
 بسم ا الرمحن الرحيم
 السلطة الفلسطينية تسارع في تنفيذ برامج أعداء اإلسالم إلفساد المرأة وتفكيك األسرة

 بتطبيقها اتفاقية سيداو وتعديل قانون األحوال الشخصية
من قانون  م أن يُ َنسِّب لرئيس السلطة تعديل ادلادة اخلامسة:32/21/312قرر رللس وزراء السلطة يف جلستو يوم االثنني 

سنة مشسية لكال اجلنسني، وىذا القرار ينتظر توقيع رئيس السلطة ليصبح قانوناً  29األحوال الشخصية ادلتعلق بسن الزواج ليصبح 
 نافذاً.

إّن ىذا القرار الذي حتاول السلطة واجلمعيات النسوية تزيينو بأنو حفاظ على األسرة وختفيف من حاالت الطالق اليت حتصل 
، بادعاء أن ادلرأة ال يكتمل وموىا قبل سن الاامنة عشرة، ىو جرةمة ومررراتو رلرد ررائع واىية، تتزيني الشيطان للمنكر يف فلسطني

والفاحشة، فأخرجوه سلرج احلرص على ادلرأة والطفل وىم أتار الناس سعيًا يف إفسادمها؛ فالسلطة، واجلمعيات النسوية واجلهات 
 تدخر جهدًا يف العمل على إفساد اتجمتمع دبهرجانات الرق  والنناء وادلاراثونات وفعاليات االختالط ادلشبوىة ادلمولة غربياً، ال

وتسر احلواجز بني اجلنسني، أي أهنم ياريون النرائز ويذتون الشهوات ويف الوقت نفسو يريدون تأخري الزواج! إر ال ختجل تلك 
)ال أحتاج رعايتك، رقابتك، واليتك، وشرفك(، فأي دفع ألبنائنا وبناتنا اجلمعيات من رفع شعار للمرأة )جسدي ملكي( وشعار 

 حنو الفاحشة أوضح من ىذا؟!
إن قرار السلطة، ورعايتها للنشاطات اإلفسادية اليت تقوم هبا ادلؤسسات النسوية وغريىا، ما ىو إال استجابة ألعداء اإلسالم 

، والذي دتهد من خاللو إللناء قانون األحوال الشخصية الذي 3125لسلطة عام وتنفيذ التفاقية سيداو اآلذتة اليت انضمت إليها ا
وىو جرةمة  وقرار السلطة ىذا ىو دفع لالنحالل واالنفالت األخالقي وتدمير لألسرة!ال زال فيو بقية من األحكام الشرعية، 

رد ي قبل أن يسّلم ىذه البالد، لتأ ي السلطة اخلانعة آذتة مل يتجرأ عليها اإلجنليز ادلستعمرون وال اليهود اتلون وال النظام األ
استجابة للكافر ادلستعمر واالتفاقيات اليت وقعتها، وتقًتف ما مل يسبقها بو أحد يف األرض ادلبارتة! وىي جبرةمتها ىذه ختطو حنو 

ية يف العالقة بني ادلرأة والرجل، ولعل قانون مد ي )متحلل من األحكام الشرعية( يهدم األسرة ويدفع اتجمتمع حنو حياة غربية هبيم
تصريح وزيرة شؤون ادلرأة يف السلطة جيلي النشاوة عن أعني من ال يرى، حيث أوضحت وزيرة شؤون ادلرأة آمال محد، أن التوجو 

... ليةانسجامًا مع توقيع دولة فلسطين للعديد من االتفاقيات الدو عاماً( للفتيات جاء  29حنو مشروع حتديد سن الزواج )
وقالت محد يف تصريح خاص ل "القدس"، "إن فلسطني انضمت مؤخراً التفاقية "سيداو" واليت تعد اتفاقية حقوق الطفل جزءاً منها، 

 (.:41/8/312عاماً(" )القدس29وسن الطفولة ىو )
، على تبين القيم النربية إن اتفاقية سيداو، اليت تتبجح السلطة بتوقيعها، هتدف حلمل شعوب العامل، وخاّصة ادلسلمني منهم

الفاسدة وومط احلياة النربية يف العالقة بني ادلرأة والرجل، وتؤدي بنود ىذه االتفاقية إىل نسف األحكام الشرعية يف قانون األحوال 
ادلرأة، وادلساواة يف الشخصية، ومنها إلناء الويل يف عقد الزواج، وادلساواة بني الرجل وادلرأة يف ادلرياث، وإلناء القوامة للرجل على 

وإلناء العدة يف الطالق، ومنع تعدد الزوجات والسماح للمسلمة بالزواج من الكافر، وغريىا الكاري من القوانني  الطالق والزواج...
 اليت تسلخ ادلسلمني عن دينهم وتقصي األحكام الشرعية عن العالقات اليت تنشأ بني الرجل وادلرأة.

، وىذه اخلطة تعود لقرار صدر عن 3141خبطة التنمية ادلستدامة  3127قية سيداو بل أتبعتها عام ومل تقف السلطة عند اتفا
، مث مت دتديد ىذه اخلطة إىل عام 3126ومحلت ذتانية أىداف، وتانت فًتهتا دتتد إىل سنة  3111اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة عام 

عمارية التدخل يف رلاالت تارية للشعوب حىت يف بنيتها الاقافية والفكرية، ، وجعلوا ذلا سبعة عشر ىدفًا تتيح للدول االست3141
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وىي يف حقيقتها مصائد ومكائد استعمارية والتفاف على ادلسلمني حلرفهم عن دينهم؛ فمااًل اذلدف اخلامس من ىذه اخلطة يؤتد 
 على تعزيز سلرجات سيداو خبصوص ادلرأة حبجة التنمية!

بلنت الكرر أن  ريد لنا اخلري، وال يريد يف ادلسلمني امرأة ترةمة زلفوظة تالدرة الامينة، وال يريد ذلا إراإن النرب ادلستعمر ال ي
َربِّ جناحيو ألبويو ويقول ﴿ جيتمع حوذلا األبناء واألحفاد يقبّلون يديها ويضعوهنا موضع االحًتام والتقدير، وال يريدون من خيفض

وإرا ما أصاهبا شيء من الوىن ُترتت، وإرا ، ﴾، بل يريدون حتويل نسائنا إىل سلع رخيصة للعرض وادلتعةِغيراً اْرَحْمُهَما َكَما رَب ََّيانِي صَ 
واألوبئة اليت غزت بالدىم نتيجة ومط حياهتم البهيمي،  بلنت الكرر ُرميت! يريدون أسرة ال جيمعها جامع، يريدون لنا حياة األمراض

َواللَُّو يُرِيُد َأن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن مظاىر العفة والطهارة حسدًا من عند أنفسهم، ﴿ يريدون ىدم ما بقي يف رلتمعاتنا من
َهَواِت َأن َتِميُلوا َمْياًل َعِظيماً   .﴾يَ تَِّبُعوَن الشَّ

ستهدف القوانني إن العمل على تعديل القوانني والتشريعات ىو جزء من محلة قررىا الكافر ادلستعمر ت يا أىل فلسطين:
وادلناىج التعليمية وطريقة العيش، حىت يصلوا إىل أىدافهم اخلبياة بإنشاء جيل ال يرى بأسًا يف التنازل عن األرض ادلبارتة والتفريط 
 دبقدساهتا، وأبرز أدواهتم يف حتقيق رلك ىم السلطة واجلمعيات ادلشبوىة، وإن شرورىم أعظم من أن حتصى، ولكننا لن نألوا جهداً 

 يف تشف أعماذلم وحتذيرتم منهم.
إنكم تدرتون حجم اذلجمة على اإلسالم وأحكامو، وحتسون أيها القضاة والمفتون واألئمة والخطباء والوجهاء والمؤثرون: 

أن ترفعوا أصواتكم رفضًا لسياسات السلطة  دبا آلت إليو أحوال أبناء ادلسلمني نتيجة السياسات اإلفسادية... أمل يأن لكم
فسادية ورودًا عن أعراضكم؟! أيطول بكم الصمت وأنتم ترون ادلفسدين يعملون على علمنة بناتنا وشبابنا؟! أترضون أن يعم اإل

 الفساد وأنتم تنظرون؟! أتقبلون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا؟! قفوا موقفاً ينبع من إةمانكم وقولوا تلمة حق ترضي ربكم.
إن السلطة اليت تنازلت عن أرضكم، مث أسلمتكم ليهود، مث أتلت أموالكم بالباطل، فلم ة: أيها األىل في األرض المبارك

حتفظ لكم أرضاً وال مااًل وال دماً، ىا ىي اليوم تريد النيل من أعراضكم! فمارا بقي لكم إن سكتم عن جرائمها ومل تقفوا يف وجو 
عراضكم، حريصني على أبنائكم وبناتكم، وتفضلون ادلوت دون سياساهتا اإلفسادية واإلجرامية؟! إنا حنسبكم غيارى على أ

حرماتكم، فقفوا وقفة ترضي ا ورسولو وتصدوا جلرائم السلطة ومن وراءىا، وأنتم على رلك بعون ا قادرون، وأنقذوا أبناءتم 
َها َماَلِئَكٌة يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم وأىليكم استجابة ألمر ا تعاىل: ﴿ َوَأْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجارَُة َعَلي ْ

 ﴾.ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل يَ ْعُصوَن اللََّو َما َأَمَرُىْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرون
قوقها وأخيرًا: إن اإلسالم ىو الضمانة الحقيقية للعيش الكريم، واألحكام الشرعية كرمت المرأة وضمنت لها ح

وصانت عرضها وحفظت لها كرامتها، وقد جعل اإلسالم أساس األسرة ىو تقوى اهلل تعالى، فتقوى اهلل ىي التي تحكم 
العالقة بين الرجل وزوجتو، وىي أساس العالقة بين اآلباء واألبناء، وبتقوى اهلل تؤسس األسرة فتغشاىا الطمأنينة وتحل عليها 

على المسلمين والمسلمات دينهم وإيمانهم وأعراضهم ويصرف عنهم شرور المجرمين، السكينة... ونسأل اهلل أن يحفظ 
 ويعجل لنا بنصره وفرجو؛ خالفة راشدة على منهاج النبوة تقيم الدين وتقف سداً منيعاً في وجو أعداء اإلسالم والمسلمين.

 والحمد هلل رب العالمين
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