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 اذفهـا اآلراء مسكينة هـي ابنـة حـواء يف كـل أصـقاع الـدنيا تتق      

بني راغب يف ترقيصها أو رجل يسعح إىل تنقيصها,  يواألهواء, فه

إىل أناس يرون أنها لعبة مجيلة البد من عرضها عليهم صباك مسـاء  

مــن خــالل اجمللــة والشاشــة والصــوت احلســن, تتخــبط اآلراء فيهــا     

شـــرًقا وغرًبـــا كـــل خيـــيط ويقـــإ ويلصـــل باســـم املـــرأة أو باســـم   

ــا    ــد رأين ــا, وق ــم      حفظه ــح األم ــه حت ــكان أن ــالل مــؤنر الس ــن خ م

ــات       ــية يف طروحـ ــة والسياسـ ــا األدبيـ ــل قواتهـ ــدخلت بكـ ــدة تـ املتحـ

مغالطة باسم حقوق املرأة وخاصة موضوع اإلجهاض وحرية اجلـنس  

وما يرتبط بـذلك وكلـه بإسـم حـل املـرأة, كمـا حضـر املـؤنر مـا          

منهـا  يزيد علح ألف وثالمثائة مجعية مشهورة بالدعوة حلقوق املـرأة  

 مئات اجلمعيات من العامل العربي واإلسالمي.

ــل         ــا بالفع ــي اســم األمــم املتحــدة بهــذه املناســبة أنه وقــد أوحــي ل

حريصة علح األم لكن طريقة البحث اليت جـرت أظهـرت وك نهـا    

حريصة علح املرأة باملقاييس الغربيـة الـيت تريـد قضـاء وطرهـا بـ ي       

احلقة املنظمة باألديـان  شكل ولو بقتل األوالد والتخلي عن األمومة 

الســماوية, وبالتــالي صــادمت يف مؤنرهــا كــل مــن كــان حريًصــا  

ــاة, مــن       علــح حــل املــرأة الطبيعــي كــ م وعلــح حــل البشــر يف احلي

خــالل األجنــة املســموك باالعتــداء عليهــا مبوجــب مقرتحــات األمــم        
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املتحدة ملؤنر السكان اليت تريد جعل العامل كله مستعمرة للقيم 

 الغربية.

مــن يريــد أن يعــرف أن املــرأة مهضــومة ومعتــد  عليهــا يف معظــم  

ــزر     ـــ فليـ ــون ــ ــا يقولـ ـــ كمـ ــدم ــ ــامل املتقـ ــا العـ دول العـــامل وخصوًصـ

ــري         ــرأة ل ــوق امل ــة وحق ــة والدميقراطي ــالد احلري ــا ب أمريكــا وأوروب

بنفســه أوضــاع املــرأة وكيــف أصــبحت ضــمن املتــاع أو األثــام أو        

احملـالت التجاريـة واملطـاعم     اآلالت اجلميلة يف يد الرجل, أصبحت

تضــع يف صــفوفها مــن البائعــات مــن حتــس أنهــن  ــذبن الرجــال         

جبمــاهلن وبشــكلهن, حتــح أن  ــالت امللبوســات قــد تضــع مــن        

األشكال اجملسمة ب شباه النساء وقد تضع نساء  دميـات ليعرضـن   

املالبس ب جسادهن أمام الرجال والنسـاء ليثـرن إعجـابهم, فتنطلـل     

 ء إلرضاء الرجل.النساء للشرا

ــة أو      ــة اجتماعيـ ــد جملـ ــال جتـ ــرج فـ ــدم وال حـ ــالت فحـ ــا اجملـ أمـ

ــور      ــن الصـ ــع مـ ــا إال وتضـ ــة ومتعلقاتهـ ــور العائليـ ــة يف األمـ متخصصـ

النسائية علح غالفها ويف دعايتهـا الداخليـة مـا حتـس معـه أن املـرأة       

لعبة تهان, ومن مل يصدق فليقف علـح أي مكـان لعـرض الصـحف     

مــع األســف فــإن العــامل العربــي وجمالتــه   واجملــالت يف أمريكــا, و

أخــذت تســـري يف نفـــس الطريـــل, وأمـــا التلفزيـــون ومـــا  ـــري فيـــه  

ــائية يف      ــات النسـ ــن اجلمعيـ ــثري مـ ــا كـ ــا دعـ ــرج, ممـ ــدم وال حـ فحـ
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أمريكا نفسها إىل الشكو  من هذا األمـر, حيـث حيـس اجلميـع     

أن املرأة أصبحت من اللعب اليت يظهرها الرجال من بيتها وأمومتها 

ــن ــان إىل       أ م ــن األحي ــثري م ــر يف ك ــد  األم ــد تع جــل شــهواتهم, وق

إظهــار املــرأة ب وضــاع ختــدش احليــاء واخللــل ووجــد مــن يقــوم بهــذا  

الدور من النساء وهذا ما زاد مـن غضـب بعـ  اجلمعيـات النسـائية      

بالفعل مـا   االيت حتس أن املرأة يلعب بها لتقوم ب دوار حيوانية, وهذ

 عن اإلنسانية.حيدم لبعضهن بشكل حي بعيد 

إن حواء يف الغرب يلعب بها ما دامت شابة كدميـة مجيلـة, وإذا   

ما جتاوزت مرحلة الشباب فويل هلا إن كانـت زوجـة ممـن خيتطـف     

كانت أًمـا فويـل هلـا مـن وحـدتها املقبلـة إذ أن األمومـة         نزوجها, وإ

بالنســبة هلــا ال تتحقــل كاملــة ســواء بــرتك أبنائهــا هلــا إن كــان هلــا   

ــاء أو ــت     أبنـ ــة إن كانـ ــس األمومـ ــا دون أن حتـ ــة عمرهـ ــا بقيـ ببقائهـ

 ترك  وراء لذتها وشهوتها.

إن األم هناك مل تعـد أًمـا وبالتـالي فـإن األجيـال القادمـة        ةيا ساد

يف الغــرب مهــددة بــاالنقراض أو الــنقإ واالنقبــاض وقلــة املواليــد,   

ألن حواء فقدت دورها وما عادت حواء ك م مريبـة, كمـا أنهـا مل    

ال اهتماًما خاًصا من أقرب النـاس هلـا مـن أبنائهـا إن كانـت      تعد تن

أًمــا, إن هــذا الوضــع حلــواء هــو مــا حيــاول الــبع  جذبــه مــن بــالد   

الغرب إىل العامل اإلسالمي والعربي عن طريل دعوات  تلفة تـردد  
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