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مقـــــــــدمة
سـعى ويسـعى الغـرب الكافـر وعـى رأسـه النظـام األمريـي وحليفـه اللـويب الصهيـوين وأعوانهم 

مـن عمـاء وأدوات عربيـة السـتهداف المـرأة المسـلمة وجرهـا نحـو اإلنحال واإلنسـاخ عـن قيمها 

اإلسـامية وتقاليدهـا العربيـة األصيلـة، تحـت عـدة عناوـين وضمـن أجنـدة يعمـل عليهـا ومـن خالها 

للقضـاء عـى الهويـة اإليمانيـة للمـرأة المسـلمة ، واتخاذهـا كسـلعة يتاعـب بهـا ، قاتـًا فيهـا روح 

أسسـه  وفـق  النبيـل  بدورهـا  والقيـام  األجيـال  لبنـاء  اإلسـام  حباهـا  الـي  العظيمـة  المسـئولية 

المرشقـة، وابعثـاً يف روح المـرأة الكثـر مـن الرغبـات المنحرفـة تحـت مسـّميات متعـددة ظاهرهـا 

الرحمـة ويف ابطنهـا ونتائجهـا العـذاب والويـات يف الدنيـا واآلخـرة .

الرجيـم،  إبليـس  لسـان  عـى  الوهـم  عـرش  عـى  وتخليدهـا  المـرأة  لتحرـير  األوىل  الدعـوة  ومنـذ 

وتزييفـه للحقيقـة مـن خـال إلبـاس الباطل بلبـاس احلق ،عمد جنوده من البـرشإىل حروبهم الناعمة 

السـتهداف المـرأة المسـلمة منـذ وقـٍت مبكّـر، ومـا زالـوا يف غيّهـم يعمهـون .

المرأة يف ميـزان اليهــود
يقـول الشـهيد القائـد - رضـوان اللـه عليـه - : »اليهـود هـم يشـتغلون، يشـتغلون معنـا كثـراً 

ليوجـدوا يف قلوبنـا مـرض، ﴿َوَيْسـَعْوَن يِف اْلَْرِض َفَسـاداً﴾ )المائـدة: من اآليـة64( إىل أين يتجه 

هـذا الفسـاد؟ مـا هـو بيتجـه إىل النفـوس أواًل؟ ثـم ينعكـس بشـكل أعمـال، إفسـاد يف الرض؛ 

لنـه حـى مـا يحصـل مـن إفسـاد يف الرض إنمـا أييت عـن طرـيق اإلنسـان نفسـه«. 

لهـذا قـال أحـد اليهـود قديمـاً وهـو مـن الذـين تخصصـوا وتفننـوا يف إفسـاد الشـعوب اإلسـامية: 

»إن مكسـبنا يف الـرشق ال يمكـن أن يتحقـق إال إذا خلعـت الفتـاة المسـلمة حجابهـا، فـإذا خلعـت 

الفتـاة المسـلمة حجابهـا كسـبنا القضيـة واسـتطعنا أن نسـتويل عـى الـرشق«.

وجـاء يف بروتـوكات حكمـاء صهيـون: »علينـا أن نكسـب المـرأة ففـي أي ـيوم مـدت إلينـا يدهـا 

القضيـة«. ربحنـا 
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اً كبـراً للنسـاء اليهـودايت عـى  ويف هـذه الربوتـوكات المنسـوبة لبـي صهيـون، نجـد أنَّ فيهـا حثَـّ

نـرش الفسـاد األخـايق، وأن تتصـرَّف يف جسـدها كمـا تشـاء!

إنَّ من أوىل أولوايت اليهود إفساد المرأة المسلمة؛ وذلك ألنَّ المرأة المسلمة يف األصل ملزتمة 

ة  ـة النسـاء األخـرايت قـد انزلقـن يف مهـاوى الـردى والفسـاد إال قلَـّ بحجابهـا وعفيفـة وطاهـرة، وعامَّ

، فاسـتهداف المـرأة المسـلمة هـو مـن ضمـن اسـتهداف المـرأة عمومـا، وهـو مـا حصـل  قليلـة منهـنَّ

ولألسـف حيث تأثَّرت كثر من النسـاء المسـلمات بدعاايت الغرب والتربج والسـفور، بسـبب ضعف 

الـوزاع الديـي، واالنبهـار ابلمـرأة المتحـرِّرة واالنصهـار يف الموضة الي تراها مـن أمم الرشق والغرب.

ـة موازيـة إلفسـاد الرجـل؛ ليكـون الرجـل المسـلم  فاليهـود يفسـدون المـرأة، وإزاء ذلـك لهـم خطَّ

بـن امرأتـن: »مسـلمة أفسـدوها، وعـرب مسـلمة منحلـة!«.

من مساعي إفساد المرأة المسلمة
هـذه المسـاعي المتصهينـة يف ثـوب الغـرب المنحـّل وجنـوده مـن األعـراب ، بذلـوا ويبذلـون الكثر 

مـن اجلهـود لتغريـب المـرأة المسـلمة وترويضهـا لتكـون لقمـة سـائغة كمـا يحلـو لهـم ، وفـق أجنـدة 

كثـرة ، ومـن أهمهـا:

- ترويج الفساد بإسم احلضارة واحلقوق والمساواة:

تدنيـس  ابتـت الدعايـة والرتويـج للفسـاد األخـايق مـن األسـاليب الـي يسـتخدمها األعـداء يف 

النفـوس ، وهـدم األخـاق ونـرش الفسـاد ، ومحاولـة عولمة النموذج الغـريب االجتماعي ، وفرضه عى 

مجتمعنا المسـلم ، حيث يجري الرتويج للفسـاد األخايق والنموذج الغريب تحت عناوين وشـعارات 

متعـددة ينظـر البعـض إليهـا كثقافـة تَُمثُـُل حضـارة ونوعـاً مـن التقـدم والـريق واحلداثة.

تلعـب وسـائل االعـام ومواقـع التواصـل االجتماعـي ومواقـع  وتحـت عنـوان احلريـة والمسـاواة 

اإلنرتنـت دوراً رئيسـياً يف ترويـج الشـذوذ وتبسـيط اجلريمـة والرتغيـب فيهـا وتدمـر اجلـو المحافـظ 

الشـباب إىل االنحطـاط  التـربج والسـفور ودفـع  المـرأة إىل  والتغرـير ابلشـباب والشـاابت، ودفـع 
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األخايق، وشدهم إىل النموذج الغريب المنفلت الذي ال تحكمه ضوابط وال أخاق، وابلتايل إدخال 

المجتمـع يف حالـة مـن الفـوىض يف الروابـط واالختـاط، وإبعـاده عـن هويتـه اإليمانيـة.

كمـا تلعـب بعـض المنظمـات والمعاهـد الي تعلم اللغات األجنبية، وكذلـك اجلامعات األمريكية، 

دوراً يف الرتويـج للفســــاد األخـاق، حيـث تسـتخدم التعليـم كغطـاء لنشـاطها احلقيقـي والرئيـي 

وتعزـيز  الفوضـوي  االخـــــــــتاط  عـى  تسـاعد  بربامـج  بـدءاً  اجلامعـات  وتلـك  المعاهـد  هـذه  داخـل 

تحـت  المسـخ  إىل  يوصلوهـم  حـى  ابلشـباب  والتــــدرج  الرشعيـة،  الضوابـط  إطـار  خـارج  الروابـط 

احلضـاري. العنـوان 

إضافة إىل دور اإلعام المضلل يف الرتويج للفسـاد االخايق تحت العنوان احلقويق حيث »يدأب 

وبحـرص عـى تقديـم صـورة نمطيـة سـيئة عـن المـرأة يف اإلسـام، واظهارهـا مضطهـدة ومقموعة 

من األب أو الزوج، كما أن أغلب النقاشـات حول المرأة المسـلمة تتصف بسـلبية مقصودة، تصور 

تتعـدى مطبخهـا وذلـك  المـرأة عـى أنهـا مختنقـة مـن حجابهـا ومجـربة عـى الـزواج، وأن حريتهـا ال 

إللقـاء اللـوم عـى نصـوص الرشيعـة، والصـاق التهـم ابإلسـام، وابلتـايل يسـهل عليـه المنـاداة كذابً 

بشـعارات مـن مثـل )أصلحـوا أوضـاع المـرأة( و)حـرروا المـرأة مـن تسـلط الرجـل( و)إىل مـى تظـل 

المـرأة حبيسـة المزنل(«.

- ترويج الفساد تحت عنوان التحّضر:

تحضـر وأيٌّ ريق ذلـك الـذي نجـده يف المـرأة الغربيـة أو يف أولئـك النسـاء الـايت انسـلخن  وأّي 

عـن قيمهـن اإلسـامية ، ورسن يف  الركـب الغـريب واألمريـي كمـا نجـده يف بعـض دول المنطقـة 

لألسـف؟!!.

لذلك يؤكد السيد القائد أبن تلك المساعي اليت تستخدم عناوين التحضر والريق هي عناوين 

زائفة.. وهذا ما أكّدته الحداث وكشفته النتائج الكارثية لما يسمونه حضارة وتحضر! .

ومما قاله السيد يف ذلك: »المساعي الغربية إلفساد المرأة المسلمة تحت عنوان التحضر 

واحلضـارة والـريق هـي عناوـين زائفـة، إفسـاد المـرأة المسـلمة ال يمـّت أبي صلـة للحضـارة، ال 
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يمـت أبي صلـة للحضـارة أبـداً، احلضـارة احلقيقيـة، والـريق احلقيقـي ،واالرتقـاء يف ُسـلّم الكمـال 

هـو بقيـم اإلسـام الـيت تحفـظ للمـرأة كرامتهـا، ودورهـا المسـؤول والبنّـاء والمهـم والفّعـال 

والمؤثـر والعظيـم يف واقـع احليـاة وبـكل رشف، وابحلفـاظ عـى عفتهـا وطهارتهـا«.

دور المنظمات يف افساد المرأة
تعـد منظمـات وهيئـات األمـم المتحـدة داعماً أساسـيا للسياسـات الـي تتجه إىل افسـاد المرأة، 

فهـي مـن تعطـي الرشعيـة وتمنـح الغطـاء القانـوين السـتهداف المـرأة المسـلمة، وتسـهم إىل حـٍد 

كبـر يف نجـاح مخططـات ومؤامـرات األمريكيـن واإلرسائيليـن السـاعية لفـرض النمـوذج الغـريب 

يف جميـع جوانبـه: السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة – وغرهـا- عـى العالـم كلـه، ويف هـذا 

إعـام ومراكـز دراسـات وبحـوث  أذرعهـا مـن منظمـات مدنيـة وجمعيـات ووسـائل  تحـرك  الصـدد 

سـواء كانـت تابعـة لهـا بشـكل مبـارش أو تابعـة لألنظمـة العميلـة؛ وجميعهـا تتجـه إىل المجتمعـات 

تحـت مسـميات سياسـية وحقوقيـة وانسـانية واغاثيـة، بهـدف تحقيـق مـا يعـرف بـــ )عولمـة األرسة 

يف الغـرب( والضغـط الهائـل لفـرض ونـرش وترويـج هـذا الشـكل والمضمـون لـألرسة يف جميع دول 

العالـم مـن خـال عـدة محـاور منهـا:

- الضغط الرسمي عى احلكومات والنظمة.

- الضغط الشعيب من خال دعم المنظمات غر احلكومية اليت تتبىن هذا النموذج الغريب.

- الضغـط اإلعامـي مـن خـال قـوة النـر يف الفضائيـات وعـى شـبكة اإلنرتنـت لـكل خصائـص 

النمـوذج الغـريب، بـكل مـا فيـه مـن انحـال وانحـراف ُخلقي.

- الضغط المايل بدعم مراكز البحاث اليت تؤكد عى أهمية النموذج الغريب يف الرسة.

ومؤتمراتهـا  وممثليهـا  إمكانياتهـا  خـال  مـن  المتحـدة  المـم  هيئـة  خـال  مـن  الضغـط   -

كلـه.  العالـم  يف  فروعهـا  خـال  مـن  وانتشـارها 

توجهاتهـم ومـا يسـعون  وتتضـح هنـا عظمـة اآلايت القرآنيـة الـي أكـدت مسـبقاً عـى خطـورة 

لتنفيـذ  أدواتهـم ووسـائلهم  ومـا هـي  التطويـع واالفسـاد عمليـاً  يتـم  ليـدرك االنسـان كيـف  لـه، 
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مـا يريـدون القيـام بـه، فهنـاك قطاعـات كبـرة مـن المسـلمن لـم يصلـوا إىل قناعـة بهـذه اآلايت 

وتطبيقاتهـا المعاصـرة، والبعـض غـر مسـتوعب آلليـات التنفيـذ وكيـف يتـم اإلفسـاد والتطويـع 

يـُدوَن أَْن تَِضلُـوا الَسـبيل(  وقولـه تعـاىل: )اي أَُيَهـا الَِّذيَن  واالضـال يقـول اللـه - جـل شـأنه - )َويُر

آَمنُـوا إِْن تُِطيُعـوا َفريقـاً مـن الَِّذـيَن أوتُـوا الْكتّـاب يردوكـم بَْعـدَ إِِيَمانُِكـْم كافرـين(  وعنـد قـراءة 

هـذه اآلايت قـد يتصـور البعـض- مثـا- أن أييت األمريـى أو االرسائيـي فيقـول للمسـلم يجـب أن 

تحصـل بهـذا الشـكل، فالكفـر اليـوم يفـرض بوسـائل  تكفـر وتنكـر اللـه وتتـربأ مـن رسـوله، وقـد ال 

وعناوـين وأدوات معاصـرة وأبسـاليب ناعمـة، ويتـم رشعنتـه مـن قبـل هيئـات ومنظمـات األمـم 

المتحـدة، فيصـدر ابسـم اتفاقيـة أو معاهـدة أو قـراراً ويعطـى عنوانـاً جـذاابً حضـارابً أو إنسـانيا أو 

ثـم ُيفـرض عـى األنظمـة  حقوقيـا كاحلريـة للمـرأة والعدالـة والمسـاواة، والغـاء التميـز والعنـف، 

ويرتافـق معـه عقـوابت وتهديـدات ضـد من يخالفـه، واحلكومات بدورها تتجه لتفرضه عى الشـعوب 

رغبـة ورهبـة، وتعمـل بـكل الوسـائل لتعميمـه والتربـير لـه يف المنهـج التعليمـي وتسـّوغه مـن خـال 

الفتـوى واإلرشـاد، ويتـم الرتويـج لـه يف وسـائل االعـام، وعـى ضوئـه تمنـح التصاريـح للمنظمـات 

األجنبيـة ومنظمـات المجتمـع المـدين الـي تشـجع وتدعـم تلـك االتفاقيـات.

وبهـذه الطـرق وغرهـا تُسـتهدف المـرأة المسـلمة يف هويتها ونمـط حياتها وعاداتهـا وتقاليدها 

الـي تحفـظ لهـا عفتهـا وطهارتها .

إشكالية التبـرج لدى الفتيات
حـن يخـون األمانـة ويلّ األمـر ، يكـون التـرّبج هـو الطرـيق األسـهل للفتـاة ، ويسـهل عليهـا بعـده 

كل الطـرق المؤديـة لإلنحـراف دون أن تـدرك يف بدايـة الطرـيق ، لكنهـا حـن تعـي خطـورة ذلـك قـد 

تعـود لطرـيق احلـق إن وجـدت مـن يوجههـا ، وقـد تتمـادى يف الفجـور كأسـوأ مـا يكـون إن تُـرك لهـا 

احلبـل عـى الغـارب .

فحينمـا تنشـأ الطفلـة عـى احلجـاب سـتكرب وهـي متعـودة عليـه وال يشـكل عـبء أو عائـق عليهـا 

يف المسـتقبل ، بـل إنهـا يف شـبابها سـتكون خـر داعيـة للحجـاب ونابـذة للسـفور لقناعتهـا الكاملـة 



المرأة المسلمة في دائرة االستهداف الناعم

وكالة األنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

8

ابلسـرت ، ومعرفتهـا األصيلـة بفضيلـة احلجـاب .

»وبمـا أننـا نعيـش عصـر الفضائيـات واالتصـاالت والعولمة وتاقح األفـكار وغر ذلك من مظاهر 

عـدة: فمنهـم  الغـرب إىل أقسـام  بمدنيـة  المبهـورون  انقسـم  والتكنولـويج، فقـد  العلمـي  التقـدم 

مـن أنكـر فرضيـة احلجـاب ابلكليـة، وزعـم أنـه مـن خصوصيـات العصـور اإلسـامية األوىل! ومنهـم 

مـن أنكـر غطـاء الوجـه وراح يدعـو إىل السـفور واالختـاط، زاعمـاً أن ليـس يف كتـاب اللـه وال سـنة 

رسـوله -صـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم- مـا يدل عـى تغطية وجه المـرأة، وأن ذلك مـن قبيل العادات 

الموروثـة الـي فرضهـا المتشـددون! ومنهـم مـن تخبَـّط فقال: إن احلجاب سـجن يجب عـى المرأة أن 

تتحـرر منـه حـى تسـتثمر طاقاتهـا يف مواكبـة العصـر، ومشـاركة الرجل مسـرته التقدميـة نحو آفاق 

المدنيـة احلديثـة! ومنهـم مـن طبـق المثـل القائـل: »رمتـي بدائهـا وانسـلَّت« فزعـم أن الَّذـين يدعون 

إىل احلجـاب ونبـذ التـربج والسـفور ينظـرون إىل المـرأة نظـرة جسـدية،ولو أنهـم تركـوا المـرأة تلبـس 

مـا تشـاء لتخلَـّص المجتمـع مـن هـذه النظـرة اجلسـدية المحـدودة! .

وهـؤالء جميعـاً قـد اشـرتكوا يف اجلهـل والدعـوة إىل الضـال، شـاءوا أم أبـْوا، واألمـر يف ذلـك كمـا 

قال الشـاعر:

فإن كنَت ال تدري فتلك مصيبــــةٌ ............ وإن كنت تدري فالمصيبُة أعظُم

تخفـى عـى ذي عينـن، وأمـا كامهـم فباطـل ابطـل، ُيبطـل أولُـه آخـَره،  أمـا حقيقـة هـؤالء فـا 

دعوتهـم  وأمـا  أَْعَمالَُكـْم{،  َيْعلَـُم  ُه  َواللّـَ الَْقـْوِل  حَلْـِن  يِف  }َولَتَْعرَِفنَُّهـْم  تعـاىل:  قـال  أولَـه،  وآخـُره 

فمؤامـرة مكشـوفة عـى المـرأة المسـلمة، وعـى األرسة والمجتمـع واألمـة أبرسهـا، ومـع ذلك فقد 

نجـح هـؤالء يف السـيطرة عـى عقـول بعـض نسـائنا، فأغروهـن بكامهـم المعسـول وعباراتهـم 

الرباقـة الـي تحمـل يف طيَّاتهـا الهـاك والدمـار، فظـنَّ أن هـؤالء هم المدافعون عـن قضااي المرأة 

وحقوقهـا، وجهلـن أن اإلسـام قـد صـان المـرأة أتـمَّ صيانـة، ورفـع مكانتهـا يف جميـع مراحـل حياتهـا، 

ـا وجـدة، ولمـا كان األمـر كمـا قـال الشـاعر: طفلـًة وبنتـاً وزوجـة وأُمًّ

ِّ القطةٌ  .............. وكلُّ كاسدٍة يوماً لها ســـــــــوُق لكــــــلِّ ســــــاقطٍة يف احلي

إن احلجـاب عبـادة مـن أعظـم العبـادات وفريضـة مـن أهـم الفرائـض؛ ألن اللـه تعـاىل أمـر بـه يف 
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كتابـه، ونهـى عـن ضـده وهـو التـرّبج، وأمـر بـه النـي -صـى اللـه عليـه وآلـه و سـلم- يف سـنته ونهـى 

عـن ضـده.

وال توجـد امـرأة يف اإلسـام غـر مشـمولة بفريضـة احلجـاب الرشعـيّ.. فاحلجـاب هـو الفيصـل بـن 

المرأة المسلمة وغرها، بل ال يمكن تعريف المرأة المسلمة والمرأة الملزتمة بدينها إال وللحجاب 

حضـور ضـرورّي يف هـذا التعريـف، بـل قـد تذهـب المسـألة إىل أبعـد حـدود؛ ألّن المـرأة إذا تخلـت عـن 

حجابهـا فهـي أقـرب إىل أن تتخـّى عـن ابيق فرائـض الدـين األخـرى، كالصـاة، وقد يصـل األمر إىل أن 

ـل كليـاً مـن دينهـا؛ ألن للحجـاب آثـاراً دينيـًة كبرة، أهمُّهـا أن المرأة الملزتمـة ابللباس الرشعي  تتنصَّ

غالبـاً مـا تكـون ملزتمـة ابلصـاة وابيق الفرائـض، كمـا أنهـا تكـون مراعية لآلداب والسـلوك الديي.

 كيف نُفشل مخططات العدو وحربه الناعمة يف استهداف المرأة ؟
يقول السيد القائد سام الله عليه : 

»ندعو مجتمعنا اإلسـامي وأخواتنا المسـلمات إىل اليقظة العالية تجاه كل مكائد العداء 

ومسـاعيهم الشـيطانيّة اخلبيثـة الهادفـة إىل تدمـر القيـم والخـاق كوسـيلة خطـرة لتدمـر 

مـن   – المتماسـكة  االجتماعيـة  وبُنيتـه  وأخاقـه  ِقيََمـُه  خـر  لـو  الـذي  اإلسـامي،  مجتمعنـا 

خـال تماسـك الرسة المسـلمة – وجّوهـا الرتبـوي والخـايق لصبـح مجتمعـاً ضائعـاً ومفـككاً 

ومتميّعاً وساقطاً ومتخلّياً عن قضاايه ومتنّصًا عن مسؤولياته  وابلتايل َيْسُهل عى أعدائه 

توجيـه الضربـة القاضيـة لـه يف اللحظـة الـيت فقـد فيهـا كل عناصـر التماسـك والقـّوة االيمانيّـة 

واالخاقيـة والمعنويـة والعمليـة، وهـذا مـا يرغـب بـه أعـداؤه ويسـعون له كما قـال الله تعاىل 

يف كتابه الكريم بشـأنهم }َوَيْسـَعْوَن يِف الَْرِض َفَسـاداً َواللُّه اَل ُيِحبُّ الُْمْفِسـِديَن{ المائدة64.

إّن احلفـاظ عـى الخـاق اإلسـامية والضوابـط الرعيـة، ومراعاتهـا يف النهضـة اإلسـامية 

وحركـة احليـاة العاّمـة، واحلـرص عـى االسـتقال احلقيقـي، واحلـذر مـن التبعيـة العميـاء والتقليـد 

تمثّـل الضمانـة لفشـل مسـاعي العـداء يف أخطـر حـرب يشـنونها عـى عالمنـا  الغـيب لإلعـداء 

اإلسـامي والـيت ُعرَِفـت ابحلـرب الناعمـة، واليت تُركّز عى الغزِو الفكري والثقايف، واالسـتهداف 
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للمجتمـع يف مبادئـه واخاقـه وقيمـه، واليت ال بدّ من التحّرك اجلاد لتحصني مجتمعنا اإلسـامي 

تجاههـا، وابعتبارهـا أخطـر بكثـر وأشـد  ويف طليعتـه فئـة الشـباب والناشـئة ذكـوراً وإناثـاً 

ضـراوة مـن احلـروب العسـكرية ، فتلـك تدّمـر روح المجتمـع وعقيدتـه وإيمانـه ، أّمـا العسـكرية 

عـى  وعملـت  وقيمهـا  وأخاقهـا  مبادئهـا  عـى  الّمـة  حافظـت  واذا  منهـا  خطـورة  أقـل  فهـي 

ترسـيخها وتفعيلهـا انتصـرت بـا شـكٍّ يف معركتهـا العسـكرية ويف معركتهـا احلضاريـة أيضـاً.

وال يفوتنـا أن نُشـيد بمجتمعنـا اليمـي يف حفاظـِه إىل حـدٍّ كبـر عـى أصالتـه وقيمـه، والمؤّمل 

مـن العلمـاء والمثّقفـني وحملة الوعي أن يقوموا بواجبهم وينهضوا بمسـؤوليتهم يف العناية 

ابلمجتمـع، والعمـل الـدؤوب عـى نـر الوعـي والتبصـر لألّمـة تجـاه مكائـد العـداء للحـذر منهـا 

الزائفـة  العـداء  مزاعـم  وتفنيـد  عليهـا  النـشء  وتربيـة  اإلسـامية  والخـاق  القيـم  ولتنميـة 

الراميـة لهـدم القيـم ولتعزـيز االلـزام ابلضوابـط الرعيـة اإللهيـة الكفيلـة بصـون المجتمـع 

المسـلم واحلفـاظ عـى كرامتـه وسـامته الخاقيـة.

كمـا نُشـيد بإعـزازٍ وإجـال ابلمـرأة اليمنيـة وتضحياتهـا وصربهـا وصمودهـا يف ِظـلِّ الوضـع 

الراهـن الـذي يعـاين فيـه شـعبنا المسـلم العظيـم مـن العـدوان الهمـي المريـي السـعودي 

الظالـم«.

دور المجتمع ووسائل اإلعام يف التصدي الستهداف المرأة المسلمة
مـن المهـم أن يكـون هنالـك تذكـر ببعـض األسـس والموجهـات والتوصيـات الهامـة الـي ينبغـي 

التحـي وااللـزتام بهـا حـى نسـتطيع كمجتمـع وكإعـام مواجهـة هـذه التحـدايت الراميـة السـتهداف 

المرأة المسـلمة، ونُفشـل العدو يف حربه الناعمة واسـتهدافه للمجاالت اإليمانية والثقافية،وهي 

كالتايل:

1 - التمسـك بهويتنـا اإليمانيـة والنظـر إليهـا كنعمـة من الله تعاىل وفضـل رشفنا الله به، واالعزتاز 

بهـا كأعظـم وأقـدس وأرشف هويـة، ال يوجـد عـى وجـه األرض أعظـم مـن الهويـة اإليمانيـة، 

وإدراك أهميتهـا كضمانـة لفاحنـا وعزتنـا وكرامتنا،والتمسـك بهـذه الهوية بـكل ما تضمنته من 
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عقائـد ومفاهيـم وتقاليـد وأفـكار ونمـط حيـاة وسـلوكيات واهتمامات، واحلفاظ عليهـا وااللزتام 

بها وتنقيتها من الشوائب وصيانتها من االخرتاق أو التبديل، والوعي بدورها يف ميدان الصراع 

وعاقتهـا ابلبنـاء والنهضـة، فاإلنسـان إذا فـرط يف هويتـه سـيفقد حضارته.

2 - التقيّد ابلتعاليم اإلسامية، وااللزتام ابألخاق والقيم اإليمانية؛ ألنها هي الي تحمي مجتمعنا 

وتصونـه وتحافـظ عـى قوتـه وتماسـكه؛ وبجـب أن نعي أن االنفات يف الروابـط والعاقات بن 

الرجـل والمـرأة ليـس حضـارة أبـداً وال عاقـة لـه ابحلرية، إنما هو خسـة ودنـاءة وانحطاط وتدمر 

لـألرسة المسـلمة ،وتمزـيق للنسـيج االجتماعـي، إضافـة إىل أهميـة العمـل عـى تحصـن أنفسـنا 

الوسـائل واألسـاليب  نحـذر كل  الشـيطاين اخلطـر، وأن  الغـزو  وأرسنـا ومجتمعاتنـا مـن هـذا 

والعناوـين الشـيطانية الـى تُسـقط اإلنسـان وتخدعه.

يقـول الشـهيد القائـد السـيد حسـني بـدر الدـين احلـويث - رضـوان اللـه عليـه- : » لنهـم هـم 

– وهـم يف مجـال أن يضربـوا المـة – يتغلغلـون إىل داخلهـا بمختلـف وسـائلهم اخلبيثـة، 

ثقافًيـا، فسـادًا أخاقًيـا،  33( فسـادًا  َفَسـادًا{ )المائـدة: مـن اآليـة  اْلَْرِض  }َوَيْسـَعْوَن يِف 

فسـادًا اقتصاداًي، فسـادًا يف البيئة، فسـادًا يف كل مجاالت احلياة. إذًا فا بد، ال بد لألمة – 

وهـي يف طريقهـا إىل أن تؤهـل نفسـها لتكـون بمسـتوى مواجهـة أهل الكتـاب، ويف مجال 

أن تحّصـن نفسـها مـن خبـث أهـل الكتـاب حـى ال تتحـول إىل أمـة كافـرة، إىل أمـة مرتـدة بعد 

إيمانهـا – سـواء المـة عـى مسـتوى المـة أو أي مجتمـع داخـل هـذه المـة«.

3 - االستحضار المستمر لعداوة اليهود والنصارى - يقودهم أمريكا وإرسائيل - والعمل عى إثارة 

السـخط ضدهـم وترديـد الشـعارات الـي تذكّـر بعداوتهـم، مـع التوعيـة بخطورتهـم وأسـاليبهم 

تسـتهدف هويتنـا  الـي  حربهـم  المسـتمر أبن  التذكـر  وكذلـك  الزائفـة،  وعناوينهـم  المخادعـة 

وأخاقنا وكل ما له صلة بنا كمسـلمن ال يقومون بذلك من أجل قرة أعن شـبابنا ونسـائنا أو 

مـن أجـل تحقيـق العدالـة والمسـاواة، إنمـا ألنهـم يعرفـون أن مـن أوقعـوه يف الرذيلـة ودنسـوه 

تافهـاً وتائهـاً وضائعـا ال قيـم لـه وال أخـاق وال  وفرغـوه مـن قيمـه األخاقيـة سـيصيح إنسـاناً 

رشف وال حميـة، ولـن يبقـى لديـه أي اهتمـام بشـأن النـاس وال بمعاناتهـم ولـن يكـون لـه أي 
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موقـف يف مواجهـة التحـدايت والمؤامـرات العدائيـة.

فاإلفسـاد وسـيلة مـن وسـائل االسـتعباد، ووسـيلة خطـرة جـداً مـن وسـائل السـيطرة 

والتحكـم؛ ومـن وسـائل الهـوان. يقـول الشـهيد القائـد السـيد حسـني بـدر الدـين احلـويث-

تسـرون يف هـذا الطرـيق، وتسـقطون يف هـذا المسـتنقع  رضـوان اللـه عليـه-: »عندمـا 

وأنكـم  شـعوبكم،  وضـرب  أمتكـم،  وضـرب  نفوسـكم،  لضـرب  وسـيلة  سـتكونون  فإنكـم 

سـتكونون وسـيلة لتدمـر أنفسـكم، وتدمـر أمتكـم، وأنكـم سـتصبحون أجسـادًا ال قيمـة 

تلـك القـدام. تبتسـم، وتقبِـّل  لهـا يدوسـونها أبقدامهـم وهـي 

وهكـذا مـى يمكـن أن تتوقـع لشـاب همـه أن يجري وراء البنات سـواء يف سـاحات اجلامعة، 

أو يف الشـوارع، هل تتوقع لشـاب نفسـيته غارقة يف هذا المسـتنقع أن يحمل هّم أمة؟!، 

تدوسـه يهوديـة  أن يتألـم إذا مـا قلـت لـه اليهـود يدوسـونك أبقدامهـم؟! إنـه ال يمانـع أن 

جميلـة أبقدامهـا اللينـة مبـارشة!! فكيـف تريد منه أن يتحرك؟ سـيقبل قدما تدوسـه، وهم 

فعـًا قـد يصلـون ابلشـباب إىل هذه«.

4 - االقتـداء ابلنمـاذج الـي قدمهـا اإلسـام كأعـام وقـدوات للبرشيـة، وفهـم النمـوذج احلضـاري 

الرايق لإلسـام يف بنائه لإلنسـان واحلياة، وفيما يحققه يف واقع احلياة من عدل وخر وسـعادة 

للبرشيـة حينمـا نلـزتم بمبادئـه وأخاقـه ونعـي مفاهيمـه؛ وأن نـدرك أن مـا وصـل إليـه الواقـع 

البـرشي بفعـل اليهـود مـن الفسـاد والفـوىض يف الروابـط، هـو بعيـداً كل البعـد عـن احلضـارة 

واحلريـة والتقـدم، وال يعـرب عنهـا، بـل هـو سـقوط وانحطـاط إىل مسـتوى احليوانـات يف الغـاابت 

وأسـوأ مـن ذلـك، ويف هـذا السـياق يجـب أن يكـون هنالـك انشـداد وتـأسٍّ واقتـداء ابلنمـاذج 

والقـدوات الدينيـة، ويف مقدمتهـم األنبيـاء وأعـام الهـدى الطاهرـين. 

ويف الواقع النسـوي ينبغي لكل امرأة أن تتطلع وتنشـد وتقتدي بفاطمة الزهراء سـيدة نسـاء 

العالمـن وسـيدة نسـاء المؤمنـن وسـيدة نسـاء أهـل اجلنـة، الـي بلغـت يف مرتبتهـا اإليمانيـة 

واإلنسـانية واألخاقية ويف سـلّم الكمال اإلنسـاين واإليماين واألخايق أعى المراتب كنموذج 

للمـرأة يف كل جيـل ويف كل عصـر، ونمـوذج فيمـا هـي عليـه مـن طهـارة وعفـة وتبتـل إىل اللّه.
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ثقافـة أو قوانـن  5 - الوعـي بمـا كفلـه اإلسـام مـن حقـوق للمـرأة يفـوق أضعـاف مـا قدمتـه أي 

أرق مكانـة، وأعطتهـا  المـرأة يف  الـي وضعـت  العالـم، والتفهـم لترشيعاتـه  وضعيـة يف هـذا 

أسـمى دور، فاإلسـام لـم يسـلبها احلقـوق كمـا ـيروج لذلـك الغربيـون الذـين ينـادون بمراجعـة 

نصـوص اإلسـام بحجـة موافقـة العصـر والتجديـد والتحديـث، إلنصـاف المـرأة وإلغـاء التميـز 

تُلصـق عـن خبـث ابإلسـام. والعنـف، وغرهـا مـن االتهامـات الـي 

للمـرأة  لهـا  ينـادى  الـي  واحلقـوق  احلريـة  ونسـاًء أبن  رجـااًل  اجلميـع  يـدرك  أن  ينبغـي  هنـا  ومـن 

المسـلمة هـي مجـرد عناوـين تهـدف إىل عولمة النمـوذج الغريب للمرأة، وتحويل المرأة المسـلمة 

كالمـرأة الغربيـة منفلتـة مـن أيـة ضوابط أخاقية، وتتحول إىل سـلعة يسـتغلها المجتمع أبشـع 

اسـتغال، وتهـدف إىل تشـويه صـورة المـرأة، ودورهـا احلقيقـي يف احليـاة.

6 - أن تقـدم مراكـز الدراسـات؛ المعلومـات واإلحصائيـات الـي تتحـدث عن واقـع المرأة يف المجتمع 

الغـريب والـذي يختلـف كثـراً عًمـا نشـاهده يف وسـائل االعـام، فالكثر من نسـاء الغرب يعشـن 

اليوم لوحدهن، فا والد يتكفل ابلرعاية واإلنفاق، وال زوج حنون يحميها وينفق عليها ويحافظ 

عـى عرضهـا ورشفهـا، مـا أدى إىل تفـي ظاهـرة العيـش مـع احليوانـات األليفـة الـى تؤكـد كثـر 

مـن النسـاء أنهـا بدـيل أفضـل مـن العيش مع الرجـال، وأدى إىل ازدايد نسـبة االنتحار.

ويف هـذا السـياق ينبغـي التأكيـد عـى أن التشـويه المتعمـد واالنحـراف احلاصـل عـن اإلسـام 

يف كل مفاصـل احليـاة اليـوم، ومنـه عاقـة الرجـل ابلمـرأة، هـو الـذي أتـاح المجـال للمطبوعـن 

ابلثقافـة الغربيـة وأعطـى الفرصـة لمـن يحاربـون اإلسـام، أن يلصقـوا التهـم بـه، كما أن دراسـة 

ومناقشـة دور المـرأة المسـلمة يعتـرب أمـراً مهمـاً لـكل مسـلم، ألنـه أوال: يوضـح ويصحـح العديـد 

مـن األفـكار والنظـرات اخلاطئـة الـي تحملهـا األمـم األخـرى عـن المسـلمن، وثانيـاً: ألن بعـض 

المسـلمن يعاملـون نسـاءهم معاملـة خاطئـة جاهلـة ابسـم الدـين، يف حـن أن واقـع أعمالهـم 

هـو نتيجـة لعـادات ثقافيـة وأعـراف غـر منسـجمة مـع الدـين، وال عاقـة لهـا ابإلسـام.

7 - الوعـي ابلمخاطـر اجلسـيمة واألضـرار البالغـة لفسـاد اليهـود وإضالهـم، ومسـتوى اخلسـارة الـي 

تدمـر عاقتـه ابللّـه  تطـال االنسـان عندمـا ينجـر وراء مؤامـرات اليهـود وفسـادهم ،بـدءاً مـن 
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ثـم مـا يلحقهـا مـن تدمـر لنفسـه؛ ومـا يرتتـب عـى ذلـك مـن آثـار تصـل إىل أن يصبـح اإلنسـان 

رشيـكا يف كل ظلـم يطـال البرشيـة بكلهـا، ومسـاهماً يف كل فسـاد يعممـه اليهـود يف األرض، 

يقـول الشـهيد القائـد السـيد حسـني بـدر الدـين احلـويث -رضـوان اللـه عليـه-:  »سـتصبح يف 

نفـس الوقـت ظالمـاً لنفسـك، وظالمـاً لألمـة، وظالمـاً للبريـة؛ لنـك أصبحت واحـداً ممن 

يسـعون يف الرض فسـاداً، ومن يسـعى يف الرض فسـاداً فهو يظلم نفسه، ويظلم عباد 

اللـه، ويظلـم البـر جميعـاً. يظلـم النـاس – بـدل أن يكـون المطلـوب والمـراد لله سـبحانه 

وتعـاىل مـن عبـاده أن تكـون نفوسـهم زاكيـة طاهـرة، وأن يعيـش اإلنسـان مكرمـاً يف هـذه 

الدنيـا – يعيـش نفسـاً مدنسـًة، يعيـش ذليـًا، يعيـش مهانـاً محتقـراً مظلومـاً، بواسـطة 

خبـث نفسـه وخبـث مـا حولـه؛ لن فسـاد اليهـود يتنـاول كثـراً مـن شـؤون احليـاة إضافـة إىل 

فسـاد النفـوس.

فتكـون أنـت ممـن يظلـم نفسـه، وممـن يظلـم البـر جميعـاً، ومـا أوسـع هـذه الدائـرة؛ لن 

اللـه قـال عنهـم }َوَيْسـَعْوَن يِف اْلَْرِض َفَسـاداً{)المائدة: مـن اآليـة64( فتصبـح مـن حيـث ال 

تشـعر رشيـكاً يف كل عمليـة إفسـاد تنطلـق من أي منطقة يف هـذا العالم، نحو بقية البر 

مـن داخـل أمريـكا، مـن داخـل إرسائيـل، مـن داخـل بريطانيـا مـن داخـل أي منطقـة تنطلـق 

منهـا مؤامـرات اليهـود فتصبـح بتوليـك لهـم رشيـكاً يف كل عمـل سـئ، مفسـد يف هـذه 

الرض يف أي بقعـة كانـت مـن الرض«.

8 - احلـذر مـن خطـوات الشـيطان، الـي يسـتدرج مـن خالهـا اإلنسـان شـيئاً فشـيئاً حـى يوصلـه إىل 

اجلرائـم الكبـرة، ومـن أكـرب أسـبابها حالـة التهـاون ابلمقدمـات الـي توصل إىل المعـايص الكبرة، 

فاللـه سـبحانه وتعـاىل نهـى يف القـرآن نهيـاً متكرراً عن اتباع خطوات الشـيطان، يقول الله-جل 

ـْيَطاِن  ـْيَطاِن  َوَمـن َيتَّبِـْع ُخُطـَواِت الشَّ َهـا الَِّذـيَن آَمنُـوا اَل تَتَّبُِعـوا ُخُطـَواِت الشَّ شـأنه- } اَي أَيُّ

ـْن أَحَـٍد أَبَـًدا  ِه َعلَْيُكـْم َوَرحَْمتُـُه َمـا َزَكٰ ِمنُكـم مِّ ُه أَيُْمـرُ اِبلَْفحَْشـاِء َوالُْمنَكـرِ  َولَـْواَل َفْضـُل اللّـَ ّـَ َفإِن

ُه َسـِميعٌ َعلِيٌم{. َه يُـَزكِّ َمـن َيَشـاُء  َواللّـَ َولَِٰكـنَّ اللّـَ

وِء  ََّما أَيُْمرُُكم اِبلسُّ بنِيٌ ، إِن َُّه لَُكْم َعُدوٌّ مُّ ْيَطاِن إِن ويقول-جل شأنه- }َواَل تَتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ
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َهـا الَِّذـيَن آَمنُـوا اْدُخلُـوا يِف  تَْعلَُمـوَن{ وقولـه } اَي أَيُّ ِه َمـا اَل  تَُقولُـوا َعـَى اللّـَ َوالَْفحَْشـاِء َوأَن 

بِـنٌي{ وهكـذا يكررهـا يف القرآن  ُه لَُكـْم َعـُدوٌّ مُّ ّـَ ـْيَطاِن  إِن ـًة َواَل تَتَّبُِعـوا ُخُطـَواِت الشَّ ـلِْم َكافَّ السِّ

الكريم. 

والشـيطان يف عداوته لإلنسـان يعتمد اسـرتاتيجية - التضليل واإلفسـاد- حيث يزين وبسـّول 

اإلنسـان  يسـتدرج  حـى  اجلريمـة  ويسـهل  اإلنسـان  أمـام  ويبسـطها  معينـة  خطـوة  لإلنسـان 

خطـوة فـإذا اسـتدرجه خطـوة إىل المعـايص، اسـتدرجه خطـوًة أخـرى وقـد صـار أكـر تقبـًا وأكـر 

تفاعـا حـى يصـل بـه إىل الهاويـة، ومـن هنـا يجـب عـى اإلنسـان المسـلم أن يكـون لديـه وعـي 

أبهميـة االلـزتام القـوي ابلتوجيهـات اإللهيـة، ويحـذر مـن االتبـاع للخطـوات االسـتدراجية وبحـذر 

المقدمـات ويحـذر التهـاون أمـام األمـور الـي يستبسـطها.

9 - احلـرص عـى الوسـائل الـي تسـاعد عـى تزكيـة النفـس، والعوامـل الـي تحافـظ عى االسـتقامة، 

وترتقـي بنفسـية اإلنسـان عـن الرذائـل وعـن األمـور الي تدنسـه .

10 - تشـجيع الـزواج وتيسـر تكاليفـه؛ فمنـذ بدايـة التاريـخ جعـل اللّـه الـزواج سـنة مـن سـن احليـاة، 

لبنـاء  اللبنـة األوىل  الـزواج هـو  فـكان  والمـرأة،  الرجـل  بـن  للعاقـة  المـرشوع  ليكـون اإلطـار 

المجتمـع البـرشي، والضمانـة للحفـاظ عليـه مـن التـايش والتفـكك والضيـاع وذلـك مـن خـال 

التناسـل المـرشوع المرتبـط بتعليمـات اللّـه وتوجيهاتـه بـدًءا مـن آدم وحـواء ومـروراً ابألنبيـاء 

والرسـل، )َولََقـدَ أَرَسـلْنَا ُرُسـًا ّمـن َقْبلَِك َوجََعلْنـا لَُهْم أزواجاً وذرية( وتلـك التعليمات اإللهية 

جعلهـا اللـه حـًا لكثـر مـن المشـاكل النفسـية واالجتماعيـة، ومـن خالهـا تُبـى األرسة الصاحلـة 

وتنشـأ الذرية الطيبة، ويبتي المجتمع المتماسـك والمتعاون وتتكون روابط القرابة والرحامة 

والنسـب ليكـون ذلـك عامـًا مهمـا لاسـتقرار، ويتهيـأ المجتمـع للقيـام بـدوره ومسـؤولياته الي 

فرضهـا اللّـه عليـه عـى أسـاس مـن القيـم وزكاء النفـس.

تَفُهـم معـى التعـدد يف اإلسـام: فيمـا يتعلـق بتعـدد الزوجـات أجـاز اللّـه لإلنسـان أن يـزتوج   - 11

تخضـع للتعامـل المـزايج وفـق أهـواء النفـس،  أبربـع نسـاء ولكنـه لـم يدعهـا قضيـة مفتوحـة 

َِّسـاِء َمْثـىَنٰ  ـَن الن بـل ربطهـا ابلعـدل بـن الزوجـات فيقـول جـل شـأنه:)َفانِكحُوا َمـا َطـاَب لَُكـم مِّ
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َوثُـَاَث َوُراَبَع َفـإِْن ِخْفتُـْم أاَلَّ تَْعِدلُـوا َفَواِحـَدًة( ومـن أسـس العـدل -سـواء للزوجـة الواحـدة أو 

أكـر- المعـارشة ابلمعـروف قـال اللّـه تعـاىل : )َوَعارْشٌوُهـنَّ اِبلَْمْعـُروِف ( ويقـول -جـل شـأنه:- 

تَِميلُـوا كل الَْمْيـِل َفتََذُروَهـا كالُْمَعلََقـة(. )فـا 

وقضيـة تعـدد الزوجـات هـي مـن القضـااي الـي يثرهـا األعـداء ويسـتنكرونها، يف الوقـت الـذي 

تشـر إىل أن  تعـدد اخلليـات، والعشـيقات! والدراسـات عـن المجتمـع األمريـي  يبيحـون فيـه 

ثلـي الرجـال لهـم أكـر مـن عاقـة ولهـم عشـيقات خـارج إطـار الـزواج؛ ووجـود الزوجـة الرشعيـة 

الثانيـة أكـر احرتامـا للمـرأة مـن وجود اخلليلة الرسية؛ وابلتايل فـان التعدد أصون للرجل والمرأة، 

فالزواج يصون المرأة وبحفظ لها كرامتها، ويف نفس الوقت يحافظ عى تكاثر النسـل، ابعتبار 

الرجـال معرضـون للتـايش مـن خـال الصـراع وابلـذات مـع تطـور وسـائل احلـرب والدمـار.

إضـال  مـن  وليتمكنـوا  الفسـاد  لينتـرش  إنمـا  الزوجـات  تعـدد  يحاربـون  األعـداء  نـرى  وعندمـا 

العانسـات ونسـبة األرامـل والمطلقـات،  ترتفـع نسـبة  عندمـا  تلقائيـاً  المجتمعـات، يتـم ذلـك 

بعـدة زوجـات يحصنهـن ويقـوم  للتعـدد يهـدف إىل احليلولـة دون أن يـزتوج اإلنسـان  وحربهـم 

بحقوقهـن وبرعايتهـن، ودون أن ينجـب المسـلمون ذريـة كثـرة بحيـث يحـدوا مـن ازدايد الكثافة 

. البلـدان اإلسـامية  السـكانية يف 

12 - تصحيـح المفاهيـم المتعلقـة ابلمسـؤوليات والوظائـف العامـة، واألعمـال اإلداريـة وتصحيـح 

مـن  الهـدف  يكـون  ال  بحيـث  اليهـا  النظـرة  وتصحيـح  حقوقـاً،  عليهـا  تطلـق  الـي  المسـميات 

التنافـس هـو احلصـول عـى المـال والرشـوة، وخطـورة ذلـك أنهـا مثلـت ثغـرة نفـذ منهـا األعـداء 

واسـتغلوها، إلثـارة المـرأة وزرع اخلـاف والتباينـات والصراعـات بـن الرجـال والنسـاء، بعـد أن 

شـجعوها للمطالبـة بحقوقهـا وحصصهـا السياسـية واإلداريـة.

13 - محاربـة المفهـوم اخلاطـئ الـذي يسـعى العـدو لرتسـيخه: وهـو أن الرجـل عالـم لوحـده والمـرأة 

عالم لوحدها، واالسرتشاد بما قدمه اللّه يف القرآن الكريم عندما صحح التصورات والمفاهيم 

اخلاطئـة الـي تفصـل عالـم الرجـل عـن المـرأة، حيـث عمـل القـرآن الكريـم عـى ترسـيخ أن النـاس 

جميعـا مخلوقـن مـن نفـس واحـدة، وأن الرجـل جـزء مـن المـرأة والمـرأة هـي جـزء مـن الرجل.
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14 - كشف وفضح الدور السلي الذي تقوم به المنظمات والهيئات األممية المتمثل يف رعاية وحماية 

شـبكات الفسـاد المنظـم، وإدراك ضـرر بعـض المنظمـات وتأثرهـا السـلىب عـى الهويـة االيمانيـة 

وتأثرهـا يف تشـجيع الفسـاد تحـت عناوـين احلضـارة واحلقـوق، ومـن خـال االتفاقيـات والمعاهدات 

الـي تقدمهـا كغطـاء لعولمـة األرسة وتعميـم النمـوذج الغـريب يف واقع األمة اإلسـامية.

ومـن ذلـك دور المنظمـات األجنبيـة واجلمعيـات النسـوية وبعـض منظمـات المجتمـع المـدين، 

الـي تقـدم برامـج يف التنميـة البرشيـة بعيـدة عـن ثقافـة اإلسـام، تهـدف مـن ورائهـا إىل إفسـاد 

المـرأة وإخراجهـا عـن حـز الصيانـة والضوابـط الرشعيـة، فضـا عـن الوعـي بـدور اإلعـام ومراكـز 

يف  أسـاليبهم  وخطـورة  واحلقوقيـن  السياسـين  الناشـطن  وبعـض  والبحـوث  الدراسـات 

إثـارة المـرأة المسـلمة ابسـتمرار وتصويرهـا أبنهـا مضطهـدة وممتهنـة، ومغلوبـة عـى أمرهـا، 

وابلتـايل دفعهـا إىل النضـال مـن أجـل حقوقهـا وتصوـير الغـرب كمخلّـٍص لهـا من التميـز والعنف 

والتهميـش.
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