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فرض قانون الطفل حجة على المنادٌن بالتدرج
الخبر:
خالل جلسة عقدها مجلس النواب األردنً ٌوم االثنٌن  91أٌلول/سبتمبر الجاري ،تم إقرار مشروع
قانون حقوق الطفل ،حسب ما نقلته الجزٌرة.
التعلٌق:
 تسعى سٌداو وخطة التنمٌة  0202واتفاقٌات حقوق الطفل والمعاهدات الغربٌة المسماة زورا
دولٌة ،تسعى بمجملها إلى تغٌٌر نمط العالقات االجتماعٌة ونمط اإلنسان الفطري ،وجمٌعها بشكل أو بآخر
تعزز نشر ثقافة النوع الجنسً ،وتسعى لشرعنة ونشر الشذوذ الجنسً .فعندما ٌتحدثون عن الصحة
الجنسٌة واإلنجابٌة فً المدارس ٌمكن تلخٌصها فً توجٌه الطالب والطالبات إلى العالقات الجنسٌة
ووسائل منع الحمل وأن ٌختار اإلنسان نوعه الجنسً وهوٌته الجندرٌة بغض النظر عن جنسه ،وهذا ٌعنً
وجود ذكر ٌتصرف كؤنثى والعكس ،ووجود ذكر أو أنثى ٌتصرف بشكل مزدوج .وكل هذا الهراء ٌرفضه
كل ذوي الفطرة السلٌمة حتى من غٌر المسلمٌن.
 وهذه الثقافة ٌتم فرضها على العالم لٌس بقوة النسوٌات وجمعٌات المرأة وإنما من خالل توجه
للقوة الخبٌثة فً الغرب والمتحكمة باألمم المتحدة والممولة لهذه المشارٌع القذرة ،وهذا لم ٌنج منه حتى
أفالم الكرتون.
 بٌنما ٌعمل كٌان ٌهود فً القدس على تهوٌد المناهج المدرسٌة وفرض ثقافته على طالب القدس
المسلمٌن ،تقابلهم السلطة فً فلسطٌن بنشر كتاب فً معرض رام هللا للكتاب ،الذي افتتحه وزٌر الثقافة
عاطف أبو سٌفٌ ،روي قصة حكاٌات لعائلة أبوٌن ذكور وطفلة لهم متبناة! فهً حرب إذا ممنهجة ال
تفرق بٌن أردنً وفلسطٌنً ،بل هً تستهدف كل مسلم فً دٌنه وفطرته.
 رغم كل الرفض الشعبً والحمالت الواسعة التً قام بها المخلصون والغٌارى فً األردن وغٌره
لرفض القانون ،إال أن مجلس النواب فً الثالث دقائق األخٌرة ،قد أعاد فتح التصوٌت على المادة الثانٌة -
وهً األخطر  -والتً كان قد تم تعدٌلها جوهرٌا فً جلسة سابقة ،فقام المجلس بإلغاء التعدٌل وفتح
التصوٌت علٌها وأضافوا الجهات الخاصة واألهلٌة فً تعرٌف الجهات المختصة.
 حتى أعضاء مجلس النواب قالوا إن هذا التصوٌت بهذا الوقت لم ٌستوف النصاب القانونً للوقت
المسموح به التصوٌت والتعدٌل ألي مادة ،وهذه صفعة قوٌة من النظام ألعضاء المجلس تحمل رسالة
تخبرهم أن القانون سٌمر بكم أو بدونكم ،وأن القوة التً فوقكم ال ٌعٌقها تصوٌتكم.
 إن فرض القانون بهذه الطرٌقةٌ ،ضع مجلس النواب والمجالس التشرٌعٌة فً دائرة الضوء وٌحق
لنا أن نتساءل :ما قٌمة وجود أي مجلس قانون إن لم ٌستطع حتى بالقانون أن ٌعبر عن وجهة نظره وٌدافع
عن قٌمه؟!
 هل الدٌمقراطٌة التً تإمنون بها وتستمٌتون فً تطبٌقها خجال من وسم الغرب لكم باإلرهاب
تنجٌكم؟ هل هذه دٌمقراطٌة أساسا ،أم هً مهزلة بصورة انتخابات ومجالس نٌابٌة ال تملك من أمرها شٌئا؟

 لقد شاهدنا جمٌعنا ما حصل مع النائب أسامة العجارمة ٌوم نادى بالحق وقال بما ال ٌطٌب لهوى
النظام ،فهل من عاقل بعد الٌوم ٌإمن بفخ الدخول فً ظل األنظمة لٌوصل صوت اإلسالم؟!
 هل ٌصل اإلسالم للحكم بطرٌق الذل أم بطرٌقة تكون فٌها السٌادة لشرٌعة هللا وللمسلمٌن السلطان؟
 لقد رأٌنا ما فعله القانون فً تونس ومصر من قبل ،وعواقبه غٌر خافٌة على لبٌب ،فهل ٌجب أن
ننتظر حتى نرى تلك العواقب فً كل بالد المسلمٌن ونندب حظنا فً كل مرة؟!
 إن طرٌق التدرج الذي سلكه من قبل جماعة وتاجروا به قد أوصلهم ألحضان الطغاة واالنسالخ
عن أمتهم ،أو جعلهم أحجار شطرنج فً رقعة ال ٌملكون فٌها من أمرهم شٌئا ،على أقل تقدٌرٌ ،حركهم
العدو كٌف ٌشاء ،فٌمرر عبر وجودهم قوانٌنه المسمومة وٌطعن أطفاله وأهله فً نحورهم ،وهو جالس
ٌشاهد ال ٌلوي على شًء ،وهو جزء من اللعبة ٌتم دورا رسموه لهٌ :جمل وجه النظام القبٌح الذي ٌسمح
بوجود المعارضة!
 لقد قالها لكم حزب التحرٌر أٌها المخلصون فً األردن وغٌره :طرٌق الخالص هو طرٌق الوحً،
وال خالص بغٌره؛ تغٌٌر جذري ،كفتا مٌزانه وعً جارف ٌجتاح األمة على التغٌٌر وهو حاصل ،وأنصار
ٌحمون أمتهم وٌنصرون دٌنه كما نصر األنصار رسول هللا ﷺ فؤقام دولته ،فكانت بعد ذاك الهٌبة والمنعة
والعزة ،وإن العزة هلل ولرسوله وللمإمنٌن .فماذا ٌفٌد االنتظار؟! ال خالص بغٌر العمل الجاد المخلص لقلع
هذه األنظمة وتحكٌم شرع هللا مكانها.
ورسالة لكل من استرعاه هللا رعٌة:
 ال تؤمنوا هذه األنظمة على المناهج.
 ال تؤمنوهم على األطفال فً قنوات األطفال أو الٌوتٌوب.
 ال تؤمنوا شرهم فً كل وسٌلة ٌصلون بها إلى أطفالكم.
 ال تؤمنوهم على المدارس أو الجامعات وال تسمحوا لهم بالوصول إلى أبنائكم.
 غذوا السٌر وشدوا العزم ،فإننا فً الخندق األخٌر.
 قوا أنفسكم وأهلٌكم نارا وقودها الناس والحجارة.
 ال تغفلوا عن ثغوركم وال ٌغرنكم كثرة الغافلٌن وال مكر الماكرٌن ،فإن هللا هو خٌر الماكرٌن ،ذو
القوة المتٌن.
 تعاهدوا كتاب هللا سبحانه وسنة رسول هللا ﷺ ،تعلموهما وعلموها أبناءكم ،فخٌر ما نزرعه فٌهم
هو دٌن هللا وإال انغرست فً نفوسهم شبهات النسوٌات والعلمانٌٌن.
 وال تغفلوا عن أمتكم ،فإنها كسٌرة تحتاج همة كل واحد منا ،فاهلل هللا فً أبنائكم ،هللا هللا فً أمتكم.
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