
 قس امرٌكى فضح بابا الفاتٌكان وٌدافع عن االسالم

 

بابا الفاتٌكان 

لم ٌكن بابا الفاتٌكان ٌتوقع وهو ٌهاجم اإلسالم بشكل غٌر مبرر أن ٌنكشف المستور فً هذا الصدد على وجه 
األمر لم السرعة وبصورة صدمت المسٌحٌٌن فً كافة أنحاء العالم بل وٌبدو أن األسوأ لم ٌقع بعد خاصة وأن 

ٌعد ٌقتصر على الفضائح حول اعتداءات جنسٌة ارتكبها قساوسة بحق أطفال فً عدد من الدول ومن بٌنها 
اٌرلندا والنمسا وهولندا وسوٌسرا وإنما امتد أٌضا التهامات بالفساد والشذوذ الجنسً داخل الكنٌسة 

 .الكاثولٌكٌة األم نفسها

البرٌطانٌة عن أحدث فضٌحة تهز الفاتٌكان وتتعلق ” ردٌانالجا“نٌسان ، كشفت صحٌفة / إبرٌل  7ففً 
 .بتورط قس ٌعمل حاجبا للبابا بٌندٌكٌت السادس عشر فً شبكة دعارة للشواذ جنسٌاً 

ووفقا للصحٌفة ، فإن تفجر الفضٌحة جاء بعد أن تمكنت الشرطة اإلٌطالٌة من القبض على أنجٌلو بالدوتشى 
لس إدارة األشغال العامة فً اٌطالٌا ومستشار إنشاءات الفاتٌكان على وهو مهندس اٌطالً وعضو سابق بمج

النٌجٌرى ” البابا“خلفٌة اتهامات بالفساد ، حٌث تم الكشف عن مكالمة هاتفٌة كان ٌتفاوض فٌها مع حاجب 
 .الجنسٌة توماس جٌندو إٌهاٌم على التفاصٌل الجسدٌة المحددة التى ٌرٌدها فى الرجال الذٌن سٌحضرهم له

 تسجٌالت صوتٌة 

أن بحوزتها تسجٌالت وبراهٌن تكشف عن عدد كبٌر ” الجاردٌان“ولم ٌقف األمر عند ما سبق ، حٌث كشفت 
نبالء ”من الرجال تم تقدٌمهم لبالدوتشى والذي ٌتمتع فً الوقت نفسه بمنصب ضمن حاشٌة البابا المعروفة بـ

ٌدرس الكهنوت ، الفتة إلى أن توماس جٌندو إٌهاٌم ، وأن واحداً على األقل من بٌنهم كان ” صاحب القداسة
للفاتٌكان فى مناسبات ” القصر الرسولى“مختارة تضم حجابا ٌستدعون للعمل فً ” جوقة ” عضو فً هٌئة 

مهمة مثل استقباالت البابا لرؤساء دول أو عندما ٌرأس البابا مناسبات كبٌرة وأفراد تلك الجوقة هم الذٌن 
 .2005لسابق ٌوحنا بولس الثانى أثناء مراسم جنازته فى حملوا نعش البابا ا

وقال الحاجب أو المرتل النٌجٌري إٌهاٌم للمهندس اإلٌطالً بالدوتشً فً أحد تسجٌالت االتصاالت الهاتفٌة 
لدي ثالث أو أربع قضاٌا جٌدة جداً لك إن لم تكن مشغوالً بٌنهم رجالن من كوبا لقد رأٌتهما ٌا أنجٌلو وهما ” :
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 .”كالن فرصة جٌدة ، ٌمكن تدبٌر شًء ما فوراً ٌش

، ”إذا كنت ترغب ٌمكننً أن أرتب حضورهما بشكل متتالً“: وفً اتصال هاتفً آخر ، قال إٌهاٌم لبالدوتشً 
األفضل هما من ذكرتهما لك “، فٌجٌبه إٌهاٌم ” من هم األفضل بٌن من عرضت علً”:فٌرد بالدوتشً قائال 

 .”ٌا والثانً من روماأول األمر، رجل من بالون

وكانت الشرطة اإلٌطالٌة ألقت القبض فً مارس الماضً على بالدوتشً مع ثالثة موظفٌن حكومٌٌن كبار 
آخرٌن ورجل أعمال بتهمة الحصول على رشى لقاء تسهٌل فوز بعض شركات المقاوالت بصفقات حكومٌة 

ة أن الرشى توزعت على شكل مبالغ مادٌة أو وبٌنها أعمال البناء فً مطار بٌروجٌا ، وأكدت تحقٌقات الشرط
 .هداٌا عقارٌة وخدمات جنسٌة

وأعرب فرانكو كوبً محامً بالدوتشً عن غضبه تجاه كشف الصفقات الجنسٌة لموكله وطبٌعتها وقال إن 
 .”معٌبة“عرض األمور الشخصٌة التً ال صلة لها بالتحقٌقات 

اإلٌطالٌة بأنه ” بانوراما“و إٌهاٌم فً مقابلة مع مجلة ومن جانبه ، اعترف المرتل النٌجٌري توماس جٌند
كان ٌجلب الرجال من مختلف أنحاء العالم إلى بالدوتشً لٌمارس الجنس معهم بما فً ذلك ممثلٌن ورٌاضٌٌن 

 .وعاملٌن فً عرض األزٌاء وصوالً إلى طالب فً معاهد الهوتٌة

األربعٌن وٌرى أن الشباب فً منتصف العقد وأضاف أن بالدوتشً كان ٌفضل الرجال الذٌن هم فوق سن 
 .الثانً من عمرهم صغار جداً بالنسبة له

عاما أنه كان ٌقوم بهذه المهمة لمساعدة عائلته مادٌاً فً  39وزعم المرتل النٌجٌري الذي ٌبلغ من العمر 
. نٌجٌرٌا

تٌكان ، إال أنه لم ٌأخذ موقفا ورغم أن الفاتٌكان أعلن أن البابا قرر إعفاء إٌهاٌم من منصبه ضمن جوقة الفا
” نبالء صاحب القداسة“من بالدوتشً واكتفى بالقول إنه لن ٌتمكن حالٌاً من ممارسة مهامه ضمن مجموعة 

 . بسبب وجوده فً السجن 

نبالء “وأضاف الفاتٌكان فً بٌان له أن القضاء لم ٌدن الموظف اإلٌطالً بعد ، متوقعاً أن ٌتم إقالته من 
التً تضم مناصب شرفٌة دون رواتب وأعضائها بمثابة حجاب للبابا وتتركز مهماتهم فً ” ةصاحب القداس

 . استقبال رؤساء الدول والحكومات ومرافقتهم إلى مكتب البابا ، فً حال إدانته

  تصرٌحات القس األمرٌكً

ورغم إعفاء إٌهاٌم من منصبه ، إال أن االنتقادات 
ضد الفاتٌكان تصاعدت حدتها بل وطالب البعض 

للمرة األولى فً تارٌخ الفاتٌكان باستقالة ومحاكمة 
 . البابا نفسه 

نٌسان ، طالب القس األمرٌكً / إبرٌل  13ففً 
جٌمس ساكهٌل بابا الفاتٌكان بٌندٌكت السادس عشر 

واتهمه بالكذب فً قضٌة االعتداءات باالستقالة فورا 
الجنسٌة التً تعصف بالكنٌسة الكاثولٌكٌة فً 

 .الوالٌات المتحدة وبلدان أخرى من العالم

دبلٌو سً “وأضاف القس ساكهٌل فً مقابلة محطة 
أعتقد أن تسترا ما وعن قصد قد حدث بغرض حماٌة “التً تبث فً والٌة ماساتشوستس األمرٌكٌة ” فً بً

 .”مؤسسة وصورة القساوسة وسلك الرهبنة حتى لو كان ذلك على حساب األطفالصورة ال

 

 



وتابع أن الكهنة حتى فً أصغر الكنائس على علم بأن زمالئهم لهم عقود من السلوك غٌر الالئق مع األطفال 
ا من السذاجة أن نعتقد أن أعلى المناصب فً الكنٌسة لم تكن على علم ، كما هو واضح ، هذ” :، قائال 

 .”الشذوذ فً الكنٌسة ٌحدث حتى على الصعٌد العالمً ، فكٌف ٌمكن أن نشك فً أن الفاتٌكان لم ٌكن ٌعلم؟

إنه بنقل المسٌئٌن والمعتدٌن على األطفال من أبرشٌة إلى أخرى فإنهم ” :واستطرد القس األمرٌكً قائال 
ر وكذلك هم ٌضعون هؤالء الرجال ٌضعون األطفال األبرٌاء الذٌن ال ٌدرون شٌئا فً طرٌق الخطر والضر

 .”الضعفاء من القساوسة أمام المزٌد من اإلغراء

بالتستر على فضائح جنسٌة ارتكبها قساوسة ضد أطفال على مدى عقدٌن عندما كان واتهم البابا صراحة 
نٌوٌورك “ٌرأس لجنة تنفٌذ القوانٌن فً الفاتٌكان ، وأشار فً هذا الصدد إلى الوثائق التً نشرتها صحٌفة 

آذار الماضً وأكدت أن البابا ومسئولٌن آخرٌن فً الفاتٌكان تستروا على / مارس  25األمرٌكٌة فً ” تاٌمز
طفل أصم فً والٌة وٌسكونسن شمالً الوالٌات  200االعتداءات الجنسٌة التً ارتكبها كاهن أمرٌكً ضد 

 .1974حتى  1950المتحدة فً الفترة من 

 عبارات مهٌنة

نتباه أن األمر لم ٌقف عند اتهام البابا بالكذب والمطالبة باستقالته ، بل إن وسائل اإلعالم األلمانٌة والمثٌر لال
كشفت أن مجهولٌن كتبوا عبارات مهٌنة على واجهة المنزل الذي ولد فٌه بابا الفاتٌكان فً منطقة ماركتل 

. بوالٌة بافارٌا جنوبً ألمانٌا 
اإلفصاح عن الصٌاغة التفصٌلٌة للعبارات ، لكنها قالت إن األمر له عالقة ورغم أن الشرطة األلمانٌة رفضت 

 .بفضائح االنتهاك الجنسً التً ارتكبها قساوسة بحق أطفال فً ألمانٌا واٌرلندا 

وفً برٌطانٌا ، لم ٌكن األمر أفضل حاال ، حٌث ٌسعى الصحفً البرٌطانً كرٌستوفر هٌتشنز والعالم 
رد داوكنز إلى استصدار أمر قضائً العتقال بابا الفاتٌكان بٌندٌكت السادس عشر البرٌطانً الشهٌر رٌتشا

أٌلول المقبل ولمدة أربعة أٌام وهً الزٌارة البابوٌة األولى / من سبتمبر 16خالل زٌارته إلى برٌطانٌا فً الـ 
 .إلى برٌطانٌا 1982إلى لندن منذ الزٌارة التً قام ٌوحنا بولس الثانً عام 

بٌان صادر عن هٌتشنز وداوكنز أنه ٌجب اعتقال البابا على خلفٌة تستره على فضٌحة االنتهاكات  وجاء فً
ضد األطفال بالكنٌسة الكاثولٌكٌة ، وأضافا أن هناك ثالثة توجهات محتملة تتمثل فً تقدٌم شكوى للمحكمة 

رتكاب جرائم ضد االنسانٌة أو رفع الجنائٌة الدولٌة فً هولندا أو إجراء محاكمة سرٌة أو علنٌة للبابا بتهمة ا
 .دعوى مدنٌة

 14البرٌطانٌة أن نشطاء مدافعٌن عن المثلٌة الجنسٌة هددوا فً ” الدٌلً تلٌجراف“بل وذكرت صحٌفة 
بدال من العزوبٌة بٌن القساوسة كان وراء ” الشذوذ الجنسً“نٌسان بمقاضاة الفاتٌكان بعد أن أعلن / إبرٌل 

 .العتداءات على األطفالخطأ الكنٌسة فً فضٌحة ا

هو محاولة مفضوحة من جانب الكنٌسة للتغطٌة على ” الشذوذ الجنسً“وأضافت الصحٌفة أن استخدام 
تسترها على فضائح القساوسة والهروب من أٌة مسئولٌة لها فً هذا الصدد بزعم أن األمر انحراف سلوكً 

 .شخصً 

 

 

 هجوم على اإلسالم 
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ٌتوقع كثٌرون أن ٌواجه البابا األسوأ وأمام ما سبق ، 
فً األٌام المقبلة فمبرراته لم تعد تجدى نفعا بل إن 

الهجوم الالذع الذي تعرض له من قبل القس 
األمرٌكً جٌمس ساكهٌل جاء بمثابة انتصار كبٌر 

لإلسالم فً عقر دار الكنٌسة الكاثولٌكٌة ألنه ٌدحض 
دٌن بقوة افتراءات بٌندٌكت السادس عشر ضد ال

 .”الكاذب“الحنٌف بعد أن وصف صراحة بـ 

فمعروف أن هجوم بابا الفاتٌكان بٌندٌكت السادس 
عشر المتواصل على اإلسالم كان ٌهدف باألساس 

للفت انتباه مرتادي الكنٌسة بعٌدا عن الفضائح 
السابقة من ناحٌة وللحد من اعتناقهم اإلسالم من 

االٌطالٌة مع ” الرٌبٌبلٌكا ” المقابلة التً نشرتها أٌضا صحٌفة ناحٌة أخرى ، ولعل هذا ما ظهر واضحا فً 
بطرٌرك البندقٌة الكاردٌنال أنجلو سكوال الذي قال بكل صراحة وهو ٌعلق على الفضائح الجنسٌة إن الحرب 
ا على اإلسالم تتصدر أعمال أجندة البابا ، مؤكدا أن هذا الموضوع ٌعد بالنسبة للكنٌسة الكاثولٌكٌة وألوروب

 . أهم قضٌة فً القرن الحادي والعشرٌن

إلى ضم كل البشر إلى المسٌحٌة، واصفا  2008ماٌو  17وهناك أٌضا تصرٌحات البابا نفسه ، حٌث دعا فً 
. بالنسبة إلى الكنٌسة وكل مؤمن بالمسٌح ” الحق الثابت”و” الواجب“هذا األمر بـ 

لم  –م أجمع مبررات شن الحرب ضد العالم اإلسالمً التً تضع أمام الشعب المسٌحً فى العال –تلك الدعوة 
أٌضا بتصرٌحات غرٌبة شن خاللها هجوما حادا  2006تكن األولى من نوعها ، فهو خرج على العالم فً 

 12على اإلسالم وزعم أنه انتشر بحد السٌف ، قائال خالل محاضرة ألقاها بجامعة رٌجنزبورج بألمانٌا فً 
، وهو ما “ف ونشر الدعوة بحد السٌف ٌكمن فً بنٌة وأسس العقٌدة اإلسالمٌة إن العن” :  2006سبتمبر 

اعتبر حٌنها مباركة للحروب االستباقٌة التً ٌشنها المحافظون الجدد فً الوالٌات المتحدة ، فطالما أن 
هذه بشكل دائم حتى وإن تمت مواجهة ” إرهابا“هو جوهر العقٌدة ، على حد زعمه ، فسٌظل ٌفرز ” العنف “
 .أو تلك هنا أو هناك ، وبالتالً الغنى عن مثل تلك الحروب” العملٌة اإلرهابٌة“

ورغم الهجوم العنٌف السابق على اإلسالم ، إال أن محاوالت البابا باءت بالفشل ، حٌث نشرت صحٌفة 
ا خالل أكد تزاٌد أعداد المسلمٌن فً أوروب 2009أكتوبر  10البرٌطانٌة تقرٌرا فً ” الدٌلً تلٌجراف“

األعوام الماضٌة ، موضحا أن أسماء محمد وآدم ورٌان وأٌوب ومهدي وأمٌن وحمزة باتت من أكثر سبعة 
 .أسماء شٌوعاً واستخداماً فً بلجٌكا التً تشكل مقر االتحاد األوروبً 

أن تصل ملٌون نسمة مع توقع  23ملٌون إلى  15وقدر التقرٌر تعداد الجالٌات المسلمة فً أوروبا حالٌا بٌن 
فً المائة من سكان أوروبا ، بل إن أعداد المسلمٌن ستتفوق  20نسبة الذي ٌعتنقون اإلسالم إلى أكثر من 

 .على سواهم فً فرنسا وربما فً كافة معظم دول أوروبا الغربٌة فً منتصف القرن الحالً

ضٌحة االعتداءات الجنسٌة وقبل أن ٌستأنف البابا حملته ضد اإلسالم لمواجهة انتشاره المتزاٌد ، تفجرت ف
 . وما أعقبها من الكشف عن تستره علٌها وتورط مقربٌن منه بقضاٌا فساد وشذوذ جنسً 

والخالصة أن مناورات البابا ومنها الهجوم على اإلسالم لم تعد تجدى نفعا بل إنها تضاعف من ورطته وتصب 
 .فً النهاٌة بتسارع وتٌرة اعتناق اإلسالم فً عقر دار الغرب

 : أقرأ ايضا 

 شاهدة جميع القنواث اإلباحيت المشفرة مع إمكانيت التسجيلموقع لم 

  الشيخ ابي اسحاق الحوينيفضيلت 

 الحسد وعواقبه 

 لى وال تتردد فى ذلكانشرها لوجه هللا تعا 

 شـيء غريب؟ 
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