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ــدكتورة زينــب عبــد العزيــز أســتاذة الحضــارة الفرنســية فــي مصــر ،: محمــد جمــال عرفــة  اتھمــت ال
 بالوقوف وراء ما جري من تفجير" الفاتيكان"

كان ھو الفاتي لكنيسة القديسين في مدينة اإلسكندرية بمصر ، وقالت إنھا على يقين أن من فعل ذلك 
ية" بدعوى حما ية  شئون الداخل في ال تدخل  غرب بال سماح لل ته لل ضمن مخططا من  طط  ھو مخ و

 " .المسيحيين
 

في يان  وقالت الدكتورة زينب عبد العزيز ،التي تعتبر واحدة من كبار الباحثين في مجال مقارنة األد
في -علي اإلنترنت "المرصد اإلسالمي"لموقع  –العالم والخبيرة في شئون الفاتيكان  حدث  ما  إن 

 " .شيء بشع وفعل خسيس ال يمكن أن يكون وراءه مسلم "كنيسة القديسين باإلسكندرية 
 

بر:وبررت اتھامھا للفاتيكان بالقول إن  في أكتو كان  في الفاتي لذي عقد  شرق األوسط ا سينودس ال
ضي  شرق 2010الما في ال سيحيين  ية الم ية بحما لدول األورب كان ا با الفاتي يه با لب ف لذي طا وا

في ناك حجة  كون ھ حتى ي األوسط كان رسالة حتى يقولوا أنقذوا المسيحيين من إرھاب اإلسالم ، 
 " .تدخل خارجي بدعوى حمايتھم ألنھم مضطھدون 

 
ظة اإلسكندرية شر بمحاف سيدي ب وبعد ساعات من التفجير الذي وقع أمام كنيسة القديسين بمنطقة 
سالم يز ال مة لتعز لى ق عالم إ في ال بارزين  لدين ال سادس عشر رجال ا دعا بابا الفاتيكان بينديكت ال

لى  عا إ عالمي ، ود صر"ال في م سيحيين  ية الم قال" حما يز:" ، و ضون للتمي سيحيين يتعر إن الم
 ".والظلم والتعصب الديني على وجه خاص في عالم اليوم

 
كل ما يلزم من مساعدة لمواجھة"كما عرض الرئيس األمريكي باراك أوباما تقدم الواليات المتحدة 

 " .ھذه األعمال والرد عليھا 
 

بة:"عبد العزيز .  وأضافت د ھا لع شرق األوسط ؟ ألن سينودس ال عد  لم يظھر االضطھاد إال ب لماذا 
سكندرية  سين باإل سة القدي ھت بكني غداد وانت في ب جاة  سة الن بدأت بكني سيحيي" قذرة  ية م ، داع

باط مصر  صة أق شرق األوسط وخا ين"ال جر الذ باط المھ فخ أق كان و بة الفاتي من لع ستيقظوا  أن ي
ينشرون أكاذيبھم وافتراءاتھم في وسائل اإلعالم الغربية عن الوضع الداخلي المصري وتھويل أتفه

 .مما يسمح بالتدخل الغربي " المواقف حتى يظھر المسيحيون على أنھم أقليه مضطھدة 
 

لدكتورة  نت ا يز"وكا بد العز كان  –قد لخصت " ع سينودس الفاتي حول  قال  نه –في م لت إ ما قا
ھا إن )الھدف من وثيقة الفاتيكان األخيرة التي ناقشھا سينودس الشرق األوسط ( قة: "، بقول الوثي

لك من االضطھاد ، لذ عانى  ضعيفة وت ية  شرق األوسط أقل في ال كرار أن المسيحيين  عن ت كف  ال ت
قراض لم واالن من الظ قاذھم  كوا إلن عالم المسيحي ليتحر كل ال ھم مضامين..تطالب  حد أ ھو أ وھذا 

ته.. الوثيقة من محاول جزء  ھذا  أي التدخل لحماية األقليات المسيحية بأي وسيلة وبأي ثمن ، وأن 
 " .الشرسة للقضاء على اإلسالم والمسلمين

 
وأضــافت أن وثيقــة ھــذا الســينودس غــير المســبوق فــي تالعبــه باأللفــاظ وفــى لــّى الحقــائق تغــص
ھا سية المستخدمة ، ومن بالتالعب باأللفاظ من باب التمويه على القارئ غير الملم بالتعبيرات األسا

ما"على سبيل المثال ، عدم استخدام تعبير  ية رو لواء كاثوليك قول"توحيد الكنائس تحت  ما ال ، وإن
تف الكنـائس حـول أسـقف رومــا " حد ألقــاب البابـا(أن تل فة بطــرس، الراعـي العالمـي) وھـو أ خلي

ية سة العالم جل الكني من أ سة" للكنيسة،  تدعيم دور الكني من  بد  ھذا المطلب ال  يق  تم تحق كي ي ول
 .الكاثوليكية فى الشرق األوسط على كافة المستويات بدءا بالكنائس المنشقة 

 
مزيــد مــن التوغــل الفاتيكــاني الكــاثوليكي فــي الشــرق األوســط ومزيــد مــن"وقالــت إن ھــذا بمثابــة 

ھا، وإن عّدون ل لتى ي تالع اإلسالم والمسلمين ا ية اق االستخدام لوجود المسيحيين المحليين في عمل
ھم عبارة -أمكن أن تتم بتعاون بعض المسلمين الذين يقبلون التواطؤ كان يطلق علي كان الفاتي وإن 

 " ! ..حكماء المسلمين"
 

نداء"إنھم في فرنسا علقوا علي ھذه الوثيقة بأنھا : زينب عبد العزيز للتدليل علي كالمھا .وتقول د
با على اإلسالم"، أو "إلى حرب صليبية جديدة ضد اإلسالم ستعدى مسيحيى أورو ، أو" أن البابا ي

سط " شرق األو في ال بادة  من اإل خوانھم  جدة إ سيحية لن با الم حث أورو با ي عو"أو "البا با يد البا
، وكأن المسيحيين يرضخون تحت"أوروبا إلى حماية أصول جذورھا المسيحية فى الشرق األوسط 

قون -في الشرق األوسط  -" احتالل المسلمين"نير  عذاب أو يل نواع ال ألراضيھم ويسومونھم أشد أ
 !بھم إلى ساحات األسود الجائعة 
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 إبراھيم عوض .د
الحضـــــارةضـــــعف 

 اإلسالمية من بعد 

محمد يوسف عدس 
ـــا العـــام كيـــف وّدعن

 الھجري 

 محمود زاھر
لدرع ھم ا المسلمون 

 الواقي للنصارى 

 طلعـت رميـح 
..ھــل تخطــئ طالبــان

 ! وتتفاوض؟

 بحث 
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