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بٌان صحفً

ال يكفي االنسحاب من اتفاقية إسطنبول ،بل يجب إلغاء جميع القوانين الغربية المرجع!
(مترجم)
أعلنت الحكومة انسحابها من "اتفاقٌة إسطنبول" التً أعدها مجلس أوروبا لقمع العنف ضد المرأة .وكانت 64
دولة وقعت االتفاقٌة المشؤومة ،لكنها لم تدخل حٌز التنفٌذ إال فً  23دولة حتى اآلن .ورغم توقٌعها على االتفاقٌة
تخلفت عن وضعها موضع التنفٌذ  11دولة أخرى مثل إنجلترا وبلغارٌا والمجر .وال بد أن نذكر هنا أٌضا أن االتفاقٌة
تم قبولها فً مجلس الشعب التركً باتفاق بٌن جمٌع األحزاب الداخلة فً البرلمان ،ولم تجلب هذه االتفاقٌة سوى
الدمار والفوضى والكوارث للمسلمٌن كسائر القوانٌن األخرى المستوردة من أوروبا .فتم طرد مالٌٌن الرجال من
منازلهم وسجن المئات منهم بتهمة القذف والتشهٌر بناء على أقوال المرأة ،وازداد العنف والقتل ضد النساء ،وانخفض
معدل الزواج ،وزادت حاالت الطالق ،وتم دعم االنحرافات الجنسٌة وإدراجها فً نطاق الحماٌة ،واعتبرت الوساطة
بٌن الزوجٌن جرٌمة ،وتعطلت كٌمٌاء األسرة والمجتمع بسبب تطبٌقات مثل "مشروع تطوٌر المساواة بٌن الجنسٌن
فً التعلٌم المجتمعً" والممارسات المماثلة.
إننا فً حزب التحرٌر /والٌة تركٌا قمنا فً العام الماضً بإطالق حملة طوٌلة تحت عنوان" :باإلسالم وحده
يمكن حماية العائلة واألجيال والمجتمع" ،وقمنا فً إطار الحملة بتنظٌم مؤتمرات وندوات حوارٌة فً كل أنحاء
تركٌا ،ونظمنا فعالٌات فً مراكز المدن ،وقمنا بتوزٌع عشرات اآلالف من الكتب والكتٌبات التً أعددناها ،وتحدثنا
إلى جمٌع شرائح المجتمع ،وفً مقدمتها ممثلً المنظمات غٌر الحكومٌة واإلعالم واألحزاب السٌاسٌة واألكادٌمٌٌن
وأصحاب الرأي ،وشرحنا أضرار اتفاقٌة إسطنبول والقوانٌن المرتبطة بها ،وبٌنا أن الحل الجذري إنما ٌكمن فً
تطبٌق النظام اإلسالمً.
وهنا نذكر من ٌرون فً انسحاب الحكومة من اتفاقٌة إسطنبول انتصارا ،ونقول لهم :إن انسحاب الحكومة من
االتفاقٌة ال ٌعنً أنها قامت بإلغاء جمٌع إفرازاتها .بل على العكس تماما ،فقد تم اإلعالن فً الٌوم نفسه عن بدء
دراسة جدٌدة تسمى اتفاقٌة أنقرة ،وإن االنسحاب من اتفاقٌة إسطنبول ال ٌعنً إلغاء القوانٌن القائمة ،والقانون رقم
 4326المتعلق بحماٌة األسرة ومنع العنف ضد المرأة على وجه الخصوص ،من حٌز التنفٌذ .وإن اتفاقٌة القضاء
على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة ما زالت تنفذ "بالتصمٌم نفسه" .وهكذا فإن االنسحاب من اتفاقٌة إسطنبول لٌس
سوى ذر الرماد فً العٌون ،ولم ٌتغٌر شًء .أما الذٌن ٌعارضون االنسحاب من االتفاقٌة وٌعتبرونه رجعٌة وتخلفا؛
فإننا نقول لهم :إن الوضع المهٌن المزري للدول الغربٌة التً تتغنون بها ،والتً ٌجري فٌها تطبٌق االتفاقٌة؛ واضح
غٌر خاف .ففً هذه المجتمعات ،تم تدمٌر العائالت ،وترك الناس لفردٌتهم ،وازداد الفجور ،ووصل العنف واالعتداء
الجنسً ضد النساء واألطفال إلى أعلى مستوٌاته ،واختفت الثقة وغاضت الطمأنٌنة واألمان.
إننا فً حزب التحرٌر /والٌة تركٌا نذكر مرة أخرى؛ ال ٌمكن حماٌة الفرد واألسرة والمجتمع واألجٌال إال
باإلسالم .وإن إعداد اتفاقٌة أنقرة بدٌال عن اتفاقٌة إسطنبول لن ٌكون حال للمشاكل التً ٌمر بها اإلنسان فردا وأسرة
ومجتمعا ! وخطاب نائب الرئٌس فؤاد أقطاي وقولهٌ" :جب أن نعود إلى أصلنا" ال ٌمكن أن ٌتحقق إال من خالل التزام
العقٌدة اإلسالمٌة التً نؤمن بها وما ٌنبثق عنها من أحكام .فبادروا إلى اإلعراض عن كل األفكار واألوامر البشرٌة،
وعودوا إلى االعتصام باإلسالم ونظامه الذي ال ٌضاهى ،ألنه تنزٌل من هللا رب العالمٌن .فجوهر حٌاتنا هو اإلسالم!
واالبتعاد عن تطبٌق أحكامه هو عٌن الخطٌئة والشقاء والمعٌشة الضنكا.
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