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  المقدمة
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

_  `        M    b  a  :هللا رب العاملني، خلق اإلنسان وخصه بالتكرمي، فقال عز من قائلاحلمد 

  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d   c

  pL أفضل خلق اهللا أمجعني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،70:اإلسراء .  
له خليفة يف األرض يع خلقه؛ بأن جعخلق اهللا اإلنسان يف أحسن تقومي، وفضله على مج لقد  

أو  ،بني أبيض وأسود امرأة ورجل، بني، ومل يفرق يف هذا التكرمي بني طفل وكهل، وخصه بالتكرمي

فاإلسالم ينظر  ،M   `  _   b  a L ه وال حصر فجاء نص التكرمي ال قيد في ،عريب وأعجمي
أن مرحلة الطفولة من أهم مراحل ذلك ، األمل املرتقب، الذي يرجى ويطلب إىل الطفولة نظرة

، لذلك حرص إلنسان تتشكل تبعًا هلذه املرحلةاإلنسان، فأطفال اليوم هم رجال الغد، وشخصية ا
الشارع احلكيم؛ بأن خص الطفل مبجموعة من احلقوق منذ أن ينعقد نطفة يف بطن أمه، إىل أن 

ما والدين أو من ميثلهما عند فقدمهايستوي ويبلغ أشده، ومحّل ال مسؤولية رعاية الطفل  ،أو غيا
  .ومحايته ومتكينه من حياة كرمية

من هذه احلقوق، فأوصى  ى ومن يف حكمهممااليتو  اءاللقط طفالمل يستثن اإلسالم األو   
 أضيفيف إذا ؛ ألن مرحلة الطفولة موسومة بالضعف بشكل عام؛ فكمورعايته مومحايته مبكفالته

ألبوين؟؟ فالطفل حال كونه يف كنف أبويه فهو حتت مسؤوليتهما، أما إذا فقدمها اهلذا الضعف فقد 
، والطفل الفاقد ألبويه معرض أكثر من غريه إىل الظلم واحلرمان فإنه يفقد تلك احلماية و الرعاية

  .واالحتقار وضياع احلقوق، ملا عليه أمره من الضعف بفقد راعيه
   ُ وحياط بالرعاية  ،وتضاء له الشموع ،ل املولود بفرحة شديدةستقبل الطفففي األحوال العادية ي

حضن أمه وىف كنف أبيه، ويكرب يف جو من احلب والقبول، ويشعر باالنتماء ألسرته وعائلته،  يف
يستقبل الطفل باالمشئزاز والنفور، ويتم التخلص  ،، ولألسف يف حاالت أخرىاالنتماءويفخر بذلك 
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حد األرصفة، أو جبوار حاوية القمامات، أو على باب أحد املساجد منه فور والدته؛ بوضعه على أ
ُ أو املستشفيات، ويرتك لعدة ساعات بدون غذاء أو رعاية، يف ظر   عثر عليه وف جوية قاسية، حىت ي

 ٍ إىل  ،كثرية، من الشخص الذي عثر عليه، إىل قسم الشرطة  فيبدأ مشوار العناء؛ حيث تتناقله أياد
، وهكذا ال يذوق هذا الطفل املسكني والطفولة، مث إىل مؤسسات الرعايةاألمومة إىل مصاحل  ،احملاكم

أحيان أخرى  ن خطيئة أبويه بال ذنب جناه، ويفطعم االستقرار أو الراحة أو األمان، وهو يدفع مث
 رعاية وال مأوى، فيواجه نفس مصريميوت األبوان، أو أحدمها، فيجد الطفل الضعيف نفسه بال 

.                                                                                                                            الطفل اللقيط، ولكن يف هذه املرة بسبب املوت أو الفقر الذي حلق باألبوين
الدولية جاءت مراعية ذلك الضعف النفسي والبدين لدى األطفال؛  تفاقياتواالوالقوانني   

، وتكون هذه الرعاية مضاعفة إذا تعلق هم املاسة إىل رعاية ومحاية خاصةوهو ما يستدعي حاجت
  .لطفولة املسعفةاألمر با
جتاه، بسنه جمموعة من التشريعات منذ االستقالل إىل يومنا اجلزائري سار يف نفس اال قانونالو   

  .ملعاجلة مشاكل الطفولة املسعفة ،اهذ
  :إشكالية الموضوع

ً يف اجلزائر أو يف غريها من الدول، بسبب تضافر عدة    نظراً الرتفاع أرقام الطفولة املسعفة سواء
كانتشار الزنا والفواحش والبغاء، واحلروب والتقتيل والتهجري والتشريد، والفقر والتفكك   ،أسباب
ويف ظل توفر  ،إىل غري ذلك من األسباب ،واالستغالل السليب لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،األسري

عىن بالطفولة واليت ت ،من اتفاقيات وإعالنات وعهود ومواثيق، ترسانة من القوانني الدولية والداخلية
وجود انتهاكات حلقوق الطفولة هنا وهناك ويف نقاط خمتلفة من العامل، لذلك ، يسجل ومحاية حقوقها

قتصادية ونفسية اجتماعية وسياسية وا ،فإن التعرض هلذا املوضوع الذي تتجاذبه عدة ختصصات
وية حقوقية بطرح اوهو ما دفعنا لتناوله من ز  ،وتربوية وتشريعية، أصبح ضرورة يفرضها الواقع

  :ةالتالي تالتساؤال
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ا - إىل أي مدى ميكن لالتفاقيات والقوانني الدولية ضمان حقوق هذه الفئة ومحايتها والتكفل 
  ورعايتها ؟

  ؟اإلسالمية موضوع الطفولة املسعفةوكيف عاجلت الشريعة -
ا متيزت عنها؟ ،وهل وافقت الشريعة اإلسالمية القوانني الوضعية يف هذا املوضوع-   أم أ
  وما هي احللول اليت انتهجتها الدولة ملعاجلة هذه الظاهرة؟ ،وما هو واقع الطفولة املسعفة يف اجلزائر-

  :  أهمية الموضوع
ظاهرة فرضت نفسها يف الواقع، وهو ما يستوجب البحث  خيص تكمن أمهية املوضوع يف أنه  

بغية إجياد حلول جذرية هلا، مث أن هذه الظاهرة متعددة األبعاد، ال تقتصر  ،فيها من خمتلف جوانبها
تمع، خاصة عندما يشعر هؤالء األطفال   -السيما اللقطاء منهم-على األفراد، بل تتعدى إىل ا

تمع م منبوذون من طرف ا  اجتاهالذي كان سببًا يف إنتاجهم، فيتشكل لديهم شعور عدواين و  ،أ
تمع   . ا

فهم كغريهم جيب  ،غريهم وزرحيملوا  ال جيب أن فإن هؤالء األطفال ،من الناحية احلقوقية أما  
  .وقهم اإلنسانية كاملة غري منقوصةأن يتمتعوا حبق

ؤالء ض؛ حيث أن الدولة تنفق أموالً باهوللموضوع أمهية من الناحية االقتصادية   ة؛ للتكفل 
تمعاألطفال ورعايتهم حىت يبلغوا سن الرشد م  ،، وإذا مل يتوفر هلم اندماج حقيقي وسط ا فإ

ا ،سيصريون معول هدم   .وستنفق الدولة أمواالً أخرى ملكافحة اجلرائم واآلفات اليت قد يسببو
  :أهداف الموضوع

  :دف من خالل حبثنا هلذا املوضوع إىل  
  .إبراز أهم حقوق الطفولة املسعفة يف القوانني الداخلية والدولية -
  .إبراز حقوق الطفولة املسعفة يف الشريعة -
  .معرفة أوجه االتفاق واالختالف بني الشريعة والقانون -
  .الوقائية منها والعالجية للحد من ظاهرة الطفولة املسعفة ،حماولة التعرف على احللول الناجعة -
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  : أسباب اختيار الموضوع 
 :ما هو ذايت ومنها ما هو موضوعي منهاهناك أسباب متعددة دفعتنا الختيار هذا املوضوع،   

ً يف  ،األرقام املخيفة واملتزايدة يومًا بعد يومجراء هذا املوضوع،  ة لبحثبرغازدادت ال -  هذهسواء
ّ األخرى؛ فبعد أن كانت دور الطفولة املسعفة، تُ  الواليات أو ،)أدرار( الوالية على األصابع  عد

، وه   . شر مهم جداً على تفاقم الوضعمؤ  وأصبحت اليوم يف كل والية تقريبًا
تمع - ً   ،أمهية هذه الشرحية يف ا حبسب التعامل مع هذه الفئة  ،كرقم له وزنه قد يؤثر سلبًا أو إجيابا

  .يف مرحلة الطفولة وما بعدها
  .يف ضمان محاية حقوق هذه الفئة ،الوقوف على ما متيزت به الشريعة عن القوانني الدولية والوطنية -

  : طريقة العملج و المنه
لتتبع  ،فقد زاوجنا بني املنهج االستقرائي التحليلي ،استجابة ملقتضيات إشكالية املوضوع  

وحتليلها  شريعةملقارنتها مبا يقابلها يف الجزئيات املوضوع يف خمتلف املصادر واملراجع، واملنهج املقارن 
ً ما -للوصول إىل نتائج، وخالل هذا البحث حاولنا االلتزام    : ب - استطعنا إىل ذلك سبيال

  . اإلشارة إىل السورة ورقم اآلية يف منت البحث -
اخلوض يف مسائل  مع عدم - كلما أمكننا ذلك-اعتمادنا يف ختريج األحاديث على الصحيحني  -

  .احلكم على احلديث من حيث القوة والضعف
قيات الدولية املعنية بالطفولة من حاولنا املقارنة بني حقوق الطفولة املسعفة يف الشريعة واالتفا -

القانون كاملغرب وتونس ومصر مع الرتكيز على - جهة، والقوانني الداخلية لبعض البلدان العربية 
   .من جهة أخرى - اجلزائري

  .بعض املصطلحات الغامضة يف اهلامشحاولنا شرح -
  .مل نلتزم بالرتمجة ألي علم من األعالم-
  . ت واألحاديث واملصادر واملراجعلآلياذيلنا هذا البحث بفهرس -
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  :الصعوبات المعترضة طريق البحث
ا خماطر     ً مغامرة اخلوض يف هذا املوضوع، حتمل يف طيا ، اخللط بني ختصصات خمتلفة ابتداء

والفكرة يف البداية كانت متجهة إىل دراسة نظرية مشتملة على دراسة تطبيقية؛ للوصول إىل حلول 
  ،الطفولة املسعفة، لكن اصطدمت رغبتنا بعدم توفر معطيات كافية للدراسة امليدانيةتالمس واقع 

من طرف اجلهات الوصية على  -خاصة من جهة األرقام- بسبب إضفاء طابع السرية على املوضوع 
  :ولعل من الصعوبات اليت واجهتنا ،ة، فاقتصرنا على الدراسة النظريةهذه الفئ

  .    فروعه بني مواضيع القانون الدويل والداخلي والشريعة اإلسالميةوتناثر  ،شساعة املوضوع- 1
  .والسيما يف املوضوع حمل البحث ،صةقلة املصادر واملراجع املتخص- 2
عن املعطيات التفصيلية حول واقع الطفولة املسعفة يف  ،تكتم السلطات ذات العالقة باملوضوع- 3

  . وبالتايل عدم اإلحاطة باملوضوع من مجيع جوانبه ،يصعب إجراء دراسات ميدانية ،اجلزائر
  : الدراسات السابقة

ذا العنوان   -فيما اطلعنا عليه -خالل حبثنا هلذا املوضوع مل تقع أيدينا    على دراسة شاملة 
  :عدا دراستني

عمل فردي متثل يف حبث وجدناه على مستوى النظام الوطين للتوثيق اإللكرتوين، مسجل   – 1
الطفولة املسعفة بني الشريعة :" بعنوان" خنوش سعيد"دكتوراه مصادق عليها، للطالب  كرسالة

وتنقلنا إىل مكتبة األطروحات بكلية  ،" - دراسة حتليلية وصفية مقارنة -والقانون والواقع اجلزائري
ا مل تناقش بعد ،العلوم اإلسالمية جبامعة اجلزائر للبحث عنها   .لكن تبني لنا بعد التحقيق أ

عمل مجاعي أكادميي متثل يف امللتقى الوطين املنظم من طرف كلية أصول الدين جامعة األمري  - 2
األسباب "فة يف اجلزائر بعنوان الطفولة املسع 2013يناير  22-21يومي  ،عبد القادر بقسنطينة

  .االستفادة منها نتمكن من وبالتايل مل لكن أعمال هذا امللتقى مل تطبع ،"والعالج
معاجلتها  تراوحت ،بل هناك دراسات كثرية ،هذا ال يعين أن املوضوع مل يطرق بابه بعدلكن 

ومل جند حبثًا تناول املوضوع كدراسة مقارنة بني  ،بني القانونية واالجتماعية والنفسية والفقهية للموضوع
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ة واالجتماعية وهو ما صعب من مهمتنا يف التنقل بني املصادر الشرعية والقانوني ،القانون والشريعة
ً يف املواثيق الدولية أو يف القوانني الداخلية ،الستخراج حقوق هذه الفئة ومقارنتها بأحكام  ،سواء

  :الشريعة اإلسالمية، ومن هذه الدراسات اليت وقعت بني أيدينا
للدكتور محليل الصاحل استفدنا منها كثرياً،  ،"املركز القانوين للطفل املهمل" :رسالة دكتوراه بعنوان -

تعرض فيها الباحث للموضوع من زاوية قانونية حبتة، حيث حاول البحث عن حقوق الطفل املهمل 
  .نني الداخليةايف الصكوك الدولية واإلقليمية والقو 

تمع اجلزائري " :رسالة ماجستري بعنوان - بة دخينات للطال ،"وضعية األطفال غري الشرعيني يف ا
ا ومشاكلها ،تعرضت فيها الباحثة لوضعية األطفال غري الشرعيني كظاهرة اجتماعية خدجية،  ،أسبا

  . معتمدة على دراسة ميدانية ألحدى مؤسسات الرعاية يف والية باتنة
أحكام اللقيط يف الفقه اإلسالمي مقارنة بقانون األحوال الشخصية " :رسالة ماجستري بعنوان-

تعرض فيها ملختلف أحكام  ،معيلق للطالب وجيه عبد اهللا سليمان أبو ،"ه يف قطاع غزةاملعمول ب
ً اللقيط يف الفقه اإلسالمي مقارن   .بالقانون يف قطاع غزة ا

  :أهم المصادر والراجع 
ذات العالقة  تشكلت حلمة هذا البحث من مجلة النصوص القانونية والدولية والداخلية  

مع الرجوع إىل  ،يةجمموعة من الدراسات والبحوث وتقارير ملؤمترات دولباإلضافة إىل  باملوضوع،
للتعرف على بعض األحكام ذات الصلة مبوضوع  ،الكتب املعتمدة يف الفقه والدراسات املقارنة

  .البحث
  :خطة البحث

تضمن كل فصل مبحثني، تعرضنا يف الفصل  ،وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل فصلني  
ا الطفولة املسعفة فهومملاألول  ويف الفصل الثاين  ، مع اإلشارة لبعض املصطلحات املرادفة،وأهم أسبا
مع إجراء مقارنة ملختلف احلقوق بني الشريعة  ،احلقوق املادية واملعنوية للطفولة املسعفة تناولنا

   .اها جمموعة من النتائج والتوصياتوخلصنا إىل خامتة ضمن ،والقانون
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وما   ،فما كان من تقصري فمن أنفسنا والشيطان ،عي أننا استوفينا هذا البحث حقهويف األخري ال ند
 .    كان من خري فمن اهللا وما توفيقنا إال باهللا
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  مفهوم الطفولة المسعفة: المبحث األول
 أسباب ظهورها: المبحث الثاني 
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كان   ،حىت نتمكن من الوصول إىل مفهوم دقيق للطفل املسعف
ا  ريفها جمملة مث تع ،من الضروري جتزئة العبارة وتشريح مفردا

هذا باإلضافة إىل أن هناك عدة  ،ليتضح مفهومها العام
ُ  ،مرادفة هلذا املصطلحمصطلحات  ح وضّ رأينا من الضروري أن ن

اختيارنا هلذا  وأسباب ،مضامينها وعالقتها بالطفل املسعف
وقد اقتضى ذلك تقسيم هذا الفصل إىل  ،املصطلح دون غريه

 :مبحثني 
 مفهوم الطفولة املسعفة: حث األولاملب

  أسباب الطفولة املسعفة: ث الثايناملبح
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  .وبعض المصطلحات المرادفة مفهوم الطفولة المسعفة :المبحث األول
ز على حسب املنظور واإلطار املعاجل؛ فاملنظور الفردي يركّ  تعريفات الطفولة املسعفة تتعدد   

 ّ ا، الطفل وسن ا وخصائصها ومآال ه وأوضاعه وحقوقه، واملنظور االجتماعي يهتم بالظاهرة وأسبا
 ُ ، ومستقبل اجلرمية وأبعادها ومظامل هذه الفئة ،االحنراف واملمارساتعىن بدرجات واإلطار القانوين ي

 .واإلطار اجلغرايف يصور الظاهرة حبدودها اجلغرافية ويربطها مبكان وجودها وانتشارها
كما أن للطفل تعريفات متفاوتة، حيث تركز معظم التعريفات على البعد الزمين، الذي حيدد   

ايتها ملا يثريه  ،ما جعل هذه التعريفات تتعرض لعدة مظاهر من النقد هو؛ و بداية تلك املرحلة و
على األقل فيما يتعلق بنهاية  ،املنظور الزمين من صعوبات يف الوصول إىل صياغة تعريف جامع مانع

ّ  يالحظ هذه املرحلة، حيث  ،الطفل حىت يف املنظومة القانونية الواحدة اختالفًا واضحًا يف حتديد سن
من قانون العقوبات إىل القانون املدين إىل قانون األحوال الطفل  اجلزائري خيتلف سنُّ ففي القانون 

  .  الشخصية
  الطفولة المسعفة في اللغة: المطلب األول

  تعريف الطفل :الفرع األول
ً ، الصغري من كل الطفل بكسر الطاء :لغة     ؛ فالصغري من أوالد الناس شيء عينًا كان أو حدثا

  .والصغري من السحاب طفل واب طفل،والد
  .هو يسعى يل يف أطفال احلوائج؛ أي صغارها: اليق 
  .؛ أي يف أولهه والليل طفلأتيتُ :ويقال  

  . 1؛ صارت ذات طفلاألنثى تِ أطفلَ : ويقال
املولود مادام ناعمًا  ل؛الطفو  والطفالة والطفولة والطفولية -بفتح الطاء والفاء-1صدر الطفلاملو       

 ً M..     ³ :اىلـــه تعــقولواجلمع املذكر فقد ورد يف القرآن الكرمي  والولد حىت البلوغ، وهو للمفرد ،رخصا

                                                
تاج العروس من جواهر القاموس  ):ه1205:املتوىف(  حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين أبو الفيض :الزبيدي مرتضى - 1

  .370، 29ج ،، دون رقم وتاريخ الطبع، دار اهلداية، دون دار الطبعاحملققنيجمموعة من : احملقق
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Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     »  º   ¹  ¸  ¶  µ   ´...Ã  

   ÕL  31:النور.  

 M....  -   ,...    AL  :تعاىل ولهقكما يف وقد يستوي فيه املذكر واملؤنث    

ً  هلو وق ،67غافر !  "  #  $  %  &  '  )     (  *  M  :أيضا

+,  1  0  /  .             -2    6  5   4   3L 59: النور.   
         المسعفتعريف :الفرع الثاني 

وقد جاءت هذه . وهي مبعىن اإلعانة والنجدة ،أصل كلمة مسعف من الفعل أسعف وسعف     
ذا املعىن ُ (: سعف .املفردة يف املعاجم  ة فَ َ ع ُ ) السَّ ن ْ ِ غُص ْ تـَني َ تْح ُ  بِفَ ع ْ م َ اجلْ َ لِ و َفٌ (النَّخْ ع َ َ  ،)س ُ (و ه فَ َ ع ْ ) َأس

 ُ ه ا َل َ اه هِ قَضَ ِ ت َ اج َ ِ َ  ،حب ُ (و ة فَ اعَ َ س ُ ةُ ) اْلم دَ اعَ َ س ُ اْلم َ اتَاُة و َ ؤ ُ   .2اْلم
 ً عافا ْ ، إس َفَ ع ْ ، وأس ٍ بَّاد ن ابِن عَ ، عَ فًا ْ ع َ َ س نَع َ م ، كَ هِ ِ ت َ اج َ ِ َ حب ل ُ َفَ الرَّج ع َ ِريُّ قَضَ : وس َ ه ْ و َ ُ اجل ه ، قَاَل ُ ه   .اها َل

يثِ  دِ َ ِ احل َ يف ي ِو ُ ا ر َ ، م اجةِ َ ِ احلْ انَةِ وقَضاء ْبِ واإلعَ ر َ القُ ىن ْ ِ مبَع اف َ ع ْ من اإلس َ ، :(و ىنِّ ٌة مِ َ ع ةُ بِضْ َ م فُينِ فَاطِ عِ ْ ُس  ي
ا  َ ه فُ عِ ْ ُس ا ي َ ا: َأي)م َ مُّ  ِ ل ُ ا ي َ ِ م مُّ يب ِ ل ُ ا، وي َ ناُهل َ ا ي َ اُلينِ م نَ َ   .يـ
ْثُ  ُ : قَالَ اللَّي ه فَ اعَ َ ً : س ة فَ اعَ َ س ُ ، َأي: م ِر ْ ى اَألم ُ عَل اتَاه َ ، أَو و ُ ه دَ اعَ َ ، : إِذا س ٍ افَاة َ ص ُ ِن م ْ س ُ ِ ح ُ يف ه قَ افَـ َ و

دَ  ، وأنْشَ نَةٍ َ او َ ع ُ   :وم
رٍَّة ( انُ بِغِ َ ٌ والزَّم ُ نَاس ِ النَّاس اعِفُ ... إذ َ س ُ يقٌ م ِ د َ ارٍ ص مَّ   )وإْذ أُمُّ عَ

ه ُ دَ غري   :وأنْشَ
) ْ َ النـَّف اء فَ ى وإنَّ شِ َ عِفُ النـَّو ْ ْ تُس و لِ ... سِ َل ْ ِ النُّج ق دَ َ ا اْلغُرِّ واحلْ َ اي   )أُوالَتُ الثـَّنَ

                                                                                                                                                   
م، 2005/ه1426-8طالقاموس احمليط،  :)هـ 817:املتوىف(جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب  :آبادى الفريوز - 1

 .1025ص  ،فصل الطاءمؤسسة الرسالة، بريوت لبنان، 
يوسف  :احملقق ،خمتار الصحاح :)ه666 املتوىف(زين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي  :الرازي - 2

 .148، صالدار النموذجية، بريوت، صيدا -املكتبة العصرية  ،م1999/ هـ 1420-5ط ،الشيخ حممد



 
20 

رٍ : َأي َ ج َ ُ ح ُ ابن س ْ ِى، قَالَ أو ات َ ُ وتـُو ُب ر و تـَقْ اعِفٌ : َل َ س ُ اٌن م َك َ اعِفُ وم َ س ُ نَّ م دُّهُ ُ ٍْو و ُ َهل ِن ائ َ ع ٌ : َظ يب َأي قَِر
ا منزل مساعف َذ َكَ ، و انٍ   .1دَ

يدور حول معاين " الطفل"أن مصطلح  يتبني لنامن خالل التعريف اللغوي للمصطلحني   
فإنه ميكننا املساعدة والدنو والقرب، وعليه  يدور حول معاين" املسعف"ومصطلح  ،الصغر والنعومة

ا  دم له تلك املرحلة املبكرة للطفل اليت يفتقر فيها إىل العائل الذي يق" أن نعرف الطفولة املسعفة بأ
 ".املساعدة املادية أو املعنوية
م األسرية  ، هلم تفكك يفهم أطفال بال مأوى وال عائل:" ا فرويدنأوالطفولة املسعفة حسب  حيا

م انفصلوا عن أسرهم ، ومن مثَّ بسبب ظروف قاهرة ، وقد أحلقوا بدور وحرموا من االتصال الوجداين 
  .2واملالجئاحلضانة أو معاهد الطفولة 

م أطفال حمروم ،وميكننا أن نعرف الطفولة املسعفة   التنشئة يف الوسط  ن من العائلة ومنو بأ
م أطفال  ؛األسري األصلي ؛ ومبعىن أدق هم تلك الفئة ذوي احتياجات خاصة من جهة األسرةأو أ

ً كانوا أطفاالً  ،بأي طريقة كانت ،احملرومة من أحد األبوين أو كليهما   .شرعينيشرعيني أو غري  سواء
  .مفهوم الطفولة المسعفة في القانون :المطلب الثاني

جلدل خبصوص حتديد مفهوم دقيق يعترب مصطلح الطفولة املسعفة من املصطلحات اليت كثر ا  
ال اللغوي والنفسي واالجتماعي هلا ، ولعل ذلك يرجع إىل تعدد ميادين معاجلة هذا املفهوم، بدءاً با

االت والتخصصات األخرىها من والقانوين وغري    .ا
ا مل تتعرض لتعريف  ،بالعودة إىل االتفاقيات واإلعالنات الدوليةو    الطفل، ناهيك عن جند أ

م اليت انفردت يف تعريفها للطفل من بني 1989، ماعدا اتفاقية حقوق الطفل لعام الطفولة املسعفة
: صت املادة األوىل منها على أن فقد ن ،اإلعالنات واالتفاقيات األخرى اخلاصة حبقوق الطفل

                                                
  .437ص ،23ج املرجع السابق،: مرتضى الزبيدي - 1
  .5حممد بدران، رمزي يسي، دون رقم وتاريخ الطبع، دار الفكر العريب، ص :أطفال بال أسر، ترمجة : أنا فرويد درثي برلنجهام- 2
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مبوجب القانون  ،، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلكإنسان مل يتجاوز سن الثامنة عشر الطفل هو كل"
  .وجاءت نفس املادة يف عهد حقوق الطفل ،1"املطبق عليه

فإن التشريعات الدولية مل تتعرض له إال على سبيل  ،بالنسبة ملصطلح الطفولة املسعفة أما  
ينعم األطفال بنفس "  :من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 25/02مجال، مثل ما ورد يف املادة اإل

م ناجتة عن رباط شرعي أم بطريقة غري شرعية ً كانت والد مث يف املادة  ،2"احلماية االجتماعية سواء
وكذلك يف نص  ،رومني من األسرةالسادسة من إعالن حقوق الطفل، اليت نصت على األطفال احمل

للطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من " :املادة عشرين من اتفاقية حقوق الطفل اليت نصت على أن
املادة الثانية من  باإلضافة إىل، 3"بيئته العائلية، احلق يف محاية ومساعدة خاصتني توفرمها له الدولة
  .إعالن جنيف اليت نصت على وجوب إيواء وإنقاذ الطفل املهجور

ً والواضح أن هذا املصطلح مل جند له أثر     وبالتايل فإن استعماله العربية؛يف كثري من التشريعات  ا
، حيث جند أن الباب األول من الكتاب الرابع من قانون الصحة يكاد ينحصر يف التشريع اجلزائري

ُ  23/10/76املؤرخ يف 76/79العمومية رقم  َ م ْ ع َ نـ     .4"اإلسعاف العمومي للطفولة"بن ٌ و
 القانون؛ واعترب 5"دور األطفال املسعفني"ى املؤسسات اليت تأوي هؤالء األطفال بكما مسّ   

اها اجلزائري الطفولة املسعفة مصطلح عام تندرج حتته خمتلف فئات الطفولة الفاقدة للرعاية األسرية ومسّ 
 76/79من األمر 246، وقد جاء نص املادة مأيتام الدولة باعتبار أن الدولة هي اليت تتكفل 

  :ليوضح األصناف املدرجة حتت وصاية مصلحة اإلسعاف العمومي وهم  23/10/76املؤرخ يف
  ).لقيط:( ، ووجد يف مكان ما، أو محل إىل مؤسسة وديعة وهوالولد املولود من أب وأم جمهولني •

                                                
  .م 1989نوفمرب  20املؤرخ يف 44/25املصادق عليها مبوجب قرار هيئة األمم املتحدة رقم :اتفاقية حقوق الطفل -1
  .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من 25املادة  -2
  . سابقالرجع امل، من اتفاقية حقوق الطفل 20:املادة -3
ذا القانون مبوجب القانون  - 4 ، املؤرخ 06/07، املعدل واملتمم باألمر رقمحبماية الصحة وترقيتهااملتعلق  85/05ألغي العمل 
  .15/07/2006يف
م املتضمن إحداث دور الطفولة املسعفة 15/03/1980هـ املوافق ل 1400ربيع الثاين  28املؤرخ يف  80/83مرسوم رقم  - 5

  .م18/03/1980، الصادرة بتاريخ12اجلريدة الرمسية العدد  .وتنظيمها وسريها
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:(  أصوهلما وهوميكن الرجوع إليهما أو إىل وال ،الولد املولود من أب وأم معلومني ومرتوك منهما •
  ).ولد مرتوك

: أية وسيلة للمعيشة وهو له وليس ،ميكن الرجوع إليهم ولالولد الذي ال أب له وال أم وال أص •
  ).يتيم فقري(
، وعهد بالوصاية عليه إىل اإلسعاف سلطة األبوين مبوجب تدبري قضائي الولد الذي سقطت عنه •

  .العمومي للطفولة
املادة ميكن تصنيف الطفولة املسعفة إىل ثالثة أصناف رئيسية هي  وبالتايل ومن منطوق هذه   
  :كالتايل

تضم األطفال املوجهني من املستشفيات إىل املصاحل املعنية برتبيتهم واإلشراف  :الفئة األولى - 1
م الطبيع ، خاصة العالقة الوالدية يةعليهم وينتمي إليها األطفال الذين ليس هلم عالقة تربطهم بعائال

ّ ا ة، وتضم هذه الفئة ليت تعترب األساس واملصدر األول والرئيسي يف منو الطفل وبناء شخصيته السوي
، وقد يكون جمهول الوالدين فتتكفل به ذي مت إجنابه خارج الزواج الشرعيالطفل غري الشرعي وال

    .        فيحمل اسم أمه ،روفةأو يكون جمهول األب وأمه مع ،مصلحة الشؤون االجتماعية
من  نظرا ملشاكل أسرية أو معاناة عائلية قد يوضع األطفال باملؤسسة وذلك بقرار  :الفئة الثانية - 2

م إىل وسط عائلتهم مبجرد حتسن األمور مث، قاضي األحداث ملدة مؤقتة وتبقى عالقتهم  ،يتم إعاد
ائية يف حالة ال ،بذويهم عن طريق الزيارات  عنهم، تخلي الكاملوقد يبقى هؤالء األطفال بصورة 

  .                      بقوة القانون ونويبق ممن والديه متسقط بذلك كفالتهف
ع من طرف أوليائهم ملدة حمددة وهذا نتيجة مصاعب مادية ودَ وهي الفئة اليت تُ   :الفئة الثالثة -3 

، وقد يودع املرضجلنس أو اإلعاقة أو أو نتيجة لعامل ا ،حبجة عدم التفاهم بني الزوجني ،مؤقتة
   .من والدته الطفل باملؤسسة بعد عدة أشهر
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  مفهوم الطفولة المسعفة في الشريعة : المطلب الثالث
دائمًا األطفال املولودين ليست  ايتبني لنا أ ،بالنظر إىل التعريف القانوين للطفولة املسعفة  
شكل اجلزء األكرب منها؛ حيث ، وإن كانت هذه الفئة تمؤسسة الزواج، أو بطريق غري شرعيخارج 

ّ  املشرعالحظنا أن  م الطفولة املسعفة، لتشمل كافة األطفال احملرومني من الرعاية األسرية اجلزائري عم
  .قطة أو اليتم والفقر أو من عالقات غري شرعية؛كيفما كان مصدر احلرمان، اللُّ 

  .النسب ومنهم اللقطاء، واليتامىوالشريعة اإلسالمية عاجلت الطفولة املسعفة يف مباحث جمهولو 
  اءاللقط :الفرع األول 

M  :يف قوله تعاىلالتقط الشيء وعثر عليه من غري قصد وال طلب، ويف القرآن اللقيط من "  

I  H  G ...      UL 81: القصص .  
املنبوذ ه، واللقيط ه وال أمَّ اواللقيط هو الطفل املنبوذ الذي يوجد مرميًا على الطريق ال يعرف أب

    2.يلتقط
  .ومسي لقيطًا باعتبار العاقبة كما هو شائع عند العرب

  :وقد اختلف الفقهاء يف تعريف اللقيط
َيٍّ ماسم : فقد عرفه احلنفية بأنه "     ِ مة ،ولود طرحه أهله خوفًا من الفقرحل  ،الريبة أو فراراً من 

 ُ ويفهم من هذا التعريف أن اللقيط طفل حديث الوالدة، أو أنه صغري  ،3..."ه غامنه آمث وحمرزُ مضيع
نون وإن كان بالغًا فقد صرح الشافعية جبواز التقاط هما حلاجتهما إىل غري مميز، أما الصيب املميز وا

لعدم حاجته إىل احلفظ  ،، وعلى هذا ال يدخل البالغ العاقل يف مفهوم اللقيط عادةاحلفظ والرعاية
  .ةوالرعاي

                                                
  .834ص ،2ج الدعوة، دار دون رقم وتاريخ ومكان الطبع، ،املعجم الوسيط :وآخرونمصطفى ابراهيم  - 1
دار صادر  ه،1414 -3ط ،لسان العرب: )ه711:املتوىف(حممد بن مكرم بن على أبو الفضل مجال الدين  :ابن منظور- 2

  .392، ص7جبريوت، 
دار املعرفة  م،1993/ه1414 ،طبعال رقم دون ،املبسوط،): ه483:املتوىف (حممد بن أمحد بن أيب سهل :السرخسي - 3

  209، ص10ج ،بريوت
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مل يعلم أبواه وال  صغري آدمي" :الدواين ويف الفواكه، طفل جائع ال كافل له: الكية بأنهوعرفه امل
  .1"رقه

ً  :"وعند الشافعية ومنبوذ  ،وملقوطًا باعتبار أنه يلقط ،هو كل طفل ضائع ال كافل له يسمى لقيطا
 ُ ِ أي أُ  ؛بذباعتبار أنه ن   .2"ي يف الطريق وحنوهلق

  .3"بأنه الطفل املنبوذ ":املغينوعرفه احلنابلة يف 
ويالحظ على تعريف احلنفية، اقتصارهم على املولود خوفًا من الفقر، أو فراراً من الزنا؛ وهذا   

؛ وهلذا قال املالكية يط إال أنه ميكن أن يكون مفقوداً، أو منبوذاً من أهلهوإن كان هو الغالب يف اللق
  .للقيطا رله، ولكن ما قالوه ليس هو الغالب يف أميف تعريف اللقيط أنه طفل جائع ال كافل 

النظر يف تعريفات الفقهاء، جند أن الشافعية واحلنفية هم أقرب إىل حتقيق معىن اللقيط، أما وب  
  . تعريف احلنابلة فقد اقتصر على النبذ فقط؛ فهو تعريف حمدود

أن الطفل من حني والدته  يف ،أما السن الذي يعترب الطفل فيه لقيطًا فال خالف بني الفقهاء  
 ً ّ  ،يكون لقيطا م أمد ً إال أ كما ذهب  إىل أربع أو مخس سنوات وا املدة اليت يعترب فيها الطفل لقيطا

ّ  ،املالكية ليهإ    .4ها إىل مرحلة البلوغوإىل سن التمييز كما ذهب الشافعية واحلنابلة، وبعض احلنابلة أمد
وصف اللقيط ال يسقطه عن املكانة الشرعية اليت ن أ ومن خالل هذه التعاريف؛ يتبني لنا  

7  .معه بنص القرآن والتواصله القرآن صراحة، وال حيرمه من حقوق األخوة واالختالط ها لمنح

 M 8l  k  j  i   h  gm    t  s   r  q  p  o  n

                                                
 بن أيب زيد القريواين،الفواكه الدواين على رسالة : )1126:التوىف(أمحد بن غامن بن سامل بن مهنا شهاب الدين  :النفراوي - 1

  .172، ص2ج بريوت، ،دار الفكر م،1995/ه1415 طبعال رقم دون
 املكتبة اإلسالمية احلديثة، ،1992 دون رقم الطبع، أحكام اللقيط يف اإلسالم مع دراسة ميدانية، :مرمي أمحد الداغستاين - 2

  .20 -19ص القاهرة،
 املغين،: )620:املتوىف(احلنبلي الدمشقي اجلماعيليأبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد  :املقدسي بن قدامة - 3

  .112، ص6ج ،مكتبة القاهرة م،1968/ه1388 ،طبعال رقم دون
  .21، صالسابق رجعامل :مرمي أمحد الداغستاين - 4
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uv  ¡  �  ~  }   |   {  z  y  x  w¢    ¤  £

  §   ¦  ¥L 5:األحزاب.  
ً  ووصف اللقيط ال   ،يف مكان ما والتقط منه يفيد أكثر من أن هذا الشخص وجد مطروحا

ذا االعتبار فموسى عليه السالم  MI  H  G ...      UL : ، قال تعاىللقيط و
 وكذلك يوسف عليه السالم  ،لنسبة إىل من التقطه جمهول النسبوكان عليه السالم با ،8: القصص

M 8 7     z  y  x   w  v  u : عندما تآمر عليه إخوته، قال تعاىل حكاية عنهم

  ¦  ¥     ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {L وكان  ،10 :يوسف
  .أيضا جمهول النسب بالنسبة إىل من التقطه وظل على هذه احلال أربعني سنة

ً  عسى أن ينفعنا ؟؟....ويف احلالتني كان تعليق من التقطه وكفله دا َل َ ُ و ه َذ تَّخِ ْ نَـ   .1أَو

¢   £  ¤  ¥  ¦  M 8 7  حيث   والذي قال ذلك عزيز مصر وامرأة فرعون

°  ¯  ®  ¬  «    ª  ©  ¨  §±      µ  ´  ³  ²

»  º   ¹  ¸  ¶¼      Ä  Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½

  Æ  ÅL و .21: يوسف  M 8 7\  [  Z  Y  X  W  V]    ^

  i   h  g  f  e    d  c    b  a    `  _L 9: القصص.  
ال تعين مطلقا أنه ابن زنا أو ابن حرام، وهذا ما جاء  ،اللقيطكلمة  نأ فمن عظمة هذا الدين       

لم  ْ ع ُ نح وصف األخوة  ،أبوهيف القرآن الكرمي الذي دعا إىل أن ينسب االبن إىل أبيه فإن مل يـ فإنه ميُ
ا عدم التنابز باأللقاباليت من أبس ،الدينية ومل تقل اآلية بأنه ابن زنا وال فيها جمرد إشارة  ،ط واجبا

                                                
تاريخ رقم و  دون حبث مقدم كاستشارة تربوية، األسرة البديلة ودورها يف رعاية أبناؤنا اللقطاء، :سلمى حمروس مصطفى سيبيه - 1
 .28ص ،السعودية ،طبعال
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ا مطلق األ رت على حال جمهول النسبإىل ذلك، بل يف كلما كما يضعف من هذه   ،دب والسِّ
الدعوى انعدام الدليل عليها يف أغلب األحيان، وأيضا تعدد دوافع التخلص من الطفل املولود مع  

 ً ً  كونه ابنا   .شرعيا
  اليتامى :الفرع الثاني 

وال يعد يف لغة العرب ولغة الشرع يتيمًا -، وا آباءهماليتامى يف اللغة والشرع هم الذين فقد  
م الذين غاب آباؤهموي - من فقد أمه دون أبيه ، ومل يرتكوا هلم ما ينفقون منه، صح أن يلحق 

 ُ كم على آبائهم بأحكام مقيدة للحرية جتعلهم يفقدون الراعي والكالئ مدة تنفيذ ومثلهم الذين ح
   .1العقوبة

  : وينقسم اليتيم إىل نوعني

كرا أو أنثى، وتطلق هذه الصفة على كل طفل فقد أباه، سواء كان ذ : اليتيم احلقيقي -1
  .وهو دون سن البلوغ

معيله وحاميه وراعيه، وميكن أن  يأخذ كل طفل صفة اليتيم إذا فقد: اليتيم احلكمي -2
يقاس عليه األطفال الذين هلم أباء أحياء ولكنهم بعيدون عنهم يف احلقيقة، إما النشغاهلم وإما 

  .إلمهاهلم وتركهم مبفردهم

ومن هنا . وميكن اعتبار هؤالء األطفال املتخلى عنهم يف حكم األيتام من الناحية الفعلية
م حباجة إىل احلنان والرعاية واملساعدة والنفقة كاأليتام احلقيقيني    . جاءت تسمية اليتيم احلكمي؛ أل

نون أن هناك ومما ميكن أن يستنتج من خالل التعرض ملفهوم الطفولة املسعفة يف الشريعة والقا  
يف اليتم أصناف الطفولة املسعفة  الذي حصر ،خاصة يف القانون اجلزائري ،املفهومني توافقًا بني

وهم  ،اجلزائري فئة رابعة املشرعوقد أضاف  ،واألوالد املرتوكني الذين جتهل أصوهلم قطاءوالل والفقر
الء قد تعرضت هلم الشريعة يف الذين سقطت عنهم سلطة األبوين مبوجب تدابري قضائية، وهؤ  األوالد

                                                
  .119ص  ،القاهرة ، دار الفكر العريب،1965 رقم طبع، دون تنظيم اإلسالم للمجتمع، :حممد أبو زهرة - 1
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، وقد أورد اإلمام حممد أبو زهرة كالمًا نفيسًا يف هذا السياق على النفس ومىت تنزع الوالية مباحث
وإذا مل يكن للصغري أحد من األقارب من عصبته، فإن الوالية على النفس تنتقل :".....حيث قال

كون قد عرف باألمانة، وإذا رأى أن يبقى إىل القاضي، فيضع الطفل عند قريب له، أو غري قريب ي
الدور تقوم  هأو الوالية عليهم فإن هذ ،حلضانة األطفالوإذا كان مثة دور عامة ، يف يد حاضنته يبقى

 على ويل هناك يكن مل إذا النفس على الويل مقام تقوم وقد صاحلة، حاضنة تكن مل إذا مقام احلاضنة
         .1"صاحل النفس

  التعريف ببعض المصطلحات المرادفة: المطلب الرابع 
فأحيانًا يطلق  ؛للقد تعددت التسميات اليت أطلقت على الطفولة اليت فقدت الكالئ والعائ  

األطفال بال  عليها الطفولة املشردة، املهملة، الضائعة، املرتوكة، احملرومة، املنتهكة، أطفال الشوارع،
  .أسر

هذه املصطلحات للوصول إىل العالقة بينها وبني مصطلح الطفولة  بعضى لعوسنحاول التعرف 
  .املسعفة 

 الطفولة المشردة:الفرع األول 

M  e  d  c  b  :الطريد ومنه قوله تعاىل : شرد مبعىن نفر والتشريد الطرد والشريد   

  l  k  j  i  h   g  fL 2أي فرق وبدد مجعهم ؛57: األنفال، 
ً هلم أو   ،يقضون فيه معظم وقتهم ،والطفولة املشردة هم أولئك األطفال الذين اختذوا من الشارع مأوى

  .كله دون محاية أو رعاية من ذويهم
  :ومن أهم خصائص الطفولة املشردة

  .التسكع واالنتقال الدائمني وعدم االستقرار يف مكان واحد -      
ً حيملون غالبًا  -         .مستعارة أمساء

                                                
 .104املرجع السابق، ص :حممد أبو زهرة - 1
 .863، ص سابقالرجع امل :الرازي - 2
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  .نوع لباسهم مثري لالنتباه -      
ينتظمون يف شكل مجاعات صغرية يتزعمهم قائد، مكونة نوع من األسرة البديلة؛ لكنها يف  -      

  .1نفس الوقت أقرب إىل العصابة
  أطفال الشوارع  :الفرع الثاني

استخدم بشكل عام لوصف األطفال صغار السن من  ،طفل الشارع هو تعبري فضفاض   
وهم  وخاصة يف املدن الكربى؛ ،يف احلضر وجماري املياه، الذين يعيشون يف الشوارع واألزقة ،اجلنسني

ية أو اجلسدية بذلك معرضون للخطر؛ بسبب وجودهم يف بيئة تعرض سالمتهم األخالقية أو النفس
  .أو الرتبوية للخطر

ذكراً كان أو أنثى  ،ذلك الطفل فاقد الرعاية واحلماية" :طفولة العريب بأنهوقد عرفه جملس ال  
اجلسمية والنفسية والثقافية؛   ،دون سن الثامنة عشر، عجزت أسرته عن إشباع حاجاته األساسية

يف إطار اجتماعي أمشل دفعت بالطفل دون اختيار حقيقي  كنتاج لواقع اجتماعي اقتصادي لألسرة،
بعيداً عن محاية ورعاية أسرته؛ حيث ميارس جمموعة  ،كله معظم الوقت أو ،وى بديلإىل الشارع كمأ

مما يعرضه خلطر االستغالل واحلرمان من حقوقه  ،من األنشطة إلشباع حاجاته من أجل البقاء
تمعية دف حفظ النظام العام ،ا   .2"وقد يعرضه للمساءلة القانونية 

               الطفولة المحرومة: الفرع الثالث
ُ  ؛والطفولة احملرومة ،املنع :واحلرمان يف اللغة    نعوا من حاجات وأمورهم األطفال الذين م

  .أساسية تكون مهمة لبناء وتشكيل شخصية اإلنسان
مبا ينطوي عليه من  ،واحلرمان األسري هو االنفصال عن الوالدين، وعن سبل احلياة األسرية الطبيعية

وهو ، نفصال يفضي إىل احلرمانومن مث فإن اال ؛ادل الوجداين الدائم بالوالدينانقطاع العالقات والتب

                                                
بوالية الدراسة امليدانية لبحث وحتليل أوضاع واحتياجات أطفال الشوارع : بدوي حاج حسن وعماد أمحد علي وآخرون  - 1

لس العريب للطفولة والتنمية اخلرطوم،   .25ص م،2004ا
  .23، ص املرجع نفسه: بدوي حاج حسن وعماد أمحد علي وآخرون - 2
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ما عالق ؛ ملا يرتتب عليه من انقطاع اإلشباع تهحرمان الطفل من األب واألم الطبيعيني قبل أن يوثق 
  .الكمي والكيفي للحاجات النفسية كاحلب والعطف

همل من قبل والديه ُ رفض أو ي ُ أو من قبل الذين يقومون برعايته  ،أو أحدمها وأيضًا هو كل طفل ي
ً كانوا أشخاصًا طبيعيني أو اعتباريني   .1سواء

  .واحلرمان نوعان؛ حرمان كلي وجزئي
لسبب من  ،هو أن يكون الطفل منفصالً عن األسرة وحمرومًا منها بشكل كامل :واحلرمان الكلي 

  . اخل ... واإلمهالاألسباب كالطالق واملوت والتخلي 
، كأن يعيش معها، :ا احلرمان اجلزئيأم لكنها مل تستطع  هو أن يكون الطفل حمرومًا عن أمه جزئيًا

  .منحه احلب والعطف الذي حيتاجه بشكل كامل
  الطفولة المهملة :بعاالفرع الر 
تلك " تنحصر يف تلك الفئة من األطفال ذوي احلاجات اخلاصة من جهة األسرة ومبعىن أدق   

ً كانوا أطفال شرعيني أو غري  الفئة احملرومة من أحد األبوين أو كليهما بأي طريقة كانت؛ سواء
  .2"شرعيني
  .3املغريب يف القانونعمل هذا املصطلح وقد استُ 
يثبت لنا  هابإمعان النظر فيو  من خالل التعرض هلذه املصطلحات املرادفة للطفولة املسعفة،و   

ا ختتلف يف دقائقها ومعانيها الضيقة   .أ

                                                
، يف الصحة النفسية ، رسالة ماجستريال احملرومني من الرعاية األسريةاملشكالت السلوكية لألطف :ياسر يوسف امساعيل - 1

  . 45ص  م ،2009، غزة، اجلامعة االسالمية
  
  .30-29ص  ،2004جامعة سيدي بلعباس، كلية احلقوق،  ،دكتوراهرسالة  املركز القانوين للطفل املهمل، :محليل الصاحل - 2
 15.01بتنفيذ القانون رقم ) 2002يونيو  13( 1423صادر يف فاتح ربيع اآلخر  1.02.172ظهري شريف رقم   - 3

  .املتعلق بكفالة األطفال املهملني
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األطفال بال أسر كلها ، و واألطفال بال مأوى أو أطفال العراء ،والطفولة املشردة ،فأطفال الشوارع
مصطلحات مرتادفة تنظر إىل الطفل باعتبار البقاء واإلقامة يف الشارع  غري أن هذه الفئة غالبًا ما 

  .تكون أعمارهم تفوق فرتة الطفولة املبكرة 
هملة؛ تنظر إىل الطفل باعتبار فقدانه للسند العائلي واحلرمان من والطفولة احملرومة أو الطفولة امل

تم  ،الرعاية األسرية والطفولة املسعفة تنظر إىل الطفل باعتبار أنه حباجة إىل معاونة ومساعدة فهي 
  .بالنتيجة 
ذه الفئة :وعمومًا ميكن القول   ومهما تعددت ، أنه مهما اختلفت املصطلحات اخلاصة 

ا تفتقر إىل الرعاية األسرية الكاملة ،ابع وجودهامنأسباب و  ا تشرتك يف أ ويف الصفة  ،إال أ
تمع السلبية هلؤالء األطفال ،اهلامشية   . ونظرة ا
ا تشرتك يف حاجتها إىل املساعدة والتقريب واإلسعاف   ا يف  ،كما أ ً باحتضا سواء

ذه التسمية  لقانوناوبالتايل ورغم أن  ،مؤسسات إيوائية أو ضمن أسر بديلة  –اجلزائري قد انفرد 
ا تعترب شاملة جامعة، ميكن أن تندرج حتتها كل املصطلحات -الطفولة املسعفة حسب علمنا؛ إال أ

األخرى؛ على اعتبار أن كل هذه الفئات هي يف احملصلة حباجة إىل إسعاف ومعاونة لتعويضها عما 
  .ونفسيةحتتاجه من رعاية أسرية واجتماعية وتربوية 
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  أسباب ظهور الطفولة المسعفة:اني المبحث الث
ع وذلك لتعدد مناب من الصعوبة مبكان حصر أسباب وجود الطفولة املسعفة يف الواقع،  

تمع، لكن هذا ال مينع من التعرض لبعض األسباب الشائعة  واليت -حضورها، واختالف صورها يف ا
تمع تساهم بشكل كبري يف بروز هذه الفئة من أسباب اجتماعية واقتصادية وطبيعية وسياسية  -إىل ا

  :لذلك سنحاول أن نصنف هذه األسباب إىل قسمني
اقتصادية اجتماعية وطبيعية (وأسباب ناجتة عن ظروف خمتلفة  ةفطر الأسباب ناجتة عن انتكاسة  

  :وبالتايل سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني )وسياسية
ِ الأسباب ناجتة عن انتكاسة : املطلب األول    .طرةف
  .ُأخرىأسباب ناجتة عن ظروف :املطلب الثاين 

  فطرةالاألسباب الناتجة عن انتكاسة : المطلب األول 
ا يف هذه احلياة وفق ما أراد    ولوالها  سبحانه،ملا خلق اهللا اإلنسان أودع فيه شهوات ليتحرك 

M  t  s  r  q  p   :جلعز و قال  حيثبه  ةوطلتوقف اإلنسان عن املهمة املن

  ~  }  |    {  z  y   x  w  v     u

�¡  ¥    ¤   £  ¢¦    «  ª  ©  ¨  §L 14: آل عمران ،

MN  M  L  K  JO    Q  P :وأرسل له منهاجًا يسري وفقه؛ فقال تعاىل

V  U  T  S   RW  \   [  Z  Y  XL لكن 15: األنعام ،
يوجه هذه الشهوات وفق أهوائه ورغباته حتدث له تلك االنتكاسة اليت جتعله يعيش  عندما اإلنسان

السطح مشاكل ال سبيل  حالة من التيه األخالقي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي، وتطفو إىل
إىل الفطرة السليمة اليت فطر -إىل حلها إال بالرجوع إىل الطريق الواضحة معامله واملرسومة حدوده 

األسباب الرئيسية واملباشرة يف نا واالغتصاب والفواحش تعترب من فانتشار اإلباحية والز  -س عليهاالنا
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ُ  ،ظهور الطفولة املسعفة ض هلا خالل هذا املطلب موضحني الفروق اجلوهرية بني هذه لذلك سنعر
  .اجلرائم يف الشريعة والقانون

  الزنا :الفرع األول
  الزنا في الشريعة  :البند األول 

تكوين األسرة يف ؛ فكان يعة حفظ النسل، شرعت وسائل حلفظهملا كان من أهم مقاصد الشر   
م اإلسالم مجيع العالقات الواهية  يتم اإلسالم ّ ا بالزواج الذي يتحقق منه اإلجناب، ومن مث حر ً حصر

ا لألفراد، وواج يف اإلسالم الزواجف ،ىاليت كانت منتشرة يف اجلـاهلية األولـ ً ا لألمة عامة،سنة ومندوب ً  ب
ه مبجموعة كبرية من اآليات واألحاديث، وأفرده الفقهاء يف  ونظم الشرع احلنيف شؤون الزواج، وخصّ

ويف ذلك يقول حممد ، مجيع املذاهب بأبواب مستقلة، ولعله أهم األبواب وأوسعها بعد العبادات
وسيلة حفظ العرض،  وإن احلفاظ على النسل مقصود لذاته من جهة، ويعتمد على"...:الزحيلي 

ورعاية الذرية من جهة أخرى، حىت ال ختتلط األنساب، وتضيع الذرية، ويتشرد األطفال، فتحل 

 .1"باإلنسانية النكبات والويالت واألمراض االجتماعية واجلنسية
مجيع الشرائع السماوية، مث جاء اإلسالم ليؤكد هذا التحرمي، باعتباره من أكرب  والزنا حمرم يف  

  .ائر وأصل املفاسدالكب
  :للزنا تعريفات عديدة ختتلف باختالف املذاهب الفقهية و 
انتهاك الفرج احملرم بالوطء احملرم يف غري امللك وال  ":فيعرفه القرايف املالكي يف كتابه الذخرية بأنه  - 1

  .2"شبهته
عليه من غري عقد، وطء رجل من أهل دار اإلسالم امرأة حمرمة " :والشريازي الشافعي يعرفه بأنه - 2

  .1"وال شبهة عقد، وال ملك وال شبهة ملك، وهو عاقل بالغ خمتار عامل بالتحرمي

                                                
  .74ص م،1423حمرم  ،87العدد، سلسلة كتاب األمة ،حقوق اإلنسان حمور مقاصد الشريعة: الزحيلي - 1
حممد خبزة،  :الذخرية، احملقق: )684:املتوىف (الرمحن املالكي  أبو العباس شهاب الدين امحد بن إدريس بن عبد: القرايف- 2
  . 48، ص12ج  ،، بريوتاإلسالميدار الغرب  ،1994-1ط
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يف  ،الزنا هو اسم للوطء احلرام يف قبل املرأة احلية ":وصاحب بدائع الصنائع احلنفي يعرفه بأنه- 3
وعن  ،ك وعن شبهتهالعاري عن حقيقة املل ،ممن التزم أحكام اإلسالم ،يف دار العدل ،حالة االختيار

  .2"حق امللك وعن حقيقة النكاح وعن شبهته
ً " :أنه ويعرفه ابن قدامه احلنبلي يف كتابه املغين- 4 ، وطئهاال شبهة له يف  من وطأ امرأة يف قبلها حراما
وطء يف فرج امرأة  ألنهوالوطء يف الدبر مثله يف كونه زنا؛  ،جيب عليه احلد إذا كملت شروطه زانٍ  أنه

  .3"شبهة ملك فكان زنا له فيها وال ال ملك
ه التعريفات خنلص إىل أن الشريعة اإلسالمية اعتربت أن كل وطء حمرم زنا، ذوبالنظر إىل ه  

ومل ، أو كان الفاعل متزوج أو غري متزوج ،سواء كان الوطء يف قبل أو دبر ،وجاء الوطء بلفظ عام
وهو ما يتماشى مع ما قصدت إليه الشريعة من حفظ العرض والنسب  ،يستثن سوى وطء الشبهة

  .ونشر الفضيلة وحماربة الرذيلة
  الزنا في القانون: البند الثاني

وإمنا  ؛ن القوانني الوضعية ال تعتربه كذلكإف ،كانت الشريعة تعترب الزنا كل وطء حمرم  إذا  
ذا كان أحد الفاعلني إ يعاقب القانون إال حيث ال ؛تشرتط ركن الزوجية إليقاع العقوبة على الفاعل

 ً ً على شكوى الزوج املتضرر، ؛متزوجا الفرنسي  املشرعقد ذهب إىل ذلك و  وال يالحق الفاعل إال بناء
ً  املشرعوتبعه  أو هتك عرض، حيث أشارت  املصري واجلزائري؛ حيث تعترب هذه القوانني الزنا وقاعا
  .4اجلزائري املعدلة إىل عقوبة الزنا اليت اشرتطت الزوجية بني الطرفنيمن قانون العقوبات 339املادة 

                                                                                                                                                   
تاريخ رقم و  املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، دون :)هـ476: املتوىف(أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  :الشريازي - 1
 .334، ص3ج ،لبنان دار الكتب العلمية، بريوت، طبع،ال
- 2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ط :)ه587 :املتوىف(عالء الدين أبو بكر ابن مسعود بن امحد احلنفي  :الكساين - 2

 .33، ص7م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج1986
 .151، ص10ج املرجع السابق،: ابن قدامة املقدسي - 3
يقضى باحلبس من سنة إىل سنتني على كل امرأة متزوجة "تنص على  2009من قانون العقوبات اجلزائري سنة 339املادة  - 4

ا  ا على كل من ارتكب . جرمية الزناثبت ارتكا ا متزوجةوتطبق العقوبة ذا ويعاقب الزوج الذي يرتكب  ،جرمية مع امرأة يعلم أ
ا على شريكته جرمية الزنا باحلبس من سنة إىل سنتني ً على شكوى الزوج املضرور،  اإلجراءاتوال تتخذ  ،وتطبق العقوبة ذا إال بناء

 ."وإن صفح هذا األخري يضع حداً لكل متابعة
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اليت أشارت إىل عدم  ،من قانون العقوبات املصري277-276-275-274- 273وكذا املواد 
؛ فالزنا يعاقب عليه يف التشريع الوضعي على اعتبار 1جواز حماكمة الزانية إال بناء على دعوى زوجها

  .زواجأن فيه إخالل بعقد ال
أما االتصال اجلنسي  ،سواء من ناحية الزوج أو الزوجة ؛والزنا يف الفقه الغريب يقرتن بالزواج  

  .2سنة18فال عقاب عليه إال إذا كانت املرأة اقل من ،غري الشرعي بني الرجل واملرأة باالختيار
       :مقارنةال

إذ أنه  ؛أن الشريعة تعاقب على الزنا باعتباره ماسًا بكيان اجلماعة وسالمتها ومما يستنتج  
اعتداء شديد على نظام األسرة الذي يعترب األساس الذي تقوم عليه اجلماعة؛ وألن يف إباحة الزنا 

 ً ، والشري،إشاعة للفاحشة وهذا يؤدي إىل هدم األسرة ابتداء ً تمع واحنالله انتهاء عة مث إىل فساد ا
  .حترص أشد احلرص على بقاء اجلماعة متماسكة قوية

وال  لشخصية اليت متس عالقات األفراد،أما القوانني الوضعية فتعاقب على الزنا باعتبار أنه من األمور ا
فال معىن للعقوبة عليه مادام عن تراض إال إذا كان أحد الطرفني زوجًا ففي هذه  ،متس مصاحل اجلماعة

  .الفعل صيانة حلرمة الزوجيةعلى  احلالة يعاقب
وال خيفى على عاقل ما يسببه الزنا من أثار خطرية ومدمرة تقضي على البناء األسري وتدمره؛   

ففي حترمي  ،ويشرد األطفال األبرياء ،ويفقد يف األم عاطفة األمومة ،فيقتل يف األب عاطفة األبوة
   .والنأي به عن الذل واالحتقاروحفظ نسبه،  ،اإلسالم للزنا حكمة تتجلى يف محاية الطفل

يف الوقت الذي تلح فيه االتفاقيات الدولية، وتصر على منح احلرية اجلسدية للفتيات خارج نطاق 
الناتج عن (وسيلة للتخلص من احلمل الزواج، وتوفري وسائل منع احلمل، وإباحة اإلجهاض ك

                                                
نسي  - 1 القاهرة،  ،، دار الشروقم1988/هـ 1409-6طدراسة فقهية مقارنة،  اإلسالمياجلرائم يف الفقه : أمحد فتحي 

  97.ص
نسي - 2   .102 -101،صهنفس املرجع :أمحد فتحي 
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ا، كما اعتربته ، رجترمي الزواج حتت سن الثامنة عش تلح وتصر على ،)السفاح ً ا مبكر ً واعتباره زواج
 .من منطلق املساواة بني الفىت والفتاة ،وطالبت برفع سن الزواج وتوحيده ،ضمن املمارسات الضارة

أن تزيد  ...ينبغي على احلكومات" أنه: 1994فمما ورد يف املؤمتر الدويل للسكان عام   
كومات واملنظمات غري احلكومية توفري الدعم السن األدىن عند الزواج حيثما اقتضى األمر، وعلى احل

والسيما بإتاحة بدائل  ،االجتماعي الالزم إلنفاذ القوانني املتعلقة بالسن األدىن الشرعي عند الزواج
 .1"تغين عن الزواج املبكر من قبيل توفري فرص التعليم والعمل

الضارة ن املمارسات مالزواج املبكر،  2)2002عامل جدير باألطفال ( "وثيقة وقد اعتربت  
التعسفية اليت تنتهك حقوق  القضاء على املمارسات الضارة أو :والتعسفية، حيث نصت على

  ."1وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ،مثل الزواج املبكر والقسري ،األطفال والنساء

                                                
( حبث مقــــدم إىل املؤمتر الدويل) دراسة حتليلية(االتفاقيات الدولية املعنية بالطفل والشريعة اإلسالمية : سيدة حممود حممد - 1

 :مصدر ،)ات الدوليةأحكام األسرة بني الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات واإلعالن
www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=98465&d    

جلمعية العمومية لألمم اهي وثيقة انبثقت عن :    " A world Fit For Childrenوثيقة عامل جدير باألطفال" - 2
ا التحفظات اليت وضعت على" 2002مايو  10إىل  8املتحدة املنعقدة يف الفرتة من  ً  1990عام   CRCتتجاهل متام

ا اللجنة التحضريية للجمعية العامة املعنية بالطفل من يونيو ومتت مناقشة هذه الوثيقة على مدى عدة مؤمترات حتضريية عقد
  . 2002وحىت  2000

والوثيقة كلها حتتوى على أيديولوجية غربية، غريبة عن الواقع العريب اإلسالمي فهي تتحدث يف جمملها عن متكني الطفل بشكل 
ىل تآكل السلطة األبوية واملدرسية بشكل واضح وتضع بدالً خيرجه من سلطة األسرة واألبوين على النسق الغريب ، فالوثيقة تدعو إ

مل ترد إال مرتني أو ثالث على األكثر فالتعامل مع الطفل  ،يف وثيقة كهذه لألطفال" أسرة " منها مؤسسات الدولة حىت أن كلمة 
  . جتماعييتم بطريقة فردية كما مت التعامل مع املرأة من قبل يف وثيقة بكني خارج اإلطار األسرى واال

  : ويف اإلمجال فإن هناك عدة نقاط ضعف تتضح يف الوثيقة مثل
  . إمهال دور األسرة- 
ال يف عوامل تنمية الطفل-  ّ   . إمهال دور الدين كعامل فع
م-    . احلرص الشديد على إعطاء كل احلقوق لألطفال دون مطالبتهم بأي واجبات أو التزامات حنو أسرهم أو جمتمعا
فلسطني  –العراق ( التظاهر باالهتمام حبقوق كل األطفال بينما يتعرض األطفال للقتل والتشريد والسرطان يف كثري من املناطق - 

   . htm-48-p://islamtoday.net/bohooth/artshowhtt.1084: نقالً عن املوقع   دون أن تعريهم الوثيقة االهتمام املطلوب) الشيشان  –
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يف ) سيداو(أشكال التمييز ضد املرأة واملعروفة اختصاراً بـ  القضاء على مجيعيف اتفاقية جاء و   
أو زواجه أي أثر قانوين، وتتخذ  - سنة 18دون  - ال يكون خلطوبة الطفل" :2 فقرة/ 16املادة 

مجيع اإلجراءات الضرورية مبا فيها التشريع لتحديد سن أدىن للزواج، وجلعل تسجيل الزواج يف سجل 
ا ً ا إلزامي ً   ."2رمسي أمر

حتارب الزواج املبكر،  اليت ؛التناقض العجيب يف الوثائق الدوليةذلك  ،واملالحظة اجلديرة بالذكر هنا
وتعترب أن حفاظ الفتاة على عذريتها هو حتكم جنسي من  ،يف الوقت الذي تدعو فيه إىل الزنا املبكر

ا ً ا جنسي ولد لديها كبتً ُ ولية من أسوأ أشكال العنصرية وتعده الوثائق الد!! قبل ويل أمرها، األمر الذي ي
وهذا ما نص عليه التقرير الصادر عن اجتماع جلنة اخلرباء الذي عقده قسم  والعنف ضد الفتاة،

القضاء على كافة أشكال التمييز ضد الطفلة : "يف األمم املتحدة بعنوان (DAW) االرتقاء باملرأة
ن أشكال العنصرية وا أسواكثري من " ):48(يف البند" األنثى لعنف ضد الفتيات حتدث يف بيو

ا تركز على التحكم اجلنسي واإلجنايب للمرأة والفتيات،  ً ن، جمتمعات الرجال واألوالد دائم وجمتمعا
الرتكيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها يقود للتمييز وإذعان و  ،والكبت اجلنسي للفتيات شامل

  .3"الفتيات

ا كوحدة أسومما جتب اإلشارة إليه، أن    تمع، املواثيق الدولية اهتمت باألسرة واعترب اسية يف ا
ا  ستكون النتيجة احلتمية لتطبيقها هدم األسرة  ،يف ذات الوقت تطالب بإجراءات خطريةإال أ

  :الطبيعية وذلك من خالل

ا طالبت باالعرتاف بأشكال وأمناط متعددة لألسرة -1 كافة حبيث يتسع إطار األسرة ليشمل   ؛أ
  .)اذشو (وغري الطبيعية  )الشرعي منها والغري شرعي ذكر وأنثى(أنواع االقرتان الطبيعية 

                                                                                                                                                   
  .السابق املرجع : سيدة حممود حممد - 1
 1979املرأة ضد التمييز أشكال كافة على القضاء اتفاقية 16 املادة - 2
  .مDAW ،2007 القضاء على كافة أشكال التمييز ضد الطفلة األنثى، قسم االرتقاء باملرأة: تقرير جلنة اخلرباء -3
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 :ادعت فيها أن "األجناس اخلمسة"بعنوان " آن فوستس ستريلنج"  ففي دراسة لألمريكية  
ا جتاوزه الزمن، ومل يعد يعرب بدقة عن حقيقة الواقع " ً تقسيم اخللق إىل ذكور وإناث أصبح واقع

نساين، ذلك أن الواقع أصبح حيفل خبمسة أجناس، وليس جنسني فقط، إذ جبانب الرجال والنساء اإل
 1".يعاشرن النساء، والرجال الذين يعاشرون الرجال الالئي هناك املخنثون والنساء الشاذات

ومع تراجع مفهوم األسرة الطبيعية، حل تدرجييا البديل الكارثي، حيث ظهرت الدعوة إىل بناء   
بل والتوصية بإعطاء هذه األسر محاية قانونية وضمان إعطائها نفس احلقوق اليت  ،)منطيةالالّ (األسر 
وهكذا مت اإلبقاء على الشكل مع إفراغ حمتواه أو استبداله مبحتوى آخر، فظلت التسمية   ،للزوجني

رجل (يعية حيث صارت تعين كل بيت تشبع فيه احلاجات األساسية الطب ؛ولكن مبعىن آخر) أسرة(
وامرأة يف إطار الزواج، رجل وامرأة خارج إطار الزواج، رجال ونساء دون رابطة قانونية، رجلني، 

  .)اخل...امرأتني

فهذه املعركة املتعددة اجلبهات على مستوى القيم واملفاهيم واألفكار والتشريعات مع القابلية   
  .الطفولة املسعفة بأنواعهاية يف إنتاج الستهالكها دون متحيص وتدقيق، متثل أحد األسباب الرئيس

  االغتصاب :الفرع الثاني
  االغتصاب في الشريعة :البند األول  

   ً ً  ؛االغتصاب يف اللغة يعين األخذ ظلمًا وقهرا ً كان املأخوذ ماالً أو عرضا وإن كان كثر  ،سواء
استخدامه يف اصطالح الفقهاء يف أخذ املال على سبيل القهر والغلبة، إال أن بعض الفقهاء أورده يف 

النصراين إذا " مثل قوهلم ،أثناء حديثهم عن أسباب زوال عهد الذمة ،اغتصاب الشرف والعرض
أرأيت لو أن :قلت "  :، ومثالهحلديث عن إكراه املرأة على الزنا، أو أثناء ا2"غصب املرأة يف الزنا قتل

                                                
أوت  29 دون عدد، مملكة النساء ليست حالً، مركز األهرام للتنظيم وتكنولوجيا املعلومات، جريدة األهرام،: فهمي هويدي - 1

 .1995 -أغسطس
، 1ج ، لبنان،دار املعرفة، بريوت ،طبعالتاريخ رقم و  دون ،جواهر اإلكليل يف شرح خمتصر خليل :صاحل عبد السميع األزهري - 2

  . 105ص 
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، أو أتى نائمة، أيكون عليه احلد بية مثلها جيامع، أو زىن مبجنونةرجالً غصب امرأة أو زىن بص
والصداق مجيعًا يف قول مالك، قال مالك يف الغصب إن احلد والصداق جيتمعان على الرجل فمن 

نونة اليت ال تعقل والنائمة فكأنه اغتصبها    .1"أتى ا
  :وذكر بن عبد الرب يف كتابه االستذكار

ب احلدَّ إن هوقد أمجع العلماء أن"  شهدت البينة عليه مبا يوجب احلد، أو أقر  على املستكرِه املغتصِ
يثبت عليه حد الزنا لعدم اعرتافه، وعدم وجود أربعة إذا مل : يعين (فعليه العقوبة  مل يكن بذلك، فإن

ح أنه استكرهها وال عقوبة عليها إذا ص) ه بالعقوبة اليت تردعه وأمثاله، فإن احلاكم يعاقبه ويعزر شهود
  .2"، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحهاوغلبها على نفسها

م  ،يف مسائل جزئية حكام االغتصابألرغم تعرضهم  فقهاؤناوما ميكن أن يالحظ أن    إال أ
 ً ؛ لكن إليه عنصر اإلكراه أو عدم الرضا ضافي ،مل يتعرضوا لتعريف االغتصاب بل اعتربوه زنا

إرغام الرجل أو املرأة غريمها على االتصال به جنسيًا دون رضا : "3الباحثون املعاصرون عرفوه بأنه
وهذا التعريف يشمل جرمية  ،"الطرف اآلخر، أو دون اختيار منه إذا كان ذلك حرامًا حمضًا 

 ً ً كانت زنا أو لواطا ً كان اجلاين رجالً أو امرأةاالغتصاب التامة، سواء   .، وسواء
ً : فقيد إرغام   .خيرج به االتصال بالغري، بالرتاضي فإنه وإن كان زنا أو لواطًا إال أنه ليس اغتصابا
يشمل كون الغري مكلفًا أو غري مكلف، فيشمل املكره واملكرهة كما يشمل وطء الصغري  :وقيد غريمها

ما ليس هلما اختيار  نون أل   .صحيحوا

                                                
املدونة الكربى، رواية اإلمام سحنون بن سعيد  :)179 :املتويف( عامر بن عمرو األصبحي مالك بن أنس بن مالك بن أيب - 1

  .401ص  ،4دار الفكر، بريوت، لبنان ،ج ،م1998/هـ1419-1ط ي عن اإلمام عبد الرمحن بن قاسم،التنوخ
سامل  :االستذكار، حتقيق:)هـ463: املتوىف(أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري  :القرطيب - 2

 .146،ص 7ج ،لبنان بريوت، ،دار الكتب العلمية ،م2000 /ه 1421-1طحممد عطا، حممد علي معوض، 
ا يف امللكة العربية أحكام جرمية اغتصاب العرض يف الف :إبراهيم بن صاحل بن حممد اللحيدان - 3 قه اإلسالمي وتطبيقا

  .20-19م ،ص2004-هـ1425، الرياض ،معة نايف العربية للعلوم األمنيةجا رسالة ماجستري، السعودية،
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 ً ً كان الفرج قبالً : وقيد على االتصال به جنسيا فيعين إدخال احلشفة األصلية يف الفرج األصلي، وسواء
 ً ذا إرغامه على أمر غري االتصال اجلنسي كما خيرج به اإلرغام على مقدمات الزنا . أو دبرا وخيرج 

  .وعلى السحاق
 ً جة أو ملك اليمني أو اغتصاب من هلا شبه خيرج به اغتصاب الزو : وقيد إذا كان ذلك حرامًا حمضا

رمية جلنكاح، فإن فاعل ذلك وإن خالف السنة يف حصول الوطء مطاوعة ورضا إال أنه ال يعد مرتكبًا 
   .غتصاباال

  صاب في القانوناالغت: البند الثاني
ع صور اجلرائم الواقعة على العرض، واملاسة بشرف األنثى واألسرة شبأمن  هذه اجلرميةتعترب   

  معًا 
    .1"مواقعة املرأة بغري رضاها" بأنه  267املصري يف قانون العقوبات يف املادة  القانونفقد عرفه 

" ْ كان بالرتاضي فال عقاب عليه وال يعاقب القانون املصري على الوقاع إال يف حالة االغتصاب، فإن 
؛ ويعترب القانون املصري الرضا معيبًا إذا مل يبلغ املفعول به مثانية عشر عامًا   ما مل يكن الرضا معيبًا

ً على طلبه هو –كاملة  قوبة يف حالة فإن بلغها اعترب رضاه صحيحًا والع -ولو وقعت اجلرمية بناء
لقانون العقوبات  ، ويدخل اللواط يف هتك العرض طبقاً ألن الفعل يعترب جنحة، الرضا املعيب بسيطة

ً الط الفاعل بامرأة أو برجل   .2"املصري سواء
-336حيث جرم االغتصاب يف املادتني  ،اجلزائري عقوبة هذه اجلرمية القانونكما شدد   

ً  ،3من قانون العقوبات اجلزائري 337 ا جناية سواء مبفهوم قانون ( وقعت ضد بالغة وكيفها على أ
نذكر منها  ،كم من جترميه كثريةولعل احلِ  ،)سنة16قاصرة دون و ضد أ ،سنة16العقوبات أي فوق 

                                                
دار املطبوعات اجلامعية،  ،م1995-3ط  التعليق على قانون العقوبات على ضوء الفقه والقضاء،: مصطفى جمدي هرجة - 1

  .1067مصر، ص اإلسكندرية ،
 ، بريوت، دار الكتاب العريب ،طبعال تاريخو  رقمدون  ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي :عبد القادر عودة - 2
 .346ص ،2ج
، وإذا وقع هتك العرض سجن املؤقت من مخس إىل عشر سنواتكل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بال" :336املادة  -3

  . " ضد قاصرة مل تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة
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ين عليها، أو اعتداء على شرفها، فقد تفرض  :على سبيل املثال أنه اعتداء على حصانة جسم ا
  .عليها أمومة غري شرعية وبالتايل ابن غري شرعي فطفولة مسعفة

لقوية يف انتشار ظاهرة األبناء غري ن االغتصاب كالزنا يعترب أحد األسباب والعوامل اإف ؛وعليه
  .الشرعيني وبالتايل طفولة مسعفة

  :المقارنة
واشرتط ركن الزوجية  ،ومما سبق خنلص إىل أن القانون قد تساهل يف املعاقبة على جرمية الزنا  

وهو ما يستبعد واقعيًا ألن املسألة تعترب  ،إليقاع العقوبة واشرتط شكوى الزوج املضرور ملباشرة الدعوى
من مسائل العرض والشرف واليت غالبًا ما تنتهي بفض العالقة الزوجية بدالً من نشر الغسيل يف 

 ً بكون  ،احملاكم، كما أنه مل يعاقب على االغتصاب إال إذا كان فيه عنصر اإلكراه أو كان الرضا معيبا
من مقاصد الشريعة اإلسالمية حتقيق املصاحل ودرء املفاسد  لكن ملا كان ،االعتداء كان على قاصر

وحراسة الفضائل وحماربة الرذائل ، فإن أحكامها جاءت حبظر املقدمات والوسائل املؤدية إىل الوقوع 
 ،إخل... وسفر املرأة من غري حمرم شرعي ،البصر، واخللوة باملرأة األجنبيةكإطالق   -يف تلك اجلرائم 

فضالً عن   ،32: اإلسراء M Z \  []    c  b   a  `      _     ^L  فقال تعاىل
ن جرمييت وأقرت عقوبات حدية لكل م ،حترميها لكل اتصال جنسي خارج نطاق عقد زواج صحيح

ً الزنا واالغتصاب   .، وتكون بذلك قد خالفت القانون مجلة وتفصيال
   1أخرىالناتجة عن ظروف  األسباب: الثاني  المطلب

  يةأسباب اجتماعية واقتصاد: األول الفرع
  الفقر والبطالة:األول  البند

إن البطالة والفقر يف ظل غياب األمن االقتصادي والعدالة االجتماعية هي احملرك الطبيعي   
تمعات، فاملعادلة القائلة بأنه إذا وجدت  لكل احنالل خلقي، وتطرف فكري، يف أي جمتمع من ا

تمع يعيش ،البطالة هي صحيحة إىل حد كبريقر و اجلرمية وجد معها الف تناقضات جمتمعية عجيبة،  فا
                                                

  .هذه األسباب نذكرها على سبيل التوضيح وليس احلصر - 1
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 ٌ يف مدارج األمساك، وبني هذا وذاك هوة كبرية فيها مساحة من انعدام  وآخرونيف أعايل األفالك،  ناس
تمعي، وظهور اجلرمية األخالق، وصورة من صور   .كافة أشكاهلاب التفكك ا

تمع  - نشوئهمالذلك فاإلسالم عاجل ظاهريت الفقر والبطالة قبل  ا على ا بوسائل متعدِّدة حفاًظ
ا؛ حيث تؤكِّد اإلحصائيَّات العلميَّة أنَّ  ا وعقائدي ا وسلوكي املسلم من األخطار اليت قد تصيبه أخالقي

ة النفسيَّة، وخاصَّة عند ا سيِّئة على الصحَّ ً األشخاص الذين يفتقدون الوازع الديين؛  للفقر والبطالة آثار
ب اخلمور ْ ر م بعضهم على شُ ِ د قْ ُ كالقتل   - ، كما تزداد نسبة اجلرمية وتعاطي املخدرات حيث يـ

يستعيذ  صلى اهللا عليه وسلم بني هؤالء العاطلني؛ لذلك كان رسول اهللا  - واالغتصاب واالعتداء
ا من الفقر، بل وجيمعه يف دع ً وُذ « :صلى اهللا عليه وسلم الكفر، فيقولاء واحد مع كثري مَّ إِينِّ َأعُ ُ اللَّه

ر قْ اْلفَ َ ِر و فْ َ اْلُك ن       1.»بِكَ مِ

وسرية النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم مع أصحابه تؤكِّد هذا املعىن، فعن أنس بن مالك رضي اهللا   
ِ  "وسلم ى اهللا عليهصل: فقالعنه أن رجالً من األنصار أتى النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم يسأله،  ا يف َ أَم

؟ ٌ ء ْ ي تِكَ شَ ْ ي َ ْب: قال "بـ ع ْلس؛ نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقَـ  :قال ،نشرب فيه من املاء بلى، حِ
ا" َ ِِم ما، فأخذمها رسول اهللا : قال ،"ائْتِينِ  ِي " :بيده، وقالصلى اهللا عليه وسلم فأتاه  َ رت َشْ ْ ي ن َ م

؟ ِن ْ ي َذ َ ؟" :قال ،أنا آخذمها بدرهم: قال رجل "ه مٍ َ ه ْ ر ِ ى د َل ِيدُ عَ ز َ ْ ي ن َ ًا، قال رج "م أنا : لمرَّتني أو ثالث
ا، " :فأعطامها إيَّاه وأخذ الدرمهني، فأعطامها األنصاري، وقال ،آخذمها بدرمهني ً ام َ ع ا َط َ ِ مه دِ َ ِ بَِأح َ رت اشْ

ِ بِهِ  ِين ت ا فَْأ ً وم ِر قَدُ ِ بِاآلخَ َ رت اشْ َ ، و ِكَ ل ْ ُ إِىلَ َأه ه صلى اهللا عليه وسلم فشدَّ فيه رسول اهللا  فأتاه به،، "فَانْبذْ
ا بيده، مث قال له َ " :عودً ال أَر َ ، و ْ ع ِب َ ْ و تَطِب ْ ْ فَاح ب هَ ماْذ ْ و َ َ يـ ر ةَ عَشَ َ نَّكَ مخَْس َ ً يـ فذهب الرجل حيتطب  ،"ا

ا، فقال رسول اهللا ً ا، وببعضها طعام ً صلى  ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشرتى ببعضها ثوب

                                                
تاين ا سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي :دو أبو داو  - 1  ْ س ِ رج سنن أيب : )هـ275: املتوىف(لسِّ

  .)5090(كتاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح ،بريوتاملكتبة العصرية، صيدا،  ،تاريخ طبعرقم و دون داود، 
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ةَ ال " :اهللا عليه وسلم أََل ْ س َ ، إِنَّ اْلم ةِ َ ام َ ي ِ َ اْلق م ْ و َ هِكَ يـ ْ ج َ ِ و ةً يف تَ ةُ نُْك أََل ْ س َ َ اْلم يء ِ ْ َأنْ جتَ ن ٌ َلكَ مِ ر ْ يـ ا خَ َذ َ ه
 ٍ ثَالثَة ِ ُ إِالَّ ل ح ُل ْ عٍ  :تَص ِ وج ُ مٍ م ي دَ ِذِ ْ ل ، أَو ٍع ظِ فْ ُ ٍ م م ْ ي غُر ِذِ ل َ ، و ٍع ِ ق دْ ُ ٍر م قْ ي فَـ ِذِ   .1" ل

ّ فكانت معاجلة النيب صلى اهللا عليه    استخدم فيها  ،ةوسلم  ملشكلة البطالة والفقر معاجلةً عملي
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل الطاقات واإلمكانات املتوفرة لدى الشخص الفقري وإن تضاءلت 

  . كيف جيلب الرزق احلالل من خالل عمل شريف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مه حيث علّ  ؛
حلايل خنلص إىل أن الفقر والبطالة يسهمان بشكل مباشر يف وباملالحظة الدقيقة لواقعنا ا  

ما تنامي ظاهرة الطفولة املسعفة؛ حيث   :يؤديان أ
م  إىل عجز الشباب عن الزواج، وتأسيس أُسر صاحلة، مما يدفعهم إىل التفكري يف تلبية حاجا

اً من الفتيات فريسة ذلك تقع كثري اجلنسية عرب طرق غري مشروعة كالزنا واالغتصاب، باإلضافة إىل 
لشبكات الدعارة واالحنراف من جهة، كما أن تواجد األطفال لفرتات طويلة خارج البيت، بعيداً عن 

 يعرضهم لكافة وسائل االستغالل اجلسدي واجلنسيالرعاية األسرية ويف سبيل سد احلاجات العائلية، 
  .من جهة ُأخرى

أن مئات املاليني من األطفال يعيشون يف نفس املدن اليت " :وقد أشار تقرير اليونيسف إىل  
م يكافحون من أ ،تعيش فيها النخب السياسية والثقافية والتجارية أعداد بالغة منهم  ،جل البقاءإّال أ

امهم يبحثون يف القمامة عن شيء للبيع ّ يقضون ، لبيوت اآلخرين الطوب أو يصنعون ،ميضون أي
ديد  لياليهم يف مساكن مؤقتة أو يف شوارع يتعرضون فيها خلطر العنف  ،خالءإلاحتت 

  .2"واالستغالل
 
 

                                                

  .)1641(كتاب الزكاة، باب ما جتوز فيه املسألة   املرجع السابق،: أبو داود1-

 .67ص ،2002يف العامل األطفالتقرير عن وضع  :سيفياليوناألمم املتحدة للطفولة منظمة  - 2
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  التفكك األسري والطالق: البند الثاني
إن تنامي ظاهريت الطالق والتفكك األسري أدى إىل فقدان الرعاية العائلية الصحيحة        

 من أكثر هناك أن:" 2011لسنة وترقيتها ماية الصحةالوطنية حلهليئة ايف تقرير قد جاء ف ،لألطفال
 والعنف األسري، والتفكك الطالق، أمهها عديدة ألسباب الشارع؛ يف يعيش متشرد طفل ألف 15

 واالجتماعية، األسرية والرعاية احلماية يف األطفال حلقِّ  بشع انتهاك وهو املعاملة، وسوء الزائد،
 عصابات لفائدة تروجيها يف واستغالهلم املخدرات على كاإلدمان ،عديدة الحنرافات يعرِّضهم

 إىل ،التسول يف واستخدامهم والضرب اجلنسية االنتهاكات وكذلك األمن، شكوك إلبعاد متخصصة
ً  ميكن ال الشارع( :بليل ية النفسية املختصة تقول ذلك ً  يكون أن أبدا  القاصر أو الطفل لرتبية مكانا
رمني املنحرفني لتكوين مدرسة فهو بالعكس بل وأسرتُه، املدرسة عنه ختلت الذي دهم ألنه وا ّ  يزو

 أو إغرائهم مقابل واجلنس املخدرات وترويج السرقة يف لالستغالل عرضة وجيعلهم مدمِّرة بسلوكيات
  .)اهـ.. ديدهم

ألف قضية  50وحسب التقارير املقدمة من طرف وزارة العدل خالل السنة املاضية، فقد مت تسجيل 
وهو الرقم الذي أثار الكثري من التساؤالت عن األسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة طالق وخلع، 

  .االجتماعية اليت تزداد انتشارا، وتعرض العديد من األسر للتفكك والضياع
إن قضايا الطالق (: الدولة جملس حمام معتمد لدى'' أ. نور الدين''يف هذا الصدد، يقول األستاذ 

ات األخرية، خاصة منها قضايا اخللع الدخيلة على جمتمعنا بني األزواج بلغت الذروة خالل السنو 
حديثي العهد يف الزواج، األمر الذي أثار الكثري من اجلدل والبلبلة بني املختصني عن املتسبب 

  .1)"الرئيسي يف ارتفاع عدد قضايا الطالق، هل هو الرجل، املرأة أم كالمها؟
ّب التفكك األسري يف اجلكما    ألف  100زائر خالل السنة املاضية، يف تشريد حوايل تسب

طفل، باإلضافة إىل العديد من النساء الالئي وجدن أنفسهن مضطرات للتخلي عن عش الزوجية 
  .الذي أصبح ال يطاق بعد سنوات من البناء، أو حىت بعد شهور معدودات

                                                
  .2011يونيو  08األربعاء  دون عدد، جريدة االحتاد، ئر مشوب باالنتهاكات والسلبيات،واقع الطفولة يف اجلزا :حسني حممد - 1
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أن التفكك األسري ميس أكثر من مخسني باملئة من اُألسر  :"ديثة يف اجلزائرححيث أثبتت دراسات 
وهو ما توصلت إليه األستاذة حاج زيان وهيبة رفقة جمموعة من األخصائيني من قسم علم  ،اجلزائرية

اون اآلباء يف تربية  ،وعن مظاهر هذا التفكك ،جتماع جبامعة البليدةاال ا تشمل  بينت األستاذة أ
إضافةً إىل الفقر  بنائهم،وعدم اكرتاث اآلباء بطموحات أ ،اجع السلطة األبويةإىل جانب تر  ،األبناء

معها مغريات  ازدادت يف السنوات األخرية احتياجات األسر وازدادتذ الذي يربز كعامل مادي؛ إ
اً مشري  ،كما أضاف األستاذ أمحد نقار مشكلة البطالة وأهم النتائج السلبية املرتتبة عنها  احلياة احلديثة،

ألف عامل بعد 400بلغ حوايل  1995و1994إىل أن عدد العمال املسرحني يف اجلزائر بني سنيت 
يف تفكك األسر ومن مثة ضياع األطفال  ،مؤسسة اقتصادية680حل أكثر من  وهو عامل مهم جدا ً

 .1وإمهاهلم
  .أسباب سياسية وطبيعية: الفرع الثاني
  الحروب: البند االول

إن أكثر ضحايا احلروب احلديثة هم األبرياء  ،يصنعه الكبار، ويدفع مثنه الصغاراحلروب قتال         
، وميكن أن يكون القتل أهون ما يتعرضون له يف زمن احلرب؛ أول الفئات استهدافًا هم األطفالو 

فالطفل إن قتل فقد انتقل من أيادي ال ترحم إىل الرمحان الرحيم، ولكن إن طالت به احلياة فمعاناته 
  .يستطيع أن يتحملها الكبار ال

العراق، فلسطني، الصومال، لبيا، ( إن انتشار احلروب يف عاملنا اليوم السيما العامل الثالث   
عدّ من أهم منابع الطفولة) سوريا، السودان ُ ففي حالة احلرب يكون األطفال احللقة  ،املسعفة ي

م  غر سنِّهم، أو عدم إتقا ً كان ذلك بسبب صِ التصرف وقت اخلطر، أو بسبب األضعف سواء
م لوالديهم باملوت أو النزوح ألماكن بعيدة   .فقدا

                                                
االجتماعي  التغيريتنظيم  من ،2004فرباير11-10بتاريخ  األسريالدراسة ألقيت يف اليومني الدراسيني حول التفكك  - 1

 ،4007،العدد 11/2/2004ببوزريعة جامعة اجلزائر، نقال عن جريدة اخلرب اجلزائرية ،بتارح واإلنسانيةلكلية العلوم االجتماعية 
  .24ص
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 لعدد كبري ارتفاع من، سوريا يف حيدث ما أن " :العاملية اليونيسيف فقد أكدت منظمة  
ً ، إنسانية كارثة ميثل التغذية، سوء من يعانون والذين الفقر، خط حتت واألطفال األيتام األطفال  نظرا
 األولويات من رعايتهم وتعترب، القادمة احلكومات على واقتصادي اجتماعي عبء إىل هؤالء لتحول

  .1"مدروس منهجي بشكل معها والتعامل، عالجها وسبل طرق دراسة الواجب
َّ أن احلرب كانت من أهم  ويف دراسة ميدانية ألسباب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع يف اخلرطوم، تبني

، تليها اهلجرة  %48.4بنسبة ،على أسر هؤالء األطفال ترك مواطنهم األصليةاألسباب اليت حتمت 
  . 2%47ألجل توفري سبل العيش بنسبة

   الكوارث الطبيعية :البند الثاني
ال تقل أمهية عن احلروب يف إنتاج  ،إن الكوارث الطبيعية من زالزل وفيضانات وأعاصري        

م، ،وانتشار الطفولة املهملة الفاقدة للسند العائلي ومحل األطفال  بسب وفاة الوالدين أو فقدا
فيختلط األطفال بسبب ذلك مما يؤدي إىل جهل  ،ملسافات بعيدة يف محالت األجالء واإلنقاذ

م وُأصوهلم   .الطفولة كلقطاء فيؤخذون إىل املالجئ ومراكز رعاية  ،أنسا
قام فريق ميداين  26/09/2009يف يوم " مانيال"الذي ضرب مدينة " بارما" ففي إعصار        

ا، فسجل  خاص بالبحث عن املفقودين أو األطفال املفرتقني عن أهاليهم يف مانيال واملناطق احمليطة 
سنة انفصلوا عن 18و6 طفالً ترتاوح أعمارهم بني657حالة وفاة بني األطفال و47فريق البحث 

  .3أويف حاجات إىل مساعدات أخرى ،أو كانوا مفقودين ،أسرهم
وصفوة القول أنه ومهما تعددت أسباب ومصادر الطفولة املسعفة، إال أن الزنا واالغتصاب         

يعتربان  أحد أهم املنابع املنتجة هلا، تليهما األسباب األخرى بدرجة أقل، وهو ما ميكننا من تصنيف 
ا إىل أطفال جمهويل النسب بسبب الزنا واالغتص اب، وأطفال الشوارع الطفولة املسعفة باعتبار أسبا

 .والطفولة املشردة بسبب الفقر والبطالة، وأطفال يتامى ولقطاء بسبب احلروب والكوارث الطبيعية
                                                

1  _.http://shamjournal.net/addons/News/views/Default/Home/web/374   
   .82صاملرجع السابق، : بدوى حاج حسن وعماد أمحد على وآخرون -2
  .41ص ،سابقالرجع امل :سيفيمنظمة اليون - 3
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  الحقوق المعنوية: المبحث األول
  الحقوق المادية: المبحث الثاني 
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فقد حظي يف الشريعة اإلسالمية كما يف  ،ملا كان الطفل هو رجل الغد 

بل وهو  ،القوانني الوضعية بعناية ورعاية ومحاية ملختلف حقوقه منذ والدته
تمع  ،جنني يف بطن أمه فقد أوجبت الشريعة على الوالدين مث األقارب مث ا

إال ال تغادر صغرية وال كبرية يف حياة الطفل  لة أحكاما وأوامر،فالدو 
ً ومشلتها، ا مل تفرق بني األطفال ذكوراً كانوا أو إناثا ً  ،كما أ أو  أصحاء
 واننيوقد سبقت الق ،أو هلم أبوين، يتامى منتسبني أو جمهولني ،عاجزين

ا من من احلقوقالوضعية يف إقرارها للكثري   ،العليم اخلبري، وال غرو فإ
 هقوقمن االهتمام حبالبد ف ،إذا رمنا بناءه السليمو  ،والطفل روح ومادة

ذين اجلانبني ل نفصّ  ،سنتناول هذا الفصل يف مبحثني، لذلك املتعلقة 
 ،اة واالنتماء واهلويةقه يف احليحب بداية ،واملعنوية فيهما حقوق الطفل املادية

  .رياث والنفقةوصوالً للم
  احلقوق املعنوية: املبحث األول 
  احلقوق املادية: املبحث الثاين 
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    الحقوق المعنوية: المبحث األول
  الشريعة والقانونبين  الحياةفي  حقال :المطلب االول

     الحياة في الشريعة حق: الفرع االول
ن إلذلك ف ،األخرىالذي تقوم عليه بقية احلقوق ة، أهم حق يف الوجود هو حق احليا إن

عليها لقوله  االعتداء أو ذ ال جيوز هدرهاإ ،نسان بشكل عاماإلعلى حياة  االعتداءسالم حرم اإل
كما حرم ،151: األنعام M ...Î      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç...   ÕL  :تعاىل

ً ، اجلنني إجهاضحيث حرم  ؛على حياة الطفل حىت قبل خروجه للحياة االعتداء كان من أ سواء
ً ب وأحلق ،غري شرعيةأو عالقة شرعية  ً  فاعله عقابا ً  أخرويا يدفعها اجلاين  ةٍ يتمثل يف دي وآخر دنيويا

اقتتلت  «:حيث قالو هريرة بوالدليل على ذلك ما رواه أ ،2اجلنني 1يصطلح على تسميتها غرة
ىل رسول اهللا صلى إحبجر فقتلتها وما يف بطنها فاختصموا  األخرىحدامها إفرمت  ،يلذتان من هامرأ

واستثىن  ،3»وقضى بدية املرأة على عاقلتها  ،ن دية جنينها غرة عبد أو وليدةأفقضى  ،اهللا عليه وسلم
ً إنقاذ سقاطهإيف يكون  نْ أَ ك،  جلنينها األمجهاض إسالم حاالت معينة ميكن فيها إلا   .احليا ا
سالم العديد من عادات اجلاهلية واليت  إلبطل اأفقد ، ةوالدالبعد  يف احلياةويستمر حق الطفل  

7 8 حيث  ،وأد البنات خشية العارو  ،والد خشية الفقرألمن قتل ا ،كانت سائدة قبل ظهوره

 MN  M  L   K  JO  R  Q  PS    Y     X  W   V  U  TL 
̂   _  `  M : وقوله تعاىل .31: اإلسراء     ]  \    [  Z  Y  X  W

e  d  c  b  af     l  k  j  i  h  gL وقوله  .140: األنعام

                                                
ً  ،يعدل مخسمائة درهم، مةأو ألعبد  مساهي : واصطالحاً  ،البياض يف وجه الفرس :لغة :الغرة -1 ومسي العبد  ،نثىأو أكان   ذكرا
امة غرة و األأ   .موالنفس األأمن  أل
يف  ماجستريرسالة مقارنة، راسة حلقوق الطفل د العامليوامليثاق  اإلسالميةالشريعة  يفحقوق الطفل  :هنادي صالح البلبيسي - 2

  .76ص ،2005 األردنيةكلية الدراسات العليا اجلامعة  ،الفقه وأصوله
 النجاة، طوق دار، ه1422، 1ط ،اجلامع املسند الصحيح :املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد اهللا عبد أبو :البخاري - 3

  .12-11،ص9ج ،ن العقل على الولد وعصبة الوالد ال على الولدأكتاب الديات باب جنني املرأة و دون مكان طبع،  
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M    2  1: وقوله  .9- 8التكوير  M  D  C  B  A  @  ?   >   =L  :تعاىل

  I      3L 12ة املمتحن.     
عليه وسلم أي الذنب أعظم عند اهللا سئل النيب صلى اهللا « :وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال

ً أ :؟قال ٌ إ :قلت ،وهو خلقك ن جتعل هللا ندا  ن تقتل ولدك ختافأ: ، قلت مث أي؟ قالن ذلك لعظيم
  .1»قال أن تزين حبليلة جارك  قلت مث أي ؟ يطعم معك، أن

ً  ،طفال املسلمنيأسالم بني إلومل يفرق ا فقد ، شرعية أو غري كانوا من عالقة شرعيةأ سواء
 بل ،النسب واليتامى من حقوق جمهويل على تأكيد ما لألطفال اللقطاء و حكام الشرعأتضافرت 

ي الرسول و  ،ىل حفظ حياة أطفال غري املسلمنيإذلك  تعدى اإلسالم حىت يف حالة احلرب بدليل 
اجليوش يف  ةادوكذلك وصايا اخللفاء الراشدين لق، صلى اهللا عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان

ال  «:  قواد جيشه ألحد احلرب بعدم قتل املرأة والصيب واهلرم واجلريح فقد جاء يف وصية أيب بكر
ً  وال تقتلوا امرأةً  ً  وال  هرماً  والصبيا  ً وبذلك حفظ اإل  ،2»جرحيا   سالم حياة الطفل بشكل عام ذكرا

ً  أو أنثى كان   .غري مسلم أو مسلما
من علماء اإلسالم مشروع حلقوق 3اقرتحت جلنة الشريعة يف حماولة منها لتقنني أحكامو 

،جاء  4قدم إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي" شرعة حقوق اإلنسان يف اإلسالم"اإلنسان يف اإلسالم مسوه 
 : املادة الثالثة منه أنيف 

تمعات والدولة محاية هذا احلق من كل  .أ" حق احلياة مكفول بالشريعة لكل إنسان، وعلى األفراد وا
  .اعتداء

ً  .ب رم اللجوء إىل أية وسيلة تُفضي إلفناء النوع البشري كليًا أو جزئيا   .حيُ
وال االنتقاص منه  ،ال جيوز تعطيله مبناهضة الزواج ،أحد أصول اإلسالم ،استمرار احلياة البشرية .ج

  .مبنع اإلجناب، وال إباحة اإلجهاض لغري ضرورة شرعية

                                                
  .18ص  ،6ج ،تفسري القرءان باب قوله تعاىل فال جتعلوا هللا أندادا سابق،الرجع امل :البخاري - 1
  .61ص  ،4ج ،كتاب اجلهاد والسري باب قتل النساء يف احلرب،  املرجع نفسه: يالبخار  - 2
والسيد ، الدكتور عدنان اخلطيب، والدكتور شكري فيصل، والدكتور وهبه الزحيلي، والدكتور رفيق جوجيايت: اللجنة تتكون من - 3

 .إمساعيل ماجد احلمزاوي
  . 50- 49طالس، دمشق، سوريا، ص  ، دار1992 -1حقوق اإلنسان يف اإلسالم، ط: عدنان اخلطيب - 4
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متحرراً من كل  ،لكل إنسان احلق يف أن يعيش آمنًا على نفسه وأهله ومسعته االجتماعية وماله .د
  ."أنواع اخلوف
  حق الحياة في القانون : الفرع الثاني

ذ إ ؛مجيع الشرائع وامللل والنحل على حفظهااليت اتفقت  يعترب حق احلياة من احلقوق الطبيعية
 ُ لذلك فقد انعكست هذه احلقيقة على  ،عقل التفكري يف أي حق آخر دون ضمان احلق يف احلياةال ي

القانون الدويل مؤكدة  أحكام فجاءت ،والطفل بشكل خاص ،عامة اإلنسانالقانون الدويل حلقوق 
  .على قدسية هذا احلق وضرورة تأمينه ومحايته

أن لكل فرد احلق يف احلياة  " :على الثالثة يف مادته اإلنسانعالن العاملي حلقوق قد نص اإلو 
 املادة السادسة من العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية كما نصت ،1"واحلرية وسالمة شخصيته

ا األوىل   ،هذا احلقوعلى القانون أن حيمى ، ق يف احلياة حق مالزم لكل إنساناحل "أن علىيف فقر
  .2"وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا

تعرتف  :1فقرة" :ما نصه 1989ية حقوق الطفل لسنة من اتفاق السادسة املادةيف  وجاء
ً قن لكل طفل حأطراف بالدول األ ً  ا أقصى حد  إىلطراف تكفل الدول األ:2قرةف/.احلياةيف  أصيال

  .3"ممكن بقاء الطفل ومنوه
والطفولة  ،حق احلياة للطفولة بشكل عام سيجاءت تشريعات معظم الدول لتكر  كما

  .بشكل خاص سعفةامل
.  4جهاض الغري للحاملإمن قانون العقوبات املصري على عقوبة  262، 261: فقد نصت املواد

 إىل304من خالل املواد  ،املشاركني فيهاجهاض و إلاجلزائري يف معاقبة مرتكيب جرائم ا القانونووافقه 
 لألطفالعلى كل شخص تعرض بالقتل عدام شدد العقوبة باإلو  ،من قانون العقوبات اجلزائري 313

ً ال حديثي نصت حيث ،من قانون العقوبات اجلزائري  259،261:للمادتني  عهد بالوالدة طبقا

                                                
  .نساناإلالعاملي حلقوق  اإلعالنمن  3املادة - 1
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية  ياسية واملدنية،حلقوق الساخلاص با العهد الدويلمن  6املادة - 2

، 1976مارس /آذار 23: تاريخ بدء النفاذ 1966ديسمرب/كانون  16املؤرخ يف ) 21-ألف د( 2200لألمم املتحدة  العامة
  .49ألحكام املادة  وفقاً 

  .اتفاقية حقوق الطفلمن  6املادة - 3
  م1937لسنة  58قانون العقوبات املصري رقم   - 4
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ً  :من نفس القانون 314:املادة و أو يعرضه للخطر يف مكان خال أ على معاقبة كل من يرتك طفال
  .1لكذحيمل الغري على  أو ،غري خال من الناس

على  االعتداءعلى منع  يقتصراملواد يتبني لنا أن حق الطفل يف احلياة ال و  النصوص ومبوجب هذه
   .ىل توفري الظروف املالئمة لضمان بقاء الطفل ومنوهإبل يتعداه  ،هذا احلق فقط

م خارج مؤسسة الزو  ً بعد الوضع ومبا أن األطفال الذين يتم إجنا اج، هم األكثر تعرضًا للقتل سواء
تمعات  مباشرة، أو بوأدهم يف األرحام باإلجهاض؛ خشية من الفضيحة ووصمة العار، السيما يف ا

يف القوانني الداخلية ملعظم هذه الدول حلماية هذا احلق، بتشديد  املشرعاإلسالمية؛ فقد تدخل 
  .العقوبة على الفاعلني األصليني واملشاركني

  المقارنة

اتفقت الشريعة مع املواثيق الدولية والقوانني الداخلية، يف محاية حق احلياة لألطفال بشكل 
جنني يف بطن أمه؛ فحرمت  عام، لكن الشريعة تفوقت على القانون حبفظها حلياة الطفل وهو

واعتربته  -باعتباره الوسيلة اليت يلجأ إليها للتخلص من األجنة املشكلة بطرق غري شرعية-اإلجهاض 
ً على حياة طفل يتشكل يف رحم أمه، فالفقهاء أمجعوا على حترمي اإلجهاض بعد نفخ الروح  اعتداء

، وبني جموز بشروط، قبل نفخ الروح وقبل التخلق وبعده، والقوانني  فيه، واختلفوا بني مانع منعًا مطلقًا
الداخلية ملعظم دول العامل اإلسالمي توافقت مع الشريعة يف جترمي اإلجهاض، واختلفت معها يف 
العقوبة املقدرة لذلك، بينما املواثيق الدولية اهتمت حبياة الطفل بعد وجوده فقط، وأباحت اإلجهاض  

تمع ال دويل نتيجة ابتعاده عن الفطرة، وتسويغه ألمور تتناقض مع كحل ملشكالت تورط فيها ا
  .  إنسانية اإلنسان

تمعات الغربيةحية وتفشي الزنا، حاالت اإلباف دفع  ،وارتفاع أعداد األطفال من الزنا يف ا
اقضًا عجيبًا يف ذه الدول إىل االلتفاف على املواثيق الدولية للمطالبة بإباحة اإلجهاض؛ مما يظهر تن

دراك، مدى تصادم تلك حيث تدرك اللجان القائمة على صياغة االتفاقيات الدولية، متام اإل ؛التشريع
على وجه اخلصوص، العامل اإلسالمي مع ثقافات معظم شعوب العامل، و  -إباحة اإلجهاض-املطالبة 

                                                
  يتضمني لذ، ا1966يونيو سنة  8فق الموا 1386م صفر عا 18في رخ لمؤا 66-156قم رألمر ا من 314املادة  - 1

  .702، الصفحة 1966يونيو  11مؤرخة يف  49عدد : اجلريدة الرمسية ،لمتممل والمعدت، العقوبان اقانو
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ضة تتقبل احلكومات والشعوب دون غضا حىتلذا عمدت تلك اللجان إىل بعض االلتفافات، وذلك 
خدمات الصحة اإلجنابية "أو اعرتاض هذا املفهوم، حيث مت إدماج اإلجهاض ضمن 

وقد مت بالفعل مترير هذه  "Sexual and Reproductive health service واجلنسية
 .من وثيقة عامل جدير باألطفال 44، 35، 24، 23املصطلحات يف البنـود 

 عنه باإلجهاض اآلمن، إلضفاء صفة األمان على وإمعانًا يف االلتفاف حول املصطلح، يتم التعبري
ذا، بل يتم حتويل  ىيكتفوإجرائه يف املستشفى أو العيادة الطبية، وال  ،اإلجهاض إذا ما مت إباحته

اإلجهاض إىل حق من احلقوق اإلجنابية للنساء واملراهقات، حيث ترى تلك الوثائق أن افتقار الفتيات 
ن اجلنسية قد يؤدي إىل محل غري مرغوب فيه، وبالتايل تلجأ الفتيات  إىل املعلومات بشأن حيا

ن، ومن مث  ا يشكلممجهاض محلهن، احلوامل إىل استخدام وسائل غري طبية إل خطورة على حيا
ذا االسم اجلذاب  لرتغيب احلكومات يف املوافقة عليه ) اإلجهاض اآلمن(جاءت تسمية اإلجهاض 

 .وإقراره وتقنينه

وترى الوثائق أن ما يدفع الفتاة احلامل إىل إجهاض نفسها يف جمتمعاتنا على وجه اخلصوص، 
ا بسبب ) وصمة العار(هو  احلمل نتيجة لعالقة غري شرعية، ومن مث تطالب هذا  تشكلاليت تلحق 

تمعية اليت جترم تلك العالقات، فال تضطر الفتيات احلوامل إىل اللجوء  تلك الوثائق بتغيري الثقافة ا
مطالبة احلكومات بتقنني اإلجهاض، حىت يتيسر  ،إىل اإلجهاض غري املأمون، إضافة إىل ما سبق

 .1"ومحايتها ه حتت رعاية الدولةؤ للفتيات إجرا

يف كثري من دول العامل على وتستنكر جلان املرأة والطفل يف األمم املتحدة عدم حصول املراهقني 
وحصول املراهقات على املشورة "... :) 93البند (الصحة اإلجنابية، فنجد يف وثيقة بكني  خدمات

ا، وكثري ما واملعلومات واخلدمات فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية ال يزال قا ً ا متام ً ا أو معدوم ً صر
مع انعدام  ...ال يؤخذ يف االعتبار حق الشابات يف اخلصوصية والسرية واالحرتام واملوافقة املستنرية،

املعلومات واخلدمات يزيد من خطر احلمل غري املرغوب فيه واملبكر للغاية ومن خطر اإلصابة 
وال ، كذلك خطر عمليات اإلجهاض غري املأمونباألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي و 

                                                
 .سابقالرجع امل: سيدة حممود حممد  -1
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يزال احلمل املبكر يعوق إحداث حتسينات يف الوضع التعليمي واالقتصادي واالجتماعي للمرأة يف 
  "1.مجيع أحناء العامل

  بين الشريعة والقانون سم والنسب والجنسيةاال حق: المطلب الثاني
  سب والجنسية في الشريعة سم والنالا حق: األولالفرع 
  سمالالحق في ا:  1البند

 حسنسم ادت على حقه يف كّ أبل  االسم،يف  الطفلسالمية بتقرير حق مل تكتف الشريعة اإل       
سالم إلفقد حرص ا ،خرين وتفاعله معهمسم يف حياة الطفل وعالقته باآلالمهية األوذلك  ؛ومقبول

ّ  ؛املولود بشكل عام اختيار اسمحلى حسن   :ذلك بقوله إىل ه النيب صلى اهللا عليه وسلمحيث نب
وعن ابن عمر رضي اهللا  ،2»مساءكمأحسنوا أف آبائكممساء وأكم ئمساأنكم تدعون يوم القيامة بإ"

انا اهللا عز وجل  ،3»مجيلة أنت« ن النيب صلى اهللا عليه وسلم غري اسم عاصية وقالأعنهما  وقد 

M  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º  :واملستهجنة بقوله لقاب الساخرة عن التنابذ باأل
Ï     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÐ    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

Ö×    .........   äL 11:احلجرات.  
كيد حق املولود يف االسم احلسن أمهية تأولعلنا جند يف حياتنا الواقعية شواهد تدل على  

بل والتشاؤم واالستهزاء وذلك ملا جيره االسم الغريب واملستهجن من مظاهر عدم التق ؛احملبب
  .4وما يرتتب على ذلك من معانات للطفل الذي حيمل هذا االسم ،والسخرية

  الحق في النسب:  2البند
حىت ال يكون  ،لطفل يف االسم، ضمن له احلق يف االنتساب ألبيها حقكما ضمن اإلسالم    

أخرى كالنفقة واإلرث من ، وألن ضياع النسب يرتتب عليه ضياع حقوق الة من جهةعرضة للجه
                                                

  1995سبتمرب /أيلول 15-4ني خالل الفرتة  ي املعين باملرأة املنعقد يف بكللمؤمتر العامل 01القرار  - 1
  .287، ص4ج املرجع السابق،: أبو داود  - 2
 تاريخرقم و  دوناملسند الصحيح املختصر، ): ه261:املتوىف(مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري  :مسلم - 3
  .1686، ص 3العريب بريوت، باب تغيري االسم القبيح، جدار إحياء الرتاث  ،طبعال
 دار امللتقى للنشر، قربص،، 1993-1ط ،اإلسالموالطفل مالمح رعاية وتربية الطفل يف  اإلسالم :عبد السالم الدوييب - 4

  .53-52ص
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إلسالم النكاح حفاظًا على األنساب، وتوطيداً ألواصر املودة لضمان هذا احلق شرع اجهة أخرى، و 
تمعبني البشر،    . إذ عليه يقوم بناء األسرة اليت هي نواة ا

 ويوجه اخلطاب للجماعةى األنساب وإحلاق كل فرع بأصله، ولذلك يأمرنا اهللا عز وجل باحملافظة عل

Ml  k  j  i   h  gm    s   r  q  p  o  n  :فيقول
u  tv  ¡  �  ~  }   |   {  z  y  x  w¢    £

  §   ¦  ¥  ¤L 5: األحزاب.   
ِ « :ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملن يغري نسبه احلقيقي ْ ِن ادَّعَى إِىلَ غَري َ ُ م ر ْ يـ ُ غَ ُ أَنَّه م َل ْ ع َ َ يـ و ُ ه َ ، و أَبِيهِ

امٌ  َ ر َ هِ ح ْ ي َل نَّةُ عَ َ ، فَاجلْ   . 1»أَبِيهِ
ينطلق من أن انتماء الطفل إىل األب  ،وحرص الشريعة على حق الطفل يف ثبوت النسب

تمع إىل أذى   ؛وحيميه من التشرد ،حيفظه من الضياع ألن وجود طفل بال أب ينتسب إليه يعرض ا
  .2وشر مستطري ،كثري

ً عليه فإن رته إىل اإلنسان اإلسالم بنظ، و لة النسب واالنتماءمرهونة بضمان مسأ مصلحة الطفل وبناء
د على رعاية مسألة النسبببعده االجتماعي،  ومحاية  ،ضمانا لقوة الروابط العائلية واالجتماعية ،أّك

الختالط األنساب ،للمجتمع من التفكك   .وتالفيا ً
  .وسعت يف باب إثبات النسبصلحة الطفل ورعايته فإن الشريعة قد توحرصًا على م

 ً   :3ذلك فإن إثبات النسب يتم بطرق عدة حصرها الفقهاء يف أربعة هيل وتأكيدا
 .توافرت فيه الشروط املتفق عليها ذيالصحيح ال:الزواج  - 1

ل ويقر ببنوة طفل كان قد أنكره يف ظ الرجل حيث أجاز اإلسالم أن يعرتف: اإلقرار - 2
 .ظروف اضطرته إىل ذلك

                                                
  .156، ص8باب من ادعي إىل غري أبيه، جاملرجع السابق، : البخاري - 1
مطابع  ،ه1403- 2ط، اإلسالمكفلها   اليتته حياته حقوقه ئتنش اإلسالميةالطفل يف الشريعة  :حممد بن امحد الصاحل  - 2

  .77ص ،رزدق التجارية الرياضالف
ا يف الشريعة بأالطفل من قبل  إمهالجرمية  :خالد بن حممد بن عبد اهللا املفلح - 3  رسالة ماجستري والقانون، اإلسالميةويه وعقوبا

 .42ص ، 1426/2005،الرياض ،األمنيةجامعة نايف العربية للعلوم  ،يف التشريع اجلنائي اإلسالمي
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ّ فإذا جتلَّ  ،كما لو ادعت األم بذلك وأنكر عليها الزوج: البينة والقرائن  - 3 نات ت البي
من طرق إثبات النسب  .والقرائن على صدق املرأة فإن هذا يكون طريقا ً

كما قال صلى اهللا عليه وسلم   ،فإذا انتفت األدلة والقرائن فإن الولد للفراش: الفراش  - 4
 .1»للفراش وللعاهر احلجرالولد «

 ، الذي من خالله حيفظ لهوعليه فإن الشريعة اإلسالمية تؤكد على أمهية هذا احلق يف حياة الطفل
وتدفع به األم عن نفسها  ،وحيفظ لألب حقه يف أن ال ينسب ولده لغريه ،حقه يف االنتساب ألبيه

  .رالشبهة والعا
ال جتوز نسبتهم يف اإلسالم إىل قوم أو  ،أو جمهولو النسب ومما جتدر اإلشارة إليه أن األطفال اللقطاء

ولكن  ،وملا ينتج عنه من اختالط لألنساب ،ملا يف ذلك من الكذب واإليهام والتلبيس ،قبيلة أو أسرة
عاجل مشكلة هذه الفئة بنظام الكفالة، وحرم التبين الذي كان معموال به  ،اإلسالم ومن منطلق واقعي

  . يف اجلاهلية
  الحق في الجنسية : 3ندالب

وإن  ،اإلسالم ال يعرف حدوداً جغرافية بل جاء للنّاس كافة؛ فاملسلمون مجيعًا أمة واحدة
، وزاد ودار احلرب ،العامل إىل دار اإلسالم قسموا الفقهاءاألقطار، و اختلفوا يف اللغة أو اجلنس أو 

  .بعضهم دار العهد
 أساس على هلا تابعني أي مواطنني؛ اإلسالمية الدولة إقليم على يقيمون الذين املسلمون ويعد

ً  اإلسالمية الدولة مواطين من الذمة أهل ويعد ،اإلسالم م الذمة؛ أهل لنظام وفقا  غري كانوا وإن أل
م إال مسلمني ً  اجلزية ويؤدون اإلسالم، دار يف يقيمون أ  يف اإلسالم بأحكام ويلتزمون ،سنويا

  .اداتالعب دون املعامالت
) العهد دار رعايا( نواملعاهدو  املعاصر، القانوين باالصطالح دينية وطنية أقلية هم فالذميون

 أما ،احلديث القانوين لالصطالح وفقا عنها، أجانب أي اإلسالمية الدولة يف املواطنني غري هم

                                                
  .54ص ،3ج ،باب تفسري املشبهات سابق،الرجع امل: البخاري - 1
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 ال الذي املسلم غري احلاكم سيادة حتت الواقعة الدار يستوطنون الذين هم) احلرب دار رعايا( احلربيني
  .1باملسلمني عهد يربطه

ً  ،والطفل بطبيعته ال يعقل األديان تبعًا لدين أبويه،  ولكن فقهاء اإلسالم اعتربوه مسلما
 ً جد فيه، وفصلوا باعتب واعتربوا الطفل اللقيط مسلما ُ دين  لةمسأيف  ذلكار تبعيته للمكان الذي و

  :2اللقيط كاآليت
جد اللقيط يف مسجد، 1 ُ أو يف مصر من أمصار املسلمني، أو يف قرية من قراهم، وكان الواجد ـ إ ذا و

؛ فإنه يعترب مسلمًا حىت لو مات يغسل ويصلى عليه ويدفن يف مقابر املسلمني   .مسلمًا
يف بيعة أو يف كنيسة، أو يف قرية ليس فيها مسلم ،يكون ذميًا حتكيمًا للظاهر  إذا وجده ذمي. 2

ويشرتط الشافعية واحلنابلة العتباره ذميًا يف هذه احلالة، أال يكون يف قرى وذلك عند احلنفية واملالكية 
أهل الذمة اليت وجد فيها اللقيط مسلمًا ميكن أن يكون اللقيط منهم؛ فإن وجد مسلم ميكن أن 

أو تغليبًا لدار اإلسالم كما يقول الشافعية؛  ألن  ،يكون اللقيط منه تغليبًا لإلسالم كما يقول احلنابلة
ا حمكومة من قبل املسلمني   .قرى أهل الذمة دار اإلسالم؛ أل

ٌ لقيطًا يف بيعة أو كنيسة أو يف قرية من قرى أهل الذمة. 3 يكون اللقيط ذميًا باعتبار  ،إذا وجد مسلم
جد فيها ،املكان ُ وهذا عند احلنفية؛ وحجتهم أن املكان  ،فيكون على دين الذميني يف القرية اليت و

  .له، ألنه عند التعارض يرجح السابقفيكون االعتبار  ،قيط من يد الواجدأسبق إىل الل
جد ذمي. 4 َ ً لقيط إذا و حيكم فعند مجهور الفقهاء  ،يف مساجد املسلمني أويف أمصارهم أو يف قراهم ا

 .بإسالم اللقيط تبعًا للمكان
  

  االسم والنسب والجنسية في القانون حق: الفرع الثاني
  االسمالحق في : 1البند

ه ، ال يتصور استغناؤ فهو ضروري لكل شخص ،سم أهم مرجع لإلنسان يعرف به االيعترب
اقتضاء ما ) الدولة(كما ييسر للجماعة   ،فظ له حقوقه ومصاحلهحتو  ،فبه يتميز عن أفراد اجلماعة ،عنه

 نفس ، فهو حق وواجب يفإذ ال يتصور أن تعفيه الدولة من محله ؛قد ينشأ هلا من حقوق لدى الفرد

                                                
  .45سابق، صالرجع امل :خالد بن حممد بن عبد اهللا املفلح  - 1
  .61ـ 60ـ 59ص ،سابقالرجع امل :مرمي الداغستاين  - 2
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ا الثانية  24الوقت، فقد نصت املادة  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية يف فقر
  .1"توجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى امسا يعرف بهي:"على أنه

  :2من اتفاقية حقوق الطفل 8و7نصت املادتان  كما
منذ والدته يف اسم، واحلق يف اكتساب يسجل الطفل بعد والدته فوراً ويكون له احلق :"7املادة 

  ".جنسية و يكون له قدر اإلمكان احلق يف معرفة والديه وتلقي رعايتهما
، مبا يف ذلك جنسيته تتعهد الدول األطراف يف احرتام حق الطفل يف احلفاظ على هويته:"8املادة

الته العائلية على النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غريوا   ".شرعي مسه وصِ
للطفل منذ مولده حق يف أن يكون له  :"م 1959وجاء يف املبدأ الثالث من إعالن حقوق الطفل 

  .3"اسم وجنسية
جاءت تشريعات الدول  وإعالن حقوق الطفل، واستجابة ملا نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل

ألنه غري قادر للطفل؛ ى اعتبار أن هذا احلق واجب عل ،للتأكيد على هذا احلق يف قوانينها الداخلية
عنه، لكن الطفل الفاقد لألبوين، ويقوم به أبواعليه عند ميالده لية تكفلت القوانني الداخ ،ه نيابة ً

عائلي اللقب المتعلقًا بإسناد التونسي أصدر قانونا  املشرعللدول بإعطائه امسًا يوسم به؛ فنجد 
  .4لألطفال املهملني أو جمهويل النسب

 19/02/1970امؤرخ يف 70/20من األمر   4ف 64اجلزائري فقد نصت املادةأما يف القانون 
أو  ،يعطي ضابط احلالة املدنية نفسه األمساء إىل األبناء اللقطاء: "املتعلق باحلالة املدنية على أنه

َّ للطفل والذين مل ينسب  ،املولودين من أبوين جمهولني عني ُ ء جمموعة من األمساهلم املصرح أية أمساء،  ي
 .5يتخذ آخرها كلقب عائلي

 

                                                
 .واملدنية من العهد الدويل للحقوق السياسية 24املادة  - 1

  .اتفاقية حقوق الطفل من 8و7املادة - 2
تشرين  20املؤرخ يف ) 14-د( 1386 اعتمد ونشر علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة :إعالن حقوق الطفل - 3

  .1959نوفمرب /الثاين
 ،28/10/1998املؤرخ يف 75املتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون، عدد ،2003جويلية07املؤرخ يف  51القانون عدد - 4

  .عائلي لألطفال املهملني أو جمهويل النسباللقب الاملتعلق بإسناد 
  .274ص ،1970فرباير27الصادرة بتاريخ  ،21العدد :اجلريدة الرمسية - 5
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  الحق في النسب : 2 البند
إن ثبوت النسب للطفل يعزز ثقته بنفسه، وينأى به عن مشاعر املهانة والضياع ويساعده 
على االندماج يف جمتمعه، ولعل انتشار الزنا والفواحش يف واقعنا اليوم أنتج جمتمعات مفككة، ال 

م بأسرهمجتتمع على شيء، آباء تنصلوا من  م جتاه أبنائهم، وأبناء انقطعت صال   .مسؤوليا
ا ا عنه عربت، الوضعيحق النسب يف القانون و  لثامنة السالفة اتفاقية حقوق الطفل يف ماد

 ،نسيته وامسه وصالته العائليةجيف  الطفل املتمثلة يةهو  احرتام على بنصها الذكر  حتت مفهوم اهلوية،
حيتاج الطفل لكي : " طفل يف املبدأ السادس  إشارة عامة حيث جاء فيهوأشار إليه إعالن حقوق ال

 أن تتم تنشئته إىل ىولذلك يراع ،احلب والتفهم منسجمة النمو مكتملة التفتح، إىل ينعم بشخصية
واألمن يف جو يسوده احلنان  -وعلى أي حال -برعاية والديه ويف ظل مسؤوليتهما ممكن ىأبعد مد

تمع  ىوجيب عل ،فصل الطفل الصغري عن أمهإال يف ظروف استثنائية،  فال جيوز ،املعنوي واملادي ا
كفاف    من األسرة وأولئك املفتقرين إىلوالسلطات العامة تقدمي عناية خاصة لألطفال احملرومني

  ،1"بنفقة أطفال األسر الكبرية العددوحيسن دفع مساعدات حكومية وغري حكومية للقيام  ،العيش
إن كان أي أن لكل طفل احلق يف النسب حىت و  ،املسعفةاالتفاقية بني الطفولة و الطفولة  ومل تفرق

من عالقة غري شرعية   .طفال ً
جاء التشريع اجلزائري ومعظم التشريعات العربية خمالفة التفاقية حقوق الطفل وموافقة للشريعة وقد 

  .اإلسالمية يف إثبات النسب
إذ نصت  ،من قانون األسرة 46اىل40يف املواد مسألة النسب، اجلزائري  القانونحيث نظم 

ا بكل من الزواج الصحيح والفاسد واإلقرار والبينة ،منه على طرق إثبات النسب 40املادة ، وحدد
مع التطور العلمي،   27يفاملؤرخ  02-05 األمرتعديل مبوجب  فقد كانت هذه املادة حملومتاشيا ً

الطرق العلمية احلديثة كوسيلة إلثبات النسب مىت كانت العالقة حيث مت إضافة ، 2005فرباير
   2شرعية

                                                
   .من إعالن حقوق الطفل 6 املبدأ - 1
  .2005فرباير 27املؤرخة يف 15، اجلريدة الرمسية، العدد2005فرباير 27املؤرخ يف  02-05من األمر 40املادة - 2
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لسن قانون يثبت نسب األطفال  - مل يكتب هلا النجاح - ويف هذا اإلطار كانت هناك حماوالت 
، عن طريق البصمة الوراثية ، حيث جاء يف تصريح صحفي جلريدة الشروق للسيد 1اللقطاء بيوجليًا

وزارته مبعية الوزارات املعنية وهي الشئون الدينية  نأ:"  ولد عباس مجالوزير التضامن السابق 
 ،بصدد التحضري ملشروع القانون املتعلق بإثبات نسب الطفل اللقيط لوالده ،واألوقاف ووزارة العدل

ً  ،عن طريق حتليل البصمة الوراثية للدراسة يف جملس احلكومة بعد الفراغ من  وسيقدم املشروع قريبا
 ".إعداد نصوصه

وال إرغام أب الطفل  ،ةالعازبإن األمر لن يتعلق بإنزال العقوبة باألم :" وأضاف وزير التضامن قائال 
الذي ال  ،ه اسم والده البيولوجي لتسهيل احلياة على الطفل الربيءؤ إمنا إعطا ،على الزواج من أمه

اليت ولد فيها، وبالتايل جيب محايته من متاعب العيش دون اسم عائلي يكفل له ذنب له يف الظروف 
 .2"املكانة االجتماعية والتمدرس والعيش بصفة عادية

  
  الحق في الجنسية: 3البند

موضوع اجلنسية يكتسب أمهية جوهرية بالنسبة للطفل؛ فاجلنسية هي العالقة القانونية 
  .والدته بدولة معينةوالسياسية اليت تربط الطفل منذ 

  .أو املكان الذي يقيم فيه عادة ،مكان والدته وأ ل تكتسب بالنظر إىل جنسية أبويه،فجنسية الطف
أن للطفل منذ ميالده احلق يف :"يف املبدأ الثالث منه على  1959فقد نص إعالن حقوق الطفل لعام

حلصول على اجلنسية منذ حلظة فهذا املبدأ أثبت حق الطفل يف ا ،3"أن يعرف باسم وجنسية معينة

                                                
عامل الوراثة جبامعة ليسرت بإجنلرتا، الذي أوضح يف حبثه أن املادة "أليك جيفريس"البصمة الوراثية مت اكتشافها من طرف العامل  - 1

غري مفهومة ، وقد توصل بعد عام إىل أن هذه التتابعات مميزة لكل الوراثية قد تتكرر عدة مرات وتعيد نفسها يف تتابعات عشوائية 
ات  ،فرد وال ميكن أن تتشابه بني اثنني إال يف حاالت التوائم املتماثلة فقط البصمة " مما جيعل التشابه مستحيالً وأطلق على التشا

ا وسيلة ،"الوراثية لإلنسان يف  وتسمى  ADNطريق مقارنة مقاطع المن وسائل التعرف على الشخص عن  وعرفت على أ
  www :wikipidia.org .wiki :بعض األحيان الطبعة الوراثية، نقالً عن املوقع اإللكرتوين

 . م2007نوفمرب 12نقالً عن جريدة الشروق اليومي اجلزائرية ليوم االثنني  - 2
  .من هذا البحث 50سبقت اإلشارة إىل املبدأ، ص - 3
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 ،1966من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لسنة 24ميالده وهو ما تؤكده املادة 
  . 1ويف هذا صيانة حلق أساسي من احلقوق اإلنسانية وهو احلق يف االنتماء ألمة أو قومية معينة

 ؛ال املولودين خارج نطاق مؤسسات الزواجومل تغفل القوانني الدولية عن حق اجلنسية بالنسبة لألطف
 يثبت مل ما :"هت انعدام اجلنسية على أنفقد نصت املادة الثانية من اتفاقية نيويورك خلفض حاال

ً  ،متعاقدة دولة إقليم يف عليه يعثر الذي اللقيط يعترب العكس،  حيمالن أبوين من اإلقليم هذا يف مولودا
 الزواج، رباط خارج املولود كان إذا :"هالثانية من املادة اخلامسة على أنوالفقرة ، الدولة هذه جنسية

 له توفر أن يتوجب بنسبه، لالعرتاف كنتيجة الدولة هذه جنسية يفقد املتعاقدة، الدولة لتشريع وفقا
 خيضع اليت للشروط جيوز وال ،املختصة السلطة إىل يقدم خطي بطلب ،اجلنسية هذه اسرتداد إمكانية

 هذه من 1 املادة من 2 الفقرة يف عليها املنصوص تلك من صرامة أشد تكون أن ،الطلب هذا هلا
  .2"االتفاقية

فهذه النصوص جاءت واضحة يف محاية الطفل الذي يولد عدمي اجلنسية وال يربط مصريه بوضع 
اجلزائري مع الصكوك  القانونوتناغم  ،له حقا قانونيا باكتساب جنسية ماوالديه أو أحدمها بل يقرر 

فقد جاءت املادة السابعة من قانون اجلنسية  ،يف منح حق اجلنسية لألطفال جمهويل النسب ،الدولية
  :يعترب من اجلنسية اجلزائرية بالوالدة يف اجلزائر: "أنه اجلزائري تنص على

  .لود يف اجلزائر من أبوين جمهولنيالولد املو  - 1

دون بيانات عنها  ،هول وأم مسماة يف شهادة ميالدهالولد املولود يف اجلزائر من أب جم - 2
 .3"تثبت جنسيتها

  
  

                                                
   . 51سابق، صالرجع امل :عبد اهللا املفلحخالد بن حممد بن  1-

مث  1959مؤمتر مفوضني انعقد عام  1961أغسطس /آب 30اعتمدها يف  اتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية - 2
 1954ديسمرب /كانون األول  4املؤرخ يف ) 9-د( 896تطبيقا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  1961عام 

  .18، طبقا ألحكام املادة 1975ديسمرب /كانون األول  13: تاريخ بدء النفاذ
  . 15،ص27/02/2005، مؤرخة يف15اجلريدة الرمسية العدد،  2005فرباير27املؤرخ يف  01-05أمر رقم  -3
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  :المقارنة
شريعة مع القانون يف إقرار حق الطفل يف اسم يسمى به، لكن الشريعة زادت على ذلك اتفقت ال

اإلقرار، حقه يف االسم احلسن، ويستنبط ذلك من أفعاله صلى اهللا عليه وسلم مع أصحابه، وتغيريه 
بعضهم كما تقدم، يف حني أن القوانني الدولية مل تفرق بني االسم القبيح واحلسن واكتفت ألمساء 

  .بإقرار احلق يف االسم فقط
ً للرحم  أما حق النسب، فالشريعة أحاطته بسياج منيع من األحكام،كعدة الطالق والوفاة؛ استرباء

بات النسب، فجوزت الطرق وصيانةً لألنساب ومنعها من اإلختالط، وتوسعت الشريعة يف طرق إث
العلمية احلديثة قياسًا على القيافة، كل هذا إمعانًا يف احملافظة على مصلحة الطفل بإحلاق نسبه بأبيه، 
هول األبوين فال جيوز إحلاقه بأحد، إال على سبيل الكفالة، وتوافقت التشريعات الداخلية  أما ا

االتفاقيات الدولية اعتربت هذا احلق ضمن عناصر ملعظم الدول اإلسالمية مع أحكام الشريعة، لكن 
ً كانوا شرعيني أو غري شرعيني، فأباحت  اهلوية، وجعلت األطفال سواسية يف حقهم يف النسب، سواء
التبين واعتربته نظامًا للرعاية البديلة لألطفال الذين فقدوا أسرهم، وهذا ميثل تشجيعًا صرحيًا على الزنا 

ا مواالغتصاب، ويفتح ا   .ل واسعًا أمام استغالل األطفال واالجتار 
وأما ما يتعلق حبق اجلنسية، فإن الشريعة خالفت القانون؛ حيث اعتربت األمة واحدة 
بإسالمها، وال ختتلف األقطار إال باختالف األديان، وجنسية الطفل حبسب دين أبويه، فإن مل يكن 

  . له أبوان، فقد غلبت الشريعة املكان الذي وجد فيه
بينما القوانني الدولية وإن اتفقت صوريًا مع الشريعة، يف اعتبار جنسية الطفل تبعًا ملكان 
ا تعترب داراً  ميالده؛ إال أن االختالف يكمن يف طبيعة املكان، فاألقطار يف الشريعة وإن تباعدت فإ

تها املستقلة واحدة، مادامت حتكم باإلسالم أما الدول باالصطالح القانوين، فإن لكل دولة جنسي
  .    عن الدولة األخرى، وجنسية الطفل تتبع للدولة اليت كان فيها ميالده
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  الحضانة بين الشريعة والقانون حق: المطلب الثالث
  في الشريعة  حق الحضانة: األولالفرع 

ة طيبة سليمة، إلسالم بالطفل أميا عناية، فكفل له كل ما من شأنه تنشئته تنشئلقد اعتىن ا
  .ومن ذلك حق حضانته

  :فالطفل عندما يولد تثبت له ثالث واليات
وهي  ؛والية الرتبية األوىل وهي الفرتة اليت ال يستطيع الطفل أن يقوم فيها حباجاته بنفسه" -

 .احلضانة

 .؛ وهي الوالية على النفسوالية احلفظ والصيانة والتعليم ؛والوالية الثانية -

  .1"وهذه تسمى الوالية على املال ؛له إذا كان له مالتدبري شؤون ما ؛والوالية الثالثة -

يئة البيئة     والشريعة اإلسالمية عهدت باحلضانة إىل الوالدين، وحثتهما على ضرورة التعاون و
، وجعلت األولوية يف هو يهلكوتربيته ومحايته من كل ما يضره أ وحفظه ،املناسبة حلضانة الصغري

ا ؛احلضانة للنساء ن أقدر على القيام  مبتطلبا   .لكو
، ُأسندت ن الطفل أكثر حاجة إىل أمه، وهي أقوى عاطفة حنوه، وأكثر حنانًا عليه ورعاية ملصاحلهوأل

وأصرب وأرأف ساء أعرف بالرتبية وأقدر عليها، ملا كان الن":ابن القيم اإلمام لو قي هلا هذه املهمة،
 ُ   .2"بدمت األم فيها على األوأفرغ هلا، ق

ً إن ابين ه: وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن امرأة قالت يا رسول اهللا  ذا كان بطين له وعاء
 ً ً  وثديي له سقاء أنت أحق منه ما مل  «:ن أباه طلقين فأراد أن ينزعه مين فقال هلا، وأوحجري له حواء

  .3»تنكحي

                                                
  .99ص سابق،الرجع امل :حممد أبو زهرة - 1
-2ط ،زاد املعاد يف هدى خري العباد :)751:املتوىف(حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين  :ابن القيم اجلوزية - 2

  .392، ص5ج مؤسسة الرسالة، بريوت، م،1994/ه1415
  .283، ص2 ، جبالولد أحقيف كتاب الطالق من  ،املرجع السابق :داوود أبو - 3
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ضانة وما حيتاجه من احل أثبت حق الطفل يفث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ووجه الداللة من احلدي
ُ  خدمة ورعاية، وبعدها يدخل مرحلة  ،بقي اإلسالم احلضانة يف ظل أم الطفل، حىت يبلغ سبع سننيوي

  .، على خالف بني الفقهاءوانتقال اجلارية إىل أبيها يري الغالمخت
ذاء حيتاج إىل الغولعل احلكمة من مشروعية احلضانة هي تنشئة الطفل تنشئة سليمة؛ فالطفل 

  .والكساء والنظافة والدواء، وزرع السلوك احلسن فيه
ولكن قد حتدث ظروف متنع الطفل من العيش بني أبويه،   ،بني والديه والطفل يف األصل ينشأ

كما هو احلال بالنسبة لألطفال املسعفني؛ والذين هم يف حكم اليتامى؛ بل قد يكون اليتامى أفضل 
م يف ،منهم حاالً  مأل   . غالب األحوال هلم أقارب من جهة آبائهم أو أمها

قد أشارت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية يف فتوى هلا إىل ما ف
لفقدهم لوالديهم بل  ؛إن جمهويل النسب يف حكم اليتيم {: جاء فيها ما نصه يعضد هذا الكالم 

 ،إليه عند الضرورة يلجئونلعدم معرفة قريب  ؛هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معرويف النسب
نه يدخل يف األجر املرتتب على كفالة اليتيم إف ،وعلى ذلك فإن من يكفل طفال من جمهويل النسب

كذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج أنا وكافل اليتيم يف اجلنة ه: (( لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .1}) رواه البخاري )) ( بينهما شيئًا 

من ( {: و بتفصيل أكرب جاء يف أول فقرة منها ما يلي  ،مثّ صدرت فتوى أخرى الحقة هلا
هول النسبب اإلحسان يف شريعة اإلاأبو  ، واإلحسان إليه يف كفالته وتربيته سالم حضانة اللقيط ا
الدين وآداب الشرع وأحكامه، ويف هذا أجر عظيم وثواب  صاحلة، وتعليمه فرائضة إسالمية تربي

أنا : (( صلى اهللا عليه وسلم لعموم قول النيب ،، ويدخل يف األجر املرتتب على كفالة اليتيمجزيل
 .2})رواه البخاري)) (، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئًا يف اجلنة هكذا وكافل اليتيم

   .الم مل يغفل حق هذه الفئة يف احلضانة وذلك من خالل نظام الكفالة والوالية بأنواعهافاإلس

                                                
صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية  ،ه24/12/1419مؤرخة يف  20711فتوى رقم  - 1

  .السعودية
صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية  ه1420/  10/  22مؤرخة يف  21145 رقمفتوى  - 2

  .السعودية
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  :الكفالة -1

ا القيام بأمور الطفل اليتيم، والسعي يف مصاحله، من إطعامه، وكسوته، " :عرفها الذهيب بأ
  .1"أنفق عليه وكساه ابتغاء وجه اهللا تعاىل إن كان له مال، وإن مل يكن له مالوتنمية ماله 

وجبت أوجبت الشريعة اإلسالمية ذلك كله على كافل اليتيم، وحفظت لليتيم ماله وكرامته، وأ
سالمية على حفظ حق كفالة اليتيم، كما حرصت الشريعة اإلعقوبات ملن يتعدى على حقوقه،

  .اليتيمان إىل وأثارت مهم املسلمني على التنافس يف اإلحس

  : املسلمني للطفل اليتيم يف الشرع  اإلسالميومن معامل كفالة  

  : حسن معاملته والتحذير من إيذائه أو اإلساءة إليه -أ

حث القرآن الكرمي على اإلحسان إىل اليتيم وإمداده بالعطف والرعاية واحلنان؛ من أجل 
M 8 7  l  k  j  i  h  gm    p  o   n، عنه التخفيف

s  r  q       z  y  x  w  v  u   t

�  ~  }  |  {¡    ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢L النساء :
36  ."  

ى كذلك عن اإلساءة لليتيم بأي وجه من وجوه اإلساءات،  M 8 7    i   h        g  f و

  jL 7  ،واعترب سبحانه وتعاىل اإلساءة لليتيم من عالمات التكذيب بالدين. 9: الضحى

 M 8  A  @  ?  >  =   <  ;  :  9  8  7  6

   E  D  C  BL 3-  1: املاعون .  

  : احلض على كفالة اليتيم - ب

                                                
دار الكتب  ،طبعال تاريخرقم و  دونالكبائر،  :الرتكماين الفارقيأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان مشس الدين  :الذهيب - 1

  .73ص  ،العلمية، بريوت
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ب فيها، ويتضح ذلك يف عدة أحاديث حث النيب صلى اهللا عليه وسلم على كفالة اليتيم ورغّ 
  : نبوية شريفة من بينها

ِن ما ورد يف صحيح البخاري  - ، عَ ٍ د ْ ع َ َ س ن ْ َ ب ل ْ ه َ َ قَالَ س لَّم َ س َ هِ و ْ ي َل ُ عَ لَّى اهللا َ ِّ ص ِ يمِ «: النَّيب ِ ت َ ُ الي ِل اف َكَ أَنَا و
ا َذ َك َ نَّةِ ه َ ِ اجل َطى» يف ْ س ُ الو َ ةِ و َ بَّاب هِ السَّ ْ ي َ ع َ بـ ْ قَالَ بِإِص َ    .1و

َّ «: وعن مالك بن احلارث رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول - ِ َ النَّيب ع ِ ُ مسَ أَنَّه
لَّ  َ ولُ ص قُ َ َ يـ لَّم َ س َ هِ و ْ ي َل ُ عَ ابِهِ : " ى اهللا َ ر شَ َ هِ و امِ َ ع ِ إِىلَ َط ْ ني َ م ِ ل ْ س ُ ِن م ْ ي َ و َ َ أَبـ ْ ني َ ا بـ ً يم ِ ت َ مَّ ي ْ ضَ ن َ ،  م ُ ه نْ َ عَ غْينِ تـَ ْ َس ىتَّ ي َ ح

ِزي ، جيُْ َ النَّارِ ن ُ مِ ه اكَ انَ فََك ا، كَ ً م ِ ل ْ س ُ ًأ م َ ر ْ َ ام تَق ْ َأعْ ن َ م َ تَّةَ، و َ نَّةُ اْلب َ ُ اجلْ ه ْ َل بَت َ ج َ ُ  و ه نْ ا مِ ً و ُ عُضْ ه نْ ٍو مِ لِّ عُضْ ُِك ل
َ النَّارِ  ن   .2»مِ

خري بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم حيسن إليه، وشر بيت يف «: صلى اهللا عليه وسلم وعنه -
  .3»املسلمني يبيت فيه يتيم يساء إليه

    :الوالية -2

 ً نه ال يدرك الطريق أ عن القيام بأموره، حيث وملا كان الطفل بعد انتهاء فرتة احلضانة عاجزا
  .الصحيح لتدبري مصاحله، كان من الضروري أن يتوىل أمره شخص بالغ مسي بالويل

  .وتنقسم الوالية إىل والية  على النفس، ووالية  على املال كما سبق تعريفهما

حىت يصري بالغا، مأمونا على نفسه، وعلى الصغرية والكبرية حىت  ،وتثبت الوالية على النفس للصغري
ا السن، وتصبح مأمونة على نفسها ً  ،تتزوج، أو يتقدم  نون   ،بكراً كانت أو ثيبا كما تتثبت على ا

  .حىت تزول علته

                                                
، جالرجع امل :البخاري -1   .9ص ،8سابق، باب فضل من يعول يتيمًا
شعيب األرناؤوط وآخرون، : مسند اإلمام أمحد، حتقيق: )241:املتوىف(أبو عبد اهللا بن حممد بن حنبل : أمحد بن حنبل - 2
  .370ص ،31ج باب حديث مالك بن احلارث، مؤسسة الرسالة، م،2001/ه1421-1ط
  . 61باب األدب املفرد، ص  املرجع السابق،: البخاري - 3
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الوالية على النفس ألقارب املوىل عليه من العصبات الذكور، وهم أصوله وفروعه، وفروع األبوين من و 
  . األعمام وأبناؤهماإلخوة األشقاء واإلخوة ألب وأبنائهم، وفروع األجداد، وهم 

 ً   : 1يف من تثبت له الوالية على النفس واإلسالم احلنيف وضع شروطا

ً  -أ   .عاقال، ألن غري البالغ العاقل ال والية له على نفسه أن يكون بالغا

أن يكون قادراً على القيام مبا تتطلبه الوالية من أعمال، فإذا كان عاجزاً مل يكن أهال  - ب
  .هلا

ً أن يكون  - ج   .على املوىل عليه يف نفسه ودينه متصفًا باألمانة أي أمينا

؛ ألن  -د            .االختالف يف الدين يؤثر يف تربية الطفلأن يكون مسلمًا

وتأخذ الوالية صفة شرعية إذا اجتمعت كل هذه الشروط يف الويل، فإن اختل شرط واحد، صارت 
  .الوالية الغية وباطلة

انني باتفاق  وتثبت الوالية على املال م املالية من الصغار وا للعاجزين عن تدبري شؤو
 ً   .2على السفهاء وذي الغفلة عند مجاهري الفقهاء خالفا أليب حنيفة العلماء، كما تثبت أيضا

  
           حق الحضانة في القانون: ع الثانيالفر 

حاجياته األساسية من احلضانة تشمل الرعاية واحملافظة على سالمة الطفل ونظافته وتوفري 
 ً ن وال يتدخل القانو  ،حبكم رابطة األبوة ،الطعام والشراب وغريها، وهذا احلق يتكفل به الوالدان تلقائيا

  .بنإال يف حالة نزاع على حضانة اال
وقد اهتمت التشريعات الدولية حبق احلضانة للطفل، وجعلت األولوية يف ذلك لوالديه 

م، فإذا  تعذر ذلك يتم اللجوء إىل األنظمة البديلة،  ويتضح ذلك من خالل ما األصليني، مث أقار
                                                

، 2 -ط ،والقانون اجلعفري واملذهب السنية املذاهب فقه بني يف اإلسالم دراسة مقارنة أحكام األسرة :حممد مصطفى شليب - 1
  .772-771ص ، بريوت، والتوزيع والنشر للطباعة العربية النهضة داردون تاريخ الطبع، 

  .772ص نفسه، املرجع :حممد مصطفى شليب - 2
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من اإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانونية اخلاصة برعاية 11إىل1جاء يف نصوص املواد من 
  :ما يلي 4و3األطفال ومحايتهم،حيث جاء يف نص املادة 

  ."األصليان هاللطفل هي أن يرعاه والد األولوية األوىل: "3املادة 
إذا كانت رعاية الوالدين األصليني للطفل غري متاحة أو غري مالئمة، ينبغي النظر يف توفري : "4املادة 

من  أو إذا اقتضى األمر - حاضنة أو متبنية-الرعاية له من قبل أقارب والديه أو من قبل أسرة بديلة 
  :" من نفس اإلعالن مدة احلضانة، حيث نصت على أنه11وحددت املادة  ".قبل مؤسسة مالئمة

جيوز أن تستمر رعاية األسرة احلاضنة، وإن كانت مؤقتة الطابع، إذا اقتضى األمر ذلك، حلني بلوغ 
  .1"الطفل سن الرشد، ولكنها ينبغي أال متنع عودة الطفل إيل والديه األصليني، أو تبنيه، قبل ذلك

  :هعلى أن 3و1من اتفاقية حقوق الطفل يف فقرتيها 9دة نصت املا كما
تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه، على كره منهما، إال عندما تقرر  -1فقرة "

 ً ً  السلطات املختصة، رهنا ا، ألإل بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا ذا ن هجراءات والقوانني املعمول 
 ً مثل إساءة  ،وقد يلزم مثل هذا القرار يف حالة معينة ،لصون مصاحل الطفل الفضلى الفصل ضروريا

، ويتعني اختاذ قرار بشان حمل ، أو عندما يعيش الوالدين منفصلنيالوالدين معاملة الطفل أو إمهاهلما له
  . إقامة الطفل

االحتفاظ بصورة  حدمها يفالطفل املنفصل عن والديه، أو عن أ حترتم الدول األطراف حق - 3فقرة
إال إذا تعارض ذلك مع مصاحل الطفل  ،منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه

  .2"الفضلى
وقد وافقت معظم التشريعات والقوانني الداخلية للبلدان اإلسالمية الشريعة يف مجيع أحكام 

لومني، أما حق احلضانة بالنسبة املتعلقة باألطفال الذين يعيشون حياة طبيعية من أبوين مع ،احلضانة
نظام للرعاية البديلة يف حقوق الطفل باعتماد نظام التبين،ك فقد تناولته اتفاقية ،لألطفال املسعفني

  :هعلى أن 20من املادة  3و2لك ما نصت عليه الفقرة ، وذحالة فقدان الطفل ألسرته

                                                
 باحلضانة والتبين علي طفال ورعايتهم مع االهتمام اخلاصاملتصلة حبماية األباملبادئ االجتماعية والقانونية اإلعالن املتعلق  -  1

كانون   3رخ يف املؤ  41/85ةعية العامة لألمم املتحدعلي املأل مبوجب قرار اجلماعتمد ونشر  الصعيدين الوطين والدويل
  .1986ديسمرب /األول

   .اتفاقية حقوق الطفل من9املادة - 2
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) الطفل احملروم(ملثل هذا الطفل ،بديلة تضمن الدول األطراف وفقًا لقوانينها الوطنية رعاية - 2فقرة" 
  .وبصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية

احلضانة، أو الكفالة الواردة يف القانون : ميكن أن تُشمل هذه الرعاية يف مجلة أمور هي -3فقرة 
  . 1..."اإلسالمي، أو التبين، أو عند الضرورة اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال

ومل تفرضه على الدول  ،وضعت التبين أحد احللول وليس هو احلل الوحيدحظ أن االتفاقية واملال
ا، لكن جعل التبين أحد حقوق  ،األطراف بل لكل دولة احلق يف أن تطبق ما يناسبها ويوافق عقيد

فالتبين  ترب من املآخذ على هذه االتفاقية،الطفل يف حالة حرمانه من أحد أبويه ال يعد حالً، ويع
حيمل يف طياته العديد من األضرار للطفل، من تغيري للنسب والعقيدة واللغة؛ أي طمسًا لشخصية 

   . 2الطفل احلقيقية، كما أنه يفتح بابًا لالجتار باألطفال
وجتدر اإلشارة إىل أن معظم التشريعات العربية واإلسالمية طبقت أحكام الشريعة فيما خيص حضانة 

حق احلضانة بالنسبة  ، واملؤسسات اإليوائية لضمانوجلأت إىل نظام الكفالة ،ماألطفال بشكل عا
  .، وتكون بذلك قد وافقت التشريعات الدولية، باعتمادها نظام الرعاية البديلةاألطفال املسعفني

غري أن  من املعلوم أن األسرة هي البيئة الطبيعية لتنشئة الطفل بشكل طبيعي، :لرعاية البديلة نظام ا
فري أساليب للرعاية بعض األطفال حرموا من هذه البيئة لسبب أو آلخر، فعمدت معظم الدول إىل تو 

  :ت أشكاهلا وتباينت حسب املنظومات التشريعية للدول فهناكالبديلة، تعدد
  ،هو العملية اليت توكل فيها رعاية الطفل إىل واحد أو أكثر من الراشدين :نظام التبني - 1

؛ ولكنها أسرته مبوجب القانونأسرته البيولوجية  ليست هية، بديلة يعيش يف أسر  كي
ً  ،به قانونًا إىل هذه األسرةاستناتم يحيث   .3ومعمول به يف بعض الدول وهو حمرم شرعا

، ولكنه يعيش يف كنفها و ال  :األسرة البديلة - 2 هي أسره ال ينتمي إليها الطفل بيولوجيًا
األسرة البديلة من أهم الربامج اليت تساعد على رعاية ، وتعد 1حيمل امسها فيكون مكفوالً 

ة للبيئة األسرية اليت حرموا منها  .األطفال جمهويل األبوين؛ من خالل توفريها لبيئة مشا

                                                
  .من املرجع نفسه 20املادة - 1
  .140صرجع السابق، امل :هنادي صالح البلبيسي  - 2
  .4سابق ، ص الرجع امل :سلمي حمروس مصطفى سيبيه - 3
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كانت تعرف قدميًا باملالجئ، وهي الدور اليت حتتضن وتريب   :المؤسسات اإليوائية  - 3
 .2ف مربني وموظفنية األسرية حتت إشرااألطفال احملرومني من الرعاي

هو نظام قرى األطفال العاملية تأسس على يد رجل منساوي يدعى  :.3s .o.sقرى   - 4
، وهو طبيب شاهد على احلرب وما أنتجته العاملية الثانيةعقب احلرب " هريمان مجاينر"

اليت بدأت ببيوت  ،  فأسس هذه القرى4ال مأوىبمن دمار وختريب وأطفال مشردين 
األطفال مث تطورت إىل قرى عاملية، وتقوم هذه القرى على أساس تكوين الحتضان هؤالء 

بقدر اإلمكان شبيهًا بنظام األسرة الطبيعية، فهناك - حيث يكون  ،أو بناء نظام أسري
يقوم جمموعة من حيث  ؛تتوافر فيه عناصر أسرية أساسيةنوع من اصطناع موقف أسري، 

ثلون دور اإلخوة حتت إشراف أم تقوم بدور األم أحد بيوت القرية، مياألطفال باإلقامة يف 
م تم  م و   .5الطبيعية، ترعى شؤو

  .  ومعظم التشريعات الدولية أخذت بأحد هذه النظم أو أكثر كوسيلة للتكفل بالطفولة املسعفة 
املتعلق   156- 01املغريب عاجل مشكلة األطفال املسعفني من خالل القانون رقم  القانونفنجد أن 

 حكم صدر الذين األطفال كفالة تسند أن :"على 9بكفالة األطفال املهملني؛ حيث نص يف مادته 
  :ذكرها اآليت واهليئات األشخاص إىل بإمهاهلم

  :التالية الشروط استوفيا اللذان املسلمان الزوجان - 1
                                                                                                                                                   

 . نفسهرجع امل :حمروس مصطفى سيبيه سلمي - 1
تمع اجلزائري، :دخينات خدجية - 2 جامعة باتنة  ،يف علم االجتماع ماجستريرسالة  وضعية األطفال غري الشرعيني يف ا

  .136ص م،2011-2012
3 - s.o.s  وهي اختصار للكلمة اإلجنليزية)save our souls(  أنقذوا أرواحنا"اليت تعين" .  

دار التضامن للطباعة، القاهرة،  ،م1986/ هـ1،1406ط الرعاية االجتماعية لليتامى يف اإلسالم، :حممد عزمي صاحل  - 4
 .48ص

 أساليب الرعاية يف مؤسسات رعاية األيتام وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي، :أنيس عبد الرمحن عقيالن أبو مشالة - 5
  .   67ص م،2002 غزة اجلامعة االمسية، يف علم النفس، ماجستريرسالة 

بتنفيذ القانون رقم ) جويلية13(1423 خراآلصادر يف فاتح ربيع  1-02-172ظهري شريف  :من القانون املغريب9املادة - 6
  .املهملني األطفالاملتعلق بكفالة  01-15
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ً  للكفالة وصاحلني ،القانوين الرشد لسن بالغني يكونا أن -) أ    ً  أخالقيا  وسائل وهلما ،واجتماعيا
  .الطفل احتياجات لتوفري كافية مادية

 أو باألخالق ماسة جرمية أجل من أحدمها على أو معا عليهما احلكم سبق قد يكون الن أ - )ب  
  .األطفال ضد مرتكبة جرمية

  .مسؤوليتهما حتمل من مانع أو ،معد مرض كل من سليمني يكونا أن - )ج  
 ،قضائي نزاع والديه وبني بينهما أو ،كفالته يف يرغبان الذي الطفل وبني بينهما يكون ال أن -)د   
  .املكفول مصلحة على منه خيشى عائلي خالف أو
  .املادة هذه من األول البند يف إليها املشار األربعة الشروط فيها توفرت اليت املسلمة املرأة – 2
 االجتماعي الطابع ذات اجلمعيات و املنظمات و األطفال برعاية املكلفة العمومية املؤسسات – 3

 لرعاية املؤهلة البشرية والقدرات واملوارد املادية الوسائل على املتوفرة العامة املنفعة بصفة هلا املعرتف
  ".إسالمية تنشئة وتنشئتهم تربيتهم وحسن األطفال

الولد :" حيث جاء يف نصهامن قانون األسرة؛  119لك يف مادته ذ إىلاجلزائري  القانونكما أشار 
  . 1"املكفول إما أن يكون جمهول النسب أو معلوم النسب

املتعلق بتغيري اللقب الذي أعطى احلق يف  92/24جند املرسوم التنفيذي رقم  ذلكباإلضافة إىل 
ليصبح مطابقًا للقب العائلي  ،تقدمي طلب إىل وزارة العدل قصد تغيري لقب القاصر جمهول النسب

 .2للكافل
  :المقارنة

تتعلق باملستحقني  ،ت حق احلضانة بأحكام خاصةيتبني مما سبق أن الشريعة اإلسالمية خصّ 
 ال اليتامىالتكفل باألطف بينت طرقو  ،ومدة احلضانة بالنسبة للذكر واألنثى ،وشروطهم ،للحضانة

والقوانني الدولية اتفقت مع  ،بأن ضمنت هلم حق الكفالة والوالية واألخوة يف الدين ؛وجمهويل النسب
 ،يضمن له الراحة املادية واملعنوية ،الشريعة يف الرتكيز على حق حضانة الطفل ونشأته يف جو أسري

وسار وفقها التشريع الداخلي - فالشريعة  ،لكنها اختلفت معها يف النظام البديل عن األسرة احلقيقية

                                                
  .، املرجع السابق2005فرباير 27املؤرخ يف  02-05من األمر  119املادة  - 1
  .22/01/1992، الصادرة بتاريخ اخلامسالعدد  :اجلريدة الرمسية - 2
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وسار عليه الصحابة يف  ،باين أمر به اهللا عز وجلاعتمدت نظام الكفالة كنظام ر - للبلدان اإلسالمية
ً  نظامبينما اعتمد التشريع الدويل  ،معاجلة الطفولة املسعفة    .التبين احملرم شرعا

  الشريعة والقانونوالتعليم بين  الحق في التربية: الرابعالمطلب 
  حق التربية والتعليم في الشريعة: األولالفرع 

وضرورات، فال يوجد حق إال و يقابله واجب، فإذا كان من حق احلقوق يف اإلسالم واجبات 
 ً ألزمهما الشرع احلنيف بالقيام  ،هذا واجب على والديه فهو ،الطفل الرتبية والتعليم إذا بلغ سنا معينا

  .ه على أحسن وجهب
 ً الطفل وملا كان  ،واحلديث عنهما واحد ،ومها صنوان ال يفرتقان ،والرتبية والتعليم مرتبطان ارتباطًا وثيقا

ناط به يف كان البد له من إعداد و بناء يليقان حبجم املسؤ هو رجل املستقبل وأمل الغد، ولية اليت ستُ
طرة ،، فالطفل أمانة يف عنق أبويهاملستقبل ِ فهما املسؤوالن على  ،ألنه صفحة بيضاء خلقه اهللا على الف

ما من مولود إال ويولد «:اهللا عليه وسلم صلى  فقد ورد عن النيب ،أي تغيري يطرأ على هذه الفطرة
  «:وعنه صلى اهللا عليه وسلم كذلك أنه قال.1»على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه 

  .2»كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
القراءة والكتابة وغرس العقيدة الصحيحة  ،لذلك فإنه يقع على الوالدين مسؤولية تعليم أوالدهم

حىت يقوموا بدورهم املأمول منهم يف خدمة  ،وجتنيبهم األفعال واألقوال القبيحة ،واألخالق الفاضلة
  .جمتمعهم ووطنهم وأمتهم 

، ه ما ينفعه، وتركه سدى فقد أساء إليه غاية اإلساءةمن أمهل تعليم ولد: "يقول اإلمام ابن القيم
لِ ترك اآلباء هلم ،الد إمنا جاء فسادهموأكثر األو  َ ب ِ فرائض الدين ، وإمهاهلم هلم، وترك تعليمهم، من ق

  .3"وسننه
على أن  ،وال يقف العلم يف اإلسالم عند حدود تعليم أحكام الشرع، بل يشمل العلوم كلها   

ما يضطر إىل  يكون البدء بتعليم كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أي أن يتعلم كل
اليت يكفر جاحدها ويشرتك فيها العام واخلاص، مث يتعلم بعدها ما شاء،  ،معرفته من األمور الضرورية

                                                
  .34، ص2باب إذا أسلم الصيب فمات أن يصلى عليه،ج املرجع السابق،  :البخاري - 1
ً (باب املرجع نفسه،   :البخاري -2   .26، ص7ج ،)قوا أنفسكم وأهليكم نارا
عبد : حتقيق ود،لحتفة املولود بأحكام املو : )751:املتوىف(حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين : ابن القيم اجلوزية - 3

  .229، ص1ج  دمشق، البيان دار مكتبة م،1971/ه1391-2القادر األرناؤوط، ط
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، والنيب صلى اهللا عليه وسلم كان حريصًا أشدّ احلرص على أن تكون 1ما دام علمًا نافعًا غري حمرم 
 عليه وسلم يف غزوة بدر إىل إخالء حيث عمد النيب صلى اهللا ؛براعم اإلسالم الصغرية متعلمة وواعية

  .ان من املسلمنيمقابل تعليمه القراءة والكتابة لعشرة صبي ،سبيل كل أسري من املشركني
وهذا بالنسبة لألطفال الطبيعيني أما  ،والشريعة اإلسالمية أوجبت رعاية هذا احلق على الوالدين

ُ  ،األطفال احملرومني أو املهملني ، أو فرض على األسرة الكافلة للطفل املسعففإن رعاية هذا احلق ت
جعلوا حق الوالية على النفس " ،؛ حيث أن الفقهاء وأثناء تعرضهم ألحكام اللقيطعلى الدولة

وإذا  ،ويذهب به إىل من يعلمه العلم أو احلرف ،فهو املسؤول على حفظه وصيانته وتربيته ،للملتقط
لعدم أمانته أو لعدم توفر الشروط الواجب توفرها  ،تبني أن يف بقاء اللقيط يف يد ملتقطه ضرراً عليه

  .2"فريفع القاضي عنه هذا احلق ويلحقه بشخص آخر أمني حيفظه ،يف امللتقط
، فال جيب أن ننسى نظرة واحدة ويوجب هلم نفس احلقوقفاإلسالم ينظر إىل مجيع األطفال 

هيف كل األ ْ نو َ ومن حقهم أن يتمتعوا باحلياة   ،حوال أن هؤالء األطفال جاءوا إىل احلياة  بغري ذنب ج
يئة الظروف حىت وأن نبذل كل اجلهود لرعايتهم ،كغريهم من األطفال طبيعيًا رغم كل  ينشأوا، و

مالظروف الس تمع أن حيفظ هلملبية اليت أحاطت مبقدمهم ونشأ نية، كرامتهم اإلنسا  ، وعلى ا
فقد قال  ،ال ذنب هلم فيه، وال حناسبهم على خطأ املهتزة أو املكسورة ما أمكن ذلك ويدعم هويتهم

 ّ ّ وجل   .164: األنعام M Î  Í  Ì  Ë  ÊÏ  L :اهللا عز
  حق التربية والتعليم في القانون: الفرع الثاني

حىت  ،والرتبويلكل طفل احلق يف مستوى معيشي يتالءم مع منوه اجلسدي والعقلي والروحي 
يرتقي مبستواه الفكري، والوالدان مسؤوالن على تعليم أبنائهم، وعلى الدولة ضمان وتوفري هذا احلق 

، وهذا ما نصت عليه املواد  من اتفاقية حقوق الطفل، واملادة   29-28-27وجعله إلزاميًا وإجباريًا
ونص املبدأ السابع من إعالن حقوق الطفل  ،من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 26/1
  .1959عام

  .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 13كما تقرر هذا احلق يف املادة 

                                                
، نابلس جامعة يف الفقه والتشريع حقوق الطفل يف اإلسالم واالتفاقيات الدولية، رسالة ماجستري: مسر خليل حممود عبد اهللا - 1

  .م2003النجاح الوطنية فلسطني،
  . 13سابق، صالرجع امل :هنادي صالح البلبيسي - 2
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واستجابة ملختلف االتفاقيات والعهود الدولية جاءت معظم الدساتري الدولية لتجعل من حق 
، التعليم   1971دستور مصر لعام ،لك على سبيل املثال ال احلصرنذكر من ذحقًا مكفوالً دستوريًا

منه  18الذي أكد على هذا احلق يف الباب الثاين من املقومات األساسية للمجتمع، إذ تنص املادة 
وتعمل الدولة على مد اإللزام  ،وهو إلزامي يف املرحلة االبتدائية ،أن التعليم حق تكفله الدولة:"على 

  .1"وتكفل استقالل اجلامعات ومراكز البحث العلمي ،وتشرف على التعليم كله ،ىإىل مراحل ُأخر 
  .2"التعليم يف مؤسسات الدولة التعليمية جماين يف مراحله املختلفة  :"منه أن 20وجاء يف املادة 
ا 53 الدستور اجلزائري يف مادتهووافقه يف ذلك    .مضمون التعليم يف احلق ":واليت جاء يف مضمو

  .القانون حيددها اليت الشروط حسب جماين التعليم
  .إجباري األساسي التعليم
  .التعليمية املنظومة الدولة تنظم
  .3"املهين والتكوين بالتعليم، االلتحاق يف التساوي على الدولة تسهر

وهكذا فإن التعليم تكفلت خمتلف التشريعات، دولية كانت أو داخلية بضمان جمانيته وإلزاميته يف 
  .سن معينة
  :المقارنة

، لكن الشريعة جعلت مل  ختتلف الشريعة مع القانون يف ضمان حق التعليم للطفولة عمومًا
، واجب على كل مسلم، وشرعت شد الرحال يف سبيل التعلم، وأضافت للتعليم  التعليم تكليفًا شرعيًا

نسجام يف الرتبية بأشكاهلا املختلفة، اإلميانية واخللقية والبدنية، ألن اإلنسان روح ومادة والبد من ا
مجيع جوانبه، من غري إفراط وال تفريط، للوصول إىل الشخصية املتوازنة، يف حني أن القوانني الدولية 
مل تول اهتمامًا لذلك التوازن وبالتايل حدث اختالل يف التفكري، فحني تضخم جانب املادة، أنتج 

د بفناء النوع إنسانًا هو أقرب إىل البهائم منه إىل البشر، وحني تضخم جانب الروح  أنتج إنسانًا يهدّ
  .      اإلنساين

  
 

                                                
  1971من الدستور املصري18املادة  -1
  .نفسه املرجعمن  20املادة  - 2
  .. الدستور اجلزائري من 53املادة -3
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  الحقوق المادية: المبحث الثاني
  الشريعة والقانون حق الرضاعة بين: األولالمطلب 

  حق الرضاعة في الشريعة: األولالفرع 
م أو من يقوم  ،حرصت الشريعة اإلسالمية على تأمني حياة األطفال بإرضاعهم من أمها

اليت كفلها له من أمه حق من احلقوق املشروعة رت الرضاعة منهن؛ فرضاعة الطفل ذا تعذمقامهن إ
¡  ¢  £  ¤    �M  ~  }   |  {  z  : لقوله تعاىل ،الشارع احلكيم

¥¦  ¬  «   ª  ©      ¨   §®  ³  ²  ±  °  ¯´    ¸   ¶  µ
½  ¼  »  º  ¹¾  Â  Á  À  ¿Ã     Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

Í  ÌÎ     ÏÛ  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÜ  

   å  ä  ã   â  á  à  ß  Þ  ÝL حال يف األم على حق فالرضاعة  ،233:البقرة 
 على وجب ،لبنها أوجف األم ماتت وإذا غريها، الطفل يقبل مل إن احلق هذا ويتأكد ،الزوجية قيام

$  %  &  '      !  "  # M   :لقوله تعاىل ،حسابه على مرضعة له جيلب أن األب

*     )  (+  -  ,   4  3  2  1  0  /  .5     8  7  6
:  9;  >  =  <?    E  D  C  B  A    @L وألن  ،6: الطالق

هلا أثرها البعيد يف التكوين اجلسدي واالنفعايل واالجتماعي  ية الرضاعة عملية جسمية ونفسية،عمل
 ً ً  يف حياة اإلنسان وليدا ذات ، فإن الشريعة اإلسالمية أكدت على ضرورة اختيار املرضع مث طفال

نه م تأثري الرضاعة يف سلوك الطفل وأوقد بني الرسول صلى اهللا عليه وسل األخالق والسلوك احلسن،
يرث عن طريق اللنب صفات وخصائص املرضع، وهلذا روي عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا 

  .2»فإن اللنب يورث 1ال تسرتضعوا الورهاء«:صلى اهللا عليه وسلم قال 

                                                
ٌة وَلكاعٌ : الورھاء - 1 َ يع كِ ُ وَل عاء ُك أَة َل َ ر ْ ُ  –ام : )هـ458: املتوىف(أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي  :نقالً عن -محقاء

 .361، ص1، جبريوت –دار إحياء الرتاث العريب ، م1996/هـ 1417 -1،طم جفاليخليل إبراه :املخصص، حتقيق
حممد شكور، حممود احلاج  :حتقيق، الصغري املعجم): ه360املتوىف( اللخمي أيوب بن أمحد بن سليمان القاسم أبو :الطرباين - 2

  .100، ص1، جامحد امسه من )األلف باب(املكتب اإلسالمي، بريوت،  دار ،م1985/  هـ1405-1ط مرير،
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أ اهللافإذا كان هذا حال األطف ّ وا وتلق ،ومتتّعوا بدفء عواطفهما ،هلم النّشأة بني األبوين ال الذين هي
وتفتحت عيناه فلم جيد  ،فكيف األمر بالنسبة ملن جاء هلذه احلياة ،من ألوان متاع احلياة وصنوفها

  .وتلك القلوب الرحيمة حتنو عليه، تلك األيادي احلانية تتلقفه
اء مل تتجاهل هذه الفئة،إن الشر     ّ يف اإلحسان إىل اليتيم  كثريةفقد جاءت النصوص   يعة الغر

ً  ،والعطف عليه ُ  ،وجعلت ذلك واجبًا كفائيا كما أن النّيب صلى اهللا    األمة جمتمعةً إذا مل تقم به،تُؤمثَ
، مثُ يقيم رة أبويه، بل كان ميهل الزانية حىت تضع وترضععليه وسلم مل يأخذ اللقيط وولد الزىن جبري

دُ  ،ويعهد بالولد ملن يلي أمره من املسلمني ،عليها احلد ْ ب ُ  اهللاِ  فقد روى عَ ْن ، ب َة دَ ْ ي َ ر ُ ْ  بـ ن ، عَ َ  َأنَّ  أَبِيهِ ز اعِ َ  م
 َ ْن ِكٍ  ب ال َ ، م يَّ مِ َل ْ َس ْ َ  أَتَى األ ول ُ س َ لَّى اهللاِ  ر َ ُ  ص هِ  اهللا ْ ي َل ، عَ َ لَّم َ س َ َ  و ق َ فَـ ا: ال َ ولَ  ي ُ س َ ، ر ْ  إِينِّ  اهللاِ تُ  قَد ْ م َل  َظ

ي، سِ فْ ، نَـ ْتُ ي نَـ زَ َ إِينِّ  و َ ، َأنْ  أُرِيدُ  و ِ ين َ هِّر ، تَُط ُ دَّه َ ر ا فَـ مَّ َل َ  فَـ ان َ  كَ ن ِ  مِ ، اْلغَد ُ َ  أَتَاه ال قَ ا: فَـ َ ولَ  ي ُ س َ ، ر ْ  إِينِّ  اهللاِ  قَد
، ْتُ ي نَـ ُ  زَ دَّه َ ر ةَ، فَـ َ ي ِ َ  الثَّان ل َ س ْ ولُ  فََأر ُ س َ لَّى اهللاِ  ر َ ُ  ص هِ  اهللا ْ ي َل َ  عَ لَّم َ س َ ، إِىلَ  و هِ مِ ْ و َ  قَـ ال قَ َ «: فَـ ون ُ م َل ْ ع هِ  أَتـَ ِ ل قْ َ ا، بِع ً ْأس َ  ب
 َ ون ُ ر نْكِ ُ  تـُ ه نْ ا؟ مِ ئً ْ ي اُلوا» شَ قَ ا: فَـ َ ُ  م ه ُ م َل ْ ع َّ  إِالَّ  نَـ ِ يف َ ِ  و ل قْ َ ْ  اْلع ن ا مِ ينَ ِِ احل َ ا ص َ يم ِ ى، ف َ ر ُ  نُـ ثَةَ، فَأَتَاه ِ َ  الثَّال ل َ س ْ ْ  فََأر م هِ ْ ي َل  إِ

ا ْضً َ  أَي َأل َ ، فَس ُ ه نْ ُ  عَ وه ُ ر َ بـ ْ ُ  فََأخ َ  الَ  أَنَّه ْأس َ ، ب الَ  بِهِ َ ، و هِ ِ ل قْ َ ا بِع مَّ َل َ  فَـ ان َ  كَ ة َ ابِع َ  الرَّ ر فَ َ ُ  ح ه ، َل ًة َ ر فْ ُ َ  مثَُّ  ح ر َ  بِهِ  أَم
، َ م ِ ُج ر ، فَـ َتِ  قَالَ اء َ يَّةُ، فَج ِ د امِ ْ  اْلغَ اَلت قَ ا: فَـ َ ولَ  ي ُ س َ ، ر ْ  إِينِّ  اهللاِ ْتُ  قَد ي نَـ ، زَ ِ ين ْ ُ  فََطهِّر إِنَّه َ ا، و َ دَّه َ ا ر مَّ َل َ  فَـ ان  كَ
، ْ  اْلغَدُ ا: قَاَلت َ ولَ  ي ُ س َ ، ر َ  اهللاِ ِ ؟ مل ِ دُّين ُ ر لَّكَ  تـَ َ ع ِ  َأنْ  َل دَّين ُ ر ا تـَ َ م دْتَ  كَ دَ َ ا، ر ً ز اعِ َ اهللاِ  م َ و ى، إِينِّ  فَـ َل ْ بـ ُ ا«: قَالَ  َحل  إِمَّ

ِ  الَ  يب هَ ىتَّ  فَاْذ َ دِي ح ِ ا ، »تَل مَّ َل ْ  فَـ ت َلدَ َ ُ  و ه تْ ِّ  أَتـَ ِ ِ  بِالصَّيب ، يف قَةٍ ْ ر ْ  خِ ا: قَاَلت َذ َ ْ  ه ، قَد ُ تُه دْ َل َ ِ «: قَالَ  و يب هَ  اْذ
يهِ  عِ ضِ ْ ىتَّ  فََأر َ يهِ  ح مِ طِ ا ، »تـَفْ مَّ َل ُ  فَـ ه تْ َ م ُ  فََط ه تْ ِّ  أَتـَ ِ ِ  بِالصَّيب ِ  يف ه ِ د َ ةُ  ي َ ر ْ ، كِس ٍز ْ ب ْ  خُ اَلت قَ ا: فَـ َذ َ ا ه َ َّ  ي ِ ْ  اهللاِ  نَيب  قَد
، ُ ه تُ ْ م ْ  فََط قَد َ َ  و ، َأكَل َ ام َ َ  الطَّع فَع َّ  فَدَ ِ لٍ  إِىلَ  الصَّيب ُ ج َ َ  ر ن ، مِ نيَ مِ ِ ل ْ س ُ َ  مثَُّ  اْلم ر َ ا أَم َ ِ  َ ر ِ ف ُ ا فَح َ ا، إِىلَ  َهل َ رِه دْ َ َ  ص ر َ أَم َ  و
 َ ا، النَّاس َ َمجَُوه ر ُ  فَـ ل ِب قْ ُ يـ ِدُ  فَـ ال ُ  خَ ْن ِ  ب يد ِ ل َ ، اْلو ٍر َ َج ِ ى حب َ م َ ر ا فَـ َ ه َ ْأس َ َ  ر نَضَّح َ تـ ُ  فَـ ى الدَّم َل هِ  عَ ْ ج َ ٍ  و ِد ال ا، خَ َ بـَّه َ  فَس
 َ ع مِ َ ُّ  فَس ِ لَّى اهللاِ  نَيب َ ُ  ص هِ  اهللا ْ ي َل َ  عَ لَّم َ س َ ُ  و بَّه َ ا، س َ َ  إِيَّاه ال قَ الً «: فَـ ْ ه َ ا م َ ، ي ِدُ ال َ  خَ و ي فَـ ي الَّذِ سِ فْ ِ  نَـ ه ِ د َ ْ  بِي د قَ  َل
 ْ َت ً  تَاب ة َ ب ْ ْ  تـَو و ا َل َ ه َ ُ  تَابـ ب احِ َ ٍ  ص س ْك َ َ  م ر ِ غُف ُ  َل ه َ  مثَُّ  ، »َل ر َ ا أَم َ لَّى ِ َ ا، فَص َ ه ْ يـ َل نَت عَ ِ ف دُ َ   .1و

ً وإذا مل  ، أو كان لقيطا ًا ّ فقد روي عن أمري   ، فإن بيت املال ينفق على مرضعته،يعرف للمولود أُم
بصرف النظر عما -املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كان مينح الطفل مساعدة حكومية 

، أو  إذا كان طفالً  ل تُصرف له بعد فطامه مباشرة ، فما كان من أمهات األطفا - غري شرعي شرعيًا
، وذلك حرصًا على صرف إال أن يسرعن بفطام أوالدهن دون إعطائهم حقهم املشروع من الرضاعة

                                                
  .1323، ص 3، باب من اعرتف على نفسه بالزنا، جاملرجع السابق: مسلم - 1
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عمد إىل تعديل هذا النظام جاعالً منحة رعاية  ،لكن عمر الفاروق رضي اهللا عنه منحة الطفل،
  .1الطفل مستحقةً منذ الوالدة، حىت ال حيرم األطفال من حقهم يف التمتع بفرتة رضاعة كاملة

  حق الرضاعة في القانون: لفرع الثانيا
لت يف حق الرضاعة من مجيع جوانبه؛ من حيث احلكم  إذا كانت الشريعة اإلسالمية قد فَصّ

مل تصرح 1989واملدة واألجر على الرضاعة وغريها، فإن القانون ومن خالل اتفاقية حقوق الطفل 
ا يف املادة الراذا احلق املهم للطفل، واكتفت فقط بذكر حقه يف التغذية،  بعة والعشرين يف فقر

تمع والسيما الوالدين والطفل :"حيث جاء يف نصها الثانية؛  كفالة تزويد مجيع قطاعات ا
لكن هذا النص  ،2..."باملعلومات األساسية املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية 

 ً بينما  ،إثبات حقه يف الرضاعة الطبيعية إىلقى ض احلديث عن صحة الطفل، ال ير يف معر  جاء عاما
 ً ً  جاء النص واضحا يف إثبات هذا احلق للطفل يف عهد حقوق الطفل يف اإلسالم يف مادته  وصرحيا

ً  الصحية الرعاية يف احلق للطفل ":؛ حيث جاء يف نصها أن15 ، جسديا  عن ذلك ويتحقق ونفسيًا
  :طريق

 تعذر إذا مقامها، يقوم ممن أو منها، الطبيعية والرضاعة احلمل بدء منذ األم، رعاية كفالة - 1
  .له إرضاعها

ً  ترضعه عمن ،والقضائية الشرعية األحكام بعض ختفيف يف حقه - 2  بعض وتأجيل ملصلحته، شرعا
 من التخفيف وكذلك واحلامل، للمرضعة العمل مهام وختفيف ملصلحته، عليها الصادرة العقوبات
  .العمل ساعات

  .واألطفال املواليد وفيات معدالت خلفض الالزمة التدابري يف حقه - 3
 مسببات وجود عدم من التأكد قصد ،الزواج على للمقدمني الطبية الفحوص إجراء ضرورة - 4

  .الطفل على خطورة فيها معدية أو وراثية أمراض
  .اخلتان يف الذكر الطفل حق - 5
ً  غريمها أو الوالدين تدخل عدم - 6  أمه، بطن يف اجلنني جنس أو صفات أو شكل أو لون لتغيري طبيا
  .طبية لضرورة إال

                                                
  .112صدار ابن اجلوزي، مصر،  م،2004/ ه1425-  1طحقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، : رأفت فريد سويلم - 1
   .اتفاقية حقوق الطفلمن 24املادة  - 2
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 الالزمة الصحية الرعاية وتوفري التغذية، وسوء األمراض، ومكافحة الوقائية، الطبية الرعاية تقدمي - 7
  .ملصلحته ألمه

تمع، الدولة على الطفل حق - 8  لتوعيتهن لألمهات، الطبية واخلدمات املعلومات تقدمي يف وا
ن   .أطفاهلن صحة حتسني على ومساعد

 األمراض وكذا األخرى، الضارة واملواد واملسكرة املخدرة املواد من وقايته يف الطفل حق ضمان - 9
  .1"والسارية املعدية

 ً لتقرر هذا احلق للطفل من  ،مع النصوص الدولية فقد جاءت القوانني الداخلية للدول وجتاوبا
جهة، ولألُم املرضعة العاملة احلق يف أخذ قسطا من الراحة يف فرتة الرضاعة من جهة ُأخرى،  فقد 

من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية إىل حق املوظفة  2142اجلزائري يف املادة  املشرعأشار 
، وساعة واحدة مدفوعة األوىل ل ستة أشهراملرضعة يف التغيب ساعتني مدفوعيت األجر كل يوم خال

  .األجر كل يوم خالل ستة أشهر الثانية
  :المقارنة

فصلت الشريعة يف أحكام الرضاع وأفردت هلا أبوابًا يف كتب الفقه، فأوجب الفقهاء إرضاع 
األم لوليدها، وتأمث إذا امتنعت مع القدرة على ذلك،كما أوجب اإلسالم على والد الطفل النفقة 

ا أوجب عليه أن يؤجر له مرضعة، أما إذا كان جمهول األب واألم ع لى الرضيع وأمه، ويف حالة فقدا
  .فإن بيت املال يتكفل بذلك

ا مل تعتربها حقًا للطفل  أما االتفاقيات الدولية وعلى الرغم من إقرارها جبدوى الرضاعة الطبيعية، إال أ
  .   أن التغذية تشمل أي نوع من الغذاءواكتفت بإقرارها حلقه يف التغذية، ومعلوم 

 
 
 

                                                
اعتمد وفتح باب التوقيع واالنضمام والتصديق عليه من قبل املؤمتر اإلسالمي الثاين والثالثون  :اإلسالمعهد حقوق الطفل يف  - 1

مجادي األول  23إىل  21املوافق  2005يونيه /حزيران 30إىل  28اليمن، خالل الفرتة من  -لوزراء اخلارجية املنعقد يف صنعاء 
1426.  

ّخ يف  03-06أمر رقم   - 2 ن القانون األساسي العام 2006يوليو سنة  15املوافق 1427ام مجادى الثانية ع 19مؤر ّ ،يتضم
  .3، ص2006جويلية/16، املؤرخة يف46العدد: اجلريدة الرمسية ،للوظيفة العمومية
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  الشريعة والقانون بينالنفقة  حق: المطلب الثاني
  حق النفقة في الشريعة: الفرع األول

لقد أوجب اإلسالم حق النفقة للطفل ذكراً كان أو أًنثى، شرعيًا أو غري شرعي، وتشمل 
  .ذلك النفقة املسكن وامللبس واملطعم وتوابعها

M  F  :حيث قال تعاىل ،للطفل واجب على والديه؛ إن كان معلوم النسبوالنفقة حق 

J  I    H  GK   S  R  Q  P  O  N  M  LT  [  Z      Y   X  W  V  U\  

  b    a  `  _  ^  ]L وقال كذلك ،7:الطالق: M...    ª  ©      ¨   §
¬  «®  ³  ²  ±  °  ¯´  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ¾  

Â  Á  À  ¿Ã ....L أي أنّ رزق األوالد  ؛واملولود له يف اآلية هو األب ،233: البقرة
ففي هذا احلديث  ،1»أن يضيع من يقوت إمثاكفى باملرء «على األب ولقوله صلى اهللا عليه وسلم 

وذلك ألن الرجل إذا أمسك عن اإلنفاق عليهم وهو  ،على األوالد اإلنفاقداللة على وجوب 
ً  ،مستطيع حلقه اإلمثَ  ً  ،واإلمثُ ال يلحق اإلنسان إال إذا ضيع واجبا   .2أو ارتكب حمرمًا وهنا ضيع واجبا

ومل يوجد معه  -كأن كان من أحد أصناف الطفولة املسعفة–أما إذا مل يكن للطفل أب أو أقارب 
ا املالية  إىلفإن هذا احلق ينتقل واجب تأديته  ،مال ينفق منه عليه اة، الزك(الدولة املسلمة مبؤسسا

ىل أيب عبيدة رضي اهللا عنهما كتب عمر إ: سهل رضي اهللا عنه قال فعن أيب أُمامة بن ،..)بيت املال
واخلال وارث من ال وارث  ،اهللا ورسوله موىل من ال موىل له «:أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فوفًا فأتيت به ملوجدت :" وعن عمر بن اخلطاب رضي عنه فيما رواه سنني أيب مجيلة قال ،3»له

                                                
 مصطفى عبد القادر عطا،: حتقيقاملستدرك على الصحيحني، ): ه405:املتوىف(أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا : احلاكم - 1
  .575، ص1كتاب الزكاة، جدار الكتب العلمية بريوت،   م،1990/ه1411 -1ط
  .107صاملرجع السابق،  :مسر خليل حممد عبد اهللا - 2
ابرهيم عطوة عوض، : حتقيق سنن الرتمذي، ):ه279:املتوىف(حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك  :الرتمذي - 3
  .421، ص4ج مصر، احلليب البايب مصطفى مطبعةم، 1975/ه1395-2ط
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نعم، : أكذلك هو قال: يا أمري املؤمنني انه رجل صاحل، فقال عمر: فقال عريفي عمر رضي اهللا عنه،
  .1»فاذهب به فهو حر ولك والؤه وعلينا نفقته «:قال

 ،وعليه فإن واجب اإلنفاق على كل من ليس له ويل ينفق عليه يقع على عاتق بيت مال املسلمني
فقد ورد عن عمر بن اخلطاب رضي  ،ملسلم بذلك عمليًا يف ظل الدولة اإلسالميةوقد متتع الطفل ا

وبصرف النظر عن كونه معلوم  ،تصرف للطفل منذ والدته ،اهللا عنه أنه خصص مساعدة مالية نقدية
 ،فقد متتع األطفال حبق احلصول على املؤن العينية ،الدعم النقدي إىلالنسب أو جمهوله، وباإلضافة 

  .2جانب املخصص السنوي إىلان اللقيط يتحصل على نفقة شهرية بينما ك
  .3وهذا ما ذهب إليه احلنفية واملالكية واحلنابلة ،أما يف حالِ وجد مع اللقيط مال فإنه ينفق عليه منه

   .4واشرتط الشافعية إذن احلاكم لإلنفاق عليه من هذا املال
  حق النفقة في القانون: الفرع الثاني

من الصكوك الدولية على تأكيد حق الطفل يف النفقة، ويتضح ذلك من حرصت العديد 
املتعلق باحلماية االجتماعية للطفل واألم  1959خالل املبدأ الرابع من إعالن حقوق الطفل لعام 

 ً يكون مؤهالً للنمو  ، وأنع الطفل بفوائد الضمان االجتماعيجيب أن يتمت" :الذي نص على أنه ،معا
اصتني الالزمتني قبل الوضع ذه العناية جيب أن حياط هو وأمه بالعناية واحلماية اخل، وهلالصحي السليم

  .5"وللطفل حق يف قدر كاف من الغذاء واملأوى واللهو واخلدمات الطبية ،وبعده
وهذا النص جاء واضحًا يف التأكيد على حق كل طفل يف قدر كاف، من الغذاء واملأوى واللهو 

ً من طرف الوالدين أو واخلدمات الطبية، وهذا  ال يتأتى إال من خالل ضمان حق النفقة للطفل؛ سواء
ا االجتماعية   .الدولة ومؤسسا

                                                
املكتب  ه،1403-2طحبيب الرمحان األعظمي، : حتقيق، املصنف ):ه211:املتوىف(أبو بكر بن مهام بن نافع: عبد الرزاق - 1

  .14، ص9باب والء اللقيط، جاإلسالمي بريوت، 
  .112-111سابق، صالرجع امل :فريد سويلم ترأف - 2
  .198، ص6، جاملرجع السابق: الكساين - 3

-1طأمحد حممود إبراهيم وحممد حممد تامر، : حتقيق ،الوسيط ):ه:505املتوىف(أبو حامد حممد بن حممد الطوسي: الغزايل 4 -
  .308، ص4ج دار السالم القاهرة، ه،1417

  .237ص ،سابقالرجع امل :جمموعة صكوك دولية-5
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وباإلضافة إىل ذلك نص املبدأ السادس من اإلعالن، على ضرورة التكفل واإلنفاق على األطفال 
تمع والسلطات العام"...:احملرومني من رعاية األسرة ؛حيث جاء فيه ة تقدمي عناية وجيب على ا

وحيسن دفع مساعدات  ،وأولئك املفتقرين إىل كفاف العيش ،خاصة لألطفال احملرومني من األسرة
  .1"حكومية وغري حكومية للقيام بنفقة األطفال األسر الكثرية العدد

تم مبسؤولية اإلنفاق على الطفل  ،1989وعند الرجوع إىل اتفاقية حقوق الطفل سنة  ا  جند أ
  من االتفاقية) 27(؛حيث جاء يف نص املادة

قلي تعرتف الدول األطراف حبق كل طفل يف مستوى معيشي مالئم لنموه البدين والع -1ف"
  .والروحي واملعنوي واالجتماعي

املسؤولية األساسية  ى الطفل،يتحمل الوالدان أو أحدمها أو األشخاص اآلخرون املسؤولون عل -2ف
م، بتأمني ظروف املعيشة العن  م املالية وقدرا   .الزمة لنمو الطفلالقيام يف حدود إمكانيا
ا التدابري املالئمة ،الدول األطراف، وفقًا لظروفها الوطنية تتخذ -3ف من أجل  ،ويف حدود إمكانيا

وتقدم عند  ،لى إعمال هذا احلقع ،مساعدة الوالدين وغريمها من األشخاص املسؤولني عن الطفل
  .سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان ساعدة املادية و برامج الدعم والالضرورة امل

أو من  ،تتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لكفالة حتصيل نفقة الطفل من الوالدين -4ف
ً داخل  ،األشخاص اآلخرين املسؤولني ماليًا عن الطفل لوجه ، و الدولة الطرف أو يف اخلارجسواء

دولة أخرى غري الدولة اليت يعيش فيها  الشخص املسؤول ماليًا عن الطفل يفخاص عندما يعيش 
أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل  ،الطفل، تشجع الدول األطراف االنضمام إىل اتفاقيات دولية

  .2"وكذلك اختاذ ترتيبات أخرى مناسبة
ويف -حيث عربت ؛ املادة يتبني لنا االهتمام حبق النفقة بالنسبة للطفولة املسعفةمن خالل نص هذه و 

وهؤالء " الطفل األشخاص اآلخرين املسؤولني ماليًا عن"عن مسؤولية  –حالة عدم وجود والدين 
  ).مؤسسات رعاية الطفولة(أو معنويني ) نظام الكفالة(أشخاصًا طبيعيني  األشخاص قد يكونون

ليت اعتمدت على نظام الكفالة، كاجلزائر واملغرب، نّظمت قوانينها شروطًا للكافل ومنها ففي الدول ا
ا احلالة املالية، واالقتصادية  قصد  ُ اإلسالم األهلية والقدرة، ويف التحقق من شروط القدرة اليت ي

                                                
  .إعالن حقوق الطفلمن  ملبدأ السادسا - 1
  .الطفلق و اتفاقية حقمن  27املادة  - 2
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ه يطلب القضاة من طاليب الكفالة تقدمي كشف الراتب الشهري للتحقق من هذ"لطالب الكفالة 
  .1"القدرة وإال رفض الطلب مراعاة ملصلحة الطفل

املتضمن لقانون 23/10/1976املؤرخ يف 76/79من األمر رقم 247/248كما أوضحت املواد 
الصحة العمومية يف الكتاب الرابع املتعلق باإلسعاف الطيب االجتماعي، مبنح معونة نقدية، وعند 

كما تصرف منحة شهرية إىل األم العازبة ،لية احلاجة معونة عينية ملواجهة حاجات الطفل األو 
اية الدراسة اإللزامية؛ وميكن  لتتمكن عند االقتضاء من تأمني إعاشة وحراسة وترتيب الولد حىت 
استمرار دفع املنحة بصفة استثنائية إىل القصر؛ الذين يتابعون دروسهم أو يتابعون دروس التعليم 

ا  ،املهين ً على اقرتاح مدير الصحة وحيدد معدل كل منحة ومد    .2مبقرر صادر عن الوايل بناء
من القانون ) 2(املغريب فقد أشار إىل حق النفقة بالنسبة لألطفال املهملني يف املادةاملشرع أما 
كفالة طفل مهمل مبفهوم هذا ":حيث جاء فيها ؛املتعلق بكفالة األطفال املهملني 15-01رقم

،كما يفعل األب مع ولده، وال ل، وتربيته ومحايته والنفقة عليهطفل مهمهي االلتزام برعاية ، القانون
  .3"يرتتب عن الكفالة حق يف النسب وال يف اإلرث

من نفس القانون، على حتمل املؤسسة أو اهليئة أو اجلمعية أو املنظمة  22كما أوضح يف املادة 
انته ورعايته وضمان تنشئته يف ول، و حضاملعنية، تنفيذ االلتزامات املتعلقة بالنفقة على الطفل املكف

مع احلرص على تلبية حاجياته األساسية، إىل حني بلوغه سن الرشد القانوين، طبقًا  ،سليمجو 
  .4"للمقتضيات القانونية الواردة مبدونة األحوال الشخصية املتعلقة حبضانة ونفقة األوالد

      :المقارنة
قد وافق الشريعة يف ضمان حق النفقة لفئة الطفولة  خنلص إىل أنّ القانون الوضعيمما سبق و 

لكن الشريعة اإلسالمية باإلضافة  ،هم من اخلزانة العامةاملسعفة؛ من خالل إلزام الدولة باإلنفاق علي
إىل هذا اعتمدت نظام التكافل االجتماعي، والذي أثبتت الدراسات العديدة تفوقه يف معاجلة مثل 

نشأ داخل أسرة بديلة، ال ميكن أن يكون بأي شكل مثل من ينشأ هذه الظواهر فالطفل الذي ي

                                                
  .23ص 2006التبين والكفالة، مذكرة خترج لنيل شهادة املدرسة العليا للقضاة   :لبة مالكطُ - 1
  .1411، ص19/12/1976-ه1396ذي احلجة27، الصادرة بتاريخ األحد101العدد :اجلريدة الرمسية اجلزائرية - 2
   .املتعلق بكفالة األطفال املهملني 15- 01 :القانون املغريبمن  2املادة - 3
  .من القانون املغريب، املرجع نفسه 22املادة  - 4
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ن داخل ملجأ أو مؤسسة رعاية، ألن هناك من احلاجات النفسية والعاطفية واألخالقية اليت ال ميكن أ
 .تلىب إال داخل األسرة الطبيعية

 
  الشريعة والقانون حق الميراث بين: المطلب الثالث 

  الشريعة في الميراث حق :الفرع األول
واملرياث يف الشريعة جاء هلدم القواعد الفاسدة اليت كانت سائدة يف اجلاهلية؛ حيث كان 

، إال أن القرابة ال وأقواها القرابة) الفة و التبينالقرابة والوالء أو احمل:(املرياث يقوم على ثالثة أسباب
ورث، والبلوغ والقدرة على الذكورة فاألُنثى ال ت: تكفي وحدها بل جيب أن تتوفر فيها شروط وهي

ّ 1القتال للدفاع عن القبيلة ث الطفل، وحني نزلت آية املواريث سأل الصحابة رضي اهللا ،  وهلذا ال يور
أنعطي اجلارية نصف ما ترك أبوها وليست  «:عنهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقالوا يا رسول اهللا

ث فجاء اإلسالم ليورِّ   .2»اث وليس يغين شيئاتركب الفرس، وال تقاتل القوم؟؟ ونعطي الصيب املري 
اجلنني يف بطن أمه، فيعطى نصيبه من املرياث مبجرد والدته، فيكون أول حق يثبت للطفل بعد الوالدة 

قال : مباشرة، وبظهور عالمات احلياة عليه كالبكاء والعطاس، حلديث جابر بن عبد اهللا حيث قال
ً  «:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويف ذلك محاية للطفل من 3»ال يرث الصيب حىت يستهل صارخا

ووقاية له من ذل مسألة الناس، وعونًا له على تكاليف احلياة املستقبلية،  ،ظلم حرمانه من اإلرث
ِن وجاء هلذه احلياة فاقداً للكالئ والعائل،  فقد روي  ،خاصة إذا فقد الطفل أبويه ْ ِ ب د ْ ع َ ِن س ْ ِر ب امِ ْ عَ ن عَ

 ِ ، قَالَ َأيب ُ ه نْ ُ عَ َ اللَّه ي َضِ ْ أَبِيهِ ر ن ، عَ قَّاصٍ َ ةِ :  و جَّ َ َ ح ام ِ عَ ودُين ُ ع َ َ يـ لَّم َ س َ هِ و ْ ي َل ُ عَ لَّى اهللا َ ولُ اللَّهِ ص ُ س َ انَ ر كَ
تُ  ْل قُ ، فَـ ِ تَدَّ يب ٍع اشْ َ ج َ ْ و ن اِع مِ دَ َ ُثينِ إِالَّ : الو ِر َ الَ ي َ ، و الٍ َ و م أَنَا ُذ َ ِع و َ ج َ َ الو ن ِ مِ غَ يب َل َ دَّقُ إِينِّ قَدْ بـ َ ، أَفَأَتَص ٌة نَ ْ  ابـ

 َ ؟ قَال ِ ايل َ ْ م ثَي ُل تُ » الَ «: بِثـُ ْل قُ الَ : فَـ قَ ؟ فَـ ٌ «: مثَُّ قَالَ » الَ «: بِالشَّْطِر ري ِب ثُ كَ الثـُُّل َ ثُ و ٌ  - الثـُُّل ثِري ْ كَ  -أَو
فَّفُونَ ال تََك َ ةً يـ اَل ْ عَ م ُ ه َ ر ْ َأنْ تََذ ن ٌ مِ ر ْ يـ ، خَ َ اء َ ي ِ ن ثـَتَكَ َأغْ َ ر َ َ و ر ، إِنَّكَ َأنْ تََذ َ ا نَّاس َ ِ تَغِي  ْ ب ةً تـَ قَ فَ َ نَـ ق ِ ف نْ ْ تـُ إِنَّكَ َلن َ و

 َ ِ ْتَ  ر ِ َ اللَّهِ إِالَّ ُأج ه ْ ج َ ِ و ُ يف ل َ ع ْ ا جتَ َ ىتَّ م َ ِكَ ا، ح أَت َ ر ْ ّ  ،4»ام  اإلسالم الورثة ونصيب كل وارث من الرتكة وبني
                                                

  .55ص ، عمان، دار باقا العلمية، ،طبعال تاريخرقم و  دونأحكام املرياث يف الشريعة اإلسالمية،  :مجعة حممد حممد جراح - 1
 -1طأمحد حممد شاكر، : حتقيقجامع البيان يف تأويل القرآن، ): ه310:املتوىف(الطربيبن يزيد  ن جريرحممد ب :بن كثري - 2

  .32، ص7، ج11الباب، دون مكان الطبع، الرسالةؤسسة م ،1420/2000
  .)1628( 81، ص6كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، جاملرجع السابق،  : مسلم - 3
   .81، ص2باب رثاء النيب صلى هللا عليه وسلم سعد ابن أيب وقاص، ج املرجع السابق،: البخاري - 4
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 تفصيل ومل يرتك احلرية للمالك أو املورث ليورث من شاء ومينع من شاء؛ حيث جاء ،بتفصيل واف
 Mf  e   d  cg  k  j  i   hl     ×L  :ذلك يف قوله تعاىل

   11:النساء
مبا فيهم األطفال واألقارب،  ،ونظام اإلرث يف اإلسالم يعد من الضمان االجتماعي لُألسرة

  .ووسيلة من وسائل إعادة توزيع الدخل والثروة
وقد أعطى الشارع احلكيم األطفال حظًا من املرياث، إذا حضروا القسمة وكانوا ممن ال يرثون بقوله 

M  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6  :تعاىل

  C     B  AL عليهم واإلحسان إليهم؛ جرباً وهذا من باب الرب والصدقة ، 8: النساء
  .1لكسرهم

ره الشريعة على املواليد الثابت نسبهم بل ناقش فقهاؤنا مسألة  ،وهذا احلق كغريه من احلقوق مل تقصُ
  :مرياث اللقطاء و جمهولو النسب فقالوا

  .الشريعة اإلسالميةورثه كما اقتضت  إن ثبت له نسب، أو له وارث - 1
  :يظهر له وارث يرثه، فاختلفوا إىل رأينيوإن مل يثبت له نسب ومل  - 2
  .2مجهور الفقهاء يقولون بأن مرياثه يؤول إىل بيت املال ويكون مرياثًا للمسلمني وال يرثه ملتقطه - أ

َ  واستدلوا على ذلك مبا روي ر َ ِن عُم ْ ِن اب لَّىرضي اهللا عنه عَ َ ِّ ص ِ ِن النَّيب َ قَالَ  ، عَ لَّم َ س َ هِ و ْ ي َل ُ عَ َا  «:اهللا إِمنَّ
 َ تَق ْ َأعْ ن َ ِم ُ ل الَء َ وروي عن احلسن أنه  ،4»ولك والؤه وعلينا نفقته «:وقول عمر رضي اهللا عنه ،3»الو

   .5»اللقيط للمسلمني مرياثه وعليهم جريرته وليس لصاحبه منه شيء إال األجر «:قال
رواية خالف اجلمهور إسحاق بن رهويه وشريح والليث، وهو املروي عن عمر و به قال أمحد يف  -ب

  :مبا يلي له، واختاره ابن تيمية، وقالوا إرثه مللتقطه عند عدم نسبه واستدلوا

                                                
لة األردنية يف الدراسات  :حممد اخلطيب - 1   .191ص ،6ج ،م01،2010، العدداإلسالميةحقوق الطفل املالية، ا
  .81سابق، صالرجع امل :مرمي الداغستاين - 2
  .145، ص8باب الوالء ملن أعتق ومرياث اللقيط،ج املرجع السابق،: البخاري - 3
  .سبق خترجيه - 4
حممد عبد : حتقيق سنن الكربى،ال ):ه458:املتوىف(أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي أبو بكر : البيهقي - 5

  .127، ص2ج كتاب اللقيط، باب العتق، بريوت، العلمية الكتب دار م،2003/ه1424-3القادر عطا، ط
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َ  ماروي-1      ِع قَال قَ ْ ِن اَألس ْ ةَ ب َل ِ اث َ ْ و ن َ : عَ لَّم َ س َ هِ و ْ ي َل ُ عَ لَّى اللَّه َ ولُ اللَّهِ ص ُ س َ ةَ « : قَالَ ر َث ُوزُ َثالَ أَُة حتَ ْ ر َ امل
ارِيثَ  َ و َ ا : م َ ه يَط ِ ق َل َ ا و َ ه يقَ ِ ت هِ عَ ْ ي َل ْ عَ نَت عَ ا الَّذِي الَ َ ه َلدَ َ و َ ْ  "و ن ُ إِالَّ مِ ِفُه ر ْ ع ٌ الَ نَـ ِيب ٌ غَر ن َ س َ يثٌ ح دِ َ ا ح َذ َ ه

هِ  ْ ج َ ا اْلو َذ َ ى ه َل ْبٍ عَ ر َ ِن ح ْ ِ ب د يثِ حمَُمَّ دِ َ   .1»ح
      2-  ِ ق ذْ ْ عِ ن َ مِ قَع َ َ و لَّم َ س َ هِ و ْ ي َل ُ عَ لَّى اللَّه َ ِّ ص ِ لنَّيب ِ ىلً ل ْ و َ ةَ، أَنَّ م ِشَ ائ ْ عَ ن ُّ عَ ِ الَ النَّيب قَ ، فَـ اتَ َ ةٍ فَم َل ْ خنَ

 َ لَّم َ س َ هِ و ْ ي َل ُ عَ لَّى اللَّه َ ؟«: ص ارِثٍ َ ْ و ن ُ مِ ه ْ َل ل َ وا ه ُ ر ، قَالَ : قَاُلوا» انُْظ ةِ «: الَ َ ي ْ ر لِ القَ ْ ْضِ َأه ع َ ُ إِىلَ بـ وه ُ ع فَـ » فَادْ
ا َذ َ ه َ ٌ  و ن َ س َ يثٌ ح دِ َ ةَ . ح دَ ْ ي َ ر ُ ْ بـ ن ابِ عَ َ ِ اْلب يف َ   .2و

يف مال اللقيط، وزاد عنهم برتبية اللقيط، والقيام مبصاحله مساواة امللتقط املسلمني  - 3
  .وإحيائه من اهللكة، فمن حماسن الشرع ومصلحته، وحكمته أن يكون أحق مبرياثه

املعتق  امإليه، ليس بدون إنع واإلحسانامللتقط على اللقيط برتبيته والقيام عليه  إنعام  - 4
مع أنه ال نسب بينهما  ؛ًا ملرياث املعتقاإلنعام بالعتق سببعلى العبد بعتقه، فإذا كان 

مع أنه قد يكون أعظم موقفًا وأمت  ؛فكيف يستبعد أن يكون اإلنعام بااللتقاط سببًا له
  .3نعمة

ونظراً ألن بيت املال تكفل  ،ولعل قول اجلمهور راجح لتعاضد األدلة من السنة وأفعال الصحابة
  .فيكون مرياثه له تطبيقًا لقاعدة الغنم بالغرم ،باإلنفاق عليه يف مجيع أحواله

  حق الميراث في القانون :الفرع الثاني
ا مل تتعرض حلق املرياث  بالعودة إىل معظم االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق الطفل، جند أ

ا  ؛ما عدا ما انفردت به املادة السادسة من عهد حقوق الطفل يف اإلسالم حيث جاء يف فقر
للطفل احلق يف احلياة منذ كونه جنينًا يف بطن أُمه، أو يف حال تعرض أمه للوفاة، وحيظر : " وىلاأل

                                                
  .429، ص 4ج ما يرث النساء من الوالء، ما جاءباب  سابق ،الرجع امل :الرتمذي - 1
  .422، ص 4ج باب ما جاء يف الذي ميوت وليس له وارث ، ،نفسه املرجع :الرتمذي- 2
به يف قطاع أحكام اللقيط يف الفقه اإلسالمي مقارنة بقانون األحوال الشخصية املعمول : وجيه عبد اهللا سليمان أبو معيلق- 3

 .84-83، ص2006غزة، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة
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حق النسب ، وله مصلحة األُم أو اجلنني أو كليهمااإلجهاض، إال يف حاالت الضرورة اليت تقتضيها 
  .1"والتملك واملرياث والنفقة

الطفولة املسعفة من بية عاجلت وضعية وسبب عدم التعرض هلذا احلق كون معظم التشريعات الغر 
  :خالل وسيلتني

ُ  :األولى وهو نظام يلغي  ،ول الطفل إحدى اُألسر اليت تفتقد الولدهي ابتداع نظام التبين، حيث تع
له مجيع  ،وبالتايل فالطفل املسعف يف هذا النظام هو كالطفل الصليب ،نسب وهوية ودين الطفل

ا الطفل ً ولداً كما لو كان   ،احلقوق اليت يتمتع    .حقيقيا
وبالتايل فإن  ،هي إيداع الطفل يف املالجئ والدور اخلاصة برعاية الطفولة، التابعة للدولة :الثانية

يف معظم الدول  ه يعود هلا، وهو النظام املعمول بهمسؤولية إسعاف الطفل تكون على الدولة ومالُ 
ضمن لقانون الصحة تامل 76/79من األمر رقم 264وهو ما أشارت إليه املادة العربية والغربية،

يف  ،وال هذا األخريالتابعة ملنزل اليتيم املتوىف أم تتلقى الوالية: " العمومية اجلزائري، حيث نصت على
ّف عن نفسه، وتؤدى هذه األموال إىل صندوق االحتياط التابع ملصلحة  حالة انعدام وارث له يعر

  .وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه اجلمهور يف أن اللقيط يرثه بيت املال، 2"عاف العمومي للطفولةاإلس
  :المقارنة 

وهو من  ،انفردت الشريعة بضمان حق الطفل يف املرياث وهو ال يزال جنينًا يف بطن أمه   
فاإلسالم بإثباته حلقوق الطفل املالية يكون قد  ،يضاف إليها الوقف والوصية واهلبة ،حقوق امللكية

وهو ما يربز  ،يوجد يف النصوص واملواثيق الدولية أي إشارة هلذا احلق بينما ال، حافظ على مستقبله
ا  ،تفوق شرعة اخلالق على شرعة اخللق األهواء ذات اليمني وذات الشمال، واألوىل فاألخرية متيل 

   .لكل زمان ومكان ثابتة صاحلة بطبيعتها املرنة
  
  
  
  

                                                
  .عهد حقوق الطفل يف اإلسالممن  6املادة - 1
  .1411، ص19/12/1976-ه1396ذي احلجة27، الصادرة بتاريخ األحد101العدد :اجلريدة الرمسية اجلزائرية - 2
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  الخاتمة
  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيئني والرساالت

بعد هذه الرحلة العلمية لسرب أغوار هذا املوضوع؛ الذي حاولنا من خالله التعرف على   
من زاوية الشريعة والقانون، وكيف متت  –كظاهرة فرضت نفسها واقعيًا - حقوق الطفولة املسعفة 

  :معاجلة هذه الظاهرة يف الشرع احلنيف والقانون الوضعي، خلصنا إىل ما يلي
  :إلسالم على حقوقه يف القانون الوضعي، بالعديد من املميزات منها متيزت حقوق الطفل يف ا

  إن احلقوق املقررة يف التشريعات الوضعية جاءت نتيجة ألوضاع اجتماعية ظاملة، كاحلربني
تمع، ومن مث حياول عالجها والسيطرة عليها  ،العامليتني أو بسبب مشكالت يعاين منها ا

  .خطأ والصواب والتعديل والتبديلبدراسات وتشريعات تكون عرضة لل
  أما حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية، فهي مقررة من رب العباد، الذي ال يضل وال

ينسى، وهو اخلالق العليم مبا يصلح للنفس البشرية، وهلذا جاءت أحكام الشريعة متخطية 
 .عادلة عدالة مطلقة ،حلدود الزمان واملكان، واحملاولة واخلطأ

 تكاليف ربانية وواجبات دينية ، يتحمل  الشريعة اإلسالمية جاءت يف شكل ل يفحقوق الطف
مسؤولية رعايتها الوالدان، وعند فقدمها األقارب، مث مجاعة املسلمني مث الدولة؛ فال ميكن أن 
تضيع حقوق طفل يف ظل اإلسالم، ولكنها يف القوانني الوضعية جمرد حقوق ميكن التغاضي 

ا وال توجد آليات فعالة حلمايتها، وهو ما يربر وجود طفولة مسعفة عنها، والتفاوض بشأ
  . منتهكة احلقوق يف معظم أرجاء املعمورة ،ومشردة

  عندما قصدت الشريعة حفظ النسل أو العرض، شرعت النكاح كوسيلة للمحافظة على حق
طفال خارج العالقة املولود يف النسب املعلوم واملوثق واملشهود عليه واملعلن، وحرمت إجناب األ

الزوجية الشرعية، وهي بذلك محت األطفال من مشكالت مستقبلية يعاين منها املنجبون 
  .خارج إطار األسرة الشرعية

  محت الشريعة اإلسالمية حقوق الطفل من مصيبة التشريع باألهواء، وعدد األصوات، فكيف
؟  ل قتل اجلنني بواحد ومخسني صوتًا وال يستطيعميكن لنظام حيُ  منعه، بتسع وأربعني صوتًا

فهناك ثوابت مثل حق احلياة، وحق النسب، وحق الرعاية األبوية، ال ميكن اخلروج عليها 
 ً   .شرعا
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   أحكام الشريعة تتميز باملرونة والشمولية؛ لذلك جاءت حقوق الطفل يف الشريعة حريصة
فاصيل، اليت حتكمها على الكليات واحلقوق األساسية، وأجازت االجتهاد لوضع اآلليات والت

 .املستجدات االجتماعية واالقتصادية والرتبوية والسياسية
  أقرت الشريعة اإلسالمية حقوقًا للطفل عجزت القوانني الوضعية أن تأيت مبثلها، كحقه يف

اختيار األم ذات األخالق احلميدة، وحقه يف االسم احلسن، وحقه يف اإلجناب داخل 
حقه يف بيئة رمحية أولية طاهرة، وحقه يف احلضانة، وحقه يف األسرة، وحقه يف الرضاعة، و 

 .الوصية واملرياث الشرعي
 وحفظ كما محت الشريعة حق الطفل املسعف يف االسم احلسن والرعاية االجتماعية ،

واحلنان من اجلميع، ونشأته يف أسرة كافلة سوية، وحقه يف الوصية والوقف  األموال، والعطف
حني اعتمدت القوانني الوضعية نظام التبين، الذي أحلق بالطفل أضراراً  واملرياث الشرعي، يف

  . جسيمة؛ حيث استغل هذا النظام يف املتاجرة باألطفال واستغالهلم 
  الشريعة اإلسالمية عاجلت ظاهرة الطفولة املسعفة " الوقاية خري من العالج"حتقيقًا ملبدأ

، بتحرميها لكل  الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بل حرمت الوسائل عالجًا وقائيًا  قبليًا
املوصلة إليها سداً للذرائع، لكنها يف نفس الوقت مل تغفل العالج عند وجود حاالت يف 
الواقع، فشرعت أحكامًا يف التكافل االجتماعي والوالية بأنواعها، لكن القوانني الوضعية 

رقام بشكل ال ميكن من خالله احتواء اهتمت بالعالج البعدي للظاهرة، وبالتايل تزايدت األ
 .الظاهرة، وهو ما اضطر بعض البلدان إىل إنشاء قرى الحتضان هؤالء األطفال

  تمعات الغربية واإلسالمية، يرتك خلالً على مستوى املصطلحات اختالف البيئة بني ا
ك واضح يف والتقاليد واألعراف والتشريعات، وهو ما يوقع معظم الدول اإلسالمية يف ارتبا

تمع، وما تفرضه االتفاقيات الدولية ا، فتجدها تتأرجح للتوفيق بني ما يعتقده ا  .   تشريعا

ا   :ومن التوصيات اليت ميكن أن نتواصى 
  :على مستوى المجتمع -1
  تمع  .تفعيل دور األسرة باعتبارها آخر خط للدفاع عن قيم ومبادئ ا
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  تيسري سبل الزواج وتأطري الشباب يف مشاريع هادفة؛ ملأل الفراغ الروحي واملادي الذي
 . يعيشونه

 لبناء الطفل الذي نراهن به على  ،تعزيز الرتبية الدينية واألخالقية واالجتماعية للناشئة
 .املستقبل

 وجمتمع ملتزم ، من أسرة مستقرة ناسب الذي ينشأ فيه الطفل املسلميئة املناخ الصاحل وامل
لمطالبة لالبعض  إليهايستند  ذريعةبعض املظاهر السلبية   تؤخذ حىت ال ،بقيم اإلسالم ومبادئه

 .بصلة اميت هل فما بال واقع ال ،هنبتت من الذيمعاجلة الواقع  يفباسترياد حلول ثبت فشلها 
 يف التحسيس  ،ومؤسسة املسجد بشكل خاص ،توظيف املؤسسات التعليمية واإلعالمية عامة

ا ووسائل عالجها ا ومآال واحلث والرتغيب على إحياء سنة  ،من جهة ذه الظاهرة وأسبا
 .الجتماعي من جهة أخرىوالتضامن ا لالتكاف

 :على مستوى الدولة -2
 ضاع دعم مؤسسات الرعاية باملزيد من التأطري الرتبوي والنفسي واألخالقي واالجتماعي، وإخ

 .متخصص القائمني عليها لتكوين
  ًتفعيل آليات محاية النظام العام، خاصة يف شقه املتعلق باآلداب العامة واألخالق، نظرا

 .للتدهور الالفت على مستوى املنظومة األخالقية والقيمية للمجتمع

 على علماء الشريعة املتخصصني إلبداء الرأي فيما  ،ضرورة عرض املواثيق واالتفاقيات الدولية
ُستجد من قضايا  .وبيان ما يتفق مع أحكام اإلسالم وما خيالفها ،ي

 ملا هلذه األوضاع  ،على وضع برامج عاجلة إلصالح األوضاع املرتدية لكثري من األسر العمل
من آثار سلبية خطرية على األطفال، وذلك من خالل برامج إعالمية هادفة ودورات تدريبية 

اآلباء وتدريبهم على كيفية التعامل مع  إلعداد املقبلني على الزواج، ودورات إلعادة تأهيل
ُ  ،األبناء مبقتضى الشريعة تخذ ذلك الواقع املؤمل ذريعة لفرض األجندة الغربية اليت حىت ال ي

 .شلها بكل املقاييسثبت فأ
 من كل ما يتعارض  ،تنقية القوانني الوضعية اخلاصة باألسرة بوجه عام، وبالطفل بوجه خاص

 .مع الشريعة اإلسالمية
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  سياسة االستهالك لكل ما هو أجنيبورة العودة للشريعة اإلسالمية والتوقف عن ضر، 
  . فاألفكار ليست سلعًا أو خدمات
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  الصفحة  الحديثطرف   الرقم
مَّ «:yقال  01 ُ ينِّ  اللَّه وذُ  ِإ َ  بِكَ  َأعُ ن رِ  مِ فْ ر اْلُك قْ اْلفَ َ   41  »و
  42-41  » .....بعضهبلى، حلس؛ نلبس : ؟ قالأما يف بيتك شيء« :yقال -  02
حبجر يل فرمت إحدامها األخرى ذان من هاقتتلت امرأت« :yلقا -  03

  ».....فقتلتها
49  

  50  »......أي الذنب أعظم عند اهللا ؟ yسئل النيب « :yقال -  04
وال هرمًا  وال جرحيا«: yقال -  05   50  »......ال تقتلوا امرأًة وال صبيا ً
  54  » ...فأحسنوا بائكمآ عون يوم القيامة بأمسائكم وأمساءإنكم تد« :yقال -  06
  54  »نت مجيلةأغري اسم عاصية وقال  yأن النيب «: yقال -  07
  55  »من ادعي إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام«: yقال -  08
  56  »الولد للفراش وللعاهر احلجر«: yقال -  09
ً ذا كان بطين له ابين ه إن«  :yقال -  10 ً  وعاء وحجري له  وثديي له سقاء

ً حوا   »..ء
63  

ا« :yقال -  11 َذ َك َ نَّةِ ه َ ِ اجل يمِ يف ِ ت َ ُ الي ِل اف َكَ ةِ » أَنَا و َ بَّاب هِ السَّ ْ ي َ ع َ بـ ْ ص قَالَ بِِإ َ و
َطى ْ س ُ الو َ   ».... و

66  

ُ  «:yقال -  12 ِن م ْ ي َ و َ َ أَبـ ْ ني َ ا بـ ً يم ِ ت َ مَّ ي ْ ضَ ن َ شَ م َ هِ و امِ َ ع ىلَ َط ِ ِإ ْ ني َ ِم ل ْ ىتَّ  ابِهِ س َ   66  » ... ح

  66  ».....، وشرخري بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم حيسن إليه« :yقال -  13

  72  » ......ما من مولود إال ويولد على الفطرة«: yقال -  14
  72  »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته« :yقال -  15
  75  »...ال تسرتضعوا الورهاء فإن اللنب يورث«: yقال -  16
ولَ اهللاِ «: yقال -  17 ُ س َ ، أَتَى ر يَّ مِ َل ْ َس ْ ِكٍ األ ال َ َ م ْن َ ب ز اعِ َ فقال يارسول اهللا yأَنَّ م

  » .....إين قد زنيت
76  

  79  »كفى باملرء امثًا أن يضيع من يقوت«: yقال -  18
  79  »...له واخلال وارث من ال وارث لهاهللا ورسوله موىل من ال موىل «: yقال -  19
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  80-79  » ....فقال عريفي. مر رضي اهللا عنهملفوفًا فأتيت به عوجدت « : yقال -  20
  83  » .....أنعطي اجلارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس«: yقال -  21
ً  ال«  :yقال  -  22   83  ».....يرث الصيب حىت يستهل صارخا
  83  ».....  من الوجع وأنا ذو ماليب بلغإين قد ... «: yقال  -  23
  84  ».....إمنا الوالء ملن أعتق«: yقال -  24
  84  »ولك والؤه وعلينا نفقته«: yقال -  25
  84  »..... اللقيط للمسلمني مرياثه وعليهم جريرته«: yقال -  26
  85  ».....املرأة حتوز ثالثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها « : yقال -  27
اِرثٍ «: yقال -  28 َ ْ و ن ُ مِ ه ْ َل ل َ وا ه ُ ر ةِ  ......انُْظ َ ي ْ ر لِ القَ ْ ْضِ َأه ع َ ىلَ بـ ُ ِإ وه ُ ع فـَ   85  »فَادْ
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  قرآن الكريمال: أوالً 
  .املصحف الشريف برواية حفص عن عاصم -01   

 ً   كتب السنة: ثانيا
تاينالسِّ  األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو-02    ْ س : املتوىف( جِ

  .بريوت صيدا، العصرية، املكتبة الطبع، وتاريخ رقم دون داود، أيب سنن ،)هـ275
    شعيب :حتقيق أمحد، اإلمام مسند): 241:املتوىف(حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أبو: حنبل بن محدأ -03   

  .لبنان بريوت، الرسالة، مؤسسة م،2001/ه1421-1ط وأخرون، األرناؤوط
 :حتقيق الكربى، السنن): ه458:املتوىف(البيهقي بكر أبو موسى بن علي بن احلسني بن أمحد: البيهقي-04   

  .بريوت العلمية، الكتب دار م،2003/ه1424- 3ط عطا، القادر عبد حممد
- 1ط الصحيح، املسند اجلامع: البخاري املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد اهللا عبد أبو: البخاري -05   

  .طبع مكان بدون النجاة، طوق دار ه،1422
 مصطفى الصحيحني، على املستدرك): ه405:املتوىف( اهللا عبد بن حممد احلاكم اهللا عبد أبو: احلاكم -06   
  .بريوت العلمية، الكتب دار م،1990/ه1411 -1ط عطا، القادر عبد
 الصغري، املعجم): ه360املتوىف( الطرباين اللخمي أيوب بن أمحد بن سليمان القاسم أبو :الطرباين -07   

  .بريوت اإلسالمي، املكتب دار م،1985/  هـ1405-1ط مرير، احلاج حممود شكور، حممد: حتقيق
 الرتمذي، سنن): ه279:املتوىف(الرتمذي الضحاك بن موسى بن سورة بن عيسى بن حممد: الرتمذي-08   

  .مصر احلليب البايب مصطفى مطبعة م،1975/ه1395- 2ط عوض، عطوة ابرهيم :حتقيق
 دون املختصر، الصحيح املسند): ه261:املتوىف( النيسابوري القشريي احلسن أبو :احلجاج بن مسلم-09   

   .بريوت العريب الرتاث إحياء الطبع، دار رقم وتاريخ
 الرمحان حبيب :حتقيق املصنف،): ه211:املتوىف(نافع بن مهام بن الرزاق عبد بكر أبو: الرزاق عبد -10  

    .بريوت اإلسالمي، املكتب ه،1403-2ط األعظمي،
 ً   كتب الشريعة: ثالثا
 بأحكام املولود حتفة ):751:املتوىف( الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد: اجلوزية القيم ابن -11   

  .دمشق البيان دار مكتبة، م1971/ه1391-2ط األرناؤوط، القادر عبد :حتقيق املولود،
 هدى يف املعاد زاد: )751:املتوىف( الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب ابن حممد: اجلوزية القيم ابن -12   
  .  بريوت الرسالة، مؤسسة م،1994/ه1415-2ط العباد، خري
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 مث املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبد الدين موفق حممد أبو: املقدسي قدامة ابن - 13   
  .القاهرة مكتبة ،م1968 - هـ1388 الطبع، رقم دون املغين،): هـ620: املتوىف( احلنبلي الدمشقي

 :حتقيق القرآن، تأويل يف البيان جامع): ه310:املتوىف(الطربي كثري بن يزيد بن جرير بن حممد: الطربي -14   
  .لبنان بريوت، الرسالة، مؤسسة ،1420/2000 - 1ط شاكر، حممد أمحد
 الصنائع بدائع ،)ه587 املتوىف( احلنفي الكساين امحد بن مسعود ابن بكر أبو الدين عالء: الكساين -15   
  .لبنان بريوت، العلمية، الكتب دار م،1986-2ط الشرائع، ترتيب يف
 زيد أيب بن رسالة على الدواين الفواكه: النفراوي الدين شهاب مهنا بن سامل بن غامن بن أمحد: النفراوي -16   

   .بريوت الفكر، دار م،1995- ه1415 الطبع رقم دون القريواين،
 الذخرية،): 684: املتوىف( املالكي الرمحن عبد بن إدريس بن امحد الدين شهاب العباس أبو: القرايف -17   

  بريوت ،اإلسالمي الغرب دار ،1994-1ط خبزة، حممد: احملقق
: املتوىف( القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو: القرطيب -18   

 الكتب دار م،2000/  ه1421-1ط معوض، علي حممد عطا، حممد سامل :حتقيق االستذكار،): هـ463
  .،لبنان بريوت العلمية،

 خمتار): ه666 املتوىف( الرازي احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أبو الدين زين: الرازي -19   
الدار النموذجية، بريوت،  -املكتبة العصرية  ،م1999/ هـ 1420-5ط حممد، الشيخ يوسف: احملقق ،الصحاح

  .صيدا
دون رقم  املبسوط،): ه483:املتوىف(السرخسي سهل أيب بن أمحد بن حممد: السرخسي -20  

  .بريوت املعرفة، دار،م1993-ه1414الطبع
 رقم دون الكبائر،: الذهيب الفارقي الرتكماين عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس: الذهيب -21  

  بريوت العلمية، الكتب دار الطبع، وتاريخ
 إبراهيم حممود أمحد :حتقيق الوسيط،): ه:505املتوىف(الطوسي الغزايل حممد بن حممد حامد أبو: الغزايل -22   

  .القاهرة السالم دار ه،1417-1ط تامر، حممد وحممد
 الشافعي، اإلمام فقه يف املهذب ،)هـ476: املتوىف( يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق أبو: الشريازي -23   

  .،لبنان بريوت العلمية، الكتب دار الطبع، وتاريخ رقم دون
 العلمية، باقا دار الطبع، وتاريخ رقم دون اإلسالمية، الشريعة يف املرياث أحكام: جراح حممد حممد مجعة -24   

  . عمان
 رواية الكربى، املدونة):179 سنة املتويف( األصبحي عمرو بن عامر أيب بن مالك بن أنس بن مالك -25   

 الفكر، دار م،1998/هـ1419 -1ط قاسم، بن الرمحن عبد اإلمام عن التنوخي سعيد بن سحنون اإلمام
  .لبنان بريوت،
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  .القاهرة العريب، الفكر دار ،1965 الطبع رقم دون للمجتمع، اإلسالم تنظيم:  زهرة أبو حممد -26   
- 2ط ،اإلسالمكفلها   اليتحياته حقوقه  تنشئته اإلسالميةالطفل يف الشريعة : حممد بن امحد الصاحل -27   

  .، مطابع الفرزدق التجارية الرياضه1403
 التضامن دار م،1986- ـه1406، 1ط اإلسالم، يف لليتامى االجتماعية الرعاية: صاحل عزمي حممد -28   

   . القاهرة للطباعة،
 املكتبة ،1992الطبع رقم دون ميدانية، دراسة مع اإلسالم يف اللقيط أحكام: الداغستاين أمحد مرمي -29   

  .القاهرة احلديثة، اإلسالمية
 املعرفة، دار الطبع، وتاريخ رقم دون خليل، خمتصر شرح يف اإلكليل جواهر :األزهري السميع عبد صاحل -30   

  . لبنان بريوت،
 امللتقى دار 1،1993ط ،اإلسالم يف الطفل وتربية رعاية مالمح والطفل اإلسالم :الدوييب السالم عبد -31   

  .قربص للنشر،
 طالس، دار الطبع، وتاريخ رقم دون ،1992 ،1ط اإلسالم، يف اإلنسان حقوق: اخلطيب عدنان -32   

  .سوريا دمشق،
 دار م،2004-  ه1425 الطبع رقم دون اإلسالمية، الشريعة يف الطفل حقوق:  سويلم فريد  رأفت -33   
  .مصر اجلوزي، ابن
  

 ً   والدراسات المقارنة كتب القانون: رابعا
 دار م،1988/ هـ1409- 6 ط مقارنة، فقهية دراسة اإلسالمي الفقه يف اجلرائم: نسي فتحي أمحد -34   

  .القاهرة الشروق،
 الطبع، وتاريخ رقم بدون يسي، ورمزي بدران حممد: ترمجة أسر، بال أطفال: برلنجهام درثي فرويد أنا -35   
  .بريوت الفكر، دار
 واملذهب السنية املذاهب فقه بني دراسة مقارنة اإلسالميف  أحكام األسرة :حممد مصطفى شليب -36   

  والتوزيع، بريوت والنشر للطباعة العربية النهضة الطبع، دار، دون تاريخ 2 - ط، والقانون اجلعفري
دار ، م1995، 3التعليق على قانون العقوبات على ضوء الفقه والقضاء، ط : مصطفى جمدي هرجة -37   

  .املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر
دون رقم وتاريخ الطبع، دار  التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، :عبد القادر عودة -38   

   .لعريب، بريوتالكتاب ا
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 ً   المعاجم: خامسا
 إبراهيم خليل: حتقيق املخصص،): هـ458: املتوىف( املرسي سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أبو -39   

  .بريوت – العريب الرتاث إحياء دار م،1996/ هـ1417 -1جفال،ط
 العرب، لسان): ه711املتوىف(منظور ابن الدين مجال الفضل أبو على بن مكرم بن حممد: منظور ابن -40   
  .بريوت صادر، دار ه،1414 - 3ط
  .طبع مكان دون الدعوة، دار الطبع، وتاريخ رقم دون الوسيط، املعجم: وآخرون مصطفى إبراهيم -41   
 احمليط، القاموس):  هـ817املتوىف( آبادى الفريوز يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد :آبادى الفريوز -42   
  .لبنان بريوت، الرسالة، مؤسسة م،2005/ه1426- 8ط
 العروس تاج): ه1205:املتوىف(  الفيض أبو احلسيين الرزاق عبد بن حممد بن حممد: الزبيدي مرتضى -43   
  .الطبع دار دون اهلداية، دار الطبع، وتاريخ رقم دون احملققني، من جمموعة: احملقق القاموس جواهر من

 ً   والمذكراتالرسائل : سادسا
 احلقوق، كلية بلعباس، سيدي جامعة دكتوراه، رسالة املهمل، للطفل القانوين املركز :الصاحل محليل -44   

2004.  
ا اإلسالمي الفقه يف العرض اغتصاب جرمية أحكام: اللحيدان حممد بن صاحل بن إبراهيم -45     يف وتطبيقا

   م2004- هـ1425 الرياض، األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة ماجستري، رسالة السعودية، العربية امللكة
 بالتوافق وعالقتها األيتام رعاية مؤسسات يف الرعاية أساليب :مشالة أبو عقيالن الرمحن عبد أنيس -46   

  .م2002 غزة االمسية، اجلامعة النفس، علم يف ماجستري رسالة واالجتماعي، النفسي
تمع يف الشرعيني غري األطفال وضعية :خدجية دخينات -47     االجتماع، علم يف ماجستري رسالة اجلزائري، ا

  .م2012-2011 باتنة جامعة
 دراسة الطفل حلقوق العاملي وامليثاق اإلسالمية الشريعة يف الطفل حقوق: البلبيسي صالح هنادي -48   

  .2005 األردنية اجلامعة العليا الدراسات ،كلية وأصوله الفقه يف ماجستري رسالة مقارنة،
 الشخصية األحوال بقانون مقارنة اإلسالمي الفقه يف اللقيط أحكام :معيلق أبو سليمان اهللا عبد وجيه -49   

    .2006غزة اإلسالمية، اجلامعة ماجستري، رسالة غزة، قطاع يف به املعمول
 يف ماجستري رسالة األسرية، الرعاية من احملرومني لألطفال السلوكية املشكالت :إمساعيل يوسف ياسر -50   

  .م2009 غزة، ،اإلسالمية اجلامعة ،النفسية الصحة
 الفقه يف ماجستري رسالة ، الدولية واالتفاقيات اإلسالم يف الطفل حقوق: اهللا عبد حممود خليل مسر -51   

  .م2003فلسطني، الوطنية النجاح جامعة نابلس ،والتشريع
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دراسة –حقوق الطفولة المسعفة بين الشريعة والقانون "أردنا من خالل حبثنا هلذا املوضوع 

ً يف القوانني الدولية اليت تعىن بالطفولة ،على حقوق هذه الفئة التعرف"-مقارنة أو القوانني   ،سواء
للوقوف على مواطن االتفاق ،اإلسالميةومقارنتها بالشريعة  ،ةبيالداخلية لبعض البلدان العر 

  :انشغالني أساسيني وهذا انطالقًا من ،واالختالف بني الشريعة والقانون
ذه الف -   .أوالً  للرعاية األسريةئة باعتبارها فاقدة الضعف الذي حييط 
ً دوغياب بوا ،انتشار الظاهرة يف الواقع وتضاعف أعدادها -   .ر احتوائها ثانيا

من خالل تعريف   ،لتحديد جمال الدراسة ،وقد حاولنا يف البداية التعرض للمصطلحات واملفاهيم
مث استقرأنا  ،مع التطرق لبعض املصطلحات املرادفة هلا ،يف اللغة والشريعة والقانون ،الطفولة املسعفة

ومقارنتها  ،والقوانني الداخلية لبعض البلدان العربية ،أهم  حقوق الطفل املسعف يف املواثيق الدولية
  :أمهها تضمنتها خامتة البحث من وخلصنا إىل نتائج ،بالشريعة اإلسالمية

ً  ضعي،الو  ن الشريعة اإلسالمية متيزت عن القانونإ-  ،بعالجها لظاهرة الطفولة املسعفة عالجًا وقائيا
فيف منابع وجودها بتحرمي الوسائل واألسباب املؤدية إىل ظهورها كالزنا واالغتصاب،  دون أن بتج

ً فجعلت نظام ،تغفل العالج الواقعي للتكافل االجتماعي ال ميكن أن يفقد فيه الطفل الرعاية  ا
  .واحلماية

وتعامال مع  ،مل يوليا اهتمامًا خبصوص العالج الوقائي،فالداخلي منه والدويلبينما يف القانون، 
أن جيمع بني  يف بعض األحيان، الظاهرة باعتبارها أمراً مفروضًا يف الواقع،فحاول املشرع الداخلي

الرعاية نظام فاعتمد  ،أما املشرع الدويل، لدولية وأحكام الشريعة اإلسالميةاالستجابة للمواثيق ا
باسم احلرية  ،مع إبقائه على األسباب املنتجة للطفولة املسعفة ،لبديلة بالتبين أو املؤسسات واملالجئا

 .وتفشي اإلباحية والقضاء على مفهوم األسرة النمطية باألسرة الالمنطية الغري مقيدة
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Ministered childhood between Sharia and Law     Abstract 

Abstract 

We wanted through our research on the topic " Ministered childhood between Sharia and the 

law - a comparative study -" to identify the rights of this group, both in the international laws 

that deal with childhood, and the domestic laws of some Arab countries, and to compare these 

laws against sharia law in order to determine the similarities and differences between the 

sharia and the law. There are two main motives for conducting this work: 

- First, the weakness that this social group suffers from due to the lack of family care 

- Secondly, the spread of this phenomenon in society, and the absence of any serious attempts 

to rectify it. 

We have tried at first to tackle the terms and concepts, to delimit the field of study, by 

defining ministered childhood from the perspective of language, sharia, and the law. We also 

covered some terms which are synonymous with it. Then the most important rights of the 

ministered child, in international conventions and the domestic laws of some Arab countries, 

were dealt with and compared to sharia law. We arrived at the results contained in the 

conclusion of the work; the most important of which are as follows: 

- Islamic law differs from positive law in its approach to treating the phenomenon of 

ministered childhood which relies chiefly on preventive measures by prohibiting anything that 

would lead to the appearance of this phenomenon such as adultery and rape. Nevertheless, 

Islamic law did not overlook the importance of the practical and social solutions to this 

problem, which is why it established a system of social solidarity within which a child can 

never be deprived of care and protection. 

On the other hand, both the domestic and international laws fail to appreciate the importance 

of preventive treatment; they deal with the phenomenon as an inescapable reality. Therefore, 

the domestic legislator attempts sometimes to adhere both to international conventions and the 

provisions of the Islamic Sharia. In contrast, the international legislator has adopted a system 

of foster care through adoption, institutions, and shelters while still keeping the causes of 

childhood ministering in the name of unrestricted freedom which results in the spread of 

pornography and the elimination of the concept of typical family by replacing it with atypical 

family. 

 
 


