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Abstrak 
 

Penjagaan hak kanak-kanak semasa peperangan menurut 

islam: Kajian terhadap kanak-kanak palestin  
 

 
Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bahawa Islam menjaga 
dan melindungi hak-hak kanak Walaupun  semasa dalam 
peperangan samada dari aspek agama, Jiwa dam akal. Peperangan 
yang berlaku menyebabkan kesan buruk terhadap  kanak- kanak. 
Datat-Data Kajian dikumpulkan melalui kaedah temubual dengan 
ahli-ahli parlimen, pejuang hak asasi, mereka yang 
bertanggungjawab di kementerian-kementerian di palestin, 
pegawai di (UNRWA), pentadbir madrasah /sekolah dan 
mukhayyam, mereka yang menyaksikan sendiri peperangan 
tersebut dan kanak-kanak yang terlibat. Kajian ini juga 
menggunakan metod diskriktif dan pensejarahan. Untuk 
mengenalpasti realiti sebenar Pendekatan dicakukan dengan 
merujuk buku-buku & rekod- rekod resmi kajian ini merumuskan 
bahawa Islam menjaga dan melindungi hak kanak-kanak Palestin 
sepanjang peperangan dan menjamin perlindungan mereka 
melalui kaedah-kaedah yang tertentu yang dibenarkan.      
Kaedah-kaedah untuk melindungi hak kanak-kanak ini adalah 
mungkin untuk dilaksanakan dengan penglibatan secara kolektif 
semua pihak iaitu keluarga,masyarakat dan negara.Sesungguhnya 
telah terbukti, peperangan di palestin menyebabkan pencabulan 
yang serius terhadap hak kanak-kanak ini. 
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Abstract  

  
  PROTECTIO� OF CHILDRE� RIGHTS I� ISLAM 

DURI�G WAR : ACASE STUDY PALESTI�IA� CHILDRE� 
  
  

This research intends to show that Islam has maintained the rights of the 
children at the time of war religiously, mentally, and physically. The 
study depended in collecting the information on conducting interviews 
with MPs and officials in the Palestinian ministries, an official from 
UNRWA, administrators, school and camps headmasters, eye witnesses, 
and children. In order to achieve the desired results the study relied on the 
descriptive, historical, and analytical method, with the help of the 
scientific research instruments. Finally, the research showed that, Islam 
has maintained the rights of the Palestinian children at the time of war, 
and manifested that, what is happening in Palestine, is a genuine violation 
of the rights of the children.   
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 امللخص
 

  الطفل الفلسطيين منوذجا: حفظ حقوق الطفل يف اإلسالم حالة احلرب
  

يهدف البحث إىل بيان أن اإلسالم حفـظ حـق الطفـل حالـة احلـرب يف الـدين       
، التعلـى إجـراء املقـاب    يف مجع املعلومـات وقد اعتمدت الدراسة . والنفس والعقل

مع برملانيني وحقوقني، ومسؤوليني يف الوزارات الفلسـطينية، ومسـؤول مـن وكالـة     
علـى املسـجد األقصـى     ومشرفيني ، وإداريني)UNRWA(غوث وتشغيل الالجئني

اعتمـدت  وواحلرم اإلبراهيمي، ومدراء مدارس وخميمات، وشـهود عيـان وأطفـال،    
للوصـول إىل املعرفـة    يلـي، التحلو على املنـهج الوصـفي والتـارخيي    أيضا الدراسة

وقـد توصـل    احلقيقية، ومستعينا بأدوات البحث العلمي مـن السـجالت الرمسيـة،   
البحث إىل أن اإلسالم حفظ حقوق الطفل الفلسطيين حالـة احلـرب، وتـبني أن مـا     

  .حيدث يف فلسطني أدى إىل وجود انتهاك جسيم حلقوق الطفل
  
  
  
 

  
 
 

  

  

  

  

  



٦ 
 

  

  إهداء

  
  

  .لتعليمي هذا العلم الطيب، والدي العزيزين إىل من نذرا نفسيهما 
  .إىل أساتذيت األفاضل يف جامعة اخلليل وجامعة املاليا، أدامهم اهللا وبارك فيهم 

  .يف العلم الشرعيإكمال دراسيت يل يف ودعمها لرعايتها  جامعة املاالياإىل 
  .حلق إىل إخواين وأخوايت األحبة، جزاهم اهللا عين كل خري وسدد طريقهم إىل ا

  .إىل روح ابن عمي ااهد الشهيد عبيدة ماهر القدسي
  .إىل كل حمب ومدافع عن حقوق الطفل الفلسطيين 

   .إىل الطفل الفلسطيين 
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  شكر وتقدير
  
  

احلمد هللا تعاىل الذي أنعم علي ذا الفضـل العظـيم، شـرف االنتسـاب إىل طلبـة      
  .لالعلم الشرعي، وصحبة العلماء األفاض

  
أمحد اهللا عز وجل على أن مـن علـي بإمتـام البحـث، وأتقـدم جبزيـل التقـدير         

ستاذة رحيانه ازهري، على قبوهلـا اإلشـراف علـى رسـاليت، ومـا      ألإىل ا واالحترام
  .بذلته من أجلي من وقت ومتابعة

  
والتقدير موصول إىل قلعة العلم واإلميان، أكادمييـة الدراسـات اإلسـالمية يف جامعـة     

اليا، اليت أمدتين بالعون املادي واملعنوي، سـائل املـوىل العظـيم أن جيـزيهم خـري      امل
اجلزاء يف الدنيا واآلخرة، وكما أشكر األسـتاذة رحيانـة عبـد اهللا، علـى اإلشـراف      

علـى   ،وتقدمي اإلرشاد، وكل التقدير واالحتـرام إىل األسـاتذة يف قسـم الشـريعة    
  .توجيهام اليت حسنت البحث

  
 العلي العظيم أن أن يتقبل عملي خالصـا لوجهـه  الكـرمي، وأن جيعلـه يف     وأسأل اهللا

  . ميزان حسنايت، إنه ويل ذلك والقادر عليه
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  فهرس املوضوعات
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  املدخل وفيه : الفصل الثاين 

  
  ٤٣  مفهوم حفظ حقوق الطفل يف اإلسالم حالة احلرب:  املبحث األول 
  ٤٨  نظرة اإلسالم حلفظ حقوق الطفل:   املبحث الثاين 

  ٦١  حقوق الطفل ومآخذها يف القانون  حفظوضعية  : املبحث الثالث 
 

  لثالث الفصل ا

 أشكال انتهاك حقوق الطفل الفلسطيين يف اإلسالم حالة احلرب 

 

  

 املبحث األول .١

  انتهاك حق الطفل الفلسطيين يف الدين  

  

  

  ٦٨   املقصود من انتهاك حق الطفل يف الدين حالة احلرباملقدمة، و  ١،١
  ٦٩  حرمان الطفل من أداء الشعائر الدينية يف األماكن املقدسة   ٢،١
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  ٧٧  حرمان الطفل من احلماية أثناء التنقل بني نقاط التفتيش   ٦،١
  ٧٩   لسجونحرمان الطفل من  احلماية داخل ا   ٧،١
  ٨٠  يف اإلعالم  حفظ حق الطفلانتهاك    ٨،١
  ٨١   ، من املنظور اإلسالميحفظ حقوق الطفل يف الدينآثار انتهاك    ٩،١

  اخلالصة   ١٠،١

  

٨٤  
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  املبحث الثاين .  ٢

   يف النفسانتهاك حق الطفل الفلسطيين  

  

  

  ٨٦  حلرب يف النفس حالة ا املقصود من انتهاك حق الطفلاملقدمة، و ١،٢
  ٨٧   يف احلياةحق الطفل حفظ انتهاك  ٢،٢
  ٩٠   يف احلريةحق الطفل حفظ انتهاك  ٣،٢
  ٩٢   الرعاية الصحيةحق الطفل يف حفظ انتهاك  ٤،٢
  ٩٤   يف املستوى املعيشي الكرميحق الطفل حفظ انتهاك  ٥،٢
  ٩٧  من املنظور اإلسالمي ، يف النفسانتهاك حفظ حقوق الطفل آثار  ٦،٢
  اخلالصة  ٧،٢

  

١٠٠  

  املبحث الثالث .  ٣

  ل الفلسطيين يف العقل انتهاك حق الطف 

  

  

  ١٠٢     احلربحالة   املقصود من انتهاك حق الطفل يف العقلاملقدمة، و ١،٣
  ١٠٣  انتهاك حفظ حق الطفل البدين يف مسريته التعليمية ٢،٣
  ١٠٥   انتهاك حفظ حق الطفل يف حرمانه املنشآت التعليمية ٣،٣
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١٢٩  

  

                      فهرس املصادر واملراجع
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   :الفصل األول 

  

  ر العام للخطة طااإل
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  املقدمة ١،١

 
ــتقيم،    احل ــراط املس ــومي والص ــدين الق ــادي إىل ال ــاملني، اهل ــد هللا رب الع م

والصالة والسالم على املبعـوث رمحـة للعـاملني، وعلـى آلـه وصـحبه أمجعـني،        
  :وعلى من اهتدى ديه وسلك سبيله إىل يوم الدين، أما بعد 

  
لقد اهتم اإلسالم بالطفـل، وأقـر حقوقـا حلفظـه يف الـدين والـنفس والعقـل؛        

ويتـبني أن حلفـظ    اإلسالم ينظر للطفـل نظـرة متكاملـة وبعنايـة متناسـقة،     ألن 
  .حلقوق الطفل يف اإلسالم مزايا وضمانات تعرف ا 

  
وجاء اإلسالم حبفظ حق الطفل يف الدين ، فأقر حقوقا دينية قبل وجوده، واهـتم بـدين   

سـلمة واملسـلم،   حرم نكاح املشرك واملشركة باملووالديه ملسؤوليتهما عن تعليمه اخلري، 
بتعليمه أركان اإلميان، أمر ووحرم نكاح الكتايب باملسلمة، إلبعاده عن األرحام املشركة، 

األخالقية لتربيته على جمموعـة مـن    األحكامتعبدية لتمرينه على العبادات، واألحكام الو
  .   وليه علىه تعليم جوبوأن واملبادئ اخللقية، 

  
حقـه  فـظ حـق الطفـل يف الـنفس، ومنـها      وظهر أن اإلسالم شرع أحكامـا حل 

بالرضــاع حلفــظ منــوه وصــحته، وحقــه بالنفقــة ليترعــرع يف حيــاة كرميــة، 
  .   وحقه باحلضانة حلمايته وتعليمه، وحقه باللعب والسرور 

  
، لتكوين فكره بكل ما هو نـافع مـن العلـوم    العقلوقرر اإلسالم حفظ حق الطفل يف 

  .ئل، منها التعليم والتوعية الفكرية الشرعية والعصرية، وحفظها بعدة وسا
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اتمع  من%) ٥٣(حوايل  ظروف احلرب القاسية، وتعترب نسبته ومير الطفل الفلسطيين يف
، وتفيد املعلومات مبعانام من آثار احلرب وحرمام من حقوقهم الشـرعية،  ١الفلسطيين

  .  حقيقيا حلاضرهم ومستقبلهم مما شكل ديدا واضحا و
  

ظ اإلسالم حلق الطفل يف الـدين، وظهـر يف الواقـع انتـهاك حقـه ملنعـه       وتبني حف
التواصل مع الدروس الدينية، وحرمانه التعليم اإللزامـي واـاين، وحرمانـه التنشـئة     
اإلسالمية، وبالتدخل يف املناهج الدينية، ومن منـع محايتـه مـن أنشـطة اجلمعيـات      

  . لتعليم واملمارسة الغربية، وفقدانه األمن واحلرية الدينية يف ا
  

بالقتل واجلرح، يف احلياة وظهر انتهاك حقه  ،يف النفسحلق الطفل  اإلسالمواتضح حفظ 
الصحية، من فرض اإلغالق واملنع من الوصول للمستشـفيات،  الرعاية يف  وانتهاك حقه

وسوء تعامل وزارة الصحة الفلسطينية، وإمهال دور اإلعالم يف جمال الوقايـة واإلرشـاد   
يف املستوى املعيشي، حبرمانه املنـزل املالئـم والغـذاء وامليـاه      وانتهاك حقه صحي،ال

  .  واملساعدات اخلريية، يف ظل حياة الفقر وانتشار األمراض وسوء التغذية 
  

الختطافه من البيت وأثناء مغادرته املدرسة  وانكشف انتهاك حفظ حق الطفل يف احلرية،
  .طفال  ) ٥٤٠٠(والعتقال أكثر من  ذه درعا بشريا،وعند التنقل بني احلواجز، واختا

  
حقه يف العقل، وذلـك   حفظوتبني انتهاك يف العقل، حلق الطفل  اإلسالمواتضح حفظ 

مدرسة، ولتحويل ) ١٢٨٩(لعرقلة احلواجز حركته وانتظامه املدرسي، وإلغالق أكثر من 
والنتهاك قـانون   مدرسة،) ٣٧٠(ثالث مدارس إىل ثكنات عسكرية، ولتدمري أكثر من 

طفـال  ) ٦٠٠٠(عدم االعتراف بشرعية تعليمه يف املناطق الفلسطينية، مما حرم أكثر من 
  . يقطنون خارج اجلدار من مدارسهم داخل اجلدار 

                                                
  أطفال فلسطني قضايا وإحصاءات،         : ة اإلحصاء املركزي الفلسطينية، التقرير السنوي، بعنوانمن التقرير عن دائر . ١

  .م١٩٩٩: ، بتاريخ٧ص    
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  إشكالية البحث   ٢،١

  
لقد اهتم اإلسالم بالطفـل، وأقـر حقوقـا حلفظـه يف الـدين والـنفس والعقـل؛        

ويتـبني أن حلفـظ    كاملـة وبعنايـة متناسـقة،   ألن اإلسالم ينظر للطفـل نظـرة مت  
  .حلقوق الطفل يف اإلسالم مزايا وضمانات تعرف ا 

  
وجاء اإلسالم حبفظ حق الطفل يف الدين، فأقر حقوقا دينية قبل وجوده، واهـتم بـدين   

حرم نكاح املشرك واملشركة باملسلمة واملسـلم،  و، ٢والديه ملسؤوليتهما عن تعليمه اخلري
بعـد   أقر حقوقـا دينيـة   ولكتايب باملسلمة، إلبعاده عن األرحام املشركة، وحرم نكاح ا

 األحكامتعبدية لتمرينه على العبادات، واألحكام ال، و٣بتعليمه أركان اإلميانأمر فجوده و
  .  ٤ وليه علىه تعليم جوبوأن واألخالقية لتربيته على جمموعة من املبادئ اخللقية، 

  
حقـه  مـا حلفـظ حـق الطفـل يف الـنفس، ومنـها       وتبني أن اإلسالم شرع أحكا

بالرضــاع حلفــظ منــوه وصــحته، وحقــه بالنفقــة ليترعــرع يف حيــاة كرميــة، 
  .   وحقه باحلضانة حلمايته وتعليمه، وحقه باللعب والسرور 

  
، لتكوين فكره بكل ما هو نـافع مـن العلـوم    العقلوقرر اإلسالم حفظ حق الطفل يف 

لفكرية واحلضارية، لينضج فكريا ويتكون علميا، ويصـبح  الشرعية والعصرية، والتوعية ا
لديه القدرة على التفكري السليم يف املستقبل، فيحسن احلكم على األشياء مستعينا خبربتـه  

  .، وحفظها بعدة وسائل، منها التعليم والتوعية الفكرية ٥ومستفيدا من خربات اآلخرين 

                                                
 .١٥١، ص التوقيفية املكتبة : ، مصر حتفة املودود بأحكام املولود، )دت(ابن القيم، حممد بن أيب بكر، .  ٢
  علي: ، حتقيق وتعليق احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، مغين )م٢٠٠٠(، حممد اخلطيب، الشربيين.  ٣

 .  ٢٠٠،ص ٥دار الكتب العلمية، كتاب النفقات، دط، ج : معوض وعادل عبد املوجود ، بريوت      
  علي معوض وعادل عبد: ، حتقيق وتعليق  روضة الطالبني، )م٢٠٠٣( النووي ، أيب زكريا حيىي بن شرف، .  ٤

 . ٤٢٦، ص  ٧دار عامل الكتب ، كتاب السري يف بيان فروض الكفاية ، دط ، ج : بريوت  املوجود ،     
 .١٩٥ص  ١ج ،٣٨دار السالم، ط  :القاهرة، تربية األوالد يف اإلسالم، )م٢٠٠٢(علوان ، عبد اهللا ناصح ، .  ٥
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قاسية، وتفيد املعلومات احلالية واملتاحـة  ومير الطفل الفلسطيين حاليا يف ظروف احلرب ال
مبعاناته من أشكال وآثار احلرب السيئة على حقوقه الشرعية، مما شكل له ديدا واضـحا  

  .وحقيقيا حلاضره ومستقبله املرتقب 
   

 نتـهاك حقـه  ولقد حفظ اإلسالم حقوق الطفل يف الدين، ولقـد اتضـح يف الواقـع ا   
، وحرمانـه التعلـيم اإللزامـي واـاين، وحرمانـه      ملنعه التواصل مع الدروس الدينية

التنشئة الفكرية اإلسالمية، وبالتدخل يف املنـاهج الدينيـة، ومـن منـع محايتـه مـن       
  .وفقدانه األمن واحلرية الدينية يف التعليم واملمارسة أنشطة اجلمعيات الغربية، 

  

 يف احليـاة،  ك حقـه  نتـها ويف الواقع ظهر ا ،يف النفسحلق الطفل  اإلسالمواتضح حفظ 
الصحية، من فرض اإلغـالق واملنـع مـن    الرعاية يف  وظهر انتهاك حقه، بالقتل واجلرح

يف  الوصول للمستشفيات، وسوء تعامل وزارة الصحة الفلسطينية وإمهـال دور اإلعـالم  
يف املستوى املعيشي، حبرمانه املنزل املالئـم،   وانتهاك حقه جمال الوقاية واإلرشاد الصحي،

، وفقدان األمـن  ٦غذاء املتوازن واملياه الصاحلة واملساعدات اخلريية، يف ظل حياة الفقروال
  .    ٨، وانتشار أمراض فقر الدم وسوء التغذية ٧الغذائي

  
الختطافه من البيت وأثناء مغادرته املدرسة  وانكشف انتهاك حفظ حق الطفل يف احلرية،
أكثر مـن   حيث يوجد اليوم يا أو لتجنيده،وعند التنقل بني احلواجز، واختاذه درعا بشر

  . ٩طفال  ) ٥٤٠٠(وقد مت اعتقال أكثر من ،  سلبت حريتهم بالسجنطفال )٣٢٤(
 
  

                                                
  املفروض على قطاع غزة، اإلغالق: من التقرير عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، بعنوان.  ٦

 .م ١٢/٢٠٠٧:واآلثار اإلقتصادية واإلنسانية، بتاريخ    
 .م ٢٠٠٤/ ٦/ ١٠: تقييم األمن الغذائي، بتاريخ : من التقرير الصادر عن برنامج الغذاء العاملي، بعنوان .  ٧
  تفاقم األزمة اإلنسانية يف سياية العقاب اجلماعي: من التقرير عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، بعنوان . ٨

 .م٣٠/٩/٢٠٠٧: ، بتاريخ٢٠غزة، ص      
 .م ٢٠٠٧/ ١/١: األطفال األسرى ، بتاريخ: من التقرير عن احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بعنوان.  ٩
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حركتـه يف   عرقلـة وتـبني انتـهاكها ل  يف العقـل،  حلق الطفل  اإلسالمواتضح حفظ 
) ٥٠٠(حـاجزا، و ) ٦٠٠(، ولوجـود أكثـر مـن    ١٠الوصول واالنتظام يف املدرسة 

، ١٢مدرسـة  ) ١٢٨٩(، وإغالق مؤقت ألكثـر مـن   ١١يف الضفة الغربية نقطة مؤقتة 
  . ١٣مدرسة ) ٣٧٠(وحتويل ثالث مدارس إىل ثكنات عسكرية وتدمري 

  
والنتهاك قانون عدم االعتراف بشرعية تعليمه يف املناطق الفلسـطينية، وحاليـا وبعـد    

فـال  ط) ٦٠٠٠(، ممـا حـرم   ١٤بناء اجلدار منع من التعليم خارج حـدود اجلـدار   
  .  ١٥يقطنون خارج اجلدار من مدارسهم داخل اجلدار 

  
فلسـطيين، فقـد تـرك العـدوان آثـارا      النتهاك خطري حلقوق الطفل ال وأدت احلرب

جاءت احلـرب بأشـكال متنوعـة يف انتـهاك حفـظ      سيئة على حقوقه املشروعة، و
حقوق الطفل، فمن هنا تكمن مشكلة الدراسة، حيث تكشـف عـن مفهـوم حفـظ     

فل يف اإلسالم حالـة احلـرب، وتظهـر وضـعية حقوقـه يف اإلسـالم،       حقوق الط
  . حلقوقه يف الشريعة اإلسالمية وتدرس آثار وأشكال انتهاك احلرب

   
                                                

  حلركةاحلصار واحلرمان من احلق يف حرية ا: من التقرير عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان ،  بعنوان .  ١٠
  .م ٢٠٠٤: ، بتاريخ ٣٨والتنقل، ص     

  :، بعنوان )م١٩٦٧( من التقرير عن املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام .  ١١
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية األخرى، جون دوغارد ، اجلمعية العامة ، جلنة حقوق    
  ) .م٢٠٠٨/ ٢١/١: ( ان ، بتاريخاإلنس    

  انتهاكات: من التقرير عن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ماري روبنسون ، بعنوان .  ١٢
 ) .م١٩/٤/٢٠٠٢: (حقوق األطفال الفلسطينيني ، بتاريخ     

  :لي على التربية والتعليم ، بتاريخ أثر االحتالل االسرائي: من التقرير عن وزارة التربية والتعليم ، بعنوان .  ١٣
  ) .م١٤/٥/٢٠٠٣إىل  ٢٨/٩/٢٠٠٠(     

  حصول الفلسطينني يف القدس الشرقية للتعليم،: ، بعنوان عري عميم ، مجعية إسرائيلية حقوقية من التقرير عن .  ١٤
  )  .م ٢٠٠٥/ ١٠: ( بتاريخ       

  :                 تأثري جدار الضم والتوسع على العملية التعليمية، بتاريخ :من التقرير عن وزارة التربية والتعليم ، بعنوان.  ١٥
  . )م٢٠٠٤(      
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  أمهية البحث   ٣،١

   

  
مـن اللجـان    يضع الباحث الدراسة بني يدي اجلهـات املسـتفيدة مـن البحـث،    

ارة التخطـيط، ومـن   التشريعية كاللجنة التوجيهيـة للخطـة الوطنيـة للطفـل، ووز    
اللجان احلقوقية والقضائية يف وزارة الشـؤون االجتماعيـة والعـدل، ومـن اللجـان      

  .التعليمية والتربوية يف وزارة التربية والتعليم
  

ومن اللجان الصحية يف وزارة الصحة وشؤون األسرى، ومـن املنظمـات اإلنسـانية    
منظمـات املسـاعدات اخلرييـة    واحلقوقية النشيطة كمنظمة األمم املتحدة للطفولـة، و 

األجنبية واإلسالمية، وأضعها بني أيدي البـاحثني يف حقـوق اإلنسـان، لإلسـهام يف     
  .   نشر الوعي، والتوصل إىل نتائج حلفظ حقوق الطفل حالة احلرب يف اإلسالم 

    
ويعاين املوضـوع مـن عـدم االهتمـام يف الدراسـات، واملتـوفرة منـها تبقـى         

ـ  اقتـراح املوضـوع، ومـن    املهـم  كالية، ممـا جعـل مـن    قاصرة عن جتاوز اإلش
 توصــل إىل نتــائجوي يف نشــر الــوعيويســهم شــأنه أن يســهم يف املوضــوع، 

  .    حلفظ حقوق الطفل الفلسطيين يف اإلسالم حالة احلرب 
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 أسئلة البحث  ٤،١

  

  

حفـظ  "يسعى البحـث لإلحابـة عـن مجلـة مـن األسـئلة املتعلقـة مبوضـوع          

، " الــة احلــرب، الطفــل الفلســطيين منوذجــل يف اإلســالم حاحقــوق الطفــ
ــىن   ــىت يتس ــالمي، ح ــور اإلس ــة املنظ ــن وجه ــوع م ــرح املوض ــعى لط ويس
للقارئ الكـرمي وطالـب العلـم احملتـرم، بـأن يفهـم املوضـوع علـى النحـو          

  . الصحيح، دون احلاجة إىل الرجوع إىل دراسات علمية أخرى 
   

  
  :  األسئلة املذكورة أمهها ما يليو

  

  ما هي حقوق الطفل يف اإلسالم  ؟ -١
  
  ما هي أشكال انتهاك احلرب حلفظ حقوق الطفل يف اإلسالم  ؟  -٢
  
  ما هي آثار احلرب على حفظ حقوق الطفل يف اإلسالم ؟ -٣
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  : أهداف البحث   ٥،١

  
 

 . توضيح املقصود من حفظ حقوق الطفل الفلسطيين يف اإلسالم حالة احلرب   -١

 

 .إبراز أشكال انتهاك احلرب حلفظ حقوق الطفل يف اإلسالم   -٢
 

 .احلرب على حفظ حقوق الطفل يف اإلسالم  تداعياتآثار و حتليل -٣
    
  

 :منهجية البحث   ٦،١

  
  

  :              منهج مجع املعلومات :  املنهج األول 

   
لـواردة يف  اجلمـع املعلومـات   ، املنـهج الوصـفي والتـارخيي   سيعتمد الباحث على 

الكتب العلمية، والوثـائق والسـجالت الرمسيـة، االعالميـة واحلكوميـة واألهليـة       
للوصـول إىل فهـم واضـح، ولتحديـد      واملالحظات، وعلى إجراء املقابالت واألممية،

صحة احلقائق وصالحيتها، وللوصول إىل فهم صحيح للحاضـر والتنبـؤ باملسـتقبل،    
  .ومبنيا على املنهج العلمي 

  
  :منهج حتليل املعلومات :  ج الثاين املنه

  
سيعتمد الباحث على املنهج التحليلي، يف دراسة املعلومـات وتفسـريها وتصـحيحها    
للوصول للنتائج احلقيقية لفهـم واضـح للموضـوع، ومسـتعينا بـأدوات البحـث       

  . العلمي من الكتب العلمية، والسجالت اإلعالمية واألممية واحلكومية واألهلية 
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  الطفل الفلسطيين وصورة عن اتمع :  ن البحث كام  ٧،١

  

أمهيـة  هـا اجلغـرايف ب  موقعيتمتع ، وغرب قارة آسيا يف اجلزء اجلنويب تقع فلسطني جنوب
من إقليم منـاخ  ، وتقع ضطة التقاء هامة تتوسط ثالث قاراتنق ، فهي١٦استراتيجية كبرية 

املنطقـة  ، و)كم٢٧٠٠٠(ارخيية الت ةتبلغ مساحتها اإلمجاليو، ميتاز باعتدالهو البحر املتوسط
األمـاكن   ونابلس والقدس وفيها معظم تضم جبال اجلليلو، وسط فلسطنياجلبلية متتد يف 

  .    املصرية ليج العقبة مع احلدود األردنية ومنطقة بئر السبع الصحراوية تصل إىل خ، واملقدسة
  

ــالد الشــام ــزل العــرب الكنعــانني ب ، طيينوســكنوا الســاحل الفلســ ولقــد ن
كـان لظهـور الـدعوة اإلسـالمية األثـر الكـبري       ، وا بـأرض كنعـان  مسيت حينهو

  .�١٧كانت حتت حكم اخللفاء الرشدين ، فمكانة فلسطنييف تنمية 
  
و فيهـا   –عليهم السالم  –يعقوبوإسحاق ياء و الرسل كنبينا إبراهيم والرتباطها باألنبو

، ١٨نشر التعاليم املسيحية ش فيها ومبدينة بيت حلم ، وعا �ولد املسيح عيسى بن مرمي 
فيها أعطى ، و١٩املعراجاإلسراء و �ومبعجزة سيدنا حممد والرتباطها بقبلة املسلمني األوىل 

الفـاحتني،  ظهر فيها من العلمـاء و و، األمن والعهد للنصارى �اخلليفة عمر بن اخلطاب 
  . ٢٠مة املقدسيابن قدا، وكموسى بن نصري ، واإلمام الشافعي، وابن حجر العسقالين

                                                
       رف، دط،مطبعة املعا: ، بغدادفلسطني وضعها اجلغرايف وتطورها التارخيي ،)دت( ،العبيدي ، فخري الدين . ١٦
  . ٧ -١ص      
      لتوزيع و النشر اإلسالمية ، دار ا: ، القاهرةت املقدسالطريق إىل بي ،)م٢٠٠١( ،حممد ، مجال عبد اهلادي . ١٧

  .   ٩٥ ص  ،٢ط      
  .٢٩ ص، ١مطبعة املركز، ط: ، بريوتفلسطني تارخيا وعربة ومصريا ،)م١٩٩٩( ،الرشيدات، شفيق.  ١٨
   دار : ، دمشق بيت املقدس واملسجد األقصى دراسة تارخيية موثقة ،)م١٩٩٤( ،شراب، حممد حممد حسن . ١٩

  .٧٠ص  ،١ط القلم،      
  ، مكتبة احملتسب: األردن ،األنس واجلليل بتاريخ القدس واخلليل ،)م١٩٧٣( ،احلنبلي، القاضي جمري الدين . ٢٠

   منشورات : لندنئق قرآنية حول القضية الفلسطينية، حقا ،)م١٩٩٥(،ح، صال،  اخلالدي٤٤ص دط،       
  .   ٢٩ص) ، ٢املسلمة ، ط فلسطني       
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حتـت إدارة وزارة  ، و٢١كانت فلسطني من الناحية اإلدارية حتت محاية الدولة العثمانيـة  و
القرى على العمل يف الزراعة ،  يعيشون يفسكاا ومعظم الداخلية العثمانية تتبعها مباشرة ، 

  . ٢٢و العلمية املدارس الفنيةويف املدن على العمل يف التجارة والصناعة والتعليم يف املعاهد و
  
، ومعظمهم من رجال ة اخلليل والقدس وصفديف مدين يهود كأقلية صغريةفيها كان يعيش و

    يعـاملون معاملـة أهـل الكتـاب     ، وطيننيالعمال يعيشون على صدقات الفلسالدين و
، واشترى يهود مدعومني مـن جهـات صـهيونية يف عـام     ومعاملة اجلريان بكل احترام

الـيت  األماكن العالية والساحلية، وخلصبة واملهمة استراتيجيا باملاء واألراضي ا )م١٨٨٢( 
   .كانت تباع يف املزاد العلين لسداد ضرائب أصحاا الفقراء 

  
احـل حياـا   مـن أدق مر  )م ١٩٦٧ -١٩١٧( يعترب تاريخ فلسطني ما بـني عـامي   و

مـع  الصـهيونية  ، وبـرزت املـؤامرة الربيطانيـة و   املعاصرة اليار اخلالفـة العثمانيـة  
ملـا  ، وهلـم  لليهود مبسـاعدم يف إجيـاد دولـة قوميـة     مقابل وعودالقوميني العرب 

  .٢٣اارت الدولة العثمانية سرعان ما دخلها اإلنتداب الربيطاين
     

وجاء وعـد بلفـور الـذي يتضـمن وعـدا باملسـاندة مـن احلكومـة الربيطانيـة          
، هـودي يف فلسـطني  وطـن قـومي للشـعب ي    تأسـيس وب ،للمشروع الصـهيوين  

، اإلنتــداب حليــف للحركــة الصــهيونية وصــار مــن الواضــح للفلســطينني أن
املــدارس ماهرييــة يف املســاجد وومت التعــبري عــن ذلــك مــن خــالل التعبئــة اجل

  . ويف عمليات جهادية ضد احملتل الربيطاين ، تالتجمعاو
  
  

                                                
  دار التوزيع و النشر اإلسالمية ،     : ، القاهرةالطريق إىل بيت املقدس، )م٢٠٠١(حممد ، مجال عبد اهلادي،  . ٢١

  .   ٢٠٥،  ص ٢ط      
  . ٨٠ ص، ١مطبعة املركز، ط: ، بريوتفلسطني والفلسطينيون ،)م٢٠٠٣(  ،مرسون، مسيح.  ٢٢
  .٧٠، ص ١مطبعة املركز، ط: ، بريوتومصريافلسطني تارخيا وعربة ، )م١٩٩٩(الرشيدات، شفيق، .  ٢٣
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ني إىل يهـودي  بتقسـيم فلسـط  صدر قرار من األمم املتحدة يقضي ) م١٩٤٩( يف عام و
، والقـوة مـن األمـاكن    مكنت عصابات يهودوبعدها أت بريطانيا انتداا ، و٢٤عريبو
ت احلرب لصاحل عصابات حسم، والعربية باملقاومة الشكلية شاركت حينها بعض اجليوشو

ة إسرائيل عضـوا  جاء قرار من األمم املتحدة يعترف بدول، وتهجري السكانمما أدى ل ،يهود
  .  لتكمل احتالل فلسطني  )م ١٩٦٧( جاءت حرب عام و، تحدةيف األمم امل

  
، االعتقاالت اليت انتهجتها دولة االحـتالل وهدم املنازل والتشريد، و يف ظل سياسة القمعو

االعتداءات يهودي و تنامي التطرف، واديا بالكيان الصهيوينغزة اقتصوقرار إحلاق الضفة و
، نيإذكاء مشاعر اجلهاد لدى الفلسـطين إلسالمية وو الصحوة امن، واجداملسعلى املصلني و

، ويف السنة األوىل من انطالقهـا كـان   )م ١٩٨٧( املباركة عام  جاءت االنتفاضة األوىل
  .شهيدا طفال ) ٤٠٠( هنالك أكثر من 

  
رعايـة عامليـة،   دولة االحـتالل ب بني منظمة التحرير و) م١٩٩١(مؤمتر مدريد عام  وجاء

، ودخول السلطة الفلسطينية إىل و اليت جاءت بكل شر للفلسطيننيسلتبعتها مفاوضات أوو
انطلقـت االنتفاضـة   ) م ٢٠٠٠( يف عام ، و بقية أراضي الضفة الغربيةغزة و أرحيا مث إىل

  .ل يف ظل سياسة اإلذالل اليت ينتهجها االحتالمن ساحات األقصى الشريف  الثانية املباركة
  
تـدور   الصـهيونية  اإلستراتيجيةكانت ، فسلطة الفلسطينيةالاالحتالل و العالقة بنيأما عن و

أن يكــون الكيـان   و) م١٩٦٧( عـام   قبـل  دود مـا حلال عودة التمسك بأنه حول 
رفض و مهل عاصمةأن تظل القدس و ناقص السيادة، الفلســطيين مــنزوع الســالح

نظـرة التفوقيـة   وال ،ةتنمي الروح العسكري يسرائيلياإل ةناهج التعليمامل كانت، وعودةالمبدأ 
 .٢٥لفلسطيين ووصفته بأوصاف دونية ووحشيةلركزت على صورة سلبية ، وتهالدى طلب

                                                
  . ١٨٣، ص ١مطبعة املركز، ط: ، بريوتفلسطني والفلسطينيون، )م٢٠٠٣( مرسون، مسيح، .  ٢٤
    نسان املناهج التعليمية اإلسرائيلية تتجاهل حقوق اال :، بعنواننادي األسري الفلسطيينتقرير عن المن .  ٢٥

  .م ٢٠٠٧/ ٢/ ٢٧: بتاريخ ، الفلسطيين     
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لقد قامت السلطة الفلسطينية بالتحول عن املقاومة ف، الرمسية اإلستراتيجية الفلسطينية وعن
قـد  أما على املستوى الشعيب فلو) م١٩٩٣( عام السالم  عملية ووقعت، مبحاربتهابل وو

، منها منزل )٤١٠٠( بتدمري أكثر من االحتالل برد عنيف وقام جيش ، واملقاومةتمرت اس
عـدد  ، وبلغ ٢٦فلسطينياً مت هدمها كإجراء عقايب) ٤٠٠٠ (منزالً كان يعيش فيها ) ٦٢٨(
  .٢٧ طفال )٦٠٠ ( أكثر من األطفال  شهداءال

  

وتـدخل يف   ،دورهـا متماسـك وهلـا    نظام اجتمـاعي  ذات الفلسطينية األسرةوتعترب 
فيـه الطفـل،    تفاعل مع اتمع ونظمه، وتعد الوسط االجتماعي األول الذي يترعـرع 

مـع الفلسـطيين   وتلقنه قـيم ات  ،وتقوم بإدماج الطفل يف اإلطار الثقايف العام للمجتمع
طبيعـة  ف، ة من الـوعي الثقـايف واالجتمـاعي   األسر بدرجة كبري معظم تتمتع، ووعاداته

  .قوامة للرجل ل واملرأة داخل النظام األسري ما زالت حتكمها الالعالقة بني الرج
    
حيث السلطة وتقسيم ، بل من بوية هرمية ليس فقط من حيث النسبأ الفلسطينية سرةاألو

، اجلهـادي تشكل نواة التنظيم االجتماعي واالقتصادي ووتقليدية حمافظة  األسرة، ولالعم
 أفرادهـا  متوسط عـدد و، الثقافية والسياسيةالوطنية وو الدينية ألموراألفراد ايتعلم فيها و

  .  أعلى املعدالت يف العامل من هااخلصوبة في تمعدال، وحوايل ستة
  

يوجـد  ، فيف احلياة، فمنها انتهاك حقه حلقوق الطفل انتهاكاتجلملة حالة احلرب وأدت 
عدد اجلرحـى   بلغ، واء ممارستهم حليام اليوميةاستشهدوا أثنشهيدا ) ١٠٠٠( أكثر من 

  . ٢٨ طفال) ٣٠٠٠٠( حوايل
  

                                                
  .م  ٢٧/١١/٢٠٠٤: حلقوق اإلنسان االسرائيلية، الصادر بتاريخ " بيتسليم"تقرير عن منظمة المن .  ٢٦
  .م  ٢٠/١١/٢٠٠٤: بتاريخ  الضحايا األطفال،حول  تقرير عن منظمة العفو الدولية،المن  . ٢٧
  ،  ٦٩ايا وإحصاءات، ص أطفال فلسطني قض: من التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان.  ٢٨

 . م٢٠٠٨: بتاريخ       
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جـد يف  ، حيـث يو انتـهاكا صـارخا   يف احلريـة  قوق الطفلحلاحلرب  عترب انتهاكيو
ـ  سجون االحتالل أكثر سياسـة  تنتـهج حكومـة االحـتالل    ، وطفـال ) ٣٠٠(ن م

، لتطبيقها أوامر عسكرية عنصـرية علـى األسـرى كاعتقـاهلم     هالتمييز العنصري ضد
أسـريا فلسـطينيا كـانوا    ) ٤٠٠(كما أن هنالك أكثر مـن  ، و٢٩يف سن الثاين عشرة

    .  ٣٠، وال يزالون قيد االعتقالتقاهلم وجتاوزوا سنهم الثامن عشرأطفال حلظة اع
   
يف حمافظـة القـدس    ، يتـبني ار وتبعاتـه التهجري حبق العائالت بسبب اجلدسياسة عن و

ـ     % ) ٨٠( ، بأن مثال التعليم اضـطروا  من األسر الـيت لـديها أطفـال ملتحقـون ب
ـ   منـها  %)  ٣٠(أن ، والعسـكري  ة لإلغـالق  للتعطيل لكثري من األيام عـن املدرس

ـ %) ٤٠(كثر مـن  أ، واجلدار انفصلت عن األقارب بسبب عـن اخلـدمات    تلانفص
  .٣١%)٥٠(تأثرت العالقات االجتماعية بنسبة ، والطبية

  
أيـدي   تجـد وحيـث  ، األطفـال لطفولتـهم  ممارسة  حالة احلرب نتهاكمن ناحية او

الـذي تعـاين منـه    إىل الفقـر   رجع السبب الرئيسيي، وبنسب عالية عاملة من األطفال
مـن األطفـال امللـتحقني بسـوق العمـل حاليـاً       %) ٧٥(، ويعترب األسر الفلسطينية

مـن األطفـال العـاملني    %) ١٠(كمـا أن  ، و٣٢يعملون بسبب احلاجـة االقتصـادية  
  . ٣٣زمنة خالل أدائهم لعملهمتعرضوا إلصابات عمل أو أصيبوا بأمراض م

  
  

                                                
  .م ٢٠٠٧/ ١/١: األطفال األسرى ، بتاريخ: من التقرير عن احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بعنوان .٢٩
  .م١/١٠/٢٠٠٧:بتاريخ األسرى األطفال، : بعنوان، من التقرير عن مركز املعلومات الوطين الفلسطيين. ٣٠

  ،            كز بديل للمواطنة وحقوق الالجئني، وبالتعاون مع مرجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطييناتقرير عن المن    .٣١
  . م ٢٠٠٦:  بتاريخ  أثر جدار الضم والتوسع وتبعاته على النزوح القسري للفلسطينيني يف القدس ، :بعنوان         

  عمالة األطفال،: بعنوان مركزامليزان حلقوق اإلنسان، ين الفلسطيين، وعنتقرير عن مركز املعلومات الوطالمن  .  ٣٢
  . م  ٢٠٠٤: بتاريخ        
  إصابات األطفال  : بعنوانتقرير عن وكالة األنباء الفلسطينية ، وعن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ، المن  .  ٣٣

  .م٤/٤/٢٠٠٥: بتاريخ العمال،        
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، ومنـهم  رساماألطفال ومما سلبية على سلوك آثاراحلالة احلرب، املعاناة النفسية أفرزت و
من األهايل من يلجأ إىل التوبيخ والضـرب حينمـا خيطـئ    و، من تلقى مساعدات نفسية

 ، ممـا ٣٥حيث يتوقع عن ذلك انعكاسات سلبية علي سلوكهم ومنط حيـام  ،٣٤الاألطف
االطفال ميثلـون   يشار أنو، من أجل محاية حقوقهم من االنتهاكاتيتطلب اهتماما خاصا 

  .من اموعات احلساسة للظروف اليت يعيشها اتمع ، ونصف اتمع
  

نسبة سوء التغذيـة  يف ارتفاع  ، بتبنيالصحية قوق الطفلحالة احلرب حلاحية انتهاك ومن ن
إىل إعاقات عقليـة وجسـدية    أدتيف بعض احلاالت ، وضعف يف النمو العقلي والنفسيو

، مما يسبب اإلحساس بالعجز وقلق كل عامل ضغط على اآلباء واألمهات، وذلك يشدائمة
  .٣٦مستمر يولد مشاكل نفسية تؤدي إىل سوء معاملة األطفال أو إمهاهلم

  
يف املستوى املعيشـي الكـرمي، يف حرمانـه مـن املنـزل املالئـم        وانتهاك حفظ حقه

لسكن، واحلصول على الغـذاء املتـوازن وامليـاه الصـاحلة للشـرب واالسـتعمال،       ل
أصـام   طفـال ) ١٠٠٠٠( مـن  أكثـر  ذكر أنيوواحلصول على املساعدات اخلريية، 

فمـثال يعـاين   ، منـزال ) ٤٠٠٠٠(بسبب هدم قوات االحـتالل ألكثـر مـن     ،الضرر
تـدمري  خلفهـا  شـديدة  آثار نفسـية   من) م٢٠٠٢(خميم جنني إبان اجتياح عام  طفالأ

  .٣٧، مما أدى إىل حدوث اضطرابات مسلكية لديهممنازهلم
  

                                                
  يعانون   األطفال : ، بعنوان عن وكالة األنباء الفلسطينية وفا، والفلسطيينير أصدره مركز اإلحصاء تقرالمن .  ٣٤

  .م  ٢٠٠٤/ ١٢/١٠: ، بتاريخ ارسات االحتالل تسهم يف زيادا، ومممن آثار نفسية      
   م حتالل حيرم أطفال بلدة فرعون من ممارسة حيااال:تقرير عن وكالة األنباء الفلسطينية وفا ، بعنوان المن .  ٣٥

    . م  ٢٠٠٧/ ٢/  ١٨: ، بتاريخ  طولكرميف  الطبيعية      
  ية بسبب سوء التغذية زاد   تقرير عن وزارة الصحة ، بأن عدد األطفال الذين توجهوا للعيادات الصحالمن  . ٣٦

  .خالل أول ستة أشهر من بداية انتفاضة األقصى %) ١٢(بنسبة       
  .م   ٢٠٠٧/ ٩/٦: ، بتاريخ ضغوطات نفسيةوطفولة مسلوبة ال: عنوان ، بصحيفة فلسطنيتقرير عن المن .  ٣٧



٢٧ 
 

ـ ، تعرضت هذه املمارسات النتقادات دولية واسعةقد و ة فقد انتقدت منظمة العفو الدولي
 هكتن الشعب حتت سيطرة االحتالل انتوأ، ووصفتها بالتهورعمليات إطالق النار املستمر 

  .٣٨التفاقية جنيف الرابعة أا متثل انتهاكا مؤكدة العديد من حقوقه الشرعية
  

، وانتـهاك حقـه يف األمـن يف املنشـأت     للقوانني التعسفية مسريته التعليمية  توتعرض
اإلغالق من االحتالل والسلطة، مما حرمهم مـن التعلـيم، حيـث تعرضـت     التعليمية ب

سـكرية،  مـدارس مت إغالقهـا بـأوامر ع   ) ٩(مدرسة إىل اإلغالق املؤقت، و ) ١٢٨٩(
    . مدارس حتولت إىل ثكنات عسكرية) ٣(منها 

  

مـن  تشـهد إقبـاال كـبريا    ، فلالنتـهاك  الصيفية خيماتامل وتعرض حقه يف الترفيه يف
مجعيـة التضـامن   مـثال  ، حيـث تـنظم   تعد املتنفس الوحيد ألطفـال حيث ، األطفال
ى واملنـاطق  موزعـا علـى القـر   ، خميما صيفيا)  ٧٨ ( أكثر منمدينة نابلس يف اخلريية 
  .طالب وطالبة يشاركون فيها) ٨٠٠٠(وإن ما يقارب من   باملدينة احمليطة

  

علـى االنسـجام يف    هيسـاعد للطفـل، و  التفريـغ والـدعم النفسـي    منـها يقصد و
يـة وأنشـطة فعالـة    إىل قضـاء الوقـت بصـورة إجياب   والواقع الفلسطيين الصـعب،  

، وقـد  ٣٩مسـتقلة ، وتسـاعده علـى بنـاء ذاتـه بصـورة      تهتسهم بصقل شخصـي 
  .االحتالل والسلطة الفلسطينيةلإلغالق من قبل  يف حالة احلرب تعرضت

  

  
                                                

       .م ٢٠٠٤/ ١٠: بتاريخ حول املستجدات، ،نظمة العفو الدوليةشديد اللهجة مل بيانتقرير عن المن .  ٣٨
                : بتاريخ ،  املخيمات الصيفية متنفس أطفال احلصار يف فلسطني: ، بعنوان  اجلزيرة نتتقرير عن المن .  ٣٩

  .م ٢٠٠٧/  ٧/ ١٩     
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  : الدراسات السابقة   ٨،١

  
لـة احلـرب، الطفـل    حا حفظ حقوق الطفـل يف اإلسـالم   "تعد دراسة موضوع 

، ذات عالقة واضحة بالفقـه اإلسـالمي، وقـد نالـت أحكـام      " االفلسطيين منوذج
من الفقهاء، ولقد ظهرت دراسات وحبوث ـتم بصـورة ببيـان    الطفل اهتماما بالغا 

ـ    وق الطفـل، وحفظـه مـن    أحكام وحقوق الطفل، هدفها معاجلـة موضـوع حق
  :، ويتناول الباحث الدراسات ذات الصلة،كما يلي االعتداءات

  
  :كتب أحكام الطفل يف اإلسالم _  ا

  

بالطفل ورعايتـه يف مولـده   اإلسالم عناية ، ٤٠" الطفل يف اإلسالم "  تناول الكاتب يف
تربية الطفل دينيـا وخلقيـا   وكارضاع واحلضانة والنفقة،  وتربيته، وأورد األحكام العامة

 ، ومل توضـح والعقـل  أا أغفلت ذكر حق الطفل يف النسب واإلنتماء بينماوجسميا، 
  .الفقه اإلسالمي بشكل علمياألحكام الشرعية من كتب 

  
ساسـية عـن   مقـدمات أ  ،٤١" الشـريعة اإلسـالمية   الطفل يف "وتناول الكاتب يف 

بعـد الـوالدة، يف النسـب     الطفولة واألسرة، وعناية اإلسـالم بـاجلنني، وحقوقـه   
قـة  ، وبـني حـق الطفـل يف النف   يف الشريعةوالرضاع واحلضانة، أورد أحكام اللقيط 

مسألة تربيـة الصـغار وتعلـيمهم، ويتـبني مـن الدراسـة       وبالتسوية بني األوالد، و
  .اهلا ذكر حق الطفل يف اإلنتماء والرعاية االجتماعية يف حالة احلرب واحلاجةغفإ

  
  

                                                
  .مطابع رابطة عامل اإلسالمي، دط : ، مكة املكرمةالطفل يف اإلسالم، )١٤١٤( الشرقاوي، حممود،.  ٤٠
  . دط  مطابع الفرزدق،: ،الرياضالطفل يف الشريعة اإلسالمية ،)دت( صاحل، حممد أمحد،.  ٤١



٢٩ 
 

، األحكام الـيت  ٤٢"  رعاية الطفولة يف الشريعة اإلسالمية" وتناولت املؤلفة يف دراستها 
تتصل بالطفل قبل أن يوجد، ورعاية اإلسالم للجنني ووسائل محايته، وأهليته، واألحكام 

وبينت وسـائل   ،هومال هذ والدته، وعرضت أحكام الوالية على نفساليت تتصل بالطفل من
  .حق الطفل يف الدين والعقل، واإلنتماء ، وتبني إغفاهلاتربية الطفل

  
بطريقـة  البحـث  ، ٤٣" حقوق االوالد يف الشريعة اإلسـالمية "  يف و تناولت الكاتبة

م الشـرعية يف  األحكـا  الدراسة الفقهية من املـذاهب اإلسـالمية املتعـددة، وأوردت   
ومل توضـح احلقـوق    ،قهم بالرضاعة وحقهـم باحلضـانة فقـط   وح حقهم بالنسب

  .يعة اإلسالمية اليت منحتها وحفظتها الشر األخرى
  

، حيث ذكر حقـوق  ٤٤" حقوق األوالد يف الشريعة اإلسالمية والقانون"  ومنها كتاب
كام املتعلقة حبق الطفل املصري، حيث أورد األح يف الشريعة اإلسالمية والقانوناألطفال 

، وجاءت هذه الدراسـة  هماله ونفسواحلضانة والنفقة والوالية على يف النسب والرضاع 
غافلة ذكـر احلقـوق   ووالقانون املصري،  مركزة على الرأي الراجح يف املذهب احلنفي
  . العقلية والدينية الضرورية حلفظ حقوق الطفل

  
الفقـه اإلسـالمي وقـانون األحـوال      شروط ثبوت حق احلضانة يف" ومنها كتاب 

احلضانة ومكانتها يف الفقه والقانون، وبني الشروط العامـة   عرفحيث ، ٤٥" الشخصية 
ق النساء والرجال حضانة الطفل، وأغفـل  الستحقاقها، وأورد الشروط اخلاصة الستحقا

  .يف فترة احلضانة  والعقلتناول حق الطفل يف الدين 

                                                
   .١دار البحوث العلمية، ط : صرم ،ولة يف الشريعة اإلسالميةرعاية الطف، )م١٩٨٥(  ، إيناس عباس ابراهيم.  ٤٢
  .١ط  ،دار الطباعة احملمدية :، مصرحقوق االوالد يف الشريعة اإلسالمية ،)م١٩٨١(بيومي،  مسرية .  ٤٣
  مؤسسة شباب  : ، مصرالقانونية وحقوق األوالد يف الشريعة اإلسالم ،)دت ( بدران، بدران أبو العنني.  ٤٤

  .امعة اجل     
  شروط ثبوت حق احلضانة يف الفقه اإلسالمي و قانون األحوال ، )م١٩٩٩(  أبو زيد ، رشدي شحاتة.  ٤٥

  . ١دار الفكر العريب ، ط :، مصرالشخصية     



٣٠ 
 

بني حقوقه من قبل الـوالدة  ، حيث ٤٦"  يف الفقه اإلسالمي أحكام اليتيم"  ومنها كتاب
كرعايته جنينا وحفظ حقوقه املالية، وحقوقه بعد الوالدة، وبني الواجبات اليت تكـون يف  

أـا مل   ماله من نفقة وزكاة وضمان ما أتلفه، وتناول أحكام دفع املال إليه، ويالحـظ 
  .    وعقلهدينه حقه حفظ تتناول 

  

بـني عنايـة الشـريعة    ، ٤٧"  حقوق اليتيم يف الشريعة اإلسالمية" تب يف وتناول الكا
الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية من حقـوق   مية حبقوق اليتيم، وأورد ما أقر يفاإلسال

اليتيم، وبني حقوق الطفل الشخصية قبل الوالدة، وبني حقوقه يف النسب والرضاع واملال 
وضعية حقوق اليتيم ومآخذها يف القانون الوضـعي،  وهلا لكرامة، وتبني عدم تناوالعيش ب

 .ومل تبني حقه يف الدين واإلنتماء
  

ريف اللقيط وتكلمت عن أحكام ، تع٤٨" اللقيط يف اإلسالم" وتناولت الباحثة يف كتاا 
خمتصر أحكام دينـه ومرياثـه    اد على التقاطه، والتزاحم على دينه، وبينت بشكلاإلشه

  .والدينا حفظ حقه يف العقل ونسبه، مع إغفاهل
  

، أحكام الرضاع احملرم، ٤٩" الرضاع احملرم يف الفقه اإلسالمي" وتناول الباحث يف كتابه 
  .    واحلكم التكليفي لإلرضاع، واحملرمات بالرضاع، ووسائل إثبات الرضاع، وبنوك احلليب

  
ات الربانية يف خلق اآلي حيث بينت، ٥٠"أحكام اجلنني يف الفقه اإلسالمي  "ومنها دراسة 

على النسل، ووضح وسائل اإلسالم يف رعايـة اجلـنني،   اإلنسان، وأمر الشريعة باحملافظة 
  . وذكر حقوقه يف املال والنسب، وعن أحكام الشريعة يف اإلجهاض

                                                
  .١، طلسدار أط: الرياض، أحكام اليتيم يف الفقه اإلسالمي )١٤١٣(عبد األحد ، مال رجب.  ٤٦
  . أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية :، الرياضاليتيم يف الشريعة اإلسالميةحقوق ، )م٢٠٠٧( اجلهين، عمر،.  ٤٧
 . ١دار الصدق، ط: ، مصر اللقيط يف اإلسالم ،)م١٩٩٢( الداغستاين ، مرمي أمحد ،.  ٤٨
  ر   دار النش: يةالضفة الغرب ،الرضاع احملرم يف الفقه اإلسالمي ،)م ٢٠٠٥(العسيلي ، عبد اهللا عبد املنعم ،.  ٤٩

  .١مكتبة دنديس ودار ابن اجلوزي ، ط      
  . ١، طدار األندلس: ، بريوتأحكام اجلنني يف الفقه اإلسالمي ،)م ٢٠٠١(،غامن، عمر حممد . ٥٠



٣١ 
 

  كتب حقوق اإلنسان يف اإلسالم _ ب

  

اإلنسـان     ، مفهوم حقوق ٥١"  حقوق اإلنسان يف اإلسالم" وتناول الباحث يف دراسته 
، وقارن بني حقوق اإلنسان يف اإلسالم نسان يف اإلسالموتطورها عرب التاريخ، وحقوق اإل

تشـريعات اإلسـالم يف حقـوق     مميزات وضماناتوالوثائق الوضعية الدولية، ومل تبني 
  .  اإلنسان عن باقي الوثائق الوضعية الدولية 

  
، ٥٢"الشـريعة اإلسـالمية    حق اإلنسان يف سـالمة صـحته يف  " وتناول الكاتب يف

حقـه، وجتـرمي االعتـداء    مفهوم حق اإلنسان يف سالمة صحته، وأورد أحكام محايـة  
، ويتبني من الدراسة عـدم تناوهلـا مزايـا حقـه يف الشـريعة اإلسـالمية       على حقه

رجوعهـا إىل مراجـع متنوعـة مـن الفقـه       مومآخذ حقه يف القانون الوضعي، وعد
  .ن تظهر مدى عناية الشريعة اإلسالمية حبقوق اإلنساناإلسالمي، اليت من شأا أ

  
، أحكـام  ٥٣"حقوق األبناء علـى اآلبـاء يف املنظـور اإلسـالمي    "وتناول الكاتب 

اختيار الزوجة، وحق الطفل يف الرضاع، وأحكام تأديـب الطفـل، وتربيـة الناشـئة     
األبنـاء  كما يريدها اإلسالم، ويتبني من الدراسها أا أغفلت بيـان مفهـوم حقـوق    

  .على اآلباء، ومل تبني حقوق األبناء يف املال والعقل واإلنتماء
  
  
  

                                                
 . ٢ط  فرزدق،الوكالة  :الرياض ،حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،)م١٩٩٤(،احلقيل،  سليمان عبد الرمحن.  ٥١
  أكادميية نايف : الرياض، نسان يف سالمة صحته يف الشريعة اإلسالميةحق اإل، )١٤٢٨(الغامدي، خالد،.  ٥٢

  .العربية للعلوم األمنية      
  .٣دار اجليل، ط :، بريوتحقوق األبناء على اآلباء يف املنظور اإلسالمي، )م١٩٩٣(عبيد، منصور، .  ٥٣



٣٢ 
 

حقـوق اإلنسـان عـرب    ٥٤"حقوق اإلنسان وواجباته يف القرآن " وتناول الكاتب يف 
العصور، وبني أوجه القصور يف املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وبـني احلقـوق   

بني الدراسة مفهوم حقوق اإلنسان من منظور اإلسالمي، مل تو، فقط املتعلقة بالنفس واملال
م الرجوع إىل كتب الفقـه  ومل توضح حقوق اإلنسان يف النسب والعقل واإلنتماء، وعد

  .، وعدم وضوح ما تناوله يف أوجه القصور يف املواثيق الدولية اإلسالمي
  

 املنظـور  ، حقيقـة اإلنسـان يف  ٥٥" حقوق اإلنسان يف اإلسالم  "وتناول الكاتب يف 
رعاية الصغار وحضـانتهم، ويف  متعددة، و، وأورد حقوق وبني أسس حقوقهاإلسالمي، 

وتبني عدم تناول الدراسة حق الطفـل   محاية اجلنني وحقوقه، وحقوق الطفل بعد الوالدة،
وعـدم  يف الدين والعقل واإلنتماء، ومل تبني منظور الشريعة اإلسالمية حلقوق الطفـل،  

  . لفقه اإلسالمي املتنوعة لبيان مدى اهتمامهاالرجوع إىل كتب ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .مطابع رابطة عامل اإلسالمي :، مكة املكرمةحقوق اإلنسان وواجباته يف القرآن،)دت(عابدين، حسن، .  ٥٤
  . أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية :حقوق اإلنسان يف اإلسالم، الرياض، )م٢٠٠٠(الغامدي، عبد اللطيف،.  ٥٥



٣٣ 
 

  كتب تربية الطفل يف اإلسالم _ ج 

  

، ٥٦" الطفل يف الشريعة اإلسالمية ومنهج التربيـة النبويـة  "وتناولت الباحثة يف كتاا 
التربية قدميا وحديثا، وحقوق الطفل قبل الوالدة، وحقوق الطفل بعد الـوالدة إىل ايـة   

تربوي أكثر  وتناولت املوضوع بشكل، وذكرت املنهجية النبوية يف تربية األطفال، احلولني
   . من الناحية الفقهية، مع إغفاهلا حفظ حق الطفل يف العقل

  
مكانـة الطفولـة يف    ،٥٧" صورة الطفولة يف التربية اإلسـالمية  " وتناول الكاتب يف 

احلضـانة  فـل يف الرضـاع، و  اإلسالم، وضرورة تكوين األسرة يف اإلسالم، وحق الط
، وأورد األصول التربوية يف تعامل النسب واحلياة واحلرية والتسميةه يف حقوق، وتأديبالو

 . قه يف العقل تبني خلوها من حفظ حاملعلم مع الطفل، و

  
يف مرحلـة  مرحلـة  مسؤولية األب املسـلم يف تربيـة الولـد    " ويهدف الكاتب يف

ومسؤوليتهم يف تعليم وتأديـب الطفـل،    ؤوليته يف تكوين األسرة،مبسإىل تبصرة األب 
  .   والعقبات اليت تواجه الوالدين يف طريق تربيتهم للطفل 

  
والطفل  ، العائلة٥٩" األسرة ورعاية الذات اإلنسانية لألطفال"وتناولت الباحثة يف كتاا 

لعيش الكـرمي والعـدل   حقوقه يف اويف اإلسالم، ووضح هدف التربية اإلسالمية للطفل، 
  . أسس التطبيقات التربوية لإلبناءوالرمحة والتيسري والترغيب، و

  

                                                
   املكتبة : ، بريوتالطفل يف الشريعة اإلسالمية ومنهج التربية النبوية ،)م١٩٩٧(،جبار، سهام مهدي.  ٥٦

  . ١ط ، العصرية      
  .١ط الدار العلمية، :، عمانصورة الطفولة يف التربية اإلسالمية، )م٢٠٠٠(بادي، أمحد، الز.  ٥٧
  ٢دار اتمع ، ط :املدينة املنورةربية الولد،مسؤولية األب املسلم يف ت ،)م١٩٩٧(،با حارث، عدنان حسن.  ٥٨
  . ، دطار البشريد: ، عماناألسرة ورعاية الذات اإلنسانية لألطفال ،)م١٩٨٩(رميا ، الضامن ،.  ٥٩



٣٤ 
 

، أمهية مرحلة الطفولة، وأمهية ٦٠" تربية األوالد يف اإلسالم" ولقد ذكر الكاتب يف كتابه 
احلقوق اليت يتمتع ا الطفل، وتكلم عن أهم اجلهات املسؤولة عت تربية الطفل، وبـني  

  . اليت تقف وراء مشاكل الطفل، وتناول أهم املشكالت اليت تواجه الطفلأهم العوامل 
  

الـزواج وعالقتـه بتربيـة    ، حيث تناول ٦١" تربية األوالد يف اإلسالم" ومنها كتاب 
وذكر أحكام عديدة تتعلق حبقوق املولود من ما يفعله املـريب عنـد الـوالدة،     األطفال،

يقة املولود، وأورد أسباب احنرافهم وبني طرق وأحكام تسمية املولود، وأحكام ختان وعق
  . املريب من تربية الطفل، وذكر وسائل وقواعد تربية األوالدعالجها، ووضح مسؤوليات 

  
  كتب حالة احلرب يف اإلسالم  -د 

  

معىن اجلهـاد، وأنـواع   ، ٦٢" اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية" وتناول الكاتب يف 
 يته، وأسباب إعالنه يف اإلسالم، وبـني أحكامـه، وأحكـام   يف اإلسالم ومشروع القتال
وأورد حق حفظ حق الطفل يف احلياة يف أحكام معاملـة األعـداء يف    ة احلربية،سالسيا

  .قوقاحلمن  امقتصرا عليه احلرب، وأحكام غري املقاتلني،
 

ا احلرب بصفة عامة وتأصـيله  ،٦٣" آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي" وتناول الكاتب يف 
ولقـد   ،وأحكام األسرى واجلرحى والقتلى ،اآلثار املترتبة عليهاالشرعي والقانوين، وبني 

وبـني   ،يف احليـاة  هحقذكر حفظ حقوق الطفل يف حالة احلرب على حفظ  علىاقتصر 
 .على انتهاء احلرباآلثار املترتبة 

  

                                                
  . ١مكتبة الرسالة ، ط: بريوت :تربية االوالد يف اإلسالم ،)١٤١٠(عقله ، حممد ،.  ٦٠
  .  ٣٨ر السالم ، ط دا :القاهرة ،تربية األوالد يف اإلسالم ،)م٢٠٠٢(علوان ، عبد اهللا ناصح ،.  ٦١

  .٢دارالبيارق، ط: ، بريوتاجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية، )م١٩٩٦(هيكل، حممد خري، .  ٦٢
 .٣دار الفكر، ط: ، دمشقآثار احلرب يف الفقه اإلسالمي، )م١٩٩٨(الزحيلي، وهبة، .  ٦٣

 



٣٥ 
 

اإلنسـاين  محاية ضحايا النزاعات املسلحة يف القـانون الـدويل    "تناول الكاتب يف و

محاية اجلرحى واملرضـى واملنكـوبني يف البحـار، ومحايـة     ، ٦٤" والشريعة اإلسالمية
اإلسرى، ومحاية املفقودين واملوتى، ومحاية السـكان املـدنيني يف الشـريعة اإلسـالمية     

  .فقط يف احلياة حفظ حق الطفل وبني، والقانون الدويل 
  

، دوافـع  ٦٥" ضوء القـرآن الكـرمي  أخالق احلرب اإلسالمية يف " وتناول الكاتب يف 
وأنواع احلرب ومشروعيتها، وأخالق احلرب يف إعالن بـدئها، ويف معاملـة احملـاربني    

   .  ومن بينها حفظ حق احلياة للطفل والفئات الغري املقاتلة وقت احلرب،
  

، معـىن اجلهـاد يف   " اجلهاد يف اإلسالم وحقيقة االنتصـار فيـه  " وتناول الكاتب يف 
أنواعه، وحقيقة االنتصـار يف اإلسـالم وآدابـه، وبـني مفهـوم االنتصـار       اإلسالم و

واهلزمية يف اإلسالم، وبني وجـوب رعايـة آداب اجلهـاد اإلسـالمي انتصـار علـى       
  . ٦٦ حفظ حياته حق الطفل يف ، وأورداخلصم يف املفهوم القرآين

  
أخـالق   ،٦٧" أخالق احلرب اإلسالمية يف ضوء القرآن الكـرمي " وتناول الكاتب يف 

 احلرب اإلسالمية قبل أن تنشب احلرب، وعدم التعرض بالقتل لغري املقاتلني من املـدنيني 
  .، وبني أخالق احلرب اإلسالمية بعد انتهاء القتالومن بينهم الصبيان

   

                                                
  محاية ضحايا النزاعات املسلحة يف القانون الدويل اإلنساين والشريعة ، )م٢٠٠٠(حممود، عبد الغين، .  ٦٤

  .  ١، ط، القاهرة، صدر عن اللجنة الدولية للصليب األمحراإلسالمية      
  صدر عن امللتقى : ، الرياضأخالق احلرب اإلسالمية يف ضوء القرآن الكرمي، )م٢٠٠٧( الشهري، علي،.  ٦٥

  .العسكرية اإلسالمية يف ضوء القرآن الكرمي: القرآين الدويل، بعنوان     
  مللتقى القرآين صدر عن ا :، الرياضاجلهاد يف اإلسالم وحقيقة االنتصار فيه، )م٢٠٠٧ ( املصري، زكريا،.  ٦٦

 .العسكرية اإلسالمية يف ضوء القرآن الكرمي: الدويل، بعنوان     
  صدر عن : ، الرياضأخالق احلرب اإلسالمية يف ضوء القرآن الكرمي، )م٢٠٠٧( املدخلي، عبد الرمحن، .  ٦٧

  . العسكرية اإلسالمية يف ضوء القرآن الكرمي: امللتقى القرآين الدويل، بعنوان     



٣٦ 
 

موقـف املسـيحية مـن     ،٦٨" نظام السلم واحلرب يف اإلسـالم " وتناول الكاتب يف 
لسـلم واحلـرب، وبـني مبـادئ السـالم يف      السلم واحلرب، وموقف اإلسالم من ا

اإلسالم، وأن احلرب لتأمني السالم الـداخلي والعـاملي، وبـني آداب نظـام احلـرب      
  .  فال يف احلياةومحاية املدنيني ومن بينهم حفظ حق األط

  
الرمحة والتسامح مع مدنيي الدولة احملاربة وممتلكـام وجرحـى   " وتناول الكاتب يف 

يف القرآن الكرمي، وبني واحلرب والسلم ، مكانة اإلنسان ٦٩" الكرمي مقاتليهم يف القرآن
حدود القتال يف القرآن الكرمي، وبني احلرب الغري مشروعة يف القرآن الكرمي، وغاية القتال 

 .من بينها حفظ حق الولدان يف احلياةذكر و وبني حقوق مدنيي الدولة احملاربة
  

، موقـف  ٧٠" والعالقات الدولية يف اإلسـالم  احلقوق والواجبات" وتناول الكاتب يف 
آداب اإلسالم واتمعات السابقة لإلسالم من املساواة، وبني موقف اإلسالم من املساواة، 

 . حفظ حق الطفل يف احلياة هابينمن و يف السلم واحلرب،

   
اإلسـالم واإلنسـانية   ،  ٧١ " اتمع اإلسالمي والعالقات الدولية "وتناول الكاتب يف 

العاملية، وحق املساواة والعدل، واحلقوق اإلنسانية والسياسية واملدنية، والعالقات الدولية 
واحلرب وقواعد احلرب املشروعة، وأحكام احلرب ورد العدوان والدفاع عن احملرمـات،  

  . وآداب احلرب واجلند وطبيعة اجلهاد
    
  

                                                
  .٢مكتبة الوراق ، ط: ، الرياضنظام السلم واحلرب يف اإلسالم، )م١٩٩٨( السباعي، مصطفى، .  ٦٨
  الرمحة والتسامح مع مدنيي الدولة احملاربة وممتلكام وجرحى مقاتليهم يف ، )م٢٠٠٧( الشريف، عبد اهللا، .  ٦٩

  . سكرية اإلسالمية يف ضوء القرآن الكرميالع: صدر عن امللتقى القرآين الدويل، بعنوان: ، الرياضالقرآن الكرمي     
  

  دار الضياء، : ، القاهرةاحلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف اإلسالم، )م١٩٩٩( عثمان، حممد رأفت، .  ٧٠
  . ٤ط      

  

  .٨٦مؤسسة اخلاجني، دط، ص : ، القاهرةاتمع اإلسالمي والعالقات الدولية) دط(عفيفي، حممد  . ٧١



٣٧ 
 

  كتب الفقه اإلسالمي _ و 

  
يف املصادر القدمية، إال أا متناثرة ومبعثرة يف بطون  وجيد الباحث موضوع أحكام الطفل

بـدائع الصـنائع يف   "، و٧٢"رد احملتار على الدر املختار"الكتب الفقهية وشروحها، مثل 
    ، ٧٥"مغين احملتاج إىل معرفة ألفـاظ املنـهاج   "، و٧٤"املبسوط " ، و ٧٣"ترتيب الشرائع 

  .٧٧" املغين" ، و٧٦ "كشاف القناع عن منت االقناع " و

  
حتفـة  : " ، مثـل  املوضـوع بكتـاب يتناولـه بالتبيـان     ومن العلماء من أفرد هـذا 

  . ٧٩" جامع أحكام الصغار" ، و٧٨" املودود بأحكام املولود
  
  دراسات حديثة ذات صلة _ ز 

  

، فقد بينـت املنـاطق   ٨٠)" م٢٠٠٤(، عام تأثري اجلدار على العملية التعليمية" دراسة 
  .املدارس على الطالب واملعلمني وبناء اجلدار، وأثرها  املتضررة بشكل مباشر من

                                                
  .٣دار الفكر، ط: ، بريوتحاشية رد احملتار على الدر املختار، )م١٩٩٩(ين، حممد أمني بن عمر، ن عابداب.  ٧٢
      دار الكتب: ، بريوت  ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع)م١٩٩٧(، أبوبكر مسعود بن أمحد ،الكاساين.  ٧٣

  . ١العلمية ، ط      
  .١دار الفكر ، ط: ، بريوت ملبسوط، ا)م٢٠٠٠(، بو بكرحممد بن أيب سهل، أالسرخسي . ٧٤
  علي: ، حتقيق وتعليق ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج)م٢٠٠٠(الشربيين، حممد اخلطيب، .  ٧٥

  .دار الكتب العلمية، دط : معوض وعادل عبد املوجود ، بريوت       
  :وتبري ، حممد حسن :قه، حق، كشاف القناع عن منت االقناع)م١٩٩٧(البهويت، منصور يونس،. ٧٦

  . ٤دار الكتب العلمية ، ط     
  حممد شرف الدين خطاب، وحممد: ، حتقيق  ، املغين)م٢٠٠٤(ابن قدامة ، موفق الدين عبد اهللا بن أمحد،.  ٧٧

  .دار احلديث، دط   :الصادق ، القاهرةوابراهيم  ،السيد     
  .املكتبة  التوقيفية،دط : ر مص، ود بأحكام املولودحتفة املود، )دت(ابن القيم ، حممد بن أيب بكر،  .  ٧٨
  .دار الكتب العلمية: بريوت مصطفى محيدة،:حتقيق ،جامع أحكام الصغار ،)م١٩٩٧(االستروشين ،  حممد ، . ٧٩
  ).م٢٠٠٤(الصادر عن وزارة التربية والتعليم العايل، عام .  ٨٠



٣٨ 
 

، حيـث  ٨١)" م٢٠٠٢(، عام احلواجز العسكرية وامتهان الكرامة اإلنسانية" دراسة و 
لقطاع غزة، وكيفية إعاقتها للحركة والنقل بني مناطق القطاع، الل تناولت تقسيم االحت

لدراسة السلطة باختاذ كل التدابري وذكرت أثر احلواجز العسكرية على التعليمية، وأوصت ا
  .املتاحة للتخفيف من املعاناة 

  
، ٨٢)" م٢٠٠٧(، عام سياسة العقاب اجلماعي تفاقم األزمة اإلنسانية يف غزة" ودراسة 

، عـام  اإلغالق املفروض على غـزة اآلثـار االقتصـادية واإلنسـانية    "  ويف دراسة 
ة يف احلركة والتنقل، وأثر اإلغالق على ، فقد تناولت حالة املعاناة والصعوب٨٣)" م٢٠٠٧(

  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
  

، فقد ٨٤) م٢٠٠٩(، عاماالنتهاكات االسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلةودراسة 
م حول اجلرائم املقترفة حبقوق اإلنسان، وأبرزت أهم مظاهر احلصار اأوردت بيانات وأرق

  .ة يف ويد القدسواجلدار، واالجراءات املتبع
  

فئات العمريـة  ال ببيان ، حيث تناولت٨٥)" م٢٠٠٤(، عام الطفولة يف القدس" ودراسة 
أهم املشاكل اليت تواجهة تعليم الطفل املقدسي، وحالة وضعه الصحي، لسكان القدس، و

من القتل والضرب والعمالة والتجنيد يف املقدسي، وذكرت أهم املشاكل اليت دد الطفل 
  .لالحتالل اليت ختدم املصاحل العسكرية ال واألنشطة العسكريةاألعم

  

                                                
  ).م٢٠٠٢(الصادرة عن مركز امليزان حلقوق اإلنسان، عام .  ٨١
  ).م٢٠٠٧(ن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، عام عالصادرة .  ٨٢
  ).م٢٠٠٧(ن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، يف األراضي الفلسطينية احملتلة، عام عالصادرة .  ٨٣
  ).م٢٠٠٩(الصادرة من املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، عام  . ٨٤
  ).م٢٠٠٤(م الصادرة عن مؤسسة القدس،عا.  ٨٥



٣٩ 
 

، حيـث  ٨٦)" م٢٠٠٧(، عام املدن والقرى الفلسطينية بني العزل والتهجري" ودراسة 
بـني   مناطق العزلبينت أشكال العزل اليت سببها اجلدار، والتدمري االقتصادي احلاصل، و

  . املصادرةبالترحيل والتجمعات املهددة ذكرت اجلدار واخلط األخضر، و
  

، ، حيث ذكرت واقع التعليم الفلسـطيين ٨٧)" م٢٠٠٢(، عام احلق يف التعليم" ودراسة 
دارسهم على محالة االعتداء على الطلبة وذكرت بعد وصول السلطة الفلسطينية، وو قبل

  .على احلق يف التعليم على مسريم التعليمية، وبينت تداعيات احلصارو
 

ث مآخذ على الدراسات السابقة، فمنها إغفاهلا دراسة حقوق الطفل يف ولقد الحظ الباح
الدين، وبيان أشكال انتهاك حقوقه، وآثار وتداعيات االعتداء علـى حاضـر الطفـل    
ومستقبله، وكما يالحظ إغفاهلا يف دراستها حق الطفل يف التعليم، ودراسة االنتـهاكات  

لفلسـطيين واإلسـالمي، واملـواد اجلغرافيـة     الواقعة على مناهجه التعليمية، يف التاريخ ا
الفلسطينية، ومن حقة يف دراسة منهاج إسالمي مناسب، وأيضا خلوها من دراسة حقوق 

، على الرغم من أمهية الطفل فيها من )م١٩٤٨(الطفل يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام 
املتنوعة على حقوقـه،   ناحية العدد والبيئة القاسية والتحديات اليت تواجهه واالنتهاكات

ومن ناحية املستقبل الغامض الذي ينتظره، وأا غضت النظر عن حقوق الطفـل أثنـاء   
، فلقد شلت املراكز احلقوقيـة  )م٢٠٠٨(حرب االحتالل العدوانية على  قطاع غزة عام 

حينها، ومنعت من الدراسة ومعرفة اآلثار والتداعيات السلبية للحرب العدوانية، ومل تقم 
اجبها األخالقي يف احملافل اإلعالمية واحلقوقية والبحثية والدولية اجتاه حفـظ حقـوق   بو

الطفل حالة احلرب العدوانية، وكما أا أغفلت ذكر حفظ حقوق الطفل يف  اإلسـالم،  
على الرغم من أا تدرس الطفل املسلم يف البلد املسلم، فلقد اكتفت بذكر بعض نصوص 

  .ية القوانني الوضع

                                                
  ).م٢٠٠٧(الصادرة عن مركز العمل التنموي، عام .  ٨٦
  ).م٢٠٠٢(الصادرة عن الصادرة من املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، عام .  ٨٧



٤٠ 
 

دراسة يف هذا املوضـوع ـذه الكيفيـة     –حسب علمه واطالعه  –جيد الباحث ومل 
، مما زاد يف رغبـة الباحـث وشـجعه علـى     وبأسلوب مستقل جيمع أغلب جوانبه ،

مجع ودراسة املوضوع دراسة علمية منطقيـة، وميكـن القـول بـأن هـذه املصـادر       
نـها مل تتطـرق إليـه    قد عنيت بطرق هذا املوضـوع، ولك واحلديثة واملدونات القدمية 

  .بصورة مستقلة، مما يفيد الباحث يف معرفة األحكام الفقهية املتعلقة باملوضوع 
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  هيكلية الدراسة  ٩،١

  
حيتوي على اإلطار العام للخطة، من الفصل األول ، ويتكون هذا البحث من أربعة فصول

 ،ومكـان البحـث   ف، واملنهجية املتبعـة ئلة واألهداواألس ،املقدمة واألمهية واإلشكالية
مفهوم حفظ حقوق الطفل  وفيه املدخل،حيتوي على  الفصل الثاينو، والدراسات السابقة

الفصل الثالث حيتوي ووالقانون،  اإلسالمية وضعيته يف الشريعةيف اإلسالم حالة احلرب، و
منظور إسالمي،  من يف الدين والنفس والعقل حقوق الطفل الفلسطيينأشكال انتهاك  على

  .، وفيها النتائج والتوصيات اخلامتة حيتوي علىالفصل الرابع و
      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٢ 
 

  

  :الفصل الثاين

  

مفهوم حفظ حقوق الطفل يف اإلسالم حالـة  فيه املدخل، و

  .والقانون  اإلسالمية وضعيته يف الشريعةاحلرب، و
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  الطفل يف اإلسالم حالة احلرب مفهوم حفظ حقوق  :املبحث االول 
  

ــمل  ــوع، وتش ــردات املوض ــة مف ــث دراس ــدر بالباح ــهاك : جي ــظ واالنت احلف
  .واحلقوق، والطفولة واحلرب 

  
 والسـر  املـالَ  وحفـظَ ، الغفلة وقلَّة التعاهد وهو النسيان نقيض احلفْظ :فظ معىن احل

 بالكسـر  الشـيءَ  حفـظ ، و٨٨ سـته حر أي حفْظاً، الشيَء حفطْت، ورعاه:  حفْظاً
 .  ٩٠ وحرسه صانه :حفظا الشيءوحفظ ،٨٩ استظْهره أيضاً وحفظه حرسه حفْظاً

  
  :معىن احلقوق 

  

 حيـق : ويقـال ،  وصـدق  وثبـت  صـح :  وحقوقـا  حقا األمرحق  :احلق يف اللغة 
وهـذه  ، ٩١ لـه  فثبـت  وادعـاه  حقا قال:  فالن أحق، و جيب:  كذا تفعل أن عليك

عاين تدل على الثبوت والوجوب وهو ما يراد يف إثبـات احلقـوق الواجبـة للطفـل     امل
   .، ووجوب هذه احلقوق مقرر للطفل يف الشريعة اإلسالمية 

  

مبعىن األمر الثابت املوجود مما هو خاص باإلنسان ، ومبعىن النصيب ، : واحلق يف الشرع 
 األوائل لى غريه ، ومل يعن الفقهاءهذا حق فالن ، ومبعىن فيما جيب لإلنسان ع: فيقولون 

هو أمره ويـه،  : حق اهللا : بوضع حد معني له لوضوح معناه، إال أن القرايف عرفه بقوله 
  .٩٢هو مصاحله أي األمور اليت تتحقق ا مصاحلهم : وحق اإلنسان 

                                                
 .٢٤٢، ص ٣دار احياء التراث العريب، دط، ج: ، بريوت لسان العرب )دت(ابن منظور، حممد بن مكرم .  ٨٨
  . ١٤٤دار الفكر، دط، ص : ، بريوتخمتار الصحاح )دت( بكر أيب بن حممد، الرازي . ٨٩
  .١٩١، ص ١، ج ٣، دار الدعوة ، ط العربية اللغة جممع: حتقيق، الوسيط املعجم) دت( إبراهيم، مصطفى . ٩٠
  .١٨٧، ص ١ج نفس املرجع، . ٩١
  .٢٥٦، ص  ١، ج ١دار الكتب العلمية ، ط: ، بريوت  الفروق) م١٩٩٨(أمحد بن إدريس  ، القرايف.   ٩٢



٤٤ 
 

، ٩٣ولذا حاول العلماء احملدثني وضع تعريف يبني ما يشمله، بأنه مصلحة مستحقه شرعا 
، أو ما ثبت يف الشرع لإلنسان أو هللا ٩٤بأنه اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا  أو

  . ٩٥تعاىل على الغري

  
  :معىن الطفولة 

  
الرخص الناعم، ويقال جارية طفلـة إذا كانـت رخصـة، والطفـل      :الطفل يف اللغة 

الصغريان، واجلمع أطفال، والصيب يدعى طفـال حـني يسـقط مـن بطـن      : والطفلة 
 :، قـال تعـاىل  العزيـز  التنزيـل  ويف، رخصا ناعما دام ما املولود، و٩٦إىل أن حيتلمأمه 

 واملؤنـث  املـذكر  فيـه  يسـتوي  وقـد  )وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ منكُم الْحلُم فَلْيسـتأْذنوا (
  .٩٧ البلوغ إىل امليالد من املرحلة: الطفولة، وواجلمع

  

يطلق على الصغري مـن  و، ٩٨ما مل يراهق احللم يقال لإلنسان طفل :الطفل يف الشرع و
ويطلق إىل  ،٩٩هو الصيب حني يسقط من بطن أمه إىل أن حيتلم، ووقت انفصاله إىل البلوغ

   .ويعين الفقهاء  بأنه الولد حىت يبلغ وهو ما ورد يف اللغة العربية ، ١٠٠حني متييزه 
  

                                                
  .  ١٢دار النهضة العربية ، دط ، ص : ، بريوت  امللكية يف الشريعة اإلسالمية) م١٩٩٠(اخلفيف ، علي .    ٩٣
  .  ١٠، ص  ٣دار القلم ، ج: ، بريوت  املدخل الفقهي العام) م١٩٩٨(الزرقا ، مصطفى أمحد .    ٩٤
  .  ٥٠دار التأليف ، ص : اهرة ، الق النظريات العامة للمعامالت )م١٩٦٩(أبو سنة ، أمحد فهمي  .   ٩٥
 . ٤٠١، ص ١١دار صادر ، دط ، ج: ، بريوت  لسان العرب )دت(ابن منظور ، حممد بن مكرم .   ٩٦
  .٥٦٠، ص ٢، دار الدعوة، دط،جالعربية اللغة جممع :حتقيق، الوسيط املعجم )دت( إبراهيم، مصطفى .  ٩٧
  . ١٠٣٦، ص  ٢،ج ١عامل الكتب ، ط: بريوت  فتح القدير ،) م٢٠٠٢(الشوكاين ، حممد بن علي .  ٩٨ 

 ، ٣دار الفكر، ط: ، بريوتحاشية رد احملتار على الدر املختار) م١٩٩٥(ابن عابدين، حممد أمني بن عمر.   ٩٩

  . ٣٩٦، ص  ٢ج       
  ،  ، حققه أبو عبد اهللا حممد حسن  كشاف القناع عن منت االقناع )م١٩٩٧(البهويت ، منصور يونس   ١٠٠. 

  . ٤٤١، ص  له املوصى الوصي قتل وإن فصل،كتاب الوصايا ،  ٤، ج ١دار الكتب العلمية ، ط: بريوت     



٤٥ 
 

، الطفل يف املـادة األوىل  )م١٩٨٩( عرفت اتفاقية حقوق الطفل لعام : الطفل يف القانون
بأنه كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القـانون  

          ، وهذا التعريف اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة لعـام   املنطبق عليه
  .١٠١) م١٩٨٩( 
  

  :معىن االنتهاك 

  

  :االنتهاك يف اللغة 

  

،  ١٠٢ذلـك  يف بـالغ  عقوبـة  السـلطان  أكـه ، ووغلبه جهده:  كا نافال األمرك 
جهدته وأضنته ونقصت حلمه، فهو منـهوك، وقـد ـك أي دنـف     : كته احلمى و

: املبالغة يف كل شيء، فإن شتمت وبالغـت يف شـتم العـرض قيـل    : وضين، والنهك
  . ١٠٣تناوهلا مبا ال حيل وقد انتهكها : انتهك عرضه، وانتهاك احلرمة 

  
  : مفهوم انتهاك حقوق الطفل يف القانون 

  
تـبني بأنـه   "  Child abuse or maltreatment " عند تعريف انتهاك حقـوق الطفـل   

اليوجد له ترمجة ثابتة بني الباحثني يف اللغة العربية، فيوجد مـن يطلـق عليـه إيـذاء     
  .األطفال، أو إساءة معاملة األطفال

  
  

                                                
  .) ١(رقم املادة اجلزء األول،  ) م١٩٨٩(سنة  اتفاقية حقوق الطفل، بة حقوق اإلنسان، جامعة منيسوتامكت.  ١٠١
، ص ٢، دار الـدعوة ، دط ، ج  يـة العرب اللغة جممع:  حتقيق،  الوسيط املعجم )دت( إبراهيم، مصطفى  . ١٠٢

٩٥٩. 
 . ٤٩٩، ص ١٠دار صادر ، دط ، ج: ، بريوت  لسان العرب )دت(ابن منظور ، حممد بن مكرم .  ١٠٣



٤٦ 
 

بأا كافة "  World Health Organization"عاملية واتضح تعريفه عند منظمة الصحة ال
أشكال إساءة املعاملة اجلسدية والعاطفيـة واجلنسـية واإلمهـال، أو املعاملـة املهملـة                 

أو االستغالل التجاري أو غريها، املسببة أذى آنيا أو حمتمال لصحة الطفل أوبقائه أو منوه 
  . ١٠٤أو ثقة أو قوة  أو كرامته، يف إطار من عالقة مسؤولية

  
سـنة   اتفاقيـة حقـوق الطفـل   يف  اجلـزء األول مـن  ) ١(ولقد عرفتها املادة الرقم 

كافـة أشـكال   بأـا   " "١٩٨٩ Convention on the Rights of the Child) م١٩٨٩(
واإلمهـال أو املعاملـة املنطويـة علـى     ، أو اإلساءة البدنية أو العقلية، العنف أو الضرر
رعايـة   إطـار  االستغالل، مبا يف ذلك اإلسـاءة اجلنسـية، يف   أو املعاملةإمهال، وإساءة 

   .١٠٥أو الوصي القانوين عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته الوالد

  
من الفصل الثامن يف قانون الطفـل الفلسـطيين سـنة     )٤٦إىل٤٢( وعرفتها املواد رقم 

ية أو املعنوية، أو اجلنسية أو اإلمهـال  بأا كافة أشكال العنف أو اإلساءة البدن) م٢٠٠٤(
أو التقصري أو التشرد، واالستغالل يف األعمال العسكرية ويف التسـول ويف العمالـة ويف   

  .خماطر اللعب، ومحايته من البيئة اليت تعرض سالمته خلطر االحنراف 
  

ويالحظ من التعريفات، تبيان أهـم أشـكال االنتـهاكات حلقـوق الطفـل، مـن       
ت اجلسدية والعاطفية، والنفسية واجلنسـية، والعقليـة والتعليميـة والصـحية     االنتهاكا

وأن لالنتـهاكات  واإلمهال، واالستغالل التجاري والعمـايل واإلبـاحي والتجنيـدي،    
آثارا سلبية على صحة الطفل البدنية والنفسية والعقلية، وعلـى كرامتـه وقيمتـه، ممـا     

  . على عالقاته اإلنسانية ومستقبله وحياته تؤهله للنشأة يف بيئة منحرفة، مما يؤثر 

  

                                                
١٠٤ . http://www.who.int/ar ,  .م١/٦/٢٠٠٨(: االقتباس بتاريخ(  
  .) ١، ١٩(رقم املادة يف ) م١٩٨٩(سنة  اتفاقية حقوق الطفل مكتبة حقوق اإلنسان ، جامعة منيسوتا ،.  ١٠٥



٤٧ 
 

وأا تصدر من عـدة جهـات، مـن اآلبـاء أو أحـد أفـراد العائلـة، أو الوصـي                  
أو معارف األسرة، أو الغرباء عنه، أو من يثق به الطفـل، أو مسـؤول عـن رعايتـه،     

  .أو من قبل أصحاب السلطة من الشرطة واجلنود واألطباء أواتمع  
  

  : احلرب معىن

  

 مقاتلَـةٌ  كأَـا  الصـفةُ  وأَصـلُها  أُنثـى  ،السـلم  نقـيض  احلَرب  :احلرب يف اللغة 
برومجعهـا  ) القتـال  معـىن  علـى  تـذكر  وقـد  مؤنثة(  فئتني بني القتال، و١٠٦ح ،

  .، ومجيع معانيها اللغوية تدور حول القتال مع العدو ١٠٧حروب
    

   : الدويل العاماحلرب يف القانون 
  

صراع بني القوات املسلحة لكل من الفريقني املتنازعني، يرمي به كل منهما إىل صـيانة  
حقوقه ومصاحله يف مواجهة الطرف األخر، واالجتاه احلديث مييل إىل التوسع يف مـدلول  
احلرب، حبيث خيضع حكم احلرب الدولية لكل قتال مسلح على نطاق واسع، حىت ولـو  

  .١٠٨ات ال تتمتع بوصف الدولة وفقا لقواعد القانون الدويل كان القتال يدور بني مجاع
  

، أو أنه احلالة القانونيـة  ١٠٩أو أنه النضال املسلح بني الدول، بقصد حتقيق غرض سياسي
اليت ينظمها القانون الدويل، والنامجة عن اصطراع مسلح بني الدول، بقصد فرض أحدمها 

  .١١٠ة أو الدول األخرى أو جمموعة منها لوجهة نظرها بالقوة على الدول
  
  

                                                
  .٩٩، ص ٣دار احياء التراث العريب، دط ، ج: ، بريوت  لسان العرب )دت(ابن منظور ، حممد بن مكرم .  ١٠٦
  .١٧٠، ص ١، ج ٣، دار الدعوة ، طالعربية اللغة جممع: حتقيق، الوسيط املعجم )دت( إبراهيم، مصطفى . ١٠٧
 .٧٧٧دار املنشأة املعارف، دط، ص : ، القاهرة القانون الدويل العام) م١٩٩٣(يف، علي أبو اهل.  ١٠٨
  .٥٠٥دار النهضة العربية، دط، ص : ، القاهرةالقانون الدويل العام) م١٩٦٩(سرحان، عبد العزيز .  ١٠٩
   ٤٩٧ص منشورات جامعة حلب، دط، : ، دمشقمدخل إىل القانون الدويل العام )م١٩٩٠(شكري، حممد .  ١١٠



٤٨ 
 

  : ، يعين حفظ حقوق الطفل يف اإلسالم حالة احلرب ويتبني أن املقصود من
  

إيـذاء   من نفسه ودينه وعقله صيانة، الثابت والواجب يف اإلسالم، ورعاية نصيب الطفل
وحراسته من آثارهـا  ، ضنك حياته يف اتمع إىل حياة ، اليت حتولحالة القتال والصراع

  .  ، يف إطار مسؤولية العائلة والسلطة واالحتالل لية واملستقبليةاحلا
  

  نظرة اإلسالم حلفظ حقوق الطفل : املبحث الثاين 
  

لقد اهتم اإلسالم بالطفل، وأقر أحكاما حلفظ حقوقه يف الدين والـنفس والعقـل؛ ألن   
وضـمانات   مما أكسب حقوقه مزايا اإلسالم ينظر للطفل نظرة متكاملة وبعناية متناسقة،

  : تكفل حفظ حقوقه حالة احلرب، وتظهر نظرة اإلسالم كما يلي 
 

، فأقر حقوقا دينية قبل وجوده، واهـتم  م بأحكام حتفظ حق الطفل يف الدينفجاء اإلسال
حرم نكاح املشرك واملشركة باملسلمة واملسلم، وحرم نكاح الكتـايب  فقد بدين والديه، 

عـن أيب  ، فاختيار والديه الدينوأن أساس ، املشركةيئة والبباملسلمة، إلبعاده عن األرحام 
تنكح املرأة ألربع ملاهلا، وحلسبها، ومجاهلا ولدينها، :"  �قَالَ رسولُ اللَّه :  قَالَ �هريرة 

هتمام الشريعة اإلسالمية بإجياد البيئة الصـاحلة،  ال، ١١١" فاظفر بذات الدين تربت يداك 
لـدين،  ومدى رعاية الوالـدين ل فظ وتربية الطفل املسلم، واألسرة اإلسالمية، املؤهلة حل

مما يعكس ذلك ،١١٣ملسؤوليتهما عن تعليمه اخلري  ،١١٢والتزامهما بالفهم الصحيح لإلسالم
  . على حسن حفظ دين الطفل يف املستقبل 

  
  

                                                
  ،        ٣، ج ٢دار الكتب العلمية ، ط: ، بريوت  صحيح البخاري )م٢٠٠٢(البخاري ، حممد بن إمساعيل .   ١١١
  .   ٣٦٨، ص  ) ٥٠٩٠( األكفاء يف الدين ، حديث : باب           

  . ١٠٨، ص  ٢،ج ٧دار الشروق ، ط: ، بريوت  منهج التربية اإلسالمية) ١٤٠٣(قطب ، حممد .  ١١٢
 .١٥١املكتبة  التوقيفية ، ص : ، مصر  حتفة املودود بأحكام املولود )دت(ابن القيم ، حممد بن أيب بكر .  ١١٣



٤٩ 
 

، فإن عود اخلـري  ١١٥ وليه علىه تعليم جوبوبو، ١١٤بتعليمه أركان اإلميان أمر اإلسالمو
 ، مما يعين ربطه منذ تعقله١١٦عد، وإن عود الشر شقي، وكان الوزر على وليهنشأ عليه وس

  . ١١٧وتعويده منذ تفهمه أركان اإلسالم ، وتعليمه مبادئ الشريعة الغراء 
  

حلقه يف القـدوة الدينيـة،    �وحفظ اإلسالم حقه يف اإلميان، وترييته على اإلميان بالنيب 
سماوية، واإلميان بالقضاء والقدر، واإلميان يف اليوم واإلميان باملالئكة، واإلميان بالكتب ال
: قصة فتية الكهف، وتضحيات الصـحابة، مثـل   : اآلخر، وتعليمه قصص القرآن، مثل 

  . بالل احلبشي، وعمار بن ياسر، لتقوية مشاعره لإلنتماء لإلسالم 
  
، ١١٨ وليه على هتعليموجوب على العبادات، وب ، لتمرينهحقوقا تعبديةسن اإلسالم و

مروا : ( أنه قال �وتعليمه الصالة، حفاظا على حقوقه التعبدية، فلقد ورد عن الرسول 
وبتمرينه  ،١١٩)الصيب بالصالة إذا بلغ سبع سنني ، فإذا بلغ عشر سنني فاضربوه عليها 

  .على الصوم والزكاة ، لتطهريه من داء الشح وخللق تعاطف وانتماء ديين واجتماعي 

  
وتربيته على جمموعة من املبادئ اخللقية، والفضائل ، حقوقا أخالقية منح اإلسالم للطفلو

السلوكية والوجدانية، اليت جيب أن يتلقنها ويكتسبها ويعتاد عليها منذ متييزه وتعقله إىل أن 
، وأمهها أخالق التعامل ١٢٠يصبح مكلفا، إىل أن يتدرج شابا إىل أن خيوض خضم احلياة 

                                                
  ي  عل: ، حتقيق وتعليق ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج)م٢٠٠٠(الشربيين، حممد اخلطيب،  . ١١٤

 . ٢٠٠، كتاب النفقات ، ص  ٥، ج ة، دطدار الكتب العلمي: معوض وعادل عبد املوجود ، بريوت          
  علي معوض وعادل عبد    : ، حتقيق وتعليق  روضة الطالبني) م٢٠٠٣(النووي ، أيب زكريا حيىي بن شرف .  ١١٥
 .  ٤٢٦، ص  ٧دار عامل الكتب ، كتاب السري يف بيان فروض الكفاية ، دط ، ج : املوجود ، بريوت         

  .٩٩، ص ٣، ج١ط الكتب العلمية، دار:، بريوتإحياء علوم الدين، ٢٠٠٢حممد ،أبو حامد بن الغزايل ، .  ١١٦
  .١٧٧، ص ١، ج٣٨دار السالم، ط : ، مصرتربية األوالد يف اإلسالم )م٢٠٠٢(علوان ، عبد اهللا ناصح .  ١١٧
 .  ٤٢٦، ص  ٧، كتاب السري يف بيان فروض الكفاية ، دط ، ج  روضة الطالبنيالنووي ، .  ١١٨
  ، كتاب ١، ج ١دار ابن حزم ، ط : ، بريوت  سنن أيب داود) م١٩٩٧(ود ، سليمان بن األشعث أبو دا.  ١١٩

  ، ٢٣٨، ص  ٤٩٤٠: الصالة ، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة ، رقم احلديث       
 .١٣٣ص  ١، ج ، تربية األوالد يف اإلسالمعلوان .  ١٢٠



٥٠ 
 

، وآداب اإلستئذان واحلديث والسالم، والتـزام  ١٢١والصغري مع الوالدين، وتوقري للكبري 
  .الصدق والتحرز من الكذب، ليسلك مدراج الفضيلة ويتجنب الوقوع يف قبيح التصرفات

  
يف حقه بالرضاع حلفظ منوه وصحته، وحقه وحفظ اإلسالم حق الطفل يف النفس، كما 

  . ١٢٢تعليمه، وحرم قتله بالنفقة ليترعرع يف حياة كرمية، وحقه باحلضانة حلمايته و
  

حفظ حق الطفل يف الرضاع، فالرضاع اسـم حلصـول لـنب امـرأة     اإلسالم فقد أمر 
والْوالـدات يرضـعن   {: ، لقوله تعـاىل  ١٢٣أو ما حصل منه يف معدة الطفل أو دماغه 

، ويتعني علـى أمـه إرضـاعه، وجتـرب علـى إرضـاعه       ١٢٤}أَوالَدهن حولَينِ كَاملَينِ
  .١٢٥انة، وقضاء إذا تعينت له دي

                                                
  ،١دار الكتب العلمية ، ط: ، بريوت  حيح مسلمص )م١٩٩٨(النيسابوري، أيب احلسني مسلم بن احلجاج .  ١٢١

 . ١٩٤، ص  ٢٦١٦: ، باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلم ، رقم احلديث  ٤ج      
، ١٢٤٥، ص ٢دارالبيارق، ط: ، بريوتاجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية) م١٩٩٦(هيكل، حممد خري  . ١٢٢

السـباعي،  ، و٤١٨، ص ٣دار الفكر، ط: ، دمشقفقه اإلسالميآثار احلرب يف ال، )م١٩٩٨(والزحيلي، وهبة، 
 ، حممودوشلتوت، ٩، ص ٢مكتبة الوراق ، ط: ، الرياضنظام السلم واحلرب يف اإلسالم) م١٩٩٨( مصطفى، 

العالقات الدولية يف ) دت(وأبو زهرة، حممد ، ٤٦٦دط، ص  دار القلم،: ، القاهرةاإلسالم عقيدة وشريعة )دت(

محاية ضحايا النزاعات املسلحة يف القانون الدويل اإلنسـاين   ،٩٦دار الفكر العريب، دط، ص: هرةالقااإلسالم، 

ضـمريية، عثمـان   ، و٥٤، ص ١، القاهرة، صدر عن اللجنة الدولية للصليب األمحـر، ط والشريعة اإلسالمية 
يعة، امساعيـل  ، وأبـو شـر  ١٨٠، ص١دار األرقم، ط: ، الكويتمنهج اإلسالم يف احلرب والسالم) م١٩٨٩(
وعفيفـي، حممـد    ،١٩٥، ص١مكتبة الفـالح، ط : الكويت، نظرية احلرب يف الشريعة اإلسالمية) م١٩٨١(
  ١٩٧، ص٢دار الرائد العريب، ط: ت، بريواإلسالم والعالقات الدولية) م١٩٨٦(

 .٤١٨، ص  ٦، كتاب الرضاع ، دط ، ج  روضة الطالبنيالنووي ، .   ١٢٣
  .                               ٢٣٣: آلية ، من ا البقرةسورة   . ١٢٤
  ،  ٣دار الفكر، ط: ، بريوتحاشية رد احملتار على الدر املختار) م١٩٩٩( ابن عابدين، حممد أمني بن عمر  . ١٢٥

  . ٤٠، باب الرضاع ، ص  ٩ج         
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، وإلزام األب على النفقة ١٢٦وأرشد اإلسالم إىل استئجار املرضعة عند اإلمتناع والتعاسر
، وإن كان والده معدما أو غري موجود، فالنفقة على الوارث، ١٢٧إن مل يكن لصغري مال

  .   ١٢٨فأجرة الرضاعة على بيت املال أو إذا كان األب عاجزا عن  فإن كان ال قريب له
  

حفظ حق الطفل يف النفقة، وكفاية من ميونـه خبـزا وأدمـا وكسـوة     اإلسالم وسن 
خـذي أَنـت وبنـوك مـا     : "هلند امرأة أيب سفيان  �، لقوله ١٢٩ومسكنا وتوابعها 
وفرعبِالْم يككْف١٣١، مما يفيد وجوب النفقة للطفل يف مال والده ١٣٠"  ي.  

  
ان له مال، وإال فنفقته على والده حىت يستطيع التكسب، وأن النفقة من مال الطفل إن ك

والطفلة حىت تتزوج، فإن مل يكن له مال فنفقته تكون على أقربائه، ويف حالة أن والـده  
  .١٣٢فقري أو عاجز عن الكسب وال قريب له ينفق عليه فنفقته على بيت املال 

  
  
  

                                                
  ، كتاب ١٥ج ، ١دار الفكر ، ط: ، بريوتاملبسوط )م٢٠٠٠(السرخسي ، أبو بكرحممد بن أيب سهل   . ١٢٦
  . ١٠٣اإلجارات ، باب إجارة الظئر ، ص          

  ،  دار الكتب العلمية: بريوت مصطفى محيدة،:حتقيق جامع أحكام الصغار،) م١٩٩٧(االستروشين ،  حممد .   ١٢٧
  . ٨٣مسائل اإلرضاع ، ص           

 .   ٨٥، مسائل الضرب و األمر به ، ص  ، جامع أحكام الصغار االستروشين.  ١٢٨

     دار : ، بريوت حممد حسن: ، حققهكشاف القناع عن منت االقناع )م١٩٩٧( البهويت، منصور يونس . ١٢٩  
 . ٥٤٠ص  واملماليك األقارب نفقة باب، النفقات كتاب ،٥ج ،٤العلمية ، ط  الكتب           

  ، عن الطبعة لبخاريفتح الباري شرح صحيح ا) م٢٠٠٤(العسقالين ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل  ١٣٠.
  . ٤٦٦، ص  ٤دار احلديث، دط، ج: اليت حقق أصلها عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ، القاهرة        

   ، وحممد السيد،حممد شرف الدين: ، حتقيق  املغين )م٢٠٠٤(ابن قدامة ، عبد اهللا بن أمحد بن حممد .   ١٣١
  . ٢١٤، دط ، كتاب النفقات ، ص ١١، ج  ق ، القاهرة ، دار احلديثوابراهيم الصاد         

 .  ٨٥،  مسائل النفقة ، ص ١، ط ، جامع أحكام الصغاراالستروشين .  ١٣٢
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يت املال، فينفق على الطفل ومن األطفال من فقدوا آبائهم بسبب احلروب، فنفقتهم من ب
، وقد سبقت الدولة اإلسالمية رعايتها لألطفال ، ١٣٣حىت يبلغ، وعلى الطفلة حىت تتزوج
، فإذا مل يكن ١٣٤حينما فرض العطاء لكل طفل  �بفعل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

  .  ١٣٥ومن التكافل االجتماعيفنفقته فرض كفاية  له نصيب من بيت املال ،
  

، ١٣٦حفظ حق الطفل يف احلضانة، للوالية عليه لتربيته وتـدبري شـؤونه   م اإلسالوشرع 
، ١٣٨ ) الَ تضآر والدةٌ بِولَـدها  ( :، لقوله تعاىل ١٣٧وتعين تربية الولد ملن له حق احلضانة 

 إن، اهللا رسول يا قالت امرأة أن ، ولقد ورداصغري دام ما الولد بإمساك أحق األم أنأي 
 أن وأراد طلقـىن  أباه وإن، حواء له وحجرى سقاء له وثدىي، وعاء له طىنب كان هذا ابىن

    .١٣٩) تنكحى مل ما به أحق أنت : ( � اهللا رسول هلا فقال، مىن ينتزعه
  

                                                
  مطابع: عبد الرمحن قاسم ، الرياض : ، مجع وترتيب  جمموع فتاوى ابن تيمية )١٣٨٣(ابن تيمية ، أمحد .  ١٣٣

 . ٥٨٦، ص  ٢٨، ج  ١الرياض ، ط       
  : ، االسكندريةمناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب )م٢٠٠٢(الرمحن بن علي بن حممد  ابن اجلوزي ، عبد.  ١٣٤

 .  ٦٤، ص  ١دار الدعوة السلفية ، ط     
وأبو زهـرة،  ، ٦٠دط، ص دار الشروق،: ، بريوتالعدالة اإلجتماعية يف اإلسالم) م١٩٩٥(قطب، سيد  . ١٣٥

) م١٩٩٦(، وهيكل، حممد خري ١٣٩دار الفكر العريب، دط، ص :القاهرة: اتمع اإلنساين يف اإلسالم) دت(حممد 
حقـوق  ) م١٩٩٨(، والغزايل، حممد ١٢٣٥، ص٢دارالبيارق، ط: ، بريوتاجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية

، التكافل  االجتماعي يف اإلسالم) دت(، وعلوان ، عبد اهللا ناصح ١١٣دار االحتاد، دط، ص : ، القاهرةاألوالد
دار الفكر : ، القاهرةالتكافل االجتماعي يف اإلسالم) دت(، وأبو زهرة، حممد ٤٧دار السالم، دط، ص : القاهرة

، وعثمـان،  ١١٥دار النصر، دط،ص : ، مصرحرمات الحقوق) م١٩٨٦(، وجريشة، علي ٦٤العريب، دط، ص
دار الشـروق،  : وتبـري حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية والفكر القانوين الغريب، ) م١٩٨٢(حممد فتحي 

 .١٥٦، ص ١ط
  .١٨٨، ص١، دار الدعوة ، دط ، ج العربية اللغة جممع: حتقيق،  الوسيط املعجم )دت( إبراهيم، مصطفى  . ١٣٦
  .٢٥٢،كتاب الطالق ، باب احلضانة ، ص  رد احملتار على الدر املختار )م١٩٩٤(ابن عابدين  . ١٣٧
                       .          ٢٣٣: سورة البقرة ، من اآلية   . ١٣٨
  .٤٩٠، ص ٢٢٧٦:، كتاب الطالق، باب من أحق بالولد، رقم احلديث ٢، ج، سنن أيب داودأبو داود . ١٣٩
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واتشمل حضانته القيام بكل احتياجاته من إطعام وتنظيف وتطهـري، وتربيتـه وحفظـه    
اضن لضمان الرعاية، واتفقوا على أن باإلنفاق عليه وتأديبه، فاشترط الفقهاء شروطا يف احل

مكان احلضانة هو بيت الزوجية، ويف حالة انتهائها فبالبلد الذي يقيم فيه والده لإلشراف 
عليه، ومدا تبدأ من وقت والدته وتنتهي إىل أن يستطيع القيام بشؤون نفسه، والطفلـة  

  . ١٤١واهلالك  ،  ويتبني أن اإلسالم حفظه من الضياع١٤٠تبقى مع أمها حىت تتزوج 
  

لعب األطفـال   �ولقد حفظ اإلسالم للطفل احلق يف اللعب والترفيه، فلقد أقر الرسول 
 يلعبـون  وهـم  صبيان على�  اهللا رسول مر"ووسائلها، كما يف اللعب بالتراب، فقد 

  .١٤٢"الصبيان ربيع التراب نإف دعهم :فقال � النيب أصحاب بعض فنهاهم ،بالتراب
  

يصف عبد اللَّه وعبيد اللَّـه، وكَـثريا مـن بنِـي      � رسولُ اللَّه كَانَ"   �وورد عنه 
فَيسـتبِقُونَ إِلَيـه فَيقَعـونَ    : من سبق إِلَي فَلَه كَذَا وكَـذَا، قَـالَ   :  الْعباسِ، ثُم يقُولُ

 مهملْـزيو ملُهقَبفَي ،رِهدصو رِهلَى ظَهعلـى تعلـيم األطفـال     �، وحـض  ١٤٣"  ع
حـق الولـد علـى الوالـد أن يعلمـه الكتابـة       " الرماية والسباحة، كما ورد يف أن 

  .١٤٤ "والسباحة والرماية، وأن ال يرزقه إال طيبا 
    

  

                                                
  دار الكتب: ، بريوتبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )م١٩٩٧(الكاساين ، أبوبكر مسعود بن أمحد  . ١٤٠
  . ٢١٣حلضانة من قبل النساء ، ص ، كتاب احلضانة ، فصل وقت ا ٥، ج ١العلمية ، ط        

 .٢٤٧، دط ،كتاب النفقات، باب من أحق بكفالة الطفل، ص  ١١، ج املغين) م٢٠٠٤(ابن قدامة  .١٤١
  دار الكتب العلمية،   : ، بريوتالفوائد ومنبع الزوائد جممع )م١٩٨٨(اهليثمي، نور الدين علي بن أيب بكر .  ١٤٢

 .١٥٩األوالد، ص، باب لعب والصلة الرب كتاب  ،٨ج     
  عامل الكتب، حققه وضبط نصه، حممود : ، بريوتمسند اإلمام أمحد بن حنبل) م١٩٩٨(ابن حنبل، أمحد .  ١٤٣
 .٥٦٩، الد األول، ص ١خليل، ط         
  دار صادر، : ، بريوتنوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسول) دت(الترمذي، أبو عبد اهللا حممد احلكيم .  ١٤٤
  .٢٣٩دط، ص          
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، مبا يعين تكوين فكره بكل ما هو نـافع مـن   العقلحفظ حق الطفل يف اإلسالم وشرع 
ية، والتوعية الفكرية واحلضارية، حـىت ينضـج فكريـا    العلوم الشرعية والثقافية والعصر

ويتكون علميا، ويصبح لديه القدرة على التفكري السليم يف املستقبل، فيحسن احلكم على 
  . ١٤٥األشياء مستعينا خبربته ومستفيدا من خربات اآلخرين 

  

تعـاىل  وحفظ حق الطفل يف العقل بعدة وسائل يف اإلسالم، منها التعليم، فلقد أنزل اهللا 
وتوضح السـنة   تندد مبن ال يستعمل عقله،يدعوه فيها للعلم، و �اآليات على الرسول 

بتعليمهم القراءة والكتابة، فعن أنس بن مالـك  � النبوية مدى اهتمام وعناية رسول اهللا 
ـ ١٤٦ ) مسلمٍ كُلِّ علَى فَرِيضةٌ الْعلْمِ طَلَب(  �قال رسول اهللا :  قَالَ � ا ، مما يعين بأ

  .حقا إلزاميا وواجبا شرعيا، وإلعداده ليكون حمال للخطاب الشرعي وحتمل املسؤولية 

  

فكاك أسرى بـدر تعلـيمهم لعشـرة     � وألمهية التعليم ألطفال املدينة جعل الرسول
 فجعـل  مـال،  هلـم  يكـن  مل األسرى من ناس غلمان القراءة والكتابة، فلقد ورد أن

  .١٤٧ الكتابة األنصار الدأو يعلموا أن همئفدا � اهللا رسول
  

 مـن  (  : قـال   � اهللا رسـول  أن � هريرة أيب عنورد حيث ية التعليم وتظهر أمه
 يف يـدخل  بعـدما  العلـم  تعلـم  ومن حجر، يف كوشم كان شاب  وهو  العلم تعلم

طلـب احلـديث   ( : ، وورد عن احلسن قولـه  )  املاء ظهر على كالكاتب كان السن
       . ١٤٨) يف الصغر كالنقش يف احلجر 

                                                
 . ١٩٥ص  ١، ج ، تربية األوالد يف اإلسالمعلوان .  ١٤٥
  صاحل آل: ، بإشراف ومراجعة  سنن ابن ماجة )م١٩٩٩(ابن ماجة ، أيب عبد اهللا حممد بن يزيد الربعي .  ١٤٦

   ٣٤، ص  ٢٢٤: العلم ، حديث رقم ، باب فضل العلماء واحلث على ١دار السالم ، ط: الشيخ ، الرياض        
  ، حققه   زاد املعاد يف هدي خري العباد) م٢٠٠٣(ابن القيم ، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي .  ١٤٧

  .٤٤٤ص ،  الْأُسارى في �ِ هديِه في فَصلٌ، ١دار الفكر، ط: عبد القادر حسونة، بريوت: وخرج أحاديثه        
  أيب األشبال الزهري،   : ، حتقيقجامع بيان العلم وفضله) م١٩٩٤( يوسف بن عبد اهللا النمري ابن عبد الرب ،.  ١٤٨

  .٣٥٦، ص ١باب فضل التعلم يف الصغر ، واحلض عليه ، ج ١دار اجلوزي ، ط: الرياض         
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 على: أنه قال  الشافعي فلقد ورد عن اإلمام، ١٤٩ أوليائهم على الصغار تعليم وجوبأن و
 قال: ابن القيم قوله ، وورد عن البلوغ بعد عليهم سيتعني ما الصغار أوالدهم تعليم اآلباء

  .   ١٥٠  عليه له والية وال عاص فهو وأمره هتعليم األبوين أحد ترك إذا:  شيخنا
  

عمت الدولة اإلسالمية جهود التعليم يف املدينة النورة، فكان أمري املؤمنني عمر بن ولقد د
، والتحق األطفال بدور العلم مبجانية ١٥١يرزق املعلمني الذين يعلمون الصبيان �اخلطاب 

  .كاملة، ومع صرف الغذاء والكساء الكامل هلم، ومرتبات لسد حاجام ونفقام  
  

طفل يف وسيلة التوعية الفكرية، بأن يرتبط باإلسالم دينا ودولة، حق الاإلسالم حفظ وقرر 
وبالقرآن العظيم نظاما وتشريعا، وبالتاريخ اإلسالمي عزا وجمدا، وبالروح اإلسالمية روحا 

، ليعي اإلسالم وبأنه صاحل لكـل  ١٥٢وفكرا، وباالرتباط احلركي للدعوة اندفاعا ومحاسة 
أن يعرف خمططات األعداء، وبالتوعية من والديـه  زمان ومكان، وبأن عزنا يكون به، وب

   .١٥٣واملطالعة والقدوة والرفقة الصاحلة 

  
  

ومـآثر   �وتبني اهتمام السلف الصاحل بتلقني أطفاهلم القرآن الكرمي ومغازي الرسـول  
 ثالث على أوالدكم أدبوا ( � اهللا رسول قال: قال � طالب أيب بن علياألجماد، فعن 

                                                
 . ٤٢٦، ص  ٧، كتاب السري يف بيان فروض الكفاية ، دط ، ج  روضة الطالبنيالنووي ، .  ١٤٩
  .١١١٩ص ،  والبيوع واألنكحة األقضية يف � هديه يف فصل،  ي خري العباد، زاد املعاد يف هدابن القيم .  ١٥٠
  مؤسسة : ، بريوتكنز العمال يف سنن األقوال واألفعال) م١٩٧٩(اهلندي ، عالء الدين علي املتقي .  ١٥١

 .  ٩٢٤، ص٣الرسالة،  دط ، ج       
 .٢٢١ص   ١، ج  تربية األوالد يف اإلسالمعلوان ،  . ١٥٢
 .٢٢٧ص   ١، ج  تربية األوالد يف اإلسالم ،علوان .  ١٥٣
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، وقـال سـعد بـن أيب    ١٥٤) القرآن قراءة وعلى بيته، أهل بوح نبيكم، حب: خصال
  . ١٥٥كما نعلمهم السورة من القرآن الكرمي �كنا نعلم أوالدنا مغازي الرسول : وقاص

  
وحفظ حق الطفل يف اإلسالم بوسيلة الصحة العقليـة، فأرشـد كـل متقـدم علـى      

 ال أن يسـتحب والزواج أن يهتم بالتدابري الصـحية، والبعـد مـن زواج األقـارب،     
، وحافظ عليه جنينـا مـن خـالل تطعـيم احلامـل،      ١٥٦ قريبة قرابة ذات املرأة تكون

وجتنب والدته األضرار، ومحايته من تناول اخلمور واملخـدرات والـدخان، وممارسـة    
  .اليت من شأا تعطيل وظيفة العقل العادة السرية والتعرض لإلثارة اجلنسية، 

  
اء، فسن أحكامـا تكفـل بـأن تكـون صـلته      وحفظ حق الطفل يف اإلسالم باإلنتم

  .بغريه على أساس القرابة، فانتهاك حقه يعين تعريضه للضياع وإلصاقه بالعار  
  

وى اإلسالم أن ينكر اآلباء صلتهم بأطفاهلم، وى األمهات من أن ينسنب إىل أزواجهن 
 أميـا "  : يقول � اهللا رسول مسع أنه � هريرة أيب عن، فلقد ورد من ليس من صلبهن

، جنتـه  اهللا يدخلها ولن، شىء يف اهللا من فليست،  منهم ليس من قوم على أدخلت امرأة
 األولـني  سؤور علـى  وفضحه منه اهللا احتجب ،إليه ينظر وهو ولده جحد رجل وأميا

 �عن الرسـول  ، وى اإلسالم األبناء عن إنكار صلتهم بأهلهم، وورد ١٥٧"  واآلخرين
  .١٥٨) حرام علَيه فَالْجنةُ ، أَبِيه غَير أَنه يعلَم وهو ، أَبِيه غَيرِ لَىإِ ادعى منِ: ( قوله

                                                
  حممد املياديين                      :، حتقيق  العرش لظل املوجبة اخلصال يف الفرش متهيد )دت(، جالل الدين  السيوطي . ١٥٤

 .    ٥٥، ص  يل وقعت اليت اخلصال ذكراملكتب اإلسالمي ، دط ،        
 .٢٢٣ص  ١ج ، م، تربية األوالد يف اإلسالعلوان .  ١٥٥
  ، عن الطبعة  فتح الباري شرح صحيح البخاري) م٢٠٠٤(العسقالين ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل . ١٥٦

    في الْأَكْفَاِء باب، النكَاحِ كتابدار احلديث، دط، : حقق أصلها عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ، القاهرة اليت      
 . ١٥٥، ص  ٩،  جالدينِ      

  .               ٢٢٦٣: رقم احلديث ،٤٨٢، ص٢التغليظ يف االنتفاء ،ج، باب ، كتاب الظالق ، سنن أيب داودأبو داود .  ١٥٧
     ، رقم٢٧٣،كتاب الفرائض ، باب من ادعى إىل غري أبيه ، ص  ٤، ج ، صحيح البخاريالبخاري .  ١٥٨

  .   ٦٧٦٦:احلديث        
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ادعوهم لآبائهِم هو أَقْسطُ عند : ( وحفظ نسبه حيث أبطل اإلسالم نظام التبين لقوله تعاىل
وأبطل إحلاقهم عن طريق العهر والزنا ، ، ١٥٩) اللَّهفعأَبِى ن ةَهريولَ أَنَّ � رسر اللَّه  � 
عرض وشرف الطفل، ومنع  اإلسالم ، وحفظ١٦٠) الْحجر وللْعاهرِ للْفراشِ الْولَد : ( قَالَ

، وصانه وبرد املعتدين عليه بعقوبات رادعةباالجتار به وانتهاكه جنسيا، واستغالله للعمالة، 
  . ، وبتعليمه أحكام اإلستئذان واالحتشام من أن يستدعي االنتهاك، فأمر بستر عورته

  
وتبني أن اإلسالم حفظ للطفل احلق يف اإلقامة يف بلده وموطنه، وال جيوز إجباره على ترك 
البالد، أو إخراجه منها باإلبعاد، دون سند شرعي، واعتربها من احلقوق اإلساسية الـيت  

طة االجتماعية اليت جتمع املسلمون على يتمتع ا اإلنسان إنطالقا من الرابطة الدينية، والراب
، وأعطى اإلسالم للطفل احلق يف التمتع باجلنسية، تلـك الرابطـة بينـه    ١٦١صعيد واحد

  .  ١٦٢والدولة اليت ينتمي إليها، حيث تكلم عنها الفقهاء حتت مسمى الوالء والرعوية 
  

ـ  وأقر ،كما بينت ، وبالنفقة عليهاملال حق الطفل يف اإلسالم وحفظ ق يف الذمـة  له احل
املالية، فالغري مميز له أهلية وجوب كاملة، فتثبت له احلقوق كاملرياث، وأما أهليـة األداء  
منعدمة لعدم متييزه، وينوبه وليه يف مباشرة تصرفاته، وللمميز احلـق بأهليـة الوجـوب    

نافعة فتثبت له احلقوق كاملرياث والوصية، فأما تصرفاته املالية إما تكون تصرفات ، الكاملة
كقبول اهلبة فتصح منه، وإما تكون تصرفاته ضارة فال تصح منه، وإما تكـون تصـرفاته   

  .مترددة بني النفع والضرركالبيع، فتكون موقوفة على إجازة الويل 
  

                                                
  .                              ٥ :سورة األحزاب ، من اآلية .  ١٥٩
  ،    ٣٧٥، ص  ٣الرضاع ، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ، ج: ، كتاب  ، صحيح مسلمالنيسابوري  . ١٦٠

  .١٤٥: رقم احلديث        
 . ١٦٥ص مكتبة اجلامعية، : القاهرة، اإلسالم وحقوق اإلنسان) م٢٠٠٠(صبحي، عبدة سعيد  . ١٦١
  دار : ، القاهرةالنظام القانوين للجنسية يف الدولة اإلسالمية دراسة مقارنة) م٢٠٠٤(ن مجال، صالح الدي . ١٦٢
  .٢٢الفكر  اجلامعي، دط، ص          
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وقرر اإلسالم حفظ حقـه بأحكـام احلجـر، ممـا يعـين منعـه مـن التصـرفات         
ــة  ــاىل ١٦٣املالي ــه تع ــفهاء لقول ــال للس ــاء امل ــن إيت ــى ع ــواْ ( :  ، و تؤالَ تو

الَكُمــو اء أَمــفَه ــه،  ، ١٦٤  ) الس ــى مال ــة عل ــن احملافظ ــفيه والحيس ــل س فالطف
فسن حماسبة الويل من قبـل القاضـي، فـإن وجـد القاضـي الـويل أمينـا أقـره         

  .١٦٦، وظهرت منه اخليانة عزله واستبدله ١٦٥وإن اختلت كفايته 
  

ا، فمن أمهها أـا حقـوق ربانيـة،    ويتبني أن حلقوق الطفل يف اإلسالم مزايا تعرف 
فمصدرها الشريعة اإلسالمية، وحقوقه تقوم على أساس عقدي ذب الـنفس، وحتكـم   
وتضبط جوارحها، من أجل تكوين منهج كامل حلفظ حقوقه، فهي حقوق ثابتة حبكـم  

، فكل حق له يعترب حقا الزمـا، وأن  ١٦٨، منحة من اهللا ١٦٧طبيعة الطفل والشريعة مجيعا 
  . ١٦٩يكون حبسب النظرة اإلهلية هلذة احلقوق  أدائه

  
وحقوق الطفل ال يقابلها واجبات، فحقه يف احلضانة والرضاعة والنفقة وغريهـا تعتـرب   
حقوق ثابتة يف أي زمان ومكان، ومعروف أن احلق يستلزم وجود الواجب، والواجـب  

لكل أنواع احلقوق يف هنا يتحمله الويل، فهي تستلزم قيام الغري عليها، وأا حقوق شاملة 
مراحله العمرية ما قبل الوالدة وما بعدها وحيثما وجد، وبغض النظر عن ظروف جميئه إىل 

  .الدنيا، وسواء كان معاىف أو معاقا أو يتيما أو لقيطا 
  

                                                
  .١٣٠ص، باب احلجر ، ب التفليس، كتا٥، ج ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين.  ١٦٣
                    .             ٥: من اآلية  :النساء سورة  . ١٦٤
 .٢٧٥، ص  ٥، كتاب الوصايا ، باب يف األوصياء ج  روضة الطالبنيالنووي ، .  ١٦٥
 .    ٣٤٦، مسائل حماسبة القاضي لألمناء على مال اليتيم ، ص  ، جامع أحكام الصغاراالستروشين .  ١٦٦
  .٧٦، ص  ٤هبة ، طمكتبة و: ، القاهرة اخلصائص العامة لإلسالم ) م١٩٨٩(القرضاوي ، يوسف .  ١٦٧
  .١٥، ص ١دار النهضة ، ط:،القاهرة ضمانات حرمة احلياة اخلاصة يف اإلسالم )م١٩٣٣(اجلندي ، حسين  . ١٦٨
  . ١٣٢، ص  ٢دار بن كثري ، ط: ، بريوت  حقوق اإلنسان يف اإلسالم )م١٩٩٧(الزحيلي ، حممد .  ١٦٩
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وحقوق الطفل ال جيوز إسقاطها وال إلغائها، سواء كان ذلك بإرادة الفـرد أو اتمـع،   
وملزمة من اهللا تعاىل، فيثاب  م للشريعة اإلسالمية، فهي أحكام أصيلةالرتباطها بالنظام العا

أخالقية  ثابتـة   وبأا حقوق،  ١٧٠فاعلها ويعاقب منتهكها، ولذا تعترب حقوقه ضرورات
، لتوصله إلرضاء اهللا تعاىل والتزام أمره، فاختيار والديـه علـى   ١٧١وال تتبدل وال تتطور

  . وبني األسرة تكون بالتعامل باألخالق الرفيعة  أساس اخللق والدين، والعالقة بينهما
  

وتتميز حقوق الطفل بالثبات واملرونة، فثباا بثبات اإلسالم، ومرونتها ؛ ألا مبنية علـى  
العلل اليت تتغري بتغري األحوال، وتنمو بنموه، فحقوقه جنينا ختتلف عن حقوقـه رضـيعا،   

حيث تسري حنو حتقيق مقاصد الشـريعة  وحقوقه رضيعا ختتلف عن حقوقه صبيا ومراهقا، 
اإلسالمية بالوفاء حباجاته، وحفظ حقوقه حالة احلرب، وتتسم بالواقعية يف املمارسة حبيث 

  .، فحقوقه تسري بكل انسجام وتكامل مع أحكام اإلسالم١٧٢مل تغفل الواقع 
  

قه، فـإن  وتظهر ضمانة اإلسالم حلفظ حلقوق الطفل، كما يف ضمانة التربية اإلميانية حلقو
وجودها مع األحكام الشرعية يؤدي لتقوية الوازع الديين الداعي حلمايتها، فاملؤمن يعرف 
حقه وحقوق غريه فيؤديها رغبا يف نيل األجر والرضوان، مما يزيد من ضـمانتها ؛ ألـا   

  .  ١٧٣مقررة من اهللا تعاىل ، وباعتبار أن انتهاكها استهتار يف حقيقة اإلميان 
  
  
  
  

                                                
  . ٨١منشورات مجعية الدعوة ، دط ، ص : ا ، ليبي القرآن حرر اإلنسان )م١٩٩٠(الشهباين ، إبراهيم .  ١٧٠
  .٧٢، ص  ٧، بريوت ، دار الشروق ، ط خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته )١٤٠٢(قطب ، سيد .   ١٧١
  .١٥٦، ص   ٤مكتبة وهبة ، ط: ، القاهرة اخلصائص العامة لإلسالم  )م١٩٨٩(القرضاوي ، يوسف .   ١٧٢
 . ١٢٢القاهرة ، دط ، ص : ، مطبوعات األزهر  وشريعةاإلسالم عقيدة  )م١٩٥٩(شلتوت ، حممد .   ١٧٣
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ولـة اإلسـالمية بأنظمتـها التنفيذيـة والقضـائية، لتحقيـق العدالـة،        وضمانة الد
، وحينـها تطبــق العقوبـات علـى مــن    ١٧٤فرسـالتها تسـتهدف إقامــة العـدل   

، فالعقـاب مـزدوج يف الـدنيا    ١٧٥ينتهك حقه، أو يتـرك واجبـا اجتاهـه لضـعفه    
، وضــمانة الرقابــة املتبادلــة بــني اتمــع والســلطة، مــن خــالل ١٧٦واآلخــرة
ر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر، ومبراقبـة السـلطة علـى اتمـع         فريضة األم

  .١٧٧من خالل نظام احلسبة 
  

ومـا لَكُـم الَ   {: وتظهر ضمانة اجلهاد حلماية وحفظ حقوق املستضعفني، لقوله تعاىل 
انالْوِلْداء وسالنالِ وجالر نم نيفعضتسالْمو بِيلِ اللّهي سلُونَ فقَاتـا    تنبقُولُـونَ ري ينالَّذ

   نكـن لَّـدا مل لَّنعاجاً ويلو نكن لَّدا مل لَّنعاجا ولُهمِ أَهالظَّال ةيالْقَر هـذه نا منرِجأَخ
   . ١٧٩العدوان واالنتهاك من هم ختليص اجلهاد يتضمنف ١٧٨}نصرياً 

  
  

                                                
  دار         :، األسكندرية  حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة )م١٩٨٩(الغزايل ، حممد  .  ١٧٤

  .   ٣١، ص ٤الدعوة ، ط         
  .١٦٢، ص  ٤ة وهبة ، طمكتب: ، القاهرة اخلصائص العامة لإلسالم  )م١٩٨٩(القرضاوي ، يوسف  .  ١٧٥
  ،        اخلصائص الكربى حلقوق اإلنسان يف اإلسالم ودعائم الدميقراطية اإلسالمية )م١٩٩٥(الزحيلي ، و هبة  .١٧٦ 

  .  ١٢، ص ١دار املكتيب ، ط: دمشق         
  .   ٨٢لمية ، دط ، ص املكتبة الع:، املدينة املنورة  احلسبة يف اإلسالم )دت(ابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم  .١٧٧ 

  ، ٣، ج١ط دار الفكر ، :بريوت ،اجلامع ألحكام القرآن )م١٩٩٠( القرطيب ، أيب عبد اهللا حممد بن أمحد.   ١٧٨
  . ١٨٠، ص  ٧٥: سورة النساء ، من اآلية رقم          

  والسباعي،   ، ٩١، ص ٣دار الفكر، ط: ، دمشقآثار احلرب يف الفقه اإلسالمي، )م١٩٩٨(الزحيلي، وهبة،  . ١٧٩
، وحممود، عبد احلليم ٩، ص٢مكتبة الوراق ، ط: ، الرياضنظام السلم واحلرب يف اإلسالم) م١٩٩٨( مصطفى، 

العدالة اإلجتماعية يف ) م١٩٩٥(، وقطب، سيد ٦، ص٢دار املعارف، ط: ، القاهرةاجلهاد يف اإلسالم) م١٩٨٨(

، اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية) م١٩٩٦(ري ، وهيكل، حممد خ٥٩دار الشروق،دط، ص : ، بريوتاإلسالم
: ، مكة املكرمةاجلهاد يف اإلسالم مراتبه ومطالبه) م١٩٨١( ، ومجال، أمحد ٥٨٨، ص ٢دارالبيارق، ط: بريوت

  .  ٥٧دط، ص مطابع رابطة عامل اإلسالمي، 
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  ومآخذها يف القانونحقوق الطفل  حفظوضعية : املبحث الثالث 
  

صار الطفل حمور اهتمام، فمن أجله تعقد الندوات وتشرع االتفاقيات، وجاءت كثري من 
اليت تعترب القـانون  ) م١٩٨٩(االتفاقيات لتبني حقوقه، وأمهها اتفاقية حقوق الطفل عام 

  :  الدويل حلقوق الطفل ، وتتبني وضعية الطفل يف القانون الوضعي ومآخذها كما يلي
  

برزت انتهاكات حقوق الطفل يف العامل الغريب خاصة، وحلل هذه املعضلة جاءت جهـود  
املفكرين واملنظمات الدولية يف سبيل محايتها، وجاءت االتفاقيات الـيت أدت إىل زيـادة   

  .االهتمام حبقوق الطفل على أعلى املستويات ويف خمتلف الظروف وااالت 
  
ة، لرعاية مصاحل الطفل العامة فيما يتعلق بـه مـن   مبادئ عاماحتوت االتفاقيات على و

اجراءات، وبأن حتظى روحه ومنوه السليم باألولوية، وبتوفري العائلة والرعايـة البديلـة،   
وبالعمل على خلق شخصية متميزة، عن طريق تدريبه حبرية تكوين وتعبري آرائه، ومبتابعة 

  . االتفاقية، ومراقبة مدى االلتزام ا األحكام التنفيذية اليت يتم مبوجبها مراعاة أحكام 
  

، فلقد كان أول نـص  ١٨٠وجاءت كثري من االتفاقيات الدولية تنص على حقوق الطفل
جـاء  ، و١٨١)م١٩٢٤(دويل يتناول حقوق الطفل إعالن جنيف مت من عصبة األمم سنة 

الدويل ، وتناوهلا العهد )٢٥،٢٦(يف املادتني ) م١٩٨٤(إعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 
اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية يف أربع مواد، وتناوهلا العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق  

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف ثالث مواد 
  

                                                
  ،     ١، ج١دار الشروق، ط: قاهرة، الالوثائق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان) م١٤٢٣(بسيوين، حممود شريف  . ١٨٠

 .  ٧٩ص         
  .١٧٥، ص ١دار الثقافة، ط: ، عمانالوسيط يف القانون الدويل العام) م١٩٩٧(علوان، عبد الكرمي  . ١٨١
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، لتعزيز حقوقهم باحلصول على الرعايـة والتغذيـة   )م١٩٤٦( وأسست اليونسيف سنة 
وأصبح هذا اإلعالن ) م١٩٥٩(يف عام  الصحية، وجاء إقرار اإلعالن العاملي حلقوق الطفل

من أهم الوثائق الدولية اليت إقرارها يف شأن محاية حقوق الطفل، وتبنت اجلمعية العامـة  
إعالن مبادئ االجتماعية والقانونية املتعلقة حبمايته، واتفاقية دولية خاصة ) م١٩٨٦(عام 

ببقاء الطفـل ومحايتـه    ، وقد صدر إعالن عاملي يتعلق)م١٩٨٩(حبمايته واعتمدا عام 
  .مما يعين التزاما على الدول بإعطاء األولوية حلقوقه ومحايته) م١٩٩٠(ومنائه عام 

  
القانون الدويل حلقوق الطفـل اآلن، وأضـيفت بعـض    ) م١٩٨٩( وتعترب اتفاقية عام 

احلقوق واحلريات وآليات التنفيذ ووسائل احلمايـة اجلديـدة، ومـن أهـم املبـادئ      
قرا، املساواة التامة بني األطفال، وبتحقيـق مصـاحلهم العليـا وحبقهـم     العامة اليت أ

  .  ١٨٢يف احلياة، وبضرورة احترام آرائهم
  

، فمنها االستغالل يف ١٨٣وأقر القانون الدويل حقوقا حلماية الطفل يف الظروف املختلفة
 على تنظيم عمل الطفل) م١٩١٩(جمال العمل، وحرصت منظمة العمل الدولية منذ عام 

ومحايته من االستغالل، وحماولة القضاء على عمالة األطفال، ونتج عن هذا اجلهد إعـالن  
واتفاقية وبرنامج للقضاء عليها، وصدر إعالن املبادئ واحلقوق اجلوهرية للعمـل عـام   

وعليه فإن إلغاء عمل الطفل من مبادئ منظمة العمل الدولية، حيث قامت يف ) م١٩٩٨(
  .نامج الدويل للقضاء على عمالة الطفل بتأسيس الرب) م١٩٩١(عام 

  
  
  
  

                                                
 .٥٣-١٩منشأة املعارف، ص  :القاهرةمحاية الطفولة واإلمومة،  )م١٩٩١( عبد اجلواد، حممد . ١٨٢
  ماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة والوكاالت الدولية احل) ١٤٢٠(أبو الوفاء، أمحد  . ١٨٣

 .  ٥٨، ص ١ط دار النهضة،: ، القاهرةاملتخصصة        
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) م١٩٢٦( ومنها منع االجتار باألطفال، حيث أقـرت اتفاقيـة خاصـة بـالرق عـام      
، وبروتوكـول مكمـل التفاقيـة األمـم     )م ١٩٨٩( واتفاقية حقوق الطفـل عـام   

، ومحايـة األطفـال املعـاقني حيـث     )م٢٠٠٠( املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عام 
وإعـالن للمعـاقني عـام    ) م١٩٧١(عالن خـاص بـاملتخلفني عقليـا عـام     أقرت إ

  .حيث نص على محايتهم ) م١٩٨٩(، واتفاقية حقوق الطفل عام )م١٩٧٥(
  

ــة                 ــاواة يف اتفاقي ــم باملس ــات وحقه ــوارع واألقلي ــال الش ــة أطف ومحاي
يـة حقـوق   مبنع التمييز خاصة يف جمـال التعلـيم، واتفاق  ) م١٩٦٠(عام  ) اليونسكو( 

اليت أقرت هلم احلق يف التدين والتمتـع بالثقافـة اخلاصـة ـم،     ) م١٩٨٩(الطفل عام 
وممارسة شعائرهم الدينية واستخدامهم لغتهم اخلاصـة، وحبمايـة األطفـال اجلـائحني     

  ) .١١(يف االعالن العاملي حلقوق االنسان يف املادة رقم 
  

ل على رعاية ومعاملة إنسانية، كمـا يف  ومحاية األطفال أثناء احلروب، حبيث حيظى الطف
، ويف ١٨٤)م١٩٤٨(، واتفاقية محايتهم من اإلبادة عام )م١٩٨٩(اتفاقية حقوق الطفل عام 

إعالن خاص حبماية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ واملنازعـات املسـلحة عـام    
  ) .م١٩٩٠(، وما ورد يف إعالن عاملي لبقاء الطفل ومحايته ومنائه عام )م١٩٧٤(
  

، ١٨٥)م٢٠٠٤(صدر القانون عام  فقد إهتمام القانون الفلسطيين حبقوق الطفل، وعن
يتمتع الطفل بكافة احلقوق دون متييز، وباألولوية بالرعاية واإلغاثة واحلق ونص على أن 

باحلياة واألمان، وأشار إىل احلقوق األسرية والصحية واالجتماعية والثقافية والتعليميـة،  
  . بالطفل وتنشئته على االعتزاز ويته الوطنية والقومية والدينية دف االرتقاء

  
  
  

                                                
  .٥٣-١٩منشأة املعارف، ص  :القاهرةمحاية الطفولة واإلمومة،  )م١٩٩١( عبد اجلواد، حممد . ١٨٤
  . ١٤٨، موجودة يف املرفقات ص )م٢٠٠٤(طيين لعام نص املواد ذات الصلة يف قانون الطفل الفلس . ١٨٥
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القـانون  تعـديل  علـى  العمـل  املهتمـة بضـرورة   اجتماع اللجنة يف جاء ولكن 
ـ  الفلسـطيين حلقـوق األطفـال    ن القانونأب، والفلسطيين حبقوق الطفل إىل  يال يرتق

ـ  وعلى ،١٨٦ قوق الطفلحلاملستوى املطلوب  حة للتطبيـق العملـي   إجياد آليات واض
   .  الطفل الفلسطيينوحقوق ئم ليتالقانون الطفل  تعديل، وعلى للقانون

  
فمنـها أـا ال   مآخذ على حقوق الطفل يف القانون الوضـعي،  ووجد الباحث عدة 

تتمتع بأية آليات تنفيذية ملزمة حقيقية، وال بأية صفة قدسـية حتمـل علـى االلتـزام     
حتتـرم وتتخـذ وتتعهـد    :  تفيـد اإللـزام، مثـل    ا، فالنصوص حتوي عبـارات ال 

وتكفل، وتقدم وتعترف، مما جيعلها عاجزة أمام حفـظ حقـوق الطفـل يف احلـاالت     
  .العادية واحلرب، فاالتفاقيات ليست جمرد أكثر من توجيهات وتوصيات 

  
أما يف اإلسالم فاحلقوق هلا صفة اإللزام، بل وتصل اىل درجة الواجبات واحملرمـات؛ ألن  
مرجعية احلقوق هي األحكام الشرعية الربانية، فتأخذ درجة احلكم التكليفي، فمن خيالفها 
له اجلزاء يف الدنيا و اآلخرة، وحينها تنمو عند املسلم مراقبة داخلية وحماسـبة نفسـية،   
فتدعوه لإللتزام واحملافظة على حقوق الطفل؛ ألنه بذلك ميتثل ألمر اهللا تعـاىل، ويرجـو   

ف عقابه، فالوازع الديين صمام أمان، ومصدر إلزام حلفـظ حقوقـه مـن    رضوانه وخيا
 . االنتهاك، وتعترب حقوق الطفل ضرورات يف اإلسالم 

 

وتعترب حقوقه متغرية يف موادها وقابلة لإللغـاء واإلضـافة ؛ ألن مـن وضـعها هـو      
العقل البشري القاصر عن اإلملام باملستجدات املستقبلية، ففـي إعـالن جنيـف عـام     

) م١٩٥٩( وجدت مخسـة نصـوص ذات صـلة، أمـا يف إعـالن عـام       ) م١٩٤٢(
وجدت عشرة نصـوص ذات صـلة، ويف اإلعـالن العـاملي حلقـوق الطفـل عـام        

  . وجدت فيها أكثر من مخسني مادة ذات صلة حبقوق الطفل ) م١٩٨٩(
  

                                                
  تعديل توصي بتعديل قانون الطفل الفلسطيين املهتمة يف  اللجنة االستشارية: ، بعنوان فامن تقرير عن كالة و.  ١٨٦

 ).م ٢٠٠٧/ ١٠/ ٢٨( : ، بتاريخ  قانون الطفل الفلسطيين       
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اء جلقد و ،)م٢٠٠٤(عام وأما يف القانون الفلسطيين، فلقد اهتم حبقوق الطفل مؤخرا يف 
احلايل ال يرتقى إىل املستوى املطلـوب  الطفل ن قانون أب ،اجتماع اللجنة االستشاريةيف 

ئم ضرورة تعديل قانون الطفل الفلسطيين ليتالوعلى  ،١٨٧الفلسطيين  حقوق الطفل حلفظ
  .نون جياد آليات واضحة لتطبيق القاه، والعمل إلوحقوق

  
 تعاىل، ثابتة بثبوت األحكـام الشـرعية،   أما احلقوق يف اإلسالم فتعترب منحة ومنة من اهللا

وخالدة خبلود الشريعة اإلسالمية، حمفوطة من التبديل والتغيري واحلذف، مكفولة بـاحلفظ  
  .   ١٨٨)إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ(: من اهللا تعاىل، لقوله تعاىل 

  
معينة من األطفال، واكتفت باإلشارة إلـيهم،   وتبني أن االتفاقيات أغفلت حقوقا لفئات

فمنها من مل يكتمل منوه العقلي أو اجلسدي، أو كان يتيما أو لقيطا، بدون أن تأخذ بعني 
االعتبار أن هلم وضعا خاصا يتطلب عناية ورعاية مضاعفة، بينما يتميز اإلسالم بإعطـاء  

أحكام وحقوق حتفظ وتكفل هلـم  عناية خاصة لأليتام واللقطاء واملتخلفني عقليا، وجاء ب
العيش الكرمي، ورعايتهم وتربيتهم، واحملافظة على أمواهلم وحيام وكرامتهم، وحذر من 

 . انتهاك حقوقهم يف الدنيا مبحاسبة القاضي هلم، ويف اآلخرة بعاقبة خميفة 

  
ونيـة  حق الطفل قبل امليالد، واكتفت باإلشارة إىل حاجته حلماية قان وأمهلت االتفاقيات

قبل امليالد، بينما يتميز اإلسالم مبنح عناية خاصة للجنني، ويف حقه يف اإلغتـراب عنـد   
تكوين أسرته، وحقه باختيار الوالدين عند زواجهما، وحقه يف اختاذ الوالـدين للتـدابري   
الصحية قبل الزواج، وحقه يف نسب شريف، وحقه يف الفرحة بقدومه بالعقيقة وباسـم  

  . وقا مالية كاملرياث والوصيةحسن، وحفظت له حق
  

                                                
  تعديل توصي بقانون الطفل الفلسطيين  تعديلاملهتمة يف  تشاريةاللجنة االس: ، بعنوانمن تقرير عن كالة وفا.  ١٨٧

 .)م ٢٠٠٧/ ١٠/ ٢٨( : ، بتاريخ قانون الطفل الفلسطيين        
  .    ٩ :، من اآلية رقم  احلجرسورة .  ١٨٨
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وتبني إمهال االتفاقيات جلانب األخالق، حيث قررت حقوق ذات قواعد عامة مـن دون  
ضبطها وبياا، جلهل الطفل وحاجته للتربية والتالزم مع والديه حلفظه، فمنها أا أعطتـه  

فكري وطـرق  احلرية يف الفكر وطرق كسب املعلومات، بينما منحه اإلسالم احلرية يف الت
كسب املعلومات، بطريقة مضبوطة ومقيدة مبا يفيده ويناسبه، مبا ال يؤذي أخالقه وفطرته 

  .   وعقيدته الصافية، وأعطت واليته ملن حيفظه حق الرعاية 
  

وأشارت االتفاقيات ملسؤولية الوالدين بتربية أطفاهلما، بدون توضيح لألمهيـة األسـرة   
ئطها وأهدافها، بينما اإلسالم محل املسؤولية لآلباء يف ظـل  وماهية التربية وأساليبها ووسا

أسرة تتمتع بالرمحة، حتافظ على حقوقها وواجباا املتبادلة بني أفرادها، وبني ماهية التربية 
وأساليبها ووسائطها، وأهدافها الروحية والعقلية واجلسـمية واألخالقيـة واالجتماعيـة    

  . ومصاحلهم واجلهادية، مع وجوب مراعاة ظروفهم 
  

وأمهلت أيضا االتفاقيات قضية التالزم والترابط بني األم وطفلها، حيث أشارت فقط إىل 
، بينما ) ٧( ضرورة االهتمام بصحة األم قبل الوالدة، كما يف الفقرة الثانية من املادة رقم 

بـل  حرص اإلسالم على التالزم بني الوالدين وأطفاهلما، فمن تدابري صحية جيب رعيتها ق
الزواج وبعده، ومن أحكام حضانته ونفقته ورعايته عند والديه، وإثبات نسـبه هلمـا،   

 . ومبسؤوليتهما عنه بواليته، حلفظ حقوقه ومحايتها 
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  :الفصل الثالث 
  

   أشكال انتهاك حقوق الطفل الفلسطيين يف اإلسالم حالة احلرب 
  

  سطيين يف الدين املبحث األول انتهاك حق الطفل الفل .١
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 . املقصود من انتهاك حق الطفل يف الدين حالة احلرباملقدمة، و ١،١

  
جاءت أحكام الشريعة اإلسالمية، بأحكام حلفظ حق الطفل يف الدين، حلمايته وصـيانته  

  . من االحنرافات، ولربطه باإلسالم اعتقاد وعمال، وصوال بالطفل إىل احلياة السعيدة 
   

، بأنـه  واملقصود من انتهاك حـق الطفـل يف الـدين يف اإلسـالم حالـة احلـرب      
عتداء املوجه على نصيب الطفل يف الدين، والواجب حفظه يف اإلسـالم، ممـا أثـر    اال

على حياته الدينية احلالية واملستقبلية، أثنـاء القتـال والصـراع، ويف كافـة أشـكال      
  .  واالحتالل يف إطار مسؤولية العائلة والسلطة  اإليذاء؛

  

؛ نتهاك حفظ حـق الطفـل يف الـدين حالـة احلـرب     ويتضح ظهور أشكال عديدة ال
من حرمانه أداء الشعائر الدينية باألماكن املقدسة، ومـن التـدخل باملنـاهج الدينيـة،     
وحرمانه من أنشطة اجلمعيات اإلسالمية، واحلماية مـن أنشـطة اجلمعيـات الغربيـة،     

  .تنقل والسجون واإلعالم وانتهاك حفظها يف أثناء ال
  

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
 



٦٩ 
 

  ، يف أداء الشعائر الدينية باألماكن املقدسةحفظ حق الطفل يف الدينانتهاك  ٢،١

  

واتضـح انتـهاك االحـتالل حلـق الطفـل، يف      تبني حق الطفل يف الدين يف اإلسالم، 
نـة  ، يف احلـرم القدسـي يف مدي  ١٨٩الوصول إىل األماكن املقدسة ألداء الشعائر الدينية

  .١٩١، واملقام اإلبراهيمي يف مدينة اخلليل ١٩٠القدس
  

ويالحظ شدة انتهاك حـق الطفـل يف أثنـاء الوصـول إىل األمـاكن املقدسـة ألداء       
الشعائر الدينية، يف أيـام املناسـبات الدينيـة كأيـام رمضـان وذكـرى اإلسـراء        

واملسـيحية  واملعارج، واملولد النبوي ورأس السنة اهلجريـة، ويف األعيـاد اإلسـالمية،    
  .يف مدينة القدس  صداماتية، وأيام التوتر واليهودوال
  

ويالحظ تعدد العقوبات على الطفـل، أثنـاء تواجـده يف األمـاكن املقدسـة، مـن       
االعتقال وفرض الغرامة، والضرب املربح، وإطالق النـار بشـكل مباشـر، واحلجـز     

  . بالرجوع حتت الشمس وحتت املطر لفترة طويلة، وأهوا األمر العسكري 
  

احتجـاز  وظهر انتهاك حفظ حق الطفل يف الـدين حالـة احلـرب، كمـا يف حالـة      
 مـن مدينـة اخلليـل    واطفال على بـاب األسـباط، حضـر   ) ٢٠٠( شرطة االحتالل

  .أداء الشعائر الدينية يف مسجد األقصى ، مما حرمهم من ١٩٢للصالة يف املسجد

                                                
حرمان األطفال من الوصـول إىل مقدسـام اإلسـالمية    : من التقرير عن صحيفة احلياة اجلديدة، بعنوان  . ١٨٩
م، ومن ٢٠٠٨/ ٧/٥:سيحية، عن األمني العام للجبهة اإلسالمية املسيحية للدفاع عن القدس واملقدسات، بتاريخوامل

من م ، و٨/١/٢٠٠١:التقرير عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان ، يف نشرة خاصة حول اإلغالق يف غزة، بتاريخ
حقـوق   االئتالف األهلي للدفاع عـن وعن دس ، حول االنتهاكات اإلسرائيلية يف القالتقرير عن مؤسسة القدس 

  . م١٢/٢٠٠٦:الفلسطينيني يف القدس ، وعن مركز القدس للدميقراطية وحقوق االنسان، بتاريخ
  

  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢٠: (من املقابلة مع مسؤول يف اإلدارة املشرفة على املسجد األقصى يف القدس، يف تاريخ . ١٩٠
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢١: (ة املشرفة على احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل، يف تاريخمن املقابلة مع مسؤول يف اإلدار . ١٩١
    ، الصادر  ؤسسة القدسم  :إعداد،  متابعة لكل ما حيصل يف القدس،  القدس عني على عنتقرير من ال . ١٩٢

  ).م ١٩/٥/٢٠٠٥( : بتاريخ        
  



٧٠ 
 

 أثنـاء الطريـق للحـرم اإلبراهيمـي     ويتبني االنتهاك يف حالة تعرض عائلة وأطفاهلا يف
يف اخلليل، العتداء وحشي من عصابات يهودية مسـلحة، حيـث وصـفت مصـادر     

، وتظهر يف حالة حرمـان االحـتالل ألطفـال مسـيحيني،     ١٩٣طبية إصابتهم بالبالغة
  .١٩٤من التوجه ألداء الشعائر الدينية يف بيت حلم والقدس

  
فاالحتالل ال حيترم املقدسات الفلسـطينية   وحرم الطفل من حفظ حرمة مقدساته الدينية،

، ويسـمح ليهـود   ١٩٦، ويستخدم املساجد كحظائر للحيوانات١٩٥حيث ينتهك حرمتها
  . ١٩٧بإدخال اخلمور إىل باحة مسجد األقصى، مع السكر والرقص واالحتفال

   
ويالحظ منع االحتالل لكثري من األطفال من السفر، للحـج والعمـرة، ويف املشـاركة    

  .ت الدينية حلفظ القرآن الكرمي والسنة النبوية، سواء احمللية منها أو الدولية باملسابقا
  

ــبات   ــع املناس ــله م ــالمية، وتواص ــيته اإلس ــوين شخص ــن تك ــه م ــا حرم مم
ــرمي    ــرآن الك ــات الق ــوعظ وحلق ــة، ودروس ال ــدورات التربوي ــربامج وال وال

ـ       ات، ممـا  والسنة النبوية، حلثه علـى االسـتقامة، وحفظـه ومحايتـه مـن االحنراف
  .أوجد طفال يعاين من اخللل يف االلتزام الديين 

  
  
  
  

                                                
   العتداء يهودي أثناء الطريق للحرم ،  تعرض عائلة وأطفاهلا: ، بعنوان٤٨من التقرير عن صحيفة عرب  . ١٩٣

  ).  م٢٠٠٨/ ٩/٦(  :بتاريخ        
  )م٢٠٠٨/ ١٩/٥:( تنديد التجمع الوطين املسيحي ، بتاريخ: من التقرير عن صحيفة الدستور، بعنوان  . ١٩٤
  ).م١/٢٠٠٧: (االحتالل ال حيترم املقدسات، بتاريخ: من التقرير عن مركز أحباث األرض، بعنوان  . ١٩٥

 

  ).م٢٧/١٢/٢٠٠٤: (انتهاك قدسية املواقع اإلسالمية، بتاريخ: من التقرير عن مركز أحباث األرض، بعنوان  . ١٩٦
  

  ).م٢٧/٧/٢٠٠٧: (انتهاك قدسية املواقع اإلسالمية ، بتاريخ : من التقرير عن مركز أحباث األرض، بعنوان . ١٩٧
  



٧١ 
 

  ، يف التدخل السليب باملناهج الدينيةحفظ حق الطفل يف الدينانتهاك   ٣،١

  

واتضح التدخل السـليب لالحـتالل يف املنـهاج    تبني حق الطفل يف الدين يف اإلسالم، 
التارخييـة مـن النـهر إىل    ، حبذفه ما حيض على اجلهاد والرباط يف فلسطني ١٩٨الدينية 

البحر، وما ميجد الشخصيات اإلسالمية، كصـالح الـدين األيـويب، وعـز الـدين      
، ويالحـظ  ١٩٩، وما له عالقة بالتاريخ املظلم لليهود مع األنبيـاء والفلسـطينني  القسام

  .    أا من بنود االتفاقيات الداعية لتغيري املناهج التعليمية ملالئمة روح السالم 
  

معاناة التعليم الديين لألطفـال، يف املـدارس التابعـة لالحـتالل والسـلطة       ويالحظ
الفلسطينية، من نقص الرعاية والتطـوير واملشـاركة يف املسـابقات الدينيـة احملليـة،      
وتقليص حصص التعليم الديين حلصة أسـبوعية، وتكليـف معلمـني غـري مـؤهلني      

  . سية التعليمية الدينية الالزمةلتعليم املنهاج الدينية، وشح توفري الوسائل املدر
  

ـ     وزارة املعارف  منعوتبني   املدرسـية  رحالتاإلسـرائيلية أطفـال املـدارس مـن ال
ويالحظ عـدم اكتـراث املـدارس التابعـة للسـلطة      ، ٢٠٠التعليمية لألماكن املقدسة

   .يف األماكن املقدسة التعليمية  درسيةالفلسطينية بالقيام بالقيالم بالرحالت امل
  
  
  
  
  
  

                                                
  .م١٢/٢٠٠٦: سرائيلية يف القدس ، بتاريخ االنتهاكات اإل :من التقرير عن مؤسسة القدس، بعنوان.  ١٩٨

 

  .  ٣٠الرد على محلة التحريض ضد املناهج الفلسطينية ، ص : من التقرير عن وزارة التربية والتعليم، بعنوان .  ١٩٩
  

  كشف عنها   ، ؤسسة القدسم  :إعداد، متابعة لكل ما حيصل يف القدس،  القدس عني على عنتقرير من ال . ٢٠٠
  ) .م١/٦/٢٠٠٥: (الصادر بتاريخ  ،عبد املالك دهامشة العريب الكنيست عضو          

  



٧٢ 
 

فرض االحتالل دراسة مقررات يهودية تترجم بعد نشر املادة بالعربية بسنوات، مما يترتب 
عليها آثارا سيئة لنفور الطلبة من دراستها، وخاصة حينما يدرس ما له عالقـة بالتـاريخ   

، ويتضح تدين املسـتوى األكـادميي   ٢٠١والنصوص الدينية اليهودية، واإلنكار للحقائق 
، حيث جت وزارة املعارف اجراءات سلبية، كمـا يف تعـيني   ٢٠٢والتأهيلي يف املعلمني

  .  ٢٠٣معلمني غري مؤهلني، مما حرم األطفال من نوعية التعليم 
  

وتتــبني آثــار التــدخل يف املنــهاج الدينيــة، لبنائهــا العقليــة اجلاهلــة باحلقــائق 
اإلسالمية، ولزرع ثقافة املنـهزم وحـب ثقافـة التغريـب، وجتهيلـه مـن معرفـة        

ــ ــيات    املف ــة الشخص ــه دراس ــاط، وحرمان ــاد والرب ــحيحة للجه اهيم الص
، وإنكـار حقـه يف معرفـة    اإلسالمية البـارزة يف التـاريخ اإلسـالمي لفلسـطني    

  .والثقافة اإلسالمية تارخيه احلقيقي، كما يف القرآن الكرمي والسنة النبوية 
  

ليـة التعليميـة   وأدى حرمان الطفل من تأهيل الطاقم التعليمي الديين، إىل قصـور العم 
يف إيصال الفهم واحلقائق للطفل، مما سـبب صـعوبة يف الفهـم والدراسـة، فـأدى      
إلمهال ونفور الطلبة من حب ودراسة املنـاهج الدينيـة، ممـا يعـين قصـور التربيـة       

  .الدينية للطفل يف املناهج الدراسية 
  
  
  
  
  
  

                                                
    التمييز ضد أطفال، مواطنون من الدرجة الثانية :من التقرير عن منظمة هيومان رايتس ووتش ، بعنوان .  ٢٠١
  .م ٢٠٠٤: بتاريخ،  مدارس إسرائيل يف العرب        

   التمييز ضد أطفال ،  مواطنون من الدرجة الثانية:، بعنوان من التقرير عن منظمة هيومان رايتس ووتش  . ٢٠٢
  .م٢٠٠٤: بتاريخ،  يف مدارس إسرائيل العرب         

  حصول الفلسطينني يف القدس الشرقية للتعليم ،         : ، بعنوان من التقرير عن عري عميم ، مجعية إسرائيلية حقوقية . ٢٠٣
  . )م ٢٠٠٥/ ١٠: (بتاريخ ،  ٤ص         



٧٣ 
 

  اإلسالمية ، حلرمانه من أنشطة اجلمعياتحفظ حق الطفل يف الدينانتهاك  ٤،١

  

حفظ حق الطفـل الفلسـطيين يف   ، واتضح انتهاك اإلسالمتبني حق الطفل يف الدين يف 
، كما يف إغالق اجلمعيات اخلريية املهتمـة  ، حلرمانه من أنشطة اجلمعيات اإلسالميةالدين

بتعليم الطفل األمور الدينية، من تعليم القرآن والسنة النبوية والتربية اإلسـالمية، حبجـة   
  . يق اتفاقيات السالم، ومبحاربة االرهاب والتحريض للكراهية تطب
  

ـ وظهر االنتهاك كما يف إغـالق وم  ممتلكـات اجلمعيـة اخلرييـة اإلسـالمية      ةدراص
 ورعايتـهم وتربيتـهم يف   القائمتني على رعايـة األيتـام   ،٢٠٤ومجعية الشبان املسلمني

   .٢٠٥ا يتيم) ٤٠٠٠(طفال، وميكث فيها ) ٧٠٠٠(، وعددهم اخلليل
  

، واعتقال الكثري من العاملني ٢٠٦ويالحظ توقيف اجلمعيات املهتمة برعاية الطفل يف الدين
، كما يف حالة ٢٠٧فيها، وحجز الكثري من األوقاف واألموال اليت متول تعليم الدين للطفل

  .٢٠٨إغالق ومصادرة االحتالل ألربعني مؤسسة يف القدس الشرقية 
  

                                                
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢١: (من املقابلة مع مسؤول يف اجلمعية اخلريية اإلسالمية يف اخلليل، يف تاريخ.  ٢٠٤
 اجلمعية اخلريية اإلسالمية ومجعيـة تصادر وتغلق االحتالل :، بعنوان ملركز الفلسطيين لإلعالممن التقرير عن ا.  ٢٠٥

األمم املتحدة،  دعت احلملة الشعبيةلقد و، ) م٣/٢٠٠٨: (، بتاريخ املسلمني القائمتني على رعاية األطفال الشبان
  ) .م٤/٢٠٠٨: (، بتاريخ أسرة فقرية) ٥٠٠٠(وطالبا،  ايتيم )٤٠٠٠(وطفال طالبا )  ٧٠٠٠( إنقاذ علىعمل لل

 

       ممتلكات  مؤسسات ومصادرة غالقإخبصوص   ،املؤسسات غري احلكومية الفلسطينية صادر عنالبيان من ال . ٢٠٦
  ومن التقرير عن اهليئة املستقلة حلقوق  م ،٢٤/٤/٢٠٠٨: ، بتاريخية اخلريية االسالمية يف مدينة اخلليلاجلمع     
  من التقرير عن املركز الفلسطيين  و م،١٣/٧/٢٠٠٧: اإلعتداء على اجلمعيات اخلريية، يتاريخ: اإلنسان، بعنوان     
   على العمل اخلريي واإلنساين يف  احلرب: ، بعنوان ) يةحكومة هن(الوزراء  لس مكتب اإلعالمعن لإلعالم      
 .م٢٧/٨/٢٠٠٧: بتاريخ، تدخل منعطفات خطرية فلسطني     

  

  .٣٩املس باملشاعر الدينية، ص: عنوانم ، ب٢٠٠٨من التقرير عن مركز مساواة حلقوق املواطنني العرب، عام  . ٢٠٧
 

  

  ،    ) م٥/٢٠٠٤: (، بتاريخ ) ٢١(مؤسسة القدس ، العدد  من التقرير عن صحيفة نداء القدس ، الصادرة عن . ٢٠٨
  .  ٩مجعية خريية واجتماعية ، ص ) ٣٦( االحتالل يغلق يف القدس احملتلة أكثر من : بعنوان         

 



٧٤ 
 

نـع  اجلمعيـات اإلسـالمية، وذلـك يف م    انتهاك حقه يف حرمانه من أنشـطة  وظهر
االحتالل تنظيم املخيمـات الصـيفية يف املسـجد األقصـى واملـدارس الفلسـطينية،       
وتعترب املخيمات الصيفية من أكثر الوسائط الثقافية والترفيهيـة شـعبية وانتشـارا بـني     

ويف منـع االحـتالل تنظـيم الـربامج     األطفال، حيث يتدفق عليها اآلالف سـنويا،  
، لنـزع حبـها   ٢٠٩بوية الدينية،  وتنظيم الزيارات التربوية والتعبديـة للمقدسـات  التر

  .وعمارا يف األطفال، حبجة أا تابعة ملنظمات حمظورة، وتطبيق اتفاقيات السالم
   

ويف إقدام األجهزة األمنية الفلسطينية على إغالق وحىت إشعار آخر ألربع مجعيات خريية 
  .حبجة أا تابعة ملنظمات حمظورة  ، ٢١٠تم حبقوق الطفل الدينية 

  
ــداعيات ــار وت ــبني آث ــة  وت ــه يف التربي ــن حق ــطيين م ــل الفلس ــان الطف حرم

ــالق   ــراء إغ ــن ج ــة، م ــطينيةالديني ــلطة الفلس ــتالل والس ــات  االح للجمعي
ومنـع حلقـات القـرآن والسـنة النبويـة       تعليمـه اإلسـالم،  اإلسالمية، اليت تم ب

ممـا حـرم الطفـل احلصـول علـى التعلـيم        ،٢١١جدوالتربية اإلسـالمية يف املسـا  
  . الديين والعلمي على أيدي خرباء، وحرمه من ممارسة الشعائر الدينية 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ١٨: (من املقابلة مع مسؤول يف وزارة األوقاف والشؤون الدينية، يف تاريخ . ٢٠٩
  سلطة عباس تغلق أربع مجعيات خريية بالضفة الغربية،  : ، بعنوانالفلسطيين لإلعالم ملركزمن التقرير عن ا.  ٢١٠

 .م ٩/٨/٢٠٠٨: بتاريخ        
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢١: (من املقابلة مع عضو الس التشريعي الفلسطيين، يف تاريخ . ٢١١
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  ، حلرمانه احلماية من أنشطة اجلمعيات الغربيةحفظ حق الطفل يف الدينانتهاك   ٥،١

  

 وتبني انتـهاك حفـظ حقـه يف وجـود    ، اإلسالماتضح حفظ حق الطفل يف الدين يف 
، تعمـل  ٢١٢مجعيات مهتمة بالطفل، مرخصة مـن االحـتالل والسـلطة الفلسـطينية    

على إنشاء املخيمات الصيفية التربوية والترفيهيـة، وعلـى رعايـة األيتـام والفقـراء،      
  .٢١٣ويف بناء ومتويل مدارس األطفال، واإلشراف على عيادات طبية 

  
تراقب نشـاطات اجلمعيـات    ويالحظ على اجلمعيات متتعها بالدعم املايل الضخم، بينما

اخلريية، وتتعرض للمصادرة واإلغالق واملسآلة القانونية، من احلكومة األمريكية واالحتالل 
  . ٢١٤والسلطة، حبجة تطبيق قوانني مكافحة االرهاب وجتفيف منابع الكراهية 

  
 وتتبني كما يف حالة مؤسسة آرتشي اإليطالية مع احلركة العاملية للدفاع عن األطفـال يف 

خميما صيفيا لألطفال، وتنظيمها لورشات عمل ) ١١(مدينة اخلليل، حيث أقامتا أكثر من 
، وكما يف حالة قيام املؤسسـات الغربيـة   ٢١٥والدة ) ٢٢٠٠(طفال، و) ٤٤٠٠( غطت 

النشيطة يف العمل اإلجتماعي، مستغلة الوضع اإلقتصادي الصعب، كمؤسسـة عرفـان   
  .٢١٦يتيما ) ٣٥٠٠(وتوزيعها لكفالة أكثر من  الكندية، يف رعاية األطفال األيتام،

                                                
     سي العريب يف العيزرية ،يف بيت حلم ، ومجعية امللجأ اخلريي األرذوك SOSقرية األطفال : أذكر منها . ٢١٢

  .الشبان املسيحية يف جنني ومجعية        
  

  ويل وإشراف أورويب، كما يظهر  مؤسسة تم بالطفل الفلسطيين ذات مت) ١٠٠( ويالحظ وجود أكثر من  . ٢١٣
  .م١٠/٢٠٠٦:تقارير خاصة عن اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، يف تاريخ من      

 

   احلرب: ، بعنوان ) حكومة هنية(الوزراء  لس مكتب اإلعالمعن  التقرير عن املركز الفلسطيين لإلعالم من  . ٢١٤
  م، ومن التقرير عن  ٢٧/٨/٢٠٠٧: بتاريخ، على العمل اخلريي واإلنساين يف فلسطني تدخل منعطفات خطرية       

  .م١٣/٧/٢٠٠٧: على اجلمعيات اخلريية، يتاريخاإلعتداء : اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان ، بعنوان        
 

  ).م٢٦/١٠/٢٠٠٥:(بتاريخ،١٢أطفال من أجل املستقبل، ص : من التقرير عن جملة األيدي الصغرية، بعنوان . ٢١٥
  : ، بتاريخمؤسسة عرفان الكندية توزع كفالة األيتام يف بيت حلم:عن وكالة معا اإلخبارية، بعنوانمن التقرير .   ٢١٦

 ) .م٢١/١/٢٠٠٨(        
  



٧٦ 
 

، يف املخيمـات  حفظ حقـه مـن أنشـطة اجلمعيـات الغربيـة     ويظهر إمهال وتقصري 
الصيفية، ورعاية األطفال أصحاب احلاجات االجتماعية، وبنائهـا لريـاض ومـدارس    

حيث تستغل وضع الطفـل الصـغري والفقـري، بتمريـر أفكارهـا      األطفال التعليمية، 
الغربية املسمومة، حتت ضغط ظروف الفقر واحلاجـة التعليميـة والترفيهيـة،     وثقافتها

  .يف ظل املوافقة القانونية 
  

ويالحظ حجم التدخل األجنيب يف مؤسسات محاية الطفولة، من معرفة مصدر التمويـل  
واإلشراف لكثري من مؤسسات الطفل، حيث بلغ عدد املنظمات احلكومية ذات التمويل 

منظمة، وعدد املنظمات األهلية ذات التمويل األجنيب أكثر مـن  ) ٢٠(من األجنيب أكثر 
 .منظمة ) ١٠( منظمة، وعدد املنظمات اخلاصة ذات التمويل األجنيب أكثر  من ) ٦٠(
  

يف بيت حلم، حيث تستقبل ) SOS( وتتضح طبيعة اجلمعيات كما يف حالة قرية األطفال 
طفال، وتستمر متابعة الطفل منـذ  ) ١٥٠(ر من اإليتام واحلاالت االجتماعية، وفيها أكث

التحاقه حىت يستقل بنفسه بعمل أو عند تكوينه أسرة، وتتبني كما يف مجعيـة دار اليتـيم   
العريب يف اخلليل، حيث حتضن األيتام وضحايا التفكك األسري، وتقدم للطفل الرعايـة  

  . طفال ) ٣٠٠(الصحية واالجتماعية والتعليمية، وفيها أكثر من 
  

، تشـجعيها علـى سـلوك الطفـل لعـادات      اجلمعيات الغربيةويالحظ على أنشطة 
وقيم خمالفة للدين اإلسالمي، كاالختالط والتربج، وتنشـأم علـى التربيـة الغربيـة،     
وبطمسها لفكرة الوالء والـرباء واجلهـاد يف سـبيل اهللا، وبتمريـر فكـرة التعـايش       

عقدها لورشات مـع منظمـات أطفـال     السلمي مع االحتالل ونبذ املقاومة، كما يف
  .   يهودية يف داخل فلسطني وخارجها 
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  .٢١٧ ، حلرمانه احلماية أثناء التنقل بني نقاط التفتيشحفظ حق الطفل يف الدينانتهاك  ٦،١
  

وظهر انتهاك حقه يف حرمانه احلمايـة مـن    اإلسالم،تبني حفظ حق الطفل يف الدين يف 
تيش، كما يالحظ يف حاالت إهانة الرموز الدينية أمامـه،  اعتداءات اجلنود على نقاط التف

، �والصحابة الكـرام   �كما يف شق القرآن الكرمي وشتم اهللا عز وجل وشتم الرسول 
وكما يف إجباره على التعري إلهانتهم، واإلفطار يف رمضان بشرب املاء والدخان وحببسه 

   .ة على وقتهاعن اإلفطار، وحببسه ملدة مينع فيها من الوضوء والصال
   

وانتهك جدار الفصل العنصري حلق الطفل يف التنقل، والوصول للجمعيـات واملـدارس   
، حبيث ٢١٨الدينية واملقدسات، فلقد قطعه اجلدار عن حلقات العلم وأثر على انتظامه فيها 

  .   مل يتمكن الوصول إليها؛ ألا تقع يف اجلهة املقابلة من اجلدار
  

حق الطفل يف الدين أثناء نقاط التفتيش، ومكنها القوانني اليت  اللاالحتوانتهكت قوانني 
يف املسجد الشعائر الدينية التوجه ألداء عاشرة من للسنة البالكامل  قطاع غزة طفالأمتنع 

  .٢١٩يف القدس، ويف املقام اإلبراهيمي يف اخلليل  األقصى
  
  
  
  

                                                
  الفسطيينية داخل  نقطة التفتيش عبارة عن وحدة من اجليش، مرابطة على املناطق الرئيسية بني املدن والقرى   . ٢١٧

  ، والتأكد من هويام، ومعرفة وجهام، وتقوم   يدويا وإلكترونياحصون إمسنتية، مهمتها تفتيش املارة       
  . مع املواطنني املشتبهني، وإغالق النقطة يعين احلصار بأمر عسكري على البلدة باإلعتقال والتحقيق واحلجز        

  

  اجلدار يؤثر على التعليم ،   : من التقرير عن صحيفة عني على القدس ،  إصدار مؤسسة القدس ، بعنوان .  ٢١٨
  تأثري جدار الضم    : عنوان، وعن تقرير من وزارة التربية و التعليم العايل، ب)م٤/٢٠٠٦: (الصادرة بتاريخ        
  .م ٢٠٠٤: والتوسع على العملية التعليمية، الصادر بتاريخ        

 

                :، بتاريخؤسسة القدسم: إعداد ،متابعة لكل ما حيصل يف القدس، القدس عني علىمن تقرير من ال .٢١٩
  .)  م١٣/٣/٢٠٠٦ (        
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ورشـق   جلـرح والقتـل،  واتضح انتهاك املستوطنني حلقوق الطفل البدنية بالضـرب وا 
احلافالت املدارسية واليت تقـوم بالسـفر وشـد الرحـال      احلجارة وإطالق النار على

 ملسجد األقصى، ويتبني يف دراسة حالة رشـق احلجـارة علـى حافلـة أطفـال مـن      
  .أطفال  صابة مثانيةإل أدىا مممدينة شفا عمر، 

   
، ام الدراسي يف حلقات العلمحرية احلركة والوصول واالنتظانتهاك حق الطفل يف وتبني 

عقبـة أمـام حريـة    ) ٣٧٦(، لوجد أكثر من ٢٢٠فلقد عرقلت احلواجز وصوله وانتظامه
 . ٢٢٢نقطة مؤقتة ) ٥٠٠(حاجزا، و) ٦٠٠(، ويالحظ زيادا إىل ٢٢١ حركته يف الضفة

  
ويالحــظ أن اجــراءات التفتــيش تنتــهك حريــة الطفــل وخصوصــيته، حتــت 

ــي  ــائل وحش ــاب، بوس ــار واالره ــالب  اإلجب ــا الك ــود فيه ــتخدم اجلن ة يس
ــة ــامة والشــتائم البذيئ ــازات الس ــه والضــرب والغ ــة كرامت ــه لإلهان ، وتعرض

واألذى البــدين والنفســي، ممــا ترتــب عليهــا ضــغطا نفســيا، ونفــورا عــن 
ــي      ــيله العلم ــا يف حتص ــم، وتراجع ــات العل ــي يف حلق ــام الدراس االنتظ

  . ينية واإلدراكي والديين، وحرمانه من ممارسة شعائره الد
   

  

                                                
  احلصار واحلرمان من احلق يف حرية احلركة   : وق اإلنسان ،  بعنوان من التقرير عن املركز الفلسطيين حلق.  ٢٢٠

  .م ٢٠٠٤: ، بتاريخ ٣٨والتنقل، ص         
  إغالقا للطرق  ) ٤٩(حواجز عسكرية مؤقتة، و) ٧(حاجزا عسكريا دائما، و) ٥٢(مشلت العقبات أكثر من .  ٢٢١

  خندقا والعديد من) ١٢(سدة ترابية، و) ٢٠٠(ران، وجد) ٨(بوابة معدنية عسكرية، و) ٤٨(جبدران إمسنتية، و     
  قيود على حركة الفلسطنني يف       : احلواجز الفجائية، من تقرير عن مكتب منسق الشؤون اإلنسانية، بعنوان     
  )  .م٢٠٠٥/ ١١: ( الضفة الغربية ، بتاريخ      

  :    ، بعنوان )م١٩٦٧( راضي الفلسطينية احملتلة عام من التقرير عن املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف األ.  ٢٢٢
  حالةحقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية األخرى، جون دوغارد ، اجلمعية العامة ، جلنة حقوق       
  احلوجز  : ، ومن التقرير عن مركز ميزان حلقوق اإلنسان ، بعنوان ) م٢٠٠٨/ ٢١/١: ( اإلنسان ، بتاريخ      

  ) .م٢٥/٧/٢٠٠٢: (العسكرية وامتهان الكرامة اإلنسانية، بتاريخ      
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  ، حلرمانه احلماية داخل السجونحفظ حق الطفل يف الدينانتهاك  ٧،١

  

، يف منعه انتهاك حقه يف الدين داخل السجون وظهر، اإلسالمتبني حق الطفل يف الدين يف 
أداء الشعائر الدينية، وحرمانه أجهزة اإلتصال ملعرفـة املناسـبات الدينيـة ومواقيـت     

  . صالة يف األوقات احملددة، ومنعه القيام بالصالة اجلماعية ، ومنعه األذان لل٢٢٣الصالة
  

ويالحظ منع سلطات السجون األطفال من إظهـار السـرور، واإلحتفـال باألعيـاد     
والقيام باالحتفاالت يف ذكرى املولد النبوي واإلسـراء واملعـراج، ومنعهـا إدخـال     

  .٢٢٤الكتب واالت الدينية لتعليم أحكام الدين
  

الطفـل لإلهانـة واالسـتفزاز يف دينـه مـن السـجانني، بنمزيـق         وكما يتعـرض 
، والــيت تكــون �القــرآن الكــرمي، وشــتم اهللا عــز وجــل، وشــتم الرســول 

  .٢٢٥كإجراء عقايب، وإن مارس الشعائر الدينية واخلاصة اجلماعية
  

ويعاقب الطفل بعدة أشكال، فمنها اإلستهزاء والسخرية والشتائم البذيئة علـى دينـه،   
مة املالية وباحلرمان من زيارة األهل، وباحلرمان من الطعام، وبالضـرب بالعصـي   وبالغرا

اخلشبية والكهربائية، والتعرية بشكل مجاعي مع الضرب، وبالرش باملياه الباردة واحلـارة،  
  .وبالعزل يف زنازين ملدة طويلة، وإتالف ومصادرة ممتلكاته 

                                                
  تقرير حول أوضاع األطفال    : ، فرع فلسطني، بعنواناحلركة العاملية للدفاع عن األطفالمن التقرير عن .  ٢٢٣
 . م٢٠٠٦: الفلسطينيني املعتقلون سياسيا يف املعتقالت والسجون اإلسرائيلية، بتاريخ        

  

  ،  ١٠٦أطفال فلسطني قضايا وإحصاءات، ص : التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان من .  ٢٢٤
  أطفال فلسطني قضايا    : م، وعن التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان٢٠٠٥:  بتاريخ       

   .م ٢٠٠٨: ، بتاريخ٧٢وإحصاءات، ص        
  

  تقرير حول أوضاع األطفال يف السجون واملعتقالت اإلسرائيلية،  : لة وراء القضبان، بعنوانمن التقرير عن جم.  ٢٢٥
 ) . م٢٥/٤/٢٠٠٤: ( ، بتاريخ٤: العدد        
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ـ   ويعترب االنتهاك  ـ  ديـدا واضـحا، مي ل وحريتـه يف املمارسـة   س شخصـية الطف
وينتـهك حقـه بـاألمن النفسـي واألخالقـي؛ وحيرمـه مـن        الدينية واالعتقـاد،  

  .حتت اإلجبار والتهديد واالرهاب احملافظة على صلته باهللا تعاىل، 
  
  

  ، يف اإلعالم حفظ حق الطفل يف الدينانتهاك   ٨،١

  

فـل يف  حفـظ حـق الط  انتـهاك  وظهـر  ، اإلسـالم تبني حق الطفل يف الـدين يف  
  .٢٢٦يف وسائل إعالم االحتالل والسلطة  الدين

  
يالحظ وجود مساحة من السخرية بالشعائر الدينية واإلستهزاء بـاألخالق اإلسـالمية،   
وعلى نشر الثقافة والقيم الغربية، وذلك يف بثها مشاهد دينية خمالفة، كاالحننـاء للغـري   

ـ   عوذين، وإظهـار امللـتحني   واالعتراض على قضاء اهللا وقدره، ومتجيد السـحرة واملش
  .وأصحاب الزي اإلسالمي بالتخلف واللصوصية

  
، وتبـث  واملعانقـة والقـبالت  وتعرض املوسيقى والغناء واحلفالت املاجنـة والـرقص   

أفالما خالعة وتزين العنف والرعب والسلوك العـدواين واإلجـرام، ممـا أدى بالطفـل     
، ممـا لـه غايـة    ٢٢٧إلحبـاط واألرق إىل تكوين الشعور بالغضب والرغبة يف االنتقام وا

  .  األثر السليب على قيم وأخالق وسلوك الطفل اإلسالمية 
  
  
 

                                                
  الرسوم املتحركة تسلب أنظار :من التقرير عن جملة اشراقة، جملة أسرية تصدر يف مدينة أم الفحم ، بعنوان .  ٢٢٦

  ) .م٢٠٠٧/ ٧/ ١٩: ( قهم ، الصادرة بتاريخاألطفال وتسلب أخال      
  

  رائيلية على واقع الطفل  مسح أثر اإلجراءات اإلس: التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان . ٢٢٧
  .م ٢٠٠١: ، بتاريخ٢١واألسرة الفلسطينية، ص  واملرأة       
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  يف الدين، من املنظور اإلسالمي انتهاك حفظ حقوق الطفلآثار   ٩،١

  

، وعلى ٢٢٨تعليمه أركان اإلميان أقروجاء اإلسالم بأحكام يف حفظ حق الطفل يف الدين، 
ة الدينية، وعلى اإلميان بالقرآن والسنة النبوية، وتعويده منذ حلقه يف القدو �اإلميان بالنيب 

  . ٢٣٠ وليه علىتعليمه  جوبوبو، ٢٢٩تفهمه أركان اإلسالم، وتعليمه مبادئ الشريعة 
  

 طَلَب: " �اإلسالم أن التعليم الديين إلزامي وجماين لألطفال، لقول الرسول اهللا  وظهر يف
، وكان تعلم األطفال جماين يف عهد أمري املؤمنني عمـر  ٢٣١" لمٍمس كُلِّ علَى فَرِيضةٌ الْعلْمِ

  . ٢٣٢ ، مع صرف الغذاء والكساء والراتب لسد حاجام اخلاصة�اخلطاب 
  

ويف املقابل حيرم الطفـل الفلسـطيين مـن التعلـيم اإللزامـي واـاين، وكمـا أن        
يـة حكوميـة،   الطفل الفقري واليتـيم ال جيـد الفرصـة يف التعلـيم، وال يتلقـى عنا     

ممـا بـىن عقليـة    وينتهك حقـه بالتـدخل السـليب يف منـاهج التعلـيم الـديين،       
جاهلة باحلقائق الدينيـة، ويف معرفـة اجلهـاد وقيمـة املقدسـات، وحرمانـه مـن        

  .تأهيل طاقمه التعليمي مما سبب صعوبة يف االستيعاب
  
   

                                                
  ي  عل: ، حتقيق وتعليق رفة معاين ألفاظ املنهاجمغين احملتاج إىل مع )م٢٠٠٠(الشربيين، حممد اخلطيب  . ٢٢٨

 . ٢٠٠، كتاب النفقات ، ص  ٥، ج دار الكتب العلمية، دط: معوض وعادل عبد املوجود ، بريوت         
                        ،١، ج ٣٨دار السالم ، ط :، مصر  تربية األوالد يف اإلسالم )م٢٠٠٢(علوان ، عبد اهللا ناصح .  ٢٢٩

  .  ١٧٧ص          
  علي معوض وعادل عبد    : ، حتقيق وتعليق  روضة الطالبني) م٢٠٠٣(النووي ، أيب زكريا حيىي بن شرف .  ٢٣٠

 .  ٤٢٦، ص  ٧دار عامل الكتب ، كتاب السري يف بيان فروض الكفاية ، دط ، ج : املوجود ، بريوت        
  صاحل آل: ، بإشراف ومراجعة  سنن ابن ماجة )م١٩٩٩(ابن ماجة ، أيب عبد اهللا حممد بن يزيد الربعي .  ٢٣١

  . ٣٤، ص  ٢٢٤: ، باب فضل العلماء واحلث على العلم ، حديث رقم ١دار السالم ، ط: الشيخ ، الرياض       
  مؤسسة  : ، بريوتكنز العمال يف سنن األقوال واألفعال) م١٩٧٩(اهلندي ، عالء الدين علي املتقي .  ٢٣٢

 . ٩٢٤، ص٣ط ، جد الرسالة،        
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ية، ولـذا اهـتم   وتبني أن اإلسالم أقر حفظ حق الطفل يف التنشئة الفكريـة اإلسـالم  
  .  ٢٣٣ومآثر األجماد  �السلف بتلقني أطفاهلم القرآن الكرمي ومغازي الرسول 

  
ويف املقابل ينتهك حفظ حقه يف التنشئة الفكريـة اإلسـالمية، يف التـدخل السـليب يف     

والتوعويـة الـين تقـدمها اجلمعيـات      تعليمةاملناهج الدينية، وحرمانه من اخلدمات ال
على جهالة يف أمور دينه وفكـره، ومـن حرمانـه احلمايـة مـن       مما جعله، اإلسالمية

تشجيعها للثقافة والقيم الغربيـة، كـالتربج واإلخـتالط،    أنشطة اجلمعيات الغربية يف 
   .يعين ديد واضح حلقه يف األمن الديين وإمهال الوالء والرباء واجلهاد،  مما 

 

يف الـدين، وانتـهاكها يعـين     وقد اعترب اإلسالم احلرية واألمن قوام حفظ حق الطفـل 
املسجد، مـن تكـوين شخصـيته اإلسـالمية      أداء الشعائر الدينية يفمن دور حرمانه 

  . وتعليمه وحثه على االستقامة، وحفظه وحراسته من االحنرافات
  

منعـه مـن   تربيية الدينية جلعله صاحلا يف اتمـع، يف  انتهاك حفظ حقه يف الوكما يف 
ممـا  حتـت اإلجبـار،    والتربية اإلسـالمية يف سـجون االحـتالل   أداء الشعائر الدينية 

  . حرمه من حقه يف األمن الديين والنفسي باحملافظة على صلته بالدين اإلسالمي 
  

انتهاك حفظ حقه يف احلرية واألمن، حتت اإلجبار واإليذاء واالرهاب، مما ترتـب  واتضح 
انتهاك حفظ ويف الدراسي الديين، على الطفل ضغطا نفسيا، ونفورا وحرمانا عن االنتظام 

فقد  يف وسائل اإلعالم، ويالحظ شرعيتها القانونية يف االحتالل والسلطة الفلسطينية،حقه 
للشرورِ الْمشتملَة على وصف الْجمالِ والْفُجورِ ومعـاقَرة   الْمهيجةالْأَغَانِي  اإلسالم محر

مما ترتب عليها متجيد القيم املنحرفة، مما هدد حقه  ،٢٣٤ الهي الْمحرمةسائر الْم، والْخمورِ
  .يف األمن النظري والعملي لدينه 

                                                
  .٢٢٣ص  ١ج،  ٣٨دار السالم ، ط :، مصر  تربية األوالد يف اإلسالم )م٢٠٠٢(علوان ، عبد اهللا ناصح  . ٢٣٣

  
 

     ،  نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار )١٩٧٣( الشوكاين، حممد بن علي بن حممد .٢٣٤
   . ٣٣٧، ص ٦ج دط،  دار اجليل،: بريوت        



٨٣ 
 

وتبني تعدد أشكال انتهاك حفظ حق الطفل يف الدين، من انتهاك حقه بـأداء الشـعائر   
نـه مـن   الدينية يف األماكن املقدسة، ويف التدخل السليب يف مناهج التعليم الديين، وحرما

اخلدمات التعليمة للجمعيات اإلسالمية، وحرمانه احلماية من أنشطة اجلمعيات الغربيـة،  
  .ومن اعتداءات نقاط التفتيش والسجون ووسائل اإلعالم 

  
ويالحــظ أن االنتــهاكات ألقــت آثــارا ســيئة علــى حفــظ حــق الطفــل يف 

يمـه  الدين، خالفـت فيهـا أهـداف اإلسـالم، يف منحـه احلريـة الدينيـة، وتعل       
  .أحكام الديين نظريا وعمليا، وحفظه من االعتداءات على دينه وفكره 

  

وأدت االنتهاكات إىل تداعيات سيئة على الطفـل، وحرمانـه األمـن علـى حياتـه      
الشخصية، وحرمانه حريته الدينية يف التعليم واملمارسة، وحرمانه مـن التمتـع حبفـظ    

 .املتكاملة حقه يف الدين، وعرقلت بناء شخصيته اإلسالمية 
   

ولقد نبهت الشـريعة اإلسـالمية مـن خطـر انتـهاك حفـظ حقـه يف الـدين،         
، اإلسـاءة  غايـة  إليـه  أسـاء  فقـد ، سـدى  وتركـه  ينفعـه  مـا ه تعليم أمهل فمن

 وتـرك  ،وإمهـاهلم  تـركهم  قبـل  مـن  فسـادهم  جـاء  طفالاأل أكثروأكدت أن 
  . ٢٣٥ وسننه الدين فرائض تعليمهم

  
  
  
  
  
  

                                                
  املكتبة   : ، مصر  حتفة املودود بأحكام املولود) دت(ابن القيم ، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي .  ٢٣٥

  .١٥٤التوقيفية ، ص          
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  اخلالصة ١٠،١

  

أحكام اإلسالم أقرت حفظ حق الطفل يف الدين، وحرسته مبنحه احلـق بـأداء    تبني أن
الشعائر الدينية، ويف التعليم مبناهج دينية مناسبة، ومتتعه بكل األنشطة اهلادفة حلفظه حقوقه 

يف إطـار  الدينية، ومحايته من األنشطة اليت حترف قيمه، وحقه بالتمتع باألمن واحلريـة،  
  .طفل إىل الشخصية اإلسالمية السعيدة ، ليصل بالاملسؤولية

  
وظهر تعدد جماالت االنتهاكات حفظ حق الطفل يف الدين، كما يف منعه من احلريـة يف  
أداء الشعائر الدينية، والتدخل يف مناهج التعليم الديين، وحرمانه من األنشـطة الدينيـة   

  . للجمعيات اإلسالمية، وحرمانه احلماية من أنشطة اجلمعيات الغربية
  

وتركت االنتهاكات آثارا سيئة على الطفل، خالفت فيها أحكام الشريعة اإلسـالمية، يف  
إقرار حفظ حق الطفل يف الدين، وذلك يف منحه احلرية والكرامة، وبتعليمـه األحكـام   

  .الدينية النظرية والتطبيقية، وبالعمل على حفظه من االحنرافات الدينية والفكرية 
  

ت إىل آثار سلبية على حفظ حق الطفل يف الدين، كما يف فقدانـه  وقد أوصلت االنتهاكا
ألمن حياته وسالمته الشخصية، وفقدانه حلريته الدينية يف التعليم النظري والعمليـة، ممـا   

 .حرمه من حفظ حقه يف الدين، وأعاقت بناء شخصيته اإلسالمية املتكاملة 
  

فـظ حـق الطفـل يف الـدين،     وتبني أن الشريعة اإلسالمية نبهت من خطر انتهاك ح
 تعلـيمهم  وتـرك ، وإمهـاهلم  اآلبـاء تـرك   قبـل  من فسادهم جاء األوالد أكثروأن 

  .  بأنفسهم ينتفعوا فلم صغارا فأضاعوهم، وسننه الدين فرائض
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    يف النفسانتهاك حق الطفل الفلسطيين  :املبحث الثاين .  ٢
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  يف النفس حالة احلرب من انتهاك حق الطفل املقصوداملقدمة، و ١،٢ 

  

جاءت أحكام اإلسالم حلفظ حق الطفل يف النفس، وقـررت وسـائل حلمايـة حقـه     
  .   املالئم املستوى املعيشي و الصحيةعلى الرعاية  احلصولو احلريةويف احلياة 

  
بأنـه   ،واملقصود من انتهاك حق الطفـل يف الـنفس يف اإلسـالم حالـة احلـرب     

املوجه على نصيب الطفل يف الـنفس، والواجـب حفظـه يف اإلسـالم، ممـا       عتداءاال
أثر على حياته الدينية احلالية واملستقبلية أثناء القتـال والصـراع، ويف كافـة أشـكال     

  .  يف إطار مسؤولية العائلة والسلطة واالحتالل  اإليذاء؛
    

الـنفس حالـة   نتهاك حفظ حق الطفل الفلسـطيين يف  واتضح ظهور أشكال عديدة ال
 الصـحية الرعايـة  ، ومنعـه مـن تلقـي    احلريةو حقوقه يف احلياة ؛ من حرمانهاحلرب

  .احلصول على مستوى معيشي مالئمو
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  يف احلياةالفلسطيين حق الطفل حفظ انتهاك  ٢،٢

  

وقـد تـبني تعـرض حفـظ      الشريعة اإلسالمية،يف  يف احلياةاتضح حفظ حق الطفل 
  .   يف احلياة النتهاكات عديدة حق  الطفل الفلسطيين

 

ممارسـته   يف احلياة، كما يف حالة القتل واجلرح حني الطفل الفلسطيين حق انتهاكويتبني 
حلياته اليومية، يف البيت والطريق للمدرسة أو للمسجد، وأثناء اللعب جبوار املنزل، ووقت 

    .مشاركته أقاربه العمل يف البستان، وحني طريقه لتلقي العالج
   

كمـا يف القتـل أثنـاء    ولقد تعددت وسائل انتهاك حفظ حـق الطفـل يف احليـاة،    
واسـتخدام  العمليات العسكرية باألعرية الناريـة والقـذائف والـدهس والضـرب،     

   .٢٣٦الضروري  واحلرمان من العالج سامة،ال اتالغاز
  

مع أصـدقاء   انتهاك حفظ حق الطفل يف احلياة أثناء اللعب، كما يف حالة املقابلة ويتضح
كنا نلعب سويا يف احلي، ومسعنا اطالق نار اجتاهنا، : الطفل الشهيد إبراهيم، حيث قالوا

وحينها أصيب إبراهيم فحملناه وتوجهنا إىل دار قريبة، وقدمت سيارة اإلسعاف متأخرة،        
   . ٢٣٧واستشهد يف اليوم التايل لتأخري اجليش وصول اإلسعاف لنقله للمستشفى 

  
طبيـة  ، فقد أفادت مصادر اخلليليف محد السكايف أالطفل االنتهاك يف دراسة حالة  ويتبني

، ويف دراسة حالـة  ٢٣٨تنهش جسدهوتركت الكالب بطريقة وحشية  أثناء اللعب قتله نأ
   .٢٣٩قتل ثالثة أطفال من عائلة أبو غزالة يف غزة أثناء لعبهم يف احلقل

                                                
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢١: (من املقابلة مع عضو الس التشريعي الفلسطيين، يف تاريخ.  ٢٣٦
  . م٣/١١/٢٠٠٨ :بتاريخ ،يف خميم بالطة هيم سناجرة،من املقابلة مع أصدقاء الطفل الشهيد إبرا.  ٢٣٧
  .م٤/٧/٢٠٠٧:من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بتاريخ .  ٢٣٨
        األطفال الفلسطينيون يف مالعبهم هدف: بعنوان من التقرير عن صحيفة نيويورك تاميز األمريكية ،  . ٢٣٩

  . م٢٠٠٧\٩\٢٦: ، بتاريخ ١٩٤٨ومن التقرير عن صحيفة عرب  لإلسرائيليني        
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أمطار ت عمليات سفر، حيث ألعسكريةالعمليات اانتهاك حفظ حق الطفل أثناء  ويتضح
الشـهداء واجلرحـى   كبرية من  عدادوقوع أعن ) م٢٠٠٦ ( عام الصيف وغيوم اخلريف

نائـب   وصرح حينهاسكنية، يف املناطق الفيها األسلحة التدمريية  طفال، واستخدمتاأل
وحذر ، فالدنيني األطيعبثون مبستقبل املرؤية كيف األمني العام لألمم املتحدة، بأنه راعنا 

   .٢٤٠ زمة انسانيةث أمن حدوستعاين  غزةأن  من
  
مـع عائلتـها    أثناء تواجدها ،حالة هدى غاليةيف دراسة الطفلة  يتبني انتهاك حفظ حقهو

على شاطئ البحر يف غزة، وفيها قتل إخواا األطفال اخلمسة، وجرح مخسـة آخـرون   
عد خروجه من الصالة، حيث يف دراسة حالة الطفل أمحد القوامسي، ب، و٢٤١جبراح خطرية

  . ٢٤٢أفاد شهود العيان بأن اجلندي أطلق النار على رأسه حينما كان حتت سيطرته التامة 
  

انتهاك حفظ حق الطفل يف احلياة بتلقي العـالج، يف منـع اجلـيش للحوامـل     ويظهر 
، ٢٤٣الوصول للمستشفيات للوالدة، مما رفع نسبة الـوالدة البيتيـة ونسـبة الوفيـات    

 دراسة حالة ناصر عبد وزوجته فاطمـة، ممـا أدى لوالدـا علـى احلـاجز      ويتبني يف
، وكمـا يف دراسـة حالـة الطفلـة آالء محـدان، ملنعهـا        ٢٤٤ووفاته يف اليوم التايل 

، وكما يف حالـة عائلـة إشـتية، حيـث فقـدت      ٢٤٥الوصول للمستشفى يف نابلس
  . ٢٤٦طفلتها لتأخري اجليش اإلسعاف 

                                                
                          .م٢٨/٦/٢٠٠٦ :إسرائيل تكثف الضربات اجلوية، بتاريخ : صحيفة الفاينانشال تاميز، بعنوانمن التقرير عن  . ٢٤٠
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ١٩(: بتاريخ، مع الطفلة هدى غالية من املقابلة   .٢٤١
  :      بلة مع شهود العيان، حول حالة قتل الطفل أمحد القوامسي، يف منطقة الشاللة يف اخلليل، بتاريخ من املقا  . ٢٤٢

 .م ١٢/٢٠٠٠/ ٨         
  ارتفاع نسبة الوالدة البيتية، نتيجة منع اجليش للحوامل من  : بعنوان من التقرير عن جريدة األيام الفلسطينية، .   ٢٤٣

 .م ٢٠٠٢/  ٧/  ١٩: ، الصادرة بتاريخ فياتالوصول إىل املستش        
  .م ٢٠٠٢/  ٧/ ١٩ :بتاريخالوالدة على احلواجز، : التقرير عن صحيفة األيام الفلسطينية، بعنوانمن .  ٢٤٤
 .م٢٠٠٠/ ١٠/ ١٤ :من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بتاريخ  . ٢٤٥
  .م٢٠٠٢/ ٤/ ١٧:ثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بتاريخ من التقرير عن وحدة التو . ٢٤٦



٨٩ 
 

يف  األجنة تقتل  ذات تأثري سامألسلحة  االحتالل ماستخدا الطبية الدراساتولقد أثبتت 
قدرت لقد و، ٢٤٧سماجلتصيب اجلنني بتشوهات وظيفية يف خمتلف أعضاء األم، وأحشاء 

  . ٢٤٨ شهريا حالة )٦٠(حوايل  متوسط عدد حاالت اإلجهاضأن  مصادر طبية
  

ـ     انتهاكويتضح  ة حالـة  العصابات اليهودية حلفظ حـق الطفـل يف احليـاة، يف دراس
إطالق  النار اجتاه سيارة عائلـة طميـزي، فـأدى الستشـهاد الوالـدين واألطفـال       

  .٢٤٩الثالثة، والعثور على طفلة حتت جثث الشهداء يف حالة حرجة 
  

وينكشف انتهاك حقه كما يف دراسة حالة إعالن منظمة هعولليم مسؤوليتها عن تفجـري  
دراسة حالة القبض على مستوطنني  مدارس، مما أدى إلصابات خطرية بني األطفال، ويف

  . ٢٥٠حاولوا تفجري مدرسة يف القدس، بوضع سيارة مفخخة لتفجريها باألطفال 
  

طفـال، منـهم   ) ١٠٠٠( وتبني أن عدد الشهداء منذ بدايـة اإلنتفاضـة أكثـر مـن     
طفـال يف غـزة، وثالثـة أطفـال     ) ٦٠٠( طفال يف الضفة الغربية، و) ٤٠٠( حوايل 

، ويالحـظ أن معظـم الشـهداء األطفـال مت     ٢٥١) م١٩٤٨( عام  يف األراضي احملتلة
قتلهم بإطالق النار على ناحية الرأس والرقبة والصدر، مما يفصح عـن مـدى انتـهاك    

  . حفظ حق الطفل الفلسطيين يف احلياة 
  

                                                
    : تأثري الغاز على احلوامل يف اإلنتفاضة األوىل، بتاريخ: من التقرير عن جريدة النهار، بعنوان .  ٢٤٧
  .   م٢٥/٦/١٩٨٩         

  . م١٠/٩/١٩٩٠: تاريخب ،اإلجهاض بفعل الغازات:بعنوان ،مكتب اخلدمات الصحافيةمن التقرير عن .  ٢٤٨
 .م٢٠٠١/ ٧/ ١٩: من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بتاريخ  . ٢٤٩
     :     ارهاب املستوطنون ألطفال املدارس العربية، بتاريخ : جريدة هآرتس االسرائيلية، بعنوانمن التقرير عن .  ٢٥٠

 . م  ٢٠٠٢/ ٥/ ١٢         
    أطفال فلسطني قضايا وإحصاءات، : تقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوانمن ال . ٢٥١
  . م٢٠٠٨ :بتاريخ،  ٦٩ص           

         



٩٠ 
 

  انتهاك حفظ حق الطفل الفلسطيين يف احلرية   ٣،٢

  
، وقـد ظهـر تعـرض    ةالشـريعة اإلسـالمي  يف  يف احلريـة تبني حفظ حق الطفـل  

  .  حفظ حق  الطفل الفلسطيين يف احلرية النتهاكات عديدة 
  

حـوايل  سجون اليف عدد األطفال حيث بلغ  يتضح انتهاك حفظ حق  الطفل يف احلرية،و
 قد بلـغ   طفال) ٤٥٠(وأكثر من ، ٢٥٢طفال )  ٧٠٠٠(أكثر من  واعتقال، طفال )٣٢٤(

اإليذاء البـدين والنفسـي،   من ، ٢٥٤بة وتعرض ألشكال متنوعة من العقو، ٢٥٣السجن يف
، كميـة النوعيـة و واإلجبار على تناول أطعمة سـيئة ال ، وسوء خدمات الغرف السيئة

 وأداء الشـعائر الدينيـة،   واحلرمان من زيارة واإلتصال األهل، واملنع من الرعاية الطبية،
   .  ٢٥٥، ومصادره أمواله وبفرض الغراماتواحلرمان من التعليم

  
احلرية، كما يف اختطافـه مـن البيـت     وسائل انتهاك حفظ حق الطفل ويالحظ تعدد

ليال، أو أثناء مغادرته للمدرسة وعنـد تنقلـه بـني احلـواجز، أو حـني العمليـات       
  .العسكرية الختاذه درعا بشريا أو لتجنيده للعمل معهم 

  
ظروفـه يف السـجن، حيـث     يف احلرية، مـن خـالل   انتهاك حفظ حق الطفلويتبني 
، وال ساسـية حتياجـات الصـحية األ  وال تلـيب اإل  ،سيئةة ومكتظ يف زنزانة قالهيتم اعت

 سـوء التهويـه  لسـيئة  الرائحـة  ال ذات الفرشات والبطانيات الرقيقةسوى  يتوفر فيها

                                                
 .م ٢٠٠٧/ ١/١: األطفال األسرى ، بتاريخ: من التقرير عن احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بعنوان . ٢٥٢
  .م١/١٠/٢٠٠٧:بتاريخ األسرى األطفال، : بعنوان، الوطين الفلسطيينمركز املعلومات من التقرير عن  . ٢٥٣
  ،  ١٠٦أطفال فلسطني قضايا وإحصاءات، ص : من التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان . ٢٥٤

   أطفال فلسطني قضايا : م، وعن التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان٢٠٠٥: بتاريخ       
  .م ٢٠٠٨: ، بتاريخ٧١وإحصاءات، ص        

  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢٠: (من املقابلة مع مسؤول يف وزارة األسرى، يف تاريخ.  ٢٥٥



٩١ 
 

ال كمـا   ،وقتـه  حتوي ما تسـاعده علـى قضـاء   ال ، والشمس وحجب اهلواء وضوء
  . العامل اخلارجي مع أي وسيلة إتصال يوجد

  
بعـد  طعـام  ال كـثرية يقـدم   حاالتويف  كمية،النوعية وال سيء ن طعام الطفلوتبني أ

ال توجـد  ، وو الطعـام أال توجد وسـيلة لتسـخني امليـاه    ء صالحيته، وموعد انتها
ين، وال يتم توفري مواد التنظيف الالزمـة، ومينـع احلـراس الـتخلص     زازنالمحامات يف 

  .درية معدية جلدية وص مراضألالفوري من النفايات، مما تؤدي 
  

يف مقابلـة الطفـل احملـرر،    يف السـجن،  ويظهر انتهاك حفظ حقه البدين والنفسـي  
وديده مرات، ومكث أكثر مـن عشـرة أيـام يف العـزل      هبضربحيث قام احملققون 

، وأحضـروا والدتـه   زنزانـة حتـت األرض  أيام يف  ثالثةة، وسجن اجللماإلنفرادي يف 
  .٢٥٦بالتهم   عترفيه، وحتت اإليذاء واإلكراه اوتعذيبها أمامه للضغط عل لضرا

  
مقابلـة الطفـل   يف دراسـة  على احلـواجز العسـكرية،   وينكشف انتهاك حفظ حقه 

ـ  اليف  وهوضـع ه، ووضـرب ه بشتم على احلاجز نوداجل قامحيث ، احملرر  وهسـيارة ونقل
  .٢٥٧تهم هامجمب وهموأ ، ويف الطريق تعرض لإليذاء البدين والنفسيستوطنةإىل امل

  
يف دراسـة حالـة   حفظ حق الطفل األسري يف احلضـانة مـع والديـه،     ويتبني انتهاك

يف  انـب والدتـه ثـالث سـنوات    جب ، وأمضـى ، حيث ولد يف السـجن نور الطفل
أن يسـكن مـع    لن يكـون بوسـعه  ، والسجن، وأطلق سراحه وحرم من حضانة أمه

  . ٢٥٨ة سنوات بعد قضاء مدة حمكوميتها البالغة مخس والدته إال
  
  

                                                
 . م ٦/٥/٢٠٠٨ :بيت العائلة يف اخلليل ، بتاريخ يفمن خالل املقابلة مع الطفل احملرر،  . ٢٥٦
 . م٥/٥/٢٠٠٨ :ل ، بتاريخبيت العائلة يف اخللي يف من خالل املقابلة مع الطفل احملرر،.  ٢٥٧
  . م١٢/٤/٢٠٠٤:أصغر أسريين فلسطينيني يف السجون، بتاريخ: من التقرير عن اجلزيرة نت، بعنوان  .٢٥٨



٩٢ 
 

  الصحية  انتهاك حفظ حق الطفل الفلسطيين يف الرعاية  ٤،٢

  

، وقد تبني تعرض حفظ الشريعة اإلسالميةيف الصحية يف الرعاية اتضح حفظ حق الطفل 
  .    النتهاكات متنوعة  الصحيةالرعاية حق  الطفل الفلسطيين يف 

  

حية، من فـرض  الصالرعاية الفلسطيين يف  ويالحظ تعدد وسائل انتهاك حفظ حق الطفل
، واإلعتداء علـى  ٢٥٩اإلغالق على التجمعات السكانية، واملنع من الوصول للمستشفيات

الطواقم الطبية ومنعها من الوصول للمرضى األطفال، وسـوء تعامـل وزارة الصـحة    
الفلسطينية يف حفظ حق الطفل بالرعاية الصحية وبإغالقها املرافق الطبيـة يف احلـاالت   

يف جمـال   الفلسطينية وسجن األطباء، وبإمهال دور وسائل اإلعالم الطارئة وتسريح وطرد
  .الوقاية واإلرشاد الصحي لألطفال 

  
ويظهر انتهاك حفظ حق الطفل يف الرعاية الصـحية، يف دراسـة حالـة منـع اجلنـود      
فاطمة وزوجها من اجتياز احلاجز للوالدة، مما أدى لوالدـا علـى احلـاجز، ووفـاة     

يف دراسة حالة الطفل معـز، لتعرضـه إلطـالق نـار     و، ٢٦٠ية الطبيةاملولود لعدم الرعا
  . ٢٦١ومنعه  املرور والوصول للمستشفى يف طريق تلقي العالج يف رام اهللا 

  
يف دراسـة حالـة    الصحية،الرعاية وينكشف انتهاك جدار الفصل حلفظ حق الطفل يف 

على اخلـدمات  مواطنا ) ٤٠٠٠٠(سكان قرية أبو ديس والعيزرية، حيث حرم أكثر من 
   . ٢٦٢ الطبية اليت توفرها املستشفيات يف شرقي القدس ومع عدم توفر البديل

                                                
  من املقابلة مع النائب يف مركز امليزان حلقوق اإلنسان، ومع النائب يف املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،يف  . ٢٥٩

  ).م١٢/٢٠٠٩/ ١٩: (تاريخ       
  .م ٢٠٠٢/  ٧/ ١٩ :بتاريخوالدة على احلاجز ، : التقرير عن صحيفة األيام الفلسطينية، بعنوانن م  .٢٦٠
  .م  ٧/٢٠٠٥ /١٥ :من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال ، بتاريخ  . ٢٦١
  انتهاكات حقوق        : نسون، بعنوان من التقرير عن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ماري روب . ٢٦٢

  .م ٢٠٠٢/ ٤/ ١٩: األطفال،  بتاربخ       



٩٣ 
 

ومن دراسة تقارير صندوق األمم املتحدة للطفولة، يتبني أن ثلثي األطفال مل حيصلوا على 
، ويف بيان وزارة الصحة الفلسطينية رفض سياسـة  ٢٦٣اللقاح للحماية من مرض احلصبة 

  . ٢٦٤بإغالق احلدود أمام األطفال املرضى االحتالل يف العقاب،
  
متكـني  صدرت عدة بيانات ملنظمات حقوقيـة إسـرائيلية، دعـت االحـتالل إىل     و

 وحـذرت ، األدويـة  دخـال إلفتح املعابر الربيـة  ، وبضرورة العالجمن تلقي  األطفال
   .٢٦٥نتيجة اإلغالقات الصحي لألطفال من تفاقم الوضع

  
آثـارا   ، قد تركتالصحيةالرعاية الفلسطيين يف  فلانتهاكات حفظ حق الطويالحظ أن 

وارتفاع نسـبة  ، من ارتفاع نسبة اإلعاقة اجلسدية، على حفظ حق الطفل يف النفس سيئة
ومن أمراض قصر القامة ونقص الوزن واهلزال املـزمن،   ،٢٦٦الوالدة البيتية ونسبة الوفيات

، ومن سوء الرعاية الطبيـة،  ٢٦٧وفقر الدم وتأخر النمو ونقص حاد يف الفيتامني والربوتني
  .ومنعه السفر للخارج للعالج  ،٢٦٨ فعالجه صعب يف ظل احلصار وشح األدوية

  
بالصـدمة العصـبية،    تهإلصـاب  ت االنتـهاكات أدوأمـراض نفسـية   ومن ظهـور  

ـ    وعـدم التركيـز يف الدراسـة     بواضطرابات نفسية ومن مظاهرهـا القلـق واخلوف

                                                
  . )م٢٠٠٤(:من التقرير عن الصندوق األمم املتحدة لألطفال، نشرة املاحنني يف األراضي احملتلة، بتاريخ.  ٢٦٣
  . )م ٢٠٠٧/ ١/٧ ٠:(وزارة الصحة ترفض سياسة العقاب ، بتاريخ: من بيان عن وزارة الصحة، بعنوان .  ٢٦٤
   ضرورة : بعنوان من التقرير عن اجلزيرة نت، من املقابلة مع ساريت، املتحدثة عن منظمة بتسليم اإلسرائيلية، . ٢٦٥

 ) .م٢٠/٦/٢٠٠٧:(بتاريخ متكني األطفال من تلقي العالج        
  تية، نتيجة منع اجليش للحوامل من  ارتفاع نسبة الوالدة البي: بعنوان من التقرير عن جريدة األيام الفلسطينية، .  ٢٦٦

 . )م٢٠٠٢/  ٧/  ١٩(: ، الصادرة بتاريخ الوصول إىل املستشفيات        
  : من املقابلة مع مسؤول يف وزارة الشؤون االجتماعية، ومع مسؤول يف وزارة الصحة، يف تاريخ . ٢٦٧

  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢٠(      
  ، يف )UNRWA( ع مسؤول يف وكالة غوث وتشغيل الالجئني من املقابلة مع مسؤول يف وزارة الصحة، وم.  ٢٦٨

  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢٠: (تاريخ       



٩٤ 
 

 ،٢٦٩والتـوتر واالكتئـاب   ،والثقـة باحلمايـة   وضعف الذاكرة واألرق وفقدان الشهية
  . ٢٧٠رؤية الكوابيسووتبول الليلي الالإرادي  اضطرابات هضمية وحدوث

  
  انتهاك حفظ حق الطفل الفلسطيين يف املستوى املعيشي الكرمي   ٥،٢

  

، وقد الشريعة اإلسالميةيف  مستوى معيشي كرمييف احلصول على اتضح حفظ حق الطفل 
  .    النتهاكات متنوعة  املستوى املعيشي الكرمي الطفل الفلسطيين يف تبني تعرض حفظ حق 

   

الفلسـطيين يف املسـتوى املعيشـي     ويالحظ تعدد وسائل انتهاك حفظ حـق الطفـل  
الكرمي، كما يف حرمانه من املنزل املالئم للسكن، واحلصـول علـى الغـذاء املتـوازن     

املسـاعدات اخلرييـة، يف ظـل    واملياه الصاحلة للشرب واالستعمال، واحلصول علـى  
حيث تشري التقارير إىل أن مثـاين عـائالت مـن كـل عشـر       ارتفاع معدالت الفقر،

وارتفاع نسبة البطالـة يف غـزة إىل أكثـر مـن       ،٢٧١عائالت تعيش حتت خط الفقر
  . ٢٧٣، وازدياد نسبة املعتمدين على املساعدات اإلنسانية ٢٧٢%) ٨٠(
  

، من أسباب ٢٧٤ زل املالئم، لذرائع احتاللية متعددةيف املن انتهاك حفظ حق الطفل ويظهر
إدارية وتوسعية وإلنشاء طرق التفافية، ولبناء اجلدار ولتوفري خدمات للمستوطنني، وعقوبة 

                                                
  )   م٢٠٠٣: (النتفاضة، بتاريخ نسب النجاح آخذة باالخنفاض منذ بداية ا: من التقرير عن األونروا ، بعنوان   .٢٦٩

  . م ٦/٦/٢٠٠٧: من التقرير الصادر عن مؤسسة التجمع للحق الفلسطيين ، بتاريخ و         
  .م ٢٠٠٥/ ١١/١١: من البيان الصحفي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، بتاريخ  . ٢٧٠
  اإلغالق املفروض على قطاع غزة،  : من التقرير عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، بعنوان . ٢٧١

 .م ١٢/٢٠٠٧:واآلثار اإلقتصادية واإلنسانية، بتاريخ         
                           : معاناة قطاع غزة حتت االحتالل، بتاريخ: من التقرير عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بعنوان . ٢٧٢

  .م٢٠٠٨         
  تقرير عن الوضع يف القطاع  : بعنوان ، من التقرير عن مكتب مراقبة األوضاع اإلنسانية التابع لألمم املتحدة .٢٧٣

  .م ٢/١١/٢٠٠٧ :بتاريخ ة،والضف        
  :    من املقابلة مع النائب يف مركز العمل التنموي، ومع النائب يف احلملة الشعبية ملقاومة اجلدار،يف تاريخ.  ٢٧٤

  ).م١٢/٢٠٠٩/ ١٩(      
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منزال بسـبب اإلشـتباه   ) ٢٠٠(، فقد هدم أكثر من ٢٧٥للعائلة ملخالفتها أمن لالحتالل
الـيت جـرى تـدمريها حـوايل     ، وبلغ عدد املنازل ٢٧٦بالتورط يف خمالفة أمن االحتالل

  . ٢٧٧طفال يسكن فيها) ٣٥٢٢٤( منزال، وفيها أكثر من ) ٧٣٤٢( 
  

يف املنزل املالئـم، يف دراسـة حالـة منطقـة مسـافر       انتهاك حفظ حق الطفلويتبني 
يطا يف اخلليل، لقيام اجليش بطرد ومصادرة وهدم آبارها ومبـاين اخلـدمات املؤقتـة،    

  .   ٢٧٨ن يف الكهوف ومنعهم من العودة إليها فلسطينيا يعيشو) ١٠٠٠(حلوايل 
  
منزال  يف رفـح، لـزعم أـا خطـة     ) ٣٠٠( تتضح يف دراسة حالة تدمري أكثر من و

املتحـدث باسـم   لتوسيع منطقة احلزام على طول احلدود بني غزة ومصـر، حـىت أن   
  . ٢٧٩، اضطر إىل التعبري عن قلقه للنتائج اإلنسانية الكبريةالسفارة األمريكية

  
يظهر انتهاك حفظ حق الطفل يف احلصول على غذاء متوازن، حيث يالحظ أن األسـرة  و

قلصت استهالكها للغذاء، وتستبدل الطعام الغايل من اللحوم واحلليب مبنتجات أرخـص  
، وصارت قدرا على احلصول على الغذاء ضعيفة، الخنفـاض دخلـها،   ٢٨٠وأقل جودة 

لقيود على العمال واملنتجات واحلصـار اخلـانق،   وارتفاع أسعار املواد الغذائية، يف ظل ا
  .٢٨١من السكان يعانون من عدم األمن الغذائي%) ٧٠(حيث يقدر أن 

                                                
 .م ٢٠٠٤: هدم املنازل كعقاب، بتاريخ: من التقرير عن منظمة بتسيلم  االسرائيلية حلقوق االنسان، بعنوان .  ٢٧٥
 .م ٢٠٠٤: هدم املنازل كعقاب، بتاريخ: بتسيلم االسرائيلية حلقوق االنسان ، بعنوان  منظمة من التقرير عن  .٢٧٦
  منذ    :إحصاءات هدم املنازل يف غزة ، بتاريخ : من التقرير الصادر عن مركز امليزان حلقوق اإلنسان، بعنوان .  ٢٧٧

  . م ٢٠٠٧بداية اإلنتفاضة وحىت آخر عام         
  يهدد أهل  الكهوف يف جنويب   شبح الطرد:بتسيلم االسرائيلية حلقوق االنسان، بعنوان  منظمةمن التقرير عن .  ٢٧٨

  . م٢٠٠٥/ ٧: ، بتاريخ اخلليل وأعمال العنف واإلعتداءات        
 .م ٢٠٠٤/ ٥/ ١٧: من مقابلة وسائل اإلعالم مع املتحدث عن السفارة األمريكية يف االحتالل، بتاريخ.  ٢٧٩
  تكيف الفلسطينني مع برنامج الغذاء العاملي يف األراضي  : من التقرير عن الربنامج الغذاء العاملي، بعنوان.  ٢٨٠

     .م  ٢/٢٠٠٤: الفلسطينية  احملتلة، يف تاريخ         
 .  م ٢٠٠٤/ ٦/ ١٠: تقييم األمن الغذائي، بتاريخ : من التقرير الصادر عن برنامج الغذاء العاملي، بعنوان .  ٢٨١
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ويظهر  انتهاك حفظ حق الطفل يف املياه الصاحلة للشرب واالستعمال، يف حالـة قيـام   
 لتقليص إمكانيـة دمري شبكات املياه والصرف الصحي، مما أدى االحتالل مبصادر املياه وت

مما أصاب األطفال باألمراض واجلـراثيم واإلسـهال،    احلصول على مياه نظيفة وكافية،
  .٢٨٢آمن للمياه الصاحلة نسبة األسر اليت يتوفر لديها مصدر  تاخنفضو
  

ويالحظ االنتهاك يف دراسة حاالت تدمري االحتالل للبنية التحتية للمياه، وإطالق النـار  
) ٢٠٠(يف اعتداء املستوطنون على خزانات تـزود  على اخلزانات اخلاصة للسكان، وكما 

  .٢٨٣طفال يف خميم صيفي، بوضع كميات كبرية من السموم القاتلة 
  

يف دراسـة   ،حرمانـه املسـاعدات  اخلرييـة   وينكشف انتهاك حفظ حق الطفـل يف  
 بـإغالق  رام اهللاحكومـة  يف قـرار   حالة حرمانـه مـن مسـاعدات اجلمعيـات،    

ويف دراسة حالة إجبار وكالة األمـم املتحـدة علـى     ،٢٨٤ وجتميد أرصدا اجلمعيات
الجـئ يف قطـاع غـزة، ملـدة قاربـت      ) ٦٥٠٠٠٠(تعليق مساعداا ألكثر مـن  
  .٢٨٥الشهر، لقيود جيش االحتالل 

  
مما ترك آثار سيئة على حفظ حق الطفل يف النفس، حيث تعاين أكثر من ثلـث النسـاء   

من األطفال من فقر الدم  يف قرية رقعة  %)٤٠( واألطفال من فقر الدم، ويعاين أكثر من 

                                                
   ع نسبة اإلصابة بأمراض ارتفا :، بعنوان لجهاز الـمركزي لإلحصاءلنتائج الـمسح  عن  تقريرمن ال.  ٢٨٢
  املائية يف الضفة الغربية  الثروة : من التقرير عن مركز الزيتونة للدراسات، بعنوانم، و٢٠٠٢: بتاريخة، مزمن        

 .م٢٠٠٨: ، بتاريخ ٣٢غزة، ص وقطاع        
    .م ٢٠٠٨/  ٧/ ١٣: من املقابلة مع إدارة املخيم يف املدرسة ، يف قرية الطواين باخلليل، بتاريخ .  ٢٨٣
   مؤسسات خريية ومجعيات اجتماعية  مهامجة وتدمري وإحراق: من التقرير عن جملة فلسطني املسلمة ، بعنوان . ٢٨٤
   من التقرير عن املركز الفلسطيين لإلعالم  وم، ٢٠٠٧: ، بتاريخ٣٨، ص ٧العدد  ، وتعليمية يف الضفة الغربية    
   على العمل اخلريي واإلنساين يف فلسطني  احلرب: ، بعنوان  )حكومة هنية(الوزراء  لس مكتب اإلعالم عن    
  : م، ومن التقرير عن اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان، بعنوان٢٧/٨/٢٠٠٧: بتاريخ، تدخل منعطفات خطرية    
   .م١٣/٧/٢٠٠٧: عتداء على اجلمعيات اخلريية، يتاريخاإل    
  . م ٢٠٠٤/ ٢١/٤: من التقرير الصحفي عن وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني، بتاريخ  .٢٨٥
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، وتدهور األوضاع ألطفال غزة، فمرض سوء تغذية األطفال مصدرا ٢٨٦يف مدينة اخلليل 
  .٢٨٨، وسببا لكثري من األمراض والوفيات ٢٨٧رئيسيا للقلق 

  
  يف النفس من املنظور اإلسالمي انتهاك حقوق الطفلآثار  ٦،٢

  

بوسـائل عديـدة، ومنحـت الطفـل      النفس يفحفظت الشريعة اإلسالمية حق الطفل 
الصـحية،  الرعايـة  احلريـة، واحلـق يف   يف احلياة، واحلق يف حقوقا عديدة، ومنها احلق 

  .واحلق يف احلصول على مستوى معيشي كرمي 
 

وحرست الشريعة اإلسالمية وحفظت حق الطفل يف النفس، ومنعت كل التصرفات اليت 
كونه جنينا يف بطن أمه، واعتربت االعتداء على تنال من حياته، وحرمت اإلجهاض حلظة 

الطفل بالقتل واجلرح جرمية، فحقه يف احلياة يكاد يساوي حياة النوع البشري واستمراره، 
  .وتوعدت منتهك حق الطفل يف احلياة بالعذاب األليم يف الدنيا واآلخرة 

  
حقـه بـالتمتع    ويف املقابل ينتهك حفظ حق الطفل الفلسطيين يف احلياة، حبرمانه مـن 

ممارسـته حلياتـه اليوميـة    ، حالـة  يف  احلياة بالقتل وباجلرح واإلعاقة اجلسدية والعقلية
يف البيت  أو يف الطريق للمدرسـة أو للمسـجد، أو حـني اللعـب جبـوار املنـزل،           

  .أو يف أثناء مساعدة أقاربه يف البستان، أو يف أثناء طريقه لتلقي العالج الطيب 
  

                                                
  ،  )م ٢٠٠٧/ ٧/ ١٥( :بتاريخاألطفال وفقر الدم ، : بعنواناإلغاثة الطبية الفلسطينية، من البيان الصادر عن .  ٢٨٦

        : فقدان حليب األطفال من أسواق غزة، بتاربخ: ن تقرير عن اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار، بعنوانمو        
  .)  م٢٠٠٩/ ٢/ ٥(        

  سياية العقاب اجلماعي تفاقم األزمة اإلنسانية يف  : من التقرير عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، بعنوان . ٢٨٧
  .م٣٠/٩/٢٠٠٧: ، بتاريخ٢٠غزة، ص        

       .م ٢٠٠٤/ ٤:تقييم التغذية والطعام الكمي، بتاريخ : من التقرير عن جامعة القدس ، بعنوان  . ٢٨٨
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م وحفظ حق احلرية للطفل، ومنع كـل التصـرفات الـيت تنـال منـها،      وصان اإلسال
على التصرف يف شؤون نفسه حبريـة، وبتمكينـه مـن التنقـل      نح القدرةوأمر بأن مي

واعتـرب  يف بلده حبرية وأمان، وحبفظه ومحايته مـن التعـرض للحـبس والتعـذيب،     
نـه التمتـع يف حقـه    احلرية واألمن، قوام احلق النفسي للطفل، وافتقارمها يعـين حرما 

  .باحلرية، مما يعين ضمان حريته وحفظه من األذى واالرهاب 
  

حيث يالحظ أن انتهاك حقه قد يف حني حيرم الطفل الفلسطيين من حفظ حقه يف احلرية، 
وأن ، ٢٨٩طفال  )٥٤٠٠( واعتقل، الطف )٣٢٤(فقد سجن أكثر من أخذ شرعية قانونية، 

  .وتعرضه للتعذيب واإلهانة واالرهاب ،  ٢٩٠السجن يف بلغوا) ٤٥٠(أكثر من 
  

سيئة على حفظ حقوق الطفل، فمن آثار نفسية وسلوكية، كاخلوف والكآبة  مما ترك آثارا
والعناد، والتوتر وفَقَده الشعور باحلرية واألمن، و آثار سلوكية انتقامية وعدوانية، مما أثـر  

   .  ٢٩١سلبيا على حصيلته املعرفية واإلدراكية واالجتماعية
  

وتبني أن الشريعة اإلسالمية حفظت للطفل احلق يف الرعاية الصحية، واعتربت االعتـداء  
على الطفل حبرمانه من العالج جرمية يعاقب عليها، فحقه يف احلياة الصحية يكاد يساوي 

  .حياة النوع البشري واستمراره، وتوعدت منتهك حقه بالعذاب األليم يف الدنيا واآلخرة 
  

حفظ حق الطفل يف الرعاية الصحية، كمـا يف فـرض اإلغـالق علـى     انتهاك وظهر 
التجمعات السكانية، واحلرمان من التنقل للوصـول إىل العيـادات، وباإلعتـداء علـى     

ويالحـظ أـا أخـذت شـرعية     الطواقم الطبية مبنعها من الوصـول إىل األطفـال،   

                                                
  .م ٢٠٠٧/ ١/١: األطفال األسرى ، بتاريخ: من التقرير عن احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بعنوان .٢٨٩
   .م١/١٠/٢٠٠٧:بتاريخ األسرى األطفال، : عنوانب، مركز املعلومات الوطين الفلسطيينمن التقرير عن  .٢٩٠
  مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على واقع الطفل   : من التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان . ٢٩١

  .م ٢٠٠١: ، بتاريخ٢٣واملرأة واألسرة الفلسطينية، ص         
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الصـحة اجتـاه    ويالحـظ سـوء تعامـل وزارة   قانونية، كالتربير للجيش يف انتهاكها، 
  .  صحة الطفل يف الظروف الطارئة 

  
ولقد حفطت الشريعة اإلسالمية للطفل احلق يف مستوى معيشي كرمي، ومنعـت كـل   

مسـتوى  حقـه يف  التصرفات اليت تنال منها، واعتربت االعتداء على الطفل حبرمانه من 
  .رة معيشي كرمي جرمية، وتوعدت منتهك حقه بالعذاب األليم يف الدنيا واآلخ

  
انتهاك حفظ حق الطفل يف املستوى املعيشي املالئم، حلرمانه مـن املنـزل املالئـم    وتبني 

للسكن والغذاء املتوازن، واملياه الصاحلة للشرب واالستعمال واملساعدات اخلريية، يف ظل 
وارتفاع نسبة البطالة يف غزة إىل أكثـر  احلصار الدويل الشديد، وارتفاع معدالت الفقر، 

  .  ٢٩٣، وازدياد نسبة املعتمدين على املساعدات اإلنسانية ٢٩٢%)٨٠(من 
  

وتركت االنتهاكات آثارا سيئة علـى حفـظ حـق الطفـل يف الـنفس، عارضـت       
ـ    ، مـن نصـيبه يف   نفسأحكام الشريعة اإلسالمية يف إقرار حفظ حـق الطفـل يف ال

ـ      ة، احلصول على املنزل والغذاء واملشرب الصـحي واملالئـم، ومنحـه احليـاة الكرمي
  .ومتتعه باحلرية واألمن، ومتتعه بالعالج والرعاية الصحية املالئمة 

   
وأدت االنتــهاكات آلثــار ســلبية علــى حفــظ حــق الطفــل يف الــنفس، مــن 
ــة     ــن الرعاي ــه م ــل، وحرمان ــرب واملأك ــكن واملش ــه يف املس ــه حق حرمان
الصحية، وفقـده للحريـة واألمـن علـى سـالمة حياتـه، ممـا هـدد حاضـره          

  .اق بناء شخصيته اإلسالمية املتكاملة ومستقبله وأع

                                                
  :   معاناة قطاع غزة حتت االحتالل، بتاريخ: شارات، بعنوانمن التقرير عن مركز الزيتونة للدراسات واالست . ٢٩٢
  .م٢٠٠٨        

  من املقابلة مع النائب يف اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان، ومع النائب يف املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، يف     . ٢٩٣
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ١٨:(تاريخ       

  



١٠٠ 
 

  اخلالصة  ٧،٢

  
تبني أن الشريعة اإلسالمية أقرت حفظ حـق الطفـل يف الـنفس، وقـررت محايتـها      

، واحلـق يف  احلريـة واحلـق يف  احلياة والسالمة، بوسائل عديدة،كما يف منحه احلق يف 
لطفـل إىل  ، لتصـل با يف احلصول على مستوى معيشي كـرمي ، واحلق الصحيةالرعاية 

  .الشخصية اإلسالمية العاقلة املتكاملة السعيدة 
  

حرمانـه حقـه   وتبني تعدد أشكال انتهاك حفـظ حـق الطفـل يف الـنفس، مـن      
وحقــه ، الصــحيةالرعايــة ، وحقــه يف احلريــةوحقــه يف يف احليــاة والســالمة، 

  .  يف احلصول على مستوى معيشي كرمي 
 

ى الطفل، خالفت أحكام اإلسالم، يف إقراره واتضح أن االنتهاكات تركت آثارا سيئة عل
، ومنحه احلياة الكرمية، واحلرية واألمـن، وتلقيـه للرعايـة    نفسحفظ حق الطفل يف ال

  .الصحية، واحلصول على املستوى املعيشي الكرمي من منزل ومأكل ومشرب 
  

وجلبت االنتهاكات تداعيات سلبية على حفظ حق الطفـل يف الـنفس، مـن فقدانـه     
على حياته وسالمته البدنية والعقلية، وحرمانـه احلريـة يف سـجون االحـتالل،     لألمن 

ومن تقييد حركته يف نقاط التفتيش، وحرمانه من الرعايـة الصـحية، وحرمانـه مـن     
املستوى املعيشي الكرمي يف املسكن واملشرب واملأكل، مما شـكل ديـدا علـى حـق     

  .ملة يف النفس، وأعاق بناء شخصيته اإلسالمية املتكا
 

ولقد نبهت الشريعة اإلسالمية من خطر انتهاك حقه، ورتبت أحكاما حتميها، وأخـرى  
  .وتوعدته بالعذاب األليم يف الدنيا واآلخرة عقابية على من يقترف انتهاكا، 

  
  
  



١٠١ 
 

  
  

  انتهاك حق الطفل الفلسطيين يف العقل  : املبحث الثالث.  ٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



١٠٢ 
 

  
  املقصود من انتهاك حق الطفل الفلسطيين يف العقل حالة احلرب املقدمة، وفيها ١.٣

  

أقرت الشريعة اإلسالمية أحكاما حلفظ حـق الطفـل يف العقـل، واعتـربت التعلـيم      
ليصبح للطفل القدرة علـى الـتفكري السـليم، وحيسـن     وسيلة حلماية وصيانة عقله، 

  . رين احلكم على األشياء، مستعينا خبربته ومستفيدا من خربات اآلخ
   

، بأنـه  واملقصود من انتهاك حـق الطفـل يف العقـل يف اإلسـالم حالـة احلـرب      
عتداء املوجه على نصيب الطفل يف العقل، والواجب حفظه يف اإلسـالم، ممـا أثـر    اال

على حياته الدينية احلالية واملستقبلية، أثنـاء القتـال والصـراع، ويف كافـة أشـكال      
  .  والسلطة واالحتالل  يف إطار مسؤولية العائلة اإليذاء؛

  
نتـهاك حفـظ حـق الطفـل يف العقـل حالـة       ويتضح ظهور أشـكال عديـدة ال  

بدنـه ومنشـآته التعليميـة، وحرمانـه احلريـة يف       ؛ مـن حرمانـه سـالمة   احلرب
ــيت   ــوانني ال ــهاك الق ــة، وانت ــأته التعليمي ــول إىل منش ــل للوص ــة والتنق احلرك

  .  تصون عقله يف مسريته التعليمية
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠٣ 
 

  انتهاك حفظ حق الطفل البدين يف مسريته التعليمية ٢.٣

  

، واتضـح  الشـريعة اإلسـالمية  تبني حق الطفل البدين يف مسريته العقلية يف التعليم يف 
  .تعرض الطفل الفلسطيين النتهاك حقه بالضرب والتعذيب واجلرح والقتل

  
، كما يتعرض هلا الطلبةاإليذاء املتكررة اليت  حاالت انتهاك حفظ حقه يف العقل، يفوتبني 

 أثناء املربح بالضرب باالعتداء اجلنود قيام، بالظهر سيلة مدرسة األطفال يفيف دراسة حالة 
   .٢٩٤ ، مث عودم يف آخر الدوام وتوعدوا األطفال بالقتلطريقهم إىل املدرسة

   
حيث  من قرية طوبا،) مرمي جندية، سبع سنوات(الطفلة وتبني انتهاك حقه يف دراسة حالة 

يف أثناء طريقها إىل املدرسة صباحا، وبضرا بآلة حادة علـى  إلعتداءات يهود، تعرضت 
تفجـري  ويظهر يف دراسة حالة ، ٢٩٥رأسها، مما أدخلها مستشفى اخلليل يف حالة خطرية 

األطفال بالعبوات الناسفة املزروعة جبانيب الطريق، ويف دراسة حالة استشهاد مخسة أطفال 
  .٢٩٦ا للمدرسة يف غزة يف طريقهم صباح

  
 برفقة كنت الظهر، سيلة من مدرسة) سنة١١حممد،(وينكشف االنتهاك كما أفاد الطفل 

 اجلنود املدرسة، وطلب منا صباحا، فرأينا سيارة جيش قرب إىل ملدرسة طريقال زمالئي يف

، من السيارة بسرعة جنود مخسة مرارا فتوجهنا حنوهم، فنزل علينا فصرخوا ،القدوم إليهم
وأشـعر   األمل، شدة من أصرخ كنتوبطين وجسدي كله، و على وجهيبضريب وبدأوا 

  . ٢٩٧  إىل املدرسة الذهاب باخلوف من
  

                                                
  .)م٢٠٠٥/ ٦/٤( :لعاملية للدفاع عن األطفال يف فلسطني ، بتاريخ من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة ا.  ٢٩٤
   ) .م ٢٠٠٤/ ٩: ( من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال يف فلسطني ، بتاريخ .  ٢٩٥
 ).م٢٢/١١/٢٠٠١: (من التقرير عن وحدة التوثيق يف املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان ، بتاريخ.  ٢٩٦
 .)م٢٠٠٨/ ٣/ ٢٤(  :تاريخ ،  يف  الظهر سيلة مدرسة، الطالب يف ) سنة١١حممد،(من املقابلة مع الطفل .  ٢٩٧

 



١٠٤ 
 

) ١٠٠(أكثر من ) م٢٠٠٤(عام  وينتهك حق الطفل يف احلياة بالقتل، حيث استشهد
 رفح امللعب مدرسة يف )سنة١٠، ديب نوران( الطفلةوتتبني يف دراسة حالة ، طفال طالبا

وفارقت  وجهها يف فأصيبتالنار،  اجلنود أطلق حيث فجأة حصة الرياضة، األساسية يف
  . ٢٩٨بني الطالبات  الفزع أثارا ، مما فجائي احلدث أن املعلمات أبلغت وقد ،احلياة فورا

 

إميـان  ( الطفلـة ويتضح انتهاك حياته أثناء طريقـه إىل املدرسـة، يف دراسـة حالـة     
الزي املدرسي لألونروا املعروف، فأصيبت برصاصة وتقدم  مع أا تلبس) سنة١٣اهلمص،

اجلندي وأفرغ رصاصه فيها ليتأكد من موا، وورد يف تقرير من مستشفى أبو يوسـف  
  .  ٢٩٩رصاصة ناحية صدر الطفلة ) ١٥( النجار، يفيد بإزالة أكثر من 

  
ضـده   وكشفت حتقيقات االحتالل، أن الطفل مل بشكل ديدا، وأن استخدام السالح

يف أثنـاء  ) سنة١٣عدي طنطاوي،(كان مبالغا فيه، كما يف دراسة حالة استشهاد الطفل 
يف دراسة حالة سقوط قذيفة بالقرب من مدرسـة  ، و٣٠٠مغادرته ملدرسته يف خميم عسكر

  .٣٠١يف حي الزيتون، واستشاهد طالب يف املدرسة ) تونس للبنني(
  

ل بفقدان األمن يف طريقه إىل املدرسة وقد تركت االنتهاكات آثارا سيئة، حيث شعر الطف
وأثناء الدوام، مما ولد ضغطا نفسيا وتوترا، فشتت اهتمامه يف الدراسة فأثر على حتصـيله  

  .  التعليمي، كما ما يالحظ على النتائج املتراجعة وكثرة الغياب والتأخري 
  

                                                
 .)م ٢٠٠٥/ ١١( :من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال يف فلسطني ، بتاريخ.  ٢٩٨
                       :اع عن األطفال يف فلسطني ، بتاريخ من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدف.  ٢٩٩

   : ، ومن التقرير عن وحدة التوثيق يف املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان ، بتاريخ)م٢٠٠٤/ ٥/١٠(         
 ). م٥/١٠/٢٠٠٤(         

  عن وحدة التوثيق يف، ومن التقرير ) م١٠/٢٠٠٥:( من التقرير عن صحيفة هآرتس االسرائيلية ، بتاريخ .  ٣٠٠
  ، ومن التقرير عن وحدة التوثيق       ) م١٠/٢٠٠٥:( احلركة العاملية للدفاع عن األطفال يف فلسطني ، بتاريخ        
  ).م١٠/٢٠٠٥: (يف املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، بتاريخ        

  ) .  م١/٢٠٠٦(:حقوق اإلنسان، بتاريخانتهاكات : ، بعنوان مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسانمن التقرير عن .  ٣٠١



١٠٥ 
 

 لطفل يف حرمانه املنشآت التعليميانتهاك حفظ حق ا ٣.٣

  

وتـبني تعـرض منشـآته التعليميـة     الشريعة اإلسالمية لتعليم يف اتضح حق الطفل يف ا
النتهاكات، من اقتحام وإغالق، وضرب باألسلحة الثقيلة والتدمري، وحتويلـها لثكنـات   

  .عسكرية، ومضايقات إلخراج تراخيص بناء املنشآت التعليمية 
  

، ٣٠٢اجلـيش  القتحـام  تعرضـها ، لنشآت التعليميـة التعليم يف املانتهاك حقه يف ويتبني 
وختريـب   ، وسـرقة والنوافـذ  األبـواب يعتدى على مرافق املدرسة بتحطيم  اوخالهل

 دنيـا  حضـانة انتـهاك   األجهزة، ونشر الرعب بني األطفال، كما يف دراسـة حالـة  

  .٣٠٣ها باقتحام اجلنود قامحيث طفال، ) ٧٠(وفيها  اخلليل، األطفال يف
  

، حيث أفادت حضانة مديرة مع قابلة، من خالل املوتظهر ظروف انتهاك حضانة األطفال
بدقة،  احلضانة وفتشوا يف املكتب، األطفال وحشروا صباحا، احلضانة اقتحموا اجلنودأن 

 املؤقت للتحدث الدوليني املراقبني وبعض إسعاف سيارة يف األمحر اهلالل مدير ولقد حضر

طفال، ومل يكمـل  األ واالرتباك لدى اخلوف التحدث إليهم، مما أثار فرفضوا اجلنود مع
 أطفاهلم بأن األهايل يل وقال ،التايل يف اليوم طفال )١٥( األطفال الدوام يومها، وقد تغيب

   .٣٠٤احلضور من يشعرون باخلوف
  
  
  
  

                                                

  انتهاكات  : من التقرير عن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ماري روبنسون ، بعنوان .   ٣٠٢
 ) .م١٩/٤/٢٠٠٢: (حقوق األطفال الفلسطينيني ،بتاريخ          

  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢١( :من املقابلة مع عضو الس التشريعي الفلسطيين، يف تاريخ   . ٣٠٣
  ). م٢٠٠٨/ ٩/٤:( اخلليل، أجريتها يف تاريخ األطفال يف دنيا حضانة مديرة معقابلة من امل.    ٣٠٤



١٠٦ 
 

تعرض مبىن املدرسة األمريكية يف بيت الهيا، ألحـراق  ويتضح االنتهاك يف دراسة حالة 
، ٣٠٥عات وأجهزة مسـح ضـوئي  مخس حافالت لنقل الطلبة، وسرقة احلواسيب والطاب

   مدرسـة  واقتحـام ، نابلس يف )للبنني إيبا مدرسة بيت( ووتتبني يف دراسة حالة اقتحام
  .٣٠٦وتفتيشهم التدريس عن حلم، وتوقيف املعلمات بيت يف )األساسية اخلضر بنات(
  

، مما ٣٠٧اإلغالق من االحتالل والسلطةويظهر انتهاك حقه يف األمن يف املنشأت التعليمية ب
مـدارس مت  ) ٩(مدرسة إىل اإلغـالق املؤقـت، و   ) ١٢٨٩(، فتعرضت حرمهم حقهم

مدارس حتولت إىل ثكنات عسكرية، كمدرسة أسامة ) ٣(إغالقها بأوامر عسكرية، منها 
، وبإغالق مجعيات ٣٠٨بن املنقذ، ومدرسة بنات جوهر، ومدرسة املعارف يف مدينة اخلليل

  .٣١١جمعية اإلحسان اخلريية يف اخلليل ،ك٣١٠ تعليم ورعاية املعوقني، و٣٠٩تعليم األطفال
  

                                                
  ).م١/٢٠٠٦: (انتهاكات حقوق اإلنسان ،بتاريخ: ، بعنوان مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسانمن التقرير عن .  ٣٠٥
  .)م٢٠٠٤/ ٨/ ٢٧(:دفاع عن األطفال ، بتاريخمن التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية لل . ٣٠٦
  )  ١٠٣ (عن قرار حل أكثر من  من تقارير عن وسائل اإلعالم مع حكومة فلسطينية يف رام اهللا ، عن أعالا.  ٣٠٧

  ، يف  اخلريية، اليت تعتين حبق الطفل يف التعليم ، من املدارس ورياض األطفالهلية ات األيئاهلوات معيمن اجل        
  .   )  م٢٧/٨/٢٠٠٧(  :تاريخ         

  انتهاكات حقوق        : املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ماري روبنسون ، بعنوان  من تقرير عن.  ٣٠٨
  أثر االحتالل االسرائيلي  : ، ومن تقرير عن وزارة التربية والتعليم ،بعنوان ) م١٩/٤/٢٠٠٢:(األطفال، بتاريخ      

     الفلسطيين  ملركز، ومن تقرير عن ا) م١٤/٥/٢٠٠٣إىل  ٢٨/٩/٢٠٠٠:(على التربية والتعليم ، بتاريخ       
  القائمتني املسلمني الشبان اجلمعية اخلريية اإلسالمية ومجعيةتصادر وتغلق حكومة االحتالل : ، بعنوانلإلعالم      
  ).م٣/٢٠٠٨: (، بتاريخ على رعاية األطفال      

        :بتاريخ  اإلعتداء على اجلمعيات اخلريية، :التقرير عن اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان، بعنوان من.  ٣٠٩
  )   حكومة هنية( الوزراء لس مكتب اإلعالمومن التقرير عن املركز الفلسطيين لإلعالم عن  م،١٣/٧/٢٠٠٧       
  .م٢٧/٨/٢٠٠٧: بتاريخ ،تدخل منعطفات خطرية سطنيعلى العمل اخلريي واإلنساين يف فل احلرب: بعنوان        

  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢١: (من املقابلة مع مسؤول يف مجعية اإلحسان اخلريية يف اخلليل، يف تاريخ . ٣١٠
     حسانمعية اإلجل االحتالل غالقإخبصوص ، املؤسسات غري احلكومية الفلسطينية صادر عنالبيان من ال.  ٣١١

  ) . م٢٤/٤/٢٠٠٨:(اصة، بتاريخاالحتياجات اخللذوي         



١٠٧ 
 

، وكما ٣١٢مدرسة) ٢٩٧(بقصف املنشأت التعليمية، واليت بلغت وتبني انتهاك حق الطفل 
اليهودية بتفجري عبوة، مما أسفر عـن إصـابة عشـرة    ) هعولليم(يف حالة اعتراف منظمة 

ى يهود أعـدوا  ، ويف حالة القبض عل٣١٣أطفال، وأضرار بالغة باملدرسة لشدة اإلنفجار 
  .٣١٤طالبة يف القدس) ١٥٠٠(سيارة مفخخة، لتفجريها يف مدرسة للبنات فيها 

    
ــة   ــونس اإلبتدائي ــات خــان ي ــرض مدرســة بن ــة تع وتتضــح يف دراســة حال
إلطالق نار كثيف، ممـا أصـاب البنـات حبالـة مـن اهللـع، وحينـها شـاهدوا         

  .٣١٥مدرجة بدمها يف داخل الصف) غدير جابر(زميلتهم 
  

حق الطفل يف تدمري املنشآت التعليمية، مما جعلها غري صاحلة الستقبال الطلبـة،   وينتهك
يف دراسة حالة متركز الدبابات يف ساحات مدارس جباليا، وتدمريها العديد مـن  وتتبني 

املرافق التعليمة، وسرقة وإحراق احلواسيب والقرطاسية، واملراوح والفاكسات وأجهـزة  
ا يف مخس مدارس، منها اثنتان أصاا ضررا كليا، وتدمري روضة طباعة، مما أحلق ضررا بالغ

  . ٣١٦طفال ) ٥٠٠(بالكامل فيها أكثر من 
  

وحلق الضرر مرافق املدارس التابعة لألونروا، لفتح ممـر للـدبابات وجرفـات اجلـيش     
 تـدمري  ، ويف حالـة ٣١٧)كأيام النـدم وكقـوس قـزح   (خالل العمليات العسكرية 

  . ٣١٨نابلس  طفال يف )٤٠( تضم اليتو )األساسية طانا مدرسة(
  

                                                
  :   أثر االحتالل االسرائيلي على التربية والتعليم ، بتاريخ : من التقرير عن وزارة التربية والتعليم ،بعنوان .  ٣١٢
  ) .م١٤/٥/٢٠٠٣إىل  ٢٨/٩/٢٠٠٠(        
  ) .م٦/٣/٢٠٠٢:( من التقرير عن صحيفة هآرتس االسرائيلية ، بتاريخ .  ٣١٣
 ) .م١٢/٥/٢٠٠٢:( عن صحيفة هآرتس االسرائيلية ، بتاريخ  من التقرير.  ٣١٤
 ).م ٢٠٠٤/ ١٠/ ١٣:( من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بتاريخ.  ٣١٥
 ).م ٢٠٠٤/  ١١( :من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال ، بتاريخ .  ٣١٦
 ).م ٢٠٠٤/ ٩: (ر عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بتاريخ من التقري.  ٣١٧
 . )م٢٠٠٥/ ٥/٧(: من التقرير عن وحدة التوثيق يف املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان ، بتاريخ.  ٣١٨



١٠٨ 
 

وتتبني آثار انتهاك حقوق الطفل العقلية يف املنشـآت التعليميـة، حلرمانـه االلتحـاق     
واالنتظام يف الدوام املدرسي، فيضـطره للتسـرب والعمالـة والتعطيـل اإلجبـاري،      

  . ٣١٩ويبني اجلدول التايل التعطيل واإلغالقات لبعض املدارس يف الضفة الغربية 
  
 

عدد املدارس  احملافظة

 املتعطلة

عدد الطلبة 

 املتعطلني

عدد أيام حظر  عدد أيام التعطل

 التجول

 رام اهللا
٣٧  

 

٢٦ ٢٥٧ ١٩٠٠١ 

 ٤٢ ٣٢٩ ١٧٤٨٥ ٣٥ قلقيلية 

 ٦٢ ٨١٦ ٢٣٧٨٥ ٤٧ جنني

 ٣ ٣ ٩١٥ ٣ أرحيا

 ١٢ ٧٧ ١٣٥٨٨ ٢٨ قباطية

 ٣٦ ٦٨٥ ١٥٠٨٢ ٣٣ بيت حلم

 ٥ ٣٤ ٤٥٨٣ ١٣ ضواحي القدس

 ١٦ ٢٠٦ ٢٣١٢٣ ٥٥ وب اخلليلجن

 ١١ ٢٢ ٦٣٣٤ ١٧ سلفيت

 ٧١ ٢٥٠٦ ٣٨٤١٣ ٩٤ نابلس

 ٤٧ ٨٥٦ ٢٣٦٠٣ ٥١ طولكرم 

 اخلليل
٦٣ ٢٢١٤ ٥٢٥٨١ ١٠١  

  
و تبني من حتليل البيانات، أن االنتهاك له عالقة باألماكن األكثر توترا وعنفـا كمـا يف   

، يف اخلليـل  ٣٢٠ن حظر التجـوال  اخلليل ونابلس، وله عالقة مبدى تفعيل االحتالل لقانو
ونابلس وجنني األكثر حظرا للتجوال بني املدن الفلسطينية، وله عالقـة مبـدة احلصـار    

  .وتكرار اإلغالق، يف اخلليل ونابلس وطولكرم األكثر مدة يف احلصار واإلغالق

                                                
  لى التربية والتعليم ،         أثر االحتالل االسرائيلي ع: من التقرير عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، بعنوان .  ٣١٩

  ) .م١٤/٥/٢٠٠٣إىل  ٢٨/٩/٢٠٠٠: (بتاريخ       
  فرض القائد العسكري لالحتالل، الشلل التام على كل مناحي األنشطة واحلياة  : قانون حظر التجوال يعين .  ٣٢٠

  م أو ليايل أو أسابيع  أو أشهر ، االعتيادية للناس ، مما يترتب عليها آثارا إنسانية سيئة ، ملدة تتراوح إىل أيا     
  وتشمل املخيمات أو القرى أو املدن أو مجيعهم ، وكل من خيالفها يعاقب باحلبس أو بالغرامة أو بالضرب       
  .أو بإطالق النار أو بالقتل      



١٠٩ 
 

وظهرت أعلى نسبة للمتضررين األطفـال يف اخلليـل ونـابلس وجـنني، وتـبني أن      
وضواحي القـدس أقـل املـدن تـوترا وإغالقـا وحظـرا للتجـوال        أرحيا وسلفيت 

  .وحصارا، مما فسر ضعف تأثر طالا من التعطيل واإلغالقات 
  

، فأمـام  ٣٢١حرمانه من التعليم يف مدارس منطقتـه، لعجزهـا عـن اسـتيعابه    وظهر 
الطفل املقدسي االلتحاق مبدارس خارج حدود بلدية القـدس، حيـث يقـدر وجـود     

رج نطاق تعليمي، كأطفال تسـربوا مـن الدراسـة، وعمـال يف     طفال خا) ٥٠٠٠(
  .   ٣٢٣، ويالحظ حاليا ازدياد معانام بعد بناء اجلدار٣٢٢األسواق والبناء 

  
، فاملتـاح  ٣٢٤وكما يف انتهاك حقه بتعقيد إخراج تصاريح لبنـاء املنشـآت التعليميـة   

، مـن الطفـل املقدسـي   %) ٢٥(فمثال من مدارس التمهيدي يف القدس يسـتوعب  
  .من األطفال يف التعليم التمهيدي%) ٧٥(مما يعين انتهاك حقوق 

  
، كالساحات واملختـربات  ٣٢٥شح املرافق الضرورية يف املدارس وتبني انتهاك حقه كما يف

، مما يعين احلرمان من احلق يف اللعـب  ٣٢٦والتجهيزات واألدوات التعليمية والبنية التحتية
  .ة يف ساحات ومرافق خمصصة هلا والترفيه، وممارسة األنشطة الالمنهجي

                                                
  فاع عن حقوق   القدس احملتلة عن االئتالف األهلي للد من التقرير الشهري حول االنتهاكات اإلسرائيلية يف.  ٣٢١

  ) .      م٢٠٠٦/ ١٢(االنتهاكات اإلسرائيلية يف حمافظة القدس احملتلة خالل : الفلسطينيني يف القدس ، بعنوان        
 ) .م١٩/٢/٢٠٠٤: (وضع السور يف القانون الدويل، بناريخ : من التقرير عن منظمة العفو الدولية، بعنوان.  ٣٢٢
  سلب الفلسطينني حقهم يف التعلم يف شرق   :عية إسرائيلية حقوقية ، بعنوان من التقرير عن عري عميم ، مج . ٣٢٣
 . )م٢٠٠٥/ ١٠: (، بتاريخ ١٤،١٣،٣صالقدس ،        
         التمييز ضد أطفال العرب، مواطنون من الدرجة الثانية:من التقرير عن منظمة هيومان رايتس ووتش ، بعنوان .  ٣٢٤
  ).م٢٠٠٤: (تاريخ ب،  يف مدارس إسرائيل       
  سلب الفلسطينني حقهم يف التعلم يف شرق   :من التقرير عن عري عميم ، مجعية إسرائيلية حقوقية ، بعنوان  . ٣٢٥

  . )م٢٠٠٥/ ١٠: (، بتاريخ ٦،٢ص القدس ،       
         فال العربالتمييز ضد أط،  مواطنون من الدرجة الثانية:من التقرير عن منظمة هيومان رايتس ووتش ، بعنوان  . ٣٢٦
  ).م٢٠٠٤:(بتاريخ،  يف مدارس إسرائيل       



١١٠ 
 

 نشآت التعليميةانتهاك حفظ حق الطفل يف حرية التنقل للوصول إىل امل ٤.٣

       

، وقـد تعـرض حقـه    الشريعة اإلسالميةاتضح حفظ حق الطفل العقلي يف التعليم يف 
  . لالنتهاك من جراء قيود التنقل واحلرمان من الوصول إىل املدارس

  
 ، حيـث عرقلـت  يـة التنقـل للوصـول إىل املدرسـة    حرانتـهاك حقـه يف   وتبني 

) ٣٧٦(، فقــد وجــد أكثــر مــن ٣٢٧احلــواجز حقــه يف الوصــول إىل املدرســة
، ويالحـظ زيـادة احلـواجز إىل    ٣٢٨عقبة أمـام حريـة حركـة الطلبـة يف الضـفة     

ــاجزا، و) ٦٠٠( ــة  )  ٥٠٠( ح ــة مؤقت ــود٣٢٩نقط ــالق ٣٣٠، وأدت القي ، إلغ
  .  ٣٣١تسرب إىل العمالة مدرسة، مما أدى لزيادة ال) ٥٠٠(أكثر من 

  

                                                
  احلصار واحلرمان من احلق يف حرية احلركة   : من التقرير عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان ،  بعنوان .  ٣٢٧

  .م ٢٠٠٤: ، بتاريخ ٣٨والتنقل، ص       
  إغالقا للطرق ) ٤٩(اجزا عسكريا مؤقتا، وح) ٧(حاجزا عسكريا دائما، و) ٥٢(مشلت العقبات أكثر من .  ٣٢٨

  خندقا  ) ١٢(سدة ترابية، و) ٢٠٠(جدران ترابية، و) ٨(بوابة معدنية عسكرية، و) ٤٨(جبدران إمسنتية، و      
  قيود على حركة : والعديد من احلواجز الفجائية ، من تقرير عن مكتب منسق الشؤون اإلنسانية، بعنوان      
  )  .م٢٠٠٥/ ١١: (  الضفة الغربية ، بتاريخ الفلسطنني يف      

  :    ، بعنوان )م١٩٦٧( من التقرير عن املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام .  ٣٢٩
  حالةحقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية األخرى، جون دوغارد ، اجلمعية العامة ، جلنة حقوق       

  احلوجز  : ، ومن التقرير عن مركز ميزان حلقوق اإلنسان ، بعنوان ) م٢٠٠٨/ ٢١/١: ( اإلنسان ، بتاريخ      
  ) .م٢٥/٧/٢٠٠٢: (العسكرية وامتهان الكرامة اإلنسانية، بتاريخ      

  يف الضفة  مصادرة حرية احلركة والتنقل للفلسطينني : من التقرير عن منظمة بيتسليم االسرائيلية، بعنوان .  ٣٣٠
  ) .م٢٠٠٧/ ٨: (الغربية ،بتاريخ       

  االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية : من التقرير عن اجلمعية العامة، الس االقتصادي واالجتماعي، بعنوان .  ٣٣١
  ثر  أ: ، بعنوان  تقرير عن وزارة التربية والتعليم، ومن ال) م٧/٦/٢٠٠٤: ( لالحتالل االسرائيلي، بتاريخ       
  ، وعن التقرير عن دائرة اإلحصاء املركزي    )م٢٠٠٤/ ١االحتالل على التعليم ، منذ بداية اإلنتفاضة إىل       
  .م١٩٩٩: ، بتاريخ١٧أطفال فلسطني قضايا وإحصاءات، ص:الفلسطينية،  التقرير السنوي، بعنوان      
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وترتب على قيود احلركة آثارا سلبية، من معاناة أطفال مدارس األونـروا مـن تـأخري    
وتشوش االنتظام بالدراسة، وتراجع حتصيلهم العلمي، وآثار نفسية سيئة كالقلق والتـوتر  

  .٣٣٣، لتعرضهم للمعاملة املهينة لكرامتهم وبالتفتيش العاري والتحرش اجلنسي٣٣٢العصيب
  

، مبنعـه مـن   ٣٣٤اجراءات اجلدار وما يتعرض له الطفـل يوميـا   انتهاك حقه منوتبني 
، وبتأخريه سـاعات طويلـة، وحبجـزه علـى أبـواب      ٣٣٥املرور للوصول إىل مدرسته

  . ٣٣٨واحلط من الكرامة ،  ٣٣٧، ولتعرضه لإلهانة٣٣٦اجلدار حتت احلر واملطر
  

، وتعرضه للتفتـيش  ٣٣٩سة وترتب على االنتهاكات حرمان الطفل من االنتظام يف الدرا
املهني وتأخريه عن الوصول يف امليعاد، أو يتم إرجاعه إلغالق أبواب اجلدار ألسباب أمنية 

                                                

  انتهاكات   : مم املتحدة ماري روبنسون ، بعنوان املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف األ من التقرير عن.  ٣٣٢
  ) .م١٩/٤/٢٠٠٢: (حقوق األطفال الفلسطينيني ،بتاريخ         

   الكرامة اإلنسانية ، احلوجز العسكرية وامتهان : من التقرير عن مركز ميزان حلقوق اإلنسان ، بعنوان .  ٣٣٣
  راضي الفلسطينية اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف األ ، ومن تقرير عن املقرر) م٢٥/٧/٢٠٠٢( : بتاريخ        

 ) .م٢٠٠٨/ ٢١/١( جون دوغارد ، اجلمعية العامة ، جلنةحقوق اإلنسان ، ) م١٩٦٧( احملتلة عام       
  :     ، بتاريخ٣٨احلق يف التعليم ، ص : من التقرير عن املركز الفلسطيين حلقوق املواطنة والالجئني ، بعنوان.  ٣٣٤

  ) .م٢٠٠٦(       
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢٠: (من املقابلة مع مسؤول يف وزارة التربية والتعليم العايل،يف تاريخ . ٣٣٥
  :          تأثري جدار الضم والتوسع على العملية التعليمية، بتاريخ: من التقرير عن وزارة التربية والتعليم ، بعنوان .  ٣٣٦
 . )م٢٠٠٤(       

  يف مركز امليزان حلقوق اإلنسان، ومع النائب يف املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،يف  من املقابلة مع النائب  . ٣٣٧
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ١٩: (تاريخ       

  :   احلوجز العسكرية وامتهان الكرامة اإلنسانية، بتاريخ:من التقرير عن مركز ميزان حلقوق اإلنسان، بعنوان.  ٣٣٨
 ) .م٢٥/٧/٢٠٠٢(       

  :   ،بعنوان)م١٩٦٧( املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام من التقرير عن .  ٣٣٩
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية األخرى، جون دوغارد ، اجلمعية العامة ، جلنة حقوق          
 ) .م٢١/١/٢٠٠٨: (اإلنسان ،بتاريخ        
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أو سياسية أو اقتصادية، حىت إن وصل الطفل إىل املدرسة، فقد حيرم اجلدار املعلـم مـن   
   .٣٤٠العبور، مما اضطرهم للدوام اجلزئي، أو انتشار الفوضى وتسرم من املدرسة 

  

وحرم الطفل حقه يف الدراسة املنتظمة للمنهاج الدراسي، فبعدم انتظامه تصـبح دراسـة   
املنهاج كامال صعبا، وتلجأ املدرسة الستدراك الفصل للدروس املكثفة، أو شرح املـواد  
الصعبة وترك البقية للدراسة اخلاصة، مما أشكل عليه فهم الدروس حلاجته لتوضيح وشرح 

  .    ٣٤١ر تراجع يف النتائج بشكل عام من املعلم، مما أظه
  

وحرم الطفل حقه يف ممارسة األنشطة الرياضية والالمنهجية، ولسوء انتظام حضور الطلبة 
واملعلمني، يصبح من املستحيل دراسة كل املواد الدراسية، فتلجأ املدرسة إىل اإلستغناء عن 

ية والرياضية، مما حرمه اللعب الرحالت واألنشطة الالمنهجية من املسابقات الثقافية والفن
اجلماعي وتفريغ الطاقات الداخلية، وصقل شخصيته وكشف مهاراته ومواهبـه، ورفـع   

  . حالته النفسية، وطرد القلق والتوترات النفسية 
  

ولقد شكلت انتهاكات قيود احلركة خوفا للعائلـة فـال ترسـل طفلـها للدراسـة،      
ـ  رية ال ترسـل أطفاهلـا، لتعـدد احلاجـة     وخاصة يف أيام التوترات، وكذا األسر الفق

  .للمواصالت يف الذهاب والعودة وارتفاع تكلفة الوصول للمدرسة 
  

وأدى تراكم اآلثار السيئة على حقوق الطفل، جراء مـا يعـاين منـه يف رحلتـه مـن      
االعتداءات، كون حالة نفور للتحصيل العقلي، وتراجع حتصيله العلمي، كمـا أكدتـه   

  . ٣٤٣، مما دفعه للتسرب وااللتحاق بعمالة األطفال ٣٤٢بشكل عام  نتائجهم املتراجعة
  

                                                
  :   ، بتاريخ  ٣٨احلق يف التعليم ، ص : كز الفلسطيين حقوق املواطنة والالجئني ، بعنوانمن التقرير عن املر.  ٣٤٠

  ) .م٢٠٠٦(        
 ) .م٢٠٠٣:(نسب النجاح آخذة باالخنفاض منذ بداية االنتفاضة، بتاريخ : من التقرير عن األونروا ، بعنوان .  ٣٤١
 ).م٢٠٠٣(: ذة باالخنفاض منذ بداية االنتفاضة، بتاريخ نسب النجاح آخ: من التقرير عن األونروا ، بعنوان .  ٣٤٢
  ).م١٩/٢/٢٠٠٤: (وضع السور يف القانون الدويل، بناريخ : من التقرير عن منظمة العفو الدولية ، بعنوان.  ٣٤٣



١١٣ 
 

طالبـا مـن   ) ٢٠٠٠(آثار انتهاك اجلدار حلفظ حق الطفل يف القدس، فقد حرم  توتبين
طالبا يقطنـون خـارج   ) ٦٠٠٠(الوصول إىل مدارسهم يف الرام وضاحية الربيد، ومنع 

ن أبو ديس والعيزيرية مـن  طفال م) ٥٠٠٠( اجلدار من مدارسهم داخل اجلدار، وحرم 
  .٣٤٤الوصول ملدارسهم يف القدس ، مما اضطرهم لاللتحاق يف مدارس غري مهيئة

  
ومعاناة أطفال جنني حيث عزل اجلدار مدارس قريـة عقبـة بالكامـل، ممـا انتـهك      

طالبا مدرسيا من قرية تياسـري مـن الوصـول إىل مدارسـهم،     ) ١٠٠(حق أكثر من 
طفال من قريـة جبـارة، الوصـول إىل    ) ١٠٠(حرم وكما يف أطفال طولكرم، حيث 

  .مدارسهم، لتكرار اإلغالق على أهايل القرية 
  

جتمعا سكنيا، مما أثـر  ) ١٧( وتضح معاناة أطفال قلقيلية، لوجود معوقات يف أكثر من 
جتمعات سكنية ) ٦(سلبا على مسرية املنشآت التعليمية، لعراقيل اجلدار وعزله ألكثر من 

  . ٣٤٥ها، مما حرم أطفال ثالث مدارس من إكمال املسرية التعليمية كليا عن حميط
  

مدرسـة، فبنـاء اجلـدار قسـمتها     ) ٦٠( ومعاناة مدارس أطفال سـلفيت والبالغـة   
لثالث جتمعات منفصلة متاما عن بعضها، مما انتهك حـق الطفـل يف التعلـيم، وتـبني     

حمصـورة بـني اجلـدار     يف رام اهللا والبرية أصبحت مدرسة الطرية بعد بنـاء اجلـدار  
طالبـا مـن   ) ٥٠٠( ومستوطنة بيت حورون والشـارع االسـتيطاين، ممـا حـرم     

  . ٣٤٦التمكن الوصول والدراسة 
  

                                                
  :                    ختأثري جدار الضم والتوسع على العملية التعليمية، بتاري: من التقرير عن وزارة التربية والتعليم ، بعنوان .  ٣٤٤

  .  )م٢٠٠٤(        
  :  املدن والقرى الفلسطينيةبني العزل والتهجري، بتاريخ : معا ،بعنوان /من التقرير عن مركز العمل التنموي.  ٣٤٥

  ) .م٢٠٠٧/ ٥(        
  :                    التعليمية، بتاريختأثري جدار الضم والتوسع على العملية : من التقرير عن وزارة التربية والتعليم ، بعنوان .  ٣٤٦

  . )م٢٠٠٤(        



١١٤ 
 

  انتهاك القوانني حلفظ حق الطفل يف العقل يف مسريته التعليمية ٥.٣

  
واتضـح تعـرض حقـه    ، حلـق الطفـل يف العقـل    الشريعة اإلسـالمية تبني حفظ 

  . مسريته التعليميةفية ضد النتهاكات القوانني التعس
  

لفرض دراسة مقررات االحتالل، واليت تتـرجم   وانتهك حفظ حقه يف املنهاج الدراسي،
بعد نشر املادة باللغة العربية بسنوات، مما يترتب عليها نفور الطلبة من دراستها، وخاصـة  

  .  ٣٤٧يةحينما يدرس ما يتعلق بالتاريخ والنصوص الدينية، واإلنكار للحقوق الفلسطين
   

 وانتهك حفظ حقـه ملعانـاة مدرسـته مـن العجـز يف تـوفر املختـربات العلميـة        
ــوبو ــربات احلاس ــاريع   ،خمت ــود مش ــدم وج ــافة لع ــة، إض واألدوات التعليمي

تصـليح املختـربات العلميـة، مماحرمـه مـن املعلومـة التطبيقيـة        أو قائمة إلنشاء 
لمــي، وتــبني يف ويبقــى يف اإلطــار النظــري، فتراجــع  الفهــم والتحصــيل الع

طالبــا يف حاســوب، ممــا أثــر علــى انتبــاه ) ٦٠(مــدارس القــدس مشــاركة 
  .  ٣٤٨التالميذ وتركيزهم فيؤدي لقلة فهمهم وحتصيلهم

  
وانتهك حفظ حقه حلرمانه من املعلمني املؤهلني، فقد ظهر تـدين املسـتوى األكـادميي    

، بتعـيني  ٣٥٠جراءات سـلبية ، وتنتهج إدارة التعليم االسرائيلية ا٣٤٩والتأهيلي يف املعلمني
  .  معلمني مبستوى متدين، مما حرم األطفال من نوعية املعلمني والتعليم 

                                                

          التمييز ضد أطفال ،  مواطنون من الدرجة الثانية :، بعنوان  هيومان رايتس ووتش منظمةمن التقرير عن .  ٣٤٧
  ).م٢٠٠٤:(بتاريخ،  رس إسرائيلالعرب يف مدا       

  

  ).م٢٠٠٣:(ية االنتفاضة، بتاريخ نسب النجاح آخذة باالخنفاض منذ بدا: ر عن األونروا ، بعنوانمن التقري.  ٣٤٨
    التمييز ضد أطفال ،  مواطنون من الدرجة الثانية:من التقرير عن منظمة هيومان رايتس ووتش ، بعنوان  . ٣٤٩

  ).م٢٠٠٤:(بتاريخ،  سرائيليف مدارس إ  العرب        
  حصول الفلسطينني يف القدس الشرقية للتعليم ،  :، بعنوان من التقرير عن عري عميم ، مجعية إسرائيلية حقوقية . ٣٥٠
  . ٤ص  ،)م ٢٠٠٥/ ١٠: ( بتاريخ         



١١٥ 
 

مدرسة لإلغالق املؤقت ) ١٢٨٩(وانتهك حفظ حقه من قانون اإلغالق، حيث تعرضت 
، وثالث مـدارس مت  ٣٥١خالل اإلنتفاضة، وأكثر من تسع مدارس أغلقت بأوامر عسكرية

ة، كمدرسة أسامة بن املنقذ، ومدرسة بنات جوهر، ومدرسة حتويلها إىل ثكنات عسكري
  .٣٥٣، مما حرم األطفال من حقهم العقلي يف التعليم ٣٥٢املعارف يف اخلليل

  
يف احلصار، وحرم من احلصول على الكتب التعليمية الدراسية، ومـن   وانتهك حفظ حقه

مل يتبق حاليـا  ، حيث ٣٥٤توفري كتب األطفال يف املكتبات، ومن تلبية حاجاته الشخصية 
ما يليب حاجاته يف األسواق احمللية، من احلقائب واملالبس واألحذية املدرسـية، ملعانـاة   

  .٣٥٥ األسواق من العجز احلاد يف توفريها للتالميذ
  

وانتهك حفظ حقه قانون عدم االعتراف بشرعية تعليمه يف املناطق الفلسطينية، فتعلمـه  
عري "، وكشفت مؤسسة ٣٥٦خارج حدود القدس، يأيت مبشكلة عدم االعتراف االسرائيلي

طفال يف القدس ال تعترف م اجلهات التعليمية، وحاليا وبعد بناء ) ١٤٥٠٠(بأن " عميم
  .  ٣٥٧تعليم يف خارج حدود اجلدار اجلدار منعوا من حقهم يف ال

                                                

  انتهاكات : نسون ، بعنوان من التقرير عن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ماري روب.  ٣٥١
 )م١٩/٤/٢٠٠٢: (األطفال الفلسطينيني ،بتاريخ حقوق        

  :   أثر االحتالل االسرائيلي على التربية والتعليم ، بتاريخ : من التقرير عن وزارة التربية والتعليم ، بعنوان .  ٣٥٢
  ) .م١٤/٥/٢٠٠٣إىل  ٢٨/٩/٢٠٠٠(        
  اإلنسان، حول انتهاكات سلطات االحتالل للحق يف التعليم يف   من التقرير عن املركز الفلسطيين حلقوق .  ٣٥٣
  ) . م٢٠٠٢/ ٣/ ٣٠إىل  ٢٩/٩/٢٠٠١: (األراضي الفلسطينية ، بتاريخ         
  احلصار االسرائيلي على حق الطلبة يف  :من التقرير عن مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان ، يف غزة ، بعنوان .  ٣٥٤

 ) .م٢٠٠٨: ( التعليم ، بتاريخ          
  من التقرير عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، حول سياسة احلصار وإغالق املعابر احلدودية وأثرها على .  ٣٥٥

 )  .م٢٠٠٧/ ٩/ ٣٠إىل  ١٦/٧من : (، بتاريخ  ١٨،١٩: السكان يف غزة ، ص         
     القدس الشرقية للتعليم،ل الفلسطينني يف حصو:، بعنوان عميم ، مجعية إسرائيلية حقوقية  من التقرير عن عري . ٣٥٦

  . ٥ص ،)م ٢٠٠٥/ ١٠: ( بتاريخ          
  القدس الشرقية للتعليم،حصول الفلسطينني يف : ، بعنوان عري عميم ، مجعية إسرائيلية حقوقية من التقرير عن .  ٣٥٧

  )  . م ٢٠٠٥/ ١٠: ( بتاريخ          
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وانتهك حفظ حقه يف تعقيد احلصول على تـراخيص للبنـاء، ممـا جيـربه الـتعلم يف      
طالبـا، ممـا   ) ٤٠(، حيث يبلغ عدد الطلبة يف الصف أكثـر مـن   ٣٥٨مدارس مكتظة

يصعب تواصل املعلم معهم، وإتاحة الفرصة للجميـع باملشـاركة، وضـبطهم واحلـد     
  .جو طبيعي خيلو من املشاكل واإلزعاج يف املدرسةمن معانام، إلجياد 

  
  يف العقل من املنظور اإلسالمي حق الطفل حفظانتهاك آثار    ٦،٣

  

أقرت الشريعة اإلسالمية أحكاما حلفظ حقـوق الطفـل العقليـة، فقـررت وسـيلة      
ملنحه القـدرة علـى الـتفكري السـليم، وحسـن      التعليم حلماية وصيانة حقه العقلي، 

  . األشياء مستعينا خبربته ومستفيدا من خربات اآلخرين احلكم على
  

وأعطى اإلسالم للطفـل احلـق يف التعلـيم اإللزامـي واـاين، ملـا جـاء لقـول         
، وإلعــداده ٣٥٩" مســلمٍ كُــلِّ علَــى فَرِيضــةٌ الْعلْــمِ طَلَــب: " �الرســول اهللا 

ملـؤمنني عمـر   للمسؤولية، وقد ألتحق بـالتعليم مبجانيـة كاملـة يف عهـد أمـري ا     
، ومــع صــرف الغــذاء والكســاء وراتــب لســد حاجاتــه �ابــن اخلطــاب 

ويف حالة فقره أو عجـز وليـه عـن الكسـب، فنفقتـه علـى بيـت        ، ٣٦٠اخلاصة
  . ، ومن فقد وليه بسبب املقاتلة فالدولة اإلسالمية تضمن تعليمه٣٦١املال

                                                

   هيومان رايتس  منظمةمن التقرير عن ، و ٦،٢إسرائيلية حقوقية ، صمن التقرير عن عري عميم ، مجعية  . ٣٥٨
        ،التمييز ضد أطفال العرب يف مدارس إسرائيل،  مواطنون من الدرجة الثانية :بعنوان  ووتش         

  .)م٢٠٠٤:(بتاريخ         
  صاحل آل   : ، بإشراف ومراجعة  سنن ابن ماجة )م١٩٩٩(ابن ماجة ، أيب عبد اهللا حممد بن يزيد الربعي .  ٣٥٩

  .٣٤، ص  ٢٢٤: العلم ، حديث رقم  ، باب فضل العلماء واحلث على١دار السالم ، ط: الشيخ ، الرياض        
  مؤسسة : ، بريوت نن األقوال واألفعالكنز العمال يف س) م١٩٧٩(اهلندي، عالء الدين علي املتقي .  ٣٦٠

  . ٩٢٤، ص٣دط ، ج الرسالة،        
  دار الكتب  : مصطفى صميدة، بريوت: ، حتقيق جامع أحكام الصغار) م١٩٩٧(األستروشين ، حممد حممود  . ٣٦١

 . ٨٥ب، ص مسائل النفقة ، تكون نفقة األوالد يف بيت املال إذا كان األب عاجزا عن الكس، ١العلمية، ط      



١١٧ 
 

علـيم  يف حني ينتهك حفظ حقوق الطفـل يف العقـل يف التعلـيم، حبرمانـه مـن الت     
اإللزامي وااين، فالطفل الفقري أو اليتـيم ال جيـد الفرصـة يف التعلـيم، وال يتلقـى      

  .معونة حكومية، مما حرمه حقه العقلي يف التعليم
   

وتبني أن الشريعة اإلسالمية أقرت للطفل حفظ حقه يف التنشئة الفكرية اإلسالمية، ولـذا  
  .ومآثر األجماد  �ازي الرسول اهتم السلف بتلقني أطفاهلم القرآن الكرمي ومغ

  
ويف املقابل انتهك حق الطفل يف العقل بوسـيله التعلـيم، كمـا يف فـرض املنـاهج      
الدراسية اخلالية من التعبئة الفكرية، والربط بالتـاريخ واجلـذور العربيـة واإلسـالمية،     

  . وتفرض مناهج يهودية يف التعليم املفترية على حقيقة حقوقه الفلسطينية
 

اعتربت الشريعة اإلسالمية احلرية واألمن يف التنقل، قوام احلـق العقلـي للطفـل    ولقد 
يف التعليم، وافتقارمها يعين حرمانـه التعلـيم، ممـا يعـين ضـمان أمنـه يف التنقـل        

املنشـآت   وعلى حتقيق األمن التعليمي واحلفـاظ علـى  واحلركة، وحفظه من اإليذاء، 
  .وقايته من االحنرافاتو، حلماية حقه العقلي وتنميته التعليمية

  
وحيرم الطفـل مـن حقـه يف األمـن واحلريـة يف احلركـة والتنقـل للوصـول إىل         

  .املنشآت التعليمية، وتعرضه لإليذاء واالرهاب وامتهان كرامته 
 

ويالحظ أن االنتهاكات أخذت شرعية قانونية، من التربير القضائي للجنود من االعتـداء  
التعليم ااين واإللزامي، وإغالق املنشآت التعليمية، وإعاقـة  البدين على األطفال، وإلغاء 

توفري الكتب واملستلزمات الدراسية، ومنع إصدار تصاريح لبناء املنشآت التعليمية، وعدم 
  .االعتراف بشرعية تعليمه، وفرض املناهج االسرائيلية 
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ويالحــظ أن االنتــهاكات ألقــت آثــارا ســيئة علــى حفــظ حــق الطفــل يف 
ل، خالفت أحكـام الشـريعة اإلسـالمية، كمـا يف منحـه احليـاة والسـالمة        العق

، وحقـه بـالتعليم يف منشـآت آمنـة ومالئمـة،      ٣٦٢البدنية والنفسـية والسـلوكية  
  .٣٦٣ومتتعه باحلرية يف التنقل واألمن للوصول ملنشآته التعليمية 

  
ه وسالمته البدنية مما أدى آلثار سيئة حبفظ حق الطفل يف العقل، يف فقدانه لألمن على حيات

والعقلية، وحرمانه من التعليم يف منشآت مناسبة وآمنة، وسلب حريته يف احلركة والتنقل 
  .للوصول إىل منشآته التعليمية يف ظل شرعية قانونية تعسفية 

  
وتراجعت حصيلة الطفل املعرفية واإلدراكيـة، وتشـتت اهتمامـه يف الدراسـة، وأدى     

ظ على النتائج املتراجعـة وكثـرة الغيـاب والتـأخر،     ملشاكل نفسية وسلوكية، ويالح
  .مما حرمه من التمتع حبقه، وعرقل بناء شخصيته اإلسالمية املتكاملة 

  
  اخلالصة   ٧.٣

  
وأقر اإلسالم حفظ حق الطفل يف العقل، وقرر حفظه بوسائل، فمنها كفالتـها حلقـه يف   

الصحة البدنية والعقلية، وحلقـه يف  التعليم، وحلقه يف التنشئة الفكرية، وحلقه يف السالمة و
التعليم اإللزامي وااين، وحلقه يف األمن واحلرية يف احلركة والتنقل، وحلقـه يف األمـن   

  .التعليمي، لتصل بالطفل إىل الشخصية اإلسالمية العاقلة السعيدة 
  
  
  

                                                
  رائيلية على واقع الطفل  مسح أثر اإلجراءات اإلس: التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان.  ٣٦٢

  .م ٢٠٠١: ، بتاريخ٢٣واألسرة الفلسطينية، ص  واملرأة        
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢١: (من املقابلة مع عضو الس التشريعي الفلسطيين، يف تاريخ.  ٣٦٣
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وتعددت جماالت االنتهاكات، فمـن انتـهاك حقـه يف السـالمة البدنيـة والعقليـة،       
اء طريقه للمنشآت التعليمية، وحني الدوام الدراسـي فيهـا، بالضـرب واجلـرح     وأثن

والقتل، وانتهاك حقه يف سالمة وتطـور املنشـآت التعليميـة، لتعرضـها لالقتحـام      
واإلغالق والتدمري، وانتهاك حقه يف األمـن واحلريـة يف احلركـة والتنقـل للوصـول      

  .على احلواجز واجلدار واحلصار إىل املنشآت التعليمية، بفرض اإلغالق والتفتيش
  

وانتهاك حقه بإقرار قوانني تعسفية ملسريته التعليمية، مبنع إصدار تصاريح لبناء املنشـآت  
التعليمية، وإلغاء التعليم ااين واإللزامي، وإغالق املنشآت التعليميـة، وإعاقـة تـوفري    

ناهج يهودية، والتغطيـة  املستلزمات الدراسية، وعدم االعتراف بشرعية تعليمه، وفرض امل
  .القضائية على االنتهاكات البدنية والعقلية على الطفل 

  
ويالحظ أن االنتهاكات ألقت آثارا سيئة علـى حـق الطفـل يف العقـل، خالفـت      
أحكام الشريعة اإلسالمية، يف منحه احلياة والسـالمة، وحقـه بـالتعليم يف منشـآت     

  .نشآته التعليمية آمنة، ومتتعه باحلرية يف التنقل للوصول مل
  

مما أفقده األمن على حياته وسالمته، وحرمه من التعليم يف منشـآت آمنـة، وسـلبت    
حريته يف التنقل للوصول إىل منشآته، يف ظـل شـرعية قانونيـة، ممـا أدى لتراجـع      
حصيلته املعرفية واإلدراكية، فشتت تركيزه واهتمامه يف الدراسـة، ممـا حرمـه مـن     

  .، وعرقل بناء شخصيته اإلسالمية املتكاملة التمتع حبقه يف العقل
 

ـ انتـهاك وإ ولذا نبهت الشريعة اإلسالمية من خطر انتهاك حق الطفل العقلـي، ب   لامه
، فشـرعت مـا   مما يؤدي إىل غايـة اإلسـاءة لـه   ، سدى وتركه ينفعه ماه تعليمحقه ب

  .حيفظه من الوسائل وصوال بالطفل إىل احلياة السعيدة 
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  :  الفصل الرابع

  

  التوصيات النتائج و اخلامتة، وفيها
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  النتائج   ١،٤

  
رعايـة نصـيب   : ، يعينتبني أن املقصود من حفظ حقوق الطفل يف اإلسالم حالة احلرب

إيذاء حالة  من نفسه ودينه وعقله صيانةالطفل الفلسطيين، الثابت والواجب يف اإلسالم، و
وحراسته من آثارها احلاليـة  ، ضنك يف اتمع إىل حياة حياته ، اليت حتولالقتال والعدوان

  .، يف إطار مسؤولية العائلة والسلطة واالحتالل واملستقبلية
  

وجاء اإلسالم بأحكام حتفظ حق الطفل يف الدين، فأقر حقوقا دينية قبل وجوده، واهـتم  
ة باملسـلمة  حرم نكاح املشـرك واملشـرك  وبدين والديه ملسؤوليتهما عن تعليمه الدين، 

حقوقا دينيـة  وأقر واملسلم، وحرم نكاح الكتايب باملسلمة، إلبعاده عن األرحام املشركة، 
حقوقا تعبدية له، لتمرينه على العبـادات،  سن بتعليمه أركان اإلميان، و أمربعد وجوده، ف

  . وليه علىه ذلك تعليموجوب حقوقا أخالقية، وب منحهو
  

يف حقـه بالرضـاع حلفـظ    طفل يف النفس، كما وشرع اإلسالم أحكاما حلفظ حق ال
منوه وصحته، وحقه بالنفقة ليترعـرع يف حيـاة كرميـة، وحقـه باحلضـانة حلمايتـه       

  .وتعليمه، وحفظ حقه يف الترفيه واللعب والسرور 
  

بعدة وسـائل، ومنـها التعلـيم، وحـض      العقلحفظ حق الطفل يف اإلسالم وشرع 
لتخلـف واألميـة، وقـد دعمـت الدولـة      على األخذ بأسباب التعليم، وحذر من ا

اإلسالمية جهود التعليم، والتحق األطفال بدور العلم مبجانيـة كاملـة، ومـع صـرف     
حفـظ اإلسـالم   الغذاء والكساء الكامل هلم، ومرتبات لسد حاجـام ونفقـام، و  

بأـا حقـا إلزاميـا وواجبـا     حقه بوسيلة التوعية الفكرية، وبوسيلة الصحة العقلية، و
  .، وإلعداده ليكون حمال للخطاب الشرعي شرعيا
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حبفظ حق الطفل يف اإلنتماء، فسن أحكاما تكفل بأن تكون صـلته بغـريه   اإلسالم وأمر 
وكفل حقه يف اإلقامة يف موطنـه  على أساس القرابة، وحفظه من الضياع وإلصاقه بالعار، 

  . ا باإلبعاد والتمتع باجلنسية، وال جيوز إجباره على ترك البالد، أو إخراجه منه
  

االجتار به وانتهاكه جنسيا، واستغالله وتبني أن اإلسالم حفظ عرض الطفل، وشرفه ومنع 
، وحفظه من أن يستدعي االنتهاك بتصـرفات  ورد املعتدين عليه بعقوبات رادعةللعمالة، 

  . حمرمة، فأمر بستر عورته، وتعليمه أحكام اإلستئذان، وى عن اإلبتذال 
  

أن النفقـة مـن مالـه    بأحكام حتفظ حـق الطفـل يف املـال، فـأقر     وجاء اإلسالم 
إن كان له مال، وإال فنفقتـه علـى والـده حـىت يسـتطيع التكسـب، والطفلـة        
حىت تتزوج، فإن مل يكن لـه مـال فنفقتـه تكـون علـى أقربائـه، ويف حالـة أن        

  .والده فقري وال قريب له ينفق عليه فنفقته على بيت املال 
  

طفل الذي فقد والديه بسبب احلروب، فنفقته من بيت املال، فينفق على وكفل اإلسالم ال
لدولـة اإلسـالمية رعايتـها    الطفل حىت يبلغ، وعلى الطفلة حىت تتزوج، وقد سبقت ا

حينما فرض العطاء لكل طفل، فإذا مل  �، بفعل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب لألطفال
  . ية على املسلمني يكن له نصيب من بيت املال ، فنفقته فرض كفا

  
للطفل احلق يف الذمة املالية، فالطفل الغري مميز له أهلية وجوب كاملة، فتثبت  اإلسالم وأقر

له احلقوق كاملرياث والوصية، وأما أهلية األداء منعدمة لعدم متييزه، وينوبه وليه يف مباشرة 
الية إما تكون تصـرفات  تصرفاته، وللمميز احلق بأهلية الوجوب الكاملة، وأما تصرفاته امل

نافعة كقبول اهلبة فتصح منه، وإما تكون تصرفاته ضارة فال تصح منـه، وإمـا تكـون    
  .تصرفاته مترددة بني النفع والضرركالبيع، فتكون موقوفة على إجازة الويل 
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وقرر اإلسالم أحكام احلجر حلفظ حقه، ومنعه من التصرفات املالية، وى عن إيتاء املـال  
فالطفل الحيسن احملافظة على ماله، فسن حماسبة الويل من قبل القاضي، فإن وجد  ،للسفهاء

  .القاضي الويل أمينا أقره وإن اختلت كفايته عزله واستبدله 
  

فمصـدرها   وتبني أن حلقوق الطفل يف اإلسالم مزايا، فمن أمهها أا حقـوق ربانيـة،  
عة، وأـا منحـة مـن اهللا ال    ، وثابتة حبكم طبيعة الطفـل والشـري  الشريعة اإلسالمية

، وحقوقـه شـاملة   والواجب يتحمله الويل وتستلزم قيام الغري عليهـا  يقابلها واجبات
وبغض النظر عن ظروفـه سـواء كـان معـاىف أو      ألنواع احلقوق يف مراحله العمرية،

  .مريضا أو يتيما أو لقيطا أو أسريا
  

نظام العـام للشـريعة اإلسـالمية،    وحقوقه ال جيوز إسقاطها وال إلغائها، الرتباطها بال
وتتسـم بالواقعيـة يف املمارسـة حبيـث مل تغفـل واقـع        وملزمة، فهي أحكام أصيلة

  .احلرب، فحقوقه تسري بكل انسجام وتكامل مع أحكام اإلسالم 
  

وتتميز حقوقه بالثبات واملرونة، فثباا بثبات اإلسالم، ومرونتـها؛ ألـا مبنيـة علـى     
غري األحوال وتنمو بنموه، فحقوقـه جنينـا ختتلـف عـن حقوقـه      العلل اليت تتغري بت

  .رضيعا، وحقوقه رضيعا ختتلف عن حقوقه صبيا ومراهقا 
  

وتظهر ضمانة اإلسالم حلفظ حلقوقـه يف ضـمانة التربيـة اإلميانيـة حلقوقـه، فـإن       
وجودها مع األحكام الشرعية يؤدي لتقوية الـوازع الـديين الـداعي حلفظهـا، ممـا      

انتها؛ ألا مقررة مـن الشـريعة اإلسـالمية، وتظهـر ضـمانة اجلهـاد       يزيد من ضم
  .املعتدين وظروف العدوان من أيدي ه تخليصب
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وتتضح ضمانة الدولة اإلسالمية بأنظمتـها التنفيذيـة والقضـائية لتحقيـق العدالـة،      
وحينها تطبق العقوبة على املعتدي، أو من يتـرك واجبـا اجتاهـه لضـعفه، وضـمانة      

املتبادلة بني اتمع والسلطة، من خالل فريضة األمـر بـاملعروف والنـهي عـن     الرقابة 
  .املنكر، ومبراقبة السلطة على اتمع من خالل نظام احلسبة 

  
مبادئ عامـة، لرعايـة مصـاحل الطفـل العامـة      تضمنت االتفاقيات الدولية على وقد 

لـة، ومبتابعـة األحكـام    فيما يتعلق به من اجراءات، وبتوفري العائلـة والرعايـة البدي  
  . التنفيذية اليت يتم مبوجبها مراعاة أحكام االتفاقية، ومراقبة مدى االلتزام ا 

  
ونصت االتفاقيات على حقوق الطفل، فلقد كان أول نـص يتنـاول حقوقـه إعـالن     

، وتناوهلـا  إعـالن العـاملي حلقـوق     )م١٩٢٤(جنيف مت من عصـبة األمـم سـنة    
، وتناوهلـا العهـد الـدويل اخلـاص     )٢٥،٢٦(املـادتني  يف ) م١٩٨٤(اإلنسان عام 

باحلقوق السياسية واملدنية يف أربع مواد، وتناوهلا العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق     
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف ثالث مواد 

  
، لتعزيز حقوق الطفل، وجاء إقرار )م١٩٤٦( سنة ) ( UNICEF وأسست اليونيسيف 

وأصبح هذا اإلعالن من أهـم الوثـائق   ) م١٩٥٩(ي حلقوق الطفل يف عام اإلعالن العامل
إعالن مبادئ االجتماعية والقانونية املتعلقة ) م١٩٨٦(الدولية، وتبنت اجلمعية العامة عام 

، وقد صدر إعالن عـاملي  )م١٩٨٩(حبمايته، واتفاقية دولية خاصة حبمايته واعتمدا عام 
مما يعين التزاما على الدول بإعطاء األولوية ) م١٩٩٠(ائه عام يتعلق ببقاء الطفل ومحايته ومن

  .القانون الدويل حلقوق الطفل اآلن ) م١٩٨٩( حلقوقه ومحايته، وتعترب اتفاقية عام 
  

وأقر القانون الدويل حقوقا حلماية الطفل يف الظروف املختلفـة، فمنـها محايتـه مـن     
محايـة املعـاق وطفـل الشـارع     االستغالل يف جمال العمل، ومنـع االجتـار بـه، و   

واألقليات وأثناء احلروب، ولقد اهتم القـانون الفلسـطيين حبقـوق الطفـل، حيـث      
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نص على أن يتمتع بكافة احلقوق دون متييز، وباألولويـة بالرعايـة واإلغاثـة واحلـق     
باحلياة واألمان، وأشـار إىل احلقـوق األسـرية والصـحية واالجتماعيـة والثقافيـة       

 ،ويته والتعليمية دف االرتقاء به وتنشئته على االعتزاز.  
  

ووجدت عدة مآخذ على حقوق الطفل يف القانون الوضعي، فمنها أا ال تتمتـع بأيـة   
آليات تنفيذية ملزمة حقيقية، فاالتفاقيات ليست جمرد أكثر من توجيهات وتوصيات، أما 

  .بات واحملرمات يف اإلسالم فحقوقه هلا صفة اإللزام، بل وتصل اىل درجة الواج
  

وتعترب حقوقه متغرية يف موادهـا وقابلـة لإللغـاء واإلضـافة، فقـد اهـتم القـانون        
اجتمـاع اللجنـة   يف جـاء  ولقـد   ،)م٢٠٠٤(الفلسطيين حبقوق الطفل متأخرا يف عام 

ـ ئم ليـتال ه ضرورة تعديلب االستشارية جيـاد آليـات واضـحة    ه، والعمـل إل وحقوق
فتعترب ثابتـة وخالـدة خبلـود الشـريعة اإلسـالمية،       أما حقوقه يف اإلسالمه، لتطبيق

  . حمفوطة من التبديل والتغيري واحلذف 
  

وتبني أن االتفاقيات أغفلت حقوقا لفئات من األطفال، واكتفت باإلشارة إليهم، كمن مل 
يكتمل منوه العقلي أو اجلسدي، أو كان يتيما أو لقيطا، بينما يتميز اإلسالم بإعطاء عناية 

م، وكما أمهلت االتفاقيات حق الطفل قبل امليالد، واكتفت باإلشارة إىل حاجته خاصة هل
  . حلماية قانونية قبل امليالد، بينما يتميز اإلسالم مبنحه عناية خاصة قبل الوالدة 

  
وتبني إمهال االتفاقيات جلانب األخالق، حيث أشـارت مبسـؤولية الوالـدين بتربيـة     

األسـرة وماهيـة التربيـة وأسـاليبها ووسـائطها      أطفاهلما، بدون توضيح لألمهيـة  
وأهدافها، بينما اإلسالم محل املسؤولية لآلباء يف ظل أسـرة حتـافظ علـى حقوقهـا     
وواجباا املتبادلة بني أفرادها، وكما أمهلت االتفاقيات قضية الـتالزم والتـرابط بـني    

 . هلما األم وطفلها، بينما حرص اإلسالم على التالزم بني الوالدين وأطفا
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وتبني أن اإلسالم حفظ الطفل مبنحـه احلـق بـأداء الشـعائر الدينيـة، ويف التعلـيم       
مبناهج دينية مناسبة، ومبنحه األنشطة اهلادفة حلفـظ حقـه يف الـدين، ومحايتـه مـن      
األنشطة واألفكار املنحرفة، وحقه بالتمتع باحلريـة  وبـاألمن الـديين أثنـاء التنقـل،      

  .ة اإلسالمية السعيدة ليصل بالطفل إىل الشخصي
  

وظهرت عدة جماالت النتهاك حفظ حق الطفـل يف الـدين، يف سـلبه احلريـة ألداء     
الشعائر الدينية، وبالتدخل السليب يف مناهج التعليم الـديين، ومـن حرمانـه األنشـطة     
الدينية للجمعيات اإلسالمية، وحرمانـه احلمايـة مـن أنشـطة اجلمعيـات الغربيـة،       

  .ء التنقل، وحرمانه محاية دينه يف السجون ووسائل اإلعالم وإهانة دينه أثنا
  

ولقد منـع أطفـال غـزة والضـفة الغربيـة مـن التوجـه إىل املسـجد األقصـى          
للعبادة للسنة التاسـعة علـى التـوايل، وأغلقـت عشـرات اجلمعيـات اإلسـالمية        

عقبــة أمــام ) ١٠٠٠(املهتمــة بالتربيــة الطفــل إســالميا، ووجــود أكثــر مــن 
  .كته يف الضفة تعيق وصوله وانتظامه يف حلقات العلم حرية حر

  
وخلَّف االنتهاك آثارا سيئة على الطفل خالف فيها اإلسالم، يف فقدانه األمن على حياتـه  
وسالمته الشخصية، وفقدانه حريته الدينية يف التعليم النظري والعملي، مما حرمه من حفظ 

  . حقه يف الدين، وأعاق بناء شخصيته اإلسالمية
  

 احلريـة واحلـق يف  احليـاة والسـالمة،   وظهر أن اإلسـالم مـنح الطفـل احلـق يف     
، ليصـل  يف احلصـول علـى مسـتوى معيشـي كـرمي     ، واحلـق  الصحيةالرعاية و

  .به إىل الشخصية اإلسالمية املتكاملة  
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حقـه يف   وتبينت جمـاالت انتـهاك حفـظ حـق الطفـل يف الـنفس، يف حرمانـه       
ـ وسلب حقه يف  احلياة، وحرمانـه   الصـحية، الرعايـة  ، ومنعـه مـن تلقـي    ةاحلري

  .احلصول على مستوى معيشي مالئم 
  

، من فقدانـه لألمـن علـى    وألقى االنتهاك آثارا سيئة على الطفل خالف فيها اإلسالم
حياته وسالمته البدنية والعقلية، وحرمانه احلرية يف سـجون االحـتالل، ومـن تقييـد     

لرعايـة الصـحية، وحرمانـه مـن املسـتوى      حركته يف نقاط التفتيش، ومنعه مـن ا 
 .املعيشي الكرمي، مما شكل ديدا حقيقيا على حقه يف النفس 

  
مـن عـدم   ومعانام  األطفال، واألسرى اجلرحى واملعوقنيالشهداء واآلالف من ووجد 

اآلالف من البيـوت،  العائالت حتت خط الفقر، ومت هدم معظم وتعيش  األمن الغذائي،
  .ت اخلريية النشيطة يف جمال املساعدات واخلدمات اإلنسانية  اجلمعياوإغالق 

  
وأقر اإلسالم حفظ حقه يف العقل بوسـائل التعلـيم والتنشـئة الفكريـة، وحقـه يف      
السالمة والصحة البدنية والعقلية، وحقـه يف التعلـيم اإللزامـي واـاين، وحقـه يف      

  .قه يف األمن التعليمي األمن واحلرية يف احلركة والتنقل للوصول للمدرسة، وح
  

وتبينت جماالت انتهاك حفظ حقه يف العقل، فمن حرمانه السـالمة البدنيـة والعقليـة    
أثناء طريقه للمنشآت التعليميـة ويف الـدوام، وانتـهاك حقـه يف سـالمة املنشـآت       
التعليمية، لتعرضها لالقتحام واإلغالق والتدمري، وانتـهاك حقـه يف األمـن واحلريـة     

  .والتنقل للوصول إىل املنشآت التعليمية  يف احلركة 
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وانتهاك حقه بإقرار قوانني تعسفية ملسريته التعليميـة، مبنـع إصـدار تصـاريح لبنـاء      
املنشآت التعليمية، وإلغاء التعليم اـاين واإللزامـي، وإغـالق املنشـآت التعليميـة،      

يمـه، وفـرض   وإعاقة توفري املستلزمات الدراسـية، وعـدم االعتـراف بشـرعية تعل    
  .املناهج يهودية، والتغطية القضائية على االنتهاكات البدنية والعقلية على الطفل 

  
وألقى االنتهاك آثارا سيئة على حفظ حقـه خالفـت فيهـا اإلسـالم، ممـا أدى إىل      
فقدانه األمن على حياته وسـالمته، وحرمـه التعلـيم يف منشـآت آمنـة، وسـلبت       

ـ  آته، يف ظـل شـرعية قانونيـة، فشـتت تركيـزه      حريته يف التنقل للوصول إىل منش
واهتمامه يف الدراسة، مما أدى لتراجع حصـيلته املعرفيـة واإلدراكيـة، فحرمـه مـن      

  . التمتع حبقه يف العقل واحلصول على أسباب التعليم 
  

مدرسة لإلغالق )  ١٠( مدرسة لإلغالق املؤقت، و )  ١٢٨٩( ولقد تعرضت أكثر من 
مدرسـة،  ) ٣٠٠(درسة حتولت لثكنات عسكرية، ومت قصف  م)  ٣( بأمر عسكري، و 
  .طفال مقدسيا من عدم التحاقهم بنطاق التعليم ) ٥٠٠٠(ومعاناة أكثر من 

  

تلميذا ال تعترف م اجلهـات الرمسيـة التعليميـة،    ) ١٥٠٠٠(وأدى ملعاناة أكثر من  
، مـن األطفـال املقدسـيني مـن املـدارس التمهيديـة      %)  ٧٥( وحرمان أكثر من 

  .حاجزا حتول دون وصوله للمدرسة ) ١٠٠٠(ويواجه الطفل أكثر من 
 

وتبني أن الطفل اليتيم واللقيط واملعاق واملشرد والتلميذ، يتمتع بكافة احلقوق املشروعة يف 
 الـدين  اإلسالم، وتقوم ا األسرة واتمع والدولة، وأن انتهاك حفظ حقوق الطفـل يف 

  .يف اإلسالم  حمظوراتوة ريخطوالنفس والعقل، تعد جرائم 
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  التوصيات   ٢،٤

 
تشكيل جلنة عليا يف احلكومة خاصة حبفظ حقوق الطفل الفلسطيين، يكون حمـور   )١

برناجمها متابعة تنفيذ القانون الطفل، والتنسيق بني برامج الوزارات يف احلكومـة  
ات وتضارب واجلمعيات واملراكز احلقوقية احمللية واألجنبية، للحد من إضاعة الطاق

الربامج، والعمل على توحيد واستثمار اجلهود املبذولة، وخاصة مع قلة اإلمكانيات 
 .املالية املتوفرة وتوسع العدوان ليشمل ضحايا جدد من األطفال 

  
تشكيل جلنة خاصة حكومية وأهلية، لعمل مشروع قانون الطفل الفلسطيين، حبيث  )٢

  والتربية، وتنص على حقوقه يف الشريعة تضم خرباء يف الشريعة اإلسالمية واحلقوق 
 . اإلسالمية، وتنص على وجود آليات مراقبة وتنفيذ حامسة 

   
السماح للجمعيات اخلريية يف ممارسة عملها وأنشطتها اجتاه الطفل، وأن تعمـل   )٣

احلكومة على مساعدا بدال من حماربتها وإغالقها، يف وقت أثبتـت اجلمعيـات   
 . تميزة يف جمال حفظ حقوق الطفل الفلسطيين اخلريية أا اجلهة امل

 
ضرورة مراقبة احلكومة ألنشطة اجلمعيات األجنبية املوجهة حنو الطفل الفلسطيين،  )٤

 .وخاصة وقد أثبتت الدراسة أن بعض أنشطتها ختالف أحكام الشريعة اإلسالمية  
  

ضرورة عمل اجلمعيـات اخلرييـة واألجنبيـة يف كـل املنـاطق احلساسـة،         )٥
صة يف قطاع غزة احملاصر، والعمل علـى مقاومـة الضـغوطات السياسـية     وخا

  .اليت حتول دون تدخلها ومساعدا حلفظ حقوق الطفل الفلسطيين 
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التحرك املدروس من احلكومة واألحزاب واحلقوقني، لإلفـراج الفـوري عـن      )٦
األطفال األسرى، والعالج الضروري لألطفال اجلرحى واملرضى واملعوقني، وبناء 
وتعمري املباين التعليمية املتضررة، بالتعاون مع املنظمات احلقوقية وجامعة الـدول  
العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، ومنظمة األمم املتحدة وخاصة منظمة اليونيسيف 

UNICEF)(وعلى ضرورة اختاذ كل السبل القانونية واملشروعة يف سبيل ذلك ،. 

  
ع، على املستوى احمللـي واخلـارجي، يف   عقد مؤمترات وندوات يف هذا املوضو )٧

اجلامعات واملدارس وامللتقيات واملراكز احلقوقية واملنابر اإلعالمية، لتشـكيل رأي  
عام واعي حبالة الطفل الفلسطيين، ولتجميع القوى واجلماعات للضغط من أجـل  

 . اختاذ كل السبل اهلادفة حلفظ حقوقه ومحايته 
  

بحث يف حفظ اإلسـالم حلقـوق فئـات اتمـع     الوطلبة العلم  الباحثنيعلى   )٨
الفلسطيين، كفئة اليتيم واللقيط واألسري والعامل واملرأة، وخاصة يف ظـل قلـة   

 .الدراسات اإلسالمية وأمهيتها على الواقع الفلسطيين حالة احلرب 
 

أمهية إنشاء موقع الكتروين على الشبكة العنكبوتية، ويسـاهم فيـه خـرباء يف     )٩
مية والتربية واحلقوق والقانون، يكـون حمـور براجمـه حقـوق     الشريعة اإلسال

اإلنسان الفلسطيين حالة احلرب مـن املنظـور اإلسـالمي، وخباصـة دراسـة      
حفظ حقوق الطفل الفلسطيين يف اإلسالم، ليكـون نافـذة للعـامل والبـاحثني     

 .حول الواقع الفلسطيين من املنظور اإلسالمي 
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  فهرس املصادر واملراجع

  

  :الكتب : وال أ
 .القرآن الكرمي 

دار : ، مصـر رعاية الطفولة يف الشريعة اإلسـالمية ) م١٩٨٥( إبراهيم، إيناس عباس 
  . ١البحوث العلمية، ط 

مناقب أمري املؤمنني عمـر بـن    )م٢٠٠٢(ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد 

  .  ١دار الدعوة السلفية ، ط: ، االسكندريةاخلطاب
زاد املعاد يف هدي ) م٢٠٠٣(، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ابن القيم 

 .١دار الفكر، ط: عبد القادر حسونة، بريوت: ، حققه وخرج أحاديثه  خري العباد
حتفـة املـودود بأحكـام    ) دت( أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر أيوب الزرعيابن القيم، 

  .املكتبة التوقيفية، دط : ، مصر املولود
عبد الرمحن قاسم، : ، مجع وترتيب  جمموع فتاوى ابن تيمية) ١٣٨٣(ابن تيمية ، أمحد 

  . ١مطابع الرياض ، ط: الرياض 
املكتبة العلميـة ،  :، املدينة املنورةاحلسبة يف اإلسالم )دت(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم 

  .دط
: ، بريوتلى الدر املختارحاشية رد احملتار ع) م١٩٩٩(ابن عابدين، حممد أمني بن عمر 

  .٣دار الفكر، ط
: ، حتقيق  جامع بيان العلم وفضله) م١٩٩٤( يوسف بن عبد اهللا النمري ابن عبد الرب ،

  .١دار اجلوزي ، ط: أيب األشبال الزهري ، الرياض 
حممد شرف الـدين  : ، حتقيق  املغين )م٢٠٠٤(ابن قدامة، موفق الدين عبد اهللا بن أمحد 

  .دار احلديث، دط  : السيد، وابراهيم الصادق ، القاهرةخطاب، وحممد 
، بإشـراف   سنن ابـن ماجـة  ) م١٩٩٩(ابن ماجة، أيب عبد اهللا حممد بن يزيد الربعي 

  . ١دار السالم ، ط: صاحل آل الشيخ ، الرياض : ومراجعة 
  .دار احياء التراث العريب، دط: ، بريوتلسان العرب )دت(ابن منظور، حممد بن مكرم 
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  . ١دار ابن حزم ، ط: ،بريوت  سنن أيب داود) م١٩٩٧(بو داود، سليمان بن األشعث أ
دار الفكر العـريب،  : ، القاهرةالتكافل االجتماعي يف اإلسالم) م١٩٧٤(أبو زهرة، حممد

  .دط
  .دار الفكر العريب : القاهرةالعالقات الدولية يف اإلسالم، أبو زهرة، حممد، 

  .دار الفكر العريب، دط: ، القاهرةمع اإلنساين يف اإلسالماتأبو زهرة، حممد، دت، 
شروط ثبوت حق احلضانة يف الفقـه اإلسـالمي       ) م١٩٩٩( أبو زيد ، رشدي شحاتة 

  . ١دار الفكر العريب ، ط: ، مصروقانون األحوال الشخصية
  . فدار التألي:، القاهرة  النظريات العامة للمعامالت) م١٩٦٩(أبو سنة ، أمحد فهمي 

مكتبـة  : ، الكويتنظرية احلرب يف الشريعة اإلسالمية) م١٩٨١(أبو شريعة، امساعيل 
  .١الفالح، ط

: بـريوت  مصطفى محيدة،: حتقيق جامع أحكام الصغار،) م١٩٩٧(االستروشين ،  حممد 
  .دار الكتب العلمية

: نورةاملدينة املمسؤولية األب املسلم يف تربية الولد، ) م١٩٩٧(با حارث، عدنان حسن 

  . ٢دار اتمع ، ط
دار الكتب العلميـة ،  :، بريوتصحيح البخاري) م٢٠٠٢(البخاري، حممد بن إمساعيل 

  .٢ط
: ، مصرحقوق األوالد يف الشريعة اإلسالمية والقانون) دت( بدران، بدران أبو العنني 

  .مؤسسة شباب اجلامعة 
،  حممد حسن: ، حققهعكشاف القناع عن منت االقنا )م١٩٩٧(البهويت، منصور يونس 

  . ٤دار الكتب العلمية ، ط: بريوت
دار الطباعـة  : ، مصـر حقوق االوالد يف الشريعة اإلسالمية) م١٩٨١(بيومي،  مسرية 

  .١احملمدية، ط 
طباعة وزارة الشئون : ، السعوديةحقوق اإلنسان يف اإلسالم) ١٤١٩(التركي، عبد اهللا 

  .١اإلسالمية، ط
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، الطفل يف الشريعة اإلسالمية ومنهج التربيـة النبويـة  ) م١٩٩٧(جبار، سهام مهدي 
  . ١املكتبة العصرية،  ط: بريوت

دار :، القـاهرة ضمانات حرمة احلياة اخلاصـة يف اإلسـالم  ) م١٩٩٣(اجلندي، حسين 
  . ١النهضة، ط

أكادمييـة نـايف   : ، الرياضحقوق اليتيم يف الشريعة اإلسالمية) م٢٠٠٧( اجلهين، عمر
  . األمنية العربية للعلوم

وكالـة  : ، الريـاض حقوق اإلنسان يف اإلسالم) م١٩٩٤(احلقيل،  سليمان عبد الرمحن
  . ٢الفرزدق، ط 

دار النهضـة العربيـة،   :، بريوتامللكية يف الشريعة اإلسالمية) م١٩٩٠(اخلفيف، علي 
  . دط 

:  جدة، موقف الشريعة اإلسالمية من احلق اإلنساين والعنف الدويلاخلياط، عبد العزيز، 
  .  م١٩٩٤: ، عام ١: ، اجلزء١٤: صدر عن جملة الفقه اإلسالمي، العدد

  . ١دار الصدق، ط: ، مصر اللقيط يف اإلسالم) م١٩٩٢( الداغستاين ، مرمي أمحد 
:  ، جـدة أصول العالقات الدولية بني اإلسالم والتشريعات الوضعيةالدسوقي، حممد، 

  .  م١٩٩٢: ، عام ٤جلزء، ا٧:صدر عن جملة الفقه اإلسالمي، العدد
صدر عن جملة الفقه : ، جدةالقانون الدويل اإلنساين من منظور إسالميالدسوقي، حممد، 
  .  م١٩٩٤: ، عام ١: ، اجلزء١٤: اإلسالمي، العدد
، املعاهدات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الـدويل العـام  ) م١٩٩٧(الديك، حممود 

  .٢دار الفرقان، ط: األردن
الـدار العلميـة،   : ، عمانصورة الطفولة يف التربية اإلسالمية) م٢٠٠٠(أمحد الزبادي، 

  .١ط
  . ٢دار بن كثري ، ط: ، بريوت  حقوق اإلنسان يف اإلسالم) م١٩٩٧(الزحيلي، حممد 
اخلصائص الكربى حلقوق اإلنسان يف اإلسـالم ودعـائم   ) م١٩٩٥( الزحيلي، وهبة 

  .  ١كتيب ، طدار امل: ، دمشق   الدميقراطية اإلسالمية
  



١٣٤ 
 

 .٣دار الفكر، ط: ، دمشقآثار احلرب يف الفقه اإلسالمي) م١٩٩٨(الزحيلي، وهبة 
  . دار القلم : ، بريوت  املدخل الفقهي العام) م١٩٩٨(الزرقا ، مصطفى أمحد 

مكتبة الوراق، : ، الرياضنظام السلم واحلرب يف اإلسالم) م١٩٩٨(السباعي، مصطفى 
  .٢ط

  .١دار الفكر ، ط: ، بريوت املبسوط )م٢٠٠٠(مد بن أيب سهل السرخسي، أبو بكرحم
، متهيد الفرش يف اخلصـال املوجبـة لظـل العـرش    ) دت ( السيوطي، جالل الدين 

  .  املكتب اإلسالمي ، دط   : بريوت حممد املياديين،:حتقيق 
قيق ، حتمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج )م٢٠٠٠(الشربيين، حممد اخلطيب 

  .دار الكتب العلمية، دط : علي معوض وعادل عبد املوجود ، بريوت : وتعليق 
مطـابع رابطـة عـامل    : ، مكة املكرمـة الطفل يف اإلسالم) ١٤١٤(الشرقاوي، حممود 

  .اإلسالمي، دط 
الرمحة والتسامح مع مدنيي الدولة احملاربـة وممتلكـام   ) م٢٠٠٧( الشريف، عبد اهللا 

: صدر عن امللتقى القرآين الدويل، بعنوان: ، الرياضالقرآن الكرميوجرحى مقاتليهم يف 
  . العسكرية اإلسالمية يف ضوء القرآن الكرمي

  .مطبوعات األزهر، دط: ، القاهرة اإلسالم عقيدة وشريعة) م١٩٥٩(شلتوت ، حممود 
   .منشورات مجعية الدعوة، دط :، ليبياالقرآن حرر اإلنسان) م١٩٩٠(الشهباين، إبراهيم 

: ، الريـاض أخالق احلرب اإلسالمية يف ضوء القرآن الكرمي) م٢٠٠٧(الشهري، علي 
  .العسكرية اإلسالمية يف ضوء القرآن الكرمي: صدر عن امللتقى القرآين الدويل، بعنوان

: ، الريـاض أخالق احلرب اإلسالمية يف ضوء القرآن الكرمي) م٢٠٠٧( الشهري، علي 
  .العسكرية اإلسالمية يف ضوء القرآن الكرمي: ، بعنوانصدر عن امللتقى القرآين الدويل

  .  ١عامل الكتب ، ط: بريوت  فتح القدير ،) م٢٠٠٢(الشوكاين ، حممد بن علي 
نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار  )م١٩٧٣( الشوكاين، حممد بن علي بن حممد

  . ٣٣٧، ص ٦ج دط،  دار اجليل،: بريوت ، شرح منتقى األخبار
  . مطابع الفرزدق، دط : ،الرياضالطفل يف الشريعة اإلسالمية) دت(مد أمحد صاحل، حم

  .مكتبة اجلامعية: ، القاهرةاإلسالم وحقوق اإلنسان) م٢٠٠٠(صبحي، عبدة سعيد 



١٣٥ 
 

دار البشـري،  : ، عماناألسرة ورعاية الذات اإلنسانية لألطفال) م١٩٨٩(الضامن، رميا 
  .دط 

دار األرقـم،  : ، الكويتالم يف احلرب والسالممنهج اإلس) م١٩٨٢(ضمريية، عثمان 
  . ١ط

مطابع رابطـة  : ، مكة املكرمةحقوق اإلنسان وواجباته يف القرآن) دت(عابدين، حسن 
  .عامل اإلسالمي

، املبادئ والقواعد اإلسالمية املنظمة للعالقات اإلنسانية يف أوقات العبادي، عبد السالم

  .  م١٩٩٤: ، عام ١: ، اجلزء١٤: مي، العددصدر عن جملة الفقه اإلسال: ، جدةاحلرب
صدر عن جملـة الفقـه   : ، جدةالقانون الدويل اإلنساين يف اإلسالمعبد السالم، جعفر، 

  .  م١٩٩٤: ، عام ١: ، اجلزء١٤: اإلسالمي، العدد
مطابع رابطة : ، مكة املكرمةاحلريات واحلقوق يف اإلسالم) م١٩٨٧(عبد املتجلي، حممد 

  .مي العامل اإلسال
دار : ، بـريوت حقوق األبناء على اآلباء يف املنظور اإلسالمي) م١٩٩٣(عبيد، منصور 

  .٣اجليل، ط
، احلقوق والواجبات والعالقات الدوليـة يف اإلسـالم  ) م١٩٩٩( عثمان، حممد رأفت 

  . ٤دار الضياء، ط: القاهرة
،  ريفتح الباري شرح صحيح البخـا ) م٢٠٠٤(العسقالين ، أمحد بن علي بن حجر  

  .دار احلديث ، دط:  القاهرة
، الضـفة  الرضاع احملرم يف الفقه اإلسـالمي ) م ٢٠٠٥(العسيلي ، عبد اهللا عبد املنعم 

  .١دار النشر مكتبة دنديس ودار ابن اجلوزي ، ط: الغربية
  .٢دار الرائد العريب، ط: ، بريوتاإلسالم والعالقات الدولية) م١٩٨٦(عفيفي، حممد 
  .١مكتبة الرسالة ، ط: ، بريوتتربية االوالد يف اإلسالم) ١٤١٠(عقله ، حممد 

دار السـالم، ط   :القاهرة، تربية األوالد يف اإلسالم) م٢٠٠٢(علوان ، عبد اهللا ناصح 
٣٨.  

  .الس الوطين للثقافة، دط: ، الكويتاإلسالم وحقوق اإلنسان) م١٩٩٠(عمارة، حممد 



١٣٦ 
 

مطابع رابطة العـامل  : ، مكة املكرمةسالمتربية النشئ يف ظل اإل) ١٤٢١(عمارة، حممد 
  .اإلسالمي 

صدر عـن جملـة الفقـه    : ، جدةاحلق اإلنساين والعنف الدويلالعماري، عبد القادر، 
  .  م١٩٩٤: ، عام ١: ، اجلزء١٤: اإلسالمي، العدد
: ، الرياضحق اإلنسان يف سالمة صحته يف الشريعة اإلسالمية) ١٤٢٨(الغامدي، خالد 

  .يف العربية للعلوم األمنيةأكادميية نا
أكادميية نـايف  : حقوق اإلنسان يف اإلسالم، الرياض) م٢٠٠٠(الغامدي، عبد اللطيف 

  . العربية للعلوم األمنية
دار األنـدلس،  : ، بريوتأحكام اجلنني يف الفقه اإلسالمي) م ٢٠٠١(غامن، عمر حممد 

  .١ط
دار الكتب العلميـة،  : ،بريوتنإحياء علوم الدي )م٢٠٠٢(الغزايل، أبو حامد بن حممد 

  .١ط
،  حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحـدة  )م١٩٨٩(الغزايل، حممد  

  .  ٤دار الدعوة ، ط:االسكندرية 
، حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمـم املتحـدة  ) م٢٠٠٥(الغزايل، حممد 

  . ٤شركة النهضة، ط: القاهرة
  . ٢دار إقرأ، ط: ، ليبياأصول العالقات الدولية يف اإلسالم) م١٩٨٨(ر الفرجاين، عم

دار العلم : ، بريوتاجلهاد واحلقوق الدولية العامة يف اإلسالم) م١٩٨٢(القامسي، ظاهر 
  . ١للماليني، ط

  . ١دار الكتب العلمية ، ط: ، بريوت الفروق) م١٩٩٨(القرايف ، أمحد بن إدريس 
مكتبـة وهبـة ،   : ، القاهرة اخلصائص العامة لإلسالم ) م١٩٨٩(القرضاوي، يوسف 

  . ٤ط
دار : ، بـريوت اجلامع ألحكام القـرآن ) م١٩٩٠(القرطيب، حممد بن أمحد األنصاري 

  . ١الفكر، ط



١٣٧ 
 

دار الشـروق ،  : ، بريوتخصائص التصور اإلسالمي ومقوماته) ١٤٠٢(قطب ، سيد 
  . ٧ط

   ).دط(دار الشروق، : ، بريوتالمالعدالة اإلجتماعية يف اإلس) م١٩٩٥(قطب، سيد 
  . ٧دار الشروق ، ط: ، بريوتمنهج التربية اإلسالمية) ١٤٠٣(قطب ، حممد 

: ، بريوتبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )م١٩٩٧(الكاساين، أبوبكر مسعود بن أمحد 
  . ١دار الكتب العلمية ، ط

: ، القـاهرة رية اإلسالميةاملدخل إىل العقيدة واالستراتيجية العسك) دت(حمفوظ، حممد 
  ).دط(دار االعتصام، 

محاية ضحايا النزاعات املسلحة يف القانون الدويل اإلنساين ) م٢٠٠٠(حممود، عبد الغين 

  .  ١صدر عن اللجنة الدولية للصليب األمحر، ط: ، القاهرةوالشريعة اإلسالمية 

، القـرآن الكـرمي  أخالق احلرب اإلسالمية يف ضوء ) م٢٠٠٧( املدخلي، عبد الرمحن 
العسكرية اإلسالمية يف ضوء القـرآن  : صدر عن امللتقى القرآين الدويل، بعنوان: الرياض
  . الكرمي

صدر عن : ، الرياضاجلهاد يف اإلسالم وحقيقة االنتصار فيه) م٢٠٠٧( املصري، زكريا 
  .العسكرية اإلسالمية يف ضوء القرآن الكرمي: امللتقى القرآين الدويل، بعنوان

جممع اللغة العربية ، دار الـدعوة ،  :، حتقيق  املعجم الوسيط)  دت(طفى ، إبراهيم مص
  .دط 

دار أطلس، : ، الرياضأحكام اليتيم يف الفقه اإلسالمي) ١٤١٣(مال رجب، عبد األحد 
  .١ط

علـي  : ، حتقيق وتعليـق  روضة الطالبني) م٢٠٠٣( النووي ، أيب زكريا حيىي بن شرف 
  . دار عامل الكتب : ود ، بريوت معوض وعادل عبد املوج

دار الكتب العلميـة،  : ، بريوتصحيح مسلم )م١٩٩٨(النيسابوري، مسلم بن احلجاج 
  .١ط

،  كنز العمال يف سنن األقـوال واألفعـال  ) م١٩٧٩(اهلندي، عالء الدين علي املتقي 
  . ٩٢٤، ص٣مؤسسة الرسالة ، دط ، ج: بريوت 



١٣٨ 
 

دارالبيارق، : ، بريوتتال يف السياسة الشرعيةاجلهاد والق) م١٩٩٦(هيكل، حممد خري 
  .٢ط

  .١املكتب اإلسالمي، ط: ، بريوتمشروعية القتال يف اإلسالم) م١٩٩٦(يابللي، حممود 
  

  :الكتب القانونية : ثانيا 
 

 .دار املنشأة املعارف، دط: ، القاهرة القانون الدويل العام) م١٩٩٣(أبو اهليف، علي 
احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة ) ١٤٢٠(أبو الوفاء، أمحد 

 . ٥٨، ص ١دار النهضة، ط: ، القاهرةوالوكاالت الدولية املتخصصة

، الوثـائق الدوليـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان     ) م١٤٢٣(بسيوين، حممود شـريف  
 .  ٧٩، ص ١، ج١دار الشروق، ط: القاهرة

  .دار النهضة العربية، دط: ، القاهرةلدويل العامالقانون ا) م١٩٦٩(سرحان، عبد العزيز 
منشورات جامعة : ، دمشقمدخل إىل القانون الدويل العام )م١٩٩٠(شكري، حممد 

 .حلب، دط 
منشـأة املعـارف،   : القـاهرة محاية الطفولة واألمومـة،  ) م١٩٩١(عبد اجلواد، حممد 

 .٥٣-١٩ص 
دار : ، عمـان يل العـام الوسـيط يف القـانون الـدو   ) م١٩٩٧(علوان، عبد الكرمي 

  .١٧٥، ص ١الثقافة، ط
: بتاريخ، ) م١٩٨٩(مكتبة حقوق اإلنسان ، جامعة منيسوتا ، اتفاقية حقوق الطفل سنة 

 .    umn.edu/humanrts/arabic.١.www) م٥/٢/٢٠٠٩(
ــطيين، بتـــاريخ      ــل الفلسـ ــص قـــانون الطفـ ) م٥/٢/٢٠٠٩: (نـ

www.muqtafi.birzeit.edu/pg/  .  
  
  
  



١٣٩ 
 

  :التقارير : ثالثا 

  
ا أطفال فلسطني قضاي: من  التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان -

  ) .م٢٠٠٥ (: ، بتاريخ١٠٦وإحصاءات، ص 
األطفال وفقر الدم ، : بعنوانالفلسطينية، اإلغاثة الطبية من البيان الصادر عن  -

 ) . م٢٠٠٧/ ٧/ ١٥(: بتاريخ 
 قغالإخبصوص   ،املؤسسات غري احلكومية الفلسطينية صادر عنالبيان من ال -

: ، بتاريخاجلمعية اخلريية االسالمية يف مدينة اخلليل ممتلكات  مؤسسات ومصادرة
 ) . م٢٤/٤/٢٠٠٨(

:          ة الصحة الفلسطينية، بتاريخمن البيان الصحفي الصادر عن وزار -
 ) .م٢٠٠٥/ ١١/١١(

من التقرير أصدره مركز اإلحصاء الفلسطيين، وعن وكالة األنباء الفلسطينية وفا،  -
يعانون من آثار نفسية، وممارسات االحتالل تسهم يف زيادا،  األطفال : بعنوان 
  ) .م ٢٠٠٤/ ١٢/١٠: (بتاريخ 

القدس احملتلة عن االئتالف األهلي  تهاكات اإلسرائيلية يفالتقرير الشهري حول االن   -
االنتهاكات اإلسرائيلية يف حمافظة : للدفاع عن حقوق الفلسطينيني يف القدس ، بعنوان 

  ) .      م٢٠٠٦/ ١٢(القدس احملتلة خالل 
تقييم األمن الغذائي، بتاريخ : من التقرير الصادر عن برنامج الغذاء العاملي، بعنوان  -

 ).م٢٠٠٤/ ٦/ ١٠( :

إحصاءات هدم : من التقرير الصادر عن مركز امليزان حلقوق اإلنسان، بعنوان  -
  . م ٢٠٠٧منذ بداية اإلنتفاضة وحىت آخر عام  :املنازل يف غزة ، بتاريخ 



١٤٠ 
 

نسب النجاح : من التقرير الصادر عن مؤسسة التجمع للحق الفلسطيين ، بعنوان  -
 ).م٦/٦/٢٠٠٧: (فاضة،  بتاريخ آخذة باالخنفاض منذ بداية االنت

: من التقرير الصحفي عن وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني، بتاريخ -
 ) .م٢٠٠٤/ ٢١/٤(

ع ارتفا :، بعنوان لجهاز الـمركزي لإلحصاءلنتائج الـمسح  عن  تقريرمن ال -
 .م٢٠٠٢: مزمنة، بتاريخنسبة اإلصابة بأمراض 

نسب النجاح آخذة باالخنفاض منذ بداية : ان من التقرير عن األونروا ، بعنو -
 ) .م٢٠٠٣:(االنتفاضة، بتاريخ 

تكيف الفلسطينني مع برنامج : من التقرير عن الربنامج الغذاء العاملي، بعنوان -
     .م  ٢/٢٠٠٤: الغذاء العاملي يف األراضي الفلسطينية  احملتلة، يف تاريخ 

: تصـادي واالجتمـاعي، بعنـوان    من التقرير عن اجلمعية العامة، الـس االق  -
:                  االنعكاسات االقتصـادية واالجتماعيـة لالحـتالل االسـرائيلي، بتـاريخ      

 ) .م٧/٦/٢٠٠٤( 

أطفال فلسطني قضايا : من التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان -
 . م٢٠٠٨: ، بتاريخ٦٩وإحصاءات، ص 

أطفال فلسطني قضايا    : لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان ن التقرير عن اجلهاز املركزم -
  . م ٢٠٠٨: ، بتاريخ٧٢وإحصاءات، ص 

أطفال فلسطني قضايا : من التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان -
  . م٢٠٠٨ :،  بتاريخ٦٩ص  وإحصاءات،

 قضايا أطفال فلسطني: من التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان -
 .م٢٠٠٥: ، بتاريخ١٠٦وإحصاءات، ص 



١٤١ 
 

أطفال فلسطني قضايا     : من التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان  -
 .م ٢٠٠٨: ، بتاريخ٧١وإحصاءات، ص 

مسح أثر اإلجراءات : التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوانمن  -
: ، بتاريخ٢١أة واألسرة الفلسطينية، ص اإلسرائيلية على واقع الطفل واملر

  .م ٢٠٠١
مسح أثر اإلجـراءات  : من التقرير عن اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيين، بعنوان -

: ، بتـاريخ ٢٣اإلسرائيلية على واقع الطفل واملرأة واألسـرة الفلسـطينية، ص   
 .م ٢٠٠١

ت األطفال إصابا: تقرير عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، بعنوانالمن  -
  ) . م٤/٤/٢٠٠٥( :العمال، بتاريخ 

تقرير عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، وبالتعاون مع مركز بديل المن  -
أثر جدار الضم والتوسع وتبعاته على النزوح  :للمواطنة وحقوق الالجئني، بعنوان 

  . م ٢٠٠٦:  بتاريخ  القسري للفلسطينيني يف القدس ،
األطفال األسرى ،  : ة العاملية للدفاع عن األطفال، بعنوانمن التقرير عن احلرك -

 ).م ٢٠٠٧/ ١/١: ( بتاريخ

تقرير : ، فرع فلسطني، بعنواناحلركة العاملية للدفاع عن األطفالمن التقرير عن  -
حول أوضاع األطفال الفلسطينيني املعتقلون سياسيا يف املعتقالت والسجون 

  . م٢٠٠٦: اإلسرائيلية، بتاريخ
لتقرير عن الصندوق األمم املتحدة لألطفال، نشرة املاحنني يف األراضي احملتلة، من ا -

  ) .م ١٢/٢٠٠٤/ ١٠: (بتاريخ 
احلق يف : من التقرير عن املركز الفلسطيين حقوق املواطنة والالجئني، بعنوان -

  ) .م٢٠٠٦: (، بتاريخ٣٨التعليم، ص 



١٤٢ 
 

احلصار واحلرمان من : وان من التقرير عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، بعن -
  .م ٢٠٠٤: ، بتاريخ ٣٨احلق يف حرية احلركة والتنقل، ص 

سياية العقاب اجلماعي : من التقرير عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، بعنوان -
 ). م٣٠/٩/٢٠٠٧: (، بتاريخ٢٠غزة، ص تفاقم األزمة اإلنسانية يف 

، حول انتهاكات سلطات من التقرير عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان -
إىل  ٢٩/٩/٢٠٠١: (االحتالل للحق يف التعليم يف األراضي الفلسطينية ، بتاريخ 

  ) . م٢٠٠٢/ ٣/ ٣٠
من التقرير عن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، حول سياسة احلصار وإغالق  -

من : (، بتاريخ  ١٨،١٩: املعابر احلدودية وأثرها على السكان يف غزة، ص
 )  .م٢٠٠٧/ ٩/ ٣٠ إىل ١٦/٧

احلق يف : من التقرير عن املركز الفلسطيين حلقوق املواطنة والالجئني ، بعنوان -
  ) .م٢٠٠٦: (، بتاريخ٣٨التعليم ، ص 

من التقرير عن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ماري روبنسون،  -
  . )م٢٠٠٢/ ٤/ ١٩ : (انتهاكات حقوق األطفال،  بتاربخ: بعنوان 

من التقرير عن املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة  -
حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية : ، بعنوان )م١٩٦٧( عام  

:          األخرى، جون دوغارد ، اجلمعية العامة ، جلنة حقوق اإلنسان ، بتاريخ
 ) .م٢٠٠٨/ ٢١/١( 

اإلعتداء على اجلمعيات : عن اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان، بعنوان من التقرير -
 ).م١٣/٧/٢٠٠٧: (اخلريية، بتاريخ

 :، حول املستجدات، بتاريخنظمة العفو الدوليةشديد اللهجة مل بيانمن التقرير عن  -
       ) .م٢٠٠٤/ ١٠(



١٤٣ 
 

    :بتاريخ  تقييم التغذية والطعام الكمي،: من التقرير عن جامعة القدس ، بعنوان  -
  ).م ٢٠٠٤/ ٤(

ارتفاع نسبة الوالدة البيتية، : بعنوان من التقرير عن جريدة األيام الفلسطينية،  -
:               ، الصادرة بتاريخنتيجة منع اجليش للحوامل من الوصول إىل املستشفيات

 ) .م٢٠٠٢/  ٧/  ١٩(

نسبة الوالدة البيتية،  ارتفاع: بعنوان من التقرير عن جريدة األيام الفلسطينية،  -
:                   ، الصادرة بتاريخنتيجة منع اجليش للحوامل من الوصول إىل املستشفيات

 ).م ٢٠٠٢/  ٧/  ١٩( 

تأثري الغاز على احلوامل يف اإلنتفاضة : من التقرير عن جريدة النهار، بعنوان  -
 ) .م٢٥/٦/١٩٨٩: (األوىل، بتاريخ

ارهاب املستوطنون ألطفال : س االسرائيلية، بعنوانمن التقرير عن جريدة هآرت -
 )   .م ٢٠٠٢/ ٥/ ١٢: (املدارس العربية، بتاريخ

: من التقرير عن دائرة اإلحصاء املركزي الفلسطينية، التقرير السنوي، بعنوان -
  .م١٩٩٩: ، بتاريخ٧أطفال فلسطني قضايا وإحصاءات ص

: ة، التقرير السنوي، بعنوانمن التقرير عن دائرة اإلحصاء املركزي الفلسطيني -
  .م١٩٩٩: ، بتاريخ١٧أطفال فلسطني قضايا وإحصاءات، ص

: الوالدة على احلواجز، بتاريخ: من التقرير عن صحيفة األيام الفلسطينية، بعنوان -
 ).م٢٠٠٢/  ٧/ ١٩(

حرمان األطفال من الوصول إىل : من التقرير عن صحيفة احلياة اجلديدة، بعنوان  -
مية واملسيحية، عن األمني العام للجبهة اإلسالمية املسيحية للدفاع مقدسام اإلسال

  ) . م٢٠٠٨/ ٧/٥: (عن القدس واملقدسات، بتاريخ



١٤٤ 
 

تنديد التجمع الوطين املسيحي ، : من التقرير عن صحيفة الدستور، بعنوان  -
 ) .م٢٠٠٨/ ١٩/٥:   (بتاريخ

ل تكثف الضربات اجلوية، إسرائي: من التقرير عن صحيفة الفاينانشال تاميز، بعنوان -
 ) .م٢٨/٦/٢٠٠٦( :بتاريخ 

األطفال الفلسطينيون يف مالعبهم : بعنوان ، ١٩٤٨من التقرير عن صحيفة عرب  -
  ).م٢٠٠٧\٩\٢٦ ( :بتاريخ ، لإلسرائيليني هدف

تعرض عائلة وأطفاهلا العتداء يهودي : ، بعنوان٤٨من التقرير عن صحيفة عرب  -
  ).  م٢٠٠٨/ ٩/٦(  :أثناء الطريق للحرم، بتاريخ

: من التقرير عن صحيفة عني على القدس ،  إصدار مؤسسة القدس ، بعنوان  -
  ).م٤/٢٠٠٦: (اجلدار يؤثر على التعليم، الصادرة بتاريخ

، ضغوطات نفسيةوطفولة مسلوبة ال: ، بعنوانصحيفة فلسطنيمن التقرير عن  -
  ) .م   ٢٠٠٧/ ٩/٦:  (بتاريخ

) ٢١(لقدس ، الصادرة عن مؤسسة القدس ، العدد من التقرير عن صحيفة نداء ا -
مجعية خريية ) ٣٦( االحتالل يغلق يف القدس احملتلة أكثر من : ، بعنوان 

  ) .م٥/٢٠٠٤: (، بتاريخ  ٩واجتماعية ، ص 
األطفال الفلسطينيون يف : بعنوان من التقرير عن صحيفة نيويورك تاميز األمريكية،  -

 ).م٢٠٠٧\٩\٢٦ ( :ريخ بتا ،لإلسرائيليني مالعبهم هدف
 ) .م١٠/٢٠٠٥: ( من التقرير عن صحيفة هآرتس االسرائيلية ، بتاريخ  -

  ) .م٦/٣/٢٠٠٢:( من التقرير عن صحيفة هآرتس االسرائيلية ، بتاريخ  -
سلب الفلسطينني حقهم :من التقرير عن عري عميم ، مجعية إسرائيلية حقوقية ، بعنوان  -

 . )م٢٠٠٥/ ١٠: (، بتاريخ ١٤،١٣،٣صيف التعلم يف شرق القدس ، 
سلب الفلسطينني حقهم :من التقرير عن عري عميم ، مجعية إسرائيلية حقوقية ، بعنوان  -

  . )م٢٠٠٥/ ١٠: (، بتاريخ ٦،٢ص يف التعلم يف شرق القدس ،



١٤٥ 
 

حصول الفلسطينني يف : ، بعنوانمن التقرير عن عري عميم، مجعية إسرائيلية حقوقية -
  . )م ٢٠٠٥/ ١٠: (بتاريخ ، ٤ص  القدس الشرقية للتعليم،

حصول الفلسطينني يف :، بعنوانمن التقرير عن عري عميم، مجعية إسرائيلية حقوقية -
  ) .م ٢٠٠٥/ ١٠: ( بتاريخ ، ٥صالقدس الشرقية للتعليم، 

  :إعـداد ، متابعة لكل ما حيصـل يف القـدس  ،  القدس عني على عنتقرير من ال -
اإلسرائيلية أطفال املـدارس مـن   املعارف وزارة  منع: بعنوان  ، ؤسسة القدسم
 العريب الكنيست عضوالتعليمية لألماكن املقدسة، كشف عنها  املدرسية رحالتال

  ) .م١/٦/٢٠٠٥: (الصادر بتاريخ  ،عبد املالك دهامشة
الرسوم :من التقرير عن جملة اشراقة، جملة أسرية تصدر يف مدينة أم الفحم ، بعنوان  -

                    : األطفـال وتسـلب أخالقهـم، الصـادرة بتـاريخ     املتحركة تسلب أنظـار  

  ) .م٢٠٠٧/ ٧/ ١٩( 

، ١٢أطفال من أجل املستقبل، ص : من التقرير عن جملة األيدي الصغرية، بعنوان -
 ).م٢٦/١٠/٢٠٠٥:(بتاريخ

مؤسسات  مهامجة وتدمري وإحراق: من التقرير عن جملة فلسطني املسلمة ، بعنوان  -
: ، بتاريخ٣٨، ص ٧، العدد  ت اجتماعية وتعليمية يف الضفة الغربيةخريية ومجعيا

 ) . م٢٠٠٧(

تقرير حول أوضاع األطفال يف : من التقرير عن جملة وراء القضبان، بعنوان -
 ) . م٢٥/٤/٢٠٠٤: ( ، بتاريخ٤: السجون واملعتقالت اإلسرائيلية، العدد

ال حيترم املقدسات،  االحتالل: من التقرير عن مركز أحباث األرض، بعنوان  -
  ).م١/٢٠٠٧: (بتاريخ

انتهاك قدسية املواقع اإلسالمية، : من التقرير عن مركز أحباث األرض، بعنوان  -
  ).م٢٧/١٢/٢٠٠٤: (بتاريخ



١٤٦ 
 

معاناة قطاع غزة : من التقرير عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بعنوان -
 )  . م٢٠٠٨: (حتت االحتالل، بتاريخ 

الثروة املائية يف الضفة الغربية : ن مركز الزيتونة للدراسات، بعنوانمن التقرير ع -
 ). م٢٠٠٨: (، بتاريخ ٣٢وقطاع غزة، ص

املدن والقرى الفلسطينية بني : معا، بعنوان/من التقرير عن مركز العمل التنموي -
  ) .م٢٠٠٧/ ٥:  (العزل والتهجري، بتاريخ

األسرى األطفال، : بعنوانين، من التقرير عن مركز املعلومات الوطين الفلسطي -
  ) .م١/١٠/٢٠٠٧: (بتاريخ

امليزان حلقوق  تقرير عن مركز املعلومات الوطين الفلسطيين، وعن مركزالمن  -
  . م ٢٠٠٤ :بتاريخ عمالة األطفال،: بعنوان اإلنسان،

املس باملشاعر : من التقرير عن مركز مساواة حلقوق املواطنني العرب، بعنوان -
 .م ٢٠٠٨عام  :بتاريخ،  ،٣٩الدينية، ص  

احلواجز  العسكرية : من التقرير عن مركز ميزان حلقوق اإلنسان ، بعنوان  -
  ) .م٢٥/٧/٢٠٠٢: (وامتهان الكرامة اإلنسانية، بتاريخ

اإلغالق : من التقرير عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، بعنوان -
 ).م١٢/٢٠٠٧: ( اإلنسانية، بتاريخاملفروض على قطاع غزة واآلثار اإلقتصادية و

 ،اإلجهاض بفعل الغازات:بعنوان ،مكتب اخلدمات الصحافيةمن التقرير عن  -
  ) . م١٠/٩/١٩٩٠: (بتاريخ

: بعنوان من التقرير عن مكتب مراقبة األوضاع اإلنسانية التابع لألمم املتحدة ، -
  ).م٢/١١/٢٠٠٧( :بتاريخ تقرير عن الوضع يف القطاع  والضفة،

وضع السور يف القانون الدويل،  :التقرير عن منظمة العفو الدولية ، بعنوانمن  -
  ).م١٩/٢/٢٠٠٤: (اريخبت



١٤٧ 
 

:  تقرير عن منظمة العفو الدولية، حول الضحايا األطفال، بتاريخالمن  -
  ). م ٢٠/١١/٢٠٠٤(

هدم املنازل : بتسيلم االسرائيلية حلقوق االنسان ، بعنوان  منظمة من التقرير عن -
 .م ٢٠٠٤: بتاريخ كعقاب،

 شبح الطرد: بتسيلم االسرائيلية حلقوق االنسان، بعنوان منظمةمن التقرير عن  -
:         ، بتاريخيهدد أهل الكهوف يف جنويب اخلليل وأعمال العنف واإلعتداءات

  ) .م٢٠٠٥/ ٧ (
مصادرة حرية احلركة والتنقل : من التقرير عن منظمة بيتسليم االسرائيلية، بعنوان -

  ) .م٢٠٠٧/ ٨: (لسطينني يف الضفة الغربية ،بتاريخ للف

مواطنون من الدرجة  :من التقرير عن منظمة هيومان رايتس ووتش ، بعنوان  -
  .م ٢٠٠٤: بتاريخ،  مدارس إسرائيل يف العرب  التمييز ضد أطفال، الثانية

احلصار : من التقرير عن مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسان يف غزة، بعنوان -
 .م ٢٠٠٨: ي على حق الطلبة يف التعليم، بتاريخ االسرائيل

انتهاكات حقوق : ، بعنوان مؤسسة الضمري حلقوق اإلنسانمن التقرير عن  -
  ) .  م١/٢٠٠٦( :اإلنسان، بتاريخ

االنتهاكات اإلسرائيلية يف القدس،  :من التقرير عن مؤسسة القدس، بعنوان -
 ). م١٢/٢٠٠٦(:  بتاريخ

املناهج التعليمية اإلسرائيلية : ، بعنوانالفلسطيين نادي األسريمن التقرير عن  -
 ) .م٢٠٠٧/ ٢/ ٢٧: (نسان الفلسطيين، بتاريخ تتجاهل حقوق اال

         :من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال ، بتاريخ  -
  ).م ٧/٢٠٠٥/ ١٥ (
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:     فاع عن األطفال ، بتاريخمن التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للد -
  .)م٢٠٠٤/ ٨/ ٢٧(

    :من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال ، بتاريخ  -
 ) .م٢٠٠٤/  ١١(

من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال يف فلسطني ،  -
  .)م٢٠٠٥/ ٦/٤( :بتاريخ 

التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال يف فلسطني ، من التقرير عن وحدة  -
   ) .م ٢٠٠٤/ ٩: ( بتاريخ 

من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال يف فلسطني ،  -
  .)م ٢٠٠٥/ ١١(: بتاريخ

من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال يف فلسطني،  -
  ). م٢٠٠٤/ ٥/١٠: ( بتاريخ

من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال يف فلسطني،  -
 ) .م١٠/٢٠٠٥: ( بتاريخ 

:  من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بتاريخ  -
 ).م٤/٧/٢٠٠٧(

:     للدفاع عن األطفال، بتاريخ  من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية -
 ) . م٢٠٠٠/ ١٠/ ١٤(

:     من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بتاريخ  -
  ). م٢٠٠٢/ ٤/ ١٧(

:          من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بتاريخ -
 ).  م٢٠٠١/ ٧/ ١٩( 
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:           ير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بتاريخمن التقر -
 ).م ٢٠٠٤/ ١٠/ ١٣( 

:       من التقرير عن وحدة التوثيق يف احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، بتاريخ  -
 ).م ٢٠٠٤/ ٩(

: من التقرير عن وحدة التوثيق يف املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان ، بتاريخ -
 ).م٢٢/١١/٢٠٠١(

: من التقرير عن وحدة التوثيق يف املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان ، بتاريخ -
 ). م٥/١٠/٢٠٠٤(

:     من التقرير عن وحدة التوثيق يف املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان ، بتاريخ -
 . )م٢٠٠٥/ ٥/٧(

: بتاريخ من التقرير عن وحدة التوثيق يف املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،   -
  ).م١٠/٢٠٠٥(

أثر االحتالل على التعليم ،     : ، بعنوان  تقرير عن وزارة التربية والتعليممن ال -
 ).م٢٠٠٤/ ١منذ بداية اإلنتفاضة إىل (

الرد على محلة التحريض ضد : من التقرير عن وزارة التربية والتعليم، بعنوان  -
  ).دت(،  ٣٠املناهج الفلسطينية ، ص 

أثر االحتالل االسرائيلي على التربية : وزارة التربية والتعليم، بعنوانمن التقرير عن  -
  ) .م١٤/٥/٢٠٠٣إىل  ٢٨/٩/٢٠٠٠: (والتعليم، بتاريخ 

تأثري جدار الضم والتوسع على : من التقرير عن وزارة التربية والتعليم، بعنوان -
  . م٢٠٠٤: العملية التعليمية، بتاريخ

حتالل حيرم أطفال بلدة اال:لسطينية وفا ، بعنوان من التقرير عن وكالة األنباء الف -
م ٢٠٠٧/ ٢/  ١٨: (، بتاريخ طولكرميف  الطبيعيةم  فرعون من ممارسة حيا(.    
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، احلركة العاملية للدفاع عن األطفال مع الطفلة هدى غاليةمن املقابلة أجرا  -
 ) .م٢٠٠٦/ ١٢/ ٩: (بتاريخ

: الصحة ترفض سياسة العقاب، بتاريخ  وزارة: من بيان عن وزارة الصحة، بعنوان -
 ) . م ٢٠٠٧/ ١/٧(

قانون  تعديلاملهتمة يف  اللجنة االستشارية: ، بعنوان من التقرير عن كالة وفا  -
 ١٠/ ٢٨( :    بتاريخ ،تعديل قانون الطفل الفلسطيينتوصي بالطفل الفلسطيين 

 ).م٢٠٠٧/

قيـود علـى حركـة     :من التقرير عن مكتب منسق الشؤون اإلنسانية، بعنوان -
 )  .م٢٠٠٥/ ١١: ( الفلسطنني يف  الضفة الغربية ، بتاريخ 

  . ٣٦٤)" م٢٠٠٤(تأثري اجلدار على العملية التعليمية، عام " دراسة  -
  .٣٦٥)" م٢٠٠٢(احلواجز العسكرية وامتهان الكرامة اإلنسانية، عام " دراسة   -
  . ٣٦٦)" م٢٠٠٧( ، عامعي تفاقم األزمة اإلنسانية سياسة العقاب اجلما"دراسة  -
  .٣٦٧)" م٢٠٠٧(اآلثار االقتصادية واإلنسانية، عام  اإلغالق املفروض" دراسة  -
  .٣٦٨) م٢٠٠٩(دراسة االنتهاكات االسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، عام -
  . ٣٦٩)" م٢٠٠٤(الطفولة يف القدس، عام " دراسة  -
  .  ٣٧٠)" م٢٠٠٧( املدن والقرى الفلسطينية بني العزل والتهجري، عام" دراسة  -
  . ٣٧١)" م٢٠٠٢(احلق يف التعليم، عام " ودراسة  -

                                                
  ).م٢٠٠٤(ر عن وزارة التربية والتعليم العايل، عام الصاد.  ٣٦٤
  ).م٢٠٠٢(الصادرة عن مركز امليزان حلقوق اإلنسان، عام .  ٣٦٥
  ).م٢٠٠٧(ن املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، عام عالصادرة .  ٣٦٦
  ).م٢٠٠٧(ام ن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، يف األراضي الفلسطينية احملتلة، ععالصادرة .  ٣٦٧
  ).م٢٠٠٩(الصادرة من املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، عام  . ٣٦٨
  ).م٢٠٠٤(الصادرة عن مؤسسة القدس،عام .  ٣٦٩
  ).م٢٠٠٧(الصادرة عن مركز العمل التنموي، عام .  ٣٧٠
  ).م٢٠٠٢(الصادرة عن الصادرة من املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، عام .  ٣٧١
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  :االنترنت شبكة: رابعا  

  
املخيمـات الصـيفية متـنفس أطفـال     : ، بعنوان  اجلزيرة نتمن التقرير عن  -

) م ٢٠٠٧/  ٧/ ١٩: (، بتـــــاريخ  احلصـــــار يف فلســـــطني
www.aljazeera .net  .  

ـ : من التقرير عن اجلزيرة نت، بعنوان - ريين فلسـطينيني يف السـجون،   أصغر أس
 .  www.aljazeera .net) م١٢/٤/٢٠٠٤: (بتاريخ

 الـوزراء  لـس  مكتب اإلعـالم من التقرير عن املركز الفلسطيين لإلعالم عن  -
 على العمـل اخلـريي واإلنسـاين يف فلسـطني     احلرب: بعنوان ) حكومة هنية(

) م٢٧/٨/٢٠٠٧:( ، بتــــاريخ تــــدخل منعطفــــات خطــــرية
www.palestine-info.info/ar/ . 

سلطة عبـاس تغلـق أربـع    : ، بعنوانملركز الفلسطيين لإلعالممن التقرير عن ا -
ــاريخ ــة، بتـ ــفة الغربيـ ــة بالضـ ــات خرييـ ) م ٩/٨/٢٠٠٨:(مجعيـ

www.palestine-info.info/ar/   .  
مؤسسة عرفـان الكنديـة تـوزع    :من التقرير عن وكالة معا اإلخبارية، بعنوان -

ــاريخ  ــم، بتـ ــت حلـ ــام يف بيـ ــة األيتـ ) م٢١/١/٢٠٠٨: (كفالـ
www.maannews.net/arb/  . 

ـ     - ة من التقرير عن اجلزيرة نت، من املقابلة مع سـاريت، املتحدثـة عـن منظم
 العـالج مـن تلقـي    األطفـال متكـني  ضـرورة  : بعنوان بتسليم اإلسرائيلية،

 .  www.aljazeera.net)م٢٠/٦/٢٠٠٧:(بتاريخ
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من تقارير عن وسائل اإلعـالم مـع حكومـة فلسـطينية يف رام اهللا ، عـن       -
ـ مـن اجل )  ١٠٣ (عن قرار حل أكثر من  أعالا ـ اهلوات معي هليـة  ات األيئ

، يف الطفل يف التعليم ، من املـدارس وريـاض األطفـال   اخلريية، اليت تعتين حبق 
 . /www.palestine-info.info/ar) م٢٧/٨/٢٠٠٧(:تاريخ 

فقـدان حليـب   : من تقرير عن اللجنة الشعبية ملواجهـة احلصـار، بعنـوان     -
ــاربخ   ــزة، بتـ ــواق غـ ــن أسـ ــال مـ )  م٢٠٠٩/ ٢/ ٥: (األطفـ

www.freegsze.ps/iudex .  
تصـادر  حكومـة االحـتالل   : ، بعنوانالفلسطيين لإلعالم ملركزمن تقرير عن ا -

علـى   القـائمتني  املسـلمني  الشـبان  اجلمعية اخلريية اإلسالمية ومجعيةوتغلق 
ــال ــة األطفـ ــاريخ رعايـ -www.palestine) م٣/٢٠٠٨: (، بتـ

info.info/ar/  . 

، " World Health Organization"من موقع منظمة الصحة العامليـة،   -
     "    Child abuse or maltreatment "  تعريف انتهاك حقوق الطفل  يف

 .   www.who.int/ar)م١/٦/٢٠٠٨:(بتاريخ
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  :املقابالت: خامسا
  

 ).م٢٠٠٨/ ٩/٤(  :يف تاريخ اخلليل، األطفال يف دنيا حضانة مديرة معمن املقابلة _ 

     :من املقابلة مع إدارة املخيم يف املدرسة ، يف قرية الطواين باخلليل، بتاريخ _ 
    ).م٢٠٠٨/  ٧/ ١٣(      
   ،يف خميم بالطة إبراهيم سناجرة، من املقابلة مع أصدقاء الطفل الشهيد_ 

  .)م٣/١١/٢٠٠٨(: تاريخيف     
  

    :            تاريخ ، يف الظهر سيلة مدرسة، الطالب يف ) سنة١١حممد،(من املقابلة مع الطفل _ 
 .   )م٢٠٠٨/ ٣/ ٢٤(     

  ).م١٢/٢٠٠٩/ ١٩(: بتاريخ، مع الطفلة هدى غالية من املقابلة_ 
  

    نائب يف اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان، ومع النائب يف املركزالفلسطيين من املقابلة مع ال_ 
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ١٨:(حلقوق اإلنسان، يف  تاريخ    
  من املقابلة مع النائب يف مركز العمل التنموي، ومع النائب يف احلملة الشعبية ملقاومة _ 

  ).م١٢/٢٠٠٩/ ١٩: (اجلدار، يف تاريخ    
  النائب يف مركز امليزان حلقوق اإلنسان، ومع النائب يف املركز الفلسطيين  من املقابلة مع_ 

  ).م١٢/٢٠٠٩/ ١٩: (حلقوق اإلنسان،يف  تاريخ    
  

  من املقابلة مع شهود العيان، حول حالة قتل الطفل أمحد القوامسي، يف منطقة الشاللة  _ 
  ) .م١٢/٢٠٠٨/ ٨:  (يف  اخلليل، بتاريخ     
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢١: (مع عضو الس التشريعي الفلسطيين، يف تاريخمن املقابلة _ 
  

 :من املقابلة مع مسؤول يف اإلدارة املشرفة على احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل، يف تاريخ_ 
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢١(    
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  :    ألقصى يف القدس، يف تاريخمن املقابلة مع مسؤول يف اإلدارة املشرفة على املسجد ا _ 
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢٠(     

  :                  من املقابلة مع مسؤول يف اجلمعية اخلريية اإلسالمية يف اخلليل، يف تاريخ_  
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢١(     

  
  : من املقابلة مع مسؤول يف مجعية اإلحسان اخلريية يف اخلليل، يف تاريخ_ 
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢١(    
 

  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢٠: (رى، يف تاريخمن املقابلة مع مسؤول يف وزارة األس_ 
  

  :من املقابلة مع مسؤول يف وزارة األوقاف والشؤون الدينية، يف تاريخ_ 
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ١٨(    
  

  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢٠: (من املقابلة مع مسؤول يف وزارة التربية والتعليم العايل،يف تاريخ_ 
  

  مسؤول يف وزارة الصحة،   ة، ومعمن املقابلة مع مسؤول يف وزارة الشؤون االجتماعي_ 
  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢٠: (تاريخ يف    

  
  ول يف وكالة غوث وتشغيل من املقابلة مع مسؤول يف وزارة الصحة، ومع مسؤ_ 

  ).م١٢/٢٠٠٩/ ٢٠: (، يف تاريخ)UNRWA(  الالجئني    
  

  . )م٦/٥/٢٠٠٨(بيت العائلة يف اخلليل ، بتاريخ يفمن خالل املقابلة مع الطفل احملرر، _ 
 

  .  )م٥/٥/٢٠٠٨(بيت العائلة يف اخلليل ، بتاريخ يف من خالل املقابلة مع الطفل احملرر،_ 
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  املرفقات

  
الصادر يف رام اهللا،  قانون الطفل الفلسطيين،نص املواد ذات الصلة ب: املرفق األول

  م١٥/٨/٢٠٠٤: بتاريخ

  
  الفصل األول
  أحكام عامة

  
  )٢(مادة 

  :يهدف القانون إىل 
  .قاء بالطفولة يف فلسطني مبا لديها من خصوصياتاالرت-١
تنشئة الطفل على االعتزاز ويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الوالء لفلسـطني  -٢

  .أرضا وتارخيا وشعبا
  .محاية حقوق الطفل يف البقاء والنماء والتمتع حبياة حرة وآمنة ومتطورة-٤

  )٣(مادة
اسبة حلماية األطفال من مجيع أشكال التمييز ـدف  تتخذ الدولة كافة التدابري املن -٢

  .تأمني املساواة الفعلية واالنتفاع بكافة احلقوق الواردة يف هذا القانون
  )٤(مادة

  :جيب األخذ يف االعتبار
حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية واألدبية مبا يتفق مع سنه وصحته وغـري  -٢

  .ذلك
  )٦(مادة

ئة الظروف املناسبة كافة واليت تكفل لألطفال حقهم يف احلصول تعمل الدولة على ي
على أعلى مستوى ممكن من اخلدمات الصحية واالجتماعيـة وحقهـم يف التعلـيم    

  .واملشاركة يف خمتلف أوجه احلياة اتمعية
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  )٧(مادة 
  .للطفل يف مجيع الظروف أولوية التمتع باحلماية والرعاية واإلغاثة -١
أولوية احلفاظ على حياة األطفال ومجيع حقوقهم يف حاالت الطوارئ تكفل الدولة -٢

  .والكوارث والنزاعات املسلحة
تتخذ الدولة التدابري املناسبة ملالحقة ومسائلة كل من يرتكب حبق األطفال جرمية  -٣

  .من جرائم احلرب أو جرائم ضد اإلنسانية 
   

  )٨(مادة
ة لضمان متتع األطفـال ذوي االحتياجـات   تتخذ الدولة اإلجراءات والتدابري املناسب

اخلاصة بالرعاية الالزمة يف ااالت كافة وخباصة التعليم والصحة والتأهيل املهين لتعزيز 
  .اعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة يف اتمع

  
  الفصل الثاين

  احلقوق األساسية

  
  )١١(مادة

  .نفسهلكل طفل احلق يف احلياة ويف األمان على -١
  .تكفل الدولة إىل أقصى حد ممكن منو الطفل وتطوره ورعايته-٢
  )١٤(مادة 

  .حيظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم سن اخلامسة عشرة
  )١٨(مادة 

لكل طفل فلسطيين فور والدته احلق يف جنسيته الفلسطينية وفقا ألحكـام القـانون   
   .اخلاص بذلك

  

  



١٥٧ 
 

  الفصل الثالث
  احلقوق األسرية

  
  )١٩(مادة

تتخذ الدولة التدابري الالزمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته   -٢
بتحمل املسؤوليات والواجبات املشتركة املنوطة ما يف تربية الطفل ورعايته وتوجيهه 

  .ومنائه على الوجه األفضل
  الفصل الرابع 

  احلقوق الصحية
  )٢٢(مادة 

مستوى ممكن من اخلدمات الصحية اانيـة   للطفل احلق يف احلصول على أفضل  -١
  .مع مراعاة قانون التأمني الصحي وأنظمته املعمول ا

  .ال تستويف أية رسوم عن تطعيم األطفال -٢
  )٢٥(مادة

تتخذ وزارة الصحة مجيع التدابري املناسبة من أجل تطوير قدراا يف جمال الرعاية الصحة 
  .املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومحايتهالوقائية والعالجية واإلرشاد الصحي 

  )٢٦(مادة
  :تتخذ الدولة مجيع التدابري املناسبة من أجل

  .وقاية األطفال من خماطر التلوث البيئي والعمل على مكافحتها - ١
قيام وسائل اإلعالم املختلفة بدور بناء وفعال يف جمال الوقاية واإلرشاد الصـحي    -٢

الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من وخباصة فيما يتعلق مبجاالت صحة 
  .احلوادث ومضارالتدخني

  .دعم نظام الصحة املدرسية ليقوم بدوره الكامل يف جمال الوقاية واإلرشاد الصحي-٣
  .الوقاية من اإلصابات باألمراض املعدية واخلطرية-٤
  



١٥٨ 
 

  )٢٧(مادة
املواد املخدرة املـؤثرة علـى   تكفل الدولة محاية األطفال من التدخني والكحول و-١

  .العقل
  .مينع استخدام األطفال يف أماكن إنتاج تلك املواد أو يف بيعها أو تروجيها-٢
  

  الفصل اخلامس
  احلقوق االجتماعية

  
  )٢٩(مادة

  .للطفل احلق يف اإلنفاق عليه من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وتعليم    -١
  .ه أو من يتويل رعايته قانونايتحمل واجب اإلنفاق على الطفل والد    -٢
  .تتخذ الدولة كافة التدابري لضمان ذلك احلق    -٣

  )٣٠(مادة 
لكل طفل احلق يف مستوى معيشي مالئم لنموه البدين والعقلي والروحي واالجتماعي 

  .وتتخذ الدولة كافة اإلجراءات والتدابري الضرورية لتأمني هذا احلق
  

  )٣١(مادة 
ط اليت تضعها الدولة ومؤسساا لألطفال اآليت بيام احلـق يف  وفقاً للقواعد والشرو

  .احلصول على املساعدات االجتماعية
  .األطفال األيتام أو جمهويل النسب-١
  .األطفال يف مؤسسات الرعاية االجتماعية-٢
  .أطفال املطلقة أو املهجورة الذين ال عائل هلم-٣
  .عمل بسبب املرض أو اإلعاقة أطفال املسجون أو املفقود أو العاجز عن ال-٤
  .أطفال األسر ليت دمرت بيوا أو احترقت-٥
  .األطفال املعوقون أو املرضى بأمراض مزمنة-٦



١٥٩ 
 

  )٣٢(مادة
للطفل احملروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة احلق يف الرعاية البديلة من 

  :خالل 
  .فالته ورعايتهاليت تتويل ك) البديلة ( األسرة احلاضنة-١
  .مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة إذا مل تتوفر األسرة احلاضنة-٢
   

  الفصل السادس
  احلقوق الثقافية

  
  )٣٣(مادة

للطفل احلق يف طلب مجيع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها وإذاعتها مبا   -١
  .ال يتعارض مع النظام العام واآلداب العامة

وهلـا يف سـبيل   ، تعمل الدولة على جتسيد هذا احلق وفق ما تسمح به إمكانياا  -٢
ذلك إلزام وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة وغريها ختصيص جزء من براجمها 

   .ومواردها لتأمني التمتع الفعلي ذا احلق
  )٣٥(مادة

الترفيهية والثقافيـة والفنيـة    للطفل احلق يف املشاركة الواسعة يف حتديد وتنفيذ الربامج
والعلمية واليت تتفق مع النظام العام واآلداب العامة وذلك تأكيداً حلقه يف امتالك املعرفة 

   .ووسائل االبتكار واإلبداع
  )٣٦(مادة

حيظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أية مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسـموعة  
له السلوكيات املخالفة للنظام العام واآلداب العامة ختاطب غرائز الطفل الدنيا أو تزين 

  .أو يكون من شأا تشجيعه على االحنراف
  
  



١٦٠ 
 

  الفصل السابع
  احلقوق التعليمية

  
  )٣٧(مادة

  :وفقاً ألحكام القانون-١
  .لكل طفل احلق يف التعليم ااين يف مدارس الدولة حىت إمتام مرحلة التعليم الثانوي- أ

  .حىت إمتام مرحلة التعليم األساسية العليا كحد أدىنالتعليم إلزامي - ب
   .تتخذ الدولة مجيع التدابري املناسبة ملنع التسرب املبكر لألطفال من املدارس -٢

  )٣٨(مادة
تتخذ الدولة مجيع التدابري املناسبة والفعالة دف إلغاء خمتلف أشكال التمييز يف التمتع 

  .الفرص الفعلية بني مجيع األطفال حبق التعليم والعمل على حتقيق تساوي
  )٤٠(مادة

لكل طفل يف املدرسة احلق يف وقت للراحة وملزاولة األلعاب ولألنشطة املناسبة لسـنه  
  .وللمشاركة حبرية يف احلياة الثقافية ويف الفنون

  )٤١(مادة
للطفل ذي االحتياجات اخلاصة احلق يف التعليم والتدريب بنفس املدارس واملراكـز  -١

  .دة للتالميذاملع
يف حاالت اإلعاقة االستثنائية تلتزم الدولة بتأمني التعليم والتدريب يف فصـول أو   -٢

  .مدارس أو مراكز خاصة 
  
  
  
  
  
  



١٦١ 
 

  الفصل الثامن

  احلق يف احلماية

  
  )٤٢(مادة

للطفل احلق يف احلماية من أشكال العنف أو اإلساءة البدنية أو املعنوية أو اجلنسية   -١
  .التقصري أو التشرد أو غري ذلك من أشكال إساءة املعاملة أو االستغالل أو اإلمهال أو

تتخذ الدولة كافة التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربويـة والوقائيـة    -٢
  .الالزمة لتأمني احلق املذكور

  )٤٤(مادة 
ـ  ية وحيظـر  يعد من احلاالت الصعبة اليت دد سالمة الطفل أو صحته البدنية أو النفس

  :تعمد تعريضه هلا
  .فقدانة لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي-١
  .تعريضه لإلمهال والتشرد-٢

  )٤٥(مادة 
تكفل الدولة محاية األطفال من خماطر اللعب غري املطابقة للمواصفات واملعايري الصحية 

عة حملياً والبيئة والدينية والقيمية والثقافية وذلك بوضع معايري جودة شاملة للعب املصن
  .أو املستوردة

  )٤٦(مادة 
حيظر استخدام األطفال يف األعمال العسكرية أو النزاعات املسلحة وعلى الدولة   -١

  .اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لضمان ذلك
تتخذ الدولة التدابري املناسبة للتأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي   -٢

  .املنازعات املسلحةلألطفال من ضحايا 
  
  
  



١٦٢ 
 

  الفصل العاشر 
  تدابري احلماية

  
  )٥٨(مادة

إذا ثبت ملرشد محاية الطفولة وجود ما يهدد سالمة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية 
يتخذ بشأنه اإلجراء املناسب وذلك باقتراح تدابري مالئمة ذات الصبغة االتفاقية أو يقرر 

  .رفع األمر إىل القاضي املختص
    

  الفصل الثالث عشر

  األحكام اخلتامية

  
  )٧٢(مادة

ال ختل أحكام هذا القانون بأية تشريعات أخرى معمول ا تكفل للطفل التمتع بطريقة 
  .أفضل بكافة احلقوق واحلريات العامة وبأوجة احلماية والرعاية

  )٧٤(مادة
  .يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون

  
  


