كل إناء بما فٌه ٌنضح
الخبر:
وصف وزٌر خارجٌة برٌطانٌا السابك بورٌس جونسون ،فً ممال نشرته صحٌفة دٌلً تلغراف االثنٌن ،2018/8/6
النماب بؤنه "سخٌف" و"غرٌب" لائال إن النساء اللواتً ٌرتدٌنه ٌشبهن "صنادٌك البرٌد" و"لصوص البنون".
ولد أثارت الممالة ردود أفعال فً الوسط السٌاسً فً برٌطانٌا بٌنما طالب رئٌس حزب المحافظٌن ورئٌسة وزراء
برٌطانٌا باالعتذار .إال أن جونسون رفض التراجع عما كتبه ،ولال "من السخف أن تتعرض هذه اآلراء للهجوم وٌجب أن
وأضاف "ٌجب أن
ال نمع فً فخ إغالق النماش حول مختلف المضاٌا" بحسب ما صرح مصدر ممرب منه للصحفٌٌن.
" .وذكر
نواجه األمر .إذا أخفمنا فً الدفاع عن لٌمنا اللٌبرالٌة ،فإننا بذلن نفسح الطرٌك أمام الرجعٌٌن والمتطرفٌن
جونسون فً مماله أنه على كل منمبة خلع نمابها لبل أن تدخل مكتب عمله كعضو فً البرلمان.
ومما ورد فً الممال المثٌر للجدل والذي كتبه جونسون لٌعارض فرض حظر النماب فً الدنمارن "من السخٌف
تماما ً أن ٌختار الناس السٌر وهم ٌشبهون صنادٌك البرٌد" 2018/8/7( .وكالة فرانس برس).
التعلٌق:
بداٌة سنترفع عن الرد عما تمٌؤ به وزٌر خارجٌة برٌطانٌا السابك وٌكفً أن نمول كما لالت العرب سابما "كل إناء بما
فٌه ٌنضح".
الالفت فً ممالة جونسون فً الدٌلً تٌلغراف أنها تحمل جملة من التنالضات المزرٌة ،فهو تارة ٌدافع عن الحرٌة
الشخصٌة والمٌم اللٌبرالٌة وحك المرأة فً العري أو الحجاب كل حسب اختٌارها  ،وتارة أخرى ٌكٌل الشتائم وٌتهكم على
من اختارت لنفسها الحجاب ! وهذا التنالض منبعه ضعف األسس التً لام علٌها المبدأ الرأسمالً الذي فصل الدٌن ع ن
الحٌاة وترن اإلنسان عبدا ً لهواه .نادت الرأسمالٌة إلى لٌم لم تتحمك وحرٌات وهمٌة لٌست سوى سراب ٌحسبه الظمآن
ماء .تنالضات صارخة تثٌر الشفمة وتدل على حال من ٌحمل فكرة تدفعه إلى النفاق دفعاً ،تراه ٌدافع عن المساواة والعدالة
بٌنما هو ٌحمل موروثا من العنصرٌة وازدراء الشعوب!
إن تصرٌحات السٌاسً البرٌطانً أبعد ما تكون عن رلً السٌاسة كرعاٌة شإون للبشر وإدارة العاللات بٌن أفراد
الشعب ،و هً ألرب ما تكون للداروٌنٌة االجتماعٌة التً تحكمت فً الفكر األوروبً فً المرن التاسع عشر .تلن
النظرٌات العنصرٌة البغٌضة حول االرتماء الم جتمعً واالرتماء الحضاري التً تطبك نظرٌات داروٌن حول علم األحٌاء
على الدراسات الم جتمعٌة .استغل أصحاب هذه النظرٌات العلم لٌدّعو ا أن الرجل األبٌض وصل لممة الرلً بٌنما تسٌر
األعراق األخرى خلفه .وٌعتمد أصحاب وأتباع هذا الفكر المنحط أن الرجل األبٌض ٌحمل عبء االرتماء ببالً الشعوب
"المتخلفة" فعلٌه أن ٌحمل حضارته ومدنٌته لتلن الشعوب "البدائٌة" وهذا ما ٌسمونه "بعبء الرجل األبٌض"!
انملب السحر على الساحر وتحول عبء الرجل األبٌض إلى عبء على المجتمعات الرأسمالٌة ٌظهر رجعٌتها وتدنً
لٌمها وعدم صالحٌتها لمٌادة العالم .وبلغت تنالضات المجتمع الغربً حدا ٌثٌر الشفمة حٌث تتوالى تصرٌحات ساسته التً
وظهر لبح
تظهر عوار أفكاره وتصدع أركانه .لمد ولى زمن الحدٌث المنمك والعبارات الرنانة التً تدغدغ المشاعر،
النظام الرأسمالً وعداإه لشعوب كل من ٌخالف ثمافته وأفمه الضٌك.
الغرب الكافر ٌترنح ورأسمالٌته تنفضح بوجود أمثال ترامب وجونسون على سدة الحكم ولد أظل زمان عدل رب
العالمٌن وبزوغ شمس خالفة المسلمٌن بإذن هللا.
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