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إتفاقية من طرف واحد

۲۰۲۱- ۳ - ۲٤

بتدفئِة  أنَت من تقوُم  أنَّك  الحقیقةُ  بتدفئتَك؟،  أنّھ ھو من یقوُم  أنّك عندما ترتدي معطفَك  ھل تظُن   
معطفََك، وما مھمةُ معطفك إالّ منُع حرارة ِجسمَك من التسرِب لیس أكثر، وكما أّن ھذا المعطف لّن 
لن  أنَت، وصدیقَُك  بُجھدَك  إالّ  العلَم  یُكسبك  لن  ُمعلمَك  فإّن  أنَت،  إالّ من خالل حرارِة جسمَك  یُدفئك 
بنفِسَك،  نفسَك  تنتشل  لم  ما  نفعًا  تُجدي  لن  لَك  القریِب  أنَت، ومواساةُ  ذلَك  تُقرر  لم  ما  یشحذَ ھمتَك 
یُعلي شأنَك؛ ویھتَم  أنَت من  قاِربَك؛ وسكینةُ نفسَك،  أنت ُعكازةُ سقوطَك، ودفُء شتائَُك، ومجداُف 

بروحَك، فقط أنطلق وال تتردد وتوكل على هللا،.   

أنت عكازة سقوطك

ما رأیت  َعَجائبُھ،  تَْنقضي  ،  وال  ِدّ الرَّ َكثَْرِة  یْخلَُق على  العلماُء، وال  یَشبَُع منھ  الذي ال  ھوالقرآن    
إالّ  تاله محزون  وما  حالھ،  بھ صلح  قدره، ومن عمل  رفع هللا  طبعھُ، ومن حفظھ  رَق  إالّ  لھ  تالیاً 
انشرح صدره، ومن تعلق بھ ُكفي ھّمھ وغّمھ، إذا دخل القرآن قلباً، خرجت الدنیا من ذلك القلب، 
وتشبعت  امتألت  لقلوٍب  فھنیئاً  القلب،  ذلك  في  أغصانھا  البركة  ووضعت  رحالھا،  السعادة  وحطت 

وأزھرت بالقرآن الكریم .

هو القرآن

ما أصُطلح عالمیا على تسمیتھا إتفاقیة سیداو،ھي لیست إتفاقیة، ألّن اإلتفاقیة تكون بین طرفین،    
ولكّن الذي حصل أنّھا فُرضت على العالم، لذا ھي إتفاقیة ولكّن من طرف واحد. 

سیداو تقول بأن المرأة مثل الرجل تماما، والقرآن الكریم یقول :" َولَْیَس الذََّكُر َكاْألُنثَٰى ".   
َن النَِّساِء َمثْنَٰى َوثَُالَث  سیداو تقول ال یُسمح للرجل بالتعدد، والقرآن یقول :" فَانِكُحوا َما َطاَب لَُكم ِمّ   

َوُربَاَع "،وتقول األوالد ینسبوا ألمھاتھم والقرآن یقول " اْدُعوُھْم ِآلبَائِِھْم ". 
سیداو تقول ال یوجد عدة للمرأة، والقرآن یقول "...یَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِھنَّ ثََالثَةَ قُُروٍء "   

َعلَى  اُموَن  قَوَّ َجاُل  الِرّ یقول:"  والبنت،والقرآن  المرأة  على  الوالیة  یملك  ال  الرجل  تقول  سیداو    
 ،" اْألُنثَیَْیِن  َحِظّ  ِمثُْل  ِللذََّكِر   " یقول  واحد،والقرآن  المیراث  في  واالنثى  الذكر  وتقول   ،" النَِّساِء 

وسیداو تعطي المرأة حق االجھاض، والقرآن یقول " َوَال تَْقتُلُوا أَْوَالَدُكْم ". 
والقرآن   مثلھا،  امرأة  من  الزواج  یمكنھا  المرأة  مثلھ،  برجل  الزواج  یمكنھ  الرجل  تقول  سیداو    
إطار         خارج  الجنسیة  العالقات  تُجّرم  ال  وسیداو  "؟،  اْلعَالَِمیَن  ِمَن  الذُّْكَراَن  أَتَأْتُوَن   ": یقول 

نَا  إِنَّھُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِیًال ". الزوجیة ،والقرآن یقول " َوَال تَْقَربُوا الِزّ


