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تقديم:

بري ضــد النســاء تشــيب منــذ أن ظهــر مــا يســم بتنظيــم داعــش، كــانت النســاء أول ضــحاياه، فــالجرائم الــنت  ارتكبهــا هــذا التنظيــم الــبر
 ــ الســاحات العموميــة واختطــاف النســاء وإجبــارهن عل

 ــ ســوق النخاســة والعــدامات في
لها الولدان، من اغتصاب وسنر  وبيعهــن في

ــ والــدعارة المنظمــة والمتــاجرة بــالجنس، وقــد تــوجت كــل هــذه الفظاعــات الــنت  ارتكبهــا هــذا التنظيــم بمــا الــزواج، والتحــرش الجنس 
.، وه  جرائم ترفت كلها إل جرائم حرب وجرائم ضد النسانية"جهاد المناكحة"يسم ب 

ـــــ المجتمعـــــات العربيـــــة  
 بصـــــفة عامـــــة، والســـــلميةإن الســـــلم كإيديولوجيـــــة اجتماعيـــــة للطبقـــــات الجتماعيـــــة الرجعيـــــة الســـــائدة في

ة داخــل هــذه المجتمعــات بصــفة خاصــة، وعل رأســها الحركــة ــ ــ المتطرفــة المنتشر ــ الظلم  والحركــات الدينيــة ذات الطــابع السياس 
يــ ، وعقليــة التحريــم، الــنت  تحــرض عل العنــف والتميبي   الوهــابر 

الوهابيــة، تكــن كلهــا عــداء شــديدا للمــرأة، فــالمرأة مــن المنظــور الســلفي
ضــد المــرأة، خلقــت كــل الســباب وأبــدعت كــل المســوغات لســتغللها واســتعبادها، هــذا هــو الفكــر الــذي متــح منــه تنظيــم داعــش
، والمشـــتق مـــن تنظيـــم يـــال  وقبلـــه تنظيـــم القاعـــدة وكـــل أنـــواع الفاشـــيات الدينيـــة الخـــرى، وهـــو الـــوحش الـــذي خلقـــه الغـــرب المبر

يــال  الــذي صــنعه الوليات المتحدة المريكية،القاعدة الذي أسست  ــ إطــار مــا ســمته بمحاربــة الشــيوعية، وهــو نفــس الغــرب المبر
 في

.الوحش ويمل العالم إدانة وتنديدا بجرائم، هو الذي خلق ظروفها ومهد أرضيتها وهيأ سياستها

فهل صنع داعش وقبلها القاعدة النت  تفرعت عنها كان من باب الصدفة؟ 

اتيجيتها القائمــة عل خلــق مــا يســم ب  ــ إطــار اســبت
ياليــة المريكيــة في وعا خططت لـه المبر ، بل إن ذلك كان مشر  

إن الجواب بالنفي
وع يتمسرــــ مـــع الصـــعود المتنــــام  والقـــوي لمـــا يســــم ب "الفوضيـــ الخلقـــة" ي الجـــدد"، وهـــو مشرـــ ، وه ـــ جماعـــة مـــن"المحـــافظيي
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، المتحــالف مـع ي ونخب تنفــث الفكــر الظلم ـ المســيح  خ النجيل ــ ي والعسكرييي المنظرين والمفكرين، ومن يتبعهم من السياسييي
 ــ ظــل عــداء

الحركة الصهيونية العالمية والمعادي للشعوب، والمروج للعنصية، والداع  إل شن الحروب ضدها، وضد الدول، في
.غبي مسبوق وحقد ل نظبي له

ياليــة صــهيونية، إن القــارئ المتمعــن والمتتبــع، يعــرف جيــدا، أن تأســيس لمــا يســم بالخلفــة الســلمية الداعشــية، هــو صــنيعة امبر
ياليــة مــن مرتزقــة  ــ التحــرر، وينس كلب الحراســة المبر

ب كــل طمــوح لــدى الشــعوب في فكرا وأئمــة وســلحا، خطــط لهــا مــن أجــل ضيــ
وبغانــــدا، أن جــــدور الرهــــاب وحـــرب البــــادة ضــــد النســــانية، وخاصــــة ضــــد النســـاء لهـــا تاريــــخ، يبــــدأ مـــن داخـــل الفكــــر والعلم والبر

التوحيديـــة، اليهوديـــة، المســـيحية والســـلم، ول تقتص عل هـــذا الخبيـــ فقـــط ، فـــالفكر التقـــدم  والنســـانية) المســـمات( الـــديانات
.جمعاء ل تنس ما تعرضت له النساء عل يد باباوات المسيحية ورهبانها من مذابح واضطهاد وقتل

 ـ مطرقة الساحرات أو القتل الرهيب للنساء:1

ــ الــنت  أخرجــت آدم مــن الجنــة، إن المســيحية والفكــر المســيح  عمومــا، يقــوم عل فكــرة الخطيئــة الصــلية، الــنت  تقــول أن حــواء ه 
وه ـــ المســـؤولة عـــن ذلـــك، وعليهـــا أن تتحمـــل كـــل العـــذابات للتكفبيـــ عـــن ذنبهـــا، ومـــن تـــم اســـتعداء فئـــة الرجـــال ضـــد فئـــة النســـاء،
  منعتهن من أبسط الحقوق، بمــا فيهــا حقــوقهن الجنســية، بــل إن المســيحية كــانت تعتــبر أن مـن

ي ضد النساء اللوابت وتكريس التميبي
يحب زوجته يرتكب معصية وخطيئة بل يرتكب زنا، فالمسيحية ل تقبل بالنساء إل ككائنــات مــن درجــة دنيــا، باســتثناء حالــة مريــم

.العذراء أم المسيح النت  يتم تقديسها، لنها تخلت عن جسدها لصالح خدمة ا والتكفبي عن الخطيئة الصلية
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ون أن ي يعتــبر ي والبــاحثيي ومــن المثلــة الصــارخة عل مــا تعرضــت لــه النســاء عل يــد الكنيســة المســيحية، حــنت أن كــثبي مــن المــؤرخيي
الكنيسة الوروبية، ظلــت طــوال العصـور الوســط وشــطرا مـن عص النهضــة مصــدر الرهــاب الوحيــد بأوروبــا، مــا عرفتــه أوروبــا مـن

، وقــد كــان البابــا غريغــوار"مطــاردة الســاحرات"إل نهاية القرن السابع عشر من تقتيل وتذبيح وحرق، تحت غطاء  15نهاية القرن 
".مطاردة الساحرات"الول من أمر ب ما يسم 

وري للكنيسة المسيحية أن توثق جرائمها ضد النســاء وتنظــر لضــطهادهن، والبحــث عــن كــل المســوغات وقد كان لبد، ومن الصي
والســباب للتنكيــل بهــن، والقيــام بأعمالهــا الشــنيعة ضــد النســاء، هــذا بالضــافة إل الخطيئــة الصــلية الــنت  التصــقت بهــن لعقــابهن،

ــــ  
وابتــــدعت لممارســــة كــــل تلــــك الفظاعــــات وباســــم الــــدين، كــــل أشــــكال وأنــــواع وأدوات التعــــذيب، وهــــذا مــــا ترجمــــه بشــــكل مغــــرق في

، والــذي يمكــن أن نســميه بالكتــاب المقــدس للقتلــة،"مطرقة الساحرات"السادية والرهاب ضد النساء لكتاب المسيحية الرهيب 
ا عــن العنــف ضــد جنســهن، إنــه أشــهر كتــاب صــمم لتــدمبي هــا تعــببي ــ التاريــــخ حقــدا عل النســاء، وأكبر  

والــذي عــد مــن أكــبر الكتــب في
 ـــ هـــذا فضـــح للديانـــة المســـيحية، الـــنت  مـــا فـــتئت إل يومنـــا هـــذا تتلـــون كالحربـــاء، بـــألوان

، وفي النســـاء، وذلـــك باســـم الـــدين المســـيح 
ي مـــــن بلـــــداننا أصـــــبحوا يعتنقـــــون المســـــيحية، ويقـــــدمونها التســـــامح وحقـــــوق النســـــان وحقــــوق المـــــرأة، إل حـــــد أن بعـــــض المســـــتلبيي

.كبضاعة أحسن من بضاعة السلم، وه  ليست إل بضاعة فاسدة، متعفنة ومسمومة
ــــ ي ــــ ســــياق مجتمــــع إقطــــاع  باتريــــارك  تقتســــم فيــــه الدولــــة الســــتبدادية المطلقــــة مــــع الكنيســــة اســــتعباد ملييي  

لقــــد ظهــــر الكتــــاب في
ي الروحيــــة والدنيويــــة، مجتمــــع تســــوده اليــــديولوجيا ــــ والنســــاء، وذلــــك باســــم الســــلطتيي ي ــــ والفلحيي ي الجمــــاهبي مــــن العمــــال والحرفييي

. القطاعية المسيحية، المعادية عداء مطلقا للنساء
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اع الســاطبي الــنت  ستؤســس لبشــع الفظاعــات ضــد1482ظهر هذا الكتاب سنة   ــ إطــار اخــبت
، عنــدما أعلـن البابــا أنوســنت الثــامن، في

  ألمانيا، ويقومون بإلقــاء اللعنــات
تز في   الحقول المهجورة عند جبال هبي

ي في النساء، عل أن عبدة الشيطان يجتمعون مع الشياطيي
الـــنت  دمـــرت المحاصـــيل وأجهضـــت النســـاء الحوامـــل وأفســـدت أخلق العبيـــد، كـــان هـــذا هـــو ســـياق الكتـــاب الـــذي ســـيؤرخ لفظـــائع
ينغر، بنشرـــ تقريـــر كامــل عــن الســـحرة يش كريمـــر وجـــاكوب شـــبر يـــ مــن الرهبـــان، وهمـــا هـــايبي المســـيحية ضـــد النســـاء، فتــم تكليــف اثنيي

ـــ غـــالبهم نســـاء، و  
ـــ الراهبـــان كتابهمـــا تحـــت عنـــوان ". مطـــاردة هـــؤلء الســـاحرات"المشـــتبه بهـــم وفي ي نشر مطرقـــة"بعـــد ذلـــك بســـنتيي

يـــ ســـنة الـــنت  تلـــت" الســـاحرات باللغـــة اللتينيـــة، وقـــد تمـــت ترجمتـــه إل عـــدة لغـــات، ولفتـــ انتشـــارا واســـعا، حيـــث عل مـــدى الربعيي
ــ مــن الزمــن، تمــت فيهــا 13صــدوره جــرت إعــادة طبعــه  ي ــ التنكيــل بالنســاء عل مــدى قرنيي  

مــرة، وقــد ظــل مرجعــا رســميا للكنيســة في
يئــات، وإن إعــادة طبــع الكتــاب وترجمتــه لــدليل قــاطع عل تــواطئ الجميــع ضــد النســاء، وكــان ات اللــوف مــن النســاء البر إبــادة عشرــ
 ــ معركــة قويــة

الكتاب موجها أساسا للنســاء باعتبــارهن متمــردات وثــائرات وخارجــات عـن طــوق الكنيســة، علمــا أن الكنيسـة كــانت في
  للرأســمالية، حيــث اتبعــت

اكم البــدابئ مــع الفكــار النســية النهضــوية، الــنت  كــانت تعــرف بــداياتها الول، والــنت  تــؤرخ أيضــا لبدايــة الــبت
 ــ هــذه المرحلــة، ترافــق

  الذي بــدأت بــه الرأســمالية في
  للرأسمال، لن تسييج الراضي

اكم البدابئ   بداية البت
الرأسمالية نفس المنطق في

ـــ حياتـــك  
ـــ وســـائل إنتاجـــك وفي  

هيب، لدرجـــة أنـــك ل تســـتطيع ممارســـة التحكـــم في معـــه تســـييج الجســـد، فعنـــدما يمـــارس عليـــك الـــبت
  لحقتهـــن كــل أشــكال الفظاعــة هـــن

 ـــ الحقيقـــة مجـــرد مــن جســـدك، وتجـــب الشـــارة عل أن أغلــب النســـاء اللــوابت
الجنســـية، فــأنت في

ات أو مسنات .نساء فقبي

5



                                                                                                                               المركز الماركس  ــ اللينيني  للدراسات والبحاث والتكوين مارس الثورية8

 ـ مطاردة الساحرات وفنون القتل المسيح  للنساء:2

 ــ"مطرقــة الســـاحرات"يتكــون كتــاب 
، الــذي نعــت بالكتــاب الرهيـــب، لهــول مــا تضــمن مــن بشــاعة منقطعــة النظبيــ ول ســابق لهــا في

ــــــ الشــــــيطان والمــــــرأة  ي ية، مــــــن ثلثــــــة أجــــــزاء، ويعالــــــج الجــــــزء الول العلقــــــة القائمــــــة بيي ــــــ ، وينــــــاقش كيــــــف أن)الســــــاحرة(تاريــــخ البشر
ام ب  ي ي لديهم البت ، وهــو" مطاردة الساحرات"المسيحييي  

عية الدينيــة، ويعــرض الجــزء الثــابي وقتلهن، أي إصباغ دمويتهم بطابع الشر
  الكتاب، حكايات مخيفة عن النساء 

يرة النت  يقمن بها، حيــث تلصــق بالنســاء كــل الفظاعــات) الساحرات(الطول في والعمال الشر
ير كـــل أشـــكال التقتيـــل الـــنت  ســـتلحق بهـــن، وهـــذه العقوبـــات وأســـاليب تعـــذيب النســـاء، الـــنت  تعـــددت أنواعهـــا وتتـــم شـــيطنتهن، لتـــبر

.واختلفت أسماء أدواتها، ه  ما يتعرض لها الجزء الثالث، وهو بذلك الجزء الهم من الكتاب

إل تنفيــــذ الحكـــم" المتهمـــة"، أي القبـــض عل النســـاء لمعــــاقبتهن تخضـــع لمســــار، يبــــدأ مـــن القبـــض عل "مطــــاردة الســـاحرات"إن 
صد متوفر عند الجلدين وهيئة المحكمة .الصادر فيها، الذي لن يكون إل التصفية الجسدية، لن سبق الضار هنا قائم والبت

  جسدها عن علمات، مثل وحمة أو شامة أو وشــم، تكــون لهــا دللــة" المتهمة"يتم عرض 
عل المحكمة، وتتم تعريتها والبحث في

ـــ الغلل  
  مصـــفدة في

ـــ الشـــيطان وهـــذه المـــرأة، الـــنت  تـــأبت ي ، تكشـــف مـــا يـــدعونه اتصـــال بيي ي معينـــة حســـب زعـــم الجلديـــن المســـيحييي
 ــــ قطعـــة مـــن الخشــــب تحيــــط بعنقهــــا، ويجــــب أن يكـــون ظهرهــــا موجهـــا نحـــو

بأســـلوب الفلقـــة، حيــــث يحشرـــ رأس المــــرأة ويــــديها في

 ــ
القضاة وليس وجهها، وذلك للتقليل من ما يسمونه باحتمال مقدرتها عل إلقاء لعنة ما عل قضاة المحكمة، إنه موقف يوغل في

يرة الــنت  يجــب اتقــاء أذاهــا، والــنت  يجــب أيضــا تشــويه صــورتها وإذللهــا وقبــل الحكــم عل الضــحية،. إظهــار المــرأة عل أنهــا تلــك الشرــ
يتم اختبار مدى براءتها من المنسوب إليها، حيث يتم اســتعمال وســيلة الغــرق، إذ يتــم تصــفيد يــدي ورجل ــ الضــحية ويتــم توصــيل
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  النهر، فإذا طفت كانت بالتأكيد 
ويتــم قتلهــا عل الفــور بــالحراق بالنــار، أي يتــم التخلــص مــن" ساحرة"أصفادها بأثقال وإلقاؤها في

.الضحية حنت قبل صدور الحكم ضدها، وإذا لم تطفو فالمصبي واحد هو الموت

التعذيب بالغرق

ي للحــاق الذى بالنســاء، واضــطهادهن وتصــفية الحســابات الباترياركيــة" الســحر"إن التهــام ب  كــان أنجــع وســيلة عنــد المســيحييي
 ــ العصـور الوســط، بــل كــان(، ه ــ الحــرق دائمــا، "الســحر"معهن، وعقوبة جريمة 

  الشــارات عل أن مليــون امــرأة تــم حرقهــا في
وتــأبت

غ مقــر الســقفية كــانت تحــرق  يــ المــدن عل مــن يحــرق أكــبر عــدد مــن النســاء أحيــاء، فمدينــة بــامببي امــرأة كــل 600هنــاك تنــافس بيي
ة مـــن الحطـــب ويجـــري صـــلب المـــرأة وســـط حشـــد كـــببي مـــن النـــاس )ســـنة إذ لبـــد أن يكـــون فضـــح المـــرأة(، حيـــث تجمـــع كميـــة كـــببي
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ــ وممثــل الكنيســة )والتنكيــل بهــا مشــهد متــاح للجميــع ويجــب أن يــراه الجميــع  
فالمؤسســة الكنســية بكامــل(، منهــم الحــاكم والقاضي

  النســاء وإذللهـــا عل أعل
ة لبــافت  ــ المشــهد ومباركــة لتعـــذيب هـــذه المــرأة الــنت  يجــب أن تكــون عــبر

ة في ثقلهــا يجـــب أن تكــون حاضيــ
اق بطيئــا، ممــا يمكــن النــار مــن)مســتوى  ــ الحطــب الــذي يكــون مبلل حــنت يكــون الحــبت

، ويقــوم رجــل مقنــع بإلقــاء جــذوة مــن النــار في
ة" الــروح الشــيطانية"إحراق كل جسد المــرأة، حــنت يتــم إخــراج مــا يــدعونه  ي مصــلوبة ليصــبح جســدها عــبر ك يـوميي الــنت  تســكنها، وتــبت

 ــ قـبر ل يحتــوي عل شــاهد، أو كتابــة تــدل عل صــاحبته وبعيــدة عـن
للخريات من النساء، ثم يتــم دفنهــا بــدون مراســيم كنســية، وفي

، فــالمرأة ل)فخــارج الكنيســة ليــس هنــاك خلص(قبــور رعايــا الكنيســة، بمعنيــ إنكــار وجودهــا حيــة وميتــة، وحــنت إخراجهــا مــن الملــة 
.تستحق النتساب إل الدين المسيح  الذي هو ذكوري بامتياز، ويجب أن يظل ذكوريا

 ــ التعــذيب، طبعــا حــنت يتــم تخليــص المجتمــع مـن عــار اســمه
لقــد وجــدت عقليــة الفظاعــة دائمــا، وتـوفرت وســائل جديــدة للزيــادة في

  لهـــا نفـــس الحقـــوق مـــع
ف الكنيســـة للمـــرأة أنهـــا كـــائن إنســـابي النســـاء، إعلء لمجتمـــع الباترياركـــا، وتنقيصـــا مـــن قيمـــة المـــرأة، فـــأن تعـــبت

. الرجل، فقد كانت عل طول الزمن مسألة مستحيلة بالنسبة للكنيسة

ــ قــدر النســاء، وإن العنــف والبشــاعة الســادية لحــرب البــادة هــذه، الــنت  قادهــا البابــاوات فــاقت كــل التصــورات لقــد كــانت البــادة ه 
، إذا نظرنــــا وكــــل التقــــديرات، فالكنيســــة لهــــا ديــــن ضــــخم تجــــاه النســــاء، ل يمكــــن محــــوه بســــبب شــــيطنتهن واضــــطهادهن الجمــــاع 
سانة الهائلة من وسائل التعذيب النت  رصدت لها، فآليات التعذيب النت  استعملتها الكنيسة، ه  عبارة عن تنوع مــن الســاليب للبت

، وباســم  ي مطــاردة"المدهشــة تشــهد عل مســتوى الفظاعــة والجرائــم ضــد النســانية النســائية لــدى البابــاوات والرهبــان المســيحييي
ي من الزمن، تم حرق وتعذيب أكبر من " الساحرات ألف امرأة، ويمكن أن نذكر عل سبيل المثال ل الحص 100وعل مدى قرنيي

:مجموعة من أساليب وأدوات التعذيب نذكر منها 
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التعذيب بواسطة الماء- 

 يتم ربط جسم المتهمة بقطعة من الخشب تكون 
مائلة أو معلقة في

الهــــــواء بحبــــــال محكمــــــة جــــــدا، ويكــــــون الجســــــم مســــــندا بمقعــــــد، وعل
ات عنـــدما ة مـــن المـــاء، مقـــدارها ســـت لـــبت المتهمـــة أن تبلـــع كميـــات كـــببي

ا، و    حالــة12يكون التعذيب صغبي
ا، وفي ا عندما يكون التعذيب كببي لبت

ــــ العمليــــة الــــنت  يقــــوم بهــــا الضــــغط عل الســــنان يتــــم تمزيــــق الفــــم، وه 
، أي الجلد، ـــــــــــ جلد بواســـــــــــطة ملقـــــــــــاط حديـــــــــــد، ويســـــــــــتمر هـــــــــــذا الخبي
  يمــارس عليهــن التعــذيب،

وبواســطة غــراف بتبليــع المــاء للنســاء اللــوابت
جهن وكــثبي مـن هــؤلء الضــحايا يختنقــن أو ينفجــرن تمامــا بســبب أن شرــ

.ومجرى بولهن قد انسد أو انعقد بشكل واع 

 -  
  اخر المقالة(والتمثيل بالجسد ) الببت(التشويه البدبي

ة، انظر ملحق الصور في )صور هذا النوع من التعذيب كثبي

من أشكال هذا التعذيب مثل التعذيب، لولبة لسان الضحية وتشويــهه، أو أيضا سحق اليدين عل سندان، أو ببت اليدي والرجــل
...بواسطة ساطور
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غ أو-  :التابوث الحديدي عذراء الحديد أو عذراء نورنمبر

يمتــد إل الرض مصــنوع مــن الحديــد أو الخشــب،) معطــف(يتعلــق المــر هنــا بغطــاء 
 ــ الواقــع، فهــذا الغطــاء هــو عبــارة

ويمثل الجزء العل من الغطاء رأسا بوجه امرأة، وفي
ـــــ ظهـــــر  

ـــــ داخـــــل البـــــواب، وكـــــذلك في  
عـــــن صـــــندوق كـــــببي مـــــن الحديـــــد بـــــه أبـــــواب، وفي

الصــندوق كــانت تثبــت مســامبي مــن الحديــد، وتوضــع الضــحية داخــل الصــندوق، ثــم
تغلــق البــواب ببطء بشــكل تثقــب مســامبي الحديــد الــذراعان، وكــذلك بعــض المــاكن
، ومــن بطنهـــا وصـــدرها وحوضـــها والجـــزاء مــن جســمها الــنت  توجـــد جـــدر ي مــن الســاقيي
ــــــ وعينيهــــــا وأكتافهــــــا ومؤخرتهــــــا، لكــــــن دون قتلهــــــا، عل القــــــل فــــــورا، العضــــــو الجنس 
فــالموت ل يحصــل بصــفة عامــة إل بعــد أيــام مــن اللم الفظيعــة والصاخ المخيــف ،

.إنه نوع من السادية حيث التلذذ بقتل النساء بالغ الفظاعة
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 :مهد يهوذا أو كرس  يهوذا - 

، وهـــــو صـــــورة  
ـــــ التعـــــذيب إل يهـــــوذا الســـــكاريوبت  

ينســـــب هـــــذا الســـــلوب في
 ــــــ الســـــــتوغرافية المســـــــيحية

هـــــــذه الداة تمثـــــــل نوعــــــا مــــــن. نموذجيـــــــة للخــــــائن في
التعـــــذيب ل مثيـــــل لـــــه، حيـــــث كـــــانت الضـــــحية تســـــحب إل العل بواســـــطة آلـــــة

فوقللرفع، ووضعها  الضحية كله  وزن  يقع  وحيث  الخشنر   الهرم  رأس  عل 
جها، وهذا  يزدادعضو المرأة أو شر إذ  المطلوب،  الذى  لحداث    

غبي كافي كله 
التعذيب عظمــا، عنــدما يســحب الجلد الضــحية إل أعل ويســقطها أو يلــوح بهــا

كها تعاود السقوط عل رأس الهرم   الفراغ، أو يبت
.في
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  أو شوكة الهراطقة- 
:مذراة الهرطفت

إنها آلــة للتعــذيب بهــا أربعــة رؤوس  مــن الحديــد، حيــث يتــم غــرس طرفــان  منهــا تحــت ذقــن
  أعل القفص الصدري

ي في .الضحية، ويثبت  الرأسان من الحديد الخرييي
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:الخازوق أوالمنشار والوتد - 

المنشار
الوتد

يــ ســاقيها، ويمــر الجلد بالمنشــار   هذا النوع من التعذيب بالمنشار تكون الضحية معلقة ورأسها إل السفل، فيوضع المنشار بيي
في

شيئا فشيئا، وذلــك مــن شة الضــحية إل صــدرها، أمــا الوتــد فه ـ أداة تعــذيب أخــرى ل تقــل بشــاعة عـن المنشــار، حيــث يتــم إدخــال
ق الوتــد صــدر الضــحية جها، والــذي يكــون مــدهونا بــالزيت، حــنت يخــبت   جسم الضحية، يكون من الحديد أو الخشب عبر شرــ

وتد في
.ويخرج عبر المعدة أو الصدر أو الكتف
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ك الضــحية تمــوت لقــد تنـــوعت وســائل التعــذيب حــنت أنــه ل يمكــن تعـــدادها، منهــا، بالضــافة إل الســـاليب الســابق ذكرهـــا، أن تـــبت
  براميل مملوءة من الزبل

ء في .موتا بطيئا، وذلك بتجويعها، أو يتم إغراقها بشكل بط 

هــذا فيمــا يخــص بعــض وســائل التعــذيب المطبقــة عل النســاء والرجــال عل حــد ســواء، لكــن لعقليــة الفظاعــة دائمــا لــدى الكنيســة
ــ تعــذيب ضــحاياها اتــدعت حصا للنســاء، حــنت أنــه يمكــن القــول أن فــن صــناعة الحديــد وفــن  

المســيحية وســائل جديــدة للزيــادة في
ي ســتدخل للكنيســة ي المــادتيي ي من الزمن ما لم تبلغه العصور السابقة، وإن تجــارة هــاتيي صناعة الخشب بلغ من البداع خلل قرنيي

:من هذه الوسائل عل سبيل المثال. من الرباح ما لم تدخله إليها أية مواد أخرى

:الجاصة المهبلية- 

:يتعلق المر هنا قيام الجلد بعملية دائرية، بواسطة لولب فيتم توسيع وتمزيق الرحم والمعاء، وكان أيضا ما سم  ب
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):مقلع الثدي(مخالب الصدر أو 

ــ الثــدي، ويتــم شــدها  
أداة تعــذيب تقتلــع الثــداء مــن الجــدور، تغــرز بإحكــام في

عظامبقوة وقسوة شديدة، حنت يتمزق  ز  وتبر مكانه  من  ويقتلع  الثدي 
وهناكالقفص الصدري، مخصصة للنساء المتهمات بممارسة  الدعارة، 

آلت مخلبيــــــــة أخــــــــرى تحم حــــــــنت تحمــــــــر، فتوضــــــــع فــــــــوق صــــــــدر المهــــــــات
العازبــات، ويكــون أطفــالهن عنــد أقــدامهن، فيســفت الطفــال بالــدم الــذي ينــج

. من أثدائهن

:وهناك أيضا ما يسم ب

العناكب السبانية

علأداة تعذيب تكون عل شكل عنكبوت، و ه  عبارة  أصابع  بست  مخالب  عن 
ترفع الضحية من الخلف أو من الصدر أو البطن أو الرأس، ومنشكل مقص، حيث 

ي ي أيضا، بواسطة مخلبيي ي والذنيي . العينيي

ــــ حفــــرة ملى  
أمــــا النســــاء المتهمــــات بالخيانــــة الزوجيــــة، فيتــــم رجمهــــن أو يتــــم رميهــــن في

ي .بالثعابيي
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 ــ نفــس الـوقت تمــارس أشــد الكــره ضــد
ئ خطابها يبشر بحب الخر وبالتسامح، وفي يظهر مما سبق، كيف أن المسيحية، ديانة ما فنت

ــــ حــــق النســــاء  
  بكــــل هــــذه الفظاعــــات والبــــادة الجماعيــــة في

 . النســــاء، وتــــأبت
ســــة أكــــبر مــــن بــــافت لقــــد كــــانت للكنيســــة حقــــا، مقاومــــة شر

ء اسمه النساء خاصة، واسمه النسانية بصفة عامــة، وكيــف مارســت المســيحية كــل أشــكال الفظاعــات ضــد النســاء،  
الديانات لسر

هــا رعبــا وإرهابــا وســادية هــذا ــ كتــب، وكــان أكبر  
ــ أدواتــه أشــد البــداع ووثقــت كــل ذلــك في  

حــنت أصــبح التعــذيب عنــدها فنــا أبــدعت في
".مطرقة الساحرات"الكتاب المسم 

  عل النســـاء، فـــإن كـــل اليـــديولوجيات الـــنت  أنتجهـــا والفلســـفات الـــنت 
منـــذ أن حـــل زمـــن الباطرياركـــا، وحـــدث ذلـــك النقلب التـــاريحي

 ــ مراتــب النســان، بــل أدبيــ مرتبــة مــن الحيــوان، وتــم تجريــدها
  مرتبة، ليس أدبي مرتبة في

  تحقبي النساء وتجعلها في
أوجدها تصب في

وإذا. من كل عقل وروح ورغبات، بل تجريدها من الحياة، وهذا ما أبهرت بــه المســيحية العــالم، وتفننــت وأبــدعت فيــه ونظــرت لـه
، ارتكبــت ضــدها جرائــم ضــد النســانية، مــن ــ بعــض الحيــان لعــدد مــن الفئــات وبعــض الشــعوب الــنت   

كــان قــد تــم تقــديم العتــذار في
تعمار والبــــادة الجماعيــــة والعبوديــــة، فــــإل يومنــــا هــــذا مـــا زالــــت النســــاء ينتظــــرن اعتــــذار الكنيســــة عل فظاعــــات قبيــــل جريمــــة الســــ
ماضيها وجرائمها، واللم القاسية لقص الحدود، النت  تسببت فيها للنساء، لكن هذا العتذار لن يحدث أبــدا طالمــا اســتمر نظــام
الباطرياركــا والنظــام القتصــادي الرأســمال  اللــذان يكملن بعضــهما، مــا دام كلهمــا قائمــا عل اضــطهاد واســتغلل واســتعباد النســاء،
هــــذا يحققـــه فقـــط نضـــال مســــتميت للنســـاء ضــــد اســــتغلل الســـلطة الذكوريـــة وســـلطة الرأســــمال، وذلـــك باعتبــــار الرتبــــاط الوثيـــق

ي .الموجود بن الطرفيي
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ملحق: صور إضافيةال

)مهد يهوذا ي اف)    محطمة الركب (فاصل الركبتيي  كرس  محاكم التفتيش (كرس  العبت

أداة التثبيث الخشبيةطوق الرقبةالقناع الحديدي (قناع العار)
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التعذيب بالحرق    التعذيب بتبليع الماء
        

 مهد يهوذا
  المخلعة الحمار السبابي
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   الة سحب المعاءقاطع اللسان   

     مهشم الرأسقاطع اللسانالقناع الحديدي (قناع العار)
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 مخلب القطالمسامبي اللولبية
العنكبوث السبابي

ان (التعذيب بالجرذان)كاش الصابع وعاءالفبئ
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ثابوث التعذيب   الوثد (الخازوق)
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