
  النواب مجلس في الطفل قانون إقرار بخصوص بيان

  

 ما إىل التفات أي دون الطفل قانون إقرار مت حيث الربملان، يف أمس جرى ما مسموم_الطفل_قانون# محلة يف تابعنا

 األردين الشعب عموم لرفض اعتبار أي ودون شكلية، التعديالت أن ومن القانون هذا خطورة من أسابيع عرب بيناه

 املادة على التصويت فتح أعيد حيث وغريب، مفاجئ موقف وحصل بل. األخبار مع تفاعله يف ظهر كما للقانون

 أمس جلسة يف التعديل هذا ألغي لكن السابقة، اجللسة يف جوهرياً  تعديالً  ُعدلت قد كانت واليت -واألخطر-  الثانية

 نصاب وجود ودون دقائق ثالث آخر يف وذلك املختصة، اجلهات تعريف يف واألهلية اخلاصة اجلهات إدراج إعادة ومت

 فرضاً  وفرضه شكل بأي متريره أريد القانون أن على يؤكد كله وهذا! النواب بعض صرح كما ا�لس لقواعد وفقاً  قانوين

  .أطفاله مصلحة وال ملصلحته مراعاةً  وليس األردين ا�تمع على

  :يلي ما على نؤكد فإننا وعليه

  

  .متريره طريقة على واالعرتاض الطفل قانون إلسقاط املشروعة الوسائل بكل العمل ضرورة: أوالً 

  

 مفتوحة نقاش جلسة أو مناظرة إجراء نعرض احلملة يف زلنا وال. القانون هذا إقرار عدم إىل األعيان جملس ندعو: ثانياً 

  .األردين الشعب أمام للقانون علنية

  

 القانون وأن! يقرؤوه مل له الرافضني أن وادَّعت القانون خلطورة املبيِّنة اجلهود على شغَّبت اليت األصوات ندين: ثالثاً 

 نرى أن وننتظر وتكرارا، مرارا للمناظرة عرضنا وعن أدلتنا كل عن كله ذلك يف متعامية الشريعة، أحكام مع منسجم

: هلم ونقول أطفالنا، مصائر �دد اليت القانون نصوص عن املستميت دفاعهم وقع على ٢ املادة مررت أن بعد موقفهم

  ! جواباً  اهللا يدي بني ملوقفكم أعدوا

  

 تفشلوا، مل: هلم ونقول عموماً، اإلسالمية الشعوب ومن بل األردن أبناء من احلملة مع جتاوب من كل نشكر: رابعاً 

 وآثارهم قدموا ما ونكتب املوتى حنيي حنن إنا: (عليها جيازينا مث يكتبها عبوديات منا �ا ليستخرج اهللا من مقدرة فالنوازل

 من عند مكتوب فهو وعي بث أو مشاركة أو كلمة من احلملة به أيدمت تأييد فكل). مبني إمام يف أحصيناه شيء وكل

  .احملسنني أجر يضيع ال

  

 الناس، عامة لدى الوعي مستوى رفع يف احلملة من يستفيدوا أن األخرى اإلسالمية البالد يف بإخواننا �يب: خامساً 

  .ذلك يف احلملة نشرته مما يستفيدوا وأن وأبنائهم، وبُأسرهم �م يراد ملا يقظتهم واستثارة

  



 فيه واستقرارهم لبلدهم عود�م أن حقيقة من يغري ال حصل ما بأن الغربية البالد يف املغرتبني األردن أبناء نذكر: سادساً 

 مرفوضاً  زال ال بينما الغربية الدول عموم يف متقدمة مرحلة وصل قد الفطرة طمس فإن. اهللا بإذن وألبنائهم هلم خري

  . األردن أهل عامة لدى مستنكراً 

  

 واملنظمات املتحدة األمم دور الناس وفهم كبري، بشكل الوعي مستوى ارتفع فقد خرياً، حصل فيما أن نؤكد: سابعاً 

. احلملة هذه ملساندة األرض أحناء من مسلمون وتداعى أبنائهم، ومستقبل دين على كثريين ِحرصُ  وظهر �ا، املرتبطة

 طويلة مدافعة يف أننا وندرك الكسل ننفض أن مجيعاً  علينا فإن وعليه،. خطرية لفنت فُتح الباب أن نؤكد ذاته الوقت ويف

 اهللا يثبت: (القائل سبحانه فهو الفنت عند ليثبتنا سبحانه إليه واللجوء تعاىل باهللا واالستعانة النفس طول فيها حنتاج

  ).اآلخرة ويف الدنيا احلياة يف الثابت بالقول آمنوا الذين

  

 وأخوات وإخوة وأمهات كآباء مجيعاً  نعمل بأن وعمل، مهة إىل الواقع هذا من األمل يتحول أن ضرورة على نؤكد: ثامناً 

 حنرم ولئال الفنت من ووقايتهم أبنائنا تربية يف أكرب إسهام لنا ليكون املادية احلياة من والتخفف الرتبوية كفاءتنا رفع على

  ).نارا وأهليكم أنفسكم قوا آمنوا الذين أيها يا: (تعاىل اهللا بقول عمالً  اهللا، بإذن اجلنة يف الصحبة وإياهم

  

 على وإعانتها اُألَسر لتوعية مبادرات يطلقوا أن والنفسية الرتبوية اخلربات بأصحاب لتهيب ذلك سبيل يف احلملة وإن

 املبادرات هذه ستدعم أ�ا عن وتعلن. الدارين خري هلا وحيقق تعاىل اهللا يرضي مبا أبنائها وتربية متاسكها على احملافظة

  .حمتواها يف صانةوالر  تعاىل اهللا دين مرجعية إىل باالستناد تتسم أ�ا طاملا عليها والداللة ونشرها إنضاجها على باملساعدة

  

  awareness@childlaw.info: بريدها على املبادرات هذه بإرسال احلملة وترحب

  

 فليتقوا عليهم خافوا ضعافا ذرية خلفهم من تركوا لو الذين وْليخش: (تعاىل اهللا بقول مجيعاً  وإخواننا أنفسنا نذكر ختاماً،

 وتصرفاته مواقفه يف اهللا فْليتق الفنت، عواصف أمام الضعيفة ذريته على خائفاً  منا كان فمن). سديدا قوال وليقولوا اهللا

  .املنكر عن والنهي باملعروف األمر ذلك ومن خرياً، إال به يقل وال لسانه وليصن مجيعاً 

  

 ليعملوا أنفسهم على املسلمني يعني وأن شر ذي كل شر من املسلمني وبالد بالدنا حيفظ أن وجل عز املوىل سائلني

  . والتمكني والعز النصر منه فيستحقوا ر�م بطاعة

  

 .اهللا ورمحة عليكم والسالم


