﷽
مسلمو كندا يرفضون تصريحات مسيئة للحجاب
الخبر:
رفض المجلس الوطني للمسلمين الكنديين تصريحات وزيرة التعليم بمقاطعة كيبيك إيزابيل
تشارست حول الحجاب ،حيث وصفته بأنه رمز للظلم.
وقالت مسؤولة المجلس بمدينة مونت﷼ رضية حميدي إن ﻋلﻰ تشارست التحلي بالمزيد من
المسؤولية خﻼل إدﻻئها بالتصريحات كونها وزيرة معنية بإيجاد حل لمسائل المرأة .وأوضحت
حميدي أن المرأة تزدهر وتتقدم ﻋندما تعبّر ﻋن نفسها بكل حرية ،وبالطريقة التي تريدها ،ولكنها
تشعر باﻷلم ﻋندما تُطلَق أحكام بحقها بسبب خياراتها.
وخﻼل تصريح صحفي لها الثﻼثاء ،قالت تشارست إن حجاب الرأس اﻹسﻼمي ﻻ يتوافق مﻊ
قيمها ،ويمنﻊ النساء من اﻻزدهار والتقدم في المجتمﻊ ،ووصفت الحجاب برمز للظلم] .الجزيرة
2019/02/08م[
التعليق:
ما زالت معركة "غطاء الرأس" قائمة في بﻼد المسلمين وفي بﻼد الغرب ،معركة شرسة نتنة
من ﻋدو اﻹسﻼم والمسلمين ،تُبذل لها أقصﻰ الجهود ،لحيادة المرأة المسلمة ﻋن شرع ربها ولمنﻊ
نهضة المسلمين.
ّ
إن التصاﻋد الهائل في ﻋدد النساء اللواتي يرتدين اللباس اﻹسﻼمي في العالم يخيف أﻋداء
اﻹسﻼم ،بل ويقض مضاجعهم ويقلق راحتهم ،فيعملون بشتﻰ الوسائل والطرق لحظر اللباس
الشرﻋي وتشويه صورته .كلما سنحت لهم فرصة يستغلونها لمواجهة هذا المد اﻹسﻼمي الذي
يكتسح العالم ،لكن أنﻰ لهم إيقافه؟!
ّ
إن اﻹجراءات القمعية مثل حظر طريقة اللباس الديني ووصفه بأنه رمز للظلم وأنه ﻻ يتوافق
مﻊ القيم ويمنﻊ النساء من اﻻزدهار والتقدم ستفشل فشﻼ ذريعا ً في قَمﻊ رغبة النساء المسلمات في
العيش باﻹسﻼم وفي ظل الحكم اﻹسﻼمي من خﻼل إقامة دولة الخﻼفة ،بل ستجعلهن هذه
اﻹجراءات أقوى ﻋزيمة.
إن مبدأ ً ه ّ
قماش ليس كفؤا ً لنظام منبثق ﻋن ﻋقيدة ﻋقلية تقنﻊ العقل
شا يشعر بالتّهديد من قطعة
ِ
وله تاريخ غني في الحضارة واﻻزدهار والتقدم .لذلك تسعﻰ المرأة المسلمة وتعمل ﻹقامة دولة
الخﻼفة ﻋلﻰ منهاج النبوة التي ستنهي هذا اﻻستبداد والقمﻊ ،والتي تمكن المرأة من مواصلة ﻋملها
سﻰ أَن َيك َ
وتعليمها وحياتها دون أي مضايقةَ ﴿ .و َيقُولُ َ
ُون قَ ِريبا ً﴾.
ون َمتَﻰ ُه َو قُ ْل َ
ع َ
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