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  تقديم المترجم

  ! يكونفرتض فيه أالّم لكتاب يُملين أن أقدّؤي
 مـا فعـل،      ما كان، ويف كلّ     السيد املسيح كان، يف كلّ     ن جيهل أنّ  ليس مَ 

، وكــامالً يف  مــا دعــا إليــه، منزّهــاً مــن كــلّ نقــصٍ مــا قــال، ويف كــلّويف كــلّ
  .ته كماالً مطلقاًحمبّ

ته إىل البـشر  ل كمال حمبّحمِتَ الكنيسة اليت شاءها امتداداً له،       أنّ إالّ
 ومكان، انزلقـت، شـيئاً فـشيئاً، منـذ عهـد اإلمرباطـور              يف كلّ زمانٍ  مجيعاً،  

 ،أي منذ مطلع القـرن الرابـع املـيالدي، يف منزلقـات الـسلطة           قسطنطني،  
ب    قامتـةً لت علـى نفـسها صـفحاتٍ   ة، فـسجّ بالكثرية واملتشعّ  ، كـادت أن تغيـّ

ن عكـسوا نـورَ         ق أبداً، سها، املتألّ  مؤسّ وجهَ ، هنـا   ه احلـيّ   ووجوه العديـد ممـّ
  …هوهناك، على امتداد التاريخ كلّ

م مـن  دِ كنسيّ مذهول، قـَ ، ركع فيه البابا بولس السادس، أمام حشدٍ    وجاء يومٌ 
  …ه إىل روما، ليسأل الغفران من بعض احلضور، عن بعض ما كانالعامل كلّ

ايـا املاضـي كلّـه،      ثم أطلّ البابا يوحنا بـولس الثـاني، ومحـل ثقـل خط            
  …وطاف يف األرض كلّها، يستغفر اهلل والبشر

  علــى انــزالق خــارقٌذلــك هــو مــضمون هــذا الكتــاب الفريــد، وهــو شــاهدٌ
 كنيــسة الــسيد املــسيح، يف منزلقــات البــشر، وعلــى يف  سؤولنياملــبعــض كبــار 

ضاع التائـب، ويف    قدرهتا، يف أعلى مسؤوليها، على مراجعـة احلـسابات يف اتـّ           
  …ملؤمن احملبّجرأة ا

 جلميع املسؤولني يف األرض عـن الـديانات كلّهـا،        عسى أن يكون ذلك دعوةً    
  …ضاع التائب، ويف جرأة املؤمن احملبّملراجعة حساباهتم هم أيضاً، يف اتّ

  … صعيدها على كلّد وجودَإنقاذاً لبشريّةٍ باتت هتدّ
  !إىل مقتل" سات الدينيّةاملؤسّ"ل مجيع وقبل أن تتحوّ

  لياس زحالوياألب ا
  9/1/2011دمشق يف 
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   المؤلفمقدمة

  ةفحص الضمير في نهاية األلفّي

هم ليـسوا،   ولكـنّ ( وتسعني نصّاً    يف هذا الكتاب، سيكتشف القارئ، أربعةً     
ــلّدون شــكّ ــرّ ) النــصوص، ك ــاني    ، الــيت يق ــولس الث ــا ب ــا يوحن ــا الباب  فيه

ـــ ب  سةٍوهـــو، يف مخـــ  . ة للكنيـــسة، ويعلـــن التوبـــة بـــسببها   أخطـــاء تارخييّ
  .، أو ما يعادهلا"أطلب الغفران"وعشرين منها، يستخدم عبارة 

وكلماتــه . تــه، وأكثــر أقوالــه انفتاحــاً علــى املــستقبل نــصوص بابويّهــا أهــمّإنّ
ة، ذلـك بـأنّ أحـداً ال ميكنـه أن       لـوال مبادرتـه الشخـصيّ      ،لتكـون  هذه، مـا كانـت    

ة أو  ب الـصليبيّ  ظ بعبـارات التوبـة حـول احلـرو        يرغم أحد البابوات علـى الـتلفّ      
  . يستطيع أن يرغم بابا على استنكار بابا آخرفما من أحدٍ. ةاحلروب الدينيّ

ت عنــاوين  بعــض هــذه التــصرحيات لفتــت انتبــاه الــرأي العــام، فاحتلــّ إنّ
، يف ومع ذلك، فهـي مل حتـظَ   . ةة ونشرات األخبار التلفزيونيّ   الصحف اليوميّ 

ملختــصون القــادرون علــى تقــديم ونــادرون هــم ا. أغلــب األحيــان، بــأيّ اعتبــار
فنـا  وهذا هو بالضبط اهلدف الذي نرمي إليه من مؤلّ      .  بشأهنا  نقديّ تفسريٍ

  . للقراءة ودليلٍهذا، وهو يريد أن يكون، يف آنٍ واحد، مبثابة خمتاراتٍ
ل مــرة، تقــوم م هنــا ألوّقــدّإنّ فكرتنــا، وقــد دعمناهــا جبهــدٍ وثــائقي يُ  

، كما شاءه البابا يوحنـا بـولس        "ةاأللفيّفحص الضمري يف هناية      "على أنّ 
ــةً، ذلــك الــذي        الثــاني، هــو أنــضج مثــار بابويّتــه، وهــو إرثــه األكثــر حيويّ

ة مثـاراً لالهتمـام، والـذي قـد حيظـى       ينطوي على أكثر عطاءاتـه الثقافيّـ      
  .م خارج الكنيسةبأعظم تفهّ

اً وسـيكون مـثري   . ةغداً، قد يندرج هذا الرصيد يف كتب التاريخ املدرسـيّ         
ة، وحمـاكم  لالهتمام، بـشأن انـشقاق الـشرق، وغـاليليو، واحلـروب الـصليبيّ        

 يُعرف أن أحد صـنّاع هـذه األحـداث، قـد       نة، أ التفتيش أو احلروب الدينيّ   
ـر رأيـــه أو معـــسكره  ــ. غيـّ  ة الثانيـــة، فـــإنّويف أيامنـــا هـــذه، يف هنايـــة األلفيـّ
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ــ ــاً اللغــ   ة هــي املؤسّــ البابويّ ــدة الــيت تــستخدم دائم ة الــيت كانــت  سة الوحي
  .هل ماضيها كلّتستخدمها يف بداياهتا، واليت توافق على حتمّ

 إليه مـن فحـص    ىما الذي قاد البابا يوحنا بولس الثاني إىل ما انته         
  الضمري هذا؟

ات، وطلبـات  حظي ببعض املـسؤوليّ  بادئ ذي بدء، كان هناك اإلقرار اللّ      
  .الغفران يف هذه أو تلك من املناسبات

، أو  حــدث هلــذه املبــادرات، بفعــل الرتاكــم والعــدوى     قــةٍ الحويف مرحلــةٍ
وبــدورنا . يف هنايــة األلفيــة اإلنــارة املتبادلــة، أن أفــضت إىل فحــص الــضمري   

ة اليت  ، لنصل إىل القضيّ    منعزلةٍ من تأكيداتٍ سننطلق  : سنتتبع هذه املبادرة  
ــشأن موضــوعاتٍ  وإذن، جنــد أوّ. تــستجمعهم ــا ب ــةٍالً تــصرحيات الباب .  خمتلف

  : إىل بعضها، وهي من أكثرها إثارة لالهتمامصغِولن

 عـن   أطلب الغفران اليوم، أنا، بابا كنيسة روما، باسم مجيع الكاثوليك،         « 
  » .اإلساءات اليت أحلقناها بغري الكاثوليك خالل تاريخ هذه الشعوب املضطرب

ة، كيّي، يف اجلمهوريــة التــش)OLOMOUC" (أولومــوك"هــذا مــا قالــه يف 
  .ة، حول احلروب الديني1995ّ اريف شهر أيّ

ــه  ــداً"وكتـــب يف براءتـ ــوا واحـ ــار " (ليكونـ ــه إىل )1995أيـ ــة منـ ، يف إحالـ
  :االنقسامات بني الكنائس

  ». بسبب ما حنن مسؤولون عنه، أطلب الغفران، كما فعل سلفي بولس السادس« 
  :لة الثانية، يقورب العامليّ أخرى تعود إىل الشهر نفسه، حول احلوكتب يف وثيقةٍ

 ي أوروبا أن يطلبوا الغفران، ولو أقررنـا بـأنّ         يتحّتم على مسيحيّ  « 
، ألّنهم مل يعرفـوا كيـف       دةات يف بناء آلة احلرب، كانت متعدّ      املسؤولّي

  » .مينعوهنا، وقد انتهى هبم األمر إىل االشتراك الفّعال فيها
ــا، وز   ــوداً مــن أمريك ــ، كــان املــسيحيّ اًنوجــوإذ خاطــب هن ض قــد يون الب

  :21/10/1992ا أجدادهم إىل عبيد، قال هلم يف حوّلو
  ».  عن طلب الغفران منهمهؤالء الناس، حنن ال نكّف« 
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" إسـاءات "ثنا عـن    ه حيـدّ  إنـّ .  اهتمامنـا  ه بكـلّ   أن خنصّ  هذا الصوت، نودّ  
ف إغـراء التطـرّ  "الكنيسة، يف املواجهـة الطويلـة بـني العلـم واإلميـان، عـن            

ــديين ــع ا "الـ ــرف اجملتمـ ــذي مل يعـ ــطى، أن  ، الـ ــصور الوسـ ــسيحي يف العـ ملـ
ة إزاء النــساء، ات رجــال الكنيــسة يف العنــصريّة، عــن مــسؤوليّيقاومــه البتّــ

ة اليت رافقت االحتالل املنفلت للشعوب والقارات،    عن االهتداءات القسريّ  
  1".الشعوب على دين ملوكها"الالسامية، وعن األخذ مببدأ " أخطاء"عن 

ل فحـص الـضمري يف      دة باألخطـاء، ال تـشكّ      هـذه اإلقـرارات املنفـر      أجل، إنّ 
  هذا الفحص إالّإنْ. قه كامالً  ذاته، ال حيقّ    جتميعها يف حدّ   ة، وإنّ هناية األلفيّ 

،  كـثريةٍ  إليها البابا يوحنا بولس الثاني يف خالل سنواتٍ ىة، انته خطوة أساسيّ 
. ديـد  ج ه ذروة التعليم الذي قاده، والذي بات بدوره مصدراً الستقـصاءٍ          على أنّ 

وهنــا أيــضاً، جيــب االنطــالق مــن تــصرحياته، وجيــب اإلصــغاء إىل مــا قــال،     
  : املقرتحة صياغته، يف املرات األوىل، هلذاومالحظة كيفيّ

أين : سترسل يف فحص الضمري   نة، جيب علينا أن     يف هناية هذه األلفيّ   « 
  »حنن؟ أين قادنا املسيح؟ أين احنرفنا عن اإلجنيل؟ 

  ).Jas GAWRONSKI" (سكينوياس غور"ي ح به للصحفهذا ما صرّ
ــد فكــرة فحــص الــضمري    ــه . أيــن احنرفنــا؟ هــذا هــو الــسؤال الــذي ولّ إنّ

دة والقلقة، رغبته احلارقـة يف التبـشري، الـيت      ة البابا، املتعدّ  خيتصر شخصيّ 
وإن هـــذا . ه حلرمـــان كنيـــسته والعـــامل، منـــها ال تتـــيح لـــه هدنـــة، وتـــضطرّ 

  .ثر املؤمنني، قلقاً، ورمبا أكثر معاصرينا قلقاًه أكظهره لنا وكأنّيُالتساؤل لَ
 نّفـإ مثالً،  :  اإلقرار اللحظي خبطأٍ ما، ميكنه أن حيتوي تربيراً مناسباً         إنّ

وقبل لقائه هبنود   . أذى ما بت هلم الكنيسة     سبّ نلقاء البابا بأحفاد أولئك الذي    
  فــإنّباملقابــل،. األجيــال اهلنديــةأمريكــا، درس ســلوك الكنيــسة حيــال خمتلــف 

ــ  عامــة، ال تــدين للــصدفة  عــن خطــوةٍة، يــنمّفحــص الــضمري يف هنايــة األلفيّ
ــأنّ     ــل ب ــدأ القائ ــق مــن املب ــشيء، وتنطل ــل    ب ــاً، ب ــيس طارئ  اخلطــأ احلقيقــي ل

                                                 
  )الناشر(هذا املبدأ كثرياً ما استخدم لتربير االهتداءات القسرية  1
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  مـا   قـد حـدث، خيانـةً       مـا   احنرافـاً  نّأضح من قول البابا،     ذلك، كما يتّ  . أساسي
 نـا بـولس الثـاني يطـرح       إذن، أين ترانا احنرفنـا؟ والبابـا يوح       . ةعظمى، عموميّ 

د نقاشـاً   ، وهو جيدّ   صارخةٍ ةٍهذا السؤال، مدفوعاً بشعوره باإلخفاق، مبسؤوليّ     
  .اني الثانيـاتيكالـه يف نطاق الكثلكة، منذ اجملمع طرح مثلُاً، مل يُحيّ

 واجهت معارضـني كـثريين، مثلمـا        ، إقرارات البابا باخلطأ   يف الواقع، فإنّ  
ـــ  القـــت، يف الوقـــت نفـــسه، العد    متاســـك الكنيـــسة  فـــإنّ. دينيـــد مـــن املؤيّ

 البابا  فإنّ. هتا، وهو سبب بطئها    قوّ ة، التارخيي واجلغرايف، هو سرّ    الكاثوليكيّ
ض يوحنا بولس الثاني يودّ احلفاظ علـى متاسـك الكنيـسة، فيمـا هـو حيـرّ                

وهــو حبدســه الرســويل، الــذي قــد ال ميــسك كليّــاً بزمــام  . إيقاعهــا وحركتــها
  .ة للكنيسة رسالته تقتضي مراجعة الصورة التارخييّأموره، يستشعر أنّ

وهو ينشط يف نطاق هذه املراجعة، ويواصل نـشاطه اليـوم أيـضاً، دون              
 هــذه فــإنّ. ات أســالفه للمقاومــات الــيت يــصادفها، وال لشخــصيّ   أن يهتــزّ
ه ال يـرتدّد    ات وهؤالء املعارضني يذكّرونـه بـاحرتام املاضـي، ولكنّـ          الشخصيّ

  .ة التاريخ، بدافع من غريته الرسوليّيف مصارعة جمرى
ــفمـــا مـــن شـــيءٍ ــ أصـــعب، بالنـــسبة إىل مؤسـّ ة مثـــل الكنيـــسة سة ألفيـّ

  .تارخيها، أي صورهتا" مراجعة"ة، من الكاثوليكيّ
 الكنيـسة جيـب    بـأنّ  البابا يوحنـا بـولس الثـاني مقتنـعٌ       ومع ذلك، فإنّ  

إلنـسان العـام   ه  هلا أن تتوجّ املراجعة، كي حيقّهعليها أن تسرتسل يف هذ  
ها تـدين بـالوالء    ألنّ، بل أكثر من ذلك، جيب عليها أن تفعل ذلك  ).2000(

  .واحلقيقة حيال ذاهتا، وحيال التاريخ، وحيال ضمريها
 ثــورة والحــظ أنّ.  التــاريخ يف عــصره خيــضع لتــسارعن لــه أنّوقــد تبــيّ.

اني الثـــاني فاقـــت بـــسرعتها اســـتيعاب جممـــل اجلـــسم اتيكـــــالـــاجملمـــع 
ة، الــيت وهــو خيــشى أن تكــون إعــادة بنــاء الــذاكرة التارخييّــ    . ي هلــاالكنــس

يـسني،  ة، واهليئـة اخلاصـة بقـضايا القدّ   ائتمنت عليها اجلامعات الالهوتيّـ   
، االنتقـال  ةٍ رمزيّـ  لـه، بطريقـةٍ   تفرط بالبطء إزاء هـذا التـسارع الـذي ميثّ         

   . جديدةةٍإىل ألفيّ
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ومبثـال البـابوَين، يوحنـا       يوحنا بولس الثاني، وقد اغتنى بـاجملمع         إنّ
ــ،الثالــث والعــشرين وبــولس الــسادس ة  وانتــهز فرصــة االنتقــال إىل األلفيّ

ــو جزئيّــ       ــسة، ول ــيح للكني ــرار باخلطــأ، يت ــى إق ــدة، لإلقــدام عل اً، أن اجلدي
كــم  حُ، وأن ينقــذها مــن املــصري األعمــى لــشعبٍ"ثقــل املــوتى"ر مــن تتحــرّ

  .اسة األرض احملروقة سجني ماضيه، أو أن ميارس سيعليه بأن يظلّ
 الــيت بــدأها ،ةن ملــشروع املراجعــة التارخييّــيوهــو جيلــب أمــرين جديــد

  :ا اجملمعوَابَ وبَ،اني الثانياتيكــال
تـــه، يقـــوم علـــى رصـــد  األمـــر األول، وقـــد أحدثـــه منـــذ بدايـــة بابويّ-

ة،  الــيت اقرتفتــها اجلماعــات الكاثوليكيّــ،ات واألخطــاءاالعــرتاف باملــسؤوليّ
ــف  ــا      يف خمتلـ ــلوكات تعتربهـ ــل سـ ــصور، بفعـ ــرب العـ ــها، وعـ ــادين عملـ ميـ

  .الكنيسة بالذات، اليوم، غري مقبولة
، إعداداً لليوبيل الكبري،    1994األمر الثاني، وقد اقرتحه يف ربيع عام         -

ة، وهــو يــودّ أن تنــصرف إليــه   هــو فكــرة فحــص الــضمري يف هنايــة األلفيّــ   
ــ د إىل اإلقـــرار بـــأبرز ة، إذ مـــن شـــأنه أن يقـــومجيـــع الكنيـــسة الكاثوليكيـّ

 عــرب القــرون العــشرة   ،"أبنــاء الكنيــسة " الــيت قــدّمها  ،الــشهادات املــضادة 
  .ما يف ما يتعلّق بالالسامية وحماكم التفتيشاألخرية، وال سيّ

  :ف دراستنا من قسمنيتتألّ
ل حيدّد يف التاريخ مسألة اإلقرار باألخطاء، وفحـص الـضمري يف            األوّ

ة، الطريق الذي اجتـازه البابـا       ة واملسكونيّ التارخييّسوابقها  : ةهناية األلفيّ 
يوحنــا بــولس الثــاني يف هــذا االجتــاه، األمــور اجلديــدة الــيت أحــدثها،         

  .املقاومة اليت واجهها، اآلفاق املطروحة
وقد . ق عليها تها، ويعلّ الثاني يقدّم النصوص األربعة والتسعني حبرفيّ     

جتــارة إىل " ة الــصليبيّاحلــروب" مــن -قــسمت إىل واحــد وعــشرين فــصالً 
، قـوّم حكمـاً، وأقـرّ خطـأً       فم البابـا بـشأهنا،      ها موضـوعات تكلـّ     وكلّ - الزنوج

  .وأعرب عن أسف، وطلب غفراناً
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ــت، بــشأن معظــم هــذه املواقــف الــيت      بوبوصــفي صــحفيّاً، فقــد ت   احث
ــا، إالّ اتّ ــخــذها الباب ر، إذ بــدأت هــذه األحبــاث، رحابــة   ي، مل أكــن أتــصوّ  أنّ

رهــا مبــرور الــزمن، وإبــداع اللغــة اســك فكرتــه وثباهتــا، وتطوّاملوضــوع، ومت
  .واملبادرات اليت رافقتها

بفــضل هــذه املبــادرة، أمتّ البابــا يوحنــا بــولس الثــاني، عمــل اجملمــع ودفــع  
ي يف  ف حامسـة مـن أجـل انـدفاعها الكلـّ           إىل األمام، قـد تتكـشّ      كنيسته خطوةً 

ة،  من الدفاع عـن املـسيحيّ      جديدٍس أيضاً لنمطٍ    ه يؤسّ ولكنّ. ةاحلركة املسكونيّ 
  .ويعدّل صورة البابويّة، ويصحّح موقع الكنيسة يف املشهد الثقايف املعاصر

ة جري متييـزاً للمـساحات املعتمـة يف األلفيّـ          عمل اجملمع، إذ يُ    مّتِه يُ إنّ
سـوف نـرى   . اني الثـاني اتيكــ ـالاملنتهية، يف ضوء اإلجنيل وتعاليم اجملمع   

والبابـا يوحنـا بـولس الثـاني     :  بدء إعـادة قـراءة التـاريخ        اجملمع كان يف   أنّ
 ذات   هنـاك خطـراً يف إضـفاء قيمـةٍ          أنّ صـحيحٌ .  هبا إىل هنايتها    املضيّ يودّ

ولـسوف حيتـاج األمـر إىل       . اني األخري اتيكــال رجعي على اجملمع     مفعولٍ
 البابـا يوحنـا بـولس     أحـداً ال يـستطيع أن جيـزم أنّ        ، ولكـنّ   عظيمةٍ حكمةٍ

  . بإقراره بأخطاء املاضي، بالفطنةاني، حتى اليوم، قد أخلّالث
  : اخلطوة إىل األمام، على الصعيد املسكوني، مزدوجةإنّ
ــ" -  ، الـــيت باشـــرها بـــإقراره باألخطـــاء  "ةإنّ تنقيـــة الـــذاكرة التارخييـّ

  .ل اللقاء مع خصوم األمساملنفردة، تسهّ
ــ فــإنّة،يف هــذه املــرّ -  احلاضــرة " (ااالعــرتاف باخلطايــ"ي طريقــة  تبنّ

ــاً يف صــــالة القــــداس  ــ)دائمــ ـ ــا كنــــائس احلركــــة  ، الــــيت متيـّ زت هبــ
ــــاإلصـــــالحيّ ة يف مدرســـــة األخـــــوة ة، يـــــضع الكنيـــــسة الكاثوليكيـّ

 .ةة البتّثانويّبني، وعلى صعيد مسألة ليست املنشقّ

 البابـا يوحنـا بـولس    أخرياً، على صعيد الـدفاع عـن إميـان الكنيـسة، فـإنّ      
ــالثــاني، بفــضل فحــص الــضمري   ا يقلــب مــربّ ى، أوة، يتخطّــيف هنايــة األلفيّ

النــهج الــسابق، القــائم علــى الــسجال، فــيقرتح هنجــاً جديــداً، غــري معــروف    
ويف هذا الفصل . ة والتسامح لثقافة احلريّاً، وهو يعتربه أكثر مالءمةًتارخييّ
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 الكنيــسة أيــضاً قــد  العــامل قــد احنــرف، ولكــنّإنّ: تــه، يقــول البابــامــن بابويّ
  .ف بوجودهعرتَ وال ميكن تصحيح هذا االحنراف، ما مل يُ.احنرفت

ــا يف       ــة، يــشاركون الباب ــع، حتــى بــني صــفوف الكرادل ولكــن لــيس اجلمي
وكـثريون هـم الـذين خيـشون     . ة، واندفاعه يف حتقيق الوحـدة غريته الرسوليّ 

ة الكنيـسة   ة وهويّـ  ة، إىل اسـتمراريّ   أن يُسيء االعرتاف باالحنرافات املـسيحيّ     
سة األقـدم واألكثـر متاسـكاً، الـيت ميكـن العثـور عليهـا        ة، أي املؤسّ يّالكاثوليك

مــن هنــا كانــت حتــذيرات اجملمــع االســتثنائي املنعقــد عــام . اليــوم يف العــامل
ع عـون مبـا يتمتـّ    ال يتمتّاً، ولكنها جاءت مـن أنـاسٍ      ها معقولة جدّ  ، وكلّ 1994

يس يف الكنيـسة     لـ  ه أنـّ  مـع .  حارقـةٍ  به البابا يوحنـا بـولس الثـاني مـن رغبـةٍ           
 يبلغ من القـدرة مـا يـسعه إسـكات البابـا، وهـو مل         ن له صوتٌ  ة مَ الكاثوليكيّ

  .يتوانَ، بعد أن مسع االنتقادات، عن معاودة طرح مقرتحاته
اً أن ووحـده البابـا يـستطيع حقـّ     .  يستطيع أن يسكت البابا    ما من أحدٍ  

ة ملاضـيها، أو     اسـتنكار الكنيـس    ذلـك بـأنّ   . ة خبطـأ الكنيـسة الكاثوليكيّـ      يقرّ
فـال  . ، قـد يعـين االعـرتاض علـى بابـا آخـر       ملاضـيها د مواجهتـها    حتى جمرّ 

البابا يوحنا الثالث والعشرون، وال البابا بـولس الـسادس، جتـرآ يـوم كانـا                
ــاا كانــبرتبــة كاردينــال، علــى التعــبري عمّــ    را فيــه هبــذا الــشأن، كمــا أنّ  فكّ

ــال  ــ"الكردين ــه اجملمعيّــ  ر نفــسه مل يــستطع أن يعبّــ  " ويتيالف ة عــن قناعات
  . عندما أصبح بابا إالّ،ةوالبولونيّ

 البابــا يوحنــا بــولس الثــاني سيواصــل العمــل بفكرتــه، إن  أنــا أعتقــد أنّ
مــنّ اهلل عليــه بــالعمر، ســواء تبعتــه الكنيــسة يف فحــص الــضمري هــذا، أو      

 ،ق ذلـك ه، كما أتيح لـه أن يتحقـّ    ذلك بأنّ .  ملتابعته مبفرده، أو تقريباً    اضطرّ
م بسرعة أكرب، عنـدما      اإلنسان يتقدّ  ، فإنّ 1994بان اجملمع االستثنائي عام     إ

يقـرتب،  ) 2000(فالعـام   :  من أمره   البابا على عجلةٍ   واحلال أنّ . يكون وحيداً 
  . إن كان ال يزال حيّاً، سيكون قد بلغ الثمانني من العمر،وهو

 ،ةارخييّـ ه قـسماً كـبرياً مـن املراجعـة الت          حال، فقد أجنز وحـدَ     على كلّ 
ــوم، إذا مــا اســتثنينا، مــن جهــة، مراجعــة قــضيّ      الــيت حتقّ ة قــت حتــى الي
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ة، ومن جهة أخرى، املشروع القائم      غاليليو، اليت ساعدته فيها جلنة بابويّ     
فـت بـه أيـضاً      بإجراء حتقيق واسع بشأن الالسامية وحماكم التفتيش، كلّ       

 ن ذاتـه، إذ وقد تـصرف وحـده يف معظـم األحيـان، بـاذالً مـ             . إحدى اهليئات 
 علـى النقـد الـذاتي، قـد      القائمـة ، القسم األكرب مـن هـذه التـصرحيات        إنّ

ضــعف املقاومـــة  ( بـــرلني حــوادث اته، حتــى آخـــر  نطــق بـــه خــالل ســـفريّ  
ــ يف "(ة  الفرنـــسيّهانديـــفالومنطقـــة ) 1996حزيـــران : ة للنازيـــةالكاثوليكيـّ

ئة من كـال   باخلطي موسومةٌ، كثريةٌكبت أعمالٌجماهبات بالغة القسوة، ارتُ   
  ).19/9/1996من خطاب البابا للسكان وطالب املدارس، يف  ()"الطرفني

 طلـــب إنّ): "Alberto MONTICONE" (ألربتـــو مونتيكونـــه "قـــال املـــؤرخ  
ل املفتاح السحري جلميع رحالت البابا       يشكّ ،الغفران هذا من مجيع الناس    

ه يعـرتف   ، فإنـّ  وعندما يريد البابا أن خياطب شعباً ما      ". يوحنا بولس الثاني  
موا لــه البــشرى   ليقــدّ اقرتبــوا مــن هــذا الــشعب قبلــه،    نات الــذيمبــسؤوليّ
  .ما ما كان طلب الغفرانولو مل يكن قد سافر، ربّ. ة نفسهااإلجنيليّ
ــإرادة       إنّ ــاني يواصــل الــسفر وطلــب الغفــران ب ــا بــولس الث ــا يوحن  الباب

 غــداة  ، أســرّ وقــد . 2000دة للعــام  ة حمــدّ ه يتبنــى مــسؤوليّ  تفــوق قــواه، ألنــّ   
ــ  كــان WYSZYNSKI(1" (فيزينــسكي" الكردينــال ة، أنّانتخابــه للــسدة البابويّ

وهـو  ". ة الثالثـة  ن جيـب أن يـدخل بالكنيـسة إىل األلفيّـ          أنـت مَـ   : "قد قال له  
فت من ثقل التـاريخ، وتـصاحلت       ة، وقد ختفّ  يريد أن يدخل هبا هذه األلفيّ     

 مـع مجيـع الـديانات       اقةٍة األخرى، وبنت عالقة صـد     مع اجلماعات املسيحيّ  
وإن كان يف ذلك ما يـضغط       . بةة الطيّ األخرى، ومع مجيع األناس ذوي النيّ     

 البابـا يوحنـا بـولس الثـاني         فـإنّ . ة ما يوقفه  على جمرى التاريخ، فليس مثّ    
  . هات تعرقل مسريتَ لن يدع امللفّ عمليّل، وهو رجلٌرسَبابا مُ

  لوجيي أكاتوللي            
                                                 

 مسؤويل الكنيسة يف بولونيا، وأشد مقاومي النظام الشيوعي هو أعلى" فيزينسكي"إن الكردينال  1
وقد كان أحد أبرز املسامهني يف انتخاب البابا يوحنا بولس الثاني، إبان اجملمع االنتخابي يف . فيها

  )الناشر. (1978تشرين األول عام 
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!+ 
  يف املاضي، ما من أحد كان يطلب الغفران

  ":إنه ثقل املوتى"
 Hans Urs Von" (ون بالتـازار ـهانس أورس "هذه العبارة هي لالهوتي 

BALTHASAR(             وهو أحد الالهوتيني الذين قرر يوحنـا بـولس الثـاني أن ،
ميـه املباشـرين يف مــا   يـرقّيهم إىل رتبـة كاردينـال، وهـو بالتأكيـد أحـد معلّ      

  .خبطايا الكنيسة التارخيية" االعرتاف"يتعلق بـ

إنّه ثقلٌ ال يعاني منه سائر البـشر، وهـو أقـلّ وطـأةً علـى الربوتـستانت،                  
وإنّ األمـر   . الذين ال تثقلهم كثرياً القـرون املـسيحيّة، اخلمـسة عـشر األوىل            

  .نيستهم اخلاصة عن كسألون إالّنفسه ينطبق على األرثوذكس، الذين ال يُ
فهــو بــدوره،  . أمــا الكــاثوليكي، فإنــه ال يُفلــت مــن وطــأة هــذا الثقــل       

ــون عـــصريّاً مـــع     " ــدء، ويكـ ــلّ شـــيء مـــن البـ ــوم أن يـــستعيد كـ ــى اليـ يتمنـّ
، ولكنه ال يستطيع أن يتحرر      "ون بالتازار ـأورس  "، كما يقول    "العصريّني

  :من ثقل املوتى

 عليه ذلك، أّية كانت الطريقة       مبدأه يف التقليد الكاثوليكي حيظّر     إنّ «
فإنّ الكنيسة ذاهتا، اليت خيضع هلا، قد فعلت أو مسحت بفعـل          . إىل فهمه 

فما كان يبدو يف حكـم مـا        … أشياء ليس من املمكن تأييدها اليوم     
ُيسمح به، بل ما ُيؤمر به، يف عهد بابوات من القرون الوسطى، يبدو لنا              

لق، ال بل مبثابة إٍمث فظيـع، إذا مـا          اليوم غَري قابٍل للغفران على حنٍو مط      
على كـل   . أقمناه يف الوسط بني اإلجنيل يف كامل نقائه، وضمرينا اليوم         

  ». حال، إنّ ذلك يبدو يف تناقض مباشر مع روح املسيح وأوامره
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ون ــ أورس  "، يتـابع    "القيـام بـاعرتافٍ كامـلٍ باخلطايـا       "إذن، ال بد من     
  :خطاء املاضي الرئيسيّة، وهو يقرتح هذا اجلدول أل"بالتازار

العمادات القسرية، احملاكم اخلاصة باهلراطقة وإحراقهم، جمازر السان        « 
، احتالل قارات أجنبية بالنار والدم، )La Saint-Barthélémy(بارتيليمي 

بقصد نشر ديانة الصليب واحملبة فيها، يف أعقـاب اسـتغالٍل وحـشّي،             
ى الغبـاء، يف مـسائل العلـوم        اً، ومبنته تدخالت غري مرغوب فيها قطعيّ    

ة، وهي بعُد يف بداية انطالقتها، حترمياٌت ونواٍه، أطلقتـها سـلطةٌ            الطبيعّي
روحّيةٌ كانت تتصرف بوصفها سلطةً سياسّيةً، وهي تّدعي االعتراَف هبا          

  )1 (». إنّ سلسلة األخطاء ال ميكن حصرها: من حيث كوهنا سياسّية
، تـستند إىل مـسلّماتٍ      "ون بالتـازار  ـأورس  "إنّ الطريقة اليت اقرتحها     

، "اإلقـرار إقـراراً كـامالً   "ال ميكن بناء نظريـة دفاعيـة، مـن األفـضل        : ثالث
  ".عدم رشق احلجارة"ولكنه من الالئق أيضاً 

هذه العوامل الثالثة، جندها يف تعليم يوحنا بـولس الثـاني، الطويـل،             
 احلجـارة، ماثلـةٌ   ه إىل عـدم رشـق  وإنّ دعوتـَ . حول مسألة ثقل املـوتى هـذه    

ورد .  املاضـي يف أحد النصوص األربعة والتسعني، اليت يعاجل فيهـا أخطـاءَ   
ذلــك يف خطــابٍ خــصّ بــه اهلنــود األمريكــيني، إذ قــال هلــم، بعــد أن أقــرّ      

 ويف مجيـع املظـامل الـيت أنزلوهـا          ،ني يف قمع ثقافتهم   ات املسيحيّ مبسؤوليّ
اء واملـساوئ، حتـى لـو كـان         ولكن، ال نفرطنّ يف التوقف عند األخطـ       : "هبم

  ." اليت نشعر هبا حتى اليوم،يتوجّب علينا أن نسعى ملكافحة نتائجها
ــل    ــذريّاً مثـ ــاً جـ ــا الهوتيـّ ــأورس "إنّ لنـ ــازارــ ــق  "ون بالتـ ــم طريـ ، يرسـ

، وإنّ لنا بابا مقداماً ميشي يف خطـاه تقريبـاً، وإنّ لنـا            "االعرتاف الكامل "
اً، زاخـراً ب     رأياً عامّ  د ويـشكر، يف وجـه اسـتثناءاتٍ           اً كاثوليكيـّ اإلعجـاب، يؤيـّ
  .اًنادرةٍ جدّ

ــإنّ هــذا االعــرتاف   . ولكــنّ األمــور مل تتّخــذ دومــاً مثــل هــذا املنحــى     ف
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داً مل يكـن يف  ذلك بأنّ أحّـ . الكامل، هو بادرة واجهت مقاومةً طويلة املدى  
  .السابق، ليطلب الغفران

ه عام اختتام اجملمـع  إنّ. 1965 إىل عام   ،"ون بالتازار ـأورس  "يعود نص   
اتيكاني الثاني، وهـو العـام الـذي يُقـدِم فيـه حبمـاس األسـقف الـشاب                  ــال
علـــى طلـــب الغفـــران  ) "كـــان يف اخلامـــسة واألربعـــني آنـــذاك " (فـــويتيال"

 ني إىل األســـاقفة األملـــان، حـــول تـــاريخٍ، مـــن األســـاقفة البولـــونيّ"ومنحـــه
ــشعبني، و     ،مــشرتكٍ ــةٍ بــني ال ــام علــى صــراعاتٍ دامي جــدت تتوجيهــا يف   ق

ث عنـه مـرةً     سوف نتحـدّ  . ة الثانية اإلبادة اليت ارتُكبت خالل احلرب العامليّ     
  .أخرى يف الفصل السابع من القسم األول هذا

فــإنّ البابــا . أمــراً متــداوالً" االعــرتاف باخلطايــا"يف تلــك الفــرتة، كــان 
ان اجملمـع                   بولس السادس كـان، قبـل ذلـك بـسنتني، قـد طلـب الغفـران، إبـّ

ـــالــ وقــد تبعــه اجملمــع، بعــد عــامٍ واحــدٍ،   . نياني، مــن اإلخــوة املنــشقّ اتيكـ
  .ةبإصدار بيانه حول احلركة املسكونيّ

االعـرتاف  "استند يوحنا بولس الثاني إىل هذه األسس القوية، وطبّق          
على خمتلف املوضوعات، فمضى إىل ما هو أبعد من اجلـدول    " باخلطايا

ثم بعـد ذلـك بـثالثني عامـاً،         ". ن بالتازار وـأورس  "احملدود الذي طلع به     
ــة الثانيــة، ســوف نتحــدّ   ث دعــا إىل إجــراء فحــص ضــمري، يف هنايــة األلفيّ

  .عنه يف الفصلني الثامن والتاسع، من القسم األول من هذا الكتاب
ولكــن، هــل يف ماضــي الكنيــسة، مَــن يــستطيع البابــا التائــب أن يــستند    

   قبل بولس السادس، قد طلب الغفران؟إليه؟ تُرى، مَن مِن البابوات، كان،
ــن اعـــرتف مِـــن  )1523-1522" (أدريـــانوس الـــسادس"كـــان البابـــا  ، آخـــر مـَ

 احلظ، وهـو آخـر بابـا غـري          ئفإنّ هذا البابا السي   : البابوات خبطايا الكنيسة  
إيطايل من عصر النهضة، قد القى مقاومةً داخل إدارته، وهو حياول القيام 

، "األفعـال البالغـة الفظاعـة    "، وقد اعرتف بـ   "لوثر "باإلصالح، استجابةً لنداء  
  .اليت كان البابوات الذين سبقوه وبالطاهتم، قد أقدموا على ارتكاهبا

، "أدريـانوس الـسادس   "ل طلب غفرانٍ حقيقي، حدث بعد طلب        وكان أوّ 
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ــة مــن اجملمــع          ــسة الثاني ــسادس، اجلل ــولس ال ــا ب ــه الباب ــتح ب ــا افت هــو م
  .1963أيلول عام اني الثاني، يف اتيكــال

 دفاعي ال يـسلّم باالعرتافـات املعلنـة، وكـان     يف ما سبق، كان يسود هنجٌ   
ــا  بــذلك تكــون  . 1832الــسادس عــشر قــد نظّــره عــام     " غريغوريــوس"الباب

. مقاومــة البــابوات للنقــد الــذاتي قــد اســتطالت أربعمائــة ومخــسني عامــاً  
ــة حمــلّ للدهــشة    ــذلك، فلــيس مثّ ــا  إن كانــت معظــم تــصرحيات ا  ،ول لباب

يوحنا بـولس الثـاني هبـذا الـشأن، قـد أثـارت مـن االحتجاجـات بقـدر مـا                     
  .أثارت من التأييد

ــا   ــاً إالّ" أدريــانوس الــسادس "مل يكــن الباب وإنّ .  لــدى املختــصني معروف
، 1978ه عـام   فـإنّ انتخابَـ   . يوحنا بولس الثاني هو الذي أعاد إليه االعتبـار        

ق يف  املغــرِ،بــاه إىل ســلفه هــذا كــان، يف بــادئ األمــر، هــو الــذي لفــت االنت  
ثــم إنّ البابــا يوحنــا بــولس . القِــدم، والــذي، علــى غــراره، مل يكــن إيطاليــاً 

ولـسوف  . الثاني سيعمد إىل ذكره كثرياً، ليدعم مبادراته يف طلب الغفـران        
، يف الوقت نفسه الذي يستشهد فيه       "أدريانوس السادس "يستشهد بالبابا   

بــا بــولس الــسادس، ليــشري إليــه بوصــفه آخــر اني، وبالبااتيكــــالــبــاجملمع 
ان لقـاءاتٍ            . بابا أملاني وهولندي    ولسوف يذكره ثالث مـرات علـى األقـل، إبـّ

عـام  " (كوبنـهاغن "، ويف   )1980عـام   " (مـاينس "يف مدينة   : له مع اللوثريّني  
  ).1996عام " (بادربورن"، ويف مدينة )1989

 ،د أرســل إىل أملانيــا، فــور انتخابــه، قــ "أدريــانوس الــسادس"كــان البابــا 
، وقــد كلّفــه )Francesco CHIEREGATI" (فرنشيــسكو كيرييغــاتي"ممثّلــه 

 البابـا   ، قاطعـاً هلـم الوعـد بـأنّ        "لـوثر "مهمة اسـتبعاد األمـراء األملـان عـن          
، وفـق التعليمـات     "كيرييغـاتي "فتال عليهم   . ة اإلصالح سيتولّى بنفسه مهمّ  

اً ، أمـام برملـان نـورمربغ، نـصّ       3/1/1523اليت كان قد تلقّاهـا مـن البابـا، يف           
للبابا أدريانوس، يعـرتف فيـه خبطـأ الكنيـسة يف التفـسّخ الـذي قـاد إليـه                   

  : لإلصالحاإلرجاء املستمرّ
حنن ال جنهل أن قد حدثت، منذ سنوات قليلة، داخـل الكرسـي             « 
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استغاللٌ للمقدسات واستهتاٌر بالوصـايا،     : الرسويل نفسه، أعمالٌ بغيضة   
وبالتايل، ال جتوز الدهـشة مـن       . ىن مشروع مسّخراً للشرّ   حبيث كان أد  

حنـن  . تسّرب املرض من الرأس إىل األعضاء، ومن البابوات إىل األساقفة         
مصّممون على بذل قصارى جهدنا، أّوالً من أجل إصالح البالط يف روما،     

وفيه سيبدأ التطهري والتجديـد،     . الذي انطلقت منه رمبا مجيع هذه الشرور      
وحنن نعترب أنفَسنا ملزمني بالقيام مبثـل هـذا         . نّ املرض انطلق منه   مثلما أ 

  ]…[. اإلصالح، بقدر ما يتمىن اجلميع، يف حتّرق، مثل هذا اإلصالح
إال أنه ال حيق ألحٍد أن يستغرب عدم قدرتنا على إلغاء مجيع هـذه              "

ويف الواقع، فإنّ املرض قـد جتـذّر عميقـاً          . التجاوزات دفعةً واحدةً  
فيجب علينا، إذن، أن نتقّدم خطوةً خطوةً، وأن نقاوم أكثر          . لواستفح

الشرور استفحاالً وخطراً، باستخدام عالجاٍت مالئمٍة، كي ال نـسّبب          
  )2 (». بلبلةً أشّد بالًء بإصالٍح متسّرع

ــه        ــاع خلفائ ــانوس الكرميــة، ســامهت يف إقن ــا أدري ــادرة الباب إنّ فــشل مب
ــسؤولياهتم    ــرتاف مبـ ــدوى االعـ ــدم جـ ــصوصاً    و. بعـ ــصّون نـ ــرف املختـ ــد عـ قـ

خمتلفــةً مــن الوثــائق البابويّــة، حــذّرت، طــوال أربعــة قــرونٍ، مــن االعــرتاف  
ة            . باخلطايا سنعرض ألكثرها صراحةً وشهرةً، وقـد وردت يف الـرباءة البابويـّ

  :1832اليت أصدرها البابا غريغوريوس السادس عشر، عام " يدهشنا"

كنيسة، االّدعـاء بـأنّ اإلصـالح    إّنه لقّمةُ العبث واإلهانة حبّق ال « 
والتجديد قد باتا ضروريَّني هلا كي تضمن بقاَءها وتقّدمها، كما لو كنا            
نستطيع أن نعتقد أّنها هي أيضاً كانت قابلة إّما لضعٍف، وإّما جلهـٍل،             

  )4 (». وإّما ألّي تشويٍه من هذا القبيل
دَ إىل فكـرة  إنّ اإلقرار خبطأٍ أو بضعفٍ يف الكنيـسة، مـن شـأنه أن يقـو          

. ا كان اإلصالح خطرياً، وجب أن نتحاشى االعـرتاف باخلطـأ           وملّ: اإلصالح
ولكنّ . قد يبدو مثل هذا التفكري مشوّهاً، إذا ما صيغ مبثل هذه العبارات           
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ذلك كان حقّاً موقف النهج الدفاعي يف القرن التاسع عشر، الذي امتثل             
سـوف نقتـصر علـى      . بأمانةٍ لتوجيهـات البابـا غريغوريـوس الـسادس عـشر          

مثالٍ واحدٍ، بني أكثر األمثلة وضوحاً، وهو يتعلّق مبـسألة جتـارة الرقيـق              
، هــذه املــسألة )الــيت ســنتحدّث عنــها يف القــسم الثــاني مــن هــذا الكتــاب (

الـــيت اعتُـــربت، بـــل قُـــدِّمت، علـــى مـــا يف ذلـــك مـــن غرابـــةٍ ال تـــصدَّق، يف 
ــحيفة  ــا "صـ ــيفيلتا كاثوليكـ ــود ل ،1"شـ ــةٍ تعـ ــام  يف مداخلـ ــفها 1865عـ ، بوصـ

  )4". (املفهوم األخالقي للعبودية"
طـــوال قـــرونٍ، مل يُبـــدِ البـــابوات كـــبري اهتمـــامٍ مبـــسألة جتـــارة الرقيـــق،    

ــا    ــصال يف أمريكـ ــرب االنفـ ــأة حـ ــها فجـ ــذه  . الـــيت أيقظتـ ويف حـــني كانـــت هـ
احلـــرب متـــزّق أمريكـــا، وكـــان الـــرأي العـــام األوروبـــي قـــد بـــدأ يـــشمئزّ مـــن  

 وكـــان مـــؤمتر -" كـــوخ العـــم تـــوم"ارتـــه قـــراءة كتـــاب  بعـــد أن أث-العبوديـــة 
ــا بيـــوس الـــسابع  (يينا ــــ ــا، ) حتـــت تـــأثري ضـــغوط مارســـها البابـ قـــد أداهنـ

ــى أنّ        ــربهنَ علـــ ــسعى ألن تـــ ــت تـــ ــسوعيّني كانـــ ــاء اليـــ ــة اآلبـــ ــإنّ جملـــ فـــ
ــ ــا   العبوديـّ ــت فيهـ ــا روعيـَ ــا، للحـــق الطبيعـــي، إذا مـ ة ليـــست منافيـــةً يف ذاهتـ

 حيـــقّ توجيـــه أيّ لـــومٍ ملـــن كـــانوا قـــد   وقـــد أكّـــدت أنـــه ال . بعـــض الـــشروط
اســـتفادوا منـــها حتـــى ذلـــك احلـــني، يف املنـــاطق الـــيت كـــان فيهـــا القـــانون    
جييزهـــا، وال توجيــــه أيّ لـــومٍ للبــــابوات الـــذين مل يُقــــدِموا علـــى إدانتــــها     

  :وقد خلُصت اجمللة إىل النتيجة التالية. باملطلق

 احلقوق الطبيعّية،   عالَج قضية الرقيق، ال جيوز جتاوز حدود      عندما تُ « 
 ينتهي بصاحبه إىل القول بأنّ الكنيسة وتعاليمها قد         رتكب خطأ حىت ال يُ  

  ». اّتحدت يف ممارساٍت ظاملة
وقـد قوبلـت بأقـصى    . ة تارخييّـ ة مراجعةٍ، أيّلذلك مل تقُمْ، طوال قرونٍ  

                                                 
ا بيوس التاسع، كأداة الباب) 1850(، أسسها عام "شيفيلتا كاثوليكا"إن اجمللة الكاثوليكية اإليطالية  1

وهي، حتى اليوم، أداة اتصال غري . اتصال يف خدمة البابوية، وكلّف بإدارهتا مجعية اآلباء اليسوعيني
 )الناشر (.اتيكانــرمسية، ختضع لرقابة أمانة سر ال
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سوف نرى، يف الفـصل     .  من املقاومة، املراجعات اليت فرضها التاريخ      درجةٍ
يف دوران  "ليليو، يف القـسم الثـاني مـن هـذا الكتـاب، أنّ كتابـه                اخلاص بغا 

، وأنّ  1757 عـام    ، مل يُسحب من قائمة الكتب احملرّمة إالّ       "العالَم السماويّ 
  .1822 عام ة إالّه مل يُسمح بطباعتها يف الدولة البابويّفاتِمؤلّ

د اً من أشكال املمانعة يف االعرتاف بأخطـاء املاضـي، قـ           إنّ شكالً خاصّ  
ــسة        ــرتاك الكنيـ ــال دون اشـ ــسيحيّة، وحـ ــائس املـ ــائر الكنـ ــال سـ ــر حيـ ظهـ

وإذا مـا اعتُـرب تـاريخ       . ةة يف املرحلة األوىل من احلركة املسكونيّ      الكاثوليكيّ
، كما يُجمِـع    1910اإلرسايل عام   " إدنربة"والدة هذه احلركة، انعقاد مؤمتر      

ة مل تلتحـق بـه      يّـ خون، فإنّنا نالحـظ أنّ الكنيـسة الكاثوليك       على ذلك املؤرّ  
 بعــد ذلــك بنــصف قــرنٍ، يف مطلــع الــستينيّات، أي بعــد تــشكيل أمانــة   إالّ

اني اتيكــ ـالـ ، وتأييـد اجملمـع   )1960عـام  (ني  حاد املـسيحيّ  السر من أجل اتّ   
  ).1964عام (ة لبيانه حول احلركة املسكونيّ

ـر مــشاركة الكنيــسة الكاثوليكيّــ      ة يف احلركــة إنّ اخلــشية مــن أن تُعتبـَ
تها يف االنقسامات اليت كان يُرجـى إصـالحُها،        كونية، اعرتافاً مبسؤوليّ  املس

  .كما سنرى يف الفصل التايل ،قد سامهت أيضاً يف هذا التأخري
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@+  

   كانوا السبّاقنييّونالربوتستانت

ـــخ أوّالً يف األوســــاط   ســــنرى هنــــا أنّ االعــــرتاف باخلطايــــا قــــد ترسـّ
ــسة الكاثوليك  ــستانتيّة، وأنّ الكني ــد    الربوت ــؤخّرة، وق ــت طــويالً يف امل ــة ظلّ يّ

بــل . ةة الخنراطهــا يف احلركــة املــسكونيّ تــزامن ذلــك مــع مقاومــة البابويّــ 
ــا تعلّمتـــه    ــا كـــان أوّل وأعظـــم مـ يـــسعُنا أن نقـــول إنّ االعـــرتاف باخلطايـ

سنرى، كلّمـا تقـدّمنا يف هـذا    . ةة من اهتدائها إىل احلركة املسكونيّ    البابويّ
ــولس   ــا بـ ــق، أنّ يوحنـ ــادراتٍ    الطريـ ــى مبـ ــثريةً، علـ ــرّاتٍ كـ ــدم مـ ــاني أقـ الثـ

ه يف هــذا  أســالفِوتــصرحياتٍ، تعــارِض تلــك الــيت كــان أقــدم عليهــا بعــضُ  
ان زيارتـه كنـائس          (القرن، وأنّه فعل ذلك أحياناً       كما فعل عنـدما مـدح، إبـّ
وهــو يرمــي بــصراحة إىل إحــداث فــسحة ) ةأخــرى، روّاد احلركــة املــسكونيّ

  . لُغمت بقصد حتاشي لقاءاتٍ اعتُربت خطريةً، كانت يف السابق قدلقاءٍ
ة، مبناسـبة            كان أسـاقفة الكنيـسة األنكليكانيـة قـد أكّـدوا بـصورة رمسيـّ

ــاد مـــؤمتر  ــام )LAMBETH" (ملبـــث"انعقـ ــة االنقـــسام 1920، عـ ، أنّ خطيئـ
حنن هنا أمـام إحـدى أوىل الوثـائق         : قائمةٌ، وقد ارتكبتها مجيع الكنائس    

ة، الـيت تعـرتف فيهـا إحـدى الكنـائس بنـصيبها             يف تاريخ احلركة املـسكونيّ    
  :من املسؤولية

جيدر بنا أن نبحث يف املاضي عن أسباب االنقسام، وهي، بالتأكيد، ال            « 
إال أنّ أحداً ال يـستطيع أن ينفـي أنّ          . تّتسم بالبساطة وال باملالمة الكاملة    

ة يف  لرئيـسيّ األنانية والطموح وفقدان احملّبة بني املسيحّيني، كانت العوامل ا        
خلق هذا الوضع املعقّد، وأّنه يتوجب علينا بصورٍة خاّصٍة، أن ننسب أيـضاً             
إىل األسباب نفسها، فضالً عن التغاضي األعمى عن خطيئة االنقسام، انقسام           
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حنن نقّر بأنّ هذا الوضع من انقطاع الوحدة، هو مناٍف إلرادة اهللا،            . املسيحّية
 يف التشويهات اليت أحدثناها  ، من املسؤولّية  ونريد أن نعترف يف صدٍق بنصيبنا     

  )5 (». يف جسد املسيح، ويف العقبات اليت انتصبت أمام عمل روحه
ــوزان، عــام  " (إميــان ودســتور "، دعــا مــؤمتر  بعــد ســبع ســنواتٍ  ، )1927ل

ة كانـت مـذّاك حاضـرةً        الكنـائس األرثوذكـسيّ    ذلـك بـأنّ   (الكنائس املشارِكة   
  :امات املاضي بفكرٍ تائبإىل التحديق يف انقس) أيضاً

غريهم . يرى البعض أنّ ما من انقساٍم حدث يف املسيحّية دون خطيئة          « 
 وملختلف  ،يرى أنّ االنقسامات كانت النتيجة احملتومة ملختلف مواهب الروح        

ن حيّدقون يف انقـسامات  ْين، يقف رأي مَ وبني هذين الرأيَ  . تفسريات احلقيقة 
حساٍس حاّد بالرمحة اإلهلّية اليت جعلت قضية اهللا        املاضي بروٍح تائبٍة وأمل، وبإ    

  )6 (». ما بسبب هذه االنقساماتم يف العامل، على الرغم، ورّبتتقّد
وكــان قبــل ذلــك  . كــان الكاثوليــك قــد دعــوا إىل هــذا املــؤمتر يف لــوزان  

سـتوكهومل،  " (حيـاة وعمـل   "بسنتني، قد انعقد مـؤمتر مماثـل، هـو مـؤمتر            
ــام  ــه ، وقـــد كانـــت الـــ )1925عـ ــم لالشـــرتاك فيـ ــا . دعوة وُجِّهـــت هلـ ويف كلتـ

 حــال، كــان هــذان الرفــضان قــد علــى كــلّ. احلــالتني، كــان جــواهبم الــرفض
ــدئيٍّحتــوّال إىل موقــفٍ  ــرَ ، مب ــا بيــوس    وجــد تربي ــراءة الباب ه الكامــل يف ب

ة إىل ، اليت كـرّرت الـدعوة التقليديّـ   )1928عام " (روح املوتى"احلادي عشر،  
ــشقّ  ــات   ": "األب املــشرتك"عــودة إىل ني للاإلخــوة املن ــو، إذ ينــسى اإلهان فه

  )7. (" حنانه الكرسي الرسويل، سيستقبلهم بكلّاليت أُطلقت ضدّ
اهتا، كانـت الكنيـسة     وهكذا، بينما كانت سـائر الكنـائس تعـرتف مبـسؤوليّ          

وكــان بــني منظّمــي . ة تــشري بيــدها إىل أخطــاء اآلخــرين وحــسبالكاثوليكيّــ
، )SOBERBORN" (سـوبربورن "ستوكهومل، الدكتور   يف  " حياة وعمل "مؤمتر  

اللـوثري، الـذي كـان كـثرياً مـا أحلّ مـن أجـل مـشاركة                 " أوبـساال "وهو أسقف   
، وضع البابـا يوحنـا      1989وخالل زيارته للسويد يف حزيران عام       . الكاثوليك

، بــروحٍ "أوبــساال "ةبــولس الثــاني، باقــةً مــن الــورود علــى قــربه، يف كاتدرائيّــ   
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، كــان البابــا قــد زار األمكنــة  "اإدنــرب"، يف 1982ويف حزيــران عــام . )8(تائبــةٍ 
ة  أنكليكانيّـ  مـاتٌ ، مؤمتر إرسايل، شاركت فيه منظّ     1910اليت انعقد فيها، عام     

  . غائبني عنه- بالطبع -ة، ولكن الكاثوليك كانوا ة وإجنيليّولوثريّ
اتّخــذ ة الثانيــة،  خــالل احلــرب العامليّــ  ،بعــد أشــكال املعانــاة الرهيبــة   

. ة، وجهــاً أكثــر تــصميماً  االعــرتاف باخلطايــا يف حقــل احلركــة املــسكونيّ    
ل ، وكــان أو1948ّوإلــيكم العبــارات الــيت صــاغه هبــا مــؤمتر أمــسرتدام عــام    

  :مؤمترات جملس الكنائس العاملي
حنن ننتمي لكنائس مسيحّية مل تتفاهم زمناً طويالً، وتبادلـت التجاهـل            « 
خطأة كلّنا بشٌر،   . لداٍن، كثرياً ما حاربت بعضها بعضاً     حنن خرجنا من ب   . والتشهري

  )9 (». اها اهللاحنن ال نتجاوب مع الربكة اليت منحنا إّي. وورثة خطايا أجدادنا
هذا املوضوع بلغ مرحلة النضج إبّان املـؤمتر الثـاني جمللـس الكنـائس              

  :1954عام ) EVANSTON" (انستونــإي"العاملي، الذي عُقد يف 
 قد منحنا أيضاً وعياً جديداً للخطيئة اليت َتِسم حالة االنقسام         إنّ اهللا « 

ولكـن  . ويف هذه احلياة، لن ميكَننا البّتةَ التنّصل من إمثنـا         . اليت ورثناها 
وإّننا، حىت عنـدما    . يسعنا أن نتوب عن اخلطيئة، عندما تتكّشف أمامنا       

ّرطون على حنٍو آٍمث    نا متو ننجز ما نعتربه واجباً، يتوّجب علينا أن نتذكّر أنّ        
 وأّنه ال يـسعنا تربئـة       - حىت لو مل تكن من فعلنا بالكامل         -باخلطيئة  

إنّ االعتراف بالوحدة يف املـسيح يفتـرض        . ذواتنا من خطيئة االنقسام   
 جيب علينا مجيعـاً أن      ]…[. االعتراف بالتضامن مع إخوتنا يف اخلطيئة     

إّنها ليـست   .  انقساماتنا نكون مّتحدين، أقلّه من أجل التفكّر بتوبٍة يف       
التوبة اليت جيب علينا أن نتوقّعها من اآلخرين، ولكنها التوبة اليت جيب أن             
نشعر هبا حنن بالذات، أّياً كان الثمن، حـىت لـو مل يكـن اآلخـرون         

إنّ التوبة احلقيقّية هي االعتراف أمـام اهللا بأّننـا          . مستعّدين لالقتداء بنا  
ى يف حبال شرٍّ ليس بوسعنا التخلّص منـه،         أخطأنا على حنٍو أوقَعنا أسر    

  )10 (». حبيثُ ِبتنا غَري قادرين على شفاء أنفسنا من انقساماتنا
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ــرّ ـــ   ةًمـ ــة الكاثوليكيّ ــوة املقاربـ ــيس قـ ــسعنا أن نقـ ــرى، يـ ــ أخـ ة ة والبابويـّ
 صـاغها جملـس الكنـائس       لالعرتاف باخلطايا، إذا ما قارنّـا بـني نـصوصٍ         

ــه ألســـاقفة العـــامل توجيـــه اجمل ورد يف بـــنصٍّالعـــاملي،  مـــع املقـــدس، املوجـّ
  :20/1/1949، نُشر يف "احلركة املسكونيّة"أمجع، حول 

سيمنع األساقفة حبنكٍة وبإحلاٍح حقيقّي، وهم يبـسطون تـاريخ          « 
اإلصالح واإلصالحّيني، حدوث مبالغٍة يف إبراز أخطاء الكاثوليـك، أو          

ضوء بطريقٍة مفرطـٍة،    املبالغة يف إخفاء أخطاء اإلصالحّيني، أو تسليط ال       
على عناصر طارئة، حبيث يغيب تقريباً عن النظر ما هو جوهرّي، وهـو             

  )11 (». ختاذل اإلميان الكاثوليكي
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#+  

  البابا يوحنا الثالث والعشرون يصحّح الصلوات

ــا        ــى صــالتني، كانت ــا الثالــث والعــشرون تعــديالً عل ــا يوحن أدخــل الباب
 ك طريقــة يف االعتــذار عــن إهانــاتٍ  وكانــت تلــ . تُهينــان اليهــود واملــسلمني 

 اني الثاني، من زاويةٍ   اتيكــالوقد شاء أن يواجه اجملمع      .  يف القِدم  مغرِقةٍ
" بيــا"وأعطـى الكردينـال   . ، العالقـات مـع اإلخـوة املنــشقّني واليهـود    جديـدةٍ 

)BEA(1 ٍكـي حيـصل، بعـد    - ومنحه السلطة الضرورية لـذلك   - تعليمات 
قــة هبــذين املوضــوعني، الــيت ة الكــربى املتعلّمعيّــوفاتــه، علــى البيانــات اجمل

ــها يف الفــصل        ــضمّ االعــرتاف باألخطــاء الــيت سنتــصدى ملعاجلت ــت ت كان
  .اني الثانياتيكــالاخلامس حول اجملمع 

  :ودـاليه
وضـعه  ) 12 ( مجيـلٍ  ، ذلـك هـو عنـوان كتـابٍ        "اليهود الدُّهاة إخـوةٌ كبـار     "

ومـا، واحلليـف الكـبري آلخـر     ، وهو حاخـام ر )Elio TOAFF" (طوافإيليو "
، "هاةاليهـود الـدّ  . "ةة والكاثوليكيّـ البابوات، يف مسرية التقـارب بـني اليهوديّـ       

ــارات الــيت تــصف هبــا الــصالة الكاثوليكيّــ      ة يــوم اجلمعــة  تلــك كانــت العب
، هـي العبـارة الـيت وصـفهم        "إخـوة كبـار   . "1960العظيمة، اليهود، حتى عام     

  .1986 يف كنيس روما، يف شهر نيسان عام هبا البابا يوحنا بولس الثاني،
، بتعديل هـذه الـصـالة،       واحدٍ اً يف آنٍ  هذا القرار الصغري، والعظيم جدّ    

  ):Agostino BEA" (أغستينو بيا"رواه الكـردينال 

يف هذا اليوم، خالل الصالة الرمسّية، أعطى البابا، على حني غّرة،           « 
                                                 

وقد أصبح . كان هذا الكردينال اليسوعي عميق اإلميان بصحة اندماج الكنيسة يف احلركة املسكونية 1
 . أول رئيس ألمانة سرّ وحدة املسيحيني1960عام 
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اليهود، عن الصفة املزعجـة     األمر بالتخلي يف الصالة الشهرية اخلاصة ب      
، اليت تبدو بالغة األذى حىت اليوم، حىت لـو عنـت يف اللغـة               "الدُّهاة"

وقد حّركـت   ". غري املؤمنني : "الالتينّية القدمية اليت تعود إليها، ببساطة     
  )13 (». هذه املبادرة الرأي العام اليهودي وأثارت آماالً كبرية

لثالث والعشرين، جيب أن نتـذكّر  كي ندرك أبعاد مبادرة البابا يوحنا ا     
ة القدمية من أجل اليهـود، املـسؤولني عـن قتـل          هذه الصالة الكاثوليكيّ   أنّ

  :املسيح، كانت ال ختلو من هول

لُنصلِّ من أجل اليهود الدُّهاة، كي يزيل الرّب إهلُنا احلجاَب الذي           « 
  .يغطّي قلَبهم، فيعترفوا معنا برّبنا يسوع املسيح

القدير واألزيلّ، الذي ال ينبذ، يف رمحته، اليهود الـدُّهاة،          أّيها اإللُه   
استجب للصلوات اليت نرفعها لك بشأن عمى هذا الشعب، كي يعترَف           
بنور احلقيقة الذي هو املسيح، وينعتَق أخرياً من ظلماته، بشفاعة املسيح           

  ». يسوع رّبنا نفسه
 الــذي أقــرّه الــيت أُدخِلــت يف مــنت كتــاب الــصالة ( الــصالة اجلديــدة إنّ

هــا مــن ختتلــف اختالفــاً كــبرياً عنــها، وتبــدو وكأنّ ) البابــا بــولس الــسادس 
  : آخرصياغة شعبٍ

كـي  : لُنصلِّ من أجل اليهود، الذين كانوا أّول َمن كلّمهـم اهللا          « 
  ». يتقّدموا يف حمّبة امسه ويف األمانة لعهده

ــاء صــفة    ــدّ"مل يكــن إلغ ــذي شــاءه البا   "هاةال ــد ال ــد الوحي ــا ، التجدي ب
اً، فثمّة عبارة أخرى، مهينة حقّ    . يوحنا الثالث والعشرون، يف صاحل اليهود     

 هوالً من تلـك الـواردة يف صـالة يـوم اجلمعـة العظيمـة، كانـت                  ما أشدّ وربّ
د مـن أصـلٍ        . تلى يف صالة العماد   تُ ب  يهـودي، كـان يتوجّـ   عنـدما كـان املعمـَّ

ــتلفّظَ    ــل، أن ي ــاهن احملتفِ ــى الك ــدعاء عل ــعٍانظــر: " هبــذا ال ــر  هبل  إىل املك
  .1960فأُلغيت هذه العبارة عام ". اليهودي



 29

ة قرار يوحنا الثالث والعشرين هذا، جيدر بنا أن         من أجل إدراك أمهيّ   
ــذكّر أنّ ــارة   نت ــدّ " هــول هــذه العب ــود ال ــد    "هاةاليه ــات ال يُطــاق بع ــد ب ، وق

 احملرقة، كان قد أُخضع للبحث يف عهد البابا بيـوس الثـاني عـشر، ولكـنّ                
ـــوقــــد صــــدر بيــــانٌ.  مل حيــــدث آنــــذاكشــــيئاً ة الطقــــوس يف  مــــن مجعيـّ

ــح أن10/6/1948ّ ـــ ، أوضـ ــة الالتينيّ ــاء"ة  الكلمـ ــساطة  "دهـ ــت تعـــين ببـ ، كانـ
 املعنـى  وكـان هـذا الـشرح يـوازي هـذه الـصالة هـوالً، ألنّ         ". انعدام اإلميـان  "

ة، كان وارداً بالضبط من مثيله يف الطقس الالتيين،         املهني للعبارة العاميّ  
راً للتأثري الذي   فنرى هنا ما يشبه مثالً مصغّ     : و غري املؤمن أو الكافر    وه

  .مارسته القطيعة بني الكنيسة والكنيس، يف نشأة الالسامية
جـول  " يهودي فرنسي، هو      تعديل هذه الصالة قد لفت انتباه مؤرّخٍ       إنّ
فطلــب . ة، الــذي كــان قــد فقــد زوجتــه وابنتــه يف املعــتقالت النازيّــ "إســحق
 حول ضـرورة    رةً، فسلّم البابا مذكّ   13/6/1960 البابا، فاستُقبل يوم     مقابلةَ

جلنــة "، واقــرتح إنــشاء "إعــادة النظــر يف التعلــيم املــسيحي بــشأن اليهــود  "
ر يف ذلك، وعنـدما     ه كان قد فكّ   فبلّغه البابا أنّ  ". تُعنى بدراسة هذه املسألة   

مـن  : "، أجابـه  "فُتـات مـن األمـل     "ما إذا كان حيـقّ لـه توقّـع          " إسحق"سأله  
  )14. ("ك ما هو أكثر من األملحقّ

يف إثر هذا اللقاء، نضجت لدى البابا يوحنا الثالث والعـشرين، فكـرة             
لّم هـذا   18/9ويف . اني باملسألة اليهوديـة اتيكــالضرورة اهتمام اجملمع   ، سـَ

  ).BEA" (بيا"امللف إىل الكردينال 
ق بــاليهود نص املتعلّــللمجمــع، الــ" بيــا"لــذلك، عنــدما قــدّم الكردينــال 

ــسكونيّ     ( ــة املـــ ــول احلركـــ ــط حـــ ــن املخطـــ ــع مـــ ــصل الرابـــ ، يف )ةأي الفـــ
ــث      19/11/1963 ــا الثالــ ــا يوحنــ ــلطة البابــ ــستند إىل ســ ــه أن يــ ــيح لــ ، أُتــ

  : قبل مخسة أشهرفّيوالعشرين، الذي كان قد تو

خالل شهر كانون األّول من العام املاضي، طَرحُت كتابةً علـى           « 
، وبعد أّياٍم قليلةٍ  . العشرين هذه املسألة اليهودية كلّها    البابا يوحنا الثالث و   

  )15 (». أعرب قداسُته عن موافقته الكاملة
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  :اإلخوة املنشقّون
ــة املــسكونيّ   املراجعــة التارخييّــ إنّ ــشأن احلرك ــا   ة ب ة، كمــا أجراهــا الباب

ني، يوحنا الثالث والعشرون، بدأت بالدعوة الـيت خـصّ هبـا اإلخـوة املنـشقّ              
اني الثاني، وبإنشاء أمانة السرّ من      اتيكــال مراقبني للمجمع    كي يرسلوا 

تهم وبتقـديم   وقد كلّفـت بدراسـة قـضيّ      ). 1960عام  (ني  أجل وحدة املسيحيّ  
  . للمجمع بشأن احلوار من أجل الوحدةاقرتاحٍ

ففـي  . كان تفكري يوحنا الثالـث والعـشرين يف الـشأن املـسكوني، قـدمياً             
 رســـويل، وكـــان يومـــذاك يف بـــصفة زائـــرٍ" صـــوفيا"، إذ كـــان يف 1926عـــام 

  : أرثوذكسياخلامسة واألربعني، كتب لشابّ
حنن نشترك  . إنّ الكاثوليك واألرثوذكس ليسوا بأعداء، بل إخوة      « 

. يف اإلميان الواحد، ونشترك يف األسرار ذاهتا، وخصوصاً يف القربان ذاته          
ين كنيسة  لسنا منفصلني إال بسبب بعض املالبسات اليت تدور حول تكو         

فلنـنَس  . والذين سّببوا هذه املالبسات، ماتوا منذ قرون      . املسيح يسوع 
اخلالفات القدمية، ولنسَع، كلٌّ من موقعه، يف االرتقـاء بإخوتنـا حنـو             

وفيما بعد، وإن كّنا قد سـلكنا       . األفضل، إذا ما قّدمنا هلم مثالَنا الطّيب      
ف كلّهـا جمتمعـة     دروباً خمتلفةً، سنلتقي يف وحدة الكنائس، كي تؤلّ       

  ». كنيسة سّيدنا يسوع املسيح، احلقيقّية والواحدة
ر ظهـوره باسـتمرار، يف      هذا املفهوم سيتكرّ  ": لننسَ اخلالفات القدمية  "

ولكـن يوحنـا    . نصوص يوحنا بولس الثاني، املتعلقة مبنح الغفران وطلبه       
بـل  الثالث والعشرين كان، بفضل اخلربة املسكونية الواسعة اليت مجعها ق        

 بشأن موقف   ، علينّ  ذاتيّ أن يصبح بابا، مقتنعاً أيضاً بضرورة إجراء نقدٍ       
ــأربع   . نيالكاثوليــك العــدواني مــن ســائر املــسيحيّ    ــا ب ــل أن يــصبح باب وقب

الكنيــــسة " عُقـــد حــــول  ث عــــن هـــذا املوضــــوع يف مــــؤمترٍ ســـنوات، حتــــدّ 
ــ ــة واألرثوذكــسيّالكاثوليكيّ ــوس العا "ةة اليونانيّ ــا بيّ شــر يف ، يف معهــد الباب

  :البندقية، مستخدماً العبارات التالية
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إنّ طريق الوحدة ملختلف الكنائس املسيحّية، هو احملّبة، اليت قلّمـا           « 
تقّيدنا هبا، مع ذلك، يف هذه الكنيسة ويف تلك، دون أن تكون هناك نّيةٌ              

  )17 (». سّيئةٌ، ولكّننا أسأنا كلّنا إساءةً كبريةً إىل الكنيسة وإىل النفوس
 ســنذكر مجلــةً. ميــع يعلمــون مــا الــذي فعلــه عنــدما انتُخــب بابــا واجل

ــ() Roger SCHUTZ" (روجيــه شــوتز"ه، األخ  وفاتِــخــصّ هبــا، قبيــلَ س مؤسّ
 ةٍ وصــيّأيّ: "، الــذي كــان قــد ســأله )TAIZÉة يف تيزيــه اجلماعــة املــسكونيّ

ن كـان حمقّـاً،         ال نبحـثنّ  "؛  "ترتك لنـا يف تيزيـه؟      ن كـان خمطئـاً، وعمـّ  عمـّ
وإذ !". أنتم يف الكنيسة، فامـضوا يف سـالم       : "وهذا القول !". فلنتصاحلولكن  

كانت مجاعته من منـشأ بروتـستانيت، مـع         (كان األخ روجيه يزداد إحلاحاً      
!" إذن، حنن كاثوليك  ): "أهنا كانت منفتحة على الكاثوليك وعلى اجلميع      

  )18!" (نعم، مل نعد منفصلني: "صرّح له البابا
  :اإلسالم

هــا ، مل تُعــرف كــثرياً، ولكنّا الثالــث والعــشرون أيــضاً إشــارةًأطلــق يوحنــ
ه طــوال ذات قيمــة، يف اجتــاه اإلســالم، وكــان قــد أُتــيح لــه أن يعرفــه وحيبّــ

وههنا أيضاً، تُرمجت اإلشارة،    . السنوات اليت قضاها يف صوفيا واسطنبول     
 وكانـت هـي الـصالة الـيت تُتلـى كـلّ           .  يف صـالة   كما يف حال اليهود، بتعديلٍ    

من أجل تكريس البشريّة لقلـب      األول،   عام، يف األحد األخري من تشرين     
: ، ألغَتْ روما هذا املقطع من هذه الـصالة        18/7/1959ففي  . يسوع األقدس 

) 19. ("ة واإلسـالم ن تلفّهـم حتـى اآلن ظلمـات الوثنيّـ    وأنت مَلِك مجيع مَ "
ة التحيّـ ومبناسبة احلديث عن هذا التجديد، وجب التذكري، يف ما بعد، ب           

احلارة اليت وجّهها البابا يوحنا الثالث والعشرون من اجلزائـر العاصـمة،            
ان زيارتـه هلـا عـام        ") أبناء الوعد، أبناء إسـرائيل    "ولـ" (مجاهري العرب "لـ إبـّ

  .، يوم كان سفرياً يف باريس1950
وهكــذا ســلك يوحنــا الثالــث والعــشرون هــذا الطريــق، الــذي كــان مــن   

ر الـصلوات، خطـ        : ىل طلـب الغفـران    شأنه أن يقود خلفاءه إ      اوهـو، إذ طهـّ
ــا   - ةً وكانــت أكثــر اخلطــوات أمهيّــ  -اخلطــوة األوىل  ــاه الباب  حنــو مــا مسّ

  ".ةتطهري الذاكرة التارخييّ"يوحنا بولس الثاني 
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$+ 

  البابا بولس السادس يطلب الغفران ومينحه

زيــة القنــاطر املركيف هنايــة األلفيــة،  ،عليهــاهنــاك ثالثــة أعمــدة تقــوم 
  : الذي جتريه اليوم الكنيسة الكاثوليكية،لفحص الضمري

جــرى يف املــؤمتر األول جمللــس الكنــائس  الــذي " االعــرتاف باخلطايــا"
  )1948أمسرتدام، عام (العاملي 

ــران  " ــب الغف ــه   ، "نيمــن اإلخــوة املنــشقّ  طل ــام ب ــذي ق ــا بــولس  ال الباب
ــان   ــسادس، إبّ ــاحال ــة مــن اجملمــع    افتت ــسة الثاني ــ اجلل ـــال اني يكاتـ

 )1963أيلول عام (الثاني 
البابا يوحنا بولس الثاني، يف رسالته إىل الكرادلـة،    هها  اليت وجّ  "دعوةال"

 )20. (من أجل إعادة النظر يف تاريخ الكنيسة، 1994يف ربيع عام 
 أهــمّيف املطلــق، هــي،  دهتا نــصوصٌ كــالً مــن هــذه احملطــات قــد حــدّإنّ

يعـود أحـدها    . صف الثاني من هذا القرن    املتّخذة يف الن  ة،  املواقف املسيحيّ 
ــا  ــسادس، وهــو   إىل الباب ــولس ال ــلّ ب ــصر ك ــة    خيت ــشأن املراجع ــه ب ــا فعل  م
ــ ــزجّ الكنيـــسة الكاثوليكيّـــ  إنّ. ةالتارخييـّ أكثـــر ة يف مدرســـة  هـــذا الـــنص يـ
 حامســةً ويقــدّم مــسامهةً  هبــذا الــشأن،  اًة غنــىً فكريّــ  املــسكونيّاخلــربات

يوحنــا للــشجاعة الــيت حتلّــى هبــا س ؤسّــللمواقــف املتّخــذة يف اجملمــع، وي
  .من ثالثني عاماً، عندما عاود املبادرة، بعد ذلك بأكثر بولس الثاني

م البابـا بـولس الـسادس    تكلّبعد انتخابه بثالثة أشهر، ،  29/9/1963يف  
  :هبذه العبارات يف كنيسة القديس بطرس

ة هم املسيحيّ إىل املندوبني الذين أرسلت   ،  نوّجه كلمتنا يف احترامٍ   هنا،  « 
ـ  لني إىل هذه اجلمعيّ   بصفة ممثّ ،  ةاملنشقّة عن الكنيسة الكاثوليكيّ    ، ةة الرمسّي

إلينا ب  جيب أن ُينسَ  إن كان مثّة خطأ ما،       ]…[. ون مراقبني والذين يسمّ 
 الغفران مـن اهللا يف      ، بسبب ذلك  ،هذا االنفصال، فنحن نطلب   يف أصل   
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ويف ما يتعلق بنا،    .  أسأنا إليهم  ناأّنوأيضاً من اإلخوة الذين يرون      اّتضاع،  
لقاء اإلساءات اليت ُوجِّهـت إىل الكنيـسة        ون ملنح الغفران    نا مستعدّ فإّن

بفعل السلسلة الطويلة من    تها  لَة، وللتغاضي عن اآلالم اليت حتمّ     الكاثوليكّي
  )21 (» .اخلالفات واالنقسامات

س، علـى   علّق البابـا بـولس الـساد      ،  17/10يف  وبعد ذلك بعشرين يوماً،     
يف مكتبتـه   عندما استقبل املراقبني املنـدوبني إىل اجملمـع،         تصرحيه هذا،   

 أبرز ما فيـه مـن تـصميم       ه  أنّ، إذ   ة التصريح فجاء التعليق بأمهيّ  . اخلاصة
  :على اعتباره مثاالً يُحتذى وبرنامجَ عمل

إىل ،  شـيءٍ وجلأنا قبل كـلّ  ،  29/9لقد جتّرأنا، يف خطابنا بتاريخ      « 
وهنبه ه حّق نطالب به من أجلنا،       إّن. املتبادل إن أمكن  يحي،  الغفران املس 
إن كانـت مطالبـة     ،  االطمئنـان  إىل هذا     أرواحنا حباجةٍ  إنّ. لآلخرين

  ذلـك شـأنٌ    الً، ألنّ أّو. ، وحماورات صـافية   بإحداث عالقات صداقةٍ  
فإذا كنت تقرِّب قربانك إىل املذبح وذكـرَت        ": مسيحي؛ يقول الرب  
ليك شيئاً، فدع قرباَنَك هناك عند املذبح، واذهْب        أنّ هناك ألخيَك ع   

  )24-23: 5مّتى ( ."أّوالً فصاحلْ أخاك، مثّ عد فقّرب قربانك
أن ننظر ال إىل املاضي،     : هو أفضل السبل  بالنسبة إلينا،    ذلك،    إنّ مث"
هناك من سيستطيعون، بـل     . لكن إىل احلاضر، وخصوصاً إىل املستقبل     و

نؤثر اآلن أن نركّـز     .  حول التاريخ املاضي   ون للقيام بدراساتٍ  سيضطّر
حنـو  حنن نلتفت   . بل على ما جيب أن يكون     ال على ما حدث،     انتباهنا  
  )25 (» .هقَ جيب أن حنقٍّمله، وح جيب أن نلَدجديٍد

جــوء إىل استــشهاد بالــشاعر   يف هــذا الــسياق، هــو اللّ مــا هــو مــدهشٌ 
علـى أن  ه الدليل   إنّ. حيتجاور مع االستشهاد باملسي   ،  "هوراشيوس"الالتيين  
ليها حداثـةً، وهـذا مـا       أكثر ممثّ  حتى وال لدى     -ي  ة ال تريد التخلّ   البابويّ
 عـــن تقليـــدها الثقـــايف -دون أدنـــى شـــك، البابـــا بـــولس الـــسادس  كانـــه، 
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ــدَر بعــض الكلمــات الغريــب    ! واإلنــساني  فــإنّ: وهــو الــدليل أيــضاً علــى قَ
الفـن  "من ديوانه   دي عشر    يف البيت احلا   ،تُحيلاليت  " هوراشيوس"كلمات  

قـد اكتـسبت شـرفاً يف هـذا     ة، إىل التـسليم بالتجـاوزات الـشعريّ   ، "الـشعري 
البابوي، وأصبحت الصيغة اليت اعتمـدها األسـاقفة البولونيـون          يح  رالتص

من أجل حتقيـق    األساقفة األملان،   اني،  اتيكــالليخاطبوا، يف آخر اجملمع     
 هــذه الــصيغة ا بــولس الثــانييوحنــوسيــستخدم . املــصاحلة بــني شــعبيهما

ة، د تبشريه الثابت بـالغفران، يف حقـل احلركـة املـسكونيّ            كثرية، ليؤكّ  مراتٍ
  )23. (العالقات بني الشعوبكما يف حقل 

سـنذكر نـصّاً   لكي نربز مرمى التصريح الثوري للبابا بولس الـسادس،       
 يف خصّ بـه دائرتـه    من خطابٍوهو مستمدٌّته، آخر يعود إىل بداية بابويّ    

ها حتــى أشــدّحـول ضــرورة اإلصــغاء إىل االنتقـادات،   ، 21/9بتــاريخ رومـا،  
  : سجال، دون إثارة أيّقسوةً

. ، بل وشكرٍ  ، وتفكريٍ ضاٍعيف اتّ ل االنتقادات اليت حتيط بنا،      جيب أن نتقبّ  « 
اليت تِردها مـن    للدفاع عن ذاهتا، إىل جتاهل االقتراحات        ،روما ليست حباجةٍ  

ـ . ة وأخويّ  صديقةٍ م باألحرى إن وردهتا من أصواتٍ     ، فك  صادقةٍ أصواٍت ا أّم
  روما ستقابلها بالتأكيد جبـوابٍ     فإنّاالهتامات اليت تفتقر يف الغالب إىل أساس،        

  )24( » .ودون حّدة وِسجالولكن دون تأفّف، الئقاً هبا، يكون دائماً 
ر عنـه            طلب الغفران من اإلخوة املنشقّ     إنّ  ني، الذي كـان البابـا قـد عبـّ

يف اجملتمعني على استعادة نصّ مماثل، كـان قـد أُدرج   حثّ  خالل اجملمع،   
ــةٍ  ــشروع دراسـ ــسكونيّمـ ــشرقيّ أوىل،  ةٍ مـ ــائس الـ ــق بالكنـ ــد  ة، يتعلـ ــان قـ وكـ

أثارها خالل اجللـسة األوىل، يف تـشرين        اً،   جدّ ةٍ حادّ إثر انتقاداتٍ استُبعد  
ليت أثارهـا، بعـد      ا فمن املهم إعادة قراءة هذه االنتقادات     . 1962الثاني عام   

ة، االقـرتاح بفحـص الـضمري يف أواخـر األلفيّـ          ذلك باثنني وثالثني عامـاً،      
ث ، والـذي سـوف نتحـدّ      قـد تقـدّم بـه      يوحنا بولس الثاني  البابا  الذي كان   

  .عنه يف الفصلني الثامن والتاسع
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قــد  Ernesto RUFFINI(1(" أرنــستو روفــيين"يومــذاك، كــان الكردينــال 
ني اخلطــأة، ســة واملــسيحيّقــة بــني الكنيــسة املقدّطــرح الــسؤال حــول العال

سـنرى يف الفـصل الثـامن أن        (النقاش الدائر   القائمة حتى اليوم يف قلب      
ه مـن األصـحّ     أنـّ وقـد الحـظ     ،  )عـاد إىل النقـاش نفـسه       2"بيغي"الكردينال  
قـد انـشقّ    ،  "قـسماً مـن الكنيـسة     " ولـيس    "نيقسماً من املسيحيّ  " القول بأنّ 

د  أكـّ )F. FRANIC(" فـرانيتش . ف" األسـقف الكرواتـي   وإنّ. إبّان االنفصال
ــز الكالســيكي بــني األخطــاء اخلاصــة بالكاثوليــك،      وخطيئــة علــى التميي

  :اًوهذه وتلك ختتلفان جوهريّة، اآلخرين األساسيّ
ة، مل تكن أخطاء الكاثوليـك بغريبـة عـن          من الناحية التارخييّ  « 

 خطيئة االنفصال مل يرتكبها     نّفإة،  االنفصال، ولكن من الناحية الالهوتيّ    
  » .نا ظللنا حنن أوفياء لكرسي بطرسسوى اآلخرين، يف حني أّن

مـــن  )A. PAWLOWSKI(" بفلوفـــسكي. أ"وشـــكا األســـقف البولـــوني 
حياهلــا مبمارســة وطالــب ، "ة بــإفراطالكنيــسة الالتينيّــاتّهــام "النزعــة إىل 

ــ" وســجّل األســقف  . رينالــيت نريــد إظهارهــا لآلخــ  ، "اهــاة املــساملة إيّاحملبّ
  : مالحظة مماثلة"جوزيف خوري"املاروني 

 أن  ،ب على الكاثوليـك وحـدهم     كما لو كان يترتّ   لقد بالغنا،   « 
  » .يقرعوا صدورهم

 ،املوتى، واآلخـذ باالنتـشار     اتّهام   ه ليس من حقّ أحدٍ     االعرتاض القائل بأنّ   إنّ
ر عنـه        قدالبابا يوحنا بولس الثاني، يـستند إىل جـذور          اقرتاح  ضد   ميـة، وقـد عبـّ

  :، بالكلمات التالية)J. VELASCO(" فيالسكو. ج"األسقف الصيين الوطين 
إن ة مباغتة،    ويف عمليّ  فيٍةه من املؤسف أن حياول بعضهم، يف خِ       إّن« 

  خطـريةٍ  ٍة تارخييّ حكماً بشأن مسألةٍ  أن ينتزعوا من اجملمع     صّح التعبري،   
                                                 

مع بصقلية، وكان أحد زعماء احملافظني يف اجمل" بالريما"كان إيطالياً، وعُيّن رئيس أساقفة يف  1
  )الناشر. (ـاتيكاني الثانيالـ
  )رالناش. (كان رئيس أساقفة بولونيا بإيطاليا، ويُعترب من اجلناح احملافظ يف الكنيسة اإليطالية 2
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: اً، يف انشقاق الشرق   ولو جزئيّ ة كنيسة روما،    أعين بذلك مسؤوليّ  اً،  جّد
فلنـّتهم أنفـسنا،    يف أسوأ األحوال،    .  كهذا هاٍمجيب أن نتخلّص من اتّ    

  » .ولكن ال نّتهمّن أمواتاً ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم
، "تراني"وهو أسقف  ،)R. ADDAZI("  أدازي.ر"وأضاف األسقف اإليطايل 

ــدّ مــن    ــه ال ب ــها   أن ــل هــذا االمت ــب اجملمــع مث ــسبة إىل املاضــي  ن، جتني بالن
  :واحلاضر، سواء بسواء

اً، هـؤالء البـابوات     ضـمنيّ حـىت    ،ه ال يشّرف جممعاً أن يدينَ     إّن« 
ال نريـد   . يف عهـد االنـشقاق    الذين كانوا يقودون الكنيسة      ،يسنيالقّد

ا ال نريد أيضاً لنا، حنن      ولكّن. إلخوتنا املنشقّني أن يقرعوا صدورهم أمامنا     
  )25 (» .ضع عند أقدامهمكنيسة املعلِّمة، أن نركع ونّتالذين يشكّلون ال

يف وجـه دعـاة     بولس السادس، خفّـت املقاومـة       يف أعقاب تصريح البابا     
ن كــانوا يــدعون إىل النقــد الــذاتي، االعــرتاف باخلطايــا، واشــتدّ ســاعد مَــ

سنرى ذلـك يف    . ، ملطّفة  جديدةٍ داً هبذا النص، ولكن يف صيغةٍ     وأُخذ جمدّ 
  .سالفصل اخلام

الــيت قــدّمها البابــا بــولس ة، بعــد استعراضــنا هلــذه املــسامهة األساســيّ 
سنقـصر البحـث علـى      تاريخ االعرتاف الكاثوليكي باخلطايـا،      السادس يف   

. جـــاه، متّـــت يف عهـــده  يف ذات االتّ أخـــرىاإلشـــارة الـــسريعة إىل مبـــادراتٍ
مـن   أخرى يف تصرحيات عن الدور الذي لعبه ثأن نتحدّ ب علينا   سيتوجّ

الـيت سـنأتي علـى       ،اني الثـاني  اتيكــ ـالـ صدرت عـن اجملمـع      لنقد الذاتي،   ا
  .ذكرها يف الفصل اخلامس

ــ ــه للقــدس والقــسطنطينيّ    يتوجّ ــصِف زيارات ــا أن ن ــف، ب علين ــا وكلّة وجني ه
ــدرب املـــصاحلة  علـــى اتٌحمطّـــ كمـــا . ةة وســـائر الكنـــائس املـــسيحيّمـــع اليهوديـّ
وعَلَــم ة، الــشرقيّ خمتلــف الكنــائس إىلبإعــادة الــذخائر التــذكري ب علينــا يتوجّــ

ــة   تنطــوي علــى  بوصــفها مبــادراتٍ إىل املــسلمني،  )LEPANTE(" ليبانــت"معرك
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 للفقـراء، إذ    1ب علينا احلديث عن تقدمته تاجـه      وأخرياً يتوجّ . ة تارخييّ مراجعةٍ
  )27. (على النقد الذاتي بشأن البذخ يف روماة، ه ينطوي بدوره، هذه املرّإنّ

 بالغـة،    أخـرى، ذات داللـةٍ     ةٍ جممعيّـ  ف عنـد مبـادرةٍ     نتوقّ ولكن علينا أن  
عنَينـــا هبـــا اإللغـــاء :  ميكـــن أن يُقتـــدى بـــه يف املـــستقبل بوصـــفها مثـــاالً

 هـذا اإلجـراء     إنّ. ةة القـسطنطينيّ  مـع بطريركيّـ   ،  1054م عام   وراملتبادل حلُ 
ــالبابــا بــولس الــسادس  تــوّج أفعــال ) 7/12/1965( ة، الــيت كــان قــد  اجملمعيّ

ة،  رمسيّـ  بأقوالٍ وقد شاء البابا أن يعبّر عن ذلك         .ها بطلب الغفران  افتتح
 يف مبـــادراتٍ يُقتـــدى هبـــا، عتـــرب قيمـــةًيُحيـــسن بـــه أن   منـــوذجيّبـــإعالنٍ
م اليت كان البابوات قد أطلقوها، كانت       و احلر  مماثلة، ذلك بأنّ   ةٍمستقبليّ

  :هادَ أحداً من البابوات اليوم ال ميكنه أن يؤيّمن الكثرة حبيث أنّ

اين ــاتيك ڤالـ، أمام األساقفة اجملتمعني يف اجملمع املسكوين        دنؤكّ« 
طلقـت يف ذاك العهـد،      أُلألقوال الـيت      شديدٍ بأسٍفنا نشعر   أّنالثاين،  

فنحن فضالً عن ذلك، . واليت ال ميكن تأييدهاولألعمال اليت متّت آنذاك،     
وإلغائـه مـن     يف ذاك العهد،  قرار احلرم الذي أُطلق     نرغب يف استبعاد    

  )28 (» .اً إىل األبدذاكرة الكنيسة، واعتباره نسياً منسّي
همـا  ولكنّ، ةًهذه املبادرة العظيمة، سبقتها وتلتـها مبادرتـان دوهنـا أمهيّـ          

:  عــن األخ التائــه، يف ســبيل البحــثةٍ شخــصيّ بــادرةٍضفيان عليهــا قيمــةَتــ
، يــــوم "وراسينــــاغأث"املتبادلــــة مــــع البطريــــرك الً قبلــــة الــــسالم هــــا أوّإنّ
ة، مبناسبة مـرور    مندوب القسطنطينيّ ها ثانياً تقبيل أقدام     وإنّ،  6/1/1964

  .مورعشر سنوات على إلغاء احلُ
 ومثـال   رمزٌ"ها  ، على أنّ  "يناغوراسثأ"يعرّف البابا القبلة املتبادلة مع البطريرك       

  )29 (."ة اليت تستخلص العِرب من املاضي، وتبدي استعدادها للغفراناحملبّ
للمـصاحلة  ، مبناسبة حلول الذكرى العاشرة      14/1/1975 مبادرة    أنّ إالّ

يومهـا، كـان البابـا، يف       :  أكرب مـن اإلدهـاش     على جانبٍ ة،  مع القسطنطينيّ 
                                                 

كان التقليد يقضي بتقديم التاج إىل البابا املنتخَب، من قِبل أبناء أبرشيته السابقة، فوضع البابا  1
 )الناشر. (بولس السادس تاجَه يف املزاد العلين، وقدّم عائدات املزاد للفقراء
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 وإذ بـه يركـع فجـأةً   ة، يرتدي كامل ثيابه الطقسيّ  كنيسة القديس بطرس،    
ـــل قــــدمَي األســــقف     ، منــــدوب بطريــــرك )MÉLITON(" ميليتــــون"ويقبـّ

وقـد  .  سـابقةً  ألغـى إهانـةً   ه  إنـّ : ني حـدَثاً  فكان تقبيل القـدمَ   . ةنيّالقسطنطي
فرضــه ســلفه ،  منــاقضٍتعويــضاً عــن عمــلٍ"شــاءه البابــا بــولس الــسادس  

ان انعقـاد جممـع          البابا أوجني الرابع على البطريـرك        جوزيـف الثـاني، إبـّ
  )FERRARE-FLORENCE(".) 31( "فلورنس - فرياريه"

قـام البابـا بـولس الـسادس     ة، ة واجملمعيّـ نيّخارج نطـاق مبادرتـه املـسكو      
يف ه، مـثالً،  نذكر أنّ.  وطلبُ غفرانٍةٌ تارخييّ فيها مراجعاتٌ مببادراتٍأيضاً،  
ــه خطــابٍ ــسة  ل ــانني أن   ، )SIXTINE(" السيكــستني"يف كني طلــب مــن الفن

  . هلم خالل القرون السابقةملا بدر منها من إساءة فهمٍروا الكنيسة، عذي
بـا ينطـوي علـى مـا يـشبه غريـزة االتـضاع، فتحثّـه علـى                  لقد كـان البا   

منـذ االتـصاالت    السعي ملعرفة حجج اآلخرين، وعلى إعادة االعتبار هلـم،          
ة، مـشبعاً   ، قبـل اعتالئـه الـسدّة البابويّـ        "مـونتيين "وقد كان املطران    . األوىل

بطلـب الغفـران مـن       تكتفـي    ب على الكنيسة أالّ   ه يرتتّ بالفكرة القائلة بأنّ  
وقـد  ). كما قـال يف إحـدى املـرات       ،  "ل اهلل بْقَ"بل  (، بل من اإلخوة أيضاً      اهلل

 أن يطلـــب الغفـــران يف حماولـــةٍ، يـــوم كـــان رئـــيس أســـاقفة ميالنـــو، ألِـــفَ
ه، من ذلك أنّ  . حيث كان احلوار معدوماً   قصوى منه جللب االستماع إليه،      

، "ناألبنـــاء البعيـــدي"مـــن " الغفـــران مبـــودّة"قـــام بطلـــب ، 10/11/1957يف 
  ":ة اليت خصّ هبا مدينة ميالنوة غري العاديّاإلرساليّ"مفتتحاً بذلك 

  ها األبناء البعيدون،أّي« 
ب فعلـه هـو    ل ما يترتّ   أوّ فإنّطالكم،  َيإن كان مثّة صوت يستطيع أن       

 …أجل، حنن نطلبه منكم، قبل أن نطلبه من اهللا      .  منكم طلب الغفران مبوّدةٍ  
،  اهتمـامٍ أّيوإن مل ُنبِد حيالكم ،  م بسهولةٍ وزجرناك ،ا مل نتفّهمكم  إن كنّ 

إن مل ُنؤَت   اء صاحلني لألرواح،    ني صاحلني وأطبّ  مني روحيّ إن مل نكن معلّ   
ا تعاملنا معكـم يف     القدرة على التحدث إليكم عن اهللا كما جيب، إن كنّ         

  )32 (» .نا اليوم نطلب منكم الغفران، فإّن، يف سجاٍل، يف هتكٍّمسخريٍة
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%+  

   البابا يسري يف خطااجملمع

ــسة الكاثوليكيّــ  أخــرياً حــلّ اجملمــع،    ــستخدم  ةفأخــذت الكني ــدورها ت  ب
وإنّ أبلـغ هـذه     . باخلطايا، ويف طلب الغفـران    ة يف االعرتاف    اللغة املسكونيّ 

الــذي وافــق عليــه  ة، النــصوص ورد يف القــرار اخلــاص باحلركــة املــسكونيّ  
 وقد رأينا أنّ  . 1964اني عام   يف شهر تشرين الث   اني الثاني،   اتيكــالاجملمع  

ــدور حاســم،       ــه ب ــام في ــسادس ق ــولس ال ــا ب ــد الباب ــذا اســتبق جــوهر  وق ه
 ه أنـّ  ومـا مـن شـكّ      . إىل األمـام   ماً قدُ وشجّع اجملمع على املضيّ    ،االعرتاف

ة، يف  ن يقـود الكنيـسة الكاثوليكيّـ      هـو مَـ   كان من الضروري أن يكون البابـا        
 البابوات كانوا يف ما مضى،      ة، طاملا أنّ  تها التارخييّ مبسؤوليّة اإلقرار   مهمّ
  . الرامية إىل هذا االعرتافن خنقوا مجيع األصواتهم مَ

اني الثـاني،   اتيكــ ـالـ االعرتاف الرئيسي الـصادر عـن اجملمـع         إذن  هوذا  
تـشرين  (ة ق باحلركـة املـسكونيّ   املتعلّمن القراروالوارد يف الفقرة السابعة     

ما كلّ،  يوحنا بولس الثاني  باستمرار البابا   يل إليه   حالذي يُ ،  )1964الثاني  
  :طلب الغفران من حمدّثيه

:  الوحدة على األخطاء ضدّ  ميكننا أن نطّبق شهادة القديس يوحنا،       « 
إذن،  ."ه ليست فينـا نا مل ُنخطئ، جنعل من اهللا كاذباً، وكلمتُ    إن قلنا إنّ  "

وتنـا  ، من اهللا ومـن إخ     ضعٍة متّ جيب علينا أن نطلب الغفران يف صالةٍ      
  )33 (» .نا نغفر ملن أساء إليناني، مثلما أّناملنشقّ

ة، يـشري إىل خطيئـة   حـول احلركـة املـسكونيّ    آخر يف القرار  هناك نصٌّ 
  :يوحنا بولس الثاني البابا انقسام الكنائس، وقد استشهد به أيضاً

ظهر منذ البـدء بعـض      يف كنيسة اهللا هذه، الوحيدة والواحدة،       « 
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وخـالل  . ها غري مقبولة  ، على أنّ  ٍةبها الرسول بقوّ  االنقسامات، اليت شج  
 أكرب من اخلطر، فانـشقّت       على جانبٍ  برزت خالفاتٌ القرون التالية،   

ـ        واسعةٌ مجاعاٌت ، أحيانـاً   ة عن الشركة الكاملة مع الكنيسة الكاثوليكّي
  )34 (» .ذاكمن هذا الطرف و من أشخاٌصبفعل أخطاء ارتكبها 

 الثـاني تـستطيع أن تقـرّ خبطاياهـا، وتطلـب            انيـاتيكالـإن كانت كنيسة    
كمـا  ،   وخاطئـةٌ  سةٌمقدّ،   واحدٍ ها يف آنٍ  ها تقرّ بأنّ  الغفران، فذلك يعود إىل أنّ    

  ):1964تشرين الثاني " (نور األمم: "ورد يف هذه الفقرة من القرار اجملمعيّ

مل يعـرف   ،  الربيء، النقـيّ  يس،   املسيح، القدّ  ولكن، يف حني أنّ   « 
باملقابل،  ، الكنيسة فإنّ ،ليكفّر عن خطايا الشعب   قد جاء فقط    واخلطيئة،  

لتطهري ذاهتا،   ةٌ ومدعوّ سةٌوهي إذن مقدّ   أيضاً،   حتتوي يف حضنها خطأةً   
  )35 (» .لتواصل جهودها الدائمة يف التوبة والتجديد

ة، حــول احلركــة املــسكونيّ  القــرار نــصّ تــهإن هــذا الــنص يعــادل بأمهيّ 
وهو يضمّ رؤيتَي الكنيـسة،  . من اإلخوة املنشقّني   الذي كان يطلب الغفران   

اللـــتني ، "خاطئـــة يف أعـــضائها"و" ســـة يف املـــسيحمقدّ"هـــا مـــن حيـــث كونُ
همـا انفـصلتا   ولكنّلـني ويف العـصور الوسـطى،        تالزمتا يف عصر اآلباء األوّ    

واإلصـالح الكـاثوليكي   بعد ذلك بسبب احلرب بني اإلصالح الربوتستانيت   
ــدّد    ــث شـ ــضاد، حيـ ــستانت املـ ــدّد    الربوتـ ــا شـ ــة، فيمـ ــضح اخلطيئـ ــى فـ علـ

النقـاش اجملمعـي   وقد جتـدّد حـديثاً    . الكاثوليك على الدفاع عن القداسة    
 فكـرة  يوحنـا بـولس الثـاني   أن اقرتح  ، بعدالذي قاد إىل تأييد هذا النص     

يومـذاك، انتـهى النقـاش إىل مـا يـشبه           . ةفحص الـضمري يف هنايـة األلفيّـ       
ــمــساومةً ــزم هبــ ةً لغويّ ــصورةٍ ، الت ــا ب ــا الباب ــسب األخطــاء   ةٍ عامّ ، وهــي تن

حتـى لـو كـان      ، وليس إىل الكنيسة مباشـرة،       "أبناء الكنيسة "واخلطايا إىل   
  )36. (مبسؤولني يف الكنيسة أو يف إدارهتاق األمر يتعلّ

ة، يف  ات الكنيسة الكاثوليكيّ  اني الثاني مبسؤوليّ  اتيكــالاعرتف اجملمع   
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ــيف جمــال احلاضــطهاد اليهــود،  ــريّ ســنُقدِّم . ة غــاليليوة ويف قــضيّة الدينيّ
 هـذه    مـن هـذه القـضايا، ونعـرتف بـأنّ          ق بكـلٍّ  تتعلـّ الحقاً النـصوص الـيت      
 نفسه يعتربها غـري     يوحنا بولس الثاني   البابا   وأنّ،  االعرتافات غري كافيةٍ  

كمـا سـوف    هـذه املوضـوعات،     ،   كـثريةً  اتٍمرّوقد تناول البابا جمدّداً،     . كافية
  . منها، يف القسم الثاني من هذا الكتابقة بكلٍّفصول املتعلّيف النرى 

ــلّ ــيءٍقبـــل كـ ــ شـ ــا يتعلّـ ــامية، فيمـ ة  االعـــرتاف باملـــسؤوليّ، إنّق بالالسـ
التــصريح اخلــاص بعالقــات "يف الفقــرة الــواردة يف  نةٌة متــضمّالكاثوليكيّــ

ــديانات غــري املــسيحيّ    ــسة مــع ال وهــي ، )1965األول عــام  تــشرين" (ةالكني
ــ"ذه األفعــال تأســف هلــ وهــي تعــين إذن األفعــال الــيت  ، "اً كــان مرتكبوهــاأيّ

ــها الكنيـــسة ــلٌإنّ. ارتكبتـ ــ ذلـــك لقليـ يف الفـــصل اخلـــاص ا ســـنرى، ، ولكنـّ
 طلبـاً صـرحياً للغفـران مل        أنّباليهود، يف القسم الثاني من هـذا الكتـاب،          

  : قرابة ثالثون عاماًعلى التصريح اجملمعيّيقدَّم بعد، وقد مضى 

 الكنيسة، اليت تشجب مجيع االضـطهادات        عن ذلك، فإنّ   فضالً« 
 املشترك القـائم    ثرال يسعها أن تنسى اإل    اً كانوا،   أّيإزاء مجيع الناس،    

ة اإلجنيل  ة، بل مبحبّ  وهي، مدفوعةً بأسباب ال سياسيّ    بينها وبني اليهود،    
تأَسف لألحقاد واالضطهادات وسائر أفعال الالسـامية، الـيت         ة،  الدينّي
  )37 (» .اً كان زماهنا ومرتكبوهاأّي باليهود، حلّت

األول  كـانون " (ةة الدينيّـ  القرار حول احلريّ  " من    آخر، مشتقٌّ  مثّة نصّ 
ــاني  أُدرج ضــمن مواقــف  ، )1965 ــا بــولس الث ة ، مــن احلــروب الدينيّــ  يوحن

  :ةوحماكم التفتيش واألصوليّ

بات التاريخ  السائر عرب تقلّ  يف حياة شعب اهللا،      أحياناً   ته حدث مع أنّ « 
 الكنيسة  فإنّبل تناقضه،   فق وروح اإلجنيل،    طرائق يف العمل ال تتّ    البشري،  

  )38 (» . على اإلميانه ال جيوز إرغام أحٍددائماً أّنقد علّمت 
ولكنه يـشري   الذي مل يذكره اجملمع،  -كذلك هي احلال بشأن غاليليو      
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ــة   ــرة التالي ــه يف الفق سة يف عــامل  حــول الكنيــ الدســتور الرعــويّ " مــن إلي
ــوم ــإنّ-) 1965األول  كــانون" (الي ــاني   البابــا  ف ــا بــولس الث  ســينتهز يوحن

  :الفرصة ليقول املزيد
على هذا الصعيد، لُيسمح لنا بإبداء األسى حيال بعض املواقـف           « 

 من   كافيةٍ على بّينةٍ الذين مل يكونوا    هم،  أنفِسني  اليت حدثت بني املسيحيّ   
، قادت   ونزاعاتٍ مصدراً لتوّتراتٍ د كانت   وق. ة العلم املشروعة  استقاللّي

  )39 (» . العلم والدين يتعارضانرين إىل االعتقاد بأنّكثرياً من املفكّ
فـرح  " القـرار    ق بغـاليليو، فـإنّ    فضالً عن هذا االعرتاف اخلجول املتعلـّ      

ــ مــن النقــد الــذاتي،  أخــرى كــثريةًحيتــوي فقــراتٍ" ورجــاء ق مبجمــل تتعلّ
ــ ة احليـــاة ق خبـــصوصيّة، ســـواء منـــها مـــا يتعلـــّ خـــربة الكنيـــسة التارخييـّ

  :ةة أو برتمجتها االجتماعيّالدينيّ

ه يف ذاته، وهو جيـده يف       ال جيد أصلَ   اإلحلاد، إذا ما ُدرس يف جممله،        إنّ« 
وعلـى  حيال الديانات،   انتقادّياً    فعلٍ حم فيها ردّ  ق، جيب أن ن    خمتلفةٍ أسباٍب

ـ ولـذلك،   . ةيحّياألخص يف بعض املناطق، حيال الديانة املس       ه ميكـن   فإّن
ا ما كنّ ليس بقليل، كلّ   ، يف نشوء اإلحلاد هذا، أن يكون هلم نصيبٌ        للمؤمنني

وبـسبٍب   ة،بسبٍب من الالمباالة يف تنشئتهم اإلميانيّ     نستطيع أن نقول عنهم،     
هم حيجبـون   إّنة،  واالجتماعّية  ة واألخالقيّ أيضاً من أخطائهم يف حياهتم الدينيّ     

 وعلى الرغم مـن أنّ     ]…[. أن يتجلّيا فيهم  بدل  هللا وللديانة،   الوجه احلقيقي   
عن كوهنـا   ومل تكّف يوماً     لرّبها،   الكنيسة ظلّت، بقوة الروح القدس، وفّيةً     

بني الطويل،   عرب تارخيها    ،ُوِجده  داً أنّ فهي تعرف جيّ   يف العامل،     اخلالص عالمةَ
أمينني  غَرين كانوا   ّمم عدٌد ال بأس به،   ني،   وعلمانيّ  من رجال كنيسةٍ   ،أعضائها

والكنيسة اليوم ال جتهل املسافة القائمة بني الرسالة اليت حتملـها،           . لروح اهللا 
كان حكم التاريخ على    وأّياً  . والضعف البشري لدى من ائُتِمنوا على اإلجنيل      

إىل  ، كي ال ُتـسيءَ ٍةها بقّوأن نعَيها وأن نقاومَ  م علينا   ه يتحتّ فإّنالزالّت،  هذه  
  )40 (» . اإلجنيلانتشار
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بل بالغة الفداحة يف نظـر     ،   اجملمع فادحةً  يف ذاك الوقت، بدت اعرتافات    
 مداخلــة الكردينــال  إنّ(أو أكثــر قلــيالً،  ، وبعــد ذلــك بعــشر ســنواتٍ  . بعــضهم

بعد  حول غاليليو حدثت بعد ذلك بأربعة عشر عاماً فقط، "تياليكارول فو"
إدارة  يف نظـر     عرتافات غري كافيـةٍ   ، ستبدو هذه اال   ")فرح ورجاء "إقرار القرار   

 االعرتافــات ولكــنّ. لبابــا اجلديــد يف نظــر ا أو علــى كــل حــال،   ،انـــاتيكالـــ
ــ ســنكتفي بــذكر . نيمل تعــتّم أن خيّبــت املــراقبني املــسكونيّة، بــالطبع، اجملمعيّ

 اسـتياءه  إنّ. 1(Karl BARTH)" كـارل بـارث  "وهـو صـوت   ، ةًأكثـر األصـوات أمهيّـ   
 اني الثـاني، كـان ينطـوي علـى داللـةٍ          ــاتيك الــ بة يف اجملمـع     من مبادرات التو  

اً هلـذا اجملمـع،     داً جـدّ  صاغ فيه حكماً مؤيّ   حبيث جاء تعبريه يف نصّ      ،  كبريةٍ
 جـاء  ":بروتـستانيت  -كـاثوليكي "ه نفـسه علـى أنـّ    وقد انتـهى فيـه إىل تعريـف         

، 1967عـام  كتبه ، "حمادثات يف روما بعد اجملمع" بعنوان  مثريٍذلك يف كُتيّبٍ  
ق  قابـل خالهلـا البابـا وإدارتـه، وحيـث تـسنّى لـه        إثر رحلة إىل رومـا،      أن يعمـّ

  .اني الثانيـاتيكالـمعرفته بأعمال اجملمع 
ــب   االعــرتاف ثالثــة مقــاطع يأســف فيهــا لغيــاب   ، "بــارث"جنــد يف كُتيّ

  .انياتيكــالالصريح باخلطايا، يف وثائق اجملمع 
  :أوالً، بالنسبة إىل اليهود

" اإلخـوة املنـشقّني   " عـن    ْوىل من احلديث  وهذا أَ (َوليس هنا   أَ «
باخلطايـا،  اإلقدام الصريح على االعتراف     هو  كان األجدى   ) نياملسيحّي

إذا ما فكّرنا بالسامية الكنيسة القدمية والوسيطة، ويف الغالـب أيـضاً            
  )42 ( »كنيسة العصور احلديثة؟

  :أجل املسلمني من ثمّ
  :يذكرهم صراحةً" يف زماننا هذا"معي ا كان القرار اجململّ

ه املناسب يف    باخلطايا، قد وجد مكانَ    م يكن مثل هذا االعتراف    َولَأَ« 
                                                 

لعمودي كارل بارث هو أحد أعظم الالهوتيني الكالفينيني يف القرن العشرين، وهو يؤيد الالهوت ا 1
  )الناشر. (وهو مل يرتدّد، يف زمانه، يف التنديد بتسلّم هتلر احلكم. املعارض للربوتستانتية الليربالية
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للدور املشؤوم الذي لعبته الكنيسة يف مـا         نظراًاحلديث عن املسلمني،    
  » !؟"ةاحلمالت الصليبّي"ى يسّم
 بـه   يوكـأنّ  نفسه الذي يضع عالمتَي االستفهام والتعجب،        "بارث"وهو  

  )43( . أكثر من صارخ ذلك ألمرٌإنّ: يقول
ه على أنـّ  " بارث"وقد فهمه    ،"ةة الدينيّ بشأن القرار حول احلريّ   "أخرياً،  

  :، يقول"ة العملني والكنيسة، حريّليضمنوا للمسيحيّ" من احلكومات طلبٌ
قد حتالفـت مـع     !) وليس فقط كنيسة روما   (ا كانت الكنيسة    ملّ« 

أرغمـيهم  ":  مبدأ ،ل الفترة الكربى من تارخيها    خالالدولة، كي تطّبق،    
 وهنا أيـضاً،    اً أن تصوغ مثل هذا املطلب؟      هلا حقّ  حيّقأَ،  "على الدخول 

  )44 (» خبطاياها؟ َفم يكن من األفضل هلا أن تعترَولَأَ
 يكتسب وضوحاً بـسؤالٍ هلذه املساءالت، " بارث" الروح الكامن وراء صياغة      إنّ

  :ةق بالقرار اخلاص باحلركة املسكونيّيتعلّللنقاش،   وغري قابلٍرابع، واضحٍ
ة قد ُوِلدت خارج     احلركة املسكونيّ   أنّ ا كانت هذه الوثيقة تقّر صراحةً     ملّ« 

ملـاذا مل   "وملا كانت تدعو الكاثوليك للمشاركة فيهـا،        ة،  الكنيسة الكاثوليكيّ 
  )45 (» "ة؟قته حياهلا الكنائس غري الرومانّيهبذا السبق الذي حقّتعترف هي 

تلقّى منها حتـى    لروما،  " كارل بارث "هها  هذه األسئلة األربعة اليت وجّ    
يوحنـا بـولس    وقد جاءا علـى لـسان البابـا         اليوم اجلواب عن اثنني فقط،      

يكونــوا ل"ففــي براءتــه . ةة الدينيّــة واحلريّــبــشأن احلركــة املــسكونيّ، الثــاني
ة قـد نـشأت     ة املـسكونيّ   احلرك أعلن البابا بصراحة أنّ   ،  )1995عام  " (واحداً
 وكـــــان قـــــد اعـــــرتف) 46. (واألرثـــــوذكسرت لـــــدى الربوتـــــستانت وتطـــــوّ

ــ" باخلطيئــة" ــضــد احلريّ يف  ،ة، يف خطابــه أمــام الربملــان األوربــي ة الدينيّ
  )47. (1988األول عام  تشرين

قـة باإلسـالم     االعـرتاف احلقيقـي باخلطايـا املتعلّ       وحتى اليوم، مل يتمّ   
  لكـلّ  مـةٍ ليس سـوى مقدّ    حتى اآلن،    ا بولس الثاني  يوحنوما قال   . واليهود

  .ما جيب أن يُقال أيضاً
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^+  

  يوحنا بولس األول كان له مشروعالبابا 

  واحـدةٍ  يتلفّظ بكلمةٍ  مل   . وثالثني يوماً   على الكرسي البابوي ثالثةً    ظلّ
ــاريخ الكنيــسة    ــ. حــول ضــرورة مراجعــة ت :  يــساوي الكــثري ه قــام بعمــلٍ ولكنّ

  .ته افتتح هبا بابويّبصالةٍ، واستبدل االحتفال بالتنصيب اجختلّى عن التّ
ــ ــه أيّ إن كنّ ــك من ــةٍا ال منل ــةٍ كلم ــة،   ،  موثوق ــة التارخيي ــشأن املراجع ب

 -مــن التــصرحيات املنقولــة أو املنــسوبة إليــه     كــبريٌفلــدينا باملقابــل عــددٌ 
ــاً مــن دون متحــدّ   فهــي ومــع ذلــك،   - مباشــرين ثني أو شــهودٍولكــن قطع

كــثرياً عــن الــروح الــذي  شــيئاً منــا دون شــكّهــا تعلّألنّتُجمــع،  أن تــستحقّ
 ها تستبق، يف الواقـع، مبـادراتٍ      وألنّمنذ انتخابه،   كان يواجه به املستقبل،     

 حـول   شـهادةً ،  وهـي تـشكّل، علـى األقـلّ       . يوحنا بولس الثاني  قام هبا    كثريةً
 تـردّد  وحـول مـا  يف خلد مَن حوله،  أو حول ما كان يدور      ،  قال له ما كان يُ  

فقـد تكـون هـذه اخلـواطر، بعـد أن      :  يف مـا بعـد، إحيـاءً لـذكراه       من أقـوالٍ  
  . يف سلفه، أو بأخرىقد أثّرت، بصورةٍانتشرت بني الناس، 

" خليــل"وهــو (ول يوحنــا بـولس األ البابــا  مـن ائــتُمِن علــى مـشاريع   إنّ
 هـو صـحفي     )االتـصال بـه   حاليـاً   ه األوحـد الـذي ميكـن        ولكنّغري مباشر،   

دعى   مـن البندقيّـ  وكاتـبٌ  و باسـوتو  "ة، يـُ ، وهـو  )Camillo BASSOTTO(" كميـّ
ــيّوة، املـــسؤول اإلعالمـــي الـــسابق يف مهرجـــان البندقيّـــ   املهرجـــان ماال سـ

: ول، بعنــوانيوحنــا بــولس األالـسينمائي العــاملي، وقــد كتــب وصــفاً للبابــا  
ه، قـان مبـشاريع بابويّتـ     وفيـه نـصّان كـبريان يتعلّ      ،  "قليب ظـلّ يف البندقيـة     "

أحـدمها   ملتحـدّثَني مباشـرَين مـع البابـا،      على شـهادتني  والنصّان يرتكزان   
  .، واآلخر غفليتوفّ

  والهـوتيّ وهـو كـاهنٌ  ، )Germano PATTARO(" جرمانو بتّارو "األول هو
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ــسكوني،    ة، ناشــطٌمــن البندقيّــ  ــى صــعيد احلــوار امل ــه    عل وقــد قــضى علي
فور انتخابه،  ول،  ولس األ يوحنا ب كان البابا    .1986السرطان يف أيلول عام     
ــه فيهــا علــى  وأجــرى معــه ثالثــة أحاديــث،  قــد اســتدعاه إىل رومــا،   ائتمَنَ

" بتّارو"ى من   ه تلقّ أنّ" باسوتو"ويؤكد  . اه العون والنصح  سائالً إيّ مشاريعه،  
  مكتوبـةً ومالحظـاتٍ  عن هذه احملادثات مـع البابـا،   الًاً مفصّ تقريراً شفهيّ 
ه، ا يف روايته أيضاً دون أن مييّز بينها، كمـا أنـّ           وهو يستخدمه . أكثر إجيازاً 

ــا،  ــات،   يف حــــدود علمنــ ومل مل ينــــشر حتــــى اليــــوم نــــصّ هــــذه املالحظــ
  .يستودعها األرشيف العام

  كنـسيّ  مـسؤولٍ "مـن   " باسـوتو "أما الشهادة الثانية، فقـد حـصل عليهـا          
البابـا  إليـه   وهـو يـذكر فيهـا مـا أسـرّ بـه             شاء أن يبقـى جمهـوالً،       ،  "روماني

مـن  أقلّه يف اللهجـة،      أكرب،   سم بتوازنٍ تّوهو ي ،  ول مباشرةً يوحنا بولس األ  
ــه    ــسبها إليـ ــياء الـــيت ينـ ــ"األشـ ــالروح ، "اروبتّـ ــق بـ ــألنا . وإن كانـــت تتوافـ سـ

، أو "رجــل الكنيــسة هــذا"ة إن كــان بوســعه أن يطلعنــا علــى هويّــ" وباســوت"
  ذلـــكنّ، فأجابنـــا أ"اروبتّـــ"ة لكتاباتـــه ولكتابـــات علـــى النـــصوص األصـــليّ

  .حيتاج إىل مزيد من الوقت
، ل املنـسوبة إىل يوحنـا بـولس األوّ        نبسط بعض هذه األحاديث اخلاصة    

مرجّحني تلـك الـيت تـداني اعرتافـات يوحنـا           ،  "باسوتو"كما جاءت يف كتاب     
ة تناسـب خمتلـف     بعناوين ثانويّـ  وحنن منيّزها قدر اإلمكان،     بولس الثاني،   

وقــد  .ونبــسطها يف الرتتيــب نفــسه، القــسم الثــاني مــن هــذا الكتــابفــصول 
ــتخدمنا  ــة اسـ ــروف املائلـ ــرة   احلـ ــة املباشـ ــرات ذات العالقـ ــربز الفقـ ــع ، لنـ مـ

  ".باسوتو"نصوص يوحنا بولس الثاني، اليت كُتبت بعد نشر كتاب 
  :االنقسامات بني الكنائس

، اللذين تبنَّينامها طوال قـرونٍ     املوقف والتعليم،    جيب أن نراجع بعمقٍ   « 
  كان جيب علينا أن نبحث منـذ زمـانٍ         .ة يف الكنائس املسيحيّ   حيال إخوتنا 

عـن طريـق    ،   وتواضـعٍ   وثقةٍ  منفتحٍ بذهٍنة،   وحمبّ من تصميمٍ  مبزيٍد،  طويٍل
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: يقول لنا يسوع  . جوهر إمياننا وجذوره وإرثه    من   دون تغييب شيءٍ  الوحدة،  
 بعـضاً، كمـا   ون بعضكم   كم تالميذي، إذا كنتم حتبّ    هبذا يعرف اجلميع أنّ   "

وجتاهلنا بعضنا بعـضاً،    ،   بعضنا بعضاً طوال قرونٍ    حنن مل حنبّ   ."أحببتكم أنا 
ارتكبـت  ة، مبا فيها كنيستنا،     فجميع الكنائس املسيحيّ  . وحاربنا بعضنا بعضاً  

ني  انقـسام املـسيحيّ     أعرف أنّ  …ة املسيح ، وضد وصيّ  اخلطيئة ضد احلبّ  
ة سعنا احلديث عن مسكونيّ   ال ي .  من اهللا  ةٌني عطيّ  وحدة املسيحيّ  ، وأنّ خطيئةٌ
مل نتبادل السالم والغفران، طاملـا      طاملا حنن   نُتْب بعد،   حنن مل   ة، طاملا   حقيقّي

 جيب أن يكـون      مسكوينّ  عملٍ كلّ.  لقد ارتكبنا اخلطيئة   .حنن مل هنتِد بعد   
 على األرض، سنكون  وطاملا حنن .، حنياه يف التوبة والتواضع    "مصاحلة"عمل  
"  وبـال عيـب    ةٌ، وهي نقيّ  غضن ليت ال عيب فيها وال    ا" الكنيسة   إنّ. خطأة

ق املسيح اكتماهلا التـام     اليت لن حيقّ  ما هي كنيسة الوعد،      إنّ ،)27: 5أفسس  (
  ).233 ،144، 135ص  (» .إال يوم الدينونة، وليس قبل ذلك

  :اءــالنس
ويف . ه يف اجملتمع كلّ   ةً األحكام املسبقة حيال النساء، ال تزال قويّ       إنّ« 
ـ   واضحةً ب على البابا أن يقول كلماتٍ     يسة، يتوجّ الكن ، ، وافيـةً  ةً، قوّي

. واستحقاقاهتا وحقوقها، وقيمتها ورسالتها  حول كرامة املرأة ومساواهتا،     
جيب على البابا أن يعيد التأكيد على املكان الالئق،         وعلى خطى يسوع،    

م مع  الذي يعود للمرأة يف مجاعة الرجال، ويف مجاعة الكنيسة، يف انسجا          
  )234 و 143ص  (» .توجيهات اجملمع

  :ودـــاليه
 نا احليـاة، إنْ مـنَحين القـوة والنـور احلـقّ           إنْ منَحين املسيح ربّ    «

 منـدوبني عـن أسـاقفة العـامل         فلدّي مشروع هو دعوةٌ   ،  والتأييد احلقّ 
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ـ   وسـالمٍ   وتعويضٍ  واّتضاعٍ ، كي ُنقِدم على فعل توبةٍ     هكلّ تقـوم  ،  ة وحمّب
 عام البابـا وأسـاقفة الكنـائس        وجيدر بنا أن جيّدده كلّ    ء،  به الكنيسة مجعا  

قد أخطأنـا ضـد اليهـود،       ني،  فنحن املسيحيّ . ة يوم اجلمعة العظيمة   احمللّي
لقـد جتاهلنـاهم، وافتَرينـا علـيهم طـوال          : إخوتنا يف اهللا ويف إبراهيم    

 إنّ. ق السالم مـع اليهـود إىل األبـد        وباسم يسوع، جيب أن حنقّ    . قروٍن
ولكـن هنـاك    . ني قد قطع شوطاً ال بأس بـه       بني اليهود واملسيحيّ  احلوار  

ة يف النّيـات،    حنتـاج إىل شـفافيّ    .  تراكمت عرب القرون    كثيفةٌ أيضاً ظاللٌ 
.  علـى املتابعـة     صـريحٍ  وتـصميمٍ  وإىل اّتضاعٍ ،   يف األفكار  وإىل وضوحٍ 

كـي تـستيقظ ضـمائر      ،   إىل معسكرات اإلبادة النازيـة     ا حباجةٍ وقد كنّ 
لقـد  .  ديـين  واقـعٌ  احملرقة هي أيضاً     نّوإ. ني إزاء اليهود   واملسيحيّ ةالبشرّي

الً ال تبـدُّ   فكرة الكنيسة وموقفها قـد تبـدَّ       إنّ. قُتل اليهود من أجل دينهم    
ـ الكع  ّجوُنـش  ،نيجيب علينا أن ُنفهـم املـسيحيّ      . عميقاً إزاء اليهود   ة هن

لـدينا أيـضاً    ني،  وحنـن املـسيحيّ   . م بوضوح وعلناً  واألساقفة على التكلّ  
جيب علينا أن ننـزع عـن يـوم         .  من تاريخ الشعب اليهودي    مهنتعلّالكثري  

ضـد اليهـود، وقـد       توجَّـه    عليه من نقمـةٍ   اجلمعة العظيمة، ما ينطوي     
ولكـن علينـا     البابا يوحنا قد بـدأ،       إنّ. انتشرت منذ ما يقارب ألفي عام     

كلمـتني،   هـاتني ال   ال ننـسَيّن أنّ   . اآلن أن نذهب إىل أبعد مـن ذلـك        
املنتـشرين يف   حتمالن يف فكر املُـسّنني مـن اليهـود،          ،  "اجلمعة العظيمة "

يف ، بسبب املآسـي الـيت كانـت،         ةوأحياناً مأساويّ ذكرى حمِزنة،   العامل،  
 جيب أن يكـون هـذا اليـوم، يـوم سـالمٍ           . حتلّ جبماعاهتم هذا اليوم،   

اف رمحـة    إىل اكتـش   ،ُيدعى فيه مجيع النـاس    ،   وصمتٍ يوم توبةٍ ،  وأخّوٍة
  )135-134ص ( » .اهللا غري احملدودة
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  :ون والزنوجاهلنود واألمريكيّ
اليت نضجت منذ رحاليت األوىل     دعين أأمتنك على إحدى قناعايت،      « 

  .ة وأمريكا الالتينّياأفريقيإىل 
إزاء اجملـازر    من التاريخ،    ني، قد تساهلنا، خالل فتراتٍ    حنن املسيحيّ 

  .فريقية وجتارة الرقيق األا، وإزاء العنصرّي هنود أمريكحبّقاليت ارُتِكبت 
 إىل أمريكا،   اأفريقي قد اقتيدوا قسراً من      جنيز مليون    مخسني ُيقال إنّ 

نـّددوا هبـذه     ، شـجعان  وِجد رجالٌ  مع ذلك،    .حيث أصبحوا عبيداً  
  .الفضيحة واجلرمية

 Las ("الس كاسـاس "أعرف أحدهم، وهو الراهـب الـدومينيكاين   

CASAS(، ّاجلماعـات   إنّ. إىل هذا النيب واضطُِهد   صِغ  ُيحداً مل    أ  أنّ إال 
إىل االهتامات اليت كان يطلقها ضد      ة يف ذاك العصر، مل يستمعوا       املسيحّي

  .ة للدفاع عن هؤالء الناسومل يبادروا البّتإبادة هذا الشعب، 
  )5: 31املزمور : (مع داود، سنقول للرب

  .أَبحُتك خطيئيت، وما كَتمُت إمثي"
  " مبعاصيَّعترُف للرّبأ: "قلت

  "وأنت رفعَت ِوزَر خطيئيت
 وحقيقة؛  ة، هو عالمة اّتضاعٍ    االعتراف بأخطاء الكنيسة التارخييّ    إنّ

ال مقيـاس    فمنذ ألفي سـنة،      .ه أيضاً عالمة رجاء يف مستقبل أفضل      إّن
ال حيّق  : يقولون. ناسوى إجنيل يسوع، ربّ   ة،  ني سوى مقياس احملبّ   للمسيحّي

القـضية ليـست    . من ذاك العهد، بإحساس اليوم     أحداث   لنا احلكم على  
اليوم، والكنيسة هي الوجدان الناقد     . ة حقيقة بل هي قضيّ   ،إحساسة  قضّي

عليها . هتا النبوية قّوعليها أن تستعيد    . الوجدان الناقد باألمس  كما كانت   
  » .وفق اإلجنيل، يف وضح النهار وعلى وجه الدنيانعم أو ال، : أن تقول
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  :لتفتيشحماكم ا
ساهتا، تأسف يف   ومؤّس الكنيسة، إذ تقّر بذاهتا خاطئة يف رجاهلا         إنّ« 

ة، مثل حماكم   اليت رافقت مسريهتا التارخييّ   تواضع لألزمنة الصعبة واملؤملة،     
لنـا  ال جيوز   . ةوالعهد املشؤوم لسلطة البابوات الزمنيّ    التفتيش املشؤومة،   

ـ ععقيدة اإلميـان    ى هيئة   ى أن تتخلّ  أمتّن …أن خنشى اإلقرار خبطيئتنا    ا ّم
 إنّ. اللذين ال يـزاالن يالزماهنـا     ى من رائحة وأثر حماكم التفتيش،       تبقّ

 إنّ. ق شفاؤها بعـد   ، مل يتحقّ   قاتلةً حماكم التفتيش قد سّببت جراحاتٍ    
  )239 و 135ص  (» .ة هي أّم العدالة واحلقيقةاحملّب

  :ةشهداء البلدان الشرقي
أن أحّيي وأكّرم ذكرى األساقفة     ة مجعاء،    بوصفي راعي الكنيس   ،أريد« 

ون مـن   ويتأملّ الذين يعيشون يف الدياميس،      ،نيوالكهنة والرهبان واملسيحيّ  
يف بالد  وبلدان الشرق األوريب،    ة،  يف روسيا السوفييتيّ  أجل يسوع املسيح،    

، شهود املسيح هؤالء،  بالغٍةلقد نسينا بسرعٍة…  أخرىويف بلداٍن، البلطيق
صّممُت هذا املشروع   . ني الشهداء املسيحيّ  لوا آالمهم يف مصافّ   الذين سجّ 

" أفكـاراً " ذلك من شأنه أن يوقظ       داً أنّ أعرف جيّ .  صرف  ديينّ يف روحٍ 
ة يفضي أحياناً    اإلفراط يف الدبلوماسيّ   إنّ. ، ولكن ال يسُعنا أن نصمت     دفينةً

  )245-244ص  (» .، وليس هذا بروح الكنيسة خالٍصإىل دهاٍء

  :ت اعتبارإعادا
ــارو"ل طــويالً مــع ث يوحنــا بــولس األوّدّحتــ  رجــالمــن  بــشأن أربعــةٍ، "بتّ

" أنطونيو رومسيين "األب  : بسبب الكنيسة، وهم  " حتمّلوا مِحناً مُرّة  "كنيسة  ال
)Antonio ROSMINI( ،  أنـدريا فـرياري  "الكردينـال ")Andréa FERRARI(  الـذي 

ــســيعلنه البابــا يوحنــا بــولس الثــاني   " لــورنزو ميالنــي " والكــاهنني اً، طوباويّ
)Lorenzo MELANI(مازّوالريبرميو " و ")Primo MAZZOLARI( .   وقد قـال لـه
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ــال      ــوس العاشــر بالكردين ــا بي ــت تعــرف أنّ "": فــرياري"حــول شــكوك الباب  أن
صيبوا      أنفسَ القديسني ميالنـي   "وقـال لـه حـول     ) 129ص   (."هم ميكنـهم أالّ يـُ
حتمّلـوا  . اًوقـد عرفتـهما شخـصيّ     ليّ دَيناً،   لني ع  هلذين الرج  إنّ"": ومازّوالري

ــاً قاســيةً  ــسبب أســاقفتهم  مِحن ــسة ب ــان،   إنّ. والكني ــان، راعي ــا كاهن ــانهم … نبيّ
دنا يف ترهّلنـا،       حنن األساقفة والكهنة،    ": وأيضاً) 129ص   (."أُمهِال وقـد جتمـّ

ص  (."وبعيــدة املــدى،  ســليمةٍ واضــحةٍعــان برؤيــةٍهمــا كانــا يتمتّمل نــدرك أنّ
همـا  إنّ: "وهـو يقـول عنـهما     " (ميالنـي ومـازّوالري   "كان خيطّـط لتكـريم       )130

ـــ ان يـــستحقّ ــستعيدا رمسيّ ــان اً أن يـ ــا يف   الـــشرف واملكـ ــودان هلمـ ــذين يعـ اللـ
بعـــد أن كـــان اجملمـــع ، "رومســـيين"لــــوإلعـــادة االعتبـــار ، )131ص " الكنيـــسة
  )216ص " تاريخ البابوية"راجِع فصل (قد أدانه املقدس 

  :ةتاريخ البابويّ
مل يكن  . ٍة وحمبّ  يف بساطةٍ   شيءٍ أرغب أن حيدث كلّ   خالل أسفاري،   « 

أعـرف  . رؤساء دَول ال يسوع املسيح، وال بطرس وال بولس وال يوحنا،          
اليت ميكنها أن ُتضفي شيئاً     ة،  ة واألمنيّ التقليدّي ،ةوأقّدر مجيع األسباب التارخييّ   

ون يث يعـيش املـسيحيّ    وتساعد الناس ح  من املهابة على الكنيسة والبابا،      
وحيمل ثوباً غاية يف    ،  أن يغّير جلده فجأةً   ولكن كيف يسُع املرء     . وينشطون

لرسالة األسقف والراعي، مثل  يف جوهرها ولقباً وسلطةً، مغايرةًاالختالف، 
ن يستطيع  ي لسُت مَ  أعرف متام املعرفة أنّ   ان؟  ـاتيكڤالـحاضرة  " حاكم"

 سـلطةً أن متلـك    لكن ليس للكنيسة    و،  منذ قرونٍ  ترّسخت   تغيري عاداتٍ 
وال أرغـب يف أن يركـع        ؛ وال جنداً  ال أريد حاشيةً  … ومتتلك ثرواتٍ 

  )127ص  ( ». آخر عندما أعرب شخٍصأو أّيون احلراس السويسرّي
  :ألقاب البابا

الع يف الـدليل البـابوي علـى        ام، دفعين الفضول لالطّ   هذه األيّ « 
.  يف هذا الدليل امسي وارٌدفرض إذن أنّ ولن. طلَق على البابا  األلقاب اليت تُ  
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أسقف روما، نائب املسيح، خليفة أمـري       يوحنا بولس األول،    ": فأنا أقرأ 
املـسؤول  بطريرك الغـرب،    للكنيسة اجلامعة،   الكاهن األعظم   الرسل،  

رئيس دولة حاضرة   رئيس أساقفة والية روما،     األعلى يف كنيسة إيطاليا،     
ينقـصه  ، ٍة زمنيّ إنْ هذا إال إرث سلطةٍ     ."خادم خّدام اهللا  ان،  ـاتيكڤالـ

انُتِخب أسـقفاً   : ةجيب أن تكون األلقاب احلقيقيّ    . فقط لقب البابا املِلك   
. وإذن هو خادم خّدام اهللا وهو بالتايل خليفة الرسول بطرس،      على روما،   

  وأبٍ ف كأخٍ أن يتصرّ كيف يسُع البابا، وهو حيمل مجيع هذه األلقاب،         
 يف   شخص البابا غارقٌ   يبدو يل أنّ   الكنائس الشقيقة؟    يف املسيح، وحياور  

، وهذا األمر أرفضه    ةأرى هنا خطر السقوط يف عبادة الشخصيّ      . التملّق
على سقوط سلطة البابوات     لقد مضى أكثر من مائة عامٍ     … رفضاً قاطعاً 

حماطاً جبحافل مـن    لكنت أكون اآلن البابا املِلك،      ة، ولوال ذلك،    الزمنّي
م كَلََو. وأراضيه وقصوره بشرطة تدافع عن ممتلكات البابا      ا  ، ورمب اجلنود

كـان  ! ةاً عن سلطته الزمنيّ   تلقائّي البابا ختلّى     لو أنّ  كان يكون أمراً مجيالً   
 الذي أراد ذلك،    ِلنقدِّم الشكر للربّ  . ب عليه فعل ذلك من زمان     يتوّج

  )248، 236، 233ص  (» .ولإلنسان الذي نفّذه
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&+ 

  البولونيامتياز البابا 

 أن يوحنــا بــولس الثــانيالبابــا اني، ملــا اســتطاع اتيكــــالــلــوال اجملمــع 
 ه للغفران مبثل هذه الكثرة     طلباتُ ، ملا جاءت  هولوال أسفار . يطلب الغفران 

ه هـو إبداعـ  وة، يف هنايـة األلفيّـ   فحص الضمري الـذي أجـراه     وإنّ. واملالءمة
ليكـون لـوال    ما كـان     للغفران،مجيع طلباته   احلقيقي الذي يفوق بقيمته     

الــذي ة يف الــشرق، املــسكونيّ فـشل احلركــة  ماال ســيّ: الفـشل الــذي واجهــه 
  .يف أصل مبادرته، جند بولونياولكن، . ةاهنيار الشيوعيّحدث يف أعقاب 

اجلانــب مــن   أيــضاً يف هــذا   العنــصر البولــوني موجــودٌ فــإنّيف الواقــع، 
أ      : البولونيبا  سندعوه امتياز البا  . ة يوحنا بولس الثاني   بابويّ فهـو عامِـلٌ هيـّ

ا كــان أُتــيح لبابــا أعظــم ممّــة، أول بابــا ســاليف يف التــاريخ، ملــدىً مــن احلريّــ
ــاريخ البابويّــ    إيطــايل آخــر،    ثقــل هــذا  ألنّة، كــي يــصفّي احلــسابات مــع ت

بولونيــا، ة واألمــر األهــم يكمــن يف هامــشيّ . كــان أخــفّ وطــأةً عليــه التــاريخ 
، ال يف  بولـوني فلـم يكـن مثّـة أيّ   .  فـضل فيهـا  حـدٍ لـيس أل  اً،  اً وكنـسيّ  جغرافيّ

وال وال بـني قـضاة غـاليليو،      وال يف حمـاكم التفتـيش،       ،  "ةاحلمالت الصليبيّ "
  .وال بني روّاد جتارة الرقيقني، بني جالّدي اهلنود األمريكيّ

ة الـيت بـرهن     ة يف احلريّـ   فثمّة ملسة بولونيّـ    أيضاً،   ةٍ إجيابيّ ولكن، من ناحيةٍ  
تقن التـسلّ     علـى أنـّ    حنا بولس الثاني  يوالبابا   ، "ثقـل األمـوات   "حيـال    ح هبـا  ه يـُ

ضادّ  فلم حيـدث يف بولونيـا إصـالحٌ       ". ون بالتازار ـأورس  "وفق عبارة    ترافـق  ،   مـُ
وقد روعيَت فيها حرية الـضمري،      . ة السالح  للربوتستانت أو بطردهم بقوّ    بقمعٍ

ث فيهـا قـط تعـارض بـني         ومل حيـد  .  من البلدان األوربيـة    راعى يف أيّ  قبل أن تُ  
  )50. (ةة، وبني الكنيسة والثقافة العلمانيّة الوطنيّالكنيسة والقضيّ
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من . ة غاليليوما يشبه قضيّة، أخرياً، مل حيدث يف نطاق الثقافة البولونيّ
فعـل  ولكـن مـن الـسهل       ،   قليلـةٍ  يف كلمـاتٍ  الصعب تفسري أسباب هذا الواقع،      

، )Karol WOJTYLA(" فــويتيالكــارول "لمطــران لذلــك، مــن خــالل قــصيدة   
ــدَنْ   )COPERNIC(يــشيد فيهــا بكوبرنيــك   ، وهــو غــاليليو بولونيــا، الــذي مل يُ

  : االفتخاروالذي ما فتئت كنيسة بولونيا تفتخر به شديدَ، قطّ
  :حنن نسري على احلوايف« 

  .يف ما سبق، كانت األرض ملساء، بطحاء
   اسطوانتها املنبسطةاعُتِقد طويالً أنّ

  .وم على املياه، والشمس فوقهاكانت تع
  فقدت األرض مفاصلها الثابتة: أتى كوبرنيك

  .وصارت احلركة مفصلها
  .ولكن ليس كما يف املاضيحنن نسري على احلوايف، 

  )51( ». كوبرنيك، إذ أوقف الشمس، أطلق حركة األرض
ــف كوبرنيــك بكلمــاتٍ   ــةٍلقــد وُصِ اهــا الــيت وضــعها  إيّ، بالكلمــات  كتابي

  .قدس على شفاه يوشع، واليت استُخدمت يف إدانة غاليليوتاب املكال
م علـى هـذا    معادٍ للكنيسة كان بوسعه أن يـتكلّ      وحده رجلٌ يف إيطاليا،   

 عـشيّة ترقّيـه إىل رتبـة        ويف بولونيا، كـان البابـا القـادم       النحو عن غاليليو،    
قفة ا، بوصفه رئيس أس   "فويتيال"، ترأس الكردينال    1973 ويف عام    .كردينال

ــا، اللجنـــة األســـقفيّ كر ــاكوفيـ مـــن أجـــل االحتفـــال بالـــذكرى  ة، ة البولونيـّ
ــاً  اخلمــسمائة لــوالدة نيقــوال كوبرنيــك،    ــاً بولوني  أمــضى ،الــذي كــان كاهن

والذي أهدى البابا بولس الثالـث      ها يف خدمة املرضى والفقراء،      ه كلّ حياتَ
  )52. ( األجرام السماويةدراسته حول دوران
، يف كليـة الالهـوت يف       "فـويتيال "ألقى الكردينـال    ،  املئويةيف هذه الذكرى    
ــكراكوفيــا، حماضــرةً العلــم بوصــفه خــرياً مــشرتكاً بــني  : " بعنــوانةً افتتاحيّ

ه ه ينظر إىل إجناز كوبرنيك على أنـّ      أنّد فيها   أكّ،  "ةة والكنيسة والبشريّ  األمّ
مبـــا اســـتطاعت  ، ومبثـــل هـــذا الـــشعور بـــاالعتزاز…)53. (للكنيـــسة مفخـــرةٌ
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 عـانى   الـيت بعيداً عن العقدة اخلاصة     (أن تقوم به يف سبيل العلم       ة  الكنيس
، سـيعود يوحنـا بـولس       )ونرجال الكنيسة اإليطاليّ  ،   على هذا الصعيد   ،منها

ة غــاليليو، بــسبب عــدم ارتياحــه للطريقــة إىل قــضيّ انتخابــه، الثــاني، بُعيــدَ
ــكــي يــسلّالــيت عاجلهــا هبــا اجملمــع،   لتبــاس اال"اً علــى هــذا ط الــضوء هنائيّ

  . كثريةمراجعاتٌبعد غاليليو،  ولسوف تكون له، ".املؤمل

 ،"فـويتيال "لقد تأثّر جداً األسـقف الـشاب   . جاء دور اجملمعبعد بولونيا،   
ان افتتـاح      بولس السادس خبطوة البابا    يف اجللـسة الثانيـة مـن اجملمـع،       ، إبـّ

لكَـم  قـة،   ويف احلقي .  من اإلخـوة املنـشقّني     إذ طلب الغفران  ،  1963أيلول عام   
يــستند إليــه، عنــدما ولــسوف ". مــونتيين"هــذا اإلعــالن للبابــا ر ذَكَــمــن مــرّة 

أطلب الغفران، كما فعل سـلَفي بـولس        "": يكونوا واحداً ل"سيقول يف براءته    
الــيت طلــب فيهــا  يف معظــم احلــاالت   قــدوةً وســيتّخذ منــه  )55 (."الــسادس

ــسكوني  ــدان املـ ــران، يف امليـ ــشاب أ  .الغفـ ــقف الـ ــن األسـ ــضاً يف   ولكـ ــغى أيـ صـ
، الـيت تلفّـظ هبـا الكردينـال         "الكلمات املشحونة باحلزن  "بتأثّر، إىل   اجملمع،  

عندما حتدّث يف مطلع اجللـسة األخـرية مـن اجملمـع،            ،  BERAN(1(" بريان"
ـالقــرار بــشأن احلريّــ  "حــول  األخطــاء "فــذكر ، 20/9/1965يــوم ، "ةة الدينيـّ

 ."ة الــضمري ضــد حريّــ ،نيــسةباســم الكواخلطايــا الــيت ارتُكِبــت يف املاضــي،   
ســـتعود إىل ذهـــن البابـــا يوحنـــا ، "الكلمـــات املـــشحونة بـــاحلزن"هـــذه ) 56(

لـن يـستعيد    وهـو . 21/4/1990ارة بـراغ، يف  ـيقوم بزيـ ـعندما س ،  بولس الثاني 
بـل  اً،  الـذي أُديـن وأُحـرق حيّـ    ،)Yan HUS(" يـان هـوس  "فقـط بـسـبب   ذلـك،  

ــسِم ، "يــن ملوكهــاالــشعوب علــى د"لــشعار أيــضاً ليُبــدي أســفه   الكنيــسة ولِيَ
 ءخطــاباأل االعــرتاف وليــشرح أنّ، "اخلطايــا الــيت ارتُكِبــت بامسهــا  "بعبــارة 

الـذي أجـراه يف    أبـرز عناصـر فحـص الـضمري،        فـإنّ ". يعزّز مكانتها األدبيـة   "
ــ  إذ ذاك يف هــذا اخلطــاب النــاري الــذي ألقــاه  كانــت حاضــرةًة، هنايــة األلفيّ

  ".كارول فويتيال" عن ذاكرة األسقف وهي لن تغيبكردينال براغ، 
                                                 

  .يومذاك رئيس أساقفة براغ، وقد اعتُقل يف عهد النظام الشيوعي" بريان"كان الكردينال  1
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يف مـساعي   ،"فـويتيال "ات اجملمع ذاته، تبدو مشاركة املطـران        ضمن فعاليّ 
 أكـرب مـن     علـى درجـةٍ   ني،  املصاحلة بني األساقفة األملـان واألسـاقفة البولـونيّ        

ــ ــةٌ إنّ. ةاألمهيّ ــه،   حامســةٌهــا مرحل ــةٍ   يف تــشكيل قناعات  حــول ضــرورة مراجع
قبـل  ر هـذه القناعـات،      ة تطـوّ  وهي ترسـم قمّـ    اريخ الكنيسة،    لت  دائمةٍ ةٍإجنيليّ

فقـد  : األخـري قبـل انتخابـه    ل املهمـاز    هـا تـشكّ   كمـا أنّ  ة،  دّة البابويّ اعتالئه السّ 
 لألسـاقفة   الـذي قـام بزيـارةٍ     ني،  ضمن وفـد األسـاقفة البولـونيّ      " فويتيال"كان  

، أي  27/9  يف" مـاينس "وقـد اكتملـت هـذه الزيـارة، يف          ،  1978األملان يف أيلـول     
 يف وثـائق هـذه املـصاحلة، اسـتُخدِم          . تقريبـاً  اًانتخابه بابا بعشرين يوم   قبيل  
اه مـن  قـد تلقـّ   " فـويتيال " الذي كان الكردينـال      ،"نغفر ونطلب الغفران  "شعار  

م بـه    مـا تقـدّ    لكـلّ ،  مٍ ملـزِ  والـذي حتـوّل إىل قـرارٍ      ،  )57(البابا بولس السادس    
ــ يفمــن مقرتحــاتٍ وذلــك انطالقــاً مــن اجملمــع األوربــي عــام   ة،  هنايــة األلفيّ

فنداءاتــه مــن أجــل  قــة بربنــامج اليوبيــل الكــبري،  إىل النــصوص املتعلّ، 1991
ــارة امللغــاة لـــ   (يا ـــالــسالم يف مــا كــان يوغوســال    " ســاراييفو"يف أعقــاب الزي

  .1995ة الكربى يف ربيع ، فالوثائق املسكونيّ)1994يف أيلول " زغرب"و
الـــــذين اتّخـــــذوا، يف ختـــــام اجملمـــــع ني هـــــم  األســـــاقفة البولـــــونيّإنّ

ــبالــذكرى اســتعداداً لالحتفــال اني الثــاني، هــذه املبــادرة، اتيكــــالــ ة األلفيّ
ني إىل األسـاقفة     رسالة األسـاقفة البولـونيّ     وإنّ). 1966-966(لعماد بولونيا   

، يف إحالـة    وفيها دعوة للغفران املتبـادل    ،  18/11/1965حتمل تاريخ   األملان،  
ة، ة الثانيّـ  وخصوصاً إىل أحداث احلرب العامليّ    إىل جممل تاريخ الشعبني،     

  ". مطمئنّبضمريٍ"ة كي يُتاح هلم االحتفال بعيد الذكرى األلفيّ
ة أكثــر مــن ســتّ  "بإبــادة والرســالة تــذكّر بــاالحتالل النــازي لبولونيــا،     

هاد الكنيـسة،   وباستش،  " يهودي تهم من أصلٍ   بولوني، غالبيّ  ماليني مواطنٍ 
أي ربــع (ة ألفــا كــاهن ومخــسة أســاقفة إىل املعــتقالت النازيّــفقــد أُرســل "

عــشرات األلــوف مــن  و املئــات مــن الكهنــة   إنّثــمّ). عــدد األســاقفة آنــذاك 
ــأُعــدِموا دون حماكمــة، ني، املــدنيّ  جــاءت ثــمّ". ام األوىل مــن احلــربيف األيّ

  :الدعوة إىل احلوار والغفران
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،  أمـلٍ  حبيث يكاد يُلغي كـلّ    ،  ا املاضي املثقل بإفراطٍ   على الرغم من هذ   « 
اً للسجال،  لنحاول النسيان، ولنضع حدّ   : نقول لكم وبالضبط بسبب هذا املاضي،     

اجملمع والبابا  يف مجيع امليادين،     يطالبنا به اليوم،     ولندخل يف حوارٍ  وللحرب الباردة،   
، منّد لكم   اً يف آنٍ  اين جدّ اً واإلنس  جدّ  وهبذا الروح، املسيحيّ   ]…[. بولس السادس 

  » .اجملمع املنتهي، ونغفر لكم، ونطلب منكم الغفرانأيادينا يف مقاعد هذا 
، اليــــد الـــيت مــــدّها هلــــم  " وفـــرح رٍبتــــأثّ"فـــصافح األســــاقفة األملـــان،   

  :، هبذه العبارات5/12/1965ون، وأجابوهم يف البولونيّ
وطلـب  . بشرّي فالنسيان أمرٌ . بذلك نطلب لنا النسيان والغفران    « 

، كي ُيلقي على هذا األذى عني اهللا         ملن حلّ به األذى    الغفران هو دعوةٌ  
  » .الرحيمة، وبذلك يسمح بالبدء من جديد

ــشيوعي احلكــم تني، ولكــن عــاد الــسالم بــني اجلمــاعتني الكــاثوليكيّ    ال
ـــ   ــاً دعائيّ ــنّ حربـ ــوني شـ ــدّالبولـ ــاقفة، ة ضـ ــ األسـ ــصورةٍاوهـ ــةٍجم بـ   خاصـ

وكانت شـتائمه   .. "فويتيال"واملطران   (WYSZINSKI)" فيزينسكي"الكردينال  
وكـان التوجيـه   ". نغفـر ونطلـب الغفـران   " على عبـارة     خاصةٍ تنصبّ بصورةٍ 

ــ". لــن ننــسى ولــن نغفــر ": هبــذا الــشأن هــو  " ســولفي"ال معامــل وكتــب عمّ
(SOLVAY)   يعبّرون له عن احتقـارهم، إذ كـان عـامالً        ،  "فويتيال" للمطران

  .ربيف صفوفهم إبّان احل
ـــحيـاء ردّه يف صـــــــفج ـــونيّـولـ بةٍـفـــ ـــيـدزين" هـــــي ةٍـــــ  "كيـــولـــــسـك بـــــ

)Dziennik POLSKI(  بولونيــا مل ترتكــب فأجــابوه بــأنّ. 13/5/1966، بتـاريخ 
، تــدخّل رئــيس جملــس الــوزراء، 7/3ويف . يوجــب عليهــا طلــب الغفــرانمــا 

لألملـان مجيـع     الـذين كـانوا قـد غفـروا          ،ني البولونيّ مُحتجّاً على األساقفة  
دون ،  "ةمبا فيها جرمية اإلبادة العرقيّ    "ضد بولونيا،   اجلرائم اليت ارتُكِبت    
  .أي طلب للغفران من قبل األملانأن يكونوا قد تلقَّوا 

وقـد صـيغت    ،  10/2/1966وجاء ردّ األساقفة الرمسي يف رسالة بتـاريخ         
  ":فويتيال "املطرانعن لغة رف  ما عُىيف أصف
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 بالعديد مـن    مشحونٍة،   عامٍ  علينا، بعد مرور ألف     كان يتوّجب  إن« 
.  متبـادلٍ   بوفاقٍ ، ال يسعنا ذلك إالّ    أن حنيا يف ُحسن جوارٍ    احملن القاسية،   

لطلب الغفـران مـن     ما يدفعها   ة، مبا هي عليه،     ة البولونيّ  هل لألمّ   ]…[
ـ ة األملا مل ُنِسئ إىل األمّ   نا كأّمة   أّنحنن مقتنعون   ! بالتأكيد ال جرياهنا؟   ة، ال  نّي

وال على الصعيد االجتماعي، وال علـى الـصعيد         على الصعيد السياسي،    
 يف هذه   ،إليهأشارت  الذي طاملا   نا نؤمن أيضاً باملبدأ املسيحي،      ولكّن. الثقايف
). ألبري كامو " (ليس هناك بريء  "ه  والقائل بأنّ  ،ةفات األدبيّ  بعض املؤلّ  ،األيام

ميكن أن يكون إال بولوين واحد،    ،  ٍنه، إن مل يوجد، طوال قرو     وحنن نرى أنّ  
  » . ذلك يكفي كي نطلب الغفرانفإنّارتكب عمالً واحداً مشيناً، 

ان      رفَـت عَ املصاحلة بـني أسـاقفة البلـدين،          مسريةَ إنّ الزيـارة   قمّتـها إبـّ
. 1978يف أيلـول    ني لـزمالئهم األملـان،      البولـونيّ األسـاقفة   اليت قام هبـا وفـد       

، )FULDA(" فولــــدا"خطــــابني يف مدينــــة " فــــويتيال"فــــألقى الكردينــــال 
ــة       ــاً يف مدين ــاً ثالث ــان، وخطاب ــة األســاقفة األمل " كــولن"أحــدمها أمــام هيئ

)KÖLN( .  ٍيـوم  ،  "فولدا"ة   خالل عظته يف كاتدرائيّ    ةٍ خاصّ وقد قال، بصورة
ــت"أن  هـــذا اللقـــاء مـــن شـــأنه    ، إن22/9ّ يف احلقيقـــة "الكنيـــستني " يثبـّ

يف ة الثانيـة هنايتـها،      األلفيّـ وقت الـذي بلغـت فيـه        ويساعد، يف ال  ،  "ةواحملبّ
  ."أكثرها قِدماً، وأقرهبا زمناًألم جراح املاضي، "

ــال    ــدّم الكردين ــذلك ق ــةً حامســةًمــسامهةً" فــويتيال"ب ــائق   وعالي إىل وث
يــشهد علــى ذلــك  .1978عــام وكــذلك أيــضاً إىل مبــادرات ، 1966-1965عــامي 
تــه و نفــسه يف أكثــر نــصوص بابويّ  كمــا أورده هــ  هبــذه املــصاحلة،  التــذكري
كاســـتل "الـــيت ألقاهـــا يف العظـــة مـــن أجـــل الـــسالم يف البلقـــان، : مأســـويةً

ــدولفو ــوم ، )Castel GONDOLFO(" غون ــان    ، 8/9/1994ي ــذي ك ــوم ال وهــو الي
  :)SARAJEVO(" ساراييفو"للمدينة الشهرية  أن يقوم بزيارتهفيه يُفرتض 
ـ    ة كانت للتعبري التارخيي     ة أمهيّ أّي«   ونالذي وّجهه األساقفة البولونّي

لنغفر ولنطلـب   : "اين الثاين ـاتيكڤالـيف ختام اجملمع    لزمالئهم األملان،   
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ق الـسالم،   ، استطعنا أن حنقّ   ايف هذه املنطقة من أورب    إن كنا،   !" الغفران
 هذا املوقف الذي جاء التعبري عنـه         ذلك متّ بفضل   ه يبدو واضحاً أنّ   فإّن

  )58 (» .ه الكلماتال مبثل هذعلى حنو فّع
 كانت األسفار هي اليت قادت يوحنا بـولس الثـاني         بعد بولونيا واجملمع،    

ــران،   ــد اضــطرّ إىل طلــب الغف ــاعته وق ــوا    لالجتم ــا زال ــانوا م  مبتحــدّثني ك
وقــد . بــسبب األخطــاء الــيت حلّــت هبــم يف املاضــي     حيتفظــون بالــضغينة،  

عـــن لـــذاتي، بلغـــة النقـــد ا ، للمـــرة األوىل، حتـــدّث خـــالل هـــذه األســـفار   
ــائس   ــسامات بـــني الكنـ ــيش  ، )1980(االنقـ ــاكم التفتـ ــن حمـ ــن ، )1982(عـ عـ

، )1983(ات الكاثوليـك يف احلـروب       عن مسؤوليّ ،  )1982(العالقة مع اإلسالم    
ــا  ــا  ، )1983(عـــن أملانيـ ــود أمريكـ ــوج )1984(عـــن هنـ عـــن ، )1985(، عـــن الزنـ

). 1991(عــن االنقــسام الــشرقي   ، )1988(ة وعــن األصــولية  احلــروب الدينيّــ 
عـــن ضـــرورة تنقيـــة الـــذاكرة  ة األوىل، م، للمـــرّتكلّـــوخـــالل هـــذه األســـفار، 

ــ ــ ــوثر"ة بـــــشأن التارخييـّ ــ"و، )LUTHER( )1980(" لـــ ـــكالـــ  )CALVIN(" انــــ
،  صـــغريةٌهنـــا ألســـفارٌوإّ). 1990" (هـــوس"، و)ZWINGLI( )1984(" زفينكلـــي"و

وزيارة الكنـيس  ، )1983(ة يف روما لوثريّتلك اليت قادته إىل زيارة الكنيسة ال 
ات الدينيّـ  ، وقد قادتاه   )1986(اليهودي يف روما     ة، إىل االعرتاف بقمع األقليـّ

  . البابوات يف روماالذي مورِس حتى القرن املاضي
ة، ة واجملمعيّـ  البولونيّـ يوحنا بـولس الثـاني، وقـد هيّأتـه خربتـه            البابا   إنّ

 ى اآلن مراجعـةً   قد أجنـز حتـ    وحرّضته لقاءاته مع حمدّثيه خالل أسفاره،       
 اخلربة املريرة الـيت      أنّ إالّ.  مستقِلّةٍ طبّقها على موضوعاتٍ  ،   واسعةً ةًتارخييّ

فحص ضـمري يف    قد دفعته القرتاح    ،  املسكونيّ عرفها إثر الفشل يف امليدان    
ــ ســـيفعل ذلـــك يف . إبداعـــه اخلـــاص يف هـــذا الـــشأن يُمثّـــل ة، هنايـــة األلفيـّ

ولكن فكرته هبـذا الـشأن     . 1994ربيع عام   يف  هبا الكرادلة   الرسالة اليت خصّ    
  :عنها للمرة األوىل على املأل، حيث عبّر 1991كانت قد نضجت عام 

: ة الثانية، جيب علينا أن نسترسل يف فحص الضمري        يف ختام هذه األلفيّ   « 
  »ين احنرفنا بالنسبة إىل اإلجنيل؟ أأين قادنا املسيح؟ أين ُترانا نقف؟ 
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*+  

  معارضة الكرادلة

يف ه ميكـن أن يكـون أهـم النـصوص         ولكنّ،  "وثيقة عمل "ه ليس سوى    إنّ
نريد أن نشري به إىل الرسالة اليت خصّ        : يوحنا بولس الثاني  عهد البابا   

. جنهــل تــاريخ كتابتــها ؛جنهــل مَــن كتبــها. 1994هبــا الكرادلــة يف ربيــع عــام 
رِّب   .  اسـتثنائي  وقد أُرسِـلت إىل الكرادلـة اجملـتمعني يف مـؤمترٍ           ت إىل  ثـم سـُ

 وعلّقــوا عليهــا، ولكنــها مل تُنــشر قــطّ بــصورةٍفتناوهلــا اجلميــع، . الــصحف
ــ  أمــام مــؤمتر الكرادلــة  ، مــرتنييوحنــا بــولس الثــاني وقــد تبنّاهــا . ةرمسيّ

أشـرت  " و."كما أشرت إىل ذلك يف الوثيقـة املـذكِّرة      ": االستثنائي، حيث قال  
  ".اإىل ذلك يف الوثيقة املذكِّرة اليت سبق يل أن ذكرتُه

ــ ه ال يكتــب كمــا أنّــنفــسه، مــا مل يكتبــه هــو ربّ. ه إذن نــصّ مــن البابــاإنّ
 إنّ. وأهلمــه وأمعــن الــتفكري فيــهه شــاءه، ولكنّــمعظــم مــا ميهــره بتوقيعــه، 

يف تصرحياته أمام املؤمتر االستثنائي،     ا يتجلّى    أكثر ممّ  ،تبنّيه له يتجلّى  
ــةمــن خــالل املتابعــة  ملوجــودة يف الــنص، القائمــة بــني املقرتحــات ا ،  اجلليّ

يف القــسم الثــاني مــن هــذا   . هــاتــه كلّيّالزمــت بابوة الــيت واملواقــف القويّــ 
وهنا، ننـاقش  . ةاملوضوعات املستقلّمن خالل سنعاجل هذه املتابعة   الكتاب،  

اقرتاحه القائم علـى فحـص الـضمري        اجلِدّة اليت ميثلها يف هذه املتابعة،       
  .هذه الرسالةكما ورد يف الثانية،  األلفية ختاميف 

 "االعرتافـات باخلطايـا   "نـا ننتقـل مـن       أنّ:  هذه اجلِدّة تقـوم يف هـذا       إنّ
 عـرب   يتناول تارخياً ميتـدّ    للخطايا،    شاملٍ إىل االقرتاح باعرتافٍ  ،  املنعزلة

ة مبـسؤوليّ ، ننتقل مـن االعرتافـات املنعزلـة          من الوضوح  وملزيدٍ. ألفَي سنة 
ـ مــن وجهــة نظــر   ريخ الكنيــسة  لتــا شــاملٍإىل القيــام بفحــصٍ ة، تارخييـّ

  .نا فيهالسلوكات املضادة اليت تواجِهاإلجنيل، لنسلّط الضوء على 
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يوحنـا  اً، اعرتف فيها أُحصي على األقل أربعون نصّحتى ذلك احلني،    
ة، خبطايـا أو        بولس الثاني  ، خالل أكثر من مخسة عشر عاماً مـن البابويـّ

 النقـد الـذاتي، عـن اليهـود     م، بأسلوبن يتكلّ م أو ترك مَ    لقد تكلّ  .بأخطاء
ــوثر،   وغــاليليو،  ــيش،    عــن هــوس ول ــا وحمــاكم التفت ــود أمريك عــن عــن هن

عـن  عن االنشقاقات والبابويّة،    ة،  عن املافيا والعنصريّ  ة واإلسالم،   األصوليّ
ة، واألنظمـة   ا عن احلروب الصليبيّ   أمّ. جتارة الرقيق، عن احلروب واملظامل    

 تـصرحيات البابـا     فـإنّ ،  "روانـدا "وة،  لدينيّة، والنساء، واحلروب ا   االستبداديّ
موقفاً، وطلب الغفـران بـشأن   هوذا إذن قد اتّخذ  . جاءت بعد هذه الوثيقة   

القـسم الثـاني مـن        وعـشرين موضـوعاً أدرجناهـا يف       من واحدٍ ستة عشر،   
ــوإنّ. هـــذا الكتـــاب  هبـــذه ن كـــانوا علـــى علـــمٍ اقـــرتاح البابـــا مل يفـــاجِئ مـَ

 . طويلــةٍجــاءا نتيجــة جهــودٍل وهــذا احلــصاد  هــذا االكتمــاوإنّ. النــصوص
 الوثيقـة   أنّجيهلون مدى هذه الرسالة، اعتربوا       الذين كانوا    فإنّباملقابل،  
  )60. (خطوط بابويّتهها تتعارض مع مزوّرة، وأنّ
 قـد   يوحنا بولس الثـاني    قد مييل البعض إىل القول إنّ      ذلك،   بعد كلّ 

ه يف الوقـت    وإنـّ أفرط يف الكالم،    ما   ربّ هوإنّالكثري،  قبل هذه الوثيقة،    قال،  
.جــوهريهــو  مــا هــو مطلــوب، أو مــا  نفــسه، مل يقــل كــلّ   الرســالة إىل إنّ ّ

  . الحقةوهتيّئ لتطوراتٍ،  الذي أُجنزالكرادلة تكمّل العمل
:  هــذه الوثيقــة ثالثــاً وعــشرين ورقــة، وحتمــل العنــوان التــايل       تــضمّ

ة املقرتحـة   بـادرات الرئيـسيّ    امل إنّ". 2000خواطر حول اليوبيـل الكـبري عـام         "
  :هي مخسواملطلوب رأيهم فيها، على الكرادلة، 

  وآسياتنية لألمريكيّالدعوة إىل جمامع كنسيّ
 ة بني مجيع الكنائس املسيحيّلقاءٌ
  آخر مع اليهود واملسلمنيلقاءٌ

 إعادة النظر يف كتاب الشهداء
ة، بقـصد   للكنيـس "إلقاء نظرة متيقّظة على تاريخ األلفية الثانيـة    "

 ." ما، بامسهااإلقرار باألخطاء اليت ارتكبها رجاهلا، وبطريقةٍ"
، "مصاحلة وتوبة "ا الفقرة السابعة من هذه الوثيقة، وهي حتمل عنوان          أمّ
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ــ: "صت هلــذا املــشروع األخــري فقــد خُصِّــ  ة ا كانــت األلفيــة الثانيــة للمــسيحيّ  ملّ
 مؤمنيهــا، أنّ، دٍجــدّ متوجــب علــى الكنيــسة أن تُــدرك يف وعــيٍتقــارب هنايتــها، 
  ." املسيح وإجنيلهوخطِئوا ضدّ، تصرّفوا بانعدام أمانةٍطوال التاريخ، 

مــن أجــل  "ة غــاليليو، بــشأن قــضيّ والوثيقــة، إذ تــذكر مــا كــان أُجنــز     
  :تتابع هبذه العبارات، "التعويض عن اخلطأ الذي حلّ به

أخطـاء  ا أن ُنـربز     الثانية، قد ُتتيح لن   ة   إىل تاريخ األلفيّ    نظرةً يِقظةً  إنّ« 
. تهايف استقالليّ  العلوم   ق باحترام حقّ  يف ما يتعلّ   ،ما خطايا ، أو ربّ  أخرى مماثلةً 

كيف لنا أن نصمت أمام مجيع أشكال العنف، اليت اقُتِرفت باسم األديـان؟             
… وأشكال أخرى من خروق حقوق اإلنسان     ة، حماكم تفتيش،    حروب دينيّ 

اين الثـاين، أن    ـاتيكڤالـل اجملمع   ما قا  يف ضوء    ، جيب على الكنيسة   ]…[
يف ضوء  وتتفّحصها  يف اجلوانب املظلمة من تارخيها،      ،  ٍة ذاتيّ ُتعيد النظر، مببادرةٍ  

 ذلـك  وإنّ.  عسى أن يكون ذلك نعمة اليوبيل القادم       ]…[. ةاملبادئ اإلجنيليّ 
 أشّدقابل،  ة، وهي ستخرج منه بامل    األدبّية الكنيسة   بي، هَ  شكلٍ لن ميّس، بأيّ  

بفضل هذه الشهادة، من حيث صدقها وشجاعتها يف اإلقرار باألخطاء          ،  وةًق
  ."وعلى حنو ما بامسهااليت ارتكبها رجاهلا، 

اليت أحاط   ،يعلن البابا تبّنيه للوثيقة املذكِّرة    يف افتتاح املؤمتر االستثنائي،     
 ،ة يف هناية األلفيّ   وُيعيد التأكيد على مشروع فحص الضمري     هبا الشّك علناً،    

فرّد . ة وخارجها  من داخل اإلدارة الرومانيّ    والذي كان أُمِطر باالعتراضات   
يتخلّى عن  "على الذين كانوا قد طلبوا منه أن         غري مباشرة،    بصورٍةبذلك،  

 ذايت   نقدٍ وعن كلّ يف جبل سيناء،     مع اليهود واملسلمني      مسكوينّ فكرة لقاءٍ 
  )61 (» .ىل الكرادلةة، كالذي اقترحه يف رسالته إللكنيسة الكاثوليكّي

كمـا   ": يف افتتـاح أعمـال املـؤمتر       يوحنـا بـولس الثـاني     البابـا   ولقد قال   
، " مـنكم   واحـدٍ  كنت شدّدت عليـه يف املـذكِّرة الوثيقـة، الـيت أُرسـلت إىل كـلّ               

شـدّدت  الـيت ذكرتُهـا آنفـاً،       يف الوثيقـة املـذكِّرة      : "وأضاف، بعـد ذلـك بقليـل      
  ".اء املعاصرينكتاب للشهد"على احلاجة إىل إعداد 



 63

 مـن تبنّيـه الرسـالة إىل الكرادلـة، كـان تـشديده مـن                ولكن مـا هـو أهـمّ      
  :جديد على الفكرة

أي إىل أمام هذا اليوبيل الكـبري، حتتـاج الكنيـسة إىل التوبـة،             « 
 وأشكال المباالهتم حيال مقتضيات     ةالتمحيص يف أخطاء أبنائها التارخييّ    

وبأشكال اإلمهـال الـيت     طاء  وحده االعتراف الشجاع باألخ   . اإلجنيل
 أيـضاً،   تها، والتصميم السخيّ  مسؤولّي ما،   ون، على حنوٍ  ل املسيحيّ يتحّم

 للتبشري  الةً فعّ يستطيعان أن ُيْضفيا انطالقةً    عنها مبعونة اهللا،     ضعلى التعوي 
  » .للسري حنو الوحدة ، أفضلمّهدا على حنٍووُياجلديد باإلجنيل، 

ــا جيــدّد اقرتاحَــ    ــان الباب ــوة،   هإن ك فألنّــه، مــن خــالل    مبثــل هــذه الق
قد أثـار شـكوك الكرادلـة       قها بطريق الربيد،    إجراءات االستشارة اليت حقّ   

ولكن هذه الشكوك وهذه االعرتاضات وجدت أيضاً التعـبري         . اهتمضرتاعوا
  .خالل أعمال املؤمتر االستثنائيعنها، 

قــة تعلّقوا مــع ذلــك للمــشاريع املوقــد صــفّ(ة الكرادلــة  غالبيّــيبــدو أنّ
، وباللقاء املسكوني مع اليهود واملسلمني يف سيناء      باللقاء املسيحي العام،    

أبدَوا املالحظة  ) تني وآسيا، وبكتاب الشهداء   ة باألمريكيّ وللمجامع اخلاصّ 
ز علــى املــسيح، يرتكّــه مــن املستحــسن توجيــه اليوبيــل الكــبري توجيهــاً  بأنّــ

ة، فحص الضمري حـول األلفيّـ      وإنّ. ةن الكنسيّ وأكثر من تركيزه على الشؤ    
 ال  وراء أحبـاثٍ  ه جيـب حتاشـي االنـدفاع        وأنـّ ال ميكنه أن يُهمِـل احلاضـر،        

  .ه جيب حتاشي النظر إىل املاضي بعيون اليوموأنّ هلا، هنايةَ
ر   كـبريةٍ  جغـرايف كنـسي، ذو داللـةٍ   متـايزٌ وكان أن ظهر، بعد ذلك،     ، فعبـّ
ن أن يقـــود فحـــص عـــن خـــشيتهم مـــ بـــي، وكرادلـــة كنـــائس الـــشرق األور 

ة األنظمــة الــشيوعيّ عــالء شــأن دعايــة   إإىل ة، يف أواخــر األلفيّــ الــضمري 
من ناحيتهم، العامل الثالث،   فيما برهن كرادلة     املعادية للكثلكة،    ،القدمية

وا وأبـدَ  وحـدها،    بـا وأورة ختـصّ     تارخييّـ  حيـال خالفـاتٍ   على المباالة كلّية    
شـعوهبم، قـد يكـون لـه         ثقافـةِ  عـن     اإلقرار بأخطاء غريبةٍ   اخلشية من أنّ  

  . رعوي مكسبٍ، دون أيّ سليبّتأثريٌ
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ــر الكردينــال مــارتيين   ــل الــذي يبــدو أنــّ  MARTINI(1)(وقــد عبّ ه مل يقُ
 ،ة سـابقاً عن قلق كرادلة البلدان الشيوعيّ  ) شيئاً خالل املؤمتر االستثنائي   

  :ة، بالعبارات التاليةيف مقابلة صحفيّ

وقـد وردت   . الباباساء فهم حتريض    من أن يُ  هم  قلقَكان البعض ُيبدون    « 
قد أمطرت   سابقاً، كانت    ٍة شيوعيّ من كرادلة بلدانٍ  يف هذا املنحى،     اعتراضاٌت

 يف اإلدانـة    راغباً يف تأييد طريقةٍ   مل يكن أحد    . هامات من االتّ  الكنيسة بوابلٍ 
  )62 (» .تها هلا أمهّيةٌ تارخيّيوكانت لذلك أسباٌب. مبثل هذا الشمول الكلي

ــ"وصـــرّح الكردينـــال الربازيلـــي  ) Moreira NEVES" (يســـــمـــوريرا نيـ
  :نيللصحفيّ
ومشروع أن ينسف مشروع النقد الذايت،       أراد   ولكن ما من أحدٍ   « 

 رفض أن يبحث بعض أحداث املاضي املؤملة،        وما من أحدٍ  ة،  التوبة الكلّيّ 
  )63 (» .ة غاليليواملشاهبة لقضّي
 أن نرجــع إىل حــصيلة االســتفتاء   لمــا كــان مــن األفــض  ربّمــع ذلــك،  

سـر  الكردينـال أمـني     الـذي قدّمـه يف افتتـاح املـؤمتر االسـتثنائي،            السابق،  
 غـري مباشـرة،     ولكنـه وصـلَنا بطريقـةٍ     ( هذا الـنص يف حوزتنـا        ألنّالدولة،  

يف ،  )دون مجيـع وثـائق املـؤمتر      نُـشر،   ه،   اخلطاب االفتتاحي وحدَ    نصّ ألنّ
 يبــدو لنــا أنّ.  أصــداء غــري مباشــرةإالّقــشات نــا ال منلــك مــن املناحــني أنّ

يف  فيما بعد،     كان قد قال ما أعيد قوله      SODANO(2" (سودانو"الكردينال  
 على دور املسيح، بدل تركيزه على       الً يف أمر التأكيد   أوّ،  "الدوائر الصغرية "

                                                 
ة، وعميد سابق للجامعة ، هو من الرهبانية اليسوعي)Carlo Maria MARTINI(كارلو ماريا مارتيين  1

. اكتسب احرتاماً كبرياً، بسبب ثقافته وانفتاحه العظيم. الغريغورية يف روما، ورئيس أساقفة ميالنو
ولكنه عبّر بصورة مطوّلة، منذ فرتة قريبة، . تاب إىل صمته خالل املؤمتر االستثنائيكأشار مؤلف ال

إن اليوبيل الذي نستعد : "كتب يف ما كتبو) 1997 عام 1عدد ت" يسوع"يف جملة (عن هذا املوضوع 
لالحتفال به، جيب أن يكون من أهدافه اجلوهرية، حتقيق استعادة األخوّة بني الكنيسة واليهودية، 

  )الناشر. (" الكنيسة الكاثوليكيةمن منظور ديين، ينطوي أيضاً على التوبة من قبل
  .، وهو مركز مبثابة الوزير األول1/12/1990الكردينال سودانو تسلم أمانة سر الدولة يف  2
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  :دور الكنيسة، وقد قال
وقـد  ة،  رخيّيعن طريق الذاكرة التا   ه املركّز على الكنيسة،      التوجّ إنّ« 

ولكـن بـدا    . داً على العمـوم   جّيوجد ترحيباً   ،   وافيةٍ أُخضعت لدراسةٍ 
بظالله على دور    ذلك من شأنه أن يلقي        كلّ أنّيف الوقت نفسه،    للبعض،  
  » .ة، قدمياً وحالياً على املسألة الكنسّيإذا ما شّددنا بإفراٍط… املسيح

  :ثم جاء على نقد فحص الضمري، فقال
 للتفكري يف الطريقة اليت استجابت       يوفّر للكنيسة فرصةً   اليوبيل ال شّك أنّ  « 

ـ  ه،   أنّ إالّ. ]…[بإجناز دعوته هلا يف العامل      فيها لطلب املسيح منها،      ق فيما يتعلّ
 بعـض الكرادلـة     فإنّلتاريخ الكنيسة املاضي،    ،   وشاملةٍ كلّيٍة،  بإعادة فحصٍ 

ة، واحلساسّيالصعوبة  وحة يف غاية     املسألة املطر  ألنّ كبرية،   دَعوا لفطنةٍ املرموقني  
إىل تشري بعض التوجيهات    ولذلك،  .  مقتضبة خصوصاً إذا ما عوِلجت بطريقةٍ    

يأخذ بعني االعتبـار     قادم،    كنسيّ ُيصار إىل فحص ضمريٍ   ه من األفضل أن     أّن
بل احلقبة احلاليـة    ،   من دراستها يف سياقها الزمين احليّ      ال بدّ ،   قدميةً ليس أزمنةً 
.  مـن الظـلّ     واسعةً مساحاٍت، إىل جانب العديد من اإلضاءات،       اليت تضمّ 

  » .ف علينا، ولذا كان فحص الضمري ُمحقّاً وممكناًواحلقبة الراهنة تتوقّ
 أخــضع تقريــر أمــني ســرّة، التــساؤالت النهائيّــففــي قائمــة ومــع ذلــك، 

  :الدولة، من جديد، املسألة حلكم الكرادلة
اين ــاتيك ڤالـوتعاليم اجملمع    اإلجنيل   ة، على ضوء   املراجعة العامّ  إنّ« 
ـ      من تاريخ الكنيسة،     جلوانب مظلمةٍ الثاين،     وتـأثريٌ  ةٌقد تكون هلـا أمهّي
ها مـن شـأهنا أن      ولكّنفقد ميكن استثمارها من قبل البعض،       : انخصوصّي
  » .ة، على صدق انتمائنا للمسيحة والفعالّي من املصداقّيٍز ممّي على حنٍو،تشهد
ففي .  كان قد قدّم دعمه للبابا     CASSIDY(1(دينال كاسيدي    الكر  أنّ إالّ

                                                 
كان سابقاً سفرياً بابوياً يف أفريقيا . هو الرئيس احلايل للمجلس البابوي من أجل وحدة املسيحيني 1

  .اجلنوبية وسويسرا
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كـان قـد   ، )64 ( قُرئ بعد تقرير الكردينال سودانو مباشـرةً  افتتاحيّ تقريرٍ
لتنقية الرتاكمات، الـيت ميكـن أن نـساندها         "ة  ة املستقبليّ شدّد على األمهيّ  

 مــصلحةة حتــى لــو مل ختــدم هــذه املوضــوعيّ ،  موضــوعيّ تــارخييّبعــرضٍ
على مـستوى   مل نكن دائماً    "نا  وقد دعا إىل اإلقرار بأنّ    ". نا الكنسية مجاعت

يف معظـم احلـاالت      ،ن ال يـشاركونا   مَـ مـع   ا يف عالقاتنـا     ما كان يُنتظر منّ   
  ".يف كامل ثرواتناودون خطأٍ منهم، 

ــة املـــذكِّرة يبـــدو أنّ ــاً للوثيقـ ــاداً مدروسـ ــيما ، انتقـ ــا يتعلّـــال سـ ق  يف مـ
قـد   قد اقرتح استبداله بالتوجيه املـسيحي،     ه،  مبسألة التوجيه الكنسي في   

ــر     ــال راتزجنـ ــل الكردينـ ــن قبـ ــرح مـ ــشارة  RATZINGER(1(طُـ ــان االستـ  إبـّ
ــؤمتر     . ةاالســتباقيّ ــام امل ــون جــدّد طرحــه أم ــد يك االســتثنائي، بوصــفه  وق

 ويبـدو أنّ .  هلـذه املبـادرة   أكثـر منـه موقـف رفـضٍ    ،حتـذيراً لطريقـة العمـل   
يف حني أن الكردينـال     تبنّى موقفاً مماثالً،     دق RUINI(2(الكردينال رويين   

  .أبدى معارضته الكاملة) BIFFI(بيفي 
والكردينال بيفـي هـو الوحيـد الـذي عُرفـت بالتفـصيل اعرتاضـاته علـى            

ــلقــد تــدخّل خــالل املــؤمتر االســتثنائي،  . مــشروع البابــا ا ال نعــرف مــا ولكنّ
فالكردينـال  . هـذا األمـر   وكتب حـول    م بعد ذلك علناً،     ه تكلّ إال أنّ . الذي قاله 

 -مهـا الكردينـاالن الوحيـدان       داً،  مؤيّـ والكردينال أتشيغاراي   بيفي معارضاً،   
 اليت تبـدو غارقـةً    رأياً صرحياً حول املسألة،     يا   اللذان أبْدَ  -يف حدود علمنا    

فيجـب علينـا أن نكـرّم هـذين املـسؤولَني،        . ظ الكردينـايل   من التحفّ  يف شيءٍ 
،  ناقـدٌ  مربَّر يف حـال الكردينـال بيفـي، الـذي لـه موقـفٌ              هذا التكريم     أنّ إالّ

  . أصعب على كردينال من انتقاد بابا ما من شيءٍواملعروف أنّ
وهــي ها الكامــل، نظــراً لنــدرهتا، نبــسط هــذه الــصفحات األربــع بنــصّ   

هـذه املـسألة،     أوسع، خـصّ كردينـال بولونيـا هبـا           ةٍ رعويّ  من دراسةٍ  ةٌمشتقّ
  )66". (اتي الكنسيالنقد الذ: "حتت عنوان

                                                 
  .جوزيف راتزجنر هو الهوتي أملاني شهري، رئيس اجمللس البابوي من أجل العقيدة 1
ؤون أبرشية روما، وهو بذلك حيمل لقب نائب البابا لشؤون هو املسؤول الكنسي األعلى عن إدارة ش 2

  كنيسة روما
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  :توبة ونقد ذاتي «
الكـبري  لليوبيل   لالستعداد    شديدٍ  يدعونا بإحلاحٍ   يوحنا بولس الثاين   إنّ
  .من التوبة والنقد الذايت،  وصادٍق عميٍقيف روٍح، 2000عام 
ـ  ذو دقّةٍ وهو، يف الوقت نفسه،     ،   بالغةٍ ٍة ذو أمهيّ  ه موضوعٌ إّن ، ٍة خاّص

 لدى أبـسط    ال سيما ،   روحيّ  قلقٍ ه، بل ميكنه أن يصبح مصدر مالبساتٍ    
مّتى (الذين ُخّصوا قبل غريهم بأسرار ملكوت السماء        املؤمنني وأصغرهم،   

  .، والذين أُوليهم بالدرجة األوىل عناييت الرعوية)25: 11
  :التوبة عن اخلطايا الشخصية

أن نطلب بسببها الغفران من اهللا      ،   أدىن شكّ  دون األخطاء اليت جيب،     إنّ
عندما خيـالف وصـايا      ، مّنا  واحدٍ هي تلك اليت يرتكبها كلّ    خوتنا،  ومن إ 

  . أحسَن هتذيبهطف، وعندما ال حنترم إنذارات ضمٍريالبالغة اللّة، وأوامر احملّب
 املسيح تبـشريه، وال      الدعوة إىل االهتداء الشخصي جيلجل منذ بدأ       إنّ

  . صاحلاً وراهناً للجميعيين يظلّ
  :الكنيسة ال خطيئة فيها

  ارتكبت خطايا؟هل الكنيسة، بوصفها كنيسة، 
مل ترتكـب    الكنيسة، إذا ما ُنظر إليها يف حقيقـة كياهنـا،            ، ألنّ كالّ

الذي ال ميكننا أن    هو ابن اهللا،    فرأسها  ": املسيح الكليّ  "هاذلك بأنّ اخلطايا،  
ميكنها وجيب عليها أن     الكنيسة،   ولكّن. اًأخالقّي  معيبٍ  شيءٍ ننسب إليه أيّ  

  .ة اليت ارتكبها أعضاؤهاالشخصّيللتجاوزات  ،ى مشاعر األسف واألملتتبّن
  : يوحنا بولس الثاين يعّبر عن ذلك هبذه الكلماتإنّ
ال سة حبكم انـصهارها يف املـسيح،        على كوهنا مقدّ   الكنيسة،   إنّ"

بأبنائها ،   وأمام الناس  فهي تعترف دائماً، أمام اهللا    : تكّف عن فعل التوبة   
هـم أبناؤهـا،    إّن. )33 ص   "يف حلول األلفية الثالثة   "( ."بوصفهم خطأة 
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 أن  ،حىت لو استدعت خطايا أبنائها    ولكن هذه اخلطايا ليست خطاياها،      
  .ا عليهاهة، دموع هي األم النقّي،تذرف

  :قوله" ليكونوا واحداً"ومبثل هذا الوضوح، جاء يف براءته 
 وهي تدرك    أبنائها، ة تقّر وتعترف بسقطات    الكنيسة الكاثوليكيّ  إنّ"
هـدف   دون حتقيق     وعقباتٍ ل بالقدر نفسه خياناتٍ    خطاياهم تشكّ  أنّ

، ال تكـّف    د اإلجنيليّ بالدعوة إىل التجدّ  وهي، إذ تشعر دائماً     . صاملخلّ
تعترف بقدرة  وهي، إىل ذلك، يف الوقت نفسه،       . إذن عن القيام بالتوبة   

جيتـذهبا  سة،  ه، وقد غمرها هببة القدا    وتسترسل يف تعظيمها، ألنّ   ،  الرّب
  ).3رقم " (ويؤالفها مع آالمه وقيامته

 فهو يرى أنّ  . تلك هي العقيدة اليت تعلّمُتها من القديس أمربوسيوس       "
ئة، ال تطال باملرة عروس املسيح، بـل        اجلراح النامجة عن التصرفات السيّ    

 "يف البتوليـة  " (."فالكنيسة ال ُتجرح يف ذاهتا، بل فينا      ": الذين قاموا هبا  
 بقدر ما نكـون   ،"املسيح الكلي  "لُكوحنن مُ  ،فنحن مّتحدون ). 48رقم  
ئة هـي،    أعمالنـا الـسيّ    فإنّ: يسنييسني، وليس عندما ال نكون قدّ     قّد

ولذلك، فالكنيـسة هـي     . ئة، خارج نطاق الكنيسة   بوصفها أعماالً سيّ  
ها تبدو للعامل   ا ال شّك فيه، أنّ    ّمم. فة من خطأة  ها مؤلّ سة، مع أنّ  دائماً مقدّ 

  .طئة، ولكن هذا هو أيضاً، قدر عروسهاخا
  :ة املاضيةاألخطاء الكنسيّ

هل من الواجب واملناسب أن نطلب الغفران من أجـل األخطـاء            
  ة يف القرون املاضية؟الكنسّي

، ٍة موضوعيّ ٍة تارخييّ تت هذه األخطاء، إثر دراساتٍ    إن ثبُ هذا واجب،   
  ).ق دائماًوهذا ال يتحقّ ( مسبقٍةوخصوصاً دون إصدار تقديراٍت

نا مـع   وأن حيسِّن عالقاتِ  من شأن هذا األمر أن جيّمل صورتنا قليالً،         
حىت لو   ،ّرون برحابة صدورنا  الذين سُيسَ ،  "ةعلمانّي"لي الثقافة املسّماة    ممثّ



 69

ولكن ال جيوز لنا أن ننسى      . مل يدفعهم ذلك إىل جتاوز شيء من إحلادهم       
 خطايا أو أخطاء من ِقبـل        الكنيسة، حىت عندما ُترتكب    على أنّ التأكيد  

  إنتاج مثار قداسـةٍ     على متابعة  كانت دائماً قادرةً  أعلى املسؤولني فيها،    
 شـيء،   ها دائماً، وعلى الرغم من كـلّ      فربهنت بذلك على أنّ   ،  رائعٍة

 مثل هذا التوضيح يبـدو ُمحقّـاً        إنّ. سة والطاهرة عروس املسيح املقدّ  
بسبب عجزهم عـن    ني الذين،    بالنسبة إىل مجهور املؤمن    ٍة خاصّ بصورٍة

ة الكبرية، ِجيدون انتماءهم الصايف إىل      إجراء مثل هذه التمييزات الالهوتيّ    
  .ةمهزوزاً بسبب هذه االهتامات الذاتّي الكنيسة، سّر

  : غريبفعل إميانٍ
 االرتياح الذي يبديـه غـري       فقد يبدو مفيداً أن نالحظ أنّ     باملقابل،  

ب األخطاء املرتكبة عرب تارخيها، هو، يف       هام الكنيسة بسب  يف اتّ املؤمنني،  
 يف   وناشـطةٌ  ها حاضـرةٌ   يف عروس املسيح، إذ إنّ      ضمينّ  إميانٍ ِفعلُذاته،  

فريدة، ال ُيعترف    ها لََدميومةٌ وإّن. مجيع العصور، حتت حقيقتها غري امللّوثة     
  .ة أخرى منظمة اجتماعّيمبثلها ألّي

  :لِنُعطِ بعض األمثلة
ة، مـن ِقبـل     ته الكوبرنيكيّ بسبب نظريّ  عام،   ياٍءوِجَه باست غاليليو وُ 

 يف   أو عميـدٍ   فما من مـسؤولٍ   ومع ذلك،   . ة يف زمانه  األوساط اجلامعيّ 
وَمن . ة يف ذاك العهد   األكادميّية السلطات   ل مسؤوليّ زماننا، مل ُيدَع لتحمّ   

حملافظ مدينة ميالنـو أو لـرئيس مقاطعـة         وم  ر يف توجيه اللّ   عساه يفكّ 
ـ لودوفيـك   "بسبب الكوارث اليت سّببتها سياسة      مبارديا،  والل " وريامل
)Ludovic LE MORE(وهكذا دواليك؟ .  

  : اجملهولة الفاعلوئاملسا
ـ     وإىل ذلك، فاجلميع ُيجمع على أنّ      ـ   املسؤولني عن اجلرائم احلقيقّي ة ة التارخيّي

  .بيننامل يعودوا  - ثقايف رحيم  اليوم بصمٍتةٌفغلّها ُم وهي كلّ-ة الكربى ضد البشرّي
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  :مثال على ذلك
ة بتقدمي احلساب عن األعداد غري املعروفة مـن         ِمّمن ستطالب البشريّ  

  واحدٍ ، والذين قُتلوا لسببٍ   1793ني الذين قُطعت رؤوسهم عام      الفرنسّي
ِمّمن ستطالب البشرية بتقدمي احلساب عـن       هو انتماؤهم االجتماعي؟    

أال جيدر بنا،   البالشفة؟  عشرات املاليني من الفالحني الروس الذين قتلهم        
   » نا يوم الدين؟بشأن خطايا التاريخ، أن ننتظر كلّ

فقراءتـه  : مل يواجه اقرتاح البابـا بكاملـه      " بيفي" ردّ فعل الكردينال     إنّ
ــه توقّ ــسكونيّ    لـ ــة واملـ ــعيد التوبـ ــى صـ ــادرة، علـ ــذه املبـ ــات هـ ــت دون غايـ ة فـ

فهـو قـد توقّـف      . ة الـيت قـدّمها البابـا      أي دون األسـباب اجلوهريّـ     والرسالة،  
ز      يف حني أنّ  على صعيد التوبة عند العامل الفردي،        فكـرة البابـا     مـا مييـّ

شِر البتّـة إىل        . هو بالتحديـد البُعـد اجلمـاعي لفحـص الـضمري           وهـو مل يـُ
 أنّوعـــارض صـــرحياً موضـــوع الرســـالة، وقـــد الحـــظ اجلانـــب املـــسكوني، 

  .طلبات الغفران لن حتمل أحداً على اإلميان
تأثريها السليب على الناس    :  حصراً مبزالق املبادرة   ال يهتمّ  الكردين إنّ

ــسطاء ضـــرورة إثبـــات ، املالبـــسات احملتملـــة بـــشأن خطيئـــة الكنيـــسة،  البـُ
ــاء  ــاتٍاألخطـ ــوعيّبدراسـ ــديرات   ، ةٍ موضـ ــي التقـ ــعوبة حتاشـ ــة صـ املغلوطـ

ــ ــرار   اًتارخييّ ــا، ضــرورة ربــط اإلق ــأنّ  ،باخلطاي ــة ب  هــذه  باملالحظــة القائل
  .نع الكنيسة من إنتاج مثار قداسةاخلطايا مل مت

ــال إنّ ــةٍ فطِحتــذيراتٍبتقــديم اً  يكتفــي شــكليّ "بيفــي" الكردين حــول  ن
وإهناء فحص الضمري الـذي يقرتحـه البابـا، وهـو ال يقـول              طريقة إجراء   

ه قـد يكـون مـن    ولكن معنى ندائـه هـو أنـّ   . جيب القيام به أم الما إذا كان    
بلـه   ،مصدر مالبـسات "مكن أن يصبح ه من امل عدم إجرائه، ألنّ  املستحسن  

ــق ــومــن الثابــت ". روحــي قل ســنرى يف الفــصل  . ه مــا كــان هــو ليطرحــه   أنّ
واآلخرين، أو باألحرى كيـف     " بيفي"التايل، كيف ردّ البابا على الكردينال       

  .استنهض الردود
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(+ 

  يوحنا بولس الثاني يواصل السعي مبفرده

  .يه مبفردهه واصل سعع البابا الكرادلة، ولكنّقنِمل يُ
أو يــرتك آلخــرين أن فاته، م بكلماتــه وتــصرّوهــو يــردّ علــى اعرتاضــاهت

  .يردّوا عنه
ــ"ة  الرســـوليّل ردّ جـــامع يف رســـالتهجـــاء أوّ " ة الثالثـــةيف حلـــول األلفيـّ

 من التفصيل، عن طريـق      اً، فيه مزيدٌ  وسيعطيهم ردّاً الهوتيّ  ). 14/11/1994(
، يف هنايـة  )Georges COTTIER ("ييهجورج كوت"الالهوتي املوثوق لديه، األب 

الهـوتي البيـت    "الراهب الدومينيكي السويـسري     يومذاك، مل يعد  : 1995عام  
وهــي أعظــم هــوت والتــاريخ، وحــسب، بــل أصــبح رئــيس جلنــة الالّ" البــابوي

بالقيــام بفحــص الــضمري يف وقــد كُلّفــت اللجــان يف هيئــة اليوبيــل الكــبري،  
ــة األلفيّــ  ــشر   . ةهناي ــنص نُ ــف مجــاعي   -دون ضــجّة  -هــذا ال ، )68(يف مؤلَّ

 علـــى مدروســـةٍ ه يـــأتي بأجوبـــةٍ إال أنّـــ. فاتّخـــذ قيمـــة البيـــان والربنـــامج   
  :وكانت األجوبة ثالثة. اعرتاضات الكرادلة

 مـــع الوثيقـــة  صـــرحيةٍةٍإطـــالق ورشـــة اليوبيـــل الكـــبري، يف اســـتمراريّ
  ".ة الثالثةيف حلول األلفيّ" ومع الرباءة ،املذكِّرة

 . لالعرتاف باخلطيئة على الصعيد املسكونيتماسكٌ متوسيعٌ

 )70. (املرأة، الذي مل يكن بعدُ قد أُثريعلى موضوع ة تطبيق املراجعة التارخييّ

تـردّ علـى الكرادلـة،      عات  سّ التو  هذه القرارات وهذه   ميكننا أن نعترب أنّ   
ــد الــ   ــار الكلمــات ويف   دعوة بقــدر مــا هــي تؤيّ إىل التــزام الفطنــة يف اختي

الـذي  ولكنها ترفض االعرتاض على عدم مالءمة املشروع، وب العمل،   أسل
  .ق بشرح متماسكوفِّ
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  :ة الثالثةيف حلول األلفيّ
ة، كما جاءت يف الرسالة البابويّـ     كي نقيس قوة الردّ على االعرتاضات،       

والذي كنّا قد بيّناه    اقرتاح البابا،   باملسار الذي اتّبعه    جيب علينا أن نذكّر     
  : الفصل السابقبالتفصيل، يف

ــذَرٍ  ــشرت حبـ ــد أن نُـ ــذكِّرة،  ث الوبعـ ــة املـ ــاداتٌ يقـ ــها انتقـ ــةٌ فطِواجهتـ  ،نـ
  .بت إىل اإلعالمحلظة تسرّ، ةٌ علنيّ عنيفةٌاتٌضواعرتا

حيـث  للمـؤمتر االسـتثنائي،     ، من جديـد،     الوثيقة املذكِّرة يُخضِع البابا   
 .جيمع االنتقادات القدمية، وأخرى جديدة

ويــصوغ قـــراره يف الرســـالة  بابــا املـــضي وحـــده،  مل يقـــرّر المــع ذلـــك،  
ــسطت فكــرة فحــص   وإلــيكم. اســتعداداً لليوبيــل الكــبري الرســولية،   كيــف بُ

 :اًة جدّة، والدفاع عنها يف هذه الوثيقة الشخصيّالضمري يف هناية األلفيّ

ة قد شارفت على هنايتها،     ة الثانية للمسيحيّ  من الواجب إذن، واأللفيّ   « 
متـذكّرة مجيـع    خطيئة أبنائها،    حّي،    من ضمريٍ   مبزيدٍ ،أن تواجه الكنيسة  

فقّدموا عن روح املسيح وإجنيله،     خالل تارخيها،   اليت ابتعدوا فيها،    الظروف  
بل مشهد طرق يف التفكري     قَيم اإلميان،    من    مستوحاةً حياٍةللعامل، ال شهادة    

  .ة ومن فضائحمضاّدة من شهادات والعمل، كانت أشكاالً حقيقّي
 أوسع من    يف يوبيل سنة األلفني، أن يكون برمزّيته       للباب املقدس  ال بدّ 

ستترك وراءها ال قرناً    ة، وقد بلغت هذا احلّد،       البشريّ ألنّ،  األبواب السابقة 
تعي بوضوح  وجيدر بالكنيسة أن تعرب هذه العتبة، وهي        . ةوحسب، بل ألفيّ  

ة تجاوز عتبة األلفيّ  ه ال يسعها أن ت    إّن. ما عاشته خالل القرون العشرة املاضية     
اجلديدة، دون أن حتثّ أبناءها على تنقية ذواهتم، يف توبة، من أخطـائهم             

ما هـو   إّن االعتراف باهنيارات األمس،     إنّ. وتذبذباهتم وهتاوناهتم وخياناهتم  
يساعدنا على تقوية إمياننا، جيعلنا نكتشف التجارب       ،   وشجاعةٍ فعل صدقٍ 

  ).33يف حلول األلفية الثالثة، ( »ا ملواجهتها نئواملصاعب القائمة اليوم، ويهّي
ففـي حـني   . كما ورد يف الوثيقة املذكِّرةهنا، مل يعُد الدفاع عن الفكرة،     
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ة مـن   ، بالدرجـة األوىل، إىل الغايـة اخلارجيّـ        يف الوثيقة املـذكِّرة    كان يشري 
ــةٍ  فحــص الــضمري،   ــبــات يف تلــك يــشري إىل غاي ، تــستهدف اهتــداء  ةٍ ذاتيّ

ــا نــشعر أنّ  إنّ.ثــر مــن إقنــاع معارضــيها  الكنيــسة أك  انتقــادات الكردينــال  ن
ــه   وأصــدقائه، حــول جــدوى فعاليّــ  " بيفــي" فحــص ة مــا ميكــن أن يعــود ب

  .تت أُكلهاآمن إعادة بعض االعتبار هلا، قد الضمري هذا على الكنيسة، 
  :األب جورج كوتييه

سة يف الكنيــ"الهــوتي البيــت البــابوي، بعنــوان  الــيت كتبــها اولــة احمل إنّ
ــ:  كــبريةًةًتكتــسب أمهيّــ ، "مواجهــة االهتــداء  ه الــنص الــذي يبــسط، يف  إنّ

 عـن   ودفـاعٍ ، أعمق مـا قُـدّم مـن شـرحٍ      )1996أيلول  (الوقت الذي أكتب فيه     
مــا إذا كــان  ويتــساءل املــرء، إذ يقــرأه،  . ةفحــص الــضمري يف هنايــة األلفيّــ  

عرتاضـات الـيت    الدومينيكي تلقى من البابا مهمّة الـردّ علـى اال         الالهوتي  
  :فبعض الفقرات توحي بذلك. أثارها فحص الضمري هذا

الكنيسة ستقّر بأخطاء أبنائها، ولكن أيضاً بنقائصها يف االقتـداء           إنّ« 
ف ه يتوّجب عليها أن تتساءل دون توقّألّنوهذا ليس باألمر نفسه، باملسيح،  

-161 ص(سواء بـسواء    " تارخيها اخلاص "وبشأن  ،  "خطايا أبنائها "بشأن  
  . الكنيسة ال خطيئة فيهابأنّهذا اجلواب يتوّجه للذين حيتّجون ): 162
تـها عـرب     الذاكرة احلّية للكنيسة ال ميكن فصلها عن وعيها هلويّ         إنّ"

ه جتد معنـا  ،   يف روح توبةٍ    إعادة قراءة التاريخ   إنّ"و) 162 ص" (القرون
ه للذين  هذا الرّد يتوجّ  ): 169 ص" (الكامل يف وحدة الكنيسة يف الزمن     

 ي عن كلّ  ة التخلّ كي ُيوحوا بأفضليّ  سات،  يقارنون الكنيسة بسائر املؤسّ   
ـ   "قيام عالقة بـني     والدعوة إىل   .  على املاضي  حكٍم " ةالنظـرة الالهوتّي

اً جـاءت ردّ  ،  )163 ص(دون أن ميّس أحدمها اآلخر      ،  "العلم التارخيي "و
 :اً تارخيّيمغلوطةً على الذين خيشون تقديراٍت

ليـست  ،   علـى األشـخاص    ة السائدة غط الذي متارسه الذهنيّ    الض إنّ"
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  ذلك ال يعين بالقدر نفـسه أنّ       فإنّالطّيبة عذراً،   وإن كانت النّية    بضرورة،  
 سـليماً يف ذاك     ٍة موضوعيّ كان ميكنه أن يكون بصورةٍ    سلوكاً نشجبه اليوم،    

 احلمـالت   وهو بذلك يرّد على الذين يقولون مـثالً إنّ        ): 167ص" (العهد
 . طّيبة الرجال الذين اشتركوا فيها كانوا ذوي نّيٍةألنّ، ة كانت سليمةًلصليبّيا

"  ال تعفي الكنيسة من أداء فعـل التوبـة          ملطّفةٍ  وجود ظروفٍ  إنّ"
  شـيءٍ   أن يفّسروا كـلّ    وهو يرّد بذلك على الذين يتمّنون     ): 169ص(

 .ةبالظروف التارخيّي

  :حنو اليوبيل الكبري
.  قطاعاتـه  تُتحت ورشـة اليوبيـل الكـبري، يف أهـمّ         اف،  1996يف مطلع عام    

عــن مــشروع ال  ، بلــه  ضــخمٍة تكــشف عــن مــشروعٍ  النظــرة اإلمجاليّــ فــإنّ
أن جيـيّش قـسماً كـبرياً مـن          حـال،    خيلو من مبالغة، مـن شـأنه، علـى كـلّ          

  .2000ة حتى عام البُنى والطاقات الكنسيّ
ــد، يف  16 و 15ويف  ــباط، عُقـ ــ شـ ـــالـ ــاءٍأوّ"ان، اتيكــ ــة  دويلّل لقـ  للجنـ
ــ ــمــع ممثّ، 2000ة لليوبيــل الكــبري للعــام املركزيّ  كــان ."ةلــي الكنــائس احملليّ

. ةة والكنـائس الـشرقيّ  ات الوطنيّـ  ألسقفيّلني عن ا  حاضراً مائة وسبعة ممثّ   
ة، والكنيـسة   ة القـسطنطينيّ  من بطريركيّـ  (ة  بعثات أخويّ شاركت فيه أيضاً    

واالحتـــاد اإلصـــالحي العـــاملي، ، واالحتـــاد اللـــوثري العـــاملياألنكليكانيـــة، 
). "غري الكاثوليكيـة  "ة  بيّوالكنائس األور وجملس  واجمللس امليتودي العاملي،    

 صـدرا يف شـباط وحزيـران مـن     -" ة الثالثـة األلفيّـ "مثّة عددان من جملة     
ــ وافيــةًمعلومــاتٍ يقــدّمان - 1996عــام  ا اقتُــرح علــى  عــن هــذا اللقــاء، عمّ

  )71. ( به من نقاشاهتما خرجواوعمّاملشرتكني فيه، 
 ، متماسـكةٍ  م بـصورةٍ  تتقـدّ  ورشـة اليوبيـل      خيرج املرء باالنطباع مـن أنّ     
ــة األوىل  ــسبة إىل االنطالقـ ــا  بالنـ ــا البابـ ــيت رمسهـ ــا ربّ.  الـ ــة  مـ ــت اآللـ كانـ

يرتجـم،  الكامنـة    مضمون الـربامج      أنّ  من املبالغة، إالّ   ملندفعة على شيءٍ  ا
ــةٍن مـــسكونيّمـــ(ة كمـــا يبـــدو، مجيـــع األبعـــاد األساســـيّ ــةٍ ودينيـّ  ةٍ وتارخييـّ
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 أنّيبـدو، يف الوقـت نفـسه،        . لفكرة اليوبيل الكربى لدى البابا    ) ةٍواجتماعيّ
هـا  تُـرك جانبـاً، وأنّ     ممـا كـان باعثـاً جلديـد يف هـذه الفكـرة،               ،ما من شيءٍ  
  :املراحل اليت اجتازهتا حتى اليومعرب خمتلف راً منسجماً تلقّت تطوّ

إىل املناقـشات   ،  1994يف مطلـع عـام      ىل الكرادلـة،    من الرسالة املرسلة إ   
  .، من العام نفسه14/6-13خل املؤمتر االستثنائي، يومي دا

إىل ) 14/11/1994( "ة الثالثــةيف حلــول األلفيّــ"ة رســوليّالــرباءة الومــن 
 )16/3/1995(تشكيل اجمللس املركزي 

ــألعمـــال ل ومـــن نـــشرٍ ــا ،األوىل جمللـــس رئاســـة اللجنـــةة اجلماعيـّ ن إبـّ
 )16/2/1996-15(مع األساقفة اللقاء االستشاري 

 بتــشكيل وأعمــال جلنــة الالهــوت     حمــدّدٍقبــل أن ننتقــل إىل فحــصٍ  
والتــاريخ، ســنتناول بالبحــث عناصــر املراجعــة والنقــد الــذاتي، الــواردة يف  

 فحـص    الوثائق املتوفرة تشري بوضـوح إىل أنّ       األخرى، ألنّ أعمال اللجان   
لـيس برناجمـاً مـن جممـوع بـرامج، ولكنـه، يف             ة،  الضمري يف أواخر األلفيّـ    

 وزمالؤه، املفتاح لدراسة سائر     أتشيكارايكما فهمه الكردينال    ذهن البابا،   
ختتصّ بفحـص  فهناك أربع جلان من مثانية،     . موضوعات الربنامج العام  

جلنـة الالهـوت والتـاريخ،      فـت بـه     لّالفحـص كُ  فهـذا   : ةضمري هنايـة األلفيّـ    
ة وجلنــة احلــوار بــني  اللجنــة املــسكونيّأيــضاً  مــا، ورةٍولكنــه ســيجنّد، بــص 

  .الديانات واللجنة االجتماعية
هـم، كمـا     الرجـال املمـسكني مبفـاتيح املـشروع          بذلك ميكننا أن نالحظ أنّ    

ــا، أربعــة   ــدو لن ــال أتــشيكاراي خــارج رئــيس اجمللــس،   : يب ، وأمــني ســرّه  الكردين
) CASSIDY( وكاســـيدي 1)ARINZE (الكرادلـــة أرينزيـــه،  سيباســـتيانياملطـــران

نائـب رئـيس    () FORTINO(واملطران فورتينو   ) عضوان يف جلنة الرئاسة   ومها  (
  ).رئيس جلنة الالهوت والتاريخ(واألب جورج كوتييه ) اللجنة املسكونية

                                                 
فرنسيس أرينزيه، نيجريي األصل، وهو رئيس اللجنة البابوية من أجل احلوار بني األديان، وهي  1

وقد أحدثها البابا . هيئة تابعة للكرسي الرسويل، مكلفة بالعالقات مع مجيع املؤمنني غري املسيحيني
  )الناشر. (1964 عام بولس السادس
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إىل األعضاء العشرة   " أن يضاف تَقَرّر  "). 72(ولنبدأ باللجنة املسكونية    
ة صفبـ ة،  نائس واجلماعات الكنـسيّ   ستة ممثّلني عن سائر الك     ،"الكاثوليك

 أدقّ فحـــصٍ يف ذلـــك مـــا يـــساعد علـــى إجـــراء     إنّ ":معـــاوننيأعـــضاء "
 هـذه اللجنـة ذُكـرت       ."وعلى تـسهيل التعـاون    دة،  ة احملدّ ات املسكونيّ لإلمكانيّ

دوراً حامسـاً،  " لتلعـب  ةوهـي مـدعوّ  ة، اللجنـة املركزيّـ   يف جـداول   ل مرةٍ ألوّ
 ."ة الثانيـة  أن يُكـسب ختـام األلفيّـ      اء البابـا    نظراً للبُعد املسكوني الـذي شـ      

وإذن قبــل  ،إجيــاد طــرق ملــشاركة مــسكونية قبــل االســتعداد "كانــت غايتــها 
أن "وكـان حيـدوهم الرجـاء، يف هـذا العـام،            ،  "2000االحتفال نفسه بالعـام     
ــاءٍ   ــستطيع تنظــيم لق ــام،  مــسيحيّن ــسيحيّ   ع ــن امل ــي يعل ــأل،  ك ــى امل ون عل

ــدّ إذن  ". م املــشرتكة، عــن إميــاهن وبــصورة رمسيّــ  وذلــك هــو جانــب  (فــال ب
بعـض املمارسـات املتّبعـة      "مـن التفكّـر يف      ) ة اليت تعنينـا   املراجعة التارخييّ 

، "ني اآلخـرين  ة مع املـسيحيّ   رات حادّ بت توتّ إبّان يوبيالت املاضي، واليت سبّ    
ــ االحتفـــال بـــاليوبيالت ممارســـةٌأنّآخـــذين بعـــني االعتبـــار   مل ةٌ كاثوليكيـّ

  .تُه يف املاضيثوذكس، وقد قاومها اإلصالح وورَثاألريعرفها 
ــديانات     إنّ ــدّم ســنة   ، )73 ( اللجنــة مــن أجــل احلــوار بــني ال ــد أن تق تري

  داللـــةٍاً حـــصراً، أو خاليـــاً مـــن أيّلـــيس بوصـــفها حـــدثاً مـــسيحيّ"اليوبيـــل 
. "وأبعــد مــن أن يكــون معارضــاً هلــا  بالنــسبة إىل مــؤمين الــديانات األخــرى،  

لقـاء صـالة مـع اليهـود        "ب عليها أن تُعِـدّ      يتوجّة،  جنة املسكونيّ وهي، مثل الل  
 وذلك هو   -الذين ستقدِّم هلم اليوبيل     ،  "واملسلمني وزعماء الديانات األخرى   

  ". وغفران، ووقفة توبةٍ متبادلٍبوصفه فرصة لفحص ضمريٍ" -موضوعنا 
بادرات فقد ميكنها توفري الفرصة مل    ،  )74(ة نفسها   ا اللجنة االجتماعيّ  أمّ

كي جتعـل مـن العـام       "وستشجِّع املبادرات   . ةوكلمات ختصّ املراجعة التارخييّ   
ــ، 1999 ــاً حقيقيـّ ــعامـ ــداء الشخـــصي إىل  " (ةاً مـــن احملبـّ ــديمـــن االهتـ ن والـ
سنقوم بأعمـال بعيـدة املرمـى،       "": ، سنة سالم  2000سنة  "، وكي تكون    )ةالدوليّ

، دون االمتنـاع عـن      ، مـن أجـل هدنـةٍ      بقصد وضع حدّ للنزاعات بني الشعوب     
  ".، مثل سهرات الصالة والصومةٍ رمزيّاللجوء إىل مبادراتٍ
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  :جلنة التاريخ والالهوت
البيـت البـابوي،    جـورج كوتييـه، وهـو الهـوتي         يرأسها األب الـدومينيكي     

، الـــذي يـــدرّس )Rino FISICHELLA(" رينـــو فيـــزيكيال"وكـــان نائبـــه األب 
وتقـسم اللجنـة    ). 75(ة  ة الغريغوريّ الالهوت العقائدي يف اجلامعة البابويّ    

قــسم التــاريخ، واملــسؤول عنــه األب كوتييــه، وقــسم الالهــوت،  : إىل قــسمني
  .فيزيكيالواملسؤول عنه األب 

ســـيحاول أن يـــسلّط الـــضوء علـــى الـــصفحات  "القـــسم التـــارخيي  إنّ
وهـو  ". وفقاً لـروح التوبـة    املظلمة من تاريخ الكنيسة، لكي يطلب الغفران،        

ــ" -يتوجــه  ــة،    -" ه حتــى اآلنأقلّ اخلاصــة حنــو اســتبعاد احلــاالت املنعزل
ــؤلّ ــصيّمبـ ــهرية فني أو شخـ ــصراف إىل  ، )76(ات شـ ــاألحرى االنـ ــار بـ ليختـ

ــسيّ املراجعــة التارخييّــ " ــة كنــسيّ هلمــا أمهيّــ ،نية ملوضــوعني رئي ة ة وتارخييّ
ــ ".  التفتــيشة والالتــسامح، يف إشــارة إىل حمــاكم ومهــا الالســاميّ ،ةوثقافيّ
ــصار    ومــن  ــق مراجعــة ناجحــة، سيُ ــى األرجــح إىل تنظــيم   أجــل حتقي عل

ــي  مـــؤمترَين دولـــيني   " املـــستوى العلمـــي، ينظَّمـــان يف رومـــا، قبـــل      رفيعـَ
  ".االحتفال باليوبيل الكبري

ــستياني    ــران سيبـ ــدّم املطـ ــارات   ) SEBASTIANI(قـ ــشروع بالعبـ ــذا املـ هـ
  :، الذي أشرنا إليه1996التالية، إبّان لقاء عام 

أن يـسّهل تفّهـم     هذا االختيـار     من شأن    نة مقتنعة بأنّ   اللج إنّ« 
دون ة  وسيساعد على رسم احلقيقة التارخييّ    األحداث اليت حدثت بالفعل،     

 إلبداع ثقافـةٍ   وميكنه أن يشكّل قاعدةً    وال خصومات،    ٍة ذاتيّ تشريطاٍت
وهي، يف الوقت نفسه، سـتتمكن      .  مسبق  حكمٍ  من أيّ  خاليٍةجديدة،  

  » .بة البابا يف القيام مببادرات غفران حمّددةمن االستجابة لرغ
 البابــا حــول موضــوع شــائك مثــل هــذا، يبــدو أنّ"! رغبــة البابــا"أجــل، هــي 

 وعلــى كــلّ!" لقــد أخطأنــا: "يف النظــام الكــاثوليكي، أن يقــولوحــده يــستطيع، 
.  ذلــك يــصحّ، حتــى بعــد أن أعطــى البابــا األمــر ببــدء التنفيــذ  حــال، يبــدو أنّ
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ــا  وعنــدها، كــان علــ   مــن ولقــد ردّد كــلّ ! ى اجلميــع أن يــستعينوا بــسلطة الباب
 هـذا املوضـوع     أنّي واألب كوتييه، خالل هذا اللقاء بالذات،        اراالكردينال أتشيك 
  .هفيوقد حدّدا االجتاه الذي كانا ينويان املضي تعليمات البابا، يلبّي بالكامل 

  :استخدم يف كلمته العبارات التاليةفقد  ،جورج كوتييهأما 

 األب األقدس أثارها يف براءته      ة، فألنّ إن كّنا باشرنا املسألة التارخييّ    « 
ات ة أو الشخصيّ  ق باجلوانب اخلاصّ  ويف ما يتعلّ  . "يف حلول األلفية الثالثة   "

إقرار  ستحاول، مبساعدة مؤّرخني،     ، سُيصار إىل تنظيم مؤمتراتٍ    ةالفردّي
 وطـرق االعتـراف     سنتدارس مالءمـة  وفيما بعد،   . ةاحلقيقة التارخييّ 

علينا أن ننظر إليـه  هذا اجلانب من اليوبيل، وعلى كل حال،   . باألخطاء
  » .ة فيه قطّعلى أنه إجيايب، مفرح، وال سلبّي

ــاس     ــضاً أنـ ــد أيـ ــاء، وُجِـ ــذا اللقـ ــالل هـ ــدعوّ -خـ ــخاص مـ ــم أشـ ون  وهـ
أثـاروا املعارضـات،     -عيّنهم البابـا أو أرسـلهم األسـاقفة         يصاً لليوبيل،   خصّ

منـها،  : 1994 معارضات املؤمتر االستثنائي عـام       ا، قليالً أو كثرياً،   واستعادو
العالقـة  "نا ال نـرى     ومنها أنّ ،  "قةضيّ" التحديق يف املاضي يذكّر بنظرة       أنّ

ة يف اإلجيابيّـ أن اجلوانـب  ومنـها  ، "بني املسائل التارخيية الكربى واليوبيل  
ــت بالكلّيــة،      ــاثوليكي قــد اُمهِل ــاريخ الك ــها يف االت ــيت كانــت   ومن لبلــدان ال

 موضــوع حمــاكم التفتــيش سيُفـــضي إىل    خاضــعة للحكــم الــشيوعي، أنّ   
ويف ردّه علـى هـذه     . ة القدميـة  التأكيد علـى صـحة دعايـة الدولـة اإلحلاديّـ          

سـتأخذ  جلنـة التـاريخ والالهـوت،        "أنّالكردينال أتـشيكاراي    د  أكّاملخاوف،  
لتقيـيم   اقرتاحاهتـا  وستُخـضع ة ودقّـة املواضـيع املطروحـة،      باالعتبار أمهيّـ  

إذن، سـنتقيّد بتعليمـات األب األقـدس، الـواردة يف            ".وتقرير جلنة الرئاسـة   
  ".ة الثالثةيف حلول األلفيّ: "براءته
ــح إنّ ــسعى لواضــ ــال،  :  املــ ــود األعمــ ــه يقــ ــا إىل  األب كوتييــ ــود هبــ ويعــ

ــا    ويقــول املــسؤوالن  . الكردينــال أتــشيكاراي، الــذي ينقلــها بــدوره إىل الباب
ــالغ احلجــم،  .  العمــل ســيتمّ نّإ: بوضــوح وســيكون علــى األرجــح  ســيكون ب



 79

ــربز، دون مبالغـــة، األنـــوار والعتمـــات حكـــام، إمرتابطـــاً ب  أداة إنّ: حبيـــث يـُ
ويعـود للبابـا، بعـد      . املؤمتر يف غاية التوفيق، كي تقـرّب خمتلـف األصـوات          

". االعـرتاف باألخطـاء   "أن يُقرّ الطريقة اليت ميكن هبا العمـل علـى           ذلك،  
د    ة غاليليو،   قضيّخربة  ناك، سابقاً،   فه يومـذاك،  . بدروسـها وحسبهم التقيـّ

. ة، األربـع  اليت نسّقت أحباث اللجـان الثانويّـ      هي  بل جلنة    ،مؤمترمل يكن   
وإىل الــرئيس، " تقريــر"فبعــد عــشر ســنوات مــن العمــل، متّ االنتــهاء إىل    

القسم  ذلك يف الفصل اخلاص بغاليليو، يف        سنتحدّث عن كلّ  . قرار البابا 
 هــذين املــؤمترَين   ومــن املعقــول أن نتــصوّر أنّ   . الثــاني مــن هــذا الكتــاب   

  .يتبعها تدخّل من البابا مماثلة، "تقارير"سيُفضيان إىل 
مـن أجـل    "البحث عـن طـرق      ة هذه اللجنة،    وسيكون أيضاً من مسؤوليّ   

ــثّالً   ــعب اهلل، متـ ــل شـ ــع  متثّـ ــداف اجملمـ ــامالً ألهـ ــكـ ـــالـ ــاني، اتيكــ اني الثـ
ــه،  تعميــق موضــوع ا ، ومــن أجــل  "ته الكــربىوإلصــالحا لتوبــة، وارتباطــاً ب

  .مسألة الغفرانات
 إىل إعـادة    -مـا    ربّ -سـتقود أيـضاً     الـشائكة جـداً،      مسألة الغفرانات    إنّ
" متثّـل "ولكـن موضـوع     . اإلصـالح اللـوثري   فهـي الـيت أشـعلت شـرارة         : نظر

. ذٍ، أقـل إثـارة    آنئـ حتى لو كـان،     يبدو مثرياً لالهتمام أكثر،     اجملمع األخري،   
ــان اللقــاء الــسابق،  ، "سيباســتياني"وكمــا صــرّح بــذلك املطــران   ســتعاجل إبّ

  :سوف يدرس. ، وفق تعليمات الباباأربعة موضوعات
  »"كلمة اهلل"كما تظهر يف براءة ة كلمة اهلل، أولويّ« مدى متثّل 

 ".نور األمم ":ة، كما أُعلِنت يف القرار اجملمعياملشاركة الكنسيّ

 ".ساجملمع املقدّ: "كما وردت يف القرار اجملمعية، ة الطقسيّاحليا

 ."ورجاءفرح : "حوار الكنيسة مع العامل، كما متنّاه القرار اجملمعي

  :وخيتتم املطران سيباستياني. همَلإذن، فما من موضوع سيُ
االسـتثنائي   حتليل هذه املوضوعات الكبرية سيتم يف ضوء اجملمع          إنّ« 
 اجملمعُخّصص لالحتفال مبرور عشرين عاماً على انعقاد        ، الذي   1985لعام  
  » .اين الثاينـاتيكڤالـ
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 مخـول، علـى      حمفِّزة، ومل تسبّب أيّ    1985كانت مراجعة سينودس عام     
رمبـا كـان علينـا أن        !الرغم من املخـاوف الـيت كانـت قـد أُثـريت قبـل ذلـك               

  .ةنتوقّع األمر نفسه بالنسبة إىل إعادة النظر يف هناية األلفيّ

  :الالسامية وحماكم التفتيش
ــسعنا أن نتوقّ  ــذي يـ ــا الـ ــدوليّ   مـ ــؤمترَين الـ ــذين املـ ــن هـ ــه مـ ــذين ،نيعـ  اللـ

ــا حــول هــذين املوضــوعني؟    ســيُعقدان  ــا يف اللحظــة الــيت خنــت  يف روم م فيه
ة، مـا يتعلـق بالالسـاميّ    ه يفإال أنّ .  موثوقة ة معلوماتٍ ال يتوفر لدينا أيّ   حبثنا،  

أمـا بالنـسبة   .  ميكـن هلـذا املـؤمتر أن يـستجيب لـه        يسعنا توضيح التوقّع الذي   
نــا نعــرف ملــاذا تَقــرّر اســتعمال هــذه الكلمــة بــصفة   فإنّإىل حمــاكم التفتــيش، 

  .أن حيدّد لنا قلب املسألةخاً خمتصّاً اجلمع، ويسعنا أن نسأل مؤرّ
قـد ميكنـه     املؤمتر الدويل الذي أُعلن عنه،       فإنّق بالالسامية،   يف ما يتعلّ  
وهــو مــشروع مــضى عليــه حتــى اليــوم عــشر ســنوات،  ىل مــشروعٍأن يفــضي إ

 مل  اهـ ، ولكنّ اطـال احلـديث عنـه     ان حـول احملرقـة،      ـاتيكالـ من   حترير وثيقةٍ 
إثـر االحتجاجـات   ( يعود للقاء استفـسار وتوضـيح   ل صدامٍ  أوّ إنّ. نشر البتّة تُ

يف  "Kurt WALDHEIMكورت فالدهايم "للسيد ة، بعد استقبال البابا اليهوديّ
 مــــن بــــني وفــــدٍ، 1/9/1987 و 31/8 يــــومَي ،انـــــاتيكالـــــ يف متّ )25/6/1987
ة، مــن أجــل االستــشارات ة العامليّــمــن اللجنــة اليهوديّــ آخــر ان ووفــدٍـــاتيكالـــ

" فيلربانــدز"أعلــن الكردينــال ويف ختــام هــذا اللقــاء،  . املــشرتكة بــني األديــان 
)WILLEBRANDS(     الـ، على رأس الوفدنيّة اللجنـة املختـصّة     "عن  اني،  ـاتيك

ة حــول ة رمسيّــيف إعــداد وثيقــة كاثوليكيّــ بالعالقــات الدينيــة مــع اليهوديــة،  
  )77". ( املعاصرةاوحول مظاهرهة لالسامية، حول األسس التارخييّاحملرقة، 

، "إعــالن بــراغ"لــدينا فكــرة عــن املــضمون احملتمــل هلــذه الوثيقــة، بفــضل 
ة لالتصال بني اليهود والكاثوليك،     وليّ، اللجنة الد  6/9/1990الذي نشرته يف    

 على مستوى الفكر والتعليم والوعظ الكاثوليكي، بعض التقاليد: "جاء فيها
ة سـهمت يف نـشوء الالسـاميّ   ألني والعـصور الوسـطى،   وخالل عهد اآلباء األوّ  
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كــثريون هــم الكاثوليــك الــذين    ويف العــصر احلــديث،  . يف اجملتمــع الغربــي 
الكاثوليـك   املنـدوبني    وإنّ. ةيواجهـوا مظـاهر الالسـاميّ     لافتقروا إىل اليقظـة،     

بوصـفها  أشـكال العنـصرية،    شجبوا أيـضاً مجيـع      كما  قد شجبوا الالسامية،    
ــدوا ة، وأكّــخطيئــة ضــد اهلل والبــشريّ اً ه ال ميكــن للمــرء أن يكــون مــسيحيّ أنّ

  )78". (ةاً ومشدوداً إىل الالساميّحقيقيّ
 هــذه الوثيقـــة الــشهرية حـــول    يفبوســع املـــؤمتر أن يــديل مبـــسامهته  

وهــي بــدورها، ميكنــها أن تتــيح الفرصــة لطلــب الغفــران مــن        احملرقــة، 
ذ، والـذي سـنتكلّ            اليهود،   م عنـه   هذا الطلب الذي طاملا اسـتُجديَ ومل ينفـَّ

  .ق باليهود، يف القسم الثاني من هذا الكتابيف الفصل املتعلّ
 كوتييـه، رئـيس      الالهـوتي جـورج    فيما يتعلـق مبحـاكم التفتـيش، فـإنّ        و

إبّــان مداخلتــه يف لقــاء   اللجنــة، قــد فــسّر اســتخدامه لــصيغة اجلمــع،      
مـن األصـحّ    : "فقـال ،  16/2/1996 و   15يومَي  ،   مع ممثلي األساقفة   اللجنة

ــا نواجــه ظــاهرةً ألنّ بــصيغة اجلمــع،  أن نتحــدّث عــن حمــاكم التفتــيش    ن
  )79". ( تنوّعت أشكاهلا وفق األمكنةةًتارخييّ

ميكنــه أن يُفــضي إىل تقريــر ن نتيجــة هــذا املــؤمتر؟ مــا عــسى أن تكــو
ــاء،    ــرار باألخطـ ــائي يف اإلقـ ــال   هنـ ــر الكردينـ ــة تقريـ ــى طريقـ ــوب"علـ " اربـ

)POUPARD(  ّيف القـسم الثـاني مـن هـذا          الذي نشرناه ة غاليليو،    يف قضي
 هـذا التقريـر علـى       وقـد تـأتي نتيجـةُ     . ق بغـاليليو  يف الفصل املتعلّ  الكتاب،  

  :د تشبهه كثرياًالنحو التايل، أو ق
 ة الواشني، واستبعاد احملامني بصورةٍ     األخذ بالوشاية، والتكّتم حول هويّ     إنّ« 

حىت لو كان واإلفراط يف توسيع مفهوم اهلرطقة، وممارسة التعذيب، شبه منتظمة، 
 وتنفيذ حكم اإلعدام، كلّ   ضمن حدود القانون وما يتطلّبه من احترازات،        ذلك  

اإلجنيل احلقيقـي، وحنـن مـضطرون       جداً عن روح    ذلك كان أعماالً بعيدة     
وعلى الرغم مـن األخطـاء      ه،  ر أقلّ يف هذا األم   العصر احلديث،    لالعتراف بأنّ 
  )80 (» .ة أفضل، مقتضيات الرسالة املسيحّيقد أدرك، على حنٍوواالحنرافات، 
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  الثاينالقسم 
  

1تصرحيات البابا يوحنا بولس الثاين

                                                 
. ظ برتتيب املوضوعات كما جاء يف الطبعة اإليطالية، مع أنه ال ينسجم مع الرتتيب األجبدياحتُفِ 1

على كل حال، بوسع القارئ أن يطالع هذا القسم الثاني، يف الرتتيب الذي خيتاره، ألن الفصول فيه 
 .مستقلة عن بعضها البعض
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!+ 
   الصليبيةتاحلمال

 يف ميالنـو،    "ةساحة احلمالت الـصليبيّ   "اسم  استُبدل  ،  14/6/1996منذ  
أُطلـق اسـم بـولس الـسادس، علـى الـشارع           ويف روما،   . باسم بولس السادس  

 ذلـك   وإنّ-مـونتيين   يعود للبابـا     ،وإذن". اجملمع املقدس "ى  الذي كان يسمّ  
  . أن ميهر هذا التطور بتوقيعه-حلقٌّ له 

تطبيــق التغــيري،  يف الغالــب،  ،و الــذي تــولّى هــ" فــويتيالكــارول "ولكــن 
ذلك أيضاً،  . ، على هذا أو ذاك من فصول تاريخ الكنيسة        ةٍ تعليميّ بطريقةٍ

مبناسبة الـصالة   ،  1995ويف شهر شباط عام     . ةكان حال احلمالت الصليبيّ   
مـذكّراً   على هذا النحو،     يوحنا بولس الثاني  ث البابا   حتدّة ظُهراً،   املالئكيّ

  :السيانيّةقديسة كاترين ة البشخصيّ
كاترين إىل البابـا غريغوريـوس      نعرف الصرخة اليت توجهت هبا      « 

الـسالم،  "": نياحلادي عشر، لتشّجعه على حتقيق السالم بني املـسيحيّ        
… )218رسائل، رقم   ( "!السالم، السالم، يا أبِت الوديع، وتّباً للحرب      

ـ  ها كانت أيضاً،    بأّنأجل، جيب االعتراف     يف  ،يـوم تبّنـت   ا،  ابنة زماهن
واليت ة السائدة آنذاك،    العقلّيسة،  اندفاعها العادل للدفاع عن األماكن املقدّ     

جيب علينـا أن    واليوم،  . اللجوء إىل السالح   ،جتيز ملثل هذه الرسالة   كانت  
 أنّالذي اقتادنا إىل أن نفهم على حنو أوضـح،          لروح اهللا،   نكون شاكرين   
ملواجهة يف الوقت نفسه، مع اإلجنيل،      ،  ، واألكثر انسجاماً  السبيل األفضل 

تنشأ يف العالقـات بـني الـشعوب والـديانات          اليت ميكنها أن    املسائل  
. هو سبيل احلوار الصبور، والذي جيمع بني الصرامة واالحترام        والثقافات،  

 الـشجاع والقـوي،     مثاالً للحبّ كاترين يظلّ، مع ذلك،      اندفاع    أنّ إالّ
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،  بّنـاءٍ  املمكنة من أجل حوارٍ   ات   االستراتيجيّ يف مجيع وتشجيعاً لالخنراط   
  )12/1/1995 (» .كي نبين سالماً يتنامى يف االستقرار واالتساع

 علـى مغـامرة     مباشـرٍ   حكـمٍ  ليس مثّة أيّ  .  موزونةٍ حنن هنا إزاء كلماتٍ   
 أمــام انقــالبٍ نــا ولكنّني، الــيت كانــت أيــضاً مغــامرةَ مــسيحيّ    ني، الــصليبيّ
 أكـرب   ويتّخـذ هـذا االنقـالب درجـةً       . باسم اإلجنيـل    يف وجهة النظر   صريحٍ

ــار أنّ   ، مــن الوضــوح  ــا أخــذنا بعــني االعتب ــد   إذا م ــابوات هــم بالتحدي  الب
، أن يـدفعوا    وقد حـاولوا طـوال قـرونٍ      ة،  إىل احلمالت الصليبيّ  الذين دعَوا   

  .نيإليها األمراء املسيحيّ
ن بابــا فمــا مِــ: وهـذا أمــر مفهــوم  (يوحنــا بــولس الثــانيومـا ال يقولــه  

ولكــن لــن يفعــل ذلــك أبــداً     ينتقــد بابــا آخــر، وقــد يعارضــه باألفعــال،      
ــاألقوال ــاترين أدّت مهمّوهــو أنّ، )ب ــها  ك ــصليبيّ   ت ة، مــن أجــل احلمــالت ال
كـان قـد   بـل  البابا غريغوريوس احلادي عشر، الذي أقنعها بـذلك،        لتطيع

ــة الدومينيكيّــ      ــام للرهبن ــاع الع ــذلك يف االجتم ــا ب ــت تنتمــ (ة أمره ي وكان
وهـي بعـد يف الثالثـة       يـت   حيـث توفِّ  ،  1380 وعـام    1376وما بـني عـام      ). إليها

ــثالثني،  ــوال ــاترين أنّأكّ ــصليبيّ  دت ك ــرء، بفــضل ال أن يكتــسب ة،  بوســع امل
ني لمتوبة هؤالء اجلنـود، وخـالص مـس       ني،  سالم املسيحيّ «": ثالثة خريات "

 ، إذن ،هـوذا  )].1( باعتقاهلم وتعميدهم قـسراً      ":اخلالص األبدي "[. »كثريين
: ها لالنـصياع ألمـر البابـا      كرّست طاقتها كلّ  ة  ما يُخشى أن حيدث ملسيحيّ    

  "!ابنة زماهنا"ة قرون، ليلوم فيها أن يأتي بابا آخر بعد ستّ
ــصليبيّ    ــالت الـ ــوع احلمـ ــدو موضـ ــاًيبـ ــالم،  ة مرتبطـ ــوعات اإلسـ  مبوضـ

ــواحلــرب والــسالم،  الــذي يبديــه ويف احلــرص اخلــاص . ةواحلــروب الدينيّ
إذ هـو يتحاشـى التطبيـق       ، إزاء هـذا املوضـوع،       يوحنـا بـولس الثـاني     ابا  الب

ــالرجعــي ـــ لل ــى القــرون الوســطى،   ـ ــاني عل نلمــس شــيئاً مــن   اتيكاني الث
ــثقّ      ــة واملـ ــه بعـــض األئمـّ ــه بـ ــذي يوجـّ ــاح الـ ــاهبم  اإلحلـ ــسلمني عتـ فني املـ

" كـارديين "كما يدعونا املؤرخ    [" ةحجحافل احلجيج املسلّ  "للبابوات، بسبب   
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)CARDINI) (2 (  ّة قـرون   لعـدّ ،  ]ة يف بدء نـشأهتا    لتسمية احلمالت الصليبي
وقـد أثـار    . ة عـسكريّ  محـالت فتوحـاتٍ   لـت إىل    واليت سـرعان مـا حتوّ     خلت،  

اللقـاء مـع    ة، الزعمـاء املـسلمني الـذين رفـضوا          موضوع احلمالت الصليبيّ  
 يف نيجرييــا، ويف 1982، يف شــهر شــباط عــام  يوحنــا بــولس الثــاني البابــا 
 الــذي دعــا فريقــيوقــد وُصِــف اجملمــع األ.  يف كينيــا1995يلــول عــام شــهر أ

مـن قِبــل األوســاط  ، 1994إليـه البابــا، والـذي عُقــد يف رومــا، يف ربيـع عــام    
  )3". (ة ضد اإلسالماحلملة الصليبيّ"دة، بـة املتشدّاإلسالميّ

أن  ة، بينـه وبـني احلمـالت الـصليبيّ        ضع مـسافةً  ولكن، هـل ميكـن لبابـا يـ        
ــفٌ! اجلــواب هــو نعــم مــاً مــن مــسلم؟  يلقــى تفهّ ، هــو مــسلمٌ فهنــاك مثقّ

د األديان، يف مدينة أسيزي عـام  شارك يف اللقاء املتعدّ   ،  "خالد فؤاد عالّم  "
 يوحنـا بـولس الثـاني حـول احلمـالت           وقد علّق على تصريح البابـا     ،  1986

  :ة، على النحو التايلالصليبيّ
حلزم بقدر مـا فيـه مـن        صبور، فيه من ا   " دعوة البابا إىل حوار      إنّ« 
اً، انقالب يف وجهة النظـر بـشأن        بني الديانات، هي، موضوعيّ   ،  "االحترام

 هذا التوجه اجلديد، أراه، بوصفي غـري مـسيحي،          وإنّ. الصليبيةاحلمالت  
  )4 (» .اًاً حقّتوجّهاً إجنيلّي

والعــامل املــسيحي، هــل بوســعه أن يفهــم هــذا النقــد الــذاتي الــصادر عــن       
 ؟ومدرّسي التعلـيم املـسيحي    ث عن العلماء، بل عن الكهنة،        أحتدّ أنا ال البابا؟  

إذا ما قلّلنا من شأن املسألة اخلاصة بـاحلمالت          !وهنا أيضاً، اجلواب هو نعم    
وهـي  حتمـاً املـسألة األوىل،    إليهـا  أوسـع، تُحيـل   وركّزنـا علـى مـسألة       ة،  الصليبيّ

 مــسألة بــأنّذلــك  .اإلســالمي والعــامل املــسيحي  بــني العــامل  مــسألة العالقــة  
ن جممل العالقات بـني     ععزلناها   إذا ما ة،  ة حمدودة، نظريّ  احلمالت الصليبيّ 

 وليـست   ها ضخمةٌ بدقّة، فإنّ إذا ما حدّدنا موقعها     ولكن،  . ني واملسلمني املسيحيّ
فهناك، حتى اليوم، أشكال من اخلالف بني اإلسالم والعـامل املـسيحي       : ببعيدة

  . عنيفةها تدفع باجتاه حلولٍيبدو أنّ ،)ةأو الذي ختطّى املسيحيّ(
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جممـع  ،  1995 عـام    ،الـذي أصـدره   " كتاب التعليم املسيحي للبالغني    "إنّ
صـعوبة  "ة، ويضعها يف إطـار     أساقفة إيطاليا، يشري إىل احلمالت الصليبيّ     

  :جاء فيه. مع اإلسالم" احلوار

عشرة قرون مـن التـصادم      : تثقلنا حىت اليوم   ذكرى املاضي    إنّ« 
، أوربااجتياح  مرات عديدة،    ، العرب واألتراك حياولون   تشهديف،  العن

ة يف القرون الوسطى، أو يبادر إىل        الغرب يدعو حلمالت صليبيّ    توشهد
 ة، وهي حـضارةٌ    احلضارة الغربيّ  فإنّواليوم،  . االستعمار احلديث بالقوة  

 ب إىل العامل اإلسالمي، وتنخره مـن      ة، استهالكية، تتسرّ  فردّي،  ةٌعلمانّي
ة يف  اإلسالمي، وجتّر معها أيضاً املـسيحيّ     فتثري رّد فعل التشّدد     الداخل،  

  )5 (» .الكراهية نفسها
ع صـدى رأي البابـا،         هذا الرأي بشأن احلمالت الـصليبيّ      ومثلـه  ة، يرجـّ

ــؤول  ــة  الـــسعي إىل احلـ ــر إىل العـــامل دون أن يعطـــي اإلســـالم فرصـ النظـ
  .إال بقصد قهر اإلسالمك ال يتحرّ،  مسلّحٌه حتالفٌعلى أنّاملسيحي 
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  األنظمة االستبدادية

ــ. ة مل يُكتــب بعــد الفــصل اخلــاص باألنظمــة االســتبداديّ إنّ ق وهــو يتعلّ
ويعـود الفـضل   . بالبـابوات ق ا يتعلـّ أكثر ممّة،  ة الوطنيّ باجلماعات الكاثوليكيّ 

جيـب  ه مـادة    ه فرض هذا املوضوع علـى أنـّ       للبابا يوحنا بولس الثاني، يف أنّ     
ه وجّــه إليــه اجملــامع األســقفية الوطنيــة، وأثــار، بــشأن أنّــكمــا ر فيهــا، التفكّــ

ــا النازيّــ  ــاً، ة، ســؤاالً جوهريّــ أملاني ــه  يتوجّ ــة عن ــع اإلجاب ــإنّ. ب علــى اجلمي  ف
علــى مــشارف ،  يــدعو للتــساؤل،ذي وضــعه البابــا هلــذا الــتفكري الــالعنــوان 
 ،ةكتاتوريّــني مــع األنظمــة الديعــن مــدى توافــق املــسيحيّة اجلديــدة، األلفيّــ
، وهـو يعـين   "نون كـثري ومـسيحيّ  "مح البابا يوحنا بولس الثاني أهن ضأووقد  
ني عمومـاً، بـل هـو       ث عـن املـسيحيّ    ه ال يتحـدّ   إنـّ … نية املـسيحيّ  غالبيّـ : بذلك
 العنـصر األساسـي يف فحـص الـضمري          فـإنّ ". و عـصرنا  هم مسيحيّ إنّ: "يقول

 ةت اجلماعـة املـسيحيّ   قاومـ  مـدى    إىل أيّ : الذي جيب البدء بـه، هـو التـايل        
ــسان األساســيّ    ــل هــذا أو ذاك مــن األنظمــة    ةخروقــات حقــوق اإلن ، مــن قب

ــ وقــد قــدّم البابــا تعليمــات يف بــرلني، يف شــهر حزيــران عــام    ة؟ الديكتاتوريّ
ــد أنّ ، 1996 ــا"ة  الكنيــسة الكاثوليكيّــ عنــدما أكّ . قاومــت النظــام النــازي " قلّم

ه املطلـوب،         ن قَبـل    وكان مِ  يف هـذه الفقـرة مـن وثيقـة تعـود       قـد رسـم التوجـّ
  :، وُضِعت إعداداً لليوبيل الكبري1994إىل عام 

 نشعر بـاألمل،    فكيف لنا أالّ  ا بشأن شهادة الكنيسة يف عصرنا،       أّم« 
 حقيقي، لكثري مـن  إىل تأييٍدالذي يتحّول أحياناً إزاء النقص يف التمييز،    

 علـى يـد أنظمـةٍ     ة،  ة األساسيّ ني، أمام خرق احلقوق اإلنسانيّ    املسيحّي
  )36، فقرة "يف حلول األلفية الثالثة ("» ة؟استبداداّي
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يف الوقت الذي يـرى     التأييد،  ويقيم البابا فارقاً بني النقص يف التمييز        
 وإنْ كـان ال يفـرتض أيّ   أ،ل أشكال الضعف هو، يف حدّ ذاته، خطـ       أوّ فيه أنّ 

ــ ــشــيءٍفــق مــع ه قــد يتّتأييــد، ولكنّ وّر مــدى مــا وحنــن نتــص. ة مــن احلياديّ
ــ ــ، فحــص ســلوك اجلماعــة الكاثوليكيّــ  مــن صــدقٍ ب يتطلّ إزاء ة، ة اإليطاليّ

ــ. إذا مــا خــضع لــشروط مثــل هــذه القــراءةالنظــام الفاشــي،  ب أيــضاً ويتوجّ
ة، يف أعقــاب ة، الــذي تــسرّب إىل الفاشــيّ املعــادي للمــسيحيّدراســة العنــصر 

ــر،    ــصريّ  التحــالف مــع هتل ــيس إذن . ةوإعــالن القــوانني العن ــذا األمــر  فل ه
الـذي عـرف يف كيانـه االحـتالل النـازي            يطلقه البابا البولوني،     ،بِتحدٍّ تافهٍ 

  .2000ة، مع دنوّ العام يف وجه اجلماعات املسيحيّوالنظام الشيوعي، 
هـي  يف حـدّ ذاهتـا،   ة، ليست األنظمة الديكتاتوريّـ   يف حتدّي البابا هذا،     

كبتــها هــذه  تراالــيت ة، يّة األساســبــل خروقــات احلقــوق اإلنــسانيّ  املتّهمــة، 
ـــالــحــدّده اجملمــع هــذا هــو املقيــاس الــذي  . األنظمــة يف اني الثــاني، اتيكـ

وهــو احلجّــة الــيت أتاحــت للبابــا  ، )1965 ("فــرح ورجــاء"دســتوره الراعــوي 
ة خـالل أسـفاره   الدكتاتوريّـ أن يندّد جبميع األنظمة   ،  يوحنا بولس الثاني  

ــا، ( ــل   يف بولوني ــضاً يف الربازي ــبنيولكــن أي ، وغواتيمــاال، وهــايييت،  والفيلي
  مباشـرٍ  بشكلٍدون أن يتصدّى    ،  )السودانيف  والتشيلي والباراغواي، وحتى    

 الــيت ة، للحقــوق األساســيّ ومتكــرّرٍ دائــمٍولكــن يف تــذكريٍألشــكال احلكــم، 
  . نظام احرتامهاب على كلّيتوجّ
 مباشـرٍ  مـن اتـصالٍ   ومـا أتاحـت لـه أسـفاره،         ة،   خربة البابـا البولونيّـ     إنّ

هـذه  يف أصـل    هـي   ة،  اخلاضـعة ألنظمـة دكتاتوريّـ     ة  باجلماعات الكاثوليكيّـ  
ــ القــرن العــشرين  ويف حــني أنّ. مــن أجــل اليوبيــل الكــبري ة الــدعوة البابويّ

 للتـــأقلم مـــع بـــابوات، وإداراتٍعامـــاً، طـــوال أكثـــر مـــن مخـــسني اضـــطر، 
ــ ــ ــاتٍ،ةٍرومانيـّ ــقفيّ  وهيئـــ ــاتٍ ،ةٍأســـ ــةٍومجاعـــ ــروا األ كاثوليكيـــ ــة ، آثـــ نظمـــ

علـى  )  معهـا  للكنيسة أو متـساحمةً    دةًشريطة أن تكون مؤيّ   (ة  الديكتاتوريّ
ـــ  ــة الدميقراطيـّ ــإنّة، األنظمــ ــا  فــ ــه ببابــ ــول    اختتامــ ــسؤال حــ ــرح الــ يطــ

  .ات، ليس بالكسب الرخيصالدكتاتوريّ
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 ميـزّق    لنظـامٍ  ةٍ كاثوليكيّـ  معارضـة مجاعـةٍ   م  ولكن، كيف جيب أن تُرتجَـ     
ــوليّاحلقـــوق؟  ــه الرسـ ــا أيّـــ ة، يف براءتـ ــدّد البابـ ــاتٍمل حيـ ــة تعليمـ  ،ه، ولكنـّ

ــأنّ أخـــرى، الحـــظ، يف مناســـباتٍ " قلّمـــا"ة يف أملانيـــا  الكنيـــسة الكاثوليكيـّ
ــا   . ةضــد النازيّــ حترّكــت  ــق الباب ــذي  ،هــذا التــصريح القــاطع  لقــد أطل ال

ة،  أملانيّـ  م يف أرضٍ   يتكلّ ه يصدر عن بولوني   ألنّيكتسب املزيد من الداللة،     
ــان لقـــاء مـــع جملـــس اليهـــود 1996حزيـــران عـــام يف بـــرلني، يف شـــهر  ، إبـّ

 "برهنـــارد ليـــشتنربغ"إعالنـــه تطويـــب األب  قليلـــة بعـــد ســـاعاتٍاملركـــزي، 
)Bernhard LICHTENBERG(1 ،ــ ،بــسبب إميانــه" الــذي ة قــاوم األيديولوجيّ

  :قال". ة، وضحّى حبياتهة غري اإلنسانيّالنازيّ
كما بّين ذلك املؤّرخون    ،  نيحىت لو كان العديد من الكهنة والعلمانيّ      « 

 كثرية  وحىت لو ظهرت أشكالٌ   قد قاوموا هذا النظام اإلرهايب،      فيما بعد،   
 23بـرلني،    (» ." من قليـل    ذلك أقلّ  فإنّة،  من املعارضة يف احلياة اليوميّ    

   ).ةيف خطاٍب له خالل اللقاء مع الطائفة اليهودّي، 1996حزيران 
مبواجهتــهم  ،الــذين قــاوموا، "ريينكــث"يقــول البابــا إهنــم كــانوا أفــراداً  

قد ذكر  البابا قبل ذلك،    وكان  [على الدفاع عن اليهود     املخاطر، إذ أقدموا    
ــشتنربغ "األب  ــارد ليـ ــومر "، و"برهنـ ــا سـ ، )Margarete SOMMER" (مرغريتـ

ــا "، و)Konrad Von PREYSING" (ريــسنغبكــونراد فــون  "والكردينــال  ماري
ومغمـورة مـن   ن هناك أشـكال مبتكـرة   ه كاوإنّ، ])Maria TERWIEL" (ترفيل

  ما الذي كان غائباً؟إذن، . ةاملقاومة، عرب احلياة اليوميّ
:  البابــا ال يقــول شــيئاً هبــذا الــصدد، ولكــن الــسياق يــوحي بــاجلوابإنّ

  .ها رمسي، من شأنه أن جينّد الكنيسة كلّالذي كان غائباً هو موقفٌ
  مـا يـسهّله يف وثيقـةٍ       هذا النقد الذاتي الصادر عن البابا نفسه، وجـد        

، 1995يف شهر كانون الثاني عام      ،   بعام كان قد نشرها، قبل ذلك    ة،  مأساويّ
مبناسبة الذكرى اخلمـسني لتحريـر أسـرى معتقـل          جممع أساقفة أملانيا،    

                                                 
 .1996وقد طوّبه البابا وأعلنه شهيداً عام . لعهد النازيكان كاهن كاتدرائية برلني يف ا 1
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تقــصري "ولقــد ورد فيهــا االعــرتاف بـــ   . النــازي )AUCHWITZ" (أوشــويتز"
اجنرفوا يف اإليـديولوجيا      الكثريين أنّ"وذكر فيها   ،  "الكاثوليك وأخطائهم 

 ممتلكـات   ارتُكبـت حبـقّ   وظلّوا غـري مبـالني إزاء االعتـداءات الـيت           ة،  النازيّ
ــود ــاهتم، اليهـ ــات     وأنّ وحيـ ــى املمتلكـ ــتوىل علـ ــن اسـ ــاند مـَ ــن سـ ــاك مـَ  هنـ
  )7 (» .ة، أو أصبحوا، هم أيضاً، لصوصاًاليهوديّ

 اقرتاحـاً  ،بويقدّموا للنقد الذاتي البـا   ولكن األساقفة األملان كانوا قد      
، ويعــود أكثــر مباشــرة، وهــو تــصريح أصــدرته أمانــة ســرّ األســاقفة األملــان  

األسـاقفة والكاثوليـك   ملـا كـان   وهـو حيتـوي خمتـصراً مفـصّالً       ،  1979لعام  
يف ختــام هــذا وقــد جــاء . ةالنازيّــملقاومــة  ،أو مل يفعلــوا ، فعلــواقــد األملــان

" والقـوة نـب مـن الوضـوح       علـى جا  خذ موقفـاً    الكنيسة مل تتّ   "أنّالتصريح  
االضـطهاد الـذي حـلّ بـاليهود، أي         أقلّه خالل الفرتات احلامسة من      ،  )8(

  .1939 و 1935 و 1933يف األعوام 
إىل إعــادة البابــا أن دعــوة هــل يــسعنا أن نتــصوّر، علــى حنــو معقــول،   

، ســتُؤخذ بعــني ةيف العالقــة بــني الكنيــسة واألنظمــة الديكتاتوريّــالــتفكري 
ة اليت مارست، أقلّه حتى اآلن، هـذا  قبل الطوائف الكاثوليكيّ  من  االعتبار  

 هـــذه إنّ: التمحـــيص الـــضروري؟ نلمـــس هبـــذا الـــصدد بعـــض اإلشـــارات 
 عـن أسـاقفة      صـادرةٍ  حتت شكل وثيقـةٍ   ،  ةً هامّ أقلّه مثرةً الدعوة قد أمثرت    

  :وقد جاء فيها، 27/4/1996األرجنتني، وحتمل تاريخ 

بـني  ،   خمتلفـةٍ   وبطرقٍ  كثريةً اٍتا، مرّ فَصلنطوال تارخينا الوطين،    « 
. ةه يف احلياة السياسيّ   حدثَكان ميكن أن يُ   التبشري باإلجنيل، والتأثري الذي     

ات، ات والـسبعينيّ  ، يف فترة الستينيّ    قاسيةٍ وقد برز هذا الفصل، بصورةٍ    
 وإنّ. بل الدولـة  قواإلرهاب املضاد من    زت بإرهاب العصابات    اليت متيّ 

  . ملّا تلتئم بعدجراحاته العميقة
،  يف هذه األحداث   ات مل يكن للكنيسة فيها يد     دون التسليم مبسؤوليّ  
 بعض الكاثوليك بّرروا العنف املنظّم وشاركوا       جيب علينا االعتراف بأنّ   
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وهم يسَعون النتـزاع الـسلطة      ،  "حرير الوطين تلل" وسيلة   هبوصففيه،  
اإليـديولوجيا  ن  مستوحى م  من اجملتمع،     جديدٍ وإلقامة شكلٍ السياسية،  
وهنـاك  . اناً كـثريين   شبّ ، لألسف ،وقد جّروا إىل قناعاهتم   ة،  املاركسّي

رّدوا كثرية مـن أبنـاء الكنيـسة،        فصائل أخرى، انضّمت إليها أعداد      
 ،ة وفظيعة  ال أخالقيّ  بصورة غري مشروعة، على حرب العصابات، بطريقةٍ      

 ما سبق لنا أن     جند من املناسب أن نكّرر    ولذلك،  . نا باخلجل تغمرنا كلّ 
اً كان موقعه، قـد غطّـى   أّيإن كان أحد أعضاء الكنيسة،  ": قلنا آنذاك 

ه قد تصّرف بـوحي مـن       فإّنبعض هذه األحداث،    بتأييده أو تواطئه،    
 اهللا   حبـقّ   فادحـةً  أو خطيئـةً   وقد ارتكب خطأً  ة،  ته الشخصيّ مسؤولّي

  ]…[". ة وضمريهالبشرّيو
نطلب الغفران مـن اهللا      اجلميع،   نظراً لتضامننا مع شعبنا ومع خطايا     

الـذين  من أجل   وخصوصاً   اليت ارُتكبت آنذاك،     نا، من أجل اجلرائم   رّب
سواء كانوا ُمنضوين مع العـصابات      هلم أعوان من أبناء الكنيسة،      كان  
ويـسري  .  أو كانوا من قوى األمن     السلطة من الدولة،   نالواأو  ة،  الثورّي

على عنـف   عليم املسيح، فحّرضوا    األمر نفسه على مجيع الذين شّوهوا ت      
  . مضاد ال أخالقيحرب العصابات، أو على قمٍع

التنديد ،   واحدٍ ب عليهم يف آنٍ   ه يتوجّ رأى األساقفة أنّ  يف تلك الفترة،    
بواسطة املكتب  املتكرر لدى السلطة،    والتدّخل  الصارم باألعمال املسيئة،    

 ،هبـذه الـشؤون   واللجنة املختـصة    جملمع أساقفة األرجنتني،    التنفيذي  
 وقد سعى األساقفة للعثور علـى حلـولٍ       . األساقفة الشخصي وبتدّخل  

االعتـراف  ب علينا   ويتوّج.  أكثر فداحة للسجناء   شروٍروجتنيب  ة،  عملّي
،  كثريةٍ من قبل سلطاتٍ   ة مرونةٍ أّي خيلو من    لألسف مبوقفٍ  صطدمناانا  بأّن

  .جدار يستحيل ختطّيهها كانت تنتصب وكأّن
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أن يف تلك الفتـرة،     ه كان على األساقفة،     لذين يَرون أنّ  كثريون هم ا  
كانـت  القطيعـة   هـذه    إذ يَرون أنّ   مع السلطات،     عالقةٍ كلّيقطعوا  

اهللا وحده يعلم مـا كـان   . من أجل حترير السجناءستكون بادرة فعالة  
 أنّا ال شّك فيه،     ولكن، ممّ . ميكن أن حيدث، لو كّنا سلكنا هذا الدرب       

  . ُيفلح يف منع فظاعٍة مبثل هذا احلجممل ، ما فعلناكلّ
أكثر إىل ختفيف األمل الـذي       أال نكون ُوفِّقنا     ،سفنا شديد األسف  ؤي

طالتهم  مع مجيع الذين     وحنن متضامنون . مأساة حبجم هذه املأساة   سّببته  
أسفنا الصادق ملشاركة أبنـاء مـن       وإننا لَُنبدي     جبروحها، املأساةهذه  

  )9 (» .انالكنيسة يف خرق حقوق اإلنس
علـى  اً آخـر،  كان األساقفة قـد ناقـشوا نـصّ      قبل املوافقة على هذا النص،      

، من روح البابا يوحنا بولس الثـاني      بل فيه فيض    جانب أكرب من الصراحة،     
  :جاء فيه. ةتأييد الغالبيّه مل يلقَ ق باإلقرار باخلطيئة، ولكنّفيما يتعلّ

ويف ضوء   الفترة،   على هذه بعد مرور بضع سنوات     لو فحصنا اآلن،    « 
 مـن    اخلطرية واملؤملة  نا الرعوي خالل األزمات   لََمَعة،  رسالة اليوبيل البابويّ  

ُنحـسن  مل  نـا   بأّنحنن األساقفة،   لََوجب علينا أن نقّر،     ،  ماضينا احلديث 
وتقيـيم  يف تفّهم   مل ننجح   . اخنرطنا فيها   اليت التمييز بوضوح يف األحداث   

املظـامل   ال سـيما  وسم االجتماعي،   الذي كان يفتك باجل   خطورة الشّر   
فيهم اليت ارتكبها أولئك الذين كان ُيفترض       ،   كرامة األشخاص  البشعة حبقّ 
 من أجل كلّ  بة علينا،   حبكم املسؤوليات املترتّ  نا،  وإّن. بالقانونة  محاية األمّ 

فعلـه بـسبب    حنسن  ومن أجل ما مل     أو سكتنا عنه،    ما أمهلنا القيام به،     
 يف  و تقديرنا اخلاطئ لألحداث، ومن أجل ما مل نفعلـه         وُضعفنا أ ترّددنا،  

مـن  ،   غري مالئمةٍ   أو بطريقةٍ  يف فتورٍ ومن أجل ما فعلناه     الوقت املناسب،   
  )10 (» .نسأل اهللا الغفران ذلك، ومن صميم القلب، أجل كلّ



 93

#+  

  االنقسامات بني الكنائس

قرتحـه  الـذي ا يف قلب فحص الـضمري،   ،يف هناية األلفيّة  ،ههنا جندنا 
 أوىل اخلطايــا الــيت جيــب االعــرتاف هبــا،  إنّ: يوحنــا بــولس الثــانيالبابــا 

. ، والتعـبري عنـها منـوذجي       االعـرتاف هبـا لكامـلٌ      وإنّ. خطيئة االنقسام هي  
ـــهــــذا الفــــصل يــــرتبط بالفــــصول املتعلّ ولــــوثر، ة، قــــة بــــاحلروب الدينيـّ

وهنا نقـدّم   .  منها، سنقرأ التصرحيات املناسبة    ويف كلّ . واالنشقاق الشرقي 
لــدينا، يف مــا خيــصّ جــوهر األمــور،  .أســلوب العمــلة والتــصرحيات العامّــ

  :مصادر ثالثة
اســتعداداً للمــؤمتر االســتثنائي هــة إىل الكرادلــة، املــذكِّرة املوجّالوثيقـة  
 .1994يف ربيع عام 

ــ"الرســالة  الــصادرة يف تــشرين الثــاني مــن  ، "ة الثالثــةيف حلــول األلفيّ
 .العام نفسه

 .1995، الصادرة يف شهر أيار عام "يكونوا واحداًل"ة الرباء

دة،         هذه   وتَـسِم مرحلـة النـضج يف       النصوص الثالثة تـشكّل كتلـة موحـّ
 رائـدة،    خطـبٍ  ويف جـدولنا، سيـسبقهم ثـالث      . يوحنـا بـولس الثـاني     ة  بابويّ

يف ،  1983، وعـام    1980متّـت عـام     ة،  مـسكونيّ لقـاءات   ألقاها البابـا مبناسـبة      
ــاينس و  ــاريس ومـ ــا، بـ ــن     فيينـ ــى مـ ــب أوفـ ــى جانـ ــرين، علـ ــابني آخـ وخبطـ

  .1991والتحديد، يف افتتاح وختام السينودس األوربي عام التوضيح 
، يوحنــا بــولس الثــاني البابــا  هــذه السلــسلة مــن النــصوص تُظهــر أنّ  

 هـي الطريـق امللكـي للحركـة       ،املتبادل فكرة الغفران    أنّ منذ البدء،    ،تصوّر
اني اتيكــ ـالـ هبذه القناعة لتصرحيات اجملمـع      وهو يدين كثرياً    : ةاملسكونيّ

تها ووضــوحها، إثــر هــذه الفكــرة تكتــسب شخــصيّ . والبابــا بــولس الــسادس
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والــيت ( املــسكونية الــيت اصــطدم هبــا، يف هنايــة الثمانينيــات  خيبــات األمــل
وأخرياً، باتـت هـذه     ). يف الفصل اخلاص باالنشقاق الشرقي    ى هلا   سنتصدّ

 علــى -وهــي مــدعوة  ، 2000ليوبيــل ى العــام علــى املنحــ الفكــرة مــسيطِرة  
  .يوحنا بولس الثانيل اإلرث األوفر إمثاراً يف تاريخ البابا  لتشكّ-األرجح 

  :تنقية الذاكرة
ــرة   ــبحت فكـ ــة "أصـ ــذاكرة التارخييـ ــة الـ ــد  "تنقيـ ــسنوات، أحـ ــرور الـ ، مبـ

ة حـول الـصراع     ل مـرّ  وقـد صـيغت ألوّ    . يوحنا بولس الثاني  ة  شعارات بابويّ 
  :نييّبني املسيح
جيب تنقية ذاكرتنا   ة احلركة حنو الوحدة،     ويف ديناميّ  شيء،   قبل كلّ « 

  ومظاملـه  ة، من ذكرى مجيع صـدامات املاضـي       ة واجلماعيّ الشخصّي
 ال سيما التعاون القائم بينكم،    أهلّل خصوصاً لسمّو     ]…[… وأحقاده

وهـي  وهي خدمة ُتفهم يف كافة أبعادها،       ق خبدمة اإلنسان،    يف ما يتعلّ  
 هـا ّنإوني،  شهادة مجيـع املـسيحيّ    ومنذ اآلن،   ،   ملّحةٍ ضي، بصورةٍ تقت
" نـسان فـادي اإل  "يف بـراءيت    ضرورهتا،   سبق يل أن أكّدت      شهادةٌلَ
  » ).لقاء مسكوين، 30/5/1980 ،باريس(

  :ةاإلقرار باخلطايا الذاتيّ
  :اإلقرار باخلطايا الذاتيةيف  تنقية الذاكرة جتد ترمجتها إنّ

ة إثارة قـضيّ  أمر يقودنا إىل     معكم يف وطنكم، أملانيا،      أن نتواجد معاً  « 
إن حنن  . ويف ما حدث ُمذّاك   ر يف ما سبقها،     جيب علينا أن نفكّ   . اإلصالح

ني إىل انقسام املسيحّي أخطاء البشر قادتنا أنّمل نتهّرب من الوقائع، يّتضح لنا 
ممكنة ،   جديدةً ون حتقيقنا خطواتٍ  دتواصل احلؤول    خطيئتنا   وإنّاملشؤوم،  

ـ روسلفي البابا أ  ي ألتبّنى بقوة، كلمات     وإّن. وضرورية حنو الوحدة   انوس ب
 بكـلّ "): NUREMBERG" (نـورمربغ "أمام برملان   ،  1523السادس عام   

 عـن خالصـنا،      يد الرب مل تبلغ من الضعف ما جيعلها عاجزةً         تأكيد، إنّ 
ني وكهنة،  مسؤولني أعلَ نا مجيعاً،   كلّ… ولكن اخلطيئة هي اليت ُتبعدنا عنه     
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راجع املزمور  (مل يرتكب الشّر    تركنا الطريق الصحيح، وأنا ال أرى واحداً        
 وعلى كلّ . ضع أمامه لذا وجب علينا مجيعاً أن نرفع الشكر هللا ونتّ        ). 14/4

وحيكم على نفسه بنفسه، بدل أن حيكـم         ملاذا أخطأ،    ا أن يتساءل   منّ واحٍد
 إنّ": خر بابا هولندي وأملـاين    ي ألقول، مثل آ   وإّن. "اهللا عليه يوم الغضب   

 خطوة،  م خطوةً جيب إذن أن نتقدّ   . جذوراً عميقة وانتشر  املرض قد ضرب    
كي عالجات مناسبة،   ، باستخدامنا    وخطورةً ونقاتل الشرور األكثر فداحةً   

واليـوم، كمـا    . "بسبب إصالح متسّرع  الفوضى،  ال ُنحدث مزيداً من     
ماينس، . (ةجتديد احلياة املسيحيّ  حنو الوحدة، هي     خطوة    أهمّ فإنّباألمس،  

  » .)، لقاء مع ممثلي الكنائس األخرى17/11/1980
يف الفـصل اخلـاص     انوس الـسادس،    بالبابا أور  أخرى   ةًسوف نلتقي مرّ  

وغري  معاصر   ل بابا أيضاً هذه التلميحات من أوّ    صادفنا  ولكنّا كنّا   بلوثر،  
 الفـصل األول    يفغـري إيطـايل مـن عـصر النهـضة،           إىل آخر بابـا     إيطايل،  

  .من القسم األول
الداعي إىل النقد الـذاتي، وقـد       عن هذا املوقف    مثّة تعبري آخر مكثّف     

  : بابويّتهكلمة سرّمبرور السنوات، أصبح، 

.  حقّاً ون مسؤولني عنها  إنكار األخطاء اليت كان املسيحيّ    ال جيوز   « 
  » ).، لقاء مسكوين11/9/1983فيينا، (

  :الغفران الدائم
  : املعرتف هباة من األخطاءفران ينقّي حقاً الذاكرة التارخييّوحده الغ

يبدو أن سؤال بطرس يّتخذ أمهيـة       يف ختام هذا القرن املأساوي،      « 
وحنن جيب علينا أن نغفر دائماً،       "كم مّرة جيب علّي أن أغفر؟     ": خاصة

حنن حنتاج إىل الغفران أكثـر      . حنتاج إىل غفران   ، حنن أيضاً  ،نانتذكّر أنّ 
كنيسة القـديس بطـرس يف       (.ب علينا أن هنب الغفران    ا يتوجّ ّممري  بكث
   ).أوربا، يف عظة افتتاح سينودس أساقفة 28/11/1991ان، ـاتيكڤالـ
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 إالّلن جتد قبوالً من معاصرينا،      ،  اليت حنن َمحلَتها  ة،   الرسالة اخلالصيّ  إنّ
ـ  لثايناين ا ـاتيكڤالـد اجملمع   يؤكّ. معها  متوافقةٍ بشهادٍةإذا ترافقت    ه  أّن

فإن رغبات  ويف الواقع،    .دون اهتداء داخلي  ،  ةحقيقّية  ال توجد مسكونيّ  "
من التنكّر للذات، ومن دفق مـن       وتنضج من جتّدد الروح،     تنطلق  الوحدة  

يليق بنا أن نسائل    ويف ضوء هذا املبدأ،     ). 7استعادة الوحدة،   " (ة، حرّ احملّب
احلقيقة ها مقتضيات   إّن. جنيلقتضيات اإل وفق م احلوار،  ة  عن أخالقيّ أنفسنا  
يف اسـتعداد للغفـران     الصادق بالوقـائع،    اإلقرار  ة، وهي تفترض    واحملّب

دون االنغالق يف أحكـام     حول  وهي تَ  ،وللتعويض عن اإلساءات املتبادلة   
وهـي تقـود    . مصدر مرارة واحتجاجات عقيمة   كثرياً ما تكون    مسبقة،  
إذ تنسب لـه     أخيه،   ضّد اهيٍةهامات و عن إطالق اتّ   إىل االمتناع اإلنسان  

مفعماً برغبـة   وهكذا، فعندما يكون اإلنسان     . غريبة عنه نّيات ومقاصد   
ختمد النزاعات بفضل حوار صبور وصـادق،        ملوقف اآلخر،     احلقّ التفّهم

ـ كنيسة القديس بطرس يف     (. حتت إهلام الروح القدس    ان، ــاتيك ڤالـ
  ).يبوور، احتفال مسكوين يف ختام السينودس األ7/6/1991

هما أُلقيا  أّنني، تستند إىل    ين إىل املغفرة بني املسيحيّ    َءة هذين الندا   قوّ إنّ
الذي سّجل اللحظة اليت بلغت فيـه       يب،  ويف افتتاح وختام السينودس األور    

. ةة والكنائس األرثوذكسيّ   العالقة بني الكنيسة الكاثوليكيّ    ها، صعوبةُ ذروَت
كان قد سبقه نّص     إليه النص الثاين،     الذي ُيحيل " االحتفال املسكوين  "إنّ

وأُقيم يف قاعة الـسينودس يف      سه البابا أيضاً،    أّ آخر تر  ان احتفالٍ إّبحاسم،  
بعـد انعقـاد اجملمـع       ُعقـد    ، يف ختام سينودس اسـتثنائي     5/1/1985

قد استثمر خربة االحتفاالت    وكان، بدوره،   اين بعشرين عاماً،    ـاتيكڤالـ
 عظـة وحدث بعد   .  جداً، خالل أسفار البابا    كثيفةًة اليت باتت    املسكونّي

" جيوفـاين كابريليـه   "يرويه األب اليسوعي    ،  "فعل مصاحلة وسالم  "البابا  
)Giovanni CAPRILE(اين والسينودسات، ـاتيكڤالـخ اجملمع ، وهو مؤّر
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احلضور لإلقرار باخلطايا، وعلى األخّص، الذين سّببوا       دعا احملتِفل   : "فيقول
إىل الـرب   ورفع قارئ ثالث صـلوات      . ني بني املسيحيّ  االنقساموغذَّوا  
وخطايـا  ، على شفاء جراحنا،     كي يساعدنا على حتقيق املصاحلة    : يسوع

وختم احملتِفل بطلب الغفران    . ةإىل احلياة األبديّ  كي يقودنا مجيعاً     ،االنقسام
. كي نكون حنن أيضاً صادقني يف مغفرتنا لبعضنا البعض        والعون من الرب،    

  )11 (» .ل البابا واإلخوة غري الكاثوليك قبلة السالممث تباد
  :اإلقرار باخلطايا يصبح برناجماً

، 1994الــيت وجّههــا البابــا للكرادلــة، يف ربيــع عــام  مــع الوثيقــة املــذكِّرة 
ــأصــبح فحــص املــسؤوليّ   ــسة، برناجمــاً   ة ات الكاثوليكيّ يف انقــسامات الكني
  :مطروحاً على اجلميع

جيب على الكنيسة   لفعل الروح،   باالستسالم التام   يف موقفهم املّتِسم    « 
فيجـّددوا التـزامهم    ني، أن حيّددوا معاً هذه الرسالة ألنفسهم،        واملسيحّي

 واحد إىل إجراء    الثانية، لَيدعو كلّ  ة  وإنّ دنّو ختام األلفيّ   . 2000حيال العام   
نـا  حبيث نلتقي كلّ  ،   مالئمةٍ ٍة مسكونيّ فحص ضمري، وإىل اّتخاذ مبادراتٍ    

 كاملة، أقلّه يف حالة من      إنْ مل يكن يف مصاحلةٍ    يف فترة اليوبيل الكبري،     معاً،  
رسـالة  (  ».ة الثانية طوال األلفيّ املعارضة واالنقسام، دون اليت لوحظت      
  ).12 ()1994للتذكري، موجهة للكرادلة، يف ربيع عام 

  :الواجب األول
هـذا  ا، مـن جديـد،      اقرتح الباب ،  1994عام  يف افتتاح املؤمتر االستثنائي     

 ،بــه يف الوثيقــة املــذكِّرة الــذي كــان قــد تقــدّم االلتــزام بــاإلقرار باخلطايــا،
والــذي كــان أثــار صــدىً واســعاً يف الــرأي العــام، وبعــض االنتقــادات داخــل  

  :الكنيسة، كاليت ذكرناها سابقاً يف الفصل الثامن من القسم األول
ال يسعنا أن   . مهّمة لنا قد تكون هذه هي أعظم      ،  2000يف منظور العام    « 

نا ، يف حني أنّ    اآلن منقسمني كما حنن عليه   ل أمام املسيح، رب التاريخ،      ـمنث
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هذه االنقـسامات   . ةــة الثاني ــالل األلفيّ ــنا مع ذلك خ   ــالتقي
جيب أن تلتئم اجلراح على طريـق       . للتقارب والتفاهم جيب أن ُتخلي املكان     

أي إىل  حتتاج الكنيسة إىل توبـة،      لكبري،  أمام هذا اليوبيل ا   . وحدة املسيحيني 
. حيال مقتـضيات اإلجنيـل    هتم،  ة وإلمهاال اكتشاٍف لنقائص أبنائها التارخيي   

املسيحيون، بطريقة  وباإلمهاالت اليت كان    وحده االعتراف الشجاع باخلطايا،     
 مبعونـة اهللا،    وكذلك أيضاً النّية السخّية يف معاجلتـها      مسؤولني عنها،   ما،  

 ». ويسّهال السري حنو الوحدة   فاعالً للتبشري اجلديد،    دفعاً  ا  نحن مي يستطيعان أ 
   ).، اخلطاب االفتتاحي13/6/1994املؤمتر االستثنائي، (

  :اخلطيئة األوىل
حــدّد البابــا يف  يف نتيجــة هــذه املرحلــة مــن التحقيــق يف األخطــاء،      

 خطيئـــة االنقـــسام هـــي اخلطيئـــة أنّرســـالته اخلاصـــة باليوبيـــل الكـــبري، 
  :وىل اليت جيب التعويض عنهااأل

جيب  من التوبة واالهتداء،      مضاعفٍ من اخلطايا اليت حتتاج إىل جمهودٍ     « 
خـالل  . طبعاً اعتبار تلك اليت أساءت إىل الوحدة اليت أرادها اهللا لـشعبه           

ـ   أكثر ممّ األعوام األلف اليت تشرف على هنايتها،         فـإنّ ة األوىل،   ا يف األلفّي
،  مؤملةً عرفت متّزقاتٍ ،  "اً خبطيئة هذا الطرف أو ذاك     أحيان"ة  الشركة الكنسيّ 

مـن  .  لفـضيحة  ل يف نظر العامل ماّدةً    ُتعارض صرحياً إرادة املسيح، وتشكّ    
وتنـهض حـىت     تنوء حىت اليوم بأثقاهلا،      ، خطايا املاضي هذه    أنّ املؤسف

 عنها، فنـستدعي    من الضروري أن نكفّر   . مبثابة جتارب الساعة احلاضرة،   
  ).34، "ة الثالثةيف حلول األلفّي (" ». املسيحبقوة غفران

  :معاً من أجل التكفري
ة إىل النــداء مــن أجــل مــن االلتــزام بــالتكفري عــن اخلطايــا الشخــصيّ 

تفكـريه يف    آخـر مراحـل      يوحنا بولس الثاني  صاغ البابا   الغفران املتبادل،   
  ":يكونوا واحداًل"النقد الذاتي، يف براءته 
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وإذن،  .ة، مجيع خطايـا العـامل     اخلالصّييح  ُحملْت يف ذبيحة املس   « 
خطايا ني،  ني، خطايا املسيحيّ  ضد وحدة املسيحيّ  أيضاً تلك اليت ارُتكبت     

حـىت بعـد    ،  ني ممكنةٌ  وحدة املسيحيّ  إنّ. الرعاة واملؤمنني على السواء   
 يف  ة، شـريطة أن نعـيَ     اخلطايا الكثرية اليت سّببت االنقسامات التارخييّ     

. وأن نكون مقتنعني بـضرورة توبتنـا      ا ضد الوحدة،    أخطأن نااّتضاع أنّ 
ولكن أيضاً  وُتقهر،  ر  ة، اليت جيب أن ُتغف    طايا الشخصيّ فليست وحدها اخل  
الـيت جلبـت    ُبىن اخلطيئة بالذات،     مبعىن ما،    ،وهية،  اخلطايا االجتماعيّ 

ب علـى الكنيـسة     ويتوّج ]…[. كنها أن جتلبه وترّسخه   ومياالنقسام،  
حيث ،  "حوار االهتداء "تسميته  زّج نفسها يف ما يسُعنا       أن ت  ةالكاثوليكّي

اجلـاري يف   ويف هذا احلوار،    . األساس الروحي للحوار املسكوين   م  يقّد
ـ        واحدٍ ب على كلّ  يتوّجحضرة اهللا،    ة،  أن يبحث عن أخطائـه اخلاّص

الشفيع لـدى اآلب،    ي من هو    ذاته يف يدَ  ويعترف خبطاياه، ويستودع    
  )82، 34، "ا واحداًليكونو ("» .يسوع املسيح

ومثلـه جـرأة اإلحالـة      ،  "حـوار االهتـداء   "ل التعبري املوفّق واملكثّف     نسجّ
يف موضـوع االنقـسامات     ،  "بُنى اخلطيئة "وإىل  " ةاخلطايا االجتماعيّ "إىل  

الـــيت صـــاغها هـــذه املقـــوالت،  تطبيـــق أيـــضاً أنّونالحـــظ . بـــني الكنـــائس
سة بالذات، ال سابقة له،     على حياة الكني  ،   حول التوبة  1983سينودس عام   

 راجـع " (الربيئـة مـن اخلطيئـة     " بـشأن الكنيـسة      عد حتذير املـؤمتر   ويربز بُ 
جـواب   على حتذير املـؤمتر،     جديدٌ وهو جوابٌ ).  يف القسم األول   8الفصل  

  :الكنيسة" تنقية"تربز فيه الفقرة األخرية حول 
 املسيحي  االنقسام الذي يرهق العامل   ال يسعنا أن نظلّ جامدين، إزاء       « 

يف يتـألّموا   أن إالّليس بوسع الكاثوليك وغـري الكاثوليـك،    . منذ قرون 
مع كلمات   ،ة فاضحةً انفصاهلم الذي يتناقض بقوّ   وهم يالحظون   الصميم،  
  ).23-20: 17راجع يوحنا (يف العشاء األخري املشحونة باحلزن، املسيح، 
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ـ     وحدة الكنيسة يف كياهنا،      إنّبالتأكيد،   مل سها،  كما شـاءها مؤّس
قها يف حتقّ  وحدة الكنيسة،    ولكن ال يسُعنا أن ننكر أنّ      ]…[. تنفصم قطّ 
فيها ملء القوة واالنتشار    ال يتجلّى   يف املاضي كما يف احلاضر،      التارخيي،  

وفـق املقتـضيات    ى هبما،    أن تتحلّ  - بل جيب عليها     -يسعها  اللذين  
  .ليهااليت تتوقف عة اإلجنيلّي

ون حنـو الوحـدة،     ني الذين يسعَ  ل للمسيحيّ  املوقف األوّ  فإنّلذلك،  
عن تلك   ،الوحدة اليت أرادها املسيح   والذين يدركون املسافة اليت تفصل      

عيوننا حنو الـسماء،    على رفع    ال ميكنه أن يقوم إالّ    قت عملياً،   اليت حتقّ 
  .بإهلام الروح القدس حنو الوحدة، جديدةً اندفاعاٍتلنطلب من اهللا 

،  ومثمرةً ة، كي تكون أصيلةً    احلركة املسكونيّ  فإنّ أخرى،   من ناحيةٍ 
الً، وهي، أوّ . ةتطلب من املؤمنني الكاثوليك بعض االستعدادات األساسيّ      

ـ  ويف رغبـةٍ   باملوّدة،    مشحونةٍ ة، يف نظرةٍ  احملّب،   شيءٍ وقبل كلّ   يف  ٍة قوّي
اجلماعات مع إخوة الكنائس األخرى أو ما كان ذلك ممكناً،  كلّالتعاون،  
ة، دون أن جيلب ذلك     األمانة للكنيسة الكاثوليكيّ   ثانياً،   ،وهناك. ةالكنسّي

مث، . جهلَ أو حىت إنكاَر النقائص، اليت ظهرت يف سلوك بعض أعضائها          
  .لتقدير ما هو صاحل وجدير باملديحروح التمييز، ثالثاً، 

سواء بواسطة  والتجّدد،  ة  يف التنقيّ   صادقةٍ توفّر إرادةٍ أخرياً، ال بّد من     
أو بالسعي احلثيث، كلّ    املسيحي،  املوّجه حنو الكمال    الشخصي  لتزام  اال

هي اليت حتمل   حبيث تتنقّى الكنيسة وتتجّدد يوماً بعد يوم،        ضمن دائرته،   
ال جميدة،  إىل أن يقّدمها يسوع لذاته،      يف جسدها تواضع يسوع وجتّرده،      

: مـن رسـالة البابـا      (» .)27: 5راجع أفسس   (غضن    وال لوثة فيها 
  .)26/7/1995مقابلة عمومية، يف () 4، "ستعادة الوحدةا"
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+ $  
ــالنس   اءــَ

 حــول يوحنــا بــولس الثــانيالــيت تلفّــظ هبــا البابــا  أمجــل الكلمــات إنّ
شـهر  " (رسـالة إىل النـساء  "الـوارد يف براءتـه   كانت طلـب الغفـران     النساء،  

" كرّسـة احليـاة امل  "وأرقّ كلماته كانت فقرة من رسـالته        ). 1995حزيران عام   
عالمــة مــن حنــان اهلل حيــال "الــيت تقــدّم لنــا املــرأة بوصــفها ، )1996آذار (

أيلـول  " (أةكرامـة املـر  " يف رسـالته    ةً شـاعريّ  وجند كلمـاتٍ  ". اجلنس البشري 
هـي صـرخة     املـرأة املخلوقـة،      ما رأى الرجـل األول عنـد     صرخة   إنّ): "1988

  ."ضإعجاب وانبهار، اخرتقت جممل تاريخ اإلنسان على األر

، وهي حتاول إعـادة     "أةكرامة املر "وجند أجرأ الكلمات أيضاً يف رسالته       
تفـسري ألفـي    إعـادة  فـضي إىل وهـي تُ ة، قراءة الكتاب املقـدس قـراءة أنثويّـ    

وهــي تقــوّم . عـام لنــصوص القـديس بــولس، الـيت تــضع الرجـل فــوق املـرأة     
الدوافع يف  "فتُقرّر أنّ   ،  "قديم"أو أقلّه ما لديه من      القديس بولس نفسه،    

خــضوعهما «جيــب أن تفــسَّر مبعنــى   املــرأة للرجــل يف الــزواج،   » خــضوع«
  ".الواحد لآلخر» املتبادل

 .املودّة اخلاصة اليت يكنّها للنساءشهادة على وجاءت مبادرات هذا البابا،     
البـابوات  ة ملـا عُهـد عـن        فشكّلت مراجعة جذريّـ   ة،  وهي مودّة عبّر عنها حبرّي    

ل فتيـاتٍ   قطّ شـاهد بابـا    أحدٍما مِن: من مبادراتٍ  ونرجـو أن تتواصـل    (يقبـّ
. يـرقص معهـنّ    ويكـاد    بأيديهنّميسك  ويضمّهنّ بني ذراعيه،    ،  )هذه املشاهدة 

  . هذا السلوك اجلديد ليشكّل أيضاً، بطريقته، مراجعة تارخييةوإنّ

ــ نُخفــي شــيئاً ممّــ ولكنــه جيــدر بنــا أال  ق بيوحنــا بــولس الثــاني  ا يتعلّ
 املفـرط بالكلمـات      هذا البابا، على سخائه    وسنضيف أنّ  :وموضوع النساء 
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كـي يفـتح ميـادين جديـدة،        ،   إصـالحٍ  مل يباشر حتى اليـوم بـأيّ      واحلركات،  
دون أن خيـرج    ه كـان ميكنـه أن يفعـل ذلـك،           مـع أنـّ   ة النـساء،    أمام مسؤوليّ 

فـأن  : عن حرصـه علـى االمتنـاع عـن فـتح الطريـق بالنـسبة إىل الكهنـوت          
ــاســتكــون املــرأة مشّ ال ينطــوي علــى املــصاعب ذاهتــا علــى  اً مــثالً، اً إجنيليّ
  .صعيد الكهنوت

يوحنــا بــولس الثــاني يف    مــداخالت ،م إىل مراحــل إن حاولنــا أن نقــسّ 
 علــى طلــبٍالــيت تنطــوي  تلــك يتّــضح لنــا أنّالنقــد الــذاتي يف شــأن املــرأة، 

، 1995هــا إىل عــام  تعــود كلّ للغفــران، أو علــى دعــوة إىل التعــويض،   صــريحٍ
وإىل مرحلـة  آنـذاك،  اليت كان يُحتفل هبا     ة،   بسنة املرأة العامليّ   هي مرتبطةٌ و

ــيف هنايـــة فحـــص الــضمري  نــشوء   يف "الــذي اقرتحـــه يف الرســـالة  ة، األلفيـّ
كرامــة " رســالته ، يف حــني أنّ)1994تــشرين الثــاني " (ة الثالثــةحلــول األلفيّــ

ــة، صــريحٍ  إقــرارٍال حتتــوي أيّ، 1988، الــيت تعــود إىل عــام  "املــرأة  باخلطيئ
  .مراجعةً على مستوى العقيدة والسلوكها تقرتح، منذ ذلك احلني، ولكنّ
  :ه يصحّح القديس بولسإنّ

 "كرامـة املـرأة   "رسـالته    ، يف بعـض فقـرات     يوحنا بولس الثاني   البابا   إنّ
األمــر الــذي مل  (ينتــهي بــه احلــال إىل تــصحيح القــديس بــولس ، )1988(

رأسـاً  "بوصـفه   ه، بـشأن الرجـل      اريخ الكنـسي كلـّ    والت،  ) بابا قبله  يفعله أيّ 
  :يقول. وبشأن خطيئة حواء، "للمرأة

ة يف سفر   س للخطيئة األصليّ   وصف الكتاب املقدّ   فإنّ ما،   على حنوٍ « 
فيما بعد،  . املرأة والرجل  اليت قام هبا     "يوّزع األدوار " )3فصل  (التكوين  

رسالة لك، مثالً،   حيل إليها أيضاً بعض مقاطع الكتاب املقدس؛ من ذ        ُيس
وليس . اء حو أوالً، مثّ  الذي كُوِّن    هو آدم : "القديس بولس إىل تيموثاوس   

ولكن، ) 14-13: 2 تيمو   1 (."بل حواء آدم هو الذي سقط يف اإلغواء،       
هذا، كما وصفه الكتـاب      "توزيع األدوار "ا ال شك فيه، وبعيداً عن       ّمم

وقد خلقـه اهللا    لبشري،   اخلطيئة األوىل هي خطيئة الكائن ا      فإنّاملقدس،  



 103

، اليت يرتبط هبا طابعهـا      "األهل األّولني "خطيئة  ها أيضاً   إّن. رجالً وامرأةً 
  ]…[". ةاخلطيئة األصلّي"هبذا املعىن، نسّميها . الوراثي
 بـني    تنـاقضٍ  ال يـرى أيّ   ي أفسس،    واضع الرسالة إىل مسيحيّ    إنّ
اء أن خيـضعن    علـى النـس   "ه  واملالحظة بأنّ صيغَ هبذا التعبري،     حتريٍض

: 5أفـسس   راجع  " (ذلك بأن الزوج هو الرأس    ،   كما للربّ  ألزواجهّن،
 هذا املوقف، الراسخ عميقـاً يف العـادات       واملؤلف يعرف أنّ  ). 22-23

على أنـه   جيب أن ُيفهم وُيعاش بطريقة جديدة،       والتقليد الديين آنذاك،    
سبة بالن ]…[ ).21: 5راجع أفسس   " (خضوع متبادل يف خمافة املسيح    "

وتصاِدفنا نصوص  . إهنا ِجّدة اإلجنيل  ": ِجّدة"، ههنا، بالطبع،    "القدمي"إىل  
ما حىت لو فُهم فيها أيضاً      كتابات الرسل عن هذه اِجلّدة،      كثرية تعّبر فيها    

  ]…[. ، ما هو منغرس يف تقليد إسرائيل الديين"قدمي"هو 
، "افة املسيح طاعة الزوجني املتبادلة يف خم    "أن َنعي أنّ يف الزواج تقوم       

إىل القلـوب   وليس فقط طاعة املرأة لزوجها، فهذا أمر جيب أن يتسّرب           
ين يضغط منـذ ذلـك      ال يَ ه نداء   إّن. والسلوكات والعادات والضمائر،  

وهو نداء جيب على الرجال أن يتقّبلوه من        على األجيال املتعاقبة،    احلني،  
  ]…[.  دون انقطاعجديٍد
جيـب أن   املرأة للرجل يف الزواج،      "خضوع" مجيع التربيرات يف     إنّ

 » ."يف خمافـة املـسيح    " لآلخر،   دالواح "متبادلخضوع  "تفسَّر مبعىن   
  ).24/9/1988أيلول ، "كرامة املرأة: "رسالته(
 وقــد رحّبــت هبــا - إعــادة التفــسري هــذه للقــديس بــولس  اجلــرأة يفإنّ

دون هـذه ا     الهوتيّـ كان قد طالـب هبـا        -ة  احلركات النسائيّ  . حلركـات ون يؤيـّ
ــثالً،   ــيكم، مـ ــب،     إلـ ــذا املطلـ ــا هـ ــيغ هبـ ــيت صـ ــارات الـ ــن  العبـ ــع مـ يف الرابـ

" هـانس كونـغ  "املوضوعات الستة عشر اليت طرحها الالهـوتي السويـسري      



 104

)Hans KŰNG(1 املرأة يف الكنيـسة " يف كتابه) "  أي قبـل رسـالة   [، )1976عـام
  :جاء فيه]. البابا باثين عشر عاماً

هـذا  يصادفنا من جديد،     من العهد اجلديد،     يف بعض األسفار الالحقة   « 
ولكن ذلك جيّسد تفسريه جزئياً بكامل الـسياق        املكان املتدّني الذي للمرأة،     

وجيب أن نكون يف غاية احلذر، عندما حناول أن ُنسقطه          االجتماعي والثقايف،   
  .)وهذا بالضبط ما فعله البابا يوحنا بولس الثاين() 13 (» .على احلاضر
  : أسفهإنه يُبدي

ة للكنيسة حيـال املـرأة، حـدث        ة تارخييّ  مبسؤوليّ  صريحٍ ل اعرتافٍ  أوّ إنّ
  :1995يف ربيع عام 

 املساواة بني الرجل واملرأة أُعلنت منذ الصفحات األوىل مـن           إنّ« 
 هذه الرسـالة الكتابيـة      ]…[. يف رواية اخللق الرائعة   الكتاب املقدس،   

ففي زمانه،  . وع وأفعاله وجدت كامل تفسريها يف كلمات يس     األصيلة،  
 موقف  إنّ.  كان ميارس حبقّهّن متييزاً عميقاً     ،عقليٍةالنساء إرث   كان ُيثقل   

يف  والكنيسة، ]…[ . ما يهني كرامة املرأة  منطقي ضدّ الرب هو احتجاج    
 حدث   وإنْ .سها اإلهلي، حتمل بدورها، بإمياٍن، هذه الرسالة      ُخطى مؤسّ 

لبعض أبنائها أالّ ُيتِقنوا محـل      لعصر،  أحياناً، خالل القرون، وحتت ثقل ا     
.  ذلك ألمٌر يدعو لألسـف الـشديد       هذه الرسالة بالقناعة نفسها، فإنّ    

صـالة   (» .مل تفقد شيئاً من راهنّيتها    ولكن رسالة اإلجنيل بشأن املرأة،      
  ).10/6/1995ظهر األحد، 

. اً مدهــشةً البابــا يوحنــا بــولس الثــاني يكــشف لنــا عــن شخــصيةٍ حقــّ  إنّ
 وُضِــعت كلمــاتٌللنــساء، يــل ثــالث ســنوات علــى االعتــذارات الــيت قــدّمها فقُب

 اسباني،  وضعَه جمهولٌ   صغريٍ  بابا مستقبلي خيايل، يف كتابٍ      يف فمٍ  مماثلةٌ
                                                 

ومنذ ذلك احلني، منعته . ، وقد درّس يف جامعة توبنغن بأملانيا1928هو الهوتي سويسري، وُلِد عام  1
 )الناشر. (الكنيسة الكاثوليكية من التدريس
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ــ: "حيمــل عنــوان  هــذا فــإنّ". ة للبابــا يوحنــا بــولس الثالــثالكتابــات احلميميّ
اسـتقالته يف   عـن   وأعلـن   يف مكـسيكو،    البابا املستقبلي دعـا جملمـع مـسكوني         

  ":ةالطوباويّ"يف مجلة تصرحياته وصرّح،  ،جلسة االفتتاحبدء 

بـسبب  هـا،   يسألكّن الغفران، يـا نـساء األرض كلّ        صويت   إنّ« 
الـيت  واالحتقار والعنف وأشكال التمييـز،      ة، وانعدام التفّهم،    الوحشّي

أنـّنت األمهـات،    ضـّدكّن،   وحىت أيامنـا،    طوال قرون،   مارسناها،  
  )14( » .البنات، واألخوات واملعاونات األليفاتوالزوجات، و

ترافـق بـإقرار   ، 1994عـام   " حلمـاً "بوصفه  ، الذي طُرح    ا أسف البابا هذ   إنّ
ففـي ربيـع    . نيصاغه رئيس مجعية اآلباء اليـسوعيّ     باخلطايا مياثله بالكلّية،    

ني، ة اآلبـاء اليـسوعيّ    جلمعيّـ والرابـع والثالثـون     وافق املؤمتر العام    ،  1995عام  
بوصـفهم رجـاالً، وبوصـفهم     ،يُقـرّ فيهـا اليـسوعيّون   على وثيقـة بـشأن املـرأة،     

ات، حنــن ردّاً علـى مثــل هـذه املـسؤوليّ   ": النـساء " أهــانوا"هـم  أنّرجـال كنيـسة،   
  مـدنيّ  لقد شاركنا يف تقليدٍ   . الً نعمة االهتداء   أوّ ،نطلب من اهلل  ني،  اليسوعيّ
منيـــل إىل ، مـــن الرجـــالوكمـــا هـــي حـــال الكـــثريين .  أهـــان النـــساءوكنـــسيّ

ا      حتـى لـو مل نـشأ ذلـك،          . املـسألة غـري قائمـةٍ      هذه   بأنّاالعتقاد   كـثرياً مـا كنـّ
إذ اليت ساندت سـيطرة الرجـل،       ة  اإلكلرييكيّتواطئني مع شكل من اهليمنة      م
ردّ نُبــدي نريــد أن  بــذلك، نــا، إذ نعــرتفوإنّ. تــها خبــامت التأييــد اإلهلــي مغد

ونعلن تصميمنا على بذل كـل      واجلماعي،  الشخصي   ،فعلنا على الصعيدين  
  )15 (."لنغيّر هذا الوضع غري املقبولما بوسعنا، 

  :يشعر باألسى
، "رسـالته إىل النـساء    "هذا األسف، يعبّر عنه البابا بعبارات األسـى يف          

  :اليت نُشرت بعد ذلك بقليل

ك، بفضل إحساسك اخلاص إّن! جملّرد كونك امرأةتها املرأة، شكراً لك أّي« 
  .وتسامهني يف ملء حقيقة العالقات اإلنسانيةُتغنني إدراك العامل، بأنوثتك، 
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تارخيـاً   - لألسف   -لقد ورثنا   .  الشكر ليس بكافٍ   ي أعرف أنّ  ولكّن
طريق املـرأة   ،   مكانٍ كلّو  زمانٍ جعلت، يف كلّ  ،   قاهرةٍ  بتشريطاتٍ زاخراً

ها، بل فرضت   وكثرياً ما مهّشت  مسَخت تطلّعاهتا،   شّوهت كرامتها،   صعباً،  
ال ال يسعنا أن ننكر،  ولكن، إن كان، يف هذا امليدان، ]…[. عليها العبودية

ة للعديد مـن أبنـاء      ة املوضوعيّ املسؤولّية،   يف بعض الظروف التارخييّ    سيما
بالنسبة ترَجم،  ليت هذا األسف يُ    . عن أسفي  ي أُعرب بصدقٍ  فإّنالكنيسة،  

الـذي  ة املتجددة لوحي اإلجنيـل،      يف جمهود من األمان   ها،  إىل الكنيسة كلّ  
مجيـع أشـكال الظلـم      حيتوي، بالتحديد حول موضوع حترير املرأة من        

. ة من موقف املسيح بالـذات     ة دائمة، مستمدّ  راهنّيرسالة ذات   والسيطرة،  
موقفاً يّتسم تبّنى حيال املرأة، ،  يف ثقافة زمانهفهو، إذ ختطّى القواعد السائدة

يكـّرم يف املـرأة،     فكان بذلك   . ستقبال واحلنان باالنفتاح واالحترام واال  
حنوه يف  وحنن، إذ نلتفت    . دائماً هلا يف خمطط اهللا وحّبه     اليت كانت   الكرامة  

اً ما املدى الذي قُبلت فيه رسـالته،        نتساءل تلقائيّ ،   الثانية هذه  ةهناية األلفيّ 
 أجل، آن األوان كي ننظر بشجاعة الذاكرة واالعتـراف        . وطُّبقت عملياً 

مسامهة الذي قّدمْت فيه النساء ات، تاريخ البشرية الطويل الصادق باملسؤولّي
.  قسوة بكثري  ويف الغالب ضمن ظروف أشدّ    ليست دون مسامهة الرجال،     

النـسائي،  " التقليد"ب على البشرية َدين ال حدود له، حيال هذا  يترّت ]…[
 مظهرهـا   ، وفـقَ  كَم من امرأة قُّيمت وتقيَّم حىت اليوم      لَ. العظيم والضخم 

ة، ونشاطها الفكري، وغىن    اجلسدي، أكثر منها وفق كفاءهتا، وقيمتها املهنيّ      
، "رسالة إىل النساء   ("»!كرامة كياهنا بالذات   تها، وباختصار، وفقَ  حساسّي

29/6/1995(  
:  انتقادات من جوانب كـثرية     ارتفعت،  )1988" (كرامة املرأة "إبّان صدور   

لذاتي واالعرتاف، وهذا هو ما مييّز الوثـائق  مثّة نقص يف كلمات النقد ا "
ــ ــالكاثوليكيّ ــشكر،   إنّ: "أو أيــضاً، "ةة الرمسيّ ــه ال ــا يوجّ ــ الباب ه ينــسى ولكنّ
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د يوجـد     ،  يوحنـا بـولس الثـاني     وبفـضل البابـا     ) 16". (طلب الغفـران   مل يعـُ
ن يـستطيع أن يقـول إن غيـاب             " صـفة مالزمـة   "النقـد الـذاتي هـو       اليوم مـَ

  . من عشر سنواتمضى أقلّومنذ تلك االنتقادات، . ةيّللوثائق الكاثوليك
  :اجلانبإعادة كتابة التاريخ بطريقة غري أحادية 

االنشقاق ب اخلاصث عنه يف الفصل     سنتحدّ(كما يف امليدان املسكوني     
ــشرقي ــإنّ، )ال ــسؤوليّ ف ــرار بامل ــ اإلق ــرأة،  ات التارخييّ ــال امل يُفــضي إىل ة حي
  :إعادة كتابة التاريخضرورة 

غريتـرود  "إىل السيدة    أيار املاضي،    26يف   الرسالة اليت سلّمتها     يف« 
أن تقـديراً  كنت ألفت االنتباه إىل ، )Gertrude MONGELLA ("موجنيال
 غـري   ُيلزمنا بإعادة كتابة التاريخ بطريقـةٍ     لرسالة املرأة يف اجملتمع،     أفضل  
ىل األحـداث   ْو منطاً من كتابة التاريخ، أَ     من املؤسف، أنّ  . ة اجلانب أحادّي

فـنجم  ة،   احلياة اليوميّ  اهتماماً أكرب من اهتمامه بإيقاعٍ    اخلارقة والصارخة،   
جيب أن  . اً بالرجال حصراً  عن ذلك تاريخ يكاد يكون تقريباً عمالً خاصّ       

ين اهلائـل الـذي     كثري نقوله ونكتبه، بشأن الدَّ    نعكس هذا التوّجه، فثّمة     
 .يادين التقدم االجتماعي والثقايف   على الرجل حيال املرأة، يف مجيع م      ترّتب  
 يف املسامهة بردم هذه الثغرات، أن أكـّرم، باسـم الكنيـسة،             رغبةًأوّد،  

، للمـرأة، يف    على ما يالزمها غالباً من كتمانٍ     املسامهة املتعددة، الواسعة،    
   )30/7/1995صالة ظهر األحد،  ( ».مجيع ميادين الوجود اإلنساين

  :تشجيع مشاركة النساء
يوحنـا بـولس     موقـف البابـا      وحـدودِ   التايل يكشف عـن جِـدّةِ      النصّ إنّ
علــى إعــالء  الــضروري التأكيــد ه مــنبأنّــفهــو يُقّــر . ، حيــال النــساءالثــاني

ه ال يـشعر    ولكنّـ  الوضع القائم لـيس لـصاحلهنّ،        بأنّشأهننّ، ويعرتف إذن    
وحــسبُه املطالبــة باالســتخدام التــام   ،ذلــك بإصــالحاتٍ عاجلــةباحلاجــة مل

  :املتاحة اآلن" لمساحات الواسعةل"
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 الوسـائط   كي تـشّجع بكـلّ    ة،  أدعو اليوم مجيع اجلماعة الكنسيّ    « 
باحلاجة امللّحـة إىل     الكنيسة تشعر     إنّ ]…[. مشاركة النساء يف داخلها   

 حبّق  -ني، كان    حول العلمانيّ  1987 سينودس عام     إنّ ]…[. إعالء شأهننّ 
ن تشارك النساء يف حياة الكنيسة،      إذ طالب بأ   ، لسانَ حال هذا التطلّع    -

اقتراح " (مبا يف ذلك مستوى االستشارات وإعداد القرارات       متييز،   دون أيّ 
  ).51، "ون املؤمنون باملسيحالعلمانّي"راجع رسالة . 47

 وهذا يعين، على حنوٍ   . ذلك هو الطريق الذي جيب أن نسلكه بشجاعةٍ       "
اليت جييزها قـانون     الواسعة،   املساحاتأن نستثمر استثماراً كامالً     ،  كبٍري

ر، مثالً، يف تعلـيم     أفكّ: العلماين واألنثوي الكنيسة للحضور الشخصي،    
يف مبا فيها خدمة اهليكل،     ة،  الالهوت، يف األشكال املُتاحة للخدمة الطقسيّ     

يف خمتلـف   ة،  ة واجملامع اخلاصّ  يف اجملامع األبرشيّ  ة،  ة واإلداريّ اللجان الرعويّ 
 ة، يف كثريٍ  ويف احملاكم الكنسيّ  ة،  يف اإلدارات الرومانيّ  ة،  سات الكنسيّ املؤّس

 من املشاركة يف حياة     ة، وحىت يف األشكال اجلديدة    من النشاطات الرعويّ  
باستثناء اخلـدمات   إىل أعداد كافية من الكهنة،      يف حال االفتقار    ،  الرعايا
الـيت  ة،  الكبريَمن يستطيع أن يتصّور املكاسب      . ة احملّددة حصراً  الكهنوتّي

 سيكـسبه وجـُه      جديـدٍ   مجالٍ وأّيستنجم عن ذلك للتعليم الرعوي،      
 يف   املرأة قد وجدت اسـتثمارها الكامـل       ةعبقرّيعندما تكون   الكنيسة،  

   ).3/9/1995صالة ظهر األحد (  »ميادين احلياة املختلفة؟
  :عندما تكون املرأة أختاً

الكنيــسة، يُــسهم يف املــرأة الكامــل يف  قبــول  األخــري يؤكــد أنّ الــنصّإنّ
ــ"حتريرهــا مــن  ــ". ة اجلانــبرؤاهــا األحاديّ ى النقــد الــذاتي هنــا يف  ويتجلّ

  :املفردات املستخدمة

 الوعي اجلديد الذي اكتسبته النـساء       يليق بنا أيضاً أن نالحظ أنّ     « 
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ة، وطريقة يساعد الرجال أيضاً على مراجعة تصّوراهتم الذهنّيعن ذواهتّن، 
يد موقعهم يف التاريخ ويف تفسريه، ويف تنظـيم         يف حتد فهمهم ألنفسهم،   

ـ  ة واالقتصاديّ ة والسياسيّ احلياة االجتماعيّ   ]…[. ةة والكنـسيّ  ة والدينّي
ة، وحياهتا كـامرأة يف     تستطيع املرأة املكّرسة، انطالقاً من خربهتا الكنسيّ      

ة، اليت تعرقل اإلقـرار     أن ُتسهم يف إزالة بعض املفاهيم األحاديّ      الكنيسة،  
ويف عملـها   وبإسهامها اخلاص يف حياة الكنيـسة،       مل بكرامتها،   الكا

ه من حّق املرأة املكّرسة أن تتطلّـع إىل         ولذلك، فإنّ . الرعوي والرسويل 
يف تها،  ومسؤولّيهبويتها، وكفاءهتا، ورسالتها،     أوضح   احلصول على إقرارٍ  

أن من امللّح إذن     ]…[. سواء بسواء ة،  الوعي الكنسي، ويف احلياة اليوميّ    
مـن    مـساحاتٍ  ،ة، فنبدأ بأن نفتح أمام النـساء       عمليّ خنطو خطواتٍ 

مبـا يف ذلـك      وعلى مجيع املستويات،     ،املشاركة يف خمتلف القطاعات   
حتريض رسـويل    (» مسارات إعداد القرارات، خصوصاً يف ما َيعنيهنّ      

  ).1996، آذار "احلياة املكّرسة"
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%+  

  ودـــاليه

ــم   وقــد قــال ، يوحنــا بــولس الثــاني البابــا بــشأن اليهــود، كــثرياً مــا تكلّ
.  للغفـران   حقيقـيّ  ه مل يتوصّل قطّ إىل طلبٍ      أنّ إالّمببادراته،  املزيد أيضاً   

  .ولكن هذه اخلطوة تبدو وشيكة
اعـرتاف  وقـاد، بنجـاح،   . زار كنيس روما ". إخوتنا الكبار "لقد دعا اليهودَ    

  .اناتيكــالدولة إسرائيل من قبل 
ة للكنيـسة،  ات التارخييّـ  باملـسؤوليّ  كـثرية،    مناسـباتٍ وقد اعرتف أيضاً، يف     

 ، كمــــا ســــنرى،"أسِــــف"ويف كلمتــــه يف كنــــيس رومــــا، . يف اضـــطهاد اليهــــود 
ل مـسؤولياهتا البـابوات الـذين          ،  اليهود ة ضدّ لإلجراءات العنصريّ  الـيت حتمـّ

صــالةً يف كنيــسة القــديس بطــرس،   كمــا ســنرى،  وقــد أجــاز أيــضاً،  . ســبقوه
  .ني حيال احملرقةمن اهلل، بسبب ال مباالة املسيحيّطلب فيها الغفران 

كــذلك كــان .  ومباشــرٍصــريحٍ،  طلــب غفــرانٍولكنــه مل يتقــدّم قــطّ بــأيّ
موضـوع   هـذا الطلـب كـان        مـع أنّ  . اني الثـاني  اتيكــالأيضاً موقف اجملمع    

تُظهـر  رة يف هـذا الفـصل،        الوثـائق املتـوفّ    وإنّ.  كـثرية  اتٍ ومطالبة، مرّ  إيعازٍ
ــكــلّ:  العمــل بــات وشــيكاً هــذاأنّ يوحنــا  ه يعــود للبابــا شــيء يــشري إىل أنّ

  .اً، ثم بوصفه واجباً أن يُنجزه، بوصفه حقّبولس الثاني
  :إىل اإلخوة الكبار

يوحنـا بـولس    أسِـف   ،  1986إبّان زيارته إىل كنيس روما، يف شهر نيسان         
جلميـــع مظـــاهر ، اني الثـــانياتيكـــــالـــ، وهـــو يستـــشهد بـــاجملمع الثـــاني

ــا  "الســامية، ال ــان مرتكبوه ــاً ك ــرّر  ، "أيّ ــد ك ــا  "وق ــان مرتكبوه ــاً ك وهــذا ": أيّ
كــان قــد أعــدّه، والــذي تُلــي  الــذي مل يكــن وارداً يف الــنص الــذي  التكــرار، 
  :ات البابوات إىل مسؤوليّه تلميحُجيب أن يفسَّر على أنّ،  حازمةٍبلهجةٍ
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ـ    ما،   تم، بطريقةٍ خَت هذا اللقاء يَ   إنّ«  ـ  بعـد بابوّي ا الثالـث   ة يوحن
، ال جيوز التوقّـف   طويلةًحقبةً، اين الثاينـاتيكڤالـوالعشرين، واجملمع  

بالتأكيد، ال نستطيع،   . كي ُتستخلص منها الِعرب املالئمة    عن التفكّر فيها،    
اً عن   جدّ  خمتلفةً كانتة،   ظروف املاضي التارخييّ   أنّوال جيب أن ننسى،     

لقـد بلْغنـا، عـرب      . رون ق  خاللَ  عسريٍ  إىل نضجٍ  ْتالظروف اليت أفض  
، علـى الـصعيد      مـشروعةٍ  ديـةٍ قَبوالً مشتركاً لتعدّ  مصاعب كبرية،   

للتشريطات الثقافية اليت    ، األخذ باالعتبار  إنّ. االجتماعي واملدين والديين  
 أعمال التمييـز،    أن َتحول دون االعتراف بأنّ    امتّدت قروناً، ال جيب هلا      
اً، ة، حيال اليهود، كانـت، موضـوعيّ      ة املدنيّ والتحديد غري املربَّر للحريّ   

فالكنيسة، بواسطيت، وعرب   مرة أخرى،   أجل،  .  بامتياز  مؤسفةً تظاهراٍت
تأسف لألحقـاد،   ) 4رقم  " (يف عصرنا "اً  اإلعالن املعروف جدّ  كلمات  

الـيت، أّيـاً كـان زماهنـا        واالضطهادات، وجلميع أشكال الالسامية،     
  .أّياً كان مرتكبوها: أكّرر. ومرتكبوها، ُوجِّهت ضد اليهود

ة اليت قُّررت خالل    أن أعّبر عن هلعي لإلبادة العرقيّ      أخرى،   ةًأوّد، مرّ 
ماليـني   الشعب اليهودي، واليت قادت إىل احملرقة،        ضّداحلرب األخرية،   

قد دفعـت،   ة يف روما،     اجلماعة اليهوديّ   وإنّ ]…[. من الضحايا األبرياء  
  . من دمائها ثقيلةًضريبةًهي أيضاً، 

يف تلك السنوات القامتة من      ذات داللة،    لقد كانت بالتأكيد مبادرةً   و
ـ      االضطهاد العرقي،    ة يف  أن تكون أبواب أديَرتنا وكنائسنا واإلكلرييكّي

قد ان،  ـاتيكڤالـروما، وبعض أبنية الكرسي الرسويل، وحىت حاضرة        
للعديد مـن اليهـود يف      لتوفِّر اللجوء واخلالص    على مصاريعها،   فُتحت  
  .الذين كان املضطهدون يتعقّبوهنم، روما

يف تدعيم العالقات الطيبة    أريد لزياريت اليوم، أن تكون مسامهة حامسة        
الذين واقتداًء باألمثلة اليت قّدمها العديد من الرجال والنساء،         مجاعَتينا،  بني  
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من هذا الطرف وذاك، أن يتخطَّـوا األحكـام         حاولوا وحياولون اليوم،    
هبـذه  لالعتراف املتجذّر يف األعمـاق،      لُيفسحوا اجملال   املسبقة القدمية،   

  .نيالقائَمني بني اليهود واملسيحّي، "التراث املشترك" وهبذا "الرابطة"
نا أمام األمنية السابقة، كما وردت يف الفقرة الرابعة، اليت ذكرُتهـا            إّن

بشأن العالقـات بـني الكنيـسة       ،  "يف عصرنا "لإلعالن اجملمعي   للتّو،  
بـرز  ولكن املكثّفة،   مع هذه الفقرة الوجيزة،     . ةات غري املسيحيّ  والديان

ومجيع اليهود فـرداً    ة،  منعطف حاسم يف العالقات بني الكنيسة واليهوديّ      
  ).13/4/1986زيارة البابا لكنيس روما يف  (» فرداً

  كيف يسعنا أالّ نكون إىل جانبكم؟
يوحنــا ابــا أطــلّ الب، "احملرقــة"ام بعــد انقــضاء مخــسني ســنة علــى أيّــ  

احلقبـة الـسوداء    " على باحة القديس بطرس، ليـذكّر بتلـك          بولس الثاني 
هم ليسوا وحدهم مَن يعانون مِن أسى هذه        لليهود أنّ ويؤكّد  ،  "من التاريخ 

ــذكرى ــة،    وإنّ. ال ــة يف هــذه احلقب ــرة الكامن ــأنّ  الفك ــة ب ــسيحيّوالقائل ني  امل
  :كرة ماثلة وفاعلة بقوّةف، "األحداث الرهيبة"ختلَّوا عن اليهود، إزاء هذه 

 حنو حدث،   دون التفاِتنا بيقظةٍ  له أن َيحول     فرح هذا اليوم ال حيّق       إنّ« 
 ."فرسـوفيا  غيتو"ه متّرد   إّن: جرى منذ مخسني عاماً   ،   غري إنساينّ  مثقل بأملٍ 

الذين قِدموا  ني واليهود،   مجيع املسيحيّ ة  باحلاجة إىل حتيّ   قوي   وينتابين شعورٌ 
احلادثة واجلرائم اليت ارُتكبـت     لساحة، لُيحيوا ذكرى هذه     اليوم إىل هذه ا   

  .ضد الشعب اليهودي، خالل احلرب العاملية األخرية
ويف احتاد مع مجاعـة الكاثوليـك       يف تضامن عميق مع هذا الشعب،       

وهي اليوم بعيـدة،    بكاملها، أوّد أن أحيي ذكرى هذه األحداث الرهيبة،         
 كانت، حبّق، ليلة    "احملرقة"ام   أيّ إنّ: امّنالكثريين  حمفورة يف ذاكرة    ها  ولكّن

  . ُسّجلت فيها جرائم ال تطاق، ضد اهللا وضد اإلنسانمن ليايل التاريخ،
اً، اء جـدّ  يا إخوتنا اليهود األحبّ    نقف إىل جانبكم،     كيف يسُعنا أالّ  
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على هذا القدر مـن األمل؟      ة،  ل ذكرى سنويّ  والتأّمكي ُنحيي يف الصالة     
حنـن  . م لستم وحدكم َمن حيمل أسى هذه الذكرى       ككونوا واثقني أنّ  

القدوس والعادل، الغـين بالرمحـة      ي ونسهر معكم، حتت نظر اهللا،       نصلّ
  ).18/4/1993ساحة القديس بطرس،  (». والغفران

  :أملٌ بسبب الالمباالة يف املاضي
جنــد تعــبرياً للبابــا هــو  ، 1987يف هــذه الكلمــات الــيت تعــود إىل صــيف  

  :حيال االضطهادات املاضيةتاحاً على التوبة، أكثر تعابريه انف
هـي أيـضاً    اليت حتّملها اليهود،     اآلالم   يف أنّ أّي شّك   ال ُيخامرنا   « 

إذا مـا    ماال سـيّ  ،   صادقٍ مدعاةٌ ألملٍ ة،  بالنسبة إىل الكنيسة الكاثوليكيّ   
ني، قت بني اليهود واملسيحيّ   فّراليت  ة  موأحياناً يف النق  يف الالمباالة،   فكّرنا  

 ذلك ُيثري فينا تصميماً أكثر      إنّأجل،  . الظروف التارخيية اخلاصة   هذه   يف
رسـالة إىل    (» .قيقياحلسالم  الحزماً، على التعاون من أجل العدالة و      

  )19/8/1987ت املتحدة األمريكية،  يف الواليارئيس املؤمتر األسقفي
ــرتاف         ــذا االعـ ــر، هـ ــص آخـ ــا، يف نـ ــتعاد البابـ ــنوات، اسـ ــسع سـ ــد تـ بعـ

  :ا، دون أن يتخطّاهباخلطاي
الـذين  اً إلخوتنا اليهود،    يويل انتباهاً خاصّ   "يف زماننا " اإلعالن   إنّ« 

 اإلميـان   فإنّويف الواقع،   .  محيمةٍ ٍةذات خصوصيّ اهم يف عالقة    نشترك وإيّ 
الذي ينتمي إليـه    ة للشعب العربي،    من اخلربة الدينيّ  املسيحي يستمّد أصله    

ترك مع اليهود يف هذا القسم من الكتاب        والكنيسة، إذ تش  .  باجلسد املسيح
يف حياهتا على هذا    ُتواصل االعتماد   املقدس، املعروف باسم العهد القدمي،      

 األزمنة  فإنّ. وهي ُتعيد قراءته يف ضوء املسيح     اإلرث بالذات من احلقيقة،     
ال ُتلغـي   ه،  اجلديدة اليت بدأها، بفضل العهد اجلديد واألبدي الذي ختمَ        

ال يسعنا   ذلك،   وبسبب كلّ . اًهلا خصباً كونيّ  ة، ولكنها توفّر    اجلذور القدمي 
رافقت العالقـات   إذا تذكّرنا النزاعات اليت طاملا      ،   عميقٍ  أن نشعر بأملٍ   إالّ

  ).14/1/1996صالة ظهر األحد  (» .ني واليهوداملسيحّيبني 
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  :ة إزاء احملرقةالسلبيّ
ة عـن   ا يف املـسؤوليّ   ني كـانوا مـسؤولني أو شـاركو        املـسيحيّ  من الثابت أنّ  

ة حيــال احملرقــة  مــن مــسؤوليّ ولكــن مــا يعــود هلــم    . املاضــياضــطهادات 
ــ ــة،    . أكثــر عرضــة للنقــاش  ة، النازيّ ــوا علــى كــل حــال، يف هــذه احلال ارتكب

ة، وقـــد اعــــرتف البابـــا بــــذلك يف أحــــد   الــــسلبيّخطــــأ التـــزام  بالتأكيـــد  
يــسة  مــسكوني، أُقــيم يف كنصــالة يف احتفــالٍوهــو عبــارة عــن   ؛النــصوص

ــام   ــي عــام   القــديس بطــرس يف رومــا، يف خت ــسينودس األورب  كمــا. 1991 ال
وقـد تكـون أكثـر     إزاء احملرقة، نية املسيحيّطلب فيها الغفران بسبب سلبيّ 

  : صراحة هبذا الشأنيوحنا بولس الثانينصوص البابا 
مل حنتـرم   ة،  ة األوربيّ نا يف مجاعاتنا املسيحيّ   يا حمّررنا، إنّ  ها الرب،   أّي« 

تواَصلنا ة وحدها،   على قوانا البشريّ  نا، وقد اعتمدنا    ولكّنئماً وصّيتك،   دا
ومع صراعاتنا القائمة على االقتتـال      ،  ةحلروبنا الدينيّ مع املنطق الدنيوي    

االضطهادات اليت حلّـت بـاليهود      حيال  ني، ومع سلبّيتنا    بني املسيحيّ 
فـاغفْر  . قيمنيومع حتاملنا على العديد العديد من الناس املست       وحمرقتهم،  

. 7/12/1991كنيسة القديس بطـرس يف رومـا،         (» . وأشفْق علينا  ،لنا
  ).احتفال مسكوين يف ختام السينودس األوريب

أمــر شــدّدت لطلــب الغفــران مــن اليهــود،  أن يكــون الوقــت قــد حــان  
 كــثرية، أصــوات مــسؤولة، أوّهلــا وأبرزهــا صــوت الكردينــال    اتٍمــرّعليــه، 

كـانون  يف حماضـرة ألقاهـا يف شـهر         عـن ذلـك،     الذي عبّر   ،  )BEA" (بيا"
  :1964الثاني عام 

بعضها ارتكبتـها   ب علينا هنا أن نعترف خبطايا كثرية،        ما يتوجّ رّب« 
البابا بولس السادس بشأن انقسام     أنتم تعرفون ما قال     . الكنيسة بالذات 

إلينا يف أصـل هـذا      ميكنه أن ُينسب     ،إن كان مثّة خطأ ما    " :نياملسيحّي
وكذلك مـن   فنحن نطلب بسببه الغفران من اهللا يف اّتضاع،         ل،  االنفصا
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ـ وقد أحدثت هذه الكلمات تأثرياً . "نا أهّناهم يَرون أنّ إخوتنا الذين     اًقوّي
 الكنيسة، وأبناء    فإنّ .ولكّن ذلك يِصّح أيضاً يف اليهود     . يف الربوتستانت 
ُعنا ويـس . الشعب اليهودي حبّق  مظامل  ارتكبوا  ،   خاصةٍ الكنيسة بصورةٍ 

  )18 (» .اإلقرار بذلك، دون أن نسيء إىل احلقيقة
ــاً،   ــام  وبعـــــد مـــــرور عـــــشرين عامـــ ــيّن ، 1985خـــــالل ســـــينودس عـــ بـــ

ة نـــــادرة، ة مأســـــاويّ، بقـــــوّ"يوهـــــانس فيلربانـــــدز"الكردينـــــال اهلولنـــــدي 
ــود،  " العالقــــات اجلديــــدة"حالــــة الوضــــع حــــول   بــــني الكاثوليــــك واليهــ
كـــان ذلـــك أشـــبه   : جـــذري لقـــد طالـــب بتغـــيريٍ  "(الـــيت بـــدأها اجملمـــع   

ــزة ــال . )"مبعجـ ــدز"واعـــرتف الكردينـ ــف، "فيلربانـ ــأنّ، بأسـ ــدين مـــن  بـ  عقـ
اجلهـــــل املتبـــــادل، والـــــشكّ االجتمـــــاعي لتخطّـــــي "ال يكفيـــــان الـــــزمن 

يف النقــد الــذاتي   ه بــالغ   إنّــثــمّ ". اللــذين تراكمــا طــوال قــرون   والــديين، 
  :ورسم ما يشبه طلب الغفران

أحياناً وبعضهم كان   ون،  يضاً مسيحيّ يف ِعداد املضطِهدين، يوجد أ    « 
  )19 (» .ة عمله هذا له أسبابه الدينّيأنّيظّن 

 صــحفي، ملــاذا ملْ يطلــب سُــئل خــالل مــؤمترٍهــذا الكردينــال الــشجاع، 
فأجاب . بسبب سلوك الكنيسة املاضي حياهلم    اجملمع الغفران من اليهود،     

  : بعدمشرياً إىل ضرورة مثل هذا الطلب، الذي مل ينضجبنزاهة، 

بني الثقة املتبادلة   من   يف مناخ     إالّ ،ال معىن له   اإلعالن عن التوبة     إنّ« 
من الثقة بيننا وبني اليهـود،      اجملال ملزيد   لقد أفسحنا   . ني واليهود املسيحّي

ملبادرة من هذا القبيل، أن     ولكن ما زال هناك فرط من الشّك، كي ُيتاح          
  )20( ». تنال حظاً من الطرح والقبول

 مِقـداماً   مقـاتالً ،  "بيـا "الكردينـال   ، خليفـة    "فيلربانـدز "الكردينـال   وكان  
والكنيــسة بــشأن لــوثر، واليهــود،  : ةاملــسكونيّاحلركــة علــى مجيــع جبــهات  
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" إدوارد كاســيدي"ولكــن خلفــه احلــايل، الكردينــال   . األرثوذكــسيةةالروســيّ
)Edward CASSIDY(هو أيضاً وقد أكّد . ، ليس دونه شجاعة)  يف مناسـبة
يف بــراغ، يف ختــام لقــاء للجنــة العامليــة لالتــصال ، 6/9/1990يــوم : مسيــةر

ــود  ــر   أن اهلـــدف مـــن  )بـــني الكاثوليـــك واليهـ ــاثوليكي يف أمـ ــتفكري الكـ الـ
  :هو التوصّل إىل طلب الغفرانالعالقات مع اليهودية، 

ني،  قد تكّونت يف الضمري واملمارسة املـسيحيّ       أن تكون الالسامية  « 
  )21( ». ة واهتداء ومصاحلةأمر يستدعي فعل توب

ــوم، يف  ـــواليــ ــاتيكالــ ــال ـــ ـــى الكردينــ ) Etchégaray" (إتــــشيغاراي"ان، تبنـّ
ــاً  ــاً قريبـــ ــالَني  موقفـــ ــيدي"و" فيلربانـــــدز"مـــــن موقـــــف الكردينـــ مل ". كاســـ

عنــــدما تلفّــــظ، بوصــــفه يف دوائــــر اإلدارة الرومانيــــة، يكــــن بعــــدُ عــــضواً 
وكـــان . بـــشأن اليهـــود  أســـاقفة مرســـيليا، بـــأكثر الكلمـــات التزامـــاً    رئـــيس 

 1983لطلـــب الغفـــران، يف ســـينودس عـــام    ذلـــك يعـــين اقرتاحـــاً صـــرحياً    
 ،وقــــد أهنــــى مداخلتــــه بطلــــب الغفــــران مــــن اجملــــتمعني  . بــــشأن التوبــــة

  :اليت صاغ فيها املسألة اليهودية "جرأةلل"

حتـت رمحـة    طاملا ظلّت اليهودية خارج تارخينا اخلالصي، سنظلّ        « 
املدى الذي جيـب أن     وبعد أن نكون حّددنا      ]…[. منعكساٍت السامية 

جيب علينا أيضاً أن نتعّهد،     يف املصاحلة مع الشعب اليهودي،      مهّمتنا،  تبلغه  
حياله الذي استطال قرونـاً     عن موقفنا   مبهمّّتنا يف التوبة والتكفري،     جبّدّية،  

علينا أن   ]…[.  ومن إخوتنا   من الربّ  علينا أن ُنتقن طلب الغفران     ]…[
  )22 (» . ما بوسعنا، كي نعّوض عّما جيب التعويض عنهلّنبذل ك

فاسـتُدعي  . 1983عـام   " إتـشيغاراي "الكردينـال    هذه الكلمات، تلفّظ هبـا    
وبعـد ذلـك بعـشر سـنوات،      .ة، إىل اإلدارة الرومانيّـ بعـد ذلـك بـسبعة أشـهر    

 الثقـة   يطيـب يل أن أرى أنّ     : اللجنة من أجل اليوبيل الكبري    كُلّف برتؤّس   
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  .1تعود أيضاً إىل هذه األقوالاها البابا، اله إيّاليت أو
تلفّظــوا بــأقوال تــشبه إىل حــد كــبري   واألســاقفة اإلســبان، مــن جهتــهم،  

، "املراقب الروماني "ان  ـاتيكالـوقد نشرت صحيفة    . طلباً للغفران من اليهود   
، يف ")Torella CASTANTE(إعــالن املطــران تــوريال كاســتانته   "حتــت عنــوان  
نصّاً ، 1992خالل شهر آذار عام ، "طليطلة" يف ينيخامني األمريكمؤمتر احلا

الذي كان يـرأس آنـذاك جلنـة األسـاقفة اإلسـبان           (أساقفة تاراغونيه   لرئيس  
ة الثانيـة   الشخـصيّ ،  1983والـذي كـان، حتـى عـام         ة،  من أجل العالقات الدينيّ   
مـا  " :ؤمتر يف هـذا املـ     26/3قد قرأه يـوم      ،)انـاتيكالـيف اجمللس املسكوني يف     

هـو  ،  1492 عـام    إسـبانيا مـع يهـود ومـسلمي        نوأن ما فعلـه املـسيحيّ     من شكّ   
.  وفقـاً ملبـادئ إمياننـا املـسيحي        ، أن يُفعـل   ا كان جيـب   على النقيض متاماً ممّ   

ميكننـا  ولكـن   ،ليس لنـا أن نـدين   . كان الناس، عندها، يفكّرون تفكرياً مُغايراً     
ونبــذ  كــان عــام اضــطهادات 1492عــام . أن نأســف ملــا جــرى - وجيــب علينــا -

أن يكــون العــام نفــسه بدايــة املغــامرة   . وطــرد وتنــصري قــسري، ونفــي ومــوت  
 علـى القـارة األمريكيـة،       أورباوانفتاح   اليت عرفتها األزمنة احلديثة،      ،الكربى

ــذكر يف اللوحــة   فهــي علــى العكــس مــن ذلــك،  . فهــذه أمــور ال تبــدّل شــيئاً يُ
هم والنساء عينهنّ، هم الـذين أقـدموا، أقلّـه     الرجال عين  فإنّ: تُضاعف آالمه 

  ."على األمريناً، جزئيّ

ة، احملرقـــة، لـــدى األوســـاط الربوتـــستانتيّاتّـــسم النقـــد الـــذاتي بـــشأن 
ويف مجلـة الوثـائق الكـثرية    .  فاقت ما كانت عليه لدى الكاثوليك     بشجاعةٍ

افـاً  مل جنـد اعرت   ان أو عـن األسـاقفة،       اتيكــ ـالـ الصادرة عـن    اليت ذكرناها،   
باخلطايا، مبثل شجاعة ووضوح االعرتاف املأخوذ مـن تـصريح سـينودس            

، 1980الـذي نُـشر يف شـهر كـانون الثـاني عـام              ة،  ة األملانيّ الكنيسة اإلجنيليّ 

                                                 
هذا اليوم، أرسل الكردينال يف . 30/9/1997ألساقفة فرنسا بتاريخ " إعالن التكفري"راجع يف امللحق  1

  .بالقرب من باريس) DRANCY(أتشيغاراي رسالة إىل املسيحيني واليهود، اجملتمعني يف درانسي 
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نا، نعرتف أنّ "": ني واليهود حنو جتديد العالقات بني املسيحيّ    "حتت عنوان   
ة يف مــسؤوليّمــسؤولون ومــشرتكون ني أملــان، بوصــفنا مــسيحيّحنــن أيــضاً، 

  )24". (وجرمية احملرقة
ــاليليو  وال ل آخــر، حتــى  صمــا مــن فــ   ــع، الفــصل اخلــاص بغ  مــن مجَ

عتــه املراجعــة التارخييــة بــشأن الفــصل اخلــاص بــاليهود،  الوثــائق مــا مجَ
والتـأخر املـالزم لطلـب       ضـخامة املـسألة      فإنّ. ومع ذلك فلم نبلغ اخلامتة    

  .1 بالغةسيفرضان بالتأكيد عمالً ذا أمهيةالغفران، 

                                                 
يف الوقت الذي كان الكتاب احلايل قيد الطبع، ال نعرف بعدُ ما إذا كان النشر القريب لوثيقة  1
 احملرقة، سيثُبّت خالل املؤمتر حول بشأن مسؤوليات املسيحيني يف زمن) 1987أُعلن عنها منذ عام (
هذا املؤمتر، الذي كُلّف . 2/11/1997 إىل 30/10، الذي سيُعقد يف روما من "املسيحية والالسامية"

، بطلب من البابا، سيضمّ كرادلة والهوتيني ومؤرّخني وخرباء من العامل "جورج كوتييه"بتنظيمه األب 
  )الناشر. (تظرةأمجع، وقد يساهم يف صياغة الوثيقة املن
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^+  

  غاليليو

فقــد كانــت يف أصــل الــصدامات بــني : ةة أساســيّة غــاليليو قــضيّ قــضيّإنّ
بدايـة الـتفكري الـذي قـاد إىل          الكنيسة واحلداثة، وكانـت إعـادة النظـر فيهـا         

 يف  ة الثالثـة  بالنـصوص األساسـيّ   ولنـذكّر   . ةيف هنايـة األلفيّـ    فحص الضمري   
فيه البابا إعادة هـذا الفحـص،       ه النصّ الذي يطلب     إنّ: إعادة الفحص هذه  

نــصّ   هنــاكثــمّ.  واحــدٍبعــد انتخابــه بعــامٍ  ، 1979يف تــشرين الثــاني عــام   
وقـد  الذي خيتصر فيه النتـائج، بعـد ثالثـة عـشر عامـاً،              ،  "اربوب"الكردينال  

أخرياً، هو نصّ البابا الـذي، يف  . أوضح فيه األخطاء اليت أقرّت هبا الكنيسة     
ق عـِ   ، ميضي قُدماً    "اربوب "ردّه على الكردينال     ة علـى   ربة هـذه القـضيّ    ويطبـّ

  . يف العالقة بني اإلميان والعلم،أخطار جديدة حمتملة

  :ليُصرْ إىل إعادة فحص املسألة
ــا إعــادة فحــص قــضيّ   ألــبري "وهــو يُحيــي ذكــرى  ة غــاليليو، يعلــن الباب

ــشتاين ــه   ،)Albert EINSTEIN" (أينـ ــاء لـ ـــ يف لقـ ــع األكادمييّ ــمـ ة ة البابويـّ
اً مـن االعرتافـات باألخطـاء،         فـإنّ . 1979يف تـشرين الثـاني عـام        م،  للعلو  أيـّ

اني اتيكــ ـالـ اجملمع وكان . اجملموعة يف هذا الكتاب، مل يسبق هذا التاريخ      
ولكـن دون ذكـر     اً باخلطـأ،    واعرتف رمسيّـ  ة غاليليو،    قد اهتمّ بقضيّ   الثاني

). 1965عـام   (" فرح ورجـاء  " من اإلعالن اجملمعي     ، يف فقرةٍ  اسم هذا العامل  
ه ة، أنـّ ، بقرار العودة إىل هذه القضيّيوحنا بولس الثاني وقد أوضح البابا    

ولكنــه أحدثــه، عــن هــذه التوبــة، وعــن الــصدى اخلفيــف الــذي غــري راضٍ 
 وأنّهـا،    النـور سيـسلَّط عليهـا كلّ       مـن أنّ  ه واثـق    يشهد يف الوقـت نفـسه أنـّ       

  :مجيع املالبسات ستلقى ما يبدّدها
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معروفة لدى اجلميع، مثلما هي معروفة عظمـة        " غاليليو" عظمة   إنّ« 
ولكن خبالف هذا الذي نكّرمه اليوم، أمام هيئة الكرادلـة يف           ": أينشتاين"

 وليس بوسعنا التسّتر على ذلـك  -عاىن الكثري  األّول فإنّالقصر البابوي،   
ـ واجملمع  . من قبل رجال من الكنيسة وبعض أجهزهتا       - اين ــاتيك ڤالـ

لُيسمح لنا بإبـداء    : رف ببعض املداخالت غري اِحملقّة، وأِسف هلا       اعت الثاين
لعدم اضطالعهم  ني أنفسهم،   قامت بني املسيحيّ  أسِفنا لبعض املواقف اليت     

لقد كانت يف أصل توّترات ونزاعـات،       .  املشروعة للعلم  ةعلى االستقالليّ 
إلحالـة   ا وإنّ. قادت مفكّرين كثريين إىل االعتقاد بتعارض العلم واإلميان       

وهي النّص،  وجدت تعبريها الواضح يف املالحظة املرفقة هبذا        " غاليليو"إىل  
الذي نـشرته  ، )Pio PASCHINI" (يو باسكيينـپ"َتذكُر كتاب املطران 

  ".حياة وأعمال غاليليو غاليليي"بعنوان ة للعلوم، ة البابوّياألكادميّي
ـ  ى أن يتـولّ   أمتّنوللمضي أبعد من هذا املوقف اجملمعي،        ون ى الهوتّي

ة قـضيّ تعميق فحص   ،   صادقٍ  من روح تعاونٍ   بدافٍعوعلماء ومؤّرخون،   
على أّياً كان مصدرها،     باألخطاء،    صادقٍ يف إقرارٍ غاليليو، وأن يعملوا،    

يف يف عقول الكثريين،    حىت اليوم،    ةتبديد الشكوك اليت تثريها هذه القضيّ     
ه كلّأقّدم دعمي   . والعاملوالكنيسة  وجه توافق مثمر بني العلم واإلميان،       

والعلم، وتفتح األبواب   ميان  اليت ميكنها أن تشّرف حقيقة اإل     هلذه املهّمة،   
يف ،  10/11/1979القصر البابوي، يف     (» أشكال قادمة من التعاون    أماَم

  ").ألبري أينشتاين"إحياء ذكرى 
  :اربوبتقرير الكردينال 

ة الكردينــال بــول رنــسيّلقــد قــرأه بالف. حبرفيّتــهه نــصّ هــام نبــسطه إنّــ
جلنــة دراســة ومــسؤول مــن أجــل الثقافــة، رئــيس اجمللــس البــابوي ار، بــوب

يـوم  ة للعلـوم،    البابويّـ ة  ة يف األكادمييّ  خالل املقابلة البابويّ  ة غاليليو،   قضيّ
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 حتـت   ،1/11بتـاريخ    "املراقب الرومـاني  "وقد نشرته صحيفة    . 31/10/1992
الدراسـة، مـن أجـل فحـص     ئج جلنـة    البابا لنتـا  عرض أمام   ": هذا العنوان 

  ).25( "االختصاصاتنتائج حبث متعدّد . قضية غاليليو
الـذي خُتمـت بـه      استخدم يف الـنص     ار  بوب الكردينال   الحظ النقّاد أنّ  
، "قُضاة غاليليو "عبارة   يف األصل،     منحنيةٍ وهي بأحرفٍ الفقرة اخلامسة،   

مماثلة الحظات  موقد أُجريت   ". اجملمع املقدس "حيث كان جيب أن يقول      
ــذي نُدرجــه     ــا، ال ــصّ الباب ــاً، خبــصوص ن ــارات  الحق ــسبب عب خــصومه "ب

ــةي تلــك الهــوتيّ"أو ، "الالهــوتيني ــة    ، "احلقب ــان مــن األصــحّ كتاب ــث ك حي
الفطنــــة عينــــها لــــدى  نــــا نــــصادف صــــحيح أنّ). 28" (ســــلطة الكنيــــسة"

 ففـي . ولكن ذلك ال يبدّل شيئاً من جـوهر املـسألة         الكردينال ولدى البابا،    
ــرة األوىل،  ــوح  الفقـ ــال بوضـ ــسّر الكردينـ ــات  " أنّيفـ ــني  العالقـ ــصعبة بـ الـ

ويف الفقــرة الرابعــة مــن الــنصّ البحـث،  هــي موضــوع  ،"غـاليليو والكنيــسة 
ة قـضيّ ة الـيت تطرحهـا   البابـا املـسألة الرعويّـ   نُدرجـه الحقـاً، يـصوغ    الذي  

يف أن تفعلـه آنـذاك، و     " الكنيـسة "يتوجـب علـى     ويفكّر يف ما كـان      غاليليو،  
  .أن يفعلوا اليوم" الرعاة"ب على مجيع ما يتوجّ

ــرة اخلامـــسة   إنّ ــاني مـــن الفقـ ــة، وهـــي بـــاحلرف   الـــشطر الثـ الالحقـ
ألشكالٍ مـن   مثاالً  أن يُعترب   وميكنه  صيغَ بشكل حِكم،    املنحين يف األصل،    
قـد تـألّم    " العبـارة الـواردة فيـه        وإنّ. ة، جديدة، حمتملة  االعرتاف باملسؤوليّ 

  :الذي أوردناه من قبل ،مدّة من نصّ البابامست، "كثرياً

ة للعلوم، يف هذه    ة البابويّ يوم استقبلتم األكادمييّ  منذ ثالثة عشر عاماً،     « 
، "ألبري أينـشتاين  "بالذكرى األوىل للعاِلم    بالذات، لالحتفال   ة  القاعة امللكيّ 

  .جلبتم أنظار عامل الثقافة والعلوم إىل عاِلم آخر، هو غاليليو غاليليي
 حول العالقات الصعبة بـني      تاالختصاصايتم أن يقوم حبث متعّدد      متّن. 1

لدراسة السجال  جلنة بابوّية   ،  3/7/1981وأنشأمت يف   . والكنيسةغاليليو  
، يف القرنني الـسادس عـشر       "كوبرنيك"و" بطليموس"حول نظريَتي   
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 الكردينـال   كلّفَتوقد  . الذي تندرج فيه قضية غاليليو    والسابع عشر،   
 مين أن   وطلبَت. مهمة تنسيق األحباث بشأهنا   ) GARRONE" (غارون"

  . عن ذلكأوافيك بتقريٍر
حتّمل مسؤولية كـل    ،  هذه اللجنة كانت تتألف من أربع فرق عمل       

لقطاع التفـسري   ،)Carlo MARTINI" (كارلو مارتيين"منها الكردينال 
 كـارلوس "وحتملت أنا مسؤولية القطاع الثقايف، والربوفسور       الكتايب،  
 Georges" (جـورج كـوين  "واألب ) Carlos CHAGAS(" شاكاس

COYNE ( ميكيلـي ماكارونيـه   "واملنسنيور   واملعريف،   للقطاع العلمي "
)Michele MACCARONE (وكان أمـني  . للمسائل التارخيية والقانونية

  ).Enrico ROSAVENDA" (إنريكو روزافندا"سر اللجنة األب 
على توقّعات دنيـا العلـم      إلجابة   حيّتم عليها ا   كان هدف هذه الفرق   

 مع  ٍة تامّ وإعادة دراسة هذه املسألة، يف أمانةٍ     ،  "غاليليو"والثقافة بشأن مسألة    
واالعتراف عقائد ذلك الوقت وثقافته،     ويف توافق مع    اً،  الثابتة تارخييّ الوقائع  

، اين الثـاين  ــاتيك ڤالـانسجاماً منها مع روح اجملمع املسكوين       بصدق،  
مل يكن املطلـوب مراجعـة      . اأّياً كان مصدرمه  أ والصواب،   بوجوه اخلط 

ؤَخذ بعني على أن ُت، صاٍف وموضوعّي يف تفكٍرية بل تناول القضّياحملاكمة، 
وقـد  كان التحقيق واسعاً، شامالً،     . ةة والثقافيّ االعتبار، الظروف التارخييّ  

مـذكراهتا،  دراسات اللجنة، و  كما أثار جمموع    . ةتناول مجيع امليادين املعنيّ   
  .العديد من األحباث يف خمتلف األوساط أخرى، من ناحيٍةونشراهتا، 

ما الذي حدث؟ كيف حدث؟ ملاذا جـرت        : طرحت اللجنة ثالثة أسئلة   . 2
 األجوبة على هذه األسئلة، وقد ارتكزت على        إنّاألمور على هذا النحو؟     

 .ةط اهلاّم من النقاسلّطت الضوء على عدٍد، ةً نقدّيالنصوص دراسةًدراسة 

أرشـيف  "عـن    لتلك الصادرة    ماال سيّ ، و ة للوثائق  الطبعة النقديّ  إنّ
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وعلى للدعوَيني،  تسمح مبراجعة امللف الكامل     ،  "ان السّري ـاتيكڤالـ
لالسـتنطاقات الـيت أُخـضع هلـا        لة،  اضر اجللسات املفصّ   حمل األخّص

 نـشر   وإنّ. املرجّوةر هلا مجيع الضمانات     ، تتوفّ  سهلةً مراجعةً،  "غاليليو"
وقد ُضّمت إليه   لغاليليو،  ) BELLARMIN" (نابالرم"الكردينال  تصريح  

ة ة األساسـيّ  هلذه الشخصيّ فق الثقايف   ألاعلى  تسلّط الضوء   وثائق أخرى،   
سـلّطت   من األحبـاث،     سلسلةٌُُوضعت وُنشرت   وقد  . هاة كلّ يف القضيّ 

يت، الثقايف والفلـسفي والالهـو    الضوء على سياق القرن السابع عشر،       
اجملمـع   مـن قـرارات      ،"غاليليو"ملواقف  وقادت إىل استيعاٍب أفضل     

فأتاحت ة يف زمانه،    ومن التوّجهات الكتابيّ  ،  )TRENTE" (ينيالتريدانت"
، "غاليليو"الفرصة لتقدير معتدل للنتاج األديب الضخم، الذي تناول قضية     

  .من القرن الثامن عشر حىت اليوم
قد طرح ) Robert BELLARMIN ("ناروبري بالرم "كان الكردينال

إىل الراهـب الكرملـي   ، 12/4/1615يف رسالة وّجهها يف    قبل ذلك،   
السؤالَني احلقيقيَّني اللذَين تثريمها نظرية     ،  )FOSCARINI(" فوسكاريين"
، أي  صحيحهل ِعلم الفلك الكوبرنيكي     ): COPERNIC" (كوبرنيك"

يستند ه  أم أنّ ،  تثّبت منها  ميكن ال  ٍةواقعّيأن يستند إىل براهني     هل ميكنه   
طروحات كوبرنيك تتوافق مـع     هل    أو احتماالت؟  اٍتفقط إىل فرضيّ  

ر يتـوفّ مل  طاملـا    ،هأّن" روبري بالرمان "ويرى  معطيات الكتاب املقدس؟    
تفسري املقـاطع   ب  يتوّجه  فإّن حول الشمس،     على دوران األرض   برهانٌ
وإذا ما قُّدم ذات يوم     . ة كبري بفطنٍة اليت تعلن عن ثبات األرض،       ةالكتابّي

ني ب على الالهوتيّ  عندها يتوجّ  ثابت،   أمٌر دوران األرض    الربهان على أنّ  
ـ   يف تفسرياهتم أن ُيعيدوا النظر     - حسب رأيه    - ة الـيت    لآليات الكتابّي

حبيـث ال   ات كوبرنيك اجلديدة،     مع نظريّ  يف ظاهرها، متعارضةً   ،تبدو
  :حتهاات قد تكون ثبتت صنظرّيتوَصم باخلطأ، 
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 الشمس هي يف مركز الكون، وأن األرض        أنّاً  لو ُبرهن حقّ  ه،  أقول إنّ "
بـل  ليست هي اليت تدور حـول األرض،         الشمس   وأنّيف السماء الثالثة،    

 يف  كـبريةٍ عندها جيب التعامل بفطنٍةاألرض هي اليت تدور حول الشمس،  
نـا ال   ثر القول إنّ  وأو هلذا التأكيد،    ة اليت تبدو مناقضةً   الكتابّيتفسري اآليات   
  ".رهن عليه ليس صحيحاً ما ُبإنّات على أن نقول نفهم هذه النظرّي

،  ال ُيدحض  يف تقدمي برهانٍ    غاليليو مل يكن قد جنح     فإنّيف واقع احلال،    . 3
بالنسبة إىل دوراهنا السنوي حول الشمس،      األرض،  ة  ّية حرك على ثنائيّ 

ه بأّنكان مقتنعاً   ه  مع أنّ  ،بنيقطالحمور  وبالنسبة إىل دورهتا اليومية حول      
، الـيت مل    وجد الربهان على ذلك يف حركات املّد واجلْزر يف احمليطات         

علـى منـشئها    ه أن يربهن    وحَد) NEWTON" (نيوتن"لـقيَّض إال   ُي
يف وجـود   أخرى،   حماولة برهانٍ قد اقترح   " غاليليو"وكان  . احلقيقي

الـشرقي إىل اجلنـوب     أي اليت هتّب من الـشمال       (اح الُنكَيبات   الرّي
ستخالص الزمة ال يكن ميلك املعلومات الملولكن أحداً يومها  ،  )الغريب

 .ة منهااالستنتاجات الضرورّي

 ر الرباهني كي تتوفّ بعد ذلك،   كان ال بّد من مرور مائة ومخسني عاماً         
، من جهتهم،   "غاليليو"أما خصوم   . ة األرض ة على حركيّ  واآللّية  البصرّي

مقنعـاً  دحضاً  ا ميكن أن ُيعترب     عّمشيئاً   قبله وال بعده،     ال ،فلم يكتشفوا 
نفسها بنفـسها،   وقد فرضت الوقائع    . ة كوبرنيك يف علم الفلك    لنظرّي

حكمـاً  إذ مل يكن    ،  1633الصادر عام   ة احلكم   نسبّيوسرعان ما أبرزت    
على دوران األرض   بعد أن ثبت الربهان البصري      ،  1741ويف عام    .اًهنائّي

دكتوس الرابع عشر للمجمع املقدس بطباعة      يمسح البابا بن  حول الشمس،   
  .ل مرةاألعمال الكاملة لغاليليو، ألّو

 شكالً صرحياً اّتخذ  ،  1633 هذا التصحيح الضمين لقرار حكم عام        إنّ. 4
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الكتب املمنوعـة،   إذ ُسحبت من جدول     احلُرم املقدسة،   ة  مجعّييف قرار   
. الشمسة  ة مركزيّ ّيرلنظدة  ؤّياملؤلفات امل ،  1757طبعه عام   الذي أُعيد   

 ظلّـوا   قد ،يف واقع احلال   ،كثريون كانوا من هذا القرار،    وعلى الرغم   
كـان األب  ، 1820ويف عـام  . ميتنعون عن التسليم بالتفسري اجلديـد     

يف رومـا،   " احلكمـة "يف جامعة   ، الربوفسور   )SETTELE" (ستيليه"
 ."والفلـك صرّيات  البعناصر من علم    "له بعنوان     لنشر مؤلَّفٍ  يستعّد

، عميد القصر املقـدس،     )ANFOSSI" (أنفوسي"برفض األب   فُووِجَه  
 قرار احلكـم    بأنّوقد ولّد هذا احلادث االنطباع      . إذناً بالطباعة منحه  

يـستحيل  ه  ألّنظلّ يف احلقيقة عصّياً على التعديل،       ،  1633عام  الصادر  
واه إىل البابـا    شكغري عادلة،    الذي خضع لرقابةٍ  ف  فرفع املؤلّ . تعديله

 الواقعـة    أنّ إالّ. جواباً باملوافقـة  ،  1822فتلقّى منه عام    بيوس السابع،   
وهـو   ،)OLIVIERI" (أوليفـيريي "األب  احلامسة كانت يوم صـاغ      

أّيد تقريراً  الرئيس األسبق للرهبان الدومينيكان، وحاكم اجملمع املقدس،        
كوبرنيـك  ة  رّياليت كانت تقدم نظ   فيه منح اإلذن بالطباعة للمؤلفات      

 .ة وحسب، وليس بوصفها فرضّيموضوعها على أّن

عنـدما  ،  1846أن جيد تطبيقه العملي عام      للقرار البابوي   وقد قُّيض   
  . للكتب املمنوعة منقّحةٌ جديدةٌُنشرت قائمةٌ

 أخرى،  ةً ُتظهر بوضوح، مرّ    إعادة قراءة وثائق األرشيف    إنّفيف النتيجة،   . 5
يف الظّن فيهم،   ساء  حيّق هلم أال يُ   ، دون استثناء،    احملكمة" أبطال" مجيع   أنّ

اليت أُسـيء   ة،  ة والالهوتيّ الفلسفّي التوصيفات   وإنّ. ةمضاّدغياب براهني   
ـ   حول مركزيّ  ،آنذاكات اجلديدة   على النظريّ تطبيقها   ة ة الشمس وحركّي
شّوش وَتة،  املعلومات الفلكيّ يف ميدان   كانت نتيجة وضع انتقايل     األرض،  
ني، املعاصرين   بعض الالهوتيّ  فإنّ. ق بعلم الكون  املتعلّ ،ري الكتايب يف التفس 
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وقد فرض نفـسه    للعامل،  ب  طقالوَرثة تصّور أحادي    إذ كانوا   لغاليليو،  
مل يـستطيعوا أن    على عموم الناس حىت مطلع القرن الـسابع عـشر،           

يف وصفه البنيـة     للكتاب املقدس،    ،وغري احلريف يستشفّوا املعىن العميق،    
 خـاطئ ملـسألة ذات      إىل إسقاطٍ ة للكون املخلوق، فقادهم ذلك      ادّيامل

  . هو من شأن اإلميانة، على ميداٍنمالحظة وصفّي
ظّن قضاة  عن زماننا،   ويف هذا الظرف التارخيي والثقايف، البعيد جداً        

 ُمغرقة  ،ة يف علم الكون   ونظرّيعن الفصل بني اإلميان     يف عجزهم   غاليليو،  
ها مل   وأنّ ال سيما ة كوبرنيك،    األخذ بنظريّ  أنّحّق،  دون وجه   الِقدم،  يف  

يهّز أركان التقليد الكـاثوليكي،     كان من شأنه أن     أُثبتت،  بعد قد   تكن  
يف  هذا اخلطـأ الـذايت       إنّ. مينعوا تعليمها ب عليهم أن    ه كان يتوجّ  وأّن

قد قادهم إىل اّتخـاذ إجـراء       البالغ الوضوح بالنسبة إلينا اليوم،      احلكم،  
جيـب اإلقـرار    ها اآلب األقدس،     أيّ ".غاليليو الكثري عاىن منه   "تأدييب،  

  .بصدق هبذه األخطاء، كما طلبت إلينا
 الذي طلبَت مـن     ،د االختصاصات تلك هي حصيلة التحقيق املتعدّ    

الـشرف   مجيع أعضائها يشكرون لك، بواسطيت،       وإنّ. القيام به اللجنة  
ـ  كلّ هلم، إذ منحتهم  أظهرهتما  والثقة اللذين    ات يف التنقيـب     اإلمكانّي

  .ةة املطلقة اليت تقتضيها األحباث العلمّييف احلرّيوالبحث والنشر، 
  .قداستكم تكرميهم احلار والبنوّيل أرجو أن تتقّب

  » .31/10/1992ان يف ـاتيكڤالـ. "اربوببول "الكردينال 
  :البابا يوحنا بولس الثاني يعرتف باألخطاء اليت ارتُكبت

ــســبق وأبرزنــ ــا أمهيّ طرحهــا البابــا يف الفقــرة  ة، الــيت ة املــسألة الرعويّ
، "بوبــار"علــى تقريــر الكردينــال اً  مــن هــذا الــنص، الــذي قــرأه ردّ الرابعــة

وقـد وردت   . ة للعلـوم  ة البابويّـ  لألكادمييّـ ة  اجللـسة الرمسيّـ   مبناسبة انعقاد   
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ســوء الفهــم  "مثــل مــن الوضــوح،  ه ذاتــتنطــوي علــى القــدر  عبــارات فيــه 
ــاو ــادلاملأسـ ــاس"و، "ي، املتبـ ــؤملااللتبـ ــسة،  ، " املـ ــرة اخلامـ ــأ "ويف الفقـ خطـ
  :، يف الفقرة السابعة"ني آنذاكالالهوتيّ

 مـن الدراسـات يف      ما سيدهش البعض، يف ختـام أسـبوعٍ       رّب« 
إذا ما عدت   خمتلف العلوم،   بني   حول موضوع بروز التعقيد   ة،  األكادميّي
واألخطـاء الـيت    ة منذ زمن،    ّيَومل ُتطَو هذه القض   أَ". غاليليو"ة  إىل قضيّ 

  ترف هبا؟ ُيعملْأ ،كبتارُت
متـّس   ،ةوراء هذه القضيّ   املسائل الكامنة     أنّ إالّ. أجل، هذا صحيح  

فليس من املـستبعد أن     . كما هي متّس طبيعة رسالة اإلميان     طبيعة العلم،   
أمام وضع مماثل، سيطلب من مجيـع األطـراف         جند أنفسنا، ذات يوم،     

 مقاربة موضوع   وإنّ.  طرف  كلّ تيدان وحدود اختصاصا  مبوعياً ُملّماً   
  .مثاالً على ذلكمن شأهنا أن تقّدم العلوم،  بني خمتلف هذا التعقيد

  .، الذي كان غاليليو مركزهجيثمان يف قلب النقاش ة سؤاالنمثّ
ـ ،  ة معرفيّ ل ذو طبيعة  السؤال األوّ  ق بعلـم تفـسري الكتـاب       ويتعلّ

  .]…[ساملقّد
هي مسألة التوافـق بـني      و العصر،    تناوهلا إذن الهوتيّ    املسألة اليت  إنّ
  .ة الشمس والكتاب املقدسة مركزّينظرّي

ة يف البحث،    العلم اجلديد، مبا يفرضه من أساليب وحريّ       وهكذا، فإنّ 
اضطرت الالهوتيني لطرح السؤال حول معـايريهم اخلاصـة بتفـسري           

  .مل يتقنوا ذلكومعظمهم . املقدسالكتاب 
على هذا  صادقاً، أظهر من الذكاء     إذ كان مؤمناً     غاليليو،   ة أنّ كانت املفارق 

بينيـديتو  "وقـد كتـب إىل      . ونالالهوتّيا حتلّى به خصومه      أكثر ممّ  ،الصعيد
س ال إن كان الكتاب املقّد": يقول له) Benedetto CASTELLI" (كاستيلي

  ". كثريةٍقوبطر ،وائوشّراحه، ميكنهم أن خيط بعض مفّسريه فإنّأن خيطأ، ميكنه 
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يف   جديدةٍ  بروز طريقةٍ  إنّ. ة أوليّ اآلن بنتيجةٍ نا اإلدالء منذ     هنا، يسعُ  ]…[
فهـو  .  املعرفة يفرض توضيحاً جململ علوم   ة،   دراسة الظواهر الطبيعيّ   مواجهة
وكذلك زاوية مقاربتهم،   هم لتحديد ميداهنم اخلاص على حنو أفضل،        يضطّر

 مثـل هـذا     فإنّوبعبارات أخرى،    .واهلدف الدقيق من نتائجهم   وأساليبهم،  
  . من الدقةطبيعته اخلاصة مبزيٍد من هذه العلوم أن يدرك  كالًّالربوز يضطّر

ض جهـداً    فرَ ،نظام كوبرنيك  االضطراب الذي أحدثه     بذلك، فإنّ 
 قُّيض له   الكتاب املقدس، وهو جهدٌ   يف علوم    املعريف   على صعيد التفكري  
 ووجد يف  أعمال التفسريات احلديثة،     يفمثاراً غزيرة،   يف ما بعد أن يؤيت      

  .تتوجياً له ودفعاً جديداً، "كلمة اهللا"اجملمعي الدستور 
الذي كانت له ليست العامل الوحيد    األزمة اليت أشرت إليها للتّو،       إنّ

ة وهنا نلمس اجلانب اآلخر لقضيّ    . الكتاب املقدس تفسري  على  تداعيات  
  .غاليليو، وهو اجلانب الرعوي

ملـا  ظـة   متيقّيتحّتم عليها أن تكون     سة، حبكم رسالتها اخلاصة،      الكني إنّ
 هـذه   أنّ شيء،    وضوح، قبل كلّ   ولنعلن بكلّ . ةرعوّي لكلمتها من تأثريات  

ولكن املطلوب هو أن نعرف كيف جيـب  . فق مع احلقيقة أن تتّ الكلمة جيب   
. ميانه يتعارض مع حقائق اإل    يبدو أنّ اً جديداً،   باالعتبار معطًى علميّ  أن نأخذ   

كوبرنيك، كان يصعب اإلدالء    ة  ّينظرالذي كانت تقتضيه     احلكم الرعوي    إنّ
س  لتعليم الكتاب املقدّ   مالزمةًاألرض تبدو   ة  ة مركزيّ نظرّيما كانت    بقدر   ،به

يف   مألوفـةٍ  التغلب على طـرقٍ   ،   واحدٍ كان يقتضي ذلك، يف آنٍ    . بالذات
، ٍة عامّ ولنقُلْ، بصورةٍ .  املؤمنني  على تنوير   قادرٍ ، تربوي  منهجٍ التفكري، وإبداعَ 

ـ   جريئةٍ على خطوةٍ ام  دقاً لإل أن يكون مستعدّ  ب على الراعي    ه يتوجّ أّن اً،  حقّ
 التزام موقٍف جباٍن أو على إبـداء رأيٍ       ا على    تقوم إمّ  ، مزدوجةً ُتجّنبه عقبةً 
  ]…[. اً مستطرياًشّروكالمها ميكنهما أن يسّببا ، متسّرٍع



 129

 مـا يـشبه     ة غاليليو قضّي، شكّلت   يومنا هذا األنوار حىت   منذ عصر   
بعيدة عن احلقيقة   اليت ُرمست لألحداث،    فيها الصورة   األسطورة، كانت   
لـرفض  ة غاليليو رمزاً    كانت قضيّ ويف هذا املنظور،    . ُبعداً ال ُيستهان به   

املتعارضة ،  "ةالعقائدّي"ة  للظالمّي، أو رمزاً    م العلمي الكنيسة املزعوم للتقدّ  
ـ  وقد لعبت هذه األسـطورة      . البحث عن احلقيقة  ة  حرّيمع   اً دوراً ثقافّي

يف الفكرة   ،العلم الصادقني وسامهت يف ترسيخ العديد من رجال       هائالً،  
مـن جهـة،    ة البحث   بني روح العلم وأخالقيّ   بانعدام التجانس   القائلة  

 ، املأسـاوي ،انعدام التفـاهم  فُهم  وقد  . واإلميان املسيحي من جهة ثانية    
 وإنّ. تكويين بني العلم واإلميـان    لتعارض  ه انعكاس   على أنّ  ،هذا املتبادل

 أن نؤكّد أنّ  ُتتيح لنا   التوضيحات اليت قّدمتها األحباث التارخيية احلديثة،       
  .من التاريخ املاضيسوء الفهم املؤمل هذا قد بات 

 بالنـسبة إىل  تظلّ راهنـةً ِعربة ة غاليليو   ميكننا أن نستخلص من قضيّ    
ففي زمان غاليليو،   . وميكنها أن ُتطرح غداً   ُتطرح اليوم   ،  ٍة مشاهب ظروٍف

أن نتصّور عالَماً ال تتوفّر فيه نقطة ارتكاز مـادي          كان من غري املعقول     
ة ناً يف املنظومة الشمـسيّ    املعروف آنذاك، متضمَّ  وملا كان الكون    . مطلق

 على األرض   مل يكن من املمكن وضع نقطة االرتكاز هذه، إالّ        وحدها،  
وضمن منظـور علـم الكـون       اليوم، بعد أينشتاين،    .  على الشمس  أو

. هلا آنـذاك  ة اليت كانت     األمهيّ ، من هاتني النقطتني   فليس أليٍّ املعاصر،  
ة موقف غاليليو يف هذا     ال تستهدف صحّ   هذه املالحظة    ومن البديهي أنّ  

َتني توَجد، بعيداً عن رؤي   ما   كثرياً   هما هي تريد أن تشري إىل أنّ      إّن. النقاش
  .نهما وتتجاوزمهامنحازَتني ومتعارضَتني، رؤية أوسع تتضّم

العلوم املختلفة يف نطـاق املعرفـة،         وهي أنّ  ،مثّة ِعربة أخرى تربز   
اً األسلوب   غاليليو، الذي اخترع عمليّ    فإنّ. تستدعي تنّوعاً يف األساليب   
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 وباعتماده،  كان قد فهم، بفضل حْدسه كعاِلم فيزياء عبقريّ       التجرييب،  
 أن حتتلّ  للشمس وحدها    إالّمل يكن من املمكن     ملاذا  ،   خمتلفةٍ على حججٍ 

 أي بوصـفه منظومـةً    م، كما كان معروفاً يومذاك،      وظيفة مركز العالَ  
ـ كون  إذ كانوا يتمـسّ   ني آنذاك،    وكان خطأ الالهوتيّ   .ةكونّي ة مبركزّي

كـان  لبنية العـامل املـادي،       معرفتنا   يف أنّ يقوم على التفكري    األرض،  
القصر الرسويل،   (» .ساملعىن احلريف للكتاب املقدّ    ما،   يفرضها، على حنوٍ  

  ).، لقاء مع األكادميية البابوية للعلوم31/10/1992يف 
ــفها     ــاليليو بوصـ ــضية غـ ــد قـ ــيحاً لتحديـ ــطورة "توضـ ــبه أسـ ــو ، "شـ وهـ
سـنذكر هـذه املالحظـة      التحديد الذي قدّمـه البابـا يف الفقـرة اخلامـسة،            

  :األب جورج كوتييهتي البابا الشخصي، اليت أدىل هبا الهو
كرة، اإذا ما تعلّق األمر بالـذ     ة،  اّدُمضال جيوز احلديث عن شهادة      « 

. ة غاليليو ولنأخذ مثاالً لنا قضيّ   . ةغِرضمثل االستمرار العنيد ألسطورة م    
 توضيحها فيمـا    متّ ،ني ارتكبوا أخطاء وجتاوزاتٍ    املسؤولني الكنسيّ  فإنّ

نبتت عليها، بعد عـصر     لكن هذه املسألة بالذات،     و. بعد، واعُترف هبا  
ـ     إّن: ةالنزعة العلمويّ أسطورة من وحي    األنوار،   ة هـا أسـطورة الظالمّي

 مثـل   واحلال أنّ . ةة الفكريّ اليت قاومت بطل احلريّ   للكنيسة،  " ةالعقائدّي"
، إذا ما كُتب هلا االستمرار، تكتسب نوعاً من االستقاللية  هذه األساطري،   

ر من واقع األحداث    أن تتحرّ نت تستطيع، يف احلد األقصى،      كما لو كا  
جيب أن نظلّ متـيقّظني     وعلى هذا الصعيد،    . كانت يف أصل نشأهتا   اليت  

  )27 (» .ة املزعومة، اليت تشحنها وسائل اإلعالمالتارخيّيحيال التخّيالت 
  :ة التطورانفتاح حيال نظريّ

س، وأن نستبعد   كتاب املقدّ املعىن الدقيق لل  داً  جّيأن حنّدد   جيدر بنا   « 
  » .أن يعيناليت جتعله يقول ما ليس يف نّيته  النافلة التفسريات

 يف حديثـــه ،يوحنـــا بـــولس الثـــاني أكّـــده البابـــا يالـــذ ، هـــذا املبـــدأإنّ
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يف خريـف عـام    لـه،  وجـد تطبيقـاً جديـداً   ة غاليليو، املستفيض حول قضيّ  
ــاةا رل تطــوّاألصــول وأوّ". رة التطــوّحــول نظريّــ ، 1996 خــواطر حــول  . حلي

ــة ذلــك كــان موضــوع اجلمعيّــ ، "ة الثالثــةالعلــم، يف فجــر األلفيّــ ة العموميّ
رسالة ترتجم يف الراهن    اليت أرسل هلا البابا،      البابوية للعلوم،    ةلألكادمييّ

  :موقف الكنيسة من نظرية التطور

 نظراً ملا كانت عليه أحـوال     ،  "يف اجلنس البشري  "ة   الرباءة البابويّ  إنّ« 
كانت تعترب  أيضاً للمقتضيات اخلاصة بالالهوت،     ونظراً  األحباث يومذاك،   

 أسـوةً املعّمقَني،   جاّدة، جديرة بالبحث وبالتفكري      ةًفرضّي" نظرية التطور "
قرن على نشر هـذه     اليوم، بعد أن مّر قرابة نصف        ]…[. ة املقابلة بالفرضّي
ة التطور هـي     نظريّ نّبأتقودنا إىل االعتراف    فثّمة معارف جديدة    الرباءة،  

ة قـد   هذه النظريّ  هو أنّ مالحظته  فما جتدر   ويف الواقع،   . ةأكثر من فرضيّ  
 مـن   يف أعقاب سلـسلةٍ   على فكر الباحثني،     شيئاً فشيئاً،  فرضت نفسها، 
 الذي مل يكن قطّ التوافق، فإنّ. يف خمتلف علوم املعرفة حدثت ،االكتشافات

ة عن بعـضها     قامت يف استقالليّ   ،حباثبني نتائج أ  ال مقصوداً وال مفتعالً،     
 لـصاحل هـذه      ذات داللةٍ  هذا التوافق يشكّل يف حّد ذاته، حّجةً      البعض،  
ة التطور،  ال عن نظريّ   ،ثأن نتحدّ ه جيدر بنا     ُيقال، أنّ  واحلّق ]…[. ةالنظرّي

، ةً وتقليصيّ ةً ماديّ  هناك قراءاتٍ  فإنّوهكذا،   ]…[. ات التطور بل عن نظريّ  
، بالـذات الفلسفة واحلكم هنا، هو من اختصاص . ة روحانّيوهناك قراءات 

ويف النتيجة،   ]…[. ه من اختصاص الالهوت   نّإويف ما هو أبعد من ذلك،       
تبعاً للفلسفات اليت تلهمها، على     ات التطور، اليت تنظر إىل الروح،        نظريّ فإنّ
ـ       أو على أنّ  ة،  املادة احليّ ينبع من قوى    ه  أّن اهر ه جمّرد مظهر إضايف مـن مظ

ـ   ( ». ات ال تتوافق مع حقيقة اإلنسان     هذه النظريّ املادة،   ة رسالة إىل اجلمعّي
   ).23/10/1996ة للعلوم، يف البابوّية ألكادميّيلة العاّم
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&+  

  حرب وسالم

مبثل القوة اليت دعـا إليـه البابـا         ىل السالم،   إ بابا قطّ    أيّما مل يدعُ    ربّ
. يف العصر احلديث   مثله   دٍأح حال، ما من     على كلّ : يوحنا بولس الثاني  

خبطيئــة احلــرب، الــيت ارتكبــها بقــدر مــا فعــل هــو،  ،ومــا مــن بابــا اعــرتف
يف االعــرتاف قــد يكــون بــالغَ أحيانــاً . ون، وطلــبَ الغفــران بــسببهااملــسيحيّ

ــذه اخلطيئـــة ــان املـــسيحيّ   ،هبـ ــو كـ ــا لـ ــران بـــسببها، كمـ ون  ويف طلـــب الغفـ
أو هـم مل مينعوهـا،      ألنّم،  رهـا سـواه   عن احلـروب الـيت يقرّ     مسؤولني أيضاً   

  .هم شاركوا فيهاألنّ حال، على كلّ
وهـي  . ة يف هـذا االعـرتاف  نسوق هنا مخسة نصوص، هي أكثرها حيويّ    

يينا، وهـــي إحـــدى ــــتنطلـــق مـــن ، و1995 إىل عـــام 1983 مـــن عـــام متتـــدّ
 ،ةالعديـد مـن احلـروب يف الـدول املـسيحيّ          عـن   العواصم الكـربى املـسؤولة      

، وأســـيزي هـــي العاصـــمة 1993 وعـــام 1986لعـــام " زيأســـي"ومتـــرّ بيـــومَي 
وتكتمــل يف وثيقــتني نُــشرتا . ة مــن أجــل الــسالماملــسيحيّة للــدعوة الرمزيّــ

ة الثانيـة،   احلـرب العامليّـ   ) 1995(وهنايـة   ) 1989( علـى بـدء      بعد نصف قرنٍ  
التــاريخ أشــدّ فــضائح هــا  علــى أنّيوحنــا بــولس الثــاني الــيت بــدت للبابــا  

  . مسيحية ذات تقليدٍت يف قارّها قامألنّ، قسوةً
  : اخلطايااحلرب هي جمموع كلّ

 الـشر الـذي أنزلـه اإلنـسان باإلنـسان يف تـاريخ               احلرب ختتصر كـلّ    إنّ
ــاوأور ــا . بـ ــول البابـ ــ: "يقـ ــزن أنّ إنّـ ــن احملـ ــن  ه ملِـ ــا مل نكـ ــسيحيّ نـ ــن املـ ني حنـ

  ":خمتلفني، يف ذلك، عن سوانا من الناس
 وهذا واقع يصدمنا مجيعاً حىت      - يف صمت    تجاهلأن ن ه ال يسعنا    إّن« 

قـة،  با املشترك ال ينطوي فقط على مالمح متألّ       و تاريخ أور  أنّ -األعماق  
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ة الـروح اإلنـسانيّ   ال تتوافق مع    أيضاً نقاطاً سوداء، مرعبة،      هو ُيربز    بل
فالدول واألحـزاب جتـاهبوا     . اجلميلة اليت أعلنها يسوع املسيح    والبشرى  

النـاس مـن     كثرية، ُحرم    اٍتمّر. ية وحاقدة يف حروب دام   كثرية،   اٍتمّر
ـ     علـى الرحيـل،     أُرغموا   وأأوطاهنم، طُردوا    ز بـسبب البـؤس والتميي
بـسبب   بسبب انتمـائهم العرقـي،    ماليني الناس اغتيلوا  . واالضطهادات

من احملزن  .  ما يف طريقٍ ِجدوا  هم وُ ألّنأو بكل بساطة،    ومعتقداهتم،  قومّيتهم  
مـوا  لظَيف عـداد َمـن       مؤمنني كانوا أيضاً     ني هناك مسيحيّ  نعرف أنّ أن  

نـا  االنتمـاء إىل ربّ   أن نّدعي   نا  وإن كان من حقّ   . واضطهدوهمأقرباءهم  
أن نقـّر   من جهة أخـرى،      ،ه جيب علينا  فإّنيسوع املسيح، وإىل رسالته،     

 مـذنبني    أصبحنا -ني   حنن املسيحيّ  - ناذلك بأنّ  .خبطايانا ونطلب الغفران  
  ]…[. ل ملنع الظلمنا مل نتدّخوألّنأعمالنا، بأفكارنا وأقوالنا و

يوماً بلغة  م  مل يتكلّ يسوع املسيح    أنّ شيء،   قبل كلّ داً،  نا نعرف جيّ  ولكّن
مسّمني إياهـا   كما اليوم،   إليها باألمس   ّجْهنا  ال هو وال أّمه اليت توَ     ،  السالح

،  منه شّر ال مفرّ  يف حال وقوعه،    املسلّح هو،    الصراع   فإنّ". نيجندة املسيحيّ "
ولكن . يف مساره املأساوي، أن ُيفلتوا منه     وقد أُقحموا   ني،  للمسيحّيال ميكن   

 أمر ملـِزم  ،  ومبمارسة الرمحة ة األعداء،   مبحّبة  املسيحّية   الوصيّ ههنا أيضاً، فإنّ  
  )10/9/1983 هلدنبالتس،يينا، ـڤ (» .بالنسبة إلينا

وعلى ، " ال مفرّ منهشرّاً" بوصفه ،تعليقاً على إشارته إىل الصراع املسلّح 
ــارته  ــإشـ ــه  إىل حمبـّ ــب أن تالزمـ ــداء الـــيت جيـ ــنذكّر ة األعـ ــر  ، سـ ــد أكثـ بأحـ

ــ:  خــالل بابويّتــه،باخلطايــا إثــارةًاعرتافاتــه  اسرتســل فيــه يف ه ذاك الــذي إنّ
بــصدد ، 1996عــام الفرنــسية، يف شــهر أيلــول ) VENDÉE" (فانديــه"مقاطعــة 

  :1793 ضد قوات الثورة، عام ، فيهااحلديث عن مقاومة الكاثوليك املسلّحة
اّتـسمت  أفعال كثرية،   بل الطرفني،   متّت، من قِ   مرعبة،   يف جماهباتٍ « 
  )السكان وطالب املدارس، خطاب أمام 19/9/1996( ». باخلطيئة
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  :اعرتاف أسيزي
ــة      ــب اليــوم املخــصص للــسالم يف مدين ــا عــام  " أســيزي"يف قل بإيطالي

الكاثوليــــك ومجيــــع ات الرمســــي مبــــسؤوليّيــــربز هــــذا االعــــرتاف ، 1986
  :يب حروببوصفهم مسبّاً كان إمياهنم، املؤمنني، أيّ

يـسوع   السالم حيمل اسم     إنّ: ة قناعيت الشخصيّ  ،ر يف اّتضاع  أكّر« 
  .املسيح

  لإلقـرار بـأنّ    مستعدٌّ وبالصوت نفسه،    ،ي، يف الوقت نفسه   ولكّن
نكـن دائمـاً   مل . الكاثوليك مل يكونوا دائماً أوفياء هلذا اإلعالن اإلمياين     

ولكـن  بالنسبة إلينا،   ،  "أسيزي"فلقاؤنا هذا يف    وإذن،  ". صّناع سالم "
أسـيزي،  ( » .فعـل توبـة   هو  أيضاً رمبا بالنسبة إىل اجلميع، مبعىن ما،        

  )، خطاب ختام اجلمعية الوحدوية27/10/1986
  ة؟با املسيحيّوأور

ن ه مــأنـّ كـان البابـا يـرى    ل النـصوص اجملموعـة يف هـذا الفـصل،     يف أوّ
عـن احلـروب    كثريين كانوا مسؤولني، طوال التاريخ،      ني   مسيحيّ احملزن أنّ 

  .هلت تارخينا كلّختلّث عن احلروب اليت كان يتحدّولكنه . ةبيّواألور
ة الثانيــة، ز االنتبــاه علــى احلــرب العامليّــيرتكّــيف هــذا الــنص اجلديــد، 

، الـذروة،   ة هـذه احلـرب    إزاء وحـشيّ  ،  "ارول فـويتيال  ك"وقد بلغ أمل املسيحي     
، الـذي يالحقـه مثـل هـذا         على املرء ه يصبح صعباً    فتمادى يف اإلقرار بأنّ   

ة  بابـا اهلويّـ  علـى القـول بـأنّ    ا الـذين يـصرّون      أمّـ . أن يتـابع سـريه    التاريخ،  
 عـن ممارسـة النقـد الـذاتي، فليُطيلـوا التأمـل             هو عاجزٌ  هذا،   ةالكاثوليكيّ

  :يف هذا النص

وهـي  ر احلروب دموية يف التاريخ،      إحدى أكث لقد استذكرنا للتّو    « 
ال  تقريراً كهـذا     إنّ ]…[.  مسيحي  ذات تقليدٍ  حرب قامت على قارةٍ   
 اهنيار وإنّ. باو حول طبيعة تبشري أورفحص ضمٍرييسعه إال أن حيثّنا على   



 135

 إزاء  الذي ساند أخطاء األمس، جيب أن يستحثّ يقظتنا        ،ةالقيم املسيحيّ 
ـ   (» .يل اليوم ويعاش  الطريقة اليت يبشَّر هبا باإلجن     ة مبناسـبة   رسالة بابوّي

  )26/8/1989لبدء احلرب العاملية الثانية، الذكرى اخلمسني 
  :الغفران لنا وللعامل بأسره

ولــيس فقــط بــسبب  طلــب الغفــران مــن اهلل بــسبب احلــروب اليــوم، إنّ
وهو ينجم  ،  "أسيزي"خالل اليوم الثاني يف      ،احلروب املاضية، وجد تعبريه   

إن كـان املـسيح     كيف للعنف يف العـامل أن يكـون ممكنـاً،           : لتساؤلعن هذا ا  
ـره"قــد  إشــارة إىل (بــا ويف قلــب أور" االقتتــال"وكيــف يكــون ممكنــاً   ، "دمـّ

  :ة الثالثةة األلفيّيف عشيّ، )احلرب يف يوغوسالفيا

 عنه إال الركوع عند أقـدام        هذا السؤال، ليس مثّة من جوابٍ      إنّ« 
 ومن أجل   من أجلنا   السيد الذي ُصلب عليه    من وطلب الغفران    ،الصليب
أمسية اليت هي أيضاً    ولذلك بالذات كانت أمسية الصالة هذه،       . اجلميع
  )9/1/1993أسيزي، ( » . واهتداءتوبة

  :ةاليت أحدثتها النازيّبسبب احلرب التوبة 
ولكـن  مل يـشاؤوا جنـون احلـرب العامليـة الثانيـة،            ني   املسيحيّ صحيح أنّ 

ومل يعرفـوا أن يواجهـوه، بـل شـاركوا       ة،  يف أرض مـسيحيّ   الصراع استفحل   
إن . أن يطلبــوا الغفــران مــن أجــل هــذه احلــربفيجــب علــيهم أيــضاً، . فيــه

كـان   البولوني الذي يـتلفّظ هبـا،        إنّ ؛ سامية هذه األقوال تنمّ عن شجاعةٍ    
  :ة حبياتهعندما عصف إعصار النازيّ تسعة عشر عاماً له من العمر

هـي   كـثريةٌ الثانية،  ة  خلتام احلرب العامليّ  اخلمسني  مبناسبة الذكرى   « 
بـني املنتـصرين    جتـاوز االنقـسامات      عن   األصوات اليت ترتفع، باحثةً   

ـ . فتستحضر شجاعة وتضحية ماليني الرجال والنـساء       ،واملقهورين ا أّم
 .ُتصغي خصوصاً إىل صراخ مجيع الضحايا     الكنيسة، فهي، يف ما يتعلق هبا،       

 سـتّ الـذي دام     ،هذا الصراع أعمق لفضيحة   راكاً  ق إد  حيقّ وهو صراخٌ 
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هذه الفـضيحة   ما سّببته     حيمل على إعمال الفكر يف     وهو صراخٌ . سنوات
إىل هذه اليت قادت ات  باإليديولوجّي يشكّل تنديداً    ه صراخٌ إّن. ة مجعاء للبشرّي

ـ ون  نـا مـدعوّ   يف مواجهة مجيع احلروب، كلّ    . النتيجة الرهيبة  ل يف  للتأّم
نا نـشعر   فإّنني،  وبوصفنا مسيحيّ .  للغفران، ويف منحه   يف طلبٍ ا،  اتنمسؤولّي
قد احلرب،  ة يف هذه    الوحشّي أشكال   يف أنّ وحنن ُنعِمل الفكر    ،   عميقةٍ مبرارٍة

ة ثقافتها وحضارهتا؛ فوق قاّر يف  ممّيٍز كانت تتباهى بازدهاٍرٍةجرت فوق قاّر
ب ولذلك، يتوجّ . سة حتت تأثري اإلجنيل والكني    ظلّت لفترة أطول من سواها    

ات  املـسؤوليّ وإن كّنا نعترف بأنّ  با أن يطلبوا الغفران،     وي أور على مسيحيّ 
رسالة يف الـذكرى اخلمـسني       (» .عةكانت متنوّ  ،يف صناعة آلة احلرب   

  )16/5/1995 يف أوربا،  احلرب العاملية الثانيةنتهاءال
كلمـات   مـا كانـت  ربّهـذه املـرة،     ولكـن،   (ة  بقصد إجـراء مقارنـة مـسكونيّ      

ــا  ــدرٍ الباب ــى ق ــ أكــرب مــن  عل ــمــن كلمــات  ، ة والوضــوحاحلريّ ــةٍة منظّأيّ  م
ــ ــديانات ،ةٍمجاعيـّ ــل خمتلـــف الـ ـــ ، ) متثّـ ــة يتعلّ ــراراً باخلطيئـ ــنذكر إقـ ق سـ

ة وورد يف الوثيقـة اخلتاميّـ     ،  بـا وصادقت عليه مجيـع كنـائس أور      باحلروب،  
ــ ـــ ــال"يف ة ة املــــــسكونيّللجمعيـّ ــعــــــدل وال"، حــــــول )BÂLE" (بــــ " سالمالــــ

)20/5/1989:(  
مجيع فرص  على استثمار  لقد سّببنا نزاعات، ومل نكن دائماً قادرين      « 

لقد سلّمنا باحلروب، وكثرياً مـا بّررناهـا بـسهولة           .احلوار واملصاحلة 
  )28 (» .مفرطة
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*+  

  احلروب الدينية

هــو أمجــل مــا نطــق بــه ة، احلــروب الدينيّــ طلــب الغفــران مــن أجــل إنّ
عنـوان  فهـو الـذي أهلمنـا       .  مـن طلبـات غفـران      يوحنـا بـولس الثـاني     البابا  

  : منوذجينصّتتجلّى نيّته يف صياغة ففي اختياره الكلمات، . هذا الكتاب
بسبب أطلب الغفران   باسم مجيع الكاثوليك،    روما،  كنيسة  اليوم، أنا، بابا    « 

  » .اليت أُحلقت بغري الكاثوليك، طوال تارخيهم املضطربمجيع اإلساءات 
، )OLOMOUC" (كأولومـو " يف مدينـة     نا بـولس الثـاني    يوحم  هكذا تكلّ 

الــيت ألقاهــا يف حفــل   ، خــالل العظــة1995شيكيا، يف أيــار يف مجهوريــة تــ
هــــــذا . )SARKANDER( )1576-1620" (ســــــركاندر"إعــــــالن قداســــــة األب 

هلمــا قُــرئ بعــد أوّ: آخــرينيرتافــق بنــصَّني التــصريح األساســي، ميكنــه أن 
ــســلو" يف  واحــدٍرٍهذلــك بــش والثــاني، باملقابــل، ســبق األول بــسبع  ، "يااكـ
 ؛ ويف ذلــك دليــلٌ )SALSBOURG" (برغســالز "وكــان قــد قُــرئ يف   ســنوات، 

 بـادرة هلـا سـابقاهتا، يف هـذا           هلـا مـصدرها، وكـلّ       كلمـةٍ   كـلّ  على أنّ  جديدٌ
  .التاريخ القائم على طلبات الغفران

  :أطلب الغفران وأقرتحه
ضطر يوحنا بولس الثاني ملواجهـة      ، ا "كأولومو"مع النص الذي قاله يف      

الــيت شــعرت   (ةتــصلّب كــان لــه مــا يــربّره، مــن قبــل الكنيــسة الربوتــستانتيّ     
ة قـد  كانـت الـسلطات الربوتـستانتيّ      ، قداسـة شـهيدٍ    من خالل إعالن  باهتامها  

ه مــن املمكـن، حتـى يف امليــدان   فـأظهر بـذلك أنـّ   ، )أنزلـت بـه عقوبـة اإلعــدام   
  :لب إىل ذهبأن حيوّل الصُّاعاً، إذا كان البابا شجاملسكوني، 

  )Jan SARKANDER(" يان سركاندر"بعد ما يقارب األربعة قرون، نلتقي وجه « 
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 أحببتموهالذين  اء،  ها املورافيون األحبّ  أّيفهو خيّصكم أنتم،     .الكاهن والشهيد 
 يف أصـعب    ال سـيما  وتكّرمونه بوصفه حامياً لكـم،      منذ اللحظة األوىل،    

 حال، أن يعيـد فـتح       ال جيوز هلذا التقديس، بأيّ     ]…[ .ساعات تارخيكم 
  .جسد املسيحمت، يف املاضي، يف هذه املناطق، اجلراحات املؤملة اليت وَس

 أطلب الغفـران  واليوم، أنا، بابا كنيسة روما، باسم مجيع الكاثوليك،         
بسبب مجيع اإلساءات اليت أُحلقت بغري الكاثوليـك، طـوال تـارخيهم            

 الكنيـسة أعترب نفسي ضامناً لغفران      الوقت نفسه،    يف،  يإّن و .املضطرب
اهللا هذا اليوم   جعل  . الشرور اليت حتّملها أبناؤها    من أجل مجيع     ةالكاثوليكّي

 من أجل اّتباع املسيح وإجنيله وشـريعة        ، يف جمهودنا املشترك    جديدةً بدايةً
 - كأولومـو  (» .إىل وحدة مجيع الذين يؤمنون به     وتطلّعه األمسى   حمّبته،  

  ")يان سركاندر"، حفل تقديس 21/5/1995، اجلمهورية التشيكية
  :نيتكريم الشهداء الربوتستانتيّ

، مراجعـة  يوحنـا بـولس الثـاني    طلب الغفران هـذا، قـد أهلـم البابـا         إنّ
ر عنـها بعـد        ة،  ة يف موضـوع احلـروب الدينيّـ       ة أخـرى، هامّـ    تارخييّ وقـد عبـّ

مبناسـبة تطويـب ثالثـة    ا،  له إىل سلوفاكيخالل زيارةٍ  ونصف،   ذلك بشهرٍ 
ــهداء  ــستانتيّ  شـــ ، يف مدينـــــة 1619ة عـــــام أعدمتـــــهم الـــــسلطات الربوتـــ

  ):KOSICE" (كوسيشيه"
ة  هذا الصباح يدعونا للتأمل يف األحداث املأساويّ       ديين االحتفال ال  إنّ« 
 على  إذ هي تسلّط الضوء من جهةٍ     جرت يف مطلع القرن السابع عشر،       اليت  
من تالميذ املسيح،    على املثال الرائع للعديد      ثانيٍة ة الضعف، ومن جهةٍ   عبثّي

ضمريهم ميلي  ما كان   كي ال ُينكروا     ،عةًالذين عرفوا أن يواجهوا آالماً متنوّ     
هناك أشخاص  الثالثة،  " كوسيشيه"شهداء  ويف الواقع، فإىل جانب     . عليهم

قد أُخضعوا للتعـذيب،   أخرى، ٍة مسيحّيمجاعاٍتإىل أيضاً كثريون ينتمون   
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ة مظَبالعكيف لنا أال نقّر مثالً، .  بعضهم قُتلوا؛ بل إنّ قاسيةً أحكاماًحتّملوا  و
الـذين   ،ةإىل الكنائس الربوتستانتيّ  مؤمناً ينتمون   ألربعة وعشرين   ة  الروحّي

تقّبلوا اآلالم    فلهؤالء وجلميع الذين   ،)PRESOV" (ڤبريسو"مدينة  قُتلوا يف   
ـ    منسجمواملوت، كي يظلّوا، يف أعماقهم،        فـإنّ ة،  ني مع قناعاهتم اخلاّص

 » . وتعّبـر هلـم عـن إعجاهبـا        ،ترفع التكرمي الذي يستحقّون   الكنيسة  
  )الِعظة يف تطويب ثالثة شهداء، 2/7/1995 سلوفاكيا، -كوسيشيه (
ــرار بـــ إنّ ــة " اإلق ــالعظم ــةٍ" ةالروحيّ ــستانتيّ وعــشرين ألربع ــهم بروت اً قتل

اإلسـاءات  "لغفـران مـن أجـل       طلـب ا   - دون شـكّ     - يفوق   ألمرٌالكاثوليك،  
يــوازي  هــذا اإلقــرار العلــين  إنّ". غــري الكاثوليــكبالكاثوليــك  أنزهلــا الــيت

 كــــال وإنّ". كأولومــــو"ويــــتمّم طلــــب الغفــــران يف التطويــــب يف جــــوهره، 
هـا التكـريم    إنّ :عـةٍ  وغـري متوقّ   خارقـةٍ  مببـادرةٍ املوقفني قد تُوّجا بعد ذلـك       

بعـد ظهـر    رح الـشهداء الربوتـستانت،      لـص الذي أدّاه يوحنا بولس الثـاني،       
  ".بريسو"، يف 2/7اليوم نفسه، 

مـن  صـامتاً، يف زاويـة       حتـت املطـر،      ها، وقـف يوحنـا بـولس الثـاني        يومَ
 الذين  ،نيالكالفينيّأمام صرح الشهداء    القدمية،  " بريسو"ساحة مدينة   

هبا ة اليت قام كان ذلك أكثر األعمال املسكونيّ   . 1687قتلهم الكاثوليك عام    
وقــد قــرّره يف مل يكــن مــدرجاً يف الربنــامج، . هــذا البابــا، تواضــعاً وإدهاشــاً

قــد يكــون . هــذا الــصرح احلجــريأمــام  ه يــصلّي يف صــمتٍإنّــ. آخــر حلظــة
ــسيحيّ     ــران مــن هــؤالء امل ــب الغف ــساكنيطل ــاتوا  ،ني امل ــذين م يف ســبيل  ال

ــوا، باســم اإلميــان، ة، وهــم يرفــضون اخلــضوع للبابويّــ  إميــاهنم،  بيــد  وقُتل
  .ة كانوا يدافعون عن البابويّ،ني آخرينمسيحيّ

ــان أســقف   ــسو"ك ــوثري، " بري ــدرياك "الل ــان مي ، )Jan MIDRIAK" (ي
وشـكر لـه جميئـه إىل       حيّى البابا   بعد الصالة الصامتة،    : واقفاً إىل جواره  

ــ. هــذا املكــان : ني بعــد ذلــكوقــد صــرّح للــصحفيّ". أبانــا" صــالة لّيا معــاًوصَ
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 شيئاً من ذلـك  وما كنّا قطّ نتصوّر أنّ .نا جداً هبذه املبادرة   لقد تأثّر  اًحقّ"
  ".قد حيدث

  :هذه املبادرة، خالل لقاء عموميدته إىل روما، وقد ذكر البابا، بعد عو
كما اّتضح  اً،  اً هامّ  حفل التقديس هذا، كان أيضاً حدثاً مسكونيّ       إنّ« 

ة، أو زيـاريت    لي اجلماعات الربوتـستانتيّ   ذلك، سواء خالل لقائي مع ممثّ     
عليهم يف كم الذين ُحاليت تذكّر مبوت جمموعة من أتباع اإلصالح،       لألمكنة  

وقد ُشّيد .  الناس على دين ملوكهمبأنّ القائلاملبدأ باسم القرن السابع عشر 
  » .ه للصالةفُت أماَموتوقّ، تذكرياً هبذا املوت، "ڤبريسو" يف مدينة صرٌح

  : الظامليّنيطرد الربوتستانت
ــ، وأدنــــى صــــراحةً الــــنص الثالــــث أكثــــر قِــــدَماً  إنّ ـ ه، كالنــــصَّني ولكنـّ

الطرف اآلخـر، أولئـك الـذين كـانوا         ضغينة  ثقل  يسلّم بتحمّل   السابقَني،  
حيتــوي بــذور هــذين وهــو، يف النتيجــة، ة، أثنــاء احلــروب الدينيّــاألعــداء، 

ــصاحاً،    ــر إف ــصرحيَني األكث ــستبقهما يف جــوهر معنامهــا   الت ــد . وهــو ي وق
ديـين مـسكوني يف     خالل احتفال   البابا هبذه الكلمات يف سالزبورغ،      تلفّظ  

ــستانتيّ  ــة الربوتـــ ــسة اجلماعـــ ــإنّ. ةكنيـــ ــة  فـــ ــالزبورغ، بفـــــضل الرباعـــ  ســـ
-Pâris LODRON ()1619" (باريس لـودرون "ة لرئيس أساقفتها الدبلوماسيّ

بعد نتائجها،  لت، مع ذلك،    ها حتمّ ولكنّ. ة، مل تعرف احلروب الدينيّ    )1653
 Léopold" (ليوبولد دو فريميان"عندما أصدر رئيس األساقفة قرن، ذلك ب

De FIRMIAN( أمــراً بطــرد ثالثــني ألــف بروتــستانيت، أي مــا  ، 1731، عــام
هـم قـاوموا، يف   الذين كان ذنبهم الوحيـد أنّ من سكان اإلمارة،   % 15يساوي  

ــال األ  ــان جبـ ــوديـ ــشرييّ ب، لـ ــالت التبـ ــنظَّم   احلمـ ــت تـ ــيت كانـ ــصورة ة الـ بـ
اجلرح هذا هو   ). 30(إمياهنم  ي عن   محلهم على التخلّ   من أجل    ،منتظمة

أي بعـد  ، 1988عـام   بلـسم كلماتـه،   يوحنـا بـولس الثـاني    عليـه   الذي وضع   
  :احلدث مبائتني وسبعة ومخسني عاماً

وهذا يقودنا هنا    .التقينا أيضاً كنيسة اإلصالح   نا يف سالزبورغ،    ولكّن« 
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يف القـرنني الثـامن    ة،   تعّسفيّ بصورٍة،  نيّيتذكّر طرد الربوتستانت احمللّ   إىل  
عمالً باملبدأ  ،   واجبٌ  الطرد أمرٌ  عندها أنّ وكان ُيظّن   عشر والتاسع عشر،    

ولقد طلب رئيس أساقفة سالزبورغ،     . "الناس على دين ملوكهم   ": البائس
مـن اإلخـوة واألخـوات      الغفـران   ها،   كلّ تهباسم أبرشيّ منذ سنوات،   
 وإنّ. هم على هـذا النحـو     حبقّذي موِرس   البسبب الظلم   الربوتستانت،  

ي معاً  وأن نصلّ  ،اهللاإىل كلمة   ي معاً   غأن نص لنا  الذي يتيح   احلدث الراهن   
طلـب   بأنّهو الربهان امللموس    ة،  يف كنيسة املسيح اإلجنيليّ   باسم يسوع،   

سـالزبورغ،   (» .واقتادنا إىل املـصاحلة    ،القلبالغفران هذا قد قُبل يف      
  )، لقاء يف كنيسة اجلماعة الربوتستانتية26/6/1988يف النمسا، 

ب علـى   فيتوجّ. أوربا إىل اإلحلاد  ة قد قادت     فضيحة احلروب الدينيّ   إنّ
كانـت  علـى الـتكفري عنـها بقـدر مـا        تـصميم من ال بدي   أن تُ  ،إذن ،الكنيسة

م عنـها   يـتكلّ ، وهو الهوتي البابا،     "جورج كوتييه "وإن األب   . ةنتائجها سلبيّ 
  :هبذه العبارات

يستخدموا أن  خصوصاً يف بعض القرون،     ارتَضوا،  ني  بعض املسيحيّ « 
حنن نعلـم   . بقصد خدمة احلقيقة  بل عنيفة،   التسامح،   من   أساليب خاليةً 

 الذي كان   ،كانت مشاعر العداء املتبادل   ،   احلديث ه، يف نشوء اإلحلاد   أّن
 قد شكّلت عبئـاً   بعضهم البعض،   يتبادلوهنا حيال   ون  شقّون املن املسيحّي
فقدت معىن االعتدال واحتـرام     قد  مل تكن   اليت  وشككت العقول    ،ثقيالً

كيف كان ميكن الدفاع عن اإلجنيل، باعتماد وسائل ُتنـاِقض          . القريب
ة اليت يريد بعضهم أن يقيموها       الرابطة اجلوهريّ  إنّاً روح اإلجنيل؟    جذرّي

ـ مل تكن سوى الـرّد احملـزن   واإلحلاد املبدئي،   بني روح التسامح     ى عل
  )31 (» . احلروب الدينيةطّرفت
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(+ 

   وزفانكليانكالفهوس، 

وإىل إبـراز   يقود إىل إعادة كتابة التـاريخ،       " باألحداثصادقاً   إقراراً "إنّ
ــ"  رأينــا ذلــك يف الفــصل اخلــاص . مــساألألعــداء الــيت " ةالعظمــة الروحيّ

هّر    بلوثر، يف الفصل اخلاص ة، وسنراه أيضاً    باحلروب الدينيّ  ن شـُ  أكثـر مـَ
  .حتى اليوم، باالعتبارأيضاً أكثر من حظيَ، ولكنه ، به من األعداء

أعـداء  إىل ،  جديـدةٍ للنظر، بعنيٍ قد دعا يوحنا بولس الثانيالبابا   إنّ
ــلّ ، مــــساأل ــذين حيتــ ــهم املــــصلحون  الــ ــان"و )HUS" (هــــوس" بينــ " كالفــ
)CALVIN (زفانكلي"و ")ZWINGLI (ث عنهم خـالل    وقد حتدّ . رفيعاً حمال

والـيت ال    يف اإلصـالح،      الـدور الـذي لعبـوه       للبلـدان الـيت احتـضنت      اتهزيار
  .سوها، تعيش فيهاتزال اجلماعات اليت أسّ

  ):Yan HUS" (يان هوس"
راجـع  يا سـابقاً،  ــ إبّان زيارته ليوغوسـال ، 1990يف شهر نيسان من عام     

، الـذي   "يـان هـوس   "التشيكي   احلكم حبق اإلصالحي     يوحنا بولس الثاني  
ــرم عـــام " كونـــستانس"جممـــع وحُكـــم عليـــه بـــاحلرق مـــن قبـــل  ، 1411 حـُ

)CONSTANCE(ــ يعــود البابــا ويف هــذه املراجعــة، . 1415عــام اً ، وأُحــرق حيّ
اني اتيكـــــالـــخـــالل اجملمـــع ) BERAN" (بـــريان"للكردينـــال إىل مداخلـــة 

يف مــشروعه اســتلهمهم الــذين مــني مــشرياً بــذلك إىل أحــد املعلّ ، الثــاني
  :ى ضوء اإلجنيلمراجعة التاريخ عل

، وهـو  )Josef BERAN ("جوزيف بـريان " الكردينال أتذكّر أنّ« 
ـ  احلرّيقد تدّخل بقوة ليدافع عن مبادئ       رئيس أساقفٍة تشيكي،     ة ة الدينّي

وهو كـاهن مـن     ،  "يان هوس " مصري    مؤملةٍ فذكر بعباراتٍ والتسامح،  
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 موِرست يف تلك  اليت  للتجاوزات  أسفه  وأبدى  ،  )BOHÊME" (بوهيميا"
هذه الكلمات   يف ذهين حىت اآلن،      ها ملاثلةٌ إّن.  ويف الفترة الالحقة   ،الفترة

 الذي لعب   ، رئيس أساقفة براغ، بشأن هذا الكاهن      ،اليت قاهلا الكردينال  
وسـيعود  . الديين والثقايف للشعب البوهيمي   بالغ األمهية يف التاريخ     دوراً  

 أن حيـّددوا    -ني  تشيكّيني ال  وبالدرجة األوىل إىل الالهوتيّ    -إىل اخلرباء   
ي الكنيـسة،   بني إصالحيّ " يان هوس "حيتلّه  املكان الذي   على حنو أدّق،    

ي القـرون الوسـطى يف      ، من إصالحيّ  ىل جانب وجوه شهرية أخرى    إ
جـان  "و) Thomas DE STITNY" (ستيتين توماس دو"، مثل "بوهيميا"

 الوإىل ذلـك،   .)Jean Milic De KROMERIZ" (ميليش دو كرومرييز
" يان هوس "ة، أن ننكر على     يسُعنا، يف ما هو أبعد من القناعات الالهوتيّ       

ـ       ة،  نزاهة حياته الشخصيّ   ة وتربيتـها   وال جهوده من أجل تعلـيم األّم
  )لقاء مع املثقّفني، 21/4/1990براغ، يف  (» .األخالقية

خـالل النقـاش    يف اجملمـع،    " بريان" مداخلة الكردينال    فإنّويف الواقع،   
  :، كانت خارقة20/9/1965، يف ةة الدينيّعالن عن احلريّحول اإل

يولّد خرق حرية الضمري الرئاء لدى       مكان،    زمان، ويف كلّ   يف كلّ « 
 أكثر  ،يف اإلعالن عن اإلميان    الرئاء   د أنّ ما جيوز لنا أن نؤكّ    ورّب. الكثريين
ـ    إىل الكنيسة من الرئاء للتسّتر على اإلميان،         إساءةً ر الذي بات اليوم أكث
  .انتشاراً

ها تكفّر عـن األخطـاء      وكأّنلذلك، تبدو الكنيسة اليوم، يف وطين،       
كما كانـت   بامسها باألمس، ضد احلرية الدينية،       اليت ارُتكبت    ،واخلطايا
أو ،  "يان هـوس  "األب  حَرقة  َم عشر بالنسبة إىل     يف القرن اخلامس  احلال  

، ان الكاثوليكي ة إىل اإلمي  القسرّي من أجل العودة     ،يف القرن السابع عشر   
  ." على دين ملوكهمناسال"تبعاً ملبدأ ، "بوهيميا"من شعب   كبٍريلقسٍم
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أن خيـدم الكنيـسة     ة، إذ أريد له     على السلطة الزمنيّ   هذا االعتماد    إنّ
. السكانجرحاً ثابتاً يف قلب     ترك، يف الواقع،    أو هكذا ادُّعي،    ة،  الكاثوليكّي

وقد وفّرت أيضاً ألعـداء      ،لديينالتقدم ا قد حالت دون     هذه الصدمة    وإنّ
ه يتوّجب  من أنّ فالتاريخ حيذّرنا، إذن،    . الكنيسة حّجة سهلة يف سبيل طعنها     

ـ  ةة الدينيّ يعلن مبدأ احلريّ  أن  ع  جملمعلى هذا ا   ـ   وحرّي  بكلمـاتٍ ،  ضمرية ال
وإن حنن فعلنا   . ةدوافع انتهازيّ  وخالية من أّي حتفّظ قد متليه        ، جداً واضحٍة
ة األدبّي السلطة   فإنّعن خطايا املاضي،    يضاً بروح التكفري    مدفوعني أ  ،ذلك

  )33 (» .وإنّ يف ذلك ألعظم اخلري لشعوب كثريةللكنيسة ستكرب كثرياً، 
ــة أوىل،  ــوس"كــــــان اســــــم  يف حمطــــ " ونــــــاروالســــــا"وامســــــا ، "هــــ

)SAVONAROLE (برتولوميــو دو الس كاســاس"و) "Bartolomeo De LAS 

CASAS( يوحنــا كــان نــة الالهــوت والتــاريخ، الــيت يف إطــار جل، وقــد ذُكــروا
فحـص  ة،  يف هنايـة األلفيّـ    إعـداد فحـص الـضمري        قد كلّفهـا     بولس الثاني 

إىل إقـــرارات باألخطـــاء، وإىل طلبـــات كـــان ســـيقود الـــضمري هـــذا الـــذي 
ل، القــسم األوّ مــن عــن ذلــك يف الفــصل التاســع  وقــد حتــدّثنا  . لغفــرانل

ــا أنّ ــة ورأين ــرة دراســة    اللجن ــت عــن فك ــة   ختلّ ات لشخــصيّحــاالت منعزل
الالسـامية وحمـاكم   : ة، كي تتفرّغ لدراسة مـسألتَني رئيـسيتَني مهـا      تارخييّ

ال ة حبـاالت منعزلـة،      منظمـة مركزيّـ    أال هتـتمّ  رمبـا كـان حمقّـاً       . التفتيش
رمبــا كــان مــن املعقــول . ةتلــك الــيت تطغــى عليهــا خــصائص حمليّــ  ســيما

  .ةة الوطنيّترك هذه األمور للجماعات الكنسيّ

ــع،  ــإنّويف الواقـ ــكان    فـ ــن سـ ــستانت مـ ــك والربوتـ ــا" الكاثوليـ  ،"بوهيميـ
رئـيس   ،)VIK" (يـك "م الكردينال   وقد تكلّ ". هوس"ون حالياً بقضية    يهتمّ

  :عن ذلك، هبذه العباراتأساقفة براغ، 

بذلك أبدعنا   :وحياته" يان هوس "شخصية   درس لت ةً مسكونيّ لقد أنشأنا جلنةً  « 
  )33 (» .التعاون واحلياة واحلوار، يسوده مناخ أخوي جداًمن اً أساساً منوذجّي
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 "كنيسة بيت حلم"، ويف 6/7/1995ففي . وقد أُتيح هلذا احلوار أن يُثمر     
شــارك الكردينــال  ، )اإلصــالحي" هــوس" تبــشري 1400عــام حيــث انطلــق  (
"الــيت كانــت تلــك املــرة األوىل : يف إحيــاء ذكــرى املــصلح التــشيكي  " يــك 

. يف مثــل هــذا االحتفــال ة، ل عــن الكنيــسة الكاثوليكيّــ يــشرتك فيهــا ممثــّ 
 يوحنــا بــولس الثــاني    البابــااســتندت إىل مواقــف " هــذه املبــادرة األوىل "

ــومبادراتـــه التـــصاحليّ ة ة، وجلمهوريّـــالتـــشيكيّة ة، إبّـــان زيارتـــه للجمهوريـّ
  .اكيا خالل األسابيع السابقةـسلو
  ": وزفانكليكالفان"

أثنـــاء ني، ني السويــسريّ عــن اإلصـــالحيّ  يوحنــا بـــولس الثــاني  حتــدّث  
ــه  ــاد السويـــسري زيارتـ ــام  لالحتـ ــران عـ ــهر حزيـ ــاء ، 1984يف شـ خـــالل لقـ

  ":هاقصد جعل الكنيسة أكثر وفاءً لربّ"بـوقد أقرّ هلما ني، ومسك

ك هذا العام، نستحضر يف فكرنا ذكرى الَغرية اليت كانـت حتـرّ           « 
هولـدريخ  "مها،  احـد إ :يف تاريخ سويسرا  َتني بارزَتني   دينّيَتني  شخصّي
ة اخلامـسة  ، الذي حتْيون ذكراه املئوّي)Huldrych ZWINGLI" (زفانكلي

" جـان كالفـان   "والثانية،  بشّتى التظاهرات، تكرمياً لشخصه وعمله؛      
)Jean CALVIN(ًالذي ُوِلد منذ أربعمائة ومخسة وسبعني عاما ،.  

 والبنيـة   نلمس التأثري التارخيي لشهادهتما، ليس يف دائرة الالهـوت        
. بل أيضاً يف امليدان الثقايف واالجتماعي والـسياسي       ة وحسب،   الكنسّي
ة،  وخيارات أخالقّي فكرّي من هذين الرجلَني، من إرثٍ    ما تركه كلّ   فإنّ

يف خمتلـف القطاعـات     بقـوة وانـدفاع،     ،  يتواصل حاضراً حىت اليوم   
ظـلّ  ياإلصـالحي   عملهم ال يسعنا أن ننسى أنّفمن ناحية،   . ةاملسيحّي
من ناحية  ولكن،  . ة أبداً راهنة  وجيعل انقساماتنا الكنسيّ  اً قائماً بيننا،    حتدّي

ة  هناك عناصر يف الهوت وروحانيّ     أنّفليس بوسع أحد أن ُينكر      أخرى،  
يف احلكم بطرق    واقع اختالفنا    إنّ. تنسج روابط عميقة بيننا    منهما،   كلّ
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فات املـستمرة يف    واالختالس املعقدة،   ماألتاريخ  متغايرة على أحداث    
على انقـسامنا   له أن ُيبقينا     ذلك ال جيوز     كلّة من إمياننا،    مسائل مركزيّ 
ال جيوز هلـا أن      ذكرى األحداث املاضية خصوصاً،      وإنّ. بصورة دائمة 

بتها هذه  سّباألضرار اليت   أجل إصالح    من   ،احلاليةة جهودنا   حرّيتقلّص  
وهـي   ،التقدم املسكوين عنصر رئيسي يف     تنقية الذاكرة    فإنّ. األحداث

يف واألخطاء املرتكبـة     ،املتبادلةالصريح باإلساءات   تنطوي على اإلقرار    
 ، يف حني أنّ   حيال بعضنا البعض   ،ردود أفعالنا فيها  حدثت  الطريقة اليت   

  .هالرّبأكثر وفاًء الكنيسة أن جيعلوا كانوا يريدون اجلميع 
فيه الكاثوليك   يصبح    الذي -ي ألرجوه وشيكاً     وإنّ -اليوم  رمبا سيأيت   

احلقبـة  قادرين معاً على كتابة تاريخ تلك       يف سويسرا،   اإلصالح  وأتباع  
 مثـل   وإنّ.  عميقةٌ ةٌ أخويّ ةٌحمّبة اليت ُتمليها    باملوضوعّي دة،املضطربة واملعقّ 

وأن إىل رمحـة اهللا،     دومنا حتفّظ،    ،املاضيأن نسلّم   سُيتيح لنا   هذا اإلجناز   
أكثر انسجاماً  كي جنعله   حنو املستقبل،   مشدودين   ، مطلقةٍ ٍةنكون يف حريّ  

 يكون للمـؤمنني بـه    أالّ يريد   هو الذي ،  )13: 3راجع فيليب   (إرادته  مع  
كـي  ،  )24: 4راجع سفر األعمـال     ( واحدة    وروحٍ  واحدٍ قلٍبسوى  

 » ).6: 1أفـسس   ( واإلعـالن عنـه      مبجد نعمتـه  يّتحدوا يف اإلشادة    
لقاء مع احتاد   ،  14/6/1984يف  ، سويسرا،   "KEHRSATZ"" كهرساتس"(

  )ةالكنائس الربوتستانّي
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)+  

  ركاـــود أميـــهن

لقـد  : يوحنا بـولس الثـاني أقوالـه      البابا  بشأن هنود أمريكا، فاقت أعمال      
ني يف كـل    والـسكان األصـليّ   تني،  هنـود األمريكيّـ   التقى، أكثر من أربعـني مـرة،        

  .همون حبقّ ارتكبها املسيحيّاليتة  باألخطاء التارخييّاتٍوأقرّ مخس مرّة، قارّ
مل يعرفــوا أن يــرَوا يف الــسكان  "ني  هــؤالء املــسيحيّة، صــرّح أنّذات مــرّ

ــليّ ــوةًاألصـ ــمني إخـ ــك يف  ":  هلـ ــان ذلـ ـــ ، 13/10/1992كـ ــذكرى املئويّ ة يف الـ
" كــودومن -وســانت"وكــان البابــا قــد ســافر إىل  . اخلامــسة الكتــشاف أمريكــا

)SAINTO-DOMINGO( يف هـــذه . بـــشري هـــذه الـــشعوبببـــدء ت، لالحتفـــال
 أن نقـوم  لينـا عب  يتوجّـ  ":قال أيضاً ها يف هذا امليدان،     وكانت أمهّ املناسبة،  

وبعـد عودتـه إىل    ". خلمـسة قـرون خلـت     باخلطايا اليت ارتُكبـت     باالعرتاف  
الثـاني يف  وهـذا هـو الـنصّ    ، "فعـل تكفـري  "مبثابـة  وصف هذا احلـجّ     روما،  

  .لوهو أقوى من األوّهذا االعرتاف، 
وهـي  لَـني،   ني األوّ فقـد سـبقت النـصّ     الثالث والرابع واخلامس،    أما النصوص،   

  .ني والكنيسةات املسيحيّمسؤوليّمن الوضوح  د مبزيدٍحتدّها ، ولكنّة رمسيّدوهنما
" أخطـاء "ق بـ ويتعلّ،  1984وهو يعود إىل عام     قيل يف كندا،    ل  النص األوّ 

  .سبّبوهااليت " األضرار"لني واملرسَ
ــنص الثـــ  ــام  الـ ــود إىل عـ ــكان    ، 1986اني يعـ ــا إىل سـ ــه البابـ ــه فيـ يتوجـ

ــ نياملــسيحيّ" ويعــرتف فيــه بــأنّ ني، أســرتاليا األصــليّ " ة الــصاحلةذوي النيّ
اليت أخضعوهم هلا باألمس،   قد تأخروا يف التنبّه للمضايقات      املعاصرين  

  .يرهقوهنم هبا حتى اليومواليت 
ه البابا مبناسـبة لقائـه   وقد ألقا، 1987يعود إىل عام   ،آخر هذه النصوص  

كـانوا يف  بعض أعضاء الكنيسة     فيه بأنّ هبنود الواليات املتحدة، وهو يعرتف      
  .حياهتم" تفكيك"و" القمع الثقايف"مجلة األشخاص الذين مارسوا 
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  :ةـــآالم هائل
  :ل هذه النصوص األربعةهوذا أوّ
برهباهنـا وكهنتـها    اليت كانـت دائمـاً،      كيف يسُع الكنيسة،    « 
يف هذه الـذكرى املئويـة      أن تنسى،   ني،  مع السكان األصليّ  قفتها،  وأسا

يف عهـد الفـتح     ة  بـشعوب القـارّ   اهلائلة اليت أُنزلت    اآلالم  اخلامسة،  
مـن  اليت ارُتكبت،   بالتجاوزات   صدق،   بكلّجيب أن نقّر    واالستعمار؟  

مل يعرفوا أن يـَروا يف       الذين   ، لدى هؤالء األشخاص   احلّباء غياب   جّر
رسالة إىل هنـود    ( » . وأبناء هللا اآلب بالذات    إخوةًني،  ألصلّيالسكان ا 
  )13/10/1992، يف "دومنكو-سانتو"، أمريكا

  :فعل تكفري
ـ  مقابلــةٍ وخــاللبعــد عودتــه إىل رومــا،    يوحنــا بــولس  ، ذكــر  ةعموميـّ

الوحيـدة الـيت وصـف     هـذه هـي املناسـبة    ويبـدو لنـا أنّ  ( هذا اللقاء  الثاني
  "):ل تكفريفع"فيها إحدى مبادراته بـ

الـذي  هذا احلّج   ،  يف حّجي إىل املكان الذي انطلق منه التبشري باإلجنيل        « 
حيـال  أن نقوم بفعل تكفـري      شئنا، يف الوقت نفسه،     ،   فعل شكر  اّتخذ صفةً 

ة، حنو القارة األمريكيّ  هذه االنطالقة    ما وسم    بسبب كلّ اهللا الالمتناهية،   قداسة  
شـهادات  قّدموا   ،كان هناك مبّشرون   وهبذا الصدد، .  وعنف  وظلمٍ من خطيئةٍ 
 ،)MONTESINOS" (وسنمونتيـسي  ": منهم أمساء  حسُبنا أن نذكر   .مدهشة

فرا خوان ديل "، )CORDOBA" (كوردوبا"، )Las CASAS" (الس كاساس"
  …كثريين ، وآخرين)Fra Juan DEL VALLE" (فاليه

ة لبـشريّ د تـاريخ ا   وهو سيّ منثُل أمام املسيح،    وبعد ذلك خبمسمائة عام،     
نـا  واغفـر ل  ": هها لـآلب  كلمات الصالة اليت علّمنا أن نوجّ     لنلفظ  ها،  كلّ

ه لآلب،   صالة الفادي تتوجّ   إنّ .)12: 6مّتى  ( "خطايانا، كما حنن نغفر أيضاً    
  .خمتلفةضحايا مظامل إىل الناس الذين كانوا يف الوقت نفسه،  ،هكما هي تتوّج
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 طلب الغفران   وإنّ!" حموناسا: "حنن ال نكّف عن القول هلؤالء الناس      
، إىل  نيإىل سكان هذه األراضي اجلديدة، األصـليّ      ه خصوصاً   هذا، يتوجّ 

، ة عبيد ، بصف من أفريقيا ، وكذلك أيضاً، إىل الذين ُهّجروا إليها        "اهلنود"
  )21/10/1992مقابلة عمومية، يف  (» .ليقوموا فيها بأقسى األعمال

  :لنيأخطاء املرسَ
يف  ،كان يوحنا بـولس الثـاني، يف كنـدا، قـد أشـار            ت،  قبل ذلك بثماني سنوا   

 ذلك بـالتزام رمسـي       أكمل وقدة،  لني التارخييّ  املرسَ اتإىل مسؤوليّ تلميح نادر،   
  .لتعليم املاضياً صرحياً حيحتص،  بعيدٍيشبه إىل حدٍّ، بشأن احلاضر

 كـثرية،   اٍتمّر ، شعوبكم كانت  أنّ التاريخ يربهن، عرب القرون،      إنّ« 
يَرون،  - يف الغالب    -الذين كانوا   ارتكبها القادمون اجلدد،    ظامل  ضحايا م 

ة كانـت   لون، أيّ واملرَس ]…[. ها ثقافة منحطّة  كلّثقافتكم   ماهم، أنّ يف عَ 
واألضرار اليت   ،اليت ارُتكبت كانت أيضاً األخطاء    ة  وأّيخطاياهم وعيوهبم،   

.  عنـها  فإهنم حياولون اليوم، أن يعّوضـوا     جنمت عنها دون قصد منهم،      
ِحـّق  من أجل إجـراء مُ    ة  ة الضروريّ أعلن هذه احلريّ  اليوم، أريد أن     ]…[

وبـدعم مـن   . ةكشعوب أصـليّ  يف حياتكم   ، يف تقرير مصريكم     وعادل
. وما ينتج عنها من التزامـات      ،ها، أُعلن لكم مجيع حقوقكم    الكنيسة كلّ 

ن أ ما مـن شـأنه       وكلّالقمع اجلسدي والثقايف والديين،     ي أدين   كما أنّ 
يلـو   ("» .ا يعود لكم من حـقّ     ة جمموعة أخرى، ممّ   أنتم أو أيّ   ،حيرمكم
  )، لقاء مع اهلنود18/4/1984، كندا، يف "YELLOW KNIFE"" نايف

ــ يف ني، ل مــع الــسكان األصــليّاألوّخــالل لقائــه ،  قليلــةٍامٍقبــل ذلــك بأيّ
  :كان قد قالكندا، 

ل أغىن الكنيـسة    بأنتم وحدكم،    لقاءكم مع اإلجنيل مل ُيغِنكم       إنّ« 
وأحياناً دون   ذلك مل حيدث دون مصاعب،       أنّوحنن نعرف أيضاً،    . أيضاً

 SAINTE-ANNE DE" "سـانت آن دو بوبريـه   ("» .سوء تـصّرف 

BEAUPRÉ" ني، لقاء مع السكان األصلّي10/9/1984، كندا، يف(  
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الـيت  نـسمع صـدى األقـوال       يف هذا النقـد الـذاتي الـذي يقـوم بـه البابـا،               
، )Pio LAGHI" (يو الكـي ــ پ" يف واشنطن، املنسنيور ويلندوب الرساملنطق هبا 

ــام،   ــل ذلـــــــك بعـــــ ــول  قبـــــ ــهر أيلـــــ ــؤمتريف ، 1993يف شـــــ ــا" مـــــ " تيككفيتـــــ
)TEKAKWITHA( هايف أمريكا الشمالية كلّالسكان اهلنود ، أمام مندوبي:  

نقلـوا إلـيكم    ة،  املسيحّيإذ علّموكم   لني،  من املرسَ  الكثريين   إنّ« 
فنحن ال نعـرب عـن      لذلك،  . ة منحطّة الثقافّيساتكم  مؤّس بأنّالشعور  

  )35 (» .ا نسألكم الغفرانأسفنا وحسب، ولكّن
  :ون حمزونونمسيحيّ

ــا  الرســالة الــيت يوجّ إنّ ــولس الثــاني  هه  إىل ســكان أســرتاليا  يوحنــا ب
العديـد  جتعـل مـن النافـل اتّهـام         ،  1986ني، يف تـشرين الثـاني عـام         األصليّ

  :نيدام الشعور لديهم، إزاء مأساة السكان األصليّني، بانعمن املسيحيّ
 -يشعرون باحلزن إذ يلحظـون      ني ذوي النّية الصاحلة،      املسيحيّ إنّ« 

كم من مّرة تعّرض سكان هذه الـبالد         -ة  قريبة  مّدمنذ  والكثريون منهم   
علـى  رغَمـوا   كي يُ ،  لنقلهم بعيداً عن أراضيهم   لفترة طويلة،   ،  األصلّيون
  والقبائـل  ،مت العائالت حيث حتطّ ق ضّيقة، أو منعَزالت،     يف مناط اإلقامة  
 » .ني يف بلد غريب   كاملنفّيواضطر الناس للعيش    واألطفال ُيتِّموا،   ،  تشّتتت

، 29/9/1986يف ، أسـتراليا،  "ALICE SPRINGS"" ألـيس سـربينغز  ("
  )خطاب للسكان األصليني

  :استخالص العِرب من أخطاء املاضي
، الواليــات املتحــدة هنــود أمريكــا، يف   حيــال الــشعوررمبــا كــان انعــدام  

يوحنــا بــولس ولكــن .. ة الكاثوليــك أقلّهــا وضــوحاً، ومــسؤوليّةًرمزيّــأكثرهــا 
د يتوقـّ    ،  الثاني م يـتكلّ وهـو، إذ  عنـد هـذه االعتبـارات،      ف بعـد اليـوم،      مل يعـُ

بـدي اسـتعداداً    ويُني،  اً مجيـع املـسيحيّ    يعـين حقـّ   ني،  ة املـسيحيّ  عن مسؤوليّ 
  : ممثّالً هلميعتربوهيرفضون أن يا حتى الذين قد لتحمّل خطا

كان ي،  ّبوومنط احلياة األور  ة  التقليدّيتكم  ابني ثقاف ل   اللقاء األوّ  إنّ« 
ما يستمر تـأثريه    وقد محل لكم من عظيم التغيري،       ،   كبريةٍ ٍةذا أمهيّ حدثاً  
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اً ولقد كان هذا اللقاء واقعاً قاسي      ؛العميق حىت اليوم على حياتكم الراهنة     
بالقمع الثقايف واملظامل وتدمري     عترف أمامكم جيب أن ن  . ومؤملاً لشعوبكم 

أعـضاء   مجيـع    من املؤسـف أنّ    ]…[. ةالتقليدّيحياتكم وجمتمعاتكم   
ولكن . نياهتم بوصفهم مسيحيّ  على مستوى مسؤوليّ  الكنيسة مل يكونوا    

سعى حىت لو كّنا ن    ،واإلساءاتذكر األخطاء    يف    مفرطةٍ ال نبالغّن بصورةٍ  
الِعرب من ون الستخالص اليوم، حنن مدعوّ  ]…[. إلغاء نتائجها احلالية  إىل  

وملداواة اجلـراح،   معاً للمصاحلة   وجيب علينا أن نسعى     أخطاء املاضي،   
، "PHOENIX"" فينـيكس  ("» .بوصفنا إخوة وأخـوات يف املـسيح      

  )أمريكا الشماليةلقاء مع هنود ، 14/9/1987الواليات املتحدة، يف 
ني يف مجيع البلـدان،     والسكان األصليّ االعرتاف بالذنب إزاء اهلنود      إنّ

 هـو أحـد أكثـر املوضـوعات     ولكن االعرتاف باخلطايـا .  كريمإقرارٌهو، إذن،  
ــارة للجـــدل يف الكنيـــسة الكاثوليكيّـــ  ــا  . ةإثـ ــان البابـ ــإن كـ ــاء فـ ــرّ بأخطـ يقـ

ــ ــة مــن املرسَــ  لني، املرسَ ــلّ  فثمّ ــن هــم، بك ــ. مــستاؤون صــدق، لني مَ و وإن ه
فهــو يؤيّــد، دومنــا قــصد منــه،  ني، ة للمــسيحيّحتــدّث عــن األخطــاء العامّــ

خـاً مـا معاديـاً    أو مؤرّة متشدّدة،    ما، كنسيّ   ما، وجمموعةٍ  اراً ما، ألسقفٍ  تيّ
وقـد حيـدث    . ة وأكثـر اجملموعـات وفـاءً      ارات الغالبيّـ  وقد جيرح تيّـ   ،  للكنيسة
 تتميمـه بالتـذكري     لتصحيح هذا النقـد الـذاتي، أو      أن يضطر البابا    أيضاً،  

  .بةباإلجنازات الطيّ
الــدفاع االســرتجاعي،  مثــل هــذا الــنمط مــن لــىهــوذا أوضــح األمثلــة ع

ني خـالل زيـارهتم      من األسـاقفة الـربازيليّ      جملموعةٍ ه خطابٌ إنّ. ودناهلبشأن  
، "دومنكـو -سـانتو اعرتاف  "وقد أُلقيَ بعد ثالث سنوات من       . ة لروما التقليديّ
  :عتبار رأي األساقفة الذين مل يشاطروه الرأيه يأخذ باالويبدو أنّ

 عـن تـاريخ    الظالل مل تكن غائبةً داً، أنّ بالطبع، أنتم تعرفون جيّ   « 
حىت لو أخذنا باالعتبار    ،  فثّمة قرارات وسلوكات تبدو مؤسفةً    : ماضيكم

 ذلـك ال     أنّ إالّ. يف ذاك العصر  ة  ة والثقافيّ  الفلسفيّ االختالف يف املفاهيم  
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الـسخّي   النامجة عن اجلهـد      ،إىل احتقار النتائج اخلارقة   نا  جيوز أن يقود  
يف نشر بذار   ،   ضخمةٍ لقاء تضحياتٍ  سامهوا،   ، كثريون بذله رّوادٌ الذي  

  ]…[. اإلجنيل يف البلد
على الـرغم مـن     بطمأنينة الواجب املنجز،     الكنيسة تنظر إىل هذا املاضي       إنّ

  .ا السياق االجتماعي والتارخيييف هذلتبشري ملواجهتها، اضطر هذا االصعاب اليت 
 ٍةالكنيسة يوماً عن رفع صوهتا بقـوّ      ني، مل تكّف    إزاء السكان األصليّ  

بولس الثالث، الذي أدان بعنـف احملـاوالت   في عرب كلمات سلَ وصفاء،  
عام ،  "اإلله املتعايل "راجع الرباءة    (اهلادفة إىل حتويل هؤالء الرجال إىل عبيد      

وعلى الرغم من العقبة املتمثّلة     الكنسي،  لقانون  يف املمارسة ويف ا   . )1537
ة انتزعوا االعتراف بكرامتـهم     أمريكا اجلنوبيّ  هنود   فإنّيف الوسط الثقايف،    

اليت  خربة اإلميان    فإنّعلى هذا الصعيد،    . ة وباحلقوق النامجة عنها   اإلنسانّي
جبميع اجلوانب  هي اليت اعترفت    ات ذات داللة،    مؤسسة اإلرساليّ قتها  حقّ

اهتـا،  وفعالّيعت مواهبها وفنوهنـا     وتبّنتها، فشجّ ة،  احمللّييف الثقافة   ة  اإلجيابّي
ودافعـت  اهلنود حنو معرفة احلقيقة املوحى هبا،        ويتربال اووّجهت بأسلوهب 

  .أن يستثمروهم الذين كانوا يريدون ضّد معنه
لني لني األوّ لدى املرسَ  ، باحلدس الرعوي  عجبال يسعنا اليوم إال أن نُ     

من ذلـك    ،يف هذا العامل الثقايف   مبوّدة، أنبل ما وجدوا      ،ذين استقبلوا ال
انـدماج  للطبيعـة األم،    االحترام  املنسوب إىل اخلليقة،    الطابع القدسي   

التوازن بـني   بني األجيال،   روح التضامن اجلماعي    ،  اإلنسان يف حضنها  
إلجنيـل، إذ   هؤالء املبشرين با   فإنّ. تهاّبحمة و ، الوفاء للحريّ  العمل والراحة 

ـ   بتعليم اإلجنيل الصريح، ودجموه،      ذلك   أضاؤوا كلّ  يف  ،اهمـصّعدين إّي
 قـوا مثاقفـةً   فحقّ وأصيل،   حيٍّ  نتاجٍ انتَهوا بذلك إىل  ،  التراث املسيحي 

  )1/4/1995إىل جمموعة من األساقفة الربازيليني، يف  (» .ة حقيقّيةًإميانّي
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ه ني، وأنـّ  الـسكان األصـليّ   ث، مـن جديـد، عـن         البابا سيتحدّ  ح أنّ من املرجّ 
اً للـسكان  املتحـدة عقـداً دوليّـ   ت األمـم    وقد أقـرّ  .  إعادة قراءته للتاريخ   سيتابع
 يعلـم   والكـلّ ،  2000العام  يندرج فيه   ،  )10/12/2004 - 10/12/1994(ني  األصليّ

ولـدينا  .  محـالت األمـم املتحـدة      ، كـبريةٍ   يتـابع بيقظـةٍ     يوحنا بولس الثاني   أنّ
  . ما لديهه مل يعطِ كلّطى الكثري يف هذا امليدان، ولكنّه أعاالنطباع أنّ

 الكنــائس فـإنّ الحظنـا يف فــصول أخـرى مــن هـذا النقـد الــذاتي،     كمـا  
علـى التحـدّث     قدرةً أيضاً،   نيبشأن السكان األصليّ  ة تبدي   غري الكاثوليكيّ 

ة للمـؤمتر املـسكوني العـاملي يف        ففي الوثيقة اخلتاميّـ   وهكذا،  . ة أكرب حبريّ
  :، يسعنا أن نقرأSÉOUL(، 5-12/3/1990" (سيول"

ة الكتـشاف   ة اخلامـس  املئوّيمن الذكرى   حتالفاً كي نّتخذ    لُنِقم  « 
بـسبب  بل لالعتراف والتكفري والتوبـة،      أمريكا، مناسبة، ال لالعتزاز،     

  )36 (» .ني واستغالهلم للسكان األصلّياإلبادة العنيفة
دعـت أصـوات إىل نقـد ذاتـي         ة بالـذات،    ولكن، داخـل الكنيـسة الكاثوليكيّـ      

مل يشأ يوحنا بـولس     : ةالتبشريي ألمريكا الالتينيّ   -جذري حول االستعمار  
 ولكن ليس مبـستبعدٍ    أن يتبنّاها مبفرده،     - وقد لن يستطيع يوماً      -الثاني  

وهـو  ،  حـسبُنا أن نـذكر أحـد هـذه األصـوات          . أن يأخذها يوماً بعني االعتبـار     
ــلٌ " ريــو بامبــا"أســقف ، 1988ر املــوت عــام وهــو علــى ســري أجــراه   خــارقٌتأمّ

)RIO BAMBA ()(" ليونيداس برو آنو"، )اإلكوادورLeonidas PRO ANO:(  

وحدها وإن كانت الكنيسة هي     : ، اجتاحتين خاطرة، فكرة ثابتة    فجأةً« 
لـوه  أن يتحمّ الذي فُرض على اهلنود     ،   هذا العبء الساحق   عن كلّ املسؤولة  
  )37 (» !هذاقل القرون  ِثي أمحل على كتفّيإّن! يا لألمل! يا لألمل! منذ قرون

ــوم،  ربّ ــا، ذات ي ــا  م ــب      الســيخُسيمــضي باب ــد مــن طل ــا هــو أبع إىل م
بكلمـات قـادرة علـى      وسيتلفّظ  ،  يوحنا بولس الثاني  به  الغفران الذي قام    

  ".ليونيداس"تبنّي وصية املطران 
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  املظامل

م  قلّمـا تكلـّ    لس الثاني يوحنا بو فالبابا  :  ناقصٌ  فصل املظامل فصلٌ   إنّ
كمــا يف أمــر . ني والكنيــسة يف هــذا امليــدان الواســعات املــسيحيّعــن مــسؤوليّ

ع  ولكنّـ وحـدّد املوضـوع،    ،، فقـد وضـع العنـوان     ةاملـستبدّ األنظمة   ه مل يتوسـّ
الـيت  ة  هذا النحـو يف الرسـالة الرسـوليّ       على  املسألة  وقد طُرحت   . فيه بعد 
  :مشروع اليوبيل الكبريقدّمت 

 جيب أن نأسف، يف مجلة ظالل الزمن احلاضر، الشتراك العديد           أال« 
والتـهميش   من الظلم     خطريةٍ ، إزاء أشكالٍ  ةني يف املسؤوليّ  من املسيحيّ 

 توجيهات  الذين يعرفون بعمقٍ  يسُعنا أن نتساءل ما هو عدد       االجتماعي؟  
ة رسالة رسوليّ ( » .وميارسونه بطريقة سليمة  تعليم الكنيسة االجتماعي،    

  )36، فقرة 14/11/1994، "ة الثالثة حلول األلفّييف"
املـشاركة يف  "يه هنـا  وكان البابا، قبل ذلك بسنتني، قد أوضـح مـا يـسمّ    

هنـــا ها إّقـــال عنـــوالـــيت االجتمـــاعي،  مـــن العنـــف  إزاء أشـــكالٍ،"ةاملــسؤوليّ 
  ":ةخطيئة ضد احملبّ"

ـ     تتألّ ملا كانت الكنيسة مجاعةً   : جيب أن نعترف بذلك   «  ن ف أيـضاً م
أعـين  .  طوال تارخيها  غائبةًة، مل تكن    ضد وصّية احملبّ   املخالفات   فإنّ،  خطأٍة

علـى صـعيد   ة، تتحلّى باسم مسيحيّ كانت  بذلك خمالفات أفراد ومجاعات     
 أو على   ، بني األفراد  العالقات املتبادلة، سواء كان ذلك على صعيد العالقات       

النـاس  ي نكتشفه يف تاريخ     ه الواقع املؤمل الذ   إّن. الصعيد االجتماعي والدويل  
ون، إذ ُيدركون دعوهتم اخلاصة     واملسيحّي. وأيضاً يف تاريخ الكنيسة   والدول،  

 هبذه اخلطايـا حبـّق       وتوبةٍ ضاٍعيعترفون يف اتّ  يف التزام احلب أسوةً باملسيح،      
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عن إمياهنم باحلب الذي، كما يقول القديس بـولس،         دون أن يتخلَّوا    ،  احلّب
 إن  ولكـنْ ). 8-7: 13 كور   1" (ينتهي أبداً الذي لن   "و"  شيء يتحّمل كلّ "

ة، جيب   احملبّ  حافالً باخلطايا املؤسفة حبقّ    ،ة والكنيسة بالذات   البشريّ كان تاريخ 
ة ال  مجيع القرون املـسيحيّ    ، أنّ  وشكرٍ أن نقّر بفرحٍ  يف الوقت نفسه،    علينا،  

كما  -لغالب   يف ا  -واليت تكون    اليت تعّزز احلب،     رائعةالشهادات  الختلو من   
  )3/6/1992لقاء عمومي، يف  (» .ذكّرنا بذلك، شهادات بطولية

االمتناع عـن التنديـد     ة،   احملبّ ة يف املظامل، خطايا ضدّ    تقاسم املسؤوليّ 
إذ كـان   خبطيئـة اإلمهـال هـذه،       اعرتف أيضاً، ذات مـرّة،       البابا   إنّ: بالظلم
  :1988ام ، يف تشرين األول ع"سرتاسبورغ"ث إىل الشبيبة يف يتحدّ

  اهللا ال يريد   إنّ. ها أُعطَيت للبشر مجيعاً    هللا، ولكنّ   األرض هي ملكٌ   إنّ« 
ة، والبؤس  أرضهم سخّيالوفرة لبعضهم ألنّ البعض، واجملاعة لآلخرين،    ختمة  

 لألغنياء  ال جيوز أن تكون هناك امتيازاتٌ     . احلظهم ال ميلكون    لآلخرين ألنّ 
 ٍةهل الكنيسة تصّرح بذلك، بقوّ     ]…[. والظلم للفقراء واملعاقني  واألقوياء،  

ل نا نـشكّ  إّن. من ضعف عانون أيضاً    أعضاء الكنيسة ي   إنّ! ما ال رّبكافية؟  
  )، لقاء مع الشبيبة8/10/1988، يف "ستراسبورغ(" » .الكنيسة، أنتم وأنا

ه ال يُقـرّ    ولكنّـ ني،  خبطايـا املـسيحيّ    يُقـرّ    يوحنا بـولس الثـاني     يُقال إنّ 
وقبـل  ". كنيـسة "اسـتخدم هـو كلمـة       ويف هذا الـنصّ،     . نيسةأبداً خبطايا الك  

م أمام كان يتكلّإذ ، 1985يف شهر أيار   كان قد اعرتف،    سنوات،  ذلك بثالث   
ــ ــصاديّة اجلمعيـّ ــواألورة االقتـ ــسل،  ةبيـّ ــسؤوليّ يف بروكـ ــن املـ ــشرتكة عـ ة املـ
  :الذي يتمثّل يف االستعمار يف الظلم الدويل ،نيللمسيحيّ

. أخرى مأهولة أيضاً الدروب حنو أراٍض     شقّوا  ذلك،  مع   سابقينا،   إنّ« 
ونظـراً  . عليه اإلنسان ن  الذي ائُتمِ برغبة معرفة هذا العامل     مدفوعني  كانوا  

يا للمغامرة  .  بالنسبة إليهم   جديدةٍ اٍتانطلقوا الكتشاف قارّ  لتقّدمهم التقين،   
شركون اآلخـرين يف الرجـاء      وُي الصليب،   مَضوا يغرسون لقد  ! ئةاملفاِج
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! فاحتنيولكنهم كانوا، إىل ذلك،     . ونشر التطور الفكري والتقين   املسيحي،  
ويف معظـم    أخرى،   ٍة عرقيّ واستولَوا على ثروات مجاعاتٍ   فزرعوا ثقافتهم،   

 » . لـسلطتهم  ، بقـسوة  ،، وأخضعوهم األحيان احتقروا تقاليدهم اخلاصة   
  )بيةاجلماعة االقتصادية األور، خطاب يف مركز 1985 أيار 20بروكسل، (

للبابـا يوحنـا بـولس الثـاني،        خامـساً   يسعُنا هبـذا الـشأن، أن نـسوق نـصّاً           
جنـده  . ه مل يطـوَّر إال أنـّ  نصوصه، أهمّوقد يكون ق بكنوز الكنائس،    وهو يتعلّ 

ــشأن االجتمــاعي  "يف الــرباءة  ــا بال ــة هبــوى  ) 1988(" اهتمامن ــة، امللتهب العدال
الــذين خفيــف مــن بــؤس  الت"يف واجــب الكنيــسة  ده، د يف مــا تؤكــّ وهــي تؤكــّ 

  ":ضروري"ولكن أيضاً مبا هو ، "فائض"مبا هو ليس فقط وذلك ون، يتأملّ

 ةالقناعممارسة لديها،    وأعرق   تعليم الكنيسة لب   من صُ  وهكذا، فإنّ « 
 - من أعضائها    وكلّها   هي بالذات، ومسؤولي   -كم دعوهتا   حبها ملزمة   بأّن

وذلك ليس فقط مبا هو     عيدين،  القريبني أو الب  ني،  ن بؤس املتأملّ  عبالتخفيف  
ال جيوز  احلاجة،  وإذا ما اشتّدت    . "ضروري"، ولكن أيضاً مبا هو      "فائض"

واالهتمـام بـأواين    يف تزيني الكنائس بإفراط،     السترسال  لة  منح األولويّ 
فقد يكون من الـضروري بيـع    وعلى العكس من ذلك،     . الطقس الثمينة 
. ملَن ُحرموا منـها   اس واملسكن،   لتوفري اخلبز واملشرب واللب   هذه األواين،   

على خطورة هذا األمر وضـرورته،      أن أُحلّ أيضاً،    من جهيت، أوّد     ]…[
إىل تطبيقـه   القدرة على االنتقـال     ني  وأسأل الرب أن مينح مجيع املسيحيّ     

  )19/12/1988، "االهتمام بالشأن االجتماعي"الرباءة ( » .العملي بأمانة
حتتوي لتوفري اخلبز للفقراء،    كنائس،  الإىل بيع كنوز     هذه الدعوة    إنّ

ــ،مبطَّنــاًاً، نقــداً ذاتيّــ ذاك  ،اتــهات املاضــي وأولويّألفــضليّاً، اً جــدّ ولكــن قويّ
فيما كان اجلوع فيـه أعظـم فداحـةً         املاضي الذي جُمّعت فيه هذه الكنوز،       

يوحنـا  الـيت سـيرتكها البابـا        املوضـوعات    د أهـمّ   ذلك هـو أحّـ     إنّ. منه اليوم 
حيث وُضعت  ففي الوقت الذي تُهجر فيه الكنائس،       :  خللفه يبولس الثان 
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 يف ة الفقـــريةويتـــواىل تـــضخّم اجلماعـــات الكنـــسيّكنـــوز العـــامل القـــديم، 
ــراء،   فـــإنّالقـــسم اجلنـــوبي مـــن األرض،   بيـــع هـــذه الكنـــوز لـــصاحل الفقـ

ألبينـو  "ة،   بطريـرك البندقيّـ    مـن ذلـك أنّ    . ةة طبيعيّ سيفرض نفسه كخطو  
 لــشهرٍلــه أن يــصبح بابــا   ، الــذي قُــيّض  )Albino LUCIANI(" لوتــشياني

قـد دعـا   ، 1976حتت اسم يوحنا بولس األول، كان، يف شـهر شـباط     ،  واحدٍ
يف وقــد حيــدث ذلــك، . املبيعــاتعلــى مثــل هــذه إىل اإلقــدام مجيــع كهنتــه 

  .اتيف مجيع الكاتدرائيّة الثالثة، فجر األلفيّ
ــدها    ــالة أيـّ ــاك صـ ــاني  هنـ ــولس الثـ ــا بـ ــت، يوحنـ ــال وأُدرجـ  يف االحتفـ

ن تتـــضمّ، )1991" (بـــيوالـــسينودس األور"يف ختـــام املــسكوني الـــذي أُقـــيم  
الـيت تُـذكَر   ، املـضادة يف ميـدان العدالـة   هادات طلباً للغفران مـن أجـل الـش       

  :هنا مع خطايا أخرى
ـ وة األوراجلماعـات املـسيحيّ  ضمن ها الرب، يا ُمصاِلحنا     أّي«   إنّة، بّي

اإلميـان  الذين يّدعون   داتنا املضادة، يقّدمها أولئك      وشها تنااانقساماتنا وأنانيّ 
، ةسلطتهم ونفوذهم يف خدمة السالم والعدالة واحلريّ      أن يضعوا   دون  باملسيح،  

. أضعف يف وجدان الشعوب، الثقة يف احلياة اجلديدة اليت محلتها          ذلك قد    كلّ
  )، احتفال مسكوين7/12/1991كنيسة القديس بطرس،  (» .اغفر لنا وارمحنا

نــستطيع ، يوحنــا بــولس الثــاني للبابــا  أخــرى مل نعثــر علــى نــصوصٍ 
أكثـر   ع مسـاع كلمـاتٍ    أن نتوقـّ  حبـقّ،   إذن،  يـسعُنا،   . إدراجها يف هذا الفـصل    

ــاً ،وضــوحاً ــا،  . قريب ــلّ ومــن حقّن ــا أن نتوقّ حــال، علــى ك مــن مــسيحيٍّ  عه
  كـثريةً اتٍمـرّ  كـان عـامالً، ومـن بابـا أكّـد       ومـن كـاهنٍ   بولونيٍّ عرف الظلـم،     

أنّ ما مِن  )6/7/1986 مثالً، يف كولومبيا، يوم "MEDELLIN"" ميدلني"يف (
  ".العدالة من يد الكنيسةعَلَم يستطيع أن ينتزع  "أحدٍ

اً، يف  مـسيحي حقـّ   حتدٍّ  "على أنه   ه  ه صمّم تبشريه كلّ   يسعُنا القول بأنّ  
يف ، الفيليــبنيكمــا قـال يف  ( ."ن ميلكــون األرض ويـسيطرون عليهـا  وجـه مَـ  

  )20/2/1981يوم اب إىل عمال قصب السكّر، خط
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 ،التنديـد خبروقــات العدالــة "أســاقفة العـامل الثالــث علــى  لقـد حــرّض  
  )1988، يف أيار ياـليـإىل أساقفة بو( ".بوصفها مناقِضة لإلجنيل

 هـذا اجلنـوب     إنّ: "ي الـشمال بدينونـة اهلل     مـسيحيّ وقد ذكّر، ذات مـرة،      
، كنــدا، "EDMONTON"" إدمونتــون" يف( ".هـو الــذي ســيدين الــشمال الغــين 

  )17/9/1984يف 
ــذه املواقـــف   ــه ســـوى تطبيـــق هـ ــد، إذن، يتبقّـــى لـ ــا مل يعـُ  علـــى خطايـ

وهـو حيـدّد املراحـل واألمكنـة، كمـا          ة والعدالـة،    ني يف ميدان احملبّـ    املسيحيّ
  .فعل ذلك يف ميادين أخرى

 هبـذا  م قليالً  قد تكلّ  يوحنا بولس الثاني   حال، لئن كان البابا      على كلّ 
  .ن تفوّق عليهالشأن، فليس هناك مَ

العـــام للـــسينودس وهـــو املقـــرِّر  ،)DANNEELS" (دانـــيلس"فالكردينـــال 
أي يف  ،  25/11/1985ني، يـوم    قال يف ردّه على الصحفيّ    ،  1985اخلاص لعام   

  :فيه تقريره للمؤمتراليوم نفسه الذي قدّم 
  ».زنا املفّضل لصاحل الفقراءوالحنيابالفقراء، أوفياء اللتزامنا مل نكن دائماً « 

أمـــني ، )Castrillon HOYOS" (رتيّون هويـــوسكـــسْ"واســـتخدم املطـــران 
ــسرّ العــام جمللــس أســاقفة    ــا الالتينيّــ ال  نفــسها يف مــؤمتر  النــربةة، أمريك

  :عُقد أثناء السينودس ذاته آخر، يصحف
أسباب الظاهرة الفاضحة   أن تزيل   حتاول الكنيسة   ،  "ميديلني"بعد  « 
  )39 ( ».اًتقليدّية كاثوليكية اليت نراها يف قاّر الفظيعة، للمظامل

 )Aloisio LORSCHEIDER" (لورشايدرألويزيو "وحده الكردينال الربازيلي 
اجملمـع  تطبيـق   ة  كيفيّـ الذي كان يرمي إىل     خالل انعقاد السينودس    تلفّظ،  

هــا إىل عنــدما دعــا الكنيــسة كلّ  انفعــاالً،  أشــدّبكلمــاتٍ، اني الثــانيـــاتيكالـــ
ــاألخــذ بــسريورةٍ" ــةتوبــةٍة تقــوم علــى  حقيقيّ  يف نطــاق الفكــر واحليــاة   كلّي

الـــشعب "مـــع وقـــد رأى ضـــرورة ترمجتـــه يف االتـــصال املباشـــر ، "واملمارســـة
  )40. ("باإلصغاء واالتّضاع والتجرّدموقف يتّسم "ويف ، "الفقري
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 النقــد الــذاتي علــى  هــي أشــكال خجولــةٌويف امليــدان املــسكوني أيــضاً،  
يتعلّــق بأشــكال الظلــم،   ، "باخلطايــاإقــرار "فهــوذا . الــصعيد االجتمــاعي 

جمللـس  ة  يف الوثيقـة اخلتاميّـ    وقد ذُكـر    با،  وعليه مجيع كنائس أور   ووقّعت  
  ):20/5/1989(، "عدالة وسالم"املسكوني، ) BÂLE" (بال"

اليت كان الرهـان فيهـا علـى        ة الكربى،   يف النزاعات االجتماعيّ  « 
  )41 ( ».لكنائس، يف الغالب، صامتةظلّت االعدالة، 

" ســـيول"املـــسكونية العامليـــة يف  للجمعيـــة حتتـــوي الوثيقـــة اخلتاميـــة
)SÉOUL ()5-12/3/1990(هذا املطلب :  

مـع األنظمـة   من تواطئهـا  ر أن تتحرّ ه يتوّجب عليها    ُتقّر الكنائس بأنّ  « 
ـ نعترف نـادمني أنّ   : "ويف نطاق أكثر مشوالً   ،  "ة الظاملة االقتصادّي بوصـفنا  ا،  ن
 ،قّدمنا تربيراً نا  ة، وأنّ اإلنسانّياحلقوق  يف اخلط األول لندافع عن      مل نكن   كنائس،  

  )42( ".النتهاكات حقوق اإلنسانمن خالل الهوتنا، يف معظم األحيان، 
 من  إقرارك مبا ترتكب  ا األصعب، فهو    أّممن السهل التبشري بالعدالة،     

  .ن النقد الذايت قد بوِشر، أن يكواً حقّ مثٌريه ألمٌروإّن. مظامل
بيتـر  "األب  ة،  ة اليسوعيّ عن اجلمعيّ املسؤول العام   سألت، ذات يوم،    

رأيه يف دعوة البابـا  ) Peter Hans KOLFENBACH(" كولفنباخهانس 
  :بالذنب، فأجابينإىل االعتراف 

الـيت  باألخطاء  ق  خصوصاً بقدر ما يتعلّ   اً،  حمقّاً جدّ أجد هذا االقتراح    "
كتلك اليت أفضت إىل انقسام الكنائس، وتلـك        ها حىت اليوم،    يتواصل تأثري 

 ،عـن الفقـراء   مل ننَبِر دوماً للدفاع     نا  ذلك بأنّ :  الفقراء اليت ارُتكبت حبقّ  
: ههنا تكمن علّة العلل) 43". (يقاومهاَمن دوماً  ة مل ِجتد    واملظامل االجتماعيّ 

هذه  ؛ة والعدالة احملّبوهي اخلطيئة ضد     ،" الفقراء اليت ارُتكبت حبقّ  األخطاء  "
   ».وهي اليت ختنق صوت الكنيسةاألخطاء مستمرة حىت اليوم، 
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-@+  

  حماكم التفتيش

ــ حمــاكم " أخطــاء"ات عــن  ثــالث مــرّيوحنــا بــولس الثــاني م البابــا تكلّ
بـل  األساليب اخلاليـة مـن التـسامح،        "بـندّد، ذات مرة،    التفتيش، حتى إنه    

مـع   ،تـوفّر  حمـاكم التفتـيش      بـأنّ اً  وقـد سـلّم أخـري      .اليت ومستـها  " العنيفة
  .ةيف هناية األلفيّلفحص الضمري املوضوع املركزي ية، مالالسا

ــام   ــل عـ ــاول  ، 1999قبـ ــوف يتنـ ــوعني سـ ــذين املوضـ ــؤمترَين   ،هـ ــد املـ أحـ
يف اهليئـة   جلنـة الالهـوت والتـاريخ،       اللـذين برجمتـهما     الدوليَّني االثـنني،    

عـن ذلـك يف الفـصل       حتـدثنا   وقـد   (لليوبيـل الكـبري     اإلعـداد   املسؤولة عن   
  ).من القسم األول من هذا الكتابالتاسع 

  :ال تسامح وعنف
، "األساليب اخلاليـة مـن التـسامح، بـل العنيفـة          "لنبدأ بالنقد الذاتي لـ   

  :الذي ورد يف الرسالة اليت خصّ هبا اليوبيل الكبري

 إليه بروحٍ  يعودوا   ال يسُع أبناء الكنيسة أالّ    هناك فصل آخر مؤمل،     « 
ألساليب خالية من   خصوصاً خالل بعض القرون،     املوافقة املعطاة،   : تائبة

  » .يف خدمة احلقيقةالتسامح، بل عنيفة، 
دراســة يقتــضي، بالــضرورة،   علــى التــاريخالــسليم احلكــم حيح أنّصــ

ــة للــشروط الثقافيّــ  وقــد أُخــذوا   الكــثريين، فــإنّ: ة القائمــة آنــذاك متأنّي
ـة ســليمة،  الــتفكري، مــالوا إىل بتــأثري هــذه الــشروط،    ـة بــأنّيف نيـّ  مهمـّ

خنق رأي كانت تفرض، بالضرورة، االضطالع األمني بالشهادة للحقيقة، 
تـسهم يف  دة مـا كانـت دوافـع متعـدّ      وكثرياً  . هتميشهاآلخر، أو، على األقلّ،     

مل يـستطع أن     ،اًوتشحن مناخاً انفعاليّ  لعدم التسامح،   مؤيّدة  خلق تربة   
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العقــول الكــبرية، أصــحاب ســوى بعــضٍ مــن  ، علــى حنــوٍ مــا يُفلــت منــه، 
 فةل يف الظروف املخفّولكن التأمّ.  واملسكونني باهللةٍ تامّاملتمتّعني حبرّيةٍ

علـى أخطـاء العديـد مـن         ،ف العميـق  ال تعفو الكنيسة مـن واجـب التأسّـ        
 - على حنوٍ كامـل      -وحالوا دون أن تعكس     وجهها،  أبنائها، الذين شوّهوا    

 الــصبور احلــبّ، وهــو الــشاهد الــذي ال يُــضاهى يف هــا املــصلوبصــورة ربّ
مـــن أجـــل  ،تقـــدّم لنـــاة املاضـــية املؤملّـــهـــذه املواقـــف  .املتّـــضعةوالوداعـــة 

بتــصميم،  ،كــل مــسيحي علــى التقيّــد جيــب أن حيــرّض املــستقبل، درســاً 
  :اني الثانيـاتيكالـاجملمع ة اليت حدّدها بالقاعدة الذهبيّ

العقل بقدر ما   احلقيقة ذاهتا، اليت تِلج     قوة   ب  احلقيقة ال ُتفرض إالّ    إنّ «
، "الثالثـة ة  يف حلول األلفيّ  "الرسالة الرسولية    (» .من رقّة ونفوذ  لديها  

  )35الفقرة ، 14/11/1994
  :أخطاء وجتاوزات
ــاني   للمــرة األوىل،  ــولس الث ــا ب ــا يوحن ــشكلٍأشــار الباب إىل ،  صــريحٍ، ب

  ):1982(بانيا خالل سفره األول إىل اسأخطاء حماكم التفتيش، 

 وجتاوزات قد حدثت، يف بعض الفترات،       رات وأخطاء توّت كانت   إنّ« 
كنيسة اليوم يف   تقّيمها   وهي وقائع    -حماكم التفتيش   كما كانت احلال إّبان     

األوسـاط   جممل    علينا اإلقرار بأنّ   به يتوجّ فإّن - تارخيي موضوعي    ضوٍء
ـ ائع، بني مقتضيات    على حنو ر   ،عرفت أن توفّق  يف اسبانيا،   ة  الثقافّي ة حرّي

لقاء مع  ،  3/11/1982مدريد،   (» .للكنيسة واالنتماء العميق    البحث الكاملة 
  )والعلماء واملثقّفنيواألكادمييات امللكية  اجلامعات االسبانيةممثّلي 

ــوقــد صــيغت بنــربةٍ  هــذه اإلشــارة الــسريعة،  إنّ ليــست بــاألمر ة،  دفاعيّ
وال فمـا مِـن بابـا قـطّ،         . اسـتطال قرونـاً   ) تـابو (ماً  حمرّها حتطِّم   إنّ: اهليّن

ــحتــى البابــا يوحنــا الثالــث والعــشرون   أو البابــا ، باإلجنيــلاً صيق جــدّ اللّ
فـضالً  .  ناقـد  حماكم التفتـيش يف سـياقٍ     ذكر يوماً   املصلِح بولس السادس،    
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حتــى كانــت يف مكــان الــصدارة، " حمــاكم التفتــيش" عبــارة ، فــإنّعــن ذلــك
أي حتـى عـام     ة، الذي قام به البابا بيوس العاشـر،         اإلدارة الرومانيّ إصالح  

س، هليئـة اجملمـع املقـدّ     ة  من التسمية الرمسيّ  كانت جزءاً ال يتجزّأ     : 1908
  )44". (هيئة التفتيش الروماني والكوني"اليت كانت تُدعى 

املوضـوع الـذي كـان      ال يعين دائمـاً معاجلـة       ) التابو( حتطيم احملرّم    إنّ
يوحنـا بـولس    البابـا    وإنّ. حيـول دون مـسّه    الوقـت،   حتى ذلـك     ،هذا احملرّم 

ــاني ــه إذ ، الث ــصدّى ل ــستّ ســنوات،    للمــرة األوىل،  ،ت ــسمِّ بعــد ذلــك ب مل يُ
والقـضية الـيت   املسألة الـيت تثريهـا،    ،حدّد بدقّةه  ولكنّ،  "حماكم التفتيش "

ة الـضمري،   أولويّـ ة  ة، وهـي قـضيّ    ة املـسيحيّ  علـى الـذاكرة التارخييّـ     تطرحها  
  : هذه احملاكم تغتصبهااليت كانت

تثقله،  اليت   يعلو على التشريطات   ، لإلنسان ضمرياً  أنّد الكنيسة   تؤكّ« 
.  وعلى االنفتاح على املطلـق  ،وهو ضمري قادر على معرفة كرامته اخلاصة      

البحث عـن   اليت يوّجهها   ة  منبع اخليارات األساسيّ  ه ضمري هو، يف ذاته،      إّن
ـ   ري هو، يف ذاتـه،      ه ضم إّن. لآلخرين كما للذات  اخلري،    ٍةمكمـن حرّي
ه كان  ون يعرفون أنّ  واملسيحّي كثرية طرأت،     احنرافاتٍ صحيح أنّ . مسؤولة

خطـاب يف اجلمعيـة     ،  8/10/1988ستراسـبورغ،    (»! هلم نصيب فيها  
  )الربملانية لالحتاد األوريب

  :انميعنف باسم اإل
كم  بـشأن حمـا    يوحنـا بـولس الثـاني      النص الثالث الصادر عـن البابـا         إنّ

، 1994البابـا للكرادلـة يف مطلـع عـام     اليت وجّههـا  ورد يف الرسالة التفتيش،  
  :ليوبيل الكبريلتحضري البقصد اإلعداد للمؤمتر االستثنائي من أجل 

باسـم  كيف لنا أن نصمت إزاء مجيع أشكال العنف اليت ارُتكبت           « 
ة، حماكم تفتيش، وأشكال أخرى من خرق حقوق        حروب دينيّ اإلميان؟  

حقـوق  ة، متّس   ه لذو داللة أن تكون أساليب قمعيّ      وإّن ]…[. نساناإل
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ة يف  ات الـشموليّ  بعد ذلك أنظمة اإليديولوجيّ   اإلنسان، قد استخدمتها    
. نيوهي ال تزال ُتستخدم من قبل املتطّرفني اإلسـالميّ        القرن العشرين،   

ـ    ةأفرزت هذه األساليب القمعيّ   وقد   ة ة والـستالينيّ   جرائم النازية اهلتلرّي
ـ   ، وإعالن   حقوق اإلنسان  إعالن   وإنّ. ةواملاركسّي ة الكنيسة بشأن احلرّي

علـى هـذه    رّداً سـليماً    شكّال  ،  اين الثاين ـاتيكڤالـ يف اجملمع    ةالدينّي
على تلقاء ذاهتا،    ُتعيد النظر من     ب على الكنيسة أنّ   ه ليتوجّ وإّن. األحداث

ـ اين الثاينـاتيكڤالـضوء ما أعلنه اجملمع   ب املظلمـة مـن   ، يف اجلوان
 "تذكري خاصة "وثيقة   (» .ةلتتفّحصها على ضوء املبادئ اإلجنيليّ    تارخيها،  

  ]45) [1994ربيع عام بالكرادلة، 
البابــا يوحنــا بــولس الثــاني، أوضــح   الــذي كتبــه ،قــد يكــون هــذا الــنص 
فـــصالً التفتـــيش، بوصـــفها فيهـــا مـــسألة حمـــاكم النـــصوص الـــيت حيـــدّد 

وهـي تعـين اسـتخدام      . ة يف هناية األلفيّـ    من فصول فحص الضمري   اً  مفصليّ
ولــيس األخطــاء أو التجــاوزات العنــف، باســم اإلميــان، ويف خدمــة اإلميــان،  

كــان البابــا يوحنــا  التجــاوزات، فهــذه األخطــاء، وهــذه  . الــيت ارتُكبــت آنــذاك 
الــذي كــان قــد   يف النقــد الــذاتي اجلزئــي،  ث عنــها قــد حتــدّبــولس الثــاني

وبعـد اثـين   . والـذي ذكرنـاه آنفـاً   ، يف اسبانيا،  1982م  عا،  ةٍ دفاعيّ بلهجةٍأجراه  
ـــد البابــــا عــــشر عامــــاً،  ـــد املــــسألة دافعيف موقــــع املُــــمل يعـُ تعــــين ، ومل تعـُ

ة  التأكيــدات الــسجاليّ وإنّ. حمــاكم التفتــيش بالــذات بــل وجــود  التجــاوزات، 
وسـالمةً  كانـت أكثـر اعتـداالً        حمـاكم التفتـيش      ن يردّون بأنّ  مَيطلقها  اليت  
كمـا يف  ففـي هـذا الـنصّ،    ) 46. (ليـست، إذن، واردة   آنـذاك،   احملاكم  ئر  سامن  

 املـسألة املطروحـة     فـإنّ مـن هـذا الفـصل،       يف القـسم األول     الذي ذُكر   النصّ  
ه وقد ذكّر البابا أنـّ    بل جوهر حماكم التفتيش بالذات،      ،  تتناول الشكليّات ال  

نظـرة  لـه    تكـون    وملَـن يريـد أن    ". العنـف املمـارَس باسـم اإلميـان       "أشكال  أحد  
الفـصول  أيـضاً  يقرأ فيـه    يف الوقت الذي    هذا الفصل   عليه أن يقرأ    شاملة،  

  .ة والتطرّف الديينواحلروب الدينيّ" احلروب الصليبية"املتعلّقة بـ



 164

-#+ 

  التطرّف الديين

ه وقـد قـال عنـه إنـّ       ،  "التطـرّف الـديين   "أدان فيـه البابـا      مثّة نصّ واحـد     
 أن هــذا الــنص هــو إالّ.  أمـراً غــري مقبــول اليــومبــات و ،كـان بــاألمس خطــأً 

ته، وقد ألقـاه    ة يف بابويّ  وسجّل مرحلة رئيسيّ  اتّسم بوضوح خارق،    خطاب  
، أمــام )STRASBOURG(يف سرتاســبورغ ، 1988ل مــن عــام  يف تــشرين األوّ
  :الربملان األوربي

عن باألمس،  اليت انُتزعت    ،ةة والسياسيّ املدنّية   احلريّ يرى البعض أنّ  « 
ُيراد هلا إىل اليـوم  س على اإلميان الديين،     املؤسَّ ،النظام القدمي قلب   طريق

نظامـاً  إذ مييلون إىل اعتبارها     بل إلغائها،   الديانة،  مع هتميش   أن تتماشى   
 مع اإلميان،    متوافقةً  حياةً أنّبعض املؤمنني يَرون     فإنّباملقابل،  . اًاستالبّي

يف  ،وقـد أُلـبس   ،  لنظام القدمي اإىل هذا    بالعودة   إالّال ميكنها أن تقوم     
 ،حلـوالً ال يقّدمان    هذين املوقفني املتعارَضني     إنّ. اًلبوساً مثاليّ الغالب،  
 ، اإلميـان  ة؛ ذلك بأنّ  بّيواألورة  ة ومع العبقريّ  املسيحّيمع الرسالة   تنسجم  

احلرية الدينيـة،   وقامت ظروف تضمن متاماً     ة،  ة املدنيّ إذا ما سادت احلريّ   
للتحـدي الـذي    يف مواجهته   مزيداً من القوة،    يستمّد  أن   ال ميكنه إالّ  

التحـدي  أمام  حدوده   أن يقيس    إالّفيما ال يسُع اإلحلاد     يشكّله اإلحلاد،   
  .به اإلميانالذي يواجهه 

يف أرقى أشكاله،  ، وظيفة القانونفإنّيف وجهات النظر،    إزاء هذا التباين    
وعـدم  ضـمريهم،   فق  حّق العيش و  أن يضمن أيضاً جلميع املواطنني،      هي  

  .النظام األخالقي الطبيعي، اليت يقّرها العقلمعايري مع التناقض 
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ت احلديثة استمدّ  أوربا   بأنّالتذكري  يبدو يل من املهّم     عند هذه النقطة،    
 -يف أعمـق أسـسها      حياهتا العامة،   الذي حيكم   ة، املبدأ   من تربة املسيحيّ  

أعين به املبدأ    :"تمع املسيحي اجمل"غائباً طوال قرون     ، يف الغالب  ،والذي كان 
" ما هو لقيـصر   "بني  ل من أعلنه، والداعي إىل التمييز       أّوالذي كان املسيح    

 دائرة  اجلوهري بني  هذا التمييز    إنّ). 21: 22راجع إجنيل مىت    (" ما هو هللا  "و
يّتـضح  ة األشـخاص،    ودائرة استقالليّ ة،  اخلارجي للمدينة األرضيّ  التنظيم  

اليت ينتمي إليها بالـضرورة      ،ةباجلماعة السياسيّ اصة  عة اخل انطالقاً من الطبي  
  ]…[. انتماًء حّراًاملؤمنون اليت ينتمي إليها ة واجلماعة الدينّيمجيع املواطنني، 

ما هو  "و" ما هو لقيصر  "بني   احلدود   بوفرة أنّ يبّين  با  و تارخينا يف أور   إنّ
 الالتيين  سيحّي اجملتمع امل  إنّف. جاَهنيكثرياً ما متّ اختراقها يف كال االتّ      ،  "هللا

ـ  مع ذلك،    الذي،   - ولن أذكر سواه     -يف القرون الوسطى     اً، صاغ نظرّي
مل يقاوم  املفهوم الطبيعي للدولة،    العظيمة،  " أرسطو"مدرسة  بعد أن استعاد    

 عن اإلميان احلّق، من اجلماعـة       يف استبعاد اخلارجني  التطّرف  إغراء  دوماً  
 يف بلدان أخرى،    اليوم أيضاً اليت متاَرس   الديين،  ف  نزعة التطرّ  فإنّ. ةالزمنّي

تبدو يف تعارض كلّي    ،  ةدنّيودائرة احلياة امل  بني دائرة اإلميان    إذ هي ال متّيز     
 » .الرسـالة املـسيحية   اخلاصـة، كمـا لّونتـها       ة  بّيومع العبقرية األور  

  )األوريبخطاب أمام الربملان ، 11/10/1988يف ستراسبورغ، (
  :ة تأكيدات رئيسيّةأربعالديين، نقد الذاتي للتطرّف حيتوي هذا ال

ميـان  باإلال يدينون   ملَن  ه استبعاد   إذ يُفهم على أنّ    التطرّف الديين،    إنّ
ــه،  ة، مــن اجلماعــة املدنيّــ  ، احلــقّ ــة  هــو، يف ذات ــق البتّ ــز  ال يتّف مــع التميي

 .قيصر وما هو لما هو هللاملسيحي بني 

ومل هـذا التمييـز،   غـاب عنـه   وسـطى   اجملتمع املسيحي يف القـرون ال   إنّ
 . يف ممارسة استبعاد اآلخرينمقاومة إغراء التطرّفيستطع بالتايل 

ــ وهــم ال أن يعــودوا إىل النظــام القــديم، ى بعــض املــؤمنني أيــضاً، يتمنّ



 166

ه سـيقودهم إىل حلـول ال ميكنـها         وأنّاً،  لبوساً مثاليّ يدركون أهنم يلبّسونه    
 .ةأن تتّفق مع الرسالة املسيحيّ

مـن شـأنه أن يكـون اليـوم      ، التطـرّف الـديين  فإنّة، من وجهة نظر دينيّ 
ة،  املـسيحيّ  اجملتمـع األوربـي، كمـا ومستـها الرسـالة         ة  مـع عبقريّـ   متناقضاً  

س اليــوم ميــارَ"وهــو الــذي (اإلســالمي التطــرّف بقــدر مــا يتنــاقض معهــا 
 .التطرّف يف اإلحلاد وكذلك أيضاً نزعة، ") أخرىيف بقاعٍأيضاً، 

ولكَـم كـان هلّـل      . ة من وثـائق بابويّتـه     وثيقة أساسيّ  هذا النصّ، إذن،     إنّ
" ماريتــــــــان"و) BUONAIUTI" (بوونيــــــــوتي"و) LAMENNAIS" (المنيــــــــه"
)MARITAIN (أورس فون بالتازار"و) "Urs Von BALTHASAR(،    لـو أُعطـوا

حـــذّرون يُكــانوا  يـــوم ،  يــتلفّظ هبـــذه الكلمــات  البـــابواتأن يــسمعوا أحــد   
أو أقلّـه التـوبيخ،     واجهوا اإلدانـة،    وقد  ،  التطرّفإىل  ن االنزالق   الكنيسة م 

ة هـذا الـنصّ،     أمهيّـ إدراك  ولكي نـتقن     !ألهنم استخدموا الكلمة احملظورة   
  .باالستشهاد بنصوص أخرىسيُسمح لنا 

 إىل املوضـوع ذاتـه،      يوحنا بولس الثاني  عاد البابا   ،  1996يف مطلع عام    
وهــي ة، الدينيّـ  يـة احلرّ اخلـاص ب  الثـاني انياتيكــــالـ حـول إعـالن اجملمـع    

  : الديينالتطرّف حرّية يُنكرها
واملـؤمنني  ة، والدول،    مواقف خمتلف اجلماعات البشريّ    يعرف أنّ كلٌّ  « 

دائماً مل تكن   الثقافات والديانات،   العالقات بني خمتلف    على صعيد   أنفسهم،  
ذاقـت   تارخيها،   منذ مطلع فالكنيسة، من جهتها،    . والتسامحباالحترام  تّتسم  

أنـه  ،  بصراحٍةأقّر  اين  ـاتيكڤالـ اجملمع   فإنّمن جهة أخرى،    . االضطهادات
ال تنسجم مع روح اإلجنيـل،      أحياناً تصّرفات   "ني،  حىت بني املسيحيّ   ،قد قام 

  )18/2/1996يف صالة يوم األحد ظهراً، ( » ".بل هي مّضادة له
بتـــاريخ م، مـــن أجـــل يـــوم الـــساليف رســـالته قـــد اعـــرتف وكـــان البابـــا 

منزّهني عن اخلطأ يف    مل يكونوا   ،  "طوال قرون " املسيحيني،   أنّ،  1/1/1991
  :ق باحلرّية الدينيةما يتعلّ
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 العديد من   أنّالديين،  التسامح  ق بعدم   يف ما يتعلّ   ،ال يسُعنا أن ننكر   « 
ني طوال قرون، بـني املـسيحيّ     بل من النزاعات قد نشأت       ،املصاعب
للكنيـسة  على الرغم من التعلـيم الثابـت        ،  بديانات أخرى واملؤمنني  
. قـسراً  إنسان إىل اإلميان     أّيأن ُيقاد   ه ال جيوز    والقائل بأنّ ة،  الكاثوليكّي

رسالة مـن    (» . بذلك صراحةً  اين الثاين ـاتيكڤالـوقد اعترف اجملمع    
  )18/12/1990الصادرة يف ، 1991 عام اليوم العاملي للسالمأجل 

كـان قـد ورد يف النقـد         ،"الـصليب والـسيف   "  بالعالقـات بـني    التنديد   إنّ
-سـانتو "يف  كـان قـد أكّـد       يوحنـا بـولس الثـاني      البابـا    فإنّ.  البابوي الذاتي
  ":تواضع احلقيقة"يف ، 1984عام يف شهر تشرين األول ، "دومنكو

الـصليب  الذي قـام بـني      ال تريد أن تتجاهل الترابط       الكنيسة   إنّ« 
-سـانتو ( » ).ة األمريكية للقاّر(األوىل  ة  خالل املوجة التبشرييّ  والسيف،  
  )ةجنوب القارة األمريكّيأساقفة ، خطاب أمام 12/10/1984، يف دومنكو

 ،)Georges COTTIER" (جـورج كوتييـه  "األب الهوتي البيت البابوي، لقد حلّل 
عــن يف مرافعــة دافــع فيهــا   ، لــدى كنيــسة القــرون الوســطى  التطــرّفحالــة 

  :كما اقرتحه البابا يوحنا بولس الثانية، يّ يف هناية األلففحص الضمري
إىل هي شرط انتمائه     ميزة املسيحي    التأكيد بأنّ ساد  لفترة طويلة،   « 

ويف سبيل الدفاع عن ذاهتـا،      . ةيف إطار الدولة املسيحيّ   اجملتمع السياسي   
وكانت  . خاصة هبا  ة بوسائل قمعيّ  ،الديينيف امليدان   تتدخل   كانت الدولة 

ملا كانت  وهبذه الطريقة،   . ةتستند إىل السلطة الزمنيّ   لك،  الكنيسة، إزاء ذ  
يف ة، متـادت    ل يف املسائل الروحيّ   تتدّخعن سالمتها،   الدولة، يف دفاعها    

نا  يعلم أنّ  والكلّ. ، حتت شعار الالتسامح والعنف    عدد كبري من املبادرات   
يف د  واملبدأ الذي اعُتم  . املسيحيأمام جتاوزات مؤسفة لّوثت التاريخ      ِبتنا  

هو، يف  ،  "الشعوب على دين ملوكها   " والقائل بأنّ ة،  احلروب الدينيّ هناية  
  )47 ( ».جوهره، مبدأ وثين
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ات كــثرية،  أطلــق، مــرّبــأن البابــا يوحنــا بــولس الثــاني ر حــسبُنا أن نــذكّ
، "الشعوب علـى ديـن ملوكهـا   " على مبدأ  ،"كوتييه"حكماً مماثالً حلكم األب     

مــن ذلــك، : والالهــوتي الــدومينيكانيالبابــا بــني لكــي نُظهــر مــدى التوافــق 
ــان   والــذي ، 1995عــام يف شــهر متــوز لقــاء عمــومي اخلطــاب الــذي ألقــاه إبّ

ــاه يف الفــصل اخلــاص    ــاحلروب الدينيّــ أوردن ــضاً،    .ةب رســالته ومــن ذلــك أي
، يف شهر أيلـول  )SALZBOURG(مبناسبة لقاء مسكوني، عُقد يف سالزبورغ   

  .فصل ذاتهورد ذكره يف ال، 1983من عام 
 الـديين،   التطـرّف يف إدانتـه     ،البابـا ما إذا كـان     أن نتساءل   ولكنْ يسعُنا   

علـى كـل حـال،      ( هلـذه اإلدانـة      ةاحلجـج العقائديّـ   له  الذي يوفّر   ه  والهوتيُّ
ــسعُنا  ــاريخ ة أن نلحــظ ســخريّ أال ي ــدور يف أنّالت لراهــب  أُعطــي  هــذا ال

املـسؤولني  ، هـم بالـذات،      ني كـانوا  الـدومينيكيّ اآلبـاء    دومينيكي، يف حـني أنّ    
اً حقـّ ميـثّالن   ) للهراطقـة؟ وعـن املالحقـة املتطرّفـة        ،التفتيشعن حماكم   

ـــ  ــسة الكاثوليكيّ ــوم، الكنيـ ــثّالن همـــا أم أنّة اليـ ــةجمـــرّد ميـ فقـــدت  ،طليعـ
بكلمـة واحـدة، هـل التعلـيم املـسيحي          : ةبعمق اجلماعـة املـسيحيّ    االتصال  

تــاريخ القــرون الوســطى " اللظــ "فــإنّ. واجلــواب إجيــابييثبّــت أقواهلمــا؟ 
يف ني،  من قبـل هيئـة األسـاقفة اإليطـاليّ        ،  1995قد عُرضت، عام    املسيحي،  

  :، على هذا النحو"التعليم املسيحي للبالغني"كتاب 

الدائرة  فوضوي بني    تداخٍلإىل  احنلّ   حضور الكنيسة يف اجملتمع      إنّ« 
ة الواقـع   وإىل اسـتقالليّ  فأساء إىل نقاء الديانة،     ة،  املدنّية والدائرة   الدينّي
من هنا، كان   : مبا فيه الكفاية   ّرحّرية الضمائر مل يقَ    حّق   إنّ ]…[. الزمين

والتنـصري  وحماكم التفتيش ضـد اهلراطقـة،       الالتسامح حيال اليهود،    
  )48 ( ».القسري لشعوب برّمتها، واحلروب الدينية
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-$+ 
  اإلسالم

، يوحنا بـولس الثـاني    بابا  بالنسبة إىل ال  كانت،   احلدود مع اإلسالم     إنّ
ة ثـالث، علـى     رئيـسيّ يف رسـائل    منه،  وهو يواصل التقرّب    . أعسرها اجتيازاً 
  : جوابتلقّيه أيّالرغم من عدم 

  .ني واملسلمني إخوة يف اهلل املسيحيّإنّ
 .ماضي احلروب اليت باعدت بينهمختطي ب عليهم يتوجّ

 .بينهمالغفران فيما عرب تبادل ال يسعهم القيام بذلك إال 

 اني الثاني اتيكــاللب دعوة اجملمع    قيف  هي قائمة   إن الرسائل الثالث    
يف اإلفــصاح  فـضالً خاصــاً  يوحنـا بــولس الثــاني  للبابــا إال أنّ. إىل احلـوار 

  .ويف حماولته تبليغها أصحاهباعن هذه الرسائل، 
يف وصـفه    قِبـل أي بابـا،       قـطّ مـن   مل يكن قد اسـتُخدم      " إخوة" اسم   إنّ

. جـذري يف املوقـف     بتغـيري    وهو حيمل مـا يـشبه الوعـد        باإلسالم،   املؤمنني
كـي يـشاركوا يف أيـام       فقد تُرجم إىل دعوة وُجِّهـت للمـسلمني،         ويف الواقع،   

 فكــــرة إنّ. 1993، وعــــام 1986، عــــام )ASSISI" (أســــيزي"الــــصالة يف بلــــدة 
ــار هــي، علــى األرجــح،  ودعــوهتم للقــاءات صــالة،  ، "إخــوة"تــسميتهم  اختي
. العمليةاه عبقريته    إيّ ته، وأهلمَ يوحنا بولس الثاني  م به البابا    قاشخصي  

ــر أن املـــ   ــون فكّـ ــد يكـ ــسلمنيوقـ ــصلّوا   ،سيحيني واملـ ــوا أن يـ ــاً، إنْ تعلّمـ معـ
  .سيمتنعون عن االقتتال

ــعــن طريــق تطهــري  املاضــي  الــدعوة إىل جتــاوز إنّ ة، الــذاكرة التارخييّ
مل ، ذا مرمــى عــامدّياً حتــ ،حتــى اللحظــةتظــلّ هــذَين، " شــعبَي اهلل"لــدى 

أفـــضى إىل  تأكيـــد هـــذا املبـــدأ قـــد  أنّإالّ. ذات داللـــةجيـــد لـــه تطبيقـــات 



 170

، "ةاحلـــروب الـــصليبيّ"ق بــــ األوىل تتعلّـــ:خاصـــتَنيني تـــارخييتَمـــراجعتَني 
اخلامـسة  املئويـة   مبناسبة الذكرى   هيئة أساقفة اسبانيا،    والثانية أجنزهتا   

عنـهما يف القـسم الثالـث    تحدث وسـن من اسبانيا،   ) MAURES(لطرد املور   
  .من هذا الفصل

ــة، أخــرياً،   مل ولكــن، يف هــذا امليــدان،  . الــدعوة إىل الغفــران املتبــادل مثّ
يف القسم الرابع من هـذا     (نا سنذكر    أنّ إالّ.  مبادرة ملموسة  نشهد بعد أيّ  

لقاتلـه  يغفـر    ، مـسيحي معاصـر    ه شهيدٌ إنّ: مثريةقوة  وثيقة ذات   ) الفصل
  .للقتل ليس اإلميان ما يدفعه ول له إنّوهو يق، املسلم

حتـدّي الغفـران     يوجّه لإلسـالم     يوحنا بولس الثاني   البابا   فإنّوهكذا،  
ولكنـه  أفلت من التـاريخ ونزاعاتـه،   متهاوٍ،  باسم إميانٍفهو ال ينطق    هذا،  

. ةرسالته يف أخـوّة كونيّـ     الذي ميهر بدمه    األصول املسيحي،   بإميان  املبشّر  
-1990، يف العامَني    يوحنا بولس الثاني  تصميم البابا   ذّي   ذلك كان يغ   كلّ

 أن   العـامل   كـان بوسـع    اولكـنْ مـ   : عندما كـان يعـارض حـرب اخللـيج        ،  1991
  ؟مِن عمق هذا اهلوىيدرك 

  :اإلخوة املسلمون
ه نــّ إأي ل مــرة، يــدعو البابــا يوحنــا بــولس الثــاني املــسلمني إخــوة،        ألوّ

 اإلخـوة يف    ايحي العظـيم خيـصّ هبـ      املـس أعطاهم التسمية اليت كان التقليد      
البابـا مـن جـرأة، يكتـسب مزيـداً مـن            وما يف بـادرة     . دينسائر املعمّ واإلميان،  

وقـــد ورد يف هــذا التــصريح،   الــيت تــال فيهـــا   الظـــروف إذا عرفنــا  الوضــوح،  
كـان ذلـك يف     . غيـاب املـدعوّين   بـسبب   ،  من أجل لقـاء مل حيـدث      خطاب أعدّه   

فاضـطر  ،  1982مشال نيجرييـا املـسلم، عـام        يف  ،  )KADUNA" (كادونا"مدينة  
ات اليت أمام الشخصيّيف املطار، ى، قصوته العلى أمهيّلقراءة خطابه، البابا 

هم ذلـك بـأنّ   . املسلمني مل يتمّ  مع الزعماء    اللقاء املتوقع    ألنّ،  يّتهمت لتح قدِ
  أنّإالّ. فيمــا بينــهمعلــى اتفــاق  - كمــا بــدا -هــم مل يكونــوا ألنّ ،مل حيــضروا

ــل مـــسؤوليّاتّهمـــت البابـــا، مـــع أســـالفه، الـــصحف عـــض ب احلـــروب "ة بتحمـّ
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ــ) 49. (يف القـــرون الوســـطى" ةالـــصليبيّ ات  الشخـــصيّفـــإنّاً كـــان احلـــال، وأيـّ
  :وقد حتدّث إليهم البابا هبذه العباراتاملتواجدة يف املطار كانت مسلمة، 

نا كلّو ؛حنيا حتت مشس إله الرمحة الواحد     ون ومسلمون،   نا، مسيحيّ كلّ« 
وندافع عـن كرامـة   ونعلن سيادة اهللا،   . نؤمن باهللا الواحد، خالق اإلنسان    

وإذن،  .عبد اهللا ونعلن خضوعنا الكلّـي لـه       ن. بوصفه خادماً هللا  اإلنسان  
 وأخـوات  أن ندعو بعضنا بعضاً إخوةً ما يف الكلمة من معىن،  بكلّيسُعنا،  

لقاء مع الوجهاء ، 14/2/1982كادونا، نيجرييا،  ( ».يف اإلميان باإلله الواحد
  )املسلمني

مـرتني،  ،  يوحنـا بـولس الثـاني     اسـتخدم البابـا     بعد ذلك بسبع سنوات،     
ة إىل مجيــع أســاقفة الكنيــسة رســالة رســوليّيف ، "اإلخــوة املــسلمني"عبــارة 

ويف اليوم نفسه،   . 26/9/1989، نُشرت يف    ة حول الوضع يف لبنان    الكاثوليكيّ
إخـوة يف اإلميـان،     هـم   خياطبهم فيه على أنّ   ،  أيضاً نداء إىل املسلمني   نُشر  

  :قالحيث ، "حنن املؤمنني " عبارةاًستخدمم

ولكـْن  خالقنا وهادينا،   اهللا الرحيم،   كيف يسُعنا، حنن املؤمنني، أبناء      « 
 »حتت عيوننا؟    ميوت   شعباً برّمته إذ نشاهد   أن نظلّ الُمبالني،    دّياننا أيضاً،   

  )26/9/1989يف  ، لبنانمن أجلاملسلمني نداء إىل مجيع (
هـم   املسلمني على أنّ   يوحنا بولس الثاني   أهم نصّ يصف فيه البابا       إنّ

مـن أجـل الـسالم      يف االحتفـال    هو الصالة الـيت أدرجهـا       إخوة يف اإلميان،    
، 1993يف شـهر كـانون الثـاني عـام     ،  "أسـيزي "يف بلدة   والذي أُقيم   يف أوربا،   

هم إخـوة،  على أنّني، واملسيحيّليهود  مع ا واحدٍ يف آنٍ ،وحيث ذكر املسلمني  
  :بوصفهم نسل إبراهيم

يهـوداً  أبـاً هلـم يف اإلميـان،        بإبراهيم   الذين يعترفون    من أجل « 
 ،عدم التفـاهم  أشكال  من وسطهم   لكي تتالشى   : ني ومسلمني ومسيحّي
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أسـيزي، يف   (  ».يف بنـاء الـسالم    نا معاً   ولكي ننَشط كلّ  والعقبات،  
  )ة من أجل السالمصالة مسائّي، 10/1/1993
فاملــسلمون  .ةالكاثوليكيّــيف الطقــوس هــي حالــة فريــدة  هــذه الــصالة إنّ
فهـم  ني،  اً، ظهـروا بعـد املـسيحيّ      هـم، تارخييّـ   ألنّفيها يف املوقع األخري،     ذُكروا  

يـأتون يف    اليهـود    مثلمـا أنّ  مـن إبـراهيم،     املتحـدّرين   اإلخوة الـصغار    مبثابة  
وكانــت (علــى حنــوٍ مــا ولكــن، يف هــذا اليــوم، . هــم اإلخــوة الكبــارألنّاملقدمــة، 

وقـــد بـــشأن مـــصري الـــسكان املـــسلمني،  صـــوب البوســـنة، األنظـــار متجهـــة 
ويف . كان املسلمون األُول يف اهتمـام البابـا        ،)ونوالكرواتيّون  هامجهم الصربيّ 

يف هـذا القـداس،    البابـا أراد     ، ألنّ ةالـصالة باللغـة العربيّـ     الواقع، فقد تُليت    
مخـسة عـشر مليـون مـسلم         واحلـال أنّ  ،  "يف مجيـع لغاهتـا    "با  ورأوأن تصلّي   

  )50. (ةلغة النصف منهم هي العربيّبا، وكانوا آنذاك يعيشون يف أور
  :من أجل وضع حد حلروب املاضي

الــدار "يف ، يوحنــا بــولس الثــانيوجّــه البابـا  بعـد ذلــك بــثالث ســنوات،  
يف كـان،   ولقـد   . أهم نداء لـه باجتـاه اإلسـالم       ،  )CASABLANCA ("البيضاء

ــا يف التـــاريخ يـــتكلّ أوّهـــذه املناســـبة،  مجهـــور مـــن الـــشبيبة  م أمـــام ل بابـ
بل أملـحَ   فدعاهم إىل جتاوز املاضي، وإىل لقاء املؤمنني اآلخرين،          ،املسلمة

  :إىل الغفران
ويف  ؛فْهـم بعـضنا الـبعض     أسأنا عموماً   ون ومسلمون،   مسيحّي« 

  .اً يف سجاالت وحروببعضبل استنفدنا بعضنا املاضي، تصادمنا، 
يف بعـضنا بعـضاً     وأيضاً أن يستنهض    بعضاً،  علينا أن حيترم بعضنا     

  .على دروب اهللاأعمال اخلري 
 ويف عـاملٍ  . إىل استبدال عاداتنا القدميـة    اهللا يدعونا، اليوم،     من أنّ ؤأ

أال ،  ر ونزاع توّتألف  يعرف  ، مع ذلك،    وهويرغب يف الوحدة والسالم،     
بني البـشر والـشعوب،     الصداقة واالحتاد   ن يؤّيدوا   أعلى املؤمنني   جيب  
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، املغـرب الدار البيضاء،    ( » واحدة؟ الذين يؤلّفون على األرض مجاعةً    
  )خطاب إىل الشبيبة املسلمة، 19/8/1985

وهـــي عبـــارة " (ي الرمحــة والكلّـــاهلل الــصاحل  "ويف ابتــهال ختـــامي إىل  
ــا ،)يف الكتــــاب املقــــدس كمــــا يف القــــرآن الكــــريم تُــــصادفنا  ، ســــأل البابــ
واملغفــرة واملــصاحلة،  ،عواطــف الرمحــة والــتفهّم"ني واملــسلمني، للمــسيحيّ

  ".واخلدمة والتعاون

  :يتوجب علينا أن نغفر لبعضنا البعض
يف رســالة الكردينــال  ، "الغفــران املتبــادل "عــودة إىل مــسألة  كانــت مثّــة  

ــه" ــسيحيّ   ، )ARINZE" (أرينزي ــا إىل امل ــام ني، الــيت أرســلها باســم الباب يف خت
ــ: وقـــد نُـــشرت يف اللغـــات، 1996شـــهر رمـــضان عـــام  ــاإليطاليـّ ة ة واإلنكليزيـّ

ة، ة واإلندونيـسيّ الرتكيّـ ة و واألورديّـ ةة والعربيّـ والربتغاليّة  واالسبانيّة  واألملانيّ
  :"يف ما هو أبعد من التسامح: ون ومسلمونمسيحيّ": حتت عنوان

أن متـضي   مسلمني،  ني و مؤمنني مسيحيّ جيب على العالقات بيننا،     « 
 ذلـك بـأنّ   . بوصفه جمّرد حتّمل لآلخـر    من التسامح،   إىل ما هو أبعد     

هو إىل ما   لنا أن منضي    ولكي يتسّنى   . هه حيبّ ، أنّ ال يتحّمل أخاه  اإلنسان  
املـصاحلة واحلـب املتبـادلَني،      أي إىل حدود    من التسامح،   أبعد بكثري   

 ،وال يـسُعنا  . طويالً طريقاًأن جنتاز   ني ومسلمني،   يتوجب علينا، مسيحيّ  
 حـان   ]…[. للمستقبل، أن ننسى ال املاضي وال احلاضـر       إذ حنن ُنعّد    

مـن  بالغاً ما بلغـت  ة، من آثار املاضي السلبيّ   كي نطّهر ذاكرتنا    الوقت  
أن ينـدم   أهـان اآلخـر،     وعلى الذي   . ننظر حنو املستقبل  وأن  األمل،  

 مثّـة مـصاحلة     فليسنغفر لبعضنا البعض،    أن  يتوجب علينا   . ويستغفره
االلتزام معاً  ال يسُعنا   ة،  ودون مصاحلة حقيقيّ  . ة، دون هذا الغفران   حقيقّي

أن ني، واملـسيحيّ بوسـع املـسلمني    ه  إّن. هوخري العامل كلّ  خبري مؤمنينا،   
  .للسالموأدواٍت للمصاحلة مثاالً يف عامل اليوم، يصبحوا 
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قد  واهلرسكوسنة  يف الب  النزاع   فإنّ. وحدهاملاضي  ثقل  ال نواجه   ولكّنا  
بـني اإلسـالم    واحدة من اجملاهبـات     ه   على أنّ  ،من ِقبل البعض  خطأً  فُهم  

 دون  -هلا  استطالت سنوات،   اليت   ،واحلرب يف جنوب السودان   . ةواملسيحّي
 واملـسلمني ني  العالقات بني املـسيحيّ   حالة  ولكن  أسباب كثرية،    -شّك  

بعـض  ظروف   فإنّلدان،  ويف بعض الب  . النزاع عوامل   أحدعترب  أن تُ ميكنها  
هي أوضـاع   تلك  . مصدر لتوّترات املختلفة هي، أحياناً،    ة  الدينّياألقلّيات  

  .كي جند هلا احللولحتت نظر اهللا،  فيهاحنن مدعّوون للتفكّر مؤملة، 
فما . واملسلمني يف اّتساع دائم   ني  بني املسيحيّ تذهب العالقات   سوف  

أو باألحرى  أم جمّرد التعايش،     هل هي اجملاهبة،  الذي نريده يف املستقبل؟     
يس هذا ما   َولَأَمع أشكال من التعاون املثمر؟      املتبادالن،  املعرفة واالحترام   

 من أعماق   غفراناً متبادالً كما قلت،    ذلك ليفترض،    وإنّيريده اهللا مّنا؟    
عـامل أفـضل    من أجل بناء     ،ة، وإرادة مشتركة  ومصاحلة حقيقيّ ،  القلب

مبناسبة ختام  للمسلمني،  " أرينزيه"الكردينال  الة  رس ( ».لألجيال القادمة 
  )15/2/1996شهر رمضان، 

ــال   ــول الكردينـ ــه"يقـ ــالته" أرينزيـ ــعِنا  " :يف رسـ ــيس بوسـ ــذا  لـ ــسى هـ أن ننـ
ــي،  ــنْ املاضـ ــه  ولكـ ــا أن نتحمّلـ ــاوزهيتوجـــب علينـ ــى  ". ونتجـ ــاالً علـ ــيكم مثـ وإلـ
 ،)Torrella CASSANTE" (تـــــوريال كـــــسّانته"املطـــــران فقـــــد أكّـــــد . التجـــــاوز

ــاقفة   ــيس أســـ ــاراكون"رئـــ ــاقفة  ) TARRAGONE" (تـــ ــة أســـ ــيس هيئـــ ورئـــ
حتــــى عــــام وقــــد كــــان، (" مــــن أجــــل العالقــــات بــــني األديــــان"اســــبانيا، 

ــسكونيّ ة الشخــــــصيّ، 1983 ــة املــــ ــة يف اللجنــــ ـــة يف الثانيــــ ــاتيكالــــ ، )انـــــ
ســـبق وحتـــدثنا عنـــه يف   (يف تـــصريح رمســـي عـــام   ، 26/3/1992بتـــاريخ 

  :، قال)الفصل اخلاص باليهود
يف اسـبانيا، عـام     باليهود واملسلمني   ون   ما فعله املسيحيّ   أنّما من شّك    « 
  )51 ( ».وفق مبادئ إمياننا املسيحيهو بالضبط نقيض ما كان جيب فعله ، 1492



 175

  ما هي أقصى حدود الغفران؟
، "شــجاعة الغفــران" عــن ث البابــا يوحنــا بــولس الثــانيمــا يتحــدّكــثرياً 

أهـو  أهـي يوطوبيـا؟     . على التطرّف اإلسالمي   أيضاً،العبارة  وهو يطبّق هذه    
 إنّ! كـال ؟  الوقـائع ، عندما تدميـه     يف الكلمات عن سند   إنسان يبحث   هذيان  

البابـا يف حديثـه    الـيت يـستخدمها     ،  "غفـران " كلمـة    فـإنّ  ؛ذلك ميضي بعيداً  
ــة : عــن اإلســالم، ليــست باهللوَســة  ربيــع عــام إىل تعــود فظيعــة حادثــة فثمّ

  .نيكان مثنه شهداء كثرياً، مة اكتسبت معنىً قدسيّ الكلتُظهر أنّ، 1996
ــالميّ ، 24/5/1996يف  ــة اإلسـ ــت اجلماعـ ــسلّحة أنّة أعلنـ ــا املـ ــت"هـ " ذحبـ

ــان الـــسبعة  ـــالرهبـ ــابعني لـ ــيدة األطلـــس "التـ ــر سـ ــانوا ، "ديـ ــذين كـ قـــد الـ
علّــق البابــا علــى ، 26/5أحــد العنــصرة، ويف يــوم . 27/3-26اختُطفــوا ليلــة 
  :هذا النبأ بقوله

قّدمها هؤالء  ة اليت   نشكر هللا شهادة احملبّ   نا  نّإ،   عميقٍ ى ما بنا من أملٍ    عل« 
دون أدىن   - ن ويـشكّال  ،يشّرفان الكنيسة  أمانتهم ومتاسكهم    فإنّ. الرهبان
 وإنّ. بذار مصاحلة وسالم للشعب اجلزائري الذي تضامنوا معـه         -شّك  

ة الـصغرية   لكنـسيّ واجلماعة ا ورهبانّيتهم،  بعائالهتم،  لتّتحد بالطبع   صالتنا  
ال يفقـدون أبـداً     عساهم، يف هذا االختبار املأساوي،      : القائمة يف اجلزائر  

  .املؤّسَسني على املسيح الذي قهر املوتشجاعة الغفران وقوة الرجاء، 
 كلّ ي أطالب حبساب دمٍ   إّن: "مع كلمات سفر التكوين، حيث جاء     

وأخـّص  النّية،  طّييب  إىل مجيع الناس ال   أوّجه نداًء   ،  )5: 9تكوين  " (منكم
ر أبداً،  كي ال تعود تتكرّ   إبراهيم أباً هلم،    مجيع َمن يعتربون    بندائي أيضاً،   

   ».مثل هذه األعمال، آخر  مكاٍنال يف اجلزائر وال يف أّي
احلـديث عـن الغفـران يف     اسـتفزازياً،  املعنـى، بلـهَ  قـد يبـدو خاليـاً مـن     

ة الغفران اإلجنيليّـ  ة  جذريّ أنّلوال  التطرّف اإلسالمي،   جرائم   على   جوابٍ
 ني الـذين يعيـشون يف أرضٍ  من خـالل املـسيحيّ     ،مثاالً وافياً قدّمت مؤخراً   
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قــد جتلّــت الغفــران هــذه، ة حــول روحانيّــفهنــاك شــهادة خارقــة . ةإســالميّ
مـاري دو    -كريـستيان " رئيـسهم، األب     فـإنّ : ذبـح الرهبـان اجلزائـريني     إبّان  

كتــب مــصريه، ، وكــان قــد توقّـع  )Christian-Marie DE CHERGÉ" (شـريجيه 
  :1/1/1994تاريخ ة، اليت حتمل هذه الوصيّألهله 

ة  أن أكـون ضـحيّ     - وقد يكون اليوم     -لو حدث يل ذات يوم      « 
 يف  ه يريد أن يشمل اآلن مجيع األجانب املقيمني        الذي يبدو أنّ   ،اإلرهاب

 ليت، أنّ ة، وكنيسيت وعائ  ر مجاعيت الرهبانيّ   أن تتذكّ  اجلزائر، عندها أحبّ  
  … هللا وهلذا البلدحيايت كانت معطاةً

ين متواطئ مع الـشر     لقد ُمِنحُت من العمر ما جيعلين أعرف أنّ       … 
الذي يبدو، لألسف، مسيطراً على العامل، بل متواطئ مع الشر الذي قد            

  . عمياءيضربين ضربةً
 مـا يتـيح يل أن       ،يف هذه اللحظة، أحب أن يكون لدي من الوعي        

ن اهللا ومن إخويت البشر، ويف الوقت نفسه أن أغفر من           أطلب الغفران م  
  . قليب ملن قد يضربينكلّ

  .ح بذلكيبدو يل من املهم أن أصّر. ليس يل أن أمتىن مثل هذه امليتة
 هذا الشعب الـذي     ويف الواقع، أنا ال أرى كيف يسعين أن أبتهج من أنّ          

ى، سّمما سوف يُ  اً لِ  جدّ هظٌ با ه لثمنٌ إّن. ه دومنا متييز مبقتلي   أحببته، سُيّتهم كلّ  
ال اً كان هذا اجلزائـري،      ، أن أدين هبا جلزائري، أيّ     "نعمة االستشهاد "ما،  رّب

  .ا يعتربه اإلسالم ّممه ُيقِْدم على ذلك بوحٍي إذا كان يقول إّنسيما
  .ني أن حييطوا به جممل اجلزائرّيلبعضأعرف االحتقار الذي أتيح ل

عها  أُِحلقت باإلسالم، واليت يـشجّ     وأعرف أيضاً الكاريكاتورات اليت   
  . ما من اإلسالممنطٌ

ه لبمنتهى الرخص أن خيّدر اإلنسان ضمريه إذ مياهي بـني هـذه             وإّن
  .فيهاة لدى متطّرة وأشكال األصولّيالطريقة الدينّي
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  … وروحهما جسٌدإّن. فاجلزائر واإلسالم مها، يف نظري، شيء آخر
رية، الذي مل يتسنَّ لـك أن       وأنت أيضاً، يا صديق الدقيقة األخ     … 

أجل، من أجلك أيضاً، أرفع هذا الشكر وهـذا         . تدرك ما كنت تفعل   
  .مَتهالذي صّم" العبور إىل اهللا"

ني السعيدين، أن نلتقي يف الفردوس، إن شاء اهللا،         ّصح، حنن اللِّ  ولُنمَن
   »!إن شاء اهللا! آمني. أبونا كلينا

ولقـد  . ، هـي مـسألة التبـادل   الماملطروحة مع اإلس ة   املسألة احلقيقيّ  إنّ
ة، ات إسـالميّ  أو شخـصيّ   من قِبل هيئات     ةملراجعة تارخييّ حبثت عن أمثلة    

مــن . هبــذه الــصعوبةأن أقــرّوا ســبق هلــم  أن هنــاك مــثقّفني إالّ ؛فلــم أجــد
احلـوار  قد أُتـيح لـه مـراراً أن يفكّـر يف مبـادرات         أن خالد فؤاد عالّم     ذلك،  

  :فهو يقول. ولس الثانييوحنا باليت قام هبا البابا 

 إىل الصالة املـشتركة     ةاإلسالمّيشاركُت يف البعثة    ،  1986يف عام   « 
حنن الكاثوليك، مل نكـن     ": هبذه العبارة للبابا  وقد فوجئُت   يف أسيزي،   

،  واحـدٍ  يف آنٍ  ،ففي مجيع مداخالت البابا، نلحـظ     . "دائماً َمحلة سالم  
: مل نبلغ هذا احلدّ    اإلسالم،   يف. وانفتاحاً عظيماً جتاوزه هلاجس الدفاع،    

، وكـذلك    مرعبةً ةً اقتصاديّ أن نواجه أزمةً  الً  فاملسائل خمتلفة، وعلينا أوّ   
  )53 ( ».من إندونيسيا إىل اجلزائرة، اجلذرية اإلسالمّي
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-%+  

  رـــلوث

واقـع رفْـض   ،  "خطيئـة "ه كان مبثابـة     أنّيرى البابا يوحنا بولس الثاني      
: تجابة لنــداء لـوثر مــن أجـل إصــالح الكنيــسة  االسـ  ،ةالكنيـسة الكاثوليكيّــ 

 عرب مخـسة عـشر عامـاً   ه ملوقف شجاع، توصّل إليه يف مراحل متتابعة،     إنّ
فـأطلق  . يف كونـه بابـا رحّالـة      علـى ذلـك     مـا حيثّـه     وقد وجـد    ،  من التفكري 

ــشأن     ــذا الـــ ــه هبـــ ــصريح لـــ ــم تـــ ــادربورن"يف أهـــ ، يف )PADERBORN" (بـــ
قـد خطـا   ه كـان   أنـّ إالّ. تباع لوثر خالل احتفال مسكوني مع أ    ،  22/6/1996

، )MAYENCE" (مـــاينس"يف مدينـــة يف مناســـبة مماثلـــة، تـــه األوىل خطوَ
ــوم  ــان قــد تكلــّ   : 17/11/1980ي ــا، ك ــاني، بإعجــاب عــن املــصلِح   م يومه األمل

وأفـضت إىل تقـسيم     كانت قد حصلت مـن الطـرفني،         أخطاء   واعرتف بأنّ 
ــان زيارتــه  ت خطــواوكــان قــد خطــا  . يف عهــد اإلصــالحالكنيــسة،  أخــرى إبّ

ــ بــا ورحلتــه إىل أوروخــالل ، 13/12/1983يــوم ة يف رومــا، للكنيــسة اللوثريّ
الــيت حفلــت بــاحلوارات مــع اجلماعــات  ، 1989ة يف حزيــران عــام الــشماليّ
ــ ــذلك، . ةاللوثريّ ــإنّب ــوثر  قــضيّف ــزت بــصورة خاصــة   ة ل إعــادة فحــص  ميّ
  .ن متطلّبنيمع حماوريإعداداً للقاء البابا وقد أجنزت ملسألة، 

  :ضرورة إنصافه
قالــه يف ذاك الــذي دقّــة، بــأكثر النــصوص الً أوّأن نستــشهد جيــدر بنــا 

  :1996، يف شهر حزيران عام "بادربورن"

يتيح لنا الزمان   على وفاته،   أربعمائة ومخسني عاماً    بعد مرور   اليوم،  « 
شخص املصِلح األملاين وعمله،    على حنو أفضل،     ،، أن ندرك  الذي مضى 

ليست أحباث خرباء مهّمني، بروتستانتيني     . أكثر إنصافاً حنوه  نكون  وأن  
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على درجـة    ،صورةوحدها يف تكوين    هي اليت سامهت    وكاثوليكيني،  
 احلـوار بـني     فإنّ. ة مارتن لوثر   لشخصيّ ،من الكمال والوضوح  أكرب  
من أجـل جتـاوز     ة  مسامهة هامّ  قّدم، بدوره،    نيني والكاثوليكيّ اللوثرّي

  .واالقتراب من رؤية مشتركة ،دميةالسجاالت الق
أكثر منها علـى    على الفرد،   الواضح  لوثر بالتركيز   لقد اّتسمت فكرة    

كـان  الذي كان مطلبه،   ، إصالح الكنيسة  إنّ. مقتضيات اجلماعة وجدان  
يف حيـاة   اللذين جيب أن يبدآ     إىل التوبة والتجديد،    نداًء  ة،  يف نّيته األصليّ  

منها تكـرار   ؛إىل االنقسام كانت كثريةدت واألسباب اليت قا .  إنسان كلّ
احلزن الذي كان قد سّبب     هذا األمر   ة،  ِقبل الكنيسة الكاثوليكيّ  الرفض من   

منها إقحام املصاحل    مؤثّرة،   فأعرب عنه بكلماتٍ  للبابا أدريانوس السادس،    
إىل ما  الذي اقتاده   بالذات،  هوى لوثر   ا أيضاً،   هومنة،  ة واالقتصاديّ السياسّي
اً، نقداً جذريّ حىت انتقاد الكنيسة الكاثوليكية     من مقاصده األوىل،    د  هو أبع 

مدعّوون للتوبـة،   نا  ولذا، فكلّ ،  نا أخطاء كلّلقد اقترفنا   . يف بنيتها وعقيدهتا  
 » .وبـصورة متكـررة   ،   دائـمٍ  نا حباجة إىل تنقية الرب لنا على حنوٍ       وكلّ

  )احتفال مسكوين، 22/6/1996بادربورن، أملانيا، (
ــا  ذا االحتفــال املــسكوني،  قبــل هــ  ــا بــولس الثــاني كــان الباب  قــد يوحن

وقد أوضح يف هذه املناسبة أسـباب       ة،  الكنائس الربوتستانتيّ التقى ممثلي   
 اوعلى الرغم ممّ  ة،  الشخصيّعلى الرغم من حدوده     إعجابه بإجناز لوثر،    

  :ال يزال حباجة إىل توضيحكان، يف عقيدته، 

تتيح لنا أن نقّر    د مؤمل ومن خصومات،     من تباع  ذكراه، بعد قرون     إنّ« 
 إصراره على الهـوت     هاالقيمة الكبرية اليت اكتسب   على حنو أوضح،    اليوم،  

 » . روحـي يف الكنيـسة  وعلى ما أراد من جتّدد   املقدسة،  لصيق باألسفار   
  )ةثلي الكنائس الربوتستانتّي، لقاء مع ّمم22/6/1996بادربورن، أملانيا، (
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ة هــو الــذي مل تــتقن الكنيــسة الكاثوليكيّــ     ذات، بالــ  هــذا التجــدّد  وإنّ
الكنيــسة  " البابــا يــرى أنّولــنالحظ هنــا أنّ. اإلصــغاء لنــداء لــوثر بــشأنه 

ــ  أبنــاء"ولــيس االســتجابة للنــداء،  هــي الــيت رفــضت  "ة بالــذاتالكاثوليكيّ
  ".ةالكنيسة الكاثوليكيّ

  :تديّن عميق
املئويــة  الــذكرى ، يف رســالة لــه مبناســبةكــان البابــا يوحنــا بــولس الثــاني

وبنـصيب  ،  "تديّن عميـق  "بـللمصلح  قد أقرّ   ،  1983عام  لوثر،  اخلامسة لوالدة   
  ":ةانقسام الوحدة الكنسيّ"عن تها يف مسؤوليّة الكاثوليكيّسلطات الكنيسة 

ــع، «  ــإنّيف الواق ــود العلمّي ــّصنية  اجله ــستانتّيللمخت ني  الربوت
أفـضت إىل    نتائج أحباثها،    يفعلى نطاق واسع    إذ تتقاطع   ني،  والكاثوليكّي

ـ سياق املعطيات   ولتعقيد  ة لوثر،   لشخصّيأوىف وأوضح   صورة    يف  ةالتارخيّي
القرن السادس  النصف األول من    خالل  والكنيسة،  نطاق اجملتمع والسياسة    

عمق الفكر الديين لدى لوثر،      مقِنع،   برز إىل النور، على حنوٍ    بذلك،  . عشر
 فصم  أنّأيضاً،  وقد اّتضح   . ص األبدي املشحون هبوًى حارق ملسألة اخلال    

ال إىل سوء فهم من قبل رعـاة        فقط،  ال جيوز أن ُينسب     ة  الوحدة الكنسيّ 
ة من ِقبـل    ة احلقيقيّ يف فهم الكاثوليكيّ  وال إىل نقص    ة،  الكاثوليكّيالكنيسة  

 القرارات املثـارة    فإنّ. هلذين العاملني من دور   ا كان   على الرغم ممّ  لوثر،  
اإلميان والتقليـد،   العالقات بني   ففي اجلدل حول    لك،  كانت أعمق من ذ   

لإلميـان املـسيحي،    الصحيح  بشأن التفسري   ة ُتطرح   أسئلة أساسيّ كانت  
وال ميكـن   تقسيم الكنيسة،   وهي أسئلة أفضت نتائجها إىل      وحول تقّبله،   

  .اً ِصرفاًتارخيّياستيعاباً جتاوزها باستيعاهبا 
 مبـارتن لـوثر،     يف ما يتعلق   ،جمهوداً مزدوجاً ولذلك، كان املطلوب    

من املهّم أن نواصل يف      شيء،   وقبل كلّ . وبالبحث عن استعادة الوحدة   
 وحنن مطالبون بالوصول، عرب حبث جمّرد من كلّ       . ة البحث التارخيي  ّيور
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وخاضع فقط للسعي وراء احلقيقة، إىل صورة صـحيحة         حكم مسبق،   
. ليت اخنرطت فيـه   ه أيضاً، وللشخصيات ا   للمصِلح، ولعهد اإلصالح كلّ   

وحيثما شـّوه   . اً كان مرتكبه  وجيب أن ُيعترف باخلطأ، أينما وِجد، وأيّ      
وعلى هذا  . مبعزل عن اجلهة اليت ارتكبته     ،جيب أن يقوَّم  السجال النظر،   

إال ،   قضاةً للتاريخ  خنضع لرغبتنا يف تنصيب أنفسنا    ال حيّق لنا أن     الصعيد،  
يه، هو أن نعرف التاريخ على حنو       الذي يسُعنا أن نبتغ    اهلدف األوحد    أنّ

 نقيـة  خيـضع للت   ا موقفاً ن اّتخاذ فإنّ. أفضل، فنصبح بذلك َمحلة للحقيقة    
وبالتايل هو وحده، يتيح لنا بلوغ فهم مشترك للماضي،         ،  بواسطة احلقيقة 

ولكْن ههنـا   . انطالق مشتركة من أجل احلوار اليوم     العثور على نقاط    
الذي يهتّم   التوضيح التارخيي    إنّ: ةرورّيتكمن النقطة الثانية الض   بالذات،  

ويقوم جيب أن يتزامن مع حوار اإلميان،     داللته حىت اآلن،    تتواصل   ،مباٍض
 ،وهذا احلوار جيد أساسه الـصلب     . هنا واآلن على البحث عن الوحدة،     

أعـين  : يف ما جيمعنا حىت بعد االنفصال     ة،  ة اللوثريّ وفق النصوص اإلجنيليّ  
. وجمامع الكنيسة القدميـة   ملقدس، قوانني اإلميان،    بذلك كلمة الكتاب ا   

 أمانة السر من أجل الوحـدة،       أنّ -ها السيد الكردينال     أيّ -ي ألثق   وإّن
منذ ما قبـل    ،   كبرية يف أملانيا   ستواصل احلوار القائم جبّدية   حتت إدارتك،   

 يف أمانة لإلميان    :سه، يف روح متوافق مع أسّ     اين الثاين ـاتيكڤالـاجملمع  
وهو إميان يتـضمن التوبـة واالسـتعداد التـام           ُوِهبناه كعطّية،    الذي

" فيلربانـدز "رسـالة إىل الكردينـال       (» .لالستيعاب عرب اإلصـغاء   
"WILLEBRANDS"         ،يف الذكرى املئوية اخلامسة لوالدة مارتن لـوثر ،
3/11/1983(  
ــ يف ه نــصّ أســاس، بــسبب املعــايري الــيت يريــد هلــا البابــا أن تُعتمــد     إنّ
ــ الــذي ، "فهــم مــشرتك للماضــي "، يف ســبيل "التوضــيح التــارخيي  "ةعمليّ

ــه يف موقــف    ــه يُ، "تطهــريي"جيــدر انتهاجُ ــصوَّب عــرتف باألخطــاء،  في وت
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جممــل  هــذه الرســالة حتتــوي بــذور  ويــسعُنا أن نقــول إنّ". وجهــة نظرنــا"
ذلـك النــهج  ة،  اخلـاص بفحـص الــضمري يف هنايـة األلفيّـ    ،النـهج الرتبـوي  

د، إذن، أن وهــي تؤكّــ .ملــه إال بعــد ذلــك بعــشر ســنواتالــذي لــن تتّــضح معا
  .اًاً حقّهلذا النهج الرتبوي أصالً مسكونيّ

  :ينتهي مفعول احلُرم الكنسي باملوت
يف شـهر تـشرين الثـاني مـن      قـد أملـح،   يوحنـا بـولس الثـاني     كان البابـا    

إىل األخطاء اليت جيـب االعـرتاف       ،  )MAYENCE" (ماينس"يف  ،  1980عام  
الطــرف الكــاثوليكي يف األحــداث الــيت  الــيت ارتكبــها قــرّ بتلــك وقــد أهبــا، 

  ":ني البائسانقسام املسيحيّ"قادت إىل 

-1510عـام   م فيه مارتن لوثر إىل رومـا،        ر الوقت الذي قدِ   أتذكّ« 
بوصفه ولكن أيضاً،   زعيَمي الرسل، بوصفه حاّجاً،     ليزور ضرَحيي   ،  1511

حنو اإلرث الروحي الذي    يكم  واليوم، وأنا قادم إل   . يبحث ويسأل إنساناً  
يف عـامل   ي، بفضل هذا اللقاء     وإّن.  آيت بوصفي حاّجاً   ،خلّفه مارتن لوثر  

  ]…[. عالمة احتاد يف السر املركزي إلميانناطّ قِدمُت ألُختبّدل، 
أن أعرب لكم عّما يثري مشاعري على حنو        يف بدء حوارنا،    امسحوا يل،   

هذا الـسِّفر   ني،  لة إىل الرومانيّ  أفعل ذلك يف عودة إىل شهادة الرسا      . خاص
: 1522 فقد كتب يقول، عام ؛ بالنسبة إىل مارتن لوثرالذي كان بالغ احلسم   

  ".، وهي زبدة اإلجنيلأسفار العهد اجلديدهذه الرسالة هي حقاً رائعة "
 حباجـة إىل    -نا   كلّ -يسُعنا أن ندرك أننا     ويف خطى رسول األمم،     

على العكـس   ). 23: 2روما  " (ا بعضاً ال نريد أن حياكم بعضن    : "اهتداء
، لقاء  17/11/1980ماينس،   (» .نريد أن نعترف معاً خبطيئتنا    من ذلك،   

  )مع الكنيسة اللوثرية
اً،       نفـسَ  هنا يشبّه البابا احلـاجُّ     وهـو يستـشهد بـنصٍّ كـان      ه بلـوثر حاجـّ

: يف الفـرتة الـيت كـان احلُـرم قـد صـدر حبقّـه              ،  1522قد نشره عـام     املصلِح  
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ــابوي   افــإنّ ــا رب "لقــرار الب ــا الون العاشــر،   ، "اهنــض ي الــذي أصــدره الباب
 فـإنّ ولـذلك،  . 1520يعـود يف الواقـع إىل عـام    والذي أعلن فيه هذا احلُـرم،     

رم، مثلمـا       يعترب أنّيوحنا بولس الثاني البابا   د خاضـعاً للحـُ  لـوثر مل يعـُ
 إنّ": ةبعد تسع سنوات، خالل زيارته للبلدان اإلسـكندنافيّ    سيصرّح بذلك   

  )54 ( ." حُرم ينتهي مفعوله مبوت صاحبهكلّ
ــومبناســـبة زيارتـــه  ــا، للكنيـــسة اللوثريـّ كـــان ، 11/12/1983يف ة يف رومـ

 قـد قـام مببـادرة عرفـان باجلميـل حيـال لـوثر؛            يوحنا بولس الثاني  البابا  
اً كــان لــوثر قــد صــالة مجيلــة جــدّتلــى يف ختــام االحتفــال، فقــد أراد أن تُ

  :يهاكتبها، وقد جاء ف

  أيها الرب،« 
  نصلّي ونبتهل إليك،
  كي تتلطّفني، حنن، اخلطأة املساك

  وتعيد، بقوة روحك،
  الوحدة إىل ما هتّشم،

  .وجتعل منه شيئاًً واحداًع ما تفّرق، وجتم
  ة وحدها،حقيقتك األزلّينلتفت حنو اجعلنا 

  ونتخلّى عن مجيع االنقسامات،
  ، واحد وشعوٌر واحٌدحبيث يقودنا إليك فكٌر

  )55 (» .أنت، الرب يسوع املسيح
 البابــا يوحنــا بــولس الثــاني ال يطلــب الغفــران مــن لــوثر، إنّباختــصار، 

يبحـث  وهـو  .  مفعـول إذ يعتربه خالياً من كلّ   الذي حلّ به،    وال يُلغي احلُرم    
 وقـد   )56". (لـوثر وتبـشريه   اليت طرحهـا    لألسئلة الكثرية   جديد   يموتق"عن  

هــو االعــرتاف هــا وأمهّ ،"التقــويم اجلديــد"ذا هلــقــدّمنا العناصــر األساســية 
مـن  كان انعدام جواب الكاثوليك على نـداء لـوثر          ل   سبب االنقسام األوّ   بأنّ
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وهـو  هـذه،   ، مببادرتـه     البابـا يوحنـا بـولس الثـاني        وإنّ. أجل إصالح الكنيـسة   
أدريـــانوس شـــجاعةٍ بالبابـــا  يـــرتبط يف بابـــا معاصـــر غـــري إيطـــايل،    ل أوّ

، 1522حـاول عـام     غـري إيطـايل مـن عـصر النهـضة،           ابـا   بوهو آخر   السادس،  
وقـد  . على حركة لـوثر   ردّاً  ة يف برنامج إصالحي،     الرومانيّأن يدفع الكنيسة    

يف استـشهد بالبابـا أدريـانوس الـسادس         ،   البابا يوحنا بولس الثاني    رأينا أنّ 
  )57. ("بادربورن"يف خطابه 

أن رمبـا قـد يـسعُه      ؟  املزيـد بـشأن لـوثر     اليـوم   البابا أن يقـول     هل يسعُ   
يف شـهر    قـد قالـه،      الشخصي مـا كـان البابـا بـولس الـسادس          يقول بامسه   

ان    ،الذي كان أكّد  ،  "فيلرباندز"على لسان الكردينال    ،  1970متوز   املـؤمتر  إبـّ
ــوثري  اخلــامس  ــان"يف العــاملي، لالحتــاد الل ــوثر هــو   "أنّ، )EVIAN" (أفي ل

  )59 (".التربيريف ميدان عقيدة املشرتك منا معلّ
 لــوثر هــو أنّبــقــد أقــرّ  يوحنــا بــولس الثــاني البابــا فــإنّيف احلقيقــة، 

شـاء  كما  ،ات كثريةوامتدحها مرّوقد استشهد بنصوصه    ،  "م مشرتك معلّ"
 هــواه الــديين، إنّوقــد قــال . تُعتمــد صــالة للــوثر يف أحــد االحتفــاالت  أن 

ح مــن أجــل إصــال نــداءه بالهــوت لــصيق بالكتــاب املقــدس، وإنّومطالبتــه 
ــ كانــت، الكنيــسة هــا لــوال أنّأن تكــون حامســة، وكــان ميكنــها ة، أمــوراً ربانيّ

بــــسبب انعــــدام اجلــــواب مــــن الكنيــــسة تــــها منــــذ البــــدء، فقــــدت فاعليّ
ــ ــويف الواقــع، . ةالكاثوليكيّ يوحنــا بــولس البابــا أن يقــول ه مــن املمكــن فإنّ

 بنفــسه، مــا كــان البابــا بــولس الــسادس قــد قالــه بواســطة النــاطق الثــاني
فـال خـوف علـى      وخبالف ما حدث لـسلفه،      ". فيلرباندز"الكردينال  بامسه،  
 ألنّة،  بالـضعف إزاء الربوتـستانتيّ     من أن يُتّهم     يوحنا بولس الثاني  البابا  

  .األزمنة قد تبدّلت
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-^+  

  اــــــاملافي

أو بــاألحرى،  مــرتني علــى املافيــا،  يوحنــا بــولس الثــاني ث البابــا حتــدّ
يف املــرة األوىل كانــت : ات الكنيــسة إىل مــسؤوليّوهــو يــشريعلــى املافيــات، 

واملـــرة الثانيـــة يف رومـــا، ، 1983، عـــام )CALABRE" (الكـــاالبري"مقاطعـــة 
ويف مناســبات أخــرى، . 1995أســاقفة جزيــرة صــقلية، عــام عنــدما اســتقبل 

ــه لــصقلية عــام    ــها   ، 1994 وعــام 1993خــالل زيارتَي ــا، ونعت فقــد أدان املافي
الً املواقـف تبـدّ  فأحـدثت هـذه     . دها بالعقاب اإلهلي  وهدّبالعمل الشيطاني،   

وقـد الحـظ اجلميـع هـذا التبـدل،          يف موقف الكنيسة إزاء هـذه الظـاهرة،         
سوف نكتفي هنا باالستشهاد باملـداخلتَني      . مبا فيهم رجال املافيا أنفسهم    

  .دعا فيهما الكنيسة إىل فحص ضمريها وإىل التوبةاللتني 

  :ال تستطيع الكنيسة أن تصمت
م علـــى املافيـــا يف نبـــويّتَني، عنـــدما تكلّـــ  ونـــربةًاســـتخدم البابـــا كلمـــةً

حــول خــالل عظــة دارت  ، 1983يف تــشرين األول ، )COSENZA" (كوســنزا"
  : متمردة الشعب املختار يشبه كرمةًقول ألشعيا، جاء فيه أنّ

أنتجنا، بـدالً   كَم من مثر بّري     لَنشكّل كرمة الرب،    حنن، حنن الذين    « 
ة لكَم من حقد وانتقام ودم مسفوك وسرقة ولـصوصيّ        ! رة الطيبة من اخلم 

 ]…[! وخطف لألشخاص ومظامل وأشـكال مـن العنـف ال حتـصى           
وال يـسعها أن    ال ميكنها أن تصمت،     والكنيسة، يف مواجهة هذه املسائل،      

ني أن  ب على الكنيسة وعلـى املـسيحيّ      يتوّجله  إّن. تظلّ غائبة، أو المبالية   
وعي ولكن أيضاً يف إنشاء األوىل يف فضح هذه املظامل، يف الصفوف يكونوا 
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ه  إنّ ]…[. ةقوي، أخالقي واجتماعي وسياسي، ُيفضي إىل مبادرات عمليّ       
يف واقـع هـذه األرض      أن تنخرط   " كاالبري"ب على الكنيسة يف     ليتوّج

، كي  "كاالبري"أن تساعد الرجال والنساء يف      يتوجب عليها   االجتماعي؛  
شعورهم هم بكرامتهم، شعورهم حبقوقهم وواجباهتم،      شعوريرّسخوا فيهم   

الشعور بالعدالة والتضامن يف العالقات     األخالقي باحترام حقوق اآلخرين،     
الغالية " كاالبري" كرمة الرب هي أرض      فإنّ ]…[. ة واالجتماعية اإلنسانّي

ث كما كانت الكرمة اليت يتحـدّ     ة اهللا،   حمّبعساها تكون حمطّ    . علينا جداً 
  )، عظة6/10/1983، "كوسنزا" (» !لنيب أشعياعنها ا

يوحنــا بــولس الثــاني، ال يف هــذا التحــذير الكتــابي، مل يــستخدم البابــا  
، كما تـسمّى املافيـا      )N'DRANGHETTA" (ندرانغيتا"وال كلمة   ،  "مافيا"كلمة  

املـــسماة " كرمـــة الـــرب"الـــيت أنتجتـــها  قائمـــة الـــشرور  أنّإالّ". كـــاالبري"يف 
دم مـسفوك،   أحقاد، انتقامات،   "": ندرانغيتا"رصد لنشاطات   ، هي   "كاالبري"

  ".خطف بشر، مظامل، وأشكال من العنف ال حتصىات، سرقات، لصوصيّ
  :فحص ضمري شجاع

ســـواء يف إحاالتـــه إىل علـــى وضـــوح أكـــرب،  الـــنص الثـــاني ينطـــوي إنّ
يف حزيــران كــان ذلــك خطابــاً ألقــاه . أو يف دعوتــه ملراجعــة املاضــياملافيــا، 

ــاج مــن صــقلية،   ، 1995عــام  دعــاهم إىل إجــراء فحــص ضــمري،   أمــام حجّ
  :استعداداً لأللفية الثالثة

" رجينتـه غآ"صرخة مـن القلـب يف مدينـة         لئن كنت أطلقت    « 
)AGRIGENTE(  ،   يف الـوادي   الذي أقـيم    االحتفال القرباين   يف ختام

الـيت تزخـر     صقلية،   فألين أدركت أنّ  ،  "وادي رجال املعبد  "املسّمى  
باالهتام  منذ زمان بعيد،     ،يشار إليها  واملوارد واإلميان،    واملوهبةة  انّيباإلنس

كما لو كانت التنظيمات   الرأي العام،   يف قطاعات واسعة من     والشجب،  
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وقد أملت علـّي هـذه      . هي أكثر تعابريها داللة   فيها اليوم،   ة  اإلجرامّي
بب بـس ة لشعبها الـشهري،     واملسيحّية  اإلنسانّيبالصفات  الصرخة ثقيت   

وهو يستحق االحتـرام،    فيه،  الذي ميّيز ما    الغين جداً   التراث احلضاري   
أن تكسر  كثرية، هذه اآلالم اليت مل تستطع       آالم  بسبب ما يعاين اليوم من      

  .إرادة الفداء لديه
  اء،ون األحّبها الصقلّيأّي

ة ومع دنّو األلفيّ   .لتستنهضوا مجيع الطاقات السليمة لديكم    لقد آن األوان    
كـي  فحص ضمري شـجاع،     لإلقدام على   دعوت الكنيسة مراراً    دة،  اجلدي

وأقترح عليكم أن   . صفحة جديدة يف التاريخ    أن تكتبا    اهللا ونعمته  لقوةيتسّنى  
روا بتـصميم،   فعليكم أن تقرّ   .ائي مؤمين صقلية  يا أحبّ تقوموا باألمر نفسه،    

يليـق  وجهاً  جديداً،  أرضكم وجهاً   كي متنحوا    ،يف جمهودكم عدم التراخي   
وهذا ما شـئت أن     . تني، اللتني وَسمتا جزيرتكم   املسيحّيبالثقافة واحلضارة   

اً عن االعتراف   فإن املافيا أنتجها جمتمع عاجز روحيّ     . "آغرجينته"أنادي به يف    
 ،ولذلك، أكرر ما كنت قلته لكـم      .  الذي ينطوي عليه شعب صقلية     ،بالغىن

كـوين مدركـة    .  صـقلية  كوين سعيدة، يا  : "إّبان زياريت األخرية لصقلية   
ستنالني ". إميانك بيسوع املسيح  : لثروتك، وخصوصاً تلك اليت ال تقدَّر بثمن      

 » .ة إذا كانت لك شجاعة الوقوف الواعي مع سيد التاريخ األوحـد           احلرّي
  )، لقاء مع حّجاج صقليني22/6/1995قاعة اللقاءات العامة، (
، الذي Salvatore PAPALARDO(1" (سالفاتوريه باباالردو" الكردينال إنّ

يــشهد بــشأن  ة، بــصراعه الــشجاع مــع املافيــا الــصقليّ  ه أدهــش العــامل كلــّ 

                                                 
، وقد لعب دوراً ناشطاً إبّان انعقاد املؤمتر الكنسي يف شهر تشرين األول "بالرما"هو رئيس أساقفة  1

 )الناشر. (، ويظلّ شخصية رئيسية يف الكنيسة اإليطالية1978عام 
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تواطـؤ  "ه  بأنـّ ، على األقل،     خطأً يسعُنا تسميته   ارتكبت الكنيسة   أنّاملافيا،  
ان انعقـاد     10/4/1985مـن ذلـك أنـه، يـوم         ". ةازدواجيّـ "ي بـه    ، وكأنّ "سليب ، إبـّ

ــة ة، املـــؤمتر الـــوطين للكنيـــسة اإليطاليّـــ  ــا"يف مدينـ ، )LORETTA" (لوريتـ
ــال   ــدّث الكردينـ ــاالردو"حتـ ــفه "بابـ ــقفيّ  ، بوصـ ــة األسـ ة نائـــب رئـــيس اهليئـ

  :ة، بالعبارات التاليةاإليطاليّ

باسـم  م  ه يسعين الـتكلّ   أعتقد أنّ بوصفي أسقفاً من أساقفة إيطاليا،      « 
إذ أعترف  ّب للبشر،   الذي هو صاحل وحم   اجلميع عندما أتوّسل رمحة الرب،      

ـ  باألخطاء اليت قد نكون ارتكبناها حيال العامل،         أن ه يـسعين    وأعتقد أّن
كّمـاً   ما كان بوسـعنا أن نفعلـه،         لكلّأطلب الغفران، باسم كنائسنا،     

باجلرمية  ، طفيفةٍ ق باحنرافاتٍ سواء أكان األمر يتعلّ    ]…[. ونوعاً، ومل نفعله  
هذه دائماً ظـواهر    فأو أيضاً باإلرهاب واملافيا،     املنظمة، بانزياح سياسي،    

فيليق . اليت عّودنا عليها التاريخ احلديث    مبا هو أبعد من املآمت      ُتلزم الكنيسة   
أقلّه السليب،  حىت لو مل تكن إال يف نطاق التواطؤ،         بنا أن نعترف بأخطائنا،     

 » .تهالة ارتكبتها أو أمه   واليت قد تكون اجلماعات الكنسيّ    ة،  أو االزدواجيّ 
)59(  
االعرتاف "ه يشكّل ألنّ ،ية كربى يكتسب أمهّ"باباالردو"ال  نصّ الكردينإنّ

الـيت انتـهت     ة،ة اإليطاليّـ  تاريخ اهليئـة األسـقفيّ    يف جممل   الوحيد،  " باخلطأ
قـد أطلـق توجيهـه    أن يكـون البابـا    قبل  إىل طلب الغفران،    تلقاء نفسها   من  

 ى كـلّ هـي، علـ  و. بعـد مداخلـة البابـا    ،واليت مل جترؤ على تكراره هبذا الشأن،   
يف شهر تشرين الثـاني     ،  "ماريبال"يف  عندما انعقد   ذلك،  مل تعد تفعل    حال،  
والـذي كـان قـد أعلـن        ة،  للكنيـسة اإليطاليّـ   الثالـث   الوطين  املؤمتر  ،  1995عام  
والتقصري، لطلب الغفران بسبب أشكال التواطؤ   مثينةٌفرصةٌ"ه على أنّعنه 
  )60 (".ةاحملبّتربيرها يف ضوء إجنيل ميكن ال اليت 

 Vincenzo(" فنـشنزو فـاجيولو  "كـان املطـران   ، 1982فمنـذ عـام   مـع ذلـك،   
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FAGIOLO(  ،      والـذي  ة،  كردينـاالً يف اإلدارة الرومانيّـ     الذي قُيّض له أن يصبح
قـد  ونائب رئيس هيئة األسـاقفة،      ،  "كاريتاس"كان آنذاك مسؤوالً عن مجعية      

  :إزاء جرائم املافيا" اتهمسؤوليّ"بـة كي تشعر  للكنيسة اإليطاليّوجّه دعوةً

وهي تـستدعي    حّد،   كلّقد جتاوزت    1 جرائم املافيا والكامورا   إنّ« 
ب علـى كنيـسة     يتوّج. عقاب اهللا على مرتكبيها، وتستنهض ضمائرنا     

وأن تبـذل   حيال هذه االغتيـاالت،     تها  أن تشعر مبسؤوليّ  ها،  إيطاليا كلّ 
 الستقباهلا يف   خلزيالشعوُر با  مجاعة من مجاعاهتا،     جهدها كي ُيثقل كلَّ   

فصيلة البشر، ولكـي    بأن يكونوا من    ني ليسوا جديرين    مسيحّي ،حضنها
من وتفرض عليهم وضعاً ُيحرمون فيه      وتفِصلهم عنها،   اً،  تنبذهم أخالقيّ 

صِلحوا باملعارضة والرفض، حىت يُ   جياَبهون، على العكس،    بل   َعون،   كلّ
  )61 (» .أنفسهم بأنفسهم

                                                 
  .هو اسم آخر للمافيا 1
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-&+  

  العنصرية

ــثرياً مــ  ــتكلّك ــا ا ي ــاني  م الباب ــولس الث ــا ب ــصريّ يوحن ــى العن الــيت ة،  عل
ــها حتــت أشــكاهلا املختلفــة،    إىل الفــصل العنــصري  مــن الالســامية  يدين

)APARTHEID(  ،   اهلنـود  إىل التمييز حيال    ة،  الطبقات اهلندوسيّ إىل نظام
قمــع املــواطنني يف مجيــع إىل ة، إىل الــصراعات القبليّــاحلمــر يف أمريكــا، 

  .ىل جتارة الزنوجإالقارات، 
أو ة، ات الكاثوليكيّـ يُقـرّ باملـسؤوليّ   منـها،    واحدة   وهو، يف حديثه عن كلّ    

يف الفــصلَني  علــى ذلــك،  كــثريةًوقــد قــدّمنا أمثلــةً. هــو، أقلّــه، يــشري إليهــا
ــتعلّ ــاليهود وقَني املـ ــا هببـ ــود أمريكـ ــةً  .نـ ــنرى أمثلـ ــرى وسـ ــصلَني  يف أخـ الفـ
مـن جممـل    موقـف   اتّخـاذ   ونفتقـر إىل    . وبتجـارة الزنـوج   قَني برواندا   املتعلّ

ان اتيكــ ـالـ   أنّ ، إالّ ة إزاء ظـاهرة العنـصريّ     ةات الكنيسة الكاثوليكيّ  مسؤوليّ
يف ميـدان املواقـف     اً  اً حقيقيّـ  ذاتيّـ نقـداً    تـشكّل    وثيقـةً ،  1989عـام    ،قد نـشر  
  :ة، عرب التاريخ ويف عامل اليومالعنصريّ
وال ملوقـف   ة،  للعنصرّي هنا استعراض التاريخ الكامل   ليس املقصود   « 

مـن هـذا    بعض النقاط البارزة    ولكن املقصود هو ذكر     الكنيسة حياهلا،   
. ةإزاء ظاهرة العنصريّ  والتأكيد على متاسك تعليم الكنيسة الرمسي       التاريخ،  

وأحياناً ،  ني الكنسيّ هنات بعض املسؤولني   نرمي إىل إخفاء  نا  هذا ال يعين أنّ   
  ]…[. نيني العادّيحّيبعض املسيوكذلك هم، أيضاً تواطئ
ما ة،  ميّيز أيضاً الشعوب وفق معايري دينيّ     املسيحي   الوسيط   صركان الع 
رف اليهـود،   كثرياً ما عَ  وهلذا السبب،   ". كُفّار"ني ويهود و  بني مسيحيّ 

متصلّبني لرفض اإلميان باملسيح،    داخل اجملتمع املسيحي، بوصفهم شهوداً      
  …واّتهامات، وإقصاءات ،مذالّت جسيمة
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اخلامس عشر والسادس عـشر،     ئن كان البّحارة الِعظام يف القرَنني       ل
 لديهم اجلنود والّتجار مل يكن      فإنّة املسبقة،   العنصرّيمنّزهني من األحكام    

ـ   فقد قتلوا ليستوطنوا، وفرضوا     : االحترام نفسه  ة علـى   نظـام العبودّي
ـ   ليستثمروا عملهم،    على الزنوج،    مثّ،  "اهلنود" ة وأخذوا يصوغون نظرّي

  ». ، كي جيدوا ما يّربرهمةعنصرّي
أصدر البابا بـولس  ، 2/6/1537ففي وسرعان ما جاء ردّ فعل البابوات؛  

ن يـدّعون أنّ        ،  "اإلله العليّ "ة  الثالث براءته البابويّ   سـكان   "يفـضح فيهـا مـَ
ـــ  ــد الغربيّ ـــ اهلنـ ــارات اجلنوبيّ ــامَ … ةة والقـ ــب أن يعـ ــهائم جيـ ــري لوا كالبـ غـ

  ]…[. "صراً لفائدتنا وخدمتنا يُستخدموا حوأنالعاقلة، 
حتـى لـو واجـه      كانت توجيهات الكرسـي الرسـويل،       مبثل هذا الوضوح،    

فيمـا بعـد، مـضى البابـا أدريـانوس          . ة مـصاعب فوريّـ    - لألسـف    - تطبيقها
  .عبيداً هنوداًإىل إلقاء احلُرم على مَن ميلكون الثامن 

تــصدّوا  كــانوا قــد ني واملرســلني بعــض الالهــوتيّفــإنّ أخــرى، مــن جهــةٍ
  ]…[. نيليّصللدفاع عن السكان األ

 الــيت كانــت قائمــة بــني أربــاب العمــل ورجــال       الوثيقــةولكــن الــصلة  
مل تـسمح دائمـاً للكنيـسة باتّخـاذ القـرارات           ة،  يف القـارة األمريكيّـ    الكنيسة  
  ]…[. ة املفروضةالرعويّ

ة، واجهـوا  أوثق مع الـسلطات الـسياسيّ  حيثما كان املرسلون يف ارتباط    
ــم مــشروع اهليمنــة لــدى املــستوطنني؛   مزيــد ال بــل اً مــن الــصعوبة يف جلْ

  .سباعتمادهم تفسريات ماكرة للكتاب املقدّشجّعوهم أحياناً، 

إن مل يكن الـسالم،     تعّرض أحياناً للخطر،    ة  يَِّلَب املعارضات القَ  إنّ« 
وُتحـدث أيـضاً،     مشترك يعين اجملتمع برّمتـه،       فأقلّه السعي وراء خريٍ   

  ]…[.  من إثنيات أخرىرعاٍةحياة الكنائس، ويف تقّبل مصاعب يف 



 192

هي حتقيق وحدة اجلنس البـشري يف       ،   ساميةً ة دعوةً فالكنيسة مدعوّ 
ـ  بعيداً عن التباينات اإلثنية والثقافيّ    الً،  ّوذاهتا أ  ة واالجتماعيـة   ة والوطنّي

واليت ألغاهـا   هذه التباينات عينها،    ُبطالن  بالتحديد  كي ُتظهر   وسواها،  
عليهـا   ، للكنيسة من دعوة ورسالة    وما هو حمّدد   ]…[.  املسيح صليب

أن ُتبطلـه اإلخفاقـات      حـال،    ال ميكن، بأيّ   إهلي،    بتكليفٍ حتقيقهما
  .املتكررة، بسبب َبالدات البشر وخطايا أعضائها

  بأنّ ،ب عليهم اإلقرار يف اّتضاع    يتوّجأنفسهم،  ني   املسيحيّ صحيح أنّ 
ملستويات، مل يسلكوا دائماً سـلوكاً      ، من مجيع ا   بعض أعضاء الكنيسة  

  .عرب التاريخالصعيد،  تماسكاً على هذام
حتاول أن حتـتفظ    ة،   الكنيسة، يف استنكاراهتا للعنصريّ    فإنّمع ذلك،   

  …ههنا، دون شّك، تكمن أصالتها. وقف إجنيلي حيال اجلميعمب
حـىت داخـل    ة،  ات العنصريّ تسعى الكنيسة خصوصاً إىل تغيري الذهنيّ     

ات أعـضائها اخلاطئـة،     وعلى الرغم من حمدوديّ    ]…[. ا اخلاصة مجاعاهت
ة املسيح علـى    ما أُقيمت شاهدة على حمبّ    ها إنّ فهي تدرك أنّ  أمس واليوم،   

الكنيـسة يف مواجهـة      (» .عالمة وأداة لوحدة اجلنس البشري    األرض،  
  ")عدالة وسالم"، وثيقة اللجنة البابوية العنصرية من أجل جمتمع أكثر أخّوة

 خطـاب  هو الوحيد الـذي مل جنـد بـشأنه أيّ    هذا الفصل    د قلنا إنّ  لق
ولكنّا عثرنا على خطاب مجيـل      . اً صرحياً مباشر للبابا، حيتوي نقداً ذاتيّ    

  .واضحاً يف السياق الذي أُلقي فيهاً غري مباشر، حيتوي نقداً ذاتيّجداً، 
ــول عــام    ــات ا   ، 1987يف شــهر أيل ــارة للوالي ــا يقــوم بزي ــان الباب ملتحــدة، إذ ك

الكاثوليـــك الزنـــوج  ، )NEW ORLEANS ("نيـــو أورليـــانز "التقـــى يف مدينـــة  
 ،)Joseph LAWSON HOWZE" (جوزيف لوسـن هـوز  "وكان األسقف . نياألمريكيّ

وهـــو األســـقف  - بواليـــة لويزيانـــا) BILOXI(" بيلوكـــسي"أســـقف مدينـــة 
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ــالزجنــي الوحيــد علــى رأس أبرشــيّ  ــة عــشرة أســاقفة  (-ة ة أمريكيّ  كــان مثّ
، )لقـب أسـقف مـساعد   هم كانوا حيملـون فقـط      ولكنّزنوج يف تلك الفرتة،     

ــدّ أنّ  ــد أك ــصريّ "ق ــسة العن ــضاً، ة يف الكني ــام يف   أي حتــول دون التطــور الت
 الزجنـي يواجـه املـصاعب يف االنتمـاء          وأضـاف أنّ  ". ة لزعامة زجنيّـ   داخلها

ــ ة بيّــو أوركنيــسة بيــضاء، "هــا تبــدو لــه وكأهنــاة، ألنّإىل الكنيــسة الكاثوليكيّ
عـن تراثـه العرقـي،    يتخلّـى  "، وهو خيشى، إذا ما التحق هبا، أن      "ةوأمريكيّ

ــعبه  ــاتٍ ) 62". (وعـــن شـ ــا بكلمـ ــه البابـ ــارّة، فأجابـ ــذا   حـ ــشاعر هـ أهلبـــت مـ
هــا نقــد ذاتــيّ هــام بــشأن مــسامعه علــى أنّاجلمهــور مــن الزنــوج، ودوّت يف 

  :ةماضٍ وحاضر ملتبسَني يف ميدان العنصريّ

وال كنيـسة   وال كنيـسة بيـضاء،       كنيسة سوداء،    ليس هناك ال  « 
بيت يسوع املسيح الوحيدة،    كنيسة  وجيب أن يقوم يف     بل هناك،   . ةأمريكّي

نيـو   (» .ني، وجلميع الثقافات ومجيع األعـراق     للبيض والسود واألمريكيّ  
  )لقاء مع اجلماعة السوداء يف الواليات املتحدة، 12/9/1987أورليانز، 

 يوحنــا بــولس الثــاني البابــا إنّ: تغفار، مــصاحلةاســإقــرار باألخطــاء، 
هج نـ بـذلك ال يف نطاق العالقات بني األعراق والثقافة،       حياول أن ينهض،    

ويف أثنــاء هــذا . يف امليــدان املــسكونيالــذي حــاول تطبيقــه الرتبــوي ذاتــه، 
االبتـهال إىل  قـد طلـب مـن حمدّثيـه     بالـذات، كـان البابـا    اللقاء األمريكي   

يف الغفـران واملـصاحلة مـع مجيـع أقـوام           إهلامنـا الرغبـة      كي يواصل "اهلل،  
ــذين يُ  ة، هــذه األمّــ  ــى مــع ال ــرحت ــاً،  نك ــيكم ظلم املمارســة الكاملــة  ون عل

ــة ذاهتــا،   ". ةحلقــوقكم اإلنــسانيّ  يف شــهر أيــار عــام  وسيــستعيد هــذه احلجّ
يف مــا عُهــد عنــه مــن مواقــف ال  بزامبيــا، ) LUSAKA" (لوســاكا"يف ، 1989

  ):APARTHEID(ضد نظام الفصل العنصري  تعَدّ وال حتصى،

حتّدي بناء جمتمـع،    فأنتم تواجهون   ،  اأفريقيبوصفكم أّمة قُدوة يف     « 
. ة عرقيّ  جمموعةٍ كلّفون  تقام فيه عالقات متناسقة بني األشخاص الذين يؤلّ       
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 املتواصلة لتطوير احلوار البّناء بـني األطـراف          هذا األمر، وجهودكم   إنّ
 إنّ. رّدكم على نظام الفصل العنصري غري املقبول      كّال  جيب أن يش  ة،  املعنّي

بل جيب تشجيع احللـول الـيت        ،ة مدانة، ولكن اإلدانة ال تكفي     العنصرّي
لوساكا، زامبيـا، يف     (» .اخلوف، وإىل بلوغ املصاحلة   تؤدي إىل استبعاد    

  )خطاب البابا حلظة وصوله إىل املطار، 2/5/1989
ــسم ة يف امليــدان املــسكوني، نــصريّالع االعــرتاف باخلطايــا بــشأن  إنّ يتّ
 مـن مباشـرة، وهـو أقـلّ اهتمامـاً      مبزيـدٍ  حال،   ة، أو، على كلّ    من قوّ  مبزيدٍ

ة للجمعيّـ ة   الوثيقـة اخلتاميّـ    فـإنّ . باهلاجس الـدفاعي  بربط النقد الذاتي    
ــسكونيّ ــاملـ ــدة يف ة العامليـّ ــيول"ة املنعقـ ــى  )12/3/1992-5 ("سـ ــوي، علـ ، حتتـ

ــنُقم : "أكيــدهــذا التســبيل املثــال،   ــا،  حتالفــاً لِ املتفــاوت كــي نقــرّ بتواطئن
وكـي  ة الـيت ختـرتق الكنيـسة واجملتمـع علـى الـسواء،              مع العنصريّ الوعي،  

  )63". (نتوب عنها
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-*+  

 RUWANDA رواندا

 ال يوحنـا بـولس الثـاني    البابـا   يقدّم الـدليل علـى أنّ     " رواندا" مثال   إنّ
ويف مجلــة . حلاضــر أيــضاًولكــن بأخطــاء ابأخطــاء املاضــي وحــسب، يُقــرّ 

ــبَاملــداخالت الــيت كرّســها البابــا هلــذه احلــرب القَ   ة الــيت اجتاحــت هــذا  ليّ
يـوم األحـد مـن    األوىل صـالة   : ةالبلد، اخرتنا اثنتني، ومهـا أكثرهـا دراميّـ        

والثانيـة  ة،  ة الكاثوليـك يف اإلبـادة اجلماعيّـ       يقرّ فيهـا مبـسؤوليّ    ،  1994عام  
 الكاثوليــك املــسؤولني عــن اجملــزرة، إىل يــدعو فيهــا، 1996رســالة مــن عــام 

  .قبول مثوهلم أمام احملاكم

  :ة جرائمهممسؤوليّتحمّلوا يتوجب عليهم مجيعاً أن يس
ــ،  قائمــةٍات الكاثوليــك يف جمــزرةٍأن يفــضح البابــا مــسؤوليّ اً ذلــك حقّ

  :موقف تارخيي جديد

هـم  يؤسفين أن يكون من الكاثوليـك َمـن         ،  ةٌ حقيقيّ هناك إبادةٌ « 
وأوّد مـن  أنا أقف مع هـذا الـشعب احملتـضر،         . ولون عنها أيضاً  مسؤ

ضـمري مجيـع الـذين خيطّطـون هـذه اجملـازر            جديد، أن أستنهض    
هـم  سـوف يـؤّدون كلّ    ! اويـة اهلالبلـد يف    إهنم ُيلقـون    . وينفّذوهنا

 اهللا  إنّ!  كفانـا دمـاءً    .أمام التاريخ وأمـام اهللا    احلساب عن جرائمهم،    
يقظـة  بدعم مـن البلـدان الـصديقة،        ندا،  من مجيع سكان روا   ع  يتوقّ

صـالة يـوم األحـد       (» .وشجاعة للتآخي شجاعة للغفران،   : ةأخالقّي
 ،"GEMELLI" "مجيلـي "يف مـشفى الـدكتور      ُسّجلت  ،  15/5/1994

  )اتيكانـڤـمن راديو اليعاجل، وأُعيد بثّها حيث كان البابا 
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ــسابق،  ــسيحيّ  يف الـ ــاك مـ ــان هنـ ــستنكرون  كـ ــون يـ ــة"ون منعزلـ  "خطيئـ
 كـان وحـده     BERNANOS(1" (برنـانوس "مـثالً،   : ة برمّتها كاثوليكيّمجاعات  

ــن  ــدور اســتنكر مَ ــالــذي لعبتــه الكنيــسة يف احلــرب   ال . ةة اإلســبانيّاألهليّ
 البابـا هـو الـذي يقـوم         األزمنـة، يف أنّ   ويسعُنا أن نرى عالمة من عالمات       

ــة اليــوم  ــذلــك احلمايــة للجماعــات الكاثو وقــد يــوفّر  . هبــذه املهمّ يف ة ليكيّ
ــسرعة فائقــة،    ، اأفريقيــ ــزال   الــيت منــت ب ــا   والــيت مــا ت ــشكو مــن طابعه ت

  .ما أيضاً من طابعها املسيحي السطحيوربّ اهلزيل، فريقياأل
اً مـع مأسـاة     يلـتحم شخـصيّ   يف هذه الكلمـات،      البابا،   نا نشعر أنّ   أنّ إالّ
كــان  يف املــشفى، يف يــومٍ مــن ســريره  فهــو يطلــق هــذه الرســالة    : روانــدا

برناجمــه مــن أجــل اليوبيــل  ة فــرتض فيــه أن يقــدّم للكنيــسة الكاثوليكيّــ يُ
للمرة اضطرّ أن يعود،    ،  29/4ويف أعقاب سقوطه بتاريخ     . 2000الكبري عام   

صالً ، حيــــث وضــــعوا لــــه مفــــ"مجيلــــي"الــــسادسة، إىل مــــشفى الــــدكتور 
 عـدد   فاضـطره هـذا احلـادث الطـارئ إللغـاء          ،اً يف الورك األمين   اصطناعيّ
 أيـار،  10 إىل 8دعـا إليـه مـن    بينها املؤمتر االستثنائي الذي    ده،  من مواعي 

وكــان، إعــداداً هلــذا املــؤمتر، قــد   .  حزيــران14 و 13يف والــذي عُقــد أخــرياً  
أرسل إىل الكرادلة الوثيقة املذكِّرة، اليت كنّا قـد حتـدثنا عنـها يف الفـصل              

الـضمري  فحص  وكانت هذه الوثيقة تطرح فكرة      . لالثامن من القسم األوّ   
ـــ ـــيف هنايــــة األلفيـّ وإذ بأخطــــاء  ؛ة للكنيــــسةة، حــــول األخطــــاء التارخييـّ

يـضفي دمـاً نـديّاً إىل        ماثِـل،    ة املـشهد، يف عنـفٍ     احلاضر تقفز إىل مقدمّـ    
ويكـون  هـذا التحـدي اجلديـد،    فيقبل البابـا، علـى الفـور،    . القائمة املرعبة 

  .بذلك رائداً يف تقديم القدوة
  :واإىل الكاثوليك الذين أخطأ

مـن  علـى أكثـر مـن مليـون إنـسان،      ة اإلبـادة  وأتـت عمليّـ  مـضى عامـان،   
ــهم      ــدا، بين ــون روان ــة ماليــني يقطن وقــد . مــن الكاثوليــك % 45أصــل مثاني

                                                 
 )1948-1889 (كاتب فرنسي مسيحي شهري 1
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كهنـة والراهبـات ومدرّسـي    أُحصي بني القتلى ثالثة أساقفة ومئات مـن ال   
 - وقد جرت اجملازر الكربى   !  ربع الكهنة قد قُتلوا    ها إنّ . التعليم املسيحي 

فتحوّلــــت إىل مــــساخل لألبريــــاء، كمــــا قــــال   يف الكنــــائس، -يف الغالــــب 
" جيـــزيين "يف مدينـــة  ، 26/6/1994يـــوم  يائـــساً،  " أتـــشيغاراي "الكردينـــال 

)GISENYI( ــا إىل هنـــاك ــدَه البابـ ــة  . ، وقـــد أوفـ ــان بعـــض الكهنـ ــاً، كـ أحيانـ
رى، وأحيانـاً أخـ   . هم كانوا يعارضون اجملـازر    ، ألنّ والراهبات يف عداد القتلى   

يف  بعـض رجـال الكنيـسة كـانوا          ة هذه اجملـازر؛ بـل إنّ      حتمّلوا هم مسؤوليّ  
ولقـد  . ة من أجـل روانـدا     ة الدوليّ املطلوبني من قِبل احملكمة اجلزائيّ    عداد  

ــر يف هــؤالء أيــضاً،     ــا يفكّ عنــدما نــشر رســالته، عــشية الــذكرى    كــان الباب
  ):6/4/1994(الثانية لبدء أعمال اإلبادة 

األساقفة  ال سيما املأساة،   ضحايا هذه    أمام ذكرى مجيع  أحنين أيضاً   « 
  .والرعاة وسائر مؤمين الكنيسة، سائالً الرب أن يغمرهم برمحته

 بلدكم عن طرق للمـصاحلة والـسالم،        يف الوقت الذي يبحث فيه    
ففيـه  . يف املسيح   جديدٍ  على اكتشاف رجاءٍ   ع حبرارة مجيع أبنائه   أشّج

ويف  ،فهو يغفـر للجميـع     غري احملدودة،    رمحة اهللا  كماهلا،   تتجلّى، بكلّ 
أساقفة وكهنة ورهباناً وراهبات    كم،  وأدعوكم كلّ  ]…[. مجيع الظروف 

 كي تتوّجهوا حنو اهللا بقلبٍ    ة،  على اختالف أصولكم العرقيّ   ني،  وعلمانّي
  ]…[. وكي تغفروا وتتصاحلوا، صادٍق
سي أن حتكم   فمن واجبها األسا  :  الدولة تواجه حتّدياً كبرياً وصعباً     إنّ

جيـب أن يتالزمـا،      العدل واحلقيقة    أنّوأوّد أن أضيف    . باحلق للجميع 
يف املأساة الـيت    ات،  عندما يكون املطلوب تسليط الضوء على املسؤوليّ      

  ]…[. عرفها بلدكم
إىل األسرى الكثريين الـذين ينتظـرون        خاص،   أمضي بفكري، على حنوٍ   

والذين ينتظرون  تهم أو ممتلكاهتم،    وإىل أولئك الذين فقدوا مجيع أحبّ     حماكمتهم،  
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أولئك الكـثريين الكـثريين الـذين       ُحكماً عادالً، وإىل الجئي الداخل، وإىل       
  ]…[.  وكرامةينتظرون وراء احلدود، أن ُتتاح هلم العودة إىل البلد يف أماٍن

عـن أخطـاء    ال ميكن اعتبارها مسؤولة      الكنيسة، بوصفها كنيسة،     إنّ
سوف يؤّدون حساباً عـن      ؛لشريعة اإلجنيل خالفاً  ا  الذين تصّرفو أعضائها،  

ات  الذين أخطأوا خالل عمليّ    ،مجيع أعضاء الكنيسة  ب على   ويتوّج. أفعاهلم
نتائج األفعال اليت ارتكبوها ضد اهللا وضد       ّملوا يف شجاعة،    حأن يت اإلبادة،  
  )20/3/1996رسالة إىل رئيس جملس أساقفة رواندا، يف  (» .القريب

عــن  قــد حتــدّث، يف مناســبات أخــرى، وحنــا بــولس الثــانييكــان البابــا 
ه، يف  ولكنّـ . ة بعـض الكاثوليـك أيـضاً عنـها        ، وأقـرّ مبـسؤوليّ    ات اإلبـادة  عمليّ

" الـذين أخطـأوا    "فيـأمر الكاثوليـك   : ميضي إىل أبعد مـن ذلـك      هذه املرّة،   
 ال ميكـن    ،"الكنيسة، بوصفها كنيـسة    "أنّ ويؤكّدبعدم التهرّب من العدالة،     

ممارســـة "ويطالـــب الدولـــة بــــ رهـــا مـــسؤولة عـــن أخطـــاء أعـــضائها،اعتبا
  ".العدالة حيال اجلميع

مـن جهـة أوىل،     : هذه التأكيدات كانت علـى درجـة عظيمـة مـن اجلـرأة            
فــبني ( اجلــرح علــىبــسبب الــشجاعة الــيت كــان البابــا يــضع فيهــا إصــبعه 

جهـة  ، ومـن    )كهنة كـانوا قـد هربـوا خـارج بلـدهم          بعملية اإلبادة،   املتّهمني  
ــة،  ــه كانــت تعــارض سياســة النظــام   ألنّثاني ــإنّ.  أقوال ــة إىل  دعــوة ف الدول

ة كــان يعــين إقامــة احملــاكم الــيت كانــت اجلبهــة الوطنيّــ   ممارســة العدالــة، 
ــ الـــيت أمـــسكت ، "التوتـــسي"العـــسكري لقبيلـــة وهـــي االمتـــداد (ة الروانديـّ

 يف حــنيري مــسمّى، غــ تُرجئهــا إىل أمــدٍ) 1994منــذ شــهر متــوز بالــسلطة 
  .ينتظرون يف السجون تقرير مصريهم ، سجني تقريباًمخسون ألفكان 

ــ الدعايــة فــإنّمــع ذلــك،  بــدعم النظــام كانــت تــتّهم الكنيــسة ة الرمسيّ
ــان  ، الــسابق ــراد قبائــل  حتــت ســيطرة  الــذي ك ــو"أف ــل ، )HUTUS" (اهلوت ب

ــلــه خــالل مبــساندهتا  يتّخــذ التمييــز ففــي هــذه الظــروف، . ة اإلبــادةعمليّ
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عمّا فعله األفراد،   فالكنيسة ليست مسؤولة    :  قيمته كلّه البابا،   الذي أقام 
  .أن خيضعوا للمحاكمةوعليهم، بالتايل، 

حتريضات البابـا ودعوتـه     أن حتمله   املعنى الذي كان ميكن      ولكنْ ما هو  
 زلزلَتـها   ةجلماعـة كاثوليكيّـ    يظـلّ مرجعـاً       صوته صحيح أنّ إىل املصاحلة؟   

ــنْ مأســاة هبــذا احلجــم   ــدرك    مــا ، ولك ــوني أن ي ــا بول  شــؤون مــنعــسى باب
وحتــى أنــتم لــيس ، ومــا مــن أحــد يــستطيع أن يفهــم ،أنــا ال أفهــم"روانــدا؟ 
، "أتـشيغاراي "، هذا مـا قالـه الكردينـال         "ما انتهيتم إليه  أن تفهموا   بوسعكم  

مل تغِب األصـوات    ولكن، حلسن احلظ،    . سابقاًيف الظروف اليت أشرنا إليها      
 ؛مع صوت البابـا   وهي يف انسجام تام     ارتفعت عالياً،   اليت  يف رواندا بالذات،    

وقــد وجّــه رســالة ، )BUTARE" (بوتــاره"وكــان أقواهــا صــوت أســقف مدينــة 
  :األوىل لبدء أعمال اإلبادةة نشرها يف الذكرى السنويّ، إىل شعبه

 مـن   ]…[.  والسم ابنه يـسوع املـسيح      بة عاٍر هللا  جملَلقد كّنا   « 
ون اضطهدوا جرياهنم، وهم إخوة مسيحيّ    . ذّبوابل عَ ني َمن قَتلوا،    املسيحّي
 بسبب ما هم    ولكن فقط  خطأ حبقّهم،    أّيارتكبوا  دون أن يكونوا    ،  مثلنا

علـى  ني تطـاولوا    بعض املسيحيّ  ]…[. هم هكذا خلقهم اهللا   ألّنعليه،  
، وقبل  من كامل ثياهبم  الكثريين  هم جّردوا   إذ أنّ ُحرمة الشخص البشري،    

واغتـصبوا الفتيـات    أخـضعوهم للتعـذيب،      يف سادّية، أن يقتلوهم   
مـن مالبـسهم،    وجّردوهم   دومنا قبور،    وتركوا ضحاياهم هات،  واألّم

امتنعـت عـن    فما ِمن قبيلة     ]…[. يف أعقاب اهلاربني  وأطلقوا كالهبم   
ها تنافست مجيعـاً يف     إّنويسُعنا القول   يف هذه اإلبادة،    فظائع  الارتكاب  
  )65 (» .الوحشية
 أسـقف   ذلـك بـأنّ   . هذا الذي تال أعمـال اإلبـادة      م غري   أحكاأيضاً  لدينا  

 يف وهــو أعلــى املــسؤولني يف الكنيــسة الكاثوليكيــة، )KABGAYI" (كبغـايي "
ــدا،  ــساً  روانـ ــان رئيـ ــا  إذ كـ ــاقفة فيهـ ــة األسـ ــان   ( هليئـ ــاره الطرفـ ــد اختـ وقـ
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كان قد قال منذ بدء     ،  )املتصارعان وسيطاً بينهما يف مفاوضات املصاحلة     
  :اً قليلة قُبيل قتله هو بالذاتاماجملازر، وأيّ

مـن انتـشار     هذه اجملازر، وقد أتت بعد أربعة وتسعني عامـاً           إنّ« 
كهنة أبرشّييت   العديد من    فإنّ. ة يف رواندا، قد برهنت على فشِلنا      املسيحّي

سواطريهم، ويدّمرون  ُيشِهرون  بأعداد كبرية،   أبناء كنائسهم،   شاهدوا  قد  
 الناس مل يتمثّلوا القـيم      فإنّ: حلقيقة املريعة تلك هي ا  . حىت أماكن العبادة  

نـا  إّن ]…[. ب علينا أن نعاود التبشري بأساليب جديـدة       يتوّج. ةاملسيحّي
لقد شاهدنا عمادات   . نا ارتكبنا خطأ ممارسة التبشري اجلماهريي     نكتشف أنّ 

  )66( » . القليل من التغيري يف أسلوب احلياةولكّنا مل نشهد إالّكثرية، 
نبـتَ مِـن   عمل مفـاجئ،    ها  لبابا ينظر إىل هذه اإلبادة على أنّ      مل يكن ا  

ــه،  . ال شـــيء ــان زيارتـ " بورونـــدي"إىل ، 1990يف شـــهر أيلـــول فقـــد كـــان إبـّ
)BURUNDI (روانـــدا"و) "RUWANDA( مســـع الكـــثري عـــن كمـــون مأســـاة ،

ــ قــد  ،"التوتــسي"ون مــن قبيلــة وكــان الالجئــون الروانــديّ . ةاحلــروب القبليّ
انتمـاء مجيـع   يفضحون فيـه واقـع   إىل روما، قبل سفره، اءً إليه ند وجّهوا  

وبروز متييز عنصري شديد، داخل الكنيسة،      ،  "اهلوتو"إىل قبيلة   األساقفة  
، )KIGALI" (كيغـايل "مدينـة   " اسـتاد "ويف  . ةة السياسيّ متالزم مع العنصريّ  

الـذي ضـاع يف زمحـة      كان الـشبّان قـد طرحـوا عليـه هـذا الـسؤال املـزعج،                
ة يف روانـدا متفـشّية      هـل تـدري أن العنـصريّ      : " املطروحـة الراهنـة    األسئلة

  :وكان البابا قد أجاهبم بالنربة ذاهتا" داخل الكنيسة بالذات؟
 ذلـك   ألنّة هي يف تعاُرض مع رسالة املسيح،         األفكار العنصريّ  إنّ« 

ليس هو فقط اإلنسان الذي ينتمي      مبحّبته،  القريب الذي يطالبين املسيح     
 ما هو كـلّ    قرييب إنّ  إنّ. االجتماعي، وإىل ديانيت أو إىل أّميت      إىل فريقي 

  )67 (» . ألتقيه يف طريقيإنساٍن
ــدا،     ــة شــاملة ألحــداث روان ــة رؤي مجعــت يف آنٍ واحــدٍ بــني فظــائع    مثّ
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يف إحدى أصعب الفرتات، املطـران      ،وقد قدّمها ة،  اإلبادة وشهادات مسيحيّ  
اً يف  الـذي كـان سـفرياً بابويّـ    ،)Giuseppe BERTELLO" (جيوسـيبّي برتيلـو  "
  :1991منذ عام ) KIGALI" (كيغايل"

حـدث  فلقد  : ةأساليبنا التبشرييّ ب علينا إعادة النظر يف      ما يترتّ رّب« 
  .سندرس هذه املسألة. ما كان مفرطاًرّب، انفجار يف االهتداءات

، خـالل   "هاأمل اخترق الكنيسة كلّ   " يف اجملازر،    ني اشتراك املسيحيّ  إنّ
كما ،  6/4/1994وليس يف   اليت بدأت منذ سنوات،     ة،  احلرب األهليّ هذه  

نـا شـاهدنا أحـداثاً      أيضاً، أنّ أن ننسى   ولكْن ال حيّق لنا     . يظّن اجلميع 
والعكـس  ،  "التوتسي"َمن أنقذوا أناساً من     " اهلوتو"فهناك ِمن   : ةبطولّي

. ةعن املصاحلة والوحدة الوطنيّ   مل نكّف يوماً عن التحّدث      … بالعكس
ـ  يف مدارس    التوّترات بني العرقَني     ولكْن ِمن احملّتم أنّ    ة، التنشئة الكهنوتّي

  )68 (» .كانت ملموسة
، وهــو Hyacinthe THIANDOUM(1" (هياســانث ثيانــدوم " الكردينــال إنّ

ــدقـــد أطلـــق نقـــ ، )1994 (فريقـــيمقـــرِّر اجملمـــع األ ــارماً اً ذاتيـّ حـــول اً صـ
وكـان  . اأفريقيـ ة يف تبـشري     س احملليّـ  والكنائاملرسَلون  الطريقة اليت اتّبعها    

  :ذلك بالتحديد، بسبب أحداث رواندا وبوروندي

ة من  أعلى نسبة مئويّ  اللذان حيتويان   ،  اأفريقيهذان البلدان مها، يف     « 
اإلميان املـسيحي   ما هو منط    : حنن آباء اجملمع  ولقد تساءلنا،   . الكاثوليك

اإلنـسان  بشري ال يبّدل    إن كان الت  اً،  حقّالبلدين؟  يف هذين   الذي تغلغل   
 تقييم الذات وتقييم    أي طريقةَ القلوب واألدمغة،    يف العمق،    ، يغّير حبيث

إىل العدم يف   هباًء، وسُتفضي    مجيع جهودنا تكون قد ذهبت       فإنّالعامل،  
  )69 (» .حلظة

                                                 
  .سنغالهو رئيس أساقفة داكار يف ال 1
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-(+  

  االنشقاق الشرقي

ــا يوحنـــا بـــولس الثـــاني إنّ ولقـــد خـــصّ  ، خيفـــق يف الـــشرق قلـــب البابـ
 ةسنُديل بأربع .  وتواتراً حرارةً بأكثر دعواته إىل التوبة،      عن الشرق االنفصال  

اثنـــان منـــها : تلفّـــظ هبـــا خـــالل الـــسنوات اخلمـــس األخـــرية نـــصوص لـــه، 
مثّـة  . ةوهي براءاتـه ورسـائله الرسـوليّ      كبرية،  ة  ذات أمهيّ من وثائق   مستمدّان  
 صــدر عــن البابــا يوحنــا بــولس الثــاني ورد يف تــصريح مــشرتك، نــصّ آخــر 

والرابــــع . )BARTHOLOMEOS" (برثولوميــــوس"ة بطريــــرك القــــسطنطينيّو
عـام  ة يف بولونيـا،     أثناء احتفال مسكوني، أقيم يف كنيـسة أرثوذكـسيّ        نطق به   

ه أقـدمها، وهـو حيتـوي بـذور         ، ألنـّ  ةوقد يكون هذا األخري أكثرها أمهيّ     . 1991
  .مجيع النصوص التالية

ــ ــوإنّ أكثرهــا تــواتراً يف اخلطايــا أن يكــون هــذا االعــرتاف ب ذو داللــة ه لَ
مـصاعب االحتـاد مـع    البابـا يـدرك    فذلك يشري إىل أنّ   : السنوات األخرية 

بعــد ســقوط األنظمــة   الــذي حــدث  يف أعقــاب انقطــاع احلــوار   الــشرق، 
. بذاك الذي قاله يف بولونيـا    نا للنصوص   سوف نبدأ، إذن، عرضَ   . ةالشيوعيّ
 ثالث عشرة سنة لبابويّته،     ، كان، طوال  يوحنا بولس الثاني   البابا   ذلك أنّ 

  :بقرب االحتاد مع الشرقثقة قد أبدى 

علـى  أن يكون هلا معىن اللقـاء       ريد  أ الزيارة اليت أقوم هبا اليوم،       إنّ« 
من كَم  لَولكي نسري معاً حنو الوحدة الكاملة،        ، املشتركة ةالرسولّيالطريق  

كيف . لثانيةاة  خالل األلفيّ خصوصاً  جراحاً،  حمزنة سّببت   ة  ظروف تارخييّ 
  »  جديد؟كي ينهض قريباً عهٌدعن رجائنا القوي باهللا، لنا أال نعّبر 

 إذ كــان يقــوم، 1979البابــا يف شــهر تــشرين الثــاني عــام  هــذا مــا قالــه  
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" لدميرتيـــــوس األوّ"لبطريـــــرك القـــــسطنطينية يف اســـــطنبول، ، بزيـــــارة
)DIMITRIOS I .( ــ، ومــع املــصاعب الــيت بــرزت يــار إثــر اهنع، خبــالف املتوقّ

مل  طريق االحتـاد     أدرك البابا يوحنا بولس الثاني أنّ     ة،  األنظمة الشيوعيّ 
  .بالتوبة أو بالغفران املتبادلإال إذا مرّ  ،يعُد ممكناً

  :نا ارتكبنا أخطاءًكلّ
ــة،   صــحيح أنّ ــا هــي املهِمّ ــه ولكــنّ املكــان الــذي   الكلمــات هن ، نُطقــت في

يف نــا يف بولونيــا، إنّ: ةليــست خاليــة مــن الداللــوالــذي اخــتريت مــن أجلــه، 
ــ ــستوك"ة كاتدرائيـّ ــسيّ) BIALYSTOK(" بياليـ ــضعة  ة، األرثوذكـ ــد بـ ــى بعـ علـ

فخــالل ). BIELORUSSIE" (روســيا البيــضاء "كيلــومرتات مــن احلــدود مــع    
وخـصوصاً  وأبـادوا سـكاهنا،     املدينـة،   قد دمّروا   كان النازيّون   احلرب األخرية،   

جعلـت احلكـم    ة،  حـروب مـسيحيّ    ه مكان نشبت فيه، طـوال قـرون،       إنّ: اليهود
وفـق مـا كانــت   ة، ة والـسيطرة األرثوذكــسيّ الــسيطرة الكاثوليكيّـ تتناوبـه  فيهـا  

ــة ــيا  ختــــضع  املنطقــ ــرة روســ ــا أو لقياصــ ــوك بولونيــ ــ. مللــ ـ ــة أمـّ ا الكاتدرائيــ
الــذي االحتفــال الــديين املــسكوني،  اخــتريت ليُقــام فيهــا  ة الــيت األرثوذكــسيّ

يّدت       فقـد ك  نطق خاللـه البابـا بتـصرحيه،         ة يف مكـان الكاتدرائيّـ    انـت قـد شـُ
اليت كـان احلكـم القيـصري قـد         ذات الطقس الشرقي،    ة السابقة،   الكاثوليكيّ

  )70 (» .دمّرها يف القرن األخري
يف العديـد  ة،  يف احتفاالت مسكونيّ   لقد شارك البابا يوحنا بولس الثاني     

يف رومـا   ة  يف معابـد لوثريّـ    : ة أخـرى  جلماعـات مـسيحيّ   من الكنائس التابعة    
ــوســالزبورغ،  ــار األرثوذكــسيّ يف كاتدرائيّ ــدرائيّة يف اســطنبول، ة الفن ات يف كات

ــ ــانرتبري"يف ة أنكليكانيـّ ــو"و) CANTERBURY" (كـ  يف ،)TORONTO" (تورونتـ
ــدرائيّ ــة يف الكاتــ ــبورغ"ات اللوثريــ ــدايم"و، )STRASBOURG" (سرتاســ " ترونــ

)TRONDHEIM ( ،ــالنرويج ــك"يف بــ ــسلندا، إب) REYKJAVIK" (ريكيافيــ يف يــ
ــو" ــدا، يف ) TURKU" (توركـ ــكيلد"بفنلنـ ــدامنارك، ) ROSKILDE" (روسـ يف بالـ
ويف أمكنة أخرى كـثرية     بليتوانيا،   "ريغا"يف  بالسويد،  ) UPPSALA(" أوبساال"
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ــ. أيــضاً التوفيــق بــني مل يُــتقن، حتــى اليــوم، ه، يف أيّ مــن هــذه األمكنــة، ولكنّ
  :منه يف بولونياعة، أكثر داللة وجناما هو يف الفعل والقول 

اليت فيها  ة والسامية،    خالل هذه الصالة الرمسيّ    إذ توّجهنا حنو الرب   « 
يف ال يسُعنا إال اإلقـرار      ،  "ُرمحاك يا رب  ": مراراً أصداء الدعاء  تّرجعت  
مل يُسدها دائمـاً روح     بني الكنائس، يف املاضي،      العالقات   بأنّاّتضاع،  

. ات املؤملة تتواصل حّية يف ذاكرة اجلميـع    االختبار نّأو. ةاألخّوة اإلجنيليّ 
الـذي مل   جذور انعدام الثقـة،     تضرب أيضاً   ويف عمق هذه الذاكرة،     

فكلّنا ننوء حتت ثقل نري األخطـاء       . ياً حىت اليوم  نستطع بعد جتاوزه كلّ   
فـنحن  نا خالون من اخلطيئة،     إنْ قُلنا إنّ  ": وكلّنا ارتكبنا أخطاء  التارخيية،  

وحيثمـا   .)8: 1يوحنـا األوىل     ("قيقة ليست فينا  واحلخندع أنفسنا،   
باخلطيئـة  إال بـاإلقرار   عنه ركفَّفهو ال ياً كان مرتكبه،   أّيحدث خطأ،   

نعترف هبا اليوم   نا، يف أمل صادق وعميق،      وإّن. الذاتية أمام اهللا، وبالغفران   
  .)قاهلا بالروسية( "رمحاك يا رب وغفرانك": ونسأل املغفرة لناأمام اهللا، 

واغفر لنا خطايانا، كما نغفر حنن ملَن أساء        ": كلمات الرب نا، إذ نتذكّر    ّنوإ
ِلنغفـْر لبعـضنا الـبعض      ،  املتبادلةبروٍح من املصاحلة    وحنن حممولون   ،  "إلينا

بطريقة جديـدة متأّصـلة يف       ،لكي نبين اليت ارُتكبت يف املاضي،     اإلساءات  
 » .املتصاحلةجلميع الكنائس   ضل  عالقاتنا املتبادلة، وُنعّد مستقبالً أف    اإلجنيل،  

  )لقاء مسكوين يف الكاتدرائية األرثوذكسية، 5/6/1991بياليستوك، بولونيا، (
  :لنسأل الغفران بقوة

وهو ، 1991يف ربيع عام ، "بياليستوك"قال البابا يف ، "نا ارتكبنا أخطاءًكلّ"
لغفران هذا النداء إىل ا   ولكن، على الرغم من     . يوجّه كالمه للشرق املسيحي   

ة سـنة بعـد أخـرى،       الكاثوليكيّـ الـشرق يبتعـد عـن الكنيـسة          يبـدو أنّ  املتبادل،  
ــا    ــاً بــذلك حلــم الباب تَني ستَني املــسيحيّيــالكنيف وحــدة ســريعة بــني  حمطّم

وهــم ") UNIATES" (نياالتّحــاديّ"مــسألة يفجّــر  ةفاهنيــار الــشيوعيّ. الكــربيَني
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ة، واتّحــدوا سة األرثوذكــسيّالكنيــانفــصلوا عــن ون الــذين ون الــشرقيّاملــسيحيّ
وقد عمّقت احلرب بـني الـصرب       . ، يف أوكرانيا ورومانيا   "ةالكاثوليكيّبالكنيسة  
 إقامـة   إنّ ثـمّ . ةالـصربيّ ة   مـع البطريركيّـ    ،من جديد اهلوّة القدمية   والكروات،  

. ة موسكو مع بطريركيّ مجّدت احلوار   ة،  أساقفة كاثوليك يف األراضي الروسيّ    
 مــن بزيــارة أيّمل يُــسمح للبابــا يــار النظــام الــشيوعي، اهنوعلــى الــرغم مــن 

كانت احلكومات غـري راغبـة   ففي السابق، : ةة األرثوذكسيّذات الغالبيّ البلدان  
ه دائـ تلـك هـي أسـباب ن     . غري راغبة فيـه   " الكنائس الشقيقة "فـا اليوم،   أمّ ،فيه

وهـي  ، " مـن الـشرق    نـورٌ "الـذي جـاء يف براءتـه        ،  إىل الشرق املسيحي  اجلديد  
ــشرت يف عــام  ة رســالة رســوليّ  ــا    ، 1995نُ ــا الباب ــق فيه ــه مــن  وقــد أطل مبادرت

يف ما هو   "مستوى من الندّية،     أوضح،   على حنوٍ واتّخذ فيها لنفسه،    جديد،  
ــلّ أبعــد  ــرض مــن ك ــل أو فُ خطــوات "وطلــب فيهــا مــن اجلميــع   ، " أذى احتُم

  ":ملموسة، شجاعة

م علينـا أن نكفّـر      يتحّت ]…[. اًانقسامنا جسيمة جدّ   خطيئة   إنّ« 
شهادة لقد حرْمنا العامل من      ]…[.  من املسيح  عنها، بطلب الغفران املُلحّ   

أو حىت  أن جتّنبه هذا الكّم اهلائل من املآسي،        ما  كان ميكنها ربّ  مشتركة،  
 حنـو    وخطـريٍ   جديدٍ َولسنا أمام منزلقٍ  أَ ]…[. جمرى التاريخ أن تغّير   

إن كّنـا    قوانا،   ول التغلب عليه بكلّ   أن حنا ب علينا مجيعاً    اخلطيئة، يتوجّ 
بدل أن  أن جتده بسهولة أكرب،     ة،  نريد للشعوب اليت تبحث عن إله احملبّ      

  )6/5/1995نور من الشرق،  (» بتمّزقاتنا ومعارضاتنا؟ُتصدم من جديد، 

  :ندعو اجلميع إىل الغفران
ن يف اإلعـال   أخـرى،    ةًورد مـرّ  ،   املتبـادل  هذا الشعار الداعي إىل الغفران    

ــاني   (املــشرتك  ــسمه الث ــذكر ق ــذي ن ــه  ،)ال ــذي أدىل ب ــا  ال ــرك الباب وبطري
  :1995يف شهر حزيران يف ختام زيارة هذا األخري لروما،  ةالقسطنطينيّ

ني حنـثّ مؤمنينـا، مـن كـاثوليكيّ       يف خضّم هذه االستعدادات،     « 
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ومن من الِعماد الواحد،    على تدعيم روح األخّوة، الذي يأتينا       ني،  وأرثوذكسّي
حـدثت  ،   األقرب إلينا  ويف املاضي عرب التاريخ،   . هتيئتنا حلياة األسرار املقدسة   

لسؤال الـرب   إذ نستعّد، هبذه املناسبة،     فنحن،  .  ومشاكساتٌ  متبادلةٌ إهاناٌت
تصميمهم الصريح  ندعو مجيع مؤمنينا لتبادل الغفران، وإلبداء       رمحته الواسعة،   

  .عاون النِشطعلى إنشاء عالقات جديدة، من األخّوة والت
ني، ني واألرثوذكسيّ  مثل هذا الروح، من شأنه أن يشّجع الكاثوليكيّ        إنّ

 من الكثافة   مبزيٍدتعاون يّتسم   على  خصوصاً حيث يعيشون جنباً إىل جنب،       
ـ  ة والتربويّ ة والرعويّ ة والروحيّ يف امليادين الثقافيّ   علـى أن   ة،  ة واالجتماعّي

. على حساب اآلخرين  هم اخلاصة،    اندفاع مفرط لصاحل مجاعت    يتجّنبوا كلّ 
ال  الدعم املتبادل، وتبادل املواهـب،       فإنّ! َيعلُ دائماً خري كنيسة املسيح    لَْو

وأن ،  يف نطاق العمل الرعوي بالذات    ة أعظم،    أن يؤّديا إىل فعاليّ    يسُعهما إالّ 
وحنن . على الشهادة لإلجنيل الذي نريد التبشري به      ة  من الشفافيّ  مزيداً   ايضفي
أن ميّهـد   من شأنه أيضاً،    النشاط والتنسيق،   يّتسم مبزيد من     تعاوناً   نّنرى أ 

حالياً اليت َتعرف   يف املناطق    ، يف نطاق دعم السالم والعدالة     ،لتأثري الكنيسة 
وإنّ لَفي اإلميان املسيحي إمكانات غري      . ةة أو عرقيّ   سياسيّ  ألسبابٍ نزاعاٍت
  .ةلى نطاق البشرّيللتوترات والعداوات ع لتقدمي احللول ،مسبوقة

صلّى البابا والبطريرك املسكوين من أجل وحدة مجيع        خالل لقاءاهتما،   
وطلبا املّتحدين باملسيح،   وقد َمحال يف صالهتما مجيع املعّمدين،       . نياملسيحّي

  .اً باطّرادملختلف اجلماعات املؤمنة، وفاًء لإلجنيل، يزداد منّو
بني  تفريق   دومنا أيّ ها،  ة كلّ قلبيهما هواجس البشريّ  هما حيمالن يف    إّن

  .إيديولوجيا وِدينوِعرق ولون ولغة 
ة وحـسب،   فهما يشّجعان احلوار، ال بني الكنائس املـسيحيّ       لذلك،  
  ]…[. ةوخصوصاً مع الديانات التوحيدّيبني خمتلف األديان،  ولكن أيضاً

 ولُيـصِغ إىل  ة،  اليوم البشريّ اليت تعذّب   ويشِف اجلراحات    وِليتلطّف الربّ 
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 » .من أجل السالم يف الكنائس، ويف العامل بأسره       صلواتنا وصلوات مؤمنينا،    
  )إعالن مشترك للبابا يوحنا بولس الثاين والبطريرك برثولوميوس األول(

  :شجاعة الغفران
تطبيــق طريــق التوبــة أو الغفــران املتبــادل، علــى  هــا قــد بلغنــا أخــرياً  

  ":حادينياالتّ"مسألة 

ُتحدث لـدى    -اً   وقد بات قريباً جدّ    - 2000م  العاعسى آفاق يوبيل    « 
 للـذاكرة   ة الـضروري  التنقيـة " على حتقيق    قادراًموقفاً متواضعاً،   اجلميع،  
على التبادل يف طلـب     حبيث حتثّ   القلب والصالة،   ، بواسطة توبة    "التارخيية

  ]…[. ما حدث يف القرون املاضية من إساءات فهمالغفران ومنحه، بسبب 
إىل الروح القدس، كي نسأله تسبيق اللحظة اليت يرفع فيها          اً  حاّر  ولُنصعد ابتهاالً 

  )15/6روما . (" واحد وصوٍت واحٍدبقلٍب"  للثالوث اجملَد،مجيع املؤمنني باملسيح
هـو أن   من أجل هذا احلدث املُفرح،       الشرط الذي ال ُيستغىن عنه       وإنّ

 ،ينا أيـضاً   جيب عل  ،وهو نعمة :  شجاعة الغفران  ، مؤمن كلّتنضج يف قلب    
لوحـدة   /350/ة للـذكرى    رسالة رسـوليّ  ( » .مبثابرٍة ال تِكلّ  أن نطلبها   

  )UZHOROD" ،22/4/1996"" أوزورود"
ــنقيــة تإنّ درجــة كــبرية مــن الــصعوبة يف   علــى هــية  الــذاكرة التارخييّ

ــسألة االحتاديــة  ــسيّ  . امل ــنّ الكنــائس األرثوذك ــد  ة ذاهتــا،ولك أن تتعــاون تري
 ،ةالصادرة عن اللجنة املشرتكة الدوليّ    ،  )لبنان(البلمند   وثيقة   وإنّ. بشأهنا

ــوتي  ــوار الالهـــ ــبيل احلـــ ــــ يف ســـ ــسة الكاثوليكيـّ ــسة  بـــــني الكنيـــ ة والكنيـــ
  :30ذلك يف الفقرة قد عادت فأكّدت ة، األرثوذكسيّ

يهدف إىل كتابة مّوحـدة     عرض نزيه وشامل للتاريخ،     جيب أن ُيقترح    « 
املسبقة، ويتّم  لك سيسُهل تبديد األحكام     وبذ.  مشتركة للكنيستني  للتاريخ، بلهَ 

االنقسام  أخطاء   وسيبّين هذا العرض أنّ   . ةّيالفلغايات خ جتّنب استخدام التاريخ    
  )71 (» .ها تركت لدى األطراف مجيعاً، جروحاً عميقةوأّنكانت مشتركة، 



 208

0+  

  ةتاريخ البابويّ

وبعيـداً عـن    . مـدعاة توبـةٍ للبابـا     ة أن يكـون، مبجملـه،       ميكن لتـاريخ البابويّـ    
ــاريخ،  ــراهن التـ ــع الـ ــة الواقـ ــابوي  : مثّـ ــرس البـ ــاك احلـ ــة  فهنـ ــة والدولـ والعُملـ

  .ةعقيدة العصمة البابويّناهيك عن صياغة ولقب البابا نفسه، ة، والدبلوماسيّ

ــلّ   ــتبعاد كـ ــبيل اسـ ــة  "يف سـ ــضيحة باطلـ ــا  "فـ ــدر بالبابـ ــوّل "أن ، جيـ حيـ
ـــ ــاتيكال ـــ ــة اإلداريّــ وأن يقــيم يف أحــد األب ه إىل متحــف، ان كلّ  ،ة الكــثريةني

هـانس   "ذلـك كـان اقـرتاح الالهـوتي السويـسري         ": بالقرب من روما  القائمة  
ــأورس  ــازارــ ــاني     ، "ون بالتـ ــولس الثـ ــا بـ ــا يوحنـ ــه البابـ ــذي منحـ ــب الـ  لقـ

ــ" ون بالتـــازارــــأورس "ولقـــد صـــرّح أيـــضاً  ".كردينـــال" ه جيـــدر بالكهنـــة أنّـ
ــوا عــن ألقــاهبم واألســاقفة والبــابوات اهلرِمــة وغــري املفهومــة مــن  " أن يتخلَّ

األب، أبونـا،   " كلمـات    فـإنّ ،  وعلـى سـبيل املثـال     ". وجهة نظر اإلميان املسيحي   
ال تـدْعوا أحـداً     : "حيث جـاء  ،  )9: 23( متّىتعارض إجنيل القديس    " …البابا

املنـسوب إىل الكنيـسة   ، "العصمة" لقب ثم هو يرى أنّ  ". أباً لكم على األرض   
  )72". ( البشر معرّضون دائماً للخطأألنّ"": لبتّةليس موفّقاً ا"والبابا، 

يف  إصـالح  ومل يُقـدِم علـى أيّ  مل يقل البابا يوحنا بـولس الثـاني شـيئاً،          
ــشأن  ــك،  . هــذا ال ــرجّح أنّفمــن ومــع ذل ــهــانس أورس " الالهــوتيَّني امل ون ـ

ــازار ــ"و" بالت ــا مُنحــا رتبــة  )Yves CONGAR" ( كونغــارـإي ، "كردينــال"، إنّم
قــد طــرح الــسؤال  " كونغــار" األب فــإنّ. هلــذه املــسائل تــصدّيا أيــضاً  همــا ألنّ

وكان كالمهـا قـد     . قد فعل " ون بالتازار ـأورس  "كما كان   البابا،  بشأن ألقاب   
فهنـاك  (سـة وخاطئـة     مقدّ،   واحـدٍ  على واقـع كنيـسة هـي، يف آنٍ        أحلّا دائماً،   

، ")ديـــسةالزّانيـــة الق" حتمـــل عنـــوان " بالتـــازارونــــأورس "حماولـــة لـــألب 
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اســتلهمها " كونغـار "وهنـاك دراسـة لـألب    (وعلـى ضـرورة إصـالحها املـستمر     
صلَح جيـب علـى الكنيـسة أن تـُ        "ه   القائلـة بأنـّ    ،من العبـارة القدميـة املـأثورة      

" اإلصــالح الــسليم واخلــاطئ يف الكنيــسة ": والدراســة حتمــل عنــوان ، "دومــاً
ــ]). 74[ ــد أنّوإنّــ ــا أرادي ألعتقــ ــافئ، يف ش البابــ ــصَيهما أن يكــ ــجاعة  ،خــ شــ

  .سةمع مقتضيات املؤسّة اإلجنيل توافق جذريّإىل مدى إشارهتما 
، ومـا فعلـه بـشأن مراجعـة تـاريخ        يوحنـا بـولس الثـاني     وما قاله البابا    

ــ مبـــادرات تأكيـــدات عامـــة، : ، هـــيبثالثـــة فـــصولة، ميكـــن إجيـــازه البابويـّ
  .رمزية، واعرتافات حمدّدة

  :تأكيدات عامة
الـيت يطلـب   ، )1995" (ليكونـوا واحـداً  "جاء يف براءتـه   له  تأكيدٍ أهمّ إنّ

ــا   ــا الباب ــسيحيّ   فيه ــران مــن ســائر امل ــابوات يف   نيالغف ــسبب أخطــاء الب ، ب
  .االنقسامات بني الكنائس

ها، يف وفائها للتقليـد الرسـويل       بأّنة   يقني الكنيسة الكاثوليكيّ   إنّ« 
لوحـدة يف   وعلى ضمان ا  حافظت على العالمة املنظورة     وإلميان اآلباء،   

 ،اآلخرينني  ميثّل صعوبة بالنسبة إىل معظم املسيحيّ     خدمة أسقف روما،    
عّما ألطلب الغفران   ي  وإّن. الذين حتتفظ ذاكرهتم ببعض الذكريات املؤملة     

يكونوا ل(" » .، كما فعل سلِفي البابا بولس السادس      حنن مسؤولون عنه  
  )88، فقرة 30/5/1995، "واحداً

ـــ   ــران عامّ ــدان آخـ ــاك تأكيـ ــان هنـ ــان  ان، يتمّمـ ــرتاف، ويتعلّقـ ــذا االعـ هـ
حتــى لــدى مــسؤولني كبــار يف   ،الــذي ميكنــه أن يــربز بالفــساد األخالقــي 

ة يف ات البــابوات التارخييّــوكــال التأكيــدين يُحــيالن إىل مــسؤوليّ ؛الكنيــسة
ــدان األخالقــي  ــاألوّ  . املي ــظ ب ــد تلفّ ــران عــام   مــنل وق يف ، 1984 شــهر حزي

  :لكنائس العامليجنيف، خالل لقاءٍ مع جملس ا
ة اليت رافقت حيـاة      الترّديات األخالقيّ   الكنيسة، على الرغم من    إنّ« 
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هـا  متتلك اليقني بأنّ  بل بعض مسؤوليها طوال تارخيها،      أعضائها،  بعض  
عرب خدمـة   ،  باءلتقليد الرسويل وإميان اآل   على ا   مطلقةٍ حافظت، يف أمانةٍ  

جنيـف، يف    (» .وضمان الوحـدة  وهو القطب املنظور    أسقف روما،   
  )، زيارة إىل جملس الكنائس العاملي12/6/1984
" نانـسي "فقد أطلقه بعـد أربـع سـنوات، يف مدينـة            ا التأكيد الثاني،    أمّ

)NANCY( ، ،بــذلك يتّخــذ : ولــيس أمــام مجهــور مــسكونيخــالل القــداس
  :غريه وضوحاً صياغته جاءت دون مع أنّمن الثقل، االعرتاف مزيداً 

اضـطرابات  وشّق الطريق وسـط     قد صمد    مركب الكنيسة    إنّ« 
أن تعكّـر   اسـتطاعت   قد  من األحداث واملصائب     العديد   إنّ. التاريخ
االضطهادات : ؛ منها ما هو من اخلارج، ومنها ما هو من الداخل          سالمه

مث  ]…[). NERON" (نـريون "بدءاً من   األوىل يف القدس، مث يف روما،       
فاالجتياحات اليت فرَضـت    ،  نية اليت قّسمت املسيحيّ   املنازعات الالهوتيّ 

وخماطر الترّهل يف احلّس الديين واألخالقـي،       معاودة التبشري من جديد،     
كما يف عهد سلِفي    مستمرة،  وهي تستدعي إصالحات    بله حىت الفساد،    

" نانـسي  ("» .األسـبق ) TOUL" (تـول "البابا الون التاسع، أسقف     
"NANCY" ،10/10/1988العظة ،(  
 هـذا   فألنّ قد ذكر البابا الون التاسع،       حنا بولس الثاني   كان البابا يو   إنّ

مستمعيه مـن  " جارُ"وهو إذنْ ، )ALSACE" (األلزاس"البابا كان من منطقة     
 ؛ه كـان حيظـى بـالتكريم بوصـفه قديـساً      وألنّ،  )LORRAINE(اللورين  سكان  

فهـو،   (القرون الوسطى من أصـل أملـاني      خون أفضل بابوات    وقد اعتربه املؤرّ  
يف غاية الصرامة على الـبالط     اً  أخالقيّ حتى فرضَ إصالحاً     ، انتُخب ما إن 

مـن  البابا يوحنـا بـولس الثـاني أن يـذكر العديـد             كان بوسع   لكنْ  و). البابوي
الــدوائر فــساد ألن يقــاوموا ليــل هنــار، الــذين اضــطرّوا،  البــابوات اآلخــرين

ــ ــانوا، هـــم أنفـــسهم، فاســـدين  ة، البابويـّ ــوإنّ. أو بـــابوات آخـــرين كـ ــةٌا هـ  ملُلفِتـ
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ــة    ــة الربيئـ ــذه الطريقـ ــاه هـ ــه،  لالنتبـ ــمن عِظتـ ــارته، ضـ ــساد يف إشـ إىل الفـ
  .ني أحد الشرور املألوفة يف حياة املسؤولني الكنسيّبوصفه
 بعـد   ،تتقـاطع يف جنيف ونانسي،     هذه التأكيدات يف النقد الذاتي،       وإنّ
  ":ليكونوا واحداً"هذا املقطع من براءته  مع ،ذلك

خالل ألفَـي عـام مـن       ها،  ة أنّ نيسة الكاثوليكيّ د الك بذلك تؤكّ « 
ها اليت شاء اهللا أن يهبَ     اتمع مجيع اخلري  يف الوحدة،   قد ُحفظت   تارخيها،  

 الـيت   - يف الغالب    -من األزمات اخلطرية    لكنيسته، وذلك على الرغم     
واألخطاء اليت يواجههـا    لدى بعض مسؤوليها،    وغياب األمانة   زلزلتها،  

لَتعرف، بفضل الدعم الذي     ةالكاثوليكّي الكنيسة   نّوإ.  يوم أعضاؤها  كلّ
وأحياناً  مظاهر الضعف والتفاهة واخلطايا،      أنّمن الروح القدس،    يأتيها  

ا وضع اهللا فيها، وفق خمطـط       تدمري م بعض أبنائها، لن تستطيع     خيانات  
ومـع  ). 18: 16مّتـى   " (أبواب اجلحيم لن تقوى عليها    "نعمته؛ وحىت   

حيجبون خمطط  فيها   الكثريين   ال تنسى أنّ  ة  الكاثوليكّي الكنيسة   فإنّذلك،  
  )11الفقرة ، 30/5/1995، "ليكونوا واحداً" (» .اهللا

  :ةمبادرات رمزيّ
ــا،     ــا أن ذكرن ــاب،    لقــد ســبق لن ــذا الكت ــف فــصول ه ــادرات يف خمتل مب

ة بالنسبة إىل تاريخ البابويّ   يف املوقف أو الصورة،     تكشف عن تبدّلٍ    ة  رمزيّ
الزيــارة إىل الكنــيس : ةولنــذكّر بــأبرز املبــادرات املــسكونيّ. هتاأو إىل ممارســا

تكـريم الـشهداء   ، الزيارات إىل كنائس الطوائف األخرى، اليهودي يف روما  
اللقــاء مــع الــشبيبة املــسلمة يف  ، ) ")PRESOVبريــسو" يف الربوتــستانت

لكنـائس  عنـد ثـالث زيـارات       أيـضاً حلظـة     ولكـنْ لِنتوقّـف     ". الدار البيـضاء  "
يف إطــار تقــدِّم شــهادة خاصــة يف التواضــع،    ة، عــض الطوائــف املــسيحيّ  ب

  :ةللحركة املسكونيّكان مناوئاً املراجعة ملاضٍ 
ة، وقد جـرت  الرمزيّكانت لربّما أثقلها من حيث داللتها  ،الزيارة األوىل 
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ــ ــة  يف الكاتدرائيّ ــة يف مدين ــدامنارك، ) ROSKILDE" (روســكيلد"ة اللوثري بال
 مل  ،اشـرتك البابـا يف لقـاء صـالة        يف ذاك اليـوم،     . 1989ام  يف شهر حزيران ع   

 وأثــار ســجاالتٍ، وقــد أحــدث هــذا القــرار صــدمةً . ملــه فيــه أن يــتكلّيُــسمح 
املـسؤول عـن   ذلـك   وقـد بـرّر     . ة نفـسها يف الـدامنارك     اللوثريّـ داخل الكنيـسة    

، "روسـكيلد "أسـقف  ، )Bertil WIBERG" (برتيـل فيـربغ  "املطـران  هـذا القـرار،   
ــة بالع ــارات التالي ــبعض  : "ب ــد أن يعتقــد ال ــدى مســاعهم   ،ال نري ــا يف ل الباب

 حيـسن   ولكـنْ نـا نرحـب بـاحلرب األعظـم،         إنّ. ه أصـبح بابـا علينـا      أنّكنيستنا،  
  )75". (نا حنن مَن يستقبله، وليس العكسبأنّبنا أن نذكّر 

ة ة اللوثريّـ  للكاتدرائيّـ  متّـت خـالل ذلـك الـسفر عينـه،            ،والزيارة الثانية 
ــة يف مد ــساال"ينــ ــضور امللــــك  ) UPPSALA" (أوبــ ــسويد، حبــ ــارل"بالــ -شــ

" برتيـل فـسرتوم   "وقـد عـانق األسـقف اللـوثري         ". سـلفيا "وامللكة  " غوستاف
)Bertil WESTROM ( ،انطلقـت مـن هـذه    ة  احلركـة املـسكونيّ  وذكّر أنّالبابا

ناثـــان "اللـــوثري يف احتفـــال ديـــين أقامـــه األســـقف ، 1920الكنيـــسة عـــام 
  ):Nathan SODERBLOM(" سودربلوم
 األرثوذكـسي،   األسقُف يوحنا، هنا،    مثّل الرسولَ يف ذاك اليوم،    « 

؛ كان الرسول بطـرس غائبـاً     . ير اللوث  بولس األسقفُ  ومثّل الرسولَ 
  » .هو أيضاً معنا، وُيدعى يوحنا بولس الثاينالرسول بطرس فاليوم، 

، الـذي   "مناثـان سـودربلو   " علـى قـرب األسـقف         مـن الـورد    وضع البابا باقةً  
وأعلـن البابـا    . قـد ثـارت ثائرتـه عليـه       البابا بيوس احلادي عشر،     كان، آنذاك،   

ه دعـوةً  ، "روح توبة "ه جاء مدفوعاً بـ   أنّ وكـان الالهـوتي   .  للغفـران املتبـادل  ووجـّ
 من هـذا  ولوقد ذكرنا ذلك يف الفصل اخلامس من القسم األ  " (كارل بارث "

سـائر الكنـائس    ة   باالعرتاف بأسـبقيّ   ةقد طالب الكنيسة الكاثوليكيّ    ،)الكتاب
ــ: عليهــا يف امليــدان املــسكوني  ،هــذهة لباقــة الــورد وتلــك كانــت القيمــة الرمزيّ

ــاني     ــولس الث ــا ب ــا يوحن ــة     الــيت وضــعها الباب ــد للحرك ــى قــرب هــذا الرائ  عل
  )76. (ة البابا، مببادرته هذه، قد اعرتف بتلك األسبقيّوإنّ. ةاملسكونيّ
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ة يف الـرباءة البابويّـ  وب، بعد ذلك بستّ سنوات،  جاء االعرتاف املكت ثمّ
  :"ليكونوا واحداً"

ويف . ة ومجاعاهتا ة يف الكنائس اإلصالحيّ   انطلقت احلركة املسكونيّ  « 
، 1920 عام   ة، منذ كانون الثاين   ة املسكونيّ الوقت نفسه، كانت البطريركيّ   

اقعة تدلّ  هذه الو . ةبني الطوائف املسيحيّ  تعاوٍن  قد أبدت الرغبة يف تنظيم      
ما  إنّ ،باملقابل، فما هو جوهري    !ة ليس حامساً  ة الثقافيّ  تأثري اخللفيّ  على أنّ 

منا، وفادينا ومعلّ نا األوحد،    صالة املسيح، وهو ربّ    فإنّ. هو مسألة اإلميان  
وقد باتـت    .كما يف الغرب  ب اجلميع بالطريقة ذاهتا، يف الشرق       خاِطُت

كي نبحث عن وحـدتنا     اماتنا،  عن انقس  تفِرض علينا أن نتخلّى      ضرورةً
، "ليكونوا واحـداً  "( » .وِجنَدها، حتت تأثري اختبارات االنقسام املريرة     

  )65، الفقرة 30/5/1995
إىل ، 1991يف شــهر حزيــران  ،هبــاالــيت قــام تلــك  كانــت ،والزيــارة الثالثــة

روسـيا  "على احلدود مع    ، يف بولونيا،    )BIALYSTOK" (بياليستوك"ة  كاتدرائيّ
: اخلـاص باالنقـسام الـشرقي     وقد حتدّثنا عنها سابقاً يف الفـصل        ،  "ءالبيضا

ذهــب ليطلــب الغفــران  البابــا يكمــن العامــل الرمــزي يف أنّيف هــذا الــسياق، 
فــوق ا كنيــستهم وقــد شــيّدالــذين كــانوا ني، لــدى ضــيوفه املــسكونيّويقرتحــه، 

  .روسيا من قياصرة دُمّرت بأمرٍقدمية، ة ة كاثوليكيّكاتدرائيّموقع 

  :ةاعرتافات نوعيّ
ــرار مبــسؤوليّ       ــا إق ــا أن استعرضــنا تــصرحيات، فيه ـســبق لن  ةات تارخييـّ

بعـض  وهنـا سـنكتفي بإضـافة       . يف مجيع فصول هذا القسم الثـاني      خاصة،  
يف عهــد ســلطة  قــة بغيــاب التــسامح حيــال غــري الكاثوليــك،    األمثلــة املتعلّ

، )Antonio ROSMINI" (رومسـيين أنطونيـو  "وإدانـة أعمـال   ة، البـابوات الزمنيّـ  
ـــ  ـ ــــوإدانـــــة احلريـّ ــــديثاملعاديـــــة للحركـــــة التح "ة والقـــــرارات ة الدينيـّ " ةيـّ

)ANTIMODERNISTES (يف مطلع القرن العشرين.  
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  :وثريون يف روما، يف عهد البابا امللكاللّ) 1
ــانون   ــه، يف ك ــسة "إىل ، 1983األول عــام  خــالل زيارت وهــي ، "املــسيحكني

ــسة اللوثريّــ  ــا، الكني ــر ة يف روم ــا ذك ــؤمل "الباب ــاريخ امل هلــذه اجلماعــة  " الت
ــستانتيّ ــسبة إىل     ة، الربوتـ ــوح بالنـ ــة الوضـ ــها بالغـ ــة، ولكنـ ــات موزونـ بكلمـ

يّدت بعـد سـقوط احلكـم                ويف الواقع،   ! سامعيه كانـت هـذه الكنيـسة قـد شـُ
  :، يضطرون لالجتماع يف سفارة النمساون خاللهاللوثريّإذ كان البابوي، 

بداياهتا  :ة يف روما  اللوثرّية  ذه اجلماعة اإلجنيليّ  هلحنن نعرف التاريخ املؤمل     « 
فثّمة سؤال  . وسط الظروف اخلاصة هبذه املدينة    ظالل وأنوار تطّورها    الصعبة،  

 على الرغم من هناتنـا      -هل حيّق لنا    :  يزداد شّدة  يطرح نفسه علينا، بإحلاحٍ   
نفقد ثقتنا  أن   -وعلى الرغم من استحالة العودة إىل القرون املاضية         ة،  البشرّي

خالل اجملمع  بكلمات الروح القدس اليت تلقّيناها      بالرب، الذي جتلّى يف أيامنا      
  )11/12/1983الكنيسة اللوثرية يف روما، ( » اين؟ـاتيكڤالـ

 :علَن قداستهاملُدان تُ" رومسيين") 2

" أنطونيـو رومسـيين  " بإجراءات تطويـب  لقد مسح البابا يوحنا بولس الثاني    
)Antonio ROSMINI(،ِّفعلّق األسـقف  . املقدس قد أدانهف كان اجملمع  وهو مؤل

  : بقولهالقرار على هذا )Clemente RIVA(" اــكليمنته ري"الرومسيين 
اليت أصدرها اجملمع   ة،  ة والالهوتيّ من مقترحاته الفلسفيّ   إدانة أربعني    إنّ« 

لو من غرابـة،    ها إدانة ال خت   إّن. حىت اليوم " رومسيين"ُتثقل  ،  1887املقدس عام   
ويف .  يّربرهـا   الهويتّ بشرٍحومل تترافق، كما هي العادة يف مثل هذه احلالة،          

 كنُت يف عدادها، بإعادة النظـر       كلّف البابا بولس السادس جلنةً    ،  1973العام  
ء اكتب كلٌّ من أعـض    ،   من املداوالت  وبعد ثالث سنوات  . يف هذه اإلدانة  

وكان يومها  عقيدة اإلميان،    رئيس هيئة    إىلاً، سلّمه باليد    تقريراً شخصيّ اللجنة  
هذا النتائج اليت مجعها فلم تكن  ،)Franjo SEPER(" فرانيو سيرب"الكردينال 

إلغاء  "أنّهيئة عقيدة اإلميان    فارتأت  ". رومسيين" يف صاحل    ،املسؤول الكروايت 
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با عّين البا وبعد مضي مخس سنوات،     ". داً وال مناسباً  سَنال مُ اإلدانة مل يكن،    
وكُتبت نتائجها دون أن     ؛نيجديدة، تضّم مخسة مسؤولني كنسيّ    جلنة  احلايل  

 بعد أن أخذ    -وهو الذي منح     ،ُتنشر، منذ بضع سنوات، ولكّن البابا يعرفها      
  )77 (» . اإلذن بإجراءات التطويب-أعمال هذه اللجنة بعني االعتبار 

  :)MODERNISME(ة يّحديثاحلرية الدينية والنزعة الت) 3
ــ ــان   صـ ــدة اإلميـ ــة عقيـ ــن هيئـ ــة عـ ــول درت وثيقـ ــوتي  " حـ ــوة الالهـ دعـ
" راتزنغـر "وقـد وقّعهـا الكردينـال    ، 1990ونُشرت يف حزيران عـام   ،  "ةالكنسيّ

)RATZINGER (   ،مبثـل هـذا     مـا للمـرة األوىل    ربّ"وهـي تُقـرّ     مبوافقة البابا 
ــسلطة العليــا، وهــي تعــين ســلطة البــابوات،      أنّ، )"راتزنغــر"(" الوضــوح  ال

يف أســــئلة "بتّــــت يف أمــــور خمتلطــــة، أي ، إنْ هــــي "ها أن تُخطــــئميكنــــ"
". ة وطارئــةعناصــر ظنّيّــ، تتــداخل فيهــا، إىل جانــب مبــادئ ثابتــة، نوقِــشت

  :ويف بعض احلاالت، ثبت أن هذه السلطة أخطأت
حـدث أن    احلـِذرة،    يف هذا امليدان من املداخالت ذات الطبيعة      « 

يدركوا دائمـاً   فالرعاة مل   . ل تشكو من خل   ةكانت بعض الوثائق الرمسيّ   
ولكْن سـوف يكـون خمالفـاً       . أو مجيع تعقيداهتا  مجيع جوانب املسألة    

 السلطة العليا   االنتهاء إىل أنّ  انطالقاً من بعض احلاالت املعّينة،      للحقيقة،  
أو احلِذرة،  يف أحكامها   ة،  ميكنها أن ُتخطئ، بصورة اعتياديّ    يف الكنيسة   

هيئة عقيدة   (» .ي يف املمارسة الكاملة لرسالتها    ها ال تنعم بالعون اإلهل    أّن
  )26/6/1990،  الكنسيةلالهويتاتوجيه بشأن دعوة اإلميان، 

قـد ذكـر حـالتني      ، لدى تقدميه هـذه الوثيقـة،        "راتزنغر"الكردينال   وإنّ
  :املتخطّاةمن التأكيدات 

ـ    أن نشري إىل تصرحيات بابوات      يسُعنا  «  ة القرن املاضي بشأن احلرّي
ة يف بداية هـذا     ّيحديثلت املناهضة للنزعة ا   تالقراراوكذلك إىل   ة،  ّيالدين

  )78 (» . جلنة الكتاب املقدس آنذاكت إىل قراراال سيماالقرن، 
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  الزنوججتارة 

رمبـا مـا كـان ليطلـب        لو مل يكن البابا يوحنا بولس الثاني قـد سـافر،            
تطبيقــه علــى جيــد ه دون شــكّ، ولكنّــقيمــة عامــة، هلــذا التأكيــد . الغفــران
خــالل  رئيــسة،  ثــالثٍم علــى ذلــك يف مناســباتٍ فقــد تكلــّ : الزنــوججتــارة 

، )1992، والـــــسنغال عـــــام 1985الكـــــامريون عـــــام  (اأفريقيـــــجـــــولتني يف 
 مرّة،  وكان يف كلّ  ). 1992دومنكو عام    -سانتو(ومبناسبة رحلته إىل أمريكا     

أمـام   رومـا،    م علـى ذلـك يف      تكلـّ  ثـمّ . وبـروح تائبـة   بتأثّر عظيم   يفعل ذلك   
إذ فهو،  : كانت نربته قد تبدّلت   . 1995ني، عام   األساقفة الربازيليّ فريق من   

ــه      ــر أنّ ، "ون كــثريونمــسيحيّ"كــان يطلــب الغفــران بــسبب مــا فعل  قــد ذك
مل تكفّ يوماً عن الـدفاع      الكنيسة   وأنّدائماً جتارة الزنوج،    البابوات أدانوا   

تـوازن بـني اإلسـاءة والتعقّـل،        وقد سبق لنا أن الحظنـا هـذا ال        . عن العبيد 
بأسخى كلماته  البابا  تلفّظ  وعلى هذا الصعيد،    . نيبصدد اهلنود األمريكيّ  
تـأثّره  إذ كـان يـستذكر   أو بعد عودتـه بفـرتة وجيـزة،     خالل إحدى رحالته،    

 امللتزمــة حيــتفظ لرومــا بتــصرحياتهكــان وقــد . هبــذا أو ذاك مــن لقاءاتــه
فقـد كـان مييـل بطبعـه        : نعمة رحالته ههنا تكمن بالكلّية    . مبوقف دفاعي 
  .بالدهميلتقي حماوريه يف ، عندما مبزيد من االندفاعإىل بذل ذاته 

  :نطلب الغفران من إخوتنا األفارقة
البابـا  رحلـة  أثنـاء   جتارة الزنوج، بسبب  للغفران ل طلبٍ لقد نُطق بأوّ  

 الرحلــة، هــذه 1985يف شــهر أيــار عــام ، اأفريقيــ إىل يوحنــا بــولس الثــاني
ــت، علــى أكمــل وجــه،   : تــهاً يف بابويّعنــصراً مفــصليّالــيت كانــت  فهنــا جتلّ

وخــالل هــذه الرحلــة، . وقــد شــاءها رســالة لــدى الــشعوبة، روحــه الرســوليّ
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 ،وأطلـــق إدانتـــه، )TOGO(ني يف توغـــو جـــرى لـــه لقـــاء مـــع كهنـــة أحيـــائيّ
ــن أيّ   ــر مـ ــصارمة أكثـ ــتٍالـ ــقّ  وقـ ــضى، حبـ ــصري    مـ ــصل العنـ ــام الفـ  نظـ

)APARTHEID(  ،وبدء لقاءاته املباشرة   الزنوجهذا النقد الذاتي لتجارة     و ،
ــوليّ . مـــع اإلســـالم ــة الرسـ ــذه  ة، ويف ســـياق هـــذه االنطالقـ ــراءة هـ جتِـــب قـ

ة  املـسيحيّ   ذكر أنّ  بعد أنْ الكلمات من النقد الذاتي، اليت تلفّظ هبا البابا         
  ":تنادي باحلرّية وحبقوق اإلنسان اليت ال جيوز مسّها"

 ،مل يطّبقـوا  ة،  مـسيحيّ أمم  ناس ينتمون إىل    أ ناكهعرب التاريخ،   « 
خوتنا األفارقة،  وإّنا لنسأل الغفران عن ذلك من إ      . ذلك دائماً لألسف،  

 اإلجنيل يظلّ خالياً من      أنّ إالّ.  من جتارة الزنوج   ،مثَالً ،واالذين طاملا عان  
، 13/8/1985، الكـامريون،    "YAOUNDÉ" "ياونديـه " (» .أي لبس 

  )فنيخطاب إىل املثقّ
  :وَديف معبد األمل األسْ

حـول خطيئـة جتـارة       بـأقوى كلماتـه      يوحنا بـولس الثـاني    تلفّظ البابا   
) GORÉE" (غوريـــــه"يف جزيـــــرة ، 1992يف شـــــهر شـــــباط عـــــام الزنـــــوج، 

ل، وقـد ألقـاه يف   فاخلطـاب األوّ . يف إطـار مـداخلتني اثنـتني لـه       بالسنغال،  
مأســاة يف "رة تــشكّل التجــا هــذه أنّعلــى حيتــوي التأكيــد ، "بيــت العبيــد"

الزنــوج   فيُقــارِن جتــارة   ،ويتــابع ". ةاحلــضارة الــيت كانــت تــسمّى مــسيحيّ    
ــا، وقــد قــال     ــادة يف زمانن  وأوضــح أنّ". عيّنــة"هــا كانــت  بأنّمبعــسكرات اإلب

حــضارة كانــت وال تــزال "املعاصــرة، جيــب أيــضاً أن تُنــسب إىل  املعــسكرات 
  : عظيماً أمام نصّ مسيحينا حقّإنّ"! ةتسمّى مسيحيّ

 يـسوع    بـأنّ  هذه األجيال من الزنوج والعبيد حتملين على التفكري       « 
نور ة  لقد سلّط على العبوديّ   . وأن يصبح خادماً  أن يكون عبداً،     أراد   املسيح

ولكْن هنا، املقـصود    ". ةاهللا حمبّ  "هذا الوحي اإلهلي الذي يعين أنّ     الوحي،  
  .ة تسّمى مسيحّيها مأساة احلضارة اليت كانتإّنهو الظلم؛ خصوصاً 
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  إنّ كان سقراط، هذا الفيلسوف الكبري يف العصور القدمية، يقـول         
يفِرضـون  من وضع الـذين     وضع أفضل    هم يف    ،الظلمالذين يتحّملون   

هـا  إّن…  هذا الوجه اآلخر للظلم هو الذي حصل هنا        إنّ.  عليهم الظلم
مـن  د  ر إىل األب  أن نتحرّ  صرخة األجيال تفِرض علينا      إنّ: ةمأساة بشريّ 
  .ة، يف اخلطيئةيف الطبيعة البشرّي جذورها فينا، ، ألنّهذه املأساة

ما ِمن  … ما ِمن أحد يعرف عددهم    . أتيت ألكّرم مجيع الضحايا اجملهولة    
اليت كانـت وال تـزال       حضارتنا   من املؤسف أنّ  … أحد يعرف َمن كانوا   

. سـتعباد يف ممارسة اال   ، حىت يف قرننا هذا    ،استرسلتة،  تسّمي ذاهتا مسيحيّ  
نا ولكن ال يسعُ  ! وههنا عّينة منها   ؛اإلبادةوحنن نعرف ما كانت معسكرات      

جيب . ويف مأساة اخلطيئة  ،   وضعفنا حضارتناأنفسنا نغرق يف مأساة     ع  أن ندَ 
هي صرخة القديس بولس الذي كتـب    لصرخة أخرى،   علينا أن نظلّ أوفياء     

جزيـرة  ( ». )20: 5رومـا   ( "حيث تكثر اخلطيئة، تفيض النعمـة     : "يقول
  ")بيت العبيد"، أثناء الزيارة إىل 22/2/1992، السنغال، "GORÉE"" غوريه"

ــصّ ــسابق مجــاالً،    ، آخــرويف ن ــا يتحــدّ  لــيس دون ال ــان الباب ث، يف إذ ك
، مـن أجـل خطيئـة    "عفـو الـسماء  "اليوم نفسه، أمام سكان اجلزيـرة، سـأل         

ــدين، ولكنــهم مل يعيــشوا إميــاهنم  "  أالّ"ني بـــحيّوطالــب املــسي ، "أنــاس معمّ
  ":يكونوا بعد اليوم ظاملني إلخوهتم

الـيت   ُتعيد إىل ذاكريت التجارة بالزنوج،       "بيت العبيد " زياريت إىل    إنّ« 
 إىل أسقف مرَسل كـان يف       1492إذ كتب عام    وصفها البابا بيوس الثاين،     

ـ طريقه إىل غينيا،     فطوال حقبٍة مـن تـاريخ      . "اجلرمية الفظيعة "وصفها ب
 إىل هـذه األرض  ،اقتيد رجال ونساء وأطفـال زنـوج  ة،  فريقّيالقارة األ 

كي يباعوا فيها   هم،  ئابرقوفُصلوا عن أ  بعد أن اقُتلعوا من أرضهم،      قة،  الضّي
 أخرى،  واقتيدوا مقّيدين إىل بلدانٍ    البلدان،   وقد ُجلبوا من كلّ   . كالبضائع

كتلة هذه ال  وطنهم،   اأفريقيمن  وكانت آخر صورة احتفظوا هبا يف ذواهتم        
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 هـذه   أن نقـول إنّ   ويسُعنا  . هذه" غوريه" يف جزيرة     البازليت الصخرمن  
  .استقّرت يف ذاكرة وقلب مجيع أبناء الشتات الزنوجاجلزيرة 

، شـارك فيهـا     كانوا ضحايا جتارة خمزية   هؤالء الرجال والنساء واألطفال     
ائلة اليت  ننسى اآلالم اهل  كيف لنا أن    . ولكنهم مل يعيشوا إمياهنم   أناٌس معّمدون،   

يف احتقار تام ألبـسط     ة،  القارة األفريقيّ فُرضت على الشعوب اليت اقُتلعت من       
  باالستعباد؟ة اليت أُبيدت اإلنسانّي كيف لنا أن ننسى احليوات ة؟احلقوق اإلنسانّي

خطيئة اإلنسان  ، هبذه اخلطيئة،     صدق واّتضاع  بكلّجيدر بنا أن نعترف     
الـذي  كَم هو طويل الطريـق      ولَ. ّق اهللا وخطيئة اإلنسان حب  حبّق اإلنسان،   

إىل م أفرادها أن ينظروا     يتعلّ قبل أن    ،أن جتتازه ة  يتوّجب على األسرة البشريّ   
وا وأن حيبّ صوراً هللا،   وأن حيترموا بعضهم البعض بوصفهم       ،بعضهم البعض 

  !أبناء وبنات لآلب السماوي الواحدبوصفهم أخرياً بعضهم البعض 
ونبتهل كي   ،نسأل عفو السماء  ي، معبد األمل األسَود،     يف هذا املعبد األفريق   

ة اليت تركهـا    ة احملبّ للتقّيد بوصيّ  ،ة تامّ  يف أمانةٍ  تالميذ املسيح يف املستقبل   يسلك  
اً كـان هـذا     أّيونصلّي كي ال يكونوا بعد اليوم ظاملني إلخوهتم،         . مهلم املعلّ 
باملسارعة جنيل، الطيب،    اإل  دائماً لالقتداء برمحة سامريّ     يسَعوا كيبل  ،  الظلم

ونصلّي كي يتالشى إىل األبد، وبـاء        .من الفاقة الناس الذين يعانون    إىل جندة   
 حديثة، جرت يف هذه القارة       مؤملةٍ وَليس يف أحداثٍ  أَ: االستعباد، ونتائجه معه  

الطويلـة واملـضنية؟    ما يدعونا لليقظة الدائمة، وملواصلة تنقية القلب،        بالذات،  
 - يف الغالـب     - أشكال االستعباد اجلديدة، وهي      يضاً، أن نقاوم  وجيب علينا أ  

بؤس شـعوب العـامل   على حنٍو خمٍز،     ،خبيثة، مثل الدعارة املنظمة، اليت تستغلّ     
  )، لقاء مع اجلماعة املسيحية22/2/1992، "غوريه"جزيرة (  ».الثالث

  :فعل تكفري
جتــب ،  ورد يف نــصّني، ضــعيف وقــوي  االعــرتاف الثالــث باخلطيئــة إنّ

ــيرتبطـــان كالمهـــا مبناســـبة همـــا ألنّقراءهتمـــا معـــاً،  هـــي إحيـــاء ة، رمسيـّ
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، "دومنكـو  -سـانتو "يف  ة،  الذكرى املئويـة اخلامـسة لتبـشري أمريكـا الالتينيّـ          
  :1992عام ) أكتوبر(يف شهر تشرين األول 

حبّق الشعوب السوداء   ، الذي ارُتكب    اً جدّ يعلم الظلم الفادح   الكلّ« 
واقتيدت تقاليدها،  ووقد اقُتلعت من أراضيها وثقافاهتا      ة،  يقّييف القارة األفر  

أصررُت وخالل سفري الرسويل احلديث إىل السنغال،       . عبيداً إىل أمريكا  
،  من هذه التجارة املخزيـة     حيث جرى قسمٌ  ،  "غوريه"على زيارة جزيرة    

 -سانتو (» .د فيها رفض الكنيسة الثابت ضد ممارسة الرقّ       أن أؤكّ وأردُت  
  )رسالة إىل األفارقة األمريكيني، 13/10/1992نكو، دوم

ه األفريقـي،         يوحنا بولس الثـاني   ما أن عاد البابا       إىل رومـا، بعـد حجـّ
 أقدم أيضاً على فعل تكفـري مـن أجـل           ه أنّ مومي ع حتى صرّح خالل لقاءٍ   

. ة وتبـشريها ة األمريكيّـ اليت رافقت فـتح القـارّ   ،  "اخلطيئة والظلم والعنف  "
هبنـود  من الفصل اخلاص  ذا النص القوي يف القسم الثاني       وقد أوردنا ه  

  :حسبُنا هنا ذكر املقطع الذي خصّ به الزنوج. أمريكا

 طلب الغفران   وإنّ!" ساحمونا: "حنن ال نكّف عن القول هلؤالء الناس      « 
، إىل  نيإىل سكان هذه األراضي اجلديدة، األصـليّ      ه خصوصاً   هذا، يتوجّ 

، صفة عبيـد  ، ب من أفريقيا  الذين ُهّجروا إليها     ، وكذلك أيضاً، إىل   "اهلنود"
  )21/10/1992ة، يف مقابلة عمومّي (» .ليقوموا فيها بأقسى األعمال

 جتــارة لـى م ع مل يــتكلّيوحنـا بــولس الثـاني   البابــا جيـب أن نوضـح أنّ  
ــوج يف هــا أيــضاً،  ليم عفقــد تكلــّ .  يف املناســبات الــيت ذكرناهــا وحــسب  الزن

يف اً، هد مـدى حتـوّل هـذا املوضـوع اجلديـد جـدّ      تشة، مناسبات دوهنا أمهيّ 
  .إىل موضوع مألوف يف كرازة البابافرتة وجيزة، 

ذكـر رحلتـه    ،  4/3/1992 يف   وميخـالل اللقـاء العمـ      البابـا،    من ذلـك أنّ   
كمـا ذكـر وقفتـه يف       اليت كـان قـد قـام هبـا منـذ فـرتة وجيـزة،                إىل أفريقيا،   

 خـالل  ،ن تـشمل توبتـهم  علـى أ ، الـيت حـرّض النـاس فيهـا     "غوريـه "جزيرة  
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بــروح تائبــة جبميــع  "واعــرتف ة، هــذه اخلطيئــة التارخييّــ الــصيام الكــبري، 
اإلساءات الـيت حلّـت، طـوال هـذه احلقبـة الطويلـة، بالنـاس والـشعوب يف                  

  ".أفريقيا، بسبب هذه التجارة املخزية
 خـالل رحلـة سـابقة       قد أطلق هذا التصريح،   وكان، قبل ذلك بسنتني،     

بتـاريخ  ، )CAP-VERT(، يف أرخبيـل الـرأس األخـضر    )PRAIA" (ـراياپ"إىل  
26/1/1990:  

يف عهـد الـرّق،       ُعرفت أيضاً لألسف،   ]…[آنذاك   أرضكم   إنّ« 
  . للبشربالتجارة البغيضة

واليـوم،  . عن ذلك  النامجة   اجلراح يف ثقافتكم    من احملتمل أن تستمرّ   
: كنسي الرمسي أن أشّدد معكم على أمرين، مها من ثوابت التعليم ال         أوّد  
فبعد اليوم، ال مكان    ة كانت،   ل، هو رفض مجيع أشكال التمييز، أيّ      األّو

   ».البّتة الستعباد اإلنسان لإلنسان
وارداً يف مل يكــن التــذكري خبطيئــة جتــارة الزنــوج يف مناســبات أخــرى، 

مــدفوعاً مبــا يــشعر بــه   ارجتــاالً، ولكــن البابــا كــان يــضيفه الــنص املعــدّ، 
توقّـع النـاس الـذين      أن يلبّي   ه يريد   يف حني أنّ  ه فارغتان،    ويدا  قدِمَ ضيفٌ

سـاو  "، خـالل زيارتـه جلزيـرة    6/6/1992من ذلـك قولـه، يف    . يقوم بزيارهتم 
  :بأنغوال) SÃO TOMÉ ("تومه

ال يسُعين إال   يف هذه اجلزيرة اليت شهدت ظاهرة جتارة العبيد احملِزنة،          « 
هلذه اإلهانـة    -بالسنغال  " يهغور" كما فعلُت سابقاً يف      -أسفي  بدي  أن أُ 

الفرصة  هذه اآلالم املاضية تقّدم للبابا       وإنّ. الفظيعة لكرامة اإلنسان األفريقي   
  »". ساو توميه" والتضامن مع شعب  من احلّب عظيمةًحلظةًليعيش 
  :باحلزم املناسب يفلّ أسالمل يتحَ

 وقــع إذ كــان ضــيف شــعبٍبعــد اخلطــاب احلــارّ الــذي ألقــاه البابــا احلــاجّ،  
ان اسـتقباله يف رومـا ألسـاقفة              دامـت قرونـاً،      مظاملضحيّة   لنـسمعْ دفاعـه، إبـّ
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، وقد أخذ بعني االعتبار االنقـسامات   1 القادمني يف زيارهتم القانونية    ،الربازيل
  :املاضي املأساويهذا ذكريات لدى هؤالء األساقفة، حتدثها اليوم، اليت 

ألن يل الفرصة قبـل اليـوم،     اُتيحت  ق بالرّق األفريقي،    يف ما يتعلّ   «
 اليت شارك فيها العديد   ألتمس غفران السماء بسبب جتارة الرّق املخزية،        

ووفّرت اليد العاملـة    ة،  ني، واليت انطلقت من القارة األفريقيّ     من املسيحيّ 
 حترميات سـلفَّي    فإنّويف هذه العهود احملِزنة،     . لألراضي املكتَشفة حديثاً  

انوس الثـامن عـام     بوالبابا أور ،  1462عام   لثاينبيوس ا الوقوَرين البابا   
الرابـع   حىت ثورات غضب البابا بنيدكتوس       ، وال مل تكن كافيةً  ،  1693

الذي ذهب حىت إطالق احلُرم على الـذين ميلكـون          ،  1740عشر عام   
  .ويبيعون ويعذّبون العبيد، أو الذين حيّولون األفارقة إىل عبيد

 الكنيسة مل تكـّف     فإنّقافته،  وث صروعلى الرغم من جمتمع ذاك الع     
كما الذي كانوا ضحاياه،    ضد الوضع الظامل    ،  عن الدفاع عن العبيد   يوماً  

وهـي  ،  1707عام  ) BAHIA" (باهيا"قوانني   - مثالً   -ُتدلّل على ذلك    
وقد حاولت، قدر اإلمكان،    ة،  صيغت يف أرض برازيليّ   ة  ل قاعدة قانونيّ  أّو

زيـارة  ،  304 وقـانون    303قانون  ( » .التخفيف من نتائج الرّق الرهيبة    
  )1/4/1995الربازيل القانونية، يف أساقفة 

بنتيجـة  سأكتفي بالتـذكري    هذا الدفاع البابوي،     دون الدخول يف صُلب   
إليـه يف شـؤون     أصـغَينا   سـبق لنـا أن      الـذي رمسـه مـؤرخ يـسوعي،         الرصيد  

  ):Giacomo MARTINA" (جياكومو مارتينا"أخرى، وهو 
 بولس الثالـث  يف شخص البابا     ،ةليت دافعت بفعاليّ   الكنيسة، ا  إنّ« 

صوهتا ضـد جتـارة     مل ترفع يوماً    انوس الثامن، عن اهلنود،     بوالبابا أور 
اليت تذكّر عادة هبذا الشأن،      الوثائق   وإنّ. قبل القرن التاسع عشر   الزنوج،  

  )79( ». م عن الزنوجوال تتكلّق باهلنود، تتعلّ
                                                 

حيث ضرحيا الرسولني بطرس (كل مخس سنوات، يقوم أساقفة كل منطقة رسولية بزيارة لروما  1
، تسمّى زيارة األعتاب الرسولية، كي يتدارسوا مع البابا وخمتلف هيئات اإلدارة الرومانية، )وبولس

  )الناشر. (شؤون كنائسهم
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  قــالملح
  "إعالن توبة"

  فرنساكنيسة 

" درانــسي"، يف 30/9/1997يف  أســاقفة فرنــسا قــد نــشروا علــى املــأل،  إنّ
)DRANCY(  ،  ة يف فرنـسا،    بشأن موقف الكنيسة الكاثوليكيّـ    " اإلعالن"هذا

  :يف عهد فيشي

هو حادث جسيم   ني،   على يد النازيّ    مشروع إبادة الشعب اليهودي    إنّ« 
 ال جيوز أليّ  ،   مرعبةً ئلةًأسوهو يطرح على الضمري     يف تاريخ القرن العشرين،     

ة، بدل أن تغّيب ذلك يف النسيان،        الكنيسة الكاثوليكيّ  وإنّ. إنسان أن يلغيها  
أو فرد ال يـستطيع أن       ما ِمن جمتمع     ، وأنّ  الضمري يتكّون بالذاكرة   تعرف أنّ 

  .مكبوتاً أو كاذباًفيما هو يطوي ماضياً يعيش يف سالم مع ذاته، 
مثلها مثل   ،ة إليه وهي مدعوّ . ال على ذاهتا   كنيسة فرنسا تطرح السؤ    إنّ

  :ة الثالثةسائر الكنائس، بصوت البابا يوحنا بولس الثاين، مع دنّو األلفّي
 ما الـذي عاشـته    وهي تدرك متاماً    ،  هذا املعرب جيدر بالكنيسة أن جتتاز     "

يساعدنا علـى   ،  وشجاعٍة  اإلقرار بسقطات األمس هو فعل نزاهةٍ      إنّ. ]…[
  ".، وجيعلنا نتبّين اإلغراءات واملصاعب الراهنة، وُيعّدنا ملواجهتهاتدعيم إمياننا

" سيلـسربغ " إلعـالن    بعد االحتفال هذا العام بالذكرى اخلمـسني      
)5/8/1947 (SEELISBERG)(  ،  ّالـيت  ة الـصغرية،    هذه القرية السويسري

 معامل تعلـيم جديـد      ،نيغداة احلرب، بعض اليهود واملسيحيّ    وضع فيها،   
معسكرات بسبب وجود   عني أدناه،   املوقّ أساقفة فرنسا،    فإنّة،  دّيبشأن اليهو 
ل ألّوبعد بضعة أيـام،      ،ةالذكرى السنويّ ومبناسبة  اهتم،  يف أبرشيّ االعتقال  

، )3/10/1940(" بيتـان "قّررْته حكومة املاريشال    باليهود،  تشريع خاص   
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ات ملقتـضي  منهم   استجابةًوهم يفعلون ذلك،    . يوّدون إجناز خطوة جديدة   
وقد حان الوقت، بالنسبة إىل الكنيـسة،       . ضوء تعليم املسيح  ضمريهم يف   

لقـراءة  بصورة خاصة، خالل هذه احلقبـة،        ،الذايتكي ُتخضع تارخيها    
دون أن تترّدد يف االعتراف باخلطايا اليت ارتكبـها أبناؤهـا، وأن            ة،  نقدّي

  .تطلب الغفران من اهللا ومن البشر
ولكْن، يف سـرعة كـبرية،      . العنيف فوراً مل يبدأ االضطهاد    يف فرنسا،   

انتشرت السامية الدولة،   ،  1940عام  ومنذ األشهر األوىل اليت أعقبت هزمية       
واليهود األجانب من حّريتهم،    ني من حقوقهم،    اليت حرمت اليهود الفرنسيّ   

  .ةجمملَ اهليئات القائمة يف األّماإلجراءات املقّررة، وقد جرفت يف تطبيق 
ة، قرابة  ُوِجد يف معسكرات االعتقال الفرنسيّ    ،  1941عام  ويف شهر شباط    

منـهاراً  الحتالل جزئـي،    ويف حني كان البلد خاضعاً      . يهودي) 40000(
هو محاية  ل   واجبهم األوّ  كان املسؤولون يف الكنيسة يعتربون أنّ     ومصدوماً،  
لقـة  ة املط  منح األولويّ  وإنّ .ساهتمحلياة مؤسّ وتوفري الشروط املثلى     املؤمنني،

وهي تغييب  قد جنمت عنه نتيجة مؤسفة،      هلذه األهداف، املشروعة يف ذاهتا،      
  . إنسان ُخلق على صورة اهللامقتضى اإلجنيل يف احترام كلّ

قة لرسـالة   إىل هذا االنكفاء يف الرؤية الضيّ     ة  وقد أضافت السلطة الكنسيّ   
واليت كانت   ة اليت كانت قائمة،   حجم املأساة الكونيّ  غياباً يف إدراك    الكنيسة،  

لدى املـؤمنني    هناك،   فقد كان ومع ذلك،   . ة بالذات مستقبل املسيحيّ هتّدد  
، توقٌّع عظيم لكلمات تنطـق هبـا الكنيـسة        والكثريين من غري الكاثوليك،     

  . املسيحيسوع برسالة -األفكار  وسط تشّوش -وتذكّر فيها 
وع يف والء وخـض   ة، املرتبكـة    ظلّت السلطات الروحيّ  ويف غالبّيتها،   

واحلذر قابعة يف موقف من االمتثال      ة للسلطة القائمة،    الطاعة التقليديّ جتاوزا  
ة حيـال أعمـال     من إجراءات انتقاميّ   اخلشية   على حنٍو ما  أملَته  والغياب،  

 ون أنّ الكنـسيّ فلم يـدرك املـسؤولون       ؛ةوحركات الشبيبة الكاثوليكيّ  
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كانت ،  كٍةمفكّ ٍةاجتماعّي عن هيئةٍ   بديلٍ دوٍراملدعّوة آنذاك ألداء    الكنيسة،  
سات، سائر املؤسّ ها إزاء صمت    وأّنضخمني،   وتأثرياً   يف الواقع سلطةً  متلك  

وجيـب أن   . دون وقوع الكارثـة   أن َتحول   ها،  بدوّيلكلمتها،  كان ميكن   
ة اإلبادة  جنهل الُبعد احلقيقي لعمليّ   ال نزال   إّبان االحتالل،   نا كّنا،   أّننتذكّر  
 إالّالتـضامن،   ذكر العديد من مبادرات     يسُعنا  ه   أنّ  وإن كان يصحّ   .اهلتلرية

لتحقيـق   تكفي   ،ة وتعاون ما إذا كانت مبادرات حمبّ    ه جيب أن نتساءل     أّن
  .مقتضيات العدالة واحترام حقوق الشخص البشري

 بدءاً  -ة  أصدرته احلكومة الفرنسيّ  السامي  وهكذا، ففي مواجهة تشريع     
والقانون الـصادر   ،  1940األول عام    من القانون اخلاص باليهود يف تشرين     

ني من فئة من الفرنسيّ   عا  هذين القانونني اللذين انتزَ   ،  1941يف حزيران عام    
 ووضعاهم يف وضع كائنـات دنيـا        واللذين فرزاهم ،  حقوقهم كمواطنني 

ويف مواجهة قرارات االعتقال يف معسكرات خاصة باليهود         -داخل األمة   
هم االعتماد على حّق اللجوء وعلى الـضيافة        ه بوسع الذين ظّنوا أنّ  الغرباء،  
 مل يّتخذوا موقفاً معلنـاً،       أساقفة فرنسا  اإلقرار بأنّ ال بّد لنا من     ة،  الفرنسّي

وتركوا الطريـق   فأّيدوا بصمتهم هذه اخلروق الفاضحة حلقوق اإلنسان،        
  .هذا املسار القاتلمفتوحاً أمام 

ولسنا مبسؤولني  فترة،  ال الضمائر وال األشخاص يف تلك ال      حنن ال ندين    
هـا  إّن. ولكْن جيب أن نقّوم الـسلوكات واألفعـال       . عّما حدث باألمس  

 هنـاك   أنّة،   بصورة موضوعيّ  ،ون ألن نالحظ اليوم   كنيستنا، وحنن مضطرّ  
على حنو بالغ التضييق، فتغلّبت على أوامر الضمري،        فُهمت  ة،  مصاحل كنسيّ 

  وجيب علينا أن نتساءل ملاذا؟
أن علينا، بصورة خاصة،    ة اليت ذكرناها للتّو،     وف التارخييّ بعيداً عن الظر  

لة فما كان تأثري معاداة اليهود املوغِ     .  هلذا التعامي  ةنتساءل بشأن اجلذور الدينيّ   
إىل ملاذا مل ُتـصِغ الكنيـسة       ه قام،   ويف هذا اجلدل الذي نعرف أنّ     يف القدمي؟   
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، "جاك ماريتان  "قبل احلرب، ومرات كثرية، جهد    أفضل َمن فيها؟     أصواِت
 على نظرة مغايرة    نياملسيحّية، أن يفتح عيون     يف مقاالت له وحماضرات عامّ    

من شّر الالسـامية الـيت      وكان حيذّرهم أيضاً بقوة،     إىل الشعب اليهودي،    
بيل قُ ،SALIÈGE(1" (سالييج"كما كان املطران    . كانت آِخذة يف االنتشار   

البابا يف تعليم    يبحثوا عن النور     أنيهيب بكاثوليك القرن العشرين،     احلرب،  
وشنتيوس الثالث يف   ن للبابا أ  وليس يف هذا القرار أو ذاك     بيوس احلادي عشر،    

ون يف  ون وشّراح كتابيّ  الهوتّيكان هناك   وأثناء احلرب،   . القرن الثالث عشر  
حية، اجلذور اليهودية للمـسيّ   ،  ُيربزون بأسلوب نبويّ  وباريس،  ليون  مدينَتي  

 كال العهَدين   قد أزهر يف إسرائيل، وأنّ    ) JESSÉ" (ىيّس "فرع أنّويؤكّدون  
ة  املـسيحيّ  وأنّ العذراء واملسيح والرسل كـانوا يهـوداً،         وأنّال ينفصالن،   

ملاذا ملْ ِجتـد    . مرتبط باجلذع الذي محله   الغصن   أنّة، مثلما    باليهوديّ مرتبطةٌ
  هذه الكلمات إال قلّة قليلة أصغت إليها؟مثل 

اً العقائـدي، تعـارض جـذريّ     على الصعيد   كنيسة كانت،    ال  أنّ صحيٌح
قـد  كان البابا بيوس احلادي عشر      ة معاً،   ة وروحيّ  الهوتيّ ة، ألسبابٍ العنصرّي

الـيت أدانـت املبـادئ األساسـية        ،  "بقلق حارق " شرحها بقوة يف براءته   
ـ     وحذّرت املسيحيّ ة،   النازيّ لإليديولوجيا ومـن  رق،  ني من خماطر أسطورة الِع

قـد أدان   كـان اجملمـع املقـدس       ،  1928ومنذ عام   .  املطلقة للدولة  السلطة
نا، حنن، كلّ : "ةصّرح البابا بيوس احلادي عشر بقوّ     ،  1938ويف عام   . الالسامية

يكون ثقل مثل هـذه     أن  ولكن ما عسى    ". ساميونعلى الصعيد الروحي،    
، ني املذكورين آنفـاً   بعض الالهوتيّ يكون ثقل فكر    أن  وما عسى   اإلدانات،  

واليت جند آثارهـا،    والسائدة أبداً،   املعادية لليهود،   ة  بالنظر إىل األحكام النمطيّ   
  خالية من جرأة؟ حال، يف تصرحيات مل تكن، على كلّ، 1942حىت بعد عام 

فأقلّه غري املباشر،   إن مل يكن املباشر،      بالدور،   الًأّوون للتسليم   حنن مضطرّ 
                                                 

  )املرتجم. (آنذاك) BORDEAUX" (بوردو"كان أسقف مدينة  1
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 ،الشعب املـسيحي  هبا  واليت ُشحن   لليهود،  املعادية  ة  العاّماألفكار  الذي لعبته   
علـى  ويف الواقع،   . انتهت إىل احملرقة  ة اليت   التارخيّيعرب السريورة   بطريقة آمثة،   

وأيضاً بسبب وفاء   ة،   األصول اليهودية للمسيحيّ   -اً بسبب    وجزئيّ -من  الرغم  
 يت ال "صلّية األ قطيعةال" فإنّلإلله الواحد عرب تارخيه،     شهادته  لالشعب اليهودي   

، فإىل  إىل بغضٍ  إىل الطالق، مث     تدال، ق الثاين من القرن األوّ    يف القسم    تبرز
 حال، أن   على كلّ ،  ليس لنا . ني واليهود امتّدا قروناً طويلة بني املسيحيّ    عداء،  

ة، يف هـذه    ة واالقتـصاديّ  ة والثقافيّ ة والسياسيّ ننكر ثقل املعطيات االجتماعيّ   
ض يف الغالـب، بـني اليهـود        ومن تعـار  ، من سوء فهم،     املسرية الطويلة 

ـ ال يعين   وهذا  . ة أحد أسس اخلالف يظلّ من طبيعة دينيّ       فإنّني،  واملسيحّي ه أّن
 ألنّبني هذه األفكار العامـة واحملرقـة،        ة   سببيّ نقيم عالقة مباشرة  حيّق لنا أن    

  .إىل إفناء الشعب اليهودي، له مصادر أخرىاملخطط النازي الرامي 
ه قـد سـاد يف الـشعب        وهو أنّ  ، هناك أمراً ثابتاً   أنّويرى املؤّرخون   

تقليد من املعاداة   ،  اين الثاين ـاتيكڤالـ وحىت اجملمع    ،املسيحي، طوال قرون  
ويف والتعليم املـسيحي،    يف العقيدة   ،  ترك أثره على حنو متفاوت    ة،  لليهودّي

ويف هذه التربـة،    . ويف التبشري والصلوات  الالهوت والدفاع عن العقيدة،     
ذو نتائج يصعب حموها،    جنَم إرث ثقيل    من هنا،    !تت مسوم بغض اليهود   نب

  .جراح أبداً نازفةومن هنا،  …حىت يف هذا القرن
القـائم علـى     هلذا التعليم    ،رعاة الكنيسة ومسؤولوها  وبقدر ما ترك    

قاعدة مشتركة  ة،  اجلماعات املسيحيّ وغذَّوا يف   ر طويالً،   أن يتطوّ االحتقار،  
هم فـإنّ وشـّوهتها،   ات  دائمة العقليّ اليت ومست بصورة    ة،  نّيمن الثقافة الدي  

ة ات الالسـاميّ  بعد أن أدانوا النظريّ   هم،  حىت إنّ ؛   جسيمةً ةًيتحّملون مسؤوليّ 
كما كان علـيهم    مل ينريوا العقول،    هم  يسُعنا أن نعترب أنّ   يف منشئها الوثين،    

  .اربة يف الزمنهم مل يدينوا هذه األفكار وهذه املواقف الضألّنأن يفعلوا، 
وقدرهتا على املقاومة منقوصة،    ولذلك، كانت الضمائر غالباً يف حالة رقاد،        
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وهي شـكل شـيطاين   ة، الالسامية النازّي عنفها اإلجرامي،   بكلّعندما نشبت،   
 صراحةً  وهدَفس على مقوالت الِعرق والدم،      تأّسومَرضي من البغض لليهود،     
 وقد وصفها البابا يوحنا بولس الثـاين        .اًإلغاء جسديّ إىل إلغاء الشعب اليهودي،     

  ". وتصميمُنفّذت بإصراٍر ]…[ إبادة غري مشروطة"ها بأّن
ة على األرض الفرنـسيّ   وانطلقت  عندما تفاقم االضطهاد،    يف ما بعد،    

فوضـعت حتـت    تنفيذها سلطات فيشي،    وتَولّت  ة،  اإلبادة النازيّ سياسة  
 بعض األسـاقفة الـشجعان أن       ة، عرف ساهتا البوليسيّ مؤّستصّرف احملتلّ،   

ضـد مـدامهات    باسم حقوق اإلنسان،    ة،  يرفعوا الصوت لالحتجاج بقوّ   
استمع إليها  على قلّتها آنذاك،    وهذه الكلمات املعلنة،    .  حبّق اليهود  االعتقال

  .نيالعديد من املسيحّي
من ة  السلطات الكنسيّ اليت قامت هبا    ال جيوز أن ننسى املساعي الكثرية       

 ةة املـسيحيّ  ار احملبّ وال تيّ رجال ونساء وأطفال من خطر املوت،       أجل إنقاذ   
ويف تعـرُّض   د األشكال،   يف سخاء متعدّ  ة الناس،   يف نطاق عامّ  الذي سرى   

  .اآلالف املؤلّفة من اليهودألشد األخطار، من أجل إنقاذ 
 عدداً من الرهبان     طويل، فإنّ  من ناحيتهم، وقبل هذه املداخالت بزمانٍ     

فأنقـذوا   مل يترّددوا يف اختيار طريق املقاومة السّرية،         ني،علمانّيوالكهنة وال 
وقد فعلـوا ذلـك    . ة وجمهولة ما كانت خفيّ  بطريقة غالباً   شرف الكنيسة،   

، حيث كانوا يفـضحون     1"ةدفاتر الشهادة املسيحيّ  "وخصوصاً يف    أيضاً
  وثـينّ  من زخـمٍ   ما فيه    الذي كان يهّدد النفوس بكلّ     النازية،   بقوة سمّ 
كما كانوا يذكّرون دائماً بكلمة البابا بيـوس         والسامي،   عنصرّيجديد،  

ـ ". وننا ساميّ كلّعلى الصعيد الروحي، حنن     : "احلادي عشر  ه لواقـع   وإّن
ة، الصادرة مـن األوسـاط      تارخيي ثابت، أنّ مجيع هذه األعمال اإلنقاذيّ      

                                                 
هي، يف احلقيقة، جملة املقاومة الفرنسية السرّية، اليت أسّسها املثقّف الفرنسي املسيحي الشهري  1
  .، إبان االحتالل النازي لفرنسا)Georges MONTARON" (جورج مونتارون"



 229

ـ     ة،  الكاثوليكّي قـد  ة، كما من العامل الربوتستانيت ومن املنظمـات اليهودّي
  .ضِمنت البقاء لعدد كبري من اليهود

لئن كانت أعمال شجاعة قـد بـدرت يف         ه،   احلقيقة أيضاً، أنّ    أنّ إالّ
عـن  من أجل الدفاع    ني،  من كهنة ورهبان أو علمانيّ    ة،  األوساط املسيحيّ 

 الالمباالة قد فاقت كـثرياً      ب علينا االعتراف بأنّ   يتوّجبعض األشخاص،   
 حيال اإلجراءات   ال سيما ويال اضطهاد اليهود،     الصمت ح  وأنّاالستنكار،  
كان هو القاعـدة،    سلطات فيشي،   املتعددة األشكال، اليت أقّرهتا     الالسامية  

ومع ذلك، كما كتب    . كلمات الدفاع عن الضحايا، كانت االستثناء      وأنّ
 تقع بقسم كـبري علـى       ، جرميةً مبثل هذا احلجم    إنّ"": رياكوفرانسوا م "
  ."ة كانت أسباب هذا الصمت مل يرفعوا الصوت، أّيع الشهود الذينمجي

بدل أن تظهر مبثابـة      حماولة إبادة الشعب اليهودي،      والنتيجة كانت أنّ  
ظلّت يف حالـة رهـان   ة على الصعيَدين اإلنساين والروحي،   مسألة مركزيّ 

 العدد األكرب مـن     فإنّوإزاء فداحة املأساة وطابع اجلرمية املرّوع،       . ثانوي
  .الكنيسة ذاهتا ورسالتها قد أهانوا، بصمتهم، سةرعاة الكني

 بـأنّ ونعتـرف أيـضاً،     .  هذا الصمت كان خطيئة    اليوم، نعترف بأنّ  
ها بـذلك   وأّن الضمائر،   الكنيسة يف فرنسا خانت عندها رسالتها يف هتذيب       

منـذ  ة عـدم تقـدمي املـساعدة،        مسؤولّيتتحّمل، مع الشعب املسيحي،     
الحتجاج واحلماية ممكَنني وضروريَّني، حىت     عندما كان ا  اللحظات األوىل،   

  .أفعال شجاعة ال ُتحصىلو حدثت، بعد ذلك، 
 ختـاذل كنيـسة فرنـسا هـذا،         فإنّ.  نعترف به اليوم    ذلك واقعٌ  إنّ

. ما مها جزء من تارخيهـا     إّنة حيال الشعب اليهودي،     تها التارخييّ ومسؤولّي
 من الشعب اليهودي    ونطلبمن اهللا،   ونسأل الغفران   نعترف هبذه اخلطيئة،    

إنّ ِفعلنا هذا يدعونا ملزيد من اليقظة يف صاحل         . أن يستمع لكلمة التوبة هذه    
   ».ومن أجل املستقبلاإلنسان، يف الوقت احلاضر، 
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  ).209-207( ص - 1998 باريس،
  ).419( ص - 1974 ، بريشيا، مورشيليانا،"الكنيسة يف عهود االستبداد والليربالية والشيوعية"جياكومو مارتينا،  )4(

  الربوتستانت كانوا السبّاقني: الفصل الثاني
وثـائق حـول الوحـدة    "، يف "1920ؤمتر المبث عام ني من األساقفة اجملتمعني يف منداء إىل مجيع املسيحيّ  " )5(

  ).2( ص - 1924، لندن، مطبوعات جامعة أوكسفورد، )G.K.A. BELL(، بقلم 1924-1920، "ةاملسيحيّ
  ).7(، املرجع ذاته، ص "وثائق حول الوحدة املسيحية"يف  )6(
  ).80( ص - 1932أعمال البابا بيوس احلادي عشر، اجلزء الرابع، دار املطبوعات الصاحلة،  )7(
املوســوعة "راجــع أيــضاً . تــاريخ البابويــة). 20(ســنتحدث عــن ذلــك يف الفقــرة الثانيــة مــن الفــصل    )8(

  ).1124-1115( ص - 1984،  )PAOLINE دار - CATANE" ( البابوية
 HARPER(، نيويـورك،  )W.A.WISSER'T HOOFT(، بقلم "املؤمتر األول جمللس الكنائس العاملي" )9(

and Brothers( ،1949 -ص ) 56-50.(  
  ).89-87( ص - 1955، )SCM PRESS(، لندن، 1954، " الثاني جمللس الكنائس العاملياملؤمتر" )10(
  ).335-330( ص - 1950، " الكاثوليكيةالوثائق "جملة )11(

  البابا يوحنا الثالث والعشرون يصحّح الصلوات: الفصل الثالث
  ):Elio TOAFF" (فإيليو طوا"يروي احلاخام ). 219( ص - 1987ميالنو، موندادوري،  )12(

، "الـّدهاة اليهود  "بعد أن باشر بإصالح طقوس يوم اجلمعة العظيم، إذ ألغى الصالة من أجل              « 
شاء مع اجملمع، أن يعيد احلق إىل الشعب اليهودي الذي كان حيترمه وحيّبه، وقد دلّـل علـى هـذا                    

، رأى اليهود وهم خيرجون من       ربيعي، إذ كان ميّر بأحد جسور هنر التيرب        ة، ذات سبتٍ  االحترام واحملبّ 
فأوقف موكب السيارات الذي كان يرافقه، وبارك اإلخوة اليهود، الذين، بعد           . الكنيس بعد الصالة  

ويف الواقع، كانت تلك املّرة األوىل اليت يبارك        . حلظة اندهاش طبيعي، أحاطوا به، وصفّقوا له حبماس       
  » .ادرة األوىل احلقيقية من أجل املصاحلةفيها أحُد البابوات اليهوَد، ورمبا كانت تلك املب

)13( )Stjepan SCHMIDT( ،"بيا أغوستينو )Agostino BEA(روما، شيتا نووفا "، كردينال الوحدة ،)CITTA 

NUOVA( ،1987 - ص )351.(  
، مل تكن صالة يوم اجلمعة العظـيم حتتـوي عبـارة            1960يف كتب الصالة الفرنسية قبل عام       « 

ة، وأدرجناها مع ذلك، أبقَينا على الصفة اخلالفّي. "اليهود الكفّار"رديفها احلديث ، بل "الّدهاةاليهود "
  » ).املترجم الفرنسي. (يف ترمجة كتاب الصالة
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 RASSEGNA MENSILE(يف جملـة  " زيـارة جلـول إسـحق   ): "Jean TOULAT( الفرنـسي  الكاتـب  )14(

DI ISRAELE(ص - 1972ديسمرب  -، نوفمرب )13-3.(  
  ).270(  ص- 1964، )CERF(اتيكاني الثاني، دار ــ ال إىل اجملمعخطاب )15(
ــاريخ "إىل شــاب أرثوذكــسي ) RONCALLI(رســالة مــن مونــسنيور  " )16( ــر يل هــذا  27/7/1926، بت ، وفّ

  ).Loris Francesco CAPOVILLA(النص مونسنيور 
  .21/1/1954، يف )AVVENIRE D'ITALIA(صحيفة  )17(
، 29/12/1978، "ببـاريس " نـوتردام "شبيبة يف كنيـسة  اللقاء األوربـي ضـمن جممـع الـ       "يف  " روجيه شوتز " )18(

  ).Loris Francesco CAPOVILLA( تسلّمت صورة النص املطبوع من مونسنيور - )21(الساعة 
  ).18( ص - 1959، )FAVERO(، دار نشر )VICENZE(، للكاتب "صلوات" )19(

  البابا بولس السادس يطلب الغفران ومينحه: الفصل الرابع
سنهتمّ يف هـذا الفـصل بطلـب الغفـران مـن         . أمسرتدام" اعرتاف"فصل الثاني عن    كنّا تكلمنا يف ال    )20(

  .قِبل البابا بولس السادس، ويف الفصل الثامن بدعوة البابا يوحنا بولس الثاني
  ).157-156(  ص-اتيكاني الثاني، املصدر نفسه ــخطاب للمجمع ال )21(
  .)1422( ص - 1963 ، عام"الوثائق الكاثوليكية"جملة  )22(
دث يف الفصل الـسابع عـن اسـتخدام هـذه العبـارة يف نـصوص األسـاقفة البولـونيني، ولـدى                      سنتح )23(

  .البابا يوحنا بولس الثاني
  ).1259( ص - 1963، عام "الوثائق الكاثوليكية"جملة  )24(
  ).2226-2215(  ص-، املصدر ذاته، اجمللد الثاني "تيكاني الثانياــالاجملمع " )25(
  ).332( ص -املصدر ذاته، اجمللد الرابع  )26(
  ).431( ص -املصدر ذاته، اجمللد الرابع  )27(
  ).509( ص -املصدر ذاته، اجمللد اخلامس  )28(
  ).233( ص -املصدر ذاته، اجمللد الثالث  )29(
  ).234( ص- 1992، روما، روسكوني، "بولس السادس"، "كارلو كرميونا" )30(
)31( )G. CERETI( ،"    ركـة املــسكونية  احل: "يف كتابــه" توبــة واهتـداء علـى طريــق يوبيـل األلفيــة الثانيـة

  ).79( ص - 1995، ميالنو ساو باولو، "واهتداء الكنيسة
  ).177( ص -، مصدر سابق "بولس السادس"، "كرميونا. ج" )32(

  اجملمع يسري يف خطى البابا: الفصل اخلامس
، اجلـزء األول،   "وثـائق جممعيـة   "الثـاني،   اتيكاني  ــال، راجع اجملمع املسكوني     )7(استعادة الوحدة،    )33(

  ).206( ص - 1965، )CENTURION(ر باريس، دا
  ).198( ص -) 3(املرجع ذاته، الفقرة  )34(
  ).36( ص -، املرجع ذاته )8(، فقرة "نور األمم" )35(
  .راجع الفصل الذي خيصّ غاليليو، يف القسم الثاني من هذا الكتاب: كما يف قضية غاليليو )36(
  ).218( ص - II ،1965، اجلزء "وثائق جممعية"، )4(، "يف عامل اليوم"البيان اجملمعي  )37(
  ).367( ص - III ،1966، اجلزء "وثائق جممعية"، )12(، "يف الكرامة اإلنسانية"البيان اجملمعي  )38(
  ).98( ص - III ،1966، اجلزء "وثائق جممعية"، )43(و ) 19(، "فرح ورجاء"البيان اجملمعي  )39(
  ).119-118(و ) 66( ص - III ،1966، اجلزء "ذاته"البيان اجملمعي  )40(
  ).58" (الدفاتر الالهوتية"، 1968، " يف روما بعد اجملمعحمادثات" )41(
  ).41(املرجع ذاته، ص  )42(
  ).41(املرجع ذاته، ص  )43(
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  ).43(املرجع ذاته، ص  )44(
  ).33(املرجع ذاته، ص  )45(
  .يف القسم الثاني من هذا الكتاب، "تاريخ البابوية: "سنتحدث عنه يف النقطة الثانية من الفصل العشرين )46(
  .، يف القسم الثاني من هذا الكتاب"التطرّف الديين: "ث عشرسنحلّله يف الفصل الثال )47(
  .من القسم الثاني من هذا الكتاب) 14(و ) 5(و ) 1(نُحيل ذلك إىل الفصول  )48(

  البابا يوحنا بولس األول كان له مشروع: الفصل السادس
)49( )Camillo BASSOTTO :("ص - 1990، البندقية، لدى املؤلف، "قليب ما يزال يف البندقية )265.(  

  امتياز البابا البولوني: الفصل السابع
)50( )Rocco BUTTIGLIONE (  الـصوت "يف جملـة) "La Voce( ،16/4/1994 - ص )هنـاك عـامالن   ): "7

األول هـو الطريقـة الـيت عاشـت فيهـا       . بـا ون تاريخ وثقافـة بقيـة أور      عمييّزان تاريخ بولونيا وثقافتها     
لــك انتــهى، يف ســائر الــدول، إىل فــضيحة احلــرب   بولونيــا اإلصــالح الربوتــستانيت؛ ففــي حــني أن ذ  

لـدى الطـرفني، واجهـت الكثلكـة يف بولونيـا، اإلصـالحَ بإصـالح آخـر، علـى               " احملارق"األهلية وإشعال   
مل حيدث أي قمع عسكري ضد الربوتستانتيني، بل تبشري مكثّـف للجمـاهري،             ": إيرامسوس"طريقة  

عامــل الثــاني هــو أن بولونيــا مل تعــرف املواجهــة بــني  وال. انتــهى إىل احتــواء االنــشقاق الربوتــستانيت 
ــان النهـــضة    ــاليون إبـّ ــا اإليطـ ــا عرفهـ ــة، كمـ ــة والقـــضية الكاثوليكيـ ــباه . القـــضية الوطنيـ فجميـــع أشـ

كاريبالــدي يف بولونيــا كــانوا كــاثوليكيني، وإن بعــضاً منــهم، تُجــرى هلــم اليــوم إجــراءات التطويــب يف  
 قـضية اهلل وقـضية اإلنـسان، الـيت أفـضت يف أمـاكن أخـرى،                 وهنا أيضاً، مل حتدث مواجهة بـني      . روما

، كـان  "النـاس علـى ديـن ملـوكهم    "با كلها، تؤكّـد أن    ووعندما كانت أور  . إىل احلركة العلمانية املناهضة   
  "مَن أقامين سيّداً على وجدان رعاياي؟: "ملك بولونيا يتساءل

، تُـرجم إىل    "ديـوان ": "ول فـويتيال  كـار "، لــ  "1966سـهرة الفـصح عـام       : "مأخوذة مـن قـصيدة عنواهنـا       )51(
  ).124( ص - 1979الفرنسية عام 

ــشر عــام  )اجلــزء الــسادس" (يف دوران األجــرام الــسماوية"إن كتــاب كوبرنيــك  )52( ، مل )1543(، الــذي نُ
يواجه احلُرم من قِبل السلطة الكنسية، يـوم كـان كوبرنيـك علـى قيـد احليـاة، ومل يُحـرم إال عـام                

، 18/10/1993ويف إحيــاء ذكــرى كوبرنيــك، يــوم . م لطروحــات غــاليليو، أي بعــد أول حتــري)1916(
لوفاتــه، شــدّد البابــا يوحنــا بــولس الثــاني علــى الفــارق يف املوقــف بــني    ) 450(مبناســبة الــذكرى 

فاألول كان حكيماً، فقدّم نظريته على أهنا احتمال ليس إالّ، : العالِم الفلكي البولوني واإليطايل   
حكمـة  "وقـد أشـاد البابـا يومهـا بــ         . مييـل إىل عرضـها بوصـفها يقينـاً علميـاً          أما الثاني، فقد كـان      

  ".وشجاعة كوبرنيك، إذ حاول أن يوفّق بني حرية البحث العلمي والوفاء املطلوب إزاء الكنيسة
  ).1207(، رقم )245( ص - 1980اتيكانية، ــاتيكان، املكتبة الــيف مؤلفاته، حاضرة ال" كارول فويتيال" )53(
  .الفصل الرابع يف القسم األول من هذا الكتابراجع  )54(
  .، يف القسم الثاني من هذا الكتاب"تاريخ البابوية"راجع النقطة األوىل من فصل  )55(
  ".يان هوس"سنتناول هذا املوضوع يف القسم الثاني من هذا الكتاب، أثناء احلديث عن  )56(
  .راجع الفصل الرابع من القسم األول، املخصص له )57(
قي حـول مـسرية املـصاحلة بـني األسـاقفة البولـونيني واألملـان، قـد نُـشر يف عـدد            هناك خمتـصر وثـائ     )58(

: ، حتــت عنــوان23/12/1995، بتــاريخ "املراقــب الرومــاني"الرمسيــة، اتيكان ــــالــخــاص مــن صــحيفة 
  ".الذكرى الثالثون لتبادل الرسائل بني األساقفة البولونيني واألملان"

، يف )LA STAMPA( ونُــــشر يف جريــــدة  ،)Jas GAWRONSKI(حــــديث أجــــراه الــــصحفي    )59(
كان البابا آنذاك يفكر يف فحص الضمري يف هناية األلفية الثانيـة، الـذي سيعرضـه             : 2/11/1993

  .1994يف الوثيقة املذكّرة، يف ربيع عام 
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   معارضة الكرادلة: الفصل الثامن
املقطــع يف ) Vittorio MESSORI(هبــذه الكلمــات وصــف الــصحفي    ": عبــارة معرتضــة اســتغاللية  " )60(

، وهو مل يكن قـد قـرأه يف الـنص األصـلي،     "مصاحلة وتوبة"، الذي حيمل عنوان "الوثيقة املذكّرة "
  .، أقحمها يف النص أحد موظّفي الدوائر الرومانية"مثانية أسطر"إذ يصفه بأنه عبارة عن 

قابلــة ، يف م"ÉCÔNEأخويـة  "يف " لــوفيفر"، خليفـة املطـران   )Franz SCHMID BERGER(مثـل األب   )61(
  ).ANSA(، لوكالة األنباء 28/4صحفية، بتاريخ 

  .19/1/1996اإليطالية، بتاريخ " اجلمهورية"صحيفة  )62(
  ).9( ص - 15/6/1994، يف )CORRIERE DELLA SERA(صحيفة  )63(
  ).24-23(واالستشهاد ورد يف ص . نسخة طبق األصل وضِعت يف تصرّف الكرادلة )64(
  ).11( ص - 5/1994، )TRENTA GIORNI(جند صدى له يف جملة  )65(
)66( )Giacomo BIFFI ( والنص من الصفحة 1995، بولونيا، "املسيح اليوم"يف ،)26-23.(  
ــاه مــراراً مطــران )BITTI" (بــييت"مثّــة موقــف شــبيه مبوقــف الكردينــال   )67( ســاندرو "، "كــوم"، وقــد تبنّ

  ).Sandro MAGGIOLINI" (ماجيوليين
  يوحنا بولس الثاني يواصل السعي مبفرده: الفصل التاسع

، وردت يف الـصفحات  "أهـم مثـار الـسنة املقدسـة    : الكنيسة أمـام االهتـداء  ": "كوتييه"إن دراسة األب   )68(
)160-171.(  

، سلـسلة   1995 يوماً، أجنز البابا يف هناية ربيـع         33يف  : "أكتفي من هذه احلاشية الطويلة واهلامّة، مبا يلي        )69(
اتيكاني الثـاني، بعـد اختتامـه    ــ ـية للمجمـع الـ  من املبادرات ذات املرمى اخلارق، جتـدّد االنطالقـة املـسكون    

أولومـوك  (، طلب الغفـران ومنحـه بـسبب احلـروب الدينيـة         )30/5" (ليكونوا واحداً "الرباءة  : بثالثني عاماً 
، واللقـاء مـع   )2/7بريـشوف،  (، تكريم شهداء الربوتستانت السلوفاكيني الذين قتلـهم الكـاثوليكيون     )21/5

  ".وكانت ردود أفعال األوساط املسكونية، قوية وإجيابية). 30/6-27" (لوميوسبرثو"بطريرك القسطنطينية 
  .1994هناك، على األقلّ، مخس مداخالت للبابا حول هذا املوضوع، ما بني حزيران وأيلول عام  )70(
  .حنيل إىل العدد اخلاص، الذي نُشر يف شهر شباط، من أجل االستشهادات الواردة يف الفقرات التالية )71(
  ).Paul-Wirner SCHEELE(املطران :  أملانيا-) WÜRZBURG(سها أسقف كان يرتأ )72(
  .، أمني سرّ جملس احلوار بني الديانات"مايكل فيتزغريالد"يرتأسها املونسينيور  )73(
  .، أمني سرّ جملس العدالة والسالم)Diarmuid MARTIN(يرتأسها املونسينيور  )74(
  .عضواً) 26(إهنا أكثر اللجان عدداً، ففيها  )75(
ــة تؤكــد جم )76( ــة "ل ــة الثالث ــت قــد  )SAVONAROLE(و) Las CASAS(و ) HUS(أن أمســاء " األلفي ، كان
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  النساء: الفصل الرابع
)13 ()Hans KÜNG( ،"دار "ال حملّ لليأس ،)CERF( ،1991 - ص )144.(  
)14 ()Francisco de JUANES" :(ص - 1994، أسيزي، " سرّية ليوحنا بولس الثالثكتابات )268( 
 )246-245( ص - 3477 ،6/5/1995، )CIVITTA CATTOLICA (جملةيف ) 15(
)16 ()COM( ،"ص - 18/12/1988، " اجلديدةاألزمنة )10(و ) 8(و ) 4( 
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 ).281( ص - ذاته املرجع) 39(
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  .1968عام 
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