بسم اهلل الرمحن الرحيم

هدم األسرة قربان آخر تقدمه السلطة على أعتاب سيداو وزلفى ألعداء اإلسالم
رغم أن أهل فلسطني جعلوا اتفاقية سيداو حتت أقدامهم ومل يقبلوا بتحديد سن الزواج الذي أقرته السلطة ،فخنست السلطة
حيناً ،وخفتت األصوات املشبوهة اليت كانت تدعو إىل تطب يق اتفاقية سيداو ،حتت وطأة صوت احلق من أهل فلسطني من مشاهلا إىل
جنوهبا ،من نسائها ورجاهلا ،فنكص شيطاهنم على عقبيه ،ولكنه يعود مطالً برأسه بل جبسده ،ولكنها إطاللة خفافيش الليل اليت
تستغل العتمة.
ويف الوقت الذي يتعرض فيه أهل فلسطني إىل هتديد كبري من كيان يهود يستهدف مصادرة أرضهم وفق صفقة ترامب اإلجرامية،
ويف ظل انشغال الناس بوباء كورونا ،ويف جنح الليل كانت السلطة تدس جرميتها (قانون محاية األسرة من العنف) لتقره كما تسرب
بالقراءة األوىل يف  ،2020/5/11رغم أ ّن دستور السلطة املزعوم مينعها من سن القوانني يف فرتة غياب اجمللس التشريعي إال يف حاالت

الضرورة القصوى ،فما هي تلك الضرورة القصوى التي تدفع السلطة للدوس على دستورها وتجاهل التهديد الكبير الذي يتعرض
له الناس من أجل إقرار هذا القانون؟! هل هي احلرص والغرية على أبناء وبنات ونساء أهل فلسطني؟! أم هي املكر هبم وتدمري

أسرهم ليُحكم اليهود قبضتهم على البالد والعباد؟!
ولتربير هذا القانون حتاول السلطة واجلمعيات السيداوية وجلاهنا تشويه صورة أهل فلسطني وإظهار اجملتمع كأنه جمتمع جرمية وعنف
وسفاح ،واحلقيقة أن أهل فلسطني أهل عفة وطهارة ،ولكن السلطة واجلمعيات املمولة من أعداء اإلسالم هي اليت تغذي الرذيلة
وتنشرها بني الناس ،وهي اليت ترعى الربامج اإلفسادية اليت هتدف إىل تفكيك اجملتمع وسلخ املسلمني عن دينهم.
إ ّن هذا القانون يهدف بشكل واضح من خالل مواده املقرتحة إىل هدم األسرة وإلغاء فكريت القوامة والوالية اللتني نزل هبما الوحي
من فوق سبع مساوات ،إذ يريدون من خالل هذا القانون منع الرجل من ممارسة القوامة على الزوجة والوالية على األبناء والبنات؛ فقد
اعترب القانون يف مواده املقرتحة تأديب الزوج لزوجته أو ألحد أبنائه وبناته بالكالم جرمية تسمى "عنفا نفسيا" تستوجب احلبس مدة ال
تقل عن ثالثة شه ور وبغرامة ال تقل عن ألف دينار أردين .واعترب القانون التعدي على حرية الزوجة أو األبناء والبنات جرمية تستحق
العقوبة ،وهذا يعين أن الزوج ال ميلك أن مينع زوجته أو ابنته من اخلروج أو االختالط أو كشف العورات أو الزنا أو اللواط وحىت الردة
عن اإلسالم ،ألن اتفاقية سيداو اليت انبثق عنها هذا القانون تؤكد على حرية التدين واحلرية الشخصية وحرية إقامة العالقات اجلنسية.
أما "جرمية التمييز" اليت يعاقب عليها القانون باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر ،فيمكن أن يندرج حتتها كل األحكام الشرعية
اخلاصة بالنساء من ارتداء اجللباب واحلاجاب ،وأحكام املريا والوالية والطالق والعدة...ا.خ .ويضاف إىل ما سبق لو أن رجالً أتى
زوجه مث ادعت أهنا تعرضت للعنف وأنه أتاها من غري رضاً منها فإنه يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة مالية ،فهل هذا هو

السبيل للمحافظة على األسرة؟! أم قول اهلل تعاىل ﴿ َوإ ْن خ ْفتُ ْم ش َقا َق بَ ْينه َما فَابْ َعثُوا َح َك ًما م ْن أ َْهله َو َح َك ًما م ْن أ َْهل َها إ ْن يُري َدا
يما َخب ًيرا﴾؟
إْ
ص َال ًحا يُ َوفِّق اللَّهُ بَ ْي نَ ُه َما إ َّن اللَّهَ َكا َن َعل ً

وفوق ذلك فقد قرر القانون إخراج المتهم باالعتداء النفسي أو الجسدي أو االقتصادي أو التمييز ،من بيته وحرمانه من

عائلته ورؤية أوالده لمدة طويلة وعدم السماح له برؤيتهم إال بعد ثالثة شهور وبحضور الشرطة حتى تنظر المحكمة وتقرر
الحكم الذي قد يأتي بعد سنوات!! فالقانون بكل وضوح يهدف إلى هدم األسرة وجعل الرجل ليس له هيبة وفاقداً للسيطرة

على بيته ،ويهدف إلى إلغاء فكرتي القوامة والوالية اللتين نص عليهما الشرع الحنيف ،وزرع بذور التمرد داخل األسرة

ليفككها ،لتصبح أسرنا مثل أسر المجتمعات الغربية أحجاراً متناثرة متنافرة ال يربط بينها سوى مكان السكن.

ِّساء ب َما
الر َج ُ
أيها المسلمون :حبسب اتفاقية سيداو وقانون محاية األسرة املزعوم يُعترب قول اهلل تعاىل جرمية ﴿ ِّ
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فَض َ
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وه َّن َو ْاه ُج ُر ُ
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لذ َكر مثْل َح ِّ
َ ْاألُنْ ثَيَ ْين﴾ جرمية متييز ،وهدي النبوة يف تربية األبناء على الصالة جرمية عنف؛ قال
ُ
ُ
ضاجع»
اء ُك ْم ب َّ
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمُ « :م ُروا أَبْنَ َ
اح َها بَاط ٌل،
رواه أمحد ،وكذلك قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :أَيُّ َما ْام َرأ ٍَة نُك َح ْ
اح َها بَاط ٌل ،فَن َك ُ
ت بغَْير إ ْذن َوليِّ َها ،فَن َك ُ
اح َها بَاط ٌل »...،رواه احلاكم ،يعترب جرمية تعد على احلرية.
فَن َك ُ
إن قانون "محاي ة!" األسرة الذي تعمل السلطة على متريره مبين على اتفاقية سيداو املشئومة ،وهو ما تقر به تقارير السلطة اليت
ترفعها إىل اجلهات الدولية املعنية باتفاقية سيداو ،وهي االتفاقية اليت حذرنا منها ،واليت هتدف إىل تفكيك األسرة بتطبيق منط احلياة
الغربية على بالدنا ،تلك احلياة اليت يكتوي الغرب بلظاها ليل هنار ،فال أسرة وال كرامة ،واملرأة سلعة سهلة املنال وأداة للمتعة وترويج
السلع واخلدمات ،وإمعاناً يف اجلرمية حبق أسركم يفرض هذا القانون على كافة الوزارات واملؤسسات االلتزام مبخرجاته والرتويج هلا ،ويف
إحدى مسوداته يوجب إدخال هذه الثقافة الغربية املعادية لإلسالم على املناهج التعليمية يف املدارس واجلامعات ،فهذا القانون حتريض
على الدين ،وحرب على اإلسالم ،واستاجابة ألعداء األمة واهلدف منه تدمري أسرنا وأبنائنا وسلخهم عن دينهم وإبعادهم عن القيم
الرفيعة.
إن ديننا احلنيف قد حفظ بيوتنا وحفظ أبناءنا وبناتنا وأمهاتنا وآباءنا حفظاً يُعاجب الزراع ليغيظ به الكفار ،حىت قاتلونا بكل
أدواهتم من عمالء وحكام ومؤسسات تدعو إىل حياة الغرب املاجنة ،فكان كل هؤالء رأس حربته املسمومة ،زاعمني أهنم يريدون إنقاذ
ٍ
اء ُه ْم﴾.
املرأة واألسرة فأوىل هلم مبا كذبوا قول اهلل تعاىل ﴿أَفَ َم ْن َكا َن َعلَى بَيِّ نَة م ْن َربِّه َك َم ْن ُزيِّ َن لَهُ ُسوءُ َع َمله َواتَّبَ عُوا أ َْه َو َ
يا أهل األرض المباركة :إنكم بيضة القبان ،فأنتم من وقف يف وجه قانون الضمان فأفشله ،وأنتم من وقف يف وجه قرار متليك

الروس أرض الصحايب متيم الداري رضي اهلل عنه فأحبطه ،وأنتم من فتح املساجد بعد إغالقها ،وأنتم بعون اهلل وتوفيقه قادرون على
الوقوف يف وجه السلطة ومنعها من مترير قانون محاية األسرة وأشباهه من خمرجات سيداو املهلكة ،فأدركوا بيوتكم قبل أن تقدمها
السلطة قرباناً على أعتاب سيداو وزلفى ألعداء اإلس الم ،أدركوا أبناءكم وبناتكم وأسركم قبل أن ال ينفع الندم ،فمن فرط بأرض
فلسطني والدماء الزكية ،ومن وضع يده بيد يهود لن تطرف له عني حني يق ّدم أعراضكم وأسركم إرضاء ألعدائكم ،واحذروا من
يفاوض على بقائه بل يجب أن يُزال كامالً ،والذي يحمي
المنافقين الذين يدعون إلى التفاوض على هذا القانون ،فالمنكر ال َ
أسرنا ويحفظها هو اإلسالم واألحكام الشرعية  ،فقفوا املواقف اليت ترضي ربكم وحتمي أسركم ،كونوا أقوياء بدينكم وال تقبلوا الدنية

يف أسركم ،فأنتم أهل األرض وملحها وأنتم أصحاب الكلمة الفصل يف كل قضية ،واعلموا أن العاقبة للمتقني وأن نصر اهلل قريب،
فنحن مبشَّرون من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبالفة على منهاج النبوة تقيم الدين ،وحتفظ أعراض املسلمني ،وترد عدوان
الكافرين ،وتأخذ على يد اخلائنني والعابثني ،ويف ظلها تتاجلى اخلريية اليت عليها أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم يف أهبى صورة.
َّ
َّاس َوالْح َج َارةُ َعلَْي َها َم َالئ َكةٌ
س ُك ْم َوأ َْهلي ُك ْم نَاراً َوقُ ُ
ين َ
ويف اخلتام نناديكم بقول اهلل تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ود َها الن ُ
آمنُوا قُوا أَنْ ُف َ
صو َن اللَّ َه َما أ ََم َرُه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤَم ُرو َن﴾.
غ َال ٌ
ظ ش َدا ٌد َال يَ ْع ُ
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