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  الطفل حماية ربانية ووضعية
مدير مجمع البان التربوي / المحامي احمد شعراني 

:  وبعد ، أمجعني وصحبو آلو وعلى اهلل عبد بن حممد ادلرسلني سيد اخللق أشرف على والسالم والصالة ، العادلني رب هلل احلمد

.   اإلنسان حقوق من يتجزأ ال جزء الطفل حقوق إن 

 تفضيال خلقنا مّمن كثير على وفّضلناهم الطيبات من ورزقناهم والبحر البر في وحملناهم آدم بني كّرمنا ولقد ﴿ : تعاىل قال قد

﴾   .

 عام بشكل واالنسان خاص بشكل وحيمي ويرعى يهتم من جند لن التكووالربوتو واالتفاقيات الدولية والشرعات القوانني يف فتشنا فهما

 بل فحسب إذلياً  حكماً  وليس ، فحسب مدنياً  نناماً  وليس ، فحسب قانوناً  ليس فاإلسالم ذلك يف ريب وال ؛ اإلسالمي كالتشريع

 ىو اخلالق فاهلل ورائها وما والغيبيات ادلادة يشمل ، والدنيا الدين يشمل ، واجلسد الروح يشمل ، كامل حياة ننام فهو كلو ذلك مجيع

 إىل اللبناين القانون من بدءاً  الوضعية القوانني على أطّلعنا فإذا ﴾الخبير اللطيف وهو خلق من يعلم أال ﴿: لو يصلح وما خلق مبن أعلم

 األساسية احلقوق أن لوجدنا( 1990 الطفل حقوق  واتفاقية 1989 اجلديدة صورتو يف الطفل حلقوق العادلي اإلعالن) الدولية االتفاقيات

:   وىلاأل والعصور التنزيل بدء منذ سالمياإل التشريع سطرىا وكلها"  الطفل ومحاية وواجبات حقوق تشمل الطفل عن ذكرت اليت

 كانا ولو معهما صلة على واحلفاظ والديو من الرعاية تلقي يف احلق ، وجنسية اسم على احلصول يف احلق ، احلياة يف احلق:  عددت حيث

.  مستقرة شرعية وظروف عائلية ومحاية ظروف يف  ينشأ بأن واحلق ، منفصلني

 للسن األدىن واحلد ، واالستشفاء الطبابة يف احلق ،  التعليم يف احلق ، واالستغالل التنكيل من حبمايتو احلق ، الرأي عن التعبري يف احلق

 كثرية وىي واالقتصادي واالجتماعي ادلادي استقاللو على واحلفاظ شخصيتو بتكوين ادلتعلقة احلقوق من كثري إىل  األطفال لعمل ادلقرر

 من ومحايتهم اإلباحية وادلواد البغاء يف واستغالذلم األطفال كبيع السيئة ادلستنقعات يف األطفال رمي خطورة من حتمي اليت احلقوق إىل

  .   ادلسلحة ادلنازعات

                                                           
 
االذفالٍح اٌسٌٍٚح ً٘ ٍِثاق زًٌٚ ٌحسز حمٛق اٌطفً اٌّسٍٔح ، اٌسٍاسٍح ، االلرصازٌح ٚاٌثمافٍح ٌٚطالة ذٕفٍص االذفالٍح ٌجٕح  - 

 . حمٛق اٌطفً اٌراتعح ٌألُِ اٌّرحسج اٌّىٛٔح ِٓ أعضاء ِٓ ِررٍف زٚي اٌعاٌُ 
 
ِٓ اذفالٍح حمٛق اٌطفً ذضّٕد ٘صٖ اٌحمٛق ِٓ ذسٍّح األٚالز ٚأحمٍرُٙ فً شٌه ٚتالً األِٛض    ئٌى  6فاٌّٛاز ِٓ  - 

 . األساسٍح اٌعائٍٍح 
 
اٌصي جعً اٌرعٍٍُ ِجأٍاً ٚئٌعاٍِاً فً اٌّطحٍح االترسائٍح األٌٚى حٍث ٔصد اٌّازج  6 / /998 ذاضٌد  686اٌمأْٛ ضلُ  - 

 . ٌُ ِجأً عٍى أْ اٌرعً 49
4
تشأْ اٌحس األزٔى ٌسٓ اسررساَ األطفاي اٌرً ألطذٙا اٌجّعٍح  64 ٚاٌرٛصٍح ضلُ  8  شوطخ اذفالٍح اٌعًّ اٌسٌٍٚح ضلُ  - 

ٚذٕص   00 /5/6ذاضٌد  400ٚاٌرً صّسق عٍٍٙا ٌثٕاْ تّٛجة اٌمأْٛ ضلُ   00 / /5اٌعٍِّٛح ٌألُِ اٌّرحسج تراضٌد 

ٌجٛظ ٚال أزٔى ِٓ ئٔٙاء اٌسضاسح اإلٌعاٍِح ظ أْ ٌىْٛ اٌحس األزٔى ٌٍسٓ اٌّمطض ٌعًّ األطفاي ٘صٖ االذفالٍح عى أٔٗ ال ٌجٛ

اٌصي عسي تعض اٌّٛاز ٚضفع  996 /6 5اٌٍثٕأً ضلُ ٚتاإلشاضج ئٌى اٌمأْٛ . فً أي حاي أْ ٌمً عٓ ذّس عشطج سٕح 

 . سٕح    اٌسٓ اٌمأٍٛٔح ِٓ سثع سٕٛاخ ئٌى 
5
ٚوصٌه تطٚذٛوٛي تٍع األطفاي  000 فً إٌّاظعاخ اٌّسٍحح اٌرً ذثثٙا اٌجّعٍح اٌعٍِّٛح فً أٌاض تطٚذٛوٛي االشرطان  - 

  . أٌاض  000 ٚاسرغالي األطفاي فً اٌثغاء ٚاٌّٛاز اإلتاحٍح 
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 وجوده لقب بل وجوده عند للطفل فقط ليس تقديسها بل احلياة حلفظ وتننيم وقانون وتشريع كرسالة اإلسالم لو وّجو ذكرت كما وىذا

 لكل ادلستقبلي ادلشروع بناء حلسن السليمة اخلطوات اختيار إىل الشارع َوّجو فقد ، الزواج حنو خطوة أي الرجل خيطو أن وقبل حىت

.   الًتبوية األسرية بالعملية القائم الشريك الزوجة اختيار حسن خالل من وذلك" األسرة" وىو إنسان

.   والنسب واجلمال واخلُُلق الدين أساس على يكون فاالختيار اجلوانب كل االختيار اىذ يف راعى لذلك الفطرة دين فاإلسالم

 ادلعايري تأمني عن يبحث أن للخاطب األفضل أن على الفقهاء أمجع وقد واجلمال والنسب ادلال حيفظ بالدين ألن أوذلا الدين ُجعل وإمنا

 غبت وإذا أطاعتك أمرهتا وإذا أسرتك إليها ننرت إذا اليت الدين بذات فاظفر ادلؤمنني بتقوى حبفنها ذلك بعد الباري وتكفل ؛ مجيعها

.   ومالك نفسها يف كحفنت عنها

 أن قبل بالطفل العناية تبدأ حيث واآلخرة الدنيا يف ويسعد النار من هبا ينجو اليت ىي إليها للوصول ادلتقي يسعى اليت الصاحلة فالًتبية

 مل ولد بينهما ىفقض رزقتنا ما الشيطان وَجنِّب الشيطان جنبنا اللهم ، اهلل بسم قال أىلو أتى إذا أحدكم أن لو"  أمو رحم إىل يدخل
" .   يضره

.    " يعقك أن قبل ولدك عققت"  العاق ولده يشكو الذي للوالد عنو اهلل رضي اخلطاب بن عمر يقل أمل

 الغذاء وتأمني الرحم يف وىو بو واالعتناء إسقاطو وحرمة حياتو على فاحلفاظ أمو رحم يف نطفة واجلنني تستمر الصاحلة والًتبية نعم

.   األم على أذى ذلك يشكل مل ولو كاملة تغذية الطفل لتغذية الفطر احلامل للمرأة باحأ حيث لو الكامل

 الطفل مصاحل إن حيث اإلسالمي للتشريع مطابقة( 2 م) 1999 ادلتحدة األمم عن الصادرة الدولية االتفاقية يف الطفل حقوق جاءت وقد

.   األول االعتبار ذلا يكون الفضلى

( .  الطالق) ﴾ حملهن يضعن حتى عليهن فأنفقوا حمل أوالت كن وإن ﴿ طُلقت أن رمحها يف وىو ألمو النفقة جتب كما

 والوالدات ﴿: الوالد على والنفقة كاملني حولني الرضاع لو ويكفل ، وُيسّمى رأسو شعر وحُيلق السابع يف ُتذبح عقيقة عنو يعق مث

.   ﴾ وكسوتهن رزقهن له المولود وعلى ﴿ ﴾ كاملين حولين أوالدهن يرضعن

 ثابت ادلرياث يف فحقو ، أنثى أو ذكراً  طفالً  أو جنيناً  كان سواء وحفنها التملك يف واالقتصادية ادلالية حقوقو بكامل تكفل ذلك وبعد

.   لو كذلك ثابت ملكيتو وصك

...  والضياع االحنراف إىل الطفل بشخصية تؤدي ليتا ادلؤثرات كل من واحلماية والطبابة التعليم يف حقوقو كامل حلماية إضافة

 ، أوالده أو زوجتو يف إىل الرجل يرفعها اللقمة الصدقة فأفضل ، عناية بكل اإلسالم أحاطها اليت النفسية الطفل مراعاة إىل نصل أن إىل
 إناااًا  يشاء لمن يهب ﴿ أنثى أو ذكر جنسو كان مهما فيو والرضا أمو عن ادلزعجات كل إبعاد خالل من للجنني النفسية والصحة

.   ﴾ الذكور يشاء لمن ويهب

                                                           
 
ذٍاض اسرسعى أٍِط اٌّإٍِٕٓ عّط ضضً هللا عٕٗ اٌٌٛس فماي ٌٗ ٌا أٍِط اٌّإٍِٕٓ أٌٍس ِٓ حك اٌٌٛس عٍى أتٍٗ أْ ٌحسٓ اخ - 

 " . ، فٛاٌسي ٌُ ٌفعً ِٓ شٌه شًء * أِٗ ٚاسّٗ ٚأْ ٌعٍّٗ اٌىراب

 . ِٓ لطأ اٌمطآْ ٚعًّ تّا فٍٗ أٌثس هللا ٚاٌسٌٗ ذاجاً ٌَٛ اٌمٍاِح َصٛؤٖ أحسٓ ِٓ ضٛء اٌمّط ٌسّى ذاج اٌٛلاض * 
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 فبعض) العاطفي االستقرار ذلم تؤمن ذلم اجلياشة العاطفة وإظهار األوالد تقبيل فمسألة " ألهله خيركم خيركم"  ذلا ادلريح اجلو وتأمني

 عندي إن"  أبناءه يقبل رآه عندما وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسول أحدىم قال حىت ويضعفو يوىنو الطفل تقبيل إن يعتربون األشداء

" .   يُرحم ال يَرحم ال من"  الودود احلبيب فأجابو قط منهم أحداً  أُقبل مل أبناء عشرة

 .  العاطفية شخصيتو لتكتمل حمببة بطريقة بيئتو يف الطفل حياة تننيم جاء ولقد

 


