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 سمالٌةأالربراثن نقاذ النساء من إ على القادرة وحدها اشدةالر الخالفة

 :الخبر

 خصصته الذي بالرقم تذكر التواصل منصات على مشتركة رسالة جمٌعاً( )نحن الفرنسٌة النسوٌة الجمعٌة أطلقت

 العنف تزاٌد مخاطر نم شٌابا مارلٌن الجنسٌن بٌن للمساواة الدولة كاتبة وحذرت األسري، العنف لضحاٌا السلطات

 .العالمً كورونا وباء بسبب الصحً الحجر فترة خالل المنزلً األسري

 األسري، العنف موضوع بخصوص تحذٌر رسالة المرأة بقضاٌا تعنى جمعٌات عدة كذلك أطلقت بلجٌكا، وفً

 تفشً بسبب الصحً رالحج أعقاب فً الطالق حاالت تزاٌدت فقد الصٌن، فً أما. القانون( )نساء جمعٌة غرار على

 الحجر فترة خالل شًء بكل القٌام إلى اضطررن أنهن التواصل منصات على النسوة بعض وروت. الفٌروس

 أو مساعدة أدنى تلقً دون من.. األطفال ورعاٌة الضرورٌة البٌت حاجٌات أجل من التسوق أو التبضع: الصحً

 (القدس العربً) ."محبطة" ظروفاً  واجهن أنهن عن بعضهن وتحدثت …أزواجهن من مشاركة

 :التعلٌق

ل مع بعضهم بسبب فٌروس أطو فترة األزواج بقاء بسبب الغرب فً وهناك هنا المطلقة الفزع صٌحات إن  

 متٌن أساس على تقوم ال ربالغ فً األزواج عالقة أن   ٌكشف األزمة بعد الصٌن فً الطالق نسب ارتفاعكورونا و

 .لآلخر طرف كل وإحسان المعروف على قائمة عشرة لٌست عندهم العشرة وأن  

 ٌكشف هو ها؛ هللا قدرة أمام الحكام أعتى وعجز الرأسمالً االقتصادي النظام هشاشة كورونا فٌروس كشف كما

 بها ٌعٌشون التً الخاطئة المفاهٌم جراء اكهن النساء تعانٌه وما الغرب فً االجتماعٌة العالقات هشاشة حقٌقة أٌضا

 .الشقاءفً جحٌم العنف واالضطهاد و اة تحٌالمرأ جعلت والتً

 خٌر فال اآلخر تجاه ومسؤولٌاته بواجباته طرف كل وإحساس والرحمة المودة كتنفهات لم إن الزوجٌة العالقة إن  

 العالقات انحطاط فً الرئٌسٌة األسباب من لهو سبوح للمتعة أداة باعتبارها للمرأة السقٌمة النظرة وإن   ،فٌها

 .الغرب فً االجتماعٌة

 ةخمس من كثرأ منذ العنف؛ ومنها؛ منها تعانً التً المشاكل ووقف المرأة بنصرة وعودا بٌجٌن وثٌقة حملت لقد

ته الواقع بل حصائٌاتواإل رقاماأل الٌوم هً ها ولكن عاما وعشرٌن  وأن   الزائفة الوعود تلك تحقق عدم ٌكشف برم 

طة عن المرأة وعن عالقتها المغلو ومفاهٌمه الحٌاة فً نظره ووجهة الرأسمالً النظام من منبثق المشكل أصل

 .بالرجل

 حاملً فشل على أٌام منذ الضوء ٌسلط التحرٌر لحزب المركزي اإلعالمً المكتب فً النسائً القسم هو وها

 اشتغلوا التً المجاالت مختلف فً واجهوه الذي الكبٌر والعجز لحقه وما ٌنبٌح مقررات خالل من المرأة نصرة لواء

 الوحٌد الحضاري البدٌل القادمة األٌام فً وبتفصٌل بقوة القسم قدملٌ ،وغٌرها وعنف وصحة وتعلٌم فقر من علٌها

 .فٌهرأة من المستنقع الذي رموها الم انتشال على القادر

 ستعاد الصحٌحة اإلسالم مفاهٌم خالل فمن ،النساء تحٌاه يذال النزٌف وقف على القادرةهً  وحدها الخالفة إن

 فرٌد وتنظٌم بتناسق الحٌاة ستصاغ للوجود الصحٌحة اإلسالم نظر وبوجهة؛ الحٌاة فً الرٌادي ودورها قٌمتها للمرأة

 سمته متماسك مجتمع لكذ عن فٌنتج ،أفرادها ٌحمً متٌنا حصنا والعائلة ،والرجل للمرأة مالذا الزوجٌة من ٌجعل

 .والتقوى الفضٌلة

 النبوة منهاج على الراشدة بالخالفة وأكرمنا جمعاء البشرٌة على بالفرج عجل وقوتك وجبروتك بعزتك اللهم  

 .قرٌبا

 التحرٌر لحزب المركزي اإلعالمً المكتب إلذاعة كتبته

 وبًالٌعق هاجر
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