الوصاية االستعمارية لرتسيخ الثقافة الغربية!
لقد تعمد الغرب الكافر وسعى جاهدا ماضيا وحاضرا ،لتدمري األسرة واجملتمع واألمة اإلسالمية أبكملها ،وقد
اختذ من املرأة قضية واعتمدها يف نشر حضارته ومفاهيمه خاصة يف البالد اإلسالمية ،وقد ركز على عناوين مهمة
وخطرية متهد لتحقيق نصره على أحكام اإلسالم مثل جتديد الدين ،وتطوير اخلطاب الديين ،وتعديل األحكام
الشرعية لتتوافق حسب زعمهم مع العصرنة واحلداثة ،مصوبني سهامهم السامة حنو املرأة املسلمة ودورها األصلي
وعفتها لتيقنهم من أمهية دورها يف حياة األسرة واجملتمع .وتبعا لذلك فقد تبنت األمم املتحدة هذا األمر كله وعقدت
اتفاقيات عدة وإعالانت دولية أنخذ منها على سبيل املثال :اإلعالن اخلاص ابلقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد
املرأة "سيداو" عام  ،1979هذه االتفاقية املشؤومة اليت ال تقل شؤما عن وعد بلفور ،فقد نصت املادة الثانية من
هذه االتفاقية على "إبطال القوانني واألعراف دون استثناء لتلك اليت تقوم على أساس ديين واستبدال قوانني دولية
هبا" ،وكذالك عقدت سلسلة من املؤمترات الدولية من أجل تكريس االتفاقيات والعمل على تنفيذها وحتقيقها ،فكان
املؤمتر األول عام  ،1975وقد مسي بعام املرأة الدويل والذي عقد يف مكسيكو سييت داعيا إىل املساواة والتنمية
والسلم ...دعوهتم املاكرة هذه إىل املساواة بني املرأة والرجل إمنا هي دعوة مغرضة تريد إخراج املرأة املسلمة من خدرها
احلصني وخمدعها الشريف "البيت" هبذه احلجة لتكون كاملرأة الغربية سلعة جتارية رخيصة ينتفعون هبا يف العمل
واجلنس!
كذلك مؤمتر نريويب عام  1985ومؤمتر السكان والتنمية الذي عقد يف القاهرة عام  1994والذي دعا يف
تقريره إىل إمكانية احلصول على خدمات الصحة اجلنسية والتناسلية مبا يف ذلك حتديد النسل ،مث مؤمتر بيكني عام
 1995ومؤمتر هولندا عام  ،1999حيث أابحوا الشذوذ واإلجهاض اآلمن وممارسة الزان حتت مسمى احلرية
اجلنسية للمراهقني واملراهقات!
إن أمريكا راعية الفساد واإلفساد قننت وابركت هذا الشذوذ الرأمسايل العلماين وأطلقت على العامل قاذوراهتا
الفكرية املريضة املتمثلة يف حقوق الشواذ ،كما أن منظمة األمم املتحدة هي اليت تشرف على الثقافة العاملية للمرأة من
خالل الفرع التابع هلا منظمة اليونسكو واليت يتمتع أغلب أعضائها ابالنتماء الفكري لكيان يهود ،وهذه الثقافة هي
اليت تروج حلرية املرأة املزعومة ،وهذه الكتيبة الثقافية هي اليت متول احلركة النسوية يف العامل واليت من أولوايهتا ضرب
الثقافة اإلسالمية وخاصة يف جزئها املتعلق بنظام عالقة الرجل ابملرأة يف املرياث ويف الزواج ويف أحكام العدة والطالق
والنفقة وغريها...
فلو نظران إىل حال املرأة يف الغرب الذي يتغىن مبكاسب املرأة ويصدر لنا االتفاقيات والقوانني العلمانية لرأينا
احلالة املزرية اليت وصلت هلا املرأة يف نظامهم العلماين الدميقراطي! وهذه بعض اإلحصائيات املذهلة اليت ذكرها معهد
املرأة يف إسبانيا يف تقريره السنوي الذي قام به فريق متخصص برصد أحوال املرأة يف العامل الغريب؛ ففي عام 1990
قدمت  120ألف امرأة بالغات ابالعتداء اجلسدي والضرب املربح من الرجال ،كما أن هناك بالغا يوميا عن قتل

امرأة أببشع الطرق على يد الرجل الذي تعيش معه سواء أكان رجال أم عشيقا يف أمريكا ،ويف عام  1980وقعت
مليون و 553000حالة إجهاض يف أمريكا نفسها ،ويف عام  1984مثانية ماليني امرأة يعشن وحدهن مع أطفاهلن
دون أي مساعدة مالية ،ويف عام  1997اغتصاب امرأة كل ثالث ثوان ،و %74من العجائز الفقريات يعشن
وحيدات دون أي معني ،ومن عام  1980إىل عام  1990كان يف أمريكا ما يقارب مليون امرأة يعملن يف البغاء
"الزان" وقد بلغ دخل مؤسسات الدعارة وأجهزهتا اإلعالمية  25مليار دوالر سنة  ...1990ويشار إىل أن هذا
التقرير السنوي املسمى بـ"قاموس املرأة" صدر عن معهد الدراسات الدولية حول املرأة ومقره مدريد يف إسبانيا وهو
معهد عاملي معرتف به...
هذا ما آلت إليه حال اجملتمع الغريب يف جحيم عقيدة الكفر عقيدة ال إله إال اإلنسان! عقيدة الفواحش وانتهاك
احلرمات ،وهذا ما آلت إليه حال املرأة الغربية ،وهذا ما يريدون تسويقه للمرأة املسلمة بغية إفسادها ومن مث إفساد
األسرة واجملتمع أبكمله!! هذه هي النظم الرأمسالية العلمانية العفنة اليت حتاربنا وحتارب أحكام ديننا العظيم الذي
حيفظ أرواح الناس ويعطي كل ذي حق حقه وخاصة املرأة ،حيث يصون عرضها وكرامتها ويرفع قدرها سواء أكانت
أما أم بنتا أم أختا أم زوجة أم عمة أم خالة...
فاإلسالم هو النظام الوحيد الذي أقر تشريعا اقتصاداي يضمن للمرأة احلياة الطبيعية يف مكاهنا الطبيعي يف البيت
لرتبية األجيال دون أن مينعها من اخلروج ملزاولة أعماهلا ودون أن يدفعها دفعا كما يف األنظمة الدميقراطية إىل ممارسة
الرذيلة لتحصيل قوت يومها! وجب علينا اليوم كمسلمات أن نتمسك ابألحكام التنظيمية اإلسالمية اليت تنظم
وجودان يف احلياة العامة وحتفظنا كالدرة املصونة داخل اجملتمع ،وأن حنارب أي دعوة علمانية بثوب إسالمي وأي
مقررات دولية تعبث يف مجيع شؤون حياتنا ،وعلينا نبذ هذه املعاجلات السقيمة اليت تقدمها املنظمات األممية ومنها
األمم املتحدة واليت تدعي محل شعلة التحرير هلا يف بالدان ،وهي اليت كان أصل إنشائها القضاء على دولة املسلمني
وخدمة مصاحل الدول االستعمارية وعلى رأسها أمريكا ...وال خالص من هذه الوصاية االستعمارية إال يف دولة
اخلالفة الراشدة اليت صانت األعراض وحافظت على عفاف اجملتمع وطهره ،هي الدولة اليت بناها حممد ﷺ وهي
الدولة اليت استظل املسلمون يف ظلها  13قران ينعمون ابلعز والعفاف والطهر ...فإذا أردان ذلك فعلينا أن نصل الليل
ابلنهار من أجل استئناف احلياة اإلسالمية ولذلك فليعمل العاملون.
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