F
ترقٌعاتكم الشكلٌة لن تغٌر من واقع قانون القضاء على الطفل!
الخبر:
خبرنً  -دافع النائب المحامً صالح العرموطً عن مشروع قانون حقوق الطفل ،مشٌرا إلى أنه ال ٌتعارض مع
ما جاء به الشرع الحنٌف ،مبٌنا أن هناك من ٌحاول شٌطنة هذا القانون وعلٌه أن ٌقرأه أوال قبل أن ٌحكم علٌه.
وقال العرموطً خالل جلسة النواب :إننا أحرص على أحكام الشرع الحنٌف فً دٌننا ولو كان هناك نص ٌخالف
الشرع لكنت أول من ٌرفع صوته عالٌا لعدم إقراره .وبٌن العرموطً أن االتفاقٌات الدولٌة والقانون من شأنه أن ٌهذب
النصوص الواردة ،معتقدا أن القانون قدم للمجتمع فً األردن ما ٌحافظ على األسرة رغم تحفظه على بعض مواد
مشروع القانون .ونوه إلى أنه فً حال وجد تعارض بٌن القانون والدستور فإن المحكمة الدستورٌة ستبت بشأنه ،ولٌس
من واجب المجلس تفسٌر النصوص الدستورٌة.
التعلٌق:
إن صدور هكذا تصرٌح ،من نائب محسوب على إحدى الحركات اإلسالمٌة ،لٌدل داللة واضحة على حجم
االنحدار الذي وصلت إلٌه بعض الحركات اإلسالمٌة ،التً أصبحت أداة بٌد األنظمة الوظٌفٌة؛ فوجودهم ابتداء فً هذه
المجالس الهزلٌةٌ ،عطً شرعٌة لهذه األنظمة لتمرٌر هكذا قوانٌن مسمومة .وإن كنت ال تدري ٌا أستاذ صالح
العرموطً ،وأنت خبٌر قانونً ،ما وراء هذا القانون المسموم فتلك مصٌبة ،وإن كنت تدري وترٌد أن تمرره رغم
ذلك فالمصٌبة أعظم!
أما ردنا على هذا القول ،فٌمكن إجماله بنقطتٌن:
أوال :إن الواجب الشرعً ٌحتم عدم مناقشة مسودة قانون تقوم على مرجعٌة باطلة؛ فما بنً على باطل فهو
باطل ،وكل ما ٌقوم على أساس غٌر اإلسالم حتى وإن لم ٌتعارض مع دٌننا وقٌمنا فً بعض بنوده  -كما ٌُقال  -فٌجب
رفضه بالكامل ،ألن األساس فاسد ،وهنا ٌتجلى معنى االنصٌاع التام وتحقٌق العبودٌة هلل تعالى.
فاتفاقٌات ما ٌسمى حقوق الطفل والمرأة ،التً تفرضها األمم المتحدة بالقوة على المسلمٌنٌ ،جب أن ُترمى فً
مكب النفاٌات ،هً ومن وقعها من حكام االستعمار؛ فمجرد أن ٌكون مصدرها خارج دائرة اإلسالم ،كاف لرفضها
بالكلٌة ،ودون الخوض فً تفاصٌلها .فكٌف إذا علمنا كمٌة البنود المسمومة فً هذا القانون ،ولٌس أخطرها ،الجهات
المختصة ،التً لها الحق فً تفسٌره ووضع آلٌات لتنفٌذه ،والتً تشمل منظمات األمم المتحدة كالٌونٌسف والٌونسكو،
واالتحاد الدولً لتنظٌم األسرة ،ومؤسسات المجتمع المدنً التً تعتاش على التموٌل األجنبً؟! وكٌف إذا رأٌنا نتائجها
الكارثٌة فً بالد الغرب؛ من تفشً االنحالل المجتمعً ،والتفكك األسري ،والدعارة والشذوذ واالتجار بالبشر ،وكافة
أشكال السفالة؟!
ثانٌا :إن إضافة عبارات" :بما ال ٌتعارض مع النظام العام والقٌم األخالقٌة وأي تشرٌعات أخرى ذات عالقة"،
هً كلها عبارات هالمٌة فضفاضة ،متغٌرة بحسب الزمان وتأثٌر اإلعالم؛ فالجهات المختصة هً نفسها تعمل على
تغٌٌر النظام العام والقٌم األخالقٌة والتشرٌعات ذات العالقة ،وهذه العبارات محكومة باتفاقٌة حقوق الطفل التً تسمو
على أي تشرٌع محلً .فانظر كٌف حرص واضعو القانون ،على جعل هذه الترقٌعات فضفاضة ،دون دالالت ومعان
واضحة ،وبالمقابل أضافوا عبارات مسمومة لها دالالت محددة فً اتفاقٌة األمم المتحدة ،مثل" :أعلى مستوى صحً"،
"المصلحة الفضلى للطفل"" ،الصحة األولٌة" ،والتً تشمل الصحة الجنسٌة واإلنجابٌة وفق تفسٌرات منظمة الصحة،
أي حرٌة ممارسة الزنا والشذوذ واإلجهاض!
إن هذا القانون لم ٌوضع على أساس أن األحكام نابعة من مبدأ الخضوع هلل تعالى ،وطاعته فٌما شرع ،وإنما
أجرٌت بعض التعدٌالت كترقٌع تجمٌلً لقانون ٌقطر سما فً أساسه وخباٌاه .وهذا ٌذكرنا بقوله تعالىٌَ ﴿ :ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ
ت ال َّ
ان إ ِ َّن ُه لَ ُك ْم َعدُو ُّم ِبٌن﴾؛ أي أدخلوا فً اإلسالم بكافة تشرٌعاته
س ْل ِم َكا َّفة َو َل َت َّت ِب ُعوا ُخ ُط َوا ِ
آ َم ُنوا ادْ ُخلُوا فًِ ال ِّ
ش ٌْ َط ِ
وجزئٌاته ،فإن الخروج من شًء منها هو اتباع لخطوات الشٌطان المؤدٌة إلى الهالك.
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