بسم هللا الرحمن الرحٌم
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ظاهــــرة االتجــار بالبشــــــر
وموقف الشرٌعة اإلسالمٌـــة واإلعالنـــــات العالمٌة منها
د  .محمد عبد هللا ولد محمدن
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ملخص :

ٌتناول هذا البحث موضوعا جدٌدا وقدٌما فً الوقت نفسه فهو ٌلقً الضوء
على ظاهرة االتجار بالبشر من وجهة نظر الشرع وفً أهم اإلعالنات واالتفاقات
العالمٌة بعد أن تفاقم انتهاك حقوق اإلنسان وفشا استغالل شرائحه الضعٌفة
والمتاجرة بها فً لباس لم ٌكن هو اللباس الشائع فً القدٌم  ,فاحتوى البحث
على بٌان مفهوم الظاهرة ونشأتها وتطورها عبر العصور  ,وعالج اإلسالم لها
بمنهجه الشمولً المكرم لإلنسان الحامً لحقوقه بخصائصه الممٌزة له عن
غٌره من النظم  ,وخص األطفال والنساء ألهمٌة إرجاع حقوقهما التً داستها
الجاهلٌات بأقدامها فبٌن كٌف كان اإلسالم منقذا ومخلصا لهما من الظلم  ,كما
أوضح البحث أن منهج اإلسالم – كما جاء محررا لإلنسان فً العصر القدٌم –
فإنه سٌظل هو المحرر له عبر العصور .
وأن لإلعالنات واالتفاقٌات العالمٌة أثرها النظري فً عالج الظاهرة وإن كانت
لم تتبلور وتظهر بشكل مقنن إال فً وقت متأخر بعدما مرت بمراحل طبٌعٌة
وتطورات وصلت من خاللها إلى مرحلة التوثٌق والتقنٌن .
وخلص البحث إلى أن الوقائع التارٌخٌة تؤكد أن الغرب لم ٌحترم حقوق االنسان
فً واقع األمر ولم ٌعامله المعاملة الالئقة به ولذلك أوصى الباحث بضرورة
تفعٌل إعالنات ومواثٌق حقوق اإلنسان والمطالبة بوضعها حٌز التنفٌذ
وإخراجها إلى الواقع العملً الملموس .
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مقدمــــــــة
الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على أشرؾ األنبٌاء والمرسلٌن
أما بعـــــــد
فإن المتتبع للتارٌخ عبر عصوره المختلفة ٌرى أن اإلنسان من حٌث توفٌر حقه أو إهداره
قد مر بأطوار وأوضاع متباٌنة ٌشتد ذلك التباٌن تارة وٌضعؾ أخرى  ,كما ٌرى أن
الشرائح الضعٌفة من المجتمع كانت هً المستهدفة بالظلم وهضم الحقوق .
فعلى سبٌل المثال كانت المرأة فً المجتمعات القدٌمة ال قٌمة لها وال اعتبار بل إنها تعد عند
بعض تلك المجتمعات سلعة تباع وتشترى فً األسواق وعند بعض آخر تعتبر أساس الببلء
إلى أن وصل األمر ببعضهم إلى وأدها ودفنها حٌة  ,إلى أن جاء اإلسبلم فكرم اإلنسان
وحرره من أؼبلل المعتقدات الزائفة بصورة جلٌة واضحة المعالم فً الكتاب والسنة
وتطبٌقات سلؾ األمة  .بٌد أن ضعؾ األمة وتساهلها فً تلك التطبٌقات من جهة  ,وشطط
األنظمة الوضعٌة وتطرفها فً الموقؾ من حقوق اإلنسان من جهة أخرى  ,أدى إلى خلل
كبٌر فً التعامل معها وإلى ظهور جرائم مستحدثة بأنماط مختلفة ومسمٌات متنوعة وإن
كانت فً حقٌقتها إعادة للظواهر اإلجرامٌة القدٌمة التً منها ظاهرة االتجار بالبشر .
أهمٌة البحث :
استولت ظاهرة االتجار بالبشر فً العقود األخٌرة على حٌز كبٌر من األنشطة العلمٌة
والفكرٌة واألمنٌة دولٌا ومحلٌا  ,وقد أضحت هذه الظاهرة اإلجرامٌة اآلن تقلق اإلنسان فً
أماكن واسعة من العالم  .ومما زاد األمر خطورة أن أدوات هذه الظاهرة لم تعد بمفهومها
التقلٌدي بل أصبح باإلمكان استخدام العدٌد من الوسائل ؼٌر التقلٌدٌة للتحاٌل علٌها  ,األمر
الذي ٌوجب على األنشطة المهتمة بمواكبة تطور الجرٌمة أن تأخذ منحى جدٌدا ٌتبلءم مع
طب ٌعة كل جرٌمة مستحدثة  ,ولعل هذا مما حدا بالمؤسسات العلمٌة واألمنٌة االهتمام بمثل
هذه األنشطة العلمٌة الخاصة بمكافحة االتجار بالبشر .
ومع كل هذا فبل تزال تلك الظاهرة اإلجرامٌة التً تطورت وسائلها وتنامت لتأخذ بعدا دولٌا
جدٌدا لٌس بمقدور أي بلد من البلدان أن ٌعتبر نفسه بمعزل تام عنها فبل تزال الحاجة قائمة
وملحة إلى التعاون على عبلجها ال سٌما وهً فً سبلحها وبعدها الجدٌد .

الدراسات السابقة فً الموضوع :
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كتب عدد من الباحثٌن المعاصرٌن كتابات تتصل بظاهرة االتجار بالبشر ومن تلك األبحاث:
 -1بحث الشرفً  ,علً حسن  ,تجرٌم االتجار بالنساء واستؽبللهن فً القوانٌن
واالتفاقٌات الدولٌة  ,حٌث تناول األحكام العامة لجرائم االتجار بالنساء واستؽبللهن
 ,كما بٌن األوصاؾ القانونٌة ألعمال االتجار واالستؽبلل واألفعال التً تقع بها هذه
الجرائم ثم ختم بحثه ببٌان العقوبات الجنائٌة المقررة لهذه الجرائم .
 -2بحث عٌد  ,محمد فتحً  ,عصابات اإلجرام المنظم ودورها فً االتجار باألشخاص
 ,حٌث تناول فً بحثه بصفة عمومٌة اإلجرام المنظم وتارٌخ العصابات المنظمة
ورؤٌته فً المكافحة .
 -3عرفة  ,محمد السٌد  ,تحرٌم االتجار باألطفال فً القوانٌن واالتفاقٌات الدولٌة وقد
تناول فٌه ثبلثة أنواع من الجرائم فً الجملة  ,جرائم الخطؾ  ,جرائم االتجار ,
جرائم االستؽبلل ثم عرج على موقؾ المواثٌق واالتفاقٌات الدولٌة من االتجار
1
باألطفال واستؽبللهم
وؼٌر ذلك من األبحاث واألوراق العلمٌة التً تناولت الموضوع من قرٌب أومن بعٌد.
كما نفذت جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة رسائل علمٌة لها صلة باالتجار بالبشر.
إال أن أؼلب األبحاث التً وقفت علٌها لم تعن بتأصٌل الموضوع وربطه بتارٌخ
التشرٌع اإلسبلمً .
وٌأتً هذا الجهد المتواضع امتدادا لما سلؾ من الجهود المبذولة فً مجال مكافحة
االتجار بالبشر  ,وعسى أن ٌنال السبق فً تأصٌل تجرٌم هذا النوع من اإلجرام وذلك
أن التأصٌل الشرعً ٌلقم المتذرعٌن بالشرع حجرا فٌدحض حججهم  ,وٌظهر لؽٌرهم
محاسن هذا الدٌن فتزول الشبه عنهم .
منهج البحث :
لقد سلكت فً تناول الموضوع المنهج التحلٌلً االستقرائً من جهة حٌث تتبعت موقؾ
الشرٌعة وموقؾ اإلعبلنات الدولٌة  ,والمنهج التأصٌلً من جهة أخرى حٌث كان
االعتماد على ما جاء فً الشرٌعة من تجرٌم هذه الظاهرة ثم تحلٌل تلك النصوص سواء
كانت من الكتاب أو من السنة مع االلتزام بعزو اآلٌات إلى مواطنها فً المصحؾ
وبتخرٌج األحادٌث النبوٌة واآلثار الواردة عن السلؾ من كتب التخرٌج المعتبرة .
ولبٌان مفهوم جرٌمة االتجار بالبشر وموقؾ اإلسبلم واإلعبلنات العالمٌة منها  ,وإظهار
الجوانب الحضارٌة المضٌئة لهذا الدٌن السمح الذي ٌهدؾ إلى تحقٌق السعادة للبشرٌة ,
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نشرت هذه األبحاث ضمن كتاب الندوة العلمٌة ( مكافحة االتجار باألشخاص واألعضاء البشرٌة ) جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة  ,الرٌاض
. 2005
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وٌحارب الجرائم ومسبباتها بنظامه الوقائً الدقٌق سوؾ ٌشتمل هذا العمل على أربعة
مباحث هً :
 -1مفهوم ظاهرة االتجار بالبشر ونشأتها وتطورها .
 -2تكرٌم اإلنسان وحماٌته فً الشرٌعة اإلسالمٌة .
 -3تجرٌم االتجار بالبشر فً الشرٌعة ( األطفال والنساء أنموذجا ) .
 -4تجرٌم االتجار بالبشر فً اإلعالنات العالمٌة .
ثم الخاتمة
 -1مفهوم ظاهرة االتجار بالبشر ونشأتها وتطورها
 1.1مفهوم ظاهرة االتجار بالبشر
الظاهرة لؽة ( 2مشتقة من الظهور  ,والظهر من كل شًء خبلؾ البطن  ,والعرب تقول
 :هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء لظاهرها الذي تراه ) والظاهرة من األرض وؼٌرها
المشرفة  ,ثم أطلقت على األمر ٌنجم بٌن الناس ٌقال بدت ظاهرة االهتمام بالصناعة ,
وظاهرة تجارة األعضاء البشرٌة .
الظاهرة اصطبلحا  :موضوع ذو وجود خارجً حقٌق بصرؾ النظر عن صلته بالذهن ,
ولكل علم ظواهره التً ٌدور بحثه حولها  ,والظواهر هً األشٌاء التً تستطٌع التوصل
3
إلٌها  ,وما عدا ذلك فهو إما ؼٌر موجود أو موجود ولكن العقل البشري قاصر عن إدراكه
التجارة لؽة  : 4هً حرفة التاجر  :وما ٌتجر فٌه  ,والتجارة  :ممارسة البٌع والشراء ,
والتاجر هو الشخص الذي ٌمارس األعمال التجارٌة على وجه االحتراؾ  .وتجر ٌتجر
تجرا أو تجارة  ,باع وشرى  ,وكذلك أتجر وهو افتعل .
االتجار بالبشر
هً كل عملٌة تتم بؽرض بٌع أو شراء أو تهرٌب أو خطؾ األشخاص أو استؽبللهم
ألؼراض العمل القسري  ,أو الخدمات الجنسٌة أو ؼٌرها من منتجات المواد اإلعبلمٌة
اإلباحٌة  .والزواج حسب الطلب أو أي عمل آخر ٌرتبط بالجنس. 5

 1.2نشأة ظاهرة االتجار بالبشر وتطورها
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ابن منظور  ,لسان العرب  ( 521 /4 ,ظهرا ) .
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المعجم الوجٌز  ,الموضوع نفسه ص  , 402منٌر البعلبكً  .موسوعة المورد العربٌة  ,بٌروت دار العلم للمبلٌٌن  . 1990ط , 1ج, 2
ص. 847
4
ابن منظور  ,لسان العرب  ( 79/4تجر ) .
5
عبد الحافظ عبد الحمٌد  ,اآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة لظاهرة االتجار باألشخاص  ,ص. 339
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إن المتتبع لنشأة ظاهرة االتجار بالبشر ٌجدها ترجع أساسا إلى ظاهرة االسترقاق  ,ولذلك
تحسن اإلشارة هنا إلى أسباب انتشار الرق فً النظم القدٌمة  ,ثم بٌان موقؾ الشرٌعة
اإلسبلمٌة منه :
 -1الرق فً القانون الرومانً والنظم الموازٌة له ٌ :رجع انتشار الرق فً العصر
الرومانً إلى عدة أسباب منها :
-1تقنٌن الرق باعتباره نظاما قانونٌا تنعدم فٌه الشخصٌة اإلنسانٌة والقانونٌة
للرقٌق  ,ومن ثم ٌصبح شٌئا ومحبل لكافة التصرفات باستثناء حالة أن ٌكون
الرومانً عبدا فً وطنه  ,وهو مبدأ اعتراه كثٌر من االستثناءات التً
أجازت استرقاق المواطن فً وطنه .6
-2انتشار الحروب وزٌادة األسرى وما ٌتولد من اإلماء 8حٌث كان األسر
لٌس للجنود المحاربٌن فقط  ,بل لكل أفراد الشعب العدو الذٌن ٌعتبرون ؼنائم
حرب وٌباعون بالمزاد العام بأمر الحاكم العسكري وٌوضع ثمنهم فً الخزانة
العامة .
 -2الرق عند العبرٌٌن ٌ :تبٌن من استقراء نظام الرق لدى العبرٌٌن أن زٌادة مصادره
ترجع لؤلسباب المبٌنة فً النصوص وأهمها :
أ-أسرى الحروب الٌهودٌة .
ب-رق الواقع  :شهد الواقع بجواز بٌع اإلسرائٌلً ألخٌه ( بٌع الفقٌر – بٌع
الفتٌات )  .وهذا التنوع لدى الٌهود فً مصادر الرق سواء ما تعلق بالنصوص أو
الرق هو الذي أدى إلى زٌادة فً بٌع األشخاص .7
 -3انتشار الرق فً المسٌحٌة ٌ :رجع انتشار الرق فً المسٌحٌة إلى تأٌٌد رجال الدٌن له
وعدم إنكاره  ,فضبل عن تخرٌج نصوص رسالة القدٌس بولس إلى أهل روما ,
ورسالة القدٌس بطرس إلى أهل أفسس  ,فكان الرق فً المسٌحٌة نظاما مقدسا ألنه
من هللا إذ مارس السادة على العبٌد حق الموت والحٌاة  ,باستثناء األسرى المسٌحٌٌن
دون ؼٌرهم .
 -4الرق بعد ظهور اإلسبلم  :9أما اإلسبلم فنراه  ,وفقا للمبادئ العامة التً أرساها ,
ٌرفض كل مصادر الرق سواء كانت مصادر إنشائٌة داخلٌة (الرق بالدٌن أو
بالجرٌمة ) 10لمخالفتها للنظام العام  ,فضبل عن بٌع الحر وسواء أكان مسلما أم ؼٌر
مسلم  ,مواطنا أو ؼربٌا أو حتى المصادر الخارجٌة (أسرى الحروب  11وما ذلك إال
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فاضل األنصاري  ,العبودٌة  ,الرق والمرأة بٌن اإلسبلم الرسولً واإلسبلم التارٌخً  ,ص  32وما بعدها .
8
ٌذكر أن قٌصر باع من أسرى ( الؽال – فرنسا حالٌا ) أكثر من ملٌون أسٌر  ,انظر عبد السبلم الترمانٌنً  ,ص. 38
7
المرجع السابق .
9
شرع اإلسبلم تحرٌر الرقٌق عن طرٌق وسائل كثٌرة منها  :تخصٌص سهم من موارد الدولة (الزكاة ) لتحرٌر األرقاء  ,التحرٌر تكفٌرا ,
التحرٌر بالقرابة للمالك  ,التحرٌر بالتسري لؤلمة  ,كما ٌتحرر بنوها  ,التحرٌر للزواج  ,اإلعتاق الجزئً  ,إعتاق للعبد كله  ,التحرٌر تعوٌضا
للعبد عما لحقه من أذى  ,التحرٌر برا وتقربا إلى هللا  ,التحرٌر بأن ٌكاتب السٌد عبده (.كل ذلك مسطر فً كتب الفقه  ,انظر عقله ,محمد
,التطبٌقات التارٌخٌة المعاصرة لتنظٌم الزكاة ودور مؤسساتها  ,مطبوع ضمن مؤتمر الزكاة  ,الكوٌت 1974م  ,ص . )226
10
حٌث كان المدٌن ٌملكه الدائن إذا عجز عن سداد الدٌن  ,وكان الجانً ٌملكه المجنً علٌه فً حاالت معٌنة .
11
بدر محمد  ,تارٌخ النظم القانونٌة واالجتماعٌة ص . 645
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ألن حرٌة اإلنسان تعد حقا من حقوق هللا ال ٌجوز التنازل عنها وحسبنا فً ذلك قول
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً الحدٌث ( :ثبلثة أنا خصمهم ٌوم القٌامة  :رجل
أعطى بً ثم ؼدر  ,ورجل باع حرا فأكل ثمنه  ,ورجل استأجر أجٌرا فاستوفى منه
ولم ٌعطه أجره ) 12وعلى ذلك فإن الرقٌق باألسر فً النظام اإلسبلمً هو إنسان له
شخصٌته القانونٌة وله حقوقه اإلنسانٌة وأهمها حرٌة العقٌدة لقول الحق سبحانه
وتعالى ( :ال إكراه فً الدٌن ()265(..البقرة) مع إحاطة ؼٌر المسلم بإجراءات
وضوابط تمنع إضراره بالمجتمع اإلسبلمً وقٌمه بل وٌحق له االستقرار فٌه مع
استفادة المجتمع من خبراته العلمٌة والفنٌة . 13
 -5منهج اإلسبلم فً تحرٌر الرق  :أرسى القرآن الكرٌم العظٌم مبدأ الحرٌة حٌث قرر
فً أكثر من موضع  ,من آٌاته أن العبودٌة هلل وأنه ال ٌجوز إلنسان أن ٌعبد إال هللا ,
كما بٌن القرآن بجبلء أن هذا المبدأ هو سنة جمٌع الرسل واألنبٌاء فً الدعوة إلى هللا
وأن هذه الدعوة تشمل جمٌع البشر (بنً آدم)  ,وأن هللا سبحانه وتعالى كرم بنً آدم
بصرؾ النظر عن جنسٌتهم أو لونهم  , 14وأن استرقاقهم لٌس من التكرٌم أو
التفضٌل فً شًء .
وقد عزز القرآن حرٌة اإلنسان باعتبارها حقا ال ٌجوز ألحد المساس به  ,وأن على
صاحبها أن ٌحفظها من الظلم والعدوان .
وعلى ذلك فإن الرق – وفقا لهذه المبادئ – ٌعد اعتداء على الحرٌة وانتقاصا
لئلنسانٌة وإخبلال بمبدأ التكرٌم الذي حبى به الحق بنً آدم وفضلهم به على ؼٌرهم
من خلقه .
 -6االتجار بالبشر فً العصر الحدٌث ( الرقٌق األبٌض )  :رؼم أن الشرٌعة اإلسبلمٌة
الؽراء قد عالجت مصادر الرق بما ٌكفل القضاء علٌه نهائٌا فإن الظاهرة قد عادت
فً القرن العشرٌن إلى الوجود  ,واتخذت أشكاال عنصرٌة فضبل عن تبنٌها ألهداؾ
ؼٌر أخبلقٌة  .فاستخدم النساء واألطفال بطرٌقة بشعة فً دور الدعارة  ,وإلنتاج
المواد اإلعبلمٌة اإلباحٌة  .األمر الذي ٌمثل اعتداء سافرا على الكرامة اإلنسانٌة
وٌتعارض مع تعالٌم الشرع الحنٌؾ  ( .سٌأتً الحدٌث عنه فً تجرٌم االتجار
باألطفال والنساء واستؽبللهم) . 15

 -2تكرٌم اإلنسان وحماٌته فً الشرٌعة اإلسالمٌة
12

صحٌح البخاري مع الفتح  478/4برقم . 2228
13
عبد الحافظ عبد الحمٌد ص 352مرجع سابق .
14
الشنقٌطً محمد األمٌن أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن . 683/8
15
ص  15وما بعدها .
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1.2تكرٌم اإلسالم لإلنسان وحماٌته لحقوقه
 1.1.2نظرة اإلسالم إلى اإلنسان

إن اإلنسان فً المنظور اإلسبلمً قمة الكائنات التً تعٌش على هذه األرض وأفضلها ,
لما فٌه من صفات وممٌزات  ,قال تعالى  ( :لقد خلقنا اإلنسان فً أحسن تقوٌم ( 4التٌن ) ,
ولما أعد له من جلٌل المقصد وسمو الؽاٌات  .قال جل من قائل  ( :ولقد كرمنا بنً آدم
وحملناهم فً البر والبحر ورزقناهم من الطٌبات وفضلناهم على كثٌر ممن خلقنا تفضٌبل
( 80اإلسراء) .
ولكن ما كنه هذا المخلوق الذي ٌتصل من جهة بالحقٌقة اإللهٌة إٌمانا وعبادة واتباعا ومن
جهة أخرى بالكون تأمبل وتسخٌرا وانتفاعا ؟
إنه لٌس الكائن المخلوق من تراب هذه األرض فحسب  ,كما إنه لٌس الكائن الروحً الذي
ال تخالطه مادة  ,فبل ٌعرؾ إال االنقطاع إلى العبادة فقط . 16
وإنما هو باإلضافة إلى ذلك العنصر الكائن الذي اختصه هللا سبحانه وتعالى بالوعً من بٌن
موجودات عالم الشهادة  ,وقد جاء ذلك واضحا من خبلل نظرٌة االستخبلؾ التً تنٌط
بعهدة اإلنسان مسؤولٌة تعمٌر الكون  ,إذ هو الكائن المكلؾ كما بٌنته هذه اآلٌة الكرٌمة (إنا
عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال فأبٌن أن ٌحملنها وأشفقن منها وحملها
اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال ( ) 82األحزاب ) .
إن هذه الطبٌعة المزدوجة هً التً بنً علٌها اإلسبلم خطابه الموجه إلى اإلنسان  ,ذلك أن
فلسفة الحٌاة فً التصور اإلسبلمً تقوم على ضرب من التوازن بٌن المادٌة والروحٌة ,
بٌن مطالب الجسد ومطالب الروح .
ومن هنا نجد أن اإلنسان ذكر فً القرآن الكرٌم بؽاٌة الحمد وؼاٌة الذم فً اآلٌات المتعددة
وفً اآلٌة الواحدة  ,وال ٌعنً ذلك أنه ٌحمد وٌذم فً آن واحد  ,وإنما معناه أنه أهل الكمال
والنقص بما فطر علٌه من استعداد لكل منهما  ,فهو أهل للخٌر والشر  ,ألنه أهل للتكلٌؾ .
واإلنسان لٌس مناط إنسانٌته فً انتمائه إلى فصٌلة اإلنسان  ,كما أنه لٌس مجرد بشر
تسٌطر علٌه النزوات المادٌة  ,وإنما اإلنسان تمٌز تمٌٌزا بقدرة هللا خالقه ومبدعه بارتقائه
إلى الدرجات العبل  ,التً أهلته لخبلفة األرض  ,وما تحمل من تبعات التكلٌؾ واألمانة
العظمى  18فالخبلصة أن لتكرٌم هللا تعالى لئلنسان وجوها عدٌدة منها :
 استخبلفه فً األرض . تكلٌؾ المبلئكة بالسجود له  ,أي آلدم .16

عثمان  ,عبد الكرٌم  :معالم الثقافة اإلسبلمٌة . 15 ,
18
محمدن  ,محمد عبد هللا  ,حقوق اإلنسان والعدالة الجنائٌة  ,ص. 21
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تسخٌر ما فً الكون له .
جعله محور الرساالت السماوٌة .
تكرٌمه باإلٌمان  ,قال تعالى ( والعصر إن اإلنسان لفً خسر  ,إال الذٌن آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) ( 3العصر) .
تكرٌمه بالعبادة  .قال تعالى ( :وما خلقت الجن واإلنس إال لٌعبدون )( 56الذارٌات).
تكرٌمه بالعقل .
تكرٌمه بالعلم .

2.1.2الخصائص الممٌزة لحقوق اإلنسان فً اإلسبلم
كان العالم فً ؼمرة من الجهل  ,وكان منطق القوة مسٌطرا علٌه  ,حتى جاء اإلسبلم
لٌنظم أمور الناس  ,وٌبٌن عبلقاتهم بربهم وببنً جنسهم  ,وٌقرر المبادئ الخاصة
بحقوقهم السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة  ,والثقافٌة  ,والمدنٌة  .وٌكرم الشخصٌة
اإلنسانٌة بكفالته لحرٌة الفكر وحرٌة التدٌن  ,فقرر لئلنسان حقوقا لم تصل إلٌها القوانٌن
الحدٌثة  ,ولو قارن اإلنسان بٌن ما جاء به اإلسبلم وبٌن ما اهتدى إلٌه العقل البشري أو
أتت به القوانٌن البشرٌة بمختلؾ أنواعها ألدرك أن مبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة الخاصة
بحقوق اإلنسان أحق وأعدل  ,وأنها أثبتت حقوقا ال توجد فً تلك القوانٌن .17
ولما كانت رسالة اإلسبلم هً خاتمة الرساالت السماوٌة  ,وهً التً اكتمل بها الدٌن
اإلسبلمً  ,وتمت بها نعمة هللا على عباده  ,كان منهجا متكامبل وشامبل صالحا لكل
زمان ومكان  ,محققا للناس خٌري الدنٌا واآلخرة  ,وحامٌا لحقوقهم بكل تأكٌد  .ومن
أهم الخصائص الممٌزة لحقوق اإلنسان فً اإلسبلم :
 -1عالمٌة الشرٌعة اإلسبلمٌة على ؼٌرها من القوانٌن البشرٌة ,ألنها وحً من عند هللا
 ,والذي قرر الحقوق هو هللا ولٌس اإلنسان .
 -2أنها تنبثق من العقٌدة  ,فاإلنسان فً عقٌدة اإلسبلم من أفضل خلق هللا وأكرمهم ,
فهو مكرم بمجرد كونه إنسانا  ,ثم تتفاضل أفراده بالعمل ( إن أكرمكم عند هللا
أتقاكم) (الحجرات .) 13
 -3أن حقوق اإلنسان فً اإلسبلم لٌست منحة من أي شخص  ,وإنما هً هبة من هللا
تعالى ال تقبل الحذؾ وال التعدٌل وال التنازل .
 -4أن حقوق اإلنسان فً اإلسبلم لٌست مجرد حقوق  ,وإنما هً ضرورات إنسانٌة
للفرد والجماعة  ,ذلك أننا عندما نقول حق الحٌاة فإنه ٌساوي إحدى الضرورٌات
الخمس  ,وهً حفظ النفس  ,وعندما نقول حق التملك فإنه ٌساوي ضرورٌا آخر هو
حفظ المال وهكذا .

17

المرجع السابق .
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 -5أن مقاصد الشرٌعة الخمسة  :ما هً إال عناوٌن أساسٌة لقضٌة حقوق اإلنسان فً
اإلسبلم ومراعاتها وحفظها بما ٌقٌم أركانها وٌثبت قواعدها .
 -6أن حقوق اإلنسان فً اإلسبلم سٌاسٌة من جهة إذ تعتمد على رابطة االنتماء والوالء
للعقٌدة  ,وأساسٌة من جهة أخرى إذ تشمل المسلمٌن وؼٌرهم دون تمٌٌز .
 -8ثم إن حقوق اإلنسان فً اإلسبلم لٌست مطلقة بل إنها مقٌدة بعدم التعارض مع
مقاصد التشرٌع . 19

 -3تجرٌم االتجار بالبشر (األطفال والنساء نموذجا )
1.3تجرٌم الشرٌعة اإلسالمٌة لالتجار باألطفال واستغاللهم
 1.1.3الطفل قبل اإلسالم

لم ٌحظ الطفل قبل اإلسبلم بالمكانة البلئقة به  ,بل كان وأد البنات منتشرا  ,وذلك إما
خوفا من العار أو بسب الفقر وقلة ذات الٌد .
وال شك فً أن هذا التصرؾ مبنً على حالة الجهل السائد بٌن الناس فً ذلك الوقت.
ثم جاء اإلسبلم فحرم الوأد وجعله جرٌمة وسماه قتبل  ,خصوصا أنه ال ذنب لهذه
الموءودة  ,فاهلل عزوجل هو الذي قدرها وخلقها  ,ولٌس ألحد من البشر تدخل فً ذلك .
قال تعالى (وإذا الموءودة سئلت  ,بأي ذنب قتلت )( 9التكوٌر) .
وقال ( وال تقتلوا أوالدكم من إمبلق نحن نرزقكم وإٌاهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر
منها وما بطن وال تقتلوا النفس التً حرم هللا إال بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
( 151األنعام ) .
وقال ( وال تقتلوا أوالدكم خشٌة إمبلق نحن نرزقهم وإٌاكم إن قتلهم كان خطءا كبٌرا )
 ( 31اإلسراء) .
وقال ( وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظٌم ٌ ,توارى من القوم من
سوء ما بشر به أٌمسكه على هون أم ٌدسه فً التراب أال ساء ما ٌحكمون) (59النحل )
ذلك أن الدنٌا وما فٌها أهون عند هللا من قتل نفس بؽٌر حق ٌ ,قول هللا تعالى ( :من أجل
ذلك كتبنا على بنً إسرائٌل أنه من قتل نفسا بؽٌر نفس أو فساد فً األرض فكأنما قتل
الناس جمٌعا  ,ومن أحٌاها فكأنما أحٌا الناس جمٌعا  ,ولقد جاءتهم رسلنا بالبٌنات ثم إن
كثٌرا منهم بعد ذلك فً األرض لمسرفون )  ( 32المائدة ) .
19

سندي  ,عبد العزٌز محمد  ,اإلحكام فً حقوق اإلنسان فً اإلسبلم . 651
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وأخرج البخاري عن النبً صلً هللا علٌه وسلم قوله  ( :من ال ٌرحم ال ٌرحم ) . 20
 2.1.3عوامل الجرٌمة ( استغالل األطفال وسوء معاملتهم )
الواقع أن ظاهرة استؽبلل األطفال أو سوء معاملتهم أضحت ظاهرة ٌعانً منها كثٌر من
المجتمعات اإلنسانٌة  ,وهً تتخذ أنماطا متعددة تختلؾ من مجتمع آلخر  ,ولهذا فقد
اهتم الباحثون والمتخصصون من أجل وضع عبلج لها ومكافحتها  .ومن بٌن أسالٌب
المكافحة النص على جرائم معٌنة تتعلق باستؽبلل األطفال وتقرٌر العقوبات الجنائٌة
لفاعلها  ,بعد تشخٌص أسبابها ومحاولة وضع المقترحات للوقاٌة منها  ,وٌؤكد كثٌر من
الباحثٌن  21أن من أهم العوامل المسببة الستؽبلل األطفال أو اإلساءة إلٌهم ما ٌلً :
أوالً  :الفقر الذي ٌخٌم على كثٌر من المجتمعات
من المعلوم أن الطفل حٌن ال ٌجد فً البٌت ما ٌكفٌه من ؼذاء وكساء وال ٌرى من
ٌعطٌه ما ٌستعٌن به على بلؽة العٌش وأسباب الحٌاة  ,وٌنظر إلى ما حوله فٌجد الفقر
والجهد والحرمان  ,فإنه فً الؽالب سٌلجأ إلى مؽادرة البٌت بحثا عن األسباب  ,وسعٌا
وراء الرزق فتتلقفه أٌدي السوء والجرٌمة  ,وتحٌط به هالة الشر واالنحراؾ  ,وٌقع
فرٌسة للشبكات العالمٌة التً تملك كل وسائل اإلؼراء الستدراج مثل هؤالء .
ثانٌا ً  :النزاع والشقاق بٌن اآلباء واألمهات
الطفل حٌنما ٌفتح عٌنٌه فً البٌت وٌرى ظاهرة الخصومة أمام ناظرٌه  ,ربما ٌترك جو
البٌت القائم  ,وٌهرب من محٌط األسرة لٌفتش عن رفاق ٌقضً معهم جل وقته ومعظم
فراؼه  ,فٌدرج على االنحراؾ  ,وٌتدنى إلى أرذل األخبلق  ,وأقبح العادات  ,وبذلك
ٌصبح فرٌسة لتجار الجنس الذٌن ٌقدمون له كل ما ٌرٌد فً سبٌل أن ٌقع فً شراكهم
. 22
ثالثا  :مشاهدة أفالم الجرٌمة والجنس فً مختلف الوسائل اإلعالمٌة
حٌث تشجع هذه المشاهدة على االنحراؾ واإلجرام  ,وتفسد أخبلق الكبار والصؽار .
وال ٌخفً على أحد انتشار القنوات الفضائٌة ومواقع اإلنترنت التً دخلت كل بٌت
وألؽت كل الحواجز  ,وأصبح العالم كله مفتوحا أمام الناظر إلى شاشة التلفاز أو
الكمبٌوتر  ,وهذا ما زاد الطٌن بله  ,وأوجب على المسئولٌن عن األطفال أن ٌقوموا بكل

20

صحٌح البخاري مع الفتح  440/10 ,برقم . 5998
21
المراد  ,محمد فضل  ,تجرٌم االتجار باألطفال واستؽبللهم فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ص  , 81عرفه  ,محمد السٌد  ,تجرٌم االتجار باألطفال فً
القوانٌن واالتفاقٌات الدولٌة ص . 118
22
الحناكً  ,على سلٌمان  ,الواقع االجتماعً ألهم األحداث العائدٌن إلى االنحراؾ  ,ص . 31
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ما من شأنه المحافظة على النشء الجدٌد خاصة من أن ٌنزلق إلى الهاوٌة وٌقع فً
الرذٌلة . 23
رابعا ٌ :تم األطفال
ٌتم األطفال  ,وضعؾ فرص التعلٌم  ,وعدم وجود من ٌقوم على إعالتهم وتربٌتهم
ٌساهم فً زٌادة عدد األطفال المشردٌن . 24
من جهة أخرى هناك عامل خطٌر  ,بل هو من أخطر العوامل أال وهو وجود رجال
جشعٌن ٌبحثون عن المال بأي طرٌقة ووسٌلة  ,ومن أي جهة كان فٌقومون بارتكاب
جرٌمة االتجار باألطفال ابتؽاء جمع المال  ,وتقدر عائدات تجارة الجنس فً تاٌوان بـ
 1.5بلٌون دوالر سنوٌا  ,وذلك حسب دراسة أعدها بروفسور من جامعة ثامسان.25

 3.1.3موقف الشرٌعة اإلسالمٌة من االتجار باألطفال
ال شك أن هذه الجرٌمة بشتً صورها وأشكالها تعتبر من أخطر الجرائم على األطفال
خاصة وعلى المجتمع بشكل عام  .وأن هذا التجرٌم ٌأتً من االعتداء الواقع على
الضحٌة وهم األطفال بل إن هذا االعتداء بلػ األوج فً نوعٌته حٌث ٌتعرض لكرامة
اإلنسان فٌمتهنه  ,ولجسده فٌقطعه  ,وٌنزل به أشد أنواع العذاب  ,وٌستؽله أبشع صور
االستؽبلل  ,فهو استعباد حقٌقً بل إن الرقٌق الحقٌقً ال ٌجوز أن ٌفعل به ذلك بل ٌجب
أن ٌعامل بالرفق والرحمة  ,وعدم تكلٌفه بما ال ٌطٌق  ,وتجنب إهانته  ,فكٌؾ باألحرار
المحقونة دماؤهم وأعراضهم وأموالهم  .إن الرق الجنسً ٌفوق بكثٌر خطورة ما كان
علٌه الرق من قبل بل ال تصح المقارنة بٌنهما .
وبناء على ذلك ٌعتبر كل من أقدم على االتجار باألطفال مجرما حسب نصوص
الشرٌعة اإلسبلمٌة التً تنص على حرمة الدماء واألعراض واألموال ٌ ,قول رسول هللا
صلً هللا علٌه وسلم :
( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علٌكم حرام ) .26
وٌقول أٌضا  ( :كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).28

23

المرجع السابق .
24
المراد  ,محمد فضل  ,تجرٌم االتجار باألطفال واستؽبللهم فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ص. 83 – 82
25

الظواهر اإلجرامٌة المستحدثة وسبل مواجهتها  ,ص . 51
26
سنن الترمذي فً تفسٌر سورة التوبة . 283/5 ,
28
سنن أبً داود فً األدب  ,باب فً الؽٌبة . 280/4 ,
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وٌعتبر كل من ٌنتسب إلى شبكات االتجار باألطفال مجرما ولو كانت مشاركته بأعمال
ثانوٌة  ,وقٌاسا على عملٌة االشتراك فً القتل فإنه ال ٌنظر إلى كل واحد ما دام التواطؤ
موجودا .
وكذلك الحال بالنسبة للسماسرة الذٌن ٌدخلون فً هذه الجرٌمة واألطباء والممرضٌن
المشاركٌن فً هذه الجرٌمة  ,وكل من أسهم أو ساعد فً االتجار باألطفال ٌعتبر مجرما
ٌجب أن ٌنال جزاءه  ,وذلك كله فً سبٌل إٌجاد مجتمع آمن ٌشعر باألمان واالستقرار
والحٌاة الهادئة السعٌدة .
أما عن العقوبة فهً متصلة اتصاال وثٌقا بالفعل اإلجرامً حٌث ٌأخذ الفعل اإلجرامً
صورا متعددة  ,فإن كان مشتمبل على القطع قطع المجرم قصاصا  ,وإن كان مشتمبل
على القتل قتل المجرم  27كذلك عمبل بقوله تعالى  ( :ولكم فً القصاص حٌاة ٌا أولً
األلباب لعلكم تتقون )  ( 189البقرة ) .
وٌمكن أن توقع على المجرم عقوبة تعزٌرٌة مقابل كونه أصبح من المفسدٌن فً
األرض  ,وأي فساد بعد هذا اإلفساد  ,وقد تصل العقوبة التعزٌرٌة إلى حد القتل.29

 2.3تجرٌم االتجار بالنساء واستغاللهن فً الشرٌعة اإلسالمٌة
 1.2.3المرأة قبل اإلسالم
كانت المرأة فً المجتمعات القدٌمة ال قٌمة لها وال اعتبار  ,فقد كانت تعد من سقط
المتاع عند الٌونان وسلعة تباع وتشترى فً األسواق ال حق لها فً مٌراث  ,وال حرٌة
لها فً اختٌار  ,وقد بلػ األمر من هوانها عند الهنود أنها كانت تحرق بعد موت زوجها
وهً حٌة  ,و لم ٌكن حالها بأفضل كثٌرا عند الرومان فً بدء حضارتهم  ,أما أهل
الكتاب من الٌهود والنصارى فقد حرفوا الكلم عن مواضعه  ,حٌث نسبوا إلى التوراة أن
المرأة أمر من الموت  ,وأنها لعنة لؽواٌتها آدم علٌه السبلم  ,واعتبرتها الكنٌسة أساس
30
الببلء
ولم ٌكن أهل الجاهلٌة أكثر اعتبارا لها حٌث كانوا ٌتشاءمون من والدة األنثً وٌكرهون
البنات وٌئدونهن وهن أحٌاء خوفا من الفقر والعار  ,ونشأ عن هذا التصور عند العرب
فً الجاهلٌة أنواع من ظلم المرأة منها :

27

بوساق  ,اتجاهات السٌاسة الجنائٌة والمعاصرة والشرٌعة اإلسبلمٌة  ,ص . 214
29
العوا  ,محمد سلٌم  ,فً أصول النظام الجنائً اإلسبلمً ص . 276 , 275
30
البشٌر  ,عصام أحمد ,حقوق المرأة بٌن الشرٌعة والقانون الوضعً  ,ص . 668
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كراهٌة البنات
فً القرآن الكرٌم آٌات عدٌدة تحكً ما كان لوالدة البنات من كراهٌة  ,وتندد بالكفار
بسبب نسبتهم البنات إلى هللا  ,بٌنما المفضل عندهم البنون والمفترض أن ٌكون هلل ما هو
المفضل  .ومن هذه اآلٌات :
قوله تعالى  ( :وٌجعلون هلل البنات سبحانه ولهم ما ٌشتهون  ,وإذا بشر أحدهم باألنثى
ظل وجهه مسودا وهو كظٌم ٌ ,توارى من القوم من سوء ما بشر به أٌمسكه على هون
أم ٌدسه فً التراب أال ساء ما ٌحكمون )  ( 59النحل ) .
وقوله تعالى  ( :فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون  ,أم خلقنا المبلئكة إناثا وهم
شاهدون)  ( 150الصافات ) .
وقوله تعالى  ( :وإذا الموءودة سئلت  ,بأي ذنب قتلت )  ( 9التكوٌر ) .
وقوله تعالى  ( :ألكم الذكر وله األنثى  ,تلك إذا قسمة ضٌزى ( )22 ,21النجم ) .
ومن المعلوم طبعا أن اآلٌات لم تهدؾ إلى إقرار ما كان علٌه العرب من كراهٌة البنات
وتفضٌل البنٌن علٌهم بدلٌل اإلنذار الذي احتوته آٌات التكوٌر للذٌن ٌئدون بناتهم كراهٌة
لهن  ,وإنما هً فً سبٌل بٌان ما كان علٌه األمر فً تصور العرب وعاداتهم. 31
حرمان المرأة من المال
لم ٌكن حق المرأة فً اإلرث معٌنا ثابتا سواء أكانت أما أم أختا أم زوجة أم بنتا ,ولم
ٌكن لها حق أٌضا فً الكسب والتصرؾ بما تملك مقررا معترفا به  .بل كان هذا وذاك
متموجا حسب الظروؾ  ,وكثٌرا ما كانت تحرم منه على ما ٌستفاد من اآلٌات
واألحادٌث الكثٌرة الواردة فً تثبٌت هذا الحق .

الحٌف فً الحٌاة الزوجٌة
لم تكن الحٌاة الزوجٌة قائمة على اعتراؾ بحقوق أو شراكة متبادلة بٌن الزوجٌن بل
كانت الزوجة موضع االضطهاد والجنؾ واالبتزاز حتى إن الرجال كانوا ٌعمدون إلى
ما ٌمكن أن ٌسمى حٌلة دنٌئة لحرمان الزوجات من بعض المنافع كما كانوا ٌتخذون
الطبلق وسٌلة لمضارة الزوجات وابتزاز أموالهن وحملهن على افتداء أنفسهن وكثٌرا
ما كانت الزوجة آلة جنسٌة إذ كانت فكرة قضاء الشهوة واالستمتاع هً الدافعة إلى
التزوج دون قصد إنشاء كٌان أو أسرة .
31

الشنقٌطً  ,محمد األمٌن  ,أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن . 344/3
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فوضى الطالق ومضارة الزوجات بالهجران
لقد كان الطبلق فوضوٌا بدون حد حسب مزاج الزوج وال ٌراعى فٌه للزوجة مصلحة
وال عاطفة وال حق  ,ولٌس لها إال الرضوخ لذلك المزاج كما ٌستفاد ذلك من نوعٌن من
أنواع الجور فً حق المرأة كانا قائمٌن آنذاك .
أولهما  ( :الظهار ) وذلك أن ٌقول الزوج لزوجته ( أنت علً كظهر أمً ) . 32
ثانٌهما اإلٌبلء وذلك أن ٌحلؾ الزوج على عدم معاشرة زوجته  , 33فتصبح الزوجة فً
الحالتٌن محرمة علٌه مع بقائها معلقة فً عصمته فبل هً زوجة وال هً مطلقة .
وقد كان األزواج ٌعمدون إلى إحدى هاتٌن العادتٌن البتزاز أموال الزوجات واسترجاع
ما أخذنه من المهر من جهة  ,ولؤلنفة من تزوج ؼٌرهم بمطلقاتهم من جهة أخرى .
تعدد الزوجات بدون تحدٌد
كان الرجل ٌجمع فً عصمته ما ٌشاء من الزوجات بدون تحدٌد عدد  ,وكثٌرا ما كان
ٌفعل ذلك  ,وٌجور فً حق بعض أزواجه كوسٌلة من وسائل االبتزاز والمكاٌدة
والمضارة  ,وقل أن اهتم األزواج بالعدل بٌن زوجاتهم المتعددات. 34
أسالٌب جائرة من النكاح فً الجاهلٌة  ,ومنها :
نكاح الشغار :فقد روى ابن عمر رضً هللا عنهما حدٌثا جاء فٌه  ( :أن رسول هللا
صلً هللا علٌه وسلم نهى عن الشؽار  ,والشؽار أن ٌزوج الرجل ابنته على أن ٌزوجه
ابنته ولٌس بٌنهما صداق ).35
وفً حدٌث آخر ( والشؽار أن ٌقول الرجل للرجل زوجنً ابنتك وأزوجك ابنتً أو
زوجنً أختك وأزوجك أختً ) . 36
نكاح المتعة  :وهو زواج مؤقت لمدة معٌنة لقاء أجر معٌن فإذا انتهى األمد وقع
الفراق. 38
نكاح المقت  :وهو أن ٌتزوج الولد زوجة أبٌه – ؼٌر أمه – بعد وفاة أبٌه عنها  .وكان
الولد إذا رؼب ذلك ألقى على زوجة أبٌه ثوبا إعبلنا برؼبته فٌها فبل تستطٌع أن تمتنع .
وإذا كان الولد صؽٌرا أمسكها أهله حتى ٌكبر فإن شاء تزوجها وإن شاء سرحها  ,وقد
32

أو ٌشبه عضوا منها بظهر امرأة محرمة علٌه تحرٌما مؤبدا ( المؽنً . )54/11
33
قال ابن قدامه  :فأما اإلٌبلء فً الشرع فهو الحلؾ على ترك وطء المرأة ( المؽنً . ) 5 /11
34
دروزة  ,محمد عزة ,المرأة فً القرآن والسنة . 16
35
صحٌح مسلم بشرح النووي  , 211/9برقم . 1415
36
المرجع السابق برقم . 1416
38
البهو قً  ,مسعود بن ٌونس  ,كشاؾ القناع عن متن اإلقناع . 2452/4
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أشٌر إلى تحرٌم هذا فً قوله تعالى  ( :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد
سلؾ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبٌبل ) ( 22النساء ) ,وعرؾ بنكاح المقت.37
نكاح المخاذنة :وهً ارتباط امرأة برجل مخادنة ومعاشرتهما معاشرة األزواج بدون
عقد  39وقد ذكر ذلك فً آٌات عدٌدة منها قوله تعالى  ( :ومن لم ٌستطع منكم طوال أن
ٌنكح المحص نات المؤمنات فمن ما ملكت أٌمانكم من فتٌاتكم المؤمنات وهللا أعلم بإٌمانكم
بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروؾ محصنات ؼٌر
مسافحات وال متخذات أخدان  ,فإذا أحصن فإن أتٌن بفاحشة فعلٌهن نصؾ ما على
المحصنات من العذاب ذلك لمن خشً العنت منكم وأن تصبروا خٌر لكم وهللا ؼفور
رحٌم )  ( 24النساء ) .
وقوله تعالى ( الٌوم أحل لكم الطٌبات وطعام الذٌن أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل
لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذٌن أوتوا الكتاب من قبلكم إذا
آتٌتموهن أجورهن محصنٌن ؼٌر مسافحٌن وال متخذي أخدان  ,ومن ٌكفر باإلٌمان فقد
حبط عمله وهو فً اآلخرة من الخاسرٌن )  ( 5المائدة ) .
نكاح الفصل  :كان أهل الزوج إذا مات ٌرون أنفسهم أحق بزوجته من نفسها ومن أهلها
 ,فإذا شاء أحدهم تزوجها فبل ٌحق لها وال ألهلها الممانعة  ,وكذلك إذا شاءوا زوجوها
من ٌشاءون وقبضوا مهرها . 40
 2.2.3المرأة فً اإلسالم (نماذج من مراعاة الحقوق ورد االعتبار )
من تأمل فً التارٌخ عبر العصور علم أن المرأة قبل بزوغ شمس الرسالة المحمدٌة لم
تنل عناٌة رشٌدة وحقوقا قانونٌة منصفة  ,فجاء اإلسبلم محررا لها من أؼبلل المعتقدات
الزائفة  ,وواضعا لآلصار التً كانت علٌها  ,وؼدت موضع العناٌة والتبجٌل  ,شقٌقة
للرجل فً استقبلل المسئولٌة وتحمل التكالٌؾ وتلقً المثوبة  ( :ومن ٌعمل من
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك ٌدخلون الجنة وال ٌظلمون نقٌرا ) 124
( النساء ) .
إذ أن األصل فً خطاب الشارع أنه موجه لكلٌهما  41بدءا من تقرٌر الكرامة وانتهاء
بالمسؤولٌة الجنائٌة  ,إال ما استثنً بقٌد بٌن  ,بناء على مقتضٌات الفطرة فً التمٌٌز
بٌنهما  ,قال تعالى  .. ( :ولهن مثل الذي علٌهن بالمعروؾ وللرجال علٌهن درجة وهللا
عزٌز حكٌم ) ( 227البقرة) .
37

أصل المقت فً العربٌة  ,البؽض  ,وكانت العرب تقول للرجل المولود من امرأة أبٌه (مقٌت) فسمً هللا تعالى هذا النكاح مقتا إذ هو مقت ٌلحق
فاعله ( القرطبً  ,الجامع  ,ألحكام القرآن . 70/5
39
المخادنة فً اللؽة العربٌة (المصاحبة ) ,وكان أهل الجاهلٌة ٌبٌحون للجارٌة أن تتخذ صدٌقا تنفرد به  ,فجاء اإلسبلم بمنع ذلك (لسان العرب
 , 139/13مختصر ابن كثٌر . 386/1
40
دروزة  ,محمد عزة  ,مرجع سابق  ,ص . 19 ,9
41
الشوكانً  ,إرشاد الفحول  ,ص . 111
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كما جاء فً الحدٌث ( :إنما النساء شقائق الرجال)
األصل فً إثبات المساواة فً الحقوق والواجبات .

42

والشقٌق مثل النظٌر  ,مما ٌؤكد

وقد تجلت شخصٌة المرأة وبرز أداؤها فً عصر التنزٌل فً أبهى صورة  ,حٌث برز
استقبللها نهوضا بواجب التكلٌؾ الشرعً  ,فأسلمت مخالفة عقٌدة أبٌها وزوجها وأخٌها
 ,واحتملت المحن واإلحن  ,وهاجرت فً سبٌل دٌنها وكانت أول شهٌدة فً اإلسبلم ,
وساهمت فً أوجه الحٌاة بمختلؾ أشكالها  ,ومن تلك األوجه على سبٌل المثال :
مشاركتها فً الجهاد وفً العمل  ,وفً التملك  ,وفً التعلٌم .
وقد جاءت مقاصد الشرٌعة رامٌة إلى حفظ الضرورٌات الخمس التً اتفقت الشرائع
السماوٌة على وجوب مراعاتها  ,ومن هذه الضرورٌات العرض والمال اللذٌن ٌتضمن
حفظهما االبتعاد عن كل ما ٌخدش فً صٌانتهما أو ٌنقص منها  ,فحرم اإلسبلم الزنا
وعده من جملة الكبائر ورتب علٌه أقسى العقوبات سواء كان ذلك الفعل المشٌن برضا
الطرفٌن أو بؽٌر رضاهما  ,وسواء كان بمقابل من المال أو بدون مقابل  ,فجاء
التصرٌح بتحرٌم الزنا على وجه العموم فً قوله تعالى  ( :وال تقربوا الزنا إنه كان
فاحشة وساء سبٌبل ) (32اإلسراء) .كما جاء التصرٌح بتحرٌمه على وجه العوض فً
قوله تعالى  ...( :وال تكرهوا فتٌاتكم على البؽاء إن أردن تحصنا لتبتؽوا عرض الحٌاة
الدنٌا ومن ٌكرههن فإن هللا من بعد إكراههن ؼفور رحٌم ) (33النور) .
فقد كان أهل الجاهلٌة إذا كان ألحدهم أمة أرسلها تزنً وجعل علٌها ضرٌبة ٌأخذها منها
 ,وهذا هو البؽاء فً صورته التً ما تزال معروفة حتى الٌوم  .فلما أراد اإلسبلم
تطهٌر البٌئة اإلسبلمٌة حرم الزنا بصفة عامة  ,,وخص هذه الحالة بنص خاص ( :وال
تكرهوا فتٌاتكم على البؽاء إن أردن تحصنا لتبتؽوا عرض الحٌاة الدنٌا ومن ٌكرههن
فإن هللا من بعد إكراههن ؼفور رحٌم ) (33النور) .
فنهى الذٌن ٌكرهون فتٌاتهم على هذا المنكر ووبخهم على ابتؽاء عرض الحٌاة الدنٌا من
هذا الوجه الخبٌث  ,ووعد المكرهات بالمؽفرة والرحمة بعد اإلكراه الذي ال ٌد لهن فٌه
وذكر المفسرون فً سبب نزول هذه اآلٌة  43أن عبد هللا بن أبً بن سلول المنافق كانت
له جارٌتان وكان ٌكرههما على الزنا بالضرٌبة ٌأخذها منهما كما كانوا ٌفعلون فً
الجاهلٌة  .فلما جاء اإلسبلم أتت الجارٌتان إلى رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم وشكتا
إلٌه فنزل قوله تعالى  ...... ( :وال تكرهوا فتٌاتكم على البؽاء ( )33النور) .
وٌعتبر تحرٌم هذا النوع من التجارة جزءا من خطة الشرٌعة التً تضعها لتطهٌر البٌئة
المسلمة  ,وإؼبلق السبل القذرة لتحقٌق الشهوة الجنسٌة  ,وللحصول على المال بهذا
الوجه الذي ٌعتبر فً منتهً اإلهانة والظلم للمرأة الضعٌفة  ,فالشرٌعة اإلسبلمٌة تقرر
42

سنن أبً داود  162/1 ,برقم  . 236سنن الترمذي  190/1برقم . 113
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أن المٌل الجنسً ٌ جب أن ٌظل نظٌفا موجها إلى إمداد الحٌاة باألجٌال الجدٌدة  ,كما
توجب على الدولة أن تصلح نظمها االقتصادٌة بحٌث ٌكون كل فرد فٌها فً مستوى
ٌسمح له بالحٌاة المعقولة وبالزواج  ,وال ٌمكن أن ٌكون فساد النظام االقتصادي حجة
على ضرورة المتاجرة بالمرأة  ,بل إن النظم االقتصادٌة هً التً ٌجب أن تعالج بحٌث
ال تخرج مثل هذه العبلمات القذرة  .وهذا التصحٌح هو الذي ترمً إلٌه الشرٌعة
اإلسبلمٌة بنظامها المتكامل النظٌؾ العفٌؾ الذي ٌصل األرض بالسماء وٌرفع البشرٌة
على األفق المشرق المضًء المستمد من نور هللا . 44
كما دلت نصوص الشرٌعة على تحرٌم استؽبلل النساء على أي وجه ؼٌر مشروع ,
فنص الحدٌث الشرٌؾ على عظم جرٌمة بٌع اإلنسان من حٌث هو  ,رجبل كان أو امرأة
 ,بل إ ن الرسول صلً هللا علٌه وسلم عد هذا الفعل من الجرائم العظٌمة  ,حٌث ٌقول :
( ثبلثة أنا خصمهم ٌوم القٌامة  ,رجل أعطً بً ثم ؼدر  ,ورجل باع حرا فأكل ثمنه ,
ورجل استأجر أجٌرا فاستوفى منه ولم ٌعطه أجره . 45
وهكذا نجد حرص اإلسبلم على مراعاة حقوق الناس فضبل عن مراعاة حٌاتهم
وكرامتهم وممتلكاتهم  .فالوعٌد الشدٌد ٌشمل أٌضا من ال ٌوفون بالعهود  ,كما ٌشمل من
ال ٌراعون األجراء فً حقوقهم وأموالهم  ,فمن ال ٌعطً األجٌر حقه ٌدخل فً معناه من
ال ٌعطً المرأة مهرها  ,ومن ال ٌقوم بالنفقة الواجبة لها  ,ومن باب أولى االعتداء
واإلهانة واالستؽبلل ؼٌر المشروع .

 3.3.3المرأة فً نظر الغرب ( ألوان أخرى من االتجار واالستغالل)
عرفنا فٌما سلؾ كٌؾ كانت المرأة قبل اإلسبلم  ,وما هى المكانة التً بوأها اإلسبلم
إٌاها  ,ولقد بقٌت المرأة تنعم بالسعادة فً ظل الدولة اإلسبلمٌة  ,وفً األسرة المسلمة
التً بناها اإلسبلم على المودة والرحمة والسكن النفسً وؼٌره  ,قال تعالً ( :ومن آٌاته
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلٌها وجعل بٌنكم مودة ورحمة إن فً ذلك آلٌات
لقوم ٌتفكرون ) ( 21الروم) .
أما فً الؽرب الصلٌبً  ,فقد كانت المرأة واقعة تحت ضؽط نفسً رهٌب ٌ ,شك فً
إنسانٌتها  ,وأنها هل لها روح  ,وإذا كان لها روح  ,فهل روحها روح إنسان أم حٌوان ,
وهل هً إنسانة أم شٌطانه  ,وأنها شر ال بد منه  ,وأنها رزء مطلً مموه  ,وكان
القانون اإلنجلٌزي ٌبٌح بٌع الزوجات لؽاٌة عام 1705م  ,وقد حدد ثمن الزوجة ستة
بنسات  ,وباع إنجلٌزي زوجته بعد هذا التارٌخ سنة 1931م بخمسمائة جنٌه  ,وفً
44

سٌد قطب  ,فً ظبلل القرآن . 2516/4 ,
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نهاٌة الخمسٌنات من هذا القرن باع إٌطالً زوجته آلخر بالتقسٌط  ,فلما امتنع المشتري
عن سداد األقساط األخٌرة قتله الزوج البائع  ,وهكذا كانت المرأة ممتهنة ومهضومة
الحقوق . 46
لقد قامت هذه الحضارة المادٌة على فلسفة خطٌرة  ,هذه الفلسفة تنظر إلى أن المرأة
ٌجب أن تعمل لتحصل قوتا  ,وأن الرجل سواء كان أبا أو ابنا أو أخا لٌس مسئوال وال
مكلفا باإلنفاق علٌها إذا بلؽت سن البلوغ  ,بل علٌها أن تؽادر األبوٌن وتستقل فً حٌاتها
فً بٌت وتنفق على نفسها من كسبها  ,دون النظر إلى وسٌلة الكسب . 48

 -4تجرٌم االتجار بالبشر فً اإلعالنات العالمٌة
 1.4نشأة إعالنات ومواثٌق حقوق اإلنسان وتطورها
لم تظهر فكرة حماٌة حقوق اإلنسان فً النظرٌة الؽربٌة بشكل واضح قبل القرن
الثالث عشر المٌبلدي الموافق للقرن السابع الهجري وذلك حٌنما طؽً االستبداد
والطؽٌان وانتهكت الحرٌات وفشا الظلم فً تلك العهود البائدة  ,مما أدى إلى
اشتعال الثورات المطالبة بمقاومة التمٌٌز الطبقً والتسلط السٌاسً والظلم
االجتماعً .
وٌمكن القول إن الحدٌث عن فكرة االهتمام بحقوق اإلنسان فً الؽرب مرت
بمراحل متعددة من أهمها :
 -1مرحلة ظهور حقوق اإلنسان كمجرد فكرة
وتتجلً فً ظهور بعض المصطلحات وما ٌشبه اإلعبلنات والمواثٌق التً استقر
مصطلحها فٌما بعد  .ومن أمثلة ما ظهر من تلك اإلرهاصات :
أ-فً عام 1215م  ,وبعد ثورة الشعب على طؽٌان الملك صدرت فً إنجلترا
الوثٌقة العظمى  ,وتسمى ( وثٌقة الحقوق والحرٌات ) حٌث أكره الملك (جون)
على إقرارها وتوقٌعها  ,وقد تضمنت هذه الوثٌقة  :عدم إبقاء اإلنسان فً الحبس
مدة طوٌلة دون محاكمة  ,وإعطاء البرلمان سلطات أوسع تجاه المال العام
لحماٌته من النهب بطرٌقة ؼٌر مشروعة . 47
ب-وفً عام 1628أصدر الملك شارل األول (من آل ستٌوارت) قانون إعبلن
الحقوق الذي ٌقرر مبدأ واحدا وهو ( ال ٌجبر أحد على دفع أي ضرٌبة  ,أو
تقدٌم أي هبة  ,أو عطاء مجانً إال بقرار من البرلمان ) .
46
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ج-وفً عام 1627م صدرت وثٌقة (إعبلن الحق ) ألمراء اإلقطاع أٌضا .
د-وفً عام 1689م أصدر الملك جان الثانً (من آل ستٌوارت) القانون
المعروؾ باسم  :قانون تحرٌر الجسد (آبٌس كوربوس) الذي ٌوجب منع حبس
األفراد إال لدٌن  ,أو تهمة جنائٌة  ,ثم ألؽً الحبس من أجل الدٌن بقانون 1716م
 ,واقتصر الحبس على المتهمٌن بالجرائم الجنائٌة .
هـ-وفً عام 1677م  ,صدرت وثٌقة الحقوق فً أعقاب ثورة سنة 1677م
البٌضاء . 49
 -2مرحلة التصرٌح ببعض الحقوق
فخبلل إعبلن االستقبلل األمرٌكً فً الرابع من ٌولٌو من عام 1886م ذكرت بعض
الحقوق كحق الحٌاة  ,والحرٌة  ,ومبدأ المساواة بٌن الناس  ,وإن صبلحٌة الدولة إلقرار
هذه الحقوق مستمدة من الشعب  ,الذي ٌحق له التمرد عند انحراؾ الدولة .
ولم ٌكن المقصود من بٌان هذه الحقوق تقرٌر حقوق اإلنسان  ,وإنما قصدوا بٌان المسوغ
للحرب التً أعلنوها على إنجلترا عام 1885م  ,وانتهت باستقبللهم فً عام 1873م  ,ثم
صدر بعد ذلك إعبلن (الدستور األمرٌكً) عام 1878م  ,وتعرض لبعض الحقوق اإلنسانٌة
مثل  :حرٌة العقٌدة  ,وحرٌة النفس  ,والمال  ,والمنزل  ,وضمانات حرٌة التقاضً  ,وعدم
التجرٌم بدون محاكمة عادلة  ,وتحرٌم الرق  ,وإٌجاب المساواة  ,وتعدلت هذه الحقوق
مرارا من سنة 1879م إلى سنة 1891م  ,وسمً ٌوم الخمٌس األخٌر من شهر تشرٌن
الثانً سنة 1879م ٌوم الشكر  ,واعتبره األمرٌكٌون عٌدا وطنٌا . 50
 -3مرحلة الوثائق المقننة
ٌمكن القول أن هذه المرحلة ظهرت مع الثورة الفرنسٌة حٌث نادى كتاب الثورة بذلك أمثال
جان جاك روسو صاحب العقد االجتماعً  ,ومونتسٌكٌو  ,ودرٌدرو وؼٌرهم .
ومن أشهر اإلعبلنات والوثائق الصادرة فً هذه المرحلة  ,إعبلن حقوق اإلنسان والمواطن
الصادر فً أؼسطس عام 1879م وتضمن هذا اإلعبلن الفرنسً وثٌقة تمٌزت عما سبقها
بالدقة والشمول والوضوح بالنسبة لحقوق اإلنسان  ,بل إنها لم تقتصر على المواطن
الفرنسً فحسب  ,حٌث أكدت أن حماٌة الحقوق لجمٌع الناس  ,ألنهم خلقوا أحرارا وٌجب
أن ٌظلوا متساوٌن فً الحقوق  ,كما أكدت على أن تكون الشعوب هً مصدر السلطة ,
وأن ٌكون هدؾ الدول المحافظة على حقوق شعوبها .
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وكان هذا اإلعبلن موضع اهتمام كبٌر من الفرنسٌٌن ووضعوه فً مقدمة الدستور الفرنسً
الصادر سنة 1891م  ,كما تزامن هذا اإلعبلن مع مصادقة الكونجرس األمرٌكً على
وثٌقة الحقوق األمرٌكٌة .
والمتتبع لتارٌخ فرنسا المعاش وواقعها ٌجد أن هذا اإلعبلن كان نظرٌا أكثر من كونه عملٌا
 ,ففً داخل فرنسا نفسها عمل بنقٌضه حتى بٌن رجال الثورة الفرنسٌة الذٌن قتل بعضهم
بعضا  ,كما أنه لم ٌطبق خارجها  ,وال شًء أدل على ذلك من ممارستها المشٌنة فً الببلد
التً استعمرتها  ,والتً لم تعمل إال على استنزاؾ خٌراتها وابتزاز شعوبها . 51
ثم تتالت المحاوالت المتنوعة لحماٌة حقوق اإلنسان فً شتً أنحاء أوروبا من خبلل
االتفاقٌات وتكوٌن اللجان الدولٌة  .ففً عام 1764م عقدت دول أوروبا الوسطى اتفاقٌة
جنٌؾ لضحاٌا الصراع المسلح  ,والتً انبثقت منها فٌما بعد (اللجنة الدولٌة للصلٌب
األحمر) .
كما توصلت بعض الدول األوربٌة فً عام 1779م فً مدٌنة بروكسل إلً معاهدة عامة
تعنً بوضع نهاٌة لبلتجار باألرقاء األفارقة من طرؾ الدول المشاركة . 52
ثم ٌأتً بعد ذلك دور األمم المتحدة التً ٌري كثٌر من الباحثٌن أنها – رؼم اهتمامها بحقوق
اإلنسان – لم تأت بإبداع جدٌد وإنما تبنت األفكار األوربٌة التً سبقتها  ,وخاصة الفرنسٌة
منها  ,وتجلى ذلك فً محاوالت عدٌدة انتهت فٌما بعد إلى تأسٌس لجنة حقوق اإلنسان التً
أصدرت هً األخرى بدورها ما ٌسمً ( اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان ) فً الثامن عشر
من ٌونٌو سنة 1947م وكان التصدٌق علٌه من طرؾ الجمعٌة العمومٌة لؤلمم المتحدة فً
 10دٌسمبر من السنة نفسها  ,واعتبر ذلك التارٌخ من كل عام ٌوما عالمٌا لحقوق اإلنسان.

 2.4أهم إعالنات حقوق اإلنسان المعاصرة المجرمة الستغالل اإلنسان واالتجار به
ٌعتبر البٌان العالمً لحقوق اإلنسان الصادر فً الثامن عشر من ٌونٌو لعام 1947م من أهم
اإلعبلنات العالمٌة التً اهتمت بحقوق اإلنسان بصفة عامة وبتحرٌره وتجرٌم استرقاقه
ومنع فرض القٌود علٌه أو استؽبلله استؽبلال مهٌنا له بصفة خاصة ٌ ,ظهر ذلك صرٌحا
فً المواد  4 , 3 , 2 , 1كما أنه متضمن فً أؼلب مواده األخرى .
ألهمٌة هذا اإلعبلن واحتوائه على مجمل الحقوق المتضمنة فً اإلعبلنات السابقة له
والبلحقة  ,سنورد دٌباجته بنصها  ,مع أهم المواد المجرمة الستؽبلل اإلنسان أو استرقاقه

51

الزحٌلً محمد مصطفً  ,مرجع سابق . 105 ,

52

المرجع السابق . 23222 ,

22

الدٌباجة
لما كان االعتراؾ بالكرامة المتأصلة فً جمٌع أعضاء األسرة البشرٌة وبحقوقهم
المتساوٌة الثابتة  ,وهو أساس الحرٌة والعدل  ,والسبلم فً العالم .
ول ما كان تناسً حقوق اإلنسان  ,وازدراؤها قد أفضٌا إلى أعمال همجٌة آذت الضمٌر
اإلنسانً  ,وكان ؼاٌة ماٌرنو إلٌه عامة البشر انبثاق عالم ٌتمتع فٌه الفرد بحرٌة القول ,
والعقٌدة  ,وٌتحرر من الفزع  ,والفاقة .
ولما كان من الضرروى أن ٌتولى القانون حماٌة حقوق اإلنسان  ,لكٌبل ٌضطر المرء
آخر األمر إلى التمرد على االستبداد والظلم .
ولما كانت شعوب األمم المتحدة قد أكدت فً المٌثاق الجدٌد إٌمانها بحقوق اإلنسان
األساسٌة  ,وبكرامة الفرد وقدره  ,وبما للرجال والنساء من حقوق متساوٌة  ,وحزمت
أمرها على أن تدفع بالرقً االجتماعً قدما  ,وأن ترفع مستوى الحٌاة فً جو من
الحرٌة أفسح .
ولما كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم المتحدة على ضمان اطراد
مراعاة حقوق اإلنسان  ,والحرٌات األساسٌة واحترامها .
ولما كان لئلدراك العام لهذه الحقوق  ,والحرٌات األهمٌة الكبرى للوفاء التام بهذا العهد
فإن الجمعٌة العامة تنادي بهذا اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان على أنه المستوى
المشترك الذي ٌنبؽً أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم  ,حتى ٌسعى كل فرد وهٌئة فً
المجتمع – واضعٌن على الدوام هذا اإلعبلن نصب أعٌنهم – إلى توطٌد احترام هذه
الحقوق والحرٌات عن طرٌق التعلٌم والتربٌة  ,واتخاذ إجراءات مطردة قومٌة وعالمٌة
لضمان االعتراؾ بها ومراعاتها بصورة عالمٌة فعالة بٌن الدول األعضاء ذاتها
وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها .
المادة األولى
ٌولد جمٌع الناس أحرارا متساوٌن فً الكرامة والحقوق  ,وقد وهبوا عقبل وضمٌرا
وعلٌهم أن ٌعامل بعضهم بعضا بروح اإلخاء .
المادة الثانٌة
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحرٌات الواردة فً هذا اإلعبلن دون أي تمٌٌز ,
كالتمٌٌز بسبب العنصر  ,أو اللون  ,أو الجنس  ,أو اللؽة  ,أو الدٌن  ,أو الرأي السٌاسً
 ,أو أي رأي آخر  ,أو األصل الوطنً  ,أو االجتماعً أو الثروة  ,أو المٌبلد أو أي
وضع آخر دون أٌة تفرقة بٌن الرجال والنساء .
23

وفضبل عما تقدم فلن ٌكون هناك أي تمٌٌز أساسه الوضع السٌاسً أو القانونً أو الدولً
أو البقعة التً ٌنتمً إلٌها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقبل أو تحت
الوصاٌا أو ؼٌر متمتع بالحكم الذاتً أو كانت سٌادته خاضعة ألي قٌد من القٌود .
المادة الثالثة
لكل فرد الحق فً الحٌاة والحرٌة وسبلمة شخصه .
المادة الرابعة
ال ٌجوز استرقاق أو استعباد أي شخص وٌحظر االسترقاق وتجارة الرقٌق بكافة
أوضاعها .
المادة الخامسة
ال ٌعرض أي إنسان للتعذٌب وال للعقوبات أو المعامبلت القاسٌة أو الوحشٌة أو الحاطة
بالكرامة .
المادة السادسة
لكل إنسان أٌنما وجد الحق فً أن ٌعترؾ بشخصٌته القانونٌة .
المادة السابعة
كل الناس سواسٌة أمام القانون ولهم الحق فً التمتع بحماٌة متكافئة منه دون أٌة تفرقة
كما أن لهم جمٌعا الحق فً حماٌة متساوٌة ضد أي تمٌٌز ٌخل بهذا اإلعبلن وضد أي
تحرٌض علً تمٌٌز كهذا .
المادة الثالثون
لٌس فً هذا اإلعبلن نص ٌجوز تأوٌله على أنه ٌخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق
فً القٌام بنشاط أو تأدٌة عمل ٌهدؾ إلً هدم الحقوق والحرٌات الواردة فٌه .
أهم ممٌزات اإلعالن
ٌتألؾ اإلعبلن العالمً من ثبلثٌن مادة تتناول كثٌرا من الحقوق سواء أكانت مدنٌة أم
سٌاسٌة أم اقتصادٌة أم اجتماعٌة أم ثقافٌة ’ وهذا ما جعله ٌتمٌز عن األفكار التقلٌدٌة
التً احتوتها القوانٌن والدساتٌر الصادرة قبله فٌما بٌن القرن الثامن عشر وأوائل القرن
العشرٌن حٌث لم ٌقتصر هذا اإلعبلن على معالجة الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة فحسب بل
عالج حقوقا متنوعة أخرى .
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كما ٌتمٌز أٌضا بأمور منها :
 -1أنه أضفى الطابع العالمً على حقوق اإلنسان  ,وعلى ركٌزتها األساسٌة التً هً
الكرامة اإلنسانٌة المقتضٌة مبدأ المساواة وحماٌة الحرٌات .
 -2أن بعض الدول األعضاء فً األمم المتحدة اعتبرت هذا اإلعبلن – وما تضمنه من
مبادئ – هدفا مثالٌا ترمً إلٌه فً سن أنظمتها من جهة وفً التدرج نحو تحقٌقه
عملٌا من جهة أخرى .
 -3أنه كان مصدرا أساسٌا لكثٌر من دول العالم فً سن القوانٌن والدساتٌر وعقد
االتفاقٌات المعنٌة بحقوق اإلنسان مما جعل تأثٌره فً مختلؾ أنحاء العالم واضحا
وقوٌا .53
ثم استمر االهتمام العالمً والدولً بظاهرة االتجار بالبشر وتتالت االتفاقٌات حولها
وتضمٌنها فً النظم والقوانٌن ومن ذلك على سبٌل المثال :
-1االتفاقٌة الدولٌة لحظر االتجار باألشخاص واستؽبلل دعارة الؽٌر ,المصدق علٌها
فً  1949/12/2م والنافذة اعتبارا من 1951/8/25م .54
-2اتفاقٌة األمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل المبرمة فً عام 1979م وقد انضم
إلٌها ما ٌزٌد على  190دولة وأعلنت تلك الدول عن إرادتها فً حماٌة أطفال العالم
من كل أشكال االستؽبلل .55
-3وكانت المملكة العربٌة السعودٌة من الدول التً تولً هذه الظاهرة اهتماما كبٌرا
من حٌث المكافحة والعبلج حٌث أصدرت ( نظام مكافحة جرائم االتجار باألشخاص
فً المملكة العربٌة السعودٌة ) بالمرسوم الملكً رقم م 40/فً  1430/8/21هـ
وقد بدأ العمل به من تارٌخ 1430/11/18هـ .
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الحقٌل  ,سلٌمان بن عبد الرحمن  ,حقوق اإلنسان فً اإلسبلم  , 69الظهار  ,رواٌة أحمد  ,حقوق اإلنسان فً اإلسبلم . 70
54
عرفة  ,محمد السٌد  ,تجرٌم االتجار باألطفال فً القوانٌن واالتفاقٌات الدولٌة ص . 78
55
عٌد  ,محمد فتحً  ,عصابات اإلجرام المنظم ودورها فً االتجار باألشخاص ص . 24
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الخاتمــــة
بعد مطالعة ما تٌسرت مطالعته مما كتب حول (ظاهرة االتجار بالبشر) بصفة عامة
وحول الطفل والمرأة من حٌث استؽبللهما بصفة خاصة سواء كان ذلك االستؽبلل
بالمتاجرة الصرٌحة أو المتاجرة الملبسة ثوبا آخر وبعد تدوٌن ما أمكن التوصل إلٌه
فً هذا البحث من النصوص والبٌانات المجرمة لظاهرة االتجار بالبشر واستؽبلله
ٌمكن تسجٌل النتائج التالٌة :
 -1أن الفترة التارٌخٌة التً سبقت بعثة محمد صلى هللا علٌه وسلم المبعوث رحمة
للعالمٌن كانت هً أحلك فترات التارٌخ وأفظعها وأفحشها ظلما لئلنسان سواء
فً ذلك الفترة الجاهلٌة العربٌة والفترة السابقة لها  ...حٌث كانت المرأة تباع
وتشترى فً األسواق  ,بل إن هوانها بلػ عند بعضهم أنها كانت تحرق بعد موت
زوجها وهً حٌة واعتبرها بعض آخر هً أساس الببلء  ,ووئدت عند قوم
آخرٌن .
 -2أن الرسالة المحمدٌة كانت رحمة للعالمٌن  ,وقد جاءت بردا وسبلما بالنسبة
لئلنسان الذي كان ٌكتوي بألوان من الظلم واالضطهاد واالستؽبلل ٌندي الجبٌن
لها  .حٌث أعادت الشرٌعة اإلسبلمٌة لئلنسان اعتباره وبوأته المكانة البلئقة به ,
فكانت هذه هً الفترة الذهبٌة بالنسبة لئلنسانٌة .
 -3أن الؽرب – وإن تعالت أصواته وهتافاته بحقوق اإلنسان – فإنه لم ٌعطه حقه
فً واقع األمر ولم ٌعامله المعاملة البلئقة به  ,والوقائع التارٌخٌة خٌر شاهد لذلك
حٌث كانت الزوجات تباع فً بعض المجتمعات الؽربٌة وكان البنات ٌجبرن
على الخروج من بٌوت آبائهن للحصول على المادة بأي وسٌلة  ,فاضطرت
المرأة إلى ممارسة أعمال شاقة تارة وأعمال إجرامٌة تارة أخرى  .ولعل هذا
الظلم واالستؽبلل مما دفع مفوضٌة مركز المرأة باألمم المتحدة إلى المطالبة
بإحداث شًء ما ٌ ,خفؾ عن المرأة من وطأة االضطهاد والظلم  ,حٌث صدرت
أخٌرا معاهدة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة  .....ومع ذلك ما
زالت اإلحصائٌات الحدٌثة تشٌر إلى تزاٌد العنؾ والظلم ضد المرأة إلى حد
الساعة .
 -4أن الحقوق والمبادئ العظٌمة التً جاءت بها الشرٌعة اإلسبلمٌة فً شأن اإلنسان
وتجرٌم استؽبلله واالتجار به وظلمه بأي شكل كان ذلك الظلم ٌ ...عتبر تطبٌقها
وااللتزام بها هو الحل الناجع والمنقذ الوحٌد له من التسلط والظلم واالستؽبلل
وهذه الحقٌقة قد اعترؾ بها المنصفون من مفكري الؽرب  .ومن األمثلة على
ذلك قول المستشرق األمرٌكً (إدوارد) ( كانت ببلد العرب قبل نبوة محمد
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ؼارقة فً أحط الدركات  ,فالفوضى العظٌمة التً كان الناس منهمكٌن فٌها فً
ذلك العصر وجرائم األطفال – ٌعنً قتلهم خشٌة الفقر – ووأد البنات وهن أحٌاء
والضحاٌا البشرٌة التً كانت تقدم باسم الدٌن والحروب الدائمة التً كانت تنشب
بٌن القبائل المختلفة  ,كل هذه كانت سببا فً سٌادة الهمجٌة وازدٌاد الجرائم
وانتهاك الحرمات  ,وهنا بزغ فجر عصر جدٌد  ,وأتى الٌوم الذي أعادت فٌه ٌد
المصلح العظٌم محمد صلً هللا علٌه وسلم ما فقد من العدل والحرٌة والتسامح
والفضٌلة (روضة محمد ٌاسٌن  290-2نقبل عن اإلسبلم الدٌن الفطري األٌدى
ألبً النصر الحسٌن . ) 343/1
أما أهم التوصٌات التً ٌنبغً تسجٌلها هنا فهً :
 -1ضرورة زٌادة الوعً بعناٌة اإلسبلم بحقوق اإلنسان  ,وأن اإلسبلم ٌعتبر تلك
الحقوق واجبات دٌنٌة ٌتعبد بها اإلنسان ربه فٌثاب على فعلها وٌعاقب على
تركها.
 -2ضرورة الرجوع إلى التطبٌقات النبوٌة لحماٌة حقوق اإلنسان من خبلل وثٌقة
المدنٌة المنورة  ,وخطبة الوداع المشهورة  ,وهدي النبً صلً هللا علٌه وسلم ,
وخلفائه الراشدٌن فً القضاء والعدل والمساواة والرحمة  ...لٌتبدد الوهم عمن
ٌعتقد أن حقوق اإلنسان وحرٌاته لم تحظ بالحماٌة إال بعد الثورة الفرنسٌة أو بعد
إعبلنات األمم المتحدة .
 -3ضرورة تفعٌل إعبلنات حقوق اإلنسان ومراجعتها والمطالبة بوضعها حٌز
التنفٌذ والتطبٌق وإخراجها من األدراج إلى الواقع المحسوس .
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن ...........

27

المراجــــــــــــــع
 -1اإلمام البخاري  ,محمد بن إسماعٌل  1409هـ ( ,صحٌح البخاري  ,مع فتح
الباري)  ,دار الرٌان .
 -2األنصاري  ,فاضل 2001م ( ,العبودٌة  ,الرق والمرأة بٌن اإلسبلم الرسولً
واإلسبلم التارٌخً)  ,دمشق  :األهالً للطباعة والنشر .
 -3بدر  ,محمد 1984م  (,تارٌخ النظم القانونٌة واالجتماعٌة)  ,القاهرة .
 -4البشٌر  ,عصام أحمد 2001م ( ,حقوق المرأة بٌن الشرٌعة والقانون الوضعً) ,
بحث مطبوع ضمن أبحاث مؤتمر حقوق اإلنسان بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون
الوضعً  ,الرٌاض  :جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة .
 -5البعلبكً  ,منٌر 1990م ( .موسوعة المورد العربٌة ) ,بٌروت  ,دار العلم
للمبلٌٌن.
 -6بوساق  ,محمد المدنً 2002م (,اتجاهات السٌاسة الجنائٌة المعاصرة والشرٌعة
اإلسبلمٌة ) ,جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة  ,الرٌاض .
 -8البهوتى  ,منصور بن ٌونس  2003م( ,كشاؾ القناع عن متن االقناع)  ,دار عالم
الكتب  ,الرٌاض .
 -7الترمانٌنً  ,عبد السبلم 1988م ( .الرق  :ماضٌه وحاضره)  ,المجلس الوطنً
للثقافة والفنون واآلداب  ,الكوٌت .
 -9الترمذي  ,محمد بن عٌسً دت ( ,سنن الترمذي)  ,بٌروت  :دار الكتب العلمٌة .
 -10الحقٌل  ,سلٌمان بن عبد الرحمن 1994م ( .حقوق اإلنسان فً اإلسبلم ) دن
 -11الحناكً  ,على بن سلٌمان 2006م ( ,الواقع االجتماعً ألسر األحداث العائدٌن
إلى االنحراؾ ) ,جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة  ,الرٌاض .
 -12دروزة  ,محمد عزة 1975م ( ,المرأة فً القرآن والسنة ) ,دمشق  :دار الجٌل .
أبو داود  ,سلٌمان بن األشعث 1377هـ (صحٌح سنن المصطفً ) ,بٌروت :
-13
دار الحدٌث .
 -14الراجحً  ,صالح عبد هللا 2004م (حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة ) ,الرٌاض :
مكتبة العبٌكان .
 -15الزحٌلً  ,محمد مصطفً  2005م (حقوق اإلنسان فً اإلسبلم) ,دمشق  ,دار بن
كثٌر .
 -16سندي  ,عبد العزٌز محمد 2005م (األحكام فً حقوق اإلنسان فً اإلسبلم) ,
مطابع الحمٌضً  ,الرٌاض .
28

 -18السٌوطً  ,جبلل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر 1401هـ (الجامع الصؽٌر فً
أحادٌث البشٌر النذٌر)  ,دار الفكر  ,بٌروت .
 -17الشنقٌطً 1426هـ  ,محمد األمٌن ( ,أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن) ,
دار عالم الفوائد  ,مكة المكرمة .
 -19الشوكانً د -ت  ,محمد بن علً  (,إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم
األصول )  ,دار المعرفة  ,بٌروت  ,لبنان .
 -20الظهار  ,رواٌة أحمد 2003م (حقوق اإلنسان فً اإلسبلم)  ,دار الحمٌدي  ,جدة .
 -21عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحمٌد 2001م (اآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة لظاهرة
االتجار بالبشر) ندوة مكافحة االتجار باألشخاص واألعضاء البشرٌة  ,الرٌاض :
جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة .
 -22عثمان  ,عبد الكرٌم دت (معالم الثقافة اإلسبلمٌة)  ,الرٌاض  :مؤسسة األنوار .
 -23عرفة  ,محمد السٌد 2005م ( ,تحرٌم االتجار باألطفال فً القوانٌن واالتفاقٌات
الدولٌة)  ,بحث مطبوع ضمن كتاب ندوة مكافحة االتجار باألشخاص واألعضاء
البشرٌة  ,جامعة ناٌؾ للعلوم األمنٌة  ,الرٌاض .
 -24العوا  ,محمد سلٌم ( ,فً أصول النظام الجنائً اإلسبلمً ) .
 -25عوض  ,محمد ٌحً الدٌن 1979م (حقوق اإلنسان فً اإلجراءات الجنائٌة ) دن .
 -26عٌد  ,فتحً محمد 2005م (,عصابات اإلجرام المنظم ودورها فً االتجار
باألشخاص)  ,بحث مطبوع ضمن كتاب ندوة مكافحة االتجار باألشخاص
واألعضاء البشرٌة  ,جامعة ناٌؾ للعلوم األمنٌة  ,الرٌاض .
 -28أبو فارس  ,محمد عبد القادر 1420هـ ( ,حقوق المرأة المدنٌة والسٌاسٌة فً
اإلسبلم ) .
 -27ابن قدامة  ,عبد هللا ابن أحمد 1992م (المؽنً )  ,القاهرة  :هجر للطباعة والنشر .
 -29قطب  ,سٌد 1402هـ ( ,فً ظبلل القرآن )  ,بٌروت  :دار الشروق .
 -30مجمع اللؽة العربٌة دت ( ,المعجم الوجٌز )  ,القاهرة  :وزارة التربٌة والتعلٌم .
 -31محمدن  ,محمد عبد هللا 2005م (تجرٌم االتجار بالنساء واستؽبللهن فً الشرٌعة
اإلسبلمٌة ) ,الرٌاض  :جامعة ناٌؾ للعلوم المنٌة .
 -32محمدن  ,محمد عبد هللا 2010م (حقوق اإلنسان والعدالة الجنائٌة )  ,الجامعة
العربٌة للعلوم األمنٌة  ,الرٌاض .
المراد  ,محمد فضل 2005م (تجرٌم االتجار باألطفال واستؽبللهم فً
-33
الشرٌعة اإلسبلمٌة)  ,الرٌاض  :جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة .
 -34مركز الدراسات والبحوث 1999م (الظواهر اإلجرامٌة المستحدثة وسبل
مواجهتها).
 -35مسلم ابن حجاج دت  (,صحٌح مسلم مع الشرح النووي ) ,بٌروت  :دار القلم.
29

-36ابن منظور ,محمد بن مكرم دت (لسان العرب)  ,بٌروت  :دار صادر) .
ٌ-38اسٌن  ,روضة محمد 1413هـ (منهج القرآن فً حماٌة المجتمع من الجرٌمة ),
الرٌاض  :المركز العربً للدراسات األمنٌة والتدرٌب .

31

