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مبعار�ضي بوتني امل�ضطهدين ،يهتم ه�ؤالء «التقدميون»
بق�ضايا املثليني .وي��ؤك��د �أن بوتني �أراد حماية الأطفال
ال��رو���س ،وو��ض��ع عقوبة م��ادي��ة على �أي �أجنبي يثبت �أن��ه
ي �ح ��اول ف��ر���ض ر�ؤي �ت ��ه ع �ل��ى ال �ق��ا� �ص��ري��ن ال ت �ت��واف��ق مع
التقاليد العائلية وقيم املجتمع الرو�سي .وت�صل �سخرية
الكاتب �إىل قمتها عندما ي�صف العامل اجلديد بالعامل
ال ��رائ ��ع ،وه ��و ع �ن��وان ال�ف���ص��ل ال �ث ��اين ،ف�ي�ق��ول متهكماً:
«حقاً� ،إنه عامل رائع يولد �أمام �أعيننا» (�ص  .)85وميكن
النظر هنا �إىل �أطاريح لي�شيت�سكي على �أنها �آراء موفقة،
�إذ �أنها ت��ذم القوانني التي تتناق�ض مع جمموعة القيم
والأخ �ل�اق ال���س��ام�ي��ة .وه��ا ه��و ي�صف ال�ي��وم ال ��ذي ق��ررت
فيه املحكمة العليا يف �أمريكا �أن ت�ساوي العالقات املثلية
بالزواج الطبيعي ،ي�صفه باليوم املنحو�س لي�س يف تاريخ
�أمريكا فقط ،بل ويف تاريخ العامل .وي��رى يف ذل��ك رمزا
النت�صار «اجلنون الآيديولوجي» على العقل ال�سليم.
وم ��ن امل �ب��اح��ث امل �ه �م��ة يف ال �ك �ت��اب ف �� �ص��ل�« :أزم � ��ة ال �غ��رب
الإ�سالمية» ،وفيه يبني م�شكلة اخلوف من الإ�سالم ،وي�أتي
على ر�أ�سها تزايد �أع��داد الوافدين امل�سلمني �إىل �أوروب��ا.
ف�ه��م ي�سببون ع�ق��دة دمي�غ��راف�ي��ة يف ظ��ل تناق�ص معدل
ال ��والدات ل�سكان ال �ق��ارة ال�ع�ج��وز .وت ��أت��ي م�شكلة �أخ��رى
تتمثل يف من��ط احل�ي��اة ال ��ذي يتحفز امل�سلمون لفر�ضه
على الأوربيني الذين ال ميكنهم تقبله ،ب�سبب االختالف
الثقايف الكبري .فهم يرون �أن ثقافتهم املنفتحة وحرياتهم
العري�ضة يف تعار�ض مع فكر الإ�سالم ،فهو بالن�سبة �إليهم
لي�س دينا فقط ،و�إمنا �إيديولوجية تر�سم مفهوما خا�صا
للحياة .و�إذ يقر امل�ؤلف �أن ال ميكن و�ضع امل�سلمني جميعا
يف �سلة الإرهاب ،يرى �أن الإرهابيني يعتمدون على الن�ص
ال�ق��ر�آين ،املختلف ع��ن الإجن�ي��ل يف نظرته �إىل الإن�سان،
وينهلون م��ن التقاليد الإ��س�لام�ي��ة ال�ت��ي حت��اب��ي العنف.
وهنا يدعي امل��ؤل��ف �أن الإ��س�لام من بداياته اعتمد على
ال�غ��زو واحل ��روب ،ومنها فتح مكة ،م�شريا �إىل م��ا تزخر
به �آيات القر�آن الكرمي من حديث عن العنف والغزوات.
ويتحدث امل��ؤل��ف ع��ن �أن ت�ق��ومي الإ� �س�لام تقوميا �سلي ًما
يتطلب اخلروج من دائرة الفر�ضية ال�صحيحة �سيا�س ًيا،
التي تقول �إن كل الأديان ملوثة �أياديها بالدماء ،ولكنه ال
ي�شرح ذلك ب�شكل وا�ضح ،ما يجعل كالمه عن الفر�ضية
ال�سيا�سية ال�صحيحة ال�ت��ي يق�صدها غام�ضا .ويطرق
لي�شيت�سكي م��و� �ض��وع ب�ع����ض امل���س�ل�م�ين ال ��ذي ��ن اع�ت�ن�ق��وا
امل�سيحية ،حماوال �إظهار �أن عقوبة املوت تتهددهم ،رغم
�أن الإ�سالم ب�شكل عام يعد هذا الفعل عم ً
ال فرد ًيا .ويدخل
يف ق���ض��اي��ا ال�ت�ك�ف�ير م�ستخدما ه ��ذا امل�صطلح ب�صيغته
ال�ع��رب�ي��ة ،وم��ن خ�لال��ه ي�خ��رج �إىل نتيجة غ��ري�ب��ة زاع� ًم��ا
�أن الإ��س�لام دي��ن رع��ب ال يرحم من يرتكه .وكغريه من
املتخوفني من انت�شار الإ�سالم يف �أوروبا يقف لي�شيت�سكي
موقفا معاديا من الالجئني وي�صفهم باملهاجرين الذين
يبحثون عن عي�ش �أف�ضل ،لذلك يجب ع��دم ا�ستقبالهم
رغم دعوات البابا لإيوائهم يف كل بيت م�سيحي .وم�شكلة
امل�ؤلف تربز يف زعمه �أن املهاجرين امل�سلمني ال يتقبلون
الثقافة الأورب�ي��ة بل يزدرونها .فمن جهة ،ي��رون الغرب
�أر�ضا موعودة وجنة مرفهة وثروات حمتملة ،ومن جهة
�أخ ��رى ي�ن�ظ��رون �إىل �أوروب� ��ا ع�ل��ى �أن�ه��ا �أر� ��ض االن�ح�لال،
والف�ساد ،واملعا�صي ،وانتفاء الكرامة ،وباخت�صار هي يف
نظرهم ديار كفر .من املالحظ �أن هذا الكالم يفيد من
�أط��روح��ات غ�لاة املتطرفني م��ن ال�ت�ي��ارات الإ��س�لام��وي��ة،

لكنه ال ميكن �أن ميثل ال�سواد الأعظم من �أتباع الإ�سالم
الذين يغفل عن ذكرهم امل��ؤل��ف .لذلك ي��رى �أن الوجود
الإ� �س�لام��ي خ�ط��ر داه ��م م�ست�شهدا بتجمعات امل�سلمني
الكبرية يف فرن�سا ،و�أملانيا ،وبريطانيا ،التي بر�أيه تطمح
�إىل تطبيق �شريعتها اخلا�صة خارج القانون الأوروبي ما
يجعلها تربة مواتية للتطرف .وح�سبما ي��رى ،ف��إن فتح
الباب على م�صراعيه له�ؤالء يعني اال�ست�سالم ،ويعطي
انطباعا عن �أزوف �ساعة انتحار �أوروب ��ا .ويعتقد امل�ؤلف
�أن امل�سيحية حتت�ضر ،وه��ي مري�ضة ومر�ضها ال �شفاء
منه� ،إذ �أنها م�صابة بتفكك الهوية .وكل ذلك ب�سبب منو
الت�أثري الإ�سالمي الآخذ باالزدياد بازدياد عدد املهاجرين
الذين ال ين�ضوون حتت لواء امل�سيحية بل يك�سبون �أتباعا
جددا �إىل �صفوفهم .وال يغفل امل�ؤلف عن ت�أكيد العامل
ال��دمي�غ��رايف م��رات ع��دي��دة ،فهو احلا�سم يف عملية فناء
امل���س�ي�ح�ي��ة ،ف� ��أوروب ��ا ت �ف��رغ م��ن ��س�ك��ان�ه��ا ،وي �ت��دف��ق �إل�ي�ه��ا
امل�ه��اج��رون ،م��ا يجعل ان��دث��ار الثقافة الأوروب �ي��ة �أم��ر ال
مفر منه ،وال�سبب الرئي�س يف ذلك �أن الغرب فقد الثقة
بنف�سه ،وبالقيم التي ميثلها .لذلك ،هو غري ق��ادر على
الدفاع عن نف�سه .وي�ؤكد �أن �أوروبا امل�سيحية تعي�ش �أزمة
روحية �ضخمة وامل�سيحيون عزال �أمام موجتني تهددانه:
املوجة الآتية من العدمية ،وموجة الإ�سالم املت�صاعدة،
ال �ت��ي ي�شكلها جم�م��وع��ة م��ن ال�ن��ا���س ي ��أت ��ون �إىل �أوروب� ��ا
لفر�ض دينهم وثقافتهم و�أ�سلوب حياتهم.
وي�ستغل امل ��ؤل��ف ق�ضية الإره� ��اب ،ف�يرب��ط ازدي ��اد وت�يرة
العمليات الإره��اب�ي��ة ب��ازدي��اد ع��دد ال��واف��دي��ن م��ن ال�شرق
الأو�سط �إىل �أوروبا ،ويفخر ب�أن غالبية البولنديني تعرف
هذه احلقيقة ،بينما يذم الأملان الذين ال يرون ذلك ،وال
ي�ست�شعرون اخلطر الداهم القادم مع املهاجرين .لكنه
ين�سى �أن هذا االعتقاد الذي يع�ش�ش يف �أدمغة البولنديني
م��ردّه و�سائل الإع�لام البولندية التي د�أب��ت يف ال�سنوات
املا�ضية على تغذية عقول متلقيها باالفرتاءات والأخبار
املختلقة عن اخلطر املزعوم الذي ميثله املهاجرون .بينما
كان الإعالم الأملاين �أكرث حذرا ومو�ضوعية واتزانا .ومن
�سلبيات ط��رح امل��ؤل��ف �أن��ه �أحيانا يطلق �أحكاما تع�سفية
عامة ،فيتهم الأملان عامة ب�أنهم فقدوا القدرة على ربط

احلقائق الب�سيطة جدا وفهم م�آالتها ،وهذا يخ�ص �أوال
ن�ق��د احل�ك��وم��ة الأمل��ان�ي��ة ال�ستقبالها ال�لاج�ئ�ين وت�ق��دمي
احل �م��اي��ة ل �ه��م .ويف م�ع��ر���ض حت�ل�ي�ل��ه لأ� �س �ب��اب ال�ت�ط��رف
وال �ن��زوع �إىل ال�ع�ن��ف ع�ن��د امل�سلمني ي �ط��رح ،ب�شكل ف��ج -
و�إن ب��دا منطقيا يف بع�ض جوانبه  -طرحا يبني فيه �أن
امل�سلمني تربوا يف دول غري دميقراطية ،وحت��ت و�صاية
ت�ق��ال�ي��د دي�ن�ي��ة ال م�ك��ان فيها ل�ك��رام��ة الإن �� �س��ان ،وح��ري��ة
املواطن ،واح�ترام حرية النقا�ش العام ،فال اعتبار لهذه
القيم االجتماعية .بل �أكرث من ذلك ،يرى �أنه غالبا ما
ُيحتقر من ال ي�ؤمن ب��الإ��س�لام ،وي�سمح باالعتداء عليه
عندما يتعلق الأمر بق�ضايا الر�أي.
من الق�ضايا التي يتناولها امل�ؤلف يف الف�صل الذي يحمل
عنوان «قوة الذاكرة» م�سائل تاريخية ت�ؤكد عظمة بولندا،
وتذكر ب�أن اجلي�ش البولندي هو من حمى امل�سيحية من
�أن تندحر �أمام جحافل امل�سلمني العثمانيني عند فيينا،
وه ��ي امل �ع��رك��ة ال �ت��ي غ�ي�رت جم ��رى ال �ت��اري��خ الأوروب� � ��ي.
ويفتخر ب�ه��ا ال�ب��ول�ن��دي��ون ،ف�ل��وال ان�ت���ص��ار جي�شهم على
الأترك ملا بقيت �أوروبا م�سيحية ،بل وقعت بيد امل�سلمني
ك��ام�ل��ة .ويعتقد لي�شيت�سكي �أن ذل��ك الن�صر التاريخي
ك��ان تنفيذا مل�شيئة ال ��رب .وي�ع��ود �إىل ال�ت��اري��خ احل��دي��ث
ل�ي���س�ت��ذك��ر �أح � ��داث احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،وال�ع�لاق��ة
ال�شائكة ب�ين البولنديني والأمل ��ان وال�ي�ه��ود ،وخ��ا��ص��ة يف
ق�ضية الهولوك�ست .ويقف يف وجه االتهامات التي توجه
للبولنديني ب�أنهم معادون لل�سامية ،و�أنهم قتلوا يهودا
�أكرث مما قتلوا من الأملان ،ومن ذلك مزاعم يان توما�ش
غرو�س حول م�شاركة البولنديني الأملان يف قتل اليهود.
يف ال �ك �ت��اب ك�ث�ير م ��ن الأف� �ك ��ار ي�ج��د ال �ق ��ارئ ف�ي�ه��ا ال�غ��ث
وال�سمني .ال �شك �أن حر�ص امل��ؤل��ف كبري على م�ستقبل
ب�لاده ودي�ن��ه ،وه��ذا م��ن حقه ،لكن خم��اوف��ه املبالغ فيها
جت �ع �ل��ه م�ت�ن��اق���ض��ا يف �أط ��اري� �ح ��ه ،وت �ب �ع ��ده ع ��ن م ��دارك
الت�سامح وم ��دارج الأخ ��وة الإن���س��ان�ي��ة .وق��د ي�ك��ون حمقا
برف�ضه الظاهرات ال�سلبية من انحالل ،وف�ساد �أخالقي،
للثقافة الليربالية العلمانية التي ي�سميها العدمية (مع
�أنهما يف احلقيقة م�صطلحان خمتلفان) ،لكنه مواقفه
من اخلطر الإ�سالمي املزعوم ال ميكن �أن تكون �صائبة.
وينبغي ال�ق��ول �إن الإ� �س�لام لي�س م���س��ؤوال ع��ن العدمية
الأوروبية التي يتحدث عنها؛ �أما الكني�سة ممثلة بحربها
الأعظم فال ميكن �إال �أن تكون مع احلوار والت�سامح خلري
الب�شرية جمعاء.

----------------------
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ما وراء الحصافة السياسية  -بولندا وأوروبا والكنيسة
بين العدمية واإلسالم  ..لبافل ليشيتسكي
يوسف شحادة *
كتاب «ما وراء الحصافة السياسية  -بولندا وأوروبا والكنيسة بين العدمية واإلسالم» ،للكاتب الصحفي البولندي بافل
ليشيتسكي ،أحد المؤلفات الجريئة في عالم السياسة والدين والرؤية الفكرية الناقدة المتطرفة .يعد ليشيتسكي واحدا
من أعمدة الصحافة في بولندا ،فقد تولى رئاسة تحرير صحف ومجالت كبرى في بلده ،وأصدر عددا كبيرا من الكتب التي
تعالج القضايا الدينية من وجهة نظر سياسية وفكرية ،نذكر منها« :إله غير إنساني» (« ،)1995الكمال والبؤس» (« ،)1997نقطة
االرتكاز» (« ،)2000العودة من العالم الغريب» (« ،)2006من قتل يسوع؟» (« ،)2013سر ماريا المجدلية» (« ،)2014هل يسوع هو الرب؟»
(« ،)2014الجهاد والتدمير الذاتي للغرب» (« ،)2015أيدينا ملوثة بالدماء؟» (« ،)2016لوثر .الجانب المظلم من الثورة» (.)2017
ينق�سم الكتاب �إىل عدة ف�صول غري مرقمة ،لكنها معنونة
على نحو ّ
يلخ�ص مباحثها ب�شكل يوافق حمتواها العام.
وكل ف�صل يت�ضمن ن�صو�صا خمتلفة ،على هيئة مقاالت
ق�صرية ال تخلو من ن�برة �ساخرة ،وحماكمات هادئة يف
نربتها رغم م�ضامينها ال�صادمة �أحيانا .والف�صول تلك
م��رت�ب��ة ك�م��ا ي�ل��ي� :أ��س�ئ�ل��ة �صعبة ح ��ول الكني�سة ،ال�ع��امل
الرائع اجلديد� ،أزمة الغرب الإ�سالمية ،الثورة امل�ضادة،
حول الدميقراطية البولندية ،قوة الذاكرة .ويخ�ص�ص
الف�صل الأخري لعدة حوارات �أجرتها �صحف بولندية مع
امل�ؤلف� ،أو قام هو بطرح �أ�سئلتها على �شخ�صيات مرموقة
منهم البابا بندكت ال�ساد�س ع�شر ،عندما كان كارديناال
با�سم جوزيف راتزنغر� .إ�ضافة �إىل ذلك جند هنا �أ�سماء
مهمة من علماء الالهوتيني الكاثوليك ،مثل الكاردينال
الأمل��اين ليو �شيفت�شيك ،و�أ�ستاذ تاريخ امل�سيحية وتاريخ
الكني�سة روبرتو دي ماتي.
ي�ط��رح امل ��ؤل��ف جملة م��ن �أف �ك��ار م�ث�يرة ل�ل�ج��دل ،بع�ضها
خم��ال��ف ل�ل���س��ائ��د يف جم�ت�م�ع��ه ،وب�ي�ئ�ت��ه ال�ف�ك��ري��ة .ف�نراه
ي��ري��د �أن يظهر �أم ��ام ال�ق��ارئ ب��أن��ه ي�سعى يف البحث عن
احلقيقة ال�صادمة  -احلقيقة هنا قد ال تعجب الأغلبية
بال�ضرورة .ويثري بجر�أة �أ�سئلة مبنية على حقائق بينة،
حم��اوال الإج��اب��ة عليها غري �آب��ه لق�ضايا ح�سا�سة تخ�ص
�أو�ساطا فكرية ودينية خمتلفة ،منها ما تعرب عنها هيئات
الكني�سة املنفتحة على احلوار مع امل�سلمني .فتبدو �أ�سئلته
�صادمة وفيها كثري من التخويف والتحذير لقرائه من
الأخطار املحدقة ب�أوروبا ب�شكل عام ،وبالده ب�شكل خا�ص.
واخل �ط��ران الرئي�سان امل�ح��دق��ان ب��ال�ق��ارة ال�ع�ج��وز ميكن
�إدراكهما من عنوان الكتاب ،ويتلخ�صان بكلمة «عدمية»
التي ي�سم بها امل��ؤل��ف �أوروب ��ا امل�سيحية ،وتغدو العدمية
عنده ردي�ف�اً للعلمانية؛ وكلمة «�إ��س�لام» التي تعني عند
لي�شيت�سكي �أ�� ّ�س ال�صراع احل�ضاري بني �أوروب��ا امل�سيحية
وامل�سلمني.
�ص الف�صل الأول للكني�سة الكاثوليكية ،و�أمورها
خ�ص ُ
ُي َّ
الداخلية ،ومواقفها من امل�سائل املهمة ،والتحديات التي
ت��واج�ه�ه��ا يف ال �ع��امل امل�ت�غ�ير ب��ا��ض�ط��راد .وي�ن�ت�ق��د امل��ؤل��ف
�سيا�سة الفاتيكان من خالل مواقف ر�أ�سها ،فرناه يحلل
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ف�ترة بابوية بندكت ال�ساد�س ع�شر ،في�صف عهده بعدم
و� �ض ��وح ال ��ر�ؤي ��ة ،وال �ت��ردد يف ات �خ ��اذ ال� �ق ��رارات ال�ف� َّع��ال��ة
ل��وق��ف ت��ده��ور �أح� ��وال ال�ك�ن�ي���س��ة .وي�ن�ت�ق��ل �إىل ن�ق��د �آراء
البابا فرن�سي�س� ،إذ يلحظ كثريا من ال�سلبيات يف �أفعاله
مقابل �صعوبة ر�ؤي ��ة م��ا حتقق م��ن �إي�ج��اب�ي��ات يف عهده.
وح�سب لي�شيت�سكي ف�إن الفو�ضى يف الر�ؤية ،والتناق�ضات
البينة بني القول والت�صرف ،هما �سمتان رئي�ستان لعهد
البابا فران�سي�س .وي�سوق امل�ؤلف �أمثلة على ما يرى من
م�ث��ال��ب ،فيكتب �أن ال�ب��اب��ا ي�ح��ث ع�ل��ى ع ��دم خ�ل��ط ال��دي��ن
بال�سيا�سة ،لكنه يفعل عك�س ما يقول ،ومن ذلك و�صف
الرئي�س الأمريكي ترامب ب�أنه لي�س م�سيحيا ،لأنه يريد
بناء جدار بني الواليات املتحدة واملك�سيك ،فيعد امل�ؤلف
ذل��ك خلطاً لل�سيا�سة ب��ال��دي��ن .وي�ضرب مثال �آخ��ر يدل
على تناق�ضات البابا فرن�سي�س ،عندما ��ص��رح�« :إن�ن��ا يف
�أوروب��ا �أم��ام غ��زو عربي» ،لكنه يف منا�سبات �أخ��رى يدعو
�أوروربا لفتح �أبوابها �أمام امل�سلمني الوافدين من ال�شرق
الأو�سط .ومن العناوين املهمة يف هذا الف�صل« :الرحمة
والإ�سالم» ،حيث ي�شكك امل�ؤلف يف ف�ضيلة الرحمة ،التي
يعلي القر�آن الكرمي من �ش�أنها ،ال بل يحاول تخطئة حرب
الفاتيكان الأعظم ال��ذي يرف�ض �أن ت�سبغ على الإ�سالم
هوية العنف .ون��راه يجادل يف ك�لام البابا ال��ذي يقول:
«ث�م��ة جم�م��وع��ات متطرفة يف ك��ل دي��ن ،فالتطرف لي�س
حكرا على دين واح��د ،ونحن امل�سيحيني ،ل�سنا ا�ستثناء،
�ألي�س كذلك؟» (�ص  .)23ويحاول تفنيد �أطروحة البابا
م�ؤكدا ب�أن التعاليم امل�سيحية ال حتمل �أي وجه من وجوه
العنف .وباملقابل جنده يظهر �أفكارا تتناغم مع التيارات
التي ال ترى يف الإ�سالم �إال العنف والغلو ،ومثالها املحبب
دائ � ًم ��ا امل�ن�ظ�م��ات الإره ��اب �ي ��ة ك��ال �ق��اع��دة وداع �� ��ش ،وت ��أت��ي
حججه لتوافق مزاعم املتطرفني البولنديني الذين ما
فتئوا ي�صرون على �أن الإ�سالم ميثل بيئة منا�سبة للعنف.
وح�سب م��زاع��م لي�شيت�سكي ،ف�سور ال �ق��ر�آن ال تخلو من
الآيات التي ميكن ت�أويلها لتنا�سب املتطرفني و�إرهابهم.
وي �ب��دو �أ َّن امل ��ؤل��ف ح��ري����ص ك��ل احل��ر���ص ع�ل��ى ع ��دم فهم
تاريخ الإ�سالم وامل�سيحية يف �سياق الت�سامح ،فرناه عندما
ي�س�أل عن عنف ال�صليبيني وجمازرهم املهولة يجيب �أن

حروبهم يف ال�شرق كانت ردة فعل على اعتداءات امل�سلمني
على امل�سيحيني! وهو و�إن ال ميتدح ما قام به ال�صليبيون
من قتل وترويع ،جنده ي�ستجدي امل�سوغات لتلك املوبقات
زاع ًما �أن احل��روب يحدث فيها جت��اوزات فظيعة ترتكبها
�أط��راف النزاع كلها .بل الأفظع من ذلك �أن لي�شيت�سكي
يدعو �إىل حرب �صليبية الآن للدفاع عن م�سيحيي العراق
و�سوريا!
يف م�ب��اح��ث الف�صل ال�ث��اين يلتفت امل ��ؤل��ف �إىل م�ستقبل
ال�ك�ن�ي���س��ة يف ب��ول �ن��دا ،وي�ل�اح ��ظ اب �ت �ع��اده��ا ع ��ن ال���ش�ع��ب،
لت�صبح مثل كنائ�س بع�ض البلدان الأوروب�ي��ة (�إ�سبانيا،
�إي��رل �ن��دا ،بلجيكا) ال�ت��ي ك��ان��ت كاثوليكية فيما م�ضى.
وي�ؤكد �أن امل�سيحية �ستموت يف كل مكان يعلى فيه الإن�سان
(ونزواته) �إىل املنزلة الأوىل ،بدل �إعالء الرب .ويناق�ش
م�ت��أم�لا ق���ض��اي��ا ال �ع��امل امل���س�ي�ح��ي ،وم���س�ت�ق�ب��ل الكني�سة
الكاثوليكية ،و�صراعها مع العلمانية ،ونزوع الليربالية
�إىل التحرر من كل العادات والتقاليد ،وال يرى �أمال يف
خروج �أوروبا من �أحوالها الدينية املتدهورة اال مبعجزة.
وي��رى �أن على الكني�سة التحلي ب��اجل��ر�أة وال�شجاعة يف
اتخاذ مواقفها ،والت�صدي لو�سائل الإع�لام الليبريالية
ال�شر�سة ،التي تهاجمها .وهي ت�ستغل �أطروحات الي�سار
والتيارات الن�سوية التي تقف يف �صف الدفاع عن حقوق
امل��ر�أة ،ومنها حق الإجها�ض .وم�س�ألة حترمي الإجها�ض،
وت �ن��اول و��س��ائ��ل منع احل�م��ل ،م�س�ألة م�ط��روح��ة ب�ق��وة يف
ال�شارع البولندي ،حيث �شرع القانون البولندي ،بت�أثري
م��ن الكني�سة ،جت��رمي الإج�ه��ا���ض اع�ت�م��ادا على ن�صو�ص
دينية ،تقول بوجوب حماية اجلنني منذ حلظة تخلقه يف
رحم �أمه.
ال يخلو الكتاب من عنوانات �ساخرة ،حتتوي على ن�صو�ص
الذعة ،مثرية الهتمام القارئ ،منها تعبري« :قوة �أظافر
الن�ساء» .يروي امل�ؤلف حتت ذلك العنوان ق�صة احتجاج
الالعبات ال�سويديات امل�شاركات يف بطولة العامل لألعاب
القوى ،التي جرت يف مو�سكو ،حيث احتججن على املر�سوم
ال ��ذي وق �ع��ه ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،وف �ي��ه دع ��وة مل�ع��اق�ب��ة من
يروج لل�شذوذ اجلن�سي �أم��ام القا�صرين .وي�سخر امل�ؤلف
م��ن احتجاجات ال�سويديات ،فيقول ب��دال م��ن االهتمام

