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أبناؤنا والحملة العالمية للترويج للشذوذ
من يص ّد كيد األعادي؟!
الخبر:
شهدت مصر خالل األٌام الماضٌة تحركات متصاعدة إثر منع فٌلم  Lightyearالذي وصف بأنه ٌروج للمثلٌة
الجنسٌة .وانطالقا مما وصفها بالتخوفات المجتمعٌة تجاه أفكار تروج للمثلٌة الجنسٌة تتبناها شركات إعالمٌة عالمٌة،
أعلن المجلس األعلى لتنظٌم اإلعالم المصري عن قرب إطالق مبادرة "اإلعالم اآلمن للطفل".
التعليق:
خالل الشهر الجاري ،منعت مصر  -ضمن  41دولة فً إقلٌم الشرق األوسط  -فٌلم الرسوم المتحركة الٌت ٌٌر
( )Lightyearالموجه لألطفال ،كونه ٌروج للمثلٌة.
وقد تداول الناس عبر منصات التواصل مقطع فٌدٌو ،تؤكد فٌه رئٌسة المحتوى الترفٌهً فً شركة دٌزنً
األمرٌكٌة ،كٌري بٌرك ،النٌة لتقدٌم  %05من شخصٌاتها الكرتونٌة من المثلٌٌن وغٌرهم من المختلفٌن عرقٌا وجنسٌا،
بحٌث ال ٌكون ظهورهم فقط فً مشاهد عابرة ولكن ٌصبحون أبطاال للقصص.
أٌضا أثارت مجلة ماجد الموجهة لألطفال فً عددها أٌار/ماٌو الماضً استٌاء واسعا وتم سحب النسخ النخراطها فً
التروٌج للمثلٌة من خالل رسومات تضمنها العدد.
إن هذه الحملة العالمٌة المسعورة للتطبٌع مع الشذوذ الجنسً قد اشتد سعٌرها وبان جلٌا مدى خبث ونفوذ القائمٌن
علٌها .وفً مقابل ذلك انكشفت هزالة المواقف على مستوى الدول القائمة فً البالد اإلسالمٌة ،فقد اكتفت بالشجب
واالستنكار ومنع الفٌلم ومنع العدد من مجلة ماجد!
إن هذه اإلجراءات وحدها ال تحمً ظهر الطفولة واألجٌال الناشئة من السهام المصوبة نحوهم ،فاألمر جلل ،وهو
ٌهدف لتشوٌه الفطرة وقلب الموازٌن والمقاٌٌس السلٌمة ،واألهم أنه استهداف لمفاهٌم اإلسالم العمٌقة التً تحرم المثلٌة
وكل شذوذ.
إن ظهر األجٌال الناشئة مكشوف للعدو بسبب خضوع الدول الٌوم لالتفاقٌات الدولٌة واإلمالءات الغربٌة فً كل
شًء ،خصوصا فً مناهج التعلٌم والتوجهات اإلعالمٌة ،وتقاعسها عن الرعاٌة الحقة ،وفتحها الباب أمام النمط الغربً
للحٌاة ،بل وفرض طراز عٌشه على أناس مسلمٌن األصل أن لهم طراز عٌش مختلفا جذرٌا عن الغرب.
قد ٌتمكن اآلباء من منع أبنائهم من مشاهدة قناة دٌزنً وغٌرها ممن ٌروج للفاحشة والشذوذ ،ولكن ذلك وحده غٌر
كاف وسط التٌار العالمً الجارف.
فاألصل أن تكون الدولة هً الحصن الحصٌن الذي ٌمنع عن أوالدنا هذه الهجمات المستعرة باعتماد كل السبل
المتاحة لدٌها من تركٌز مفاهٌم اإلسالم فً التعلٌم ،ومن الوقوف شوكة فً حلق قادة حملة الشذوذ بقطع قنواتهم ومحاربة
فكرهم إعالمٌا وإٌجاد البدٌل اآلمن ألبنائنا ،والتحرك الدولً الفاعل إلٌجاد رأي عام عالمً ٌدٌن المثلٌة والخروج عن
الفطرة ،وكذلك عدم االنخراط فً االتفاقٌات الدولٌة التً تستهدف التروٌج للفكر الغربً وشذوذه كسٌداو ومثٌالتها ،واألهم
هو حمل مفاهٌم اإلسالم بقوة للعالم؛ فهً المفاهٌم الصحٌحة الموافقة للفطرة والمنظمة التنظٌم الصحٌح لحٌاة البشر.
إن الشجب واالستنكار على حٌاء ،وخوفا من الضغوطات الدولٌة سببه ضعف الدول الكرتونٌة الموجودة الٌوم
وموافقتها لتكون تحت عباءة الغرب ،فهً ال تتحرك إال بإذنه وفً نفس اتجاهه؛ ولهذا نرى المجتمعات فً البالد
اإلسالمٌة الٌوم كٌف غزتها المفاهٌم الخاطئة والقوانٌن الوضعٌة الفاشلة وصارت تعٌش انفصاما فً الشخصٌة.
إن ما نحتاجه حقا هو وجود كٌان قوي ٌتبنى مفاهٌم اإلسالم التً ٌؤمن بها الناس وٌحملها للعالم لٌخرجه من ظلمات
الجاهلٌة التً ٌحٌاها ،ففً ظل هذا الكٌان فقط سٌحٌا أبناؤنا فً أمان فٌرد عنهم كٌد أعادٌهم وٌحمٌهم من كل ما ٌهددهم.
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