
 

  
  

  

  

  لثانيالعدد ا  ..ه١٤٤٠ جمادى األول ..م٢٠١٩ فبراير

تسعى النسویة الرادیكالیة إلى اقتحام 

وانتهاك  ..حرمات األسرة المسلمة

مقدسات منظومة ِقَیِمَها التي وضعها 

اإلسالم، من خالل فرض شذوذها الفكري 

على المجتمعات العربیة واإلسالمیة، 

بین  وذلك من خالل مواثیق دولیة صیغت

أروقة األمم المتحدة وختمت بشعاراتها؛ 

لتكون مرجعیة بدیلة عن أحكام األسرة 

  في اإلسالم. 

إباحة .. اثیقمو مفردات هذه ال ضمنومن 

الشذوذ الجنسي، وٕالغاء تجریمه، وٕادماج 

الشواذ في كل مؤسسات المجتمع 

المختلفة، ومنحهم كافة الحقوق التي 

یتمتع بها األسویاء، بل ومعاقبة من 

 التمییز"یسيء إلى أي من الشواذ بتهمة 

 يوسنلق ،"سيالجن المیل أساس على

  على هذا الملف.  خالل هذا العدد الضوء

  

  

  

ـــــــدمر  الشـــــــذوذ الجنســـــــي.. م

  للمجتمعات اإلنسانیة
  

  

  

  

األمم المتحـدة.. تسـعى إلباحـة 

    الشذوذ الجنسي
  

  

  

  

زواج الشواذ.. جریمـة واغتیـال 

  للفطرة

  سرةالمستجدات في قضایا األ
   تقریر دوري

 



                                                                

  خالل القوانین الوطنیة من ألمم المتحدة.. تسعى إلباحة الشذوذ الجنسيا

  كامیلیا حلمي م. 

 الشـكل بهـذا الدولیـة المواثیـق تركـز لماذا

 فــي الشــذوذ وتطبیــع الشــواذ حمایــة علــى

 الوصــمة رفــع علــى وتعمــل المجتمعــات،

 لـم ولمـاذا المشـین؟ الفعل بذلك المرتبطة

 تـــأمین عــن شــیئاً  المواثیـــق تلــك فــي نقــرأ

 یحملونـه ومـا الشـواذ خطـر مـن األسویاء

 وأخالقیـــــة جســـــدیة وأمــــراض أوبئـــــة مــــن

    بأكملها؟ وشعوب أمم بهدم كفیلة

ـــد إن  ارتكـــاب إلـــى المـــؤدي الطریـــق تمهی

ــــي الفــــواحش، ــــت نفــــس وف  التضــــییق الوق

 هــو الــذي الشــرعي، الــزواج علــى الشــدید

 یصـب األمراض؛ تلك من للوقایة السبیل

 ومـــن المتحـــدة األمـــم أهـــداف تحقیـــق فـــي

 تسـتهدف التـي االسـتعماریة القـوى وراءهـا

 العــــــالم دول فــــــي النســــــل علــــــى القضـــــاء

  التفاصیل ...الثالث

 سیدة محمود أ. 

 اإلنسـان نـوع فإن .."الجندر" لمفهوم وفقا

ــــه  ولــــیس بنفســــه، شــــعوره یحــــددها وهویت

ـــتح بمـــا علیهـــا، اهللا خلقـــه التـــي خلقتـــه  یف

 اً تـأثر  الهویـة تلـك تغییـر أمام واسعاً  الباب

 إلـى یـؤدي ما وهو االجتماعیة، بالعوامل

 فیمــــــا الجنســــــیة الشــــــخص میــــــول تغیُّــــــر

ــــــه یعــــــرف  كــــــان فــــــإذا الجنســــــي، بالتوجُّ

 أنثـى، أنـه ویشعر ،اً ذكر  ُخِلق قد اإلنسان

 یتوجــه وبالتــالي ،"أنثــى" الجندریــة فهویتــه

 كــــــــان وٕاذا مثلــــــــه، ذكــــــــر نحــــــــو اً جنســــــــی

ــــق قــــد اإلنســــان  أنهــــا وتشــــعر أنثــــى، خل

 أنثـــــــى، نحـــــــو اً جنســــــی فســـــــتتوجه ذكــــــر،

ـــین الجنســـیة العالقـــة وتكـــون ـــین ب ... ُأنثََی

  التفاصیل

  

   حیاة باأخضر د.

 مركــــــز االجتمــــــاع الســــــتون للجنــــــةیعــــــد 

المــــــــرأة بــــــــاألمم المتحــــــــدة فــــــــي مــــــــارس 

.. دعــــــــــــوة صـــــــــــــریحة للشـــــــــــــذوذ ٢٠١٦

الجنســــي، وٕاقــــراره دولیــــًا، والــــدفاع عنــــه، 

والوقـــــوف فــــــي وجــــــه مــــــن یوقفــــــه، وقــــــد 

القضــــــاء علــــــى العنــــــف "بیانـــــًا عنوانــــــه:  ٢٠١٥أصـدرت األمـم المتحـدة فـي عــام 

والتمییـــــــــز ضـــــــــد المثلیـــــــــین والمثلیــــــــــات 

، طالبــت فیــه "ل الجنســيومزدوجــي المیــ

الــــدول بــــالتحرك العاجــــل للقضــــاء علــــى 

العنــف والتمییــز ضــد المثلیــات والمثلیــین 

ـــــــــــالغین  ومزدوجـــــــــــي الجـــــــــــنس مـــــــــــن الب

  التفاصیلواألطفال...  والمراهقین
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http://mugtama.com/ntellectual/item/81450-2019-01-17-12-50-49.html
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    ألمم المتحدةاالشواذ یفرضون أجندتھم بقوة على اجتماعات 

كامیلیا حلمي م. 

ألول مــــــرة فــــــي تــــــاریخ الجمعیــــــة العامــــــة 

ـــاء  ـــب "لألمـــم المتحـــدة، یـــتم إلق بیـــان یطال

ــــــى  بضــــــمان كافــــــة الحقــــــوق للشــــــواذ، عل

 ،"القــــانوني والتشــــریعيالمســــتوى الــــدولي 

  م.٢٠٠٨دیسمبر  ١٨في  وذلك

وقــــــد شــــــارك فــــــي صــــــیاغته كــــــل مــــــن:  

ــــل، وكرواتیــــا، وفرنســــا، والجــــابون،  البرازی

ـــــرویج، وســـــاندت  ـــــدا، والن والیابـــــان، وهولن

دولـــة، وألقتــــه األرجنتــــین  ٦٦هـــذا البیــــان 

  التفاصیل ...امةأمام الجمعیة الع

     

  يـــالجنس ذوذـللش مـــــودع جـتروی

الجنسـي، وأنـه  لالتجـاه طبیعـي تنـوع بذل كثیر من الجهود، وتنتشر العدید من الدعوات؛ بقصد الترویج للشذوذ الجنسـي علـى أنـهتُ 

  الدعوات ما یلي:حق من حقوق اإلنسان، ومن أمثلة هذه 
  

 ..حقــوق اإلنســـانالســـابق لمفــوض ال

     لتوفیر حمایة للمثلییندعى 
  

ـــــــــا یؤیـــــــــد حـــــــــق زواج  ..رئـــــــــیس كوب

  ینمثلیال
  

  
      

ــــــــوش یــــــــدعو إلدراج الِســــــــحاق  ..عی

  والمثلیة الجنسیة في مناهج التعلیم 
  

نوال السـعداوي: زواج المثلیـین لـیس 

  عیًبا حراما أو
  

  
      

تطالـــــــب بـــــــاحتواء  ..هالـــــــة صـــــــدقي

  المثلیین جنسیا داخل المجتمع
  

طبیــــــب یرفــــــع علــــــم المثلیــــــین علــــــى 

  منزله بجدة
  

  
      

أول إذاعـــــة  ..شـــــمس راد" التونســـــیة"

  عربیة تتحدث بلسان المثلیین
  

ـــــــي مثلـــــــك".. ملصـــــــقات تـــــــروج " مثل

  للمثلیین في قلب بغداد
  

  

أســــفرت جهــــود األمــــم المتحــــدة والنســــویة الرادیكالیــــة فــــي دفــــع 

العدیــد مــن المجتمعــات لقبــول الشــذوذ الجنســي واالعتــراف بــه، 

التزاوج بیـنهم، ومـن هـذه الـدول بـلشـواذ ل تسـمح بـل وسـن قـوانین

التــي أقــرت محكمتهــا العلیــا زواج  األمریكیــةالوالیــات المتحــدة 

الهنـــد العلیـــا  ألغـــت محكمـــة وكـــذلك، الشـــواذ بجمیـــع والیاتهـــا

لنــادي  ، وكانــت آخــر الــدول انضــماماً تجــریم المثلیــة الجنســیة

الــدول التــي السـماح بــزواج الشـواذ أســترالیا، حتــى أصـبح عــدد 

ـــــــــــــة ٢٥تســـــــــــــمح بـــــــــــــزواج الشـــــــــــــواذ  ـــــــــــــى اآلن دول . حت
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   إسالمیة في دول الشواذ زواج

وفـرض واقـع یقـبلهم بعـدد مـن الوسـائل، مـن بینهـا إعـالن الـزواج  ،یسعى الشواذ في العالم اإلسالمي إلى كسر حاجز الـرفض لهـم

  بین بعضهم، ومن أمثلة هذه الزیجات: 
  

  !مثلى علنى ببغداد أول زواج

  

  !أول زواج مثلي في باكستان

        

أول زواج مثلي بین نجلي نائبین 

  لبنانیین! 

أول زواج مثلي فى مصر .. میرال 

 ! ونوران الجندى
        

األمن یحقق في أول زواج مثلي في 

  !الجزائر

أول زواج لشابین مثلیین سوریین 

  !في لبنان
  

  

 یستنكر دعوات إباحة الشذوذ الجنسيزھر الشریف األ   

 الخبیثـــة المحـــاوالت كـــل األزهـــر یــرفض

 الشــذوذ بــدعوات اإلســالمیة الــدول لغــزو

 ،"المثلیــین زواج" مســمى تحــت الجنســي

 وتشــــریعها تقنینهــــا فــــي نجحــــت أن بعـــد

 قــادة قبــل مــن وقبولهــا الــدول بعــض فــي

 رفضـه مؤكـداً  والطوائـف، األدیان بعض

 فــالزواج ،اً زواجــ  الشــذوذ هــذا یســمى أن

 وأنثــى ذكــر بــین إال یــتم ال اإلســالم فــي

... الحنیـــــــــف الشــــــــرع ضــــــــوابط وفــــــــقو 

  التفاصیل

 

       تحتج على حكم یجیز المثلیة بلبنان "علماء المسلمین"

ــــراء تســــتنكر  ــــة علمــــاء المســــلمین اجت هیئ

علــــــى إضــــــفاء صــــــبغة  إحــــــدى المحــــــاكم

علـــــى ممارســـــة الشـــــذوذ الُمجـــــّرم  قانونیـــــة

، وتطالـــــب بإحالـــــة الهیئـــــة اً وقانونـــــ اً شـــــرع

القضـــــــائیة التـــــــي صـــــــدرت عنهـــــــا هـــــــذه 

المخالفة للتحقیق. وتطالـب النیابـة العامـة 

كـي االستئنافیة بنقض هذا القرار المشـین 

  التفاصیل ...ال یشّكل سابقة تشریعیة

  

  الشیخ محمد المنجد

جریمــة اللــواط.. مــن أخبــث الــذنوب، وقــد 

شـــــدد التشـــــریع فـــــي تقبیحهـــــا، وعقوبتهـــــا، 

مـــــن األمــــــراض  ومـــــن المعلـــــوم أن كثیـــــراً 

تنتشــــــــر بســــــــببها، وســــــــنتناول فــــــــي هــــــــذا 

الموضـــــــوع  نقـــــــاط أربعــــــــة وهـــــــي: قــــــــبح 

وشــناعة فاحشـــة اللـــواط، واآلثـــار المترتبـــة 

ـــــث المخـــــاطر الصـــــحیة،  علیهـــــا مـــــن حی

وبیــــان ســــعة رحمــــة اهللا للتــــائبین، وطــــرق 

 ...العــــــالج لمــــــن ابتلــــــي بهــــــذه الفاحشــــــة

    التفاصیل
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http://yesiraq.com/?p=1253760
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_4313000/4313738.stm
http://www.yabeirutnews.com/lebanon/30222
http://www.shafaaq.com/ar/Ar_NewsReader/f6347123-0923-45c1-a887-c459e47f5991
https://www.djazairess.com/essalam/34126
https://www.rozana.fm/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89/8927/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.akhbarak.net/news/2017/01/31/10217672/articles/24268017/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fatwa.islamonline.net/16654
http://www.azhar.eg/ArticleDetails/الأزهر-الشريف-يستنكر-دعوات-إباحة-الشذوذ-الجنسي-ويؤكد-هذه-الدعوات-المشبوهة-تنفذ-مخططًا-شيطانيًا-لهدم-منظومة-القيم-والأخلاق-الإنسانية-3


  

  

 ومفســدة كبیــر بــالء القــانون هــذا ســن فــي

 بـــــالرفض التصــــویت كــــان فــــإذا .عظیمــــة

 كـــان القـــانون، هـــذا ســـن عـــدم إلـــى یـــؤدي

 درء مــن فیــه لمــا ؛مشــروعاً  صــالحاً  عمــالً 

 قائمــة والشــریعة الشــر، وتخفیــف المفســدة،

 المصــــــــالح، وجلـــــــب المفاســـــــد درء علـــــــى

 ...اإلمكـــــــــــان بحســـــــــــب الشـــــــــــر وتقلیـــــــــــل

  التفاصیل

  

 ة وال  ااذ.. زواج
  د. رأفت محمد رشید المیقاتي  

 رشـــــید محمـــــد رأفـــــت الـــــدكتور اســـــتنكر

ــــــــاتي  طــــــــرابلس جامعــــــــة رئــــــــیس– المیق

ـــــــان  المجتمـــــــع تطبیـــــــع محـــــــاوالت -بلبن

 والســـعي الجنســـي، الشـــذوذ مـــع اللبنـــاني

 دفــــع خــــالل مــــن الشــــذوذ هــــذا لمأسســــة

ــــــك الشــــــواذ؛ زواج لقبــــــول المجتمــــــع  وذل

 موضـحاً  منظمـة، دولیة حملة من كجزء

 جربـــــه قـــــد الجنســـــي االنحـــــالل اهـــــذ أن

 التـي األمـراض من العدید فأورثه الغرب

ـــــم التفاصـــــیل ...أســـــالفهم فـــــي تكـــــن ل

  نهي قاطرجي د.

كمـن فـي تإن خطورة الشذوذ الجنسـي ال 

وجــوده بالدرجــة األولــى، ولكــن خطورتـــه 

تكمــن فــي محاولـــة نقــل التجربــة الغربیـــة 

ــــــــى المجتمعــــــــات العربیــــــــة، والســــــــعي  إل

إلســــقاطها علــــى مجتمعاتنــــا كمــــا هـــــي، 

والـــــــدعوة إلـــــــى شـــــــرعنتها مـــــــن الناحیـــــــة 

الفقهیــــــــة والقانونیــــــــة، متناســــــــین نتـــــــــائج 

انتشــار هــذه الظــاهرة فــي الــدول الغربیـــة 

خطیــــرة التــــي تركتهـــــا واآلثــــار الســــلبیة ال

  التفاصیل علیها...

 

  

 الشذوذ الجنسي.. الكارثة القادمة

  نورة خالد السعد د.

 یمتــد أصـبح ..عالمیـاً  الشـواذ عـن الـدفاع

 التـــــي والروایـــــات والســـــینما لـــــألدب أثـــــره

 ال إنســـــاني خیـــــار وكأنـــــه عنـــــه تتحـــــدث

 المــدونات بعــض نجــد بــل علیــه، عقــاب

 الحقــوق هــذه عــن تتحــدث العربیــة باللغــة

 (التـابو یكسـروا أن علـى الشـاذین وتشـجع

  التفاصیل ...ضدهم)!
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https://islamqa.info/ar/answers/280524/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://web.facebook.com/Mawadda.Family/videos/374845283302834/?eid=ARA8pXXfLmHepTf6m5_Va1x2y9XDeFULhgUsztPFFvKdmteLWmg-gMvSolIZNc9YVFQwyyMM1nDejgct
https://drive.google.com/file/d/1dWoI4GwDlhTeDcYLjiDTd_6pmFIR0fdV/view?fbclid=IwAR1cLse7MCOHXffsGO_Sbfiv-oyO8Mw92jmdjUVu935Pnj9KIUY0ZtBMutU
https://drive.google.com/open?id=12pQNLfAPo_a1VynTNDu17w_5oV2aAm9B


  

  د. نهى قاطرجي

عبــارات وصــیغ عجیبــة یطالعنــا بهــا دعــاة 

اإلباحیــة، وناشــرو الفســاد، عبــر ادعــائهم 

أن المثلیـــة الجنســـیة هـــي حریـــة شخصـــیة 

ولیســـت جریمـــة.. وآخـــر هـــذه االدعـــاءات 

» المفكــــرة القانونیــــة«كــــان إصــــدار موقــــع 

المثلیـــــــة لیســـــــت «فیـــــــدیو تحـــــــت عنـــــــوان 

فــي دعــوة منــه لتعریــف الشــواذ  ..»جریمــة

 ٥٣٤تعـدیل المـادة بحقوقهم، وفـي سـعي ل

مــن قــانون العقوبــات اللبنــاني التــي تــنص 

علـــــــــى معاقبــــــــــة الممارســــــــــات الجنســــــــــیة 

  التفاصیل الشاذة...

  

  اإلنسانیة للمجتمعات مدمر الجنسي.. الشذوذ

  جاسم المطوع زغلول النجار .. د. د.

 الفطــــرة عــــن خــــروج هــــوو  لــــوط، قــــوم هــــم الجنســــي الشــــذوذ مــــارس مـــن أول نإ

ـــاة النســـل، قلـــة إلـــى یـــؤدي حیـــث البشـــریة، للمجتمعـــات ریدمتـــو  الســـلیمة،  ومعان

 نـواة هـي التـي األسـرة انهیار إلى ویؤدي الشباب، وقلة الشیوخ كثرة من المجتمع

 مـــرض أخطرهــا مــن والتــي األمــراض مــن العدیــد ظهــور إلــى ویــؤدي المجتمــع،

  التفاصیل والجریمة... العنف معدالت ارتفاع إلى یؤدي كما اإلیدز،
 

  الشذوذ في العالم العربي.. األسباب والنتائج وآلیات الحل
  نهي قاطرجي د. 

انتقــل دعــاة الشــذوذ الجنســي مــن مرحلــة 

وتحــــــدي  ،الــــــدفاع إلــــــى مرحلــــــة الهجــــــوم

ــــــــي تجــــــــرم هــــــــذا  القــــــــوانین والشــــــــرائع الت

نرصــــد  ..وفــــي هـــذه الدراســــةاالنحـــراف، 

ـــاریخ، وموقـــف  الشـــذوذ الجنســـي عبـــر الت

األدیــان منــه، وواقعــه فــي العــالم العربــي، 

وصـــــور التعبیـــــر عنـــــه، والعوامـــــل التـــــي 

ســـاعدت علـــى انتشـــاره، واآلثـــار الناجمـــة 

عنـــه، واآللیــــات المقترحـــة لمواجهتــــه فــــي 

  التفاصیل بي...عالمنا العر 

  

 رأفت المیقاتي د. 

ــــــدكتورة رأفــــــت محمــــــد رشــــــید  ــــــرد ال ی

ـــــیس جامعـــــة طـــــرابلس -المیقـــــاتي  رئ

 الشــــــــــریعة كلیــــــــــة وعمیــــــــــد ،لبنــــــــــانب

ـــــي  -ســـــابقاً  اإلســـــالمیة والدراســـــات ف

علــــى مــــن یــــدعون إلــــى  القصــــیدةهــــذه 

إباحــــــة الشــــــذوذ وتقنــــــین زواج الشــــــواذ، 

بمخالفــــة ذلــــك للعلــــم والطــــب  مستشـــهداً 

  التفاصیل .والطبیعة والفطرة والدین..
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http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=1093
https://web.facebook.com/Mawadda.Family/videos/314188212547134/?_rdc=1&_rdr
https://drive.google.com/file/d/1lpznYe_xpRVWf7W3YMQhKIQ4W485xLOt/view?fbclid=IwAR3pCw7btLnlTJ4l6qWrlHdZsua24f_jAJYft9Jvw4bmoxUfPSaxMlXpowk
https://www.facebook.com/IICWC/videos/1860429587352059/



