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1

الف�شل الأول-  مقّدمة

 وهو انتهاك حلقوق الإن�شان م�شلَّم بوجوده ويحظره القانون الدويل، 
)1(

الّتار بالأ�شخا�ض، اأو الّتار بالب�رض،

مة يف كثري من الأحيان،  ظاهرة مت�ّض بتاأثريها جميَع البلدان واملناطق يف العامل. ذلك اأنه باعتباره جرمية، منظَّ

اأو دينية.  اأو �شيا�شية  اأو ثقافية  اأّي حدود جغرافية  تُرتكب على ال�شعيدين الوطني والدويل، ل يقف عند 

اأنحاء العامل. وقد ي�شل م�شار  اأن �شحايا هذه اجلرمية ومرتكبيها على حّد �شواء ينحدرون من جميع  كما 

الأ�شخا�ض املتَّجر بهم اإىل اأبعد املناطق النائية املرتامية على �شطح الكرة الأر�شية. ومع اأن الّتار بالأ�شخا�ض 

يُعتب ا�شتغللً يتبّدى يف اأ�شكال خمتلفة يف بلدان خمتلفة، فاإنه لي�ض ثمة من منطقة تتمّتع بح�شانة حتميها 

 لي�شت م�شتثناة يف 
)2(

منه. والبلدان الإ�شلمية، والتي هي يف معظمها اأع�شاء يف منظمة املوؤمتر الإ�شلمي،

هذا اخل�شو�ض؛ اإذ اإن هذه اجلرمية مت�ّشها بتاأثريها كلّها اأي�شاً. فاإن الّتار بالأ�شخا�ض لأغرا�ض ال�شتغلل 

اجلن�شي اأو ا�شتغلل العمل املهني، يف ِحرفة اخلدمة املنـزلية اأو يف الزراعة اأو يف الإن�شاء والتعمري، مي�ّض 

لأغرا�ض  والن�شاء  بالأطفال  الّتار  اإن  كما  اأفريقيا.  و�شمال  الأو�شط  ال�رضق  الإ�شلميَة يف  البلداَن  بتاأثريه 

ال�شتغلل يف اجلن�ض اأو يف العمل يجري كذلك يف البلدان الأفريقية داخل احلدود الوطنية وعبها على 

حّد �شواء. ويف جنوب اآ�شيا وجنوب �رضقي اآ�شيا تنت�رض ظاهرة الّتار بالرجال والن�شاء والأطفال لأغرا�ض 

ال�شتغلل يف مزاولة العمل اجلن�شي، والذي قد ي�شمل اأي�شاً الّتار بهم لأغرا�ض الت�شّول اأو ال�شياحة بدافع 

)3(
ممار�شة اجلن�ض مع الأطفال.

ويف حني يوّفر القانون الدويل للدول الإطار التوجيهي املحوري للعمل على مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض، فاإنه 

اأن ي�شعوا  اأ�شّد نحو، ينبغي للم�رضِّعني على ال�شعيد الوطني  اأن يكون هذا اجلهد فّعالً على  حر�شاً على 

اأحكاماً قانونيًة يف �شيغة تّت�شق مع القانون الدويل، وت�شتجيب اأي�شاً يف الوقت نف�شه للخ�شو�شيات الوطنية، 

 
)4(

بعينها. تتبّدى يف كل دولة  التي  الّتار  القانونية وكذلك ظاهرة  البُنى  وتكون م�شّممة على نحو يلئم 

وباعتبار اأن التقاليد القانونية والنظم القانونية يف كثري من البلدان الإ�شلمية تعتمد على ال�رضيعة الإ�شلمية 

يف املقام الأول، فاإن من املهّم ال�شطلع بدرا�شة للأحكام والتقاليد ال�رضعية الإ�شلمية ذات ال�شلة بق�شية 

الّتار بالأ�شخا�ض. ذلك اأن فهم موقف الإ�شلم ب�شاأن الّتار بالأ�شخا�ض وما يت�شل به من اأفعال وعنا�رض 

ميكن اأن يتيح �شبًل هامة من اأجل و�شع نهج �شامل يُتَّبع يف مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض يف البلدان الإ�شلمية، 

نهج يُ�شتَمّد من الرتاث ال�رضعي الإ�شلمي وي�شتند اإليه يف اآن معاً، ويكون كذلك مراعياً للقانون الدويل.

ى من هذا املن�شور هو حتليل الرتاث ال�رضعي الإ�شلمي من خلل منظور امل�شادر  ومن ثَمَّ فاإن الغر�ض املتوخَّ

واملبادئ والأحكام ال�رضعية التي ميكن اأن يُ�شتفاد منها على اأف�شل نحو يف فهم جرمية الّتار بالأ�شخا�ض 

هذان امل�شطلحان يُ�شتخَدمان على نحو تباديل؛ اإذ يُ�شتخَدم امل�شطلح "الّتار بالأ�شخا�ض" يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الّتار 
 )1(

بالأ�شخا�ض، وبخا�شة الن�شاء والأطفال، املكّمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عب الوطنية )بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض( 

)الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2237، الرقم 39574(، يف حني يُ�شتخَدم امل�شطلح "الّتار بالب�رض" يف اتفاقية جمل�ض اأوروبا ب�شاأن 

اإجراءات مكافحة الّتار بالب�رض )جمل�ض اأوروبا، جمموعة املعاهدات، الرقم 197(.

ت�شّم منظمة املوؤمتر الإ�شلمي يف ع�شويتها 57 دولًة ع�شواً، هي التالية: اأذربيجان، الأردن، اأفغان�شتان، األبانيا، الإمارات العربية 
 )2(

املتحدة، اإندوني�شيا، اأوزبك�شتان، اأوغندا، اإيران )جمهورية-الإ�شلمية(، باك�شتان، البحرين، بروين دار ال�شلم، بنغلدي�ض، بنن، بوركينا فا�شو، 

تركمان�شتان، تركيا، ت�شاد، توغو، تون�ض، اجلزائر، جزر القمر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية العربية ال�شورية، جيبوتي، ال�شنغال، 

ال�شودان، �شورينام، �شرياليون، ال�شومال، طاجيك�شتان، العراق، ُعمان، غابون، غامبيا، غيانا، غينيا، غينيا-بي�شاو، فل�شطني، قطر، قريغيز�شتان، 

كازاخ�شتان، الكامريون، كوت ديفوار، الكويت، لبنان، مايل، ماليزيا، م�رض، املغرب، ملديف، اململكة العربية ال�شعودية، موريتانيا، موزامبيق، 

النيجر، نيجرييا، اليمن.

 "Trafficking in persons: :للّطلع على مناق�شة درا�شية عن خمتلف جوانب الّتار بالأ�شخا�ض، انظر حممد يحيى مطر، يف
 )3(

 "Trafficking in persons: يحيى مطر، يف:  an annotated bibliography", Law Library Journal, vol. 96, No. 4 (2004)؛ وحممد 

 an annotated legal bibliography delineating five years of development, 2005-2009", The Protection Project Journal of
,Human Rights and Civil Society, vol. 2، خريف عام 2009.

للّطلع على اأن�شب التدابري القانونية يف الت�شّدي للّتار بالأ�شخا�ض، انظر مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض: كتيِّب اإر�شادي للبملانيني 
 )4(

.)A.09.V.5 من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(



ار بالأ�شخا�ض وفقاً ملبادئ ال�رضيعة الإ�شلمية مكافحة التِّ 2

�شاملة عن  نظرية  و�شع  ي�شتتبع  امل�شعى  اإن هذا  القول  اأكرث حتديداً ميكن  وبعبارة  ومكافحتها.  ومعاجلتها 

املبادئ القانونية )ال�رضعية( الإ�شلمية ب�شاأن حظر جرمية الّتار بالأ�شخا�ض وما يقرتن بهذه اجلرمية من 

اأفعال وو�شائل، من ناحية، وحماية �شحايا هذا الّتار، من ناحية اأخرى. كما اإنه ي�شتمل على فهم طبيعة 

جرمية الّتار بالب�رض مبقت�شى ال�رضع الإ�شلمي، وما هي تدابري احلماية وال�شمانات التي يوّفرها ال�رضع 

الإ�شلمي للمتهم يف حماكمة ق�شايا هذا الّتار. وهو ي�شتمل اأي�شاً على حتليل لكيفية انتهاج الإ�شلم لنهٍج 

يتمحور حول ال�شحايا يف الت�شّدي لهذه امل�شكلة، وحتليل للواجبات التي ميكن اأن تقع على عاتق املواطنني 

بالأ�شخا�ض  للّتار  الت�شّدي  مرجعية مب�شائل  قائمة  اأّي  واإّن  ال�شحايا.  اإىل  امل�شاعدة  تقدمي  العاديني يف 

العمومية—وهي  والتوعية  والتثقيف  الوقاية  تت�شّمن  اأن  اأي�شاً  ال�رضوري  الإ�شلمية من  ال�رضيعة  مبقت�شى 

)5(
كلّها مبادئ اأ�شا�شية يف �شميم اأّي ا�شرتاتيجية �شاملة ب�شاأن مكافحة هذا الّتار يت�شّمنها القانون الدويل.

بع�ض الأ�شئلة الهامة التي يُعنى بها هذا املوؤلَّف ت�شمل، على �شبيل املثال، كيف ين�ّض ال�رضع الإ�شلمي على 

مبداأ التعوي�ض عن ال�رضر على �شحايا اجلرمية؟ وفيما يتعلق بالوقاية، كيف يتعامل ال�رضع الإ�شلمي مع 

غري  مع  وكذلك  اأوطانهم،  داخل  امل�رّضدين  والنازحني  واللجئني  والأيتام  كالأطفال  امل�شت�شعفني،  ال�شحايا 

امل�شلمني الذين يعي�شون يف بلد م�شلم؟ وكيف يختلف اأي نهج ديني، اإن كان خمتلفاً باأية حال، عن اأي نهج غري 

ديني يف اإعداد حملة توعية عامة اأو منهج درا�شي تربوي يف هذا اخل�شو�ض؟

يف الإجابة عن هذه الأ�شئلة واأ�شباهها، يتطّرق هذا املوؤلَّف اإىل ال�شوؤال عن كيفية اإقامة ال�شلة املنطقية بني 

النظرية ال�رضعية الإ�شلمية الواجب تطبيقها وتدابري الت�شّدي ملختلف اأ�شكال الّتار بالأ�شخا�ض، وبخا�شٍة 

، تُبحث فيما يلي اأدناه اأ�شكال الّتار التي هي اأ�شّد دللًة من  اأ�شّد اأ�شكاله �شلًة بالبلدان الإ�شلمية. ومن ثَمَّ

بالأ�شخا�ض،  للت�شّدي للّتار  الناظم  الدويل  الإطار  ويُ�شتخَدم   
)6(

الإ�شلمي. العامل  �شاأنها يف  حيث خطورة 

لتفاقية  املكّمل  والأطفال،  الن�شاء  وبخا�شة  بالأ�شخا�ض،  الّتار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  وخ�شو�شاً 

الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عب الوطنية، باعتباره ال�شك الدويل التوجيهي املحوري للعمل على 

مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض، كاإطار مرجعي اأ�شا�شي و�شامل معاً يف كل اأجزاء هذا املن�شور. وحيث اإن م�شدر 

ال�رضع الإ�شلمي يتكّون من ن�شو�ض دينية، خلفاً للت�رضيعات القانونية اأو القرارات ال�شادرة عن املحاكم، فقد 

تطراأ م�شائل دينية تعتب وثيقة ال�شلة بق�شية الّتار بالأ�شخا�ض، ومن ثَمَّ فاإن من �شمن اأهداف هذا املن�شور 

التطّرق اإىل هذه العتبارات.

الّتار  على حظر  ين�ّض حتديداً  كان ل  واإن  الإ�شلمي،  ال�رضع  اأن  املن�شور هو  يّتخذه هذا  الذي  واملوقف 

بالأ�شخا�ض، فاإنه ين�ّض �رضاحًة على حظر كثري من الأفعال والعنا�رض التي يتكّون منها الّتار بالأ�شخا�ض. 

اإذ اإن الإ�شلم �رضيح على اخل�شو�ض يف حظره الّرَق. وعلى نحو مماثل، يحّرم الإ�شلم ال�شتغلل اجلن�شي 

لغر�ض الربح. واأما اخلدمة املنـزلية فهي ُعرف �شائع يف كثري من البلدان الإ�شلمية، ومع اأنها غري حمظورة 

يف حّد ذاتها، فاإنها قد تكوِّن �شكًل من اأ�شكال الّتار بالأ�شخا�ض لغر�ض العمل اإذا ما كانت ت�شتتبع ا�شتغللً 

مبقت�شى قاعدة الكفالة )نظام الكفيل(، وذلك لأن الإ�شلم يبدي احرتاماً عميقاً حلقوق العمال، وي�شّدد على 

)7(
الأهمية املحورية التي ينطوي عليها الوفاء بالعقود، والتي يعتب الإخلل بها ذنباً فادحاً.

لدى ا�شتك�شاف هذه الأحكام وما ي�شابهها، من املهم اأن يُلَحظ اأن هذه املبادئ الإ�شلمية، التي تعادل يف 

جمموعها اإطاراً ب�شاأن حظر الّتار بالأ�شخا�ض، قد ل تُتَّبع دائماً يف املمار�شة العملية. وعلى �شبيل املثال، مع 

اأن العمال املهاجرين موؤّهلون للح�شول على حقوق املواطنني نف�شها مبوجب التقليد ال�رضعي الإ�شلمي، فاإن 

هذا املبداأ قد ل يكون مطّبقاً دائماً. وهنالك ممار�شة اأخرى �شائعة يف كثري من البلدان الإ�شلمية هي الّتار 

هذا النهج ال�شامل مبنّي بتف�شيل �شمن بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض، الذي ين�ّض على اأن اأغرا�ض هذا البوتوكول هي )اأ( منع 
 )5(

ومكافحة الّتار بالأ�شخا�ض، مع اإيلء الن�شاء والأطفال اهتماماً خا�شاً؛ )ب( حماية �شحايا هذا التار وم�شاعدتهم، مع الحرتام التام 

حلقوقهم الإن�شانية؛ )ج( تعزيز التعاون بني الدول الأطراف على حتقيق هذه الأهداف.

للّطلع على مناق�شة درا�شية تف�شيلية حول نطاق م�شكلة الّتار بالأ�شخا�ض يف بلدان ال�رضق الأو�شط، انظر حممد يحيى مطر، 
 )6(

 "Trafficking in persons, especially women and children, in countries of the middle east: the scope of the problem and :يف

the appropriate legislative responses", Fordham International Law Journal, vol. 26, No. 3 (2003)، ال�شفحة 729 وما بعدها.

املرجع نف�شه.
 )7(



3الف�شل الأول-  مقّدمة

املختلفة واحلقوق  الزواج  اأ�شكال  الإ�شلم  كيفية معاجلة  درا�شة  ال�رضوري  فاإن من  ثَمَّ  الزواج، ومن  لغر�ض 

املتاحة للأفراد يف هذا ال�شدد، وذلك لكي ل ت�شبح هذه الأ�شكال من الزواج اأ�شكالً من الّتار. وال�شوؤال 

الذي يطراأ هنا اإذن هو عّما اإذا كانت هذه املمار�شات عادات �شائعة وممار�شات ثقافية مّتبعة اأم اأنها جزء من 

ال�رضع الإ�شلمي.

ويف نهاية املطاف، ي�شعى هذا املن�شور اإىل دمج الفكر ال�رضعي الإ�شلمي وممار�شاته يف �شميم اخلطاب الدويل 

ويف اجلهود القانونية الرامية اإىل مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض، وذلك بغية تعزيز وتكميل عملية تنفيذ الإطار 

القانوين الدويل من اأجل مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض، وبخا�شة يف البلدان الإ�شلمية. كما اإن تنفيَذ الدوِل 

الإ�شلميِة اللتزامات التي يت�شّمنها بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض من �شاأنه اأن يتعّزز كثرياً اإذا ما ا�شتند اإىل 

اإطار اإ�شلمي حلظر جرمية الّتار بالب�رض وحماية �شحايا هذا الّتار. وهذا مهم على وجه اخل�شو�ض 

بالنظر اإىل اأن البلدان الإ�شلمية ما فتئت ت�شرتع قوانني ب�شاأن مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض، مّما يبنّي اأن هذه 

الت�رضيعات ل تتعار�ض مع املبادئ الإ�شلمية.

�ض ملفهوم الّتار باعتباره م�شكلة  هذه الورقة الدرا�شية مق�ّشمة اإىل �شبعة اأق�شام. الف�شل الثاين منها خم�شَّ

م من اأجل الت�شّدي لهذه امل�شكلة، وبخا�شة على �شوء بروتوكول  عاملية، وللإطار القانوين الدويل الذي �ُشمِّ

الّتار بالأ�شخا�ض. والف�شل الثالث يقّدم �رضحاً متهيدياً لل�رضيعة الإ�شلمية، م�شادرها ومذاهبها التف�شريية 

وخ�شائ�شها املمّيزة وعملية الجتهاد. ويف الف�شل الرابع، تدر�ض هذه الورقة الّتار بالأ�شخا�ض باعتباره 

�شكًل من اأ�شكال الّرق، وت�شتك�شف كيف نقَل القانون الدويل حموَر الرتكيز من ق�شية الّرق التقليدي اإىل ق�شية 

الّتار بالأ�شخا�ض، وكيف عّرف هذا الّتار باأنه �شكل من اأ�شكال ال�شتغلل. وهو يتناول باملناق�شة اأي�شاً 

م�شاألة الإلغاء التدريجي لُعرف الّرق يف ال�رضع الإ�شلمي. والف�شل اخلام�ض يرّكز على مبداأ حظر ال�شتغلل 

واملتاجرة  اجلن�شي،  وال�شتغلل  العاملة،  الأيدي  ا�شتغلل  اإىل  اإ�شارات  اإيراد  مع  الإ�شلمية،  ال�رضيعة  يف 

والزواج  الق�رضي  الزواج  اأ�شكال  اإىل  اإ�شافًة  التبّني،  لغر�ض  بالأطفال  والّتار  الب�رضية،  الأج�شام  باأع�شاء 

املوؤّقت وزواج الأطفال، والتي ت�شّكل كلّها انتهاكاً ملبداأ الر�شا مبقت�شى ال�رضيعة الإ�شلمية، وميكن اأن تكون 

ممار�شات عرفية موؤذية تناِق�ض العقيدة الإ�شلمية. ويدر�ض الف�شل ال�شاد�ض مو�شوع �شحايا الّتار بالب�رض، 

فيِبز كيف تعالج ال�رضيعة الإ�شلمية مفهوم ال�شحية امل�شت�شَعف، مع الإ�شارة خ�شو�شاً اإىل الن�شاء والأطفال 

والأيتام واللجئني والنازحني امل�رّضدين داخل بلدانهم واملهاجرين. وي�شري هذا الف�شل اأي�شاً اإىل خمتلف حقوق 

ال�شحية، ومتنع  تن�ّض �رضاحًة على مبداأ عدم معاقبة  التي  الإ�شلمية،  ال�رضيعة  �شحية الّتار، مبوجب 

الإيذاء الذي يُوِقع بال�شحايا، وتطالب املواطن العادي باأن يوؤّدي دوره يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

�ض جلرمية الّتار بالأ�شخا�ض )بالب�رض(، فيمّيز بني جرائم احلدود والتعزير  واأما الف�شل ال�شابع فهو خم�شّ

والقيا�ض، ويخل�ض اإىل ال�شتنتاج باأن الّتار بالأ�شخا�ض جرمية تعزيرية تخ�شع لعقاب قا�ض ل ينبغي اأن 

يكون خا�شعاً لقانون التقادم املُ�ْشِقط. واأخرياً، يتناول الف�شل الثامن ت�رضيعات قانونية معا�رضة حتظر الّتار 

بالب�رض يف العامل الإ�شلمي.
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 الف�شل الثاين-  تعريف الّتار بالأ�شخا�ض

مبقت�شى القانون الدويل

األف- م�شكلة الّتار بالأ�شخا�ض العاملية واحلاجة اإىل تدابري �شاملة للت�شّدي لها

 وقد اأخذت هذه 
)8(

ي�شلّم العلماء الباحثون يف الّتار بالب�رض باأنه �شكل من اأ�شكال الّرق املعا�رضة اأو احلديثة؛

اجلرمية القائمة على الّتار بالأ�شخا�ض ت�شتفحل حتى باتت ت�شّكل واحداً من اأكرث اأنواع التجارة دّراً للأرباح 

يف العامل، اإىل جانب الّتار بالأ�شلحة واملخدرات، حيث تدّر مليارات الدولرات من الإيرادات ال�شنوية على 

لني لرتكابها  وامل�شهِّ الأفراد من مرتكبي هذه اجلرمية  الدولية، وكذلك على  الكبى  الإجرامية  الع�شابات 

 غري اأن �شحايا هذه اجلرمية املدّرة اأق�شى قدر من الربح ل يرون �شيئاً من هذه الأرباح 
)9(

وم�شتغلّي الب�رض.

ال�شخمة، بل يعانون وطاأة ال�شتغلل والأمل البدين وال�شدمة النف�شية. ومن ثم فاإن الّتار بالأ�شخا�ض يختلف 

عن الّتار بالأ�شلحة اأو املخدرات، من حيث اإن الب�رض ي�شبحون هم "ال�شلعة" التي ُتنى منها الأرباح. كما 

اإن الّتار بالأ�شخا�ض يف حّد ذاته ل ي�شّكل جرمية تاه الدولة فح�شُب، بل اإن ما هو اأهم من ذلك اأنها 

جرمية تاه الفرد الب�رضي )الإن�شان( اأي�شاً—وبذلك فهو انتهاك حلقوق الإن�شان، وهو اأي�شاً ق�شية مت�ّض 

 والّتار بالأ�شخا�ض يختلف اأي�شاً عن تهريب 
)10(

الأمَن الب�رضي، ولي�ض ق�شيًة من ق�شايا اأمن الدولة فح�شُب.

املهاجرين والهجرة غري القانونية، من حيث اإن غر�شه هو ا�شتغلل الفرد الذي قد يكون �شاعياً اإىل الهجرة—

ذلك اأن الّتار بالأ�شخا�ض اأكرث ِحَذقاً من ال�شرتقاق 
 )11(

�شواء اأكان ذلك داخل احلدود الوطنية اأم كان عبها.

ال�رُضاح )مع اأن �شحايا كثريين يعانون ظروفاً ت�شابه ظروف الّرق(، من حيث اإنه ل ي�شتلزم بال�رضورة "ِملكية" 

ال�شخ�ض املعني، بل اإنه يتيح املجال ملقرتيف هذا اجُلرم ملمار�شة ال�شيطرة بو�شائل خبيثة، كالتهديد والإرغام 

كانت  اأم  اقت�شادية  اأكانت  �شواء  اآخر،  �شخ�ض  ا�شت�شعاف  ا�شتغلل حالة  اأن  فيه  الف�شل  والقول  واخلداع. 

 Karen E. Bravo, “Exploring the analogy between modern trafficking in humans and the transatlantic slave trade”, )8(

 Boston University International Law Journal, vol. 25, No. 2 (Fall 2007), pp. 207 ff.; Kevin Bales and Becky Cornell, “The
 next step in the fight against human trafficking: outlawing the trade in slave-made goods”, Intercultural Human Rights
 Law Review, vol. 1, 2006; Marilyn R. Walter, “Trafficking in humans: now and in Herman Melville’s 'Benito Cereno’”,
 Baher Azmy “Unshackling ،)؛ )باهر عزميWilliam and Mary Journal of Women and the Law, No. 12, Fall 2005, pp. 135 ff.
 the Thirteenth Amendment: modern slavery and a reconstructed civil rights agenda”, Fordham Law Review, vol. 71, No.
 3 (2002), pp. 981 ff.; Kevin Bales and Peter T. Robins, “'No one shall be held in slavery or servitude’: a critical analysis of
 international slavery agreements and concepts of slavery”, Human Rights Review, vol. 2, No. 2 (January 2001), pp. 18 ff.;
 John M. Cook, “Involuntary servitude, modern conditions addressed in United States v. Mussry”, Catholic University Law
 Review, vol. 34, 1984, pp. 153 ff.; Margaret Murphy, “Modern day slavery: the trafficking of women to the United States”,
 Yasmine A. Rassam “Contemporary forms of ،)؛ )يا�شمني ر�ّشامBuffalo Women’s Law Journal, vol. 9, 2000-2001, pp. 11 ff.
 slavery and the evolution of the prohibition of slavery and the slave trade under customary international law”, Virginia

.Journal of International Law, vol. 39, 1999, pp. 303 ff

 Hanh Diep, "We pay—the economic للّطلع على مناق�شة درا�شية ب�شاأن الّتار بالب�رض كعمل تاري، انظر ب�شفة عامة
 )9(

 manipulation of international and domestic laws to sustain sex trafficking", Loyola University Chicago International Law
 Review, vol. 2, No. 2 (2005), pp. 309 ff.; Jackie Turner and Liz Kelly, "Trade secrets: intersections between diasporas and
 crime groups in the constitution of the human trafficking chain", British Journal of Criminology, vol. 49, No. 2 (March
 2009), pp. 184 ff.; and Louise Shelley, "Trafficking in women: the business model approach", Brown Journal of World

.Affairs, vol. 10, No. 1 (Summer/Fall 2003), pp. 119 ff

 "Human security or state security? The overriding threat in trafficking in persons", Intercultural :حممد يحيى مطر، يف
 )10(

.Human Rights Law Review, vol. 1, 2006, pp. 249 ff

 Friedrich Heckmann and others, "Transatlantic workshop on human smuggling: a conference report",  )11(

 Georgetown Immigration Law Journal, No. 15, 2000, pp. 167 ff.; Akis Kalaitzidis, "Human smuggling and trafficking in
.the Balkans: is it Fortress Europe?", Journal of the Institute of Justice and International Studies, vol. 5, 2005
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اجتماعية اأو �شيا�شية، هو الذي ي�شّكل حجر الأ�شا�ض يف البنية التحتية لهذا الّتار؛ كما اإن هناك ظروفاً 

�شّتى، كاحلرب والت�رّضد، وانعدام امل�شاواة يف الدخل الن�شبي فيما بني املناطق والبلدان، والطلب على الأيدي 

العاملة اأو اخلدمات الرخي�شة، واّت�شاع انت�شار الف�شاد، ت�شهم يف اإر�شاء هذه البنية التحتية، مّما يهيِّئ بيئة 

)12(
خ�شبة ينمو فيها هذا الّتار على اأ�ُشّده.

الّتار بالأ�شخا�ض مي�ّض بتاأثريه الرجاَل والن�شاَء والأطفاَل، مع اأن الن�شاء والأطفال هم اأكرث َمن يقع �شحايا 

اأو  املحلية  اأخرى يف جمتمعاتهم  اأماكن  اإىل  املعتادة  اإقامتهم  اأماكن  من  الأ�شخا�ض  نقل  الّتار  وي�شمل  له. 

مقاطعاتهم اأو مناطقهم اأو عب البلدان والقارات، اإىل وجهات مق�شودة، حيث يحّط بهم املطاف اأخرياً اإىل 

اأ�شكالً �شّتى، ومن بينها ا�شتغلل الن�شاء والأطفال  الوقوع يف براثن ال�شتغلل. وقد يّتخذ هذا ال�شتغلل 

اجلن�شي، مبا يف ذلك يف �شناعة ال�شياحة اجلن�شية؛ وا�شتغلل الرجال والن�شاء والأطفال يف العمل يف ِحرفة 

اخلدمة املنـزلية، ويف ال�شناعة الزراعية، ويف اأماكن العمل ال�شاّقة واملجحفة، ويف الإن�شاء والبناء. وقد يُ�شتَغّل 

ل القمامة، اأو لتهريب املخدرات. كما اإن الن�شاء  الأطفال للعمل مت�شّولني يف ال�شوارع، اأو يُ�شاقون للعمل يف تنخِّ

التبّني.  يُ�شرَتون لغر�ض  اأو  يُباع الأطفال  ا�شتغللهن من خلل زيجات احتيالية، وقد  وال�شابات قد يحدث 

)13(
وكثرياً ما يُتَّجر بالأع�شاء الب�رضية املاأخوذة من اأكرث فئات ال�شكان ا�شت�شعافاً.

والن�شاء  الرجال  العنف تاه  اأ�شكال  �شكًل من  وتَُعدُّ  املظاهر،  بالأ�شخا�ض جرمية متعّددة  الّتار  اإن  اإذن، 

والأطفال، على حّد �شواء؛ وهو عمل تاري غري قانوين قد يُجنى راأ�شماله با�شتثمار تدّفقات الهجرة الدولية؛ 

ومن اجلائز اعتباره �شكًل من اأ�شكال امل�شا�ض بقانون الأ�رضة الدويل، عندما ين�رضف اإىل ا�شتغلل املمار�شات 

وهو 
 )14(

امل�رضوعة اخلا�شة بالأ�رضة؛ وكذلك قد ي�شّكل اإخللً بالأوامر والنواهي الدينية والفرائ�ض التقليدية.

ميّثل اأي�شاً اإخفاقاً من جانب الدول يف حماية مواطنيها ورعاية �شوؤونهم على نحو واٍف بالغر�ض، وكذلك يف 

)15(
حتقيق الغر�ض املتوّخى يف منع وقوع جرمية ج�شيمة تاه الأفراد.

ومن املهم القول اإنه يف حني يزداد ت�شليم املجتمع الدويل بوجود هذه اجلرمية واإدانته اإّياها وحر�شه على 

ملحقة مرتكبيها ق�شائياً، فاإن عدم فهم هذه اجلرمية املعّقدة وبطء عملية اإنفاذ الإجراءات القانونية ب�شاأن 

 Jonathan Todres, "Law, عامة:  ب�شفة  انظر  الّتار،  يف  الكامنة  اجلذرية  الأ�شباب  ب�شاأن  درا�شية  مناق�شة  على  للّطلع   
)12(

 otherness, and human trafficking", Santa Clara Law Review, vol. 49, No. 3 (2009), p. 605; Nilanjana Ray, "Looking
 at trafficking through a new lens", Cardozo Journal of Law and Gender, vol. 12, No. 3 (2006), pp. 909 ff.; Diep, "We
 pay" (see footnote 9); Jorene Soto, "We’re here to protect democracy. We’re not here to practice it: The U.S. Military’s
 involvement in trafficking in persons and suggestions for the future", Cardozo Journal of Law and Gender, vol. 13, No. 13
 (2007); Kelly D. Askin, "Prosecuting wartime rape and other gender-related crimes under international law: extraordinary
 advances, enduring obstacles", Berkeley Journal of International Law, vol. 21, No. 2 (2003), pp. 288 ff.; Sarnata Reynolds,
 "Deterring and preventing rape and sexual slavery during periods of armed conflict", Law and Inequality, vol. 16, No. 2
 (Summer 1998), pp. 601 ff.; Luz Estella Nagle, "Selling souls: the effect of globalization on human trafficking and forced

.servitude", Wisconsin International Law Journal, vol. 26, Spring 2008, pp. 131 ff

باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  انظر  املختلفة،  البلدان  الّتار يف  اأ�شكال  ب�شاأن خمتلف  درا�شية  مناق�شة  على  للّطلع 
 )13(

 www.unodc.org/documents/Global_ ال�شبكي  املوقع  متاح على  )فيينا، 2009(،  بالأ�شخا�ض"  الّتار  العاملي عن  "التقرير  واجلرمية 

 Report_on_TIP.pdf؛ the United States, Department of State, Trafficking in Persons Report: June 2008, publication No.
.11407 (Washington, D.C., 2008), available from www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/

 "Access to international criminal justice for victims of violence against women", speech given ،حممد يحيى مطر
 )14(

"at event "Advancing the consensus: 60 years of the Universal Declaration of Human Rights )الإعلن العاملي حلقوق الإن�شان(، 
.Emory University School of Law, Atlanta, Georgia, United States, 18 October 2008

 "State responsibilities in combating trafficking in persons in Central Asia", Loyola International ،حممد يحيى مطر
 )15(

:and Comparative Law Review, vol. 27, Spring 2005, pp. 211-212

 وبخا�شة حيث يقع على عاتق الدولة التزام دويل مبنع ومعاقبة الأفعال املوؤذية التي يرتكبها وكيل اأو �شخ�ض غري ر�شمي �شمن نطاق 

�شلطة الدولة، فتخفق يف القيام بذلك، ومن ثم يُعّد هذا الإخفاق اإخللً باللتزامات الدولية، وبناًء عليه، فاإن الدول م�شوؤولة عن تبعة 

ل دولة ما امل�شوؤولية عن فعل غري  الأفعال التي ترتكبها جهات فاعلة من الدول وغري الدول. وعلى هذا النحو فاإن من اجلائز اأن حُتمَّ

د مبعيار مو�شوعي. ومن ثم فاإن الدولة �شواء ق�شدت  م�رضوع ارتكبه اأ�شخا�ض عاديون. وعلوة على ذلك، فاإن "م�شوؤولية الدولة حُتدَّ

اأم مل تق�شد اأن يكون فعل ما موؤذياً اأم ل اإّنا هو اأمر ل اأهمية له يف الأكرث. اإذ اإن امل�شوؤولية تُفَر�ض ب�شبب ارتكاب الفعل اأو المتناع 

ل فيه دولة ما امل�شوؤولية عن وقوع  عن الفعل". وهذا يقت�شي �شمناً اأن ا�شرتاك احلكومة يف ذلك لي�ض هو الظرف الوحيد الذي حُتمَّ

الّتار بالأ�شخا�ض من حيث هو انتهاك حلقوق الإن�شان. اإْذ تكون الدولة م�شوؤولة اأي�شاً عن "عدم فاعليتها" اأو عن "عدم ت�رّضفها" 

يف منع الّتار بالأ�شخا�ض اأو يف حماية �شحايا هذا الّتار.
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الت�شّدي لها والرتّدد يف العرتاف ب�شحاياها وتقدمي امل�شاعدة لهم والتعوي�ض عليهم هي عوامل ل تزال تعوق 

)16(
الت�شّدي لهذه اجلرمية على نحو فّعال.

غري اأن النقا�ض حول هذا املو�شوع املحوري ل يزال اأمراً جديداً يف عدد من البلدان الإ�شلمية؛ وما زال على 

بع�ض البلدان يف ال�رضق الأو�شط اأن ت�شدر ت�رضيعات حمّددة تعالج هذه اجلرمية. وكان بع�ض البلدان الأخرى 

اأكرث ن�شاطاً، اإْذ قام بخطوات ملحوظة من اأجل الت�شّدي لهذه اجلرمية على نحو �شامل. ولذلك فاإن هنالك 

 وقد بداأ الآن حوار مفعم 
)17(

عدداً من اأف�شل املمار�شات املتاحة التي ميكن ال�شتناد اإليها يف هذا ال�شدد.

باحليوية، وميكن اأن يكون ا�شتك�شاُف ما لدى ال�رضيعة الإ�شلمية لكي تقّدمه يف هذا امل�شمار خطوًة مهمًة نحو 

تعميق هذا احلوار والعمل على موا�شلة ترجمته اإىل اإجراءات �شيا�شية عامة ملمو�شة، وبخا�شة يف جمالت 

ت�رضيع قوانني حمّددة �شارمة؛ والعرتاف بال�شحايا وجب ما حلقهم من �رضر وتوفري امل�شاعدة لهم؛ والوقاية 

والتوعية العمومية؛ واإعادة التفكري يف قوانني الهجرة وقوانني ال�شحة، وقوانني حماية الأطفال، وغري ذلك 

من الت�رضيعات القانونية ذات ال�شلة باملو�شوع، من اأجل تفكيك اأ�ش�ض البنية التحتية التي يقوم عليها هذا 

اأف�شل هو   ومن ثم فاإن فهم كيف ميكن اأن ت�شاعد ال�رضيعة الإ�شلمية يف هذا اخل�شو�ض فهماً 
)18(

الّتار

عن�رض مهم من العنا�رض التي تتكّون منها هذه العملية.

باء-  الإطار القانوين الدويل ملكافحة الّتار بالأ�شخا�ض: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 

املتحدة  الأمم  لتفاقية  املكّمل  والأطفال،  الن�شاء  وبخا�شة  بالأ�شخا�ض،  الّتار 

ملكافحة اجلرمية املنّظمة عب الوطنية

بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض، الذي بداأ نفاذه يف 25 كانون الأول/دي�شمب 2003، هو الأداة املحورية التي 

قّدمها القانون الدويل حلقوق الإن�شان من اأجل املعاقبة على جرمية الّتار بالأ�شخا�ض، وتوفري اإطار �شامل 

حلماية ال�شحايا، وال�شرت�شاد بها يف و�شع ا�شرتاتيجية �شاملة ب�شاأن منع هذه اجلرمية والوقاية منها. كما 

للّتار  الت�شّدي  النوع يف جمال  هذا  من  الأوىل  ال�شاملة  الدولية  القانونية  الأداة  هو  البوتوكول  اإن هذا 

الآن فيما يخ�ّض الّتار،  بالأ�شخا�ض، فهو ي�شمل كل جوانب هذه اجلرمية؛ ويقّدم التعريف املقبول دولياً 

وي�شتند اإىل 128 ت�شديقاً دولياً لغاية �شهر ني�شان/اأبريل 2009. وتن�ّض الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 3 من 

البوتوكول، على اأن "الّتار بالأ�شخا�ض" يعني:

 تنيَد اأ�شخا�ض اأو نقلهم اأو تنقيلهم اأو اإيواءهم اأو ا�شتقبالهم بوا�شطة التهديد بالقوة اأو ا�شتعمالها اأو 

غري ذلك من اأ�شكال الق�رض اأو الختطاف اأو الحتيال اأو اخلداع اأو ا�شتغلل ال�شلطة اأو ا�شتغلل حالة 

ا�شت�شعاف، اأو باإعطاء اأو تلّقي مبالغ مالية اأو مزايا لنيل موافقة �شخ�ض له �شيطرة على �شخ�ض اآخر 

ال�شتغلل  اأ�شكال  �شائر  اأو  الغري  دعارة  ا�شتغلل  اأدنى،  كحّد  ال�شتغلل،  وي�شمل  ال�شتغلل.  لغر�ض 

 "Comparative models of human rights monitoring and reporting mechanisms", Vanderbilt :حممد يحيى مطر، يف
 )16(

Journal of Transnational Law, vol. 41, No. 5 (2008), p. 1400، حيث ي�شت�شهد بتقرير الأمانة عن تنفيذ بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض 
:(CTOC/COP/2006/6/Rev.1)

 يف ت�رضين الأول/اأكتوبر 2006، رّكزت دورة اإبلغ ثانية على امتثال الدول لأحكام اأخرى من بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض. ويف التقرير 

عن تلك الدورة الزمنية، لوحظ اأن معّدل الردود املتلّقاة من الدول اأثناء دورة الإبلغ الثانية اخلا�شة باملوؤمتر كان اأدنى من معّدل دورة 

الإبلغ الأوىل، وكذلك اأنه:

  �شحيح، بطبيعة احلال، اأن اعتماد تدابري التعايف لي�ض اإلزاميا للدول الأطراف يف بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض ب�شبب التكاليف 

التي ترتّتب على ذلك، ولأن الإحالة فيه اإنا هي اإىل جميع الدول التي يوجد فيها هوؤلء ال�شحايا، بغ�ّض النظر عن م�شتوى التنمية 

الجتماعية-القت�شادية اأو عن مدى توافر املوارد.

غري اأن التقرير �شّجع على المتثال يف هذا ال�شياق:

  ينبغي للدول اأي�شاً اأن تدرك الفوائد املبا�رضة التي توّفرها تدابري التعايف من خلل تعزيز ا�شتعداد ال�شحايا للإدلء ب�شهاداتهم، مّما 

ميّكن من مقا�شاة املّتجرين بالأ�شخا�ض. ومن النتائج الإيجابية، التي ل يُحتمل اأن تتحّقق لول ذلك، مقا�شاة املّتجرين على ارتكاب 

اأ�شكال اأخرى من اجلرمية املنّظمة وحجز موجوداتهم املالية.

على �شبيل املثال، جمموعة اأدوات ملكافحة الّتار بالأ�شخا�ض )من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.08.V.14(. الن�شخة الإلكرتونية 
 )17(

.http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Toolkit_Arabic.pdf :متاحة يف املوقع ال�شبكي

مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض، ال�شفحات 89-86.
 )18(
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اجلن�شي اأو ال�شخرة اأو اخلدمة ق�رضاً، اأو ال�شرتقاق اأو املمار�شات ال�شبيهة بالرق، اأو ال�شتعباد اأو نزع 

الأع�شاء.

وي�شّم هذا التعريف ثلثة عنا�رض حتّدد ماهّية جرمية الّتار بالأ�شخا�ض يف حّد ذاتها، ومتّيزها عن جرائم 

م�شابهة، وبخا�شة تهريب املهاجرين. وهذه العنا�رض الرئي�شية هي:

1- الفعل )ما الذي يتّم فعله(: تطويع )تنيد( اأ�شخا�ض اأو نقلهم اأو تنقيلهم اأو اإيواوؤهم اأو ت�شلّمهم؛

 2- الو�شيلة )كيف يتّم الفعل(: التهديد اأو ا�شتعمال القوة اأو غري ذلك من اأ�شكال الق�رض، اأو اللجوء اإىل 

الختطاف اأو الحتيال اأو اخلداع اأو �شوء ا�شتعمال ال�شلطة اأو ا�شتغلل حالة ا�شت�شعاف، اأو اإعطاء اأو 

تلّقي مبالغ مالية اأو منافع من اأجل نيل موافقة �شخ�ض له �شيطرة على �شخ�ض اآخر؛

�شائر  اأو  الغري  دعارة  ا�شتغلَل  حّد،  باأدنى  ي�شمل،  وهذا  الفعل(:  يتّم  )ملاذا  ال�شتغليل   3- الغر�ض 

اأ�شكال ال�شتغلل اجلن�شي، اأو العمل اجلبي )ال�شخرة( اأو اخلدمة الق�رضية، اأو ال�شرتقاق اأو املمار�شات 

)19(
ال�شبيهة بال�شرتقاق، اأو ال�شتعباد، اأو نزع الأع�شاء.

وي�شتلزم تعريف الّتار بالأ�شخا�ض وجوَد هذه العنا�رض الثلثة جمتمعًة. ولكن ينبغي ملحظة عّدة ق�شايا 

هامة.

اأولً، اأن هذا التعريف للّتار بالأ�شخا�ض وا�شع يف تعيينه الو�شائَل غري القانونية، في�شّم ا�شتغلل اأّي حالة 

 ومّما له دللة 
)20(

ا�شت�شعاف، وا�شتغلل ال�شلطة وخمتلف اأ�شكال الق�رْض باعتبارها و�شائل غري قانونية حمتملة.

هامة اأن هذا التعريف ين�ّض بو�شوح على اأن موافقة )ر�شا( ال�شخ�ض املتَّجر به ت�شبح ل حمّل لها من العتبار 

يف حال ا�شتخدام اأيٍّ من هذه الو�شائل غري القانونية، مع ما ي�شتتبعه ذلك من نتائج هامة من حيث اإن املوافقة 

املوافقة لغر�ض معاقبة  ا�شتخدام هذه  ( ول ميكن 
21(

ا�شتخدامها دفاعاً عن مرتكب اجلرمية، هنا ل ميكن 

 ول يلزم اأن يكون اأي من هذه 
)22(

ال�شحية عن اأيِّ اأفعاٍل غري قانونية يرتكبها نتيجًة لوقوعه رهني الّتار.

)23(
الو�شائل غري القانونية قد ا�شتُخدم يف احلالت التي ت�شتمل على الّتار بالأطفال.

ثانياً، يف حني اأن التعريف الوارد يف بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض يبنّي باإجمال عدداً من الأغرا�ض ال�شتغللية، 

فهي اأغرا�ض من�شو�ض عليها "كحّد اأدنى"، وتنطوي على اإمكانية اإدراج اأ�شكال اأخرى من ال�شتغلل. ولذلك 

اإ�شافيًة من الّتار، ح�شبما يكون وثيق ال�شلة بظروفها على ال�شعيد  فاإنه يجوز للبلدان اأن تدرج اأ�شكالً 

الوطني، كما يجوز لها اأن تعرِّف على نحو اأكرث حتديداً تلك الأ�شكال من الّتار التي يحّددها البوتوكول، 

وذلك على �شبيل املثال باإدراج املمار�شات التالية:

املرجع نف�شه، ال�شفحة 22.
 )19(

ميكن كذلك اأن يُ�شتخلَ�ض النطاق الوا�شع لتعريف الو�شائل غري القانونية من وثيقة الأعمال التح�شريية للمفاو�شات ب�شاأن و�شع 
 )20(

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عب الوطنية والبوتوكولت امللحقة بها، ح�شبما هو مبنّي يف امللحوظات التف�شريية على املادة 

3 من بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض: "الإ�شارة اإىل ا�شتغلل حالة ا�شت�شعاف تُفَهم على اأنها ت�شري اإىل اأّي و�شع ل يكون فيه لدى ال�شخ�ض 

املعني اأّي بديل حقيقي اأو معقول �شوى اخل�شوع لل�شتغلل". )الأعمال التح�شريية للمفاو�شات ب�شاأن و�شع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنّظمة عب الوطنية والبوتوكولت امللحقة بها )من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.06.V.5(، اجلزء الثاين، املادة 3، الق�شم جيم 

)"ملحوظات تف�شريية"(، الفقرة الفرعية )اأ(، ال�شفحة 397(.
تن�ّض الفقرة الفرعية )ب( من املادة 3 من بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض على ما يلي:

 )21(

 "ل تكون موافقة �شحية الّتار بالأ�شخا�ض على ال�شتغلل املق�شود املبنّي يف الفقرة الفرعية )اأ( من هذه املادة حمل اعتبار يف 
احلالت التي يكون قد ا�شتُخدم فيها اأيٍّ من الو�شائل املبيَّنة يف الفقرة الفرعية )اأ(؛"

مع اأن بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض ل يطالب بعدم ترمي �شحايا الّتار، فاإنه يطالب مبعاملتهم بو�شفهم �شحايا، فيبنّي، يف 
 )22(

الفقرة الفرعية )ب( من املادة 2، اأن واحداً من اأغرا�ض البوتوكول ال�رضيحة "حماية �شحايا ذلك الّتار وم�شاعدتهم، مع احرتام كامل 

حلقوقهم الإن�شانية...".

تن�ّض الفقرتان الفرعيتان )ج( و)د( من املادة 3 من البوتوكول على ما يلي:
 )23(

)ج( يُعتب تنيد طفل اأو نقله اأو تنقيله اأو اإيواوؤه اأو ا�شتقباله لغر�ض ال�شتغلل "اّتاراً بالأ�شخا�ض"، حتى اإذا مل ينطِو على ا�شتعمال 

اأي من الو�شائل املبّينة يف الفقرة الفرعية )اأ( من هذه املادة؛

)د( يُق�شد بتعبري "طفل" اأي �شخ�ض دون الثامنة ع�رضة من العمر.
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اأ�شكال  اأو غري ذلك من  البغاء  اأو  الدعارة  الغري يف  ا�شتغلل  ي�شمل  •  الّتار باجلن�ض، والذي قد 
ال�شتغلل اجلن�شي، ومنه مثًل اإنتاج املواد الإباحية واأداء اأّي اأعمال اأو عرو�ض ذات توّجه جن�شي، 

وال�شياحة اجلن�شية؛

•  الّتار لأغرا�ض جن�شية غري تارية، والذي قد ي�شمل الزواج املبّكر اأو الزواج بالإكراه اأو بالإذعان، 
اأو الزواج املدبَّر اأو زواج الِعَو�ض اأو زواج ال�شفقة اأو الزواج املوؤّقت اأو زواج ال�شتيلد؛

•  الّتار بالأيدي العاملة، والذي قد ي�شمل ال�شتعباد يف اخلدمة املنـزلية، اأو ا�شتغلل الأيدي العاملة 
يف اأماكن العمل ال�شاّقة واملجِحفة اأو ال�شّيئة ال�رضوط اأو يف الزراعة اأو يف البناء.

كما ت�شمل الأ�شكال الأخرى من ال�شتغلل ... ا�شتخدام الأ�شخا�ض املتََّجر بهم يف الأن�شطة الإجرامية اأو يف 

)24(
الت�شّول.

ثالثاً، يف حني اأن بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض يُطبَّق على جرائم الّتار التي تّت�شم بطابع عابر للحدود 

ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  تعريفها  بح�شب   
)25(

منّظمة، اإجرامية  جماعة  ترتكبها  التي  اأو  الوطنية، 

الّتار  اجُلرمية جلرمية  ال�شفة  لإقرار  لزمة  غري  ال�رضوط  هذه  فاإن   
)26(

الوطنية، عب  املنّظمة  اجلرمية 

)27(
بالأ�شخا�ض يف الت�رضيعات الوطنية.

واحلماية  الق�شائية  امللحقة  وهي:  اجلوانب،   
ّ
ثلثي نهـــجاً  بالأ�شــخا�ض  الّتار  بروتوكول  يعتمد  رابعاً، 

)28(
واملنع

اأما فيما يخ�ّض امللحقة الق�شائية فاإن الفقرة 1 من املادة 5 من بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض تقت�شي من 

الدول الأطراف اأن تعرتف باأن "الّتار بالأ�شخا�ض" يُعتَب جرمية حمّددة بذاتها يف ت�رضيعاتها الوطنية، كما يلي:

 تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رضيعية وتدابري اأخرى لتجرمي ال�شلوك املبنّي يف املادة 3 

)29(
من هذا البوتوكول، يف حال ارتكابه عمداً.

مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض، ال�شفحة 23.
 )24(

املادة 4 من البوتوكول.
 )25(

تبنّي اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عب الوطنية، يف املادة 3، الفقرة 2، اأن جرمية الّتار ذات الطابع عب الوطني 
 )26(

ف على نطاق وا�شع ي�شمل التار الذي )اأ( ارتُكب يف اأكرث من دولة واحدة؛ اأو )ب( ارتُكب يف دولة واحدة ولكْن جرى جانب كبري من  تُعرَّ

الإعداد اأو التخطيط له اأو توجيهه اأو الإ�رضاف عليه يف دولة اأخرى؛ اأو )ج( ارتُكب يف دولة واحدة، ولكْن �شلعت يف ارتكابه جماعة اإجرامية 

منّظمة متار�ض اأن�شطة اإجرامية يف اأكرث من دولة واحدة؛ اأو )د( ارتُكب يف دولة واحدة، ولكْن له اآثار �شديدة يف دولة اأخرى. كما تبنّي التفاقية 

يف املادة 2، الفقرة الفرعية )اأ( اأنه: يُق�شد بتعبري "جماعة اإجرامية منّظمة" جماعة ذات هيكل تنظيمي، موؤّلفة من ثلثة اأ�شخا�ض اأو اأكرث، 

مة وفقاً لهذه التفاقية،  موجودة لفرتة من الزمن وتعمل ب�شورة مت�شافرة بهدف ارتكاب واحدة اأو اأكرث من اجلرائم اخلطرية اأو الأفعال املجرَّ

من اأجل احل�شول، ب�شكل مبا�رض اأو غري مبا�رض، على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى" )انظر مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض(.

مة وفقاً للمواد  تبنّي اتفاقية اجلرمية املنّظمة، يف املادة 34، الفقر 2، اأنه: "ُتّرم يف القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال املجرَّ
 )27(

5 و6 و8 و23 من هذه التفاقية، ب�رضف النظر عن طابعها عب الوطني اأو عن �شلوع جماعة اإجرامية منّظمة فيها" )انظر مكافحة الّتار 

بالأ�شخا�ض(.

 Kalen Fredette, "Revisiting the UN Protocol on Human Trafficking: striking balances for more effective  )28(

 legislation", Cardozo Journal of International and Comparative Law, vol. 17, No. 1 (2009), pp. 101 ff.؛ Mohamed Y. Mattar
 "Incorporating the five basic elements of a model anti-trafficking in persons legislation in domestic )حممد يحيى مطر(، 

 laws: from the United Nations Protocol to the European Convention", Tulane Journal of International and Comparative
 Law, vol. 14, No. 2 (2006), pp. 357 ff.; Kelly E. Hyland, "The impact of the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish
 Trafficking in Persons, Especially Women and Children", Human Rights Brief, vol. 8, No. 2 (2001), pp. 30 ff.; LeRoy G.
 Potts Jr., "Global trafficking in human beings: assessing the success of the United Nations Protocol to Prevent Trafficking

.in Persons", George Washington International Law Review, vol. 35, 2003

الفقرة 2 من املادة 5 من بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض تن�ّض على ما يلي:
 )29(

تعتمد اأي�شاً كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رضيعية وتدابري اأخرى لتجرمي الأفعال التالية:

مة وفقاً للفقرة 1 من هذه املادة، وذلك رهناً باملفاهيم الأ�شا�شية لنظامها القانوين؛ )اأ( ال�رضوع يف ارتكاب اأحد الأفعال املجرَّ

مة وفقاً للفقرة 1 من هذه املادة؛ )ب(  امل�شاهمة ك�رضيك يف اأحد الأفعال املجرَّ

مة وفقاً للفقرة 1 من هذه املادة. )ج( تنظيم اأو توجيه اأ�شخا�ض اآخرين لرتكاب اأحد الأفعال املجرَّ
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واأما ب�شاأن احلماية فاإن املواد من 6 اإىل 8 من بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض تبنّي باإجمال اإطاراً �شامًل حلماية 

�شحايا الّتار بالب�رض، ير�شد الدوَل الأطراف فيما يخ�ّض توفري ما يلزم من اأجل تعايف ال�شحايا اجل�شدي 

والنف�شاين والجتماعي، مع توفري ال�شكن اللئق، وامل�شورة واملعلومات فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، وكذلك 

البدنية  ال�شلمة  و�شمان  والتدريب،  والتعليم  العمل  فر�ض  توفري  يف  وامل�شاعدة  الطبية،  امل�شاعدة  تقدمي 

لل�شحايا، و�شون احلرمة ال�شخ�شية )اخل�شو�شية( لهم واحلفاظ على ال�رّضية يف �شوؤونهم، وتي�شري اإمكانية 

النظر يف  الدوَل على  البوتوكول  ي�شّجع  ذلك،  اإىل  واإ�شافة  اأ�رضار.  تعوي�ض عّما عانوه من  ح�شولهم على 

اإمكانية اعتماد تدابري منا�شبة ت�شمح ل�شحايا الّتار بالب�رض بالبقاء داخل اإقليمها، اإما ب�شفة موؤّقتة واإما 

ب�شفة دائمة، اأو بتي�شري اإعادة �شحايا الّتار اإىل مكان ن�شاأتهم الأ�شلي، ب�شلمة وكرامة، اإْن رغبوا يف العودة.

بال�شطلع  الدول  وتُلِزم  بالأ�شخا�ض،  الّتار  منع  على  بالأ�شخا�ض  الّتار  بروتوكول  من   9 املادة  وترّكز 

بالبحوث وحملت التوعية العامة، والقيام باملبادرات القت�شادية والجتماعية من اأجل منع هذا الّتار، 

ومنع معاودة الإيقاع بال�شحايا واإيذائهم، والتخفيف من وطاأة العوامل التي تعل الأ�شخا�ض، وبخا�شة الن�شاء 

)30(
والأطفال، م�شت�شعفني تاه خماطر الّتار، وبخا�شة عوامل الفقر والتخلّف وانعدام التكافوؤ يف الفر�ض.

ويدعو بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض الدوَل اإىل اتخاذ هذه التدابري احلمائية والوقائية بالتعاون مع املنظمات 

)32(،)31(
غري احلكومية وغريها من العنا�رض التي يتكّون منها املجتمع املدين.

وملّا كان النظام الدويل حلقوق الإن�شان يرتكز اأ�شا�شاً اإىل بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض وتدعمه �شكوك دولية 

 واتفاقية 
)33(

اإ�شافية تتعلّق بحقوق الإن�شان، وبخا�شة اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة،

 فاإنه يقّدم الكثري من املبادئ التوجيهية ب�شاأن تهيئة اإطار �شامل من اأجل مكافحة الّتار 
)34(

حقوق الطفل،

بالأ�شخا�ض. وقد �شّدقت بلداٌن اإ�شلميٌة خمتلفة، مثل البحرين واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية وجيبوتي 

وُعمان والكويت ولبنان وم�رض واململكة العربية ال�شعودية والنيجر، على بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض، ومن 

 يف حني اأن هنالك بلداناً اأخرى 
)36(

 وهنالك بلدان اأخرى يُنتَظر توقيعها وت�شديقها عليه،
)35(

ثم فهي ملَزمة به.

 واتفاقية حقوق 
)37(

اأي�شاً هي اأطراف يف اتفاقيات مثل اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة،

 ومن ثم فهي اأي�شاً ملَزمة باأحكام هذه التفاقيات فيما يخ�ّض الّتار بالأ�شخا�ض.
)38(

الطفل،

يف املادة 9، الفقرة 1 )ب(، يبنّي بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض ما يلي:
 )30(

ت�شع الدول الأطراف �شيا�شات وبرامج وتدابري اأخرى �شاملة من اأجل:

حماية �شحايا الّتار بالأ�شخا�ض، وبخا�شة الن�شاء والأطفال، من معاودة اإيذائهم.

يف املادة 9، الفقرة 3، ين�ّض البوتوكول على ما يلي:
 )31(

 ت�شمل ال�شيا�شات والبامج والتدابري الأخرى التي تو�شع وفقاً لهذه املادة، ح�شب القت�شاء، التعاوَن مع املنظمات غري احلكومية اأو 

غريها من املنظمات ذات ال�شلة و�شائر عنا�رض املجتمع املدين.

 Shashi Irani Kara, "Decentralizing the fight against human trafficking in the United States: the need for greater )32(

 involvement in fighting human trafficking by state agencies and local non-governmental organizations", Cardozo Journal
.of Law and Gender, vol. 13, No. 3 (2007), pp. 657 ff

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1249، الرقم 20378.
 )33(

املرجع نف�شه، املجلد 1577، الرقم 27531.
 )34(

الدول الإ�شلمية التالية هي اأطراف يف بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض )الو�شع الراهن يف ني�شان/اأبريل 2009(: اأذربيجان، الأردن، 
 )35(

تون�ض، اجلزائر،  توغو،  ت�شاد،  تركيا،  تركمان�شتان،  فا�شو،  بوركينا  البحرين، بنن،  اأوزبك�شتان،  اإندوني�شيا،  املتحدة،  العربية  الإمارات  األبانيا، 

العراق، ُعمان، غامبيا، غينيا، غينيا- ال�شنغال، �شورينام، طاجيك�شتان،  ال�شورية، جيبوتي،  العربية  الليبية، اجلمهورية  العربية  اجلماهريية 

موزامبيق،  موريتانيا،  ال�شعودية،  العربية  اململكة  م�رض،  ماليزيا،  مايل،  لبنان،  الكويت،  الكامريون،  كازاخ�شتان،  قريغيز�شتان،  قطر،  بي�شاو، 

النيجر، نيجرييا.

الدول الإ�شلمية التي وّقعت على بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض ولكنها مل ت�شّدق عليه بعُد هي: اأوغندا و�شرياليون.
 )36(

الدول الإ�شلمية التي مل ت�شّدق بعُد على اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة هي: اإيران )جمهورية-الإ�شلمية( 
 )37(

وال�شودان وال�شومال وقطر.

دولة اإ�شلمية واحدة فقط مل ت�شّدق على اتفاقية حقوق الطفل هي: ال�شومال.
 )38(
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 الف�شل الثالث-  النظام القانوين الإ�شلمي: 

 م�شادر القانون )ال�رضع( 

ومدار�ض التف�شري

بينما يقّدم القانون الدويل التوجيه الإر�شادي يف تنفيذ ا�شرتاتيجية �شاملة ملكافحة الّتار بالأ�شخا�ض، فاإن 

ال�رضع الإ�شلمي والرتاث ال�رضعي الإ�شلمي ميكن اأن يقّدما توجيهاً اإر�شادياً حا�شماً ب�شاأن و�شع وتنفيذ �شيا�شات 

عامة ملكافحة هذا الّتار تتوافق مع املبادئ الإ�شلمية وت�شتمّد ال�شنَد منها اأي�شاً. و�شوف تُدر�ض هذه املبادئ 

من خلل الرتكيز على املقّومات الرئي�شية التي يرتكز اإليها بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض )امللحقة الق�شائية 

واحلماية واملنع(، ومن خلل فهم املبادئ ال�رضعية الإ�شلمية الكبى، التي توؤّكد هذه الأولويات اأو تدعمها اأو 

تتو�ّشع يف ب�شطها. ولكْن قبل مبا�رضة املناق�شة الدرا�شية عن كيفية معاجلة ال�رضع الإ�شلمي خمتلَف عنا�رض 

الّتار بالأ�شخا�ض )بالب�رض(، من املهم تبيان العنا�رض الرئي�شية يف النظام القانوين )ال�رضعي( الإ�شلمي نف�شه 

)39(
باإجمال، لأن هذا النظام يختلف عن التقاليد القانونية يف نظام القانون الُعريف ونظام القانون املدين.

األف- اخل�شائ�ض التي متّيز ال�رضيعة الإ�شلمية وم�شادرها الرئي�شية

النظم  �شائر  يف  الو�شعية"  "القوانني  تعريف  عن  يختلف  الإ�شلمية(  )ال�رضيعة  الإ�شلمي  القانون  تعريف 

القانونية. ومع اأن كثرياً من البلدان امل�شلمة بح�شب غالبية �شكانها �َشنَّت قوانني و�شعية حتتذي نوذج نظم 

القانون املدين الأوروبي، فاإن الفقه الإ�شلمي ل يزال يحكم القانون يف جمالت كالزواج والطلق وح�شانة 

الأطفال والإرث، وكلّها جمالت وثيقة ال�شلة باملو�شوع يف �شياق املناق�شة حول الّتار بالأ�شخا�ض. ومن ثم 

فاإن من املهم حتديد الختلفات الرئي�شية عن التقاليد القانونية الو�شعية.

اإن التمييز الرئي�شي بني نظام ال�رضع الإ�شلمي ونظامي القانون املدين والقانون العريف هو الأ�شل الإلهي 

لل�رضع الإ�شلمي. وبهذه ال�شفة، فاإن ال�رضع الإ�شلمي لي�ض نتاج قرارات املحاكم، كما هو القانون يف النظام 

ال�رضع  اإن  بل  املدين؛  القانون  نظام  يف  الت�رضيع  هو  كما  الت�رضيعية،  القوانني  اأو  الأنغلو�شاك�شوين،  القانوين 

الإ�شلمي له طبيعة ُقد�شّية.

الإ�شلم كلمة عربية تعني "الت�شليم" اأو "ال�شت�شلم" اإذعاناً مل�شيئة اهلل. وقد ا�شتُخدمت عّدة ت�شميات من اأجل 

 وال�رضع 
)40(

الإحالة اإىل قانون امل�شلمني، اإحداها ال�رضيعة )ال�رضع(، وهي كلمة عربية تعني "ال�شبيل الذي يُتََّبع".

م�شتَمّد من اأربعة م�شادر رئي�شية.

 William Tetley, "Mixed jurisdictions: common law vs. civil law", Louisiana Law Review, vol. 60, 2000, pp. 677 )39(

 ff.; Peter G. Stein, "Relationships among Roman law, common law, and modern civil law", Tulane Law Review, vol. 66,
 No. 6 (1992), pp. 1587 ff.; Richard B. Cappalli, "At the point of decision: the common law’s advantage over the civil law",
 Temple International and Comparative Law Journal, vol. 12, No. 1 (1998), pp. 87 ff.; Robert Adriaansen, "At the edges of
 the law: civil law v. common law: a response to Professor Richard B. Cappalli", Temple International and Comparative

.Law Journal, vol. 12, No. 1 (1998), pp. 107 ff

 M. Cherif Bassiouni and Gamal M. Badr  "The Shari’a: sources, interpretation, and 
)�رضيف ب�شيوين وجمال بدر(،

 )40(

 Mohammad ،)؛ )حممد فا�شلrule-making", UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law, vol. 1, No. 1 (2002), pp. 135 ff.
 H. Fadel "Public reason as a strategy for principled reconciliation: the case of Islamic law and international human
 rights law", Chicago Journal of International Law, vol. 8, No. 1 (2007), pp. 1 ff.; Clark B. Lombardi and Nathan J. Brown,
 "Do constitutions requiring adherence to shari’a threaten human rights? How Egypt’s Constitutional Court reconciles
   Islamic law with the liberal rule of law", American University International Law Review, vol. 10, No. 3 (2006), pp. 379
 Mohamed Y. Mattar  "Unresolved questions in the Bill of Rights of the new Iraqi Constitution: مطر(،  يحيى  .ff؛ )حممد 
 how will the clash between 'human rights’ and 'Islamic law’ be reconciled in future legislative enactments and judicial

.interpretations?", Fordham International Law Journal, vol. 30, No. 1 (2006), pp. 126 ff
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اهلل  كلم  القراآن  ويُعتب  الإ�شلم.  يف  املقّد�ض  الكتاب  وهو  ]الكرمي[،  القراآن  هو  الأول  الرئي�شي  امل�شدر 

احلريّف، اأوحى به اإىل النبي حممد ليكون هادياً للنا�ض يف �شلوكهم ويف علقاتهم الجتماعية. وبهذه ال�شفة 

وميّيز  القانونية.  املعاملت  اأو  القانونية  العلقات  وكذلك  الدينية  الفرائ�ض  يحكم  القراآين  الت�رضيع  فاإن 

ال�رضعية  "العلقات  )اأي  واملعاملت  التعّبدية"(  "الواجبات  )اأي  العبادات  بني  الإ�شلمي  )القانون(  ال�رضع 

 يف حني 
)41(،

)القانونية("(. فاأحكام العبادات ت�شمل اأركان الإ�شلم اخلم�شة، اأي الواجبات التكليفية الدينية

ت�شمل اأحكام املعاملت قانون الأ�شـــرة )اأي الزواج والطـــلق وحــ�شانة الأطـــفال والإرث والو�شـايا( والعقود 

وامل�شاّر وقانون املمتلكات؛ وقانـــون اجلرمية والعقاب؛ وقانون احلرب وال�شلم. واإن ما ل يقّل عن 500 اآية، 

من اآيات القراآن، البالغ عددها 239 6 اآية، حتتوي على قواعد قانونية ب�شاأن الأ�رضة واملرياث، واللتزامات 

والعقود، والقانون اجلنائي، وغري ذلك. وكما اأبلَغ القراآن، يف �شورة املائدة )5(، يف الآية )48(: {ِلُكٍلّ َجَعلْنَا 

ِمنُكْم �رِضَْعًة َوِمنَْهاجاً}، اأْي لكي تّتبعوا هذه ال�رضيعة.

وامل�شدر الثاين لل�رضع )القانون( الإ�شلمي هو احلديث ]ال�رضيف[ )ويُ�شار اإليه اأي�شاً با�شم ال�ُشنَّة النبوّية(، وهو 

 واإن احلّجية املرجعية لل�شّنة، التي 
)42(

ي�شتمل على اأفعال واأقوال النبي حممد، التي دّونها اأ�شحابه بعد وفاته.

تُعرف اأي�شاً باأنها الآثار املنقولة عن النبي، م�شتَمّدة من نُبّوة حممد، ح�شبما اأبلغ القراآن، يف �شورة الن�شاء)4(، 

�ُشوَل}. ومن ثم فاإن ال�ُشنَّة تف�رّض وتو�ّشح الأوامر   َواأَِطيُعوا الرَّ
َ َّ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اأَِطيُعوا اهلل

يف الآية )59(: {يَا اأَ

النبي،  املنقول عن  الأثر  اإىل  ا�شتنتاجاتها  فت�شتند يف  القراآن،  الواردة يف  الكلّية  والأحكام  العامة  والنواهي 

وامل�شتَمّد من تعاليمه ال�شفهية اأو اإي�شاحاته العملية امل�شاَهدة وامل�شموعة اأثناء �شرية حياته. ومن اجلائز من 

ثم ا�شتبانة نوعني من ال�ُشنَّة: ال�ُشنَّة يف الأقوال وال�ُشنَّة يف الأفعال.

الإجمـاع، اأو التوافـق يف الآراء فيمـا بني علماء الدين الإ�شلمي، هو امل�شدر الثالث لل�رضيعة الإ�شلمية. ذلك 

�شــورة  القراآن، يف  ويبـــنّي  قانونية.  قاعـــدة  ي�شّكل  امل�شــلمني  ]اأّمة[  اأو جمـــاعة  امل�شـــلمني  الفقـهاء  اتفاق  اأن 

َواأُْويِل الأَْمِر ِمنُكْم}، يف حني يبنّي احلديث  �ُشوَل  الرَّ َواأَِطيُعواْ   
َ ّ
اأَِطيُعواْ اهلل الن�شاء )4(، يف الآية )59(: {... 

)43(
ثون اآخرون(. النبوّي "ل تتمع اأمتي على �شللة" )رواه ابن حنبل والرِتمذي وابن ماجه وحمدِّ

القيا�ض، اأو ال�شتدلل العقلي الذي ي�شتخدم التناظر لغر�ض تطبيق �شوابق الأحكام التي قّررتها الن�شو�ض 

ة، هو امل�شدر الرئي�شي الرابع لل�رضع الإ�شلمي. ومن اأجل تطبيق القيا�ض، يجب  الإلهية على امل�شاكل امل�شتِجدَّ

اأي املو�شوع امل�شتجّد؛ والِعلَّة، اأي ال�شبب  اأي املو�شوع الأ�شلي؛ والفرع،  اأربعة عنا�رض، وهي: الأ�شل،  وجود 

)44(
امل�شرتك فيهما معاً؛ واحُلكم، اأي القاعدة امل�شتنبطة من القيا�ض.

مّكة.  اإىل  واحلّج  الّزكاة،  واإيتاء  ال�شلة، و�شوم رم�شان،  واإقامة  )ال�شهادة(،  وبر�شوله  باهلل  الإميان  الإ�شلم اخلم�شة هي  اأركان 
 )41(

 Arshad Khan, Islam 101: Principles and Practice (Lincoln, املثال:  �شبيل  على  انظر  الإ�شلمي:  الدين  يف  العامة  املبادئ  وب�شاأن 

 Nebraska, iUniverse, 2003); Sayyid Qutb, Basic Principles of the Islamic Worldview (North Haledon, New Jersey, Islamic
.Publications International, 2006); and Karen Armstrong, Islam: A Short History (New York, Modern Library, 2002)

عّول امل�شلمون على َملَكة الذاكرة. اأما علماء احلديث فريّكزون انتباههم على عن�رضين يف كل اأثر َمروّي عن النبي، وهما م�شمون 
 )42(

اإىل راويه الأ�شلي عب  احلديث املاأثور ]املنت[ ومطابقته للقراآن، و�شل�شلة الرواة الناقلني ]ال�شنَد[. ويجب تتّبع �شنَد كل حديث نبوّي رجوعاً 

�شل�شلة من الرواة، وتبعاً لذلك فاإن اأحاديث ال�ُشنَّة تنق�شم اإىل نوعني: املتواِتر، اأي الذي رواه على نطاق وا�شع عدد كبري من الرواة، ومن ثم فهو 

مقبول على نحو جامع بو�شفه حديثاً له حّجية مرجعية؛ والآحاد، اأي الذي رواه عدد حمدود من الرواة. ثم ينق�شم احلديث اأي�شاً وفقاً لدرجة 

موثوقيته والتحّقق من �شل�شلة �َشنده اإىل حديث "�شحيح" وحديث "ح�شن" وحديث "�شعيف". هذا، وي�شرتط ال�شيعة باأن الراوي الأ�شلي يجب 

اأن يكون من اآل النبي، يف حني اأن ال�ُشنَّة ل ي�رّضون على هذا ال�رضط.

[ ت�شتقر فيه اأقوال جميع الفقهاء امل�شلمني املعتَبين على الراأي نف�شه، واإجماع 
ّ
هنالك نوعان من الإجماع، وهما: اإجماع قويل ]قطعي

 )43(

�شكوتي ]ظّني[، يبدي فيه بع�ض الفقهاء راأياً ي�شكت عنه الفقهاء الآخرون فل يخالفونهم ول يعرت�شون عليهم.

فيما يلي بع�ض الأمثلة على القيا�ض:
 )44(

)اأ( احلّج بدلً عن �شخ�ض اآخر: �شاألت امراأة النبي عّما اإذا كانت ت�شتطيع اأن حتّج بدلً عن اأبيها العجوز الطاعن يف ال�شّن. فاأجاب 

نعم كما لو كان على اأمها دين فق�شته عنها؛

د نطاق هذه  اإذا نُودي لل�شلة من يوم اجلمعة. ومُيدَّ اأثناء الأذان اإىل �شلة اجلمعة: فالقراآن يحّرم البيع وال�رضاء  )ب( املعاملت 

القاعدة بالقيا�ض لي�شمل بع�ض الأنواع الأخرى من املعاملت التي تعرت�ض �شبيل امل�شلمني حل�شور �شلة يوم اجلمعة؛

)ج( القتل يحرم القاتل من املرياث. وفقاً لل�شّنة النبوية، يُحَرم القاتل من وراثة القتيل. ومُيّدد نطاق هذه القاعدة لي�شمل قانون 

الو�شية؛

)د( �رُضب اخلمر: �رضب اخلمر حمّرم يف القراآن، باعتبار اخلمر �رضاباً يّت�شف بطبيعة م�شكرة، وكذلك �رضب الَعَرق، وهو �رضاب مل 

يكن معروفاً على عهد النبي. وقد حظر الفقهاء امل�شلمون �رُضب الَعَرق بالقيا�ض. ولأن �شبب هذا التحرمي هو املفعول امل�شِكر، فاإن كل الأ�رضبة 

امل�شكرة وكذلك كل اأنواع املخدرات حمّرمة بالقيا�ض.



13 الف�شل الثالث-  النظام القانوين الإ�شلمي: م�شادر القانون )ال�رضع( ومدار�ض التف�شري

ني )القراآن واحلديث النبوي(، واإىل مرجعية  وبناًء عليه، فاإن م�شادر ال�رضع )القانون( يف الإ�شلم ت�شتند اإىل ن�شّ

�رضعّية تف�شريية )الإجماع(، وو�شيلة تف�شري )القيا�ض(. ويف حالة حدوث تنازع بني هذه امل�شادر، فاإن هنالك 

ني امللِزمني  ترتيبياً يجب اّتباعه. والأ�شبقية يف هذا الن�شق اإنا هي للم�شدرين اجلوهريني، اأو الن�شّ ن�شقاً 

)45(
)القراآن وال�ُشنَّة النبوية(. ويف غري ذلك من الأحوال، يجوز اللجوء اإىل ال�شرت�شاد بال�شتدلل العقلي.

باء- عملية التف�شري ومفهوم الجتهاد

الفقه الإ�شلمي هو عملية الن�شاط العقلي اخلا�ض با�شتك�شاف وا�شتنباط قواعد �رضع )قانون( اهلل، والجتهاد 

هو عملية تف�شري ال�رضيعة الإ�شلمية، التي تعّول على ن�ض من ال�رضيعة لتقدمي اآراء �رضعية. وينق�شم الفكر 

يف التف�شري ال�رضعي 
 )46(

ال�رضعي ال�شّني وال�شيعي اإىل مدار�ض )مذاهب( م�شتقلة. اأما املذاهب الرئي�شية الأربعة

 واأما ال�شيعة فلهم مدار�شهم الفقهية 
)50(

 واحلنبلية.
)49(

 وال�شافعية،
)48(

 واحلنفية،
)47(

ال�شّني فهي التالية: املالكية،

اخلا�شة بهم، ومنها الإثنا ع�رضية، والإمامية، والإ�شماعيلية، والعلوية، والدروز، والزيدية.

ومما له اأهمية حا�شمة اأن ال�رضيعة الإ�شلمية، بحكم طبيعتها الإلهية، تُعتب "نامو�شاً كامًل"، دائم ال�شلحية، 

بالنامو�ض  العليم  فاإن اهلل هو وحده  الإ�شلمية،  ال�رضعية  النظرية  والزمان. ويف  املكان  النظر عن  ب�رضف 

املطلقة،  احلقيقة  فهو ميّثل  عادل:  قانون  ال�شبب  لهذا  الإ�شلمية هي  ال�رضيعة  باأن  اأي�شاً  ويُعتقد  الكامل. 

بحكم  �شاحلة  الإ�شلمية  ال�رضيعة  وقواعد  الب�رضي.  العقل  يكت�شفه  اأن  ينبغي  الذي  الطبيعي  القانون  وهو 

وجودها فح�شُب، ل ب�شبب عقلنيتها. وبناًء على الطبيعة الُقد�شية ال�شماوية التي تت�شف بها قواعد ال�رضيعة 

الإ�شلمية املوحى بها، فهي اأي�شاً قواعد يقينية، ولي�شت قواعد ظّنية؛ وهذه �شمة اأخرى من �شمات التمييز 

"، يف حني اأن 
ّ
 ذلك اأن القانون الو�شعي له مفعول ظّني "افرتا�شي

)51(
بني ال�رضع الإ�شلمي والقانون الو�شعي.

"، ي�شفه القراآن باأنه علم اليقني؛ ويقول اهلل يف كتابه {َذِلَك الِْكتَاُب 
ّ
ال�رضع الإ�شلمي ي�شتند اإىل "يقني قطعي

لَ َريَْب ِفيِه} ]�شورة البقرة )2(، يف الآية )2([.

اأ�شا�ض هذا الن�شق الرتتيـبي م�شتَمّد من القراآن ومن اأقوال )اآثار( النبي، اأو احلديث النبوي، التي تُ�شتَمّد منها ال�ُشنَّة النبوية. وقد 
 )45(

قال النبي يف خطبة الوداع "يا اأيها النا�ض اإين قد تركت فيكم ما اإْن اعت�شمتم به فلن ت�شلّوا اأبداً كتاب اهلل و�شّنة نبيه". وعندما اأر�شل النبي 

حممد ُمعاذ بن جبل ليتوىّل الق�شاء يف اليمن، قال ُمعاذ ]جميباً عن �شوؤال النبي[ اإذا مل يجد يف اآيات القراآن اأو يف اأحاديث النبي ما ي�شتهدي 

به يف الق�شاء: "اأجتهد راأيي ول اآلو"—الجتهاد. وقد ا�شتح�شن النبي ذلك واأثنى عليه؛ وهذه املمار�شة تقّدم ما يدعم الرتتيب امل�شار اإليه 

ب�شاأن م�شادر ال�رضيعة. وكان اخلليفة الأول، اأبو بكر، عندما يعر�ض له اأمر عليه اأن ي�شدر فيه حكماً ق�شائياً، ينظر يف القراآن اأولً. فاإن مل 

يجد فيه ن�شاً يجوز تطبيقه، عمد اإىل ال�ُشنَّة ي�شتهدي بها. فاإن مل يجد فيها ما يجوز تطبيقه، التفت اإىل النا�ض من حوله ي�شاألهم اإن كان اأّيهم 

يعلم بحكم اأ�شدره النبي ب�شاأن م�شاألة معّينة، فاإن مل يكن لدى اأحد منهم علم بذلك، ا�شتدعى بع�شاً من ِكبار َمن ميّثلون النا�ض وت�شاور معهم 

 Nazeem M. I. Goolam, "Ijtihad and its significance for Islamic legal interpretation", Michigan State Law Review, انظر(

.)2006, pp. 1443 ff.

يقبل اأتباع كل مذهب من هذه املذاهب الأربعة اأتباع املذاهب الأخرى، وتتفق هذه املذاهب الأربعة جميعها على م�شادر ال�رضيعة 
 )46(

الإ�شلمية، واإن كان يختلف ا�شتعمال هذه امل�شادر من مذهب اإىل اآخر من حيث الرتكيز الن�شبي على ا�شتعمالها. ولكن الختلف الرئي�شي 

يكمن يف مدى ال�شماح بال�شتدلل العقلي ال�شخ�شي من خلل القيا�ض. ولهذا فاإن احلنفية وال�شافعية هم اأهل راأي، مع اأن املذهبني كليهما 

املالكية  ية، وهم  الن�شّ ال�رضع  العليا مل�شادر  املكانة  يوؤّكدون  الذين  ثم هنالك  لل�رضع.  ية  الن�شّ امل�شادر  اأن يجّب  القيا�ض ل ميكن  اأن  يوؤّكدان 

واحلنبلية، وهم اأهل الأثر املنقول عن ال�ُشنَّة النبوية.

وبعبارة اأخرى، فاإن املذاهب الأربعة تتفق على اأّولية مقاَمي القراآن وال�ُشنَّة النبوية، ولكنها تختلف يف معاملة م�شادر ال�رضع الإ�شافية 

ية، فهنالك خلف فيما اإذا كان ينبغي تف�شري الن�ض تف�شرياً حرفياً اأو على اأ�شا�ض  املتّممة اأو الثانوية. واأما فيما يخ�ّض تف�شري امل�شادر الن�شّ

ي اأهُل الأثر التقليديون، وهم الذين ميّثلون املوؤ�ش�شة الدينية ال�شائدة لدى ال�ُشنَّة وال�شيعة على حّد  مق�شده وغر�شه. وي�شتخدم التف�شرَي الن�شّ

ية، كان  �شواء. ولأن هذا التف�شري اإنا هو تف�شري حريّف، فهم يُ�شّمون "احَلْرفيني". وبغية تعديل القواعد ال�رضعية من دون تغيري القواعد الن�شّ

لة ال�شتنباطات امل�شتَمّدة من هذه امل�شادر ل  اللجوء اإىل امل�شادر الإ�شافية املتّممة من الُعرف والقيا�ض وامل�شلحة العمومية. غري اأن حم�شّ

لة ال�شتنباطات امل�شتمّدة من م�شدر اأّويل. وقد ا�شتمر الفقهاء امل�شلمون يف ممار�شة عملية  يجوز اأن تتناق�ض مع القواعد املعيارية اأو حم�شّ

اأُغلق باب الجتهاد، بناًء على �شعور عام �شاد حينذاك باأن جميع م�شائل ال�رضع  الجتهاد حتى القرن الرابع من التاريخ الإ�شلمي، حينما 

 Bernard اجلوهرية قد بُحثت با�شتق�شاء تام، واأنه مل يعد ثمة �رضورة ملزيد من التداول ب�شاأنها، مّما قد ينطوي على عوامل تفرقة )انظر

 Weiss, "Interpretation in Islamic law: the theory of ijithad", American Journal of Comparative Law, vol. 26, 1978, pp. 199

.)Abdel-Wahhab Salah-Eldin, "Meaning and structure of law in Islam", Vanderbilt Law Review, vol. 16, 1962 ًانظر اأي�شا .ff.

املذهب املالكي �ُشّمي على ا�شم اأبو عبد اهلل مالك بن اأن�ض، ويوجد يف املقام الأول يف بلدان �شمال اأفريقيا.
 )47(

املذهب احلنفي �ُشّمي على ا�شم اأبو حنيفة النُعمان، وي�شود يف اأفغان�شتان وباك�شتان وتركيا وم�رض.
 )48(

املذهب ال�شافعي �ُشّمي على ا�شم حممد بن اإدري�ض ال�شافعي، ويوجد يف اإندوني�شيا ويف بلدان �رضق اأفريقيا.
 )49(

املذهب احلنبلي �ُشّمي على ا�شم اأحمد بن حنبل ال�شيباين، ويوجد يف اململكة العربية ال�شعودية.
 )50(

)51( Salah-Eldin )�شلح الدين(، "Meaning and structure of law" )انظر احلا�شية 46(.



ار بالأ�شخا�ض وفقاً ملبادئ ال�رضيعة الإ�شلمية مكافحة التِّ 14

 Ali Khan, "Islam as intellectual property 'My Lord, increase me in knowledge’", Cumberland Law Review, vol. )52(

.31, 2000-2001, pp. 361 ff

اِرُق  واحد من الأمثلة على الجتهاد تعليق قاعدة حّد ال�رضقة. اإذ يف حني اأن القراآن ين�ّض يف الآية )38( من �شورة املائدة )5(: {َوال�شَّ
 )53(

اأَيِْديَُهَما}، فاإن اخلليفة الثاين، عمر بن اخلطاب، علّق تطبيق حّد ال�رضقة اأثناء ال�شنة التي ُعرفت باأنها "عام الرمادة"  اِرَقُة َفاْقَطُعواْ  َوال�شَّ

الذي ا�شتّدت فيه املجاعة.

 David A. Jordan, "The dark ages of Islam: ijtihad, apostasy, and human انظر احلا�شية 44(؛( ،"الجتهاد" ،Goolam )54(

 rights in contemporary Islamic jurisprudence", Washington and Lee Race and Ethnic Ancestry Law Journal, vol. 9, Spring

 Ziba Mir-Hosseini "How the door of ijtihad was opened and closed: a comparative ،)2003؛ )زيبا مري ح�شيني, pp. 57 ff.

 analysis of recent family law reforms in Iran and Morocco", Washington and Lee Law Review, vol. 64, No. 4 (2007), pp.

 Ali Khan "The reopening of the Islamic Code: the second era of ijtihad", University of St. Thomas Law ،)1499؛ )علي خان ff.

.Journal, vol. 1, No. 1 (2003), pp. 341 ff

اأ�شكال  التي تنطوي عليها ال�رضيعة الإ�شلمية تعلها �شكًل فريداً من  هذه الطبيعة "غري القابلة للتبديل" 

 التي ل يجوز تعديلها اأو حذفها اأو ال�شتعا�شة عنها بغريها، واإْن كان املرء ي�شتطيع التمييز 
)52(

امللكية الفكرية،

بني املبادئ غري القابلة للتغيري يف ال�رضيعة الإ�شلمية والقواعد القابلة للتغيري التي تقت�شي اإعادة تف�شريها 

)53(
من خلل عملية الجتهاد.

بناًء على ذلك فاإن الجتهاد عملية تُ�شتنبَط بوا�شطتها القواعد من خلل تف�شري الن�شو�ض. ويعني ذلك اأن 

الفقيه امل�شلم ل بّد له من اأن ي�شتند يف ا�شتدلله العقلي اإىل ن�ض من القراآن اأو من ال�ُشنَّة النبوّية؛ واأن الفقيه 

ال�رضع؛ ول  امل�شلم مقّيد يف �رضح ما ينطوي عليه  الفقيه  واأن  ال�رضع؛  ال�رضع ول يخرتع  ي�شتحدث  امل�شلم ل 

يجوز له اأن يعتمد على حم�ض اأفكاره عن الإن�شاف اأو حكمه العقلي ال�شليم. ولذلك فاإن التف�شري يف ال�رضع 

 ولي�ض �شادراً عن �شلطة مرجعية اآمرٍة، وهو 
ّ
الإ�شلمي تف�شري مو�شوعي ولي�ض ذاتياً، وهو تف�شري ا�شتخل�شي

 ولي�ض يقينياً ثبوتياً. وهذا هو ال�شبب يف اأن كل راأي اجتهادي ي�شدر عن فقيه م�شلم 
ّ
اأي�شاً ظّني افرتا�شي

)54(
ينتهي بالعبارة "واهلل وحده هو العامل" اأو "واهلل اأعلم".

الّتار  م�شكلة  ومنها  املجتمعية،  امل�شاكل  ب�شاأن  الإ�شلمية  ال�رضعية  واحللول  املبادئ  عن  البحث  ولدى 

ية لل�رضيعة الإ�شلمية، ول �شّيما القراآن  بالأ�شخا�ض )بالب�رض(، ل بّد للمرء من اأن يدر�ض بدّقة امل�شادر الن�شّ

والآثار املنقولة عن النبي، واأن يلتم�ض الهداية من خلل الجتهاد. ويف الأق�شام الواردة فيما يلي، تُ�شتك�شف 

هذه املبادئ واحللول باّتباع هذه املنهجية بذاتها.
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الف�شل الرابع-  القانون املو�شوعي: اأحكام حظر عنا�رض 

الّتار بالأ�شخا�ض باعتباره �شكًل من 

اأ�شكال الّرق مبقت�شى القانون الدويل 

وال�رضيعة الإ�شلمية

بعد تقدمي عر�ض جُمَمل للإطار القانوين الدويل اخلا�ض بحظر الّتار بالأ�شخا�ض، وكذلك بعد تقدمي ملحة 

 ُقدماً �شوب مناق�شة اأكرث 
ّ
متهيدية عن ا�شتك�شاف اأبرز املبادئ يف ال�رضيعة الإ�شلمية، من املمكن الآن امل�شي

حتديداً يُ�شتعَر�ض فيها كيف تعالج ال�رضيعُة الإ�شلميُة م�شكلَة الّتار بالأ�شخا�ض. ولدى القيام بذلك، من 

املفيد جداً البدء مبناق�شة حول الِنقلة التي حدثت يف التفكري القانوين من ق�شية الّرق التقليدي اإىل ق�شية 

الّتار بالأ�شخا�ض، واأّدت اإىل اإدراج املفهوم التقليدي عن الّرق �شمن تعريف معا�رض اأو�شع واأ�شمل، ل ي�شّكل 

يف اإطاره الّرُق واملمار�شاُت ال�شبيهة بالّرق �شوى �شكل من اأ�شكال ال�شتغلل �شمن الّتار بالأ�شخا�ض. وهذا 

مهم اأي�شاً لأن الّرق يف اأ�شكاله التقليدية القدمية العهد ل يزال مُياَر�ض يف بع�ض البلدان، حيث تُ�شتبقى اأُ�رض 

رهن ال�شرتقاق اأو رهن اإ�شار الديون لأجيال كثرية. ومّما هو جدير بامللحظة اأن ال�رضيعة الإ�شلمية وا�شحة 

جداً ب�شاأن حترمي اأعراف الّرق، ومن ثم فاإن من املهم اأي�شاً تخ�شي�ض قْدر من النتباه لهذه احلقيقة، لأن هذا 

التحرمي يف حّد ذاته يكّون الأ�شا�ض الذي يقوم عليه حترمي الّتار بالأ�شخا�ض )بالب�رض( يف الإ�شلم. ولكْن 

قبل بحث التفا�شيل اخلا�شة بالكيفية التي تّتبعها ال�رضيعة الإ�شلمية يف حظر الّرق، �شوف يُبَحث مو�شوع 

احلظر القانوين الدويل للّرق، ومو�شوع النقلة اإىل ق�شية الّتار بالأ�شخا�ض.

األف- حظر الّرق مبقت�شى القانون الدويل

اإن حظر الّرق مبقت�شى القانون الدويل وا�شح. ويف الفقرة الفرعية )1( من املادة 1 من التفاقية اخلا�شة بالّرق 

ف الّرق باأنه "حالة اأو و�شع �شخ�ض مُتاَر�ض عليه ال�شلطات الناجمة عن حق امللكية، كلّها   يُعرَّ
)55(

لعام 1926،

اأو بع�شها". ويف الفقرة الفرعية )2( من املادة 1 منها، تُعرَّف تارة الرقيق باأنها "جميع الأفعال التي ينطوي 

عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه اأو مبادلته؛ وجميع اأفعال التخلّي، بيعاً اأو مبادلًة، عن رقيق مّت احتيازه على 

ق�شد بيعه اأو مبادلته، وكذلك عموماً، اأّي اّتار بالأرقاء اأو نقل لهم اأّياً كانت و�شيلة النقل امل�شتخَدمة". وبناًء 

 رقيق.
فت جرمية ال�شرتقاق تقليدياً يف مدّونات القوانني اجلنائية باأنها تعني "�رضاء اأو بيع")56( على ذلك، ُعرِّ

وقد اّتبعت التفاقية اخلا�شة بالّرق لعام 1926 نهجاً �شّيقاً يف تعريف الّرق، من خلل التمييز بني الّرق وعمل 

ال�شخرة. وُطلب، يف املادة اخلام�شة من التفاقية، اإىل الدول الأطراف فيها "اتخاذ جميع التدابري ال�رضورية 

للحوؤول دون حتّول العمل الق�رْضي اأو عمل ال�شخرة اإىل ظروف متاثل ظروف الّرق". ويف املادة 2، ُطلب اإىل 

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 212، الرقم 2861.
 )55(

انظر، على �شبيل املثال، اأذربيجان، القانون اجلنائي يف جمهورية اأذربيجان، املوؤّرخ 30 كانون الأول/دي�شمب 1999، املادة 106: 
 )56(

")1( يُعاقب على الّرق—وهو ال�شتحواذ اجلزئي اأو الكلّي على حقوق �شخ�ض يُعامل ك�شيء مملوك - بال�شجن ملدة ترتاوح بني 5 و10 �شنوات؛ 
)2( اإذا كان ال�شخ�ض مو�شوع الفعل املبنّي اأعله طفًل، اأو اإذا مّت التخلّي عنه بق�شد الّتار، فيُعاقب عليه بال�شجن ملدة ترتاوح بني 7 �شنوات 

و12 �شنة؛  )3( يُعاقب على تارة الرقيق، اأي ا�شرتقاق �شخ�ض غ�شباً اأو معاملته كعبد، اأو اقتناء عبيد بق�شد البيع اأو املبادلة، اأو الت�رّضفات 

بعبد، اأو اأّي فعل له �شلة بتجارة الرقيق، اأو الّتار بهم، وكذلك ال�شرتقاق اجلن�شي، اأو التجريد من احلّرية اجلن�شية من خلل ال�شرتقاق، 

بال�شجن ملدة ترتاوح بني 5 و10 �شنوات."
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الدول "منع الّتار بالرقيق واملعاقبة عليه" و"العمل، تدريجياً وبال�رضعة املمكنة، على الق�شاء كلّياً على الّرق 

بجميع �شوره".

 
)57(

ثم جاءت التفاقية التكميلية لإبطال الّرق وتارة الرقيق والأعراف واملمار�شات ال�شبيهة بالّرق لعام 1956،

فاعتمدت التعريف الوارد يف التفاقية اخلا�شة بالّرق لعام 1926، ولكنها يف الوقت نف�شه و�ّشعت من نطاقه. 

 
)60(

والقنانة،  
)59(

بالإذعان، الزواج  واأ�شكال   
)58(

يْن، الدَّ اإ�شاَر  التكميلية  التفاقية  من   1 املادة  ثم حظرت  ومن 

)61(
وا�شتغلل عمل الأطفال.

"تارة  ف  تُعرَّ املادة،  تلك  ففي  التكميلية.  التفاقية  من   3 املادة  مو�شوع  فهو  بالرقيق  الّتار  واأما حظر 

ل، يف نظر قوانني الدول الأطراف، ُجرماً جنائياً. وتن�ّض  الرقيق" باأنها نقل الرقيق من بلد اإىل اآخر، وهي تُ�شكِّ

الفقرة 1 من املادة 6، على اأنه "ي�شّكل ا�شرتقاق �شخ�ض اآخر، اأو اإغراوؤه باأن يتحّول هو نف�شه، اأو يحوِّل �شخ�شاً 

اآخر من عياله، اإىل رقيق، ُجرماً جنائياً يف نظر قوانني الدول الأطراف يف هذه التفاقية، ي�شتحّق العقاب 

َمن يثبت ارتكابهم له. وينطبق الأمر نف�شه يف حالة املحاولة )ال�رضوع( اأو التدّخل اأو ال�شرتاك يف موؤامرة على 

ف "تارة الرقيق" كما يلي: هذا الق�شد." ووفقاً للفقرة الفرعية )ج( من املادة 7 من التفاقية التكميلية، تُعرَّ

يعني م�شطلح "تارة الرقيق"، وي�شمل، جميع الأفعال التي ينطوي عليها اأ�رض �شخ�ض ما اأو احتيازه اأو 

التخلّي عنه للغري على ق�شد حتويله اإىل رقيق؛ وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيٍق ما بغية 

بيعه اأو مبادلته، وجميع اأفعال التخلّي، بيعاً اأو مبادلًة، عن رقيٍق مّت احتيازه على ق�شد بيعه اأو مبادلته، 

وكذلك، عموماً، اأّي اّتار بالأرقاء اأو نقل لهم اأّياً كانت و�شيلة النقل امل�شتخَدمة.

وهنالك اتفاقيات دولية اأخرى، ومنها الوثائق التاأ�شي�شية للنظام الدويل حلقوق الإن�شان، تن�ّض �رضاحًة كذلك 

 تن�ّض على اأنه ل يجوز ا�شرتقاق 
)62(

على حظر الّرق. ومن ثم فاإن املادة 4 من الإعلن العاملي حلقوق الإن�شان

ر ال�شرتقاق وتارة الرقيق بكافة اأو�شاعهما. ويبنّي التاريخ الت�رضيعي للإعلن  اأو ا�شتعباد اأّي �شخ�ض؛ ويُحظَّ

)63(
اأن الق�شد من امل�شطلح "الّرق" اأن ي�شمل الّتار بالن�شاء.

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 266، الرقم 3822.
 )57(

ف يف الفقرة )اأ( من املادة 1 باأنه: يْن معرَّ اإ�شار الدِّ
 )58(

 احلال اأو الو�شع الناجم عن ارتهان مدين بتقدمي خدماته ال�شخ�شية اأو خدمات �شخ�ض تابع له �شماناً لَدين عليه، اإذا كانت القيمة 

يْن اأو مل تكن مّدة هذه اخلدمات اأو طبيعتها حمّددة. املن�شفة لهذه اخلدمات ل تُ�شتخدم لت�شفية هذا الدَّ

املادة 1، الفقرة ج.
 )59(

فة يف الفقرة )ب( من املادة 1 من التفاقية باأنها: القنانة معرَّ
 )60(

 حال اأو و�شع اأي �شخ�ض ملزم، بالعرف اأو القانون اأو عن طريق التفاق، باأن يعي�ض ويعمل على اأر�ض �شخ�ض اآخر، واأن يقّدم خدمات 

معّينة لهذا ال�شخ�ض، ِبعَو�ض اأو بل ِعَو�ض، ودون اأن ميلك حّرية تغيري و�شعه.

ف يف الفقرة )د( من املادة 1 باأنه: ا�شتغلل عمل الأطفال معرَّ
 )61(

 اأّي من الأعراف اأو املمار�شات التي ت�شمح لأحد الأبوين اأو كليهما، اأو للو�شي، بت�شليم طفل اأو مراهق دون الثامنة ع�رضة اإىل �شخ�ض 

اآخر، لقاء ِعَو�ض اأو بل ِعَو�ض، على ق�شد ا�شتغلل الطفل اأو املراهق اأو ا�شتغلل عمله.

قرار اجلمعية العامة 217 األف )ثالثاً(.
 )62(

ت املادة 11 الأ�شلية من التفاقية التكميلية لإبطال الّرق وتارة الرقيق والأعراف واملمار�شات ال�شبيهة بالّرق على اأن الّرق بكل  ن�شّ
 )63(

اأ�شكاله يتنافى مع كرامة الإن�شان ومن ثم يحظره القانون. ويبنّي التعليق على املادة اأنه لدى اعتماد املادة 11، كان ق�شد اأع�شاء الفريق العامل 

اأن ت�شمل الّتار بالن�شاء وال�شتعباد الق�رْضي والعمل اجلبي )ال�شخرة(، واأن تكون احلكومات التي لها �شلحيات يف ممار�شة الخت�شا�ض 

الق�شائي بالئتمان على اأقاليم ل تتمّتع باحلكم الذاتي، م�شوؤولة ب�شفة خا�شة عن اإبطال الّرق يف تلك الأقاليم. وللّطلع على مناق�شة ب�شاأن 

 Jochen von Bernstorff, "The changing fortunes of the Universal Declaration of Human الإعلن العاملي حلقوق الإن�شان، انظر

 Rights: genesis and symbolic dimensions of the turn to rights in international law", European Journal of International Law,
 vol. 19, No. 5 (2008), pp. 903 ff.; Mary Ann Glendon, "The rule of law in the Universal Declaration of Human Rights",

 Northwestern University Journal of International Human Rights, vol. 2, Spring 2004, pp. 5 ff.; Jane Adolphe, "The Holy

 See and the Universal Declaration of Human Rights: working toward a legal anthropology of human rights and the

.family", Ave Maria Law Review, vol. 4, No. 2 (2006), pp. 343 ff
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 يف املادة 8، على ما يلي:
)64(

وعلى نحو مماثل، ين�ّض العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�شيا�شية،

1- ل يجوز ا�شرتقاق اأحد؛ ويَحُظر الّرق والّتار بالرقيق بجميع �شورهما.

2- ل يجوز اإخ�شاع اأحد للعبودية.

3- )اأ( ل يجوز اإكراه اأحد على ال�شخرة اأو العمل الإلزامي.

ف، يف اإطار هذه التعاريف، باأنه ُعرف قائم يُ�شتوىل بوا�شطته على �شخ�ض  ويُلحظ مرًة اأخرى اأن الّرق يُعرَّ

)65(
باعتباره ملكاً ميتلكه �شخ�ض اآخر. من ثم فاإن الّرق ي�شتلزم امللكية وال�رضاء والبيع واملبادلة.

وح�شبما ُذكر من قبُل يف هذا البحث، فقد بلغت هذه امل�شرية القانونية الدولية غايتها يف اعتماد بروتوكول 

الّتار بالأ�شخا�ض، الذي عالج لأول مرة ق�شية الّتار بالأ�شخا�ض معاجلة �شاملة. ويف هذا النهج ال�شامل 

يف الت�شدي لهذا التار، عامل البوتوكول الّرَق باعتباره واحداً من اأغرا�ض الّتار. فقد بنّي يف الفقرة 

الفرعية )اأ( من املادة 3 منه اأن الّتار بالأ�شخا�ض يقع "لغر�ض ال�شتغلل"، واأنه:

ي�شمل ال�شتغلل، كحٍد اأدنى، ا�شتغلل دعارة الغري اأو �شائر اأ�شكال ال�شتغلل اجلن�شي، اأو ال�شخرة اأو 

اخلدمة ق�رْضاً، اأو ال�شرتقاق اأو املمار�شات ال�شبيهة بالّرق، اأو ال�شتعباد اأو نزع الأع�شاء.

ولهذا فاإن بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض يجعل الّتار بالأ�شخا�ض جرمية متمّيزة عن ال�شرتقاق، حيث اإن 

ولكْن  بال�شحايا.  يُتَّجر  اأجلها  التي من  الأغرا�ض  من  واحداً  تعتب  بالّرق  ال�شبيهة  املمار�شات  اأو  ال�شرتقاق 

باعتبار اأن ال�شرتقاق واملمار�شات ال�شبيهة بالّرق ت�شّكل واحداً من اأغرا�ض الّتار ال�شتغللية، فاإن حظر 

الّرق يظّل عن�رضاً مهماً يف مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض.

باء- من ال�شرتقاق اإىل الّتار بالأ�شخا�ض: نقلة من "امللكية" اإىل "ال�شتغلل"

اأ�شبح من امل�شلَّم به الآن اأن الّتار بالأ�شخا�ض يعتب جرمية متمّيزة عن ال�شرتقاق بح�شب تعريفه التقليدي. 

ويف تعريف الّتار بالأ�شخا�ض والت�شّدي له، فاإن اأو�شح متييز بني ال�شرتقاق والّتار بالأ�شخا�ض قد يكون 

بني مفهوم امللكية ومفاهيم ال�شيطرة والنفوذ الباطل وال�شتغلل. ذلك اأن �شحية الّتار بالأ�شخا�ض )هذا 

الّتار الذي يُ�شار اإليه اأحياناً باأنه �شكل معا�رض من اأ�شكال الّرق( قد ل يكون خا�شعاً لوقوع "امللكية" عليه، 

واإْن كان ال�شخ�ض ال�شحية الذكر اأو الأنثى واقعاً حتت �شيطرة املّتِجر به، كاأْن يكون ذلك مثًل من خلل الق�رْض 

اجل�شدي اأو النف�شي اأو اخلداع اأو التهديد، بح�شب التعريف الوارد يف بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض، الذي 

يبنّي يف الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 3 منه، اأن الّتار بالأ�شخا�ض يقع:

بوا�شطة التهديد بالقوة اأو ا�شتعمالها اأو غري ذلك من اأ�شكال الق�رْض اأو الختطاف اأو الحتيال اأو اخلداع 

اأو ا�شتغلل ال�شلطة اأو ا�شتغلل حالة ا�شت�شعاف، اأو باإعطاء اأو تلّقي مبالغ مالية اأو مزايا لنيل موافقة 

�شخ�ض له �شيطرة على �شخ�ض اآخر لغر�ض ال�شتغلل.

ومن ثم فاإن حمور الرتكيز يف فهم ما ي�شّكل "و�شائل غري قانونية" قد انتقل من مفهوم ممار�شة �شلطة امللكية، 

ب�شيغته الواردة يف تعريف الّرق يف اتفاقية عام 1926 اخلا�شة بالّرق، اإىل مفهوم ا�شتغلل حالة ا�شت�شعاف 

لدى �شخ�ض ما، وممار�شة �شائر اأ�شكال ال�شيطرة عليه. اإ�شافة اإىل ذلك، فاإن الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 

اأو تنقيلهم  اأو نقلهم  اأ�شخا�ض  3 من البوتوكول ت�شمل اأي�شاً، �شمن ما يُعتَب اأفعال اّتار، تنيَد )تطويع( 

قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(، املرفق.
 )64(

تبنّي الفقرة 3 من التفاقية التكميلية لإبطال الّرق وتارة الرقيق والأعراف واملمار�شات ال�شبيهة بالّرق ما يلي: "ي�شّكل نقل الرقيق 
 )65(

من بلد اإىل اآخر باأي و�شيلة، اأو حماولة هذا النقل اأو ال�شرتاك فيه، ُجرما جنائياً يف نظر قوانني الدول الأطراف يف هذه التفاقية. ويتعّر�ض 

الأ�شخا�ض الذين يُدانون بهذه اجلرمية لعقوبات �شديدة جداً".
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 فاملادة 3 ت�شلّم اإذن باأن ال�شرتقاق اأو 
)66(

و"ال�رضاء". اأو اإيواَءهم اأو ا�شتقبالهم، لكنها ل ت�شمل فعلَي "البيع" 

املمار�شات ال�شبيهة بالّرق تُعتَب من اأ�شكال الّتار. وتبعاً لذلك فاإن الّرق يظّل عن�رضاً مهماً من عنا�رض تعريف 

الّتار بالأ�شخا�ض. والق�شم الوارد اأدناه يحتوي على بحث املوقف الإ�شلمي ب�شاأن الّرق.

جيم- الإلغاء التدريجي لنظام الّرق يف ال�رضيعة الإ�شلمية

باإر�شائه الأ�شا�ض  الّرق واأعرافه،  ال�رضع الإ�شلمي، �شاأنه �شاأن القانون الدويل، ي�شهب يف القول ب�شاأن نظام 

الذي يقوم عليه حظر الّتار بالب�رض )بالأ�شخا�ض( باعتباره حّداً اأدنى من اأجل حتقيق هذا الغر�ض املن�شود. 

ومن اجلائز اإذن الحتجاج باأن ذلك احلظر يُطبَّق، من خلل متديد نطاقه بالقيا�ض، على الّتار بالأ�شخا�ض 

بكلّيته، وبخا�شة حينما يُوؤخذ مقرتناً مبحظورات اإ�شلمية اأخرى ب�شاأن اأفعال وو�شائل واأغرا�ض معّينة تندرج 

يف اإطار تعريف الّتار بالأ�شخا�ض.

ولقد كان الّرق ُعرفاً �شائعاً يف املجتمعات ما قبَل الإ�شلم، والراأي ال�شائد يف هذا ال�شدد اأن الإ�شلم مل يلغ 

الّرق يف البدء:

على غرار كتاب العبانيني املقّد�ض وكذلك العهد اجلديد، وهما الن�شان اللذان �شبق الوحي بهما يف 

الديانات الإبراهيمية، َقِبَل القراآُن نظام الّرق باعتباره جانباً قائماً من حياة املوؤمنني. ومن ثم فقد �شعى 

)67(
يف البدء اإىل اأن�شنة وتنظيم ممار�شة الّرق بدلً من ال�شعي اإىل اإلغائها اإلغاًء �رضيحاً وفورياً.

والواقع اأن هنالك َمن حاجج باأن الإ�شلم جلاأ بدلً من ذلك اإىل اإ�شفاء الطابع املوؤ�ش�شي على الّرق والإذن 

بال�شرتقاق  �شمح  الإ�شلمي  الدين  باأن  القائل  للراأي  تاأييداً  القراآن  من  باآيات  اأولئك  في�شت�شهد  مبمار�شته، 

اجلن�شي )الت�رّضي(: القراآن، �شورة الن�شاء )4(، الآية )3(:

َن النِّ�َشاء َمثْنَى َوثَُلَث َوُربَاَع َفاإِْن ِخْفتُْم اأَلَّ  {َواإِْن ِخْفتُْم اأَلَّ تُْق�ِشُطواْ يِف الَْيتَاَمى َفانِكُحواْ َما َطاَب لَُكم مِّ

مْيَانُُكْم َذِلَك اأَْدنَى اأَلَّ تَُعولُواْ} )القراآن، �شورة الن�شاء )4(، الآية )3((؛
تَْعِدلُواْ َفَواِحَدًة اأَْو َما َملََكْت اأَ

مْيَانُُكْم} )القراآن، �شورة الن�شاء )4(، الآية )24((؛
{َوامْلُْح�َشنَاُت ِمَن النِّ�َشاء اإِلَّ َما َملََكْت اأَ

مْيَانُُهْم َفُهْم 
لُواْ ِبَراآدِّي ِرْزِقِهْم َعلَى َما َملََكْت اأَ ْزِق َفَما الَِّذيَن ُف�شِّ َل بَْع�َشُكْم َعلَى بَْع�ضٍ يِف الْرِّ ُ َف�شَّ

ّ
{َواهلل

ِ يَْجَحُدوَن} )القراآن، �شورة الّنحل )16(، الآية )71((؛
ّ

ِفيِه �َشَواء اأََفِبِنْعَمِة اهلل

َزْقنَاهُ ِمنَّا ِرْزًقا َح�َشًنا َفُهَو يُنِفُق ِمنُْه �رِضًّا َوَجْهًرا  ٍء َوَمن رَّ
ْ
لُوًكا لَّ يَْقِدُر َعلَى �َشي ْ ُ َمثًَل َعبًْدا ممَّ

ّ
{�رَضََب اهلل

ِ بَْل اأَْكرَثُُهْم لَ يَْعلَُموَن} )القراآن، �شورة الّنحل )16(، الآية )75((؛
ّ

ْمُد هلِل َهْل يَ�ْشتَُووَن احْلَ

{َقْد اأَْفلََح امْلُوؤِْمنُوَن )1( الَِّذيَن ُهْم يِف �َشَلِتِهْم َخا�ِشُعوَن )2( َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِر�ُشوَن )3( َوالَِّذيَن 

مْيَانُُهْم َفاإِنَُّهْم 
َكاِة َفاِعلُوَن )4( َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن )5( اإِلَّ َعلَى اأَْزَواِجِهْم اأْو َما َملََكْت اأَ ُهْم ِللزَّ

َغرْيُ َملُوِمنَي )6(} )القراآن، �شورة املوؤمنون )23(، الآيات من )1( اإىل )6((؛

َملُوِمنَي )6(}  مْيَانُُهْم َفاإِنَُّهْم َغرْيُ 
{َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن )5( اإِلَّ َعلَى اأَْزَواِجِهْم اأْو َما َملََكْت اأَ

)القراآن، �شورة املوؤمنون )23(، الآيتان )5 و6((؛

الواقع اأن بع�ض الت�رضيعات املعا�رضة )ومنها على �شبيل املثال قانون مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض رقم 670 املوؤّرخ 18 متوز/يوليه 
 )66(

2007، املادة 2 منه، ال�شادر يف ماليزيا( ل تقت�شي اإثبات اأي و�شيلة غري قانونية:

يعني "الّتار بالأ�شخا�ض" اأو "املتاجرة بالأ�شخا�ض" تطويع �شخ�ض اأو نقله اأو تنقيله اأو اإيواَءه اأو تدبريه اأو ا�شتقباله لغر�ض ال�شتغلل.

 Bernard K. Freamon, "Slavery, freedom, and the doctrine of consensus in Islamic jurisprudence", Harvard  )67(

.Human Rights Journal, vol. 11, 1998, pp. 1 ff



19 الف�شل الرابع-  القانون املو�شوعي: اأحكام حظر عنا�رض الّتار بالأ�شخا�ض باعتباره �شكًل من اأ�شكال الّرق

ُ َعلَيَْك...} 
َّ

ا اأََفاء اهلل ينَُك مِمَّ ِتي اآتَيَْت اأُُجوَرُهنَّ َوَما َملََكْت مَيِ ُّ اإِنَّا اأَْحلَلْنَا لََك اأَْزَواَجَك اللَّ
يَُّها النَِّبي

{يَا اأَ

)القراآن، �شورة الأحزاب )33(، اأول الآية )50((.

 وعلى �شبيل 
)68(

غري اأن هنالك علماء اآخرين فّندوا الراأي القائل باأن الّرق جزء جوهرّي من �شلب الإ�شلم.

مْيَانُُهْم" باعتباره ُعرفاً "موؤّقتاً" كان موجوداً يف ذلك الع�رض، وكان م�شموحاً 
املثال، فاإن القراآن ي�شري اإىل "َملََكْت اأَ

به يف املجتمع الإ�شلمي يف اأول عهده. والواقع اأن الإ�شلم دعا اإىل حترير ال�رضاري ]الإماء امل�شرَتّقات للتمّتع 

اجلن�شي[، جاعًل التمّتع اجلن�شي غري ُمباح اإّل �شمن اإطار موؤ�ش�شة )نظام( الزواج. وعلى نحو اأعّم من ذلك، 

�شّجع الإ�شلم على حترير الأرقاء معتباَ حتريَر رقبة العبد و�شيلًة للتكفري عن الذنوب والتق�شري يف الفرائ�ض.

واإ�شافًة اإىل ذلك، لي�ض ثّمة من اآية يف القراآن تبيح للم�شلم باأن يّتخذ رقيقاً جمّدداً، بل اإن القراآن يجعل عتَق 

العبد عمًل �شاحلاً يكّفر عن الذنوب:

ا َذِلُكْم تُوَعُظوَن ِبِه  ن َقبِْل اأَن يَتََما�شَّ {َوالَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمن نِّ�َشاِئِهْم ثُمَّ يَُعوُدوَن مِلَا َقالُوا َفتَْحِريُر َرَقَبٍة مِّ

ُ مِبَا تَْعَملُوَن َخِبريٌ} )القراآن، �شورة املجادلة )58(، الآية )3((؛
َّ

َواهلل

َع�رَضَِة  اإِْطَعاُم  اَرتُُه  َفَكفَّ مْيَاَن 
الأَ  ُ دمتُّ َعقَّ مِبَا  يُوؤَاِخُذُكم  َولَِكن  اِنُكْم  مْيَ

اأَ يِف  ِباللَّْغِو  اهلّلُ  يُوؤَاِخُذُكُم  {لَ 

ِريُر َرَقَبٍة} )القراآن، �شورة املائدة )5(، من  َوتُُهْم اأَْو حَتْ ْو ِك�شْ
ْهِليُكْم اأَ َم�َشاِكنَي ِمْن اأَْو�َشِط َما تُْطِعُموَن اأَ

اأول الآية )89((.

ومع اأن ال�رضع الإ�شلمي قد يبدو اأنه يثني على مالك العبد الذي يُعتق العبَد، بدلً من �شجب َمن يحتفظ بعبٍد 

اأو اأََمٍة، فاإنه ينبغي لنا اأن ننظر يف احلديث التايل املاأثور عن النبي )ورواه البخاري وابن ماجة(: "قال اهلل 

تعاىل: ثلثة اأنا خ�شمهم يوم القيامة، وَمن كنُت خ�شمه خ�شمته ... ورجل باَع ُحّراً )رجًل اأو امراأًة( فاأكل 

راً". وكذلك جاء يف  ثمنه. ويف حديث �رضيف اآخر اأن "ثلثة ل يقبل اهلل منهم �شلة ... ورجل اعتبد حمرَّ

مْيَانُُكْم َفَكاِتبُوُهْم اإِْن َعِلْمتُْم 
ا َملََكْت اأَ القراآن يف �شورة النور )24(، يف الآية )33(: {َوالَِّذيَن يَبْتَُغوَن الِْكتَاَب مِمَّ

ِ الَِّذي اآتَاُكْم}. وقال النبي: "اأمّيا امرئ م�شلم اأعتق امراأً م�شلماً ا�شتنقذ اهلل 
َّ

اِل اهلل ن مَّ ِفيِهْم َخرْيًا َواآتُوُهم مِّ

 ومّما قاله النبي وقد ح�رضته الوفاة: اأن َمن ظلم معاِهداً ]اأو من اآذى 
)69(

بكل ع�شو منه ع�شواً منه من النار".

ذمياً[ فاإنه حجيجه يوم القيامة: "من ظلم معاِهداً، اأو انتق�شه حّقاً، اأو كلّفه فوق طاقته، اأو اأخذ منه �شيئاً 

بغري طيب نف�ض منه، فاأنا حجيجه يوم القيامة" )املاوردي(.

وي�شّجع القراآُن اأي�شاً الذين ميلكون عبيداً اأن ي�شمحوا لهم باأن يكاتبوهم عقداً ابتغاء نيل حّريتهم )كما ورد 

اإِْن َعِلْمتُْم ِفيِهْم  مْيَانُُكْم َفَكاِتبُوُهْم 
اأَ ا َملََكْت  يف �شورة النور )24(، يف الآية 33(: {َوالَِّذيَن يَبْتَُغوَن الِْكتَاَب مِمَّ

َعل  ِ الَِّذي اآتَاُكْم}. ويخاطب القراآن املوؤمنني بالقول )يف ال�شورة 90، الَبلَد( {اأَمَلْ َنْ
َّ

اِل اهلل ن مَّ َخرْيًا َواآتُوُهم مِّ

لَُّه َعيْننَْيِ )8( َوِل�َشاًنا َو�َشَفتنَْيِ )9( َوَهَديْنَاهُ النَّْجَديِْن )10( َفَل اْقتََحَم الَْعَقَبَة )11( َوَما اأَْدَراَك َما الَْعَقَبُة )12( 

َفكُّ َرَقَبٍة )13(}. ويروي اأبو هريرة قائًل: �شمعت اأبا القا�شم �شلّى اهلل عليه و�شلّم يقول "َمن قذَف مملوكه 

)70(
وهو بريء مّما قال، ُجِلَد يوَم القيامة، اإّل اأْن يكون كما قال".

ى املكاتبة، اأْي عقد العتق بني العبد و�شّيده(، ]فاأخذ من  وقد اأعتق عبد اهلل بن عمر مملوكاً له )فيما يُ�شمَّ

الأر�ض عوداً اأو �شيئاً،[ فقال: ما يل فيه من الأجر ما يَ�ْشوى هذا ... ولكنني �شمعت ر�شول اهلل �شلّى اهلل عليه 

 Maulana Saeed Ahmad Slavery in Islam (Karachi, Darul-Ishaat, 2000); William Gervase  
اأحمد(، �شعيد  )مولنا 

 )68(

.Clarence-Smith, Islam and the Abolition of Slavery (New York, Oxford University Press, 2006)

رواه اأبو هريرة. وللّطلع على معاملة غري امل�شلمني )الّذميني( مبقت�شى ال�رضيعة الإ�شلمية، انظر الف�شل ال�شاد�ض-هاء من هذا 
 )69(

املوؤلَّف.

رواه البخاري )6858(.
 )70(
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 ومّر عمر بن اخلّطاب يوماً فراأى عبيداً وقوفاً 
)71(

و�شلّم يقول: َمن لطَم مملوكه اأو �رضبه، فكّفارته اأن يعتقه".

 ي�شتاأِثرون على خّدامهم؟ ثم دعا اخلَدم فاأكلوا معهم.
ٍ
ل ياأكلون مع �شادتهم، فغ�شب وقال ملواليهم: ما ِلقوم

 ح�شبما يُ�شتدّل 
)73(

 واأن يعاملوهم باإن�شاف،
)72(

ويف حني ياأمر القراآن امل�شلمني باأن يكونوا عطوفني على العبيد،

من املناق�شة الدرا�شية الواردة من قبُل، فاإن التعاليم الإ�شلمية التي يت�شّمنها القراآن واأحاديث النبي ق�شدت 

اإلغاء نظام الّرق تدريجياً. وهذا الإ�شلح التدريجي، بدلً من الإبطال التام املبا�رض للّرق، اإنا يّت�شق مع 'فل�شفة' 

التغيري الجتماعي التدريجي الإ�شلمية. فاإن حترمي �رضب اخلمر وحترمي فائدة الربا على القرو�ض كليهما 

قد �رُضّعا تدريجياً. ويف تلك احلقبة من الزمن اإّبان مطلع عهد الإ�شلم، كانت ممار�شة الّرق �شائدة ومكتملة، 

ومن ثّم فاإن اإلغاء الّرق فوراً كان من �شاأنه اأن ي�شّبب ا�شطراباً يف الأ�ش�ض الجتماعية والقت�شادية التي يقوم 

عليها املجتمع. ثم يف فرتة لحقة، مل يعد الّرق م�شموحاً به اإّل يف اأوقات احلروب، وهي ممار�شة كانت �شائعة 

يف كل مكان، واإن اأّي تغيري مفاجئ كان من �شاأنه اأن ي�شّبب خ�شارة للم�شلمني وخلًل يف التوازن الع�شكري، 

لأن اأ�شيع ال�ُشبل لحتياز العبيد على مّر التاريخ كانت من خلل �شبيهم عند احلرب. كما اإن اأ�شلوب معاملة 

الأ�رضى تبعاً للتقليد ال�شائد قبل الإ�شلم كان يتمّثل يف عدم منح العبيد من الأ�رضى اأّي حماية اأو حقوق. وكان 

ثّمة خياران فح�شب: اإما قتل الأ�رضى واإما ا�شرتقاقهم. غري اأنه حينما ظهر الإ�شلم، اأُتيح خياران اآخران يف 

ا  ا َمنًّا بَْعُد َواإِمَّ هذا اخل�شو�ض، ي�شملن اإطلق �رضاح الأ�رضى بل قيد اأو �رضط، اأو الفدية. ويقول اهلل {َفاإِمَّ

ماً عليهم واإما اأخذ الفدية  ِفَداء} )القراآن، �شورة الن�شاء )4(، من الآية )47(( اأي عتق الأ�رضى دونا فدية تكرُّ

منهم، ح�شبما يكون اأنفع للإ�شلم. ويف معركة بدر، َقِبَل النبي الفدية من اأ�رضى امل�رضكني، واأطلق بع�شهم من 

دون فدية. وعند فتح مّكة، قال النبي لأهل مّكة "اذهبوا، فاأنتُم الطلقاء". ويقول اهلل يف القراآن {لَّيْ�َض الِْبَّ اأَن 

ِ َوالَْيْوِم الآِخِر َوامْلَلآِئَكِة َوالِْكتَاِب َوالنَِّبيِّنَي َواآتَى امْلَاَل 
ّ

ِق َوامْلَْغِرِب َولَِكنَّ الِْبَّ َمْن اآَمَن ِباهلل تَُولُّواْ ُوُجوَهُكْم ِقَبَل امْلَ�رْضِ

َكاةَ...  لةَ َواآتَى الزَّ َقاِب َواأََقاَم ال�شَّ اآِئِلنَي َويِف الرِّ ِبيِل َوال�شَّ َعلَى ُحبِِّه َذِوي الُْقْربَى َوالَْيتَاَمى َوامْلَ�َشاِكنَي َوابَْن ال�شَّ

اإىل اآخر الآية} )القراآن، �شورة البقرة )2(، الآية )177((. ويقول القراآن اأي�شاً على �شبيل الت�شجيع على حترير 

ُقواْ...} )القراآن،  دَّ ْهِلِه اإِلَّ اأَن يَ�شَّ
�َشلََّمٌة اإِىَل اأَ وؤِْمنٍَة َوِديٌَة مُّ الأرقاء: {... َوَمن َقتََل ُموؤِْمًنا َخَطًئا َفتَْحِريُر َرَقَبٍة مُّ

�شورة الن�شاء )4(، من الآية )92((.

اإن موقف الإ�شلم من نظام الّرق ميكن تبيانه باإجمال بناًء على هذه الأوامر القراآنية والأحاديث النبوية. ذلك 

اأن الو�شايا املتكّررة واملّت�شقة فيما يخ�ّض اأولً احلر�ض على معاملة الأرقاء معاملة اإن�شانية، وثانياً حتريرهم، 

اإلغائها.  اإنا تبنّي اأن نظام الّرق كان واحداً من الأعراف التي �شعى املاأثور ال�رضعي الديني الإ�شلمي اإىل 

بالّرق، ميكن،  ال�شبيهة  املمار�شات  اأو  بالأ�شخا�ض لغر�ض ال�شرتقاق  فاإنه فيما يخ�ّض وقوع الّتار  ولذلك 

بل ينبغي، تطبيق هذه املبادئ الإ�شلمية ب�شاأن اإدانة الّتار بالأ�شخا�ض لأغرا�ضٍ من هذا القبيل، وكذلك 

ب�شاأن �شائر اأ�شكاله، وذلك بتو�شيع نطاق تلك املبادئ لكي ين�شحب عليها، وبخا�شة حينما يُوؤَخذ بها مقرتنًة 

باأحكام املحظورات الإ�شلمية الوثيقة ال�شلة ب�شائر اأفعال هذا الّتار وو�شائله واأ�شكاله. وحيث اإن الّتار 

بالأ�شخا�ض كثرياً ما يُ�شار اإليه باعتباره �شكًل معا�رضاً من اأ�شكال الّرق، فاإن هذا احلظر الإ�شلمي املفرو�ض 

على الّرق اإنا يكت�شب اأهمية ذات دللة خا�شة، واإْن مل يكن كافياً لكي يكون اأ�شا�شاً لزماً حلظر كل اأ�شكال 

ال�شتغلل. والف�شل الوارد اأدناه يُعنى بدرا�شة املبداأ العام لتحرمي ال�شتغلل يف ال�رضع الإ�شلمي، مبا يف ذلك 

تطبيقه على خمتلف اأ�شكال ال�شتغلل التي قد ت�شّكل اأي�شاً �شورًة من �شور الّتار.

رواه م�شلم )1657(.
 )71(

اِحِب  نُِب َوال�شَّ اِر اجْلُ اِر ِذي الُْقْربَى َواجْلَ ُكواْ ِبِه �َشيًْئا َوِبالَْواِلَديِْن اإِْح�َشاًنا َوِبِذي الُْقْربَى َوالَْيتَاَمى َوامْلَ�َشاِكنِي َواجْلَ  َولَ تُ�رْضِ
َ ّ
{َواْعبُُدواْ اهلل

 )72(

تَالً َفُخوًرا} )القراآن، �شورة الن�شاء )4(، الآية 36(.  لَ يُِحبُّ َمن َكاَن خُمْ
َ ّ
مْيَانُُكْم اإِنَّ اهلل

ِبيِل َوَما َملََكْت اأَ ِباجَلنِب َوابِْن ال�شَّ

حديث نبوي: "اإخوانكم خولكم، جعلهم اهلل حتت اأيديكم، فَمن كان اأخوه حتت يده: فلْيُطِعمه مّما ياأكل، ولْيُلِْب�شه مّما يلب�ض، ول 
 )73(

تكلّفوهم ما يغلبهم، فاإْن كلَّفتُموهم فاأعينوهم" )رواه البخاري وم�شلم(. ويف حديث اآخر يقول النبي: "ل يقولّن اأحدكم عبدي واأََمتي، ول املْوىَل 

رّبي ورّبتي، ولكن ليقْل املالك فتاي وفتاتي )اأو ُغلمي وجاريتي(، واململوك �شيدي )اأو مولي( و�شيدتي، فاإنكم اململوكون والّرُب اهلل" )رواه 

اأبو داود(.
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يف ال�رضيعة الإ�شلمية

ال�شتغلل هو العن�رض الأ�شا�شي يف تعريف الّتار بالأ�شخا�ض )بالب�رض(. فهو ما ميّيز الّتار بالأ�شخا�ض 

من جرائم م�شابهة مثل جرمية تهريب املهاجرين. وال�شتغلل يّتخذ عّدة اأ�شكال خمتلفة. واإ�شافًة اإىل الّرق 

الّتار  بروتوكول  الوارد يف  ال�شامل  التعريف  فاإن  هنا،  قبُل  من  بُحثت  والتي  بالّرق،  ال�شبيهة  واملمار�شات 

بالأ�شخا�ض ي�شمل اأ�شكال ال�شتغلل التالية: العمل اجلبي )ال�شخرة( اأو اخلدمة الق�رْضية، وا�شتغلل دعارة 

الغري اأو �شائر اأ�شكال ال�شتغلل اجلن�شي، ونزع الأع�شاء. ويدع البوتوكول ف�شحًة يف التعريف لإدراج اأ�شكال 

)74(
اأخرى من ال�شتغلل، لأن الأ�شكال املبّينة هنا اإنا هي مذكورة "كحٍد اأدنى".

وال�رضيعة الإ�شلمية تبنّي باإجمال التحرمي العام لل�شتغلل، وحتّرم على نحو حمّدد بع�ض الأنواع املعّينة من 

ال�شتغلل، التي ت�شمل على نحو م�شابه لبوتوكول الّتار بالأ�شخا�ض حظر ا�شتغلل الأيدي العاملة، وحظر 

التي  املمار�شات  اإىل  واإ�شافًة  الب�رضي.  باأع�شاء اجل�شم  الّتار  الغري، وكذلك حظر  )بغاء(  ا�شتغلل دعارة 

ي�شملها البوتوكول يف �شيغة حمّددة، تدين ال�رضيعة الإ�شلمية اأ�شكالً اأخرى من ال�شتغلل، ومنها ما قد يقع 

من جّراء املمار�شات غري امل�رضوعة يف التبّني والزواج بالإكراه. ولكْن قبل اللتفات اإىل هذه الأحكام التحرميية 

املحّددة مبقت�شى ال�رضيعة الإ�شلمية، ينبغي القيام بدرا�شة ا�شتك�شافية للمبادئ العامة ب�شاأن حظر ال�شتغلل 

مبوجب ال�رضيعة الإ�شلمية.

األف- التحرمي العام لل�شتغلل

الإ�شلمية  ال�رضيعة  وبالتحديد، حتظر  ال�شبل.  من  عدد  اإىل  باللجوء  ال�شتغلل  الإ�شلمية  ال�رضيعة  حتّرم 

اأنواعاً معّينًة من التاأمني، اإذ تقّرر اعتبارها �شكًل من اأ�شكال ال�شتغلل. وعلى �شبيل املثال، يفر�ض ال�رضع 

الإ�شلمي حظراً على عقد التاأمني، �شواء اأكان تاأميناً على احلياة اأم كان تاأميناً من تبعة امل�شوؤولية، اإذا ما كان 

 وكذلك يحّرم ال�رضع الإ�شلمي 
)75(

منطوياً على عن�رض من عنا�رض انعدام اليقني اأو التخمني اأو ال�شتغلل.

ك�شب الفائدة الربوّية، وذلك على اأ�شا�ض من احلر�ض على الإن�شاف وعلى اجتناب اجلور وال�شتغلل. وحيث 

الأموال  من  فائ�شاً  الأثرياء  املال، يف حني ميلك  ا�شتدانة  اإىل  يُ�شطّر  َمن  اأكرث  واملحتاجني هم  الفقراء  اإن 

الفائدة هي جزاء على الفقراء  باأن  القائل  بالراأي  اأخذ تدريجياً  يّدخرونه، فاإن الرتاث ال�رضعي الإ�شلمي 

ومنفعة للأغنياء فقط. اإ�شافًة اإىل ذلك، فاإن الفائدة الربوّية يُنظر اإليها على اأنها دخل غري مكت�َشب، ومكافاأة 

من دون بذل جهد منتج، مما يُعتَب "اإثراًء جائراً"، اأو اأخذاً للممتلكات بل �شبب عادل. ومن ثّم فاإن الإ�شلم 

يفر�ض التحرمي على الفائدة، فل يقت�رض يف ذلك على حالت اقرتا�ض املال ب�شعر فائدة فاح�ض، بل اإنه يحظر 

اإ�شافة تزيد على املبلغ من راأ�ض املال الأ�شلي  اإنا تكون  الفائدة  الثابتة، لأن  الفائدة  اأ�شكال  اأّي �شكل من 

املقرَت�ض. ومن �شاأن هذا احلظر اأن ي�شاعد على اجتناب تراكم الرثوة يف اأيدي القلّة، وكذلك على اجتناب 

كنـز الرثوة بو�شائل تنطوي على الأنانية، بدلً من الكّد يف العمل والن�شاط ال�شخ�شي. ومن ثم فاإن الّربا، اأو 

الفائدة الربوّية، مع�شية مبقت�شى ال�رضيعة الإ�شلمية؛ وحتى اأولئك الأ�شخا�ض الذين يُ�شتاأَجرون لكتابة عقد 

هذه الفائدة اأو الذين ي�شهدون على كتابة عقد الفائدة يُعتَبون م�شاركني يف هذه املع�شية.

للّطلع على اأمثلة اأخرى على تعريف ال�شتغلل يف الت�رضيعات الوطنية، انظر: اأذربيجان، قانون جمهورية اأذربيجان ب�شاأن مكافحة 
 )74(

الّتار بالب�رض، القانون رقم 11Q-958 املوؤّرخ 28 حزيران/يونيه 2005، املادة 1-0-2 )الأبحاث الطبية الأحيائية غري امل�رضوعة(.

 Ali Adnan Ibrahim "The rise of customary businesses in international financial markets: an 
)علي عدنان اإبراهيم(،

 )75(

 introduction to Islamic finance and the challenges of international integration", American University International Law
.Journal, vol. 23, No. 4 (2008), pp. 661 ff
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فئة  تُ�شّنف يف  كلّها  القراآن،  للتمييز يف  قابلة  اأ�شا�شية  ي�شتبني حمظورات  اأن  املرء  ي�شتطيع  اأعّم،  ناحية  ومن 

عنا�رض  من  عن�رض  وجود  بالنتيجة  ت�شتلزم  لأنها  )املمنوعة(،  مة  امل�رضوعة—املحرَّ غري  التجارية  املمار�شات 

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ لَ تَاأُْكلُواْ اأَْمَوالَُكْم بَيْنَُكْم ِبالَْباِطِل} )�شورة 
ال�شتغلل. فهي تنطوي على ا�شتغلل اأملك الغري {يَا اأَ

بَا} )�شورة البقرة،  َم الرِّ  الَْبيَْع َوَحرَّ
ُ ّ
البقرة، اأول الآية 29(؛ وعلى الِربا، اأي الفائدة الفاح�شة الربوّية {َواأََحلَّ اهلل

)78(
 والر�شوة.

)77(
 واملي�رض )القمار(،

)76(
من الآية 275(؛ والَغّرة )اأي الغفلة واملخاطرة( اأو عدم اليقني؛ والحتكار،

املوظفني  ف�شاد  لأن  وذلك  الدرا�شية،  املناق�شة  هذه  لأغرا�ض  خم�شو�ض  نحو  على  مهّم  الر�شوة  حظر  اإن 

�شى  �شى واأخذ الرُّ العموميني عامل خطري ال�شاأن ي�شهم يف الّتار بالأ�شخا�ض وي�شّهل حدوثه. فاإن اإعطاء الرُّ

ي�شاعد على  املوظفني احلكوميني عامل  القوانني وغريهم من  واإنفاذ  واجلمارك  ِقبل موظفي احلدود  من 

ت�شهيل ارتكاب الأفعال غري القانونية وا�شتخدام الو�شائل غري امل�رضوعة، وكذلك ت�شهيل املمار�شات ال�شتغللية 

يكونون  قد  مّمن  احلكوميني،  املوظفني  بع�ض  يكتفي  قد  ويف حني  بالأ�شخا�ض.  الّتار  �شفة  التي حتّدد 

�شى التي يدفعها املتِّجرون، باأن ي�رضفوا اأنظارهم اإىل الناحية الأخرى للت�شرّت  ُمدَرجني على جدول الرواتب والرُّ

على ما يجري، ي�شعى اآخرون بن�شاط اإىل الرتّبح من اأعمال الّتار. ومن ثم فاإن حظر الر�شوة يف الإ�شلم، اإذا 

ما ُجمع اإىل جانب تعزيز امل�شاواة اجلن�شانية )بني نوعي اجلن�ض( والتكافوؤ يف الفر�ض وحظر العنف تاه املراأة 

واحلظر العام لل�شتغلل، من �شاأنه اأن يدعم النظرية اخلا�شة باإقامة اإطار اإ�شلمي �شامل من اأجل مكافحة 

الّتار بالأ�شخا�ض، مع الرتكيز على مكافحة الف�شاد.

باء- حظر ا�شتغلل العمل املهني

الق�رْضية،  واخلدمات   
)79(

ال�شخرة بالأ�شخا�ض،  الّتار  تعريف  يف  بالأ�شخا�ض  الّتار  بروتوكول  ي�شمل 

الق�رْضية هو واحد من  ال�شخرة واخلدمات  واإن الّتار لأغرا�ض  اأ�شكال ال�شتغلل.  باعتبارهما �شكًل من 

اأ�شّد اأ�شكال الّتار بالأ�شخا�ض انت�شاراً يف جميع اأنحاء العامل اليوم، وهو �شاأن مهّم على اخل�شو�ض يف بع�ض 

البلدان الإ�شلمية الرثّية، حيث توجد جمّمعات كبى من العمال الكادحني الأجانب الذين يعملون يف �شناعات 

البناء والإن�شاءات والفنادق واملطاعم وخدمات ال�شت�شافة، وكذلك يف اخلدمة املنـزلية، وكثريون منهم ُعر�َشة 

لأخطار ال�شتغلل. وكثرياً ما ي�شتمل هذا ال�شكل من اأ�شكال الّتار على حالت من ف�شخ العقود اأو عدم 

الوفاء بها اأو اخلداع فيها، وكذلك على وعود بالتعوي�ض حتّل حملّها اأعباء ديون تُ�شرَتّد من خلل العمل، وعلى 

اأجور ل تعادل �شوى جزء �شئيل من الأجور املوعودة، و�شاعات عمل ا�شتغللية ل متّثل ال�شاعات املعهودة، 

وعلى تقييد حّرية احلركة، ومزاولة اأعمال بدنية �شاّقة كثرياً ما تكون يف ظروف ل تُطاق.

 فقد ورد يف 
)80(

غري اأن اأحكام ال�رضع الإ�شلمي اخلا�شة بالعمل املهني وا�شحة يف حترمي ا�شتغلل العمل.

)رواه ابن ماجة، 817/2(. ويبنّي القراآن، يف �شورة  حديث نبوي: "اأعِط الأجرَي اأجَره قبل اأن يِجفَّ عَرُقه" 

تَبَْخ�ُشواْ النَّا�َض اأَ�ْشَياءُهْم َولَ تُْف�ِشُدواْ يِف الأَْر�ِض بَْعَد  يَزاَن َولَ  الأعراف )7(، الآية )85(: {َفاأَْوُفواْ الَْكيَْل َوامْلِ

يبنّي  الرجال والن�شاء، كما  بالت�شاوي على  يُطبَّق  وؤِْمِننَي}. وهذا احلكم  مُّ ُكنتُم  اإِن  لَُّكْم  َخرْيٌ  َذِلُكْم  اإِ�ْشَلِحَها 

ا اْكتَ�َشْبَ...}. َّ يٌب ممِّ ا اْكتَ�َشبُواْ َوِللنِّ�َشاء نَ�شِ َّ يٌب ممِّ َجاِل نَ�شِ القراآن )يف �شورة الن�شاء )4(، من الآية )32((: {لِّلرِّ

بح�شب احلديث النبوي "َمن احتكر فهو خاطئ" )منقول يف �شحيح م�شلم(.
 )76(

نتَُهوَن}  َلِة َفَهْل اأَنتُم مُّ ِ َوَعِن ال�شَّ
ّ

ُكْم َعن ِذْكِر اهلل ْمِر َوامْلَيْ�رِضِ َويَ�ُشدَّ يَْطاُن اأَن يُوِقَع بَيْنَُكُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغ�َشاء يِف اخْلَ َا يُِريُد ال�شَّ {اإِنَّ
 )77(

)القراآن، �شورة املادة )5(، الآية 91(.

ْن اأَْمَواِل النَّا�ِض ِبالإِثِْم َواأَنتُْم تَْعلَُموَن} )القراآن، �شورة البقرة  اِم ِلتَاأُْكلُواْ َفِريًقا مِّ كَّ {َولَ تَاأُْكلُواْ اأَْمَوالَُكم بَيْنَُكم ِبالْبَاِطِل َوتُْدلُواْ ِبَها اإِىَل احْلُ
 )78(

)2(، الآية 188(.

عّرف عدد من التفاقيات ال�شابقة العمَل اجلبي اأو الق�رْضي )ال�شخرة(، مبا يف ذلك اتفاقيات �شادرة عن منظمة العمل الدولية، مثل 
 )79(

التفاقية املتعلقة بالعمل اجلبي اأو الإلزامي )عمل ال�شخرة( لعام 1930، والتفاقية املتعلقة باإلغاء ال�شخرة لعام 1957، والتفاقية ب�شاأن حظر 

اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�شاء عليها لعام 1999 )التفاقية رقم 182(، ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية )الأمم املتحدة، 

جمموعة املعاهدات، املجلد 2133، الرقم 37245(، التي حتظر يف املادة 3 منها: ")اأ( كافة اأ�شكال الّرق اأو املمار�شات ال�شبيهة بالّرق، كبيع الأطفال 

ين والقنانة والعمل الق�رْضي اأو الإجباري، مبا يف ذلك التجنيد الق�رْضي اأو الإجباري للأطفال ل�شتخدامهم يف �رضاعات  والّتار بهم وعبودية الدَّ

م�شلّحة؛ )ب( ا�شتخدام طفل اأو ت�شغيله اأو عر�شه لأغرا�ض الدعارة، اأو لإنتاج اأعمال اإباحية اأو اأداء عرو�ض اإباحية؛ )ج( ا�شتخدام طفل اأو ت�شغيله 

اأو عر�شه ملزاولة اأن�شطة غري م�رضوعة، ول �شيما اإنتاج املخدرات، بال�شكل الذي حّددت فيه يف املعاهدات الدولية ذات ال�شلة والّتار بها؛ )د( 

الأعمال التي يُرّجح اأن توؤّدي، بفعل طبيعتها اأو بفعل الظروف التي تُزاول فيها، اإىل الإ�رضار ب�شحة الأطفال اأو �شلمتهم اأو �شلوكهم الأخلقي".

 Adnan A. Zulfiqar "Religious sanctification of labor law: Islamic labor principles and model ،)عدنان ذو الفقار(
 )80(

.provisions", University of Pennsylvania Journal of Labor and Employment Law, vol. 9, No. 2 (2007), pp. 421 ff
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اإ�شافًة اإىل ذلك، ت�شّدد اأحكام العمل املهني يف ال�رضيعة الإ�شلمية على اأربعة مبادئ كبى، وثيقة ال�شلة باملو�شوع 

على اخل�شو�ض عند النظر يف حالت الإخلل مبمار�شات العمل املهني، والتي تعّد من حالت العمل اجلبي 

)ال�شخرة( اأو ال�شتغليل مبقت�شى مفهوم الّتار بالأ�شخا�ض. اأولً، اأن َمن ي�شتخدم عامًل يجب عليه الوفاء 

مْيَاَن بَْعَد تَْوِكيِدَها} )القراآن، �شورة النحل 
ْ َولَ تَنُق�ُشواْ الأَ ِ اإَِذا َعاَهدمتُّ

ّ
بالتزاماته التعاقدية {َواأَْوُفواْ ِبَعْهِد اهلل

)16(، يف الآية )91((. ثانياً، ما يت�شّمنه الأثر النبوي من اأحكام �رضعية اإ�شلمية حت�ّض على وجوب دفع الأجور 

د الأجر   ثالثاً، عندما يُتَّفق على اأداء عمل، يجب اأن يُحدَّ
)81(

للعّمال عند اإناز العمل املتَّفق عليه بح�شب العقد.

من قبل اإبرام عقد العمل. رابعاً واأخرياً، يبنّي النبي يف حديث ماأثور اآخر اأنه "اإذا ا�شتاأَجر اأحُدكم اأَجرياً فلْيُعِلمه 

اأجَره". واإن حالت الّتار بالأ�شخا�ض لأغرا�ض العمل اجلبي اأو الق�رْضي )ال�شخرة( والعمل ال�شتغليل تنطوي 

يف العادة على الإخلل بواحد على الأقل من هذه الأوامر التكليفية؛ ولكّن الواقع اأن الإخلل بعّدة منها معاً 

هو اأكرث تواتراً. غري اأن الرتاث ال�رضعي الإ�شلمي، يف م�شمار اأحكام العمل املهني ين�ّض على مبادئ توجيهية 

وا�شحة حتظر هذه الأناط من املمار�شة وحتّرمها. وهذا عن�رض مهّم يف هذه الدرا�شة التي تمع الأحكام 

ال�رضعية الإ�شلمية التي حتظر خمتلف الأفعال والو�شائل التي ت�شّكل اّتاراً بالأ�شخا�ض )بالب�رض(.

اإّن العمل يحظى يف الرتاث الديني الإ�شلمي بقيمة كبرية، كما اإنه يُعتب فعل عبادة، ويت�شّمن ال�رضع الإ�شلمي 

اأي�شاً حقوقاً معرتفاً بها لكٍل من �شاحب العمل والعامل. ومن املهّم اأن مفهوم العقد )العهد( يف الإ�شلم ل 

يوجد مبح�ض اعتباره ُعرفاً قانونياً )�رضعياً( لزماً للوفاء بالحتياجات امل�رضوعة اخل�شو�شية للأفراد؛ بل اإن 

الأ�شا�ض ذاته الذي يقوم عليه العقد هو اأنه عهد، اأو ميثاق، بني اهلل والإن�شان. وعلى �شبيل املثال، ل بّد من 

توكيد اتفاقات وا�شحة و�شّفافة قبل اأن يدخل العامل يف عقد عمل، وذلك حر�شاً على حماية العامل وحّثه 

على العمل باأمانة واأمان، وعلى الوفاء بالعقود ح�شب الأ�شول املرعية: {يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ اأَْوُفواْ ِبالُْعُقوِد} 

)�شورة املائدة )5(، من اأول الآية 1(. ومن ثم فاإن العقد يف ال�رضيعة الإ�شلمية لي�ض حم�ض م�شاألة من م�شائل 

القانون الَعلَماين بني الطرفني املتعاقدين، واإنا هي ق�شية ذات طبيعة مقّد�شة لأنها عهد مع اهلل.

من املبادئ املهّمة الأخرى يف اأحكام ال�رضع الإ�شلمي اخلا�شة بالعمل املهني املبداأ الذي يقت�شي اأن يكون 

ى جائزاً �رضعياً. وهذا يعني اأن الّتار لغر�ض اأّي ممار�شٍة غري م�رضوعة، مثل تهريب املخدرات اأو  العمل املوؤدَّ

ال�رضقة، على �شبيل املثال، حمّرم حترمياً وا�شحاً يف الإ�شلم. وكذلك فاإن الإ�شلم يحرتم العمل ويكره ممار�شة 

الك�شل والت�شّول. وهذا مهّم من حيث علقته باأن الّتار لغر�ض عمل ال�شخرة ميكن اأن ي�شمل الّتار لغر�ض 

الت�شّول، وهي ممار�شة موجودة يف بع�ض البلدان الإ�شلمية. غري اأن من الوا�شح اأن هذه املمار�شة تخالف 

خمالفًة وا�شحًة املعتقدات الإ�شلمية املاأثورة، اإذ اإن النبي يُثني على العاملني الذين يكّدون يف العمل وي�شّجع 

على ممار�شة العمل ويذّم الت�شّول والك�شل. ويقول العامل امل�شلم البارز �شيخ الإ�شلم ابن تيمية: "اأ�شل ال�شوؤال 

م يف امل�شجد وخارج امل�شجد، اإّل ل�رضورة؛ فاإن كانت �رضورة و�شاأل يف امل�شجد ومل يُوؤِذ اأحداً كتخّطيه ِرقاب  حمرَّ

النا�ض ومل يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ومل يجهر جهراً ي�رّض النا�ض، مثل اأن ي�شاأل واخلطيب يخطب، اأو 

 وعلى نحو مماثل فاإن ا�شتغلل �شخ�ض لغر�ض الت�شّول 
)82(

وهم ي�شمعون علماً ي�شغلهم به ونحو ذلك، جاَز".

ماً مبوجب ال�رضع الإ�شلمي، لعدم وجود �رضورة حقيقية لدى مقرِتف هذا الفعل، الذي ل ي�شعى  يُعّد فعًل حمرَّ

�شوى اإىل ك�شب ربح من فعله، وبخا�شة لأن هذا الفعل كثرياً ما ينطوي على اأذًى وخداع ل�شحية الّتار.

علوة على ذلك، يدين الإ�شلم اإيقاع الأذى؛ ومن ثم فاإن الت�شّبب بالأذى وال�رضر وامل�شّقة وال�شّدة، �شواء اأكان 

ذلك عمداً اأم مل يكن، حمظور يف الإ�شلم. وبناًء عليه فاإن اإخ�شاع اأي �شخ�ض للعمل ال�شاق حمظور كذلك، كما 

يِن ِمْن َحَرٍج}،  يبنّي القراآن بو�شوح، يف �شورة احلج )22(، يف الآية )78(: {ُهَو اْجتََباُكْم َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم يِف الدِّ

ُ ِبُكُم الْيُ�رْضَ َولَ 
ّ

ر بَيانه يف القراآن، يف �شورة البقرة )2(، يف الآية )185(: {يُِريُد اهلل وهذا املفهوم الوجدايّن مكرَّ

 ومن حيث اإن العمل اجلبي )ال�شخرة( كثرياً ما ي�شتلزم اأ�شكالً من العمل موِجعة بدنياً 
)83(

يُِريُد ِبُكُم الُْع�رْضَ}.

 Al-Mutaqqi al-Hindi, :ال�شيخ املتقي الهندي، "كنـز العّمال يف �شنن الأقوال والأفعال"، احلديث 9125. )يف الن�ض الإنكليزي
 )81(

The treasure of workers in normative words and deeds", Hadith 9125"، الرتجمة من اللغة العربية—حممد يحيى مطر.(

.www.iiu.edu.my/deed/lawbase/fiqh_us_sunnah/vol2/fsn_vol2b.html :فقه ال�ُشنَّة، متاح على املوقع ال�شبكي
 )82(

منظمة الأمم املتحدة للطفولة )يوني�شيف( وجامعة الأزهر، املركز الدويل الإ�شلمي للدرا�شات والبحوث ال�شكانية، الأطفال يف 
 )83(

www.unicef.org/egypt/ :الإ�شلم: رعايتهم ونّوهم وحمايتهم—ملّخ�ض )2005(، �ض 8 من الن�ض الإنكليزي، متاح على املوقع ال�شبكي

.media_2369.html
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وموؤذيًة، فاإن الإ�شلم من ثَم يحظر هذه الأنواع من املمار�شة. ومّما له اأهمية حا�شمة يف هذا اخل�شو�ض اأن 

الو�شائل غري امل�رضوعة التي يكرث ا�شتخدامها يف الّتار بالأ�شخا�ض، ومنها مثًل الق�رْض واخلداع، من �شاأنها 

اأي�شا اأن تندرج �شمن هذه الفئة من اأنواع ممار�شات العمل املحظورة مبوجب ال�رضع الإ�شلمي.

وخل�شة القول اإذن اإن العمل اجلبي )ال�شخرة( واخلدمة الق�رْضية، مبا يف ذلك ممار�شات مثل الت�شّول الإجباري، 

الق�رْضي  العمل  لغر�ض  بالأ�شخا�ض  الّتار  حظر  مع  يتوافق  مّما  وهذا  الإ�شلمي؛  ال�رضع  يف  جائزة  لي�شت 

واخلدمات الق�رْضية يف القانون الدويل مبقت�شى بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض. اإ�شافًة اإىل اأن ال�رضع الإ�شلمي 

املاأثور يحظر ممار�شات الف�شاد واخلداع والق�رْض، ومن ثم يتطّرق اإىل اأهّم العوامل التي تُ�شِهم يف البنية التحتية 

التي يقوم عليها الّتار بالب�رض، وكذلك اإىل الو�شائل غري امل�رضوعة التي ي�شتمل عليها هذا الّتار.

جيم- نظام الكفالة: اإخلل مببداأ احلّرية الإ�شلمي

بنظام  املمار�شة اخلا�شة  تلك  التحديد  املهني على وجه  العمل  ا�شتغلل  بق�شية  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  مّما 

الكفالة )الكفيل(، وهو نظام مينح �شاحب العمل الذي يكفل عامًل جملًة من احلقوق املتنّوعة التي قد تنطوي 

على تعٍدّ على حقوق العامل. غري اأن هذا النوع من املمار�شات خمالف ملبداأ احلّرية يف الإ�شلم.

وتعتمد بلدان كثرية يف ال�رضق الأو�شط نظاَم الكفالة هذا، وهو نظام كثرياً ما يُحاَجج باأنه يحتوي على عنا�رض 

�شيطرة وا�شتغلل. ذلك اأنه مبقت�شى هذا النظام، يحتفظ اأ�شحاب العمل بوثائق �شفر العمال الأجانب، ول 

يجوز للعامل امل�شتخَدم اأن يرتك �شاحب عمله ويلتم�ض عمًل اآخر من دون موافقة �شاحب العمل، مّما يقّيد 

حّرية العمال يف التنّقل؛ ول يُ�شمح للعامل امل�شتخَدم مبغادرة البلد لأّي �شبب كان من دون احل�شول اأولً على 

موافقة �شاحب العمل اأي�شاً. غري اأن ال�شيخ يو�شف القر�َشاوي، وهو عامل اإ�شلمي بارز، اأ�شدر فتوى يف �شهر 

اآذار/مار�ض 2008 باأن نظام الكفالة ال�شائد يف بع�ض البلدان ل يّت�شق مع تعاليم الإ�شلم وينبغي اإلغاوؤه:

اإن نظام الكفيل يف اأيامنا هذه اأنتج �شوقاً للتاأ�شريات، مّما يرتك ع�رضات العمال يعي�شون يف ظروف ل 

تليق بالب�رض، حيث يقيم عدد كبري من العمال يف حّيز مكاين �شغري. وهذا معيب حقاً، وهو اأي�شاً خمالف 

)84(
للمبادئ الإ�شلمية التي تدعو اإىل احرتام حقوق الإن�شان.

الإفتاء  هيئة  يف  �شلطة  اأعلى  يتّبواأ  وهو  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  العام  املفتي  كان  �شابق،  وقت  ويف 

العمال  معاملة  التع�ّشف يف  ب�شاأن حترمي  اأيلول/�شبتمب 2002   3 فتوى يف  اأ�شدر  قد  البلد،  الإ�شلمية يف 

الأجانب من ِقبل اأ�شحاب العمل ال�شعوديني، مبّيناً اأن ابتزاز العمال ]الأجانب[ وتهديدهم بالرتحيل يف حال 

عدم قبولهم ب�رضوط اأ�شحاب العمل التي تخّل بالعقد اأمر غري جائز. ثم �شدر موؤّخراً قرار عن جمل�ض الوزراء 

يف ال�شعودية ين�ّض �رضاحًة على اأن امل�شتخَدم الأجنبي يحّق له الحتفاظ بوثائق �شفره ووثائق �شفر اأُ�رضته. 

وللم�شتخَدم احلق اأي�شاً يف ال�شفر اإىل اأّي مكان يف اململكة العربية ال�شعودية من دون اإبراز وثائق هوية، وهو 

 ويف اآب/اأغ�شط�ض 2009، اأ�شبحت البحرين اأول بلد يف منطقة اخلليج يلغي 
)85(

�رضط كان لزماً يف ال�شابق.

)84( Nour Abuzant, "Call for 'review’ of sponsorship system"، Gulf Times )َجلف تاميز( )الدوحة(، 14 اآذار/ مار�ض 2008.

]ُمرتَجم بت�رّضف عن الإنكليزية، ومل يت�شنَّ العثور على حديث ال�شيخ القر�شاوي[.

 Mohamed Y. Mattar "Trafficking in persons, especially women and children, in countries of 
)حممد يحيى مطر(،

)85(

 the Middle East: the scope of the problem and the appropriate legislative responses", Fordham International Law Journal,
.vol. 26, No. 3 (2003), pp. 729 ff. قرار الوزراء يف اململكة العربية ال�شعودية رقم 166 املوؤّرخ 1421/7/12 للهجرة الذي ينّظم العلقة 

بني العمال الوافدين واأ�شحاب العمل ين�ّض كما يلي:

 ل يجوز ل�شاحب العمل اأن يحتفظ بجواز �شفر العامل الوافد اأو جوازات �شفر اأفراد عائلته. ويجوز للعامل الوافد التنّقل بحّرية داخل 

اململكة العربية ال�شعودية ما دام يحمل اإذن اإقامة �شاري املفعول. ويجوز للعامل مراجعة اجلهات احلكومية وغريها للح�شول على 

ر له ولعائلته عي�شاً كرمياً، مثل اإ�شدار رخ�ض قيادة ال�شيارات و�رضاء ال�شيارات واحل�شول على الهاتف وغري ذلك  اخلدمات التي تُوفِّ

من دون �رضط احل�شول على موافقة �شاحب العمل. ويُلغى م�شطلح "الكفيل" اأينما ورد ويُ�شتعا�ض عنه مب�شطلح "�شاحب العمل".

م  ة للبّت فيما قد ين�شاأ من م�شاكل من تطبيق هذا القرار )انظر "التقرير الوطني املقدَّ  ويت�شّمن القرار ترتيبات لإن�شاء جلنة خمت�شّ

.)(A/HRC/WG.6/4/SAU/1) "وفقاً للفقرة 15 )اأ( من مرفق قرار جمل�ض حقوق الإن�شان 1/5: اململكة العربية ال�شعودية
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العمل بنظام الكفيل، مّما ي�شمح بحق العمال الأجانب بالنتقال من �شاحب عمل اإىل اآخر من دون احل�شول 

على موافقة �شاحب العمل الأ�شا�شي الذي يعملون لديه، وذلك من دون اأن يفقدوا اأذون الإقامة، ومع منحهم 

)86(
احلق يف تلّقي م�شتحّقات البطالة اإْن لزم ذلك ريثما يوؤّمنون مكاَن عمٍل جديداً.

ومن الوا�شح اأن نظام الكفيل، وهو و�شيلة تف�شي اإىل احتمالت وقوع ال�شتغلل والتع�ّشف يف املعاملة على 

العمال، ومن ثّم ينطوي على عن�رض حمتمل من عنا�رض الّتار بالأ�شخا�ض )بالب�رض(، اإنا هو ت�رضُّف حمظور 

مبوجب ال�رضيعة الإ�شلمية؛ وهذا احلظر ال�رضعي يُ�شاف اإىل املقّومات التي يتكّون منها الإطار الإ�شلمي 

ال�شامل ملكافحة الّتار بالأ�شخا�ض.

دال- حظر ال�شتغلل اجلن�شي

الّتار بالأ�شخا�ض لغر�ض ال�شتغلل اجلن�شي، وهو غر�ض من اأغرا�ض ال�شتغلل م�شلَّم بوجوده مبقت�شى 

بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض، هو اأي�شاً واحد من اأ�شّد اأ�شكال هذا الّتار انت�شاراً يف جميع اأنحاء العامل، مبا 

يف ذلك يف بع�ض البلدان الإ�شلمية. ويف هذا الق�شم، تُدر�ض املعتقدات الإ�شلمية املاأثورة ذات ال�شلة الوثيقة 

الإ�شلمي ملكافحة  الإطار  الإ�شهام يف تطوير نظرية  بغية  ال�شتغلل، وذلك  اأ�شكال  املعنّي من  ال�شكل  بهذا 

الّتار بالأ�شخا�ض.

اإن الإكراه على البغاء هو واحد من اأكرث اأ�شكال ال�شتغلل اجلن�شي �شيوعاً، التي يُجَب �شحايا الّتار بالب�رض، 

وبخا�شة الن�شاء والفتيات، على معاناتها. ففي كثري من الأحيان يقع الن�شاء والفتيات يف اأحابيل وعود خادعة 

بالعمل نادلت اأو بائعات وغري ذلك من املهن امل�شابهة، ولكنهّن يجدن اأنف�شهن يف براثن الإكراه وال�شتغلل يف 

البغاء وغري ذلك من اأ�شكال الّدعارة وال�شتغلل اجلن�شي.

وال�رضيعة الإ�شلمية تقّدم الأ�شا�ض الذي ي�شتند اإليه حظُر وحترمُي فعل البغاء يف كثري من البلدان الإ�شلمية. 

ويف حني اأن فعل البغاء بحّد ذاته قد ل يُعّد ُجرماً يف بع�ض النظم القانونية، فاإن ال�رضيعة الإ�شلمية تعّد 

م،   وكذلك فاإن الإكراه على البغاء حمرَّ
)87(

فعل البغاء �شكًل من اأ�شكال ال�شتغلل اجلن�شي ومن ثم حتّرمه.

كما اأن ال�شتغلل اجلن�شي لغر�ض الربح حمّرم اأي�شاً، وفقاً للقراآن يف �شورة النور )24(، يف الآية )33(: {َولَ 

نَْيا}. واأ�شوًة بذلك حتّرم ال�ُشنَّة النبوية  َياِة الدُّ ًنا لِّتَبْتَُغوا َعَر�َض احْلَ �شُّ تُْكِرُهوا َفتََياِتُكْم َعلَى الِْبَغاء اإِْن اأََرْدَن حَتَ

 
)88(

املاأثورة عن النبي اأخَذ املال املكت�شب من حلوان الكاهن العّراف واملال املكت�شب من البغاء )مهر البغي(.

ول بّد من الت�شديد هنا على اأن املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�شان والّتار 

 التي و�شعتها مفّو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، ت�شّدد على اأهمية عدم التجرمي فيما 
)89(

بالأ�شخا�ض،

يخ�ّض اأّي اأن�شطة غري قانونية قد يتوّرط فيها �شحية الّتار نتيجًة خل�شوعه للّتار به.

انظر، على �شبيل املثال، )البحرين، وقف العمل بنظام الكفيل( "Bahrain to halt labour sponsorship"، اجلزيرة، بالإنكليزية، 7 
 )86(

.http://english.aljazeera.net/business/2009/05/ 20095733344100581.html :اأيار/مايو 2009، متاح على املوقع ال�شبكي

وفقاً للوثائق الر�شمية )"الأعمال التح�شريية"( لعملية التفاو�ض حول اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عب الوطنية 
 )87(

والبوتوكولت امللحقة بها، وح�شبما ورد يف امللحوظات التف�شريية على املادة 3 من بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض: "اأن البوتوكول ل يتناول 

اأ�شكال  و"�شائر  الغري"  دعارة  "ا�شتغلل  وعبارتا  بالأ�شخا�ض.  الّتار  �شياق  اإّل يف  ال�شتغلل اجلن�شي  اأ�شكال  و�شائر  الغري  دعارة  ا�شتغلل 

القوانني  للدعارة يف  الأطراف  الدول  بها  تت�شّدى  التي  بالكيفية  ل مي�ّض  لذلك  وهو  البوتوكول،  معّرفتني يف  لي�شتا  اجلن�شي"  ال�شتغلل 

الداخلية اخلا�شة بكل منها." )الأعمال التح�شريية عن املفاو�شات ب�شاأن اإعداد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عب الوطنية 

والبوتوكولت امللحقة بها )انظر من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.06.V.5(، اجلزء الثاين، املادة 3، الق�شم جيم: ملحوظات تف�شريية، 

الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب(، ال�شفحة 347 ]الن�ض الإنكليزي[(.

 "Trafficking in persons" ،للّطلع على مناق�شة درا�شية عن البغاء والأن�شطة ذات ال�شلة بالبغاء يف ال�رضق الأو�شط، انظر مطر
 )88(

)انظر احلا�شية 85(. حتظر قوانني العقوبات يف كثري من البلدان الإ�شلمية التك�ّشب من عائدات البغاء. انظر البحرين، قانون العقوبات، 

املادة 326؛ اإيران )جمهورية-الإ�شلمية(، قانون العقوبات الإيراين، املادة 213؛ الكويت، القانون اجلنائي، املادة 202؛ لبنان، القانون اجلنائي، 

527؛ املغرب، القانون اجلنائي، 498 )2(؛ ُعمان، قانون العقوبات، املادة 221؛ قطر، القانون اجلنائي، املادة 207؛ اجلمهورية العربية ال�شورية، 

القانون اجلنائي، املادة 5؛ تون�ض، قانون العقوبات، املادة 232 )2(.

.E/2002/68/Add.1)89(
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هاء- حظر تارة الأع�شاء الب�رضية

�شكٌل اآخر من اأ�شكال ال�شتغلل املحّددة يف بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض هو الّتار بالأع�شاء الب�رضية، 

الذي ي�شتمل على توفري الأع�شاء الب�رضية على نحو غري م�رضوع لأولئك الذين يحتاجون اإليها وي�شتطيعون 

حتّمل تكلفتها، وعلى اأخذ هذه الأع�شاء من الأفراد الذين يعانون فقراً مدقعاً، والذين قد يكونون، اأو قد 

ل يكونون، على بّينة مّما تنطوي عليه هذه العملية، اأو من عواقبها. والثمن الذي تُباع به الأع�شاء للمتلّقي 

]املتبِّع[ )هذا اإن ُدِفع له اأّي مبلغ(. ويتمّيز  ى "املانح"  هو اأعلى بكثري من الثمن الذين يُدَفع اإىل ما يُ�شمَّ

الّتار بالأع�شاء الب�رضية بعمليات تقوم بها �شبكات منّظمة عابرة للحدود الوطنية اأو اأطباء خ�شو�شيون 

ًة، قد  اأو كلتا هاتني الفئتني. وهذا ال�شكل من الّتار، وهو اأ�شّد مظاهر جرمية الّتار بالب�رض دناءًة وِخ�شَّ

يقوم به "�شما�رضة الأع�شاء" الذين يعملون حل�شاب جماعات اإجرامية منّظمة دولية، اأو قد يقوم به على 

 ويف معظم 
)90(

نحو م�شتقل اأطباء و�شائقو �شيارات اإ�شعاف اأو عّمال يف م�شتودعات جثث املوتى اأو املدافن.

ما تكون معلوماتهم عن هذه الإجراءات  الفقراء جداً، والذين كثرياً  الأفراد  ال�شحايا من  الأحيان يكون 

ناق�شًة اأو م�شلّلًة، فيعطون موافقتهم من دون علم بحقيقة مدى املخاطر ال�شحية املقرتنة بهذا الت�رّضف. 

ومن ثم فاإن الّتار بالأع�شاء الب�رضية ظاهرة �شبابّية: فهي تري غالباً يف اخلفاء، وم�شهوٌد ب�شعوبة 

�شبطها ومراقبتها. ونادراً ما يلتم�ض ال�شحايا الن�شح وامل�شورة، ب�شبب اخلجل اأو اخل�شية من اأن تلحق بهم 

و�شمة �شّيئة يف حميطهم، يف حني اأن الأدّلة الإثباتية التي ميكن ا�شتخدامها يف عمليات التحقيق وامللحقة 

 ومن ثم فاإن املنع هو مفتاح الت�شّدي لهذه الظاهرة؛ والتحرمي الإ�شلمي 
)91(

الق�شائية تظّل �شئيلة جداً.

لهذه املمار�شة ميكن اأن ي�شهم يف زيادة وعي النا�ض عامة بها وكذلك يف اإ�شدار ت�رضيعات �شارمة ب�شاأنها، 

مما قد ي�شاعد على ردع َمن يُحتَمل اأن يقرتف هذه اجلرمية.

اإن ال�رضع الإ�شلمي وا�شح يف حظر بيع اأو �رضاء اأي اإن�شان اأو اأي جزء منه. ووفقاً للأحاديث املاأثورة عن النبي، 

ر( اأخاه امل�شلم واإن كَل  م )اأي حمظور حظراً مطلقاً( على املرء اأن يعاِمل على نحو غري م�رضوع )اأن يحقِّ حمرَّ

امل�شلم على امل�شلم حرام، دَمه ومالَه وِعر�َشه. كما اإن ال�رضع الإ�شلمي الذي يعّد كل الب�رض ملكاً هلل وحده، 

يحّرم من ثَم اإمكانية اأن يبيع اإن�شان اإن�شاناً اآخر، لأنه ل يجوز اأن ميلك اإن�شان اإن�شاناً اآخر. وبتمديد نطاق هذا 

التحرمي، ميكن تطبيقه بالقيا�ض على بيع اأّي جزء من ج�شم اأّي �شخ�ض )با�شتثناء حليب الأم(.

هذا التحرمي الإ�شلمي التقليدي لبيع الأع�شاء الب�رضية مّت تاأكيده وتاأييده جمّدداً منذ عهد قريب يف عدد من 

املحافل الإ�شلمية وعدد من وثائق حقوق الإن�شان. وعلى �شبيل املثال، اأّكد املوؤمتر الدويل للفقه الإ�شلمي، 

 
)92(

يف قراره رقم 1 ال�شادر عام 1988، املوقف الإ�شلمي يف منع املعاملت التجارية يف الأع�شاء الب�رضية.

واأما منح الع�شو الب�رضي )التّبع به( فيخ�شع لقيود �شارمة، مبا يف ذلك اأنه ل يجوز اأن يعّر�ض املانح للوفاة 

اأو الأذى البدين، واأن يكون املنح قد مّت بعلم تام وموافقة تامة، واأن يكون املانح يف �شّن قانونية. وعلى نحو 

مماثل، فاإن اجلواز املحدود ب�شاأن بيع الأع�شاء الب�رضية اإنا يخ�شع لل�رضورة امللّحة، ول يُ�شمح به اإّل حينما 

ل ي�شتطيع املري�ض اأن يجد مانحاً )متّبعاً(، وتكون حياته معّر�شة للخطر، ولي�ض لديه اأي بديل اآخر يف �شفائه 

من عِلّته. وحتى يف تلك احلالة، قد يُحاَجج باأن هذا ال�شماح ي�شبح لغياً وباطًل يف احلال اإذا ما تبنّي اأن 

العقد املبم ب�شاأن احل�شول على الع�شو ال�رضوري يّت�شم باخلداع اأو الت�شليل اأو الق�رْض، اأو اأي اإخلل اآخر يف 

العقد طبقاً لل�رضيعة الإ�شلمية، ح�شبما ورد من قبُل. ومن ثم فاإنه يُ�شتَدّل بالقرينة ال�شمنية على اأن ال�شم�رضة 

يف الأع�شاء الب�رضية، على النحو الذي تقع به يف �شياق جرمية الّتار بالأ�شخا�ض يحظرها ال�رضع الإ�شلمي 

حظراً وا�شحاً.

جمموعة اأدوات ملكافحة الّتار بالأ�شخا�ض. 
 )90(

)مروة عو�ض(، "Marwa Awad "Organ trafficking reaches new heights in Egypt، العربية، 18 ت�رضين الثاين/ نوفمب 2008، 
 )91(

.www.alarabiya.net/articles/2008/11/18/ 60359.html :متاح على املوقع ال�شبكي لقناة العربية الف�شائية

يف فتوى �شابقة اأ�شدرتها وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شلمية يف الكويت يف عام 1985، ورد اأن �رضاء ِكلية �شخ�ض اآخر حرام، لأن 
 )92(

اهلل خلق الإن�شان يف اأح�شن تقوم )القراآن، �شورة التني، الآية )4((. وبناًء عليه، ل يجوز نزع اأجزاء من اجل�شم وبيعها مقابَل ِعَو�ض.
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واو- الّتار لغر�ض التبّني

مع اأن الّتار بالأ�شخا�ض لغر�ض التبّني غري امل�رضوع لي�ض حمّدداً �رضاحًة �شمن بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض، 

)94(
 وكذلك يحظرها القانون الوطني يف بلدان كثرية.

)93(
فاإن ممار�شته يحظرها القانون الدويل،

�شورة  يف  ذلك،  يبنّي  فالقراآن  م.  حمرَّ فهـــو  ثم  ومن  اأ�شًل،  بالتبـــني  تعـــرتف  فل  الإ�شــلمية  ال�شــريعة  اأما 

قَّ َوُهَو  ُ يَُقوُل احْلَ
َّ

ْفَواِهُكْم َواهلل الأحزاب )33(، الآيتني )4 و5(: {... َوَما َجَعَل اأَْدِعَياءُكْم اأَبْنَاءُكْم َذِلُكْم َقْولُُكم ِباأَ

...}. ولكْن، على الرغم من هذا التحرمي ب�شاأن التبّني،  ِ
َّ

ِبيَل ، اْدُعوُهْم لآبَاِئِهْم ُهَو اأَْق�َشُط ِعنَد اهلل يَْهِدي ال�شَّ

فاإن ممار�شة الكفالة مقبولة و�شائعة يف العامل الإ�شلمي. والكفالة م�شطلح �رضعي )قانوين( عربي بخ�شو�ض 

تعّهد ر�شمي باإعالة ورعاية طفل بعينه، يتيم اأو ُمتََخلَّى عنه، حتى يبلغ الطفل ال�شّن القانونية. وتُعتَب الكفالة 

�شكًل من اأ�شكال العقد الأحادي الطَرف، وهي م�شتخَدمة يف خمتلف البلدان الإ�شلمية من اأجل �شمان حماية 

الُق�رضَّ من هذه الفئات، حيث اإن هذه البلدان عموماً ل تعرتف �رضعاً مبفهوم التبّني. غري اأن الكفالة، خلفاً 

واأما القانون الدويل 
 )95(

اأُ�رضة الو�شي )الكافل(. للتبّني، ل تنقل حقوق الإرث ول اأي حق يف ا�شتخدام ا�شم 

فيعرتف بهذه املمار�شة: فاملادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل تن�ّض على ما يلي:

على  حفاظاً  له،  يُ�شمح  ل  الذي  اأو  العائلية،  بيئته  من  دائمة  اأو  موؤّقتة  ب�شفة  املحروم  1- للطفل 

م�شاحله الف�شلى، بالبقاء يف تلك البيئة، احلق يف حماية وم�شاعدة خا�ّشتني توّفرهما الدولة.

... -2

3- ميكن اأن ت�شمل هذه الرعاية، يف جملة اأمور، احل�شانة، اأو الكفالة الواردة يف القانون الإ�شلمي، 

اأو التبّني، اأو عند ال�رضورة، الإقامة يف موؤ�ش�شات منا�شبة لرعاية الأطفال.

الرقم  املعاهدات، املجلد 1870،  البلدان )الأمم املتحدة، جمموعة  التبّني فيما بني  اتفاقية حماية الأطفال والتعاون بخ�شو�ض 
 )93(

31922(، التي حتظر التبّني فيما بني البلدان يف احلالت التي يكون فيها احل�شول على موافقة الأبوين نتيجًة لدفع مبلغ اأو اإعطاء ِعَو�ض، 

وتن�ّض على عدم جواز احل�شول على اأّي مك�شب مايل اأو غري مايل غري م�رضوع من ن�شاط يتعلق بالتبّني فيما بني البلدان )املادة 32(.

 Patricia J. Meier and Xiaole Zhang, "Sold into adoption: ًبخ�شو�ض التبّني، والّتار بالأ�شخا�ض لغر�ض التبّني، انظر عموما
 )94(

 the Hunan baby trafficking scandal exposes vulnerabilities in Chinese adoptions to the United States", Cumberland Law
 Review, vol. 39, No. 1 (2008-2009); David M. Smolin, "Child laundering as exploitation: applying anti-trafficking norms
 to intercountry adoption under the coming Hague regime", Vermont Law Review, vol. 32, No. 1 (2007); David M. Smolin,
 "Child laundering: how the intercountry adoption system legitimizes and incentivizes the practices of buying, trafficking,
 kidnapping, and stealing children", Wayne Law Review, vol. 52, No. 1 (2006), pp. 113 ff.; Sara Dillon, "Making legal
 regimes for intercountry adoption reflect human rights principles: transforming the United Nations Convention on the
 Rights of the Child with the Hague Convention on Intercountry Adoption", Boston University International Law Journal,
 vol. 21, No. 2 (2003), pp. 179 ff.; Nicole Bartner Graff, "Intercountry adoption and the Convention on the Rights of the
 Child: can the free market in children be controlled?", Syracuse Journal of International Law and Commerce, vol. 27,
 2000, pp. 405 ff.; Bridget M. Hubing, "International child adoptions: who should decide what is in the best interest of the
 family?", Notre Dame Journal of Law, Ethics, and Public Policy, vol. 15, No. 2 (2001), pp. 655 ff.; Jonathan G. Stein, "A
 call to end baby selling: why the Hague Convention on Intercountry Adoption should be modified to include the consent
 provisions of the Uniform Adoption Act", Thomas Jefferson Law Review, vol. 24, 2001; Sara R. Wallace, "International
 adoption: the most logical solution to the disparity between the numbers of orphaned and abandoned children in some
 countries and families and individuals wishing to adopt in others?", Arizona Journal of International and Comparative Law,
 vol. 20, No. 3 (2003), pp. 689 ff.; Kelly M. Wittner, "Curbing child-trafficking in intercountry adoptions: will international
 treaties and adoption moratoriums accomplish the job in Cambodia?", Pacific Rim Law and Policy Journal, vol. 12, No.

.3 (2003),  pp. 505 ff

الوليات املتحدة، مكتبة الكونغر�ض القانونية، Global Legal Information Network ، قاعدة بيانات متاحة من املوقع ال�شبكي: 
 )95(

www.glin.gov/subjectTermIndex.action?search&reset=true&searchDetails.queryType=BOOLEAN&searchDetails.querySt
.ring=mt:%5E%22Kafala%22$
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وقد �شّنت بع�ض البلدان الإ�شلمية ت�رضيعات اأو طّبقت اإجراءات فيما ي�شّهل ممار�شات الو�شاية التي هي اأكرث 

�شبهاً بالتبّني يف املمار�شة العملية، من حيث اإنها تخلع على الأطفال املتبّنني احلق يف الإرث، ومن حيث اإنها 

)96(
تت�شّمن عدم جواز اإقامة ال�شلة بني هوؤلء الأطفال ووالديهم الطبيعيني.

غري اأن عدم ممار�شة التبّني ح�شب مفهومه ال�شائد يف الغرب يخّف�ض م�شتوى الطلب على اأطفال التبّني يف 

جميع اأنحاء العامل الإ�شلمي. ومن ثم فاإن مدى م�شكلة الّتار بالأ�شخا�ض لغر�ض التبّني يف العامل الإ�شلمي 

اأقل دللة من حيث خطورة �شاأنه منه يف اأنحاء اأخرى من العامل، حيث يعّد التبّني هنالك ممار�شة اأكرث �شيوعاً، 

وُعرفاً مقبولً. واأما فيما يتعلق باحتمالت الّتار بالأطفال لغر�ض ال�شتغلل مبختلف اأ�شكاله الأخرى �شمن 

اأعراف الو�شاية اأو الكفالة، ح�شب ممار�شتها يف العامل الإ�شلمي، فاإن هذه املمار�شة حمظورة مبوجب ال�رضع 

الإ�شلمي، لأن من �شاأنها اأن تخّل مببادئ ال�رضيعة الإ�شلمية التي �شبق بحثها هنا، كاملمار�شات التي تت�شف 

باخلداع والق�رْض والت�شليل وغري ذلك من املمار�شات القانونية امل�شابهة.

زاي-  الزواج بالإكراه والزواج املوؤّقت وزواج الأطفال: التمييز بني مبداأ الر�شا ال�رضعي 

الإ�شلمي واملمار�شات الُعرفية املوؤذية

الّتار  جرمية  عنا�رض  خمتلَف  معاجلتها  يف  الإ�شلمية  ال�رضعية  الأحكام  نظرية  درا�شة  يف  التو�ّشع  لدى 

بالأ�شخا�ض، من املهم التمييز بني املبداأ ال�رضعي الإ�شلمي وبع�ض املمار�شات الُعرفية املعّينة، التي ل تزال 

منت�رضة جداً يف بع�ض البلدان الإ�شلمية اليوم، والتي تناق�ض املبداأ العقدي الإ�شلمي. وتُدَر�ض هنا اأمثلة 

املمار�شات  بع�ض  توؤّدي  كيف  بو�شوح  يبنّي  نحو  على  ال�شتغليل،  الزواج  من  املعّينة  الأناط  بع�ض  على 

املعّينة الناتة عن بع�ض الأعراف والعادات اإىل الّتار بالب�رض، مع اأنها ممار�شات ل يقّرها املبداأ ال�رضعي 

الإ�شلمي. والهدف املن�شود اإنا هو امل�شاعدة على مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض الذي ت�شّهله هذه املمار�شات، 

وذلك با�شرتعاء انتباه النا�ض عموماً اإىل عدم تطابقها مع ال�رضع الإ�شلمي والرتاث الإ�شلمي املاأثور.

تتناقلها  معتقدات  اأو  قيم  اإىل  ي�شتند  بع�شها  تقليدية،  ممار�شات  باأنها  ف  تُعرَّ املوؤذية  الُعرفية  واملمار�شات 

 وقد ن�رضت 
)97(

اجلماعات املحلية جيًل عن جيل، مع اأنها قد توؤذي بع�ض الأفراد بذاتهم من تلك اجلماعات.

مفّو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان �شفحة الوقائع رقم Fact Sheet Number 23" 23" عن املمار�شات 

املوؤذية،  الُعرفية  للممار�شات  تعريفها  الن�شاء والأطفال، وتت�شّمن، يف  توؤّثر يف �شحة  التي  املوؤذية  التقليدية 

مات التي متنع  ما يلي: ختان الإناث )جدع الأع�شاء التنا�شلية( وتغذية الإناث بالإكراه والزواج املبّكر واملحرَّ

الن�شاء من التحّكم بخ�شوبتهن باأنف�شهن وتف�شيل الأبناء الذكور وواأد الإناث اأو قتلهن واحلمل املبّكر وتقا�شي 

املهر اأو البائنة كثمن واملغالة فيه.

وبع�ض هذه املمار�شات امل�شار اإليها باإجمال اأعله موجودة يف جميع اأنحاء العامل الإ�شلمي املعا�رض، وهي من 

ثَم وثيقة ال�شلة مبناق�شة درا�شية عن الّتار بالأ�شخا�ض )بالب�رض(. والواقع اأن الن�شاء والأطفال هم ُعر�شة 

لأ�شّد انتهاكات حقوق الإن�شان خطورًة، التي تقع يف البلدان الإ�شلمية نتيجًة لهذه املمار�شات الُعرفية ال�شاّرة. 

بيد اأن هذه املمار�شات يف اأكرثها تخالف العقيدة الإ�شلمية. وهي يف الأغلب ممار�شات اإما ترجع باأ�شلها 

ا�شتحدثت البلدان الإ�شلمية بدائل خمتلفة للتبّني. انظر مثًل جمهورية اإيران الإ�شلمية، القانون اخلا�ض بحماية الأطفال الذين 
 )96(

هم بل اأبويني، املادة 1، التي تن�ّض على اأنه: يجوز لكل زوجة وزوج يقيمان يف اإيران اأن يتوّليا رعاية طفل بناًء على اتفاق متبادل وبناًء على 

موافقة املحكمة ومبقت�شى اللوائح التنظيمية ذات ال�شلة بالإ�رضاف على الأطفال. وعلى نحو مماثل، مبوجب املادة 2 من املر�شوم الت�رضيعي 

اخلا�ض بحماية الأطفال ورعايتهم ال�شادر يف اجلماهريية العربية الليبية، يجوز لأُ�رضة اأن تتوىّل امل�شوؤولية عن تربية ورعاية الأفراد امل�شتفيدين 

�شة ملن ل ماأوى لهم، من �شمن الفئات املبّينة يف هذا املر�شوم الت�رضيعي  من الرعاية اخلريية املقيمني يف مراكز الرعاية الجتماعية املخ�شّ

ووفقاً لل�رضوط التي ين�ّض عليها. وتبعاً لذلك فاإن حتّفظ الدولة الطرف على املادتني 20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل ل �رضورة له. ذلك اأن 

الفقرة 3 من املادة 20 من التفاقية تعرتف �رضاحًة بقانون الكفالة الإ�شلمي باعتباره �شكًل من اأ�شكال الرعاية البديلة. كما اأن املادة 21 ت�شري 

�رضاحًة اإىل تلك الدول التي تعرتف اأو ت�شمح بنظام التبّني، والذي ل يطّبق على الدولة الطرف لأنها ل تعرتف بنظام التبّني.

 Kathryn Christine Arnold, "Are the perpetrators of honor killings getting away with murder? Article 340 of the )97(

 Jordanian Penal Code analyzed under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women",

.American University International Law Review, vol. 16, No. 5 (2001), pp. 1343 ff
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اإىل حقبة ما قبل الإ�شلم واإما ت�شتند اإىل القانون القبلي اأو ت�شتند اإىل تاأويل خاطئ ملبادئ القراآن وال�رضيعة 

الإ�شلمية. واملناق�شة الدرا�شية التالية عن خمتلف اأ�شكال الزواج تُعنى بالف�شل فيما بني املمار�شات الُعرفية 

املوؤذية واملعتقد الإ�شلمي.

يف بع�ض املجتمعات التقليدية، قد يحدث الّتار بالن�شاء والفتيات لغر�ض الزواج بالإكراه. وهذه املمار�شة 

�شائعة يف الأماكن التي ينخف�ض فيها عدد الن�شاء انخفا�شاً ملحوظ الدللة عن عدد الرجال، وكذلك يف 

البلدان التي قد ي�شمح فيها التقليد والُعرف ال�شائعان مبثل هذه املمار�شة. ويف حني اأن البع�ض يُحاِجج باأن 

الدين الإ�شلمي ي�شمح مبثل هذه املمار�شة، بل حتى يت�شّمن ما ين�ّض عليها، فاإنها يف واقع الأمر تعّد انحرافاً 

 الذي يرتكز اأ�شا�شاً على حق كل �شخ�ض يف اأن يختار قرينه، وهو حق 
)98(

عن قانون )�رضع( الأ�رضة الإ�شلمي،

)99(
ممنوح للجميع عموماً مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�شان.

طرق  بعّدة  وذلك  زوجها  اختيار  يف  للمراأة  املمنوح  احلق  على  تن�ّض  الإ�شلمي  ال�رضع  مذاهب  اإن خمتلف 

متنّوعة. ففي حني مينح املذهب احلنفي يف الفقه الإ�شلمي املراأةَ هذا احلق مبا�رضًة، تن�ّض املذاهب الثلثة 

 Mark Cammack, Lawrence A. Young للّطلع على تطبيق اأحكام ال�رضع الإ�شلمي اخلا�شة بالأُ�رضة، انظر من الناحية العامة
 )98(

 and Tim Heaton, "Legislating social change in an Islamic society: Indonesia’s marriage law", The American Journal of
 Comparative Law, vol. 44, No. 1 (1996), pp. 45 ff.; Carol Weisbrod, "Universals and particulars: a comment on women’s
 human rights and religious marriage contracts", Southern California Review of Law and Women’s Studies, vol. 9, No. 1
 (1999); Yakare-Oule Jansen, "Muslim brides and the ghost of the Shari’a: have the recent law reforms in Egypt, Tunisia
 and Morocco improved women’s position in marriage and divorce, and can religious moderates bring reform and make
اأي�شاً  انظر   .it stick?", Northwestern University Journal of International Human Rights, vol. 5, No. 2 (2007), pp. 181 ff.
 Bharathi Anandhi Venkatraman, "Islamic States and the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of
 Discrimination against Women: are the shari’a and the Convention compatible?", American University Law Review, vol.

.44, Summer 1995, pp. 1978 ff

ت�شمل �شكوك القانون الدويل حلقوق الإن�شان ب�شاأن الزواج ذات ال�شلة باملو�شوع ما يلي:
 )99(

)اأ( الإعلن العاملي حلقوق الإن�شان ]املادة 16[:

للرجل واملراأة ... حق التزّوج وتاأ�شي�ض اأُ�رضة ... ولهما حقوق مت�شاوية عند الزواج واأثناء قيامه وعند انحلله؛  '1'   

ل يُبم عقد الزواج اإّل بر�شا الطرفني الراغبنَي يف الزواج ر�شاً كامًل ل اإكراه فيه.  '2'   

)ب(  التفاقية التكميلية لإبطال الّرق وتارة الرقيق والأعراف واملمار�شات ال�شبيهة بالّرق:

ّ من الأعراف اأو املمار�شات التي تتيح )الفقرة )ج( من املادة 1(: ٍ
اتفقت الدول الأطراف على اإبطاء اأي  

   '1'  الوعد بتزويج امراأة، اأو تزويجها فعًل، دون اأن متلك حق الرف�ض، ولقاء بدل مايل اأو عيني يُدفع لأبويها اأو الو�شي عليها 

اأو لأ�رضتها اأو لأّي �شخ�ض اآخر اأو اأية جمموعة اأ�شخا�ض اأخرى؛

منح الزوج اأو اأُ�رضته اأو قبيلته حق التنازل عن زوجته ل�شخ�ض اآخر، لقاء ثمن اأو ِعَو�ض اآخر.  '2'   

اإمكان جعل املراأة، لدى وفاة زوجها، اإرثاً ينتقل اإىل �شخ�ض اآخر؛  '3'   

   '4'  تتعّهد الدول الأطراف باأن تفر�ض حدوداً دنيا منا�شبة ل�شّن الزواج، بت�شجيع اللجوء اإىل اإجراءات ت�شمح لكل من الزوجني 

ة، وت�شجيع ت�شجيل عقد  املقبلني باأن يعرب اإعراباً حّراً عن موافقته على الزواج بح�شور �شلطة مدنية اأو دينية خمت�شّ

الزواج )التفاقية التكميلية، املادة 2(؛

)ج(  التفاقية اخلا�شة بجن�شية املراأة املتزّوجة )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 309، الرقم 4468، املادة 1(:

ل تتغرّي تلقائياً جن�شية الزوجة بانعقاد الزواج اأو بانحلله حينما يكون الثنان من جن�شيتني خمتلفتني؛  '1'   

للزوجة احلق يف اأن تكت�شب جن�شية زوجها )املادة 3(؛  '2'   

)د( التفاقية اخلا�شة بالر�شا بالزواج واحلّد الأدنى ل�شّن الزواج وت�شجيل عقود الزواج )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 

521، الرقم 7525(:

ل ينعقد الزواج قانوناً اإّل بر�شا الطرفني ر�شاًء كامًل ل اإكراه فيه )الفقرة 1 من املادة 1(؛  '1'   

تتخذ الدول الأطراف التدابري الت�رضيعية اللزمة لتعيني حّد اأدنى ل�شن الزواج )املادة 2(؛  '2'   

ة بت�شجيل جميع عقود الزواج يف �شجل ر�شمي منا�شب )املادة 3(؛ تقوم ال�شلطة املخت�شّ  '3'   

)هـ(  العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية: "يجب اأن ينعقد الزواج بر�شا الطرفني املزمع زواجهما 

ر�شاًء ل اإكراه فيه" )الفقرة 1 من املادة 10(؛

)و( اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1249، الرقم 20378(:

   '1'  ل يرتّتب على الزواج من اأجنبي اأو تغيري جن�شية الزوج اأثناء الزواج اأن تتغرّي تلقائياً جن�شية الزوجة؛ وللن�شاء والرجال 

حقوق مت�شاوية فيما يتعلق بجن�شية اأطفالهما )املادة 9(؛

ل يجوز التمييز �شد املراأة ب�شبب الزواج )املادة 11(؛  '2'   

   '3'  للرجال والن�شاء احلقوق نف�شها يف حّرية اختيار الزوجة اأو الزوج، ويف عقد الزواج، يف تقرير �شوؤون العائلة، ويف اختيار 

املهنة، وفيما يتعلق مبلكية املمتلكات. ل يكون لزواج الأطفال اأي اأثر قانوين )املادة 16(.
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الأخرى على وجوب اأن يقوم ويل الأمر القيِّم على املراأة باإبرام عقد زواجها بالنيابة عنها. غري اأن الر�شا 

)القبول( يظّل هو الأ�شا�ض الذي يقوم عليه الزواج؛ ومع اأن هذه املذاهب تختلف يف الراأي ب�شاأن اإبرام عقد 

الزواج بوا�شطة ويل الأمر، فاإن ولية الأمر التي لها حق الإجبار حمظورة �رضاحًة. ويف جميع احلالت، ل بّد 

من ر�شا الطرفني كليهما لكي يكون الزواج �شحيحاً. وعلى نحو مماثل، فاإن الزيجات املدبَّرة ل تعّد �شكًل من 

اأ�شكال الزواج غري ال�شحيحة مبقت�شى ال�رضع الإ�شلمي ما دام الر�شا والقبول حا�شلني من الطرفني يف عقد 

 ومن ثَم فاإن الزواج املعقود عن غري ر�شا، اأو الزواج الق�رْضي )بالإكراه( حتظره جميع مذاهب الفقه 
)100(

الزواج.

الإ�شلمي، وهذا مّما يوافق القانون الدويل، ويتعار�ض يف كثري من الأحيان مع املمار�شات الُعرفية، كما �شرنى. 

ومن املهم اأن يُلحظ هنا اأن عرف الولية قد يكون عر�شًة بالفعل للخ�شوع لل�شتغلل والتع�ّشف واملمار�شات 

غري ال�رضعية مّما يوؤّدي اإىل الزواج بالإكراه.

واحد من الأمثلة على ا�شتغلل موؤ�ش�شة الزواج ال�رضعي الإ�شلمي، من حيث هي ُعرف قائم على الر�شا، تلك 

ى "الزواج التعوي�شي". ويف هذا ال�شكل من الزواج، الذي مُياَر�ض يف بع�ض البلدان  املمار�شة اخلا�شة مبا يُ�شمَّ

الإ�شلمية، تُكَره الفتاة على زواج مدّبر تعوي�شاً عن ُجرم ارتكبته اأُ�رضتها، كو�شيلة لت�شوية َديْن اأو غري ذلك 

من النـزاعات والعداوات الأُ�رضية والع�شائرية. وهذه املمار�شة معروفة با�شم "�شوارا" اأو "َوين")101( ]بالأردّية[، 

وهي طريقة من طرق احلفاظ على ال�شلم بني الأُ�رض والقبائل، ولكنها توؤّدي اإىل اإجبار الفتيات على اخل�شوع 

لل�شرتقاق يف �شّن مبّكرة. غري اأن هذه املمار�شة "تعود باأ�شلها اإىل فرتة ما قبل الإ�شلم وتنتِهك اأحكام النكاح 

 ومن ثَم فاإن هذا ال�شكل من 
)102(

يف ال�رضع الإ�شلمي—والتي تن�ّض على اأن الزواج يقت�شي ر�شا الطرفني".

اأي�شاً؛ وكلهما يدعوان اإىل  اأ�شكال الزواج فيه اإخلل بالقانون الدويل حلقوق الإن�شان وبال�رضع الإ�شلمي 

الر�شا والقبول باعتبارهما الأ�شا�ض اجلوهري الذي يقوم عليه الزواج.

من ال�رضوط الأخرى ل�شحة عقد الزواج �رضط املْهر )البائنة(، الذي يجب اأن يُدفع اإىل العرو�ض، واإّل فاإنه يُعّد 

 وال�رضع الإ�شلمي يحّرم الّتار بالب�رض لغر�ض الزواج بالإكراه كما يحّرم الزواج 
)103(

ممار�شة �شبيهة بالّرق.

بالإكراه )ق�رْضاً( بذاته ب�شفة اأعّم، لأنهما يُعّدان انتهاكاً للمبداأ الأ�شا�شي ل�شّنة الزواج يف الإ�شلم: اأي ر�شا 

الطرفني بالزواج. وي�شري القراآن يف مو�شع على وجه التحديد اإىل ممار�شٍة كانت �شائعة ما قبل عهد الإ�شلم، 

الن�شاء  "يرثوا"  اأن  للرجال  يتيح  مّما  )مملوكاً(،  متاعاً  باعتباره  الرقيق  با�شتعباد  يُعرف  ما  اإىل  قريبة  وهي 

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ لَ يَِحلُّ لَُكْم اأَن 
باعتبارهن متاعاً مملوكاً. والقراآن وا�شح ب�شاأن حترمي هذه املمار�شة: {... يَا اأَ

)104(
تَِرثُواْ النِّ�َشاء َكْرًها...} )�شورة الن�شاء )4(، الآية )19((.

واأما الزواج املوؤّقت فهو �شكل من الزواج ممار�ض يف بع�ض البلدان الإ�شلمية، وميكن يف بع�ض الظروف املعّينة 

ال�ُشنَّة بوجود حظر �شارم  امل�شلمون  يعتقد  اأن يكون عر�شًة للّتار لغر�ض ال�شتغلل اجلن�شي. ويف حني 

 Prashina J. Gagoomal, "'A margin of appreciation’ for 'marriages of appreciation’: reconciling South Asian adult )100(

 arranged marriages with the matrimonial consent requirement in international human rights law", The Georgetown Law
.Journal, vol. 97, No. 2 (2009), pp. 589 ff

)UNFPA Factsheet  "Virtual slavery: the practice of 'compensation marriages’", )101،  �شفحة وقائع �شادرة عن �شندوق 

.www.unfpa.org/gender/docs/fact_sheets/marriage.doc, p. 1 :الأمم املتحدة للأن�شطة ال�شكانية، متاحة من املوقع ال�شبكي

 Amnesty International, Afghanistan: Women Still under Attack—A Systematic Failure to Protect, AI Index ASA )102(

www.amnesty.org/en/library/ :11/007/2005. متاح على املوقع ال�شبكي اخلا�ض مبنظمة العفو الدولية (London, May 2005), p. 1

.info/ASA11/007/2005

وفقاً للتفاقية التكميلية لإبطال الّرق وتارة الرقيق والأعراف واملمار�شات ال�شبيهة بالّرق )املادة 1، الفقرة )ج((، على الدول 
 )103(

الأطراف اأن تعمل على اإبطال:

)ج( اأّي من الأعراف اأو املمار�شات التي تتيح:

   '1'  الوعد بتزويج امراأة، اأو تزويجها فعًل، دون اأن متلك حق الرف�ض لقاء بدل مايل اأو عيني يُدَفع لأبويها اأو للو�شي عليها 

اأو لأ�رضتها اأو لأّي �شخ�ض اآخر اأو جمموعة اأ�شخا�ض اآخرين؛

منح الزوج اأو اأ�رضته اأو قبيلته حق التنازل عن زوجته ل�شخ�ض اآخر، لقاء ثمن اأو ِعَو�ض اآخر؛  '2'   

اإمكان جعل املراأة، لدى وفاة زوجها، اإرثاً ينتقل اإىل �شخ�ض اآخر.  '3'   

ال�شبكي اخلا�ض  املوقع  "Azizah al-Hibri "An Islamic perspective on domestic violence، متاح على   
الهبي(، )عزيزة 

 )104(

.www.karamah.org/docs/ DomViolfinal.pdf :)بجمعية املحاميات امل�شلمات من اأجل حقوق الإن�شان )كرامة
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تاريخياً، كان زواج املتعة نوعاً من النكاح بحكم الُعرف والعادة موجوداً لدى بع�ض القبائل العربية قبل الإ�شلم وكذلك يف فار�ض 
 )105(

قبل الفتح العربي يف القرن ال�شابع امليلدي. واأما يف �شكله العتيق لدى القبائل العربية، فقد كان نكاح املتعة �شلًة تُعقد موؤّقتاً بني امراأة 

ورجل، كثرياً ما يكون غريباً يلتم�ض اللجوء اإىل قبيلة املراأة للحتماء بهم. وقد اأُبيحت املتعة عام فتح مّكة، حيث دخل يف الإ�شلم عدد كبري 

من النا�ض، فخ�شي النبي حينذاك اأن يقرتفوا الزنا، الذي كان عادة فا�شية فيهم. ومع اأن نكاح املتعة اأُبيح يف بداية عهد الإ�شلم ومار�شه 

امل�شلمون اأثناء حياة النبي، فقد حّرم النبي هذه املمار�شة بعد ذلك، واإن كان ال�شيعة ل يعتقدون بهذا التحرمي. والفقهاء ال�ُشنَّة الذين عابوا 

الزواج املوؤّقت، ومنهم عبد اهلل بن عّبا�ض، يو�ّشحون: اأن النكاح اإىل اأَجل )املتعة( كان مباحاً يف اأول الإ�شلم. فكان الرجل يقدُم البلدةَ لي�ض له 

يف معَزمٍة، فيتزّوج املراأة بقدر ما يدري اأنه يقيم، فتحفظ له متاعه وت�شلح له �شاأنه؛ حتى نزلت هذه الآية {اإِلَّ َعلَى اأَْزَواِجِهْم اأْو َما َملََكـــْت 

 Manana مْيَانُُهْم} ]�شورة املوؤمنون )23(، من الآية )6([؛ وقال ابن عّبا�ض: فكل فرج ]نكاح[ �شواها حرام )رواه الرِتمذي(. انظر ب�شفة عامة
اأَ

.Hendessi, "Temporary marriage in Islam: part I", Feminist Review, vol. 38, Summer 1991

 Assessment on the ،)وكالة الوليات املتحدة للتنمية الدولية( United States Agency for International Development )106(

 Status of Trafficking in Persons in Egypt: Changing Perceptions and Proposing Appropriate Interventions (USAID, 2007).

.http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/ PNADK922.pdf متاح على املوقع ال�شبكي

داً من اأ�شكال الزواج  على هذه املمار�شة، فاإنها جائزة يف بيئة الإ�شلم ال�شيعي. ومن ثَم فهي م�شاألة اأكرث تعقُّ

مة �رضاحًة يف الإ�شلم. ومع اأن من ال�شعب التفريق، بالن�شبة اإىل الزواج املوؤّقت، بني ما اإذا  بالإكراه، املحرَّ

كان ممار�شة بحكم العادة والُعرف وما اإذا كان من�شو�شاً على جوازه يف املاأثور ال�رضعي الإ�شلمي، فاإنه ل 

م  جدال، يف كلتا احلالتني، يف اأن ا�شتغلل هذه املمار�شة، لأغرا�ض غري م�رضوعة، كال�شتغلل اجلن�شي، حمرَّ

يف الإ�شلم، ا�شتناداً اإىل التف�شريات القائمة على الن�شو�ض القطعية ب�شاأن حترمي اخلداع والق�رْض وغريهما من 

)105(
املمار�شات ال�شّيئة التي يدينها املاأثور ال�رضعي الإ�شلمي.

ى زواج ال�شفقة �شائعة يف بع�ض البلدان الإ�شلمية: اإْذ يعرث اأجنبي على زوجة عن  كذلك فاإن �شنوفاً مّما يُ�شمَّ

 وعلى غرار اإ�شاءة التعامل 
)106(

طريق "�شم�شار زواج"، في�شحبها معه عائداً اإىل وطنه، حيث يُحتَمل اأن ي�شتغلّها.

ى تارة التزويج الر�شائي امل�رضوعة وا�شتغللها يف الغرب، فاإن هذه املمار�شة ت�شّكل ا�شتغللً  فيما بات يُ�شمَّ

غري م�رضوع لُعرف م�رضوع يف الأ�شل.

واأما زواج الأطفال فهو ظاهرة اإ�شكالية يف بع�ض البلدان الإ�شلمية، وذلك لعدم وجود توافق يف الآراء فيما 

بني مذاهب الفقه الإ�شلمي بخ�شو�ض �شّن البلوغ )الُر�شد(؛ والقراآن ل يتطّرق اإىل زواج الأطفال ول يحّرمه 

ب�شفة حمّددة. ويف حني يعّرف القانون الدويل الُعريف، وكذلك بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض، الطفَل باأنه اأّي 

�شخ�ض دون الثامنة ع�رضة من العمر، فاإن الو�شع ال�رضعي ل�شّن الق�شور يف ال�رضع الإ�شلمي ينتهي باكتمال 

البلوغ )احُللُم(. اإ�شافًة اإىل ذلك، فاإن واحداً من الآراء يف الزواج مّما تقبل به جميع فروع ال�رضع الإ�شلمي هو 

جواز زواج الأطفال من الإناث والذكور من غري البالغني اأو ذوي ال�شطراب العقلي، بقيام الويل القيِّم عليهم 

بتزويجهم اإذا اأمكن اعتبار ذلك يلّبي م�شلحتهم على اأح�شن وجه.

ويف هذه احلالت، فاإن زواج الأطفال ل يجوز اإّل اإذا كان يحّقق م�شلحة الطفل على اأف�شل نحو، ول توز 

العلقات اجلن�شية مع القرين قبل بلوغ الأطفال الأهلية البدنية اللزمة؛ ويف حتديد ذلك اختلف فيما بني 

خمتلف املذاهب ال�رضعية يف الدين الإ�شلمي، غري اأن هنالك قرينة ل تُدَح�ض يف اأن الأطفال ل ميكن اأن 

يكونوا قد و�شلوا اإىل مرحلة البلوغ قبل �شّن معّينة )تختلف يف حتديدها املذاهب املختلفة(، ول بّد من اأن 

يكونوا قد و�شلوا اإليها بعد �شّن معّينة. وهذا يختلف عّما يقول به امل�شلمون ال�شيعة، الذين ل يحّددون حّداً 

اأدنى ثابتاً لل�شّن.
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 مبقت�شى القانون الدويل

وال�رضع الإ�شلمي

الإ�شلمية  وال�رضيعة  املاأثورة  النبوية  ال�ُشنَّة  فاإن  واأغرا�شه،  وو�شائله  بالأ�شخا�ض  الّتار  اأفعال  يخ�ّض  فيما 

تقّدمان مبادئ توجيهية اإجرائية مهّمة ت�شاند النهج الذي يتبعه القانون الدويل يف منع جرمية الّتار بالب�رض 

ومعاقبة اجلناة املتَّجرين وحماية �شحايا هذا الّتار، ح�شبما ين�ّض عليه بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض. وعلى 

�شبيل املثال، فاإن ال�رضيعة الإ�شلمية ترّكز على املنع والوقاية، ومن ثم فهي تُعنى مبا يُ�شار اإليه، يف القانون 

احل�شبان  ت�شع يف  الإ�شلمية  ال�رضيعة  فاإن  وكذلك  امل�شت�شَعف.  ال�شحية  الّتار، مبفهوم  ملكافحة  الدويل 

الحتياجات اخلا�شة بالأطفال، وباأفراد اجلماعات املحلية امل�شت�شَعفة، كاللجئني من ال�شكان. اأما من حيث 

بالأ�شخا�ض  تتيح الإمكانية لت�شنيف الّتار  الإ�شلمية تقّدم مبادئ توجيهية  ال�رضيعة  معاقبة اجُلناة، فاإن 

يف �شنف اجلرائم اخلطرية، وهذا ما يتوافق مع البوتوكول؛ واأما من حيث حماية �شحايا الّتار، فتن�ّض 

ال�رضيعة الإ�شلمية على جمموعة متنّوعة من حقوق ال�شحايا، مثل احلق يف احلرمة ال�شخ�شية )اخل�شو�شية( 

واحلق يف احل�شول على تعوي�ض عّما يقع عليهم من �رضر.

�ض هذه الق�شايا بتعّمق، من منظور مقارن ي�شمل الأحكام ذات ال�شلة يف البوتوكول  يف الق�شم التايل، مُتحَّ

ويف املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية املو�شى بها ب�شاأن حقوق الإن�شان والّتار بالب�رض، مّما يقّدم مبادئ 

توجيهية اإجرائية اإ�شافية يف الت�شّدي للتار بالأ�شخا�ض، ح�شبما هو من�شو�ض عليه يف القانون الدويل.

األف- حتديد وتعريف ال�شحية امل�شت�شعف

وفقاً للإعلن ب�شاأن املبادئ الأ�شا�شية لتوفري العدالة ل�شحايا اجلرمية واإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة )قرار اجلمعية 

العامة 34/40، املرفق، الفقرة 1(، يُق�شد مب�شطلح "ال�شحايا": "الأ�شخا�ض الذين اأُ�شيبوا ب�رضر، فردياً اأو 

جماعياً، مبا يف ذلك ال�رضر البدين اأو العقلي اأو املعاناة النف�شية اأو اخل�شارة القت�شادية، اأو احلرمان بدرجة 

كبرية من التمّتع بحقوقهم الأ�شا�شية، عن طريق اأفعال اأو حالت اإهمال ت�شّكل انتهاكاً للقوانني اجلنائية النافذة 

يف الدول الأع�شاء، مبا فيها القوانني التي حتّرم الإ�شاءة اجلنائية يف ا�شتعمال ال�شلطة."

اخلداع،  اأو  الحتيال  اأو  الختطاف  اأو  الق�رْض  اأو  القوة  ا�شتعمال  اأو  التهديد  بوا�شطة  عموماً  يقع  والّتار 

موافقة  لنيل  مزايا  اأو  مالية  مبالغ  تلّقي  اأو  باإعطاء  اأو  ا�شت�شعاف،  ا�شتغلل حالة  اأو  ال�شلطة،  ا�شتغلل  اأو 

�شخ�ض... لغر�ض ال�شتغلل )بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض، املادة 3، الفقرة الفرعية )اأ((.

وهنالك فئات معّينة من الأ�شخا�ض، من �شمنها الن�شاء والأطفال واللجئون واملهاجرون، والنازحون امل�رّضدون 

داخل بلدانهم، والأيتام والهاربون الأحداث وغريهم، هي اأكرث ُعر�شًة من غريها ملخاطر الّتار بالب�رض، من 

جّراء و�شعهم امل�شت�شعف. وذلك نا�شئ عن جملة من العوامل املتعّددة، ومنها على �شبيل املثال ل احل�رض الفقر 

والبطالة وانعدام احلراك الجتماعي وانعدام التكافوؤ يف الفر�ض.
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اإن القراآن ي�شع �شوابط تنظيمية وو�شائل عملية معّينة من اأجل مّد يد العون وامل�شاندة للن�شاء والأطفال، 

 اأكرث من غريها، ويبنّي بالن�ّض اأنَّ على املوؤمنني 
)107(

وبخا�شة اليتامى، مّمن يعتبون من الفئات امل�شت�شعفة

 
)108(

اأن يُح�ِشنوا اإىل الأبوين وذوي القربى واليتامى واملحتاجني واجلريان والغرباء واأبناء ال�شبيل واململوكني.

والإ�شلم مينح الن�شاء والأطفال حمايًة خا�شًة، لأن املوؤمنني مطالبون بتقدمي امل�شاعدة اإىل املحتاجني والذين 

هم يف �شائقة من العي�ض؛ ويجادل بع�ُض الفقهاء باأن التق�شري يف القيام بذلك مع�شية، لأن هذا احلكم اإنا 

اأداء واجب تقع عليه �رضعاً  اأهمل  اأن َمن  ينبثق من مبداأ يحظى بالقبول العام يف ال�رضع الإ�شلمي، موؤّداه 

عواقب ِتبعة هذا الإهمال. واإن هذه احلماية مُتنَح لكل الب�رض، كما يبنّي القراآن بالن�ّض، يف �شورة املائدة )5(، 

َا َقتََل النَّا�َض َجِميًعا َوَمْن اأَْحَياَها  يف الآية )32(: {... اأَنَُّه َمن َقتََل نَْف�ًشا ِبَغرْيِ نَْف�ٍض اأَْو َف�َشاٍد يِف الأَْر�ِض َفَكاأَنَّ

َا اأَْحَيا النَّا�َض َجِميًعا...}. َفَكاأَنَّ

باء- العنف تاه الن�شاء ومعاجلته يف ال�رضيعة الإ�شلمية

 
)109(

من اجلائز ت�شنيف الّتار بالأ�شخا�ض باعتباره �شكًل من اأ�شكال العنف، وبخا�شة العنف تاه الن�شاء،

ى �شناعة اجلن�ض، ويف اخلدمة  اللواتي تُ�شاء معاملتهن ج�شدياً ونف�شياً، وخ�شو�شاً لدى ا�شتغللهن فيما يُ�شمَّ

البُنى  ذلك من جّراء  يكون  ما  وكثرياً  بالأ�شخا�ض،  الّتار  اأكرث �شحايا  الن�شاء  تعّد  اأعّم،  وب�شفة  املنـزلية. 

الجتماعية "الأبوية" الت�شلّطية وما ينتج عنها من افتقاد الفر�ض. وهذه من العتبارات الهامة عند النظر يف 

م�شاألة حظر الّتار من منظور اإ�شلمي—اأي اأن النهج املّتبع يف املاأثور ال�رضعي الإ�شلمي ب�شاأن العنف تاه 

الن�شاء ميكن النظر اإليه يف �شياق الإطار الإ�شلمي ال�شامل ملكافحة الّتار بالب�رض. ومن ثم تُبحث اأولً م�شاألة 

 
)110(

امل�شاواة بني املراأة والرجل يف املاأثور ال�رضعي الإ�شلمي. ذلك اأن فهم اأين يقف الإ�شلم من هذه الق�شايا

تلك  اإىل حت�شني  ال�شعي  وبخا�شة من خلل  الّتار،  الأهمية يف مكافحة هذا  عامل حا�شم  وا�شحاً  فهماً 

الأو�شاع التي قد ت�شهم يف تكوين الِبنية التحتية التي يقوم عليها الّتار، وذلك ح�شبما ين�ّض عليه بروتوكول 

الّتار بالأ�شخا�ض.

نوعي  بني  العلقات  على  ينطبق  وهذا  اهلل،  اأمام  مت�شاوين  الب�رض  كل  يعتب  الإ�شلم  اإن  �شابقاً،  ُذكر  مثلما 

يَُّها 
اجلن�ض. وفيما يخ�ّض امل�شاواة بني الرجال والن�شاء، يبنّي القراآن يف �شورة الن�شاء )4(، يف الآية )1(: {يَا اأَ

 
َ ّ
ن نَّْف�ٍض َواِحَدٍة َوَخلََق ِمنَْها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمنُْهَما ِرَجالً َكِثرًيا َوِن�َشاء َواتَُّقواْ اهلل النَّا�ُض اتَُّقواْ َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكم مِّ

 َكاَن َعلَيُْكْم َرِقيًبا}. واإ�شافًة اإىل ذلك، يبنّي القراآن يف �شورة الن�شاء اأي�شاً، 
َ ّ
الَِّذي تَ�َشاءلُوَن ِبِه َوالأَْرَحاَم اإِنَّ اهلل

يٌب  ا اْكتَ�َشبُواْ َوِللنِّ�َشاء نَ�شِ َّ يٌب ممِّ َجاِل نَ�شِ ُ ِبِه بَْع�َشُكْم َعلَى بَْع�ضٍ لِّلرِّ
ّ

َل اهلل يف الآية )32(: {َولَ تَتََمنَّْواْ َما َف�شَّ

اإن هاتني الآيتني تبّينان مبداأ امل�شاواة  ٍء َعِليًما}. 
ْ
ِبُكلِّ �َشي َكاَن   

َ ّ
اإِنَّ اهلل  ِمن َف�ْشِلِه 

َ ّ
اهلل َوا�ْشاأَلُواْ  اْكتَ�َشْبَ  ا  َّ ممِّ

وما قد ن�شري اإليه اليوم مبفهوم التكافوؤ يف الفر�ض فيما بني اجلن�شني؛ وكذلك يبنّي القراآن هذا التكافوؤ اأو 

امل�شاواة يف الفر�ض، يف �شورة الأحزاب، الآية )35(: {اإِنَّ امْلُ�ْشِلِمنَي َوامْلُ�ْشِلَماِت َوامْلُوؤِْمِننَي َوامْلُوؤِْمنَاِت َوالَْقاِنِتنَي 

يِِّب َولَ تَاأُْكلُواْ اأَْمَوالَُهْم اإِىَل  ِبيَث ِبالطَّ لُواْ اخْلَ على �شبيل املثال، القراآن، �شورة الن�شاء )4(، الآية )2(: {َواآتُواْ الَْيتَاَمى اأَْمَوالَُهْم َولَ تَتََبدَّ
 )107(

ْوُفواْ  هُ َواأَ  اأَْح�َشُن َحتَّى يَبْلَُغ اأَ�ُشدَّ
َ
اأَْمَواِلُكْم اإِنَُّه َكاَن ُحوًبا َكِبرًيا}؛ والقراآن، �شورة الإ�رضاء )17(، الآية )34(: {َولَ تَْقَربُواْ َماَل الَْيِتيِم اإِلَّ ِبالَِّتي ِهي

ولً}. ِبالَْعْهِد اإِنَّ الَْعْهَد َكاَن َم�ْشوؤُ

القراآن، �شورة الن�شاء )4(، يف الآية )36(.
 )108(

اإعلن الق�شاء على التمييز �شد املراأة لعام 1993 يبنّي �رضاحًة اأن العنف تاه املراأة ي�شمل الّتار باملراأة. ويُتََّبع نهج م�شابه اإىل 
 )109(

حٍد ما يف اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة لعام 1979، التي حظرت "ا�شتغلل بغاء املراأة". وحظرت اأي�شاً "جميع اأ�شكال 

الّتار باملراأة". ومع اأنه لي�ض وا�شحاً متاماً ما اإذا ق�شدت التفاقية اأن يُفَهم "الّتار" على نحو �شامل باأنه يت�شّمن جميع اأنواع ممار�شات 

ال�شرتقاق، فاإن اأي تف�شري �شارم لل�شيغ اللغوية امل�شتخَدمة يدعم هذا ال�شتنتاج.

 Andra Nahal Behrouz, "Women’s rebellion: towards a new understanding of domestic violence in Islamic law", )110(

.UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law, vol. 5, No. 1 (2005-2006), pp. 153 ff
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َقاِت  ِقنَي َوامْلُتَ�َشدِّ ا�ِشَعاِت َوامْلُتَ�َشدِّ ا�ِشِعنَي َواخْلَ اِبَراِت َواخْلَ اِبِريَن َوال�شَّ اِدَقاِت َوال�شَّ اِدِقنَي َوال�شَّ َوالَْقاِنتَاِت َوال�شَّ

ْغِفَرًة  ُ لَُهم مَّ
َّ

اِكَراِت اأََعدَّ اهلل  َكِثرًيا َوالذَّ
َ َّ
اِكِريَن اهلل اِفَظاِت َوالذَّ اِفِظنَي ُفُروَجُهْم َواحْلَ اِئَماِت َواحْلَ اِئِمنَي َوال�شَّ َوال�شَّ

َواأَْجًرا َعِظيًما}. واأخرياً ولي�ض اآخراً، يبنّي القراآن )يف �شورة اآل عمران )3(، يف الآية )195((: {... اأَينِّ لَ 

.{... ن بَْع�ضٍ ن َذَكٍر اأَْو اأُنثَى بَْع�ُشُكم مِّ نُكم مِّ يُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ اأُ�شِ

�شورته  الإ�شلمي—يف  واملجتمع  الإ�شلمي  ال�رضع  ا�شتتباعاً  وكذلك  الإ�شلم،  اأن  ال�شياق  املهم يف هذا  من 

، واإىل حترمي ا�شطهاد الغري )الظلم(. 
ّ
احلّقة، اإنا ينبغي اأن ي�شتند اإىل مبادئ ل تنطوي على تراتٍُب تفا�ُشلي

وهذه املعتقدات تنبثق مبا�رضًة من املفهوم املحوري يف الإميان التوحيدي باهلل الواحد الذي تبُّ م�شيئتُه 

اأما الإن�شان الذي يعتِب نف�شه  الكائنات.  الكائن الأعلى الوحيد فوق جميع  العامَلني، ومن ثم فهو  كل  اإرادةَ 

من اأي اإن�شان اآخر، فيُعتب �شخ�شاً يدخل فيما يعتبه الإ�شلم باب "املنطق ال�شيطاين"، اأي حالة  "اأف�شل" 
 التي يدينها الإ�شلم. ومن هنا فاإن الإ�شلم يدعو اإىل امل�شاواة التامة بني الب�رض كلّهم. 

)111(
ال�شتكبار والغرور

ن َذَكٍر َواأُنثَـــى َوَجَعــلْنَاُكْم  يَُّها النَّا�ُض اإِنَّا َخلَْقنَــــاُكم مِّ
فيبنّي القراآن، يف �شورة احُلجرات )49(، الآية )13(: {يَا اأَ

 َعِلــيٌم َخِبريٌ}. وكذلـــك يبنّي القــــراآن يف �شــورة 
َ َّ
ِ اأَتَْقاُكْم اإِنَّ اهلل

َّ
�ُشـــُعوًبا َوَقَبــــاِئَل ِلتََعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهلل

العـــ�رض )103(، الآيات )من )1( اإىل )3((: {َوالَْع�رْضِ )1( اإِنَّ الإن�َشاَن لَِفي ُخ�رْضٍ )2( اإِلَّ الَِّذيَن اآَمنُوا َوَعِملُوا 

ْبِ )3(}. قِّ َوتََوا�َشْوا ِبال�شَّ اِت َوتََوا�َشْوا ِباحْلَ احِلَ ال�شَّ

واأما القواعد ال�رضعية الإ�شلمية ب�شاأن العنف املنـزيل فقد تُفَهم اأي�شاً على اأنها ت�شهم يف نزوٍع نحو العنف 

الذي ميار�شه الزوج على زوجته. وي�شتند حق  تاه املراأة، وبخا�شة فيما يتعلق مبفهوم "احلق يف التاأديب" 

َل  اُموَن َعلَى النِّ�َشاء مِبَا َف�شَّ َجاُل َقوَّ التاأديب اإىل القراآن وما ورد يف �شورة الن�شاء )4(، يف الآية )34(: {الرِّ

ِتي  ُ َواللَّ
ّ

اُت َقاِنتَاٌت َحاِفَظاٌت لِّلَْغيِْب مِبَا َحِفَظ اهلل احِلَ ُ بَْع�َشُهْم َعلَى بَْع�ضٍ َومِبَا اأَنَفُقواْ ِمْن اأَْمَواِلِهْم َفال�شَّ
ّ

اهلل

 
َ ّ
بُوُهنَّ َفاإِْن اأََطْعنَُكْم َفَل تَبُْغواْ َعلَيِْهنَّ �َشِبيًل اإِنَّ اهلل تََخاُفوَن نُ�ُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يِف امْلَ�َشاِجِع َوا�رْضِ

َكاَن َعِليًّا َكِبرًيا}. غري اأن تف�شري هذه الآية يف قراءٍة تعني اأن للزوج حقاً يف �رضب زوجته اأو يف تاأديبها بدنياً، 

هو تف�شري فنَّده علماء باحثون حاججوا باأنه تف�شري يتعار�ض وروح القراآن، الذي ل بّد من قراءته من خلل 

احلر�ض على اّت�شاقه وان�شجامه الداخلي بكلّيته؛ وجادل اأولئك العلماء باأن هذا النحو من التف�شري اإنا ينبثق 

 وعلوة 
)112(

من وجهات نظر تّت�شم بنـزعة �شلطوّية اأبوّية ب�شاأن العلقات بني اجلن�شني ول يّت�شق مع القراآن.

على ذلك، فاإن اأّي اأذى بدين تُ�شاب به الزوجة من جّراء ت�رّضف الزوج بعنف معها يعتبه القراآن �شبباً يوؤّدي 

اإىل الطلق، ورمّبا ميكن اأن يكون �شبباً جلب ال�رضر )وهو حق مهم وبخا�شة حينما تتعلق امل�شاألة باحلق يف 

احل�شول على التعوي�ض الذي مُينَح ل�شحايا الّتار مبقت�شى بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض؛ وهي ق�شية 

)111( "Al-Hibri, "An Islamic perspective )انظر احلا�شية 104(.

حتاجج عزيزة الهبي باأن وجهة النظر التي تنايف النـزعة ال�شلطوية الأبوية يف قراءة هذه الآية التي تُعتب حمّل جدل، اإنا ترُكن 
 )112(

اإىل قراءة للقراآن من حيث هو ن�ض مّت�شق �شمنيا؛ ومبا اأن كثرياً من اآياته توؤّكد الن�شجام واملوّدة بني اجلن�شني، وخ�شو�شاً بني الزوج وزوجته، 

فاإن تف�شري الآية مو�شوع اجلدال على اأنها ت�شّجع الزوج على �رضب زوجته اأو اأنها تخلع عليه هذا احلق، هو تف�شري ل يّت�شق مع الآيات الأخرى. 

واأما القول باأن القراآن ي�شّجع على الطمئنان والرحمة يف العلقة الزوجية فتوؤّيده تلك الآيات القراآنية، والأحاديث املاأثورة عن النبي، التي 

تدّل على اأنه مل يرفع يده قّط على امراأة ول على اأحد من اأهل بيته، خلفاً لكثريين من معا�رضيه. وعلى غرار ما جرى يف احلالة املتعلقة 

بالتحرمي التدريجي للخمر والّربا، وكذلك كما راأينا بالن�شبة اإىل الّرق اأو العبودية، ولأن ظاهرة رفع الرجال اأيديهم على ن�شائهم كانت �شائعة 

يف فرتة ما قبل الإ�شلم، فقد �شعى الإ�شلم، يف هذه احلالة اأي�شاً، اإىل و�شع قيود حتّد من هذا ال�شلوك، ملا يوؤّدي يف النهاية اإىل اإبطاله متاماً. 

ويف اإطار هذا التف�شري، فاإن الآية القراآنية حمل اجلدل تهيب بالزوج اأن يعمد اأ�شا�شاً اإىل التما�ض كل البدائل امل�شامِلة يف الت�رّضف، فل يلجاأ اإىل 

ما يف�رّضه بع�شهم باأنه "�رضب" اإّل كملذ اأخري؛ كذلك فاإن الإيعاز "... فا�رضبوهّن..." �رضباً غري ُمبِّح—خفيفاً—اإنا يخ�شع لقيود �شارمة، 

وي�شري يف الواقع اإىل ت�رّضف رمزّي غري عنيف. وهذا التف�شري اأكرث اّت�شاقاً مع نظام القيم اخُللقية اجلوهرية يف القراآن التي تهدي اإىل الن�شجام 

والطماأنينة بني اجلن�شني ويف كنف الأ�رضة، ومع ا�شتنكار هذا النظام اخُللقي للق�شوة يف معاملة الن�شاء يف املجتمع اأثناء عهد حياة النبي، وتدعم 

ذلك اآيات مثل: "وعا�رضوهّن باملعروف..." )القراآن، �شورة الن�شاء )4(، من الآية )19((؛ واأحاديث نبوية مثل: "... األ وا�شتَو�شوا بالن�شاء خرياً، 

فاإنا ُهّن َعوان عندكم ]اأي عانيات، اأ�شريات[، اأخذمتوهّن باأمانة اهلل وا�شتحللتم فروجهّن بكلمة اهلل. فاّتقوا اهلل يف الن�شاء..." و"اأيها النا�ض، 

اإن لن�شائكم عليكم حقاً، ولكم عليهّن حق..." و"الن�شاء �شقائق الرجال"، )املرجع املذكور �شابقاً(.
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تُبحث فيما يلي اأدناه(. وكذلك فاإن الإ�شاءة اللفظية وال�شتيمة يعتبها كثري من الفقهاء امل�شلمني يف عداد 

الأ�شباب التي توؤّدي اإىل الطلق. وعلوة على ذلك اأي�شاً، فاإنه ملّا كان القراآن قد اأُنزل نوماً بالتدّرج، فكان 

يقّدم �شيئاً ف�شيئاً مزيداً من اأحكام التحرمي ب�شاأن العنف تاه املراأة عموماً. وعلى �شبيل املثال، يبنّي النبي 

يف واحد من الأحاديث اأْن "ل ت�رضبوا اإماَء اهلل". كذلك يبنّي النبي للنا�ض اأن هوؤلء الذين ي�رضبون اأزواجهّن 

لي�شوا بخيارهم من امل�شلمني، واأن "خرَيكم خريكم لأهله". ولهذا فاإن اآية "حق التاأديب" ]القوامة[ حينما تُوؤخذ 

.
ّ
مع هذه الآيات والأحاديث يجب تف�شريها وفقاً لذلك مبعناها الرمزي، ل احلرفـي

اإن املناق�شة الدرا�شية ال�شابقة تقّدم الكثري جداً من احلجج ب�شاأن الأ�شا�ض الذي ميكن للمرء اأن ي�شتند اإليه 

بثقة يف ال�شتدلل على وجود حظر اإ�شلمي على العنف تاه املراأة، �شواء اأكان هذا العنف �شمن نطاق العائلة 

اأم كان خارجه، مّما يدعم على نحو اإ�شايف نظرية الإطار الإ�شلمي ملكافحة الّتار بالأ�شخا�ض.

جيم- ال�شحايا الأطفال: العناية بالحتياجات اخلا�شة بالأطفال والأيتام

�شني ب�شفة خا�شة ب�شبب ا�شت�شعافهم ملخاطر الّتار بالب�رض، يجب اأن  اإ�شافًة اإىل ق�شية كون الأطفال معرَّ

تُو�شع يف احل�شبان اأي�شاً م�شاألُة حالت ال�شت�شعاف والحتياجات اخلا�شة بالأطفال حاملا ي�شبحون يف منجاٍة 

من حالة الّتار التي وقعوا فيها. ذلك اأن من اللزم توفري نوع خا�ض من احلماية وامل�شاعدة من اأجل �شمان 

م�شلحة الطفل املعني على اأف�شل نحو. ويف كلتا احلالتني، ين�ّض الرتاث ال�رضعي الإ�شلمي على توفري بيئة 

من الأمان واحلماية للأطفال. وهذا مهم ب�شفة خا�شة لأن الأطفال من �شحايا الّتار كثرياً ما ياأتون من 

بيئات اأُ�رَضّية موؤذية ج�شدياً ونف�شياً. ومن ثم فاإن النهج الإ�شلمي يف رعاية الأطفال مهم لأنه يرّكز على منع 

حدوث الظروف التي قد تب طفًل على الهروب من البيت والتما�ض معي�شة اأخرى، مّما يجعل الطفل قابًل 

للتعّر�ض ملخاطر الّتار بالأ�شخا�ض.

اإن الإ�شلم يوّفر للأطفال بيئًة حتميهم. ويرى علماء الدين اأن الرتاث ال�رضعي الإ�شلمي ينظر اإىل الوالدّية 

)الأُبّوة والأُمومة( على اأنها حالة تتطلّع اإليها الأنظار وتتوق اإليها النفو�ض. ووفقاً للقراآن، فاإن الذّرية نعمة من 

 القدير يهبها لعباده املخل�شني، ومن ثم فاإن ال�رضع الإ�شلمي ي�شعى اإىل تاأمني اإطار �شالح للأطفال 
ّ
اهلل العلي

 وبح�شب 
)113(

ومناخ نف�شي واجتماعي، يت�شّنى للأطفال فيهما اأن يتعلّموا عن العامَل واأن يفهموا �شننه ومعايريه.

ما ورد يف تقرير �شدر عن منظمة الأمم املتحدة للطفولة )اليوني�شيف( وجامعة الأزهر يف القاهرة اأن "مفهوم 

حماية الطفل ل يتحّقق اإّل من خلل الت�شّدي لأ�شكال الإ�شاءة والعنف وال�شتغلل التي حترم الطفل—اأو 

الكافية واحل�شول على  الوالدّية  الرعاية  الأ�شا�شية يف احل�شول على  اأّي من حقوقه  تهّدد بحرمانه—من 

)114(
التعليم واخلدمات ال�شحية وال�شتمتاع باللّعب والرتفيه والتعبري بحّرية عّما يجول يف نف�شه".

م الإ�شلم، يف م�شتهّل الدعوة، اإىل القبائل التي ل عهد لها بالإ�شلم، اأخذ النبي عهداً على الرجال  عندما ُقدِّ

ما  ُمبيِّناً  مطلقاً،  م حترمياً  ُجرم عظيم حمرَّ واأّن هذا  اأولدهم،  يقتلوا  ل  اأْن  على  يبايعوه  اأن  على  والن�شاء 

...} )القراآن، �شورة املمتََحنة )60(، يف الآية  ْقَن َولَ يَْزِننَي َولَ يَْقتُلَْن اأَْولََدُهنَّ اأُنزل يف القراآن: {... َولَ يَ�رْضِ

)12((. ويوؤّكد الإ�شلم )يف القراآن و�شنَّة النبي وال�رضيعة( على احلقوق التالية لكل الأطفال: احلق يف ال�شحة 

 واحلق يف الأُ�رضة والن�شب وال�شم وامللكية واملرياث؛ واحلق يف الرعاية ال�شحية والتغذية ال�شليمة؛ 
)115(

واحلياة؛

واحلق يف التعلّم واكت�شاب املهارات؛ واحلق يف احلياة يف اأمان و�شلم متمّتعني بالكرامة الإن�شانية واحلماية 

بع�ض  الإ�شلم  النحو، فر�ض  الن�شب على هذا  فبعد حفظ  ذلك،   وعلوة على 
)116(

الأبَوين. م�شوؤولية  حتت 

الأطفال يف الإ�شلم: رعايتهم ونّوهم وحمايتهم، ال�شفحة 3 ]بت�رّضف عن الن�ض الإنكليزي[.
 )113(

املرجع نف�شه، ال�شفحة 49 ]يف الن�ض العربي[.
 )114(

الدليل على هذا من حديث النبي "ل �رضر ول �رضار". الأطفال يف الإ�شلم: رعايتهم ونّوهم وحمايتهم، ال�شفحة 3.
 )115(

املرجع نف�شه.
 )116(



37 الف�شل ال�شاد�ض- حماية �شحايا الّتار بالأ�شخا�ض مبقت�شى القانون الدويل وال�رضع الإ�شلمي

احلقوق املتبادلة املعّينة، التي تنثبق طبيعياً من العلقة بني الوالدين والطفل، على الأطفال والوالدين، وحّرم 

بع�ض الأمور املعّينة عليهم حر�شاً على حماية هذه احلقوق. وهذا الفر�ض يُطبَّق مبا�رضًة على احلوامل من 

الن�شاء، ولكنه يوؤّدي اأي�شاً اإىل �شمان حماية "الطفل امل�شت�شعف". وعلى �شبيل املثال، للطفل احلق يف الإعالة 

والتعليم والرعاية ال�شليمة. ول يجوز للوالدين اأن يهمل احتياجات الطفل ول اأن يفّرطا فيها. وقد قال النبي: 

"كلّكم راع وكلّكم م�شوؤول عن رعيته" )رواه البخاري وم�شلم(. وقال: "اإن اهلل �شائل كل راع عّما ا�شرتعاه اأََحفظ، 
اأم �َشيَّع، حتى ي�شاأل الرجل عن اأهل بيته" )رواه اأحمد والن�شائي واأبو داود(.

وكذلك فاإن الأب مكلّف مبعاملة كل اأبنائه بعدل وم�شاواة. وحمظور عليه منح بع�ض اأولده بهبات واأُعطيات 

الر�شا  عدم  بينهم  يُثري  ل  لكي  وذلك  �رضعاً،  وجيه  �شبب  اأو  �رضوري  داع  بل  الآخرين،  دون  بها  هم  يخ�شّ

والبغ�شاء. وهذه الأوامر والنواهي تُطبَّق على الأم اأي�شاً. وقد بنّي النبي اأْن "... اعدلوا بني اأولدكم"، فكّررها 

ثلثاً. وقال اأي�شاً ]مِلَن اأتى اإليه[: "فل ت�شهدين اإذن فاإين ل اأ�شهد على جور". وقيل اإنه قال: "اإّن لهم عليك 

من احلق اأن تعدل بينهم كما اأّن لك عليهم من احلق اأْن يّبوك" )رواه اأبو داود(. ويف احلديث اأّنه قال: "فاّتقوا 

اهلل واأعدلوا بني اأولدكم" )رواه البخاري وم�شلم(. وورد يف كتاب املُغني ما موؤّداه اأن املعاملة اخلا�شة لأحد 

غ كاأْن تقوم حاجة خا�شة بذلك الولد كمر�ض يعجزه اأو عاهة اأو كّف الب�رض، وما �شابه  الأولد ل توز اإّل مب�شوِّ

ذلك. واإن علقة النبي بالأطفال من اجلن�شني كانت فريدًة يف زمنه؛ وتوكيده على حق كل طفل يف احلياة، 

وكذلك على رعاية الأيتام، كان ي�شتند اإىل ا�شتحبابه اأن تكون اأّمته م�شهوداً لها برعاية الأطفال والراأفة بهم. 

)117(
ر كبرينا. وكان يكّرر هذا الهتمام ال�شديد بقوله باأنه: لي�ض مّنا َمن مل يرحم �شغرَينا ويُوقِّ

واأما الأطفال من الأيتام والهاربني من ذويهم فهم معّر�شون ب�شفة خا�شة ب�شبب ا�شت�شعافهم للّتار بالب�رض. 

فقد ي�شعى اإىل التقاط اأولئك الأطفال من ال�شوارع اأفراد تافهون اأخلقياً لكي يجبوهم على اخل�شوع ل�شّتى 

ال�رضقة والت�شّول على قارعة  ال�شاق واملُْزري، فيما ي�شمل يف كثري من الأحيان  العمل  اأ�شكال ال�شتغلل يف 

الطريق. والأيتام لهم حق يف احل�شول على حماية خا�شة يوجبها لهم الإ�شلم، ويوّفر لهم و�شائل وتدابري 

)118(
�شة حلماية اأموالهم و�شون كرامتهم. ممّيزة خم�شّ

 
)119(

م". ويَُخ�ّض الأيتام بالنتباه ح�شبما جاء يف حديث النبي "اأحبُّ البيوت اإىل اهلل تعاىل بيت فيه يتيم يُكرَّ

لل�رضيعة الإ�شلمية، عن الإح�شان اإىل الأيتام والعطف عليهم ورعايتهم. وتعرِّف  وامل�شلمون م�شوؤولون، وفقاً 

ال�رضيعُة الإ�شلميُة اليتيَم باأنه الطفل الذي تُرك مفرداً بل حماية من اأبيه ب�شبب وفاة الأب. وذلك لأن الرجال 

كانوا تقليدياً عب تاريخ الب�رضية هم الذين يعيلون اأُ�رَضهم، ل بالإنفاق املايل عليها فح�شُب، بل بتوفري احلماية 

املادية ل�شونها اأي�شاً. واإىل جانب التكليف الوا�شح يف القراآن للم�شلمني بتقدمي العون للأيتام ورعايتهم، فاإن 

امل�شلمني ي�شعرون بتعاطف وجداين طبيعي تاه الأيتام، ب�شبب حياة النبي الذي كان هو نف�شه يتيماً. وهذا 

الُْقْربَى  َوِذي  اإِْح�َشاناً  الآية )83(: {َوِبالَْواِلَديِْن  )2(، يف  البقرة  �شورة  القراآن، يف  بو�شوح يف  التكليف مبنيَّ 

يكون خامت  اأن  اهلل  ق�شى  وقد  َكاةَ..}.  الزَّ َواآتُواْ  َلةَ  ال�شَّ َواأَِقيُمواْ  ُح�ْشناً  ِللنَّا�ِض  َوُقولُواْ  َوامْلَ�َشاِكنِي  َوالَْيتَاَمى 

َا  َغر. ويقّرر القراآن يف خل�شة القول {اإنَّ الَِّذيَن يَاأُْكلُوَن اأَْمَواَل الَْيتَاَمى ُظلًْما اإِنَّ اأنبيائه، حممد، يتيماً منذ ال�شِّ

 ويف هذا موِجبات اإ�شافية فيما يخ�ّض وجوب معاملة اليتامى 
)120(

يَاأُْكلُوَن يِف بُُطوِنِهْم نَاًرا َو�َشيَ�ْشلَْوَن �َشِعرًيا}.

 Shabnam Ishaque, "Islamic principles on adoption: examining the impact of illegitimacy and inheritance  )117(

 related concerns in the context of a child’s right to an identity", International Journal of Law, Policy and the Family, vol.

.22, No. 3 (2008), pp. 393 ff

عبد احلميد الأن�شاري، عميد كلّية ال�رضيعة والقانون بجامعة قطر، من نبذة عن كلمته التي األقاها يف منتدى اللجنة الوطنية 
 )118(

حلقوق الإن�شان، حقوق الأيتام يف ال�رضيعة الإ�شلمية واملواثيق الدولية والت�رضيعات الوطنية، الدوحة، 26 اأيار/مايو 2008.

 Saeid Rahaei "The rights of refugee women and children in Islam", Forced Migration Review,  
)�شعيد رحائي(،

 )119(

Supplement, January 2009. متاح على املوقع ال�شبكي: http://www.fmreview.org/FMRpdfs/Human-Rights/2.pdf، �ض 3.

القراآن، �شورة الن�شاء )4(، الآية )10(.
 )120(
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امل�شت�شعفني باإن�شاف وعدل، ا�شتناداً اإىل اأفعال النبي واأقواله. ذلك لأن القراآن يُلِزم اأولياء اليتامى بحمايتهم؛ 

)121(
"والإخلل بهذا الواجب اإّنا عقابه جهنَّم وبئ�ض امل�شري، وذلك مبقت�شى الأحكام القراآنّية".

ي�شاعد على النظر بعني العتبار اإىل حالت  ولذلك فاإن املاأثور من التعاليم الإ�شلمية يقّدم اإطاراً را�شخاً 

ال�شت�شعاف اخلا�شة التي تعل الأطفال عر�شًة للمخاطر، وبخا�شة اليتامى منهم؛ وهو اإطار ميكن تو�شيع 

 الذين اإْن مل ينطبق عليهم ا�شطلحياً تعريف الأيتام 
)122(

نطاقه لي�شمل فئات معا�رضة مثل "اأطفال ال�شوارع"،

فهم اأطفال كثرياً ما يقعون يف حالت يكونون فيها فاقدين حلماية عائلتهم، ولذلك ي�شبحون م�شت�شعفني 

ومعّر�شني للمخاطر كالأيتام متاماً.

دال- اللجئون والنازحون امل�رّضدون داخل بلدانهم واملهاجرون

فيما يخ�ّض العمال املهاجرين، تبنّي اآيات قراآنية )�شورة الن�شاء )4(، الآيات من 97 اإىل 99( اأن الهجرة ميكن 

اأن تكون �رضورة لأّي �شخ�ض يف اأوقات ال�شدائد، اأو حينما تكون حياة املرء ودينه ُعر�شًة للأخطار. وتذهب 

اإىل خيار الهجرة يف مثل تلك الظروف )اإن كانوا  اإىل حّد تقت�شي عنده من املوؤمنني اللجوء  بع�ض الآيات 

 )123(
ي�شتطيعون القيام بذلك(.

ومع اأن الإ�شلم ل يقّدم نظاماً قانونياً )�رضعياً( �شامًل من اأجل حماية اللجئني والنازحني امل�رّضدين داخلياً، 

فاإن القراآن يت�شّمن اآيات يُ�شار فيها اإىل و�شعهم. ويف حني اأن القراآن يتطّرق اإىل احلق يف التما�ض اللجوء، فل 

 غري اأن الفكرة التي 
)124(

يوجد يف ال�رضيعة اإلزام �رضيح يوجب على اأّي دولة اإ�شلمية اأن متنح احلق يف اللجوء.

 هو النبي نف�شه، الذي هاجر من مّكة اإىل املدينة 
ّ
تعّب عن اللجوء اإىل مكان اآخر اإنا ت�ّشدت يف مثال حي

مع اأ�شحابه يف العام 622 للميلد بغية النجاة من ال�شطهاد، حيث لقي الرعاية والأمان لدى اأهل املدينة 

 وقد عمد علماء الدين الإ�شلمي اإىل الأخذ بالراأي القائل باأن 
)125(

الذين ا�شتقبلوه وا�شت�شافوه لجئاً اإليهم.

"القراآن الكــرمي ياأمر املوؤمنني باأن يحافظوا على التفــاقات واملعــاهدات التــي تَُبم ب�شاأن حقوق اللجئني 
)�شورة املائدة )5(، الآية )1((، ]و[ يقّدم جمموعًة من التعاليم ب�شاأن التعامل مع اللجئني واملهاجرين، فيُثني 

على الذين يبادرون اإىل مّد يد امل�شاعدة اإىل النا�ض يف حالت الُع�رْضة والِعَوز، وياأمر املــوؤمنني بحمـاية اللجــئني 

 وكذلك فاإن القراآن "يعرتف بحقوق اللجئني 
)126(

)القـــراآن، �شــورة التوبة )9(، الآية )100( والآية )117((".

والنازحني امل�رّضدين داخل اأوطانهم، ويوجب لهم حقوقاً معّينة ومعاملًة اإن�شانية )القراآن، �شورة الأنفال )8(، 

 وعلوة على ذلك، فاإن مبداأ العدل الذي 
)127(

الآيات من )72( اإىل 75(؛ و�شورة النحل )16(، الآية )41((".

هو الأ�شا�ض الذي ت�شتند اإليه جميع ال�شوابط التنظيمية الإ�شلمية )�شورة ال�شورى )42(، الآية )15(، و�شورة 

"تقدمي م�شاندة اإ�شافية خا�شة ملَْن هم ُعر�شة لأ�شّد املخاطر من  النحل )16(، الآية )90((، يقت�شي وجوباً 

)128(
جّراء الهجرة والتما�ض اللجوء".

وقد حاَجج بع�ُشهم باأن غري امل�شلمني قد يكونون يف حالة ا�شت�شعاف تعلهم ُعر�شًة ملخاطر الّتار بالأ�شخا�ض 

يف بلدان امل�شلمني، لأن اأولئك كثرياً ما ل يتمّتعون باحلقوق وتدابري احلماية نف�شها اأ�شوًة بامل�شلمني. غري اأن 

ال�رضيعة الإ�شلمية ت�شتخدم الآلية ال�رضعية اخلا�شة مبفهوم الأمان باعتبارها و�شيلة "للماأَمن الذي يقّدمه 

مة له احلماية يف نزاع  امل�شلمون لغري امل�شلمني". وهذا املاأمن تظّل ُحرمته م�شونًة حتى واإن يكن ال�شخ�ض املقدَّ

 بني امل�شلمني 
 ويعتقد علماء الدين الإ�شلمي باأن الأمان ين�شئ "عهداً غري قابل للنق�ض")130(

)129(
مع امل�شلمني.

)121( "Ishaque, "Islamic principles on adoption )انظر احلا�شية 117(.

 Uché U. Ewelukwa, "Litigating the rights of street انظر  ال�شوارع،  اأطفال  ب�شاأن ظاهرة  درا�شية  مناق�شة  للّطلع على 
 )122(

 children in regional or international fora: trends, options, barriers, and breakthroughs", Yale Human Rights and
.Development Law Journal, vol. 9, 2006, pp. 85 ff

 "Rahaei "The rights of refugee women )انظر احلا�شية 119(.
 )رهائي(،

)123(

 Musab Hayatli "Islam, international law and the protection of refugees and IDPs", Forced  
حياتلي(، )م�شعب 

 )124(

.www.fmreview.org/FMRpdfs/Human-Rights/1.pdf :متاح على املوقع ال�شبكي .Migration Review, Supplement, January 2009

 "Rahaei "The rights of refugee women )انظر احلا�شية 119(.
)رهائي(،

 )125(

املرجع نف�شه.
 )126(

املرجع نف�شه، �ض 3.
 )127(

املرجع نف�شه.
 )128(

القراآن، �شورة التوبة )9(، الآية )6(.
 )129(

 "Rahaei "The rights of refugee women )انظر احلا�شية 119(.
)رهائي(،

 )130(



39 الف�شل ال�شاد�ض- حماية �شحايا الّتار بالأ�شخا�ض مبقت�شى القانون الدويل وال�رضع الإ�شلمي

وغري امل�شلمني. وكذلك فاإن الإ�شلم ي�شّدد على العدل وامل�شاواة، بالن�ّض على احلق يف احلياة باعتباره حقاً 

جوهرياً للم�شلمني وغري امل�شلمني على حٍد �شواء. وعلى نحو مماثل، فاإن لأّي �شخ�ض، �شواء اأكان م�شلماً اأم مل 

 واأخرياً، فاإن من و�شايا النبي لأ�شحابه، والتي تُعتَب من �شمن 
)131(

يكن، احلق يف احلماية من الأذى البدين.

اأعطاها  التي  الأمان  ذّمة  ال�شديد على  باحلر�ض  وفاته  ُقبيل  اأيامه  اآخر  تو�شيته يف  الوداع،  و�شايا خطبة 

للرعايا من اأهل الذّمة، والتحذير ال�شديد من اإيذائهم "َمن ظلم معاهداً، اأو انتق�ض حقاً، اأو كلّفه فوق طاقته، 

اأو اأخذ منه �شيئاً بغري طيب نف�ض، فاأنا حجيجه يوم القيامة" )فيما رواه اأبو داود(.

تن�ّض على توفري احلماية وامل�شاعدة  اأحكاماً  اأن الرتاث ال�رضعي املتناقل يت�شّمن  ثَم فاإن من الوا�شح  ومن 

يدعم  مّما  كذلك،  وامل�شلمني  امل�شلمني،  غري  حقوق  حماية  وعلى  ال�شكان،  من  واللجئني  املهاجرين  لفئات 

القانون الدويل يف ال�شعي اإىل التخفيف من كل م�شّببات حالت ال�شت�شعاف التي قد تعّر�ض هذه الفئات من 

ال�شكان ب�شفة خا�شة اإىل خماطر الوقوع يف براثن الّتار بالب�رض. وح�شبما هو مبنّي فيما يلي اأدناه يُلَحظ 

اأن العرتاف بحقوق اللجئني، والقبول والحرتام اللذين يُوجبهما املاأثور ال�رضعي الإ�شلمي لُعرف اللجوء 

)قانونياً( مهماً  و�رضعياً  تقليدياً  اأ�شا�شاً  اأمان ل�شحايا الظلم وال�شطهاد، هي مقّومات تر�شي  وتوفري ملجاأ 

لإمكانية توفري و�شعية اإقامة موؤّقتة )اأو دائمة( ل�شحايا الّتار، الذين قد ي�شبحون عر�شًة لل�شطهاد اإن 

عادوا اإىل بلدانهم الأ�شلية—وهو ما ي�شّجع عليه بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض. وهذه امل�شاألة، وغريها من 

امل�شائل، تتناولها املناق�شة الدرا�شية الواردة اأدناه عن حقوق �شحايا الّتار بالأ�شخا�ض.

هاء- حقوق �شحايا الّتار بالأ�شخا�ض

من  متنّوعة  ُجملة  على  احل�شول  �شبل  بالأ�شخا�ض  الّتار  ل�شحايا  تُتاح  اأن  ينبغي  الدويل،  للقانون  وفقاً 

خدمات احلماية. وتتناول املادة 6 من بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض على نحو تام عنا�رض م�شاعدة وحماية 

املعايري  �شلب  املغرو�شة يف  احلا�شمة،  العنا�رض  هذه  اأهّم  اجلائز حتديد  ومن  بالأ�شخا�ض.  الّتار  �شحايا 

 واحلق يف احُلرمة ال�شخ�شية، 
)132(

الدولية ب�شاأن حماية حقوق الإن�شان، كما يلي: احلق يف ال�شلمة والأمان؛

واحلق يف احل�شول على املعلومات، واحلق يف احل�شول على متثيل قانوين؛ واحلق يف ال�شتماع اإىل اأقوالهم 

يف املحكمة؛ واحلق يف احل�شول على تعوي�ض عن الأ�رضار؛ واحلق يف احل�شول على امل�شاعدة، واحلق يف 

ل  توؤهِّ اأ�شا�شية   وهذه هي حقوق 
)133(

فيها. ن�شاأوا  التي  البلدان  اإىل  العودة  بالإقامة؛ واحلق يف  اإذن  التما�ض 

�شحايا الّتار بالأ�شخا�ض للح�شول على ال�شتحقاقات التي ينبغي منحهم اإّياها ب�رضف النظر عن و�شعهم 

)134(
اخلا�ض بالهجرة اأو عن رغبتهم يف الإدلء ب�شهادتهم يف املحكمة.

ينبغي اأن مُينَح �شحايا الّتار بالأ�شخا�ض احلق يف ال�شلمة والأمان. واإذا ما تطلّب البلد من ال�شحية الإدلء 

ر لل�شحية التدابري اخلا�شة بحماية ال�شهود، باعتبار ذلك �رضطاً  ب�شهادته على املتَِّجرين، فينبغي عندئذ اأن تُوفَّ

اأ�شا�شياً قبل التقّدم للإدلء بال�شهادة.

الطّبية  باأ�شكالها  امل�شاعدة،  على  احل�شول  يف  احلق  بالأ�شخا�ض  الّتار  �شحايا  مُينَح  اأن  ينبغي  كذلك 

والنف�شانية والقانونية والجتماعية. وبهذا اخل�شو�ض، ين�ّض بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض )يف الفقرة 3 من 

املادة 6( على ما يلي:

تنظر كل دولة طرف يف تنفيذ تدابري تُتيح التعايف اجل�شدي والنف�شاين والجتماعي ل�شحايا الّتار 

بالأ�شخا�ض، مبا ي�شمل ... توفري ما يلي:

   )اأ( ال�شكن اللئق؛

)131( "Hayatli, "Islam, international law and the protection of refugees )انظر احلا�شية 124(.

بهذا اخل�شو�ض، ين�ّض بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض )يف الفقرة 5 من املادة 6( على ما يلي:
 )132(

   حتر�ض كل دولة طرف على توفري ال�شلمة البدنية ل�شحايا الّتار بالأ�شخا�ض اأثناء وجودهم داخل اإقليمها.

حممد يحيى مطر، "The Victims of Trafficking Bill of Rights"، كلمة اأُلقيت يف املوؤمتر الدويل ب�شاأن الّرق يف القرن الواحد 
 )133(

والع�رضين: اأبعاد الّتار بالب�رض املتعلقة بحقوق الإن�شان، روما، 15 و16 اأيار/مايو 2002.

ورد يف اتفاقية جمل�ض اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة الّتار بالب�رض )يف الفقرة 6 من املادة 12( ما يلي:
 )134(

م اإىل ال�شحية      تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رضيعية اأو تدابري اأخرى ل�شمان عدم جعل امل�شاعدة التي تُقدَّ

م�رضوطة برغبته يف املثول ب�شفة �شاهد.



ار بالأ�شخا�ض وفقاً ملبادئ ال�رضيعة الإ�شلمية مكافحة التِّ 40

الّتار  ل�شحايا  ميكن  بلغة  القانونية،  بحقوقهم  يتعلق  فيما  خ�شو�شاً  واملعلومات،     )ب( امل�شورة 

بالأ�شخا�ض فهمها؛

   )ج(  امل�شاعدة الطّبية والنف�شانية واملادية؛

   )د(  فر�ض العمل والتعليم والتدريب.

اإن احرتام حقوق الإن�شان الفردية يف اإطار ال�رضيعة الإ�شلمية له اأهمية حا�شمة يف الت�شّدي جلرمية الّتار 

بالب�رض، التي تُعدُّ انتهاكاً حلقوق الإن�شان اأي�شاً. وي�شبح هذا الحرتام مهماً على وجه اخل�شو�ض حيث اإن 

ي�شتحّقون التمّتع بحقوق  القانون الدويل يطالب الدوَل بالعرتاف ب�شحايا هذا الّتار بو�شفهم اأ�شخا�شاً 

)135(
الإن�شان الأ�شا�شية.

ذلك اأن احرتام الفرد هو قاعدة �شلوكية مركزية يف تعاليم الإ�شلم. واإن التحذير من املمار�شات التي توؤّدي اإىل 

ظلم وا�شطهاد الأفراد )البغي والعدوان والفتنة( يتكّرر 299 مرًة يف القراآن، كما اأن مفاهيم "العدل وامل�شاواة" 

)العدل والق�شط وال�شواء( ترد فيه 16 مرًة على الأقل. ومن اجلائز اأن يُداَفع اأي�شاً عن الراأي القائل باأن 

مفهوم امل�شاواة يف احلماية هو كذلك ركن اأ�شا�شي لزم يف النظرية ال�رضعية )القانونية( الإ�شلمية. وعلى 

ة الكبى باأن "امل�شلم اأخ للم�شلم واأن امل�شلمني اإخوة" وكذلك اأنه ل فرق  �شبيل املثال، بلَّغ النبي حممد يف احلجَّ

بني عربي واأعجمي، ول ف�شل لعربي على اأعجمي ول لعجمي على عربي... اإّل بالتقوى.

التي يحّق  اأعله،  املعّددة  كلتاهما على كثري من احلقوق  تن�ّض  القانونية  والتقاليد  الإ�شلمية  ال�رضيعة  واإن 

ل�شحايا الّتار بالأ�شخا�ض التمّتع بها. وكما بُحث من قبُل يف هذه املناق�شة الدرا�شية، يعرتف الإ�شلم باحلق 

يف ال�شتجارة واللجوء والهجرة، الذي يُطبَّق على حٍد �شواء على حق ال�شحية يف ال�شلمة والأمان )حيث اإن 

ة(، وحق ال�شحية يف الإقامة،  الإ�شلم يوؤّكد الأمر التكليفي الذي يقت�شي توفري احلماية ملن هم يف ع�رْضة و�شدَّ

ال�شتجارة  التما�ض  له احلق يف  والفتنه  والظلم  بال�شطهاد  املهّددة حياته  ال�شخ�ض  اأن  بالن�ّض على  وذلك 

واللجوء اإىل مكان اآخر. وحيث اإن �شحايا الّتار كثرياً ما يواجهون اأفعال النتقام ورمبا ال�شطهاد من ِقبل 

املتَِّجرين بهم يف بلدانهم الأ�شلية )بلدان املن�شاأ(، فينبغي لبلدان الوجهة املق�شودة اأن تنظر يف م�شاألة توفري 

ملجاأ اأمان ملن يتّم تعّرف هويته من ال�شحايا واإنقاذه داخل اأقاليمها. ومن ثم فاإن مفهوم توفري بيئِة �شلمٍة 

ر له ملجاأ اأمان  واأماٍن ل�شحايا الّتار بالب�رض يُ�شتخلَ�ض من ال�ُشنَّة املاأثورة عن النبي، الذي هو نف�شه توفَّ

وا�شتجارة عند هجرته تفادياً لل�شطهاد.

كذلك فاإن ال�رضع الإ�شلمي ين�ّض على اأحكام احلق يف احُلرمة ال�شخ�شية اخل�شو�شية. وهو حق من�شو�ض 

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا لَ تَْدُخلُوا 
عليه �رضاحًة يف القراآن، ويُطبَّق على حٍد �شواء على ُحرمة امل�شكن وخ�شو�شيته {يَا اأَ

ُدوا ِفيَها اأََحًدا  ْ َتِ ُروَن. َفاإِن ملَّ بُيُوًتا َغرْيَ بُيُوِتُكْم َحتَّى تَ�ْشتَاأِْن�ُشوا َوتُ�َشلُِّموا َعلَى اأَْهِلَها َذِلُكْم َخرْيٌ لَُّكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ

 وعلى 
)136(

ُ مِبَا تَْعَملُوَن َعِليٌم}،
َّ

َفَل تَْدُخلُوَها َحتَّى يُوؤَْذَن لَُكْم َواإِن ِقيَل لَُكُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو اأَْزَكى لَُكْم َواهلل

 وهذه الأوامر امللِزمة باحرتام 
)137(

ا...}. �ُشوا َول يَْغتَب بَّْع�ُشُكم بَْع�شً �شَّ ُحرمة التوا�شل والتبليغ {... َولَ َتَ

احُلرمة ال�شخ�شية اخل�شو�شية يجوز تطبيقها على �شحايا الّتار بالأ�شخا�ض، الذين ميكن اأن يكون انتهاك 

غري اأنه خلفاً للمفهوم الغربي اخلا�ض باحلقوق الفردية وحقوق الإن�شان، توجد احلقوق الفردية و"احلقوق الب�رضية" يف الإ�شلم 
 )135(

من حيث علقتها مبفهوم "الواجبات الب�رضية" امللِزمة تاه اهلل وتاه الأقران يف الب�رضية. ولئن كانت غاية ال�رضيعة الإ�شلمية تعزيز وتاأمني 

احلّريات الفردية، فاإن من غاياتها اأي�شاً �شمان �شلح الأّمة باأجمعها. ومع اأن كل احلقوق هي حقوق اهلل، والفرد ملَزم بالت�رّضف وفقاً لأحكام 

اهلل املقّد�شة، فاإن الطرق التي يّتبعها النظام ال�رضعي يف الإ�شلم يف اإر�شاء مبادئ احلقوق الفردية واحلّريات ال�شخ�شية اإنا تنبثق بو�شوح 

جداً من الأوامر والنواهي ال�شاملة. وهذا الرتباط بني حقوق الإن�شان والواجبات املكلَّف بها الإن�شان تتطّرق اإليه مادتان يف اإعلن القاهرة 

:(A/CONF.157/PC/62/Add.18) حول حقوق الإن�شان

     الب�رض جميعاً اأُ�رضة واحدة جمعت بينهم العبودية هلل والنبّوة لآدم وجميع النا�ض مت�شاوون يف اأ�شل الكرامة الإن�شانية ويف اأ�شل 

التكليف وامل�شوؤولية دون متييز بينهم ب�شبب العرق اأو اللون اأو اللغة اأو اجلن�ض اأو املعتقد الديني اأو النتماء ال�شيا�شي اأو الو�شع 

الجتماعي اأو غري ذلك من العتبارات. واأن العقيدة ال�شحيحة هي ال�شمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإن�شان. ... 

)املادة 1، الفقرة )اأ((؛

     من حق كل اإن�شان على موؤ�ش�شات الرتبية والتوجيه املختلفة من الأُ�رضة واملدر�شة واأجهزة الإعلم وغريها اأن تعمل على تربية 

الإن�شان دينياً ودنيوياً تربيًة متكاملًة متوازنًة تنّمي �شخ�شيته وتعّزز اإميانه باهلل واحرتامه للحقوق والواجبات وحمايتها. )املادة 

9، الفقرة )ب((.

القراآن، �شورة النور )24(، الآيتان )27 و28(.
 )136(

القراآن، �شورة احُلجرات )49(، الآية )12(.
 )137(
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ُحرمة ال�رّضية اخلا�شة بهم ت�رّضفاً ينطوي على اأخطار. ويعرتف ال�رضع الإ�شلمي اأي�شاً بحق �شحايا اجلرائم 

لهذا  النبوية )ل �رضر ول �رضار(. وطبقاً  ال�ُشنَّة  للحديث املاأثور يف  يف احل�شول على تعوي�ض، وذلك وفقاً 

احلديث، فاإن َمن ي�شّبب �رضراً عليه اأن يجب ذلك ال�رضر—وهذا هو اأ�شا�ض ي�شتند اإليه توفريُ �شبل احل�شول 

 )مدونة القواعد املدنية( ال�شادرة عن اخللفة 
)138(

على التعوي�ض عن ال�رضر. وورد يف جملّة الأحكام العدلّية

العثمانية، ما موؤّداه اأن ال�شخ�ض الذي يقوم بفعل يكون م�شوؤولً عّما ي�شّببه ذلك الفعل من �رضر. والق�شد 

من مبداأ عدم الإ�رضار اأو جب ال�رضر هو اإقامة العدل، وهو مبداأ اأ�شا�شي يف ال�رضيعة الإ�شلمية. وكذلك فاإن 

احلق يف احل�شول على امل�شاعدة م�شمول يف املبادئ الإ�شلمية اخلا�شة بتقدمي امل�شاعدة مِلَن هم يف ع�رْضة 

وحمنة، ومن هم يف ِعَوز وحاجة: واإن �شحايا الّتار بالب�رض كثرياً ما يكونون يف حمنة نف�شية ومعاناة ج�شدية، 

ويحتاجون اإىل معونة طّبية ونف�شانية.

يف الإ�شلم، الأحرار مت�شاوون اأمام ال�رضع ويحّق لهم احل�شول على حماية مت�شاوية مبقت�شى ال�رضع. ووفقاً 

للحديث النبوي فاإنه "ل فرق بني عربي واأعجمي اإّل بالتقوى". كما اإن حق املّتهم يف م�شورة حمام هو حق 

معرَتف به بناًء على نظرية "امل�شالح املحمّية" يف ال�رضع الإ�شلمي، التي ت�شمن احلّرية الفردية يف الدين، 

واحلق يف التمثيل الذاتي، وحّرية الفكر واخلبة واملعرفة، واحلق يف اإناب ذّرية، واحلق يف امللكية. ومن �شاأن 

هذه احلقوق اأن تُطبَّق كذلك على �شحايا الّتار بالأ�شخا�ض، مّما يعطيهم احلق يف احل�شول على متثيل 

قانوين واحلق يف ال�شتماع اإىل اأقوالهم يف املحكمة.

وميكن اأن يتبنّي مّما �شبق اأن ال�رضيعة الإ�شلمية حتتوي على الأحكام اللزمة ملجموعة احلقوق التي ينبغي 

اأن يُعطاها �شحايا الّتار بالأ�شخا�ض مبوجب القانون الدويل.

واو- مبداأ عدم معاقبة ال�شحايا يف ال�رضيعة الإ�شلمية

يرتبط مفهوم عدم معاقبة �شحية الّتار بالأ�شخا�ض ارتباطاً وثيقاً ب�شمان احرتام حقوق ال�شحايا من هذه 

الفئة. ومن ثم فاإن العرتاف بال�شخ�ض املتَّجر به باعتباره �شحيًة يقت�شي تطبيق مبداأ عدم املعاقبة. ووفقاً 

لهذا املبداأ، ل بّد للقانون من اأن يعفي �شحايا الّتار بالأ�شخا�ض من امل�شوؤولية اجلنائية عن الأفعال التي 

يرتكبونها من جّراء الّتار بهم، مبا يف ذلك اأفعال دخول البلد على نحو غري قانوين اأو تزوير وثائق ال�شفر 

مة يف البلد، اإذا كانت تلك الأفعال نتيجًة لفعل الّتار نف�شه، اأو اإذا كان ال�شحايا قد اأُجبوا  اأو البغاء، املجرَّ

)139(
على ارتكاب تلك الأفعال.

والت�رضيع القراآين هو اأول ت�رضيع يعرتف مببداأ عدم معاقبة �شحية ُجرم، وبخا�شة فيما يتعلق بالّتار بالب�رض 

لغر�ض ال�شتغلل اجلن�شي. ذلك اأنه وفقاً للّنهي الوارد يف القراآن، يف �شورة النور )24(، يف الآية )33(: {َولَ 

ِحيٌم}.  ِمن بَْعِد اإِْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَّ
َ َّ
نَّ َفاإِنَّ اهلل ًنا... َوَمن يُْكِرههُّ �شُّ تُْكِرُهوا َفتََياِتُكْم َعلَى الِْبَغاء اإِْن اأََرْدَن حَتَ

."The Mejelle" برتجمتها اإىل الإنكليزية بعنوان
 )138(

على نحو مماثل، فاإن بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض اإْذ يعامل ال�شخ�ض املتَّجر به باعتباره �شحية، ل ين�ّض حتديداً على مبداأ عدم 
 )139(

املعاقبة. غري اأن املبداأ 7 من املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�شان والّتار بالأ�شخا�ض )بالب�رض( ين�ّض على ما يلي:

ه لهم التهمة اأو تتّم مقا�شاتهم ب�شبب عدم قانونية دخولهم بلداَ العبور اأو الوجهة اأو       "ل يُعتَقل الأ�شخا�ض املتاَجر بهم اأو تُوجَّ

اإقامتهم بها، اأو ب�شبب �شلوعهم يف اأن�شطة غري قانونية اإىل درجة اأن �شلوعهم هذا اأ�شبح نتيجًة مبا�رضًة لو�شعيتهم كاأ�شخا�ض 

مّت الّتار بهم."

كما اإن املن�شور امل�شرتك بني الحتاد البملاين الدويل ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة، املعنون مكافحة التار بالأطفال: ُكتيِّب اإر�شادي 

للبملانيني )متاح على املوقع ال�شبكي: http://www1.umn.edu/ humanrts/arab/a003-2.html(، اأو�شى مبا يلي:

ر بهم اأو ا�شتُِغلّوا  اأولئــــك الأطفال الـــذين اتُّ      "ل ينبغي للقوانني باأّي �رضط من ال�رضوط اأن تّرم الأطفال. ويجب اأن يُعاَمل 

جن�شياً، باعتبارهم �شحايا، ل ُجناة. ومن اللزم اأن ي�شتمل القانون على اأحكام تكفل عدم تعّر�ض الأطفال لعقوبة جنائية نتيجًة 

للّتار بهم يف جمالت ِحرف غري قانونية كالبغاء. ول يجوز اأن يخ�شع ال�شحايا للحب�ض اأو الحتجاز اأو اأّي عقوبة اأخرى."

وين�ّض املبداأ 8 من املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�شان والّتار بالأ�شخا�ض )بالب�رض( على عدم اإخ�شاع 

الأطفال �شحايا الّتار لإجراءات جنائية اأو عقوبات عن اجلرائم املت�شلة بحالتهم بو�شفهم اأ�شخا�شاً متاجراً بهم.
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زاي- الوقاية من الوقوع �شحية الإيذاء

الإ�شلمي عموماً.  الفكر  الإ�شلمي ويف  ال�رضعي  الرتاث  الوقاية مفهوم رئي�شي يف  اإن  ُذكر من قبُل،  مثلما 

"الوقاية خري من العلج" قول ماأثور م�شهور يف الرتاث الإ�شلمي. وهذا وا�شح على وجه اخل�شو�ض يف النهج 
املتَّبع يف الإ�شلم ب�شاأن الإ�شابة باملر�ض، على �شبيل املثال، وذلك ا�شرت�شاداً بال�ُشنَّة املاأثورة عن النبي من خلل 

الأحاديث التي حتّث على الوقاية من الإ�شابة بالِعلل بالتقّيد باملبادئ التالية: "ل �رضر ول �رضار. ول يورد 

ّح. واإذا �شمعتم بالطاعون باأر�ض فل تدخلوها، واإذا وقع باأر�ض واأنتم فيها فل تخرجوا  ممِر�ض على ُم�شِ

والطهارة  ال�شخ�شية  النظافة  على  ي�شّدد  الإ�شلم  فاإن  العملية،  الوقائية  التدابري  هذه  مثِل  وعلى  منها". 
)140(

الروحية باعتبارهما من اأ�شكال الوقاية.

)141(
حاء- دور املواطن العادي يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر: مبداأ امل�شاركة

والنهي عن  باملعروف  الأمر  العادي واجب يف  ال�شخ�ض  يقع على عاتق  الإ�شلمية،  ال�رضعية  للنظرية  وفقاً 

رْيِ َويَاأُْمُروَن  ٌة يَْدُعوَن اإِىَل اخْلَ مَّ
نُكْم اأُ  ووفقاً للقراآن، يف �شورة اآل عمران )3(، الآية )104(: {َولْتَُكن مِّ

)142(
املنَكر.

ِبامْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن امْلُنَكِر َواأُْولَِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن}، ويف �شورة التوبة )9(، الآية )71(: {َوامْلُوؤِْمنُوَن َوامْلُوؤِْمنَاُت 

 َوَر�ُشولَُه 
َ ّ
َكاةَ َويُِطيُعوَن اهلل َلةَ َويُوؤْتُوَن الزَّ بَْع�ُشُهْم اأَْوِلَياء بَْع�ضٍ يَاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن امْلُنَكِر َويُِقيُموَن ال�شَّ

 َعِزيٌز َحِكيٌم}. وكذلك ورد يف اأحاديث من ال�ُشنَّة النبوية "َمن نّف�ض عن موؤمٍن 
َ ّ
ُ اإِنَّ اهلل

ّ
اأُْولَِئَك �َشرَيَْحُمُهُم اهلل

ُكْربة من ُكَرب الدنيا نّف�ض اهلل عنه ُكْربًة من ُكَرب يوم القيامة، ومن ي�رّض على مع�رِض ي�رّض اهلل عليه يف الدنيا 

والآخرة، ومن �شرت على م�شلم �شرت اهلل عليه يف الدنيا والآخرة، واهلل يف َعْون العبد ما كان العبد يف َعْون 

اأخيه." )اأبو داود، كتاب الأدب، باب املوؤاخاة؛ اأبو داود، كتاب الأدب، باب يف املعونة للم�شلم(.

وتبعاً لذلك، فاإن من واجب كل م�شلم اأّل ل يكتفي بالإبلغ عّما يُ�شتبه فيه من عمليات الّتار بالب�رض، بل اأن 

م اإليهم امل�شاعدة واحلماية على النحو  يعامل �شحايا هذا الّتار معاملًة تّت�شم بالكرامة والحرتام، واأن يقدِّ

املنا�شب.

 Sarah S. Gilbert, "The influence of Islam on AIDS prevention among Senegalese university students", AIDS  )140(

.Education and Prevention, vol. 20, No. 5 (2008)

 اجلوانب "P 5" يف مكافحة الّتار ي�شمل امللحقة الق�شائية 
ّ
للّطلع على مناق�شة درا�شية عن مبداأ امل�شاركة يف نهج خما�شي

 )141(

واملنع واحلماية وتقدمي امل�شاعدة وامل�شاركة، انظر مطر، Incorporating the five basic elements", pp. 406-408" )انظر احلا�شية 28(.

اأداوؤه  وتبادلياً، يقع  واجباً عاماً  اإيران الإ�شلمية، تُعتَب "الدعوة اإىل اخلري والأمر باملعروف والّنهي عن املنَكر"  يف جمهورية 
 )142(

على عاتق ال�شعب، كل فرد تاه الآخر، وعلى عاتق احلكومة تاه ال�شعب، وعلى عاتق ال�شعب تاه احلكومة. ويعنّي القانون �رضوط هذا 

الواجب وحــدوده وطبيعــته )جمهورية اإيران الإ�شلمية، الد�شتور، املادة 8 )املبداأ اجَلماعي((. )وهذا وفقاً للقراآن، �شورة التوبة )9(، يف 

الآية )71((: {َوامْلُوؤِْمنُوَن َوامْلُوؤِْمنَاُت بَْع�ُشُهْم اأَْوِلَياء بَْع�ضٍ يَاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن امْلُنَكِر}. ويف اململكة العربية ال�شعودية: "حتمي الدولُة 

عقيدةَ الإ�شلم، وتطّبق �رضيعته .. وتاأمر باملعروف وتنهى عن املنكر .. وتقوم بواجب الدعوة اإىل اهلل" )اململكة العربية ال�شعودية، النظام 

الأ�شا�شي للحكم، املوؤّرخ 2 اآذار/مار�ض 1992، املادة 23(. )للّطلع على مناق�شة درا�شية عن النظام الأ�شا�شي، انظر عبد العزيز ح. الفهد، 

 Ornamental constitutionalism: "The Saudi Basic Law of Governance", Yale Journal of International Law, vol. 30, 2005,

.)pp. 375 ff
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الف�شل ال�شابع-  طبيعة جرمية الّتار بالأ�شخا�ض يف 

اأحكام ال�رضيعة الإ�شلمية اخلا�شة 

باجلرائم والعقوبات

واحد من اأهم العنا�رض التي يتكّون منها نهج �شامل يُتَّبع يف مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض )بالب�رض( يتمّثل يف 

تعيني الّتار بالأ�شخا�ض بو�شفه جرميًة خطريًة حمّددًة بذاتها، ت�شتوجب عقاباً �شارماً ورادعاً. ومن ثم فاإن 

ر الأ�شا�ض وال�شنَد اللزمني للت�شّدي للّتار  من ال�رضوري ا�شتك�شاف ما اإذا كانت ال�رضيعة الإ�شلمية توفِّ

بالأ�شخا�ض بالعقاب على هذا النحو.

األف-  ت�شنيف اجلرائم يف ال�رضيعة الإ�شلمية ومو�شع جرمية الّتار بالأ�شخا�ض يف 

النظام اجلنائي الإ�شلمي

املدنيُة، يف  الأفعاُل  تُ�شنَّف  اأنه يف حني  الو�شعية. ذلك  القانونية  النظم  من  اأو�شع نطاقاً  الإ�شلمي  ال�رضع 

د الأفعال املدنيُة  النظم القانونية الو�شعية، اإّما باعتبارها ُمباحة قانوناً واإّما باعتبارها حمظورًة قانوناً، حُتدَّ

وفقاً لدرجة الإلزام يف التكليف الذي يّت�شف به الفعل. فاإن الفر�ض اأو الواجب هو فعل اإلزامي كال�شلوات 

مة )ممنوعة يف الإ�شلم(، ومنها على �شبيل املثال:  اليومية و�شيام �شهر رم�شان. وهناك اأفعال اأخرى حمرَّ

اأكل حلم اخلنـزير اأو �رضب الكحول )اخلمر(. وهنالك اأفعال اأخرى اأي�شاً مكروهة—اأْي مبغو�شة ولكنها ل 

تُعتَب مع�شيًة—ومن حيث هي كذلك فل تقت�شي جزاًء مدنياً اأو جنائياً. واحد من الأمثلة على فعل مكروه 

هو الطلق، وهو "اأبغ�ض احللل اإىل اهلل". ويف مقابل ذلك اأفعال اأخرى حلل )اأْي ُمباحة(. وهذا هو املبداأ 

اأو التق�شري يف حماية �شحايا الّتار   ومن ثم فاإن عدم الفعل، 
)143(

اأ�شٌل، يف ال�رضع. اأْي قاعدةٌ  الأ�شا�شي، 

بالب�رض اأو يف التعوي�ض عليهم عّما يعانونه من �رضر، يُعتَب حراماً.

باء- جرائم احلدود والتَعزيز والِق�شا�ض يف ال�رضيعة الإ�شلمية

والتعزيز  احلدود  هي  ]عقابّية[  فئات  ثلث  يف  )اجلنايات(  اجلرائم  تُ�شنَّف  الإ�شلمي،  ال�رضع  مبقت�شى 

النبي،  واأحاديث  القراآن  الإ�شلمية هما  لل�رضيعة  يني  ن�شّ اإىل م�شدرين  الت�شنيف  وي�شتند هذا  والق�شا�ض. 

الأفراد  الإلهية( وحقوق  )احلقوق  اأنواع من احلقوق، هي: حقوق اهلل  ثلثة  بني  املهّم  التمييز  اإىل  وكذلك 

واحلقوق امل�شرتكة.

جرائم احلدود يقّررها الن�ض. وت�شمل اجلرائم ]اجلنايات[ من هذه الفئة ال�رضقة، واحِلرابة )قطع الطريق(، 

وال�شلْب، والّزنا ]بني متزّوجني[ واملواَقعة غري امل�رضوعة، والقذف، اأو التهام غري القائم على دليل بالت�شال 

ة؛ وتُعتَب اعتداًء على ما حّرمه  اجلن�شي، وتناول الكحول ]�رضب اخلمر[، والع�شيان، والإف�شاد يف الأر�ض، والّردَّ

اأمن الدولة؛ واإ�شدار احلكم ب�شاأنها  اأو  العام  اأفعال تعّر�ض للخطر النظام  التعزيز فهي  اهلل. واأما جنايات 

 فهي جنايات بحق الأ�شخا�ض، 
)144(

مرتوك لتقدير احلاكم، وعقوبتها من ثَم تقديرّية. واأّما جرائم الِق�شا�ض

 Salah-Eldin "Meaning and structure of law in Islam", p. 119 )انظر احلا�شية 46(.
)�شلح الدين(،

 )143(

 Hossein Esmaeili and Jeremy Gansast, "Islamic law across cultural borders: the involvement of Western  )144(

.nationals in Saudi murder trials", Denver Journal of International Law and Policy, vol. 28, No. 2 (2000), pp. 145 ff
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يـة(. وكل نظام قانوين  ومنها مثًل القتل العمد، وي�شتلزم اإّما النِّكاية املقابلة )الق�شا�ض( واإّما الِعَو�ض املايل )الدِّ

يعتب بع�ض الأفعال املعّينة اأفعالً ل ميكن قبولها واأفعالً جنائية؛ ويقّرر ب�شاأن ما يوقعه من عقوبات على هذه 

الأفعال اجلنائية.

م الأ�شباب املوِجبة ملعاقبة اأولئك الذين يرتكبون جنايات  اإحدى الوظائف املهّمة التي يوؤّديها التعزيز اأنه يقدِّ

حدود، اأو جرائم بحق الأ�شخا�ض، ولكن يتعّذر احلكم عليهم بالعقوبة املنا�شبة وذلك لأ�شباب اإجرائية.

ولئن كانت العقوبات يف نظام العدالة اجلنائية الإ�شلمي �شديدة، فاإن الق�شد منها هو اأن تخدم الغر�ض املن�شود 

رة اأي�شاً بق�شد حماية النا�ض عامًة من اإمكانية تكرار ارتكاب اجلاين نف�ِشه جنايَته اأو  يف "الّردع". وهي مقدَّ
الرّدة واحِلرابة وال�شلب والع�شيان والزنا ت�شمل  اأ�شواأ منها. ومن ثم فاإن عقوبة  ارتكابه ما قد يكون جناية 

املوت. ومن م�شّوغات هذه العقوبة ال�شديدة يف ال�رضع الإ�شلمي الّردع واجلزاء والإ�شلح. وكما يبنّي القراآن، 

يف �شورة البقرة )2(، يف الآية )179(: {َولَُكْم يِف الِْق�َشا�ِض َحَياةٌ يَاْ اأُويِلْ الأَلَْباِب لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن} )اأي بتم�ّشككم 

بهذا القانون املن�شف يف القت�شا�ض قد حُتِجمون عن متّني موت اأولئك الذين يقرتفون القتل، فرت�شون بقبول 

)145(
الِعَو�ض. ويقول اهلل اإنه يبنّي ذلك للنا�ض لكي يخ�شوه ولكي يحذروا من ال�شعي يف طلب الثاأر(.

اإن ال�رضيعة الإ�شلمية ل تقت�رض على حماية حقوق الإن�شان، بل اإنها تلتفت اأي�شاً اإىل حماية حقوق املّتهمني 

باجلناية، فتوّفر من ثَم ال�شمانات الإجرائية التالية: قرينة الباءة حتى اإثبات الذنب، وهو معيار عايل الدرجة 

من معايري الإثبات يف امل�شائل اجلنائية؛ واحلق يف مناق�شة ال�شهود وا�شتجوابهم من ِقبل اخل�شم؛ واحلق يف 

ال�شتئناف؛ واحلق يف م�شورة حمام؛ وحظر انتزاع العرتافات بالإكراه. وقد اأنذر النبي بقوله: "اإّن اهلل يعّذب 

يوم القيامة الذين يعّذبون النا�ض يف الدنيا". واأّما حق املّتهم يف اأن ميّثله حمام فهو حق معرَتف به ا�شتناداً اإىل 

نظرية "امل�شالح املحمّية" الإ�شلمية، والتي تكفل للفرد احلق يف حّرية الدين، واحلق يف احلر�ض على �شمعته 

وتقدمي نف�شه بنف�شه، وحّرية الفكر، واحلق يف الذّرية، واحلق يف امللكية. وعلوة على ذلك، فاإن حق الفرد 

 نا�شحاً 
ّ
اأو َمن ميّثله يف تقدمي الأدّلة الإثباتية يُ�شتَمّد �شنَُده من ال�ُشنَّة املاأثورة عن النبي، فقد قال النبي لعلي

حينما ابتعثه ليتوىّل الق�شاء يف اليمن: "فاإذا جل�ض بني يديك اخل�شمان فل تق�شنّي حتى ت�شمع من الآخر، 

بهة، اأو ال�شك والريبة، فاإن من �شاأنها اأن توؤّدي  كما �شمعت من الأول، اأحرى اأن يتبنّي لك الق�شاء". واأّما ال�شُّ

اإىل اإلغاء عقوبة احلّد. وورد يف حديث عن النبي: "ادروؤوا احلدود بال�شبهات"، وكذلك "ادروؤوا احلدود عن 

امل�شلمني ما ا�شتطعتم". وورد يف حديث اآخر: "فاإن الإمام لأْن يخطئ يف العفو خري من اأن يخطئ يف العقوبة". 

 
ّ
وتوجد قواعد �شارمة ب�شاأن الإثبات بالأدّلة، ت�شمن عدم احلكم بالإدانة اجلنائية وعدم اإقامة احلّد العقابي

اإّل يف احلالت التي يتحّقق فيها اليقني باقرتاف الذنب. ومن ثم فاإن ال�رضع الإ�شلمي يقت�شي ب�شاأن العقوبة 

 اأو مبا�رض، والذي يقابله الدليل الظّني )الظريف( اأو غري املبا�رض )اأْي يتطلّب درجًة عاليًة من 
ّ
وجوَد دليل قطعي

الثقة بالتعويل املبا�رض عليه(. ويجب اإثبات ذنب املّدعى عليه بدليل قطعي ل بدليل ظّني؛ وطريقة الإثبات 

املعهودة هي �شهادة من �شاهد عيان. وفيما يخ�ّض جرمية الزنا، على �شبيل املثال، يقت�شي القراآن اأربعة �شهود 

عيان من الذكور، اأو اأربعة اإقرارات، من اأجل اإثبات الإدانة بفعل الزنا؛ ول بّد من اأن يكون ال�شهود الأربعة قد 

راأوا عياناً عملية الإدخال الفعلي.

اأو يف ال�ُشنَّة؛ بل تُركت لتقدير واجتهاد  د عقوباتها يف القراآن  واأما اجلنايات التعزيرّية فهي جرائم مل حُتدَّ

ل اجلرمية التعزيرّية  احلاكم الذي يتوىّل حفظ النظام العام وال�شلمة العامة والطماأنينة العامة. وقد ت�شكِّ

خطراً يهّدد املقوِّمات الأ�شلية )ال�رضورية( اخلم�شة يف الإ�شلم، وهي: )اأ( ممار�شة العقيدة الدينية؛ و)ب( 

ناء العقل؛ و)ج( احلق يف اإناب ذّرية؛ و)د( احلق يف الأمان ال�شخ�شي؛ و)هـ( احلق يف امتلك املال والرثوة. 

وتُوَقع العقوبات التعزيرّية اأي�شاً على اأفعاٍل ُمدانة يف القراآن وال�ُشنَّة، اأو اأفعال منافية لل�شالح العام ولكنها 

مفهوم التوبة، اأو الندم على ال�شّيئة، يج�ّشده فعل طلب املغفرة عن ذنب يقرتفه املرء بعد اإدراك ال�رضر اأو الأذى الذي �شّببه لغريه 
 )145(

َمر )39(، يف الآية )53(: اأو لنف�شه. ويبنّي القراآن، يف �شورة الزُّ

ِحيُم}. نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ  يَْغِفُر الذُّ
َ َّ
ِ اإِنَّ اهلل

َّ
ْحَمِة اهلل    {ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن اأَ�رْضَُفوا َعلَى اأَنُف�ِشِهْم لَ تَْقنَُطوا ِمن رَّ
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ل تخ�شع لعقوبات احلدود والق�شا�ض. من ناحية ثانية، فاإن العقوبات التعزيرّية تُفَر�ض على الأفعال التي 

له  لي�ض  �شيء  �رضقة  الِق�شا�ض—مثل  اأو  باحلدود  اخلا�شة  ال�شارمة  ال�شطلحية  املقت�شيات  ت�شتويف  ل 

من القيمة ما يكفي جلعل �رضقته ت�شتويف �رضوط جناية احلدود، وكذلك على الأفعال املعاَقب عليها عادًة 

باحلدود، ولكْن بالنظر اإىل عدم كفاية اأدّلة الإثبات اأو ال�شك فيها يُعاَقب عليها بالتعزير.

اإن القتل العمد هو اجلناية الوحيدة التي ت�شتدعي اإمكانية تطبيق تدبري الق�شا�ض املقابل لهذه ال�شيِّئة مبثلها 

يف عقوبة الإعدام. واأما الفئات الأخرى من �رضوب القتل فقد يُقت�رَض فيها على اللجوء اإىل �شبل انت�شاف 

ية، اأو الِعَو�ض املايل. ولكّن حق الق�شا�ض يظّل حقاً خال�شاً خللَف ال�شحية  ى الدِّ ِق�شا�شّية اأقّل �شَدة فيما يُ�شمَّ

وذويه. اأما دور القا�شي يف ق�شا�ض الإعدام فيقت�رض على التو�ّشل اإىل النطق بقرار احلكم بالإعدام. وخللف 

املجني عليه )ذكوراً اأو اإناثاً( اخليارات التالية اجلائزة لهم: طلب اإعدام اجلاين، اأو التما�ض الِعَو�ض املايل، اأو 

طلب العتذار. ذلك اأن النظام القانوين )ال�رضعي( الإ�شلمي يف الوقت الذي ي�شعى فيه اإىل حتقيق "العدالة 

اجلزائية"، فاإنه يدعو اأي�شاً اإىل اإقامة "العدالة الإ�شلحية". وهذه العدالة الإ�شلحية من �شاأنها اأن ت�شّجع 

َمن يقرتف جرميًة على العرتاف بال�رضر الذي اأوقعه بال�شحية وعلى اإ�شلح ذلك ال�رضر. وبناًء عليه، فاإن 

الت�رضيع القراآين يتيح املجال للجوء اإىل بديل عن عقوبة املوت، وذلك يف الّدية، اأْي "بَدل الدم".

جيم- الّتار بالأ�شخا�ض: جرمية تعزيرّية يف ال�رضيعة الإ�شلمية

بالنظر اإىل اأن الّتار بالأ�شخا�ض )بالب�رض( مل يُبنيَّ ب�شفة حمّددة يف القراآن اأو ال�ُشنَّة، فمن اجلائز ت�شنيفه 

باعتباره جرميًة تعزيرّيًة، ومن ثم فاإن حكومات البلدان الإ�شلمية لديها ال�شلحية التقديرية ل�شّن عقوبات 

قانونية تتكافاأ قيا�شاً مع ج�شامة هذه اجلرمية اخلطرية. ول �شّك يف اأن الّتار بالأ�شخا�ض ي�شّكل انتهاكاً 

 وهذه اخل�شو�شية 
)146(

وا�شحاً للحق يف الأمان ال�شخ�شي، وهو واحد من املقوِّمات ال�رضورية يف الإ�شلم.

املحّددة توؤّكد اأن الّتار بالأ�شخا�ض خطر يتهّدد الأمن الب�رضي، ولي�ض جرميًة تاه الدولة فح�شُب. وبهذا 

املعنى، فاإن الّتار بالأ�شخا�ض جرمية تختلف عن جرمية الّتار باملخدرات وعن جرمية تهريب الأ�شخا�ض؛ 

وكلهما من اجلرائم التعزيرّية اأي�شاً يف اإطار القانون اجلنائي )ال�رضع( الإ�شلمي.

و�شامًل يقوم عليه تبيان احلظر ال�شديد لأفعال الّتار  وا�شعاً  اأ�شا�شاً  م  ومن ثم فاإن ال�رضع الإ�شلمي يقدِّ

بالأ�شخا�ض وو�شائله، والإدانة القوية لأغرا�شه ال�شتغللية. وباعتبار الأوامر الزجرّية الإ�شلمية التي تنهى 

عن اجلور وال�شتغلل وحتّرمهما، ينبغي اإذن حلكومات البلدان امل�شلمة اأن تعمد اإىل النظر بجّدية يف �شّن 

ت�رضيعات ب�شاأن مكافحة الّتار بالب�رض، تفي مبا يقابلها من اللتزامات والواجبات املن�شو�ض عليها يف الرتاث 

ال�رضعي الإ�شلمي ويف القانون الدويل كليهما معاً.

رة دال- عدم جواز تطبيق قانون التقاُدم املُ�ْشِقط اأو مّدة تقادم مقرَّ

د قانوُن التقادم امل�شِقط اأو قاعدة مّدة التقادم املقّررة فرتًة ُق�شوى يجوز يف اأثنائها  يف كثري من البلدان، يحدِّ

مة عب  مبا�رضةُ اإجراءات قانونية بخ�شو�ض وقائع معّينة. كما اأن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

الوطنية تقت�شي اأْن:

اأثنائها  تُ�شتَهّل يف  اإطار قانونها الداخلي، عند القت�شاء، مّدة تقادم طويلة  حتّدد كل دولة طرف يف 

الإجراءات اخلا�شة باأّي ُجرم م�شمول بهذه التفاقية، ومّدًة اأطول عندما يكون اجلاين املزعوم قد فرَّ 

من وجه العدالة" )املادة 11، الفقرة 5(.

ال�شلب  اأو  الأر�ض  الإف�شاد يف  بجرائم  �شلة  ذات  عنا�رض  على  تنطوي  قد  مة  املنظَّ بالب�رض  الّتـــار  جـــرائم  باأن  يُحاَجج  قد 
 )146(

والعتداء باحِلرابة.
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ويجوز للدول اأن تنظر اأي�شاً يف م�شاألة الن�ّض يف القانون على عدم تطبيق اأي قانون ب�شاأن التقادم امل�شِقط اأو 

قاعدة ب�شاأن مّدة التقادم املقّررة على اجلرائم من هذه الفئة. ذلك اأن الأخذ بحكم ين�ّض على عدم جواز ذلك، 

مع فر�ض عقوبات �شديدة تتكافاأ قيا�شاً مع ج�شامة خطورة جرمية الّتار بالأ�شخا�ض، من �شاأنهما اأن يلّبيا 

الغر�ض املتوّخى يف توجيه ر�شالة ردع قوية. وهذه الفكرة واردة �شمن نظام روما الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية 

 الذي ين�ّض على اأن اجلرائم امل�شمولة �شمن نطاق اخت�شا�ض تلك املحكمة الق�شائي، والتي ت�شمل 
)147(

الدولية،

 
)148(

)املادة 29(. كما يعّرف نظام روما الأ�شا�شي "ل تخ�شع لأّي قانون تقادم"  جرمية الّتار بالأ�شخا�ض 

 من ال�شلطات املرتّتبة 
ٍ

اجلرائم �شد الإن�شانية باأنها ت�شمل ال�شرتقاق، ويعّرف ال�شرتقاق باأنه يعني "ممار�شة اأي

على حق امللكية، اأو هذه ال�شلطات جميعها، على �شخ�ض ما، مبا يف ذلك ممار�شة هذه ال�شلطات يف �شبيل 

الّتار بالأ�شخا�ض، ول �شّيما الن�شاء والأطفال" )املادة 7(.

واإن جرمية الّتار بالب�رض ل يُطبَّق عليها يف الإ�شلم اأّي قانون ب�شاأن التقادم امل�شِقط. ووفقاً لل�ُشنَّة املاأثورة 

عن النبي، وهي امل�شدر الثاين للت�رضيع الإ�شلمي، ل يوجد قانون تقادم ي�شِقط احلق يف الإ�شلم، اإذ ورد يف 

احلديث "ل يبطل حق امرئ م�شلم واإْن قُدم". ولذلك فاإنه يوجد دائماً التزام باأن يفي املرء بواجبه ويوؤّدي ما 

عليه دونا اعتبار لزمن املطالَبة باحلق.

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2187، الرقم 38544.
 )147(

 Phyllis Hwang, "Defining crimes against humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court",  )148(

 Fordham International Law Journal, vol. 22, No. 2 (1998), pp. 457 ff.; Mohamed Elewa Badar, "From the Nuremberg

 Charter to the Rome Statute: defining the elements of crimes against humanity", San Diego International Law Journal, vol.

.5, 2004, pp. 73 ff
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 الف�شل الثامن-  ت�رضيعات معا�رضة ب�شاأن

 حظر الّتار بالأ�شخا�ض

يف العامل الإ�شلمي

القول باأن ال�رضع الإ�شلمي والقانون الدويل متوافقان ب�شاأن الت�شّدي للّتار بالأ�شخا�ض هو قوٌل يجد ما 

ي�شانده يف اأن عدداً من �شكوك حقوق الإن�شان الدولية والإقليمية التي اعتُمدت يف العامل الإ�شلمي، وكذلك 

به من  يت�شل  وما  بالأ�شخا�ض  الّتار  تدين وحتظر  كلّها  الوطنية،  والت�رضيعات  الإ�شلمية  الد�شاتري  بع�ض 

جرائم. ويف الف�شل التايل، تُبحث بتف�شيل تلك ال�شكوك والقوانني، التي ت�شلح لأن تكون جمموعة من اأف�شل 

املمار�شات التي ينبغي اأن تّتبعها تلك البلدان الإ�شلمية التي ما زال عليها اأن ت�شع ت�رضيعات ترمي اإىل حظر 

الّتار بالأ�شخا�ض وحماية �شحايا هذا الّتار.

بع�ض البلدان الإ�شلمية لديه من قبُل ت�شّوره ب�شاأن منحاه يف مواجهة م�شكلة الّتار بالأ�شخا�ض، ا�شتناداً اإىل 

م اإىل  التقاليد ال�رضعية الإ�شلمية. فاإن اململكة العربية ال�شعودية، على �شبيل املثال، بّينت، يف تقريرها املقدَّ

اللجنة املعنية بالق�شاء على التمييز �شد املراأة، ب�شاأن اللتزامات مبقت�شى املادة 6 من اتفاقية الق�شاء على 

 ما يلي:
)149(

جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة،

نظراً لأن اململكة تطّبق ال�رضيعة الإ�شلمية التي تدعو اإىل الف�شيلة وحتّرم الرذيلة والف�شق والفجور، 

هما  دعارتها  وا�شتغلل  باملراأة  الّتار  فاإن  والتقاليد،  العادات  مع  يتعار�ض  ذلك  كون  اإىل  بالإ�شافة 

لأحكام  طبقاً  ال�شلوك  من  النوع  لهذا  مقرتف  كل  ويعاَقب  ال�شعودي؛  املجتمع  يعرفهما  ل  ممار�شتان 

ال�رضيعة الإ�شلمية التي �شاعدت على ا�شتئ�شال تلك املمار�شات غري الإن�شانية. وقد ا�شتطاعت اململكة 

اتخاذ التدابري العملية ل�شّد جميع املنافذ التي قد توؤّدي اإىل وجود املمار�شات اجلن�شية غري امل�رضوعة 

واتخاذ  الأخلقية  غري  املمار�شات  مرتكبي  ل�شبط  حملت  تنظيم  خلل  من  وذلك  اأرا�شيها،  على 

الإجراءات اللزمة �شّدهم. وتهدف هذه الإجراءات اإىل مكافحة هذه الأمرا�ض الجتماعية اخلطرية 

حفاظاً على الأخلق والقيم ال�شلوكية يف املجتمع. وقد حّققت هذه اجلهود ناحاً ملحوظاً يف هذا 

ال�شدد، مما يعك�ض رغبة الدولة ال�شادقة يف مكافحة هذه املمار�شات غري امل�رضوعة. واجلدير بالذكر 

اأن هذه املمار�شات حمدودة تكاد ل تُذكر، ويتّم حما�رضتها من ِقبل اجلهات املعنية، كما �شبق اإي�شاحه، 

)150(
وكما تُظهر ذلك بو�شوح الح�شائياُت ال�شادرة من اجلهات الأمنية.

املادة 6 من اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة تن�ّض على ما يلي:
 )149(

     تّتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�شبة، مبا يف ذلك الت�رضيعي منها، ملكافحة جميع اأ�شكال الّتار باملراأة وا�شتغلل 

بغاء املراأة.

)150( "النظر يف التقارير املقّدمة من الدول الأطراف مبوجب املادة 18 من اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة: التقرير 

.(CEDW/C/SAU/2) "م من الدول الأطراف—اململكة العربية ال�شعودية اجلامع للتقريرين الأّويل والثاين الدوريني، املقدَّ
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م اإىل جلنة حقوق الطفل مبوجب املواد من 34 اإىل  وكذلك بّينت اململكة العربية ال�شعودية، يف تقريرها املقدَّ

 ما يلي:
)151(

36 من اتفاقية حقوق الطفل،

مينع النظام بيع الأطفال والّتار بهم وكل و�شائل وُطرق ال�شتغلل واخلطف والعتداء، ويحاكم 

مرتكبي جرائم اخلطف والّتار بالأطفال اأو �شوء ا�شتغللهم وفقاً للن�شو�ض العقابية التي تتفق مع 

الدعارة،  اأنواع  وكل  الفجور  والإكراه على  والبغاء  والقتل  الظلم  فالإ�شلم حّرم  الإ�شلمي؛  الق�شاء 

م  وبنّي طريقة معاجلة مرتكبي هذه اجلرائم، واأو�شح �ُشبل الر�شاد وحمى الق�رضَّ وكفل رعايتهم وجرَّ

كل من اأ�شاء لهم ودعا اإىل حّبهم ورعايتهم وتكرميهم بح�شن الرتبية، ومنحهم حقوقهم دون اإذلل اأو 

)152(
اإجحاف.

اأ�شا�شية لتحرمي الّتار بالأ�شخا�ض؛ وينبغي تنفيذ هذه  اإذن اأن ال�رضع الإ�شلمي ين�ّض على مبادئ  وا�شح 

املبادئ تنفيذاً تاماً وملئماً وفّعالً.

 األف-  ن�شو�ض دولية واإقليمية خا�شة بحقوق الإن�شان �شادرة 

 يف العامل الإ�شلمي تت�شّمن حظر الّتار بالأ�شخا�ض

وما يت�شل به من جرائم اأخرى

اإىل  �شدرت يف الآونة الأخرية ن�شو�ض دولية خا�شة بحقوق الإن�شان يف العامل الإ�شلمي، وهي ت�شعى اأي�شاً 

�شبيل  الإ�شلمية. وعلى  العقيدة  اإىل  اأكرث �رضاحًة وبال�شتناد  بالأ�شخا�ض على نحو  معاجلة م�شاألة الّتار 

املثال، تن�ّض املادة 13 من اإعلن القاهرة ب�شاأن حقوق الإن�شان يف الإ�شلم، ال�شادر يف عام 1990، على اأن 

العامل "ل يجوز تكليفه مبا ل يطيقه، اأو اإكراهه، اأو ا�شتغلله، اأو الإ�رضار به".

 ل يقت�رض على 
)153(

م مبوجب ال�رضع الإ�شلمي، فاإن امليثاق العربي حلقوق الإن�شان وكذلك، لأن البغاء حمرَّ

الدعارة  اأجل  بالأفراد من  الّتار  اأي�شاً  بل يحظر  الغري،  ا�شتغلل دعارة  اأجل  بالأفراد من  حظر الّتار 

عموماً. ومتّيز املادة 10 من هذا امليثاق بني حظر "الّتار بالأفراد من اأجل الدعارة" وحظر "ا�شتغلل دعارة 

الغري اأو اأّي �شكل اآخر" من ال�شتغلل.

وب�شيغة اأكرث حتديداً، تن�ّض املادة 10 من امليثاق العربي حلقوق الإن�شان على ما يلي:

باأي حال من  ويُعاَقب على ذلك، ول يجوز  بالأفراد يف جميع �شورهما  الّرق والّتار  )1( يُحظر 

الأحوال ال�شرتقاق وال�شتعباد.

وفقاً لتفاقية حقوق الطفل:
 )151(

      تتعّهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع اأ�شكال ال�شتغلل اجلن�شي والنتهاك اجلن�شي. ولهذه الأغرا�ض تتخذ الدول 

الأطراف، بوجه خا�ض، جميع التدابري امللئمة الوطنية والثنائية واملتعّددة الأطراف ملنع:

     )اأ( حمل اأو اإكراه الطفل على تعاطي اأي ن�شاط جن�شي غري م�رضوع؛

     )ب(  ال�شتخدام ال�شتغليل للأطفال يف الدعارة اأو غريها من املمار�شات اجلن�شية غري امل�رضوعة؛

     )ج( ال�شتخدام ال�شتغليل للأطفال يف العرو�ض واملواد الداعرة )املادة 34(.

     تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري امللئمة الوطنية والثنائية واملتعددة الأطراف ملنع اختطاف الأطفال اأو بيعهم اأو الّتار 

بهم لأي غر�ض من الأغرا�ض اأو باأي �شكل من الأ�شكال )املادة 35(.

   حتمي الدوُل الأطراف الطفَل من �شائر اأ�شكال ال�شتغلل ال�شاّرة باأي جانب من جوانب رفاه الطفل )املادة 36(.

مة من الدول الأطراف مبوجب املادة 44 من التفاقية ]اتفاقية حقوق الطفل[، التقارير الدورية الثانية  )152( "النظر يف التقارير املقدَّ

.(CRC/C/136/Add.1) "من الدول الأطراف الواجب تقدميها يف عام 2003—اململكة العربية ال�شعودية

http://www1.umn. :جامعة الدول العربية، امليثاق العربي حلقوق الإن�شان ]الن�شخة املنّقحة الأحدث[، متاح على املوقع ال�شبكي
 )153(

 The revised Arab Charter on Human" ،)مريفت ر�شماوي( Mervat Rishmawi ًانظر عموما .edu/ humanrts/instree/loas2005.html

.Rights: a step forward?", Human Rights Law Review, vol. 5, No. 2 (2005), pp. 361 ff
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)2( حتظر ال�شخرة والّتار بالأفراد من اأجل الدعارة اأو ال�شتغلل اجلن�شي اأو ا�شتغلل دعارة الغري 

اأو اأي �شكل اآخر من ا�شتغلل الأطفال يف النـزاعات امل�شلّحة.

اإ�شافًة اإىل ذلك، يحظر امليثاُق الّتاَر بالأع�شاء الب�رضية، فيبنّي يف املادة منه اأنه "ل يجوز اإجراء تارب 

طّبية اأو علمية على اأي �شخ�ض اأو ا�شتغلل اأع�شائه دون ر�شائه احلّر واإدراكه الكامل للم�شاعفات التي قد 

تنجم عنها، مع مراعاة ال�شوابط والقواعد الأخلقية والإن�شانية واملهنية والتقّيد بالإجراءات الطّبية الكفيلة 

ب�شمان �شلمته ال�شخ�شية وفقاً للت�رضيعات النافذة يف كل دولة طرف. ول يجوز باأي حال من الأحوال الّتار 

بالأع�شاء الب�رضية."

يف  بالب�رض  بالّتار  اخلا�ض  الو�شع  عن  تقارير  بتقدمي  مطالبة  امليثاق  على  �شّدقت  التي  العربية  والدول 

 )154(
بلدانها.

 باء-  بنود د�شتورية يف العامل الإ�شلمي حتظر الّتار بالأ�شخا�ض 

وما يت�شل به من جرائم اأخرى

حتظر د�شاتري عدد من البلدان الإ�شلمية الّتار بالأ�شخا�ض )بالب�رض( حظراً �رضيحاً. فتحظر املادة 11 من 

د�شتور باك�شتان الّرق وجميع اأ�شكال العمل اجلبي )ال�شخرة( والّتار بالب�رض. وتن�ّض املادة 20 من د�شتور 

اأو اإذلله  اأو ت�شخريه  اإن�شان احلق يف احلياة واحلّرية ... وهو حّر يُحَظر ا�شرتقاقه  اأن "لكل  ال�شودان على 

اأو تعذيبه". وكذلك تن�ّض املادة 34 من د�شتور الإمارات العربية املتحدة على اأنه "... ل يجوز ا�شتعباد اأي 

اإن�شان". ويف الآونة الأخرية، ن�ّض د�شتور العراق �رضاحًة مبقت�شى املادة 35، على حترمي "الّتار بالن�شاء 

)155(
والأطفال" و"الّتار باجلن�ض".

ين�ّض امليثاق العربي حلقوق الإن�شان، ب�شيغته املنّقحة ]الن�شخة الأحدث[، يف املادة 48 منه، على ما يلي:
 )154(

    "1- تتعّهد الدول الأطراف بتقدمي تقارير ب�شاأن التدابري التي اتخذتها لإعمال احلقوق واحلّريات املن�شو�ض عليها يف 

هذا امليثاق، وبيان التقّدم املحرز للتمّتع بها. ويتوىّل الأمني العام جلامعة الدول العربية بعد ت�شلّمه التقارير اإحالتها اإىل 

اللجنة للنظر فيها.

    2- تقوم الدول الأطراف بتقدمي التقرير الأول اإىل اللجنة خلل �شنة من تاريخ دخول امليثاق حّيز التنفيذ بالن�شبة لكل 

دولة طرف، وتقريراً دورياً كل ثلثة اأعوام. ويجوز للجنة اأن تطلب من الدول الأطراف معلومات اإ�شافية ذات �شلة بتنفيذ 

امليثاق.

    3- تدر�ض اللجنة التقارير التي تقّدمها الدول الأطراف وفقا للفقرة )2( بح�شور من ميّثل الدولة املعنية ملناق�شة التقرير.

    4- تناق�ض اللجنة التقرير وتبدي ملحظاتها وتقّدم التو�شيات الواجب اتخاذها طبقاً لأهداف امليثاق.

    5- حتيل اللجنة تقريراً �شنوياً يت�شّمن ملحظاتها وتو�شياتها اإىل جمل�ض اجلامعة عن طريق الأمني العام.

    6- تعتب تقارير اللجنة وملحظاتها اخلتامية وتو�شياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على ن�رضها على نطاق وا�شع."

 "Comparative models of reporting mechanisms on the status of trafficking in human ،انظر ب�شفة عامة حممد ي. مطر

.beings", Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 41, No. 5 (2008), pp. 1355 ff

)155( Mattar, "Unresolved questions in the Bill of Rights", pp. 131-132 )انظر احلا�شية 40(:

    "بف�شل اإيراد املادة 35 يف الد�شتور العراقي اجلديد، لأول مرة ين�ّض د�شتور عربي على حظر �رضيح بخ�شو�ض "الّتار 

بالن�شاء والأطفال" و"الّتار باجلن�ض"... وبا�شرتاع الد�شتور العراقي اجلديد، يبدو اأن املادة 35 تطالب الهيئة الت�رضيعية 

العراقية ب�شّن قانون يحظر �رضاحة "التار بالن�شاء والأطفال". ذلك لأن القانون رقم 8 ال�شادر عام 1988 ل يحظر اإّل 

البغاء )الدعارة( وا�شتغلل البغاء وت�شهيله، واإدارة بيت دعارة. لكن ال�رضورة تقت�شي �شّن قانون حمّدد ب�شاأن مكافحة الّتار 

بالب�رض، لأن ترمي فعل الّتار بالأ�شخا�ض يجب اأن ي�شمل كل اأ�شكال هذا الّتار، �شواء اأكان ذلك لغر�ض البغاء اأم كان 

لغر�ض العمل الق�رْضي )ال�شخرة( اأم غري ذلك من اأ�شكل ال�شرتقاق. واإ�شافًة اإىل ذلك، يجب اأي�شاً اأن ين�ّض اأي قانون من هذا 

النحو على التدابري اللزمة حلماية �شحايا الّتار".



ار بالأ�شخا�ض وفقاً ملبادئ ال�رضيعة الإ�شلمية مكافحة التِّ 50

 جيم-  ت�رضيعات وطنية يف العامل الإ�شلمي حتظر الّتار بالأ�شخا�ض

وما يت�شل به من جرائم اأخرى

اإن التوافق بني مبادئ ال�رضع الإ�شلمي وبنود القانون الدويل بخ�شو�ض مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض ميكن اأن 

يُرى اأخرياً من خلل �شّن ت�رضيعات وطنية حتظر هذا التار يف عدد متزايد من البلدان الإ�شلمية، حيث 

ي�شرتط معظمها اأن تكون الت�رضيعات الوطنية طبقاًَ لل�رضيعة الإ�شلمية.

قانونية ب�شاأن توفري احلماية  يف عام 2007، حظرت البحرين جرمية الّتار بالأ�شخا�ض، واأ�شدرت بنوداً 

ب�شاأن  جديداً  قانوناً   2007 عام  يف  اإندوني�شيا  اأ�شدرت  وكذلك   
)156(

اجلرمية. هذه  منع  وب�شاأن  لل�شحايا، 

التعوي�ض  ا�شتـــحقاقات معّيـــنة واحلق يف  بالأ�شخا�ض، وب�شاأن منح �شحايا هـــذا التـــار  مكافحة الّتار 

 اإ�شافًة اإىل ذلك، يعـــاقب القانون على ا�شتغلل ال�شـــلطة الذي يـــوؤّدي اإىل هـــذا 
)157(

عّما حلقهـــم من �رضر.

 ويف عام 2007 اأي�شا، �شّنت مالـــيزيا ت�شـــريعاً يوعز باإن�شاء جمل�ض م�شرتك بني الوزارات ملكافحة 
)158(

التـــار.

البلدان  �شمــن  ومن   
)159(

الّتار. ل�شحايا هذا  وامل�شاندة  احلماية  توفري  يُكلَّف مبهام  بالأ�شخا�ض،  الّتار 

الإ�شـــلمية الأخرى التـــي حظــرت هـــذا الّتـــار وما يتـــ�شل بـــه من اأفعـــال ُجـــرمّية نيجيـــريا، التي حظرت 

 والإمارات 
)160(

اأيـــ�شاً جــرائم ذات �شلة بهذا الّتار، مثــل ال�شياحة لغر�ض ممـار�شة اجلـن�ض مع الأطــفال،

البحرين، قانون مكافحة الّتار بالب�رض، لعام 2007، املادة 6:
 )156(

   "تُتَّخذ الإجراءات الآتية يف مرحلة التحقيق اأو املحاكمة ب�شاأن جرمية الّتار بالأ�شخا�ض:

    "1- اإفهام املجني عليه بحقوقه القانونية بلغة يفهمها.

    "2- متكني املجني عليه من بيان و�شعه باعتباره �شحية جلرمية اّتار بالأ�شخا�ض وكذلك و�شعه القانوين واجل�شدي 

والنف�شي والجتماعي.

    "3- عر�ض املجني عليه على طبيب خمت�ض اإذا طلب هو ذلك، اأو اإذا تبنّي اأنه بحاجة اإىل رعاية طبية اأو نف�شية.

    "4- اإيداع املجني عليه اأحد مراكز التاأهيل الطّبية اأو النف�شية اأو دور الرعاية اإذا تبنّي اأن حالته الطّبية اأو النف�شية اأو 

العمرية ت�شتدعي ذلك.

    "5- اإيداع املجني عليه اأحد املراكز املخت�شة للإيواء اأو التاأهيل اأو لدى جهة معتمدة تتعّهد بتوفري �شكن له اإذا تبنّي اأنه 

بحاجة اإىل ذلك.

    "6- ترتيب احلماية الأمنية للمجني عليه متى اقت�شى الأمر ذلك.

    "7- خماطبة رئي�ض اللجنة املن�شو�ض عليها يف املادة الثامنة من هذا القانون اإذا كان املجني عليه اأجنبياً وتبنّي اأنه بحاجة 

اإىل العمل، وذلك لإزالة ما قد يعرت�شه من معّوقات يف هذا ال�شاأن."

)157( "يحق لكل �شحية، اأو َمن ي�شتفيد من تركته، وذلك من جّراء جرمية الّتار بالب�رض، احل�شول على تعوي�ض ل�شرتداد حقوقهم. 

اإندوني�شيا، قانون  والتعوي�ض لرّد احلقوق ]...[ مبلغ يدفعه مقرتف اجلرمية تعوي�شاً عن اخل�شائر اإىل ال�شحية اأو َمن ي�شتفيد من تركته." 

مكافحة جرمية الّتار بالأ�شخا�ض لعام 2007، املادة 38.

)158( "اأّي م�شوؤول اإداري يف الدولة ي�شيء ا�شتعمال �شلطته لإكراه اأّي �شخ�ض على فعل �شيء اأو عدم فعله اأو اإتاحة املجال لفعله، مما يوؤّدي 

ار بالأ�شخا�ض، يكون عر�شًة ]لعقوبة دنيا بال�شجن ملّدة اأربع �شنوات وعقوبة ق�شوى بال�شجن ملّدة 15 �شنًة ولغرامة دنيا  اإىل ارتكاب جرمية التِّ

قدرها 000 000 60 روبية وغرامة ق�شوى قدرها 000 000 300 روبية.[" )املرجع نف�شه، اإندوني�شيا، املادة 12 من القانون(.

الوزارات ومن عدد ل يتجاوز ثلثة  ار بالأ�شخا�ض. ويتكّون املجل�ض من خمتلف  با�شم جمل�ض مكافحة التِّ "تُن�شاأ هيئة تُعرف   )159(

ار  اأ�شخا�ض من املنظمات غري احلكومية اأو �شائر املنظمات املعنية التي لديها خبة منا�شبة ب�شاأن معاجلة امل�شاكل والق�شايا ذات ال�شلة بالتِّ

ار وتقدمي الدعم اإليهم." )ماليزيا، قانون مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض،  بالأ�شخا�ض، مبا يف ذلك حماية الأ�شخا�ض الذين وقعوا �شحية اتِّ

لعام 2007، املادة 6(.

ل يف عام  ار بالأ�شخا�ض ال�شادر يف عام 2003، واملعدَّ نيجرييا، القانون الت�رضيعي ب�شاأن اإنفاذ واإدارة قوانني مكافحة )حظر( التِّ
 )160(

مي الرحلت ال�شياحية ووكلء ال�شفر بالقيام مبا يلي )املادة 30(: 2005 يفر�ض التزاماً على كل منظِّ

ار باأّي  ")اأ( اإبلغ زبائنهم بالتزامهم بعدم تقدمي اأّي م�شاعدة اأو اإغراء اأو ت�شهيل اأو ترويج، باأّي طريقة من الطرائق، ب�شاأن التِّ
�شخ�ض؛

")ب(  اإبلغ زبائنهم بالتزامهم بعدم تقدمي اأّي م�شاعدة اأو اإغراء اأو ت�شهيل اأو ترويج، باأّي طريقة من الطرائق، ب�شاأن ا�شتخدام اأّي 
�شخ�ض يف اإنتاج املواد الإباحية وغري ذلك من اأ�شكال ا�شتغلل اأّي �شخ�ض يف ال�شياحة؛

")ج(  اإدراج بنود �رضطية يف العقود مع النظراء من املورِّدين يف بلدان املق�شد تقت�شي منهم المتثال لللتزامات املذكورة يف الفقرتني 
ال�شابقتني من هذا البند الفرعي؛

")د( الإحجام عن ا�شتخدام الر�شائل املوّجهة اأو املواد املطبوعة اأو الفيديو اأو الإنرتنت، مما ميكن اأن ينطوي على اقرتاح اأو اإملاح 
ب�شاأن اأّي �شلوك يتنافى مع الأهداف املن�شودة يف هذا القانون الت�رضيعي؛

")هـ( اإعلم موظفيهم بالتزاماتهم مبقت�شى هذا القانون الت�رضيعي؛
")و( اإدخال بنود �رضطية بخ�شو�ض التزاماتهم مبقت�شى هذا القانون الت�رضيعي ب�شاأن موظفيهم يف عقود العمل اجلديدة."

واإ�شافة اإىل ذلك، يفر�ض القانون النيجريي التزاماً على "كل �رضكة خطوط جّوية ]بالعمل[ من خلل كل و�شيلة ممكنة على تعزيز 

التوعية العمومية باملبادئ التوجيهية التي يت�شّمنها هذا القانون الت�رضيعي، يف جملت الرحلت اجلوية واأغلفة البطاقات ووحدات الإنرتنت 

و�رضائط الفيديو يف الطائرات اأثناء الرحلت اجلوية الطويلة."



51 الف�شل الثامن- ت�رضيعات معا�رضة ب�شاأن حظر الّتار بالأ�شخا�ض يف العامل الإ�شلمي

قد  الإ�شلمي  ال�رضع  مع  يتوافق متاماً  اأمر  بالأ�شخا�ض  الّتار  باأن حظر  القول  واإن   
)161(

املتحدة. العربية 

يجد خرَي مثاٍل عليه يف قانون الإمارات العربية املتحدة، التي ت�شتخدم بدّقة يف قانونها ذاك تعريَف الّتار 

)162(
بالأ�شخا�ض الوارد يف بروتوكول الّتار بالأ�شخا�ض.

)161( "تكون عقوبة جرمية التار بالب�رض ال�شجن املوؤّبد اإذا كان مرتكب اجلرمية موظفاً عاماً اأو مكلّفاً بخدمة عامة". الإمارات العربية 

املتحدة، قانون مكافحة الّتار بالب�رض، القانون الحتادي رقم 51، لعام 2006، املادة 2.

تن�ّض املادة 1 من قانون الإمارات العربية املتحدة يف �شاأن مكافحة الّتار بالب�رض على ما يلي:
 )162(

   "يُق�شد بالكلمات والعبارات التالية املعني املبنّية قرين ككل منها، ما مل يق�ض �شياق الن�ض بغري ذلك:

    "الّتار بالب�رض: تنيد اأ�شخا�ض اأو نقلهم اأو ترحيلهم اأو ا�شتقبالهم بوا�شطة التهديد بالقوة اأو ا�شتعمالها اأو غري ذلك من 

اأ�شكال الق�رض اأو الختطاف اأو الحتيال اأو اخلدع اأو اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة اأو اإ�شاءة حالة ال�شعف اأو باإعطاء اأو تلّقي مبالغ 

مالية اأو مزايا لنيل موافقة �شخ�ض له �شيطرة على �شخ�ض اآخر لغر�ض ال�شتغلل."
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الف�شل التا�شع- اخلامتة

وداعماً  يكون مكّمًل  اإ�شلمي  نهج  اّتباع  فاإن  اأي�شاً،  الإ�شلمي  العامل  م�شكلة مت�ّض  بالأ�شخا�ض  الّتار  لأن 

للإطار القانوين الدويل للت�شّدي لهذه امل�شكلة ميكن اأن يكون ُذخراً قّيماً. ول بّد من حتديد موقف الإ�شلم 

ب�شاأن خمتلف م�شائل الّتار بالأ�شخا�ض، وذلك لكي يكون امل�شلمون مدركني لِعظم خطر هذه امل�شكلة ويُعنوا 

بتطوير �شبل مواجهتها. وينبغي لعلماء الدين امل�شلمني اأن ي�شدروا الفتاوى اللزمة للت�شّدي للأفعال ال�شاّرة 

وغري امل�رضوعة التي ت�شّكل اّتاراً بالأ�شخا�ض، �شواء تبّدت يف �شكل زيجات مدبَّرة قد تقع من دون ح�شول اأّي 

ر�شا من جانب املراأة، اأم ظهرت يف اإ�شاءة معاملة َمن يعملون يف اخلدمة املنزلية، اأو اأّي �شكل اآخر من اأ�شكال 

اأم للأطفال، اإخللً مببادئ  اأم للن�شاء  اإن كان للرجال  اأو ال�شتغلل اجلن�شي، �شواء  ا�شتغلل العمل املهني 

يني، القراآن وال�ُشنَّة   على امل�شدرين الن�شّ
ّ
الإ�شلم الأ�شا�شية. وعلوة على ذلك، فاإن الت�رضيع الإ�شلمي، املبني

ار، والأمر باملعروف  املاأثورة عن النبي، ين�ّض على املبادئ العامة اللزمة، مبا يف ذلك مبادئ الل�رضر والل�رضِ

والنهي عن املنكر، وحترمي ال�شتغلل، التي ينبغي اأن تُف�رضَّ من خلل عملية الجتهاد �شعياً اإىل اإر�شاء نظرية 

عامة يف حماية �شحايا اجلرمية، مبن فيهم �شحايا الّتار بالب�رض.

عمليٍة  اإىل  وبال�شتناد  الإ�شلمية  الن�شو�ض  اأ�شا�ض  على  بناًء  ال�شعي،  هو  املن�شور  من هذا  املن�شودة  والغاية 

تف�شريّيٍة، اإىل و�شع اإطار اإ�شلمي يُعنى بالت�شّدي مل�شكلة الّتار بالأ�شخا�ض باأجمعها. وحتقيقاً لهذه الغاية، 

مت ملحة اإجمالية عن املبداأ الفقهي يف ال�رضع  ُعر�ض هنا الإطار القانوين الدويل اخلا�ض بحقوق الإن�شان، وُقدِّ

الإ�شلمي. كما اقتُفي اأثر م�شار تطّور النهج القانوين الدويل يف مكافحة الّتار بالأ�شخا�ض بدءاً من احلْظر 

 اأحدَث للّتار بالأ�شخا�ض باعتباره جرمية ا�شتغلل. وبعد تبيان 
ٍ
الأ�شلي للّرق التقليدي وانتهاًء اإىل مفهوم

هذه الأركان الأ�شا�شية الفقهية، ناق�ض املوؤّلف يف درا�شته مو�شوع النهج الإ�شلمي التدّرجي يف اإلغاء ُعرف 

الّرق، وكذلك التحرمي الإ�شلمي لل�شتغلل، �شواء اأكان ا�شتغللً للعمل املهني اأم كان ا�شتغللً جن�شياً، ح�شبما 

ميكن تطبيقه على الّتار بالأ�شخا�ض. وف�شًل عن ذلك، �شعى املوؤّلف اإىل اإجراء متييز بني الأفعال ال�شاّرة 

والأفعال غري ال�رضعية التي ت�شّكل ممار�شات ُعرفّية، ومنها مثًل اأ�شكال الزواج الق�رْضي والزواج املوؤّقت، التي 

تخّل مببادئ ال�رضيعة الإ�شلمية، التي هي بذاتها حتّرم تلك املمار�شات. ثم حلّل املوؤّلف اأخرياً كيف ي�شنِّف 

ال�رضُع الإ�شلمي جرميَة الّتار بالأ�شخا�ض، والعقوبَة ال�شارمة التي يلجاأ اإىل تطبيقها ب�شاأن هذه اجلرمية 

اأن  اإ�شلمية  الفادحة. ومن اجلائز ت�شنيف الّتار بالأ�شخا�ض باعتباره جرميًة تعزيرّيًة، ينبغي لكل دولة 

تعلنها ُجرماً فادحاً ي�شتوجب عقوبًة فادحًة. ويف الوقت نف�شه، ل ينبغي فر�ض عقوبة من هذا النحو اإّل طبقاً 

لل�شمانات ال�رضعية الإ�شلمية املو�شوعية منها والإجرائية، التي حتمي املّتهم. وال�رضع الإ�شلمي يتيح اأي�شاً 

امل�رّضدين  والنازحني  واللجئني  والأطفال  الن�شاء  وبخا�شة  بالب�رض،  الّتار  ل�شحايا  متنّوعة  تدابري حمائية 

داخلياً واملهاجرين. كما اأن الت�رضيع الإ�شلمي �رضيح يف اإعفاء �شحية البغاء من تبعة امل�شوؤولية اإذا ما كانت 

مكرهة على مزاولة هذا الفعل. وال�ُشنَّة النبوية تبطل قانون التقادم امل�شِقط، وهي قاعدة ينبغي تطبيقها على 

اجلرائم العنيفة، مبا يف ذلك جرائم الّتار بالأ�شخا�ض.

الأ�شا�ض يف  الرا�شخة  املبادئ  من  اإىل جمموعة  ي�شتند  بالأ�شخا�ض  للّتار  الإ�شلمي  التحرمي  فاإن  ولذلك 

الرتاث ال�رضعي الإ�شلمي، الذي اإذا ما اأُخذ باأجمعه، فاإنه ل يقت�رض على ترمي فعل الّتار بالب�رض، بل اإنه 

مينع اأي�شاً اقرتاف هذا الفعل، ويحمي �شحايا اجلرمية، يف الوقت نف�شه. وخل�شة القول اإن هذه املبادئ 

ت�شمل: حترمي ُعرف الّرق؛ وحترمي جميع اأ�شكال ال�شتغلل، مبا يف ذلك البغاء اأو الأن�شطة ذات ال�شلة بالبغاء 

اأو الدعارة، وال�شتعباد يف اخلدمة املنـزلية، وغري ذلك من اأ�شكال العمل اجلبي )ال�شخرة( واخلدمة الق�رْضية؛ 
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وحظر الت�شّول؛ وحترمي الّتار بالأع�شاء الب�رضية؛ وحترمي الر�شوة؛ و�شجب الت�شييق والُع�رْض؛ ونبذ جميع 

اأ�شكال الظلم والتع�ّشف؛ والعرتاف بحق كل �شخ�ض يف احُلرمة اخل�شو�شية، واحلق يف الإقامة وال�شكنى، 

واحلق يف ال�شتعانة مبمّثل قانوين؛ وحترمي ال�رضر اأو الأذى؛ وتقدمي التعوي�ض لل�شحايا؛ والقيام بواجب الأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر؛ واإعلء �شاأن عدم التمييز، وامل�شاواة، والعدل.

وهذا النهج يدعم وجهة النظر يف اأنه ل يكفي القت�شار على و�شع مفهوم تعريفي للّتار بالأ�شخا�ض يف 

العامل الإ�شلمي باأنه �شكل من اأ�شكال الّرق، وبخا�شة لأن الّرق، مبعناه التقليدي على الأقل، قد اأُبطل �رضعاً 

يف جميع اأنحاء العامل الإ�شلمي. ذلك لأن الّتار بالب�رض هو يف جوهره ا�شتغلل، ل تزال اأ�شكال كثرية منه 

موجودة يف العامل الإ�شلمي على نحو يعّد اإخللً وا�شحاً باملبادئ الإ�شلمية بذاتها. ومن ثم فاإنه ينبغي اإدانة 

التجارة يف الأع�شاء الب�رضية، وكذلك �رضاء الأع�شاء وبيعها، كما ينبغي اإدانة اأي حالة من حالت ال�شيطرة 

على الب�رض والتاأثري الذي ل موجب له فيهم اأو ا�شتغللهم على اأي نحو.

ومن دواعي الت�شجيع على هذا امل�شعى اأن امليثاق العربي حلقوق الإن�شان الذي اعتُمد عام 2004 يف �شيغته 

املنّقحة، وهو اأحدث ن�ض اإقليمي ب�شاأن حقوق الإن�شان �شدر يف العامل الإ�شلمي، اأوجب اإن�شاء اآلّية لتقدمي 

م الدوُل العربيُة من خللها تقارير عن و�شع حقوق الإن�شان يف بلدانها،  تقارير الإبلغ ودرا�شتها، وهي اآلّية تقدِّ

مبا يف ذلك و�شع الّتار بالأ�شخا�ض )طبقاً للمادة 10( والّتار بالأع�شاء الب�رضية )طبقاً للمادة 9(. وينبغي 

تنفيذ مقت�شيات هذه الآلّية تنفيذاً تاماً وفّعالً.

بالأ�شخا�ض  الّتار  مكافحة  يف  تتكامل  الإ�شلمية  ال�رضيعة  ومبادئ  الدويل  القانون  قواعد  فاإن  وختاماً، 

مكافحًة فّعالًة و�شاملًة.
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