16

الثالثاء  5آذار  2019العدد 3703

الثالثاء  5آذار  2019العدد 3703

العالم

العالم

َ
خطاب البابا فرنسيس لم يلق إجماعًا من منظمات معنية بحماية الضحايا ،ومن مؤسسات قريبة من الكنيسة ،وحتى وسائل إعالم كاثوليكية (أ ف ب)

قضية
«قمة االعتداءات الجنسية» التي ترأسها البابا فرنسيس نهاية الشهر الفائت ،هي
تكريس رسمي لقرار المواجهة التي يخوضها الفاتيكان ضد االنهيار األخالقي
الــذي ّتوجته أخيرًا إدانــة وزيــر االقتصاد في الفاتيكان ،الكاردينال األسترالي
جورج بيل ،بانتهاكات جنسية .لم يعد سرًا أن أعلى المرجعيات الكاثوليكية
في العالم تواجه أكبر أزمــة في تاريخها الحديث ،بسبب مسلسل الفضائح
المتواصل منذ سنوات ،حول االنتهاكات الجنسية ضد األطفال والمراهقين.
كماتشهدالمؤسسة نقاشًا هواألول من نوعه داخلها ،حول المثلية الجنسية
التي تكاثرت التقارير والكتب والشهادات التي تكشف انتشارها في صفوف
رجال الدين ،من أعلى المراتب الكنسية إلى الكهنة

الفاتيكان والجنس

التحديات الكبرى واإلصالح الحتمي
هيام القصيفي

ال ـص ـح ــوة ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا الـكـنـيـســة
ً
ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ،وق ــد ازدادت تـفــاعــا
مـنــذ أش ـهــر ،قــد تـكــون ال ـحــدث األب ــرز
ف ــي تــاري ـخـهــا امل ـعــاصــر .وق ــد أخ ــذت
تـ ـتـ ـبـ ـل ــور حـ ــركـ ــة إصـ ــاح ـ ـيـ ــة داخ ـ ــل
الكنيسة ،هدفها معالجة أخطر ملف
تــواجـهــه مـنــذ ع ـقــود ،أي االع ـت ــداءات
ال ـج ـن ـس ـي ــة املـ ــزم ـ ـنـ ــة عـ ـل ــى األط ـ ـفـ ــال
واملــراهـقــن مــن ِقـ َـبــل كهنة وأســاقـفــة،
واستغالل القاصرين جنسيًا ،إضافة
إلــى ظــاهــرة الـتـعــدي على الــراهـبــات،
وإجـ ـب ــاره ــن ع ـل ُــى اإلجـ ـ ـه ـ ــاض .وم ــن
ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ـ ـت ـ ــح م ـ ـلـ ــف امل ـث ـل ـي ــة
الجنسية داخ ــل الفاتيكان ،بصورة
خ ــاص ــة ،وفـ ــي مـخـتـلــف األب ــرش ـي ــات
ح ــول الـعــالــم ،طــارحــا أسـئـلــة جــديــدة
ح ـ ــول ال ـع ـف ــة والـ ـحـ ـق ــوق ال ـج ـن ـس ـيــة.
وال ـخ ـط ــوة اإلص ــاح ـي ــة ال ـت ــي ب ــدأت
دوائـ ـ ـ ــر ال ـف ــات ـي ـك ــان ت ـك ـس ــر ال ـص ـمــت
ُ
حــولـهــا ت ـعـ ّـد األهـ ــم ،ألن ـهــا تـمـثــل في
ع ـم ـق ـه ــا الـ ـ ـت ـ ـصـ ــادم ال ـح ـق ـي ـق ــي بــن
ال ـت ـعــال ـيــم ال ــروح ـي ــة لـلـكـنـيـســة الـتــي
تعطي اإلنسان األولــويــة ،والهيكلية
الـكـنـسـيــة اإلداريـ ـ ــة ال ـتــي تـعـلــي شــأن
ّ
رجال الكنيسة ،وتعظم دورهم ،على
حـســاب الـفـئــات األض ـعــف مــن أطـفــال

ون ـ ـسـ ــاء .وألن ـ ـهـ ــا ق ـض ـي ــة إن ـس ــان ـي ــة،
ال صـ ـل ــة لـ ـه ــا ب ــال ـت ـب ـش ـي ــر وت ـف ـس ـيــر
ال ـع ـق ـيــدة وت ــوس ــع ال ـن ـف ــوذ الـكـنـســي
الكاثوليكي ،وال بـحــوار الحضارات
ومحاربة اإلرث الشيوعي واالنفتاح
ع ـلــى ال ـع ــال ــم اإلس ــام ــي وال ـك ـنــائــس
ال ـش ـق ـي ـق ــة ،ات ـ ـخـ ــذت خ ـ ـطـ ــوة ال ـب ــاب ــا
ف ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــس ،بـ ـ ــالـ ـ ــدعـ ـ ــوة إل ـ ـ ـ ــى ق ـم ــة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة م ــوس ـع ــة حـ ــول حـمــايــة
القاصرين ،دالالت تحتاج إلــى وقت
لتبيان حقيقتها وما ستؤول إليه ،ال
سيما أنها تتزامن مع أول إجــراءات
ج ــدي ــة مل ـحــاك ـمــة م ـس ــؤول ــن نــافــذيــن
فـ ــي ال ـك ـن ـي ـســة م ـت ـ َـه ـم ــن بــال ـت ـحــرش
ال ـ ـج ـ ـن ـ ـسـ ــي ،مـ ـ ــن دون أن ت ـت ـب ـل ــور
ب ـع ــد م ــاه ـي ــة اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـك ـن ـس ـيــة
الـحــاسـمــة فــي حـقـهــم ،بـعــدمــا تدخل
القضاء املدني في أملانيا وأستراليا
والواليات املتحدة وفرنسا ملحاكمة
مرتكبني ومتسترين.
لكن هذه الخطوة األولية تحتاج إلى
م ـس ــار ط ــوي ــل ،ي ـب ــدأ بـ ـض ــرورة كشف
األســرار املحيطة بالقضايا الجنسية
امل ـغ ـل ـقــة ،وم ـق ــارب ــة ه ــذا امل ـلــف كنسيًا
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم ،ول ـيــس مـجــرد
التعامل معه كقضية آنـيــة ،وإسـكــات
وسائل اإلعالم من خالل تقديم ّ
عينات
مــن مـئــات املـعـتــديــن ،وت ـفــادي الــذهــاب

ب ـع ـي ـدًا ف ــي م ـعــال ـجــة أص ـ ــول املـشـكـلــة
املـتـفـشـيــة ف ــي أديـ ـ ــرة وأب ــرشـ ـي ــات في
كــل ال ـقــارات ،م ــرورًا بـمــدارس التنشئة
ً
واإلكليريكيات ،وصوال إلى الفاتيكان
نـفـســه .والـقـضـيــة أي ـضــا مـتـشـعـبــة ،إذ
تفتح قضايا أخــرى ،شائكة بدورها،
غـ ـي ــر م ــرتـ ـبـ ـط ــة حـ ـكـ ـم ــا ،كـ ـم ــا ي ــوح ــي
بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ،ب ـ ـجـ ــرائـ ــم االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء ع ـلــى
قاصرين ،مثل انتشار املثلية الجنسية
فــي الـكـنـيـســة ،وال ـتــي تـشـمــل نـسـبــة ال
بأس بها من الكهنة واألساقفة ،وهو
مـلــف يــأخــذ حـيـزًا كـبـيـرًا مــن الـنـقــاش،
ت ـض ــاف إل ـي ــه م ـســألــة ع ــزوب ـي ــة رج ــال
الدين.
ً
ال ب ــد م ــن ال ـت ــوق ــف ،أوال ،ع ـنــد حــدث
امل ـكــاش ـفــة ف ــي ح ــد ذاتـ ـ ــه ،وقـ ــد فــرضــه
البابا فرنسيس على األســاقـفــة كأمر
واقـ ـ ــع .ف ـع ـلــى رغـ ــم سـ ـن ــوات الـتـعـتـيــم،
ب ـ ــادرت الـكـنـيـســة ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ،ولــو
متأخرة بفعل هذه األزمــة ،إلى عملية
مواجهة مع النفس ،علمًا أن التركيز
ي ـن ـصـ ّـب ع ـلــى الـكـنـيـســة الـكــاثــولـيـكـيــة
فحسب ،من دون االلتفات إلى كنائس
أخ ــرى ،كـمــا نسمع ون ـقــرأ فــي اإلع ــام
الـ ـغ ــرب ــي .إذ ال ُي ـع ـق ــل ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
ارت ـكــابــات تـحـصــل فـقــط فــي الكنيسة
الـ ـك ــاث ــولـ ـيـ ـكـ ـي ــة ،ف ـ ــي ح ـ ــن أن ه ـن ــاك
إحـ ـص ــاءات عـلـمـيــة دقـيـقــة ع ــن جــرائــم

م ـم ــاث ـل ــة ،ت ـح ـص ــل داخ ـ ـ ــل م ــؤس ـس ــات
دينية تابعة لغير هذه الكنيسة ،لكن
هـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة ي ـت ــم ت ـجــاه ـل ـهــا ،عـلـمــا
أن تــوســع الـكـنـيـســة الـكــاثــولـيـكـيــة من
خالل مؤسساتها التربوية والصحية
وال ــدي ـن ـي ــة وأدي ــرتـ ـه ــا ف ــي أغ ـل ــب دول
العالم ،وانتشار عشرات الرهبانيات
واإلرســالـيــات ،بخالف كنائس أخــرى،
ساهم أيضًا فــي تسليط الـضــوء على
حجم الجرائم املرتكبة.
وعلينا ،بالدرجة الثانية ،أن نعترف
بــأه ـم ـيــة ال ـ ــدور الـ ــذي لـعـبـتــه وســائــل
اإلعـ ـ ــام ال ــدول ـي ــة ال ـج ــدي ــة ،ع ـلــى رغــم
اتـهــامــات بخلفيات سياسية ودينية
وراءها ،في تسليط الضوء على أهوال
هـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة .ف ـق ــد رف ـض ــت وس ــائ ــل
إع ـ ـ ــام مـ ـع ــروف ــة الـ ــرضـ ــوخ ل ـض ـغــوط
الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان ،أو
في الدول األخرى حيث تتمتع بنفوذ
س ـيــاســي وق ـضــائــي قـ ــوي ،وتـمـ ّـسـكــت
ب ـن ـشــر شـ ـه ــادات ال ـض ـح ــاي ــا .وهـ ــؤالء
ه ــم ال ـي ــوم الـعـصــب الـحـقـيـقــي لـكــل ما
ي ــذه ــب ال ـفــات ـي ـكــان ال ـي ــوم إل ــى كـشـفــه،
بعد سنوات طويلة من التستر خلف
جدران مغلقة.
وفــي الوقت الــذي يدفع الفاتيكان فيه
ه ــذه املـلـفــات إل ــى ال ـنــور ،يـصــدر كتاب
«سودوما» ( )Sodomaللكاتب فريدريك
م ــارت ـي ــل ،ح ــول املـثـلـيــة الـجـنـسـيــة في
الفاتيكان .وقــد بــدأت أص ــوات كنسية
ت ـ ـنـ ــدد ب ـ ــه وتـ ـعـ ـتـ ـب ــره م ـ ـجـ ــرد م ــزاع ــم
وت ـح ـل ـي ــات .ي ـض ـ ّـم ال ـك ـت ــاب ش ـه ــادات
وتـحـقـيـقــات ح ــول الـكـهـنــة واألســاق ـفــة
ّ
املـثـلـيــن ،وارت ـفــاع عــددهــم ،وتسلمهم
مراكز أساسية ،ووجود شبكات دعارة
فـ ــي ت ـص ــرف ـه ــم .ويـ ــركـ ــز ع ـل ــى ال ـح ـيــاة
ال ـس ــري ــة لـ ـه ــؤالء ال ـك ـه ـنــة واألس ــاق ـف ــة،
وال ـت ـك ـتــم حــول ـهــا ول ــو كــانــت مـعــروفــة
داخــل الفاتيكان .ويـعــزو التستر على
جزء من فضائح االعتداءات الجنسية
إلـ ــى إرادة ح ـمــايــة أفـ ـ ــراد ب ــارزي ــن من
اإلكليروس ،وتجنيبهم مغبة اإلفصاح
عن هويتهم الجنسية .كما يستعرض
الكتاب كيفية معالجة هذه األزمــة في
ّ
ظــل ثــاثــة بــابــوات هــم :يــوحـنــا بولس
الـثــانــي ،وبنديكتوس الـســادس عشر،
وفرنسيس.
وك ـ ـت ـ ــاب فـ ـ ــردريـ ـ ــك مـ ــارت ـ ـيـ ــل ،امل ـ ـ ــوزع
ب ــن تـحـقـيـقــات ف ــي أوروب ـ ــا وأم ـيــركــا
الالتينية ،ليس األول مــن نــوعــه .فقد
سبقته كتب عدة ،أبرزها كتاب «جنس
ف ــي ال ـفــات ـي ـكــان» ( )2011لـلـصـحــافــي
اإليطالي كاوميلو أباتيه ،وفيه أيضًا
ت ـح ـق ـي ـقــات م ـف ـص ـلــة ع ــن االع ـ ـتـ ــداءات
الجنسية على راه ـبــات ،واإلج ـهــاض،
وأوالد الكهنة الــذيــن يعيشون حياة
م ـ ــزدوج ـ ــة .وم ـ ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،ك ـثــرت
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـص ـح ــاف ـي ــة امل ـك ـت ــوب ــة
وامل ـت ـل ـف ــزة ع ـلــى مـ ــدى سـ ـن ــوات ،الـتــي
تـسـلــط ال ـض ــوء ع ـلــى كـهـنــة وأســاق ـفــة
ظ ـل ــوا ي ـم ــارس ــون عـمـلـهــم كـمــرشــديــن
م ــع األط ـ ـفـ ــال ،س ـ ــواء ف ــي األب ــرش ـي ــات
نفسها أو فــي أبــرشـيــات أخ ــرى ،على
رغ ـ ــم ك ــون ـه ــم م ـت ـه ـمــن (أو م ــدان ــن)
ب ــاالع ـت ــداءات الـجـنـسـيــة .هـكــذا نــراهــم
يكررون اعتداءاتهم.
وال بــد مــن اإلشـ ــارة إل ــى األفـ ــام التي
تناولت جرائم االعتداء الجنسي داخل
الكنيسة ،وتضمنت شهادات الضحايا
حول طبيعة االعتداءات التي تعرضوا
لـهــا عـلــى ي ــد كـهـنــة وأســاق ـفــة نــافــذيــن

لوال حملة الضغط اإلعالمية
لبقيت االنتهاكات مدفونة
داخل جدران الفاتيكان
ّ
تتصدى الكنيسة
يجب أن
فعليًا لهذه األزمة بما
يبقي على نزاهتها
وغير نافذين .نشير إلى فيلم فرانسوا
أوزون ال ـجــديــد« ،بـحـمــد ال ـل ــه» ،ال ــذي
ً
أثـ ــار جـ ــدال واس ـع ــا خ ــال األسـبــوعــن
امل ــاضـ ـي ــن ،وانـ ـتـ ـص ــر ق ـض ــائ ـي ــا عـلــى
م ـح ــاوالت مـنـعــه مــن ال ـع ــرض .وقـبـلــه،
فــي الـعــام  ،2015أخــرج األمـيــركــي توم
م ـك ــارث ــي ف ـيـل ـمــه « ،»Spotlightحــول

قضية شهيرة فــي الــواليــات املتحدة،
إذ كشفت صحيفة «بــوسـطــن غلوب»
عن سلسلة اعـتــداءات ارتكبها الكهنة
بحق أطفال ،واملحاوالت التي قام بها
كــرادلــة ومسؤولون ملحاولة التغطية
على تلك الـجــرائــم ،منذ السبعينيات
وحتى العام .2002
إن دور وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــام والـ ـكـ ـت ــب
واألفـ ــام ال ـتــي ُعـنـيــت ب ـهــذا املــوضــوع
ال ـح ـس ــاس ي ــأخ ــذ أه ـم ـيــة ق ـص ــوى في
مواجهة الصمت املــدوي لإلكليروس،
وحـتــى العلمانيني الــذيــن يرضخون
لضغط السلطة الــديـنـيــة .صحيح أن
الـفــاتـيـكــان ك ــان دائ ـم ــا مـحــط األن ـظــار
بفعل ع ــدد مــن الـقـضــايــا واالت ـهــامــات
الـ ـت ــي ت ـح ـي ــط ب ــرج ــال ــه ،م ـث ــل م ـل ـفــات
املـصــارف واألمـ ــوال ،وارت ـبــاط نافذين
ف ـي ــه ب ــامل ــاف ـي ــا اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،وم ـح ــارب ــة
الكنائس األخرى ،والوقوف إلى جانب
الديكتاتوريات والنازية ،لكن مشكلة
الـتـحــرش الجنسي ،وعـمــرهــا سنوات
ُ
طويلة ،لــم تـطــرح جــديــا إال فــي اآلونــة
ً
األخيرة ،وصوال إلى «قمة االعتداءات
الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة» ال ـ ـتـ ــي تـ ــرأس ـ ـهـ ــا ال ـب ــاب ــا
فــرنـسـيــس؛ وذل ــك نـظـرًا لحساسيتها
وسـكــوت الـعــدد األكـبــر مــن الضحايا.
ولوال حملة الضغط اإلعالمية الدولية
لبقيت مدفونة داخل جدران الفاتيكان
والكنائس واألديرة ،تمامًا كما حصل
فــي إيــرلـنــدا أوائ ــل ال ـقــرن املــاضــي ،مع
ّ
قضية الــراه ـبــات ال ـلــواتــي ك ــن يسلنب
أوالد األم ـه ــات ال ـعــازبــات لتسويقهم
خارج البالد ،واالعتداءات التي كانت
تحصل أيضًا فــي أمــاكــن التبشير في
أفــري ـق ـيــا وآس ـي ــا وأم ـي ــرك ــا الــاتـيـنـيــة.
واألهـ ـ ــم ،ل ــوال ال ـض ـغــط ال ــدول ــي ،لـكــان
القضاء املدني ال يزال خاضعًا لتأثير
س ـل ـطــة ال ـك ـن ـي ـســة والـ ـن ــاف ــذي ــن ف ـي ـهــا،
عـلـمــا أن األم ــور ال ت ــزال فــي بــدايـتـهــا،
خصوصًا في بالد تدين فيها الطبقة
السياسية بالوالء للكنيسة.
ون ـصــل هـنــا إل ــى خ ـط ــوات الـفــاتـيـكــان
األخ ـي ــرة الـتــي تكتسي دالالت رمــزيــة
مهمة .فمجرد حصول قمة استثنائية
عــن االعـ ـت ــداءات وال ـش ـه ــادات املتلفزة
ال ـت ــي ع ــرض ــت فـيـهــا ح ــدث م ـه ــم .لكن
الـقـمــة الـتــي رأس ـهــا الـبــابــا فرنسيس،
ودعـ ـ ـ ـ ــا فـ ـيـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى م ـ ـعـ ــركـ ــة ش ــام ـل ــة
وم ـف ـتــوحــة م ــع «الـ ــذئـ ــاب امل ـف ـتــرســة»،
تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى ب ــرن ــام ــج عـ ـم ــل واضـ ـ َـح
وشفاف .فخطاب البابا نفسه لم يلق
إجماعًا مــن منظمات معنية بحماية
الـ ـضـ ـح ــاي ــا ،وم ـ ــن م ــؤسـ ـس ــات قــري ـبــة
م ــن ال ـك ـن ـي ـســة ،وح ـت ــى وس ــائ ــل إع ــام
كــاثــولـيـكـيــة .رأت فـيــه ه ــذه املـنـظـمــات
ك ــام ــا ع ــام ــا ومـ ـ ـك ـ ــررًا ،وه ـ ــي ت ـطــالــب
الفاتيكان برفع الغطاء عن املرتكبني،
وتسهيل عمل القضاء املدني ،وتقديم
هــؤالء إلــى العدالة ،خصوصًا أن كثرًا
من املعروفني بانتهاكاتهم ال يزالون
فــي مــراكــزهــم ،أو يــوجــد فيها كــرادلــة
ومطارنة يتسترون على أفعال كهنة
وزمالء لهم.
ل ـك ــن األك ـ ـثـ ــر إلـ ـح ــاح ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ال ــداع ــن إل ــى اإلصـ ــاح الـفـعـلــي ،ليس
فـقــط مـحــاكـمــة املــرتـكـبــن ،واالع ـت ــراف
الـ ـعـ ـلـ ـن ــي ،واالعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــذار عـ ـم ــا ح ـص ــل،
ومـ ـع ــالـ ـج ــة الـ ـضـ ـح ــاي ــا ،واالعـ ـ ـت ـ ــراف
بــآالم ـهــم الـنـفـسـيــة وال ـج ـس ــدي ــة ،إنـمــا
أيضًا درس أسباب املشكالت املتفاقمة،
ً
على مستويني :أوال االعتراف بمشكلة
امل ـث ـل ـيــة ،ل ـيــس م ــن ال ـنــاح ـيــة النفسية
والطبية بطبيعة الـحــال ،بل بالسعي
لـتـبـيــان األس ـب ــاب الـحـقـيـقـيــة الرت ـفــاع
عــدد املثليني في الــدوائــر الفاتيكانية
واألبرشيات ،ودراســة مــدى ارتباطها
ب ــاالعـ ـت ــداءات ع ـلــى األط ـ ـفـ ــال .وثــان ـيــا
كيفية معالجة أسـبــاب التغطية على
االرت ـ ـكـ ــابـ ــات ال ـج ـن ـس ـي ــة ،س ـ ـ ــواء ك ــان
االع ـت ــداء عـلــى األط ـفــال أو الـنـســاء من
راهبات وعلمانيات.
في الجزء األول من « ،»Sodomaيتركز
الـكــام على االع ـتــراف الكنسي أخيرًا
ب ــوج ــود امل ـث ـل ـيــة ك ــأم ــر واقـ ـ ــع .ويـلـقــي
ال ـض ــوء ع ـلــى ارتـ ـف ــاع أعـ ـ ــداد املـثـلـيــن
وتـسـتــرهــم وال ـعــاقــات الجنسية بني
ال ــرؤس ــاء واملـ ــرؤوسـ ــن ،ال سـيـمــا في
مــرح ـلــة ســاب ـقــة ش ـهــدت ل ـجــوء شـبــان
مـثـلـيــن إل ــى الـكـهـنــوت كـمـجــال رحــب
ل ـت ـق ــدم ـه ــم فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع اإليـ ـط ــال ــي،
وتــدريـجــا فــي مجتمعات أخ ــرى ،حني

ل ــم ي ـكــن ف ــي اإلمـ ـك ــان إظ ـه ــار مـيــولـهــم
الـجـنـسـيــة ،ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال ال ـي ــوم ،ال
سيما في أوروب ــا والــواليــات املتحدة.
وي ـ ـ ـطـ ـ ــرح أيـ ـ ـض ـ ــا أسـ ـئـ ـل ــة يـ ـت ــداولـ ـه ــا
م ـع ـن ـيــون ع ـل ـم ــان ـي ــون ف ــي ال ـك ـن ـي ـســة،
وم ـس ــؤول ــون ك ـن ـس ـيــون ،ح ــول معنى
البتولية والعفة التي ينذرها الكهنة.
فانتشار املثلية فــي الــوســط الكنسي
يـثـيــر إش ـك ــاالت ع ــدة .ولـيـســت الـغــايــة
«معالجة املثليني» ،أو الحكم عليهم
كتوجه جنسي ،إنـمــا معالجة توجه
ال ـك ـن ـي ـس ــة ورؤي ـ ـت ـ ـهـ ــا ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع،
وقبولها العلني ال الـســري ـ ـ كما هي
الحال اليوم ـ ـ بوجود كهنة مثليني…
والقبول بوجود حياة جنسية للكهنة
سواء مع الجنس نفسه أو مع الجنس
اآلخر.
والكتاب أيضًا يلفت إلى واقع السلوك
الـجـنـســي ف ــي وس ــط ذك ـ ــوري ح ـص ـرًا،
خصوصًا في اإلكليريكيات ومــدارس
التنشئة ،حيث ًيعيش مئات املراهقني
والشباب سوية ،معزولني عن املحيط
النسائي باملطلق .وفي العام املاضي،
ع ـ ـقـ ــد «س ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــودوس الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب» فــي
الـفــاتـيـكــان .وم ــن بــن املــواض ـيــع التي
طرحت «عزوبية الكهنة» ،وسط تزايد
الدعوات إلى البحث املعمق حولها .إذ
تختلف اآلراء بني قائل بكون العزوبية
تقليدًا يعود فقط إلــى الـقــرن الحادي
عشر ويمكن تغييره ،وبــن قــائــل إنه
عقيدة يفترض االستمرار بتطبيقها،
ألنـهــا تساعد الـكــاهــن على أن يكرس
نفسه أكثر للكنيسة وللمسيح .الالفت
أن م ـس ــؤول ــن رف ـي ـع ــي امل ـس ـت ــوى فــي

الفاتيكان أي ــدوا املــوقــف حــول تغيير
ه ــذا الـتـقـلـيــد .وك ــذل ــك ،ف ــإن الـبـطــريــرك
املــارونــي ،الـكــارديـنــال بـشــارة الــراعــي،
أدل ـ ـ ـ ــى ب ـس ـل ـس ـل ــة أحـ ـ ــاديـ ـ ــث ل ـص ـحــف
ف ــرن ـس ـي ــة ح ـ ـي ـ ـنـ ــذاك ،تـ ــدعـ ــم ال ـت ــوج ــه
الـشــرقــي ال ــذي يسمح ب ــزواج الكهنة،
خالفًا للكنيسة الغربية ،متحدثًا عن
حسناته ،ال سيما بالنسبة إلى كاهن
الرعية ،وحسنات هذا الزواج ،ال سيما
لجهة إبقاء الكاهن في أجــواء عائلية
وعاطفية مريحة.
هــذا النقاش يتجدد اليوم في مــوازاة
ف ـت ــح م ـل ــف امل ـث ـل ـي ــة ال ـج ـن ـس ـي ــة ،وه ــو
ً
أمــر يحتاج أوال إلــى رؤي ــة الفاتيكان
لألمر الــواقــع ،ووضــع حــد الزدواجـيــة
امل ـعــاي ـيــر ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع الـحـقــائــق،
ً
كما حصل مثال حني رفض الفاتيكان
تعيني سفير فرنسي مثلي لديه ،على
رغــم أن املــرشــح نفسه يشغل منصبًا
ديـبـلــومــاسـيــا ف ــي س ـف ــارة بـ ــاده منذ
سنوات من دون أي اعتراض .والنقاش
يأخذ مداه في التمييز بني االعتداءات
كـفـعــل إج ــرام ــي ،وب ــن ال ـحــالــة املثلية
ب ــذاتـ ـه ــا الـ ـت ــي ي ـع ـي ـش ـهــا الـ ـك ــاه ــن أو
األس ـق ــف ك ـخ ـيــار جـنـســي خـ ــاص ،من
دون أي أفعال جرمية.
الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي ي ـت ـع ـلــق بـ ـ ـ ــإدارة أزم ــة
االع ـ ـت ـ ــداءات ،ف ــي ظ ــل إخـ ـف ــاء امل ـل ـفــات
وإتـ ــاف ـ ـهـ ــا ،وتـ ـع ـ ّـم ــد إغ ـ ـفـ ــال ال ــوق ــائ ــع
والـتـسـتــر عـلــى امل ـتــورطــن ،سـ ـ ً
ـواء في
اعتداءات ضد األطفال أو النساء .فما
جــرى حتى اآلن ال يصل إلــى مستوى
ك ــرة ال ـث ـل ــج ،ألن ال ـب ــاب ــا نـفـســه أعـطــى
توصيفات مــن دون معالجة جــذريــة.

نتائج اللوتو اللبناني
36 32 28 26 16 14 4
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1697وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة32 - 28 - 26 - 16 - 14 - 4 :
الرقم اإلضافي36 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 1,205,184,239ل.ل.
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:1,330,805,889
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1,330,805,889 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 63,374,040ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 21 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3,017,811 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 63,374,040ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,321 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 74,974 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 155,432,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19,429 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل333,562,465 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل64,875,590 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1697وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح50810 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 44,966,597 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة44,966,597 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0810 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.810 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.10 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 783
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة006 :
• يومية أربعة3479 :
• يومية خمسة81840 :

ولـ ــم ي ــوض ــح ال ـح ـب ــر األعـ ـظ ــم أس ـبــاب
التغاضي عن املعتدين طوال سنوات،
وم ــن يتحمل املـســؤولـيــة الفعلية عن
ال ـجــرائــم عـلــى رغ ــم انـكـشــافـهــا تـبــاعــا.
ول ــم ي ـت ـنــاول حــالــة الـصـمــت الـطــويـلــة
التي منحت املعتدين نفوذًا أكبر على
ض ـحــايــاهــم ،ف ــي ع ـهــد ث ــاث ــة ب ــاب ــوات
مـتـعــاقـبــن فــي ال ـع ـقــود األخ ـي ــرة .وقــد
ّ
تكون القضية سابقة في ظــل بابوات
آخــريــن ،ألن «الـنـظــام» هــو نفسه الــذي
سمح بالتستر على الجرائم ،على رغم
كل ما أثير حوله كتبًا وإعالمًا وأفالمًا،
وعلى رغم التحرك القضائي وتسمية
األسماء املعروفة في الوسط الكنسي
بتورطها .أضف إلى ذلك وجود دوائر
فــاتـيـكــانـيــة ال تـخـضــع ألي ق ـضــاء أو
أي محاسبة ،مــن أملانيا حيث نشرت
دراس ــة فــي الـعــام  2018أش ــرف عليها
مؤتمر األســاقـفــة األمل ــان ،تحدثت عن
ً
اعتداء على  3677طفال خالل سبعني
عامًا على يد  1670كاهنًا ،إلى فرنسا
ح ـي ــث ي ـح ــاك ــم أسـ ـق ــف لـ ـي ــون فـيـلـيــب
ب ــاب ــاران ،بتهمة الـتـسـتــر عـلــى جــرائــم
مماثلة ،مرورًا بدول أميركا الالتينية
وب ــال ــوالي ــات امل ـتَـحــدة م ــع استقالتني
متتاليتني ألسقفي واشنطن دونالد
ويــرل ،وسلفه ثيودور ماكاريك ،بتهم
ال ـت ـحــرش والـتـسـتــر أي ـض ــا .والـقـضـيــة
ال تـقـتـصــر فـقــط عـلــى اعـ ـت ــداءات على
األط ـف ــال ،إذ إن مــا ح ــدث مــع راه ـبــات
طــوال سنوات خدمتهن في أبرشيات
كان أيضًا معروفًا في الهند وأفريقيا
وال ـت ـش ـي ـل ــي .ل ـك ــن ال ـف ــات ـي ـك ــان اعـتـمــد
دوم ـ ــا س ـيــاســة ال ـس ــري ــة ف ــي مـعــالـجــة

هذه املشكالت والتعمية عليها ،حتى
أصبحت سلوكًا «طبيعيًا» ،وتقليدًا
ال يخرقه حتى البابوات األكثر تقدمًا.
يبقى أمر أخير ،في فيلم «شك» ،حول
حقيقة اعتداء كاهن على أحد األطفال،
ُ
تطرح إشكالية الشك حول االتهامات
الجنسية .وهــو أمــر مـبــرر وض ــروري،
ألن ف ـتــح م ـلــف االن ـت ـه ــاك ــات ال يمكن
أن ي ـطــاول جـمـيــع الـكـهـنــة واألســاق ـفــة
م ــن دون اس ـت ـث ـنــاء ،ك ـمــا ال يـمـكــن أن
يشمل كــل املــؤس ـســات الـكـنـسـيــة .وقــد
سبق أن شهدنا في لبنان وغيره من
الـ ــدول افـ ـت ــراءات مــن ه ــذا ال ـنــوع على
كهنة ،بعدما أصبحت جاهزة وجذابة
إعالميًا .ومــا حصل في بولونيا قبل
اف ـت ـتــاح الـقـمــة أح ــد األم ـث ـلــة :لـقــد أزال
معارضون للكنيسة املحافظة تمثال
امل ــرش ــد الـ ــروحـ ــي ل ـح ــرك ــة ال ـت ـضــامــن
والــذي توفي عام  ،2010بعد اتهامات
ط ــاولـ ـت ــه ب ـ ــاالعـ ـ ـت ـ ــداءات ع ـل ــى ش ـبــان
وشابات ،ثم أعيد التمثال إلى مكانه
ألن االتهامات بحسب املدافعني عنه،
س ـب ـب ـهــا ال ـي ـس ــار امل ـ ـعـ ــارض لـحـضــور
الكنيسة وتــأثـيــرهــا الـسـيــاســي .وهنا
أه ـم ـي ــة ابـ ـتـ ـع ــاد الـ ـقـ ـض ــاء عـ ــن سـلـطــة
الكنيسة واإلعـ ــام عـلــى ال ـس ــواء .كما
ّ
تتصدى الكنيسة فعليًا في
يجب أن
ال ـفــات ـي ـكــان وال ـك ـنــائــس ك ــاف ــة ،ومـنـهــا
ل ـب ـن ــان ،ل ـه ــذه األزم ـ ـ ــة ،م ــا ي ـب ـقــي على
نزاهتها في عدم مساواة األبرياء من
الـكـهـنــة م ــع امل ـج ــرم ــن ،وف ــي الـحـفــاظ
ع ـل ــى اإلرث الـ ـحـ ـض ــاري وال ــدي ـن ــي…
ّ
فــا ُيـلــطــخ الـشــرفــاء بسبب ارتـكــابــات
جرمية وسياسة الصمت غير املجدية.
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األكثر إلحاحًا بالنسبة
إلى الداعين
إلى اإلصالح
الفعلي ،درس
أسباب المشكالت
المتفاقمة (أ ف ب)

استراحة
3104 sudoku
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أفقيا

 -1قائد إيطالي ّ
أسس الحزب الفاشي –  -2حجر منقور من الصخر ُيستعمل في اماكن
مضيق تيران تتبع اداريًا للدولة املصرية حتى اآلن لحني
مدخل
عند
عدة – جزيرة تقع
ّ
إعادتها للمملكة السعودية –  -3رن الجرس – من انواع النسيج – ضمير منفصل – -4
إمتحان مدرسي – رفيق الليل – ّ -5
مزور – مدينة إيرانية – خاصتي وملكي –  -6إبن
ُ
ّ
األسد – مقياس مساحة – متشابهان –  -7خالف مخارج – بقل طيب الرائحة يستعمل
في التوابل ويدخل في صناعة الكحول واألقــراص املفيدة للصدر –  -8قميصي – -9
ّ
الصينية القديمة لكونفوشيوس – غير متعلم يجهل الكتابة والقراءة
مجموع الوثائق
–  -10من أنبياء العهد القديم كان له القدرة على تفسير األحالم

عموديًا

 -1ممثل لبناني –  -2في الدفتر – رغوة ماء البحر – متشابهان –  -3إشترع القوانني
– عائلة ّ
رســام إسباني راحــل لوحاته محفوظة في متحف بــرادو في مدريد – -4
ُ
ّ
جرائد – من فصول السنة –  -5سراق – عائلة مؤسس جمعية األخوان املسلمني في
مصر –  -6يبذر األرض – برد – أعطش –  -7ضمير متصل – مادة قاتلة – عكسها
حرف نصب –  -8يستوعب شرح األستاذ في املدرسة – مناسبات وطنية أو دينية
–  -9ينحرفان عن مسارهما أو يحيدان عن الطريق – نوتة موسيقية –  -10عاصمة
دولة أفريقية – من األحجار الكريمة متعدد األلوان

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1النايلون –  -2بوردو – فالح –  -3نا – ماالبار –  -4انريكي – سا –  -5لدي – بيره – -6
واحد – جو – بل –  -7ا ا ا – مجهر –  -8دزني – باولي –  -9يك – ويل – روا –  -10أبو األبيض

عموديًا
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مشاهير 3104

حلول الشبكة السابقة

 -1ابن الوردي –  -2لواندا – زكا –  -3رن – ريحان –  -4آدمي – دايوو –  -5يواكب – يا – -6
لييج – بلل –  -7وفا – روما –  -8نلبسه – جورب –  -9ا ا ا – بهلوي –  -10جحر – الرياض

حل الشبكة 3103
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ممثل مصري ( )2013-1937عمل في املسرح والتلفزيون ُ
وعرف بأدواره
الكوميدية خاصة دور صديق البطل واتسم بنمطية األداء مع خفة الظل
إعداد
نعوم
مسعود

 = 10+3+4+2+5شيطان ■  = 9+11+7+8ذو الصوت العالي ■ 1+3+5+6
= سطر باألجنبية

حل الشبكة الماضية :ماركيز دو ساد

