
 

 

 الغرب فاعيأ من سامة أفعى شؤومةامل  "سيداو"

 متجدد غريب خمطط املسلمة املرأة  إفساد

ْثلحهح  ِبح دحيث   ْلي ْأتُواف   ﴿ :تعاىل قال ل ُقوا أ مْ  * اْْل الحُقون   ُهمُ  أ مْ  ش ْيء   غ ْيح  محنْ  ُخلحُقوا أ مْ  * ص ادحقحي   ك انُوا  إحن م ح  خ 
ُهمْ  أ مْ  * يُوقحُنون   ّلَّ  ب ل و اْْل ْرض   السَّم او اتح  ُمْ  أ مْ  * اْلُمص ْيطحُرون   ُهمُ  أ مْ  ر ب حك   خ ز ائحنُ  عحند   ف  ْلي ْأتح  فحيهح  ي ْست محُعون   ُسلَّم   َل 
 [.38-34: الطور  سورة]  ﴾مُّبحي    بحُسْلط ان    ُمْست محُعُهم

 جذب هو لذلك طريق وأقصر ان،اإلمي من املسلم قلب تفريغ  أيضا بل التبشري، من الغرض فقط هو التنصري "ليس
 "...دينه مقومات عن وسلخه اإلسالمي، اجملتمع  حتويل عنا تتوىل اليت هي ألهنا املمكنة، لوسائلا بكل املسلمة الفتاة

 .(م1906  عام  يف  )زومير(  )القسيس

 من عنها ينبثق ماو  اإلسالمية معقيدهت يف تكمن واملسلمني اإلسالم قوة أن  املستعمر الكافر الغـرب اكتشف أن مـنذ 
 هتاماو  اإلسالمية العقيدة مفاهيم لتشويه فكري   ثقافيا   غزوا   شنف اإلسالم حملاربة الفكري السالح إىل جلأ ،ومفاهيم أفكار

  الكافر  الغرب ويريد ! كان وامل الزمان هلذا صالحيتها بعدم اإلسالمية احلياة مفاصل يف تتحكم اليت الرابنية الشرعية األحكام
 صوم من الفردية العبادات يف وحصره املسلمني وقلوب عقول عن إبعاده خالل من اإلسالم نظام هدم بذلك مراملستع

  والبوذيني اهلندوسك  األصنام عبدة شعائر وبني الشرعية الفروض هذه بني وساوى شخصية حرية مساها نهإ حىت ...وصالة
  سنن  تباعاو  املنحلة الغربية احلياة تقديس يف خاصة، وبناهتم مةعا املسلمني أبناء شغالإل عليهم واملغضوب لنياالض وشعائر
 !املتخلف  لرجعياب  أو  طرفتامل  ابإلرهايب  ومسه  ذلك  عارض  من وكل  ،والعصرنة  احلداثة  أهنا على الكفار

 ال اليت الطاغوتية احلاكمة األنظمة تنصيب خالل من الفكرية احلرب هذه مؤامرات مترير يف اليوم حىت الغرب جنح قدل
 :على  األنظمة  هذه  عملتفقد   ،املسلمني  بالد  يف  هللا  نزلأ  مبا  حتكم

 .بدينها  جاهلة  املسلمني  أبناء  من أجيال  لرتبية  وتغريبها  علمنتهاب  التعليم  مناهج إفساد  -1

 نتضمو  الغربية األجندات تنفيذ تضمن جديدة وقوانني دستورية واثئق وضع و  القدمية االستعمارية الدساتري تطبيق -2
 .الرأمسالية  ستعماريةاال  البالد  هذه  مصاحل

 اإلسالم أعداء مع ابلتواطؤ ودولية أممية ياتاتفاق خالل من الغربية والعسكرية والسياسية قتصاديةاال يمنةاهل فرض -3
 ومتزيق  أماهنمو  أمنهم وهتديد رزاقهمأ يف عليهم والتضييق ثرواهتم وهنب أبقواهتم ابلتحكم الشعوب وتركيع املسلمني رقبة لرهن

 .أراضيهم  حتاللاو   مقدساهتم  وتدنيس  وحدهتم

 عقيدته من بداية اإلسالم وإقصاء تشويه يف املختلفة عالماإل وسائل استخدام على العميلة األنظمة هذه عملت كما
  الغربية  للدعوات ويجالرت  حبمالت الغربية املفاهيم نساءال أذهان يف ليزرع ،الذهيب واترخيه اجملتمعية وأنظمته أحكامه إىل

  وأماانهتم للمرأة العامة حتاداتاال ومحالت برامج لتنفيذ ضخمة متويالت منه تتلقى الذي الغرب أدوات مع ابلتعاون 
 عن املدافع  صفة تنتحل اليت الدعوات هذه والطفل، املرأة ومراكز املتحدة لألمم التابعة النسوية واملنظمات ومؤسساهتم،



 قضايو   ،مادي    واستقالهلا  املرأة  متكنيو   النفسي،  والدعم  املرأة،  ضد   العنف  مناهضةو   األسرة،  محاية  اتشعار   وترفع  املرأة  حقوق
 األفكار  من جمموعة حقيقتها يف ختفي اليت الزائفة الشعارات من ذلك غري إىل السياسية، املرأة قوقو ح املرأة، ضد  التمييز

 :، ومنهاوشرعه  هللا  لدين واحملاربة  قاتلةال

 ،للمرأة ظامل  دين    اإلسالم  أن إظهار يف املختلفة  اإلعالم  وسائل ستغلت    -

 ،واملسلمني  املسلمة  املرأة  )ي نقذ(  ا  ونظام  عقيدة  اإلسالم  مبدأ عن  التنازل  أن   لفكرة  ي روج  -

 لتصل  به  اءاالحتذ   ينبغي  منوذج  ؛الرجل  مع  واملساواة  يتاحلر   يف - األمثل  النموذج  هو الغريب  النموذج  أن فكرة  وي ربز -
 لقمة حتصيل يف الرجل محةمبزا هلا والتمكني استقالليتها وحتقيق املسلوبة" و"إرادهتا املهضومة" "حقوقها إىل املسلمة املرأة

 قتصادية.امجاهلا يف حتقيق مصاحل    ستغاللال العمل  سوق  إىل  بيتها  من اخلروج  إىل ابملرأة  تدفع   الرأمسالية  ن أ  والواقع   ،العيش

 الشرعي الزواج مؤسسة يهاجمف ،زوج وأ خأ وأ بأك  وعنيف وظامل استغاليل املسلم الرجل أن اإلعالم يصور كما  -
 ويشجع  اجملتمع، يف األمهات دور من يقللو  الزواج سن وأتخري العدة، وفرتة املهر يلغي الذيو  به املدين الزواج بدالإل يروجو 

 أساليب ويستخدم الزواج، يف األب ووالية وقوامته الزوج طاعةب اخلاصة اإلسالم أحكام يشوهو  احملرمة، العالقات على
 املرأة، وشهادة املرياثو  اتالزوج بتعدد يتعلق فيما الشرعية اإلسالم أحكام على والتطاول والتشكيك والتزييف التضليل

 ...والرجل  املرأة  وحقوق  كرامة  حبفظ  اخلاصة  الشرعية  األحكام  يف  ومتخصص سافر  هجوم

 أن إىل ابلرتويج مؤامراهتم حكمواأو  .اإلسالم أحكام عن بدال   الكفر أحكام للتقب   اإلسالمية بالدال ليهيئ ذلك كل
  يات تفاقلال الرتويج ليتم غربية قوانني تكون  أن  جيب القوانني هذه احلال بطبيعةو  حتميها، قوانني إىل حباجة املسلمة املرأة

 .سيداو"  يةاتفاق" مثل  املرأة،  ختص  اليت  الوضعية

 :""سيداو  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  على  القضاء  يةاتفاق

 للقبول املسلمني بالد على ضغط ورقة وأصبحت املتحدة لألمم العامة اجلمعية من م1979 عام يفاعتمدت "سيداو" 
 الغرب فرض لقدف اجلربي، احلكم زمن يف أمرها على املغلوبة الشعوب قوت لتوفري االقتصادية املعوانت مقابل هبا والعمل
  التغريبية  األممية ياتتفاقاال بفرض وتشريعاهتا اإلسالمية األمة ثقافة على ،وأهله الكفر نظر وجهة أي ،احلياة يف نظره وجهة
 والقروض املساعدات لت قدم ياتتفاقاال هذه ببنود احلكومات لتزاما الغرب ويشرتط اإلسالمية، هويتها املسلمة املرأة لتفقد

 املسلمني إبعادهو  ذلك من والقصد .حقوقها وضياع شؤوهنا رعاية وإمهال األنظمة ظلم بسبب املطحونة هورةاملق للشعوب
 هللا تعاىل.  إبذن  أخرى  مرة  العامل  ليحكم  سيعود  الذي  اإلسالم  على  شرسة  حرب يف  دينهم  عن

 :اإلسالمية  للشريعة  وخمالفتها  وبنودها  سيداو  يةاتفاق

 القوانني  مجيع وإلغاء القانوين، النظام يف واملرأة الرجل بني املساواة مبدأ حامإق ساسأ على مةاملشؤو  يةتفاقاال هذه تقوم
 املرأة؛  ضد   التمييز  - يزعمون   كما  - حتظرو   مناسبة الكفار  يراها  اليت  تلك  واعتماد  التمييزية

 :اآليت  املوقعة  البالد  على  يتوجب  املسلمني  بالد  على  الغربية  ستعماريةاال  للهيمنة  فرضا  و 



 التمييز؛  ضد  للمرأة الفعالة  احلماية  لضمان   األخرى  العامة  واملؤسسات  احملاكم  إنشاء -

 ؛املؤسسات  أو املنظمات  أو  األشخاص  من  املرأة  ضد   التمييز  أعمال مجيع  على  القضاء  ضمان  -

 مبوجب اهتاالتزام يف المتثالل اختذهتا اليت التدابري عن ،سنوات أربع كل  مرة األقل على املتحدة، لألمم تقارير تقدي  -
 ؛املعاهدات

 :سيداو  يةاتفاق  يف  الشرعية  املخالفات  أبرز  ومن

 واألعراف واللوائح األحكام كافة  إبطال املوقعة الدول على جيب أنه: على يةتفاقاال من (2 – الثانية املادة) تنص -1
،  اإلسالمية للشريعة واضحة خمالفة وهذه .ديين أساس على تقوم اليت تلك حىت، قوانينها من واملرأة الرجل بني متيز اليت

 ، عليها يلالتعو  أو إليها الرجوع يصح وال ابطلة ابلنساء املتعلقة الشرعية األحكام مجيع  تصبح القوانني هذه ومبقتضى
 عقيدة المابإلس واإلميان  وجل عز هلل اخلضوع وهو اإلسالمية العقيدة مرتكز صراحة تلغي أي ،الشريعة تلغي يةتفاقفاال

ن  ُهمْ  ش ج ر   فحيم ا ُُي ك حُموك   ح ّتَّ   يُ ْؤمحُنون   ّل   و ر ب حك   ف ال  يقول هللا تعاىل: ﴿ ا.ونظام هحمْ  يفح  َي حُدواْ  ّل   ثَّ  ب  ي ْ  ّم حَّا ح ر جا   أ نُفسح
 .[65:  النساء]﴾  ت ْسلحيما    و ُيس ل حُمواْ   ت  ق ض يْ 

 ؛الشرعية  املخالفات  من حزمة  متثل  واليت  ،يةتفاقاال  يف خطورة  املواد  ثرأك هيف  (16  –  ةعشر   )السادسة  املادة  أما  -2

 :أنه  على  يةتفاقاال  هذه  من  16  املادة  نصتفقد  

  األسرية  والعالقات  ابلزواج  املتعلقة  األمور  يف  املرأة  ضد  التمييز  على للقضاء  املناسبة  التدابري  مجيع  األطراف  الدول  )تتخذ
 :النقاط  أهم  ونقتبس  واملرأة(  الرجل  تساوي  اسأس  على  تضمن  خاص  وبوجه كافة،

 .الزواج  عقد  يف  نفسها  احلقوق  )أ(

 .فسخه  وعند  الزواج  أثناء  يف  نفسها  واملسؤوليات  احلقوق  )ج(

 مجيع ويف الزوجية، حالتها عن النظر بغض أبطفاهلا املتعلقة األمور يف كوالدة  املسؤولياتا  وأيض نفسها احلقوق )د(
 .الراجحة  هي  طفالاأل  مصاحل  تكون  حوال،األ

 احلصول ويف وآخر، طفل إجناب بني والفرتة أطفاهلا عدد املسؤولية من وبشعور حبرية تقرر أن يف نفسها احلقوق )هـ(
 .احلقوق  هذه  ممارسة  من بتمكينها  الكفيلة  والوسائل  والتثقيف  املعلومات  على

 من ذلك شابه ما أو وتبنيهم، األطفال على والوصاية قوامةوال ابلوالية يتعلق ما يف نفسها واملسؤوليات احلقوق )و(
 هي طفالاأل مصاحل تكون  حوالاأل مجيع  ويف الوطين، التشريع  يف املفاهيم هذه توجد  حني االجتماعية، املؤسسية نظمةاأل

 .الراجحة

 عاله؛أ  اْلبيثة  يةتفاقاّل  يف  جاء  ّما نقتبس  املخالفات  تلك  فمن

 يتم - البند  ذلك مبوجب - إذن  ،ويل للمرأة يكون أن ينبغي فال به فمساواة له ويل ال الرجل أن فكما ،واليةال إلغاء -
 والتكفل املرأة شؤون لرعاية توليس للهيمنة املرأة على والوصاية الوالية وكأن ،املرأة على الوصاية أو الوالية نم نوع أي إلغاء



 شاءت مبن الزواج فللبنت ،واملرأة الرجل لعالقة العلمانية الغربية النظرة الرجل، وبني ابينه املطلق التساوي ابب من وذلك! هبا
طحل ، ف نحك اُحه ا و لحي حه ا، إحْذنح  بحغ ْيح  ُنكحح تْ  اْمر أ ة   أ ُّيُّ ا»: يقولملسو هيلع هللا ىلص  والنيب ،الويل إذن  بدون - كافرا  كان   ولو -   ف نحك اُحه ا  َب 

طحل ، طحل ، ف نحك اُحه ا  َب   .كماحلا   رواه  ...«َب 

ئحهحمْ  اْدُعوُهمْ : ﴿يقول تعاىل وهللا األب سما حيملون  كما  األم سما األبناء حيمل أن - ﴾ اّللَّح  عحْند   ْقس طُ أ   ُهو   ِلح َب 
 .[4:  األحزاب]

 م ا ف انكحُحواْ : ﴿يقول تعاىل وهللا ابلتعدد، هلا يسمح ال اليت املرأةو  الرجل بني التساوي ابب من، اتالزوج تعدد منع  -
ع    و ُثال ث    م ْثن    اءالن حس    م حن   ل ُكم  ب  ط ا  . [3:  النساء]﴾  و ُرَب 

 هللا يقول ،ةالزوج وفاة أو الطالق بعد  يعتد  ال الذي ابلرجل لتتساوى الزوج( وفاة أو الطالق )بعد  للمرأة العدة إلغاء -
 .عدهتن  انقضاء  قاربن  أي  [231  البقرة:]﴾ أ ج ل ُهنَّ   ف  ب  ل ْغن    لنَّس اءا  ط لَّْقُتمُ   و إحذ ا: ﴿تعاىل

 ع ل ى ب  ْعض ُهمْ  اّللَُّ  ف ضَّل   ِبح ا الن حس اءح  ع ل ى ق  وَّاُمون   الر حج الُ : ﴿يقول تعاىل وهللا ابلكامل األسرة يف الرجل قوامة إلغاء -
تح  اّللَُّ  ح فحظ   اِبح   ل حْلغ ْيبح  ح افحظ ات   ق انحت ات   ف الصَّاِلح اتُ  أ ْمو اَلححمْ  محنْ  أ نف ُقوا و ِبح ا ب  ْعض    ف عحظُوُهنَّ  ُنُشوز ُهنَّ  َت  اُفون   و الالَّ

عح   يفح  و اْهُجُروُهنَّ  ُغوا  ف ال    أ ط ْعن ُكمْ   ف إحنْ   و اْضرحبُوُهنَّ   اْلم ض اجح  .[34:  النساء]﴾ ا  ك بحي ا   ع لحي   ك ان    اّللَّ    إحنَّ   س بحيال    ع ل ْيهحنَّ  ت  ب ْ

 م ْعش ر   »ي  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  النيب أن مع سنة( 21 إىل زيدهتا ويستهدف، سنة 18 بـ ية)البدا للفتيات الزواج سن رفع -
ت  ز وَّجْ   اْلب اء ة    اْست ط اع    م نْ ، الشَّب ابح  لصَّ   ف  ع ل ْيهح   ي ْست طحعْ   ل ْ   و م نْ ،  لحْلف ْرجح   و أ ْحص نُ  ،لحْلب ص رح   أ غ ضُّ   ف إحنَّهُ   ؛ف  ْلي   ؛َبح  وحج اء «  ل هُ   ف إحنَّهُ   ْومح

 وال منها والشاذة اجلنسية العالقات وتعدد الزواج نطاق خارج الزان ممارسة للفتيات يةتفاقاال وتتيح. (ومسلم البخاري رواه)
 .سنة  ةعشر   يتثناب  القانون  يف  العالقات  ملمارسة العمر  حتدد  أن تريد   الغربية  البالد  وبعض ،بعمر  ذلك  حتدد

: يقول تعاىل وهللا واإلجهاض سلالن حتديد  يف احلق عرب اإلجناب يف ابلتحكم: جسدها يف التصرف حق املرأة إعطاء -
د ُكمْ   ت  ْقتُ ُلوا  و ّل  ﴿ ق    خ ْشي ة    أ ْوّل  ُكمْ   ن  ْرزُقُ ُهمْ   َن ْنُ   إحْمال  ل ُهمْ   إحنَّ   و إحيَّ ْطئ  ك ان    ق  ت ْ  [.31  :اإلسراء]﴾  ا  ك بحي ا   خح

 وتنادي ،"ا  زوجي   اغتصااب  " ياتتفاقاال تعده حيث ،هاارض بتمام يكن مل إذا: هتزوج معاشرة يف الزوج حق تقييد  -
 أ ّنَّ  ح ْرث ُكمْ  ف ْأتُواْ  لَُّكمْ  ح ْرث   نحس آؤُُكمْ : ﴿يقول تعاىل وهللا والغرامة، السجن بني ترتاوح قانون ال عليها ينص عقوبة بتوقيع 
ُتمْ  ئ ْ هح  إحل    اْمر أ ت هُ   الرَُّجلُ   د ع ا »إذ املسو هيلع هللا ىلص:  هللاِ   َرس ول   قَالَ :  لَ قَا  َعن ه   هللا    َرِضيَ   ه َريـ رَةَ   َأيب   َعن   الصحيحني  يف وجاء﴾ شح   ف أ ب تْ   فحر اشح
ه ا غ ْضب ان   ف  ب ات   ه ا  ع ل ي ْ ت ْ ئحك ةُ   ل ع ن    .عليه متفق. ُتْصبحح «  ح ّتَّ   اْلم ال 

 كانت  فإن  إهانة، شر رأةامل يهني الذي الرأمسايل املبدأ من منبثقة قوانني هي "سيداو" هبا تطالب اليت القوانني هذه
  حقوقهن ونيل  أصواهتن  لرفع  مسرتجلة  نسوية  حركات إىل  حيتجن الاليت  الغربيات  النساء  نفعت لكانت انفعة  الوضعية  قواننيال

 األب ورعاية محاية من املرأة فيحرم الوالية يلغي الرأمسايل فالنظام! مهدورة الغربية املرأة كرامة  زالت وال السنني مئات منذ 
 ويفتح والرمحة املودة ليحرمهما هتوزوج الزوج خصوصيات يف ويتدخل زوجها، نفقة من ةالزوج فيحرم القوامة ويلغي ،بنتهال

 أن  جيب ا  ِعرض يعتربها اإلسالم ن إ حني يف احلرية، حبجة املرأة عرض ويهتك يستغل أن اإلميان ضعيف مريض لكل األبواب
 األمراض وتفشي وقتل وجتهيل وإفقار جتويع  من احلقيقية املرأة ملشاكل الناجعة حللولا مثال   يةتفاقاال هذه تتناول فلم يصان،
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 يف تعيش انتكأ سواء املطبق، الرأمسايل العاملي النظام بسبب العامل حول املرأة تعانيه حناللاو  وظلم وعنف طاحنة وحروب
 املرأة تكرم  اليت الرابنية األحكام من املسلمني دبال يف املسلمات سلخ منها اهلدف ابطلة يةاتفاق فهي الشرق، يف أو الغرب

 .مسلمة غري  مأ  مسلمة كانتأ  سواء  جيوشها  هلا  وسخرت التاريخ  عرب  اخلالفة  دولة  وصانتها  ،اإلسالم  فجر  بزوغ  منذ 

 ماملفاهي من فكثري ؛لكذ يف السببهو  العلماء وسكوت ،والرجل املرأة بني املسلمني بالد يف مشاكل هناك وفعليا  
 مصدرها  أو التغرييب، اإلعالمي والضخ الغربية الثقافة إما مصدرها والرجل املرأة بني العالقة توتر اليت املغلوطة السائدة
 إىل يستند الذي العلماين والقضاء احملاكم إىل ابإلضافة واجملتمع، األسرة على سلبا   تؤثر اليت سالميةاإل غري والتقاليد العادات
 .بِلة  الطني  ليزيد   ستعماراال  خملفات من  دساتري

 دستور  يطبق تنفيذي سياسي وكيان  قوية دولة للمسلمني تكان  لو املسلمة ابملرأة املساس على واليتجرأ الكفار يكن ومل
 بالد  يف ستعمارياال الغريب النفوذ فإسقاط. ورجاال   نساء   الناس على للحفاظ احلياة مناحي كافة  يف اإلسالم وقوانني

 ال طاملا يةتفاقاال بنود ببعض املسلمون يقبلفل ي قال فال! املوت أو احلياة إجراء جتاهها ويتخذ مصريية قضية هو املسلمني
 يسقط ولن. ابطل فهو ابطل على بين وما الكفر هو القوانني هذه أساس ألن ؛بعضها على يتحفظوا أو اإلسالم ختالف
 بالد من بلد  أي يف يةتفاقاال بنود إنفاذ عدم على الضغط وجيب ،غربال مع  املتواطئة احلكومات إبسقاط إال الغريب النفوذ

 .جديد   من الراشدة  اخلالفة  دولة  يف  اإلسالم  وتطبيق الوضعي  القانون   مجيع   إسقاط جيب بل  ،املسلمني

 هلا ستحرك اليت وهي ،املرأة سيحفظ الذي الساتر الرداء وهي األمة، ِعرض ستصون اليت هي الراشدة اخلالفة إن
  فهل  ...أيضا   ملعتصما اخلليفة فعله وما مسلمة، امرأة جبلباب يهودي استهزأ عندما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فعله ما هذاو  جليوش،ا

 الفاشل  اجلربي احلكم من العامل خيلص أن  نعاىل هللا نسأل! ؟املادي الربح لتحقيق األبريء لقتل إال جيوشهم ن و الرأمسالي حيرك
. املسلمني ودولة اإلسالم إبقامة للمخلصني مي كن وأن ،الشياطني وأعوان واملنضبعني مالءالع أيدي املسلمني عن يكف وأن

 .آمني  اللهم
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