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28 Dallin H Oaks 
182nd Semiannual General Conference 

Saturday Afternoon Session, October 6, 2012 
 
 

 حماية األطفال
 

 الشيخ دالين أوآس
 

 من رابطة الرسل اإلثني عشر
 

 .لهمال يجوز أن يقاوم أحٌد الطلب بأن نّتِحد من أجل زيادة اهتمامنا برفاه أوالدنا أي الجيل الصاعد ومستقب
 

إّن آبًا سماويًا محّبًا يمنحنا هذه المشاعر  .نتذّآر جميعًا المشاعر التي تساورنا عندما يبكي طفٌل صغير وينظر إلينا طالبًا المساعدة
أرجو منكم أن تستذآروا هذه المشاعر فيما أتحّدث عن مسؤولّيتنا بحماية رفاه األوالد والعمل من  .لدفعنا نحو مساعدة أبنائه

 .أجله
 

إّن قادة الكنيسة المحّليين مسؤولون عن  .هذه دعوتي .أنا أتحّدث من وجهة نظر إنجيل يسوع المسيح، بما يشمل خّطته للخالص
إّن آّل األطفال في آّل بلٍد ومن أّي  .منطقة جغرافية واحدة مثل الجناح أو الوتد، ولكّن الرسول مسؤوٌل عن الشهادة للعالم بأسره

 . أبناء اهللاعرق ومعتقد آانوا هم
 

على الرغم من آوني ال أتكّلم في السياسة أو السياسات العاّمة، شأني شأن قادة الكنيسة اآلخرين، ال أستطيع التحّدث عن رعاية 
 .األطفال من دون التحّدث عن تأثير الخيارات التي يقوم بها المواطنون والمسؤولون العاّمون والعاملون في الشرآات الخاّصة

 .ن جميعًا لوصّية المخّلص بأن نحّب بعضنا البعض ونهتّم ببعضنا البعض وخاّصًة بالضعفاء والعزَّلنحن خاضعو
 

فليس لديهم أّي قّوة لحماية أو إعالة أنفسهم أو هي قليلة جّدًا، آما أّنهم ال يؤّثرون إّال بحّد قليل  .إّن األطفال ضعفاء إلى حّد آبير
طفال إلى أن يتكّلم اآلخرون نيابًة عنهم، ويحتاجون إلى صانعي قرارات يضعون رفاههم يحتاج األ .على ما هو أساسي لرفاههم
 .قبل مصالح البالغين األنانّية

 
 :أّوًال

 
 .يصدمنا أن نرى ماليين األطفال حول العالم يتحّولون إلى ضحايا جرائم البالغين الشّريرة وأنانّيتهم

 
 .ف األطفال ليخدموا آجنود في الجيوش المتناحرةفي بعض البلدان التي تمّزقها الحرب، ُيخَط

 
 ١.وتقّدر تقارير األمم المتحدة عدد األطفال الذين يصبحون ضحايا ألعمال الدعارة والخالعة سنويًا بأآثر من مليوَني طفل

 
ونالحظ أّن ذلك بات  .أّما من وجهة نظر خّطة الخالص، فحرمان األطفال الوالدة ُيعتبر من وسائل اإلساءة إليهم األآثر خطورة

   آما أّن معّدالت الوالدة في ٢ سنة،٢٥إّن معّدل الوالدة الوطني الحالي في الواليات المتحدة هو األدنى منذ  .نمطًا منتشرًا عالميًا
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نّية إّن هذه المسألة ليست مسألة دي .أآثرّية البلدان األوروبية واآلسيوية هي أقّل من مستويات التعويض منذ سنوات عديدة

 .فلّما يقّل عدد األطفال في األجيال الصاعدة، تضعف الثقافات وحّتى األمم وتضمحّل في نهاية المطاف .فحسب
 

 مليون ٤٠ُيقدَّر عدد عمليات اإلجهاض حول العالم بأآثر من  .وتشّكل ممارسة اإلجهاض أحد أسباب معّدل الوالدة المتضائل
من اإلساءات  .جهاض حّتى أّن بعضها يشّجع عليه ولكّن هذا شرٌّ آبير بالنسبة إلينا تسمح قوانين عّدة باإل٣.عملية في السنة

 .األخرى لألطفال خالل فترة الحمل العاهات الجنينّية التي تتسّبب بها التغذية غير الكافية لألّم أو تعاطيها للمخّدرات
 

ات قبل والدتهم فيما تتوق مجموعات آبيرة من األزواج من سخرّيات القدر المأساوية أن يتّم إجهاض األطفال أو إصابتهم بعاه
 .العقيمين إلى تبّني األطفال وتسعى وراء ذلك

 
 ٥ ماليين طفل حول العالم قبل بلوغهم عمر ٨يتوّفى نحو  .إّن اإلساءات أو اإلهمال بحّق األطفال بعد الوالدة تظهر أآثر للعيان

 أطفال ٤ على ١ وتفيد منّظمة الصحة العالمية أّن ٤.عالجتها والوقاية منهاسنوات، في معظم الحاالت نتيجًة ألمراض يمكن م
 ونحن آقادة للكنيسة نعيش في الخارج ونسافر دوليًا نرى الكثير من ٥.يعانون من ضعف النمو عقليًا وجسديًا بسبب نقص التغذية

قالت إحدى األّمهات في  ."ال يمكن تصّورها "تخبرنا الرئاسة العاّمة لالبتدائية عن أطفال يعيشون في ظروف .هذه الحاالت
أحيانًا ال يكون لدينا ما يكفي من المال لشراء الطعام ولكن ال بأس بذلك ألّنني أغتنم الفرصة لتعليم أطفالي عن " :الفيليّبين
 في االبتدائية فتاًة  في جنوب إفريقيا، التقت عاملٌة٦."نجتمع ونصّلي من أجل اإلعانة ويرى األطفال الرّب يبارآنا .اإليمان

وفي إجابات ضعيفة إلى أسئلة محّبة، قالت الطفلة إّنه ليس لديها أّم وال أب وال جّدة بل فقط جّد ليهتّم  .صغيرة وحيدة وحزينة
 .إّن مأساة آهذه أمٌر شائع في قاّرة توّفي فيها العديد من مانحي الرعاية بسبب اإليدز ٧.بها
 

فاألطفال الذين يكبرون في ظّل الفقر يعانون من عناية  .، يتضّرر األطفال والشباب بفعل اإلهمالولكن حّتى في األمم الغنّية
آما أّنهم ُيعرَّضون للبيئات الخطيرة في محيطهم الماّدي والثقافي وحّتى جّراء إهمال  .صّحية رديئة وفرص تعليمية غير آافية

فقد وجد في إحدى التحقيقات  .ًا تجربة شرطي من قّديسي األّيام األخيرةلقد شارآنا الشيخ جيفري هولند مؤّخر .الوالَدين لهم
خمسة أطفال متجمِّعين سويًا يحاولون النوم من دون أغطية على األرض المّتسخة في منزل حيث آانت أّمهم تقيم حفلًة وتتسّلى 

ما يشابه السرير، رآع الشرطي وصّلى من وبعد غمر األطفال في  .لم يكن في الشّقة أّي طعام يسّد جوعهم .مع أشخاص آخرين
هّال تتبّناني : "لّما مشى نحو الباب، لحق به أحد األطفال وعمره نحو ست سنوات وأمسك بيده وتوّسل إليه قائًال .أجل حمايتهم

 ٨"أرجوك؟
 

 :نتذّآر تعليم مخّلصنا عندما أقام طفًال صغيرًا في وسط أتباعه وأعلن
 
 . هذا باسمي فقد قبلنيومن قبل ولدًا واحدًا مثل"
 

 ).٦–٥: ١٨مّتى " (ومن أعثر أحد هؤالء الصغار المؤمنين بي فخيٌر له أن يعلَّق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لّجة البحر
 

 فالوالدان وغيرهم .عندما نفّكر في المخاطر التي يجب حماية األطفال منها، علينا أن نأخذ أيضًا اإلساءة النفسّية بعين االعتبار
من مقّدمي الرعاية أو المدّرسون أو األتراب الذين يحّطون من قدر األطفال أو الشباب أو يتنّمرون عليهم أو يذّلونهم قد يتسّببون 

وقد يؤّدي جعل طفل أو شاب يشعر بأّنه عديم القيمة أو غير محبوب أو غير  .باألذى الذي يدوم أآثر من األذى الجسدي
 إّن الشباب الذين يعانون من حالة استثنائّية بما في ٩.ى رفاهه ونمّوه العاطفي يدوم فترًة طويلةمرغوب فيه إلى ضرٍر خطير عل

 ١٠.ذلك االنجذاب الجنسي المثلي هم ضعفاء بشكٍل خاّص ويحتاجون إلى التفّهم المحّب وليس إلى التنّمر أو التهميش
 
  



October 2012 Saturday Afternoon Session --- 28Oaks, 102 Arabic p.3 

  
 أآانوا أطفالنا أو أطفاًال محيطين –مساعدين بشكٍل أآبر لألطفال بمساعدة من الرّب، يمكننا أن نتوب ونتغّير فنصبح محّبين و

 .بنا
 

 :ثانيًا
 

ما من أمثلة آثيرة عن تهديد جسدي أو عاطفي تجاه األطفال يكون باألهّمية ذاتها عن ذاك النابع عن عالقاتهم بوالديهم أو 
في إطار اإلساءة لألطفال، حيث يكون أحد "  الدنيئةاألعمال"لقد تحّدث الرئيس توماس مونسن عّما أسماه بـ .األوصياء عليهم

 لقد أصابني الحزن الشديد عندما آان علّي دراسة اإلثباتات المدهشة لتلك ١١.الوالَدين قد حّطم ولدًا أو شّوهه جسديًا أو عاطفيًا
 .القضايا خالل خدمتي في المحكمة العليا في يوتاه

 
ّدًا بالنسبة إلى رفاه األوالد إذا آان الوالدان متزّوَجين وطبيعة هذا الزواج ومّدته، ويمكن أن نذآر من بين العناصر المهّمة ج

يوضح عاِلمان متخّصصان في شؤون  .وبشكٍل أوسع الثقافة والتوّقعات من الزواج ورعاية األطفال في المكان الذي يعيشون فيه
فقد أّمن الرابط الثقافي  . إلنجاب األطفال وتربيتهم بشكٍل أساسيطوال التاريخ، لطالما آان ُينَظر إلى الزواج آمؤّسسة" :العائلة

ولكّننا في السنوات األخيرة، نشهد إبعادًا متزايدًا لألطفال من  .الذي يسعى إلى الربط بين األب وأطفاله عبر ربطه بوالدة أطفاله
 ١٢."محور الزواج

 
] الحالية[إّن القّصة األميرآية " :ف تجاه الزواج والطالق قائًاليصف بروفيسور في القانون في هارفرد القانون الحالي والموق

إّن الزواج هو عالقٌة موجودٌة من أجل أن يحّقق آّل  :للزواج آما يخبرها القانون وفي الكثير من النصوص الشعبية هي آالتالي
الم أّي طرف ويمكن أليٍّ من الزوجين وإذا لم يعد الزواج يحّقق هذه الوظيفة، ال ُي .من الزوج والزوجة نفسه بشكٍل أساسي

 ١٣."يكاد ال يظهر األطفال في القّصة؛ بل هم في أحسن الحاالت شخصّيات مظّللة في الخلفّية...  .إنهاؤه بحسب إرادته
 

هو شرٌّ ... وُيفَسخ عند أّول صعوبة ... آعقٍد بسيط يمكن االلتزام به بحسب الرغبة "لقد عّلم قادة آنيستنا أّن النظر إلى الزواج 
أآثر من نصف حاالت الطالق  . واألطفال يتأّثرون بالطالق١٤.خاّصًة عندما يعاني األطفال بفعل ذلك" يستحّق اإلدانة القاسية،

 ١٥.في السنوات األخيرة آان ألزواٍج لديهم أوالد قاصرون
 

تقع " :أهلهم هذا التعليم الملَهم من إعالن العائلةآان يمكن للعديد من األطفال أن ينعموا بالتربية من قبل آال والَديهم لو طّبق 
على عاتق الزوج والزوجة مسؤولّيٌة جّدية ومقّدسة تقضي بأن ُيحّبا بعضهما ويعتنيا ببعضهما، آما تقضي بأن يحّبا أوالدهما 

ويقع على عاتق الوالدْين واجب مقّدس يقضي بتربية أوالدهما بالمحّبة والبّر، بتأمين حاجاتهم الجسدية والروحية، ...  ويعتنيا بهم
والوالدان المطّلقان  . إّن أقوى طريقة لتعليم األوالد هي عبر احتذائهم بمثل والَديهم١٦."وبتعليمهم المحّبة وخدمة بعضهم البعض

 .يعّلمان حتمًا درسًا سلبيًا
 

 وفي أآثرّية الخالفات ١٧.هناك بعض الحاالت طبعًا حيث يكون الطالق ضروريًا لمصلحة األوالد ولكّن هذه الظروف استثنائّيٌة
يحتاج األوالد إلى  .ويمكنهما القيام بذلك بمساعدة الرّب .الزوجية على الوالَدين المتخاصَمين إيالء أهّمية أآبر لمصلحة األوالد

أنا رّبتني أمٌّ أرملة، وبالتالي  . والشخصّية التي تنتج عن تربيتهم من قبل والَدين مّتحدين في زواجهما وأهدافهماالقّوة العاطفية
 .أعرف من تجربتي الشخصّية أّن هذا الوضع ال ُيحقَّق دائمًا، ولكّنه الوضع المثالي الذي يجب أن نسعى إليه عند اإلمكان

 
فالطالق بات سهًال بشكٍل مفرط من  ."الطالق غير المسوَّغ" الحالية التي تسمح بما ُيسّمى األوالد هم الضحية األولى للقوانين

هيكلّية العائلة التي تمنح أفضل النتائج "استنتج عاِلٌم متأنٍّ آملّخص لعقود من البحوث في علم االجتماع أّن  .وجهة نظر األوالد
 New York وقد لحظ أحد الكّتاب في صحيفة ١٨." اللذين يبقيا مزّوَجينلألوالد آمتوّسط هي هيكلّية الوالَدين البيولوجّيين

Times"  ازدادت األدّلة التي تشير إلى ... الحقيقة المدهشة بأّنه على الرغم من تراجع الزواج التقليدي في الواليات المتحدة  
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عطي اإلرشاد المهّم لآلباء واألّمهات، واآلباء  ومن شأن هذا الواقع أن ي١٩."أهّمية هذه المؤّسسة بالنسبة إلى رفاه األوالد

نحن نحتاج أيضًا من السياسّيين وصانعي السياسات والمسؤولين  .واألّمهات المستقبلّيين، في قراراتهم المتعّلقة بالزواج والطالق
 البارزين عن مصالح أن يزيدوا من اهتمامهم بما هو أفضل لألوالد عوض االهتمام بمصالح الناخبين األنانّية والمدافعين

 .البالغين
 

قليلة هي الوقائع المتعّلقة برفاه جيلنا الصاعد التي تحدث إزعاجًا أآبر من التقرير  .يقع األطفال أيضًا ضحّية الزواج الذي ال يتّم
 األّمهات غير  تواجه٢٠. في المئة من آّل الوالدات في الواليات المتحدة هي من نساء غير متزّوجات٤١األخير الذي يعلن أّن 

المتزّوجات تحّديات جّمة، والبراهين واضحة على أّن أوالدهّن هم في موقع ضعف عند مقارنتهم باألوالد الذين تتّم تربيتهم من 
 ٢١.قبل والَدين متزّوجين

 
نا عن الثنائي  ومهما قل٢٢. ألزواج يعيشون في حالة مساآنة– في المئة ٥٨ –ُولدت أآثرّية أطفال األّمهات غير المتزّوجات 

 إّن استقرار ٢٣.الذي يتخّلى عن فكرة الزواج، فالدراسات تبرهن أّن أطفاله يعانون من نواقص آبيرة بالمقارنة مع أوالد آخرين
 .الزواج النسبي هو مهمٌّ لألوالد

 
 علم االجتماع حول التأثير إّن نصوص .علينا افتراض وجود النواقص ذاتها بالنسبة إلى األوالد الذين يرّبيهم ثنائي مثلي الجنس

الزواج المثلي هو "على المدى الطويل لذلك على األوالد هي موضع جدل وخاضعة للنقاش السياسي وذلك بشكٍل أساسي ألّن 
 New York، آما الحظ آاتٌب في صحيفة ٢٤"تجربة اجتماعية ومثل أآثرّية التجارب سيستغرق فهم نتائجه بعض الوقت

Times. 
 

 :ثالثًا
 
قد يرفض البعض أمثلًة عّدة من تلك الُمعطاة ولكن ال يجوز أن يقاوم أحٌد  . األوالد في آّل مكان– تكّلمت نيابًة عن األوالد لقد

 .الطلب بأن نّتِحد من أجل زيادة اهتمامنا برفاه أوالدنا أي الجيل الصاعد ومستقبلهم
 

أنا ال أتوّجه بطلبي هذا إلى قّديسي األّيام  .يام بالمزيد لمساعدتهمنحن نتحّدث عن أبناء اهللا وبفضل مساعدته القوّية يمكننا الق
األخيرة فحسب بل إلى آّل األشخاص الذين يتحّلون باإليمان الديني أو الذين يحترمون نظام قَيم يفرض عليهم اعتبار حاجاتهم 

 ٢٥.الخاّصة أقّل أهّميًة من حاجات اآلخرين، وخاّصة رفاه األوالد
 

خاص المتدّينين يعون أيضًا تعليم المخّلص في العهد الجديد بأّن األوالد الطاهرين الصغار هم مَثلنا األعلى للتواضع آما أّن األش
 :وقبول التعليم

 
 .الحّق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل األوالد فلن تدخلوا ملكوت السموات"
 
 ).٤–٣: ١٨متى " (تفمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو األعظم في ملكوت السموا"
 

وإّال فلن " آطفٍل صغير] يصيروا[وأن "نقرأ في آتاب مورمون أّن الرّب الُمقام عّلم النافّيين أّنه عليهم أن يتوبوا ويتعّمدوا 
 ).١٠: ٨؛ راجع أيضًا موروني ٣٨: ١١ نافي ٣(يستطيعوا أن يرثوا ملكوت اهللا 

 
باسم يسوع  .حماية أوالدنا ألّنهم المستقبل بالنسبة إلينا وإلى آنيستنا وأممناأصّلي من أجل أن نتواضع مثل األطفال ونسعى إلى 

 .المسيح، آمين
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