن  ييييل مييييا تمييييت ممارسييييته ميييي م ميييين بييييين وأعنييييف هاييييو 
، فهيييييييو إسيييييييتمرار م ح ييييييية اد  شيييييييىءستشيييييييه   وإي خر نيييييييا مييييييين هيييييييذا اإل"المسييييييييحية

سسيييية الوثييييائق التييييى  مكنهييييا أي ت شييييف عيييين حاي يييية وخعا ييييا تلييييك الم  ات و م طو يييي ال
 ال نسية    

ير فيييس المصييي د عيييرا ن لييييين" ف ييي ي الال"ضيييد : المعنيييوي أميييا  تيييا  اإلمبرا يييور  وليييياي 
إي هيييذا ال تيييا   ييياي : "ل بيييورفير  ويوضييي   يييى د فييييتر قيييائ مييياأعالذىتعرضيييت ليييه 

ليييه ميين أسماء الذين قاموا  الرد عإلى  تندناسرا لمدة ستة قروي ت ريعا إكا ما اس  داوليت 
ا  التيييييا عين يل تثناء رد سيييييير لل نيسييييية  وحتيييييى هيييييذا اإلنت يييييادات قيييييد إختفيييييت  اسييييي  ال تييييي 

 التى تحدث فيها عيين حييياة  سييوا قييدو   ر. السكندالمدافع    ات هذاإال أي  تا    ر. دلسكن ا
مييين  لعدييييدة  ييياإلمبرا ور  وليييياي قيييد تيييم اسيييتععاد ال اصييي ، بيييل إي المراسييي ت اإختفيييت

   أل راء منها"ا
أ ييادت  ال نسييية قييد ، فتكا مييا  انييت الرقا ييةا مغراهاونطالع فى  تا  د فيتر معلومة له

النصييييوم العبرييييية  حييييو م نهييييا لييييم تييييتمكن ميييينفت، ال د ميييية وثييييائق ييييد للالن  عمييييالكييييل أ 
اد أ يييراء  عينهيييا مييين التلميييود، وهيييى سيييتعع، وإنميييا قاميييت  اهيييا  ال اميييلالحاخاميييية وحرق

ك وأعضيييياء محيييياكم ، وكلييييك سييييواء  أيييييد. الرقعيييياء ال اثولييييي  يييية  المسييييي علالمت  األ ييييراء"
   " م التفتيركمحا  ر الالضغط عليهم عن  ريق  ، أو  أيد. اليهود   التفتير

عيييدوا للميي را ف فييييو   ، و ييايثيييرة ل يييل ميين  وسييت الطبييير.   التفييت أعمييي خ ك اذلوبيي 
و  رفيلي كا وسيييي أعمييييال أكثيييير ميييي رخى العصيييير الرومييييانى ميييين أمثييييال سيييييني ، و  وييييييت
 والعديد غيرهم  أود فيو   اسو و   وروستيكو   وروفو 
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ا  ة حرقهيي ة إلى در ادت   ادا التسام  وعدم قبول أ ة إنت وفى هذا الاو المشحوي  عدم 
حييا ر  اتايتبها الم رخوي ال دامى أي ت ،  يت أمكن لتلك النصوم التى  هادت اأو إ  

 ؟ال رارات اإلمبرا ورية والرقا ة ال نسية
ء عملييية "توفيييق" و"تلفيييق" لمييا  فيييتس أنهييم قييد حيياولوا فييى البدا يية إ ييراد  ييىضيي  ويو 

يييات مل عمييوي ،  ما  انوا   و مالحهت لصك بتعديل أو  تدخال إضافاوكل  ، مكن توفي ه
ة م تحريييت لليينص فييى  ييل نسييخ أعمييال ومفروضيية ميين  سييع اال ييدامى وف ييا ل طيية معييد 

ار المسيييحية بييدأوا بتعييديل  عييل إنتصيي  ، عنييدالايييادات العليييا  وابتييداء ميين ال ييري الرا ييع
  وهكذا يتم نس ه،   ذيلاف رات ثم  صع  هذا الارء المعد ل هو األصل  ال

 5قييم وات هاميية فييى الحوليييات الرسييمية ر فايي د  و : و  وهيأخر.     ةاي و ح  حظويمكن م
، وغييييا  أ. نيييص متعليييق 31و  30مي د ييية وعيييام  29ام عييي ، التيييى تتنييياول نها ييية 6و 

،  مييا هييى واردة اخيير أ ييام  سييوااألعييوام المعاصييرة ألحييداث أو  وهيييمييا  ة تمابهييذا الفتيير 
 عهلعمليييات صيي  افيهيي  دارتة تلييك التييى ميين المفتييرض اي ت ييوي خاصيي ، و فييى األنا يييل

     ل ي نالها وثي ة خارج ما  تبوا فى األ   إك ال تو د  ثه  ما   ولوي عب و 
أعميييال ة فيييى الفتييير ويمكييين م حظييية كليييك أ ضيييا مييين غييييا  النصيييوم المتعل ييية بهيييذا 

، من  ثييرة  ولو المذرية التى تو د عليها أعمال فلليو   اتر   ، أو من الحالةتاسيتو 
 ة  محاكميية  سييوا وصييلعهمتعل يي اء ال يير ألاا اضييي ا     فييع مييا  ييه ميين ت عييب  ييالنص

 تم تحريفه   د ق ، فتي ما لم  مكن بتراالمرعوم
رضييية البتيير   ييد فصييوم ي وي  ييد  ييى د فيييتر إي  ييل هييذا التشييويه الم حيي  فييى الن 

ل عملييية رقا يية إنت ائييية : "إننييا حييياالمتعل يية ببدا يية ت ييوين المسيييحيةالعمييد. للنصييوم 
ات الضييائعة  انييت  حاء  ييأي الف يير  راء للستععاد أ اة  اوسل سا  امقي :  تمت عن  ري ين
سييواء ألي  –فييى حييين أنهييا  انييت ال تتحييدث عيين هييذا الموضييوا ، اتشييهد بو ييود  سييو 

 ضفو على و ودا أ يية أهمييية ، سييواء   ، أو ألي المعاصرين له لمدامو و    سوا لم  كن
أو  ادوا  صورةأشد ق رخوي الم  ة صياغة هذا األعمال ألي ه الء ساوسة  تعاد ايام ال 
ة لتلييك التييى تفرضييها األنا يييل  لفيي  ال نهم  انوا يتناولونه  صييورة م إلى  سوا ، أخر.  

 أعميييييال تاسييييييتو  وفللييييييو ذيب" و"تشييييي  إي إختفييييياء ماميييييل أعميييييال هييييي الء المييييي رخين
، ت تلف عيين تلييك التييى وقائع  عينها  اتر ولو   اي الغرض منه التعتيم على صياغة
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، فييى لنا و هة النظر المسيييايةإي األنا يل ت دم   ،وبععارة أخر.    ا سو   نصار  دمها أ
أي الميييي رخين قييييد تنيييياولوا أحييييداث تلييييك الفتييييرة ميييين خار هييييا  فييييالم ح  أنييييه ال  حييييين

مييا  : إيا ور  لياي ين روي مصييلو  بييي  س البنطييىبورفير وال اإلمبر     واليلسيو س
، هالمفتعييييل ميييين حوليييي   بلصيييي اكلييييك هييييو    ومييييا ينت دونييييهين رونييييه هييييو تأليهييييه وبعثييييه

   "وا ش صية تم تاميعهاويعتبروي  س
، ل ييل ذنا سييلبيات الموقييف ال نسييى ميين خيي ل هييذا الحصيياد الشييديد اإل اييايأخيي  مييا وإكا

، فميين عمليييات حييرق وبتيير وتحريييت وتبييديلاألصييول ميين م و النصييو منييه  مييا عانييت
ر مييين ال ثيييي ا دد مييا  حييي  –رقا ييية ال نسيييية قيييد تمييت بهيييدا واضييي  محيييدد أي ال الواضيي 

نيييه أي  ميييس  يفيييية ت يييوين  مكميييا : إ يييادة  يييل ، هيييو ا هيييذا الارئييييةذين تنييياولو العلميياء الييي 
ريييية اإلمبرا و  لدوليييةمية لونسييين نشيييأة المسييييحية  وإي اإلعتيييراا  المسييييحية  د انييية رسييي 

ل من العداء وعدم التسييام  الييدينى الييذ. قد أس ط على العصور ال د مة واب   391عام  
 !ضاراتالح خ ري تاى    ة له فال سا

، وكلييك رييفييهر معييالم التيياريخ وت سيية ال نسييية فييى تغيييي حكم رقعيياء الم سف عام ت فلمدة أل
التييى  إلعتراضيياتوعيين اخلييية  استععاد  افة األعمييال التييى ت شييف عيين الصييراعات الدا

 م ى فيييى النصيييوم المتعل ييية  العهيييد ال يييدواكبيييت مسييييرتها، وأنيييه قيييد تيييم الت عيييب حتييي 
روي عمال الم رخين األساسيين فى ال يي  ادة أ موا  تا   ما قاهوا ب ليس  رةشاواستععاد إ ة إ

إلييى  29، خاصة اسييتععاد فتييرة أعييوام ميين ، يما وصلنا منهييا قييد تييم الت عييب فيييهلىاألو 
    سواد بها  ى و   ، الت 31

مييى إلييى انت تتم وف ا لبرنامن رقابى شديد ير مما  كشف عن أي عملية اإلقصاء هذا  
األ ييياد. العابثييية بنسييياه عبييير  ت: ميييا قامييي هيييىواها دوي سييي نهيييا  عي  ظيييرن  فيييرض و هييية

م  كافة الوسائل  على  اامعالم ، بييل فييى أغلييب األحييياي مر العصور  كل  بروت وتحك 
  رحمة أو التسام ال  ا عنرا شي  صورة وحشية ال تع
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 محاكأ التفتيش
 

ي ح  ا التاريخ الدموي للم سسيية ال نسييية حتييى بييين المسيييحيين الذين  عرفو ما أقل عدد  
 ة علييى مييير العصييور  مييا أ ل ييوا عليييه اسييم »محييياكمنيسيي م ال عط اسيي أنفسييهم   ف ييد ارتيي 
، وهييي يملتعتيي ااصييل وتتعييع السيياحرات وتو  ةي يب لت ييود الحييرو  الصييل؛ التفتييير الم دسيية«

 الفهيييا بتهمييية فييييه  حيييرق  يييل ميييا ومييين   فيييي الوقيييت اليييذي ت يييوم  «هللا محعييية يأ»تيييردد 
ا، وهيي  ، أحبييوا أعييداءكم»رة ععيياوك تليي ي الهر  ة ف اي   سان وي عذ  وي  تل أو   حرق حييي 

ت وتمحييو فييا لالدينييية السياسييية وتحييرق الم  ييوض الحييرو ورلييت ت  !« ييار وا العنيييكم
، وتتواصيييل رييييت فيييي النصيييومح  عيييب وت  يييه مييين ت  ميييتقا ميييا لأ ييية آثيييار تثبيييت  ييي 

 عة   اللع
اليييذي  «ربنيييا  سيييوا»ل يييد تميييت إ يييادة م ييييين العشييير  معار ييية مييين يرعميييوي أنهيييم خلفييياء 

ضييي   «خلفييياء الييير »ن  طل يييوي عليييى أنفسييهم ميي  معرفيييةوا، وب ابتييدع اا عوي األتعييي ل ييي     
رقييونهم فييي غيا ل مييا واقييت ا  يي  رواتالثيي  بينمييا   ومييوي  امييع تلظلميياا هييبللاهييل وي غ 

ته مييين ت ال نيسييية م ييييين العشييير لفيييرض ميييا نسيييا    ل يييد أ يييادرض أغراضيييهممييين  عتييي و 
ب والفرييييات  ايييية كاكيييي رائم واأل، وتاييييم ألكثييير مييين أليييف عيييام مييين الاييي ع ائيييد والهيييوت

 ينية والمدنية االستحواك على السلطتين الد
ب ع الشييعيييل، ومنيي نا اإلة اءقيير  نسية هو منع األتعيياا ميين الة  وأول ما قامت  ه الم سس

 ص ميين معرفيية مييا ت ييوم بنسيياه أو تغييييرا فييي تمكن أي شيي حتييى ال ييي   ،تعلم ال راءة  من
  وقييد وصييف الملييك خري لتييادييين عبيير ا؛  حيييث تحولييت إلييى هي يية ميين الا النصييوم

لرأفيية والرحمييية ا ا تحييت ثيييي »، ر يييال محيياكم التفتييير قيييائ  : فيليييب الرا ييع مليييك فرنسييا
   «اا عن الدين!م الدفية برعإل رامل اعماألثر ا ا  أكقاموا  ارت 

؛ إك نطالع في أحد النصوم ال نسية في ال ري الساد  عشر أي أحييد ستمر التعتيماو 
حفيياي علييى    كيفييية ال1555إلييى  1550الييث )ميين   الث يوليييو د نص  العا ييا  ال رادلة ق

 السلطاي ال نسي قائ  :
ى متهيييا إلييي م  بتر  أال  سييي و  ييييلنا  األ هيييي لغييية ظيييل اللغييية ال تينيييية وحيييدهات  أي" ايييب 

 رأ في ال ييدا  ال در ال ليل الذي    في البلداي ال اضعة لسيطرتنا، و   ثة إالاللغات الحدي 
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ال ييدر ا اكتفييى الشييعب بييذلك لميي لمريييد  و ااءة اميين قيير  ي أحييدي نمنييع أ، وياييب أكيياا  
حكم فييتي مصييال  المييا حيياول قييراءة المريييد  يينل فييتي مصييالحكم سييوا تردهيير، ،ال ليييل

ا عييين أي ا فهيييذا ال تييي   عيييانيت سيييوا  ا  تيييا  آخييير، هيييو اليييذي سييييالب علينييي ، ودونييي 
 عنا ييية ي شييي ص العصيييياي والعواصيييف التيييي قيييد تيييأتي عليييى  ياننيييا؛ إك ليييو تفحيييص أ

 نيسييييييتنا سيكتشييييييف  سييييييرعة  اريخ  الم ييييييد  وقيييييياري التييييييواريخ مييييييع تييييييو  تيييييياال يمتعييييييال
الم ييد  بييل  تييا  م العييالي مييا تععييد عيين ت بوضييوم أي تعاليمنييا عييادة  ر. وييي التناقضييات، 

سييوا  عمييل بيي  هييوادة علييى  شييف   وإكا أدرك الشييعب كلييك فمعهيياارض ثييير ا مييا تتعيي ك
لك ميين المهييم إ عيياد لييذ      لعييالم )رية و رامية ا، وعندئذ سنصع  موضع س  كل شيء
  «ثير الص بن  الممكن حتى     د  عن أيدي الشعب  أكبر حرمال تا  الم
 يياي األسيياقفة  لتيياريخى كلييك ا؛ إك حتيي ارسييمي   تيييرتفالم اكتم إنشاء محيي  1231وفي عام  

دة  كافيية   لذلك قرر العا ا إنشاء م سسة مست لة مييرو   ةاهم الذين يتولوي مصير الهر 
هييودي ومسييلم أكثيير ميين مليييوي ي والهر  يية  وقييد قامييت  حييرق سييحر ا الائل القييت الوسيي 

 اقية إ مانهم   هم وكلك الرتيابها في مصدير نصكاي قد تم ت 
ا تع ل نيسة أا  ن رم ت لو    بييل هاكم التفتييير لهييا أو أنهييا هييي التييي ابتييدعت م محيياعييية نظييابد 

لعاشيير يييو  اا ييا ب إك قييام الع ر اسييمها ف ييط  ستحاف  عليها حتى يومنا هذا مكتفييية بتغيييي 
ب الم يييييد  كتييييي لما»فتيييييير الم دسييييية إليييييى اسيييييمها مييييين محييييياكم الت بتغييييييير  1906عيييييام 

لانيية »إلييى هييذا االسييم تييم تغيييير  1965  مي عالثان ع الفاتيكاي اي ماموف  ،«للتحاي ات
ل أي التي  اي يترأسها ال اردينال راترنايير لمييدة أربييع وعشييرين سيينة قبيي   «ع يدة اإل ماي

 عشر  اسم بند كتو  الساد    ي تحتالحالا ه العا ا يتم انت  
طيية عييابرة فييي تهييت وأنهييا  انييت  مثا يية غلان د ويتصييور الييععل أي محيياكم التفتييير قيي 

وقيييائع دخليييت تعيييذيب واقيييت ا ارخييير  لهيييا ال تيييل والفيييي واقيييع األمييير،  –ن  ييي ، لخالتييياري 
ومنييا اري هييا حتييى ب ة لتواكييب  ييل ت الم سسة ال نسية منذ بدا ة مشوارها في روما ال د ميي 

د م اليييذي ل ييي ا ي العهيييد، وفييي ق النيييا  أحيييياء متأصيييلة فيهييياوبدعييية المحرقييية أو حييير  هيييذا،
 هنييييية  وك ييييي   مييييييع»: انيالثييييي  كو لملييييي نيييييه؛ إك نطيييييالع فيييييي سيييييفر ااسيييييتمدت و ودهيييييا م

 م«هناك على المذا   وأحرق عظييام النييا  عليهييا ثييم ر ييع إلييى أورشييلي المرتفعات التي  
(20:23   
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، وهيييي فيييرق ال تفتييييري مناصيييب محييياكم المنيكاواليييدو  يكافتيييا الفرنسيسييي وقيييد توليييت  ائ 
  ع   وبييذلك أصيي تهم لرومييا ف ييطأصييعحت تععييي  1244ومنييذ عييام   هامة  م سسييات ترال قائ 

ا  الروميييية سييية ني لل ا مييين الر يييال التيييا عين لهييياحاي  يشييي    وميييا إي تيييم إقيييرار اسيييت دام ايييي 
أو  ت راجك السييي ، وكلييي 1251ا يييع، عيييام ا إينوسييينت الر التعيييذيب رسيييمي ا   يييرار مييين العا ييي 

شييية  تييداا أدواتييه ووسييائله الوح اب ي ى تمييادوا فيي ، حتيي علومييات أثنيياء التحاي يياتاا المانتيير 
ن معلومييات ملف يية  أمييا تنفيييذ ميي  ما تريييداعلى  ل  صل  تح ر  تي تفوبذلك  انت محاكم ال

يسيية لييم : إي ال ن قييولكم الموت نفسه ف انت تحيله إلى البوليس المييدني حتييى  مكنهييا ح 
ا   ت تل أحد 

ليصييي   اءنسييي والثانيييية عشييير للسييين الرا عييية عشييير للر يييال اكم قيييد حيييددت المحييي انيييت  و 
دتقيييد و    إال أي محييياكم أسيييعانياماسيييتاوابهم ومحييياكمته ن سيييين و عليييت سييي الان بيييين  حييي 

كن محيياكم التفتييير ميين محاكميية ميين هييم دوي العاشييرة، العاشرة هو األنسب، ول ي تييتم
تمت إدانيية لمرا ع أنه ورد اة  وت صي على الطفل أو الطفلي  كوي هناك و كاي  اب أ

 سم   التعييذيب ف ييد  يياي   وإي  اي السن ال سا عةالن را  ة في سأ فال على أنهم ه
وي شييرايين ض  ه ماء دافييئ ويوث ونييه ثييم   طعيي الطفل في حو  وضعي ب رو  أم  مفتشوي ال

 !«رحيمة»  وبذلك  موت الطفل موتة  يدا
 يييأمروي  انوا،  ييي «ة ال اتيييار  ييي هر »ا  بروتهيييا أ يييام اقت عهييي  محييياكمت هيييذا الول يييي تثبييي 

د نييب ء، وبعييد إعيي ي أنهييم قيي لتييوا ميين براثنهييا، خاصيية الأفن  ييتخراج  ثييث المييوتى الييذي 
و مييا تييم اتعاعييه فييي   وهيي ميداي السوق ثييم يييتم حييرقهم  ىيتم سحلهم إل  ة هرا وهم  ماتوا  

  أوروبا وفي أسعانيا
  انياتييير هييي وأسييع تفالكم  لت فييي أراضيييها مايياير محيياوت يية التييي انصيي وتعييد فرنسييا الب 

الشيي ص وتعذيعييه ول  افييية ليييتم الاييعل علييى اهيي م وقييد  انييت ماييرد اإلشييارة   طييا 
ا  وقتليييه أو ح  تيييير فيييي بليييدة ميييا حتيييى ييييتم لتفة اعربيييات محكمييي ل صييي أي ت وميييا رقيييه حيييي 

لهيييييم  رميييييانهم  وتتيييييركار األهيييييالي  الوشيييييا ة  المنشييييي ين أو الهرا  ييييية وإال ييييييتم ح إخطييييي 
 الااني  واعية    ي يت دمم ا لشر يو المحكمة مهلة خمسة ع



 82 

ا إلييى محاصييرة ال اهييدت   و انت هذا المحيياكم ي  نييو  تييار واأللياييوا والفييودوا فيي ا أساسيي 
الثيييالوث  ويرفضيييوي بدعييية تحيييول  المسيييي  وف يييرة لييييهتأ رفضيييوي  يييانوا ي ين ليييذا ا،فرنسييي 

 نهم! وح  ا وإال يعطل إ مادم المسي  فع   األف ارستيا في معدة األتعاا إلى لحم و 
 دام أفظيييع وسيييائل التعيييذيب سيييت ا يييية اليييرقم الاياسيييي فيييييسييية ال اثوليكوقيييد ضيييربت ال ن 

والهييدم والتييدمير تصييا  واالغوالتعييذيب  ،عرقيييل ال عامة، وال ت   ، وفي ال تلوالتفنن فيها
 عليييى الممتل يييات، ل يييي تفيييرض قوانينهيييا وع ائيييدها وتسيييتولي  يت يلهيييا ع يييل صيييورة ال

ريايييا وفييي الغيير  وفييي الشييرق وفييي إفا في دهستهتها و واألموال   ف م من شعو  سح 
، اقرةوقيييد حطميييت  يييل الع يييول المتفتحييية والععييي  عيييالم!ميييريكتين وفيييي  مييييع أنحييياء الألا

لييع ال ييري الثيياني اء والصيييدلة والفلييك وغيرهييا ابتييداء ميين مط ال يمييي العلييوم  دم  عت ت يي ومن 
 ر الها     شار العلم بينعشر مع ترايد انت 

ة نييييي عدالتييييي  ييييانوا  سييييت دمونها العييييرو  المذيب التعيييي  أدواتوميييين أشييييهر وسييييائل أو 
لسييدادة اق، و  يياكو تى االحمرار، والناا الحديدي  عد تس ينه ح المد اة  ال نا ر، وال 

حتيييى الصيييراا، والطيييوق الحدييييدي حيييول  فيييك الضيييحية فييي   مكنيييهت تفشيييخ لتيييي  انييي ا
، عضييياءخ األ، وفسييي ، والتعيييذيب  الميييياا أو  النيييارد ن  المسييياميرالرقعييية، وال رسيييي المييي 

ى سييبيل المثييال ال ؛ وكلييك عليي والميياء المغلييي م،ته سيي ونه للميي والرصييام السييائ  الييذي 
   الحصر  

هب  ييرء ضيي يل عليهييا بينمييا يييذ ة تسييتوليت ال نيسيي نيي لييه ف ااوأمو تهم أمييا ممتل ييات الميي 
لتوييييع هييذا  ييأي خييص ثلييث ا بتعييديل نسييعةكسييت التاسييع  سي منها للوشاة   ثم قييام العا ييا  

رة للالمصيي  مييوالاأل ال رسييي الرسييولي وأعضيياء ن بييي ت اسييمها فيمييا  ، والثلثيياي يييتمملييكاد 
 ا   لضحا  اعدد  فاا ن مصلحة أعضائها ارت ؛ لذلك  اي ماكم التفتيرمح 

راءات المتععيية سييرية وال  سييم  للمييتهم  موا هيية ميين وشييى  ييه   و ييم ميين اإل يي  و انييت
اعت ييالهم   بوا سييب  عرفيي  لهم أو حييرقهم أحييياء، ودوي حتييى أيم تعييذيبهم وقييت أشيي ام تيي 

 ل للوشا ة  أهاليهم ا المحاكم است دام األ فاهذه  ومن أ شع ما استعانت   
 ميية؛ حيييث يييتم تعييذيبيييادين العا ييام فييي المارق ت ح الم  انتومن قبيل ترويع الشعو ، 

 عاي لرموال سس وا واألساقفة الرسميةوحرق المعت لين  حضور السلطات 
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ي:  ورولو ريه لاال  ا على  تا  أند  يويكف ن و   «الميييةع يييةهماية ألمانييية وهما »الم ع 
 لطييولىاادي األ يي ك المحيياكم التييي تمثييل إحييد. م التييي ارت بتهييا تليي الييذي يتضييمن الاييرائ 

   ل نسيةللم سسة ا
تعيينييه ي تييم ، الييذومن أشهر مفتشي هذا المحاكم ال س الدومنيكاني توما دي تور مادا

 يبعييذئل الت ا ال س  است دام أسوأ وساذام ه، وقاشطالة  أسعاني في مدينة ق  1482ام  ع
  متل يييياتهم  ونطيييالع فييييي  تييييااالسييييتي ء عليييى أمييييوالهم وم،  ميييا قييييام   ضيييد المسييييلمين

من المسلمين أحييياء وتعييذيب   8800أنه قام  حرق    «م تور ماداالتعذيب أ ا»لي  لرتين ما
 الحياة   أو سانهم مد. 9654
، قبييل 1498، انتهييى منييه عييام ذيبالتعيي   صييياغة دسييتور ل سييتاوا  و يفيييةقييام وقييد 
ور تصيعه أثناء التعييذيب يل المتهم مس ولية أ ة  س: تحمام  ومن أغر  ما  ه عه  وفات 
   عه من قول الحقإي مات المتنا هت وفا  حتى  أو 
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 قتل الساحرات 
 

قتيييييل »ت ا ميييييا أ ل يييييت علييييييه ليييييى دفعتيييييين القييييي تصيييييدت ال نيسييييية ال اثوليكيييييية عل يييييد 
ص ميين اليهييود الييذين  للييت ة ضييمت فييي واقييع األميير اارة فضفاضيي ععيي هي  ، و «تالساحرا

، و يييذلك اييييدر ا يت تشيييار ، واليييت لص مييين اإلسييي م اليييذي  ييياي ان انوا يرفضيييوي التنصييييركييي 
ر والفيييودوا والعاومييييل والبروتسيييتانت، و يييل مييين  ييياي يتايييرأ عليييى لص مييين ال اتيييااليييت  
ال ت تنسييياه  يييو  انييي   يييل ميييا ي يييالفالرسيييولية وع ائيييدها أو  مييييةلرو اا سيييةي فييية ال ن م ال

  لطرق والوسائلوالحفاي عليه  شتى الها من فرض سلطانها  د  ب     ف اي المشوارها
، وانتهييت مس عشييرال يياي مطلع ال ري ا في فرنسا في  مت رساحراوقد بدأت محاربة الس

ارق رلت مت دة حتى ال ييري   إال أي المح   رار من الويير الفرنسي  ولبير  1682عام  
 التنوير  صرع قف إال فيدا والنمسا، ولم تتو ولن في ب   الثامن عشر
ه تيي ي تح سييترو ا ضحية كلك العنف اإل رامي الذي  اي ال نسيوي يت رياء راحو و م من أب 

اي دارك و يييل دي ، ميين قبيييل مييا حييدث ل ييل ميين  يي ياسيييةلدينييية أو السفييي خ فيياتهم ا
ا بدينييه تم يياي مي حييين أي  يي   منهمييا السييحر وال فيير فيي  قتهمييا بتهمييةحر ن اللييذي ريييه  سييك 

ا وما واكبها من قه  وأدت هذا ال ضا  ولة المسيحية قبل حر نالماو لب الحصول على  
 ر لع بين الاماهي هلمن ا و    محاكمات رالمة إلى خلق

لر يييال  وقيييد أد. تراييييد االعتراضيييات عليييى الع ائيييد ال اثوليكيييية وبيييذا الحيييياة الصيييارا
ة والسياسييييية إلييييى تحييييالف ييييي  تماع ، إضييييافة إلييييى االضييييطرا ات االة وماييييونهمال نيسيييي 
صراعات بدال  ميين محاوليية العحييث صدي لم تلف أنواا اللمدنية وال نسية للت ا  ينالسلطت 

رد حيين  الهر  يييية لمايييي ل ال نيسيييية المسييييي م اتهييييام  عييييل ر يييياتيييي  مييييا هييييا  عيييين حلييييول ل
 لعلم  محاولتهم م ارنة معطيات األنا يل  ا

 من ييي من بو ييود الشيييطاي والسييحرر  ل  محاكم التفتير في بدا اتها تعتب   ا  انتوبينم
 ييري ال ييامس عشيير إلييى اتهييام  ييل ا الحييال فييي أواخيير الرة عيين هر  ييي، وصييل بهيي عيياع 

 أنه هر  ي!   يطاي الشمن ال ي من  
 ب العا ييا إينوسيينت الثييامن ميين ر الييه الييت لص ميين السييحر فييي ألمانيييا  مو ييب ليي  وقييد

، وأسييند إلييى اثنييين ميين  «Summis desiderantes affectibusى المعنييوي »خطا ه الرسول
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 س  اكو  سبرنار عميد  امعيية ئهما للنساء، هما الأللماي مشهورين  عداا  سةال ساو 
ا فييي أكثيير لربوج، وأصييدر  تا يي  هوت  اامعة سيياتور  أستاك ال ي ت إينسريخ  كولونيا، وهن 

« ، ويعييد Malleus Maleficarum» «رقيية السيياحراتطم»ة  عنييواي فح ميين أربعمائيية صيي 
 يفييية التعييرا ال نيسيية الرومييية، ل ميينر أو  ييأم  يسييي الييذي صييدر  مواف ييةالرئ  المر ييع
صييف ثيير ميين قييرنين ون كيييا أللمان سيياحرات و يفييية تعييذيبهن قبييل قييتلهن، ورلييت أعلييى ال

 ت ن ين ر و ود السحر والسحرة  عاقب  المو ذا ال تا  تعتبر م عد  عاعة ه
، وقييد اسييتعاي  ييه مييرة 26تمييت  عاعتييه أكثيير ميين  1600و  1486عييامي وفيمييا بييين 

وفييي الييت هم التييي  ييانوا يل ونهييا ، انتية فييي قضييا اهم اثوليكييية والبروتسييت الة ر ييال ال نيسيي 
لشييعبي  نييوا فييي تعريييت السييحر ا هييذا ال تييا  ي  وقييد سيياهمحيان األمثير  ذاف ا في  

ا بييين الحر  ؛ لت ييوم المحيياكم  عمليييات قهيير غييير الدينيييةيميية المدنييية و ميين الهر  يية  امعيي 
 أغلبها من النساء   ديد أي  ائفة السحرةتح م  لم  سبق قبل كلك أي ت ، فةبوقمس

األوليييى، ال طي ييية ولة عييين مسيي  ا رهييي تب وفييي واقيييع األمييير  انيييت ال نيسيية تيييدين الميييرأة وتع
م كثيير مييين أليييف عيييا ولة عيين مصيييائب العيييالم  بييل رليييت ال نيسييية ألوبالتييالي فهيييي مسييي 

تتععييه ي لييذيييق يو هييا أو ال ييس اعيين  ر مييرأة تعتبر المييرأة بيي  روم  و يياي يييتم مراقعيية ال
ليييدائم فيييي أخ قهيييا  وقيييد اضيييطرت النسييياء إليييى ؛ وكليييك للشيييك اعتيييراافيييي عملييييات اال

ا آنييذاك ال يهتمييوي  عيي ج ؛ ألي األ عاء  ييانو عشا اوي  األئي والتدداالب طب  لتطوير ا
ه ل اتهامه  المرأة  وبذلك  علوضيي ا من  السحر   بل م ن  انت تحاول الت فيت ميين آالس 

 وعذا ييه ا تعتييرض علييى قصييام هللا انييت ت عاقييب علييى أنهيي ة ناألي سبب في حالة معا
 !للمرأة 

 ا أ ض  الر ال عديد من  الان  وس  بي وفي واقع األمر تم حرق أو تعذ
ا للحصييائية التييي   ييدمها  ييورج تيمرميياي فييي  تا ييه عيي   «احراتاصييطياد السيي » نفوف يي 

عييية ا م حيييرقهم أحيييياء فيييي م تييي  ة ميييننسيييع   انيييت 1650و  1606: إنيييه فيميييا بيييين   يييول
% ميين 13الوني قيي سيياء، وفييي م ا عيية % ميين الن 69الر ييال و  % ميين31لو سييمبورج 

مييين  105ي مييين بينهيييا ة  ييياحالييي  155اسييية حيييول در فيييي   و ءسيييا% مييين الن 87الر يييال و 
أقيييل مييين عشيييرين سييينة،  7و ين مييين العمييير، اميييرأة تاييياويي ال مسييي  32، مييينهن النسييياء

 ة عشييير والرا عييية عشييير!لثييي ثاال راه تييياي فييييوم، عميييرمييين ال ومييينهن  فلييية فيييي الثامنييية
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يييية اكم التفتيييير  يييانوا  عتبيييروي أنفسيييهم أصيييحا  رسيييالة إلهوالمضيييحك أي ر يييال محييي 
  يذهابتنف  وموي   

 ال شييف عيين  1631ي عييام ب  ، قييام ال ييس األلميياني فريييدريخ سيي  اكنييادرة آنييذوفييي  ييرأة 
 عنيييواي:  ا  تييي  ليييك فييييكميييات، وكرهيعييية فيييي هيييذا المحادا ال بييير. واالحتيييياالت الل ييي ا
ه براءة أكثر من مائتين ضحية  اي هييو المرافييق لهييم د في ي   «ا ا ضد الساحراتضق»

  رقة ى المح وهم في الطريق إل
يخ ، وفيمييا يلييي  عييل األمثليية والتييوار ة السيياحراتمواصييلة مطيياردال نيسيية علييى بييت ودأ

 العابوات:  لما قام  ه
لييذي ربييط فيييه ا لي ييه الرسييو ان خطلعشييري الثيياني واأصييدر العا ييا يوحنييا   :1326في عام  
محيياكم التفتييير  مطيياردتهم  ثييم تييم تأكيييد هييذا ال طييا  حر والهر  يية، وأكي لبييين السيي 
  خرينات آمن  ابو  1623و  1585رين عام آخ ن  ابي   ط الرسولي

بواقييييع ممارسيييية السييييحر و الييييب نوسيييينت الثييييامن اعتييييرا العا ييييا إي  :1484وفممممي عممممام 
  صدي له الت 

فينسيييا الييذي  يياي  ر  معارضيية مالييس شيييوااشيي لع ييا ليييوي اعاالام : قيي 1521عممام وفممي 
  وبر ام اي ارض أعمال محاكم التفتير في م ا عتي برش   ع

و ييوم   االتفتير في مدينتي  ريمونيي  الساد  محاكم العا ا أدرياير  أم:  1523  وفي عام
  سوة ة   اردة السحر  مط

ا فييي اتييم ع ييد سييععة عشيي : 1643و 1536وفيممما بممين  يييا ان لممييدي أميين  عديييدلر مامعيي 
وقييد قييام األسيي ف  وتفريييد فييوي دورنهييم  ،ميين السييحرةفييية الييت لص ا لتييدار   ي وفرنسيي 

مميييييا  عيييييل ، سيييياحرةثييييير ميييين سيييييتمائة أك حييييرق  1630إليييييى  1623 نالييييذي حكيييييم ميييي 
 !«حراتأس ف السا»الم رخوي  طل وي عليه 

  ةلى بدا ات المسيحي ألمر فأي معاداة ال نيسة للمرأة تر ع إاقع اوفى و 
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 ليبية لصا الحروب
 
 

عييين حمييي ت عسيييكرية قاميييت ال نيسييية بتنظيمهيييا بيييرعم إن ييياك  ليعة ععيييارةالحيييرو  الصييي 
إلسيي مي للو ييود ا هييا التصييديميير تعنييي ب قييع األافييي و انييت الم دسيية، وإي   األراضييي

 واقييع األميير قييد تمييت لتنفيييذ احييية أخيير.  انييت فييىوميين  ،ةن  هيي را ميي والحييد  ميين انتشييا
حييييت سيييييطرة العييييابوات ة الشييييعو  والحكييييام ت افيييي   وضييييع وهييييي ،ف ييييرة  نسييييية سياسييييية

 ييري ر الالحيياد. عشيير إلييى آخيي   وإدارتهم  وقد امتدت هذة الحم ت الصليبية من ال ري 
مليية ، وح 1664سيينة ، وحمليية هنغاريييا  1571تو اندلعت عييام  ن ة ليعا  فحمللسا ع عشرا

  1669دوق بور وند ضد  ندا سنة 
 سيية تحييث األتعيياا علييىاسييع حيييث  انييت ال ني لت ا ل ري األولى لها إلى ا  األصداءوتر ع  

الم سسيية  رلييت 1291إلييى  1096محاربيية المسييلمين ال فييرة  وعلييى مييد. قييرنين، ميين 
 ييياءت يحيتها مييين خييي ل ثمييياي حمييي ت،  م وفيييرض مسييي اقيييت ا اإلسييي اول ة تحييي ي سييي ل ن ا

 د  غم ناام الحملة األولى في االستي ء على ال  الفشل ر 
روم الحميي ت د المشييرق  إال أي  رد ال تين من بيي  تم  يت  أوقد انتهت هذا الحم 
 اقييييت   الية تواصييييل محاوالتهييييا الييييدؤ ، ورلييييت الم سسيييية ال نسيييي الصييييليبية لييييم ت فييييت

ي ل ييل ميين الغفييرا   صييكوكسيية تميين ي ن وميين انشيي وا عليهييا  ف انييت ال ن ي لمسييلمارخيير: ا
اء ميين الضييرائب فيي عإلوا يييةلحما ة ال انونييية والمال، وتحيطهم  اذا الحم ت ساهم في ه

ا ضييد    بل رلييت العابوييية تيي ذ ي الصييرا اضيهم او ممتل اتهمتعوي  حصانة هم وار ويتم
 وضد اليهود     ي ب د البلطيقوضد الوثنيين ف  ،نكالمور  المسلمين وضد مغول تي 

ميين  حيياول  ، أي ضييد  ييلمسيييحية نفسييهاصليبية داخل نطاق الحرو  العلت الكما أش
 –ميير العصييور د عبيير الماييامع علييى سيياته ميين ع ائيي ا ن ى ميي عليي و  ل ييروج علييى نفوكهيياا

  شي  ا  و لها ع ائد ال  عرا السيد المسي  عنها
ليية هوهنشييتاوفن الييذين  ييانوا عائ  ة ميين ر  عل األ ا  ة ضدليبي بل وقادت الحم ت الص

الحمييي ت  مثا ييية ال نسيييي وسييييطرة روميييا عليييى أوروبيييا  ف انيييت هيييذا  حييياربوي النفيييوك  
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ا  وإقاميية نظييام ضييريبي تمسييك رومييا  م اليييدهوميية دينييية  لحك  روباو أا  محاوالت إلخضا
    ر العديد من ردود األفعالع را  التعسف الشديد، مما أثا

 
 من البابوات:   بدعوةلها قامصليبية كالوب لحر او 
إلييى أواسييط فرنسييا  ، وسييافردعوة للحملة الصليبية األولىاني  الباي الث ر  ا أو قام العا  ي   1

وتهم ل شييتراك فييي الحمليية ولونيييا وف منييك لييدعل إلييى سييادة ب أرسيي ثييم ، ئييهلمواصييلة ندا
سيييا ن ن فر وش مييي ، وخر يييت ث ثييية  يييي 1096أغسيييطس  15التيييي حيييدد لهيييا أي تبيييدأ فيييي 

 ليا  طان إع موالرا  
، وشيييارك فيييي الحملييية الصيييليبية الثانيييية إليييى 1146عيييام  دعيييا العا يييا أو يييين الثاليييث ي  2

ا  فو ير إليها ال س برناردي  ل  الحما إشعال    الذي  علوا قد س 

د أي اسييتعاد إلييى الحمليية الصييليبية الثالثيية  عيي  1187دعييا العا ييا أوربيياي الثالييث عييام  ي  3
  إنالترا وألمانياا و  يوش من فرنس  ، وشار ت فيهاد  ة المدين ص م الدين  

الطريييييق، وبسييييبب    وفيييييالحمليييية الصييييليبية الرا عييييةنوسيييينت الثالييييث قييييرر العا ييييا إي  ي  4
ليييى ال سيييطنطينية ليلييية يييية، تيييم االسيييتي ء عقيييادة الاييييوش الغاي  ينبييي  سييييةصيييراعات سيا

ريييية اإلمبرا و   مييينبيييدال  قامييية إمبرا وريييية التينيييية ، وتميييت إ1204أبرييييل عيييام  12-13
 نيسييييية ال اثوليكيييييية ال ييييي ا بيييييين اليرنطيييييية  وأسيييييفرت هيييييذا الحملييييية عييييين تصيييييعيد ب ال

  واألرثوك سية

 حملة شعبية أغلبهييا ة ال امسة، وسع تهاملح لام اسنت الثالث عن قي ا ا إينو أعلن الع  ي   5
ي أعلييين العا يييا فيييي ماميييع التيييرا، ثيييم   وبييياءت  الفشيييل، ألمييياي وفرنسييييينمييين األ فيييال

 م إليها  يوش من قبرم وهنغاريا ية انضحر  صليب  نع 1215

ي الحمليييية العا ييييا  رياييييوار التاسييييع  ييييتع ل امسيييية إلييييى قيييييام ل الحمليييية افشيييي  أد. ي  6
  1237السادسة عام 

 لسا عة لرا ع قيام الحملة الن العا ا إينوسنت اعأ   ي  7

، إال أي 1272ى إليي  1265ثامنيية ميين عييام رل العا ا أورباي الرا ع ينادي للحمليية ال  ي   8
ا   ات المتناقضة بين  يوشها أدت بها إلى الفشللفحاالت   أ ض 
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  والفييير  شيييترك فيهيييا المغيييول  العا يييا  ريايييوار العاشييير ت يييوين حملييية  دييييدةاول ثيييم حييي 
، إال أي 1274هييا مامييع مدينيية ليييوي عييام ، وأقر يل  يياليولوجرا ور البيرنطي ميشيي مب إلوا

نيكييوال الرا ييع  االعا يي  حيياول 1291ي عييام فيي ا  و يامهيي قادتهييا قييد أفشييلت ق الميي امرات بييين
 إتمامها  لم يتمكن من    ت وين حملة أخر. ل نه

لفرنسييييي ا راميييي  لييييم الليييية الصييييليبية األولييييى   وممييييا نطالعييييه عيييين تصييييرفات ر ييييال الحم
تييم  ييرد المييدافعين عيين المدينيية »، مييا يلييي: للحمليية م النييونيم، المعاصييرالمشييهور  اسيي 

؛ وقييد وقعييت ماييررة ال مثيييل لهييا ،ى معبييد سييليمايتيي ح اء  أحييي   السيييوا م، وبتييرهتلهم  يي 
 ضيييت  عييد ثييم ، « غوصوي  أقدامهم في الدماء حتى عييراقيبهم نودنا  انوا   حيث إي  
ا آنييذاك لهاوم وغيرا االن سأد. إلى ناام كلك اا م يإ»:  كلك قائ    ام الييذي  يياي سييائد 

 ب الحممروبي قلمم بممد فمم عالم فرسممان»ي كييروا:  تييا  أرنييو دوارد فييي ) «بييين المسييلمين
   41صفحة    «يبيةصلال

 فييال المسييلمين ر عكييا  يياي الصييليبيوي  سييل وي أااعيية أ ييام حصيياوعنييدما سييادت الم
إي : "لبييييير أكييييوينريس را أمييييا   ولييييه الميييي  هييييو و  !ااي شييييوونهم علييييى السيييي ويييييأكلونهم أو   

 انواعيية  يي ، ومييع إنتشييار الماامسييلمينالا الالصلبيين أ ام موقعة معيير ة النعميياي قتلييوا آ
مممممؤامرة : "ريا إ د فييييى  تييييا  آشييييا)وار  !"ويأكلونهييييا المسييييلمين ثييييث     ومييييوي بت طيييييع

    "المسيح
ظيير ميين المحييال الن ي اكيي : "ةاي للموقعيي ييي ع  ، وهييو شيياهدينيية صييورأساقفة مد  وي ول  بير

  ففييى  صييا  المييرء  ييالهلعإلى كلك ال م الرهيييب ميين الاثييث المنروعيية الييرأ  دوي أي 
 لهييا تعلوهييا  ة واألرضاثرة متراكميي األشيي ء متنيي ثييث و ا ت ال انيي  كييل مكيياي ميين السيياحة

ععييا ر  نييه: فيياألكثر مهييو المرعييب  وحدا    ولم  كن هذا المنظردماء الضحا ا المذبوحين
منتصييروي وهييو   طييروي الييدماء ميين قميية رأسييهم إلييى الصييليبيين ال  منظر    ايا  واشم راي 

عشييرة رالا  حييواليضييمت ! وتم الب ا عن أي سيياحة المعبييد وحييدها دامهمإخمص أق
      ق)المر ع الساب "    من المسلمينقتي 

تييب عيين م تلييف اوالمعنى الديني للحرو  الصليبية،   ا  التييي أدت سييع ألرغم  ييل مييا   
محيياوالت متواصييلة لتنصييير الشييعو  والتصييدي للمييد اإلسيي مي عيين ة ار ععيي  هييو  ،إليهييا

دم ل نيسيية ت يي اانييت   ف ، بييرعم حما يية حايياج بيييت الم ييد ميين أوروبييا ة اسييت راراويعرعيي 
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ا عليييى هييي ت اللمشيييار ين فيهيييا   ميييا  انيييت ت يييوم بتحمييييل نف  ييية واألخرويييية ت المادغريييياالم
ييييد الحرمييياي مييين ابيييى بتهدنيييت ت  تيييي  اف أنيييواا الضيييرائب التلييي م  اإلقطاعييييات  فيييرض 

سيييرها  ةيراف هييا منييدو  ميين ال نيسيية لمراقعيي ال نيسة وبر اتها  وعند قيام  ل حملة  يياي 
    الموتى فراي علىغوال ر اتوإضفاء الب 
ا فييات الم تلفيية والمتناقضييةنييت قائميية علييى التحالا ف ااتياياتهأمييا اسييتر  ، بييل  ثييير ا أحيانيي 

 ، 1241 – 1239خيير. مثييل دمشييق )سيي مية أداي إمييع بليي ت ال نيسة االتفاق ولحاما  
احييت لهم بيييت غييول للتوصييل إلييى الحلييول الم د يية إلييى   أو الم1270وتر يييا وتييونس )

رو مصيير إلضييعافها وإ عارهييا يييا المسيييحي لغيي ا ور إثيوب ت دفع إمبر حاول     مام د ال
 د  على الت لي عن ال 

ن ه  اتهم أو بييير  ممتل ييي  نلهيييا مييي بتموي  ت الصيييليبية   وميييوي مييي لح ف ييياي المشيييار وي فيييي ا
أو ييين الثالييث قييرار ا ييينص علييى أي أهييالي  أراضيهم إي لييم  كيين بيعهييا  ثييم أصييدر العا ييا

 نيسة  االستي ء علييى عندما ت وم الاالعتراض    ا ع له ال  مكنهت م اللحاكحار  أو االم
 ميييو  اصيية  عييد  ييل قييدا خ  ينى المييوا ن رض التبرعييات عليي أراضيييه   ثييم بييدأت فييي فيي 

نييية أواخر ال ري الثاني عشر أصعحت ال طب الرسولية تنص علييى إمكامنذ     و دح األ
و ، وهيي الحميي تفي  اصي  ة ش  الحصول على صكوك الغفراي للذين ال  مكنهم المشار 

إلييييى نشييييوء التييييي أدت عنيفيييية لل نيسيييية، و انييييت ميييين األسييييعا   إلييييى انت ييييادات أد. مييييا
العشيييرية علييى  يييل شييييء  عةضييري رض اللثالييث  فييي م العا ييا إينوسييينت ا ييياف البروتسييتانتية 

 وقام بتعيين الاعاا لامعها 
كس عوييين  اهيياتلصييليبية  انييت ععييارة عيين بيي ء  عييم علييى  افيية االتا لحييرو  اأي أي ا
راضييي بوي الييذي  يياي يييرداد ثييراء   االسييتي ء علييى األى ال ييياي العيياعليي ا إال سييلبي  عليهييا 

   اتوالثرو   والممتل ات
نتها ال نيسيية الرومييية ضييد المسييلمين  االسييتعانة شيي   التييي  الصييليبية  ولم ت تصر الحرو 

 اليمهيي تعا وإنما امتدت إلى  ل من حاول ال روج عن  ،فحسب  ئس المحليةتعاوي ال ناب 
ي الثييياني، اليييذي أشيييعل الحملييية األوليييى،  تقنييياا العا يييا أوربيييا قيييد قيييامتها  و وعييين سييييطر 

  ومنييذ بلييدهم مي فيييإلسيي ي للو ييود اا من التصدليتمكنو  ا؛يهاألسعاي  عدم االشتراك ف
يييايات التييي أضييفاها علييى الييذين   نفس االمت الثاني  من  تسكي  القام العا ا  1120عام  
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امتييدت  1147ام سييعانيا  وفييي عيي فييي أ  اربونييهعلييى ميين  ح   لشييرق في ا حاربوي اإلس م  
 ليييوثنيين السييي ا عليييىا ضيييداإلسييي م فيييي أسيييعانيا أو  االمتييييايات إليييى اليييذين  حييياربوي 

 يا حدود ألمان 
نت الرا يييع  شييين حملييية د أد. غيييرو المغيييول لبولنيييدا وهنغارييييا إليييى قييييام العا يييا إينوسييي قييي و 

س العنييف  ا بيينفالرا ييع شيينه رسييندأل ا ا يي لع ، وأعيياد خليفتييه ا1241صييليبية ضييدهم عييام 
؛ ي  نييييو  شييييرق فرنسييييافيييي  واقييييام إينوسيييينت  شيييين حميييي ت صييييليبية علييييى األلبيايييي كمييييا 

التييي تييرعم تحييول ال بيير والنبيييذ  ارسييتي إلف اعتراضييهم علييى ا، وا تأليييه المسييي  همفضيي لر 
 فيياحرالبييذا الم ودم المسي  في معدة األتعاا، إضييافة إلييى انت ييادهم فع   وح  ا إلى لح 

اال نسية فتم    داتتعير فيه الايا  يالذ هم ؛ إك  يياي مييذهب  حمليية صييليبية  اقييت عهم تماميي 
م فيهييا ال نيسيية و يخ ت يي االتييار مييرة فييى  أول وهييي اإلسيي م   ميين  لييى االقتييرايييدفع بهييم إ

   ! اقت ا شعب من بنى  لدتها
وحييييييال ال طييييير اليييييذي  انيييييت تمثليييييه ال نيسييييية األرثوك سيييييية عليييييى ، 1237 وفيييييي عيييييام

تموييييل مصيييادر الحملييية سيييع بتحوييييل و يايييوار التاالعا يييا  ر  ماقييي ، نييييةيييية ال تي ر را و إلمب ا
ن ي اسييييييتعادة اليونيييييياني  فييييييي بيرنطيييييية  وقييييييد أد.م لهيييييي ي مو هيييييية إلييييييى الشييييييرق للتصييييييدال
شيين حمليية ضييدها، ثييم حيياول إلييى قيييام العا ييا أوربيياي الرا ييع    1261طينية عييام  سييطن لل

إ يي ق هييذا  ننييائس للحييد  ميي ل ا حيييدض تو  يياي  عيير االتفاق مييع ميشيييل  يياليولوج، الييذي  
ة لي صييي الت الفرنسييييين الحيييت ل و لحملييية، وحييياول مواصيييلة نفيييس السياسييية إلنهييياء محييياا

 التا عة لل نيسة 
وط ؛ حتييى  عييد اسييتعادة عكييا وسيي صل ضد اإلس مة تتواصليبي و  الوبينما  انت الحر 

ي الغفيير وك اآخيير مع ييل ل تييين فييي األراضييي الم دسيية، رييل العييابوات  سييت دموي صييك
ثنيين فييي فتصييدوا للييو   يييانهم،و هيية ضييد  ييل الييذين يهييددوي سكرية الملعا  في العمليات

انوا  سيييطروي علييى  يي  الذيناي ها    أتعاا ، و يمور النك في ال وقاتي ولبلطيق،  ب د ال
، 1435و 1421ماييامع خمييس حميي ت ضييدهم فيمييا بييين ، فأصييدر العييابوات والبوميميا

 أرسييلتف  بروتسييتانت ال نفصييالييير وان سييام ال ب م اإلأ ييا ضييد المنشيي ين علييى ال نيسييةو 
 يعة الفلندر    ض ضد 1383 ما و هتها عام   ،الحم ت ضد ممل ة نابولي
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لحم ت الصيييليبية وت اليفهيييا ي لح يييت  ييياة التييي تواصيييلليييرغم مييين ال سيييائر المى اوعلييي 
  ومييا ، إال أي مسيحيي الغر  لم  كفييوا عيين محاوليية اسييتعادة أرض الشييرق ظةالعاه

مييا الثالييث والرا ييع عشيير، ومنهييا   ينمييت خيي ل ال ييرن لتييي ت صييليبية ااريع المشيي ال  كثرأ
، يسيييكان الفرن  رمينيييا، وريمييوي لييوللية وهييايثوي أمييير أصيي ك  حاوله شارل الثامن مل

 وغيرهم في ال روي التالية  
ر ق أخيير.  اريع  انييت تضييمو ييل هييذا المشيي  العديييد ميين االتفاقيييات مييع المغييول أو فيي 
ما حييدث  تنشيياء تنظيييم فرسيياي المعبييد مثل نظيم حربينشاء ت أو إلما،  لعمل حصار  

ا  وهيي لك  اي يتطلب أوروبيي ك   لي واالسبتارية   إال أي  والتيوتيو  و مييا ا موحييدة تماميي 
إك  «ي الم دسييةادة األراضيي كيفييية اسييتع»ديبوا فييي خطا ييه حييول    ري رنسي بي لفلنه اأع

ا شييييام   للماتمييييع األوروبييييي وال نيسيييية أوروبييييا  وخريطيييية وميييييةالر  تصييييور إصيييي ح 
، ليحييافييية ل تحيياد األوروبييي ال  وهو ما  مثل إحييد. ال لفيييات ال  سية برمتهالسياا

العحيير مشروا بلييداي   و أيايا  إفر شمال  وبي إلى  روا االمتداد األور ومحاولة تنفيذ مش
    مييا 2007سيينة يي فييور توليييه رئاسيية فرنسيياسييط الييذي بييدأا سييار و األبيييل المتو 

ا وسياسييي ا ادبنييد كت السيي   عا ييالو  لالييدؤ  فسر اإلصرار     عشيير لتوحيييد أوروبييا دينييي 
ا مسيييحية صييرا ذورهأي  يي ك يير صييرار علييى اإلو  الو ييود اإلسيي مي بهيياصييرة لمحا

     لحضار. اإلس مىمن اإلسهام ا قروي   مانيةواستععاد ث 
ا علييى سييبيل المثييال ميين أخ قيييات قييادة تلييك الحييرو  الصييليبية ف ييد  ر ونييذ نموك يي 
ر ، وأهييم مييا  مييي 1025إلى وفاته عييام   976ن  رق ملشل  اإمبرا ور اني  ث ل ال ايي رل  

البيرنطيييية  ، وميييد السييييطرةسييييينن والعسيييكريين وال ن يي اعحكميييه تضيييمانه ميييع اإلقطييي 
، وقيياد حمليية شرسيية ى أراضيييهلييى سييوريا، وضييم  ور يييا وأرمينييا إليي ع  سيييطرةتى الح 

فاحتييل  لصييموي يصيير ، و انت آنييذاك تحييت حكييم الا 1018  –  996ضد البلغار )
صييييييرفه ة  وقييييييد أد. ت خريييييييد وضييييييم بلغاريييييييا للمبرا ورييييييية البيرنطييييييي أو ا عاصييييييمته

، ملتييه لألسيير. اعوة مل سيي  « رار البلغار»ى تل يعه  اسم  ي أثناء المعارك إلان نسال إ
ف يييد أمييير  يييأي تف يييأ أعيييين أليييف وخمسيييمائة مييين األسييير. وخاصييية المسيييلمين مييينهم  

   األعداء  ر  سكمع إلى   وأرسلهم حفاة سير ا على األقدام
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ارلماي شيي  ا،كرية لتنصييير شييعو  أوروبيي أشييهر الملييوك الييذين قييادوا الحميي ت العسيي ن وميي 
  وإمبرا ييييور الغيييير  رعييييامواللو   ملييييك الفرنايييية 814 – 747ول األكبيييير )أو شييييارل األ
 ي والساكسييييو  ىون ار  ييييان  وأفيييي اريييييا وفريييييروي، بفو  ميتي و ناييييياي  ثييييم ضييييم أكيييي وأسييييرة ال ارول

عايليية  سييعانيا المسييلمة أقييام منط ييةغييرو أه فييي  عنييد فشييل  و م اعاثين   حرو  امتدت ث 
وتييم توحيييدا  بيير توسييع عرفييه الغيير مبرا وريتييه تمثييل أكإ نييتعييال البييرانس و ا    نييو 
   مة السا   و وتنصير 

حتييى إنهييا حينمييا  يياي ملييك لومعارد ييا  ،لمتعاونين مييع ال نيسييةو اي شارلماي من أكثر ا
ب إلن اكا، ألي صلته ي أي يهشارلما  من  درياي ا هاالعاعلى وشك ا تيام روما  لب  

 ، وحصييل علييىميين عمييرااي فييي الثانييية عشيير  يي   مييا، حين 754تر ع إلييى عييام     ال نيسة
ت ييار  متواصييل منييذ كلييك   ورلييت صييلته  ال نيسيية فييي لثييانينو  امعار ة العا ا إسطفا

ل    يي قييار  طعالذي ال مثيل له في ق «فار  الر »الوقت حتى صار فارسها المغوار  
 ل اثوليكية روما ير وف  ا رفل التنصمن ي 

أناييب و  ،تييروج أربييع مييراتل اصة منفلتيية  حيييث ا  ايت وي حياة شارلمريب أي  ومن الغ
ربعة وبعدا   وي ييول روبييير وا ه من األب منهن قبل ي وأنا   ياته،منهن و انت له محظ

قييية خ األاي مميين الغريييب م حظيية أي تصييرفات شييارل»فولر في  تا ه عن شارلماي:  
يد االلتييرام شييدا ا  أنييه  يياي مسيييحي  علميي  أنيييب ميين  انييب ال نيسيية، م يلييق أي ت وانف تييه ليي 

ين ي تفصييل مييا بيي ك الفاييوة التيي ا بتليي أبييد   كالها  إال أنه لم  شعراته الدينية  كل أش ممارس
   وقييد تغاضييت ال نيسيية عيين انف تييه الييذي «حياته ال اصة وصييرامة التعيياليم المسييحية

يحية ها في المسيي شعو   أسر  للوك  تدخاقام أحد الملم  حدث أي إك    ؛ايمهعالت   الف  
ى لييه إليي ريخ  اسييتبدادا المطلييق ومي ؛ المشييهور فييي التييامثلمييا فعييل شييارلماي مسيي   ييوة ال

، ومييا 782، خاصة في ساكس عييام ها في معار ه الحربيةتي مارسنف والوحشية الالع
؛ ي يييوم واحييدساكسييوني فيي  4500  يي ك ك؛ إارهن مذا   فييي مدينيية فيييردين لتنصييي قادا م

 ثنية  عد تنصيرهم!  ألنهم عادوا للو 
، ومنهيييييا معر ييييية اوصيييييراعاته ال  فيييييات ال هوتييييييةشيييييارلماي يتيييييدخل فيييييي  اي ييييي  كميييييا
، وقسييمتها التييي شييغلت ال نيسيية «التبنييي»ور وقضييية ، وإ احيية التبييرك  الصيي ت  ونييااأل

ال ي نايييب، نيييه ال يتيييروج و أ نيييى مع –ي  يييالتبن لمعرفييية إي  ييياي المسيييي  ابييين هللا فعييي   أم 
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  تأليييه السيييد المسييي   ا الهوتييية نامييت عيينضيياق ، و لهييامسييي  ميين هللاية انبثاق الوقض
  325في مامع نياية األول سنة 

أضفى عليه العا ييا ليييوي  800والفرناة في د سمبر عام  شترك بين الروم  مع مي ما فو 
سيييحية مارسيية المسييم   مميين  لو ، أ  سييطنطين ، أسييوةالثالث ل ب إمبرا ييور المسيييحية

      313ت الوثنية في عام  اقي الد انامع  
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 الدمنية  روبالح
 

التييي انييدلعت بييين اعات المسييلحة الصيير تلييك  عادة على «الحرو  الدينية»تطلق ععارة  
 أي هييذا يكييية والبروتسييتانتية فييي ال ييرنين ال ييامس والسيياد  عشيير  إالال نيسيية ال اثول

 لييييىو ي المسيييييحية الغربييييية منييييذ أتيييياري ي، إك إالواقييييع ال مييييا ت ييييوي عيييينأ عييييد سيييييمة الت 
نييت ة،  اها حييول المسييائل الع ائد يية وال هوتييي نييت تن سييم علييى نفسيي طواتهييا، و لمييا  اخ 
لتضم شييعوب ا ، سواء األفراد أو الفرق المحدودة قبل أي تتسع م والمذا  اأ إلى الس تل

  أسرها  
التييي دارت فييي صر علييى تلييك الصييراعات ت  ائس لم   وال ن   ذاهبملن ابي   الديني  والعداء
طموحييات السياسييية عييادة مييا تواكييب ،  ما  انت البالت  ل بلداي أورو شما  إنم، و فرنسا

دي مديتشيييي بترتييييب مذ حييية سييياي  ف يييد قاميييت  ييياترين ي حروبهيييا نيييية فييي الدي  األغيييراض
فييي عالها ء حيير  إلشيي اإنهيي  يييتم  ثييير ا مييا  يياي  و تليمي مع الحر  ال اثوليكي اليمينييي ار 
ا، مثلمييا     يني أو السياسييي أو لسبب الييدي آخر لنفس امكا فعييل هنييري الثيياني همييا معيي 

  روتستانت  الب مذا    إلنهاء الحر  ضد أسعانيا ليبدأ 1559عام 
وميييين الصييييعب حصيييير الحييييرو  الدينييييية عبيييير التيييياريخ ال نسييييي فييييي مثييييل هييييذا الحييييير 

 مثال  اليل  سب  ىلإلى أشهرها ع  ، لذلك نشيرالضيق
 

 :الكاتاراقتالع 
، ال نسييييية الرومييييية ارقيييية فيييييه الم سسييييةغ نييييترا والماييييوي الييييذي  اذا الصيييياأد. البيييي 

حواك علييى السييلطة إلييى ل سييت احنيية عات  ونساها العديد ميين الع ائييد وغرقهييا فييي صييرا 
التيييارات تلييك التيار الاام   ومن أهييم هييذا  رهور العديد من المذاهب المناهضة لذلك

وقييد     اتييارو  أي األ هييارونانييية ميين الي  – «تييار اال» اسييم  ع رفييت التييي ةماعيي الا 
فييي ني عشيير؛ إك  ييانوا  عتبييروي ال نيسيية غارقيية خاصيية فييي ال ييري الثيياانتشيير و ييودهم 

ا ميين اإلسيي م –متييد هييذا المييذهب وا دنس!اليي  ، ميين مشييارا نياييية فييي وهييو أكثرهييا قربيي 
 ال إ طالييييا والبوسييينة وشيييم يييياار بلغا ب ها ميييرور    فرنسيييا وشيييمالآسييييا الصيييغر. إليييى  نيييو 
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ماييييامعهم  ، ويايمييييوي ام بهيييياهييييا إكليروسييييها ال يييي ل لةوقيييياموا بتأسيييييس  نيسيييية منفصيييي 
ا عن روما و ايانها   ال اصة  عيد 

، يرفضيييوي  يييل تليييك البيييدا التيييي أتيييت بهيييا ال نيسييية ث ييية مييين الغنوصييييةة منب  ييي فتيييار ال ا
ه، ثيي سييوا وبعتأليه   ارستيا و ف  اإل، و ث،  التثلي وا عنها شي  ا، والتي ال  عرا  سالرومية

   ميييا ، واالعتيييرااالصيييدر، والتعمييييد ع مييية الصيييليب عليييىم رسييي ، و أو أي ميييريم أم هللا
يصيييوموي، ويمتنعيييوي عييين ال تيييل  وهيييو و  تاعييية،كيييانوا ي منيييوي بيييععل األنا ييييل المح 

ا خاصة فييي األوسيياطمذهب شديد الت شف والقى إق م  لميية سييت د  وت الشييعبية عاال  واسع 
ا ا وإي اختليييف وفد   ائييي إشيييارة إليييى نفيييس الاماعييية ع  فيييودوااأللبيايييوا أو ال ر أو  اتييياال  ييي 

 افي للموقع الاغر 
 اتييار وربطهييا  الهر  يية  ليييدة ابدأ الحديث عن شدة اتسيياا نطيياق ع  1146ومنذ عام 
بييدأ  1183، وفييي ة تييور موضييوا هر  يية ال اتييارتنيياول مامييع مدينيي  1163وفييي عييام 

ا التصيييد  تيييدامال حملتيييين لمحيييارتهم، و  ترسييي اليييث ينوسييينت الث ا يييا إع م الوقيييا ي لهيييم حربيييي 
رك فيييه نييب ء شييمال فرنسييا إضييافة إلييى  يييوش ، شييا1229و 1209 الصييراا فيمييا بييين

 يياريس -وانتهييت  معاهييدة مييو  1226فرنسييا لييويس الثييامن عييام  لييكم هييا، ثييم توالدولييية
 ع ت ريموي السا  بين ملك فرنسا وال ون  ةالموقع

ضييد ة  هيي مليية صييليبية حربييية  اسييحة مو ح ى أنهييا أول ر إليي ال اتيي ر  اوتر ييع أهمييية حيي 
،  ما  انت لها أهمية سياسية  النسعة للتاريخ الفرنسييي المسيحية كاتها   الهرا  ة داخل

 ة وا تماعيييية وسيييط فرنسيييا  شيييمالها  وهيييو ميييا أد. إليييى تفاوتيييات اقتصيييادحييييد : تو و وهييي 
    دضوائها تتردل أترا  تي النية الال  فات الدي ، إضافة إلى ةوسياسية وث افي 

ا وقيييرروا تنظييييم األلبيايييوا أقيييامو  يكيييية فيييي روميييا، أيولاث وميييا أثيييار ال نيسييية ال  ا مامعييي 
ار، ال ائميية علييى الت شييف والعسييا ة ل اتيي سيية اي ن ععادتهم وإقامة  نيسيية لهييم علييى نسييق  

ر ي  عييير فيييه قساوسيية دييي عيين البييذا الييذ اليم المسييي  األولييى واالبتعييادوالعودة إلييى تعيي 
 بة منهم ى م ر تو علي س
ثالييث أنييه سيضييطر لعا ييا إينوسيينت الد إنالتييرا أعليين اضيي   بهانشغال ملك فرنسا في حر ب و 

لحربييييية القييييت ا شييييأفة رق االفيييي  لعيييي إلييييى االسييييتعانة  ييييالبوليس المييييدني إضييييافة إلييييى   
عيييييية مليييييك رئييييييس إقطال نيسييييية األم نظيييير ا النشيييييغال الاأللبياييييوا، وأي كليييييك مييييين حيييييق ا
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ا الحمليية، هييذي المسيحيين للمساهمة ف فة اعا ا استدعاء لحق امن       بل إنهنادوق ال
وأي  منحهييا رغييم أنييف الملييك إلييى  «الموبييوءة»هييذا األرض ه االسييتي ء علييى وميين ح يي 
تسييليم األرض »را فييي التيياريخ  اسييم  رين على الهر  ة! وهييو مييا عيي  منتصن الي ب المحار 

 يهييافلسييطين لمحتل أرض سييليمأ. أي ت  ! Terram exponere occupantibus) «لمحتليهييا
 لمتعصب التاريخ الغربى اى ف  الصهاينة لها سوابق  من

، بيرتييدالوقد اعترض ريموي الساد  الذي  اي  متلك  ل إقطاعية الانو  علييى هييذا 
 ال ضييوا للعا ييا وشييارك فمييا  يياي ميين العا ييا إينوسيينت الثالييث إال حرمانييه، فاضييطر إلييى

  ف ييد 1224 - 1209) «يييةاإلقطاع ليية حمال» صييليبية التييي ع رفييت  اسييمفييي الحمليية ال
وبرابنصيييوي وفرييييروي وسييي ا مييين  ألمانييييا وإنالتيييرا ك إقطييياعيوي مييين مييي  هييياشيييارك في 

، وتمر ييرت المعييارك حييول المييدي مراكيير سييارن ل فشييماالانييو  إال أي أغلييبهم  يياي ميين 
عليييى مدينييية بيريييييه وك ييي   لييية  االسيييتي ءرائن الثيييروات، وبيييدأت هيييذا الحمالم اومييية وخييي 

  1209يوليو   22في   املهانة  كي دت المحرق، و هاسكان 
امرات بين نفس قادة الحملة الصليبية مثلما حدث بييين ع المعارك والم  والغريب أي تندل

إخ صييه  الثاني من أرا وي في أسعانيا الذي  اي  عتمد علييى وبطر ساد   ريموي ال
 دينفييا    ة المعر يي لمين في حر  االسترداد في صارا على المس، وانت لعابوية روما

ت، وانيييدلعت رؤسييياء اإلقطاعييييا متيييدت المعيييارك بيييينا ثيييم  1212يولييييو  16فيييي ولرا تييي 
دد من الملييوك راك عالشت   1229-1224) «المل ية»الحملة الصليبية المعروفة  اسم 

بوات حييول صييراا العييات  1229ابتييداء ميين عييام و   في قيادتها وليس رؤسيياء اإلقطاعيييات
  ممييا 1233م عيياع  رياييوار التاسيي   يياهييا العا يياي نظ م التيييتييير ليلاييأ إلييى محيياكم التف

عات فييي أبرشيييات م تلفيية، ل يين العابوييية تمكنييت  ابروتهييا ميين العديييد ميين الصييرا  أثييار
ا بيييين فرسييياي المعبيييد اب ال ا ميييذهاقيييت  وأثنييياء تليييك  تيييار اليييذي  ييياي بيييدأ ينتشييير أ ضييي 

، داو بيييل فيييي ميييية    ن إلييييى قصييير مونسيييياور أعليييى قثيييير مييين ألييييف ميييواالمعيييارك لايييأ أك
ا راف ةوا لمييدوصييمد تييم حييرقهم  1244مييار   16فييي و  ع يييدتهم،إن ييار ن ضييي عييام ت ريعيي 

 أحياء  وبذلك تم اقت ا مذهب ال اتار 
؛ لعييدم إمكييانهم ت طييي ال  فييات موا هيية هييذا الحميي ت  ينييو  فيي اي الا وقد انهييرم سييك

ية سييي سيا اعات؛ ولوقيييوعهم تحيييت بييي رة صييير يييينهملدينيييية فيميييا ب اال تماعيييية والسياسيييية وا
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فييي انهييرامهم فهييو  مييا السييبب األساسييي، أتييرا وأسييعانياالإن فرنسييا و ن شمال  ة ما بي ي سو ن 
المسييييحية فيييي  فيييي لييييهع ضيييع ييياي الو مثلميييا  –أي ع ييييدة ال اتيييار تمييينعهم مييين ال تيييل 

يرفضييوي  بالتييالي  ييانوا، و ؛ حيييث  يياي المسيييحيوي  متنعييوي عيين ال تييلال ييروي األولييى
ر قسيييطنطين  يييو راع يييدها اإلمب تفاقيييية التيييي اال تميييت ى أياالنضيييمام إليييى الايييير  إلييي 

، والسمام للمسيييحيين م313وأعلن  مو بها حرية الع يدة عام ،  مع أس ف روما  األكبر
نيييية، وشيييريطة أي ينضيييموا إليييى رق أو اليييد انات الوث الفييي  ييياقي مثيييل  مارسييية شيييعائرهم م

ا ورييية ر ب اإلمراا ا لتوحيييد أ يي الحربييية التييي  يياي  شيينهعييارك ا فييي الم، وشييار و الاييير
 ية الرومان 
ا للمصييلحة أو لل نيسيية ال ييروج عيي ي  كشييف  يييت  مكيين لييذا األميير ن تعيياليم دينهييا وف يي 

أتهييا لليهييود ميين قتييل تبر  صيية فيييرر خاف  ثييير ا مييا ت يي ، وهييو موقيي لألغييراض السياسييية
ترسييييخ ال يييياي الصيييهيوني لييييه إنشييياء أو ، األمييير اليييذي ترتيييب ع  وليييوي المسيييي   ميييا 

     ني فلسطالمحتل ألرض  
 

 :أسبا يا
  أنييه  طييل حلييم الوحييدة 1558 -1500)ت شييارل اي  ا انتشار ا لتعري صاو األكثر  من أ

را  ييه  المسيحية وف  ا ل اثوليكية روما  علييى األقليييات  مسيييحيةرض الهييو فيي  وأهم مييا عيي 
فرضييتها ال نيسيية القييت ا  الصييليبية التيييهود يية، وتمسييكه بييروم الحييرو  المسييلمة والي 
الييوادي فييي تييونس اسييتولت علييى حلييق  تيييالمليية  قاد بنفسييه الح   دق  و ني سلماإلس م والم

لي فينيسيييا ضييد تييونس العاصييمة  ثييم قييام  عمييل تحييالف مييع العا ييا بييولس الثالييث وأهيياو 
إال أي العواصيييف قيييد شيييتت  1541  وحييياول االسيييتي ء عليييى الارائييير عيييام سيييلمينالم

  إلى العودةأسطوله فاضطر 
ا  م ور و ر لل وقد تم تتوين شارل اي مل  ا  م دسة الة  ري للمبرا و ئيس 

ا ميين بلايكييا  راامحددة األ  و انت غير ، وتضم أراضي ألمانيا والنمسا وهولندا و ييرء 
أي ها من أولى اهتماماته  عييد ص م و عل ة اإل. لحر شرق فرنسا  لذلك تصد  وشمال

 فيييقييد انتشييرت  ة انييت البروتسييتانتي  1555حييوالي أسييعانيا  وفييي تصييد. للسيي م فييي 
 ا  رء في الانو  عدا ملمانيا في نا ق أم معظم
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علييى كما تم في عهدا است مال غرو األمريكتين وقيام حفنة من المغامرين  االسييتي ء 
هم سكناها األصييليين أو  معنييى أدق علييى ميين   ييي ميين  تنصير على، وفرض الأراضيها
ا، ف ا ميين الهنييود الحميي نيسيية أكثيير ميين ثمييانين مليو ل  ييد اقتلعييت احييي  م فييرض تيي   مييار  نيي 

ا ود ييةا عن الذهب والعب ات، والس رة  حث  مر تعالمس  امنظ ، فال ساوسيية  ييانوا  مثلييوي  ييرء 
   ال يتارأ من  ير الغراة 

 
 وفي فر سا:

وا فيييييي فرنسيييييا بيييييذ   ال اثولييييييك ألربعييييية وسيييييععين بروتسيييييتانتي ا  يييييان صيييييدامات بيييييدأت ال
ا فييي بلييدة فاسيييه، وإي  ا حضييروي قدا نييذ قييد بييدأت م ألمييرقييع انييت الصييراعات فييي واسيي 

علييييق مطاليييب البروتسيييتانت وإدانيييتهم لل نيسييية ال اثوليكيييية عليييى ؛ نتياييية لت 1529عيييام 
ا فيييي م ا عييية فيييودوا عيييام تسيييتانتي  آالا برو ، وم تيييل ث ثييية 1524أبيييوا  ال نيييائس عيييام 

فرنسييا  إكييس  مييع ترايييد انتشييار البروتسييتانتية فييي    أمر من البرلميياي فييي مدينيية  1542
، وميينهم عييدد ملحييوي ميين علييية انشييق عيين ال اثوليكييية  يياي قييد ادهاي ربييع تعييد: إوي ييال
 ال وم  
عييام  امنيي  خيييرة، تحولييت األعاشييت فرنسييا ثمانييية حييرو  دينييية 1598إلييى   1562ومن  

ا المعييارك حييدة  عييد إلى حر  خار ية ضد الملك فيليييب الثيياني  وقييد يادت هييذ  1595
الييث إك لهنييري الث  را األصغألق أناو، ارتليمي وم تل دو حادثتين هما: مذ حة ساي  ا

وتشييتهر مذ حيية سيياي  ييارتليمي التييي وقعييت فييي  يياريس ليليية   كيياي اعتنييق البروتسييتانتية
 ك الليليية ث ثيية آالا بروتسييتانتيحيتها فييي تليي ، ورام ضيي 1572أغسطس عييام   24و 23

تمبر، ووصييل امتييدت فييي الضييواحي حتييى الثالييث ميين سييب وقد      أنها من أ شع المعارك
ا  وقيييد احتفيييل فيلييييب الثييياني مليييك أسيييعانيا والعا يييا  تليييى إليييى ث إ ميييالي العيييدد  ثيييين ألفييي 

وم رميير ا تظييل حتييى الييي أو بتلييك الماييررة التييي  «النصيير» رياييوار الثالييث عشيير بهييذا 
    لعدم التسام  ال نسي
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 :بوهيميا
 ضيييرورة    عيييالم ال هيييوت التشييييكي شيييديد التعليييق1415 – 1370) هيييا    كييياي  ييياي
طييى  ييوي ف ليييت الييذي  يياي يت ييذا مييث   فييي  رأتييه نسييي، وقييد ت  ل ييياي ال إصيي م ا

صيي م إلومييد. اتسيياا الحر يية التييي قادهييا  ويعييد سييعاق ا  ييأكثر ميين قييري إلييى حر يية ا
م ألعماله عند  عاعتها   ر. في ال ري الساد  عشر، وخاصة لوثر، الذي قال ب   د 

تعيية ي وصييل إلييى ر ائف إلييى أة وتييدرج فييي الوريي وييياي هييا  ميين مواليييد بوميميييا الانوبييي 
عميييييد  ليييييية ال هيييييوت فييييي بيييييراا  و ييييياي  مثييييل التييييييار المطاليييييب  ضييييرورة الحيييييد مييييين 

وابتعادهيييا عييين التعييياليم األوليييى،  ،راء الفييياحرثييي ، والاالنحرافيييات األخ قيييية فيييي ال نيسييية
اللغيية  ال ائمة بين التشيك واأللماي فييي بوميميييا   مييا  يياي  طالييب  اسييت دامالصراعات  

  وميين إلييى اللغيية التشيييكية  لوقام بتر ميية اإلناييي   ،ال طبة ال نسية و في الحيا  شيكيةالت 
   ةبوي اأكثر ما انت دا صكوك الغفراي التي  انت تمول الحرو  الع 

ا إي وصييل إلييى المدينيية حتييى تييم  ، وميي 1414)لعا ا لحضور مامييع  ونسييتانس فدعاا ا
م ، وتيي المحرقييةادوا إلييى م لفاتييه ثييم اقتيي  الاييعل عليييه وسييانه وأثنيياء محاكمتييه تييم حييرق 

 ، وإل اء رماد  ثته في نهر الراين 1415يوليو   6حرقه حي ا بتهمة الهر  ة في  
و يولييي  30ليييك ميين النوافييذ فييي بييراا يييوم  عييار ال اثو عييدد ميين لوتعييد واقعيية إل يياء أتعاعييه 

ا  بدا ة الثورة التي أعلنوها ضد روما و بروتهييا، ورلييوا  ييوال ثمانييية  1419 عشيير عاميي 
؛ بنيياء علييى شنتها ال نيسة الروية وأوروبييا ال اثوليكييية  م ت صليبيةين ل مس ح صامد

صييليبية  ة الحييرو  الأبهيير قيياد نييداء العا ييا لسييحق الهرا  يية  إال أي صييمود الشييعب قييد
ى فيييي مدينييية ة ال امسييية التيييي قادهيييا ال اردينيييال تشييييراين وأدت هريمييية الحملييية الصيييليبي 

فييي تاري هييا للتفيياوض ة ألول مييرة سة الرومي لى اضطرار ال ني إ  1431شليس عام  دوما
ر ة لسييحق أتعيياا هييا   فييي  مع من ت طلق عليهم هرا  يية! وبعييد عييامين أعييادت رومييا ال يي 

الابييل األبيييل فييي  يييات التييي أبرمتهييا معهييم  وبعييد موقعييةرغييم االتفاقمتتالييية  حميي ت
 تمام ا  اقت ا الحر ة  قامت الفرق اإلمبرا ورية لفرنيدناند الثاني   8/11/1620
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 ( 1648-1618)  ثون عام احرب ال ال 
انييدلعت حرائييق هييذا الحيير  ميين ث ثيية مراكيير: الم ا عييات المتحييدة التييي  انييت أسييعانيا 

ايلييييين فيييي عيييام ألمانييييا حييييث تيييم فيهيييا ت يييوين تحيييالف إن  عادتها، ومييينفيييي اسيييت  ترغيييب
ا، نيا تسيياند، و انييت أسييعااليالذي تم ت وينه في العام الت   ، والتحالف ال اثوليكي1608

  إال أي ال نيسييية الروميييية قيييد ة بوميمييييا التيييي ابتعيييدت عييين  اثوليكيييية رومييياومييين ممل ييي 
  ف ييييام  حميييي ت ليكيتهييييايييييا إلييييى  اثو لييييك بوميمماسييييتطاعت اسييييتعادة فردينانييييد الثيييياني 

ة ضد الهرا  ة البروتستانت  وتمكن من إعدام سععة وعشرين ميين قييادة عسكرية منظم
ة ثمانييية وث ثييين فييي مورافيييا  وأعليين وميميا ومائيي ضيعة في ب مصادرة خمسمائة الثورة و 

هييييي  ةأنييييه ليييين   بييييل إال د انيييية واحييييدة فييييي الدوليييي  1627الدسييييتور الييييذي صيييياغه عييييام 
رهم: اعتنييياق ال اثوليكيييية أو مغيييادرة وأصيييدر أمييير ا ل افييية النيييب ء لت ييييي ، يكيييية رومييياكاثول

 ادرة  عند المغ  الوي ت تنتظرهموعادة ما  انت   –الب د خ ل ستة أشهر  
ألغى الملك فرديناند الثاني  افيية محيياوالت اإلصيي م والعلمنيية التييي  1629مار  وفي  

اليييذي  «االسيييتعادة»سيييوم ليييك  مو يييب مر ، وك1555م اتميييت فيييي اإلمبرا وريييية منيييذ عييي 
، وأكثر من مائة وعشرين دير ا لتعيييدها إلييى عشر أس فية  وأثنى عه أبرشيتاي  استرد  مو 

  ايادة الروميةال
، نيا إلى النصف ت ريع ا ع ب هذا المااير التييي قادتهييا ال نيسييةتعداد ألما  وقد ان فل

حر  دينية عرفتهييا أعنف وأكبر ألوب ة من  راء ا، واندلعت وها ر العديد من األهالي
  ى كلك الوقتأوروبا حت 

 
 (:1453 – 1337)  حرب المالة عام

 التييي انييدلعتوالحييرو   اموعيية ميين المعيياركاسييم  طلييق علييى م «حيير  المائيية عييام»
وإي  انيييت فيييي الواقيييع قيييد امتيييدت  –بيييين فرنسيييا وإنالتيييرا  1453 – 1337فيميييا بيييين 

ملييك ، لتصل بتعيييين ين البلديناستعمارية ب صراعات سياسية و   يألكثر من مائة عام ف
 وصي ا على فرنسا   1420إنالترا عام 

ييياي وتييم لور م ا عيية أ لفرنسيييين واسييت لتوقييد أحيييت  يياي دارك النرعيية الو نييية لييد. ا
الحمليية لفييك الحصييار حييول  ، إال أنهييا فشييلت فييي قيييادةتتييوين الملييك فييي مدينيية ريمييس
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اكم ، وإحالتهييييا إلييييى محيييي ليييييرليمها للنا وتسيييي  1430ل عليهييييا عييييام ع ، فييييتم الايييي  يييياريس
 30واي وتمييت محاكمتهيييا واتهامهييا  الهر  يية وأحرقوهييا حييية فيييي ر التفتييير فييي مدينيية 

ن الملييك شييارل السييا ع، وفييي عييام  ييأمر ميي  1456ئتهييا عييام   ثييم تمييت تبر 1431مييايو 
ل داسيية عليهييا، اتو  يية إلضييافة صييفة  «السييعداء»أضييفت عليهييا ال نيسيية ل ييب  1909

 !1920م في عام وهو ما ت 
ا الحيييييرو  الدينيييييية االسيييييتعمارية المتعادلييييية فيييييي  ثيييييير مييييين ال يييييوارث وقيييييد تسيييييببت هيييييذ

ت إليييى نرييييت ، وأدتماعييييةد ة واال  البنييييات االقتصيييا والمااعيييات واألوب ييية،  ميييا ناليييت
تتنييوا  فييي األراضييي الفرنسييية ين  وإي  انييت األ ميياا البريطانيييةد مغرافييي ميين الاييانب 
دأت تنظيير إلييى آفيياق أخيير. فييي إ طاليييا فتي فرنسا قييد بيي ، والفترات وتتفاوت وف  ا للملوك

اوليييية ألتييييراك لتبييييدأ  مح واإلمبرا ورييييية الارمانييييية وخاصيييية أوروبييييا الشييييرقية وانتصييييار ا
ا موايييية فييي  «مسييألة الشييرق »ل ييت عليييه رتهم  مييا أ محاصيي  و يياي الم صييود بهييا حربيي 

عييام أكثيير حيير  المائيية وحصييدت هييذا الحييرو  المعروفيية    المعنييى لحيير  االسييترداد  
 رين مليوي نسمة من عش

 
 (1710 – 1702)  ثورة الكاميزار

ثيياروا فن الييذين لييق علييى أتعيياا  ييال، أ  صييد  ييه ال مصيياي البيييلي و  «ال يياميرار»اسييم 
 1702م الملك لويس الرا ع عشر في أواخر ال ري السا ع عشر  وامتدت ميين ضد حك
ى ح يييييوق  انيييييت تييييينص علييييي   التيييييي 1598رق معاهيييييدة نانيييييت )خييييي   عيييييد 1710إليييييى 
را  اسييم الحييرو  الدينييية إال أي لييويس البروت  ا لمييا عيي  سييتانت فييي فرنسييا ووضييعت حييد 

إلدخيييييالهم  قمعيييييية واسيييييعة عملييييييات  ، وسيييييم ق المعاهيييييدةر   ييييي الرا يييييع عشييييير قيييييد قيييييام 
ر اردتهم أكثيي طيي   وهدم  نائسهم وأ اد خ ل الحم ت العسكرية التييي شيينها لمال اثوليكية

ا ميين  ر الييب د قرا يية ث ثمائيية ألييف إلييى سويسييرا ، بينمييا غييادالبروتسييتانتمن عشرين ألفيي 
  وألمانيا و نو  إفريايا

 
 :(1990 – 1945)  الحرب الباردة
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لسياسيييية وال نيسييية فيييي العصييير ر المصيييال  اف عييين تضيييافنميييوكج عصيييري  كشييي 
، وت سيييم العييالم 1945تا عام لا  وقد بدأت هذا الحر  العاردة  عد م تمر   الحديث 
، وانتهيييت  انهييييار 1990، وامتيييدت حتيييى عيييام شيييتراكيوا الي: رأسيييمسيييكرينإليييى مع

اامعييية فيييي العصييير   وهيييي تمثيييل واحيييدة مييين أكبييير المعيييارك الاالتحييياد السيييوفييتي
ارخيييير  شييييتى الوسييييائل فتضييييافرت المصييييال  و هييييود أ ييييل اقييييت ا لحييييديث ميييين ا

يييية لل ضييياء المر ريييية األمريكيييية والم سسييية الفاتيكان  السياسييية األمريكيييية والم يييابرات
  وأنظمة م تلفة تمام ا  تظام مت امل  أيديولو يالى ن ع

السييوق م علييى ف ييرة حرييية فالنظييام الرأسييمالي أهدافييه ممثليية فييي نظييام العولميية ال ييائ 
 -اقتصييادي –، وفييرض نظييام سياسييي رية تحر ييات رؤ  األمييوالسيطرة على ح وال

مييا الم سسيية حتييى تسييهل السيييطرة علييى الشييعو  وقيادتهييا  أ دينييي واحييد –ف ييري 
فاتيكانييييية ف انييييت تسييييعى السييييتعادة م يييييين األتعيييياا الييييذين انضييييموا إلييييى الهييييوت ال

، ةاألرثوك سيييييي  ة الروسييييييةليييية اقيييييت ا ال نيسييييي التحييييرر فيييييي أمريكيييييا ال تينيييييية ومحاو 
حتييييى تييييم  ةوتضييييافرت  هييييود االثنييييين فييييي محاربيييية الهييييوت التحييييرر   سييييوة ضيييياري 

اثوليكييية بهييا، وتييم  عييادة غيير  القت عييه، وفييي إنشيياء حيير  تضييامن فييي بولنييدا إلا
اخيييت ق العيييام المريميييي وتعيييدد رهيييور السييييدة ميييريم فيييي أ يييواء مسيييرحية مبهر ييية 

ف رييية التييي عرفييت فييي الحيير  ال هودهمييا  ،  مييا تضييافرتدينيإلحييياء الشييعور اليي 
 العديد من المناورات والشائعات لهدم  ياي ارخر 

اتهما وم سسييييياتهما، ر ة، واسيييييت عا، السياسيييييية والفاتيكانيييييي لتوا   بيييييين الابهتييييييناوبييييي 
وتوا ييييي  اليييييرئيس السيييييوفييتي  ورباتشيييييوا تيييييم ال ضييييياء عليييييى االتحييييياد السيييييوفييتي 

ن ميين الييدوالرات التييي قييام الم يييي شف حتييى أر بدأت الح ائق تن وحلفائه  وبعد كلك  
؛ عميي   بييذلك المثييل الشييائع  ييأي ، والييدول التييي عاونييت علييى تح يييق كلييكتييم إنفاقهييا

 ئها  أي صورة من الصور   و رء من هييذا المعييالغ عم  لت لص منأمريكا دائعة ا
ييييانو اليييذي أفليييس التيييي تيييم إنفاقهيييا القيييت ا اليسيييار هيييو ميييا تيييورط فييييه بنيييك أمبروي 

 «تضييييييييامن»ألييييييييف مليييييييييوي كهبييييييييت إلنشيييييييياء حيييييييير   ليييييييييار ومييييييييائتيمديونييييييييية م  
   ا الهوت التحرر  أمريكا ال تينية  بولندا واقت ترنوش)سوليدار 
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 معبدفرسان ال
 
 
الفتيييرة فيميييا بيييين ال يييري الحيييادي عشييير وال يييامس عشييير ت يييوين العدييييد مييين  شيييهدت

بنيييييات ي تطييييور ال يييية ثييييورة حاياييييية فيييي األنظميييية العسييييكرية الدينييييية، التييييي ت عييييد  مثا
 سية واال تماعية للدول في الغر  السيا

عاشيير ت سييم ولييى للورييائف السييائدة فيمييا بييين ال ييرنين التاسييع والاألة و انييت الت سيييم
ا الماتميييع إليييى : ر يييال ديييين، ومحييياربين، وأييييد. عاملييية  وريييل هيييذا الت سييييم سيييائد 

ة، حتييى ط وال نيسيي العليا في الب  وال  شمل كلك الايادات  –كوسيلة ألداء الماتمع  
مي ا بت ييييوين رسيييي  را، وهييييو تيييياريخ انع يييياد مامييييع  ييييروادة الييييذي سيييييعت 1129عييييام 

، والييذي «عبييدفرسيياي الم» اختصييارا  اسييم المعييروا «فرسيياي معبييد ال ييد  تنظيييم»
، وهييي: ر ييال الييدين  ضييم بييين  نعاتييه ت سيييمتاي ميين الت سيييمات الييث ث للماتمييع

لنييييوا ييييييتم يم ميييين كليييييك او أول تنظييييي م فرسيييياي المعبيييييد هيييي والمحيييياربوي  و يييياي تنظيييييي 
ل نيسيييية والمدنييييية، وإي  انييييت هنييييياك ت اطااالعتييييراا  ييييه رسييييمي ا ميييين  هيييية السييييل

، ميين قبيييل تنظيييم ليبية األولييىالحمليية الصيي  ثليية قييد و ييدت ع ييبتنظيمات أخر. مما
س اليار، و انييييت تنظيمييييات دينييييية إلييييى أي تييييم   فرسيييياي االسييييبتارية أو تنظيييييم ال ييييد

  ومييييين الغرييييييب أي   يييييوم 1149الي عيييييام عليهيييييا حيييييو  ء الصيييييفة العسيييييكريةإضيييييفا
دة ، وعيياالحم ت الصليبية التي  رت في الشرق األوسييطلى  ع  الم رخوي  التر ير
ت العدييييدة التيييي قادتهيييا ال نيسييية إليييى شيييمال أوروبيييا تليييك الحمييي  ميييا يتناسيييوي ك ييير

منهييا تنصييير وعلييى ضييفاا  حيير البلطيييق   وهييذا الحميي ت الصييليبية  يياي الهييدا 
    الوثنيةالشعو 

 1147  الثاليييث عيييام نييييو و  أوليييى هيييذا الحمييي ت التيييي أرسيييلها العا يييا ي وقيييد بيييدأت 
عسييكرية دينييية ت ييوين فييرق     مييا تييمحيير البلطيييقلتنصييير الاعائييل السيي فية حييول   

فييي منط يية ليفونيييا ونظييام   «حمليية السيييت»أخر. في تلك المنط ة من قبيل فرساي  
لنييدا العظمييى  ومييع وبو   امايوفييي حدود بييين  لدة دوبري على الفي ب   «فرساي المسي »

 ين إلييى نظييام الفييرق التيوتونييية التييي تييم ت وينهييا فيييظيميي تن ال نم ضييم هييذي تيي الوقييت 
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، وإي  انت أهم معار هم قد تمييت فييي لثاني عشراخر ال ري االشرق األوسط في أو 
 أراضي أوروبا الشرقية 

أنظميية  ين، ومولييدرداد وك يي  المسييلمكما شهدت أسعانيا، مسرم أحداث حيير  االسييت 
هييا: نظييام  االترافييا، ونظييام ومن م ية مماثليية خاصيية  فييرض المسيييحية  السيي عسييكر 

ونظيييام المسيييي ، ونظيييام ، ام ألفانييياونظيييام سيييانتا ا و، ونظييي ال نطيييرة، ونظيييام آفييييس، 
 ، وغيرها مونتيرا

التييي  عييددةالمت  وأدت نها ة و ود نظام فرساي المعبد إلى إنهاء و ييود هييذا األنظميية
األنظميية ذا هيي  االسييتعانة بهييا  وأكثيير مييا  يياي  مييير معبييد ميين أ ييلفرسيياي ال أنشييأها

  ي تييدرج  نسيييش صي ا دون ا حتى عيين أهو أنها  انت تا عة معاشرة لسلطة العا ا  
  ييرار مشييترك ميين العا ييا  1307و يياي تنظيييم فرسيياي المعبييد أول مييا تييم إلغائييه عييام 

  الرا ع ملك فرنساكليمانت ال امس والملك فيليب 
لدينييية العسييكرية إلييى ة ابرتغييال ف ييد تييم ضييم م تلييف هييذا األنظميي أسييعانيا والأمييا فييي 

اليييذين أنشييي ا  التيوتييييوي،لية  وبيييدأ تنظييييم فرسييياي الدولييية وحرمانهيييا مييين أ ييية اسيييت  
بيييدأ   بيييو  عيييد  ،فاا البلطييييق بتنصيييير الشيييعو  قهييير اإمبرا وريييية قويييية عليييى ضييي 
ملييك بولنييدا الييذي قييادة  تحييالفن الميي  1410 ييت  ييه عييام الهريميية السيياح ة التييي لح 

  ي ا  اللوي الثان ف دس
مييييع المسييييلمين ثييييم مييييع  بينمييييا رييييل تنظيييييم فرسيييياي االسييييتعارية يترا ييييع فييييي معار ييييه

حتييى يومنييا  هييى  ييه األميير إلييى اللاييوء إلييى مالطيية، وال يرالييوا هنيياكانيين، وانت العثميي 
 يين ة فحسييب  لايييام  أعمييال خيرييي وإي  اي ما  شاا أي و ودهم ععييارة عيين ال  ،هذا

ماتهيييا ليسيييت  حا ييية إليييى و يييود منظ  يييد عكيييس كليييك فاألعميييال ال يريييية و الواقيييع ي 
غييير معليين  سياسييي عسييكري و ما ي  ييد أنهييا ت ييوم بييدور سفارات رسمية  اسمها  وه

    خاصة وأنهم تحت قيادة العا ا في الفاتيكاي معاشرة –عنه  
تيييب حيييول تنظييييم فر  وهيييي  ومنيييا هيييذا،سييياي المعبيييد حتيييى ي علييى اليييرغم مييين  يييل ميييا   

ط  عدة ن اط من تيياري هم، خاصيية فتييرة  حي تعد  الم ات، ف  يرال الغموض  مرا ع  
ا منيييذ قييير تيييرة تمتيييد إليييى عشييير سييينوات ت ر وهيييي ف –البدا ييية  ر اثنييياي مييين الفرسييياي يعييي 

م انضييم إليهمييا سييععة آخييروي، رييل تسييعتهم  عملييوي ويايمييوي ثيي ت وين هذا التنظيم، 
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  واألسيي لة تنظيييم رسييمي اتييم إنشيياء الشيير سيينوات د سييليماي، وبعييد عفييي منط يية معبيي 
عليييه، ممييا  عييل األ حيياث حييول هييذا السيينوات العشيير، ومييا تييم العثييور  فييي تييدور

ن آ ييييات األنا يييييل    مييييا  حيييييط الغمييييوض ميييي  ةة عشيييير آ يييي اسييييتو ب تعييييديل تسييييع
  األسعا  الحاياية لتلك النها ة المأساوية لتنظيم فرساي المعبد 

ا فيييي و م الايييعل علييييهم  مفل يييد تييي  فيييي  مييييع أمييياكن و يييودهم فيييي ييييوم واحيييد، و يعييي 
ا، وافتعيييال محاكميييات مغرضييية  معرفييية محيييا، افرنسييي  كم التفتيييير وتيييم سيييانهم  ميعييي 

ذا  والتن يييييل حتييييى مييييات ال ثييييير ميييينهم أثنيييياء هييييذا د أنييييواا العيييي التييييي أكاقييييتهم أشيييي 
ه اقتييييييد  ييييياك دي موليييييي  1314ميييييار  عيييييام  11المحاكميييييات الصيييييورية    وفيييييي 

س وتييم ري اى محرقة علنييية فييي  ريييرة وسييط  يي  وا معهم إلنيه ومن   و وفروا دي شار 
 حرقهم أحياء    

خييير رؤسييياء ارتفيييع صيييوت  ييياك دي مولييييه، آ ارالم تيييدوي  تصييييحا توبينميييا  انييي 
  ليمانت ال امس قائ  : اساي المعبد ليلعن العا  فر 

حكمتييه هللا وت ف أمام م" ا  لميانت، أيها الحاكم الظالم والسفام الف ، سوا تل ى 
ا أيهييا الملييك فل أربعييين يو خيي  ا، وأنييت أ ضيي  ! وبالفعييل ل ييد مييات  ييل منهمييا ب"لييي ي ميي 

نييوفمبر ميين  29 ك فيليييب يييومأبريييل، والمليي  20ال امس يوم   على التوالي،  ليمانت
 نفس كلك العام  

ت حيييول هيييذا التنظييييم، وميييا أكثييير الدراسيييات التيييي وميييا أكثييير األسيييا ير التيييي تأل ييي 
غيبيييي ال نييياول  نييير الفرسييياي، أو المايييالوأغلبهيييا يت  راء منهيييا،وليييت حيييياتهم أو أ ييي تنا

مييين هيييذا األ حييياث هيييي التيييي     وقليييةالعيييا ني، أو قيييوة سيييلطانهم ونفيييوكا المطليييق
 اإلسيي م واخييت  هم  المسييلمين وتييروج العديييد ميينهم  مسييلمات  ت إلييى صييلتهمأشييار 

قلعييية  م وقلعييية الابيييل أو ، أو صيييلتهم الوثي ييية  حسييين الصيييعا عيييد إشيييهار إسييي مهم
الن طيية األخيييرة وهييي أ ييدرهم  ذاهيي  يييل لهييم ميين اتهامييات  سييبب   و ييل مييا  –وت  الم

وقييف اإلسيي م ميين ل ربهم ميين مثوليكية لم ت تلع ال اتار إال  الدراسة، فالم سسة ال ا
ا رفيييل تأل ، وهيييو نفيييس ورفيييل التثلييييث ،ييييه السييييد المسيييي المسييييحية، وهيييو أساسييي 

تييم بهييا اقييت ا  لوحشييية التيييبييد بيينفس اقييت ا فرسيياي المعالسييبب الييذي يبييدو فييي ا
 والفودوا والعاوميل     ارت شعب ال ا
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 كتين رقى لسكان األمريالقتل الع

 
 

يين فييى األمييريكتين واحييدة ميين أسييود الصييفحات فييى لعرقييى للسييكاي األصيي ثييل ال تييل ال م
   التيياريخ كاكييرة كيين محوهييا ميين، والتييى ال  مالغيير  المسيييحى المتعصييب مسيييرة كلييك

حيياول  كييل  بييروت  الييذيومن الغريب اي نطييالع موقييف العا ييا بنييد كت السيياد  عشيير 
    !نه لم  كندامى وتناسيه و أ مس كلك التاريخ ال

ى ، وكلييك بتأكيييدا عليي 2006، فييى سييبتمبر  ييه  اامعيية راتسييبوي اي تييألق فييى خطععييد أف
د ، وسييع  التفوق المطلق للمسيييحية وع  نيتهييا ، للسيي م ونبيييه عليييه صييلوات هللاه المتعميي 

ر مبييييررا إ ييييادتهمرام  ميييي   متايييياه  أو  ،العا ييييا بنييييد كت السيييياد  عشيييير ير ييييل الهنييييود الح 
     فى التاريخ ثيل لهال عرقى ال معملية قت   مت تما على أكبر

مييييايو  13، يييييوم سيييياقفة أمريكييييا ال تينيييييةففييييى ال طييييا  اإلفتتيييياحى للييييدورة ال امسيييية أل
،  يياي : " النسييعة لهييم، رأ. العا ييا أنييه، فييى ختييام ييارتييه للبراييييلدالييدة أ اريسييي ، بب 2007

، مييدر ين، غييير ونييه يياي أ يياؤهم  اهل الييذي، اإللييه غييرو أمريكييا  عنييى إسييتاعال المسييي 
 ي عيين  سييوا وإنايلييه لييم ، اإلعيي حثييوي عنييه فييى تييراثهم الييدينى الثيير. )     وفعيي يع و 

ولييم  كيين أبييدا   مثا يية  افييات الهند ييةعييداوة للث  يتضييم ن فييى أ. لحظيية ميين اللحظييات أ يية
   "فرض ث افة خار ية

 انييب ميين التعلي ييات ميين ، مو يية عارميية ، والعديييد غيرهيياوقييد أثييارت هييذا التصييريحات
ال تييل   دام ععييارات، إلييى اسييت  عتييراض التييام، يتسييع مييداها ميين اإلةات الهند يي عيي االام

 خاصييةو والاهييل  التيياريخ، ، الحضييارات، وصييدام ، مييرورا  ييالتعتيم علييى التيياريخالعرقييى
 !وإتهييام العا ييا  ال ييذ  والترويييربييل ، الاهل  كتا ييات ال ييس  ارتولوميييه د. ال   ييايا 

، فييى حييديث ، رئيس فينروي فيرأعلن هو و شا ،2007 و اي م 18، يوم الامعةومساء  
م إعتيييذارا ، مطالعيييا العا يييا بنيييد كت السييياد  عشييير بت يييد  فيييى اإلكاعييية والتليفرييييوي م بثيييه تييي 
: ، موضييحاهنييود أمريكييا ال تينييية عيين تلييك التصييريحات التييى قالهييا عيين تعشييير ال ييارةل
وال ، مية الثانيييةحر  العالاء الن تى وقعت أث ل د  ر. شىء أكثر  شاعة من المحرقة ال"
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، وال  مكيين ل داسييته أي ين يير محرقيية األبييورياين عليييى لييكشيي ص إن ييار ك ألي مكيين 
 !"هذا األرض

، فتي محرقة العصر الحديث ت د ر  ستة آالا ش صييا ثين  األرقامتر منا الحدوإكا ما  
ا قيية التييى سييببهر لمح ، أمييا ا. الييععل ارخييردوترتفييع إلييى سييتة م يييين ليي  ،الييععل لييذي

ين مليونييا ميين العشيير! وقييد إختييتم شييافير حديثييه سييعاي فتتعييد. الثمييان ال اثوليييك اإلالغييراة 
 "!دقائ : " إي قول الحق ال يهين أ. أح 

: التعتيييم علييى تلييك الواقعيية فييى وسييائل اإلعيي م وحصييرها حظيية نبييدأ بهييا هييىوأول م 
ر عيييين  يييا ت يييد م اإلعتيييذاا، خاصييية  لييييب اليييرئيس هو يييو شيييافير ميييين الع  سيييرعة الفتييية

،  مييا تييم سييحبها ميين أغلييب المواقييع اري ييية المعاشييةلف الحاي يية الت حاته التى ت يياتصري 
طرة الم سسيية ال نسييية علييى ف عيين مييد. سييي وهييو مييا  كشيي  اإلل ترونييية التييى نشييرتها 

   وسائل اإلع م
، إلييييى كلييييك ال ييييس لييييذلك يبييييدو ميييين المفيييييد أي نر ييييع إلييييى  تا ييييات األ  ال   ييييايا 

راك فييييى عمليييييات للشييييت  1502م مييييع الغييييراة عييييا ي قييييد سييييافر ييييا الييييذينسيسييييكانى رافال
ى مارسييها الوحشييية التيي ، ل نييه سييرعاي مييا أصييا ه الهلييع واإلعييياء ميين العننييف و التعشييير

، ، خاصيية فييى  وبيياوعييدم اإلكتييراث  حييياة الهنييود ،اسييكاي األصييليينل ك الغييراة علييى اأو 
ي مييا   فييرام يييدعمييا أصييا ه  ييالهل المييذا   ن، وشيياهد ميي حليية ال   ييايا حيييث بييدأت ر  و 

صييييفحة  و انييييت  2310ضيييي م مكييييوي ميييين ث ثيييية أ ييييراء تضييييم  فييييى عمييييلعاصييييرا 
تييم نشييرها  اإلسييعانية عييام  ثة قروي  ثمالم طو ة قد رلت ممنوعة من النشر لمدة ث 

   2002نشرت عام ، ثم تمت تر متها إلى الفرنسية و 1986
السييييكاي عيييين حييييياة  المحيييياوالت للييييدفااالعديييييد ميييين    و يييياي األ   ارتولوميييييه قييييد قييييام

: ، حيييث تسيياءل فيهييا تب "رسالة إلييى مالييس األمييريكتين" 1531ففى عام  ين   األصلي 
، مسييتبدة ، أرسييلتم كئا ييا  ائعييةنصييير الييذئا راا آمنيية لت "لماكا إكي بييدال ميين إرسييال خيي 

   "؟دعةاو ، وقتل وإيالل وإرها  الحم ي ال، قامت بت طيع األهالى اغية
وثورتهم عليه  وقد هييو م حتييى  ومن عمريناة المست ة من الغر وا ه م اومة شديدإال أنه  

  ا كلييك ال تيياإضييطر إلييى اإلسييت رار فييى أحييد األديييرة ليكيير  حياتييه لل تا يية  وب يي 
 إختصممممار شممممدمد لهممممدم،  يييياي ال   ييييايا  قييييد  تييييب "مالييييدات ثيييي ثالمكييييوي ميييين 
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  نيياء حياتييه، وتييم نشييرا أث ليييبإلى ملييك إسييعانيا دوي في   ه، وأرسل1552" عام  األمريكتين
، وضييم نها  ييل األهييوال  تبهييا ميين واقييع الحييياة ميين حولييه اتهييامن وثي يية و ععييارة عيي وهيي 

ضيياعف ميين مواقييف  الييذيأ ميياعهم  األميير هييا الغييراة و والعشيياعات والمهسييى التييى إرت ب 
 وفاته     العنف ضدا حتى  عد

ي ميينصييغيرت الييواردة بهييذا ال تييا  الرا يي لذلك رأينا اإلستشهاد بييععل الف  154 ، المكييو 
 الييذيوعيين مييد. "التسييام "  سييريعة عيين مايير. األحييداث آنييذاكلنعطييى ف ييرة  ،صييفحة

 الييذي،  ييايا  األ  ال   تاة إلييى صييرخا، آملين أي تعيد الحي مارسه أول ك ال نسيوي 
ين  وتاييدر ور هيي ، أول المييدافعين عيين ح ييوق الهنييود الحميير الم تم إعتعارا عن و ييه حييق

، وإنمييا ة  صييورة إ ماليييةعلييى تلييك ال ييار ت لتييى دار يتنيياول المييذا   ااإلشييارة إلييى أنييه لييم 
 :  تناول ما حدث فى  ل  رء منها حتى فى أصغر الارر

 ميي ي الوادعيية حتييى انهييالوا عليييهم  الييذئا  والنمييورإلى تلك الح ما أي وصل اإلسعاي  "
عهم ، ليييم  كفيييو عييين ت طيييي عاميييا وحتيييى الييييومين عييي واألسيييود الضيييارية الاائعييية  ومنيييذ أرب 

، مبتدعييييية م وتهيييييد مهم  طيييييرق وحشيييييية غريعييييية ئهم وتعيييييذيبهوابيييييت   تهموقيييييتلهم ومضيييييا  
ا فيمييا قص  عضييا منهيي ومتعييددة، لييم نرهييا ولييم ن ييرأ عنهييا ولييم نسييمع عنهييا ميين قبييل  سييأ

ذا هيي  عد  ول د  انت هذا الارائم ميين العشيياعة حتييى أنييه ميين ث ثيية م يييين نسييمة علييى 
     50" )صفحة  مائتيناريرة ال يع ى منهم اليوم حاوالى ال
عشر مليونييا ميين الر ييال والنسيياء  أثنياألربعين مات هنا أكثر من  هذا األعوام    خ ل"

لمسيحيين وأعمالهم الاهنمييية  أنييه سبب  اياي ا،   واأل فال رلما وعن غير و ه حق
 – 51ونييا" )صييفحات شيير ملي عرقييم صييحي  صييادق  وفييى الواقييع انييه أكثيير ميين خمسيية 

52     
م وسييييوفهم وحيييرابهم ضيييد لعشيييعة  احصييينتهل العنيييف اوي الماييياير وأعميييابيييدأ المسييييحي "

 نسيياء حوامييل الهنود   انوا يدخلوي ال ر. وال يتر وي فيها حيا ال أ فييال وال مسيينين وال
 ا، و ييأنهم يهييا موي قطيييع ميين ال ييراإربييا أو مرضييعات إال وب ييروا  طييونهم ومرقييوهم

ل  ضيييربة  ييي مييينهم  مكنيييه شيييق ر يتراهنيييوي عليييى مييين  ة فيييى حظيييائرهم  و يييانواالم تب ييي 
، أو  سيييكب أمعييياؤا  طعنيييية واحيييدة! و ييييانوا طيييع عن ييييه  ضيييربة سيييييت، أو أي   كينسييي 

هشيييييموي رؤسيييييهم عليييييى أقيييييدامها وي  ترضيييييع ويمسيييييكونها مييييين وهييييييينرعيييييوي األ فيييييال 
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الطفييل فييى دما  سيي ط نيي ، وع  و ييانوا يل ييوي  غيييرهم فييى النهيير وهييم  ضييحكوي رالصيي و 
ميين  وإمهيياتهم و ييل ي األ فييالوا   رقييو   و ييان !"إرتعييص أيهييا الغبييى: "الميياء  صيييحوي 

معهم  السيوا  ويايمييوي المشييانق الطويليية ويعل ييوي عليهييا  ماعييات مكونيية ميين ث ثيية 
، ويشييعلوي نيرانييا خافتيية تحييتهم حتييى  حترقييوي حوارييييهييية للمسييي  و ، تح عشيير ش صييا

هم  يييدوي غيييرهم علييى  وميية ميين التييبن الايياا ويشييعلوي فييي   بينمييا   ءبييعطء وهييم أحيييا
تر ونهييا مييدالا ميين الالييد ويطلبييوي ميينهم إبيي ا الييععل وي   أيييديا  فصلوي  ، بينميرايالن 

شعلوي لهم راكية  السياا ئل ف انوا   الرسالة للفارين من عذا  الغراة   أما رؤساء الاعا
موتييوا  صيييحات وآالم مرععيية " فتيية حتييى   اكشييى ال ييراا ويشييعلوي تحييتهم النيييراي ال  

   55)صفحة  
واحترقييوا  ميعييا  شييعلوا فيييهم النيييرايهنايير لل يير وأ  ماكرة فى  األهالى  حيلةوا  ل د أدخل"

ونييا ف ييد أعييدمها لمل يية أناكاوهم أحياء أما العاقوي ف د قتلييوهم  ييالحرا  وبالسيييوا  أمييا ا
فييال بييرعم حمييايتهم ثييم  عييل األ  ي الغييراة ت ريمييا لهييا  و يياي  عييل المسيييحيين  أخييذو 

  ى رأسييه تييرق الطفييل حتيي يييدفعها لت سييعاي  حربيية و اإل يردفييونهم علييى الاييياد ويييأتى أحييد
     60" )صفحة  له ساقيه  السيت  وإكا ما و دوا  ف  على األرض بتروا

عييييوا وسييييائل  ديييييدة ميييين الوحشييييية والتعييييذيب إل عييييار قتييييه قييييد اختر إي هيييذا الحيييياكم وفر "
الييذهب وتسييليمه لهييم  وخيي ل حمليية ميين هييذا الحميي ت قييام  ال شييف عيين ىاألهييالى عليي 

قة ما لديهم من كهب قبييل إ ييادتهم ش صا لسر  ألف من أربعينضعا ه   تل أكثر  د  أح 
 يياي ة  عينيييه  و  فرقته  وقد  يياي ال ييس فرانسيسييكو سيياي روميياي حاضييرا وشيياهد المذ حيي 

 ييي   الوحشيييية هيييم إليييى الب ، وقيييذا الضيييا ط قيييد أمييير  ال تيييل  السييييت وبيييالحرق أحيييياء
     70" )صفحة  أشد أنواا العذا م   المدربة على نهر اردميين  عد أي ن  ل به

، قيييام الغيييراة  حيييرق اييير وبينميييا  ييياي األبريييياء نيييائموي  ايييوار يو ييياتهم وأبنيييائهمعنيييد الف"
لاميييع أحييياء أ فيياال ونسيياء ور يياال قبييل أي  في ييوا فيياحترق ا ،رو لهييا ميين ال يي  ،ال رييية

  يييلهم أحياء ، ويعذبوي حتى الموت من  أسرون  انوا   تلوي من  شاؤي   ن الصدمة م
ميينهم قيياموا  كييي هم    يييالتييى بهييا الييذهب  وميين ال ر. األخيير.  طريق إلى  يدلوهم على ال

عحيييث عييين اليييذهب سيييعاي فيييى ال النيييار و علهيييم عبييييدا   وعنيييد إنطفييياء الحرائيييق بيييدأ اإل
هماييييى وبتلييييك األفعييييال المشييييينة ألسييييلو  الاالمو ييييود تحييييت أن يييياض البيييييوت  وبهييييذا 
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 1521إلييى  1514لييك ميين ، وكوا تحييت إمرتييهالذين  ييان  تصرا ال ائد و ل المسيحيين
، و ييل واحييد ميينهم يرسييل )      و يياي ضييعاط الملييك   ومييوي بيينفس الشييىء 1522 أو 

قفة فيييى هيييذا الممل ييية  ييياي يرسيييل خدميييه ورئييييس األسيييا، خدميييه للحصيييول عليييى اليييذهب
     71عه من الغنيمة")صفحة  ل على نصي و أ ضا للحص

وي تلييوي  وا ينهبييوي ، راحيي نهييم مسيييحيوي وي علييى أنفسييهم أأخييذ ميين   وليي   1518فى عام  "
روي هيييذا اليييب د  ومييين بينمييي  ، قيييد 1542، فيييى وحتيييى الييييوم 1518ا ييييد عوي أنهيييم  عمييي 

الظلييم والعنيييف والطايييياي مييا فييياق الوصيييف  اإلنيييدير مييين مييار  المسييييحيوي فيييى بيي د 
صييي   إي مسييييحيين قيييد ف يييدوا خشيييية هللا وخشيييية المليييك ونسيييوا مييين هيييم أليييك ألي الكو 

، والسيييرقات والعنيييف األهيييالىالهيييدم وتهايييير غتيييياالت و هيييب والوحشيييية واإلعملييييات الن 
األضييرار وأعمال الطاياي التى مارسييوها فييى عييدة ممالييك ميين هييذا األرض ميين ال ثييرة و 

، الم ارنة  ما تم فييى هييذا المنط ييةعد شي ا     الغة  حيث أي  ل ما قلته فيما سبق ال الع 
مييين حييييث عيييددا وال فهيييو ال   ييياري ال ، ألننيييى أكيييتم ال ثيييير  حتيييى وإي قليييت  يييل شيييىء

     78صفحة " )1542حتى يومنا هذا فى   1518سنة    ، منراألضرا
، ولييم  اييد شييي ا  صييطادا   ييهرانييب مييع   ل د كهب أحد اإلسعاي لصيد الغييرالي أو األ"

يييه وسيياقيه ، فأخذ  ف  ميين أمييه ورام   طييع كراع ة  انت    ه  ائعةريق العود وفى  
لينهييال عليييه ال يي  " سد علييى األرض بعاقى الا ، ثم ال ى  ب أوالوال ى ل ل  لب نصي 

     101)صفحة  
د المييرات ومييا أكثيير عييد، تلييك هييى أفعييال اإلسييعاي الييذين كهبييوا إلييى بيي د الهنييود الحميير"

    104أن روا من أ ل تعطشهم للذهب" )صفحة    المسي  أو   التى  اعوا فيها
، ا يلييى علمييوا ميي  هييم ليسييوا  ييذلك أي، أو حتييى ميين المسيييحيين الحاي يييين علييى  ميييع"

: ل يييى  طعيييم اإلسيييعاي ا إي  يييانوا قيييد سيييمعوا مييين قبيييل عليييى مثيييل هيييذا الحيييدثويحكميييو 
ل ن  الس سيييي ي ثييييير ميييين الهنييييود المييييوث الطريييييق ال  ك بهييييم  ييييانوا  أخييييذوي معهييييم فييييى

يايميييوي مايييررة علنيييية مييين ويسييييروي   طييييع ال نيييايير  و ييياي اإلسيييعاي   تليييوي مييينهم و 
هيي الء األغبييياء أل عييم ى ربييع ميين أحييد : إقرضيين خييروي ييول أحييدهم لة ،اللحييم العشيير. 

" ا! و ييييأنهم يتعييييادلوي أربيييياا ميييين ال نييييايير أو ميييين ال ييييراك بييييى إلييييى أي أك يييي  آخييييرا
     148)صفحة  
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دث وبكييل مييا أوميين  ييه أننييى لييم أشيير إال إلييى أقييل ميين ع شيير مييا حيي أمييام هللا    "أننى أعلن
ريية، ال سييوة والفظاوالنهب و  التهاير والسرقاتمن حيث العنف وال م وال تل وال سائر و 

وقع على األهالى فى هذا الب د فيما مضييى وحتييى يومنييا   الذيوخاصة العنف والظلم  
    148  صفحةهذا" )

ال  الييذي، فى الوقت 1532د سمبر  8ى بلدة فالنس فى ال تي ب ف اإنتهيت من هذل د  "
واإل ييادة    والييدمارات والهييدم وال ييرال فيه العنف وال هيير والطاييياي والمييذا   والسييرقيرا
عيييذا  والمصيييائب التيييى أشيييرت إليهيييا ال تيييرال تميييار   كيييل قيييوة وفيييى  يييل مكييياي فيييى وال

فييييى  عييييل  حشييييية وبغضيييياو يحيين أكثيييير وي  إي المسيييي اإلنييييدير وحيييييث يو ييييد مسيييييحي 
    154صفحة  " )المنا ق أكثر من غيرها

، ميين فذي ب المرير المسييت ورة لتحديد أنه ال ت لو صفحة من صفحات هذا ال ت أمن ضر 
العشييعة التييى إقترفهييا المسيييحيوي  اسييم الصييليب لفييرض مسيييحية ل هييذا النصييوم مثيي 

 هوادة      ذا ب حتى يومنا همهسى ال ترال ترت ب   وهي  -،  الفاتيكاي
: ألم ت ييف الفييا عييام ت ريعييا العا ا بند كت الساد  عشر ألسأله  "قداسة"لك أتو ه إلى  لذ

ا الم سسيية الفاتيكانييية ال ير التى ت ودهيي لية التعشتعم د لفهم أي عممن المذا   وال تل الم
لاييأت فيهييا  ؟ الفييا عييامتتمشييى مييع الع ييل وال مييع المنطييق وال مييع معنييى  لميية اإلنسييانية

أسيييييونها إليييييى المحيييييارق وإليييييى حيييييد السييييييت وإليييييى محييييياكم التفتيييييير سسييييية التيييييى تتر   الم
ر حيييرق  النيييا يييتقرار ال 1224م    ل يييد قيييام يميليييك العا يييا  ريايييوار التاسيييع عييياوالتعيييذيب

، العا ا إينوسيينت الرا ييع قام يميلك ارخر 1244، وفى عام سائل التعذيبكوسيلة من و 
فيييرض المسييييحية ال اثوليكيييية تفتيييير وكليييك للءات محييياكم ا السيييمام  التعيييذيب فيييى إ يييرا

نيية ميين م تلييف األعمييار! وال ن ييول شييي ا عيي علييى النييا  ، حتييى ن  ييل تلييك الفييرق المكو 
، أو  ييل تلييك المنظمييات ميين اليييانصير العالم ح من أ ل ت  المست دموي  –فال  من األ 
يرالييوا ن ال  ي ة الييذخاصيية فرسيياي مالطيي ، و التيوتيييوي واإلسييبتاريةعبييد و ، فرساي المالفرساي

،  عييد قرا يية تييدر وا سيييادت م! ألييم يواصييلوي عملييياتهم الصييليبية ميين أ ييل تنصييير العييالم
، اثوليكيييةد المسييي  وال  اسييم السييي تم ويتم  يل الذ.الفى عام من المااير وال هر والتحا
، أي النييا  قييد ضييات ومليي ت ، علييى ميير العصييورفى  ميع الب د وبين  افة الشييعو 
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 وبالحرماي من أ اد ة ح هييا فييى أي تعييير حياتهييا  مييا تريييد  نةشعر  اإلهات من ال مع و 
 ؟!  ، دوي تدخل المعشرينهى

صيية لععيية أي ت ييف خات ييودا م سسييت م و  الييذيألييم  حيين الوقييت  عييد ليكييف كلييك الظلييم 
؟ فلييو لييم ت يين  مكيالين التييى تسييببت فييى مهسييى الشييرق األوسييط وغيييرا ميين الييب د  ال يل

عييام  ، التييى إبتييدعها مامييع الفاتيكيياي الثييانىم المسييي دلليهييود ميين ة ر تلييك التبييرأة الشييهي 
 ،، ورغييم  ييل كلييك اإل ييرام الصييارا! ومييع كلييك، لما تم إغتصا  أرض فلسييطين1965
، العا ييا يوحنييا بييولس الثييانى قييد السييابق ، فييتي يميييل مةكم الم دسيي ينيياقل نصوصيي  الييذي

لتييى تمييت لمحرقيية اك اينة عيين تليي اعرا  يت   دم اإلعتذارات التى أصر عليهييا الصييه
   مناسعة!!إلعتذار فى أكثر من  ، وأصروا على ت رار افى العصر الحديث

و حرقهييا لل يي   أ وت طيعها ورميهييا تر. هل  ل تلك الم يين من العشر التى تم قتلها
 اإلصييرار علييى إ ييادة ، والذين تمت إ ادتهم من علييى األرض مييع، فى األمريكتينأحياء

ذار نييك أ سيييط تعبيييير إنسييانى وأي ت يييدم لهيييم اإلعتييي   سيييتح وي مأال، وث يييافتهم محضييارته
 ؟!  " المايدة" اسم تلك الم سسة الفاتيكانية

د  النيييل ميين تهم عيين عميي مسييلمين الييذين أهنيي ميين ال تيير. هييل  ييل كلييك المليييار ونصييف
فى ا، واإلصرار بتشييبث غريييب علييى إلغيياء ثمانييية قييروي ميين اإلسييهام الث يي إلس م ونبيها

عتييييذار ميييين ، أال  سييييتحق كلييييك ت ييييد م اإلر األوربيييييةين ميييين الاييييذو للمسييييلموالحضييييار. 
 !بل والعمل على ك ر فضلهم على الحضارة الغربية؟!   انعكم

أو  تحتلونيييه اليييذيي يييية وللمنصيييب ت م التار  يييب لش صيييكم ولث يييافميييع  يييل اإلحتيييرام الوا
عرقييييى وعلييييى ا   ال تييييل الذ: إي التعتيييييم علييييى مييي فيييي   مكننييييى إال أي أضييييت ،تتبوأونيييه

دة التييى تمييتإلهانييات الما : أ.حمييل ل ييب " نائييب  سييوا المسييي  "،  سييتو ب مميين   تعميي 
  325امييع نياييية عييام تأليهييه فييى مب تم قميي "ممثل اإلله على األرض" ) ما أي  سييوا قييد 

    ، ودوي أ. تحي ر تااا الاميعفا، ومنصي عادالأي  كو 
لت ليييل ى التحايييل لو مثييل عادتييه دومييا فيي  ،لك ال طا كوالم سف أنه  عد عدة أ ام من 

، ثييم مثلما فعل ع ب خطا ه فى بولندا تى تثيرها خطعه خارج الفاتيكايمن التعلي ات ال
، 21/5/2007ية فييى وا الفرنسيي قييول  ريييدة الكيير  د، علييى حيي ، وفييى البراييييلفى راتسبوي 

صيييريحاته وتحريفيييه ليعيييد ل مييين ت  ،2007ميييايو  23، هييا هيييو العا يييا يعيييادر ييييوم األربعيياء



 115 

: "كانييت عند حديثه عن ك ريات الرحليية قييائ  الامل اإلعتراضيةلي ول  عل   ،للتاريخ
     ريكتين"اإلستعمار اإلسعانى لألم واكب الذي   وبعل الظلم هناك  عل المعاناة

 ي صيية: قتييل وحييرق وتعييذيب وت طيييع وإ ييادة ثمييانين مليييو لمعالغيية الرخي لابييروت واويييا ل
هييذا الوحشييية ي ميين اقتييرا ، أل"الظلييم    وبعييلم  سييمى " عييل المعانيياةإنسيياي مسييال

   اإل رامية التى ال توصف من أتعاا ال نيسة ال اثوليكية الرومية الرسولية ور الها
. الملط يية بييدماء ال ر بتلك األ يياد ادة ارخ لععة إ   اللععة  ، وتستمروت فت األصوات

    ة ألفى عامامنذ قر   دما  ترال ت طر
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 ..سكنيسة سدلت :الح يقة الدامغة
 

، بييل أو أ يية محيياوالت للتغيييير والتحريييتي يية دامغيية وأقييو. برهانييا ميين ال يييال ، الحانعييم
أي المسيييحية ت مسييألة " بييروت  لمييا أثييير   ! وهو مييا يييتم  كييلوأقو. من الدفاا مغالطة  

رغييم  ييل مييا  –افييية ثييائرة ن حييام،  ال   فترتفييع األصييوات معترضيية د إنتشييرت  السيييت"قيي 
راهين تثبيييت المشيييوار اليييدامى للم سسييية ال نسيييية ، وبييي وأدلييية ،خ مييين وثيييائق حمليييه التييياري 

فييى أواخيير ، ، منذ أي أصعحت الد انيية الرسييمية الوحيييدة للمبرا ورييية الرومانيييةالرومية
ر تواصييل بيي     وهييو مشييواانات الوثنييية والمحلييية األخيير. لييد  د إقييت ا ا،  علرا عال ري ا

، ميييين ل يييين   والوسييييائلسيييياليب إختلفييييت األ ، وإيإن طيييياا ميييين وقتهييييا حتييييى يومنييييا هييييذا
 !  الواض  أي اإلقت ا أو إقت ا ارخر هو ال انوي لديها

بييين المواقييع  منييذ فتييرة اول على اإلنترنتلمتدال بر ا وال أدل على هذا الحاي ة إال كلك
، مردانيية ميين عاصييمة تشيكوسييلوفاكيا يلييومترا    70، علييى   عييد  ، أي هناك  نيسةالفرد ة

وال بيير يييتم تداولييه  الصييور المييأخوكة عيين الموقييع دوي ك يير  !ا المسييلمين عظييام آال
أكثيير  علييى الييرغم ميين أي الواقييع – ويشييعل الفييتن  ، وهو ما ي  ن المشاعرلذلك الموقع
    ا  مرارة وألم

د األدييييرة التا عييية يسييية  انيييت ألحييي ن فيييى كليييك الموقيييع اي هيييذا ال ن كيييى الييينص المعلييي ويح 
، وتييم إلييى ال ييري العاشيير ومرفييق بهييا مييدافن ا تر ييعوأنهيي  ،لفرقيية السيسترسيييين ال اثوليييك

قييام رئيييس الييدير برحليية لألراضييى الم دسيية وعيياد  1218فييى عييام  إنييه، وي ييال توسييعتها
ابر بية هنيياك ونثرهييا علييى الم يي الحرو  الصلي   لنا مة عنمن ترا  ارثار اومعه حفنة  

   لمسلمينبينما ت ول روا ة أخر. أنه عاد ومعه شحنة من عظام ا  للتبرك!
إنسيييانا، ثيييم  30000إ تيييام أوروبيييا ضيييمت الم يييابر رفيييات  اليييذيأ يييام وبييياء الطييياعوي و 

 انييتد البروتسييتانت و أضيييت إليهييا ضييحا ا الحيير  التييى قادتهييا ال نيسيية الرومييية ضيي 
عميييد  لييية ال هييوت فييى  ،ا  يياي هييا   ، هييم أتعيياش صييا 40000كثيير ميين أل الاثييث

، ويييييتهم البييييذا ا رة  الييييدينغفييييراي والمتيييي وك ال، و يييياي  عتييييرض علييييى صييييكمدينيييية بييييراا
وإبتعيييادهم  ، وخاصييية قييييادة الم سسييية ال نسيييية عيييير فييييه ر يييال اليييدين اليييذيالفييياحر 
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انس عييام نييه مامييع  ونسييت تييه ثييم أدالتييه ال نيسيية وحرم   فأقاالصييارا عيين تعيياليم  سييوا
   ييى الكم التفتير  اعت اله ومحاكمتييه وتييم حرقييه حيييا علييى أنييه هر وقامت محا  1414

 !  دتهبد من إ ا
وتراكميييت  ثيييث الضيييحا ا  يييارالا أتييي ال ع يييب المعيييارك الدينيييية الم تلفييية سيييواء ميييع 

و ا البروتسييتانت أو األريوسيييين أو ال اتييار والبو وميييل وا إمتييدوا ن لمين الييذي أو المسيي لفييود 
، بينمييا المسيييحية تنتشيير  صييورة قانييية نييو  شييرق فرنسيياال إ طاليييا   شييم منييا ق إلييى

  هذا المعارك تحصد ارالا من ضحا ا التعصبل معر ة من  و   متواصلة!
 لب ال ييس المسيي ل عيين هييذا ال نيسيية ميين الفنيياي التشيييكى فرانتيشييك   1870وفى عام  

ي هيييييا ا ت لييييييدا لتار هييييي يسييييية  عيييييد ترميمريين ال ن   أي  عييييييد تنييييي (Frantisek Rintرينيييييت 
ة نبراسييا تصييع  ال نيسيي إنسيياي ل ألفين    ف ام  است دام الهياكل العظمية ألربع"المايد"

     "األصيل"وشاهدا على التاريخ ال نسى  
،  المسييتو. "اإلبييداعى" للفنيياي ويتنييدر م سييس الموقييع ال ييام بهييذا ال نيسيية الفاضييحة

ة أنيييواا وأشيييكال سيييت دام  افييي  ا ايييف الرئيسيييىا عميييل الن ، عليييى أنيييه إسيييتطاارينيييت هيييذ
الا ميين امييع عظييام ار،  مييا قييام   إلنسييايعليهييا  سييم ا  حتييوي العظييام اردمييية التييى 

، وضييعها فييى أر يياي ال نيسيية ، علييى شييكل أ ييرا  ضيي مةال تلييى داخييل وعيياء ي ييا ى
اريخ عييين كليييك التييي  فا ييية ت يييول ميييا فييييه ال م حيييق ال تيييا     والصيييور المرف ييية األربعييية

 !ا ارخرإقت  ائم علىمى ال الدا
 لفيية ارالا الم رها والدالة على إغتيييالوأ ا   اي أصحا  تلك العظام المغلوبة على أم

، سييواء أكييانوا ميين المسييلمين أو البروتسييتانت أو األريوسيييين الموحييدين فعيي ميين العشيير 
إحترامييا ا كييرم دفنهيي ، و يياي ميين األلملييلملة من ا  ألي، أو   اهلل والرافضين لتأليه المسي 

، دليييل تلييك ال نيسيية ، ف  يو د أ. دليل إدانة أقييو. وأصييدق وأعنييف ميينالموتى  مةلحر 
ة ي سييي شيييهد عليييى الميييذا   التيييى قادتهيييا الم سسييية ال ن ، أنهيييا ت تأر  يييأعلى صيييو التيييى تاييي 

 !، وعلى أي المسيحية قد إنتشرت فع   السيت فى  ميع أنحاء العالملفرض ع يدتها
عود السيييدة مييريم وال ييد س يوحنييا المعمييداي ئييية صيي "  اتدرا: عىسة تدوالطريت أي ال ني 

العشيير المييذبوحين رلمييا مياكييل آالا لييه ميين عنييواي لصييعود سييماو. يييتم علييى     ويييا"
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علييى أنهييا  هييذا ال نيسيية علييىواأل را من كلك أي منظمة اليونسكو تحيياف     !وعدوانا
 !!للذ ر. والتاريخ  من ارثار المايدة

المسيييحيوي عيين إلصيياق تهميية أي اإلسيي م قييد  كييف إخواننيياي   : أيييق سييو. علواللهييم ال ت 
 الييذيط ا مثييل هييذا اإلسيي    عييوي فيييه الييذيشيير  السيييت ويييروا  ييأعينهم مييد. ال طييأ إنت 

، أي أي  كف ال ائموي على عمليات التنعشييير والتنصييير، و   وموي  ه فى حق اإلس م
سيييي م أيييييديهم عيييين اإل يرفعييييوا ي، وأمه علييييى أكتييييافه حملونيييي  الييييذي  الييييوا ميييين التيييياريخ 

 !!  والمسلمين
ير عمليييات تنصيي  ، الذ.   ييودضا إلى العا ا بند كت الساد  عشروهى ععارة أرفعها أ  

العالم بهيستريا غير مسبوقة : ليرفع أيد ه عيين اإلسيي م الييذ.  حيياول إقت عييه  تصييرار 
الة ،  رسيي  ييأت اإلسيي م لييم درك أي، وقييد حيياي لييه أي ييي ،  كافيية الوسييائل واألحاييييلرهيب

ة ال نسيييية عييين رسيييالة التوحييييد  ييياهلل ، إال  عيييد أي حيييادت الم سسييي عنيييد هللا سيييماوية مييين
، فاييياء اإلسييي م  اشيييفا ل يييل عملييييات أضيييلت أتعاعهيييا  ري هيييا و ت وأشييير ت  يييه وضيييل  

" العا ييا آالم مييا ت شييفه األ ييام ميين إدانييات لم سسييته قداسيية، و فييى "التحريييت التييى تمييت
     معنى  ل لمة التسام عمرها على مد.  أبدا لم تعرا    المتعصعة والتى  دةالعتي 
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  ظام العبودية 
 

، وصييمة عييار فييى المتعصييب أسييوأ إسييتغ ل  تغله الغيير اس  الذيسيظل نظام العبود ة  
النظييام مو ييودا  ، حتى وإي  اي كلييكلم  عرا للتسام  أ. معنى  الذي،  تاري ه الدامى

 المي د د مة قبل ال ضارات الريفية ح فى الماتمعات وال
المنتشييرة لتنظيييم العمييل والبنييية األساسييية للقتصيياد مثلييت العبود يية أكثيير األشييكال ف ييد 

ترويييد السييوق  العماليية المطلوبيية قييام التاييار بترتيييب هاييرات واسييعة   لغربى  ومن أ لا
 حييول، ثييم ، فييى العصييور ال د مييةعرفييت كروتهييا فييى حييوض العحيير األبيييل المتوسييط

 هما امة المرارا اإلستعمارية ب ألمريكتين وإقاكتشاا ا  ى  عدضفاا األ لس
حريييية وتسييي يرا مييين  افييية أنيييواا الوالعبود ييية هيييى قميييع اإلنسييياي إلنسييياي آخييير وحرمانيييه 
،  ما  اي  عامل  سيي ص منبييوك للعمل واإلنتفاا  ه تحت ضغوط ورروا ال إنسانية

     لالعمال مكاي له فيه إال ساحة  الذيمن لماتمع  
ميين العشيير أقيير  مييا  ا ييية العبييد إلييى خلييق  ع ييةواسييتغ ل إنت  العبود يية د. نظيياموقييد أ

   ويصيييف المييي را واليييدوا ، مييين الحيوانيييات قهيييرا، المفيييروض عليهيييا ت يييوي فيييى تيييدنيها
ك سييييينوفوي  يييييت "  يييياي الملييييك سيييييرو    ييييود العبيييييد الموثوقييييوي  الحعييييال والس سييييل 

 !"يشربواكالبهائم إلى مس ى المياا ل
ي يتعييي ن علييى مالييك ،  يياميين اإلنتا ييية ن الييرب  ومريييدلى مريد مأ ل الحصول عومن  

لييذلك  يياي  عييامهم    ينف هييا عليييهم إلييى أقصييى حييدالعبيييد أي   لييل ميين النف ييات التييى 
، ومييا أي ت ييل إنتا يتييه حتييى  يياي ، و انت الو عات ت ل إكا مرض العبدمحدد  ال فاا

م إال  مريييد ايييد وال تتييراكك ال تتر ترايييد ثييروات الميي ف  نه أو   تلييهمال ه يبيعه للت لص م
   سانية للعبدإن ار أ ة  رامة إن اإلستغ ل والتفرقة العنصرية و   من

، فياب أي نأخذ فى اإلعتعييار العناصيير التالييية تاارة العبيد  أنواعها  ندرك معنى  ول ي
، دائمييا ميين السييود نوا: أي الضييحا ا  يياودماها إلرتعا ها وللحا ة  أ عادهييا ومكوناتهييا

، وأي الشيييييعو  أو الاعائييييييل مويييييييل  شييييير. منييييييتظمي ميييييوارد ت ر  يييييانوا يرتبييييييو وأي التايييييا
 يياي  الييذي، وأي المكيياي ت تنييدثر  التييدرينة أو الواقعيية فييى نييير العبود يية  انيي المسييتعب د
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ه سيسيياق إليييه وي ضييع فييي  الييذي   تيينص فيييه العبييد  اييب أي  كييوي  عيييدا عيين المكيياي 
 ثيييرا مييا  انييت تعييرا وإنما تاارة معاشرة  ن دائما تاارة العبيد لم ت ، وأي  لنير العبود ة

لفيييرائس ألحيييياي  ييياي هنييياك قناصيييوي وتايييار  شيييتروي ا   ففيييى أغليييب ا"الميييور دنظيييام "
   إلعادة بيعها

، ف ثيييييير مييييين الم سسيييييلت السياسيييييية فيييييى وبميييييا أي تايييييارة العبييييييد تعيييييد نشيييييا ا تاارييييييا
 !ب إضافيةة وتانى منها مكاسر هذا التاار لم تلفة  انت ت الحضارات ا

: أرسييطو قييائ ، مييا  تعييه مد. كلك الظلم الممار  علييى  ع يية العبيييد  ومما  كشف عن
، ف  هييم  عاونونييا   ييوتهم الاسييد ة العبيييد تتسيياو. ت ريعيياإي فائدة الحيوانييات ال اصيية و "

تعييييد وسيييييلة نطلييييق فييييتي الحيييير  علييييى مواصييييلة متطلعييييات الحييييياة )     وميييين هييييذا الم
ليييد مييين أ يييل لعبييييدات واالحيوانييي  عيييل إصيييطياد ميييا أنهيييا تتضيييمن ف ، بيعيييية ، و  هميييا و 

 !الطاعة "
، فيمييا بييين إ طاليييا  عاميية ، وفييىرايييد عييدد العبيييد  صييورة الفتيية فييى رومييا تحديييداومييع ت 

 يييل مييين  ،  سيييبب الحيييرو  والغيييروات عليييىال يييري األول قبيييل الميييي د واألول الميييي د.
يصيير قييد سيياليس "أي قفر سييوعة أوني ، نطييالع فييى مو لغييالواليوناي والشييرق وبيي د اإفريايا  

 ييياي قيييد اسيييتالبهم مييين بييي د الغيييال  ،عشييير سييينوات، فيييى فتيييرة  ييياا مليونيييا مييين العبييييد
   " د البل ايوألمانيا وب 

ل يي م وأدت عمليات ال مع وسوء المعاملة إلى قيام العبيييد  عييدة ثييورات فييى محاوليية ل
ت رالييييك الثييييو ر الصيييي لى عيييين عهييييد ت وضييييع اليييي  إنسييييانى  ويحكييييى ديييييودو ميييين كلييييك ال
عليها   وميين أشييهر ثييورات العبيييد  ن الاهود التى  انت ت تضيها السيطرةالاماعية وع

عارتاكو  اآنذاك  يياي ، و عبدا هاربا من نير العبود يية  ألفلتى قاد فيها سععين  ، ثورة س 
، لييذلك تضييافرت  هييود عييدد ميين ةنى فييى مييرات سييا  قييد نايي  فييى هييرم الاييير الرومييا

فييى ، ورة لهييم والتييى تييم سييح هم فيهييان إخميياد آخيير ثيي كنييوا ميي يتم ل يييدة العسييكريين ال ييا
   عبدا ألفالتى ق تل فيها أربعين  ، و ق م 71موقعة بريند سنة  

، تواصييلت تاييارة العبيييد وتييم الحفيياي علييى مهسييى العبود يية  اسييم ومييع رهييور المسيييحية
أهيييل إفسيييو  أنيييه : فنطيييالع فيييى رسيييالة بيييولس إليييى وم ال نسييييةدين وبمو يييب النصييي الييي 

لعبيييد أ يعييوا سييادت م حسييب : "أيهييا ا طيياعتهم ليسييوا  طاعيية أسيييادهمى العبيييد يوصيي 
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  وفيييى رسييييالته إلييييى  5 :6" )لمسييييي الاسيييد   ييييوا ور عيييدة فييييى  سيييا ة قلييييوبكم  ميييا ل
 ميييع : "د المسييي ك هييى ع يييدة السييي تيموثيياو   طالييب العبيييد   دميية أسيييادهم ألي تليي 

علييى إسييم  م ألال   فتيير. ن  ييل إكييراادتهم مسييتح ي سيي  بواالييذين هييم عبيييد تحييت نييير  فليحسيي 
  وفيييى رسيييالته إليييى تييييطس  طاليييب العبييييد ببيييذل الاهيييد إلرضييياء  1 :6)" تعاليميييههللا و 
وهم فييى  ييل والعبيييد أي   ضييعوا لسييادتهم وي رضيي : "ادهم حتى  كرموا ع يييدة المسييي أسي 

      9:  2):  ير مناقصينشىء غ
 همد  طاعيية أسيييادوصييى العبييي ول رسالة له أنه ي الع فى أ، إك نطو ذلك  طر  الرسول

: " أيهييييا ال ييييدم  ونييييوا خاضييييعين  كييييل هيعيييية للسييييادة ليييييس الصييييالحين ميييينهم والعنيييياا
      18  :2)" ف ين ف ط بل للعناا أ ضاللصالحين المتر 
فييى فييرض العبود يية اإل تماعييية وتبريرهييا وأنييه علييى  نيسيية وصييية الرسييلوتييا ع آ يياء ال 

: حتييى د قييائ العبييي هم ينصيي  ل  يياي  عضيي ! بيي ن أ ل ماييد اليير  اعة سادتهم م  العبيد
! لييو منحييت لييك الحرييية عليييك برفضييها وتع ييى فييى العبود يية ألي تلييك هييى مشييي ة اليير 

والعا ييا  رياييوار ل ييد س سيييبرياي، ، وميينهم ا  ا ار اء نطالع أ ضا اقوال ال د سينوب 
دوي ، و ميييعهم يييردوينىإيريييدورو  وتومييا األكيي ، وال ييد س ، وال ييد س  يياييليو األكبيير
 !لماتل نفس ا
ل ري الثامن عشر بييدأت أيميية  ديييدة تهيير ماتمعييات العبود يية التييى  انييت تثيرهييا وفى ا

 المسييتعمر الغربييىمنحييه  الذي: حق ال تل العرقى ين فى آي واحدو ود خطين متناقض
فرضييه  الييذيتعشييير والتنصييير ، ووا ييب الحفيياي عليييهم الومييا أكثيير ميين أ ييادهم ،لنفسييه

 !دتهها لتثبيت ع ي تدعصوم إب لى نفسه بوثائق ون ع
اسييتند ر ييل الدوليية الفرنسييى سيييلفاي  يياييى إلييى سييفر ال ييروج وسييفر  1789وفييى عييام 
 ييية عليييى  فيييرض وضيييع العبوديبيييرر أي الحييير  تعطيييى الحيييق للمنتصييير أي ال وييييين ل
 ف تاييارة العبيييد تاييارة شييرعية  األسيي ، بييل وميين ال ييادة الييدينيين ميين إعتبيير أي األعييداء
، لييذلك  ييانوا نييوج هييم ميين سيي لة شييام الملعونييةة يييروي أي الر ال ساوسيي  ي!  مييا  ييابوفييييه

   ا ويع وي عليهايبرروي المعاملة الوحشية التى  انوا  عاملوي به
تميييير مييييائتى عييييام علييييى قيييييام البرلميييياي  2007م نطييييالع أنييييه فييييى عيييياوميييين الغريييييب أي 

. أي كلييييك   أ ولييييى المحيييياوالت! ألى محيييياوالت إلغيييياء نظييييام العبود ييييةالبريطييييانى  ييييأو 
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رل ثمانية عشر قرنا  فرض نظييام العبود يية علييى شييعو  م هييورة   "رحضالماتمع "المت 
ع الوضيي  إلغيياء كلييك، قبييل أي  ف يير فييى غير و ه حييقومنهوبة ومستعمرة  صفاقة وعن  

  حضارته!قام عليه إقتصاد  الذيالظالم 
  عييد  1807ى عام البريطان  أصدرا البرلماي الذيم رخين أي كلك ال رار وير.  عل ال

ال رارات التى إت ذها والتييى   تييتم بهييا عهييدا سيييطرت فيييه بريطانيييا لعييدة احدا من أهم  و 
 عبر العحر األ لنتى     قروي على تاارة العبيد

ى بن يييل أسييير. أفارقييية إلييي  1441عبييييد فيييى المحييييط األ لنتيييى عيييام د بيييدأت تايييارة الوقييي 
  ييرر ال يياريبىلعبيييد إلييى  شييحنوي اتغيياليوي ، ثييم بييدأ البر إسييعانيا لمييدة عشييرات السيينين

بييدأ األمييير هنيير. العحييار فييى  1453ومع سيي وط ال سييطنطينية عييام      وأمريكا الانوبية
ام  ييأول عملييية بيييع عبيييد علييى ، وقيي الصييحراوية ت تاارييية مييع إفريايييا تحييتإقامة ع قا

 فى مدينة ال و     1444شوا ىء األ لنتى عام 
لعليييييوم العلييييييا فيييييى ا ة الدراسيييييات افيييييات  كليييييي سيييييم الث ، ميييييدير قويوضييييي  لومعيييييار دنييييييس
أي اإل طييالى ألفييير دا موسييتو : ""مفتييرق  يياوا، فييى  تا ييه حييول "اإل تماعييية فييى  يياريس

بتموييييل مييين  1456و  1455ياييييا عيييامى إليييى شيييوا ىء إفر  تيييب رحلتييياي  حريتيييايقيييد ر 
إلييى  محاصييرة سيييطرة المسييلمين علييى الطييرق الم حييية التااريييةاألمييير هنيير. العحييار ل

   "الشرق 
  عييييد أهييييم ش صييييية مهييييدت لبدا يييية التوسييييع   1460ي  1394)العحييييار  ألمييييير هنيييير. وا

ى  م والمييد اإلسيي ممحاصييرة اإلسيي   ومييا  كشييف عيين اهتمامييه فييى اإلسييتعمار. الغربييى
، وهييو التنظيييم "رسيياي المسييي مييديرا لتنظيييم " ف  25/5/1420أنه  اي قد تييم تعيينييه فييى  

ل ف  تنظيم " ف الذي    ال  ل أعضاؤ المعبد "  عد م ت رساي خ 
فرساي المسي " أنشأا دنيس األول ملك البرتغال لحما يية حييدود منط يية الاييرا وتنظيم "

أي هيييذا التنظيييم قييد أد. خيييدمات : "افييى موقييع فيكيبيييد   ونطيييالع  ضييد المييد اإلسيي مى
ى وهييو مييا  كشييف  يييت اي الرغعيية فيي   "يحيين ضييد المسييلمين ليليية فييى حييرو  المسيي 

صرة فحسب وإنما تر ع فع  إلييى األحاث المعايست وليدة س م والمسلمين لإقت ا اإل
    بدا ة إنتشار اإلس م
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لتييى توصييم الغيير  المسيييحى رة اليي  إنسييانية ااولييم ت يين بريطانيييا وحييدها فييى تلييك التايي 
ا ة العبيد واحدة من أكثر مااالت التاارة ربحييا وأكثرهيي ، ف د  انت تاار  أقع  الوصمات

ل اإلسييتعمارية للسييتفادة إلييى اهييدت  ييل الييدو رية  وقييد   لعحرييية واإلسييتعما ذ ا لل ييو. ا
 !سة حتى الن ااأقصى حد ممكن من تلك التاارة التى   عتصر فيها اإلنساي الفري 

. مييد. اسييتفاد الغيير  ميين ما تحاول الدراسات الحديثة التوصل إليه هو معرفة إلى أو 
ة  سييكاي هييذا التاييار لى أ. در يية أضييرت ، وإة األفريايةفرض نظام العبود ة على ال ار 

رة اإلفريايييية مييين خييي ل ربيييط تييياريخ إفرياييييا  ييياألمريكتين وبأوروبيييا لميييدة عيييدة قيييروي ال يييا
     اإلستغ للمهسى الطاحنة و ا  متتالية من

،  يييت بييدأ األوروبيييوي فييى ال ييري "لعبيييدتاييارة اويوضيي   يييمس والفيين فييى  تا ييه عيين "
" مبييررين ، م لألثرياء دامهم   دغير إراتهم إلست   استا   األفارقة علىالرا ع عشر  

 وفييى ال ييري !!  "كلك  أنهم  البوي العبيد األفارقيية لميينحهم فرصيية التحييول إلييى المسيييحية
يم ال نيسيية : لتييدع شيير تحييول  لييب العبيييد ميين إفريايييا إلييى سييبب م ييد  هييو السييا ع ع

     ومساندتها فى ييادة تعدادها
معهيييم   دهم األفارقيييةأخيييذوا عبيييي  ت شييياا األميييريكتينبيييدأ اإلسيييعاي والبرتغيييال اسوعنيييدما 

ليييى ، عييياونوهم عوتبيييين لهيييم أي  عيييل هييي الء العبييييد ععيييارة عييين "مست شيييفين"  يييارعين
هييم لغييرو الحمر فى األماكن التييى   تبيي ي فيهييا وهييم ينتشييروي  حم ت لهنود  است شاا ا

  كل من نيو مكسيكو وأريرونا
فاوميية سييرقة ألوروبييى وما م اوميية الغييرو ا ييأي الهنييود الحميير قييد حيياولو  ويشييهد التيياريخ

م يت شييى أمييا ، ل ن وهن أسلحتهم سرعاي ما  ييايراضيهم وممتل اتهم  معارك ضاريةأ
   ة المتطورة والتى ال ت اري بعضعة سهام أو حرا  بدائيةغرا تفوق أسلحة ال

 صليين قبل وصول اإلسعاي  وبعييدوقد  اي  اريرة  وبا وحدها مليوناي من السكاي األ
   ف ييد تييم قتييل أغلييبهم بينمييا مييات ن نسييمةنهم سييو. الفييي ا لييم يبييق ميي خمسة وعشرين عام

، أو  سييبب إ عييارهم علييى مهيي ى  لبهييا الغييراة معالعيياقوي  وعييا أو  سييبب األمييراض التيي 
  ب  رحمة  العمل لمدة ساعات قاسية  ويلة

رر أنييواا ال تييل إن فييل تعييداد سييكاي الايي ونتيايية لتلييك المو ييات ال اسييحة ميين م تلييف 
ة  النسييعة للمسييتعمرين وحييا تهم إلييى اييم عنييه مشييك ريبى ممييا ن فييى العحيير ال ييا ت ملحيي 
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الاييرر  ف يياموا بتعييويل كلييك اليين ص  وارد الطبيعييية لهييذااأل اد. العاملة الستغ ل الم
 ن إفريايا الشديد  الب العبيد م
ىء ، وقامييت ببنيياء مييوان لييى السييوق الم يير. ، وسيييطرت بريطانيييا عوسييادت تاييارة العبيييد

دانهم إليييى اي تيييأتى السيييفن المعروفييية  اسيييم "  تلعيييوي مييين بلييي العبييييد الم حتايييروي فيهيييا 
،  أسيييلو  حييير ال ييياريبى التا عييية لهييياالع ى األميييريكتين و يييرر نييياق ت العبييييد " ليييت لهم إلييي 

 !ة من ن لهم للحيوانات والمواشىأكثر وحشية وهماي 
ييييية مييييداد السييييوق الغرب د فييييى م تلييييف أنييييواا المييييرارا التييييى تولييييت إوتييييم إسييييت دام العبييييي 

  ة من سكر وقطن وأري و عاقاتها الم تلف احتيا  
، إك  يياي العبيييد ةال سييو و مارية شييديد الشيي اء و يياي العمييل فييى مثييل هييذا المييرارا اإلسييتع

وبها ب  توقف  وأ ام الحصاد  ييانوا  عملييوي ثمانييية  عملوي من شروق الشمس إلى غر 
يييير حتييى مط وبيي  تموي معييا، بيينفس اليين شر ساعة يوميا  و يياي الر ييال والنسيياء  عمليي ع

 الحوامل ال ئى  ن  عملن فى الح ل حتى  ضعن أ فالهن   بين  
المعامليية وقليية ال ييدمات الصييحية  انييت ها وسييوء ة رييروا العمييل وقسييوت ومييع صييعوب 
! مييين تعيييدادهم % 20 حيييواليات شيييديدة اإلرتفييياا بيييين العبييييد وتصيييل إليييى نسيييعة الوفيييي 

لمييرارا  يياي أصييحا  ا ،بيييد الاييددميين نف ييات  لييب العولتعويل كلك الن ص واإلقيي ل  
تبلييغ  ي الحمييل يبييدأ مييا اي  ف ييايلاأوي إلى فرض ضرورة إناا  األ فييال علييى العبيييد

عنييد بلييوغهن سيين العشييرين ميين  ، و يياي عليييهن إناييا  أربعيية أو خمسيية أ فييالاتالفتييي 
الحرييية اإلناا   اي  عل أصييحا  المييرارا  عييدوي العبيييد   ولتشايعهم على      العمر
 !مسة عشر  ف أي هم خ   ابأن إكا ما 

فييتي  ،لييى العاليية والحييعس اي سائدا    ا الضيير  والالييد والشييد ع  الذيأما الع ا   
،  ع ميية طييع أكنييه ويكييو.  النييار،  انييت ت الهيير  فييرارا ميين  حيييم الحييياة حيياول العبييد
، انييية، ت طييع عضييلة ر بتييه ميين ال لييف ويكييو.  النييار ث ول ثانييية  وإكا حيياعلييى هروبييه
   ر اإلمساك  ه اي   تل فو  لة الثالثةوفى المحاو 

ة اإلفرياييية تم اقت عهم من ال ار   ي عدد العبيد الذينويشير الم را النياير. إينيكور. أ
ميين عشيير مليييوي نسييمة وإي  يياي الم رخييوي الغربيييوي   للييوي موصييل إلييى مائيية وإثنييى 

علييى  ا إنعكاسييهاك فيه أنييه  يياي لهيي ، فمما ال ش! وأ ا  انت الم يين الم تلعةكلك العدد
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لعبيييد تم اإلسييتي ء علييى ا ارة وتدهور حالها    ويوض  إينيكور.  يييت  يياي ييي ت لف ال
، وأحيانييا نييادرة عيين  ريييق ئيييةالحييرو  ال ا فيية والغييروات الفااعييادة إمييا عيين  ريييق 
     ى ال يلترموي بهاالتفاوض والمغريات الت 

نهييب ى السييرقة والال ائميية عليي سياسيية اإلسييتعمار وقد إعتمد اكتشاا العالم الاديييد علييى 
فرغييوا ميين  بيييد  وعنييدماعويل عدد منهم إلى  واقت ا السكاي األصليين لألمريكتين وتح 

، اك ميين   لييونهم   يي ا ميين تييم تحييويلهم إلييى عبيييدلييم  عييد هنيي ت ال تييل العرقييى و عمليييا
ل مييا  ييانوا   وأو المسييتعمروي إلييى اسييتا   العبيييد ميين إفريايييا علييى نطيياق واسييعلاييأ 
   ض المسيحية عليهمتعميدهم وفر   نه معهم هو  فعلو 

 أنهييييا  ا إليييى نظييييام اإلسيييتعمار والعبود يييةارية  كييييل قحييية لاوئهييي وتبيييرر اليييدول اإلسيييتعم
سييياليس ! وهيييو مييا نطالعيييه  التفصيييل فيييى موسييوعة أونيفر قتصييادهاضييرورات لتحسيييين ا

   "تاارة العبيدتحت موضوا " 1995الفرنسية  ععة  
" : "إي  يياي علييى  روح القمما ون " ، فى  تا هيرفرنسا الشهمونتسكيو ، أديب ومما  تعه 

ادت روبييا،  عييد أي أ يي ويييل الرنييوج إلييى عبيييد ل لييت : إي شييعو  أو ي أساند ح نييا فييى تح أ
اي إفرياييييييا الستصييييي م تليييييك ،  ييييياي ال بيييييد لهيييييا مييييين اسيييييتععاد سيييييكسيييييكاي األميييييريكتين

 السييكر شييديدلعبيييد ألصييع  سييعر المسيياحات الشاسييعة )     ولييو لييم نلاييأ إلييى نظييام ا
الحكيييم، قييد وضييع روحييا  هللا ، كلييك ال ييائن      مييا ال  مكننييا اإلقتنيياا  ييأياإلرتفيياا ) 

، أنهييم والدليل على اي الرنوج ال ع ل لهم وال منطييقالسواد )        فى أ ساد  مثل هذا
يهتمييوي  ع ييد مصيينوا ميين الر يياج أكثيير ميين اهتمييامهم  ع ييد مصيينوا ميين الييذهب الييذ. 

و افترضيينا ، إك ليي ي هيي الء ال ييوم ميين العشييرلمحال أي  كو      فمن انعرا نحن قيمته )
عييين عناهيييية  ال يييينم إال! وييييا ليييه مييين منطيييق "ك ل نيييا نحييين غيييير مسييييحيينأنهيييم  يييذل

 !   وما أ عدهم عنه، فما  النا  التسام يةمتعارفة ال  مكنها أي تعرا معنى اإلنسان 
األ حيياث التييى توردهييا للت ييديرات ، فوف ييا اننييا هييذاورلييت العبود يية واقعييا ممتييدا حتييى يم

، 2003فييى أكتييوبر  280" الفرنسية فى عددها رقييم لها مالة "إ ستوار الاديدة وأفردت
المفييروض عليييهم وضييع  عشرين مليونا ميين العييالغين حوالييرال حتى يومنا هذا ه ال  أن 

فييى رييروا قريعيية ، إضييافة إلييى عشييرات الم يييين ميين األ فييال الييذين  عملييوي العبود يية
فييييى أمريكييييا  ، وإنميييياها أو آسييييياكلييييك فييييى إفريايييييا وحييييد    وليييييسبود ييييةمسييييتو. الع ميييين
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عليهييا تعريييت محكميية العييدل الدولييية  أنهييا ق  وأوروبا  وهما من أكثر البلداي التى ينطب 
 !إلنسانية"" رائم ضد ا

ك ، فمييا ميين ماتمييع لييم  عييرا كليي وإي  انت  ذور العبود ة تر ييع إلييى أقييدم الحضييارات
ة بيي   واإلسييتغ ل  اييي سييرها ميين النييا  العلييى شييريحة  أ فييرض  الييذيالنظييام ال معييى 

   الحصول على أربام  ائلة
تايييارة العبييييد عليييى نطييياق واسيييع خاصييية ميييع إكتشييياا  ومنيييذ ال يييروي الوسيييطى تطيييورت

را  التاييارة المثلثيية التييى األمري  كتين والارر المنتشرة من حولهما  وبدأت عندئييذ مييا عيي 
رة ، تلييك التايياريكتينوإفريايييا واألميي  ا بييين أوروبيياالعبيد فيمفى إ ارها تاارة كانت تدور  

الميييرارا اإلسيييتعمارية  امالتيييى إحتليييت الصيييدارة منيييذ ال يييري السييياد  عشييير وإقامييية نظييي 
 الشاسعة فى العالم الاديد 

وقيييد اشيييتهرت تايييارة العبييييد عبييير األ لنتيييى  التايييارة المثلثييية لربطهيييا إقتصييياد ال يييارات 
لنسيياء واأل فييال تنييام الر ييال واك  يياي يييتم إقإلقتصيياد  إ ونهييا أسييا  كلييك االييث ث ول

ت الفاائييية   و انييت روا، إضافة إلى ما  اي يتم الحصول عليهم  الحرو  والغيي عهملبي 
:  انت ناق ت العبيييد تبييدأ رحلتهييا ميين غيير  ث ث مراحل  هذا التاارة المثلثة تتم على

 يياي  ىء إفريايييا هم إلى شييواعضائع  وعند وصول، محملة  الأوروبا متاهة إلى إفريايا
حملييه م ابييل الحصييول علييى العبيييد  وأهييم مييا  ييانوا  البونييه   وم  م ا ضة مييا     الاعطاي
  و انيييت عمليييية الم ا ضييية ، إضيييافة إليييى ال ميييور بنيييادق العيييارود والمنسيييو اتمعهيييم 

 تستمر أسبوعا أو عدة أشهر 
عهم  العبيييد لبييي  ، محملييةنتييىهى عبييور األ ل  ثةو انت المرحلة الثانية لهذا التاارة المثل

ة   أميييا المرحلييية األخييييرة فيييى هيييذا التايييار األمريكيييية وعرضيييهاعادهم  طيييول ال يييارة واسيييتع
، محمليية  ييالمواد الرراعييية أوروبييا، ف انييت تتاييه ميين األمييريكتين إلييى ة األضيي االمثلثيي 

الرحليية الث ثييية و انييت هييذا  النا ميية عيين سيي رة العبيييد لتصييديرها إلييى مييوانىء أوروبييا 
 ا ت ريعا عشر شهر تغرق ثمانية  األض ا تس

عبيير  الاييرر بهيياة العبيييد فييى المحيييط الهنييد. ف ييد بييدأت مييع ت ييوين ماتمعييات أمييا تاييار 
شييعو  ميين آسيييا وإفريايييا وأوروبييا وميين تاييارة ، إعتمييادا علييى هاييرات الفتييرات محتلفيية
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قبيييل ر المحييييط الهنيييد. العبييييد منيييذ العصيييور ال د مييية  إك تراييييد نظيييام العبييييد فيييى  ييير 
 ال مر   اصة فى مدغش ر و رر، خ هامار الغربى لاإلستع

، ر والثييامن عشييري السييا ع عشيي ومييع وصييول األوروبيييين فييى المحيييط الهنييد. فييى ال يير 
ا اإلسيييتعمار. المنيييتظم والمكثيييف لن يييل عبييييد  يييدد إليييى هيييذا أخيييذت تايييارة العبييييد شيييكله

بييييد تمييع ميين العا  وبييذلك ت ييوي ما الاييرر غييير ارهليية ت ريعييا إلسييتغ لهم فيييى مرارعهيي 
    ذورلينموا فى أرض ب   ،  ي الم تلعو 

، الحرميياي يدة ال سييوةالمعامليية الشييد ومن أسوأ ما  اي   فرض على العبيد ي    ا تلك
 الييذي، ، واسييتمر هييذا الحظيير إلييى مييا  عييد إلغيياء نظييام العبود ييةة وال تا ةمن تعلم ال راء

اسييتمر  اسياسييية وإنميي تماعييية والقيية العنصييرية اإل  لييم ييي د. إلغيياؤا إلييى الحييد ميين التفر 
التييى أصييعحت     فعلييى الييرغم ميين ال ييوانين طييرق متفاوتيية حتييى يومنييا هييذااإلسييتععاد 

بود يييية ف ييييد واصييييل المسييييتعمر الغربييييى اييييارة العبيييييد أو تحييييرم فييييرض وضييييع العتحييييرم ت 
اسيييت دام تفيييس النظيييام فيييى المسيييتعمرات ال اضيييعة ليييه بييينفس الوسيييائل مييين إسيييتغ ل 

      وق ح  وب  أ ة  يمتدن تماعى   ا   سد. ووضع إ  وع
سيييى قيييد أدرك فيييى ، أي البرلمييياي الفرن ن يييول السييي رية ل يييي ع إليييى التعايييب فومميييا ييييد
 ة تعد " ريمة ضد اإلنسانية" وخصص كلييك ، أي العبود2001من شهر مايو العاشر  

 !   ويا لها من ك ر. اليوم لتذ  ر مهسى العبيد
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 زاكىهيروشيما و اجا
 

 9و  6، فييييييى ن الو يييييودى أو إقت عهميييييا ميييييي اكيما ونا ييييياي ينتى هيروشيييييي سييييييظل دك ميييييد
ود صفحات التاريخ التييى أس، صفحة من الثانيةأثناء الحر  العالمية   1945أغسطس  
، لفييرض سيييادته ود انتييه  ييأ. ، الغييارق قادتييه فييى أنانييية عربيييدةتعصييب الغربييىتييدين ال

 !وسيلة وبأ. ثمن
رئيس  ييا إلييى اليي اين خطاشييت أين  ب العييال م،  تيي 1939غسييطس عييام ففى الثانى ميين شييهر أ 

م إليييى ليورانييييو بتمكانيييية تحوييييل او ،  حيطيييه علميييا  الدراسيييات اليييدائرة األمريكيييى رويفليييت
ريب العا ل  وإي قنبلة واحدة من هذا النوا  مكنهييا أي تييدمر مينيياء  اقة مهولة فى ال 

نفيييس  يييه   ميييا أ لعيييه فيييى  بييييرة مييين األراضيييى المحيطييية   أسيييرا إضيييافة إليييى مسييياحة
ى دة تفت يير إلييى مييادة اليورانيييوم بينمييا تو ييد منهييا  ميييات فيي المتحيي  ي الوال يياتأ  ال طييا

المنييا ع تو ييد فييى ال ونغييو البلايكييي  ، إال أي أهم السا  ة  وسلوفاكياكل من  ندا وتشيك
ي ، وأوأوض  أي المانيا قد حر مت بيع اليورانيوم التشيكى  عد اي استولت على منا عييه

عهييد  ييايرر فييى بييرلين ي حيييث   ومييوي فييى ملمييانى  عمييل ألال ار ييية إبيين نائييب ويييير ا
لقنبلمممة ا: " يييوهين سيييامي تيييا  م )وارد فيييى يكيييية عليييى اليورانييييو بت يييرار التايييار  األمر 

   1995"  ، استراتيجية الهلةالذرية
اسييتاا  رويفلييت إلييى  لييب أينشييتاين وبييدأ السييعاق  1939ميين شييهر أكتييوبر  19وفييى 
التايييار  مييا بيييين الوال ييات المتحيييدة ا وم وسيييرعة إ  يياييي ان اليور  دوج للسييتحواك عليييىالميير 

     والمانيا
ش صيييا  140000د تيييم تعييييين  ييياي قييي  1945سيييطس وأغ 1941ين د سيييمبر وفيميييا بييي 

لمييى روبييرت أوبنهييا مر  وتييم تاميييع  تحييت قيييادة الانييرال ليرلييى  ييروفس ومسيياعدا الع 
   وفييى شييهرالمتحييدةت مكسيييكو،  الوال ييا ، فييى نيييو مكونييات ال نبليية فييى لييو  آالمييو 

ة  1945يو  يول تاربتهييا فييى  ، تييمدة البلوتنيييوم، إحييداهما  مييا انت هناك ث ث قنابل معد 
صييحراء أالمو ييوردو بنيييو مكسيييكو بناييام  امييل ألول تفاييير ، فييى 1945يوليييو  16

 كر.    
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 يوليييو  28ر فييى ، ل يين اليا يياي رفييل هييذا اإلنييذاوقامت الوال ات المتحدة  تنذار اليا يياي
، ، فى الساعة الثامنة والربع صييعاحا1945أغسطس    من شهر  لساد   وفى ا1945

، المصيينوعة ميين اليورانيييوم الصييغير"لطفييل ة المسييماا "ليتييل بييو." أ. "اتييم إل يياء ال نبليي 
   وأد. إنفاارهييا إلييى حييرق متييرا 633ميين علييى إرتفيياا   29، بواسطة  ائرة   ي  235

اليية لييف ح أمييائتين  ، وإلييى صيياش 80000إعاقيية ى إليي ، و ش صييا فييى الحييال 130000
 !اليةوفاة فى فترات يمانية متت 

، تييم من إل اء ال نبلة األولييى ة أ ام، أ.  عد ث ث 1945من شهر أغسطس وفى التاسع 
، 239، و انييت مصيينوعة ميين مييادة البلوتنيييوم إل اء ال نبلة الثانية على مدينيية نا يياياكى

 أليييفن إحتيييراق إربعيييي  اارهيييا إليييىوأد. إنف، السيييمين"الر يييل " " أ.فمممات ممممانواسيييمها " 
! وفييى ةش صييا فييى فتييرات يمانييية متتالييي  ألييفوفيياة مائيية وعشييرين  ، وإلييىش صييا فييورا

ر ال يييري العشيييرين  ييياي ال ييييرال هنييياك ث ثمائييية الفيييا آخيييروي  عيييانوي مييين عواقيييب أواخييي 
   هذين اإلنفاارين

، 12 الييييد، م"ا يممممةعالميممممة ال الالحممممرب ونطييييالع فييييى  تييييا  ونسييييطن تشرشييييل عيييين "
رار ال ييام  تل يياء فه فيما يتعلق  ييال ، وص1954لصادر عام ، ا"والمأساة  اإل تصار  "

، وهذا الواقعيية هييى التييى  اييب أي تحيياكم فييى م  ه تاري يال د  ات من المسل: "ال نبلتين
اليا ييياي ا ، أي مسييألة معرفيية مييا إكا  يياي  ايييب اسييت دام ال نبليية الذرييية إلقنيياالمسييت بل

عتييراض تل ائيييا وبيي  أ. ا  ،فيياق  ماعييياف د  اي اإلت    ما بيننا، لم تطرم حتى في م التسلي 
 !   "على مائدتنا

ريييية  ييياي  اإل مييياا بيييين اليييدول اإلسيييتعمارية الغربيييية رار اسيييت دام ال نبلييية الذأ. إي قييي 
 ين، وأ غل يييييت المناقشييييية فييييييه أو أنهيييييا ليييييم تفيييييت  أصييييي  للتفييييياق الضيييييمنى بييييي العظميييييى

لييع شييهر ن فييى مطل يياء ال نبلتييي رارا هييو إ   فمييا تييم إقيي لشييعو ائر االمتحطمييين فييى مصيي 
! أ. أي قييرار ى سييتتم ل عنهيياالطييرا عيين النتييائن المأسيياوية التيي  ،  غييلأغسييطس

دك مدينتين  كل ما بهما من آدميين وم لوقات ومعانى قد إت ذ فى  لسة واحدة وبيي  
   ت، ويا له من  برو مناقشة أل ة عواقب

 كييل  كيييةإلكاعيية األمري وميياي فييى الييرئيس األمريكييى تر أعليين ا 1945أغسييطس  7وفييى 
 : برود وصلف
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تر ييع قوتهييا إلييى بت ثيييت هييدم اليا يياي  صييورة عصييرية )     إي ال نبليية الذرييية تسييم  "
تلك التى ترود الشمس  طاقتها  وقد تم إل اء   وهي،  قو. العناصر األساسية فى ال وي 

  قصى  فى الشرق األلذين فا روا الحر ا هذا ال وة على
  وقييد وصييل ج الطاقيية الذرييية سسات خاصة  انتييام   بيراي وعدةي مصنعاي  ولدينا ار"

ال يرالوا  عملوي فييى هييذا  65000ن  ش صا وأكثر م  125000لعاملين بها إلى  عدد ا
، ى التيياريخفيي  ، و اكفنا  أكبر مااكفة علميةالمصانع   وقد أنف نا ملياراي من الدوالرات

  ناو سب 
شييعب اليا يياي اد. إقييت ا دام لتفيي ة بوتسيي ر فييى مدينيي نشيير اإلنييذار األخييي )     وقييد تييم "

اليييا  شييرو نا،  مكيينهم أي اليا انيين سييارعوا برفضييه  وإي لييم   بلييوا ح ، ل ن ال ادة   أسرا
 ينتظروا وابيي  ميين أمطييار الهييدم تنهييال عليييهم ميين الاييو مثلمييا لييم  حييدث ميين قبييل علييى

ددا ها عيي رضييية سييتلي  ييوات العحرييية واألهييذا ال صييف الاييو. فييتي ال  وبعييد ذا األرضهيي 
 !!  "عرفونها تماما حدث من قبل بنفس ال درة التى    مثلما لم وقدرة

 
 الييذي، نص ال طا  188رقم  1995" الفرنسية عدد مايو  إيستوارونطالع فى مالة "

 :  ، ومنه1945أغسطس   19يوم  ة  أكاعه الرئيس هار. تروماي فى اإلكاعة األمريكي 
ها مونييا بيي  إنييذار فييى ين دمناها ضييد الييذت  ل ييد اسيي   نبليية واسييت دمناهال ييد صيينعنا ال "

، وضييد ألمييريكيين، وضييد الييذين أ يياعوا وضييربوا وأعييدموا سيياناء الحيير  اربيرل هيياربو 
   ل يييد اسيييت دمناها للقييي ل مييين إحتضييياراليييذين رفضيييوا اإلسيييتماا إليييى قيييوانين الحييير 

ها إلييى ام  وسنواصييل اسييت ديناة آالا وآالا ميين الشييعا  األمييريكي ، إلن يياك حييي لحر ا
   "ال درة العسكرية لليا اي  ماأي نهدم تما

نعييييياء الفرنسيييييية ييييييوم أميييييا  رييييييدة "لومونيييييد" الفرنسيييييية ف يييييد  تبيييييت ن ييييي  عييييين و الييييية األ
 و يييو أي و ، وقييد أعليين رادييي أي عدد ال تلى ال  حصى وال  مكيين عييدا: "10/8/1945

 ي أي  افييةانيو عليين اليا يي  ما أ ! "وي الدولىال نبلة الذرية الاديدة  عد خرقا لل ان   است دام
، وإي قييوة ، قييد إحترقييوا أحييياء  فعييل ال نبليية الاديييدةا أو حيوانييات، آدميييين  ييانو األحييياء

هيييدم هيييذا ال نبلييية الادييييدة تمتيييد عليييى نطييياق واسيييع  حييييث أي النيييا  اليييذين  يييانوا فيييى 
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بينمييا ميين ، نفاييارقد إحترقوا أحياء  فعل الحرارة النا ميية عيين اإلارا أو فى الريت  شو ال
   "انى التى تهدمت عليهمتوا تحت أن اض المع بيوتهم ف د ماكانوا فى 

ت النيييادرة التيييى ارتفعيييت لتيييدين هيييذا و ييياي األدييييب الفرنسيييى ألبيييير  يييامو مييين األصيييوا
" الصييادرة فييى ومبمماكفتتاحييية  ريييدة "إ تعايير ال لمييات عيين وصييفه   ففييى الييذياإل ييرام 

 :   تب قائ  8/8/1945
والت لفييييية  حيييييول الم تيييييرعين انبهيييييار وإعايييييا يييييية   لعالمتليييييف الارائيييييد ات م  ل يييييد تغنييييي "

ل ييص الموقييف فييى ععييارة ، ل ننا ن واإلست دامات المدنية أو الحربية والعواقب السياسية
ينييا أي ن تييار شيييتها ويتعييي ن علوح : إي الحضارة الميكانيكية قد وصلت إلى كروة واحدة

   ارات العلميةللنتص ى  و اإلست دام الذأ  فى ال ريب العا ل بين اإلنتحار الاماعى
من العار أي نحتفل بهييذا األسييلو   مثييل  إنهيتم هذا اإلختيار  حق لنا ال ول  وإلى أي"

ه رسييي  ما اليييذيأول ميييا   دميييه هيييو كليييك الهيييو  المهيييول للهيييدم  اليييذيهيييذا اإلكتشييياا 
ر علييى أ يية اد، وغييير ال يي    ففى عالم ت ودا م تلف أنييواا الصييراعاتوي اإلنساي منذ قر 

ليييم   ضيييع لل تيييل عادة العشيييرحتيييى  سييي  بىء  العيييدل أو وغيييير العيييا، سييييطرة ، وحييييث الع 
غييير عييابىء أو غييير  بييد ميين أي  كييوي ، فيي  ، فييتي لييم ينييرعن أحييدا ممييا يييدورالميينظم

، نيير. أي السيي م هييو أمييا اإلنسييانية  مرععيية التييى تنفييت المكترث )     وحيال التوقعييات  
اييب أي   إنمييا فعييل أميير سييت ر يياء و إنهييا لي   ي ن وضييهاتييى  اييب أالمعر يية الوحيييدة ال

   "، فعل أمر  اإلختيار النهائى بين الاحيم والع ل صعد من الشعو  إلى الحكومات
لقصممة ااردة فييى  تييا  "لييو ، فييى أحييد الن ييارير اونطييالع وصييف مييا حييدث أثنيياء اإلنفاييار

 : 1998" الصادر عام الخاتمة
فييى وضييغط  وإشييعاعات هي يية ضييوء وحييرارة ىإنطل ييت الطاقيية عليي  فييى لحظيية اإلنفاييار"

، وفييوق البنفسيياية ، بييدأ ميين آشييعة إكييس و امييااحد  المساحة ال امليية للشييعاعاتآي و 
تشيييرت  سيييرعة إن ئيييية حتيييى الحيييرارة المشيييعة لةشيييعة تحيييت الحميييراء وقيييد وارشيييعة المر 

نفيييس لحظيييية   مو ييية صييييادمة خل هيييا التفاييييير الضييي م قيييد ت ونييييت ت ريعيييا فييييى الضيييوء
متييدت الغييايات السيياخنة إلييى   واالصييوت رعةت ريعييا  سيي ،  نهييا تحر ييت بييعطءلاإلنفاييار 

عدت بييعطء ، إمتييدت وتصيياأقصييى در يية والتييى  انييت ت ييوي  ييرة ميين اللهييب األصييلى
، ل يين  ثافتييه  انييت ميين الحييدة  ييرء ميين الثانييية ميين، إي البرق لييم يييدم أكثيير أكثر )    
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تر مدمييى فييى نطيياق  يلييو ارالييد ر يية الثالثيية علييى ال حيييث تسييببت فييى حييروق ميين الد
محيييط المعاشيير لن طيية الصييفر )المنط يية التييى ت ييع تحييت مكيياي ، وفييى ال)    ونصييف 

 !  "يهاعلإلى تفحم الاثث فورا  حيث ال  مكن التعرا  ، أدت الحرارة اإلنفاار معاشرة 
 : ، نطالع5/9/1945" الصادرة فى داملى إكسبر دة "وفى  ري 

، العييالم لمدينيية وأرعبييتهدمت ا تىالذرية األولى ال  فاار ال نبلةشهر من إن   حواليعد    "
، ل يين ال يرالييوا  حتضييروي حتييى اليييوم  صييورة يو د أش ام لم  صييابو أثنيياء الطوفيياي

  إي  الطييياعوي اليييذر.   مكننيييى وصيييفه إال ال، مييين داء غيييير معيييروا و ،  شيييعةغريعييية
وابييور عليهييا أشييعه  مدينيية قييد ميير ، وإنمييا هييى ل نابييلهيروشيما ال تشعه مدينيية قصييفتها ا

  "ها إلى األبد )    ، وأ ادا سح ا، سح ههيبر   رلط
 يينهم  موتييوي ميين وفى المستشفيات رأيت أناسا لييم تصييبهم أ يية  ييروم أثنيياء اإلنفاييار ل"

، ، وشييعرهم  سيي طضييحة صييحتهم تتهيياو. ويف ييدوي الشييهيةه  فييب  أسييعا  وااليي ردود أفع
ا يية تصييور   وفييى البدمهييمم وف، ثييم ينرفييوي ميين آكانهييم وأنفهيي ر عليييهم   ييع يرقيياءوتظهيي 

، ف ييد تاييي  ، و انييت النتييائن  شييعةحاالت ضعف عام وح نييوهم  فيتييامين أاأل عاء أنها  
    أي تموت )    ة  نة وما تلبث الضحي اللحم حول مكاي الح 

   ، أ. ميياتوا حتميييام تفييوي  30000، و حاليية وفيياة 53000ل ييد تييم حصيير أكثيير مييين "
:  ييانوا  نبلييةن آثييار الشيي ص ميي  100يما مييات وشيي أمضيييته فييى هير  الييذيو ييوال اليييوم 
    ومنذ كلك الوقت  موتييوي بواقييع مائيية شيي ص فييى اليييوممصا   13000من بين ال  

مصييا   تصيييا ات  40000ر مييين   وهنيياك أكثيي وتيييوي  مر  لهييم سييوا وفييى واقييع األمييي 
 !"خفيفة

العسييكر.  الت رييير 22/8/1945ف ييد أوردت فييى  ،" فييى  و يييو دوممما أما و اليية أنعيياء "
 :  اليا انى  عد ييارته لهيروشيماالدفاا الاو. ، قائد .  تعه سويتو تور   ذيال
اييو  ر يية متمو يية فييى الح  دتإي اإلنفاار والضغط شديدا العنييف  وبعييد اإلنفاييار إمتيي "

كثيير إصييا ة ميين اانييب المعيير ض لهييا أ، فتي الوفيما يتعلق  الحروق التى تسببها ال نبلة
ر ميين األبيييل  حييرارة أكثيي ا هييو أسييود  اييذ  الالم ح  أي  ل ميي الاانب ارخر  ومن  

  وبعييد اإلنفاييار   مييس أو وبعييد هييدم المنييايل تميير قرا يية عشيير دقييائق قبييل أي تشييتعل
  وقييد مييات وأصيييب أكثيير ميين ر األسييود علييى المدينييةنهمر نوا من المطيي إ  عشر دقائق
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، نبليييية كرييييية، تيييياريخ إل يييياء أول ق6/8/1945وم ش صييييا فييييى هيروشيييييما ييييي  360000
، ومنييذ 9/8/1945المل يياا يييوم  ،علييى نا يياياكىالثانييية   من ضحا ا ال نبليية  120000و 

  لتى أصابتهمق ارو كلك التاريخ  موت العديد من اليا انيين من  راء الح 
ا وشيييما قييد وقعييت صييعاح إي المصييابوي  موتييوي  صييورة غامضيية  إي الغييارة علييى هير "

د مييات   وقيي ال سييائر رهيعييةنبلة فى وسط المدينيية  إي ، وس طت ال أثناء ساعات العمل
صييا  والعييدد سييوا يترايييد ألي العديييد ميين المصييابين ليين يناييوا ش   60000ر ميين أكثيي 

يبييدوي  صييحة شييعه  يييدة قييد أصييابهم الييوهن ن  ييانوا ل ييك الييذي او   بييل حتييى من حييروقهم
األفعيييال  توا دوي أي  مكييين التعيييرا عليييى ردودمييياأل يييام التاليييية و  صيييورة غامضييية فيييى ا

   "لذريةالماهولة لل نبلة ا
" الفرنسيييية عييين مدينييية نا ييياياكى لمممو فيجمممارونشيييرت  رييييدة " 24/8/1945وفيييى ييييوم 

 :  ت ول
أصييابت مصيينع أورو ييامى شييمال محطيية قييد ن إي ال نبلة ع  إي آخر التحريات ت شف"

، لييةالمدينة لييم تصييب معاشييرة ميين ال نب   ن أي  عل أ راء هذانا اياكى  وعلى الرغم م
 نفاييار اإليرت ميين عنييف نى قد تطاشم و ل أسط  المعاإال أي  ل ي اج النوافذ قد ته

    "دمشر  70000، و مصا  20000ش صا وهناك  10000ل د قتل أكثر من  
 
، فيي  بييد ا تماميياميين المحييال حصيير  الييذيد الضحا ا لهييذا الفعييل اإل رامييى و عدوأ ا  اي  

و ، أال وهيي تعار ال لمييات عيين وصييفه  الذي،  لفعلن اإلشارة هنا إلى أصل نفس هذا ام
، وقيييد رأينيييا فيييى بدا ييية هيييذا الموضيييوا لتيييينء هييياتين ال نب ب فيييى إل ييياتسيييب  اليييذي ال يييرار

 ل أعضاء كلك التحالف قد توا  ييوا يت اي خذ هذا ال رار و أ  تم  ه  الذياإلست فاا  
   معا على تنفيذا

،  عيييد مييين أكثييير يما ونا ييياياكىأعلنيييه هيييار. ترومييياي بتيييدمير هيروشييي  اليييذيإي ال يييرار 
   وهييو مييا  كشييف ة الثانيييةالحيير  العالمييي ق بوثييائق ف عليهييا فيمييا يتعليي ال ييرارات الم تليي 

، ه الييييدامىمييييد. تاري يييي لبيييييت األبيييييل علييييى ا عييين اي أول ييييك المتحكمييييين فييييى سياسيييية
هم ي وليسييت سلسييلة األكاكيييب كاكيييب لتبرييير أفعييال عتمدوي أساسييا علييى المغالطييات واأل

اسييية للانييية الم تصييية بدر    ف يييد  انيييت ابععييييدة 2001سييينتمبر  11ل ييية  أحيييداث المتع
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 ،وعسييكر.  مييدنيأي يييتم كلييك علييى هييدا ابييل الذرييية قييد أوضييحت "إسييت دام ال ن  كيفييية
 !"ردوي سابق إنذاو 

.  يياي   ميين ناحييية أخيير  تييلف مييد. اإلصييرار علييى إصييا ة اليا يياي فييى موهييو مييا  كشيي 
ير اليا ييييانى ويعلمييييوي أي هنيييياك  نييييام فييييى الحكوميييية األمريكيييياي  ف ييييوي شييييفرات الايييي 

، إال اإلعتميياد علييى هييذا الماموعييةاي ميين الممكيين  ي و يي لسلمىيي ة  ميييل إلييى الحييل االيا اني 
ا الطييرا ارخيير هييى السييائدة عة الاامحيية فييى اقييت فى األعماق والرغ ن  اي الغل ال ام

اليا يياي بيي  قيييد أو ي هييار. تروميياي مصييرا علييى استسيي م ،  ييامن ناحييية أخيير.   و دوما
   ، وحينما رفضت آثر اإلسراا  التدميرشرط

 م   صييدم ال ميين قييرار تروميياي وال ميين النتييائنام األمريكييى ليي الييرا. العيي وميين الغريييب أي 
 ! طال تل اء ال نبلتين استاعال األقام  الذيواست بل الفريق ، لتى أد. إليهاا

 
 ولييوي عييدد المييرات التييى غييارت ، أحصييى ميشيييل حتييى يومنييا هييذا 1945ومنييذ عييام 

،  1946-1945الصييين ) :عييالم وحصيير مييا يلييىلفيهييا الوال ييات المتحييدة علييى بلييداي ا
، أندونسييييييا  1954) يمييييياال وات   ،1953-1950، الصيييييين ) 1953-1950رييييييا ) كو 
، بييييييييرو  1964، ال ونغيييييييو ) 1960،  واتيمييييييياال ) 1960-1959،  وبيييييييا ) 1958)
، الو  ى إثنيييييين ملييييييوي نسيييييمة  وميييييات فيهيييييا حيييييوال1973-1961، فيتنيييييام ) 1965)
لفادور ، الس 1970-1969بود ا )،  ام 1969-1967) ،  واتيماال 1964-1973)
،  1989، بنمييييييا ) 1983، ليبيييييييا ) 1980) ، غرنا يييييية 1980)، نيكييييييارا وا  1980)

،  1995)البوسيينة ن إثنين مليييوي نسييمة ،   ومات فيها أكثر م2005-1991)  العراق
،  2001أفغانسييييتاي )،  1999، يوغسييي فيا ) 1998أفغانسييييتاي ) ، 1998السيييوداي )
   ثر من مليوي موا نفيها لةي أك    ومات       -2002العراق )

، ال ونغييو  ار. فييىعشرة مليوي نسمة قد ماتوا  وال التاريخ اإلستعم  حواليضافة إلى  إ
، وأعمييال ال تييل الاميياعى فييى ار البلايكييىعمال الشاقة التى فرضييها اإلسييتعم سبب األ

   حصد عشرات الم يين الذيمطلع ال ري العشرين 
   ينكبهييا  حافييل المعشيير واييير و ييه حييق وت لية تتم عن غئية إستغ و لها حم ت إعتدا

وال ييييات ثاليييث  أييييد. عسيييكر اللوأكثييير مييين ثمانيييية م يييييين ش صيييا مييياتوا فيييى العييييالم ا



 135 

، وال تييرال آليية الحيير  دائييرة مدفوعيية أنظميية أقامتهييا وتييدعمهاالمتحييدة معاشييرة أو  أيييد. 
 عولمييية وال رييييةق نظيييام ال، عمييي  عليييى تطبيييي ر. مييين ناحيييية أخييي ، و  األ مييياا مييين ناحيييية

-ف يير. -إقتصيياد.-لتييى يريييدونها أي تسييود العييالم بنظييام سياسييىا  تلك البدعيية  ،ةالواحد
 !!حتى تسهل قيادته دينى واحد  -اعىإ تم
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 .. ، وما بعدهما، العراقأفغا ستان
 

ر  إ يييادة ضيييرو  نييياك حييي ، أي هيتيييا ع األحيييداث وييييربط بينهييياليييم  عيييد خفييييا عليييى مييين 
اخليييية فييييرق معشييييريها مييييع مليييييات التنصييييير المتداكبهييييا عتو  ،اإلسيييي مى و  العييييالملشييييع

ألبيييل بين الفاتيكاي والبيت اد الوضوم تفاق شدي ا؛ وأي هناك يوش الغايية حافل الا 
أ يييام  ، ييياي بيييين تل ميييا الم سسيييتين اليييذي، مثيييل اإلتفييياق را ييية "إقيييت ا اإلرهيييا " تحيييت
 الذي ا اليسار  إقت   ،   والم ططايا اليسارر  العاردة" إلقت تحت را ة "الح   ،ريااي

ثييانى ع الفاتيكيياي الماميي  ، همييا ميين ضييمن قييراراتحاليييايييدور  الذياإلس م    ، وإقت اتم
  1965المنتهى سنة  

ميييييدت السياسييييية األمريكيييييية عليييييى األكاكييييييب للتيييييروين لف يييييرة ربطهيييييا اإلسييييي م وقيييييد إعت 
 عليييى هيييذا ال يييم حيييديث ارياد ييية،  حييييث  ثييير ال، لتبريييير هيييذا الحيييرو  اإل   اإلرهيييا 

    سود الصمت توا  ا    ،ورغمها     الم تلق من األكاكيب
، قييال فيييه رثآ. بى إ  م اال   لم ميرين غييوتيي و الة ، نشرت 2008فبراير  24ففى  

 ذ يية وتصييريحا وبيانييا  935أي  ييورج بييوش وإدارتييه قييد قيياموا  ييتع ي مييا ال   ييل عيين 
ة فييى ت رييير يانات واردوالب  !2003نة العراق س  ، قبل وبعد غرو سعةمنا  532، فى  يائفا

   تشييك لييويس سييةمريكييى  اشييراا م سضيي م أعييدا العيياحثوي  مر يير الت امييل العييام األ
حييول ،  ذ يية قالهييا  ييورج بييوش وإدارتييه 115 ييريفين قييد أحصييى    اي ال اتييب را.كما  

ير إستبعادات وتزو : "، وضمنها فى  تا ه المعنوي التى اختل وها  11/9/2001أحداث  
  2005ته  الفرنسية سنة رة تر م" الصادلتحقيقلجنة ا

، ، أعليين وبسييتر تيياربلى2005  ر" المنع ييد فييى نييوفمب وفى إ تماا م تمر "محور السيي م
: "ال  مكننييا فهييم السياسيية الحالييية صحفى األمريكى حول اإلعتداءات األمريكييية قييائ ال

 إي   سييبتمبر 11 أحييداثخلييف ا الحاي ييى ال ييامن قللنا ميين الهييد  للوال ات المتحدة إكا
   مبنييية علييى أسييطورة، والحيير  علييى اإلرهيياتمييت  فعييل الدوليية 11/9/2001أحييداث 
 بهييا علينا اإل ماي  ، ع يدة إ عارية بتلك األحداثةسرعاي ما تحولت إلى ع يد  م تل ة
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 تل ييية والوسييييلة الوحييييدة للصيييراا ضيييد المحيييافظين الايييدد هيييى هيييدم هيييذا األسيييطورة الم
 " ة راسل التى تم ت وينها  عد حر  فيتنامن ح ائق مثل لا لت صى ال  وت وين لانة
، وشييعبها ها عليين الحيير  لتحرييير شييعب ت يعييم أنييه وش ليحتييل العييراق تحيي ول ييد  ييذ  بيي 

 ميين الحظيير األمريكييى إثنييى عشيير سيينةاليييوم فييى حاليية أكثيير ب سييا ممييا  يياي عليييه  عييد 
 راربهيييا إلسيييت  د م را ييييةالأنيييه ينيييو. إقامييية الييي  إنسيييانى؛ و يييذ  حيييين أعلييين  والغربيييى
 بييين الطوائييف تحريييك الغييراة للفييتن، وقييد تحييول العييراق إلييى بيي رة عييدم إسييت رار ب المنط يية

، ؛ وبيييرر الغيييرو بيييرعم الصيييلة بيييين صيييدام حسيييين وال اعيييدة نيييوداولعربيييدة  اإلسييي مية
سييين بت ذيب كلييك ؛ ويعييم أي إقييت ا صييدام ح  11/9وقامت لانة التح يق فى أحداث 

ميييداي أعييرل  مييار  حييول بييوش العييراق إلييى ، وقد  اإلرها لصراا ضد  من ا   مثل  رء
الغييرو  حيير  إسييتعاقية  ؛ وبييرررة م اومييةإلقييت ا أ يية  يياد ييل أنييواا اإلرهييا      نييودا  فيه

سييم  بييوش ، وب يي ا  ييذ  هييذا اإلدعيياء ف ييد ألي العييراق  متلييك أسييلحة دمييار شييامل
 ق  سيييكانهالعيييرادك أرض ا اويييية حتيييىود ييية و يم اسيييت دام قنابيييل نوويييية وت تيكيييية وعن 

 وتاري ها ب  رحمة !
سييت سييو. ، لي ارة بييوشإبتييدعتها إد " التييىأو اإلسييتعاقيةائييية الحييرو  الوقوبدعيية شيين "

بهييا لممارسيية إرهييا  فعلييى يييتم  م تضيياا إ ييادة  كذ يية ميين م ييات األكاكيييب التييى تلفعييوا
 ال الغييييرو تأميييل أفعيييي  ويكفييييي  خالشيييعو  اإلسيييي مية بوحشيييية ال سييييا  ة لهييييا فيييى التيييياري 

 الموقف انستاي والعراق وما  عدهما لندرك حاي ة  األمريكى ألفغ
 
ميييا اصيييابها مييين دك  لبنياتهيييا التحتيييية  ،  كيييلتايل هنيييا الحييير  عليييى أفغانسييي ولييين نتنييياو 

ل يييل ميييا سيسيييبعه و  ،لم ضيييب وغييييراواألساسيييية  أسيييلحة اليييدمار الميييرودة  ييياليورانيوم ا
، اإلنسيييانيةيمييية وحشيييية ضيييد ل  ر ا  مثييي وهومييي  ،ات وأوب يييةوهلأل ييييال المتتاليييية مييين تشييي 

مريكييية األالتييى غرسييتها السياسيية  "را يةالد م "  شديد إلى باقتضاف ط و   ول ن سنشير
 أصييع ، إك مييا : تحويلها رسميا إلى أكبيير مييورد فييى العييالم لألفيييوي وهي،  فى أفغانستاي

 فيييى سييت دم  اليييذيمى العييال األقييل ميين اإلنتييياج عليييى 92%حاليييا  مثيييل يييررا بهيييا مييا
 يييام حكيييم ، أقيييد إن فيييل ينسيييتا ييياي إنتييياج األفييييوي فيييى أفغا بينميييا !ينهييييرو صيييناعة ال
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تمامييييا لييييوال "الد م را ييييية" األمريكييييية    تفييييياد أي . أنييييه  يييي ، أ%94نسييييعة ب  ، العيييياي
 !الغاشمة

يعه اري ، أصييع  يييتم تصيين وبينما  اي األفيوي   صنع سا  ا فى ال فيياء وبوسييائل بدائييية
راد ة حلييييف األ لنطييييى وأفيييي حييييت إشييييراا منظميييي ، ت الت ييييدم، شييييديدة يةانع رسييييمفييييى مصيييي 

ى هذا التاارة ال ذرة المييدمرة ى المتداول ف   وإكا علمنا أي الرقم الماليةعصا اتها الدول
األمريكييية  "الد م را ييية"هو قرا ة ث ثة بليييوي دوالر ) العيياء وليييس  ييالميم  ألدر نييا سيير  

 !!فى افغانستايالمستثمرة  
 

وصيييفها إال  الغيييل  دميريييية ال  مكييين ر  إقت عيييية ت ، فتيييدور حييي عليييى أرض العيييراقميييا أ
ة ميين أسييلحة  اسييحة  ف ييد أقيير ه ال ييوات الغايييي ، وكلييك  سييبب  ييل مييا اسييت دمت ألسييودا

 ليييى عليييى العيييراق )حييير  تحريييير ال وييييتاألمريكييييوي أنهيييم اسيييت دموا فيييى حيييربهم األو 
يرييية علييى اسييت دامه   ييوة تدمادل سييععة أضييعاا مييا تييم ، مييا  عيي  27/2/1991ي 16/1

 لثانية   ة الحر  العالمية ااياكى فى نها  هيروشيما ونا  
 يياليورانيوم  ييية أي نتيايية هييذا ال ييذا المييدم ربنييدانت" البريطان وقييد أوضييحت  ريييدة "اإلند

، إضيييافة إليييى وفييياة ملييييوي  فيييل هيييو نصيييف ملييييوي  فيييل عراقيييى مصيييابوي  السييير اي
عكييا  ، وإن المواليييدشوهات فى رتفاا نسعة الت ى إإل، إضافة اإلشعاعية  اض سبب األمر 

  لى األ يال ال ادمةكلك ع
ويارة اليييدفاا األمريكيييية  أنهيييا ، أي تعلييين   إنسيييانية، فيييى مسيييتو. الوقاحييية الييي والغرييييب

، أ. "سييوا تسييت دم قييذائف اليورانيييوم المنضييب فييى حربهييا ضييد العييراق للمييرة الثانييية"
   ى اري ييييرال حتييي وال 2003أ فيييى ميييار  بيييد اليييذيالبريطيييانى  -و األمريكيييىفيييى الغييير 
ن  المائيية ميين ثي  ادة ث يوم المنضب  عنى إقت ا وإليوران  اق للمرة الثانية  العرا  وضر 

  ، يتواصل الصمت   ورغمهاب العراقىالشع
مييداها إال وت ميين خطييورة هييذا اليورانيييوم فييى أنييه يييدمر البي يية والحييياة لسيينوات ال  عييرا 

ارتهييييا الفائ يييية حر تعل لدر يييية أي رانيييييوم تشيييي علييييى كلييييك اليو  حتييييوي ت ذ فيييية التييييى    فال هللا
 كر ات عييارة عيين، رميياد ع حتى تحيله إلييى رميياد معدي الفوالك وتستمر فى إختراقه  تصهر
 !مر عليهلاو لتصيب  ل ما ومن ت تطاير فى اية ت إشعاع 
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ه ارج المييييدي وفييييى منييييا ق شييييع وإي  انييييت الحيييير  األولييييى علييييى العييييراق قييييد دارت خيييي 
رهلييية وييييتم داخيييل الميييدي ا انى الحيييالى تيييمالبريطييي  - لغيييرو األمريكيييىا تي، فييي صيييحراوية

ى ألي التلييوث اإلشييعاعى ثيية مرععيية  النسييعة للشييعب العراقيي مييا  مثييل  ار  و  السييكاي ي وهيي 
 دي وسط و نو  العراق بنسعة عالية منتشر فى م

يييت إال كلييك الت ث دمة ضييد العييراق ة المست  نف التدمير. ل افة األسلح وال أدل على الع
، خاصيية قصييفها  غييداد  وال ات المتحدة علىإنهالت  ه ال  الذيلاو.  الوحشى لل صف ا

، عنييد تحييرك هييذا ابييل نووييية ت تيكييية  الامهييور.   ن رعيية عراقييية للحيير لييث ث فييرق مد
، 2003أبريييل فييى اريييرة مييا أوضييحته آنييذاك قنيياة الام  وهييو الفييرق لتحرييير مطييار صييد  
   !و ودمن ال  تع رت  ثثهم،  عشرات ارالاووصل عدد ضحا اا إلى 

مل فيييى حربهيييا  دام اسيييلحة نوويييية وأسيييلحة دمييار شييياالمتحيييدة فيييى إسييت   يييات ييرام الوالإو 
المرا ييع التييى راحييت تتنيياول هييذا و  مييا أكثيير األ حيياث، فد خافيييالييم  عيي  إلحييت ل العييراق

مارك  ييافنى فييى سبيل المثال ما تناوله   ،  نذ ر منها علىالمأسة اإل رامية  التفصيل
، ال علييى ضييبانيييوم الم  رة اليور ل خطييو ، حييو 2007 أغسطس ىف، صدر طول حث م

سييتيفن مور يياي  ومييا  تعييه، وإنمييا علييى ميين  سييت دمونه أ ضييا ميين ي ل ييى عليييهم فحسييب
اي يعم إنتصار األمريكاي السهل وإحييت لهم العييراق : "، حيث اوض 2008فى فبراير  

م اومييية  ة  يماوييية لموا هيييةالاعييياي ل نابييل نوويييية واسيييلح  ييييتم إال  سييبب إسيييت دامهم لييم
إحتراقييا تع ييروا  الييذين ر. ضييعاط الحيير  الامهييو  لنسييف وخاصيية ،  قييناسلة ميين العييرا  

 !  "فى لحظة
، أحيييييد العييييياملين السيييييا  ين فيييييى الم يييييابرات شيييييهادة الاعطييييياي إرييييييك ميييييا. توقيييييد أورد
واسييت دام " سيي وط مطييار  غييدادالسيير ال بييير ل" :لق عليه شف عما أ   الذي  ،األمريكية

دة بيي لهاومييية األما افة األسييلحة أي    موضحاراة ل نابل نووية  الغ رؤو  ريكييية اري مييرو 
 !ل النا الم ضد الم اومة العراقية،  ما أنهم قد است دموا قناب و يماوية  نووية

 ، أي  حيياول بييوشى العييراقرض قهرا عليي ف    الذي  اإل رامى  والغريب  عد  ل هذا الدمار
 وشبيي  عىسيي وي ، لاإلحييت لك عييد ترسييي ا وقحييا لييذوشيير اا تييوريط العييراق فييى معاهييدة ت 

 ،، أ. قبييل نها يية مييدة رئاسييته2008ل نها ة شييهر يوليييو  اهدا إلقرار هذا المعاهدة قب 
د  ييه ت ل العييراق ي وكلييك عكييس مييا وعيي ميين هييو آت  عييدا  اسييتمرار إحيي بهييا ي لييرم  ل ييي
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 ود األمييريكيينالانيي فييى حم تييه اإلنت ابييية  سييحب   ،اسةئ ر ، المتوقع فويا  الاماأوب  اراك  
أي  اييرم  أنييه مييا ميين عراقييى بنييود هييذا المعاهييدة ال بييد و ع علييى فميين  طليي    العييراق ميين

 للحت ل!ى وإي  اي من أكثر الموالين أصيل سي بل  التوقيع عليها حت 
ن األكاكيييب التييى بييي  نميي ، فى الع يياءغييراة فيي على نييية ال تدل كما اي هناك م شرات أخر. 
   ف يييت رتسييتتب األمييو ي راق مييا اعيي ا عيين العيي ي رحيلهيي صيياغتها اإلدارة األمريكييية إ 

بتشييييد  أي  صييدق هييذا ال ييول عنييدما  علييم أي هييذا اإلدارة األمريكييية ت ييوم مكيين لعاقييل  
مبنييى  27م ، تضيي فييدانا 104، علييى مسيياحة ،  المنط يية ال ضييراءسييفارة لهييا فييى العييراق

ربعييا آالا متييرا م  أربعة  حوالياي الفداي    ! وإكا علمناةاألماكن الترفيهي أساسيا    ا  
 وهييييمتيييرا مربعيييا ي  416000= 4000×104نيييى هيييذا السيييفارة تع عيييا، فيييتي مسييياحة ري ت 

هييم يرتبييوي وهييو مييا يييدل علييى أن ! لمدينيية سييكنية  أسييرها لسييفارة وإنمييا ت فيييمسيياحة ال 
   إلحت ل  ويل المد.

 
ألخعييار ا ، تتسييابق أكاكيبهييا لترسيييخ الو ييود اإلسييتعمار. ألحييداث وبينمييا تتصييارا تلييك ا

ورغييم تعييدد     لى دولة إيييراي اإلسيي ميةية ال ادمة عامة اإلستعمار ا الهندالعن قر  إ
، وو. نيي ، ومنهييا البرنييامن الميين المنطييق األمريكييى " التييى قييد تبييرر ضيير  إيييرايحايين"ال

سيية األمريكييية اتفييرض فيييه السي   الييذيوقييت  ي فييى الملة غييير الدوالريي ، أو بيعه  عوالبترول
ن" ليضييفى ث عيين "حايي المعتييد. العاحيي ة فى نظيير هو لها أسعا  و ي   ،التعامل  الدوالر

اإلقتصييياد.  امظييي    إال أي السيييبب الحاي يييى وغيييير المعلييين هيييو الن شييرعية عليييى إ راميييه
  إليراي

قتصيياد. اإلسيي مى الم التى تتعع النظام اإلفتيراي هى الدولة اإلس مية الوحيدة فى الع
 ظييام الرأسييمالىعيية فييى الن متع لمر عيية  مييا هييى  ام اوترفل مبدأ التعامل  الربييا أو  األربيي 

  وهييو مييا تتناولييه ، وخاصيية ال ييائم عليهييا قييروض البنييك الدوليية وصييندوق الن ييدىالغربيي 
ن بيييراوي الع  بيييا والمصيييارا فيييى واحيييد مييين أهيييم ال تيييب التيييى تناوليييت قضيييية الر  احثييية إيلييي 

البنييوك تحيياد  سييم  إل الييذي عييد السيي م الييذهبى  % 20لرب  المر ب بواقييع الغربية  فا
فمييث  الييرب  المر ييب لمائيية دوالر  اعلهييا  للعالم   اليةى الموارد الملسيطرة علمى  االعال

المييدة التييى ت ييدم بهييا ال ييروض  وهيييفييى عشييرين عامييا، تتضاعف فى أربعة أعوام  أما 
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وهييو مييا  فسيير  يفييية نهييب العييالم  !دوالرا 3834، فالمائيية دوالر تصييع  ةللييدول النامييي 
   الثالث

 ييوينالى هييدا البنييوك الدولييية ول يتنيياول  ييار ، "واألممملالمأسمماة ي "   عنييواوفييى  تييا
، قييادر علييى ا ال ييامال طييا أيييديالتييى ترمييى إلييى خلييق نظييام إقتصيياد. عييالمى فييى 

ظييام تييتم    ن فى مامله  د وعلى اإلقتصاد العالمىى النظام السياسى ل ل بلالسيطرة عل
عيين  ريييق  ييية التييى تتعيياوي مر ر  ريييق البنييوك الالسيييطرة عليييه  صييورة إقطاعييية عيين 

 فيما بينها   سرية إتفاقيات
، وناحييت وتعييد إيييراي ميين البلييداي النييادرة التييى افلتييت ميين نظييام ال ص صيية العييالمى

 ة قتصييييادة رغييييم الع وبييييات اإلميييين مصيييييدة إن فيييياض سييييعر العمليييي  نايييياةكدوليييية فييييى ال
 عمييييل نظييييام مصييييرفى ا  ول ييييد تمكيييين  عييييل ال بييييراء المسييييلموي ميييينالمفروضييية عليهيييي 

و"المشييكلة"  النسييعة لييلدارة   ل ائم علييى الربيياالمى االى العام الرأسم مى  بديل للنظإس
، ت ييوم بتطبيييق معييا.ء اإلسيي م مية د م را يييةأي إيييراي  مهورييية إسيي  هييى األمريكييية

صييية نظاميييا إسييي ميا ال يلايييأ للربيييا وإنميييا  عتميييد عليييى ، وخاا وقضيييائيا وسياسييييامعنويييي 
ال ميين أي تعييود كوميية بييدلح لييى اييية تعييود عا اي السيييادة المالر ة فييى األربييام   ميي المشييا

النييادرة التييى ال اصيية  وبييذلك فييتي الحكوميية اإليرانييية تعييد ميين الحكومييات  علييى البنييوك
 !  ليست لها ديوي خار ية ت ريعا

، ، التيييى  اهيييدت سييينوات هييية نظييير السياسييية األمريكييييةكا ميييا تأملنيييا الوضيييع مييين و وإ
بديليية عيين  وي هنيياك أنظميية يي حتييى ال ت ي  إلقت ا اليساريي   ،رهايعات مهولة فى تضافوبترت 

 ا إسييي ميا ، فيييتي قييييام إييييراي بتطبييييق نظاميييا إقتصيييادالسياسييية اإلسيييتعمارية اإلمبرياليييية
دول اإلسييي مية فيييى أي تتععيييه  يييل الييي  الضيييرور.  ،  مكييين أو مييين الوا يييب وميييننا حيييا
اد ات تحكم فييى إقتصيي مالى الميي ام اإلقتصيياد. الرأسيي ، أ. انه  مكنه اإل احة  النظالعالم
" الع وبيية  ييأي ت فييرض ، فتي إيراي "تسييتو بإدارة البيت األبيل، وفى نظر  هنا، فمالعال

ياسيييى ة األمريكيييية  النظيييام السومثلميييا أ احيييت السياسييي  األمريكيييية!" الد م را ييييةعليهيييا "
   مى اإليرانىم اإلقتصاد. اإلس إقت ا النظا  ، فمن المنط ى اال تتورا عناليسار. 
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نسييية المسييائية خبييرا   ييول أي قييادة " الفر لومو ممد"رت  ريييدة نشيي  2008يونيييو  29ى وفيي 
، لطلييب الييرئيس  ييورج بييوش 2007، فييى نها يية عييام ال ييونار  األمريكييى قييد رضيي وا

عمليييات السييرية ضييد إيييراي ل ل ليية النظييام ي وكلييك وف ييا يييل عملييية تصييعيد  ذرييية للبتمو 
ى موقيييع علييي  ،ونييييو ي  29األحيييد ييييوم  صيييعام، مور هييييرش ييييق نشيييرا الصيييحفى سيييي لتح 
وثي يية سييرية تييدور حييول "هييدم  ، و شف فيه عييناألمريكية " يو موركر ذاترنت مالة "إن 

أقيييرا  اليييذيليييغ    والمب "تطيييوير النظيييامإلييييراي وإضيييعاا الحكومييية ب الطموحيييات النوويييية 
بييدأت قييد مريكييية هيييرش أي ال ييوات األ  أوضيي       مييامليوي دوالر  400  هو  ال ونار 

 نو  العراق"  يرانية عبر   راضى اإلأللت ريبية فى اتها افع  عمليا
 

ي ويسيياندوي ، الييذين يهرولييو ويع ى الس ال مطروحا على  ل أصييحا  ال ييرار المسييلمين
، اليييس ميين العييدل والمنطييق أي تتضييافر  هييود يكييىال ياي اإلسييتعمار. األمر ويدعموي  

هيييييا الغييييير  لي ،  سيييييعى إ يانهيييييا وصيييييد هامييييية شرسيييييةاإلسييييي مية لمسييييياندة كيييييل اليييييدول 
؟! هاميية ترمييى إلييى إقييت ا اإلسيي م لمتعييدد الابهيياتن يياك إف سييه اإل حثيثييا المتعصييب
 والبراهين؟دلة لى مريد من األ، أم ال يلتم تحتا وي إوالمسلمين
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 !"مه إال ال ذ ب لتدعي ي كاكحتاج إلى األال يو د شىء   "
الفصيييل الثاليييث مييين  الععيييارة الميييو رة المرييييرة يبيييدأ ر يييل ال يييانوي  ويييييت هيييويلسبهيييذا 

 وي  يييد "أي أصيييولالحيييد يييير.   أ. إنيييه إليييى كليييك  "التحريمممف فمممى المسممميحية: "تا يييهك
ر تحريييت تيه  من ال لييط والتناقضييات وال  الد انة المسيحية  حيط بها الظ م نتياة ل  ص 

 حيييث أنييه ميين المحييال الحصييول منهييا علييى ، ونصوصييها األولييى خاصيية فييى تاري هييا
    90" )صفحة  ة من در ات الث ةالتاري ية  أ. در    أ. خيط من الح ائق

ة إليييى ثمانيييية مييين الحيييواريين تيييم الادييييد المنسيييوب ات العهيييد ليييك أنيييه يييير. أي إصيييحاح ك
   ، ورسييائلرسييل ، وأعمييالا يييلمائتين نص مييرور   طلييق عليهييا أن   حواليتاميعها من  

حييداث  ييأكثر ميين توبيية  ييأد. أسييماء غييير التييى هييى معروفيية بهييا وبعييد وقييوا األفهييى مك
ل التيياريخ التييى تمثيي  المعتمييدة "الملهميية"  النصييومالتى أ خذ منها ما   عييرا     وهي!  قري 
منهيييا يتضيييمن مييين التحرييييت والتنييياقل ميييا  اعليييه  فنيييد نيييص   ف يييل ليييى للمسييييحيةاألو  

 ر   لنص ارخ مصداقية ا
إلييى ، قييول بييولس الرسييول علييى و ييود األنا يييل المتضيياربة آنييذاك  دمييه  الييذيوالييدليل 

  دعيياكم بنعميية المسييي  يالييذيعا عيين  إنى أتعاب أن ييم تنت لييوي هكييذا سيير : "أهل غ  ية
ول ن إي  شرناكم نحن أو ميي ك ميين السييماء  غييير مييا  شييرناكم يل آخر )    ، إلى إنا 

ي أ ضييا إي  يياي أحييد م يعشيير  غييير  ما سع نا ف لنا أقول ارونا   فليكن أناتيما )أ. ملع
ة التييى ير أ ضييا إلييى رسييالته إلييى أهييل رومييي   ويشيي  9-6: 1" )امييا قبلييتم فليييكن أناتيميي 

ى مييييلء بر ييية إنايييييل  سييييوا" إلييييكم سييييأ ىء فييي  ى إكا   ييييتوأنيييا أعلييييم أنييي : "فيهييييا  يييول 
(15:29    

را فييى ال ييرآي وكلييك هييو الييوارد ك يي  سوا ي  ات  أنه  اي يو د إنايل لي وي رج من هذا اال
بيير الماييامع فييى ال ييروي سيياه وف ييا لألهييواء عتم استععادا لفرض ما تم ن   والذي  ،ال ريم
ر األتعيياا بييدليل أنييه  حييذ ، ييام بييولسا يييل أخيير. متداوليية أوأنييه  انييت تو ييد أن     األولى

أوردنييا  الذي"   لكبر المساومة ا التفصيل فى  تا  "  ا  وهو ما تناولنامن اإلنسياق لها
 لييب   يياي قييد الييذي، اميياي، إلى العا ا د تعه ال د س  يروم  الذيال طا /الم دمة  فيه  
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رج ضاربة وي يي ير من األنا يل المت ويدمن كلك العدد ال ب  منه فى ال ري الرا ع أي  ضم
   وال طيييا  يو يييد أ ضيييا لنصيييوم المعروفييية حالييييا  اسيييم "العهيييد الادييييد"منهيييا بتليييك ا

 تا  هذا ال  م حق  
يلييه الش صييى   ولييه بييولس فييى رسييالته إلييى أهييل رومييية أنييه  يياي لد ييه إنا  بييل وف ييا لمييا

 تم اسييتععاد إنايييل ميين، ف يت ي معتمدة الحاليةشر  ه  وال يو د بين األنا يل اليع   الذي
: "ولل يييادر أي يثبيييت م حسيييب إنايليييى ؟! إك   يييول بيييولسلييييةالمسييييحية الحا  عيييد م سيييس

 ؟!ي  اي هناك من   وم  تإلنت اء لغرض ما  إال أ25:  16" ))    وال راية بيسوا  
لع فيييى الموسيييوعة ، فنطيييانا ييييل والع ائيييد وال يييوانينالوثيييائق ومنهيييا األ أميييا عييين تحرييييت

أ. قانوي أو ع يدة قد سييلمها هد الاديد إلى رة فى العأنه ال تو د أ ة إشا: "ال اثوليكية
ا النصييوم موحيياا ميين أي هييذ وال أ يية شييهادة علييى،  سييوا أو الحواريييوي إلييى ال نيسيية

الع ائييد التييى فرضيييتها  اإللهييام هيييذا هييى ميين   وأي بدعيية 274صييفحة  3عنييد هللا" )ج
  1546ة خاصة فى مامع ترانت عام ال اثوليكي 

أي األنا يييل األصييلية ال تتحييدث : "ةوعة ال اثوليكييي نفس الموسطالع بهذا الصدد فى  ون 
 العذراء المعار ة وال د س يوسف ن ، وال عياة ربنا  سواعن ال ثير من تفاصيل ح 

لعدييييد مييين المسييييحيين الفضيييوليين الحيييواريين ليييم ييييرق لهيييذا الصيييمت مييين  انيييب  إيو  
 متعطشين إلى التفاصيل  ال

دييييد مييين األسيييا ير اليييب  صيييياغة العهيييذا المط مسيييوي  اإلسيييتاا ة إليييى   ف يييام المتح 
ئق  وقييييام اوصييييهم ت  بييييل علييييى أنهييييا ح يييي ، و انييييت نصالرومانسييييية والتفاصيييييل ال رافييييية

" التريييييت اليييورارا  تا ييياتهم  اسيييم "، وتعييي ال اثولييييك والغنوصييييوي  ميييلء هيييذا الفايييوات
    606صفحة   1)ج

" األبو ريفييا صيير اردا سييات الحديثيية  اسييم "عكما ت عرا تلك ال ييروي األولييى فييى الدرا
ليييس  غريييب أي يبييدأ لوقييا . تلييك النصييوم واردا  التييى اسييتععدتها ال نيسيية   لييذلك أ

ى األمييور أخييذوا بتييأليت قصيية فيي إكا  يياي  ثيييروي قييد : "يله قييائ  فييى ار ييات األولييىإنا 
ا داما لل لميية رأيييت أنيي ها إلينييا الييذين  ييانوا منييذ البييدء معيياينين وخيي المتي نة عندنا  ما سلم

ي هييذا ! أ. أ"من األول بتدقيق أي أكتب على التوالى )    تتععت  ل شىء    أ ضا إك
 تبوها إال مارد قصص!ر من  النصوم ليست فى نظ
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،  سييييوا م، رسييييائل  اسيييي رييفييييا  لمكتوبيييية ورعييييا  أو ت وميييين بييييين تلييييك النصوم/ال صييييص ا
ر حيييول مبرا يييو ي  س إليييى اإل تعيييه بييي  اليييذيوالت ريييير ، ئل  تبتهيييا العيييذراء ميييريمورسيييا
ق الرسييمية للشيييوا محاكمة بي  س، والوثييائ و  اإلمبرا ور تيبريو  ورد، كمة  سوامحا
 ، ييل واحييد ميين الرسييل، واألنا يييل والرسييائل واألعمييال التييى  تبهييا ي حييول  سييواروميياال

،  !!ارتهيييا االتيييى  تبهيييا الرسيييل  اللغييية اليونانيييية )سييية وإدثيييائق الرسيييمية ل يييوانين ال ني والو 
 عدييييد مييين الوثيييائقإضيييافة إليييى ال، ى لهيييمسيييل الرسيييولالتسلاألوائيييل و وسيييا ت العيييابوات 

   " األخر. الورعة"
 س ة ال نسيييية إليييى ال يييد، ميييا أسيييندته الم سسييي ورعييية المريفيييةمييين بيييين هيييذا الوثيييائق الو 

، ثييم " حاياييية حتييى ال ييري السييا ع عشييرع ائييدأنهييا "، ورلييت تفرضييها علييى أ انيياييو 
"إي ال ييييد س  :  ييييول الييييذي، وي يطييييانى  يبيييي ا ي  ييييدا الميييي را البر ! وهييييو ميييي ثبييييت ييفهييييا

م مائيية عييام و د ميير ، إك أنها لييم ت تييب إال  عيي يهإل س م لف الع ائد المنسوبةو  لي نايي أ 
لغربيييية  وقيييد إنيييدهر  تينيييية فيييى إحيييد. الم ا عيييات ال ا   وتميييت  تابتهيييااتيييهعليييى وف
ل ر ييل أعمييا إنهيياعلن قائ  أ ،  ا ريارك ال سطنطينية من صياغتها حتى أنه  ن اديو 

    598صفحة  " )ايسكر 
دائرة طاحونيية اليي تمثل ملمحا يدين  ل هييذا ال " فهىا إلى "الملك أ عارن  سو أما خطابي 

عليييى حيييد قيييول ! فيييتي  انيييت األنا ييييل صيييادقة ي دأرويييير ال ت يييل وال تهييي فيييى عملييييات ت 
 ؟صييداقيةعليها م ضفي   ل يفما حا ة كلك الر  إلى أكاكيب ورعة  وييت هويلس "

   "بة   ط يد  سواا ات المكتو   إال تلك ال طكلك ال ذ  لىوال أدل ع
، يرهيياأس ف الايصييرية بترو قد قام  شير الموسوعة ال اثوليكية إلى أي هذا ال طا اتوت 

بيو  أنييه ش صيييا ييي من  ييأي هييذا المراسيي ت التييى دارت رغييم مييا   ولييه الميي را أوسييي 
ة حاياييية هييو الييذ. قييد بيو  هييذا والم اييل هنييا أي أوسييي !  بين  سييوا وأ عييار ملييك أد سيي 

أنييه قييام ش صيييا : "ميين الموسييوعة ال اثوليكييية  610، إك نطالع فى صفحة  رهابتروي   قام
ةها عن الوثائق السر  مت بتر   !"يانية المو ودة فى بلدة أد س 

 اشف لهذا األكاكيب أي اسم أ عار هذا لم  كيين اسييما لحيياكم معييي ن لبلييدة والمضحك ال
ة وإن  ق  لميية قيصيير علييى أ. ، مثلمييا تطليي اكمعلييى أ. حيي   ما هييو ل ييب  طلييق هنيياكأد س 

 !ة، أو  لمة فرعوي على أ. ملك فى مصر ال د ما ور رومانىإمبر 
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، وتثبت ترييت تلييك النصييوم فسهمهنا فى تفاصيل تدين الحواريين أن وال نود الدخول  
فلميييا رأوا : "هيييا، وت فيييى اإلشيييارة إليييى ميييا نطالعيييه فيييى أعميييال الرسيييل كات المنسيييوبة إلييييهم

    13: 4)" ا العلم وعامي اي تعابييوانهما إنساناي عد مو دوا أيوحنا و رة  طر  و مااه
، إك  ييانوا امييا ميعييا ميين نفييس اليينمط ومتاانسييوي تمم  ييانوا  أنهويلس "وي  د  وييت ه

  " ه ء ومن العوام  ععارة عن ف حين وصيادين وعمال
عيييه الو ميييا نط، وهييي أنيييه م تيييل ع لييييا بيييل إي نفيييس أسيييرة  سيييوا  انيييت تنظييير إلييييه عليييى

  م تييل إنييهليمسييكوا ألنهييم قييالوا  ولمييا سييمع أقربيياؤا خر ييوا: "ايييل مييرقسبوضوم فييى إن 
  أ. أنييه  22و  21: 3" )معييه  علربييول إي ة الييذين نرلييوا ميين أورشييليم ف ييالواوأمييا ال تعيي 

! وهيييو نفيييس ميييا نطالعيييه أ ضيييا فيييى إناييييل  ييياي تحيييت سييييطرة الشييييطاي  والعيييياك  ييياهلل)
    20: 10)"   لماكا تستمعوي إليهيهذيشيطاي وهو  منهم  ه    روي : " ف ال  ثي وحناي 

نييية وال نسييية فييى الييوارد  النصييوم الدي يييت والتروييير حييال تنيياول  ييم التحر لذلك ميين الم
 يياي مطروحييا لمييا تضييمه ميين تحريييت  الييذي، وت فييى اإلشييارة إلييى أي الييرقم هييذا الحييير

لتاري ييية ت اد الدراسييالوثييائق وتراييي يييد ميين ا، ومييع إكتشيياا العد150000تروييير هييو و 
روييير والتنيياقل ي عييدد التحريييت والت أ أحييدهم، لي ييول للغوييية قييد تضيياعف هييذا العييددوا
!! لييذلك ليين نتنيياول هنييا إال أهييم مييا اديييد أكثيير   ينييا ميين عييدد  لماتييهمو ييود  العهييد الال

را فيييى التييياريخ مييين أشيييهر أعميييال الترويييير ال نسيييى معييية " : وثي يييةوهيييى ،وأحطهيييا عييي 
   "قسطنطين
 
 
 
 
 
 

 "هبة قسطنطين"  ةوثيق
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ثي يية ، الو نذ ال روي الوسطى، م(Constantin's Donation) تعنى ععارة "معة قسطنطين"
 مو بهييا قييد قييدم مميييرات  إنييهورة  اسييم اإلمبرا ييور قسييطنطين األكبيير والتييى   ييال الميير 

د ميية المعروفيية منييذ    وم طو يية الوثي يية الللعا ييا ولل نيسيية  ال يتصورها ع ل  وممتل ات
حييت ، ت  ومييية فييى  يياريسم الم طو ييات ال تينييية  المكتعيية الاسييع مو ييودة   سيي ي الت ال ر 
: ، وتحمييل الوثي يية عنييواي"الموسمموعة الكاثوليكيممةى "وارد فيي  ، وف ييا لمييا هييو 2777رقييم 

قسييطنطين إلييى العا ييا  اإلمبرا ييور مو هيية ميين وهي،  ""وثي ة معة اإلمبرا ور قسطنطين
  ئين وي من  ر وتت  ، 335ي   314ول )تر األسسيلف

اإلمبرا ييييور  يييييت تييييم تعليمييييه ، ويشييييرم فيييييه "را اإلعتمممم : "ول منهييييا  عنييييوايوالاييييرء األ
، ويتحييدث  ت مانييه  المسيييحية، وي يير األول سيييحية علييى يييد العا ييا سيلفسييترالم معيياد.ء

  ، و يت أي العا ا قد شفاا وعافعه من مرض الطاعوي عن تعميدا
فيية ارة هنييا إلييى أي  ا، تاييدر اإلشيي ي ييةم ميين الوث لثييانى واألهيي الاييرء ا بييل اإلنت ييال إلييىقو 

ور قسيييطنطين  ييياي رافضيييا اإلمبرا ييي التاري يييية الحديثييية تشيييير إليييى أي  المرا يييع الن د ييية
، وأنييه لييذلك  يياي ميين أتعيياا األسيي ف أريييو  الييرافل لتأليييه لف ييرة تأليييه السيييد المسييي 

بليييه   أميييا ت تو عليييى فيييراش الميييو  وهييي ، إالد ي  ميييا   وليييوي يييي ، وأنيييه ليييم   بيييل التعم سيييوا
ودة م مييثلهم مثييل  يياقى الييد انات المو يي يين  ممارسيية ع يييدتهالسييمام للمسيييح للمسيييحية و 
 دمييية ، فيييذلك مييين أ يييل توحييييد اإلمبرا وريييية وإدخيييال المسييييحيين الرا ورييييةفيييى اإلمب 

ة األولييييى  انييييت تحيييير م ي مسيييييح افضييييين التانيييييد  حكييييم اي ال، إك أنهييييم  ييييانوا ر عسييييكريةال
 ملييك إال اسييم المسيييحية ال ن ا  عييد كلييك ن التى تم قتلهم الم يي وحين نستر ع     تل!!ال

   عر و لاإلستعاكة  اهلل    التعاب
،   يييوم قسيييطنطين  التنيييايل إليييى العا يييا "الهعيييةايييرء الثيييانى مييين الوثي ييية المعنيييوي "وفيييى ال

خليفييية  ا يييا  عيييد:  مو يييب أي الع التاليييية تالمل ييييا عييين ،، و يييل مييين   لفيييهسيلفسيييتراألول
، : إنطاقييييييياليييييييةار ييييييات الشييييييرقية التاطري ولوييييييية علييييييى الع فييييييتي لييييييه األال ييييييد س  طيييييير  

ك األولوية على  افة أس فيات العييالم  وقييام   و ذل، وال د ال سطنطينية، و واإلسكندرية
  لوقيييتا، وهيييو أكبييير وأ ميييل قصييير شييييد حتيييى كليييك  التنيييايل للعا يييا عييين قصييير التيييراي

رأ  سييتت  هييا قسييطنطينوالتييى بناينيية التييراي فييى رومييا  أي  ايليكا مد  وتنص الوثي ة على
إلييى  ييد س بييولس  وهنييا تاييدر اإلشييارة ئس و ييذلك  نيسييتا ال ييد س  طيير  والكافيية ال نييا
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، مثلمييا  يياي الييرئيس الفرنسييى أي  نيسيية التييراي هييذا رئيسييها الف يير. هييو رئيييس فرنسييا
السيياد  عشيير ه العا ييا بنييد كت ، وهييو أول مييا فعليي الف يير.  األسييبق  يياك شيييراك رئيسييها

لييرئيس  انه أصع   حمييل ل ييب ا" :قائ  فرنسا وك را رئاسة سار وي.   لى نيكوالحينما تو 
يييربط  الييذيمييا  كشييف عيين حاي يية الييدور " ي وهو تييرايالف يير. ل نيسيية سيياي  يياي د. ال

    ن الدولةعرئيس فرنسا  ال نيسة رغم التشدق  العلمانية وفصل الدين 
    ميياثرييية ل يياتبييولس  ممت ترويد  نيسييتا  طيير  و  ة قسطنطين المرعومة  وتواصل وثي 

، نه من إسييتاعال أعضيياء مالييس الشيييوا مك    الذي،  عا ا ل ب رئيس أساقفة روماوهب ال
وأنييييه سيحصييييل علييييى نفييييس الت ييييريم والمميييييرات التييييى  حصييييل عليهييييا أعضيييياء مالييييس 

 كييوي لهييا الحاشييية ال اصيية ، فييتي  نيسيية رومييا سييوا  رو الشيوا  ومثلها مثل اإلمبرا يي 
    مييا سييوا ييينعمالداخلى وال ار ى  ، والحر الداخلىو ال ار ى  ، و اقم الضيافة  بها

، ومييييين بينهيييييا إرتيييييداء التييييياج مبرا ورالعا يييييا بييييينفس الح يييييوق الف ريييييية والتعايليييييية  ييييياإل
ال اصيييية  ييييالتميير  اتر اإلمبرا ييييور. والييييرداء ال رميييير. وإ ميييياال  افيييية الع مييييات والشييييا

تا يييا مييين  ذاكآنييي  أسيييهى ر تر قيييد أبيييى أي  ضيييع علييي   إال اي العا يييا سيلفسييي مبرا يييور. اإل
     اج األبيل المرتفعذهب ف ام قسطنطين بترويدا  الت ال

 حصل عليييه  الذي ور قد أضفى على العا ا شرا الت ريم وتضيت الوثي ة أي اإلمبرا
قسييطنطين قييد ميين   ت الوثي يية أي اإلمبرا ييوري ، تضيي   واألدهى ميين كلييكالفار  و وادا

ما و ييل الم ا عييات نة رو تراي مدي إلى قصر الفونه من  عدا إضافة  العا ا و ل من   ل
! ونظييرا لعييدم مبرا وريييةولهييا و افيية مييدي إ طاليييا و افيية المنييا ق الغربييية للالتى من ح 

د الموسيييوعة ر ، تيييو مع وليييية هيييذا الهعييية التيييى تايييرد اإلمبرا يييور مييين  يييل شيييىء  واعيييية
 :  اا نصه، وهذينية ت ،  اليا للعابويةالارئية ال اصة  منحه  افة مدي إ طالال اثوليكية  

"Tam palatium nostrum, ut prelatum est, quamque Romae urbis, et omnes 

Italiae seu occidentalium regionum     provincias loca et civitates".  

 
، برا ييور قييد اقييام لنفسييه مدينيية  ديييدة فييى الشييرق اإلم  إية العايعة قائليية   وتواصل الوثي 
 اييييوي أي  كييييوي ،  مييييا انييييه ال تييييهإليهييييا هييييو وحكوم وا ينت ييييل، وأنييييه سيييي هتحمييييل اسييييم

! و ييم يه م را لرئيس الد انة المسيييحيةفأقام هللا  الذيللمبرا ور أ. سلطة فى المكاي 
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ما يييتم اإلعتميياد عليهييا التى سرعاي سمية المرورة  ر من   رم    ترا  اسم هللا  الوثائق ال
  ةاللعع   " لتتواصلكوثي ة رسمية"

م الفة هذا الهعييات مييع تأكيييد  علىمن  اروء  اللعنات على  ل ة  صب  ثي الو   وتنتهي
يدا ش صيا ووضع الوثي ة بنفسه على قبر ال ييد س ها   ط أي اإلمبرا ور قد وق ع علي 

    طر 
، وتييم ممييا ال شييك فيييه أي هييذا الوثي يية مييرورة: و الموسييوعة ال اثوليكييية  ونطالع فى نفس

ال يييري ال يييامس  منيييذ إثعيييات ترييفهيييا   وقيييد تيييمم 795و  750بيييين عيييامى  مييياافترائهيييا في 
ى أنهييا "وثي يية أبو ريفييا" فييى أعمالييه عليي   يتحييدث عنهييا  عشر  فال اردينال ني وال د.  ييويا

 و فييييال وبعييييد عييييدة سيييينوات قييييام لييييورنر  !أ. مسييييتععدة وليسييييت فييييى متنيييياول الامهييييور
L.Valla) ،  مييييا توصييييل كييييل تأكيييييد  لوثي يييية  تثعييييات تروييييير هييييذا ا، 1440فييييى عييييام  
 :  إلييى نفييس النتييائن فييى  حثييه حييول1457ي  1450سييتر )بيكييو أسيي ف تشيسر ينالييد 
     "ر ال ال نيسةعلى أكثر ما يدين  "التعتيم  
على أنها أصييلية حتييى اول فى األقبية العابوية د، رل است دام الوثي ة سار. الت ورغمها

 راا فييى اإلعت  ،ك ة نابولى آنذا ممل من مدينة سورا، قام الم را ال اردينال  ارونيو 
   "الهعيييية " وثي يييية مييييرورة،  ييييأي وثي يييية " التييييى ييييي را فيهييييا لل نيسييييةات ال نسيييييةالحولييييي "

 أوسييبيو  و  همييا ميين أ يياء اونيو    عييد ميين الييذين يتبييوأوي الصييدارة  عييد الميي ر وبييار 
 !ال نيسة

دأت بييوادر ر بيي نييذ ال ييري ال ييامس عشيي ، فموال غرا يية فييى عملييية ال شييف الفاضييحة هييذا
نسيييية و يييل ميييا اقترفتيييه مييين ترويييير وتحرييييت فيييى  ى للم سسييية ال  يييد التييياري عمليييية الن 

  ةف الوثائق الرسمية منها والديني م تل
تييى قييام  ييل ميين دام العديييد ميين السييلطات ال  وقد قام المرور الرسمى لهييذا الوثي يية  اسييت 

فبدا ييية الوثي ييية و.  العحيييث العلميييى واللغييي  روييييرت ويييييومر والعدييييد غيرهميييا بتفنييييدها   
المييتن    إال أياييية حتييى تبييدو الصييياغة رسييمية  بيعيييةة ميين وثييائق حاي ديتهييا م ليي ونها

سييائدة  و روير  است دام لغة وععارات لييم ت يين مو ييودة أنفسه قد  شف عن عمليات الت 
أل  ونييات ! ومنها ععارات قد وردت فى قييرارات "مامييع ا ام قسطنطينفى ال ري الرا ع أ
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 ضيييم  الييذي" بواتكتمماب البمماميين " ارات و ععيي ، أ754سييطنطينية عيييام فييى ال  المنع ييد"
 !من ال ري الرا ع  والمعروا تاري يا أي قسطنطين ،الثامن خطا ات من  ابوات ال ري 

عمليييية وأحيييط أشيييهر وأكبييير "نهيييا تمثيييل ة الميييرورة أو المعروفييية  أ ييي وفيييى نفيييس هيييذا الوثي 
 يفييييية ل  لة والتناقضيييات حييييو ميييين إثيييارة األسيييي  ، ليييم ت لييييو "عابويييييةترويييير فييييى الوثيييائق ال

ا ييا ميين العييابوات تمييت هييذا التييى أضيييفت إليهييا وتحييت رئاسيية أ.   غتها والف ييرات صيييا
 ! اإلضافة الاديدة

راسيية أكييدوا أنهييا تمييت ميين ، فاميييع ميين تناولوهييا  الدوأ ييا  انييت هييذا ال  فييات الارئييية
ا الممتييدة ونضيياله ثوليكييية فييى حربهييابوات وال نيسيية ال اأ ل تدعيم السييلطة المدنييية للعييا

، وخاصييية لتوحييييد ةة عليييى السيييلطتين الدينيييية والمدنيييي مييين أ يييل السييييطر  ال  كيييل ذيالييي 
على روما أمام حكومات   ، وإضفاء سيادة سلطوية ا روماإ طاليا سياسيا تحت قيادة  ا

مييييييات ميييييين  انييييييب ، وحما يييييية اإلمبرا ورييييييية الغربييييييية الاديييييييدة ميييييين أ يييييية ها رناييييييةالف
     طيينالبيرن 

رورة  صييورة علنييية واضييحة ذا الوثي يية الميي اسييت دم هيي  ع أول ميينليييوي التاسيي  و يياي العا ييا
ا رييييارك ال سيييطنطينية ،   إليييى مي ائييييل سييييروالريو  1054خطا يييه المو يييه عيييام فيييى 

ميا السييلطة الدينييية والمدنييية علييى  ييل اإلمبرا ورييية  له أي  ا ا روما  متلك رس  ليوض 
ام وكلييك فييى عيي   صييليبية، عل أول حيير أشيي  الييذي، وربيياي الثييانىاسييت دمها العا ييا أ كمييا

 لى  ريرة  ورسيكا  مطالعه  سلطته المدنية ع  لتدعيم 1091
، ال ييييروي الوسييييطى ىة سيييياريا أو معمييييوال بهييييا حتيييي ورييييل اسييييت دام هييييذا الوثي يييية المييييرور 

م إدانتهييا وال شييف ، رغيي بها معظم ال ت ا  ال نسيين  وال ال ري الساد  عشرواستعاي  
ا تيييم ها شيييك  وموضيييوعالتيييى تيييدين شييير األ حييياث  يييادات ون ن ييفهيييا  وميييع  ثيييرة اإلنت عييي 

ب التييى ، إال أي الم سسيية ال نسييية لييم تتنييايل عيين م تلييف المكاسيي الت لييى عنهييا  وثي يية
رة والحرائيييير والحلييييى الذهبييييية المرصييييعة ا فييييى كلييييك تلييييك الثييييا  الفيييياخ ميييي ،    نتهيييا يورا
ترويرهييا إال فييى  يير ب ، ولييم ت تعاليم السيييد المسييي ى أ عد ما ت وي عن  التى ه  ، الاواهر
   التاسع عشر ري أواخر ال 
أشييهر "" تعييد هبممة قسممطنطين، فنطييالع أي وثي يية ""  التاريخى للبابويممةالقامو أما فييى "
موضحا أي تحريرها واست دامها بدأ منذ ال ييري التاسييع   ،"يفة فى تاريخ العابويةر وثي ة م
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 1053، وفييى سيينة ييية ابو  م فييى وثي يية 979رهييا ألول مييرة عييام ! ف ييد ورد ك رومييا فييى
لطة المدنييية للعابوييية  وتييم دماهييا فييى ال ييرارات تييدعيم السيي ني ييوال األول لمراسيي ت  فييى

 ييياي أسييي ف  ييياريس  869! ومنيييذ عيييام الهيييا مييين مهرليييةي    و ومييييةال نسيييية الرسيييمية الر 
ي  ععييا  "ة  نييائس بيي د الغييالد منهييا نسيي ة فييى  افيي أي هييذا الوثي يية تو يي : " كتييب قييائ 

رييية عيين غييير را و مكيياي ميين اإلمب  اسييب فييى  ييللتح يييق مريييد ميين المكسترشيياد بهييا لل
     و ه حق

اتييب ،  وض  أوليفييه  يو انيني ، وبعد استعراض التطور التاري ى إلدانة هذا الوثي ة
م تعتيييرا رسيييميا إي ال نيسييية لييي : "، قيييائ هيييذا المداخلييية فيييى ال يييامو  التييياري ى للعابويييية

ريييدور إي لمنسييوبة إلييى  ييرارات" اق المعروفيية  اسييم "الة وال  يياقى الوثييائ بترييييت هييذا الوثي يي 
 ! 582" )صفحة  إال فى أواخر ال ري التاسع عشر

ة  ييذ ا  أكاكيييب فييوق أكاكيييب اي  نيسيية المسييي  م سسيي ": لو أمييا  وييييت هييويلس في يي 
 م تلسة والتى  معت  مو بها ثييرواتوتدعيم سلطاتها ال  لتتمكن من مواصلة استتعابها

فيييى تييياريخ ة لهيييا ال سيييا   رويييير التيييىسيييلة مييين التحرييييت والت ، وكليييك  فضيييل سل ائلييية
ا فييى ثييائق وأدنسييهأقييذر الو  ن" مقسطنطينهبة    وتعد الوثي ة المعروفة  اسم "اإلنسانية

أغيييراض دني ييية  ايييية  مييين أ يييل ،تحرييييت، فيييى مايييال الترويييير واللسيييا ت اإلنسيييانيةا
 " ةثروات وسلطات مدني   اإلستي ء على

أ يييل ، وثيييائق مييين سيل ويييييت هيييو  ميييرورة التيييى يتناولهييياومييين ضيييمن هيييذا الوثيييائق ال
 د سييين رورة متعل يية  الميي ، ووثييائق والمدنييية الحصييول علييى مريييد ميين السييلطات الدينييية

، و تييا  وال ييوانين الرسييولية، ووثييائق متعل يية  ال يانييات الرسييولية والمعاييرات والشييهداء
ل ييري ال ييامس عشيير سلسييل العييابوات منييذ ال ييد س بييولس حتييى ايييرعم ت  الييذي، العييابوات

حية  انييت تحييار  رسييميا حتييى ال ييري الرا ييع فييى  ييل معييروا أي المسييي ف !يفييهت ي وثبيي 
و لهيييا وثيييائق  ؟هيييذا المكانييية الرسيييمية العلنييييةمثييل  كيييوي لهيييا مييين  حتيييل  ف ييييت ،مكيياي

 الييذي" يإل ميياعصيير ا"وخييداا فيمييا   طلييق عليييه  ا  مكيين تصييورا ميين غييرتتعد.  ييل ميي 
لتزويممممر فممممى ا   )عييييام ألييييفامتييييد  الييييذيظلمييييات كيييياي فييييى واقييييع األميييير هييييو عصيييير ال

   259ي 256، صفحات  يحيةالمس
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ة للسييلطة العابوييية عاميية السييحري دبيي وي في ييول عيين هييذا ال ي   ورددإ  أما الم را البريطييانى
العا يييا  ا الوثي ييية وقيييدمها للعيييالم خطيييا  ميييني اول مييين اسيييت دم هيييذا: "الدينيييية والمدنيييية

ء و حيييييذو سييييي اأي  حيييييذشيييييارلماي عليييييى  رام  حيييييث األمبرا يييييور اليييييذيي األول اأدريييييي 
" صييفحة الروما ية وريةطصعود وسقو  اإلمبرا" )"سطنطين إحياء  إلسمهاإلمبرا ور ق

 !ل على مريد من العطا اليحص  741
العا ييا أدرييياي إي " :رد ك را فى  تا  هييويلسلوا، اتور ماك ابىضيت ال اتب الد بينما   

شييهر وأكثيير  تييين ميين أوثي  بوييية بترييييتالعااألول قييد أقنييع شييارلماي بتأسيييس الممتل ييات 
" و"معيييية وهمييييا "أعمييييال ال ييييد س سلفسييييتر خائق المييييرورة خايييي  وحر ييييا فييييى التيييياري الوثيييي 

ين قييد أعطييى ي اإلمبرا ييور قسييطنطين"  وهمييا وثي تيياي توضييحاي يورا وبهتانييا أقسطنط
مها دت  ترويرهييا فييى ال ييري الثييامن واسيي   وثائق تم  وهي،  معة للعابويةمعظم إ طاليا ت ريعا  

 " هولةذا العطا ا المصول على هللح  واتاب الع 
" حييول هييذا ةلروما يممة المقدسمم اإلمبراطوريممة ا تا ييه عيين " ىأمييا اللييورد بييرا س في ييول فيي 

ا معيية ال روي الوسطى والتى تحت يعم أنهعمليات التروير فى أنها من أكبر "  :الوثي ة
العشيير. والتييى ت عييد نس ، قد تحكمييت لمييدة سييععة قييروي فييى معت ييدات الايي من قسطنطين

    "والعاش نالدين فيما بين ال ري الثامعلى فساد ر ال كبر دليل  أ
 ، إضافة إلى  ييل ميياهذا الوثي ة  العحث إلثعات ييفهار إليه الذين تناولوا وأكثر ما  شي 

را عنهييا وتييم إثعاتييه   عتليييقبييل أي  312طين قييد إعتنييق المسيييحية عييام ، أي قسييطن عيي 
، طيييياعوي  ال  صييييب أبييييدا  سييييطنطين لييييم، وإي قرسييييى العابويييييةاألول  المييييدعو سلفسييييتر 

، وأي لهييا تييى شييفته ال مكيياي وال ضييرورةدعيية صييلوات العا ييا سلفسييتر الب ي وبالتييالى فييت
المسيييحية  ر وإنمييا إعتنييقالعا ييا سيلفسييت  أيييديعميييدا فييى رومييا علييى قسييطنطين لييم يييتم ت 

. قبيييل وفاتييه معاشييرة أ، س فييى رومييا، وفى مدينة نيكومد ا ولييي  عامين   عد وفاة األخير
 !فراش الموت  وهو على

ينمييا ح  1870دق الييو نيين اإل طيياليين عييام ببنييا  ية هذا الوثي ة تماميياققد إنتفت مصداو 
 طاليييا وتحديييد هييا ال رسييى الرسييولى وتييم توحيييد إلي راضييى التييى اسييتولى عتم استعادة األ

  م ر الفاتيكاي فى مساحته الحالية
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تنييه ، فهكتييارا 44 يوه، اري حة التى أصع   حتلهام من صغر حام المساوعلى الرغ
ام ، إضييييافة إلييييى اإلتحيييياد األوروبييييى والنظيييي ةدوليييي  176 قييييات دبلوماسييييية مييييع ع ايييييم 

ع لمعبييييييد  وع قييييييات كات  بيعيييييية خاصيييييية ميييييي د. لمالطيييييية )فرسيييييياي االعسييييييكر. السيييييييا
شيييا ات العدييييد مييين ،  ميييا  سييياهم فيييى ن منظمييية تحريييير فلسيييطيناإلتحيييادات الروسيييية و 

 عضوية عاملة أو ماييرد  سواء ،وبين الحكوماتالدولية    ت العاد ة والمنظماتالمنظما
ى الماتمييع الييدولى مييد. تغلغلييه فيي ! وهو ما يوضيي  منظمة 33، و لها أكثر من  مراقب

 !مة على تل من األكاكيبال ائ مد. تشبثه  السلطة المدنية  و 
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 .. يسوع تألي  ةإبادة النصوص وبدع
 

لنسييي ة ال تيييا  اسيييته در " أي اب المقمممد حريمممف الكتممم تفيييى  تا يييه "  اشيييبى يتيييون   يييول 
ل تييا  الم ييد  معروفيية ل أقييدم نسيي ة وهييي، "كييود س سييينا.معروفيية  اسييم "الم ييد  ال

، أثبتيييت ليييه أي هنييياك تر يييع لل يييري الرا يييع إنهييياي يييال ، و تيييم اكتشيييافها فيييى سييييناء والتيييى
م م يييد   وهييييو ميييا يثبيييت  يييي نهيييا وبيييين النسيييي ة الحاليييية لل تيييا  الإخيييت ا بي  14800
  منه هذا ال تا    عاني الذيوالتبديل    التغيير

علييييه نصيييوم كليييك  ا  انيييتوي  يييد العاحيييث أنيييه ال  مكييين ألحيييد أي  عيييرا حاي ييية مييي 
اإلشييارة إلييى أنييه فييى  وتحريييت  وت فييىميين تغيييير    تا  األصلية من  ثرة مييا ألييم  بهيياال 

 ميين ال ييري الثييانى مييين  نيسيية رومييا  حيييرق  ييل مييا تضييمنه  تيييابينقامييت  1415عييام 
  وقيييام العا يييا حاي يييى ليسيييوا المسيييي  انيييت تضيييم اإلسيييم اال هييياإن  يييال ،   عبرييييةال تيييب ال

دام  ييل ، ثييم أميير  تعيي "عنييواي " مييار  سييواتعييدام  حييث التينييى   شيير   بنييد كت الثالييث ع
 حياة ربى  سوا    ، و اي يتضمن تفاصيل عن  (Elxaiنسخ إصحام إل سا.

(Rabbi Jesu   
يس محكميية د بواسييطة رئيي نسييخ التلمييو  ييل  امد   تعييدالعا ييا إسييكندر السييا وبعييد كلييك قييام

 6000 سييييييي ل عييييييين إعيييييييدام، الم 1498ي 1420التفتيييييييير اإلسيييييييعانية توميييييييا تور ميييييييادا )
 حييرق آالا  1554   مييا قييام سييلموي رومييانو عييام دهام طو ة فى مدينة سلمن ا وح 

العبرييية فييى تمييت مصييادرة  افيية الم طو ييات  1559، وفييى عييام لعبريييةالم طو ييات ا
تييب العبرييية م ييات النسييخ ميين العهييد ال ييد م ي هذا ال ت عملية إعدام  وتضمن    اامدينة بر 

أفعيييال  صيييول والوثيييائق التيييى ت يييالف أو تفضييي ييييد مييين األضيييياا العدمميييا تسيييبب فيييى 
 !الم سسة ال نسية

 يييذت للعهيييد ال يييد م ي قبيييل إكتشييياا م طو يييات  اشيييبى أي أقيييدم نسييي ة أن  تيييونيوي يييول 
 1100لتى تر ييع إلييى علييم ا  Bodleian)"  يلياالبود"نس ة المعروفة  اسم  ، هى القمراي

محييياكم ، أحرقيييت الو يييود مييينت عبريييية عييين  سيييوا   وفيييى محاولييية لمحيييو أ ييية معلوميييام
 !  نس ة من التلمود 12000التفتير  
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، وي ييول الييععل سييععة وأربعييين ش صييا عكييف 1607يوضيي  الم لييف أنييه فييى عييام و 
طعاعيية را للرييية وتاهييي  اإلنالي   ييد ا  المتر ميية ال تيي ، لمييدة عييامين وتسييعة أشييهر ل54

نييد ت ييد مها عييام ة  وعالتر م د معينة فى، بناء على مراعاة قواع أمر من الملك  يمس
رام يرا يييييع  اليييييذي،  ييييييمس قيييييدمها بيييييدورا إليييييى سييييير فرانسييييييس بيكيييييوي للملييييك  1609

  ياغتها لمدة عام ت ريعا قبل  عاعتهاص
س هيييى ك  ييييم ععييية الملييي روي أي   يتصيييو ن النيييا اشيييبى أي العدييييد مييي  تيييونيوي يييول 

ال الن يياد  إ من تعييدي ت إختل هييا، وأي  ييل مييا أتييى  عييدها يتضيي " ال تييا  الم ييد أصييل"
 والييذي، اسييت دم فييى التر ميية اإلناليرييية الييذيأي اليينص اليونييانى "  :أي واقع األميير هييو 

، ي د.ع الميي  يي منتصييف ال ييري الرا حييوالي، لم    تب إال فييى  عتبرا ال ثيروي نصا أصليا
  وقييد راميييةخ متراكميية سييا  ة مكتوبيية  العبرييية وارة ومن حة عيين نسيي  ولس ة من و انت ن 
ة للملييك  يييمس من وليية أصيي  عيين ن سييخ ميين والنسيي ة الحالييي ، ق  ييل هييذا النسييختييم حيير 

 !!"ال نعرا عنه أ. شىء الذيألصل األصلى خمس ن س ات لغوية عن ا
ية التييى المسيييح  ار صييورة ملحوريية فييى مصيي  لسياسييةففييى بدا يية ال ييري الثالييث تييدخلت ا

رق المتنيياحرة كانييت ت  م عييا حييوالي، تيودوريييه فوف ييا لل ييس ألبيييو  شييق  ري هييا بييين الفيي 
نفييس  انييت هنيياك أكثيير ميين مييائتين نسيي ة م تلفيية ميين األنا يييل تسييت دم فييى،  م 225

     الوقت بين تلك الفرق 
، أرسييييل مستشييييارا 324. عييييام وعنييييدما اسييييتولى قسييييطنطين علييييى الشييييرق اإلمبرا ييييور 

، ةعيييدة خطا يييات لألسييياقف، ومعيييه ، إليييى اإلسيييكندريةىأوسيييبيو  ال ر بييي ال يييس  نى،اليييدي 
  وهييو مييا  كشييف عيين ال  فييات الع ائد يية ول الع يييدةهم حيي ير ييوهم التصييال  فيمييا بييين 

  إال أي مهمة أوسيو  قد  اءت  الفشل  مما دفع   سييطنطين سائدة آنذاكالتى  انت  
يييل التييى سيي هم ميين األنا  وا معهييم ن واي   حضيير ، ة للحضييوريييع األسيياقفعييوة  مإلييى د

نيية نياييية لحسييم م فييى مدي  325مامع  نسى عييام سيينة    وبذلك إنع د أوليتعاملوي بها
 !اال  فات السائدة حول تأليه أو عدم تأليه  سو 

م  نسيييييا فييييى مدينيييية نياييييية لتحديييييد معييييال 2048إ تمييييع  م 325يونيييييو عييييام  21وفييييى 
 الييذيو اإللييه ، وميين هيي فيياي بهييا اب اإلحت النصوم التى    وما هى،  يحية الرسميةالمس

إختيييار اإللييه تر ييع إلييى  اوالتأي أولييى محيي " : اشييبى  تييونيوي ييول    عي ن عليهم إتعاعه يت 
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تعييييي ن علييييى اإلمبرا ييييور اإلختيييييار مييييا بييييين يهييييوكا ، حينمييييا  يييياي ي م 210عييييام  حييييوالي
نييه ، م  ييدا أ ص ارخييرلشيي أ. ال يياهن  سييوا أو ا،  سييواالمسي  أو شاي ه التييوأم ربييى   

 !!"رسمى لمسيحية إلهلم  كن ل 325م حتى عا
ر الييرأ.  اإل ميياا، إك أيييدا مريييرة اسييت  اشييبى أنييه  عييد مييداوالت عييدة و  تييونيويوضيي  

  وبذلك قام اإلمبرا ور بييدمن أي  صع  اإلثناي إلها واحدا ،157وإعترض عليه   161
  يههميياتفييال بتألدا  وبييذلك أقيييم اإلح واحيي ربى  سوا ليصعحا إلهييا هوكا و معطيات التوأم ي 

  و لييييب "وا إلييييى تر يعيييية "ربنييييا  سييييوا المسييييي الييييدمن بينهمييييا ليصييييل عملييييية ثييييم بييييدأت
م تلييف األنا يييل لياعييل ين ميين األسيي ف أوسييبيو  أي  امييع مييا يتوافييق ميين قسييطنط

   "، ويعمل منه خمسوي نس ةمنها  تا ا واحدا
ا لفهر   شييفوارد  ييا إنييهحييث ن ييول لهييذا الع   اشييبى تييونيعيين مر يييات  يتسيياءلولميين 

  عا  مر  869يتضمن  
 
إسييتطاعوا ميين    ميين أهييم  1907ي 1828 )ث واألديب البريطانى  يرالد ماسى  ويعد العاح 
شييييرم  يييييت أي ال ييييائمين علييييى ، و لشييييديد فييييى األصييييولخلفييييية كلييييك ال لييييط ا توضييييي 

سييهيل عملييية لت  بهييا، توا ييدوامن أهييم البلييداي التييى   دينية  المسيحية األولى  معوا ع ائد
   نساوي اء ما ي ها تحت لو دمن شعوب 
أي " : يييت التيياري ى والمسييي  األسييطور." سييوا يرالد ماسييى  فييى  تا ييه عيين "ويتناول   

د الاديييد ععييارة عيين تحريييت قييائم علييى أسييطورة خرافييية فييى األصييل المسيييحى فييى العهيي 
ية ال د ميية لييه ميين الع ائييد المصيير صييل المسيييحى من ييول  كامهييذا األ  وأي "العهييد ال ييد م

ععيييارة عييين توليفييية مييين عيييدة ا الشييي ص   ونفيييس هيييذاص  سيييو عيييه عليييى شييي  وتيييم تر ي 
العلميياء صين  وهييو مييا أثبتييه العديييد ميين والمساحة األكبر مأخوكة عن ش    ،ش صيات

، عيييةعه  ما، وقييد ترايييد هييذا ال ييط فييى ال ييري العشييرين  صييورة شيي منييذ عصيير التنييوير
  لماءلمسل م  ه بين  افة الع حيث أنه  ات من ا

 سيييوا التييياري ى متعيييددة المشييير  ييييات شيييير أو تضيييم معطت ائق التيييى وإي  انيييت الوثييي 
ة  كلهييا ت ريعييا التييى تتعلييق  المسييي  مييأخوك، فييتي المعطيييات د. إلييى أكثيير ميين خييطوتيي  

الفرعونييية وخاصيية معابييد ، و لهييا من وشيية علييى  ييدراي الميين الد انيية المصييرية ال د ميية
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: ويييول ماسييى     عة عشيير، ميين األسييرة السيياالييثشيييدا أمنحتييب الث  الييذيقصيير معبييد األ
أنهييا ورية فييى مصيير ال د ميية، قييد تييم ن لهييا علييى هذا المنارر التييى  انييت تعييد أسييط  يأ"

، ، حيييث تحتييل مكانيية  حايير األسييا  للبنييية التاري يييةا يييل المعتمييدةتاري ييية فييى األن 
 "   يحية هى أسس أسطوريةس التى أقيمت عليها المسي األسوتثبت أ
 والع ائييد التييى  انييت قائميية فييىنات ة علييى الييد اية مبنييي يح يرالد ماسييى  أي المسيي ويشير   

، ومنهييييا إلييييى ونييياي ثيييير منهييييا إلييييى الي مصييير وفلسييييطين وبييييين النهيييرين والتييييى إنت ييييل ال
، هيييى ارلهييية وثنيييية ة آلهيييةإ طالييييا  أ. " أنهيييا أسيييطورة إلهيييية إلليييه تيييم تاميعيييه مييين عيييد

 ين   وأيهالا السيين  يي المنييا ق قبييل  سييوا  آنييذاك فييى تلييك اسييية التييى  انييت سييائدةاألس
  ، وقصيية المسييي حتييى النها يية هييو قصيية اإللييه الشييمس  خ فى األنا يل من البدا ييةالتاري 

  فالمسييي  األسييطور. هييو حييور  فييى أسييطورة ال  مكن أي  كييوي  شييرا  الذيالغنوصى  
، وإيو فى ععييادة سو فى أسطورة آموي را، وخون ختى فى أسطورة ستوحورأ  ،أوييريس

 "    تلفةمن هذا ارلهة الم  عتمدة هو خليطلمألنا يل اي  فى ا  والمسوم راأت 
فلى قييد تييم صييياغتها دراميييا فييى عييالم السيي وقد أشار ديودور  الص لى أي  ل اسطورة ال
نت لييت ميين   أ. أنهييا إصييرية ال د مييةييية الماليوناي  عد أي تم ن لها ميين الط ييو  الانائر 

 مصر إلى اليوناي ومنها إلى روما 
   ييعخ  ائييت مسيي  ن أو عييارة عيين ر يييع ) يييل المعتمييدة ع ناأي األ"  :د ماسى  وي  د  يرال

الم ميي  بييين األسييا ير المصييرية ال د ميية  أهييم    ثم يييو ر"للنصوم المصرية ال د مة
بييين المسيييحية  ،  وممييا أو ييدا ميين روا ييطاتفنيييد واألنا يييل المعتمييدة  تسييها   صييعب

ل هللاسيييييوا ح  أي   : "والع ائيييييد المصيييييرية ال د مييييية    ييييياي إ  تييييييس) السيييييمكةوا ، ويسييييي مييييي 
، ءذرا، ويسييوا المولييود ميين أم عيي ذلك  سييوا المنتظيير أو الييذ. سييوا  عييود، و يي ريامصيي 

ودالتييى رللهييا الييروم ال ييد  ر  بتحيتييه ث ثيية  ذ. قييام، ويسييوا اليي ، ويسييوا المولييود فييى ميي 
بر لم يييا، ويسييوا الييذ.  يياي رمييرا فييى اويسييوا الييذ. تبييدل علييى الابييل، ملييوك ماييو 
، المولييود ، ويسييوا ار الطفييل الييدائم  ة األضيي ا، ويسييواناميية مثمنيي رومييا  ال د مة فييى  
، ، ويسييوا الممسييوم كو الث ثييين عاميياى عشيير عامييافل كو اإلثن ، ويسوا الطكتبن نفسه
، ويسيييوا  يييارد و  صييينع المعايييراتيسيييوا اليييذ.  سيييير عليييى المييياء أ، و واوتعمييييد  سييي 
لسيييعع ، وادينربعييية صييييا، واأل يييى الرييييقي مرافاي ميييع اإلثنيييا، ويسيييوا اليييذ.  ييي الشييييا ين
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، فيييى  عيييل النصيييوم ، والسيييععوي أو إثنييياي وسيييععوي ين، واإلثنيييى عشييير رسيييوالصيييياد
، ويسييوا الييذ. خانييه امىقييه الييدويسييوا  ع ر   ،ين  انييت أسييماءهم مكتوبيية فييى السييماءالييذ

، حيييم، وفييى الا ام هيييرود، ويسييوا أميي ، ويسييوا الععييث والحييياة، ويسييوا قيياهر ال بييرايهييوك
نيسيياي وف ييا للنا يييل  14صييلو  يييوم ، ويسييوا المالربييعا لصيييادين، ولورهييورا للنسييوة

لب أ ضييا فييى ميييل يوحنييانيسيياي وف ييا إلنا  15، ويييوم ترةالمتييوا صيير ، ويسييوا الييذ. صيي 
، وممسيييكا  الحميييل فيييى ييييدا ا حييياكم الميييوتى، ويسيييو ا هيييو مكتيييو  فيييى النصيييوم )كمييي 

لييف ميين األ مييةلنصييوم المصييرية ال د  لييك وارد  ا    ييل كفييى اليسيير.  اليمنييى وبييالعنرة
 !"هذا المراحل  للياء فى  ميع
م الرسوم والن وش وتغطيتهييا لذلك قام المسيحيوي األوائل  طمس معال: "ثم يوض  قائل

معانى ومنييع الايييام بهييذا الم ارنييات وت ميييم أفييواا أو الرسم عليها لتغطية هذا اللم ط   ا
 ط عنهييا ا عنييدما سيي رتهال د ميية  كييل نضييا ل تا ييات المصييرية، التييى احتفظييت  اةالحاييار 

 وء مييع بييد وارثييار ال د ميية وإعييادة   ئهييا  ييالتوا  ل ييد تييم ت ميييم المعا   ء )كلييك الطيي 
 يييد أخرصيييوا األحايييار ودفنيييوا عيييادة إفتتاحهيييا  عيييد تنصييييرها  لوتيييم إ  ،السيييلطة الرومانيييية

، و أنهييا يييرمييات التحريييت والترو أت الح ييائق ت ييرق رلالح ييائق لمييدة قييروي إلييى أي بييد
دل السيييتار عليهيييا ، لتنهيييى األكاكييييب وتسييي قرنيييارا ييية ثمانيييية عشييير بوسيييا ريييل قععيييد  ات  

   "اإلنسانية ا مسرمهسى ب سا من التى عرفه   تسدله على أكثر المأخيرا
ها عبييير ، عليييى أي المسييييحية الحاليييية تيييم نسيييا ه  يراليييد ماسيييى  أ ضييياومميييا  سيييتند إليييي 

فيهييا لممارسيية  ي   تبيي ي اي المسيييحيو والتييى  يي  سراديب األموات فى روما  ، أيالعصور
! وقييد ، رلييت لمييدة سييععة قييروي ال تمثييل  سييوا مصييلوباسييهم هربييا ميين اإلضييطهاد  و 

، التييى أتييى بهييا الغنوصيييوي  رات المرسييومة واألشييكال واألنميياطإلسييتعارلييت الرمرييية وا
 ماء يونيياي والفيير  والمصييريين ال ييدالنسييعة للروميياي والرلت بوضعها  ما  انت عليه   

ة  وال  مكيين ال ييول  يييأي ة هييى فريييية تاري ييي لمن يييذ منييذ البدا يي المسييي  ا إي فرييية و ييودو"
  أنييه  ش صييية تاري ييية حاياييية بيسييوا ال ييروج منهييا األنا يييل ت ييدم معلوميية أو  مكيين

   "حريت قائم على أسطورةت 
 محعط فى م ارنة المسيييحية الحاليييةلك العرض الموثق الو ل ما   رج  ه ماسى   عد ك

ام  فييرض اإل ميياي بييدال وت المسيييحى قيي : "أي ال هيي غيرهيياال د مة و  األسا ير المصرية  
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 الييذيدا يية ال ييروج ميين الشييلل الع لييى توهييا ب بييدأت ل  ، وأي الع لييية األوروبيييةمن المعرفيية
ال نيسيية    وأي صر الظلميياتف رض عليها بتلك الع يدة التى وصلت إلى كروتها فى ع

ت ائفيية وقييادت صييراعاياتها الر يب من أ ل تثبيت نظر ره  المسيحية قد  افحت بتعصب
ييية ثمان  ، وضييد أسييمى المعيياد.ء الطبيعييية لمييدةة ضييد الطبيعيية وضييد التطييوربيي  هييواد

، تحييياف  عليييى  فيييو مر يييب  طييير  ل ييييدماء    ل يييد أسيييالت  حيييورا مييين الييي قرنيييا عشييير
هييا  ومييألت السييماء  الرعييب ميين كلييك اإلر شييهداء الف يير الحيير  وغطييت األرض  م ييابر

 !"فرضته  اسم هللا ذيال
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 "ما نا هذافى ز " ةوثيق
 

، المعييروا سييكونى الثييانىنى المكيياي أهمييية المامييع الفات    دمة هذا ال تا مأوضحنا فى  
 قراراتييه علييى  افيية تسييري ،   وهييو مامييع عييالمى اسم "مامع الفاتيكاي الثييانى"  إختصارا

نظييرا لييك   وكقا عييةة فى تاريخ الماامع مثل ن طة فارقي ، و المسيحيين من ملوك وأتعاا
ود هيي ة الي ، سييواء ميين حيييث تبييرأ م ل عنه من قرارات ال سا  ة لها فى التاريخت   ما  ل ل

: ،  معنييييىارخيييير""إقييييت ا  ييييرارات التييييى تيييي د. إلييييى ، أو ميييين حيييييث الميييين دم المسييييي 
 !ة اإل راءات ال يمة لتنفيذ لذلكالعالم وات اك  اف  تنصير

ل نسييية، ال ائميية لم سسيية اأي تلييك اهييو توضييي  ول هييذا الوثي يية هنييا وما يدفعنا إلى تنييا
، هيييذا التحرييييت والترويييير صيييلتوا  تيييرال، العليييى األكاكييييب والترويييير  يييوال مسييييرتها
ة ضييمن ات األخيير." والصييادر الحييوار مييع الييد ان خاصة فى تلك الوثي ة المعروفة  اسييم "

 ،وداليهيي  تبرئييةا  التروير من أ ييل    إك قامت فيهكاي الثانىوثائق وقرارات مامع الفاتي 
تحريييييت ير وال، وقامييييت فيهييييا  ييييالترو ع الماييييال هنييييا لتناولييييه  التفصيييييلوهييييو مييييا ال  سيييي 

   لة التوحيد والعمل على إقت اعاد المسلمين عن رساتع الس
 

ي، والتييى ا ا بنييد كت السيياد  عشيير فييى راتسييبو رة التى ال اها الع ع ب المحاضرة الشهي ف
دسييب فيهييا اإلسيي م بوضيي    1965ثييانى )مييع الفاتيكييانى الثي يية الما ، تييم رفييع و وم وتعميي 

ى ، حتيييى فييي ليييف الصيييحفم ت  الرا يية فيييى هارها وإشييي " فممى زما نمما هممذاالمعروفيية  اسيييم "
نيييه الفاتيكييياي  ك اليييذي اإلحتيييرام"فيييى محاولييية إلثعيييات " ، لتهيييدأة النفيييو الفاتيكييياي نفسيييه

 !للمسلمين
رء خاصيية الايي  ،فييوي نييص هييذا الوثي ييةقليييل ميين النييا  هييم الييذين  عر ،  ع األمييروفى واقيي 

 ، لنييراا عيينتحييت الضييوءاليينص  وضييع هييذا   م  لذلك رأينا أنه من المفيدالمتعلق  اإلس
يييية الرسيييولية ة ال اثوليكللامييييع الموقيييف الميييردوج للمسييي لين عييين ال نيسييي    ونوضييي قييير 

     ةالرومي 
،  المسييلمين اته على أربع صفحات، والبند الثالث المتعلييقنص الوثي ة فى حد ك  ويمتد
 :  يليصها  ما  ، ن سععة عشر سطرا   رتين منمن فيتض
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 :  الديا ة اإلسالمية
، إلعتعار إلى المسلمين الذين  عبدوي اإللييه الواحييدن اال نيسة تنظر أ ضا  عي   إي  -  3

إنهييم  تحييدث إلييى العشيير  الييذي ،األرض، خييالق السييماء و ال ييدير ، الييرحمنى  ال يييومالحيي 
إبييراميم  ، مثلما خضعم فيةوإي  انت ، حتى ات هللال رار    حاولوي ال ضوا  كل قواهم

رغم ميين أنهييم ال  عترفييوي اليي  وعلييى ماي اإلس مى  واعية مييث  لييه  ذا اإليت   والذي   
سييلوي إليهييا ، وأحيانييا يتو ، مييريممييه العييذراءنييه  نبييى؛ ويييوقروي أ، فهييم يعالو بيسييوا  تلييه

 ،عييد  عييثهم. فيييه هللا العشيير   ي سييياا الييذيبتضييرا   مييا أنهييم ينتظييروي يييوم الحسييا ، 
 وم ، والر اة والص خاصة   الص ةما    ق، وي دموي ععادةوهم   دروي األخ 

المسيييحيين  لعييداوات بييينافييات و  انييت عبيير ال ييروي قييد انييدلع العديييد ميين ال  مييا وإكا 
ع يهيييب بهييم  ميعييا نسييياي الماضييى وأي  اتهييدوا  ييتخ م فييى ، فتي الماموالمسلمين

 والايييييمعى، لعييييدل اإل تميييياعييييا  حما يييية ونشيييير ا  ومييييوا م للفهييييم المتعييييادل، وأية محاوليييي 
   29)صفحة   عشرة المن أ ل  اف،  األخ قية، والس م والحرية

 
ة ى  مثييل أهييم األحييداث قا عيية  النسييع مييع الفاتيكيياي الثييان ومييا ميين إنسيياي  اهييل أي ما 

، التييى  يياي يييتم   ةسييالل نيسيية فييى ال ييري العشييرين  فعلييى العكييس ميين  افيية الماييامع ال
،  مييا علييى نفييس ال ييياي ال نسييى أخطيياراياية التييى تثمييل  ر  المشك ت الحا دها لتداع
ي ، فيييتأو مييين خار هيييا تهدييييدات الهوتيييية نا مييية مييين داخيييل ال نيسيييةتمثيييل نهيييا  كلهيييا أ

 قييرر علنيياأول مامع هاومى فى تاريخ ال نيسيية، إك أنييه المامع الفاتيكانى الثانى  عد  
 المامييعالتى أصدرها ل مسة عشر وثي ة ومن بين ا  رار ال ر عة فيه   لعالم  تنصير ا

تعنينييا هنييا قييد تييم التوقيييع عليهييا  " التييىذاى زما نا همم ف، فتي وثي ة "1965و   1964بين  
لالسييات والتعليييق عليهييا ليينص النهييائى للوثي يية و ييل محاضيير ا  وا10/1965/  28  فى

 :، تحيييت عنيييواي1966نة د. سيييير، سييي مو يييودة فيييى ال تيييا  الصيييادر عييين دار نشييير 
و  مثييل ، وهيي الممديا ات غيممر المسمميحية مممة لكنيسممةالقممات ااتيكممان ال مما ى وعمجمممة الف

م إلييى ، صييفحة  335 ييوي ميين    وال تييا  يت 61ال نسية بييرقم    ا من الماموعة رء وم سيي 
 200ملح ييات  والاييرء المتعلييق  اإلسيي م  حتييل الصييفحات ميين ث ثيية أ ييراء   يي ا ال

 مى" إلسيي اك "علييم اللهييوت اسييعار، أسييت ياغته ال ييس روبييير  ا  وقييد قييام  صيي 236إلييى 
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ارية ال اصييية  غيييير ت ر ، ومستشيييار السيييكيييية فيييى روميييا المعهيييد العيييابو. للدراسيييات العرب 
  اإلس م  ية ال اصةاي عضوا فى اللانة الفرع لم تمر  ن  وأثناء انع اد االمسيحيي 

ال  مكييين لل يييار.ء أ ، اللييينص صيييياغة ا وعنيييد قيييراءة السيييت وث ثيييين صيييفحة المتعل ييية
 يياء لهيي الء األلك الموقييف المتعنييت وغييير األمييين سييعة لييذن م راي وال ييرا  الشييعر  اإلشيي   

، أتييت لتصييويب مييا تييم فييى  م  رسييالة توحيد ييةتفننييوا فييى اسييتععاد اإلسيي   ، الذيناأل  ء
العييام لاييو يبييدأ األ   اسييعار بتوضييي  ان السييا  تين ميين تحريييت وإنحييراا  و الرسييالتي 

أوال  ييأي الييد انات غييير ا عتييرابييد لييى ميين اإلئ : "ال ، قافيه هذا الالساتدارت    الذي
ات المعنييييية الء األسيييياقفة والم سسيييي ة ضيييي يلة فييييى اهتمامييييات هيييي  تحتييييل مكانيييي  المسيييييحية

اليات يتحييييدثوي  ثيييييرا عيييين المشييييك ت التييييى وأسيييياقفة البلييييداي التييييى بهييييا اإلرسيييي  )    ،
شييىء  ، والاناتات غييير المسيييحية  ييد  وقلييي  مييا يييذ روي الييد ان  ،تصادفهم فى التعشير

مت المطبييييق لل نييييائس م حظيييية الصيييي   والمييييرء يييييدهر ميييين عيييين اإلسيييي م لعييييا   ييييات ري 
  ومييين  202و  201صيييفحات " )ييييايوا هونيييه يوم اليييذي حيييول هيييذا الموضيييواالشيييرقية 

تمييام بتييدار   يفييية لم سييف رؤييية أي التعنييت الوحيييد لهيي الء األ يياء األ يي ء هييو اإلها
 أو  حيييب هللايييية الع ييييدة اد ييية  حر والمن  ييييامعلنييية عالرغيييم تليييك ال فتييية ال ،تنصيييير العيييالم

 !!بوحب ال ري 
المثييير للشييم راي ر نوضيي  فيييه الموقييف لفييت  هييام ، ال نيير. ضييرورةميين ناحييية أخيير. 

قليييات ، أ. األ، وخاصيية موقييف الييذين  مثلييوي ال نييائس الشييرقيةاأل يي ءلهيي الء األ يياء 
، هييالتييى  عيشييوي في ي الييدااا الب ، وعييدم أمييانتهم تايي ينالمسيييحية التييى تعييير بييين المسييلم

 لوضوم   فالنص شديد ا
الحييوارات،  التييى الحييت منييذ أولييىلنظيير  يبدأ األ   اسعار بتل يص م تلييف و هييات او 

" أي اإلسيي م ععييارة عيين : ، ال بييد ميين أخييذهما فييى اإلعتعييارينوالتى يل صها فى ن طتيي 
، نيييةا  والث تييهنيسيية ال بييد ميين محارب ، وخطيير  النسييعة لل مطلييق ال بييد ميين دحضييه شيير  

التشييابهات مييع المسيييحية والتييى ل الح ييائق و لييعع  النييور صيييص ميين     متر. فييى اإلسيي 
نص  لييه    وأي العطريييارك ميين وضييعنا فييى اليي  ال طييوط) ، 220صييفة ")  تنميتها   اب

ال  مكيين التحييدث عيين اليهييود دوي التحييدث  "أنييه أسييد. م حظيية الييذيمكسيييمو  هييو 
إلييى أي  إلشييارةدر ا   وهنييا تايي 203)صييفحة " ماإلسيي  خاصييةو ألخيير. عيين الييد انات ا
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هيييو التنيييايالت غيييير اميييع إ تمييياا هيييذا المواحيييدا مييين أهيييم األسيييعا  التيييى دعيييت إليييى 
لشييديدة ، رغييم م الفتهييا افرضييها علييى ال نيسيية تمييت لليهييود أو التييى تييمالمسييبوقة التييى 

لييى المحيياوالت األو فييتي    ،! وإختصييارا، وتدار   يفييية  عييل األتعيياا يبتلعونهيياللنصوم
مين فييى نييص ، إلدخييال ف ييرة حييول المسييل1964 اكهييا فييى دورة  ت س م تييم ا ة  اإلالمتعل
 البياي 

تييم  الييذيوليسوا غرباء أ ضا عن التنريييل ": التالية اي النص المبدئى يتضمن الععارةو 
"  بييراميمإ تلييه  وي منييوي  ،، الذين  عترفوي  تبراميم  ييأ  لهييم، أبناء إسماعيل اءعلى األ

يت هييم المسييلموي    إال أي التصييو " ماعيلنيياء إسيي أب " ضيي  أيو ملحوريية ت  و انت هنيياك
قيييد قوبيييل  ييياعتراض شيييديد   "إسيييماعيل أبنييياءعيييارة "اي يتضيييمن ع  ييي  اليييذيعليييى الييينص 

؟ ميين  حييث تعلي ييات التصييويت تبييي ن حييدث الييذي ما: "ويوض  األ   اسعار كلك قائ 
"  مكنييه األ يياءى تييم عليي  لييذياغرباء عيين التنريييل   ليسوا"له  إعتدا  ، رغمأي النص الم ترم

لعيير  ا  إنتسا" ، من قبيلععة ومصار  دل شديدص أي  ستبق الحكم فى حل مسائل
   وهييو 205ة " )صييفح ، وخاصيية ربييط اإلسيي م  التنريييل اإلنايلييىي ى إلسييماعيلالتييار 

  ما ي  د عدم األمانة المتعم د
ألصييلى ليينص اأي ااسعار ، يوض  األ   راعات وإستععادات، وإقت وبعد مداوالت ممتدة

ي من فهييو : "يادتييه  شييكل ملحييوي، قييد تمييت ي لمسييلمين ضعة أسطر، وال ييام  ا  المكو 
، الماضييىص ال طييوط الرئيسييية لععييادة المسييلمين ويييدعو إلييى نسييياي خ فييات سييت ل  

ية العيييام" )صيييفحة إلنسيييان المسيييلمين لصيييال  اوإليييى الحيييوار والتعييياوي بيييين المسييييحيين و 
 ترضوي مع 189و  مواف وي  1910 عدد  ه  لتصويت علي قد تم ا   و 206

المكانيية التييى  حتلهييا ار عيين ، يتحييدث األ   اسييع نصه التفسييير.  فى الارء الثانى منو 
 يييت   ييوم البييياي بوضييع اإلسيي م بييين الييد انات  ، موضييحااإلس م فى تاريخ ال يي م

 ول شييي ا حييولاي ال   يي بييي )      وال ت  عيييدا عيين المسيييحيةى تولييداألسيييوية التيي  ال بيير. 
سييييحى )     وقيييد أوضيييحنا أي الم-لتنرييييل اليهيييود.نسيييعة لدينى للسييي م  الالوضيييع الييي 

 فيييت إلييى  اسييتععد الصييياغة األولييى للبييياي والتييى  انييت تشييير  شييكل   اي قييد  المامع
   وبتفاد ييه إت يياك إ. 213فحة  )صيي   اإلسيي م" و تييم علييى األ يياء  الييذي"التنريييل  صلة بين  
لليييد انات الصيييف األول "فيييى  ع اإلسييي م، فيييتي الييينص  ضييي ألةلمسييي ل هيييذا اموقيييف حيييو 
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 نيير.  ميين المهييم أي: "م مضيفااأل  ال ري     ويواصل"المسيحية-غير اليهود ة  التوحيد ة
 األسييعا  التييى دعتييه إلييىال يريييد قولييه و   الذي، وما  لمامع أي   ولهيود ا  الذي يدا ما  

 )نفس الصفحة السا  ة     !كلك
توحييييد عييين ال يتحيييدث فييييه ،   اسيييعار تعيييه األ اليييذيالييينص  مييين ايييرء الثيييانىوفيييى ال
ال لمات لليينص النهييائى ، و يفية إختيار  ىمى وي وم بنوا من شرم النص الرسماإلس 

بريعييية  للسيييتفراي أي نييير.  ييييت تيييم اختييييار  يييل  لمييية والمثييييرط للوثي ييية  ومييين المحيييع 
 ومكييير، إكبلييي م  ،الوثي يييةفيييى تليييك  – ، و ييييت تيييم اختييييار أسيييماء هللاينم شيييديدبحييير و 

مييييي  ع بوصيييييف إليييييه اإلسييييي م  اختييييييار الم لمامييييي وهكيييييذا قيييييام ا" :سيييييعارل األ   ا  يييييو 
سيييحية  فأسييماء أخيير.  يياي سيي مى والشييبيهة لمييا هييو وارد فييى الماألساسية لل ماي اإل

    219ة  " )صفح  مكن أي ت  د ال  فات بدال من التشابهات
تضييع " : ظيير إلييى أي الوثي يية اسييعار الن  يلفييت األ  ،وفييى مواصييلة شييرحه هييذا

ه  نميييوكج لل مييياي ، وإنميييا تضيييعنسيييب العييير  المسيييلمين لةفيييى سلسييي   ايييد اليم امإبييير 
   221" )صفحة  هللا  ل ضوعه إلرادةاإلس مى  

ويمكنييه الر ييوا  ،لمينوإكا ما قام ال ار.ء  استر اا نص تلك الوثي ة فيما يتعلق  المسيي 
 : يةح  الن اط التال، سيللارءبدا ة هذا اإلى 
    تاتاب   واردة بهذا النص  رس م " غي أي  لمة " إ  * 

أنهييم ، فيي  تشييير إليييهم علييى ين اإلعتعييار إلييى المسييلمينأي ال نيسة تنظيير أ ضييا  عيي   *  
 !  "تعار عين اإلع"، وإنما تنظر إليهم فحسب  الرسالة التوحيد ة الثالثة  أتعاا
يييدا أ. أنييه لييم يتحييدث تحد، "ث إلييى العشييرقييد تحييدي " عبييدا المسييلمو   الييذيأي اإلله  *   

 !  محمد  يدناإلى س
  يدنا إسييماعيلإلى سيي  تاري ى للعر  المسلمينصرار المتعم د الستععاد النسب الاإل*   

، ليييذلك ليييم مييين الو يييود: هيييل إختفيييى نيييص العهيييد ال يييد م إال أي نتسييياءل وهنيييا ال  مكننيييا
فيييوي تييياريخ ، وال  عر كليييك البييييايلصيييياغة  ينالمسييياكين الماتمعييي  األ ييياء  الءتمكن هييي يييي 

؟! ومييع والمسييلمينى سلسييلة النسييب مييع اإلسيي م قتهييا فيي  رابتهييا وع نسييعة ل الالمسيييحية 
 !  وثائق والنصومثابت  كل وضوم فى ال  اشكلك فالتاريخ المع
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ذا مييث   واعييية وال ينتسييب ، يت يي أي اإل ماي اإلس مى يت ذ سيدنا إبييراميم  نمييوكج*   
 !لتعنت ب  خالار أي نر. مواصلة كلك ا!  ومن العإليه
اإلشييارات التييى ال  م ميين اليينص اإلنايلييى رغييم  ييلاإلسيي يييث إلسييتععاد ى الحث لسييعا*  
 ييل ميييا أصييا ه مييين تعييدي ت وتغيييييرات  ، حتييى  عيييدالم ييد   عهد يييهفييى ال تيييا   تييرال

يييت مريكييى  وي  ييانوي األمييا أثبتييه  اييدارة ر ييل ال، وهييو ن ييول تحريفييات ل ييي ، متعييددة
  حيةلمسيالتحريف فى ا:  ي  تا ه المعنو  ، فىهويلس

التيييى  بيييين اليييد انات ال بييير. األسييييوية اإلسييي م ووضيييعتييياريخ ترويييير فيييى المليييية الع*  
! إي المغالطيية ميين الوضييوم  حيييث اي أ. شيي ص ملييم حية عيييدا عيين المسييي    تولييدت
 يياي هيي الء األ يياء    وإكا تمعلومييات التاري ييية سيييدرك التحرييي لل ميين اضيي ي  ولييو   اييرء

كننييا  م الييذي، فمييا فلسييطين د العيير  و بيي ين آسيييا و غرافيييا بيي فييوي الفييرق   الب سيياء ال  عر 
 !  ؟من أمثالهم  أي نتوقعه

ب لميين الاييارم و أنييه ل ، ةمييال أي نيير.  ييل كلييك التصييل ب لهيي الء ار يياء األ يي ءالم ييي 
إلعتماد على هذا التروير ، وخاصة اتغيير الح ائق التاري يةلتروير و على ا  وإصرارهم

أي  لمفييراميين ا! و ارات  عينهييافييرض قيير  أو ع تو هييات للتصييرا ووضيي ، إلصييدار أحكييام
! وليييو  ييياي هييي الء " قييييةألخ ا إي المسيييلمين   يييدروي الحيييياة"نيييراهم  امعيييوي عليييى قيييول 

د ، ألتيياهم  يير ي فيمييا يتعلييق  يياألخ قلل ييرآ األ يي ء قييد سييألوا عيين المضييموي الحاي ييى
نيية ميين مفعييم رسييا ي ربو مناقشييتها فييى السييو ت صييفحة والتييى تميي  770لة الييد توراا المكو 

 األخممالق فممىدراي، تحييت عنييواي " عبييد هللاد تور محمييد ليي التييى ت ييدم بهييا ا، 1952سيينة 
 وكليييك لييييروا إليييى أ. ميييد. األخييي ق ال تمثيييل فحسيييب  يييرءا ال يتايييرأ مييين "  القمممرآن

، حييياة المسييلم فييى  افيية المايياالتالتييى تيينظم ، وانما هى واحدة من أهييم دعائمييه يال رآ
 يين  ييالرد ف ييط لبييدأ  اإلعتييداء و ي  للمسييلم أي حييق  : حيييث الالحربيييال حتييى فييى المايي 

د معرفيية الح ييائق بيي  إلتييواءات  يييو    والنصوم مو ودة ل ل ميين در اإلعتداء نفسهوب 
 !"ن   دروي األخ قلمسلمي أي ا"فمن الس رية أي نطالع  

، فميين نالمسييلمي " التييى انييدلعت بييين المسيييحيين و العييداواتت و  ال  فييا"  أما فيمييا يتعلييق
ن أي اإلسيي م قييد تمييت محاربتييه منييذ سيييحيي الميي رخين الم ائق ونصييومابييت فييى وثيي الث 

 ييية" مييين الهر  يييات المسييييحية التيييى  انيييت تيييرفل تألييييه "هر  هبدا ييية إنتشيييارا عليييى أنييي 
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ا  المسيييييحيوي ومنييييذ  سييييوا   م  أقييييذا وأحييييط بوصييييف اإلسيييي أولييييى األ ييييام قييييام ال تيييي 
اإلسيي م   ى بتشييبيهوحنييا الدمشيي امن قييام ي ال ييري الثيي األوصيياا  ففييى النصييف األول ميين 

الييييذين  واألسيييي ف أريييييو   يييياي ميييين –اييييية شييييديدة ال يييير  ميييين األريوسييييية  يييية هر  حر 
 يرفضوي تأليه  سوا وشلحته ال نيسة 

تييوفى  622ه فييى عييام : "أنيي قولييه حوليات تيوفمماننطالع فى  لتالىوفى منتصف ال ري ا
صييفحة  صممورة اآلخممر: ب سيييناكى  تييا  فيلييي نبى مريت من س لة إسماعيل" )وارد ف

نبييى ومنييذ كلييك الوقييت ليين ييي ذ ر اسييم : "من نفس ال تا  97فى صفحة     ونطالع 30
، قييال ال ييد س شييرانى عإال م رونييا  المسييي  الييد ال  وفييى منتصييف ال ييري الثيي اإلسيي م 
لصيييليبية الثانيييية أي نها ييية المسيييي  اليييد ال قيييد ليييى الحييير  ا ييياي  حيييث ع اليييذيبرنيييار 

لمييات وقييد ا تمعييوا أولييياء الظ سييوا سييو. ال ييد  لي   ن الذين يتهددوي سلمي إقتربت واي الم
، أي نيير. ال د سييين  سيي طوي فييى سييف، لألالمحييري    وميينميين أ ييل نهييايتهم المحتوميية"

 الييذيوحييدا هييو  س لييم  كيين   وعلى أ. حال فهذا ال دتحريت للتاريخر والهاوية التروي 
أكثييير  ى يومنيييا هيييذا بهيييو   تييي ويييير التيييى تتواصيييل ح انايييرا إليييى هاويييية التحرييييت والتر 

 !اتسلط
اسييييتعرض ،  عييييد أي 209مييييا قالييييه األ   اسييييعار فييييى صييييفحة  وهييييل لنييييا أي نضيييييت

ل ال ييرنين الماضيييين )واليينص ه  ييواأنيي ، ميين "ال  فييات التبريرييية المسيييحيةالعييداوات و 
اي الغيييير  المسيييييحي  ييييالهاوم واإلعتييييداء علييييى البلييييد   قييييام1965مكتييييو  فييييى سيييينة 
 عيشيييوي    والمسييييحيوي اليييذين ما ييية )  ا أو بوضيييعها تحيييت الح مارهاإلسييي مية  اسيييتع
ي  إدراكدرين علييى ، تبييي ن أنهييم غييير قييائييى، ولييو فييى تييداخل  ر وسط المسييلمين مييا  كييو 

ضييع فييى الغيير    و يياي الو : التصييعيد المطلييق   الواحييدوهييي، سيي ممة اإل وهر وعظ
حييط األحكييام علييى شيير أسييوأ وأسيييكتفى الغيير  بن  ة  فلمييدة قييروي  ويليي المسيييحى أسييوأ

"  وال  ييدو. ميين ا أنفسهم بتبين ح ائق كلك المذهب، دوي حتى أي  كلفو م ونبيه اإلس
يتمكن ميين إدراك عظميية التصييعيد  شر لمحتى العا ا بند كت الساد  ع إضافة هنا أي

 !!الع ل والمنطقأمر ال يتفق مع  أنه  يراا ، و حد فى اإلس مالواحد األ  المطلق  
ييييية ضييييد اإلسيييي م كلييييك الح ييييد وال رام إ  يييياد  ييييل اإال أي نتسيييياءل لميييياكهنييييا ال  سييييعنا و 

اميييل التع كليييك الو يييه الميييردوج أو  ؟! لمييياكارار عليييى المحافظييية علييييهوالمسيييلمين واإلصييي 
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؟! بييل ومييا مها الفاتيكيياي لليهييودت التييى قييدال، خاصيية حينمييا ن ارنهييا مييع التنيياي بييو هين
وبكييل تلييك  د يية د انيية توحي   معلييى اقييت ا اإلسيي لييه عيين كلييك اإلصييرار  مكيين قو  الييذي

 لوضوم رغم  ل عمليات التحريت تلك التاريخ شديد العسا ة وامع كلك فو ؟ الضراوة
  ضييعتوحيييد فييى لتفاصيل لنت طى الرمن لتنيياول تيياريخ رسييالة الافة اكا ما استععدنا  فت

، ثييم لصيي ة والسيي مموسييى النبييى عليييه ا : أي رسييالة التوحيييد نرلييت علييىكلمييات سييناد
نبييى عليييه التوحيييد علييى عيسييى ال  ييياء  فأ نرلييت رسييالةقتييل األنب لى العاييل و اليهود إ  عاد

)متييى  اا بيييت إسييرائيل الضييالة ييل خيير إ يرسل إال منموضحا أنه لم   الص ة والس م
 نيسييية ، قيييام المتحكميييوي فيييى ال325ي الرا يييع، فيييى سييينة مطليييع ال ييير    وفيييى 24 :15

ن  النصييوم غير عيياب ي الثالوث وفرضوها دة  ع ي    اخت ق  ، ثمبتأليه  سواال اثوليكية  
ثالييث الة ليييغ الرسيي   لييذلك تييم تبلقعين بذلك فى هاوية الشرك  يياهللالتاري ية، وا  والح ائق

رسيييالته ال مييين أ يييل إر ييياا   و انيييت مميييرة عليييى النبيييى محميييد علييييه الصييي ة والسييي 
ليسيييروا  ،ى التوحيييد فحسييب وإنمييا للعييالمينب غييين السييا  ين إليي ال ييراا الضييالة فييى ال

ما نطالعه بوضوم فييى نييص د  وهو الواحد األح ق وععادة هللا  الح   المستايم  على السراط
مييا   وهييذا هييو ، ال أش ام م لهة وال ثالوث  شييرك  يياهللإال هللاإله  ال    شهادة اإلس م:

 س  مثله شىء   لي  الذي، هللا  حدي  د بوضوم التصعيد المطلق   الواحد األ
، سيي مفييى اإل "هللا الم فييية كييامأح "  ة حييول ة الفاتيكيياي الشييهير وثي   وعلى عكس ما ت ولة

فيياي عليهييا سييالمة بدقيية وحييرم لح م ا، التييى تيي فييتي وضييوم األحكييام اإللهييية اإلسيي مية
إ ميياي  ، ال يو ييدروضيية  ظلمييات أ ييا  انييتو د معميات مفى أنه ال ت ، تر ع إلشديدين

يفيييه، ال واء  عيييد تغيييييرا وتحر ألهييي " وف يييا ل، ال يو يييد تييياريخ تيييم "توضييييعهسيييي  ألوميييية الم
 و لهييا، ال يو د خ م على يد أحييد ة منسو ة بين هللا والعشرو د مسيحا وال وسا ي 
اييل ال نسييية  اليو ييد سييو. ن هذا األح !  ال يو د فى اإلس م أ. شىء مدا م تل ةب 

وسييراط سييتايم ، بييين السييراط المالحيي ل والحييرام، بييين الشييرل ييير و إختيييار واضيي  بييين ا
م  ييه وهييو مييا  ضييعه وحييدا أي   ييو لييى  ييل إنسيياي متواصييل ع    أنييه اختيييارملتييوي   معوج  

 واعييية  لتييى قييام بهييا فييى الييدنيا والتييى اختارهيياعمالييه اسييو. أ أمييام هللا، وال شييىء معييه 
 اريه هللا فى يوم الحسا   كلك هو اإلس م   لي 
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انية العمي يية وهييذا النرعيية اإلنسيي   ،يط لألحكييام اإللهييية فييى اإلسيي مإي هذا الوضوم العسيي 
 ثنى عشرة سنة انتشيير اإلسيي م فيمييا بييين النهييرينه خ ل إتى  علت أن ، هى اللةوالعاد
،  فضل اإلسيي م د المتعصب، م ل صا شعوبها من اإلضطهاا ومصرطين وسوري وفلس

علييى ريياهرة إنتشييار اإلسيي م، حة مصييداقية واضيي  يضييفي، وهييو مييا ي  ييد و والمسييلمين
 ع لييع ال ييري السييانييذ مط، مالعييالمواألكثر تييأثيرا علييى األكثر وضوحا    ن الظواهرم  وهي

 وحتى يومنا هذا   
اث وف ييا لأل حيي سيينراا  الييذيلنصييوم ال نسييية، مييا إلييى تيياريخ ا  شييديد  وإكا انت لنا  ت ايياي
الميييي د   مسييية رقيييت ميييع المعبيييد قبيييل ؟ أي النصيييوم العبريييية قيييد احت الحديثييية خاصييية

صييياغتها ه ، ولييم تنتيي كلييك   ييرنين أو ث ثييةا  كتابتها ميين الييذاكرة  عييد ، ثم قام عرر قروي 
فييى أواخيير قييد تمييت صييياغتها  لاديد! ونصوم العهد ال ري العاشر المي د.إال فى ا

  روفيية بهيياق م  تعة ماهولوي وليسييت األسييماء التييى هييى مع،  ألثانىال ري المي د. ا
م دميية   وال طا /الثر ميين خمسييين إناييي ال د س  يروم  صياغتها من بين أكثم قام  
ى ، ألكبييير دلييييل علييي اييييام بيييذلك العميييل ليييب منيييه ال اليييذي، يمييياعا يييا دايو هيييه لل اليييذي

عيية البنييد كتين سيينة د )را ييع  ع فييى نصييوم العهييد الادييي  تييم الييذيحريييت والت عييب الت 
1693 ! 

 هنيييياك إيالموسييييوعة البريطانييييية   ييييول  ييييوم م  كيييين بيييي  سييييبب أي ت وعلييييى أ. حييييال فليييي 
لمييياء حيييديثا قيييام العد وافيييق فيييى األحيييداث  وقييي خطيييأ تر مييية وتنييياقل وعيييدم ت  150000
 روهييا  وفييى للغوييية والتاري ييية التييى احيياث اا الييرقم إلييى الضييعف  فضييل األ  برفييع هييذ
ه السييي م وال مييين تو يييد أ. وثي ييية واحيييدة أصيييلية ال بلغييية عيسيييى عليييي ، ال ألميييرواقيييع ا
م من وليية عيين نصييوم من وليية ومعيياد  ييل هييذا النصييوم ععييارة عيين نصييو  عهييدا:
والع ائيييد عبييير تغييييير هيييذا النصيييوم  لييييه إعيييادةعهيييو ميييا  ايييب أي نضييييت   و ن لهيييا

 إلى أخر. على مر العصور    ععة  الماامع ومن
هييو اي اليينص ال رآنييى لثابييت والمعييروا لييد. الاميييع ، فميين الييكلييى العكييس ميين كوع

حييرا واحييد ميين لريت أو تغيير ولييو تم الحفاي عليه ب  تح  الذي وحيدالنص المنر ل ال
 ، ف ييول هللا حييقالييدينسيييظل محفورييا إلييى يييوم و ا ا هييذمنيي يو  ذ انرله هللا حتىمن   حروفه،
   "افظوي وإنا له لح : " إنا نحن نرلنا الذ ر ال ائلوهو  
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ور فييى  ييواليس حييد  عييرا  عييد  مييا يييد، وفييى يميين لييم  كيين أوقبييل عصيير التنييوير  كثييير
ه  سييييوا، ، وبتن ييييار تألييييي قييييام ال ييييرآي ال ييييريم  تن ييييار صييييلب  سييييوا، الم سسيييية ال نسييييية

النصيييوم  تيييم فيييى اليييذيالت عيييب ام  كشيييف م تليييف أنيييواا ،  ميييا قييي وثبيييدحل الثيييالو 
    حيييث ، بل ومن قبلييهالعشرين خاصة   ري  وال القطعا  اإلنايلية  وهو ما تم إثعاته  

ى نطالعهييييا فييييى    اتييييت ميييين المعلومييييات الدار يييية التيييي المعلومييييات فييييى الغيييير  اي هييييذا
ر  وهييذا   الصغي رو مثال قامو  الا من أ، حتى المدرسية منهالموسوعات وال واميس

 ممييا أورداو  ثير أح اد المتحكمين فييى الم سسيية ال نسييية لتى ت ى الواقع االح ائق هى ف
 :  ال رآي ال ريم على سبيل المثال

وما صييلبوا ول يين شييع ه سى بن مريم رسول هللا وما قتلوا نا قتلنا المسي  عي وقولهم إ*   
ن ومييا قتليي اتعيي  علييم إالن مييا لهييم  ييه ميي  شييك  منييهلهم وإي الذين اختلفوا فيه لفييى  وا اا الظيي 

     157ء / النسا)    ينا

ال الحييق إنمييا عيسييى بيين مييريم علييى هللا إال ت ولييوا ييين م و ا فييى دال تغلو   أهل ال تا *  
إلييه واحييد سييعحانه أي  كييوي لييه إلى مريم وروم منه فأمنوا  يياهلل  و لمته أل اها  رسول هللا

     171    )النساء/ولد 

  42تعلموي )الع رة   ل وت تموا الحق وأنتم العا   حقسوا الوال تلع *   

ليييذين رلميييوا ر يييرا مييين رلنيييا عليييى اقييييل لهيييم فأن  اليييذيد ل اليييذين رلميييوا قيييوال غيييير فبييي *  
   59)الع رة /    السماء  ما  انوا  فس وي 

 ريييق ميينهم  سييمعوي  يي م هللا ثييم  حرفونييه ميينفتطمعييوي أي ي منييوا ل ييم وقييد  يياي فأ*  
  75ع رة /  موي )العل   عد ما ع لوا وهم 

 
عيسييى بيين يسييى عليييه السيي م  طلييق عليييه: "اي ع  حيي   ييوال اليينص ال رآنييىوميين الم 

ثلمييا  علييوا م"أهلل نفسييه"  نييه"إبيين هللا" أو أ إنييهتلييك الهر  يية التييى ت ييول  " السييتععادمييريم
 !فى مطلع ال ري الرا ع

تيياريخ المييدرج ميين ال ايعيي ت ر  عيياملييم ت ييف الفييا : أوهنا ال  مكننا إال أي نتساءل  كل مرارة
سييها  كييل تفييرض نفهييذا الم سسيية الفاتيكانييية ل قادتهييا التييى والحييرو  الضييارية  الييدماء

ن مواصيييلة المسيييتايم؟! وبيييدال مييي تفهيييم أنهيييا ليسيييت عليييى الطرييييق  ل يييي، ك الطاييييايكلييي 
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، خاصييية  عيييد  يييل تليييك هاوالغييير لتعشيييير الشيييعو  لتنصيييير  قلفطييية التحرييييت والترويييير
، أليييس ال تييا بهييذا رات الييواردة عرضيينا منهييا تلييك الشييذ  والتييى  ةادلاديدة الا األ حاث ا

ا  فييى حالهييا وأي ت يير   هودهييا السييتععاد ي تتييرك النيي ة أأكثيير إنسييانية وأكثيير منطاييي 
 ، واألن يياض،المااعييات، و ، و ييل هييذا األوب ييةبهييا األرضك ارالم التييى تغييص كييل تليي 

 ،ال رة األرضييية  كلهييااة على حي ، التى تتهدد التعلةو ل هذا ال وارث الطبيعية أو المف
رات التييى تنفييق معيياء الرات الييدو إي مليييا ؟!ر األعمى على تنصير الشعو إلصرادوي ا
ى الن فيييت أو تحسييين اوي بيي  شييك فيي العييالم سييوا تعيي   نصيييرلت تصورا  ال  مكن    وبعته  

     ينتظرنا  ميعا الذيصير المأساو. كلك الم
، هييا  ييد   اشييفة ن ، لالبذي يية والظالميية الامليية لييكنا إال العودة إلى ت   سع، الوفى النها ة

وخطممر بالنسممبة ، طلق ال بد من دحضمم أ مبارة عن خطبأ   س"  والتى تصف اإلس م
،  كيييييل صيييييدق نيييييية، لنسيييييأل تليييييك الم سسييييية الفاتيكا"ة ال بمممممد ممممممن محاربتممممم للكنيسممممم 

ة المسيييحية الفاتيكانييي : تلييك ة للييدنيا، أ. الرسييالتين  عييد خطييأ مطلييق  النسييع وموضييوعية
 العصييورمع علييى ميير التييى تييم اخت قهييا تلفي ييا عبيير الماييا، و الييرأ.صلعة  ، المت ةالمتعنت 

عنهييا األتعيياا بييل وال ثييير  ،  حيييث تعاعييدمحييارق وال تييل العرقييى وال روير والتحريييت ييالت 
 تا يية  اسييمه فييى  ، الذ. لم يهن عليكم حتى ك يير أو ، أم اإلس ميادات ال نسيةمن الا
 أمانة ال مثيل لهما ؟!     ضراوة وبعدم  اربتهمح وا عن  ف  ، والذ. لم ت الوثي ةتلك  
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 !أالعالتنصير ريا هيست
 
 

تلييييك الهيسييييتريا التييييى انتابييييت  يلحيييي  حاليييييا، إال و ، أ ييييا  انييييت تو هاتييييهمييييا ميييين إنسيييياي
هييا ، خاصيية منييذ قرر ميين،  أ ة وسيلة وبأ. ث لتنصير العالم  سسة ال نسية الفاتيكانيةالم  

 ، وقيييام  تنشييياء لانيييةمسيييبوقة  صيييراحة غيييير ،1965سييينة الثيييانى  ىالماميييع الفاتيكيييان 
     من لااي من ضمن ما أنشأ  حوار،ولانة اخر. لل ،ر العالملتنصي 

لييم ه ، إال أنيي العتي ييةالم سسيية  هييذاأي هييذا التو ييه ليييس  اديييد علييى وعلييى الييرغم ميين 
ها ميين م ت وين ت  التىأكثر المنظمات   فما    الحاليةم ر ضية  العغة الهيستريا  يت ذ أبدا ص

 نمييي غيرهيييا و ، الشيييعا  تعشييييرية مييين، بيييل قييياموا بت يييوين منظميييات لمتنصيييير العييياأ يييل 
فيية ملييية المسيياهمة فييى التعشييير علييى  ا، ف ييد تييم فييرض عكلييك   وإضييافة إلييى األ فييال

 الصييغر،حصلوا عليييه فييى   الذي،  حكم التعميد  ، ال نسيين منهم والعلمانيينالمسيحيين
  ضييع الييذي  األميير عييالملييية فييى  ميييع بلييداي الئس المح نييالييى  افيية ال فرضييوا ع كمييا

تيييى تاييياا البليييداي الهم فيييى موضيييع   يييل  أميييانت أمانييية األقلييييات المسييييحية مصيييداقية و 
 ! عيشوي فيها

 ت الميييي تمرات العالميييييةحتييييى تواليييي  ينتهييييي الفاتيكييييانى الثييييانى مامييييعمييييا  يييياد كلييييك الو 
بلايكيييا عيييام فيييى فيييى  دتتليييك التيييى انع ييي ومنهيييا المت صصييية فيييى التعشيييير والتنصيييير، 

ليييم و  ائيييرةفالطاحونييية د ، ثيييير، وغيرهيييا 1987 ا عيييام أمريكييي   وليييورادو فيييى ، ثيييم 1974
  ف حتى يومنا هذاتتوق
التييى يت ييذها قييادة تلييك الم سسيية  لعهييد الاديييدا نصييومليين نتنيياول هنييا سييو. دراسيية و 

 والييذي 2001اد.ء ميين العيي خاصيية فييى هييذا الع ييد  ،اسييتحوك عليييهم الييذيلهو   لكريعة  
فميييا مييين نيييص أو   ظيييرهمسييي م فيييى ن هيييو اإل اليييذي، ه "ع يييد إقيييت ا الشييير"يييي ل يييوا علأ 

غييير أرف ييوا  ييه ععييارة واحييدة التت ال و صييدر فييى أ. مناسييعة إ. تعليييق   خطييا  أو حتييى أ
" فييأكهبوا وتلمييذوا  ميييع  :لبنيياء علييى قييول اإلناييي  ،أي رسييالة ال نيسيية تعشيييرية :ت ييول
 :28) نايييل متيي ىإ، الييواردة فييى نها يية "ال ييد  ومم ار  واإلبن والر سم وعمدوهم  ااألم
19       
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م ير األمييم  اسييم ار  واإلبيين والييرو تنص علييى تعشيي ى الت  ةوما يبدو ألول وهلة من ار  
إال أي دراسييية   وي يفرضييي و  ،  ميييا   وليييوي هيييو أنهيييا تمثيييل وصيييية السييييد المسيييي ال يييد  

  إك  ييولوالع ومنصيي أللفيياي والت عييب  الب  اعيي مييد. الت  ضيي تو  العهييد الاديييد نفسييه
سييل إال لييم ي ر   أنييه  مييا  حييددها هييو: مسييي  محييددة صييريحة واضييحةيد الة السيي أي رسييال

د أي ضلوا عيين رسييالة التوحيييد وعييادوا للعاييل ،  ع ل خراا بيت إسرائيل الضالةمن أ
)متيي ى  "ل الضييالةاا بيييت إسييرائي خيير  إلييى إاللييم أ رسييل : "ك   ييول تحديييدا، إوقتل األنبييياء

: ميين نفييس إنايييل متيي ى م العاشييرحالييه فييى اإلصيي اي قييد قافييس مييا  يي ن  ! وهييو  24 :15
 تمضييوا وإليييى : إلييى  رييييق أمييم الوأوصييياهم قييائ  سييوانييى عشييير أرسييلهم   هيي الء اإلث "

)آ يية "  إلييى خييراا بيييت إسييرائيل الضييالةإكهبوا  الحر.   مدينة للسامريين ال تدخلوا  بل
     6و   5

ن اي يين عيي للسييرائيل  طيير  نمييا قييالحي  ضييا فييى أعمييال الرسييل ا نطييالع معنيياا أوهييو ميي 
فيييى  عميييا اقترفيييه مييين شييير عييياد  يييل واحيييد مييينهم هيييو أي يعيييار هم  ت سيييبب إرسيييال  سيييوا

ر  إ"  حياته: " احييد ميين م عيين شييروراد  ييل و ليكم أوال إك أقام هللا فتاا  سوا أرسله يعار كم بيي 
(3:  26     

نييص لعيية مطافييتي ، ة التييى  شيير بهييا  سييواوحدها التى ت  د الرسالت هذا ار ات  وليس
 اي يعشييرموي الرسييالة التييى  يي أي نفييس مضيي ت شييف عيين   1966) ععيية  لعهييد الاديييدا

فمييا أكثيير المييرات التييى  يياي  ،وليييس تعشييير األمييم  ييوت هللا: إقتييرا  ملبهييا  سييوا هييى
وفيمييا أنييتم : "إنايييل متيي ى  فييى  هنطالعيي مييا    :ومنهييامل ييوت  ال  فيها إقترا  موعييد كلييك  ي  د

ول فييتنى الحييق اقيي " و أ؛  7 :01" )تالسييماوال ييوت م  اقتيير  نييهإ اهبييوي أكييريوا قييائلينك
بييل إي إنايييل متيي ى    23 :10)"ى  ييأتى ابيين اإلنسييايإسييرائيل حتيي  ديل ييم ال ت ملييوي ميي 

اإلصييحام    يي ا مييافى إلييى تعشييير  سييوا  مل ييوت هللاة تشييير أكثيير ميين ث ثييين آ يي    ه
واقترا ييه هللا وت مل يي  عيينحييدث  لهييا تت ف ،52   ةار  إلى  1، من ار ة  لث عشر وحداالثا

 !الوشيك
كهييب  در يية أنييه عنييدمالمل ييوت وشيييكة إلييى إقتييرا  حييدوث كلييك ا بييل ل ييد  انييت سييرعة

ومتييى ":  سييوا بوضييوماإلثنييى عشيير حواريييا فييى أولييى  ييوالتهم فييى فلسييطين قييال لهييم 
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دي أقييول ل ييم ال ت  ، فييتنى الحييقإلييى األخيير. دينيية فيياهربوا  ييردو م فييى هييذا الم ملييوي ميي 
    23  :01مت ى  " ) بن اإلنساي أتى إ  تىرائيل ح إس
: " وأ ضييا أقييول ل ييم ميين ل لهييمنراا   ييو أمام قيافا فى المحاكمة ى أثناء مثول  سوا وحت 

" ) متيي ى  عيين  مييين ال ييوة وآتيييا علييى سييحا  السييماء  اري تعصروي ابن اإلنساي  السا
26   :64       

الة التى بييدأها صل الرسواوا ي  يت أي  س األولأما إنايل مرقس فيورد فى اإلصحام 
ا أسيييلم يوحنيييا  ييياء مييي  وبعيييد" :إك ت يييول ار ييية، سيييالةوالتعشيييير بييينفس الر  المعميييداي يوحنيييا

 ي ييول قييد  مييل الرميياي واقتيير  مل ييوت هللا سييوا إلييى الاليييل  كييري بعشييارة مل ييوت هللا و 
هييم الحييق وقييال ل": نطييالع وفييى اإلصييحام التاسييع  15و  14)" ا  اإلنايييلوآمنييو فتوبييوا 
  "  ييوة يروا مل وت هللا قد أتييىحتى  يذوقوا الموت ن الايام ههنا قوما ال م إي مل  أقول
وي هييذا  لييه  السييماء هييذا الايييل حتييى  كيي    مضيييالحييق أقييول ل ييم ال  "  :رر الم ولييةوتت 

بييل حتييى يوسييف        31و 30 :13" )مييرقس  ل  مييى ال يييرو  واألرض تييروالي ل يين
 "وت هللاينتظيير مل يي  " أ ضييا يياي هييو س  سييد  سييوا ميين بييي  ب  ليي  الييذي ميين الراميية
ال ي اإل ميياي  مل ييوت هللا ا معنيياا اميين اإلصييحام ال ييامس عشيير  أ. ميي  43 فييى ار يية

ى يوصييى بهييا  ييوهر الرسييالة التيي  مثييل فحسييب وإنمييا  سيياي عييد دلييي  علييى صيي م اإلن 
   آخر لحظةوالتى لم  كف عن ترديدها حتى  وا   س

خيي ء موضييع  ر خييرج وكهييب إلييىر النهيياصييالوقييا أي  سييوا " لمييا فييى إنايييل  ونطييالع
ينعغييى  يذهب عنهم  ف ال لهم إنه مسكوا ل  اموا  فتشوي عليه فااءوا إليه وأو اي ال

 و  42  : 4) "ا رسيييلت ل يييوت هللا ألنيييى لهيييذا قيييدضيييا  ماألخييير أ   ليييى أي أ شييير الميييدي
، هييو  ي  مييا   ييولصريي  ييات تنح  ييل هييذا ار مييا تتضيي  ميين    أ. إي رسييالة  سييوا  43
  را  مل وت هللاالتعشير  اقت  وفى، الة التوحيدى رسائيل الضالة إلاا إسر عادة خر إ  فى
 ، أي  سييوا قييد "دعييا ت ميييذاحام التاسييعنطالع فى نفس إنايل لوقا فى بدا ة اإلصيي بل  

وارسيييلهم أعطييياهم قيييوة وسيييلطانا عليييى  مييييع الشييييا ين وشيييفاء أميييراض اإلثنيييى عشييير و 
هم  ل المهام التييى ي لند إأ. أنه اس    2و   1آ ة  )"  هللا ويشفوا المرضى   مل وت  كريوالي 

ر عيينهم  شييىء  مييا أنييه  أنييه أصييع  :  ييول آخييرأو  هييو ا   ييوم بهيي  ميينحهم  ييل ال يتمييي 
وفييى اإلصييحام العاشيير     مل ييوت هللاتعشيييرا  يياقتراسييلطاته وخاصيية تبليييغ وصيييته و 
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 ر  ميين متيي قيهييا وقولييوا لهييم قييد اواشييفوا المرضييى الييذين ف: "قييائ  يواصييل نفييس الوصييية
حتى الاعييار لو م فاخر وا إلى شوارعها وقولوا ينة دخلتموها ولم   ب   وأ ة مدمل وت هللا

ميين م مل ييوت  إنييه قييد اقتيير   ن مييدينت م ننفضييه ل ييم ول يين اعلمييوا هييذالصق بنا ميي   الذي
   11ي   9)هللا " 

 بهيييذاا قيييد أسيييند مييي ن وإ ينييياد.  يييتقترا  مل يييوت هللا اي ييي  اليييذيحيييدا أ. أنيييه لييييس  سيييوا و 
 مثييل أسييا   الييذي هييذا المل ييوت هييو مييا يوضيي  أهمييية  و حييواريين أ ضييالييى اللمهميية إا

 ألنييي: "قييال ،ارد فييى إنايييل لوقييا،  مييا هييو و صيي  معهييمفحتييى وهييو  أكييل الف رسييالته!
 أسييا وشييكر وقييال ثييم تنيياول  أقييول ل ييم ال آكييل منييه  عييد حتييى  كمييل فييى  مل ييوت هللا 

حتييى  ييأتى أشيير  ميين نتيياج ال رميية  إنييى الم  أقييول ل يي   ألنيبين م   خذوا هذا واقتسموها  
    18ي 16  :22)مل وت هللا " 

: " ييا قييال لييه الذي ايل يوحنا بواقعة ني ود مو  الفاريسىثالث من إن ويبدأ اإلصحام ال
 ييات التييى ي  عمييل هييذا ارأحييد   ييدر أألي ليييس معلم نعلم أنك قط أتيت من هللا معلما  

ي أحييد ي  يياالحييق الحييق أقييول لييك إ وا وقييال سيي   أ ييا  معييه هللا كيين أنت تعمل إي لم 
    "ال يولد من فوق ال   در أي ير. مل وت هللا

، فميييا مييين إناييييل إال ليييم ولييييس  تليييهتحدييييد  ينونييية  سيييوا  أنيييه معالطيييرا عييين وبغيييل 
 يياي  الييذي أو مل ييوت السييماء هللاضييوا مل ييوت مو ار ييات وتنيياول بنسييب متفاوتيية ميين 

  أعمال الرسل والرسائلفى    ضاأ  ه  وهو ما سوا نتا عيعشر  ه  سوا
وعلمييه إلييى اليييوم وا  سيي فعلييه مييا   اإلشييارة إلييى فييى اإلصييحام األول تبييدأ أعمييال الرسييل

،  ميييا   وليييوي  ي يوميييا  عيييد  عثييية  "أربعيييين"أمضيييى  ه عنيييدما، ثيييم ميييا قالييي هإرتفيييع فيييي  اليييذي
عييين  أته  ييا ثيياوفيليسأنشييي : " ال يي م األول مييور الم تصييية  مل ييوت هللاتحييدث عيين األي 

أوصييى  ييالروم ارتفييع فيييه  عييد مييا  الييذي ييه إلييى اليييوم م دأ  سييوا  فعلييه ويعليي يييع مييا بيي  م
بييراهين  ثيييرة  عييد مييا تييألم ضييا نفسييه حيييا ب تييارهم  الييذين أراهييم أ  رسييل الييذين اخ ال ال ييد 

      3ي 1)"  مور الم تصة  مل وت هللات لم عن األوهو  ظهر لهم أربعين يوما وي 
 عثيييه عيييين ض  عيييد  سيييوا علييييى األر  دة   ييياءميييي  أو تنييياقلهنييييا اخيييت ا ننييياقر  ولييين
قضيييييات التيييييى يرخييييير  يييييه ال تيييييا  ناا المنت واحيييييدة مييييين آال وهيييييي، ا ييييييل المعتميييييدةاألن 

بعييين رييل أر  ،، وف ييا ألعمييال الرسييلبتوضييي  أنييه حتييى  عييد  عثييه ن تفيييل نييا  الم ييد ،
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   بييل اليينص د هذا هللا  ما ي  عن األمور الم تصة  مل وت  ف ط  حدث حوارييهيوما  
 الييذي 28، إك نطييالع فييى آخيير اإلصييحام داللتهميياهيتين لهمييا ل الرسييل  يي أعمييا هييينت وت 

لس سيينتين  يياملتين فييى بيييت اسييتأ را وأقييام بييو : " يياريتين التيياليتين ل الرسييلتم أعمييا  تيي 
ر  إلييييه  ييياريا  مل يييوت هللا ومعلميييا  يييأمر الييي  ي خلو ع اليييذين ييييدلنفسيييه  و ييياي   بيييل  ميييي 

: أي اريتييين هييو وأهييم مييا فييى هيياتين    31و  30) "مااهرة بيي  مييانع  كل سوا المسي   
بييدوي أ.  كييل مايياهرة و  سيينتين متواصييلتينمل ييوت هللا ولمييدة   يياي أ ضييا  كييري     بولس

   ليه اي يبل غها اي عسوا و تسلمها من    فهذا هى الرسالة التى!  عائق  منعه
ول   يي  كهللا إمل ييوت يدخلوي ذين سيي اليي  نحيياط علمييا  ميين هييم أهل روميييةوفى رسالته إلى 

ر  وسيي : "ألي ليس مل ييوت هللالسبو  " د فييى الييروم ال يي  وفييرم   م   أكيي  وشييربا  بييل هييو بيي 
هللا  ، أ. فييىي كلك المل وت هو بر وفييرم وسيي م فييى الييروم ال ييد    أ. إ 17  :14)

أقييانيم هللا  مييا  ال ييد  هييو أقنييوم ميين ،  مييا أي الييروماا وال أهييداا أخيير. ، بيي  أ ميي و 
 !ي وليس تنصير  للشعو  وفرم    ،، وس م  ! ب ر    ولوي 

 ي مل ييوت هللان ليين يييدخلو ت ميي بتحديد صييفا  هل  ورنثو    وم بولسوفى رسالته إلى أ 
ال تضييييلوا  ال ينيييياة وال  ،وت هللايرثييييوي مل يييي  أم ألسييييتم تعلمييييوي أي الظييييالمين ال: "قييييائ 

اعوي سييارقو  ونوي وال مضييا عوا ك ييور والوال فاسيي وي وال مييأب عبييدة أوثيياي  ال و  ي وال  ميي 
 ت هللا  وهكيييذا  ييياي أنيييا  مييين م  ل ييين فوي يرثيييوي مل يييو وي وال شيييتاموي وال خييياسيييكير 
 وبغييل    11ي 9 :6) دسييتم بييل تبييررتم  اسييم اليير   سييوا وبييروم إلهنييا" لتم بييل ت اغتسيي 

، فييتي اغتسييالهم بييولسيوردها  التى  وائل  الطرا عن التر يعة اإل تماعية للمسيحيين األ
   ت و لمهخذ تدخلهم الملا من  ل هذا

التييى هييى رة : "وأعمييال الاسييد ريياه  ييية قييائ إلييى أهييل غاصل السييرد فييى رسيي ته  ويو 
  شيي  اق  سيي ط تحيير  عادة األوثاي سييحر عييداوة خ صييام غيييرة  ى عهارة نااسة دعارة ع ين 

ل ييم عنهييا  مييا سييع ت ف لييت  ذا التييى أسييبق فييأقولبدعة حسد  قتل   سكر   طر  وأمثال هيي 
     21ي  19  :5)ي مل وت هللا " ال يرثو ا الذين  فعلوي مثل هذ أ ضا إي

وي هذا أي  ل ياي أو ناس أو  ميياا تعلمفتن م  : "  ول  وفى رسالته إلى أهل أفسو 
، ون حيي   5 :5) "ميييراث فييى مل ييوت المسييي  وهللااي ليييس لييه هييو عابييد لألوثيي  الييذي

لييه وا" فييى أقربنييا  سييوا"ه : فععييد أي  عليي تأليه  سوابولس تصعيدا لعملية    كيت يواصل
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ثييم   !!و  معيياالمل ييوت للمسييي   مل ييوت هللا ويشييرك مل ييية إليييه ، هييا هييو  سييند  ةالسييا
 !الواحد األحدوأنهم موحدوي  اهلل   اهلل أحدا  يرعم النصار. وأئمتهم أنهم ال  شر وي   

ألنييه : "إلصييحام األولإك   ييول فييى ا سييالة  طيير  الثانيييةا نطالعييه أ ضييا فييى ر وهييو ميي 
!  11)بييد."  سييوا المسييي  األ  ربنييا وم لصيينا  ى مل ييوتخييول  إليي د  هكذا   دم ل م  سييعة  

،  غييل سييالةبيينفس الر ر عشر  مل وت هللا واصل الحوارييوي التشييي ععد أي  اي  سوا ي ف
   المسي !!إلى مل وت  سوا   ويسوا ثم تحول  شر ة بين هللا ا علوهالطرا عن أنهم  

 وتتنييوا ى تت ييررتيي ، اللييةمث ن ييرج ميين  ييل تلييك األ فتننييا ، اي صاحب كلك المل ييوتوأ ا  
وا والتييى  سيي  أتييى ميين أ لهييا لتييى أي الرسييالة ا ،الاديد  ائة آ ة فى العهدثر من مى أكف
 الضيييالة إليييى رسيييالة لإعيييادة خيييراا بييييت إسيييرائي  : كيييل وضيييوم يح  هيييا هيييىسيييله هللا لأر 

ي التعشييير بيينفس و   ثم واصييل الحوارييي اقتر  ماي ه الذي مل وت هللا    ، والتعشيرالتوحيد
ميييع  سيييوا أو مناصيييفة  ه   وحيييدا أو ت سيييب ن عييين مسيييألة  هنيييا الطيييرا  غيييل ،تو ل ييي الم

 !يس تنصير العالمالمل وت ول :، فالرسالة واضحة محددة سوا وحدا
 إي مل ييوت لييذلك أقييول ل ييم: " اليير سوا لمن عصوا   م   ول   بل واألدهى من كلك 

   43 :21مت ى  " )اهللا ي نرا من م وي عطى إلمة  تعمل أثمار 
توضيييييي   عيييييل التناقضيييييات المتعل ييييية لنيييييا مييييين  يييييية ال بيييييدهيييييى هيييييذا الارئ ل أي نن قبييييي و 

 لييم يرسييل إنييهف ييد رأينييا أي  سييوا قييد حييدد قييائ    د الاديييد ما تبييدو فييى العهيي    الموضوا
، و ييذلك فييى نفييس اإلنايييل  24: 15يييت إسييرائيل الضييالة )متيي ى إال ميين أ ييل خييراا ب 

ال ة للسييييامريين إلييييى مدينيييي تمضييييوا و   ريييييق أمييييم ال إلييييى: "يييييهحينمييييا حييييدد قييييائ  لحواؤي 
، وكلييك  6و  5 :10)ئيس الضييالة " إلييى خييراا بيييت إسييرا  ييالحري دخلوا  بييل إكهبييوا تيي 

  ا فييى أكثيير ميين موقييعوغييير دا فييى نفييس اإلنايييل   وهييو مييا أكيي القترا  حييدوث المل ييوت
ميين  عثييه فييى ليية  سييوا  حوارييييه األحييد عشيير  عييد أ ييام قلي   يلت يييط ييى أي  المن   فمن غير

ييييع األميييم ويعميييدوهم  اسيييم األ  واإلبييين واليييروم مليييذها  ليتلميييذوا    ا وييييأمرهمل الاليييي 
عيين إي  عييل الطييرا حتييى  ،  غييل"إلييى  ريييق أمييم ال تمضييوا":  ال ائييل  ي وهييو   د ال 

ل لهييم أنييه سيييع ى معهييم "إلييى أنييه قييد قييا ، أو حييواريين قييد شييك فييى رهييورا لهييمهيي الء ال
 تمت سييوا ييي تح يييق المل ييو  عيين قالييها قد أكييد لهييم أي  ييل ميي    ايألنه    ،"إن ضاء الدهر

   !ينضيعة فلسط  ودقبل حتى أي يتمكنوا من تعشير يه  أكيدا م  دا
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: التعشييير  الثييالوث نفييس هييذا الم وليية عيينمييرقس حييول  وهناك تناقل آخيير بييين متيي ى و 
  الابييل ى أي هذا األمر قد أ عطييى للحييواريين األحييد عشيير فييى الاليييل علييىإك   ول مت  

، ن األحييد عشيير بينمييا  ييانوا  ييأكلوي ى للحييواريي ميير قييد أ عطيي ذا األهيي ي  بينما يورد مرقس أ
ساوة قلوبهم ألنهييم عدم إ مانهم وق ووبخلألحد عشر وهم مت  وي   را رهرأخي : "إك   ول

ال لهييم إكهبييوا إلييى العييالم أ مييع وأكييريوا  اإلنايييل لييم  صييدقوا الييذين نظييروا قييد قييام وقيي 
     15و  14: 16" )هالل لي ة  ل
مييرقس فييى موضييوا  مثييل تيي ى و بييين م ي مثييل هييذا التنيياقلي  كييو ول أ يي معر الوميين غييي 
 ر، وي ييول ارخيي الابييلعلييى قميية  فى الاليل   ول أحدهم أنه قد حدث أي  ،هميةهذا األ

ام ودخييل عليييهم  سييوا عبيير انوا يتنيياولوي الطعيي  يي  أنييه حييدث فييى بيييت فييى ال ييد  بينمييا
 !!موصدا ا  الغرفة  اي أي   الحائط حيث

، عنييدما كهييب  طيير  حام العاشييرصيي أتى بتنيياقل آخيير فييى اإلت رسل  العمال  أي أ   كما
  عيين  ييل التفاصيييل اليي   ونتغافييل   اي قد اسييتدعاا   الذي،  ء  ورنليو  اقيصرية لل  إلى

، وهييييو ميييين الحييييواريين األحييييد عشيييير الييييذين ميييين مع وليييية لنتوقييييف عنييييد ععييييارة  طيييير 
ا بهييا را عميي طيي ل غييل ا ،د  عثييهر لهييم  عيي عنييدما رهيي دعوة  سوا    المفترض أنهم سمعوا
ي  طيير   يياي حاضييرا ا هييو أل ما  عنينيي ية بين الروايتين  إال أي  من اخت فات  وهر 

، عمال الرسييل، فى أ   ثم نر.  طر "ة  ل األمم راي   "  ذوا فيه أمرأخ   الذيلذلك الل اء  
: 10) ي  عتمييدوا  اسييم اليير " ف ييطوفييى كلييك اإلصييحام العاشيير  ييأمر هيي الء ال ييوم "  ييأ

 " تعميييداهييل أنييه يتعييي ن عليييه الل الرسييل فييتي  طيير   يياي   ألعميياا وف يي   أ. أنييه  48
 !"إلبن والروم ال د سم ار  وا ا

" ل أنييه عنييدماإلصحام الحاد. عشيير ميين أعمييال الرسيي ، نر. فى امن كلك  األدهىبل و 
 ر ييال ك دخلت إلييىتاي قائلين إن صعد  طر  إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل ال  

لفييية وأكليييت وي ك فيييى ال صييية  ميييا وردت    وبيييدأ  طييير   حكيييى لهيييم 3ر ييية )ا" معهيييم غ 
 يييت قييال "فتييذ رت  يي م اليير  :  ، ثييم أضيياا قييائ التبرير نوا من  السابق    اإلصحام

   16" )آ ة  تعمدوي  الروم ال د أنتم فس يوحنا عم د  ماء وأما إي
مييت إضييافته تحريييت ت  ععييارة عيينها يية  ييل ميين إنايييل متيي ى ومييرقس وهو ما يثبييت أي ن 

آنييذاك  يياي قييد قييال لحوارييييه  ، ويسييوااءلمعمييداي  الميي تعميييد  يياي أ ييام يوحنييا ا  فال االح 
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دوا  يييالر  ء أو  يييالروم ، سيييواء  المييياي ميييا سيييوا  عميييدوي  يييه  وأ يييا  ييياوم ال يييد أي  عمييي 
سيييا  ة عليييى  تا ييية األنا ييييل  وهيييي، ، فتنيييه قطعيييا وحتيييى  تا ييية أعميييال الرسيييلال يييد 

ي وأ ، قهيياإخت  " مو ييودة أو قييد تييم ييد اللييروم واار  واإلبيين ععييارة "ن ، لييم ت يي ألربعييةا
 !"األمم  كل سوا لم  طلب منهم تعميد "

تتوا " إلييى فينياييية وقبييرم نفس اإلصحام الحاد. عشر أنهم تش كلك ألننا نطالع فىو 
الف ، وهييو مييا   يي  19 :11)اليهييود ف ييط "  لميية إالييية وهييم ال  كلمييوي أحييدا  ال وإنطاق
الييييوثنيين مييييع ا حييييدثو ت أال ي ، ف يييييت للحييييواريين "ألمييييما كييييل" ة  سييييوا  ييييأي  عمييييدواععييييار 

 ى اليهود أمثالهم؟إال إل  وال يتحدثوي   ،ر  سواالمفترض تنصيرهم  أم
ت مييرقس إشارته إلى أي آخيير آ يياى الموسوعة ال اثوليكية قول أوسبيو  و كما نطالع ف

د فييييى  ييييل الم طو ييييات صييييحام ال تو يييي حتييييى نها يييية اإل 9م تبييييدأ ميييين ار يييية رقيييي  التييييى
لييه أدخ  الييذيوإي  ،8عنييد ار يية   ينتهييينايل  يياي  إلأي هذا ا  ، م  دانا يلة  اراصال  

هوال ييد س  يييروم  رتييه ال نيسييةاق الييذي المعييروا  اسييم "الفولاييات"فييى اليينص الرسييمى 
   فى ال ري الرا ع
م م طو ييية سييييناء  اسييي  معيييروا أحيييدهمر وأقيييدم نصيييين للعهيييد الادييييد الكميييا أي أشيييه

 ،8 ييل منهمييا عنييد ار يية   هيييتنت   ي الرا ييع،هما من ال ر و    ايوارخر م طو ة الفاتيك
 يعهييا عنييد ار يية، تنتهييى  ماألثيوبييية واألرمنييية أ ضا  عل الم طو اتى  و ذلك تنته

8! 
، ف يييد قيييام لنها يييات الم تلفييية إلناييييل ميييرقساوأ يييا  انيييت ال  فيييات بيييين الم طو يييات و 

نييية و وقان  اا ميين هللاموحيي   ييراءاألأي  ييل  يي عة وحسم ال ضية ترانت فى الدورة الرا  مامع  
 !!  لك بلها على أنها  ذت أنه يتعي ن على  ل  اثوليكى أي ي و 

 
، سييواء أكانييت  ضييعة أشييهر أو ثيي ث وا  ييوال فتييرة تعشيييراونو ر  ل ما ت دم  ييأي  سيي 

أو ورهييورا يومييا  ،ه  مييا   ولييوي بعثيي ء  عييد صييلعه و ، وسييواإنايل نعتد  ألي، وف ا  سنوات
ن ، وميي بيييت إسييرائيل الضييالةسييل إال ميين أ ييل خييراا لم ير   أنه  : دفهو ي    ،اربعين يوما

     ، وليس  الثالوثوت هللاعشير  مل أ ل الت 
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وتحديييدا  ري الرا ييعث قييد تمييت فييى أواخيير ال يي أي اخييت ق بدعيية الثييالو هنييا التأكيد   ويكفي
ا ييع ال نسييية  مييا هييو ثابييت فييى  افيية المر  ،طنطينيةفييى مامييع ال سيي م  381فييى عييام 
يغ ال نسييية أنييه صيي  ول عنييه  ييل المرا ييعف يييت تو ييد فييى إنايييل ت يي ،  ة يي لن دوا  يةوالتاري  

ميين الحييواريين  إنه  ولوي  الذين ول شي ا عن سن مت ى وال  ؟120و  90يما بين عام ف
ين والمائيية وعشييرين ميين عمييرا ين التسييعبيي ي فيمييا : أ. أنييه  ييابر ميين  سييوا سيينا  و اي أك

 ليق! تعم اللهوال  اكرةنايل من الذما  تب كلك اإلحين 
 فرييية ميينهييى  ،العالم أ مييعر لتنصي واإلستناد إليها  ة  ذا اره  اإلصرار على فرض  إي

التى لييم  ،تحريت والترييتمن أعمال  احونة ال ،ت حصى وال عدت    أكبر الفريات التى ال
 ،تيياريخبييل هييى فييى الواقييع أكبيير فرييية فييى ال   ألفييى عييام حييواليعيين الييدوراي منييذ  ت ييف

، عييام ألفيييعبيير  من تحريييت ساهن حفارا على  ل ما تم   ،تاناوبه  وراالعالم ي تنصير  ل
وال تليييك الم سسييية رلميييا واخت سيييا  أعضييياء هييياالتيييى  نا عليييى  يييل المكاسيييبفاريييا ح و 

   الت لى عنها ستطيعوي  
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 لخاتمة ا
 

، تيياريخالحات صييفأو لمييا تضييمه  ها شذرات  النسعة لما حييدث فييي الواقييع، و لمما ت دم
علييى سلسييلة قييائم  التسييام  ألنييهنى  ال  عرا مع  لمسيحي المتعصبر  االغرج  أي  ن  
عليييى مييير لطاحنييية بيييين السيييلطة الدينيييية والسيييلطة المدنيييية تواصيييلة مييين الصيييراعات ام

ويييير والتحرييييت فيييى التر  سلسيييلة أخييير. مييين عليييى، ، فيييى نفيييس الوقيييتوقيييائم   العصيييور
هنييا إلييى مييا صييدر  نشيييرأي  ويكفييي  يةهييا والسياسيي من  أنواعهييا الدينييية  الوثييائق الرسييمية

قييد وبييخ إدارة ى "س النييوا  األمريكيي ميين أي ماليي   18/10/2007األهييرام يييوم  فى  ريدة  
تهم ليسييت أول مييرة تيي   وهييي   "لعييراقبييوش إلخفائهييا معلومييات عيين تفشييى الفسيياد فييى ا

لومييات على مع تمد، او حتى أي تعارة األمريكية  ال ذ  أو  تخفاء المعلوماتفيها اإلد
د. عشيير ميين سييبتمبر مسييرحية الحييا أحييداث ، ومنهييااتهييا الغاشييمةهام ار مييرورة لتميي 

ضيييييحنا فيييييى أحيييييد الموضيييييوعات  يييييم األكاكييييييب التيييييى إدعتهيييييا اإلدارة وقيييييد أو    2001
اإلسيي مية  ى العديد ميين البلييدايهامات وحشية علمريكية والتى بنت على تروياها  األ

  وغيرها
اا ضيييد حميييا مييين أ يييل الصييير ت ت أي ، المدنيييية والدينيييية ،ينالسيييلطت لهييياتين وقيييد  حيييدث 

ا، فثالث، و   عنصر  اي التضييافر بينهمييا القييت ا اليسييارهخرهييا  يي مييا أكثيير النميياكج أ ضيي 
 شيير  فييىتضييافر  ميين ليييا  ، ثييم مييا هييو دائيير حاري العشرينفى ع د التسعينيات من ال 

همييييية اإلرهيييييا  ت ا  يييييه  صييييي أل ا اإلسييييي م والمسيييييلمين  عيييييد أي القيييييت  مسيييييتميتة محاولييييية
 "!: "اإلس م الفاشىتهمة   خرا  م لى ال ائمةضموا إ   ها هم  ثم  ،ينواإلرهابي 

ففييي ال ييط   «رارخ »: ععارة عنصر المشترك في  ميع األحوال هو ما  طلق عليهلوا
 ييأنواعهم  وقييد غرسييت الم سسيية والوثنيييوي  و: اليهييودهيي  قييد ما «ارخيير»ال نسييي  يياي 

 ،وم وقييراراتا ميين نصيي  عييدهمييا ألنا يييل و ل صييياغتها ميين  ة بدأداة السامي ة معاي سال ن 
والصيييمت ضييلوا الفاتيكييياي فيهييا  ا  ديث ف حييي ، وقيييد ت شيي «المحرقيية» طلييق علييييه  اإلييى مييي 

  المعتاد    والتحريت    ي  ااهد للتعتيم، وإي  اعلى مارياتها
ا بييياتو و  مسيييي مييين دم ال رئييية اليهيييودب نتهيييى هيييذا ال يييط بتغييييير  يييذري فيييي الموقيييف بت وا

، فما ميين ها عين تغفل،  عربدة الالعالم لىلي علتا، وباعلى الغر  المسيحي سيطروي  
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تهيييدم  ، وكليييك  فضيييل ميييا  متل ونيييه مييين وثيييائق يييه إي  ييياي  مسيييهم الترميييوا قيييرار واحيييد
     عليهاويتم التعتيم  المسيحة  

سيي م  ال ا  وقهيير  ا   نيسيية الرومييية ميين فييرض ع يييدتها  معيي ، ف ييد تمكنييت الالوثنيييوي أمييا 
ا أي مييين ك حييي  وال تيييل حتيييى    إك ييييينم يييات الم   ماايرهيييا   عيييدوي ي فييي  تهم يييات معروفييي 

ل تييل مارسييت عليييه نفييس االييرأ. والع يييدة تعيياا أو خالفهييا عنهييا ميين األحتييى ميين انشييق 
 مد من صمد  فمات من مات وصواالقت ا والتدمير،  

با  وفي ا عنهييا اليهييود توحيييد التييي حيياد لرسييالة ال  ومكميي       ل ري السا ع أتى اإلس م مصييو  
أ ييل ميين " لسيي موا عليييه الصيي ة وا  سيي وأرسييل هللا ،وقتييل األنبييياء اييللعى ا ييالعودة إليي 

بتأليييه  يييدعن رسالة التوح   اد النصار.  ، وح 24:15متى  )"  راا بيت إسرائيل الضالةخ 
ر و ييل رسييل هللا عيي   فأم 325سنة   ، واخت ق بدعة الثالوث والشرك  اهللد السمي السي 

ا خاتم ا ل ا رسام،  لس النبيين، عليه الص ة و محمد   ا أنييه ال إلييه إاللة التوحيييد معلنيي  م  د 
ا نافو  ،هللا  يييل ميييا تيييم فيييي التنيييريلين ا ،  اشيييف  مييين آ يييات  كيييل ميييا أ نيييرل فيييي ال يييرآي –يييي 
 ،الاديييد   «ارخيير  »: هييو  يييت لرسييالة التوحيييد  وبييذلك أصييع  اإلسيي ملسييا  ين ميين تحر ا

تااهييد فييي  هييو ميياه  و  عيي من اقت ي رأت أنه ال بد ، والت تلك الم سسة ال نسيةفي نظر 
م وإي ترايد اإل  اا فييى صييراا محمييو   يومنا هذال ري السا ع وحتى  منذ أواخر االايام  ه  

    رر رسميا تنصير العالمق والذيالثانى  حتى  اي مامع الفاتيكاي 
ه ، ومييا أسييفرت عنيي بييين السييلطتين ت الصييراعاتأما فييي ال ييط السياسييي، فمييا أي اسييت ر 

الغيير   ى انسيياقييياالت، حتيي وال تييل والدسييائس واالغت و   الحر م  يي ادة ت سييي من ت سيييم وإعيي 
م العييالم و  وثرواتهييا، بييل قييام بت سييي في الحرو  االستعمارية الستغ ل الشييع  ىح مسي ال

 !، و نو  منهو ، أو شمال  ايد النهبمال ثري و نو  ف يرإلى ش
الي أسييمالنظييام الر  تبييدل ميين نسييقن للحييد ميين أ يية منافسيية قييد السييلطتي  هييود    افرتوتض

حتييى ال ت ييوي هنيياك أ يية  العشييرين واقييت ا اليسييارال ييري االستعماري، مثلما حييدث فييي 
ال رييية  سياسيية ، أو لمي الاديييده: النظييام العييا ييوا علييي بديليية، ليييتم مييا أ لأنظميية سياسييية 

 -اقتصيييادي –نظيييام سياسيييي :ف يييرةقائمييية عليييى سيييميات الواحيييدة، وميييا إليييى كليييك مييين م
متحكمييين ميين اللصييال  حفنيية قيييادة العييالم  لتسييهتييى دينييي واحييد ح  –ف ييري  –اعيا تميي 

     فى مصائرا
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ل ، نيير. أي  يي عييهالمطلييو  اقت  ،الحييالي «خييرار»إكا مييا تأملنييا الوضييع ميين ناحييية و 

وتنفيييذا ر  الغيي  لصييال  أو التوا يي   ل يانييةالتييي لح ييت  المسييلمين  انييت نتيايية االهييرائم 
األخيييرة وتناقلتييه  عييراقال  وهييو مييا  شييفت عنييه حيير ، تمغريييا  ضييع، ميين أ ييل لمهربييه
ين العييير  المسييي ولمعظيييم توا ييي   احيييدة ت  يييدو واإلكاعيييات فيييي ععيييارة شيييعه  اتئي الفضيييا

قييييادات مسيييلمة ت ييير وتتوا يييأ    بنسيييب متفاوتيييةو غييير الهم عملييييات وتسيييهيل والمسيييلمين
كيييرم أو مييين خطعييية اليييوداا أل ،حييين مييين ال يييرآي ال يييريمفيييأين ن  !!لضييير  بليييداي مسيييلمة

 مسلم؟الخيه  على أريم دم المسلم ن تح ل عما قي و ل    ،النبيين
ر. أنييه تمييت نيي  ،سييبيل المثييال ال الحصيير علييى ،ميين التيياريخ خيييرةة األاعيي وإي تأملنييا الح 

 ال أتييياتورك، وفيييرض العلمانيييية  سيييبب خيانييية  مييي صيييرة تر ييييا واقيييت ا لغييية ال يييرآيمحا
 نايي مسييلمين لمييا الة العيير  و ال خيانيي   وفي قضية فلسييطين: لييو وهرولته إلرضاء الغر 

 حييت ل أرض فلسييطين لصييهيوني وافييي غيير  ال ييياي ا ةة الفاتيكانييي سيي ر  وال الم سالغيي 
ال حق لهييم فييى  هتوالها الصهاينة ت شف أن   والتن يب التى  علما  أي  افة أعمال الحفر

 ييل ميين ل" لنقمماب عممن الكتمماب المقممد اكشممث ا  "مطالعيية  تيي  وت فييى األرض!هييذا 
، هيييةب والمغالطيييات مييين   . الت عييي ك ميييدنيييدر ، لنييييل سييييلبرمايشيييتاين و رائيل فين لإسييي 

 !من  هة أخر.   التغافل عنهاأو اهل  الح ائق  ومد. ال
سييية األمريكيييية  الرعامييية ثييية  عيييد اقيييت ا اليسيييار وتفيييرد السياا الحيييرو  الحدي وليييو تأملنييي 

 لييىم علييى شيين الحيير  عنا أنييه لييوال خيانيية العيير  والمسييلمين ومييواف تهلو ييد ،بييدةوالعر 
 سييين  لييم، بينمييا العييراقنسييتاي و اف تهم علييى احييت ل أفغامييو  ، ثييميينال ويييت  أيييدي العييراق

طييرم مييا    إلييى  ، إضييافةالحربيييا عشرين ضمن عتييادالرج  الم  المسيحى أو  غفلالغر   
الشييرق األوسييط ال بييير، و لهييا  ل م طييطمية ميين أ يي البلييداي اإلسيي  ميين مشيياريع ت سيييم

حييداث دائييرة تتحييدث ي األا هيي هيي و  –اي هييا ونهليي  ل لهييا ح ت للمسيياعدة علييى  رولأحييداث نهيي 
 منساقوي؟!تلى أين نحن  ف  ا  عن نفسه

ير ييع  أي الغيير  المتعصييب كلييك اد، و يي ر البتييرولى حينما است دمنا س م حظيي بل حت 
و يياي هيييذا التصييرا ميين األسييعا  التيييى  والتنييايل   ييادر ميين  يييادر  ال يانيية  ،لحا تييه
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إعييادتهم و  لمينسيي لماو  دك العيير "  اك  ضرورةآنذ  متعصبى الغر   طالب علت  عل  
   !"ثانية مرة  مثل هذا العمل ىحتى ال  اثروا عل ية األولىلإلى عصور الااه

 
اي ، واسيييتعليييم  عيييرا أبيييدا معنيييى التسيييام  اليييذيحنا  ييييت لايييأ كليييك الغييير  ل يييد أوضييي 
لتفتييييير ، ومحيييياكم االداميييييةلمحاصييييرة "ارخيييير"  األحييييداث والوقييييائع  ،والنييييار السيييييت 

     ميياة المحرمة دوليييااألسلح ب و  إل ادات الاماعيةى واعرقالرو  الصليبية وال تل  والح 
بديييد الوثييائق والمسييتندات ومعييالم الحضييارات ت مير المتعمد ل يت استعاي  التدنا  أوضح 
ح ييوق  يية دوي مراعيياة أل ، هلة حربية رهيعة  ،أن اضهاوقام على    التى نهل منها  األخر. 

علييييى التحريييييت  ميييياداإعت لمتعصييييب الغيييير  المسيييييحى او يييييت نشييييأ كلييييك    أو قييييوانين
ق اليييدوراي إلخيييت ه  طاحونييية دائمييية صيييار أشيييع  حتيييى  أوليييى خطواتيييه  لترويييير منيييذوا

لنيييا أي  آي وقيييد   فيييى نصوصيييه الدينيييية وفيييى تحر اتيييه السياسيييية ،الفرييييات واألكاكييييب
إسيييتغ ل إليييى راميييية الحفنييية ال ن حيييق تليييكلييييس مييي ، فنتصيييد. ليييه  البنيييياي المرصيييوم

ب كاكييي ل ائميية علييى األ سسة ال نسييية االم ن حق تلكم  سولي ،  ا لصالحهالعالم ومواردا
وعليييى العيييالم علينيييا  فرياتهيييا وأكاكيبهيييا وأ ماعهيييا فيييرضأي ت  رخيييروإقيييت ا ا وييييروالتر 
  أ مع

 أكبييرفالطوفيياي ال ييادم  ، أفي ييوا: أفي ييوا أيهييا المسييلموي ن ت ييرارف عنمل وال ن لذلك لن  
 !وي وأشد عنفا مما تتصور 
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 ز وم إلى البابا داماخطاب القديس جير 

 تينية باللغة الال 
 
 

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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 إعترا  القديس جيروم 

 
 الراهب  يروممن أعمال  المالد األول
 بدا ة الم دمة

 األنا يل األربعة حول مرا عة نصوم 
 م، من  يرو إلى قداسة العا ا داماي

 
ليى أكيوي حكميا ع، وترييد منيى أي مل قد م ألخيرج منيه  عميل  دييد ل عبتحويوم  تحثنى على أي اق

لييك التييى رر مييا هييى تقيي، وأي أختييار منهييا وأالنصييوم اإلنايلييية المتنيياثرة فييى العييالم ن سييخ  ييل تلييك
تعي ن إك سيي، ل نهيا مغيامرة مهمة ورعية   أنهانص اليونانىحادت أو تلك التى هى أقر  ح ا من ال

ن  عنييى فييى ى ارخييريأقييوم  ييالحكم عليي وأيال ييد م وأعيييدا إلييى الطفوليية   عييالمال علييى  تغيييير أسييلو  
ن العلميييانفيييس  حينميييا  ،الاهييي ء نء أو حتيييى ميييالوقيييت أنهيييم سييييحكموي فييييه عليييى عمليييى  فمييين مييي 
صيي    ، لينقراءتيه اعتياد  اليذية للينص ،  النسيعفييه اليذي  ك  كتابى بين يد ه ويلح  التغيييرسيمس

، ، وغيييييرت وأضييييفت  ى تاييييرأت ، ألننييييور ومييييدنس للم دسييييات ى ميييير ن ييييأن الشييييتائم ضييييد. ويتهمنييييى 
 ؟تب ال د مةححت فى هذا ال وص

أمرتنيى  اليذي: أنيك أنيت مير األول، األروعيى  ن، هناك شي اي   ففاي ميوحيال مثل هذا الفضيحة
 شراسية، را أقذا األلسنة وهو ما ت  هو ض ل ال  مكن أي  كوي ح ا    : إي مامر الثانى؛ واألبذلك
نيية، لي يل لنيا أعيداؤنا ال تي التر ميةم طو يات  عيل المصيداقية عليى ينا أي نضيفى  اي علا  وإك 

بييين نصوصييها  ولميياكا ال يييروقهم أي اقييوم  د اإلخييت اد ، ألي هنيياك ميين األنا يييل  عييأيهييا أصييو  
فهمهييييا المتر مييييوي  ء التييييى أسيييياءالمصييييادر اليونانييييية لتصييييويب األ ييييراصييييويب إعتمييييادا  علييييى  الت
  بتعديلهاعياء ، أو حتى قام  عل األد  سوء نية دلوهاو ب، ألاه ءا
انييية ونععييد بييذلك لصييول اليونا، فمييا  منييع أي نر ييع بعسييا ة إلييى  طو ييات مكا  ياي علينييا دميين الوإ

، أو علمياء موف ة من  انب الذين تصوروا أنهيمو التعدي ت غير العن أخطاء التر مات السي ة أ
ععينية س م والتر مة الال أتحدث هما عن العهد ال د ننى  ؟ إينسانلها ال تعة النعفات التى أدخاإلضا

ن العبرييية إلييى اليونانييية ثييم إلييى متتالييية ميي ت  اللغيية اليونانييية التييى لييم تصييلنا إال  عييد ثيي ث تر مييا
ختيار ودوسياي إ، أو لماكا آثر تياكسي وله أكوي  أو سيم الذينا ما  وال أود أي أ حث ه   ال تينية
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التيى  مكين أي  كيوي  ر ميةتمد عليى التسيأع  لذلك  ين ال دامى والحداث  مالمتر ين  موقف الوسط ب
   قد عرفها الحواريوي 

 ياي  اليذيى تي  ا عدا إنايل م، المكتو  ب  شك  اللغة اليونانية فيماديد ن العهد العوأتحدث اري  
بلغتنيا  اليذين  عيينيا  ي هيذا اإلناييل   تليف     إ يةة لنشرا فيى منط ية اليهود قد استعاي أوال   العبري

د و ، فيي  أبهييا لت وينييه  وقييدآثرت أي أر ييع إلييى نييص أساسييى إسييتعانوار التييى المصيياد  ظييرا  لتعييدد ن
 ضيراوة عين غيير  ى ييدافع عنهيا اليععل ة بتر مات المدعواي لوشيانو  أو هريكيو  التاإلستعان

 أي   ومييا ، والنععيعهييد ال ييد م  عييد تر ميية السييال لييم  كيين ميين ح همييا مرا عيية ال ، واللييذايو ييه حييق
نايليييية التيييى وصيييلتنا بلغيييات شيييعو  م تلفييية توضييي  فالنصيييوم اإل ييييدة لنصيييوم الاد  مرا عييية ا

بلغتنيا في  بيد  سعة للنسخ المكتوبةضافات التى بها  وإكا  نت قد قمت بذلك  النألخطاء واإلامد.  
  لم أستفد منها شي اوأي أعترا  أننى 

ىىالليييى النحيييو التييياألنا ييييل اإلسيييمى ع ترتييييب ي و م دمييية المتواضيييعة ت تيييرم أي  كيييوهيييذا ال ، : منييي 
ال تععيد  ثيييرا  وهييي  نييية قد ميةطو يات يونا   وقييد تميت مرا عتهييا مين عييدة ميوحنيا، لوقييا و ميرقس

 عيييدة عيين المعنييى الحاي ييى  اقييم إال بتصييويب األ ييراء التييى بييدت   فلييم خ ال تينيييةعيين فحييو. النسيي
مييات التر  ت حييرا )    أمييادائييية ووضييعا البغتهفييى صيييا اء األخيير.  مييا وصييلتنا ييت األ يير وتر 

، ف يد وف يا  ألمونييو  السيكندر.  ،رة أ يراءشي، الم سيمة إليى عا يوسبيو  مين الايصيريةالتى قام به
ك أ. فضولى يود معرفة األ يراء معنى اليونانى فحسب  وإي  اي هنالغتنا إلتراما  ال  تر متها إلى
 ألي األخطاء قد  عرفة كلك العشرة  مكنه مت سيمة  عن اما  ى ت تلف تمو المتفردة أو التالمتماثلة أ

مييا يتفيياوت عيين ارخيير، وأشييرت إليييه  حييرا   اعييل إنايييل ، وهييو ميياتراكمييت مييع الوقييت فييى  تبنييا
 )م  

 تينيية  فأحيد ر. خلطا شديدا  فى التر ميات ال، لذلك تد محاولة التوفيق بينهال د وقعت أخطاء عن
رة يت يل قس فيى أ يراء  ثييأقيل  وأي مير  إكا تصيوروا أنيهفوا د أضيار قيأكثر وفيى ارخيال تعة قد قال  

ى  صيييه وحنيييا وميييرقس  بينميييا  ييياي  يييل إناييييل  حيييتف   ميييا  ين يييل عييين ي ى، وأي متييي  عييين لوقيييا ومتييي 
 الييذيف ع فييى يييدا  لييذلك عنييد قييراءة ال شييوقيي الييذيميينهم قييد ن ييل عيين اإلنايييل  فحسييب  ف ييل واحييد 

منهيا  عيد  على ميا   يص  يلمتشا ه بينها و ال ا علىتعر . خلط وسيتم الن  كوي هناك أأقترحه ل
 تععدت ال لط واألخطاء أي إس

الثيانى ال يوحنيا، وفيى لوقيل و  يد توافيق بيين األنا ييل األربعية مني ى وميرقس و ف األول يو شيففى ال 
لرا يع بيين متي ى ، وفيى احنياين متي ى ولوقيا ويو ، وفى الثاليث بيى ومرقس ولوقايو د توافق إال بين مت  

ين بي، وفيى السيا ع متي ى وميرقس وفيى السياد  بيين، س بيين متي ى ولوقيا، وفى ال امانويوحقس  ومر 
، وفيى العشير سيتاد  يل نياتاسيع بيين لوقيا ويوح، وفيى ال، وفى الثامن بين لوقيا وميرقسيوحنامت ى و 
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حيدة هنياك أ يراء  عليى  ييل األخير.  وفيى  يل إناييلم  كل إنايل وال يو يد فيى األناما هو خا
 دنا عن التوافق ا إبتعل  لملطو متفاوتة ا
ييدل فيى أ. إناييل يو يد  ل يي، رالألحمآخر تحتيه  ي  ، وسيتضمن رقما  سود كوي  اللوي األالرقم سي
لهيذا التر مية أو تليك فيتي  ينتميي  ال تيا  ومحاولية معرفية أ. فصيل رء المعنيى  فعنيد فيتكلك الاي

لطععة التى تو د فيها ة ابدا  إلىوا أضفته من أسفل  وعند الر  يالذ كلك سيتض  فورا من الرقم 
ل إناييييل ييييتم العثيييور عليييى رقيييم  اتعيييه ميييع فيييى بدا ييية  ييي إسيييم التر مييية المحيييدد م معيييا  وبفضيييل ال ييوائ
ن ء الف يييرات المماثلييية  وهكيييذا  مكيييهم  ويو يييد  ايييوار هيييذا األخيييير أسيييماين الم تلفييية ل يييل مييينالعنييياو 

لمعلوميات  مكين التوصيل ا انة هيذ عايم مة فى نفس الفصل  وما أم تتد اإل  ا على الرقام المو و 
  ن معرفة األ راء المتشابهة او المتماثلة )  حديدها  مكتاة الرقام التى تم واحد مع مراع إلى  ل

 ة العا ا  ر وأال تنسانى فى المسي   ا قداسأر و أي ت وي   ي
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------- 
 

يييير فيييى ه تيييم التبيييديل والتعيييديل والتغيأنييي  ديد الشيييوم بمثيييل كليييك الوضيييو ، اإلعتيييراا اهيييذ فهيييل  عيييد 
لية  ا ييلأي ييد عى أي هيذا األن ،، أ يا  ياي إنتمياؤايإنسيا  ألين  كي، هل  موالتر مات النصوم   منر 
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