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بسم اهلل الرَّحْم َِن الرَّح ِِيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله ..
أما بعد ،
فــإن دليــل حمايــة األطفــال مــن العنــف يقــدم جانبــا مــن جوانــب احلقــوق التــى يجــب أن تــؤدى نحــو األطفــال
الذيــن ميثلــون البــذور األولــى التــى تكــون األجيــال التــى تســتطيع فــى مســتقبلها أن تــؤدى الرســالة التــى خلــق مــن
أجلهــا اإلنســان فــى هــذه احليــاة ،وهــى الرســالة اجلامعــة بــن عبــادة اهلل عــز وجــل وإعمــار األرض التــى يعيــش
ـس إ َِّل ِليَ ْعبُ ـ ُدونِ ( ، (((﴾ )56وفــى
ـت ْ ِ
عليهــا ،كمــا جــاء بيــان؛ ذلــك فــى قــول اهلل تعالــى ﴿ َو َمــا َخل َ ْقـ ُ
الـ َّـن َو ْ ِ
النْـ َ
اسـتَ ْع َم َر ُك ْم فِ ي َهــا ﴾(((.
قولــه ســبحانه ﴿ ُهـ َو أَنْ َش ـ َأ ُك ْم مِ ـ َن ْالَ ْر ِ
ض َو ْ
ومــن احلقائــق املقــررة أن القيــام بــكل احلقــوق الواجبــة لألطفــال ميثــل مقصــداً مــن املقاصــد الكبــرى فــى
التشــريع اإلســامى ،وهــذه املقاصــد هــى حفــظ الديــن وحفــظ النفــس وحفــظ العقــل وحفــظ النســل وحفــظ
املــال ،فمقصــد حفــظ النســل هــو الــذى تقــع حتتــه ســائر احلقــوق الواجــب أداؤهــا لألطفــال.
وإذا رجعنــا إلــى حديــث القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة املطهــرة عــن األطفــال فإننــا جنــد مــن حديــث القــرآن
الكــرمي عنهــم مــا يبــن أن األطفــال نعمــة مــن اهلل عــز وجــل ،وهــى نعمــة توجــب الشــكر عليهــا ،كمــا أشــار علــى
ل ُملْـ ُ
السـ َما َو ِ
ذلــك قــول اهلل تعالــى ﴿ ِ َّ ِ
ـب ِلَـ ْن يَ َشــاءُ ال ُّذ ُكــو َر
ات َو ْالَ ْر ِ
ـب ِلَـ ْن يَ َشــاءُ ِإنَا ًثــا َويَ َهـ ُ
ض يَخْ لُـ ُق َمــا يَ َشــاءُ يَ َهـ ُ
ـك َّ
( )49أَ ْو يُ َز ِّو ُج ُهـ ْم ُذ ْك َرا ًنــا َو ِإنَا ًثــا َويَ ْج َعـ ُل َمـ ْن يَ َشــاءُ َعقِ ي ًمــا ِإ َّنـ ُه َعلِيـ ٌم َقدِ يـ ٌر (.(((﴾ )50
وكذلـك فإننـا جنـد فـى السـنة النبويـة املطهـرة مـا يدعـو إلـى إحسـان تربيـة األبنـاء ،ألن القيـام بذلـك هـو أداء
لألمانـة التـى وضعـت فـى أعنـاق اآلبـاء واألمهـات ،ويبـدو ذلـك فـى قـول النبـى  ﴿ :كلكـم راع وكلكـم مسـئول
عـن رعيتـه والرجـل راع فـى بيتـه ومسـئول عـن رعيتـه واملـرأة فـى بيتهـا راعيـة ومسـئولة عـن رعيتهـا ﴾(((.
ذلــك هــو األســاس العــام الــذى تعــود إليــه كل احلقــوق املكفولــة لألطفــال فــى اإلســام ،وإذا رجعنــا إلــى جوهــر
هــذه احلقــوق فإننــا جنــد فيهــا مــا يتصــل باإليجابيــات التــى يجــب أن يقــوم بهــا أولــو األمــر فــى األســرة واملجتمــع
1
2
3
4

سورة الذاريات  -اآلية .56
سورة هود  -من اآلية .61
سورة الشورى  -اآليتان .٥٠،٤٩
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نحــو األطفــال ،كمــا جنــد فيهــا مــا يتعلــق بالســلبيات التــى يجــب أن يكــون األطفــال فــى حمايــة منهــا ،وأن يكونــوا
بعيديــن عنهــا.
ومــن أبــرز اإليجابيــات مــا يتعلــق بحقهــم فــى حفــظ حياتهــم عنــد والدتهــم كمــا جــاء األمــر بذلــك فــى قـــــول
ـن ِل َـ ْن أَ َرا َد أَ ْن يُتِــــ ـ َّم ال َّر َ
اعــــ ـ َة ، (((﴾ )233(....
ـن َكامِ لَـ ْ ِ
ات يُ ْر ِض ْع ـ َن أَ ْو َل َد ُهـ َّـن َح ْولَـ ْ ِ
اهلل تعـــــــــــالىَ ﴿ :والْ َوا ِل ـ َد ُ
ض َ
كمــا جنــد فيهــا مــا يتعلــق بإحســان تربيتهــم واملســاواة بينهــم ،كمــا جــاء التوجيــه إلــى ذلــك فــى قــول النبــى :
﴿ اتقــوا اهلل واعدلــوا بــن أوالدكــم ﴾((( ،وفــى قولــه  ﴿ :مــن كانــت لــه أنثــى فلــم يئدهــا ولــم يهنهــا ،ولــم
يفضــل أوالده الذكــور عليهــا أدخلــه اهلل اجلنــة ﴾((( ،وكذلــك فــإن مــن هــذه اإليجابيــات مــا يتعلــق بحقهــم فــى
التعلــم ،فــإذا كان النبــى   :يقــول ﴿ طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم ومســلمة ﴾((( ،فــإن تنفيــذ هــذه
الفريضــة بالنســبة لألطفــال يقــع علــى عاتــق أوليــاء أمورهــم.
أمــا الســلبيات التــى يجــب حمايــة األطفــال منهــا فإنهــا األمــور التــى تكــون مناقضــة لإليجابيــات ،فالتربيــة
الســيئة ،والتفرقــة فــى املعاملــة ،وعــدم إعطائهــم حقهــم فــى التعلــم ،وتكليفهــم مبــا ال يتفــق مــع ســنهم ،كلهــا أمــور
تعــد مــن الســلبيات التــى يجــب علــى األســرة واملجتمــع حمايتهــم منهــا.
ومــن غيــر شــك فــإن العنــف الــذى يقــع علــى األطفــال بــأى صــورة مــن الصــور وفــى أى موقــع مــن املواقــع داخــل
البيــت أو خارجــه هــو مــن أكبــر الســلبيات التــى متثــل خطــورة كبــرى فــى تربيــة األطفــال ،وفــى عــدم تأهليهــم
تأهيــا يعينهــم علــى القيــام برســالتهم فــى احليــاة فــى املســقبل خيــر قيــام.
وقــد تكفــل الكتــاب الــذى بــن أيدينــا بالوقــوف عنــد مظاهــر العنــف الــذى يتعــرض لــه األطفــال فــى شــتى مناحــى
احليــاة ،مبينــا اآلثــار الضــارة لــكل مظهــر ،وكاشــفا عــن األســباب التــى تقضــى عليــه مــن املنظــور اإلســامى،
معــززا ذلــك مبــا يؤيــده مــن الوجهــة القانونيــة والطبيــة.
وقــد وقــف الكتــاب عنــد كل مظاهــر العنــف ضــد األطفــال وقوفــا متأنيــا ،مبينــا األســباب واآلثــار وســبل العــاج
التــى متنــع وقــوع العنــف ،أو التــى تقضــى عليــه بعــد وقوعــه .وكل ذلــك مــن خــال أدلــة الشــرع العظيــم التــى
وضعــت احلقــوق الواجبــة لإلنســان وبخاصــة فــى مرحلــة طفولتــه ،وهــى احلقــوق التــى تكفــل لــه اإليجابيــات
ومتنــع عنــه الســلبيات.
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وقــد بــذل العلمــاء فــى عــرض بحــوث هــذا الكتــاب جهــداً عظيمـاً يشــكرون عليــه ،وهــو جهــد ســوف يــؤدى مــن
غيــر شــك إلــى الغايــة العظيمــة مــن ورائــه مبشــيئة اهلل تعالــى ،وهــى غايــة حمايــة أطفالنــا مــن هــذا الــداء ،حتــى
يســتقبلوا حياتهــم ،ويحيوهــا علــى أكمــل وجــه مــن الســامة البدنيــة والنفســية والعقليــة.
واهلل تعالى من وراء القصد والهادى إلى سواء السبيل.

فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر
أ .د /أحمد محمد الطيب
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مقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله ..
وبعد ,
فــإن الســنوات األولــى فــى حيــاة اإلنســان تعــد أساسـاً تُبْنَــى عليــه شــخصيته ،ففيها تتشــكل العــادات واالجتاهات،
وتنمــو امليــول واالهتمامــاتَ ،ك َميــل الشــخص للبنــاء أو جنوحــه إلــى الهــدم ،وميلــه إلــى النظــام أو إحــداث
الفوضــى والتخريــب ،وميلــه للحــب أو الكراهيــة ،كمــا أنهــا أســاس لتعلــم أمنــاط الســلوك الضروريــة التــى
تكفــل لــه االلتــزام بأخالقيــات املجتمــع ،ومســايرة املعاييــر االجتماعيــة ،وقواعــد الضبــط االجتماعــى ،والتفاعــل
االجتماعــى الســليم ،والعالقــات الناجحــة مــع اآلخريــن ،كل هــذا وغيــره يتشــكل فــى الســنوات األولــى ،لــذا كان
مــن الواجــب االهتمــام بتلــك الفتــرة ،ألنــه إذا صلــح األســاس صلــح البنــاء.
ولذلــك جنــد ســبقاً للشــريعة اإلســامية احملكمــة مــع ضوابــط إميانيــة وأخالقيــة تضمــن اإلخــاص فــى التنفيــذ.
فقــد عنيــت الشــريعة اإلســامية بالطفولــة وهــى فــى مرحلــة مــا قبــل الــوالدة .فنجدهــا حتــث األم علــى احلفــاظ
علــى جنينهــا والتحــرز مــن إســقاطه ،وللجنــن احلــق فــى أن ال يتعــرض بواســطة أمــه ألى نــوع مــن األضــرار،
كتعرضــه لقلــة الغــذاء الــذى يجــب أن يوفــر لــه بشــكل صحــى ،ألن مــن الواجــب الشــرعى أن ال يفعــل اإلنســان
أى شــىء يــؤدى إلــى اإلضــرار بــه أو بغيــره ،قــال  ﴿ :ال ضــرر وال ضــرار ﴾((( .وقــد أبــاح اإلســام للمــرأة
احلامــل اإلفطــار فــى رمضــان إذا خافــت علــى جنينهــا مــن تأثيــر الصــوم علــى أن تقضــى األيــام التــى أفطرتهــا
بعــد رمضــان إن اســتطاعت ذلــك ،فــإذا لــم تســتطع أطعمــت عــن كل يــوم أفطرتــه مســكيناً ،ويتحــول اإلفطــار مــن
حــق إلــى واجــب إذا أخبرهــا الطبيــب الثقــة العــدل أن الصيــام ســيضر باجلنــن ضــرراً يقيني ـاً ،كمــا جــاء فــى
احلديــث الشــريف ﴿ :إن اهلل وضــع عــن املســافر الصــوم وشــطر الصــاة وعــن احلبلــى واملرضــع الصــوم ﴾(((.
وفــى موضــع آخــر يرشــد  -صلــى اهلل عليــه وســلم  -إلــى اســتحباب قبــول الرخصــة ﴿ :إن اهلل يحــب أن تؤتــى
رخصــه كمــا يحــب أن تؤتــى عزائمــه ﴾(((.
واالســتقبال الطيــب لألطفــال وهــم قادمــون للحيــاة ينبغــى أن يكــون دون تفرقــة بــن ذكــر وأنثــى ،ومــن هنــا كان
إنــكار القــرآن الكــرمي علــى أولئــك الذيــن احتفــوا بالذكــور بينمــا اســتقبلوا اإلنــاث محزونــن كارهــن ،كمــا أشــار
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أخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب األحكام باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره  784/2ح  .234عن عبادة بن الصامت.
أخرجه الترمذى فى سننه ،كتاب الصيام ،باب :ما جاء فى الرخصة فى اإلفطار للحبلى واملرضع  85/3ح  715عن أنس وحسنه
الترمــذى.
أخرجه اإلمام أحمد فى مسنده  108/2عن ابن عمر رضى اهلل عنهما.
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إلــى ذلــك قــول اهلل تعالــىَ ﴿ :و ِإ َذا بُ ِّشـــ َر أَ َح ُد ُهـ ْم ب ْ
ِالُنْثَــى َظـ َّـل َو ْج ُهـ ُه ُم ْسـ َو ًّدا َو ُهـ َو َك ِظيـ ٌم ( )58يَتَـ َوا َرى مِ ـ َن الْ َقـ ْو ِم
اب أَ َل َســا َء َمــا يَ ْح ُك ُمــو َن (.(((﴾ )59
ي ِسـ ُك ُه َعلَــى ُهـ ٍ
ـون أَ ْم يَ ُد ُّسـ ُه فــى التُّـ َر ِ
مِ ـ ْن ُســوءِ َمــا بُ ِّشـ َر ِبــهِ أَ ُ ْ
وإذا نظرنــا إلــى املبــادئ العامــة فــى ســائر املواثيــق الدوليــة التــى تعنــى باألطفــال وجدناهــا ال تخــرج
فــى إطارهــا العــام عــن بعــض مــا تضمنتــه املبــادئ الشــرعية حلمايــة الطفولــة منــذ أربعــة عشــر قرنــاً
والتــى متيــزت عنهــا بالضمانــة التلقائيــة للتطبيــق .فــإن كانــت املبــادئ العامليــة قــد نــادت بحــق جميــع
األطفــال فــى التمتــع باحلقــوق دون متييــز ،فقــد نصــت الشــريعة اإلســامية علــى ذلــك بالتوجيــه
َّــاس ِإ َّنــا َخل َ ْقنَا ُكــ ْم مِ ــ ْن َذ َك ٍــر َوأُنْثَــى َو َج َعلْنَا ُكــ ْم ُشــ ُعو ًبا
القرآنــى والنبــوى ،يقــول اهلل تعالــى ﴿ :يَــا أَيُّ َهــا الن ُ
هلل أَتْ َقا ُكــم إ َِّن َ
َو َق َبائِــ َل ِلتَ َعا َر ُفــوا إ َِّن أَ ْك َر َم ُكــ ْم ِعنْــ َد ا ِ
اهلل َعلِيــ ٌم َخبِيــ ٌر ( ، (((﴾ )13وقولــه تعالــى أيضــاً:
ْ
﴿ إ َّ َ
ِنــا ْالُؤْمِ نُــو َن ِإخْ ــ َوةٌ  ،(((﴾ )10(....كمــا جعلــت املســاواة مبــدأ عامــاً للدولــة اإلســامية ال فضــل فيهــا
إال لألتقــى فــا مفاضلــة ملســلم علــى ذمــى ،وال عــداوة حتــول دون حتقيــق العــدل ،يقــول اهلل تعالــى:
اعدِ لُوا ُه َو أَ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى .(((﴾ )8( ....
﴿ َ ....و َل يَ ْج ِر َم َّن ُك ْم َشنَآ ُن َق ْو ٍم َعلَى أَ َّل تَ ْعدِ لُوا ْ
واإلســام فــى جوهــره وفــى نصوصــه وتشــريعاته يوفــر بيئــة حاميــة لألطفــال ،قــال  ﴿ :إن اهلل ســائل كل راع
عمــا اســترعاه حفــظ أم ضيــع ﴾((( .ومفهــوم حمايــة الطفــل ال يتحقــق إال مــن خــال التصــدى ألشــكال اإلســاءة
والعنــف واالســتغالل التــى حتــرم الطفــل -أو تهــدد بحرمانــه -مــن أى مــن حقوقــه األساســية فــى احلصــول
علــى الرعايــة الوالديــة الكافيــة حتــى فــى اختيــار اســم جميــل لــه واحلصــول علــى التعليــم واخلدمــات الصحيــة
واالســتمتاع باللعــب والترفيــه والتعبيــر بحريــة عمــا يجــول فــى نفســه.
والشــريعة اإلســامية حتــرم أى عــدوان علــى اجلســم اإلنســانى ،وهــو حتــرمي عــام يشــمل القتــل واالعتــداء
بالضــرب واإليــذاء البدنــى أو عــن طريــق اجلنــس ،قــال اهلل تعالــى ﴿ َ ...مـ ْن َقتَـ َل نَف ًْســا ِب َغيْـ ِـر نَ ْفـ ٍـس أَ ْو َف َسـ ٍـاد ِف
اهــا َف َك َأ َّ َ
ض َف َك َأ َّ َ
ـاس َجمِ ي ًعــا .(((﴾ )32(...
ْالَ ْر ِ
ـاس َجمِ ي ًعــا َو َم ـ ْن أَ ْحيَ َ
نــا أَ ْحيَــا ال َّنـ َ
نــا َقتَ ـ َل ال َّنـ َ
إن االعتــداء اجلنســى علــى األطفــال لــه أضــرار جســيمة وكثيــرا مــا يترتــب عليــه فقــدان الطفــل حلياتــه ،كمــا
أن ذلــك قــد يحــدث الحقــا وبفعــل املقربــن مــن األســرة  -خاصــة فــى حالــة اإلنــاث ،بنــا ًء علــى منطــق مغلــوط
و ظالــم يوجــه اللــوم كلــه للضحيــة بــدال مــن تقــدمي العــون واملســاندة املطلوبــة فــى مثــل هــذه الظــروف ،ويقتــص
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منهــا ال مــن اجلانــى عليهــا ،خاصــة فــى احلــاالت التــى ينتــج عنهــا احلمــل .وال شــك أن هــذا ظلـ ٌم ب ِّيـــن واضــح
للطفــل ،واهلل تعالــى يأبــى الظلــم ويأمــر بالعــدل إذ يقــول اهلل تعالــى ﴿ :إ َِّن َ
اهلل يَ ْأ ُم ُر ُكـ ْم أَ ْن تُـ َؤ ُّدوا ْالَ َمانَـ ِ
ـات ِإلَــى
اهلل نِعِ مــا يَعِ ُظ ُكـم ِبــهِ إ َِّن َ
ت ُكمــوا بِالْعـ ْدلِ إ َِّن َ
اهلل َكا َن َســمِ ي ًعا بَ ِصيـ ًرا (.(((﴾ )58
ـن ال َّنـ ِ
أَ ْه ِل َهــا َو ِإ َذا َح َك ْمتُـ ْم بَـ ْ َ
َ
َّ
ـاس أَ ْن َ ْ ُ
ْ
إن األضــرار الصحيــة واالجتماعيــة الوخيمــة لــزواج األطفــال تضــع علــى عاتــق الوالديــن مســئولية كبيــرة فــى
هــذا الصــدد لتجنيــب أطفالهــم مغبــة هــذه العواقــب إذ يقــول اهلل تعالــىَ ﴿ :وأَنْفِ ُقــوا فــى َس ـبِيلِ ا ِ
هلل َو َل تُل ْ ُقــوا
َ
ـب ْ ُ ْ
ني (.(((﴾ )195
ال ِس ـ ِن َ
ِب َأيْدِ ي ُك ـ ْم ِإلَــى ال َّت ْهل ُ َكــةِ َوأَ ْح ِس ـنُوا إ َِّن اهلل يُ ِحـ ُّ
وعلـى خلاف مـا هـو شـائع ،فإننـا لـم جنـد فـى الشـريعة اإلسلامية حتديـداً لسـن الـزواج ولكـن وجدنـا معيـاراً
ال يتغيـر أال وهـو إينـاس الرشـد ،يقـول اهلل تعالـىَ ﴿ :وابْتَلُـوا الْ َيتَا َمـى َحتَّـى ِإ َذا بَلَغُـوا ال ِّنـ َكا َح َفـ ِإ ْن آنَ ْسـتُ ْم
ِسـ َرا ًفا َوبِـ َدا ًرا أَ ْن يَ ْكبَـ ُروا َو َمـ ْن َكا َن َغ ِن ًّيـا َفلْيَ ْسـتَ ْعفِ ْف َو َمـ ْن
مِ نْ ُهـ ْم ُر ْشـ ًدا َفا ْد َف ُعـوا ِإلَيْهِ ـ ْم أَ ْم َوالَ ُهـ ْم َو َل تَ ْأ ُكل ُ َ
وهـا إ ْ
َكا َن َفقِ يـ ًرا َفل ْ َيـ ْأ ُك ْل ب ْ
وف َفـ ِإ َذا َد َف ْعتُـ ْم ِإلَيْهِ ـ ْم أَ ْم َوالَ ُهـ ْم َف َأ ْشـهِ ُدوا َعلَيْهِ ـ ْم َو َك َفـى بِـا ِ
ِال َ ْعـ ُر ِ
هلل َح ِسـي ًبا (،(((﴾ )6
فهنـاك فـرق بين البلـوغ واالكتمـال والتهيـؤ اجلسـدى ،وبين الصالحيـة والرشـد إلدارة شـئون احليـاة ،األمر الذى
يتفـق ومـا حتتاجـه التكاليـف املطلوبـة مـن الزوجين مـن بصيـرة وتعقـل ،و يتعـارض منطقياً مـع زواج األطفال.
إن تشغيل األطفال فى األعمال الشاقة واخلطرة يدخل فى إطار إيقاع املشقة والضرر بهم ،حتى وإن كان بدون قصد
أو عن جهل بالعواقب املترتبة عليه .وإذا قلنا – كما بني الشرع – إن الضرر ممنوع  ،فإن تكليف الطفل بالعمل الشاق
عليه ال يجوز شرعاً  ،بل إننا جند أن نصوص الشرع كلفت اإلنسان بالتكاليـف التى ال يشق على النفس أداؤها  ،يبني
هذا ويوضحه قول اهلل  -ع ّز وجـ ّلَ .... ﴿ :و َما َج َع َل َعلَيْ ُك ْم فى الدِّينِ مِ ْن َح َر ٍج  ،(((﴾ )78( ....وقوله سبحانـــه وتعالى:
﴿  ....يُ ِري ُد اهلل ِب ُك ُم الْيُ ْس َر َو َل يُ ِري ُد ِب ُك ُم الْ ُع ْس َر  ،(((﴾ )185( ....وصدق اهلل العظيـمَ ﴿ :ل يُ َكلِّ ُ
ف اهلل نَف ًْسا
إ َِّل ُو ْس َع َها َ ،(((﴾ )286( ....وإذا كان اهلل  -ع ّز وج ّل  -قد رفع املشقة فى أحكامه فإن هذا يفيد أن البشر
ممنوعون من إيقاع املشقة بعضهم على بعض ،وإذا كانت املشقة ممنوعة فى جانب الكبار فإنها ممنوعة فى
جانب الصغار من باب أولى.
هــذه هــى مبــادئ اإلســام الســمحاء وقــد أوضحهــا هــذا الكتــاب الــذى بــن أيديكــم جليــا ،وندعــو اهلل أن ينفــع
بــه عمــوم املســلمني لضمــان حمايــة األطفــال ومنوهــم.
1
2
3
4
5
6

سورة النساء – اآلية .58
سورة البقرة – اآلية .195
سورة النساء – اآلية .6
سورة احلج – من اآلية .78
سورة البقرة – من اآلية .185
سورة البقرة – من اآلية .286

14
وهــذا الكتــاب الــذى يقدمــه املركــز الدولــى اإلســامى للدراســات والبحــوث الســكانية عمــل عظيــم ،وفيــه جهــد
كبيــر ،وقــد شــارك فــى إعــداده نخبــة متميــزة مــن علمــاء جامعــة األزهــر املتخصصــن ،فاســتعرضوا أهــم مظاهــر
العنــف واملمارســات الضــارة ضــد األطفــال ،وب َينــوا وســائل مواجهتهــا وطــرق الوقايــة منهــا قبــل وقوعهــا ،وذلــك
مــن منظــور إســامى.
واألمــل كبيــر فــى أن يســهم هــذا الكتــاب فــى إيقــاظ الوعــى بضــرورة االلتــزام بالتشــريعات اإلســامية فــى تربيــة
األطفــال وحمايــة حقوقهــم ،وترســيخ اإلميــان بأهميــة قضيــة العنــف الــذى ميــارس ضدهــم وبالعمــل اجلــاد
املخلــص مــن أجلهــا ،وتفنيــد األطــر الثقافيــة التــى تدعمهــا ،وتعظيــم اإلحســاس بخطــورة مــا يترتــب عليهــا مــن
آثــار ،وتلــك مهمــة املجتمــع بأســره :قادتــه وهيئاتــه التشــريعية والتنفيذيــة ومنظماتــه املدنيــة مــع رجــال الدعــوة
اإلســامية ورجــال الفكــر والتربيــة واإلعــام.
وفقنا اهلل جميعا ملا يحبه ويرضاه،،،

رئيس جامعة األزهر السابق
األستاذ الدكتور أسامة محمد العبد
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تقديم الكتاب
إن اإلســام ليــس دينــا فحســب ،وإمنــا هــو ديــن ودنيــا ،ولــم يبعــث اهلل  -ســبحانه وتعالــى  -رســوله  ليكــون
داعيــا لديــن جديــد يخــرج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور فحســب؛ وإمنــا بعثــه ليكــون داعيــا لدنيــا جديــدة تصوغ
احليــاة صياغــة جديــدة مــن شــتى جوانبهــا ،ولــم يكــن هــدف اإلســام تنظيــم مــا بــن اإلنســان وربــه فحســب؛
وإمنــا كان أيضــا إصــاح مــا بينــه وبــن نفســه و مــا بينــه وبــن النــاس جميعــا ،ولــم تكــن رســالة محمــد  العمــل
لآلخــرة وحدهــا وإمنــا كانــت رســالته العمــل للدنيــا أيضــا :
﴿ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ،واعمل آلخرتك كأنك متوت غدا ﴾

(((

وقــوام احليــاة األســرة ،وصــاح األســرة صــاح احليــاة كلهــا ،وال يقــوم صــاح األســرة إال علــى صــاح أركانهــا
الثالثــة  :األب واألم واألبنــاء ،ويتــراءى األبنــاء بــن هــذه األركان الثالثــة وكأنهــم الربــاط الــذى يربــط بينهــم
جميعــا ،ومــن هنــا تأتــى أهميــة األطفــال ،فأطفــال اليــوم هــم شــباب الغــد وعمــاد املجتمــع وقــادة املســتقبل.
وق ــد ح ــث اإلس ــام عل ــى إحس ــان تربي ــة الطف ــل ورعايت ــه واالبتع ــاد ب ــه ع ــن كل م ــا يؤث ــر ف ــى حالت ــه الصحي ــة
والنفس ــية واالجتماعي ــة حي ــث إن األطف ــال هب ــة وعط ــاء م ــن اهلل – ع ـ ّز وج ـ ّل – وأمان ــة ف ــى أعن ــاق األبوي ــن
ـاس َو ْ ِ
ال َجــا َرةُ
واملجتمــع والدولــة ،قــال تعالــى ﴿ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّلذِ ي ـ َن آ َمنُــوا ُقــوا أَنْف َُس ـ ُك ْم َوأَ ْهلِي ُك ـ ْم نَــا ًرا َو ُقو ُد َهــا ال َّنـ ُ
َعلَي َهــا َم َل ِئ َكـ ٌة ِغـ َـا ٌظ ِشـ َدا ٌد َل يَعصــو َن َ
اهلل َمــا أَ َم َر ُهـ ْم َويَ ْف َعل ُــو َن َمــا يُ ْؤ َمـ ُرو َن ( ،(((﴾ )6ويقــول الرســول  :
ْ ُ
ْ
(((
﴿ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتــــه ﴾ .
وحــدد اإلســام القواعــد التــى تكفــل للطفــل حقوقــه املشــروعة فــى أســرته ومجتمعــه وبــن أقرانــه ،وهــذه
القواعــد تؤكــد علــى التربيــة الســليمة وتعليمــه مبــادئ العلــم واألخــاق واحلمايــة مــن كل أشــكال العنــف والتمييــز
التــى تؤثــر ســلبا علــى ســلوكه وصحتــه.

 1أورده الهيثمى فى بغية احلارث عن زوائد مسند احلارث بن أبى أسامة983/2 ،ح  1093ط ،مركز خدمة السنة والسيرة ،الطبعة
األولــى 1413هـــ 1992م.
 2سورة التحرمي – اآلية .6
 3أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب اجلمعة – باب :اجلمعة فى القرى واملدن ،ج 2ص 380ح.893
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ولإلســام فــى تشــريعاته وقوانينــه الفقهيــة اهتمــام خــاص ومتميــز بالطفــل والطفولــة ،وكمــا يقــول فضيلــة اإلمــام
األكبــر الدكتــور /أحمــد الطيــب فــى مقدمــة كتــاب ( األطفــال فــى اإلســام ) الــذى أصــدره املركــز فــى عــام 2005
بالتعــاون مع يونيســف:
‘‘ إن قضيـة الطفولـة تشـكل أحـد أهـم املقاصـد الكبـرى فـى التشـريع اإلسلامى((( حيـث تقع قضيـة الطفولة فى
قلـب املقصـد األول وهـو ( حفـظ النسـل ) ’’ ،وكمـا قـال فضيلتـه ‘‘ :التشـريعات الفقهيـة الصارمـة تتولـى الطفـل
منـذ مراحلـه األولـى فـى رحـم أمـه وإلـى أن يبلـغ سـن الرشـد مـرورا مبرحلة احلمل والـوالدة والرضاعـة والفطام
ومرحلـة املالطفـة وفتـرة التأديـب والتهذيـب وفتـرة املصادقـة واملصاحبـة ثـم اعتمـاده على نفسـه بعـد ذلك ’’.
‘‘ وعلــى طــول هــذه املراحــل تصاحــب الطفــل أحــكام التشــريعات التــى شــكلت فقهــا خاصــا بالطفــل تناولــت
نشــأته وحريتــه وحقوقــه علــى األبويــن وعلــى األســرة وعلــى املجتمــع والدولــة وح ّرمــت التفرقــة والتمييــز فــى
املعاملــة بســبب النــوع ’’.
وبالرغـم مـن هـذه التعاليـم الشـرعية والتشـريعات الفقهيـة فـإن العنـف ضـد األطفال ميارس فـى مواقف احلياة
اليوميـة بصـور مختلفـة تتـراوح بين العنـف اللفظـى اليسـير ،والعنـف الظاهـر مثـل الضـرب وإحـداث العاهـة
واالسـتغالل واالجتـار باألطفـال واإلهمـال والصـور املختلفـة النتهـاك اجلسـد حتـى يصـل إلـى سـفك الدمـاء.
إن اإلســام فــى جوهــره وفــى نصوصــه وتشــريعاته يوفــر بيئــة حاميــة لألطفــال ،ومفهــوم حمايــة األطفــال ال
يتحقــق إال مــن خــال التصــدى ألشــكال اإلســاءة والعنــف واالســتغالل التــى حتــرم الطفــل – أو تهــدد بحرمانــه –
مــن أى مــن حقوقــه األساســية فــى احلصــول علــى الرعايــة الوالديــة الكافيــة واحلصــول علــى التعليــم واخلدمــات
الصحيــة واالســتمتاع باللعــب والترفيــه والتعبيــر بحريــة عمــا يجــول بنفســه.
ورعايــة األطفــال وحمايتهــم هــى مســئولية األســرة فــى املقــام األول غيــر أنــه فــى احلــاالت التــى تصبــح فيهــا
األســرة هــى مصــدر اإلســاءة أو االســتغالل أو العنــف فإنــه يجــب علــى املجتمــع ومؤسســات الدولــة التدخــل
حلمايــة هــؤالء األطفــال.
إن التراخــى فــى التصــدى للعنــف األســرى واملجتمعــى املوجــه ضــد األطفــال والتخــاذل فــى حمايــة األطفــال مــن
هــذا العنــف يحمــل فــى طياتــه أخطــارا كثيــرة منهــا:
1 .1أن العــرف املجتمعــى الســائد قــد يقــر  -أو علــى األقــل  -ال يجــد غضاضــة فــى بعــض هــذه املمارســات
العنيفــة ممــا يــؤدى إلــى اســتفحالها وحدوثهــا بصــورة متكــررة.
 1يطلق على املقاصد العليا لإلسالم “الضرورات اخلمس” وهى حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ املال.
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2 .2عــدم قــدرة األطفــال مــن ضحايــا هــذا العنــف علــى إبــاغ املســئولني عــن حمايتهــم عمــا يتعرضــون لــه مــن
عنــف وانتهــاكات يعرضهــم ملزيــد مــن العنــف واملضاعفــات.
3 .3أن اآلثــار الســلبية املترتبــة علــى مثــل هــذه املمارســات غالبــا مــا تكــون غيــر مرئيــة أو محسوســة ويصعــب
اكتشــافها أو قــد ال تظهــر آثارهــا إال علــى املــدى البعيــد.
4 .4يســبب العنــف علــى األطفــال يف أغلــب األحيــان وفــى املــدى البعيــد إحباطــات نفســية وانعــدام الثقــة بالنفــس
وضعــف التحصيــل الدراســى والعــزوف عــن املشــاركة فــى أى نشــاط أســرى أو مجتمعــى أو مدرســى،
وقــد يندفــع األطفــال الذيــن يتعرضــون لهــذا العنــف إلــى طريــق اإلدمــان أو الهــروب أو محاولــة االنتحــار،
وميارســون العنــف فــى مرحلــة الحقــة مــن حياتهــم كنتيجــة لتعرضهــم لــه.
وقــد تعــددت آراء الفقهــاء فــى حتديــد ســن الطفــل ومنهــا الــرأى القائــل بــأن ســن الطفــل يســتمر منــذ والدتــه
إلــى أن يبلــغ ســن الثامنــة عشــرة وهــو الــرأى الــذى اعتمــده الكتــاب ونصــت عليــه املواثيــق واالتفاقــات الدوليــة
املعنيــة باألطفــال.
وفــى هــذا اإلطــار فــإن هــذا الكتــاب يســتعرض بعــض مظاهــر العنــف ضــد األطفــال ،ويبــن وســائل مواجهتهــا
والوقايــة منهــا قبــل وقوعهــا مــن منظــور إســامى فــى احملــاور التاليــة:
1 .1مدخل تعريفى :مظاهر العنف ضد األطفال وحمايتهم وحقوقهم فى اإلسالم
2 .2األشكال املختلفة للعنف ضد األطفال:
أوال :زواج األطفال والزواج القسرى
ثاني ًا :ختان اإلناث /التشويه التناسلى لإلناث
ثالث ًا :التمييز بني األطفال
رابع ًا :عمل األطفال
خامس ًا :اإلساءة اجلنسية لألطفال
سادس ًا :غياب املظلة األسرية وأطفال الشوارع
سابع ًا :العنف فى األسرة ضد األطفال
ثامن ًا :العنف فى املدارس واملؤسسات التربوية
تاسع ًا :استغالل األطفال فى النزاعات املسلحة وغيرها
عاشراً :االجتار باألطفال
حادى عشر :العنف ضد األطفال من خالل التليفزيون واإلنترنت
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ولقــد روعــى فــى الكتابــة عــن احملــاور أن تكــون مختصــرة وميســرة ومدعمــة باألدلــة الشــرعية مــن القــرآن الكــرمي
والســنة النبوية الشــريفة.
وفــى نهايــة الكتــاب ُو ِض َعــت رســائل مختصــرة لــكل محــور يســتنير بهــا الدعــاة وحمــاة حقــوق األطفــال فــى
ندواتهــم ومحاضراتهــم وأحاديثهــم وفــى رســالتهم الدعويــة.
وقــد قــام بكتابــة هــذا الكتــاب نخبــة متميــزة مــن الســادة األســاتذة األفاضــل علمــاء جامعــة األزهــر الشــريف
وراجعتــه جلنــة صياغــة مــن كبــار املتخصصــن فــى العالــم اإلســامى.
وهــذا الكتــاب وضــع أساســا الســتخدامه بواســطة قطاعــات عريضــة مهتمــة بقضيــة الطفــل تشــمل علمــاء الديــن
واألئمــة الذيــن يقومــون بالدعــوة حلمايــة ورعايــة الطفــل ،ومقدمــى اخلدمــات الصحيــة والهيئــات واملنظمــات
احلكوميــة وغيــر احلكوميــة العاملــة فــى مجــاالت الطفولــة ،وصانعــى السياســات وواضعــى البرامــج اخلاصــة
بالطفولــة ،والهيئــات الدوليــة العاملــة فــى مجــال الطفولــة واخلبــراء واملهتمــن مبجــال الطفولــة فــى العالــم
اإلســامى.
وسيجدون فيه ما يعينهم على أداء رسالتهم فى رعاية األطفال وحمايتهم من العنف.
وفـق اهلل اجلميع ملا فيه اخلير ..

مدير املركز ومقرر الكتاب
أ.د /جمال الدين إبراهيم أبو السرور
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مدخل تعريفى
مظاهر العنف ضد األطفال وحمايتهم وحقوقهم فى اإلسالم
األســر فــى حقيقتهــا هــى وحــدات بنــاء املجتمــع ،وال شــك أنــه إذا كانــت الوحــدات التــى يتكــون منهــا أى بنــاء قويــة
متماســكة فــإن ذلــك ينعكــس علــى البنــاء نفســه بالقوة والتماســك.
وألن الطفــل يعــد نــواة لألســرة نظمــت النصــوص الشــرعية حقــوق الطفــل وعالقتــه بأفــراد املجتمــع علــى أســاس
مــن الرأفــة والرحمــة واملــودة والرعايــة.
والطفــل فــى اللغــة :املولــود أو الصغيــر مــن كل شــىء(((؛ وعر ًفــا هــو الصغيــر مــن النــاس؛ قــال اهلل
تعالــى .... ﴿ :أَوِ ِّ
الط ْفــلِ ا َّلذِ يــ َن لَــ ْم يَ ْظ َهــ ُروا َعلَــى َعــ ْو َر ِ
بــن قولــه تعالــى:
ات ال ِّن َســاءِ  ،(((﴾ )31( ....وقــد َّ
ـام َمــا نَ َشــاءُ ِإلَــى أَ َجـ ٍـل ُم َس ـ ًّمى ثُ ـ َّم نُخْ ِر ُج ُك ـ ْم ِط ْفـ ًـا ثُ ـ َّم ِلتَبْل ُ ُغــوا أَ ُشـ َّـد ُك ْم ،(((﴾ )5( ....
﴿ َ ....ونُقِ ـ ُّر فِ ــى ْالَ ْر َحـ ِ
مرحلــة الطفولــة التــى تلــى اســتقرار اجلنــن فــى الرحــم وانفصالــه منــه بالــوالدة إلــى أن يبلــغ الطفــل احللــم وســن
التكليــف ،قــال القرطبــى فــى تفســير اآليــة  « :املعنــى ثــم نخــرج كل واحــد منكــم طفــا ،والطفــل يطلــق مــن وقــت
انفصــال الولــد إلــى البلــوغ »((( ،وقــد قــررت النُظــم احلديثــة أن هــذه املرحلــة تســتمر إلــى بلوغــه ثمانــى عشــرة
ســنة.
واجلميــع يــدرك أن الطفولــة لهــا أهميــة عظمــى؛ فهــى أســاس تكويــن حيــاة اإلنســان ومســتقبله ،وهــى
فتــرة بنــاء متكامــل؛ تنتفــع بالتوجيــه وتســتجيب لعوامــل التأثيــر احمليطــة ،وعلــى الرغــم مــن اهتمــام
دول العالــم بالطفــل وتعــدد مؤسســات الدولــة احلديثــة القائمــة علــى رعايتــه إال أن الطفــل يعانــى فــى
كثيــر مــن دول العالــم مــن األذى البدنــى والنفســي؛ بحيــث أصبحــت هــذه املعانــاة ظاهــرة عامليــة؛ يختلــف
حجمهــا مــن دولــة إلــى أخــرى ،وتؤثــر عــدة أســباب فــى نشــأتها ،وهــذه الظاهــرة جديــرة باملعاجلــة ألنهــا
تتعلــق مبســتقبل اإلنســانية املتمثــل فــى هــؤالء األطفــال الذيــن ســيكونون رجــال الغــد ونســاءه ،وســوف
نتحــدث هنــا عــن حمايــة األطفــال مــن مظاهــر العنــف املختلفــة وعنايــة اإلســام بذلــك ومــا شــرعه مــن تدابيــر
وأدوات للقضــاء علــى هــذه املظاهــر.
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انظر :لسان العرب ،)401 /11( ،مادة (طفل) ،ط .دار صادر -بيروت ،الطبعة األولى ،والقاموس احمليط ،ص  ،1326مادة (طفل)،
ط .مؤسســة الرســالة -بيــروت.
سورة النور -من اآلية .31
سورة احلج  -من اآلية .5
تفسير القرطبى ،)272 /5( ،ط .دار الشعب -القاهرة.
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عناية اإلسالم بالطفل وتقريره لحقوقه:

إن نظــرة اإلســام للطفــل تنبــع مــن نظرتــه لإلنســان علــى أنــه مخلــوق مكلــف مهمتــه اخلالفــة فــى األرض ،وهــو
عامــل رئيســى ومهــم فــى نظــام الكــون(((؛ فهــذه املكانــة الرفيعــة لإلنســان جعلــت اإلســام يهتــم بــه فــى جميــع
مراحــل منــوه ،ويُ َعـ ُّد االهتمــام باإلنســان فــى كل مراحــل حياتــه وعمــره مــن املعالــم والســمات البــارزة فــى أحــكام
اإلســام وتشــريعاته ونظمــه.
وقــد أولــى اإلســام عنايــة خاصــة باإلنســان فــى مرحلــة الطفولــة؛ تلــك املرحلــة التــى تعــد مبثابــة األســاس ملــا
يليهــا مــن مراحــل وأطــوار ،ألن الطفولــة هــى مرحلــة اإلنشــاء والتأســيس لإلنســان ،لــذا جنــد اإلســام قــد اهتــم
بهــذه املرحلــة واعتنــى بجميــع فتراتهــا ؛ بــل مبــا قبلهــا ،فاهتــم بالطفــل جنينــا ورضي ًعــا وصب ًّيــا غيــر مميــز وصب ًّيــا
ممي ًز ا.
وقــد أحــاط التشــريع اإلســامى الطفــل جســد ًّيا ونفســ ًّيا ومال ًّيــا وتعليم ًّيــا وتربو ًّيــا بأفضــل صــور الرعايــة
واحملافظــة عليــه؛ فمــن كفالــة التشــريع اإلســامى حلقــوق الطفــل اجلســدية أنــه َج َعــل الرضاعــة ح ًّقــا للولــد
ـن
ـن َكامِ لَـ ْ ِ
ات يُ ْر ِض ْعـ َن أَ ْو َل َد ُهـ َّـن َح ْولَـ ْ ِ
علــى أمــه فأمرهــا الشــرع الشــريف بالرضــاع فــى قولــه تعالــىَ ﴿ :والْ َوا ِلـ َد ُ
ِلَـ ْن أَ َرا َد أَ ْن يُ ِتـ َّم ال َّر َ
وج َعــل للرضاعــة نفقــة واجبــة علــى والــد الطفــل املولــود فقــال تعالــى:
ض َ
اعـ َة َ ،(((﴾ )233( ....
ــن َوكِ ْســ َوتُ ُه َّن ب ْ
ِال َ ْعــ ُروف  ،(((﴾ )233( ....وهنــاك صــور كثيــرة مــن التشــريعات
﴿ َ ....و َعلَــى ْال َ ْولُــودِ لَــ ُه رِ ْز ُق ُه َّ
واألحــكام التــى جــاء بهــا الشــرع الشــريف فيمــا يحق ـ ُق احلفــاظ علــى احلقــوق اجلســدية للطفــل.
وأ ّمــا كفالــة االحتياجــات النفســية للطفــل فقــد قــدم التشــريع اإلســامى النمــوذج األكمــل فــى رعايتهــا ،ومــن
أمثلــة ذلــك مــا روى مــن أحاديــث فــى تقبيــل األوالد حتــى أفــرد علمــاء الســن واملصنفــات احلديثيــة املصنفــة
علــى األبــواب أبوا ًبــا لهــذا املعنــى؛ مثــل «بــاب رحمــة األوالد ومالطفتهــم ومعانقتهــم» مــن صحيــح البخــارى
فــى كتــاب األدب ،ومــن هــذا حديــث تقبيــل رســول اهلل  احلســن بــن علــى وعنــده األقــرع بــن حابــس
جالســا ،فقــال األقــرع :إن لــى عشــرة مــن الولــد مــا قبلــت منهــم أح ـ ًدا ،فنظــر إليــه رســول اهلل  ،
التميمــى
ً
(((
ثــم قــال ﴿ :مــن ال يَرحــم ال يُرحــم ﴾  ،ومــن املعلــوم أن تقبيــل األطفــال لــه أثــره العظيــم فــى نفوســهم؛ ولــذا
فعلــه النبــى  وأرشــد إليــه.
1
2
3
4
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وأمــا كفالــة حقــوق الطفــل املاليــة فقــد أعطــى الشــرع الشــريف الطفــل حقــه فــى التملــك منــذ كان جنينـاً  ،وجعــل
وصي ُكـ ُم اهلل ِف أَ ْو َلدِ ُكـ ْم ل َّ
لــه ذمــة خاصــة تقبــل التملــك ،وأثبــت حــق األطفــال فــى امليــراث فقــال تعالــى ﴿ :يُ ِ
ِلذ َكـ ِـر
مِ ثْـ ُل َحـ ِّ
صـ ُ
ـت َو ِ
ـف َو ِلَبَ َويْــهِ ِلـ ُك ِّل
ِســا ًء َفـ ْو َق اثْنَتَـ ْ ِ
ـظ ْالُنْثَ َيـ ْ ِ
ـن َفل َ ُهـ َّـن ثُلُثَــا َمــا تَـ َر َك َو ِإ ْن َكانَـ ْ
احـ َد ًة َفل َ َهــا ال ِّن ْ
ـن َفـ ِإ ْن ُكـ َّـن ن َ
مــا تَـ َر َك ِإ ْن َكا َن لَـ ُه َولَـ ٌد َفـ ِإ ْن لَـ ْم يَ ُكـ ْن لَـ ُه َولَـ ٌد َو َورِ ثَـ ُه أَبَـ َواهُ َف ِ ُ
َو ِ
ل ِّمــهِ الثُّلُــثُ َفـ ِإ ْن َكا َن لَـ ُه ِإخْ ـ َوةٌ
س ِ َّ
احـ ٍـد مِ نْ ُه َمــا ُّ
السـ ُد ُ
َف ِ ُ
س مِ ـ ْن بَ ْعــدِ َو ِص َّيـ ٍـة يُ ِ
وصــي ِب َهــا أَ ْو َديْـ ٍـن آبَا ُؤ ُك ـ ْم َوأَبْنَا ُؤ ُك ـ ْم َل تَـ ْد ُرو َن أَيُّ ُه ـ ْم أَ ْق ـ َر ُب لَ ُك ـ ْم نَ ْف ًعــا َف ِر َ
يض ـ ًة
ل ِّ ِمــه ُّ
الس ـ ُد ُ
هلل إ َِّن َ
مِ ـ َن ا ِ
اهلل َكا َن َعلِي ًمــا َحكِ ي ًمــا (.(((﴾ )11
وأمــا احلقــوق التربويــة للطفــل فهــى ثابتــة فــى الشــرع الشــريف؛ فللطفــل احلــق مــن قِ بَــلِ والديــه أو غيرهــم مــن
املســئولني عنــه فــى تربيــة مســتقيمة تتمشــى مــع مصاحلــه وإمكاناتــه وقدراتــه ،وجعــل الشــرع الشــريف للطفــل
ح ًّقــا علــى مؤسســات املجتمــع ،ومنهــا الدولــة ،فــى العمــل علــى احملافظــة علــى حقوقــه التربويــة بأمــر الشــرع
ألوليــاء األمــر فــى األمــة مبنــع إشــاعة الفاحشــة فــى الذيــن آمنــوا ،وذلــك ليســاعد فــى بنــاء املجتمــع األخالقــى
الســليم.
وكذلــك جعــل مــن أُولَيَــات التربيــة تعليــم الطفــل وتدريبــه علــى عبــادة اهلل وحــده وعلــى طاعتــه ،وتأديبــه مبــكارم
األخــاق الشــخصية واالجتماعيــة.
وأمــا كفالــة حقوقــه التعليميــة والتربويــة فاإلســام كمــا هــو معــروف ديــن علــم منــذ حلظــة ظهــوره ،ولقــد كانــت
احلقــوق التعليميــة مكفولــة لــكل أفــراد املجتمــع املســلم ومــن بينهــم األطفــال؛ بــل كانــت هنــاك أوامــر مباشــرة
صريحــة بتعليــم األطفــال؛ مثــل قولــه  ﴿ :علمــوا أوالدكــم وأهاليكــم القــرآن ﴾(((.
وممــا ســبق ذكــره يعلــم أن اإلســام اتصــف فــى تشــريعاته وأحكامــه املتعلقــة بحقــوق الطفــل بشــمول كل جوانــب
حياتــه اجلســدية والنفســية واملاليــة والتعليميــة والتربويــة.

2

مظاهر العنف ضد األطفال:

إن العنــف ضــد األطفــال ميــارس فــى كل مــكان وفــى كل املجتمعــات بشــكل أو بآخــر ،وبينمــا تظــل بعــض أعمــال
العنــف غيــر متوقعــة ؛ فــإن العنــف ضــد األطفــال قــد ميــارس مــن قِ َبــل أفــراد يعرفونهــم ويثقــون فيهــم كاآلبــاء أو
األمهــات أو األصدقــاء أو املدرســن.

 1سورة النساء – اآلية .11
 2مصنف ابن أبى شيبة ،)131 /6( ،ط .مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة األولى1409 ،هـ.
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وتتعــدد مظاهــر العنــف ضــد األطفــال ،ومــع تفــاوت آثــار هــذه املظاهــر إال أن العواقــب عليهــم وعلــى املجتمــع
كلــه فــى معظــم األحيــان تكــون خطيــرة وضــارة.
وقــد ب َّينــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل التصرفــات التــى تعــد عن ًفــا ضــد األطفــال؛ فقــد نصــت علــى أنــه يشــمل كافــة
مظاهــر العنــف أو الضــرر أو اإلســاءة البدنيــة أو العقليــة أو املعاملــة املنطويــة علــى إهمــال أو إســاءة املعاملــة أو
االســتغالل مبــا فــى ذلــك اإلســاءة اجلنســية.
وع َّرفــت معظــم القوانــن العنــف بأنــه« :كل فعــل ظاهــر أو مســتتر ،مباشــر أو غيــر مباشــر ،مــادى أو معنــوى،
َ
وجــه إلحلــاق األذى بالــذات أو بآخــر أو جماعــة أو ملكيــة واحــد منهــم ،وهــذا الفعــل مخالــف للقانــون ،ويُعــرض
ُم َّ
مرتكبــه للوقــوع حتــت طائلــة القانــون لتطبيــق العقوبــة عليــه».
وللعنف ضد األطفال مظاهر عديدة؛ ولكن ميكن تصنيفها إلى ثالثة أنواع رئيســية:

أوال :العنف الجسدى:
االعتــداء أو الضــرر أو األذى اجلســدى هــو أى اعتــداء يُلحــق األذى بجســم الطفــل ســواء باســتخدام اليــد أو بأيــة
وســيلة أخــرى ،ويحــدث علــى أثــر ذلــك رضــوض أو كســور أو خــدوش أو حــروق أو جــروح ،وقــد يصــل األمــر فــى
االعتــداء اجلســدى إلــى اخلنــق أو القتــل ،وهــو يشــمل الضــرب والرفــس واخلــض وجــر الشــعر والعــض والقــرص
وغيــر ذلــك مــن االعتداءات ســواء تركــت آثــا ًرا علــى جســم الطفــل أم لــم تتــرك ،وأســوأ أشــكال هــذا النــوع هــو
االعتــداء اجلنســى.

ثانيا :العنف النفسى:
ً
االعتــداء أو األذى النفســى هــو إحلــاق الضــرر العاطفــى واالجتماعــى بالطفــل ،وذلــك مــن خــال ممارســة
ســلوك ضــده يشــكل تهديـ ًدا لصحتــه النفســية؛ مبــا يــؤدى إلــى قصــور فــى منــو الشــخصية لديــه واضطــراب فــى
عالقاتــه االجتماعيــة باآلخريــن ،وهــو أى تصــرف ينتــج عنــه تشــويه لنفســية الطفــل أو منــوه االجتماعــى.
والعنف النفسى قد يكون مباش ًرا ميارس عبر تصرفات أو كلمات جارحة تقال للطفل ،ويشمل :الصراخ والشتم
وإطــاق األســماء والصفــات الكريهــة علــى الطفــل واملقارنــة الســلبية بغيــره والتفــوه بجمــل حتــط مــن شــخصيته،
وقــد يكــون غيــر مباشــر نتيجــة مــا يشــاهده مــن املشــاجرات واالعتــداءات التــى تقــع بــن والديــه أو ذوى القربــى.
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ثالثا :اإلهمال:
ً
اإلهمــال منــط ســلوكى ســلبى ناشــئ مــن ضعــف األســرة واملدرســة فــى إشــباع كل مــن االحتياجــات البيولوجيــة؛
مثــل :احلاجــة إلــى املــأكل واملشــرب وامللبــس واملــأوى ،واالحتياجــات النفســية؛ مثــل :احلاجــة إلــى األمــن واألمــان
والرعاية.
ومــن أشــكال هــذا اإلهمــال :إهمــال تقــدمي الرعايــة الصحيــة للطفــل ،واإلخفــاق فــى تقــدمي الغــذاء املناســب
والكافــى وامللبــس واملــأوى ،وعــدم االهتمــام باالحتياجــات التعليميــة والتربويــة للطفــل ممــا يحرمــه مــن حقــه فــى
التعليــم وحقــه فــى تنشــئة اجتماعيــة ســليمة.
وقد انتشرت فى العصر احلديث عدة مظاهر للعنف ضد األطفال ،ومن أكثر هذه املظاهر انتشــا ًرا :

1

عدم العناية بالصحة البدنية للطفل:

إن صحــة الطفــل البدنيــة ال تالقــى الكثيــر مــن العنايــة فــى العديــد مــن البلــدان ،وهــذا يعــد مظهـ ًرا مــن مظاهــر
اإلهمــال الســلوكى الــذى يؤثــر علــى الطفــل فــى مراحــل حياتــه املختلفــة ،ورغــم عنايــة التشــريع اإلســامى بصحــة
الطفــل البدنيــة إال أن كثيـ ًرا مــن البلــدان اإلســامية ال تلتفــت إلــى ذلــك.
لقــد كفــل اإلســام للطفــل حقــه فــى العنايــة بصحتــه البدنيــة حتــى قبــل خروجــه إلــى الدنيــا؛ فقــد أعطــى
اإلســام اجلنــن ح ًّقــا فــى العنايــة بــه وبأمــه ،أمــا العنايــة بــه فقــد منــع كل أذى يصــل ألمــه أثنــاء حملهــا بــه ،فمنــع
إيقــاع العقوبــة عليهــا التــى تــودى بحياتهــا أثنــاء احلمــل ،فقــد أرجــأ رســول اهلل  إقامــة احلــد علــى الغامديــة
ً
حفاظــا علــى اجلنــن أثنــاء حملــه وبعــد والدتــه.
حتــى ولــدت وفطمــت ولدهــا ،ومــا كان ذلــك إال
وقــد أجــاز الفقــه اإلســامى  -رعاي ـ ًة للجنــن وأمــه  -لــأم احلامــل أن تفطــر فــى رمضــان؛ وذلــك حلــرص
اإلســام علــى ســامة اجلنــن وتغذيتــه تغذيــة جيــدة.
ومــن حــق الولــد علــى أمــه بعــد والدتــه أن تقــوم بإرضاعــه مــن حليــب ثديهــا الــذى جعلــه اهلل غــذا ًء كامــا لــه
لذلــك أوجــب اإلســام علــى األم أن ترضــع أوالدهــا ،وزيــادة فــى حــرص اإلســام علــى رضــاع الطفــل شــرع
النفقــة واألجــرة لــأم علــى إرضاعهــا ولدهــا بعــد عــدة الطــاق أو الوفــاة وذلــك تشــجي ًعا للوالــدات علــى إطالــة
فتــرة الرضــاع ،وعلــى املولــود لــه أن يؤجــر لــه مــن يرضعــه إن لــم ترضعــه أمــه.
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واســتمرا ًرا حلــق الطفــل فــى العنايــة بصحتــه البدنيــة رســم الشــرع الشــريف املســئوليات املفروضــة علــى والــده
فأوجــب نفقــة األوالد علــى الوالديــن أو املربــن ليوفــر لــأوالد أول عناصــر التربيــة البدنيــة وهــو توفيــر القــوت،
ويؤكــد هــذا املعنــى قولــه َ ﴿ :ك َفــى ب ْ
ِال َـ ْرءِ ِإثْ ًمــا أَ ْن يُ َ
ـوت ﴾(((.
ض ِّيـ َع َمـ ْن يَ ُقـ ُ
ومن متام النفقة املأمور بها الوالد تهيئة الغذاء املناسب ألوالده واملسكن املالئم والكساء الصالح.
وممــا طلبــه الشــارع مــن الوالديــن احلفــاظ علــى أبنائهــم مــن األخطــار ،ومــن ذلــك جتنيبهــم األمــراض واألوبئــة،
وذلــك مــن خــال تعليمهــم القواعــد الصحيــة العامــة لتصبــح عــادة لديهــم وتكــون مبثابــة الوقايــة لهــم مــن
اإلصابــة باألمــراض ،وكذلــك أمــر بالتــداوى وتعويــد األطفــال الرياضــة ،وهــذا واضــح فــى ســنة رســول اهلل .
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عدم العناية بالصحة النفسية للطفل:

يعــد عــدم العنايــة بصحــة الطفــل النفســية مــن مظاهــر العنــف التــى ال يُلتفــت لهــا فــى كثيــر مــن املجتمعــات ؛
فيظــن كثيــر مــن األفــراد أن كفالتهــم حســن املــأكل وامللبــس واملــأوى كافيـ ًة فــى بنــاء نفســية ســوية للطفــل ،ولذلــك
يقعــون فــى كثيــر مــن التصرفــات التــى تؤثــر علــى صحــة الطفــل النفســية كإهانتــه وتســميته مبــا يكــره ومعاتبتــه
أمــام غيــره ونحــو ذلــك.
وقــد حــرص التشــريع اإلســامى علــى صحــة الطفــل النفســية منــذ والدتــه ،فنــدب رســول اهلل إلــى حتســن
األســماء ،وكان مــن ســننه  تغييــر األســماء الســيئة إلــى أســماء حســنة ،ولقــد جــاء نــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل
مواف ًقــا ملــا دعــا إليــه اإلســام مــن تســمية األوالد بأســماء حســنة وأحقيتهــم فــى ذلــك.
وملــا كان للعــادات التــى يكتســبها الطفــل فــى الصغــر أثــر كبيــر فــى تكويــن أخالقــه وســلوكياته فقــد وجــب علــى
الوالديــن أن يُ َعــ ِّودا أوالدهمــا علــى العــادات احلســنة التــى تكــون ســب ًبا فــى ســعادتهم فــى دنياهــم وآخرتهــم
واســتقرار صحتهــم النفســية.
ومــن املشــاعر النبيلــة التــى أودعهــا اهلل فــى قلــوب اآلبــاء واألمهــات شــعور الرحمــة بــاألوالد والرأفــة بهــم
والعطــف عليهــم ،وهــو شــعور كــرمي لــه أثــره العظيــم فــى تربيــة األوالد وتكوينهــم النفســي؛ ولهــذا جنــد الشــريعة
ـض اآلبــاء واألمهــات عليهــا.
فــى جميــع التشــريعات ترســخ مشــاعر الرأفــة والرحمــة وحتـ ُّ
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ختان اإلناث  /التشويه التناسلى لإلناث:

يظــن كثيــر مــن النــاس أن قضيــة ختــان اإلنــاث قضيــة جديــدة أثيــرت فــى أيامنــا هــذه ،وبعضهــم يدعــى أنهــا قــد
أثيــرت بعــد مؤمتــر الســكان بالقاهــرة ،واألمــر ليــس كذلــك ،فختــان اإلنــاث أثــاره الشــيخ رشــيد رضــا فــى مجلتــه
املنــار فــى ســنة 1904م؛ حيــث ســأل النــاس حينئــذ عــن وجــوب اخلتــان فكتــب حتــت عنــوان« :وجــوب اخلتــان أو
ســنيته» ،قــال ابــن املنــذر« :ليــس فــى اخلتــان خبــر يرجــع إليــه وال ســنة تتبــع».
وفــى ســنة 1951م أرســل وزيــر الصحــة املصــرى إلــى العالمــة الشــيخ محمــود شــلتوت عضــو هيئــة كبــار العلمــاء
واإلمــام األكبــر شــيخ األزهــر األســبق يســأله عــن قضيــة اخلتــان؛ خاصــة ختــان اإلنــاث ،فقــال بــكل وضــوح:
«الشــريعة تقــرر مبــدأ عا ًّمــا ،هــو أنــه متــى ثبــت بطريــق البحــث الدقيــق ،ال بطريــق اآلراء الوقتيــة التــى تلقــى تلبيــة
ـرعا منــع
لنزعــة خاصــة أو مجــاراة لتقاليــد قــوم معينــن ،أن فــى أمــر مــا ضــر ًرا صح ًّيــا أو فســا ًدا خلق ًّيــا وجــب شـ ً
ذلــك العمــل؛ دف ًعــا للضــرر أو الفســاد».
وقــد أخــذت املعــارف الطبيــة فــى التطــور والرصــد للحــاالت والبحــث الدقيــق حتــى اســتقرت اآلن علــى وجــود
إجماعــا بــن املتخصصــن فــى هــذا الشــأن ،وكان الطبيــب الــذى يخالــف
الضــرر البليــغ خلتــان اإلنــاث فيمــا يُ َعــد
ً
هــذا اإلجمــاع تــراه غيــر متخصــص فيــه ،وتــراه يتكلــم بطريقــة غيــر علميــة ،وقــد تتعلــق بأمــر آخــر غيــر العلــم
متحرجــا أو غيــر ذلــك .وقــد رأى األطبــاء املتخصصــون
مــن ثقافــة ســائدة أو ظــن أن الشــريعة تأمــر بــه ،فيكــون
ً
والهيئــات الدوليــة الطبيــة املعنيــة أن هــذا الفعــل ضــا ٌر  ،ومــن هنــا وجــب القــول مبنعــه وحترميــه وجترميــه ،وليــس
فــى ذلــك حتــرمي لســنة قــد تركهــا لنــا الرســول  كمــا يدعــى بعضهــم.
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العنف الجنسى ضد األطفال:

يقصــد بــه اســتخدام الطفــل إلشــباع الرغبــات اجلنســية لشــخص آخــر ،ويبــدأ االعتــداء اجلنســى مــن التحــرش
اجلنســى إلــى ممارســة اجلنــس بشــكل كامــل مــع الطفــل ،وهــذا ســيؤدى بــا شــك إلــى عــدة آثــار ســلبية خطيــرة
علــى الطفــل؛ كاإلحســاس الدائــم باخلــزى واملذلــة أو احتقــار الــذات والتأخــر الدراســى وصعوبــة االســتيعاب
والرغبــة فــى االنتقــام ،كمــا تشــمل اآلثــار اجلســمانية لالعتــداء اجلنســى علــى الطفــل كتهتــك األنســجة
لديه،وإصابتــه باألمــراض اجلنســية اخلطيــرة التــى قــد تــؤدى إلــى العقــم والزهــرى والســيالن واإليــدز وخالفــه،
وحرمــان الطفلــة مــن احلمــل والــوالدة فــى املســتقبل نظــرا لتهتــك األعضــاء اجلنســية.
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وقــد وقــف اإلســام ضــد املمارســات اجلنســية املنحرفــة وقفــة صارمــة أراد مــن خاللهــا أن يحفــظ للطفولــة
كرامتهــا وبراءتهــا اللتــن يســلبهما االســتغالل اجلنســى الــذى يــدل علــى افتقــاد أدنــى معانــى الكرامــة اإلنســانية
لــدى املتجــرئ عليــه ،حيــث يصبــح الطفــل بفعــل هــذا االســتغالل آلـ ًة أو لعبـ ًة يلعــب بهــا أُنــاس نزعــت مــن قلوبهــم
الرحمــة والعفــة واحليــاء.
وقــد عمــل اإلســام علــى حفــظ حــق الطفــل ضــد كل مــا يســاعد علــى االنحرافــات األخالقيــة واجلنســية ،فمهــد
لــه طريــق العفــة واحليــاء مــن أول إدراكــه ملعنــى احليــاة؛ وفــى هــذا اإلطــار أمــر الوالديــن بالتفريــق بــن األطفــال
فــى املضاجــع ،وأمــر األطفــال باالســتئذان عنــد إرادة الدخــول علــى الوالديــن واألهــل لكــى يجنــب األطفــال
مفســدة االطــاع علــى العــورات فــى مثــل هــذه الســن املبكــرة ،وال شــك أن اإلســام وهــو يحيــط األطفــال بهــذه
الرعايــة التامــة فإنــه مينــع من ًعــا قطع ًّيــا اســتغاللهم اســتغالال جنسـ ًّيا أو منحر ًفــا.
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زواج األطفال:

مــن أشــكال االســتغالل اجلنســى الشــائع زواج األطفــال؛ فهــو يعتبــر اســتغالال جنس ـ ًّيا لهــم يجــب معاقبــة مــن
رادعــا ملواجهــة هــذه الظاهــرة التــى
يفعلــه أو يقــوم بــه ســواء األبــوان أو احملامــون أو الوســطاء ،وأن يكــون العقــاب ً
تنتشــر بقــوة فــى العديــد مــن البلــدان.
وهكــذا التقــى التشــريع اإلســامى فــى مســألة االســتغالل اجلنســى مــع االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل التــى
تنــص علــى منــع اســتغالل الطفــل فــى جميــع أشــكال االســتغالل اجلنســى واالنتهــاك اجلســمى.

أسباب العنف ضد األطفال وآثاره عليهم:
إن للعنــف ضــد األطفــال  -ســواء داخــل األســرة أو خارجهــا  -أســبا ًبا ودوافــع اقتصاديــة أو اجتماعيــة ،فأمــا
األســباب والدوافــع االقتصاديــة؛ فإنهــا تشــمل الفقــر ،والضغــوط االقتصاديــة التــى يواجههــا أفــراد املجتمــع،
وعــدم احلصــول علــى عمــل يتكســب منــه الفــرد ،والظــروف املعيشــية الســيئة كازدحــام أفــراد األســرة داخــل
املســكن الضيــق الــذى يــؤدى إلــى الضجــر واملشــاجرات ،ويــؤدى إلــى تولــد احلقــد والغضــب والشــعور بالدونيــة
واملــرارة ،وهــو مــا يــؤدى إلــى العنــف فــى كثيــر مــن األحــوال.
وأمـا األسـباب والدوافـع االجتماعيـة فمنهـا أسـلوب التنشـئة االجتماعيـة الـذى يتخـذه اآلباء واألمهـات فى تربية
أوالدهـم ،وهـو مؤثـر مهـم فـى غـرس القيـم والسـلوكيات عنـد األوالد فيجعلهـم يؤمنـون بقيم دون أخـرى ،والزيادة
السـكانية وأزمـة اإلسـكان فـى بعـض املجتمعـات يؤديـان إلـى نقـص اخلدمـات التـى تؤديهـا الدولـة كاملـدارس
واملستشـفيات ووسـائل املواصلات وفـرص العمـل ،فتزيـد هـذه األمـور مـن إحسـاس األفـراد بالعجـز ،وتدفعهـم
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إلـى أن يتكالبـوا علـى جمـع األمـوال فيصابـوا بالقلـق والتوتـر ،ويصبـح سـلوك العنـف رد فعـل لهذا القلـق والتوتر،
فيظهـر اسـتعمال القـوة والعنـف فـى التعامـل بين أفـراد األسـرة الواحـدة وبين أفـراد املجتمـع كلـه.
وآثـار العنـف كثيـرة بحيـث يصعـب اسـتيعابها ،فهـو يـؤدى إلـى بـذر بـذور احلقـد وكراهيـة األطفـال للمجتمـع كلـه،
ويربـى فيهـم اخلـوف واالنعـزال عـن النـاس ،واألشـخاص املتعرضـون للعنف يكونون أكثر من غيرهم شـعو ًرا بعدم
األمـان .وفـى بعـض األحيـان قـد يـؤدى إلـى اجتـاه األطفـال نحـو االنحـراف والتشـرد والهـروب مـن البيـت ،وهـو
املـورد الرئيسـى ألطفـال الشـوارع ،كمـا يـؤدى التعـرض للعنـف إلـى آثـار متعـددة فسـيولوجية وبدنية ضارة.
ومــن آثــار العنــف أنــه يــؤدى إلــى إعاقــة النمــو االقتصــادى للمجتمــع ،حيــث يــؤدى إلــى إضعــاف رأس املال البشــرى
فيــه ،وينتــج عــن هــذا قلــة االســتثمار وضعــف االقتصــاد ،وتكــون احملصلــة النهائيــة هــى ضعــف اخلدمــات التــى
تقــوم بهــا الدولــة ألفــراد املجتمــع،
إنــه مــن الــازم لعمليــة التنميــة التعــرف علــى أســباب العنــف ضــد األطفــال ،ووضــع احللــول لــه ضمــن اخلطــط
والبرامــج التــى تهــدف إلــى حتقيــق التنميــة واســتمرارها.

تدابير التشريع لمنع العنف ضد األطفال:
أوال :حث التشريع اإلسالمى على الرحمة والرفق:
إن الرحمــة ســمة مــن ســمات الشــرائع اإللهيــة التــى أرســلها اهلل تبــارك وتعالــى لهداية البشــر ،ولتنظيم عالقاتهم
بعضهــم ببعــض ،وقــد حثــت نصــوص الشــرع علــى الرحمــة ،وحببــت فــى التعامــل بهــا حتــى مــع احليــوان ،وإذا
كانــت الرحمــة مطلوبــة فــى التعامــل مــع املخلوقــات حتــى احليوانــات ،فالبــد أن تكــون مطلوبــة فــى تعامــل
اإلنســان مــع اإلنســان ،وخاصــة إذا كان طفــا.

ثانيا :العقوبات واستخدامها لمنع العنف:
ً
ال يخلــو اجتمــاع األفــراد بعضهــم مــع بعــض مــن خالفــات وإشــكاالت ،وال تخلــو النفــس البشــرية مــن ميــل إلــى
اإلســاءة والعنــف ،والبــد مــن وســيلة للحــد مــن هــذا العنــف؛ وقــد وضــع التشــريع عــدة تدابيــر جزائيــة للحــد مــن
أشــكال العنــف تدخــل فــى مجــال العقوبــات التعزيريــة.
والتعزيــر هــو :تأديــب علــى ذنــب ال حــد فيــه ؛ فهــو عقوبــة غيــر مقــدرة فــى الشــرع ،وإمنــا هــى متروكــة للقاضــى
يقــرر فيهــا مــا يــراه مــن عقوبــة زاجــرة فــى اجلرائــم التــى ليســت مــن جرائــم القصــاص واحلــدود.
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ومجــال عقوبــة التعزيــر مجــال واســع لــم يحــدده الشــرع كتحديــده للقصــاص واحلــدود ،فقــد يأخــذ التعزيــر
صــورة الضــرب أو احلبــس أو الغرامــة املاليــة أو التوبيــخ أو احلرمــان مــن احلقــوق السياســية أو غيــر ذلــك ممــا
يــراه القاضــى مناس ـ ًبا للمخالفــة الشــرعية التــى حدثــت.
وفــى موضــوع العنــف ضــد األطفــال فتــح التشــريع بــاب التعزيــر؛ ألنــه عقوبــة تكــون مناســبة للدرجــة التــى وصــل
إليهــا العنــف ،وذلــك باحلبــس مثــا؛ فقــد ثبــت فــى الســنة مــا يجيــز احلبــس علــى بعــض املعاصــى التــى ال تصــل
إلــى درجــة احلــدود ،فقــد روى أن النبــى  حبــس رجــا فــى تهمــة ثــم خلــى عنــه ،كمــا يجــوز ً
أيضــا العقوبــة
بالغرامــة املاليــة إذا كانــت رادعــة.

ثالثا :الشروط التى وضعتها الشريعة لتأديب األطفال:
ً
اهتمــت الشــريعة بتحديــد نطــاق التأديــب وبيــان وســائله وشــروطه ملــا لــه مــن أثــر فى اســتقرار املجتمع اإلســامى
بأســره ،فقــد قــرر اإلســام أمــو ًرا البــد مــن التزامهــا فــى تأديــب األطفــال؛ منهــا البعــد عــن التعامــل معهــم بأيــة
صــورة مــن صــور العنــف؛ فالقوامــة هــى قيــام مبصاحلهــم ،وليســت اســتبدا ًدا؛ فــا يجــوز التعســف مــن ولــى األمر
فــى اســتعمال هــذا احلــق.
وممــا ذكــر يُعلــم اهتمــام الشــريعة بحمايــة الطفــل مــن اإلســاءة واإلهمــال ،ووضعهــا كل التدابيــر التــى متنــع مــن
التوجــه إليــه بــأى عنــف أو أذى بدن ًّيــا كان أو نفس ـ ًّيا ،وهــذا مــا أكدتــه املواثيــق الدوليــة خاصــة إتفاقيــة حقــوق
الطفــل وممــا ال شــك فيــه إن تطبيــق هــذه التدابيــر والتوجيهــات لعــاج العنــف يحتــاج إلــى تضافــر جهــود جهــات
متعــددة ومؤسســات مجتمعيــة كثيــرة ،ومــن الطبيعــى أن تكــون األســرة هــى البدايــة فــى عــاج العنــف باحلــد مــن
أســبابه وعــاج آثــاره ،ثــم تليهــا املناهــج الدراســية واملؤسســات الدينيــة ووســائل اإلعــام وغيــر ذلــك ممــا يســهم
فــى حــل هــذه املشــكلة املجتمعيــة اخلطيــرة.

						

					

األستاذ الدكتور /على جمعة
مفتى اجلمهورية السابق
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زواج األطفال والزواج القسرى
أوال :زواج األطفال
ً
تعتمــد الشــريعة اإلســامية معيــار ًا ال يتغيــر فــى
حتديــد التوقيــت املالئــم للــزواج أال وهــو إينــاس
الرشــد .

َامــى َح َّتــى ِإ َذا َب َلغُ ــوا
قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :وا ْب َت ُلــوا ا ْل َيت َ
ال ِّن ـ َكا َح َفـ ِـإ ْن آن َْســتُ ْم ِمن ُْهـ ْـم ُر ْشـ ًـدا َفا ْد َف ُعــوا ِإ َل ْي ِهـ ْـم
()١
أَ ْم َوا َل ُهـ ْـم ﴾ )6( ....

زواج األطفـال واملعـروف أيضـاً بالـزواج املبكـر ،فـى كتـب الفقـه اإلسلامي ،بـل فـى الكتـب الشـرعية عامـة عندما
يعبـر بالصغـار فإنـه يكـون املـراد بهـم مـن هـم دون سـن البلـوغ ،وتبين نصـوص الشـرع أنـه قبـل البلـوغ ال يكـون
اإلنسـان مكلفـاً بالتكليفـات الشـرعية كالصلاة والصيـام واحلـج ،وذلـك ألن األحـكام الشـرعية تتوجـه إلـى البالغ،
فلا يكلـف بهـا غيـر البالـغ ،قـال رسـول اهلل  ﴿ :رفـع القلم عن ثالثـة ،عن الصبى حتى يبلغ ،وعن النائم حتى
يسـتيقظ ،وعـن املجنـون حتـى يفيـق ﴾((( ،وألن البلـوغ هـو مظنـة وجـود العقـل القابـل للتكليـف غالبـاً فارتبـط به.
الــزواج مســئولية دينيــة واجتماعيــة تقتضــى قــدرة
واســتطاعة وموافقــة علــى القيــام بأعبائهــا من قبل
الــزوج والزوجــة فــا يصــح أن يكلــف بهــا األطفــال.

آم ُنــوا أَ ْو ُفــوا
قــال اهلل تعالــى َ ﴿ :يــا أَ ُّي َهــا ال َِّذيــنَ َ
()٣
ـود .﴾ ....
ِبال ُْعقُ ـ ِ
وقــال رســول اهلل “ :ي ــا معشــر الشــباب مــن
()٤
اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج.“ ....

إن اإلجمـاع الدولـى علـى أن ميتـد التعريـف اإلجرائـى للطفولـة مـن بدايـة تكويـن اجلنني (قبل امليالد) وحتى سـن
الثامنـة عشـرة لـم يـأت مـن فـراغ و إمنـا يعكـس االقتنـاع الـذى يسـتند إلـى أسـس علميـة ،ألهميـة أن متتـد فتـرة
الرعايـة والتأهيـل اجلسـمانى والنفسـى واإلجتماعـى للطفـل لفتـرة ال تقـل عـن ذلـك بـل قـد تزيـد ،قبـل أن يصبح
الفتـى أو الفتـاة قـادرا علـى حتمـل املسـئوليات املختلفـة املنوطـة بـه ويكـون قـادراً أيضاً على إتخـاذ القرارت ذات
التأثيـر املمتـد علـى حاضـره ومسـتقبله مثـل قـرار الـزواج .وهـو فـى ذلـك يتفـق متامـاً مـع مـا هـو معـروف مـن
1
2
٣
٤
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صحيـح الديـن .فاإلسلام بـرئ مـن هـذه العـادة إذ لـم يـأت ذكـر التبكير بالـزواج فى قرآن يتلى ،فلـم جند حتديداً
لسـن الـزواج ولكـن وجدنـا معيـاراً ال يتغيـر أال وهـو إينـاس الرشـد ،وحقيقـة األمـر أن التبكيـر بالـزواج لـم يكـن
سـوى عـرف وعـادة وليـس شـريعة وعبـادة ،ولـم يقتصـر علـى املجتمع اإلسلامى فحسـب بل تعداه إلـى مجتمعات
أخـرى كثيرة.

ورغــم االنحســار التدريجــى البطــئ لظاهــرة زواج األطفــال دون الثامنــة عشــرة إال أنهــا مــا تــزال موجــودة نتيجــة
الدعــم االجتماعــى لهــا فــى بعــض املناطــق حيــث يشــجع اآلبــاء واألمهــات األبنــاء عليهــا أو قــد يدفعــون بناتهــم
قســراً إليهــا  ،حرصــا عليهــن وصيانــة ألعراضهــن أو للتخلــص مــن عــبء إعالتهــن .وهــذا التوجــه وإن كان ظاهــره
الرحمــة إال أن الطــب احلديــث قــد أثبــت مبــا ال يــدع مجــاال للشــك أن املضاعفــات واآلثــار الســلبية احلاليــة
والتراكميــة املترتبــة علــى هــذا الــزواج املبكــر ،ال يجــب االســتهانة بهــا أو التقليــل مــن شــأنها.
فمــن الناحيــة الصحيــة جنــد أن تعــدد حــاالت احلمــل والرضاعــة وتداخلهــا قبــل أن يكتمــل النمــو اجلســمانى
للفتــاة ودون فتــرات للراحــة لتســترجع حالتهــا الغذائيــة الالزمــة للنمــو واحلمــل والرضاعــة  ،يــؤدى إلــى حالــة
يطلــق عليهــا االســتنزاف الغذائــى .كذلــك ترتفــع معــدالت الوفيــات بــن األمهــات الصغيــرات كمــا ترتفــع نســبة
والدة األطفــال املبتســرين هــذا إلــى جانــب العديــد مــن األمــراض التــى تصيــب اجلهازيــن البولــى والتناســلى
لــأم الصغيــرة .كذلــك هنــاك العديــد مــن الدالئــل العلميــة علــى أن مخاطــر انتقــال العــدوى مبــرض اإليــدز مــن
خــال املمارســة اجلنســية أعلــى بــن اإلنــاث عــن الذكــور  ،وتزيــد هــذه املخاطــر بدرجــة أكبــر بالنســبة لإلنــاث
الصغيــرات الالتــى لــم يكتمــل منوهــن اجلســمانى متامــاً والالتــى يخضعــن فــى كثيــر مــن األحيــان للعالقــة
اجلنســية قهــراً مــع أزواج أكبــر منهــن ســنا كانــت لهــم جتــارب جنســية ســابقة .أضــف إلــى ذلــك املشــاكل النفســية
واألســرية واالجتماعيــة املرتبطــة بهــذه الظاهــرة والناجتــة عــن عــدم اكتمــال النضــج اجلســمانى والعاطفــى
للزوجــة أو للــزوج ،كمــا يحــرم زواج األطفــال مــن حقهــم فــى النمــو الطبيعــى والتعليــم.
وقــد أعطــى املشــرع احلــق لألبويــن؛ بــل أوجــب عليهمــا رعايــة الصغــار جســدياً ،وتربوي ـاً ،ليكونــوا بعــد مرحلــة
الصغــر ســعداء فــى دنياهــم وآخرتهــم.
ويجيــئ الســؤال هنــا :مــن هــو الصغيــر؟  ،واجلــواب :أنــه مــن كان دون البلــوغ كمــا بَيَ َّنــا ،ويجيــئ الســؤال الثانــى:
متــى يبلــغ الصغيــر ،حتــى يكــون مكلفــاً بــكل التكليفــات الشــرعية ،ويكــون لــه احلــق فــى االســتقالل باتخــاذ
القــرارات التــى يراهــا محققــة ملصاحلــه دنيويــة كانــت أو أخرويــة ،كالتصرفــات املاليــة والــزواج وغيــر ذلــك؟،
اختلــف الفقهــاء فــى تقديــر حــد البلــوغ باألعــوام ،وذلــك كمــا يلــى:
أو ًال :يــرى فريــق منهــم أنــه مبضــى خمــس عشــرة ســنة مــن حــن الــوالدة يكــون البلــوغ ،ســواء أكان ذلــك فــى الذكــر
أم فــى األنثــى.

31
ثاني ًا :يرى بعض فقهاء املالكية واحلنفية أنه سبع عشرة سنة للذكر واألنثى وهو رأى أبى حنيفة فى رواية عنه.
ثالث ًا :ذهب أبو حنيفة فى رواية أخرى عنه إلى أن سن البلوغ فى الغالم ثمانى عشرة سنة.
رابع ًا :ذهب أبو حنيفة فى رواية ثالثة عنه إلى أن سن البلوغ تسع عشرة سنة للذكر وسبع عشرة سنة لألنثى (((.
خامس ًا :ذهب أبو حنيفة فى رواية أخرى عنه إلى أن سن البلوغ تسع عشرة سنة للفتى والفتاة (((.
وقــد نصــت قوانــن معظــم الــدول ووثائــق األمم املتحــدة وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أن ســن البلــوغ هــى
الثامنــة عشــرة بالنســبة للذكــر واألنثــى.
ومن هنا يُفهم أن الزواج اآلمن املفضل صح ًيا وشرع ًيا هو بعد الثامنة عشرة ،قال تعالى:
﴿ َوابْتَلُوا الْ َيتَا َمى َحتَّى ِإ َذا بَلَغُوا ال ِّن َكا َح َف ِإ ْن آنَ ْستُ ْم مِ نْ ُه ْم ُر ْش ًدا َفا ْد َف ُعوا ِإلَيْهِ ْم أَ ْم َوالَ ُهم ْ ﴾ )6( ....

(((

موقف اإلسالم من تزويج الصغار:
واآلن ننتقل إلى بيان ما يراه فقهاء اإلسالم فى الزواج املبكر ،أو ما ميكن التعبير عنه بتزويج الصغار.
للفقهاء فى هذه املسألة ثالثة آراء:
الــرأى األول :مــا يــراه بعــض الفقهــاء ،أن لــأب احلــق فــى تزويــج ابنتــه الصغيــرة وابنــه الصغيــر ،ســواء كان ذلــك
باختيــار الصغــار أو بغيــر اختيارهــم.
الــرأى الثانــى :ذهــب ابــن حــزم الظاهــرى إلــى صحــة تزويــج الصغيــرة دون الصغيــر ،ويبــدو أنــه اســتند فــى
اســتثنائه الصغيــرة إلــى مــا ورد أن رســول اهلل  تــزوج عائشــة  -رضــى اهلل عنهــا  -وهــى صغيــرة.
الــرأى الثالــث :مــا يــراه عثمــان البتــى ،وابــن شــبرمة وكان قاضيـاً بالكوفــة فــى عهــد اخلليفــة املنصــور ،وأبــو بكــر
األصــم مــن كبــار علمــاء املعتزلــة ،وهــو أنــه ال يصــح تزويــج الصغيــرة أو الصغيــر ،واحتــج لهــذا الــرأى بأمريــن:
أولهما :أنهما ال يحتاجان للزواج لعدم البلوغ.
وثانيهما :أن تزويجهما يؤدى إلى اإلضرار بهما.
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املغنى  -البن قدامة ج 4ص.514
اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبى ج 5ص.35
سورة النساء  -من اآلية . 6
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حقيقة الخالف بين الفقهاء فى تزويج الصغار:
مــن يتأمــل اخلــاف بــن الفقهــاء فــى تزويــج الصغــار يجــد أنــه خــاف شــكلى وليــس خالفــا حقيقيــا ،وذلــك
لألمــور اآلتيــة:
أوال :أن أدلــة املجيزيــن لتزويــج الصغــار فــى ســن قبــل البلــوغ ،ال تــدل علــى املطلــوب بأســلوب قطعــى الداللــة،
ومنهــا علــى ســبيل املثــال قــول اهلل تعالــىَ ﴿ :و َّ
ِسـ َن مِ ـ َن ْ َ ِ
ِســا ِئ ُك ْم إِنِ ا ْرتَبْتُـ ْم َفعِ َّدتُ ُهـ َّـن ثَ َلثَـ ُة
اليـ ِ
ـض مِ ـ ْن ن َ
الل ِئــى يَئ ْ
أَ ْشـ ُه ٍر َو َّ
ضـ َن .(((﴾ )4( ...
الل ِئــى لَـ ْم يَ ِح ْ
وعلى فرض دخول الصغيرة التى لم حتض فى معناه يكون هذا املعنى محتمال وليس قاطعا ،وقد يضعف ذلك
االحتمال باملبادئ الشرعية القاطعة الداللة بأنه ال تكليف مبا ال يطيقه اإلنسان ،وتزويج الصغيرة التى ال حتتمل
أعباء الزواج ومسئولياته من هذا القبيل ،وألنه ليس بشرط فيمن لم حتض أن تكون صغيرة ،فقد تكون كبيرة
تطيق الزواج وتستطيع القيام بأعبائه ،ولكنها ال حتيض فال يكون للصغيرة التى ال تطيق النكاح ورود هنا.
ثانيـ ًا :ومــن هــذا القبيــل قولــه تعالــىَ ﴿ :وأَنْكِ ُحــوا ْالَيَا َمــى مِ نْ ُك ـ ْم  ،(((﴾ )32( ....فــإن األَ َي هــى التــى ال زوج
لهــا صغيــرة أو كبيــرة ،وفــى اآليــة داللــة علــى جــواز تزويجهــا بغيــر إذنهــا ،كمــا قــال املجيــزون لتزويــج الصغــار،
بيــد أن هــذه الداللــة مــراد بهــا أن اخلطــاب املوجــه لألوليــاء منــوط مبصلحــة الصغيــرة ،وقدرتهــا علــى الوفــاء
بالتزامــات النــكاح البدنيــة والنفســية ،وحيــث إنهــا ال تســتطيع ذلــك يكــون اخلطــاب بشــأنها وارداً علــى غيــر مــا
سنـَّــه الشــارع فــا يجــوز.
ثالثـ ًا :أمــا مــا اســتدلوا بــه مــن الســنة مــن أن النبــى  تــزوج عائشــة – رضــى اهلل عنهــا – وهــى ابنــة ســت
ســنني ،وبنــى بهــا وهــى ابنــة تســع ،وقــد زوجهــا أبوهــا أبــو بكــر الصديــق(((.
فقــد حكــى ابــن حــزم عــن ابــن شــبرمة أن تـ َز ُّوج النبــى  مــن الســيدة عائشــة – رضــى اهلل عنهــا – وهــى ابنــة
تســع ســنني .كان مــن خصائصــه ،ومــن ثــم يكــون األمــر متعلقــا بقضيــــة عــن ال عمـــــوم لهــــــا((( .وممــا يرجــــــح
ِســــــا َء ال َّنب ِ ِّى لَ ْس ُــــ َّــن َك َأ َحـــــ ٍـد مِ ــــــ َن ال ِنّســــــ َـاءِ  ،(((﴾ )32( ....وعلى فرض أنه ليس
ذلك قول اهلل تعالى ﴿ :يَا ن َ
قضيــة عــن ،فإنــه مــن املعلــوم أن تقديــر الســن قبــل اعتمــاد التاريــخ الهجــرى فــى عهــد عمــر بــن اخلطــاب لــم
يكــن يعتمــد علــى حســاب زمنــى منضبــط كمــا هــو معمــول بــه فــى عصرنــا.
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سورة الطالق – من اآلية .4
سورة النور – من اآلية .32
أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب النكاح عن عروة بن الزبير – باب :من بنى بامرأة وهى بنت تسع سنني .28-27/70
نيل األوطار للشوكانى – ج – 6ص  – 137طبعة احللبى األخيرة.
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إن التبكيــر بالــزواج لــم يكــن ســوى عــرف وعــادة وليــس شــريعة وعبــادة ،وهــي عــادة قــد تــودى مبــا ال يــدع مجــاالً
للشــك الــى عواقــب غيــر صحيــة ولذلــك فســن الــزواج يكــون عنــد الثامنــة عشــرة.

Child marriage is no more than a custom it is not part of Shari’a or worship, it leads without
doubt to significant adverse effects therefore the age of marriage is after the age of 18.

1
٢
٣
٤

1 .1الــزواج مســئولية دينيــة واجتماعيــة تقتضــى
قــدرة واســتطاعة وموافقــة علــى القيــام
بأعبائهــا مــن قبــل الــزوج والزوجــة فــا يصــح
أن يكلــف بهــا األطفــال.

آمنُوا أَ ْو ُفوا
قال اهلل تعالى َ ﴿ :يا أَ ُّي َها ال َِّذينَ َ
ود  ،)١(﴾ )1( ....وقال رسول اهلل  :
ِبال ُْعقُ ِ
( يـا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج.)٢( ) ....

كر ُههــا وليهــا
2 .2الفتــاة الصغيــرة ال يصــح أن ُي ِ
علــى الــزواج ،ألنــه ال تكليــف مبــا ال يطــاق،
ومــا ورد مــن األدلــة التــى متســك بهــا املجيــزون
لــزواج الصغيــرة مــن قبــل أبيهــا محكــوم بهــذا
األصــل الشــرعى العــام .

ال ُي َك ِّلـ ُـف ّ ُ
قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :
الل َنفْ س ـ ًا ِإ َّال ُو ْسـ ـ ـ َع َها
.)٣(﴾ )286(....
وقال رسول اهلل  ﴿ :ال ضرر وال ضرار ﴾(.)٤

سورة املائدة – من اآلية .1
أخرجه البخارى – كتاب النكاح – باب :من استطاع الباءة فليتزوج فتح البارى  106/9رقم . 5065
سورة البقرة ،من اآلية .286
أخرجه ابن ماجه فى سننه  -كتاب األحكام  -باب  :من بنى فى حقه ما يضر بجاره  784/2ح  2341عن عن ابن عباس.
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ثانيا :الزواج القسرى
ً

تزويج الصغيرة ليس له سند شرعى ميكن األخذ به كما أن الزواج القسرى باطل ومحرم.
كلمــة “القســرى” نســبة إلــى القســر ،واملعنــى اللغــوى لكلمــة “ القســر” هــو القهــر واإلكــراه علــى أمــر مــن األمــور،
وعلــى هــذا فإنــه يكــون معنــى الــزواج القســرى الــزواج الــذى حــدث دون رغبــة مــن عقــد لــه الــزواج ،ســواء كان
ذكــراً أو أنثــى ،صغيــراً كان أو بالغـاً ،وتكلمنــا عــن الــزواج املبكــر فيمــا ســبق ،ونتكلــم اآلن عــن تزويــج الولــى مــن
حتــت واليتــه دون رغبــة منــه وكان قــد وصــل إلــى مرحلــة البلــوغ ،وهــذا ال يكــون إال فــى جانــب األنثــى ،وأمــا
جانــب الذكــر بعــد البلــوغ فــا يتصــور فيــه اإلكــراه بحســب العــادة ،ولهــذا ســنتكلم عــن حكــم إجبــار ولــى املــرأة
البكــر البالغــة العاقلــة علــى الــزواج مبــن ال ترتضيــه زوجـاً لهــا.
واملعنــى أن يباشــر الولــى عقــد الــزواج للمــرأة البكــر البالغــة العاقلــة شــاءت أم أبــت ،وأمــا الثيــب أى التــى ســبق
لهــا الــزواج البالغــة فــا يجــوز إجبارهــا علــى الــزواج بإجمــاع العلمــاء.
والعلماء فى هذه القضية على رأيني:
الــرأى األول :يــرى أن مــن حــق الرجــل أن يجبــر ابنتــه البكــر البالغــة العاقلــة علــى الــزواج إال إذا تضــررت مــن
معاشــرة الــزوج كالشــيخ الهــرم أو كان ذا عاهــة أو مــرض مزمــن يــؤدى إلــى فــوات املقصــود مــن النــكاح.
الــرأى الثانــى :يــرى أن األب ليــس مــن حقــه أن يجبــر ابنتــه البكــر البالغــة العاقلــة علــى الــزواج وإذا وقــع هــذا
الــزواج فإنــه يقــع غيــر صحيــح وكأنــه لــم يكــن.
والــرأى الراجــح  :هــو القائــل بعــدم جــواز إجبــار األب إبنتــه البكــر البالغــة العاقلــة علــى الــزواج لقــوة مــا
اســتند إليــه هــذا الــرأي ،ومــن أقــوى مــا اســتند إليــه قــول رســول اهلل  ﴿ :ال تنكــح األمي (أى الثيــب)
حتــى تســتأمر ،وال تنكــح البكــر حتــى تســتأذن ،قالــوا :يــا رســول اهلل ،فكيــف إذنهــا؟ قــال :أن تســكت ﴾(((.

 1أخرجــه البخــارى فــى صحيحــه – كتــاب النــكاح – بــاب :ال ينكــح األب وغيــره البكــر والثيــب إال برضاهــا  358/3ح ،5136بســنده عــن أبــى
هريــرة.
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ونقــول :إذا كان يشــترط فــى إباحــة تزويــج البكــر البالغــة العاقلــة رضاهــا فإنهــا إذا زوجــت دون أن تــأذن توقفــت
صحــة التزويــج علــى رضاهــا ،فــإذا رضيــت صــح الــزواج ،وإن ردت الــزواج فإنــه يكــون باطـ ً
ا.
وغال ًبا ما يكون الزواج القسرى واق ًعا على فتاة صغيرة وإن األضرار الصحية واإلجتماعية الوخيمة لزواج
األطفال تضع على عاتق الوالدين مسئولية كبيرة فى هذا الصدد لتجنيب أطفالهم مغبة هذه العواقب إذ يقول
هلل َو َل تُلْقُوا ِب َأيدِ ي ُكم ِإلَى ال َّت ْهل ُ َكةِ َوأَح ِسنُوا إ َِّن َ
اهلل يُ ِح ُّب ْ ُ ْ
اهلل تعالىَ ﴿ :وأَنْفِ قُوا فى َسبِيلِ ا ِ
ني (.(((﴾ )195
ال ِس ِن َ
ْ
ْ ْ
وإذا مــا وضعنــا دائــرة الضــوء حــول هــذه القضيــة فــى الفكــر اإلســامى وجدنــا أن العديــد مــن التكليفــات
واملطلوبــات مــن الزوجــن حتتــاج إلــى بصيــرة وتعقــل وذلــك ملــن اســتقرت عقيدتــه وامتلــك إرادة االختيــار وهــذا
إمنــا يكــون مــن الرشــــيد املــــدرك ملعنــى قولـــــه تعالــــىَ ﴿ :و َج َعــــ َل بَيْنَ ُكـ ْم َمــــ َو َّد ًة َو َر ْح َمـ ًة ( ،(((﴾ )21وقولــه تعالــى:
ــن ب ْ
اشــ ُرو ُه َّن ب ْ
ِال َ ْعــ ُر ِ
ِال َ ْعــ ُر ِ
﴿ َو َع ِ
وف (،(((﴾ )228
ــن مِ ثْــ ُل ا َّلــذِ ى َعلَيْهِ َّ
وف ( ،(((﴾ )19وقولــه تعالــىَ ﴿ :ولَ ُه َّ
(((
وفــى احلديــث النبــوى الشــريف ﴿ :الدنيــا متــاع وخيــر متــاع الدنيــا املــرأة الصاحلــة ﴾  ،وقــال :
﴿ ليتخــذ أحدكــم قلبــا شــاكرا ولســانا ذاكــراً وزوجــة مؤمنــة تعينــه علــى أمــر اآلخــرة ﴾((( ،وهــو خطــاب يصعــب
تصــور أن يكــون موجهــا لفتــى لــم يكتمــل بعــد نضــج عقلــه وفكــره أو يكــون عــن فتــاة مــا تــزال هــى نفســها فــى
حاجــة إلــى اإلعــداد والرعايــة.
وبنــا ًء علــى كل مــا ســبق ال يكــون لتزويــج الصغيــرة ســند شــرعى ميكــن األخــذ بــه ،كمــا أن الــزواج القســرى باطــل
ومح َّر م.
إبــرام عقــد الــزواج القســرى (القهــرى) دون توافــر
ويقضى
رضــا الزوجــة أمــر ال تقــره أحكام الشــريعةُ ،
ببطالنــه .

1
2
3
4
5
6
٧

وقــال رســول اهلل “ :ال تنكــح األمي (أى الثيــب)
حتــى تســتأمر ،وال تنكــح البكــر حتــى تســتأذن،
قالــوا :يــا رســول اهلل ،فكيــف إذنهــا؟ قــال :أن
()٧
تســكت”.

سورة البقرة  -اآلية . 195
سورة الروم  -اآلية . 21
سورة النساء  -اآلية . 19
سورة البقرة  -اآلية . 228
أخرجــه مســلم فــى صحيحــه  -كتــاب الرضــا ع  ،بــاب :خيــر متــاع الدنيــا املــرأة الصاحلــة  .109/2ح  ، 1467عــن عبــد اهلل بــن عمــر رضــى
اهلل عنه.
أخرجه االمام الترمذى فى سننه  -كتاب التفسير  ،باب :تفسير سورة التوبة  277/5ح  ، 3094عن ثوبان وحسنه الترمذى.
أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب النكاح – باب :ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاها  358/3ح ،5136بسنده عن أبى هريرة.
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ختان اإلناث /التشويه التناسلى لإلناث

(((

إن ختان اإلناث ليس له أى مبرر طبي وال سند ديني فضال عن ما يترتب عليه من أضرار صحية
ونفسية حترمه الشريعة اإلسالمية.
ختــان اإلنــاث هــو أحــد الســلوكيات التقليديــة التــى يعتقــد خطــأ أنهــا تعــد الفتــاة لتكــون امــرأة ،وإن كان ســن
اخلتــان يتفــاوت كثيــرا مــا بــن ثقافــة وأخــرى ،ففــى بعــض الثقافــات تخــن الفتيــات فــى بواكيــر الطفولــة ،بينمــا
قــد تتأخــر طقــوس اخلتــان فــى ثقافــات أخــرى ،ويجــرى ختــان الفتيــات فــى الغالــب بــن ســن الرابعــة والثالثــة
عشــرة.

أنواع ختان اإلناث:
علــى الرغــم مــن أن كثيــرا مــن الدراســات يشــير إلــى وجــود أنــواع عديــدة مختلفــة مــن ختــان اإلنــاث ،إال أنــه
ميكــن تصنيفهــا طبق ـاً ملنظمــة الصحــة العامليــة إلــى أربعــة أنــواع :
النــوع األول :وهــو اســتئصال قلفــة البظــر ،أى :قطــع اجللــدة املســتعلية مــن البظــر  ،وقــد يرافــق ذلــك قط ـ ٌع
جزئــى أو كلّــى للبظــر.
النوع الثانى :وهو استئصال القلفة والبظر  ،وقطع الشف َريْن الصغيرين جميعاً أوجزء منهما.
النــوع الثالــث :وهــو اســتئصال جزئــى أو كامــل لكافــة األعضــاء التناســلية اخلارجيــة لألنثـــى ،وخياطــة أو تضييــق
الفتحــة املهبليــة ( التكبيــل).
ضــع البظــر أو الشــفرين الصغيريــن أو الكبيريــن أو كل ذلــك،
النــوع الرابــع :غيــر مصنــف ،مثــل ثَ ْقــب أو َخـ ْرق أو بَ ْ
أو الكــى بحــرق البظــر والنســج احمليطــة بــه  ،وكشــط النســج احمليطــة بفوهــة املهبــل أو قطــع املهبــل ،أو وضــع
مــواد كاويــة فــى املهبــل إلحــداث النــزف  ،أو إدخــال أعشــاب معينــة فــى املهبــل بهــدف شـ َّده أو تضييقــه.

 1ختان اإلناث بني املغلوط علمياً وامللتبس فقهياً .الطبعة الثانية 2013
http://www.unicef.org/egypt/media_8534.html
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مضاعفات الختان ومضاره:
للختــان مضاعفــات طبيــة واجتماعيــة ،فقــد أثبــت الطــب أن إجــراء اخلتــان لــه مضاعفــات كثيــرة ،وتنقســم هــذه
املضاعفــات إلــى قســمني:

1

مضاعفات قد تحدث أثناء إجراء الختان:
 .أآالم شديدة مكان اجلرح.
.بالنــزف الشــديد النــاجت مــن تهتــك األوعيــة الدمويــة وتهتــك أجــزاء اجلســم املجــاورة ملــكان إجــراء
العملية.

 .جحدوث التهابات شديدة باجلرح قد تؤدى الى تسمم دموى.
 .دقد حتدث صدمة تؤدى إلى الوفاة نتيجة للنزيف الشديد .

 .هقد يحدث انتقال لعدوى مرض اإليدز أو التهاب الكبد الوبائى (س) نتيجة لتلوث اآلالت بالدم.

2

مضاعفات مستمرة وبعيدة المدى بالنسبة للمرأة والمولود:
 .أتشوهات وتليف حول منطقة اجلرح (نتيجة لتكون الندب).
.بتليف يؤدى إلى انكماش وضيق فى فتحة املهبل.

 .جآالم عند التبول والتهابات مجرى البول والسلس البولى واالحتباس البولى.

 .دتلوث اجلرح يؤدى إلى التهابات وآالم مزمنة باحلوض وقد يؤدى الى حدوث العقم.

 .هضيــق شــديد فــى فتحــة املهبــل يــؤدى إلــى صعوبــة فــى الــوالدة واحلاجــة إلــى قطــع وتوســيع منطقــة
العجان ،وقد يصل األمر إلى إجراء عملية قيصرية.

 .وطــول فتــرة الــوالدة ممــا يــؤدى إلــى الضغــط علــى منطقــة املثانــة واألنســجة احمليطــة وتنتهــى بتهتــك
األنســجة وتكــون الناســور البولــى (فتحــة بــن مجــرى البــول واملهبــل) أو الناســور الشــرجى (فتحــة بــن
املهبل واملستقيم).

 .ززيــادة نســبة الــوالدات املتعســرة فــى اإلنــاث صغيــرات الســن نتيجــة لعــدم النضــج الكامــل مــع وجــود
تشوهات فى فتحة املهبل واملنطقة املجاورة نتيجة إجراء عملية اخلتان.
 .حعدم التوافق اجلنسى بني الزوجني وما يتبعه من مشكالت.

.ططــول فتــرة الــوالدة (الــوالدة املتعســرة) ممــا يــؤدى إلــى زيــادة نســبة إصابــة نســيج املــخ ،وزيــادة نســبة
انخفــاض أداء األجهــزة احليويــة لألطفــال عقــب الــوالدة ،وزيــادة وفيــات األطفــال حديثــى الــوالدة ،وزيــادة
نسبة حاجة األطفال الى الرعاية الطبية فى العناية املركزة.
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ال يوجــد أى ســبب طبــى يلــزم بختــان اإلنــاث بــل
أنــه يــؤدى إلــى الكثيــر مــن املشــكالت الصحيــة التــى
تؤثــر علــى الطفلــة فــى املــدى القصيــر والبعيــد.

آم ُنــوا ُخــذُ وا
قــال اهلل تعالــى َ ﴿ :يــا أَ ُّي َهــا ال َِّذيــنَ َ
ِحذْ َر ُكـ ْـم .)1(﴾ )71( ....
وقال رسول اهلل  ﴿ :ال ضرر وال ضرار ﴾(.)2
قــال اهلل تعالــى َ .... ﴿ :و َل ُتلْقُ ــوا ِبأَ ْي ِد ُ
يكـ ْـم ِإ َلــى
ال َّت ْه ُل َكـ ِـة .)3(﴾ )195( ....

المضاعفات واألضرار النفسية لممارسة ختان اإلناث:
يتســبب تعــرض الفتــاة لعمليــة اخلتــان فــى إصابتهــا بواحــد أو أكثــر مــن املضاعفــات التاليــة حســب درجــة وعيهــا
واعتزازهــا بشــخصيتها وقدرتهــا علــى مواجهــة الصدمــات:
●
●
●
●
●
●
●

●القلق.

●الصدمة النفسية.

●الشعور باخلزى وتشويه صورة الذات.
●اخلوف من الزواج.

●عدم الوصول إلى اإلشباع اجلنسى.
●عدم اإلقبال على العالقة اجلنسية.

●اإلحباط واالكتئاب (لدى الزوجني).

المضاعفات االجتماعية :
وتشمل األضرار االجتماعية كثرة الشقاق واخلالف بني الزوجني والذى يصل إلى حد الطالق.

ختان اإلناث من المنظور اإلسالمى:
فــى البــاد التــى جتــرى فيهــا عمليــة ختــان اإلنــاث ،تنتشــر كثيــر مــن املفاهيــم واملعتقــدات اخلاطئــة ،منهــا أن
هــذه العمليــة للتجميــل أو إزالــة زوائــد فــى حــن تؤكــد احلقائــق الطبيــة أن األعضــاء التــى تــزال ليســت زوائــد
 1سورة النساء  -من اآلية .71
 2أخرجه ابن ماجه فى سننه  -كتاب األحكام  -باب :من بنى فى حقه ما يضر بجاره  784/2ح  2341عن عن ابن عباس.
 3سورة البقرة  -من اآلية .195
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وأن لهــا وظائــف محــددة للحفــاظ علــى الصحــة العامــة ،كمــا يوجــد االعتقــاد اخلاطــئ أن األعضــاء التــى
تســتأصل ،إذا تركــت ،ميكــن أن تكبــر وتصيــر فــى حجــم األعضــاء التناســلية الذكريــة ،كمــا أن هنــاك االعتقــاد
الشــائع أن غيــر املختنــة تســتثار جنســياً بواســطة االحتــكاك ،وهــو اعتقــاد خاطــئ ألن املــخ يحــوى اجلــزء املســئول
عــن الرغبــة اجلنســية  ،وأن إجــراء ختــان اإلنــاث ال يــؤدى إلــى التحكــم فــى الرغبــة اجلنســية لكنــه قــد يؤثــر علــى
قــدرة املــرأة علــى االرتــواء فــى عالقــة زوجيــة حميمــة وينعكــس ذلــك بــدوره الســلبى علــى كال الزوجــن.
وال يصــح أن يقــال إنــه مــن خصــال الفطــرة بالنســبة لإلنــاث ،ذلــك أن اخلتــان الــذى يعــد مــن قبيــل خصــال
الفطــرة إمنــا هــو ختــان الذكــور ،وال يجــوز شــرعاً أن يعتــد باألحاديــث الضعيفــة الــواردة فــى هــذا الشــأن فــى
إثبــات حكــم شــرعى يتعلــق مبســألة بالغــة اخلطــورة علــى حيــاة املــرأة ،ومتــس أقــدس عالقــة اعتنــى بهــا اإلســام
تضمــن رعايــة ملشــاعر املــرأة واحترامــا إلشــباع غريزتهــا اجلنســية شــأنها شــأن الرجــل.
ومــن منظــور إســامى خــا القــرآن الكــرمي مــن أى نــص يتضمــن إشــارة مــن قريــب أو بعيــد الــى ختــان اإلنــاث،
وإطــاق وصــف «ختــان الســنة» عليــه هــو نــوع مــن اخلــداع إلضفــاء القدســية لتضليــل النــاس بزعــم أنــه مــن
اإلســام ،واحلقيقــة الواضحــة أن األحاديــث املنســوبة للنبــى الكــرمي  فــى هــذا املجــال ليــس فيهــا دليــل واحــد
صحيــح الســند مــن مصــادر الســنة ،قــال ابــن املنــذر « :ليــس فــى اخلتــان خبــر يرجــع إليــه وال ســنة تتبــع »(((.
وفــى عــام  1998اجتمــع علمــاء مــن أكثــر مــن  35دولــة إســامية فــى جامعــة األزهــر بالقاهــرة ،وتناقشــوا فــى
املوضــوع (ضمــن موضوعــات أخــرى عــن الصحــة اإلجنابيــة) وخلصــوا إلــى أن هــذه العــادة غيــر ملزمــة فــى
اإلســام((( ،حيــث إن أحــكام الشــريعة اإلســامية تنقســم إلــى قســمني:
القسم األول :القطعى :ويقصد به مواضع اإلجماع التى أقام اهلل بها احلجة بينة فى كتابه أو على لسان نبيه
 ،وال مجال فيها لتطوير أو اجتهاد ،وال يحل اخلالف فيها ملن علمها .ومجال هذه القطعيات إمنا يكون
فى كليات الشريعة وأغلب مسائل االعتقاد ،وأصول الفرائض ،وأصول احملرمات ،وأصول الفضائل واألخالق.
القســم الثانــى :الظنــى :ويقصــد بــه مــوارد االجتهــاد ،وكل مــا لــم يقــم عليــه دليــل قاطــع مــن نــص صحيــح أو
إجمــاع صريــح.
والصفة الالزمة لهذه الظنيات هى أال يُ َ
ض َّيق فيها على املخالف ،وال يخرج املختلفون فيها عن دائرة الرحمة إال
إذا تدابروا وتقاطعوا بسببها ،وقد كانت وال تزال من أعظم أسباب السعة واليسر فى هذا الدين.
 1نيل االوطار ،الشوكاني .113،112/1
 2توصيــات مؤمتــر الســكان والصحــة اإلجنابيــة فــى العالــم اإلســامى :املركــز الدولــى اإلســامى للدراســات والبحــوث الســكانية – جامعــة
األزهر – 1998م.
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وتعــد مســألة اخلتــان مــن هــذا القســم الثانــى علــى رأى مــن يقــول بأنهــا مــن الشــرع .واحلقيقــة األولــى التــى
يجــب أن نضعهــا فــى االعتبــار أن عمليــة ختــان اإلنــاث لــم تذكــر علــى اإلطــاق فــى القــرآن الكــرمي ،كمــا أنــه
ليــس فــى مرويــات احلديــث دليــل واحــد صحيــح الســند ميكــن أن يســتفاد منــه حكــم شــرعى فــى مســألة بالغــة
اخلطــورة علــى احليــاة اإلنســانية كهــذه املســألة ،واليوجــد إجمــاع عنــد الفقهــاء ،لقــد خلــق اهلل اإلنســان فــى
أحســن تقــومي وإن بتــر وقطــع أجــزاء مهمــة مــن اجلســم هــو تغييــر خللــق اهلل وليــس مــن فضائــل األعمــال ،وقــد
صــح عــن الرســول  أنــه قــال ﴿ :لعــن اهلل املغيــرات خللــق اهلل ﴾((( ،وقــال ســبحانه وتعالــىِ ﴿ :إ ْن يَ ْد ُعــو َن مِ ـ ْن
ُدو ِنــهِ إ َِّل ِإنَا ًثــا َو ِإ ْن يَ ْد ُعــو َن إ َِّل َشـيْ َطا ًنا َم ِريـ ًدا( )117لَ َعنَـ ُه اهلل َو َقــا َل َلَت َِّخـ َذ َّن مِ ـ ْن ِعبَــادِ َك نَ ِصي ًبــا َم ْف ُر ً
وضــا ()118
هلل َو َمـ ْن يَت َِّخــذِ َّ
ـام َو َل ُم َر َّن ُه ْــم َفلَيُ َغ ِّي ُــر َّن َخل ْـ َق ا ِ
الشـيْ َطا َن َو ِل ًّيــا
َو َل ُ ِضلَّ َّن ُه ْــم َو َلُ َم ِّن َي َّن ُه ْــم َو َل ُم َر َّن ُه ْــم َفلَيُ َب ِّت َُّكــن َءا َذا َن ْالَنْ َعـ ِ
مِ ـ ْن ُدونِ ا ِ
هلل َف َقـ ْد َخ ِسـ َر خُ ْسـ َرا ًنا ُمبِي ًنــا (.(((﴾ )119
وينبغــى علينــا أن نتقــى اهلل فــى تربيــة البنــات علــى الديــن الصحيــح واخللــق القــومي والتنشــئة الســليمة ألنهــا
أســاس ضبــط النفــس وتهذيــب الغرائــز وصــدق اهلل العظيــمَ ﴿ :ولْ َيخْ ـ َ
ـش ا َّلذِ ي ـ َن لَ ـ ْو تَ َر ُكــوا مِ ـ ْن َخلْفِ هِ ـ ْم ُذ ِّر َّي ـ ًة
ِضعا ًفــا َخا ُفــوا َعلَيهِ ـم َفلْي َّت ُقــوا َ
اهلل َولْيَقُولُــوا َق ـ ْو ًل َســدِ ي ًدا (.(((﴾ )9
َ
ْ ْ َ
كمــا أن املكرمــة ليســت محتمــة مثــل الفــرض والواجــب والســنة ،والشــريعة اإلســامية تقــرر مبــدأً هــو أنــه متــى
ثبــت بطريــق البحــث الدقيــق أن فــى أمــر مــا ضــرراً صحيـاً أو إفســادا خلقيـاً وجــب منعــه وقفـاً لضــرره.
وكمــا نعلــم جميعـاً فــإن التشــريع اإلســامى وضــع لتحقيــق مصالــح العبــاد ودرء املفاســد عنهــم والشــريعة كلهــا:
إمــا أن تــدرأ مفاســد أو جتلــب مصالــح ،قــال اهلل -ســبحانه -لنبيــه  َ .... ﴿ :ك َذل َ
ض ِــر ُب اهلل ْ َ
الــقَّ
ِــك يَ ْ
(((
َوالْبَ ِ
ض  . ﴾ )17( ....فجعــل –ســبحانه-
ـاس َفيَ ْم ُكــثُ فِ ــى ْالَ ْر ِ
اطـ َل َف َأ َّمــا ال َّزبَـ ُد َفيَ ْذ َهـ ُ
ـب ُج َفــا ًء َوأَ َّمــا َمــا يَنْ َفـ ُع ال َّنـ َ
ـاس َقـ ْد َجا َء ُكـ ُم
مــا ينفــع النــاس فــى دنياهــم وأخراهــم هــو احلــق الــذى أرســـل بــه رســوله وقــال عنــه ﴿ :يَــا أَ ُّي َهــا ال َّنـ ُ
ـك مِ ـ ْن َر ِّبـ َ
ِالــقِّ مِ ـ ْن َر ِّب ُكـ ْم  (((﴾ )170(....وقــال عنــهَ .... ﴿ :وا َّلــذِ ى أُنْـ ِـز َل إليـ َ
ـك ْ َ
ال َّر ُســو ُل ب ْ َ
الــقُّ ،(((﴾ )1( ....
(((
ـك مِ ـ ْن َر ِّبـ َ
وقــال عنــهَ ﴿ :ويَـ َرى ا َّلذِ يـ َن أُوتُــوا الْعِ ل ْـ َم ا َّلــذِ ى أُنْـ ِـز َل إليـ َ
ـك ُهـ َو ْ َ
الــقَّ . ﴾ )6(....
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متفق عليه عن ابن مسعود.
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كمــا أنــه يحــرم اإلضــرار بالصحــة قــال رســول اهلل   ﴿ :ال ضــرر وال ضــرار ﴾((( ،وهــو حديــث شــريف رواه
الدارقطنــى عــن أبــى ســعيد اخلــدرى ،وقــال عنــه احلاكــم :صحيــح علــى شــرط مســلم ،وفــى روايــة مؤكــدة بصيــغ
أخــرى كقولــــه  ﴿ :ملعــو ٌن مــن ضــا َّر مؤمنـاً أو َم َكـ َر بــه ﴾((( ،وقولــه ﴿ :مــن ضــا َّر أضــر اهلل بــه ﴾((( ،و قـــــوله:
﴿ مــن ضــا َّر مؤمنـاً ضــا َّر اهلل بــه ﴾(((.
ولذلك رأى بعض العلماء املعاصرين أن « :ختان اإلناث محظور بحسب أصله  ،أو أنه يخضع ألصل احلظر،
وذلك من جهة اتصاله بالنفس أو بالدم أو بسالمة احلياة واألصل فيها كما هو معروف التحرمي ،وذلك من
منطلق ما هو مقرر فى قواعد الفقه الكلية أن األصل فى الدماء التحرمي ،ووجه انطباق هذا األصل على ختان
اإلناث أنه ميثل مساساً بسالمة البدن وجرحاً له  ،وكل عمل على هذا النحو يخضع ألصل التحرمي »(((.
وليــس هنــاك ممارســة فــى الســنة النبويــة الشــريفة يطلــق عليهــا (ختــان الســنة) لإلنــاث ،ثــم إن الســيرة النبويــة
الشــريفة التــى ســجلت كل تفاصيــل ودقائــق حيــاة النبــى الكــرمي وأهــل بيتــه لــم يــرد فيهــا أن رســول اهلل  قــد
خــن بناتــه أو زوجاتــه أوأيــا مــن أهــل بيتــه مــن النســاء.
وكذلــك فــإن أغلــب الــدول االســامية مثــل اململكــة العربيــة الســعودية ،ودول اخلليــج وســوريا وفلســطني وليبيــا
وتونــس واجلزائــر واملغــرب وماليزيــا وباكســتان...إلخ ال تعــرف هــذه العــادة علــى اإلطــاق ،فهــل مــن املعقــول
أن يتــرك املســلمون فــى كل هــذه الــدول شــعيرة هامــة مــن شــعائر االســام أو ســنة نبويــة مؤكــدة كمــا يدعــى
املتمســكون بختــان اإلنــاث(((.
وقــد أثبــت العلــم أن مركــز التحكــم فــى الرغبــة اجلنســية هــو املــخ ،فــإذا أردنــا أن نتحكــم فــى الرغبــة اجلنســية
فعلينــا مخاطبــة املــخ (العقــل) وتهذيبــه وتربيتــه التربيــة الدينيــة القوميــة.
إن إجــراء اخلتــان لإلنــاث يحــد مــن قــدرة املــرأة علــى االرتــواء اجلنســى فــى أثنــاء العالقــة الزوجيــة وهــو حــق
كفلــه اإلســام للمــرأة  ،وقــد نــص الفقهــاء علــى أن فــى قطــع الشــفرين الديــة الكاملــة ،وعللــوا ذلــك بأنــه بهذيــن
الشفـــرين « يقــع االلتــذاذ باجلمــاع » ،فــكل فــوات لهــذا االلتــذاذ أو بعــض منــه يوجــب هــذه العقوبــة التعويضيــة،
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أخرجه الدارقطنى فى سننه  -كتاب البيوع  77/3ح  288عن أبى سعيد اخلدرى.
أخرجه الترمذى فى سننه  -كتاب البر -باب اخليانة والغش  332/4 -ح  1941عن أبى بكر الصديق.
أخرجه الترمذى فى سننه -كتاب البر  -باب ما جاء فى اخليانة والغش 332/4 -ح  1940عن أبى صرمة وحسنه الترمذى.
أنظر احلديث السابق.
دليــل الطفــل فــى اإلســام ،رعايتــه وحمايتــه ومنــوه .املركــز الدولــى اإلســامى للدراســات والبحــوث الســكانية – جامعــة األزهــر باالشــتراك
مع اليونيسيف 2005م.
العوا ،سليم (ختان االناث فى منظور االسالم) ص .16
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ومنــع ســببه (وهــو اخلتــان لألنثــى) جائــز قطع ـاً بــل هــو أولــى ومقــدم((( ،وقــد نقــل ابــن حــزم الظاهــرى فــى
(احمللــى) آراء الفقهــاء فــى ذلــك ،وخالفهــم إلــى إيجــاب القصــاص علــى املتعمــد ،مــع أن األصــل أن الديــة علــى
املخطــئ– وقــال :أى بنــت أجــرى لهــا ختــان اإلنــاث ثــم حــدث لهــا ضــرر عاجــل أو آجــل مــن املمكــن أن ترفــع
دعــوى قضائيــة علــى أبيهــا وأمهــا ،ومــن أجــرى لهــا العمليــة ،وللقاضــى أن يقتــص مــن أبيهــا وأمهــا ومــن أجــرى
لهــا العمليــة وأن يأخــذ مــن جســد كل واحــد منهــم بقــدر مــا قطــع مــن بظرهــا(((؛ وقــد قــرر الفقهــاء أن القصــاص
عقوبــة قطــع الشــفرين إذا توافــرت شــروطه وإال تكــون فيهــا الديــة(((.
إن املســئولية التــى ألقاهــا اهلل علــى عاتــق العلمــاء وأولــى االمــر كبيــرة  ،وتســتلزم اإلملــام بــكل جوانــب املوضــوع
قبــل إصــدار احلكــم عليــه ،حيــث إن هــذا احلكــم (الفتــوى) يترتــب عليــه أمــور تؤثــر فــى احليــاة ونوعيتهــا لكثيــر
مــن النــاس ،إن اإلســام جــاء لهدايــة البشــرية وإســعادها.
وإن مبــادئ اإلســام الســمحاء تنيــر لنــا الطريــق وتضمــن التربيــة احلســنة والتمســك بأهــداب الفضيلــة واألخالق
وآداب اإلســام والعالقــة خلتــان اإلنــاث بتحقيــق هــذه األهــداف الســامية واملقاصــد الشــريفة ،ومــن هنــا يفهــم
أن ختــان اإلنــاث يتــم بــدون أى فائــدة طبيــة؛ بــل إن لــه أضــرا ًرا صحيــة ونفســية ُ َ
ت ِ ّرمهــا الشــريعة اإلســامية.

1
2
3
٤

1 .ومــن أبــرز مظاهــر العنــف ضــد األنثــى اللجــوء
إلــى عــادة اخلتــان التــى تســبب تشــوهات جتــور
علــى حــق املــرأة فــى االســتمتاع بحياتهــا
الزوجيــة فضــا عــن عــدم وجــود مــا يفيــد
أنــه مطلــوب علــى ســبيل الفــرض والوجــوب،
ومــن هنــا كان اعتــداء علــى خصوصيــة األنثــى
وعصمــة بدنهــا الــذى ح ـ ّرم اهلل كل مســاس
ضـ ٍـار أو م ـؤ ٍْذ لــه.

قــال تعالــى َ .. ﴿ :و َل َت ْع َتـ ُـدوا ِإنَّ َّ َ
الل َل ُي ِحـ ُّـب
الْ ُ ْعت َِديــنَ (.)٤(﴾ )190

2 .2ختــان اإلنــاث غيــر جائــز شــرع ًا ،وال يصــح أن
يقــال إنــه مــن الســنة أو مــن خصــال الفطــرة.

خــا القــرآن الكــرمي مــن أى نــص يتعلــق بختــان
اإلنــاث ،أمــا األحاديــث النبويــة التــى يســتدل بهــا
علــى مشــروعيته فإنهــا ضعيفــة وال يعتــد بهــا.

احمللى البن حزم  -القاهرة ( .)458/10
املرجع السابق.
فى هذا املعنى املغنى البن قدامه 158/12( ،و .)546/11
سورة البقرة  -من اآلية .190
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التمييز بين األطفال
إن تعاليم اإلسالم تسوى بني الناس جميعا فى الواجبات واحلقوق العامة وال مجال للتمييز بينهم
بسبب اختالف اجلنس أو النوع أو اللون أو اإلعاقة أو أى سبب آخر.
مــن أخطــر الظواهــر الضــارة باألطفــال التمييــز بينهــم بســبب اختــاف اجلنــس أو النــوع أو اللــون أو الديــن أو
اإلعاقــة أو املــال أو أى ســبب آخــر ،وهــذا مخالــف لتعاليــم اإلســام الــذى كفــل املســاواة بــن النــاس جميعــا
واعتبرهــم سواســية كأســنان املشــط وال يتفاوتــون إال بالســلوك القــومي ومــا يقدمــه كل منهــم لنفســه وأهلــه
ومجتمعــه ووطنــه مــن املنافــع اإليجابيــة املعبــر عنهــا بالتقــوى ،وفــى ذلــك بقــول اهلل تعالــى:
ـاس ِإ َّنــا َخل َ ْقنَا ُكـ ْم مِ ـ ْن َذ َكـ ٍـر َوأُنْثَــى َو َج َعلْنَا ُكـ ْم ُشـ ُعو ًبا َو َقبَا ِئـ َل ِلتَ َعا َر ُفــوا إ َِّن أَ ْك َر َم ُكـ ْم ِعنْـ َد ا ِ
هلل أَتْ َقا ُكـ ْم
﴿ يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
 ،(((﴾ )13( ....ويقــول الرســول   ﴿ :يــا أيهــا النــاس إن ربكــم واحــد ،وإن أباكــم واحــد  ،كلكــم آلدم  ،وآدم
مــن تــراب ،أكرمكــم عنــد اهلل أتقاكــم ،ليــس لعربــى علــى عجمــى ،وال لعجمــى علــى عربــى فضــل إال بالتقــوى﴾(((،
وســمع رســول اهلل   :أبــا ذر الغفــارى يقــول لزجنــى أغضبــه  ( :يــا بــن الســوداء)  ،فغضــب النبــى  :وقــال
﴿ طــف الصــاع  ،طــف الصــاع – أى جتــاوز األمــر ح ـ ُده – ليــس البــن البيضــاء علــى ابــن الســوداء فضــل إال
بالتقــوى أو بعمــل صالــح ﴾ فوضــع أبــو ذر خــده علــى األرض ،وقــال لألســود ( :قــم فطــأ خــدى ) ((( ،وحينمــا
كان النبــى  مشــغوال بأمــر جماعــة مــن كبــراء قريــش يدعوهــم إلــى اإلســام  ،جــاء ابــن أم مكتــوم الرجــل
األعمــى الفقيــر – وهــو ال يعلــم أنــه مشــغول بأمــر القــوم – فطلــب منــه أن يعلمــه ممــا علمــه اهلل ،فكــره
الرسول  ،وعبس وجهه وأعرض عنه ،فنزل القرآن الكرمي يعاتب الرسول  عتابا شديدا ،قال اهلل تعالى:
ـس َوتَ َو َّلــى ( )1أَ ْن َجــا َءهُ ْالَ ْع َمــى (َ )2و َمــا يُدْرِ يـ َ
ـك لَ َعلَّ ـ ُه يَ َّز َّكــى ( )3أَ ْو يَ َّذ َّك ـ ُر َفتَنْ َف َع ـ ُه ال ِّذ ْك ـ َرى ( )4أَ َّمــا َمــنِ
﴿ َعبَـ َ
َصـ َّـدى (َ )6و َمــا َعلَيْـ َ
ـت
ـك أَ َّل يَ َّز َّكــى (َ )7وأَ َّمــا َمـ ْن َجــا َء َك يَ ْسـ َعى (َ )8و ُهـ َو يَخْ َشــى (َ )9ف َأنْـ َ
اسـتَ ْغنَى (َ )5ف َأنْـ َ
ـت لَـ ُه ت َ
ْ
(((
َ
َعنْــ ُه تَل َّهــى ( ، ﴾ )10وبعــد هــذا احلــادث كان الرســول  – إذا رأى ابــن أم مكتــوم بســط رداءه ،وقــال :
﴿ أهــا مبــن عاتبنــى فيــه ربــى ﴾((( كمــا كان يرعــاه ويســأله عمــا يحتــاج إليــه ،وقــد اســتخلفه علــى املدينــة مرتــن
بعــد الهجــرة فــى غزوتــن غزاهما .
1
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5

سورة احلجرات – من اآلية .13
أخرجه أحمد فى مسنده ج 5ص  – 411ط دار الفكر.
أخرجه البيهقى – فى شعب اإلميان  288/4ح  – 5135ط دار الكتب العلمية.
سورة عبس – من اآلية .10-1
أخرجه الترمذى – فى سننه – كتاب :التفسير – باب :سورة عبس  432/5ح  – 3331عن عائشة – ط دار احلديث.
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اإلســام يرســى مبــادىء العــدل واملســاواة كأحــد
األســس الهامــة للحيــاة اإلنســانية.

ـاس ِإ َّنــا خَ َل ْقن َُاكـ ْـم ِمـ ْـن
قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :يــا أَ ُّي َهــا ال َّنـ ُ
َذ َكـ ٍـر َو ُأ ْن َثــى َو َج َع ْلن َُاكـ ْـم ُشـ ُـعو ًبا َو َق َب ِائـ َـل ِل َت َعا َر ُفــوا ِإنَّ
الل أَ ْتق ُ
َاكـ ْـم ﴾(.)١
أَكْ َر َم ُكـ ْـم ِع ْن ـ َد َّ ِ
قــال رســول اهلل   ﴿ :يــا أيهــا النــاس إن ربكــم
واحــد ،وإن أباكــم واحــد  ،كلكــم آلدم  ،وآدم مــن
تــراب ،أكرمكــم عنــد اهلل أتقاكــم ،ليــس لعربــى
علــى عجمــى ،وال لعجمــى علــى عربــى فضــل إال
بالتقــوى﴾ (. )٢

موقف اإلسالم من التمييز بين األطفال بسبب النوع:
كانت نظرة بعض الناس إلى األنثى فى املجتمع اجلاهلى نظرة خاطئة ،امتد فيها اخلطأ إلى درجة الظلم
واإلجرام ،حيث أصبحت حياتها رخيصة ،بل متثل عبئاً ثقي ً
وسبة فى حياتهم  ،ومن ذلك ما حكاه القرآن
ال وعاراً َ
الكرمي إنكارا لتلك النظرة قال اهلل تعالىَ ﴿ :و ِإ َذا بُ ِّش َر أَ َح ُد ُه ْم ب ْ
ِالُنْثَى َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو َك ِظي ٌم ( )58يَتَ َوا َرى
اب أَ َل َسا َء َما يَ ْح ُك ُمو َن (.(((﴾ )59
ي ِس ُك ُه َعلَى ُه ٍ
ون أَ ْم يَ ُد ُّس ُه فِ ى التُّ َر ِ
مِ َن الْ َق ْو ِم مِ ْن ُسوءِ َما بُ ِّش َر ِبهِ أَ ُ ْ
ولقــد جــاء اإلســام ب َه ْد ِيــه الواضــح ،فأرســى منهــج احلــق والعــدل ،وأقــام أســس اإلصــاح فــى شــتى املجــاالت،
للفــرد واألســرة ،واملجتمــع واألمــة ،وكانــت النظــرة اإلســامية احلانيــة لطفولــة األنثــى البريئــة ،تشــع تألقـاً وهــدى
وتكشــف عــن تلــك النزعــة العدوانيــة والظلــم الفاضــح ،الــذى تدهــورت إليــه البشــرية فــى تلــك احلقبــة املظلمــة.
لقــد رفــع اإلســام الظلــم عــن البنــات ،ذلــك الظلــم الــذى وصــل إلــى حــد أن يحمــل بعــض النــاس ابنتــه الصغيــرة
علــى ذراعيــه ليدفنهــا حيــة فــى التــراب.
أية قسوة هذه القسوة؟ وأية صورة من الغلظة تلك الصورة املهولة؟ ماذا يكون حسابهم وعقابهم يوم أن يؤاخذهم
اهلل على ظلمهم الكبير وعدوانهم اخلطير .قال اهلل تعالىَ ﴿ :و ِإ َذا ْال َ ْوءُو َدةُ ُس ِئل َ ْت (ِ )8ب َأى َذنْ ٍب ُق ِتل َ ْت (.(((﴾ )9
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لقــد حــرم اإلســام وأد البنــات ،وهيــأ لهــن مــن أســباب األمــن واالســتقرار مــا يكفــل احليــاة املطمئنــة ،وقــرر
لهــن احلقــوق العادلــة ،واإلنصــاف التــام عــن أنــس بــن مالــك -رضــى اهلل عنــه  -قــال :قــال رســول اهلل :
﴿ مــن عــال جاريتــن((( حتــى تبلغــا جــاء يــوم القيامــة أنــا وهــو ﴾ ،وضــم أصابعــه ،وفــى روايــة ﴿ :مــن عــال
جاريتــن حتــى يُــدركا دخلــت أنــا وهــو اجلنــة كهاتــن ﴾ وضــم إصبعيــه (((.
وهنـا نقـف علـى القيمـة العاليـة لتربيـة البنـات ،وعلـى مـدى مكانـة مـن يعـول البنـات ،إنـه قريـب مـن رسـول اهلل
 ،قريـب مـن رحمـة اهلل ،آمـن مـن عذابـه إذا اسـتقام علـى احلـق وأدى واجبه نحو بناته تربيـة وعناية ورعاية.
وإذا كانــت العــادات اجلاهليــة قــد امنحــت بانقضــاء عهدهــا  ،إال أن هنــاك بعــض الرواســب تتمثــل فــى تبــرم
بعــض النــاس واشــمئزازه إذا جــاءت لــه أنثــى ،فــا يفــرح لهــا كمــا يفــرح للذكــر ،ويســتقبلها مــن أول وهلــة علــى
مضــض ،وال يقتصــر األمــر علــى هــذا احلــد فحســب؛ بــل إن بعضهــم يتبــرم بزوجــه ويســىء معاملتهــا وقــد
يطلقهــا ،وكأن هــذا األمــر بيدهــا ،مــع أنــه ال ميلكــه إال اخلالــق القــادر – ســبحانه وتعالــى -ويقــول احلــق تبــارك
ل ُملْـ ُ
السـ َما َو ِ
وتعالــىِ َّ ِ ﴿ :
ـب ِلَـ ْن يَ َشــــاءُ ال ُّذ ُكــو َر ( )49أَ ْو
ات َو ْالَ ْر ِ
ـب ِلَـ ْن يَ َشــــاءُ ِإنَا ًثــا َويَ َهـــ ُ
ض يَخْ لُـ ُق َمــا يَ َشــاءُ يَ َهـ ُ
ـك َّ
يُ َز ِّو ُج ُهـــ ْم ُذ ْك َرا ًنــا َو ِإنَا ًثــا َويَ ْج َعـــ ُل َمـ ْن يَ َشــاءُ َعقِ ي ًمــا ِإ َّنـ ُه َعلِيـــ ٌم َقدِ يـــ ٌر (.(((﴾ )50
واإلنســان العاقــل الــذى يؤمــن بــاهلل حــق اإلميــان هــو الــذى يفــرح لألنثــى كمــا يفــرح للذكــر ،ويعلــم أن فــى إرادة
اهلل وحكمتــه اخليــر كل اخليــر ،وأن هــذا األمــر بيــد اهلل تعالــى وحــده وهــو علــى كل شــئ قديــر.
ومــن الصــور البعيــدة عــن روح اإلســام ،املترســبة فــى النفــوس الضعيفــة كراهــة البنــات ،وســوء
معاملــة الزوجــة بســبب إجنــاب البنــات .مــع أن اهلل – ســبحانه وتعالــى – هــو الــذى يصــور اخللــق فــى
ص ِّو ُر ُكــ ْم
األرحــام ،مــن ذكــورة أو أنوثــة ،ومــن بيــاض أو ســواد ،وهكــذا ،قــال ســبحانهُ ﴿ :هــ َو ا َّلــذِ ى يُ َ
ــف يَ َشــاءُ َل ِإلَــ َه إ َِّل ُهــ َو الْ َع ِزيــ ُز ْ َ
ــام َكيْ َ
الكِ يــ ُم( ،(((﴾ )6وجــزا اهلل كل ذكــرأو أنثــى علــى عملــه،
فِ ــى ْالَ ْر َح ِ
ض ُكــ ْم مِ ــــ ْن
اب لَ ُهــ ْم َربُّ ُهــ ْم أَ ِّنــى َل أ ُ ِضيــ ُع َع َمــ َل َعامِ ٍــل مِ نْ ُكــ ْم مِ ــ ْن َذ َك ٍــر أَ ْو أُنْثَــى بَ ْع ُ
اســت ََج َ
قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :ف ْ
ــــــض.(((﴾ )195(....
بَ ْع ٍ
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ومــن هــذه الصــور التمييــز بــن البنــن والبنــات فــى التغذيــة والتعليــم بحيــث ال تنــال الفتــاة نصي ًبــا مســاو ًيا
لنصيــب أخيهــا الذكــر فــى هــذا املجــال مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار صحيــة ونفســية واجتماعيــة .قــال
رســول اهلل  ﴿ :مــن كان لــه ثــاث بنــات أو ثــاث أخــوات فعلمهــن وأدبهــن حتــى يغنيهــن اهلل فلــه اجلنــة البتــة،
فســأله بعــض الصحابــة :أو بنتــان أو أختــان يارســول اهلل ،فأجــاب :أو بنتــان أو أختــان ﴾(((.
ُي َح ـ ِّرم اإلســام التمييــز بــن األطفــال بســبب
اختــاف النــوع.

السـما َو ِات َو ْ َ
ال ْر ِض
قـال اهلل تعالـى ِ َّ ِ ﴿ :
ل ُم ُلْـك َّ َ
َي ْخ ُلقُ َما َي َش ُاء َي َه ُب ِل َ ْن َي َش ُاء ِإن ًَاثا َو َي َه ُب ِل َ ْن َي َش ُاء
الذُّ ُكـو َر ( )49أَ ْو ُي َز ِّو ُج ُ ْهـم ُذ ْك َرانًـا َو ِإن ًَاثـا َو َي ْج َع ُـل َم ْـن
يمـا ِإنَّـهُ َع ِلي ٌـم َق ِدي ٌـر (.)٢(﴾ )50
ـاء َع ِق ً
َي َش ُ
قــال رســول اهلل  ﴿ :اتقــوا اهلل واعدلــوا بــن
أوالدكــم ﴾(.)٣

التوجيه اإلسالمى لمنع التمييز بين األطفال:
علــى الرغــم مــن أن اإلســام أنصــف كال مــن الذكــر واألنثــى وحــرم العــادات الســيئة مــن وأد البنــات وبغضهــن،
كمــا حــرم الرواســب األخــرى مــن كراهيــة والدة البنــات وســوء معاملــة الزوجــة بســبب ذلــك ،ولكــن بقــى شــىء
آخــر مــن تلــك الرواســب  ،قــد يكــون أكثــر انتشــارا فــى البيئــة اإلســامية ،ويجــب علــى كل مســلم معاجلتــه ،ذلــك
هــو تفضيــل الولــد الذكــر علــى األنثــى ،ويظهــر ذلــك واضحــا فيمــا إذا كان ولــد واحــد مــع مجموعــة مــن البنــات،
فيجعــل األب أو األم للولــد معاملــة خاصــة  ،وهــذا يتنافــى مــع اجلــو اإلســامى ،ويتنافــى مــع مبــادئ اإلســام،
والعــدل بــن األبنــاء مطلــوب  ،ولــه ثمرتــه وأثــره فــى التربيــة والنشــأة ،وقــد نــادى اإلســام بالعــدل بــن األبنــاء.
عــن النعمــان بــن بشــير  -رضــى اهلل عنهمــا – قــال ( :أعطانــى أبــى عطيــة ،فقالــت عمــرة بنــت رواحــة :ال أرضــى
حتــى تشــهد رســول اهلل  فأتــى رســول اهلل  فقــال ﴿ :إنــى أعطيــت ابنــى مــن عمــرة بنــت رواحــة عطيــة ،
فأمرتنــى أن أشــهدك يــا رســول اهلل ،قــال :أعطيــت ســائر ولــدك مثــل هــذا ؟ قــال :ال ،فقــال النبــى  :فاتقــوا
اهلل واعدلــوا بــن أوالدكــم ،قــال :فرجــع فــرد عطيتـــه﴾ (((.
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ً
وأيضـا فـإن مـن األمـور التـى ال تتفـق مـع عدالـة اإلسلام مـا نـراه فـى بعـض البيئـات مـن حرمـان األنثـى مـن
ما تَـ َر َك الْ َوا ِل َدانِ
يب ِ َّ
امليـراث أو إعطائهـا أقـل مـن نصيبهـا احلقيقـى .وهـذا مخالـف لقوله تعالـى ﴿ :لِل ِّر َجالِ نَ ِص ٌ
مـــا َقـــ َّل مِ نْـ ُه أَ ْو َكثُـ َر نَ ِصي ًبــــا َم ْف ُر ً
وضـــا (.(((﴾ )7
مـا تَـ َر َك الْ َوالِـ َدانِ َو ْالَ ْق َربُــو َن ِ َّ
يـب ِ َّ
َو ْالَ ْق َربُـو َن َولِل ِّن َســاءِ نَ ِص ٌ
فــإذا أضفنــا إلــى ذلــك أن نصيــب ألنثــى فــى بعــض احلــاالت يكــون أكبــر مــن نصيــب الذكــر ،وإن األم وهــى –
أنثــى -ال حتجــب حجــب حرمــان مبعنــى أنهــا ال متنــع مــن امليــراث بــأى حــال مــن األحــوال وقــد مينــع الذكــر.
أدركنــا مــدى إنصــاف اإلســام لألنثــى وعدالتــه فــى تقريــر احلقــوق املقــررة لهــا ويقــول اهلل تعالــى  ﴿ :يُ ِ
وصي ُكـ ُم
ِلذ َكـ ِـر مِ ثْـ ُل َحـ ِّ
اهلل فِ ــى أَ ْو َلدِ ُكـ ْم ل َّ
ـت َو ِ
احـ َد ًة َفل َ َهــا
ِســا ًء َفـ ْو َق اثْنَتَـ ْ ِ
ـظ ْالُنْثَيَـ ْ ِ
ـن َفل َ ُهـ َّـن ثُلُثَــا َمــا تَـ َر َك َو ِإ ْن َكانَـ ْ
ـن َفـ ِإ ْن ُكـ َّـن ن َ
مــا تَـ َر َك ِإ ْن َكا َن لَـ ُه َولَـ ٌد َفـ ِإ ْن لَـ ْم يَ ُكـ ْن لَـ ُه َولَـ ٌد َو َورِ ثَـ ُه أَبَـ َواهُ َف ِ ُ
صـ ُ
ل ِّمــهِ
ـف َو ِلَبَ َويْــهِ ِلـ ُك ِّل َو ِ
س ِ َّ
ال ِّن ْ
احـ ٍـد مِ نْ ُه َمــا ُّ
السـ ُد ُ
الثُّلُــثُ َفـ ِإ ْن َكا َن لَـ ُه ِإخْ ـ َوةٌ َف ِ ُ
س مِ ـ ْن بَ ْعــدِ َو ِص َّيـ ٍـة يُ ِ
وصــى ِب َهــا أَ ْو َديْـ ٍـن آبَا ُؤ ُكـــ ْم َوأَبْنَا ُؤ ُكــ ْم َل تَـ ْد ُرو َن أَيُّ ُهـــ ْم
ل ِّمــهِ ُّ
السـ ُد ُ
الل إ َِّن َّ َ
يضــــ ًة مِ َن َّ ِ
الل َكا َن َعلِيــ ًمــــا َحكِ ي ًمـــــا (.(((﴾ )11
أَ ْقـــ َر ُب لَ ُكـــ ْم نَ ْف ًعا َف ِر َ
إن أحــكام اإلســام تســوى بــن النــاس جميعــا فــى الواجبــات واحلقــوق العامــة ،ألنهــم عبيــد هلل ال يســتثنى مــن
السـ َما َو ِ
ض إ َِّل آ ِتــى ال َّر ْح َمــنِ َعبْـ ًدا ( )93لَ َقـ ْد
ات َو ْالَ ْر ِ
هــذه العبوديــة أحــد ،يقــول اهلل تعالــىِ ﴿ :إ ْن ُك ُّل َمـ ْن فِ ــى َّ
صا ُهـ ْم َو َع َّد ُهـ ْم َعـ ًّدا (.(((﴾ )94
أَ ْح َ
احـ َدةٍ
ـاس ا َّت ُقــوا َر َّب ُكـ ُم ا َّلــذِ ى َخل َ َق ُكـ ْم مِ ـ ْن نَ ْفـ ٍـس َو ِ
وألنهــم مــن أب واحــد وأم واحــدة يقــول اهلل تعالــى ﴿ :يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
َو َخل َـ َق مِ نْ َهــا َز ْو َج َهــا َوبَــثَّ مِ نْ ُه َمــا رِ َجـ ً
ِســا ًء  ،(((﴾ )1(....فــا مجــال للتمييــز بينهــم بســبب اختــاف
ـال َكثِي ـ ًرا َون َ
اجلنــس أو النــوع أو اللــون أو الديــن أو اإلعاقــة أو املــال أو أى ســبب آخــر.
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دعــا اإلســام إلــى االهتمــام برعايــة البنــات ،وكفــل
لهــن حقوقهــن فــى الرعايــة األســرية والصحيــة
واالقتصاديــة ومــن يغــن حقهــن فهــو آثــم.

قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :و ِإ َذا ُب ِّش ـ َر أَ َح ُد ُهـ ْـم ِب ْ ُ
ال ْن َثــى َظـ َّـل
َو ْج ُهــهُ ُم ْس ـ َو ًّدا َو ُه ـ َو َك ِظيـ ٌـم (َ )58ي َت ـ َوا َرى ِمــنَ ا ْل َق ـ ْو ِم
ـون أَ ْم َي ُد ُّســهُ
ي ِسـ ُـكهُ َع َلــى ُهـ ٍ
ِمـ ْـن ُســوءِ َمــا ُب ِّش ـ َر ِبـ ِـه أَ ُ ْ
ِف التُّ ـَـر ِاب أَ َل َســا َء َمــا َي ْح ُك ُمــونَ (.)١(﴾ )59
وقــال رســول اهلل  ﴿ :مــن كانــت لــه أنثــى فلــم
يئدهــا ولــم يهنهــا ،ولــم يفضــل أوالده الذكــور عليهــا
أدخلــه اهلل اجلنــة ﴾(.)٢
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عمل األطفال
إستغالل األطفال فى األعمال الشاقة واخلطيرة أو التى تنال من حقهم يحرمه اإلسالم ملا يترتب عليها
من آثار سيئة ويلحق لهم الضرر واحلاق الضرر ممنوع لقول رسول اهلل  ﴿ :ال ضرر وال ضرار ﴾.
حــث اإلســام علــى العمــل ،وأعلــى شــأنه ،ورفــع قــدره ،وعظــم أمــره ،ووعــد العاملــن املخلصــن بعظيــم األجــر
ص ِ ً
الــا مِ ـ ْن َذ َكـ ٍـر أَ ْو أُنْثَــى َو ُهـ َو ُمؤْمِ ـ ٌن َفلَن ُْح ِييَ َّنـ ُه َحيَــا ًة
وجزيــل الثــواب ،يــدل علــى ذلــك قولــه تعالــىَ ﴿ :مـ ْن َعمِ ـ َل َ
اع َملُــوا َف َســ َي َرى اهلل َع َمل َ ُكــ ْم
َط ِّي َبــ ًة َولَن َْج ِزيَ َّن ُهــ ْم أَ ْج َر ُهــ ْم ِب َأ ْح َســنِ َمــا َكانُــوا يَ ْع َملُــو َن ( (((﴾ )97وقولــهَ ﴿ :و ُقــلِ ْ
ــب َو َّ
بــا ُكنْتُــ ْم تَ ْع َملُــــو َن ( ،(((﴾ )105وقولــــه:
ِــم الْ َغيْ ِ
الشــ َها َد ِة َفيُنَ ِّبئُ ُكــ ْم ِ َ
َو َر ُســولُ ُه َو ْالُؤْمِ نُــو َن َو َســتُ َر ُّدو َن ِإلَــى َعال ِ
ضـ ًـا يَــا ِجبَــا ُل أَ ِّو ِبــى َم َعـــــــ ُه َو َّ
الطيْـ َر َوأَلَ َّنــا لَــ ُه ْ َ
اع َمـ ْل َســا ِب َغ ٍ
ات َو َقـ ِّد ْر
﴿ َولَ َقـ ْد آتَيْنَــا َدا ُو َد مِ َّنــا َف ْ
الـــدِ ي َد ( )10أَنِ ْ
ص ِ ً
بــا تَ ْع َملُــو َن بَ ِصيـ ٌر ( ،(((﴾ )11وقــول النبــى  ﴿ :مــا أكل أحــد طعامـاً قــط
الــا ِإ ِّنــى ِ َ
السـ ْردِ َو ْ
اع َملُــوا َ
فِ ــى َّ
خيــرا مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده ،وإن نبــى اهلل داود -عليــه الســام  -كان يــأكل مــن عمــل يــده ﴾((( ،وقولـــه:
﴿ ألن يأخــذ أحدكــم حبـ ً
ا فيأخــذ حزمــة مــن حطــب فيبيــع ،فيكــف اهلل بهــا وجهــه ،خيــر مــن أن يســأل النــاس
أعطــى أم منــع ﴾((( ،وقولــه ﴿ :مــا مــن مســلم يغــرس غرسـاً ،أو يــزرع زرعـاً ،فيــأكل منــه طيــر أو إنســان أو بهيمــة،
إال كان لــه بــه صدقــة ﴾((( ،وقولــه ﴿ :إن اهلل يحــب املؤمــن احملتــرف ﴾((( ،أى :صاحــب احلرفــة والصنعــة،
وقوله ﴿ :من أمسى كا ّالً من عمل يده أمسى مغفوراً له ﴾(((.
واملــراد بعمــل األطفــال :تكليفهــم باألعمــال التــى حترمهــم مــن حقوقهــم األساســية وطفولتهــم أو تنــال مــن
كرامتهــم أو تلحــق بهــم الضــرر اجلســدى أو النفســى ويتمثــل ذلــك فيمــا يلــى:
 1 .1األعمــال التــى تلحــق الضــرر البدنــى أو النفســى أو االجتماعــى أو حترمهــم مــن حــق اللعــب والتمتــع بوقتهــم
وطفولتهــم.
1
2
3
4
5
6
7
8

سورة النحل -اآلية .97
سورة التوبة -اآلية .105
سورة سبأ -اآليتان .11 ،10
أخرجه البخارى فى صحيحه -كتاب البيوع -باب :كسب الرجل وعمله بيده ص- 303الفتح.)2072( 4-
أخرجه البخارى فى صحيحه  -كتاب املساقاة  -باب :بيع احلطب والكال -46/5 ،الفتح.)2373( 5 -
أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب احلرث واملزارعة –  ،3/5باب :فضل الزرع والغرس -الفتح.)2320( 5-
رواه الطبرانى فى املعجم األوسط 60/9ح  8934ط ،دار احلديث حتقيق أمين صالح.
رواه الطبرانى فى املعجم األوسط  338/7ح  – 7520باب :التعوذ من شر ما عمل.
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2 .2األعمال التى تتعارض مع مسارهم التعليمى .
3 .3األعمال التى حترمهم من فرصهم لإللتحاق بالتعليم .
4 .4األعمال التى جتبرهم على ترك التعليم مبكراً.
5 .5األعمــال التــى جتبرهــم علــى العمــل الشــاق ملــدة ســاعات طويلــة ،ومــن أبرزهــا عمــل األطفــال فــى املنــازل ،أو
اســتخدامهم فــى التســول ،واســتجداء التبرعــات ،والنزاعــات املســلحة.
وهــى إحــدى صــور العنــف املوجــه ضدهــم ،وهــى ظاهــرة شــائعة فــى املجتمعــات ،وقــد حظيــت بعنايــة املهتمــن
بأمــور الطفــل واملتخصصــن فــى شــئونه ،وذلــك ملــا لهــا مــن آثــار ســلبية تنعكــس علــى الفــرد واألســرة واملجتمــع.

اآلثار المترتبة على عمل األطفال:
لعمــل األطفــال آثــار جســيمة ونتائــج وخيمــة وعواقــب خطيــرة ،منهــا أن الطفــل العامــل يعانــى مــن عــبء العمــل
املفــرط والشــاق ،كمــا يعانــى مــن طــول وقــت العمــل ممــا يــؤدى إلــى إرهــاق جســمه واعتــال صحتــه وإعاقــة منــوه
الســليم وضعــف حواســه واختــال وظائفــه احليويــة.
ومنهــا تعرضــه لإلصابــات اجلســدية واملخاطــر الصحيــة وأمــراض املهنــة وحــوادث العمــل ،فقــد يتعــرض للحــرق
أو الكســر أو تدميــر األطــراف أو الســقوط مــن مــكان مرتفــع أو استنشــاق غــازات ســامة ،وقــد يدركــه املــوت
بســبب ممارســته لبعــض األعمــال اخلطيــرة.
ويــزداد األمــر خطــورة إذا مــا علمنــا أن الطفــل ـ بحكــم صغــر ســنه ـ أكثــر تعرضـاً ملخاطــر العمــل ،وأقــل حتمـ ً
ا
ملصاعبــه وللظــروف النفســية التــى تصاحبــه ،ويضــاف إلــى ذلــك عــدم تقــدمي الرعايــة الصحيــة للطفــل العامــل
ونقــص اخلبــرة لديــه ،وعــدم االهتمــام بتعليمــه وتدريبــه مهني ـاً ممــا يــؤدى إلــى تعاملــه اخلاطــئ مــع املعــدات،
وعــدم اهتمامــه باســتخدام وســائل الوقايــة الشــخصية مثــل القفــازات واألحذيــة العازلــة واألقنعــة الواقيــة ،وعــدم
العنايــة بتدريبــه علــى مبــادئ الســامة املهنيــة ،وتكليفــه بالعمــل علــى ماكينــات ال تناســب قدراتــه اجلســمية أو
الذهنيــة.
ومنهــا احلرمــان مــن فرصــة التعليــم أســوة بأقرانــه ،ففــى الغالــب ال يلتحــق الطفــل العامــل بالتعليــم ،أو يتركــه فــى
الســنوات األولــى مــن الدراســة ،فيخســر كثيــرا مــن القيــم واآلداب واألخــاق بســبب خســارته للعلــم ،ويحــرم مــن
تعلــم القــراءة والكتابــة ومــن القــدرة علــى اكتســاب املعرفــة ،وهــذا يؤثــر ســلبياً علــى قدراتــه العقليــة واإلبداعيــة،
ويحــول دون اكتســابه اخلبــرات واملهــارات املطلوبــة لنجاحــه فــى احليــاة.
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ومنهــا حرمانــه مــن التمتــع بطفولتــه وحنــان أمــه وأبيــه ،وحتملــه مســئوليات تفــوق قدراتــه اجلســمية والعقليــة،
وتعرضــه لظــروف العمــل الصعبــة والعنــف اجلســدى والنفســى ممــا يــؤدى إلــى تبلــد مشــاعره واضطــراب
أحاسيســه ،وضعــف عواطفــه وعــدم احترامــه لنفســه ،وعــدم قدرتــه علــى التواصــل اجليــد مــع غيــره ،وســيطرة
األفــكار الســلبية عليــه كاإلحبــاط والقلــق واالكتئــاب والســخط والســلوك العدوانــى.

أسباب عمل األطفال:
عمــل األطفــال مشــكلة صعبــة شــغلت تفكيــر املهتمــن بشــئون األطفــال ملــا لهــا مــن آثــار ســلبية علــى الفــرد
واألســرة واملجتمــع ،ويعــود انتشــار هــذه الظاهــرة إلــى أســباب منهــا  :ســوء احلالــة االقتصاديــة لألســرة ،وتدنــى
مســتوى دخلهــا ،ومعاناتهــا مــن الفقــر واحلرمــان ،ومســتوى التعليــم املنخفــض ،فتدفــع بأطفالهــا إلــى ســوق العمــل
فــى ســن مبكــرة حتــت ذريعــة احلاجــة والعــوز أمـ ً
ا فــى زيــادة الدخــل ،ومــا تــدرى أن حــل مشــكلة الفقــر ال يكــون
بحرمــان األطفــال مــن حقوقهــم فــى التعليــم واحلمايــة مــن االســتغالل والعنــف ،ألن الضــرر النــاجت عــن ذلــك أكبــر
كثيــراً مــن الفائــدة التــى تعــود علــى األســرة مــن عمــل األطفــال ،ألن حرمانهــم مــن التعليــم اجليــد يضيــع عليهــم
فرصــة الترقــى فــى ســلم احلــراك االجتماعــي ،كمــا أن األســرة قــد تعلــم بعــض أبنائهــا وتدفــع ببعضهــم اآلخــر
إلــى العمــل ممــا يحــدث تفرقــة بــن األبنــاء تشــيع بينهــم التحاســد والتباغــض.
ومنهــا عــدم التحــاق األطفــال بالتعليــم ،أو تســربهم مــن املــدارس فــى الســنوات األولــى ،ألنهــم ال يقــدرون
مصلحتهــم ،وال يدركــون حجــم األخطــار التــى تتهددهــم بســبب هــذا الســلوك ،أو ألن أهلهــم يريــدون إجبارهــم
علــى دراســة لــم يتهيــأوا لهــا ،وهنــاك مــن األطفــال مــن يتركــون الدراســة عــن عمــد ،ويشــتغلون بأعمــال تــدر
عليهــم عائــداً ســريعاً ،ويــرون ذلــك مظهــراً مــن مظاهــر الرجولــة ،ولــم تقــض إلزاميــة التعليــم األساســى علــى
هــذه التصرفــات املغلوطــة والســلوكيات اخلاطئــة.
ومنهــا زيــادة معــدالت الطــاق ،وكثــرة اخلالفــات الزوجيــة والنزاعــات العائليــة ،وشــيوع التفــكك األســري ،وغالبـاً

مــا يحــدث ذلــك بســبب غيــاب الــوازع الدينــى وعــدم االلتــزام بتعاليــم التشــريع اإلســامى املنظمــة للعالقــات فــى
إطــار األســرة ،فينشــأ األطفــال مفتقديــن االحتضــان والرعايــة والقــدوة والتوجيــه والرقابــة واملتابعــة ،وبذلــك
تتحــول األســرة مــن بيئــة حاضنــة وحاميــة ألطفالهــا إلــى بيئــة طــاردة لهــم ،فيســهل التأثيــر عليهــم واجتذابهــم
لعمــل يعــود عليهــم مبكســب ســريع يحقــق مطالبهــم.
ومنهــا وفــاة األب أو ســجنه أو إصابتــه مبــرض مينعــه مــن الكســب ،وبذلــك يفقــد األطفــال العائــل الــذى يتولــى
اإلنفــاق عليهــم ،فيخرجــون إلــى العمــل لتلبيــة احتياجاتهــم وحتقيــق رغباتهــم.
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ومنهــا عــدم االلتــزام باملواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة اخلاصــة بحقــوق الطفــل ،وعــدم تطبيــق القوانــن اخلاصــة
بحمايتــه ،وانعــدام الرقابــة علــى أســواق العمــل.

موقف اإلسالم من عمل األطفال:
خاصـا ومتميـزًا بحيـث ميكـن القـول بـأن العنايـة بهـم ورعايتهم مقصد رئيسـى
اهتـم اإلسلام باألطفـال اهتما ًمـا
ً
مـن مقاصـد التشـريع اإلسلامى ،ولذلـك تعـددت التشـريعات واألحـكام التـى تشـمل جميـع مراحـل حيـاة الطفـل
جنينـاً ورضيعـاً وصبيـاً ومراهقـاً وشـاباً مبـا يضمـن حسـن تربيتـه واالبتعـاد عـن كل مـا يؤثـر سـلباً علـى حالتـه
ً
الصحيـة والنفسـية واالجتماعيـة حتـى ينشـأ مواطنـاً
مؤهلا ألداء رسـالته فـى احليـاة املتمثلـة فـى عبـادة اهلل
وحـده واإلسـهام فـى عمـارة األرض ،وقـد كفلـت هـذه التشـريعات واألحـكام حقوقـاً للطفـل سـبقت اإلشـارة إليها.
أمــا اشــتغال األطفــال ببعــض األعمــال التــى تتــاءم مــع مراحلهــم العمريــة وقدراتهم الشــخصية ،وبشــكل تطوعى،
فهــو أمــر مقبــول مــا لــم يتعــارض مــع حقهــم فــى التعليــم أو اللعــب أو التمتــع بطفولتهــم ،بــل قــد يكــون ضروريـاً
لتنميــة مهارتهــم وتوســيع مداركهــم واإلســهام فــى تكوينهــم اجلســمى والعقلــى والنفســى ،أمــا اســتغالل األطفــال
فــى األعمــال الشــاقة واخلطيــرة التــى حترمهــم مــن حقوقهــم كالتعليــم والترفيــه فهــو ممنــوع فــى اإلســام،
وســنبني نظــرة اإلســام إلــى هذيــن النوعــن علــى النحــو التالــى:

أوال :تنمية المهارات الحياتية للطفل:
ً
تكليــف األطفــال ببعــض األعمــال اليســيرة التــى
تكســبهم املهــارات احلياتيــة أمــر نافــع بشــرط أن ال
تشــق عليهــم أو حترمهــم مــن حقوقهــم.

قــال اخلليفــة عثمــان بــن عفــان ـ رضــى اهلل عنــه:
﴿ .......ال تكلفــوا الصغيــر الكســب ،فإنــه إذا لــم
يجــد ســرق ،وعفّ ــوا إذ أعفكــم اهلل ،وعليكــم مــن
املطاعــم مبــا طــاب منهــا ﴾(.)١

قـد يقـوم الطفـل ببعـض األعمـال التطوعيـة التـى تناسـب سـنه وقدراتـه ،وال تتعـارض مـع حقـه فـى التعليـم أو
منـوه النفسـى والعقلـى واإلجتماعـى ،وذلـك كاملسـاعدة فـى أعمـال املنـزل أو مشـاركة األسـرة فى عملهـا الزراعى
أو الصناعـى أو التجـارى أو غيـره مـن األعمـال املشـروعة كاملشـاركة فـى مشـروعات اخلدمـة العامـة ،وغالبـاً مـا
يشـعر الطفـل بالسـعادة حينمـا يفعـل شـيئاً مـن ذلـك إلحساسـه بأهميتـه وشـعوره بأنـه يكمل مشـوار اللعـب لديه.
 1أخرجه مالك فى املوطأ – كتاب االستئذان – باب :األمر بالرفق باململوك  981/2ح 42ط عيسى احللبى.
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وقيــام الطفــل بهــذه األعمــال يرتقــى بقدراتــه ،وينمــى مهاراتــه ،ويزيــد مــن خبراتــه ،ويســهم فــى منــوه العقلــى
والنفســى واجلســمى واالجتماعــي ،ويرســخ فيــه القيــم البنــاءة كالثقــة بالنفــس واالعتــزاز بهــا ،واحتــرام اآلخريــن
واملســئولية االجتماعيــة والتعــاون والتضامــن والتســامح وغيرهــا ،ومــن ثــم كان اشــتغاله بهــا مقبــوالً شــرعاً ملــا
يثمــره مــن آثــار إيجابيــة علــى شــخصيته ،فينشــأ مواطنـاً صاحلـاً قويـاً يــؤدى رســالته فــى احليــاة مبــا يحقــق لــه
الســعادة فــى الدنيــا واآلخــرة ،وتلــك غايــة اإلســام املرجــوة وهدفــه املأمــول.
وقــد ضــرب الرســول  وأصحابــه املثــل األعلــى والقــدوة احلســنة فــى القيــام بهــذه األعمــال وإقرارهــا
والتشــجيع عليهــا ،فقــد كان الرســول  يخصــف نعلــه ،ويخيــط ثوبــه ،ويســاعد أهــل بيتــه فــى مهمتهــم ،وال
يأنــف مــن ذلــك ،وال يجــد فيــه غضاضــة ،وقــد ســئلت الســـيدة عائشـــــة -رضــى اهلل عنهـــــا ﴿ :هــل كان رســول
اهلل  يعمــل فــى بيتــه؟ قالــت :نعــم ،كان رســول اهلل  يخصــف نعلــه((( ،ويخيــط ثوبــه ،ويعمــل فــى بيتــه كمــا
يعمــل أحدكــم فــى بيتــه ﴾((( ،وعــن عائشــة ـ رضــى اهلل عنهــا ـ وقــد ســئلت عمــا كان النبــى  يصنــع فــى أهلــه،
قالــت ﴿ :كان فــى مهنــة أهلــه ،فــإذا حضــرت الصــاة قــام إلــى الصــاة ﴾((( ،وعــن عبــد اهلل بــن أوفــى  -رضــى
اهلل عنهمــا -قــال ﴿ :كان رســول اهلل  يُ ْكثــر الذكــر ،ويُ ٍقــل اللغــو ،ويُ ٍطيــل الصــاة ،ويُق ٍْصــر اخلطبــة ،وال
يأنــف أن يســعى لألرملــة واملســكني فيقضــى لــه احلاجــة ﴾((( ،وعــن البــراء بــن عــازب ـ رضــى اهلل عنهمــا ـ قــال:
﴿ كان النبى  ينقل التراب يوم اخلندق حتى اغبر بطنه ﴾((( ،وفعل النبى  قدوة للصغير والكبير.
وهــا هــو ذا الفتــى علــى بــن أبــى طالــب ابــن اخلامســة عشــرة مــن عمــره يلبــس ثــوب النبــى  وينــام فــى فراشــه
فــى بيتــه الــذى حاصــره املشــركون ابتغــاء قتلــه فــى ليلــة الهجــرة ،ليختــرق النبــى  حصــار املشــركني دون أن
يــروه ،وينطلــق مــع صاحبــه أبــى بكــر إلــى غــار جبــل ثــور فــى بدايــة رحلــة الهجــرة إلــى املدينــة.
وهــذه الشــابة الصغيــرة أســماء بنــت أبــى بكــر ،ذات الطبيعــة األنثويــة التــى تقتضــى الرهافــة واجتنــاب املشــاق
والبعــد عــن املصاعــب ،تتخلــى عــن ذلــك كلــه ،لتقــوم بإحضــار الطعــام والشــراب إلــى الرســول وصاحبــه فــى
الغــار فــى رحلــة شــاقة يوميـاً ملــدة ثالثــة أيــام ،ويقــوم عبــد اهلل بــن أبــى بكــر بتحســس أخبــار املشــركني وجهودهــم
ليخبــر بهــا الرســول  وصاحبــه ،ويطمــس عامــر بــن فهيــرة آثــار الســير بغنمــه ،ويعطــى لهمــا مــن ألبانهــا(((.
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ثانيا :استغالل األطفال فى األعمال الشاقة:
ً
ح ـ َرم اإلســام اســتغالل األطفــال فــى األعمــال
الشــاقة أو اخلطيــرة أو التــى تنــال مــن حقوقهــم
املشــروعة.

قــال اهلل تعالـ ــىَ ﴿ :ل ُي َك ِّلـ ُـف َّ ُ
الل َنفْ ًســا ِإ َّل ُو ْس َعـ ـ ـ َها
 ،)١(﴾ )286(....وقال أيضا َ ..... ﴿ :ل َت ْظ ِل ُمو َن َو َل
ُت ْظ َل ُمــو َن (.)٢(﴾ )279
وقــال رســول اهلل  ﴿ :ليــس منــا مــن لــم يرحــم
صغيرنــا﴾(.)٣

املقصــود بعمــل األطفــال  -كمــا قدمنــا  -اســتغاللهم فــى األعمــال الشــاقة أو اخلطيــرة أو التــى تنــال مــن حقوقهم
األخــرى كالتعليــم والترفيــه ،وغالب ـاً مــا يكــون ذلــك بســبب إجبــار أهلهــم لهــم علــى االشــتغال بتلــك األعمــال
للمســاعدة فــى زيــادة دخــل األســرة وحتســن مســتوى معيشــتها ،وقــد حرصــت املنظمــات الدوليــة املعنيــة بشــئون
األطفــال علــى تقــدمي تعريــف لعمــل األطفــال يكشــف عــن هــذا املعنــى الســلبى للعمــل وهــو( :كل جهــد جســدى
يقــوم بــه الطفــل ويؤثــر علــى حالتــه اجلســدية أو النفســية أو العقليــة ،ويتعــارض مــع تعليمــه األساســى).
ومتنعهـا أيضـاً القوانين احملليـة ،فقـد أصـدر املشـرع مجموعـة مـن القوانين حلمايـة األطفـال وضمـان حصولهم
علـى كافـة حقوقهـم انطالقـاً مـن مبـدأ إنسـانى عـام مفـاده أن لهـم حـق الرعايـة والتعليـم ،ليتـم إعدادهـم لتحمـل
املسـئولية فى املسـتقبل ،وإرهاقهم بهذه األعمال الشـاقة يحرمهم من هذا احلق ،ويشـكل اعتدا ًء سـافراً عليهم.
أما اإلسلام فإنه يح ّرمها ملا يترتب عليها من آثار سـيئة وأخطار جسـيمة تهدد األطفال وأسـرهم ومجتمعاتهم،
وألنهـا تخالـف األسـس التـى وضعهـا للتعامـل معهـم وتوفيـر احلمايـة الكاملـة لهـم وإعدادهـم ملسـتقبل جيـد،
وتتعـارض مـع احلقـوق التـى كفلهـا لهـم لضمـان حسـن تربيتهـم ،ليكونـوا لبنـات صاحلـة فـى مجتمـع قـوى ناجـح
يتمتـع أفـراده باألمـن واألمـان والسـعادة واالسـتقرار ،فهـى تتعـارض مـع حقهـم فـى اإلنفـاق عليهـم مـن قبـل
آبائهـم حتـى يعتمـدوا علـى أنفسـهم ،كمـا تتعـارض مـع حقهـم فـى أن يعيشـوا متمتعين بالكرامـة اإلنسـانية وفـى
ظـروف مالئمـة تتفـق مـع احتياجـات منوهـم اجلسـمى وإدراكهـم العقلـى ،وتتيـح لهـم فـرص التعلـم والنضـج
العاطفـى ،ثـم إن تكليفهـم بهـذه األعمـال يلحـق الضـرر بهـم ،وإحلـاق الضـرر ممنـوع امتثـاالً لقـول الرسـول :
﴿ ال ضـرر وال ضـرار ﴾((( ،وهـو نـوع مـن أنـواع الظلـم االجتماعـى يحرمـه اإلسلام باعتبـاره مـن أسـوأ األفعـال،
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قال اهلل تعالـىَ ....﴿ :ل ت َْظ ِل ُمو َن َو َل ت ُْظل َ ُمو َن ( ،(((﴾ )279والشارع احلكيم لم يكلف اإلنسان بالعبادات إال بعد
البلوغ ،ولم يكلفه مبا يشق عليه أداؤه ،قال اهلل تعالىَ ﴿ :ل يُ َكلِّ ُ
ف اهلل نَف ًْسـا إ َِّل ُو ْسـ َع َها ،(((﴾ )286( ....وقال أيـضاً:
﴿ َ ....و َمـــا َج َعـ َل َعلَيْ ُكـ ْم فِ ـى الدِّيـنِ مِ ـ ْن َحـ َر ٍج ،(((﴾ )78( ....وقـال أيضـاً .... ﴿ :يُ ِريـ ُد اهلل ِب ُكـ ُم الْيُ ْسـ َر َو َل يُ ِريـ ُد
ِب ُك ُم الْ ُع ْسـ َر  ،(((﴾ )185(....وإذا كان اهلل ـ ع ّز وج ّل ـ لم يكلف اإلنسـان مبا يشـق عليه ،فإن هذا يفيد أن الناس
ممنوعـون مـن أن يشـق بعضهـم علـى بعـض ،وإذا كان هـذا ممنوعـاً مـع الكبـار فمنعه مع األطفـال من باب أولى.
وحـــث الرســـول  على الرفق باألطفـــال وإحاطتهم بالرحمة والرأفة واحلنان مع البعد عن القســـوة واجتناب
الغلظـــة فـــى التعامـــل معهم ،حيـــث قال ﴿ :ليس منا من لم يرحـــم صغيرنا ﴾((( ،وقال أيضـــاً ﴿ :من ال يرحم ال
يرحم ﴾((( ،وقال أيضاً ﴿ :إن الرفق ال يكون فى شـــيء إال زانه وال ينزع من شـــيء إال شـــانه ﴾((( ،وقال أيضاً:
﴿ رحـــم اهلل والـــداً أعـــان ولده على بره ﴾((( ،فدعا بالرحمة للوالد الذى يســـاعد ولده على اإلحســـان إليه بأن
يحســـن تربيتـــه ويرفـــق به ،وعن عائشـــة ـ رضـــى اهلل عنها ـ أن رســـول اهلل  قال لها ﴿ :يا عائشـــة أرفقى،
فـــإن اهلل إذا أراد بأهـــل بيـــت خيراً دلهم على باب الرفق ﴾((( ،وعنها ـ رضى اهلل عنها ـ أنها قالت :ســـمعت من
رســـول اهلل  يقول فى بيتى هذا ﴿ :اللهم من ولى من أمر أمتى شـــيئاً فشـــق عليهم فاشـــقق عليه ،ومن ولى
مـــن أمـــر أمتـــى شـــيئاً فرفق بهـــم فارفق به ﴾( ،((1وعن أســـامة بن زيـــد  -رضى اهلل عنهما  -قال :كان رســـول
اهلل  يأخذنـــى فيقعدنـــى علـــى فخـــذه ،ويقعد احلســـن بن علـــى على فخذه اآلخـــر ،ثم يضمهمـــا ثم يقول:
﴿ اللهـــم ارحمهمـــا فإنـــى أرحمهمـــا ﴾( ،((1وعـــن عائشـــة ـ رضـــى اهلل عنهـــا ـ قالت :جـــاء أعرابى إلـــى النبى
 فقـــال :تقبلـــون الصبيـــان فما نقبلهم ،فقـــال النبى  ﴿ :أو أملـــك أن نزع اهلل من قلبـــك الرحمة ﴾(،((1
وعـــن عبـــد اهلل بـــن عمرو بن العاص  -رضـــى اهلل عنهما  -قال :قـــال رســـول اهلل  ﴿ :الراحمون يرحمهم
الرحمـــن ،ارحمـــوا أهـــل األرض يرحمكـــم من فى الســـماء ﴾( ،((1وعن جريـــر بن عبد اهلل ـ رضـــى اهلل عنهما ـ
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قـــال :قـــال رســـول اهلل  ﴿ :ال يرحـــم اهلل من ال يرحم النـــاس ﴾((( ،وعن أبى هريرة ـ رضـــى اهلل عنه ـ قال:
ســـمعت أبـــا القاســـم  -  -يقـــول ﴿ :ال تنزع الرحمة إال من شـــقى ﴾(((.

دور الدولة والمجتمع فى القضاء على أسباب عمل األطفال:
إن املجتمــع الــذى تشــيع فيــه ظاهــرة عمــل األطفــال يعــد مــن املجتمعــات التــى ال تطبــق مبــادئ حقــوق اإلنســان
ورعايــة الطفــل ،كمــا أن حرمــان بعــض األطفــال مــن التعليــم يــؤدى علــى املــدى الطويــل إلــى تكويــن جيــل مــن
الشــباب غيــر املتجانــس بســبب تبايــن فرصهــم فــى احليــاة وتفــاوت مســتوياتهم االجتماعيــة ممــا يهــدد بخلــل
اجتماعــى تتعــدد فيــه صــور االســتبعاد ،وتقــل فيــه إمكانيــات االندمــاج.
واألسرة التى تدفع بأطفالها إلى العمل حترمهم من التعليم الذى يؤهلهم للنجاح فى احلياة ،واألسرة التى تعلم
بعض أبنائها دون بعض حتدث تفرقة غير مبررة بني األبناء تشيع بينهم التباغض والتحاسد ،وإلى جانب ذلك
فإن حرمان األبناء من التعليم يكشف عن ضعف فى املسئولية االجتماعية لألسرة يعرضها للمساءلة القانونية.
إن خطــورة اآلثــار الناجمــة عــن عمــل األطفــال تدفعنــا إلــى الدعــوة إلــى تصــدى الدولــة واملجتمــع لهــذه الظاهــرة
والقضــاء علــى أســبابها ،وذلــك يكــون بااللتــزام بالتشــريعات اإلســامية اخلاصــة بإحســان تربيــة الطفــل وحمايــة
حقوقــه ورعايتــه واالبتعــاد بــه عــن كل مــا يؤثــر ســلباً فــى حياتــه الصحيــة والنفســية واالجتماعيــة ،ويكــون أيضـاً
بترســيخ اإلميــان بأهميــة هــذه القضيــة ،وبالعمــل اجلــاد املخلــص مــن أجلهــا ،وتفنيــد األطــر الثقافيــة التــى
تدعمهــا ،وإيجــاد وعــى عــام بخطــورة مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ،وتلــك مهمــة املجتمــع بأســره :قادتــه وهيئاتــه
التشــريعية والتنفيذيــة ومنظماتــه املدنيــة مــع رجــال الدعــوة اإلســامية ورجــال الفكــر والتربيــة واإلعــام ،ويأتــى
دور رجــال الدعــوة الدينيــة فــى صــدارة األدوار التــى ترســخ اإلميــان بأهميــة القضيــة ،وترفــع درجــة الوعــى بهــا،
وتــرد علــى التبريــرات الثقافيــة والدينيــة املغلوطــة التــى تســتند إليهــا.
مــن واجــب الدولــة مســاعدة األســر األكثــر فقــر ًا
لتحمــى أطفالهــم مــن الدفــع بهــم إلــى العمــل
وحرمانهــم مــن التعليــم.

قــال الرســول  ﴿ :كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن
رعيتــه والرجــل راع فــى بيتــه ومســئول عــن رعيتــه
واملــرأة فــى بيتهــا راعيــة ومســئولة عــن رعيتهــا ﴾(.)٣

 1رواه البخارى ـ الفتح  – )7376( 13كتاب التوحيد – باب :قول اهلل» قل ادع اهلل» .
 2رواه الترمذى ـ ( – )1923كتاب البر – باب :رحمة املسلمني 323/4ط مصطفى احللبى ،حتقيق إبراهيم عطوة.
 3أخرجه البخارى فى صحيحه ،كتاب اجلمعة ،باب :اجلمعة فى القرى واملدن  249،248/1ح.893
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اإلساءة الجنسية لألطفال

حرم وج ّرم اإلسالم العظيم اإلساءة اجلنسية لألطفال ملا يترتب عليها من أضرار جسيمة ،ووضع لها
عقوبات شديدة وإن توفير سبل احلماية من هذه اجلرمية لهو واجب الدولة واملجتمع واألسرة.
املقصــود باإلســاءة اجلنســية لألطفــال :أى ســلوك جنســى غيــر مناســب مــع الطفــل مبــا فــى ذلــك مالمســة
األعضــاء اجلنســية للطفــل ،أو إجبــاره علــى مالمســة األعضــاء اجلنســية للكبــار ،أو املضاجعــة اجلنســية ،أو
ســفاح القربــى ،أو االغتصــاب أو التحــرش بــأى نــوع أو التعــرض ألى مــادة جنســية أو إباحيــة ،أو االســتغالل
اجلنســى ،كمــا تشــمل أيضــا أى إجبــار ،أو خديعــة أو رشــوة  ،أو تهديــد ،أو ضغــوط علــى الطفــل ملمارســة نشــاط
جنســى ،وحتــدث اإلســاءة اجلنســية عندمــا يقــوم أحــد الكبــار البالغــن أو أحــد كبــار الســن ،أو أحــد األطفــال
باســتخدام طفــل آخــر للحصــول علــى املتعــة اجلنســية ،وتعــد اإلســاءة اجلنســية نوعـاً مــن أنــواع ســوء اســتخدام
الســلطة علــى الطفــل.
ونظــرا لتزايــد عــدد األطفــال الذيــن يتعرضــون لإلســاءة وســوء املعاملــة عبــر العالــم أكــدت كافــة املواثيــق الدوليــة
والوطنيــة علــى أهميــة األســرة بالنســبة لرعايــة األطفــال وعلــى حقهــم فــى أن يحيــوا فــى كنفهــا متمتعــن بكافــة
حقــوق الرعايــة واحلمايــة والتعليــم.
وتترتــب علــى هــذه اجلرميــة أضــرار بالغــة اخلطــورة علــى الطفــل واملجتمــع ،كمــا تترتــب عليهــا آالم نفســية
شــديدة للطفــل الضحيــة تظــل تؤرقــه طــوال حياتــه ،وقــد تــؤدى إلــى وجــود أوالد ال أنســاب لهــم وال أســر
ممــا يــؤدى إلــى انعــدام الرعايــة األســرية وتتضاعــف املشــكالت االجتماعيــة ،مــع انتشــار األمــراض اجلنســية
احـ َ
اخلطيــرة كالزهــرى والســيالن واإليــدز وغيــر ذلــك ،قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :و َل تَ ْق َربُــوا الْ َف َو ِ
ـش َمــا َظ َهـ َر مِ نْ َهــا َو َمــا
بَ َطــ َن .(((﴾ )151( ....
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أسباب اإلساءة اجلنسية والتوجيه اإلسالمى حلماية األطفال منها:

أوال :غياب الرعاية األسرية:
ً
ح ـذَر اإلســام مــن انشــغال اآلبــاء واألمهــات عــن
أطفالهــم ،ملــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن تعرضهــم
لإلســاءة اجلنســية.

آمنُوا ُقوا أَ ْنفُ َس ُك ْم
قال اهلل تعالىَ ﴿ :يا أَ ُّي َها ال َِّذينَ َ
()١
َوأَ ْه ِل ُ
ال َجا َرةُ﴾ )6(.....
يك ْم نَا ًرا َو ُق ُ
َّاس َو ْ ِ
ود َها الن ُ
وقال رسول اهلل  ﴿ :كفى باملرء إثم ًا أن يضيع
من يقوت ﴾(.)٢
وقـال أيضـ ًا  ﴿ :أكرمـوا أبناءكـم وأحسـنوا
أدبهم ﴾(.)٣

األطفــال فــى حاجــة إلــى رعايــة اآلبــاء واألمهــات وتوجيهاتهــم ونصائحهــم ،فــإذا شــغلت األســرة عــن أبنائهــا فقــد
عرضتهــم ملخاطــر اإلســاءة اجلنســية بأشــكالها املختلفــة ،حيــث يهيــم الطفــل علــى وجهــه ويتخبــط بــدون ناصــح
مخلــص ،فيضطــر ملصادقــة األشــرار ،ومصاحبــة الفجــار ويكتســب منهــم أســوأ العــادات ،وقــد يســتغل الطفــل
جنســياً ممــن يؤمتنــون عليــه كاخلــادم والســائق واحلــارس أو مــن قريــب لــه يكبــره ســناً أو مــن صديــق يلعــب معــه.
لذلــك حــذر اإلســام العظيــم مــن إهمــال األطفــال وعــدم توجيههــم وإرشــادهم ،وجعــل ذلــك إثمـاً عظيمـاً .فقــد
قــال  ﴿ :كفــى باملــرء إثمـاً أن يضيــع مــن يقــوت ﴾((( ،وقــال  محمـ ً
ا املســئولية لــأب واألم عــن األســرة:
﴿ أال كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه ،فاألميــر الــذى علــى النــاس راع وهــو مســئول عــن رعيتــه ،والرجــل راع
علــى أهــل بيتــه وهــو مســئول عنهــم ،واملــرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا وولــده وهــى مســئولة عنهــم.(((﴾...
فــاألب واألم كالهمــا مســئول  -أمــام اهلل  -ســبحانه وتعالــى  -عــن أمانــة األبنــاء وتوجيههــم وحفظهــم وتعليمهــم
وتربيتهــم ورعايتهــم ومراقبتهــم ومالحظــة أى ظواهــر أو أعــراض تبــدو عليهــم وتــدل علــى تعرضهــم لإلســاءة
اجلنســية ،ويتصــل بذلــك ضــرورة حصــول اآلبــاء واألمهــات علــى املعلومــات التــى متكنهــم مــن التعــرف علــى هــذه
الظواه ــر واألع ــراض ،ف ــإن ه ــم ف َّرط ــوا فس ــيلقون ج ــزا ًء ش ــديداً ي ــوم ال ينف ــع م ــال وال بن ــون ،ق ــال اهلل تعال ــى:
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﴿ يَ ــا أَيُّ َه ــا ا َّلذِ ي ـ َن آ َمنُــوا ُق ــوا أَنْف َُس ـ ُك ْم َوأَ ْهلِي ُك ـ ْم نَ ــارا ً  (((﴾ )6(.....وف ــى تفس ــيرها( :روى ع ــن عل ــى ب ــن أب ــى
طال ــب – رض ــى اهلل عن ــه  -ف ــى قول ــهُ ( :ق ــوا أَنْف َُس ـ ُك ْم َوأَ ْهلِي ُك ـ ْم ،ق ــال :علم ــوا أهليك ــم اخلي ــر) ،وق ــال احلس ــن:
(تعلمه ــم وتأمره ــم وتنهاه ــم) ،ق ــال أب ــو بك ــر اجلص ــاص( :وه ــذا ي ــدل عل ــى أن علين ــا تعلي ــم أوالدن ــا وأهلين ــا
الدي ــن واخلي ــر وم ــا ال يس ــتغنى عن ــه م ــن اآلداب)((( ،وه ــو مث ــل ق ــول اهلل تعال ــىَ ﴿ :وأْ ُمـ ـ ْر أَ ْهل َ ـ َ
ِالص ــا ِة
ـك ب َّ
اص َط ِب ـ ْر َعلَيْ َه ــا  ، (((﴾ )132(....وعل ــى ذل ــك فانش ــغال اآلب ــاء واألمه ــات وت ــرك األبن ــاء ب ــدون رعاي ــة جرمي ــة
َو ْ
خطيــرة فــى الشــريعة اإلســامية .كمــا يجــب علــى الوالديــن التقــرب إلــى األبنــاء ومصادقتهــم والتعــرف علــى
مش ــاكلهم ملعاجل ــة مث ــل ه ــذه األم ــور قب ــل أن تتفاق ــم ويصب ــح م ــن الصع ــب عالجه ــا.

ثانيا :نقص التوعية الجنسية السليمة:
ً
املالحــظ أن كثيــراً مــن األســر واملعلمــن والدعــاة واإلعالميــن ال يتناولــون مســائل التوعيــة اجلنســية حيــا ًء،
ويصبغــون احلديــث فــى ذلــك بصبغــة العيــب ومــن ثــم يتركــون األطفــال يتخبطــون فــى هــذا املجــال ،وكثيــر مــن
األبنــاء يتنكــب الطريــق الصحيــح ،فــى فهــم هــذه األمــور حيــث يلجــأ إلــى آخريــن لفهــم مــا يالقيــه مــن ظواهــر
جســدية ،وهنــا يســقط كثيــر مــن األطفــال فــى حمــأة الرذيلــة.
وقد تناول اإلسالم هذه األمور بأسلوب واضح غير مثير وال مهيج لتوجيه املسلمني وتعليمهم .فالقرآن الكرمي
وجهِ ْم َحافِ ُظو َن (ِ )5إ َّال
يتحدث صراحة عن هذه املعلومات ولكن بأسلوب راق ،قال اهلل تعالىَ ﴿ :وا َّلذِ ي َن ُه ْم ِل ُف ُر ِ
ِك َفأُ ْولَئ َ
ني (َ )6ف َمنِ ابْتَ َغى َو َرا َء َذل َ
ِك ُه ُم ال َعا ُدو َن (.(((﴾ )7
َعلَى أَ ْز َو ِ
يانُ ُه ْم َف ِإ َّن ُه ْم َغيْ ُر َملُومِ َ
اجهِ ْم أَ ْو َما َمل َ َك ْت أَ ْ َ
اس َّل ُه َّن.(((﴾ )187( ....
وقال اهلل تعالى ﴿ :أ ُ ِح َّل لَ ُك ْم لَيْل َ َة ِّ
الصيَ ِام ال َّر َفثُ ِإلَى ن َ
اس َّل ُك ْم َوأَنْتُ ْم ِلبَ ٌ
ِسا ِئ ُك ْم ُه َّن ِلبَ ٌ
ِسا ُؤ ُك ْم َح ْرثٌ َّل ُك ْم َف ْأتُوا َح ْرثَ ُك ْم أَ َّنى ِشئْتُ ْم َو َق ِّد ُموا ألَنف ُِس ُك ْم.(((﴾ )223( ....
وقال اهلل تعالى ﴿ :ن َ
وهـذه الثقافـة واملعلومـات اجلنسـية باإلضافـة الحتـرام اآلخـر مـن الواجـب علـى األسـر واملعلمين والدعـاة
واملوجهين تعليمهـا للصبيـة واملراهقين صيانـة لهـم مـن تعلمهـا من اآلخريـن فيضلون ،على أن تقـدم لهم بعبارات
غيـر مثيـرة وال مهيجـة مـع مراعـاة سـن املتلقـي ،فمـا يقـال للصبـى يختلـف عمـا يقـال للمراهـق والشـاب.
ضرورة االهتمام بالتوعية الجنسية لألطفال وفقا ً لسنهم ،وفى ضوء تعاليم اإلسالم ومبادئه.
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ثالثا :التحرش:
ً
مــن املعــروف أنــه قــد حــدث انتشــار لظاهــرة التحــرش بالنســاء فــى الشــوارع ممــا يهــدر مــن كرامتهــن ويســبب
لهــن العديــد مــن املشــاكل اجلســدية والنفســية ،ومنهــا  -علــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر  -انحــدار القيــم
األخالقيــة وضعــف الــوازع الدينــى وعــدم احتــرام كرامــة املــرأة التــى هــى اإلبنــة واألم واألخــت ،وهــذه الظاهــرة
تتنافــى مــع تعاليــم الشــريعة اإلســامية الغـ ّراء التــى حثــت علــى احتــرام املــرأة ورعايتهــا .ومــن املؤكــد أن اإلســام
حــارب هــذا الســلوك اخلاطــئ وجميــع الســلوكيات التــى قــد تزيــد مــن انتشــار هــذه الظاهــرة ،ولهــذا أمــر بالتــزام
ـض البصــر ،وعــدم التعــدى علــى ا ُ
ُضــوا مِ ـ ْن
ن يَغ ُّ
خُ لُــق احليــاء ،وأمــر ب َغـ ِ
حل ُرمــات .قــال تعالــىُ ﴿ :ق ـ ْل ِلل ْ ُمؤْمِ ِن ـ َ
َ
وج ُه ـ ْم َذ ِلـ َ
صنَ ُعــو َن (َ )30و ُق ـ ْل ِلل ْ ُمؤْمِ نَـ ِ
ض ـ َن مِ ـ ْن
ـات يَغ ُ
ْض ْ
ـك أَ ْز َكــى لَ ُه ـ ْم إ َِّن اهلل َخبِي ـ ٌر ِ َ
صارِ ِه ـ ْم َويَ ْح َف ُظــوا ُف ُر َ
أَبْ َ
بــا يَ ْ
وج ُهـ َّـن  ،(((﴾ )31( ....وقــال رســول اهلل  ﴿ :كل املســلم علــى املســلم حــرام ،دمــه،
صارِ ِهـ َّـن َويَ ْح َف ْظ ـ َن ُف ُر َ
أَبْ َ
ومالهِ ،عرضه ﴾((( .وهو أمر شامل يؤدى إلى درء هذا االنحراف السلوكى حيثما كان اإلنسان.

رابعا :مشاهدة األفالم الماجنة والصور الجنسية والمجالت والمواقع اإلباحية:
ً
عندمـا تغيـب الرعايـة األسـرية يتـردى الشـباب واملراهقـون – بقصـد أو بدون قصد – فـى مباءة األفالم والصور
اجلنسـية أو املجلات التـى تنشـر صـو ًرا فاضحـة أواملواقـع اإلباحيـة أو نحـو ذلـك ،وقـد يـؤدى ذلـك إلـى اإلسـاءة
اجلنسـية لالطفـال ،كمـا إن مشـاهدة املناظـر اإلباحيـة هـو فعـل مشين يديـن صاحبـه فى كل مرة يفعـل هذا ،كما
أنهـا تخلـق واقعـا يقبـل هـذه املشـاهد اإلباحيـة  ،وقـد يـؤدى إلى مزيـد من االنحـراف األخالقى.
واإلســام العظيــم وضــع أمــام اآلبــاء واألمهــات واملربــن واملســئولني املنهــج القــومي فــى تربيــة األبنــاء((( وأداء
مــا يجــب نحوهــم علــى الوجــه الــذى ب ّينــاه ،كمــا أوجــب اإلســام علــى املســئولني بالدولــة عــن اإلعــام والثقافــة
والنشــر أن يتحملــوا مســئوليتهم فــى ذلــك – مبنــع كل الوســائل التــى تــؤدى إلــى الضــرر – فقــد روى أبــو ســعيد
اخلــدرى -رضــى اهلل عنــه -قــال :قــال رســول اهلل  ﴿ :ال ضــرر والضــرار ﴾(((.
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حــث اإلســام علــى مــلء أوقــات فــراغ الشــباب
واملراهقني مبا يفيدهم ويحميهم من السلوكيات
الضــارة.

قــال رســول اهلل  ﴿ :نعمتــان مغبــون فيهمــا كثيــر
مــن النــاس ،الصحــة والفــراغ ﴾(.)١
وقــال أيض ـ ًا ﴿ :ال تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة
حتــى يســأل عــن أربــع  :عــن عمــره فيــم أفنــاه وعــن
شــبابه فيــم أبــاه وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيــم
أنفقــه وعــن علمــه مــاذا عمــل بــه ﴾(.)٢

خامسا :نوم األطفال فى فراش واحد:
ً
إن نــوم أكثــر مــن طفــل فــى فــراش واحــد قــد يــؤدى بقصــد أو بــدون قصــد إلــى اإلثــارة اجلنســية ممــا يــؤدى إلــى
مــا ال حتمــد عقبــاه ،وقــد تنبــه اإلســام العظيــم إلــى خطــورة الســبب فقــد أمــر رســول اهلل  بالتفريــق بــن
األطفــال فــى املضاجــع.

سادسا :الفقـر:
ً
ال شـك أن الفقـر مـن العوامـل التـى قـد تـؤدى إلـى االنحـراف مبختلـف أنواعـه ولذلـك حـارب اإلسلام الفقـر،
ووضـع مـن األحـكام مـا يحـول دون انتشـاره فـى املجتمـع حيث أوجـب الزكاة على األغنياء للفقـراء ،فقد قال 
لسـيدنا معـاذ عندمـا بعثـه إلـى اليمـن ﴿ :إنـك تأتـى قومـاً مـن أهـل الكتـاب  ....فاعلمهـم أن اهلل افتـرض عليهـم
صدقـة تؤخـذ مـن أغنيائهـم فتـرد فـى فقرائهـم (((﴾ ...ودعـا إلـى كفالـة األيتـام ورعايتهـم حيث قـال  ﴿ :أنا
وكافـل اليتيـم كهاتين فـى اجلنـة ﴾((( وأشـار مالـك((( بالسـبابة والوسـطى ،كمـا دعـا رسـول اهلل  إلـى القيـام
بأمـور األيتـام واألرامـل واملسـاكني مـن نفقـة وكسـوة وتأديـب وتربيـة وغيـر ذلـك((( بقولـه  ﴿ :السـاعى علـى
األرملـة واملسـكني كاملجاهـد فـى سـبيل اهلل – وأحسـبه قـال :وكالقائـم ال يفتـر وكالصائـم ال يفطـر ﴾(((.
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أخرجه البخارى فى صحيحه  -كتاب الرقاق  -باب :ما جاء فى الصحة والفراغ وال عيش إال عيش اآلخرة  177/4 ،حديث .6412
أخرجه أبو يعلى فى مسنده  351/13ح  7434عن أبى بررذة وقال محققه اسناده حسن.
جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب االميان ،باب :الدعاء إلى الشهادتني ،احلديث رقم  19/29ج.228/1
أخرجه مسلم فى صحيحه ،فى كتاب الزهد والرقائق ،باب :االحسان إلى األرملة واملسكني ،احلديث رقم  2983/42ج.339/9
أحد رواة احلديث.
شرح النووى على صحيح مسلم ،صحيح مسلم .340،399/9
أخرجه مسلم فى صحيحه ،فى الزهد والرقائق ،باب :االحسان إلى األرملة واملسكني ،احلديث رقم  2982/41ج.339/9
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ومــن املؤكــد أن املجتمــع إذا نهــض بهــذا الواجــب فلــن يوجــد فقيــر أو يتيــم بــدون رعايــة يتعــرض ملــا يتعــرض لــه
بعــض األطفــال مــن جرائــم ال ســيما االعتــداء علــى أعراضهــم وأجســادهم.

سابعا :النزاع والشقاق بين اآلباء واألمهات:
ً
مــن األســباب الرئيســة التــى تــؤدى إلــى تــردى األبنــاء فــى املخاطــر وهــى النــزاع والشــقاق بــن اآلبــاء واألمهــات،
ذلــك أن الطفــل عندمــا يشــعر بالشــقاق بــن أبيــه وأمــه فقــد يهــرب مــن جــو املنــزل اململــوء باملنازعــات ،فيتــم
اســتغالله بصــور كثيــرة قــد يكــون منهــا اســتغالال جنســيا أو قــد يصبــح مــن أطفــال الشــوارع.
وقـــد نبـــه اإلســـام العظيم إلى خطورة ظهور النزاع والشـــقاق بـــن الزوجني على األبناء ،ولذلـــك أمر الزوجني
بإخفـــاء اخلـــاف وأســـبابه وآثـــاره عن األســـرة ،فقد ســـأل أحـــد الصحابة رســـول اهلل  عن حـــق الزوجة
علـــى زوجهـــا فقـــال ﴿ :أن تطعمها إذا طعمت ،وتكســـوها إذا اكتســـيت ،وال تقبح وال تهجر إال فـــى البيت ﴾(((،
﴿ أى :ال تهجرها إال فى املضجع ﴾(((.
وعلـــى هـــذا فاملســـلم مأمور بأنـــه إذا حدث خالف مع زوجه ،فـــا يقاطع أحدهما صاحبـــه وال يظهر ذلك علناً
أمـــام األبنـــاء ،وإمنـــا يكـــون ذلك فـــى املضجع فقـــط ،ومن ثم ال تنتقـــل آثار اخلالف والشـــجار ألفراد األســـرة
ويشـــعرون باخلوف على مستقبلهم.

ثامنا :عدم ملء أوقات فراغ األطفال والمراهقين بما يفيدهم:
ً
م ــن العوام ــل األساس ــية لوق ــوع جرمي ــة اإلس ــاءة اجلنس ــية لألطف ــال ع ــدم م ــلء أوق ــات فراغه ــم مب ــا يفيده ــم،
ويجعله ــم فريس ــة لقرن ــاء الس ــوء الذي ــن ق ــد يزين ــون له ــم جمي ــع أش ــكال اإلس ــاءة اجلنس ــية.
وقد نبه اإلسالم العظيم على خطورة الفراغ ،وأوجب على اآلباء مالعبة األبناء وشغل وقتهم فيما يفيدهم ،فقد
ورد فى األثر( :العب ابنك سبعاً وأدبه سبعاً ،وصاحبه سبعاً ،ثم اترك له احلبل على الغارب)((( ،وقال رسول اهلل
 ﴿ :علموا أوالدكم الرماية والسباحة ومروهم أن يثبوا على اخليل وثباً ﴾((( ،وكان رسول اهلل  يالعب
األطفال ،وثبت أن احلسن واحلسني كانا يركبان على ظهره الشريف وهو ميشى على يديه وركبتيه ويتعلقان به
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أخرجه أبو داود فى كتاب النكاح  -باب :فى حق املرأة على زوجها ،مختصر سنن أبى داود للحافظ املنذرى.67/3 ،
معالم السنن ،ألبى سليمان اخلطابى ،ضمن مختصر سنن أبى داود.69/3 ،
نقل عن سيدنا عمر  ،أو على ،وقيل هو من كالم عبد امللك بن مروان (كتاب غرر اخلصائص الواضحة) محمد بن إبراهيم الكتبى ص .718
أخرجه ابن منده وأبو موسى كما فى أسد الغابة . 241/1
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من اجلانبني فيمشى بهما ويقول ﴿ :نعم اجلمل جملكما ،ونعم العدالن أنتما ﴾(((.
هــذه أهــم أســباب وقــوع جرميــة اإلســاءة اجلنســية لألطفــال ،وقــد رأينــا كيــف أن اإلســام العظيــم اهتــم بهــذه
األســباب ووضــع لهــا احللــول حتــى يكفــل لألطفــال وغيرهــم حيــاة آمنــة خاليــة مــن األمــراض واملشــكالت.
ويبقــى علــى اآلبــاء واملربــن والدعــاة واإلعالميــن واملصلحــن ضــرورة العمــل علــى تنشــئة األجيــال وتربيتهــم
وفق ـاً ملــا تدعــو إليــه تعاليــم اإلســام.

حكم اإلساءة الجنسية لألطفال:
ح ّرم وج ّرم اإلسالم العظيم اإلساءة اجلنسية لألطفال ملا يترتب عليها من مخاطر جسيمة ،ورتب عليها عقوبات
اح َش ًة َو َسا َء َسب ً
شديدة ،يقول اهلل تعالىَ ﴿ :و َل تَ ْق َربُوا ال ِّزنَا ِإ َّن ُه َكا َن َف ِ
ِيل( ،(((﴾ )32ويقول تعالى وصفاً لعباد
ْس الَتِى َح َّر َم اهلل ِإ َّال ب ْ َ
هلل ِإلَهاً َ
الرحمنَ ﴿ :وا َّلذِ ي َن الَ يَ ْد ُعو َن َم َع ا ِ
ِالقِّ َوالَ يَ ْزنُو َن َو َمن يَ ْف َع ْل
آخ َر َوالَ يَ ْقتُلُو َن ال َّنف َ
َذل َ
ِك يَل ْ َق أَثَاماً ( )68يُ َ
اب يَ ْو َم القِ َيا َمةِ َويَخْ ل ُ ْد فِ يهِ ُم َهاناً ( ،(((﴾ )69ويقول أيضا ﴿ :أَتَ ْأتُو َن ال ُّذ ْك َرا َن
ض َ
اع ْف لَ ُه ال َع َذ ُ
مِ َن ال َع َ ِ
اج ُكم بَ ْل أَنتُ ْم َق ْو ٌم َعا ُدو َن (.(((﴾ )166
ني (َ )165وتَ َذ ُرو َن َما َخل َ َق لَ ُك ْم َربُّ ُكم ِّم ْن أَ ْز َو ِ
ال َ
وقــد وضــع اإلســام عقوبــات جزائيــة لهــذه اجلرميــة اخلطيــرة ،ملــا يترتــب عليهــا مــن آثــار مدمــرة للطفــل املجنــى
عليــه وهــذه العقوبــات تختلــف فــى شــدتها بحســب مــا وقــع علــى الطفــل مــن أفعــال التحــرش.
اإلســاءة اجلنســية لألطفــال مــن الفواحــش التــى
حرمهــا اإلســام ورتــب عليهــا عقوبــات شــديدة.
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اح َش ًة
قال اهلل تعالى َ ﴿ :و َل َت ْق َر ُبوا ال ِّزنَا ِإنَّهُ َكا َن َف ِ
َو َسا َء َس ِب ً
يل (.5﴾ )32

رواه الطبرانى  ،فى الكبير عن جابر بن عبد اهلل رضى اهلل عنهما  ،أنظر مجمع الزوائد . 182/9
سورة اإلسراء  -اآلية .32
سورة الفرقان  -اآليتان .69،68
سورة الشعراء  -اآليتان .166-165
سورة اإلسراء  -اآلية .32
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غياب المظلة األسرية وأطفـال الشـوارع
حق الطفل فى الرعاية الوالدية  -سواء أكانت أصيلة أم بديلة – يدخل ضمن مجموعة احلقوق ذات
األهمية املتميزة فى التشريع االسالمى .

حق الطفل فى الرعاية األسرية:
يقصــد بأطفــال الشــوارع :الذيــن يعيشــون فــى الشــارع فــى ظــل تواصــل أســرى غيــر منتظــم أو منعــدم وكذلــك
األطفــال الذيــن يعملــون فــى الشــارع خــال النهــار ويعــودون ألســرهم فــى البيــت للنــوم.
مــن احلقــوق املقــررة للطفــل فــى التشــريع االســامى أن تتوافــر لــه رعايــة والديــة تكفــل لــه احليــاة اآلمنــة
بدنيـاً ونفســياً ،وال شــك أن وجــود الوالديــن فــى حيــاة الطفــل ميثــل أهميــة خاصــة لضمــان تكوينــه علــى النحــو
املطلــوب ،ال ســيما إذا كان الوالــدان علــى قــدر مــن الوعــى واملســئولية ميكنهمــا مــن أداء دورهمــا فــى تربيــة
الطفــل وتكوينــه علــى نحــو صحــى ســليم.
ومــن املقــرر عرف ـاً أن اليتيــم هــو مــن فقــد قبــل بلوغــه أحــد والديــه أو كليهمــا  ،واملصلحــة التــى تضيــع باليتــم
مصلحــة أدبيــة معنويــة تتمثــل فــى احلنــو علــى الطفــل وتعويضــه عمــا يفتقــده مــن والديــه أو أحدهمــا مــن مظاهــر
احلنــان واالهتمــام حتــى يشــب ســوياً متكامــل التربيــة بدنيـاً ونفســياً وال يكــون جامــد املشــاعر متبلــد االحســاس،
وال يلــزم أن يكــون فقيــراً فــى مالــه ،ألنــه قــد يكــون وارثـاً ملــال كثيــر ،لكــن كثــرة مالــه ال تنفــى وصــف اليتــم عنــه،
البِيــثَ ب َّ
وهــذا مــا يشــير إليــه قــول اهلل تعالــىَ ﴿ :وآتُــوا الْيَتَا َمــى أَ ْم َوالَ ُهـ ْم َو َل تَتَبَ َّدلُــوا ْ َ
ِالط ِّيـ ِـب َو َل تَ ْأ ُكلُــوا أَ ْم َوالَ ُهـ ْم
ِإلَــى أَ ْم َوا ِل ُكـ ْم ِإ َّنـ ُه َكا َن ُحو ًبــا َكبِيـ ًرا ( ،(((﴾ )2وقولــه تعالــىَ ﴿ :وابْتَلُــوا الْ َيتَا َمــى َح َّتــى ِإ َذا بَل َ ُغــوا ال ِّنـ َكا َح َفـ ِإ ْن آنَ ْسـتُ ْم
ِســ َرا ًفا َوبِــــ َدا ًرا أَ ْن يَ ْكبَــ ُروا  ،(((﴾ )6( ....وقولــه تعالــى:
مِ نْ ُهــ ْم ُر ْشــ ًدا َفا ْد َف ُعــوا ِإلَيْهِ ــ ْم أَ ْم َوالَ ُهــ ْم َو َل تَ ْأ ُكل ُ َ
وهــا إ ْ
﴿ َو َل تَ ْق َربُــوا َمــا َل الْيَتِيـ ِـم إ َِّل بِا َّل ِتــى ِهــى أَ ْح َس ـ ُن َح َّتــى يَبْل ُـ َغ أَ ُشــ َّـدهُ  ،(((﴾ )152( ....فــإن هــذه اآليــات الكرميــة
وغيرهــا ،تفيــد أن اليتيــم قــد يكــون لــه مــال ،لكــن هــذا ال ينفــى وصــف اليتــم عنــه ،ومــن ثــم تكــون الغايــة مــن
حقــه كيتيــم أن يتــم تعويضــه عــن االهتمــام الــذى فقــده مبــوت والديــه أو أحدهمــا ،وتوفيــر القــدر الــذى يلزمــه
مــن احلنــان والطمأنينــة ،وهــذا مــا يشــير إليــه حديــث النبـــى  ﴿ :مــن مســح رأس يتيــم لــم ميســحه إال هلل
 1سورة النساء  -اآلية .2
 2سورة النساء  -من اآلية .6
 3سورة األنعام  -من اآلية .152
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كان لــه بــكل شــعرة مـ َّرت عليهــا يــده حســـــنة ،ومــــن أحســن إلــى يتيــم أو يتيمــة عنــده كنــت أنــا وهــو كهاتــن فــى
اجلنــة ،وفـ َّرق بــن إصبعيــه الســـبابة والوســــطى ﴾(((.

أهمية حق الطفل فى الرعاية األسرية البديلة:
حق الطفل فى الرعاية الوالدية  -سواء أكانت أصيلة أم بديلة – يدخل ضمن مجموعة احلقوق ذات
األهمية املتميزة فى التشريع االسالمى .
تدخــل ضمــن احلقــوق التــى ال مطالــب لهــا مــن جهــة العبــاد ،ذلــك أن الطفــل ليــس مــن أهــل التكليــف ،كمــا أنــه
ليــس مــن أهــل الواليــة علــى غيــره أو علــى نفســه ،ومــن ثــم فإنــه ال يقــدر بحكــم ســنه وتكوينــه العقلــى علــى أن
يحفــظ حقــه أو يطالــب بــه ،واحلــق إذا كان ثابتــا لضعيــف ال يقــدر علــى أن يطالــب بــه ،أو يحافــظ عليــه ،فإنــه
يكــون مــن ضمــن حقــوق اهلل التــى تشــغل بهــا ذمــة املكلفــن وفقـاً ألقــرب النــاس لصاحــب احلــق وهــو الصغيــر،
ثــم يليهــم فــى ذلــك التكليــف أفــراد املجتمــع ككل ،فــإذا لــم يقــم املجتمــع بحقوقــه ومنهــا حقــه فــى الرعايــة
الوالديــة ,فــإن أفــراد املجتمــع يأثمــون جميعـاً ،وال تبــرأ ذمــة اجلميــع إال إذا قامــوا بهــذا احلــق مقدمـاً علــى غيــره
مــن احلقــوق ألنــه وقــد أصبــح مــن ضمــن حقــوق اهلل يجــب أن يكــون مقدمـاً فــى الوفــاء علــى غيــره مــن احلقــوق
وذلــك مــا يفيــده حديــث النبــى  ﴿ :أقضـــوا اهلل فــاهلل أولــى بالوفــاء ﴾((( ،وقولــــه  ﴿ :ديــن اهلل أحـــق
أن يُق َ
ْضــــى ﴾((( .وترتيبـاً علــى ذلــك فإنــه يجــب توفيــر الرعايــة الوالديــة ملــن فقــدوا والديهــم مــن األطفــال أو
أحدهمــا ،وذلــك قيام ـاً بحــق األطفــال ومحافظــة عليهــم ،ورعايــة لألولويــة التــى تتمتــع بهــا تلــك احلقــوق علــى
اعتبــار أنهــا مــن ضمــن حقــوق اهلل  -ســبحانه وتعالــى  -كمــا أن هــذا احلــق ميثــل مدخــا حلــق الطفــل فــى متييــز
ذاتــه وذلــك مــن خــال تســميته مبــا يصلــه بأصلــه ويربطــه بفرعــه مســتقب ً
ال ،وحتــى ال يكــون فــى جهالــة نســبه مــا
يجلــب عليــه العــار ويــؤدى إلــى انزوائــه عــن أقرانــه ،وهــروب املجتمــع منــه بســبب ليــس لــه ذنــب فيــه ،وألن جهالــة
النســب مــن األمــور القاســية علــى مــن جــاء إلــى الدنيــا بالبــراءة األصليــة لــم يرتكــب جرميــة ،ولــم يتــورط فــى
إثــم ،ومــن ثــم وجــب أن يعامــل معاملــة أنــداده مــن األطفــال ،وتلــك هــى مهمــة األوليــاء واملجتمــع بدرجــة ســواء.

 1رواه أحمد فى مسنده  -ج  5ص  250رقم .22207
 2رواه البخارى  -ج  1ص  - 279كتاب جزاء الصبر  -باب :احلج والنذور عن امليت ح .1852
 3رواه البخارى فى صحيحه  -كتاب الصوم  -باب :من مات وعليه صوم  502/1 ،ح .1953
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أسباب غياب المظلة األسرية:
تتعـدد أسـباب غيـاب املظلـة األسـرية عـن األطفـال ،وتتنـوع أسـباب نزولهـم إلـى الشـوارع ،ومنهـا كثـرة اخلالفـات
الزوجية والنزاعات العائلية وشـيوع التفكك األسـرى ،وزيادة معدالت الطالق ،ويترتب على ذلك افتقاد األطفال
لالحتضـان والرعايـة والقـدوة احلسـنة والتوجيـه السـديد والرقابـة الرشـيدة واملتابعـة املسـتمرة ،وبذلـك تتحـول
األسـرة مـن بيئـة حاضنـة لألطفـال إلـى بيئـة طـاردة لهـم ،فيسـهل التأثيـر عليهـم واجتذابهم إلى الشـوارع.
ومــن أســباب ظاهــرة غيــاب املظلــة األســرية ً
أيضــا عــدم العلــم بنســب الطفــل ،ويســمى اللقيــط ،ومنهــا فقــد
الوالديــن أو أحدهمــا ،ويســمى اليتيــم ،وقــد قــرر اإلســام حــق هذيــن النوعــن فــى الرعايــة الوالديــة البديلــة
علــى الوجــه الــذى أســلفناه.
ويحـدث ذلـك –غالبـا– بسـبب غيـاب الـوازع الدينـى ،وعدم االلتزام بتعاليم التشـريع اإلسلامى املنظمة للعالقات
بين أفـراد األسـرة ،فقـد قـرر اإلسلام حـق الزوجـة علـى زوجهـا فـى أن يعاشـرها باملعـروف ،قـال اهلل تعالـى:
اشـ ُرو ُه َّن ب ْ
ِال َ ْع ُـر ِ
﴿َ ...و َع ِ
وف َفـ ِإ ْن َك ِر ْهتُ ُمو ُه َّـن َف َع َسـى أَ ْن تَ ْك َر ُهـوا َشـيْ ًئا َويَ ْج َعـ َل اهلل فِ يـهِ َخيْـ ًرا َكثِيـ ًرا (،(((﴾ )19
وقـال أيضـاًَ ...﴿ :و َل ت َُضا ُّرو ُه َّـن ِلت َُض ِّيقُـوا َعلَيْهِ َّـن  ،(((﴾ )6( ...وقـال رسـول اهلل  ﴿ :أكمـل املؤمنين
إميانـا أحسـنهم خلقـا ،وخياركـم خياركـم لنسـائهم ﴾((( ،وقـد أوجبـت الشـريعة اإلسلامية نفقـة األم وأبنائهـا
الصغـار علـى األب لتضمـن لهـم األمـن واألمـان والتمتـع بالكرامـة اإلنسـانية ،يقـول احلـق تبـارك وتعالـى:
ين ِلَـ ْن أَ َرا َد أَ ْن يُتِـ َّم ال َّر َ
اعـ َة َو َعلَـى ْال َ ْولُـودِ لَـ ُه رِ ْز ُق ُه َّـن َوكِ ْسـ َوتُ ُه َّن
ين َكامِ ل َ ْ ِ
ات يُ ْر ِض ْعـ َن أَ ْو َل َد ُه َّـن َح ْولَ ْ ِ
﴿ َوالْ َوالِـ َد ُ
ض َ
ب ْ
ِال َ ْع ُـر ِ
وف َل تُ َك ُلَّـف نَ ٌفْـس إ َِّل ُو ْس َـع َها َل ت َُضـا َّر َوال َِـدةٌ ِب َولَدِ َهـا َو َل َم ْولُـو ٌد لَـ ُه ِب َولَـدِ ِه  ،(((﴾ )233( ...وقـال الرسـول
 للمـرأة التـى سـألته عـن مقـدار النفقـة التـى تأخذهـا مـن زوجهـا الشـحيح دون علمـه﴿ :خـذى مـا يكفيـك
وولـدك باملعـروف ﴾(((.
ومنهــا العنــف األســرى والزجــر والقســوة فــى العقــاب البدنــى لألطفــال ممــا يدفعهــم إلــى الهــروب مــن مســكن
األســرة ليهيمــوا علــى وجوههــم فــى الشــوارع.
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واإلســام يعطــى الوالديــن احلــق فــى توجيــه األبنــاء وتأديبهــم وتهذيبهــم طبقــا لقواعــد الشــرع ،ويجعــل ذلــك
أحســن مــا يقدمــه اآلبــاء لألبنــاء مــن عطايــا وهبــات ،يقــول الرســول  ﴿ :مــا نحــل والــد ول ـ ًدا مــن نحــل
أفضــل مــن أدب حســن ﴾((( ،لكــن ينبغــى أن يتــم ذلــك بعيــدا عــن اســتخدام العنــف أو األلفــاظ النابيــة حتــى ينشــأ
األبنــاء علــى االعتــزاز بالــذات والثقــة بالنفــس ،وحتــى يبــروا آباءهــم فــى مســتقبل أيامهــم ،يقــول الرســول :
﴿ رحــم اهلل والــدا أعــان ولــده علــى بــره ﴾((( أى :لــم يحملــه علــى العقــوق بســوء عملــه أو بإيذائــه وإهمالــه
وعــدم قيامــه بواجباتــه نحــو أبنائــه.
وانطالقــا مــن مبــدأ عــدم جــواز الضــرر النفســى كالضــرر البدنــى كالهمــا قــد منعــه الشــرع ،وحثنــا علــى معاملــة
األطفــال باحلنــو والعطــف والرحمــة ومراعــاة التطــور الطبيعــى حلياتهــم ومــا يرتبــط مبراحــل منوهــم املختلفــة
مــن احتياجــات متباينــة تقتضــى تفهمــا وبصيــرة فــى التعامــل معهــم واحترامــا لذواتهــم ودعمــا حكيمــا لثقتهــم
بأنفســهم وقدرتهــم علــى مواجهــة أمــور احليــاة ،قــال رســول اهلل  ﴿ :ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا ﴾(((،
وجــاء فــى األثــر عــن الطريقــة املثلــى فــى التعامــل مــع االبــن ﴿ :العبــه ســبعا ،وأدبــه ســبعا ،وصاحبــه ســبعا ،ثــم
اتــرك حبلــه علــى غاربــه ﴾(((.
وكذلــك ينبغــى للوالديــن أن يجتنبــا العقــاب البدنــى والنفســى ألطفالهمــا بــكل صــوره وأشــكاله وبخاصــة مــع
وجــود الوســائل التربويــة األخــرى مــن حجــب الثــواب واملكافــأة ،أو النصــح واملوعظــة ،أو الهجــر الوقتــى أو
احلرمــان املشــروط مــن الترفيــه واللعــب وغيرهــا مــن الوســائل التــى تعــد تأديبــا وعقابــا مــن وجهــة نظــر الطفــل
قــد يكــون أشــد فاعليــة مــن العقــاب البدنــى فــى حتقيــق الهــدف التربــوى.
وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن الدراســات التربويــة احلديثــة حتــذر مــن اآلثــار الســلبية املترتبــة علــى اســتخدام
الضــرب كأســلوب تربــوى لألطفــال نظــرا ملــا يولــده مــن عنــف مضــاد مــن جانبهــم فــى املســتقبل مــع أطفالهــم أو
مــع مــن هــو أضعــف منهــم بصفــة عامــة.
الدراسات التربوية احلديثة حتذر من اآلثار السلبية املترتبة على استخدام الضرب كأسلوب تربوى
لألطفال نظر ًا ملا يولده من عنف مضاد من جانبهم فى املستقبل مع أطفالهم أو مع من هو أضعف
منهم بصفة عامة.
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دعــا اإلســام إلــى كفالــة اليتيــم ،والعنايــة بــه حتــى
يتربــى تربيــة ســليمة وحتــى ال يشــعر باحلرمــان
النفســى والبدنــى.

قال تعالىَ ﴿ :فأَ َّما ا ْل َي ِتي َم َف َل َت ْق َه ْر (.)١(﴾ )9
وقـال رسـول اهلل   ﴿ :أنـا وكافـل اليتيـم كهاتين
فى اجلنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ﴾(.)٢

وسائل حماية األطفال فاقدى الرعاية األسرية فى التشريع االسالمى:
يجيــئ اهتمــام االســام بقضيــة أطفــال الشــوارع فــى إطــار اهتمامــه بحقــوق األطفــال وضمــان اجلــو التربــوى
واألســرى الصحيــح لهــم ،وليــس ممــا يخفــى علــى أحــد مــدى مــا يترتــب علــى تلــك الرعايــة مــن مصالــح تبــدو
راجحــة مبقــدار األهميــة االجتماعيــة واالنســانية التــى تترتــب عليهــا ،وألنهــا مــن ضمــن مجموعــة احلقــوق
املنســوبة هلل – ع ـ ّز وج ـ ّل ، -وذلــك تعظيمــا لقدرهــا وبيانــا خلطرهــا ،وتنبيــه النــاس للمحافظــة عليهــا.
ومــن اســتقراء منهــج التشــريع االســامى فــى تلــك املســألة ميكــن القــول :إن حلمايــة األطفــال فــى التشــريع
االســامى اجتاهــن ،علــى املســتويني األســرى ومؤسســات الرعايــة االجتماعيــة:

أولهما :رعاية األطفال فاقدى الرعاية األسرية على المستوى األسرى:
مــن الواضــح أن للشــرع اإلســامى توجيهــا واضحــاً فيمــا يتعلــق بكفالــة حــق أطفــال الشــوارع فــى الرعايــة
الوالديــة البديلــة ،وذلــك حــن شــرع جملــة مــن الوســائل العمليــة التــى تــؤدى إلــى حتقيــق تلــك الرعايــة ،وهــذه
الوســائل هــى اإلقــرار بنســب الطفــل مجهــول النســب ،والرضــاع ،وكفالــة اليتيــم ،ونبــن هــذه الوســائل الثــاث،
ومــا تنطــوى عليــه مــن ضمــان حــق هــؤالء األطفــال فــى الرعايــة الوالديــة البديلــة ،وذلــك علــى النحــو اآلتــى:

أوال :اإلقرار بنسب الطفل مجهول النسب:
ً
مــن وســائل كفالــة الرعايــة الوالديــة البديلــة مــا شــرعه االســام لإلقــرار بنســب الطفــل مجهــول النســب أو
اللقيــط ،واملــراد باإلقرارهنــا ،هــو اإلقــرار بالنســب علــى املقــر ذاتــه ،وذلــك بــأن يقــر اإلنســان بالولــد فيقــول:
هــذا ابنــى ،فــإذا صــدر هــذا اإلقــرار مــن شــخص فإنــه يكــون صحيحـاً بشــروطه ويترتــب عليــه نســب الولــد ملــن
أقــر ببنوتــه حتــى لــو صــدر فــى مــرض موتــه.
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ثانيا :الرضاع كوسيلة لتوفير الرعاية الوالدية البديلة:
ً
إذا رضــع الطفــل مــن لــن املــرأة أثنــاء املــدة احملــددة للرضــاع شــرعاً ،فــإن املــرأة التــى أرضعتــه تصبــح أمــا لــه
مــن الرضــاع ،وتصيــر محرمــة عليــه لقــول اهلل تعالــى فــى آيــة احملرمــات مــن النســاءَ ...﴿ :وأ ُ َّم َهاتُ ُك ـ ُم َّ
الل ِتــى
ض ْعنَ ُكــ ْم َوأَ َخ َواتُ ُكــ ْم مِ ــ َن ال َّر َ
أَ ْر َ
اعــةِ  ،(((﴾ )23( ....حيــث دلــت اآليــة الكرميــة علــى أن مــن ذكــرن فيهــا مــن
ض َ
النســاء ،ومنهــن أمــه مــن الرضــاع محرمــات عليــه ،كمــا يصيــر زوجهــا الــذى كان ســببا فــى إدرار اللــن لهــذا
الطفــل أبــا لــه ،ويحــرم بهــذا الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب ،وذلــك لقولــه  ﴿ :يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم
مــن النســب ﴾(((.
وإذا كان الرضــاع يــؤدى إلــى حرمــة املصاهــرة ،فــإن الصلــة بــن الرضيــع وبــن األســرة التــى أرضعتــه األم فيهــا
تكــون صلــة عاديــة ال حــرج مــن االختــاط فيهــا ،ومبقتضاهــا ال يتأفــف أفــراد األســرة مــن وجــود شــخص غريــب
بينهــم يحــرم عليــه أن يختلــط بهــم أو يعيــش معهــم أو يراهــم أو يرونــه ،ألن الرضيــع يصبــح ابنــا للمرضعــة،
وأبناؤهــا وبناتهــا يصبحــون بالرضاعــة إخــوة لــه ،ومــن ثــم تــؤدى الرضاعــة إلــى وجــود الرعايــة األبويــة والوالديــة
البديلــة ،وفــى هــذا يقــول االمــام محمــد أبــو زهــرة« :إن املرضعــة بالرضاعــة تصبــح أمــا للرضيــع كمــا يصبــح
هــو ابنــا لهــا ،ومــن ثــم يحــدث اندماجــه فــى أســرة واحــدة ،وإذا كانــت العالقــة التــى هــى مــن هــذا النــوع توجــب
التحــرمي الــذى يوجبــه النســب فــى كثيــر مــن األحــوال ،فينبغــى أن تكــون كذلــك فــى هــذه األحــوال ،ومــن ثــم يكــون
الرضــاع إحيــاء لألطفــال الذيــن ليســت لهــم أســرة وهــو إحيــاء آمــن ال نظيــر لــه فــى أى تشــريع آخــر»(((.

ثالثا :الكفالة أو الحضانة األسرية للطفل فاقد الرعاية الوالدية:
ً
والكفالــة أو احلضانــة األســرية تتمثــل فــى احتضــان الطفــل لتربيتــه واحلنــو عليــه مــن أســرة قــد تكــون محرومــة
مــن نعمــة اإلجنــاب ولديهــا مــن موفــور الشــفقة واحلنــان والقــدرة املاديــة مــا يقــوى علــى اســتيعاب األطفــال الذيــن
فقــدوا الرعايــة الوالديــة ،وإذا كان هــؤالء األطفــال ممــن يصــح وصفهــم باأليتــام ،فــإن كفالتهــم تكــون مــن بــاب
كفالــة اليتيــم ورعايتــه وتخضــع للوعــد بالثــواب الــذى جــاءت األدلــة الشــرعية بتقريــره ملــن يكفــل اليتيــم ويرعــاه أو
ميســح علــى رأســه بيــد العطــف والرضــا واحلنــان حتــى يعوضــه بعضــا ممــا فقــده فــى حياتــه .وقــد حــثَّ اإلســام
علــى هــذا النــوع مــن الكفالــة ووعــد فاعليــه بالثــواب مــن اهلل  -ســبحانه  -وهــذا يظهــر جليـاً فــى اآليــات الكرميــة
واألحاديــث الشــريفة التــى تقـ َّـدم ذكرهــا.
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ثانيهمـا :حمايـة األطفـال فاقدى الرعاية األسـرية على مسـتوى مؤسسـات
الرعايـة االجتماعية:
مــن املؤكــد أن لألطفــال فاقــدى الرعايــة األســرية ومنهــم أطفــال الشــوارع حقو ًقــا إنســانية ال يجــوز أن تهــدر
أو تهمــل وهــم فــى هــذه احلالــة التــى ال ذنــب لهــم فيهــا والتــى تلقــى علــى املجتمــع املســئولية كاملــة نحــو العنايــة
بهــم  ،تلــك العنايــة التــى تنقلهــم مــن أحوالهــم الراهنــة إلــى أحــوال أخــرى جتعلهــم أطفــاالً أســوياء يباشــرون فــى
حياتهــم مــا يباشــره غيرهــم مــن األطفــال الذيــن توافــرت لهــم األســر األصيلــة.
وجتيــئ أهميــة الرعايــة البديلــة لهــؤالء األطفــال علــى املســتوى املجتمعــى مــن جهــة أنهــا تعــوض مــا ميكــن أن يــرد
علــى الرعايــة الفرديــة اخلاصــة مــن قصــور ميكــن أن يحــرم كثيــر مــن األطفــال بســببه مــن وجــود تلــك الرعايــة،
ال ســيما وأن مبناهــا يقــوم علــى االرتيــاح الشــخصى اخلــاص للطفــل ،ومــدى قبــول قلــب الوالديــن البديلــن لــه،
إضافــة إلــى أن كثــرة أعــداد األطفــال الذيــن أصبحــوا بحاجــة ماســة إليهــا فــى تزايــد ،األمــر الــذى يحبــذ أهميــة
وجــود هــذا النــوع مــن الرعايــة ليســتوعب كثــرة تلــك األعــداد وليواجــه احلــاالت التــى ال جتــد لهــا مــأوى فــى
أســرة بديلــة مــن األطفــال الذيــن فقــدوا الرعايــة الوالديــة.
ويبــدو واضح ـاً أن التشــريع اإلســامى قــد قـ َّـدر أهميــة هــذا اجلانــب احليــوى مــن جوانــب رعايــة تلــك الفئــة
البريئــة مــن األطفــال ،فجعــل لهــا نصيبـاً فــى أمــوال الفيــئ والغنائــم ،وهــى أمــوال ذات صفــة عامــة ومتثــل أحــد
مــوارد اخلزانــة العامــة للدولــة ،أو بيــت املــال كمــا هــو معــروف فــى االصطــاح اإلســامى ،يــدل علــى ذلــك قــول
اعل َ ُمــوا أَ َّ َ
ـيءٍ َف ـ َأ َّن ِ َّ ِ
ني
ل خُ ُم َس ـ ُه َولِل َّر ُســولِ َو ِلــذِ ى الْ ُق ْربَــى َوالْ َيتَا َمــى َو ْال َ َســاكِ ِ
اهلل تعالــىَ ﴿ :و ْ
نــا َغ ِن ْمتُ ـ ْم مِ ـ ْن َشـ ْ
هلل َو َمــا أَنْ َزلْنَــا َعلَــى َعبْدِ نَــا يَ ـ ْو َم الْ ُف ْر َقــانِ يَ ـ ْو َم الْتَ َقــى ْ َ
الس ـبِيلِ ِإ ْن ُكنْتُ ـ ْم آ َمنْتُ ـ ْم ِبــا ِ
ال ْم َعــانِ َواهلل َعلَــى ُك ِّل
َوابْــنِ َّ
(((
ـيءٍ َقدِ يـ ٌر ( ، ﴾ )41وكمــا يبــدو مــن هــذه اآليــة الكرميــة ،فــإن اهلل تعالــى قــد جعــل لليتامــى حقـاً فــى خمــس
َشـ ْ
الغنيمــة ،وجــاء هــذا احلــق ضمــن جملــة مــن احلقــوق التــى حتمــى مصالــح اجتماعيــة حتتــل املرتبــة العليــا فــى
قائمــة املصالــح املهمــة فــى املجتمــع ،حيــث ورد هــذا احلــق معطوف ـاً علــى حــق اهلل تعالــى وحــق رســوله وذوى
قربــى رســول اهلل   -وهــم بنــو هاشــم وبنــو املطلــب  -ثــم املســاكني وأبنــاء الســبيل املســافرون الذيــن انقطعــت
بهــم األســباب وأصبحــوا فــى مــأزق مــادى يحــول بينهــم وبــن الوصــول لبالدهــم.
وإذا كان اإلســام قــد قــرر لهــذه الفئــة نصيبـاً مــن أمــوال الفيــئ والغنائــم وهــى متثــل أحــد مــوارد امليزانيــة فــى
الدولــة اإلســامية فــى صــدر اإلســام ؛ فجديــر بالدولــة اآلن أن تخصــص لرعايتهــم اعتمــاداً فــى ميزانيتهــا
العامــة يكفــى لتحقيــق الرعايــة واألمــن لهــم جميع ـاً.
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ومــن املؤكــد أن حقــا يجيــئ معطوف ـاً علــى حــق اهلل ورســوله الــذى ينفــق فــى مصالــح املســلمني العامــة ،وحــق
ذوى قربــى رســول اهلل  ،البــد أن يكــون علــى هــذا املســتوى مــن القيمــة االجتماعيــة واألهميــة الدينيــة ،وهــذا
حــق نطقــت بــه آيــات الكتــاب الكــرمي ،فأفــادت أهميــة االهتمــام بحقــوق اليتامــى واألطفــال الذيــن يحتاجــون إلــى
الرعايــة األبويــة البديلــة.
وممــا يــدل علــى ذلــك  -أيضـاً  -قــول اهلل تعالــى َ ﴿ :مــا أَ َفــا َء اهلل َعلَــى َر ُســولِهِ مِ ـ ْن أَ ْهــلِ الْ ُقـ َرى َف ِللَّــهِ َولِل َّر ُســولِ
ـن ْالَ ْغ ِنيَــاءِ مِ نْ ُك ـ ْم َو َمــا آتَا ُك ـ ُم ال َّر ُســو ُل
الس ـبِيلِ َكــى َل يَ ُكــو َن ُدولَ ـ ًة بَـ ْ َ
َو ِلــذِ ى الْ ُق ْربَــى َوالْيَتَا َمــى َو ْال َ َســاكِ ِ
ني َوابْــنِ َّ
َ
َ
(((
ـاب ( ، ﴾ )7حيــث د َّلــت هــذه اآليــة الكرميــة
فَخُ ـ ُذوهُ َو َمــا نَ َها ُك ـ ْم َعنْ ـ ُه َفانْتَ ُهــوا َوا َّت ُقــوا اهلل إ َِّن اهلل َشــدِ ي ُد الْعِ َقـ ِ
علــى مــا د َّلــت عليــه اآليــة الســابقة مــن أهميــة حقــوق اليتامــى علــى املســتوى املجتمعــى العــام.
وإذا كانــت الرعايــة البديلــة لألطفــال فاقــدى الرعايــة األســرية ســوف يتــم تنفيذهــا عــن طريــق دمجهــم داخــل
مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة ،فــإن الدولــة هــى التــى ســوف تضطلــع بهــا متويـ ً
ا وتنفيــذاً ورقابــة ومحاســبة،
والصــورة التنفيذيــة التــى ميكــن تصورهــا فــى هــذا املجــال جتيــئ فــى هيئــة مؤسســات عامــة قــادرة علــى
اســتيعاب األطفــال فاقــدى الرعايــة الوالديــة فــى أبنيــة تشــبه الوحــدات التــى تعيــش فيهــا األســرة العاديــة،
ويتــم تخصيــص أم بديلــة لــكل طفلــن أو ثالثــة مــن األطفــال علــى أن تختــار األمهــات بعنايــة تضمــن توافــر
الشــفقة فيهــن ،وحبهــن للعمــل الــذى يقمــن بــه ،ومــن قبــل ومــن بعــد اإلميــان بالرســالة النبيلــة التــى يقمــن بهــا
فــى تربيــة مخلــوق بــرئ ليــؤدى رســالته فــى احليــاة كخليفــة هلل فــى أرضــه ،ويقــوم بواجــب العبوديــة الصحيحــة
لربــه وخالقــه ،فــإن اإلميــان بتلــك الرســالة النبيلــة يعــد جــزءاً مهمــا مــن بنــاء الرســالة اجلليلــة التــى يرجــى منــه
القيــام بهــا .كمــا يجــب أن يتوافــر لهــم أب بديــل يســبغ عليهــم مــا يحتاجــون مــن الرعايــة واحلنــان.
ألطفــال الشــوارع وفاقــدى الرعايــة الوالديــة حــق
علــى املجتمــع والدولــة ُيوجــب إقامــة مشــروعات
تكفــل لهــم حيــاة آمنــة كرميــة.
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قــال اهلل تعالــىَ ... ﴿ :و َت َعا َو ُنــوا َع َلــى ال ِْبـ ِّر َوالت َّْقـ َوى
الثْ ـ ـ ِـم َوال ُْع ـ ـ ْـد َو ِان .)٢(﴾ )2(....
َو َل َت َعا َو ُنــوا َع َلــى ْ ِ
َامــى ُقــلْ
وقــال تعالــىَ ﴿ :و َي ْس ـأَ ُلون ََك َعـ ِـن ا ْل َيت َ
وهـ ْـم َف ِإ ْخ َوان ُُكـ ْـم َواهلل
ِإ ْصـ َـا ٌح َل ُهـ ْـم خَ ْيـ ٌـر َو ِإ ْن تُخَ ِال ُط ُ
َي ْع َلـ ُـم الْ ُفْ ِسـ َد ِمــنَ الْ ُ ْص ِلـ ِـح َو َلـ ْو شَ ــا َء اهلل َ َ
ل ْع َنت َُكـ ْـم ِإنَّ
َ
اهلل َع ِز ٌيــز َح ِكيـ ٌـم (.)٣(﴾ )220
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دور الدولة فى حماية األطفال فاقدى الرعاية األسرية :
ال يكــون املقتــرح التشــريعى والتنظيمــى للموضوعــات املتعلقــة برعايــة الضعفــاء ومــن ال يقــدرون علــى حمايــة
حقوقهــم ،ومنهــا احلقــوق األســرية البديلــة ألطفــال الشــوارع ،جــاداً أو صحيحـاً إال إذا اقتــرن بــأداة مــن أدوات
احلمايــة التــى تتجــاوز بــه مرحلــة التوصيــات األدبيــة إلــى مرحلــة التشــريع امللــزم القترانــه بــأدوات احلمايــة التــى
تضمــن احترامــه فــى التنفيــذ ،واملصلحــة التــى ال تســتند إلــى إحــدى وســائل احلمايــة تكــون مصلحــة معرضــة
للتالشــى والــزوال ،ولهــذا كان موضــوع تلــك احلمايــة علــى درجــة فائقــة مــن األهميــة ،وميكــن رد املبــادئ العامــة
ألدوات تلــك احلمايــة إلــى أمريــن:

أوال :المبادئ العامة
ً
وجتــدر اإلشــارة إلــى املبــادئ العامــة التــى حتكــم دور الدولــة فــى حمايــة األطفــال فاقــدى الرعايــة األســرية ،
وهــذه املبــادئ ميكــن ردهــا إلــى أمــور ثالثــة هــى:
1 .1أن صاحــب احلــق فــى احلمايــة وهــو الطفــل ضعيــف ال يقــوى علــى إدراك وجــوه النفــع فيــه أو حمايــة
املصالــح املرجــوة منــه ،والقواعــد العامــة للتجــرمي والعقــاب تقضــى بأنــه كلمــا كان صاحــب احلــق ضعيف ـاً
أو غيــر قــادر علــى حمايتــه ،كان التدخــل التشــريعى فــى حمايــة هــذا احلــق قويـاً وشــديداً ،وهــذا مــا يتوافــر
فــى مجــال رعايــة حقــوق األطفــال الســيما أطفــال الشــوارع.
2 .2أن حــق اهلل إذا تعــارض مــع حــق العبــد قــدم حــق اهلل ألنــه يتعلــق بــه النفــع العــام جلميــع النــاس مــن غيــر
اختصــاص بأحــد ،وإذا كانــت حقــوق األطفــال مــن قبيــل احلقــوق املنســوبة هلل – عــز وجــل -فإنهــا تكــون
حقوق ـاً ذات أهميــة اجتماعيــة عليــا ،وهــى لذلــك تســتحق حمايــة تتــواءم مــع ذلــك املســتوى املرتفــع مــن
املصالــح التــى تكفلهــا.
3 .3أن صاحــب احلــق كلمــا كان ضعيفــا أغــرى ذلــك باالعتــداء عليــه والطمــع فيــه ،وهــذا املعنــى يبــدو واضحـاً
ممــا ورد فــى القــرآن الكــرمي خاص ـاً بالنهــى عــن أكل أمــوال اليتامــى ظلم ـاً فــى قولــه تعالــىَ ﴿ :ولْيَخْ ـ َ
ـش
ا َّلذِ يـ َن لَـو تَر ُكــوا مِ ـ ْن َخلْفِ هِ ـم ُذ ِّر َّيـ ًة ِضعا ًفــا َخا ُفــوا َعلَيهِ ـم َفلْي َّت ُقــوا َ
اهلل َولْ َيقُولُــوا َقـ ْو ًل َســـــدِ ي ًدا ( )9إ َِّن ا َّلذِ يـ َن
َ
ْ ْ َ
ْ َ
ْ
(((
يَ ْأ ُكلُــو َن أَ ْم ـ َوا َل الْ َيتَا َمــى ُظل ْ ًمــا إ َّ َ
صل َ ْو َن َســعِ ي ًرا ( ، ﴾ )10وقولــه تعالــى:
ِنــا يَ ْأ ُكلُــو َن فِ ــى بُ ُطونِهِ ـ ْم نَــا ًرا َو َس ـ َي ْ
(((
البِيثَ ب َّ
﴿ َوآتُوا الْيَتَا َمى أَ ْم َوالَ ُه ْم َو َل تَتَبَ َّدلُوا ْ َ
ِالط ِّي ِب َو َل تَ ْأ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُه ْم ِإلَى أَ ْم َوا ِل ُك ْم ِإ َّن ُه َكا َن ُحو ًبا َكبِي ًرا (، ﴾ )2
فقــد أفــادت هــذه اآليــات الكرميــة وغيرهــا أن قــدراً كبيــراً مــن الظلــم ميكــن أن يقــع علــى اليتامــى فــى
 1سورة النساء  -اآليتان .10 ، 9
 2سورة النساء  -اآلية .2
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أموالهــم بســبب صغــر ســنهم وعجزهــم عــن حمايــة مصاحلهــم؛ بــل إن ذلــك الظلــم قــد يصــل إلــى حــد
التعــدى علــى آدميتهــم وظلمهــم عنــد زواج الفتيــات منهــم ،وهــذا مــا اختصــه اهلل بالذكــر فــى كتابــه الكــرمي
ـاب فِ ــى يَتَا َمــى ال ِّن َســاءِ
حــن قــالَ ﴿ :ويَ ْسـتَ ْفتُونَ َك فِ ــى ال ِّن َســاءِ ُقــلِ اهلل يُ ْفتِي ُكـ ْم فِ يهِ ـ َّـن َو َمــا يُتْلَــى َعلَيْ ُكـ ْم فِ ــى الْكِ تَـ ِ
َّ
ني مِ ـ َن الْ ِولْ ـ َدانِ َوأَ ْن تَقُو ُمــوا ِللْيَتَا َمــى
ـب لَ ُهـ َّـن َوتَ ْر َغبُــو َن أَ ْن تَنْكِ ُحو ُهـ َّـن َو ْال ُ ْس ـت ْ
َض َعفِ َ
الل ِتــى َل تُ ْؤتُونَ ُهـ َّـن َمــا ُك ِتـ َ
َ
(((
بِالْقِ ْسـ ِ
ـط َو َمــا تَ ْف َعلُــوا مِ ـ ْن َخيْـ ٍـر َف ـ ِإ َّن اهلل َكا َن ِبــهِ َعلِي ًمــا ( ، ﴾ )127حيــث أفــادت هــذه اآليــة الكرميــة أن
الطمــع فــى اليتامــى ال يقتصــر علــى اجلانــب املــادى فــى حياتهــم بــل يتعــداه إلــى اجلانــب اإلنســانى ،كمــا
يشــمل الذكــور واإلنــاث منهــم.
ومــن املعلــوم أنــه كلمــا كان صاحــب احلــق ضعيف ـاً ومح ـ ً
ا لطمــع غيــره فــى حقــه ،كان ذلــك أدعــى للحمايــة
بتشــديد العقــاب فــى حالــة التعــدى علــى حقوقــه ،وألن مــن تلــك احلقــوق مــا يحتــاج إلــى حمايــة أشــد ،ألن
التعــدى عليهــا يــؤدى إلــى انهيــار حيــاة الطفــل وفشــله كليــة ،وهــى احلقــوق املتصلــة باجلوانــب األخالقيــة فــى
حياتــه ،فإنهــا إذا تعرضــت للتعــدى تكــون جديــرة بعقــاب أشــد.

ثانيا :الدور الرقابى
ً
وهــو ميثــل أهميــة خاصــة فــى مجــال الرعايــة البديلــة لألطفــال فاقــدى الرعايــة األســرية ألنــه يســبغ حمايتــه
عليهــا قبــل بدايتهــا ،وذلــك مــن خــال بحــث مــدى توافــر شــروط تلــك الرعايــة فيمــن يريــدون أن يقومــوا بهــا،
وعلــى النحــو الــذى يكفــل للصغيــر أكبــر قــدر مــن عوامــل الطمأنينــة علــى حياتــه وحمايــة مســتقبله ،وأثنــاء
ســريانها ،حيــث يراعــى مــدى صالحيــة الوالديــن البديلــن لهــا وقدرتهمــا علــى القيــام باملهمــة التــى يقومــان
بهــا ،وإذا وجــد تقصيــر أو انحــراف أو خطــأ فإنــه ميكــن أن يســارع إلــى تقوميــه أو تصويبــه ،ويجــب عليــه أن
يكــون حريصـاً علــى الصالــح العــام ،وهــذا الــدور الرقابــى الســابق والالحــق للرعايــة الوالديــة البديلــة يعــد نوعـاً
مشــروعاً مــن األمــر باملعــروف والنهــى عــن املنكــر الــذى أمــر اهلل بــه وجعلــه مــن أســباب خيريــة األمــة اإلســامية
وف َويَنْ َه ـ ْو َن َعــنِ ْالُنْ َكـ ِـر َوأُولَ ِئـ َ
فــى قولــه تعالــىَ ﴿ :ولْتَ ُك ـ ْن مِ نْ ُك ـ ْم أ ُ َّم ـ ٌة يَ ْد ُعــو َن ِإلَــى ْ َ
اليْـ ِـر َويَ ْأ ُم ـ ُرو َن ب ْ
ِال َ ْع ـ ُر ِ
ـك ُه ـ ُم
ـاس تَ ْأ ُم ـ ُرو َن ب ْ
ِال َ ْع ـ ُر ِ
وف َوتَنْ َه ـ ْو َن َعــنِ ْالُنْ َكـ ِـر
ـت لِل َّنـ ِ
ْال ُ ْفل ُِحــو َن ( ،(((﴾ )104وقولــه تعالــىُ ﴿ :كنْتُـ ْم َخيْ ـ َر أ ُ َّمـ ٍـة أُخْ ِر َجـ ْ
َوتُؤْمِ نُــو َن ِبــا ِ
هلل  ،(((﴾ )110( ....فــإن مــن األمــر باملعــروف والنهــى عــن املنكــر ،ضمــان اإلحســان إلــى اليتامــى
ومنــع الظلــم عنهــم أو االنحــراف فــى تربيتهــم.

 1سورة النساء -اآلية .127
 2سورة آل عمران  -اآلية .104
 3سورة آل عمران  -من اآلية .110
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إن خطــورة اآلثــار املترتبــة علــى ظاهــرة األطفــال فاقــدى الرعايــة األســرية تدفعنــا إلــى بــذل كل اجلهــود
املمكنــة فــى التصــدى لهــذه الظاهــرة والقضــاء علــى أســبابها ،وذلــك يكــون بااللتــزام بالتشــريعات اإلســامية
اخلاصــة بتنظيــم العالقــة بــن أفــراد األســرة ،والعنايــة بتربيــة األطفــال وحمايــة حقوقهــم ورعايتهــم ،ويكون
أيضا بترســيخ اإلميان بأهمية هذه القضية وبالعمل اجلاد املخلص من أجلها ،وإيجاد وعى عام بخطورة
ً
مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ،وتلــك مهمــة املجتمــع بأســره :قادتــه وهيئاتــه التشــريعية والتنفيذيــة ومنظماتــه
املدنيــة وجمعياتــه اخليريــة مــع رجــال الدعــوة اإلســامية ورجــال الفكــر ورجــال التربيــة واإلعــام.
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العنف فى األسرة ضد األطفال
جاء اإلسالم باألسس واملبادىء والنصوص التى متنع العنف فى األسرة بكل صوره وأنواعه.

مفهوم العنف فى األسرة ضد األطفال:
العنــف فــى األســرة عامــة :هــو عبــارة عــن اســتخدام للقــوة غيــر املتكافئــة مــن قبــل شــخص مــن أفــراد العائلــة ضــد
أفــراد آخريــن مــن العائلــة علــى نحــو يرفضــه العــرف والقانــون ،وال تقــره الشــريعة اإلســامية ،أو هــو عبــارة عــن
أذى موجــه مــن قبــل أحــد أفــراد العائلــة إلــى آخريــن مــن العائلــة علــى نحــو يرفضــه املجتمــع وال يقــره الشــرع
والقانــون .
العنــف األســرى ميكــن أن يوصــف بــأن كل فعــل يعــرض حيــاة الطفــل اجلســدية والنفســية والعقليــة للخطــر يعــد
مــن قبيــل العنــف واإلســاءة للطفــل .فــكل عنــف موجــه ممــن لــه ســلطة أو واليــة أو ممــن ميلــك قــوة غيــر متكافئــة
ضــد فــرد غيــر بالــغ مــن أفــراد األســرة يعتبــر مــن قبيــل العنــف فــى األســرة ضــد ذلــك الفــرد ،ســواء أكان ذلــك
الفــرد فــى مرحلــة ماقبــل ســن التمييــز أو فــى مرحلــة التمييــز ،وســواء كانــت وســيلة العنــف ماديــة أم معنويــة،
فالعنــف منــط مــن أمنــاط الســلوك العدوانــى ضــد الطفــل ،حيــث الميلــك هــذا الطفــل صــد هــذا العــدوان أو
مقاومتــه ممــا يؤثــر فيــه تأثيــرا مباشــرا ،فينعكــس ذلــك علــى حيــاة الطفــل وســلوكه بشــكل عــام.
ولقــد أشــارت دراســة األمــن العــام لــأمم املتحــدة عــن العنــف إلــى أن أكثــر ضحايــا العنــف فــى األســرة هــم
مــن األطفــال إمــا نتيجــة االعتــداء املباشــر أو نتيجــة اإلهمــال ،فاملاليــن مــن األطفــال هــم ضحايــا هــذا العنــف
بأنواعــه بــل يقتــل آالف مــن األطفــال وميوتــون بــن يــدى والديهــم نتيجــة العنــف.

أسباب العنف فى األسرة ضد األطفال:
ترجع بعض األسباب التى تؤدى إلى ارتكاب هذا اجلرم ضد الطفل إلى اآلتى :
١.١غياب الثقافة والتربية الدينية السليمة فى تربية األبناء وتنشئتهم .

٢.٢غياب التأهيل االجتماعى السليم لآلباء واألمهات قبل إقبالهم على الزواج.
٣.٣غياب الوازع الدينى فى حتمل املسئولية نحو األبناء .
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٤.٤ســوء احلــوار وغيــاب لغــة التفاهــم بــن الزوجــن وبــن أفــراد األســرة ،ممــا يقلــق الطفــل ويؤثــر علــى
ســلوكه ،وترجــع أســباب ســوء احلــوار وغيــاب لغــة التفاهــم بــن الزوجــن عام ـ ًة إلــى عــدم االنســجام
العاطفى بينهما ،أو عدم التكافؤ الثقافى والفكرى بينهما مما يؤثر بالسلب فى تربية األبناء.

٥.٥ظاهــرة زواج األطفــال الذيــن لــم يؤهلــوا لتكويــن األســرة واملعرفــة بأصــول التربيــة والرعايــة الســليمة
لألطفال.

٦.٦العنــف الصــادر مــن زوج األم نحــو أبنــاء زوجتــه مــن غيــره ،والعنــف الصــادر مــن زوجــة األب ضــد أوالد
زوجها من غيرها.

دوافع العنف فى األسرة ضد األطفال:
1 .1الدوافــع الذاتيــة :وترجــع إلــى األنانيــة فــى الشــخص وحــب االنتقــام وســلوكه غيــر الســوى نتيجــة ظــروف
رمبــا يكــون قــد تعــرض لهــا ذاتيــا فــى حياتــه ،فتنعكــس علــى ســلوكه العــام وســلوكه فــى تربيــة أبنائــه كأن
يكــون قــد تعــرض للحرمــان فــى حياتــه مثــا فظــن أن احلرمــان هــو الطريــق الصحيــح لتربيــة األبنــاء .
2 .2الدوافع االقتصادية :قد تكون هذه من أبرز الدوافع على استعمال العنف ضد الطفل كالفقر والبطالة
املؤديني باألب أو األم األرملة إلى تشغيل الطفل وحرمانه من ممارسة حياته التعليمية واالجتماعية والطفولية.
3 .3الثقافــات االجتماعيــة غيــر الســليمة :والتــى تــؤدى بالرجــل إلــى اســتعمال العنــف فــى مواجهــة األســرة عامــة
واألطفــال خاصــة بدافــع احلفــاظ علــى الرجولــة والفهــم اخلاطــىء للقوامــة .
4 .4االنحرافات السلوكية كإدمان املسكرات واملخدرات بني اآلباء واألمهات.

صور العنف فى األسرة ضد األطفال :
يتخذ العنف فى األسرة ضد األطفال صورا وأشكاال متعددة تتلخص فى اآلتى :

1

العنف الجسدى:

ويكـون ذلـك بـكل مـا يـؤدى إلـى إيـذاء الطفـل أو اإلضـرار بـه جسـديا مثـل الضـرب املفضـى إلـى عاهـة أو غيـره
 ،كلطـم الطفـل أو ضربـه باليـد أو بالعصـا أو بآلـة حـادة أو رميـه بحجـر أو خنقـه أو شـد شـعره أو التعـدى علـى
حياتـه الـذى يصـل إلـى القتـل أو غيـر ذلـك مـن الوسـائل التـى تـؤدى إلـى إيـذاء الطفـل جسـديا والنيـل منـه ،كمـا
متتـد إلـى تشـغيل الطفـل فـى أعمـال تتعـارض مـع طفولتـه أوحرمانـه مـن التعليـم بدوافـع اقتصاديـة ،أو جتويعـه
وعـدم اإلنفـاق عليـه وعلـى األسـرة.
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٢

العنف النفسى:

وهــو كل قــول أو فعــل ينــال مــن الطفــل ويؤثــر علــى نفســيته ممــا ينعكــس علــى ســلوكه املســتقيم وانخراطــه
فــى املجتمــع ،ويكــون ذلــك بالســب والشــتم أو اإلهانــة والتقليــل مــن شــأنه أمــام رفقائــه أو االنتقــاص مــن قــدره
بألفــاظ أو بتصــرف يــؤذى مشــاعره كالتهديــد ونحــوه.
وإن حبــس الطفــل أو عزلــه عــن رفقائــه ممــا يجعلــه منعــزال فــى حياتــه وتربيتــه عــن املجتمــع أو ينتقــص مــن
حريتــه فيكــون مضطربــا فــى ســلوكه وتفكيــره متلعثمــا فــى كالمــه ،متخوفــا دومــا مــن االختــاط والتفكيــر
اجلماعــى الــذى ينمــى املواهــب والقــدرات ويكســب املهــارات.

3

العنف الجنسى:

يعــد هــذا النــوع مــن العنــف أفظــع وأبشــع األنــواع التــى متــارس ضــد الطفــل وتنــال منــه جســديا ونفســيا ،حيــث
تظــل اآلثــار النفســية تالحــق الطفــل وتطــارده االضطرابــات واالنفعــاالت النفســية ،ومــن صــور هــذا النــوع :
االغتصــاب واالعتــداء اجلنســى  ،أو افتعــال أمــور ضــد حيــاء الطفــل تكــون منافيــة لــآداب العامــة وتنكرهــا
األعــراف االجتماعيــة واملبــادىء الدينيــة ،ونظــرا لكــون هــذا النــوع يحــاط بالكتمــان والتحفــظ الشــديد فــإن
اكتشــافه والتعــرف عليــه ومســاعدة الضحيــة فــى اخلــروج مــن آثــاره يعــد مــن األمــور الصعبــة .
ُي ِلزم اإلســام اآلباء واألمهات على رعاية األطفال
واالهتمام بهم وأن يكونوا قدوة حســنة لهم.

قــال رســول اهلل  ﴿ :كفــى باملــرء إثم ـ ًا أن يضيــع
مــن يقــوت ﴾(.)١

آثار العنف فى األسرة ضد الطفل:
يعتبــر العنــف فــى األســرة ضــد الطفــل ســواء أكان ذلــك مــن قبــل األب أم مــن قبــل األم أم مــن قبــل مــن لــه
صلــة بالطفــل مــن أخطــر وأســوأ حــاالت العنــف أو أشــكاله لكونــه عنفــا موجهــا ضــد مــن الميلــك الدفــاع عــن
نفســه أو حمايــة حقــه  ،إن الــذى يجنــى آثــار العنــف فــى األســرة ضــد األطفــال ليســوا هــم األطفــال فقــط وإمنــا
تتحمــل آثــاره األســرة ويتحمــل املجتمــع نصيبــا منهــا ،فالطفــل غيــر الســوى هــو نتــاج العنــف فــى األســرة عامــة
 1سنن أبى داود ،فى كتاب الزكاة   -باب :صلة الرحم ،ج 2ص 132رقم .1692
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ونتاجــه ضــد الطفــل خاصــة ،إن نتــاج العنــف فــى األســرة املوجــه ضــد الطفــل هــو خــروج طفــل محمــل باالكتئــاب
واألمــراض النفســية  ،بــل قــد يؤثــر هــذا علــى منــو الــذكاء وتأخــر النطــق والقــدرة علــى االســتيعاب ،وبالتالــى
تكــون النتيجــة هــى التأثيــر علــى الســلوك املســتقيم للطفــل فينعكــس هــذا بالســلب علــى األســرة واملجتمــع.
وقــد أشــارت الدراســات إلــى أن أطفــال الشــوارع هــم غالبـاً نتــاج العنــف فــى األســرة عامــة والعنــف املوجــه ضــد
الطفــل خاصــة فيتحمــل املجتمــع الــذى أهملهــم وجعلهــم عرضــة للضيــاع نتيجــة ســلوكهم اخلاطــىء .

الوقاية من العنف فى األسرة ضد الطفل من منظور إسالمى :
إن الوقايـة مـن العنـف فـى األسـرة ضـد الطفـل تكمـن فـى الوعـى التربـوى املسـتنبط مـن الثقافـة اإلسلامية
التربويـة فـى هـذا الشـأن ،فقـد جـاء اإلسلام باألسـس واملبـادىء والنصـوص التـى متنـع العنـف فـى األسـرة بـكل
صـوره وأنواعـه بـل وحتـث كل مكلـف علـى القيـام مبسـئوليته جتـاه أطفالـه ورعايتهـم وعـدم إهمالهـم  ،ففـى منـع
العنف اجلسـدى قال اهلل تعالىَ ﴿ :و ِإ َذا ْال َ ْوءُو َدةُ ُس ِـئل َ ْت (ِ )8ب َأى َذنْ ٍب ُق ِتل َ ْت ( ،(((﴾ )9ويقول  ﴿ :كل املسـلم
(((
علـى املسـلم حـرام دمـه ومالـه وعرضــه ﴾
كما جاء إلزام الوالد بالنفقة حيث قال الرسول َ ﴿ :ك َفى ب ْ
ِال َ ْرءِ ِإثْ ًما أَ ْن يُ َ
ُوت ﴾(((.
ض ِّي َع َم ْن يَق ُ
وفــى منــع العنــف النفســى جــاء األمــر باملعاشــرة باملعــروف لتوفيــر اجلــو النفســى اآلمــن للطفــل قــال اهلل تعالــى:
اشـ ُرو ُه َّن ب ْ
ِال َ ْعـ ُر ِ
﴿َ ...و َع ِ
وف (((﴾ )19( ...ومــن املعلــوم أن العنــف ضــد الطفــل هــو عنــف موجــه أيضــا ضــد األم
التــى ينفطــر قلبهــا حــن تــرى مكروهــا موجهــا ضــد طفلهــا ،وكذلــك العنــف ضــد األم أمــام الطفــل هــو عنــف
نفســى موجــه ضــد الطفــل وهــو ممنــوع بكافــة أشــكاله.
اح َش ًة َو َسا َء َسب ً
وفى منع العنف اجلنسى جاء األمر بالعفة ،قال تعالىَ ﴿ :و َل تَ ْق َربُوا ال ِّزنَا ِإ َّن ُه َكا َن َف ِ
ِيل (.(((﴾ )32
ويقــول الرســول  ﴿ :يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج ومــن لــم يســتطع فعليــه بالصــوم
وجــاء ﴾(((.
فإنــه لــه ّ
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وفى منع العنف اللفظى والشتم والسباب :قال  لعائشة  -رضى اهلل عنها ﴿ :يا عائشة إن اهلل رفيق يحب
الرفق ويعطى على الرفق ما ال يعطى على العنف ﴾((( ،وكان من دعائه  ﴿ :اللهم من ولى من أمر أمتى
شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ،ومن ولى من أمر أمتى شيئاً فرفق بهم فارفق به ﴾((( .وقال  ﴿ :إن الرفق
ال يكون فى شيئ إال زانه ،وال ينزع من شيئ إال شانه ﴾(((.
ويأتى فى مقدمة وسائل الوقاية ما يجب أن تقوم به الدولة فى احليلولة دون تعرض األطفال ملظاهر العنف
انطالقاً من املسئولية العامة التى ب َّينها النبى  فى قوله ﴿ :كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ﴾((( ،وقال
أيضاً ﴿ :إن اهلل سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ﴾(((.
ويكــون ذلــك بتوفيــر الدولــة لبرامــج الضمــان والتأهيــل االجتماعــى لألســر لتمكينهــا مــن تربيــة األطفــال بطــرق
إيجابية،كمــا يكــون بتشــريع القوانــن التــى تتضمــن تشــديد العقوبــة علــى جرميــة العنــف ضــد األطفــال علــى أن
تضمــن الدولــة تنفيــذ هــذه القوانــن بــكل دقــة.
وإذا كان اإلسلام قد قرر حق الوالدين فى تربية األبناء وتوجيههم وف ًقا لقواعد الشـرع ،وجعل ذلك أفضل ما
يقدمـه الوالـدان للأوالد ،يقـول الرسـول  ﴿ :مـا نحـل والـد ولـ ًدا مـن نحـل أفضـل مـن أدب حسـن ﴾((( .فإنه
وضـع مـن الضوابـط واألحـكام مايضمـن عـدم إسـاءة اسـتخدام هـذا احلـق ،واشـترط أن يكون اسـتخدامه مبنأى
عـن اللجـوء إلـى العنـف بـكل صـوره وجميـع أشـكاله ،وذلك حتى ينشـأ األبناء معتزين بذواتهم واثقني من أنفسـهم
وحتـى يبـروا آباءهـم فـى مسـتقبل أيامهـم ،يقـول الرسـول  ﴿ :رحـم اهلل والـدا أعان ولـده على بره ﴾(((.
ومـن القواعـد العامـة التـى تضمنتهـا شـريعة اإلسلام أنـه ال يجـوز إحلاق الضرر بالنفس أو بالغيـر ،وبنا ًء عليه ال
شـرعا ،ألن اإلسلام
يجـوز ألحـد والـدى الطفـل أن يضربـه ،والضـرر النفسـى كالضـرر اجلسـمى كالهمـا ممنـوع
ً
يأمـر بالرفـق والرحمـة والعطـف فـى التعامـل مـع األطفـال ومراعـاة التطـور الطبيعـى حلياتهـم ومـا يقتضيـه مـن
احتياجـات متباينـة تقتضـى حكمـة وبصيـرة فـى التعامـل معهـم دع ًمـا لثقتهـم بأنفسـهم وقدرتهـم علـى مواجهـة
احليـاة ،قـال رسـول اهلل  ﴿ :ليـس منـا مـن لـم يرحـم صغيرنـا ﴾((( ،وجـاء فـى األثـر بيـان الطريقة املثلى فى
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التعامـل مـع االبـن ﴿ :العبـه سـبعا ،وأدبـه سـبعا ،وصاحبـه سـبعا ،ثـم اتـرك حبلـه علـى غاربـه ﴾(((.
وإذا كان قــد جــاء فــى احلديــث األمــر بضــرب األطفــال علــى تــرك الصــاة وهــم أبنــاء عشــر ســنني فــى قــول
الرســول  ﴿ :مــروا أوالدكــم بالصــاة وهــم أبنــاء ســبع ســنني ،واضربوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عشــر ،وفرقــوا
بينهــم فــى املضاجــع ﴾((( ،فــإن املقصــود مــن الضــرب فــى احلديــث الضــرب غيــر امل ُ َّبـ ِـرح الــذى ال ينــال وجه ـاً
وال يلحــق بالطفــل ضــر ًرا جســم ًيا أو نفس ـ ًيا .هــذا باإلضافــة إلــى أهميــة تأكيــد اإلســام علــى حتــرمي العنــف
اجلســدى أو اللفظــى أو النفســى كوســيلة لتربيــة األطفــال وهــو أمــر لإلرشــاد.
يحــرم اإلســام العنــف اجلســدى أو اللفظــى أو
النفســى كوســيلة لتربيــة األطفــال.

*بـأَ ِّى َذن ٍْـب
قـال اهلل تعالـىَ ﴿ :و ِإ َذا ا ْملَـو ُءو َد ُة ُس ِـئ َل ْت ِ
()٣
ُق ِت َل ْـت ﴾
وقـال الرسـول  ﴿ :كل املسـلم علـى املسـلم حـرام
دمـه ومالـه وعرضـه ﴾(.)٤
وقـال أيضـا  لعائشـة  -رضـى اهلل عنهـا:
﴿ يا عائشـة إن اهلل رفيق يحب الرفق ويعطى على
الرفـق مـا ال يعطـى على العنف ﴾(.)٥

ينبغى للوالدين أن يجتنبا العقاب البدنى ألطفالهما بكل صوره وأشكاله وأن يعتمدا على الوسائل
التربوية األخرى من حجب الثواب واملكافأة ،أو التوجيه واإلرشاد ،أو النصيحة واملوعظة ،أو الهجر
الوقتى ،أو احلرمان املشروط من الترفيه واللعب والرحالت وغيرها من الوسائل التى قد تكون أشد
فاعلية من العقاب البدنى فى حتقيق الهدف التربوى.
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العنف فى المدارس والمؤسسات التربوية
قال رسول اهلل  لعائشة (رضى اهلل عنها) ﴿ :يا عائشة إن اهلل رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق
ما ال يعطى على العنف ﴾( ، )١وقال أيضا  ﴿ :يا عائشة :إن الرفق ال يكون فى شئ إال زانه وال ينزع
من شيئ إال شانه﴾(.)٢
تعــد املدرســة عامــ ً
ا رئيســاً فــى تكويــن شــخصية الطفــل وتقريــر اجتاهاتــه وعالقاتــه ،ففيهــا تتســع دائــرة
العالقــات االجتماعيــة للطفــل مــن خــال تعاملــه وتفاعلــه مــع أطفــال جــدد ،ويتعلــم الطفــل فــى جوهــا املزيــد
مــن املعاييــر االجتماعيــة ،كمــا يتعلــم أدواراً جديــدة تتســع فيهــا دائــرة احلقــوق والواجبــات ،وضبــط االنفعــاالت،
والتوفيــق بــن حاجاتــه وحاجــات غيــره ،ويتعلــم التعــاون واالنضبــاط الســلوكى.
ومــن خــال املدرســة ميكننــا أن نكتشــف انحــراف الطــاب مبكــراً ،األمــر الــذى يتيــح الفــرص لعالجــه قبــل
اســتفحاله كاالعتــداء علــى الزمــاء وأخــذ مــا ليــس مــن حقــه ومحاولــة الهــروب مــن املدرســة وإتــاف أثاثهــا،
غيــر أن املتأمــل فــى بعــض األنظمــة التعليميــة يلمــح مــا فيهــا مــن خلـ ٍـل بنيـ ًة وأهدافـاً ومحتـ ًوى وطرقـاً ووســائل
وتقومي ـاً ،ويعكــس ذلــك واقع ـاً معاش ـاً يتعلــق بالرغبــة فــى احلصــول علــى الشــهادة حتــى ولــو كان ذلــك علــى
حســاب تربيــة اإلنســان املــزود بقــدرات متكنــه مــن خدمــة وطنــه ومجتمعــه وأمتــه ،ومــا ينبغــى التركيــز عليــه فــى
هــذا املجــال هــو غيــاب التــوازن النفســى والعاطفــى والبدنــى فــى مجــال التربيــة رغــم أهميتــه فــى بنــاء نفســية
الطفــل ،ومــن ثــم أدى هــذا إلــى خلــل فــى تكويــن اجلانــب النفســى والوجدانــى أو فقــده ،وهــو البعــد الــازم
لتحريــك الطاقــة وتوجيههــا الوجهــة الســليمة.
أصبــح العنــف ميثــل ظاهــرة ســلوكية واســعة االنتشــار فــى املــدارس واملؤسســات التربويــة ،وال تقتصــر هــذه
قطــر بعينــه ،بــل إن انتشــارها يــكاد يشــمل كافــة أقطــار العالــم ،كمــا أنهــا لــم تعــد مقصــورة
الظاهــرة علــى
ٍ
علــى أفــراد بعينهــم ،وإمنــا اتســع نطاقهــا ليشــمل اجلماعــات واملجتمعــات ،فالعنــف مالحــظ فــى ســلوك الطفــل
الصغيــر  ،وفــى ســلوك الراشــد وســلوك اإلنســان الســليم  ،واإلنســان املريــض وإن اختلفــت الدوافــع واألهــداف
والنتائــج.
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و هــذه الظاهــرة متثــل تهديــداً مباشــراً لتكويــن وبنــاء شــخصية الطــاب ،وقــد يكــون لهــا أثرهــا املباشــر فــى
انحرافهــم عــن الطريــق القــومي ممــا يجعلهــا تأتــى فــى مقدمــة الظواهــر التــى تســتأهل الدراســة والبحــث مــن
قبــل علمــاء النفــس والتربيــة علــى أمــل الوصــول إلــى حلــول جذريــة لهــا .
املدرســة مؤسســة تربويــة مهمــة تقــوم بتنشــئة
األطفــال فواجبهــا أن تؤســس لقيــم التســامح
واحملبــة ونبــذ العنــف.

س ِمنَّا َم ْن َل ْم َي ْر َح ْم
قال رسول اهلل َ ﴿ :ل ْي َ
َص ِغي َرنَا .)١(﴾ .......
الر ْح َمنُ ,
الر ِ
اح ُمو َن َي ْر َح ُم ُه ُم َّ
وقال أيض ًا َّ ﴿ :
()٢
ا ْر َح ُموا َم ْن ِف َ
السـ َـماءِ ﴾
األ ْر ِض َي ْر َح ْم ُك ْم َم ْن ِف َّ

العنف المدرسى:
إن أشـكال العنف املوجودة فى املدارس بدنية ونفسـية ،وعاد ًة ما يحدث هذان الشـكالن م ًعا  .وتضمن األشـكال
التـى يرتكبهـا املدرسـون وغيرهـم مـن موظفـى املـدارس سـواء مبوافقـة أو بـدون موافقـة صريحـة أو ضمنيـة مـن
وزارات التعليـم وغيرهـا مـن السـلطات التـى تشـرف علـى املـدارس ،عقوبـة اإليـذاء البدنـى ،وغيرهـا مـن أشـكال
العقـاب واملعاملـة القاسـية واملهنيـة والعنـف اجلنسـى والعنـف املسـتند إلـى النـوع االجتماعـى والترهيـب  ،أمـا
أشـكال العنـف الـذى يرتكبـه األطفـال فتتضمـن الترهيـب ،والبلطجـة ،والعنـف اجلنسـى ،والعنـف املسـتند إلـى
النـوع االجتماعـى ،والشـجار فـى فنـاء املدرسـة ،وعنـف العصابـات ،واالعتـداء بالسلاح .ومتثـل التكنولوجيـا
ً
وسـيطا جديـ ًدا للترهيـب باسـتخدام شـبكة اإلنترنـت والهواتـف اجلوالـة ،وقـد أعطـى هـذا مجـاالً السـتخدام
مصطلحـات جديـدة مثـل “الترهيـب اإللكترونـى”.
والعنف املدرسى سلوك يؤدى إلى إحلاق الضرر إما بالطالب أو املعلمني أو مقتنيات املدرسة ،وهو من أخطر
أشكال العنف لكونه يُ َع ِو ُق عملية التعلم باملدرسة ومن ثَ َّم عدم قيام املدرسة بدورها ،والعنف قد يكون من طالب
على آخر ضرباً أو دفعاً أو حتقيراً أو تنابذاً باأللقاب ،وقد يكون من الطالب على مكونات املدرسة ومقتنياتها
حفراً على اجلدران ،وكتاب ًة عليها ،واعتداء على املقاعد واألبواب والشبابيك ،ومتزي ًقا للكتب والوسائل والرسوم
التوضيحية واخلرائط ،أو من الطالب على املعلم كالتهديد والشتم واالعتداء واالستهزاء ،أو من املعلم على
الطالب كالضرب والتهديد والوعيد واالستهزاء والتفرقة فى املعاملة واالضطهاد والتهميش والتجهم اعتقاداً
من املعلم بأن أسلوب العنف هو األمثل فى ضبط النظام بالفصل.
 1رواه الترمذى – كتاب البر – باب :ما جاء فى رحمة الصبيان.1920 -322/4 ،
 2أخرجه الترمذى فى سننه  -كتاب البر  -باب ما جاء فى رحمة املسلمني  323-322/4ح  1924عن ابن عمر وقال الترمذى حديث
حسن صحيح.
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وإذا كان بعــض الطــاب يأتــون مــن بيئــات يتعرضــون فيهــا للعنــف وميارســونه فبوســع املدرســة أن توفــر لهــم
ســب ً
ال بديلــة للعيــش والتصــرف باتبــاع أمنــاط ســلوكية خاليــة مــن العنــف ،وهــذا هــو الــدور التصحيحــى للمدرســة
اقتــدا ًء فــى ذلــك بالرســول  الــذى كان منوذجـاً يحتــذى ،وأســو ًة يقتــدى بهــا فــى ســلوكه مــع أصحابــه ،ومــع
األطفــال حيــث كان قمــة فــى الرحمــة والشــفقة والعطــف والرفــق واللــن.

أنواع العنف المدرسى وأشكاله وآثاره:
ميكــن تصنيــف العنــف املدرســى فــى عــدة أنــواع  ،فمنهــا مــا يكــون بــن الطــاب بعضهــم مــع بعــض ،ومــن املعلمــن
ضــد تالميذهــم ،ومــن التالميــذ ضــد معلميهــم ،ومــن املعلمــن بعضهــم مــع بعــض ،ومنهــا مــا يكــون بــن املديــر
واملعلمــن ،ومنهــا مــا هــو ضــد ممتلــكات املدرســة.
كما تتعدد أشكال العنف داخل املدرسة فى صور منها :

1

العنف اللفظى :

يقصد به حدة اللفظ وشدته ،ويظهر فى صورة العبارات واأللفاظ النابية ،كما يتضمن اإلشارات واإلمياءات .

2

العنف الجسدى :

تستخدم فيه القوة اجلسدية إلحداث ألم أو إصابات جسدية.

3

العنف النفسى:

تتنوع أشكال العنف النفسى ،ومنها ما يلى :
 .أ الرفض للمطالب واحلاجات بطريقة فظة.
.ب اإلهمال وعدم االهتمام وإيذاء املشاعر .

 .جاإلذالل واحلط من القدر.

 .داإلرهاب ومشاهدة عنف ميارس أمامه.

 .هالعزل باحلرمان من مشاركة األقران.

 .واحلصول على فائدة باستغالل ضعف الطفل.
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التخريب

اإلضرار باألبنية أو ممتلكات املدرسة ومقتنياتها.
وتُعــد اآلثــار النفســية للعنــف علــى نفــوس الطــاب أكثــر ســو ًءا مــن العنــف نفســه ،ألن آثــاره املعنويــة تتــرك
بصمــات التــزول مــن نفوســهم ،ألنهــا تخلــق قســوة فــى نفســية الطالــب ،كمــا يعمــل العنــف علــى حتطيــم شــخصيته
وتدنــى مفهومــه لذاتــه .
ولعــل مــن أهــم آثــار ظاهــرة العنــف املدرســى أنهــا تعطــل املدرســة عــن القيــام بوظائفهــا ودورهــا بســبب هــدر
الوقــت املخصــص للعمليــة التعليميــة وجعــل البيئــة املدرســية غيــر مالئمــة لتحقيــق أهدافهــا.

أسباب العنف المدرسى :
ميكن إجـمال أسباب العنف املدرسى فيما يلى:

1

أساليب التربية األسرية والتنشئة االجتماعية داخل األسرة:

تقــوم األســرة بــدور مهــم فــى تشــكيل الســلوك الســوى وغيــر الســوى عنــد الطفــل ،وأســاليب األســرة التــى تقــوم
علــى القهــر والقســوة والتســلط واإلهمــال واحلمايــة الزائــدة وعــدم تعليــم الطفــل املعاييــر االجتماعيــة والقيــم
الدينيــة وا ُ
خللُقيــة ،إلــى جانــب التفــكك األســرى وحــاالت الطــاق وســوء املعاملــة األســرية كلهــا أســباب تــؤدى
إلــى حــدوث العنــف .

٢

العوامل الفردية:

وترتبــط باخلصائــص النفســية واالنفعاليــة للفــرد وبنــاء الشــخصية ،فقــد أوضحــت البحــوث أن الطــاب مــن ذوى
االضطرابــات الســلوكية ونقــص االنتبــاه وذوى املفاهيــم الســلبية للــذات يكونــون أكثــر ميـ ً
ا إلــى ممارســة العنــف
والعــدوان أو يصبحــون ضحايــا لهــا ،كمــا يرتبــط العنــف باألفــكار اخلاطئــة عنــد املراهقــن والشــباب ونقــص
املهــارات املعرفيــة واالجتماعيــة ممــا يســهم فــى حــدوث العنــف .
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البيئة المدرسية:

تــؤدى املتغيــرات املدرســية الســيئة إلــى حــدوث وانتشــار ســلوك العنــف داخــل املــدارس بــن الطــاب  ،فاملنــاخ
املدرســى الــذى يقــوم علــى اإلســاءة النفســية واالجتماعيــة وعــدم االلتــزام باحلــوار واملناقشــة والتفكيــر املنطقــى
واملجاملــة وعــدم العــدل واملســاواة واملناهــج واملقــررات الدراســية التــى تصيــب الطــاب بالفشــل والعجــز
واإلحبــاط ،والتمييــز علــى أســاس دينــى أو طائفــى أو عرقــى أو بدنــى ،وقلــة ممارســة األنشــطة الرياضيــة
واالجتماعيــة ،وعــدم التنفيــس االنفعالــى عــن مشــاعرهم وانفعاالتهــم ،كل ذلــك يســهم فــى ظهــور العنــف.
وميكن بيان أهم العوامل واملتغيرات املدرسية التى تسبب انتشار العنف بني الطالب فيما يلى :
 .أســوء معاملــة بعــض املدرســن للطــاب كتحقيــر املــدرس للطالــب أو وصفــه بالغبــاء ممــا يولــد لــدى الطالــب
شــعورا بالكراهيــة نحــو املــدرس واملدرســة ،ويــؤدى بــه إلــى االنصــراف عــن املدرســة .
 .ب زيــادة الســكان مــع قلــة املــوارد املتاحــة تــؤدى إلــى تدنــى اخلدمــة التعليميــة املقدمــة للطالــب بســبب الكثافــة
الزائــدة لعــدد الطــاب فــى الفصــول ممــا يترتــب عليــه عــدم إشــباع حاجــات الكثيــر مــن الطــاب ،ومــن ثــم
يــؤدى ذلــك إلــى زيــادة معــدل العنــف بينهــم ،كمــا يــؤدى إلــى زيــادة معــدل التســرب مــن املدرســة الــذى يعــد
مدخــا لالنحــراف.
 .جعــدم توافــق برامــج النشــاط املدرســى مــع رغبــات و ميــول واحتياجــات الغالبيــة العظمــى مــن الطــاب،
ويرجــع ذلــك إلــى أســباب داخليــة خاصــة باملدرســة ،مثــل ضيــق املالعــب املدرســية ،واالعتمــاد علــى الشــكل
النظــرى فــى برامــج األنشــطة املقدمــة للطــاب ممــا يدفعهــم إلــى البحــث عــن وســائل أخــرى خــارج املدرســة
ينفســون فيهــا عمــا لديهــم مــن طاقــات.
 .د اختــاف أســاليب التوجيــه داخــل املدرســة عــن أمنــاط التربيــة الســائدة فــى األســرة ممــا يولــد نوعـاً مــن
التناقــض الوجدانــى لــدى الطالــب  ،فــا يســتطيع الطالــب أن يكــون مرجعيــة يتمكــن مــن خاللهــا مــن احلكــم
علــى تصرفاتــه وعلــى ردود أفعــال اآلخريــن جتــاه هــذه التصرفــات.
 .ه عــدم قــدرة املدرســة علــى إيجــاد نــوع مــن التجانــس بــن الثقافــات املختلفــة التــى يحملهــا الطــاب إلــى
املدرســة حيــث تختلــف البيئــات التــى يأتــى الطــاب منهــا ،وتبعــا لذلــك تختلــف اخللفيــات الثقافيــة لــكل
طالــب ،وعــدم قــدرة املدرســة علــى إيجــاد التوافــق بــن هــذه الثقافــات يــؤدى إلــى الصــراع الثقافــى الــذى
يــؤدى إلــى العنــف غالبــا .
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 .و اســتخدام بعــض اإلدارات التربويــة واملعلمــن الشــدة الزائــدة فــى محاســبة الطــاب الذيــن يرتكبــون
األخطــاء أو الذيــن يهملــون فــى واجباتهــم ممــا يجعــل املدرســة فــى هــذه احلالــة وســطاً طــارداً لهــؤالء
الطــاب وبالتالــى يتعرضــون لالنحــراف .
 .زعدم قدرة املدرسة على غرس مجموعة من القيم االجتماعية اإليجابية التى حتقق األهداف العليا للمجتمع بل
أحيانا يحدث العكس حيث تسهم املدرسة ،فى تكوين قيم سلبية مما ينعكس سلباً على سلوكهم فى املستقبل.

دور المعلم فى مواجهة سلوك العنف المدرسى:
علــى املعلــم االلتــزام بالســلوك احلميــد حتــى يكــون
قــدوة لتالميــذه مــع اجتنــاب العنــف والتــزام جانــب
الرحمــة والشــفقة.

قال رسول اهلل  ﴿ :يا عائشة :إن الرفق ال يكون
فى شــئ إال زانه وال ينزع من شــئ إال شــانه ﴾(.)١

يعتبــر املعلــم حجــر الزاويــة فــى العمليــة التعليميــة فــى مواجهــة ســلوك العنــف مــن خــال ممارســته ألدواره
باعتبــاره قــدوة لتالميــذه ،ومثـ ً
ا أعلــى يحتــذى ،يغلــب جانــب الرحمــة والشــفقة ،واللــن والرفــق والعطــف ،وهــو
توجــه عــام جنــده فــى توجيهــات النبــى  قــال  ﴿ :مــن أ ُ ْع ِطـ ّـى الرفــق فقــد أ ُ ْع ِطـ ّـى حظــه مــن اخليــر ،ومــن
ُحـ ِـر َم الرفــق فقــد ُحـ ِـر َم حظــه مــن اخلـــير ﴾((( ،وقــال  لعائشــة (رضــى اهلل عنهــا) ﴿ :يــا عائشــة إن اهلل رفيــق
يحــب الرفــق ويعطــى علــى الرفــق مــا ال يعطــى علــى العنــف ﴾((( ،وكان مــن دعائــه  ﴿ :اللهــم مــن ولــى مــن
أمــر أمتــى شــيئاً فشــق عليهــم فاشــقق عليــه ،ومــن ولــى مــن أمــر أمتــى شــيئاً فرفــق بهــم فارفــق بــه ﴾((( .وقــال
 ﴿ :إن الرفــق ال يكــون فــى شــيئ إال زانــه ،وال ينــزع مــن شــيئ إال شــــانه ﴾(((.
وقـد كان الرسـول  شـديد االهتمـام باألطفـال ،وتهذيبهـم وحـث علـى الرحمـة بهـم والشـفقة عليهـم فقـال:
﴿ من لم يرحم صغيرنا ،ويعرف حق كبيرنا فليس منا ﴾((( ،وعن أبى هريرة قــال :ق َّبل رسول اهلل  احلسن
بـن علـى وعنـده األقـرع بـن حابـس التميمـى جالسـاً فقـال األقـرع :إن لـى عشـرة مـن األوالد مـا ق َّبلت منهـم أحداً،
1
2
3
4
5
6

أخرجه مسلم فى صحيحه  -كتاب البر والصلة واآلداب ،ج 16ص 146شرح النووى على مسلم – باب :فضل الرفق  2004/4ح.2594
أخرجه الترمذى فى سننه – كتاب البر – باب :ما جاء فى الرفق  367/4ح  2013وحسنه الترمذى.
أخرجه اإلمام مسلم فى صحيحه – كتاب البر والصلة واآلداب  -باب :فضل الرفق ج 16ص 146شرح النووى.
أخرجه مسلم فى صحيحه – كتاب اإلمارة – باب :فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر  1458/3ح.1828
أخرجه مسلم فى صحيحه – كتاب البر والصلة واآلداب ج 16ص 146شرح النووى على مسلم – باب :فضل الرفق  2004/4ح.2594
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فنظـر إليـه الرسـول  ثـم قـال ﴿ :مـن ال يَرحم ال يُرحم ﴾(((.
كمــا اهتــم الفقهــاء وعلمــاء التربيــة علــى مــر العصــور باملعلــم واملتعلــم معـاً ،وحــددوا عــدداً مــن الصفــات الالزمــة
لتحقيــق النجــاح فــى التربيــة والتعليــم ،وكانــوا يحرصــون علــى تطبيقهــا ،وفــى ذلــك يقــول ابــن ســيرين( :إن هــذا
العلــم ديــن فانظــروا عمــن تأخذونــه)((( ،وقــد ذكــر آدابــا للعلــم مثــل :الصبــر واحللــم والتواضــع للطالبــن ،والرفــق
باملتعلمــن ،ولــن اجلانــب ،ومــداراة الصاحــب ،وقــول احلــق ،والنصيحــة للخلــق.
وهــذا ابــن جماعــة يوصــى املعلــم باإلحســان والشــفقة باملتعلــم ،وأن يعاملــه كمــا يعامــل أبنــاءه فيقــول( :علــى املعلــم
أن يعتنــى مبصالــح الطالــب ويعاملــه مبــا يعامــل بــه أعــز أوالده فــى احلنــو والشــفقة عليــه واإلحســان إليــه).
وكان أبــو حنيفــة  -رحمــه اهلل  -إذا شــاهد طالبــه أقبــل عليهــم بوجــه طلــق ،وبشاشــة ،ورحابــة صــدر ،ويقــول:
(أنتــم مســار قلبــى ،وجــاء حزنــى ،قــد أســرجت لكــم الفقــه وأجلمتــه فــإذا شــئتم فاركبــوا)(((.
وفــى ســيرة الرســول  الكثيــر مــن النمــاذج التــى تفيــد فــى معاجلــة العنــف أظهــر فيهــا  الرفــق ،لــو اقتــدى
املعلمــون بهــا لــكان فيهــا أعظــم الفائــدة لنجــاح املعلــم فــى مهمتــه ،والنظــام التعليمــى فــى رؤيتــه ورســالته.

دور جماعة الرفاق (األقران):
يشـهد دور األسـرة تراجعـاً فـى اآلونـة األخيـرة علـى الرغـم مـن أهميته ،وألن اإلنسـان كائن اجتماعـى بطبعه فهو
يحتـاج إلـى االندمـاج فـى جماعـة تضمـن لـه إقامـة عالقـات مـع أقـران ينتمون إلى فئـة عمرية واحـدة ،ويتقاربون
فـى ميولهـم واجتاهاتهـم وهواياتهـم ،وجتمعهـم اهتمامـات مشـتركة ،ويبحثـون معـاً عـن التقديـر الذاتـى .وهـى
جماعـة حتتضـن الفـرد وتتقبـل آراءه وأفـكاره ويشـعر فيهـا باحلريـة ،وحتـدد الـدور الـذى ميكـن أن يلعبـه الفـرد،
وتتيـح لـه فـرص التفاعـل االجتماعـى ،وحتقـق لـه مبـدأ االسـتقاللية ،وتتيـح لـه فـرص حتقيق ذاته .وهـى املجتمع
الـذى يجـده الفـرد مؤيـداً جلهـوده فـى التحـرر مـن السـلطة ويجـد فيـه املجـال الترفيهـى بالنسـبة له.
وجماعة الرفاق تتشكل بشكل عفوى ،فهى تنشأ عندما ينمو الطفل وتتسع دائرة اهتماماته وعالقاته ،وللجماعة
نظام معيارى سلوكى يفرض على الطفل مطالب معينة عندما يقوم بدوره فى هذه اجلماعة ،كما أن لها القدرة
على ممارسة ضغوط هائلة على الفرد وإجباره على ممارسة أنشطة قد ال يستطيع القيام بها مبعزل عن
جماعته ،وهى جماعة يسودها الضمير اجلمعى حيث تختفى الفردية وتسود روح اجلماعة ،هذا وتعد جماعة
مؤثر فى عملية التنشئة خارج نطاق األسرة وفى املدرسة وخارجها.
الرفاق من اجلماعات التى تقوم ٍ
بدور ٍ
 1أخرجه أبو داود فى سننه ،كتاب األدب قبلة الرجل ولده  357/4ح.5218
 2الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادى ،باب :اختيار الفقهاء .251/1
 3معانى األخيار ألبى محمد محمود الغيتابى العينى احلنفى . 10/5

88
وميكن القول بأن جماعة الرفاق (األقران) لها تأثيراتها التربوية اإليجابية والسلبية على الطالب.
واجلوانب اإليجابية جلماعة الرفاق ميكن إيجازها فيما يلى:
1 .1حتقق الرغبات الداخلية للفرد باالنتماء للجماعة.
2 .2تعطى الفرصة للطفل للقيام بأدوار اجتماعية متعددة.
3 .3تنمى االعتراف بحقوق اآلخرين ومراعاتها.
4 .4تقوم بتصحيح االنحرافات فى السلوك مبالها من ضغط على أعضائها.
5 .5تساعد فى احلصول على مستوى االستقالل عن الوالدين وممثلى السلطة.
6 .6تتيح للفرد حتمل املسئولية االجتماعية من خالل الدور الذى حتدده له اجلماعة.
7 .7تنمى الصفات القيادية ،والقدرة على التفكير وحل املشكالت.
8 .8متثل صحبة األصدقاء مصدراً للمشاركة الوجدانية وحتسني املهارات االجتماعية.
لـذا كان علـى األسـرة تشـجيع انتسـاب الطفـل ملثـل هـذه اجلماعـات لكـن عليهـا مالحظة سـلوكه وتطـور مفاهيمه
واجتاهاتـه دائمـاً حتـى ميكنهـا التدخـل فـى الوقـت املناسـب وحتـى ال تأتـى الريـاح مبـا ال تشـتهيه األسـرة ،ومـا ال
تقبلـه عاداتهـا وتقاليدهـا وقيمهـا ،وحتـى يكـون مـا يتعلمـه مـن جماعـة الرفـاق فـى اجتاهـه اإليجابـى نظـراً ألن
انحـراف الطفـل قـد يكـون إفـرازاً طبيعيـاً للصحبـة السـيئة ،وفى ذلك يقول  ﴿ :املرء علـى دين خليله فلينظر
أحدكـم مـن يخالـل ﴾((( ،فـإذا كان أثـر الصديـق ميتـد إلـى الديـن فكيـف يكـون أثـره فـى السـلوك واالجتاهـات.
واملسـئولية تقع على األسـرة ،قال  ﴿ :كلكم راع وكلكم مسـئول عن رعيته ﴾(((  ،وقال أيضاً ﴿ :إن اهلل سـائل
كل راع عمـا اسـترعاه حفـظ أم ضيـع حتـى يسـأل الرجـل عـن أهـل بيتـه ﴾(((.
بي الرسـول  األثر الناجم عن اختيار اجلليس فى
ونظـراً ملـا تقـوم بـه جماعـة الرفـاق (األقـران) من دور فقد ّ
قولـه   ﴿ :إمنـا مثـل اجلليـس الصالـح واجلليـس السـوء كحامـل املسـك ونافـخ الكيـر ،فحامـل املسـك إمـا أن
يحذيـك وإمـا أن تبتـاع منـه ،وإمـا أن جتـد منـه ريحـاً طيبـة ،ونافـخ الكيـر إمـا أن يحـرق ثيابـك ،وإمـا أن جتـد منـه
ريحـاً خبيثـة ﴾((( ،ومـا ذلـك إال ألن الفـرد يتأثـر مبـن حولـه مـن رفقـة فكالهما مؤثر فى اآلخر ،واإلنسـان بطبعه
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مقلـد ألصدقائـه فـى سـلوكهم  ،بـل فـى مظهرهـم ،ومـن ثَـ َّم فـإن معاشـرة األبـرار تكسـب الفرد طباعهم وسـلوكهم
بينمـا تكسـب معاشـرة املنحرفين الفـرد انحرافهـم أو تقبـل انحرافهـم ،وفـى ذلـك يقـول اهلل تعالـىَ ﴿ :و َل تَ ْر َكنُـوا
ِإلَـى ا َّلذِ يـ َن َظل َ ُمـوا َفتَ َم َّسـ ُك ُم النَّـا ُر َو َمـا لَ ُكـ ْم مِ ـ ْن ُدونِ َّ ِ
ْصـ ُرو َن (.(((﴾ )113
الل مِ ـ ْن أَ ْو ِل َيـا َء ثُ َّم َل تُن َ
ومـن ثـم فـإن مـن األسـاليب الوقائيـة منـع أبنائنـا وبناتنـا من االتصال بأصدقاء السـوء أو التعامل معهم ،قال اهلل
َّـاس َو ْ ِ
ال َجـا َرةُ َعلَيْ َهـا َم َل ِئ َكـ ٌة ِغ َلا ٌظ ِشـ َدا ٌد
تعالـى ﴿ :يَـا أَ ُّي َهـا ا َّلذِ يـ َن آ َمنُـوا ُقـوا أَنْف َُسـ ُك ْم َوأَ ْهلِي ُكـ ْم نَـا ًرا َو ُقو ُد َهـا الن ُ
َل يَعصـو َن َّ َ
الل َمـا أَ َم َر ُه ْـم َويَ ْف َعلُـو َن َمـا يُ ْؤ َم ُرو َن (.(((﴾ )6
ْ ُ
ومـا دام األمـر علـى هـذا النحـو فمـا املعيـار أو احملـك الـذى ينبغـى أن نحكـم بـه علـى حسـن اختيـار القرنـاء؟ لقد
اج َعـ ْل لِـى َوزِ يـ ًرا مِ ـ ْن أَ ْهلِـى (َ )29هـا ُرو َن
حـدد اهلل تعالـى هـذا علـى لسـان سـيدنا موسـى  فقـال تعالـىَ ﴿ :و ْ
أَ ِخـى (ْ )30
اشـ ُد ْد ِبـهِ أَزْرِ ى (َ )31وأَ ْش ِـر ْك ُه فِ ـى أَ ْم ِـرى (َ )32كـى نُ َسـ ِّب َح َك َكثِيـ ًرا (َ )33ونَ ْذ ُكـ َر َك َكثِيـ ًرا (.(((﴾)34
فهــو يريــد مــن يكــون ســنداً وعونـاً لــه يشــد عضــده ،ويشــاركه األمــر والــرأى ،ويعينــه علــى ذكــر اهلل حتــى ال ينــدم
ضلَّ ِنــى َعــنِ ال ِّذ ْكـ ِـر بَ ْعـ َد ِإ ْذ َجا َء ِنــى َو َكا َن َّ
ويقــول ﴿ :يَــا َويْلَتَــى لَيْتَ ِنــى لَـ ْم أَت َِّخـ ْذ ُف َل ًنــا َخلِيـ ًـا ( )28لَ َقـ ْد أَ َ
الشـيْ َطا ُن
ِلنْ َســانِ َخـ ُذ ً
ول (.(((﴾ )29
ل ِْ
املشــاركة فــى األنشــطة اجلماعيــة الهادفــة تســهم
فــى القضــاء علــى العنــف املدرســى لــذا وجــب
حســن إختيــار الرفــاق واألصدقــاء.

1
2
3
4
٥
٦

قـال اهلل تعالـىَ .... ﴿ :و َت َعا َونُـوا َع َلـى ال ِْبـ ِّر َوالت َّْقـ َوى
الثْ ِـم َوال ُْع ْـد َو ِان.)٥(﴾ )2( ....
َو َل َت َعا َونُـوا َع َلـى ْ ِ
وقــال رســول اهلل  ﴿ :املــرء علــى ديــن خليلــه
فلينظــر أحدكــم مــن يخالــل ﴾(.)٦
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األساليب التربوية لمواجهة العنف المدرسى:
وهناك العديد من األساليب التربوية التى ميكن تبنيها فى مواجهة وعالج العنف املدرسى منها ما يلى:
1 .1اكتشــاف امليــول العدوانيــة  :ميك ــن اكتش ــاف املي ــول العدواني ــة ل ــدى األطف ــال مبالحظته ــم أثن ــاء ممارس ــة
النش ــاط احل ــر م ــع تق ــدمي البدائ ــل الت ــى يس ــقط الطف ــل عليه ــا انفعاالت ــه  .وم ــن املفي ــد ج ــداً أن نُ َعــ ِّرف
الطف ــل العدوان ــى أن س ــلوكه غي ــر مقب ــول .
2 .2احل ــد م ــن النم ــاذج العدواني ــة  :األطفـــال يســـتطيعون مالحظـــة املربـــى الـــذى يعالـــج العـــدوان بأســـلوب
خــال مــن العنــف  ،كمــا يســتطيعون مالحظــة الكبــار أثنــاء محاوالتهــم التكيــف مــع املثيــرات بأســلوب غيــر
عدوان ــى.
3 .3تعزيــز الســلوك غيــر العدوانــى  :إن إدراك األطفــال لآلثــار الســيئة و املؤملــة للعــدوان غيــر كاف ،بــل علــى
املربــن تعليــم اســتجابات بديلــة و تعزيــز هــذه االســتجابات.
4 .4إبــداء االهتمــام بالشــخص الــذى وقــع عليــه العــدوان :و مثــال ذلــك :إذا مــا اســتمر أحــد األطفــال فــى دفــع
زميلــه ليقــف مكانــه  ،فــإن دور املعلــم أن يوجــه كالمــه إلــى الطفــل املعتــدى عليــه بقولــه مثــا« :أنــت كنــت
فــى املقدمــة  ،و يجــب أن تبقــى مكانــك « و بالتالــى يكــون حــرم الطفــل املعتــدى مــن جنــى ثمــار عدوانيتــه ،
وفــى نفــس الوقــت يكــون قــد أعطــى مثــاال عمليــا أمــام األطفــال اآلخريــن حلــل مشــكلة العــدوان بأســلوب
غيــر عدوانــى.
5 .5إعطــاء الوقــت الكافــى للنشــاط مــع املتابعــة  :خيــر مجــاالت التعبيــر عــن االنفعــاالت والتنفيــس هــى املجــاالت
الرياضيــة ،و يجــب منــح األطفــال الوقــت الكافى لألنشــطة.
6 .6تعــاون األســرة  :إن األمــر يتطلــب أخــذ االعتبــارات الســابقة مــن قبــل املربــن والوالديــن  ،وعليهــم مراقبــة
س ــلوك الطف ــل و معرف ــة الظ ــروف الت ــى يظه ــر فيه ــا الع ــدوان ،فله ــذا أهمي ــة ف ــى ع ــاج املش ــكلة فض ـ ً
ـا
ع ــن أن األم ــر يتطل ــب إرش ــاداً موجه ـاً للوالدي ــن إل ــى كيفي ــة ممارس ــة الس ــلوك غي ــر العدوان ــى ،إن مش ــكلة
الع ــدوان ترتب ــط بالنظ ــام ال ــذى يعيش ــه الطف ــل ولي ــس بالطف ــل وح ــده ،وه ــذا يس ــتدعى مس ــاهمة جمي ــع
الكب ــار ( آب ــاء ومرب ــن) ف ــى وض ــع البرام ــج الت ــى ته ــدف إل ــى خف ــض مس ــتوى الع ــدوان ل ــدى األطف ــال.

91
مــن األســاليب التربويــة ملواجهــة العنــف املدرســى
اكتشــاف امليــول العدوانيــة مبكــرا وعالجهــا.

آم ُنــوا ُخــذُ وا
قــال اهلل تعالــى َ ﴿ :يــا أَ ُّي َهــا ال َِّذيــنَ َ
()١
ِحذْ َر ُكـ ْـم ﴾ )71( ....
آم ُنـ ــوا ُق ـ ــوا أَ ْنفُ َسك ـ ُ ْـم
وقـال أيض ـ ًاَ ﴿ :يـا أَ ُّي َهـا ال َِّذيـنَ َ
()٢
َوأَ ْه ِل ُ
ال َج ـ ــا َرةُ﴾)6(....
يك ْم نَا ًرا َو ُق ـ ُ
َّاس َو ْ ِ
ـود َها الن ُ

إضافة إلى ما سبق من أساليب ملواجهة العنف وعالجه ميكن اإلفادة من الوسائل التالية:
1 .1تبنــى خطــة حلمايــة األطفــال مــن العنــف تنطلــق مــن تقديــر الواقــع الــذى يعتمــد علــى قــراءة حتليليــة لواقــع
الظاهــرة وحجمهــا فــى املجتمــع ،إلــى مســتقبل يعتمــد التخطيــط كأســلوب يبصرنــا باآلفــاق املســتقبلية
حلمايــة األطفــال مــن العنــف ،وحتديــد الفجــوة بــن املعطيــات والرؤيــة املســتقبلية ،وهــذا كلــه فــى إطــار
أهــداف تنطلــق مــن رؤيــة ورســالة تتســم بالوضــوح واإلجرائيــة والتوجــه العملــى نحــو تنفيــذ هــذه اخلطــة
التــى تتحــدد فيهــا األدوار وتتنــوع األنشــطة والبرامــج واملشــروعات وتشــارك فــى تنفيذهــا كافــة مؤسســات
التربيــة بــدءاً مــن األســرة ومــروراً بكافــة مؤسســات املجتمــع باعتبــاره مســئوالً عــن جميــع صــور العنــف
وميدانــاً ملمارســته ضمانــاً للتنفيــذ والتطبيــق  ،و وضــع قواعــد للســلوك باملدرســة تقــوم علــى احلقــوق
والواجبــات ضمانـاً لبيئــة مدرســية مأمونــة دون خــوف أو عنــف ،والتأكيــد عليهــا ،وااللتــزام بهــا .باإلضافــة
إلــى تطويــر التشــريعات والقوانــن مبــا يكفــل مســاءلة وردع مــن ميارســون العنــف ضــد األطفــال مــن أجــل
تضمينهــا القواعــد والضوابــط والقوانــن الالزمــة للتصــدى ملظاهــر العنــف املدرســى دون مغــاالة أو تفريــط .
2 .2نشـــر ثقافة التســـامح ونبـــذ العنف واملواطنة وحقوق اإلنســـان بني أفـــراد املجتمع قوامهـــا الرعاية الكاملة
حلقـــوق الطفـــل واألســـرة على ضـــوء ما قررته الشـــريعة اإلســـامية الغـــراء ،واملواثيق الدوليـــة ،تلك التى
تؤكـــد علـــى حـــق الطفل فـــى التمتـــع بحماية خاصـــة وبالفـــرص واإلمكانات التـــى تتيح له النشـــأة فى جو
صحـــى وســـليم فـــى مناخ من احلريـــة والكرامة ،باإلضافة إلـــى التأكيد على حق الطفـــل وحمايته من كافة
أشـــكال اإلهمال والقســـوة واالستغالل فى األســـرة واملدرســـة واملجتمع ،وعلى قيام األسرة على أساس من
حســـن االختيار واملعايير التى حددها الشـــرع ،ونظـــام العالقات التى ينبغى أن تقوم علـــى املودة والرحمة،
وتعليـــم األطفـــال مهارات التفـــاوض التى متكنهم من حتديـــد موضوع النزاع ،والتوصل إلـــى حلول ناجحة،
تصميـــم برامـــج إرشـــادية تربويـــة من خـــال وســـائل اإلعـــام املختلفة توجه لألســـر واملعلمـــن والطالب
أنفســـهم تســـتهدف إكســـابهم الســـلوكيات املرغوبـــة التى تقلل مـــن العنف بحيث يشـــترك فيهـــا التربويون
 1سورة النساء  -من اآلية . 71
 2سورة التحرمي  -من اآلية . 6
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ومســـئولو املجتمـــع احمللـــى ،و عقـــد لقـــاءات تثقيفيـــة وتوعويـــة ذات أبعـــاد تربويـــة ودينية ألوليـــاء األمور
واملجتمع املدرســـى لبيان أســـاليب التنشـــئة الســـليمة ،ووســـائلها ضماناً حلســـن تربيتهم مع االستفادة من
أســـاليب تعديـــل الســـلوك للحد من ظاهرة العنـــف ،و تصميم برامج تســـتهدف إبراز الســـلوكيات املرغوبة
ووســـائل مواجهـــة الســـلوكيات غيـــر املرغوبة ،وميكـــن تبنيها وعرضها مـــن خالل املؤسســـات والتنظيمات
التـــى أوجدهـــا املجتمع كاألنديـــة العامة ومراكز رعاية الشـــباب.
3 .3احلــرص علــى إقامــة عالقــات طيبــة دافئــة وآمنــة بــن أفــراد األســرة ومجتمــع املدرســة ،وتفعيــل املشــاركة
بــن األســرة واملدرســة فــى كافــة اجلهــود التــى تبــذل فــى مجــال التربيــة دعمـاً لهــا ،وتأكيــداً عليهــا انطالقـاً
مــن تكامــل الــدور بينهمــا علــى اعتبــار أن كل مؤسســة منهمــا ليســت بالكيــان املســتقل عــن األخــرى..
4 .4تقدمي الدعم النفسى الالزم لضحايا العنف فى املدرسة واملجتمع.
5 .5تضمــن املناهــج الدراســية موضوعــات تعالــج أنــواع العنــف املختلفــة وتســهم فى إكســاب الســلوكيات املرغوبة
وتزويــد املعلمــن ومــدراء املــدارس بأســاليب وطرائــق تدريــس خاليــة مــن العنــف وتســاعد علــى جــذب انتبــاه
الطــاب ،وتعمــل علــى تكويــن اجتاهــات إيجابيــة نحــو الدراســة  ،وتتيــح لهــم أنشــطة تعليميــة حتفزهــم علــى
املشــاركة الفعالــة فــى العمليــة التعليميــة ،ليجــدوا فيهــا مجــاالً للتنفيــس عــن طاقاتهــم وإشــباع حاجاتهــم .
6 .6تفعيل دور اإلخصائى االجتماعى واإلخصائى النفسى باملؤسسات التربوية لعالج مشكالت العنف بها.
7 .7تأكيــد قيــم املســاواة بــن اجلميــع فــى احلقــوق والواجبــات فــى املناهــج الدراســية  ،ومــن خــال الدعــاة فــى
املؤسســات الدعويــة.
8 .8تنميــة معــارف وقــدرات ومهــارات كافــة الكــوادر البشــرية التــى تتعامــل مــع األطفــال مبــن فــى ذلــك اآلبــاء
واألمهــات ،واملســئولون عــن رعايــة األطفــال واملربــون فــى املــدارس ،واألطفــال أنفســهم.
9 .9تطبيق سياسات وقواعد حماية األطفال فى املدارس.
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إن ظاهــرة العنــف فــى املــدارس تتعــدد صورهــا وأشــكالها ،كمــا تتعــدد مســبباتها بــن الثقافيــة واالجتماعيــة
واالجتاهــات اخلاطئــة فــى التربيــة ،وال شــك أن مواجهــة ســلوك العنــف ضــد األطفــال أو احلــد منــه يحتــاج
إلــى تبنــى أســاليب مختلفــة أو اســتراتيجيات ال تركــز فقــط علــى مواجهــة ســلوك العنــف أو احلــد منــه
(اجلانــب العالجــى) ،وإمنــا فــى البحــث عــن عواملــه ومســبباته والقضــاء عليــه (اجلانــب الوقائــى) جتنب ـ ًا
لألضــرار النفســية واالجتماعيــة واجلســدية الناجمــة عــن تعرضهــم للعنــف فض ـ ًا عــن كفالــة حقوقهــم
األساســية التــى حددهــا لهــم الشــرع والقانــون واملواثيــق الدوليــة ،وذلــك حتــى ميكــن ملؤسســات التربيــة
املختلفــة كاملدرســة واملنــوط بهــا عمليــة التنشــئة االجتماعيــة القيــام بدورهــا خيــر قيــام.
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األطفال فى النزاعات المسلحة وغيرها
حــق األطفــال فــى حمايتهــم مــن األعمــال احلربيــة قائــم علــى ســند صحيــح مــن كتــاب اهلل تعالــى ،وســنة
نبيــه  وإجمــاع علمــاء أمتــه.
تعــددت صــور اســتغالل األطفــال فــى النزاعــات املســلحة والصراعــات السياســية واالضطرابــات الداخليــة فــى
مختلــف البلــدان وقــد اســتخدم األطفــال فــى هــذه الصراعــات.
ويعانــى األطفــال فــى أكثــر مــن خمســن دولــة فــى العالــم مــن النزاعــات املســلحة أو مــن تأثيراتهــا .وبحســب
تقديــرات منظمــة يونيســف((( فقــد زادت فــى العقــود األخيــرة نســبة الضحايــا املدنيــن فــى النزاعــات املســلحة
بصــورة كبيــرة ،وأصبحــت تقــدر اآلن بأكثــر مــن  90مــن املائــة  ،وميثــل األطفــال مايقــرب مــن نصــف الضحايــا،
وأجبــر مــا يقــدر بنحــو  20مليــون طفــل علــى الفــرار مــن ديارهــم بســبب النزاعــات وانتهــاكات حقــوق اإلنســان
ويعيشــون الجئــن فــى بلــدان مجــاورة أو نزحــوا داخلي ـاً داخــل حدودهــم الوطنيــة ،وبحســب التقريــر الســنوى
للممثلــة اخلاصــة لألمــن العــام املعنيــة باألطفــال والنزاعــات املســلحة ،فــى ســبتمبر ،2010فــإن مــا اليقــل عــن
نصــف أو أكثــر مــن نصــف األشــخاص الذيــن أرغمــوا علــى الفــرار مــن ديارهــم بســبب النزاعــات املســلحة
ويقيمــون داخــل بالدهــم كأشــخاص مشــردين داخليـاً ،واملقــدر عددهــم  27,1مليــون شــخص فــى جميــع أنحــاء
العالــم ،هــم مــن األطفــال.
ومــات أكثــر مــن مليونــى طفــل((( كنتيجــة مباشــرة للنزاعــات املســلحة ،خــال العقــد املاضــى ،وأصيــب مــا يزيــد
ـراح خطيــرة .وأصبــح أكثــر
علــى ثالثــة أمثــال هــذا العــدد  ،أى مــا ال يقــل عــن  6ماليــن طفــل بعجــز دائــم أو بجـ ٍ
مــن مليــون طفــل يتامــى أو منفصلــن عــن ذويهــم ،ويتعــرض ثمانيــة آالف إلــى عشــرة آالف طفــل كل عــام للقتــل
أو بتــر األعضــاء بســبب األلغــام األرضيــة.
ويقدر عدد األطفال اجلنود بنحو  300ألف طفل((( من البنني والبنات األقل من  18سنة ،وهم متورطون فى أكثر
من  30نزاعاً على مستوى العالم ،ويستخدم األطفال كمحاربني  ،أو حمالني ،أو طباخني ،أو يستغلون جنسيا.
 1يونيسيف  :األطفال فى النزاعات املسلحة وحاالت الطوارىء  ،راجع أيضاً :مركز وثائق األمم املتحدة A/HRC/15/58
.www.unicef.org/Arbic/protection/24267-25751.html
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ويتعــرض بعضهــم للتجنيــد القســرى أو اخلطــف ،وآخــرون يدفعهــم الفقــر وإســاءة املعاملــة والتمييــز إلــى
االنضمــام  ،أو الســعى للثــأر بســبب العنــف الــذى ُســلِط عليهــم وعلــى أســرهم.
كل ذلــك رغــم دخــول البروتوكــول االختيــارى التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن تــورط األطفــال فــى النزاعــات
املســلحة حيــز التنفيــذ عــام  ،2002وهــو مينــع بصفــة قانونيــة إشــراك األطفــال أقــل مــن 18ســنة فــى أعمــال
عدائيــة ،إضافــة إلــى أنــه يطالــب الــدول برفــع ســن التجنيــد اإلجبــارى واملشــاركة املباشــرة فــى النزاعــات إلــى
 18ســنة ،كمــا يطالــب الــدول األطــراف برفــع احلــد األدنــى لســن التجنيــد الطوعــى عــن احلــد األدنــى الراهــن
البالــغ  15ســنة.
وتتعــرض الفتيــات والنســاء إبــان النزاعــات املســلحة ملخاطــر االغتصــاب واالســتغالل اجلنســى واإلجتــار واإلذالل
والتشــويه اجلنســى ،ولقــد أصبــح اســتخدام االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف ضــد النســاء اســتراتيجية فــى
احلــروب تســتخدمها كل األطــراف.
وقــد أوردت تقاريــر صحفيــة أجريــت عقــب اإلبــادة اجلماعيــة فــى روانــدا عــام  1994أن جميــع اإلنــاث تقريبـاً
ممــن تزيــد أعمارهــن علــى  12ســنة الباقيــات علــى قيــد احليــاة تعرضــن لالغتصــاب.

وإبــان النــزاع الــذى دار فــى يوغســافيا الســابقة  ،أشــارت التقديــرات إلــى تعــرض أكثــر مــن  20ألــف أنثــى
لالعتــداء اجلنســى .كمــا تــؤدى النزاعــات إلــى تشــتيت األســر ،األمــر الــذى يضــع مزيــداً مــن األعبــاء االقتصاديــة
والعاطفيــة علــى املــرأة.
كمــا يكابــد األطفــال فــى النزاعــات املســلحة أحداثــاً مؤملــة عاطفيــاً ونفســياً مثــل املــوت الشــنيع لآلبــاء أو
أقــرب األقــارب ،واالنفصــال عــن األســرة ،ومشــاهدة األحبــاء وهــم يقتلــون أو يعذبــون والنــزوح مــن الديــار
واملجتمــع ،والتعــرض ألعمــال القتــل والقصــف وغيرهــا مــن األوضــاع التــى تهــدد احليــاة ،وحــاالت إســاءة املعاملــة
مثــل االختطــاف واالعتقــال واالحتجــاز واالغتصــاب والتعذيــب ،واإلخــال بالنظــام املدرســى وبحيــاة املجتمــع،
والفقــر املدقــع ،واملســتقبل الغامــض .وقــد يشــارك بعضهــم فــى أعمــال العنــف ذاتهــا كمــا يتأثــر األطفــال كثيــرا
(((
مبســتويات وأوضــاع التوتــر التــى يكابدهــا كفالؤهــم مــن الكبــار.
ومــن خــال الواقــع املشــاهد فــى اخلالفــات السياســية فــإن هنــاك مــن يســتغل األطفــال فــى هــذه اخلالفــات
مــن خــال مظاهــرات واعتصامــات يقــوم بهــا كل طــرف ضــد الطــرف اآلخــر بُ ْغيَــة التأثيــر علــى الــرأى العــام
املصاحــب ملثــل هــذه اخلالفــات السياســية ،ومــن هنــا تتعــرض حيــاة األطفــال ألخطــار تؤثــر علــى حاضرهــم
ومســتقبلهم وقــد يقعــون ضحايــا لهــذه الصراعــات.
 1املصدر نفسه.
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المنظور اإلسالمى لألطفال فى النزاعات المسلحة:
النزاعــات املســلحة التــى تشــكل خطــراً علــى حيــاة األطفــال ميكــن أن تكــون حربــا هجوميــة ،أو حربــا دفاعيــة،
واخلطــر الــذى يتعــرض لــه األطفــال فــى كل مــن هاتــن احلالتــن ونــوع احلمايــة املقــررة لهــم يختلفــان بحســب
كل منهمــا كمــا يتبــن ذلــك فيمــا يلــى:

أوال :مخاطر الحروب الهجومية على األطفال ووسائل تالفيها:
إذا كانــت احلــرب هجوميــة تبــدأ بهــا الدولــة التــى ينتمــى إليهــا األطفــال لظــروف تقدرهــا أو العتبــارات سياســية
تدفعهــا إلــى شــنها ،فــإن مــن أهــم املخاطــر التــى ميكــن أن تعتــرى حقــوق األطفــال فــى تلــك احلالــة أن تعمــد
الدولــة التــى تعلــن احلــرب علــى غيرهــا إلــى جتنيــد األطفــال للمشــاركة فــى األعمــال احلربيــة ،أو أن تقصــر فــى
حمايتهــم مــن الناحيتــن النفســية واألمنيــة وقــت ســريان األعمــال احلربيــة ،وبخاصــة تلــك األعمــال التــى متثــل
ردا مــن الطــرف اآلخــر علــى مــا تقــوم بــه القــوى املتحاربــة (الــدول أو اجلهــات مــن غيرالــدول) املهاجمــة ،ومــن
ثــم تتمثــل حمايــة حــق الطفــل حينئــذ فــى جهتــن همــا االمتنــاع عــن جتنيــد األطفــال وحمايتهــم مــن مخاطــر
املهاجمــن وبيــان ذلــك كمــا يلــى:

1

االمتناع عن تجنيد األطفال فى األعمال الحربية:

من املعلوم أن امتناع الدولة احملارِ بة عن جتنيد األطفال يعتبر من أهم واجباتها حيال أولئك األطفال ،كما ميثل
أهم حقوق األطفال جتاه الدول التى يوجدون بها ،وقد جاء فى احلديث الصحيح عن ابن عمر  -رضى اهلل
عرض ُت
عرض ُت على رسول اهلل  يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني»((( أى
عنهما – قال « :
ْ
ْ
نفسى للمشاركة فى القتال يوم أحد ،فقد دل هذا احلديث على أن الطفل ال يجوز إشراكه فى األعمال احلربية.
وقد اتفق الفقهاء على أن الطفل ال جهاد عليه ،فال يجوز إشراكه فى احلروب أو جتنيده فيها سواء
رضى بذلك أو لم يرض ،وقد حكى هذا اإلجماع ابن رشد وغيره((( ،وهو ما يوافق قول اهلل تعالى:
ص ُحوا ِ َّ ِ
الض َعفَاءِ َو َل َعلَى ْال َ ْر َ
ل َو َر ُسولِهِ َما َعلَى
س َعلَى ُّ
ضى َو َل َعلَى ا َّلذِ ي َن َل يَ ِج ُدو َن َما يُنْفِ قُو َن َح َر ٌج ِإ َذا نَ َ
﴿ لَيْ َ
ُْْ
ِيل َواهلل َغفُو ٌر َر ِحي ٌم( ،(((﴾ )91ومن ثم يكون حق األطفال فى حمايتهم من األعمال احلربية
ني مِ ْن َسب ٍ
ال ِس ِن َ
قائما على سند صحيح من كتاب اهلل تعالى ،وسنة نبيه  وإجماع علماء أمته.
 1رواه النسائى فى سننه – جـ – 6ص - 155كتاب الطالق – باب :متى يقع طالق الصبى  -ط دار الكتب املصورة.
 2بداية املجتهد  -جـ – 1ص  – 381طبعة دار املعرفة ببيروت.
 3سورة التوبة – اآلية .91
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مينــع اإلســام إشــراك األطفــال فــى احلــروب وكافــة
صــور النزاعــات املســلحة.

قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :ل ُي َك ِّلـ ُـف اهلل َنفْ ًســا ِإ َّل ُو ْس َعـ ـ ـ ـ ـ ـ َها
.)١(﴾ )286( ....
عــن ابــن عمــر -رضــى اهلل عنهمــا  -قــال( :عرضــت
علــى رســول اهلل  يــوم أحــد وأنــا ابــن أربــع عشــرة
ســنة  -أى ليشــارك فــى القتــال  -فلــم يجزنــى) (.)٢

2

وجوب كفالة الحماية لألطفال من مخاطر األعمال الحربية:

وال يقتصر حق األطفال على مجرد البعد بهم عن التجنيد فى األعمال احلربية ،وإمنا يجب على املجتمع أن
يكفل لهم وسائل احلماية التى تؤمن خوفهم من فزع األعمال احلربية وتوفر لهم دفء األسرة ،فال يفرق بني
الطفل ووالدته ،وذلك ملا روى أنه  قال ﴿ :من فرق بني األم وولدها فرق اهلل بينه وبني أحبته فى اجلنة ﴾(((،
وفى جميع األحوال يجب ضمان ما يلزمهم من املأكل واملشرب وامللبس واملأوى والعالج واخلدمات التعليمية،
والتأهيل النفسى الذى يعالج ما قد تخلفه صدمات احلرب فى نفوسهم من آثار ،وفى احلاالت التى يحرم
األطفال فيها من آبائهم بسبب األعمال القتالية يجب أن توفر لهم الدولة مكان اإليواء اآلمن ،وأن تدبر لهم من
يكفلون لهم املعاملة األسرية احلانية مبا يرقى ألن يكون بديال عن فقدهم آلبائهم وأمهاتهم.

ثانيا :مخاطر الحروب الدفاعية على األطفال ووسائل تالفيها:
أما مخاطر احلروب الدفاعية فإنها تتمثل فى أمرين هما:

1

تجنيد األطفال لرد االعتداء و تعرضهم لمخاطر الحرب:

وفــى هــذه احلالــة ال يجــوز للدولــة املدافعــة عــن أرضهــا أن تقــوم بتجنيــد األطفــال ،كمــا اليجــوز أن تكــون
املباغتــة باحلــرب أو البــدء بهــا مــن قبــل املهاجمــن مبــرراً لتجنيــد األطفــال ،أو مجــرد التفكيــر فــى ذلــك ،وذلــك
ملــا هــو معلــوم مــن أن الطفــل ال يجــوز جتنيــده فــى األعمــال احلربيــة أيــا كان ســببها ،وهــو مــا دل عليــه الكتــاب
والســنة وانعقــد عليــه إجمــاع علمــاء األمــة.
 1سورة البقرة  -من اآلية .286
 2أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب الشهادات – باب :بلوغ الصبيان وشهادتهم  168/2ح  264عن ابن عمر رضى اهلل عنهما.
 3صحيح أخرجه الترمذى فى سننه – ج 4ص 134كتاب السير  -باب :فى كراهية يبني السيىء وحسنه الترمذى – رقم .1566
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كمــا ال يجــوز إهمــال األطفــال فيمــا يخــص حوائــج حياتهــم اليوميــة ،ومــا يكفــل لهــم اإلطعــام مــن اجلــوع ،واألمــان
مــن اخلــوف ،وتوفيــر جميــع وجــوه الرعايــة الكفيلــة بحمايتهــم مــن مخاطــر احلــروب وفواجعهــا النفســية.

2

إهمال مبادئ اإلسالم التى تحظر قتل األطفال ومن ال يحاربون:

احلـرب فـى اإلسلام ليسـت غايـة فـى ذاتهـا ،ولكنهـا وسـيلة للتدافـع ومنـع الظلـم ورد التعدى والدفـاع عن النفس
مـن املعتديـن الظاملين الذيـن يباغتـون غيرهـم بهـا ،قهـرا لهم ،وفرضـا إلرادتهم عليهم ،وهنا يكون الرد مشـروعا
اعتَـ َدى َعلَيْ ُكـ ْم  ،(((﴾)194( ....وقولـه
اعتَـ ُدوا َعلَيْـهِ ِ ِ
بثْـلِ َمـا ْ
اعتَـ َدى َعلَيْ ُكـ ْم َف ْ
وذلـك لقولـه تعالـىَ ...﴿ :ف َمـنِ ْ
تعالـىَ ﴿ :و َجـزَاءُ َسـ ِّيئَ ٍة َسـ ِّيئَ ٌة مِ ثْل ُ َهـا  ،(((﴾ )40( ....فقـد دلـت هاتـان اآليتـان الكرميتـان وغيرهمـا مـن اآليـات
واألدلـة األخـرى مـن سـنة النبـى  ،علـى أن رد اإلسـاءة مبثلهـا ودون حيـف أو جتـاوز مـن األمـور املباحـة ،لكـن
تلـك اإلباحـة ال متتـد إلـى مـا ال يجـوز التعـدى عليـه مـن األشـخاص الذيـن ال يقاتلـون ،والشـيخ الفانـى ،والرهبان
والزهـاد وأمثالهـم ممـن ال يشـتركون فـى األعمـال احلربيـة ومنهـم األطفـال والنسـاء ،لقـول اهلل تعالـىَ ﴿ :و َقا ِتلُوا
هلل ا َّلذِ َيـن يُ َقا ِتلُونَ ُكـم َو َلتَعتَـ ُدوا إ َِّن َ
فِ ـى َسـبِيلِ ا ِ
اهلل َل يُ ِحُّـب ْال ُ ْعتَدِ َيـن ( ،(((﴾ )190وألن الدفـاع فـى احلـرب قـد
ْ
ْ
أبيـح لـرد التعـدى  ،وهـؤالء وأمثالهـم ال يقـع منهـم تعـد ،ولهـذا يكـون قتالهـم شـططا وظلما يحاسـب اهلل عليه من
يفعلونـه وال يحـول هـذا دون تقريـر العقـاب الدنيـوى املالئـم ملـن يفعلـون هـذا فـى األعمـال القتاليـة باعتبـار أنـه
ميثـل اعتـداء علـى اإلنسـانية كلهـا فيمـا يجـب أن حتميـه وتدافـع عنـه ،وال يجـوز أن يفعـل بأطفـال املعتديـن ذلك،
حتـى ولـو سـبق منهـم التعـدى مبثلـه ،ألن رد االعتـداء إمنـا يكـون مبثلـه فـى غيـر مـا ميثـل جتـاوزا حلدود الشـرع.
كمــا يــدل علــى ذلــك مــا رواه ابــن عمــر – رضــى اهلل عنهمــا – أنــه  نهــى عــن قتــل النســاء والصبيــان((( ،ومــا
رواه أحمــد وأبــو داود – أنــه  قــال ﴿ :ال تقتلــوا ذريــة وال عســيفا ﴾((( ،ومــا رواه أنــس – رضــى اهلل عنــه
– أنــه  قــال ﴿ :انطلقــوا باســم اهلل وبــاهلل ال تقتلــوا شــيخا فانيــا ،وال طفــا صغيــرا ،وال امــرأة ،وال تغلــوا،
وضمــوا غنائمكــم وأصلحــوا وأحســنوا إن اهلل يحــب احملســنني ﴾((( ،وممــا رواه ابــن عبــاس – قــال :كان رســول
اهلل  إذا بعــث جيوشــه قــال ﴿ :اخرجــوا باســم اهلل تعالــى تقاتلــون فــى ســبيل اهلل مــن كفــر ،ال تغــدروا ،وال
تغلــوا ،وال متثلــوا ،والتقتلــوا الولــدان ،وال أصحــاب الصوامــع ﴾((( ،وقــال  ﴿ :وال تقتلــوا الذريــة فــى احلــرب،
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سورة البقرة – من اآلية .194
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فقالــوا :يــا رســول اهلل ،أو ليــس هــم أوالد املشــركني؟ ،قــال :أو ليــس خياركــم أوالد املشــركني ﴾((( ،فــكل إنســان
بصــرف النظــر عــن دينــه أو عمــره أو جنســه لــه العصمــة ،ومبقتضاهــا ال يجــوز قتلــه أو املســاس ببدنــه أو نفســه
علــى نحــو يضــر يــه جســد ًيا أو نفسـ ًيا.
ولنفـس املقاصـد التـى ترمـى إلـى احملافظـة علـى حقـوق األطفـال وإبعـاد شـبح التفزيـع عنهـم حـرم اإلسلام
قتـل النسـاء فـى احلـروب ،ألنهـن غالبـا مـا يكـن مسـئوالت عـن أطفـال ويتعلقـن بهـم ،وترتبـط بهـن حياتهـم،
وقـد روى ربـاح بـن ربيـع أن رسـول اهلل  خـرج فـى غـزوة وفـى مقدمـة اجليـش خالـد بـن الوليـد ،فمـروا
علـى امـرأة مقتولـة ممـا أصابـت مقدمـة اجليـش ،فأخـذوا ينظـرون إليهـا حتـى حلقهـم رسـول اهلل   ،علـى
راحلتـه فقـال :مـا كانـت هـذه لتقتـل ،احلـق خالـدا فقـل لـه ﴿ :ال تقتلـوا ذريـة وال عسـيفا ﴾((( واملقصـود
بالذريـة األطفـال ،والعسـيف هـو العامـل بأجـر  ،وقـد سـبق بيـان أنهـم ال يحاربـون ويعملـون فـى خدمـة املجتمـع
املدنـى ،وعـن ابـن عمـر – رضـى اهلل عنهمـا – قـال ﴿ :وجـدت امـرأة مقتولـة فـى بعـض مغـازى النبـى 
فنهـى – عليـه السلام – عـن قتـل النسـاء والولـدان ﴾((( ،وفـى روايـة أبـى داود قـال ﴿ :مـا لهـا قتلـت ولـم تقاتـل
﴾((( ،واملقصـود مـن ذلـك النهـى البعـد بالنسـاء واألطفـال عـن العـذاب النفسـى إعمـاال حلديـث النبـى :
﴿ ال يفـرق بين الوالـدة وولدهـا ،فقيـل إلـى متـى؟  ،قـال  حتـى يبلـغ الذكـر وحتيـض األنثـى ﴾((( أى ال ينـزع
الطفـل مـن أمـه قبـل البلـوغ ،وأوصـى أبـو بكـر زيـد بـن أبـى سـفيان فـى احلـرب عشـرا فقـال ( :ال تقتـل امـرأة وال
صبيـا والكبيـرا هرمـا ،وال تقطـع شـجرا مثمـرا ،وال تخـرب عامـرا ،وال تعقـرن شـاة إال ألكلهـا ،وال تعقـرن نخلا
وال حترقـه وال تعلـل وال تخبن )(((.
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أنظر املصدر السابق.
أخرجه ابن ماجه فى سننه -كتاب اجلهاد -باب :الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان  948/2ح 2842بسنده عن حنظلة الكاتب.
أخرجه أبو داود فى سننه -كتاب اجلهاد – باب :فى قتل النساء  53/3ح 2668وأخرجه الترمذى فى سننه.
أخرجه أبو داود فى سننه كتاب اجلهاد باب فى قتل النساء  54/3ح.2669
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أخرجه اإلمام مالك فى املوطأ،كتاب :اجلهاد ،باب :النهى عن قتل النساء والوالدان فى الغزو  358/2ح 10ط  -دار احلديث  -القاهرة.
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يحــرم اإلســام التعــرض لألطفــال أو النســاء أو
الشــيوخ أثنــاء احلــروب أو كافــة صــور النزاعــات
املســلحة وغيرهــا.

“ عــن ابــن عمــر  -رضــى اهلل عنهمــا  -قــال :قــال
رســول اهلل  ﴿ :انطلقــوا باســم اهلل ،وبــاهلل وعلــى
ملــة رســول اهلل ،وال تقتلــوا شــيخ ًا فاني ـ ًا وال طف ـ ًا
صغيــر ًا وال امــرأة ﴾(.)١

مبـادىء الشـريعة اإلسلامية تكفـل منـع العنـف ضـد األطفـال أثنـاء النزاعـات املسـلحة والصراعـات
السياسـية واالضطرابات الداخلية على نحو يفوق ما هو مقرر لذلك فى األنظمة الوضعية املعمول بها.

 1أخرجه أبو داود فى سننه – كتاب اجلهاد 39 – 38/3  ح  2614عن أنس بن مالك.

101

االتجار باألطفال
االجتــار باألطفــال نــوع مــن اإلفســاد فــى األرض ،ألنــه يجعــل اإلنســان الــذى كرمــه اهلل نوعــا مــن األشــياء
التــى تبــاع وتشــترى.
يقصــد باالجتــار باألطفــال :أى فعــل أو تعامــل يتــم مبقتضــاه نقــل طفــل مــن جانــب أى شــخص أو مجموعــة مــن
األشــخاص إلــى شــخص آخــر لقــاء مكافــأة أو أى شــكل مــن أشــكال العــوض.
أو هــو بيــع طفــل أو شــراؤه أو عرضــه للبيــع  ،أو تســليمه أو تســلمه أو نقلــه ،أو اســتغالله جنسـ ًيا أو جتاريــا أو
اقتصاديــا ،أو فــى األبحــاث والتجــارب العلميــة  ،أو فــى غيــر ذلــك مــن األغــراض غيــر املشــروعة ،ولــو وقعــت
اجلرميــة فــى اخلــارج.
ويعرفــه بروتوكــول األمم املتحــدة املكمــل التفاقيــة األمم املتحــدة ضــد اجلرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة
لعــام  2000واخلــاص مبنــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألطفــال بأنــه :جتنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو إيواؤهــم أو
اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو غيــر ذلــك مــن أشــكال القســر واالختطــاف أو االحتيــال أو
اخلــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو إســاءة اســتغالل حالــة اســتضعاف أو بإعطــاء أو تلقــى مبالــغ ماليــة أو
مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل.
ويشــمل االســتغالل ،االســتغالل اجلنســى أو الســخرة أو اخلدمــة قســرا أو االســترقاق أو املمارســات الشــبيهة
بالــرق أو االســتعباد أو التســول أو نــزع األعضــاء أو األنســجة البشــرية أو جــزء منهــا.
وتنطوى عملية االجتار باألطفال على استخدام القوة أو اإلقناع أو التحايل أو تلقى عطايا أو فوائد ورمبا إشراك
األسرة وآخرين فى اجلرمية ،وقد تكون مببادرة من الطفل نفسه ،وعندما يتولى شخص ما مهمة نقل الطفل،
وفى نقاط مختلفة من مسار نقله وتسليمه ،قد يكون هناك أفراد يتناوبون مع غيرهم فى عملية النقل واملتاجرة
أو يدعمونها ،وقد يكون هناك وكيل الستقبال األطفال وتوصيلهم إلى نهاية املسار التى هى عادة جلنة استقبال
دائمة ،وقد يساعد آخرون فى عملية االجتار بتزوير وثائق ومستندات سفر مزيفة .ولهذا ترى منظمة العمل
الدولية أن الطفل ضحية االجتار هو من يتعرض لنقله من مكان إقامته بقصد استغالله ،ويعتبر شريكاً فى
اجلرمية كل من يسهم أو يستفيد من هذه املمارسة وهم  :أولياء األمور واألوصياء والتجار والوسطاء الذين يوفرون
وثائق السفر والذين يقومون بنقل األطفال واملسئولون احلكوميون الفاسدون وأصحاب العمل ومزورو املستندات.
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أسباب االتجار باألطفال:
مــن املعلــوم أن أســباب ظاهــرة االجتــار باألطفــال معقــدة ومتداخلــة ،وكثيــرا مــا يعــزز بعضهــا بعضـاً  ،ويبــرز منهــا
الســببان التاليان:

1

الفقـر:

مــن املؤكــد أن الفقــر يشــكل واحــداً مــن األســباب الرئيســة لالجتــار باألطفــال ،األمــر الــذى يؤكــد أن العائلــة
الفقيــرة هــى عائلــة معرضــة للخطــر ،خاصــة عندمــا يرتبــط الفقــر باجلهــل واملــرض والتخلــف عمومــا ،وهــذا مــا
يفســر انتشــار ظاهــرة االجتــار باألطفــال فــى املناطــق الفقيــرة ،كمــا يفســر انتشــار الظاهــرة بشــكل مطــرد مــع
تزايــد الفقــر علــى الصعيــد العاملــى.

2

نقص الوعى االجتماعى وانخفاض مستوى التعليم:

تســمح الرعايــة عــادة فــى بعــض املجتمعــات بإرســال الطفــل الثالــث أو الرابــع إلــى العمــل والعيــش فــى مركــز
حضــارى مــع أحــد أفــراد عائلتــه املمتــدة أو أحــد األفــراد مــن خــارج محيــط العائلــة فــى مقابــل الوعــد بالتعليــم
والتعريــف بأســس التجــارة ،ويســتغل املتاجــرون باألطفــال هــذه العــادة ،ويعرضــون أنفســهم علــى أنهــم وكالء
توظيــف ويحثــون األهــل علــى فــراق الطفــل ،ومــن ثَـ َّم يتاجــرون بــه ليعمــل فــى البغــاء أو اخلدمــة املنزليــة أو فــى
مشــروعات جتاريــة ،وفــى النهايــة إذا أخــذ األهــل شــيئا مــن أجــر طفلهــم فإنــه يكــون قليــا ،بينمــا يبقــى الطفــل
محرومــا مــن التعليــم ومــن التدريــب وبعيــدا عــن عائلتــه وال تتحقــق آمالــه اخلاصــة بالفــرص االقتصاديــة األفضــل
مطلقــا .هــذا باإلضافــة إلــى أســباب أخــرى متمثلــة فــى الطمــع املــادى ألهــل الطفــل ،وعــدم االســتقرار السياســى
واالقتصــادى فــى بعــض البلــدان وخاصــة الفقيــرة منهــا ،والكــوارث الطبيعيــة الضخمــة وتداعياتهــا.

أغراض االتجار باألطفال:
هنــاك عــدة أغــراض لالجتــار باألطفــال وهــى الظاهــرة التــى تشــغل بــال كافــة املنظمــات املعنيــة بحقــوق الطفــل،
ومنظمــات املجتمــع املدنــى ،ومتثــل عرضــاً لبعــض األمــراض اخلطيــرة التــى انتشــرت ،ومــا تــزال فــى كافــة
البلــدان الناميــة و املتقدمــة.
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وهذه األغراض تتمثل فيما يلى-:
١.١االستغالل اجلنسى ومنه الزواج املوسمى وزواج القاصرات.
 ٢.التسول.

 ٣.العمالة الرخيصة.

٤.٤التبنى.

٥.٥استعمال األطفال كمصدر لنقل األعضاء.

 ٦.استغالل األطفال فى النزاعات املسلحة والصراعات السياسية واالضطرابات الداخلية.

االجتــار باألطفــال نــوع مــن اإلفســاد فــى األرض،
ألنــه يجعــل اإلنســان الــذى كرمــه اهلل نوعــا مــن
األشــياء التــى تبــاع وتشــترى.

َاهـ ْـم
قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :و َل َقـ ْـد َك َّر ْم َنــا َب ِنــي آ َد َم َو َح َم ْلن ُ
َاهـ ْـم ِمــنَ َّ
َاه ْم
الط ِّي َب ِات َو َف َّض ْلن ُ
ِف ا ْل َبـ ِّر َوا ْل َب ْحـ ِـر َو َرزَقْ ن ُ
مـ ْـن خَ َل ْق َنــا َتفْ ِضيـ ًـا (.)١(﴾ )70
َع َلــى َك ِثيـ ٍـر ِ َّ
َســا َد ِف ْ َ
ال ْر ِض ِإنَّ
وقــال أيض ـ ًا َ .... ﴿ :و َل َت ْبـ ِـغ ا ْلف َ
َ
حــب الْ ُفْ ِ ِســدينَ (.)٢(﴾ )77
اهلل َل ُي ِ ُّ
وقــال رســول اهلل   ﴿ :ثالثــة أنــا خصمهــم يــوم
القيامــة ،منهــم رجــل أعطــى بــى ثــم غــدر ،ورجــل باع
حــر ًا وأكل ثمنــه ،ورجــل اســتأجر أجيــر ًا فاســتوفى
منــه ولــم يعطــه أجــره ﴾(.)٣

 1سورة اإلسراء –  اآلية .70
 2سورة القصص – من اآلية .77
 3كتاب صحيح البخارى – كتاب البيوع – باب :إثم من باع حراً.

104
كيفية معالجة ظاهرة االتجار باألطفال:
إن معاجلة األسباب اجلذرية لهذه الظاهرة تتمثل فى اآلتى:
1 .1تشــجيع برامــج اإلقــراض التمويليــة الصغيــرة واملنــح للفئــات املهمشــة مــن األســر املعرضــة للخطــر والتــى
يحتمــل وجــود ضحايــا لالجتــار بهــا ،لتمكينهــم مــن إقامــة مشــروعات صغيــرة تضمــن لهــم دخ ـ ً
ا ثابت ـاً.
2 .2تضمــن موضوعــات االجتــار باألطفــال فــى السياســات والبرامــج التــى تســتهدف معاجلــة موضوعــات حقــوق
اإلنســان والطفــل ،وتطبيــق القانــون ،والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ووضــع برامــج للحــد مــن الفقــر
والتمكــن االقتصــادى واالجتماعــى والثقافــى ،وضبــط النمــو الســكانى.
3 .3عقــد اجتماعــات ونــدوات لرفــع الوعــى بخطــورة الظاهــرة فــى املناطــق التــى تنتشــر فيهــا جتــارة األطفــال،
وإشــراك اإلعــام وقطاعــات املجتمــع املدنــى إلتاحــة مجــاالت ومســاحات للتفكيــر فــى حــل مشــكالت
االجتــار باألطفــال ،واســتخدام املطويــات ،والفيديــو ،واإلعالنــات وغيرهــا مــن األدوات املالئمــة فــى التوعيــة،
وتوزيعهــا باللغــات املختلفــة فــى أماكــن يســهل االطــاع عليهــا.
4 .4اتخــاذ التدابيــر بشــأن القضــاء علــى العــادات واملمارســات الضارة،والتــى مــن املمكــن أن تــؤدى إلــى االجتــار
وخاصــة العنــف ضــد األنثى،والتمييــز علــى أســاس النــوع ،وزواج القاصــرات.
5 .5وضــع املعاييــر الواجبــة للعمــل فــى التشــريعات الداخليــة التــى تتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة حيــث يجــب
صياغــة قواعــد خاصــة بالعمالــة املنزليــة وخــدم املنــازل وصياغــة منــوذج عقــد عمــل يضمــن لهــم حقوقهــم،
وصياغــة ونشــر دليــل يتــم اســتخدامه لعقــد دورات توجيهيــة للعمالــة املهاجــرة للخــارج.
6 .6التوعيــة والتحذيــر مــن االجتــار باألطفــال لــدى موظفــى اجلــوازات والهجــرة وضبــاط إنفــاذ القانــون ،ووكالء
النيابــة والقضــاة ،واحملامــن ،وموظفــى الســفارات والقنصليــات األجنبيــة بحيــث يســتخدمون معرفتهــم
مبوضــوع االجتــار باألطفــال فــى ســياق تعاملهــم مــع الضحايــا احملتملــن ومــع املتاجريــن بهــم.
7 .7إكســاب األطفــال املعرضــن لإليــذاء املهــارات الالزمــة وتعريفهــم بحقوقهــم حتــى اليقعــوا ضحايــا لإليــذاء،
وليتجنبــوا عصابــات االجتــار باألطفــال وليتمكنــوا مــن حمايــة أنفســهم ضدهــا ،وذلــك عــن طريــق إعــداد
كــوادر متخصصــة.
8 .8إعــداد مراكــز إلعــادة تأهيــل األطفــال ضحايــا جرائــم االســتغالل ودمجهــم فــى املجتمــع ،مــع وضــع معاييــر
ملنــع االجتــار باألطفــال.
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9 .9إعداد دراسات ميدانية موثقة عن االجتار باألطفال لإلفادة منها فى وضع املعايير ورسم السياسات.
1010وضع آلية لتأمني سالمة األطفال حديثى الوالدة من االستبدال واخلطف .

أحكام الشريعة في مكافحة االتجار باألطفال:
ـرعا ،ألن اإلنســان ليــس محـ ً
ا للتعامــل ،ويدعــم هــذا البيــان
حكــم االجتــار باألطفــال التحــرمي قط ًعــا والبطــان شـ ً
النظــرى للحكــم ،العقــاب املالئــم للــردع ،وميكــن بيــان مبادئــه فيمــا يأتــى:
1 .1االجتــار باألطفــال ميثــل مقصــو ًدا انحرا ًفــا فــى الســلوك اإلنســانى ملــن يرتكبــون تلــك اجلرائــم ،وهــذا
االنحــراف يكشــف فــى نفوســهم عــن قــدر مــن الشــر واخلطــورة علــى احليــاة اآلدميــة ال ميكــن تصــوره .ومــن
ثــم كان العقــاب الــذى قــرره القانــون غيــر مالئــم لبشــاعة جرائــم االجتــار باألطفــال ،كمــا أنــه غيــر صالــح
لتحقيــق الــردع الــذى يرهــب فاعليهــا ومينعهــم مــن االســتمرار فيهــا.
2 .2خطف األطفال ال يصح اعتباره جرمية سرقة عادية .
والــرأى الراجــح فــى تلــك املســألة هــو رأى الشــافعية واإلمــام أحمــد وأصحــاب الــرأى الثانــى عنــد الشــيعة
الزيديــة واحلنفيــة(((() ،حيــث يــرون أن الواجــب فــى تلــك اجلرميــة التعزيــر ،وهــو عقوبــة يقدرهــا احلاكــم وفقــا
جلســامة اجلرميــة وخطورتهــا ،وقــد يكــون التعزيــر مالئمــا إذا كانــت الســرقة فرديــة وليســت علــى نحــو منظــم
أو بهــدف اســتغالل األطفــال للمتعــة اجلنســية أو األعمــال االباحيــة ،فــإن كانــت كذلــك تكــون عقوبــة احلرابــة أو
اإلفســاد فــى األرض هــى اجلــزاء الوفــاق لتلــك اجلرائــم املركبــة الكبــرى.
وألن خطـف األطفـال إذا اتخـذ مهنـة أو موضوعـاً جلرميـة قائمـة بقصـد احلصـول علـى املـال احلـرام ،فإنهـا
حتـدث فـى البشـرية كلهـا مـن الفسـاد األخالقـى مـا يفـوق القتل ،فـإن الطفل إذا تعرض ملثل هذا املوقف القاسـى
سـوف تفسـد أخالقـه وتضطـرب عالقاتـه مبجتمعـه ،وتفسـد عبوديتـه لربـه ،وهـذه املوبقـات كلهـا تفـوق القتـل.
3 .3اجلرمية إذا خرجت عن النظام العادى للجرائم ،وأصبحت سلوكا متفردا فى اإلجرام واخلطورة على
املجتمع ،فإنها بذلك التفرد تدخل فى باب احلرابة ،واحلرابة جرمية عامة تستهدف مصالح املجتمع
اإلنسانى العليا ،ألن التهديد فيها عام يقع على مجموع الناس ،ال على شخص أو أشخاص  .وجرائم خطف
األطفال من هذا القبيل ،ولهذا كان من املالئم أن يطبق على الفاعلني واملشاركني فيها حد احلرابة .
 1بدائــع الصنائــع للكاســانى – جـــ – 7ص ،67مطبعــة اجلماليــة ،ونهايــة احملتــاج للرملــى – جـــ ص  438طبعــة البابــى احللبــى،
واملغنى إلبن قدامة – جـ – 10ص  – 245طبعة املنار.
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ال يســوغ القــول بكفايــة العقوبــات التــى قررهــا القانــون ،وهــى الســجن واحلبــس والغرامــة للــردع فــى تلــك
اجلرميــة اإلنســانية الكبــرى ،ويكــون ذلــك التخريــج اإلســامى لشــناعة اجلرميــة ومــا تســتحقه مــن العقــاب
هــو االجتــاه التشــريعى املالئــم فــى مجــال التجــرمي والعقــاب علــى مــن يرتكبهــا.

معاجلــة ظاهــرة االجتــار باألطفــال تقتضــى
بجانــب السياســة العقابيــة الزاجــرة ملرتكبيهــا
تعاونــا بــن الــدول واملجتمعــات فــى القضــاء عليهــا.

قــال اهلل تعالــىَ .... ﴿ :و َت َعا َو ُنــوا َع َلــى ال ِْبـ ِّر َوالت َّْقـ َوى
الثْ ـ ِـم َوال ُْعـ ْـد َو ِان .)١(﴾ )2( ....
َو َل َت َعا َو ُنــوا َع َلــى ْ ِ
وقــال الرســول  ﴿ :كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن
رعيتــه ﴾(.)٢
وقــال أيض ـ ًا  ﴿ :إن اهلل ســائل كل راع عمــا
اســترعاه حفــظ أم ضيــع حتــى يســأل الرجــل عــن
أهــل بيتــه ﴾(.)٣

 1سورة املائدة  -من اآلية 2
 2أخرجه البخارى فى صحيحه ،كتاب اجلمعة ،باب :اجلمعة فى القرى واملدن 249،248/1ح.893
 3أخرجه ابن حبان فى صحيحه ،باب :فى اخلالفة واإلمارة  344/10ح .4492ورواه الترمذى  208/4رقم   1705
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العنف ضد األطفال من خالل التليفزيون واإلنترنت
الدولــة واملجتمــع واألســرة مســئولون أمــام اهلل تعالــى عــن رعايــة أوالدهــم وحمايتهــم مــن مخاطــر ســوء
اســتخدام وســائل االتصــال احلديثــة قــال رســول اهلل  ( :كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه).
أن وســائل اإلعــام أصبحــت املؤثــر احلقيقــى فــى تغييــر أمنــاط ســلوك املجتمــع وف ًقــا للنمــوذج
مــن املعلــوم َّ
اإلعالمــى الــذى تبثــه تلــك الوســائل التــى أصبحــت تُعــد بالنســبة إلــى كثيــر مــن البشــر االنعــكاس احلقيقــى
واملوضوعــى للحيــاة اإلنســانية ،وهــذا أمــر ال يؤثــر فــى األطفــال وحدهــم؛ بــل يؤثــر فــى الكبــار أيضـاً ،فالكثيــرون
أن التليفزيــون ميثــل نافــذة ســحرية يطــل منهــا اإلنســان علــى الواقــع كمــا هــو ،وأن محــاكاة هــذا الواقــع هــو
يــرون َّ
ســبيل أمثــل ملعاجلــة األمــور املشــابهة فــى واقــع احليــاة الفعلــى.
والواقــع أن هــذا تصــور غيــر صحيــح علــى اإلطــاق ،فوســائل اإلعــام ال تعبــر دائمــا عــن الواقــع كمــا هــو ،إمنــا
تنقــل مجموعــة مــن التصــورات التــى تعكــس رؤيــة قائلهــا أو كاتبهــا أو مــن يعرضهــا ،وإذا كان هــذا اخلطــأ فــى
تصــور دور وســائل اإلعــام فــى املجتمــع واخلطــأ اإلدراكــى الــذى يشــوب هــذه العالقــة بــن وســائل اإلعــام
وجماهيرهــا ،فــإن األمــر يكــون أشــد وأقســى لــدى األطفــال.
اآلبــاء واألمهــات مســئولون أمــام اهلل تعالــى عــن
رعايــة أوالدهــم وحمايتهــم مبــا فــى ذلــك حمايتهــم
مــن مخاطــر ســوء اســتخدام وســائل االتصــال
احلديثــة .

قــال رســول اهلل   ﴿ :إن اهلل ســائل كل راع عمــا
اســترعاه حفــظ أم ضيــع حتــى يســأل الرجــل عــن
أهــل بيتــه ﴾(.)١

العنف فى التليفزيون واإلنترنت (الشبكة الدولية العنكبوتية):
تختلــف وســائل اإلعــام باختــاف طبيعتهــا وخصائصهــا ،وإدراك هــذه االختالفــات هــو الســبيل لتحديــد ســبل
االســتخدام اآلمــن لهــا ،وكيفيــة صياغــة أســس تعامــل الطفــل واألســرة مــن ورائــه مــع كل منهــا.
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وعلــى هــذا فــإن مجموعــة مــن االعتبــارات ذات املفاهيــم التــى تخــص التليفزيــون واإلنترنــت ينبغــى التأكيــد عليهــا
فيمــا يلــى :

أوال :التليفزيـــون:
 .أالتليفزيــون ينقــل الصــورة ،والصــورة تعنــى بالنســبة إلــى الكثيريــن احلقيقــة الكاملــة ،وهــو مــا يتســبب فــى
أخطــاء فــى إدراك الواقــع وفهمــه والتعامــل معــه.

.بالتليفزيــون هــو أهــم الوســائل املنزليــة املعنيــة بنقــل الدرامــا ،وهــى تقــوم علــى كتابــات خياليــة يتــم عرضهــا
فــى قالــب متثيلــى إلعــادة محــاكاة الواقــع مــن وجهــة نظــر فنيــة ،ومــن املعلــوم أن رؤيــة مــا يحاكــى الواقــع تــزرع فــى
الطفــل فكــرة أن هــذا واقــع أصيــل فــى احليــاة ،وســواء مت ذلــك مــن خــال أفــام أو مسلســات أو متثيليــات ،أو
مت فــى شــكل أفــام كارتونيــة أو عرائــس أو مــواد مخصصــة أصـ ً
ا للتليفزيــون فــإن التأثيــرات اإلدراكيــة الناجتــة
عنــه تكــون متشــابهة.
 .جأن التليفزيــون  -الســيما مــع انتشــار بعــض القنــوات الفضائيــة التــي تعــرض محتــوى غيــر الئــق علــى
اإلطــاق لألطفــال  -هــو وســيلة يصعــب ضبــط مضامينهــا  ،وهــو مــا يحصــر حتديــد االســتخدام اآلمــن
لألطفــال والــذى يقابــل مــن األطفــال بالرفــض فــى األغلــب األعــم.

 .د أن التليفزيــون ال يــزال ميثــل الوســيلة اإلعالميــة الوحيــدة ذات الطابــع األســرى ،وبالتالــى فــإن قــرار
املشــاهدة يف أغلــب األحيــان ال يعــود للطفــل بــل يعــود إلــى األســرة كلهــا ،وفــى الغالــب يعــود إلــى مــن ميتلــك قــرار
املشــاهدة مــن األبويــن ،اللذيــن قــد يتعرضــان فــى وجــود األطفــال إلــى مــواد غيــر مالئمــة للطفــل ،ممــا يجعلــه
يتشــرب العديــد مــن القيــم والســلوكيات غيــر الالئقــة بــدون قصــد.
 .هأن تأثيــر التليفزيــون ميثــل تأثيــراً تراكميـاً حيــث تشــير نظريــة الغــرس إلــى أن أهــم تأثيــرات التليفزيــون
تنشــأ مــن التعــرض التراكمــى للمضامــن ،فالتأثيــر املباشــر للرســائل التليفزيونيــة هــو تأثيــر حالــى ووقتــى،
بينمــا التأثيــر غيــر املباشــر الــذى يكمــن فــى تراكــم املعــارف واملــدركات علــى مــدى زمنــى طويــل هــو مــا يؤســس
الشــخصية ويكســبها حالــة التماســك فــى االجتاهــات واالهتمامــات والقيــم ســواء كانــت هــذه االجتاهــات والقيــم
إيجابيــة أم ســلبية.

أشكال العنف المقدمة فى التليفزيون وتأثيراتها على الطفل:
علــى الرغــم مــن اآلثــار اإليجابيــة للتليفزيــون علــى األطفــال واملتمثلــة فــى رفــع مســتوى الوعــى املعرفــى لديهــم
وتعظيــم القيــم األخالقيــة واالجتماعيــة إال إنهــم قــد يؤثــرون فــى ســلوكياتهم تأثيــراً ســلبياً قــد يتســبب عنــه
جنوحهــم إلــى ممارســة العنــف مــن خــال مشــاهدتهم .وتختلــف أشــكال العنــف التــى تقــدم فــى التليفزيــون،
وتكمــن فــى شــكلني أساســيني:
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جزءا من مضمونه:
الشكل األول :العنف الذى يكون الطفل ً
حيث يكون الطفل جزءاً من عملية عنيفة تعرض فى التليفزيون ،وهو ال يخرج عن أمرين همـا :
1 .1الطفــل كضحيــة للعنــف :حيــث يبــدو الطفــل فــى الكثيــر مــن املــواد التليفزيونيــة  -ال ســيما الدراميــة منهــا -
ضحيــة ملمارســات عنيفــة مــن اآلخريــن ،ســواء متثــل هــذا العنــف فــى الضــرب أو القتــل أو الشــتم أو اإلهانــة
أو اإلســاءة اجلســدية أو االســتغالل ،وهــذه املظاهــر تزيــد مــن تشــبع الطفــل باخلــوف مــن اآلخريــن ال ســيما
مــن يقومــون مبثــل هــذه التصرفــات العنيفــة جتــاه األطفــال.
2 .2الطفــل كممــارس للعنــف :حيــث يبــدو الطفــل فــى بعــض املــواد التليفزيونيــة قــادراً علــى رد العنــف املوجــه
ضــده مــن اآلخريــن ،أو مبــادراً باســتخدام العنــف اللفظــى أو الســلوكى ســواء مــع أطفــال أخريــن أو مــع مــن
يكبرونــه كاألبويــن أو املــدرس أو غيرهــم ،ومتثــل هــذه احلالــة حالــة منوذجيــة لــدى األطفــال حيــث يســعون
عبــر التقمــص الوجدانــى لهــذه الشــخصيات إلــى تقليدهــا تقليــداً نابعـاً مــن اإلعجــاب الشــديد بهــا ،ومــن ثــم
ممارســة نفــس الســلوكيات مــع اآلخريــن ،وهــو مــا قــد ينتــج فــى النهايــة أطفــاالً غيــر أســوياء فــى ســلوكياتهم
مــع اآلخريــن مــن جهــة ،كمــا أنــه يصبــغ شــخصياتهم بصبغــة عنيفــة.

جزءا من مضمونه:
الشكل الثانى :العنف الذى ال يكون الطفل ً
يبــدو للكثيريــن أن تعــرض الطفــل للمضمــون العنيــف الــذى ال يشــمل األطفــال أقــل خطــورة ،ولكــن الدراســات
تثبــت أن الطفــل حــن يتعــرض للمضامــن العنيفــة التــى تتــم بــن الكبــار يكــون أكثــر تأثــراً بهــا من الكبــار مبراحل،
حيــث إن إتبــاع الكبــار للعنــف كســبيل حلــل املشــكالت التــى تواجههــم يقــدم القــدوة الســيئة للطفــل ويجعلــه أكثــر
طوع ـاً الســتخدام العنــف كذلــك ،فــإذا كان الكبــار يفعلــون هــذا ،فــا شــك أن هــذا هــو الســبيل الســليم حلــل
املشــكالت علــى الــدوام ،فبرامــج مثــل املصارعــة احلــرة ،وأفــام احلــروب والنزاعــات ،كلهــا تؤكــد هــذه القيــم
لــدى الطفــل ،وتأتــى أفــام الكارتــون اخلياليــة لتدعــم هــذه الســلوكيات كذلــك ،فالطفــل هنــا يــرى شــخصياته
الكارتونيــة احملببــة وهــى تســتخدم العنــف علــى الــدوام حلــل مشــكالتها ،وتــكاد أغلــب أفــام الكارتــون تقــوم
علــى الصــراع بــن طرفــن أحدهمــا خيــر واآلخــر شــرير ،ويتحــول الصــراع إلــى أســلوبه البدائــى األقــرب للفهــم
لــدى األطفــال وهــو الصــراع العنيــف الــذى قــد ينتــج تشــبعاً بالعنــف كســلوك ومنهــج فــى التعامــل لــدى األطفــال.
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ثانيا :اإلنتـــرنت:
ً

 .أ إن اإلنترنــت ترتبــط باحلاســب اآللــى ارتباطـاً عضويـاً ،ودائمـاً مــا ينظــر إلــى احلاســب اآللــى باعتبــاره
أداة مفيــدة للطفــل فهــو أداة تعليميــة وتثقيفيــة ،واحتــراف الطفــل الســتخدامه يقابــل بإعجــاب وتشــجيع مســتمر
مــن األبويــن واملدرســة وجماعــات األصدقــاء ،والواقــع أن هــذه النظــرة اإليجابيــة للحاســب اآللــى تبــرر انقطــاع
الطفــل لفتــرات طويلــة عــن االنخــراط فــى األنشــطة االجتماعيــة االعتياديــة كاللعــب أو متضيــة الوقــت مــع
األســرة ،وهــو مــا يزيــد مــن انعزالــه االجتماعــى ،والــذى قــد يســتتبع انعــزال قناعاتــه وآرائــه واجتاهاتــه وقيمــه
عــن االحتــكاك مــع احمليــط االجتماعــى واختبارهــا وتعديلهــا وتقوميهــا.

.ب إن اإلنترنــت هــو وســيلة تفاعليــة غيــر ذات طابــع خطــى أحــادى االجتــاه ،فالطفــل هنــا شــريك فــى
صناعــة املضمــون الــذى يتعــرض لــه ،وتقــدم اإلنترنــت علــى الــدوام مــا هــو أكثــر بكثيــر ممــا يتوقــع الطفــل
احلصــول عليــه ،وبالتالــى فــإن حالــة االنغمــاس الشــديد فــى التعــرض لإلنترنــت تزيــد مــن احتماليــة وقوعــه
ضحيــة ملمارســات عنيفــة علــى الشــبكة.

 .ج إنــه نتيجــة لهــذا االنغمــاس والتغلغــل فــى األنشــطة الشــبكية فــإن ثمــة عالقــة شــخصية واضحــة
تربــط الطفــل بالكمبيوتــر واإلنترنــت ،فيخــرج الكمبيوتــر مــن كونــه جهــازاً يقــوم مبجموعــة مــن املهــام ليتحــول
إلــى الصديــق األقــرب للطفــل  ،وهــذه العالقــة اإلنســانية التــى تنشــأ بــن الطفــل والكمبيوتــر جتعلــه قابـ ً
ا علــى
الــدوام للتأثــر واالقتنــاع واإلميــان بــكل مــا يعــرض لــه علــى الشــبكة.

 .د إن اتســام الكمبيوتــر واإلنترنــت بقدرتهمــا الفائقــة علــى الترفيــه عــن الطفــل -ال ســيما فــى ألعــاب
الفيديــو -تزيــد مــن دافعيتــه الشــديدة واســتغراقه التــام فــى ممارســة الترفيــه بديـ ً
ا عــن املهــام األخــرى كالتعلــم
والتثقــف ،وهــو مــا يجعلــه متورطــاً فــى ممارســة األلعــاب اإللكترونيــة التــى حتــوى قــدراً عاليــاً للغايــة مــن
املمارســات العنيفــة التــى يكــون فيهــا الطفــل هــو الطــرف الفاعــل للعنــف.

 .ه إن األبعــاد االجتماعيــة التــى متثــل أهــم أبعــاد اجليــل الثانــى لإلنترنــت وعلــى رأســها الشــبكات
االجتماعيــة تعنــى أن الطفــل يصيــر قــادراً علــى التفاعــل املباشــر مــع أشــخاص حقيقيــن ،األمــر الــذى يجعلــه
عرضــة ألن يكــون ضحيــة مباشــرة وحقيقيــة للعنــف فــى أبلــغ صــوره عنفــاً وبشــاعة.

 .و إنــه فــى مراحــل تكويــن الشــخصية -ال ســيما فــى مرحلــة املراهقــة -فــإن قابليــة الطفــل للتحــول إلــى
ثقافــة العنــف تكــون عاليــة للغايــة ،فالطفــل قــد يســتقطب ضمــن جماعــات متطرفــة علــى كافــة املســتويات.

 .ز وأخيــراً :إن ثمــة مشــكلة كبيــرة فــى هــذا اإلطــار تتمثــل فــى أن الطفــل فــى كثيــر مــن األحيــان يكــون
أكثــر قــدرة تكنولوجيــة فــى التعامــل مــع اإلنترنــت عــن أبويــه ،فيحمــل مــن اخلبــرات واملهــارات مــا ميكنــه مــن
إخفــاء أنشــطته التــى يقــوم بهــا عــن محيــط الرقابــة الطبيعــى املتمثــل فــى األبويــن و باقــى أفــراد األســرة.
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أشكال العنف فى اإلنترنت وتأثيراتها على الطفل:
1

الطفل كشريك فى الفعل العنيف:

ويتـم ذلـك فـى الغالـب فـى األلعـاب الشـبكية التـى يقـوم مبمارسـتها كأبـرز أنشـطة األطفـال ال سـيما فـى مرحلـة
الطفولـة املتأخـرة ومرحلـة املراهقـة ،وفيهـا ميـارس الطفل قدراً عظيماً من العنف فهو يقتل ويسـتخدم األسـلحة
وميـارس العنـف اللفظـى ،وهـو بلا شـك أمـر يؤثـر علـى نحو مباشـر فـى تنامى السـلوكيات العدوانيـة لديه.

٢

الطفل كمتفاعل مع العنف:

وهــو مــا يتــم فــى الغالــب فــى املمارســات االجتماعيــة علــى اإلنترنــت ،فاإلنترنــت متتلــئ بــآالف املواقــع التــى تضــم
ماليــن األفــراد الذيــن يســتخدمون أســاليب لفظيــة عنيفــة  ،األمــر الــذى يجعــل العنــف يتحــول مــن "ممارســة إلــى
ثقافــة" لــدى الطفــل ،وال شــك أن خفــاء الهويــة والقــدرة علــى اإلســاءة دون التعــرض للعقــاب هــى أمــور تعــزز مــن
قابليــة الطفــل للممارســة العنيفــة علــى الــدوام.

٣

الطفل كعنصر فى الجرائم اإللكترونية:

حيــث يتــم إخضــاع الطفــل مــن قبــل بعــض املنحرفــن ألنشــطة تتعلــق باجلرائــم اإللكترونيــة ،وقــد تتعداهــا إلــى
الواقــع العملــى ،فثمــة محترفــون علــى الشــبكة ممــن يســعون علــى الــدوام إلــى اإليقــاع باألطفــال فــى براثــن
هــذه اجلرائــم ،بــدءاً مــن التحــرش اللفظــى إلــى اإلســاءة اجلســدية واالســتغالل ،وبــدءاً مــن جتنيــد األطفــال
فــى ممارســات إرهابيــة وعنيفــة ،إلــى االلتقــاء بهــم ودفعهــم لهــذه املمارســات فــى الواقــع الفعلــى ،وبــدءاً مــن
اســتغالل عبقريــة بعــض األطفــال فــى اســتخدام اإلنترنــت إلــى توجيههــا فــى أنشــطة هدامــة حتــت ســتار قــد
يبــدو مشــروعاً للعديــد مــن هــؤالء األطفــال ،وتشــير التقاريــر الدوليــة إلــى أن اســتغالل األطفــال فــى اجلرائــم
اإللكترونيــة علــى اإلنترنــت يتــم علــى نحــو منظــم تقــوم عليــه الشــبكات الدوليــة االحترافيــة  ،مشــيرة إلــى أن
هــذه األنشــطة عــززت مــن اندفــاع بعــض املنحرفــن نحــو اســتغالل األطفــال لتصويرهــم فــى أوضــاع مســيئة علــى
اإلنترنــت مبــن فيهــم أفــراد العائلــة املنحرفــون.
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دليل الوالدين لالستخدام اآلمن لوسائل اإلعالم:
ميكــن حتديــد مجموعــة مــن العوامــل التــى ميكــن أن ينتهجهــا األبــوان فــى ضبــط العالقــة بــن األطفــال ووســائل
اإلعــام ســواء التليفزيــون أو اإلنترنــت وذلــك فــى إطــار مجموعــة مــن األمــور يجــب جتنبهــا وأخــرى يجــب
تفعيلهــا ،وهــذا مــن صميــم مســئولية الوالديــن حيــث يقــول اهلل تعالــى ﴿ :يَــا أَ ُّي َهــا ا َّلذِ ي ـ َن آ َمنُــوا ُقــوا أَنْف َُس ـ ُك ْم
ال َجــارةُ َعلَي َهــا َم َل ِئ َك ـ ٌة ِغـ َـا ٌظ ِش ـ َدا ٌد َل يَعصــو َن َ
اهلل َمــا أَ َم َر ُه ـ ْم َويَ ْف َعلُــو َن َمــا
ـاس َو ْ ِ َ
ْ ُ
ْ
َوأَ ْهلِي ُك ـ ْم نَــا ًرا َو ُقو ُد َهــا ال َّنـ ُ
يُ ْؤ َم ـ ُرو َن ( ، (((﴾ )6ويقــول الرســول  ﴿ :كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه ﴾(((.
يجــب علــى اآلبــاء واألمهــات توجيــه أوالدهــم ملــا
يشــاهدون ممــا تصــح مشــاهدته ومناقشــتهم فيمــا
يســتحق املناقشــة.

آم ُنــوا ُقــوا
قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :يــا أَ ُّي َهــا ال َِّذيــنَ َ
أَ ْنفُ َسك ُـ ْـم َوأَ ْه ِل ُ
ال َج ــا َر ُة
يكـ ْـم َنــا ًرا َو ُق ُ
ـاس َو ْ ِ
ود َهــا ال َّنـ ُ
()٣
﴾ )6( ....

المحاذير اإلعالمية التى يجب تجنبها:
1

تجنب أسلوب الصوبة الزجاجية:

يسعى الكثير من اآلباء إلى املبالغة فى حماية أطفالهم عبر التحكم فى املضامني التى يشاهدونها على نحو قاس
للغاية ،فهم ال يسمحون لهم مبشاهدة قنوات األطفال العادية ،ويصرون على أن يتعرضوا إلى قنوات األطفال
الدينية التى تذيع األناشيد مث ً
ال ،أو يتعرضوا ملواد دينية طوال الوقت .والواقع يشير إلى أن املبالغة فى احلماية
تعنى تكوين صورة غير واقعية عن العالم اخلارجى لدى هؤالء األطفال ،األمر الذى يفقدهم التوازن الفكرى
والسلوكى عند التعرض ألى اختبار حقيقى فى واقع احلياة ،ويك ِّون لديهم شخصيات هشة قابلة لالنكسار عند
أول اختبار ،فالطفل الذى ينشأ فى هذه الصوبة الزجاجية يقتنع أن العالم هو مكان للصاحلني ميتاز باألخالق
احلسنة يسوده الصدق واحلب والسالم ،وهذه صورة غير حقيقية لألسف ،وعليه فإن تعريض الطفل ملواد
متنوعة مع التركيز على نقد السلوكيات غير السليمة أمامه ،ومناقشة املضامني معه هو السبيل األمثل لتعريف
الطفل أن العالم ليس مكاناً مثالياً كما أنه ليس مكاناً وحشياً ،إنه ببساطة مكان يوجد فيه اخلير والشر ،وعليه
ينبغى أن يتم تدعيم قدرة الطفل على التمييز بني اخلير والشر ،وتلقينه سلوكيات يقوم بها عندما يشاهد أى
سلوك سيء مثل أن يبادر إلى غلق عينيه أو أن يطرح كلمات تعبر عن موقفه جتاه هذا السلوك السيئ.
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2

تجنب استخدام التليفزيون كجليسة أطفال:

كثيــر مــن األســر يتركــون أطفالهــم أمــام التليفزيــون كســبيل وحيــد إليجــاد فرصــة الســتكمال املهــام التــى يقومــون
بهــا ،وهــو مــا يعــزز لــدى الطفــل حالــة التعــرض الفــردى للتليفزيــون ،وهــو أمــر قــد يكــون خطي ـ ًرا علــى النمــو
النفســي للطفــل فــى مراحــل عمــره املختلفــة ،فهــو يؤســس حلالــة التأثــر املباشــر فــى األعمــار األقــل ،ويعــزز مــن
الشــعور لــدى الطفــل أنــه صاحــب قــرار املشــاهدة ،األمــر الــذى يجعلــه متحكم ـاً فيمــا يــراه رافض ـاً ألى تدخــل
باملنــع أو الرقابــة فيمــا بعــد ،إن املشــاهدة اجلماعيــة هــى الســبيل الوحيــد فــى املراحــل العمريــة األولــى لتقــومي
أى ســلوك عنيــف ،وضبــط إدراك الطفــل ملــا يشــاهده مــن ممارســات .ومــن املؤكــد أن هــذا شــكل مــن أشــكال
تخلــى األبويــن عــن مســئوليتهما جتــاه األبنــاء .ممــا يعــد مخالف ـاً لقــول الرســول   ﴿ :إن اهلل ســائل كل راع
عمــا اســترعاه حفــظ أم ضيــع حتــى يســأل الرجــل عــن أهــل بيتــه ﴾(((.

3

تجنب الحظر والمنع المباشر:

فاملمنــوع مرغــوب ،وسياســات احلجــب واملنــع القســرى هــى سياســات ذات تأثيــر وقتــى وال ميكــن أن تســتمر،
وعليــه فــإن اتبــاع سياســة الترشــيد وحتديــد عــدد ســاعات التعــرض للتليفزيــون واإلنترنــت هــى الســبيل األمثــل
إلقنــاع الطفــل بــأن األبويــن همــا صاحبــا القــرار ولديهمــا قــدر مــن التحكــم ،وفــى الوقــت ذاتــه يدعــم هــذا األمــر
الســعى مــن قبــل األطفــال لالســتخدام الرشــيد ملــا يشــاهدونه تفاديـاً ألى حظــر أو منــع متوقــع مــن األبويــن.

4

تجنب تشغيل التليفزيون على الدوام:

حيــث تشــير الدراســات إلــى أن نســبة كبيــرة مــن األســر تعمــد إلــى تشــغيل التليفزيــون علــى الــدوام طيلــة
وقــت اليقظــة ،وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل الطفــل يــدرك أن كافــة املضامــن املعروضــة متســاوية فــى األهميــة
واخلطــورة ،وقــد يكســب األبويــن حالــة مــن الالمبــاالة جتــاه تأثيــر مــواد بعينهــا.

5

تجنب تخصيص أجهزة لألطفال:

ال يحســن أن يتــم وضــع أجهــزة تليفزيــون فــى غــرف األطفــال أو أن يكــون بعضهــا قابــ ً
ا لتحكمهــم الدائــم
واملســتمر ،فهــذا مــن شــأنه أن يجعــل الطفــل صاحــب القــرار فــى كل األوقــات ،ومينحــه الشــعور باالســتقاللية
 1أخرجــه ابــن حبــان فــى صحيحــه  -بــاب فــى :اخلالفــة واإلمــارة  344/10ح ، 4492بســنده عــن أنــس – وقــال محققــه اســناده صحيــح
على شرطهما.

114
فــى التعــرض ألى مضمــون يريــده ،وفــى حالــة اإلنترنــت حيــث التعــرض الفــردى هــو األســاس فينبغــى االطــاع
املســتمر علــى مــا يشــاهده الطفــل ،ووضــع برامــج حمايــة األطفــال مــن التعــرض للمــواد غيــر املناســبة لهــم ،كمــا
ينبغــى حتديــد أوقــات التعــرض ،ومنــع األطفــال مــن أن يغلقــوا األبــواب علــى أنفســهم أثنــاء التعــرض ،مــع تكــرار
اإلشــراف عليهــم أثنــاء تعرضهــم لإلنترنــت ،وذلــك حتــى يشــعر الطفــل أنــه قــد يقــع حتــت طائلــة التوبيــخ إذا مــا
اكتشــف أحــد األبويــن ممارســته لســلوك غيــر ســليم علــى اإلنترنــت.

توجيهات الوقاية من مخاطر العنف اإلعالمى:
١

ناقش واسأل وال تصمت:

أثنــاء التعــرض إلــى أى محتــوى  -عنيفـاً كان أو غيــر عنيــف ،-اطــرح أســئلة للمناقشــة ،واعــرض وجهــة النظــر
الســليمة ،وال متــارس فعــل الصمــت ،فالصمــت يدركــه األطفــال علــى أنــه ميثــل إقــراراً مــن اآلبــاء مبشــروعية
املضمــون الــذى يشــاهدونه ،وحــن يســألك أطفالــك عــن أى شــيء ال تنهرهــم بــل وضــح لهــم ببســاطة ملــاذا يعتبــر
هــذا الســلوك إيجابيـاً وهــذا ســلبياً ،واعلــم أن النقــاش بــن اآلبــاء واألبنــاء هــو ســنة األنبيــاء والصاحلــن ،هكــذا
فعــل ســيدنا إبراهيــم مــع أبيــه آزر ،ومــع ولــده إســماعيل ،وهكــذا فعــل نــوح مــع ابنــه ،ولقمــان مــع ابنــه ،وداود مــع
ســليمان .ولــم مينــع اختــاف بعضهــم مــع بعــض فــى الديــن أو الفكــر مــن املناقشــة.

٢

تعرض للتليفزيون بشكل جماعى:

التليفزيون جهاز أسرى ،ينبغى أن يتم التعرض له طوال الوقت بشكل جماعى ،حتى يتسنى لك التقومي املستمر
ملا تشاهده األسرة ،كن أنت صاحب القرار فى املشاهدة ،لكن ال تفرض عليهم على الدوام ما ترغب أنت فى
مشاهدته ،ال تنصرف إذا ما حتول األطفال إلى مشاهدة برامجهم اخلاصة؛بل شاهد معهم وناقشهم على الدوام.
فوجودك هو ما يسمح لك مبمارسة النصح والتوجيه ،امتثاالً لقول الرسول   ﴿ :الدين النصيحة ﴾(((.

٣

امنح أطفالك بدائل ترفيهية:

ال جتعــل التليفزيــون واإلنترنــت هــى ســبل الترفيــه الوحيــدة لــدى أطفالــك ،بــل امنحهــم بدائــل ترفيهيــة أخــرى،
شــاركهم فــى اللعــب أو اصطحبهــم إلــى حديقــة ،اقــرأ لهــم القصــص والكتــب ،و َ
من لديهــم هواياتهــم ،وال جتعــل
التليفزيــون أو اإلنترنــت وســيلتهم الوحيــدة إلدراك الواقــع والعالــم مــن حولهــم ،فقــد كان الرســول  يالعــب
احلســن واحلســن ويصطحبهمــا إلــى املســجد وبــن النــاس.
 1أخرجه مسلم فى صحيحه :كتاب اإلميان – باب :بيان أن الدين النصيحة  74/1ح 55بسنده عن متيم الدارى.
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٤

عزز التفكير النقدى لدى أطفالك:

حــن تعــزز حالــة النقــاش ال تتوقــف عنــد طــرح وجهــة نظــرك باعتبارهــا الصــواب الوحيــد؛ بــل امنحهــم الفرصــة
للجــدال واملناقشــة ،أنــت بهــذا تعــزز لديهــم التفكيــر النقــدى ومتنحهــم القــدرة علــى التمييــز العقالنــى بــن
اخلطــأ والصــواب .وتنميــة التفكيــر جــزء مــن مســئوليتك .

5

شارك أطفالك فى أنشطتهم اإللكترونية:

ال تتــرك أطفالــك يقومــون بأنشــطتهم اإللكترونيــة بعيــداً عنــك ،شــاركهم فــى ألعــاب الفيديو ،واجعلهــم أصدقاءك
علــى الشــبكات االجتماعيــة وراســلهم علــى بريدهــم اإللكترونــى ،إستفســر عــن أنشــطتهم اإللكترونيــة وراقبهــا،
وراقــب صفحــات أصدقائهــم؛ بــل قــد يكــون مــن املفيــد أن تقــوم بالثرثــرة معهــم مــن حــن آلخــر حتــى وأنتــم فــى
مــكان واحــد عبــر برامــج الثرثــرة املختلفــة ،هــذا هــو الســبيل الوحيــد ألن تقــوم ســلوكياتهم أن تكــون معهــم فــى
الفضــاء اإللكترونــى ،ال تتــرك أطفالــك وحدهــم فــى هــذا العالــم االفتراضــى.

6

قم بتنمية قدراتك التكنولوجية:

كــن دائمـاً علــى وعــى بآخــر التطــورات التكنولوجيــة احلديثــة ،وكــن معلمـاً لطفلــك كيــف يتعامــل معهــا ،وال تخجــل
أن تكــون لــه تلميــذاً فــى بعــض األوقــات ،ال تــدع لطفلــك الفرصــة أن يتفــوق عليــك تكنولوجيـاً ،واعلــم أنــه حــن
يتفــوق عليــك يكــون أكثــر قــدرة علــى إخفــاء أنشــطته عنــك ،لتصيــر مبــرور الوقــت جاهـ ً
ا مبــا يفعــل.

7

ال تتوقف عن الدعم الدينى و األخالقى:

اربــط كافــة القيــم التــى تــود أن تزرعهــا فــى طفلــك بــوازع الديــن واألخــاق ،واعلــم أن الديــن واألخــاق ميثــان
معاييــر ثابتــة ميكــن االحتــكام إليهــا علــى الــدوام دون خطــأ ،وهــو مــا يجعــل املرجعيــة القيميــة للطفــل واضحــة
ومســتقرة ويســتطيع اســتدعاءها فــى أى وقــت يغلــب عليــه الشــك أو التــردد حيــال أى موقــف .واذكــر موعظــة
لقمــان البنــه كمــا جــاء فــى القــرآن الكــرمي َ ﴿ :و ِإ ْذ َقــا َل لُ ْق َمــا ُن ِلبْ ِنــهِ َو ُه ـ َو يَعِ ُظ ـ ُه يَــا بُنَــى َل ت ُْشـ ِـر ْك ِبــا ِ
هلل إ َِّن
ِّ
ــن أَنِ
صالُــ ُه فِ ــى َعا َم ْ ِ
الشــ ْر َك لَ ُظلْــ ٌم َع ِظيــ ٌم (َ )13و َو َّصيْنَــا ْ ِ
النْ َســا َن ِب َوا ِل َديْــهِ َح َملَتْــ ُه أ ُ ُّمــ ُه َو ْهنًــا َعلَــى َو ْه ٍــن َوفِ َ
ـس لَـ َ
اش ـ ُك ْر ِلــى َو ِل َوا ِل َديْـ َ
اه ـ َد َ
ْ
ـك ِبــهِ ِعل ْـ ٌم َفـ َـا ت ُِط ْع ُه َمــا
ـك ِإلَــى ْال َ ِصي ـ ُر (َ )14و ِإ ْن َج َ
اك َعلَــى أَ ْن ت ُْشـ ِـر َك ِبــى َمــا لَيْـ َ
ص ِ
بــا ُكنْتُـ ْم تَ ْع َملُــو َن ()15
احبْ ُه َمــا فِ ــى ال ُّدنْيَــا َم ْع ُرو ًفــا َوا َّت ِب ـ ْع َسـبِي َل َم ـ ْن أَنَـ َ
ـاب ِإلَــى ثُـ َّم ِإلَــى َم ْر ِج ُع ُك ـ ْم َفأُنَ ِّبئُ ُك ـ ْم ِ َ
َو َ
يَــا بُنَــى ِإ َّن َهــا ِإ ْن تَـ ُ
السـ َما َو ِ
ض يَـ ْأ ِت ِب َهــا اهلل إ َِّن
ات أَ ْو فِ ــى ْالَ ْر ِ
ـك مِ ثْ َقــا َل َح َّبـ ٍـة مِ ـ ْن َخـ ْر َد ٍل َفتَ ُكـ ْن فِ ــى َ
صخْ ـ َرةٍ أَ ْو فِ ــى َّ
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َ
ـك إ َِّن َذ ِلـ َ
صابَـ َ
الصـ َـاةَ َوأْ ُمـ ْر ب ْ
ِال َ ْعـ ُر ِ
ـك
اص ِبـ ْر َعلَــى َمــا أَ َ
اهلل لَ ِط ٌيــف َخبِيـ ٌر ( )16يَــا بُنَــى أَقِ ـ ِـم َّ
وف َوانْـ َه َعــنِ ْالُنْ َكـ ِـر َو ْ
َ
ـاس َو َل َ ْ
ـور
ـب ُك َّل ُمخْ تَـ ٍ
ـش فِ ــى ْالَ ْر ِ
تـ ِ
مِ ـ ْن َعـز ِْم ْالُ ُمــورِ (َ )17و َل ت َُص ِّعـ ْر َخـ َّـد َك لِل َّنـ ِ
ـال فَخُ ـ ٍ
ض َم َر ًحــا إ َِّن اهلل َل يُ ِحـ ُّ
ص ْو ِتـ َ
(َ )18وا ْق ِص ـ ْد فِ ــى َم ْش ـي َ
ص ـ ْو ُت ْ َ
ِك َو ْ
ص ـ َو ِ
المِ يـ ِـر (.(((﴾ )19
اغ ُ
ضـ ْ
ات لَ َ
ـض مِ ـ ْن َ
ـك إ َِّن أَنْ َك ـ َر ْالَ ْ
وقـول الرسـول  البـن عبـاس ﴿ :يـا غلام ،إنـى معلمـك كلمـات :احفـظ اهلل يحفظـك ،احفـظ اهلل جتـده
جتاهـك ،تعـ َّرف إلـى اهلل فـى الرخـاء يعرفـك فـى الشـدة ،إذا سـألت فاسـأل اهلل ،وإذا اسـتعنت فاسـتعن باهللَ ،ج َّف
القلـم مبـا أنـت الق ،فلـو جهـدت اخلليقـة علـى أن يضـروك لـم يضروك إال بشـيء كتبه اهلل عليك ،فإن اسـتطعت أن
تعمـل هلل بالرضـا مـع اليقين فافعـل ،فـإن لـم تسـتطع فـإن فـى الصبـر علـى مـا تكـره خيـرا كثيـرا ﴾(((.

8

راقب وال تعاقب:

قــم بفعــل املراقبــة طيلــة الوقــت ،وال تقــم بفعــل املعاقبــة علــى الــدوام ،فاإلفــراط فــى العقــاب يدفــع الطفــل إلــى
تبنــى الســلوكيات التــى يعاقــب عليهــا ،ويجعلــه يتحــن الفرصــة ملمارســة هــذا الفعــل عنــد عــدم وجــودك ،ال
تتوقــف عــن املراقبــة ،وضــع خطــة رشــيدة ألســاليب العقــاب التــى ميكــن أن تقــوم بهــا وفــق ســن الطفــل وقدراتــه
اإلدراكيــة وحجــم الفعــل الــذى يســتحق اللــوم عليــه ،وتذكــر أنــه ال ميكــن معاجلــة العنــف بعنــف مضــاد ،يقــول
الرســول  ﴿ :إن الرفــق ال يكــون فــى شــيء إال زانــه ومــا نــزع مــن شــيء إال شــانه ﴾((( ويقــول أيضـاً  -صلــوات
اهلل وســامه عليــه ﴿ :إن اهلل إذا أحــب أهــل بيــت أدخــل عليهــم الرفــق ﴾(((.
الدولــة واملجتمــع واألســرة مســئولون أمــام اهلل تعالــى عــن رعايــة األطفــال وحمايتهــم مــن مخاطــر ســوء
اســتخدام وســائل االتصــال احلديثــة قــال رســول اهلل   ﴿ :كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه ﴾.
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سورة لقمان  -اآليات .19-13
أخرجــه الترمــذى فــى ســننه  :كتــاب صفــة القيامــة -بــاب رقــم 59 :ج 4ص 167ح20016بســنده عــن ابــن عبــاس ،وقــال :أبــو عيســى حســن
صحيح.
أخرجه مسلم فى صحيحه  -كتاب  :البر – باب :فضل الرفق  2004/4ح 2594بسنده عن عائشة.
أخرجه اإلمام أحمد فى مسنده  488/40ح 24427بسنده عن عائشة طبعة الرسالة.
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الرســـائل
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رسائل المقدمة
1 .1الطفــل هبــة مــن اهلل ع ـ ّز وجــلّ  .وقــد نظمــت
النصــوص الشــرعية حقوقــه مــن حلظــة خلقــه
فــى رحــم أمــه حتــى بلوغــه ســن الشــباب وأعلــت
مصلحتــه لينمــو وينشــأ علــى أســاس مــن
الرحمــة واملــودة والرعايــة.

السـما َو ِات َو ْ َ
ال ْر ِض
قـال اهلل تعالـىِ َّ ِ ﴿ :
ل ُم ُلْـك َّ َ
َي ْخ ُلقُ َما َي َش ُاء َي َه ُب ِل َ ْن َي َش ُاء ِإن ًَاثا َو َي َه ُب ِل َ ْن َي َش ُاء
الذُّ ُكـو َر ( )49أَ ْو ُي َز ِّو ُج ُ ْهـم ُذ ْك َرانًـا َو ِإن ًَاثـا َو َي ْج َع ُـل َم ْـن
يمـا ِإنَّـهُ َع ِلي ٌـم َق ِدي ٌـر (.)١(﴾ )50
ـاء َع ِق ً
َي َش ُ

2 .2العنــف ضــد األطفــال يشــمل كل فعــل مــن
األفعــال التــى تؤثــر ســلبا علــى الفــرص
احلياتيــة للطفــل أو متــس جســمه أو نفســيته
بالضــرر وهــو محــرم شــرع ًا.

قـال اهلل تعالـى َ .... ﴿ :م ْـن َقت ََـل َنفْ ًسـا ِب َغ ْي ِـر َنفْ ٍـس
أَ ْو َف َس ٍـاد ِف ْ َ
يعا َو َم ْن
َّاس َج ِم ً
ال ْر ِض َف َكأَ َّنَا َقت ََل الن َ
يعـا.)٢(﴾ )32( ....
أَ ْح َي َ
َّـاس َج ِم ً
اهـا َف َكأَ َّنَـا أَ ْح َيـا الن َ
قال رسول اهلل  ﴿ :ال ضرر وال ضرار ﴾(.)٣
وقـال رسـول اهلل  ﴿ :املسـلم مـن سـلم املسـلمون
مـن لسـانه ويـده ،واملؤمـن مـن أمنـه النـاس علـى
دمائهـم وأعراضهـم ﴾(.)٤
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سورة الشورى – اآليتان 50-49
سورة املائدة – من اآلية .32
أخرجه ابن ماجه فى سننه – كتاب األحكام – باب :من بنى فى حقه ما يضر بجاره  784/2ح  2340عن عبادة بن الصامت.
أخرجــه البخــارى فــى صحيحــه –  كتــاب اإلميــان – بــاب :املســلم مــن ســلم املســلمون  من لســانه ويــده 44/1  ح  10عــن عبــد اهلل بــن عمــرو
بن العاص .
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3 .3األوالد زينــة احليــاة الدنيــا وقــرة لألعــن
ونعمــة عظيمــة تســتحق الشــكر .لــذا فــإن
األســرة والدولــة واملجتمــع عليهــم مســئولية
رعايتهــم وحمايتهــم مــن كافــة صــور العنــف.

4 .4علــى الدولــة أن توفــر كافــة اخلدمــات الالزمــة
لرعايــة األطفــال ومنوهــم وحســن نشــأتهم.

قـال اهلل تعالـى ﴿ :الْ َ ُ
ـال َوا ْل َبنُـونَ ِزي َن ُـة ْ َ
الد ْن َيا
ال َي ِاة ُّ
ـات خَ ْي ٌـر ِعنْـ َد َر ِّب َ
الص ِ َ
ال ُ
َوا ْل َب ِاق َي ُ
ـك َث َوا ًبـا َوخَ ْي ٌـر
ـات َّ
()٥
أَ َم ًلا (. ﴾ )46
وقـال أيضـاَ ﴿ :وال َِّذيـنَ َيقُ و ُلـو َن َر َّب َنـا َه ْـب َل َنـا ِم ْـن
اما
اج َع ْلنَا ِلل ُْمت َِّق َ
ني ِإ َم ً
أَ ْز َو ِ
اج َنـا َو ُذ ِّر َّي ِات َنـا ُق َّـر َة أَ ْع ُ ٍين َو ْ
(.)٦(﴾ )74
وقــال الرســول  ﴿ :كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن
رعيتــه والرجــل راع فــى بيتــه ومســئول عــن رعيتــه
واملــرأة فــى بيتهــا راعيــة ومســئولة عــن رعيتهــا ﴾(.)٧

(((

 ٥سورة الكهف – اآلية .46
 ٦سورة الفرقان – اآلية .74
 ٧أخرجه البخارى فى صحيحه ،كتاب اجلمعة ،باب :اجلمعة فى القرى واملدن  249،248/1ح.893
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زواج األطفال والزواج القسرى

1
2
3
4
5
6

1 .1الــزواج مســئولية دينيــة واجتماعيــة تقتضــى
قــدرة واســتطاعة وموافقــة علــى القيــام
بأعبائهــا مــن قبــل الــزوج والزوجــة فــا يصــح
أن يكلــف بهــا األطفــال.

آم ُنــوا أَ ْو ُفــوا
قــال اهلل تعالــى َ ﴿ :يــا أَ ُّي َهــا ال َِّذيــنَ َ
ـود  ،)١(﴾ )1( ....وقــال رســول اهلل  :
ِبال ُْعقُ ـ ِ
﴿ ي ــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة
فليتــزوج.)٢(﴾ ....

2 .2الفتــاة الصغيــرة ال يصــح أن يكلفهــا وليهــا
بالــزواج ،ألنــه ال تكليــف مبــا ال يطــاق ،ومــا ورد
مــن األدلــة التــى متســك بهــا املجيــزون لــزواج
الصغيــرة مــن قبــل أبيهــا محكــوم بهــذا األصــل
الشــرعى العــام .

ال ُي َك ِّلـ ُـف ّ ُ
قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :
الل َنفْ س ـ ًا ِإ َّال ُو ْسـ ـ ـ َع َها
.)٣(﴾ )286(....
وقال رسول اهلل   ﴿ :ال ضرر وال ضرار ﴾(.)٤

3 .3إبــرام عقــد الــزواج قهـ ًـرا دون توافــر رضــا
ويقضــى
الزوجــة أمــر ال تقــره أحــكام الشــريعةُ ،
ببطالنــه .

وقال رسول اهلل   ﴿ :ال تنكح األمي (أي الثيب)
حتى تستأمر ،وال تنكح البكر حتى تستأذن ،قالوا:
يا رسول اهلل ،فكيف إذنها؟ قال :أن تسكت ﴾(.)٥

4 .4تعتمــد الشــريعة اإلســامية معيــار ًا ال يتغيــر
فــى حتديــد التوقيــت املالئــم للــزواج أال وهــو
إينــاس الرشــد .

َامــى َحتَّ ــى ِإ َذا َب َلغُ ــوا
قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :وا ْب َت ُلــوا ا ْل َيت َ
ال ِّن ـ َكا َح َفـ ِـإ ْن آن َْســتُ ْم ِمن ُْهـ ْـم ُر ْشـ ًـدا َفا ْد َف ُعــوا ِإ َل ْي ِهـ ْـم
()٦
أَ ْم َوا َل ُهـ ْـم ﴾ )6( ....

سورة املائدة – من اآلية .1
أخرجه البخارى – كتاب النكاح – باب :من استطاع الباءة فليتزوج فتح البارى  106/9رقم . 5065
سورة البقرة ،من اآلية .286
أخرجه ابن ماجه فى سننه – كتاب األحكام – باب  :من بنى فى حقه ما يضر بجاره  784/2ح  2341عن عن ابن عباس.
أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب النكاح – باب :ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاها  358/3ح ،5136بسنده عن أبى هريرة.
سورة النساء – من اآلية. 6  
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ختان اإلناث /التشويه التناسلى لإلناث
1 .1ال يوجــد أى ســبب طبــى خلتــان اإلنــاث بــل
إنــه يــؤدى إلــى الكثيــر مــن املشــكالت الصحيــة
التــى تؤثــر علــى الطفلــة فــى املــدى القريــب
والبعيــد.

آم ُنــوا ُخــذُ وا
قــال اهلل تعالــى َ ﴿ :يــا أَ ُّي َهــا ال َِّذيــنَ َ
ِحذْ َر ُكـ ْـم .)١(﴾ )71( ....
وقال رسول اهلل  ﴿ :ال ضرر وال ضرار ﴾(.)٢
قــال اهلل تعالــى َ .... ﴿ :و َل ُتلْقُ ــوا ِبأَ ْي ِد ُ
يكـ ْـم ِإ َلــى
الت َّْه ُل َكـ ِـة .)٣(﴾ )195( ....
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2 .2ختــان اإلنــاث غيــر جائــز شــرع ًا ،وال يصــح أن
يقــال إنــه مــن الســنة أو مــن خصــال الفطــرة .

خــا القــرآن الكــرمي مــن أى نــص يتعلــق بختــان
اإلنــاث ،أمــا األحاديــث النبويــة التــى يســتدل بهــا
علــى مشــروعيته فإنهــا ضعيفــة ومعلولــة.

3 .3ومــن أبــرز مظاهــر العنــف ضــد األنثــى اللجــوء
إلــى عــادة اخلتــان التــى قــد تســبب تشــوهات
كثيــرة جتــور علــى حــق املــرأة فــى االســتمتاع
بحياتهــا الزوجيــة فضــا عــن عــدم وجــود
مــا يفيــد أنــه مطلــوب علــى ســبيل الفــرض
والوجــوب ،ومــن هنــا كان اعتــداء علــى
خصوصيــة األنثــى وعصمــة بدنهــا الــذى حـ ّرم
اهلل كل مســاس ضـ ٍـار أو م ـؤ ٍْذ لــه.

قــال تعالــى َ .. ﴿ :و َل َت ْع َتـ ُـدوا ِإنَّ َّ َ
الل َل ُي ِحـ ُّـب
الْ ُ ْعت َِديــنَ (.)٤(﴾ )190

سورة النساء  -من اآلية . 71
أخرجه ابن ماجه فى سننه  -كتاب األحكام  -باب :من بنى فى حقه ما يضر بجاره  784/2ح  2341عن عن ابن عباس.
سورة البقرة  -من اآلية . 195
سورة البقرة  -من اآلية .  190
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التمييز بين األطفال
1 .1اإلســام يرســى مبــادىء العــدل واملســاواة
كأحــد األســس الهامــة للحيــاة اإلنســانية .كمــا
ال يقبــل التمييــز علــى أى أســاس كاللغــة أو
العــرق أو الديــن أو اجلنــس أو النــوع.
اللــون أو ِ

ـاس ِإ َّنــا خَ َل ْقن َُاكـ ْـم ِمـ ْـن
قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :يـ ـ ــا أَ ُّي َهــا ال َّنـ ُ
َذ َكـ ٍـر َو ُأ ْن َثــى َو َج َع ْلن َُاكـ ْـم ُش ُع ــو ًبا َو َق َب ِائـ َـل ِل َت َعا َر ُفــوا ِإنَّ
اهلل أَ ْتق ُ
َاكـ ْـم .)١(﴾ )13(....
أَكْ َر َم ُكـ ْـم ِع ْن ـ َد ِ

ُ 2 .2ي َح ـ ِّرم اإلســام التمييــز بــن األطفــال بســبب
اختــاف النــوع.

السـما َو ِات َو ْ َ
ال ْر ِض
قـال اهلل تعالـى ِ َّ ِ ﴿ :
ل ُم ُلْـك َّ َ
َي ْخ ُلقُ َما َي َش ُاء َي َه ُب ِل َ ْن َي َش ُاء ِإن ًَاثا َو َي َه ُب ِل َ ْن َي َش ُاء
الذُّ ُكـو َر ( )49أَ ْو ُي َز ِّو ُج ُ ْهـم ُذ ْك َرانًـا َو ِإن ًَاثـا َو َي ْج َع ُـل َم ْـن
يمـا ِإنَّـهُ َع ِلي ٌـم َق ِدي ٌـر (.)٣(﴾ )50
ـاء َع ِق ً
َي َش ُ

3 .3دعــا اإلســام إلــى االهتمــام برعايــة البنــات،
وكفــل لهــن حقوقهــن فــى الرعايــة األســرية
والصحيــة واالقتصاديــة ومــن يغــن حقهــن
فهــو آثــم.

قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :و ِإ َذا ُب ِّش ـ َر أَ َح ُد ُهـ ْـم ِب ْ ُ
ال ْن َثــى َظـ َّـل
َو ْج ُهــهُ ُم ْس ـ َو ًّدا َو ُه ـ َو َك ِظيـ ٌـم (َ )58ي َت ـ َوا َرى ِمــنَ ا ْل َق ـ ْو ِم
ـون أَ ْم َي ُد ُّســهُ
ي ِسـ ُـكهُ َع َلــى ُهـ ٍ
ِمـ ْـن ُســوءِ َمــا ُب ِّش ـ َر ِبـ ِـه أَ ُ ْ
()٥
ِف التُّ ـَـر ِاب أَ َل َســا َء َمــا َي ْح ُك ُمــو َن (﴾ )59

قـال رسـول اهلل   ﴿ :يـا أيهـا النـاس إن ربكـم
واحد ،وإن أباكم واحد  ،كلكم آلدم  ،وآدم من تراب،
أكرمكم عند اهلل أتقاكم ،ليس لعربى على عجمى،
وال لعجمـى علـى عربـى فضـل إال بالتقـوى﴾(.)٢

قال رسول اهلل  ﴿ :اتقوا اهلل واعدلوا بني
أوالدكم ﴾(.)٤
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وقــال رســول اهلل   ﴿ :مــن كانــت لــه أنثــى فلــم
يئدهــا ولــم يهنهــا ،ولــم يفضــل أوالده الذكــور عليهــا
أدخلــه اهلل اجلنــة ﴾(.)٦

سورة احلجرات  -من اآلية.13  
أخرجه أحمد فى مسنده ج 5ص  - 411ط دار الفكر.
سورة الشورى  -اآليتان .50 ،49
أخرجه مسلم فى  -كتاب الهبات   -باب :كراهة تفضيل بعض األوالد فى الهبة 3421-1242/3  عن النعمان بن بشير.
سورة النحل – اآليتان .59 ،58
أخرجه أبو داود فى سننه  -كتاب األدب – باب :فضل من عال يتيما  340 – 339/4ح  5146بسنده عن ابن عباس ط دار الريان.
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عمل األطفال
1 .1حـ َرم اإلســام اســتغالل األطفــال فــى األعمــال
الشــاقة أو اخلطيــرة أو التــى تنــال مــن
حقوقهــم املشــروعة.

قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :ل ُي َك ِّلـ ُـف اهلل َنفْ ًســا
ِإ َّل ُو ْس َعـ َــها  ،)١(﴾ )286( ....وقــال أيض ــا :
َ
﴿....ل َت ْظ ِل ُمو َن َو َل ُت ْظ َل ُمونَ(.)2(﴾ )279
وقــال رســول اهلل  ﴿ :ليــس منــا مــن لــم يرحــم
صغيرنــا ﴾(.)3
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2 .2تكليــف األطفــال ببعــض األعمــال اليســيرة
التــى تكســبهم املهــارات احلياتيــة أمــر نافــع
بشــرط أن ال تشــق عليهــم أو حترمهــم مــن
حقوقهــم.

قــال اخلليفــة عثمــان بــن عفــان ـ رضــى اهلل عنــه:
﴿ .......ال تكلفــوا الصغيــر الكســب ،فإنــه إذا لــم
يجــد ســرق ،وعفّ ــوا إذ أعفكــم اهلل ،وعليكــم مــن
املطاعــم مبــا طــاب منهــا ﴾(.)4

3 .3مــن واجــب الدولــة مســاعدة األســر األكثــر
احتياجــا لتحمــى أطفالهــم مــن الدفــع بهــم
ً
إلــى العمــل وحرمانهــم مــن التعليــم.

قــال الرســول  ﴿ :كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن
رعيتــه والرجــل راع فــى بيتــه ومســئول عــن رعيتــه
واملــرأة فــى بيتهــا راعيــة ومســئولة عــن رعيتهــا ﴾(.)5

سورة البقرة  -من اآلية .286
سورة البقرة  -من اآلية .279
رواه الترمذى – كتاب البر – باب :ما جاء فى رحمة الصبيان.1920 -322/4 ،
أخرجه مالك فى املوطأ – كتاب االستئذان – باب :األمر بالرفق باململوك  981/2ح 42ط عيسى احللبى.
أخرجه البخارى فى صحيحه ،كتاب اجلمعة ،باب :اجلمعة فى القرى واملدن  249،248/1ح.893
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اإلساءة الجنسية لألطفال
1 .1اإلســاءة اجلنســية لألطفــال مــن الفواحــش
التــى حرمهــا اإلســام ورتــب عليهــا عقوبــات
شــديدة.

2 .2ح ـذَر اإلســام مــن انشــغال اآلبــاء واألمهــات
عــن أطفالهــم ،ملــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن
تعرضهــم لإلســاءة اجلنســية.

احـ َ
ـش َمــا َظ َهـ َر
قــال اهلل تعالــى َ ﴿ :و َل َت ْق َر ُبــوا ا ْل َف َو ِ
ِم ْن َهــا َو َمــا َب َطــنَ .)١(﴾ )151( ....
اح َشـ ًـة
وقــال أيض ـ ًاَ ﴿ :و َل َت ْق َر ُبــوا ال ِّز َنــا ِإ َّنــهُ َكانَ َف ِ
َو َســا َء َسـ ِـب ً
يل(.)٢(﴾ )32
آمنُوا ُقوا أَ ْنفُ َس ُك ْم
قال اهلل تعالىَ ﴿ :يا أَ ُّي َها ال َِّذينَ َ
َوأَ ْه ِل ُ
ال َجا َرةُ.)٣(﴾ )6(.....
يك ْم نَا ًرا َو ُق ُ
َّاس َو ْ ِ
ود َها الن ُ
وقال رسول اهلل ﴿ :كفى باملرء إثم ًا أن يضيع من
يقوت﴾(.)٤
وقال أيض ًا ﴿ :أكرموا أبناءكم وأحسنوا أدبهم﴾(.)٥

3 .3حــث اإلســام علــى مــلء أوقــات فــراغ الشــباب
واملراهقــن مبــا يفيدهــم ويحميهــم مــن
الســلوكيات الضــارة.
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قــال رســول اهلل  ﴿ :نعمتــان مغبــون فيهمــا كثيــر
مــن النــاس ،الصحــة والفــراغ ﴾(.)٦
وقــال أيض ـ ًا ﴿ :ال تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة
حتــى يســأل عــن أربــع  :عــن عمــره فيــم أفنــاه وعــن
شــبابه فيــم أبــاه وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيــم
أنفقــه وعــن علمــه مــاذا عمــل بــه ﴾(.)٧

سورة األنعام – من اآلية .151
سورة اإلسراء – اآلية .32
سورة التحرمي –  من اآلية . 6
سنن أبى داود ،فى كتاب الزكاة – باب :صلة الرحم ،ج 2ص 132رقم .1692
ابن ماجه فى سننه  -كتاب األدب – باب :بر الوالد واإلحسان إلى البنات 2211/2ح  3671عن أنس رضى اهلل عنه.
أخرجه البخارى فى صحيحه  -كتاب الرقاق -باب :ما جاء فى الصحة والفراغ وال عيش إال عيش اآلخرة  177/4 ،حديث .6412
أخرجه أبو يعلى فى مسنده  351/13ح  7434عن أبى بررذة وقال محققه :اسناده حسن.
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غياب المظلة األسرية وأطفـال الشـوارع
1 .1حــق الطفــل فــى الرعايــة األســرية يكفلــه
الشــرع احلكيــم ويقــره الطبــع الســليم.

قــال الرســول  ﴿ :كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن
رعيتــه والرجــل راع فــى بيتــه ومســئول عــن رعيتــه
واملــرأة فــى بيتهــا راعيــة ومســئولة عــن رعيتهــا﴾(.)١

2 .2دعــا اإلســام إلــى كفالــة اليتيــم ،والعنايــة بــه
حتــى يتربــى تربيــة ســليمة وحتــى ال يشــعره
باحلرمــان النفســى والبدنــى.

قال تعالىَ ﴿ :فأَ َّما ا ْل َي ِتي َم َف َل َت ْق َه ْر(.)2(﴾ )9

3 .3لفاقــدى الرعايــة األســرية حــق علــى املجتمــع
والدولــة ُيوجــب إقامــة مشــروعات تكفــل لهــم
حيــاة آمنــة كرميــة.
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وقـال رسـول اهلل   ﴿ :أنـا وكافـل اليتيـم كهاتين
فى اجلنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ﴾(.)3
التَّقـ َوى
قــال اهلل تعالــىَ ... ﴿ :و َت َعا َو ُنــوا َع َلــى ال ِْبـ ِّر َو ْ
الثْ ـ ـ ـ ـ ِـم َوال ُْعـ ـ ـ ْـد َو ِان .)4(﴾ )2(...
َو َل َت َعا َو ُنــوا َع َلــى ْ ِ
َامــى ُقــلْ
وقــال تعالــىَ ﴿ :و َي ْس ـأَ ُلون ََك َعـ ِـن ا ْل َيت َ
وهـ ْـم َف ِإ ْخ َوان ُُكـ ْـم َواهلل
ِإ ْصـ َـا ٌح َل ُهـ ْـم خَ ْيـ ٌـر َو ِإ ْن تُخَ ِال ُط ُ
َي ْع َلـ ُـم الْ ُفْ ِسـ َد ِمــنَ الْ ُ ْص ِلـ ِـح َو َلـ ْو شَ ــا َء اهلل َ َ
ل ْع َنت َُكـ ْـم ِإنَّ
َ
اهلل َع ِز ٌيــز َح ِكيـ ٌـم (.)5(﴾ )220

أخرجه البخارى فى صحيحه ،كتاب اجلمعة ،باب  :اجلمعة فى القرى واملدن 249،248/1ح.893
سورة الضحى – اآلية .9
أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب الشهادات – باب  :الشهادة على األنساب والرضاع  159/2ح2645
سورة املائدة – من اآلية .2
سورة البقرة –  من اآلية .220
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العنف فى األسرة ضد األطفال
1 .1يحــث اإلســام اآلبــاء واألمهــات علــى رعايــة
األطفــال واالهتمــام بهــم وأن يكونــوا قــدوة
حســنة لهــم.

قــال رســول اهلل  ﴿ :كفــى باملــرء إثم ـ ًا أن يضيــع
مــن يقــوت ﴾(. )١

2 .2يحــرم اإلســام العنــف اجلســدى أو اللفظــى أو
النفســى كوســيلة لتربيــة األطفــال.

ق ــال اهلل تعال ــىَ ﴿ :و ِإ َذا املَـ ـ ْو ُءو َد ُة ُس ـ ِـئ َل ْت (ِ )8بـ ـأَ ِّي
َذ ْن ـ ٍـب ُق ِت َل ـ ْـت (. )٢(﴾ )9
وقــال الرســول  ﴿ :كل املســلم علــى املســلم حــرام
دمــه ومالــه وعرضــه ﴾(.)٣
وق ــال أيض ــا  لعائش ــة  -رض ــى اهلل عنه ــا:
﴿ ي ــا عائش ــة إن اهلل رفي ــق يح ــب الرف ــق ويعط ــى
عل ــى الرف ــق م ــا ال يعط ــى عل ــى العن ــف ﴾(.)٤
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سنن أبى داود ،فى كتاب الزكاة   -باب :صلة الرحم ،ج 2ص 132رقم .1692
سورة التكوير   -اآليتان .9،8
صحيح مسلم  -كتاب البر  -باب :حترمي املسلم ج 4ص.1986
أخرجه اإلمام مسلم فى صحيحه  -كتاب البر والصلة واآلداب  -باب :فضل الرفق ج 16ص 146شرح النووى.
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العنف فى المدارس والمؤسسات التربوية
1 .1املدرســة مؤسســة تربويــة مهمــة تقــوم بتنشــئة
األطفــال فواجبهــا أن تؤســس لقيــم التســامح
واحملبــة واحتــرام اآلخــر ونبــذ التعصــب
والعنــف.
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الر ْح َمنُ ،
الر ِ
اح ُمو َن َي ْر َح ُم ُه ُم َّ
وقال أيض ًا َّ ﴿ :
()٢
ا ْر َح ُموا َم ْن ِف َ
الس َماءِ ﴾ .
األ ْر ِض َي ْر َح ْم ُك ْم َم ْن ِف َّ

2 .2علــى املعلــم االلتــزام بالســلوك احلميــد حتــى
يكــون قــدوة لتالميــذه مــع اجتنــاب العنــف
والتــزام جانــب الرحمــة والشــفقة.

قال رسول اهلل  ﴿ :يا عائشة :إن الرفق ال يكون
فى شــئ إال زانه وال ينزع من شــئ إال شــانه﴾(.)3

3 .3املشــاركة فــى األنشــطة اجلماعيــة الهادفــة
تســهم فــى القضــاء علــى العنــف املدرســى لــذا
وجــب حســن إختيــار الرفــاق واألصدقــاء.

قـال اهلل تعالـىَ .... ﴿ :و َت َعا َونُـوا َع َلـى ال ِْبـ ِّر َوالت َّْقـ َوى
الثْ ِـم َوال ُْعـ ـ ْـد َو ِان.)4(﴾ )2( ....
َو َل َت َعا َونُـوا َع َلـى ْ ِ

4 .4مــن األســاليب التربويــة ملواجهــة العنــف
املدرســى اكتشــاف امليــول العدوانيــة مبكــرا
و عال جهــا .

1
2

س ِمنَّا َم ْن َل ْم َي ْر َح ْم
قال رسول اهلل َ ﴿ :ل ْي َ
َص ِغي َرنَا .)١(﴾ .........

وقــال رســول اهلل  ﴿ :املــرء علــى ديــن خليلــه
فلينظــر أحدكــم مــن يخالــل ﴾(.)5
آم ُنــوا ُخــذُ وا
قــال اهلل تعالــى َ ﴿ :يــا أَ ُّي َهــا ال َِّذيــنَ َ
()6
ِحذْ َر ُكـ ْـم ﴾ )71( ....
آمنُوا ُقوا أَ ْنفُ َس ُك ْم
وقال أيض ًا َ ﴿ :يا أَ ُّي َها ال َِّذينَ َ
()7
َوأَ ْه ِل ُ
ال َجا َرةُ﴾ )6( ......
يك ْم نَا ًرا َو ُق ُ
َّاس َو ْ ِ
ود َها الن ُ

رواه الترمذى – كتاب البر– باب :ما جاء فى رحمة الصبيان.1920 -322/4 ،
أخرجــه الترمــذى فــى ســننه  -كتــاب البــر  -بــاب مــا جــاء فــى رحمــة املســلمني  323-322/4ح  1924عــن ابــن عمــر وقــال الترمــذى حديــث
حسن صحيح.
أخرجه مسلم فى صحيحه -كتاب البر والصلة واآلداب  ،ج 16ص 146شرح النووى على مسلم – باب :فضل الرفق  2004/4ح.2594
سورة املائدة – من اآلية .2
أخرجه الترمذى فى سننه  -كتاب الزهد ،باب :رقم  45ج 4ص 589ح ، 2378وقال الترمذى :حسن صحيح.
سورة النساء  -من اآلية . 71
سورة التحرمي   -من اآلية . 6
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استغالل األطفال فى النزاعات المسلحة وغيرها
1 .1يحــرم اإلســام التعــرض لألطفــال
أو النســاء أو الشــيوخ أو الضعفــاء أثنــاء
احلــروب أو كافــة صــور النزاعــات املســلحة
وغير هــا.

« عــن ابــن عمــر  -رضــى اهلل عنهمــا -قــال :قــال
رســول اهلل   ﴿ :انطلقوا باســم اهلل ،وباهلل وعلى
ملــة رســول اهلل ،وال تقتلــوا شــيخ ًا فاني ـ ًا وال طف ـ ًا
صغيــر ًا وال امــرأة ﴾(. )١

2 .2مينــع اإلســام جتنيــد األطفــال فــى احلــروب
وكافــة صــور النزاعــات املســلحة.

قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :ل ُي َك ِّلـ ُـف َّ ُ
الل َنفْ ًســا ِإ َّل ُو ْس َع ـ ـ َها
.)٢(﴾ )286( ....
عــن ابــن عمــر -رضــى اهلل عنهمــا  -قــال:
﴿ عرضــت علــى رســول اهلل  يــوم أحــد وأنــا ابــن
أربــع عشــرة ســنة  -أى ليشــارك فــى القتــال – فلــم
يجزنــى ﴾(.)٣

 1أخرجه أبو داود فى سننه – كتاب اجلهاد 39 – 38/3  ح  2614عن أنس بن مالك.
 2سورة البقرة  -من اآلية .286
 3أخرجه البخارى فى صحيحه – كتاب الشهادات – باب :بلوغ الصبيان وشهادتهم  168/2ح  264عن ابن عمر رضى اهلل عنهما.
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االتجار باألطفال
 1 .االجتــار باألطفــال نــوع مــن اإلفســاد فــى
األرض ،ألنــه يجعــل اإلنســان الــذى كرمــه اهلل
نوعــا مــن األشــياء التــى تبــاع وتشــترى .

َاهـ ْـم
قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :و َل َقـ ْـد َك َّر ْم َنــا َب ِنــي آ َد َم َو َح َم ْلن ُ
َاهـ ْـم ِمــنَ َّ
َاه ْم
الط ِّي َب ِات َو َف َّض ْلن ُ
ِف ا ْل َبـ ِّر َوا ْل َب ْحـ ِـر َو َرزَقْ ن ُ
مـ ْـن خَ َل ْق َنــا َتفْ ِضيـ ًـا (.)١(﴾ )70
َع َلــى َك ِثيـ ٍـر ِ َّ
َســا َد ِف ْ َ
ال ْر ِض ِإنَّ
وقــال أيض ـ ًا َ .... ﴿ :و َل َت ْبـ ِـغ ا ْلف َ
َ
حــب الْ ُفْ ِ ِســدينَ (.)٢(﴾ )77
اهلل َل ُي ِ ُّ
وق ــال رس ــول اهلل  ﴿ :ثالث ــة أن ــا خصمه ــم ي ــوم
القيام ــة ،منه ــم رج ــل أعط ــى ب ــى ث ــم غ ــدر ،ورج ــل
ب ــاع ح ــر ًا وأكل ثمن ــه ،ورج ــل اس ــتأجر أجي ــر ًا
فاس ــتوفى من ــه ول ــم يعط ــه أج ــره ﴾(.)٣

2 .2معاجلــة ظاهــرة االجتــار باألطفــال تقتضــى -
بجانــب السياســة العقابيــة الزاجــرة ملرتكبيهــا
 تعاونــا بــن الــدول واملجتمعــات فــى القضــاءعليهــا.

التَّق ـ َوى
قــال اهلل تعالــىَ ....﴿ :و َت َعا َو ُنــوا َع َلــى ال ِْب ـ ِّر َو ْ
الثْ ـ ِـم َوال ُْع ـ ْـد َو ِان.)٤(﴾ )2(....
َو َل َت َعا َو ُنــوا َع َلــى ْ ِ
وقــال الرســول  ﴿ :كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن
رعيتــه ﴾(.)٥
وقــال أيض ـ ًا   ﴿ :إن اهلل ســائل كل راع عمــا
اســترعاه حفــظ أم ضيــع حتــى يســأل الرجــل عــن
أهــل بيتــه ﴾(.)٦

1
2
3
4
5
6

سورة اإلسراء  -آية .70
سورة القصص  -من اآلية .77
كتاب صحيح البخارى  -كتاب البيوع  -باب :إثم من باع حراً.
سورة املائدة  -من اآلية .2
أخرجه البخارى فى صحيحه ،كتاب اجلمعة ،باب :اجلمعة فى القرى واملدن 249،248/1ح.893
أخرجه ابن حبان فى صحيحه ،باب :فى اخلالفة واإلمارة  344/10ح .4492ورواه الترمذى  208/4رقم 1705
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العنف الموجه ضد األطفال من خالل التليفزيون واإلنترنت
1 .1اآلبــاء واألمهــات مســئولون أمــام اهلل تعالــى
عــن رعايــة أوالدهــم وحمايتهــم مــن كافــة
املخاطــر ،ومــن أهمهــا مخاطــر ســوء اســتخدام
وســائل االتصــال احلديثــة .

قــال رســول اهلل   ﴿ :إن اهلل ســائل كل راع عمــا
اســترعاه حفــظ أم ضيــع حتــى يســأل الرجــل عــن
أهــل بيتــه ﴾(.)١

2 .2يجــب علــى اآلبــاء واألمهــات توجيــه أوالدهم ملا
يشــاهدون ممــا تصــح مشــاهدته ،ومناقشــتهم
فيمــا يســتحق املناقشــة.

آم ُنــوا ُقــوا
قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :يــا أَ ُّي َهــا ال َِّذيــنَ َ
أَ ْنفُ َسك ُـ ْـم َوأَ ْه ِل ُ
ال َج ــا َر ُة
يكـ ْـم َنــا ًرا َو ُق ُ
ـاس َو ْ ِ
ود َهــا ال َّنـ ُ
()٢
﴾ )6( ....

 1رواه الترمذى  208/4رقم . 1705
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