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 حقوق اإلنسان
 ةن كلية اآلداب، قسم اللغة العربيم املستوى األوللطالب 

 أ.م.د. حسان األنباري

 

 الطفولة حق

فحق الطفولة ، مل يهتم فكر وال نظام حبقوق الطفل كاهتمام اإلسالم

 حبسن ؛ وذلك يولد أن قبل بل شائع، هو كما والدته حني من يبدأ ال عندنا

 َوَأْنِكُحوا األَأكأَفاَء َواْنِكُحوا ِلُنَطِفُكْم، َتَخيَُّروا: )النيب قال حني الزوجة اختيار

  لتكون ُأّمًا حقيقية قادرة على القيام بواجبات طفلها.( ِإَلْيِهْم

 الذي ما: عندهم هذا السؤالفلنا  الطفولةحبقوق  املتشدقونا أولئك أّم

أتراكم حللتم  ؟قوارع الطرقات ومزابل القمامة أطفالكم املشردون يف جتاه وهفعلتم

 ووضعتموه الطفل أخذمت عرجاء؟ لوَلعاجلتموها حب م أنكمأ جذرها، من املشكلة

 األب حنان الطفل هذا يريد أال! ماذا؟ ثم..  االجتماعية الرعاية دور أرقى يف

لعرفتم تقصريكم بل  تعامل اإلسالم مع الطفولةلكنكم لو نظرمت كيفية  وإالم؟

 جرمكم إزاء الطفولة وحقوقها.

كيال ل ؛الزنا ومجيع مقدماته أو حتى االقرتاب منه َمرِّففي اإلسالم ُح

َنا ِإنَُّه  }:فقال تعاىل ،ويصبح األطفال مشردون ،ختتلط األنساب َوََل َتْقَرُبوا الزِّ
 َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيًًل {
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إمنا يثبت حقه وهو جنني يف  ،الطفولة ال يبدأ عندنا من حني والدة الطفل فحق

بطن أمه، ال بل قبل حتى الزواج؛ وهذا ظاهٌر يف أهمية اختيار الزوجة 

ورعايتهم واالهتمام بهم، أّما لتكون مؤهلة للحفاظ على أطفاهلا  الصاحلة؛

 حقوق الطفولة.الزوجة املهملة فال ميكنها القيام بدور األمومة وإيفاء 

ومل يقتصر االهتمام بالطفولة على األبناء الذين جاؤوا من أبوين 

شرعيني، بل جعل هذا احلق شاماًل لكل طفل ولو مل يعرف له أصل؛ ألّن الطفل 

 ُعرف يف بريٌء ال ذنب له يف تقصري البالغني، فاهتم اإلسالم باللقطاء، واللقيط

أو فرارًا من تهمة  _الفقر_)هو املولود الذي طرحه أهله خوفًا من العيلة الفقهاء:

 .الزنا(

، تقدم له الرعاية واالهتمام له عناية خاصة يف اإلسالم اللقيطوهذا 

يف الوقت  ، وقد خصص الفقهاء بابًا مستقاًل هلم أمسوه: )باب اللقيط(واملساعدة

اإلعالن العاملي حلقوق  الذي يتخلى فيه العامل عن الطفولة وحقوقها، حتى أّن

اإلنسان قد جاء بعبارة خمتصرة موجزة عن حقوق الطفل يف الفقرة الثانية من 

 ورعاية مساعدة يف احلق والطفولة لألمومة: )نصهااملادة اخلامسة والعشرين 

 والدتهم أكانت سواء االجتماعية ايةاحلم بنفس األطفال كل وينعم خاصتني،

 .(شرعية غري بطريقة أو شرعي رباط عن ناجتة

: مقااًل بعنوانهـ( 1418( لسنة)388نشرت صحيفة اإلصالح يف عددها)

وهذا مؤشر خطري على  )جتارة االطفال يف العامل تفوق جتارة املخدرات(

حيث أصبح األطفال سلعة رائجة عند  تدني حقوق الطفولة يف العامل،

 بهم. يتاجرونالعاملية  واملافيات العصابات
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على سبيل االستقصاء حقوق الطفولة من وجهة نظر اإلسالم  تعرضتولو اس

؛ ألّن دراستنا هنا بإجياز شديد وألجله عرضت املوضوع؛ لطال بي املقام

 .منهجية ال تقتضي اإلطالة، فحسيب منها ما ذكرت

وله الرضاع،  ،وله الرتبية والتعليم، وله احلضانة ،الطفل له الرمحةف  

ال إذ بطن أمه، وله العدل، وله االسم احلسن، وله النفقة، وله البقاء يف 

جيوز إسقاطه بأي حال من األحوال بعد مرور مائة وعشرين يومًا، وله حقوق 

 أخرى كثرية يف ظل اإلسالم الوارف.

 


