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العدد 2307 :

ضد الدولة ..
مع الوطن

أمس إس���تمعت إل���ى حديث
الدكتور العب���ادي في مجلس
الن���واب  ..كان الرجل هادئا
مبتس���ما ومعق���وال وأجد أن
لي���س م���ن العدال���ة وال من
الحكمة أن ال نقول بحقه كلمة
حق ،وف���ي الحالة التي نحن
عليه���ا ال يصح مطلق���اً ،أن
تكون لنا مواقف أيديولوجية
مغلقة تس���اوي بي���ن الجميع
دون تقدير لمن يحمل شمعة
في وسط ظالمنا الدامس ,كما
أن من المهم أن نحدد مساحة
خصوماتنا بحي���ث ال تتحول
م���ن خصوم���ة ض���د الدولة
إل���ى خصومة ض���د الوطن،
ال أعلُّق عل���ى العبادي األمل
ً
كامال
في أن يخ���رج بالعراق
من أزمت���ه الخانقة ,فهو في

ٌ
إب���ن لتجربة ونظام
النهاي���ة
تأكد عجز ُه البنيوي عن تقديم
حل���ول إجتماعية وسياس���ية
كفيلة بتحقيق نهضة عراقية
حقيقية ,بل وتأكد أيضاً ،أنها
هي التي أسست لتلك األزمة،
غير أن ذل���ك ال يلغي الحاجة
إلى إدراك أن المعركة الحالية
مع داعش ه���ي مواجهة مع
قوى تستهدف ش���روط الحد
األدنى م���ن الوجود العراقي،
ومن الض���روري معرفة أننا
خرجنا اآلن عل���ى األقل من
مساحة المواجهة مع طبيعة
دول���ة ونظ���ام إلى مس���احة
الدف���اع ع���ن وج���ود وطن
وبقاء إنس���ان ,أو فلنقل أننا
بتنا نعيش تناقض الساحتين
مع���اً ..في المس���احة األولى
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فإن من حقن���ا أن نختلف مع
ش���كل الدولة وطبيعة النظام
السياس���ي بكل م���ا تحتويه
تلك المس���احة م���ن تناقض
بين الدولة العلمانية الوطنية
الت���ي نؤمن به���ا وبين دولة
اإلس�ل�ام السياس���ي الطائفي
الت���ي تأكد أنه���ا عاجزة عن
الوفاء والتناغم مع إحتياجات
النهضة والوحدة اإلجتماعية,
لكن علين���ا أن نحرص أن ال
ينس���حب ه���ذا التناقض إلى
مس���احة باتت المواجهة فيها
متوزعة بين قوى تدافع عن
وجود وطن وإنسان وإنسانية
مع ق���وى تدافع ع���ن طبيعة
نظام سياسي ودولة ,وأخرى
تق���ف بالضد للقضاء على كل
ذل���ك مجتمعاً ،وفي س���احة

المواجهة مع داعش نحن بتنا
جميعا في صف بينما داعش
وكل من يتمترس معها ,أفرادا
وق���وى ودول ,وتح���ت أي���ة
ذريع���ة ,هي تماما في الصف
النقيض .اي رؤيا ال تستطيع
التمييز بين شروط الساحتين
وإحتياجاتهما هي رؤيا تصدر
من عين عمياء او عقل اعمى
أو من إرتباطات مشبوهة أو
من خيال مريض ،إن القضية
األه���م ه���ي قضي���ة تعريف
س���احات وترتيبها من حيث
المعنى واألهمية .في الساحة
األولى أنا أختلف مع العبادي
وكل قوى اإلس�ل�ام السياسي
بكل ش���قوقه وتفرعاته ,فهي
س���احة يدور الص���راع فيها
ح���ول طبيع���ة نظام وش���كل

النيندرتال
الداعشي اجلديد

ُ
أنفقت األس���بوع الماضي في
ق���راءة ثانية لكتاب “ما وراء
اإليم���ان” لنايب���ول ،وأولى
لكتاب يوفال هراري “اإلنسان
األول ف���ي
العاق���ل” .ص���در ّ
الع���ام  ،1999والثان���ي في
أواخ���ر ُ .2014
كنت ،دائماً،
معجب���اً بنايبول“ .م���ا وراء
اإليمان” يمث���ل الجزء الثاني
لعم���ل س���بقه بعن���وان “بين
المؤمني���ن” صدر ف���ي العام
 ،1982وال يجمع شيء بين
كتابي نايبول وهراري ،فهما
ّ
يعالجان موضوعين مختلفين،
ومع ذلك ،يمكن العثور فيهما،
وبينهم���ا ،عل���ى مش���تركات
كثيرة ،فكالهما لن يُترجم إلى
العربي���ة ،بالتأكي���د !! نايبول
يحظى بسمعة سيئة في العالم
العربي ألنه “ينتقد اإلسالم”،
أما هراري فهو إس���رائيلي،
ولن يرتاح العرب لقراءة كتاب
عن تاريخ الجنس البش���ري
كتب ُه إسرائيلي.
مضم���ون الكتابي���ن ،بصرف
النظ���ر ع���ن هوية وس���معة
ً
مش���اكال ّ
يفضل
يثير
الكاتبينُ ،
الناشرون والمترجمون ،وحتى
الق���راء العرب ،االبتعاد
بعض
ّ
عنه���ا ..الفك���رة المركزي���ة
األول الذي يصف
في كت���اب ّ

وقائ���ع رحلة إلى باكس���تان،
وأفغانستان ،وماليزيا ،وإيران
في أواسط تس���عينيات القرن
مواطني البلدان
الماضي ،أن
ّ
غير العربية التي طالها الفتح
اإلسالمي ،قطعوا مع ماضيهم
الثقافي والتاريخي الس���ابق،
ليصبح التماه���ي مع جزيرة
الع���رب ،ولغته���ا ،وميراثها
الثقاف���ي والتاريخي ،غايتهم
ومب���رر هوياتهم الجديدة ،أمّا
الفك���رة المركزية ف���ي كتاب
الثاني فتتمثل ف���ي حقيقة أن
اإلنس���ان العاقل ليس س���وى
فرع في ساللة عاشت ماليين
السنين ،وال جديد في هذا بين
علماء في حقول مثل الكيمياء
واألحياء والفيزياء واآلثار..
ثمة خالفات بشأن نجاحنا في
البق���اء :هل ّ
تمكنا من القضاء
ً
على إنسان النيندرتال ،مثال،
في ح���روب إبادة ،أم س���قط
األخي���ر في س���باق النش���وء
واالرتقاء.
تنتمي هذه النظريات إلى حقل
درس في
المعرفة العلمية ،و ُت ّ
ّ
المدارس والجامعات .ونتوقع،
بالتأكي���د ،إجاب���ات إش���كالية
إذا كان الس���ؤال :ه���ل أصبح
اإلنسان أكثر سعادة وطمأنينة
بفضل المعرفة العلمية؟ ومن

تبادل أدوار
ليس إال!
دولة .لكن في الساحة الثانية
أنا ألتقي مع���ه ألن التناقض
المرك���زي فيها هو ذلك الذي
يتأسس على بقاء وطن.
صحيح أن الس���احة الثانية ال
تلغي األول���ى ,أي أن الدفاع
عن وطن ال يلغ���ي التناقض
م���ع النظ���ام والدول���ة ,لكنه
يوج���ب معرف���ة م���ن يتقدم
على م���ن ,وكيف تدار عالقة
ه���ذا بذاك ,ولذل���ك لن يكون
غريب���ا ان يجتم���ع اآلن في
خن���دق المواجهة ضد داعش
من يتناقض مع ش���كل النظام
السياس���ي مع م���ن يناصره،
ففي الس���احة األولى إختلِفوا
مع العب���ادي ,فك���راً ونظاماً
ودول���ة ,لك���ن في الس���احة
الثاني���ة :إنص���روه  ..ألنكم
تنصرون وطناً.
إن الش���به بين المالكي وبين
العب���ادي أن كالهم���ا يقودان
عربة نظام إسالموي طائفي
محاصاصاتي ال يمكن لبنيته
أن تبني دولة وطنية ناهضة
أو عادل���ة ,غي���ر أن الفرق
بينهم���ا ,وهو كبي���ر في هذه
المرحل���ة ,ان األول س���ار
بهذه العربة في دروب وعرة
وتعاريج مهلكة وأزقة ضيقة
وحفر عميقة وكهوف مظلمة
فزاد العربة عط�ل�ا والطرق
خرابا والراكبي���ن ضررا في
حي���ن أن الثاني يح���اول ان
يجعلها تس���ير في دروب أقل
وعورة وأوس���ع أزقة وأخف
مزالق،وبينما يبقى التناقض
بينن���ا وبي���ن طبيع���ة الدولة
وهوية النظام السياسي قائما
ف���إن إجتماعنا عل���ى نصرة
الوطن في ه���ذه اللحظة يظل
هو األقوم،وفي هذه المرحلة
الحالكة :ال مانع من أن تلعن
الظ�ل�ام لكن على ش���رط أن
تشعل شمعة
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علي علي
بعملية حس���ابية بس���يطة في النسبة
والتناس���ب ،يتوضح للناظر بش���كل
جلي الفرق -ف���ي التقدم التكنولوجي
والعلم���ي -بين الع���راق وأمم ُولِدت
بعده بقرون ،إذ أن خط التطور البياني
ينحدر بش���دة مع خط التقادم الزمني
بشكل مخيف ،األمر الذي ينذر بسوء
المآل إن اس���تمر االنح���دار على هذا
المنوال .وبما أن لكل ش���يء سببا..
فإن هناك حتما س���ببا لهذا التدهور،
ولو أردنا حص���ره بحقبة معينة فمن
المؤكد أنها ستكون حقبة الربع األخير
من القرن المنصرم ،وتحديدا ما بعد
ع���ام  .1979إذ مع أن مؤش���رات
التدهور ب���دأت منذ اقتراب س���لطة
البعث من كرسي التسلط والحكم عام
 ،1963إال أن الوق���ع الكبير لمعاول
التهديم بان بشكل سافر بتسنم رأس
الش���ر المقبور ص���دام مقاليد الحكم
ش���خصيا ومباش���رة ،يومه���ا صار
التخريب نهجا متبعا ..والقمع سياسة
قائم���ة معموال بها ..فآل���ت األحوال
من الس���يئ الى األس���وأ .والحديث
عما فعله ه���ذا المجرم خالل وجوده
في الحكم طويل ،سأتجاوزه وأختزل
تلك الس���نين ك���ي أنطل���ق بالحديث
من ع���ام زواله ف���ي  ،2003ومن
المعل���وم أن بزوال المس���بب تختفي
األس���باب عادة ..وباختف���اء األخيرة
تتغي���ر النتائج ..فم���ن المفترض إذاً
! ّ
إنُه ب���زوال الصنم تختف���ي العلل،
وباختفاء األخيرة تنعكس النتائج الى
حيث يهوى المس���بب الجديد ،أي أن
المس���بب له دور البطولة في مسرح
األحداث والنتائج على حد سواء.
ّ
إن ال���ذي حدث بعد عام الس���عد عام
 !..2003أن دور البطولة تس���نمه
ثان وثالث وعاشر ...إال أن
ش���خص ٍ
الطام���ة الكبرى أن الس���يناريو بقي
ذات الس���يناريو ،والسياسة والنهج
تلبس���ا قواما آخر م���ع اإلبقاء على
ذات القطب ي���دوران حوله ،والينكر
أن تغييرا كبيرا حدث في سينوغرافيا
المسرح ،كذلك هناك تغير جذري قام

به “الماكير” !..أما اإلكسس���وار فقد
كان له الحظ األوف���ر من يد التغيير،
فكان لهذه التغييرات -مجتمعة -بهرج
وبريق لماع خدع المتفرجين وأغراهم
بتأم���ل نهاية س���عيدة للمس���رحية..
والمتفرجون في موقف اليحس���دون
عليه ،فهم كما يقول مثلنا“ :الغرگان
يچلب بگش���اية” ،فراح���وا يتابعون
المسرحية التي طالت عليهم فصولها،
ومازالوا يحلمون ويترقبون بش���غف
شديد تلك النهاية السعيدة ،وبالعودة
الى خ���ط التط���ور البيان���ي -خارج
المس���رح -ولكي ال َ
أتهم بالتش���اؤم،
أٌق���ول أن البل���د ب���دأ يس���ير بخطى
ثق���ال مقارنة مع الطف���رات العلمية
والقفزات التكنولوجية التي استحدثت
في العالم .في حي���ن أن ماضي بلدنا
يزخر بم���ا تكتظ به س���احات العلوم
واآلداب والفن���ون ،فق���د مأل أجدادنا
المكتب���ات بأبحاثه���م واكتش���افاتهم
واختراعاته���م في المج�ل�ات كافة،
فيما اقترف���ت الحكوم���ات المتتالية
خطأ كبيرا في التعام���ل مع هذا الكم
الهائل من الموسوعات ،إذ ظن حكام
العراق -الس���ابقون والالحقون -ان
اإلرث الحض���اري يحفظ في األدراج
والدوالي���ب ،وع��� ّدوه كن���زا ضموه
كملكية خاص���ة مع التيجان واألموال

والقصور والضيعات ،ليكون رصيدا
يجيّر لحس���ابهم وحس���اب عوائلهم
وأحفاده���م وليس ألبناء ه���ذا البلد.
وبذا نهضت ش���عوب األمم من حولنا
وتنعم���ت بالرفاهي���ة والحداث���ة في
وس���ائل العي���ش ،فيما ح���كام وادي
الرافدين -الس���يما الحاليون -تشظوا
ف���ي نياته���م وغاياتهم ال���ى جهات
عديدة ،فمنهم من آلوا إال أن يتعاملوا
م���ع الظ���رف بانتهازي���ة ووصولية
وأناني���ة ،بالتفاتهم ال���ى مصالحهم
الخاصة وإعالئها على مصالح البالد
وماليين العب���اد ،ومنهم من تصرفوا
بعدائي���ة وضدي���ة ،بالتفافه���م حول
أعداء البلد في الداخل واس���تيرادهم
آخرين م���ن الخارج -وه���م كثر!! -
وبين التفاف هذا والتفات ذاك ..سجل
البلد ومازال يس���جل تأخرا في جانب
وجمودا في آخر ..حتى باتت النسبة
والتناس���ب جامحة في الس���لبيات..
وأضحت الخطوط البيانية في مجاالت
الحياة تنحدر بالعراقيين أيما انحدار،
فيم���ا يعج مس���رح يومياتهم بأبطال
و (كومب���ارس) يتبادل���ون األدوار
ف���ي الضحك عل���ى الذقون ،وس���ط
انعدام متعمد في الرؤية ..وتشويش
مقصود في األجواء ..لكي تبقى نهاية
المسرحية مبهمة.

مقطوعات الرؤوس والوجوه
نوال السعداوي

حسن خضر

بين المشككين هراري نفسه،
ال���ذي يعتقد أن اإلنس���ان في
أزمنة م���ا قب���ل التاريخ ،في
مرحلة الصي���د وجمع الثمار،
كان أكثر سعادة وطمأنينة،ومع
ذلك ،ال يجادل أحد في حقيقة
أن الثورة العلمي���ة هي التي
المحرك
اكتش���فت وأنجب���ت
ّ
البخ���اري ،والكهربائ���ي،
والنووي ،والطائرة ،واألقمار
االصطناعي���ة ،والس���ينما،
والفضائي���ات ،والكومبيوتر،
والص���اروخ ،والس���يارة،
والنظ���ارات
والغواص���ة،
الطبيّة ،والهاتف ،واإلنترنت..
الخ،فلنقل إن كل ما يتصل ،في
عالم اليوم ،بالعين ،والذراع،
والقدم ،والدماغ مدين للمعرفة
العلمية .فم���ا يجمع بين هذه
األش���ياء يتمثل في إشكاليات
الم���دى والق���درة .كل تق��� ّدم
لإلنسان على األرض ترجمة
لتوس���يع المدى ،ومضاعفة
القدرة.
العين ت���رى ،اآلن ،ما يحدث
في قارة أخرى لحظة وقوعه.
وال���ذراع ،الت���ي كانت تقذف
الرمح عشرات األمتار ،ينوب
عنها صاروخ عابر للقارات.
والقدم التي تمشي كيلومترات
محدودة في اليوم ،تنوب عنها

الطائرة ،التي “تمشي” على
جن���اح الريح من ق���ارة إلى
أخرى في س���اعات ،والدماغ
الذي ال يقوم بماليين العمليات
في وق���ت واحد ين���وب عنه
الكومبيوتر،ومع ذلك ،ثمة من
يُنكر حقائق المعرفة العلمية.
قبل أس���ابيع قليلة طلع علينا
داعي���ة س���عودي بالص���وت
ً
قائ�ل�ا إن األرض
والصورة،
ثابتة ال ت���دور ،ودليله فتوى
ابن باز .عبد الرحمن الراشد،
الس���عوديّ ،
عق���ب على كالم
المذكور بالقول إنه “أش���عرنا
بالخج���ل وأضح���ك الن���اس
المصور
علينا” .في الشريط
ّ
يلوح الداعية باحتقار كلما ذكر
من أسماهم “بالعقالنيين”.
ال ب���أس .يوج���د م���ن أمثال
ه���ذا ف���ي بل���دان مختلف���ة.
ولكن ،وبق���در ما يتعلّق األمر
بالعالمين العربي واإلسالمي،
ثم���ة ما يب���رر أخذه���م على
محم���ل الج���د ،فه���ؤالء هم
اآلب���اء الروحي���ون للتكفير،
ومنتج���و األيديولوجيا ،التي
أنجبت التدعيش والدواعش،
الس���وفت كوبي والهاردوير،
ونظام التشغيل .معقول؟؟ نعم.
معقول .بدليل مكتبة الموصل
الت���ي أحرقه���ا الدواع���ش،
ومتح���ف الموص���ل ،ال���ذي
ّ
حطموا “أصنامه” ،وعشرات
والمقام���ات،
الكنائ���س،
واألضرحة ،الت���ي ُدمّرت في
كل مكان طالت���ه أيديهم ،من
يذكر تدمير تماثي���ل بوذا في
أفغانس���تان ،بمدافع الهاون،
على يد الطالبان؟
فلنعد إل���ى “تاري���خ الجنس
البش���ري” ،يت���داول العلماء
فرضي���ات مختلف���ة بش���أن
مب���ررات الث���ورة اإلدراكية،
الت���ي م ّكن���ت اإلنس���ان من
اخت���راع اللغ���ة ،والزراعة،
وكالهما عتب���ة لولوج أزمنة
الثقاف���ة والتاري���خ .ثم���ة
فرضيات مختلفة سواء تعلّق
بتط���ور وظيفة اليد ،أو
األمر
ّ
وفرة الطعام والبروتين بشكل
خ���اص .المه���م أن ه���راري

يط���رح فرضي���ة مفادها أننا
ال نع���رف مص���در الث���ورة
اإلدراكي���ة ،إال أن انفص���ال
اإلنسان عن أشقاء وشقيقات
كانوا يش���بهونه في وظائف
بيولوجي���ة ،وخصائ���ص
جسمانية كثيرة ،أصبح ممكناً
نتيجة قدرته على تخيّل أشياء
غير موجودة في الواقع.
الفرضية طريف���ة ،ولعل أهم
ما فيها أنها تستدعي التفكير
ف���ي حقيقة حض���ور المجاز
واالس���تعارة والكناية في كل
لغات بني البش���ر ،المكتوبة،
والش���فوية ،م���ا بق���ي منها
وما انقرض .ه���ذه التقنيات
(واأللعاب) اللغوية ،ودالالتها
التصويري���ة ،والرمزي���ة،
السياس���ية
وبالغته���ا
واالجتماعية ،هي أم الثقافة
والتاريخ ،فكالهما إلى جانب
كون���ه ذاكرة ال تقبل التحقيق
(خ���ارج الن���ص واللغ���ة)
وبقاي���ا أركيولوجي���ة غي���ر
قابلة المت�ل�اك المعنى (دون
تأويل) ،يمث���ل الحد الفاصل
بين ما قبل وم���ا بعد الثقافة
والتاريخ ،ولنعد ،مجدداً ،إلى
نايبول ،والقطع والقطيعة مع
الماضي الثقافي والتاريخي.
ما يستدعي التفكير أن الفتح
الوهابي في القرن العشرين،
معطوف���اً عل���ى أيديولوجيا
إخوانية حكم���ت على القرن
نفس���ه “بالجاهلي���ة” ،ألغى
الفرق بين الداعش���ي العربي
وغير العربي ،وأصاب العالم
بالحم���ى األلفي���ة .ولعل في
يفس���ر كراهية الثقافة
هذا ما ّ
والتاري���خ ،فيهم���ا اعتراف
بحقيق���ة أن اإلنس���ان نجح
في امتح���ان البق���اء راكضاً
وراء خي���ال يمش���ي ويصعد
ويهبط ف���ي كل اتجاه ،بينما
النيندرتال الداعش���ي ال يملك
س���وى كفاءة الركض وراء
م���اض ينبغي نس���خه حرفياً
ألن���ه ال يقوى على تأويله أو
تخيّل���ه ،حتى وان اس���تدعى
األمر تدمير الحاضر نفس���ه.
وهذا ما يحدث اآلن.

أصبح����ت الصورة أش����د بش����اعة من
الحقيقة ف����ى هذا الزم����ن القائم على
الصور ،هل يمكننا التعرف على إنسان
لي����س له رأس أو وج����ه؟ لكن الحزب
الس����لفى وأغلب األحزاب السياس����ية
المصرية ومنظم����ات المجتمع المدنى
وحقوق اإلنس����ان ،أصبح����وا ال يرون
إال رءوس الرج����ال ،مس����لمين أو
أقباطا ،وحقوق اإلنسان (فى نظرهم)
ال تش����مل حقوق النساء ،وإن حصلوا
على الدكت����وراه فى تحري����ر المرأة،
تظل صورتها راس����خة ف����ى وجدانهم
من����ذ الطفول����ة ،منذ رس����مها مدرس
الدين على الس����بورة ،على شكل ضلع
أعوج أو جس����د بغير رأس ،وإن ظهر
للمرأة “رأس” فهو عضو شاذ ،يجب
قطع����ه أو إخفاؤه ،ام����رأة تعجز عن
الدفاع عن حق رأسها فى الوجود هل
يمكنها الدفاع عن ش����ىء آخر؟ امرأة
ليس لها وج����ه يميزها ع����ن ماليين
البش����ر ،كيف يمكنها أن تكون عضوة
فى حزب سياس����ي ،تواجه خصومها
السياس����يين ،وتدافع فى البرلمان عن
حق اآلالف من الرجال والنس����اء فى
دائرتها المتالك رءوس����هم؟ الصحف،
يوم  26فبراير  ،2015نشرت صور
“كارنيهات” لعضوات الحزب السلفى
بغي����ر رءوس أو وجوه ،والمانش����يت
يقول :سمح حزب النور السلفى ألول
مرة لعضواته بالحصول على كارنيهات
عضوية وكانت محظورة من قبل لكن
مكان رأس المرأة مساحة خالية.
إن قط����ع رأس الم����رأة المس����لمة فى
صور الحزب الس����لفي ،ال يقل بشاعة
ع����ن قط����ع رأس الرج����ل القبطى فى
فيديو داع����ش ،أو تحطيم آثار العراق
فى الموصل ،وترتفع األصوات منددة
بما حدث لألقب����اط وللتماثيل األثرية،

فلماذا ال نس����مع صوتا يندد بما يحدث
للنس����اء فى الحزب السلفى؟ وهؤالء
النس����اء لماذا ال يدافعن عن حقوقهن
وكرامته����ن؟ ال ش����ك أننا نع����ود الى
الوراء قرونا ،رغم أربع ثورات كبيرة
(وليس ثورتين اثنتين) :ثورة ،1919
ويوليو  ،1952ويناير  2011ويونيو
 )2013وفى كل ثورة طالبت الماليين
بالعدال����ة والحري����ة والكرامة لجميع
المواطني����ن نس����اء ورجاال مس����لمين
وأقباطا كي����ف أجهضت هذه الثورات؟
والدس����تور الذى يمنع تكوين أحزاب
دينية هل أصبح حبرا على ورق؟ كيف
تخالف الدولة الدستور وتسمح بوجود
حزب النور الس����لفي ،رغ����م أنه بؤرة
ألكث����ر المفاهيم تخلف����ا ،إذ يقوم على
فكرتين متناقضتين:
 - 1إن الرج����ل يعجز ع����ن التحكم فى
ش����هوته إن رأى امرأة عابرة ،ولهذا
يجب تغطية جميع النساء؟
كان����ت العدال����ة تقتض����ى تغطية عين
الرجل الفاسد أخالقيا وليس تغطية كل
النساء.
 - 2إن الم����رأة ناقص����ة عق����ل ولهذا
يحق لزوجها السيطرة عليها وتأديبها
بالض����رب إن عصت أوام����ره ،واجبه
اإلنفاق عليها ،بشرط االستمتاع بها،
فإن عج����زت ال ينف����ق ،وإن مرضت
يتول����ى أهلها عالجه����ا ،لعجزها عن
إمتاعه فى أثن����اء مرضها ،وإن ماتت
ال يدفع ثمن كفنه����ا أو تكاليف دفنها،
النعدام شرط االستمتاع بها بعد موتها،
ومن حق����ه أن يطلقها ف����ى أى لحظة
حسب مزاجه ،وأن يتزوج أربع نساء
فى وق����ت واحد ،هذه عينة من األفكار
الس����لفية المتناقضة المه����درة لكرامة
المرأة والرجل معا ،فكيف يعجز الرجل
عن التحكم فى ش����هوته الى حد إخفاء

النس����اء تحت النقاب أو الحجاب؟ ،ثم
كيف ينقلب هذا الضعيف أمام شهوته
ليصب����ح األقوى الذى يؤدب النس����اء
ويضربهن؟
وكيف تنقلب ه����ذه الضعيفة الناقصة
عق��ل�ا لتكون األق����وى الق����ادرة على
التحكم فى ش����هوتها فال يفرض على
الرج����ال االختفاء تح����ت حجاب؟ هذه
أس����ئلة بديهي����ة ألى عق����ل يفكر لكن
األنظم����ة التعليمي����ة أصاب����ت عقولنا
بالعق����م والعجز ع����ن التفكير ،ورؤية
التناقضات الصارخة التى تمر أمامنا،
ومنها تناقضات الدولة نفسها ،وضياع
هيبتها وعجزها عن تنفيذ الدس����تور
والقانون؟
لعب الحزب الس����لفى دوره السلبى فى
لجنة الخمسين ،تخاذلت جميع القوى
السياس����ية داخل هذه اللجنة أمام هذا
الح����زب ،وق����ررت النص ف����ى المادة
الثانية من الدس����تور ،عل����ى أن دين
الدولة هو اإلس��ل�ام ،رغ����م أن الدولة
لي����س له����ا دي����ن ،واألرض والوطن
لجميع المواطنات والمواطنين وليس
فقط للذكور المسلمين.
هل تحت����اج الحكومات المصرية دائما
لغطاء دينى يحميها من الشعب؟ العريق
فى حضارته النابعة من العقل والعدل
للحكيم����ات معات وإزيس وس����خمت؟
وقد نجح هذا الشعب فى التخلص من
االستبداد السياسى والدينى معا ،فهل
تسعى الدولة اآلن إلجهاض ثورته عن
طريق الحزب السلفى؟
وكي����ف تتراجع الدولة ع����ن قراراتها
وتس����مح لهذا الح����زب بالصعود الى
منابرها وإطالق أفكاره المعادية للعقل
وللنساء واألقباط؟
كيف تواف����ق الدولة وأحزابها ونخبها
ومجتمعه����ا المدني ،عل����ى دخول هذا
الحزب السلفى (غير الدستوري) الى
البرلمان الجديد ،بنس����ائه المبتورات
الوجوه المقطوعات ال����رءوس؟ وما
الفرق بين أفكار هذا الحزب والتنظيم
الداعشي؟ تقول مانشتات الصحف ،فى
أول م����ارس  ،2015إن تنظيم داعش
فرض ارتداء النقاب على النس����اء فى
المناط����ق الخاضعة لس����يطرته داخل
ليبيا ،كما حرموا س����ير النس����اء دون
محرم ،وإال كانت عقوبتهن الجلد؟.

