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الف�صل الأول -مق ّدمة
االتار بالب�رش )1(،وهو انتهاك حلقوق الإن�سان م�سلَّم بوجوده ويحظره القانون الدويل،
االتار بالأ�شخا�ص� ،أو جّ
جّ
جميع البلدان واملناطق يف العامل .ذلك �أنه باعتباره جرمية ،منظَّ مة يف كثري من الأحيان،
مت�س بت�أثريها
َ
ظاهرة ّ
تُرتكب على ال�صعيدين الوطني والدويل ،ال يقف عند � ّأي حدود جغرافية �أو ثقافية �أو �سيا�سية �أو دينية.
حد �سواء ينحدرون من جميع �أنحاء العامل .وقد ي�صل م�سار
كما �أن �ضحايا هذه اجلرمية ومرتكبيها على ّ
االتار بالأ�شخا�ص
الأ�شخا�ص امل َّتجر بهم �إىل �أبعد املناطق النائية املرتامية على �سطح الكرة الأر�ضية .ومع �أن جّ
يُعترب ا�ستغالالً يتب ّدى يف �أ�شكال خمتلفة يف بلدان خمتلفة ،ف�إنه لي�س ثمة من منطقة تتم ّتع بح�صانة حتميها
منه .والبلدان الإ�سالمية ،والتي هي يف معظمها �أع�ضاء يف منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي )2(،لي�ست م�ستثناة يف
االتار بالأ�شخا�ص لأغرا�ض اال�ستغالل
مت�سها بت�أثريها كلّها �أي�ضاً .ف�إن جّ
هذا اخل�صو�ص؛ �إذ �إن هذه اجلرمية ّ
مي�س
اجلن�سي �أو ا�ستغالل العمل املهني ،يف ِحرفة اخلدمة املنـزلية �أو يف الزراعة �أو يف الإن�شاء والتعمريّ ،
االتار بالأطفال والن�ساء لأغرا�ض
بت�أثريه البلدا َن الإ�سالمي َة يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .كما �إن جّ
اال�ستغالل يف اجلن�س �أو يف العمل يجري كذلك يف البلدان الأفريقية داخل احلدود الوطنية وعربها على
االتار بالرجال والن�ساء والأطفال لأغرا�ض
حد �سواء .ويف جنوب �آ�سيا وجنوب �رشقي �آ�سيا تنت�رش ظاهرة جّ
ّ
ً
الت�سول �أو ال�سياحة بدافع
أغرا�ض
ل
بهم
ار
االت
ا
أي�ض
�
ي�شمل
قد
والذي
اجلن�سي،
العمل
مزاولة
يف
اال�ستغالل
جّ
ّ
()3
ممار�سة اجلن�س مع الأطفال.
االتار بالأ�شخا�ص ،ف�إنه
ويف حني يوفّر القانون الدويل للدول الإطار التوجيهي املحوري للعمل على مكافحة جّ
رشعني على ال�صعيد الوطني �أن ي�ضعوا
فعاالً على � ّ
أ�شد نحو ،ينبغي للم� ِّ
حر�صاً على �أن يكون هذا اجلهد ّ
�أحكاماً قانوني ًة يف �صيغة ت ّت�سق مع القانون الدويل ،وت�ستجيب �أي�ضاً يف الوقت نف�سه للخ�صو�صيات الوطنية،
()4
االتار التي تتب ّدى يف كل دولة بعينها.
وتكون
م�صممة على نحو يالئم البُنى القانونية وكذلك ظاهرة جّ
ّ
وباعتبار �أن التقاليد القانونية والنظم القانونية يف كثري من البلدان الإ�سالمية تعتمد على ال�رشيعة الإ�سالمية
املهم اال�ضطالع بدرا�سة للأحكام والتقاليد ال�رشعية الإ�سالمية ذات ال�صلة بق�ضية
يف املقام الأول ،ف�إن من
ّ
االتار بالأ�شخا�ص وما يت�صل به من �أفعال وعنا�رص
االتار بالأ�شخا�ص .ذلك �أن فهم موقف الإ�سالم ب�ش�أن جّ
جّ
ميكن �أن يتيح �سب ً
االتار بالأ�شخا�ص يف البلدان الإ�سالمية،
ال هامة من �أجل و�ضع نهج �شامل يُ َّتبع يف مكافحة جّ
ً
�ستم ّد من الرتاث ال�رشعي الإ�سالمي وي�ستند �إليه يف �آن معاً ،ويكون كذلك مراعيا للقانون الدويل.
نهج يُ َ
املتوخى من هذا املن�شور هو حتليل الرتاث ال�رشعي الإ�سالمي من خالل منظور امل�صادر
ومن ث ََّم ف�إن الغر�ض
َّ
االتار بالأ�شخا�ص
واملبادئ والأحكام ال�رشعية التي ميكن �أن يُ�ستفاد منها على �أف�ضل نحو يف فهم جرمية جّ
االتار
( )1هذان امل�صطلحان يُ�ستخ َدمان على نحو تباديل؛ �إذ يُ�ستخ َدم امل�صطلح
"االتار بالأ�شخا�ص" يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة جّ
جّ
االتار بالأ�شخا�ص)
بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (بروتوكول جّ
ّ
"االتار بالب�رش" يف اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن
(الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2237الرقم  ،)39574يف حني يُ�ستخ َدم امل�صطلح
جّ
االتار بالب�رش (جمل�س �أوروبا ،جمموعة املعاهدات ،الرقم .)197
�إجراءات مكافحة جّ
()2
ت�ضم منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي يف ع�ضويتها  57دول ًة ع�ضواً ،هي التالية� :أذربيجان ،الأردن� ،أفغان�ستان� ،ألبانيا ،الإمارات العربية
ّ
املتحدة� ،إندوني�سيا� ،أوزبك�ستان� ،أوغندا� ،إيران (جمهورية-الإ�سالمية) ،باك�ستان ،البحرين ،بروين دار ال�سالم ،بنغالدي�ش ،بنن ،بوركينا فا�سو،
تركمان�ستان ،تركيا ،ت�شاد ،توغو ،تون�س ،اجلزائر ،جزر القمر ،اجلماهريية العربية الليبية ،اجلمهورية العربية ال�سورية ،جيبوتي ،ال�سنغال،
ال�سودان� ،سورينام� ،سرياليون ،ال�صومال ،طاجيك�ستان ،العراقُ ،عمان ،غابون ،غامبيا ،غيانا ،غينيا ،غينيا-بي�ساو ،فل�سطني ،قطر ،قريغيز�ستان،
كازاخ�ستان ،الكامريون ،كوت ديفوار ،الكويت ،لبنان ،مايل ،ماليزيا ،م�رص ،املغرب ،ملديف ،اململكة العربية ال�سعودية ،موريتانيا ،موزامبيق،
النيجر ،نيجرييا ،اليمن.
االتار بالأ�شخا�ص ،انظر حممد يحيى مطر ،يف"Trafficking in persons: :
( )3لالطّ الع على مناق�شة درا�سية عن خمتلف جوانب جّ
)an annotated bibliography", Law Library Journal, vol. 96, No. 4 (2004؛ وحممد يحيى مطر ،يف"Trafficking in persons: :

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

االتار بالأ�شخا�ص :كت ِّيب �إر�شادي للربملانيني
( )4لالطّ الع على �أن�سب التدابري القانونية يف
لالتار بالأ�شخا�ص ،انظر مكافحة جّ
الت�صدي جّ
ّ
(من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .)A.09.V.5

1

2

االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ

ومعاجلتها ومكافحتها .وبعبارة �أكرث حتديداً ميكن القول �إن هذا امل�سعى ي�ستتبع و�ضع نظرية �شاملة عن
االتار بالأ�شخا�ص وما يقرتن بهذه اجلرمية من
املبادئ القانونية (ال�رشعية) الإ�سالمية ب�ش�أن حظر جرمية جّ
االتار ،من ناحية �أخرى .كما �إنه ي�شتمل على فهم طبيعة
�أفعال وو�سائل ،من ناحية ،وحماية �ضحايا هذا جّ
االتار بالب�رش مبقت�ضى ال�رشع الإ�سالمي ،وما هي تدابري احلماية وال�ضمانات التي يوفّرها ال�رشع
جرمية جّ
ً
لنهج
إ�سالم
ل
ا
انتهاج
لكيفية
حتليل
على
ا
أي�ض
�
ي�شتمل
وهو
ار.
االت
هذا
ق�ضايا
حماكمة
يف
للمتهم
الإ�سالمي
جّ
ٍ
الت�صدي لهذه امل�شكلة ،وحتليل للواجبات التي ميكن �أن تقع على عاتق املواطنني
يتمحور حول ال�ضحايا يف
ّ
لالتار بالأ�شخا�ص
العاديني يف تقدمي امل�ساعدة �إىل ال�ضحايا .و� ّإن � ّأي قائمة مرجعية مب�سائل الت�ص ّدي
جّ
تت�ضمن الوقاية والتثقيف والتوعية العمومية—وهي
مبقت�ضى ال�رشيعة الإ�سالمية من ال�رضوري �أي�ضاً �أن
ّ
()5
يت�ضمنها القانون الدويل.
االتار
كلّها مبادئ �أ�سا�سية يف �صميم � ّأي ا�سرتاتيجية �شاملة ب�ش�أن مكافحة هذا جّ
ّ
ين�ص ال�رشع الإ�سالمي على
بع�ض الأ�سئلة الهامة التي يُعنى بها هذا امل�ؤلَّف ت�شمل ،على �سبيل املثال ،كيف ّ
مبد�أ التعوي�ض عن ال�رضر على �ضحايا اجلرمية؟ وفيما يتعلق بالوقاية ،كيف يتعامل ال�رشع الإ�سالمي مع
امل�رشدين داخل �أوطانهم ،وكذلك مع غري
ال�ضحايا امل�ست�ضعفني ،كالأطفال والأيتام والالجئني والنازحني
ّ
امل�سلمني الذين يعي�شون يف بلد م�سلم؟ وكيف يختلف �أي نهج ديني� ،إن كان خمتلفاً ب�أية حال ،عن �أي نهج غري
ديني يف �إعداد حملة توعية عامة �أو منهج درا�سي تربوي يف هذا اخل�صو�ص؟
يتطرق هذا امل�ؤلَّف �إىل ال�س�ؤال عن كيفية �إقامة ال�صلة املنطقية بني
يف الإجابة عن هذه الأ�سئلة و�أ�شباهها،
ّ
وبخا�صة
االتار بالأ�شخا�ص،
النظرية ال�رشعية الإ�سالمية الواجب تطبيقها وتدابري
الت�صدي ملختلف �أ�شكال جّ
ٍ
ّ
أ�شد دالل ًة من
أ�شد �أ�شكاله �صل ًة بالبلدان الإ�سالمية .ومن ث ََّم ،تُبحث فيما يلي �أدناه �أ�شكال جّ
االتار التي هي � ّ
� ّ
لالتار بالأ�شخا�ص،
حيث خطورة �ش�أنها يف العامل الإ�سالمي )6(.ويُ�ستخ َدم الإطار الدويل الناظم للت�ص ّدي
جّ
املكمل التفاقية
االتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
وخ�صو�صاً بروتوكول منع وقمع ومعاقبة جّ
ّ
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،باعتباره ال�صك الدويل التوجيهي املحوري للعمل على
االتار بالأ�شخا�ص ،ك�إطار مرجعي �أ�سا�سي و�شامل معاً يف كل �أجزاء هذا املن�شور .وحيث �إن م�صدر
مكافحة جّ
يتكون من ن�صو�ص دينية ،خالفاً للت�رشيعات القانونية �أو القرارات ال�صادرة عن املحاكم ،فقد
إ�سالمي
ال�رشع ال
ّ
االتار بالأ�شخا�ص ،ومن ث ََّم ف�إن من �ضمن �أهداف هذا املن�شور
تطر�أ م�سائل دينية تعترب وثيقة ال�صلة بق�ضية جّ
التطرق �إىل هذه االعتبارات.
ّ

االتار
ين�ص حتديداً على حظر جّ
واملوقف الذي ي ّتخذه هذا املن�شور هو �أن ال�رشع الإ�سالمي ،و�إن كان ال ّ
االتار بالأ�شخا�ص.
منها
ن
يتكو
جّ
بالأ�شخا�ص ،ف�إنه ّ
ين�ص �رصاح ًة على حظر كثري من الأفعال والعنا�رص التي ّ
يحرم الإ�سالم اال�ستغالل اجلن�سي
الر َق .وعلى نحو مماثلّ ،
�إذ �إن الإ�سالم �رصيح على اخل�صو�ص يف حظره ّ
لغر�ض الربح .و�أما اخلدمة املنـزلية فهي ُعرف �شائع يف كثري من البلدان الإ�سالمية ،ومع �أنها غري حمظورة
االتار بالأ�شخا�ص لغر�ض العمل �إذا ما كانت ت�ستتبع ا�ستغالالً
حد ذاتها ،ف�إنها قد تك ِّون �شك ً
ال من �أ�شكال جّ
يف ّ
ً
ً
وي�شدد على
العمال،
حلقوق
ا
عميق
ا
احرتام
يبدي
إ�سالم
ل
ا
أن
ل
وذلك
الكفيل)،
(نظام
الكفالة
قاعدة
مبقت�ضى
ّ
()7
الأهمية املحورية التي ينطوي عليها الوفاء بالعقود ،والتي يعترب الإخالل بها ذنباً فادحاً.
الحظ �أن هذه املبادئ الإ�سالمية ،التي تعادل يف
لدى ا�ستك�شاف هذه الأحكام وما ي�شابهها ،من املهم �أن يُ َ
االتار بالأ�شخا�ص ،قد ال تُ َّتبع دائماً يف املمار�سة العملية .وعلى �سبيل املثال ،مع
جمموعها �إطاراً ب�ش�أن حظر جّ
�أن العمال املهاجرين م� ّؤهلون للح�صول على حقوق املواطنني نف�سها مبوجب التقليد ال�رشعي الإ�سالمي ،ف�إن
االتار
مطبقاً دائماً .وهنالك ممار�سة �أخرى �شائعة يف كثري من البلدان الإ�سالمية هي جّ
هذا املبد�أ قد ال يكون ّ

ين�ص على �أن �أغرا�ض هذا الربوتوكول هي (�أ) منع
( )5هذا النهج ال�شامل مبينّ بتف�صيل �ضمن بروتوكول جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،الذي ّ
االتار بالأ�شخا�ص ،مع �إيالء الن�ساء والأطفال اهتماماً خا�صاً؛ (ب) حماية �ضحايا هذا االجتار وم�ساعدتهم ،مع االحرتام التام
ومكافحة جّ
حلقوقهم الإن�سانية؛ (ج) تعزيز التعاون بني الدول الأطراف على حتقيق هذه الأهداف.
االتار بالأ�شخا�ص يف بلدان ال�رشق الأو�سط ،انظر حممد يحيى مطر،
( )6لالطّ الع على مناق�شة درا�سية تف�صيلية حول نطاق م�شكلة جّ
يف"Trafficking in persons, especially women and children, in countries of the middle east: the scope of the problem and :
) ،the appropriate legislative responses", Fordham International Law Journal, vol. 26, No. 3 (2003ال�صفحة  729وما بعدها.
( )7املرجع نف�سه.

مقدمة
الف�صل الأول-
ّ
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لغر�ض الزواج ،ومن ث ََّم ف�إن من ال�رضوري درا�سة كيفية معاجلة الإ�سالم �أ�شكال الزواج املختلفة واحلقوق
االتار .وال�س�ؤال
املتاحة للأفراد يف هذا ال�صدد ،وذلك لكي ال ت�صبح هذه الأ�شكال من الزواج �أ�شكاالً من جّ
عما �إذا كانت هذه املمار�سات عادات �شائعة وممار�سات ثقافية م ّتبعة �أم �أنها جزء من
الذي يطر�أ هنا �إذن هو ّ
ال�رشع الإ�سالمي.
ويف نهاية املطاف ،ي�سعى هذا املن�شور �إىل دمج الفكر ال�رشعي الإ�سالمي وممار�ساته يف �صميم اخلطاب الدويل
االتار بالأ�شخا�ص ،وذلك بغية تعزيز وتكميل عملية تنفيذ الإطار
ويف اجلهود القانونية الرامية �إىل مكافحة جّ
الدول
االتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة يف البلدان الإ�سالمية .كما �إن تنفي َذ
القانوين الدويل من �أجل مكافحة جّ
ِ
االتار بالأ�شخا�ص من �ش�أنه �أن يتع ّزز كثرياً �إذا ما ا�ستند �إىل
الإ�سالميةِ االلتزامات التي
يت�ضمنها بروتوكول جّ
ّ
االتار .وهذا مهم على وجه اخل�صو�ص
هذا
�ضحايا
وحماية
بالب�رش
ار
االت
جرمية
�إطار �إ�سالمي حلظر
جّ
جّ
مما يبينّ �أن هذه
بالنظر �إىل �أن البلدان الإ�سالمية ما فتئت ت�شرتع قوانني ب�ش�أن مكافحة جّ
االتار بالأ�شخا�صّ ،
الت�رشيعات ال تتعار�ض مع املبادئ الإ�سالمية.
االتار باعتباره م�شكلة
مق�سمة �إىل �سبعة �أق�سام .الف�صل الثاين منها
خم�ص�ص ملفهوم جّ
َّ
هذه الورقة الدرا�سية ّ
الت�صدي لهذه امل�شكلة ،وبخا�صة على �ضوء بروتوكول
�ص ِّمم من �أجل
ّ
عاملية ،وللإطار القانوين الدويل الذي ُ
يقدم �رشحاً متهيدياً لل�رشيعة الإ�سالمية ،م�صادرها ومذاهبها التف�سريية
جّ
االتار بالأ�شخا�ص .والف�صل الثالث ّ
االتار بالأ�شخا�ص باعتباره
وخ�صائ�صها
املميزة وعملية االجتهاد .ويف الف�صل الرابع ،تدر�س هذه الورقة جّ
ّ
�شك ً
الرق التقليدي �إىل ق�ضية
الرق ،وت�ستك�شف كيف نق َل القانون الدويل
َ
حمور الرتكيز من ق�ضية ّ
ال من �أ�شكال ّ
االتار ب�أنه �شكل من �أ�شكال اال�ستغالل .وهو يتناول باملناق�شة �أي�ضاً
عرف هذا جّ
جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وكيف ّ
الرق يف ال�رشع الإ�سالمي .والف�صل اخلام�س يركّز على مبد�أ حظر اال�ستغالل
رف
لع
التدريجي
إلغاء
ل
ا
ألة
س�
م�
ُ
ّ
يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،مع �إيراد �إ�شارات �إىل ا�ستغالل الأيدي العاملة ،واال�ستغالل اجلن�سي ،واملتاجرة
واالتار بالأطفال لغر�ض التب ّني� ،إ�ضاف ًة �إىل �أ�شكال الزواج الق�رسي والزواج
ب�أع�ضاء الأج�سام الب�رشية،
جّ
ً
امل�ؤقّت وزواج الأطفال ،والتي ت�شكّل كلّها انتهاكا ملبد�أ الر�ضا مبقت�ضى ال�رشيعة الإ�سالمية ،وميكن �أن تكون
االتار بالب�رش،
ممار�سات عرفية م�ؤذية تناقِ �ض العقيدة الإ�سالمية .ويدر�س الف�صل ال�ساد�س مو�ضوع �ضحايا جّ
امل�ست�ضعف ،مع الإ�شارة خ�صو�صاً �إىل الن�ساء والأطفال
في ِربز كيف تعالج ال�رشيعة الإ�سالمية مفهوم ال�ضحية
َ
امل�رشدين داخل بلدانهم واملهاجرين .وي�شري هذا الف�صل �أي�ضاً �إىل خمتلف حقوق
والأيتام والالجئني والنازحني
ّ
تن�ص �رصاح ًة على مبد�أ عدم معاقبة ال�ضحية ،ومتنع
�ضحية جّ
االتار ،مبوجب ال�رشيعة الإ�سالمية ،التي ّ
الإيذاء الذي يُوقِ ع بال�ضحايا ،وتطالب املواطن العادي ب�أن ي�ؤ ّدي دوره يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
فيميز بني جرائم احلدود والتعزير
االتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش)،
و�أما الف�صل ال�سابع فهو
خم�ص�ص جلرمية جّ
ّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص جرمية تعزيرية تخ�ضع لعقاب قا�س ال ينبغي �أن
والقيا�س ،ويخل�ص �إىل اال�ستنتاج ب�أن جّ
االتار
يكون خا�ضعاً لقانون التقادم امل ُْ�سقِ ط .و�أخرياً ،يتناول الف�صل الثامن ت�رشيعات قانونية معا�رصة حتظر جّ
بالب�رش يف العامل الإ�سالمي.

االتار بالأ�شخا�ص
ّ  تعريف ج-الف�صل الثاين
مبقت�ضى القانون الدويل
االتار بالأ�شخا�ص العاملية واحلاجة �إىل تدابري �شاملة للت�ص ّدي لها
ّ م�شكلة ج-�ألف
) وقد �أخذت هذه8(الرق املعا�رصة �أو احلديثة؛
ّي�سلّم العلماء الباحثون يف ج
ّ االتار بالب�رش ب�أنه �شكل من �أ�شكال
ً
ً
درا للأرباح
ّاجلرمية القائمة على ج
ّ االتار بالأ�شخا�ص ت�ستفحل حتى باتت ت�شكّل واحدا من �أكرث �أنواع التجارة
تدر مليارات الدوالرات من الإيرادات ال�سنوية على
حيث
،واملخدرات
أ�سلحة
ل
با
ار
االت
ّ �إىل جانب ج،يف العامل
ّ
 وكذلك على الأفراد من مرتكبي هذه اجلرمية وامل�س ِّهلني الرتكابها،الع�صابات الإجرامية الكربى الدولية
املدرة �أق�صى قدر من الربح ال يرون �شيئاً من هذه الأرباح
) غري �أن �ضحايا هذه اجلرمية9(.وم�ستغلّي الب�رش
ّ
االتار بالأ�شخا�ص يختلف
ّ ومن ثم ف�إن ج. بل يعانون وط�أة اال�ستغالل والأمل البدين وال�صدمة النف�سية،ال�ضخمة
 كما. من حيث �إن الب�رش ي�صبحون هم "ال�سلعة" التي جُتنى منها الأرباح،االتار بالأ�سلحة �أو املخدرات
ّعن ج
 بل �إن ما هو �أهم من ذلك �أنها،فح�سب
حد ذاته ال ي�شكّل جرمية جتاه الدولة
ّ�إن ج
ّ االتار بالأ�شخا�ص يف
ُ
مت�س
ّ  وهو �أي�ضاً ق�ضية،جرمية جتاه الفرد الب�رشي (الإن�سان) �أي�ضاً—وبذلك فهو انتهاك حلقوق الإن�سان
)10(
.فح�سب
 ولي�س ق�ضي ًة من ق�ضايا �أمن الدولة،الأم َن الب�رشي
واالتار بالأ�شخا�ص يختلف �أي�ضاً عن تهريب
ّج
ُ
— من حيث �إن غر�ضه هو ا�ستغالل الفرد الذي قد يكون �ساعياً �إىل الهجرة،املهاجرين والهجرة غري القانونية
االتار بالأ�شخا�ص �أكرث ِحذَقاً من اال�سرتقاق
ّ) ذلك �أن ج11(.�سواء �أكان ذلك داخل احلدود الوطنية �أم كان عربها
" من حيث �إنه ال ي�ستلزم بال�رضورة "مِ لكية،)الرق
ّ ال�صرُ اح (مع �أن �ضحايا كثريين يعانون ظروفاً ت�شابه ظروف
 كالتهديد والإرغام، بل �إنه يتيح املجال ملقرتيف هذا اجلُرم ملمار�سة ال�سيطرة بو�سائل خبيثة،ال�شخ�ص املعني
 �سواء �أكانت اقت�صادية �أم كانت، والقول الف�صل فيه �أن ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف �شخ�ص �آخر.واخلداع
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.the Balkans: is it Fortress Europe?", Journal of the Institute of Justice and International Studies, vol. 5, 2005
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االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ

االتار؛ كما �إن هناك ظروفاً
اجتماعية �أو �سيا�سية ،هو الذي ي�شكّل حجر الأ�سا�س يف البنية التحتية لهذا جّ
والت�رشد ،وانعدام امل�ساواة يف الدخل الن�سبي فيما بني املناطق والبلدان ،والطلب على الأيدي
�ش ّتى ،كاحلرب
ّ
مما يه ِّيئ بيئة
العاملة �أو اخلدمات الرخي�صة ،وا ّت�ساع انت�شار الف�ساد ،ت�سهم يف �إر�ساء هذه البنية التحتيةّ ،
()12
االتار على �أ�شُ ّده.
خ�صبة ينمو فيها هذا جّ
والن�ساء والأطفالَ ،مع �أن الن�ساء والأطفال هم �أكرث َمن يقع �ضحايا
مي�س بت�أثريه الرجا َل
جّ
َ
االتار بالأ�شخا�ص ّ
االتار نقل الأ�شخا�ص من �أماكن �إقامتهم املعتادة �إىل �أماكن �أخرى يف جمتمعاتهم املحلية �أو
له .وي�شمل جّ
ّ
يحط بهم املطاف �أخرياً �إىل
مقاطعاتهم �أو مناطقهم �أو عرب البلدان والقارات� ،إىل وجهات مق�صودة ،حيث
الوقوع يف براثن اال�ستغالل .وقد ي ّتخذ هذا اال�ستغالل �أ�شكاالً �ش ّتى ،ومن بينها ا�ستغالل الن�ساء والأطفال
اجلن�سي ،مبا يف ذلك يف �صناعة ال�سياحة اجلن�سية؛ وا�ستغالل الرجال والن�ساء والأطفال يف العمل يف ِحرفة
اخلدمة املنـزلية ،ويف ال�صناعة الزراعية ،ويف �أماكن العمل ال�شاقّة واملجحفة ،ويف الإن�شاء والبناء .وقد يُ�ست َغ ّل
مت�سولني يف ال�شوارع� ،أو يُ�ساقون للعمل يف تنخِّ ل القمامة� ،أو لتهريب املخدرات .كما �إن الن�ساء
الأطفال للعمل
ّ
وال�شابات قد يحدث ا�ستغاللهن من خالل زيجات احتيالية ،وقد يُباع الأطفال �أو يُ�شرتَون لغر�ض التب ّني.
()13
وكثرياً ما يُ َّتجر بالأع�ضاء الب�رشية امل�أخوذة من �أكرث فئات ال�سكان ا�ست�ضعافاً.
االتار بالأ�شخا�ص جرمية متع ّددة املظاهر ،وتُ َع ُّد �شك ً
ال من �أ�شكال العنف جتاه الرجال والن�ساء
�إذن� ،إن جّ
حد �سواء؛ وهو عمل جتاري غري قانوين قد يُجنى ر�أ�سماله با�ستثمار تدفّقات الهجرة الدولية؛
على
والأطفال،
ّ
ومن اجلائز اعتباره �شك ً
ال من �أ�شكال امل�سا�س بقانون الأ�رسة الدويل ،عندما ين�رصف �إىل ا�ستغالل املمار�سات
()14
امل�رشوعة اخلا�صة بالأ�رسة؛ وكذلك قد ي�شكّل �إخالالً بالأوامر والنواهي الدينية والفرائ�ض التقليدية .وهو
واف بالغر�ض ،وكذلك يف
ميثّل �أي�ضاً �إخفاقاً من جانب الدول يف حماية مواطنيها ورعاية �ش�ؤونهم على نحو ٍ
()15
املتوخى يف منع وقوع جرمية ج�سيمة جتاه الأفراد.
حتقيق الغر�ض
ّ
ومن املهم القول �إنه يف حني يزداد ت�سليم املجتمع الدويل بوجود هذه اجلرمية و�إدانته �إ ّياها وحر�صه على
مالحقة مرتكبيها ق�ضائياً ،ف�إن عدم فهم هذه اجلرمية املع ّقدة وبطء عملية �إنفاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أن
االتار ،انظر ب�صفة عامةJonathan Todres, "Law, :
( )12لالطّ الع على مناق�شة درا�سية ب�ش�أن الأ�سباب اجلذرية الكامنة يف جّ
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

االتار يف البلدان املختلفة ،انظر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
( )13لالطّ الع على مناق�شة درا�سية ب�ش�أن خمتلف �أ�شكال جّ

االتار بالأ�شخا�ص" (فيينا ،)2009 ،متاح على املوقع ال�شبكي _www.unodc.org/documents/Global
واجلرمية "التقرير العاملي عن جّ
 the United States, Department of State, Trafficking in Persons Report: June 2008, publication No.؛Report_on_TIP.pdf
.11407 (Washington, D.C., 2008), available from www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/

( )14حممد يحيى مطر"Access to international criminal justice for victims of violence against women", speech given ،
"( at event "Advancing the consensus: 60 years of the Universal Declaration of Human Rightsالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان)،
.Emory University School of Law, Atlanta, Georgia, United States, 18 October 2008
( )15حممد يحيى مطر"State responsibilities in combating trafficking in persons in Central Asia", Loyola International ،
:and Comparative Law Review, vol. 27, Spring 2005, pp. 211-212
وبخا�صة حيث يقع على عاتق الدولة التزام دويل مبنع ومعاقبة الأفعال امل�ؤذية التي يرتكبها وكيل �أو �شخ�ص غري ر�سمي �ضمن نطاق
وبناء عليه ،ف�إن الدول م�س�ؤولة عن تبعة
عد هذا الإخفاق �إخالالً بااللتزامات الدولية،
�سلطة الدولة ،فتخفق يف القيام بذلك ،ومن ثم يُ ّ
ً
الأفعال التي ترتكبها جهات فاعلة من الدول وغري الدول .وعلى هذا النحو ف�إن من اجلائز �أن تحُ َّمل دولة ما امل�س�ؤولية عن فعل غري
م�رشوع ارتكبه �أ�شخا�ص عاديون .وعالوة على ذلك ،ف�إن "م�س�ؤولية الدولة تحُ َّدد مبعيار مو�ضوعي .ومن ثم ف�إن الدولة �سواء ق�صدت
فر�ض ب�سبب ارتكاب الفعل �أو االمتناع
�أم مل تق�صد �أن يكون فعل ما م�ؤذياً �أم ال � مّإنا هو �أمر ال �أهمية له يف الأكرث� .إذ �إن امل�س�ؤولية تُ َ
عن الفعل" .وهذا يقت�ضي �ضمناً �أن ا�شرتاك احلكومة يف ذلك لي�س هو الظرف الوحيد الذي تحُ َّمل فيه دولة ما امل�س�ؤولية عن وقوع
ت�رصفها"
االتار بالأ�شخا�ص من حيث هو انتهاك حلقوق الإن�سان� .إ ْذ تكون الدولة م�س�ؤولة �أي�ضاً عن "عدم فاعليتها" �أو عن "عدم
جّ
ّ
االتار.
االتار بالأ�شخا�ص �أو يف حماية �ضحايا هذا جّ
يف منع جّ

االتار بالأ�شخا�ص مبقت�ضى القانون الدويل
الف�صل الثاين -تعريف جّ
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الت�صدي لها والرت ّدد يف االعرتاف ب�ضحاياها وتقدمي امل�ساعدة لهم والتعوي�ض عليهم هي عوامل ال تزال تعوق
ّ
()16
فعال.
نحو
على
اجلرمية
لهذه
ي
الت�صد
ّ
ّ
غري �أن النقا�ش حول هذا املو�ضوع املحوري ال يزال �أمراً جديداً يف عدد من البلدان الإ�سالمية؛ وما زال على
حمددة تعالج هذه اجلرمية .وكان بع�ض البلدان الأخرى
بع�ض البلدان يف ال�رشق الأو�سط �أن ت�صدر ت�رشيعات ّ
الت�صدي لهذه اجلرمية على نحو �شامل .ولذلك ف�إن هنالك
�أكرث ن�شاطاً� ،إ ْذ قام بخطوات ملحوظة من �أجل
ّ
()17
عدداً من �أف�ضل املمار�سات املتاحة التي ميكن اال�ستناد �إليها يف هذا ال�صدد .وقد بد�أ الآن حوار مفعم
تقدمه يف هذا امل�ضمار خطو ًة مهم ًة نحو
باحليوية ،وميكن �أن يكون
ُ
ا�ستك�شاف ما لدى ال�رشيعة الإ�سالمية لكي ّ
تعميق هذا احلوار والعمل على موا�صلة ترجمته �إىل �إجراءات �سيا�سية عامة ملمو�سة ،وبخا�صة يف جماالت
حمددة �صارمة؛ واالعرتاف بال�ضحايا وجرب ما حلقهم من �رضر وتوفري امل�ساعدة لهم؛ والوقاية
ت�رشيع قوانني ّ
والتوعية العمومية؛ و�إعادة التفكري يف قوانني الهجرة وقوانني ال�صحة ،وقوانني حماية الأطفال ،وغري ذلك
من الت�رشيعات القانونية ذات ال�صلة باملو�ضوع ،من �أجل تفكيك �أ�س�س البنية التحتية التي يقوم عليها هذا
االتار( )18ومن ثم ف�إن فهم كيف ميكن �أن ت�ساعد ال�رشيعة الإ�سالمية يف هذا اخل�صو�ص فهماً �أف�ضل هو
جّ
تتكون منها هذه العملية.
عن�رص مهم من العنا�رص التي ّ

االتار بالأ�شخا�ص :بروتوكول منع وقمع ومعاقبة
باء  -الإطار القانوين الدويل ملكافحة جّ
املكمل التفاقية الأمم املتحدة
االتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
جّ
ّ
ملكافحة اجلرمية املنظّ مة عرب الوطنية
االتار بالأ�شخا�ص ،الذي بد�أ نفاذه يف  25كانون الأول/دي�سمرب  ،2003هو الأداة املحورية التي
بروتوكول جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وتوفري �إطار �شامل
قدمها القانون الدويل حلقوق الإن�سان من �أجل املعاقبة على جرمية جّ
ّ
حلماية ال�ضحايا ،واال�سرت�شاد بها يف و�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة ب�ش�أن منع هذه اجلرمية والوقاية منها .كما
لالتار
�إن هذا الربوتوكول هو الأداة القانونية الدولية ال�شاملة الأوىل من هذا النوع يف جمال الت�ص ّدي
جّ
االتار،
ويقدم التعريف املقبول دولياً الآن فيما
بالأ�شخا�ص ،فهو ي�شمل كل جوانب هذه اجلرمية؛
يخ�ص جّ
ّ
ّ
وي�ستند �إىل  128ت�صديقاً دولياً لغاية �شهر ني�سان�/أبريل .2009
وتن�ص الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  3من
ّ
"االتار بالأ�شخا�ص" يعني:
الربوتوكول ،على �أن
جّ
جتني َد �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو تنقيلهم �أو �إيواءهم �أو ا�ستقبالهم بوا�سطة التهديد بالقوة �أو ا�ستعمالها �أو
غري ذلك من �أ�شكال الق�رس �أو االختطاف �أو االحتيال �أو اخلداع �أو ا�ستغالل ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة
ا�ست�ضعاف� ،أو ب�إعطاء �أو تل ّقي مبالغ مالية �أو مزايا لنيل موافقة �شخ�ص له �سيطرة على �شخ�ص �آخر
كحد �أدنى ،ا�ستغالل دعارة الغري �أو �سائر �أ�شكال اال�ستغالل
لغر�ض اال�ستغالل .وي�شمل اال�ستغالل،
ّ
( )16حممد يحيى مطر ،يف"Comparative models of human rights monitoring and reporting mechanisms", Vanderbilt :
االتار بالأ�شخا�ص
 ،Journal of Transnational Law, vol. 41, No. 5 (2008), p. 1400حيث ي�ست�شهد بتقرير الأمانة عن تنفيذ بروتوكول جّ
):(CTOC/COP/2006/6/Rev.1

االتار بالأ�شخا�ص .ويف التقرير
يف ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2006ركّزت دورة �إبالغ ثانية على امتثال الدول لأحكام �أخرى من بروتوكول جّ
معدل دورة
معدل الردود املتلقّاة من الدول �أثناء دورة الإبالغ الثانية اخلا�صة بامل�ؤمتر كان �أدنى من ّ
عن تلك الدورة الزمنية ،لوحظ �أن ّ
الإبالغ الأوىل ،وكذلك �أنه:
االتار بالأ�شخا�ص ب�سبب التكاليف
 �صحيح ،بطبيعة احلال� ،أن اعتماد تدابري التعايف لي�س �إلزاميا للدول الأطراف يف بروتوكول جّ
بغ�ض النظر عن م�ستوى التنمية
التي ترت ّتب على ذلك ،ولأن الإحالة فيه �إمنا هي �إىل جميع الدول التي يوجد فيها ه�ؤالء ال�ضحاياّ ،
االجتماعية-االقت�صادية �أو عن مدى توافر املوارد.
�شجع على االمتثال يف هذا ال�سياق:
غري �أن التقرير ّ
ً
مما
ب�شهاداتهم،
إدالء
ل
ل
ال�ضحايا
ا�ستعداد
تعزيز
خالل
من
التعايف
تدابري
ّرها
ف
تو
التي
املبا�رشة
الفوائد
تدرك
أن
�
ا
أي�ض
 ينبغي للدول �
ّ
ميكّن من مقا�ضاة امل ّتجرين بالأ�شخا�ص .ومن النتائج الإيجابية ،التي ال يُحتمل �أن تتحقّق لوال ذلك ،مقا�ضاة امل ّتجرين على ارتكاب
�أ�شكال �أخرى من اجلرمية املنظّ مة وحجز موجوداتهم املالية.
االتار بالأ�شخا�ص (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  .)A.08.V.14الن�سخة الإلكرتونية
( )17على �سبيل املثال ،جمموعة �أدوات ملكافحة جّ
متاحة يف املوقع ال�شبكي.http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Toolkit_Arabic.pdf :
االتار بالأ�شخا�ص ،ال�صفحات .89-86
( )18مكافحة جّ
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االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ

اجلن�سي �أو ال�سخرة �أو اخلدمة ق�رساً� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد �أو نزع
الأع�ضاء.
ومتيزها عن جرائم
حد ذاتها،
حتدد
ماهية جرمية جّ
االتار بالأ�شخا�ص يف ّ
وي�ضم هذا التعريف ثالثة عنا�رص ّ
ّ
ّ
ّ
م�شابهة ،وبخا�صة تهريب املهاجرين .وهذه العنا�رص الرئي�سية هي:
يتم فعله) :تطويع (جتنيد) �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو تنقيلهم �أو �إيوا�ؤهم �أو ت�سلّمهم؛
 -1الفعل (ما الذي ّ

يتم الفعل) :التهديد �أو ا�ستعمال القوة �أو غري ذلك من �أ�شكال الق�رس� ،أو اللجوء �إىل
 -2الو�سيلة (كيف ّ
االختطاف �أو االحتيال �أو اخلداع �أو �سوء ا�ستعمال ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف� ،أو �إعطاء �أو
تل ّقي مبالغ مالية �أو منافع من �أجل نيل موافقة �شخ�ص له �سيطرة على �شخ�ص �آخر؛

حد ،ا�ستغال َل دعارة الغري �أو �سائر
يتم الفعل) :وهذا ي�شمل ،ب�أدنى ّ
 -3الغر�ض اال�ستغاليل (ملاذا ّ
�أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي� ،أو العمل اجلربي (ال�سخرة) �أو اخلدمة الق�رسية� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات
()19
ال�شبيهة باال�سرتقاق� ،أو اال�ستعباد� ،أو نزع الأع�ضاء.

عدة ق�ضايا
وي�ستلزم تعريف جّ
االتار بالأ�شخا�ص وجو َد هذه العنا�رص الثالثة جمتمعةً .ولكن ينبغي مالحظة ّ
هامة.
في�ضم ا�ستغالل � ّأي حالة
لالتار بالأ�شخا�ص وا�سع يف تعيينه الو�سائ َل غري القانونية،
�أوالً� ،أن هذا التعريف جّ
ّ
()20
مما له داللة
ا�ست�ضعاف ،وا�ستغالل ال�سلطة وخمتلف �أ�شكال الق�سرْ باعتبارها و�سائل غري قانونية حمتملة .و ّ
ين�ص بو�ضوح على �أن موافقة (ر�ضا) ال�شخ�ص امل َّتجر به ت�صبح ال حم ّل لها من االعتبار
هامة �أن هذا التعريف ّ
يف حال ا�ستخدام � ٍّأي من هذه الو�سائل غري القانونية ،مع ما ي�ستتبعه ذلك من نتائج هامة من حيث �إن املوافقة
هنا ال ميكن ا�ستخدامها دفاعاً عن مرتكب اجلرمية )21(،وال ميكن ا�ستخدام هذه املوافقة لغر�ض معاقبة
االتار )22(.وال يلزم �أن يكون �أي من هذه
أفعال غري قانونية يرتكبها نتيج ًة لوقوعه رهني جّ
ال�ضحية عن � ِّأي � ٍ
()23
االتار بالأطفال.
الو�سائل غري القانونية قد ا�ستُخدم يف احلاالت التي ت�شتمل على جّ
االتار بالأ�شخا�ص يبينّ ب�إجمال عدداً من الأغرا�ض اال�ستغاللية،
ثانياً ،يف حني �أن التعريف الوارد يف بروتوكول جّ
فهي �أغرا�ض من�صو�ص عليها "كح ّد �أدنى" ،وتنطوي على �إمكانية �إدراج �أ�شكال �أخرى من اال�ستغالل .ولذلك
االتار ،ح�سبما يكون وثيق ال�صلة بظروفها على ال�صعيد
ف�إنه يجوز للبلدان �أن تدرج �أ�شكاالً �إ�ضافي ًة من جّ
االتار التي يح ّددها الربوتوكول،
تعرف على نحو �أكرث حتديداً تلك الأ�شكال من جّ
الوطني ،كما يجوز لها �أن ِّ
وذلك على �سبيل املثال ب�إدراج املمار�سات التالية:
( )19املرجع نف�سه ،ال�صفحة .22
( )20ميكن كذلك �أن يُ�ستخل َ�ص النطاق الوا�سع لتعريف الو�سائل غري القانونية من وثيقة الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات ب�ش�أن و�ضع
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّ مة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها ،ح�سبما هو مبينّ يف امللحوظات التف�سريية على املادة
االتار بالأ�شخا�ص" :الإ�شارة �إىل ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف تُف َهم على �أنها ت�شري �إىل � ّأي و�ضع ال يكون فيه لدى ال�شخ�ص
 3من بروتوكول جّ
املعني � ّأي بديل حقيقي �أو معقول �سوى اخل�ضوع لال�ستغالل"( .الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات ب�ش�أن و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظّ مة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.06.V.5اجلزء الثاين ،املادة  ،3الق�سم جيم
("ملحوظات تف�سريية") ،الفقرة الفرعية (�أ) ،ال�صفحة .)397
()21
االتار بالأ�شخا�ص على ما يلي:
تن�ص الفقرة الفرعية (ب) من املادة  3من بروتوكول جّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص على اال�ستغالل املق�صود املبينّ يف الفقرة الفرعية (�أ) من هذه املادة حمل اعتبار يف
"ال تكون موافقة �ضحية جّ
املبينة يف الفقرة الفرعية (�أ)؛"
احلاالت التي يكون قد ا�ستُخدم فيها � ٍّأي من الو�سائل َّ
االتار ،ف�إنه يطالب مبعاملتهم بو�صفهم �ضحايا ،فيبينّ  ،يف
االتار بالأ�شخا�ص ال يطالب بعدم جترمي �ضحايا جّ
( )22مع �أن بروتوكول جّ
االتار وم�ساعدتهم ،مع احرتام كامل
الفقرة الفرعية (ب) من املادة � ،2أن واحداً من �أغرا�ض الربوتوكول ال�رصيحة "حماية �ضحايا ذلك جّ
حلقوقهم الإن�سانية."...
()23
تن�ص الفقرتان الفرعيتان (ج) و(د) من املادة  3من الربوتوكول على ما يلي:
ّ
ينطو على ا�ستعمال
"اتاراً بالأ�شخا�ص" ،حتى �إذا مل
(ج) يُعترب جتنيد طفل �أو نقله �أو تنقيله �أو �إيوا�ؤه �أو ا�ستقباله لغر�ض اال�ستغالل جّ
ِ
املبينة يف الفقرة الفرعية (�أ) من هذه املادة؛
�أي من الو�سائل ّ
(د) يُق�صد بتعبري "طفل" �أي �شخ�ص دون الثامنة ع�رشة من العمر.

االتار بالأ�شخا�ص مبقت�ضى القانون الدويل
الف�صل الثاين -تعريف جّ
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 االتار باجلن�س ،والذي قد ي�شمل ا�ستغالل الغري يف الدعارة �أو البغاء �أو غري ذلك من �أ�شكال
•
جّ
اال�ستغالل اجلن�سي ،ومنه مث ً
توجه جن�سي،
ال �إنتاج املواد الإباحية و�أداء � ّأي �أعمال �أو عرو�ض ذات ّ
وال�سياحة اجلن�سية؛
 االتار لأغرا�ض جن�سية غري جتارية ،والذي قد ي�شمل الزواج املبكّر �أو الزواج بالإكراه �أو بالإذعان،
•
جّ
�أو الزواج املد َّبر �أو زواج العِ َو�ض �أو زواج ال�صفقة �أو الزواج امل�ؤقّت �أو زواج اال�ستيالد؛
 االتار بالأيدي العاملة ،والذي قد ي�شمل اال�ستعباد يف اخلدمة املنـزلية� ،أو ا�ستغالل الأيدي العاملة
•
جّ
ال�سيئة ال�رشوط �أو يف الزراعة �أو يف البناء.
أو
�
فة
واملجح
ّة
ق
ال�شا
العمل
أماكن
�
يف
ِ
ّ
كما ت�شمل الأ�شكال الأخرى من اال�ستغالل  ...ا�ستخدام الأ�شخا�ص امل َّت َجر بهم يف الأن�شطة الإجرامية �أو يف
()24
الت�سول.
ّ
االتار التي ت ّت�سم بطابع عابر للحدود
طبق على جرائم جّ
ثالثاً ،يف حني �أن بروتوكول جّ
االتار بالأ�شخا�ص يُ َّ
()25
الوطنية� ،أو التي ترتكبها جماعة �إجرامية منظّ مة ،بح�سب تعريفها يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
االتار
اجلرمية املنظّ مة عرب الوطنية )26(،ف�إن هذه ال�رشوط غري الزمة لإقرار ال�صفة اجلُرمية جلرمية جّ
()27
بالأ�شخا�ص يف الت�رشيعات الوطنية.
االتار بالأ�شــخا�ص نه ــجاً
ثالثي اجلوانب ،وهي :املالحقة الق�ضائية واحلماية
رابعاً ،يعتمد بروتوكول جّ
ّ
()28
واملنع
االتار بالأ�شخا�ص تقت�ضي من
�أما فيما
يخ�ص املالحقة الق�ضائية ف�إن الفقرة  1من املادة  5من بروتوكول جّ
ّ
عتب جرمية حم ّددة بذاتها يف ت�رشيعاتها الوطنية ،كما يلي:
ي
أ�شخا�ص"
ل
با
ار
"االت
أن
�
ب
تعرتف
أن
�
أطراف
ل
الدول ا
جّ
ُ رَ
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري �أخرى لتجرمي ال�سلوك املبينّ يف املادة 3
()29
من هذا الربوتوكول ،يف حال ارتكابه عمداً.
االتار بالأ�شخا�ص ،ال�صفحة .23
( )24مكافحة جّ
( )25املادة  4من الربوتوكول.
االتار ذات الطابع عرب الوطني
( )26تبينّ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّ مة عرب الوطنية ،يف املادة  ،3الفقرة � ،2أن جرمية جّ
عرف على نطاق وا�سع ي�شمل االجتار الذي (�أ) ارتُكب يف �أكرث من دولة واحدة؛ �أو (ب) ارتُكب يف دولة واحدة ولك ْن جرى جانب كبري من
تُ َّ
الإعداد �أو التخطيط له �أو توجيهه �أو الإ�رشاف عليه يف دولة �أخرى؛ �أو (ج) ارتُكب يف دولة واحدة ،ولك ْن �ضلعت يف ارتكابه جماعة �إجرامية
منظّ مة متار�س �أن�شطة �إجرامية يف �أكرث من دولة واحدة؛ �أو (د) ارتُكب يف دولة واحدة ،ولك ْن له �آثار �شديدة يف دولة �أخرى .كما تبينّ االتفاقية
يف املادة  ،2الفقرة الفرعية (�أ) �أنه :يُق�صد بتعبري "جماعة �إجرامية منظّ مة" جماعة ذات هيكل تنظيمي ،م�ؤلّفة من ثالثة �أ�شخا�ص �أو �أكرث،
املجرمة وفقاً لهذه االتفاقية،
موجودة لفرتة من الزمن وتعمل ب�صورة مت�ضافرة بهدف ارتكاب واحدة �أو �أكرث من اجلرائم اخلطرية �أو الأفعال
َّ
االتار بالأ�شخا�ص).
من �أجل احل�صول ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى" (انظر مكافحة جّ
املجرمة وفقاً للمواد
"ت ّرم يف القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال
( )27تبينّ اتفاقية اجلرمية املنظّ مة ،يف املادة  ،34الفقر � ،2أنه :جُ
َّ
منظّ
االتار
مكافحة
(انظر
فيها"
مة
إجرامية
�
جماعة
�ضلوع
عن
أو
�
الوطني
 5و 6و 8و 23من هذه االتفاقية ،ب�رصف النظر عن طابعها عرب
جّ
بالأ�شخا�ص).

(Kalen Fredette, "Revisiting the UN Protocol on Human Trafficking: striking balances for more effective )28
 Mohamed Y. Mattar؛legislation", Cardozo Journal of International and Comparative Law, vol. 17, No. 1 (2009), pp. 101 ff.
(حممد يحيى مطر)"Incorporating the five basic elements of a model anti-trafficking in persons legislation in domestic ،
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

تن�ص على ما يلي:
( )29الفقرة  2من املادة  5من بروتوكول جّ
االتار بالأ�شخا�ص ّ
تعتمد �أي�ضاً كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري �أخرى لتجرمي الأفعال التالية:
املجرمة وفقاً للفقرة  1من هذه املادة ،وذلك رهناً باملفاهيم الأ�سا�سية لنظامها القانوين؛
(�أ) ال�رشوع يف ارتكاب �أحد الأفعال
َّ
املجرمة وفقاً للفقرة  1من هذه املادة؛
(ب) امل�ساهمة ك�رشيك يف �أحد الأفعال
َّ
املجرمة وفقاً للفقرة  1من هذه املادة.
أفعال
ل
ا
أحد
�
الرتكاب
(ج) تنظيم �أو توجيه �أ�شخا�ص �آخرين
َّ
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االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ

االتار بالأ�شخا�ص تبينّ ب�إجمال �إطاراً �شام ً
ال حلماية
و�أما ب�ش�أن احلماية ف�إن املواد من � 6إىل  8من بروتوكول جّ
يخ�ص توفري ما يلزم من �أجل تعايف ال�ضحايا اجل�سدي
االتار بالب�رش ،ير�شد الدو َل الأطراف فيما
�ضحايا جّ
ّ
والنف�ساين واالجتماعي ،مع توفري ال�سكن الالئق ،وامل�شورة واملعلومات فيما يتعلق بحقوقهم القانونية ،وكذلك
تقدمي امل�ساعدة الطبية ،وامل�ساعدة يف توفري فر�ص العمل والتعليم والتدريب ،و�ضمان ال�سالمة البدنية
ال�رسية يف �ش�ؤونهم ،وتي�سري �إمكانية
لل�ضحايا ،و�صون احلرمة ال�شخ�صية (اخل�صو�صية) لهم واحلفاظ على
ّ
ي�شجع الربوتوكول الدو َل على النظر يف
عما عانوه من �أ�رضار .و�إ�ضافة �إىل ذلك،
ّ
ح�صولهم على تعوي�ض ّ
االتار بالب�رش بالبقاء داخل �إقليمها� ،إما ب�صفة م�ؤقّتة و�إما
�إمكانية اعتماد تدابري منا�سبة ت�سمح ل�ضحايا جّ
االتار �إىل مكان ن�ش�أتهم الأ�صلي ،ب�سالمة وكرامة� ،إ ْن رغبوا يف العودة.
ب�صفة دائمة� ،أو بتي�سري �إعادة �ضحايا جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وتُ ِلزم الدول باال�ضطالع
االتار بالأ�شخا�ص على منع جّ
وتركّز املادة  9من بروتوكول جّ
االتار،
بالبحوث وحمالت التوعية العامة ،والقيام باملبادرات االقت�صادية واالجتماعية من �أجل منع هذا جّ
ومنع معاودة الإيقاع بال�ضحايا و�إيذائهم ،والتخفيف من وط�أة العوامل التي جتعل الأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء
()30
االتار ،وبخا�صة عوامل الفقر والتخلّف وانعدام التكاف�ؤ يف الفر�ص.
والأطفال ،م�ست�ضعفني جتاه خماطر جّ
االتار بالأ�شخا�ص الدو َل �إىل اتخاذ هذه التدابري احلمائية والوقائية بالتعاون مع املنظمات
ويدعو بروتوكول جّ
()32(،)31
يتكون منها املجتمع املدين.
غري احلكومية وغريها من العنا�رص التي ّ
االتار بالأ�شخا�ص وتدعمه �صكوك دولية
ومل ّا كان النظام الدويل حلقوق الإن�سان يرتكز �أ�سا�ساً �إىل بروتوكول جّ
()33
�إ�ضافية تتعلّق بحقوق الإن�سان ،وبخا�صة اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،واتفاقية
االتار
يقدم الكثري من املبادئ التوجيهية ب�ش�أن تهيئة �إطار �شامل من �أجل مكافحة جّ
حقوق الطفل )34(،ف�إنه ّ
�صدقت بلدا ٌن �إ�سالمي ٌة خمتلفة ،مثل البحرين واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية وجيبوتي
بالأ�شخا�ص .وقد ّ
االتار بالأ�شخا�ص ،ومن
و ُعمان والكويت ولبنان وم�رص واململكة العربية ال�سعودية والنيجر ،على بروتوكول جّ
ثم فهي مل َزمة به )35(.وهنالك بلدان �أخرى يُنتَظر توقيعها وت�صديقها عليه )36(،يف حني �أن هنالك بلداناً �أخرى
�أي�ضاً هي �أطراف يف اتفاقيات مثل اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة )37(،واتفاقية حقوق
االتار بالأ�شخا�ص.
الطفل )38(،ومن ثم فهي �أي�ضاً مل َزمة ب�أحكام هذه االتفاقيات فيما
يخ�ص جّ
ّ

االتار بالأ�شخا�ص ما يلي:
( )30يف املادة  ،9الفقرة ( 1ب) ،يبينّ بروتوكول جّ
ت�ضع الدول الأطراف �سيا�سات وبرامج وتدابري �أخرى �شاملة من �أجل:
االتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،من معاودة �إيذائهم.
حماية �ضحايا جّ
()31
ين�ص الربوتوكول على ما يلي:
يف املادة  ،9الفقرة ّ ،3
ت�شمل ال�سيا�سات والربامج والتدابري الأخرى التي تو�ضع وفقاً لهذه املادة ،ح�سب االقت�ضاء ،التعاو َن مع املنظمات غري احلكومية �أو
غريها من املنظمات ذات ال�صلة و�سائر عنا�رص 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

( )33الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1249الرقم .20378
( )34املرجع نف�سه ،املجلد  ،1577الرقم .27531
االتار بالأ�شخا�ص (الو�ضع الراهن يف ني�سان�/أبريل � :)2009أذربيجان ،الأردن،
( )35الدول الإ�سالمية التالية هي �أطراف يف بروتوكول جّ
�ألبانيا ،الإمارات العربية املتحدة� ،إندوني�سيا� ،أوزبك�ستان ،البحرين ،بنن ،بوركينا فا�سو ،تركمان�ستان ،تركيا ،ت�شاد ،توغو ،تون�س ،اجلزائر،
اجلماهريية العربية الليبية ،اجلمهورية العربية ال�سورية ،جيبوتي ،ال�سنغال� ،سورينام ،طاجيك�ستان ،العراقُ ،عمان ،غامبيا ،غينيا ،غينيا-
بي�ساو ،قطر ،قريغيز�ستان ،كازاخ�ستان ،الكامريون ،الكويت ،لبنان ،مايل ،ماليزيا ،م�رص ،اململكة العربية ال�سعودية ،موريتانيا ،موزامبيق،
النيجر ،نيجرييا.
االتار بالأ�شخا�ص ولكنها مل ت�ص ّدق عليه بع ُد هي� :أوغندا و�سرياليون.
( )36الدول الإ�سالمية التي وقّعت على بروتوكول جّ
ت�صدق بع ُد على اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة هي� :إيران (جمهورية-الإ�سالمية)
( )37الدول الإ�سالمية التي مل
ّ
وال�سودان وال�صومال وقطر.
ت�صدق على اتفاقية حقوق الطفل هي :ال�صومال.
( )38دولة �إ�سالمية واحدة فقط مل
ّ

الف�صل الثالث  -النظام القانوين الإ�سالمي:
م�صادر القانون (ال�رشع)
ومدار�س التف�سري
االتار بالأ�شخا�ص ،ف�إن
يقدم القانون الدويل التوجيه الإر�شادي يف تنفيذ ا�سرتاتيجية �شاملة ملكافحة جّ
بينما ّ
ال�رشع الإ�سالمي والرتاث ال�رشعي الإ�سالمي ميكن �أن يق ّدما توجيهاً �إر�شادياً حا�سماً ب�ش�أن و�ضع وتنفيذ �سيا�سات
وت�ستمد ال�سنَد منها �أي�ضاً .و�سوف تُدر�س هذه املبادئ
االتار تتوافق مع املبادئ الإ�سالمية
عامة ملكافحة هذا جّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص (املالحقة الق�ضائية
املقومات الرئي�سية التي يرتكز �إليها بروتوكول جّ
من خالل الرتكيز على ّ
واحلماية واملنع) ،ومن خالل فهم املبادئ ال�رشعية الإ�سالمية الكربى ،التي ت�ؤكّد هذه الأولويات �أو تدعمها �أو
خمتلف عنا�رص
تتو�سع يف ب�سطها .ولك ْن قبل مبا�رشة املناق�شة الدرا�سية عن كيفية معاجلة ال�رشع الإ�سالمي
َ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش) ،من املهم تبيان العنا�رص الرئي�سية يف النظام القانوين (ال�رشعي) الإ�سالمي نف�سه
جّ
()39
العريف ونظام القانون املدين.
القانون
نظام
يف
القانونية
التقاليد
عن
يختلف
النظام
هذا
أن
ل
إجمال،
ب�
ُ

متيز ال�رشيعة الإ�سالمية وم�صادرها الرئي�سية
�ألف -اخل�صائ�ص التي ّ

تعريف القانون الإ�سالمي (ال�رشيعة الإ�سالمية) يختلف عن تعريف "القوانني الو�ضعية" يف �سائر النظم
القانونية .ومع �أن كثرياً من البلدان امل�سلمة بح�سب غالبية �سكانها َ�س َّنت قوانني و�ضعية حتتذي منوذج نظم
القانون املدين الأوروبي ،ف�إن الفقه الإ�سالمي ال يزال يحكم القانون يف جماالت كالزواج والطالق وح�ضانة
االتار بالأ�شخا�ص .ومن ثم
الأطفال والإرث ،وكلّها جماالت وثيقة ال�صلة باملو�ضوع يف �سياق املناق�شة حول جّ
ف�إن من املهم حتديد االختالفات الرئي�سية عن التقاليد القانونية الو�ضعية.
�إن التمييز الرئي�سي بني نظام ال�رشع الإ�سالمي ونظامي القانون املدين والقانون العريف هو الأ�صل الإلهي
لل�رشع الإ�سالمي .وبهذه ال�صفة ،ف�إن ال�رشع الإ�سالمي لي�س نتاج قرارات املحاكم ،كما هو القانون يف النظام
القانوين الأنغلو�ساك�سوين� ،أو القوانني الت�رشيعية ،كما هو الت�رشيع يف نظام القانون املدين؛ بل �إن ال�رشع
ُد�سية.
الإ�سالمي له طبيعة ق ّ
عدة ت�سميات من �أجل
الإ�سالم كلمة عربية تعني "الت�سليم" �أو "اال�ست�سالم" �إذعاناً مل�شيئة اهلل .وقد ا�ستُخدمت ّ
()40
الإحالة �إىل قانون امل�سلمني� ،إحداها ال�رشيعة (ال�رشع) ،وهي كلمة عربية تعني "ال�سبيل الذي يُ َّت َبع" .وال�رشع
م�ستم ّد من �أربعة م�صادر رئي�سية.
َ

(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

(�( )40رشيف ب�سيوين وجمال بدر)M. Cherif Bassiouni and Gamal M. Badr "The Shari’a: sources, interpretation, and ،
rule-making", UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law, vol. 1, No. 1 (2002), pp. 135 ff.؛ (حممد فا�ضل)Mohammad ،
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
ff.؛ (حممد يحيى مطر)Mohamed Y. Mattar "Unresolved questions in the Bill of Rights of the new Iraqi Constitution: ،
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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االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ

امل�صدر الرئي�سي الأول هو القر�آن [الكرمي] ،وهو الكتاب املق ّد�س يف الإ�سالم .ويُعترب القر�آن كالم اهلل
احلريفّ� ،أوحى به �إىل النبي حممد ليكون هادياً للنا�س يف �سلوكهم ويف عالقاتهم االجتماعية .وبهذه ال�صفة
ومييز
ف�إن الت�رشيع القر�آين يحكم الفرائ�ض الدينية وكذلك العالقات القانونية �أو املعامالت القانونية.
ّ
التعبدية") واملعامالت (�أي "العالقات ال�رشعية
ال�رشع (القانون) الإ�سالمي بني العبادات (�أي "الواجبات
ّ
(القانونية)") .ف�أحكام العبادات ت�شمل �أركان الإ�سالم اخلم�سة� ،أي الواجبات التكليفية الدينية )41(،يف حني
ت�شمل �أحكام املعامالت قانون الأ�س ــرة (�أي الزواج والط ــالق وحــ�ضانة الأط ــفال والإرث والو�صـايا) والعقود
وامل�ضار وقانون املمتلكات؛ وقان ــون اجلرمية والعقاب؛ وقانون احلرب وال�سلم .و�إن ما ال يق ّل عن � 500آية،
ّ
من �آيات القر�آن ،البالغ عددها � 6 239آية ،حتتوي على قواعد قانونية ب�ش�أن الأ�رسة واملرياث ،وااللتزامات
والعقود ،والقانون اجلنائي ،وغري ذلك .وكما �أبل َغ القر�آن ،يف �سورة املائدة ( ،)5يف الآية (ِ } :)48لك ٍ ُّل َج َعلْنَا
مِ نك ُْم �شرِ ْ َع ًة َومِ نْ َهاجاً{ْ � ،أي لكي ت ّتبعوا هذه ال�رشيعة.
ال�س َّنة النبو ّية) ،وهو
وامل�صدر الثاين لل�رشع (القانون) الإ�سالمي هو احلديث [ال�رشيف] (ويُ�شار �إليه �أي�ضاً با�سم ُ
احلجية املرجعية لل�س ّنة ،التي
ي�شتمل على �أفعال و�أقوال النبي حممد ،التي د ّونها �أ�صحابه بعد وفاته )42(.و�إن
ّ
ُبوة حممد ،ح�سبما �أبلغ القر�آن ،يف �سورة الن�ساء(،)4
تُعرف �أي�ضاً ب�أنها الآثار املنقولة عن النبي،
م�ستم ّدة من ن ّ
َ
َ
للهَّ
َ
وتو�ضح الأوامر
ّ
يعوا ا َو�أ ِط ُ
يف الآية (} :)59يَا �أَ ُّي َها الَّذِ ي َن �آ َمنُوا �أَ ِط ُ
ال�س َّنة تف�سرّ
يعوا َّ
الر ُ�سولَ{ .ومن ثم ف�إن ُ
والنواهي العامة والأحكام الكلّية الواردة يف القر�آن ،فت�ستند يف ا�ستنتاجاتها �إىل الأثر املنقول عن النبي،
امل�شاهدة وامل�سموعة �أثناء �سرية حياته .ومن اجلائز من
وامل�ستم ّد من تعاليمه ال�شفهية �أو �إي�ضاحاته العملية
َ
َ
وال�س َّنة يف الأفعال.
أقوال
ل
ا
يف
ة
ن
ال�س
ة:
ن
ال�س
من
نوعني
ا�ستبانة
ثم
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
الإجمـاع� ،أو التوافـق يف الآراء فيمـا بني علماء الدين الإ�سالمي ،هو امل�صدر الثالث لل�رشيعة الإ�سالمية .ذلك
�أن اتفاق الفقـهاء امل�س ــلمني �أو جم ــاعة [� ّأمة] امل�ســلمني ي�شكّل قاع ــدة قانونية .ويبـ ـينّ القر�آن ،يف �ســورة
الر ُ�سو َل َو�أُ ْوليِ الأَ ْم ِر مِ نك ُْم{ ،يف حني يبينّ احلديث
يعوا ْ اللهّ َ َو�أَ ِط ُ
الن�ساء ( ،)4يف الآية (� ...} :)59أَ ِط ُ
يعوا ْ َّ
()43
النبوي "ال جتتمع �أمتي على �ضاللة" (رواه ابن حنبل والترِ مذي وابن ماجه وحم ِّدثون �آخرون).
ّ
قررتها الن�صو�ص
القيا�س� ،أو اال�ستدالل العقلي الذي ي�ستخدم التناظر لغر�ض تطبيق �سوابق الأحكام التي ّ
امل�ستج َّدة ،هو امل�صدر الرئي�سي الرابع لل�رشع الإ�سالمي .ومن �أجل تطبيق القيا�س ،يجب
الإلهية على امل�شاكل
ِ
امل�ستجد؛ والعِ لَّة� ،أي ال�سبب
وجود �أربعة عنا�رص ،وهي :الأ�صل� ،أي املو�ضوع الأ�صلي؛ والفرع� ،أي املو�ضوع
ّ
()44
امل�شرتك فيهما معاً؛ واحلُكم� ،أي القاعدة امل�ستنبطة من القيا�س.
واحلج �إىل مكّة.
(� )41أركان الإ�سالم اخلم�سة هي الإميان باهلل وبر�سوله (ال�شهادة) ،و�إقامة ال�صالة ،و�صوم رم�ضان ،و�إيتاء ال ّزكاة،
ّ

وب�ش�أن املبادئ العامة يف الدين الإ�سالمي :انظر على �سبيل املثالArshad Khan, Islam 101: Principles and Practice (Lincoln, :
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

()42
روي عن النبي ،وهما م�ضمون
عول امل�سلمون على َمل َكة الذاكرة� .أما علماء احلديث فريكّزون انتباههم على عن�رصين يف كل �أثر َم ّ
ّ
نبوي رجوعاً �إىل راويه الأ�صلي عرب
تتبع �سنَد كل حديث
ّ
احلديث امل�أثور [املنت[ ومطابقته للقر�آن ،و�سل�سلة الرواة الناقلني ]ال�سنَد[ .ويجب ّ
ال�س َّنة تنق�سم �إىل نوعني :املتواتِر� ،أي الذي رواه على نطاق وا�سع عدد كبري من الرواة ،ومن ثم فهو
�سل�سلة من الرواة ،وتبعاً لذلك ف�إن �أحاديث ُ
حجية مرجعية؛ والآحاد� ،أي الذي رواه عدد حمدود من الرواة .ثم ينق�سم احلديث �أي�ضاً وفقاً لدرجة
مقبول على نحو جامع بو�صفه حديثاً له ّ
موثوقيته والتحقّق من �سل�سلة َ�سنده �إىل حديث "�صحيح" وحديث "ح�سن" وحديث "�ضعيف" .هذا ،وي�شرتط ال�شيعة ب�أن الراوي الأ�صلي يجب
ي�رصون على هذا ال�رشط.
ال�س َّنة ال
ّ
�أن يكون من �آل النبي ،يف حني �أن ُ
املعتبين على الر�أي نف�سه ،و�إجماع
امل�سلمني
الفقهاء
جميع
أقوال
�
فيه
ت�ستقر
[
]
قويل
إجماع
�
وهما:
( )43هنالك نوعان من الإجماع،
قطعي
رَ
ّ
�سكوتي ]ظ ّني[ ،يبدي فيه بع�ض الفقهاء ر�أياً ي�سكت عنه الفقهاء الآخرون فال يخالفونهم وال يعرت�ضون عليهم.
( )44فيما يلي بع�ض الأمثلة على القيا�س:
ال�سن .ف�أجاب
حتج بدالً عن �أبيها العجوز الطاعن يف
(�أ)
ّ
عما �إذا كانت ت�ستطيع �أن ّ
ّ
احلج بدالً عن �شخ�ص �آخر� :س�ألت امر�أة النبي ّ
نعم كما لو كان على �أمها دين فق�ضته عنها؛
يحرم البيع وال�رشاء �إذا نُودي لل�صالة من يوم اجلمعة .ويمُ َّدد نطاق هذه
(ب) املعامالت �أثناء الأذان �إىل �صالة اجلمعة :فالقر�آن ّ
القاعدة بالقيا�س لي�شمل بع�ض الأنواع الأخرى من املعامالت التي تعرت�ض �سبيل امل�سلمني حل�ضور �صالة يوم اجلمعة؛
حرم القاتل من وراثة القتيل .ويمُ ّدد نطاق هذه القاعدة لي�شمل قانون
(ج) القتل يحرم القاتل من املرياث .وفقاً لل�س ّنة النبوية ،يُ َ
الو�صية؛
الع َرق ،وهو �رشاب مل
حمرم يف القر�آن ،باعتبار اخلمر �رشاباً ي ّت�صف بطبيعة م�سكرة ،وكذلك �رشب َ
(د) �شرُ ب اخلمر� :رشب اخلمر ّ
الع َرق بالقيا�س .ولأن �سبب هذا التحرمي هو املفعول امل�سكِ ر ،ف�إن كل الأ�رشبة
يكن معروفاً على عهد النبي .وقد حظر الفقهاء امل�سلمون �شرُ ب َ
حمرمة بالقيا�س.
امل�سكرة وكذلك كل �أنواع املخدرات ّ
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ن�صني (القر�آن واحلديث النبوي) ،و�إىل مرجعية
وبناء عليه ،ف�إن م�صادر ال�رشع (القانون) يف الإ�سالم ت�ستند �إىل ّ
ً
�رشعية تف�سريية (الإجماع) ،وو�سيلة تف�سري (القيا�س) .ويف حالة حدوث تنازع بني هذه امل�صادر ،ف�إن هنالك
ّ
امللزمني
ن�سقاً ترتيبياً يجب ا ّتباعه .والأ�سبقية يف هذا الن�سق �إمنا هي للم�صدرين اجلوهريني� ،أو
الن�صني ِ
ّ
()45
وال�س َّنة النبوية) .ويف غري ذلك من الأحوال ،يجوز اللجوء �إىل اال�سرت�شاد باال�ستدالل العقلي.
(القر�آن ُ

باء -عملية التف�سري ومفهوم االجتهاد
الفقه الإ�سالمي هو عملية الن�شاط العقلي اخلا�ص با�ستك�شاف وا�ستنباط قواعد �رشع (قانون) اهلل ،واالجتهاد
تعول على ن�ص من ال�رشيعة لتقدمي �آراء �رشعية .وينق�سم الفكر
هو عملية تف�سري ال�رشيعة الإ�سالمية ،التي ّ
()46
ال�رشعي ال�س ّني وال�شيعي �إىل مدار�س (مذاهب) م�ستقلة� .أما املذاهب الرئي�سية الأربعة يف التف�سري ال�رشعي
ال�س ّني فهي التالية :املالكية )47(،واحلنفية )48(،وال�شافعية )49(،واحلنبلية )50(.و�أما ال�شيعة فلهم مدار�سهم الفقهية
اخلا�صة بهم ،ومنها الإثنا ع�رشية ،والإمامية ،والإ�سماعيلية ،والعلوية ،والدروز ،والزيدية.
ومما له �أهمية حا�سمة �أن ال�رشيعة الإ�سالمية ،بحكم طبيعتها الإلهية ،تُعترب "نامو�ساً كامالً" ،دائم ال�صالحية،
ب�رصف النظر عن املكان والزمان .ويف النظرية ال�رشعية الإ�سالمية ،ف�إن اهلل هو وحده العليم بالنامو�س
الكامل .ويُعتقد �أي�ضاً ب�أن ال�رشيعة الإ�سالمية هي لهذا ال�سبب قانون عادل :فهو ميثّل احلقيقة املطلقة،
وهو القانون الطبيعي الذي ينبغي �أن يكت�شفه العقل الب�رشي .وقواعد ال�رشيعة الإ�سالمية �صاحلة بحكم
وبناء على الطبيعة ال ُقد�سية ال�سماوية التي تت�صف بها قواعد ال�رشيعة
فح�سب ،ال ب�سبب عقالنيتها.
وجودها
ُ
ً
الإ�سالمية املوحى بها ،فهي �أي�ضاً قواعد يقينية ،ولي�ست قواعد ظ ّنية؛ وهذه �سمة �أخرى من �سمات التمييز
"افرتا�ضي" ،يف حني �أن
بني ال�رشع الإ�سالمي والقانون الو�ضعي )51(.ذلك �أن القانون الو�ضعي له مفعول ظ ّني
ّ
اب
ال�رشع الإ�سالمي ي�ستند �إىل "يقني
قطعي" ،ي�صفه القر�آن ب�أنه علم اليقني؛ ويقول اهلل يف كتابه } َذ ِلكَ الْكِ تَ ُ
ّ
الَ َريْ َب فِ يهِ { [�سورة البقرة ( ،)2يف الآية (.])2
ال�س َّنة النبوية .وقد
(� )45أ�سا�س هذا الن�سق الرتتيـبي
م�ستم ّد من القر�آن ومن �أقوال (�آثار) النبي� ،أو احلديث النبوي ،التي تُ َ
َ
�ستم ّد منها ُ
قال النبي يف خطبة الوداع "يا �أيها النا�س �إين قد تركت فيكم ما �إ ْن اعت�صمتم به فلن ت�ضلّوا �أبداً كتاب اهلل و�س ّنة نبيه" .وعندما �أر�سل النبي
حممد ُمعاذ بن جبل ليتولىّ الق�ضاء يف اليمن ،قال ُمعاذ [جميباً عن �س�ؤال النبي[ �إذا مل يجد يف �آيات القر�آن �أو يف �أحاديث النبي ما ي�ستهدي
تقدم ما يدعم الرتتيب امل�شار �إليه
به يف الق�ضاء�" :أجتهد ر�أيي وال �آلو"—االجتهاد .وقد ا�ستح�سن النبي ذلك و�أثنى عليه؛ وهذه املمار�سة ّ
ب�ش�أن م�صادر ال�رشيعة .وكان اخلليفة الأول� ،أبو بكر ،عندما يعر�ض له �أمر عليه �أن ي�صدر فيه حكماً ق�ضائياً ،ينظر يف القر�آن �أوالً .ف�إن مل
ال�س َّنة ي�ستهدي بها .ف�إن مل يجد فيها ما يجوز تطبيقه ،التفت �إىل النا�س من حوله ي�س�ألهم �إن كان �أ ّيهم
يجد فيه ن�صاً يجوز تطبيقه ،عمد �إىل ُ
معينة ،ف�إن مل يكن لدى �أحد منهم علم بذلك ،ا�ستدعى بع�ضاً من كِ بار َمن ميثّلون النا�س وت�شاور معهم
يعلم بحكم �أ�صدره النبي ب�ش�أن م�س�ألة ّ
(انظر Nazeem M. I. Goolam, "Ijtihad and its significance for Islamic legal interpretation", Michigan State Law Review,
.)2006, pp. 1443 ff.
( )46يقبل �أتباع كل مذهب من هذه املذاهب الأربعة �أتباع املذاهب الأخرى ،وتتفق هذه املذاهب الأربعة جميعها على م�صادر ال�رشيعة
الإ�سالمية ،و�إن كان يختلف ا�ستعمال هذه امل�صادر من مذهب �إىل �آخر من حيث الرتكيز الن�سبي على ا�ستعمالها .ولكن االختالف الرئي�سي
يكمن يف مدى ال�سماح باال�ستدالل العقلي ال�شخ�صي من خالل القيا�س .ولهذا ف�إن احلنفية وال�شافعية هم �أهل ر�أي ،مع �أن املذهبني كليهما
الن�صية ،وهم املالكية
الن�صية لل�رشع .ثم هنالك الذين ي�ؤكّدون املكانة العليا مل�صادر ال�رشع
يجب امل�صادر
ي�ؤكّدان �أن القيا�س ال ميكن �أن
ّ
ّ
ّ
ال�س َّنة النبوية.
واحلنبلية ،وهم �أهل الأثر املنقول عن ُ
وال�س َّنة النبوية ،ولكنها تختلف يف معاملة م�صادر ال�رشع الإ�ضافية
وبعبارة �أخرى ،ف�إن املذاهب الأربعة تتفق على �أ ّولية مقا َمي القر�آن ُ
الن�صية ،فهنالك خالف فيما �إذا كان ينبغي تف�سري الن�ص تف�سرياً حرفياً �أو على �أ�سا�س
يخ�ص تف�سري امل�صادر
املتممة �أو الثانوية .و�أما فيما
ّ
ّ
ّ
حد
التف�سري
مق�صده وغر�ضه .وي�ستخدم
ال�س َّنة وال�شيعة على ّ
َ
ّ
الن�صي �أه ُل الأثر التقليديون ،وهم الذين ميثّلون امل�ؤ�س�سة الدينية ال�سائدة لدى ُ
الن�صية ،كان
�سمون "احل َْرفيني" .وبغية تعديل القواعد ال�رشعية من دون تغيري القواعد
ّ
�سواء .ولأن هذا التف�سري �إمنا هو تف�سري حريفّ ،فهم يُ ّ
امل�ستم ّدة من هذه امل�صادر ال
حم�صلة اال�ستنباطات
العرف والقيا�س وامل�صلحة العمومية .غري �أن
املتممة من ُ
ّ
َ
اللجوء �إىل امل�صادر الإ�ضافية ّ
امل�ستمدة من م�صدر �أ ّويل .وقد ا�ستمر الفقهاء امل�سلمون يف ممار�سة عملية
حم�صلة اال�ستنباطات
أو
�
املعيارية
يجوز �أن تتناق�ض مع القواعد
ّ
ّ
بناء على �شعور عام �ساد حينذاك ب�أن جميع م�سائل ال�رشع
االجتهاد حتى القرن الرابع من التاريخ الإ�سالمي ،حينما �أُغلق باب االجتهادً ،
مما قد ينطوي على عوامل تفرقة (انظر Bernard
اجلوهرية قد بُحثت با�ستق�صاء تام ،و�أنه مل يعد ثمة �رضورة ملزيد من التداول ب�ش�أنهاّ ،
Weiss, "Interpretation in Islamic law: the theory of ijithad", American Journal of Comparative Law, vol. 26, 1978, pp. 199
 .ff.انظر �أي�ضاً .)Abdel-Wahhab Salah-Eldin, "Meaning and structure of law in Islam", Vanderbilt Law Review, vol. 16, 1962

( )47املذهب املالكي ُ�س ّمي على ا�سم �أبو عبد اهلل مالك بن �أن�س ،ويوجد يف املقام الأول يف بلدان �شمال �أفريقيا.
( )48املذهب احلنفي ُ�س ّمي على ا�سم �أبو حنيفة النُعمان ،وي�سود يف �أفغان�ستان وباك�ستان وتركيا وم�رص.
( )49املذهب ال�شافعي ُ�س ّمي على ا�سم حممد بن �إدري�س ال�شافعي ،ويوجد يف �إندوني�سيا ويف بلدان �رشق �أفريقيا.
( )50املذهب احلنبلي ُ�س ّمي على ا�سم �أحمد بن حنبل ال�شيباين ،ويوجد يف اململكة العربية ال�سعودية.
(�( Salah-Eldin )51صالح الدين)( "Meaning and structure of law" ،انظر احلا�شية .)46
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هذه الطبيعة "غري القابلة للتبديل" التي تنطوي عليها ال�رشيعة الإ�سالمية جتعلها �شك ً
ال فريداً من �أ�شكال
امللكية الفكرية )52(،التي ال يجوز تعديلها �أو حذفها �أو اال�ستعا�ضة عنها بغريها ،و�إ ْن كان املرء ي�ستطيع التمييز
بني املبادئ غري القابلة للتغيري يف ال�رشيعة الإ�سالمية والقواعد القابلة للتغيري التي تقت�ضي �إعادة تف�سريها
()53
من خالل عملية االجتهاد.
�ستنبط بوا�سطتها القواعد من خالل تف�سري الن�صو�ص .ويعني ذلك �أن
ً
بناء على ذلك ف�إن االجتهاد عملية تُ َ
ال�س َّنة النبو ّية؛ و�أن الفقيه
من
أو
�
آن
�
القر
من
ن�ص
إىل
�
العقلي
ا�ستدالله
يف
ي�ستند
أن
�
من
له
بد
ال
امل�سلم
الفقيه
ّ
ُ
مقيد يف �رشح ما ينطوي عليه ال�رشع؛ وال
امل�سلم ال ي�ستحدث ال�رشع وال يخرتع ال�رشع؛ و�أن الفقيه امل�سلم ّ
يجوز له �أن يعتمد على حم�ض �أفكاره عن الإن�صاف �أو حكمه العقلي ال�سليم .ولذلك ف�إن التف�سري يف ال�رشع
آمرة ،وهو
الإ�سالمي تف�سري مو�ضوعي ولي�س ذاتياً ،وهو تف�سري
ا�ستخال�صي ولي�س �صادراً عن �سلطة مرجعية � ٍ
ّ
افرتا�ضي ولي�س يقينياً ثبوتياً .وهذا هو ال�سبب يف �أن كل ر�أي اجتهادي ي�صدر عن فقيه م�سلم
�أي�ضاً ظ ّني
ّ
()54
ينتهي بالعبارة "واهلل وحده هو العامل" �أو "واهلل �أعلم".
االتار
ولدى البحث عن املبادئ واحللول ال�رشعية الإ�سالمية ب�ش�أن امل�شاكل املجتمعية ،ومنها م�شكلة جّ
�سيما القر�آن
بد للمرء من �أن يدر�س بدقّة امل�صادر
بالأ�شخا�ص (بالب�رش) ،ال ّ
الن�صية لل�رشيعة الإ�سالمية ،وال ّ
ّ
والآثار املنقولة عن النبي ،و�أن يلتم�س الهداية من خالل االجتهاد .ويف الأق�سام الواردة فيما يلي ،تُ�ستك�شف
هذه املبادئ واحللول با ّتباع هذه املنهجية بذاتها.

(Ali Khan, "Islam as intellectual property 'My Lord, increase me in knowledge’", Cumberland Law Review, vol. )52
.31, 2000-2001, pp. 361 ff

ال�س ِار ُق
( )53واحد من الأمثلة على االجتهاد تعليق قاعدة ّ
حد ال�رسقة� .إذ يف حني �أن القر�آن ّ
ين�ص يف الآية ( )38من �سورة املائدة (َ } :)5و َّ
حد ال�رسقة �أثناء ال�سنة التي ُعرفت ب�أنها "عام الرمادة"
تطبيق
ّق
ل
ع
اخلطاب،
بن
ال�س ِار َق ُة فَاقْطَ ُعوا ْ �أَيْدِ يَ ُه َما{ ،ف�إن اخلليفة الثاين ،عمر
ّ
َو َّ
ا�شتدت فيه املجاعة.
الذي
ّ
(" ،Goolam )54االجتهاد"( ،انظر احلا�شية )44؛ David A. Jordan, "The dark ages of Islam: ijtihad, apostasy, and human

rights in contemporary Islamic jurisprudence", Washington and Lee Race and Ethnic Ancestry Law Journal, vol. 9, Spring
2003, pp. 57 ff.؛ (زيبا مري ح�سيني)Ziba Mir-Hosseini "How the door of ijtihad was opened and closed: a comparative ،
analysis of recent family law reforms in Iran and Morocco", Washington and Lee Law Review, vol. 64, No. 4 (2007), pp.
1499 ff.؛ (علي خان)Ali Khan "The reopening of the Islamic Code: the second era of ijtihad", University of St. Thomas Law ،
.Journal, vol. 1, No. 1 (2003), pp. 341 ff

الف�صل الرابع  -القانون املو�ضوعي� :أحكام حظر عنا�رص
االتار بالأ�شخا�ص باعتباره �شك ً
ال من
جّ
الرق مبقت�ضى القانون الدويل
�أ�شكال ّ
وال�رشيعة الإ�سالمية
االتار بالأ�شخا�ص ،وكذلك بعد تقدمي ملحة
بعد تقدمي عر�ض مجُ َمل للإطار القانوين الدويل اخلا�ص بحظر جّ
امل�ضي قُدماً �صوب مناق�شة �أكرث
متهيدية عن ا�ستك�شاف �أبرز املبادئ يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،من املمكن الآن
ّ
االتار بالأ�شخا�ص .ولدى القيام بذلك ،من
�ستعر�ض فيها كيف تعالج ال�رشيع ُة الإ�سالمي ُة م�شكل َة جّ
حتديداً يُ َ
الرق التقليدي �إىل ق�ضية
املفيد جداً البدء مبناق�شة حول النِقلة التي حدثت يف التفكري القانوين من ق�ضية ّ
الرق �ضمن تعريف معا�رص �أو�سع و�أ�شمل ،ال ي�شكّل
جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،و�أ ّدت �إىل �إدراج املفهوم التقليدي عن ّ
االتار بالأ�شخا�ص .وهذا
الر ُق
بالرق �سوى �شكل من �أ�شكال اال�ستغالل �ضمن جّ
ُ
واملمار�سات ال�شبيهة ّ
يف �إطاره ّ
ُ
ار�س يف بع�ض البلدان ،حيث تُ�ستبقى �أ�رس
الرق يف �أ�شكاله التقليدية القدمية العهد ال يزال يمُ َ
مهم �أي�ضاً لأن ّ
مما هو جدير باملالحظة �أن ال�رشيعة الإ�سالمية وا�ضحة
رهن اال�سرتقاق �أو رهن �إ�سار الديون لأجيال كثرية .و ّ
الرق ،ومن ثم ف�إن من املهم �أي�ضاً تخ�صي�ص ق ْدر من االنتباه لهذه احلقيقة ،لأن هذا
جداً ب�ش�أن حترمي �أعراف ّ
االتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش) يف الإ�سالم .ولك ْن
يكون الأ�سا�س الذي يقوم عليه حترمي جّ
التحرمي يف ّ
حد ذاته ّ
بحث مو�ضوع
ي
�سوف
ق،
الر
حظر
يف
إ�سالمية
ل
ا
ال�رشيعة
بعها
ت
ت
التي
بالكيفية
اخلا�صة
التفا�صيل
قبل بحث
ّ
ُ َ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص.
للرق ،ومو�ضوع النقلة �إىل ق�ضية جّ
احلظر القانوين الدويل ّ

الرق مبقت�ضى القانون الدويل
�ألف -حظر ّ
بالرق
الرق مبقت�ضى القانون الدويل وا�ضح .ويف الفقرة الفرعية ( )1من املادة  1من االتفاقية اخلا�صة ّ
�إن حظر ّ
()55
ار�س عليه ال�سلطات الناجمة عن حق امللكية ،كلّها
الرق ب�أنه "حالة �أو و�ضع �شخ�ص تمُ َ
عرف ّ
لعام  ،1926يُ َّ
عرف جتارة الرقيق ب�أنها "جميع الأفعال التي ينطوي
�أو بع�ضها" .ويف الفقرة الفرعية ( )2من املادة  1منها ،تُ َّ
مت احتيازه على
عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه �أو مبادلته؛ وجميع �أفعال التخلّي ،بيعاً �أو مبادلةً ،عن رقيق ّ
وبناء
اتار بالأرقاء �أو نقل لهم �أ ّياً كانت و�سيلة النقل امل�ستخ َدمة".
ق�صد بيعه �أو مبادلته ،وكذلك عموماًّ � ،أي جّ
ً
()56
على ذلكُ ،ع ِّرفت جرمية اال�سرتقاق تقليدياً يف مد ّونات القوانني اجلنائية ب�أنها تعني "�رشاء �أو بيع" رقيق.
الرق وعمل
بالرق لعام  1926نهجاً ّ
الرق ،من خالل التمييز بني ّ
�ضيقاً يف تعريف ّ
وقد ا ّتبعت االتفاقية اخلا�صة ّ
ال�سخرة .وطُ لب ،يف املادة اخلام�سة من االتفاقية� ،إىل الدول الأطراف فيها "اتخاذ جميع التدابري ال�رضورية
الرق" .ويف املادة  ،2طُ لب �إىل
للح�ؤول دون ّ
حتول العمل الق�سرْ ي �أو عمل ال�سخرة �إىل ظروف متاثل ظروف ّ
( )55الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،212الرقم .2861
( )56انظر ،على �سبيل املثال� ،أذربيجان ،القانون اجلنائي يف جمهورية �أذربيجان ،امل� ّؤرخ  30كانون الأول/دي�سمرب  ،1999املادة :106
الرق—وهو اال�ستحواذ اجلزئي �أو الكلّي على حقوق �شخ�ص يُعامل ك�شيء مملوك  -بال�سجن ملدة ترتاوح بني  5و� 10سنوات؛
"( )1يُعاقب على ّ
االتار ،فيُعاقب عليه بال�سجن ملدة ترتاوح بني � 7سنوات
مت التخلّي عنه بق�صد جّ
(� )2إذا كان ال�شخ�ص مو�ضوع الفعل املبينّ �أعاله طفالً� ،أو �إذا ّ
الت�رصفات
و� 12سنة؛ ( )3يُعاقب على جتارة الرقيق� ،أي ا�سرتقاق �شخ�ص غ�صباً �أو معاملته كعبد� ،أو اقتناء عبيد بق�صد البيع �أو املبادلة� ،أو
ّ
احلرية اجلن�سية من خالل اال�سرتقاق،
االتار بهم ،وكذلك اال�سرتقاق اجلن�سي� ،أو التجريد من
بعبد� ،أو � ّأي فعل له �صلة بتجارة الرقيق� ،أو جّ
ّ
بال�سجن ملدة ترتاوح بني  5و� 10سنوات".
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الرق
الدول "منع جّ
االتار بالرقيق واملعاقبة عليه" و"العمل ،تدريجياً وبال�رسعة املمكنة ،على الق�ضاء كلّياً على ّ
بجميع �صوره".
بالرق لعام ،1956
الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�سات ال�شبيهة ّ
ثم جاءت االتفاقية التكميلية لإبطال ّ
و�سعت من نطاقه.
فاعتمدت التعريف الوارد يف االتفاقية اخلا�صة ّ
بالرق لعام  ،1926ولكنها يف الوقت نف�سه ّ
()60
()59
()58
الديْن ،و�أ�شكال الزواج بالإذعان ،والقنانة،
إ�سار َّ
ومن ثم حظرت املادة  1من االتفاقية التكميلية � َ
()61
وا�ستغالل عمل الأطفال.
()57

عرف "جتارة
و�أما حظر جّ
االتار بالرقيق فهو مو�ضوع املادة  3من االتفاقية التكميلية .ففي تلك املادة ،تُ َّ
وتن�ص
الرقيق" ب�أنها نقل الرقيق من بلد �إىل �آخر ،وهي تُ�شكِّل ،يف نظر قوانني الدول الأطرافُ ،جرماً جنائياً.
ّ
يتحول هو نف�سه� ،أو يح ِّول �شخ�صاً
الفقرة  1من املادة  ،6على �أنه "ي�شكّل ا�سرتقاق �شخ�ص �آخر� ،أو �إغرا�ؤه ب�أن
ّ
ي�ستحق العقاب
�آخر من عياله� ،إىل رقيقُ ،جرماً جنائياً يف نظر قوانني الدول الأطراف يف هذه االتفاقية،
ّ
التدخل �أو اال�شرتاك يف م�ؤامرة على
َمن يثبت ارتكابهم له .وينطبق الأمر نف�سه يف حالة املحاولة (ال�رشوع) �أو
ّ
عرف "جتارة الرقيق" كما يلي:
هذا الق�صد ".ووفقاً للفقرة الفرعية (ج) من املادة  7من االتفاقية التكميلية ،تُ َّ
يعني م�صطلح "جتارة الرقيق" ،وي�شمل ،جميع الأفعال التي ينطوي عليها �أ�رس �شخ�ص ما �أو احتيازه �أو
رقيق ما بغية
التخلّي عنه للغري على ق�صد حتويله �إىل رقيق؛ وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز ٍ
مت احتيازه على ق�صد بيعه �أو مبادلته،
رقيق ّ
بيعه �أو مبادلته ،وجميع �أفعال التخلّي ،بيعاً �أو مبادلةً ،عن ٍ
اتار بالأرقاء �أو نقل لهم �أ ّياً كانت و�سيلة النقل امل�ستخ َدمة.
وكذلك ،عموماًّ � ،أي جّ
تن�ص �رصاح ًة كذلك
وهنالك اتفاقيات دولية �أخرى ،ومنها الوثائق الت�أ�سي�سية للنظام الدويل حلقوق الإن�سانّ ،
()62
تن�ص على �أنه ال يجوز ا�سرتقاق
الرق .ومن ثم ف�إن املادة  4من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
ّ
على حظر ّ
�أو ا�ستعباد � ّأي �شخ�ص؛ ويُحظَّ ر اال�سرتقاق وجتارة الرقيق بكافة �أو�ضاعهما .ويبينّ التاريخ الت�رشيعي للإعالن
()63
االتار بالن�ساء.
"الرق" �أن ي�شمل جّ
�أن الق�صد من امل�صطلح ّ
( )57الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،266الرقم .3822
معرف يف الفقرة (�أ) من املادة  1ب�أنه:
(� )58إ�سار ِّ
الديْن َّ
احلال �أو الو�ضع الناجم عن ارتهان مدين بتقدمي خدماته ال�شخ�صية �أو خدمات �شخ�ص تابع له �ضماناً ل َدين عليه� ،إذا كانت القيمة
حمددة.
مدة هذه اخلدمات �أو طبيعتها ّ
الديْن �أو مل تكن ّ
املن�صفة لهذه اخلدمات ال تُ�ستخدم لت�صفية هذا َّ
( )59املادة  ،1الفقرة ج.
()60
معرفة يف الفقرة (ب) من املادة  1من االتفاقية ب�أنها:
القنانة َّ
يقدم خدمات
حال �أو و�ضع �أي �شخ�ص ملزم ،بالعرف �أو القانون �أو عن طريق االتفاق ،ب�أن يعي�ش ويعمل على �أر�ض �شخ�ص �آخر ،و�أن ّ
حرية تغيري و�ضعه.
معينة لهذا ال�شخ�صِ ،ب َ
ّ
عو�ض �أو بال ِع َو�ض ،ودون �أن ميلك ّ
()61
معرف يف الفقرة (د) من املادة  1ب�أنه:
ا�ستغالل عمل الأطفال َّ
� ّأي من الأعراف �أو املمار�سات التي ت�سمح لأحد الأبوين �أو كليهما� ،أو للو�صي ،بت�سليم طفل �أو مراهق دون الثامنة ع�رشة �إىل �شخ�ص
�آخر ،لقاء ِع َو�ض �أو بال ِع َو�ض ،على ق�صد ا�ستغالل الطفل �أو املراهق �أو ا�ستغالل عمله.
( )62قرار اجلمعية العامة � 217ألف (ثالثاً).
()63
الرق بكل
ّ
بالرق على �أن ّ
الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�سات ال�شبيهة ّ
ن�صت املادة  11الأ�صلية من االتفاقية التكميلية لإبطال ّ
�أ�شكاله يتنافى مع كرامة الإن�سان ومن ثم يحظره القانون .ويبينّ التعليق على املادة �أنه لدى اعتماد املادة  ،11كان ق�صد �أع�ضاء الفريق العامل
االتار بالن�ساء واال�ستعباد الق�سرْ ي والعمل اجلربي (ال�سخرة) ،و�أن تكون احلكومات التي لها �صالحيات يف ممار�سة االخت�صا�ص
�أن ت�شمل جّ
الرق يف تلك الأقاليم .ولالطّ الع على مناق�شة ب�ش�أن
إبطال
�
عن
خا�صة
ب�صفة
ؤولة
س�
م�
الذاتي،
باحلكم
ع
ت
تتم
ال
أقاليم
�
على
باالئتمان
الق�ضائي
ّ
ّ
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،انظر Jochen von Bernstorff, "The changing fortunes of the Universal Declaration of Human
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

االتار بالأ�شخا�ص باعتباره �شك ً
الرق
الف�صل الرابع -القانون املو�ضوعي� :أحكام حظر عنا�رص جّ
ال من �أ�شكال ّ
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ين�ص العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية )64(،يف املادة  ،8على ما يلي:
وعلى نحو مماثلّ ،
واالتار بالرقيق بجميع �صورهما.
الرق
جّ
  -1ال يجوز ا�سرتقاق �أحد؛ ويَحظُ ر ّ
  -2ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للعبودية.

�( -3أ)  ال يجوز �إكراه �أحد على ال�سخرة �أو العمل الإلزامي.
عرف ،يف �إطار هذه التعاريف ،ب�أنه ُعرف قائم يُ�ستوىل بوا�سطته على �شخ�ص
الرق يُ َّ
ويُالحظ مر ًة �أخرى �أن ّ
()65
الرق ي�ستلزم امللكية وال�رشاء والبيع واملبادلة.
باعتباره ملكاً ميتلكه �شخ�ص �آخر .من ثم ف�إن ّ
وح�سبما ذُكر من قب ُل يف هذا البحث ،فقد بلغت هذه امل�سرية القانونية الدولية غايتها يف اعتماد بروتوكول
االتار بالأ�شخا�ص معاجلة �شاملة .ويف هذا النهج ال�شامل
االتار بالأ�شخا�ص ،الذي عالج لأول مرة ق�ضية جّ
جّ
االتار .فقد بينّ يف الفقرة
الربوتوكول
عامل
االجتار،
لهذا
الت�صدي
يف
الر َق باعتباره واحداً من �أغرا�ض جّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص يقع "لغر�ض اال�ستغالل" ،و�أنه:
الفرعية (�أ) من املادة  3منه �أن جّ
كحد �أدنى ،ا�ستغالل دعارة الغري �أو �سائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي� ،أو ال�سخرة �أو
ي�شمل اال�ستغاللٍ ،
بالرق� ،أو اال�ستعباد �أو نزع الأع�ضاء.
اخلدمة ق�سرْ اً� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة ّ
متميزة عن اال�سرتقاق ،حيث �إن
االتار بالأ�شخا�ص جرمية
االتار بالأ�شخا�ص يجعل جّ
ولهذا ف�إن بروتوكول جّ
ّ
ً
بالرق تعترب واحدا من الأغرا�ض التي من �أجلها يُ َّتجر بال�ضحايا .ولك ْن
اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة ّ
ً
االتار اال�ستغاللية ،ف�إن حظر
أغرا�ض
�
من
ا
واحد
ّل
ك
ت�ش
ق
بالر
ال�شبيهة
باعتبار �أن اال�سرتقاق واملمار�سات
جّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص.
الرق يظ ّل عن�رصاً مهماً يف مكافحة جّ
ّ

االتار بالأ�شخا�ص :نقلة من "امللكية" �إىل "اال�ستغالل"
باء -من اال�سرتقاق �إىل جّ
متميزة عن اال�سرتقاق بح�سب تعريفه التقليدي.
االتار بالأ�شخا�ص يعترب جرمية
�أ�صبح من امل�سلَّم به الآن �أن جّ
ّ
واالتار بالأ�شخا�ص قد يكون
والت�صدي له ،ف�إن �أو�ضح متييز بني اال�سرتقاق
االتار بالأ�شخا�ص
جّ
ويف تعريف جّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص (هذا
بني مفهوم امللكية ومفاهيم ال�سيطرة والنفوذ الباطل واال�ستغالل .ذلك �أن �ضحية جّ
الرق) قد ال يكون خا�ضعاً لوقوع "امللكية" عليه،
جّ
االتار الذي يُ�شار �إليه �أحياناً ب�أنه �شكل معا�رص من �أ�شكال ّ
و�إ ْن كان ال�شخ�ص ال�ضحية الذكر �أو الأنثى واقعاً حتت �سيطرة امل ّت ِجر به ،ك�أ ْن يكون ذلك مث ً
ال من خالل الق�سرْ
االتار بالأ�شخا�ص ،الذي
اجل�سدي �أو النف�سي �أو اخلداع �أو التهديد ،بح�سب التعريف الوارد يف بروتوكول جّ
االتار بالأ�شخا�ص يقع:
يبينّ يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  3منه� ،أن جّ
بوا�سطة التهديد بالقوة �أو ا�ستعمالها �أو غري ذلك من �أ�شكال الق�سرْ �أو االختطاف �أو االحتيال �أو اخلداع
�أو ا�ستغالل ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف� ،أو ب�إعطاء �أو تل ّقي مبالغ مالية �أو مزايا لنيل موافقة
�شخ�ص له �سيطرة على �شخ�ص �آخر لغر�ض اال�ستغالل.
ومن ثم ف�إن حمور الرتكيز يف فهم ما ي�شكّل "و�سائل غري قانونية" قد انتقل من مفهوم ممار�سة �سلطة امللكية،
بالرق� ،إىل مفهوم ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف
الرق يف اتفاقية عام  1926اخلا�صة ّ
ب�صيغته الواردة يف تعريف ّ
لدى �شخ�ص ما ،وممار�سة �سائر �أ�شكال ال�سيطرة عليه� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الفقرة الفرعية (�أ) من املادة
اتار ،جتني َد (تطويع) �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو تنقيلهم
عتب �أفعال جّ
 3من الربوتوكول ت�شمل �أي�ضاً� ،ضمن ما يُ رَ
( )64قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د ،)21-املرفق.
()65
بالرق ما يلي" :ي�شكّل نقل الرقيق
الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�سات ال�شبيهة ّ
تبينّ الفقرة  3من االتفاقية التكميلية لإبطال ّ
ويتعر�ض
من بلد �إىل �آخر ب�أي و�سيلة� ،أو حماولة هذا النقل �أو اال�شرتاك فيهُ ،جرما جنائياً يف نظر قوانني الدول الأطراف يف هذه االتفاقية.
ّ
الأ�شخا�ص الذين يُدانون بهذه اجلرمية لعقوبات �شديدة جداً".
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االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ

إيواءهم �أو ا�ستقبالهم ،لكنها ال ت�شمل فعل َي "البيع" و"ال�رشاء" )66(.فاملادة  3ت�سلّم �إذن ب�أن اال�سرتقاق �أو
�أو � َ
الرق يظ ّل عن�رصاً مهماً من عنا�رص تعريف
عتب من �أ�شكال جّ
بالرق تُ رَ
االتار .وتبعاً لذلك ف�إن ّ
املمار�سات ال�شبيهة ّ
الرق.
جّ
االتار بالأ�شخا�ص .والق�سم الوارد �أدناه يحتوي على بحث املوقف الإ�سالمي ب�ش�أن ّ

الرق يف ال�رشيعة الإ�سالمية
جيم -الإلغاء التدريجي لنظام ّ
الرق و�أعرافه ،ب�إر�سائه الأ�سا�س
ال�رشع الإ�سالمي� ،ش�أنه �ش�أن القانون الدويل ،ي�سهب يف القول ب�ش�أن نظام ّ
حداً �أدنى من �أجل حتقيق هذا الغر�ض املن�شود.
الذي يقوم عليه حظر جّ
االتار بالب�رش (بالأ�شخا�ص) باعتباره ّ
االتار بالأ�شخا�ص
ي
احلظر
ذلك
أن
�
ب
ومن اجلائز �إذن االحتجاج
طبق ،من خالل متديد نطاقه بالقيا�س ،على جّ
ُ َّ
معينة تندرج
بكلّيته ،وبخا�صة حينما يُ�ؤخذ مقرتناً مبحظورات �إ�سالمية �أخرى ب�ش�أن �أفعال وو�سائل و�أغرا�ض ّ
االتار بالأ�شخا�ص.
يف �إطار تعريف جّ
الرق ُعرفاً �شائعاً يف املجتمعات ما قب َل الإ�سالم ،والر�أي ال�سائد يف هذا ال�صدد �أن الإ�سالم مل يلغ
ولقد كان ّ
الرق يف البدء:
ّ
املقد�س وكذلك العهد اجلديد ،وهما الن�صان اللذان �سبق الوحي بهما يف
على غرار كتاب العربانيني
ّ
الرق باعتباره جانباً قائماً من حياة امل�ؤمنني .ومن ثم فقد �سعى
نظام
ن
�
آ
القر
الديانات الإبراهيميةَ ،ق ِب َل
ُ
ّ
()67
إلغاء �رصيحاً وفورياً.
الرق بدالً من ال�سعي �إىل �إلغائها � ً
يف البدء �إىل �أن�سنة وتنظيم ممار�سة ّ
الرق والإذن
والواقع �أن هنالك َمن حاجج ب�أن الإ�سالم جل�أ بدالً من ذلك �إىل �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على ّ
مبمار�سته ،في�ست�شهد �أولئك ب�آيات من القر�آن ت�أييداً للر�أي القائل ب�أن الدين الإ�سالمي �سمح باال�سرتقاق
(الت�رسي) :القر�آن� ،سورة الن�ساء ( ،)4الآية (:)3
اجلن�سي
ّ
اب لَكُم ِّم َن ال ِّن َ�ساء َمثْنَى َوثُال ََث َو ُربَا َع َف ِ�إ ْن ِخ ْفتُ ْم �أَ َّال
} َو ِ�إ ْن ِخ ْفتُ ْم َ�أ َّال تُ ْق ِ�سطُ وا ْ فيِ ال َْيتَا َمى فَانكِ ُحوا ْ َما طَ َ
َت �أَيمْ َ انُك ُْم َذ ِلكَ �أَ ْدنَى �أَ َّال تَ ُعولُوا ْ{ (القر�آن� ،سورة الن�ساء ( ،)4الآية ())3؛
تَ ْعدِ لُوا ْ ف ََو ِ
اح َد ًة �أَ ْو َما َملَك ْ
َت أ�َيمْ َ انُك ُْم{ (القر�آن� ،سورة الن�ساء ( ،)4الآية ())24؛
�صنَ ُ
ات مِ َن ال ِّن َ�ساء �إِ َّال َما َملَك ْ
} َوالمْ ُْح َ
َت �أَيمْ َ انُ ُه ْم َف ُه ْم
�ضك ُْم َعل َى بَ ْع ٍ�ض فيِ ال ِّْر ْز ِق ف ََما الَّذِ ي َن ُف ِّ
َ�ض َل بَ ْع َ
} َواللهّ ُ ف َّ
�ضل ُوا ْ ِب َر�آ ِّدي ِر ْزقِ ِه ْم َعل َى َما َملَك ْ
فِ يهِ َ�س َواء �أَ َف ِبن ِْع َمةِ اللهّ ِ يَ ْج َح ُدو َن{ (القر�آن� ،سورة ال ّنحل ( ،)16الآية ())71؛

}�ضرَ َ َب اللهّ ُ َمثَ ً
ال َعبْ ًدا ممَّ ْ ل ُوكًا َّال يَقْدِ ُر َعل َى �شَ ْيءٍ َو َمن َّر َز ْقنَاهُ مِ َّنا ِر ْزقًا َح َ�س ًنا َف ُه َو يُنفِ ُق مِ نْ ُه �سرِ ًّ ا َو َج ْه ًرا
َه ْل يَ ْ�ستَ ُوو َن الحْ َْم ُد للِهّ ِ بَ ْل �أَكْثرَ ُ ُه ْم الَ يَ ْعل َُمو َن{ (القر�آن� ،سورة ال ّنحل ( ،)16الآية ())75؛

�ص َ
�ضو َن (َ )3والَّذِ ي َن
الت ِِه ْم َخ ِ
ا�ش ُعو َن (َ )2والَّذِ ي َن ُه ْم َع ِن اللَّ ْغ ِو ُم ْع ِر ُ
} َق ْد �أَ ْفل ََح المْ ُ�ؤْمِ نُو َن ( )1الَّذِ ي َن ُه ْم فيِ َ
َت �أَيمْ َ انُ ُه ْم َف�إِ َّن ُه ْم
ُه ْم لِل َّزكَا ِة ف ِ
وج ِه ْم َحافِ ظُ و َن (� )5إِ َّال َعل َى �أَ ْز َو ِ
َاعل ُو َن (َ )4والَّذِ ي َن ُه ْم ِل ُف ُر ِ
اج ِه ْم � ْأو َما َملَك ْ
ني (( {)6القر�آن� ،سورة امل�ؤمنون ( ،)23الآيات من (� )1إىل ())6؛
غَ يرْ ُ َمل ُومِ َ

ني ({)6
وج ِه ْم َحافِ ظُ و َن (�ِ )5إ َّال َعل َى �أَ ْز َو ِ
} َوالَّذِ ي َن ُه ْم ِل ُف ُر ِ
َت َ�أيمْ َ انُ ُه ْم َف ِ�إ َّن ُه ْم غَ يرْ ُ َمل ُومِ َ
اج ِه ْم � ْأو َما َملَك ْ
(القر�آن� ،سورة امل�ؤمنون ( ،)23الآيتان ( 5و))6؛

االتار بالأ�شخا�ص رقم  670امل� ّؤرخ  18متوز/يوليه
( )66الواقع �أن بع�ض الت�رشيعات املعا�رصة (ومنها على �سبيل املثال قانون مكافحة جّ
 ،2007املادة  2منه ،ال�صادر يف ماليزيا) ال تقت�ضي �إثبات �أي و�سيلة غري قانونية:
إيواءه �أو تدبريه �أو ا�ستقباله لغر�ض اال�ستغالل.
يعني
جّ
"االتار بالأ�شخا�ص" �أو "املتاجرة بالأ�شخا�ص" تطويع �شخ�ص �أو نقله �أو تنقيله �أو � َ
(Bernard K. Freamon, "Slavery, freedom, and the doctrine of consensus in Islamic jurisprudence", Harvard )67
.Human Rights Journal, vol. 11, 1998, pp. 1 ff

االتار بالأ�شخا�ص باعتباره �شك ً
الرق
الف�صل الرابع -القانون املو�ضوعي� :أحكام حظر عنا�رص جّ
ال من �أ�شكال ّ
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اجكَ ال َّ
َت يمَ ِ ينُكَ ممِ َّ ا �أَفَاء اللهَّ ُ َعل َيْكَ {...
ور ُه َّن َو َما َملَك ْ
}يَا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي ِ�إنَّا �أَ ْحلَلْنَا لَكَ �أَ ْز َو َ
التِي �آتَيْ َت �أُ ُج َ
(القر�آن� ،سورة الأحزاب (� ،)33أول الآية (.))50
الرق جزء
جوهري من �صلب الإ�سالم )68(.وعلى �سبيل
ّ
غري �أن هنالك علماء �آخرين ف ّندوا الر�أي القائل ب�أن ّ
َت �أَيمْ َ انُ ُه ْم" باعتباره ُعرفاً "م�ؤقّتاً" كان موجوداً يف ذلك الع�رص ،وكان م�سموحاً
املثال ،ف�إن القر�آن ي�شري �إىل " َملَك ْ
رتقّات للتم ّتع
به يف املجتمع الإ�سالمي يف �أول عهده .والواقع �أن الإ�سالم دعا �إىل حترير ال�رساري [الإماء امل�س َ
اجلن�سي] ،جاع ً
أعم من ذلك،
ال التم ّتع اجلن�سي غري ُمباح �إ ّال �ضمن �إطار م�ؤ�س�سة (نظام) الزواج .وعلى نحو � ّ
�شجع الإ�سالم على حترير الأرقاء معترباَ
حترير رقبة العبد و�سيل ًة للتكفري عن الذنوب والتق�صري يف الفرائ�ض.
ّ
َ
جمدداً ،بل �إن القر�آن يجعل عت َق
ثمة من �آية يف القر�آن تبيح للم�سلم ب�أن ي ّتخذ رقيقاً ّ
و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،لي�س ّ
العبد عم ً
ال �صاحلاً يك ّفر عن الذنوب:
} َوالَّذِ ي َن يُظَ ِ
وعظُ و َن ِبهِ
ا�سا َذ ِلك ُْم تُ َ
اه ُرو َن مِ ن ن َِّ�سائ ِِه ْم ث َُّم يَ ُعو ُدو َن لمِ َا قَالُوا َفتَ ْح ِر ُ
ير َرق ََب ٍة ِّمن قَبْ ِل �أَن يَتَ َم َّ
َواللهَّ ُ بمِ َ ا تَ ْع َمل ُو َن َخ ِبريٌ{ (القر�آن� ،سورة املجادلة ( ،)58الآية ())3؛
ام َع�شرَ َ ِة
َاخ ُذك ُُم اللهّ ُ ِباللَّ ْغ ِو فيِ �أَيمْ َ ا ِنك ُْم َولَكِ ن يُ�ؤ ِ
}الَ يُ�ؤ ِ
َاخ ُذكُم بمِ َ ا َع َّقدتمُّ ُ الأَيمْ َ ا َن َف َك َّف َ
ارتُ ُه �إِطْ َع ُ
ير َرق ََب ٍة{ (القر�آن� ،سورة املائدة ( ،)5من
َم َ�ساكِ َ
ني مِ ْن �أَ ْو َ�س ِط َما تُطْ عِ ُمو َن َ�أ ْهلِيك ُْم �أَ ْو كِ ْ�س َوتُ ُه ْم �أَ ْو تحَ ْ ِر ُ
�أول الآية (.))89
بعبد
ومع �أن ال�رشع الإ�سالمي قد يبدو �أنه يثني على مالك العبد الذي يُعتق العب َد ،بدالً من �شجب َمن يحتفظ ٍ
�أو �أَ َم ٍة ،ف�إنه ينبغي لنا �أن ننظر يف احلديث التايل امل�أثور عن النبي (ورواه البخاري وابن ماجة)" :قال اهلل
كنت خ�صمه خ�صمته  ...ورجل با َع ُح ّراً (رج ً
ال �أو امر�أةً) ف�أكل
تعاىل :ثالثة �أنا خ�صمهم يوم القيامة ،و َمن ُ
حمرراً" .وكذلك جاء يف
ثمنه .ويف حديث �رشيف �آخر �أن "ثالثة ال يقبل اهلل منهم �صالة  ...ورجل اعتبد َّ
َت �أَيمْ َ انُك ُْم َفكَاتِبُو ُه ْم �إِ ْن َعل ِْمتُ ْم
اب ممِ َّ ا َملَك ْ
القر�آن يف �سورة النور ( ،)24يف الآية (َ } :)33والَّذِ ي َن يَبْتَ ُغو َن الْكِ تَ َ
ً
ال اللهَّ ِ الَّذِ ي �آتَاك ُْم{ .وقال النبي�" :أيمّ ا امرئ م�سلم �أعتق امر�أ م�سلماً ا�ستنقذ اهلل
فِ ِيه ْم َخيرْ ًا َو�آتُو ُهم ِّمن َّم ِ
()69
معاهداً [�أو من �آذى
مما قاله النبي وقد ح�رضته الوفاة� :أن َمن ظلم
ِ
بكل ع�ضو منه ع�ضواً منه من النار" .و ّ
معاهداً� ،أو انتق�صه ح ّقاً� ،أو كلّفه فوق طاقته� ،أو �أخذ منه �شيئاً
ذمياً] ف�إنه حجيجه يوم القيامة" :من ظلم
ِ
بغري طيب نف�س منه ،ف�أنا حجيجه يوم القيامة" (املاوردي).
حريتهم (كما ورد
ّ
وي�شجع القر�آ ُن �أي�ضاً الذين ميلكون عبيداً �أن ي�سمحوا لهم ب�أن يكاتبوهم عقداً ابتغاء نيل ّ
َ
َت �أَيمْ َ انُك ُْم َفكَاتِبُو ُه ْم ِ�إ ْن َعل ِْمتُ ْم فِ ِيه ْم
ك
ل
م
ا
اب
ت
ل
ا
ن
و
غ
ت
ب
ي
ن
ي
ل
ا
و
}
:)33
آية
ل
ا
يف
(،)24
النور
�سورة
يف
ممِ
َّذِ
ْكِ
ُ
َ ََْ َ
َ َ َّ َ ْ
َ
البل َد) }�أَلمَ ْ جَن َْعل
َخيرْ ًا َو�آتُو ُهم ِّمن َّم ِ
ال اللهَّ ِ الَّذِ ي �آتَاك ُْم{ .ويخاطب القر�آن امل�ؤمنني بالقول (يف ال�سورة َ ،90
َّل ُه َعيْنَينْ ِ (َ )8ول َِ�سانًا َو�شَ َفتَينْ ِ (َ )9و َه َديْنَاهُ ال َّن ْج َديْ ِن (َ )10ف َ
ال ا ْقتَ َح َم ال َْع َق َب َة (َ )11و َما �أَ ْد َراكَ َما ال َْع َق َب ُة ()12
قذف مملوكه
َ
فَكُّ َرق ََب ٍة ( .{)13ويروي �أبو هريرة قائالً� :سمعت �أبا القا�سم �صلّى اهلل عليه و�سلّم يقول " َمن
()70
يوم القيامة� ،إ ّال �أ ْن يكون كما قال".
وهو بريء ّ
مما قالُ ،ج ِل َد َ
و�سيده)[ ،ف�أخذ من
�سمى املكاتبةْ � ،أي عقد العتق بني العبد ّ
وقد �أعتق عبد اهلل بن عمر مملوكاً له (فيما يُ َّ
الأر�ض عوداً �أو �شيئاً ]،فقال :ما يل فيه من الأجر ما يَ ْ�سوى هذا  ...ولكنني �سمعت ر�سول اهلل �صلّى اهلل عليه
(( )68موالنا �سعيد �أحمد)Maulana Saeed Ahmad Slavery in Islam (Karachi, Darul-Ishaat, 2000); William Gervase ،
).Clarence-Smith, Islam and the Abolition of Slavery (New York, Oxford University Press, 2006

امل�ؤلَّف.

( )69رواه �أبو هريرة .ولالطّ الع على معاملة غري امل�سلمني (الذّميني) مبقت�ضى ال�رشيعة الإ�سالمية ،انظر الف�صل ال�ساد�س-هاء من هذا
()70

رواه البخاري (.)6858
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االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ

()71
ومر عمر بن اخلطّ اب يوماً فر�أى عبيداً وقوفاً
لطم مملوكه �أو �رضبه ،فك ّفارته �أن يعتقه".
و�سلّم يقولَ :من َ
ّ
خدامهم؟ ثم دعا اخل َدم ف�أكلوا معهم.
ِقوم ي�ست�أثِرون على ّ
ال ي�أكلون مع �سادتهم ،فغ�ضب وقال ملواليهم :ما ل ٍ

ويف حني ي�أمر القر�آن امل�سلمني ب�أن يكونوا عطوفني على العبيد )72(،و�أن يعاملوهم ب�إن�صاف )73(،ح�سبما يُ�ستدلّ
يت�ضمنها القر�آن و�أحاديث النبي ق�صدت
من املناق�شة الدرا�سية الواردة من قبلُ ،ف�إن التعاليم الإ�سالمية التي
ّ
للرق� ،إمنا ي ّت�سق مع 'فل�سفة'
الرق تدريجياً .وهذا الإ�صالح التدريجي ،بدالً من الإبطال التام املبا�رش ّ
�إلغاء نظام ّ
التغيري االجتماعي التدريجي الإ�سالمية .ف�إن حترمي �رشب اخلمر وحترمي فائدة الربا على القرو�ض كليهما
الرق �سائدة ومكتملة،
قد �شرُ ّعا تدريجياً .ويف تلك احلقبة من الزمن �إ ّبان مطلع عهد الإ�سالم ،كانت ممار�سة ّ
ي�سبب ا�ضطراباً يف الأ�س�س االجتماعية واالقت�صادية التي يقوم
ومن ّ
الرق فوراً كان من �ش�أنه �أن ّ
ثم ف�إن �إلغاء ّ
الرق م�سموحاً به �إ ّال يف �أوقات احلروب ،وهي ممار�سة كانت �شائعة
عليها املجتمع .ثم يف فرتة الحقة ،مل يعد ّ
ي�سبب خ�سارة للم�سلمني وخل ً
ال يف التوازن الع�سكري،
يف كل مكان ،و�إن � ّأي تغيري مفاجئ كان من �ش�أنه �أن ّ
مر التاريخ كانت من خالل �سبيهم عند احلرب .كما �إن �أ�سلوب معاملة
ال�سبل الحتياز العبيد على ّ
لأن �أ�شيع ُ
الأ�رسى تبعاً للتقليد ال�سائد قبل الإ�سالم كان يتمثّل يف عدم منح العبيد من الأ�رسى � ّأي حماية �أو حقوق .وكان
ثمة خياران فح�سب� :إما قتل الأ�رسى و�إما ا�سرتقاقهم .غري �أنه حينما ظهر الإ�سالم� ،أُتيح خياران �آخران يف
ّ
هذا اخل�صو�ص ،ي�شمالن �إطالق �رساح الأ�رسى بال قيد �أو �رشط� ،أو الفدية .ويقول اهلل } َف ِ�إ َّما َم ًّنا بَ ْع ُد َو ِ�إ َّما
تكرماً عليهم و�إما �أخذ الفدية
فِ َداء{ (القر�آن� ،سورة الن�ساء ( ،)4من الآية (� ))47أي عتق الأ�رسى دومنا فدية ُّ
منهم ،ح�سبما يكون �أنفع للإ�سالم .ويف معركة بدرَ ،ق ِب َل النبي الفدية من �أ�رسى امل�رشكني ،و�أطلق بع�ضهم من
ْب �أَن
�س ال رِ َّ
دون فدية .وعند فتح مكّة ،قال النبي لأهل مكّة "اذهبوا ،ف� ُ
أنتم الطلقاء" .ويقول اهلل يف القر�آن }لَّيْ َ
ني َو�آتَى المْ َا َل
ْب َم ْن �آ َم َن ِباللهّ ِ َوال َْي ْو ِم ال ِآخ ِر َوالمْ َلآ ِئ َكةِ َوالْكِ تَ ِ
اب َوال َّن ِب ِّي َ
تُ َولُّوا ْ ُو ُج َ
وهك ُْم قِ َب َل المْ َ�شرْ ِ ِق َوالمْ َ ْغ ِر ِب َولَكِ َّن ال رِ َّ
ال�صالةَ َو�آتَى ال َّزكَاةَ...
ني َوفيِ
الرق ِ
ال�س ِب ِ
ال�س�آ ِئ ِل َ
َعل َى ُح ِّبهِ ذ َِوي الْ ُق ْربَى َوال َْيتَا َمى َوالمْ ََ�ساكِ َ
ِّ
َام َّ
َاب َو�أَق َ
يل َو َّ
ني َوابْ َن َّ
�إىل �آخر الآية{ (القر�آن� ،سورة البقرة ( ،)2الآية ( .))177ويقول القر�آن �أي�ضاً على �سبيل الت�شجيع على حترير
ير َرق ََب ٍة ُّم�ؤْمِ نَ ٍة َودِ يَ ٌة ُّم َ�سل ََّم ٌة ِ�إلىَ �أَ ْهلِهِ ِ�إ َّال �أَن يَ َّ�ص َّدقُوا ْ( {...القر�آن،
الأرقاءَ ...} :و َمن َقتَ َل ُم�ؤْمِ ًنا َخطَ ئًا َفتَ ْح ِر ُ
�سورة الن�ساء ( ،)4من الآية (.))92
بناء على هذه الأوامر القر�آنية والأحاديث النبوية .ذلك
الرق ميكن تبيانه ب�إجمال ً
�إن موقف الإ�سالم من نظام ّ
يخ�ص �أوالً احلر�ص على معاملة الأرقاء معاملة �إن�سانية ،وثانياً حتريرهم،
املتكررة وامل ّت�سقة فيما
�أن الو�صايا
ّ
ّ
الرق كان واحداً من الأعراف التي �سعى امل�أثور ال�رشعي الديني الإ�سالمي �إىل �إلغائها.
�إمنا تبينّ �أن نظام ّ
بالرق ،ميكن،
ولذلك ف�إنه فيما
يخ�ص وقوع جّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص لغر�ض اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة ّ
أغرا�ض من هذا القبيل ،وكذلك
االتار بالأ�شخا�ص ل
بل ينبغي ،تطبيق هذه املبادئ الإ�سالمية ب�ش�أن �إدانة جّ
ٍ
ب�ش�أن �سائر �أ�شكاله ،وذلك بتو�سيع نطاق تلك املبادئ لكي ين�سحب عليها ،وبخا�صة حينما يُ� َؤخذ بها مقرتن ًة
االتار
االتار وو�سائله و�أ�شكاله .وحيث �إن جّ
ب�أحكام املحظورات الإ�سالمية الوثيقة ال�صلة ب�سائر �أفعال هذا جّ
بالأ�شخا�ص كثرياً ما يُ�شار �إليه باعتباره �شك ً
الرق ،ف�إن هذا احلظر الإ�سالمي املفرو�ض
ال معا�رصاً من �أ�شكال ّ
الرق �إمنا يكت�سب �أهمية ذات داللة خا�صة ،و�إ ْن مل يكن كافياً لكي يكون �أ�سا�ساً الزماً حلظر كل �أ�شكال
على ّ
اال�ستغالل .والف�صل الوارد �أدناه يُعنى بدرا�سة املبد�أ العام لتحرمي اال�ستغالل يف ال�رشع الإ�سالمي ،مبا يف ذلك
االتار.
تطبيقه على خمتلف �أ�شكال اال�ستغالل التي قد ت�شكّل �أي�ضاً �صور ًة من �صور جّ
( )71رواه م�سلم (.)1657
()72
اح ِب
ال�ص ِ
َار ذِ ي الْ ُق ْربَى َوالجْ ِ
ني َوالجْ ِ
اعبُ ُدوا ْ اللهّ َ َوالَ تُ�شرْ ِ كُوا ْ بِهِ �شَ يْئًا َو ِبال َْوا ِل َديْ ِن �إِ ْح َ�سانًا َو ِبذِ ي الْ ُق ْربَى َوال َْيتَا َمى َوالمْ ََ�ساكِ ِ
} َو ْ
َار الجْ ُ نُ ِب َو َّ
َت �أَيمْ َ انُك ُْم ِ�إ َّن اللهّ َ الَ يُ ِح ُّب َمن كَا َن مخُ ْ تَاالً فَخُ و ًرا{ (القر�آن� ،سورة الن�ساء ( ،)4الآية .)36
ال�س ِب ِ
ِباجل ِ
يل َو َما َملَك ْ
َنب َوابْ ِن َّ
()73
مما يلب�س ،وال
مما ي�أكل ،ولْيُل ْ ِب�سه ّ
فمن كان �أخوه حتت يده :فل ْيُطعِ مه ّ
حديث نبوي�" :إخوانكم خولكم ،جعلهم اهلل حتت �أيديكمَ ،
َ
املو
وال
تي،
م
�
أ
و
عبدي
أحدكم
�
يقولن
"ال
النبي:
يقول
آخر
�
حديث
ويف
تكلّفوهم ما يغلبهم ،ف�إ ْن كلَّفتُموهم ف�أعينوهم" (رواه البخاري وم�سلم).
ْلىَ
ّ
َ
والر ُب اهلل" (رواه
ر ّبي ور ّبتي ،ولكن ليق ْل املالك فتاي وفتاتي (�أو غُالمي وجاريتي) ،واململوك �سيدي (�أو موالي) و�سيدتي ،ف�إنكم اململوكون ّ
�أبو داود).

الف�صل اخلام�س  -مبد�أ حترمي اال�ستغالل
يف ال�رشيعة الإ�سالمية
االتار بالأ�شخا�ص
مييز جّ
اال�ستغالل هو العن�رص الأ�سا�سي يف تعريف جّ
االتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش) .فهو ما ّ
الرق
من جرائم م�شابهة مثل جرمية تهريب املهاجرين .واال�ستغالل ي ّتخذ ّ
عدة �أ�شكال خمتلفة .و�إ�ضاف ًة �إىل ّ
االتار
بالرق ،والتي بُحثت من قب ُل هنا ،ف�إن التعريف ال�شامل الوارد يف بروتوكول جّ
واملمار�سات ال�شبيهة ّ
بالأ�شخا�ص ي�شمل �أ�شكال اال�ستغالل التالية :العمل اجلربي (ال�سخرة) �أو اخلدمة الق�سرْ ية ،وا�ستغالل دعارة
الغري �أو �سائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي ،ونزع الأع�ضاء .ويدع الربوتوكول ف�سح ًة يف التعريف لإدراج �أ�شكال
()74
"كحد �أدنى".
املبينة هنا �إمنا هي مذكورة
ٍ
�أخرى من اال�ستغالل ،لأن الأ�شكال ّ
املعينة من
وال�رشيعة الإ�سالمية تبينّ ب�إجمال التحرمي العام لال�ستغالل،
وحترم على نحو ّ
حمدد بع�ض الأنواع ّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص حظر ا�ستغالل الأيدي العاملة ،وحظر
اال�ستغالل ،التي ت�شمل على نحو م�شابه لربوتوكول جّ
االتار ب�أع�ضاء اجل�سم الب�رشي .و�إ�ضاف ًة �إىل املمار�سات التي
ا�ستغالل دعارة (بغاء) الغري ،وكذلك حظر جّ
ي�شملها الربوتوكول يف �صيغة حم ّددة ،تدين ال�رشيعة الإ�سالمية �أ�شكاالً �أخرى من اال�ستغالل ،ومنها ما قد يقع
جراء املمار�سات غري امل�رشوعة يف التب ّني والزواج بالإكراه .ولك ْن قبل االلتفات �إىل هذه الأحكام التحرميية
من ّ
املحددة مبقت�ضى ال�رشيعة الإ�سالمية ،ينبغي القيام بدرا�سة ا�ستك�شافية للمبادئ العامة ب�ش�أن حظر اال�ستغالل
ّ
مبوجب ال�رشيعة الإ�سالمية.

�ألف -التحرمي العام لال�ستغالل
حترم ال�رشيعة الإ�سالمية اال�ستغالل باللجوء �إىل عدد من ال�سبل .وبالتحديد ،حتظر ال�رشيعة الإ�سالمية
ّ
تقرر اعتبارها �شك ً
ً
ً
ال من �أ�شكال اال�ستغالل .وعلى �سبيل املثال ،يفر�ض ال�رشع
إذ
�
أمني،
�
الت
من
ة
ن
معي
ا
أنواع
�
ّ
ّ
الإ�سالمي حظراً على عقد الت�أمني� ،سواء �أكان ت�أميناً على احلياة �أم كان ت�أميناً من تبعة امل�س�ؤولية� ،إذا ما كان
()75
يحرم ال�رشع الإ�سالمي
منطوياً على عن�رص من عنا�رص انعدام اليقني �أو التخمني �أو اال�ستغالل .وكذلك ّ
ك�سب الفائدة الربو ّية ،وذلك على �أ�سا�س من احلر�ص على الإن�صاف وعلى اجتناب اجلور واال�ستغالل .وحيث
�ضطر �إىل ا�ستدانة املال ،يف حني ميلك الأثرياء فائ�ضاً من الأموال
�إن الفقراء واملحتاجني هم �أكرث َمن يُ
ّ
يدخرونه ،ف�إن الرتاث ال�رشعي الإ�سالمي �أخذ تدريجياً بالر�أي القائل ب�أن الفائدة هي جزاء على الفقراء
ّ
ً
مكت�سب ،ومكاف�أة
غري
دخل
أنها
�
على
إليها
�
نظر
ي
ة
ي
الربو
الفائدة
إن
�
ف
ذلك،
إىل
�
ة
إ�ضاف
�
فقط.
أغنياء
ل
ل
ومنفعة
ّ ُ
َ
إثراء جائراً"� ،أو �أخذاً
ثم ف�إن الإ�سالم
ومن
عادل.
�سبب
بال
للممتلكات
من دون بذل جهد منتج ،مما يُ رَ
عتب "� ً
ّ
يفر�ض التحرمي على الفائدة ،فال يقت�رص يف ذلك على حاالت اقرتا�ض املال ب�سعر فائدة فاح�ش ،بل �إنه يحظر
� ّأي �شكل من �أ�شكال الفائدة الثابتة ،لأن الفائدة �إمنا تكون �إ�ضافة تزيد على املبلغ من ر�أ�س املال الأ�صلي
املقرتَ�ض .ومن �ش�أن هذا احلظر �أن ي�ساعد على اجتناب تراكم الرثوة يف �أيدي القلّة ،وكذلك على اجتناب
الربا� ،أو
كنـز الرثوة بو�سائل تنطوي على الأنانية ،بدالً من الك ّد يف العمل والن�شاط ال�شخ�صي .ومن ثم ف�إن ّ
الفائدة الربو ّية ،مع�صية مبقت�ضى ال�رشيعة الإ�سالمية؛ وحتى �أولئك الأ�شخا�ص الذين يُ�ست� َأجرون لكتابة عقد
عتبون م�شاركني يف هذه املع�صية.
هذه الفائدة �أو الذين ي�شهدون على كتابة عقد الفائدة يُ رَ
( )74لالطّ الع على �أمثلة �أخرى على تعريف اال�ستغالل يف الت�رشيعات الوطنية ،انظر� :أذربيجان ،قانون جمهورية �أذربيجان ب�ش�أن مكافحة
االتار بالب�رش ،القانون رقم  958-11Qامل� ّؤرخ  28حزيران/يونيه  ،2005املادة ( 2-0-1الأبحاث الطبية الأحيائية غري امل�رشوعة).
جّ
(( )75علي عدنان �إبراهيم)Ali Adnan Ibrahim "The rise of customary businesses in international financial markets: an ،

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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االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ

أعم ،ي�ستطيع املرء �أن ي�ستبني حمظورات �أ�سا�سية قابلة للتمييز يف القر�آن ،كلّها تُ�ص ّنف يف فئة
ومن ناحية � ّ
امل�رشوعة—املحرمة (املمنوعة) ،لأنها ت�ستلزم بالنتيجة وجود عن�رص من عنا�رص
املمار�سات التجارية غري
َّ
اط ِل{ (�سورة
اال�ستغالل .فهي تنطوي على ا�ستغالل �أمالك الغري }يَا �أَ ُّي َها الَّذِ ي َن �آ َمنُوا ْ الَ تَ�أْ ُكل ُوا ْ �أَ ْم َوالَك ُْم بَيْنَك ُْم ِبال َْب ِ
الربا� ،أي الفائدة الفاح�شة الربو ّية } َو�أَ َحلَّ اللهّ ُ ال َْبيْ َع َو َح َّر َم ال ِّربَا{ (�سورة البقرة،
البقرة� ،أول الآية )29؛ وعلى ِ
()78
()77
()76
من الآية )275؛ والغ َّرة (�أي الغفلة واملخاطرة) �أو عدم اليقني؛ واالحتكار ،واملي�رس (القمار) ،والر�شوة.
مهم على نحو خم�صو�ص لأغرا�ض هذه املناق�شة الدرا�سية ،وذلك لأن ف�ساد املوظفني
�إن حظر الر�شوة ّ
الر�شى
العموميني عامل خطري ال�ش�أن ي�سهم يف جّ
الر�شى و�أخذ ُّ
االتار بالأ�شخا�ص وي�س ّهل حدوثه .ف�إن �إعطاء ُّ
من قِ بل موظفي احلدود واجلمارك و�إنفاذ القوانني وغريهم من املوظفني احلكوميني عامل ي�ساعد على
ت�سهيل ارتكاب الأفعال غري القانونية وا�ستخدام الو�سائل غري امل�رشوعة ،وكذلك ت�سهيل املمار�سات اال�ستغاللية
ممن قد يكونون
التي
حتدد �صفة جّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص .ويف حني قد يكتفي بع�ض املوظفني احلكومينيّ ،
الرواتب
جدول
على
جني
در
والر�شى التي يدفعها امل ِّتجرون ،ب�أن ي�رصفوا �أنظارهم �إىل الناحية الأخرى للت�سترّ
ُم َ
ُّ
االتار .ومن ثم ف�إن حظر الر�شوة يف الإ�سالم� ،إذا
على ما يجري ،ي�سعى �آخرون بن�شاط �إىل الرت ّبح من �أعمال جّ
ما ُجمع �إىل جانب تعزيز امل�ساواة اجلن�سانية (بني نوعي اجلن�س) والتكاف�ؤ يف الفر�ص وحظر العنف جتاه املر�أة
واحلظر العام لال�ستغالل ،من �ش�أنه �أن يدعم النظرية اخلا�صة ب�إقامة �إطار �إ�سالمي �شامل من �أجل مكافحة
االتار بالأ�شخا�ص ،مع الرتكيز على مكافحة الف�ساد.
جّ

باء -حظر ا�ستغالل العمل املهني

االتار بالأ�شخا�ص ،ال�سخرة( )79واخلدمات الق�سرْ ية،
االتار بالأ�شخا�ص يف تعريف
ي�شمل بروتوكول
جّ
جّ
باعتبارهما �شك ً
االتار لأغرا�ض ال�سخرة واخلدمات الق�سرْ ية هو واحد من
ال من �أ�شكال اال�ستغالل .و�إن جّ
مهم على اخل�صو�ص يف بع�ض
أ�شد �أ�شكال جّ
� ّ
االتار بالأ�شخا�ص انت�شاراً يف جميع �أنحاء العامل اليوم ،وهو �ش�أن ّ
جممعات كربى من العمال الكادحني الأجانب الذين يعملون يف �صناعات
البلدان الإ�سالمية الرث ّية ،حيث توجد ّ
ر�ضة
البناء والإن�شاءات والفنادق واملطاعم وخدمات اال�ست�ضافة ،وكذلك يف اخلدمة املنـزلية ،وكثريون منهم ُع َ
االتار على حاالت من ف�سخ العقود �أو عدم
لأخطار اال�ستغالل .وكثرياً ما ي�شتمل هذا ال�شكل من �أ�شكال جّ
رت ّد من خالل العمل ،وعلى
الوفاء بها �أو اخلداع فيها ،وكذلك على وعود بالتعوي�ض حت ّل حملّها �أعباء ديون تُ�س َ
�أجور ال تعادل �سوى جزء �ضئيل من الأجور املوعودة ،و�ساعات عمل ا�ستغاللية ال متثّل ال�ساعات املعهودة،
حرية احلركة ،ومزاولة �أعمال بدنية �شاقّة كثرياً ما تكون يف ظروف ال تُطاق.
وعلى تقييد ّ

غري �أن �أحكام ال�رشع الإ�سالمي اخلا�صة بالعمل املهني وا�ضحة يف حترمي ا�ستغالل العمل )80(.فقد ورد يف
عرقُه" (رواه ابن ماجة .)817/2 ،ويبينّ القر�آن ،يف �سورة
حديث نبويِ �" :
أجره قبل �أن ِ
أعط ال َ
يج َّف َ
أجري � َ
َ
َ
َ
�ض بَ ْع َد
ا�س �أ�شْ َياء ُه ْم َوالَ تُ ْف ِ�س ُدوا ْ فيِ الأ ْر ِ
الأعراف ( ،)7الآية (َ } :)85ف�أ ْو ُفوا ْ الْكَيْ َل َوالمْ ِي َزا َن َوالَ تَبْ َخ ُ�سوا ْ ال َّن َ
�صال َِح َها َذ ِلك ُْم َخيرْ ٌ َّلك ُْم �إِن كُنتُم ُّم�ؤْمِ ِن َ
طبق بالت�ساوي على الرجال والن�ساء ،كما يبينّ
ني{ .وهذا احلكم يُ َّ
�إِ ْ
ب.{...
�س
ت
ك
ا
ا
يب
َ�ص
ن
اء
�س
ن
ِل
ل
و
ا
و
ب
�س
ت
ك
ا
ا
يب
َ�ص
ن
ال
ج
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ل
}
(:))32
آية
ل
ا
من
(،)4
الن�ساء
�سورة
(يف
آن
�
القر
ْ
ْ
ْ
ِ ٌ ممِّ َّ َ َ نْ َ
ِّ َ ِ ِ ٌ ممِّ َّ َ َ ُ َ ِّ َ

( )76بح�سب احلديث النبوي " َمن احتكر فهو خاطئ" (منقول يف �صحيح م�سلم).
ال�ص َ
ال ِة َف َه ْل �أَنتُم ُّمنتَ ُهو َن{
(�ِ } )77إ مَّنَا يُ ِري ُد ال�شَّ يْطَ ا ُن �أَن يُوقِ َع بَيْنَك ُُم ال َْع َدا َوةَ َوال َْب ْغ َ
�ص َّدك ُْم َعن ذِ ك ِْر اللهّ ِ َو َع ِن َّ
�ضاء فيِ الخْ َْم ِر َوالمْ َيْ�سرِ ِ َويَ ُ
(القر�آن� ،سورة املادة ( ،)5الآية .)91
ا�س ِبالإِث ِْم َو�أَنتُ ْم تَ ْعل َُمو َن{ (القر�آن� ،سورة البقرة
(َ } )78والَ تَ�أْ ُكل ُوا ْ �أَ ْم َوالَكُم بَيْنَكُم ِبال َْب ِ
َّام ِلتَ�أْ ُكل ُوا ْ ف َِريقًا ِّم ْن �أَ ْم َو ِال ال َّن ِ
اط ِل َوتُ ْدلُوا ْ ِب َها �إِلىَ الحْ ُ ك ِ
( ،)2الآية .)188
()79
َ
عرف عدد من االتفاقيات ال�سابقة العمل اجلربي �أو الق�سرْ ي (ال�سخرة) ،مبا يف ذلك اتفاقيات �صادرة عن منظمة العمل الدولية ،مثل
ّ
االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي �أو الإلزامي (عمل ال�سخرة) لعام  ،1930واالتفاقية املتعلقة ب�إلغاء ال�سخرة لعام  ،1957واالتفاقية ب�ش�أن حظر
�أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها لعام ( 1999االتفاقية رقم  ،)182ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية (الأمم املتحدة،
بالرق ،كبيع الأطفال
الرق �أو املمار�سات ال�شبيهة ّ
جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2133الرقم  ،)37245التي حتظر يف املادة  3منها�(" :أ) كافة �أ�شكال ّ
الدين والقنانة والعمل الق�سرْ ي �أو الإجباري ،مبا يف ذلك التجنيد الق�سرْ ي �أو الإجباري للأطفال ال�ستخدامهم يف �رصاعات
جّ
واالتار بهم وعبودية َّ
م�سلّحة؛ (ب) ا�ستخدام طفل �أو ت�شغيله �أو عر�ضه لأغرا�ض الدعارة� ،أو لإنتاج �أعمال �إباحية �أو �أداء عرو�ض �إباحية؛ (ج) ا�ستخدام طفل �أو ت�شغيله
واالتار بها؛ (د)
�أو عر�ضه ملزاولة �أن�شطة غري م�رشوعة ،وال �سيما �إنتاج املخدرات ،بال�شكل الذي ح ّددت فيه يف املعاهدات الدولية ذات ال�صلة
جّ
رجح �أن ت�ؤ ّدي ،بفعل طبيعتها �أو بفعل الظروف التي تُزاول فيها� ،إىل الإ�رضار ب�صحة الأطفال �أو �سالمتهم �أو �سلوكهم الأخالقي".
الأعمال التي يُ ّ
(( )80عدنان ذو الفقار)Adnan A. Zulfiqar "Religious sanctification of labor law: Islamic labor principles and model ،
.provisions", University of Pennsylvania Journal of Labor and Employment Law, vol. 9, No. 2 (2007), pp. 421 ff
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�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ت�ش ّدد �أحكام العمل املهني يف ال�رشيعة الإ�سالمية على �أربعة مبادئ كربى ،وثيقة ال�صلة باملو�ضوع
على اخل�صو�ص عند النظر يف حاالت الإخالل مبمار�سات العمل املهني ،والتي تع ّد من حاالت العمل اجلربي
االتار بالأ�شخا�ص� .أوالً� ،أن َمن ي�ستخدم عام ً
ال يجب عليه الوفاء
(ال�سخرة) �أو اال�ستغاليل مبقت�ضى مفهوم جّ
َ
�ضوا ْ الأيمْ َ ا َن بَ ْع َد تَ ْو ِكيدِ َها{ (القر�آن� ،سورة النحل
اهدتمُّ ْ َوالَ تَن ُق ُ
بالتزاماته التعاقدية } َو�أَ ْوفُوا ْ ِب َع ْهدِ اللهّ ِ �إِذَا َع َ
حت�ض على وجوب دفع الأجور
يت�ضمنه الأثر النبوي من �أحكام �رشعية �إ�سالمية
( ،)16يف الآية ( .))91ثانياً ،ما
ّ
ّ
()81
حدد الأجر
للعمال عند �إجناز العمل امل َّتفق عليه بح�سب العقد .ثالثاً ،عندما يُ َّتفق على �أداء عمل ،يجب �أن يُ َّ
ّ
َ
ْيع ِلمه
من قبل �إبرام عقد العمل .رابعاً و�أخرياً ،يبينّ النبي يف حديث م�أثور �آخر �أنه "�إذا ا�ست� َأجر �أح ُدكم �أجرياً فل ُ
االتار بالأ�شخا�ص لأغرا�ض العمل اجلربي �أو الق�سرْ ي (ال�سخرة) والعمل اال�ستغاليل تنطوي
أجره" .و�إن حاالت جّ
� َ
ولكن الواقع �أن الإخالل بع ّدة منها معاً
يف العادة على الإخالل بواحد على الأقل من هذه الأوامر التكليفية؛
ّ
ين�ص على مبادئ توجيهية
املهني
العمل
هو �أكرث تواتراً .غري �أن الرتاث ال�رشعي الإ�سالمي ،يف م�ضمار �أحكام
ّ
مهم يف هذه الدرا�سة التي جتمع الأحكام
وا�ضحة حتظر هذه الأمناط من املمار�سة
وحترمها .وهذا عن�رص ّ
ّ
اتاراً بالأ�شخا�ص (بالب�رش).
ال�رشعية الإ�سالمية التي حتظر خمتلف الأفعال والو�سائل التي ت�شكّل جّ
ويت�ضمن ال�رشع الإ�سالمي
� ّإن العمل يحظى يف الرتاث الديني الإ�سالمي بقيمة كبرية ،كما �إنه يُعترب فعل عبادة،
ّ
املهم �أن مفهوم العقد (العهد) يف الإ�سالم ال
لكل من �صاحب العمل والعامل .ومن
�أي�ضاً حقوقاً معرتفاً بها ٍ
ّ
يوجد مبح�ض اعتباره ُعرفاً قانونياً (�رشعياً) الزماً للوفاء باالحتياجات امل�رشوعة اخل�صو�صية للأفراد؛ بل �إن
بد من
الأ�سا�س ذاته الذي يقوم عليه العقد هو �أنه عهد� ،أو ميثاق ،بني اهلل والإن�سان .وعلى �سبيل املثال ،ال ّ
توكيد اتفاقات وا�ضحة و�ش ّفافة قبل �أن يدخل العامل يف عقد عمل ،وذلك حر�صاً على حماية العامل وحثّه
على العمل ب�أمانة و�أمان ،وعلى الوفاء بالعقود ح�سب الأ�صول املرعية} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ ي َن �آ َمنُوا ْ �أَ ْو ُفوا ْ ِبال ُْعقُودِ {
(�سورة املائدة ( ،)5من �أول الآية  .)1ومن ثم ف�إن العقد يف ال�رشيعة الإ�سالمية لي�س حم�ض م�س�ألة من م�سائل
مقد�سة لأنها عهد مع اهلل.
العل َماين بني الطرفني املتعاقدين ،و�إمنا هي ق�ضية ذات طبيعة ّ
القانون َ

املهمة الأخرى يف �أحكام ال�رشع الإ�سالمي اخلا�صة بالعمل املهني املبد�أ الذي يقت�ضي �أن يكون
من املبادئ
ّ
ممار�سة غري م�رشوعة ،مثل تهريب املخدرات �أو
االتار لغر�ض � ّأي
العمل امل�ؤ َّدى جائزاً �رشعياً .وهذا يعني �أن جّ
ٍ
حمرم حترمياً وا�ضحاً يف الإ�سالم .وكذلك ف�إن الإ�سالم يحرتم العمل ويكره ممار�سة
ال�رسقة ،على �سبيل املثالّ ،
االتار لغر�ض
الك�سل
االتار لغر�ض عمل ال�سخرة ميكن �أن ي�شمل جّ
مهم من حيث عالقته ب�أن جّ
والت�سول .وهذا ّ
ّ
الت�سول ،وهي ممار�سة موجودة يف بع�ض البلدان الإ�سالمية .غري �أن من الوا�ضح �أن هذه املمار�سة تخالف
ّ
وي�شجع
خمالف ًة وا�ضح ًة املعتقدات الإ�سالمية امل�أثورة� ،إذ �إن النبي يُثني على العاملني الذين يك ّدون يف العمل
ّ
الت�سول والك�سل .ويقول العامل امل�سلم البارز �شيخ الإ�سالم ابن تيمية�" :أ�صل ال�س�ؤال
ويذم
على ممار�سة العمل
ّ
ّ
حمرم يف امل�سجد وخارج امل�سجد� ،إ ّال ل�رضورة؛ ف�إن كانت �رضورة و�س�أل يف امل�سجد ومل يُ�ؤذِ �أحداً كتخطّ يه ِرقاب
َّ
ً
ي�رض النا�س ،مثل �أن ي�س�أل واخلطيب يخطب� ،أو
ا
جهر
يجهر
ومل
حاله
من
ويذكر
يرويه
فيما
يكذب
ومل
النا�س
ّ
الت�سول
لغر�ض
�شخ�ص
ا�ستغالل
إن
�
ف
مماثل
وهم ي�سمعون علماً ي�شغلهم به ونحو ذلك ،جا َز" )82(.وعلى نحو
ّ
يُع ّد فع ً
حمرماً مبوجب ال�رشع الإ�سالمي ،لعدم وجود �رضورة حقيقية لدى مق ِرتف هذا الفعل ،الذي ال ي�سعى
ال َّ
االتار.
أذى وخداع ل�ضحية جّ
�سوى �إىل ك�سب ربح من فعله ،وبخا�صة لأن هذا الفعل كثرياً ما ينطوي على � ً

وال�شدة� ،سواء �أكان
الت�سبب بالأذى وال�رضر وامل�ش ّقة
عالوة على ذلك ،يدين الإ�سالم �إيقاع الأذى؛ ومن ثم ف�إن
ّ
ّ
وبناء عليه ف�إن �إخ�ضاع �أي �شخ�ص للعمل ال�شاق حمظور كذلك ،كما
ذلك عمداً �أم مل يكن ،حمظور يف الإ�سالم.
ً
ين مِ ْن َح َر ٍج{،
اجتَ َباك ُْم َو َما َج َع َل َعل َيْك ُْم فيِ
الد ِ
ِّ
يبينّ القر�آن بو�ضوح ،يف �سورة احلج ( ،)22يف الآية (ُ } :)78ه َو ْ
للهّ
ُ
مكرر بَيانه يف القر�آن ،يف �سورة البقرة ( ،)2يف الآية (} :)185يُ ِري ُد ا ِبك ُُم الْيُ�سرْ َ َوالَ
وهذا املفهوم الوجدا ّ
ين َّ
موجعة بدنياً
يُ ِري ُد ِبك ُُم ال ُْع�سرْ َ{ )83(.ومن حيث �إن العمل اجلربي (ال�سخرة) كثرياً ما ي�ستلزم �أ�شكاالً من العمل ِ
()81
العمال يف �سنن الأقوال والأفعال" ،احلديث ( .9125يف الن�ص الإنكليزي:
ال�شيخ املتقي الهندي" ،كنـز ّ
 ،"The treasure of workers in normative words and deeds", Hadith 9125الرتجمة من اللغة العربية—حممد يحيى مطر).
()82
ال�س َّنة ،متاح على املوقع ال�شبكي.www.iiu.edu.my/deed/lawbase/fiqh_us_sunnah/vol2/fsn_vol2b.html :
فقه ُ
( )83منظمة الأمم املتحدة للطفولة (يوني�سيف) وجامعة الأزهر ،املركز الدويل الإ�سالمي للدرا�سات والبحوث ال�سكانية ،الأطفال يف
ومنوهم وحمايتهم—ملخّ �ص (� ،)2005ص  8من الن�ص الإنكليزي ،متاح على املوقع ال�شبكيwww.unicef.org/egypt/ :
الإ�سالم :رعايتهم
ّ
.media_2369.html
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االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ

مما له �أهمية حا�سمة يف هذا اخل�صو�ص �أن
وم�ؤذيةً ،ف�إن الإ�سالم من ثَم يحظر هذه الأنواع من املمار�سة .و ّ
االتار بالأ�شخا�ص ،ومنها مث ً
ال الق�سرْ واخلداع ،من �ش�أنها
الو�سائل غري امل�رشوعة التي يكرث ا�ستخدامها يف جّ
�أي�ضا �أن تندرج �ضمن هذه الفئة من �أنواع ممار�سات العمل املحظورة مبوجب ال�رشع الإ�سالمي.
الت�سول الإجباري،
وخال�صة القول �إذن �إن العمل اجلربي (ال�سخرة) واخلدمة الق�سرْ ية ،مبا يف ذلك ممار�سات مثل
ّ
االتار بالأ�شخا�ص لغر�ض العمل الق�سرْ ي
مما يتوافق مع حظر جّ
لي�ست جائزة يف ال�رشع الإ�سالمي؛ وهذا ّ
ً
االتار بالأ�شخا�ص� .إ�ضافة �إىل �أن ال�رشع الإ�سالمي
واخلدمات الق�سرْ ية يف القانون الدويل مبقت�ضى بروتوكول جّ
�سهم يف البنية التحتية
ت
التي
العوامل
أهم
�
إىل
�
ق
يتطر
امل�أثور يحظر ممار�سات الف�ساد واخلداع والق�سرْ  ،ومن ثم
ُ ِ
ّ
ّ
االتار.
االتار بالب�رش ،وكذلك �إىل الو�سائل غري امل�رشوعة التي ي�شتمل عليها هذا جّ
التي يقوم عليها جّ

احلرية الإ�سالمي
جيم -نظام الكفالة� :إخالل مببد�أ
ّ
مما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بق�ضية ا�ستغالل العمل املهني على وجه التحديد تلك املمار�سة اخلا�صة بنظام
ّ
ً
ً
املتنوعة التي قد تنطوي
احلقوق
من
ة
جمل
ال
عام
يكفل
الذي
العمل
�صاحب
مينح
نظام
وهو
(الكفيل)،
الكفالة
ّ
احلرية يف الإ�سالم.
تعد على حقوق العامل .غري �أن هذا النوع من املمار�سات خمالف ملبد�أ
على ٍ ّ
ّ
حاجج ب�أنه يحتوي على عنا�رص
وتعتمد بلدان كثرية يف ال�رشق الأو�سط
نظام الكفالة هذا ،وهو نظام كثرياً ما يُ َ
َ
�سيطرة وا�ستغالل .ذلك �أنه مبقت�ضى هذا النظام ،يحتفظ �أ�صحاب العمل بوثائق �سفر العمال الأجانب ،وال
يجوز للعامل امل�ستخ َدم �أن يرتك �صاحب عمله ويلتم�س عم ً
يقيد
ال �آخر من دون موافقة �صاحب العملّ ،
مما ّ
حرية العمال يف التن ّقل؛ وال يُ�سمح للعامل امل�ستخ َدم مبغادرة البلد ل ّأي �سبب كان من دون احل�صول �أوالً على
ّ
القر�ضاوي ،وهو عامل �إ�سالمي بارز� ،أ�صدر فتوى يف �شهر
موافقة �صاحب العمل �أي�ضاً .غري �أن ال�شيخ يو�سف
َ
�آذار/مار�س  2008ب�أن نظام الكفالة ال�سائد يف بع�ض البلدان ال ي ّت�سق مع تعاليم الإ�سالم وينبغي �إلغا�ؤه:
مما يرتك ع�رشات العمال يعي�شون يف ظروف ال
�إن نظام الكفيل يف �أيامنا هذه �أنتج �سوقاً للت�أ�شرياتّ ،
حيز مكاين �صغري .وهذا معيب حقاً ،وهو �أي�ضاً خمالف
تليق بالب�رش ،حيث يقيم عدد كبري من العمال يف ّ
()84
للمبادئ الإ�سالمية التي تدعو �إىل احرتام حقوق الإن�سان.
يتبو�أ �أعلى �سلطة يف هيئة الإفتاء
ويف وقت �سابق ،كان املفتي العام يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهو ّ
التع�سف يف معاملة العمال
الإ�سالمية يف البلد ،قد �أ�صدر فتوى يف � 3أيلول�/سبتمرب  2002ب�ش�أن حترمي
ّ
مبيناً �أن ابتزاز العمال [الأجانب] وتهديدهم بالرتحيل يف حال
الأجانب من قِ بل �أ�صحاب العمل ال�سعودينيّ ،
عدم قبولهم ب�رشوط �أ�صحاب العمل التي تخ ّل بالعقد �أمر غري جائز .ثم �صدر م� ّؤخراً قرار عن جمل�س الوزراء
يحق له االحتفاظ بوثائق �سفره ووثائق �سفر �أُ�رسته.
ين�ص �رصاح ًة على �أن امل�ستخ َدم الأجنبي ّ
يف ال�سعودية ّ
وللم�ستخ َدم احلق �أي�ضاً يف ال�سفر �إىل � ّأي مكان يف اململكة العربية ال�سعودية من دون �إبراز وثائق هوية ،وهو
�رشط كان الزماً يف ال�سابق )85(.ويف �آب�/أغ�سط�س � ،2009أ�صبحت البحرين �أول بلد يف منطقة اخلليج يلغي
()84
(جلف تاميز) (الدوحة)� 14 ،آذار /مار�س .2008
َ Nour Abuzant, "Call for 'review’ of sponsorship system"، Gulf Times
يت�سن العثور على حديث ال�شيخ القر�ضاوي].
ومل
إنكليزية،
ل
ا
عن
ف
بت�رص
م
رتج
َّ
[ ُم َ
ّ
(()85حممد يحيى مطر)Mohamed Y. Mattar "Trafficking in persons, especially women and children, in countries of ،

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�سعودية رقم  166امل� ّؤرخ  1421/7/12للهجرة الذي ينظّ م العالقة

ين�ص كما يلي:
بني العمال الوافدين و�أ�صحاب العمل ّ
بحرية داخل
ال يجوز ل�صاحب العمل �أن يحتفظ بجواز �سفر العامل الوافد �أو جوازات �سفر �أفراد عائلته .ويجوز للعامل الوافد التنقّل ّ
اململكة العربية ال�سعودية ما دام يحمل �إذن �إقامة �ساري املفعول .ويجوز للعامل مراجعة اجلهات احلكومية وغريها للح�صول على
اخلدمات التي تُوفِّر له ولعائلته عي�شاً كرمياً ،مثل �إ�صدار رخ�ص قيادة ال�سيارات و�رشاء ال�سيارات واحل�صول على الهاتف وغري ذلك
من دون �رشط احل�صول على موافقة �صاحب العمل .ويُلغى م�صطلح "الكفيل" �أينما ورد ويُ�ستعا�ض عنه مب�صطلح "�صاحب العمل".
املقدم
للبت فيما قد ين�ش�أ من م�شاكل من تطبيق هذا القرار (انظر "التقرير الوطني
ويت�ضمن القرار ترتيبات لإن�شاء جلنة
َّ
خمت�صة ّ
ّ
ّ
وفقاً للفقرة �( 15أ) من مرفق قرار جمل�س حقوق الإن�سان  :1/5اململكة العربية ال�سعودية" ).)(A/HRC/WG.6/4/SAU/1
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مما ي�سمح بحق العمال الأجانب باالنتقال من �صاحب عمل �إىل �آخر من دون احل�صول
العمل بنظام الكفيلّ ،
على موافقة �صاحب العمل الأ�سا�سي الذي يعملون لديه ،وذلك من دون �أن يفقدوا �أذون الإقامة ،ومع منحهم
()86
عمل جديداً.
احلق يف تل ّقي م�ستح ّقات البطالة �إ ْن لزم ذلك ريثما ي� ّؤمنون مكا َن ٍ
والتع�سف يف املعاملة على
ومن الوا�ضح �أن نظام الكفيل ،وهو و�سيلة تف�ضي �إىل احتماالت وقوع اال�ستغالل
ّ
ت�رصف حمظور
االتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش)� ،إمنا هو
ثم ينطوي على عن�رص حمتمل من عنا�رص جّ
العمال ،ومن ّ
ُّ
يتكون منها الإطار الإ�سالمي
مبوجب ال�رشيعة الإ�سالمية؛ وهذا احلظر ال�رشعي يُ�ضاف �إىل
املقومات التي ّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص.
ال�شامل ملكافحة جّ

دال -حظر اال�ستغالل اجلن�سي
االتار بالأ�شخا�ص لغر�ض اال�ستغالل اجلن�سي ،وهو غر�ض من �أغرا�ض اال�ستغالل م�سلَّم بوجوده مبقت�ضى
جّ
االتار انت�شاراً يف جميع �أنحاء العامل ،مبا
أ�شد �أ�شكال هذا جّ
بروتوكول جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،هو �أي�ضاً واحد من � ّ
يف ذلك يف بع�ض البلدان الإ�سالمية .ويف هذا الق�سم ،تُدر�س املعتقدات الإ�سالمية امل�أثورة ذات ال�صلة الوثيقة
بهذا ال�شكل املعينّ من �أ�شكال اال�ستغالل ،وذلك بغية الإ�سهام يف تطوير نظرية الإطار الإ�سالمي ملكافحة
االتار بالأ�شخا�ص.
جّ
االتار بالب�رش،
جب �ضحايا جّ
�إن الإكراه على البغاء هو واحد من �أكرث �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي �شيوعاً ،التي يُ رَ
وبخا�صة الن�ساء والفتيات ،على معاناتها .ففي كثري من الأحيان يقع الن�ساء والفتيات يف �أحابيل وعود خادعة
ولكنهن يجدن �أنف�سهن يف براثن الإكراه واال�ستغالل يف
بالعمل نادالت �أو بائعات وغري ذلك من املهن امل�شابهة،
ّ
الدعارة واال�ستغالل اجلن�سي.
البغاء وغري ذلك من �أ�شكال ّ
مي فعل البغاء يف كثري من البلدان الإ�سالمية.
تقدم الأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه
وال�رشيعة الإ�سالمية ّ
حظر وحتر ُ
ُ
ً
عد ُجرما يف بع�ض النظم القانونية ،ف�إن ال�رشيعة الإ�سالمية تع ّد
بحد ذاته قد ال يُ ّ
ويف حني �أن فعل البغاء ّ
()87
فعل البغاء �شك ً
حمرم،
البغاء
على
إكراه
ل
ا
إن
�
ف
وكذلك
مه.
حتر
ثم
ومن
اجلن�سي
اال�ستغالل
ال من �أ�شكال
َّ
ّ
حمرم �أي�ضاً ،وفقاً للقر�آن يف �سورة النور ( ،)24يف الآية (َ } :)33والَ
كما �أن اال�ستغالل اجلن�سي لغر�ض الربح ّ
ال�س َّنة النبوية
َ�ص ًنا ِّلتَبْتَ ُغوا َع َر َ
تُك ِْر ُهوا َفتَ َيا ِتك ُْم َعل َى الْ ِب َغاء ِ�إ ْن �أَ َر ْد َن تحَ ُّ
�ض الحْ ََيا ِة ال ُّدن َْيا{ .و�أ�سو ًة بذلك ّ
حترم ُ
()88
العراف واملال املكت�سب من البغاء (مهر البغي).
امل�أثورة عن النبي �أخ َذ املال املكت�سب من حلوان الكاهن ّ
واالتار
بد من الت�شديد هنا على �أن املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان
جّ
وال ّ
()89
ت�شدد على �أهمية عدم التجرمي فيما
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سانّ ،
بالأ�شخا�ص ،التي و�ضعتها ّ
لالتار به.
االتار نتيج ًة خل�ضوعه جّ
يتورط فيها �ضحية جّ
ّ
يخ�ص � ّأي �أن�شطة غري قانونية قد ّ
( )86انظر ،على �سبيل املثال( ،البحرين ،وقف العمل بنظام الكفيل) " ،"Bahrain to halt labour sponsorshipاجلزيرة ،بالإنكليزية7 ،
�أيار/مايو  ،2009متاح على املوقع ال�شبكي.http://english.aljazeera.net/business/2009/05/ 20095733344100581.html :
( )87وفقاً للوثائق الر�سمية ("الأعمال التح�ضريية") لعملية التفاو�ض حول اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّ مة عرب الوطنية
االتار بالأ�شخا�ص�" :أن الربوتوكول ال يتناول
والربوتوكوالت امللحقة بها ،وح�سبما ورد يف امللحوظات التف�سريية على املادة  3من بروتوكول جّ
االتار بالأ�شخا�ص .وعبارتا "ا�ستغالل دعارة الغري" و"�سائر �أ�شكال
ا�ستغالل دعارة الغري و�سائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي �إ ّال يف �سياق جّ
مي�س بالكيفية التي تت�ص ّدى بها الدول الأطراف للدعارة يف القوانني
معرفتني يف الربوتوكول ،وهو لذلك ال
اال�ستغالل اجلن�سي" لي�ستا ّ
ّ
الداخلية اخلا�صة بكل منها( ".الأعمال التح�ضريية عن املفاو�ضات ب�ش�أن �إعداد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّ مة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها (انظر من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.06.V.5اجلزء الثاين ،املادة  ،3الق�سم جيم :ملحوظات تف�سريية،
الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب) ،ال�صفحة ] 347الن�ص الإنكليزي[).
( )88لالطّ الع على مناق�شة درا�سية عن البغاء والأن�شطة ذات ال�صلة بالبغاء يف ال�رشق الأو�سط ،انظر مطر"Trafficking in persons" ،
التك�سب من عائدات البغاء .انظر البحرين ،قانون العقوبات،
(انظر احلا�شية  .)85حتظر قوانني العقوبات يف كثري من البلدان الإ�سالمية
ّ
املادة 326؛ �إيران (جمهورية-الإ�سالمية) ،قانون العقوبات الإيراين ،املادة 213؛ الكويت ،القانون اجلنائي ،املادة 202؛ لبنان ،القانون اجلنائي،
527؛ املغرب ،القانون اجلنائي)2( 498 ،؛ ُعمان ،قانون العقوبات ،املادة 221؛ قطر ،القانون اجلنائي ،املادة 207؛ اجلمهورية العربية ال�سورية،
القانون اجلنائي ،املادة 5؛ تون�س ،قانون العقوبات ،املادة .)2( 232
(.E/2002/68/Add.1)89
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االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ

هاء -حظر جتارة الأع�ضاء الب�رشية
االتار بالأع�ضاء الب�رشية،
�شك ٌل �آخر من �أ�شكال اال�ستغالل
االتار بالأ�شخا�ص هو جّ
املحددة يف بروتوكول جّ
ّ
الذي ي�شتمل على توفري الأع�ضاء الب�رشية على نحو غري م�رشوع لأولئك الذين يحتاجون �إليها وي�ستطيعون
حتمل تكلفتها ،وعلى �أخذ هذه الأع�ضاء من الأفراد الذين يعانون فقراً مدقعاً ،والذين قد يكونون� ،أو قد
ّ
مما تنطوي عليه هذه العملية� ،أو من عواقبها .والثمن الذي تُباع به الأع�ضاء للمتل ّقي
نة
بي
على
يكونون،
ال
ّ
ّ
ويتميز
[املتربع] (هذا �إن ُدفِ ع له � ّأي مبلغ).
�سمى "املانح"
ِّ
ّ
هو �أعلى بكثري من الثمن الذين يُد َفع �إىل ما يُ َّ
االتار بالأع�ضاء الب�رشية بعمليات تقوم بها �شبكات منظّ مة عابرة للحدود الوطنية �أو �أطباء خ�صو�صيون
جّ
وخ َّ�سةً ،قد
أ�شد مظاهر جرمية جّ
�أو كلتا هاتني الفئتني .وهذا ال�شكل من جّ
االتار بالب�رش دناء ًة ِ
االتار ،وهو � ّ
يقوم به "�سما�رسة الأع�ضاء" الذين يعملون حل�ساب جماعات �إجرامية منظّ مة دولية� ،أو قد يقوم به على
عمال يف م�ستودعات جثث املوتى �أو املدافن )90(.ويف معظم
نحو م�ستقل �أطباء و�سائقو �سيارات �إ�سعاف �أو ّ
الأحيان يكون ال�ضحايا من الأفراد الفقراء جداً ،والذين كثرياً ما تكون معلوماتهم عن هذه الإجراءات
الت�رصف.
ناق�ص ًة �أو م�ضلّلةً ،فيعطون موافقتهم من دون علم بحقيقة مدى املخاطر ال�صحية املقرتنة بهذا
ّ
�ضبابية :فهي جتري غالباً يف اخلفاء ،وم�شهو ٌد ب�صعوبة
االتار بالأع�ضاء الب�رشية ظاهرة
ومن ثم ف�إن جّ
ّ
�ضبطها ومراقبتها .ونادراً ما يلتم�س ال�ضحايا الن�صح وامل�شورة ،ب�سبب اخلجل �أو اخل�شية من �أن تلحق بهم
�سيئة يف حميطهم ،يف حني �أن الأدلّة الإثباتية التي ميكن ا�ستخدامها يف عمليات التحقيق واملالحقة
و�صمة ّ
()91
الت�صدي لهذه الظاهرة؛ والتحرمي الإ�سالمي
الق�ضائية تظ ّل �ضئيلة جداً .ومن ثم ف�إن املنع هو مفتاح
ّ
لهذه املمار�سة ميكن �أن ي�سهم يف زيادة وعي النا�س عامة بها وكذلك يف �إ�صدار ت�رشيعات �صارمة ب�ش�أنها،
حتمل �أن يقرتف هذه اجلرمية.
مما قد ي�ساعد على ردع َمن يُ َ
�إن ال�رشع الإ�سالمي وا�ضح يف حظر بيع �أو �رشاء �أي �إن�سان �أو �أي جزء منه .ووفقاً للأحاديث امل�أثورة عن النبي،
حمرم (�أي حمظور حظراً مطلقاً) على املرء �أن يعامِ ل على نحو غري م�رشوع (�أن يحقِّر) �أخاه امل�سلم و�إن ك َل
َّ
يعد كل الب�رش ملكاً هلل وحده،
الذي
إ�سالمي
ل
ا
ال�رشع
إن
�
كما
ه.
ر�ض
وع
َه
ل
وما
ه
م
د
حرام،
امل�سلم
على
امل�سلم
ِ َ
ّ
َ
يحرم من ثَم �إمكانية �أن يبيع �إن�سان �إن�ساناً �آخر ،لأنه ال يجوز �أن ميلك �إن�سان �إن�ساناً �آخر .وبتمديد نطاق هذا
ّ
التحرمي ،ميكن تطبيقه بالقيا�س على بيع � ّأي جزء من ج�سم � ّأي �شخ�ص (با�ستثناء حليب الأم).
جمدداً منذ عهد قريب يف عدد من
هذا التحرمي الإ�سالمي التقليدي لبيع الأع�ضاء الب�رشية ّ
مت ت�أكيده وت�أييده ّ
املحافل الإ�سالمية وعدد من وثائق حقوق الإن�سان .وعلى �سبيل املثال� ،أكّد امل�ؤمتر الدويل للفقه الإ�سالمي،
()92
يف قراره رقم  1ال�صادر عام  ،1988املوقف الإ�سالمي يف منع املعامالت التجارية يف الأع�ضاء الب�رشية.
يعر�ض املانح للوفاة
و�أما منح الع�ضو الب�رشي
ّ
(التربع به) فيخ�ضع لقيود �صارمة ،مبا يف ذلك �أنه ال يجوز �أن ّ
�سن قانونية .وعلى نحو
�أو الأذى البدين ،و�أن يكون املنح قد ّ
مت بعلم تام وموافقة تامة ،و�أن يكون املانح يف ّ
امللحة ،وال يُ�سمح به �إ ّال حينما
لل�رضورة
يخ�ضع
إمنا
�
الب�رشية
أع�ضاء
ل
مماثل ،ف�إن اجلواز املحدود ب�ش�أن بيع ا
ّ
ال ي�ستطيع املري�ض �أن يجد مانحاً
معر�ضة للخطر ،ولي�س لديه �أي بديل �آخر يف �شفائه
ّ
(متربعاً) ،وتكون حياته ّ
حاجج ب�أن هذا ال�سماح ي�صبح الغياً وباط ً
ال يف احلال �إذا ما تبينّ �أن
من ع ِلّته .وحتى يف تلك احلالة ،قد يُ َ
العقد املربم ب�ش�أن احل�صول على الع�ضو ال�رضوري ي ّت�سم باخلداع �أو الت�ضليل �أو الق�سرْ � ،أو �أي �إخالل �آخر يف
العقد طبقاً لل�رشيعة الإ�سالمية ،ح�سبما ورد من قبلُ .ومن ثم ف�إنه يُ�ست َدلّ بالقرينة ال�ضمنية على �أن ال�سم�رسة
االتار بالأ�شخا�ص يحظرها ال�رشع الإ�سالمي
يف الأع�ضاء الب�رشية ،على النحو الذي تقع به يف �سياق جرمية جّ
حظراً وا�ضحاً.

االتار بالأ�شخا�ص.
( )90جمموعة �أدوات ملكافحة جّ
(( )91مروة عو�ض) ،Marwa Awad "Organ trafficking reaches new heights in Egypt" ،العربية 18 ،ت�رشين الثاين /نوفمرب ،2008
متاح على املوقع ال�شبكي لقناة العربية الف�ضائية.www.alarabiya.net/articles/2008/11/18/ 60359.html :
( )92يف فتوى �سابقة �أ�صدرتها وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية يف الكويت يف عام  ،1985ورد �أن �رشاء كِ لية �شخ�ص �آخر حرام ،لأن
وبناء عليه ،ال يجوز نزع �أجزاء من اجل�سم وبيعها مقاب َل ِع َو�ض.
اهلل خلق الإن�سان يف �أح�سن تقوم (القر�آن� ،سورة التني ،الآية (.))4
ً
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االتار لغر�ض التب ّني
-واو
ّج
،االتار بالأ�شخا�ص
ّاالتار بالأ�شخا�ص لغر�ض التب ّني غري امل�رشوع لي�س حم ّدداً �رصاح ًة �ضمن بروتوكول ج
ّمع �أن ج
)94(
)93(
. وكذلك يحظرها القانون الوطني يف بلدان كثرية،ف�إن ممار�سته يحظرها القانون الدويل
 يف �سورة، فالقر�آن يبينّ ذلك.حمرم
 ومن ثم فه ــو،ً�أما ال�شــريعة الإ�ســالمية فال تع ــرتف بالتب ــني �أ�صال
َّ
َّلله
ُ
َ
اهك ُْم َوا يَ ُقو ُل الحْ ََّق َو ُه َو
ِ  َو َما َج َع َل �أَ ْد ِع َياءك ُْم �أَبْنَاءك ُْم َذ ِلك ُْم ق َْولُكُم ِب�أ ْف َو...} :)5 و4(  الآيتني،)33( الأحزاب
، على الرغم من هذا التحرمي ب�ش�أن التب ّني، ولك ْن.{...ِ َّ ا ْد ُعو ُه ْم لآبَائ ِِه ْم ُه َو �أَق َْ�سطُ ِعن َد الله، ال�س ِبي َل
َّ يَ ْهدِ ي
 والكفالة م�صطلح �رشعي (قانوين) عربي بخ�صو�ص.ف�إن ممار�سة الكفالة مقبولة و�شائعة يف العامل الإ�سالمي
عتب الكفالة
 حتى يبلغ الطفل، يتيم �أو ُمتَ َخلَّى عنه،تع ّهد ر�سمي ب�إعالة ورعاية طفل بعينه
ّ
َ وتُ ر.ال�سن القانونية
ً �شك
 وهي م�ستخ َدمة يف خمتلف البلدان الإ�سالمية من �أجل �ضمان حماية،الطرف
ال من �أ�شكال العقد الأحادي
َ
ً خالفا، غري �أن الكفالة. حيث �إن هذه البلدان عموماً ال تعرتف �رشعاً مبفهوم التب ّني،ال ُق�صرَّ من هذه الفئات
) و�أما القانون الدويل95(.) ال تنقل حقوق الإرث وال �أي حق يف ا�ستخدام ا�سم �أُ�رسة الو�صي (الكافل،للتب ّني
:تن�ص على ما يلي
ّ  من اتفاقية حقوق الطفل20  فاملادة:فيعرتف بهذه املمار�سة
 حفاظاً على، �أو الذي ال يُ�سمح له، للطفل املحروم ب�صفة م�ؤقّتة �أو دائمة من بيئته العائلية-1
.خا�صتني توفّرهما الدولة
 احلق يف حماية وم�ساعدة، بالبقاء يف تلك البيئة،م�صاحله الف�ضلى
ّ
... -2
، �أو الكفالة الواردة يف القانون الإ�سالمي، احل�ضانة، يف جملة �أمور، ميكن �أن ت�شمل هذه الرعاية-3
. الإقامة يف م�ؤ�س�سات منا�سبة لرعاية الأطفال، �أو عند ال�رضورة،�أو التب ّني

 الرقم،1870  املجلد، جمموعة املعاهدات،) اتفاقية حماية الأطفال والتعاون بخ�صو�ص التب ّني فيما بني البلدان (الأمم املتحدة93(
، التي حتظر التب ّني فيما بني البلدان يف احلاالت التي يكون فيها احل�صول على موافقة الأبوين نتيج ًة لدفع مبلغ �أو �إعطاء ِع َو�ض،)31922
.)32 وتن�ص على عدم جواز احل�صول على � ّأي مك�سب مايل �أو غري مايل غري م�رشوع من ن�شاط يتعلق بالتب ّني فيما بني البلدان (املادة
ّ
Patricia J. Meier and Xiaole Zhang, "Sold into adoption: ً انظر عموما،واالتار بالأ�شخا�ص لغر�ض التب ّني
،) بخ�صو�ص التب ّني94(
ّج

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

: قاعدة بيانات متاحة من املوقع ال�شبكي، Global Legal Information Network ، مكتبة الكونغر�س القانونية،) الواليات املتحدة95(

www.glin.gov/subjectTermIndex.action?search&reset=true&searchDetails.queryType=BOOLEAN&searchDetails.querySt
.ring=mt:%5E%22Kafala%22$
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طبقت �إجراءات فيما ي�س ّهل ممار�سات الو�صاية التي هي �أكرث
وقد �س ّنت بع�ض البلدان الإ�سالمية ت�رشيعات �أو ّ
�شبهاً بالتب ّني يف املمار�سة العملية ،من حيث �إنها تخلع على الأطفال املتب ّنني احلق يف الإرث ،ومن حيث �إنها
()96
تت�ضمن عدم جواز �إقامة ال�صلة بني ه�ؤالء الأطفال ووالديهم الطبيعيني.
ّ
غري �أن عدم ممار�سة التب ّني ح�سب مفهومه ال�سائد يف الغرب يخ ّف�ض م�ستوى الطلب على �أطفال التب ّني يف
االتار بالأ�شخا�ص لغر�ض التب ّني يف العامل الإ�سالمي
جميع �أنحاء العامل الإ�سالمي .ومن ثم ف�إن مدى م�شكلة جّ
�أقل داللة من حيث خطورة �ش�أنه منه يف �أنحاء �أخرى من العامل ،حيث يع ّد التب ّني هنالك ممار�سة �أكرث �شيوعاً،
االتار بالأطفال لغر�ض اال�ستغالل مبختلف �أ�شكاله الأخرى �ضمن
و ُعرفاً مقبوالً .و�أما فيما يتعلق باحتماالت جّ
�أعراف الو�صاية �أو الكفالة ،ح�سب ممار�ستها يف العامل الإ�سالمي ،ف�إن هذه املمار�سة حمظورة مبوجب ال�رشع
الإ�سالمي ،لأن من �ش�أنها �أن تخ ّل مببادئ ال�رشيعة الإ�سالمية التي �سبق بحثها هنا ،كاملمار�سات التي تت�صف
باخلداع والق�سرْ والت�ضليل وغري ذلك من املمار�سات القانونية امل�شابهة.

زاي  -الزواج بالإكراه والزواج امل�ؤقّت وزواج الأطفال :التمييز بني مبد�أ الر�ضا ال�رشعي
العرفية امل�ؤذية
الإ�سالمي واملمار�سات ُ

االتار
التو�سع يف درا�سة نظرية الأحكام ال�رشعية الإ�سالمية يف معاجلتها
لدى
خمتلف عنا�رص جرمية جّ
َ
ّ
املعينة ،التي ال تزال
بالأ�شخا�ص ،من املهم التمييز بني املبد�أ ال�رشعي الإ�سالمي وبع�ض املمار�سات ُ
العرفية ّ
در�س هنا �أمثلة
منت�رشة جداً يف بع�ض البلدان الإ�سالمية اليوم ،والتي تناق�ض املبد�أ العقدي الإ�سالمي .وتُ َ
املعينة من الزواج اال�ستغاليل ،على نحو يبينّ بو�ضوح كيف ت�ؤ ّدي بع�ض املمار�سات
على بع�ض الأمناط
ّ
يقرها املبد�أ ال�رشعي
املعينة الناجتة عن بع�ض الأعراف والعادات �إىل جّ
ّ
االتار بالب�رش ،مع �أنها ممار�سات ال ّ
االتار بالأ�شخا�ص الذي ت�س ّهله هذه املمار�سات،
مكافحة
على
امل�ساعدة
هو
إمنا
�
املن�شود
والهدف
إ�سالمي.
ال
جّ
وذلك با�سرتعاء انتباه النا�س عموماً �إىل عدم تطابقها مع ال�رشع الإ�سالمي والرتاث الإ�سالمي امل�أثور.
عرف ب�أنها ممار�سات تقليدية ،بع�ضها ي�ستند �إىل قيم �أو معتقدات تتناقلها
واملمار�سات ُ
العرفية امل�ؤذية تُ َّ
()97
اجلماعات املحلية جي ً
ال عن جيل ،مع �أنها قد ت�ؤذي بع�ض الأفراد بذاتهم من تلك اجلماعات .وقد ن�رشت
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان �صفحة الوقائع رقم  "Fact Sheet Number 23" 23عن املمار�سات
ّ
العرفية امل�ؤذية،
للممار�سات
تعريفها
يف
ن،
وتت�ضم
أطفال،
ل
وا
الن�ساء
�صحة
يف
ّر
ث
�
ؤ
ت
التي
ؤذية
�
امل
التقليدية
ُ
ّ
واملحرمات التي متنع
ّر
ك
املب
والزواج
إكراه
ل
با
ما يلي :ختان الإناث (جدع الأع�ضاء التنا�سلية) وتغذية الإناث
َّ
الن�ساء من التحكّم بخ�صوبتهن ب�أنف�سهن وتف�ضيل الأبناء الذكور وو�أد الإناث �أو قتلهن واحلمل املبكّر وتقا�ضي
املهر �أو البائنة كثمن واملغاالة فيه.
وبع�ض هذه املمار�سات امل�شار �إليها ب�إجمال �أعاله موجودة يف جميع �أنحاء العامل الإ�سالمي املعا�رص ،وهي من
االتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش) .والواقع �أن الن�ساء والأطفال هم ُعر�ضة
ثَم وثيقة ال�صلة مبناق�شة درا�سية عن جّ
ال�ضارة.
العرفية
ل ّ
أ�شد انتهاكات حقوق الإن�سان خطورةً ،التي تقع يف البلدان الإ�سالمية نتيج ًة لهذه املمار�سات ُ
ّ
بيد �أن هذه املمار�سات يف �أكرثها تخالف العقيدة الإ�سالمية .وهي يف الأغلب ممار�سات �إما ترجع ب�أ�صلها
( )96ا�ستحدثت البلدان الإ�سالمية بدائل خمتلفة للتب ّني .انظر مث ً
ال جمهورية �إيران الإ�سالمية ،القانون اخلا�ص بحماية الأطفال الذين
وبناء على
بناء على اتفاق متبادل
هم بال �أبويني ،املادة  ،1التي ّ
ً
تن�ص على �أنه :يجوز لكل زوجة وزوج يقيمان يف �إيران �أن يتولّيا رعاية طفل ً
موافقة املحكمة ومبقت�ضى اللوائح التنظيمية ذات ال�صلة بالإ�رشاف على الأطفال .وعلى نحو مماثل ،مبوجب املادة  2من املر�سوم الت�رشيعي
اخلا�ص بحماية الأطفال ورعايتهم ال�صادر يف اجلماهريية العربية الليبية ،يجوز لأُ�رسة �أن تتولىّ امل�س�ؤولية عن تربية ورعاية الأفراد امل�ستفيدين
املبينة يف هذا املر�سوم الت�رشيعي
من الرعاية اخلريية املقيمني يف مراكز الرعاية االجتماعية
املخ�ص�صة ملن ال م�أوى لهم ،من �ضمن الفئات ّ
ّ
ين�ص عليها .وتبعاً لذلك ف�إن حتفّظ الدولة الطرف على املادتني  20و 21من اتفاقية حقوق الطفل ال �رضورة له .ذلك �أن
ووفقاً لل�رشوط التي ّ
الفقرة  3من املادة  20من االتفاقية تعرتف �رصاح ًة بقانون الكفالة الإ�سالمي باعتباره �شك ً
ال من �أ�شكال الرعاية البديلة .كما �أن املادة  21ت�شري
يطبق على الدولة الطرف لأنها ال تعرتف بنظام التب ّني.
�رصاح ًة �إىل تلك الدول التي تعرتف �أو ت�سمح بنظام التب ّني ،والذي ال ّ

(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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�إىل حقبة ما قبل الإ�سالم و�إما ت�ستند �إىل القانون القبلي �أو ت�ستند �إىل ت�أويل خاطئ ملبادئ القر�آن وال�رشيعة
العرفية
الإ�سالمية .واملناق�شة الدرا�سية التالية عن خمتلف �أ�شكال الزواج تُعنى بالف�صل فيما بني املمار�سات ُ
امل�ؤذية واملعتقد الإ�سالمي.
االتار بالن�ساء والفتيات لغر�ض الزواج بالإكراه .وهذه املمار�سة
يف بع�ض املجتمعات التقليدية ،قد يحدث جّ
�شائعة يف الأماكن التي ينخف�ض فيها عدد الن�ساء انخفا�ضاً ملحوظ الداللة عن عدد الرجال ،وكذلك يف
حاجج ب�أن
والعرف ال�شائعان مبثل هذه املمار�سة .ويف حني �أن البع�ض يُ ِ
البلدان التي قد ي�سمح فيها التقليد ُ
تعد انحرافاً
الدين الإ�سالمي ي�سمح مبثل هذه املمار�سة ،بل حتى
ين�ص عليها ،ف�إنها يف واقع الأمر ّ
يت�ضمن ما ّ
ّ
عن قانون (�رشع) الأ�رسة الإ�سالمي )98(،الذي يرتكز �أ�سا�ساً على حق كل �شخ�ص يف �أن يختار قرينه ،وهو حق
()99
ممنوح للجميع عموماً مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�سان.
تن�ص على احلق املمنوح للمر�أة يف اختيار زوجها وذلك بع ّدة طرق
�إن خمتلف مذاهب ال�رشع الإ�سالمي
ّ
تن�ص املذاهب الثالثة
متنوعة .ففي حني مينح املذهب احلنفي يف الفقه الإ�سالمي املر�أةَ هذا احلق مبا�رشةًّ ،
ّ
( )98لالطّ الع على تطبيق �أحكام ال�رشع الإ�سالمي اخلا�صة بالأُ�رسة ،انظر من الناحية العامة Mark Cammack, Lawrence A. Young
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
 .it stick?", Northwestern University Journal of International Human Rights, vol. 5, No. 2 (2007), pp. 181 ff.انظر �أي�ضاً
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

( )99ت�شمل �صكوك القانون الدويل حلقوق الإن�سان ب�ش�أن الزواج ذات ال�صلة باملو�ضوع ما يلي:
(�أ) الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ]املادة :]16
ُ
   ' '1للرجل واملر�أة  ...حق التز ّوج وت�أ�سي�س �أ�رسة  ...ولهما حقوق مت�ساوية عند الزواج و�أثناء قيامه وعند انحالله؛
الراغبني يف الزواج ر�ضاً كام ً
ال ال �إكراه فيه.
   '	'2ال يُربم عقد الزواج �إ ّال بر�ضا الطرفني
َ
بالرق:
الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�سات ال�شبيهة ّ
(ب) االتفاقية التكميلية لإبطال ّ
اتفقت الدول الأطراف على �إبطاء � ٍ ّأي من الأعراف �أو املمار�سات التي تتيح (الفقرة (ج) من املادة :)1
   '	'1الوعد بتزويج امر�أة� ،أو تزويجها فعالً ،دون �أن متلك حق الرف�ض ،ولقاء بدل مايل �أو عيني يُدفع لأبويها �أو الو�صي عليها
�أو لأ�رستها �أو ل ّأي �شخ�ص �آخر �أو �أية جمموعة �أ�شخا�ص �أخرى؛
   ' '2منح الزوج �أو �أُ�رسته �أو قبيلته حق التنازل عن زوجته ل�شخ�ص �آخر ،لقاء ثمن �أو ِع َو�ض �آخر.
   '�	'3إمكان جعل املر�أة ،لدى وفاة زوجها� ،إرثاً ينتقل �إىل �شخ�ص �آخر؛
ل�سن الزواج ،بت�شجيع اللجوء �إىل �إجراءات ت�سمح لكل من الزوجني
   '	'4تتع ّهد الدول الأطراف ب�أن تفر�ض حدوداً دنيا منا�سبة ّ
خمت�صة ،وت�شجيع ت�سجيل عقد
حراً عن موافقته على الزواج بح�ضور �سلطة مدنية �أو دينية
ّ
املقبلني ب�أن يعرب �إعراباً ّ
الزواج (االتفاقية التكميلية ،املادة )2؛
(ج) االتفاقية اخلا�صة بجن�سية املر�أة املتز ّوجة (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،309الرقم  ،4468املادة :)1
   '	'1ال تتغيرّ تلقائياً جن�سية الزوجة بانعقاد الزواج �أو بانحالله حينما يكون االثنان من جن�سيتني خمتلفتني؛
   ' '2للزوجة احلق يف �أن تكت�سب جن�سية زوجها (املادة )3؛
ل�سن الزواج وت�سجيل عقود الزواج (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد
(د) االتفاقية اخلا�صة بالر�ضا بالزواج
ّ
واحلد الأدنى ّ
 ،521الرقم :)7525
ر�ضاء كام ً
ً
ّ
ال ال �إكراه فيه (الفقرة  1من املادة )1؛
الطرفني
بر�ضا
ال
�
إ
ا
قانون
الزواج
ينعقد
	ال
   ''1
ً
حد �أدنى ل�سن الزواج (املادة )2؛
   ' '2تتخذ الدول الأطراف التدابري الت�رشيعية الالزمة لتعيني ّ
املخت�صة بت�سجيل جميع عقود الزواج يف �سجل ر�سمي منا�سب (املادة )3؛
   ' '3تقوم ال�سلطة
ّ
(هـ) العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية" :يجب �أن ينعقد الزواج بر�ضا الطرفني املزمع زواجهما
ر�ضاء ال �إكراه فيه" (الفقرة  1من املادة )10؛
ً
(و) اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1249الرقم :)20378
   '	'1ال يرت ّتب على الزواج من �أجنبي �أو تغيري جن�سية الزوج �أثناء الزواج �أن تتغيرّ تلقائياً جن�سية الزوجة؛ وللن�ساء والرجال
حقوق مت�ساوية فيما يتعلق بجن�سية �أطفالهما (املادة )9؛
   '	'2ال يجوز التمييز �ضد املر�أة ب�سبب الزواج (املادة )11؛
حرية اختيار الزوجة �أو الزوج ،ويف عقد الزواج ،يف تقرير �ش�ؤون العائلة ،ويف اختيار
   '	'3للرجال والن�ساء احلقوق نف�سها يف ّ
املهنة ،وفيما يتعلق مبلكية املمتلكات .ال يكون لزواج الأطفال �أي �أثر قانوين (املادة .)16
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الأخرى على وجوب �أن يقوم ويل الأمر الق ِّيم على املر�أة ب�إبرام عقد زواجها بالنيابة عنها .غري �أن الر�ضا
(القبول) يظ ّل هو الأ�سا�س الذي يقوم عليه الزواج؛ ومع �أن هذه املذاهب تختلف يف الر�أي ب�ش�أن �إبرام عقد
الزواج بوا�سطة ويل الأمر ،ف�إن والية الأمر التي لها حق الإجبار حمظورة �رصاحةً .ويف جميع احلاالت ،ال ب ّد
تعد �شك ً
ال من
من ر�ضا الطرفني كليهما لكي يكون الزواج �صحيحاً .وعلى نحو مماثل ،ف�إن الزيجات املد َّبرة ال ّ
�أ�شكال الزواج غري ال�صحيحة مبقت�ضى ال�رشع الإ�سالمي ما دام الر�ضا والقبول حا�صلني من الطرفني يف عقد
الزواج )100(.ومن ثَم ف�إن الزواج املعقود عن غري ر�ضا� ،أو الزواج الق�سرْ ي (بالإكراه) حتظره جميع مذاهب الفقه
العرفية ،كما �سرنى.
الإ�سالمي ،وهذا ّ
مما يوافق القانون الدويل ،ويتعار�ض يف كثري من الأحيان مع املمار�سات ُ
والتع�سف واملمار�سات
ومن املهم �أن يُالحظ هنا �أن عرف الوالية قد يكون عر�ض ًة بالفعل للخ�ضوع لال�ستغالل
ّ
مما ي�ؤ ّدي �إىل الزواج بالإكراه.
غري ال�رشعية ّ
واحد من الأمثلة على ا�ستغالل م�ؤ�س�سة الزواج ال�رشعي الإ�سالمي ،من حيث هي ُعرف قائم على الر�ضا ،تلك
ار�س يف بع�ض البلدان
�سمى "الزواج التعوي�ضي" .ويف هذا ال�شكل من الزواج ،الذي يمُ َ
املمار�سة اخلا�صة مبا يُ َّ
ُ
ً
كره الفتاة على زواج مد ّبر تعوي�ضا عن ُجرم ارتكبته �أ�رستها ،كو�سيلة لت�سوية َديْن �أو غري ذلك
الإ�سالمية ،تُ َ
()101
ُ
من النـزاعات والعداوات الأ�رسية والع�شائرية .وهذه املمار�سة معروفة با�سم "�سوارا" �أو " َون" [بالأرد ّية]،
وهي طريقة من طرق احلفاظ على ال�سلم بني الأُ�رس والقبائل ،ولكنها ت�ؤ ّدي �إىل �إجبار الفتيات على اخل�ضوع
وتنتهك �أحكام النكاح
�سن مبكّرة .غري �أن هذه املمار�سة "تعود ب�أ�صلها �إىل فرتة ما قبل الإ�سالم
ِ
لال�سرتقاق يف ّ
()102
تن�ص على �أن الزواج يقت�ضي ر�ضا الطرفني" .ومن ثَم ف�إن هذا ال�شكل من
يف ال�رشع الإ�سالمي—والتي ّ
�أ�شكال الزواج فيه �إخالل بالقانون الدويل حلقوق الإن�سان وبال�رشع الإ�سالمي �أي�ضاً؛ وكالهما يدعوان �إىل
الر�ضا والقبول باعتبارهما الأ�سا�س اجلوهري الذي يقوم عليه الزواج.
من ال�رشوط الأخرى ل�صحة عقد الزواج �رشط امل ْهر (البائنة) ،الذي يجب �أن يُدفع �إىل العرو�س ،و�إ ّال ف�إنه يُع ّد
()103
يحرم الزواج
يحرم جّ
االتار بالب�رش لغر�ض الزواج بالإكراه كما ّ
بالرق .وال�رشع الإ�سالمي ّ
ممار�سة �شبيهة ّ
أعم ،لأنهما يُع ّدان انتهاكاً للمبد�أ الأ�سا�سي ل�س ّنة الزواج يف الإ�سالم� :أي ر�ضا
بالإكراه (ق�سرْ اً) بذاته ب�صفة � ّ
ممار�سة كانت �شائعة ما قبل عهد الإ�سالم،
الطرفني بالزواج .وي�شري القر�آن يف مو�ضع على وجه التحديد �إىل
ٍ
مما يتيح للرجال �أن "يرثوا" الن�ساء
وهي قريبة �إىل ما يُعرف با�ستعباد الرقيق باعتباره متاعاً (مملوكاً)ّ ،
باعتبارهن متاعاً مملوكاً .والقر�آن وا�ضح ب�ش�أن حترمي هذه املمار�سة ...} :يَا �أَ ُّي َها الَّذِ ي َن �آ َمنُوا ْ الَ يَ ِح ُّل لَك ُْم �أنَ
()104
تَ ِرثُوا ْ ال ِّن َ�ساء ك َْر ًها�( {...سورة الن�ساء ( ،)4الآية (.))19
املعينة
و�أما الزواج امل�ؤقّت فهو �شكل من الزواج ممار�س يف بع�ض البلدان الإ�سالمية ،وميكن يف بع�ض الظروف ّ
ال�س َّنة بوجود حظر �صارم
�أن يكون عر�ض ًة
جّ
لالتار لغر�ض اال�ستغالل اجلن�سي .ويف حني يعتقد امل�سلمون ُ
(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’", )101صفحة وقائع �صادرة عن �صندوق
الأمم املتحدة للأن�شطة ال�سكانية ،متاحة من املوقع ال�شبكي.www.unfpa.org/gender/docs/fact_sheets/marriage.doc, p. 1 :

(Amnesty International, Afghanistan: Women Still under Attack—A Systematic Failure to Protect, AI Index ASA )102
 .11/007/2005 (London, May 2005), p. 1متاح على املوقع ال�شبكي اخلا�ص مبنظمة العفو الدوليةwww.amnesty.org/en/library/ :
.info/ASA11/007/2005

()103
بالرق (املادة  ،1الفقرة (ج)) ،على الدول
الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�سات ال�شبيهة ّ
وفقاً لالتفاقية التكميلية لإبطال ّ
الأطراف �أن تعمل على �إبطال:
(ج)  � ّأي من الأعراف �أو املمار�سات التي تتيح:
   '	'1الوعد بتزويج امر�أة� ،أو تزويجها فعالً ،دون �أن متلك حق الرف�ض لقاء بدل مايل �أو عيني يُدفَع لأبويها �أو للو�صي عليها
�أو لأ�رستها �أو ل ّأي �شخ�ص �آخر �أو جمموعة �أ�شخا�ص �آخرين؛
   ' '2منح الزوج �أو �أ�رسته �أو قبيلته حق التنازل عن زوجته ل�شخ�ص �آخر ،لقاء ثمن �أو ِع َو�ض �آخر؛
   '�	'3إمكان جعل املر�أة ،لدى وفاة زوجها� ،إرثاً ينتقل �إىل �شخ�ص �آخر.
(( )104عزيزة الهربي) ،Azizah al-Hibri "An Islamic perspective on domestic violence" ،متاح على املوقع ال�شبكي اخلا�ص
بجمعية املحاميات امل�سلمات من �أجل حقوق الإن�سان (كرامة).www.karamah.org/docs/ DomViolfinal.pdf :
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على هذه املمار�سة ،ف�إنها جائزة يف بيئة الإ�سالم ال�شيعي .ومن ثَم فهي م�س�ألة �أكرث تع ُّقداً من �أ�شكال الزواج
املحرمة �رصاح ًة يف الإ�سالم .ومع �أن من ال�صعب التفريق ،بالن�سبة �إىل الزواج امل�ؤقّت ،بني ما �إذا
بالإكراه،
َّ
والعرف وما �إذا كان من�صو�صاً على جوازه يف امل�أثور ال�رشعي الإ�سالمي ،ف�إنه ال
كان ممار�سة بحكم العادة ُ
حمرم
جدال ،يف كلتا احلالتني ،يف �أن ا�ستغالل هذه املمار�سة ،لأغرا�ض غري م�رشوعة ،كاال�ستغالل اجلن�سيَّ ،
يف الإ�سالم ،ا�ستناداً �إىل التف�سريات القائمة على الن�صو�ص القطعية ب�ش�أن حترمي اخلداع والق�سرْ وغريهما من
()105
ال�سيئة التي يدينها امل�أثور ال�رشعي الإ�سالمي.
املمار�سات
ّ
�سمى زواج ال�صفقة �شائعة يف بع�ض البلدان الإ�سالمية� :إ ْذ يعرث �أجنبي على زوجة عن
كذلك ف�إن �صنوفاً ّ
مما يُ َّ
()106
حتمل �أن ي�ستغلّها .وعلى غرار �إ�ساءة التعامل
طريق "�سم�سار زواج" ،في�صحبها معه عائداً �إىل وطنه ،حيث يُ َ
�سمى جتارة التزويج الر�ضائي امل�رشوعة وا�ستغاللها يف الغرب ،ف�إن هذه املمار�سة ت�شكّل ا�ستغالالً
فيما بات يُ َّ
لعرف م�رشوع يف الأ�صل.
غري م�رشوع ُ
و�أما زواج الأطفال فهو ظاهرة �إ�شكالية يف بع�ض البلدان الإ�سالمية ،وذلك لعدم وجود توافق يف الآراء فيما
يحرمه
(الر�شد)؛ والقر�آن ال
بني مذاهب الفقه الإ�سالمي بخ�صو�ص ّ
يتطرق �إىل زواج الأطفال وال ّ
ّ
�سن البلوغ ُ
االتار بالأ�شخا�ص ،الطف َل ب�أنه � ّأي
العريف ،وكذلك بروتوكول جّ
يعرف القانون الدويل ُ
ب�صفة حم ّددة .ويف حني ّ
ل�سن الق�صور يف ال�رشع الإ�سالمي ينتهي باكتمال
�شخ�ص دون الثامنة ع�رشة من العمر ،ف�إن الو�ضع ال�رشعي ّ
مما تقبل به جميع فروع ال�رشع الإ�سالمي هو
البلوغ (ا ُ
حلل ُم)� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ف�إن واحداً من الآراء يف الزواج ّ
جواز زواج الأطفال من الإناث والذكور من غري البالغني �أو ذوي اال�ضطراب العقلي ،بقيام الويل الق ِّيم عليهم
يلبي م�صلحتهم على �أح�سن وجه.
بتزويجهم �إذا �أمكن اعتبار ذلك ّ
ويف هذه احلاالت ،ف�إن زواج الأطفال ال يجوز �إ ّال �إذا كان يح ّقق م�صلحة الطفل على �أف�ضل نحو ،وال جتوز
العالقات اجلن�سية مع القرين قبل بلوغ الأطفال الأهلية البدنية الالزمة؛ ويف حتديد ذلك اختالف فيما بني
دح�ض يف �أن الأطفال ال ميكن �أن
خمتلف املذاهب ال�رشعية يف الدين الإ�سالمي ،غري �أن هنالك قرينة ال تُ َ
معينة (تختلف يف حتديدها املذاهب املختلفة) ،وال ب ّد من �أن
يكونوا قد و�صلوا �إىل مرحلة البلوغ قبل ّ
�سن ّ
عما يقول به امل�سلمون ال�شيعة ،الذين ال يح ّددون ح ّداً
يكونوا قد و�صلوا �إليها بعد ّ
�سن ّ
معينة .وهذا يختلف ّ
�أدنى ثابتاً
لل�سن.
ّ

()105
العرف والعادة موجوداً لدى بع�ض القبائل العربية قبل الإ�سالم وكذلك يف فار�س
تاريخياً ،كان زواج املتعة نوعاً من النكاح بحكم ُ
قبل الفتح العربي يف القرن ال�سابع امليالدي .و�أما يف �شكله العتيق لدى القبائل العربية ،فقد كان نكاح املتعة �صل ًة تُعقد م�ؤقّتاً بني امر�أة
ورجل ،كثرياً ما يكون غريباً يلتم�س اللجوء �إىل قبيلة املر�أة لالحتماء بهم .وقد �أُبيحت املتعة عام فتح مكّة ،حيث دخل يف الإ�سالم عدد كبري
من النا�س ،فخ�شي النبي حينذاك �أن يقرتفوا الزنا ،الذي كان عادة فا�شية فيهم .ومع �أن نكاح املتعة �أُبيح يف بداية عهد الإ�سالم ومار�سه
ال�س َّنة الذين عابوا
امل�سلمون �أثناء حياة النبي ،فقد ّ
حرم النبي هذه املمار�سة بعد ذلك ،و�إن كان ال�شيعة ال يعتقدون بهذا التحرمي .والفقهاء ُ
يقدم البلدةَ لي�س له
يو�ضحون� :أن النكاح �إىل � َأجل (املتعة) كان مباحاً يف �أول الإ�سالم .فكان الرجل
عبا�سّ ،
ُ
الزواج امل�ؤقّت ،ومنهم عبد اهلل بن ّ
ـت
مة،
يف مع َز ٍ
فيتزوج املر�أة بقدر ما يدري �أنه يقيم ،فتحفظ له متاعه وت�صلح له �ش�أنه؛ حتى نزلت هذه الآية }�إِ َّال َعل َى �أَ ْز َو ِ
اجهِ ْم � ْأو َما َمل َ َك ـ ْ
ّ
عبا�س :فكل فرج ]نكاح[ �سواها حرام (رواه الترِ مذي) .انظر ب�صفة عامة Manana
�أَيمْ َ انُ ُه ْم{ ]�سورة امل�ؤمنون ( ،)23من الآية ([)6؛ وقال ابن ّ
.Hendessi, "Temporary marriage in Islam: part I", Feminist Review, vol. 38, Summer 1991
(( United States Agency for International Development )106وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية)Assessment on the ،
Status of Trafficking in Persons in Egypt: Changing Perceptions and Proposing Appropriate Interventions (USAID, 2007).
متاح على املوقع ال�شبكي .http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/ PNADK922.pdf

االتار بالأ�شخا�ص
الف�صل ال�ساد�س  -حماية �ضحايا جّ
مبقت�ضى القانون الدويل
وال�رشع الإ�سالمي
ال�س َّنة النبوية امل�أثورة وال�رشيعة الإ�سالمية
فيما
يخ�ص �أفعال جّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص وو�سائله و�أغرا�ضه ،ف�إن ُ
االتار بالب�رش
مهمة ت�ساند النهج الذي يتبعه القانون الدويل يف منع جرمية جّ
ّ
تقدمان مبادئ توجيهية �إجرائية ّ
االتار بالأ�شخا�ص .وعلى
ح�سبما
ار،
االت
هذا
�ضحايا
وحماية
جرين
ت
امل
اجلناة
ومعاقبة
ين�ص عليه بروتوكول جّ
جّ
َّ
ّ
�سبيل املثال ،ف�إن ال�رشيعة الإ�سالمية تركّز على املنع والوقاية ،ومن ثم فهي تُعنى مبا يُ�شار �إليه ،يف القانون
امل�ست�ضعف .وكذلك ف�إن ال�رشيعة الإ�سالمية ت�ضع يف احل�سبان
االتار ،مبفهوم ال�ضحية
الدويل ملكافحة جّ
َ
امل�ست�ضعفة ،كالالجئني من ال�سكان� .أما من حيث
االحتياجات اخلا�صة بالأطفال ،وب�أفراد اجلماعات املحلية
َ
االتار بالأ�شخا�ص
تقدم مبادئ توجيهية تتيح الإمكانية لت�صنيف جّ
معاقبة اجلُناة ،ف�إن ال�رشيعة الإ�سالمية ّ
فتن�ص
ار،
االت
�ضحايا
حماية
حيث
من
أما
�
و
الربوتوكول؛
مع
يتوافق
يف �صنف اجلرائم اخلطرية ،وهذا ما
جّ
ّ
متنوعة من حقوق ال�ضحايا ،مثل احلق يف احلرمة ال�شخ�صية (اخل�صو�صية)
ال�رشيعة الإ�سالمية على جمموعة ّ
عما يقع عليهم من �رضر.
واحلق يف احل�صول على تعوي�ض ّ
بتعمق ،من منظور مقارن ي�شمل الأحكام ذات ال�صلة يف الربوتوكول
يف الق�سم التايل ،تمُ َّح�ص هذه الق�ضايا ّ
مما يق ّدم مبادئ
ويف املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية املو�صى بها ب�ش�أن حقوق الإن�سان
جّ
واالتار بالب�رشّ ،
الت�صدي لالجتار بالأ�شخا�ص ،ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف القانون الدويل.
توجيهية �إجرائية �إ�ضافية يف
ّ

�ألف -حتديد وتعريف ال�ضحية امل�ست�ضعف
وفقاً للإعالن ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لتوفري العدالة ل�ضحايا اجلرمية و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة (قرار اجلمعية
العامة  ،34/40املرفق ،الفقرة  ،)1يُق�صد مب�صطلح "ال�ضحايا"" :الأ�شخا�ص الذين �أُ�صيبوا ب�رضر ،فردياً �أو
جماعياً ،مبا يف ذلك ال�رضر البدين �أو العقلي �أو املعاناة النف�سية �أو اخل�سارة االقت�صادية� ،أو احلرمان بدرجة
كبرية من التم ّتع بحقوقهم الأ�سا�سية ،عن طريق �أفعال �أو حاالت �إهمال ت�شكّل انتهاكاً للقوانني اجلنائية النافذة
حترم الإ�ساءة اجلنائية يف ا�ستعمال ال�سلطة".
يف الدول الأع�ضاء ،مبا فيها القوانني التي ّ
واالتار يقع عموماً بوا�سطة التهديد �أو ا�ستعمال القوة �أو الق�سرْ �أو االختطاف �أو االحتيال �أو اخلداع،
جّ
�أو ا�ستغالل ال�سلطة� ،أو ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف� ،أو ب�إعطاء �أو تل ّقي مبالغ مالية �أو مزايا لنيل موافقة
االتار بالأ�شخا�ص ،املادة  ،3الفقرة الفرعية (�أ)).
�شخ�ص ...لغر�ض اال�ستغالل (بروتوكول جّ
امل�رشدون
معينة من الأ�شخا�ص ،من �ضمنها الن�ساء والأطفال والالجئون واملهاجرون ،والنازحون
وهنالك فئات ّ
ّ
االتار بالب�رش ،من
داخل بلدانهم ،والأيتام والهاربون الأحداث وغريهم ،هي �أكرث ُعر�ض ًة من غريها ملخاطر جّ
جراء و�ضعهم امل�ست�ضعف .وذلك نا�شئ عن جملة من العوامل املتع ّددة ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�رص الفقر
ّ
والبطالة وانعدام احلراك االجتماعي وانعدام التكاف�ؤ يف الفر�ص.
33
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االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ

مد يد العون وامل�ساندة للن�ساء والأطفال،
معينة من �أجل ّ
�إن القر�آن ي�ضع �ضوابط تنظيمية وو�سائل عملية ّ
بالن�ص � َّأن على امل�ؤمنني
ممن يعتربون من الفئات امل�ست�ضعفة(� )107أكرث من غريها ،ويبينّ
وبخا�صة اليتامىّ ،
ّ
()108
ح�سنوا �إىل الأبوين وذوي القربى واليتامى واملحتاجني واجلريان والغرباء و�أبناء ال�سبيل واململوكني.
�أن يُ ِ
والإ�سالم مينح الن�ساء والأطفال حماي ًة خا�صةً ،لأن امل�ؤمنني مطالبون بتقدمي امل�ساعدة �إىل املحتاجني والذين
بع�ض الفقهاء ب�أن التق�صري يف القيام بذلك مع�صية ،لأن هذا احلكم �إمنا
هم يف �ضائقة من العي�ش؛ ويجادل
ُ
ينبثق من مبد�أ يحظى بالقبول العام يف ال�رشع الإ�سالمي ،م�ؤ ّداه �أن َمن �أهمل �أداء واجب تقع عليه �رشعاً
بالن�ص ،يف �سورة املائدة (،)5
عواقب تِبعة هذا الإهمال .و�إن هذه احلماية تمُ نَح لكل الب�رش ،كما يبينّ القر�آن
ّ
َ
اها
يف الآية (� ...} :)32أَ َّن ُه َمن َقتَ َل نَ ْف ً�سا ِب َغيرْ ِ نَ ْف ٍ�س �أَ ْو ف ََ�س ٍاد فيِ الأَ ْر ِ
ا�س َجمِ ي ًعا َو َم ْن �أ ْح َي َ
�ض َف َك�أَ مَّنَا َقتَ َل ال َّن َ
ا�س َجمِ ي ًعا.{...
َف َك�أَ مَّنَا �أَ ْح َيا ال َّن َ

باء -العنف جتاه الن�ساء ومعاجلته يف ال�رشيعة الإ�سالمية
االتار بالأ�شخا�ص باعتباره �شك ً
ال من �أ�شكال العنف ،وبخا�صة العنف جتاه الن�ساء،
من اجلائز ت�صنيف جّ
�سمى �صناعة اجلن�س ،ويف اخلدمة
اللواتي تُ�ساء معاملتهن ج�سدياً ونف�سياً ،وخ�صو�صاً لدى ا�ستغاللهن فيما يُ َّ
جراء البُنى
تعد الن�ساء �أكرث �ضحايا جّ
أعمّ ،
املنـزلية .وب�صفة � ّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وكثرياً ما يكون ذلك من ّ
االجتماعية "الأبوية" الت�سلّطية وما ينتج عنها من افتقاد الفر�ص .وهذه من االعتبارات الهامة عند النظر يف
االتار من منظور �إ�سالمي—�أي �أن النهج امل ّتبع يف امل�أثور ال�رشعي الإ�سالمي ب�ش�أن العنف جتاه
م�س�ألة حظر جّ
االتار بالب�رش .ومن ثم تُبحث �أوالً م�س�ألة
الن�ساء ميكن النظر �إليه يف �سياق الإطار الإ�سالمي ال�شامل ملكافحة جّ
()110
امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف امل�أثور ال�رشعي الإ�سالمي .ذلك �أن فهم �أين يقف الإ�سالم من هذه الق�ضايا
االتار ،وبخا�صة من خالل ال�سعي �إىل حت�سني تلك
فهماً وا�ضحاً عامل حا�سم الأهمية يف مكافحة هذا جّ
ين�ص عليه بروتوكول
الأو�ضاع التي قد ت�سهم يف تكوين ال ِبنية التحتية التي يقوم عليها جّ
االتار ،وذلك ح�سبما ّ
االتار بالأ�شخا�ص.
جّ
()109

مثلما ذُكر �سابقاً� ،إن الإ�سالم يعترب كل الب�رش مت�ساوين �أمام اهلل ،وهذا ينطبق على العالقات بني نوعي
يخ�ص امل�ساواة بني الرجال والن�ساء ،يبينّ القر�آن يف �سورة الن�ساء ( ،)4يف الآية (} :)1يَا �أَ ُّي َها
اجلن�س .وفيما
ّ
ريا َونِ�ساء َوا َّت ُقوا ْ اللهّ َ
ا�س ا َّت ُقوا ْ َر َّبك ُُم الَّذِ ي َخل َ َقكُم ِّمن َّن ْف ٍ�س َو ِ
اح َد ٍة َو َخل َ َق مِ نْ َها َز ْو َج َها َوبَ َّث مِ نْ ُه َما ِر َجاالً َك ِث ً
َ
ال َّن ُ
َ
للهّ
يبا{ .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يبينّ القر�آن يف �سورة الن�ساء �أي�ضاً،
ام ِ�إ َّن ا كَا َن َعل َيْك ُْم َرقِ ً
الَّذِ ي تَ َ�ساءلُو َن ِبهِ َوالأَ ْر َح َ
يب
ِّلر َج ِ
َ�ض َل اللهّ ُ ِبهِ بَ ْع َ
يف الآية (َ } :)32والَ تَتَ َم َّن ْوا ْ َما ف َّ
�ضك ُْم َعل َى بَ ْع ٍ�ض ل ِّ
يب ممِّ َّ ا ا ْكتَ َ�سبُوا ْ َولِل ِّن َ�ساء ن َِ�ص ٌ
ال ن َِ�ص ٌ
َ
للهّ
تبينان مبد�أ امل�ساواة
ا�س�أَلُوا ْ اللهّ َ مِ ن ف ْ
ممِّ َّ ا ا ْكتَ َ�س نْ َ
َ�ضلِهِ ِ�إ َّن ا كَا َن ِب ُك ِّل �شَ ْيءٍ َعل ً
ِيما{� .إن هاتني الآيتني ّ
ب َو ْ
وما قد ن�شري �إليه اليوم مبفهوم التكاف�ؤ يف الفر�ص فيما بني اجلن�سني؛ وكذلك يبينّ القر�آن هذا التكاف�ؤ �أو
ني
ني َوالمْ ُْ�سل َِم ِ
ني َوالمْ ُ�ؤْمِ نَ ِ
امل�ساواة يف الفر�ص ،يف �سورة الأحزاب ،الآية (�} :)35إِ َّن المْ ُْ�سلِمِ َ
ات َوالمْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ات َوالْ َقا ِن ِت َ
يث ِبالطَّ ِّي ِب َوالَ تَ�أْ ُكل ُوا ْ �أَ ْم َوالَ ُه ْم ِ�إلىَ
( )107على �سبيل املثال ،القر�آن� ،سورة الن�ساء ( ،)4الآية (َ } :)2و�آتُوا ْ ال َْيتَا َمى َ�أ ْم َوالَ ُه ْم َوالَ تَتَ َب َّدلُوا ْ الخْ َ ِب َ
ِيم �إِ َّال ِبا َّلتِي ِه َي �أَ ْح َ�س ُن َح َّتى يَبْل ُ َغ �أَ�شُ َّدهُ َو َ�أ ْوفُوا ْ
�أَ ْم َوا ِلك ُْم �إِ َّن ُه كَا َن ُحو ًبا َك ِب ً
ريا{؛ والقر�آن� ،سورة الإ�رساء ( ،)17الآية (َ } :)34والَ تَ ْق َربُوا ْ َما َل ال َْيت ِ
ِبال َْع ْهدِ �إِ َّن ال َْع ْه َد كَا َن َم ْ�س ؤُ�والً{.
( )108القر�آن� ،سورة الن�ساء ( ،)4يف الآية (.)36
االتار باملر�أة .ويُ َّت َبع نهج م�شابه �إىل
(� )109إعالن الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة لعام  1993يبينّ �رصاح ًة �أن العنف جتاه املر�أة ي�شمل جّ
حد ما يف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة لعام  ،1979التي حظرت "ا�ستغالل بغاء املر�أة" .وحظرت �أي�ضاً "جميع �أ�شكال
ٍ
يت�ضمن جميع �أنواع ممار�سات
"االتار" على نحو �شامل ب�أنه
االتار باملر�أة" .ومع �أنه لي�س وا�ضحاً متاماً ما �إذا ق�صدت االتفاقية �أن يُف َهم
جّ
جّ
ّ
اال�سرتقاق ،ف�إن �أي تف�سري �صارم لل�صيغ اللغوية امل�ستخ َدمة يدعم هذا اال�ستنتاج.
(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

االتار بالأ�شخا�ص مبقت�ضى القانون الدويل وال�رشع الإ�سالمي
الف�صل ال�ساد�س -حماية �ضحايا جّ
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َات
َا�ش َع ِ
ني َوالخْ ِ
ات َوالخْ ِ
ال�صا ِب َر ِ
ال�صادِ ق ِ
َوالْ َقا ِنتَ ِ
�ص ِّدق ِ
َا�شعِ َ
ال�صادِ قِ َ
�ص ِّدقِ َ
ات َوالمْ ُتَ َ
ني َوالمْ ُتَ َ
ال�صا ِب ِري َن َو َّ
َات َو َّ
ني َو َّ
ات َو َّ
ات �أَ َع َّد اللهَّ ُ لَ ُهم َّمغْفِ َر ًة
ريا َوالذَّ اكِ َر ِ
وج ُه ْم َوالحْ َافِ ظَ ِ
ال�صائ َِم ِ
ات َوالحْ َافِ ِظ َ
ال�صائِمِ َ
ات َوالذَّ اكِ ِري َن اللهَّ َ َك ِث ً
ني ُف ُر َ
ني َو َّ
َو َّ
يما{ .و�أخرياً ولي�س �آخراً ،يبينّ القر�آن (يف �سورة �آل عمران ( ،)3يف الآية (� ...} :))195أَنيِّ الَ
َو�أَ ْج ًرا َع ِظ ً
�ضكُم ِّمن بَ ْع ٍ�ض.{...
يع َع َم َل َعامِ ٍل ِّمنكُم ِّمن َذك ٍَر �أَ ْو �أُنثَى بَ ْع ُ
�أُ ِ�ض ُ
من املهم يف هذا ال�سياق �أن الإ�سالم ،وكذلك ا�ستتباعاً ال�رشع الإ�سالمي واملجتمع الإ�سالمي—يف �صورته
لي ،و�إىل حترمي ا�ضطهاد الغري (الظلم).
احل ّقة� ،إمنا ينبغي �أن ي�ستند �إىل مبادئ ال تنطوي على تراتُ ٍب
ُ
تفا�ض ّ
جتب م�شيئت ُه
وهذه املعتقدات تنبثق مبا�رش ًة من املفهوم املحوري يف الإميان التوحيدي باهلل الواحد الذي
ُّ
يعتب نف�سه
�إرادةَ كل العالمَ ني ،ومن ثم فهو الكائن الأعلى الوحيد فوق جميع الكائنات� .أما الإن�سان الذي رِ
"�أف�ضل" من �أي �إن�سان �آخر ،فيُعترب �شخ�صاً يدخل فيما يعتربه الإ�سالم باب "املنطق ال�شيطاين"� ،أي حالة
اال�ستكبار والغرور( )111التي يدينها الإ�سالم .ومن هنا ف�إن الإ�سالم يدعو �إىل امل�ساواة التامة بني الب�رش كلّهم.
ا�س ِ�إنَّا َخل َ ْقنَـ ــاكُم ِّمن َذك ٍَر َو�أُنثَ ــى َو َج َع ـلْنَاك ُْم
فيبينّ القر�آن ،يف �سورة احلُجرات ( ،)49الآية (} :)13يَا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
للهَّ َ
للهَّ
ـيم َخ ِبريٌ{ .وكذل ــك يبينّ القـ ــر�آن يف �ســورة
�شُ ـ ُـعو ًبا َوق ََبـ ــا ِئ َل ِلتَ َع َ
ار ُفوا �إِ َّن �أَك َْر َمك ُْم ِعن َد ا ِ �أَتْ َقاك ُْم �إِ َّن ا َع ِلـ ٌ
إن�سا َن لَفِ ي ُخ�سرْ ٍ (� )2إِ َّال الَّذِ ي َن �آ َمنُوا َو َعمِ ل ُوا
الع ــ�رص ( ،)103الآيات (من (� )1إىل (َ } :))3وال َْع�صرْ ِ (� )1إِ َّن ال َ
ال�ص رْ ِب (.{)3
ال�صالحِ ِ
ا�ص ْوا ِبالحْ َِّق َوتَ َو َ
َات َوتَ َو َ
ا�ص ْوا ِب َّ
َّ
نزوع نحو العنف
و�أما القواعد ال�رشعية الإ�سالمية ب�ش�أن العنف املنـزيل فقد تُف َهم �أي�ضاً على �أنها ت�سهم يف ٍ
جتاه املر�أة ،وبخا�صة فيما يتعلق مبفهوم "احلق يف الت�أديب" الذي ميار�سه الزوج على زوجته .وي�ستند حق
َ�ض َل
الت�أديب �إىل القر�آن وما ورد يف �سورة الن�ساء ( ،)4يف الآية (:)34
امو َن َعل َى ال ِّن َ�ساء بمِ َ ا ف َّ
ِّ
}الر َجا ُل ق ََّو ُ
ات ِّلل ْ َغيْ ِب بمِ َ ا َحفِ َظ اللهّ ُ َوال َّ
التِي
اللهّ ُ بَ ْع َ
َال�صالحِ ُ
ات َحافِ ظَ ٌ
َات قَا ِنتَ ٌ
�ض ُه ْم َعل َى بَ ْع ٍ�ض َوبمِ َ ا �أَن َف ُقوا ْ مِ ْن �أَ ْم َوال ِِه ْم ف َّ
ال ِ�إ َّن اللهّ َ
ال تَبْ ُغوا ْ َعل َيْ ِه َّن َ�س ِبي ً
اج ِع َوا�ضرْ ِ بُو ُه َّن َف ِ�إ ْن �أَطَ ْعنَك ُْم َف َ
اه ُج ُرو ُه َّن فيِ المْ ََ�ض ِ
تَ َخا ُفو َن نُ�شُ و َز ُه َّن فَعِ ظُ و ُه َّن َو ْ
قراءة تعني �أن للزوج حقاً يف �رضب زوجته �أو يف ت�أديبها بدنياً،
ريا{ .غري �أن تف�سري هذه الآية يف
ٍ
كَا َن َع ِل ًّيا َك ِب ً
بد من قراءته من خالل
هو تف�سري ف َّنده علماء باحثون حاججوا ب�أنه تف�سري يتعار�ض وروح القر�آن ،الذي ال ّ
احلر�ص على ا ّت�ساقه وان�سجامه الداخلي بكلّيته؛ وجادل �أولئك العلماء ب�أن هذا النحو من التف�سري �إمنا ينبثق
من وجهات نظر ت ّت�سم بنـزعة �سلطو ّية �أبو ّية ب�ش�أن العالقات بني اجلن�سني وال ي ّت�سق مع القر�آن )112(.وعالوة
ت�رصف الزوج بعنف معها يعتربه القر�آن �سبباً ي�ؤ ّدي
جراء
ّ
على ذلك ،ف�إن � ّأي �أذى بدين تُ�صاب به الزوجة من ّ
�إىل الطالق ،وربمّ ا ميكن �أن يكون �سبباً جلرب ال�رضر (وهو حق مهم وبخا�صة حينما تتعلق امل�س�ألة باحلق يف
االتار بالأ�شخا�ص؛ وهي ق�ضية
االتار مبقت�ضى بروتوكول جّ
احل�صول على التعوي�ض الذي يمُ نَح ل�ضحايا جّ
(( Al-Hibri, "An Islamic perspective" )111انظر احلا�شية .)104
( )112حتاجج عزيزة الهربي ب�أن وجهة النظر التي تنايف النـزعة ال�سلطوية الأبوية يف قراءة هذه الآية التي تُعترب حم ّل جدل� ،إمنا تركُن
�إىل قراءة للقر�آن من حيث هو ن�ص م ّت�سق �ضمنيا؛ ومبا �أن كثرياً من �آياته ت�ؤكّد االن�سجام واملو ّدة بني اجلن�سني ،وخ�صو�صاً بني الزوج وزوجته،
ت�شجع الزوج على �رضب زوجته �أو �أنها تخلع عليه هذا احلق ،هو تف�سري ال ي ّت�سق مع الآيات الأخرى.
ف�إن تف�سري الآية مو�ضوع اجلدال على �أنها ّ
ي�شجع على االطمئنان والرحمة يف العالقة الزوجية فت�ؤ ّيده تلك الآيات القر�آنية ،والأحاديث امل�أثورة عن النبي ،التي
و�أما القول ب�أن القر�آن
ّ
تدلّ على �أنه مل يرفع يده ّ
قط على امر�أة وال على �أحد من �أهل بيته ،خالفاً لكثريين من معا�رصيه .وعلى غرار ما جرى يف احلالة املتعلقة
الرق �أو العبودية ،ولأن ظاهرة رفع الرجال �أيديهم على ن�سائهم كانت �شائعة
والربا ،وكذلك كما ر�أينا بالن�سبة �إىل ّ
بالتحرمي التدريجي للخمر ّ
حتد من هذا ال�سلوك ،ملا ي�ؤ ّدي يف النهاية �إىل �إبطاله متاماً.
يف فرتة ما قبل الإ�سالم ،فقد �سعى الإ�سالم ،يف هذه احلالة �أي�ضاً� ،إىل و�ضع قيود ّ
الت�رصف ،فال يلج�أ �إىل
ويف �إطار هذا التف�سري ،ف�إن الآية القر�آنية حمل اجلدل تهيب بالزوج �أن يعمد �أ�سا�ساً �إىل التما�س كل البدائل امل�سالمِ ة يف
ّ
ربح—خفيفاً—�إمنا يخ�ضع لقيود �صارمة،
ما يف�سرّ ه بع�ضهم ب�أنه "�رضب" �إ ّال كمالذ �أخري؛ كذلك ف�إن الإيعاز "...
ّ
فا�رضبوهن� "...رضباً غري ُم ِّ
رمزي غري عنيف .وهذا التف�سري �أكرث ا ّت�ساقاً مع نظام القيم اخلُلقية اجلوهرية يف القر�آن التي تهدي �إىل االن�سجام
ت�رصف
وي�شري يف الواقع �إىل
ّ
ّ
والطم�أنينة بني اجلن�سني ويف كنف الأ�رسة ،ومع ا�ستنكار هذا النظام اخلُلقي للق�سوة يف معاملة الن�ساء يف املجتمع �أثناء عهد حياة النبي ،وتدعم
"وعا�رشوهن باملعروف( "...القر�آن� ،سورة الن�ساء ( ،)4من الآية ())19؛ و�أحاديث نبوية مثل� ..." :أال وا�ستَو�صوا بالن�ساء خرياً،
ذلك �آيات مثل:
ّ
فروجهن بكلمة اهلل .فا ّتقوا اهلل يف الن�ساء "...و"�أيها النا�س،
أخذمتوهن ب�أمانة اهلل وا�ستحللتم
ف�إمنا ُه ّن َعوان عندكم ]�أي عانيات� ،أ�سريات[� ،
ّ
ّ
عليهن حق "...و"الن�ساء �شقائق الرجال"( ،املرجع املذكور �سابقاً).
�إن لن�سائكم عليكم حقاً ،ولكم
ّ
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تُبحث فيما يلي �أدناه) .وكذلك ف�إن الإ�ساءة اللفظية وال�شتيمة يعتربها كثري من الفقهاء امل�سلمني يف عداد
الأ�سباب التي ت�ؤ ّدي �إىل الطالق .وعالوة على ذلك �أي�ضاً ،ف�إنه مل ّا كان القر�آن قد �أُنزل جنوماً
بالتدرج ،فكان
ّ
يقدم �شيئاً ف�شيئاً مزيداً من �أحكام التحرمي ب�ش�أن العنف جتاه املر�أة عموماً .وعلى �سبيل املثال ،يبينّ النبي
ّ
أزواجهن
إماء اهلل" .كذلك يبينّ النبي للنا�س �أن ه�ؤالء الذين ي�رضبون �
ّ
يف واحد من الأحاديث �أ ْن "ال ت�رضبوا � َ
"خريكم خريكم لأهله" .ولهذا ف�إن �آية "حق الت�أديب" [القوامة] حينما تُ�ؤخذ
لي�سوا بخيارهم من امل�سلمني ،و�أن
َ
مع هذه الآيات والأحاديث يجب تف�سريها وفقاً لذلك مبعناها الرمزي ،ال احلرف ّـي.
تقدم الكثري جداً من احلجج ب�ش�أن الأ�سا�س الذي ميكن للمرء �أن ي�ستند �إليه
�إن املناق�شة الدرا�سية ال�سابقة ّ
بثقة يف اال�ستدالل على وجود حظر �إ�سالمي على العنف جتاه املر�أة� ،سواء �أكان هذا العنف �ضمن نطاق العائلة
االتار بالأ�شخا�ص.
مما يدعم على نحو �إ�ضايف نظرية الإطار الإ�سالمي ملكافحة جّ
�أم كان خارجهّ ،

جيم -ال�ضحايا الأطفال :العناية باالحتياجات اخلا�صة بالأطفال والأيتام
االتار بالب�رش ،يجب �أن
معر�ضني ب�صفة خا�صة ب�سبب ا�ست�ضعافهم ملخاطر جّ
�إ�ضاف ًة �إىل ق�ضية كون الأطفال َّ
منجاة
تُو�ضع يف احل�سبان �أي�ضاً م�س�أل ُة حاالت اال�ست�ضعاف واالحتياجات اخلا�صة بالأطفال حاملا ي�صبحون يف
ٍ
االتار التي وقعوا فيها .ذلك �أن من الالزم توفري نوع خا�ص من احلماية وامل�ساعدة من �أجل �ضمان
من حالة جّ
ين�ص الرتاث ال�رشعي الإ�سالمي على توفري بيئة
م�صلحة الطفل املعني على �أف�ضل نحو .ويف كلتا احلالتنيّ ،
االتار كثرياً ما ي�أتون من
من الأمان واحلماية للأطفال .وهذا مهم ب�صفة خا�صة لأن الأطفال من �ضحايا جّ
بيئات �أُ�سرَ ّية م�ؤذية ج�سدياً ونف�سياً .ومن ثم ف�إن النهج الإ�سالمي يف رعاية الأطفال مهم لأنه يركّز على منع
مما يجعل الطفل قاب ً
حدوث الظروف التي قد جترب طف ً
ال
ال على الهروب من البيت والتما�س معي�شة �أخرىّ ،
االتار بالأ�شخا�ص.
للتعر�ض ملخاطر جّ
ّ
�إن الإ�سالم يوفّر للأطفال بيئ ًة حتميهم .ويرى علماء الدين �أن الرتاث ال�رشعي الإ�سالمي ينظر �إىل الوالد ّية
الذرية نعمة من
(الأُ ّ
بوة والأُمومة) على �أنها حالة تتطلّع �إليها الأنظار وتتوق �إليها النفو�س .ووفقاً للقر�آن ،ف�إن ّ
العلي القدير يهبها لعباده املخل�صني ،ومن ثم ف�إن ال�رشع الإ�سالمي ي�سعى �إىل ت�أمني �إطار �صالح للأطفال
اهلل
ّ
()113
ومناخ نف�سي واجتماعي ،يت�س ّنى للأطفال فيهما �أن يتعلّموا عن العالمَ و�أن يفهموا �سننه ومعايريه .وبح�سب
ما ورد يف تقرير �صدر عن منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) وجامعة الأزهر يف القاهرة �أن "مفهوم
الت�صدي لأ�شكال الإ�ساءة والعنف واال�ستغالل التي حترم الطفل—�أو
حماية الطفل ال يتح ّقق �إ ّال من خالل
ّ
تهدد بحرمانه—من � ّأي من حقوقه الأ�سا�سية يف احل�صول على الرعاية الوالد ّية الكافية واحل�صول على
ّ
()114
عما يجول يف نف�سه".
ية
بحر
والتعبري
والرتفيه
ّعب
ل
بال
واال�ستمتاع
ال�صحية
واخلدمات
التعليم
ّ
ّ
عندما ُق ِّدم الإ�سالم ،يف م�سته ّل الدعوة� ،إىل القبائل التي ال عهد لها بالإ�سالم� ،أخذ النبي عهداً على الرجال
حمرم حترمياً مطلقاًُ ،مب ِّيناً ما
والن�ساء على �أن يبايعوه على �أ ْن ال يقتلوا �أوالدهم ،و� ّأن هذا ُجرم عظيم َّ
ني َوالَ يَ ْقتُل ْ َن �أَ ْوالَ َد ُه َّن( {...القر�آن� ،سورة املمتَ َحنة ( ،)60يف الآية
�أُنزل يف القر�آنَ ...} :والَ يَ�سرْ ِ ْق َن َوالَ يَ ْز ِن َ
( .))12وي�ؤكّد الإ�سالم (يف القر�آن و�س َّنة النبي وال�رشيعة) على احلقوق التالية لكل الأطفال :احلق يف ال�صحة
واحلياة؛( )115واحلق يف الأُ�رسة والن�سب واال�سم وامللكية واملرياث؛ واحلق يف الرعاية ال�صحية والتغذية ال�سليمة؛
واحلق يف التعلّم واكت�ساب املهارات؛ واحلق يف احلياة يف �أمان و�سالم متم ّتعني بالكرامة الإن�سانية واحلماية
حتت م�س�ؤولية الأبَوين )116(.وعالوة على ذلك ،فبعد حفظ الن�سب على هذا النحو ،فر�ض الإ�سالم بع�ض
بت�رصف عن الن�ص الإنكليزي].
ومنوهم وحمايتهم ،ال�صفحة [ 3
( )113الأطفال يف الإ�سالم :رعايتهم
ّ
ّ
( )114املرجع نف�سه ،ال�صفحة [ 49يف الن�ص العربي].
ومنوهم وحمايتهم ،ال�صفحة .3
( )115الدليل على هذا من حديث النبي "ال �رضر وال �رضار" .الأطفال يف الإ�سالم :رعايتهم
ّ
( )116املرجع نف�سه.

االتار بالأ�شخا�ص مبقت�ضى القانون الدويل وال�رشع الإ�سالمي
الف�صل ال�ساد�س -حماية �ضحايا جّ
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وحرم
احلقوق املتبادلة ّ
املعينة ،التي تنثبق طبيعياً من العالقة بني الوالدين والطفل ،على الأطفال والوالدينّ ،
طبق مبا�رش ًة على احلوامل من
بع�ض الأمور ّ
املعينة عليهم حر�صاً على حماية هذه احلقوق .وهذا الفر�ض يُ َّ
الن�ساء ،ولكنه ي�ؤ ّدي �أي�ضاً �إىل �ضمان حماية "الطفل امل�ست�ضعف" .وعلى �سبيل املثال ،للطفل احلق يف الإعالة
يفرطا فيها .وقد قال النبي:
والتعليم والرعاية ال�سليمة .وال يجوز للوالدين �أن يهمال احتياجات الطفل وال �أن ّ
عما ا�سرتعاه �أَ َحفظ،
"كلّكم راع وكلّكم م�س�ؤول عن رعيته" (رواه البخاري وم�سلم) .وقال�" :إن اهلل �سائل كل راع ّ
�ض َّيع ،حتى ي�س�أل الرجل عن �أهل بيته" (رواه �أحمد والن�سائي و�أبو داود).
�أم َ
وكذلك ف�إن الأب مكلّف مبعاملة كل �أبنائه بعدل وم�ساواة .وحمظور عليه منح بع�ض �أوالده بهبات و�أُعطيات
يخ�صهم بها دون الآخرين ،بال داع �رضوري �أو �سبب وجيه �رشعاً ،وذلك لكي ال يُثري بينهم عدم الر�ضا
ّ
فكررها
أوالدكم"،
�
بني
اعدلوا
"...
ن
�
أ
النبي
ب
وقد
ً.
ا
أي�ض
�
أم
ل
ا
على
ق
طب
ت
والنواهي
أوامر
ل
ا
وهذه
والبغ�ضاء.
ينّ
ْ
ُ َّ
ّ
ثالثاً .وقال �أي�ضاً [لمِ َن �أتى �إليه]" :فال ت�شهدين �إذن ف�إين ال �أ�شهد على جور" .وقيل �إنه قالّ �" :إن لهم عليك
يربوك" (رواه �أبو داود) .ويف احلديث �أنّه قال" :فا ّتقوا
من احلق �أن تعدل بينهم كما � ّأن لك عليهم من احلق �أ ْن ّ
اهلل و�أعدلوا بني �أوالدكم" (رواه البخاري وم�سلم) .وورد يف كتاب امل ُغني ما م�ؤ ّداه �أن املعاملة اخلا�صة لأحد
كف الب�رص ،وما �شابه
الأوالد ال جتوز �إ ّال مب�س ِّوغ ك�أ ْن تقوم حاجة خا�صة بذلك الولد كمر�ض يعجزه �أو عاهة �أو ّ
ذلك .و�إن عالقة النبي بالأطفال من اجلن�سني كانت فريد ًة يف زمنه؛ وتوكيده على حق كل طفل يف احلياة،
وكذلك على رعاية الأيتام ،كان ي�ستند �إىل ا�ستحبابه �أن تكون � ّأمته م�شهوداً لها برعاية الأطفال والر�أفة بهم.
()117
�صغرينا ويُوقِّر كبرينا.
يكرر هذا االهتمام ال�شديد بقوله ب�أنه :لي�س م ّنا َمن مل يرحم
َ
وكان ّ
لالتار بالب�رش.
معر�ضون ب�صفة خا�صة ب�سبب ا�ست�ضعافهم جّ
و�أما الأطفال من الأيتام والهاربني من ذويهم فهم ّ
فقد ي�سعى �إىل التقاط �أولئك الأطفال من ال�شوارع �أفراد تافهون �أخالقياً لكي يجربوهم على اخل�ضوع ل�ش ّتى
والت�سول على قارعة
�أ�شكال اال�ستغالل يف العمل ال�شاق وامل ُ ْزري ،فيما ي�شمل يف كثري من الأحيان ال�رسقة
ّ
الطريق .والأيتام لهم حق يف احل�صول على حماية خا�صة يوجبها لهم الإ�سالم ،ويوفّر لهم و�سائل وتدابري
()118
خم�ص�صة حلماية �أموالهم و�صون كرامتهم.
مميزة
ّ
ّ

كرم".
�ص الأيتام باالنتباه ح�سبما جاء يف حديث النبي "� ُّ
ويُ َخ ّ
أحب البيوت �إىل اهلل تعاىل بيت فيه يتيم يُ َّ
وتعرف
وامل�سلمون م�س�ؤولون ،وفقاً لل�رشيعة الإ�سالمية ،عن الإح�سان �إىل الأيتام والعطف عليهم ورعايتهم.
ِّ
اليتيم ب�أنه الطفل الذي تُرك مفرداً بال حماية من �أبيه ب�سبب وفاة الأب .وذلك لأن الرجال
ال�رشيع ُة الإ�سالمي ُة
َ
فح�سب ،بل بتوفري احلماية
كانوا تقليدياً عرب تاريخ الب�رشية هم الذين يعيلون �أُ�سرَ هم ،ال بالإنفاق املايل عليها
ُ
املادية ل�صونها �أي�ضاً .و�إىل جانب التكليف الوا�ضح يف القر�آن للم�سلمني بتقدمي العون للأيتام ورعايتهم ،ف�إن
امل�سلمني ي�شعرون بتعاطف وجداين طبيعي جتاه الأيتام ،ب�سبب حياة النبي الذي كان هو نف�سه يتيماً .وهذا
التكليف مبينَّ بو�ضوح يف القر�آن ،يف �سورة البقرة ( ،)2يف الآية (َ } :)83و ِبال َْوا ِل َديْ ِن ِ�إ ْح َ�ساناً َوذِ ي الْ ُق ْربَى
ال�ص َ
الةَ َو�آتُوا ْ ال َّزكَاةَ .{..وقد ق�ضى اهلل �أن يكون خامت
ني َوقُولُوا ْ لِل َّن ِ
َوال َْيتَا َمى َوالمْ ََ�ساكِ ِ
يموا ْ َّ
ا�س ُح ْ�سناً َو�أَقِ ُ
َ
ْ
ويقرر القر�آن يف خال�صة القول }� َّإن الَّذِ ي َن يَ�أ ُكل ُو َن �أ ْم َوا َل ال َْيتَا َمى ظُ ل ًْما �إِ مَّنَا
ال�ص َغر.
�أنبيائه ،حممد ،يتيماً منذ ِّ
ّ
()120
يخ�ص وجوب معاملة اليتامى
موجبات �إ�ضافية فيما
ريا{ .ويف هذا ِ
�صل َْو َن َ�سعِ ً
ّ
يَ�أْ ُكل ُو َن فيِ بُطُ ون ِِه ْم نَا ًرا َو َ�س َي ْ
()119

(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

( )118عبد احلميد الأن�صاري ،عميد كلّية ال�رشيعة والقانون بجامعة قطر ،من نبذة عن كلمته التي �ألقاها يف منتدى اللجنة الوطنية
حلقوق الإن�سان ،حقوق الأيتام يف ال�رشيعة الإ�سالمية واملواثيق الدولية والت�رشيعات الوطنية ،الدوحة� 26 ،أيار/مايو .2008
(�( )119سعيد رحائي)Saeid Rahaei "The rights of refugee women and children in Islam", Forced Migration Review, ،
 .Supplement, January 2009متاح على املوقع ال�شبكي� ،http://www.fmreview.org/FMRpdfs/Human-Rights/2.pdf :ص .3
( )120القر�آن� ،سورة الن�ساء ( ،)4الآية (.)10

38

االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ

امل�ست�ضعفني ب�إن�صاف وعدل ،ا�ستناداً �إىل �أفعال النبي و�أقواله .ذلك لأن القر�آن يُ ِلزم �أولياء اليتامى بحمايتهم؛
()121
آنية".
"والإخالل بهذا الواجب � مّإنا عقابه جه َّنم وبئ�س امل�صري ،وذلك مبقت�ضى الأحكام القر� ّ
يقدم �إطاراً را�سخاً ي�ساعد على النظر بعني االعتبار �إىل حاالت
ولذلك ف�إن امل�أثور من التعاليم الإ�سالمية ّ
اال�ست�ضعاف اخلا�صة التي جتعل الأطفال عر�ض ًة للمخاطر ،وبخا�صة اليتامى منهم؛ وهو �إطار ميكن تو�سيع
نطاقه لي�شمل فئات معا�رصة مثل "�أطفال ال�شوارع" )122(،الذين �إ ْن مل ينطبق عليهم ا�صطالحياً تعريف الأيتام
فهم �أطفال كثرياً ما يقعون يف حاالت يكونون فيها فاقدين حلماية عائالتهم ،ولذلك ي�صبحون م�ست�ضعفني
ومعر�ضني للمخاطر كالأيتام متاماً.
ّ

امل�رشدون داخل بلدانهم واملهاجرون
دال -الالجئون والنازحون
ّ

يخ�ص العمال املهاجرين ،تبينّ �آيات قر�آنية (�سورة الن�ساء ( ،)4الآيات من � 97إىل � )99أن الهجرة ميكن
فيما
ّ
�أن تكون �رضورة ل ّأي �شخ�ص يف �أوقات ال�شدائد� ،أو حينما تكون حياة املرء ودينه ُعر�ض ًة للأخطار .وتذهب
حد تقت�ضي عنده من امل�ؤمنني اللجوء �إىل خيار الهجرة يف مثل تلك الظروف (�إن كانوا
بع�ض الآيات �إىل ّ
()123
ي�ستطيعون القيام بذلك).

يقدم نظاماً قانونياً (�رشعياً) �شام ً
امل�رشدين داخلياً،
ال من �أجل حماية الالجئني والنازحني
ومع �أن الإ�سالم ال ّ
ّ
يتطرق �إىل احلق يف التما�س اللجوء ،فال
يت�ضمن �آيات يُ�شار فيها �إىل و�ضعهم .ويف حني �أن القر�آن
ف�إن القر�آن
ّ
ّ
()124
يوجد يف ال�رشيعة �إلزام �رصيح يوجب على � ّأي دولة �إ�سالمية �أن متنح احلق يف اللجوء .غري �أن الفكرة التي
تعب عن اللجوء �إىل مكان �آخر �إمنا
حي هو النبي نف�سه ،الذي هاجر من مكّة �إىل املدينة
رّ
ّ
جت�سدت يف مثال ّ
مع �أ�صحابه يف العام  622للميالد بغية النجاة من اال�ضطهاد ،حيث لقي الرعاية والأمان لدى �أهل املدينة
الذين ا�ستقبلوه وا�ست�ضافوه الجئاً �إليهم )125(.وقد عمد علماء الدين الإ�سالمي �إىل الأخذ بالر�أي القائل ب�أن
ربم ب�ش�أن حقوق الالجئني
"القر�آن الكــرمي ي�أمر امل�ؤمنني ب�أن يحافظوا على االتفــاقات واملعــاهدات التــي تُ َ
(�سورة املائدة ( ،)5الآية ([ ،))1و] يق ّدم جمموع ًة من التعاليم ب�ش�أن التعامل مع الالجئني واملهاجرين ،فيُثني
الع�سرْ ة والعِ َوز ،وي�أمر امل ـ�ؤمنني بحمـاية الالجــئني
على الذين يبادرون �إىل م ّد يد امل�ساعدة �إىل النا�س يف حاالت ُ
(الق ــر�آن� ،ســورة التوبة ( ،)9الآية ( )100والآية ( )126(."))117وكذلك ف�إن القر�آن "يعرتف بحقوق الالجئني
معينة ومعامل ًة �إن�سانية (القر�آن� ،سورة الأنفال (،)8
والنازحني
امل�رشدين داخل �أوطانهم ،ويوجب لهم حقوقاً ّ
ّ
()127
الآيات من (� )72إىل )75؛ و�سورة النحل ( ،)16الآية ( ."))41وعالوة على ذلك ،ف�إن مبد�أ العدل الذي
هو الأ�سا�س الذي ت�ستند �إليه جميع ال�ضوابط التنظيمية الإ�سالمية (�سورة ال�شورى ( ،)42الآية ( ،)15و�سورة
النحل ( ،)16الآية ( ،))90يقت�ضي وجوباً "تقدمي م�ساندة �إ�ضافية خا�صة مل َ ْن هم ُعر�ضة لأ�ش ّد املخاطر من
()128
جراء الهجرة والتما�س اللجوء".
ّ
االتار بالأ�شخا�ص
بع�ضهم ب�أن غري امل�سلمني قد يكونون يف حالة ا�ست�ضعاف جتعلهم ُعر�ض ًة ملخاطر جّ
حاجج ُ
وقد َ
يف بلدان امل�سلمني ،لأن �أولئك كثرياً ما ال يتم ّتعون باحلقوق وتدابري احلماية نف�سها �أ�سو ًة بامل�سلمني .غري �أن
يقدمه
ال�رشيعة الإ�سالمية ت�ستخدم الآلية ال�رشعية اخلا�صة مبفهوم الأمان باعتبارها و�سيلة "للم�أ َمن الذي ّ
املقدمة له احلماية يف نزاع
امل�سلمون لغري امل�سلمني" .وهذا امل�أمن تظ ّل ُحرمته م�صون ًة حتى و�إن يكن ال�شخ�ص َّ
()130
مع امل�سلمني )129(.ويعتقد علماء الدين الإ�سالمي ب�أن الأمان ين�شئ "عهداً غري قابل للنق�ض" بني امل�سلمني
(( Ishaque, "Islamic principles on adoption" )121انظر احلا�شية .)117
( )122لالطّ الع على مناق�شة درا�سية ب�ش�أن ظاهرة �أطفال ال�شوارع ،انظر street

Uché U. Ewelukwa, "Litigating the rights of
children in regional or international fora: trends, options, barriers, and breakthroughs", Yale Human Rights and
.Development Law Journal, vol. 9, 2006, pp. 85 ff

(( )123رهائي)( Rahaei "The rights of refugee women" ،انظر احلا�شية .)119
(( )124م�صعب حياتلي)Musab Hayatli "Islam, international law and the protection of refugees and IDPs", Forced ،
 .Migration Review, Supplement, January 2009متاح على املوقع ال�شبكي.www.fmreview.org/FMRpdfs/Human-Rights/1.pdf :
(( )125رهائي)( Rahaei "The rights of refugee women" ،انظر احلا�شية .)119
( )126املرجع نف�سه.
( )127املرجع نف�سه� ،ص .3
( )128املرجع نف�سه.
( )129القر�آن� ،سورة التوبة ( ،)9الآية (.)6
(( )130رهائي)( Rahaei "The rights of refugee women" ،انظر احلا�شية .)119
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بالن�ص على احلق يف احلياة باعتباره حقاً
ي�شدد على العدل وامل�ساواة،
وغري امل�سلمني .وكذلك ف�إن الإ�سالم ّ
ّ
حد �سواء .وعلى نحو مماثل ،ف�إن ل ّأي �شخ�ص� ،سواء �أكان م�سلماً �أم مل
جوهرياً للم�سلمني وغري امل�سلمني على ٍ
()131
عتب من �ضمن
يكن ،احلق يف احلماية من الأذى البدين .و�أخرياً ،ف�إن من و�صايا النبي لأ�صحابه ،والتي تُ رَ
ذمة الأمان التي �أعطاها
و�صايا خطبة الوداع ،تو�صيته يف �آخر �أيامه قُبيل وفاته باحلر�ص ال�شديد على ّ
الذمة ،والتحذير ال�شديد من �إيذائهم " َمن ظلم معاهداً� ،أو انتق�ص حقاً� ،أو كلّفه فوق طاقته،
للرعايا من �أهل ّ
�أو �أخذ منه �شيئاً بغري طيب نف�س ،ف�أنا حجيجه يوم القيامة" (فيما رواه �أبو داود).
تن�ص على توفري احلماية وامل�ساعدة
ومن ثَم ف�إن من الوا�ضح �أن الرتاث ال�رشعي املتناقل
يت�ضمن �أحكاماً ّ
ّ
مما يدعم
لفئات املهاجرين والالجئني من ال�سكان ،وعلى حماية حقوق غري امل�سلمني ،وامل�سلمني كذلكّ ،
تعر�ض هذه الفئات من
القانون الدويل يف ال�سعي �إىل التخفيف من كل ّ
م�سببات حاالت اال�ست�ضعاف التي قد ّ
الحظ
ال�سكان ب�صفة خا�صة �إىل خماطر الوقوع يف براثن جّ
االتار بالب�رش .وح�سبما هو مبينّ فيما يلي �أدناه يُ َ
لعرف اللجوء
�أن االعرتاف بحقوق الالجئني ،والقبول واالحرتام اللذين يُوجبهما امل�أثور ال�رشعي الإ�سالمي ُ
مقومات تر�سي �أ�سا�ساً تقليدياً و�رشعياً (قانونياً) مهماً
وتوفري ملج�أ �أمان ل�ضحايا الظلم واال�ضطهاد ،هي ّ
ً
االتار ،الذين قد ي�صبحون عر�ضة لال�ضطهاد �إن
لإمكانية توفري و�ضعية �إقامة م�ؤقّتة (�أو دائمة) ل�ضحايا جّ
االتار بالأ�شخا�ص .وهذه امل�س�ألة ،وغريها من
عادوا �إىل بلدانهم الأ�صلية—وهو ما
ي�شجع عليه بروتوكول جّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص.
امل�سائل ،تتناولها املناق�شة الدرا�سية الواردة �أدناه عن حقوق �ضحايا جّ

االتار بالأ�شخا�ص
هاء -حقوق �ضحايا جّ
متنوعة من
االتار بالأ�شخا�ص �سبل احل�صول على ُجملة
وفقاً للقانون الدويل ،ينبغي �أن تُتاح ل�ضحايا جّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص على نحو تام عنا�رص م�ساعدة وحماية
خدمات احلماية .وتتناول املادة  6من بروتوكول جّ
أهم هذه العنا�رص احلا�سمة ،املغرو�سة يف �صلب املعايري
�ضحايا جّ
االتار بالأ�شخا�ص .ومن اجلائز حتديد � ّ
()132
الدولية ب�ش�أن حماية حقوق الإن�سان ،كما يلي :احلق يف ال�سالمة والأمان؛ واحلق يف احلُرمة ال�شخ�صية،
واحلق يف احل�صول على املعلومات ،واحلق يف احل�صول على متثيل قانوين؛ واحلق يف اال�ستماع �إىل �أقوالهم
يف املحكمة؛ واحلق يف احل�صول على تعوي�ض عن الأ�رضار؛ واحلق يف احل�صول على امل�ساعدة ،واحلق يف
التما�س �إذن بالإقامة؛ واحلق يف العودة �إىل البلدان التي ن�ش�أوا فيها )133(.وهذه هي حقوق �أ�سا�سية ت� ِّؤهل
االتار بالأ�شخا�ص للح�صول على اال�ستحقاقات التي ينبغي منحهم �إ ّياها ب�رصف النظر عن و�ضعهم
�ضحايا جّ
()134
اخلا�ص بالهجرة �أو عن رغبتهم يف الإدالء ب�شهادتهم يف املحكمة.
االتار بالأ�شخا�ص احلق يف ال�سالمة والأمان .و�إذا ما تطلّب البلد من ال�ضحية الإدالء
ينبغي �أن يمُ نَح �ضحايا جّ
ب�شهادته على امل َّت ِجرين ،فينبغي عندئذ �أن تُوفَّر لل�ضحية التدابري اخلا�صة بحماية ال�شهود ،باعتبار ذلك �رشطاً
�أ�سا�سياً قبل التق ّدم للإدالء بال�شهادة.
الطبية
االتار بالأ�شخا�ص احلق يف احل�صول على امل�ساعدة ،ب�أ�شكالها
كذلك ينبغي �أن يمُ نَح �ضحايا جّ
ّ
االتار بالأ�شخا�ص (يف الفقرة  3من
ين�ص بروتوكول جّ
والنف�سانية والقانونية واالجتماعية .وبهذا اخل�صو�صّ ،
املادة  )6على ما يلي:
االتار
تنظر كل دولة طرف يف تنفيذ تدابري تُتيح التعايف اجل�سدي والنف�ساين واالجتماعي ل�ضحايا جّ
بالأ�شخا�ص ،مبا ي�شمل  ...توفري ما يلي:

   (�أ)

ال�سكن الالئق؛

(( Hayatli, "Islam, international law and the protection of refugees" )131انظر احلا�شية .)124
()132
االتار بالأ�شخا�ص (يف الفقرة  5من املادة  )6على ما يلي:
ين�ص بروتوكول جّ
بهذا اخل�صو�صّ ،
االتار بالأ�شخا�ص �أثناء وجودهم داخل �إقليمها.
   حتر�ص كل دولة طرف على توفري ال�سالمة البدنية ل�ضحايا جّ
()133
ُ
الرق يف القرن الواحد
حممد يحيى مطر ،"The Victims of Trafficking Bill of Rights" ،كلمة �ألقيت يف امل�ؤمتر الدويل ب�ش�أن ّ
االتار بالب�رش املتعلقة بحقوق الإن�سان ،روما 15 ،و� 16أيار/مايو .2002
والع�رشين� :أبعاد جّ
االتار بالب�رش (يف الفقرة  6من املادة  )12ما يلي:
( )134ورد يف اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة جّ
قدم �إىل ال�ضحية
   تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية �أو تدابري �أخرى ل�ضمان عدم جعل امل�ساعدة التي تُ َّ
م�رشوطة برغبته يف املثول ب�صفة �شاهد.

40

االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
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االتار
   (ب) امل�شورة واملعلومات ،خ�صو�صاً فيما يتعلق بحقوقهم القانونية ،بلغة ميكن ل�ضحايا جّ
بالأ�شخا�ص فهمها؛
الطبية والنف�سانية واملادية؛
   (ج) امل�ساعدة
ّ
   (د) فر�ص العمل والتعليم والتدريب.
االتار
�إن احرتام حقوق الإن�سان الفردية يف �إطار ال�رشيعة الإ�سالمية له �أهمية حا�سمة يف
الت�صدي جلرمية جّ
ّ
بالب�رش ،التي تُع ُّد انتهاكاً حلقوق الإن�سان �أي�ضاً .وي�صبح هذا االحرتام مهماً على وجه اخل�صو�ص حيث �إن
االتار بو�صفهم �أ�شخا�صاً ي�ستح ّقون التم ّتع بحقوق
القانون الدويل يطالب الدو َل باالعرتاف ب�ضحايا هذا جّ
()135
الإن�سان الأ�سا�سية.
ذلك �أن احرتام الفرد هو قاعدة �سلوكية مركزية يف تعاليم الإ�سالم .و�إن التحذير من املمار�سات التي ت�ؤ ّدي �إىل
يتكرر  299مر ًة يف القر�آن ،كما �أن مفاهيم "العدل وامل�ساواة"
ظلم وا�ضطهاد الأفراد (البغي والعدوان والفتنة) ّ
(العدل والق�سط وال�سواء) ترد فيه  16مر ًة على الأقل .ومن اجلائز �أن يُدافَع �أي�ضاً عن الر�أي القائل ب�أن
مفهوم امل�ساواة يف احلماية هو كذلك ركن �أ�سا�سي الزم يف النظرية ال�رشعية (القانونية) الإ�سالمية .وعلى
احلجة الكربى ب�أن "امل�سلم �أخ للم�سلم و�أن امل�سلمني �إخوة" وكذلك �أنه ال فرق
�سبيل املثال ،بلَّغ النبي حممد يف
َّ
بني عربي و�أعجمي ،وال ف�ضل لعربي على �أعجمي وال لعجمي على عربي� ...إ ّال بالتقوى.
يحق
املعددة �أعاله ،التي
تن�ص كلتاهما على كثري من احلقوق
ّ
ّ
و�إن ال�رشيعة الإ�سالمية والتقاليد القانونية ّ
االتار بالأ�شخا�ص التم ّتع بها .وكما بُحث من قب ُل يف هذه املناق�شة الدرا�سية ،يعرتف الإ�سالم باحلق
ل�ضحايا جّ
حد �سواء على حق ال�ضحية يف ال�سالمة والأمان (حيث �إن
ي
الذي
والهجرة،
واللجوء
اال�ستجارة
يف
طبق على ٍ
ُ َّ
و�شدة) ،وحق ال�ضحية يف الإقامة،
الإ�سالم ي�ؤكّد الأمر التكليفي الذي يقت�ضي توفري احلماية ملن هم يف ع�سرْ ة َّ
بالن�ص على �أن ال�شخ�ص امله ّددة حياته باال�ضطهاد والظلم والفتنه له احلق يف التما�س اال�ستجارة
وذلك
ّ
ً
االتار كثريا ما يواجهون �أفعال االنتقام ورمبا اال�ضطهاد من قِ بل
واللجوء �إىل مكان �آخر .وحيث �إن �ضحايا جّ
امل َّت ِجرين بهم يف بلدانهم الأ�صلية (بلدان املن�ش�أ) ،فينبغي لبلدان الوجهة املق�صودة �أن تنظر يف م�س�ألة توفري
�سالمة
تعرف هويته من ال�ضحايا و�إنقاذه داخل �أقاليمها .ومن ثم ف�إن مفهوم توفري بيئةِ
ٍ
ملج�أ �أمان ملن ّ
يتم ّ
ال�س َّنة امل�أثورة عن النبي ،الذي هو نف�سه توفَّر له ملج�أ �أمان
أمان ل�ضحايا جّ
و� ٍ
االتار بالب�رش يُ�ستخل َ�ص من ُ
وا�ستجارة عند هجرته تفادياً لال�ضطهاد.
ين�ص على �أحكام احلق يف احلُرمة ال�شخ�صية اخل�صو�صية .وهو حق من�صو�ص
كذلك ف�إن ال�رشع الإ�سالمي ّ
حد �سواء على ُحرمة امل�سكن وخ�صو�صيته }يَا �أَ ُّي َها الَّذِ ي َن �آ َمنُوا الَ تَ ْد ُخل ُوا
طبق على ٍ
عليه �رصاح ًة يف القر�آن ،ويُ َّ
َ
َ
ت ُدوا فِ ي َها �أ َح ًدا
ِ�سوا َوتُ َ�سل ُِّموا َعل َى �أ ْه ِل َها َذ ِلك ُْم َخيرْ ٌ َّلك ُْم ل ََعلَّك ُْم تَ َذك َُّرو َنَ .ف�إِن لمَّ ْ جَ ِ
بُيُو ًتا غَ يرْ َ بُيُو ِتك ُْم َح َّتى تَ ْ�ستَ�أْن ُ
للهَّ
َف َ
ِيم{ )136(،وعلى
ال تَ ْد ُخل َ
َار ِج ُعوا ُه َو �أَ ْزكَى لَك ُْم َوا ُ بمِ َ ا تَ ْع َمل ُو َن َعل ٌ
ار ِج ُعوا ف ْ
ُوها َح َّتى يُ�ؤْ َذ َن لَك ُْم َو ِ�إن قِ ي َل لَك ُُم ْ
()137
امللزمة باحرتام
�ضكُم بَ ْع ً
ُحرمة التوا�صل والتبليغ }َ ...والَ جَت ََّ�س ُ�سوا َوال يَ ْغتَب َّب ْع ُ
�ضا .{...وهذه الأوامر ِ
االتار بالأ�شخا�ص ،الذين ميكن �أن يكون انتهاك
احلُرمة ال�شخ�صية اخل�صو�صية يجوز تطبيقها على �ضحايا جّ
( )135غري �أنه خالفاً للمفهوم الغربي اخلا�ص باحلقوق الفردية وحقوق الإن�سان ،توجد احلقوق الفردية و"احلقوق الب�رشية" يف الإ�سالم
امللزمة جتاه اهلل وجتاه الأقران يف الب�رشية .ولئن كانت غاية ال�رشيعة الإ�سالمية تعزيز وت�أمني
من حيث عالقتها مبفهوم "الواجبات الب�رشية" ِ
بالت�رصف وفقاً لأحكام
احلريات الفردية ،ف�إن من غاياتها �أي�ضاً �ضمان �صالح ال ّأمة ب�أجمعها .ومع �أن كل احلقوق هي حقوق اهلل ،والفرد مل َزم
ّ
ّ
واحلريات ال�شخ�صية �إمنا تنبثق بو�ضوح
املقد�سة ،ف�إن الطرق التي ي ّتبعها النظام ال�رشعي يف الإ�سالم يف �إر�ساء مبادئ احلقوق الفردية
اهلل
ّ
ّ
ً
تتطرق �إليه مادتان يف �إعالن القاهرة
إن�سان
ل
ا
بها
َّف
ل
املك
والواجبات
إن�سان
ل
ا
حقوق
بني
االرتباط
وهذا
ال�شاملة.
والنواهي
أوامر
ل
ا
من
ا
جد
ّ
حول حقوق الإن�سان (:)A/CONF.157/PC/62/Add.18
والنبوة لآدم وجميع النا�س مت�ساوون يف �أ�صل الكرامة الإن�سانية ويف �أ�صل
    الب�رش جميعاً �أُ�رسة واحدة جمعت بينهم العبودية هلل
ّ
التكليف وامل�س�ؤولية دون متييز بينهم ب�سبب العرق �أو اللون �أو اللغة �أو اجلن�س �أو املعتقد الديني �أو االنتماء ال�سيا�سي �أو الو�ضع
االجتماعي �أو غري ذلك من االعتبارات .و�أن العقيدة ال�صحيحة هي ال�ضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإن�سان... .
(املادة  ،1الفقرة (�أ))؛
ُ
    من حق كل �إن�سان على م�ؤ�س�سات الرتبية والتوجيه املختلفة من الأ�رسة واملدر�سة و�أجهزة الإعالم وغريها �أن تعمل على تربية
تنمي �شخ�صيته وتع ّزز �إميانه باهلل واحرتامه للحقوق والواجبات وحمايتها( .املادة
الإن�سان دينياً ودنيوياً تربي ًة متكامل ًة متوازن ًة ّ
 ،9الفقرة (ب)).
( )136القر�آن� ،سورة النور ( ،)24الآيتان ( 27و.)28
( )137القر�آن� ،سورة احلُجرات ( ،)49الآية (.)12

االتار بالأ�شخا�ص مبقت�ضى القانون الدويل وال�رشع الإ�سالمي
الف�صل ال�ساد�س -حماية �ضحايا جّ
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ت�رصفاً ينطوي على �أخطار .ويعرتف ال�رشع الإ�سالمي �أي�ضاً بحق �ضحايا اجلرائم
ال�رسية اخلا�صة بهم
ُحرمة
ّ
ّ
ال�س َّنة النبوية (ال �رضر وال �رضار) .وطبقاً لهذا
يف احل�صول على تعوي�ض ،وذلك وفقاً للحديث امل�أثور يف ُ
ي�سبب �رضراً عليه �أن يجرب ذلك ال�رضر—وهذا هو �أ�سا�س ي�ستند �إليه توفريُ �سبل احل�صول
احلديث ،ف�إن َمن ّ
()138
على التعوي�ض عن ال�رضر .وورد يف جملّة الأحكام
العدلية (مدونة القواعد املدنية) ال�صادرة عن اخلالفة
ّ
ي�سببه ذلك الفعل من �رضر .والق�صد
العثمانية ،ما م�ؤ ّداه �أن ال�شخ�ص الذي يقوم بفعل يكون م�س�ؤوالً ّ
عما ّ
من مبد�أ عدم الإ�رضار �أو جرب ال�رضر هو �إقامة العدل ،وهو مبد�أ �أ�سا�سي يف ال�رشيعة الإ�سالمية .وكذلك ف�إن
احلق يف احل�صول على امل�ساعدة م�شمول يف املبادئ الإ�سالمية اخلا�صة بتقدمي امل�ساعدة لمِ َن هم يف ع�سرْ ة
االتار بالب�رش كثرياً ما يكونون يف حمنة نف�سية ومعاناة ج�سدية،
وحمنة ،ومن هم يف ِع َوز وحاجة :و�إن �ضحايا جّ
طبية ونف�سانية.
ويحتاجون �إىل معونة ّ

ويحق لهم احل�صول على حماية مت�ساوية مبقت�ضى ال�رشع .ووفقاً
يف الإ�سالم ،الأحرار مت�ساوون �أمام ال�رشع
ّ
ّ
للحديث النبوي ف�إنه "ال فرق بني عربي و�أعجمي �إال بالتقوى" .كما �إن حق امل ّتهم يف م�شورة حمام هو حق
احلرية الفردية يف الدين،
املحمية" يف ال�رشع الإ�سالمي ،التي ت�ضمن
بناء على نظرية "امل�صالح
ّ
معرتَف به ً
ّ
ذرية ،واحلق يف امللكية .ومن �ش�أن
وحرية الفكر واخلربة واملعرفة ،واحلق يف �إجناب ّ
واحلق يف التمثيل الذاتيّ ،
مما يعطيهم احلق يف احل�صول على متثيل
طبق كذلك على �ضحايا جّ
االتار بالأ�شخا�صّ ،
هذه احلقوق �أن تُ َّ
قانوين واحلق يف اال�ستماع �إىل �أقوالهم يف املحكمة.
مما �سبق �أن ال�رشيعة الإ�سالمية حتتوي على الأحكام الالزمة ملجموعة احلقوق التي ينبغي
وميكن �أن يتبينّ ّ
االتار بالأ�شخا�ص مبوجب القانون الدويل.
�أن يُعطاها �ضحايا جّ

واو -مبد�أ عدم معاقبة ال�ضحايا يف ال�رشيعة الإ�سالمية
االتار بالأ�شخا�ص ارتباطاً وثيقاً ب�ضمان احرتام حقوق ال�ضحايا من هذه
يرتبط مفهوم عدم معاقبة �ضحية جّ
الفئة .ومن ثم ف�إن االعرتاف بال�شخ�ص امل َّتجر به باعتباره �ضحي ًة يقت�ضي تطبيق مبد�أ عدم املعاقبة .ووفقاً
االتار بالأ�شخا�ص من امل�س�ؤولية اجلنائية عن الأفعال التي
بد للقانون من �أن يعفي �ضحايا جّ
لهذا املبد�أ ،ال ّ
االتار بهم ،مبا يف ذلك �أفعال دخول البلد على نحو غري قانوين �أو تزوير وثائق ال�سفر
اء
جر
جّ
يرتكبونها من ّ
االتار نف�سه� ،أو �إذا كان ال�ضحايا قد �أُجربوا
�أو البغاء،
املجرمة يف البلد� ،إذا كانت تلك الأفعال نتيج ًة لفعل جّ
َّ
()139
على ارتكاب تلك الأفعال.
باالتار بالب�رش
والت�رشيع القر�آين هو �أول ت�رشيع يعرتف مببد�أ عدم معاقبة �ضحية ُجرم ،وبخا�صة فيما يتعلق
جّ
لغر�ض اال�ستغالل اجلن�سي .ذلك �أنه وفقاً لل ّنهي الوارد يف القر�آن ،يف �سورة النور ( ،)24يف الآية (َ } :)33والَ
يم{.
َ�ص ًناَ ...و َمن يُك ِْره ُّه َّن َف�إِ َّن اللهَّ َ ِمن بَ ْعدِ �إِك َْر ِ
تُك ِْر ُهوا َفتَ َيا ِتك ُْم َعل َى الْ ِبغَاء �إِ ْن �أَ َر ْد َن تحَ ُّ
ور َّر ِح ٌ
اه ِه َّن غَ ُف ٌ
( )138برتجمتها �إىل الإنكليزية بعنوان "."The Mejelle
ين�ص حتديداً على مبد�أ عدم
( )139على نحو مماثل ،ف�إن بروتوكول جّ
االتار بالأ�شخا�ص �إ ْذ يعامل ال�شخ�ص امل َّتجر به باعتباره �ضحية ،ال ّ
ين�ص على ما يلي:
(بالب�رش)
أ�شخا�ص
ل
با
ار
واالت
إن�سان
ل
ا
بحقوق
يتعلق
فيما
بها
املو�صى
التوجيهية
املعاقبة .غري �أن املبد�أ  7من املبادئ واملبادئ
جّ
ّ
تتم مقا�ضاتهم ب�سبب عدم قانونية دخولهم بلداَ العبور �أو الوجهة �أو
    "ال يُعتقَل الأ�شخا�ص
َ
املتاجر بهم �أو تُ َّ
وجه لهم التهمة �أو ّ
�إقامتهم بها� ،أو ب�سبب �ضلوعهم يف �أن�شطة غري قانونية �إىل درجة �أن �ضلوعهم هذا �أ�صبح نتيج ًة مبا�رش ًة لو�ضعيتهم ك�أ�شخا�ص
االتار بهم".
مت جّ
ّ
كما �إن املن�شور امل�شرتك بني االحتاد الربملاين الدويل ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة ،املعنون مكافحة االجتار بالأطفال :كُت ِّيب �إر�شادي
للربملانيني (متاح على املوقع ال�شبكي� ،)http://www1.umn.edu/ humanrts/arab/a003-2.html :أو�صى مبا يلي:
اتر بهم �أو ا�ستُغِ لّوا
ـذين
جترم الأطفال .ويجب �أن يُعا َمل �أولئـ ــك الأطفال ال ـ
جُّ
    "ال ينبغي للقوانني ب� ّأي �رشط من ال�رشوط �أن ّ
تعر�ض الأطفال لعقوبة جنائية نتيج ًة
عدم
تكفل
أحكام
�
على
القانون
ي�شتمل
جن�سياً ،باعتبارهم �ضحايا ،ال ُجناة .ومن الالزم �أن
ّ
لالتار بهم يف جماالت ِحرف غري قانونية كالبغاء .وال يجوز �أن يخ�ضع ال�ضحايا للحب�س �أو االحتجاز �أو � ّأي عقوبة �أخرى".
جّ
واالتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش) على عدم �إخ�ضاع
وين�ص املبد�أ  8من املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان
جّ
ّ
االتار لإجراءات جنائية �أو عقوبات عن اجلرائم املت�صلة بحالتهم بو�صفهم �أ�شخا�صاً متاجراً بهم.
الأطفال �ضحايا جّ

االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ
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زاي -الوقاية من الوقوع �ضحية

الإيذاء

مثلما ذُكر من قبلُ� ،إن الوقاية مفهوم رئي�سي يف الرتاث ال�رشعي الإ�سالمي ويف الفكر الإ�سالمي عموماً.
"الوقاية خري من العالج" قول م�أثور م�شهور يف الرتاث الإ�سالمي .وهذا وا�ضح على وجه اخل�صو�ص يف النهج
بال�س َّنة امل�أثورة عن النبي من خالل
امل َّتبع يف الإ�سالم ب�ش�أن الإ�صابة باملر�ض ،على �سبيل املثال ،وذلك ا�سرت�شاداً ُ
بالتقيد باملبادئ التالية" :ال �رضر وال �رضار .وال يورد
حتث على الوقاية من الإ�صابة بالعِ لل
الأحاديث التي
ّ
ّ
ممر�ض على ُم ِ�ص ّح .و�إذا �سمعتم بالطاعون ب�أر�ض فال تدخلوها ،و�إذا وقع ب�أر�ض و�أنتم فيها فال تخرجوا
ِ
ي�شدد على النظافة ال�شخ�صية والطهارة
إ�سالم
ل
ا
إن
�
ف
العملية،
الوقائية
التدابري
هذه
مثل
وعلى
منها".
ِ
ّ
()140
الروحية باعتبارهما من �أ�شكال الوقاية.

حاء -دور املواطن العادي يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر :مبد�أ امل�شاركة

()141

وفقاً للنظرية ال�رشعية الإ�سالمية ،يقع على عاتق ال�شخ�ص العادي واجب يف الأمر باملعروف والنهي عن
املنكَر )142(.ووفقاً للقر�آن ،يف �سورة �آل عمران ( ،)3الآية (َ } :)104ولْتَكُن ِّمنك ُْم �أُ َّم ٌة يَ ْد ُعو َن �إِلىَ الخْ َ يرْ ِ َويَ�أْ ُم ُرو َن
ات
ِبالمْ َْع ُر ِ
ِحو َن{ ،ويف �سورة التوبة ( ،)9الآية (َ } :)71والمْ ُ�ؤْمِ نُو َن َوالمْ ُ�ؤْمِ نَ ُ
وف َويَنْ َه ْو َن َع ِن المْ ُنك َِر َو�أُ ْولَ ِئكَ ُه ُم المْ ُ ْفل ُ
َ
للهّ
ال�ص َ
يعو َن ا َو َر ُ�سولَ ُه
�ض ُه ْم �أَ ْول َِياء بَ ْع ٍ�ض يَ�أْ ُم ُرو َن ِبالمْ َْع ُر ِ
بَ ْع ُ
الةَ َويُ�ؤْتُو َن ال َّزكَاةَ َويُ ِط ُ
يمو َن َّ
وف َويَنْ َه ْو َن َع ِن المْ ُنك َِر َويُقِ ُ
َ
للهّ
للهّ
ؤمن
ال�س َّنة النبوية " َمن ن ّف�س عن م� ٍ
�أُ ْولَ ِئكَ َ�سيرَ ْ َح ُم ُه ُم ا ُ ِ�إ َّن ا َع ِزي ٌز َحكِ ٌ
يم{ .وكذلك ورد يف �أحاديث من ُ
ك ُْربة من ك َُرب الدنيا ن ّف�س اهلل عنه ك ُْرب ًة من ك َُرب يوم القيامة ،ومن ي�سرّ على مع�سرِ ي�سرّ اهلل عليه يف الدنيا
والآخرة ،ومن �سرت على م�سلم �سرت اهلل عليه يف الدنيا والآخرة ،واهلل يف َع ْون العبد ما كان العبد يف َع ْون
�أخيه�( ".أبو داود ،كتاب الأدب ،باب امل�ؤاخاة؛ �أبو داود ،كتاب الأدب ،باب يف املعونة للم�سلم).
االتار بالب�رش ،بل �أن
عما يُ�شتبه فيه من عمليات جّ
وتبعاً لذلك ،ف�إن من واجب كل م�سلم �أ ّال ال يكتفي بالإبالغ ّ
يقدم �إليهم امل�ساعدة واحلماية على النحو
يعامل �ضحايا هذا جّ
االتار معامل ًة ت ّت�سم بالكرامة واالحرتام ،و�أن ِّ
املنا�سب.

(Sarah S. Gilbert, "The influence of Islam on AIDS prevention among Senegalese university students", AIDS )140
).Education and Prevention, vol. 20, No. 5 (2008

االتار ي�شمل املالحقة الق�ضائية
( )141لالطّ الع على مناق�شة درا�سية عن مبد�أ امل�شاركة يف نهج
خما�سي اجلوانب " "5 Pيف مكافحة جّ
ّ
واملنع واحلماية وتقدمي امل�ساعدة وامل�شاركة ،انظر مطر( "Incorporating the five basic elements", pp. 406-408 ،انظر احلا�شية .)28

()142
عتب "الدعوة �إىل اخلري والأمر باملعروف وال ّنهي عن املنكَر" واجباً عاماً وتبادلياً ،يقع �أدا�ؤه
يف جمهورية �إيران الإ�سالمية ،تُ رَ
على عاتق ال�شعب ،كل فرد جتاه الآخر ،وعلى عاتق احلكومة جتاه ال�شعب ،وعلى عاتق ال�شعب جتاه احلكومة .ويعينّ القانون �رشوط هذا
الواجب وحــدوده وطبيعــته (جمهورية �إيران الإ�سالمية ،الد�ستور ،املادة ( 8املبد�أ اجلَماعي))( .وهذا وفقاً للقر�آن� ،سورة التوبة ( ،)9يف
وف َويَنْ َه ْو َن َع ِن المْ ُنك َِر{ .ويف اململكة العربية ال�سعودية" :حتمي الدول ُة
�ض ُه ْم �أَ ْول َِياء بَ ْع ٍ�ض يَ�أْ ُم ُرو َن ِبالمْ َْع ُر ِ
ات بَ ْع ُ
}والمْ ُ�ؤْمِ نُو َن َوالمْ ُ�ؤْمِ نَ ُ
الآية (َ :))71
وتطبق �رشيعته  ..وت�أمر باملعروف وتنهى عن املنكر  ..وتقوم بواجب الدعوة �إىل اهلل" (اململكة العربية ال�سعودية ،النظام
عقيدةَ الإ�سالم،
ّ
الأ�سا�سي للحكم ،امل� ّؤرخ � 2آذار/مار�س  ،1992املادة ( .)23لالطّ الع على مناق�شة درا�سية عن النظام الأ�سا�سي ،انظر عبد العزيز ح .الفهد،
Ornamental constitutionalism: "The Saudi Basic Law of Governance", Yale Journal of International Law, vol. 30, 2005,
.)pp. 375 ff

االتار بالأ�شخا�ص يف
الف�صل ال�سابع  -طبيعة جرمية جّ
�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية اخلا�صة
باجلرائم والعقوبات
االتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش) يتمثّل يف
يتكون منها نهج �شامل يُ َّتبع يف مكافحة جّ
واحد من �أهم العنا�رص التي ّ
حمدد ًة بذاتها ،ت�ستوجب عقاباً �صارماً ورادعاً .ومن ثم ف�إن
تعيني جّ
االتار بالأ�شخا�ص بو�صفه جرمي ًة خطري ًة ّ
لالتار
للت�صدي
من ال�رضوري ا�ستك�شاف ما �إذا كانت ال�رشيعة الإ�سالمية توفِّر الأ�سا�س وال�سنَد الالزمني
جّ
ّ
بالأ�شخا�ص بالعقاب على هذا النحو.

االتار بالأ�شخا�ص يف
�ألف  -ت�صنيف اجلرائم يف ال�رشيعة الإ�سالمية ومو�ضع جرمية جّ
النظام اجلنائي الإ�سالمي
ال�رشع الإ�سالمي �أو�سع نطاقاً من النظم القانونية الو�ضعية .ذلك �أنه يف حني تُ�ص َّنف الأفعا ُل املدنيةُ ،يف
النظم القانونية الو�ضعيةّ � ،إما باعتبارها ُمباحة قانوناً و� ّإما باعتبارها حمظور ًة قانوناً ،تحُ َّدد الأفعال املدني ُة
وفقاً لدرجة الإلزام يف التكليف الذي ي ّت�صف به الفعل .ف�إن الفر�ض �أو الواجب هو فعل �إلزامي كال�صلوات
حمرمة (ممنوعة يف الإ�سالم) ،ومنها على �سبيل املثال:
اليومية و�صيام �شهر رم�ضان .وهناك �أفعال �أخرى َّ
�أكل حلم اخلنـزير �أو �رشب الكحول (اخلمر) .وهنالك �أفعال �أخرى �أي�ضاً مكروهة—� ْأي مبغو�ضة ولكنها ال
جزاء مدنياً �أو جنائياً .واحد من الأمثلة على فعل مكروه
عتب مع�صيةً—ومن حيث هي كذلك فال تقت�ضي
تُ رَ
ً
هو الطالق ،وهو "�أبغ�ض احلالل �إىل اهلل" .ويف مقابل ذلك �أفعال �أخرى حالل (� ْأي ُمباحة) .وهذا هو املبد�أ
االتار
الأ�سا�سيْ � ،أي قاعدةٌ �أ�صلٌ ،يف ال�رشع )143(.ومن ثم ف�إن عدم الفعل� ،أو التق�صري يف حماية �ضحايا جّ
عتب حراماً.
عما يعانونه من �رضر ،يُ رَ
بالب�رش �أو يف التعوي�ض عليهم ّ

والق�صا�ص يف ال�رشيعة الإ�سالمية
باء -جرائم احلدود والتَعزيز ِ
عقابية] هي احلدود والتعزيز
مبقت�ضى ال�رشع الإ�سالمي ،تُ�ص َّنف اجلرائم (اجلنايات) يف ثالث فئات [
ّ
ن�صيني لل�رشيعة الإ�سالمية هما القر�آن و�أحاديث النبي،
والق�صا�ص .وي�ستند هذا الت�صنيف �إىل م�صدرين ّ
املهم بني ثالثة �أنواع من احلقوق ،هي :حقوق اهلل (احلقوق الإلهية) وحقوق الأفراد
وكذلك �إىل التمييز
ّ
واحلقوق امل�شرتكة.
يقررها الن�ص .وت�شمل اجلرائم [اجلنايات] من هذه الفئة ال�رسقة ،واحلِ رابة (قطع الطريق)،
جرائم احلدود ّ
وال�سل ْب ،وال ّزنا [بني متز ّوجني] واملواقَعة غري امل�رشوعة ،والقذف� ،أو االتهام غري القائم على دليل باالت�صال
حرمه
عتب
والر َّدة؛ وتُ رَ
ً
اعتداء على ما ّ
اجلن�سي ،وتناول الكحول [�رشب اخلمر] ،والع�صيان ،والإف�ساد يف الأر�ضّ ،
تعر�ض للخطر النظام العام �أو �أمن الدولة؛ و�إ�صدار احلكم ب�ش�أنها
اهلل .و�أما جنايات التعزيز فهي �أفعال ّ
مرتوك لتقدير احلاكم ،وعقوبتها من ثَم تقدير ّية .و� ّأما جرائم القِ �صا�ص( )144فهي جنايات بحق الأ�شخا�ص،
(�( )143صالح الدين)( Salah-Eldin "Meaning and structure of law in Islam", p. 119 ،انظر احلا�شية .)46
(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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االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ

ومنها مث ً
ال القتل العمد ،وي�ستلزم � ّإما ال ِّنكاية املقابلة (الق�صا�ص) و� ّإما العِ َو�ض املايل (ال ِّديـة) .وكل نظام قانوين
ويقرر ب�ش�أن ما يوقعه من عقوبات على هذه
املعينة �أفعاالً ال ميكن قبولها و�أفعاالً جنائية؛
يعترب بع�ض الأفعال ّ
ّ
الأفعال اجلنائية.
املوجبة ملعاقبة �أولئك الذين يرتكبون جنايات
يقدم الأ�سباب
�إحدى الوظائف
ِ
املهمة التي ي�ؤ ّديها التعزيز �أنه ِّ
ّ
حدود� ،أو جرائم بحق الأ�شخا�ص ،ولكن يتعذّ ر احلكم عليهم بالعقوبة املنا�سبة وذلك لأ�سباب �إجرائية.
ولئن كانت العقوبات يف نظام العدالة اجلنائية الإ�سالمي �شديدة ،ف�إن الق�صد منها هو �أن تخدم الغر�ض املن�شود
نف�سه جنايَته �أو
مقدرة �أي�ضاً بق�صد حماية النا�س عام ًة من �إمكانية تكرار ارتكاب اجلاين ِ
"الردع" .وهي َّ
يف ّ
واحلرابة وال�سلب والع�صيان والزنا ت�شمل
ارتكابه ما قد يكون جناية �أ�سو�أ منها .ومن ثم ف�إن عقوبة الر ّدة
ِ
الردع واجلزاء والإ�صالح .وكما يبينّ القر�آن،
املوت .ومن
ّ
م�سوغات هذه العقوبة ال�شديدة يف ال�رشع الإ�سالمي ّ
َ
ُ
بتم�سككم
اب لَ َعلَّك ُْم تَ َّت ُقو َن{ (�أي
ا�ص َح َياةٌ يَاْ �أوليِ ْ الأل َْب ِ
�ص ِ
يف �سورة البقرة ( ،)2يف الآية (َ } :)179ولَك ُْم فيِ ال ِْق َ
ّ
بهذا القانون املن�صف يف االقت�صا�ص قد تحُ ِجمون عن مت ّني موت �أولئك الذين يقرتفون القتل ،فرت�ضون بقبول
()145
الع َو�ض .ويقول اهلل �إنه يبينّ ذلك للنا�س لكي يخ�شوه ولكي يحذروا من ال�سعي يف طلب الث�أر).
ِ
�إن ال�رشيعة الإ�سالمية ال تقت�رص على حماية حقوق الإن�سان ،بل �إنها تلتفت �أي�ضاً �إىل حماية حقوق امل ّتهمني
باجلناية ،فتوفّر من ثَم ال�ضمانات الإجرائية التالية :قرينة الرباءة حتى �إثبات الذنب ،وهو معيار عايل الدرجة
من معايري الإثبات يف امل�سائل اجلنائية؛ واحلق يف مناق�شة ال�شهود وا�ستجوابهم من قِ بل اخل�صم؛ واحلق يف
اال�ستئناف؛ واحلق يف م�شورة حمام؛ وحظر انتزاع االعرتافات بالإكراه .وقد �أنذر النبي بقولهّ �" :إن اهلل يعذّب
يوم القيامة الذين يعذّبون النا�س يف الدنيا" .و� ّأما حق امل ّتهم يف �أن ميثّله حمام فهو حق معرتَف به ا�ستناداً �إىل
حرية الدين ،واحلق يف احلر�ص على �سمعته
نظرية "امل�صالح
ّ
املحمية" الإ�سالمية ،والتي تكفل للفرد احلق يف ّ
الذرية ،واحلق يف امللكية .وعالوة على ذلك ،ف�إن حق الفرد
وتقدمي نف�سه بنف�سه،
وحرية الفكر ،واحلق يف ّ
ّ
لعلي نا�صحاً
�أو َمن ميثّله يف تقدمي الأدلّة الإثباتية يُ َ
�ستم ّد �سنَ ُده من ُ
ال�س َّنة امل�أثورة عن النبي ،فقد قال النبي ّ
ني حتى ت�سمع من الآخر،
حينما ابتعثه ليتولىّ الق�ضاء يف اليمن" :ف�إذا جل�س بني يديك اخل�صمان فال تق�ض ّ
كما �سمعت من الأول� ،أحرى �أن يتبينّ لك الق�ضاء" .و� ّأما ال�شُّ بهة� ،أو ال�شك والريبة ،ف�إن من �ش�أنها �أن ت�ؤ ّدي
احلد .وورد يف حديث عن النبي" :ادر�ؤوا احلدود بال�شبهات" ،وكذلك "ادر�ؤوا احلدود عن
�إىل �إلغاء عقوبة
ّ
امل�سلمني ما ا�ستطعتم" .وورد يف حديث �آخر" :ف�إن الإمام لأ ْن يخطئ يف العفو خري من �أن يخطئ يف العقوبة".
العقابي
وتوجد قواعد �صارمة ب�ش�أن الإثبات بالأدلّة ،ت�ضمن عدم احلكم بالإدانة اجلنائية وعدم �إقامة احل ّد
ّ
�إ ّال يف احلاالت التي يتح ّقق فيها اليقني باقرتاف الذنب .ومن ثم ف�إن ال�رشع الإ�سالمي يقت�ضي ب�ش�أن العقوبة
قطعي �أو مبا�رش ،والذي يقابله الدليل الظ ّني (الظريف) �أو غري املبا�رش (� ْأي يتطلّب درج ًة عالي ًة من
وجو َد دليل
ّ
املدعى عليه بدليل قطعي ال بدليل ظ ّني؛ وطريقة الإثبات
ذنب
إثبات
�
ويجب
عليه).
املبا�رش
بالتعويل
الثقة
ّ
يخ�ص جرمية الزنا ،على �سبيل املثال ،يقت�ضي القر�آن �أربعة �شهود
املعهودة هي �شهادة من �شاهد عيان .وفيما
ّ
بد من �أن يكون ال�شهود الأربعة قد
عيان من الذكور� ،أو �أربعة �إقرارات ،من �أجل �إثبات الإدانة بفعل الزنا؛ وال ّ
ر�أوا عياناً عملية الإدخال الفعلي.
ال�س َّنة؛ بل تُركت لتقدير واجتهاد
و�أما اجلنايات التعزير ّية فهي جرائم مل تحُ َّدد عقوباتها يف القر�آن �أو يف ُ
احلاكم الذي يتولىّ حفظ النظام العام وال�سالمة العامة والطم�أنينة العامة .وقد ت�شكِّل اجلرمية التعزير ّية
يهدد املق ِّومات الأ�صلية (ال�رضورية) اخلم�سة يف الإ�سالم ،وهي�( :أ) ممار�سة العقيدة الدينية؛ و(ب)
خطراً ّ
ذرية؛ و(د) احلق يف الأمان ال�شخ�صي؛ و(هـ) احلق يف امتالك املال والرثوة.
مناء العقل؛ و(ج) احلق يف �إجناب ّ
وال�س َّنة� ،أو �أفعال منافية لل�صالح العام ولكنها
أفعال ُمدانة يف القر�آن
وتُوقَع العقوبات التعزير ّية �أي�ضاً على � ٍ
ُ
�سببه لغريه
( )145مفهوم التوبة� ،أو الندم على
ّ
يج�سده فعل طلب املغفرة عن ذنب يقرتفه املرء بعد �إدراك ال�رضر �أو الأذى الذي ّ
ال�سيئةّ ،
�أو لنف�سه .ويبينّ القر�آن ،يف �سورة ال ُّز َمر ( ،)39يف الآية (:)53
َ
للهَّ
للهَّ
يم{.
   } ُق ْل يَا ِع َبادِ َي الَّذِ ي َن �أَ�سرْ َفُوا َعل َى �أَن ُف ِ�سهِ ْم الَ تَ ْقنَطُ وا مِ ن َّر ْح َمةِ ا ِ �إِ َّن ا يَغْفِ ُر ال ُّذن َ
الر ِح ُ
ُوب َجمِ ي ًعا �إِ َّن ُه ُه َو الْ َغ ُف ُ
ور َّ

االتار بالأ�شخا�ص يف �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية اخلا�صة باجلرائم والعقوبات
الف�صل ال�سابع  -طبيعة جرمية جّ
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فر�ض على الأفعال التي
ال تخ�ضع لعقوبات احلدود والق�صا�ص .من ناحية ثانية ،ف�إن العقوبات التعزير ّية تُ َ
ال ت�ستويف املقت�ضيات اال�صطالحية ال�صارمة اخلا�صة باحلدود �أو القِ �صا�ص—مثل �رسقة �شيء لي�س له
من القيمة ما يكفي جلعل �رسقته ت�ستويف �رشوط جناية احلدود ،وكذلك على الأفعال املعاقَب عليها عاد ًة
باحلدود ،ولك ْن بالنظر �إىل عدم كفاية �أدلّة الإثبات �أو ال�شك فيها يُعاقَب عليها بالتعزير.
�إن القتل العمد هو اجلناية الوحيدة التي ت�ستدعي �إمكانية تطبيق تدبري الق�صا�ص املقابل لهذه ال�س ِّيئة مبثلها
يف عقوبة الإعدام .و�أما الفئات الأخرى من �رضوب القتل فقد يُقت�صرَ فيها على اللجوء �إىل �سبل انت�صاف
ولكن حق الق�صا�ص يظ ّل حقاً خال�صاً خلل َف ال�ضحية
الدية� ،أو العِ َو�ض املايل.
قِ
�سمى ِّ
ّ
ّ
�صا�صية �أق ّل �ش َدة فيما يُ َّ
التو�صل �إىل النطق بقرار احلكم بالإعدام .وخللف
على
فيقت�رص
إعدام
ل
ا
ق�صا�ص
يف
القا�ضي
دور
أما
�
وذويه.
ّ
املجني عليه (ذكوراً �أو �إناثاً) اخليارات التالية اجلائزة لهم :طلب �إعدام اجلاين� ،أو التما�س العِ َو�ض املايل� ،أو
طلب االعتذار .ذلك �أن النظام القانوين (ال�رشعي) الإ�سالمي يف الوقت الذي ي�سعى فيه �إىل حتقيق "العدالة
ت�شجع
اجلزائية" ،ف�إنه يدعو �أي�ضاً �إىل �إقامة "العدالة الإ�صالحية" .وهذه العدالة الإ�صالحية من �ش�أنها �أن ّ
وبناء عليه ،ف�إن
َمن يقرتف جرمي ًة على االعرتاف بال�رضر الذي �أوقعه بال�ضحية وعلى �إ�صالح ذلك ال�رضر.
ً
الديةْ � ،أي "ب َدل الدم".
الت�رشيع القر�آين يتيح املجال للجوء �إىل بديل عن عقوبة املوت ،وذلك يف ّ

االتار بالأ�شخا�ص :جرمية تعزير ّية يف ال�رشيعة الإ�سالمية
جيم-
جّ
ال�س َّنة ،فمن اجلائز ت�صنيفه
بالنظر �إىل �أن جّ
االتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش) مل يُبينَّ ب�صفة ّ
حمددة يف القر�آن �أو ُ
ل�سن عقوبات
باعتباره جرمي ًة تعزير ّيةً ،ومن ثم ف�إن حكومات البلدان الإ�سالمية لديها ال�صالحية التقديرية ّ
االتار بالأ�شخا�ص ي�شكّل انتهاكاً
قانونية تتكاف�أ قيا�ساً مع ج�سامة هذه اجلرمية اخلطرية .وال �شكّ يف �أن جّ
()146
وا�ضحاً للحق يف الأمان ال�شخ�صي ،وهو واحد من املق ِّومات ال�رضورية يف الإ�سالم .وهذه اخل�صو�صية
فح�سب .وبهذا
يتهدد الأمن الب�رشي ،ولي�س جرمي ًة جتاه الدولة
االتار بالأ�شخا�ص خطر
املحددة ت�ؤكّد �أن جّ
ّ
ّ
ُ
االتار باملخدرات وعن جرمية تهريب الأ�شخا�ص؛
االتار بالأ�شخا�ص جرمية تختلف عن جرمية جّ
املعنى ،ف�إن جّ
وكالهما من اجلرائم التعزير ّية �أي�ضاً يف �إطار القانون اجلنائي (ال�رشع) الإ�سالمي.
ومن ثم ف�إن ال�رشع الإ�سالمي يق ِّدم �أ�سا�ساً وا�سعاً و�شام ً
االتار
ال يقوم عليه تبيان احلظر ال�شديد لأفعال جّ
بالأ�شخا�ص وو�سائله ،والإدانة القوية لأغرا�ضه اال�ستغاللية .وباعتبار الأوامر الزجر ّية الإ�سالمية التي تنهى
�سن
عن اجلور واال�ستغالل
وحترمهما ،ينبغي �إذن حلكومات البلدان امل�سلمة �أن تعمد �إىل النظر ّ
بجدية يف ّ
ّ
االتار بالب�رش ،تفي مبا يقابلها من االلتزامات والواجبات املن�صو�ص عليها يف الرتاث
ت�رشيعات ب�ش�أن مكافحة جّ
ال�رشعي الإ�سالمي ويف القانون الدويل كليهما معاً.

مقررة
دال -عدم جواز تطبيق قانون التقا ُدم امل ُْ�س ِقط �أو م ّدة تقادم َّ
املقررة فرت ًة قُ�صوى يجوز يف �أثنائها
يحدد قانو ُن التقادم امل�سقِ ط �أو قاعدة م ّدة التقادم
يف كثري من البلدانِّ ،
ّ
معينة .كما �أن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ مة عرب
مبا�رشةُ �إجراءات قانونية بخ�صو�ص وقائع ّ
الوطنية تقت�ضي �أ ْن:
مدة تقادم طويلة تُ�ستَه ّل يف �أثنائها
حتدد كل دولة طرف يف �إطار قانونها الداخلي ،عند االقت�ضاءّ ،
ّ
فر
الإجراءات اخلا�صة ب� ّأي ُجرم م�شمول بهذه االتفاقيةّ ،
ومد ًة �أطول عندما يكون اجلاين املزعوم قد َّ
من وجه العدالة" (املادة  ،11الفقرة .)5
()146
االت ــار بالب�رش املنظَّ مة قد تنطوي على عنا�رص ذات �صلة بجرائم الإف�ساد يف الأر�ض �أو ال�سلب
حاجج ب�أن ج ــرائم جّ
قد يُ َ
واالعتداء باحلِ رابة.
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الن�ص يف القانون على عدم تطبيق �أي قانون ب�ش�أن التقادم امل�سقِ ط �أو
ويجوز للدول �أن تنظر �أي�ضاً يف م�س�ألة
ّ
ين�ص على عدم جواز ذلك،
قاعدة ب�ش�أن ّ
املقررة على اجلرائم من هذه الفئة .ذلك �أن الأخذ بحكم ّ
مدة التقادم ّ
يلبيا
مع فر�ض عقوبات �شديدة تتكاف�أ قيا�ساً مع ج�سامة خطورة جرمية جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،من �ش�أنهما �أن ّ
املتوخى يف توجيه ر�سالة ردع قوية .وهذه الفكرة واردة �ضمن نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الغر�ض
ّ
()147
ين�ص على �أن اجلرائم امل�شمولة �ضمن نطاق اخت�صا�ص تلك املحكمة الق�ضائي ،والتي ت�شمل
الدولية ،الذي ّ
()148
يعرف نظام روما الأ�سا�سي
جرمية جّ
االتار بالأ�شخا�ص "ال تخ�ضع ل ّأي قانون تقادم" (املادة  .)29كما ّ
ويعرف اال�سرتقاق ب�أنه يعني "ممار�سة � ٍأي من ال�سلطات املرت ّتبة
اجلرائم �ضد الإن�سانية ب�أنها ت�شمل اال�سرتقاقّ ،
على حق امللكية� ،أو هذه ال�سلطات جميعها ،على �شخ�ص ما ،مبا يف ذلك ممار�سة هذه ال�سلطات يف �سبيل
�سيما الن�ساء والأطفال" (املادة .)7
جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وال ّ
لل�س َّنة امل�أثورة
و�إن جرمية جّ
االتار بالب�رش ال يُ َّ
طبق عليها يف الإ�سالم � ّأي قانون ب�ش�أن التقادم امل�سقِ ط .ووفقاً ُ
عن النبي ،وهي امل�صدر الثاين للت�رشيع الإ�سالمي ،ال يوجد قانون تقادم ي�سقِ ط احلق يف الإ�سالم� ،إذ ورد يف
احلديث "ال يبطل حق امرئ م�سلم و�إ ْن ق ُدم" .ولذلك ف�إنه يوجد دائماً التزام ب�أن يفي املرء بواجبه وي�ؤ ّدي ما
عليه دومنا اعتبار لزمن املطالَبة باحلق.

( )147الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2187الرقم .38544
(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

الف�صل الثامن  -ت�رشيعات معا�رصة ب�ش�أن
االتار بالأ�شخا�ص
حظر جّ
يف العامل الإ�سالمي
لالتار بالأ�شخا�ص هو قو ٌل يجد ما
القول ب�أن ال�رشع الإ�سالمي والقانون الدويل متوافقان ب�ش�أن
الت�صدي جّ
ّ
ي�سانده يف �أن عدداً من �صكوك حقوق الإن�سان الدولية والإقليمية التي اعتُمدت يف العامل الإ�سالمي ،وكذلك
االتار بالأ�شخا�ص وما يت�صل به من
بع�ض الد�ساتري الإ�سالمية والت�رشيعات الوطنية ،كلّها تدين وحتظر جّ
جرائم .ويف الف�صل التايل ،تُبحث بتف�صيل تلك ال�صكوك والقوانني ،التي ت�صلح لأن تكون جمموعة من �أف�ضل
املمار�سات التي ينبغي �أن ت ّتبعها تلك البلدان الإ�سالمية التي ما زال عليها �أن ت�ضع ت�رشيعات ترمي �إىل حظر
االتار.
االتار بالأ�شخا�ص وحماية �ضحايا هذا جّ
جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،ا�ستناداً �إىل
بع�ض البلدان الإ�سالمية لديه من قب ُل
ت�صوره ب�ش�أن منحاه يف مواجهة م�شكلة جّ
ّ
املقدم �إىل
بينت ،يف تقريرها
َّ
التقاليد ال�رشعية الإ�سالمية .ف�إن اململكة العربية ال�سعودية ،على �سبيل املثالّ ،
اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،ب�ش�أن االلتزامات مبقت�ضى املادة  6من اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة )149(،ما يلي:
وحترم الرذيلة والف�سق والفجور،
تطبق ال�رشيعة الإ�سالمية التي تدعو �إىل الف�ضيلة
نظراً لأن اململكة ّ
ّ
االتار باملر�أة وا�ستغالل دعارتها هما
بالإ�ضافة �إىل كون ذلك يتعار�ض مع العادات والتقاليد ،ف�إن جّ
ممار�ستان ال يعرفهما املجتمع ال�سعودي؛ ويعاقَب كل مقرتف لهذا النوع من ال�سلوك طبقاً لأحكام
ال�رشيعة الإ�سالمية التي �ساعدت على ا�ستئ�صال تلك املمار�سات غري الإن�سانية .وقد ا�ستطاعت اململكة
ل�سد جميع املنافذ التي قد ت�ؤ ّدي �إىل وجود املمار�سات اجلن�سية غري امل�رشوعة
اتخاذ التدابري العملية ّ
على �أرا�ضيها ،وذلك من خالل تنظيم حمالت ل�ضبط مرتكبي املمار�سات غري الأخالقية واتخاذ
�ضدهم .وتهدف هذه الإجراءات �إىل مكافحة هذه الأمرا�ض االجتماعية اخلطرية
الإجراءات الالزمة ّ
حفاظاً على الأخالق والقيم ال�سلوكية يف املجتمع .وقد ح ّققت هذه اجلهود جناحاً ملحوظاً يف هذا
ال�صدد ،مما يعك�س رغبة الدولة ال�صادقة يف مكافحة هذه املمار�سات غري امل�رشوعة .واجلدير بالذكر
ويتم حما�رصتها من قِ بل اجلهات املعنية ،كما �سبق �إي�ضاحه،
�أن هذه املمار�سات حمدودة تكاد ال تُذكرّ ،
()150
االح�صائيات ال�صادرة من اجلهات الأمنية.
وكما تُظهر ذلك بو�ضوح
ُ

()149
تن�ص على ما يلي:
املادة  6من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ّ
االتار باملر�أة وا�ستغالل
   ت ّتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك الت�رشيعي منها ،ملكافحة جميع �أ�شكال جّ
بغاء املر�أة.
املقدمة من الدول الأطراف مبوجب املادة  18من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة :التقرير
التقارير
(" )150النظر يف
ّ
املقدم من الدول الأطراف—اململكة العربية ال�سعودية" ).(CEDW/C/SAU/2
اجلامع للتقريرين الأ ّويل والثاين الدوريني،
َّ
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املقدم �إىل جلنة حقوق الطفل مبوجب املواد من � 34إىل
بينت اململكة العربية ال�سعودية ،يف تقريرها
َّ
وكذلك ّ
()151
 36من اتفاقية حقوق الطفل ،ما يلي:
واالتار بهم وكل و�سائل وطُ رق اال�ستغالل واخلطف واالعتداء ،ويحاكم
مينع النظام بيع الأطفال
جّ
واالتار بالأطفال �أو �سوء ا�ستغاللهم وفقاً للن�صو�ص العقابية التي تتفق مع
مرتكبي جرائم اخلطف
جّ
حرم الظلم والقتل والبغاء والإكراه على الفجور وكل �أنواع الدعارة،
الق�ضاء الإ�سالمي؛ فالإ�سالم ّ
وجرم
وبينّ طريقة معاجلة مرتكبي هذه اجلرائم ،و�أو�ضح ُ�سبل الر�شاد وحمى الق�صرَّ وكفل رعايتهم َّ
حبهم ورعايتهم وتكرميهم بح�سن الرتبية ،ومنحهم حقوقهم دون �إذالل �أو
كل من �أ�ساء لهم ودعا �إىل ّ
()152
�إجحاف.
االتار بالأ�شخا�ص؛ وينبغي تنفيذ هذه
ين�ص على مبادئ �أ�سا�سية لتحرمي جّ
وا�ضح �إذن �أن ال�رشع الإ�سالمي ّ
وفعاالً.
املبادئ تنفيذاً تاماً ومالئماً ّ

�ألف  -ن�صو�ص دولية و�إقليمية خا�صة بحقوق الإن�سان �صادرة
االتار بالأ�شخا�ص
يف العامل الإ�سالمي
تت�ضمن حظر جّ
ّ
وما يت�صل به من جرائم �أخرى
�صدرت يف الآونة الأخرية ن�صو�ص دولية خا�صة بحقوق الإن�سان يف العامل الإ�سالمي ،وهي ت�سعى �أي�ضاً �إىل
االتار بالأ�شخا�ص على نحو �أكرث �رصاح ًة وباال�ستناد �إىل العقيدة الإ�سالمية .وعلى �سبيل
معاجلة م�س�ألة جّ
تن�ص املادة  13من �إعالن القاهرة ب�ش�أن حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،ال�صادر يف عام  ،1990على �أن
املثالّ ،
العامل "ال يجوز تكليفه مبا ال يطيقه� ،أو �إكراهه� ،أو ا�ستغالله� ،أو الإ�رضار به".
حمرم مبوجب ال�رشع الإ�سالمي ،ف�إن امليثاق العربي حلقوق الإن�سان( )153ال يقت�رص على
وكذلك ،لأن البغاء َّ
االتار بالأفراد من �أجل الدعارة
االتار بالأفراد من �أجل ا�ستغالل دعارة الغري ،بل يحظر �أي�ضاً جّ
حظر جّ
"االتار بالأفراد من �أجل الدعارة" وحظر "ا�ستغالل دعارة
ومتيز املادة  10من هذا امليثاق بني حظر
جّ
عموماًّ .
الغري �أو � ّأي �شكل �آخر" من اال�ستغالل.
تن�ص املادة  10من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان على ما يلي:
وب�صيغة �أكرث حتديداًّ ،
واالتار بالأفراد يف جميع �صورهما ويُعاقَب على ذلك ،وال يجوز ب�أي حال من
الرق
جّ
( )1يُحظر ّ
الأحوال اال�سرتقاق واال�ستعباد.
( )151وفقاً التفاقية حقوق الطفل:
   تتع ّهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي واالنتهاك اجلن�سي .ولهذه الأغرا�ض تتخذ الدول
واملتعددة الأطراف ملنع:
الأطراف ،بوجه خا�ص ،جميع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية
ّ
     (�أ) حمل �أو �إكراه الطفل على تعاطي �أي ن�شاط جن�سي غري م�رشوع؛
     (ب) اال�ستخدام اال�ستغاليل للأطفال يف الدعارة �أو غريها من املمار�سات اجلن�سية غري امل�رشوعة؛
     (ج) اال�ستخدام اال�ستغاليل للأطفال يف العرو�ض واملواد الداعرة (املادة .)34
االتار
   تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة الأطراف ملنع اختطاف الأطفال �أو بيعهم �أو جّ
بهم لأي غر�ض من الأغرا�ض �أو ب�أي �شكل من الأ�شكال (املادة .)35
ال�ضارة ب�أي جانب من جوانب رفاه الطفل (املادة .)36
   حتمي الدو ُل الأطراف الطف َل من �سائر �أ�شكال اال�ستغالل
ّ
املقدمة من الدول الأطراف مبوجب املادة  44من االتفاقية ]اتفاقية حقوق الطفل[ ،التقارير الدورية الثانية
(" )152النظر يف التقارير
َّ
من الدول الأطراف الواجب تقدميها يف عام —2003اململكة العربية ال�سعودية" ).(CRC/C/136/Add.1
( )153جامعة الدول العربية ،امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ]الن�سخة املنقّحة الأحدث[ ،متاح على املوقع ال�شبكيhttp://www1.umn. :
 .edu/ humanrts/instree/loas2005.htmlانظر عموماً ( Mervat Rishmawiمريفت ر�شماوي)The revised Arab Charter on Human" ،
.Rights: a step forward?", Human Rights Law Review, vol. 5, No. 2 (2005), pp. 361 ff
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واالتار بالأفراد من �أجل الدعارة �أو اال�ستغالل اجلن�سي �أو ا�ستغالل دعارة الغري
( )2حتظر ال�سخرة
جّ
�أو �أي �شكل �آخر من ا�ستغالل الأطفال يف النـزاعات امل�سلّحة.
ار بالأع�ضاء الب�رشية ،فيبينّ يف املادة منه �أنه "ال يجوز �إجراء جتارب
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يحظر امليثا ُق جّ
االت َ
احلر و�إدراكه الكامل للم�ضاعفات التي قد
طبية �أو علمية على �أي �شخ�ص �أو ا�ستغالل �أع�ضائه دون ر�ضائه
ّ
ّ
الطبية الكفيلة
والتقيد بالإجراءات
تنجم عنها ،مع مراعاة ال�ضوابط والقواعد الأخالقية والإن�سانية واملهنية
ّ
ّ
االتار
ب�ضمان �سالمته ال�شخ�صية وفقاً للت�رشيعات النافذة يف كل دولة طرف .وال يجوز ب�أي حال من الأحوال جّ
بالأع�ضاء الب�رشية".
باالتار بالب�رش يف
�صدقت على امليثاق مطالبة بتقدمي تقارير عن الو�ضع اخلا�ص
جّ
والدول العربية التي ّ
()154
بلدانها.

االتار بالأ�شخا�ص
باء  -بنود د�ستورية يف العامل الإ�سالمي حتظر جّ
وما يت�صل به من جرائم �أخرى
االتار بالأ�شخا�ص (بالب�رش) حظراً �رصيحاً .فتحظر املادة  11من
حتظر د�ساتري عدد من البلدان الإ�سالمية جّ
وتن�ص املادة  20من د�ستور
واالتار بالب�رش.
الرق وجميع �أ�شكال العمل اجلربي (ال�سخرة)
جّ
ّ
د�ستور باك�ستان ّ
حر يُحظَ ر ا�سرتقاقه �أو ت�سخريه �أو �إذالله
ال�سودان على �أن "لكل �إن�سان احلق يف احلياة
واحلرية  ...وهو ّ
ّ
تن�ص املادة  34من د�ستور الإمارات العربية املتحدة على �أنه " ...ال يجوز ا�ستعباد �أي
�أو تعذيبه" .وكذلك ّ
"االتار بالن�ساء
ن�ص د�ستور العراق �رصاح ًة مبقت�ضى املادة  ،35على حترمي
جّ
�إن�سان" .ويف الآونة الأخريةّ ،
()155
و"االتار باجلن�س".
والأطفال"
جّ

()154
ين�ص امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ،ب�صيغته املنقّحة ]الن�سخة الأحدث[ ،يف املادة  48منه ،على ما يلي:
ّ
واحلريات املن�صو�ص عليها يف
   " -1تتع ّهد الدول الأطراف بتقدمي تقارير ب�ش�أن التدابري التي اتخذتها لإعمال احلقوق
ّ
التقدم املحرز للتم ّتع بها .ويتولىّ الأمني العام جلامعة الدول العربية بعد ت�سلّمه التقارير �إحالتها �إىل
هذا امليثاق ،وبيان
ّ
اللجنة للنظر فيها.
حيز التنفيذ بالن�سبة لكل
    -2تقوم الدول الأطراف بتقدمي التقرير الأول �إىل اللجنة خالل �سنة من تاريخ دخول امليثاق ّ
دولة طرف ،وتقريراً دورياً كل ثالثة �أعوام .ويجوز للجنة �أن تطلب من الدول الأطراف معلومات �إ�ضافية ذات �صلة بتنفيذ
امليثاق.
تقدمها الدول الأطراف وفقا للفقرة ( )2بح�ضور من ميثّل الدولة املعنية ملناق�شة التقرير.
التي
التقارير
اللجنة
تدر�س
   -3
ّ
وتقدم التو�صيات الواجب اتخاذها طبقاً لأهداف امليثاق.
    -4تناق�ش اللجنة التقرير وتبدي مالحظاتها
ّ
    -5حتيل اللجنة تقريراً �سنوياً
يت�ضمن مالحظاتها وتو�صياتها �إىل جمل�س اجلامعة عن طريق الأمني العام.
ّ
    -6تعترب تقارير اللجنة ومالحظاتها اخلتامية وتو�صياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على ن�رشها على نطاق وا�سع".
انظر ب�صفة عامة حممد ي .مطر"Comparative models of reporting mechanisms on the status of trafficking in human ،
.beings", Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 41, No. 5 (2008), pp. 1355 ff
(( Mattar, "Unresolved questions in the Bill of Rights", pp. 131-132 )155انظر احلا�شية :)40
"االتار
ين�ص د�ستور عربي على حظر �رصيح بخ�صو�ص
جّ
   "بف�ضل �إيراد املادة  35يف الد�ستور العراقي اجلديد ،لأول مرة ّ
و"االتار باجلن�س" ...وبا�شرتاع الد�ستور العراقي اجلديد ،يبدو �أن املادة  35تطالب الهيئة الت�رشيعية
بالن�ساء والأطفال"
جّ
ب�سن قانون يحظر �رصاحة "االجتار بالن�ساء والأطفال" .ذلك لأن القانون رقم  8ال�صادر عام  1988ال يحظر �إ ّال
العراقية ّ
االتار
حمدد ب�ش�أن مكافحة جّ
�سن قانون ّ
البغاء (الدعارة) وا�ستغالل البغاء وت�سهيله ،و�إدارة بيت دعارة .لكن ال�رضورة تقت�ضي ّ
االتار� ،سواء �أكان ذلك لغر�ض البغاء �أم كان
االتار بالأ�شخا�ص يجب �أن ي�شمل كل �أ�شكال هذا جّ
بالب�رش ،لأن جترمي فعل جّ
ين�ص �أي قانون من هذا
لغر�ض العمل الق�سرْ ي (ال�سخرة) �أم غري ذلك من �أ�شكل اال�سرتقاق .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يجب �أي�ضاً �أن ّ
االتار".
النحو على التدابري الالزمة حلماية �ضحايا جّ
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االتار بالأ�شخا�ص وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
مكافحة جِّ

االتار بالأ�شخا�ص
جيم  -ت�رشيعات وطنية يف العامل الإ�سالمي حتظر جّ
وما يت�صل به من جرائم �أخرى

االتار بالأ�شخا�ص ميكن �أن
�إن التوافق بني مبادئ ال�رشع الإ�سالمي وبنود القانون الدويل بخ�صو�ص مكافحة جّ
�سن ت�رشيعات وطنية حتظر هذا االجتار يف عدد متزايد من البلدان الإ�سالمية ،حيث
يُرى �أخرياً من خالل ّ
ي�شرتط معظمها �أن تكون الت�رشيعات الوطنية طبقاًَ لل�رشيعة الإ�سالمية.
االتار بالأ�شخا�ص ،و�أ�صدرت بنوداً قانونية ب�ش�أن توفري احلماية
يف عام  ،2007حظرت البحرين جرمية جّ
لل�ضحايا ،وب�ش�أن منع هذه اجلرمية )156(.وكذلك �أ�صدرت �إندوني�سيا يف عام  2007قانوناً جديداً ب�ش�أن
معي ــنة واحلق يف التعوي�ض
مكافحة جّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وب�ش�أن منح �ضحايا ه ــذا االجت ــار ا�ست ــحقاقات ّ
()157
عما حلقه ــم من �رضر� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يع ــاقب القانون على ا�ستغالل ال�س ــلطة الذي يـ ـ�ؤ ّدي �إىل ه ــذا
ّ
االجت ــار )158(.ويف عام � 2007أي�ضا� ،س ّنت مال ــيزيا ت�ش ــريعاً يوعز ب�إن�شاء جمل�س م�شرتك بني الوزارات ملكافحة
االتار )159(.ومن �ضمــن البلدان
االتار بالأ�شخا�ص ،يُكلَّف مبهام توفري احلماية وامل�ساندة ل�ضحايا هذا جّ
جّ
ـرمية نيجي ــريا ،التي حظرت
الإ�س ــالمية الأخرى الت ــي حظــرت ه ــذا جّ
االت ــار وما يت ــ�صل ب ــه من �أفع ــال ُج ـ ّ
()160
االتار ،مثــل ال�سياحة لغر�ض ممـار�سة اجلـن�س مع الأطــفال ،والإمارات
�أي ــ�ضاً جــرائم ذات �صلة بهذا جّ
االتار بالب�رش ،لعام  ،2007املادة :6
( )156البحرين ،قانون مكافحة جّ
االتار بالأ�شخا�ص:
   "تُ َّتخذ الإجراءات الآتية يف مرحلة التحقيق �أو املحاكمة ب�ش�أن جرمية جّ
   "�  -1إفهام املجني عليه بحقوقه القانونية بلغة يفهمها.
اتار بالأ�شخا�ص وكذلك و�ضعه القانوين واجل�سدي
   " -2متكني املجني عليه من بيان و�ضعه باعتباره �ضحية جلرمية جّ
والنف�سي واالجتماعي.
   " -3عر�ض املجني عليه على طبيب خمت�ص �إذا طلب هو ذلك� ،أو �إذا تبينّ �أنه بحاجة �إىل رعاية طبية �أو نف�سية.
الطبية �أو النف�سية �أو
الطبية �أو النف�سية �أو دور الرعاية �إذا تبينّ �أن حالته
   "�  -4إيداع املجني عليه �أحد مراكز الت�أهيل
ّ
ّ
العمرية ت�ستدعي ذلك.
   "�  -5إيداع املجني عليه �أحد املراكز املخت�صة للإيواء �أو الت�أهيل �أو لدى جهة معتمدة تتع ّهد بتوفري �سكن له �إذا تبينّ �أنه
بحاجة �إىل ذلك.
   " -6ترتيب احلماية الأمنية للمجني عليه متى اقت�ضى الأمر ذلك.
   " -7خماطبة رئي�س اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة الثامنة من هذا القانون �إذا كان املجني عليه �أجنبياً وتبينّ �أنه بحاجة
معوقات يف هذا ال�ش�أن".
�إىل العمل ،وذلك لإزالة ما قد يعرت�ضه من ّ
االتار بالب�رش ،احل�صول على تعوي�ض ال�سرتداد حقوقهم.
من
(" )157يحق لكل �ضحية� ،أو َمن ي�ستفيد من تركته ،وذلك
جراء جرمية جّ
ّ
والتعوي�ض لر ّد احلقوق ] [...مبلغ يدفعه مقرتف اجلرمية تعوي�ضاً عن اخل�سائر �إىل ال�ضحية �أو َمن ي�ستفيد من تركته� ".إندوني�سيا ،قانون
االتار بالأ�شخا�ص لعام  ،2007املادة .38
مكافحة جرمية جّ
(ّ �" )158أي م�س�ؤول �إداري يف الدولة ي�سيء ا�ستعمال �سلطته لإكراه � ّأي �شخ�ص على فعل �شيء �أو عدم فعله �أو �إتاحة املجال لفعله ،مما ي�ؤ ّدي
�إىل ارتكاب جرمية جِّ
ملدة � 15سن ًة ولغرامة دنيا
ملدة �أربع �سنوات وعقوبة ق�صوى بال�سجن ّ
االتار بالأ�شخا�ص ،يكون عر�ض ًة ]لعقوبة دنيا بال�سجن ّ
قدرها  60 000 000روبية وغرامة ق�صوى قدرها  300 000 000روبية( "[.املرجع نف�سه� ،إندوني�سيا ،املادة  12من القانون).
(" )159تُن�ش�أ هيئة تُعرف با�سم جمل�س مكافحة جِّ
ويتكون املجل�س من خمتلف الوزارات ومن عدد ال يتجاوز ثالثة
االتار بالأ�شخا�ص.
ّ
جِّ
باالتار
�أ�شخا�ص من املنظمات غري احلكومية �أو �سائر املنظمات املعنية التي لديها خربة منا�سبة ب�ش�أن معاجلة امل�شاكل والق�ضايا ذات ال�صلة
بالأ�شخا�ص ،مبا يف ذلك حماية الأ�شخا�ص الذين وقعوا �ضحية جِّ
االتار بالأ�شخا�ص،
اتار وتقدمي الدعم �إليهم( ".ماليزيا ،قانون مكافحة جّ
لعام  ،2007املادة .)6
جِّ
واملعدل يف عام
،2003
عام
يف
ال�صادر
أ�شخا�ص
ل
با
ار
االت
(حظر)
مكافحة
قوانني
إدارة
�
و
إنفاذ
�
أن
�
ب�ش
الت�رشيعي
القانون
( )160نيجرييا،
َّ
 2005يفر�ض التزاماً على كل ِّ
منظمي الرحالت ال�سياحية ووكالء ال�سفر بالقيام مبا يلي (املادة :)30
"(�أ)  �إبالغ زبائنهم بالتزامهم بعدم تقدمي � ّأي م�ساعدة �أو �إغراء �أو ت�سهيل �أو ترويج ،ب� ّأي طريقة من الطرائق ،ب�ش�أن جِّ
االتار ب� ّأي
�شخ�ص؛
"(ب) �إبالغ زبائنهم بالتزامهم بعدم تقدمي � ّأي م�ساعدة �أو �إغراء �أو ت�سهيل �أو ترويج ،ب� ّأي طريقة من الطرائق ،ب�ش�أن ا�ستخدام � ّأي
�شخ�ص يف �إنتاج املواد الإباحية وغري ذلك من �أ�شكال ا�ستغالل � ّأي �شخ�ص يف ال�سياحة؛
"(ج) �إدراج بنود �رشطية يف العقود مع النظراء من املو ِّردين يف بلدان املق�صد تقت�ضي منهم االمتثال لاللتزامات املذكورة يف الفقرتني
ال�سابقتني من هذا البند الفرعي؛
املوجهة �أو املواد املطبوعة �أو الفيديو �أو الإنرتنت ،مما ميكن �أن ينطوي على اقرتاح �أو �إملاح
"(د) الإحجام عن ا�ستخدام الر�سائل
ّ
ب�ش�أن � ّأي �سلوك يتنافى مع الأهداف املن�شودة يف هذا القانون الت�رشيعي؛
"(هـ)  �إعالم موظفيهم بالتزاماتهم مبقت�ضى هذا القانون الت�رشيعي؛
"(و)  �إدخال بنود �رشطية بخ�صو�ص التزاماتهم مبقت�ضى هذا القانون الت�رشيعي ب�ش�أن موظفيهم يف عقود العمل اجلديدة".
جوية ]بالعمل[ من خالل كل و�سيلة ممكنة على تعزيز
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يفر�ض القانون النيجريي التزاماً على "كل �رشكة خطوط ّ
يت�ضمنها هذا القانون الت�رشيعي ،يف جمالت الرحالت اجلوية و�أغلفة البطاقات ووحدات الإنرتنت
التوعية العمومية باملبادئ التوجيهية التي
ّ
و�رشائط الفيديو يف الطائرات �أثناء الرحالت اجلوية الطويلة".

االتار بالأ�شخا�ص يف العامل الإ�سالمي
الف�صل الثامن -ت�رشيعات معا�رصة ب�ش�أن حظر جّ
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االتار بالأ�شخا�ص �أمر يتوافق متاماً مع ال�رشع الإ�سالمي قد
العربية املتحدة )161(.و�إن القول ب�أن حظر جّ
االتار
مثال عليه يف قانون الإمارات العربية املتحدة ،التي ت�ستخدم بدقّة يف قانونها ذاك
تعريف جّ
َ
خري ٍ
يجد َ
()162
االتار بالأ�شخا�ص.
بالأ�شخا�ص الوارد يف بروتوكول جّ

(" )161تكون عقوبة جرمية االجتار بالب�رش ال�سجن امل�ؤ ّبد �إذا كان مرتكب اجلرمية موظفاً عاماً �أو مكلّفاً بخدمة عامة" .الإمارات العربية
االتار بالب�رش ،القانون االحتادي رقم  ،51لعام  ،2006املادة .2
املتحدة ،قانون مكافحة جّ
()162
االتار بالب�رش على ما يلي:
مكافحة
أن
�
�ش
يف
املتحدة
العربية
إمارات
ل
ا
قانون
من
تن�ص املادة 1
جّ
ّ
املبنية قرين ككل منها ،ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك:
   "يُق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعني
ّ
   "االتار بالب�رش :جتنيد �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو ترحيلهم �أو ا�ستقبالهم بوا�سطة التهديد بالقوة �أو ا�ستعمالها �أو غري ذلك من
جّ
�أ�شكال الق�رس �أو االختطاف �أو االحتيال �أو اخلدع �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة �أو �إ�ساءة حالة ال�ضعف �أو ب�إعطاء �أو تلقّي مبالغ
مالية �أو مزايا لنيل موافقة �شخ�ص له �سيطرة على �شخ�ص �آخر لغر�ض اال�ستغالل".

الف�صل التا�سع -اخلامتة
ال وداعماً
مكم ً
االتار بالأ�شخا�ص م�شكلة
لأن جّ
مت�س العامل الإ�سالمي �أي�ضاً ،ف�إن ا ّتباع نهج �إ�سالمي يكون ّ
ّ
بد من حتديد موقف الإ�سالم
للإطار القانوين الدويل
قيماً .وال ّ
ّ
للت�صدي لهذه امل�شكلة ميكن �أن يكون ذُخراً ّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وذلك لكي يكون امل�سلمون مدركني لعِ ظم خطر هذه امل�شكلة ويُعنوا
ب�ش�أن خمتلف م�سائل جّ
ال�ضارة
للت�صدي للأفعال
بتطوير �سبل مواجهتها .وينبغي لعلماء الدين امل�سلمني �أن ي�صدروا الفتاوى الالزمة
ّ
ّ
تبدت يف �شكل زيجات مد َّبرة قد تقع من دون ح�صول � ّأي
وغري امل�رشوعة التي ت�شكّل جّ
اتاراً بالأ�شخا�ص� ،سواء ّ
ر�ضا من جانب املر�أة� ،أم ظهرت يف �إ�ساءة معاملة َمن يعملون يف اخلدمة املنزلية� ،أو � ّأي �شكل �آخر من �أ�شكال
ا�ستغالل العمل املهني �أو اال�ستغالل اجلن�سي� ،سواء �إن كان للرجال �أم للن�ساء �أم للأطفال� ،إخالالً مببادئ
وال�س َّنة
الإ�سالم الأ�سا�سية .وعالوة على ذلك ،ف�إن الت�رشيع الإ�سالمي،
املبني على امل�صدرين ّ
الن�صيني ،القر�آن ُ
ّ
ين�ص على املبادئ العامة الالزمة ،مبا يف ذلك مبادئ الال�رضر والال�ضرِ ار ،والأمر باملعروف
امل�أثورة عن النبيّ ،
والنهي عن املنكر ،وحترمي اال�ستغالل ،التي ينبغي �أن تُف�سرَّ من خالل عملية االجتهاد �سعياً �إىل �إر�ساء نظرية
االتار بالب�رش.
عامة يف حماية �ضحايا اجلرمية ،مبن فيهم �ضحايا جّ
عملية
بناء على �أ�سا�س الن�صو�ص الإ�سالمية وباال�ستناد �إىل
ٍ
والغاية املن�شودة من هذا املن�شور هو ال�سعيً ،
االتار بالأ�شخا�ص ب�أجمعها .وحتقيقاً لهذه الغاية،
تف�سري ّي ٍة� ،إىل و�ضع �إطار �إ�سالمي يُعنى
بالت�صدي مل�شكلة جّ
ّ
ُعر�ض هنا الإطار القانوين الدويل اخلا�ص بحقوق الإن�سان ،و ُق ِّدمت ملحة �إجمالية عن املبد�أ الفقهي يف ال�رشع
االتار بالأ�شخا�ص بدءاً من احلظْ ر
تطور النهج القانوين الدويل يف مكافحة جّ
الإ�سالمي .كما اقتُفي �أثر م�سار ّ
لالتار بالأ�شخا�ص باعتباره جرمية ا�ستغالل .وبعد تبيان
وانتهاء �إىل
للرق التقليدي
أحدث جّ
مفهوم � َ
ً
الأ�صلي ّ
ٍ
التدرجي يف �إلغاء ُعرف
هذه الأركان الأ�سا�سية الفقهية ،ناق�ش امل�ؤلّف يف درا�سته مو�ضوع النهج الإ�سالمي
ّ
الرق ،وكذلك التحرمي الإ�سالمي لال�ستغالل� ،سواء �أكان ا�ستغالالً للعمل املهني �أم كان ا�ستغالالً جن�سياً ،ح�سبما
ّ
ً
ال�ضارة
أفعال
ل
ا
بني
متييز
إجراء
�
إىل
�
ّف
ل
�
ؤ
امل
�سعى
ذلك،
عن
ضال
وف�
أ�شخا�ص.
ل
با
ار
االت
على
تطبيقه
ميكن
جّ
ّ
رفية ،ومنها مث ً
ال �أ�شكال الزواج الق�سرْ ي والزواج امل�ؤقّت ،التي
والأفعال غري ال�رشعية التي ت�شكّل ممار�سات ُع ّ
حترم تلك املمار�سات .ثم حلّل امل�ؤلّف �أخرياً كيف ي�ص ِّنف
تخ ّل مببادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ،التي هي بذاتها ّ
االتار بالأ�شخا�ص ،والعقوب َة ال�صارمة التي يلج�أ �إىل تطبيقها ب�ش�أن هذه اجلرمية
ال�رش ُع الإ�سالمي جرمي َة جّ
االتار بالأ�شخا�ص باعتباره جرمي ًة تعزير ّيةً ،ينبغي لكل دولة �إ�سالمية �أن
الفادحة .ومن اجلائز ت�صنيف جّ
تعلنها ُجرماً فادحاً ي�ستوجب عقوب ًة فادحةً .ويف الوقت نف�سه ،ال ينبغي فر�ض عقوبة من هذا النحو �إ ّال طبقاً
لل�ضمانات ال�رشعية الإ�سالمية املو�ضوعية منها والإجرائية ،التي حتمي امل ّتهم .وال�رشع الإ�سالمي يتيح �أي�ضاً
امل�رشدين
االتار بالب�رش ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال والالجئني والنازحني
تدابري حمائية
متنوعة ل�ضحايا جّ
ّ
ّ
داخلياً واملهاجرين .كما �أن الت�رشيع الإ�سالمي �رصيح يف �إعفاء �ضحية البغاء من تبعة امل�س�ؤولية �إذا ما كانت
وال�س َّنة النبوية تبطل قانون التقادم امل�سقِ ط ،وهي قاعدة ينبغي تطبيقها على
مكرهة على مزاولة هذا الفعلُ .
االتار بالأ�شخا�ص.
اجلرائم العنيفة ،مبا يف ذلك جرائم جّ
لالتار بالأ�شخا�ص ي�ستند �إىل جمموعة من املبادئ الرا�سخة الأ�سا�س يف
ولذلك ف�إن التحرمي الإ�سالمي
جّ
االتار بالب�رش ،بل �إنه
الرتاث ال�رشعي الإ�سالمي ،الذي �إذا ما �أُخذ ب�أجمعه ،ف�إنه ال يقت�رص على جترمي فعل جّ
مينع �أي�ضاً اقرتاف هذا الفعل ،ويحمي �ضحايا اجلرمية ،يف الوقت نف�سه .وخال�صة القول �إن هذه املبادئ
الرق؛ وحترمي جميع �أ�شكال اال�ستغالل ،مبا يف ذلك البغاء �أو الأن�شطة ذات ال�صلة بالبغاء
ت�شمل :حترمي ُعرف ّ
�أو الدعارة ،واال�ستعباد يف اخلدمة املنـزلية ،وغري ذلك من �أ�شكال العمل اجلربي (ال�سخرة) واخلدمة الق�سرْ ية؛
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والع�سرْ ؛ ونبذ جميع
وحظر
الت�سول؛ وحترمي جّ
االتار بالأع�ضاء الب�رشية؛ وحترمي الر�شوة؛ و�شجب الت�ضييق ُ
ّ
والتع�سف؛ واالعرتاف بحق كل �شخ�ص يف احلُرمة اخل�صو�صية ،واحلق يف الإقامة وال�سكنى،
�أ�شكال الظلم
ّ
واحلق يف اال�ستعانة مبمثّل قانوين؛ وحترمي ال�رضر �أو الأذى؛ وتقدمي التعوي�ض لل�ضحايا؛ والقيام بواجب الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر؛ و�إعالء �ش�أن عدم التمييز ،وامل�ساواة ،والعدل.
لالتار بالأ�شخا�ص يف
وهذا النهج يدعم وجهة النظر يف �أنه ال يكفي االقت�صار على و�ضع مفهوم تعريفي جّ
ُ
الرق ،مبعناه التقليدي على الأقل ،قد �أبطل �رشعاً
الرق ،وبخا�صة لأن ّ
العامل الإ�سالمي ب�أنه �شكل من �أ�شكال ّ
االتار بالب�رش هو يف جوهره ا�ستغالل ،ال تزال �أ�شكال كثرية منه
يف جميع �أنحاء العامل الإ�سالمي .ذلك لأن جّ
يعد �إخالالً وا�ضحاً باملبادئ الإ�سالمية بذاتها .ومن ثم ف�إنه ينبغي �إدانة
موجودة يف العامل الإ�سالمي على نحو ّ
التجارة يف الأع�ضاء الب�رشية ،وكذلك �رشاء الأع�ضاء وبيعها ،كما ينبغي �إدانة �أي حالة من حاالت ال�سيطرة
على الب�رش والت�أثري الذي ال موجب له فيهم �أو ا�ستغاللهم على �أي نحو.
ومن دواعي الت�شجيع على هذا امل�سعى �أن امليثاق العربي حلقوق الإن�سان الذي اعتُمد عام  2004يف �صيغته
آلية لتقدمي
املن ّقحة ،وهو �أحدث ن�ص �إقليمي ب�ش�أن حقوق الإن�سان �صدر يف العامل الإ�سالمي� ،أوجب �إن�شاء � ّ
تقدم الدو ُل العربي ُة من خاللها تقارير عن و�ضع حقوق الإن�سان يف بلدانها،
آلية ِّ
تقارير الإبالغ ودرا�ستها ،وهي � ّ
واالتار بالأع�ضاء الب�رشية (طبقاً للمادة  .)9وينبغي
االتار بالأ�شخا�ص (طبقاً للمادة )10
جّ
مبا يف ذلك و�ضع جّ
وفعاالً.
آلية تنفيذاً تاماً ّ
تنفيذ مقت�ضيات هذه ال ّ
االتار بالأ�شخا�ص
وختاماً ،ف�إن قواعد القانون الدويل ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية تتكامل يف مكافحة جّ
فعال ًة و�شاملةً.
مكافح ًة ّ

املرفق
�صكوك قانونية دولية خمتارة وت�رشيعات وطنية
ذات �صلة بحقوق الإن�سان
�ألف -ال�صكوك الدولية والإقليمية
امليثاق العربي حلقوق الإن�سان
متاح على املوقع ال�شبكي.http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html :
�إعالن القاهرة ب�ش�أن حقوق الإن�سان يف الإ�سالم
الوثيقة .A/CONF.157/PC/62/Add.18
اتفاقية ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها( 1999 ،االتفاقية رقم ،)182
ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2133الرقم .37245
Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages

ل�سن الزواج ،وت�سجيل عقود الزواج)
(اتفاقية ب�ش�أن الر�ضا بالزواج ،واحل ّد الأدنى ّ
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،521الرقم .7525
اتفاقية حماية الأطفال والتعاون بخ�صو�ص التب ّني فيما بني البلدان
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1870الرقم .31922
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1249الرقم .20378

( Convention on the Nationality of Married Womenاتفاقية جن�سية املر�أة املتز ّوجة)
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،309الرقم .4468
اتفاقية حقوق الطفل
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1577الرقم .27531
اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة االجتار بالب�رش
جمل�س �أوروبا ،جمموعة املعاهدات ،الرقم .197
�إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
قرار اجلمعية العامة  ،34/40املرفق.
�إعالن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
قرار اجلمعية العامة .104/48
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د ،)21-املرفق.
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
االتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة جّ
ّ
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2237الرقم .39574
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نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2187الرقم .38544
االتفاقية اخلا�صة بالرق لعام 1926
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،212الرقم .2861
االتفاقية التكميلية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�سات ال�شبيهة بالرق
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،266الرقم .3822
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2225الرقم .39574
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
قرار اجلمعية العامة � 217ألف ((د).)3-

باء -القوانني النظامية والت�رشيعات الوطنية ،بلدان خمتارة
�أذربيجان ،القانون اجلنائي
�أذربيجان ،قانون مكافحة االجتار بالب�رش
البحرين ،القانون اجلنائي
االتار بالب�رش
البحرين ،قانون مكافحة جّ
�إندوني�سيا ،قانون مكافحة جرمية جِّ
االتار بالأ�شخا�ص
�إيران (جمهورية-الإ�سالمية) ،ت�رشيع يتعلق بحماية الأطفال الذين لي�س لهم �آباء و�أمهات
�إيران (جمهورية-الإ�سالمية) ،القانون اجلنائي
الكويت ،القانون اجلنائي
لبنان ،القانون اجلنائي
اجلماهريية العربية الليبية ،القانون الت�رشيعي حلماية الأطفال ورعايتهم
االتار بالأ�شخا�ص
ماليزيا ،قانون مكافحة جّ
املغرب ،القانون اجلنائي
نيجرييا ،القانون الت�رشيعي ب�ش�أن �إنفاذ و�إدارة قوانني مكافحة (حظر) جِّ
االتار بالأ�شخا�ص
ُعمان ،القانون اجلنائي
قطر ،القانون اجلنائي

اململكة العربية ال�سعودية ،النظام الأ�سا�سي للحكم
تون�س ،القانون اجلنائي
الإمارات العربية املتحدة ،قانون مكافحة االجتار بالب�رش
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